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Türk Ve Irak Dostlu
ğunun Ehemmiyeti .. 

~ariciye Vekilimizinbağdattaki nutkundan 

• Bu dostluk orta ve yakm ~artm sağlam esaslara 
~ıranın muhadenet ahengi için bir sul~ ve sü~un 

Hamidiye Almanyanın Alacağı Va
Hanyada\!:1:~~uıa hare- ziyet Endişeli Görünüyor. 

mesnedi taş~il etmeUedir. )) 
Ankara, 24 (A.A.) - Irak •••• •• •• •• •• •• •••• •• • ••••\ 

~~~~~re:ı;~··::.eı :::·::~~:: i .. "f"ü r k iye.. 5 
•eıtııt ziyafette Irak hariciye • • . .,.. . 
•eztrı t&ylediil nutukta la· • • 

ttbı V• cojrafi amillerin pek : ile İran arasm~a~i : 
tabu olarak vOcude ıetlrdi !. dostluk i. 
it Türk - Irak doıtluğunu 
ebernmıyetle kaydetmtı ve : Ankara, 24 ( A A ) ! 
de11ıı1t1r kı: • : İran gaztlelcı i Hariciye • 

- .. Türk mUletlnln yükıek i Vekilimizin Ta/ırana ya i 

Ankara, 24 (A A .) - Ha 
midiye mektep gemimiz dün 
Haoyadan lstanbula hareket 
etmlıttr. 

Yunan gazeteleri gemimi· 
zin Hanyayı ziyaretini bir 
çok Türk-Yunan dostluk le 
zahilrahna vesile olduğunu 
ya:r.maktad1 rlar. 

lngiltere 
İtalyayı 
Protesto etti. 

Ankara, 24 [AA) - lngll 
tere bir balyan gazeteıinin 
İngiliz matbuatı aleyhindeki 
neırlyatından dolayı ltalya
yı proteıto etmlıtlr. 

.._eztyetlerlnl takdir etmiı : pacağı ziyaret münasebe- : 
ol,n Irak her zaman Tür : ille 1 ıirkiye ile lran ara : 
kı1entn refah ve aaadetlnl • • 
t : sındaki dostluk mıirıase : 
•11ıennt etmtı ve Türkiye : belleri drafında uzun ma- : .. 

11111 taaltıını görmekle ıevln- : kaleler neşretnıekteairler . : /ran - /rak 
"'

1
ttlr. Bu türl6 mütekabil :. •• •• •••••• •••••• •••••••= 

~ltııt duygularından gı- ler, kt"buıün hallt. dılmıı gö· Anlaşması 
lu ~ın almıı olduğu içindir rünüyorlar, bu ıeyahati bt· hnkara, 24 (A.A ) 

Almanyanın, Londra Elçisi Talimat Almak 
icin Berline Gitti. Bir Alman Deniz Filosu liz-, 
bona Gidiyor. italya ·Malagaya Asker Çıkardı 

Londra, 24 (A A.) - Al
manya ve ltalya İspanya· 
nın denizden kontrolundan 
tekrar çekllmiılerdlr. 

fnglliz hariciye nazırı 
Avam kamaraaında bundan 
ötürü teeuürünü ve Alman 
yanın yalnız bu hareketi 
yapmakla iktifa eJeceğı hak
kındaki teminatınden do . 
layı da memnuniyeti beyan 
etmlttlr. 

Bununla beraber Londra· 
da ılyaal mehafil Almanya 
nın mibtakbel hat hareketi 
dolayıılle endiıe izhar et· 
mektedlrler. 

Almanyanın Londra bü. ı 
yük elçlıi Berllne gltmlıtlr. 

B. Eden 
Londrada elçinin Alman-

yanın ademi müdahale ko 

miteılne karı1 iıtlkbalde ta
kibD edeceği h a t hare· 
ket h a k k ı n da ve bil· 
haaııa gö~üllülerln aerl çe
kilmeal meıeleıine dair ta
limat :almak üzere gltttfl 
tahmın:edtlmektedfr . Royter 
Ajanıı bir Alman deniz flloıu 
nun Ltzbona geldifini ve 
oradan akdenlze gideceilnl 
bildirmektedir. 

Cebelüttarıktan verilen bir 
habere nazaran geçen hafta 
Malagaya on bin İtalyan ka· 
raya çıkarılmıthr. 

y enlde n aönülUi ıelmut 
beklenmektedir. 

Grk - Irak dostlu"u he- k ı d 
Ilı • ı az ıect Urmiı er i İran - !rak araaındakt lhti - ı 

.,..en ~:;::Q~:,~endib~~:d~. Rüıtü Arasın bu ıeyaha· laflar kati bir anlaıma ile 1 Veni Fransız Kabinesi 
"• b { Sonu üçüncü~aayfada ) netlcelenmlıtlr. 

er zaman böyle kala-

Londra, 24 (A.A.) - Al· 
manyanın Laypzlg krovaz6· 
rüne yapılan taarruz dola. 
ylılle loıtlız hariciye nazı· 
rının Alman · Franıız ve ltal· 

••~::·.:~~: :·:m::~;ıı •. Fransız Parlamentosu T eşek k ü 1 Etti .. ,.._" 

ya büyilk elçllertle yapllfı 
görüıme\er dün bltmtıttr. 

Vallaılya önOnde yapıl
mak iıtenilen deniz nüma· 
yJılne lnılltere •e Franaa 
ittlrak edemlyec•klerlnl btl
dirmiılerdlr. 

~ llalyetle tnaaniyetin ve 

....... ı,ı.etrafındaki komıu nda Hatay Muahedesı· 

.: lc•rdeı milletlerın bayar 

le •••dettle tevem olduiu M • k E d .
1 

k 
-::aunı taııyan ve imka- Üz a ere 1 ece .. 
ıu b Yettıfl kadar meıaiıl -
'l u kanaat uğrunda sarf· 
"-.._ele daima hahitker kal · 
'b •tb olan memleketimiz 
, 1 ı.ı lerern Türkiye Cumhu 
tettaı b l ~lcı n eynelmile hayat -

~, llailcntaz eıerlerlnde bu 
•uıt, •e b umumi ıahalarda 

~,l llbaııa yakın Şark sa -
~ ''•adakı meıaiıini derin 
it t k 
~ ' dır ve memnuniyetle 
t 1~'1'1'tıııı ve karıılıyacak .. 

ltcı l ~ 1 6 Araı verdiği cevap· 
k,,~a•lerllen pek derin ve 
kG, eıllk hlulyatma teıek 
d,lt\I etlikten ıonra ıöyle 

., tllr: 

•~ı._1 Söylediğiniz gibi men
~._,11 "•ıl duygulardan ve 
l'atk rrıenfaatlardan alan 
tı._ 'Ye dostluğu iki mille 

t1.ıı. '' 1 'ıra görüılerl ve duy d ..... '''t rntlletımlzln mukad 
k, .. ,11

1

1~\ ~ilerinde tutanların 
t'-ltıd 1 iyi anlayııları aa -
'-••e~ ~er ıeçen gün daha 
Q ulrnuıtur. 
" d 1 ''"' 

0
•t uk orta ve vakın ~." . 

ıı,._, ''llarn eııaalara da· 
lçı._d" lbuhadenet ahengi 
