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Dahiliye Vekilimiz Dün 'Japonlar Pekin Üzerine 
Moskovaya Varmıştır .. Yeni Kuvvetler Gönderdi 
Moakova, Vekillerimizin Ziyareti Münasebe
tile Baftan Başa Türk - Sovyet Bayraklarile 
Oonatılmıftır. Dahiliye Velıilimiz Sovyet Ri
cali Tarafından Merasimle Karşılanmıştır •• 

Japon Kabineai imparatorun Riyasetinde Yap 
tığı Toplantıda Vaziyeti GöriJfmÜf Ve Aalıeri 

Harekatı Tesbit Etmiftir. 
---------·--- ıöylemtıur 

Ankara, 13 
(~.A . ) - Da 

btlı1e Vekili 

•e Paru Genel 

Selcretert Şük· 
'' kı1a dün .. 

otlcovaya var · 
.. 11\tr 

80•Jet mat 
b~t 1 HarJctye 
•t D 
\' ahil!ye 

..:Ulerimiztn 
) lco•ayı zl-
"-tlerı fl) ne, ıay. 
l.ft ''11ada ıenlı 
"- Jer ayır. 
8..ltt. •e Türk '--,.t dottlu 
...... devam. 

'
9

• lıUk 
,..,. •laeınmt-
""' kaydet · 

...:•dtrıer. Dahiliye Vek/11 ve P.G. Sekreteri U Ş Kaya 

Pehleviden Baküya muva 
salat etmittlr. 

Vekil vapurda büyük el. 
çt 8. Zekai Apaydın ile 
Hariciye komiııeriliği birinci 
doğu ıubeııi direktör mu· 
avinl Mtllet, Baleli Sovyet 
Meclısl Baıkanı K. Olui, 
Baku garnizon kumandan
lığını temsi l eden 8 . 011i 

pof, Türki ye kooıolo1U B 
Fuad Ertok ve İran baıkon 
ıoloıu 8 Ptrnazar tarafın 

ddn karıılanmııtır . 

l ürkı ye Ha rlci ye Vekili 
ve yanındakt zevat Moılco 
vaya hareket etmlılerdir 

-~~-

ithalat Rejimi 
Kararı 

Ankara, 13 CA A) - 15 
Temmuz 937 den itiba-
ren merlyete gire-
cek olan gt!nel ithallt 
rejimine ait karar bu günkG 
Resmi Gazetede neıredılmıı 
Ur. 

Amerika 
Gazetelerinin ingiltereye 

hücumu 
Nevyork, 13 (Radyo) 

Nevyork T "ymtı ve Nevyork 
Niyöz gazeteleri, İngiliz tah· 
k ı k h ~yetinin, fliıtln hak· 
kında ver<liii karara hücum 
etmekte ve bu kararın, fi 
liatin halkı içtn büyük bir 
hak11zlık teıkil eylediilni 
ileri sürmektedirler. _ _.....~ ............ _ 

lsveç 
Hariciye n111nmn Mıskoıa 

ziy11eti 
Stokholm, 13 (A.A.) lı

veç harıciye natıra Moıko

vaya yaptığı seyahttan me· 
mnun olduAunu ve Moıko 

vayi "'İyaretln n çok faydalı 
neticeler verebllecefıni ıöy
lemiıtir 

Japon l mparatoru 
Londra, 13 (A.A)- Pektn 

civarında ÇtnlUerle Japonlar 
arasında çarpıfnı alar devam 
etmektedır . Bir kaç Japon 

ıemlat Japon menaf ilnl te 
min için cenubt Çın liman
larına hareket etmittfr. 

Nankindeki Japon maıla 
hatgüzarı Çtn hariciye na
zarın" hidtıenın iyi bir ıe
ki lde kapanmasını güçleıti 
recek her harekete Japon
yaom mukabele edecejlni 

Hariciye nazırı da Nan· 
ktnin muvafakatı olunma · 
dan Japon mll liyetperver
lerile yapılan anlaımaların 
hükümı(iz addedlleceiini 
bildtrmfıtır. 

Çin hadııelerl V aıinaton · 
da diplomatik mehafilleri de 
me11ul etmektedir 
Japonyanın ıefirl hariciye 

nazırına vaziyeti anlatmıı 

tır . 

Tokyo, 13 (A.A.) - Na
aırlar beJeUnln toplantmn • 
dan sonra baı veldl, tmpara
tor tarafından kabul edile
cektir Bu milllkattan aoara 
mühim bir teblli aeıredlle
cell zannedilmektedir. 111 
haber alan mebafJI pek bed
bindirler. 

Tokyo, 13 (AA. ) - Ya
rı resmi bir · menbadan aı

renlldtflne 16re nazırlar 
hoyetl aıaiıdakl karlara ua· 
tlhaz etmtıttr. 

l)~lhnbul , 13 ı Huıuıi) - Vekil istasyonda Dıt Ba· 
lltl S Ye Vekılt ve Parti Ge- kanlığın beyaz Rusya Cum
tt d elcretert 8 . Şükrü Ka- huriyetl nezdindeki mümeı· 
So, Grı Moıkovaya varmıı silll B. Ümblia tarafından 
"-tt)et ricali tar11fından B. LH vlnof namına selam· 

···-· k 1 
'1 • arıı anmıırtır. 

-...1,.
0 

• le o • a, VekUlert. 
~le Ziyareti mGnase -
S0, baıtın baıa Türk 

ht b 1 "-•ı b •Jrak artle donatıl 

lanmııtır. 

B. ŞOkrü Kaya ve yanın
daki zevat al<ıam 6zerl Moı-

kovaya hareket etmtılerdir. 

Moskova, 13 {AA) ft101~lunmakta dır. ~ite ()•ova, 13 (A.A) _ Tür· TOrkiye Hariciye Vekili Dr. 

F ransaPrene Hudud_unda 
ki kontrolün ilgasını istedi 

1 - ÇJnde oturan Japon
ları müdafaa 'le Japon me
naf Unl htmaye etmek ve 
Çinin '"ıayrlkanunl,. hare
ketlertne nlhaJet varmek 
ıçln icap eden tedbirler al. 
ınacaktar . 

2 - Çının rayrlkanunl 
hareketleri izah edilerek 
Japon nükfimetınln deltı
mez ılyaeeti,. ilin edtlecek
Ur. 

fi. p •htltye Ve-kili ve C . Rüıtü Aras, Pehle viden Ba 

Şıı.L •rtııı Genel Sekreteri 8 kuya aelmiı ve dün derhal 
~'G ~ 

~ı,,d:\.•ya yanmda me Moıkova) a hareket et mi1t1r 
~la I n müreklrt>p bir au- Moskova, 13 ( A A.) 
~~dutu halde dün sabah Türkiye Hariciye Veki li Dr. 
~-._1 elof i&taıyonuna mu- Tevfık Rüıtü Aras l an ında 

BinlerceFransız Göniilliisü KontrolünKaldırıl
masından istifade Etmek üzereHudutlara Top 
lannııştır. General F ranko Madrid Cephesine 

l'-.,lc -tJ•tmJılerdır. Jıtaıyon husuıi kalem direktörü 8. 
'- d 'le~Sovyet bayraklarJ· ·Refik Amir ve sekreter 8 ~~Parıs, 13 (A.A ) - Prent•: 
~ııtı Şakir Emin olduğu halde hududundaki beynelmilel 

Yeni Kuvvetler Sevketmiştir •. 

