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Fransa - Almanya Arasında iktisadi 
ve Mali Bir Anlaşma imzalanmıştır. 

GÜNDELİK. SİY ASAL G A ZETE ON iKiNCi YIL BAYI: 10174 

Dahiliye ve Hariciye Vekillerimiz Çin HükQmeti Japon -
Moskova.ya Hareket Ettiler yaya K~rşı Hareket.e 

Geçmege Karar Verdı .. 
1ahran Görüşmelerinde 
Arasında Tam 

Hazretleri 

Türkiye - Iran - Irak - Afganistan Cin-Jap-on -ara-sm-~ı~-i ,-~ıiİifd-ava-m-et-me-kte-dir. Japon 
Bir Anlaşma Temin Edilmiştir. Şehnişah kuvvetleri Pekin istikametine doğru ilerlemektedirler 

Misak Mümessilleri ne HiJmayun Nişanının Londra, 12 (A.A.) - Ja- kinden Roytere btldlriltyor. 

Birinci Rütbesini Vermiştir.. pon hükumeti tarafından l Pekıntn bütün ıtrateJık 
neıro lunan tebliğde ica p eden 1 yolları üzerinde alilacele 

rı 4.nkara, 12 (A.A) - Ha. 
d cfye Veldlimfz dün Baku· 
p trı., Üahillye Vekilimiz ve 
•ru G l ~ ene Sekr~terfmiz de 

t ~loreloftan Moıkovaya ha. 
' et etrnıılerdir. 

lu 4rı.kara, 12 (A. A.) - Do-
1 lblıakıoın lmzaamdan 
onra d~ 1 V le ort nazsr l arlciye 

le e lllıntz:ın batkanhfmda 

~ 0~1ey halinde topJanmıt ve 
'llltı 1 l 

tıklan müteaddit mülakat 
larda tam bir görüt birliği 

nin müıahede edildıil bıl 
dirilmektedir. 

Haricıye vekilimiz paktın 
imparatorluk ıaraymda im-
za.ana muvafakat etti 

ğlnden dolayı Majt>ıle 

Şehniıaha heyetin tazimat 
ve ıükranlarım arzetmtı ve 
Majelle Şehniıah dört dev-

let müme11illerine Hümayun 
oııanınm birinci rütbesini 
ve Tahrandaki Türkiye ve 

------------------·------! 1 bütün tedbirlerin almdığı ve ı siperler tesis edilmittlr . Se-

Irak 
Irak elçile rine de bu nıpnın -
bire_r madalyallnı tevdi ey· ffü~umeti f ılistinin ta~si-
lem ıttlr . ı 

Irak Hariciye veztrlde de mini protesto etmiştir 
legelerden h er birine mua 
hede yi imzaladıklan kalem Londra, 12 <A.A) - Irak 
leri bir hatıra olarak bedi· humeU yükıek Arap komi · 

ye vermltlir . 

Çine asker sevkedilmeğe 1 yrüıef er yalnız Çın aaker
karar verildiği bildirilmekte / lerlyle yüklü olan kamyon

dır . iare burutabdlt edflmftUr. 
Diğer taraftan Şimal i Çınde Japonların yaklaımaeına 

çetin muharebeler cereyan ! mani olmak için demlryolu 
ettiği , Çın hükumetinin de Ja· bir kaç kilometre üzerinde 
pon lara kartı hareket et atalmııtar . Japonlar da Fen· 
meğe karar verdiil Nankin gtay yakınaoda ayna tedbir 
den haber verHmektedir. leri aJmıılardır. 

Pekin, 12 (A .A .) - Dün Pekin. 12 (AA.) - Çın 
letı rn:ıa amıı olan dev· 
ı_,. '"hı rnQıterek menfaat 
leı b.I •llkadar eden nıese· 

er h -.le akkında görüı· 
telif •e hareketlerini 
de I etmek maksadıle dört 

Fransa Kontrolü Kai
d ıracak mı ? .. 

teıi tarafından gönderilen 
tefgrafa cevaben ftlisUnln 
talulml projesine iUaaz ve 
kraliyet tahkik komisyonu· 1 

nun raporunu proteıto etmekte 
olduğu ve Fıl istln ta
leplerile taeanüdü izhar et · 
mekte ve Araplarla teırlki 
mesai edeceğani bildirmekte 
olduğu Kudüıt en bildırillyor. 

Wangplngden çekilen Jepon demlryolu makamah, Japon 
kıtalaranın tekrar aelme§e kıtaatı yüklü ikt trenin Ti· 
hazırlandıkları hakkındaki yençinden geçerek Fenktal· 

ıayia Doroıef ıehrlnde bü· ye vardıklarını ve Fenstat-
yük bir heyecan tevlit et · den de muhtelif tıttkamet· 
m ittir. 

•et h ._11 arklye na zır l arından 

~ .. '•kkep bir konsey teıkı. 
ev b "- e u konıeyin ıenede 

-.,, tı, btr defa Cenevrede 
it Ltbut konıeyin tay in ede-

lord Plumouth ispanya hadiselerinde ingilteye yapılan 
~ücumlan şiddetle protesto etmiştir Povayt Emirl de ayni ıe· 

klJde cevap vermlıtır . 
vlr lco, Jerde toplanmHına 

ile ~ey baıkanJafanın ııra 
lct fıan.Jrak·lran ve Tür-,, ... 
"•E •rlclye Nazarları ta· 1tad 

Londra, J 2 (Radyo) - le· 
panya lelerine ademi mü. 
dahale komlteılnin, bugün 
toplanma11 muhtemeldir. 

'-llıttr an lfa11na karar veril· 
rı le Hu protokolden son . 
tırıf 00•ey halen Türkiye 
•e •nelen it1ıal edilmekte 
hıhı;:ıa ı ayında Türklyeden 
C,.._

1 
I edecek olan Milletler I 

lt,._ htt konıeyf izalıjına l 

Son haberlere aöre. Fran

aız hüku met i, salı gününden 

itibaren kendi hudutların 

dan kontrolü kaldnacaktır . 

Fransız hükümelln ln notası 
pazarteıl ailnü ademi mü
dahale komitesi riyasetine 

lb, ıı. veril mittir. b11 b. ınıet gchterılmeıtne ve 
l,,n;t11ıetlifln müdafaasına, 1 

•o11 ' dil azalık müddetinin 
U1td b 

Londra, 12 (AA ) 

Ademi müdahale komitesi · 
nın dünkü toplantısında 

muhtelif memleket mümes
ıilleri hükümetlerinın nok · 
tai nazarlarıDJ müdafaa et · 
tikten ıonra umumi müza 

kereler olmuı ve ıu neti 

ceye varılmııtır: 

''"'•U a u azalığın alfabe 
teç.._' antant azalıklarına 
"''•ı eıı tanı tedbirler alan 
btrıaı~' lranın namzetllfl ıle 

•le A '-',._1 vrupa ve Aıya 

f,,.d ~lceu olan Türktyentn 
'-'111,' 1 

f •aliyetlerinin deva 

Gter, '1 lnık&nı bahıetmek 
'e)l"d illetler Cemiyeti kon· 
~I , el kendlıine yarı dal 
t t. ık 't temini için tek-
b •eçn . 

lı telcı ıneıını teklıfe ve 
'1111,ll lftn müdafaasına ve 
~~,,, er Cernıyetl pakta çer· 
) ili" 
'~ti._. rubu daireılnde 

~•ıtad 11 
olan bu paktm fm· 

t't , ... c 
"' '"htıra · ernıyet Genel Sek 
'eı._, , •rı haberdar edil 

.-ara 
~ .. ~ r verm i ıtır 

lıı ''• ı 2 ( t S>t.~t ' A.A ) . Do 
' •rıırı 1 d 

d 11.,., d rnza11n an ıon-
' , e il 

' S>tltt en resmi te bl i ğ-
tıı lt1 d • 
~ •ırad, ort memleket 
~lbı '-'evcut samimi ve 

d,.. l!ıGn•llel:etten olduğu 
:d,t\ " t e h b e r 1 i k 
~~kı,,,:, lerek rnenf aat itti· 

b dı~ ._ "e gerek sulha 
.. , "•im ~ -

llıı. '-'-dııı Ilga azmetmıt 
14dQ "ları k 

.. ~ teYft a rdeıçe teıa 
1 '-1)etı eyliyen dostluk 
'-~d nderı -it '-h rnulhem bu-
'~ "e T h ''\ •e l'·· a ran, Al gan, 