'-'ı.ıh,~~el&beth bir sulh ve 
't"-ekt et rrıeınedi teıkıl 

("l edır . 
tı,) b Ere Nouvelle - Pa 
" 

1 uk " ii''"ettıı."'1daki ıerlevha ile 
'"lcı bir baımakalede 

ta .\r )e Vekıli T evf ık Rüı 
tı ''•n t\I ~I fark memleketle· 
'-'tıı,,1 Yareu hakkında ıu 

~ ''• ll Ce ~rı sürmektedir: 
~ı lle•r d 
~ ''- ()okt e en yeni dönmüı 
~' 1 d or Rüıtü Araım 
~•ita ' d • Tahran ve 

"'' ... ,. d ... ~, '' .._Ubt ogru yola çık · 
"''tll, errıeldır. 1 rak hü-

01•n bazı müıkül . 

---------
Hataya Arap propsğandası y2 pma~ üzere getirilen silaMı 
çeteler Türkleri tthdit etmeUe ve hakaret yapma~ta~nlar 

HATAYDAN BiR GÖRÜNÜŞ 
Parla, 24 (Radyo) - f.ran · Antakya, 24 - Hurada 

gergini et· sız parlamentosu, ge1ecek 
salı günü toplanacaklar. 

Alakadar mehaf ilde aöy· 
lendiğlne göre, o gün yeni 
kabineden mühim meseleler 
h•kkında ıualler sorulacak 
ve izahat iatenecektlr. 

Bazı saylavlar, timdıden 

sual takrirlerini hazırlamıı
lardır Bu ıualler araamda, 
Hat~y hakkındaki muahe · 
deye dair de bir 
takrir veril mittir Hu 
takrirde, Hatay için yapılan 
muahede etrafında izahat 
verllmeıl lııten mektedir. 

Bu takriri veren, ııaylav 
[Joje] dir. 

Hükümet, buna dair ve 
receRI izahatı ıimdiden ha
zırlamaktadır. İzahat , ya 
Hariciye Nazm 8. Delhos 
ve yahutta Sabık Baıbokan 
8 Leon B'um tarafından 

verilecektir 

vazıyet g ittıkçe 

mektedir . 

Dündenberl Halepten Le 
hip, Hadidi, Mavalı aılret· 

lerl kafile kafile Aotakyanın 
25 kilometre yakınında A 

muk ovasına getirilip bura 
da ıilahlandırılmaktadır 

Bunlar Türk köylülerinin 
ıapkaluını yırtm a ğa baıla 

dalar . Heyecan artmaktadır. 

Babt•Jrun köyüne Cemi 
yeti Arabiye imzaaiyle gön 

derilen mektuplarda .. ıap · 

kalarınızı yırtınız, yoksa ha

liniz huaphr.,, Denilmekte 
dir 

Köyler birbirine girmek 
üznedlr 

Tahrikatçılar: 

Türkler Müslüman de · 
ğildir. Kanları da canları da 

( Sonu Üçüncü Sa1fada ) 

3 5 Kişiden müu kkep olinö. Şotan ~ıbinasi B. Blu
mun siyasetini takip edecektir. 

ParJa, 24 (Radyo) - Reı- Cumhur baıkanmın bana 
mi gazele bugün Yfnl ka- tevdi ettiği ağır vazifeyi 
binentn teıekkülü hakkında- ıki mecllıın fUmadh teırikl 

meaalıile muavfaluyetll bir 
surette lfa edeceflml umu· 
yorum. B. Chantempı be · 
yanahmn ıonun da hükfı · 

metin sah günü meclise çı -

( Sonu üçüncü ıayf ada ) 

Belçikada 
Aleyhine 

Londra, 24 ( A.A .) - ln
glllz kabtneıi bu aabah top
lanarak dörtler mOzakereıl
nln akamf'ti üzerine badlı 
olan vaztyeti görüımüıt6r. 

Londra, 24 (A.A.) - ln
glli:r. hariciye nazırı lnıtlte · 
renin Franko hGkOmetfnl ı•· 
mdtllk muharip olarak ta· 

( Sonu 2 inci sayfada ) 

HükQmet 
Nümayiş .. 

ki kararnameyi neıretmiıtlr. 
Ka\:>ine nazır ve müsteıar 

olarak 35 kitiden mürekkep 
tir. Şotan kabineıl, Blum 
kabineıılnin ılyaaetlni aynen 
ve barftyyen takip edeceği · 

ni sarahatle beyan etmlı ve 
ayan ve mebuıan mecllele· 
rtnln arasını bulmağa çalı· 

ıacağını bildirmiıtır. Kabine 
mali ııyaıetinı nazır Jorj 
Boneoın Amerlkadan avde
tinde izah edecektir. Kabine 
önümüzdeki u 1ı günü mec 
lise girecektır . Kabine yarın 
ılk toplantısını yapacakt ır . 

~-~---~---~~~~-~--

Paris, 241A.A1 t~ . Chııu· 
tempı if arkadaılarınııı lis 
lesini matbuata verdıkten 

ıonra afağıdaki beyanatta 
bulunmuıtur: 

Bundan böyle milli 
ekonomi komitesine finans 
nazırı riyaset edecektir. Bir 
hariciye müııteıarhğı ıhdaa 
ettim Ve bazı müsteıarlık
larda da tadilat yaptım Ba 
na kıymetli teırlki mesalııi
nt bahıeden B. Blumla bat · 
vekalet muavinliğinden ken· 
diliğlnden vazgeçen 8. Da 
ladiere bilhaııaa tefe~kür 
etmek iıterim. 

Kabine milletin arzusuna 
udık kalacak, barıı ve me
sai dahilinde halk cephesi 
programını takip edecektir. 
Müstacel vazife hiç ıüphe· 

ıiz mali kalkınmadır. Eııki 

kabine de mesai arkadaılı 

ğımı yapmıı olan ve teknik 
vasıfları ıüphe kubul etml 
yen Bonnetyi çağırmakla 

tereddüt etmedim. 

Nümayişçiler krala verdikleri ~ir istidada meclisin 
feshini. hü~Ometin istif as mı istediler . 

Brüksel, 24 IA .A) - Bel 
çlkada eıki muharipler ta 
rafından umumi af aleyhin · 
de kral ııarayı civarında ya 
pılan nümayiıte nümayiıcl · 

!erden ve poliılerden yara -
lananlar olmuıtur. 

Kral tarafından kabul edl · 
len bir heyet krala verdık 
lerl iıtfdada hükumetin der
hal iııttfaııını ve mebusan 
mec 1ialnln feshini htemlt 
Ur. 

Vaıington, 24 (A.A.) -
Franaada zuhur eden kabl · 
ne buhranı ve Llypzlg ha · 
dıııeıi Von Zeland ile Ruz
velt arasında yapılacak mü . 
zakerelerden beklenilen ne 
ticeler hakkında bedbinlik 
tevlit etmlttir. 

Silahlanma meıeleaine 

gelince Amerika hükumeti 
bu huıuıta ilk adımı Avru-
pa devletlerinin atmaları 
lizırn geldıği ıuretindeki 

