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; = Sadabad Misakı Adı Verilen ltalya 
i''Tiirkiye Ve Amerika Birleşik .Devletleri~ Ademi Tecavi1z Muahedesine 
1 Umumi Sulh Ve insanlığın Saadetini fatih-~ Büyi1k Bir Ehemmiyet Veriliyor 
! daf Eden ideali Gütmektedirler. 5 Ankara, ıO(A A)- Harı-

~ '' - ciye Vekilimiz bu aabah 
4 lllcara, 10 (A .A.) - Bir Tahrandan Moıkovaya here 

llıı•rllcat. tarafından Türki· 
'' h•lılcında alınan br filt-
1111'- ••rayda göıterilmuı 
"''" tf~ ••ebeule Birleıık Aıne 
8 • Devletleri Cumhurreısi 
,.; Ruz•elt, Cumhurreısı 
._

11 
t\tatürke pek samimi bır 

._ •lıtup yazarak memleketi 

bı:: hakkındaki tyi hislerini 
ltl lr11ıı1 ve Atatürk t<uı 
~e a1nı samimi ıf ade ile 

a "lcGr etmlıtır. 

ket rtmitlir. 
Bağdattan verilen bir ha- • 

berde, Dün Türkiye Hariciye 
Vekilı ile Irak · İran ve Af 
gan Haricl ~ e nazırları ara
ı , nda imzalanan Dörtler mi· 
sakına, Tahranda müzakeıe· 
lerl cerytın ettlii aaraya iza· 
fetle Sadabad Paktı ismi ve 
rilecektlr 

İstanbul, 1 O (Husuıi > -
Şark misakının Tahranda 

Hazfrl* ıı Yltttır 
Parla, 10 (RadJo)- ltal 

yada mevcut demir f abrlka. 
lar1nın f aahyeti 11k11tarılmıı
ıtır . 

Hükimet, bundan baıka 
bir milyon ton butday depo 

etmektedir. BiUin bunlar 

ltalyada bir hazırlık baıla

dıiı kanaatini vermektedir . 

--.... ~-

Fransa 
N. l<uzvelt mektubunda: 

d '•'-eten kııa bir zaman. 
' 1'111, t1ttı r iyede meydana ge 

~rz::~m~:~:~d~u.uı~üyg:k Hatay mümessilini dıliıtiı~i 
' ''t ~ Pek çok ıayanı hay

tıtı 111uıatı görünce hl11et 
dttt levlı •e heyecanını kay· 

tırmlştlr Gazetcln, bu mi· ı lıtanbul, 9 (Hamal) -
ulun büyük t- hecnmiye- H. Ttvflk Rüılü. Araı Fraıa h6k0metl, Hata1datsı 
tinden ve Türklyenln, bu 

deleıeıl B. Darlcu1u dellı· 
llctea ıonra t6yle demlttlr: 

,.,, .. ICıJIQetli 1ah11yetinlzin 

~._"''ele ve plajde küçük 
-... lllla ile oraarken çekıl 
~olan reıimlertni ıeyret· 

itteki mühim rolünden ba- ı leler yazmaktad1rlar. ı 
==========~-=================== tirmittlr. Bunun 1erlne Fra•-

.... ~· bllba11a bahti, ar ol 

t~Q •lain ve benim bir 
oı..._ birbirimize mülaki 
fl'llldlc f ırıata bulacağımız 
.,1, IQt bir kat daha tak 
~ •tu. 

._, ~lr olan iaUrahat za =··-=-== ı:::====== 

t~:~~~~i·db;:::~:~::: 1 ! unçelindeki imar Ve 

Çin-Japon Harbi 
V e n i d e n Başladı .. 

iki tırıf arıımda yapılınlDözıkarelır bir netice •er
memiştir. hponlar hu~uda yani kuıvıtlır saı~ıtmiıtir. 

Nankin, 10 (A .A.) - Ja · 
pon ateıemilitt-ri Okldo 
Hariciye Nauretine giderek 
Kamping hldiıeal etrafın 

da g6ritımüıtür. Salahiyet· 
tar Çtn mehaflli mezkftr 
hadiseden dalayı Çinin ka · 

ratla muharebe ıaha11na ael· 
meleri üzerine bu aabahkl 

çarpııma pek lnıa elmuı· 

tur Yapılan uyufmıya tev

fikan Japonlar Yunftlnr ne· 
(Sonu ~i üncü ıahtfede ) 

ıanın Kahire sefaretbaDell 

müateıarı 8 Rayekara ta,m 
edtlmtıttr. 

-~ 

Mühim 
Bir 
ihtilas 

Viyana. 1 O (Radro) - S.
hık maartf mllte .. n laalıkıa
da 500 bin kuronluk thttllt 

ıuçundan takibat J•pll .. lr· 
tadır. t,,..._ &IJonunu seyretmek ı I "' h t p w 

cl11.._1 Bunlarla, sızın reıme- s a a rogramımız .. ' 
lltaı ~ olan manzaralara I ~~- 1 

~.:~QQ !~~:' 1::1"~7:: r unçeli mınlatasındali küllür ve ınsaaı isleri büyü~ 
.. ~·~~':'ı;·C·•·b··d·. m•k bir muvaflakiyelle devam etmeUedir 
''dıtlQ:lcikl bir~ ıevinç ile Ankara, 10 (A.A ) - Er lizımgelen tahsisatı ayumıt 
lt...._d ' ıamtmi duygu· zurum vilayetınde kültür bulunmaktadır . 
t-.s, •ıa •e mctdern TOrki 1 ve inıaat itleri büyük bir Ela:ıizde de büyük bir 
~ltı11 •lde edilen terakki ; faaliyetle devam etmektedir kız enstitüsü yapılma ktadır . 

tiyt<n mesul olmad ı ğı rıok 

ta l nazarında israr etme"te
dir 

Konoye kabinesi tarafın 
dan ıarfedilmekte olan me 
ıai neticeılnde Çin Japon 
münaıebatınan düzelebile-
ceji ümit edıldijl bir sırada 
böyle bir hidiıenin çıkm11 
olma11na Çin mehafilinde 
teessüf edilmektedir. Her 
halde münasebahn daha 
ziyade vahimleımeıine mani 
o lmak temayQ ü müıahede 
edılmektt:ıdir . 

Ademi Müdahale Ko
mitesi Son Kararı İn
g i 1 t e r e y e B ı ra k t ı 

~llttt dalcı takdirkar telak ı E d • .. f _ 
.... •deh d 1 f k l"d I rzurum a umunıı mu et .. ,... o ayı ev a a e .1• k b . 

11 
h 1 ._ . • 

'o ... llun k ld 'f lif ı ı nas e a Kevının, 
~'' lf.yt: dıiı~ıtı· a etttktenl Aıkale kasa merke-8 emıı ır: 1 t,lt ~ fırıattan lıtıfade ede zınde hükümet konn 

itti lrıtrika Birleılk Dev ğıyle beş sınıfla bır illrnku 
tı._~'1 b,tckındaki hayranlı lun, liasankale mcrkt:zınde 
11-.. ~•lcrer bildirmek ille hükumet konağıyle fenni 
'-'•tı 11'-•ııa bizim, iki m m mezbahanm, Ilıca nahiyeain 
~"lllUı umumi ıulh ve j de hükumet konağının te '' .d!~ ıaadetlnı iıtıh I melleri atalmııhr. ;Bu hafta 
"'tlat•dt •1nı ideali gQt- içinde Dum lu nahiye ve Hl 

'- Sıae b~· • ı niı kaza merkezlednde de 
,,, 'it ~ '•n e,,vel mülaki ol beıer ıınıf:ı mektt.-p!erin te 
"' bili) d . . 1 ~ old'-hnd e ıamım~ ar - meJlerl atılacaktır . Son iki 
~ıı ... ,,Pllaıı •,n. barıku1l~de l 1 ay içinde temelleri atalan 