'"ltr lltklye Hariciye 
L. ·· 1b.ın ı 
~tt, rak bapekili 

• b•k•nı ile yap-

l ~ lıpanya ıahıllerlnln 
münha1ran Fran1a ve Jngil 
tere tarafından kontrol 
edilmesi hakkındak i Fransız 

lngiliz teklifi kabul o lun 
mamıttır 

'> İspanyada ki muha -

rib haklarmın tanmmaaı 

hakkındaki Alman İtalyan 
tekltfı de redo' unmuıtur 

Komıte Hollanda delege 
sinın teklif ı ve lngilız bükü 

metınlo de "-abu1ü üzerine 
müteva11at bir tarza hal bul 
mak vazlfeıılni İııgıltneye 

tevdı eyl~mtıtir 

Komitenin tekra r toplana. 

cağı ümit olunmaktadır 

Londra, 12 ( A A ) 

Ademi müdahale komiteain 
de lngllfz de legesi Lord 

Plumouth ispanya haJi~el e
ri ınünasehetile lngiltereye 
karşı y11pılan hücüml~ri 

protesto etmlf , A iman - ltal 
yl'ln tekl ifler ini cerhevlem lş 

ve gönüllülerin geri tı lınmn 
11 lüzumunda ıararar göster · 
miıUr. 

Londra, 12 (A.A.) Eden 
Avrupa hükumet merke%1e-

rinde bulunan f nılltz ıef ı r 
lerini ademi mQdahale ko
miteıince fngıl tereye tevdi 

edilen vazife hakk ııı da n ez· 

dinde bu l undukla rı hül~ü 

metler arasmda bir anket 
ya pmaja memur etmiıtır 

Eden ayni zamanda Lon · 
drada bulunan ecnebi se 

flrlerin ln ekserlslle bu hu 
sus hakkında görüıecektlr. 

Söylendiğine gdre, İspan 

ya limanlarının kontrolü 

hakkındaki proje suya düı· 
düğü takd irde bir deniz kon · 

troluna iıtlrak edip etmfye· 

ceklerl üzerine bitaraf dev 

letler nezdinde iıtimzaçlar 

Japılmaktadır. 

Almanya -
fransa aıasmda mali ve 

iUisadi bir anlaşma 
Parlı J 2 (A A) Fransız-

larla Almanlar arasında bu 
sabah Pariete tfcari ve mali 
itillflar imzalanmııtır . 

Romanya 
Krah Parise gitti. 

Pariı, I "!. (A A.) - · Ro 
manya kralı hariciye nazı · 

rlle birlıkte Parise ıelmtıtir . 

Eğe Gümesi Atletizm 1 

Mü abakaları 

Pazar günü (dremit, lyvahk. Bürhaniye, Havran atlet
lerinin iştiri~ila (dremitte yapılan müsa~ıkaf ar 

ço~ ıli~ah oldu . 
Türkspor Kurumu Bala 

kulr l ölge-ılnin tutıp ettiği 

Eğe gümeli a tletizm St'çme 

müsabakaları pazctr güoü 

Edremltte yapılmııtır . 

Edremid. Ayvn lık, Bür 

haniye, Havra n a tletl erinın 

lştirakil e yapılan seçme 

müsabakalara \ ok alakalı ve 

gü1e l olmuştur 

Seçm e müsabakalarında 

al nan neticeler ıöyledh: 

100 Metre: Edremicl ld 

manyurdundan Süleyman 

birlnc ı ayni kulüpten Şe · 

fik ıkinci, Bürhani) e idman· 
o yurdundan Pahattin üçün · 
cü . 

200 Metre: Edremid ld

ma nyurduodan Sü levmo n 

birinci, ayni ku lüpten Şevki 

ik inci , Bürhanlye ldmnnyur 

d undan Ne vzat üçüncü 

400 Metre: Ed remld fd · 

menyurdundao Şevki bir inci 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Tanklar ve ıahra topla · 
lariyle mücehhez 5600 Ja 
pon askeri Fengtaydan ce

nuba Pekin latıkamettne 

doğru hareket etmlılerdlr . 

Londra, 12 (A A ) - Pe· 

lere müfrezeler hareket et· 
llilnl bildiriyorlar. 100 ka

dar Japon aakerl Pekinin 15 

kilometre kadar batı ılma· 

lfnde bulunan Şa1fn11an ra· 

( Sonu Uctncl ıayf ada ) 

;r ransada DahiliVaziyet. 
Karışmağa Başladı .. 

1 

Dun Pariste binlerce otel ve uızinonu kıpınmaıı ~ü
kumeti müşkül vaziyete düşürdü 

ı 
Pariı, 12 (AA) - Otel , 

lokanta ve gazinolar müı 

tahdemininin~ytırın ilan et· 
meğe karar verdikleri umu· 
mi grev, hükumet erkanını 

yeniden düıündürmeğe baı · 
lamııtır . 

1 

8aıvekıl B Şotan, bizzat 

müstahdemin cemiyeti ida 
re heyetlle konuımuı ve 
serginin devam ettı ği bir 
zamanda böyle zararla- ha 
raketlerden tevakki olun· 
muma tavaıye eylemiştir 

Bir itilaf hasıl olmadığından 
geç vakit greve" karar veril 
miıtir. Yarın, binlerce lo 
kanla ve gazino kapalıdır. 

Pariı, 12 t Radyo) - Lo 
kanla, gazıno ve kahve-
ha ne ler müstahdem ininin grev 
kararı , vaziyeti fenalaıtı~
mı~t ı r . 

Binlerce müstahdemin, 
çalııtıkları müeaeeaeleri zorla 
ltııa l etmek teıebbüıünde 
bulunmuşlardar G~ç vakit, 

hükumet tarafından ıtd 
detli tedbirler almmııtır. 

Büyük caddelere zırh lı 

otomobillerle süvari polis 
kıtaatı ikame edllmfıtir 

Paris. 12 (Radyo) - Baı 
ba kan H Şotım, bugün hal 
ka bir beyanname ne§ret mio 
ve mali projenin iyi bir te · 
kild P. tı t bik f'dilm esi iç in 

Fransız milletın i n ha mi yet 
ve vatanseverliği elden bı· 
rakmama11 lizımıeldillnl 

zikrederek, yent proje ile 
' Fran11z baztnesloe 10 mil

yar franklık fevkalade bir 
varidat temin edilmekte ol· 
dufunu bildlrmfıtir . 

Parlı, 12 (AA)- Eko dö 
Pari gazetesi, halihazırda 
vaziyet hakkında yazdığı 

bir makalede, Franıada eı. 
aslı bir değiıildik olmayınca 
vaziyette salah husule gele· 
miyeceğini kaydetmekte ve 
halk cepheıine htlnad eden 
hükumetlerin muvaffak ola · 
mıyacaklarını ilave eylemek· 
tedir. 

Donanmamızın 
ltalya 
Ziyareti •. 

Roma, tO ( Radyo ) -
Bütün gazeteler. Ada tepe 
ve Zafer torpitoları ile bir 
kaç denizaltı gemisinden 
mürekkep bir Türk fJlosunun 
yakanda ltalya llmanlarmı 
ziyaret edeceği haber veril · 
mekte ve bu huıuıta uzun 
m a ka leler neıretmektedirler. 

Gazeteler. Akdenfzde gün 
g eçtikçe daha kuvvetl i bir 
donanmaya aahlp o1ma kta 
bulunan Türkiyenin, İtalyan 
l imanlarına göndermekte 
olduğu bu filo ile uada,1 
mevcut doıtluiu bir kat 
daha kuvyetlendlreceflnl 



SAYFA: 2 

Sinema Ve Artist 

Marie Beli 
Hususi Hayal! 

