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Çinlıler Dün Altı Japon 
Gemisini Batırmışlardır .. 
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!rakya Manavraları En Hararetli Devresinde: Çinliler Spor Bölgesi Başkan-

Dün Büyük Bir Hava Mu· ;n~!!!~.01~~~!ıhat~~~~r , hkian Parti · Ba~ka~
hare besi Cereyan Etti .. : ~:::~:~~::;I: hd~~:.~~~,!:: l ı k 1 a r 1 n a__ V e r ı I d 1 • • 

· ı ::~ Valimiz ve C. H. Partisi Başkam B, Ethem Aylut ~ün 
Dost Devletlerin Askeri Heyetleri M"üiia-da Bölge Başkanlığı mifesini dnnldı 
A t a t Ü r k e T a k d i m o 1 u n d u 1 a r. . Tütün rehltesi ~u yıl 6 :::::~:~~~; 
tırmızı Tar af Piyadeleri TopÇu Hımayesinde milyon kıloyu bulr. Clk ~!:~ı~:~::~ 

"r Ankara . 19 (A .A) - rl u ı 1 in hü 
I ankları Tak ip Ederek Düşmanın ileri yıl Muğl,. nın 1litünleri kalt ~(i~etin ve 

M ·ı • G • d ·ı te "itiba r ile çok yü ksektir. Parti Genel eVZl erıne l r l er • Umum mınt ı kanın re koltesi 
altı milyon k ilo tahm ın edi l SekreterliAi· 

._!llılrdat, 19(A.A .) - Hu 
1. llaubabirlmizdeo: 

mektedtr. nlo yakından 
. _.. alakadar ol 

İnönü 
Uçuş kampında 18 genç 
motö, lü tayyar a ıl e uçlu 

dukları ma 
lumdur. 

Haıbaka 

nımız lıme\ 
lnönü bun
dan bir müt· 
det evvel 
bu hususa 
dair çok de· 
terli bir teb 
liğ neıret · 

mlılerdlr . '"'" vapuru dün gece 
' 23 de Tekirdafa vara· 
!( de11aırleml1Ur . 

Tekirdağdan itibaren bü 
tOn yol boyundaki kaıaba 

ve köylerde halk misafirleri 
alkıılarla karıılamıılardır. En 
mütevazi köy lerde bi le tak· 
lar kurulmuı, evl~r bayrak 
larla ıOılenmlttl 

kıtaları a11I mevzilerine çe 
kllmitllr Mavi Saray mantı 
kaaıodakt mevztlerlni tah· 
kim ile meıguldür 

Sabahleyin her iki tarafın 
keıif tayyareleri kendi avcı 
tay yarelerioln hima yeıiode 
keiı'f yapmıılardar Bu me· 
yanda tk• taraf avcı t•rya
relerl ara11nda Saray iiıUln 
de bir ha va muharebesi 
ce reyan etmıttir 

Ankara, 19 (A.A .) - Türk 
Hava kurumunun ınönQ 
planörcülük kampında bet 
temmuzdan on ıeklz •iuı· 

toı akıamına kadar 5 135 
uçuf yapılmıı ve bu tarihin 
araaında 21 aene plinörcü 
pilot brövui almııtır . 

Geçen haf Vali Ve C.H Par/isi Başkam B. Ellıtm Aykut 

~ ;'-•kten evvel Orıene· 
~ llaretun Altay mlıaftr 
~ be1etlerle ateıemıl. 
~ lbanavranın vaziyeti 

"- da izahat verdi. 

' ••bah ıaat 7 de Te 
a.. .. , 1 belediye reiıl va
~.._ telerek m lPafirlere 

..:•dtde bulundu. 

••o '•tal Fevzi Çakmak 
'• 'leneral Fahrettln Altay 
'' leneı kurma y erlcinı 
9 ~rıebı misafirler ıaat 
•,~lrkeu hayrlyenln bir 

' lle T eklrdat lıkele 
\ ..:lctalar. iskelede vali 

~- •lu lcuaıandanı tara 
,, lcarıılandılar heyet 

'•la-~• vtllyete ıtderek 
it. '1 llJaretlnl iade etti· 
~ '-' Gteaktben otomobillu. 
-.ıa1c11"''•ra ıahaıına hareket 
il. ~"••af trler ıaat 10-20 
~ı.ı._,d relr&t hakemlerinin 
••ı.tıı Ulu Çaylak tepesine 
~...._:' · Heyetin muvaaali 
'~ biraz ıonra Reisi· 
''lııı ~r refakatlarında Baı· 
~-- ~et lnöoü, Milli Mü 
ııı.~ı •luli Kazım Ôzalp, 
~- )e Vekili Doktor Tevfik 
~~ 4raı Dahiliye Vekili 
t.lı,~ itaya, Nafta Vekili Ali 

--~li 'Ya, Adliye Vekili 

'i~lt :•raçoğlu, lnhısarlar 
!it, b •na Tarhan ve Lon· 
\~ ~Gk elçimiz Fethi ve 
~ld, Çltçolc elçiler olduğu 
'ttıı,, . •Jlalc tepesine tt>ırif 

~ ~"•bı 
~tGt~ heyetler burada 

..... b • taktım olundu. Re· 
:'tı,t Uturnuz misafir he· 
...... ,et' iltifatta bulundular . ' 'tıı,, lnanavra hakk1nda 
~~ t 

11•bat dinlendikten 
~ ''"•d t... '~•tle a cereyan eden 
,_ r tara11ut edildik· 

'°''• Çaylak tepeden 
-t •dUdı 

Çaylak teped<' n hareket 
ettikten ıonra miuflrlerimiz 
Bajapa mevk ıinde istirahat 
ederek ögle y e m e ğ i n l 
y e d i 1 er. H u r a d a O r 
general Fahre ltln Altay m i· 

aafir heyetlere manavra ha 
tıruı olarak madalyalar da · 
lıtmııtır . 

Miaafirlerimlz saat 1,30 
da Kapalı köyünde kırmızı ' 
ordusunun ııhhlye kararga 
hanı gezdiler ve görd6kleri 
intizamdan çok müteha11lı 

oldular. MOteaklben heyet 
ballar 11rtına gelerek mavi· 
lerin hareketini tetkik etti. 
Ordu kumandanının izahatı 
oı dinledi Bir müddet sonra 
Muratlı üzerinden Tektrda· 
ğına hareket etti . 

