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Romanyrı İle Çekoslovakya flrasında fls· 
keri Bir flnlaşma Yap!lmışfJr. Bu Fin/aş
maya Göre Çekos/ovakyadaki Silah Fab
rikaları Romanya Hesabına Çahşacaktır. 
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Türkiye - Iran Arasında ! Tuncelide Tam birSükôt 
BüyükMesaiBirliği.. H ükümS ürüyor .. 
Hariciye Vekilimiz Verdiği Nutukta:'' Bu işbir
liği Daha Mesut Neticeler Verecektir.,,Demiştir. 
8ritanya Elçilıği B. Rüştü Aras Şerefine Bir 

Ziyafet Verdi. 
l' Ankara, 30 (Huıusi) - Türkiye Hariciye Vekili j bugün bir öğle yemeği ve .ı 

tbranda pazartesi akıa· B Tevfik Rüıtü Araa ver bir suvare vermitUr. 
:ı Türkiye Hariciye Vekili Jlğl cevapta derin bir ıevlnç Zıyafette nazırlar, kor-
fı Tevfik Rüıtü Araa ıere- hlaaeltiğini söyledikten ıonra diplomatik, bir çok meb . 

Qe •erilen ziyafette samimi ilk defa olarak 1931 sene· uslar hazık bulunmuılardır. 
"

11
;uklar irat edilmtıtir. sinde Tahrana gelmit ve yenl Britanya Elçiliği de dok 

, 1 ran Hariciye Nazırı ıöz bir devrenin mebdelni gös tor B. Tevfik Rüıtü Aras 
ldlltak bu ziyaretin fevk al · teren bu dostane münaae· 

d 
' lllühlm bir hadise ol · ıerefine bir akıam ziyafeti 

betlerin en iyi ifadesinin 
'-lun b b h - verecektir . bı u, unun ıa aıı er gun çözülmek bilmez dostlukla 

1 rtz daha genlıltyen Türk Tahran 30 (AA) Parla 
"'" b bağlı olan iki devlet reisinin • · -

hl b rneaat btrliffne lr de baahetki.rane düıünüılerlle Ajan11 bildiriyor: 
fil le ulunduAunu ve yakın Türkiye - lran cloıtluğunun "lran Irak hudud ihtilafı · 
G I' ta, hatta cihan ıulhu ld nın bundan on gQn evel hal 
.. terine de mQeuir ol<luiu teeaaüs et mit o uğunu ıöy 
.. u ıö ı l i t · ve teniye edılmlt olmaaına Y emtı ve demlıtir ki: em f ır. 

"8 Araı: binaen İran hariciye veziri el u teırikl mesai bize 
lu''rna bır t~maa halinde bu - Bu itblrliii daha me- Samyl lr&k hariciye veziri 

llıtı,.k ve daima birbiri- ıut neticeler verecektir De Naclyülaaıli Tahrana davet 
"-lıı ,1 ı&rmek, daima blrbi- mittir. eylemittlr Irak hariciye ve · 
t ıtıızı anlamak fırsatını ve· Ankara, JO (Hususi) - ziri yarın lrana muvasalat 

~r." Tahranda Türkiye ElçiliAl edecektir. Kendisine Irak Fra ........ n=s=a=M=a=
11
• y=e===ıoııo::s=1• n=d=e=k=

1
• hariciye nezaretinin birçok 

erkanı refakat eyle~ekte-

v a z ·1 y e t E n d ·1 ş e ı ·1 •• d•r~lınan malftm•t· göre. 
Afgan hariciye nazırı da 

l - Tahrana gelmektedir. Dört 
tagiltere Kabinesi de Toplan- komıu memleket hariciye 

lıd B M l .JS • -1 D d nazırlarıııın bu toplantısı 
Q U ese e uZeTtnae Ur U· Iran tarafından 20 Teırınt 

-. ParJı, 30 (Radyo) - Ayan meni endiıeye düıürmüştür. I evelde teklif ve Cenevrede 

1 tc:lııt maliye encümeninin i ondra, 30 (Radyo) - uat parafe ~dilen ademi tecavüz 
~ti ... 

lllG •ı 2 ıaatten fazla ıür- 11 de Çemberliynın relıliğl 1~ muahedesinin lmzaaile ala -
~~· Malt vaılyet, eocü- ( Sonu üçüncü sayfada ) kadardır. 