•tuı o an ıevim ı ve 
~ .... "'' 1 ıah 1 T- ve inıaa va2iy11tıne giren 
'7td ı Jetlnlzl, ur· 1 

'- • ••llrrıl _ mekteplerin ıaym ylrn11 birı 
'-bı ıyacaf ım gu 

,,.._ tıızlılcla intizar edi · j bulmuıtur. 
~. j İstanbul, 10 \Hususi) 

lJ ...., "--- Tunçelinde yakın köyler bi 

rıarııı·dı·ye· ribirine br.ğlanacak ve her 
... ı köyde yatılı i k okullar te 

~• ılraimiz Samsun~a :::::::iı~:.·~· :~~;ül .. bür.:~ 
•t· 8 1 

• ~ (A.A ) Ha- : Hükumet 
tep aemimız dün 1 

1 
..... elmlftlr .. 

bu glbi iı1 erin 

~rmeai için Lü 

aarfetmekte Ye 

1 
Tü~k_!uşu 

Motörlü tayyare uçuş mek· 
tehi açıldı 

Ankara, IO(A.A.) Türk 
kuıu motör lü ta yare u., Uf 

mektebi tlün açılmııtır . 
T edrts müddeti üç aydır . 

Erzurum 
-----d!.ırc=;m;:::==::r 

Aş~alu denı i ryof unun 46 
Kilometrelik ~ısmı açıldı 

Nankin, 10 (A .A.) - Japon 
hükumetin Şimali Çindekı 
Japon kıtaatı tarafından ya
pılan faaliyete mani olması 
bekleniyor. Bununla beraber 
ihtilafın lamamile taafl)e
ıinden evvel hAdiaenln ıe 
bepleri hakluoda vaziyetin 
tavazzuhu zıuuri addedıl 

mektedir. 

Çın mehafll!nde bugünkü 
vaziyet n çok vahim ihtilat
lara yol açabllecegi gı2l en · 
mektedir. 

ik i taraf P'"k ın, 1 O ı A.A) 
Ankara , 10 (AA) Er kuvvetlerinin geri çtokt lmesi 

zurum · Aşkale arasındaki hükümlerini muhtevi muka 
hattın Erzurumdan iti ' vele tatbik mevklfne ıtr 
barca Karabıvık mevldine ınezden evvel muharebf' ıa 
kadar olan 46 kilome trel ık fakla beraber yeniden bat· 
kısımı tulcvıye edilerek bu- lamııhr. 

gün yeniden meraaimle açıl· Pekin, 10 ( A .A) -- Sallhl· 

mııtır. Jtttar re.mi ıabtlıetierln il· 

Parıı , l lJ (A.A.) Dün 
toplanan İspanya itlerine 
ademi müda hele komlteıl, 
ispanya ıahlllerinln lnglltere 
ve f ranaa tarafından kontrolü 
hakkındaki İngiliz • Fransız 
tekliffni ve lıpanyadaki mu 
harlp tarafların muharip 
hakkının tanınmaaını, Alman 
ve İtalyan teklıflerlnl red 
etmtı ve mütevaaaıt bir laal 
çareal bulmak vazlfe•ini ln· 
ılılereye tevdi etmtıttr. 

Roma, J O ı Radyo) -· la· 
panya itlerine ademi mü 
dahale komlteal, bugün öi 
leden evel aaat 1 J de Lord 
Plymuthun r yaaetinde lop 
laomııtır . Bu toplantıda; 

İ•alya ıeflri B. Grandi , uzun 
beyanatta bulunmuı ve Va 

lansfya bükümetinin , timdi 
ye kadar htçbir zamr.n kon· 
trola riayet elmedijini, mü· 
hlmmat buln ak için, herıe · 
yi göze aldıianı, hatta hi · 
dise bile çıkardı~ını söyle -
miı ve lngilterenln ıon za 
manlarda Fran11a ile bere 
ber kontrol bakkmcla it 

B Grandi 
eyledikleri tedbırlertn biç · 
bir fayda vermedlflnl tll•e 

eylemiıtlr. 

B. Grandi; Mar1ıl1a ile 
Katolonya ara11ndakl aaha · 

nın m6himmat kaçakcdıfı 

için bir ıabne teıkal eyleclı-

lini söyledikten aonra, lnıılta 
harp ıemilerlnln, açt.kla mi· 
cadele eden halka ı&ncler-

diği erzakın, cumhurl1etçl 
İspanya orduıuna teyzl edll-

dliinl beyan eyle•lftlr. 

' 

• 



SAYFA: 2 

Sinema Ve Artist 

Charles 
Boye 

Hususi Hayatı 
Charles Boyer Fransanın, 

{Lot) vilayetinde ( Figcoc ) 
kasabasında doğmuıtur. 

Ziraat aletleri ticaretile 
metgul olan babaaa daha 
ııenç yaıta, müthiş bir zeka 
eseri gfüıteren ojlu He ifli · 
har etmlye baılamışh 

filvaki Charles henüz al 
tı yaşmda iken çok uzun ve 
hatırda tutulma11 mütkil ıt

irler ve piyesler ezberlemiı
tlr . 

On yaomda babaSJm kay· 
beden Charles Boyer tahsi
lini ikmal için Parlse geldi· 
ğl zaman üniversiteye gir
melden vaz geçmit ve kon 
servatuvara yazılmıttar 

Oradan tam manA.sile mü· 

kemmel bir aktör olarak çı 
kan bu ıanatkir birçok mü 
hım plyeslerl temsil etmiı 
ve bllbıuııa "Könlgs mark" ve 
"Harp" f ilimlerinde çok bn . 
yük töhret kazanmııtır. 

Bu esnada se siz birkaç 
filim de çevlrml§~e de ken · 
dlıt artistliğini ancak sesli 
filim icadın.lan sonra gös 

termlıtir. 

Eo me hur fillmlerf 
lardır: 

ıun · 

Demir Kapı, Mnry Düııa · 
nın Davası, Mukaddes Yılan, 
Aık Ölünce, Operada Yan
ım, Çelik Ada, Ben ve im 
paratorlçe, Atmaca, Mayer
Ung Faciası, Çılgın Kan, Sa
dettir. En ıon Marline Diet 
rlch ile renkli olarak çevir
diği "Allahm Bahçe6i ,. fili 
mi de bir ıaheserdlr. 

Doğduğu tarih: Ağustoı 
1899 dur, 

Kaç doğumlusunuz1 S ze 
~ayatmızı anlatahm. 

27 Şubattan 5 marta ka· 
dar doğumlu olanlar ( iki 
tarih de dahil ) hiç umma
dıkları ıeylerle kar~ılatncak
ludır. Eski fikirler yeni 

f i k f r l e r e yol aç. 
mak için ortadan kalkacak
lar ve terakki birçok isti

kametlerden gelecektir Va
ridatlarmın çoğalması ıhu. 
mali vardır . Fakat, buna bazı 
ufak tefek manialar çıkacak· 
hı . 

Arkadaohkta, işlerde ve
Y" hizmetkar f§lerfnde kar
ıılaıacaklan ııkıntıları ciddi 
tekilde büyütmemek ıçın 
diplomatca hareket etmeleri 
lazımdır. Bununla beraber 
yıldızları gayet iyidir ve çok 
eğlenceli vakit geçirecekler· 
dır. 

Bu dotumlular tamahkar 
olurlar Romantik bağlılık. 
lar onlara aandet getirecek
tir. 

Nııanhların ·evlenme plan· 
ları bazan çok cüzl , bazen 
hlçbfr teehhüre uğramıy -
caktır. 

Marhn sonundan sonra 
hayatları daha tatlı geçecek 
tlr. Nikbin olmalıdırlar Çün· 
ki vakitler istedikleri gibi 
seçecektir. Ve gelecek 12 
ayda çok me ut olacaklar
dır. 

