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Aralannda iaşe Zor uğu Başgöste en Ve Tepelenen Tunceli Asi-
leri Kuvvetlerimize Kısım Kısım Teslim Olmağa Başladılar .. 

..., z .... •mn._ .............................. __ ...... ._ ... _. ......... ı 

~~ Nazarile· bakmak Lazımdır.. ~~ 
•• • .. . .. •• •• •• •• 
~~ Dün Ankaradan Elazize Hareket Eden Başbakanımıza Mil- ~i 
~~ l; Müdafaa Vekili, Dahiliye Vekili Ve Parti Genel Sekre- ~~ 
~ . ~= 
:: teri ile Jandarma Umum Kumandanı Refakat Etmektedir. :: 

iUisat Vekili de ~u seya~ata iştirak etmektedir. Ora
dan Tahrana geçecek olan 8. Tevf ık Rüştü Aras Şark 

misakım imza edece~lerdir~ 

Ankara, 17 {A.A.)- Baı 
~elru lımet in önü beraberlerin · 
de Hariciye Vekili B T. Rür 
l(l Aras, Dahiliye Vekili 
Be Partt Genel Sekreteri 

· ŞGkrü Kaya olduğu hal· !• bu ıabah lıtanbuldan 
""•raya dönmüılerdir. 

f Baıbakan ismet lnönü re
~lı.attnde Sıhhftt ve içtimai 
d Uavenet Vekili Refık Say

ct"'• Milli Müdafaa VektJt 
d erıeral Kazım Özalp, Jan
~'trna Umum Kumandanı 
b eneral Naci Tınaz olduğu 
b tide Elizize gitmek üzere 
t" lllı.ıaın 11aat 20 de hususi 

1'erıte ıehrimizden ayrılmı§· 
'"dır. 

~ 8•ıbakan, Kamutay baı · General ismet inömi 
~'nı, iç İıleri Bakanı ve Parti Haıbakan İsmet İnönü bu 

~l~ll\el Sekreteri, diler ve· seyahatlarını Sivas ve birkaç 
tQ er Sovyet büyük elçisi gün evvel iltisak peydan et-
... •buslar vekaletler, müıte· mit olan Çe-ttnkaya Yolçah 
"'la tQ t tarafından uiurlan · hattı üzerinde yapmaktadır· 

•tlardır. lar. . 

b,~111! Müdafaa Vekili Bat- Ankara, 17 (Muhabirimiz 
'•le •na Kayıerlye kadar re· Bildiriyor ) - Tunçelide 
tal at edecek ve orada ay- kl askeri harekata devam 
~lctır. edilmektedir. 

isyana kısmen ittirak et
tıklerl anlaıllan altı aıiretln 
baılıca 11ğındıkları yer olan 
Kutudereıi sıkı bir çenber 
altında bulunmaktadır. 

İrtibata günlerden beri ke· 
silmiş olan asiler arasında 

iaıe zorluğu baı !göstermlı
tlr. 

Hiçbir harekette buluna
mıyan sergerdeler kuvvetle
rimlze kısım, k1111m teslim 
ol maktadırlar . 

Şimdiye kadar d halel 
edenlerin sayısı pek çoktur 
Bu cahil adamlar bazı ca· 
11uılar vaeıtaıtle lifal edıl

mitlerdlr. Mayıı nihayetine 
doğru tahminen 5000 kader 
silahlıdan ibaret olan aıiret· 
ler ilticaya devam etmeleri 

dola yısile bu miktar çok 

azalmııtır 
Netice ıtibarile Denim 

deki harekat bltmif ve bur· 
alar, halkı menfaatleri uğ

runda ezen derebeylerden 
temizlenmtı nazarile bak 
mak en doğru bir haraket 

olur. 

Fransız Parlamentosu Rus 
llıa li Projeyi kabul etti .. Tayareleri kutup seya~ı-
1. Bluaı yapılan tenkitlereYe sorulan suallere cevap Mo!~~~~~ 1~ön~!l~~ı 

p ver~i. Ve ~ukOmetin noktainazarmı iza~ etti ~:;:.~0~;at b~t~: ş1~~~rs:ı~:~ 
~flk~lı, 17 (A.A.) - Blum lisi mebusan gece saat 23 Amderma tayyare meydanı 
'~ t:nettnın akıhetl. dün ( Sonu ikinci sayfada ; na inmlıtir. 

''rn b bu •ılıyan ve herhalde 
'-b h ~telt ' a kadar devam ed. 

~ ... 
1 

olan parlamento müza· 
" erı 'c'lı.t nettce11lnde belli ol· 

ır. 

Parl& 
"'•lı tnento, memleketin 

Üç Devlet Arasındaki 
Görüsmeler .. 

hnıc:eıtnı düzeltmek üzere 
•1 .._ Q\et tarafından hu11u· 

._Gı~l •ala hı yet,, projesini 
lJ ere edecektir. 

~G .... lbllQ\i bir bedbinlik hü 

Çekoslova~ya başve~ili, Romanya başvekili ve ~ariciye 
nazın Yugoslavya ~aşve~ili ile görüşmelerde bulunmak 

"" ... 
"'Gtıı,:"lrıektedir. Çünkü ko 
d(lt\ Parlamento grubu Bükreı, 17 (AA.) - Çe 

üzere dün Büb~şten aynl~ılar. 
dttı ~ktanı hükumetin iste koslovakya başvekili Ro 
~t-..ı. Uıuıi salahiyet aley- manya baıvekili ve harici · 
C)lct,11 rey Vermeğe ve dem ye nazm ile birlikte Yugoı· '"::ll muhalif addettiği lavya başvekıh ile görü§ · 
1~ lGt(l arı ve posta tarlfly· mek üzere Bükreıten Tuna 
t'1cltfı n reırrıfnln ç1karılmaı1 üzerinde Kııdavaya gitmiş 
~'''" nı de kabul etmeğe lerdir. 

l',,~ernıııur. Bükreı, 17 (A.A.) - Çe· 
' 17 (Radyo) -- Mec· koslovakya baıvekilinin Bük· 

re§i ziyareti münasebetile neı
redilen resmi tebliğde yapılan 
görüımelerde müzakereler 
Romanya ile Çekoslovakya 
arasında bütün slyaıi ve ik 
tisadl meseleler arasındaki 
noktainazarlar birliği ve 
Milletler Cemiyeti muka ve 
lenamesine olan bağlılıkları 

teyit etmektedir. 

Mısır 
Krah fransa Cumhurreisi

ni ziyaret etti 
Pariı, 17 (Radyo)- Mısır 

Krala Faruk ve annesi Kra 

Uçe Nazlı Elize sarayında 

Curnhurrell!i B. Lebrun ile 
bayan Lebrunu ziyaret et· 
mlılerdtr. 