-:-""""'====-=======-====""""'===m===:==== = - kontrolün ilgası ha ldunda lo 

Nafia ' Tu•• rk •ıy Franı.z hükumeti ta rrlfand Et n 
verılen ka rar (izf': rı nc Fra n 

' L --- • ..,. sız - lspanyol hududundakı 

e.ili Ba~riddan geçti lıalra ekonomik münasebatı ~:.:;:!:·::·;;;~~ .. :~~·o,na~ . 
Roma, 13 ı Radyo) - Ga 

zetelerın lstan bul m u ha bir · 
lerfnden ala rak verdıklerl 

b r habere ıöre, Tü•kiye 
Baıvekill 1 • m e t lnönü· 
nün riyaaetınde yapılan ve 
killer heyeti içtimaında, ltal 
ya ıle idha lat s erbestiııi ve 
iki devleU idare eden eko · 
nomlk meseleler de t"dkik 
edilmiıtır . ---'91Lr-----

F as 
Sullıa Pırisı gitti 

Mar1i!ya, l J (Rlld\·o) -
Faı Sultanı, bugün oğlu ile 
birhkte bura ya gelmlı ve 
karşılanmııtaı· 

·f as Sultanı, otomobı lle 

ParJae hareket etm1tt1r. 

ra 1 mağa hazır o'ma l arını 
emretmlotir. 

Melıladan g el.:n ıkı bin 
f'as ı uker Eluzire} e çık· 
mıı ve Madrıd cepbealne 
sevked ılmiıtır /'aslı i.'ipanyfJl A:ikP.r/er/ 

Madrid, 13 (A.A ) G eçen 

aalı günü b•ılıyen ta rruz 
muharebenin l aı l arıgıcındırn 

beri cumhurl)·etçilertn yap 

tak lan en bGyük taarn12dur 

yonel ile birlikte İ r;par.vaya yapqııılana da bir netice 

ıe\fkedılm,lc fhe ·e ispanya ""ide etmemit1erdir. Vtlla 

hududlar ına 500 beynehnilel Nof'va Delpardelyoya yapı 

J[Önüllü tahşı d etmiıl e rd l r . lan hücuml1tr rl a netice ver

Ayni ZR manda bır çok ıllih 
Tauruz.un hedefi görünü~e 

da ıevkedılecektlr göre Madridi ıhata eden 
Kominiıtler. bu hususta çemberi kırmaktar. 

Kullanılan harp mabeme 
sinin miktarı pek mühimdir . 
Topçu ve tayyart> kuvvetle 

yaran kontrolun refindrn iı 

Ufade edeceklerdir . 

Salamanka, 13 (Radyo ) 

ri ıtddede harekete ıe~mtt Cumhurlyetçilertn Madrtd 
lerdir . cebheıinde Brunelo kısmı n 

Pariıı, 13 (Radyo) - Lö Jur daki taarruzları 300 mak 
gazeteıloe göre, Fran11z ko- J tul ile akim kalmııtır . Mi
milalıtleri Qçiacl enterna1· llıler 1enideo taarruaJar 

memittlr Mı lis lerfn bu ta 
arruzlardakl zayiatları pek 
büyüktür 

Bayon, 13 (Radyo) -Fran· 
11z Liberte vapuru, Salerma 

ctvaranda asiler tarafından 

te vk if edilerek Franko li

manlarından birine ıevko· 
l unmuştur. Vapurun hamu 
lesi un ve ıeker idi . Aıiler 
va purda ıil ah olduğunu ld 

dıa etmektecltrt.... 

3 - Bu hu•uılar 
yapı lacak maaraflaran 
çesl teıbit edllecekUr. 

için 
b6t-

Harict1e nazın, Çınde bu
lunan bGtün Japon kon· 
soloılarına Çinde oturan Ja. 

' ponları himaye etmek için 
fcabeden tedbtrlertn abn
maaını emretwnlıtir. Bu emir 
mucıblnce Çtntn ılmalinde 

vaziyet vahamet keapettlfl 
takdirde o bavallde oturan 
Japonlar tahliye edilecektir. 

Nazırlar heyetlntn lçtima
ından sonra ma!tye nazırı, 

yüksek maliye memurlarını 

nezdine çafırauk yapılacak 
murafları karıılamak üzere 
alınması lizım aelen tedbir· 
lerl kararlaıtarmııtar . 

İyi haber alan mebaflller 
Japınyanan Çlnde ciddi ıu

( Sonu ikinci ıayfada ) 

3Tayareci 
~imali Aıarikı seyıhıtını 

Gıklı 
Moıkova, 13 <A.A) - Oç 

Sovyet tayyareclıt dün Moı· 

kovadan, MoıkeYa·Şlmal Kut· 
bu, ı 'mal Amerika11 uçuıu· 

nu yapmak üzere uçmuılar 
gQa alınan haberlere 
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Japonlar Pekin üzerine1 

' 
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..... • ..,-< • r • .._._ • ı&.. .... ... ~ - - .. ,.. • 

VeniKuvvetgönderdi 1. iliMiZDEN HABl5RlleR , 
( Baıtarafı birinci eayfada ) 
rette ilanıharp edeceğini 

zannetmemektedlrler. 
Huıuıi mediain 14 tem. 

muz tıuihll içllmaında prenı 
Koool!nfn, hük6m4!!lfn Çine 
kartı ittihaz ettiği hareketi 
mecliıln taadik etmeal için 
uğraımakta olduğu bildirll 
mektedir. 

Pekin, 13 (AA) Bu gece 
Pekinin ahı mil aarbında 

Çtn ve Japon kıtaları ara-
11nda bir çarpııma olmuttur. 
her iki tarafın da mühım 

zayiat verdlil ve birkaç ka 
ıabanm da hasara uğradığı 
sö vlenmektf'dtr. 

Pekin halkı top ve mit 
ralyöz seılertni aarfthaten 
tııtmııttr. Tankların tehrln 
sok•klarından geçerek mu 
harebenln cereyan ettiA'i ıa 

hava doğru gittıklert g6rftl · 
mekteydl. 

Ş•rnghay, 13 IRadyo) -
Çın.Japon mQnasebetlerl 

••aml fenalaımıfhr. Vazl· 
yet çok nazik ve vahimdir 

Kovaotuna Japon erki. · 
nıharbl1ef umumlyesl, 25 
bin kı,Hık bir Japon kuv 
velinin Pekindeki sedler 
cenubunda toplanmaaı em 
rint vermtıttr. 

Şanrhay, J 3 (Radyo) -
Hankevden gP.len haberlere 

Unutkanlık 

Rekoru 
Eıkldenberl tnıanın unut 

kanı vardar. Fakat, bugün 
lerde unutkanlık rekorunu 

Belıradda yaıayan Vukiçe

Ylç adında bir profesör kır· 

mııhr. 