15 Temmuzda tıe batla 
mıt olan Hava Kurumunun 
mot6rlü tayare m --ktebinde 
18 afustoı akıamına kadar 
on ıekiz genç motörlü taya· 
relerle yalınız olarak uç 
muılardır 

6 EylCıl Bayramı Hazır-
11k1 art" Başladı .. 

Bahkesiıin en sevinçh günlerinden biri ~an 6 EylOI 

büyü~ teza~üratla kutlulanacak 
Şehr6miz in kurtuluı günü 

olan 6 l:::yliklO bu defa da 
parlak bir ıekılde kutlula 
mak için hazırlık lara baılan. 

mııtır. 

liu münaıebetle Lielediye 
Reilt 8 . Naci Kodanaz , Ma· 
rlf müd6r vekili B. Sırrı 

Oymak. Halkevi Baıkanı 

dün de t oplanarak kurtuluı 
bayramı hazırhlıları etra
fında görüımüılerdtr. 

Çorlu, 19 (A.A) - Ma 
navrayı takibe memur hu· 
susi muhabirimizden: B. Feyzi Slzener, C . H. Partisi 

1 

İlyönkurulundan B. tlasan 
Kaptanoj lu, H. Sadık Deniz, 

1 kaza idare heyeti relıl B Hıl 

Verilen karara göre ogün 
Cumhuriyet alanında mek · 
leplılerin, ıporcuların, bil 
tiin eanaf teıekküllerlnln 

ltllrakiyle Wiyük bir toplan
tı yapılaca k\ır . Aıl< erhı ıeh 

re giriıi ca nla bir ıekilde 

temıil edilecektir. Bugünkü harekatın hula 
sası ıudur: 

Kırmızı lı'°lordu ma vilerın 
Sara, cenubundakı Hatlar 
sırtı ve Orta bayır hattında 
bulunan ileri mevzilerine ta 
arruz etU. Bağlar ıırt1na 

ılerliyen tümenin taarruzu 
na bir tank taburu da İftıra~ 
etti . 

ranklıu piyade hatlarının 
önünde düıman mevzilerine 
geçerken piyadeler de topçu 
himayesinde tankları takip 

mi Şeremetii ve B. Halı l lbra
him Madeolioilundan nıü ı 
rekkep kutlulama komitesi 

Nutukları müteakip bü 
yük bir geçltresmi yapı la 
cakhr. 

Kurtuluıu anlatan tem 
(Devamı ikinci ıayfadaa ) 

Odun Ve Kömür Yok
luğu Ne Olacak? .. 

- -----
Bu yüzden bıi va ba~çelardeki ağaçlar da teh1ikıyı 

düşeceğe ~enziyor 
Şehrimizde, dün de yazdı 

ederek dOımanın ileri mev 
zilerine gi rdiler . Kır mı 

zı taraf yaran sabaha kadar 
• ğımız gibi odun ve kömür 

asıl di\ıman mevzileri üze ' buhranı devam t"tmektedır. 
rinNe keııf yaptı"tan sonra Buna ıebep hazirandan 

buhranı gün geçtikçe daha 
da ııddetini arttıracağına 
hiç ıüphe yoktur 

esas taarruzu yapacaktır itibaren muiyet mevkıine 
Kırmızı süvari liva11 m"'· 

vinin sağ cenahını kuıa t 

mak üzere ıevkedılmlıtfr. 
Mavinin ileri mevzideki 

giren Orman kanununa gö 
re henüz katiyata ıniluarle 
edilmemesidır. 

Odunıuzluk ve k6mlraGzlQk 

Ankaradan bize verilen 
malumata göre memleketin 

her tarafında odun . kömiir 
buhranına karıı tedbir alın . 

(Souu ikinci sayfada) 

makıadile ıpor bölg~lerinln 

baıkanhldarına V • il :ve 
Parti baıkanlaranın ıellril

meılnin Parti Genel Selrre
lerl ıfince teablt edılmıı ol
duğu bUd•rilmektecllr. 

Şehrimiz ldmanb6lıe baı· 
l<anl•tana dıt dGn bildirilen bu 
tamimde bölıe baıkanhtı 

na bu ıOne kadar •azlfetlnl 

ıfa11 araıında 16r6len kıy -

metli me1alılnden dolaJl 
kurum namına teıekkOr 

edtlmektedır. 

ldmanbölıesJ baıkanı B 
F eyzl S6zener din· 
den itibaren Yazlfeılnl 

Vali ve C H. Partlıl baıkanı 
8 Ethem Aykutadenetmtı· 

-~ · 
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lngiliz - ltalya ı Müna- ( 
s e b a t ı V e B e rl in - 1. 

iLiMiZDEN HABERLER 
-- . . . - '. • . .. .. ~, i 

Roma Mihveri.. Ziraat Dere içinde Esraren -
ltalyan matbuat. muhtelif 

mevzular ve bilhaeta Kont 
Cianonun loıiliz - ltalyan 
muna1ebetlert hakkında ver· 
dijt beyanat üzerinde dur -
maktadır . 

Hariciye Bakanı Kont Ci· 
ano, Romadaki Üaiveraal 
ıer•lce muhabiri Frank Ger· 
vui ile bir mül&kat yapmıt· 
hr. Bu mGllkattakt beyana· 
hnı aynen nakledtyoru2: 

- Ekıelinı balı hazırda· 

ki ltalyan · lnıtltz münaıe · 
betleri haldunda ne mOtale · 
ada bulunuyorsunuz? 

ltalyayanın ıerek İngtltrre 
nin Akdenlzd~kf menfutle 
rınio birbirine zıt olmadığı· 

nı ve birbirini itmam eder 
mahiyette bulunduiunu an · 
lamalıdır 

- İnailtere ile ltalya ar· 
hsında Avrupaoın umumi 
vaziyeti ve bahaıuı ltalyao · 
Alman münuebetleri hak· 
kaada yap1lacak mOıakere 

oın neticeleri ne olabilir 
Takip edilen maksat 

lnıilrere ile ltalya arumda 
kı doetluk münaıebetlerinin 
tekrar teeueı ve onlarsn te 
ırikl meaaiılnlo tahakkuku 
Pur . Ve bu, hiçbir diler 
devlet aleyhine olamaz. in· 
ıtltere ltalya anlaımasa Av 
rupaoın ıulh ve mOHlemeU 
için yeni bir unıur temin 
edecektir . ltalyan . Alman 
doıtluk miloatebetleri Roma 

ile Londra araıındakt mil 
zakerelerde ula mOe11lr ol· 
maz Hatta bunun zıddına 

olarak denllebllfr ki, Roma 
&erlin mihveri eıH olmak 

- KanaaUm ıudur ki iki 
memleket araasndald vazlye 
tin tavzihi için büyük bir 
adım atalmııhr. Daha mü
him bir aokta vana o da 
mütekabllen tumat11zhk hlı · 

lerlnln kaldırılmaıana dojru 
ıtdilmekte bulunma11dır . lt
yaa efklrı umumiyeıi, Ba
kan Edenin ve Duff Koope 
rln aon beyanatından iyi bir 
intiba almııtar. Bu beyanat 
Duçenln Chamberlatne yaz 
dıiı mOhlm mektup için il· 
aım ıelen aemlnl haaırl•mıı 

hr •• iki devlet arasındaki 
mlnHebatta yeni bir ıafba 
açılmaaına imkln vermlttir. 
B6ylece iki memleket ara· 
11ndaki eıklden mevcut olan 
doıtluk mın .. ebetlerlnlo te 
krar inktıaf etmeıl thtlmall 
lcovvetlendtrllmtt bGlunuyor. 