Bu güz.el ıanatkar, Fran
ıanın (Gaakonya) lcörfni ıahl
llnde doğmuıtur . Anneıl 

Fransız, babası lrlandalıdır . 
K6çük yaıtanberi dansözlü· 
fe heveı etmlt olan Marie 
Beli, evveli. Londraya git· 
m•ı. amcaa1nın deliletile bir 
tiyatroya glrmtı ve böyle· 
ltkle aahne hayatına ahlmıı 
tır. DanıözlOk yaptığı ti 

yatroya aıelen bir Franıız 

tiyatrosunun mOdürü ona ak 
trlı olmaıını tavıiye etmlt 
ve Parla konıervatuarına 

ılrmeılne delllet et mittir. 
Zaten pek zeki ve yaratı
lııında artlll ruhu taııyan 
bu gilzel yıldız bundan ıon 
ra mütemadiyen yükselmlı· 
tir 

ilk ıe11lz filimi "Veda Val 
ıi.dlr (Henry Rou11el) in ida
re.ende çevrllmlttir. 

Seıh fellmler içinde en 
meıhurları tunlard1r: flgaro, 
Ô~düren Adam. Çılgın Macera, 
Talih, Delt Gönüldür Mme, 
Marie Beli bir sene evvel 
Mıııra ve latanbula kadar 
devam eden uz.un bir ıey· 

yabat yapmıttır. Bu ıeyya 
hali eınaaında M111rlı (dar· 
ıum Paıa) iımlnde zengin 
btrtılle evlen mittir 

Mamafl bu yükıek ıanat· 
kir ıahne hayatından ayrıl- ı 

Von Nöyrat 

İngiliz Valde Kraliçesinin 
maiyetinde nastl çahştı 
Alman hariciye nazırı Ba 

ron Fon Röyratın, İngiliz 
valde kraliçeıf Marinin mai· 
yetinde uzun müddet çalıı

mıt olJufunu bil•yor muy 
dunuz? 

Baron Fon Röyratın, kra 
ilçe Mari maıyetlnde çahı· 

maaı bundan kırk küıur se· 
ne evveliılne, yani o vakit 
ler aıenç bir Alman prenıell 
olan kraliçe Marinln 1893 

te Dük dö Y orkla olan izdi· 
vacıodan evvelki bJr devre· 
ye aittir. 

Kralice o günlerde anne 
ve babaaı dük ve düıea dö 
Tekle birlikte Almaoyanın 

Ştutgart ıehrinde yaııyan 

prenıeı Mey dö Tekdi. Ba
ron Yon Nöyrat ise sarayın 
muhafız alayına mensup bir 
babittl 

Bir gün sarayda yangın 

çıkh Muhafızlar işe müda 
hale ederek sarayda prenıin 
aile efradiyle maiyet ve hi 
zmetçİlerlni kurtardılar. 

Prenıeı Mey kurtulmuıtu; 
fakat avluda durup da koca 
ıatoyu büyük bir oburlukla 
yalı yan & levle• i ıeyrederken 
gözleri yaıla doldu. Odasın · 
da kızlık çatının bütün aziz 
hatıraların" merhametsiz 
ateıtn saldırmasını bekliyor 

mamıttır. 

Doldqju tarih 1902 dır 

Kıç dağumlusunuz? size 
hıyıtmızı ınlatıhm 

1 
du. Bunlllr Avrupa kral at

ı ıe~erlnln kendi yıldönümü 
munasebetıyle her sene gön 
dermit oldukları hediyelerle 
çerçeve it tablo ve fotoAraf · 
lardı. 

20 Şubattan 26 ıubata 
kadar dofumlu olanlara 
(iki tarih de dahil) gelecek 
birkaç hafta içinde mantıki 
ve dikkatli olmaları tavıiye 
edilir. lılerinde tedbirli, 
ufak tefek kavgalara kartı 
ve aık •ılerinde müteyakkız 
olmalıdırlar Marta kadar 
bu doiumlular, bu tenlik · 
lerin teılrl altında kalacak
lardır. May11 ve Haziran 
bilha11a çok tanılı aylardır. 
Ve genç yeni evliler için 
beklenmedik ve çok büyük 
bir ıervet gelecektir . 

Prenıesln niçin mütee11ir 
olduğunu öğrenen Baron 
Fon Nöyrat, topuklarını bi· 
rablrlne vurdu, dimdik göv· 
desiyle bir reveranı yaptı 

ve binanm içine atıldı Dıı· 

arıya tekrar çıktılı zaman· 
da kolları. alevlerin içinden 
lrnrtardıiı, eıya ile doluy 
du 

Baran Fon Nöyrat 36 ıe 

ne evvel askerlikten istifa 
ederek hariciyeye girdi Bu 
odan yedi ıene evvel Baron 

Koatanlin Fon Növrat Al 

Nıtanlılar gelecek 12 ay 
da blrbirlerlle yakın bulun
malıdırlar. ÇOnkü romanıla , 
rınm bozulmasının ihtımali 

vardır ve bunu baıkaları 

hazırlıyacaklardar Gelecek 
ıene çok gQzel geçecektir. 
Bu ıenekl olan ıeyler iıtlk · 

manya cumhuriyetinin elçisl 
olarak lngll tereye git mitli 
Kraliçe Mart yangın hadiıe . 

sindenberl onu görmemiı 

oldutu halde Bukinham aa 
rayına ıiren 8arouu derhal 
tanıdı. 

bale teılr edecek ve ehem· c • 
mtyetlt hazırlıklar yapmak 1 n 
fçin bu ıene ellerinde vakit 1 

•ardır. 

Mali vaziyet iyidir. Para 
beklenmedik menbadan ge· 
lebılır. Fakat gelince onu 
11kı tutmalıdırlar. 

Sıhhatleri fevkaladedir. 
Bundan dolayı bu doğumlu. 
lar çok meıutturlar. 

1 HUkOoıeti brdete aecmeie 
karar vardi 

( Baıtaraf ı birinci sayfada ) 
kınında ıörünmüıtür Peki· 
nln elektrık f abrika11 bura 
da bulunmaktadır. Bu tren· 

8. 8 . ler ayni zamanda zırhlı 
otomobil, sahra topu ve 

,.~~~~~~~~!!!'!!!"!!'!!!"!!'\ mitralyöz naklctmehteydiler. 

TÜRKDİLI Şanghay, 12 (A.A) -

Pazarteılnden batka her 
ıün çıkar . Siyaıal gazete .. 
Yıllıfı: 800 Kuruı 

Altı Aylıiı:400 ., 
Say111: 3 

" 

Hankeudan Domei ajanıına 
bıldlriltyor: Birinci ordu, 
merkezi hOktimetin emriyle 
Hankeu Pekin demiryolu 
va11tıulyle ıimale doğru ha· 
rekete baılamıttır. 

Pekin, 12 (A :A) - Çin 
kıtaatı 6ğleden sonra Van· 
ping ıehriyle Maı kopolo 

l&Oprallal ltıal •t.atl•rdlr 

,, 
1 

.. 
1 

TÜRKDlLI 13 TEMMUZ 937 

v ·ali 
Bandırmada .. 

Işıklar Köyü Cinayetnin' E Gii~esi 

h k 
. Atletızm 

M u a eme s 1 Miisabakaları Vali v e Cumhuriyet 
Halk Partisi Baıkam 8. 

;~:~:m~;~u;it:~;ı~:. günü 
1 

Mahkeme son safhayı giren ~u cinayete a\t taran~ı 
Parti 1 bu gDn ~ildirecektir 

1 3 937 Geceıi Hiğadıç maddeıi mucibitıce cezalan. 

Teşkilatının nahiyesine bağlı !tıklar kö · dırılmalarını ıehrimiz ağır 
yünden Arap Recep adında ceza mahkemesinden iıte 

Teftişi birlıt bu köy ahaliıinden mittir. 
Haıan oğ!u Mustafa ile ar · Suçlulardan Hüseyin oğlu 

Vılayetlmizde Parti teıkilfı M h d kadaıı Hüseyin oğlu Meh· e me in müdafii avukat 
tıle Halkevlerinl tefttt etmek met iımindeki ıahıılar tara· Emin Vedat Çataloğlu bu 
üzere g~len, bir müddettlr ıeh· fından ta banca ve bıçakla hususdakl yazılı müdafa111 
rlmizde bulunan Kütahya ıay öldürülmüıtü Bu · hadiseye m hazırlamak üzere mtıh· 
lavı 8. Mehmet Somer pa ait olan muhakeme dün ıon kemeden mühlet istemlf, 
zar günü Edremide gıtmit· ıafhaya girdiği için müddei mahkeme de bu tstefi ye· 
tir. umumi muavinlerinden B Nec rinde bulduğu için muhake . 

