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Mısırdaki Kapitülasyonlann ilgası işi· 
ni Görüşecek Olan Konferans Dün 

Mantröde Toplandı. 

14 NiSAN ÇARŞAMBA 1937 GÜNDELİK SİYASAL GAZETE 

---------------
Konf eran.s Dün Montröde Top-

landı. lngiliz Delegesi Bir 
Proje Verdi. 

Montrö, 13 (A .A.) - Mı-
11rda kap1tüli11yonların fl
gaıı meaeleıinl görüıecek 

olan konferanı dün Mootrö· 
de toplanmıı, ve reiıltie 
Mı11r baıveklli Na hu pa · 
ıayl ıeçilmlttfr. 

lnıillz deleıaayonu kapf. 

Taya re Piyangosunda 
Kazanan Numaralar .. 

IJ. Sloyadinovlç 
Belgrad, 13 (Radyo) 

KraJiçe Ma ri öğleden ıonra 
betle kral sarayında Türkl· 
ye Ba§veklli ile Bayan lnö· 
nü ıerefine bir çay ziyafeti 
ver mittir. 

Ziyafette baıvekil Mllan 
Stoyadinoviç, 8 Tevfik Rn 

General Ismtl Inöm1 
zır bulunmuıtur. 

Belgrad, 13 (Radyo ) 
General lımel in önü ref ak· 
atinde Hariciye vtklli 8. 
Tevfik Rüıtü Araa, B. Sto 
yadinoviç, münakalat nazarı, 
Ankaranın Yugoıla v ti çisi 
olduğu halde millet mecllıl 

Kanunun;.meriyete girmesinden sonra yeni teş~ilat rı· 
pllaca~ ve iş ~airesi ~adrasu da genişletilece~tir. 
Ankara, ( Buıusi ) - lı rlnln kanunun hükümlerin 

dairesi İf kanununun tatbi· den hariç kalmak için ifçl· 
ki hakkında fU beyanatta lerfn 1ay111nı azaltmalars 
bulunmuıtur: veyahut itleri parçalara ayı · 

Şimdiye kadar kımu · 
nun tatbikatına hazırlık kad- rarak muvzaalı vaziyetler 

ihdas etmelerJ, haklarında roıu ile çalııan if dairesi, 
haziranda kanunun meriye · 
te girmesi üzerine ihtiyaca 
klfi gelecek daha geniş bir 
kadro ile faaliyete geçecek · 
tir . 

iş kanunu hükfimlerfnin tat 
blkine mani olmayacaktır. 

Çünkü, kanun (on ldti 
Çdlııtırmayı lcabttthtn rra 

(Sonu üçüncü sayfada) 

200.000 
Lira ~azanın 
22.046 

Sonları {046) ile nihayet · 
lenen biletler yüzer lira mü
kif at alacaklar. Ayrıca : (0, 
2, 4, 6ı 8) ile nihayetlenen 
biletler iktıer lira amorti 
alacaklardır. 

40.000 
lira Kazınan 
30.937 

Sonları 937 ile biten bi
letler yüzer lira mük&f at 
alacaklar. 

200.000 
Lira Kazınan 

10 832 
Sonları 832 ile biten bi

letler yüzer Jıra mük8.f at 
alırlar. 

15.000 
21.430 

Son üç rakamları 430 la 
biten biletler yüzer lira 
alırlar. 

3.000 
Lira Kızanın 

21.381 
Hangi vilayette teıktlat 

yapılacağı meselesine gelin
ce; bu cihet henüz tesbit 
edilmemiıtir. Nerede it ha-

Habeşistan Hakkında Bir Sual: 

Vaziyet Memnuniyet 
Verici Değil mi ? .. 

Avam Kamarasında Sorulan 
Bir Suale Hükumet Mümessili

nin Verdiği Cevap .. 
Londra, 13 (A.A. ) -

Avam kamarasında Habeılı · 

tan itleri hakkında ıorulan 
suallere cevap veren hüku· 
met mümessilleri İngiliz huku 
metinin Muuolini onu da 
koruyor mu ıözüne bu su· 
alin tahriren verllmeıi halı 

cevap verileceAlni ıöylemlf 

ve fakat vaziyetin hiç 

memnuniyeti mucip bir ıe· 

kilde olmadıiını teıllm et· 
mittir . 

Bir yurtseverlik 
Ankara, l 2 cA .A.) - Er 

zurumlu bayan Sabriye Türk 

Hava Kurumuna 1200 lira 
teberru etmit ve kendlılne 

bir altın madalya verllmltUr. 

1500 Lira Kazananlar 
36.469 9.608 
6.589 35.937 
1 1 .03 ı 23,950 

30.002 

1000 Lira kızananlar 
32.215 9 918 
27.206 4.946 
28.476 37 121 

1 1 .830 7 .896 
32 290 25 212 

(Sonu üçüncü ıayfada) 

Nalıas Paıa 
tül&ıyonların flıaıı hakkında 
konferanıa bir projeye ver
mittir. 

T rıcki hı~kmda tahkikat 
Mekıika, 13 ( A.A. ) -

Troçkl hakkında tahkikata 
memur olan komlıyon Troç· 
kinin 1902 ıeneılnde ecne · 
hl memleketlerdeki faallye· 
tile meıgul olmuıtur. 

Kara Ve Yash Bir Haber: 

Büyük Ş a i r Hamidi 
Kaybettik. 

Abdülhak Himit 88 yaşmda hayırı gizlerini yumdu. 
Maılaket dırin bir iztırap iıindıdir. 

Ankara, 13 (A.A.) - Büyük Şiir Apdülhak Hlmlt 
d&n gece lıtanbulda ölmüıtOr. 

Bu ölüm bfttün tefekkor ve edebiyat aleminde ve 
ıonıuz bir acı uyandırmııtır. 

latanbul: 13 (Huıuat)- Büyük Şair Abd61hak HimU 
dün rece aaat 1 ,30 da 86 Y•ıında burada ha1ata ılSz· 
lerıni ebediyen yummuıtur. 

Büyük Şiirin ölüm(i bütOn edebiyat ve fikir 
ileminde•derln bir acı uyandırmııtır. Gazeteler bu ınn. 
kü sayılarında Himfdin fotofraflaranı ıiyah çerçeve· 
ler içinde neıtr hayata ve eıerleri hakkında yazılar 
yazmaktadırlar 

Büyük ölü için yarın (b .. eün) muazzam bir cenaze 
merasimi yapılacaktır. Buna att bir protram hazır-

lanmııtır. Himidin hayatı va eserleri 
Türkdili: 

ıUerlwm B. Hdmit 1851 yılrnda Bebeklt doğmuıtur. 
Tanzimat edebiyatı devrinin şdlrl olan Hamit, Ab
dülhak Mollanın torunu ve Hayrullah Ef endlnin oğlu
dur. Yedi sekiz yaştnda kollejcle okudu. Hô.mll Arabi 
Farisi; İnglllza, I•rasızca dillerine bu mekteple bü' 
yük bir muakla çalıştı Babası Tahranda sefirdi 
Bu münasebetle 11zıın yıllar da orada bulundu. · 

25 yaşında Par is stf ardi ikinci katipliğine tayin 
olundu. 