8. 8. 

il Popolo d' ltalladan : 
Neville Cha mber1ain İn 

giltere hükümeti re isi ola
rak söylediğ i nutukda; 
bugün Avrupada görüleo 
gerginliğe ltarvı büyük bir 
soğuk kanlıl ı k gösterilmesini 
ve gerek sözde, gerekse ha 
rekette fevkalade itidalle 
da vranılmarıını tavsiye etti . 
Bundan dah yerinde ve 
hakimane bir tasviye ola
mazdı. Eıcümle dedi ki: 

u Bu polltık vaziyeti an 
latmak için §Öyle bir teşbıh 
yapablliri7. (*) Bazı vakit bir 
adamın bağırmasiyle dağ

larda husule gelen fiziki 
ihtizaz hadisesi, bir kar küt
lesi muvazene&inl kaybede 
rek vadiye doğru ç:~ h"lin 
de yuvarlanmasına meydan 
verebilir. 

Neville Chamberlain sor
malıydı ki Avrupanın şu 

va'ıiyete d\ioüıüne daha bir 
çok adamlar bağırmıyorlar
mı? Ve mevcut muvazeneyi 
ihlale çalı§nn namütenahi 
elemanlar yok mudur?. Eğer 
faılst aleyhtarı cihanın ba· 
ğırmalarına ve yalanlanna 
bakılacak olursa bunlar de 
ğl l yalnız bir çığ faknt Av· 
rupayı kökünden harap ede 
cek bir badıre, yaratacak 
mahiyettedirler. 

Avrupeının semasında yük 
selen t ek ses değil, küfür
ler savuran bir koro sesidir. 
V c bu lcoroJ u Kremlin mu 
slklşlnasları idare etmekte 
dır. Gayeleri hu teovik file: · 
mindeki ka rgaşal ığı bütün 
Avrupaya y ymaktır Bu şe 

ktl harehet sulh ve müsale 
met maskesi altında alem 
oumul bir heyecan ve panık 
hali yaratmaktadır. Ortaya 
atı1nn yalanlardan ga)'e su
yu daha fazla bulandırmak 

ve üçüncü lnternotionel 
emellerini tahakkuk ettire 
cek bir hava yaratmaktır. 

Muhafazakar bir mebus 
avam kamarasında yanlı§ 

haberlerin gazetelerle in~aa 
unın meni zamanı gelip 
gelmediğın l gormak cesare 
tini göıterdt. Hükümel mat· 
buat hürriyeti namına böy -
le bir teklif ı kabul edeme 
dl. Fakat nazırlar teklifi · 
yerinde gördüler. Bu iıe ar 
tık yapılan hücumlara ta 
hnmmül edemlyecek bir va· 
zlyette bu lunduğunun ma 
ntdar alametidir. 

Şunu de ioaret edelim ki: 
Dünyada, büyük demokrat 
devletlerin matbuatı umu 
mlyetle yalanla, ya§ar, ya
lanla kazanır ve hergün al
çakça. yalan ticareti yapar 
Bütün mılletler de muhte lif 
renklerdeki faılst aleyhtar1 
matbuatımn yaptığı bundan 
baıka bir ey mi? 

Berlin ve Romanın son 
manhki anln~masından son 
ra bir iftira eriıi başlad1. 
lspanyol sahilinde bir hal 
yan Alman ablokasındım 

bahse-dildi. Uydurma. On 
bin İtalyan askerinin Mala 
ga ve Kadikıe çıkarıldığı 

söylendi, yine uydurma Is 
panyol milllyetperverlerlnln 
limanlarında kayna,an tn-

(*) Da,ğlarda bazan bir 
5aylıa bir çığw koparmasl . 
ıw sebep olabtllr, IJ11 ben· 
:etiş çok yerindedir. 
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glllz istihbarah bu haberin 
asılsızlığını pek ala bilir. Bir 
çok Amerikalı muhabirlerin 
vazifesi Avr';!pa haberlerini 
ti~ irerek kısmıazamı A vru· 
payı tnnıtmıyan ve Avrupa 
mukadderatı ile alakası ol 
mı yan bir f clsefe vermektir . 
Mesela elli bin İtalyan as· 
kerl Çtvitavekya limanmda 
toplanmık, İspanya cephe 
sink gıtmeğe hazır bulunu
yormuı ıaklinde icat edilen 
yalana ne denir. 

Tabii uydurma Hem de 
nasıl uydurma . Bundan da
ha ince fakat aym derece
de hilekar yalan1ara; Fren· 
111z m~tbuatı Berlin - Roma 
mihverinin faaliyetinden 
bahsederken, tesadüf ledilir. 
Bir çok makalelerde iki 
memleke arasında anlaşma 
mazlık olduğu iddia edil
mektedir 

Politik ve diplomatik ola 
rak uydurulan yalnnlar mü 
temadiyen faşist aleyhdarı 

alemi heyecana gUrmif ve 
o derece huna ah tırmıvtır . 

ki 1936 temmuzundan beri 
ancak Moskova emrindeki 
bir katil çetesini temsil eden 
Valiınsly hükümetini fspan· 
yanın resmi hükiimetl, diye 
tanatmıya muktedir eyi ol· 
muvtur. Eğer Chamberlainin 
dediği gibi ses ı ımdlye ka 
kar çığm kopmasını mucip 
olmamıı ise, bunun sebebi; 
eflcarı umumi münasebet
siz mana vralarle. idare edile 
mlyen Almanya ve İtalya 

nın metane ti dır Eğer A vr'u 
pa daha § ıddet l i bir buhrana 
girmemi§ bulunuyorsa, bu· 
nu, en 11on vasıtalara müra· 
centı henüz istememiş olan 
bu otoriter devletlere borç
ludur 

Buhranm tamamen holle 
dilmesi; baıkumandan Fran
konun muzaffer kuvvetlerini 
merkez cephesine nakletme· 
siyle kabildir. Ne vakit Bil 
bao gibi Madrld de kuşa 

tı l mış olacaktır . Madridi mü· 
dafaa edenler; maneviyatı 

kmlmıı askerlerle her biti 
baıka bir partinin 11ancağı
na hi~met eden bir halk 
kalabahğıdır . Kızıl matbuat 
"İspanya faşizmin mezarı 
olacak mı,. Baılıklı makale
ler yazıp durdular. Bunun 
akıi dsha çok ihtimal dahi
lindedir İspanya bolıeviz · 
min mezarı olacaktır. 

İki medeniyet tipi, iki el· 

han mefhumu l<arıı karşıya 

böyle mühim bir cephede 
tıavaıırken zaferin kati ola
rak bitaraf kalmayan f aılst 
ltalyadan olaca~ı inkar edile· 
rniyec ek bir hakikattir. 

Dünya sürat rs~oru 
Roına, 10 (AA) - Mu

ssohninln uçu1ı muavini yar · 
bay Allllıo Bizeo ve Düçe 
nio oğlu mülazım Bruno 
Mussolinl dün iki bin kilo 
lüzumlu hamuleyle 1000 

kilometre) ait dünya sürat 
rokorunu kırmıılardır. Elde 
etlikleri sürat ~aatle 423 
kilometre 618 metredir . 
Uçuş mahdut bir de.fre da 
hllinde yapılmı§tır. Eski re 
kor 380 kilometre 172 met• 
re olup 1935 senesi Eylü· 
lündenberi Bfzeoya nit bu 
lunmaktadır. 

•. -----. •. • .;r,;D! ... · ;.-,l(!l!lı.· .... :-:~·~ . ,. 
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a vl • 
1 

Teftişi devam edi~or 
Vilayetimiz 

Halkevlerinl 
çevresinde 

tef tit etmek 

~ .. ,...,....\.~ ..... ~ ; .. _._~r.: Jit.ı : .. .>~ ..... . 

