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Alm E ka ıh biy 
Reisi Paris e •. 

Umumi harpten sonıa fik dela olarak vaki olan bu 

H • 
mı 

• 
1 

Ou~rovonıkte hararetle 
karşılandı. 

Belgrad, 16 (AA ) - Tü. 
seya~ate ehemmiyet veriliyor. 

Parfs, 16 (A.A.) - Al 

1 

rmektedır. I YugoslavyA donanmasına 
~an genel kurmay baş Petl Parisen; umumi ha- 1 ziyaret etmek üzere Oub· 
&nı Pariı sergisini ziyaret rpten sonra ilk defa olarak 1 roonlke gelmittlr.Hamidiyenin 

lllaksadıle bugün Pariıe gel· Alman ricalinden birinin Pa- 1 süvarisi Belgrat sefer müıte 

rk harp gemisi Hamidtye 

llllıtır. b 
riıl ziyartt ettiğı ve u zt· tarı ile Dubrovnlk deniz mekte. 

hı Bu ıeyahatm hususi ma yaretln bundan böyle Al 
Yette olduğu, mamafi manyanın menl<ül vaziyette 

Fran k •a genel kurmay baş lcalamıyacağını yazmaktadır. 

8 'nını da ziyaret edeceği Berlin, 16 (Radyo) 
erltnden btldirllmektedir. Harbiye Nazareti Alman 
Parfı, 16 (Radyo) - Al - Erkanı Harbiye Reısinln ha 

ın,n Erkanı Harbiye Reiıi fta nihayetin de Londraya 
nın 1 b 1 Yaretıne Fransız mat gideceği haberini tekzip 
~h büyükehemmiyet ve etmektedir. 

Li kumandnnı , merkez ko 
mandana ve sivil makamat 
mümessillerJ tarafından kar· 
ıılanmııt ır . 

1 ürk zabitlerin in ıerefine 
bir ziyafet verilmiştir . 

Hitlerin te~riki 

• St ı e 
İr Sui 

Karşı Yeni 
ast mı? .. 

Rus yada Parti Ve H!Jkumet AieYhine Harekete 
Geçen Bir Casus Şebekesi me}·dana Çıkarıldı. 

Maraşal Voroşilof Bir Tebliğ Neşretti. 
Varşova, 16 (Radyo) keme kararı ve adil bük 1 manlarma devletimizin 

811
• 

Moıkovadan alınan haberle- mün infaz ını öğrenerek müs· keıi esrarını ıahyorlar, kı· 
re göre, Kremlin muhafız. terih olacaktır. zılordunun ıerefli kuvvetini 
!arandan bir zabit tarafından Sovyet mahkemesi daha baltalıyorlar ve umumiyet 
Staline bir sulkaıt teşebbü- evet de birçok defalar Troç· tltbarile harici dütmanı So-
sü yapılmış faltat bu zabit ki Zinovyef çeteleri içinde vyetler birliğine kartı taar . 
tevkif olunmuştur. yabancı casusluk hizmeti ruzunu tacil için her ıeyi 

Moskove, 16 (A.A) hesabına hainane hareket · yapıyorlardı. 
Tas ajanın bildiriyor: lerde bulunan tedhlıçilerl, Bunlar halnane hareket· 

Müdafaa komiserliği nez iftirakçıları, casuılan ve ka lerile cephenin iaıeal ve aı: 
dindeki. askeri konsey 1 ifa tllleri tecziye etmiıtir . k • h kıı.t d T Y Londra, 16 (Radyo) erı are a an 1 aresl ıa · ayare Unan Zırandan 4 haztrann kadar Son zamana kadar yüzle h d d w d d ğ Hıtler vel iahdın dünyaya asın a ogru an o ruya 
hu"kılmet azası huzuru ile rinden maskeleri çıkmamıı •h t b . h ı. gelmesi münaaebetıle Bulgar ane ve za otaJ are"et-

1 olan hainlerin adedine Kı f ~ - ~ ~ Kral ve Kraliçesine tebrik toplanmıt ve iç 1§ eri komi- lerile bir harp halinde Kı-a '·,Lamız uakınJa faaı·ı- BB'VBL .,,,·, Ep'ır seu~hatın- serllği tarafından keıfed ı len zılorduda yuva kuran mu zılordunun cephelerde boz-
• 1 I U P ft I~ göndermlıttr._ uke•i faılst hain mukabil kabı! ihtllilcl, cuus ve fe- gunluğunu ve Sovyet hn-
YBlB geçecek dan mEmnun ~ôn~üg-ünü f d ıhuıaı teıkııatı hakkmdakı aatçılar da ı1tihak etmekte ıuimeunın devrıımeaını te 

1 fansa a.sıcaklar raporunu Mkık etmlttlr. dır Bu çetenin takip ettiği mln edeceklerine güvrnlyor· 
" ıtanbul, 16 (Hususi) - so·vıern"ıştı'r. Parls, J 6 (A.A.) - Bü" Tamamen fesatçı olarak yeni kati gaye her ne ba- lardı . 
u hrtk hasma ve hangi vasıta Jle 

le tesis edilmekte olan Atfna, l6 (Radyo) tün Fransada ıiddetli sıcak uzun müddet devam etmf• Efendilerinin ve yabancı 
t, - Yu" W" olursa o lsun memleketimiz· 

'-re fabrikamızın inıaatı nan Baıvekilt B. Metaksas hüküm sürmektedir. Hara- olan hu te§kilat Kızılordu de Sovyet rejimine nihayet bir devletin faıtat askeri 1 
l t r l F b ret aölgede Nim de 34, Mar · i d m nf b it 1 h f 'il f f d b k, e m i ı t i r . a ri bu akıam üzeri Epir ıeya • ıç n e e ur a a ama, vermek, Sovyet iktidarını me a ı er n n yar ımını e-

Yak d silyada 33 tür. Pertlyan, luk v b 1 k d k ld k kil 1 b d ın a ikmal edilecek halinden tf\yyare ıle dön· casus e oıguncu u orta an a ırmr.ı , iıçt ve yor ar ve u yar ım mu" 
•t faaliyete ıeçecektir. I müvtür. T olon ve Nıste f lddetli ve yapıyordu Bütün Kızılordu köylü hükümetlni devirmek kabılinde Sovyet Ukranya-
\ı ---=---..Jfl 'il 1 H. Metakıas gazetecileri: bayıltıcı bir sacak vard ır hainlerin layık olduğu mah- ve mü k ve fabrika ıahip eını vermeğe ve memleketi 

YQn N ..· t - Eplrdeki vazıyeUen • Jerlnln boyunduruğunu iade parçalamağa· imade bulu· oy r a ,. ----··-··- U--·-........ ın _. - 1 Q f,.. A Q v rıl o ; etmekti. nuyorlardı 
ve halk valanpenerlıği her .1 -' met zimamdarla rmın atı!\'rmı Bu hainler ffçl, köylü ve kı· 

inıiltere -,-a-ri_f_m_d-an ~8V6t ~::~es 8~:~y~!ingü:ı;:n:::,:i~. Mu daha 1 e K o i e ~:z~!ıyr::1:ı~~~!li r:~~:~:~~ ~:::~'ı:::~ ;e~1:ı~11bi~~;k~:;. 
J'ld'ı ldür. Demiıtır. - eserinde hertürlü zabotajı lcin hakiki çehrelerinin mey-