Belgrad jlmnazla.rından bı. 

rinde öğretmenlik eden pro 

fesör . bekardır; evinden 

memnun olmadıfı için baı

ka bir ev klralamııtır Otur

dufu evin etyaaını toplramıı, 

hamalları çafırtıp neat var 

neti yoksa hepsini kapısının 

önGne yığdırmıı, fakat, ha 

mallar etyanın nereye taıı

nıcağını sordukları zaman 

ne adresi ve ne de evin ne 

rede olduğunu btr Uirlü ha 

hrlayamamıı Bu vaziyet 

karımnda ıazetelere ilin 
vermekten baıka çare kal -

. • -.. •' • • • • rt. • ."Tf -- • \Jj. ; - ... ~ ' 
. -~ .. ;ft ıııİ:. ; •. . "'~ t ... ,, • :- • • • ·;•-,..,,,' ·.~...,... , 

göre; Çin hükumeti Japon
ya aleyhine harp ilanına 

karar vermi~ bulunmaktadır. 
Çfn hükumeti Japonların 

bazı Çin vi layetlerine vazi· 
yet etmeıine meydan ver
miyfcektir . 

Nankin hariciye nazırı JA
ponyanın Nankin sefirine 

son hadiseler hasebile ti J. 

detli bir protesto vermittir. 

Japon konıolos1arı, Japon 

tebaa ının Çtnde himayesi 

hakkında emirler almıılar 

dır 

Tokyodan alınan bir ha 

bere göre imparator Mıkft

do ile imparcıtoriçe . Ayama 
sayf iyesinden Tokyoya dön 
müılerdi. 

Gerek Çtn hükümetl ve 
gerek J4poo hükumeti bü· 

yQk tahıidat yapmaktadır. 

lar Harbin ani ıektlde pat · 
lak vermesinden çok kor· 
kul maktadır Hudutlarda 
birı.olc müsademeler olmak 
tadır 

Pekin·Teven Çin tlmendi· 
fer hattının tahrip edıldığl 
bildirılmektedir. 

Jdpon donanması; Çinde 
J4pon menafılni muhafaza 
ve müdafa emrini almııtır. 

Nevtonun 
Hatıra defteri 

Kem briç üntverstte•'nin 

Deliren 
Bır Ana 

Çocuğunu parçaladı 
Durak nahiyesinin Isa 

alam köyünden lsmall 
karısı ve Mustafa kızı 

Fatma dün blrdtnbiudelfre 

rek etrafa saldırmağa baş 
lamışlır 

1 
Ne ynptığını bilmiyen bu 

kadrn dört ayltk çoc11ğ11Ülke 
rin bıçakla başırıL keserek 
göfideslnden ayırmışltr. 

\'aka mahalline hare. 
kel t elen jandarma la ilki 
kala başlan mışlır. --
Bir 
Yaralama 
Vahası .. 

Bürhanlyenin Şarköyünden 
hacı Hnseytn oğlu Ahmet 
ayni köyden Hacı lsmatl 
oilu Veliyi tabanca ile ba 
cağından yaraladığı haber 
alınarak müddeiumumi. hü
kumet doktoru ve jandarma 
vaka mahal ine gitmiılerdır . 

Yaralı tedcl vi altına alınmıı. 

ıuçlu yakalar.mııtır. 

Birbirlerini ya{ahyın ser
hoslar müzesi, meıhur lngıliz hık 

metılnası Newı onun tahıll 
Dün gece ıaat on sekiz 

devresindeki ha yatını aydın· 
ııralarmda Martlı mahalle 

latan hatıra defterini satın 
almıttır . 

sinden Osman oilu 319 do· 
ğumlu Kflrlm, Dinkçiler 

' 34 sayfadan ibaret 0 an mahallesinden Ali oğlu 328 
bu hattu defterinde mavıs doğumlu tabak Gani. Kara-

1665 tarihinden .nisan t 669 oğlan mahallesinden Ahmet 

tarihine kadar notlar var oğlu 331 doğum !u tabak 

dır .. Au müddet Newtonun Rıfat ve Aaafartalar mahal 
Kembrlç ünlTerııiteıiod~kı lesinden Kamil oğlu 329 

tahıtl devresidir. Günü ıü doğumlu tabak Hilmi ad 

nüne hatıralarını kaydetmlı• larm<lakı ıah111lar serhoı ola 
rak po•tahane sokağında 

H ü ı e y i n i n kahvesine 
girip kavga ettikleri ve bun· 
lardan Rıfat biça kla Hilmi 
yl arkasından ve Hilmlde 
Rifatı ıandalya ile baıından 
yaraladığından yaralı 1ar haı 

tahaneye sevk ve suçlular 
yakalanarak tahkikata baı 

olan diht, "müteaddıt d,. 
falar otelde,. kalmak kay· 

diyle ima ettlit ( günahla. 

rını ) da not etmiıttr 

Talebe Newtonun otel 

masrafı ol~rak kaycfettığt 
para bir lngıllz liraaı olmak 

la beraber ıiltntllerden, bu 
mikdarın yerind" baıka bir 
kayıt olduğu anlaaılmakta 

dar . 

lanmııtır. 

dirmiftir 

Gelenler Gidenler: 
Mülkiye müfettiılerinden 

B. Rahmı Edremltlen, dün 
ıehrimize gelmittir. 

-~ 

Halkevi Başkanhğından: 
Halkevinde ( 15- J 6 ve 17) 

t~mrnuz günleri akıamı mü 
ıamere vardır . 

Gelmek istiyenlerin öğle
den sonra Halkevfnde kar 
ne almaları rica olunur 

Müsamerelere karnesiz gi. 

. " .. ·~- . ·r-~.·; ,, . .:· 

Palamut Hakkında Ha--

maz. 

'Devlet Şurasına 

Yerilecek arzu~allara ya
piştınlacak pullar 

Devlet Şiirasıne. verilen 
arzuhaller ~O kuruıluk bir 
kayıt hnrcına tabidir Hu 
para iş sahiplerinden Şura 
evrak kalemi yahut arzuhal 
verdikleri en büyük mülki 
ye makamı vasıtasiyle alın 
maktadır. 

Lüzumu takdirinde telg · 
raf çekenlerden ise kayıt 
harcının doğrudan doğruya 
tahsili mümkün olmamak 
tadır . Telgraf ar çekildiği 

mııtır . t 
Nizamname ile pala11111 

mahsulü her ihracatcıoı~ 
elinde ayrı birer mata 0 

maktan kurtarılmıt ve tlP 

ler tevbıt edılmiıtlr. ' 
Palamut muayyen l&r• 

iskelelerinden çıkarıhrk'" 
vekaletm: kontrolfüleri tar•· 

"

tir· fından kotrol edilece 
dl' Kontrol lzmlrde kabul e 

len tiplere göre, İzmir b;~ 
rlcindeki ihraç iıkeleleriO ,,. 
de birinci, ıkınci nevi o r' 
rak kabul edilen eaaıl~" 
göre yapılacaktır. Ti~ ,ı 
Palamut ihracat tacir' 

b'" arasından seçilecek bir 
1 di' yet tarafından teıblt e 
1
,, 

cek ve icabında bu tlP 1 ,,. 
0 mahsul senesinin icaP :

1
,. 

na göre değlıtirtlecek ( . .,ıı 
Ttpler esas itıbarıyle ıu 

dır: fi 
Engin. naturel. buıiD ~' 

kribledir. Bunlardan b•f., , ... 
palamutlar koruk, tırll lf' 
rüf uz olarak ta ihraç~ ed;,.. 
bilirler. Tanen eaaaı uıe "' 
den de ihraç yapmak .,,a 

