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Hint Arapları da Filistinin Taksimini 

Protestoya Karar Vermişlerdir. 
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Yolsuzluktan 
/\.urtulmanın 
Yolu .. 

lngilterenin Çin Sefirinin Yaralanması: [ ______ _._________ r 
1 gi iz-J PO 

da Yabancı Gazteler ve Manavralanmız: 

Ordusuna Ouyu-
-h Yolıuzluk denince ıld ıey 

blbra gelir. ( 1) Köy ve kasa· 
lları birbirine veyahut b r 

~mu diğerine bailıyan ıosa, 

ba ı erginleşec 
.; Tuğla, kiremit fabrikasının 
1. temeli atıldı 1 an H ay r lık .. 

•ldarun, aaf alt , d~miryolu 
~lbı muntazam geçit vaaıta
''1nın olmaması. (2) Tev· 
~lh, tekdir, azil gibi ceza· 
•ra oıüıta hak olen bir me 
'bı.ırun fena ha reketa! 

d 8tı burada her iki maniyf 
e kastederek, her iki yol· 

''1ıl td Ulu bir tedbir ile izale 
b en bir idare usu lünden 

11'hıedeceğlz Maksadı iyi 

1 
•de edebilmek için evveli 
\ı noktayı ızah edelim! 

l l\ıerrılekette yapılnıaaı li 
t'"'aelen tıler okadar çok 
lir kı b dıı i unların hepsi yek· 
,,~erinden mühim, h~pııl 
dı dıtertnden müstacel 
ı. r. Asırları yıllara, yıl-
... , r.. 
d,r l~nlere ııığdu'acak ka-
~- qız almıı olan terakki 
~~lelerlmizden cesaret alan 
l\k lGrkün kalbi, bütün 
''llbüli.tı bir anda husül 

"tl:uı lfÖr mek için sabır
~lh la çarpmaktadır. Bu 
tıı. ''1• memleket ibtiyaçla-

ı " ~.. e Yapılacak tıleri her· 
~. lcendı görüıiyle, kendi 
~il 14Jle ve kendi seviye ve 
~~ ''ttne göre mütalea ve 
tld ~f eyler Dığer tareftan 
L t~I 
"tıtı Vesaite göre sıra.ya 

d,~~uı, Prensıp ve proğrnm 
ı,,,1 

11de yapılmış ve yapı 
d, l)\ehte olan birçok ııler 
'-sı "'rdır ki; bunlar he 
l •t ~, 
11\ll\ o çüden dalma hariç 

Ut 

~ \' llrııı - h 
'lıtl goze çarpan ma · 
1 ''• ~ 'tııı Rorerek ıd re adam 
~it 1 terıkıt etmek ko1ay 

lttı 
\t ' · Y e.pılmıı fakat gö. 
~,,dtatihırrıi yen nic~ ıı 1er 
t, bır kı; bunlar dıle gelip 

'" '' Yllptırıldım dıyemez 
) hl> '!)tı •nlar da bunlaıı ben 
'tıı 1'-l diye öğünemez Esa· 

bıı, 1 'd"rnları buna lüzum 
tör .... 'f .. •ezler. 

'1>11 tlbı )' l'llıyanı gördüğümüz 
~ 'l>ıl ' bıı •n itleri de görmek 
;~tttı 'bek velhasıl tıemere 

tlll,kllleıatyt takdir ile ya 
~ttltı biıtm içıo hem ka 
l~ı llılık h 

il tQ ' em de çalı§anlar 
--~~i.f lltıevj btr kuvvet ve 

)111tt11 •t olacağına hiç şüphe 
tlt._.l t, Nasıl kı; hoıumuza 
~ Yerı . 1 to 11 erı tenkıtte fsti -
'1..ı •ltrl 
~-ıı,11 Yorsak, hoıumuıa 

tı~l lılerde de takdir his· 

~'~ .,:1 dıtırnizle ifade et 
"~dıı life "e vicdan borcu
l) I'. 

f a,dG 
ı~'tıtı,:c(j Murat Bağdat 
I~ 61'ıce I flrar verdiği zaman 
) '-ıı) atanbul Bağdat yo 
,, 'ı:>rrı ._ 
r l'ıı~ 6 •1a ., .. başlllmlf, 

,''••tııtı l'rll!rnleket m üda 

b.\t-l'ı değil, servet ve 
)111 •r. d 
t il at ' en kestirme 
'dd 'n ~~I t'lr.ı tneıhur Bağdat 
ı,,l )()1 Yıtparkt>n o da ev· 
~l •ta , 

•'l tıı 1 l llkları izale ede· 

(''S>ıt~~e baılamış, yani 
'''-' n Yolsuzluk ya. 

1 iktncı sayfada) 

Japonyamn sadece teessür izhar etmesi meselenin hal
ledilmesine kil ı gelmiyeceği tahmin edılmektedir 

1 
mek üzere yeni payitahtını 
Setchoan eyaletinde kain 
T ehlngfouda kurmağa karar 
vermiıttr. 

Ankara, 27 (A.A.) Er 
zurumda büyük ve modern 
bir tutla ve kiremit fahri 
kasının temeli atılmııtır. 

Şeker 

İngiltere ateşemiliteri: "Bu manavıatann ingiltere~e 
daha iyi yapılmasma imkan yoktu,, dedi. 

Belgrat, 27 (A A .) 
ala ajanıı bildiriyor: 

Av· Atinada çıkan " Prola • 
gazetesi Trakya manavraıı 

hakkında ıunları yazıyor: 

Londra, 27 (AA.) - Çın· 

de lngilfz sefirinin bir Japon 
tayyaresinden atılan kurıun · 

la yaralnnma11 hadıtesi Lon 
drada büyük bır heyecan 
uyandırmııtır 

İngıliz hük(imeti vaka 

Payıthatın reıımen nakli 
2 eylülde ilan edilecektir. 

Tokyo, 27 (A.A.) - Dün
kü kabıne içttmaında harbi
ye nazırının 400.000 kiş ıden 
mürekkep otuz Çın fırknsı· 

nın Pepln ve Tıençtn iıtika 
metinde fimale doğru iler
lemekte bulunduğunu bil
dırmlt olduğu ıöylenmekte· 

dir. 

f ~brikdan faaliyete g1çiyor 

Türk ordusunun manavra· 
larını büyük bir dıkkatle ta 
kip etmiı olan bütün Yugos· 
lav matbutatı 1 Ork aıkerlnin 
parlak meziyetlerini ve Türk 
zabitlerinin yüksek iktidar. 
larını tebarüz ettirmektedir. 

"Türk orduıunun 1 rakya
daki manavralarmi takip 

eden y bancı askeri mümea. 
atiler, manevralarda aördük-

hakkında taf sılat istemittir . 
Gelır gelmez Japon huku 
meti nezdinde teıebbüılerde 
bulunacaktır . 

J"ponların sadece teessür 
izhar etmeleri meselesinin 
halledilmesine kafi gelmi 
yeceğl tahmin edilmektedir 

Royter Ajanıı bu müna -
sebetle, ıuraaı unutulmama· 
lıdır ki Japonlar ıulh halin 
de bulunduğu bir memleke
te ait yabancı bfr toprakta 
hareket etmektedir. Diyor. 

lngiltere hükumeti tedbir
ler almayı l<ararlaıtırdığı 

zaman bu noktavı ne7arı 

dikkattll tutacaktır. 

Londra, 27 (A.A.) - JR 

ponlar dün Tsinghaiye gir 
mitlerdir 
Şangh y cephesinde Çin

liler hazırlıklarını bıtirmek 
üzeredirler. 

Ş"'" Kay Şekın l<ararga· 
hmdıın bıldırıldığıne göre Ja 
ponlar 89 ncu Çin f rkaeın 

karıı zehirl i gaz ku lanmıı 
!ardır 

Tokyo, 27 (A A ) - Şan 
ghayde.n Asa.hı gJzetesne 
bildirildiğine göre Maraşal 

Şang Kay Şek, Nankini 
terl<ederek sonuna kadar 
Japony ya ınukavemt'ti gö 
ze aldırmış olduAunu göııter 

Zaf r B 
mı H ZI 

Zanoolunduğuna göre Ja 
pon hükumeti ıimali Çin· 
deki Jıspon kıtaatını takviye 
için Kouanntoung orduııunu 
davet etmeğe liarar vermiı· 
tir. 

Şanghay, 27 (A A.) 
Japon deniz mümesaili 60 
veya 70 bin Japon aakeri 
nin Lulhoda karaya çıkma 
ğa muvaffak olauk cenuba 

doğru ılerlemeğe baıladık
larını bıldirmektedir . 