noklainazarında mvıirdır. 

Amerika hükumeti Ruz 

lJ l'onzeldnd 
veltin herhanıı bir teıeb· 
büıte bulunmasını ümtt et
mek için Avrupa devletle
rinin kendi asalarmda bir 
prenıip itilafı vlicuda getir· 
meleri muktazi olduğu fik 
rinde de muıırdar. 

Mamafi yarı resmi mehaff· 
le göre V on Zelinda müe11lr 
bir ıurette yardımda bulun 
maja azmet mittir. 



SAYFA: 2 

Cisimleri Görünmez 
Hale Getiren M • 

cıze .. 
Bir Viyanah alimin ci 

ıimleri görünmez hale geti 
ren bir ıua keıfettiğlne dair 
makaleyi okurken hatıra 

gelmlyen bir hadiıe meaele
yl birdenbire heyecanlı bir 
safhaya ıoktu. 

Muhteri mühendisi Plnt
her Armandan ihtiramı gös· 
termekte oldufu aaihk ıer

l'iılne bu gece bir takım 

adı~mlar kilidi kırarak gb
mlf ve görünmez ıua ciha 
zını çalmaia teıebbüı et -
mitlerdi. Bereket versin ale 
ti çalamadılar ve ihtlraıo 

esrarını da e\de edemediler. 
ihtira edilen alete bir ıe1 

olmamııtır ve Viyananın 
ıerglılnde ziyaretçilerin kar
ıı11nda tılemefe devam et· 
mektedlr. 

Bu Alet ma1allardakl ıey· 
tan küllhı aibi bir ıeydır. 
Küllhı giyince goruomez 
oluyorlardı. Burada da tıpkı 
öyle. Mühendlıln icadettıği 

lletln ıuaları alhnda bulu 
nan ciıimler e6rünmez olu
yor. 

Dün buna Hzzat ben de 
ıahıt oldum Mühendlı Ar
man davet etti il ıeylrctlerin 
dehıetli hayretleri içinde 
marifetini göıterdi ve thttra 
hakkmda çok karaıık bir 
ma ftmat da mühend11 ıhtira 
berata almak için müracaat 
ı.etmlııe de henüz almamıt 
tır . 

Mühendiı Arman bu th· 
Ura ulruoda Tbolhofer adın 
ela bir arkadaıtle beraber 
tam iki ıene ça l ıımııtır iki 
ıene çalııma netıceaınde el 
de edilen bu ihtıra hakayı

lu alet edecek ve ht11i ıe 

lime itımadı kaldıracak 
kadar derindir. Bu 
lunduium tecrübeyi kısaca 
anlatayım: 

H,fzı11ıhba ıereill ıalonuo 

da bir sahne yapmıılardı . 

Sahnenin arka zeminıne iri 
ılyah harflerle ihtira hak· 
kında bir kaç satır yerleı 

tirmtılerdi. 

Sahne boıtu. Sonra sah
nenin orta1ına kocaman bir 
çizme astılar . Ziyalar indi 
rlldt. Çızmelerln üz.erine 
mallen bir takım ıualar ini
yor aı bi idi . 

Çizmenin kenarlara fark 
edilmez olmağa baıladı. 

Renkler aözden ıllındi ve 
kimtlen ıaffaf bir hale ıel
mtı olan çizmelerin arkatın · 
da 1ahne zeminindeki siyah 
yazılai göründü. 

Seyirciler dona kaldı. Bir 
çoklara bunun bir nevi mu 
clze olduğuna hükmetti . 

Fakat bu l'lzll ilimlerin 
uiraıtıi•. mucizelerden de
ğildi. Müsbet ilimlerin mu 
clzelerindendi Alelade fenni 
bir ketlftf . 

Çizmelerden ıonra sahne· 
de elinde bir elektrik am -
pulu ile mÜtflharrik elini 
görüyoruz. Ampul yamyor 
zemindeki ıiyah yazıların 

önünde aıaiı yukarı hare
ket ediyor. 

Htrkaç dakıka aeçtnce el 
sararıyor, ıoluyor ölOr glbt 
oluyor. ve aaz anündeo 
gidiyor. Elel<trlk ampuluna 
l'ellnce hllA :sabrıenln orta
ıında muallikta durup etra· 
f ını a1dıolatıyor. 

Sonra ampulun camı gö· 
rünmez o1uyor . Ampulun 
ıuaı iıe hali ıahneyi tenvir 
ediyor ve birdenbire o da 
ıonuyor. Yalnız ıahnenln 

arka zeminindeki siyah ya 
zılar görünüyor biran bek 
ledikten ıonra yavaı yavaı, 
ampulun ziyuını kendisi ve 
mühend11in elini görQyoruz. 

İhtira hakkında teknik 
baıka bir bilgi. ihtiram es· 
rasma temas edecek fenni 
bir izahat elde edemedik. 

(Cisimleri görünmez hale 
koymak) • 

Masalların naklettiği bu 
hülya tahkik edince bu th · 
liram tatbikahnda yapacağı 
tılerf, bütün imkAnları bir 
defa tasavvur edtn . 

Meıeli uıta hırsızlardan 

biri Amerikan bangesterle · 
rf nden biri bir gün mnhen 
disln yanına relir. 

- B. Pınter ben milli 
bankayı ıoymak llUvorum 
Anlatıldı m1 der, ıizln ihtira· 
nız benim çok fıfme yarı . 
yacaktır. 

Lütfen cihazlı elbiıen1e 

beraber geltuenız, tam lü· 
zumlu bir anda cehazın düi 
mesine ba11verirainlz. Kör 
leticl ıuaların leıirl ahında 
ben kimıeye görünmeden ser 
beıtçe kasaları açar paraları 
aıırırım ve kimseye görün 
meden kollaramı ıallıya sal. 
lıya çıkar giderim. , 

ihtira biraz daha ilerlene 
cebine uf ak bir körletici 
cihaz alıp iıtediğl yere gö · 
rünmeden girer çıkar . 

Ne malQm bir gün ak. 
vam cemiyeti ıalonunda 

belki İtalyan mebuslarının 
yerini bot görürsünüz . 

Herkeıin İtalyayı unut· 
muı olduğu bir ıırada italya 
murahhasının gür ıesi Muı 
ıolınin talimatı mucibince 
o meselede ha yanan noktai 
nazarına müdafaa etmeğe 

hatlar. 
Ben 8 . Arman bunları 

anlatırken, bu endııeleri 

göıterirken o bana: 
Hayır, hayır dedi, 

korkmayınız, daha oraya 
gelmedik . Jhtlramız büyük 
bir cihazdır. Ôyle cebe gir. 
ecek gö:ıden aaklanacak gi 

bi değıl, çok büyüktür ve 
çok da pahalıya mal olmuı 
tur. X ıuaı cihaz gibi bir 
ıeydır . 

Ceb bataryalara mevzuu 
bahiı delildir. 

Evet timdilik öyle amma 
oebıl•rsin ileride ne olur 