1
, 

kündür Hütün bu tı• 11~,r 
nazaran lzmtrde palar11"'1,r 
yukarıda bahsedilen e••' 
üzerine ihraç edilecektir 

l Tip esası 

2 - Tanen eıaıı ~). 
3 - Tırnak, (kor 

hallerinde . . ""' 
lzmir haricindeki 15 ttl 

!erden yapılacak thr•'',P 

palamutlar ıu kııııı>1' ol 
ayrılmıı olduğu halde k mamıı. Onun için, bugün 

terde Belgradao 11 Politika" 

gazetesinde ıöyle bir ilin 

çılrmııtıt: 

"Felsefe tahsili için,. sa -

dece dokuz ıtling maaraf 

Hal~evi Baş~anhğmdan: 
Halkevinde cumartesi ve 

pazar günlerinden baıka 

her aün saat ( 16, 15 ı de 
baılamak ve bir saat de 
vam etmek üzere İngilizce 
l..urau açılmııtır. lıteklı olan· 
ların kaydolunarak derslere 
devam etmeleri bllcHrilir 

1 rilemediği gibi çocuk da alın• 

ma.:._. - ' ---1 
ı 6 Adam 

yere gönclerılerek vilayetler 
vasıtaaiyle harcın ödenmesi 
temin edilmekte ve ancalt 
ondan sonra resmi muame 

trol edileceklerdir. .,,,ı. 
Birinci nevi, ikinci 

tırnak, koruk, rüfuz · .,,,,. 

Palan ut ihracının k~''"' 
liine aat nizamname ,,,.-· 11Ne evin bulunduiu soka · 

i• ve ne de numaruını ha 

tırlayamadığmdan bir aylık 

kirasını 

aahiblmln, evimin adresini 

jimnazdaki adresime bildir 

meslnl kendisinden rica ede 

rim. Milan Vuklçe_vlç.,, 

göatermtı oldufuna göre 

ıöhretlne asıl hizmet eden 

maksat uğrunda pekaz para 

harcamııtır Masrafları me 

yanında bir çift ayakkabı 

için dört tlling gösterılmif 

Ayakkabı bağları için kay 

dettiği parayı çizmlı oldu 

ğuna göre, tasarruf makıa · 

,-~~!!!!!!!!!!!!!'!!!"!~~=~~~ diyle eski kullanmıı oldu 

TÜRKDİLI ' iuna hükmedilmektedir. 

Pazartesinden baıka her 1665 yılı noelt genç tale-

ıün çıkar. Siyaaal gazete.. beye beı tilinge mal olmuı 

Yılhiı: 800 Kuruı tur O tarihlerde beı tiling 
Altı Ayhğı:400 büyfik bir para olduğuna 
Sayısı: 3 ., ve bu masrafın üzerinden 

Günü geçmiı sayılar 25 çok geçmeden kumar bor 
kuruıtur . cu olarak on heı tiling kay 

ADRES: dettıflne göre, Newtonun 
BALIKESiR 1 ÜRKDtL1 bir parça haylazlık ettığıne 

\. ti de ibt•mal ••rllmektedır 

Şöf er için i~ide 
Avrupa ve dünyanın muh

telif memleklerinde çeıid 

Ç"fid anıtlar dikilmektedir. 
Fakat, ıöföre mahsuı bir 
arlıt dikildiği ilk defa itil il 
mektedlr 

Macıuistanın. ilk ve en 
yaıh ıöförüne dikmeye ka
rar verdiği anıt birkaç haf. 
ya kadar bitecektir. Maca· 
riıtanın ilk ıöf örü olan Du · 
da 80 yaıında olduğu halde 
bundan birkaç hafta ~vvel 

ölmGıUtr. 

Bir ~örlürü öl~ürdü 
Çu!]ış nahiyesinin Ak

yar köyıuıdr.ıı Ali or/lu 
Hur~it ile kurdql M11sa 
dün tarlalarrna gftn.~kll! 

iken cıyni köyden l1ıırad 

oylu Musa, karde~l lsa ve 
diğu kurcit ıl llyaı ve ll
yas o[ilu Alımt l: Hurşll 
ofjlıı Zfynel ur. Ali Unbuıı 
oylu llyas taraflarından 
HtJr1it ile Muıamn önleri 
keşflertk /-lıır~id/11 !llcihla 
öldlirülcJ11ğıi ide/'011/a ka
rulrnla vukl llıl>ar ıl:a/rıe 
jandarma vaka mahalline 
gitmiş ve la/ık/kata buş 

11 la1111~ltr. -

leye glrltilmektedir. 
Çok tabii olarak, bu yol 

da muamele ıfası İf sah ip 
ferinin beyhude vakit kay
betmelerine sebep olmakta 
ve haklı bir şika vete yol 
açmakta ılır. 

finaa Bakanlıaı halkın 

lehine bir karar vererek çe
kilecek telgraflara harp pu 
!unun telgrafhanelerde ya 

pııtırılmasmı lemın etmtıtir. 
Hayilerde harç pulu bu· 

lunmadıiı taktirde 20 ku · t 
• 1 

ruı malaandıklarına yatırı· 

lacak ve makbuzu telgrafla 
leffedildikten soura çekile 
cektir. 

Bu yeni karar bilha1Aa 
Ankarayn uzak muaf ede 
olan yerlerde bulunanlar 
için büyük bir kolaylılı 

mGclp olmaktadır 

devlet ıuraaındadır. ~~ftdtıt 
name ·ıuraca kabul e ıstt' 
takdirde kontrole t&bl 

0

1 4' 
ti•' yacak palamut neY •"" 

miktarları da vardır ~e 
lardır : ,_,ı. 

1 Poılamut hilli 111'"' 
2 Ôiütülmüf pal• 

lar rlJ b" 
3 Kontrol aıerrı" 17tf 

lunmıyan mahallerdtlllı'.l'' 
yüz lira kıymetine ti•'· 
ihraç edilecek pal• 111~.,.ı 0 

. r.. -Haılıca konrol ırıe 011 

larak kabul edl)lfll~ ""''' 
ı . çana f7' mahaller, zmır. 

1 
lı · 

Burhanive veya aY"'8 1 
fıf 

ı . t•f)•Sı 111 
kili, stanbul. An kele I 

b ,. "' ucu ve diğer azı 
1 111,ı• 

P"alamutl"r paça dl 
lerinde ihraç za111a1110 

vat açılarak ko• "'°' 
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- Sıhhatinize 

Üçüncü kadehte rejiıör 
hafif neıelt"nmefe baıladı. 
Oıier taraftan bokı maçı 

hala devam edıyordu Ara 
.Ja bir (Bravo) sesleri kulak· 
ları çanlahyordu. 

Fransız Frangı K1ymeti in Yüzde 
Onbeşini Kaybetmiştir .. 

- G eç en sayıdan Mabat 

- MEVZU- • 

Eylden eylye ıerhoı ol · 
muılardı. Emil biraz ileri 
gidiyor. genç kıza sataımak 
iatiyordu . Mari korkarak 
gittikçe rejisöre sokuluyor· 
du . 