. B !Jdmll ıon devrede mebı~s seçilmişi/ Her şt
kılde yazı yazmıı, ı urk edebıyat tarihine SOLJı&ız 
eserler vermiıllr. cıSabzr ve Sebat» «içli Kız» isimli pi· 
yeslulnde lıalkw anlıyacağı güzel bir dlllt konuş 
muştur Hdmlt Garp edebiyatının leslrlle edtblyalı 
mızda büyuk inkll<iplar yapmıı bir delıadı. Eser-
lerinde yıiksek ~uygular, derin heyecanlar yeralzr. 

O edtbiyatlakl yciksek şahslyellle «Üstadı Azam» 
«Dahli Azdıırn üıwanlarznı lwzanmışlz. ' 

Türk edebiyatı Ham/din olümü ile çok değerli bir 
kalemini kaybtlml~tlr . 

Bir bLiyılk edip ve mıltı>f ekklrlni kaybedeu Türk 
uluıu bu ebtdf kayıp önünde nekadar acı duysa 11/ 
azdır ":/ ne 



SAYFA: 2 TORKD LI 

Bir Gezinin Notlan: 

A.vvalıkta Geçen i l i M i Z D E N H A·B le R LE R 
Bir Gün· .. 

Mezunlannm ders nallan 
Kültür bakanlalı ilk okul 

mezunlarına verilecek tu -
diknameler~ hal ve gidif 
ile jımnastik, müzik, ev ida
resi dersleri notlarının da 
geçirilaneıini kültür direk· 
törlüklerine bıldirmitlir. 

Ayvalıktan bir görlirziiş 

Valimizin 
Köylerdeki 
Tetkikleri .. 

Açık ve güneıli bir hava.. Deniz aakin Motörkoya Vali ve C. H Partisi Ba 
tkanı B. Ethem Aykut dün Ayvalık yolundayiz. ve çamlıia doiru yol alıyor. 

Şoıa yemyeıtl zeytinlikler 
içinde uzayıp ıtdlyor. 

Bürhanlyedf' k11a bir mo· 
la vermek iyi olacaktı. Bu · 

nun için durmuıtuk ki ge 
lecellmlzt haber alan Bür

hanlye öğretmenleri hemen 
etrafızı ıamimlyetle ıardılar. 

Beraberce Halkevlne gl · 
dildi. Bir ıaatllk bir lıtlra 

hattan ıonra tekrar yola 
dGttük. Şoaanın iki tarafın-

da köylere yaldatıyor, ba-

zılarının içinden reçiyorus. 
Bu ıüzel, münbit yerlerde 

liHabaJar flbi nahiyeler, 
köyler de birbirine yakın .. 

Birini ıeçmeden dtferi be
liriyor. 

Şoıanın orta11ndan reçtl
ıı Gömeç bGylk bir na
hiye merkezi.. Güzel bir 

ekutu, her ihtiyacı rıdrebl
lecek bir çarım var. 

• • • f • • • • • • • • • 

Ôfleye dofru 
ıtri yorduk. 

Ayvalıfa 

Dar ıokakların dönemeç 
terinde otobüı güç dönüyor. 

Bir araba, bir otomobil 

bu ıokaklardan ıeçerken 
karııdan bir yüklü hayvan 

ıelıe re~ilebllmeılnln imkanı 
yok.. Tere yüzü rerlye 

danmesl 16zıf!l .. Yaya kaldı 
rımlardan tek klıt ancak 
ıeçeblllr .. 

Buna mukabH bu dar ıo
kaklarda üç dört katlı klr
ıtr binalar yükseliyor. Bazı 
evlerin kartılıklı ba ikonların· 

dan birbirine geçmek bıle 
m6mkan .. 

Motörle Alabey adaeına 

ıeçerken Ayvalıfa bakıyo-

ruz Bir 11rta dolru yükıe
len kaaaba aahılde ıenit ve 

uzun bir kavil çizerek uza · 
nıyor. 

Alibeyln önünde muma 
vl denizin uzandıiı muazzam 
hır okulu var. 

Nahiyenin daha evvelleri 
on bet bin nüfuıu varmıt 
Bu miktar bu rün iki bine 
kadar tnmiı bulunuyor. 

Onun için. koca bir ka 
saba halinde olan ı.u 

nahi1enln ıokaklarında bir 
ıüküaet hava11 eılyor. 

Kaymakam 8. Hüınünün 
de bulunduiu Allbey oku 
lunda yemek deniz havası

nın verdiil tıttha ile yendi. 
Tekrar iskeleye indik. Bir 
mot6r ve bir yelkenli ka
labahiı.. Açık ve berrak 
bir haYa .. 

Ali beyin, bu büyük adanın refakatinde kültür dlrektörQ 
evleri &ittikçe küçülüyor. 

B. Emin Ergun olduğu hal -
iskelede dolaıanlar eriyor, 
kayboluyor. İıte Tavuk ada - de Btfadıca gltmtılerdir. B 

Ethem Aykut kültür direk. 
ıı .. Vaktile burada 
vuk yelitt rlyormut 

adada göze çarpan 
harap bina var . 

biri ta
Küçük 

bir kaç 

Üzerinde yalçın ve difc 
bir kaç kayanın yükıeldiği 

bir kara parçaıının bir az 

tlentnden geçiyoruz Bu dik 
kayalara kule gibi bir kaç 

ev yaılanıyer Evlerin etrafı 
yükıek duvarlarla çevrılmtı .. 

Ôireniyoruz ki burası vak 
tile bir tımarhane tmıı. 

Akıl hastaları burada tecrü · 
be edilerek teda vl olunur-

larmıt. O zaman bu 
parçası gözlerimizde 

kunçlaııyor. 

kua 
kor 

Çamlık Ayvalıfın tirin 
bir meıireıf . .. Tepe çamlar· 

la örtülü . Bu çamlar 

ara11nda yer yer zarif köıkler 

göze çarpıyor. 

Çamlığın önüne ıerpilen 

koy, deniz ve adalar ıoDıuz 

güzellikleri ıle rözleri çeki. 

yor. Deniz aenit bir kavtı

le çamlığı ardına kadar ku. 
tatıyor . 

SONU VAR -

Cevdet Demiray 

Yeni Adam 

törü ile birlikte nahiyenin 

yeni mektep inıa ~dilmekte 

olan bazı köylerine uiraya· 

rak bu okullar hakkında 

malumat almıılar ve dlier 

köy itleri üzerinde ilgilen· 

dikten ıonra akıam geç va· 

kit tehrimize dönmütlerdir. -Gelenler Gidenler: 
Baytar Müdürü B Behçet 

Tunçay İvrindı köylerindeki 

hayvanların ııhhi vaziyetini 
ıözden j'eçırmek Qzere lv 
rlndiye gJtmittir. * Cumhuriyet Mnddelu· 
muml Baımuavfnl B. Hilmi 

Çıl birkaç gün önce ıttUil 
Su11iırlıktan dün dönmüıtür. 

~ Gönen muhakemelerine 
yardım etmek üzere Göne· 
ne verilen aza mua vinf 
B. Kemal bu iti batına git
miıtlr. 