1 Ozere, ıulh ve medeni yete 
tart'lfdar olan bütCln millet 
lerlo teırlkl meaahl tahakuk 
ettirebilir .. 

St:r.ce "ıentlemenı aı 
reement, blll mevkii tat · 
btkte mldtr? 

Bak11n edenle hemfı . 

kir olarak "ıentlemeaı aı 
reement,, nıa me•kU tatbik . 
te oldafuna kanllm ikinci 
klnun aolaıma11 halyan • 

leıt~lz mOnaıebetlerlnln eı .. 
noktalarını lhtl•a etmiyor 
du •• bunları sölıede bır 1 

akmıttl Kaıdetttflmtz vOsuh 
bGUln noktaları nazarı dik · 
kate almalı ve tam bir iti 

llfı temin edebilecek ma 
htrette olmalıdsr. 

ltalya tle bOyGk Brl 
tanya araeıoda ıhtilifı mu 
ctp olan ıebebler ne.lir? 

halya ile lnııltere ara · 
11nda ibUllfı mucip olacak 
eaaılı ıebeb yoktur. iki dev· 
let m6naeebetlerl Ozerlnde 

mGeutr olan unıurlar • • 
Amiller mGhlm deitldtr. Ko 
layca halledllebiltr . Bunun 
fçin iki milletin birbirine 

kartı emniyet ve doıtluk be 
ılemeal klfldlr. Bence, orta 
na ıCSrülen gQçlOkler maddi 
olmakt•n ziyade pıikolojık 
olan ıebeblerden huıule ge· 

llyor. ltal1an - lnailiz mü · 
- n&1ehetlerf m6oakaıa edıldt • 
ii zaman bu huıuılyet röz 
aoünde tutulmahdır . 

- ltalya ile lnıtltere ar 
Hında btr anlaıma imkanı 

var mı? 
- Gerek İtalya tarafın· 

dan ve ıerek bOyGk Brttan· 
ya tarafından yapılan teıeb 

büıler anlatmak için büyOk 
bir bit.nü nlyeUn mevcut ol
duğuna deltldtr. Memleket 
ler araaında olıun, fertler 
uaımda olıun hUınü ntyet 
buluna mOcadeleye nihayet 
verllfr. Her ilet taraf ıerek 

BütOn halyan matbullh bu 
beyanatı bOyOk ıerlevhalar 
la nakletmekte ve uıun mü 
talealar yüriltmektedirler 

5 Aiustoı 1937 tarihli 
"il Popolo d ita lıa,. diyor kt: 
"Bakan Ctanoaun beye nah 
bQyQk bir ılyaai ve ahl&ki 

kıymeU haizdir Gerek ala 
kadar iki devlet , gerek di• 

i•r devletler ara11ndakı mn 
nHebetlerln vazıh bir ıuret· 
te meydana konulma11na 
hizmet etmiıtir Hu beyanat · 
taki esaı noktalar meyanın· 

da ltalyan lnıtllz münue· 
betleri tavzih edtlmit ve bu 
tavzthtle fatlıt dtplomanıı· 

nın uıul ve zihniyetine uy 
ıun bir dolruluk ve açıhk 
ı&ıterilmtıtlr 

Bu beyanat, ltalya ile Bli · 
y6k BrltAnyanın mibtakbel 
mena .. ebetlerindekl en ha11aa 

Ye en nazik nektaları taya 
nı kabul bir tar:ıda teııviyeıl 
için en doiru ve kıH yolu 
16ıterlr . fftç klmıe meçhul 

deilldtr ki ltalya Hariciye 
Bakanının bu beyanatanda 
ıöıterd iğl vuzuh ve katiyet 
ıerek lnıtlfzler tarafından 
rerek ltalyanlar tarafından 
en bQyQk hüıotlnlyetle kar 

ıılaımııtsr iki bOyük mem · 
lekeli alakadar eden batlıca 

meıeleler umumi \'aıiyetl 

tetkik için b•ılıca ve eııu 

bir ıart. ıui tefehhümü icap 
ettirilecek noktaların ortftdan 

kaldınlmaaıdır Bu mozir 
unıurlardan içtinap edilir ve 
onlar refolunuua devamlı 

ve 11mlmi bir münıuebet 

elde edilebilir Gerek Roma· 

nın, ıerek Londr•nın kolav 
ca anlıyacafı hır nokta var· 
sa o da ltalya ile Bl\yük Bri · 

tanyllnan Akdf nizdeki men 
faatlerlnin birlblrine zıci ol 
madığı ve birbirlerini ltman 
e1 !edıklPri keyfiyetidir Ba · 
kan Ctanooun bevanatandan 
vaziyeti hazıraya taallCku 
cthetlndf'n elde ~dılen neti 

~ -
Bankası memurfu~ imtihanı 

don haşladı 
Ztraat banka" umumi 

merkez, ıube ve ajansları 

için lüzumu kadar memur 
alınmak üzere ortamektep, 
ll1e, yükıek mektep mezun 
ları arasında bfr müıabaka 

imtihanı açılmııtı . 

Şehrimizden bu lmUhana 
17 orta ınektep, 7 de llıe 

mezunu genç talip okımuı 

tur Ortamektep mezunları 
nın imtihanı dün bankanın 

ıehrimiz ıubetinde Zır a at 
bımka11 müfettltl R Halilin de 
ffllrak elliği bir heyetin ön 

ünde ötleden evvel Cotraf 
ya Yurtbilgfılnden, 6tleden 
ıonra da Heaap· Hendetedtn 
tahriri olarak yapılmııtır . 

BugOn aynı talipler Türk· 

tarihi ve Türkçe tahrir den 
lerfnden imtihan olacak lar 
dır . 

Ayıo 24 üncü, 23 üncü 

ıfinlerinde de lile mezun\a
rından banka memuru ol 
mak iıUyenlerin imtihanı 

yapılacalıttr. lmtıhan evra 
kı umumi merkez tarafından 
ettklk edilecektir. 