Uışar~a: 
Fransa ve lngllterenln 

kendi baılarına lıpanya 

edilebilmeıi için de ademi 

müdahale İ finln devam et · 
tirilmesi mecburıyetl karıısın
da bu lunduğunu yazıyorlar . 
Bunla ra ııöre kendi gaze · 
telerinde her hafta ispanya· 
da ıeref meydanın ölenlerin 
listelerin i de rcetm ekte bulu 
nan ltalya esasen ade 
mi müdahale essas larını çlğ
nemif bulunmaktadır · 4 
temmuz ta rih li Tempı gaze 
tesi ademi müdahale po\i · 
tikasıoın ve İıpanya nın ge· 
rek dentz ve gerekese kara 
hudutlarınan kontol e rHl m esi 
ıistem inin deva mı için acele 
bır hal çaresi bnlunma ıı 

hususunda Parls ve Londra 
hükumetleri tarafından göı

terilmiı o lan hüsnü n iyetin· 
Almanya ve İtalya tarafın
dan icap ett ifi ıe~.ilde kar· 
tıl anmamıı bulunduğunu 

kaydederek bu ık l hükQmet 

tarafından yapılmıt bulunan 
yeniz teklifin ilpanya me· 

ıeleıinl sadece Franco cep
hesinden aörmekte oldukla 
rını meydana koydufunu 
ve bu suretle bizzat Londra 
komiteılnin müzahereti al 
tında Francoya yardım te 
ıebbüıünde bulunduklarını 

yazıyor, bu teklıf kabul 
edild iği takdırde Franıa He 
timali Afrika ardımdaki 

ıeyrüaeferin ıon derece teh · 

lıkeli o l acağını t e barüz etti
riyor 

mevcut bulunmad ı ğını teba
rüz ettiriyor; Delhosun per

ıembe günü mecliıln harici· 
ye encüme ninde 
olduğu sözleri 

ııöylemiı 

dcrcedi (Dünkü Sayıdan Mabat) 

rl "Güneı filim kumpanya11 
!rektörü M Harriye: 

"Aziz.im Direktör: 

"MGbım bazı tılerlm çık · 
ta. londraya gitmek mecbu· 
ttJettnde kaldım Üç gQne 
lr,d 
d ar gelecefim. Bu mGd · 

et Zarfında ıılerlme mua
•lnırn bakıveraln 1 lörmetle 
rı"' ... 
1 - Hah, oldu Şimdi de 
"ıala bakalım Ali., o da 

Old a. 
L u. ~eralı etmeyin ılze 
utr · 

ley yapacak defillz. Yal
llıı G lr Ç gün kadar bizimle 
'''c•kıınız Ondan soma 

•tını 
ıe gldebillralnlz 

da Ne münaıebet bizi bura 
illi Gç gün tevkif edlyorau· 

ı? Ntçln bırakmıyorau · 
ll\I :ı ı t, 

il - Pardon M Röne, yal
ız btıe bunlara sormayan. 

lier türlü lstfrahatiniz te 
ltıiıı d 1 

• tı e 1 miıttr Hatta bu bl· 
L' dahı 'ınde serbestçe geze 
111U 
ı: '-'entze de iz n verecefi:z. 
'~at b· td ır f drtla; biz müaa 
e -.llnceye lcadar hiç bir ,.._ 

tt litrniyecelu ı nlz ve fi · 
' t .. ebbüıünde bulunmı

)'t•lc ta_ •ınız . Her tarafta göz 
'il i)alnde ·olduğunuzu unut 

._~tın . Uf ak lıtr ıüphemiz 
illa ltlcrar burada hapset · 

'"'• Ş le vesile o1acaktar. 
»- \lnu da söyl ::yim ki. si 
..., hı b 
'1 ç lr uraramz dokun· 

l)•c le 
hlı a Hatta isterseniz 
ı,11 'b bizim içimizde de eğ . 
be e .lltrılntz Evet , bizimle 

'•b iti 
0

, et bulunursanız daha 
tt Ur, Ye yine haber ve · 
,:•rrı ki, e\'lnlz de tahtı 
ltı1, lllJettedır . lıt e ıu andan 

'tt:tera bu bina dahilinde 
lt11ı eıtı ınız Buyurun, gide · 

t bı 
~ raz t:ırap iç"ltm. 

.... "~ lcız feryat etti: 

tıltı? ' ben, ben ne olaca· 

~iti~ Sizin de M. Röne ile 
"-•h le bulunmanızda bir 

lUt Jok . Siz de M . Nö 

ne gibi burada ıerbeıbinlz. 

*** 
Buruı yarı karanlık bir 

yerdi. 

Kimse kendılerine göz ucu 
ile bile olsun bakmamıf, ge· 
len bu yabancıların kim ol
duklarım görmek bile iste· 
memitlerdi Herkeı kendi 
havasında idJ. Kimi müna · 
kaıa ediyor, kimi kumar oy · 
nuyor, bir kıımı hahkaha 

larla gülerek birbirlf!rlle ıa· 
ka ediyor1ardı . 

Burada her cins insan va 
rdı : Rus, Alman, Fran11z, 
lngi İ iz , ltalyan hatta Çinli 
bile .. Bılhaua kadmlar, her 
masada bir ikf tane görü 
lüyordu, · 

Oturdukları masanın bir ' 
az lleriılnde iki kııı yumruk 
kavga11 yapıyordu Bunların 
etrafında bir halka teıktl 

edenler döiüıenlere gayret 
ve cesaret veriyorlardı Bun 1 

laran ıatamaaı büt6n gürül 

tüleri bastırıyordu 

Genç kız rejlıörün yanına 

1 oturmuıtu Etrafına ürkek ür
kek bakıyor, giizlerinden bü 

yük bir l<orku içinde oldu· 

ğu anlaıılıyordu . Sandaliye 
ılnt an be an rejisöre yak 
laıtarıyor , korkan bir çoc:u 
tun annesi kucaiına ıaklan· 
muı gibi göluüne soku'u 
yordu. 

Mazlum ve korkak bir na 

zarla 'M. Röneye balcta. Bu 

bakıı rejisör6n la kalbine 

kadar nQfuz etti ve içinden 
bu kızın hlmayeıinl ahdetti 

Buyurun M. Röne. 

- Mersi ben kullanma'TI . 
- Rica ederim, burada 

içmeyen hiç bulunmaz. Bil 

haua bu Bordo ıarabı 50 
ıenelık eıkl bir ıa,aphr. 

Mahıuı sizin fçfn buldur 
dum . 

- Fakat Mösyö 
- Hayır . hayır itiraz iı 

temem Sihhatintze. 

Hu t"snada muzika bir 
danı hava 11 çalmağa baıla 
dı . Röne bundan iıtlfade 

ederek genç kızı hiç olmaz

sa S t>ıhoı apaıtan bir iki 
dakika olıun uzaklaıtırmak 

için danAa kaldırdı . 

Genç kız muti, her nere· 
ye çekerse aellyordu . 

D ikkat etti: Titriyordu. 