···••&il• •••••• .. . ......... . 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

alk 
Trenlerin teMr saatle- : • 
rin~en niç1n haberdar i 

üzere bir kaç gün evvel şeh· • • 

rlmize gelen Kütahya aay- i edilmiyor ? : 
lavı B. Mehmet Somer ş~h : • j • Trenlerin ba:ı günler • 
rlmlz Halkevlni teftiş etmiı- : de telılrli gele/iyi Jıalde : 
tir· : bu lelılrin halka bi diril· : 

B. Mehmet Somer kaza : medi[jl gibi, ildn da eciil- : 
larımızde bulunan diğer Halk • l /' : 1 

· • meme! uzla izdihama • ı 
evlerini de teftiş etmek • d • : mey an vermede ve do : ı 
üure bugün Bürhanlye, Ay· : laysile· !talkı işinden : 

ICll l I ~I 
.J 

9,045 
Ağaç ~ir yangmda ~Ol ol~u 

Bir hafta kadar önce SıP' 
dırgınan Oüvertepe (Çorurııl 
nahıyesinde Kirazlık mevki· 
inde bulunan ormanda Gü 
vendere köyünden Ramaıall 
oğlu Mehmet adında birisi~ 
nin arı koğanı yakarkeo ı;e' 

bebiyet verdiği yangında bii 
yük bir sahanın yandıgırı• 
yazmııtık 

Hu yangında 22 hektarlık 
saha dahi\inde 19,045 blO 
çam ağacı yanarak kül ol· 

valık ve Edremide gidecek- : gliclitıden alikoymakladır. : ı 
ti • 11 muıtur. 

r . • Bu telılrler bazan ciörl • ı ----=>c::----

o 
Üğretmenf erinin na~ilf eri 

Kültür Bn banlığı ailevi 
veya ııhhi sebeplerle bir vi
layetten diğer bir vilayete 
nakillerini istemekte olan ilk 

i ıaate kadar çıkltğı halde : At/ i • 
: ııaziyel aslıabımesalllıc : ı e ızm 
: bildirilmemektedir. Bir : '/IA.. b k /arı 
: okuyucumuz bu lıall bize : ırıusa a a 
: çok ucı bir şeklldt an . : Bugün Edremltte, Bürtıs· 
• • e : latmıştır. okııyucumuznıı : niye, Ayvalık, Havrao ~ 
: bu actklı arılutışım srifun. : Edremit ıporcuları araııod' 
; larmuza geçiriyor ve bu : bölge piıiklet,atlettzm, te~i;: 
: halin de önüne geçilece_iji· il veleybol blrinclltk müı• 
: 11[ wıwyuruz. : kaları 1apılacaktır . 
• • 

mektep öğretmenlerinin mü "• •• •• •• •• •• •• •• •••• •• •• j Hal~evinde sinema racaatları etrafında tetkikle 
re baolamıştır Muallimlerin 
müracaatları 15 temmuzda 
bitecek ve ağustos içinde 
nakledilecek muallimlerin 
tesbitine başlanılacaktır. 

Dursunb~yde 
Kızılay 
Gecesi 

Dursunbey, ( Hususi ) 

1 Ka%a kaymakamı B. Tando 
ğan, Kızılay Kurumu ba§ 
kanı doktor Memduh 
Türkay, müddeiumumi Ce 
mil Akdoğan, sorgu hakimi 
Hüseyin Ersin , mal müdürü 
Hamdi Ercan, Jandarrna ku 
mandana Cebbar Tekin ve 
muhasebeihususlye memn 
ru Kadri Kaynağm bir ara 
ya gelmesile tevekkül eden 
heyet tarafından 7 7 - g37 
perıembe gecesi kaz me
murin kurulunda Kızılay ge· 
cesi yapılmıohr Ka2a erkA 
m, memurın ve halkın 

a 
~ı~an bir yangın 

Birgün ünce Ziraat Bnh· 
çesi civarında ~öyyerl ve 
çakıllık mevktinde gece 
yarısı büyük bir yangın çık
nuı ve bu yangın saatlerce 
devam etmiştir. Yangın bi 
lahare jandarma ve civar 
köylülerin yardımile daha 
fazla büyümesine ve yayıl 

masma meydan verilmeden 
tarla sınırlarına toprak atıl

mak suretile ıöndürülmüt 

tür. 
Hu yangında bir kilomet. 

ro murabbağı bir gaha 
içinde bulunan mera dahi • 
lindakl otlar yanmış ve bu 
arada meyva ağaçlarile bağ 
lar bir haylı zarar görmüıtür . 

Yangına sebebiyet verdiği 
anlaşılan Karaman köyün 
den Kadir adında bırisi 

yakalanarak hakkında ka 
nuni muameleye tever:ıül 
edilmiştir 

amp dönüşü 
Yirmi gündenberl Raııim 

bey çıfllğinde askeri kampa 
çıkan öğretmen ok ulunun 
kampı dOn ıona ermtıtır . 

Aktam Halkevl bahçesfO 
·ıe 

de evin sinema makinesi 1 
kültürel bir filim gösteri 
miıUr. 

Filim kalabalık halk tll' 

raf mdan aeyredilmtıttr. 
~-

Muamele vergisi 
Devlet varidatı araıııPM 

mühim bir mevki tutan J1Jıı 
1e 

amele vergisinin tarh 
11 

tahakkuk, itiraz ve terı>Y ti 
muamelelerinde kanurıll 0 
açık hükümlerine raiı:ı>~. 
aykm muameleler yapı1(11B
ta olduğundan Finans .. 

.. ült" 
kanhfı, tatbikatta gor ıe· 
noksan ve yanlıı mua111~eı1 
leri ayrı ayrı tesbit e r 
bir izahneme hazırlar111ft~, 
lzahname bugünlerde Fitı' 
teıkilatına gönderilecektir· 

Teşekkür 
~ 

Uzun müddettenberi çe 
11 

mekte olduğu hasta!1 ~;:ı 
kurtulamayarak dün goı fi 

b 111• 
nl havata yuman ba tı rı" 
cenazesinde bulunmak cı' 
zaketinl gösteren ve 3 

• ... , 
la rı mıza tıtırak eden ı; 0, 

ta teıekkürlerimln ıhla 1 ,ı· 
gazetenizin tava111utunu 

ca ederim· ıtlP 
Vilayet Matbaası rnilO~~O 

terinden İbrahim~ 

ittlrakle yapılan bu toplan 
h pek neıeli geçmiştir . Bil 
haaaa Kuruma yard ım ve le. 

berrüat hususunda tertibat 
alarak halkın coıkun hami
yetlerini galeyana getirmek 
suretile cemiyete hasılat le· 
mini tçtn hususi muhasebe 
tahsil memuru Taner, \'e 
maliye tahsilat ltfıtıbi Mu · 
harrem Keskinin büyük hlz 
met ve yardımları dokun
muotur. 

Ço irgemeKu U' 
a ıcı O ul~ 

Kurumun ihyası hususunda 
çok çal ııan doktor Mem 
duh Türkayı tebrik eder ve 
daha bü yül< muvaflakiyetler 
dilerf 7. 

Dursun~ey panayırı 
Dursunbey, l O (Hususi) 

Her sene inkişaf etmekte olan 
Dursunbe y panaylri bu yıl dn 
ağustosun onuncu salı günü 
kas ba kenarında ve me ire 
mahalli olan Sazçayırında 

açılıp beş gün devam ede 
cektir. Panaymn bu sene 
daha fazla rağbet göreceği 

ümit edilmektedir. 
Bunun için panayır hazır· 

lıkları ıimdiden baılanmıı 

bulunmaktadır. 

c c 
Çocuk Esirgeme Kurumu· 

nun Ankaradaki Çocuk Ba-
'"''' ilk okuldan dtplorn8 8 life 

olmak. Orta okul tle 

kıcı Okuluna bir Temmuz. talebeleri t~rcth edılır 16~1 Sıhhatı yerinde, tıh dan itibaren talebe kaydına 

ba§lanmıştır. 