Bir Ceset .. • 
gız 

Ayaklar mı tas bağlanmış bir halda bir kadm 
dere içersindı ölü ~urundu 

Bandarmantn Ergili l<öyü 
sınırı içindeki ıöl ayalı 

deresinde bir kadın cesedi 
ıörOlmüıtOr 

Sıiırcı karakoluna yapı · 

lan ihbar üzerıne mahallin · 
de tahkikata baılanmıttır. 

Tahkikatta bu ceıedln dere 

içindeki aöğüt ağacınll dft· 
yanmıı ve boğazı.odan ayak 
larına doiru baih oldutu 
ıörülmuıtür . 

Bundan bıııka kildtnın 
ayaklarına da çarık ipi ile 
taı bailanmııttr. 

Kadının \l:ıerlnde lacı vert 
bir entari, 6rme bir fani le, 
baflı elinde de bir y<l· 

zük bulunmaktadır. 

Yapılan tahkikatta eli, ko· 
lu 11rılmıı . ayaklarına taı 

bağlaomıı olan dere içinde-
• ki bu ceHdio kime alt ol · 
duğu ve cinayeti yapanın 

kim oldufu t~ıbtt edileme· 

mlıtir . 

Yalnız Kızıkaa köyündt n 

Kaymakçmın Osman adanda 
birinin vakadan bir kaç 
ıece evvel Arif adında bi· 
rlnln arabaeile bir kaç ar 
kadaıı ile birlikte Bandır · 
maya bir kadın ılitürdük 

leri, Manyatta da bir haftn 
kadar evvel bir kadının 

kaybolduğu meydana çıka 
rılmıttır. · 

Adliye ve jandarma tah · 
klkata bu cihetten de el 
koymuılardır. 

14 Yaşında 
lir ~ızı kac11dılar 

Gönenin Küçükıofuklar 
köyünden Mehmet oilu Ni
yazınin bu köyden Muıtafa 
kızı 14 yaılarındakl Ayteyi 
kaçırdıiı haber verildtflnden 
suçlu ya kalanmııtır . 

Bal A l ı r k e n Yangın 
Cıkard1.. 

Maliye memurlanmn tez
~iyeleri 

Fınas Bakaalıfı , bakan
lık merkez ve taıra memur
larının mahrem •ictl dosya 
larının ne ıuretle teılı edl· 
lecefine dair b ir taltmatna 
me hazırlamaıtır. Talımatna · 
meye göre tnkiye varaka
lara her ıene 1 temmuzdan 
teırlnievvel sonuna kadar 
bakanlıia gönderilecektir. 
Tukiye varakaları her bir 
memur hakkında ayrı ayrı 
iki amir tarafaodan yapıla · 

cakt1r Tezkiyeler aıiılt tu · 
tulacak ve bakanlık zat ıı· 
leri direktörlüğüne mahrem 

Anlan kıçuıp balla11 toplama~ icin ya~tığı ıtıı 
büyü~ü va yıngma sa~ep oldu 

Bfirhaniyenln Yabancılar 

k6yünden Zekeriya oflu 
Haltl Kocamezarlık mev 
kUnde bir palamut •lacı 
lçind~ bir ars yuvasına rast 
gelm iılir . Halil arıların ya· 
phğı balı ele ge~lrmek tçln 
bir ateı yakmıı, böylece arı 
lan kaçırmak fİlemtıtir Fa 
kat atet gittikçe h6y6mGı · 
tOr . 

ilkokul 
Ooreımanlırinin nakilleri 

Kültür Bakanlıia hattalık , 

evlilik ve ıalre gibi ıebep · 

lerle hlr villyetten ahnarak 
dtfer bir vilAyet emrine ve 
rtlecek olan tlk tedrl1&t öğ 

retmenlerlntn leıbitlne de· 
vam etmektedir Bu ıene 
naklo!unacak ilk tedriıat 

6iretmenleri önümüzdeki 
hafta belli olacaktır. 

Maıı zımmı 
Bürhantye hükQmet la· 

blbı Ziyanın maaıı 40 lira
dan 45 liraya çıkarılmııtır 

ceye gelince. Avrupa ve bG · 
tün dünyada umumi btr ta 
vzihln bQyük bir nikhtnlik 
tevltt cdecejlol kabule mec
burdur. Nutkundaki es81 
beyyineler hıtikbal için , ka· 
ttyet v,. itimat uyandıracağı 
ıtbl halya ve l_{fiyiik Bri 

tan ·a araeındakl kadım do&· 
ı tlulc rabıte•mın Roma ·Ber· 

lln mihveri d&hil tnde tekrar 
teeeeOıOnO intaç rdtcelclir ,, 

Bu 11rada arıların yuva 
yaptıjı palamut a§acı yan· 
dıia ııbı, bazı zeytin aiaç 

lan da ateı almıt ve güç · 
lükle 11öndürülebilml1tır Ya
nıın netkeainde 50 ltra ka · 
dar zarar teshil olunmuıtur . 

Bal alayım derke n yangm 
çıkaran ıuçlu da adliy~ye 

varilmlttlr. 

Ortaokul 
lıretmınlliflrisındı la· 
yin va bacayislır yıpdacak 

KOltür Bakanlıjı , orta 
tedrlıa t ölretmenltrt, direk · 
t6r ve direktör muavınleri 
aruında yapılacak tahvil, 
tayin ve becaytılere aid ita · 
teyi hazarlamala devam et 
mektedlr. Ltste buıünlerde 
tamaml•nmıı olacaktır . 

kaydlylc göndMilecektir 

Baremin A ıeriılne ııren 
maliye memurlarına a id tez· 
ktye •arakalarının birer ıu 

reli Baıbakanlıia da gönde
rtlecektlr . Taıra teıkılatında 
çalııan tl lt derecedeki (i

nanı memurlarının lezki)•e 
varakaları valilıklcre veri 
lecekUr. Tolfmatncıme tezkl· 
y~yl yapacak amir leri bir 
ııraya tlbi tutmak suretiyle 
teablt etmlf, ayrıca hakem 
tezkiye amirleri de tayin 
etmt~tir Ayrı a y rı tezkiye 
yapan iki Amirin tezkjyele 
rindeki ayrıhk bu hakenı 
iımhleri tarafından esa&a 
baf lanacaktır . 

Bir Adam Çiftesi 11 e 
Yaralandı .. 