Posla telgraf müdürü tef- 1 ;;:::~ Y·::1• b~di~~:0;.~::0 ::~
1 1~ ;. 

9

~~1;:·1ı .~~~.~ 
, • • Arap Recebi eıki bir kin tir. 
tışden ~00~0 yüzünden öldürdükleri kuv· Bugün öğleden sonra mü· 

vetli delıllerle anlat ldığı et- daf aayı dinledikten sonra 
Vtli.yet mülhakatında pos

ta, telgraf ve telefon ıef 
liklerinde teftıılerde bulu· 
nan posta telgraf müdürü 
B. Melih Engin teftitlerini 

hetle her ikisinin de Türk mahkeme kararını vere· 

ceza kanununun (4-t8) inci cektir. 

Sümerbank \ Komisyonlara 
~ 

bl.tlrerek ıehdmize gel~i~tl~. 1 Lise mezunlarından 5 5 ta-
Sınop orta ~e~tep muduru lebeyi Avrupayı tahsile 

şehrımızde 1 gönde rece~ 
Daha evvel ıe'\rimlz. orta 

mektep tabiiye mual lim• 
tken Sınop orta mektep 
müdürlüğüne tayin edilen 
B Bedri Canıel mezunen 
tehrlmize gelmlıttr . 

Mmta~ı zeytin müte~as
sısı Bursaya gitti. 

8alıkeıir - Huna mıntaka

sı zeytin mütehasam 8 Ni 
zanıettin zeytin mıntakala
rında tetkiklerde bulunmak 
üz.ere dün Buna ya git mittir . 

Sümerbank, buıeneki liıe 
mezunlarından (~5) ıenci 
Avrupa ya ta hı ile göndere 
cekUr liu aençler İstanbul · 
da altı ay ıürecek olan kur · 
ıa devam edecekler ve bil- ' 
dikleri ecnebi lisanlarına gö · 
re Avrupanın muhtelıf mem 
leketlerjnde Sümerbank he
sabına tahsile gönderilecek · 
lerdir. Hu gençler Avrupa 
da iki yılda tahııllerini biti· 
recekler ve sonra Sümerban 
kın muhtelıf ıubelerinde 

heıap lılerinde tavzif edile 
ceklerdlr. 

Okullara Girme Şartlan: 

ö ğ ret m en O k u 11 a rı .. ! 
Tenis 

Vergi tahakuk ettirilirken 
gözönün~e tutulaca~ esaslar 

Finans Bakanlıiı. konıin · 

yaılyon ıuretıle lı yapan 
komilyonculeırla, komisyon 

mukabilinde it yapan t icaret 
ve fabrika mümeulllerlnin 

vergilerinin ne ıuretle alına· 
cağı hakkında yeni bir karar 

almııtır 

Hakanlığın bu kararına 

göre verıt. tarh ve tehakkuk 

ettırilmeden önce komison 
cuların hakikaten konılnya 

nıiyon ıurettle komtsiyoncu· 
luk itile mefgul olup olma· 

dıkları araıtmlacak, ıatıl

mak O zere gönderilen malla· 

rın komisyoncunun mOlktye· 
tine geçip gf'çmediğlne dik 

kat edilecektir. 

Komiıyoncular bu malları 
mükiyetlerine ıeçirdiklerl ve-

Öğretmen okulları, ilk ted 

riıat öiretment yetııtlren 

üç sınıflı müe11eaelerdir. Ôğ 
retmen okullarına orta okul 
diploması alanlar kabul edi 
lır. Bunlarda yatıla ve yatı 
sız talebeden ücret alınmaz. 

Teşvik 

Müsabakaları i 

ya kendi nam ve hesapları · 

na aldıklllfı mali ıattıkıarı 

takdiıde komiayoncular ta · 
cir addedilecek ve ona ıöre 

vergiye tabi tutulabilecekler 

dır. Bu okullara girmek. için: 

( Battarafı 1 inci sayfada > 

Bürhanive ldmanyurduP 

dan Haydar ıktocl, 

Ayvalıktan lbrahtm üçüncO 
800 Metre: AyvalıktaP 

Muzaffer birinci, Edre111it 
ldmanyurdundan 011oan ıklll .. 
ci, Ayvalıktan Seyf ı eçoncl 

1500 Metre; AyvahktaD 
Seyfi birinci Edremit fd· 
manyurdundan Talil ıkıocl• 
Ayvalıktan Muzaffer üçftncil· 

5000 Metre; Ayvahkt•D 
Mehmet birinci, AyvahktaD 
Hasan ikinci. Edremit ıd 
manyurdundan Talil üçOncO 

4 X 100 Bayrak; Edremit 
İdmllnyurdu birinci, Bürh•· 
nıye ikinci 

i 

4 X 400: Bayrak Edre1111l 

İdmanyurdu birinci, 
Gülle atma: Ayvalıkt•11 

Kenan birinci, Edremıttell 
Süleyman ikıncl . 

Diık atma: Aynlıkt•11 

Kanan birinci, Edremttd•11 

Şevki ikinci, Bürhanıyedell 
Ahmet üçüncü . 

Cirit atma, Edremit ld· 
manyurdundan Yahya .,.. 

rincl, ayni kulOpten Nıb•1 

ikinci, Bürhanlyeden Ahlll,t 

üçüncü. 

Tek adım : Edemit fd111•11' 

yurdundsn Nihat bfrloc:I• 
Bürhanıye ldmaoyurdund•

11 

Haydar ikinci, ayni kulOP' 

ten Ali üçilncQ . ... 
Üç adım : Edremit ld111• 

yurdundan Şefik birinci, Bil' 
~1a· 

haniye İdmanyurdunden ,. 
met ikinci, ayni kulOptell 

Nihat üçüncü. 
..,ıt 

Yüktek atlama: Edre 
İdman yurdundan Yahf'' 

d•" Ayvalık 1dmanyurdun 1 
O b·rı•' z.eylr aynı derecede ı 

gelmiılerdir . 
d,,, 

Edremit ldmanyurduD 
l .. tll· Yahya da ikinci ıelm r 

Bisiklet ve YOlaybal i 
sıbakılın ,. 

A · Türk olmak, 

H - Uluıal duyguıunun 

sağlamlığı , karakterinin düz· 
günlüğü, bitirdlii orta okul 
öiretmenler kurulunun vere 
cefl kararla aaptanmıf bu 
lunmak. 

Atletizm federaıyonunca 

tertip edilen tenis teıvık mü· 

u bekaları pazar günü Hal 

kevi kortunda baılamııtır. 

Komisyon üzerine muam · 1 

ele yapan ticaret ve fabrika 

Pazar günü Edremitt•8~. pılan voleybol maçında 
1

, 

haniye Edremtde ıallP 1 6fA 
lerek Eie gümeal bfrto' 

olmuıtur . ,a 

C - Öğretmen okulları 
talimatnameılnln saptandığı 

çağda bulunmak, 

D Ruhi ve '1edeni ınğ · 

lam 1 ığı örneğe göre ukul 
doktoru tarafından verilecek 

raporla saptanmak 

E - Birinci sınıflara or · 
th okulların pek iyi, iyi me· 
zunları, ikinci ve üçüncü sı 

nıflara lise ikinci ve üçüncü , 

ı nasınıflara bu derecede 
geçmit bulunmak lazımdır. 

Şeh id çocuklari le yetimler 
üıtün tutulurlar . Razı öAret 
men okullarında orta okul 
sın ı fları bulunmaktadır . 

Memleketimizde kız ve er· 
kek olmak üzere 11 öğret 

men okulu vardar. 

Bölgenin tertip ettlğı tenis 

maçlarıda devam edilmek 

tedir. 