Fransız Cumhurrelsl ve 
bayanı Mııır ıef arethanelln
de Kral ve vahde Kraliçe · 
ye tadei :z..iyaret etmiılerdlr. 

Komünistler uzlaşmıyor 
Parla, 17 (AA) - Ko · 

münistlerin uzla§mazlıkta Is · 
rar ettikleri öğrenilmektedir. 

R. Cel<il Bayar 
Ankara, 17 (Hususi)- Ha · 

rlclye Vekili B. Tevfik Rüı
tü Aras bu gün Baıvekll 

ismet lnönünün refakatlnda 
lstanbuldan buraya gelmlı · 
lir 

Hariciye Vekılili ve lkti· 
sat Vekili yaTan ( bugün) 
Toros ekspresile saat 21,45 
d*' BaAdada hareket edecek· 
lerdir . 

Reisicumhur Atatürkün baı 
yaveri ile sümerban:t umum 
maden :enstüıü ve Hariciye 
Vekaleti kalemi mahsusu 

1 
Cumhuriyetin Tunç-

1 

tan Eli Yakalarındadır 
------------------~~--

Memleketin emniyetini bozmak cüretini gösterenler mü 
sta~a~ oldukları cezaya çarpılmakta gectkmiyeceklerdir 

AtatOrk Türkiyealnin ilerilik ve yeniliklerini 
bir türlü k~bul etmek istemlyen menfaat düıkünü ba

zı kabile reisleri Tunçelldekl mesum halkı hükümet 
aleyhine h ıvik etmek için harekete geçmitlt>rdir. 

Baıvekillmlz ismet İnönü büyük Millet Meclisinin 
son toplanhıında iç poltikaya temas eden mühim bir 

nutuk ıöyledller ve Tunçelide bir kaç ay evvel vu 
kua gelmiı olan bu hadiselerin esasını efkarı umumiye 
ye açıkca bildlrdıler. 

İnönü bugünkü vaziyette orada jandarma ve hükii· 
met kuvvetinin tamamile hakim bulunduğunu, kafi de
recede aıkeri kuvvetin de hazır olduğunu, ne kadar 
müıkülata uğrana uğrasın hükumetin proğraımnı orada 

bir an tatbik etmekten geri durmıyacağını kati bir ifa 
de ile iıaret ettiler 

Cumhuriyet 1 lükumetinin vakttnde ve büyük bir 
isabetle aldığı yerinde tetblrlerle bu isyankar mmta 
kada emniyet daha tlmdiden tesis etmiı bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Hükumetinin tunçtan eli aykırı yola 

sapmak suretile memleketin emnlyeli•i boz.mak cüretini 
gösteren bu küstahların yakasına yapışmıştır. 

Elbette kendi menf aatlerlni korumak gayeslle halkı 
lğf ale kalkııan ve yüzlerce senedenberi bu masum ha · 

llun kanını emen bu zorbalarln onlara ilet ola11lar müsta 
hak oldukları cezaya çarpılmakta geclkmiyeceklerdir. 

B. Tevfik Riiştü Aras 
müdürlerile Gaziantep me
buıu Alı Kılıçlan mGrekkep 
olan heyetimiz Baidadda 
Qç glin kalacaktır. 

B Celal Bayar bunu miitea
kfp memleketimize dönecek, 
Dr 8. Tevfik RütUl A?asla 
maiyeti lıe Irak Nazarı ile 
birlikte Tahrana geçecekler
dir. 

Anahatları üzerinde tam 
bir anlaıma hasıl olmuı ol
an Türkiye, Irak ve lran 
arasındaki ıark misakının 
Tahranda imza edilmesi çok 
muhtemeldir • 

Yakın Şark milletleri ara· 
smda ıulhü kuvvetlendirecek 
olan bu misaka yakın bir 
zamanda komıu devletlerin 
de lttlrak etmeleri ümit 
edilmektedir. 

Japonya 
Ameri~aya altm gönderiyor 

Tokyo, 17 (A.A.) - Do· 
mel Ajanaı bildiriyor: 

Maliye nazın ve Japon 
bankaları direktörleri mem
lekette mevcut bütün alhn 
ıtokonun ve heT türlü yeni 
altın iıtihsalahnın devletleı· 

tirilmeıini düıünmektedir. 
Dün de Amerikaya l 7 mil-
yon yenlik altın ihraç olu· 
nmuı ve bu suretle sene 
baıındanberi ihraç edilen 
altın miktarı 177 milyon 
yen kıymetine çıkmııllr. -
ingiltere~e milli mü~ılaa 
istisna vergisi ih~as e~ildi 

Londra, 17 (A.A) ~ Jngil
tere milli müdafaa lslis · 
na vergisi ile ihdas edilmek 
üzere bulunan vergiye alt 
proje neıredildi b u n a 
nazaran beı sene ~ içinde 

bütün t 1 car et r- müe11e · 
selerl ile 11air müesseseler ta· 
rafından elde edilen tem et · 
tular yüzde betini tecavüz 
etmektedir. 
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macıhgı olduruyor Mu? 1. 
.. ' 

• ispanya işine hal çarısı 
"Petit Partaien.. gazetesit 

ne y&.zılıvor: 

- Son netredilen reımi 
iıtatiattklere nazaran Ame 
rJkada yirmi dört milyon 
ai le bir veya müteaddit 
radyoya ıab 1ptir. 

Ayni iatatiıttkler her aile
de dört ktıtnfn radyo din
ledliini nazarı itibare ala
rak Birleılk Amerika hükü· 
metlerinde günde (98) mil
yon lnıanm radyo dtnledi
ttni meydana çıkarm>ttır . 

Bu memlekette 130 milyon 
loıaaın yaıadığma göre, nü· 
fuaun aıait yukara dörtte 
üçü radyo neıriyatım mun
tazam dinlfyememektedtr. 

Dl fer tarrf tan otomobil
lere de radyo yerleıttrmek 
modaaı - ki çok tehlikeli 
bir modadır - alabildiğine 
ilerlemektedir. 

(Radlor Betalltnı) mec· 
muaaı bu yılın baıanda Ame
rlkada otomobıllere konulan 
radyoların ıay11101 4,350,000 
olarak ıöatermektedir. 

Yalnız baıına kalmanın 
bir Amerikalı için en büyük 
endtıe olduiu dOıünülecek 
oluna Amerlkadakl bu rad· 
yo bolluiu kolaylıkla anla · 
ıılır . 

Bunun içindir ki, timdi 
ainema yıldızlan gibi radyo 
artlıtlerl de bu memlekette 
büyQk bir ehemmiyet ka
zanmakta ve mOhlm birer 
ıahılyet. olmaktadırlar. 