profesörünü temin edemedi 
doğruıu. 

Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

Asga ri Azami 
K. K . 

55 Handıman 860 870 
60 830 840 
70 800 810 
80 690 700 

BUGDAY PiYASASI 
Santim .. 

Yerli Sert 3 3 25 
Yumuıak 4 75 5 
Dııardan Sert 5 50 6 50 

,, Yumuıak 5 5 575 
Mmr 3 25 3 375 
Arpa 2 Z5 2 50 

TORK.DlLI 2S HAZiRAN 937 

- . 
~ • il~'\. ~~ 1' ~ .. ~. 4' t- .. .... - "' 

iLiMiZDEN HABlelllLIER 
·o.=- ' "'" . - .. l . : 

1 
.il 

Kasaplar Et Fi .tlannı Bu V ilki Koza M ah
V ükseltmek istiyorlar su 1 ü m üz Ne Kadar? 
Belediye ihtiyacı karşılamak için kendi hesabına ~u

zu kesip satıyor 
Kasaplar kuzu fiatlarmm 

pahalı landığını, bunun için 

kuzu etinin 30 kuruta idare ' 

etmediğini ileri sürerek f ı· 

atın yükıeltilmeııini iııtemit 

lerdlr . 

Bu müracaat üzerine tet 

kikat yapan Beled•ye iste

nil~n narhın yeniz olduğu 
nu, onun için fıatların yük· 
ftı l mesine mahal o\madığmı 

bildfrmittir. 
-----------------~ l Almanyanın 

~. 

: Aıaceğı vaziyet ço~ endi-
se1i görünüyor. 

( Baıtaraf ı 1 inci ıa yf ada ) 
mmak niyetinde olmadığı -
na t!Ö ylemiıtir 

Londra, 23 (A A ) - Dey 
lı Telgraf gaıelealnin dıplo • 
malik muhabiri bildiriyor: 

" Evvelki gece Londranın 

Alman mehaflllerinde söy
lendiğine göre. lngiliz, Fran· 
sız, Alman ve İtalyan harp 
gemilerinden mürekkep bir 
falonun ispanya sularında 

nümaytı yepma11 ve V.allo
slya hükumeti tahtelbahir· 
lerlnin gasbedllmesi hakk an

daki Alman tekltflert, ala 

kadar devletler tarafından 

kabul edılmediii takdirde 
Almanya ' ' istııere,, usu lünü 
suya dütmüt addederek 
yalnız batına hareket ede · 
cektir Bu takdirde derhal 
ademi müdahale komıtesin 
den çekilecektir ,. 

Yon Nöyratın ziyaretin· 
d Pn vazgeçilmesi hakkında 

Oeyli Telgraf, ıöyle yaııyor: 
Bu karar Londrada tees · 

ıüfle karıılanmııtır Çünkü 
tehir edilen diplomatik bir 
ziyaret için müstakbel ta . 
rihler lesbit etmek hf'r za· 
man kolay bir it değildir 

Timeı, gazeteıinin dtplo
matık muhabiri, ıöyle diyor: 

lngilterede bu ite olduk 
ça büyük bir ehf~mmiyet at 
fedilmektedir . Doyçland ha· 
diseslnden sonrn lnılltere 
her türlü meıru talepleri 
kabul etmeğe hazır bulun· 
maktadır. İngiltere hükfıme· 
ti timdi lıpanya dahili har· 
bine lottrak eden yabancı 

cüzütamların eerı çekilmeli 
hakkmda Almanya ve hal 
ya tarafından verilecek ce 
vapları beklemektedir 

Vaıington, 24 (AA. ) 8 . 
Hullün Almerla hadiseri üz· 
erine yapmıı olduğu teıeb

büae mümasil bir teıebbüsün 
Layp-z ig hadisesi dolayastle 
Almanya sefiri nudlnde ya· 

' pılıp yapılmıyacağı ıuretin · 
de sorulan bir ıua l e cevap 
"B. Summer Velles" Lelp 
zlg hadisP!I hakkmda hiçbir 
rapor almamıı olduğunu Vf' 

bu hadise hakkında mütale 
a dermeyan edecek vaziyette 
hulunmadılını ı6ylemltltr. 

Bazı kasaplar bu hususta 
israr göstererek bii-kaç gün · 
dür kuzu eti kesmemekte 
diri er 

Belediye et buhranına 

meydan vermemek ve hal 
kın ihtiyacını gidermek 
maksadile icabeden tedbir 
lere baş vurmuştur. 

Bunun için de çarııda bir 
dükkanda kendi hesabına 

30 kuruı fiatla kuzu eti ıat 
mağa baılamıthr. __ .... ...,.., ........... -
Gelenler Gidenler: 

Beledıye Reisi 8 . Naci Ko 
danaz dün lzmire gitmiıtir. 

Fabrikaların 
Hı lesi 
Meydana çıktı. 

Belediye, bazı fırıncıların 

iyi ekmek çıkarmadıkları 

ne.zıuı dıkkatını celp ettiğin 
den tetkiklerde bulunmuıtur 
Neticede fabrika unlarının, 

üzerlerlndeld etiketlere uy
gun olmadığını gö.-müıtür. 

Belediye fabrika ıahiple 

rinln bu huıulla ehemmi· 
yelle nazarı dikkatint cel 
betmlt ve bu 1ılbi )'Olıuzluk 

lara meydan vermemelerini 
bild irmiştir. 

- ---===- c::ıc::--

Satışı menedilen sebze ve 
meyvalar 

Belediye meyva ve ıebze 
satıcılarını sık 11k muayene
ye tabi tutmaktadır . 

Yapılan ıon bir muaye 
nede Paıacamiı civarında 

yemltçi Ahmedin 25 ıcilo 

klrez 5 kilo armud, Muı 

laf anın 5 kilo vl~ne, Hasa· 
sanın 5 kilo armud, İbra 
himin 5 kilo vlıne S kilo 
armut, Alinin 5 kilo ıeftali, 
lımailin 20 kilo kirez. ıey 
yar satıcı Abldioden 20 ki
lo erık 5 kilo domatis, ıeb· 
zeci lbrahimln sergisinden 
20 kilo kflbak, Çakır Hasa · 
nın 7 kilo domatfıı , ,\rıftn 
1 O kilo kabak, ve Hamdınin 
JO kilo domatlıı l gayri ııhhi 

görüldüğünden imha edıl · 

mittir. 

Bölge Lik 
Macları , 

İki aydan beri devam 
cd~n bölge lik maçları ıona 
ermittlr. Bu mııçlar ıonunda 
en çok puvon alara k A 
gümesi birincfıl İdmanbirhği. 
B gümeıi bir incisi Bandır 

ma İdma nyurdu, C güme
si birinclııl Edremit idman 
yurdu olmuılarrlır . 

Güme birincileri 3 tem· 
muz cumartesi rünü ıehri 

mizde bulunacaklar oaün 
B ve C gümeler birinci 
leri final maçlarını yapacak 
lardır . Onların galibi ile de 