Bul ' '!JEı 1 ş t ·, a E ., r yapıyorlar, kızılordunun ku dana çıkmıyacağından kor· 
. londra 16 (AA) - in· F • • vvetine zr.ırar vermeğe ve karak milletten ve kızılor-

tılı~ hGk~mell Alman bari ra sa - - bu ordunun müstakbel bir du askerlerinden kaçıyorlar-cfye ,. ,, h 
._1 naıırım davet etmlttir. H [ QJ Jt[a"f Uz ·n ı"kı· harpte bozgunluğunu t zara dı. 

l ,,,ıır bu ayıo 24 ünde ~ • QSl an eri e tevessül ediyorlardı. Casusların faılst, burjuva 

•;dr•y· atdecektır. Almanradan tayare mı almış? Devlet is an a Sularını Kon- Sovyetler birlığlnin düt· ( Sonu ikinci Sayfada ) 
lltllız gazeteleri görüı Parla. 16 (Radyo) - Reı p Y 'J D • p 

~:'~·1• daha ziyade lıpan· mi mehalı l ; Fransız o•du trol Edecekler.. aponyanın enız ro 
td meselelerine taalluk sunun Almanyadan on Yun· l 

b tc'linı ve bununla bera- kers tayaresl satın aldığı Londra, 16 (AA. ) - n it 1 g"" ramı Oeg"" ·ışm ı·yecek 
tller Yent b i r batı -pak hm haakmkeın0d:ksı\sı:a:li;~ağr~:u ~~!~ ~~:a~:rslı~:: ı::,z::ı v~ v~7 -- ya 

1 1 1 1 

• • 

~:::~:.~:. gö•üıülece- dirmlılir~ manyanın ademi müdahele H b b - k b 
1 

tr ı ıaponyBda bnıçe daılıöı ehemmıyetıı hır şekıı almıştır 
Büyük Serbe t Gü eş ~:~lte•:n:: ::a!l:elln=t~:~; a !!m~~ pa~:~~!d!oıu e 1 ı Hü~ômel bun karşı bazı tedbirler almıştır. 

kabul etmelerinden dolayı İta l ya kralı Viktor Emanu- Tokyo, 16 (A A.) - Bü· külatı tebarüz ettirmektedir . 

M U•o s a b a k a 1 a r 1 memnuniyetini beyan et- el bugün Habeıistan bet pa tün matbuat Fınans Baka· 1 Gazeteler bu zorlukların 
Pazı Abone Sirill kabul nımn gelecek büdçeyi tes· Ma 'iye Nazmnan milli en· miıtir. 

l eti•tir. b'tt a uz kalacağı müş· düstriyi istemlyerek şiddetli Ü ~ - - Londra, 16 (Radyo)- lıal- v 
1 e m r ===~=-"==---

r ~eMivanlan ile güreşece~olan Ameıi~anm 1936 ya ile Almanya hasıl olan ,. o da ,·•er T ra- ~:c~:;~:!:e;~~ibil~~~;~:ı:r 
llmpiyonu ve .lı'g-er bazı ru·f po~ıivanlafl ~ün neldi. itılaf üzerine Ademi müda i Halk yurdun emniyeti 

S U &all H hale komitesine ve ispanya • d için yenifedakarhklara mu · 
6Q .. Por bölgesi tarafından Bu müsabakalara iştirak suların ı kontrol bükün lert- f 1 dan 1şga1 Ed ı· ı ·ı. vaf ak at mecburiyetinde ka-)(i~lbGıdekı pazar günü bü- edecek olan ve Türk peh le.cak ordu da memleket "bı 1 ne iştirak edeceklerini Ade· 
lip r iüreş müsabakası ter· livanlarile giireşecek 0 an ekonomisinin kabiliyet hu 

edildi~ 936 ) mi müdahale komitesi baş· 17 / "' LJ "k • B .. f .. S 
Q' l Rint bu güreıl ere en Cenubi Amedka l yı 1 

V Q ansiya ı:zU Ümell U Un e duclları içinde kalmak için lı, Ilı ' Türk ve ecnebi peh- pmplyonu ve Amerıkan kaolığına bıl dirmiıle•dir. bazı ls•eklerlnden vazaeç· 
let'~:,1llrın1n İftirak edecek- Boğası adı ıle anılan Buljoe Londra. 16 ( A. A) B. rı·rterine Acele Dönmelerini miye razı olacaktır. 

lgu Yazrnııtık Komar tle Türkiye baş pe· Eden avam kamara11nda ls · Yekünu 3 milyar 200 mi-
'ltlerı 9• 1920, )925, Sene hlıvllnlarından Molla Meh· panya kontroluna iştirak Bildirdi. iyon yine baliğ olacak olan 

lliyon nde dünya güreı ıam · met, Yarım dünya Süley- eclen gemilerde bitaraf mü Paris, 16 (A A) İs tetkik edileceğini bildirmek· büdçeden orduya 900 mil. 
sı, .J \l olan vaMile Avı u man, Ada pazarlı Cemal panyarla Bllbao etrafında tedir. yon ve bahriyeye de 800 

" a •ahid er bulunmasına taraf · · ' l ğ t h ı ilnlu" A m e r i k a da dün . ıehrim ıze gelmıılerd ı r. Y muharebele devam etmekte, M d d 6 (A ) Ca mı yon ayrı aca ı a m n 
Pehl tar olduğunu ve fakat harp a ri ' 1 .A. edilmektedir. t'th 11 ivanımı2. Kurtde Bundan başka Bulgu pe şehrin asilere dilşmesl bek· sa Del Campo mıntakasın-1 e -(j f ( · · il~ hl d 1 Mı ili müdafaa tahsisatının •t~tll l ·•• sabakalar yapan hlivanlarmdan Görgi Yuvane gemi erı yerıne s a an ıra lenmektedir. da Milisler Casa de Labor 

lilt~ı 
1 0 

Ziblskunun mena· Kiro Deliormaniski ile Mü· mı§ karakolarm konulması V nlanıılya hükümetı ya· ile Coıseılla ve Caııa Del artması 1937 ye nfsbetle 
b altınd ı S d ı h kk d h bi b d k 1 b 300 milyon kadar ola~aktır. \J ı.r:.r a YBpılacak olan layim peh ivan ve ın argı ı meselesi a ın a iç r ancı devletler Dt!zdiıı e i Guuardayı kuvvet 1 ir top 
'- ~ ... eıt ı ı fi ı d i · h ı ~ d Deniz mehafillerinin eve-"' il er n büyük bir ala· Şerif, Manisalı Ali peh ivan- I·..., t ı d ğ ade" se r erini avet etm şllr. çu ateıi azır ıgın an sonra 

e k ma uma ı 0 
ma 

1 ım ve 1 1 lce tesbit edılmı~ olan deniz t(ll>he ''tılanacağına hiç lar da b u günlerde ıehrlml mi müdahale kom ıtes lnin Londra spanya sefnreti iıgal etmlşlerd ır Hüldimet· ,.. 
~tb Yoktur. ~urtdereJi ze geleceklerdir. bu toplantının muhtemel çtlerin tankları , tanklara proğrammı tadil etmiyecek · 
'- illet timdikt kontrol sisteminin b' lh t \ lif h 1 ğ · i 1 l t f d k 1 leri, 7ira denı'z •ita· hlanma "ibı 1 Pehlivan eıki ra· Güreşler Türk pehlıvanla ır su e < ı nzır ı t ıç n <ar~t ası er ara m an u .. 
~ •tanlıl z b mükemmel hale konulması olmayıp sefirlerin nezdinde !anılmakta olan toplara ve henüz diğer devletler ara· l.l&ı.ı .. o t lskonun ar· rı ile Amerıkan pehlivanları 
~'lce~~erıne müsabakalarda arasmda Amerikan güreı meselesini ihtimamla tetkik bulundukları devletlerin, ha· humbaralara rağmen hu sında başlamamı§ oldu~u 

olarak kalacaktır. tarzında olacaklar edeceğini bildlrmtftir. rici ve iktısadi sıyasetlerinin ( Sonu üçüncü sayfada ) bildiriliyor. 