Eıkideo radyo artiıtleri 
azami yirmi bet hafta için 
anıaja edilirlerdi. Şimdi iıe , 

iıtaaJonlann rekabeti yüzün· 
den bir radyo artlatl hiç 
olmazıa altı ay için angaja 
edtlt1or. Daha ıeçenlerde 
çok popüler bir komik olan 
J,k Benoy bir radyo iıtaı
yonu ile üç ıeneltk muka· 
vele imza etti . Hem de ıe · 
nede bir milyon dolar al 
mak ıartlyle . ( 1,300,000 
Tftrk llraaı) . Bundan batka 
methur komik Eddı Cantor 
da daha bir kaç ıün evvel 
altı ıenelik bir mukavele 
imza etmlttlr. 

Bu artlıt lae haftada 25000 
dolar (atağı yukarı otuz 
bin Türk liruı yapar) iate· 
mit ve dlleit kabul edilmlt· 
Ur. 

Mamafl rudyo artlatleri · 
nln kazandıkları bu paranın 
tamamlle kendilerine kaldı 

tını zannetmek doğru de
iildır . 

Bir çok marifetleri var
dır . MeıelA bulacakları por· 
tönni, müzisyen, caz ve sa
lreyi kendileri ödemek mec· 
burlyetindedlrler. 

Bundan baıka meaailerlde 
pek kolay btr it değildir. 

Rad,oda yapılacak bir çey· 
reklik bir netrlyat için ıa
atlerce ekaeralz yapmaları 
icap etmektedir . 

En klialk kıymet ve ma
haretler, bHhaaaa müzik aa
ha11nda, Amerika radyo iı· 
taıyonlar tarafından iatiı

mar ediliyor. Bunun içindir· 
ki, Amerika radyo iıtaıyon 
farının •enfonfk orketralara 
çok methurdur. 

iyi bir radyo orkeıtrasın 
da çahıan jblr müzisyen ea 
kiden yalnız kıım çalıımak 
f&rtUe haftada aank dok 

--

san dolar aldıjı halde t ı mdi 
bütün sene için angaja edil
mek auretiyle haftada y6z 
elli dolarden atağı alma· 
maktadır. 

*** 
Amerika daima eğ' endi 

rılmek latenlyot. Fakat hal 
kın zevkleri de; çok çet idli · 
dır. 

Meaela bazıları kilıse tar 
kıları dinlemek iıter . Edvard 
Mac Hugb yüz binlerce dtn · 
leyiclyl kilise tarkıaı aöyle
mekle kendisine bağlamıttır . 

Rober Rıpley ·,.e mtlyon · 
larca lnaa tarafından \ lnanı 

nız buna , yahudda inanma· 
yıoız) adh bir ıeri komik 
hikayeleri için aranmakta -
dır . 

Phtllpı Laıda ıel i nce, bu 
ıün Amerika radyosunun 
en meıhur ıimalarmdan bi 
rhi olan bu artist bütün 
töhretfnl radyoda Gangıter 

macerala11nı anlatmakla ka
zanmıthr. 

Amerika radyoıunun en 
çok raibet gören numarası 

lae bir amatör tarafından 
bulunmuttur. Bır amatöre 
göre her insanın her sabah 
nikbin bir ıurette kalkma ğa 
muvaffak olabilaelerdl. Dün· 
ya derin bfr huzur ve aükün 
içinde yatamafa muvaffak 
olurdu Ve yine bu radyo 
amatörünün fikrine nazaıan 
kuı ıeıi kadar bfr insana 
nıkblnltk ılbam edecek biç 
bir tey yoktur. Bunun için 
timdlye kadar hüviyetini ve 
adını hiç bir suretle bildir -
mek iıtemem lt olan bu 
amatör her ıabah milyon · 
larca dır l eyiciılne, muhte lif 
kuı aealerintlen mGrekkep 
ve çeyrek saatlik güzel bir 
konıer vermektedir. 

Filhakika böyle ametör 
proğramları dünyanm her 
tarafındanda en fazla rağ · 
bet gören proğramlar olu 
yor Fakat en büyük muvaf · 
f akiyete mazhar olanı hiç 
tOphe yokkl Edvad Boves· 
dır. Bu amatör okadar rai· 
bet görmüıtür . ki, nihayet 
bir ticaret kumpanyası ken
dtılni haf tada 25,000 dolar 
mukabilinde angaja etmitlir. 

'Bütün bu radyo artııtlerl 
kendi jarneleri içinde halkan 
zevklerini derin bir ıeztıle 

ketf etmektedirler. 

Bunun için de ekıeriya 

muhabere usulünden tıUfa · 
de edilmektedir. 

Meıell La National Hroa 
deaatlnı Combaay geçen ıe· 
ne dinleyicilerden beı mil 
yon mektup almııtır Ma 
maft dinleJlci ile radyo 
kumpanyaları arasındaki bu 
temaa ıon . derece letcl olu · 
nııyor. Adı yukarıda geçen 
kumpanya kapılarını dinle 
ytctlerlne açtığı salonlarında 
bır:'ıene içinde 800 bin kiti 
toplamıthr . 

Halkın bu toplantılara 

gösterdiği rağbet bilha11a 
hergün din lemekte oldukla 
rı artiatlerl bina t görmek 
ve d inlemek tetebbüıünden 

ileri gelmektedir . 
Elhasıl radyo Amerıkanın 

yeni yeni A ilaha namzet· 
tir . Onun otoriteıl belki si -
nemanınklni de a7.ami ıuret · 

te luracaktar. 

Tarih 
Kongresi ve ôğreımenler 

Bu yıl lstanbulda toplana
cak olan Tarih kongresine 
liıe tarih öğretment~rinln de 
ittirak ettirilmesi kararlattı 
nlmıttlr . 

Parti 
İlyönkurul toplantısı 

C . H. Partiıi ll yönkurulu 
dön batkan 8 . Ethe m Ay 
kutun batkan\ığında topla· 
narak Parti itleri üzerinde 
görOtm üttü r . 

H a 1 k ı lğf ale Çahşan 
Bir Üfürükçü 

Tarla 
Yüzünden ~an döküldü. 
Balyanın Bengi köyünden 

avcı Mustafa oğlu Mehmet 
ile ayni köyden Mehmet oğ · 

lu Rat lt arasında bir tarla 
meselesi yüzünden kavga 
çıkmıttır . Kavgada Ratlt bı- 1 
çakla Mehmedi sol böirü 
nün iki yerinden ağır suret· 
te yaralamııtar. 

Suçlu yakalanmııtır. 

Gelenler Gidenler: 

Köy Köy Dolaşarak Üfüriiıkçü
ılük Yapan Bir Adam Yakalandı. 

Huauıi muhasebe müdürü 
B Ratit Sekendiz dün An · 
karaya gltmittir. * Ankaraya giden ztraat 
müdürü 8. Hüdai ıehrlmlze 
dönmüttür . 