Bakır 
lı tuııuit ıÔidenlaıimizin 

natline başlan~ı 
• ~"icara , :10 (AA.) - Kı
''•ıb ._ an bakır madenleri 

ı, ""•ffakıyetle akmıya baı-
lltııtır. 

de~Gtnüılü ~.urıun madeni 

._
11 

'tanı timendüfer istasyo. 

• taa l 8 kilometrelik bir ha -
' bat tG tı ile bağlanmıı ve 

ilde 40 
~ O ton krom cev -
•tt " k ~ line baılanmııtır 

Romanya 
lr~usu ;o~leştiriliyor 

l't~Otıdra, 30 (A.A.) Deyll 

tırı:'d l•ıeteıinin tatihba 

l\'tıt~Öre Romanya harbiye 
~,I e Çekoslovak fabri· 

'"' '-'ı.a1t llr~uında mühim bir 
•~el kd Qal.&lc e • edilmlttir. Bu 

l '"el '' lh eye göre Çekoslovak 
~tel fabrikaları Romanya 
t '-•un 6rt, Un baıtan baıa mo-
811 .. ltneıtnı temin edecektir. 

. ..UQ 1 
>.et_ P Çin icap eden para· 
... t '•a1la bır banka gru . 

- ... il, )' 

Benzin Fiat 1 a r ı O ü n 
T es bit E d i 1 d i~. 

----------------------------------
Bir teneke benzin 2 50,litresi 15 ~uruş. petrolun tene-

kesi 2 25. litresi 13 kuruştan satılacaUu 
Benzin ve petrolün ucuzlu 

ğunu temln eden kanunların 
meriyet mevktine girmesi 
dolayısil~ vilayet makamı 
ve belediye reisliği fiatlar 
üzerinde yakından alakadar 
olarak ihtikara meydan ver 
memek için icap eden ted 
birleri almıılardır . 

Vali B. Ethem Aykutun 
baıkanhğında Belediye Heiıl 
B. N a c l K a d a n a :ı ı n 

ve diğer alakadarların işli · 
rakı ıle yapılan müteaddid 
toplantılarda lazım gelen 
f'aaılar üzerinde görüıül 
müıtür 

Dün Belediye daimi encü 
meni de yaptığı bir toplantı 
ile petrolla benzinin az~mi 
fiet miktarını teıbit et
mlıtlr. 

Bu karara göre bu gün· 
den itibaren topta11 bir 
teneke benzin 250 l<u -
ruştan, perekente ola 
rak bir lUrt>si 15 kuruıtan, 

ı 
toptan büyük teneke petrol 
225 kuruıtan, küçük teneke 

1 

70 kuruıtan, perekente bir lft. 
reıl t3 kuruıtan satalacaktar. 

Bu karar vilayet idare 
heyetince de dün taadik edil · 
diğlnden bu günden itibaren 
tatbikine baılanacaktır. 

Bu fiatlardan fazla ya ben 
zln ve petrol f'atanlardan 
50 lira para cezası alınaca 
ğı gibi ayrıca 3 günden 15 
güne kadar da ticaretten 
menedileceklerdır. 

Belçika 
Başvekilinin Amerika~ a 

yaptığı görüşmsler 
Nevyork, 30 (A A) 

Belçika baıvektlinln Amerl· 

kada yaptığı görüom~ler neti · 

cesl nepedilen reın i tebliğde 

Blrleı ık Amerika devletleri

r.ln beynelmilel ticaretin 

kalkınma11, silahların azal. 

tılmıuı huıus 1 arındaki kollek 

tif mesaiye ittirake amade 

olduju bildirilmektedir. 

Yaralı Olan Seyit Riza Yakında Yakayı Ele 
Verecektir. Adetçe .Pek Az Olan Haydutlar 
Mağaralardan Ve Taş Kavuklarından Çıkma

ğ a Cesaret Edemiyorlar. 
Ankara, 30 ( Huıusi) -

Tunçelide harakat gittikçe 
lnkitaf etmektedir: 

Öteye . beriye aağınan ve 

adetce pek az olan haydut 
ların vaziyeti çok müıkül 

leımtıtir f aıe zorluğu ıon 
günlerde kendilerini büsbü . 
tün fena hale ıokmuıtur. 