SAYPA: 2 

8. Staline Festivale 
Hazırlandık mı Karşı 

f eıUvale hazırlandık mı ? 
Serlevbaaı ıüpealz ki birez 
tuhaf kaçacak. Buna veri · 
lecek cevabı k11aca yaza
yım: Nedemek efeondlm .. 
Her fey muntazam, zeybek· 
lerln kadroıu dolgun . . Çe
l i t ç e ı 1 t oyunlarınjız 

var . Karadeniz, Aydın, 

Mujla ve lzmlr oyunlarının 
göze\ figürleri . . Enfes mi 
enfea . . Hul811l proğram 

dolgun ve zenglo. lıtanbul.. 
Eflenceatzllkten tiki.yet 
eden lıtanbul ki her 
yeri bin bir zevkin ve eğ· 
lencenin kayoajı .. Yalmz 
bir Çamlıca dofuıu yüz fes
tivale bedel güzel belde -
Eksik olmasın 1937 ikinci 
feıUvalinin yüzii suyu hürme· 
tine bir hayli eilenecek . . 
Mehtap ıafaları , deniz eğ· 
lencelerl, gece alemleri, vur 
patlasın çal oynuın Şaka 

değil , bir ay mütemadiyen 
neıe ve kahkaha .. 
Şu lıtanbullular talihlı 

inı;nlarmıı ve11elim Şimdi 
zevki dillere destan olacak 
bu bir aylık eflence haya
tının elbet proğramları, pro· 
jeleri en ince teferruatına 

kadar her ıey düıünülmOt 

ve belkide bir kaç "Y evvel
den hazırlanmııtır bile . . 
G6zel . . Buraya kadar mü
kemmel. Fakat acaba baki-
katen hazırlandık mı ? Bu 
ıorıu bana reçen ıene feı 
tlval prolramının Çamlıca 

receılnde reçen bir vakayi 
hatırlattı. 

Bizim bQdce puıulaaını fİ· 
maiden cenuba çevirmlv'f.C(l;k 
dQi6müz Çamlıca r ece1ine 
iki arkadaıla beraber rtt· 
mittik. 

feıUval • Daha doğrusu 
"Memleket oyunları .. iyi bir 
ıey. Yunanlıların rak11larını, 
Bulıarların oyunlarını sey· 
rettik. Hareketlere biraz 
mola verildi. Yemek ve ıe • 
refe kadeh tokuıturmanıo 
sıra11 gelmiftl. Biraz ıerlde 
kurulan uzun maeaya l:ütQo 
oyuncular birer birer yeri et · 
mefe baılamıtlardı . Arka · 
daıın kolunu dürttGm: 

-- İtin zevkli tarafı baı 
lıyor dedim. Şöyle yakından 
seyredelim. Masanın etrafın · 
da halka olan seyircilerin 
omuz baıından sofra ya ba
luyoruz. Zevk ve ahenk ye· 
rinde . . Bizimkilere 8 . Bür. 
han adında bir genç baı
lcanlık ediyor. Yemek baı · 
ladı, derken Balkanlılar milli 
haYalarını söylemeje batla
dılar. Her ıarkı sürekli bir 
allcııla nlhayat buluyor. Ar · 
lradaıın kolunu dürttfim: 

- Sıra bizimkilere gele · 
cek, acaba ne ıöyliyecekler 
deraln . O da ıaı•rmııtı. 

Sahi bu hesapta yoktu 
dedi. Ve ıözOnii henüz bi 
llrmemlttl ki Balkanlılardan 
birisi yarım yamalak bir 
TOrkce ile: 

- Sizden de iıttrlz . . De
meıfn mi Bizimkilerde bir 
konuıma, danııma , mu ha ve 
re . Ne ıöyliyellm ne ıöy 
ltyelim .. . Nihayet bulmuı
lardı . "Zeyneblm Zeynebtm,, 
gerisini duymamak için ora· 
dan "uzaklaıtık. ... 

f eıtivale bu sene acaba 
hazırlandık mı deralnlz ? . 

H. 8. F. 

Suikastm? .. 
( Baıtarafı Birinci Sayfada) 

memleketleri Erkamharbiye 
lerlne doğrudan doğruya 

merbut bulunan elebaı,ları 
Sovyd adaletfnin layik ol· 
duldan cezasına uğramıılar
dır . 

Sovyet iktidarmuıadık ve 
emin mesnedi olan İfçl ve 
köylünün Kın lorduıu sağ · 

lam vücudunda bu yarayı 

açıyor ve ıürat l e izale edi
yor Düımanlar yanhı he· 
ıap etmiılerdtr . Kızılordu 
nun bozgunlKunu görmiye
ceklerdir. Kızılordu yenil
mez bir kuvvettir Ve ye· 
nilmlyecektir Kızı1ordu yeni 
ıoayalist hayatını kuran ga
lip bir milletin eti ve kanıdır. 

Bütün Kızılordu neferin· 
den yüksek zabitine kadar 
birleımıı ve kudretli idi. Bu 
gün de öyledir. Ve dalma 
öyle olacaklar. Ordumuz saf
larında yeminlerine ve vata 
na ihanet eden hainlere as 
la yer bulunmıyacaktır. 

Bolıevlk teyakkuzu on 
misli artıralım. Bütün saha· 
larda mesaimizi cezri bir 
surette yükseltelim. Ve iı 
lih edelim . Kendi kendimi· 
zin tenkidıni arbra1ım. Ve 
bu ıuretle millet düımanla· 
rının hareketlerinden çıka 

cak netlce l ~ri tamam~n ber 

taraf edelim . 

Varıova, 16 (Radyo) -
Son haberlere göre, Ruıya 

da yeniden 400 ~.iti tevkif 

edtlmittir . o 
-·· ·-~·· ~cac11 uıger lf 

habere göre, Uzak ıarkta 

karıııkhklar olmuı ve Ka 
barofıkta 300 asker ve za · 
bit tevkif edilmif, bunldrın 

muhakemesi için fevkalade 
bir mahkeme haıır 1 anmııtır. 

Bunlar araamda Genera · 
ilerden Vedüski, Kodoba, 
ve çeker vardır . 

Paris, 16 (Radyo) - Si 
yasi mehafil , Sovyet Ruı · 

yadaki dahıli ahvali büyük 
bir dıkkat ve alaka ile ta 
kip etmektedir. 

Hariciye 1'azareti Fransız 
erkanıharbiyei umumlyeıi 

Sovyet Rusyada askeri bir 
diktatora kurulmak üzne 
olduğu kanaatindedirler 

İngiliz gazeteleri de· Rus · 
yadaki hadiseleıi ayni dık 
kat ve aiaka ile taldp et 
mekte ve bu vazlvetın l 936 
seoeılndenberi gittikçe inki
ıaf eden bir hadise oldu · 
ğunu kaydetmektedirler. 