Sındırgı köylerinde üfü 

rükçülftk yapmak ıurettle 

halkı aldatan bir 
yakalanmııtır. 

yobaz 

Aslen Tavıanlı kazaıının 

llacıhüıeyin mahalleılnden 

Alietttln adında biri olan 
bu yobazın köyleri bir bir 

/ 

dolatarak çocuk doğurtmak 
ve dütürmek, ıancıları kea 

mek ve her türlü haıtalıkları 
yok etmek için mııka y4zdı -

dıi11 halkın ıafiyetinden istifa-

Acaba 
Zorla mı 
Gönül 
Rizasile mi? 

Bakacak köyünden Hatip 

Haıanın kızı Rahime ayni 

köyden Veli oğlu Mehmede 

kaçm ı t t ır. Babaaınm yaptığı 

tiki.yet üzerine Mehmet ve 

kız yakalanarak adliyeye 

veril mittir 

Y aıı henüz evlenme ça · 

ğında olmıyan kız kendisi

nin zorla kaçmlmadığını 

söylemektedir. 

Oldüresiye 
Döğmüş .. 

Bürhaniyenin Karaajaç 

koyünden Hasan oflu Kl 
zım ayni köyden Ahmet 

oğlu Aliyi fena halde döi· 
mOttür . 

Ali aldığı yaralarının le 
airile ölüm derecesinde bay 

1 gm düımütH\r. 

Vakanın sebebi henüz 
belli değildir Tahkıkat de 
rinlettirilmektedir. 

-~ 

Koza fiallan 
Sunada dünkü koza fi · 

atları Hhtı 60 73 80 kurut 
arasında olmuttur. 

Sandalyeyi ~adımn ~asına 
atmış 

Yenice mahalleainden Zi
ya ojlu Fethi ile kardetl Fe 
ridln karıaı Firdevı araaında. 
çıkan kavea sonunda Firdeva 
sandalye ile batındarı ya 
ralanmııtar . Şikayet üzerine 
adliye ye vertlmlıllr . 

' de ederek ıoyduğu haber 
alınarak takip edilmeie bat· 
lanmıthr 

Nihayet bir rün önce mu· 
kacı Alaattin Sındırgınm 

Emendere köyünde bu itler· 
le uiratırken cürmümeı but 
halinde yakalanmıttır. 

Üzerinde bir tabanca, kur
tun ve muıkacılıia alt ki.iıt· 
lar , mutam balar, ve dl fer 
bazı eıya bulunan yobaz 
yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiıtlr. 

Edremit Halkavi Anadolu 
seyahaıı tarlip etti. 

Haber aldığımıza göre 
Edremit Halkevi üyeleri tem· 
muz içinde Anadolu ıeyaha 

hna çıkacaklardır. On b~t 
gün devam edecek olan bu 
ıeyahatta trenle birçok vi
layet merkezlerine uğrana
caktar. 

Sosaların T a h r i b in e 
Mani Olmak için Ah
n a ca k Tedbirler .. 
Haf ıa Vı~alıti şosalarm korunması ıe kazılarm önü 
ılınmaS1 için bu seyrisef er talimatnamesi vücu~a gatiıdi 

Nafıa Vekaleti tehirler 
araaında ltllyen kamyonlar 
hakkında vilayetlere tu ta · 
mimi göndermiıtlr: 

Vı l i.yetlerfn hem~n hep
sinde itliyen yük kamyonla-

. randan bir buçuk tonluk 
olanlarına bile üç, dört tona 
kadar yük yükletilmekte 
olduğu gibi ıaaUerin üzerine 
konulan karoıerlerln de iki 
buçuk metre genltllğe ka · 
dar çıkarılmakta ve bu ha · 
lin eaaaen bet metre arzın
da olan toıalar üzerinde 
kartılaıan kamyonları tosa 
baaketlerinden geçmek za· 
ruretlnde buakarak bunların 
ve fazla ııklet dolay11ı le de 
toaa aatıblarmtn tahribine ıe 
bebiyet vermekte olduiu 
vaki müracaatlardan anla· 
tılmaktadır. Bu hal birçok 
kazalara da sebebiyet vere
bilecek mahiyettedir. 

Yeni yapılmakta olan 
seyrisef~r talimatnamealnde 
bu gibi tahribatın önüne ge· 
çilmesl için hiiklmler ko 
nulmuı iae de bu ta ltmatna· 
me tatbik mevkiine geçinclye 
kadar JOllarda yukarıda sözü 
geçen ıekilde vukua geti 
rllecck tahri batın önüne re 
çilmesi iç in tedbir •lmağa 
1580 sayılı belediye kanunu 
mülllit bulunmut ve mez · 
kur kanunun 15 inci mad 
desinin ( 9 ) uncu fıkrası
nın ıonlarıncfa: .. Beldeler 
veya beldelerle köyler 

0

ara
ımda seyrüıef er ed~n yük 
ve binek araba ve hayvan
ları tle otomobil, otobOı ve 

kamyonlaran aaflamlığına, 

temizliğine dikkat ederek 
bunların azami haddi tatla· 
biıioi ve tahammül derece
lerini teıblt ve • . . . Bu 
veıait aahiplerlnin daimi 
ikametgahlarının mensup 
olduğu kaza belediye idare
alne aittir,. denilmekle ka· 
myonlarm azami haddi iı· 
tabiialni ve tahammül dere 
celerlni teabite belediyeleri 
aalahlyetta r kılmıt olduğun 
dan marülarz tahribatın önü · 
ne geçtlebtlmeıi için vilayet 
ve kaza belediye idarelerin· 
ce buna ııöre tertibat ahn
maımm temini kabul edil 
mittir . 

Panayiri kap andı değirmen 
boğazı panayiri açıldı 
Cumarteıi günü açılan 

M a n y a ı Panayirt ka 
panm ıttır . Panayirde gerek 
hayvan satıtı ve gerek dtier 
mallar üzerinde alış ver4'f 
eyi gitmlttir. Hugün de Ma· 
nyasın Darıca nahiyesıne 

bağlı Değirmenboğazı pana
yiri açılacak ve üç gün 
devam edecektir. 

Ki~mı döümüş 
Dinkçiler mahallesinden 

İsmail oğlu Basri Oruçgazi 
mahalleainden Ali lcızı Eml· 
neyi sopa ile döidüiü tiki 
yet olunduğundan adliyeye 
verilmlıtlr. 

~ula~ilecek mi?. 
Parla, 17 (A .A .) - lı 

panyada Bilba o ve Madrid 
cephelerinde muharebele r de· 
vamdadır 

Hükumetçilerin arazi iti· 
barile muvaff akiyet ler ka · 
zandıkları ve e sir , mitralyö:ı: 

ele geçirdikleri bildirilmek 
tedtr. 