Okul, yatılı ve parasızdır 
Tedrisat iki yıldır . Dersler 

hem teorik , hem de pratiktir. 

İkinci sınıfı başarıkla biti 
rerek diploma alanlar Çocuk 
Esirgeme Kurumu müessese · 

lerinde, hastahanelerde hasta 

bakıcı ve aileler yanınde ço· 

cuk bakıcı sıfatile çalıt1rlar. 

Çocuk llakıcı okulunı\ ya 

zılma ve alınma şartları ıun • 

tardır: 

ı 18 
olmam k, 

iyi olmak. ıe1 

2 Okula yazılmak fstlfel' e 

<Ankarada Çocuk Eslrg~~ 
Kurumu Genel Merkeıl "çt 

dile 
kanlığına) adresine 

ile müracaat etmelidir 1,.11 
kli o 3 -Kayıt için gere 

evrak: .. rıı' 
tıı.l 

Okul diplomaııı, ~e 

hüviyet cazdanı, eıhh'~1t'' 
h - -hal ılrıı 

aıı raporu, uınu 

beri, üç fotoğraf· 
Kayıt müddeti bir 

Aiustos iptidasnıd" 
kapamr 
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tl.atıraf ar: 

Sahıldeki ücler 
B k • 1 esliğimi kısa bır za-

rtıan l unutabilmek hevesi· 
e onu. Ziyarete karar ver
llltı .. v k b e a a ında yola koyul· 
~lJ·,· incir, nar, ayva aeaç· 
arı e d 1 .. o u o diyara düt· 
rtıuıtünı Alta yıldır has· 
retınt k k Çe tiflm, çocukluk ar· 
._ ııdıııunı . M ktepte bile can 
"llrdeı d b a ını verdiğimiz. 

oyu k .... k d 1 hı uçu , 1 i dormaz 
ı. ç Yerinde oturmaz bu ar 
llld 1 

d. 8 f 1 seneler sor.rada ken · 
•ne 1 ı ayrı mıı masasında bu· 

Ç&krtıanııttım . Kartıma tik 
1 an 

g"' l 0 dairenin ihtiyrr, 

81:-ı erı küçülmüı, bir baba-

~ sordum . Cengiz yokmu. 
l Olrndı ııahlldedir Bu 
._"rııanlar burada bulunmaz· 
ıtl d' 
dud 'Yerek kalın ıiğaraamı 
Ilı aklarına götürerek yürü 
~e koyuldu . 

di emen arka11ndan seslen· 
tartı Baba, baba .. Sahtl bu 

Ya uıakmı B .. 
ı '' kilometre diyorlar ev· 
at. Bı . 

t 211n hesabca bir saat-
ıın f l aza sürer. 

S * *: * ahıı· d tek ın üz yolundayım 
atlı b lıl ara anın yay gınr · 

arınd 
çın aıı, atın nal hemde 

gırak l d tnu ses erin en coı· 

bı,. 1' boğuk sesimle bende 
Yor larkıyı tutturmuf ııöylü 
dn ' arabaci 'e konu§muyor · 

eıb~ bile .. ihtiyarın dediği 
bir te.rnam bir aaat düz 

\'Yoldan akhk. 

efe 
1 
Cfll çlmenlerle, ırı göv · 

•at lncır ağaçlartle dolmuı 
ı\r~bkunıtu sahil göründü . 
l:ltt lltndan indim . Denizin 
1 llıırıa - - " b . k e t: YUrumuı ir 11 e· 

~ı, f • 
rıı,11 'nde ellerindeki ka-
Blllı~rı k&ldırıp indirenler var. 
aoı avluyorlar . Saiımda 
lıır, ' 1

rah açlarını tarıyftn 
klltıl 0 

dukca zayıf bir deli 

dullı 
1 8 lamla Cengizl sor· 

J.\ lll'ı 1 
dı~ırn ° duğumu, niçin ara 

yan, taımıyan kabime coı· 
kunluk ve ıevgi dolduruyor · 
dum Onlar.. Evet üçler 
kendilerine güzel ve güldü
rücü birer isim vermlıler. 

1 - Cüce: bu benim ço· 
cukluk arkadatım can kar · 
deıti. 

2 - Çiroz: orada tanıdı· 
ğım tirin güler yüzlü haki 
katta çok zayıftı . 

3 - Göbekli: aman ya
rebbi one göbekti. Bu gün 
bıle hayretteyim yaşı henüz 
20 ile otuz · arasında oll\n 
bu arkadaı 1 JO kila ona 
bazen aklın nerede diye su 
al soruyorlar, elıni ba§ına 

vurarak burada değil, tek 
rar göbeğine vurarak bura· 
da .. Der. Naaılıa neden 
kardeıim diye bilmi§tim . 

Güldü . Sizde günde iki 
kilo ekmek 1 O kap yemeğe 
göz koyar, dimağ yorarsa· 
nız .. Sorarım akıl nerede 
olur, demesinmi.. Güldüm. 
Kahkahalarla güldüm 

*** 
O sarı kumlu sahilin üç· 

lerlni, biraz olsun bikesllğl 
me neıe katan latkın çocukla 
rım. Bazen gönül co§arda 

ararım 

Gözlerimi o sahile can 
içen mavi denize dik r. 

Haliı coıuyor, taııyormu

sunuz. dıye feryat ederim. 
O an gözlerimde göbekli 

canlanır. içimi bir gülüt 
kucaklar. Gülerim . Keder 
terimden ıııynhr neıeye eö 
mülürüm. t~en o diyara .. 
Ne için ne emelle gitml§ .. 

Gönül )'ormuıken.. Bugün 
gamlı nnlarıma t selli bul-
mu§ . O hatıraları andıkca 
gülüyorum. Hatırladıkca gü-
leceğim . · 

Me/ımet Ali Kaymafl 

isviçreye gi~ece~ Almanlar 
Bertin, 10 (A.A) - l~veç· 

reye gitmek istlyen Alman 
laı ın, yalnız dört yüz mark 
döviz almaları tekerrür ey

mittir. 

Çin .. Japon 
Harbi 

( Sa§larafı 1 inci sayafda ) 
birinin sol, Çioliler de sağ 
sahiline çekllmitlerdir. 

MJlisler Çin kıtalarının 
tahliye ettıkleri ıehlrlerl it 
gal etmıılerdir. 

Pekin, 10 (A.A) - Ru sa· 
bahkl muharebe aradaki iti· 
laf mucibince Çin milisleri 
Vangplng şehrindeki Çin 
garnizonunun yerini almağa 
geldik 'eri zaman başlamıştır 
Bir yanlıılık eseri olarak 
milislerle Japonlar arasında 
çarpııma olmu~ ve bu çar
pıımada milislerden birf öl 
müf, dördü yaralanmııtır . 

Biraz sonra ıükunel avdet 
etmivtlr. 

Tokyo, IO (A.A .) Asa · 
hl gazetesi Pekinden aldığı 
malumata göre, Çın-Japon 

müzakerelerinin münkati 
olup muha1amahn yeniden 
baıladığını bildirmektedir. 

Şanghay, lO (A .A) -
Tokyodan bildirıldtğine gö 
re, Garbi Japonya ordusu 
na mensup bir farka Çıne 

hareket etmek üzere hazır 
bulunmaktadır. 

Japon ordusundaki b\itün 
mezuniyetler kaldırılmıştır. 

'?lliır--_ ....... 

Ademi müda
hele komitesi 
( Baotaraf ı 1 inci sayfada ) 

İtalya ıefiri, İtalya ile 
Almanyıının, bundan sonra 
kontrol i~lerine karı~mıya 
caklarmı ve Frankonun iş 

gal! altmda bulunan yerler 
deki gönüllüleri geri çekmi· 
yeceklerini söylemlttlr. 