Bir tayin 
Merkez maliye muhasebe 

katiple-tinden Abdurrahman 

merkez tahsil ıubesi katip · 

liğine terfian tayin edilmlt 

tir. 

ls~ımle ila döğmüş 
Karaoflan 

lesinden 

bakkal 

Oıman 

Hasan 

mahal· 

oğlu 

bir 

mlraa meıeleıinden kardeti 

Nazmiyeyi iskemle ile döğ 
düğü iddia ve tiki>yet olun 
duğundnn suçlu yakalanarak 
evraklle birlikte cumhuriyet 

müddelumumiliiine teılim 

edtlmlıttr. 

mümeıillerlnln yaptıkları it · 1 

lerin komisyonculuk mu , vo 
kıa müme11illik o' duğu ara 
oılacaktır 

ithalat, ihracat ve beyne· 

lmllel nak.liyat komisyoncu· 

ları . ithalat ve ıhracat mu 

amelitını bizzat kendi nam 

ve heuplarınll yaptıkları ta · 

kdlrde tacir 1ayılacalclar, ba · 

ıkası namma yaparlarsa ko 
mlıyoncu addedtlecekler 
dir. 

Münha11ran Türkiye için 

de ·nakliyat iti yapanlara 
beynelmilel nakltyat komis 

yoncÜsu denilemiyecektir 

Bu üç nevi komisyoncu · 
luk itinden baıka komüs

yonculuk itleri yapanlarm 
beyanname vermeği istilzam 
eden baıka bir itl,.ri yoksa, 
bunlar beyannameye tabi 
tutulmıyacakdar. 

Yine Edremitte pazar •8..ı 
Edremit, Ayvalık, Borb~,ıf 
ye v~ Havran biıtklel~ 
araıında yapılan elit _,ı 
metrelik biıiklet muk• .. blf 
yarııı Akçay, Edremld~ 
defa gidip ıelmek •11 

ya pılmııtır. .,.,ı• 
Koıu saat 1 1 de 

mııtır. ,J#'' 
Bürhanlyttden ftt&I 

11
_,t 

birinci, Ayvalaktan ftte 
ikinci gelmiıtir. 

Hıkırıt atRIİI 1, 
Dün gece ıaat birde 1,fı 

d r.faJ• 
nice mahalleain en b•''' 
oflu 3 l 5 doğumlu ar•",,,,,. 
Sabri ıerhoı olar~k kO 1 ff 
su Ahmet kızı Fethl)''18,, c•'ll ~ 
sanen hakaret ve te ıtı•r 
bulunduğu iddia 'ile f ~·" 
olundufundan ıuçl&1 y• 
narak evraktle blrllll

J•re teala.._. ... ~ 



...,, l 3 TEMMUZ 9 :,17 
±± !LLJELI 

- MEVZU-
-011 

"'nlcü Sayının Devamı-
CGıeJ bir valı batlamıth. 

11 1 
Matmazel tu güzel val

lllfeder mlılntz? 
- Pek iyi olur. 

btı~Örae döne birahanenin 
onuna çıktılar Ketke 

Çıltlb 
bı l az olıalardı . HeoQz bir 
~erinden ayralmıtlardı ki 
fı kııının etraflarını ıardı· 
1 

111 
Ve roververlerlni üzer· 

trlne tevcih ettiklerini gör· 
dGler R 
Çt • ejıör - tıpkı fılim 

dı;lrtrken acemilere göater 
1 llbı · Mariyl ıökıüne 

ç~kli. İçlerinden biri: 

" - Seılnizt çıkarmayın . yok 
;•ilahı gebertirim, dedi 

Ô 
6tıe ceıur bir adamdı ,. 

i)'b e tıf ak tefek ıiirQltülere 
llıGduç bırakmazdı. Kendini 
~'t k&faa etmek iıtedl . Fa 
''- 'lrrım" yedığl mülhit bir 

ıtırukıa bayıldı . 
~-r · 

• 
1 daha doğruru Mar 

rıt 
Yumruğu vurana 

tİilel Bravo Emil, doğruıu 
da vurdun. Fakat durma· 

" el ı •nı ayağım baflıya-
ı"' ~ t tötürelim . 

bll •et, bunlar Pariı in met· 
r • •t~ P.tla rından Emil ile 

h 'd•tları ıdi. Fakat bura 

O"••ıl ıel mitlerdi? 
IQ t ' tı ~ 1 e beraber verdikle 

'•k ''•rdan sonra R~jlıörln 
'••il l'rıat>ıı 1 takip etmiıler, oto• 

~ııı,, kaıaaı vakasını baıar 
~•d 1 arkalarından buraya •• dı~~ telmltler ve kimsenin 
~~,•tını celbetmeden bal 

b,lk leçrnıılerdi . Bunların 
()il& 

bıt teçtıilnl yalmz Mar-
tG b:~'"'Gt ve dansta rejhö. 
ta. lcona kadar 2ötürmü1 · 

~: * ~: 

'töııe 
--.,._ lıc t6zlerln i açtığı za 
~t L endinl Marı ile bera 

Qlr d ....., C 0 ada buldu 
,,, ) eç._,ı, olıun M. Röne. 
)'? erınııe bir ıey olmadı 

' ......._~-

- Teıekkür "derim; bir 
teyim yok Sız ne yaptınız? 

Bir yerinizi inclttler mi? 
- Hayır. Benim yalnız 

gözlerimi, ellerimi bağladı 

lar ve ağzımı bt r bezle h 

kadılar . 

Peki, acaba bura11 ne 
reıl? Buraya nuıl geldik? 

- Size yumrulu vurduk 

tan ıonra iklıl üzerinize çul
landılar ve ılzl kıskıvrak 

bağladılar Dl~erl iıe bana 
ıaldırdı. Bir ellle afzımı, öte 
ki elile de beni tutuyordu. 
Bu sırada balkona iki kiti 
daha geldi. Bf"t kiti olunca 
beni de sizin gibi bağ ladılar 

Faz'a ol" rak benim bir de 
gözlerimi bağlamıılardı. Son 
ra havaya ' lcaldmldığımı ve 

eıağı 1&rkıtıldığımı hl&&eltim. 
Gürültüden bir otomobile 
bindiğim i z i anladım 10 da 
k ıka kadar dolaıhktan son 
ra durduk Biıi kucaklıya 

rak eptce taııdıktan ve bir 
takım merdivenlerden çıka
rup indirdikten ıonra bura 
ya getirdiler, bajlarımızı 

çözdüler. Üzerimize kapıyı 
ktlitllyerek bırakıp gittiler. 

Korkuyorum.. Zavallı 

anneciğim . Eve ıelmediğl· 

mi görüıı ce kim bilir ne 
kadı" merak eder. Belki ara 
mağa çıkar . 

Rejiıör Marinln söyledik 
lerlni artık dlnlemlyor, ~ile 
ri arkaunda hiddetli ve ıert 
adımlarla dolaııyordu Ken · 
dilerinden ne lıtiyorlardı? 

DütündQ, hiç bir cevap bu-
l amada. Burıtdan nasıl çıkacak· 
lardı? Bu da meçhul.. 

Acaba bunların g .. nç kız 
dan bir istedıkleri mi vardı 
da onunla beraber kendiılni 
de buralara getirmtılerdl? 

Fakat böyle bir ıey olıaydı 
kızı yaln ı z olduiu bir za 
man yakalarlardı. 

Derinlerden apaı ıukıları 
duyuluyordu. Bu ıarlular 
kendilerinin ne gibi adamlar 

l()lt 
._>,11 l(DILtNIN MlLLI ROMANI No: 34 
~'-'-d •ahlllerde ıen l n ru rin ılık, penbe may11 sabah 
ı, llt 8 
~ t'"-ın · Btün bu saydık larmın tatlı renıine kavu 
~llç Çal1ınlaıma11 . kor ıuncıya kadar, tıpkı ıahıle 1~1._ delcorlara bür~nmeıl 

~. ' 16nıa .. beozettıfım ruhunu kamçı 
~ ''" I l'tlun tüphe ve lar durur. 
1'lt ç •la b 
d ~ı A a1lama11 kafi 
l)~"''~tı \lrıa da lm&ı ln yok 
..._-,, u;j Falcat Z"hra. Benim 
tıt" ~ ... , erının bir lihza ol· 

Denizler, dalıalanmak için 
nasıl kııa benzer eıintllerl 

g6zleraf", yabancı ve kııa ben 

zer bakıılarının da beni çıl tıı 1'-ı hbencı gibi bak· 
t 16rd ~ ~ d v • 1 Z h t 11l \l•üm zaman ırtacagına emm o e ra .. 

tıaı •~ .. ıa • 
" il de rn, futınalaıır.. Ben ömrümüzde ne dalıalı 
~tllttı lllzler gibi engin bir deniz, ne de baharları· 

ltı, dalıalaıır . Benim mız içinde kııa benzer eıin 
Da we 16zle tiler lıtertm. 