Çifteyi duvara asırten çivi çıUı. tüf ık atış aldı 
Ya kıza meydanı geldi 

Randarmanın Sığırcı nahi 
1 yuipe bağ l ı Sığırcımeclt kö 

yünden Ôzdemir ojlu Ali 
Ôzdemır ıulıAını beklf'mek 

üıer~ bır ıüo önce çifte ile 
bitlfkle i,baım.ıı aitmlt , tek 
rar evine dönmOttür. 

Bu dlnüıte çıft!'yi oda 

duvarındaki çiviye aemak ıı · 

temlttir . Fakat çivi birden 
bire ÇıktıAından çifte de ye· 
re dütmüıtür . Al"f alan tü 

fek Aliyi sa~ kolundan yara 
lam ııtar K Pn d tsl tedavi edil· 
mek üzere Bandırma hula 
hancıine yatırılmııtır 

6 Eylül 
Bayramı 
Hazırlıkları 

( Baıtarafı birinci ıayfad•I. 
stller de bu geçltresmıııe 
tirak edecektir . 

Gece ıehlr bol ı ııkla •f 
dınlanacak ve Partılıler t• 

Pıl• 
rafından geçtlregmf ya 

caktar. d• 
O gece Ata türk park111 bi 

gardenparti verUecrfl 11 

Halkevlnde de bir rntt' 
mere verılecek , ıehrlrı b•f 
lıca meydanlarında eti•" 
celer , oyunlar tertip 01110' 11 
caktır . Vel hıuıl bu ıs•10ç 
ıönöo yıldCSnQm6 cotk~ 
tezahüratla kutlulaoac•"'' 

Komite çahımalarına de••" 

etmektedir 

Odun 
Kömür 
Yokluğu 
( Baıtarafı birinci ıa1f•d' 1 

ıe 
d1iı ve halkın ihtiyaca 

,.ot 
111in edilerek vaziyetin 1 bl 
mal bir hale ıokulduiıJ ,t 

diril mektedlr. Bu v•111
,. 

dahilinde yalnaz ıehrl1111' dl 
kınlı içinde bulunuyor 

mektir. ' 
Halıkeıırin bugün ı~tss d" 

büyük dlleil tehrtn ,ıı 
hrukat ihtiyacının bff Jıl 
evvel temin edilmil 01 

RUnu g&rmektedlr. , 
k'l 1 Hu dileğin r.c va 1 

1.,,ı 
rlne getlrilebtlecejlnl b~,1ıt 
yor uz Yalnız bunun 

111 iÇ 
aylarca . bir kaç hafla 1 

"" blle aeclkmcslnl dojrll 

mıyoruı ~ıa l 
Halkın el ındc odul1 

mamııtır . fııtl• 
K.Amür en f ahtı bir ~

ıatıhyor , ktloıu 6 kurut• 1~ •' dar yükselen kömD' t ı 
eıkiıi ıtbi çuvalla. torb'1,ıt 
değtl keıe kliıdınd• e:d" 
giden luymetli bir rP 

haline geldi. ,1 
1 d• Fırınlar, hamam ıır if"' 

nl yokluk tehlıkesı ııeçltkttl' 
Oiin bir fırıncı "'" bil 

depo ettlfi odununun 11 , .. ., 
mek üı:ere bulund\J ,, 

onun için btr vıra" d' 
f•f 

a larl\k ankasmdan 1r•'' 
l11nmak mecburiyettndt 1,ıı 
dıiını yana yakıl• •" 
yordu . .,,~ 

Bu yüzden bal ve 
1 

,.11,rı 
çelerdekl mey\'n ai•'Y • d"" 

·''" bile sahipleri tar ttl 
budandıiını, kesıldiıl 1 "' 

lı,,.,. bLI 
Şuhalde . odun ttal•f"' 

ajaç ıe\· giıinl de b• 

tiyoruz 

demektir . ııre 
d 

ge 
Şahrlmize o un bd o' 

bilecek, bllhaua fU 

htyemizdtr: "eP'iJ1
' 

Ilıca , Şamlı . 

K ı. "'n. eler·· t onaKpınar, "uP 
1
,,,.,. 

Onun için . ruh•• I•''"' 
bu nahlyele rln ornı•~ttr "~ 
yakın k ö)·lalere ver de'~' 
odun kH1111ine t•"'" ••"'o l . müaaaıle olonurııs d• e f e 
pek çabuk bertar• 
cjelne ıöphe yokuır · 



• 
1 

..., 20 Atusros 937 
L & 

Vindsor 
Diikünün 

~iltli~leıinde-?eôuin pet
rol menbaları bulundu 

V Şı cndı Venedikte b ulunan 
p lndı6r dükOnün yakında 
erırol hl adenı yüzOnd en 

lhllyonlarea ıterlfn sahibi 
Oltn 

'" lht ımal dahilinde gö· 
t(ilOyor. 

I J:\u sabahki po! ta ı lc ge· 
'

11 lnaılızce The P eop le ga· 
ıeteıı · V nın yazdığınn gö re. 
ındı~h dükünün daha fn · 

tllte ' 
d re veltahtı iken Kana 
ldı. aldıiı çiftlik c ivaranda 

ıengı n Petrol madenlerı çık· 
llıa\ttadır. 

d Su haber, Kana da maa • 
dın neıe.retin lo bir tebliğir. 
en 6irenil melf t edf r . 

1 
.. i ebltilnden anlaııldığuıa 

h 0''• ıabık kralın çtftltğlnin 
'men bev mıl kadar öte· 

'''-d b ' urgu ile açılan bir 
:lldenJen günde 900 varıl 

' 111 Petrol çıkmaktadır. 
de Çıftlilcten, çeyrek mil ka· 

I> lr rtıeaafe ötede dahi ya 

"
1 
•n iıkandıller, müıbet 

etice vermek üzeredir . 

d E•aı petrol ııa h&1anın V 1 

~or dükünün çif tfliğinin ıt 
~ı k ~ 

"
1 

ısnıında olduguna. ina · 
ı ıyo r. 

d Sabık kral 1919 ıenesln · 
b ', b.u çıftliği mam:aruı 
'"ıın d h •rı an aldığı zaman 
ıç k· 

bit 1 fllıe burada muazzam 

btld '~rvet gizli o lduğunu 
1
' 1Yordu. 

litip tüke;;n ~ir dm 
~ta 

11" rııada bir itfaiyerl fa 
h,~'u davası vardır ve bu, 
rıı. llcaten bir davadır· Drey · 

111 d t 

tıbı llvaıı , Stavlıki dava11 
"'h datıı budaklı ve bitap 

a'Yetlenmiyen bir dava .. 