Orıı otulf arda fen bilgisi 
~erılerinin şa~li değişe

cek mi 1 
Orta okulların birinci, lk 

inci ve üçüncü 11nıflarında 

fizik ve kimya dereleri fen 
oilıtai adı altında toplu 
olarak gösterilmektedir. lla 
ber aldıtımıza aöre Bakan. 
lak bu deraleri önümüzdeki 
yıldan itibaren eıklsl gibi 
yedinci , ıekizincl ıınıflarda 
fizik kimya adı altında ay-

171 inci ıay111 çıktı . Bu rı ayrı okutulmasını düıün-

aayı ile ili.ve olarak Ana mektedir, 
tole Francenin {Eplkürün 1 , ..., 

bahçesi) adlı eserinin 3 üncü ~1~1rlırm yapllacat plinlın 
formasını veriyor. içinde lı - B ı dl 1 1 h ti 

t e e ye er mar eye ; 
mail Hakkının ( mtihan ye· IA 1 1 ht p an arı o mıyan te r ve 
rl. Travay, Sana niçin düı- kas•baların yapılacak plan· 
man olmadım , İlkokul prog 

ları için bir proıram hazn 
ramınm tenkidi, Estetık ne· 

lanmasına karar vermlıtir 
dtr, Hayatım) başlıklarile İmar heyeti bu programın 
baı makalesi, Şiir M~hmed ana hatlarını teıbit etmiı 
Aaklf ankettde Kerim Sadi, bulunmaktadır. 
Orhan Seyfi, Yuıuf Ziya ve 
Raif Necdetfn verdiği dik· 
kate çok değer cevaplar 
var. Ayrıca Hüıeyin Avni 
H Bozok, Adnad Cemil, Dr 
İzzeddinln makalelerini ve 
Andre Gide veeair ecnebi 

ı muharrirlerden yapılan ter 
cümeleri bulunmaktadır. 

Bu değeri& fikir ga zeteıl · 
ııl okuyucularımıza laf ılye 
ederiz 

Hıl~evindı ~u gece 
toplantı yapılacak 

Bu aün Halkevinde ıaat 
20,30 da Akbaı kahramanı 
tehlt Hamdi adına bir 
gece tertip cdilmittir. Bu 
toplantıda bir ıöylev veri
lecek. bunu müteakip tem
sil kolu tarafından bir ply~ı 
temıll olunacaklar. 

Pul 
Müfetlisleri mıh~emalar~e 
ve icra dairelerinde tet
~i~at yapaMlece~lerdir. 
Pul müf ettiı ve me-

murlarının mahkemelerle 
fcra dairelerinde tetkikat 
yapabilecekleri hakkında ala 
kadara ıu tamimi gönder· 
mittir: 

Pul tetkikatı yapmak için 
mahkeme ve icra daireleri
ne mfiracaat eden pul mü· 
f ettif ve memurlarına bazı 
adliye dairel~rine müsaade 
edilmekte olduğu cari mu 
ameleden anlatılmaktadır. 
Damıa Kanununun 58 

inci maddesinde "bilumum 
resmi ve hususi daire ve 
müe11eıelerle sair bilumum 
mahallerde pul tetkikatına 
memur edilecek zevatın 
vakit vakit tetkikat icrasına 
salahiyetli oldukları,. yazılı 

bulunmaıına ve resmi de
vatr tabirine mahkemelerle 
icra daireleri de dahil bu -
lunmaeına göre pul tetkiki .. 
ne memur edilen kimselerin 
bu yerlerde de tetkikat ya 
pabileceklerlnin bilumum 
mahkeme ve icra daireleri· 
ne tebliğ olunmuıtur. 

Aliiye müddaiumumiliüi 
Adliye vekllednce kend-

iline Aliiye mGddeiumumi 
itil teklif edilen ıulh hukuk 
hakimi B. Aıaf bu teklifi 
kabul etttilnl vekalete bil 
dtrmiıtir . 

• 
Lüzumsuz Resmi Ev-

rak Yok Edilecek .. 
-

Saklanaca~ ve yok edilece~ resmi ıvrı~ı tetkik atma~ 
üzere vilayet va kazalarda heyetler ııs~il ıdilece~Ur. 

Retmi evrak ve defter 
lerden lüzumıuz olanlarının 
yokedilme tarzı hakkında 

ki 19 9 1934 tRrihll nizam· 
namenin bazı maddelerini 
deiittiren ıu nizamname 
yapılmııtır . Hundan ıonra 
reımi evrak buna göre yok 
edilecektir: 

Madde 1 - Retmi evrak 
ve defterlerden lüzumsuz 
olanlarının yokedilme tarzı 
hakkındaki nizamnamenin 
ikınci maddcıinın birinci 
fıkrası atağıda yazıldığı gibi 
değlıttrilmtıttr : 

"Her vekalet -ve dairede 
ıaklanacak ve yokedllecek 
evrakı ayırmak için aza11 
üçerden az olmamak üzere 
birer heyet teıkil olunur . ., 

Madde 2 - Adı geçen 
nizamnamenin yedinci mad 
deılne aı"iıdaki fıkra eklen 
mittir . 

denin ıon fıkrasındaki tart 
ları haiz olrnak üzere vali 
tarafından bet klıiltk bir 
heyet ıeçUeceğl aıtbt kaza· 
lardakl evrak için de kay· 
makamın veya vekil edece· 
il zatın reisliği altında kay· 
makam tarafından ıeçilerek 
vali tarafından taıvlp edile· 
cek üç ktıtlık bir heyet 
tetkil edilir Adliyeye alt 
evrakın ayrılmasında ma· 
halli müddeiumumiıl veya 
hakimlerden btrlıi aza ola
rak bu heyetlere katılacajı 
gibi heyetlerin çalıımaıı 

aıraaanda tetkik edilen ev· 
rakın ait olduiu dairenill 
müme11lli de hazır bulun• 
rak tetkikata tıtlrak eder· 
Bu heyetler nizamname hO· 
kümlerlne iÖre enakı tel 
kik eder. 

Kaza heyetleri taraf ındell 
yokedilmek üzere ayrılao 

"Baıvekıiletçe ıeçllecek • kAfıtlar bir mazbata He bir' 
aza komisyon retıliğlnl ya · ilkte vilayete aıönderıllr· 
par... Vilayet heyetleri vilayet ıu· 

Madde 3 - Adı geçen heleri tarafından yokedll• 

nizamnamenin onuncu mad· mek üzere ayrılarak kendl-
dell ataiıda yazıldıiı ıe lerine verilen evrakı dolrd 

kilde deflttlril mittir· dan doiruya tetkik ed.ecelı' 
Vilayetlerdeki evrakı tet - 1ıtbi kaza heyetleri tarafıo· 

kik etmek için ikinci mad· dan aıönderllen evrakı dı 
--~--

ikinci defa tetkik eder yo~ Kültür 
Bakanhğı umumi müf attis

leri şehrimizde 
İki üç gündeoberl ıehrt 

mizde bulunmakta olan Kol. 

tür Bakanlığı orta tedrisat 

müfettiılerlnden B. Ekrem, 

8 . Doktor Celal, B. Ali Hi -

kmet ıehrlmizdeki orta de 

recedeki okullarda teftfı· 

lerde bulunmaktadırlar. 

RADYO 

14 Nisan 1937 ~arşambı 
Ôfile Neşriyatı: 
Saat 12,30 plakla 1 ürk 

Belediye 
1 

Ve hususi idara tahsildarlın 
ücrıtle istihdam ıdilecı~ler 

Tahıilat iılerloln ti.yık 

oldufu ehemmıyetle takibini 

temin için Maliye Vekale

tinde olduğu aibt memleke -

timlzde mevcut bütün bele 

diye ve huıuıi idarelerdeki 

tahıtldarların da ücretle lı 

tihdamı kararlaıtmlmıttır. 
t 

Binaenaleyh maaılı tahıl( 

darlarında maaıları ücrete 

çevrı!ecektlr . 