Bununla beraber Moıko· 

va mebafill, Sovyet Rusya 
ordusunda heyecan ve ıh ti · 

ili olduğu hakkındaki ıayi · 

aları kati ıurette tekzip et
mektedir 

Berlln gazeteleri iıe, ye 
niden on lkl sanayi müdü 
rünün tevkif ıni haber ver 
mektedtrler Hunlar ara ıında 
Uzak Şark maden kömürü 
havza11 ~üdürü Atanoıiyef 
Çerkokovlç, Biyanakoviç ve 
Adayovlç vardır 

Tokyo, 16 (AA) Kam 
çatkadakl Sovyet makarnalı 
Şimal Japooyasl balıkçılık 

entttüıüne alt bir mektep 
gemisini nizamsız surette 
Sovyet ıularana geçtiğinden 
dolayi müsadere ve tayfa 
11nı te•klf etmltlerdir. 
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iLiMiZDEN HABERLER J 
Arabası Altında 

Ezilen 
Arı~acı öldü . 

Şamlı nahiyesinin lbirler 
köyünden muhacır oğlu Hü 
ıeyin admda bir arabacının 
odun yüklü arabaatle §ehire 
gelirken atlarının ürktüğünü 
ve muvazenesini baybeden 
arabacımn tekerlekler altın 
da ağn ıektlde yaralandığı · 
nı yazmııhk. 

Ağzından burnundan kan 
gelen ve muhtelif yerlerin · 
den ağır surette yaralanan 
ve ikt ayağı ile bir kolu kı 
rılan zavallı arabacı kaldı
rıldığı hastahanede dün ge. 
ce ölmüıtür. 
~-

Gelenler Gidenler: 

J~ - • • -::-•• : • . • • 

Öğretmen 
Okulu mezunlau Gazi ter
biye entitüsüne girebile

ceklerdir. 
Kültür Bakanlığı Gazi 

Terbiye Enstitüsü için yeni 
bir talimatname vücude ge· 
tirm iıtir Enstitünün r~alm 

ve elişi ıubelerlnden baıka 
diğer ıubelerde tedrisat 
ik i senP. ve resim elltide 3 
yıt olacaktır . 

Yeni enstitüye öğretmen 
okulu mezunlarile itse olgun· 
luk imtihanını kazanmıı 

olanlar kabul edıleceklerdir. 

Leyli kmm imtihanlı , nehari 
kısım da imtihansız olacaktır 

Soy Adı Almıyanlar 

Ceza Görecekler 
Soy B~l almam lŞ ve tesclilttirmemis olanlarla ihmali 

görülen muhtarlar ve mahalle mümessilleri de cezalınacıl 
Soyadı almamıı ve tescil mede verilen ve hükumetçe 

ettirmemit olanlarla bunda verilecek olan vazifeleri 
ihmali görülen muhtar ve yapmakta ihmal görülen 
mahalle mümeHilleri ceza · muhtarlar ile ihtiyar heyet· 
landırılacaktır . leri azaıanın her birinden 

T ürkiyede bulunmayıp da ve belediyelerce memur edl-
ıoyadı almamıı olanların )enlerden 00 liradan elli 
cezalarınm müruru zama na liraya kadar hafif para ce· 
uğramaması için yapı l acak zaaı alınır . 
muamele hakkında Dahiliye Hu cezalar mahalli idere 
Vekaletinden vilayetlere b ir heyetleri kararile verilir ve 
tamim ge lmittir. Soyadlarını Vali veya kaymakamlarıO 
nüfus küHiklerioe yazdırma· taıdikile katlleılr diyerek 
mış olanların cezalart, altı vaktinde soyadı almayanlar 

1 
Kayıt kabul için 6 ağuı . 

Mersin Memleket hasta · tosa kadar müracaat etmek 
hanesi operatör1üğlne tayJn 

1
1 lazımdır . imtihanlara g aiu•· 

edilen operatör B. Ali Riza tosta baılanacak, ilk imtihan 
Tezel buradaki vazife:ıinden 1 Türkçe . edebiyat 10 hazl· 

ay içinde kütQkteki kayıtlar b ı kta ,e cezaya ta 1 tutu ma 
U··zerlnden tahakkuk ettlrtle cd 

nizamnamenin 29 uo 
cektlr. Dahiliye Vekaletinden maddesi de bu gibilere Vali . 

I buna dair gelen tamim ıu· efll 
veya kaymakamlar v 

dur: bunların memur edecdl 
:l525 sa y ılı soyadı kanu· dı 

d kimseler tarafından soya 
ayrılmıı ve dün lstanbula randa, tabliye ve riyaziye 

gitmtıtır 1 1 ağustosta, pedagoji ve nunun 12 nci maddesin e e 
l d seçtllp nüfuı kütüklerine 1 

At Yarışları 
Pazar Günü 
Yapılacak •. 

Yüksek yarıı ve iılahı 

hayvanat encümenınce bu 
yıl ıehrimlze iki at yarııı 

tefrik edllmtıtir 
Bu koıulardan birioclıi 

pazar rıünü ıaat 14,30 da . ' . -
Koıulara ittlrak ettlrile 

cek hayvanların kaydına 

yarın akıama kadar devam 
edilecektir . 

baden terbiyesinden yapıla· 

caktır. 

İçinde 6 O ~uruş ~ulunan 
cüzdan 

''Kanunun tayin ey e iği d rı-
zaman içinde ıoyaclını m e- doğum kağıtlarına yaz 

1 
de 

murlara bildlrmiyenlerdeo lacağını emretmekte ise kı.t· 
beı lir11dan on bet liraya bazı mahallerce nüf ı1&ta de 
kadar ve bu it fçin hüku- yıtlı oldukları halde nereal· 
metçe verilecek vazifede ıh. bulundukları btllnmiyeııı 

, mal görülen muhtarlar ve müt oldukları halde henO• 
,., ) d- - - ı · c olı1' Maniıanan Dllılkar köyün- ihtiyar heyetleri azasının kayıt arı uıuru memı~ . de 

den Mehmet oğlu t ekerci her birinden ve beledıyeler ve milli hududlar harıcııı . 
Emin eski belediye meyda· ce memur edilenlerden on bulunan kimseler gibi akı-
nında Ejte mahallesinden liradan elli liraya kadar ha- beti meçhul eıhas hakkınd• 

h l B l eoru1" Hamza oilu boyacı Me fif para c~zaeı a ıoır u yapılacak muomc c 
~~- · - --ıalar mahalli idare he - ~-~tadır. 

danını çaldığı tlkiyet olun- yetlerl karirile verilir ve Bu gibi kimselere rcse" 
duğundan tahkikata baılan· Vali veya Kaymakamların 1 soyadı talu lmarı ve ceı• 
mııtır Cüzdanda bltmıı ku- taıdiklle katileıir.,, Dentl· 1 kararı verilmesi Looı•~ 

.. ... 1 • 1 

ruı bulunuyormuı . mekte ve soyadı nlzamna . muahedenamealnin nıerıyt 
----------------~---- mesinin 52 ncl maddesi l ıe h de 
8 •• T k• d F 1 f k lt•b ·ı tarihinde mezkur mua e ut ün ür ıye e az a 1 1 an e.. 2 7 936 günlemecine kadar ,,. 

O 1 
soyadını köy lerde muhtar · name ile terkettiğimiz 9 1ı 

V • ı A t • • a 1 zide yerletmtt buluoarll 1 aye imiz rman r lara ve tehir ve kasabalar - 1f 
yurddaılıiımızı kaybetrJI da mahallelerdeki beledıye 1 1 •• G 1 memuruna . veya müme11ıl oldukları halde kütük er . 