pazar gunu A gümesi bi 

rlnclsi İdmanhlrliği kıuııla 
ıacaktar . 

V•.,.-

Bu Yıl ümitedildıği Kadar Ko
za Mahsulü Alınamadı. 

Bursada dünkü koza flat 
ları 60 75 80 kurut arasında 
muamele görmüıtür. 

Bu yılki koza fiatlan 60 
kuruıla 80 kuruı arasında 
tahavvül etmektedir 

Şehrimizde ve vilayet 
dahilinde koza yetfttirenler 
Buraaya kozalarını götüre
rek ıatmııl ardır . Bu ıene 

ıehrlmizle Gönen , Bürhaniye, 
D u r s u n b e y , diğer 

kaza ve nahiyeler 
de eldt! edi len koza miktarı 
tahminen on bin kiloyu bul 
maktadır . 

Afyon 
Mubayaası devam ediyor 
Af yon mubayaasına ıeh 

rhnizde, a f yon yetlıtiren ka 
zalarda devam edilmektedir. 

Muba yaa için gelen uyuı· 

turucu maddeler inh iurı 

ekıperleri11den B. Salih ller 
iki gün ıehrimizde afyon 
mubayaa ettikten sonra bir 
aıün önce Sındırgıya gitmit 
tir. Sındırgıdaki mubayaa 
pazara kadar devam ede
cektir. 

Ekıper pazarteıi, .alı 

günleri yine ıehrimlze gele· 
rek mubayaaya devam ede· 
cektir. 

-~· 

Dış memle~etlere sevk 
e~ilecek mallar 

Türklyede çalııan yerli 
ve yabancı tlrketlerin ha
riçte bulunan hiasedar tah 

vllit hamillerine ödiyecek
lerl faiz ve dlvldantlar kar-

ıılağı olarak dıı ülkelere çı 

kara bilecekleri maddeler 

hakkında Vekiller heyeti 
yeni bir kararname lıabul 

etmiıtir Türk parasının kıy
metini koruma hakkındaki 
11 numaralı kararnameye 

ek olan bu kararnam~ye 

göre Türkiyede icrayı faali 
yet eden yerli ve Y"' hancı 

ıtrketlertn hariçte bulunan 
h iasedar ve tahvilat hamil · 
!erine göndermek mecburi-

yetinde bulunduklara para
lar ile elyevm Türkiyede 
bankalarda şuurlu sebepler· 
le bluke edilmft bulunan 
paraların gülya~ı . hala , man · 
densuyu , ıarap, likör ihracı 
ıuretlyle tran!lf erine müaaa 
de edilecektir . Fındık da 
ağuttos 1937 sonuna kadar 
ayni hükme taht olacaktır. 

~-

Ha~aret etmişler 
Cumhuriyet mahallesinden 

kon.p" Mustafa oğlu Meh 
m d, Umurbey mahallutn 
den Mustafa kızı Hatice bu 
mahalleden Nuri kız ı Naim~ 

ye hllk ıırette bulunduklara 
idclla ve ıiknyc l oluodu~un 

dan adliyeye verllmııtır. 

Halbuki bu yıl koza ge 
çen yıldan çok fazla o larak 
tahmin ediliyordu Umulan 
miktarın alınamamasına baı· 

hca iki ıebep göıterilmek

tedir: 

l - Havaların yağmurlu 
ve rutubetli geçmesi böcek 
leri öldürmüıtür. 

2 Bazı lcozacılar vaklll'' 
dan evvel böcek yettı· 
tirmlıler, bu yüzden dul 
yaprağı bulamamıılar, bö· 
cekleri aç kalarak yettınıe · 

miıtfr. 

Ziraat 
Ve~ileti teş~ilitmda ~ıy-

1 tar kelimesi kaldırılmıı r• 
yerine Veteriner ~ab»I 

e~ilmiştir . 
Ztraat Veklletl teıkilitı 

kanunu aliklldarlara teblil 

edilmfıtir. Yeni kanunu_n b~~ 
kümlerlnin tatbikına Eylu 
den itibaren baılanacaktır· 
Ziraat teıktlltı kanunurıd• 
(Sa ytar) kelimesi kaldır1lf111t 
yerine beynelmilel olar" 
bütün dünyada kabul ed•; 
len (Veteriner) keltmeıi k". 
lanıl mı ıtır ... ,,. 

Veteriner kelimeai 11 r• 
ktir· 

11zcadır ve baytar deme .,, 
Yeni kanun la baytarlarıll 
b t .. d .. l . 1 _,.,. 

ay ar mu ur erın n - tı· 

larına um kabul edildlt 
tedir . 

Ha ytari tef k ılatta ••1•'" 
it'' hastalık lar , tahaffuzhane ıı 

paraziter hutahklar, haY"' r 
( 

,., 
hareket ve ıevkiyatı P' .,e 
ve panayırlar) techizat, 1 

1 1 ' idare, aailık müe11ese er 11 
hastahaneler, atıcılık, kof:, 
ve keçi. ııfırcılık, tab•\,,. 
ıuni sfad, haralar, serl1 e ., 
koıular ve müııabakal•'• .~ 
ıilname ıubelertne ayrıld' 
tadır 
~-

R.AD Ys:::ı 
25 Haziran 9l7 Cu-• 

ğle neşriyatı : 14~ 
Saat, 12, 30 Pıakl• ~ı•· 

musikiıi. 12,50 f-lıı":.,;· 
13,05 Muhtelif plik " 
yeh 14,00 Son. 

Akşcım neşriyatı: d•-' 
Saat 18,30 P lakla 10.,ı~ 

muııikisi 19,00 RadY
0 

d• " 
komedi ( Kuyuın4:1J "'" 
unutkan ) 20,uo rark ô"''' 
ıi k i heyeti . 20,30 16f 

A Pç• ( 
Rıza tarafından r• , ' 
lev 20,45 Vedia ~1'1or~ 
arkadaıları tarafınd•111, ıı'' ,.ı 
musikisi ve halk ı• lı,.ır 
(Saat ayarı) . 2 J, 15 Or 170' 

Saat 22 15 Ajan• ~eoıı'~ 
1 i ' sa haberleri ve ert~•Jitıl• ' 

' >3,30 1 Al' proğ ra nu ' eret r-
lolar, opera ve oP 
çalan . 23,00 SoP• 



... 

~inema Ve Artist 

Marlen 
Ditrih 

Hususi hayafJ 
Bir Alman subayının kızı 

olan Marlen Rerlinde doğ
rrıuıt ur. E vve r a A vrupada 

~uhtelif firmalar hesabına 

~~=• ç~;:,:~:ubn•ıi1::·:~~::· 
inı kabul ederek Amerika

Y& gitmittlr. Halihazırda 
•lneına aleminin çok sevilen . 
en kudret it yıldızlarından bi · 
' 1 0 1an Marlen tcırafmdan 
Y&r&tılan 11heserlerin hepıi
nı •aymak imkan~ızdır. En 
~eıhurları fUnlardır: 27 No: 
u Caıus, Mavi Melek, Yanık 
~lllpler, Şanghav Ekıpreıi, 
&rııın Venüs, Kmk Mllbu -

de. OVlarlene Dietrlch) l la 
Yılr oldufu yüksek mertebe 
Je çıkaran filim (Emil Yan
"1aı) ile birlikte temsil et -