Baıı rökıüne düımöıtü Saç. 
larma hafı f Lir bu!e l<on

durmaktan kendini alamadı. 
H~rkeı coımuıtu Mu:.ııka 

meıhur apaf ıarkııını çalı
yordu Ortada çiftler dönü 
yor, masalara , ıandallyelere 
gellıt güzel oturan apaılar 
el ve ayaklarile tempo tuta · 

rak muzikaya lttlrak ediyor· 

lardı: 

Blı Parlsli Apaılarız, iki 
cammıı var 

Birisi JJarlstlr: öblirıi ka 
drn ve şarap 

Şarabı sever!::, şarap re. n k 
il dudaklar kadur 

JJarlslf Apaş/arız biı, Pa· 
ris bi:lmdir. biz Parlsln 
Emil durmadan içiyor, iç· 

tikçe coıuyor, ıerhot ohıy 

ordu Ayağa kalktı . Danı 
edenler arasma girdi. Reji 

ıörün yanana yaklaıta . Genç 
kızan belinden tutan ~ıını 

yal<alıyarak hızla çekti; iki 
sini bir birinden ayırdı ve Ma 
rlyi kollarına alarak dönme

ğe baıladı. 

Etraftan bir (Hurra) yük· 

ıeldi Rf' j11ör hiddetinden 
kıp kırmızı k'eatldi. Bu ken· 

diılne büyük bir hakaretti 
Fakat yanına kir bıraka -

mazdı Serserinin kendıaıni 

genç kızdan ayırmau gıbi o • 
da onu ayırdı. Emil daha 
ne oldutunu anlayamadan 
çenesine dehıetli bir yumruk 

lndirni Serhoı Apaı üç 
adım geriye yuvarlandı 

Muzlka durmuı. seıler ke 
ı ilmfı, çıt çıkmıyordu . . Bü · 
tün bir meyhane balkı tklsi· 

l'Ort 
k._ l(DlLtNtN MiLLi ROMANI No: 35 
~ 1

• 1 lele 
YAZAN: Halil i/edi Ftral 

Üııküdara geldiii o günden 
ıonra Fikret değifmif, za · 
man, zaman buna benzer 
ıorgularla karıılaımııtı . 

•tt., ~• iz gOnlerln, ıeh 
' L 

111 
\lz ._ 

demek? .. 
•~,~, • •, et ve kemik 

tll ea. hbancı gecelerini. rOn, 
1 "lel 

Bunu aklama getirdığlm 
yaıamak ist~mem . 
O halde . . 

Bediayl çok mu ıevi · 

yonun . 

- Sorıularnı o kadar 

~'-'1 l leceler diye bel · 
ı:ı.' ''dı il.. . 

••t._ leceyı •on gece diye 
tı,d ele o le 

1 lcı adar acı ve iç · 

- Bedia iyi kızdır . . O 
kadar temiz ki . . 

meselesindeki kontrol itini 
yapmak kararını vermeleri 
üzerine Berlin ve Roma 
hükumetleri bir teklifte bu · 
lunmuılardır. Bu teklife gö 
re İspanyadaki muharip ta . 
rafların muharipl ik sıfatları 
reımen tanılıcak deniz tara · 
fından kontrol yaparlar üze. 
rinde veya limanlarda bu
lunacak olan miiıahitler t a 
rafından yapılacak ve kara 
tarafından iıe kontrol de 
vam edecekti. Fransız ga 
zetelerl bu teklifler karıı 
ıında umumi bir hoınuhuz· 
lnk ihzar etmektedirler Bu 
gazeteler franco için muha · 

rfpltk sıfatı resmen tanıla 

lı takdirde Franconun ti· 
mali Afrikadakl erazt ile 
olan temaslarını kendi ge 

mileri va11tulle yaparken 
Alman ve İtalyan deniz 
kuvvetlerinin de tabii bir 

ıuretto bu ite tıtirak ede· 
cekierini , bu ıurelle fran · 

sanın ıimali Afrika ile olan 
muvasala yolu üzerinde ~ok 
tehlikeli bir vaziyet hasıl 

olacağını t e barüz ettirdıkten 
sonra ademi müdahale iti 
ile kontrol itinin birbirinden 
ayrılmuına imkan mevcut 

olmadığım, ıulhun muhaıaza 

nin etrafına ha lka olmuı 

neticeyi merakla bekliyorlar· 
dı . 

Oeuvre g zetesi bu had i 
ıenin , Fransa ve İngiltere 
tarafından yapılmıı olan ve 

Seneri aerhoı. Pariıln ' her türlü ta kdire Jayik bul 
meıhur lcGlhanbeyi kalktı . enan gayretleae rağmen 
Yumruiun ter;irile serhoılu ı beynelmilel bir lhllllf ha 
ğu kalmamııtı Pantolonunun l line glrmiı bulundufunu 
iki yan kemerinden tutarak ı söyleyerek artık gözQnıüzü 
yukarı doğru çekti . Omuz ! lıçaam! diyor. 

larını oynattı . Korkunç bir Echo de Pariıı gazeseıi 
tavırla r«"jisöre doğru ilerle I Franeanm ispanya iç itlerine 

di: Ge~dı. Y ~kası~dan tuttu j" karıma~ n iyetinde olmadı· 
Go7lennt gozlerıne diktı . ğına, ya nız son derece mü 
Şiddetle sarstı . Sonra dudak · him ıt ı alejlk menfaat lerini 
larını bükerek tenezdil et · korumak mecburiyetinde 
mediğlni göıterdı ve bıraka 
rak ayrıldı. 

Rej ısör soğuk terler dök
üyordu . 

SONU VAR -

ıabahlar& 

yacağız . 

Neler 
Fikret? .. 

İzzetoğlu 

alacaklı çıkamı ·ı 

söylüyo~sun ! 

- Buna bir nihayet ver 
mek istıyorum . 

- Sebep? .. 
- Kararım katidir .. Köy 

den haber geldi. . Bizim mi 

raa iti yoluna girmit ·· 
Anam, tarla ve çıftllği 

mizl ııattırmıı . Bugi•n bana 
ııöyledi. "Ne olur. . Ne ol 
maz dedi 

Zehranın mürveUni gör · 
meden ölürsem gözlerim 
açık gidecek.. D edi. . Ben de 
na11l olsa üoivereltenin ıon 
devreılndeylm .. 

- Fakat 

- Ciddi konuıuyorum 

! ulunduğunu gaydederek bu 

menfaat leri korumak için 
ademi müdahale ıistemine 

istinad e dtlmlf olduğunu, 

bu s iatemin he kontrol ıis 

teminden ayrılmasına imkan 

- Kararımız böyle defli 
miJ dı?.. Her yerde olduğu 

gibi kazanmak sahaıında da 
el ele vermiyece k miyd ik?. 

- Öyleydi. . Ama . Ôyle 
değıl t imdi. . Kararım bu 
h~fta değiıti. . 

Seni sık sık karar de 
i iftiren bir genç görmek is

mem ki .. 
- Doğru . Ama . Sana 

da sonıyo rum . Huna rt1zı 

değil mhin? .. 

- Söylesem darılmaz 
mısın .. 

ra . .. 

Hayır .. 
O halde , hayır .. 
Peki , sen bHiraln Zeh 

Fıkretln birdenbire neı · 

esi kaçmııtı . Genç k ız, bu 
l , Rı,~· 
~ı._ a evvel ıöyledlk 

dağınık ki . Buna ıebep ne?. 

- Ben de fenadır de · 
medfm ya .. 

Zebra • . nun farkına varmıı . o da 

~.,e darılrnadın deill mi 

~•çı ' s .. " ı6yledin Fikret?. 
""l k le 0 adar kııkanı 

'· ·· 

-- Hiç. Aklıma öyle 
geldi de .... 