Bilbao t idde tli bir muka 
vemet göstermektedir. 

Bilbaoyu elli bin kiti mü· 
daf aa etmektedir. 

Bilbao, 17(A.A) Bask 
dahiliye nezl\feti tarafındaP 
neıredllen bir tebliğde Bıl· 
baoda bulunan iki bin ka· 
dın , çocuk ve ihtiyarın San· 
tandere nakledı l dtğini bil · 
dlrmektedlr . Mülteciler ka· 
radan kamyonlarla ve dentı 
den balıkçı ve yük aemilerl 
mayn tarak dubaları veıai 
re gibi muhtelif gemilerdeO 
mürekkep büyük bir filo 
ıevkedtlmektedlr. 

Baak bat vekili tarafındaO 
Edene gönderilen notad• 
töyle denilmektedir: 

Baak hükumeti dütm•o•" 
kuvvetli topçu bataryalar• 
ve çok miktarda tayyareler 
vaaıtaıile Btlbao· ıehrini tah· 
rlp etmek latediğini öirerı · 

mek iıtemlıtlr. İıpanyad• 
dahili harbin inıanllettiril • 
meal hareketinin baıında 
bulunmut olmanız dolayttıle 
ılzden ahalinin muharip ol 
mayan kısmı tehri tah11Y1 

edlnciye k.ıt.dar BilbaoPuo 
tahribini elinizdeki bttOr> 

·diplomatik vesaiti kullaoar•" 
mani olmanızı rica ediyoruı 

-~- -

Fransız 
Parlamentoııı 
(l?at tarafı birinci :aayfad~! 
te loplanmıı ve yeni 111• 

layihayı kabul etmı1ur. Li' 
yiha, sabahlayın saa t 6,~ 
da 247 muhalife kartı 34 

rayle kabul edllmfttlr 
Parla, 17 (A.A.) - p,rli

6 
meoto 247 reye kartı 3.4li 
reyle hükumete huıusl 111• 

i• 
aali.biyet veren kanun li1 
haıını kabul etmlıtir. Li11

' 
ti' 

ha Reynaut ve Elendtol S 
nkltlerlne cevap verell 
Blum f arafmdan ıöyle0':. 
ve kömQniıtlerl halk ce ı
beıl ılyaaetlnl takip etlll' 

1
, 

d 
. b 

avet eden mftheyyıÇ 
1
• 

nutuktan ıonra kabul ecfl 

mittir . ~ 
Layiha reye kon111• 11 

l t•' biraz evel komGnlıt er . 11, 
hareketlerini d~littirlll•:eıı
ve hükumet tarafınd•0 t 
lif edilen projeyi kab01 e 
mitlerdir. ~ıl 

Paris, 1 7 ( A A) Bet• ,t ,, 
Leon Blum dün aktaıı> 10· 
23 te ıol cenah deleg•• 1 

hokaloı nunun huzurunda 
0

ct• 
tin mali projeleri halılı• 
izahat vermittlr eft 

Parlamentonun ırıali1e , . 
cümeni hükumete huıu•i ~., 
li salahiyet veren k~ftl'' 
li.yihaamı kabul e~rf1 'il'~· 
Encümen azasından 1 ;' r1f 
vafık, 16 11 muhalitfe r1f 
vermiıler ve 6 tanesi ıı' 

f uı1ıt 
vermekten iatlnkl e 

1 
"o 

dır. Mibtenkıfl~rln S ,y• 
müniat, 1 i Radikal '

0 

llıtlr. 
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- il -
liavuzun biraz .. llerainde bir her gün ekıilen rengile gün 

Çardağa yerleıttrllmlf hasır geçtikce biraz daha l!oluyor, 
koltuk üzerinde Leyla bir sararıy.ordu. Süatın kendi
deltkanlı ıle yan yana ve bat 
bata gelmiıler, hafif hafif 
hır ıeyler konuıuyor, gülü
Yorlar . Önlerindeki maH, 
tlıe ve kadeh parçaları ile 
Ytiılı . Belli ki; kadehlerde 
UJuıup 11zmıı renkli ıular 
ıtbı onlarda uyuıuk ve sı· 
zuıtı lçlndeleor. 

Saat Leyllnın önüne düı
en baıını, çeneılnden tuta
'•k kaldırmca; onun bayım 
IÖılertle karıılaıtı Saçları; 
~rdağı örten güller arasın-

sinden uzaklaıması muhak 
kak ve zaruri idi. Çünkü O; 

prenıin oğlu idi. M111rdan 
lstanbula havasından istifa-

de edebilmek fçln gelmiıtt. 

Sonbaharda Masıra , babuı· 

om yanına dönmek mecbu 
ıiyetinde idi . 

Hatta bu sene SQat ken-
disi için Masara gitmekte her 

senekinden çok daha gecik· 
mitti. 8abasındctn multaaıl 

Mı11ra davet telgrafları al
dığı halde; Süat keodilintn 

bu gün de kal! Demeıi üzeri· 
ne kalıyordu . Fakat bu İf 

'" •ızao ay ıııfı altında 
~ ııcıklıyacak kadr hoıtu. 

(İz.fi bir ıedef gibi parlıyor
du . Ônce, bir insandan zi· 
YaCI daha fazla uzatılamazdı. S6· 

e periye daha çok ben· 
lly~n varlıfa dokunmak is

~ellıedı. Fakat, gözlerini hala 
endıne çeken Leyli bir 

l'rıılınatıı, o lıe ldt bir maden 
Plt~llıı idi Bu mıknatısın 
teıırı altından kurtulmanın 
~"'~lnı yoktu Netekim de 
"' e olrnuıtu Leylinın ıon 
d Sevıılim.. iniltisi üzerine 
''-narnamıı , onu kollarımn •r,, d 

ın a uzun zaman aıkmıı 

atın, yakasım bırakma11 icap 

ediyordu. Hu nasıl mümkün 
olacaktı? Nihayet bir gün, 

haftalardanberi görmek ia 
temedtği ve görmeğe teham-

mül edemiy~ceğt zannettiği 

korkulu gün de gelmlıti. Sü-

atla Leyla İskenderiyeye kal 
kacak vapurun 1rüvertealnde 

öpüıerek ve ağlatarak akıam 
geç vakte kadar dolathlar. 