~~~ (Ma vl Melek) fıltmidlr 
( ive Brook) la oynadığı 
CŞ&nghav Ekspres) le Gary 

rant) la temsil ettiği (Kı -

tık Mabude) ftlimlerl de lı · 
~anbulda çok beğenllmıı fi· 
trılcrdfr. En son olarak 

1
_CbarJes Boyer) ile v~ renk· 

f~I \evirdiği (A\lahın Bahçesi) 
ı lrtı i d~ bir taheserdlr 

,
1 
Saçları altın ıarısı, gözle 

lg l'rlavid~r . Doğdufu . tarih 

11 
02 dir. (Rudolph Sıeber) 

l~~·~O~e i~in d;· d;i~~İİı 
l s.2. Kanundan 22 2.Ka

rı\ln k içı & adar doğumlu olanlar 
11 (iki tarih de dahil) Ma 

l'ıa Lı 
' r-llzlran, Temmuz sene · 

l'lırı 
t k en saadetli ayları ola 

1' tır. 1936 yılanda iıleri 
çın 

, lllera k edto nler bu l :! 
a:da bunların düzeldığini 
1 'eceklerdir Yeni it ve ça 

1 •rrı l te a ara atılanlar gitgide 
~takkı edecekler, mali va 

"1~~1eri düzelecek ve bir 
D 1 

8 Veya baıka havadan 
.e en b· 
ı,, ır Sl"rvet sahıbl olma· 
ttkt ltluhtemeldlr. Spora me· 
\ttf/ olerılar bunda da mu 
l!c ak olacaklar ve p!yango, 

llt" k ~, ı Umar gibi ıeyleri ka 
Slt~lltaklardır İstıkl:alde çok 
•h a •a hibi olurlar, fakat 

ır.alk· 1 
"'tile a.r ığı ele almamak 

1937" 
~-.... Senesinde her ne it 
1 .. arta f 1 \td rııa mu va fak o acak-
C\r ır, T anııacaklan yeni tf. 

et k tn, ar adaılarile anla~a 

~ \eya
0

kavga etme 

Baskların 
Hususiyeti 

ispanya harbının en kah· 
raman ve ıayanı dikkat 
unsurunu teıkıl eden, Bask
lar çok cesur bir kavimdir. 
Ve içlerinden çok müteıeb· 
büs ve azimli gemiciler çık · 

mıftır . (Taymis) gazetesinde 
görülen bir fıkradan anlaııl 

dığana göre Bask lar 1372 
senesinde Terre Neuve deni · 
len adayı keıfetmiılerdt r. 

Bask kaviminin dı iinin 

Türkçe lehçelerinden biri· 
ne mensup olduğu ıon za 
manlarda yapılan tetkikler 
den anlatılmıştır . 

Bu şekilde Türk ırkından 
olan Baskların Krtstof Ko 
lombdon çok evvel Amerl 
kayı buldukları ve Kolom 
bun onlardım böyle h ir ka · 
ra parçasa bulunduğunu öğ 
renerek bir açık gözlük 
yaptığı zehabı hasıl olmak 
tadır 

Prağda ~alon uçuşlannda 
bir hadise 

Herlin . 24 (A.A.) - Al 
mf'n istıhbarat bürosu, Prağ· 
dan almıı olduğu bir telgrafı 
neıretmektedir. Bu telgrafta 
Gordon - Hennett kupası 
müsabakasına itlirak etmlf 
olan iki Alman balonunun 
Çekoslovak balonları tara 
fından yere inmeğe icbar 
edilmit oldukları beyan olun 
maktadır 

Alman balonlarından bi · 
risi, bir tllyyare tarafından 
takip edilmit ve tayyarenin 
pilotu Alman pilotunu elin-
deki rovelverle tehdit et · 
mek 11uretiyle yere lnmeğe 
icbar eylemlttir. 

Çekoslovak pilotunun Al · 
man balonlaramn seferine 
mani olmak için emir elmıı 
olduğu söylenmektedir. 

Alman istihbarat bürosu 
diyor ki: 

"Bu feci hadise hakkında 
salahiyettar makamların r&· 
porunu beklemek lazım 

dır .. ,. 

meleri için dikliatlt olmalı 

dırlar 
18 2 Kanunda doğanlar 

sevgi ve doatluk it!erinde 
biraz inkiaarıhayale uira 
makta beraber ek•eri mesut 
olurlar. 

B. B. 

l'Ort 
1\.. t\DiltNlN MiLLi ROMANI 

Of\( ' 
No: 19 

~'klll çı .gıra bir geceyle ku· beri, bir türlü yenemcdığl 
''-lo":ttıııtı . Büyak v~ süslü büyük bir ııkmta lcaplamıı 
l>lh '" •üıülen keman ve tı Ha:i. avunamamaktan tto 1 1 e"aırı eı eri. dalga, dalga doğan, hırçın bir hırsla du 
1•tı,, e Yayılıyor, gönGlferin daklarını sanki kemiriyor, 
b,lı ~ Ve saadetine göre odada eline geçirdiği herıeyt 
k,bk,~t hıçkırık , bazı bir lime lime, didik dtdik ya
'llıy0 da •eli gibi çağlayıp, parak parçalıyordu . 

' u fl~dı · Tesellisiz hıtlrabına artık bir 
:

0 k h~ bu gece yalnız. 
b(llerıı~ •ı. Geceyle, iç üzün· 

o't~'tf~ Yüreksel acılarile 

1 ~'d· ka.lnıa.k istiyordu. 
tlı "" d 1 tdı ~ 0 Run, o kadar a, ı .. 

tGn b 
erılıtıoı, sabahtan 

son vermenin ıırası geldiği 

ni anlıyordu .. Tahammülü 
bu ıece son damluına ka · 
dar bıtip tükenmiıtl .. Dü 
tünüyordu .. Ne yapmaliydi. 
Yahut ne yapabilird? . Hiç ... 
Son karara, ıönGl acıları, 

TÔRKDILI -
Türk ve 
Irak 
Dostluğu 
( Battaraf ı birinci sayfada ) 
ttnde Ekonomi Bakanının da 
beraber buluoması bazı eko 
nomik meselelere temas ed
i leceğini ve bilhassa petrol 
meselesi üzerinde duru' aca 
ğanı zanoetlirmektedlr 

Fakat seyahatin daha zl 
yade Cenevrede parafe edil
mit olan ve imzalanması 
Irak ile lran arasmdaki Şat 
tularop meselesinin hallin· 
den sonra bırakılmı~ bulunan 
Şark paktı için yapımakta 

olduğu zannediliyor. 
Şark paktı hepsi de Orta 

Şark devletleri olan lran. lr· 
ak, Afganistan ve Türkiyeyi 
bir araya toplıyacaktlr. 

Bağdadtan sonra Rü~tü 
Arasın ilk gideceği memle· 
ket olan İran ile Türkiye 
arasındaki münasebetler mü· 
kem meldir. 