Fikret. ıon kelimeyi, o 

ı6yiemt~ti kt.. 
Zehramn rengi birdenbire 
deiif ti . Bediaoan 
ili• .... .,., bir 

Düıün bir kere . Bu 
gün.. Bayan direktörden · 
bana izin almak için öyle 

çok yalvardı kt. . Bu ıüzel 

geceyi ona borçluyuz .. . 

buna 

- Saadetimizin bir ıeyl 

noksan kalmaz mı? . . 
- Nedir o? .. 
- Benim diploma alma-

mı beklemek. 

Qzülmüıtü . 

Onu bir dakika bi le kfiı 
kün görmek ona b6yük bir 
yürek acıılydi.. Genç kız, 

Ftkretin ııon ıünlerdekl 
halini biraz tl.'. • .tf buluror 

yoruz: 

Ade m i müdahale ortadan 
kalk tı ğı takdirde biz de ha · 
reketlerimlzde serbest kal . 

makta11 baıka lı ir vazife 
düımüyor . 

Journal gazeteıi eıaaen 
i ııpan ya meıeleıinin baılan 

gıcından berJ İta l ya ve Al
manyanın bu meselede oy

na makta bulundukları rolün 
ancak muayyen kimseler 
i çhı meçhul kalmıı olduğu

mı . bu hükümet lerin ilk za· 

mandan itibare n Francoya 
müzaheret eylemlt oldukla · 
rını ve ıadece ihtilafı bey• 
ne lmilel bir safhaya daht l. 

etmeme k için lazımııelen 

asgari bir ihUyatkhhkla 

iktifa eylemi~ bulundukla · 
rına kaydetmektedir. 

Petıt Pariaien gaz.eteıl , 

he r hangi bir lehltke karıı· 

sın da bütüu f ran11zlarm bir 
tek adam gibi a yaklanarak 
Franaanın prutıjfni , ıereflni, 

hayrı ti m enf a &tlerin l mOda· 
f aa edeceklerini ve bunun 
a lmanlar ve ltalyanlar tara· 
fından bilınmeıi l azımgeldi· 

ğ ın l yazmaktadır. Bu mese· 
le hakkında etrafla bir ma

ka le yazmıı olan " Humanl
te ,, gazeteıi .. Hitler ve Muı

ıı·olini ademi müdahaleyi 

gömdüler ., baılıiı altında 
Pariı ve Londra hükQmet 
lerin in bahri kontrol hak· 
kandaki istekler ine Almanya 
ve ltalya tarafından red ce
vabı verilmlı bulundufunu 
bu hükQmetlerln gerek 
Franso için ve · gerekıe 
cumhuriyet hükılmett için 
~uhariplık sıfatınm tanıt
ması talebinde bulundnkla

rını, bu ıayede lspanya cum· 
huriyetintn abloka edile· 
bilmesini temine çal ı ıtıkları-

nı , İtalya ve Almanyanın ta· 
kip e tmekte oldukları biri · 
ctk gayenin ispanyayı iıtlli. 
etmek o lduğunu kaydettik

ten ıonra Alman ve halyan 
. Sayfayı Lütfen çeviriniz -:--

metle o, vapur yolculufun
d a n sonra baılamııtı . . 

Z t:hra , onu çok kere ik
na etmek, ortada hiçbir 
meselenin ve kaatln olmadı
iını anlatmak lıtemif, fakat 
Fıkretin düıüocelerinl , bns -
bütün kamçılamaktan kork 

tuAu için bundan vaz reç 
mlıtt . . 

O da fikreti çok seviyordu. 

Onun her dedi ftnl HıYe ıt: · 
ve yapacak kadar ona yü 

rekten bağliyd i. . Eler onun 
tam ve noksansız saadeti 
için o kulu terketmek lizım

sa , o büyük sevgiye duydu· 

lu ve beslediği sayıı için 
bunu da yapahlleceftne 
emindi .. 

Sevgillıine, zavallı yokıul 
varlıfınan armajan edecefi 
en bOyük ıervet yine bu 

ise, gözünü kırpmadan iç· 

ten büyük iıteklerle bafıı
lıyabtlirdl . . Fakat . Heyhat ki 

hayat onun naıaranda çok 

acı ve ık J•tlirdı . Fılcrete 
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1 Soma L" · K .. il!5 ... •• ıTI e e ıye 1 

.. ınyıt omuru .ı. Riyasetinden: 1 ~,:=~1 

1 Depoziterleri 111 1 -~~ ~ -
~.--!!~ni S:ğ/Jkç~ - fl~met .Seym~n .~ Belediye No Cinsi Mevkii Uramı ı ~ --~~:'"ı:..;;.~~· 

• • • • 154 Diikkan Sandıkçtlar Sahnisar • ~ 

Bah esir Askerlik ~: ·~~~~ .. ! G~~ •• ~~ddeı~iıarlçl 1 
09 K. Bezirgan Börekçiler • 

Şubesinden: Yukarıda numraları yazılı Bdediye akarları 937 yılı •• 
için kiraya verilmek üzere on bet ıün aç•k artırmaya çı 

ka •ılmııtır. Üstermeıl 28 temmuz 937 çarıamba günü saat 1 
15 de yapılacaktır. Talıplerin Belediyeye gelmeleri ilan • 

Balıkesir A s :).sinde kayıtlı . &cayıhız (5 ) ve 6 cı Dereceler
den malül e r'erln ellerindeki ıeued reımilerile b~raber ni 

hayet Temmuzun on beıtnct gfin6ne kadar ıubeye müra olunur . ı 
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icara Verilecek o 1 Türkiye plyaıa1ında yükıek mevki ka:ıanmıı olan 

B 
1 dünJ•nın en meıbur ( (MiL MAROJ ) Kalburfabrı· 

Ot 1 ak e e r m an aş 1 kasılUD mamulatı olan lialburlarılldaD 4.5 Ye Ö nama· 

ıye. M •• d •• 
1 

•• ~ •• d rah bütün ve ıkı parçalı büyük hanlatlı makineler 

caat etmeleri Uan olunur 

Köyüm üzün Ô küz çayırının altı aylak otlekiyeei 1 l 'l u ur ugu n en• il ticarethanemlze ge' mittir. 

9l7 tarıhınden 1tıb arcn bir hafta müddetle arttırmaya ko- • li İstanbul Piyasasından yüzde yir· 
n u mu tur Talip'erıc 18 7 937 pa zar ıünü zevali saat 12 Savaıtepenln Türkmen dedealtı ormanından en azı ~ mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Sattl-
d e Ka rama n k öyü ıhtıyar heyetine müracaatları ilin olu 1500 kental i Balıkealr kasabasında satılmak üzere 37 40 jl 
nur kental afaç kömürü beher kentali 30 kuruı eaaa bedel • maktadır. 

Karaman köy ihtiyar heyeti. üzerinden 6 - 7 - 937" gününden itıbaren 20 gün müddetle • Bu Bir 1-irsaltır. Bu Fırsat Her Za-
4 - J - 283 açık arttırmaya konulmuıtur. Taliplerin ıeraitlni öğrenmek , man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen. 