•e dudaklarını gibi emmltti 
D Ayrıldıkları vakit gemi ha -

lurlc alıaları uğultuları duyu· 
en ıahilden . reket et mit, uıkurunu oy· 

nattığı ıular ıahtle binmitti. 
Gece tQllerloi sererken latan 
bula; karanlıklar Leyliyi ya-

TORK.DILI 

Karakum Çölünde Ziraat 
Karakum çölünde yaııyan 

ve yarı göçebe haltnde do
latan halk, tlmdiye kadar 
yalnız hayvan] besleme ile 
metgul bulunmakta idi Bun · 
Jarın ekonomik hayatlarında 
radikal tahavvüller, ancak 
kolkhoz rejiminin teeuüsü 
ile baılamııtır 

Ziraat, çölde, halen olduk· 
ça büyük adımlarla ilerle
mektedir. Garbi Türkmenls · 
tandaki hayvan yetittlrme 

kolkhozları, bu sene, ziraat 
yerleri ayınp bunların üze. 
rinde tılemekte, ve bunun 
iç.in de kuyular kaz;larak 
toprak altandaki sudan iıtl 
fade olunmaktadır. Halen 
tecrübe mahiyetinde yap!lan 
bu gayretler muvaffakiyetle 
neticelenina, bittabii önü· 
müzdekf senalerde ziraat 
sahası mühim surette geniı· 
leulecektir. 

Karakum çölünün tam 
ortuında kain Erbend mın 
takasmda, muvaffakiyetle 
uzum, kavun ve patates 
yetiıtirilmektedir . Geçen se 
ne. kavun mahsulü bllhana 
pek bol olmuı , ve hatta 20 
kilo kadar ağarlıkta kavun · 
lar da ahnmıthr. Patetes 
ise, ocal: baıına, bir buçuk 
tki kılo gram mahsul vermiı· 
tir. 

Bu sene, bu mıntakadaki 
kolkhozlar. genif mikyasta 
bağ kurmuılardır. 

Tecrübe mıthiyetınde ola 
rak, sovan. sarımsak, havuç, 
turp ve 1-una mümasii bir 
çok ıeyler de ekilmittir 
Ayrıca, bir çok yerlerde, 
gene tecrübe mahiyetinde 
olarak, buğday ve pamuk 
da ekilmittir Bu tecrübeler 
den alınacak neticelere göre 
hareket olunacaktır. 

Balıkesir Askeri Satın Alma · 
Komisyonundan: 

Su11fırlık garnizonu hayvanatı tçin 130,000 kilo kuru 
ot 5 7 Y37 günü saat 11 de açık ekıiltme ile alınacaktır. 
Mecmuuna tahmin edilen fiat 3900 liradır. Muvakkat te 
mlnatı 292 lira 50 kuruıtur. Taliplf':rin ıözü geçt>n gün 
ve saatte teminat makbuzlarile Susığırlık askeri sahtı al-
ma komisyonuna müracaatları. 4 - 1 226 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Suııiulık garnizon hayvanatı için 115,00 l kilo balya 
saman 5 temmuz 937 pazartesi günü aaat 15,30 da açı k 

eksiltme suretile almacakbr. Mecmuuna tahmin edilen fiat 
1725 liradır Muvakkat teminatı 129 ltra 38 kuruıtur 

Taliplerin sözü geçen gün ve saatte teminat makbuzlarile 
Suaığırlık askeri satın alma komiıyonuna müracaatları 

4 1 -227 

SAYFA: 3 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birhklerinin thtiyacı için 15000 kilo Koyun 
eti kapalı Zarf usuHle 5 Temmuz 937 Pazartesi günü saat 
11 de ihale edılecektir. Muhammen bedeli 5250 liradır. 

Muvakkat teminata 393 lira 75 kuruıtur. lsteklılerin ıart 
nameıini görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak ed 
eceklerin de ekıiltmeyi açma saati olan saat 11 den bir sa 
at evvline kadar teklif mektuplarını vermek üzere Komisyo-
na müracaatlara 4 1 228 

Vilay t o imi 
Encümeninden: 

1 - Balıkesir memleket hastahanesi için lüzumu olan 
225 klllem eczayı tabblye ve pansuman malzemesi ıartna· 
mesi mucibince alınmak üzere 3 Haztnm · 937 tarihinden 
itibaren ve 24 Haziran 937 tarihine rasthyan perşembe 
günü saat onbeıde ihalesi yapılmak üzere onbet gün mü· 
ddet le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Bu ecza malzemenin muhammen bedeli 4695 il 
ra 1 O kuruı ve muvakkat teminatı bedela muhamminın 

yüzde yedi buçuk olan 352 lira 14 kuruıtur. 

3 İhale Balakesirde Vılayet makamında teıekkül 
edecek \/illiyet daimi encümeninde yapılacaklar. 

4 - Buna ait evrak ıartname ve eczayı tıbbiye lııle· 
sini görmek istiyenler Balıkeslrde encümen kaleminde ve 
memleket hutahaneslnde lstanbulda Sıhhiye müdürıyetın· 
de görebilirler. 

5 - Eksit niye girmek lıtiyenlerln yukarda yazılı mu
vakl<at lemioahnı malıandığına yatırdığına dair makbuz 
senedi veyahut banka mektubile muayyen vaktinde Vtla 
yet Daimi Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

4 - 1 - 205 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Mahallesi: Mevkii: Cinsi: 
Balıkesir Kara tepe Tftrla 

Hududu 
Doğu: Yol, Batısı 

Avni ve Fahri hem-
ıireleri, Poyrazı kar
cı Aziz çavuı bira
deri Hüseyin ve bi
raderi Ahmet ça vuı 
cenuben Celal otlu 
Sabri. 

B 1 k . T s· ., Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla, atadan a ' esı r a p u ICI intika len Eskikuyumcular mahıılleslnden Celal otlu Yakup 
Ş . vaı yavaı eritti .. . Samlnln 4(J senedenberi senetsiz ve nizaaız tasarruf ve zl-

) 
1
•dt köıkün pencereleri Mu haf iZ l ıg .... 1 n dan·. raatmda iken 334 tarihinde öl mealle karı11 Fatma ve oğlu 

ıc:•il iki göz gibı parlıyor ve Mehmet ve diğer evlatlara Mustafa Celili ve Ahmet Naci 
d,ttlc, bir canavar bat1Dı an. ve Hatice ve Sıdika ve Fatmaya kaldığından bahtıle na-
t 'Yordu. Biraz sonra dııarı Nahiyesi mahalleıi clnıi Hududu 
'tan ki Yedi ay sonra: B - d Camimahallesi Ev Sağı Ah oğlu Abdullah mlarına senet almak lstedıkl.-rinden bunların, taaarruf hak· 
'tlc ııı ar perdel~rin ha · iga ıç ları tahkikat edtlmfk üzere 27 6 937 Pazar günQ mahnl 

etı ile snnmüı ölmüıtü... "Haaeki kadın hastahane ve kısmen Ethem usta so-
8u ~'-dan iki ay aeçmifti. ılnde., bir gün evvel yapılan lu İshak kızı Hatice ve lioe memur gönderilecektir. itirazı olanların bu müddet 
d •ebepten Süatın Leyli- bir doğum konsültasyonu; bu kısmen Süleyman kızı içinde yazı ile Tapu Sicil Muhaf12lığ1Da veya mahalline 
Q:'fl 'Yrılmuı icap ediyordu. gün için yapılma 11 zaruri bir Şefıka ve Mehmet, ar gelecek memuramüracaatları lüzumu ilan olunur. 