Daha geçenlerde Cumhu 
riyet gazetesi franı Türkive 
nln en iyi dostu olarak eös 
termekte idi 

20 Nisan tarihinde Tahran 
da, lran i 1e Türkiye arasın 
da. bir seri anlaımalar im 
za edildi 

Her halde Türkiyenin faal 
Dıı itleri 81\kanı, dört Şark 
devletinin münase\;>etlerlnl 
azami ıurette inklıaf ettire · 
cek olan Şark paktına Bağ 
dat ve Tahranda son ıekli 

ni verecektir. 

Hatay 
Müzakeresi 
( Baıtarafı 1 inci sayafda ) 
helaldır . Sözünü parola itti 
haz etmiılerdir . 1 
Şamda Abdurrahman Şeh ·ı 

benderln kurduğu Tanzimi 
kavmi cemiyeti, oeıreltiği 

bir beyanname ile Araplarla 
düımanları orasındaki eski 
husumetin bttmiyeceğini, :ıa 
fer saatini yaklaıtırma k için 
çalııacaklarmı, Ha tayda 
Ara plak propBğandasınan 

arttırılmnsa . onun mürlafaası 
, uğrunda yaralanac1tklara ba· 
kılması için 3 Temmuzu İs · 
kenderun günü ilan ve bü 
tün Arapları iane vermeğe 

davet etmektedir. 
Fransız mektebindeki A· 

rap talebe Türklere: 

YAZAN: Halil Uedl Fırat 

yürek ajrıları verir~en vic 
danı tayan edivor, vermek 
istenilen ıeyl geri alıyordu . 

Anasız, babaaız zavallı bir kıza 
bunu yapabilmek için, yo· 
sunlamıı bir yürek, paslan· 
mıt bir vicdan lazımdı .. Fa · 
kat çektiği gönül acısına da 
artık dayanamıyordu .. Niçin, 
yohut neden onu görmüıtii.. 
Onu tanımadan evel . hayata 
kaygmz. ne kadar çocukca. 
sına bir ömürdü. Ne yapa· 
bilirdi. O yoksul kı7. ki . Ken 
dislni. herıeyi bellemltli .. 
Belki kendisini sevdiği ka · 

Yeni 
Fransız 
Kabinesi 
( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

kacağını çünkü finans ba
kananuı fransaya mütevec 
cihen yola çıktığını ve ha· 
zır bulunmasının elzem ol
duğunu bildirmlıtir . 

Paris, 24 f A A) - Gazele· 
ler, bu sabah Chautems ka
binesi hakkında tik düşün · 

celerini bildirmektedir Ma · 
tin diyor ki: 

"Mali sahada Chautemıı 
sağlam ve malcul bir lıbe -

rallzme dönmek nrzusund" 
dır . Hükümetin batında 

Chautempsnin ve Maliye 
Nezaretinde de Bonnetnin 

bulunutlarının çok sarih bir 
manası vardır. Bugün lazım 

gelen ıey ıt i madı yeniden 
canlandırmak ve Fr ns1z 
ekonumisin rf e bir ıeneden 

beri sosyal inkiıafın fazla 
seri ilerilemesi üzerine huıf 
olan ıon sarsıntıların sükun 
bulmasına kadar durumu 
idame eylemektedir. 

Journal diyor ki: 
.. Eier Chautemps ayan 

maliye encümeninde Caı lla 

uks taraf andan ileri sürülen 
arzuyu nazara dikkate aln· 
rak sarih. açık ve azimkAr 
bir proğram ile ortaya çıkar 
ve memlekete nihayet haki 
kati 11öyler ise her iki mec 
itsin de muvaffak ı et için 
itimadım vereceğinden fÜp 

be edilemez " 

Ôvr dıror ki: 
"Hükumet mali buhranın 

önüne geçmek için umumi 
seçimle gösterilen milli ar 
:rnya hürmet halinde devam 
ettirilen ve takviye bulmut 
olan solların birliği dnhilin 
ve cumhurriyetcilerin kabul 
eyledikleri müıterek pro 
gra m çerçlvesi içinde ça 
lıtacaktır ,, 

" - Siz bayram için bay· 
rak hazırlıyorsunuz, biz de 
bıçak hazırlıyoruz . ,, Diye b 
ğırmıılardır. 

Hatayın yeni hadiseler 
arif esinde olduğunu ıöyltyen 
liderler, nutu\r larında "habis 
ruhlu Türkler,, diyorlar . 

dar kimseyi sevmemişti 

Bu sevgiyi tek taraflı bir 
ulaıma uğrunda ayaklar al 
tına almak, büyük bir ahı 
bile bile yüklenmek belki 
ömrünün sonuna kadar za· 

man zaman gözf"I' devoı r
mek, uykusuz ve çıldırtan 

gecelerin zebunu olmak, la
zımdı.. Bugün, seve ıeve 
iıtiyerelc, tatlı bır acıyı yu 
dum yudum içerek yaptığı 

fedakarlılda , ayni günün ge· 
cesinde gö~ııünü parçahyan 
bu kötü hislerin arasında 

ne engin bir benzeınemezl lk 

vardı .. Bedıa, okul direktö 
rüne söyleıiıği yalanı hatır 
ladı.. Dudakları, bütün ben· 
liğlni aksa lar içinde bırakan 
bfr yasla gülüıü çlAnedi . 
Çtinedi .. Sonra parmaklarını 
kırarcasına karanlıklara 

doğru sıkarak uzatırken, bir 
genç kızı orftdan, gecenin 
renginden sordu .. Zehra 
Zehra . . 

Evıne götürmek için izin 
aldı~ı kız, yo!.sul Z~hrA , 

timdi yanında yoktu .. 

SAYFA: 3 

Balya 
K yma a lığından: 

Kaza köylerinde yaptırılan (50) sağlık dolabına ecza 
alınacaktır. Alınacak eczanın tutarı asgarisi - 200 · azami 
300 - liradır. Alınacak ecza listesi kaymakamlıkta görü· 
lebilfr. İsteklilerin şe ra it ve teklif mektuplarını 1 - Temmuz 
- 937 Perşembe gününe k ader Kaymakam lığa gönderme 
leri ilan olunur 

4 225 

:Beled· ye Riyasetinde • 
• 

Elektrik hattı için kullanılmak üzere 14 santimlik ve 
8 metre uzunluğunda 25 tane porel direl. eksiltme sureti 
le ralın caktır Eksiltme müddeti 2 7 937 tarihine 1-.adar 15 
gündür. ihalesi 2 7 937 tarih cuma günü saat 16 da Bele· 
diye Encümeninde yapıl acaklar . lsteklfü•rin Belediyeye mü· 
racaatları bildiril ir. 