~it u adamın karısı birden· 
e aı 

a&r rtıüıtür . Bir rivayete 
"ıl' l<ad ı nı kocası zehirle 

Itır 1 
tô · lr di§er ri vayete te ~ 
tı\' gorümcesl, bır baıka 
~~te göre de l:endısi. . 

iitrtı '•ele aylardanberi sürüp 

h,~kekte ve en sonunda ta 

'1"' Uk ctmiyen yeni yeni 
~tr ~etler dola yısile hemen 

--t~ 1rı hütQn ıs:r.etelerln 
11 ar •nı itgAI etmektedır. 

& 

Tropikal 
~ 

Hastahklar üzerinde tetktk 
Gorki Tecrübevl Tababet 

Ens\ltüs(i , bu ıene tropikal 

hastalıkların tetkiki için mu 
teaddtt sefer heyetler! tertip 

etmit ve bu he1etler yola 

çıkarak itlerine baılamıt 

lır 

Parazitoloji kısmına men 

sup ilim adamlan, Sovyetler 

Birliğinin ıınır mıntakaların · 

da araıtırmnlar yapmakta 

ve her sene oldulu iİbi bu 

sene de Moıkovaya Enstitü 
laborstuvarlarına getirilmek 

~lz~re Penda ve papatçi has· 

talıkları gibi emrazın nakili 

binlerce d ~ri sivrflinek ve 

akarit toplamaktadar . 

Enstitü, bu ıene. Penda 

Glıeri ile mücadele metodla 

nna telkık t>dect"k ve Türk · 

menistanda Murgap vadıei· 

nln bir çok yerlerinde bu 

haatalıjın nakıll ılvriılnekle 

rl öldürmek çareleri araıll · 
racaktır. Papataçi ile müca· 

dele için f'D nğlam çareler 

de araıtmlmaktadır . Kara 

kum çölünde, Hazer denizi 

uhillerincle ve Sidirya kıyı · 

larmda tif üı fuayyeleri üze 
rinde de tncelf!'meler yapıla· 

cakhr 

Enstitü memurlar1, aynı 

zamanda, zf!'hfrli yılan ge 

t ırmek üzere, Türkmeniıta 
na ve cenubi Kafkaıyaya 

gitmiılerdır. Bu yılanle.r Ül 

ertnde , Enıtitünün Suhumi 

ve Len ingrad ıubelerinde 
tecrübeler yapılacaktır Le 

nlneradda illç olarak kulla 

nılmak üzere, yılan zehirle 

ri tetkik o lunmakta ve bu 

rıu mümkün kılmak için me· 

todlar araıtırılmaktadır Ui· 

ğer tftraftan gene Lenina· 

raddfl, zehirli yılanlarm ıok

malarınıı. kıuıı panuhir gıbi 

kullanılacak bir serom ün 

rinde de çalıtılmaktadır 

Uzak Şarka giden heyet, 

insanların barsak 8olucanları 

vasıtulyle hasta itki ara aşı 

!anması bahsinrle. neticeıi 

çok ehemmiytili olabilecek 
tetkiklerde hulunmaktadır. 
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''~h ' tıaıııl bir iıtiraba ıü · Bıle bile kendimi kendımden 
tG"ı:,'Ct>fırn i düıündüfQm ifrendirdim .. Fakat bunlar 
~haı hıçkırıklarım, luıh· hep bir gece için, bir düğ6n 
~I d~l•Yor . lıtirap verme- gecesi içindi Süheyla . 
·~ d llhıdüAllm için lıtlra · Zehrayi o kötklere bağla· 
~lb ırııYordu makla Hikmetle evlendir 

't'd ..... ) f!t RÜnün lm inde miyecektlm . 
., 1 ''hl k ' 11 ~ artıma çıkh Z" · Tam baıbaıa kalınacak 

J.i 1_ thra . bir da1'ikada Hikmetin en 
' llllrtı ~cırı,, b tt onu tenıJıktan hisli, en heyecanlı , en zevkli 

1tr,tı fttıh, Yaklaıtı . Kendi zamanında , dudo ldarın yan 
~,i. lrh v 
l ınrı 1 b e onun nasıl ola- dağı , etluın kudurduğu, ıöz 
1 

Qu ~lla bilmeden öğret !erin dumanlandıjı o dakJ · 
"1~,h; erce diltlindüm Ve kada hayatını bahar, hep 

~le b ~uldurn bahar, çiçek dolu, renk. kı:>ku, 
1 

e huta oldum ıehvet dolu sandılı o dakl • 

TOJUWILI 
as L 

Ruzvelt 
Ailesi 
Avrupada .. 

Amerikan Cumhurreiıinin 

oflu, babasının ılyuetine 

rakip olan bir adamın kızı 

ile evlendikten sonra bala. 

yını geçirmek üzer~, karıaı 

ıle beraber, Avrupaya ıeldı . 

Onlardan biraz ıorıra , 

Ruzveltln anneti de bllhaata 
Parb sergisini ve Almanya 

daki feıtivalleri görmek 
üzere, Avrupaya geliyordu 

Oğlu ile gelininin arka
sından yola çıkan ihtiyar 

"hanımanne,. onları bulmak 

ta gecikmiyor: 

Ana oğul ve gelin Salz 

burada huluıuyorlar . 

Memleketten uıaktakı bu 
buluıma her üçünü mem 
nun 11e miltehuıfı ediyor. 
Bu aradll gelinle kaynana 

kucaklaııyorlar ve bayan 

Ruzvelt verdtft bir beyanat· 
ta otlu l1e ıeltnloi kude· 
derek: 

"Arnerika Romeo ve J61-
yellni buldum.,, Dlyor. 

. .. 
iki insan 
Azmanı 

Mahkemede. 
Dünyanın en fİfman ka 

dın1 Viyanadadır. Laltola iı 

mini taııynn bu kadın 273 
kilodur . 

Gt!çen gün hu kadın, Vi· 
yanada dünyanın tn uzun 

kadını ile b~rabu mahke 

meye çıkmıttır 

Dünyırnın en uı.uo boy u 

krdını da Zambo iımiııdedır 
ve bir katil cürmünden ıuç 
ludur Bayan Laliola da ma· 

hkemeye ona ıahit l ık elmi· 

ye gelıni,tlr .. 

Şimdi, bu. en uzun boy 
• 

lu ve en aiır ıikletteki iki 

kadının mahkemeye giriti 

h~m çok tuhaf, hem de çok 

müıkül o!muıtur: 

Hademeler bir yandan ka

pıların iki kanadmı birden 
açarlad,en, bir y11.nd11n da 

baıınt tavana vurme11n dl· 1 

ye uzun boylu kadma dıkkat 
etmiılerdir . .Şiıman !<adının 

oturması için dört sandalye 

bir araya konulmuıtur . 