TORKDILI SAYFA: 3 saz 

Fransız Frangı Kıymetinin Yüzde 
Onbeşini Kay b-e t mi ş tir .. 

ihzar etmiı ve sonunda tam 
bir itt ı f akla kararını ver mit 
bulunmak tadır 

Hükümetin önünde muh 
telif yollar mevcut bulundu· 
ğu söylendi. Bugün arhk 
böyle bir vaziyet mevcut 
değıldir . Tazyik yolu hudut · 
suzdur. Panik içinde cebir 
usulü ise gayemizin aksine 
götürür. Açık olan biricik 
yol serbesti yoludur. Bütün 

Fransız gazeteleri 
met tarafından mali 

hakkında tstenilmiı 

hükii
tedbir 

olan 
aalihlyetten, senatonun mu 
vafahatından, Pariı ve Lon
dra hükumetlerine italya 
ve Almanyanın İıpanyol 
meıeleıi hakkında yapmıı 

oldukları tekliflerden bah 
ıetmektedlrler . 

İçerde 
Bu gazetelere aöre, Pariı 

esham ve tahvilat borsuı 

iki aün kapala kaldıktan 
aanra nihavet dün yeniden 
açıldı Geçen pazarteıi gü
nü reımt rayici 1 ı O fr, 55 
ingiliz lirıuı 129 franka ka · 
dar yükıclmiı bulunuyor. 
Dolar ise 22 fr . 42 den 26 
ya çıkmıı bulunuyor De· 
mek oluyor ki frank, kıy· 

elinde olduklarını anlattı . 

Allah muhafaza , bunlar in 

ıana her ıey yapabilirlerdi 
Korkuyorum . . 

Bu kelime rejbörü düıün · 

celerinden uyandırd1. Geldi, 
genç kızın yanırıdaki sanda· 
ltyeye oturdu . Ellerini elleri 
ne "' 1 dı Uzun uzadıya teselli 
etti 

*** 
içeri üç kiti ıirdiler. Dol· 

ruca ortadaki masanın ba
tına geldtl~r ve rejhöre kar
tılarında kt sanda ltye ve otur 
muını itaret ettiler. 

Rejtıör hiddet ve nefretle 
kendilerini süzerek ltaret 
edilen yere geldi ve a Y" "ta 
durdu 

- Otur . 
Oturdu. 

Bizden ne 
nuz? 

latiyorau · 

Sual yok Şu kağıdı ve 
kalemi al yaz bakalım. 

- Ben hiç bir ıey yaza 
mam Siz evvell bizden ne 
istedlflnizl ıöyleyln. Bizi ni -
çln buraya . ıetirdfnlz? Ne 
yapacakı:nız? 

- Onun sana lilzumu yok 
Eler öfrenmek iıtiyorun 
söyliyeceklerimizl yaı. : 

- SONU VAR -

İzzetoğlu 

YAZAN: Halil iJedi Fmıl 
Yıllarımızı hep çiçek 

dolu, renk dolu. ıüzelllk 
dolu, ma y11 ıabahlarının 

glizel renıı boyamalıdır 
Zehra ... 

Denizlerde, f artınalar dal· 
ıalar yaratır . Dalıalar co 
tar, köpOrür, acı acı inilder. 
F a k a t yine aılından 

htç bir ıey kaybetmez .. 
Çünkü dalgalar ne kadar 

kttduua, yine durıunlaııp 

saklnleıecek bir sudur De· 

nlzden ıahlle botalır, fakat 
yine ıabllden denlae ııur .. 

metinin tgkriben yüzde on 
dördünü kaybetm iıtir . Poln
cere frankının asgari alhn 
tutarı 65,5 milig ramdı , Au 
riol frankının 43 miliıramdı, 
yeni frankın ise 38 m ili 
gramdu. 

HOkümelin para hakkın 
daki tebd ırlerinden evvel 
Franaadaki sermayeler hari 
ce dofru çıkmakta idiler. 
Ve bu da frank plyaaasında 

· talepten ziyade arz mevcud 
bulunmasına sebebiyet ver 
mekte idi. Şimdiye kadar 
devam etmiı bulunan bu 
fazla arz vaziyeti karıı11nda 
frankın birden bire düıme 
sine mani ola bilmek için 
plyaaaya altın çıkarılmakta 

idi ,. latikrar ihtiyati,. ta
rafından çıkarılmakta olan 
bu altın piyasaya artık çık · 
mamaya 
fazlalığı, 

dütürdü· 

batlayınca, arzın 

frankın · kıy metini 
Fakat frankın bu 

gerileme vaziyeti kartıaında 
"kontrol ihtiyatı,. lakayd 
kalmamaktadır, dün piyasa 
dan, "kontrol ihtiyah" he 
ıabına olarak, birçok ecne-

bi dövizi çekilmittir. Bu su
retle frank f ula bir sukut 
eseri göıterirae 'kontrol ıh 

ti yatı r nın elinde bulunan 

bu ecnebi dövizleri derhal 
piyasaya dökQlf'cek ve bu 
ıuretle ecnebi kamblyosu 
üzerinde husule gelecek 
olan tenezzül sa veılnde 
frank kıymetı nin muhafaza 
edilmeıioe çalııılacaktır . 

Fakat bu gibi tedbirler 
frank vaziyeti için esaılı ve 
sürekli olamazlar, frank 
kıymoetinde faydalı bir istik · 
rar temini ancak ekonomik 
ve politik vaziyetin tnkltafı 
ıayesinde !doğacak olan bir 
itimat neli ceıinde F ransadan 
kaçmıı olan ıermayelerln 

oraya dönmeleri ile müm· 
kün olacaktır. 

Bu günkü "Populaire., ga
zetesi Blum kabln~ılne 

mahdut sa'ihiyetler verme ) ı 
red eylemlt bulunan Senı 
tanun Chanutempı . kabine · 
sine huduhQz Hlihlyeller 
vermiı bulunduiunu v~ A u · 
riol projesini üç ğün tetkik 

Olan fırtınalarla, rüyalı 
sahillere olur _. En1rinde ıslık 
çalan fırtınalar kudurdukca, 
coıtukça erir, 11lıklar nefes 
leıir, nefesler seyrekleıir, 

yavaılar, durulur.. Nihayet 

büsbütün, eriyip keıilir . . 
Zavallı ıuçıuz sahillerde 
kayalar devrilir, taılar par 
ça lamr, topraklar çöker, gün 

gelir. denizden yüksek yer 
ler alçahr, alçalır, alçalır .. 

Tıpkı, uzun sür~n yaban· 
cı bakıılar karıuında git . 
tikçe solan ıönüller ve o 
ıönülleri, ıoldurmaktan tat 
duyarak alçalan ruhlar gi
bi. .. 

- Fikret. . .. 
Ne var Zehra? .. . 

Genç kız birıey söylemek 
istedi. fak at kelimeler, 
dudaklarının içinde birden 
eridi . ikisi e suımuılardı .. 
Zehra, ıözlerinde belire-n 
sıcak bir ıki damla yaıı, 

yüzüne dökülen saçlarlle 
ıildt.. Gece ae11lz 1 sular dur 
ıun, ay ıolıundu . Bir yap 

eylemek lüzumunu göster 
mit olan Senato maliye ~n 
cümeninin G Bonnet pro 
jesinin tetkiki için bir saat· 
lik bir zamam kafi addet· 
mit oldujunu kaydetmekte · 
dir Senato huzurunda ma 
liye projesi tetkik edılirken 
G. Bonnet ıu beyanatta 
bulunmuıtur : 

Mevzuubahs olan ıey va· 
ridet ve aıeaarlfatın açık 

bir ıurette t~ıpi t ed ilmeıid lr . 