U Ç U .. n c u·· e iyor. lerine veya nüfua idareleri mizdeki kayıdları telkl~ 
ne b ildirmiyenlerden bet li - edllmemit veya öldüklt' 

I•" --- ----- - radan on beı liraya kadar kayıdlarına iılenmem lt 0 

Yapılan istatistiklere Nazaran 1 ve bu it için bu niz.amna kimseler hakkında da pl&J~ 
ı d 40] 200 1..1 k ~:..· amele yapılma11nı inl• Vilayet'imiz e , ne .. 1 R.. AD y o 1 edeceği ve yurddaıları~·~. 

O V: d dan ve hayatta bulunaP • 

Eıde k•~~ı~. .~'::ı~~19,11~~nk~~.·d. 119,oou 
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l.craber Ziraat Vekaletinin Çorumda 178,0UU, Muğlada Ôfjl~ flt•şrlyalı : hakl:anda ceza kararı ve~e 
tetkiklerine istinaden kafi 164,000. Amasyada 152,000 Saat 12.30 P lakla TOrk meıi ise takip ve tahıilill 
bir sıhhatle Türktyenin mev Siva.ta l 5Y,500, Orduda musikisi, 12 50 Havadiı , 13 05 ki imkansızlık dolayısile c:e· 
cut ormanları hesap edil 129,455, Erzurumda ı 26950 Muhtelif plak neırı yatı . J 4 oo! ~ a ul'' 

zanın mururu zaman ti' 
mittir. Giresonda, l23050 Yozgatta Son. masıoa sebep olacağı cıhe ,,g 

Bu hesaba göre 5,357,000 95,000, İ•partada 92,300 Akşum ntşr/ycılı: d 
1 

ı11 " 
hektar koru ve 3 ,459,229 o ıoya ı n izamname• n t• 

Sam.unda 880.0851 Edirne Saat 18,30 Plakla danı dd tan t• hektar baltalık mevcut bu uncu ma esinin top ili 
lunmaktadır y e k u n u de 83,243, Karsta 68,000, musiki. 19,30 Spor müsa bikinin hüviyet ve rrıab•.,. 
8,816,299 hektar tutan bu Kayıeride 67.000. İstanbul- habeler~OEOşüref Şefık ldrB ikametleri malum bu. hs11,'ıerl 

da da 60ıOlJO Martta 54,300 fında n ... ' S edi ve a rka- d "e ormanların 4,300,000 hek· lara hasredilerek 1• bil 
Afyonkarahl•arda 47 864. da o l arı tarafından Türk mu· 1 11 tarJ Marmara ve Karadeniz, 0 hakkında malQmat a ın 11.., 

3 1051 .000 hektarı Akdenl·z , Tekirdağ 43.838, fzmirde ı i kiıi ve h a 1 k ıarkıları k 011" 
'>Q 30 ô dikçe nizamname hü nı 

1 
... 8651299 42.0 )O, Manlsada 40,0' O, ... . da mer Rıza ta - 111 ,. hektarı orta Ana f d l tatbiki yoluna gtdıhne• .A" 

doludur. Erzincanda 30 500, Trabzon ra m an Arapça söy ev . ..,.v 
20 45 S f . k d 1 muvafık olacax.ı ve eı• Jı Ormanların hangi vılayet da 23.895, Karahlaarda • a ıye ve ar a O.farı " •" 

lerimlzde ne miktar bulun- 23,500, Rizede 11,048, Art- tarafandan Türk mu"iklsi ve soyadı kanununun sof od· 
duğu da ıu suretle hesap vinde 9.794 Gümüthanede halk ıarkıları ( saat ayarı ) almak için tayin ettifl ~,dl 
edilmelidir. Antalya da 

1 7 809, Niğdede 6,S50, Kır- 21, 15 orkestra · det 2 7 936 tarihinde h~ttl' 
674,000 lçe

1
de 428 000 811 ıehlrde ? ,OOO h ektar orma Saat 22.15 Ajana ve bor · 1-ulduğundan bu tarl "' 

llkeıirde 401,200 Burıada sa haberleri ve ertesi günün itibaren altı ay zarfında Jı 
namız vardır . y•" 

304, 700 Tokatta 461,000 r:ıc:.ı -,. proğramı, 22,3 (J Plakla so· rara bağlanmıyan ıo &J,f 

Kastamonuda 352,964, Kırk- TaLdı'r e.lı' len memurlar !olar, opera ve Opt!ret parça- cezaları da kanunda h\JI ,,ı 
larelide 344,700 Boluda ft U ları, 23,00 Son. bir hüküm mevcut oll:ı>1,, 
337 · 139, Kütahyada 325 S03 Dursunbey kazHına bağlı hasebi le umumi h&hil"'pıl 
Eskiıehlrcle 282

· 
218 

Zon· Kav acık nahiyesi tahrirat Giresurr~a ~açınlan kil dairesinde muamele yş ,,, 
guldaltta 278, IOO Kocaelide ka~ tı' bl Mazhar Mu"ıt•capl ı .. 

1 
drceı1P 

276,000, Sevhanda 245 ,6 77 "' Savaıtepe nahiyesinden masını ıstı zam e "' 
Denizlide 242,000, Bilecikte oğlu ile Göbel nahiyeııl nü Kopuk İsma i l kızı Aı~yl zo. ve binnetice Tür ce:ıa 111'" 
228,000, Cebeltberekette 

1 
fus memuru Halil Erenin rla kaçıran Lu nahiyeye ba- nununun 102 ncl madde• 11'0 

217, 159, Çanakkalede 217,000 vaz ifelerinde gösterdikleri ğh San beyler köyünden Ah 6 ncı bendt muclblP~ efil' 
Sinopta 208,69 ı Çan kırda gayret ve intizamdan dolayl met oğlu HaıAn yakalana- ruru zaman tahakku dl 

ı;piifl 
208,00U, Meninde lBô,038 vllayctce birer takdirname rak evrakile ad liyeye veril · yeceğinın de göz 41', 
Konyada 188, 100 Aydında ile taltif edilmlılerdlr mittir. bulundurulma•• llzt'9 
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~Kadın Ve Aşkın· Zehiri 
~abab parlak bir sema ile 

•ç1lan bir glldü bugün ... 
Sedef yelpazeleri andıran, 
aç1lıp kapanarak parlak ma· 
Vi bir zemin üzerinde dola
laa bembeyaz bulutlar çiçek
~trln neşeıi kelebeklerdi san· 

i ... 

Deniz ve dalgalar havamn 
lleft!al ile birbiri üzerinden 
kayan ve gittikçe ıahi11ere 
doğru yayılan gümüı varak
lar gibi idi. Marmıua güzel 
~tngı ve tatlı, ince kıvrmh
lrı ile son tanaosunu oy 

'-'1Yordu ruhlara .. 

Cihangirdeyiz: 
Leyla derin bir uykudan 

Uyanır gibi birden bire ye· 
tinden farladı İri , tatlı, derin 
•• t 'Yah gözlerini marmaranm 
~lrıyen ve birbiri üzt-rinden 

lr clva hafıf l lği ile kayan 
:arlak ıularına ıon bir defa 

aha dtkti. 

l Stya.h, uzun kirpikleri al · 
dında •üzülen gözleri, lcöprü 
ken adalara kayan modaya ta 
•ldı Uskurdan uzıyan be 
hı bir köpük ıeridi; ilerh-
)e11 b' k l 
1 1r o glbı uzak aşıyor, 
llceıı d 8 Yor ve noktalaşıyor u. 
,6~ Çııgi, onu pt§inden ıü · 
tı 11Yen bir mıknatıs aibi çek
... :· Çekti. . Kararını bir sa· 
·•ıy~ b 1 d" 1 e düıOnmeden tered 
c U

1
le6z verdı . Adaya gide-

ell\f. 