Lotiende şiddetli bir mu
harebe olmuı ve J11ponlarm 
lehlne netıcelenmlıttr. 

l'ianKın, t./ \AA.) l'U· 

ken Tıekçın §lmendıfer 

hattı üzerinde ve Tıyeçlnin 
30 kılometre cenubi garbı 

sinde kain mühim b r şehir 
olan Şanghayda ıiddetlt bir 
muharebe başlamıştır 22 
Ağuııtosta Tagughoda baılı 
yan J apon taarruzu bu te· 
hirde mühim ve ş ddetlı 

bir muharebeJ•e müncer o 1 

muttur. 

m 
1 

p o., 

n d ı .. 
a 

-
30 Ağustosun Yıl 
yük Tezahüratla 

önümü Bü-
utlula aca 

30 \ğustoı 937 ZR ~tehrıl.itı aynı yerde kabul 

fer Bayramının yıl dönümü· olunacaktır. 

ne tesadüf eden pazartesi c ) Saat 9,30 da 
günü ~alıkesır garnizonun 
da aıağıda yazılı tören ya 

ptldcaktır: 

a S at sekı7de askeri 
makamda tebrıkat yapıla

cal-tır. 

b ) SAat 8 30 dan ittbaren 
mülki makamat ıle Hali< 

Par tııl ve ıalr teıekküllerin 

gösterile-o mahalde k:taat, 

subaylar, mülki memurlar 

ve geçltreaminP ittirak ede· 

cek teşekküller merasim du 
ruıunu alm•ı bulunacaklar· 
dır . 

2 Merasime ittırak 

( Devamı ikinci ııayfada ) 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Şirketinin U,ak ve Alpullu 
ıeker fabrikaları bu ıenekı 
faaliyettne bir kaç güne ka
dar baılamaktadır. 

Bu sene Trakyada yağ 

munuzluktan pancar mah 
ıulü ümit ed&ldiği kadar faz. 
la verimli olmanıııtır Ma 
maf l rekoltenin geçen se 
neden az olmıyacağ'ı da um 
ulmaktadn 

E.ııkltehır ve Turhal fab 
rikalarmın pancar mıntaka
larında mehsul ıyl gorun 
mektedır. Bu suretle bu yıl· 
ki umumi htıhıalln geçen 
seneden az almıyacağı fİm 

diden tahmin edilmektedir. 

Gazeteler dün genit baı
lıklar altında manavralar 
eınaaında Trakya Umumi 
Müfettlti Kazım Dırık tara 
fından ecnebı aıkeri mümeı 

ıillerin ıeref ine Edtrnede ve. 
rilen ziyafette Yugoılavya 
ordusu erkanıharblye re· 
iııl General Nediç tarafından 
ıöyleoen, nutku dercetmek 
tedtrler . Gazeteler bilhassa 
General Nediçtn nutkundan 
yeni Türkiyenin gerek aıke 
ri gerekıe ıoıyal ve kültürel 
sahalarda elde ettiği mühim 
terakl<ilerden bahseden kıı 
mını ehemmiyetle kaydet
mektedirler. 

lerl Türk orduıunn layık 

muvaffakıyet karımnda tak· 
dir ve memounlyetlerlnl be· 

yan etmiılerdir. Yugoslavya 
büyük erkanıharbiye reiıl 

General Nedfç: " MGtteflk 

ordunun modern olmaaı ve 
motörleımeal bende büyük 
intibalar bıraktı.,, Demlttlr .. 

Yunan büyük erkamharbiye 
relıl General Papagoı: "Mo· 
törlü kıtaların terakki ve 

dtaipltne bılhaua tıaret et. 
mek isterim .,. Demlıtfr. in· 
giltere ateıemiliteri fıe föy· 

le ıöylemiıttr: "Bu manavra

larıo İngılterede de daha iyi 
yapılmaıına imkan yoktu.,, 

Emniy t ş Baııka;)ı Y t: n ı ~ ı r 
T~şkilatına -;sıı uiril~cek E s e r O a h a Başardı .. 

Emniyet genel direktörlü· 
ğü emniyet teıkilatına dıı

ardan ahnacaldaıın ımtıhan 
ıekıllerl hakkında bir tali· 

matname hazırlamaktadır. 

Genel dırektörlük bu talt
matnnmen ı n hazırlann asına 

kadar emnıyet ve ınzıbat dü· 
ıünceleri ıle kadro münhal· 

lerın n doldurulması ıcap ve 

tnlıp z.uhur etliğı takdırde 

genel dırektörlüğe müra caııt 

edılmek ve imt ı hanın nt: ıe 

kılde yapılacağına dair <lir 

ektif alınmak ve sual vara 
i<aııı istenmek suretıle nıua 
mele yapılacaktır. 

Henüz emniyet teşkilatı 

mevcut olmıyan yerlerde za 

bıta iılerıııe bakn akta o 1a n 
jandarma mın\akalarında 

ikamet edP-n ısteklilerm um 
umi ve hususi vaziyetleri 

jandarmaca tahkik ve te&bıt 
olunacaklardır. 

5 Vilaye te 

Zonguldakta Kozluda Yeni Bir 
Kömür Tesisatı Kuruldu 

f ş Bankası Umumi ıl-1erke:i 

Ankara, 27 (A A ) İş 
banka~ınııı Zonguldak ta Koz 

!uda kurduğu lıömürtı tir 

ketınin yeni yaptığı te11sa· 

tın açılma töreni dün yapıl· 

de 1600, senede bet yüz elli 
bin too l<öınür çıkacak ve 
bu kömür locan eli değme· 
den Lanara kadar otomatik 
rlarak gidecektir . 

Bu ıekil maden teılıatı 
mııtır . Havzada ilk defa vücuda 

Meslek mektepleri açılacak B.u te111at=ıı=ay=es=in=de=g=ÜD==ge=tl==r=il=mı=,t=ir ===-==-

Maarıf Vekaleti bu sene Hınt Arapları Macar 
Elaziz ve Me.niıada iki kız sa. 

na t mektebi açma yl karar 
laştırmıştır Afyon ve Trab· 

zo11da açılmail ıc;.in de tet

kikler yı pılnıaktadır. 

Ankarada açılacak ~rkek 

meıılel< muallim mektebi ile 

lııtanbulda mıntaka sanat 
mektebine bağlı mensucat 
mektebi bu derıı yılı başın 

da tedrıaata baıhyacaktar. 

f ıhstinin taksimini pro-
testo edecekler 

Londra, 27 (AA.) Ku 
düaten Arap ajansının verdi· 
ği bir habere göre bir Hint· 
Arap kongresi üç Eylfılde 
Allahbadda Filtstlnin takıl 

mmi protesto makııadiyle 
b r Filıııtın günü tertip 'de· 

Kral nai~i seyahata çıktı 
Peıte, '.!7 ( A A )- Macar 

kral naibi Amiral Horti hu. 

ııuıi mahiyette bir ıeyahata 

çıkmııtır . 

İtalya, Avuııtmya, lsvlçre 

ve Almanyaya aldeceil ıa 
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Balıkesirli 
öğün .. 

' Yolsuzluktan 
~ ... ' ' .- .... ;.-..: ... ·ı ....... ~ ·~ .. , ~ .... . 

iiliMiZDEN HABERLER ' J Pazar akıamı. 

Bunaltıcı bir günün ağn· 
hğmdan eonra güneı, ıon 

ıtıklarmı yavaı yavaı çeki
yor . Bahkeeir kurıuni bir 
siıe bürünmek üzere ... Ha 
f ıf bir akıam meltemi. ağaç· 

kurtulmanın 

Yolu .. • , • . • I ı;. •' ·~ . . • 1. . . 1 .. • ; ~ -· - _...... .. 

Dükkanı Kimler 
Soymuş? .. 

Zafer Bayranı• 
Proğramı 

Hazırlandı 
ların yapraklarını oynalı 
yor. Bu okıanııtan biraz 
serınllk duyabilmek için her 
kes, kend ı ni bu ılık akıam 
rüzgarının eline bırakmış .. 

fialkevlnio balkonundayim .. 
Bahçe hıncahınç dolu. Ata 
türk parkına bakıyorum, 
uzaktan . kaynatan insanla 
rın kıpırdanııları fark olu 
nuyor .. Hiç ıüpheıiz, ıokak · 
lar da bu kadar kalabalık, 
Halkevl bandosu kapının 

önüne ıara l anıyor . Hopar· 

lörde bir ses: 
Alto . Allo .. Halkevin· 

de bayrak meraılmi . Diye 
haber veriyor .. latiklal Mar· 
ıımız çalınmağa baılamıtlır. 
Güzel. ıanlı bayrağımızın 

ajır alır indiği görülüyor . . H o 
parlörler, şehrin dört köte 
ıioe Milll Martımızın akis
lerini yayıyorlar . 