Umumi ekonominin enflu 
yon ıayeıınde ihya edlleceğinf 

zannetmek tehlikeli bir ha 
yal pefinde koşmaktır. Va
ziyetin iyi bir safhaya glr
meıi ancak yurdun çalıımı · 

ya karar vermeıi ile ve dev
letin masraflarının varidatı 

tecavüz etmemesi ıartıle 

mümkün olabilir .. .. 
Yine- ayni mesele ıçın 

Cbautempın ın söylem fı ol 
duğu nutukta §Öyle denili
yor: 

" İdare mesuliyetin i de
ruhte etmif bulunuyorum. 
llükumet tarafından hazır· 

lanmıı olan projeler yurt 
için ağır bir yük teıkll ede · 
ceklerdir Fakat bun lar ön 
lenemeyecek derecede za
ruri ıeylerdlr Ru husuıta 

göıterilmit olan tereddüt ler 
haksız deilldirler, esaıen 

hükümet de bu tereddüt leri 

demokratik vazifenin ifa 
edılmesi ve milletten de 
yalnız çok lüzumlu olan fe . 
dakarlıkların iıteni l meal için 
hükumete itimat edilebilir. 
En fena hareket, bir neti· 
ceye va11l olmaksızın büyük 
bir ite giriımektir : Eldeki 
projelerin teıirli olma11 tart· 
tır. Bugün spekülaıyona ve 
ekonomik fe lakete karıı 
zorlu bir mücadele baıla· 

maktadır . Mecliıln teknik 
plan üzerinde benimle ta 
mamıle mutabık olacağını 

zannetm ııtim . Şimdı bu ıay
retimde h iç olmazsa ekıeri 

yetin beni"Tlle beraber ol
masını talep ediyorum. Ha -

rici mütküllerden bahıedll
dı Lüzumlu olan tedbirleri 
alamauak Franaanın kuv

vet ve prestijine zarar iru 
edebil ir . Cumhuriyetçi ekıe 
ra yetln mesuliyetlerlnden 
bahsedildi. liyakatini göıter · 
mek ve idealine hizmet et 
mek ve mill etin menfaatle · 
rlni korumak vazifesini bu 
ekseriyf'tin uhdeslnd.,dir ,. 

(Sonu var) 
1 • • ·===::::;· •• • a • •• . . . . . . . ·---' .. .. 
: ııı Soma Linyit Kömürü l!I 
ı •• •• 

111 
Depoziterleri \ ı ı 

11vni Sağ/Jkçı flhmet Seyme_n_ 
"----= : : : : : .ı 

Dursunbey 
Panayırı 

Belediye Riyasetinden: 
Oursunbey panaylri aiuatoıun 10 unru ıalı günü ka· 

saba kenarında ve meııirt> mahalli olan Sazça ymnda açılıp 
bet gün devam edecektir. Her sene i nkiıafı görftlen pana
yırın bu sene daha fazla rağbet görecPll tahmin edilmek· 
te olup tabiatın bahtetliği güzellik ler ara11nda kurulacak 
olan panayır mahallinin ıtmdiden hazırlılclarana baılan · 

mııtır . 

rak bile kımıldamıyordu .. 
Genç üniveraiteli (Darülfu
nunlu ] kürekleri bıraktı .. 
Zebranın yanıbaıına otur· 
du.. Konutmıyor. geceyi, 
sul orı dinliyor . O ka· 
dar düıünceli ve hareketsiz· 
diler k i . .. 

Fikret, bir ara , genç 
kıza baktı . Zehra bu gece 
ne güzeldi . Onu herıeyden 

k11kamyordu . Ay, yıldız , 

bulut , deniz , hatta kendi 
gözlerinden bile .. . 

Fıkret .. 
Güzel Zehra .. 

Bu koy, karanl ık de 
ğil mı?. 

ya .. 

Korkuyor musun~ .. 

Yanımda ıen varsın 

O halde . 
Hiç .. 

Engin~ açılalım mı? . 

Of . Niçin ıözlerln 
deniz dedin Az daha Fik
ret denı z t..ü ven olmaz di
yecektim •• 

Sandalı bajlıyayım 
mı? . 

Peki fakat . 
Fikret cevap vermedi .. 

Kayığı iri bir taıa balla · 
dı .. Tekrar kızın yanına 

oturdu .. Zehra yan tarafa 
sarkmıt · denizden avuç avuç 
aldıiı ıuları , ıerplyordu .. 
Koy. koyu gölgeli ve 111ız 

dı .. Arasıra , bir kötkün açık 
pençe re sinden, yükıelen, 

bir keman sesi engine dal · 
ıa . dalga ) a Y•layor, bazı 
bir kahkaha, bazı bir hıçkı
rık ıelt gibi çağlıyordu . 

Zehra , Fikretle göz ıö 
ze ıelmekten çekiniyor. bu 

temiz ıeceyl , belki çirkin 
bir istekle kirletmekten kor 

kuyordu .. O gözler, göz gö 

ze ıelıe, dudaklar belki 
bütün bu güzelllii eritecek· 
u .. 

Onlar, birbirile taoııtılı
ları ilk günden bu zamana 
kadar , yalnız bu hiıle ya 

OR 

.. 
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Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

Balıkesir As ~.sinde kayıtlı , l<ayıhıı. t5) ve 6 cı Dereceler
den malül erlerin ellerindeki ıeued reımtlerile beraber ni 
hayet Temmuzun on beılncl gününe kadAr ıubeye müra
caat etmeleri ilin olunur. 

Doğum Ve Çocuk Bakımevi 
Mübayaa Komisyonundan: 

J O 7 ·937: Tarihinde ihalesi tcra edilecek olan aıağıda 
clnıl ve mlkdarları yazılı 6 kalem erzak ve maiarukata talip 
zuhur etmedlilnden aynı tarihden itibaren bir ay müddet · 
le pazarlıia terk edilmiı oldukları ilin olunur. 

Ctnsı 

Süt 
Et 
Pirinç 

Ekmek 
Sabun 

Balya icra Memurluğundan: 
Açık artırma ile paraya 

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

soKağı numaraıı 8alyanm 
Doğanlar köyünde köy el 

varında~ ve deilrmen dere 
mevkitnde iki parça tarla . 

Takdir olunan kıymet : 
( 118) yüz ön ıeklz lira 

Arttırma yapıldıtı yer, 
gün, aaat : 5 Ağuıtoı 937 
tarihinde perıembe günü ıa 
at 15 de Balya icra daire
ılnde. 

1 - lıbu gayri menkullin 
arttırma ıartnameal 5. 7-937 
tarihinden itibaren 936 13 
numara ile Balya icra dal
reılnin muayyen numaraıın
da heskeıln görebilmeıi lçln 
açıktır. İlanda yazılı olan 
lardan fozll\ malumat almak 
fıtlyenler, iıbu ıartnameye 
ve 936 l .ı dosya numaraaile 
memurlyetimlze müracaat 
etmelidir. 

2 -Arttırmaya ittlrak için 
yukarda yazılı kıymetin 

yüzde yedi buçuk niıbetlnde 
pey veıta milli bir bankamn 
teminat mektubu tevdi edi · 
lecektır. ( 1 '24) 

3 - •potek aahibi alacak-
lılarla diier alacaklıların ve 
irtlf ak,...hakkı ıabiplerinin 

gayri menkul üzerindeki 
haklarını huıuıile f alz ve 
masrafa dair olan iddtalara
na fıbu ilan tarihinden iti 
baren yirmi gün lcinde ev 
rakı müsbltelerlle birlikte 
memurlyeUmlze bildlrilmele 
rl icap eder. Aksi halde 
hakları tapu ıiciliıe sabit 
olmadıkça aatıı bedelinin 
pa ylaımasından hariç kal ar · 
lar. 

4 -- Gösterilen günde 
arttarmayu lıtirak edenler 
arltarma srırtnameılni oku 
muı ve lüzumlu malümat 
af mıf ve bunları tamamen 
kabul etmit ad ve itibar 
olunurlar. 