Haydutlar taı kavukların · 
dan, maiaralardan çıkmağa 
asla cesaret edememekte, 
ya teılJm olmakta veya. 
butta yakalanmaktadırlar. 

Tunçelide tam bir ıükun hü 
küm sermektedir. Halk lfl, 

gücO ile meıguldür 
Ankara, 30 (Hususi) 

Bir çarpııma neticesinde 
yaralanan Seyit Riza dijer 
haydutlar gibi aakı bir çenber 

altındadar . Sergerde ıu ıün · 
lerde ele ıeçlrilecektfr. 

İstanbul, 30 :< Huıusi) -
Elazlzden bildiriliyor: 

"isyan mantakasında ta-
rama ameliyesine bugün 
büyük faaliyetle devam 
edilmittlr. Bilhaaaa tayare· 
Jerlmizln_ bombardımanı çok 
teıirll olmuıtur Bombardı· 

man eınaaında omuzundan 
yaralanan aıllerin reiıi Se
yh Riza ile Şahin, adamla 
rı tarafından Manzurun ıt· 

maline kaçmlmııtır. Ancak 
çember daraldıiından, bu 
hainin bugün -ele seçeceği 

anlaıılmlktadır. 

Yalçın kayaları büy\ik bir 
meharetle aıan kahraman 
askerlerimiz, mağralara 11· 

Biğadıçdaki Esraren
giz Cinayet Tahkikatı .. 
Bulunan Kadın lsk~leti Üzerin
deki Tahkikat Devam Ediyor •. 

8Jğadıçta bir ekin tarla
ıında iskelet"l halinde bu 

"' 
lunan ve bunun Hatke adın 

Tah 'dkatın bır aafhaaına 

göre Vahbinln, Ayan Ayte 
adında dlier bir kadın .. ve Ha · 
tıce ile birlikte Blğadıç par

ğanmıı bulunan bu vahıtlerl 
yakında tamamlle imha 
edecektir. Takip kumandanı 
orada bulunan arazetecilere 
tarama amellyeıinin nihayet 
cumaya kadar ikmal edlle
ceğlnı ıöylemlıtır. 

Fevkalide mahkeme, ti· 
mdiye kadar yakalanan aal
lerin ret.terinden bazılarını 

lıtfcvaba baılamııtır. Bun
lar ifadelerinde bCltün ka· 
bahatl Rızaya atfetmekte 
ve kendilerini onun 
teıvlk ettillnl ıöylemekte· 
dirJer. Abluka altında bulu· 
nan ıakiler, açlıkla mücade· 
etmektedirler. 

Temizleme barekltını icra 
eyllyen kıtaatımız, ayni ı.:a· 

manda imar ltlerlle de uf
raımakta, yollar, köprGler 
yapmaktadır. 

Dün ıece asilerden bir 
kafile, bir nöbetçi karako
lumuza baskın yapmak lıte· 
mtılerae de imha olunmuı 
lardır. 

latanbul, 30 ( Huıuıt ) -
Dersimdeki lıyan hareketin· 
den bahseden lngillz ıaze
teleri, genç ve kuvvetli TGr· 
kiye cumhuriyeti, ıakllere 

eski ıekilde yaıamak lmkl· 
nı olmadıfını göstermlıtl. 
Diyorlar. da bir kadına ait olduiu 

anlatılan esrarengiz cinayete 
alt ~ahkıkata devam edil · 
mektedir 

kında.~ ~e:ğ 1 endi k le· 1-== ==--=====-====--

Müddeiumumi Baımua 
vinl B. Hilmi ÇH dün bu 
maksatla Vehbi adında biri
ni sorguya çekmlıttr 

Vehbinln Haticeyi tanıdı· 
ğı anlatılmaktadır. 

T ayarecilik 
Öğrenme~ istiyen İspan

yol gençleri 
Atina, 30 (Radyo) - Me

&ajeri vapurHe bugün bura-
ya 152 İspanyol genci gel 
miıtir Bunlar, 18 yaıından 
22 yatına kadardır. 

fıpanyol genç.lt'rl, tayare· 
cilik öğrenmek için Odeıa · 
ya gidiyorlar. 