İtle o zaman; göğsümün 

gururla kabardığını görüyo· 
rum.. Gözlerimin önüne se · 
rilen manzara kar111ında 
Ulylerimin diken diken ol · 
dulunu hiuedtyorum . Ye• 

. dlslnden, yetmtıine kadar 
herkes, yaylanm ı ı gibi ye
rinden hrlamııtır. 

llalkevi bahçesi, Şehir Ku· 
lübü, uzakta Atatürk parkı. 
Cumhuriyet meydana ve · son· 
ra baıkalarından öjreniyo 
rum- Belediye meydanı . bü· 
yük caddeler, hiillıa bütün 
bu yerlerde oturan, gezen, 

1 - -·-- -- hinl,.r. 
ce vatandaı ayaktadar • 

Btr tek kelime ile bütün 
Bahkeılr, ayakta ve dimdik 
duruyor .• 

Yedi yaıında Cumhuriyet 
çocuğu. 

Yetmit yaıında Cumhuri
yet ihtiyarı .. 

Sekıenl:k nine .. 
Ve fU, zarif ve tık b11yan 

ayaktadır .. llerkea büyük 
bir hutuğ ile Milli Marıını 

dinliyor . 

Biraz sonra meırt bitmit· 
tir. O zaman; bütün Balı· 
keılrlıler bir ibadetten dönen 
insanların huzur ve ferahlıği. 
yle yerlerine oturuyorlar ve 
gene o büyük insan yığını 

kaynaımağa baılıyor . 
Ey Balıkesirli; sen bu itle 

de vazifeni kavradıaını dü
ıünerek öjünebilinen .. 

M. Oözalan 
-~ 

Gazi 
Ter~iya Enstitüsünün ~u 

seneki mezunları 
Gazi terbiye enıtltüıüoün 

bu ıeneki mezunlarından 

ancak 4 gencin tayini ya
ptlabilmittlr. Diğerleri as· 
kerllk vazifelerini yaptık 

tan ıonra tayin olunacaktır . 

Tayin o 1 u na n g en ç· 
lerden B Bn. Selçuk Tuna · 
bav Çanakkale ilk tedrisat 

müfettıılijlne, Rafet Dana· 
ıık Tokad ilk tedrisat mü· 
fetUılijlne. Ayhan Karaıu 
Manisa ilk tedrisat müfet 
t19liflne, Feriha iıe bir sene 
st~j aördükten sonra ilk ted 
rlaat müfettioi tayin edilmek 
tzere İzmir Gazipaıa ilk 
mektebi mualllmliilne tayin 

olunmuılard1r. 

(Baştftrah birinci sayfada) 
pan İzmit kad11ını ipe çek· 
tikten sonra itlerini yoluna 
koymuştu. 

O devirde öyle icap edi
yormuş! Bu devırde ne ipe 
çekilecek b ir kadı, ne de yol 
yapmayi bedaat te lakl<i eden 
bir kafa, ne de öyle b ı r s~ç 

vardır. Yalnız sekteye uğ 

Biirh.ani;,,ede ' Dör 
Pehlivan güreşleri yapılacak 

rıyan hamleleri tahrik 

eden u ül vardır 
Balıkesir vilayeti seferber 

olmuı! Bu ıcferberhk yol ve 
mektep sefcrberlijidfr Baı· 

Burhaniye, (Huıuıi)- Hal· 
kevl tarafından .. Ana,, pi 
yesi oynandı Rol sahipleri· 

n ln sahneye olan vukufla 
rının gittikçe artmakta o\ 
duğunu halkın beyeniıfne 

delalet eden alkıılarından 
farktmek kabildi. Rol sa
hipleri vazif elerint mü kem 
melen yaptılar. Yakında 
halkımızın bedıi ve haui 
ihtiyaçlarım önlemeği vazi
fe aayan ve bünyesinde bu 
yolda en ileri yardımcı ol· 
mayı vadeden bir toplulu 
ğun meydana geleceğine bu 
temsil kuvvetli b ir şahittir 

Gençleri tebrik ederiz 

ta vali olmak üzere kay
makamlar, nahiye müdür 
lerl, köy muhtarları, mü
hendiıler, fen memurları 

mualarındaki kırtaai mu 
amelita zerre kadar halel 
gelmemek ıartlyle, hepıl 

seferber, hepıi ameli olarak 

it batında .. 
Btn tıçi, bir baıçı derler. 

Halkevı baıkanı İbrahim 
1 Çakıroğlunun çocuk bakımı 

hakkmda verdiği konferang 
Bu kaide bazan hakiki ma · 

n8"nın zıddına olarak bin 
baıçı. bir ifçl haline de gele · 
bilir ve itte ozaman erbabına 
havanda su döğdürmekten 
başka bir netice aldarmaz. 1 

Şu baait hakikat bin ;ıçi ile 
bir baıçının ne demek oldu· 
ğunun en veciz ifadesidir . 

- Allo allo neresi . 
- Burası .. Nahiye,.i, ben 

nahiye müdürü 

- Ben vali 
- Emrediniz bayım. 
- Ne ite meıgulıün? 
- Makamımda yol proğram 

larını tanzım ıle meıgulftm . 

- Şı mdl bet dakika zar 
ı ıııuo. KC•ıu ı ı., v çuı IS'"'• uuu ... . 

Uu nahl)·e vilayet mer 

kezine piyade yürüyüşiyle 

be§ saat mesafededir. Nahı· 
ye müdürü kanat taksa vi 

göJ: yaıartıcı bir mevzua 
temas etmesi bakımından 

ciddi bir ilgt ile takip edil· 
di Müteha11111 ve münevver 
lere, bu çeşit konularda 
halkı aydınlatmıya teşvik 

eden ve bize çocuk durumu 
nu belirten kısımlar umumi 

bir alal<a ile karıılandı . 

Bürhanlye Halkevi tertip 
etmekte o lduğu büyük gü· 
ret seriıtnden iklncilini ey 
hil 12 de yapacağından tim· 

diden alakadar ünlü pehli 
vanlardan Kara Alı. Müla· 
yim. Yarım Dünya. Sındır 

gıla Şerif pehlivanlara ha· 
ber verilmiıtlr. 

Geceleyin 
"' 

layet merkez ne yine bet daki 
kada yetiıemez Kaldı ki; bura· 
larda seri nakliye vasıtaları 
da yokı ur lıte bu noktadan 
müdür itızar eder, müddetin 
uzatılmasını iıter. Vali israr 
eder. 

Yolda ~oyunlan kim çaldı 
Sındıriınm Düvertepe (Ço 

rum) nahiyesine bağlı Dü· 

ğilncüler köyünden Halil oğ· 
lu Oıman Sındırgıda Htmak 
üzere bir kaç koyun almıı 

ve yola çıkmıılır. 

Oıman llıcaya mevkline 
gelince akıam ol· 
muı burada gecelemek üze

re kalmıtlır Fakat gecele· 

- Allo allo beı dakika 
zarfında bekli~·orum . 

- Atla gelebileceğim . 
Şimdi hareket edersem an 
cak iiç sattt sonra . ... 

1 
yln koyunlardan bir k11mı
nı çaldırmıthr. 

-Allo allo ne ata, ne de 
arabaya ihtiyaç var. Vilayet 

makamı ıu dakikada sana 
en yakın melftf ede dır 

Bu vaziyet karıısında mü 

dür şaıalamıt ve düıünmüıi 
acaba vali nereden telefon 
edebilir? 

Halbuki; maaaunın baıın · 

da yol itlerini yoluna koy 
makta meşgul olduğunu gÖy· 
liyerek valiyi atlatmak ıs 
Uyen müdür bu dakıkada 

evindedır Vali iıe nahly~ 
konağından müdürün evine 

bağlı olan telefon mikrofo

nunu eline a!mıı, o da bu da .\ 
kikada boı bulunan nahiye 

müdürünün masasının batın 
dadır . Neden sonra aklı ba · 

ıına gelen müdür hemen 
makamına ko~ar Masasının 

baımda valiyi görünce bet 
aaat uzakta oturan bir valiye 

beı dakika içinde mülaki ol 
manan 11rrını öğrenir. 