Bu yeni kararın tatbikine 

bu yıl ve mali seae batın

dan itibaren batlanacak Ye 

hiçbir belediye artık maaılı 

musikili. 12,SO havadtı, 13,05 tahıildar kullanamıyacakıar. 

muhtelif plak neıriyatı 14,00 Hu münasebetle D.ıhilıye 

son. 

Akşam Neşriyatı : 

Saat 18,30 Plakla danı 

musikisi. 19,30 Berk ve ar-

kadaıları tarafından man· 

dolin orkestrası, 20 00 Ne· 

zihe ve arkadaıları tarafın 

dan Türk muıtkiıi ve halk 

ıarkıları, 20,30 Ônıer Rıza 

tarafından Arapça ıöylev. 

20,45 Bimen Şen ve arka· 

daıları tarafından Türk mu· 

ıikisi ve halk tarkıları; saat 

ayan 21 , 15 orkestra: 
22, 15 ajanı ve borsa ha· 

berleri ve erteıl günün prog 
ramı 22,30 plakla sololar, 
opera ve operet parçaluı , 

23,0Q ıon. 

Vekaleti vilayetlere bir ta 
mim gönderen k 937 bütçe· 
lerinln de tanziminde bu hu· 
ıulla lcabeden tedbirlerin 
ahnmaıını bildirmiıttr. 

---·~:m.,........,=ıı==-

Zeytincilik 
Mütehassısı 
iz mire 
Gitti 

Vilayet zeytin mütehas
sısı B, Nizamettfn İzmir zey 
tincilik tıleri üzerinde tet 
klklerde bulunmak üzere 
dün İzmire gitmlıtir. B Ni 
zamettin tetkiklerinin neti-
ceslnl bildirmek üzere ora
dan Ankaraya reçecekUr. 

edtlmelerfnde mahzur kal· 
madıiına kanaat hasıl ettıfı• 

leri evrak için bir mazbal1 

kaleme alarak vilayete "' 

rirler. Valiler bu mazbata' 
farı tetkik ederek taavlp et' 

tikleri takdirde- evrakın Y~ 
edilmeıi mahallinde yapılı'' 

Valilerce tereddüt edllec~ 
evrak merkezdeki komlıyoll' 
ca tetkik ve bir karara r•p' 
tedilmek üzere merkezde~t 

ko~:::::::::i!erll::·ktıl~I 
maddeılnde yazılı eıul•'' 
vlla vet ve kaza komtıfol' 
larınca yapılacak tetkik ti' 

ra11nda nazarı dikkate •"" 
ı· 

mak üzere bu eauları " 
ıallerle tavzih edecek ıek~· 
de etraflı bir talimat kal• 
me alınacaktır . .. 

Madde 4 - Adı reç~ 
nizamnameye aıaiıd• 
madde ilave edllmlttir: 

"Posta, Telgraf ve Tel~ 
fon Umumi ldareılnln hetl 
defterleri ve nakde ve •1" 
ait bilumum evrak ve fi 
saikle bu nizamnamede 11 

zılı doıyaları hariç bir •",, 
retle iti kalmamıt ıe'j 
evrakının muhafaza madd 4' 
üç ıenedtr. Ozertndell . 
ıene geçmiı bulunan bu lı', 
bil evrak bu nlza111n•~, 
hükümleri dalreıinde •f'1 

ve yokedilir ,, t 
Madde 5 - Şurayı oe

1 
letçe görülmüt olan b&J "., 
zamname hükmü Re',.ı 
aazetede ba11ldığının er;,, 
aününden yürümeie baf -

Madde 6 - Bu nıı• ~ 
name hükümlerini icr• 
killeri heyeti yQrüt6r. 
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TORKDILI 

Bir Genç Kadının Ha- ' ıo Santim 
Kalınlığında 

yatını Mahveden Tablo Kar .. 

derd bu mesele hakkında 

"dokuz yaıında ilk evlenen 
Envfke verilen müsaadenin 
sehep olduğunu" söylemlt 
ler. 

Tam çeyrek asır gizli tu· 
hdduktan ıonra "Eylül sa · 
bahı., ilimli meıhur tabloya 
tnodellik eden Fransız kızı 
nın husuıi hayatı artık açı · 

la vurulabilmektedir. 
Çünkü tanmmıı re11am 

Pol Şabua !o\ imin model 
durmu"f olduiu anlaıılmııtır. 

Bu kadın, bu gün kırk 

bir yaıında bulunan ve ha· 
Ja güzelliğini muhafaza eden 
Parisli bir kibardır . fak at 
Yirmi bet sene evvel bu ta· 
blo yüzünden çıkan rezalet 
leri ve dolay11ile bütün ha· 
Yatını mahvedecek kuvvette 
dedikodular yapılmıı olma 
••nı hatırladıkça, hala yüzü 
kızarıyor. 

O zaman yapılan it•raz· 
lar, küçük deniz koıtümleri 
Rlyildtğl ve YÜcut güzelliği 

nln nmlmlyetle tebcil edil · 
dlfi bu devirlerde pek an 
••ıılamaz. Fakat 1912 sene· 
•inde 'Eyhil sabahı,, iıimlt 
bu tablo, Nevvorkta teıhir 
edlfıp te o zamanın deli do 
lu ıslabatcılarından Antonl 
l\omııtokun gözüne ilitince, 
ideta yer gök titremeğe 
baıla d ı. 

Komstok, hu çıplak vü · 
cut karıısında asabiyetinden 
ideta boğulma derecelerine 
ielrniıtı 

Fakat bu itte yalnız kal 
lbadı. Büyük harpten evvel 
kı &ünlere teaadOf eden o 
ırnanlarm mutaaaaıp birçok 
lc•dınlarını da pefine tak 
lrıııtı. 

Hunun üzerin~ bu çıplak 
te . 

•1111 mevzuuna artık enik 
0

1lu bailanmıı olan halk, 
•orrna~a ba,ladı: 

"Bu rezalet dolu tabloya 
llıodel duran kız kimdir? " 
b Akebtnde, bu kıza dair 
lrçok masallar uydurulma 

it baılandı. Çünkü tabloyu 

Ş)'Pınıı olan meıhur ressam 
•ba.s dahi, hakikati lfıa 

etmek istemiyordu . 
Şa.baa, bu ıırrı bütün ha· 

htınca mu haf a~a etmlıtir 
Bu gün sekıen yaııoa gt 

"Rlllı olan ve ıeaalz bir köy 
~\'' 
el •nde oturan reuam, ken 
lıtnı ziyarete gelen bir ga

let d ecfye bile ancak ıu yol 
' beyanat verebilmlıtir: 

) " - O kız, timdi kırk bir 
't•ndadır. 