Kayıp mühür 
Kobaılar köyüne ait res 

mi mühürümü kaybettim. 
Yenisini alacağımdan hükmü 

olmadı~ı ilan olunur 

Bürhaniye Kobaılar 
köyü muhtarı Ali 
oğlu Süleyman Çağ · 
la yan 

kı..ııGb 1 
sormadan küçük bir 

Cenkıeve koıtu.. Az ıonra 
0tltırı ~ ko ince vücut. Birde 
ile 

11 
' •ine §lfman Amma 

letlto~tnan bu gün bile göz· 
~ekt e Yer buldukca gül· 
~il' en kendimi men ede· 

.··===·===·===·---·---· ·~==· ... . . . . ·===·= .. •• .,. 1 

Otuın. 
111 Soma Li yit Kö .. r ~· l!I 
l·ı·ı Depoziterleri ı·ı·ı ı 

flvni Sağl!kçı ·- Pıhmet Seymen 
=====· . . . . ----- 4 "· . . . . ---·===·=~:;:"·•· 
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t ~erı fte orada oturan Kı7cağız anaemdan gizli, 

~ li1rtli~n delikanlıymıf .. a~na, flınahğa baılamıı .. Bir 
~tı. 1\ Zeynep daha kız- gün, Kadıköyde buluımağa, 

'1rıd .. be.dıköy vapur iskele- d d d 1 " ora an a a a ara gitme 
~e lrtnı b n llıun eklermı, . Bu ğe ıöz kesmişler .. Giderler 
~ ~Olrtttı adattı görmütı bunu.. a · 
~1i:tıd 1

' ardırıd it w İki gönül ç ı~ 1 d a g mege ... bir olduktan 
t 

0cuk k elikatılılar yaman .. 
•tı,,, Q ndırır gibi, kandı 

lieh . u kızları be 
'Cı ... ,. .. • 

~ltı •telikabttkat ... 
ı:- lik d " Bıçkınlalda zen 
~~ e , 
k~ Yt~l'le olur a . Eh arhk . 
-. t\ç- "llell'ısen cümbüoü O 
't lft etnıı,, kallem et-

illi 1. 1 •uz.ın aklına ... 

onra M ak c don y aya, 
yayan bile gldllır .. Neyte 
o gün de gelir.. Ve bunlar 
adaya giderler .. 

Kız güzel, oğlan güzel 
gayri ne yapsın el.. Sevir 
miıler . Önce ntıan. sonra 
düğüne tıöz kesmişler çam -
lar altında.. . Bu kadarını 

YAZAN: llalil Nedi Fıra/ 

ben de hoş görürüm. Sen 
bana bakmn . . Ben nrabacı 
yım amn, benim de bir oğ 
lum var .. Onu evde araba
cı gibi terbiye eder, 6okağa 
zengin ve görüılü müşteri 

gibi çıkartırım Neyse .. Zey

neple ogün tatlı bir söz kes. 
mişler. Fakat, gel gelelim 
gencın düzeni bozuk, dütün· 
cesl . çürükmüt daha açık· 
cası , kötü yürekli imiı vcs· 
ıelam .. Akvam olmuı. Ak 
tam bu .. Hem odada alııam. 
l-ley rengine can adadığım 

ada akıamı. .. Ben bir kere 

,.~~~~~~~~~~~ 

TÜRK DİLi 
Pazartesinden baıka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 .. 
Sayısı: 3 .. 

Günü geçmiı ıayılar 25 
kuru~tur. 

ADRES: - MEVZU-
Rejisör gayet titiz, haıln, 

sert bir adamdı . Ona mev
zu beğendirmek çok güçtü . 
Yazılan her eserde mutlaka 
bir hata bulur. ufı1k bir şey
den güzetim vazıları yırtar, 
beğenmez, bağırır. çağırırdı. 

Onun bu halinden herkeı 

usanmııtı 

Artı tler bile onun idare. 
si altında çevrilen filimlerde 
bulunmaktan son derece çe 
kinirler, filim biter bitmez 
hemen yanından uzaklaşır· 
lardı Bazan bir hiç yüzün 
den yamndl\ çalı§anları to · 
katladığı bile olurdu. 

Bıllhassa müelllflerden O· 
güst hiç bir eserini beğendi 
rememiıti Fakat azmetmit· 
ti , ona illa bir mevzuunu 
beğendirecekti Bunun için 
baı vurmadığı çare kalma · 
mııtı. Şimdiye kadar yaph 
ğı emekler hep boıa git· 
mif, arzusuna nail olamamış · 

tı 

Çok düşündü Ona eser
lerini beğendırmek için ne 
yapmak lazımdır? Nasıl be 
ğendiıecektı? Birbiri üzerine 
sekiz on siğara içti. Fakat 
yine kafasında Hejisöre ya · 
zılarını beğendirmek için 

bir çare ışığı parlamadı. 

Kendi kendine hlddetleni
yor, boyuna odayı adımla · 
yordu 

Nihayet buldu· Ona mü
rettep bir facia oynatmak 

Uzun boylu dü~ündü . En 
küçük ihtimalleri bile he 
sapladı. Ö lçtü, biçti ve ni 
hayet mükemmel bir dram 
hazırladı. 

Ama bunu ba~arabilmek 

çok güç olacaktı ve olduk 

ça da paraya ihtiyaç vıudı 
fakat azmctmı~ li . Her neye 
mal oluraa oleun rnutlalca 
yapacal<tı. 

Şapkasını . bastonunu ala 
rak evden çıktı. Mevzu bul 
mak için ekseriya uğradığı 
Apaı meyhanelerinden bir in 
de tanıdığı Emili aramağa 

baıladı . Bir iki meyhane 

nasılsa orad&. bir akıam 
seyrettim de günlerce, gün 

lerl sevmedim .. . Aktam olun 
ca Zeynep, içlenmlf .. .. Haydi 
geç kaldık . Vapuru kaçır 
mı yalım demiş".. O genç 
htermiı ki son vapur da kaç
sın .. Onun yerine keyfi ge). 
sin. Bak. Sen hele. Bak . 
Bek .. Bak ... Heygldl genç 
ltk hey .. Kendini hem gül 
dürür, kendine hem güldil 
rür .. · Böylece kızı oyalar. 

Dururmuı . Nihayet son va. 
purun kalkmasına yarım sa
at kalmıt Onlar da l&kele 
nln, yolunu tutmu~lar . Fa 
kat tam yarı yoldıı, çocuk 

birdenbire durmuı .. Üzerini 
aramağa koyulmuş . Sonra 
bir: 

" - Eyvah!.., Demiı .. Meğer 
çok kıymetli bilmemne 
taşlı altın kapaklı 
saat ve kordonu oturdukları 
yerde unutm sınlnr mı? . 
Unutmutlar değil, delikanlı 
usulcacık oraya sol<lamıı . 

Saf kızın, diltliucelerl, 

dolaştıktan sonra onu sevgi· • BALIKESİR TÜRKDfLf 
lisi Margrit ile baobaıa bu(. •• =-====~--..---.1 
du. 

- Vay, M Otzüst. Seni 
n~ yeller ath? Epldfr görün
mfiyordun~ 

- Ama yaptın ha. Epldir 
dediğin bir hafta içın mi? 

Bir hafta, beı giln hep 
bir. Bizi kendine öyle alıı· 
tııdın ki , iki gün görmesek 
göreceğimiz geliyor. 

- Teşekkür ederim, ben 
de Ö) le Hani siz olmasanız 
buralara adımımı bile at· 
ma.m 

Ve garsonu çağırarak şa
rap ısmarladı 

Biraz neıelendllcteo sonra 
Ogüst, yavaş yavaı Rl'jlsöre 
karıı muvaff akiyetalzllğinden 
bahsetmeğe başladı Ôyle 
tatlı ve heyecanlı anlatıyor· 
du ki, EmlllP. Margrlt çok 
a 'alcadar oluyorlardı . 