R- h 

.. 'ltun vücudu; bu kararın 
.. erd·~ 
, 

1si hafiflikle tatlı tatlı 
'"'dl ,, · Gözlerinde en çok 
bı:dıtı erkek tipleri birer 
kı er Yanıp ıöndü. Yüzünde
d,~ebesııüm çizgileri biraz 
t1.ırı' latlılaıhlar. Şimdi ol 
"e dudakları dahıt renkli 1 

b,r~taktı. Kenarları hafif 1 
, 11> lıtriyor, pembe yanakla· 

l bı 
"e l r Parçacık daha letafet 
t,te~:lıhk bahıediyordu . Her ı 
ll)I l'\ı saran bu ılıklık Ley 
ı.. harekf'te getlrdı. Mar 
··ı''e. ~n renk ahenkleri iç 

inde kucaklaıan güzelliğini 
seyreden balkonundan bir 
an fıtemlyerek ayrıldı ller 
lemiı dalgalar çekilirken ku
mlardan .. 

Ada bugün her zamankin 
den biraz daha güzel .. Sıca· 

ğın altında eriyen çamlar 
mai ıulara eğilmiıler, sanki 

denizin ıt-ri nefeaile baılan· 
nın az o1sun hararetini din· 

dirmek istiyorlar.. Y emyeııl 

çamlara çerçivellyen su ve 

yeıilliğin gölgelediii sahil; 

renıirenk şen ve mesut çift
lerle dolu .. 

Sakin deniz bu insanların 
ne§esile köpürÜ)'Or. kaban 

yor ıonra eriyen ıulartle tek 

rar duruluyor . Bütün ada; 

tatlı , keıif ve bayıltıcı bir 
gül ve reçine kokusuna bü 

rünmüı . Araaara bir marti 
çevikliği ile gözden süzülüp 

kayım yelkenli kotralar 
birer hayal gibi gözden sili
nip aeçiyor ve insanın içinde 

ılık bir iz bırakıyorlar 

Bugün ıeven ve sevilenle· 

rin yuvası cennetten kopmuı 

bir purçaydı Büyük ada . 

Adanın gölgeli asfalt yolu 

üzerınde yeıll sarmaııklare. 

bürünmüı nefti bir kö~k uyu· 
yor gibi. • Açık pembe pan· 
curlardan yarıya kadar çe· 
kilmit perdeler eıniyen çam 
ları seyredıyorlar. Köşkün 

önü güllerle kucak kucağa 

yt-fillıklerle örtülü 

Hu güliıtanın ortaamdaki 
havuza hth ımltılarla dökü 
len su, f11I< ıyeden düıen in 
ciden damlalarla oynaııyor. 

H. /1. 
SONU VAR -

l'Q 
ıruı RK.DlLINiN MiLLf ROMANI No: 12 

e tul tllı e bayıldık. i k 1 yüz 
ita- k tı~ b ~ ıyma Bunun eti 
Udu 

Bı ne. 
ı k .. 

llı,~lı 0 Yde sık, sık et yi 
'-ıı t, •rtıa bir kez yidik 
ı,,,...,. ltı Yeriz . Bizim aı· 

"llJı; ' 
A.~- Çetihlzdır Tektir 
l(i~ ' Çolctur Rır övünlük-
''t ' taledı . 

edı r. Canımız et 
bıf '-değil nıi? Deviririz 
~ı "Uzu · Q Yu veya oğla 
1~1tıı bllu iyice temızleyip 
d,ı ulıu 
"' duru r • veya pirinçle 
''tıl tuı S 

''• Qnra kuru so 
~ en büyüklerini, en 

.. Çer yalm& onun 

dıt kabuklarını soyar oğla 
fın i ç i n e koyarız . Ve 
büryan kuyusuna sarkıtırız . 
Sen büryan kuyı,larmı da 
bilmezsin değil mı? . Bak 
sana anlatayım.. ilkin bir 
buçuk metre derlnlifinde 
ve bir metre geniıliğinde 

toprakta kuyu kazılır .. Sonra 
onun içi taılarla örülür .. 

Kuyunun bir de taıtan 
kapağı vardır Oğlak doldu 
ruldu, hazır değil mi ;ı Ônce 
kuyuya çam dalları atar 
ateıleriz Hepıi yanıp kor 
olduktan sonra oilaiı onun 

TOKKDILI 
2 

Bilbao da asiler taraf mdan 
işgal edildi. 

(Bat tarafı birinc i aayf a da) 
ilerleme hareketini temin 
etmiştir . 

Madrit , 16 (AA) - Ara
vaca su hazinesi tahip ve 
asilerin mevzileri tiddetle 
bombardıman edilmiştir. 

Aragon cepheıı: Asilerin 
30 tayyarest ile bükumetçi
lerin birçok tayareleri ara 
11nda bir muharebe olnıuı

tur. Düımanm 7 tayareıi 

düılrülmü ve bükumetçile
rin 4 tayyaresi de düıman 

tarafından tskat edilmiıttr. 

Berlin, 16 (A .A.) - Al· 
man ıiyasi mehaflleri lı 

panya deniz kontrolu hak

kında Londrada dört devlet 

aruında hası l olan anlat· 

madan memnundurlar Ber

linde bu anlaşmanın lbiza 

hadisesinden ıonra Almanya 

tarafından ileri sürülen me· 

taltbah tatmin ettiğı bildi

rilmektedir. 

Siyasi mehBflller. arilaı 

manın ttıarruz halinde dört 

devl~tin müıterek ıcraahnı 

zaman altına aldığını lcay 

delmekte ve istiıareler ilkim 

kaldığı takdirde de her dev 

letin mukabelei bilıniıle hak· 

ları olacağını tebarüz ettir 
mekten lr ler . 

Vali.nıiya. 15 (A . A.) -

Milli müdafaa nezareti teb
liğ ediyor: 

Sivil ahali, tarihin kaydet· 

tfil en zalimane bombardı 
manlara maruz bırakılarak 

iki aydanberi devam eden 

tl)arruzlar netlceılnde düt 
man Bilbaoya yaklaımağa 

muvaffak olarak istihkam 
çemberinin bir kaç no'-< taıı 

nı yarıp ıehre yakın tepe 
leri iogal etmiştir. 

Yalnız metrlı hükumet! 
mutazarrır eden ademi mü
dahale paktı komitesine 
rağmen düıman ıon ay lar 
zarfında tayyare kuvvetle 
rini dört miıllne çıkarmıı 

ve gerek Portekız hududun 
da gerekse müfsitlerin elin· 
de bulunan limanlardan tay 
yare, top ve otomatik silah 
lar tedarik etmittir 

YAZAN : Halil Bedi Fırat 
içine sarkıtmz... İki saat 
sonrft nar gibi kızarırmı mu 
barek .. Onu olduğu gibi koruz 

ıofraya Dört, beı kiti batına 
çökeriz. Büyük çam taslar 
içinde de ayran gelir . Ver• 
yansın artık. Ye. babam yt-.. 

Yarım aaat sonra kemikle · 
rinden baıka hiçbir ıey kal 
maz 

Beni 
Fikret. . 

korkutuyorsun 

- Doğru. Baıka yerde 
olıa insan mide fesadı-

na uirar. Fakat Zehra bl 
zlm öyle ıüı:el sularımız: 

Hayvanlar için mah~eme 
Amerikada olduğu gibi, 

daha bazı memleketle rde ve 
Virjinye de hayvanle r için 
yapılmıı hususi kaununlar 
vard1r. Kabahat itliyen hay 
vanlar mahkemelere götürü· 
lerek hakimlerin huzuruna 
çıkarılmakta, sorguları ya 
pıldıktan sonra beraet et
mekte, mahkum edilmekte 
dir. 