~i Zengin bır Franıı7 gana 
ç <:iaıle evlidır ve ıevlmli üç 
Ocutun anuıdır Yirmi beı 

•erıe 
1 e•el olduğu kadar da 
ll~e it Yapılı deiildir artık. ,, 

(} esııarn Şabanın Mııdam 
el\re h ,6 1 

akkında söylediği 
do~ erin yalnız yaş ciheti 
~ ru idi. Kendisi fılhakika 
•rk bi 

evli r Yaııodadır . fakat 
'• olmadığı gibi çocuk an-

1 d d t,rrı a eğildi vücudda da 
duı on altı yaıında bulun 
lld lJ zamanlar annesi yam 

'ol k ş,b a.ra yüksek reuam 
ille :na model durduğu gü· 
İl " ekinden pek fazla de-
•;eınııtır. 

•hu Yet, Suzan Delve, o me 
~-~ tabloya model durduğu 
dil banlar anneıi d~ yanan 
bı.ı k ulunuyordu. Şu halde, 
d adar d- - . e uruııt ıerait içın · 

lllo;:tltrııı olan bir resmin 
)ord 1 neden gizli tutulu· 

u? 

lıte. ~ 
'Tladam Delve, Paris · 

teki zarif apartımanında 
Şibinkarahilar, 12 (A.A) 

- Fırtına bu gece ıona 

ermiıtır . 10 Santim kalınlı 
gazetecilere bu haklkatı lf 
ıa etmeğe karar vermiıtlr . 

Diyor ki: 
1 ğında kar düımüıtür. 

Nevyork Taymls gazetesi· 
nde neıredtlen bir istatistik 
buaıün Amerika Btrleıik hü 
kümetlerf dahilinde 15 ya
tından atağı 4,000 madam· 
cıtın bulunduğunu teyit et 
mektedlr . 

- Amerikalı Komıtok, 

meıhur tablo münasebetiyle 
dünyanın dikkatini benim 
resmim üzerine çektiği sıra 
larda, ben Paris sosyeteılne 
henüz takdim olunmak üze 
re idim. Hakkında türlü de 
dikodular yapılmakta olan 
tablo ile münasebetimi o 
nazik zamanda bittabi gizli 
tutacaktım. 

Fakat timdi, evet timdi, 
bunu söylemenin hiçbir ma · 
hzuru yoktur sanırım. 

O Komstok isimli Ameri 
kalının yaptığı benim ha 
yatımı mahvetmitli Yani, 
harpten evvelki zamanlarda 
hayattan ne anlıyorsak, itte 
o hayatımı mahvetmiıtl. O 
günlerde bizim ananelerimiz 
vardı. Sanata hizmet elmf'k 
de bu ananel4'!rden biriydi. 
Rezalet ise tamamen baıka 
bir ıeydi. 1 

lta 1 yan röneııansı esnasında, 
Simonetta çıplak olarak ıa· 
natkir Botıcelllye model 
durmamıı mıydı. Büyük Na · 
polyonun kız kardeti Potin 
BorgH de aynı surette me · 
ıhur heykeltraı Konovaya 
model durmuıtu. 

Size, Pot Şabaaa nasıl poz 
verdiğimi anlatayım . lııklar 
ve gölgelerin oyunu içeri
sinde a laca bir manzara ar· 
zetmekte olan reasamın ate 
lyesinde elbiselerini çıkarıp 

modelin durmasına tahsis 
edilmiı ıedde doğru yürü 
düğüm zaman fevkalade ıl · 

nirli idim Atelyeye benimle 
beraher gelmit olan annem 
mütemadiyen bana ılz söy 
lüyör ve benim fıkrimi baı · 

ka şeylerle meıgul edere~ 

asabiyetten kurtarmağa ça
lışıyordu. Diğer taraftan re · 

uam Şabasın karısı da atel· 
yede bulunuyor ve hafif ha· 
f(f piyano çalarak beni tes. 
kine çalışıyordu. 

insiyaki surette, bugün 
"Eylül sabahı,. iaımli tablo· 
da ıördüiünüz pozu almıı 
tım Ressam bağırdı : 

- Ôylı-ce kal! 
Bunun üzerine reasamın 

emrettiği ıekilde kaldım. Re · 
•im yapılmağa baılandı 

Resiıo bir çok kimselerin 
hala zannettikleri gibi Ane· 
ıi gölünde yapılmıı değildir 
Gül resmi sonradan orada 
ayrıca yapılmııtır. 

"Eylül ıabahı,. isimlı tab
loya kartı Amerikada uya 
nan itirazlar Avrupaya da 
aksetmlıti. lıte bu zaman 
larda re11am Şabas ile ye· 
min ettik. 

Bu resimde kimin model 
durduğunu asla açmıyacak· 

tık Bu yemini, bugüne ka 
dar hiç bozmadık. Fakat 
edilen yemine ve tutulan 
vade rağmen hayatımda bu 
tablodan haylı mütee11ir ol 
muıtum. 

Benim gençliğimin bir tü · 
val üzerinde teıbit edilmit 
olması bir Fransız erkeği 

nazannda o lcadar mühim 
değildi. fakat ben bir reza· 
letin merkezi haline geli 
yordum işte bu, beni efeli 
ediyordu Hundan bahset 

Kütahya , 12 (A.A.) -
Son günlerdeki ıoğukların 
aeticeılnde 1 O aantim kar 
yafmııtır. 

meksizin evlenmek ve günün 
birinde bütün dedikoduların 
meydana çıkma11 ve herıe 
yin doğrudan doğruya bana 
atfedılmeıi ihtimali karıısın · 
da ürküyordum. 

Ailem yese düımüıtü . Fa· 
kat nihayet benim hakl ı ol· 
duğumu takdir ettıler . Bu 
minval üzere yaıadık. Niha 
yet konservatuvarda gerek 
trajedi , gerek komedide bı 

rinci temsıl mükafatını ka 
zandığım zaman fevkalade 
müteselli olmuılardı. Bılhas· 
sa harp senelerinde ve da· 
re düıtüiüm zamanlarda sa 
hnede kazandıiım bir mtk· 
tar parayı geçim vautaları 
mıza ilave edebilmekliğlm 

çok ltimize yaramııtı 
Iıte o zamanlarda idi ki 

yeniden reaaamlara model 
durmağa baıladım, beni ta 
Holivoda kadar götürdüler.,, 

Suzan' Delva ancak son .. 
zamanlarda bir Kus ile ev-
lenmiıtir. 

Ana ve b&balarm buda 
talıkları sayesinde biçare pek 
vakitsiz evlilik iıkencelerJne 
girişmiılerdlr. Taymis: 

"Henüz bebekleri ıle oy· 
oıyan bu çocuklar aıünQn 

birinde aile ocaAına sokul. 
muılardır. 

l 4 ve J 2 yatındaki zev 
celer ne yemek plfirmek, 
ne dtkit dikmek, ne de ko 
calarının elbiseaini yamala 
maaını bilirler. Bütün kadın
lık marifetleri kocasıyle ya· 
tacafı yatağı serm'"!kle ye
mek ıofrasını hazırlamağa 

münha11r kalır ,, Diyor. 
Gene Taymis: " Hüküme 

, tin bu gibi evlenmeler aley· 
hine kalkıımaaı hiç bir fay · 
dayı temin 
demektedir. 

edemiyecektir. 

"Eylul sabahı,, 11imlt tab· 
lo bugün bir Amerikalı pe· f 

trol kralın1n elinde bulunu-

Çünkü bu çocukların ana, 
baba veya vasileri müsade 
edince kanun buna kanı 

mıyor. Bill&enaleyh yaptık 

ları itin neticesini heıap et 
miyen veya edemiyen ana 
baba mesuldur: Bunlar ço
cukları mahvediyorlar. 