Vali itle bu akınıyle hem 
müdüre yol yaptırmanın yo 
lunu öğrelmlf, hem de doğru 
yoldan ayrılmanm insana 
nuıl bir hicalet verebile

ceit hakkında kafi derece 

Oıman bu koyunlarının 
Bayramıah kö> ünden Kara
tıolak Ha mazanın çaldığım 
iddia ettığlnden tahkikata 
baılanmııtır 

~ocu~ Esirgeme Kurumu 
Bıs~ınhö1ndan: 

30 Ağustos Zafer Bayramı 
gügü Ltıede saat 16 da Ku· 
rumumuz tarafından fakir 
çocukların sünnetleri yap ı la

cağından sayın halkımızın 

teırifleri rica olunur. 

de den verdikten sonra, 
bir tedbir ile her iki yolsuz 
luğun önüne geçmiı, hiç 
hatıra gelmiyerı bir zaman 
da ve hiç umulmıyan bir 
yerde ansızın görünmek ıu 
retiyle, verdiği emirleri böy · 

lece ıoluk aldırmadan arka
sından kovJlıyan valinin bu 
hareketı de vilayette büyük 
bir hareket uyandırmııtır. 

l~te atlamıyao vali, itte 
yol yaptırml\k uıulü, itle 
yohuzlukları kaldarmanın 

yolu. 

** 

iki suçludan biri 12 yaşmda kadardır, Para dolu kum
barayi köprü alıma sa~lamıılar 

( Batta rafı birinci sayfada) 
edecek kıtaat ve sair te· 
tekküllerfn sıraları ıunlardır: 
Aıkeri kıtaat, jandarma roof· 
rezesl, polis, mekteple'• Birkaç gündenberl çarıı · 

daki dükkanlarda bazı goy · 
gunculuk vakaları oluyordu 
Bu arada Balıkpazarında 
bakkal Eaadın, çartıda te· 

kerci Satdin, yemiıçt lıma 
ılin ve bir ptı!ynirci 

dükkanlarına geceleyin 

girilerek muhtelıf hırsızlık 

lar yapı l mııtı Polis tarafın· 

dan yapılan tiddetlt takibat 
netlceıinde tf'va1i eden bu 

hırsızlıkların f aih olarak 
Kasaplar mahallesinden Ba· 
ba Ethem oğlu sabıkalı Hü · 

Sanat 
Okuluna girmek istiyen

lerin imtihanı yapddı 
Edirne Sanat okulu ile 

Ankara lnıaat usta okuluna 
vilayeUmfzrlen bu yıl alına· 

cak ilkokul mezunlarının 

imtihanı dün Gazi ilk oku 
lunda kOtür direktör 

vekili Sırrı Oymağın bat· 
kanlığında bir iıeyet önün· 
de tahriri olarak yapılmıt· 
tır lmtıhana tabi olan 66 
talebeden 63 ü ııtıralc et· 
mittir. İmtihan evrakı tel 
kik et.Jıhuçk uı.ere vekalete 

göndertlmfıtır . 
- -- -

8 Yaşındaki 
Çocuğa 
Tecavüz 

Aksakal köyünden İbra· 
hım oğlu Ali adında birlıl

nin Demiryolu ameleainden 
Yeniköylü Ahmet oğlu Azi · 
zin 8 VBtında Fatma adın· 

daki çocuğunu kandırarak 

evine götürdüğü ve namusu
na tecavüz etmlye teıebbüs 
ettiği anlaııldığından suçlu 
yakalanmııtır Ali 33 yaım 
da bulunmaktadar. 

Dumlupınar 
Heyeti bugün 
Gidiyor .. 
Dumlupınarda yapılacak 

merıuimde vilayeti mi· 

zi temsil edecek olan Naci 
Kodanaz, Sadık Deniz ve" 
Ali Reıattan müteıekkfl he· 
yet bugün hareket edecek
tir . 

seyin ile Cumhuriyet mahal
lesinden Mustafa ojlu Hü· 
seyın yakalanmıştır. 

Mustafa oğlu Hiiseyin 

ancak 12 ya~annda kadar 

dır 

Suç'ular Esat bakkaliye 
sinden çaldıkları para do'u 
kumbarayı dere köprüsü 
altına saklamıılardır . 

Bu kumbara yapılan tah· 

kikat ıonunda köprü altın 

dan meydana çıkarılmııtır. 
Tahkikata devam edilmek 

tedtr. 

Lokomotiften 
Sıçrıyan 

Kıvılcım .. 
İki gün evvel ıehrimizden 

Bandırmaya hareket eden 
şiınendüfer Ayvatlar köyü 
meraıından geçerken loko· 
motiften sıçrayan bir kıvıl-
cım bu civarda bulunan 
otların yanmasma ıebebiyet 

vermitlir . 
Yangın köylülerin yardı· 

mı ıle ıöndürülmüıtür. Za· 
rar yoktur. 

-~--

Polislerin yeni maas ~ınunu 
V '""' oollı teıkl · itı kanu· 

nu bir ağustosta meriyel 

mevkiine glrmiıtır Polisle 
rin yeni teıktlıit mucibince 
maaıları bir eylulden itlba 
ren verilecektir. 

Bnna göre ıehrimiz Emni· 
yet Direktörünün maaıı 45 
ten 55, birinci komiser bat 
komlııerhk maafl 22 den 
35, "ikinci komlıer-komher 

lik maatı 20 den 30, uçün· 
cü komiser·komtser mua~ 

vinliği maaı 17 ,5 dan 25, 
po l iı maaıları da 16 dan 20 
liraya çıkarılmııtır 

Yeni Adam 
Her hafta çıkan bu fikir 

gazetesinin 19 I inci sayıaı 

çıkmııtır ~ 

İçindeki yazılar fUnlardır: 
Kadın ldiall, Kast zihni 

yetini yok etmeli , Çocukta 
dıl, Kültür, Rembront, Bir 
memleket harbinin tarihi, 

Akıl hastalıkları, Fspiyon 
ve lsmail Hakkı Baltac10ğ 
lunun Hayahm adlı )''azısı .. 

Bu deferli mecmuayi oku 
yucuhuımızn t~vılye ederiz. 

Feci Bir Kaza .. 
--~-

A rabadın düşen gence kaması saplanara~ 
ölümüne sebep oldu 

Bürhaniyeye bir buçuk 

saat mesafede hulunan ve 

Kovaçiftliği adile anılan 
çiftltl<te hizmetkarhk eden 

Adalı Bani oğlu 20 

r1r.dlll< i Hüseyin arabaya 

tarladan demet yüklemtı, 

kendili de bu demetlerin üz· 

erine binerek yola çıkm ııtır. 

Hüıeyin nasılsa demetlerin 

üzerinden, bir müddet sonra 

yere düımütlür. Bu ıırada 

belindeki kama sağ boılu· 

ğuna ıllylanmışlar 

Ağır 

genç bu 

müıtür. 

yanlauan zavallı 

yüzden derhal öl· 

1 "e ıporcular, cemiyet er 

sair teıekküller . 
3 - Saat 9,30 za kadıa' 

merasime ittlrak edecek bi 
1 ı · 

(umum teıekküller yer er 
e· 

ne gelmtı olmaları için "' 
raalm komutanına yardıdl 
suretlle Merkez K. vt. loıi 
bat subayı yardım edece1' 

Ur. Sivil teıekküllerin ~·~. 
tinde yerlerinde bulundur" 1 
maaı huıuıunun ten'11•

111 

Vilayet lemin edecektir·d 
4 - Komutan saat JO : 

mera1tm mahalline ael•''
1
., 

• bt~ 
kıtaatı muayene ve te ıctP 
edecek ve bunu mote•dı" 
genç bir subay tarafıo 11 

iıttklal harbinde ordu
1111

, 

d - ti o kahramanlıtı ve u1111• ıe· 
·ce 

duıunun tmhaıile neli 4 

ı 
..,,, 

nen Baıkomutan ık d• 
dan muharebesi haklc'11eıı 
bir nutuk ıöyliyecektlr· •" 
gün aynı zamanda 1•:,Cı· 
ha yramı elması mün•18 ~iP 
le birinci nutku ..,ote• 1,ı 
Hava Kurumundan bir ,,,ı 
tarafından b ir nutuk " 1o 
lecek ve bunu Ko111u 

, ... 
nutku takip edecektir 1111• 

5 - 4 Maddedeki ~' ., .. 
tuklan müteakip "' " 
istiklal Martını çalac•" ... ıı 

bı.ıflJP
meraıtmde hazır ~.,~ 
kıta ve teıekküller yi1 1,,~ 
sesle lıtıldal Marııo• 1

'
1 

edecektir. •' Müteakiben merasi~1,,rt 
çitini kabul etmek _..Je' 