Kendilerirıden yardım gö 
rüp göremiyeceğlni sordu. 

Muvafakat cevabı alınca Re
jisöre oynatmak istediği fa. 
ela planını anlattı . 

Bunu her ıkisi de çok 
güzel buldular. Ellerinden 
geldiği kadar yardım ede· 

ceklcrıni ve bu o yun için 

lazım olan dtğer arkadaıla · 
rını da temin edeceklerini 
vadettiler 

O akıam Rejısör hiddetli 
olnrak stüdyodan çıktı. 

Otomobili fazla sürüyor, 
virajlardan sürati kısmadan 
dönüyordu. 

Yine böyle sürati azalt 

madan bir sokağı dönerken 
bir kaza yaptı. Bır genç kı 
zı hafif surette yaraladı. He · 
men arabayı durdurarak kı 

zın yanına koftu Yarasının 
ağır olup olmadığını, çok 
ıztırap çekip çekmediğini 

ıordu Ôzür •diledi ve araba · 
sına bindirerek bir eczaha. 

nede yaralarım sardırdıktan 

eterleımiı . 
" - Haydi gidip arayalım." 

Demlı. 

Tekrar geriye dönmüıler . 
Çamlara gelmiıler . Vapur 
da : 

- Düüüt demiş .. Artık 
ötesini sen bilirsin .. 

lıte böyle yolcum .. Son 
vapuru böy1ece çamlarda 
kaçıranlar, canlarına fpek 
sevda tülleri nıl , yoksa iğne 
siz ipliksiz pa tlsl<a roplar mı 
biçer, orasını bilmem. Fakat 

bildiğim bir~ey varsa. )'ol -
cum gecelerce bu yollarda 
Zeynep ha1lı o iUrdiğl cev 

heri ıuıyor. fakat, it itten 

çoktan geçmff, giden elden 

gitmittir . .. 
Hey Arabacı nereye? .. 
Çamlıcıya geldik be. 

yim. Seılenlyorlar .. 

Üsklldar iskelesi, çek . 

Genç mimar, eve yorgun 

dönmüı, kız kardeşi Sühey· 

liıyn, bazı trılimatı verdik· 

ten sonra 1 sına kapan· 

rnıı, aoyunmağa bile lilzum 

ıonra §ehrin tenha bira ha· 

nelerin birine götürdü . 

- isminizi öğrenebilir mi. 

ylm Matmazel? 

- Marı .. 

- Yaptığım bu kazadan 

dolayı beni af fedlyor1unuz 

değil mi? 

Niye cevap vermiyor· 
sunuz? Çok mu muztarlpsi

nlz? Doğru, hakhsınız.. fa
kat müsaade buyurursanız 

bazı ıeyler ıöyliyeceğlm : Fen 

çok sinirli bir adamım. Atel
vede bile; affedersiniz Mat· 

mazel. kendimi takdim et · 
meğl unuttum: Rejısör Röne, 

- Mersi, memnun oldum 

- Evet, atelyede bt)e 

maiyetimde çalııanların ufak 
bir hatası beni çok sinir· 
lendirir . Bu gün yine me
murlarımdan birinin müna
sebetsiz bir hareketi beni 
deh§etll sinirlendtrmi§tl . Bu 
asabiyetle otomobilimi nası) 
idare ettiğimi düıünmüyor· 

dum bile Fakat bu müe11if 
hadise bana bir den oldu 

Blraz sonra barıımalardı. 

İçtikleri ıapmanya genç kı
zın somurtkanlığını gidermiş, 

hatta bir az ıerhoş bile et · 

mitti. 

Şimdi R~jiıör Marlyi tel . 
kik ediyordu: Ondaki çehre 
artistlerini hiç birisinin ıl· 

masına benzemiyordu. Böy

le burun, aiız , çene , kat. 
göz birinci ıınıf artiıtlerln 

hiç birincinde yoktu Rejisör 
genç kııı tetkik ettıkçe tak· 
dlrden kendini alamıyordu. 

Hatta dumanlı kafuile genç 
kızı baka baka ıevmesinden 
bile korktu. 

İzzetoğlu 

(Sonu var) 

görmeden kendiıtni yatağa 

salıvermifti .. Kulaklarında 
hali arabacınm son eözlerl 
uğuldarken, ağır ağır göz 
kapakları kapımmıf, uyuya 

kalmııtı . 

Denizi ıever mtılo Fik

ret?. 
- Su . . Engin ıu . Rü 

yalı su sevilmez mi Zebra? .. 
Ama onun, kıyıları 

döğen, kocaman kocaman, 
korkunç dalgaları var. Ya 
onlara De denin? .. 

- Onlar mı Zehra? .. Bak 
dinle . Dalgalar kıskanç gön . 
lümün fırtınası önünde kö 
püren, haykuan ııevglmin 

çırpınıılarıdır .. 

Deniz. sevel dolu gönlü
me o kadar yakındır ki 
Zehra •. Ben denizi ıenln 

çılgın sevgiler yaratan ıöz . 
lerine benzetirim Fırtına

lar, kıskanç gönlüm, dalıa
lar çırpınan, fnllyen ıevglm 

SÜRÜYOR-



AFYAS 4 

Dursunbey Belediye 
Riyasetinden: 

f)ursunbey panaylri ağuatoıun 10 uncu sah günü ka· 
saba kenuanda ve meıin• mahalli olan Sazçaymnda açılıp 
beş gün devam edecektir. Her ıene inkiıafı görftlen pana
yırın bu ıene daha fazla rağbet göreceği tahmin edilmek 
te olup tabiatın bahteltiğl güzelHkler araamda kurulacak 
olan panayır mahalllnln tlmdideo hazırlıklarına baılan

mııtır. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Suıığırlık garnizonundaki hayvanatın senelik ihtiyacı 

için 130 ton kuru otun beher kilosuna teklif edilen 2 ku
ruı '75 santim ftat makamca p&ha\ı görüldüAünden ekıllt 
meal 10 gün daha uzaltılmııtır . Muhammen bedelt ·3900 
lira. muvakkat teminata 292 lira 50 kuruıtur . Açık ekıilt · 
meııı 23 temmuE-937 cuma günü saat 11 de ~u11ğarhktaki 
komisyonda yapılacaktır. Taliplerin ıöıü geçen gün ve ıa 
alte komiııyona müracaatları 

Balya ıcra Memurluğundan: 
Açık arhrma ile paraya 

çevrilecek gayri menkulün 
ne olduiu Doğanlar köyün· 
de tarla gayri menkulün bu 
lunduğu mevki, mahalleıl 

sotıağı numarası Balyanın 

Dolanlar köyünde köy ci 

varında ve değirmen dere 
mevkiinde iki parça tarla 

Takdir olunan kıymet : 
(118) yüz ön ıekız lira 

Arttırma yapıldığı yer, 
gün, ıaat: 5 Afuıtoı 937 
tarihinde perıembe günü ıa 
at 15 de Balya icra daire · 
ılnde. 

1 - lıbu gayri menkulün 
arttırma ıartnamesi 5. 7 .937 
tarihinden itibaren 936 13 
numara ile Balya icra dai. 
resinin muayyen numarası o· 
da heııkeıin görebilmesi için 
açıktır. f landa yazılı olan 
lardan fozla malümat almak 
iatiyenler, iıbu ıartnameye 

ve 936 1 J doıya numarasile 
memuriyetim ize müracaat 
etmelidır. 