1~ '-a nasıl tahammül edebi· ameliyata karar kılmakla ka11 Ethem, önü yol ve bu Fatm4nm da 335 de ölmesıle ana11 Haticcye kaldı-
lec~~ SGattan nasal ayrılabl neticelenmiıti. llududu ve bulunduğu yeri yukarıda yazılı ev Dellak ğmdan bahiı1le namlarma senet almak istedıklerinden ta-
tQ:: ti? Şimdi hep bunu dü . Şimdi sabahtanberl yapı oğlu Kadirin tasarruf ve mülkiyetinde ıken J28 de bekar suruf ve mülkiyet haklan tahkik edilmek üzere 27 6 937 

""' llln ameliyat hazırhğı bltmlt ı ı F F d 3 9 d · h il ·· d l k l , or, bütün gecelerini o arak ölmesi e anası atmaya ve atmanın a 2 a ço. pa.zar günü ma a ine memur gon eri ece Ur. tırazı olan· 
~'P haatanm celbi iıtenmiıtl. ı k d M d d ·ı 8 1 k T S \ ) ~•rlci kibuılara harcı- cukauz ve kocasız ölmui e ar aıı uıtaf a ve kendi sın- ların bu mü det içtn e yazı ı e a ı e«ir . apu lci Mu 
C)td1.1 , H D z l il ı k · ı ı. den evvel ölen diğer kardatı e thanm oğlu Rızaya ve hafızlığma veya maha ine ge ece memura müraat eyle 

~-•-llı Leyli bu yüzden SONU VAR - bundan tıonra_ Mustafanın da 333 de ölmesile kızı Fatma meleri lüzumu ılan olunur. 
~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!"!"" 

::'\ ~ 
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rih serilerinin her yaprağı 

bır milli roman, ve bu yurt, 
bin bir türlO güzellikleri 
le sonsuz eserleri yaratabi 
lecek flir ülkesidir .. Zehra . 
Güzel flirler ülkesi ... 

Ne güzel ıöylüyorsun 
Fikret 

- Her Türk, yurdunu an· 
lahrken tiir söyler Zehra 
Yalmz bütün bu güzellikle 

laıarken sivil zabıta memuru 
da yataklı vağon yolcuları· 
nın bulunduğu daireye doğ 
ru ilerliyordu. 

görmemi11 her ıki taraf da 
müıkil mevkide kalmııtı .. 
Mahkemenin baılamasına 

yarım saat kaldığı bir za 
manda Karacaahmf"l me 

Ben birıey yapmadım zar bekçisi yarlık elbiselı, 
bekçi baba. Bırşey yapma- çıplak ayaklı bu çocukla 
dım diyorum . kartılaımıfh. 

Sen hala durmıyacak· Cinayet gününden bu za-
mısın . Şimdi gösteririm sana . mana kadar müddeiumumi 

Anneciğim , Aanneci lijin verdiği 11kı talimata 
ğim .. Atma, atma. Durdum riayet eden bekçi günlerce 

lQ~I\ gezmek, vatanın her yerini itte. vaka mahallını gözetlemif, 
liet y DlUNiN MiLLi ROMANI No: 13 YAZAN: Halil Hedi Fıra/ dolatmak lazım.. Dolaş Mezar bekçiıı korkutmak fakat birkaç gün ardı ardı. 

re nüfuz edebılmek için 

l\~t b'rde geceler bir gü- neıi yalnız biz goruruz Ge· dailarlle, bütün bir neıli ve mak . üzere belinden çıkardığı ta- na gelen bu çocuktan mlda 
hıt l 'lnıaslle, kara renkli celer, Marmara ve Eğe koy bütün mesahai sathiyeıiyle. Orta okul direktörü he- bancayi yerine koyark< n hiçbir canlı mahluk göre-
)ıld,l~lban her yerde sabah nunda, Sakarya boylarında belki bir milli tarih ve bir nüz susmuştu ki, genç ka n hayet yıkık bir duvar memfıti. Yoksul ve solgun 
),.._ ~ ''•n ıönmesıle baılı- fiir heceler. Fakat o kaç edebi romanın y!lzılabi dm kocasının dizinden bir önünde durırn çocuğa yak yüzlü bu çocuk her zaman 
h ··•lldd· h ltd~ 

0 1
1 ayatın rengidir.. filri yalnız biz dinleriz leceği birer ülkedir Fakat, den doğruldu . Yüzü tuhaf laıtı gün batarken ve doğarkf':n 

•aı,tk 'e ıeceler var ki gün Aktam her yerde akıam- yurdumuz öyle mi?. Bizde bir renge bürünmüıtü . Orta okul direktörlnün buralara geliyor. fakat bek· 
, ... , en ... d N l ~ lltı[ ... y ınlanır.. Rengi dır. Fakat bizde akta mm.. nazh nazlı akan bir Sa· - e oldun Zehra?. son mahkemesinin yapı aca· çiyi görünce. ten yüzü gi· 
)~ lba~ · b K 1 k b Y d b k d M hk 1 d d b tli bı, Yenı bir hayatm, Susuyorum, bu güzellıği an- karya. ir ızı ırma ir - üreğlm e ir 11 ınh ğı gün ü. a eme sa onu lyor u .. 
~~~c, atkın, yepyeni bir lata bilecek kelimt~ bulamı Farat, ak batlı bir Erciyif, bir var Fıkret . ağızağzma tıklım hkhm dolu. Çocuğun ıüphelı hareke 

tı._ ,~ "111 • Yenı hır güzelli - yorum lıte Zehra, yurdu Erzurum yaylası, bir Torus - Neden? Fikret birinci mahkemede tfnden bir mani çıkaramı· 
~Cl "lidır.. muz sonsuz bir güzellik, ve ve bir Madran, bır İnönft , - Bilmiyorum, öyle bir kadını tanıdığim. fakat yan bekci onu gizliden giz 

f:',, "~' h b t,~'t bır er yerde doğar. bir tarih kaynafıdır . bir Dumlupınar, bir Afyon, 11kmtı ııte . böyle ir clnayeltt:n asla ha liye kontrola karar vermlı-
~ t\ıı b Çamlıca doğuıu Baılıbaıına bir Britanya, bir Antep, yeııl Buna, gü lkili de suımuı, pençere beri olmadığmı söylemif, ti. Bugün . önceden hazırla-
L~tıı,., h:dedır Gelibolu bir Almanya, bir Franıa , Is- zel lzmir, ve nihayet Anka- den, dalgın bakıyorlardı . baıka hiçbir kelime ilive dıiı çukura tılnmit ve çocu 
~ '"da b " 1&,r atan bir ayla, viçre, Amerika, Hollanda ra .. Bunların herbiri baılı- Tren küçük bir demir köp etmemiıti. Mahkeme heyeti ğu gözetlemeğe baılamııtı. 

t•1a dolan bir 1n Akar ıularile, dentzlerile, baıına bir tarih, ve bu ta- rüyü ıeçerek, lıtaayona yak· bu kadarcık müdafaayı klfi S0R0YOR -