Geçen hafta kurt cinsi bir 
köpek Virjlnyede kuduz ol· 
duğu halde, bir kaç insanı 

mrmıı. bunlardan birisi, kö· 
pekten aldığı yaradan ölmüı
tür Bunun üzerine köpek 
mahkemeye götürülmüş ıahit · 

ler dtnlenmit yapılan muha 
kemeden sonra suçlu köpek 
idama mahkum edilmiıtir . 

idam hükmü, ma hkeme av
lusunda köpek tabanca ile 
öldürülerek yerine getirilmiı. 

tir. 

(tin hassalan nelermiş 
Meıhur fizyoloji bilginlerin. 

den profeaör E P . Katlıart 

Londrada vermiı olduğu bir 
konferansta az et istı hlakinin 
bugünkü gençlerde sergüzeıt 
ve cesaret hislerini azaltma 
kta olduğunu söylem i ştir 

Profeıör Katkart lngı lere 
nln Klasko üniverFilesinde 
fizyoloji p rofesörü<lür. Kon 
feuınsından bazı parçalarını 

ah)'oruz. 

" - Et ıstihlakinln gerek 
Amerikada gerekse İngiltere 
de azalıyor. Et iıtihlakfnfn 

azalması i11e erkeklerde at 
akhk, teşebbüs ve cesaret 
h isselerini ekıiltmektedir. 

Meıhur darbı meseldir: (As 
lan olmak istiyorsan aslan 
eti ye; inek olmak tatıyor 

san ot ye!) bu sözler drı her 
halde büyük bir kaklkat 
vardır,. 

Kayıp şa~adetname 
928 Senesinde İstanbul 

muallim mektebinden aldı· 

ğım ıahadetoamemi kaybet 
tim. Yenisini çıkartacağım
dan eskisinin hükmü olma· 
dığını ilin ederim . 

latanbul muallim mek · 
tebı 928 mezunlarmdarı 

Karamanköy mual im ı 

Halil d 

var ki Meyve tozları, kar 
bonatlar, gazozlar, Avrupa
nın terkibi ıvır zıvır hazım 

müstahfzeratı halletsin .. Tıka 
basa yimek yedin değil mi? .. 
Bizim sulardan bir iki ku 
pacık içtin mi, oh. Ôyle 
hafiflersin ki, ıaıarııın. . Biz 
de hem övle ıırl. küpler 
f ıtlan da yolttur. Bir kez 
biı:im sular, çam ormanla· 
rından süzüle, süzüle akar. 
Sonra biz onları çam ağaç 
larmdan yaptığımız borular 
la köye getiririz Evlerimiz 
de büyük çam kütüklerinden 
yapılmıı tekneler, küpler 
vardır . Sularımız orada dın· 
lenir . içerken görsen, sakız, 
sakız kokan bir kokusu, 
öyle tatlı, bir lezzeti var ki .. 

Ne ıüzel köymüş si· 
zin köy.. Tıpkı lsvlçre de 
mek 

-- Zümrüt, yosun taşile 

mukayese edilir mi? Ağzı· 

nan tadını ve yafamasım bi · 
lt-n pasaportunu lllVlçreye 
değil, biletini bizim Madran· 
lara ve çam ormanlarına 

Petror 
Kongresi Pariste topland1. 

Paris, 16 (A.A.) - 1500 
delegenin l § t i r a k i 1 e 14 
zirandan ı9 Hazirana ka 
kada r P a r J at e topla 
nacak olan 11 inci dünya 
petrol kongresi açılmııtı. 

Cumhur başkanı B. Leb 
run öğleden sonraki celse· 
de hazır bulunmuflur 

Kongre 300 den fazln ra· 
por tedkik ed cektir. 

Baytar 

SAYFA: 3 

Or aokul 
Öğretmeliği imti hanlan 

Kültür bakanlığı tarafın

dan açılan ortaokul öğret· 

menliği \mtiha nlllrı devam 

etmektedir. 

Dün de Lisede tarih coğ· 

raftya grubu imtihanları ya

pılmıs ve bu kısma sekiz ilk· 

okul öğretmeni ittlrak etmiı· 

Ur. 

·· d .. rlüğünden: 
20 Haziran 937 gl'ıııüıuh· Bahkt-~irdf' yap1la

ca k At ya nşhı rı kayt ııı 11arnch1 !'\İllin 1 7 - 6 • 9 3 7 
dt~ haşla ~ up 18 - 6 - 937 giinii ~mat 17 ,5 tla 
hit~cflğ j ih\ıı olunur. 

---------------------------------
Belediye 

Riyase inden: 
423 sayılı belediye vergi ve resimleri kanununun 43 

üncü maddesine tevfikan belediyemizce ötedenberl alın
makta olan korucu ücretinin kemakan istifasına devam 
edıl mesi Dahiliye Vekaletinden bildirilmiı ve vilayet ma
kamından belediyeye tebliğ ed ilmiştir. 

Arazinin beher hektarından yüz kuruı korucu ücreti 
a imması hakkında belediye meclisince kabul edilen t a ri 
fenin tatbik i belediye encümeninin 11 6-937 tarihli top· 
lantııında kararlaştmlmıştar . Çiftçinin fslfhsalatmın hüsnü 
muhafazası ve zarardan korunması yanlııhkle ra mil hal kal 
maması için larlasındo. n mah&ulünü kaldıraca\darm ilk ön· 
ce belediye ye müracaat ı le ruhsat almaları ilan olunur. 

2 - ı - 219 

Balya 
Kaymakamlığından: 

Kaza köylerinde yaptırılan (50) aağlık dolabma ecza 
ahnacaktır. Alınacak eczanın tutarı asgarisi - 200 · ~zami 
300 · liradır Alınacak ecza lıstest kaymak mlıkta görü· 
lebillr . isteklilerin şerait ve tek lif mektuplarını J Temmuz 

- 937 Perşembe gününe kador Kaymakam 'ığa gönderme 

leri ilan olunur 
4 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Susığırlık garnizonunun ıhtiyacı için 1440 ldlo taze fa . 
sulye, 1440 kilo sakız kabağı açık eksiltme ile alınacak 

tır. Tutan 187 lira 20 kuruıtur Muvakkat teminatı 14 li
ra 4 kuru~tur Ekıiltme 26 6 937 cumartesi günü saat 11 
de Susığarhktaki komisyona müracaatları 4 1 2 l l 

almalıdır Yurdumuzda öy 
le yerler var ki Zehra hepsi 
hillcatın §ah eseridir . Sena 
bütün Anadoluyu baştan, 

bata göstereceğim . insan 
bu yerleri gezdikce, daha 
çok benlmsi) or. Daha çok 
seviyor. Daha çok benim · 
dir benim olacaktır diyor. 
Onu herşeyden kıskanmağa 
başlıyor ki l§te yurtsever 
lık bu kıskançlığın ta ken 
disldir 

Anadolu... Cıdden tanrı 

nın , tabiatm misline ender 
te&adüf edilir, güzel yara · 
lıilarile doludu Bitmez tü 
kenmez bu güzelliğine, ya· 
ratılan bu şaheıere kendisi 
ni yaratan da vurgundur .. 