Fakat kanun da buna 

müdahale edemiyor! 
Öbür taraftan alimler, 

doktorlar, münevverler de 
durmayıp buna bır çare bu · 
alunma11nı istemektedirler 

yor. 
-~-

Amerikada 
15 yaşmda 4,000 ~ız ev

lenmek istiyor. 
Nevyorktan alınan haber· 

lere göre, Birleılk Amerıkıı 

hükümetlerinden 42 sinin 
dahilinde küçük yaılıların 

evlenmesi artık çofalmakta 

dır. 

Bugüne kader bu mini 
mini karı kacaların 4,000 i 
buldukları heaaplanmııtır. 

İngiliz gazeteleri Amerika 
kanunlarının bu hususa dair 
verdikleri müsaade üzerine 

küçük yaslarda evlenmele 
rln devam edeceiinl yazı · 

yorlar. 

Bu kötü baılangıcı Evnik 
Cunated yapmııta Dokuz 
yaımdaki çocuk yirmi iki 
yaıında koskocaman bir 
ıeueriyle nikahlanmııtı. Bu 
haber ortaya yayılınca her 
tar(.! ftan Nevyork gazetele 
rine yağan telgraflarda ay · 
ni ıekilde yapılan nikahlar 
ilan edilmeie baıl~nmııtır . 

Guater eyaletinde Stanley 
isminde 25 yaıında bir de
likanlı 12 yaıında bir çocuk
la Sitilde 38 yaımda bir er 
kel< 14 yaıında bir kızla 
nikahlanmııtır 

Kaliforniyada eylülde ev 
lenen J 3 yaıında bir kızın 

dolurmak üzere olduğu, 
Virmtham ondört yaıında 

bir kadının ikinci çocuinu 
doğurmak üzere buluntluiu 
nu ve tik çocuğun yirmi bir 
aylık olmasına göre bir ke 
di yavrusu gibi olduğunu 

gazeteler yazıyorlar. 

Nevyorkun en maruf ilim 
adamlarından a vukad Kun · 

Çocuklarını bu kadar va 
kıtsiz küçük yaılarda e\'len
direnlerin de kendilerine mah
ıus bir z•hnı yet vardır Bun 
fardan ıayanı dıkkat olanı 

bu kötü yolu açan Evklnin 
anası gazetecilere ıöyledl~i 
sözlerdir. 

Kadın ıöyle demtıtlr; 

Ben de 9 yaııoda evlen 
dim. Bu bir anane. Gelin 
ile güveyi istedikten sonra 
baıkalarına ne? .. 

Fakat Skandili evlenme 
ler altında baıka birıey da· , 
ha saklanmaktadır İktisadi 
buhran, çocuklarını bu ka
dar erken evlendirmeğe kal · \ 
kııan hep fakir ve fukara 

I ~akımındand1rlar. Bunların 1 
çocuklarını tahsil ve terbi 
ye için değil hatta beslemek 
için bile iktidarları yoktur. 
Buaun l9in evlendlrme~I be· 
ladan kurtuluı aaymaktadır 
lar 

Amerika tıte bugün bir 
de böyle içtimai bir meıele 
karımndadır. 

---c:>~ c:.c:---

Gürbüz ~ocuk Müsabakası 
25 4 937 pazar günü Hal

kevinde gürbüz, süt, mama, 
oyun çocuktan araıında mü· 
sabaka yapılacak ve kaza 
nan yavrulara hediye veri · 
lecektcr. 5 Yaıına kadar gür· 
büz çocuiu olan ailelerin 
nüfus tezkereılle birlikte 
çocuklarını kaydettirmek 

üzere hergün saat 15 den 
l 7 ye kadar Bahkealrpalas 
bittıiğinde Çocuk Eıirgeme 
Kurumu Baıkanlıfına müra· 
caatları rica olunur. 

Balıkesir Çocuk Esirgeme 
Kurumu Baıkanhfı 

SAYFA: 3 

Balkan Antantı Tam 
Bir İ kişaf Halindedir .. 
(Baı tarafı Birinci sayfada) 

kütüphanesini , ve muhtelif 
parti teıkilihnı , millet mec 

ltsindekl gazeteciler kulubü 
nü gezmltlerdlr. Gazeteci· 

ler kulübünde hatıra defte · 
rini imzalam ı ılardır. 

TQrklye Baıvekıt ı bir saat 
ten fazla mecl iste kalmıılar · 

dır. Mecltıin takıimatı ile 
intizamını takdir etmiıler· 

dir. 

Belgrad, 13 (Radyo ) -
Baıvekil ve hariciye vekili 
Stoyadinovlç ile refikası 

dün akşam B İsmet lnönü 
ve refikaları ıerefine mükel· 

lef bir ziyafet vermiıtir. 

Ziyafette B. Tevfik Rüıtü 
Arasla maiyetleri, ecnebi 

elçileri bulunmuılardır 

Ziyafette Milin Stoyadl· 
noviç bir nutuk vererek Yu · 
aosla v • Türk dostluğundan 

bahsetmit ve yedi ay ka 
dar önce Türkiyeye geliıin 
den duyduğu memnuniyeti 
ıöylemtıtir. 

Mılan Stoyadinovlç kade· 
hini Ekselans Atatürk, 
B. ismet İnönü ve Bayan 
İnönü, B Tevfik Rü 
ıtü Arasın , 11hhatlarma ve 
Türk milletinin saadet ve 

refahına kaldumııtır. 

B. lımet lnönü verdiği 
cevapta Mtlan Stoyadinoviçi 
Türkiye Cumhuriyeti namına 
selamlamakla bahtiyarlık 

duyduğunu ıöylemlı ve iki 

dost devlet mümeııstllerlnln 

ziyaretlerinin barııın mühim 

bir Amili olduğuna itaret 
etmiıtlr. B. İsmet İnönü gö 
ster!len tezahfirat ve B Sto 

yadinovlçln dostane slizlerl 
içinde: 

- Söz 1erinlzfn bfitün Tür
kiyede ve bütün T6rk kalp 
lerinde inlaks edecef ine em 
in olunuz.,, De mitler ve Tü
rk Yugoslav dostluğunun 

büyük bir istikbal karııam· 

da bulunduğunu ilave ederek 

kadehlerini Sa Majeste Pi · 
yerin, saltanat naibi Prenı 
Polun, saltanat üyelerin in, 
Yugoslav yurdunun saadeti 
ve H. Stoyadinoviç tle refl· 
kalarınm sıbhatına kaldır 

mııtır. 

Balgratta bugün Türk ne
t is sanat sergisi açılacak 

Ayın 14 ncü günü öğte 

den evel saat 11 de Ata 
türkle , Prenıı Polun himaye· 

!erinde Türk nefiı &anatlar 
ve neırlyat sergili açılacak· 

tır. Açılmada B. İ smet İnö 
nü. Mtlan Stoyadinoviç. ga 
zeteciler bulunacaklardır 

Bu münasebetle kısa dal 
galı radyo ile Türk saati ile 
20 ye on beı kala Türkdilln · 
de bir konferanı verilecek· 

tir. 