4 229 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birlıklerinin ıhtiyacı için açık eksiltme 
ıuretfle 20 bin kilo patlıc an, 5000 kilo taze b{lmya, 3 bin 
kilo taze biber, 12000 kilo domates ihale edilecektir. iha · 
le günü 10 Temmuz 937 cumartesi günü 10 30 dadır. bun
ların hepsıoin tutarı 2310 lira muvakkat teminata 323 lira 
25 !curuıtur isteklilerin ıartn mesini görmek üzere her 
gün ve adı geçen gün ve saa tte de temln at makbuztarıle 

kor satan alma komisyonu baokanlığına müracaatları 

4 • 1 . 245 

• 
ıye 

Riya etind 
Tophane karakolu yanında yapılacak inıaa l keıif ve 

planı mucibince yapılmak üzere 23 6 937 tarihinden iti · 

baren 15 gin müddetle açık eksi tmcye çıkarılmııtır . lha· 
leıl 9 -temmuz 937 cuma günü 16 da belediye encümenin 
de yapı1acaktar. isteklilerin dipozitolarını belediyeye yatır 
maları ve ev rakı müspltelerıle belediyeye müracaatları 

ilin olunur 
4 1 - 246 

Bandnma aslıye hutuk Ha~imliğinden: 
Tayyare cemiyeti Erdek 

ıubesı tarafından Erdeilrı 
Ocaklar köyünde İtalyan te
baaıındau Ref ai l oğlu Pipi 
no aleyhine açılan alacak 
davasının icra kılınmakta 
olan muhakemesinde vekl· 
len 1 tıfatına bina n asıl mü 
ekkili Pıptnonun celbine 
muhakemece karar veril· 
mit olması ü:r.erine çıkarılan 

bllğ edilmeden meıruhan 

inde edildığl gör ülmüt oldu
ğundan ilanen teblifat icra
sına ve muhakemenin 16 le 
mm uz 1937 tarihine talı kı

na karar verilmittlr . 

Binaenaleyh o gün ıaat 
9,30 nll Bandırma asl iye 

davetiyenin müddeialeyh 
mumaileyhin altı ay evvel 
ikametkahını terkederek semtı l 
meçhule gittiği beyanile le· 

hukuk mahkemesinde mü· 
ddealeyh piplnounu bizzat 
hazır bulunma11 veyahut 
vekil göndermesi lazım ıe 
leceği tebliğ yerine geçmek 
üzere ilan olunur 

Çılgınca sevdiği o gençle, 
bu gece baıbaıa, diz dize 
ve belki .. Oh ne tatla bir 
ihtimal, evet, belki dudak 
dudağa, nefes nefese . Kim 
bilir ne güzel dakikaları 

Bedianın sayesinde kana 
kana, fakat yudum yudum 
içecekti . .. 

Zehra, bu g~ce olsun, 
kendisine yerini verseydi bu 
lüks hayalı, onun ayakları , 

altına , dürüp dürüp, serer 
di. Kızıl bir luakançlak , çı 

ralanmıı sinirlerini. alevlen· 
dirdlğl o dakikada Bedia 
yerinden sıçrar gibi kalktı .. 
Bnıı mengeneyle sanki 
sıkııtmlıyor, ı kaklarından 
ateş çıkıyordu . 

Kavrulan yanaklarını so 

fuk camlara dayadı. Il ık 
ve cana yakın bu ilkbahar 
ıecesinl çapkın bir ay ku 
caklamış okıuyor, öpfiyor, 
seviyor gibiydi . • 

Araaıra, enen rüzgarın 

oynattığı yapraklar, ay 111Aı 

altında yetil ve ine maş 
lahlı rakkaselerin bazı bir 

ı emirin veya kralın bütün 
dihkat ve befeniıini çekmek 
ieUyen gıcıklayıcı ve kısa 

kua süren bel büküıleri 
gibi geceye göz kırparak 

sallanıyorlardı . 
Deniz geceyle' e.ya betik ol 

mu§, dalgalaranı ninnilettlr · 

mitti 
Bedia, kirpiklerinde titre . 

şen, sıcak yaılarla hala en 
gine dalgın ve sessiz bakı· 
yordu . 

Ne istiyordu, bu gece .... 
İatediğini o da bilmiyordu .. 
Onu seviyor miydi? .. Hayır, 
çok kıskanıyordu . . Salonda 
kahkahaların ardı kceilmff, 
çalınan bir bestenin yorgun 
ve içli akıtları, kıyılardan 
u lara dalga dalga akıyor, 

enginde sönüyordu . Bedia 
tatlı bir ihtimal, ve uyutu
cu, mest edici bir ümidin 
ı l k hayallle dinliyor. nefes 
almadan dınli)·ordu . . Ya vaı, 
yavaı baıı dönmele, gö
nül acıları kızgm neıterler 

gıbi bairını tarmaladıkca 

SÜRÜYOR -
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ilin olunur. 

(Taah~üd senedi örneği) 
Leyli ebe talebe yurduna kabul edtlerek İstanbul ebe 

mektebinde okuyup mektepten çıktıktan sonra Sıhhat ve 
İçtimai muavenet vekaletinin göıtereceil yerde üç yıl mü
ddetle hizmet edeceAlml ve bu hizmeti tamamen yapma· 
dıiım veya tahsil sırasında ııhhi ıebepler dııında yurttan 
çıkarıldığım veyahut yurdu terkeylediğlm takdirde kendin} 
için hükumetçe yapılan masraflara ödemeğl ve bu taah 
hüd senedi mucibince benden istenilecek paralar için i:'de· 
mek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren yüzde 9 
faiz yü rütülmesini kabul ve taabhüd eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 
Yuka rda adreı ve hüviyeti yazılı olan .. . .... . ın 

bu h ahhütname mucibince fatzile birlikte ödemek mecbu
riyetinde bulunduğu her ders yılı için iki yüz lira olmak 
üz ... re bütün tahsil müddeti için ceman <300) liraya kadar 
para) ı borçlu . . . . . . • ile birlikte m(lt~selstl kefil ve 
müıterek mOteielsil borçlu 11faUle ödiyecejlm. 

Kef alın Adresi 

nur 

l'CRKı....;u 

Erza 'un nevi 
Süt 
Ekmek 
Pirinç 
Sabun 
Odun 
Maden kömürü 
Et 

Kilo 
3000 . 3500 
5000. 5500 
1000 . 1300 

500 . 550 
5o, 000 · 
5Ü, ÜQ(I 

2500 3000 
4 - 1 - 22t 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Susığırhk garnizonunun i htiyacı için 1440 ktlo taze fa 
ıulye, 1440 kilo sakız kabağı açık eksiltme ile alınacak
tır. Tutan 187 lira :!O kuru§lur. Muvakkat teminatı 14 li
ra 4 kuruıtur. Eksiltme 26 6 937 cumarleıl aünü saat 11 
de Su11iırhktakl komlıyona müracaatları 4 1 ·21 l 

~5 HAZiRAN ~37 

bayanlar, baylar! 
E lintzde hatıra olarak:1aklanacek öyle eakl re· 

• 

1 
1 
1 

~111111111111111111111111111111111111111111~ 
: Yoksullar Birliğinin Gardenpartisı t~ 
: Haziran Cumartesi Günü llkşamı 11 j 
;: türk Parkında Verilecektir. " 
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iyesi ve Raıvazmllnl: Balık~slr sa ylavı H. K~R~ 
Çakarım Genel Direktörü FUAT BlL'AL 

Baıım Yeri il Batın evi 