(Sonu 3 ünc_ü_s_a_h_if_e_d_e_)____________ üzere bu müddet zarfında Baı Müdüriyete \'e ıhale glnü • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
menfaatlerin( teırth ederek Bah~esir icra olan 26 7 937 pazartesi günü ıaat 15 te yüzde yedi ı • AHMET ve IBRAHIM CUMALI 
bu hük6metlerin göndermit M buçuk teminat akçeıi ve bu .'''n ehli olduiuna datr Uca 11 {.'lvlclla içinde flırduvat, Demir, / nşaal 
o lduklara kuvvet le r ve İıpan emurluğundan ret odasından rnusaddak vesı&ca ıleaOrman ıdares:nde mü - • Malzemesi Ve Rençber Aı ,,,,, 
yada çarpıtan fatlıt kıtaları . 1 teıekktl satıı komisyonuna baıvurmaları ilin olunur. • Alım Satım ve..rl 

Mil i hazineye borçlu lı · '' 

1 

hakkında izahat vererek 4 - 1 - 273 it 
ıöyle diyor: tanbulda Fıl yokuıunda Ha· --------------···················••«•il!~ 
1 

"Bu iatlla projesi ancak mit medreıeııtnde oturan r:Z:'Z4 tZZ~.i 
.:~~t~~=. ::y~:ı:·:::m~:~ yüzbaıı mütekaidi Sadık ve Balıkesir Askeri Satın Alma ·ı 
olabılir. Londra ve Pariı bu o~lu Zekerlyanın namlarına t 
projenin tatbikine razı yazılan icra emri arka11na 
olmayarak .. hayır,. dedikleri mübaılr tarafından verilen 
takdirde bu macera niha- meıruhatıda borçluların otu- Kor Merkez Bir ' tklerınin ihtiyacı için 21 O "ton kuru ot 
yet bulur Ye sulh kurtulur. rduiu yer belle olmad•i• kapalı zarf uıulale 2t> · Temmuz · 937 saat 15,30 da iha · 

Artık ademi müdahale an yazılmıı ve yapılan zabıtta le edilecektir. Muhammen bedeli 6300 lira muvakkat te 
laımaaı kalmamııtır lapan tahkikatınca yine borçlula mlnall 47Z Ura 50 kuruıtur lat~kltlerln ıartnamealnl g&r· 
ya cumhuri yeti tarafındaki rın yeri belit olmadığı an- mek Gzere her gOn ve ekılltmeye iftlrak edeceklerin de 
Fransız hududu açaımalıdır 
ve lspanyol ·Fran

11
z ticaret laııldığmdan bor çlular hak- vakti muayyenlnde ekıtltmeyJ açma saati olan 15,30 dan 

anlaımaaı derhal yeniden kında ılanen tebliğat ifasına bir saat evveline kadar teklif mektuplarile Kor satın al 

merlyete konulmalıdır. Mü- karar verilmltlir. Borçlula· ma Komfıyonu baıkanhğına müracaatları . 
tearrıza karıı Mil letler ce 
mlyeti paktının hükümleri 
t atbik edilmelidir. İtalyan
ların ve Almanların Avru· 
payı ka na boğmalarına ma· 
n i olabilecek yeıiae tedbir 
ispanya ile ticaret 1erbeıtt . 
sini teala eylemek ve pak
tı tatbik etmektir. Ye1ılne 
ihtiyat politika11 budur. 

Bugün mevzuubabı olan 
ıey taarruzun \'e f aıtzm ha· 
rp pol ıt ıkaımın mukadde 
rahdır. lıpanyada ve diğer 
yerlerde teca vüzü önlemek 
için ispanya ile ticari m.ü 
naaebetlerin yeniden teab 
edilmeıl ve "'r paktuı tatbik 
olunmaeı ıarttır . Bu vazi
yette beklemek demek, Is· 
p anya kıtaltndeu sonra Av. 
rupa kıtalin e tıUrak etmek 
ve mütearrıza meydan bı 

rakma k demektir ,. 

Balıkesi r Ticaret n 
Sanayi Odasından : 

Bahkeair Vılayetl me rke
zinin. S alahlttin maballesln -
4e ( 15) numarala eYde otu· 
ran Türkiye C umhuriyet• ta
bnamıdrın olup Koşumcular ! 
çar~ısmda { 13, 15) numara.la 
dükkanı ıknmetgahı ticari 
ittihaz ederek 9:l7 senesin 
denberi Saraç ve Tah6t iş 

lertle i~tigal etttilnl b eyan 
eden İsmail oğlu Afımedin 
ünvana t caretı l:u kerre (Is 
ma il oğlu Ah met Atılmaz) 
olarak tesçtl edildı~ı g;bi b u 
ünvanın ımza oekli de Türk 
çe el yaz11ile (A. Ahlınaz) 
olaralt Ticaret Kanununun 
42 inci madd es'ne göre e. 
lık esir Ticare t ve Sana yi 
O das n ca 917 S icil ıay11ma 

rın bu borç hakkanda bir 

ıtlrazl a rı varsa ilan tarihin· 

den iU~aren bir ay içinde 

yazı ile veyallut tifahen Ba· 

lıkeılr icra dairesine bildir• 
mediklerl takdirde icra ta . 
kibahna devam edilerek ce• 

brl icraya baılanacağı teb
liğ makamına kaim o lmak 
üzere ilanen tebl iğ olunur. 
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Doğum ve çocuk bakım evi j 

Baş tababetinden: 1 

Pazardan baıka her ann &tleden evvel ıaat 8. J O ço 

cuk hastalıkları. 
Pazardan baıka her gün öileden ıonra saat 13 15 ka 

dın hastalıkları polikin ' iğinln muayeneleri icra olunur. 

Teth •u yapıcı ve kireç temizliyen cihazları ıeh• 

rlmiz plyaıasına gelmltlir 

Şehir ve kuyu sularının kir~cinl ( O ) derecedl 

gl eren ve kireçsiz tatlı ıuya çevıren bu kıymeti el· 

han değer ( V e-bo1id ) cihazları insanların : 

SJHHA Ti/\.'/ 

G ÜZELLJGINI 
SERVETJNI 

Muhatız oldulunu ılAn eder " takdırklr muhtır•• 
müşterilerimize kendisini t ~kdim eder. 

h Balıkeıirde yegane aataı yeri: 
~ı Hükumet caddeainde Zarball oteli karı111oda 
!! M. Hulusı Erdin tıcarethanesidir. 

l:::zze •d 
·~~~~~~~~~"' 
1 Har T ecimarin En Büyük Dileği: 
1 Sat ıs SürümOnü lrttırmıktır. 1 
~ FAKAT 1 1 Satışta Birinci Şart: ı 
i "REKLAM,, DIR. 1 
1 Satacağınız Malınızı 1 
1 Herhalde Reklam Edinifl•' 
1 \1 t' Rıı il e 1' lıl ııı la ı·ın ıı• 1 ( TÜR.'<Dil i) ne \ ' (•rirılı 

i. TO R K O 1 L i ~ 
! Bailke<>irinBiricik Gazetesidir 1 . 

.., .... • i 
.· .:r'' 

il. Her Yerde <?~ı::ı~ 
._~~~J5~~~PJ.~~~~ .~ 
lye si ve tlaıyazma nı : lialıkesir saylavı H. KARArıl 
Çıkar ım G enel Direktörü: FUAT BiL' Al 
Buımyert : la Ba11mevt -