Belgrat, J 3 {Radyo) 

Türkiye Baıvekill öğleden 
evvel Kral Aleksandrın me· 

zarına ve Yugoslav meçhul 

aakerintn mezarına birer çe 
lenk koymuılardır. 

Baıvekiller hayvanat ba 
hçesint ziyaret etmlıler, da. 
ha sonra askeri müzeye gl . 

dip eıkl uirı görmüılerdir. 

B. ismet lnönü Ata türkün 
tabii ceıamette bir resimle 
rinl müzeye hediye etmit 
lerdlr. 

Belgrad, 13 (Radyo) -
Bu akııım Türk elçlllAinde 
bir ziyafet verilmektedir. 
Ziyafetten aonra bir resiml 
&cabulü yapılacaktır . 

iş Kanunu tat~ikatı hazn
hklan .. 

l Baıtaraf ı birinci ıayf ada) 
hiyette görülen it yerlerine ) 
.de tfttblk olunacftktır. 

Bundan baıka bu vazlye 
ti haiz olmıyan v e mesela 
belki iki üç kiti tle iılettlen 
iş yerlerinin İkhsat Vekale
tince kanunun bQUin veya bir 
kuım hükümlerinin tatbiki 
lüzumlu görülenler olursa 
bunların da kanunun çevre· 
sine girmeleri için talimat· 
name çıkarılması leni ka 
nunun hükümlerindendir. 

Kanunun tartfatına ve 
muamelatına ait usu llerini 
ıösterecek nizamnameler 
hazırlanmaktadır. Bunlar 
on beı hazirandan itibaren 
üçer veya altııar ay zarfın · 

da peyderpey meriyete ko
nacaktır. 

Deniz i şçilerine ait olmak 
üzere hazırlanan it kanunu-

nun projesi üzerinde tetkik· 
ler yapılmaktadır 

Kanunun sigorta hakkın 
daki hükümleri fl38 ıeneıl 
haziran ayının beıinden ili 

baren meriyete girecektir. 
lıçl sigortaıının muhtelif 

~ubeleri içln çıkarılacak hu· 
susi kanunlar üzerinde de 
ayrıca tetkikler yapılmak 

tadır . Bu meyanda lf kaza
ları ve mesleki hutalıklar 

hakkında anketler yapılmak
ta ve ihıai malQmat toplan 
maktadır. 

Gazete muhabirlerinin 
hem f lkren ve hem bede 
nen çalııır vaziyette bulun · 
maları dolayıslle kanun hü
hümlerlne tabi olup ohnı 
yacakları meselesine gelin 
ce, bunların vaziyeti fikir 
ve beden İfçlleri hakkında 
çıkarılacak bir talimatname 
iltı hal ve teıblt edil~cek · 
tir. 

Yoksul 
anneler . 
kimsesiz 

çocuklar, 
Çocuk E
sirgeme Kurumu-
nun kanadı alflnda· 
dır. 

Çocuk/an kurtar
mak için senede bir 
lira vererek Çocuk 
Esirgeme Kurumu
na aza olunuz .. 

T ayrara piyangosu 
200 lira kazananlar 

16356 37396 3644 ,7012 
30353 3580 21782 ı 3861 
1231 30958 144~7 10411 
16011 19754 18343 21413 
21699 21212 1335 10408 
12632 37827 31520 31478 
11039 18266 35595 39427 
23709 32834 20097 35369 
2591 5 33441 29732 18628 
22873 
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Polonya Mussolini 
f ı~rl profesör oldu. 

Nafıa Müdürlüğünden: Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Hariciye Hıznı çe~ilecek mi? 
Cauneı, 12 (AA.) - Po· 

lonya Hariciye oaım Bek, 

Varıovayaya dönmek üzere 

buradan hareket etmfıtir . 

Parlı Sofr gazetesi mu ha· 

birine beyanatta bulunarak 

Hariciye bakanhlmdan çe. 

kllmek niyetinde oldufuoa 

dair çıkan haberlerin uy -

durma oldutunu ıöylemJı ve 

bunlar kati olarak tekzip 
etmittlr. 

- ................ 01 

B. Bek 
Romaya 
Gidecek 

V arıova, 12 (R•dyo) -

Hariciye nazırı B. Bek ma

yıı ıonunda Bükreıe gide 

rek ziyaretini iade edecek 

ve yazdan evel de Romaya 
uf rıyaca ktır. 

T acikist andı yeni hara 
hat lan 

Taclktatan Sovyet Cum. 
hurlyetfnln merkezi Stallna 
baciı mıntakanın dallık kı· 
ıımlarını baflıyan yeni yeni 
hava hatları, organize edtl 
mek üzeredir. 

Bu hatlardan bir taneıl 
Stalinabaddan hareket ede· 
rek hemen hemen baıka 
türlü gidtlmeıf kabil olmı · 
yan Cirıatala va.ıl olmak· 
tadır. Bu yolun uzunluiu 

Roma, 12 (Radyo) - Lo · 

zan ünlverafteıine mensup 

bir heyet Romaya g"lmif , 

B. Mu11olini tarafından ka· 

bul edllmlıtir Heyet refıl, 

B. Mu11oliniye fahri profe 

sörlük ve1lkaaı vermıtllr. 

Oamiryollarmm Elektriklaş
tirilıesi 

1937 sene.inden 700 ki· 

lometre elektrikli demtryo

lu lılemeğe açılacak ve bu 
ınretle elektirikll yolların 

umumi uzunluğu iki bin ki
lometreyi bulacaktır. 

Sovyetler Birliğinde en 
uzun elektlrlklt hat , Uralda 

Sverdlovak ile Ktzel araım . 

dadır. Bu yolun uzunluiu 

500 kilometreden fazladır 
Bu hat, bu ıene nlıan ayı 

zarfında tılemeie açılmıı 
bulunacaktır. 

Tom11k demiryolunun Bıe

lovo tle Novokuznietzk k11· 

mının elektrikleıtirilmeet ya· 
kında bitirilecek ve ııleme 
le açılaçaktır. 

Moıkova civarındaki bazı 

demlryollarınm elektrlkleıtl · 

rllmeal itlerine de f aallyetle 
devam olunmaktadır. 

300 kilometredir. ikinci bir 
yol da , Stalinabada ile 200 
kilometre uzakta Kalayıkum 
mıntaka11nın merkezini bir 
birine vaaledecektfr. 

Bu hatlar pek yakında 

tıletilmeie baılanacaktır. 

1 - Pazarlığa konulan tı: Bandırma yolunun 67 inci 
kilometreıtnd~kl Karadere köprüsü ile Su11ğırlık · M. Ke
mal paıa yolunun o+ ooo kllometreılndekı Yayaköy köp· 
rüleri Üzerlerine parke kaldmm yapılman "Parke tatları 

Kapıdağı ocaklarından olacaktır." 

Kaldırım inıaah bedeli keıfi 4188 lıra 77 kuruıtur. 
2 - Bu tıe ait ııutnameler ve evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme ıartnamesi . 

B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa itleri ıeralti umumiyeıl. 

E - Fenni ve huıuıt ıartname . 
F - Ketlf cetveli . 
lıtlyenler bu ıartname ve keılf cetvelini Nafıa dafre

ılnde aöreblllrler . 
3 - Pazarlık 29 Niıan • 937 tarihine ruthyan perıe

mbe günü ıaat 15 de Nafıa dalreıinde Komlıyon huzuru· 
nda yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için 314 lira 15 kuruıluk 
teminatı muvakkate vermeıi ve yukarıdaki iti yapabilece 
ilne dair Nafıa müdüriyetinden liakal ıeklz gün evel ve
ılka alınmuı lazımdır. 