.. oOJ'"'. 
Komutan Orduevi 

0 I•''~ 
ki tribününde yer • 

t 
, 

ır. ıtfll 
6 - Merasim ıeÇ ı' 

kıtaat yürüyüı kolund•çifıor 
çecektir. Merasim 1'11,,ıı lı&J ı · 
lttirak eden sivil 0 ~~· 
sporcular ve diğer tıt' -~ 

ıco 
lerln ııraaı meraıllll ,,.~ 

• olı.ıfl 
tanhğınca tanzım 

.,ıı 
tır. ut' 

7 - - Topçu kod' el~' 
ğınca Atatürk park• _, 

11 de P1 
rında tam ıaal 21 ,ıı 
navra hartuçu ıle 

~ı· 
atlıacaktır . r" 

8 - Öğleden •0
"1p e~e. 

l tert ılı 
talar ejlence er 1ııı • 

8 11110• 1ıı1 rek Zafer ayra 111 
yacaklar ve bu zafe~ erltr' 

met ve ehemrnt1etfP 

iyice an l atacaklar~/:' 11 
Gece rtılenceleT ,ı• . f ,, ~t 
9 Gece ell 20 ... ,, 

tertip edılerek 1 pat' 1, 
ek dd'' harekete geçer ler c:• ~t' 

mii, Milli kuv~et pılfl'' 11 

ı . y• -r 
stasyon, yen• "' J 

blaa•1• ,, 
olan Vılayet 1<flOlet , 
lar mahallet!i· f-lü 1,ıılı'"',, 
deıi. Paıacaınil lı fe" ~ 

par• ee' 
tinde bir tur ya ,eril t 

alayına nihayet d~" 
leri'1e 

ve kıtalar yer ıf 

ceklercHr. ıa1•11' ~il 
1 O - Fener a ttltlı Jtf' 

k ti"il I•" . 
tirak edece .J b' b~ 

) 3l) ı;ııtl 
ler saat 2( • 1 .,,.,ıf J1 

toP' t 
meydanında 

1
,kiP 

Junarak aıkrrı 

ceklerdfr. 
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~~ , Okullara Girme Şartları: 

COCUK • 

* r 
Çok müte&11ir olan genç, 

ıaval\ı kadını bağrına bas
rnağa çalııırken, lıtlrap ve 
Vicdan azabı içinde ıatır 
'lııı, kekeliyordu: 

"Sana yemin e diyorum ki 
0tıu ıevecek ve yeti~tlrece
ihn . O beni a sla t erketmi
Yecek.,, Jacqueaı lrncokla
ltıak için yorgun başı yas· 
tıktan kımıldadı , buse d ıle
lllr gibi beyaz dudakları 
ona uzandı , bu zavallı ar
~tııu da yerine getirildi . 
Çocuğumuzu getir, seni, 

0
1lu severken görmek lıti

Yorunı.,, lktıi araaına yatı
tılaQ oocuk artık ağlamıyor
:u '"Htç kıpırdama!" Htç 
hlr hareket yoktu Jacqueı 
tlettneze giren hastanın 

;ilerini tutmuı, ıaıkın balcıı
~tla gözlerine bakıyordu . 

'rnan zaman duvara iliıen 
tôıleri saatin evvela gece 
Ye.rııını, sonra biri ve ikiyi 
"Utd ... D k t ugunu f arketmiıtı o · 
dor Hilmiı, ıki haslabakıcı 
" sandalyalarda uyuklu · 

)orlardı . Çocuk uyuyor, an . 
ne,, de gözleri kapalı dınle 
"'Yor gibiydi . Bird~nbire 
tGrı •takları perdelerln ara 
''ilden 11zmağa baıladı, o 

:'-da titri yen ellerini o ka · 

k't t lddetle uzattı ki az 

'r 'ldı çocuk yere düıüyordu . 
1 atağından doğrulmağa ça 
1tlı, ıarip bir hırıltı boğazı 

Ilı 
~ •oQ defa oyoattı ve aırt 
~lG Yatağa düıtü; artık öl· 

Gttü. Hasta bakıcılar ko 
~ttulıı r, fakat herıey bit-

11tl. Son bir defa eski •e., 
t tllııtae ve duvara bakan 
.:ııç •aatin dört olduğunu 
'Ot .. 
t Unce pardeıüsünü unu· 
,:raıc, çocuğu kucaklayınca 
,0~th elbiıeıiyle kendisini 

akta buldu. 

...... .!'1~ * ~ ~- . 

* 
dağını ve izin alıp gittiğini 

itiraf etti. Damat uzun za 
man beklendi, da vetlil~r git· 
tiler, yalnız yakın akrabalar 
kaldı. Yaln11; kalınca hıçkı

rarak ağlamağa baıhyan 

relin yatağa yalırılmıı. ba· 
bası, anneıi ve akrabaları . 
tarafından teııkln edilmeğe 

calaııhyordu . Bilahere baba · 
11 poliıe müracaat ederek 
damadı aramağa ıttti. Saat 
beıte koridorda hafif bir 
g(irültü duyuldu. bir kapı 
açıldı ve yava~ça kapandı. 

Fakat birdenbire, Lir kedi 
mlyavlamasıoa b enziyeo kü· 
çük bir çocuk ıesl salonu 
doldurdu. Bütün kadınlar bir 
anda yerlerinden sıçradılar. 
Berthe (gelin > herıeye rağ 
men ona dojru yürüdü. Ja · 
cque odanın orta11ncJa ı maı · 

mavi, ıık sık nefeı alarak, 
kollarında bJr çocukla ayak· 
ta duruyordu. Dört kadın, 

ıaıkm ıaıkın ona bakıyor
lardı; Berthe bütün ceıare · 
tini toplıyarak . kalbi heye· 
canla ezildiği halde ona 
doğru koıarak "Nevar? Söy. 
le, ne var?., Diyebildi. Jac 
que çılgm gibiydi, kekellye
rek, yute-unarak e-üçlükle 
cevap verebildi: 

- Benim! . . Benim .. Be
nim bir çocuğum var; anne · 
si biraz evvel öldü 

Kollarını kaldırarak kü
çüğü takdim etti. 

Be·the bir kelıme söyle . 
medeo çocuiu kocasının elin· 
den aldı. Öptü, sıktı, göiıüne 
bastırdı, ıonrn göz yaılarJyle 
dolu olan gözlerini kocaıı · 

na doiru kaldırarak: 
- Anneıl öldiı dediniz 

değil mı? 

- Evet .. Biraz evvel! .. Kol 
)arımın arasında .. Yazdan 
beri onunla alakam yoktu .. 
Onun hakkında hiç bir ıey 

k:ı Y tln1~ baıına bırakıldığı bilmiyordum .... Bana doktor 
"le ı haber verdi ... Beni doktor ı, • nde genç nitanlı evve 

on çağırdı ve öyle gittım . . " Bu " .. 
1 

U ıakinane beklemfıtl . 
"" Qı ıözler üzerine Berthe bütün 
1,.1 tdlğint görünce üzüntü 
l' lld rikkatile: 

ııı ... .. ' •alona geçti . Anneıl 
·• "" - Zararı yok, tali böy · 

11 "-Ocan nerede?,. Suali -
e "Od le imiı, çocuğu birlikte bü. de aıında, ıimdi gelecek 

,
0 

llliıtı Saat birl eeçinc~. yütürüz. Diye mırıldandı . 
tul - BiTTİ ,., an ıuallere dayanımı 
tak J ld ( Glly dt Maupassanl) dan 

~c~t .. acque!ın a ıaı 
llp uıerine nasal sarar· Çeviren: M. Enver 

~ırs~ızl ... ığm~e~n .. tu~-af ... şl!!!!!ek!!!!!!!li ~B!!!!!!!!u!!!!!!!!'!l'!!!!!"'!'!g!'!'!'!""a~r is tanın 
içı~:11 drada son haftalar Jhracatı 
)' ' çok garip hırsızlıklar 

b l>ılttı A 'lı~ ııtır. Londranın kala- rtıyor 
U~ flOkaklarından btrlli olan b,t: <>td caddesinde havadan Bulgar ihracatında geçen 
~.. Yağmağa baılamııtır. ıeneye niıbetle yüzde 60 
bı.ı ç~nlttden bir çoğu fazlalık vardır. Bu yıl daı 
\ıf'kl havadan d ü ı en piyasalara fazla miktarda 
~obuıık paraları toplamağa üzüm sevkedildiği takdirde 
b ' rn 93'7 yılı ihracatı 6 milyon 
it ç kUf, fakat biraz ıonra levaya çıkacaktır 

•~t 0 kimseler içinde be 
, o Bu ıene en fazla Çekos· t,ıa llıtr lira bulunan çan 
tııı lovakya, İngiltere ve Ame 

~'tliı ıra Yerlerinde yeller rıkaya ihraç yapılmııtır İı-
ı:ı. . " 1 KÖrmüılerdlr! 
Qıı panya ıle ticui münaııebet-

"ı,(: 0 
kanaatlf'!yfz ki bu ler durgun bir vaziyete gir 

bıt :"hYI gören Londra l ılar mittir . 
'ld,,ı' ' aökten altın yağsa 

t T ekıuın Meziye ıehrinde 
etnıiyeceklerdir ! d 
~ blr çocuk sinemaaın a gös 
~ • GJ terilen bir filim . çocukların 

b ~ocu~lann grevi hoıuna gitmemi§ ve çocuk 
) \lftl, .k lar bu filmin değlftarilmeılol 
~tleı fı Amcrıkada grev iılemiılerdfr 

d~tdr.t mı, ve müstevli bir Sinema müdürü bu arıu-
~'ta~t. O kadar ki grev yu kabul etmemlt ve ço· 
it ,1

1 
ve lpt1la11 çocuklara cuklar da bu sinemaya kartı 

"'Yet etmlıtlr . bir ırev ilin P.t mitlerdir . 