5 Tayin.edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağ 
rıdıktan sotlra en çok artırı· 

na ihale edilir. Aocak arlar · 
ma bedeli muha mmen · kıy· 

Kıl o 
3000-350G 
2500 300 
tOOO 1300 
5000 5000 
500 550 
4 - l - 282 

on beılocl günü aynı ıaatta 
yapılacak arbrmada bedeli 
ıatıı iıtiyenin alacaima rüc · 
hanf~olan dijer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin 
edılmıı alacakları mecmuuo 
dan fazla)'& çıkmak ıartıle 
en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edile · 
mezıe ihale yapılamaz. Ve 
••ht{.talebi düıer . 

6 - Gayri menkul_ken · 
diılne ihale olunan _L:tmıe 
derhal veya verilen m6hlet 
lçindt: .. parayi,vermezıe thale 
kararı feaholunarak kendi 
ılnde• evvel yükıek teklifte 
bulunan kimıe arzetmlf ol 
duiu bedelle almaia razı 
oluraa ona, razı olmaz, ve· 
ya bulunmazaa hemen on 
bet gün mnddet le arttırma 
ya çıkarılıp en çok arttıra-

oa ihale edilar. İkl ihale ara
ıındakl fark ve geçen gün
ler içln yüzde beılen heaap 
olunacak f alz ve diğer za 
rarlar ayrıca hükme hacet 
kalmak11zın memuriyetimiz 
ce ahcıdan tahsil olunur. 
Madde ( 133) yukarada gös ~ 
t erılen 5.8 937 tarihinde Ba · 
lya icra memurluiu odasın . 

da lıbu ilan ve göıterilen 

arttırma daıreıinde sah laca· 
ğı ilan olunur 

TORKDILI 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Cinai 
Mağza 

)) 

Tarla (Ana) 

Mevkii 
Umurbey maballeıinde 

" .. 
İzmirler maballeıinde 

(Cazbane civarında) 

Numarası 

71 - 7 
8 

70 

İdarel Huıuılye akaratından yukarda mevki ve cinıle · 

ri yazılı (lç parça akaıın artırma ve temdit müddetinde 
talip çıkmadığından 22· Temmuz · 937 tarihine raatlayan 
Perıembe günü saat 15 ıe kadar bir ay zarfında pazarlık 
la verllmeıloe karar verilmtıtir. 

latekltlerin yukarda yazılı muayyen vakte kadar paz 
artesi ve perıembe ıüoleri saat 15 de Vilayet makamın· 
da müteıekkll Vıliyet Daimi Encümenine ve bu huıuıta 

mal<imat almak ve ıartnamelerl aörmek lstiyr.nlerin dalml 
encümen kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. 

4 - 1- 266 

13 TEMMUZ 937 _, 

··g·······~········--··· • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 Türkiye piyaHımda yü,kıek mevki kazanmıt ola• 

• dünyırnm en meıhur ( (Mil MAROJ ) Kalbur fabrl 

1 : kaaıaın mamulatı olan kalburlarmdan 4.5 ve 6 nu111• · 
• rah bütün ve ıkl parçalı büyük ha11latlı makineler 

• ttcarethanemize gelmittir . 

inhisarlar Baş Mi1dürlüğünden:, 1 İstanbul Piyasasından yüzde yir-
ı - lıtaıyondan merkez ~ mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satll"' 

ambarlarına naklolu. Nakliyat Yüzde 7,5 teminat , 1 maktadlr. 
nacak takriben s220 ücret1 bedeli miktara • Bu Bir rirsattJr. Bu FJrsat Her Za-
mamulatm nakliyat • 
ücreti bedeli muhammenl Ltra K . Lira K. r' man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 

soo oo 37 so • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
2 - lıtaıyona aelecek ve Balya 500 00 37 50 •• AHMET ve IBRAHIM CUMALI 

idareılne gönderılecek 800 • Çiviciler içinde fllrdauat, De!11ir, l nşaol 

3 
ıandık ii Malzemesi Ve Rençber Al '''°'' 
Smdargı ıdareılne gönderılecek • Alim Satım Yeri 
700 ıandık mamulatın 400 00 30 00 • 

4 - Bliadıç idareıioe gönderil~cek tt••••• 11••••••••• •••••• 
600 sandık mamulitıo 350 00 26 25 r:z:z• •z-·-

5 - K.epıüt idaresine gönderilecek ·ı 
450 ıandık mamulatm 300 00 22 50 t Fennin Harikası 

lnhiıarlar BaımüdClrlüğünün 937 mali ıeneal içinde 1 
merkez ve mülhakat ambarlar.na yapacafı nakllyaho ıı 
ctnı, miktar ve~ mahalli sevkleri yukarıdaki cetvele yazıl- ı •• 
mııtar Açık ekıiltme ıurettle bu ne kliyahn tclaaına talip a 
olanları• hizalarında göıteril~n yQzde yedi buçuk pey ak
çelerile müddeti muayyenesinde id"rede müteıekkil komla- , 
yona müracaatları lazımdır. Münakaıa müddeti 7 · 7 937 
tarihinden 22 7 • 937 tarihine kadar 15 glindQr. latekli · 
ler hergün idareye müracaatla bu nakliyata dair olan 
mukavele ve ıartnameyt görüp tetkik edebilirler 

4 - l - 27 J 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Balıl-< esir Kor merkez birliklerinin ihlf}·acı için 23 bin 
kilo Sade yağ kepalı zarf uıulile 20 Temn-.uz Salı günü 
aaat 15,30 da ihale edilecektir. Mezkur yaiın muhammen 
bedeli 23 bin lira muvakkat teminata 1725 liradır istekli· 
lerln ıartnamealni görmek üzere her aiin ve eksiltmeye it 
tırak edeceklerinde ekıiltmeyl açma saati olan JS.30 dan 
bir ıaat 1 evveline kadar teklif mektuplarlle Balıkeılr Kor 

, astın al~a komiıyonu baıkanhğına müracaatları . 4- 1 -263 
.. 

V E· B O L 1 O 
Tath ıau yapıcı ve kireç temizliyen cihazları ıeb 

rlmiz piyasaıuna gelmlttir 

Şehir ve kuyu ıularrnın kirecini ( O ) derecedf 
el· gi j eren ve kireçsiz tatlı ıuya çeviren bu kıymeti 

han değer ( Vebo1id ) cihazları insanların : 

• 

SJHHA Tll\'I 
G ÜZELLJGINI 

SERVETiNi 

Muhatız oldutunu ııan eder ve takdirkar muhtıı•• 
müşterilarlmıze kddisinl Lkdim e~er. ~ tt Bahkeılrde yegane satıı yeri: 

tt d No.JO •• Hük<im~t ~addeai~de Zarbali oteli karıııın a 

H M. Hulusı Erdın ticarethanutdır . 

C:zz:e tSS~• 
·~~~~~~~~~~~'fP 

1 1 Har T ıcimarin (n Büyük Dileği: 
1 Satış Sürümünü lrttnmıktlf. 
1 t"'AK i\'"I~ 1 Satışta B]rinci Şart: 1 
1 "·REKLAM,, DIR. ı 
, 1 Satacağınız Malınızı 1 
1 ~ Herhalde Reklam Ediniı·· 
1 ~ V t~ llıı li eli laııı la 1·111 ıı• 1 ( TÜR KDiLi) ne\/ eriniı 
~ " - . ~ 

~ . TU R K D 1 L 1 ~ metin yüzde yetmit betini 
bulmaz veya sallı istiyenin 
alctcağına rüçhani olan diğer 
alacak lalar bulunup ta bedel 
bun\a rm o gayri menkul ile 
temin etlılmlt alacaklarmm 
m ecmuundan fazla çıkmazsa 
en çok arhranm taahhüdü 
baki kalmak üzere artırma 

on bet ıOn daba temdit ve 

Biı. kOyliı/er-de 
Pullu~ ve R_enç her Dü~eniriı 
HEp Buradan Atır(L 

1 BaltkeçirinBirirtk Gazetesidir ur· I 
it Her Yerde q~~ 
~~~~~l~~~f~~~~~ 1 

lyeıi ve gatyazmana: Balıkesir saylava H. 

Çıkarım Genel Direktörü: FUA T BIL'Al 

ı Baıımyerl : İl Baaamevl -
KARAN 