YAZAN. Hu/il i1edi hml 

kal arda aralarına eirecek, 
vQzüne tükOrüp haylurırca 

sına baAıracaktım: 

Ona, el uı:atnıa Za 

vallı kuduz ve firengill di· 

yecek, ıonra Zehraye herıe 

yl anlatacak hakikatler kar· 
ımnda kasıklarımı gere ge · 
re, ıkatıla katıla gülecek, gO 

lecek. gülecektim 
Oüiün geced, hana ba 

kanlar, etrafımı saranlar: 
Za vatlı bir kadın, çıl 

dumıı ıülilyor .. Hir Kadın 

Gnlüvordu . Dlyecelcler .. Ve 

bu: Düfün ııecealnl zaman 

u 

Bahkesir icra 
memurluğundan: 

Ziraat Bankuına tuhafı 

yt.ci Mehmet Alt bald~al Ri 
lll Ye Ayteye borçlu Me.cJ 

di\ e mahallesinden Barak 

Muıtafanın borcundan dola· 

yı teblti @ttfrflen ödeme 

emri ve malları üzerine ko · 

nan hacizden ıonra borçlu 
nun &lmeslle keyfiyeti haciz 

icra ve Jfllı kanununun 103 
nc6 m-.ddestne tevf ık an ve 

reıeıine teblil edilmit iıe de 
vereıe biç bir itirazda bu 
lunmadıkları v e bll!hare 

yaptıkları' itiraz da reddedil 

m 't oldufundan mahcuz ve 
tapuca defter 121 sahife 
1 05 ve kln•muevvel 936 
tarih ve 5 1 numara Jle Nak. 

kat yerinde doğusu: Uzun 

Halıl batısı: Muhacar Süley · 

man poyrazı: Hacı Şakir 

kıblul: Kamçılı Alı tarlasile 

mahdut 4595 metre murab· 
baı ve defter l 2 l tahlfe 
106 kanunuevul 936 tarth 

ve 53 numara ile Karakova 

namı dljer Karııacı mevki 
inde doğuAu: İbrahim batııı: 
ve poyrazı: Karaboyun tar· 
İa11 kıblesi yol i ' e mahdut 
5514 metre murabbaı iki 

kıtada kayıtlı ve halen bu 

iki tnr!anın yekd•ierine mut 
tasıl ve birleıtlrllerek bir 

tarla olarak kullanılan do · 
ğuıu: Mehmet uıta vneaesi 
ve yaııct ojlu İdriı hat111: 

Uzun Hahl tarlasını aynan 
Kargacıyll gıden Köıeler kö 

yü yolu kıbl~11: Mccidıye 

mahalleıinden Kör Süley· 

man ve Kamçılı Ali ve ha 

len o~lu Oıman poyrazı: 

lzmirler mahıtllcstnden Kadı 
oğlu Hasan ik~en halen Bö 

lük Muıtaf a kızı Havva ve 
kara boyun tarla11 tarlası 

iken halen torun Naime hr· 

laları ile mahdut bulunan 

24 döoüm ve beher dönü · 

müne ( 15 ) lira kıymet tek 
dir edilen tarlanın tamamı 

ile tapuca defter 121 aayıf a 
105 kinunut>vvt"l · 936 tar ıh 

ve 52 numara ile Pata ala 

nınd" doğusu Zaptiye Heıan 
( ll>rabim ) poyrazı : Huan 

batısı Kadı oilu Haıan kıb 
leıi dere ile mahdut bir 

hPktar 866 metre murabbaı 
olarak kayath ve halen do

ğuıu Zaptiye lbrahim batı11 

zaman hatırlıyanlar . Hilurıe 

tin istirabına acıyanlar, 

yaram kalmıı düiünü yade· 
denler, hep beni anacak: 

Bir kadın o gece, deli 
ııbi vülüyordu . Diyecekler 

Süheyla . lıte ben bugün bun· 
ları ıana ıöylenıek lçın gel· 
dim . Anladın mı güzel kız . 

Zeynep. 

- Yo .. Ailamak yok. 
Çocuk musun ııen. Kaldır 
bakayım iÖzlerini yerden .. 
Sak beına Süheyll .. Henı, beL 

ki bugün son olarak g6r0 · 
yorsun. 

Zeynep. 

- SenJen ıon bir dile 1 
lim: Beni Karacaahmete göm 

dür .. Hem mezanmı çiçekle 

eml, 16rel yanu Aruıra 

gelinin deAtl ml Silheyli "" 
BJr hıçkırık, pençerelerden 

denize perde perde yayıldı . 

Odanın kapm kapanırken 
ıenç kız. baygın bir halde 

kendııtnf koltufa aahverdl . 

Genç Mimar •ktam ıa 

kadı oğlu Hasan poytll7.ı : 

Hasan ağa tarlaları kıblesı 

yol ile mahdut bulunsn J 1 

dönüm yar111 ıürülmüı yarı 

sı sürOlmemit gayri mezru 
ve beher d6nümüne ( 18) lı 
ra kıymet takdir edilen bır 

kıta tarlanın beıte dört hıa 
ıeıinlo açık arttırma ıle ıa· 

hlmasına karar verilmit ar 
tırma 20 9 9J7 pazarteat 
günü ıaat 16 da Balıkesir 

icra claireeinde yapılacajm 
dan isteye~lerin artırmanın 
anuayyen olduğu zamanda 

tarlaların muhammP.n kıy 

metlerinin yüzde yedi bu· 

çuiu niıbetlnde pey akçe 
lerıle beraber icra daireıtne 
gelmeleri o gün konulan 

kıymet muhammen kıyme

tin yüzde yetmiı bt-f 1nl bul 

madığı hkdirde en son ar · 
taranın teahhüdü vaki kal 

mak üzere arhrma on beı 

10n daha reriye bırakılacağı 
ve tkinci artırmanm 5 10 937 

ıalı gQnO ıaat 16 da vapı 

lacağı ve yine o gftn konu

lan pey n uhammen kayme · 
tin yüzde yetmtı beıloi bul 

mana borç 2280 numaralı 

kanunun ıumulüne dair bu 
lunduğundan be~ müsavi 

taksite b a ğ 1 a n a c a f ı n· 
dan bu huıuıtaki ıartname 

herkttıfn görebilmesi içın ic· 

ra daire11ne açık bulundu · 
gu ve ipotek ıahibi alacak 

la larla diğer alakadarların 

gayri menkul Üterhıdeki 

hakları faiz ve m ıarıfa dair 

olan iddia la rıom evrakı müe 

3 SAYFA: 

Gcrcistanda 
Belediye 
Y apıcıl ığı .. 