2 - Arttırmaya ittink için 
yukarda yazıla kıymetin 

yüzde yedi buçuk nlıbetinde 
pey ve) a milli bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edi 
lecektir. ( 124) 

3 - ipotek aahibi alacak-

on betincl günü aynı aaatta 
yapılacak artırmada bedeli 
satıı iıtiyenin alacağına rüc · 
hani olan di~er alacaklıların 
o gayri menkul Iİe temin 
edıJmiı alacakları mecmuun 
dan fazlaya çıkmak ıartile 

en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edile 
mezae ihale yapılamaz. Ve 
ıatıı talebi düıer 

6 - Gayri menkul,,.ken 
diılne ihale olunan kimıe 

derhal veya verilen mühlet 
içinde parayi vermezse ihale 
kararı feaholunarak kendi 
ılnden evvel yükıek teklifte 
bulunan kimıe arzetmif ol 
dutu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, ve 
ya bulunmazsa hemen on 
beı gün milddetle arttırma 
ya çıkarılıp en çok arthra-

na~ihale edilir.~lkt lhale~ara· 
11ndaki_fark ve~geçen gün 
ler lçin ,.,. yüzde beıten hesap 
olunacak faiz veJ diğer za . 
rarlar~.ayraca:_,hükme hacet 
kalmakıızıo~memuriyetimiz 
ce ahcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133) yukarıda gös 
terılen 5 8 937 tarihinde Ba · 
lya icra memurluğv odaıın 
da itbu ilan ve göıterilen 
arttırma dairesinde satılaca· 
ğı ilan olunur 

TORKDILI J 1 TEMMUZ IJ7 

Devlet Demir Yolları üçüncü 8"~ ••••••lE•••••••JJ1a111•• 
işletme Müdürl'ID:ğünden: :f 

Muhammen .. edelleri ile mikdar ve evıafları ve ma 
halleri aıağıda . ya zıh depoların kömür tahmil ve tahliye 
ııleri 19 7 · 1937 pazarteıt günü ıaat l 5 de Bahkeılrde açık 
ekılltme usu\ile 3 üncü itletme blnatında ibaleıl yapıla· 

caklır. 

Bu ite girmek tıtiyenlerin hizalarmda gösterilen mu 
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettlil vesika· 
lar ve kanunun dördüncü maddeıi mucibince tıe glrmeğe 
manll kanuni bulunmadığına dair beyannamelerile komla 
yon reiıllğine müracaatları lazımdır . 

Bu tıe alt ıartnameler komisyon merkezi 
ma, Soma, Tavıanla ve Kütahya depolarında 

Tahmil tahliye Muhammen 
edilecek kömilr bedeli 

Kr 

ile Bandır 
ıörülebtltr. 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 
75 

iE • • 1 • • • • • • • • • • 1 Türkiye plyaeasında yü.kıek mevki kazanmıı olall 
Depoıu 

Bandırma 

Balıkesir 

Soma 
Tavıanlı 

Kütahya 

mtkdarı 

4000 ton 
3000 .. 
2500 .. 
4500 .. 

Lira 
1000 
600 
450 
810 
300 

45 
33 

60 
22 

= dünyanın en meıhur [ (Mil MA ROJ ) Kalbur fahri 

1. kasının mamulatı olan kalburlarmdan 4.5 ve 6 oum• · 
75 ı • ralı bütün ve iki parçalı büyük ba11lath makineler 
75 lf ticarethanem ize gel mittir. 
50 ı 1 İstanbul Piyasasından yüzde yir· 1000 .. 

4-1-257 •mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl .. 
il maktadır. 
• Bu Bir f-irsattır. Bu F1rsat Her Za-

1 
1 
1 
1 

Orman Baş 
Müdürlüğünden: 

~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 
it cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 1 = AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

li · Malzemesi Ve Rençber Al ''"'' 
Savaıtepenln Tılkılik kırı ormanından 150 kental ateı • Alım Salım Yul 

odunu beher kantali sekiz kuruı eaaa bedel üzerinden il .ı 

6 7 937 gününden itiharen onbeı giln müddetle açık ar- ••••11•• ,•lıi!ltit ······~-·~:... 
tırmaya konulmuıtur . Köy ahaliıinden olacak taliplerin ~ r::::4 tZZ~~ 
21 7 93i Çarıamba günü saat onbeıde yüzde 7.5 teminat l •I 
akçalarile orman idaresinde müteıekkil ıatıı kornlıyonuna 1 r~ 
bat vurmaları tlln olunur. ti 

' 4-1 272 1 'ı 

Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye No Cinıi Mevkii Uramı 

l 54 Dükkan Sandıkçılar Sahnlaar 
61 idman Y Gazi caddeıi 
51 Dükkan Y eıtlli Hiaariçi 
09 K. Beztrıan Börekçiler 
Yukarıda numraları yazılı Bf·ledlye alcarları 937 yılı 

için kiraya verilmek üzere on beı aOo açık artırmaya çı 
karılmııtır. Üstermeıt 28 temmuz 937 çarıamba günü ıaat 
15 de yapılacakbr. Taliplerin Belediyeye gelmeleri ilan 

olunur. 

• 

• 

Fennin Harikası 

V E · B O L 1 O~ 
Tatlı ııu yapıcı ve kireç temizliyen cıhazları ı~h· 

rlmiz piyuasına geJmıtlir 

Şehir ve kuyu ııularının kirrcinl ( O ) dereced• 
• b c~ gl eren ve kireçsiz tatlı ıuya çeviren u kıymeti 

ban değer ( v~bolid ) cihazları insanların: 

SJHHA Ti/\.'/ 
G ÜZELLIGINI 

SERVETiNi 
Muhafız olduğunu ııan eder YB takdırklr muhtarı• 

müşterilerimıze kendisini t ıkdim e~er. 
2-1 281 •• 8alakeatrde yegane sattı yeri: ıO 

lılarla diler alacaklıların ve 
irtlf ak hakkı ıahiplerintn 

gayri menkul üzerindeki 

------------~--------- 'ı :ı Hükumet caddesinde Zarball oteli kar1111Dda No· 

liiiiii;;Jg;;;;;-;-~-:-:-:--::=:::~-----'t = M. Hulusi Erdin tıcarethaneaidir. 
f>}4 f ~ ... ::::• t:S=..A 
· 'l_ı~ · ~M4ltHASl\N ·~R'.9\~RP\~ru ~~~""~1V· haklarını huıuıile f alz ve 

masrafa dair olan iddiaları· 
na ııbu ilan tarihinden iti 
haren yirmi aün kinde ev 
rakı m6ıbltelerlle birlikte 
memuriyetim ize bildtrllmele 
rl icap eder. Akıi halde 
haklerı tapu slcılııe sabit 
olmadıkça aatıı bedelinin 
paylaımasından hariç kalır
lar. 

4 -- Göıterilen günde 
arttırmaya lıtirak edenler 
arttırma sartoameıini oku 
muı ve lüzumlu malum•t 
aımıı ve bunları tamamen 
kabul etmıı ad ve itibar 
olunurlar. 

5 Tayin edilen zamanda 
gayri menkul Oç defa bat 
rıdıktan ıonn. en çok artın· 
na ihale edilir. Ancak artır
ma bedeli muhammen kıy-
metin yüzde yetmit beılni 
bulmaz veya ııatı~ istiyenln 
alacağına rüçhani ola n diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiı alacaklarının 

mecmu un elan fazla çıkmazlll 
en çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artarma 

on bet aOn daha temdit ve 

}\;,l t DEMİR HUWEVAf ~ r . E 1 k o·ı · :&~l.::B~~~~~i, '~ Hır ecimenn n üyü ı eğı: 
1 Satış Sürümünü Arttırmaktır. 1 
~ FAKA'f 1 1 Satışta Birinci Şart: ı 
ı "REKLAM,, OIR. 1 
1 Satacağınız Malınızı 1 
i Herhalde Reklam EJiniı·· I 
1 Vt~ Bıı lleklaııılarırııı•ı 1 (TÜRK Dil.İ) rıt• \ ' eriniı J 

i . TO R K O 1 L i J 
1 BalıkesirinBiricik Gazetesidir ur· t 
~ Her Yerde C}~':.:ı,~ 
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