"En büyük resaam olan 
o yüce varlık gök tanrı .. 
Sanatın akıl ermez dehası 

olan yarattığı kaınatı birgün 
beğenmiyerek son bfr eser 
yaratmakla kendi kendini 
imtihan etmek istiyor . Bu 
istek dünyayi meydana ge · 
tiriyor . Fakat sanatının son 
kudreti fıl'çaanıın son ıahe 

ser aanah yurdumuzda t•celll 

ediyor Ve bir gün gök tan· 
n bu büyük tabloya bakar· 
ken: 

"Son eserimde, ıon gü 
zellık, üç güzel ıu ara11nda 
kalmıv diyor,. ve su tanrı 

ıına emir veriyor. 
"Bu kıymeti takdir ede· 

cek, bu tabloyu kirlE>tmiye . 
cek, onu anhyarak seyrede· 
cek, bu güzel sana.ta layik 
güzel ve sanatkar bir nesil 
yarat .. 

"Ve bu yarattığmla ba
na son imtıhanı vereceksin 
diyor. O ulu emir yerini 
bulurken iıtenilen neıil ya· 
ratıhyor. Bunun da adı Türk 
tür. •. 

lıte, yurdumuz ve suyu 
muzun bana göre sanat ta
rihçesi . 

Her yerde güne§ ay, yıl

dız, blroey ilham etmeden 
dojup doğup batar. Sönüp 
yanar Fakat bizde aünün 
illere göre dejiıen rengi, 
illerin doiu ve batılara gÖ· 
re ıiirleten güzellikleri vardır. 
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Gazetecileri'niçin öl~ürülmü~ mı 
Fransada, Caen J şehrinde mJ 

çok garip bir cinayet olmuı-
tur . 

Bir gün, şe hir dışı bir) ol· 

da, yan v~rna. iki kişi ölü 

olarak uulunmuş , yapılan 

tahkıkatlta bunler n. Roseli 
isminde birı 37, biri 38 ya 

~ında ıki kardeş ltalyan ga· 

zetecisl oldukları anlaıılmış

tır 

Bu garip cinayet bir müd 
det esrarını mu haf aza el mit 

ve bütün Fransayi endişeye 
vermiştir. 

Faknt, uzun sürmeden, ci· 

nayet üzerinde bazı mühim 

ipuçları e'de edilmiı bulun
maktadır 

İki İtalyan gazetecisi, ıe· 
htr daıına o gece, telefonla 

.;erilen bk randevü ile dav 

et edilml§1er ... ve, orada öldü
rül müşlerdlr. 

Bu cinayette kadm par. 

mağı olduğu anlaıılmııhr . 

Kim oldukları henüz teıblt 

edllemlyen iki meçhul kadın 

ltalyan gazetecilerinin ölü 
münde mühim bir rol oyna· 

mıılardır. 

ffil 

mı 

@ 

Şifa hassa 
ları her taraf 

TÜRK.DiLi 17 HAZiRAN 937 

DAG ILICılSı MÜS1'ECll\i 
Tahkikat devam etmekte 

dir. 

ffiJ ri!S25f5i!SCSE!Ji!SıCSi!S2.Si5f§E!2252Si!S25.§_~i!!I~ 
~ ıın mı mı l!1 mı lill mı ıın ıın ıın ıın mı ıııı ıııı lill ıın mı mı mı~ il O r. S a ı a h a t t i n K a r ay 

lm\RONTGJ~N 
Bafra Mah~eme Baş~atipliğinden: 
Balyanın Koca Cami mahallesinden ölü Hacı oğlu Meh· 

met veresesi beyninde kabili taksim olmayan Balyanın 

Koca cami mahallesinde yukarı çarııda tahtanı lkl oda ve 
bet metre mürabbaı havlu ve sokağa nazır ufak bir dük 
kanı bulunan bir bap hanenin ıuyuun izalesi için açık ar 
tırmaya konmuıtur 9 7·937 cuma günü saat 16 da Balya 
mahkemesinde arhrmuı yapılac~ktır Talip olanların mu 
ayyen zamanda Balya mahkemesinde hazır bulunmaları 
ilan olunur. 3- 1 - 2 i 3 

Bel diye 
Riyasetinden: 

'~l M(TTEHASSISI 
ıınl Milli Kuvvetlr:r caddesinde 18 numara/! 
m'I apartmanda yeni getirttiği Rontgen ma

Beledıye zabıtası için numunesine göre ve pazarlı~le (9) Ki k inasi/e her gün saat 1.5 den 19 a ka~ 
adet yazlık beyaz ceket yaptırılacaktır. Pazarlık 18·6 937 ıını dar hasta/annı teşhis ve tedavi eder 
cuma günü saat 16 da belediye encümeninde yapılacaktır. l!..i!Sii!Si!~~~L_~ı~ ~!ii!Si!S2Si!Si!~!i252~5i!~ 
İsteklilerin belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. 

4 - 1 - 220 
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Balıkesir Askeri Satın lira muvakkat teminatı Jıs liradır 15 tonun muhammen 1 
Alma Komisyonundan: bedeli 1so lira muvakkat teminatı ss lira 25 kuruıtur. ı,- ~ 

teklilerin ıartnamealnl görmek üzt:re her gün ve adı ge il 

~ '"-"'~~~~i 
Her T ecimerin En Büyük Dileği: 1 

Kor Merkez Bırltklerlnln ihtiyacı için 420 ton ve Kep çen gün ve saatte de 'teminat makbuzlarHe Kolordu ~ 
sütteki kıta için 75 ton odun açık eksiltme ıuretıle 29 · it. Satış Sürümünü lıttırmaktır. 1 
Haziran 937 tarihinde 75 ton saat J 1 de 420 ton saat 15 Satın Alma Komisyonu Baıkanlığına müracaatları 1 
------------~~~u~---------

4

_
1 

_~
1

~- ~- . '-'"'"' A K A T 
de ihale edilecektir. 420 tonun muhammen be e 1 4 it. R' 

C I 
için Lü3 iınifÜ [ş_yaLarı 

adan UcuJ 'Jt.!tn]J 
~---~ 

izJe en eyi B ~~ 
YAGLARJNI 

'Burada bula blli1Joru3 
iı_ kö /" l rı 

, 
1 Pul ı u R. ve rz enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan Atırı~ 

::::l~~~~~~~:.::.~" i Satışta inci Şart: 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylıiı:400 .. 
Say111: 3 .. 

Günü geçmiı sayılar 25 ~ S M 
ku~u6~~s, .. - . İ atacağınız almızı . . ~ 
sALIKEsıR. ı uRKnıu 1 Herhalde Reklam Edınız .. I 

Dünkü un;8 zahiıefiatla; ~ \'c Hu :cklıltn hı rınıı• ~ 
UNLAR: j 

Asgari Azami ?. 
'2 (TÜR Dili) ne \'eriniı~ 

: TORKDILi ~ 
1 µo i 
ı ~ Ba/ıkesirin Biricik Gdzetesidir « 
~ . Her Yerde Okunur· ' 

1 -~~ ~~~~ ~~~ 

K. K. -
55 Handıman 860 870 
60 830 840 
70 800 810 

80 " 690 700 

BUGDA Y PiY ASASI 
Santim .. 

Yerli Sert 3 3 25 
Yumuşak 4 75 5 

Dııardan Sert 5 50 6 50 

" Yumuıak 5 5 575 
Mısır 3 25 3 375 
Arpa 2 25 2 50 

ı İyesi ve Baıyazmana: Balıl<esir saylavı H. KARAN 

1 
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Çavdar 
Siıam 

kfyon 
Nohut 
Kum darı Basım Yeri ti Balln evi 