Bursa ve Holuda orman 
mektebi derecealnde açı 

lacak olan orman mek· 
teplerine müsabaka imli· 
hanı ile paraaız yatala 
ellfıer talebe alınacaktır. 
Bu mekteplerin tahıtl müd
deti üç senedir leteklflerden 
aşaiıda yazıh tartlar aranır: 

) - Türkiye cumhuriyeti 
tebaasından olmak, 

2 - Yaıı yirmiden yu 
kerı olmamak, 

3 - Sailık durumu nor 
mal derecede, yani dil, göz, 
kuluk. vücudunda arıza 
ve noksanlık bulunmamak, 
arızala ve dağlık yerlerde 
yürüyüp gezmiye, hayvana 
blnmiye bünye teıekkülitl 

müıaid ve da)·anıkJı olmak, 
4 - İyi ahllkla. hüınü · 

hal sahibi ve geçmlı mah-
kumiyeti olmamak, .. 

5 - Orta. mektebi bitir
mit bulunrrıak, 

6 - Bu ıartları haiz 
olanlar, Bursa orman mek · 
tehi müdürlüğüoe hitaben 
yazacakları dilekçeyi, fotoğ· 

raflı olarak Bursada orman 
mektebinf'; taırada. bulun 
duklan mmtakanın orman 
müdürlüklerine verecekler 
ve btidalarına: 

a: Nüfuı cüzdanı aııl ve 
ya tasdikli ıuretl; 

b: Üçüncü maddede yazı -
lı nflık durumlarmı bildirir 
tam teıekküllü hastahane
lerden veya bu hastahane 
lerin bulunmadıkları yerler 
de hükümet doktorlarından 
alacakları taıdikli raporu 
"tam teıekküllü haatahırne 

olmıyan yerlerden kabul 
edilecek isteklilerin kayıdla· 
rı lmtıhanı kazandıktan son 
ra mektepçe yaptırılacak 

muayene neticeaine kadar 
eıaalandırılmaz. Ve bu mu · 
a yene de yazılı evsaf kendi 
sinde bulunmayanlar mek

tebe alınmaz. " 
c: Çıçek atm vesikaşı. 
d: Dördüncü maddedekı 

yazıya göre belediye veya 
polis merkezleri tarafından 

tanzim ve taadik edilecek 
hChnühal mazbatası, 

Kocasını 
Yiyen 
Kadın 
Yunanlıtanda Sere;ı: ıeh 

rinde mülhit bir clna yet ol 
muıtur . 

Stef an ol Ak sol isminde 
bir adam. Pantolopoloı is· 
minde bir tüccarın karaaı ile 
ıeviıiyormuı Bıraün tüccar 
ortadan yok oluvermit . Bu · 
nun üzerine kadınla aııktan 
şüphelenmııler ve evi ara -
mış!ardır. Bu eınada evde 
kırılmıı, keıilmiı bazı inıan 

kemiği parçaları bulunmuı 

tur. ikı aıık polis tarafından 
sıkııtırılmıı, nihayet Stef a
n ol ıu tafsilatı vermek mec 
buriyetinde kalmııtır: 

- Pantolcpoloı çok ca -
oımlZI 11kyordu Nihayet 
kendisini öldürdük. Fakat 
ceıedi de bizi rahahız edi · 
yordu. Onun için keıtık. 

t'arçaladık. 
- Peyiyi kestiğiniz par 

çalara ne yaptınız? 
- Madam Pantolopoloı 

aayet iyi yemek piılrlr. 

H: Ortamektep ıahadet 
nameıioin asıl veya tıudiklt 
örneiinl, 

F: 6x9 ebadında allı fo
toğraf bağlamalıdırlar. 

7 -- Müsabaka imtıha · 

nına gireceklerin namzedltk 
kayıdları 20 8 ·937 tarihin
den 13 9 937 tarihine .. 
kadar devam edecek 
ti r Bursa, Bılecik merkez 
ve kazalarından bizzat veya 
poıta ile müracaat edecek
lerin kayıdları Buraa orman 
mektebinde yapılır 

Noksan evrak gönderenle · 
re miiracaat etmemlt n1ıza· 
rtyle bakılır. 

Mektep için müracaat 
günleri pazarteıf, çarıamba 
ve cuma günleri ıaat 14 · 
J 7 ye kadardır. Bugün ve 
bu saatler harfctnde müra .: 
caat kabul edilmez ve nok· 
san evrakla gelenlerin ka
yıtları yapılamaz . 

8 - Buna, Bilecik merkez 
ve kazalardan müracaat 
edecek iıtekltlerin hntıhan 

lan Buru Çek lı ge yolun· 
daki mektep binasında, di· 
ğerlerinin, menıup oldukları 

orman müdürlüklerinde iki 
grup '"riyaziye ve biyoloji " 
dersinden 13 eylül 1937 pa 
zartest günü saat 14 de ya
pılacak ve üç ıaat devam 
edecek 17 de bitecektir. 

Muayyen gün ve saatte 
imtıhan mahallinde bulun 
mıyanlar müsabaka harici 

bırakılır 

9 - Yukar ı da yazılı ıart 

lan haiz olanlar, müsaba
ka ımtihanı neticeıinda mu 
vaff ak olarak mektebe alın· 
dıkları takdirde tahıil f!&na 
unda mektebi terkettikleri 
veya bitirdikten sonra ta 

yin olundukları vazifeye 

gitmedikleri halde mektebin 
yapmıı olduğu masrafları 

ödiyeceklerıne dair kendi ~ 

lerlne verılece!<. numuneye 
göre noterlikten tasdlklı bir 
taahhüd senedi vereceklerdir . 
Bu senedi getirmiyenlerin 
mektebe devamlarına mü 
saade edilmez 

Yeni Bir 
Hava Yolu 
Acıldı •. , 

Baku ile Soçi araamdft 
yolcu nakli için yeni bir 
hava yolu açılmıı ve itle
meğe baılamıştır On kişi· 
lık tayyarelerin iılediğı bu 
yolda Sotıum, Kutaiı, Tiflt11 

Kirovabat ve Evlahta init 
iıtaayonları vardır ve tay· 
yare buralarda inerek ve 
yolcu vererek Baküdan Bo
çiye ve Soçlden Bakdya gi· 
dtp gelmektedir. 

Birkaç parçaıını pleirdik 
yedik. 

Cinayet feci 
rektir. Fakat 

ve müsteh 
adam kendi 

kendine ou ıuali sorml\ktan 
geri kalamıyor: 

- Acaba madam Panto 
lopolos bu w kocan yemeği

ne ne garnitür koydu? Do 
mate11li mi yaptı patateıli mi 
yaptı ? Sevgıliıt olan genç 
Pontolopolosun hangi tara -
fıoı tercih etti. Madam Pan 
tolopoloı kocaaının budunu 
mu, kOrellol mi yedi? 

Hazer 
Denizindeki 
Su Alçalıyor •• 

Bir aıır zarfında Hazer 
denizinde yapılan tetkıklerin 

neticesi, bu denizdeki su 
seviyesinin ıhtematik bi r 
surette alçalmakta olduğunu 
göstermektedir. 

Hazer denizine, araların 
da çok büyükler de mevcut 
olduğu ha lde, 300 e yakın 
n ehir ve ırmak akmaktadır, 

fakat bunl arın getird ik lerı 
su, tebehhura t ile çık an 

miktarı dolduracak derece
de değildir . 