Gürcfltanda ıon üç ıen~ 
zarfında belediye ya pıcılağı 

na 192 milyon ruble ıarfe 
dt l mııtır 

Bu müddet zarfında yal 
nız ıehirler dahılınde 12 
yeni ıu borusu ıebekeai fer· 
oedilmtıtır kı bu bu borula -
rın uzunluğu 55 kilometre 
dir . Ayraca 20 ıebeke de 
köylerde forıolunmuılur 

Baıkaca 18 ıu borusu ıebe · 
kesi de Patide, Stalınirde. 

Gotlde, Kaıurlde ve daha 
dlfer tehirlerde inıaat ha 
!indedir. 

Gtlrciıtanda ıehirlerde ıo 
kakların düzeltllmeıine de 
büyük h immet earf edtlmiı 

tir . Gürciıtanan bit ün ıehir 
!erinde bu müddet zarfında 

kaldırımla döıenen ıokalıla 
rın ıathı bir milyon metre 

murabbaıodan fazladır. 

bitelerile btrlıkte :!O ıOn 
içinde icra dairesine bildir 
medlkleri takdirde hakları 

Tapu aicilince ıabit olmadık 
ça taht bedelinin paylaıta

rılmasından hariç kalacak
ları ve artırmadan doim• 
ve dellaliyenln rüsum bedel. 
lerinin müıteriye alt olacağı 
gibi ıatıJan ıayri menkul· 
lerin üç senelik müterakim 

vergilerinin de tercihan ıataı 
bedelinden ödeneceği ve ar
tarma günü hazır bu1unmı 

yanların vaı: geçmiı ıayıla· 

cakları ilin olunur. 

Balya iskan Komis
yonu Riyasetinden: 
Geyık marka 75 S. Kayseri yerli malı Karıımandul tek en 
Amerikan kaput bezi Bez 

470 520 230 
Ceketlik siyah keten 

so 
Erkek ayak kabı 

:i3 büyOk 
Kadm ayaldıabı 

30 Büyük 
32 küçük 25 küçük 

Kadın elbiıe dikimi 
37 Hüyük entari 

Erkek elbise dikimi 

33 Büyük adam 

32 küçük " 
65 (Pantolon ceket ı 

bir manto 

12 Orta entari 
49 

Balysdaki ıöçmeolere lüzum olan malzeme ile dl&.:tl

mui 1 O gün müddetle ekıiltmf'ye konulmuıtur. ihale m6d· 
deti 3 9 937 cuma günü öjileden ıonra Balyada milt~ıek · 

kıl İıkin Komiıyonunda yapılacaktır Taliplerin o gOn ko· 
misyona müracaatlnrı 

zeleılnin iç sahıfeıini oku · 

duktan ıonra arkadaıına 

uzatırken içini çekerek ıöy 

lendi: 

- lıte böyle doıtum, de 

di . Renk renk t1e\'giler renk 
renk hayatın aynasıdır .. Fa 
kat bu aynanın akitıleri için 

de penbe ve yetil sabahlar· 
da~ ziyade, slıli bulutlu ey 

161 akıamlarının rengı var 

dır .. Ve o, akşllmları da iÜD 

aelır ölümün ezeli ma· 
temi kucaklar durur. Ya 

zık.. Dedi. v~ sonra raze · 
teyl Fıkrete uzattı: 

- Al, oku .. 
Fikret ıütunları birer bi · 

rer gözden geçlrmeie baı 
la .-h 

" Bir Kadın GülÜyordu .. 

Yahut bir dOiOo ieceıi : 

Dün ıece Kızıltoprak 
iılasyonundan biraz uzakta. 

romanlards ve Amerikan 
ftlimlerfnde bile nadir a6 
ıQlftr bir Yaka cereyan et 

mittir 
insanı hayretler içinde hı· 

1 331 

rak1tn bu hadiıt>yi kahrama · 
nandan dınlemek üzere mu 

ha birimizi haata haneye yol · 
ladık .. Aldığı notları aynen 

aıaiıya yazıyo • u7.: 

Hastahanenin ilaç kokan 

odaıındayim . Zeynebi biran 

evvel görmek içın nbıraızla 

nıyorum . Nihayet doktorla 

beraber hastaya yaklaııyo 

ruz Hidtıenln kahramanı 

güzel bir kadındı . Gençti . 

Gazeteci olduğumu ı6yle 

dlm. Heni memnuniyetle 
kabul etti . Nazık ve yük 

sek tabakadan bir ıenç ka

dındı. . Dudaklarında ekıtl · 
mi yen bir gülOı var: 

- Bir gazeteci ile bu ıe· 

kilde lanıımak iıtemf'zdim 
Sizinle kartı lcarııya bulun 
dufuma okadııır memnu 

num ki. Benden s&ı: iıtlyor. 

ııunuı . fakat bir ıartla .. 

Yaaacaiınız yazının batına 

"Bir Kadın GGlüyordu,, Diye· 

cekıiuiz G6rüyorsunuz J•, 
vasive-tnam~m pek basit . 
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~·!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~=, mum ~ mı mı mı mı aı liJ ını mı 

ı TÜRKDİLI mı 
mı Pazarteılnden baıka her 

gün çıkar Siyasal ga zete .. 
Yıllıiı: 800 Kuruı 

A ltı Ayhiı:400 

Sa yıst: 3 

G ü nü geçm ş ırnv ı lnr 2 5 

ku ruştur 

ADRES: 

Şıfa ha na 
rı her lard f 

ffi) ta ün aa l mıt 
fl LIKESJR 1 l RKDI Li 1 r;t 

···-------- - -' 
ola n meıhu r 

Balık esir (DAG 
@] ILICASI ) it le- • 

Dünkü un ve zahire f iaUart 
UNLA.R: 

A sgari Azami 

K . K . 

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

BUGDA Y PİYASASI 

Sert buiday 4 .75 5 

Yumuıak .. 5,25 - 5,375 
Arpa 3,25 3,50 
Mmr 3,25 - 3,375 

idnıınıücü Baıkınhğmdan: 
15 Aiuıtoı 937 günü akıa· 

mı ekıerlyet haaıl olamadı · 

iından bilmecburlye kon 

gre akdi 22 ağuıtoı·937 pa· 

zar aünQ akıamı ıaat 21 e 

talik edilmlıtir o aün bü-

tün Güçlü arkadaıların ku 

meğe baıladı 
@) Suları v c: 

kum borıyol<ı 
3 " nııizmiıı ro 
mJ 11wlizmaya, 

siyatik, böb 
mı rek, J..um, ve 

rulıi111 Jwsla 
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