~~~~~~~~--~~__.._.~--



SAYFA 4 

Napaleonun 
Çalışma 
Odası 
Dünyanın bu en büyük 

generalinin vermltı olduğu 

muhnrebelerin '\le yBpmıt 

o duğu s fn lerin haritasını 

aklında tutmuş olanlar, Na 

poleonun ça lı§OHl oda11nın 

hulen garbi Gürcislnmn kü· 
çük bir nalııye meı kezi olon 
Zugdidıde bulunduğunu 

du}·dukları zaınan hakikaten 
f lfırnca klardar . 

Fılh!lkika . Napoleon, hiç 
bir zaman Kafkasyaya git· 
memlıtir. Bu eşya. Zugdidi· 
ye, Napoleonun meıhur ma 
reıallerindan Napoli kralı 
Joachim Muratin torunu Ac 
hille Murat tarafından ge· 
tirllmiıtlr. Joachfm Murat 
ise, Zugdlye, o zaman müı· 
takll bir memleket olan 
Mlngrell prenıeal Salome 
ile evlenerek gelmlttlr. 

GQrciıtanın Sovyetleıtfril

meıt üzerine Daianllertn 
muhtelif malikinelerfnde 
dağınık bir halde bulunan 
Napoleona ait bu eıya dik· 
kat ve itina ile toplattırarak 
Zugdldi müzesine yerleıtlrtl
mtıtlr. Bu müzede, halen, 
Napoleona alt bir yazı ile 
Bonaparteın ve mareıalleri · 
nin: çok kıymetli ve nadir 
birçokta resimleri mevcut· 
tur. Çok kıymetli bir hatıra
yı ayrı olarakLı zikretmek 
icabeder: O ıia Napoleonun 
ölümü üzerine, fahsi dokto 
ru. F. Antomarci tarafından 
alınan yüz milajıdır ki bü
tün dünyada ancak üç veya 
dört tanedır. 

Zugdidi müzeıJ, yalnız 

Napoleona alt eıyalar dola
y11lyle meıhur deaildir. Bu 
müzede, MlngrelioiD eıkl 

hükümdarları Dadianllere 
alt çok kıymetli silahlar, 
tabaklıır muhtelif tablolar 
da vardır. 

Nezleye karşı korunma 
İçilen su bardakları vasıta· 

sile nezle mikropları ve di· 
ğer hastalık unıurlarınm bu· 

l'::'I 
L::I 

meğe baıladı. 

[El Sıılcırı ıı e 
kum banyolu· 

fili rı mıızmin ro· 
mJ 11uıti:.maya. 
·· siyatik, böb 

ffiJ rek, kum, ve 
rahim Jıasla-

m:J lıklarrna son 
derece nafi ol 

fın cfo,iju Sıhhiye-

laımasına mani olmak için 
ıtmdl Amerika.da bütün otel 
ve lokantalar barakları ıte · 

rillze etti"ten sonra sellüloz 

f ilimlerine aarmakta ve müı· 
terinin ônüne öyle aöUirmek· 
tedlr. 

Hükumet sıhhiye dairele 
rlnin yapmıı olduğu fenni 

tecrübeler, kir il bir yerde 
baıaıağı konacak temiz bir 
bardağın bile ağzı kenarına 
40, hatta 50 bin mikrop üt · 
üıtüiünü göllermlıtlr Ame
rikanın büyük otelleri bar
dakları ıterllize etmek ve 
filime sarmak tçtn makinalar 
kurmuılardar. 
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Biı. k Oyliı /erde 
Pullu~ ve "ençber Dü~enin·ı 
HEp Bura.dan Atırı~ 

TORKDILI 18 HAZiRAN 937 
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li • • • • • • • • • • • • 

Balıkesir cezaevi için 1 Temmuz 937 tarihinden 30 
teırJnJıani 937 tarthlrıe kadar alınacak beı aylık ve (48960) 
adet ekmeğin 12 Haziran 937 tarihinden ttbaren on bet 
gün müddetle llÇtk ekıiltmeye konulmuı olduğundan ek. 

meğl vermeğe istekli olanlar ıeratti öğrenmek için her ·~~~~~~~~~~~~ı· 
gün ceza evi müdürlüğüne baı vurmaları ve yüzde yedi ~ · 

buçuğu niabetinde maı aandıfına yatıracakları (352) ııra ; € ~er J ecimerin En Büyük Dileği: 
<51) kuruıu havi teminatı muvakkate makbuzlartle ihale « 
günü olan 28 Haziran 937 tarihine mQıadif pazartesi gü- ~ s s l k J 
nü aaat 14 de Müddeiumumilik dairesinde toplanacak ko· 1f. 8tlŞ ÜfÜmÜnÜ (ltlrml lif, " 
misyonda hazır bulunmaları ilan olunur. ~ l.J..., A K A ~r 

4 - 1 - 214 it. . , 

1 
rPaza!.~n~!D~~!: her'll Satışta Birinci Sart: 
'~7·~~~~r.Sl~~~al~::::e .. 1 '' REKLA" M DIR 
~!~.~~hilı:40~ • 1 " . 1 
~0~::10:.•çmtı ••Y•ı:, 25 1 Satacağınız Malınızı 1 

ADRES: ~ ~ 

BALIKEsiR TORKoıu Herhalde Reklam Edini~· · '-

Dünkü unve zahirefiatlı(ı ~ \' e Bu lek hl m la rın ıı• 1 
UNLAR: 1 1 

A•g;i A;.mi 1 ( TÜRKDiLİ) ne Veriniı 
~~ Randıman 860 870 ı ~ 

~~BULA y 1~Asll~ 1 T o R K o 1 L i f 
Santim.. ~ j 

Yerli Sert 3 3 25 k:')! Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir • 

1
~ 

Yumufak 4 75 5 
~ ur· 

Dııardan Sert 5 50 6 50 fit; Her Yerde Okuf1 1 
,, Yumuıak 5 5 575 it. • ~rf" 

Mıaır 3 25 3 375 ·~ ~~~~~~~~~~~ ,/ 
Arpa 2 25 2 50 _____,, 

Çavdar iyeıt ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAr-1 
Si sam -----

kfyon Çakarım Genel Direktörü FUAT BIL'AL 
Nohut 
Kum dara Baıun Yeri 11 Ba .. n evi ----------