1937 İ lkbaharında , ırmak 
larm ve nehırlerln hızlı ak. 
tığı zamanlarda Hazer de 
nizinin seviyesi 25 ıaot lmet 

re yükıelmiıtir; halbuki tah 
minlere göre tebehhurat ile 
vukua gelecek olan alçal 
ma miktar. 45 ıantimetre 

yi bulacakhr. Bu suretle, 
bu, ıene yaz mevsiminde, 
ıu sevi yesi, 100 ıene zarfın· 

daki vasati seviyenin 90 
ili 92 santimetre ve kııın 

ise 1 l 5 santimetre aı"' ~ıda 
bulunacaktır. 

lon~rada Casuslu~ 
Londra, 27 { Radyo ) 

Brlngtonda dün 6 kişi tev
kif edil miıtir Bunlar, bir 
motörün planlarını çalarak 
yabancı bir devlete satmıı 
lardır. 

SAYFA: 3 

İstahbula 
Yakm~a ingilterenin bir 

deniz fil osu gelecek 
E) lü l başında İıhmbula 

gelecek logillz gemileri l 9 l 9 
ve 1918 senelerinde denize 
indirllmtı Deıpatch ve Delhl 
namındaki 4850 ıer tonluk 
ik i krovezörle l 455 tonluk 
lnglefield ve 1 J 50 ıer ton 
luk İıl ı ve iley muhriplerin 
den m ürekkep ti r . Torpito 
m uhripler l geçen sene deni. 
ze indirilm 1ttlr. 

ahkesir Ticaret ve 
Sanayi O~asmdan: 

Balıkesir Vilayeti merke -
zlnin Orhnniye köyünde (74) 
numaralı evde oturan Tür 
kiye Cumhuriyeti tabaaım· 

dan olup ayni köyde ( 74 ) 
numara lı dükkanı ikamet
gahı t icari ittihaz ederek 
93::S yılındanberi celep ve 
zahire ticaretile iftfgal etti 
ğini beyan eden Mehmet 
oğlu Osmanın unvanı tica
reti bu kere ( Mehmet oğlu 
Oııman Ekmen ) olarak tes 
çil edildiği gibi bu ünvanın 
imza tekli de Türkçe el ya . 
zıs l yle ( O Ekmen ) olarak 
ticaret kanununun 42 inci 
maddesine göre Balık~sir 

Ticaret ve Sane.yt odasınca 

926 sicil ıayuına kaydedil
diği ilan olunur 

Balıkesir P. T. T. 
Müdürlüğünden: 

Cıheti Vesaiti 
nakliye 

Balıkesir· Havran· Edre· oto 
mit· Bürhaniye-Gömeç 
- Ayvalık 

Balıkesir Havran-Edremit " 

Halıkeıir · Hiğad ıç Sındırgı " 
Balıkesir Balya Ye11ice Ki ,, 
razlı Çanakka le 

senelik mu· Muvakkat mü
hammen bedeli temlnat ddeti 

Lira Kr. Lira Kr. 
1500 00 112 50 birse 

800 
500 

1800 

00 
oo 
00 

60 00 
33 75 

135 00 

ne 

" " 
" .. 
" " 

Bahkeslr-Kepıüt 450 00 22 50 • ,, ,, 
Balıkesir İstasyon payton 500 00 37 50 " ,, 
Bal ıkesir İstasyon " 500 00 37 50 üç ıene 

Teahhüt müddetleri biten yul(arıdald po&talar. 28 8 937 
tarihinden itibaren 11 9 937 tarihine rugelen cumartesi 
günü saat (9) da ;hale edilmek üzere ( 15) gün müddetle 
açık eksi ltmeye çıkarılmııtır. Eksiltmeye ittirak edecekle
rin tartnamenin 4 üncü maddesinin (F } fıkrasındaki bel
geleri vermesi lazımdır Fazla fzahat almak lstiyenlerin 
Kahkeslr P. T T müdürlüğüne müracaatları. 

4 - l 358 

Balıkesir P T. T. 
Müdürlüğünden: 

3222 Sayıla Telsiz kanunu mucibince RadyoFu olanlar 
Merkez P . T. T Şefliğine müracaatla ruhııatn•me alacak
lardır . Ağustos sonuna ka dar ruhıatneme almayanlar ağır 
cezalara çarphrılacak ve bu müddet uzatılmıyacaktır. 

Gönen Belediye 
Riyasetinden: 

Tahminen 200 hektarlık Gönen kasabasının hali na
zar haritasının alınmaıı 150 hektar meskün yerin hektarı 
25 liradan 50, gayri meskün yerin hektarı 13 liradan mu 
hammen bedelle 6 eylul 937 pazartesi günü saat J 5 le 
ihale edilmek üzere açık münakasaya konulduğu ve talip
lerin daha fazla malumat almak için belediyeye müraca
atları ilan olunur. 

4-1 - 341 

lise Direktörlüğünden: 
30 Ağudeı pazar günü Zafer Bayramına lisemiz tale· 

beıi lttlrak edecektir. Bütün talebenin 30 Ağustos pazar. 
teıl de günü saat (8) de okulda bulunması lizımdar. 

2 - ı _ 35g 



SAYFA: 4 TORKDILI 

:•~'!'!!!!!!!!!!!~~~.!!::-:::!!'"'"==~~·,mum 

TÜRKDİLI mı 
r.:ıı r::1 r.:ıı r.:ıı 
1::1 1::1 1::.1 &:.:I -.. 

Pazarteıinden baıka her 
gün çıkar . Siyaıal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruo 
Altı Aylağı:400 ., 
Sayısı: j ., 

Günü geçmıı sayılar 25 
kuruştur. 

ADRES. 

ı @ 

ffi) 

r.:ıı 
l.!:I 

Sağlığinı Korumak i tiyen 
S a1y ı n H a 1 k ı m ı z a : 

ffil Şıfa ha11a· 
r.:ıı ları her taraf · 
1:.:1 ta ün ıalmıı 

28 ACUSTOS 937 

BALIKESlR l'URKOILl 
~. ---- , _______ ,, fill olan meıhur 

Balıkesir (DAG 
(fil ILICASI) itle- 1 

1 
L 1 
. -- -~ 1 Kiralzk Ev meğe baıladı. 

ffil Suları v e 
İstRSyon civarında, Ata 

türk parkı kar§ısmda dö· 
rt oda . bır heln, banyo 
ile l>ir mutfak ve genio 
bodrumu havi önünde iki 

kum banyola 
mi rı mlizmi11 ro· 
fiil matl:maya. 

sİyatlk, böb· 
fiil rek, J..-um, ve 

ralli m hasta-

• i 
fili • TOrklye plyaıHında y~kıek mevk\ kazanmıı olaP 1 

dönüm yetlşmlı h11 ğı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzarası güzel olan Otel 
et Bedriye alt ev kiraya 
ve1ilecektir. 

liJ 1 düny•nın en meıhur ( [Mil MAROJ J Kalbur fabrı· I 
• kasının mamulatı olan kalburlarmdan 4.5 ve 6 numa· 

mJ lıklarına son IEJ >a< ı b ı 
duece na( i ol 

•• m ra ı ütün ve iki parçalı büyük hasılatlı makine er 
r:-:; S mı.. * tlcar.ethıanemize ge!miıtir. 
ı.:.:ı duğu ıhhlye- ı.:.:ı m: 

Vektıletlnill roportlt musaddoktır. • lstanbul Piyasasından yüzde yir--Talıplerin Yetilli civa 
unda Terzi Ziyaya mü 
ncaatlAra ilan olunur. 

rın Vtlayet, ve kaza )OHarı çok günl yapıldığından Ilıca)a araba, oton obil gil:.i lil •• mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl-
mı ıeri va11talarla ehven fiatla gıdlp gelmt k "olaylaıauıtır. cm k d 

• Otomobil için Sabrlaia hanında 8. Zülfılıira nıüracaıat edilir. Bununla :: = ma ta _ır · . 
Dünkü un y~ zahirn f intlart mı beraber halkımızın aağhğına hizmet etmek düıuoceıile fiatlarca da ehemmiyetli mı • . Bu Bır r ırsattır. Bu F1rsat Her za ... 1 

mı tenzilat yapılmııtır. . . .. . . . . • man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· ı 
Asgari Azami Kaç defa banyo yaparsa )'ap~ııı ) 1rnıı dorl sa~ttf' hır kJşı ıçııı ı 25) 11 • cife re Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