5 - Teminata muvakkate ml\1 ıandığına yatırılıp Ko 
mlıyonu mahsuıunda para alınmaz. 

4 - 1 

Börekçiler mahalleılnde klln 480 lira bedeli muham
menll 3 oda ve bir bodrumlu e•lni 15 gün müzayedeıinde 
talibi çıkmamıı olduğundan 19 · 4 - 937 den 19 · 4 - 937 
tarihine kadar on gün milddetle uzatılmııtır. Taliplerin 
yüzde 7,5 pey akçelerlyle beraber 19 4 - 937 pazarteıl 
aOnil ıaat 15 de Defterdarlıkta müteıekkil komllyona 
fazla malumat lıtlyenlerin Milli Emlak MüdilrlüiOne mü· 
racaatları. 

- 1 

Bedeli Miktarı 

muham· Hektar Ar Metre Adet Cinai " Mevliti MQıte-

meni mllit 
Lira K. 

6 87 o o 1374 Tarla Köıeler bağları 

148 50 3 2 95 1 
" 

Aytebacı 

22 50 o o 150 1 Arsa lvrtndl 
696 00 o o o 1 Hane Martlı dört oda 

1 Ş Ç 1 A R A N 1 Y O R .• 
bir az avlu 

Yukarıda cinı ve eV1afı ve bedeli muhemmenleri ya 
zılı ıayrl menkullerden Ayıebacı köyündeki tarlanın iki 

ıenellk icarı ve diierlerlnln de temhken ıatııı 23 4 937 
tarihine müıadıf cuma ıünü saat 15 de Defterdarlığkta 
teıekkül edecek komiıyonda icar edilmek üzere 9 4 - 937 
den ·23 - 4 - 937 ye kadar 15 giln müddetle müzayedeye 
konulmuıtur. Taliplerin yGzde 7 ,5 teminat akçelerl)e bir 
ilkte komisyona fazla maldmat lıtiyenlerln Milli Em ilk 
MndnrlüğQne müracaatları . 

Soma Kömür madenlerinde amele olarak çalıımak İl · 

tiyenlere yevmiye 80 ve J 00 kuruı verilecektir. 

Jıçilere müracaat ettikleri gün derhal tı verilecektir fıle
lerlnde ka btliyet aöıterenlerln yevmiyeleri arttırılacaktır. 

Müracaat Ytrl : 
SOMA KÖMÜR MADENi 

123 4 - 1 
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TÜ RKDİ LI 
Pazartesinden baıka her 
gün çıkar. Slya1al gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 ,, 
Say111: 3 ,, 

Günü geçmit ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDİLİ 

~a;;:;;:;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiii;;;;;;;; ____ ...._J 

Oün~ü un ve za~ire f iatlın 
UNLAR: 

Aıgari 

K. 
55 Handıman 880 

60 .. 860 

70 . 830 

80 .. 760 

Azami 

K. 
890 

870 

840 

770 

BUGDA Y PİYASASI 

Yer li S ert 5,125 5,25 

Yumuoak 5,625 550 
Anadolu 7, 725 

Yumuıak 6,5 6,625 
S ert 8 . 7.25 7,5 
Mmr 3,875 4 

Arpa 3,75 4 

J 

E~er~~'J 
ıçın Lu3umlu[şyaLarı 

~adan liculı ·vf lmJ 

BizJe en eyi Boy~ 
YA.GLARJNJ . 

'Burada bula biH1:1oru3 
Biı. k. öyliı /erde , 
Pullu}\ ve f'.\enç her Dü~eniriı 

!fEp Buradan Aımi__ 

Kolordunun techlzatından iki kalem bak1r, üç kalem 
cllniye, dört kalem kantar paakül gemici feneri ve bel ke
meri ile mutabiyeden dört kalemden ibaret ihtiyacı açık 
ekıiltmeye konmuıtur Techlzahn muhammen bedeli (1887) 
lira (50) kuruıtur . Muvakkat teminatı (141) lira (57) ku
ruıtur. Mutabiyenin muhammen bedeli 776 lira 58 kuruı 
tur . Muvakkat teminatı 58 lira 20 kuruıtur. Eksiltme g6 -
nü 16 4 937 cuma günü aaat 1 O dadır . Bunların muhtelif 
cin• olma1ıLitibarile ayrı ayn da ihalesi yapılabilir. lıtek · 
illerin numune ve evaaflarını görmek üzere her gün ve adı 
aeçen gün ve ıaatte de ttminatlarile Kolordu 1atın· alma 
komiıyonu baıkanlığına müracaatları , gazete ilan ücreti 
müteahhfte aittir. 
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~ •••• iDii •••• IDU •• •• IKll • ••• noı •••• 
• • • • LCıtf en Okuyunuz .. i 
~ Bayanlar, Baylar!. ~ 
i E Unizde hiltıra olarak ıaklanacak öyle eıkl ;. ıiı 

~ 
ya büyütülmeıinin lcabil oJamıyacağını zennedtufniz E 
lıte bütün bu düıüncelerin aksini iddia ve lıbat : 
d

. • 
e ıyorum: • 

i!!i Ç ok t•ski ve yıpranmış resi ıult>ri lıiiyiik g 
• bir agr<i ıı<lisnıan fahrikasrnda karaka- • 
! lt·m, sepya, pastel ve yağlı lıoya olarak is- i 
- tenilen bo,·da ve sizi memnun edcct-k hir ~ 
Si! • GOi! 

~ 
şekilde hiiyi"ık olar<t k yaptırmakta)ını. ~ 

Resimlerinizde isteu.-ıı her değişiklik ya
pılahilir. 

~ Bayanlar için y~lğh boyalar hilhassa şa-
! yanı tavsiyedir. i 
• Eğer resimleri ııiz giizt>l olursa netice. • 

IDU Jer de pek güz.-1 ohu·ak geleeek ve beğeni- lij 

~ 
lecektir. : 

Siparıııer bir ay sonra iade edilir. Fiatlar pek ucuzdur 
_ Mesela: 30 x 40 ebatla kaı a kalem 275. yağlı boya 
• 350 kuruştur. • : Nümuneleri hergün mağazamızda 
- görebilirsiniz . Dl 

li!!S.• Saraçlar başında Cuma/, Hasan oğlu I' 
flBDULLflH ' 

@J •••• IDU ••·· UOl.-:!.!!-UDI •••• UOC•••• =~ 

~~~~~~~~~~~~~· 1 Har Tecimenin En IUyük Dileği: 1 
I Satış Sürümünü lrıtıımıktır. i t,AKA1' 

ı Satışta Birinci Şart: 
1 1\ 

ı "REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 1 Herhalde Reklam Ediniz.' I 
I \ 7e Bu Reklan1larınızı1 
1 ( TÜRKDiLi) ne Vt~riniz 1 

1 TORKDILi 1 
~ 1 Bahkesirin Biricik Gazetesidir 1 Her Yerde Okunur· 

·~~~~~~~~~~~'t?J, 

lyesl ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çakarım Genel Direktörü FUAT BIL'AL 

Ba11m Yeri İl Baıın evi 