K. K.. mı kuruştur, On ~·aşına kadar ço<'uklar dan para alınmaz. El 1 
UNLAR: 

ss Randıman s6o 810 mı ou giindeu fazla kahwaklard~ı ll). r.·ıc·a ~üzd(· ~iın i tt'1 , 7.iJ~\t yapılır. ır.ı AHMET ve IBRAHIM CUMALI 
60 840 850 f k 1 k l ~ ~ I sti-v.1enlef'e ar.'o a veya yata verı ır. = Çiviciler Jrinde Ilırdavat, Demir, /nşaa 
70 .. 790 800 r::I • • r::I 5W 
so .. 690 700 a.e. Teşrif edecek müşteriler r11ızın hertürlü i -tı t1hatleri temin ..::.. • Malr.emesl Rençber Alc''''' 

BUC'.iDAY PİYASASI Cfiledildiğini ve sayın halkımızın l/Jcamızda sağhklllnnı kazana- (fil• Alım Ve Satım Yrrl 1 
Sert buğday 4.75 5 mı caklarını arzederim. 1§] • .... •••it ••••••ı.••••-. 
Yumuıak ,, 5 5,25 IJAG ll/CASJ MOSTEC/I\ı e:z:~z::~::J::::zz:zz:zJS• 
Arpa 3,25 - 3,50 (i mJ •• 
Mısır 3,25 - 3,50 mJmJ mı @) li ffi) liil mJ ınJ illi mJ __________________________ ;;,_______ __ ______________________________ ..;.....; 

Kepsôl C. H. Partisi Menlaatına ıHe Mahı Verhsı V:ar ··i n u c u ~ 1 u k v e r 1 • : 
5 k · d il ı ·· Bu kerre Sındırgıdaki mağazamızın Bahkeılrd 

Eylül 937 Pazar günü Kepıüt Nahiye mer ezın a 1 tt 
alaturka ya~lı pehlivan güreılert yapılacaktır ....,. tt Tokatlı Otelinde 14 numarada bir ıubulni açtık · 

Baıa 50 Ortaya 25 Alta 15 lira mükafat verilecektir. / •• Bu şubemizde kazmir, ketenli, set~fJ 
Bu aıOreıe itlirak edecek pehlivanların mektup gönder· 1 ")I .·~ Ve Jük S Selenle, k J/, tela ve bun/ann Cifi". 

meleri rica ve ilan olunur ~ •• sleri ve halkımız için keten ve çu/hakl f 

Balıkesir Orman 1 :•hazır e/biseıerbu!unur ve ehven fjatıa 
it. 2;f ıt safJ/Jr ve yapağı a/Jnır. 

M . .,, d •• 1 •• ,,,,, •• d 1 ~ ı~ Hu defa yünlü ve kışhk çeşitlerimizle u ur ugun en.. ~ •• fani/alanmız da gelmiştir. 
Artırmaya çıkaralan partilerin tşrE YERLi MALI MAKiNE BUDUR « :: Sayın müşterilerimizin ŞUbemit.8 • 

Cinıi Adedt Beherinin miktarı Kentali ~ ıf tt bir defa uğramalart menfaatleri ikll' 
• Kental Uzun senelerdenbui lecrıibe 11elicesl o/orak her ~ fi zasıdır. .. 

Kuru Meıe odunu 29 100 2900 1 düzeni bir Türk sanatkarının elinden çıkarı bu{iday "» t SındJ[gJ/ı Mustafa Karaguf 
1 - Halıkeatr Vilayetinin merkez kazası dahilinde 1 eleme kalbur maliinelerlnl ıılyasaya arzecllyorıı: «~ •• ss44 11 ...... ., ....................... .,.. ~' 

Ağılkaya ormanından 2900 kental ankaz meıe odunu ••aa. .. ıa•a aaa -.-.aıaıaa a.-
(100) Yüzer keotallık partiler halinde ve ~9 partıde satııa ~ Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar için '1' , • 
çıkarılmııtır. ~ en elveriıli ve en uygun bir ıekilde tecrübelerle ya ~ 

2 - Satıı Yüzer kentalltk ' partiler halinde iç pazarda ~ pılmııtır Saatte muhakkak dört yüz kılo buğdayı ~ 1 K .. . . 1 ·- • d e 
satılmak ıartile Orman kanununun 18 inci meddeıinde € her çeııtte ayırır ve temizler. I~ o y i u 1 ere 1 i u J 
yazılı köylüler arasında yapılacaktır. '1. 

3 - Sataı 7-9 937 salı günü saat 14 de Orman Mü " Makineyi Kullanmak llvrupa Makinele- K L E R T M A R K A L 1 
dürlüiü daireıtnde her parti ayrı ayn ıhale edılmek üzre «. rinden Çok K olaydlf. 1 1 Hiuyarıın en nwşlıur ve ıauınnıış nıuh' 
yapılacaktır i 1 t•· l ı' f' ~·, L·C> •• ı· ı ı ,· ( Tı' r~' ()J' ) l>tı-:-'<-1 '-' ~· •· ~ 1 .... Çünkü diğerleri gibi ağır değildir ve a}·akta çev- . ·,·~ .--, u :ı vı rnıa 1\ 

4 - Beher kentalin muhammen f iatı 8 kuruıtur • 

~ 
rllmez. OturduXuuuz Jtrdfn kola~ctı hatta bır •·ocuk l.tıı· ııı"' · ı· lnı•ı' er l ı' ·tı'ı• 

5 - Şartname ve mukavele projeleri Orman Müdü IS Y ~ u u~ IH' '' :'"it• 111 ~ • 
riyettnde görülebilir. tarafından bile çok hafif bir hsrekttle idare edılebılir ~ ..,....,._~-

6 - Her parti için muvakkat teminat 60 kuruıtur. ~ Böyle bir makineye sahip o' mak istiyenlere terci 1# 
4 ı 335 it. han bir Türk loçisinln emeği ıle olan Lu makineler ~ ---------------------------- 1 den alma l\rını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe- "il 

Balıkesir Nafıa ıerinı her arzu edene herzaman gösteririz. ~ 1 Tlccırellu111emiıclc lrışanlıı ait demir, çimento. 
Müdürlüğünden: " çivi oesaire yil>l lıcr dcı:en ııc küyltilcrinıi: içirı de 

t - Açık eksiltmeye konull\n it Bürhanlye kasabasın . it. lıerne1Ji rençbcr dıi:.enl ile en iyi buya ue baya yağ. 
ftt Zart lmlmıur. 

da yeni yapılacak hükumet konağı tnıaatı olup ketlf be it. 
deli "80,)0,, liradır. ~ 

2 - Bu ite ait dosya muhteviyatı ıunlardır: it. 
A - Ekıiltme ıartnameıl. fit 
B Mukavele proJ' esi it, 

~ 
C - Bayandırlık iılerl genel ıartnamesL ııfıı1 

• 
Ü Fenci ve huıusi ıartname. ~ 

Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De
fa Deneyiniz .. 

Saraçlar Başında Demi· ve H1rdavatçı 
Hasan Cumali 

E Keıif cetvelleri ve projeler. it. 
İstiyenler bu keıif doıyaıını Balıkesir Nafia müdürlü- ·~~~L 

günde görebilirler. evvel müracaatla Balıkesir Nafia müdürlüğünden alınaı:ak 

S A T ~ Ş O E P O S U u/LI 
Memduh Özinan ve llhmet Kumr 

18 oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! ŞJFketi Gala 
Tiinel caddesi 83 İstanbul 

3 - Ekıııltme 10 · Eylül .937 tarihine müaadif cuma 
günü aant 15 de 8alakeılr Nafia müdürlüğünde müte§~k. 

vesikanın veya bu iıe gırmh e salahiyet veren evrakı • 
IJALIKRSIH .4.CENTES{ 
SABRİ SARFAKLARLI 

kil koınlsyon huzurunda yapılacaktır 
4 - Ekıiltmeve girebilmek için "600" liralık teminal ı 

,,Pluvd.k tenin maliyeye yatırıldığın& dair makbuz veya 
bu miktarda ıavanı kabul banka mektubunu ve yukarı· 
daki iti yapabileceğine dair eksiltmeden en ıon ıt:klz gün 

m~sbfte ~le birlikte Nafia vekaletinden _nlı~mıt 1937 yılı • 
muteahhıtlik veıikasının ve bu seneye aıt tıcaret veıika· .. ~ 

ınnm ibruı gereklidir. 1 l . · 
5 t kl ·ı 2490 I k .. .. l vesı veBaıyaznıanı: Balıkesır saylavı 

- ste ı erJn oumarn ı anun hukum erine 
Çıl<arın~ Genel Direktörü: FUAT BİL'A~ göre bu evıakı hamilen ilan edilen gün ve ıaatte NAfin 

müdürlüğünde bulunmaiarı ilan olunur 334 -· ı . 4 Basımyeri : İl Baumevl 