Estiya gazetesi yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

"Hu gençler, tayarecllik 
öğreninciye kadar cumhuri-
yetçi ispanya ortadan kal 
kacaktır . ., 

ri ve orada Hatice ile Veh
binln arasında;bır kavıa ol· 
duğu anlaıılmaktadır. 

Haticenin ortadan kay 
bolduiu zaman da bu vakit
lere tesadüf dtliinden bu 
husustaki tahkikat derinleı· 
tirilmektedir . 

Alman 
Hariciye Nazın 8 , Yon 
Nöyrat londraya gidecektir 

Londra, 30 (Radyo) - Al 
manya Hariciye Nazırı Ba
ron Von Nöyrat, talik etmiı 
olduğu Londra seyahatini 
proğrammdan silmemiıtır . 

Yalnız, lngiltere Hariciye 
Nazıra B. Edenden, ikinci 
bir davet vaki olmaksızın, 
müıalt bir zamanda kendiıi 
Londraya gidecek, hareket 
gününü bir müddet evvel 
İngiltere Uarfciye Nezareti 
ne resmen bt!dtrecektlr. 

· Yugoslav Elçiliği Ateşemiz 
Geliyor .. 

Belgrad, 30 (Radyo} • 
Yugoslavyanın Türkiye El · 
çiliği Ateıeal Kurmay bin 
baıııı B Necati Sözet baı · 

ka bir vazifeye tayin edil 
diğinden bugünkü Konvan 
ıiyon treni ile Türkiyeye 
baraket edecektir. 

Fransa 
Şarki ve orta. Avrupadaki 

mevkiini kıyıp mı ediyor? 
Parla, 30 ( A.A. ) - Bir 

müddetten beri Fransa da 

bulunmakta olan eski Ro 

manya hariciye nazırı Titü· 

lesko, Bordeauda ıöyledlil 

bir nutukta kati olarak fa· 

ılst devletleri aleyhinde cep· 

he almıt ve Franıayl bu 

memleketlere karıı faaliyet 

göıtermemekle muahaze 

ederek demııur ki: 

" - - Bu ga yrif aal siyaset 

dolayıslyle Franıa merkezi 

ve ıarki Avrupadakl mev . 

kllni kaybetmektedir lngil · 

terenin Franıaya olan yar · 

dım taahhüdü Frai11anan bir 

istilaya uğradığı takdirde 

fili olabtleceil kaydı bu ta· 

ahhüdün kıymetini dOıür

mez Bu taahhüt ınetnl bel· 

ki de daha f azlaaıoı ihtiva 

etmektedir. Binaenaleyh bu · 

nu ıözönünde tutarak ona 
16re hareket elllhaelidlr •• 



SAYFA: ! 

Yı~ani atlan tayarelerle 
avl.yorlar 

Amerikanın Nevada eya· 
Jetinde pek çok yabani at 
bulunmaktadır. Bu atların 

avlanm88ı ıtmdıye kadar 
çok ıOçlükle •e birçok teh. 
lıkelerl r6ze aldıktan ıonra, 
m8mkiln olablltye;rdu 

Amerlkan1n meıhur ıpor 
culanndan, tayarecl Bremek 
yeni bir bava ıporu yarat· 
mak ve bu yaLanl hayvan 
lara daha lrolaylılrla avlaya
bilmek için huıud bir taya. 
re yaptartmıı ve atları bu 
tayarelerle avlamafa baıla 
mııtar Havada uçan tayare, 
yabani atlar Ozerfne ılmtk -
lenmit balatlar atmakta, bu 
ıuretle atlar çok kolaylıkla 
ele ıeçlrllmektedlr. 

Oünrımn en hüyOk ili111 ve 
f ın enstitüsü 

Pltaburga ıeçen ınn açı 
lıt meraalmf yapılan dOn
yan1n en b6yük ilim ve fen 
enlllt6•6, Andro ve Rtçeh 
Melon namında iki lcardeıtn 
vaıtyet ettllclerl 17 mi iyon 
dolardan 6 milyonu Hrfedl· 
lerek meydana getlrilmtıttr . 
Btna, dokuz katla olup için· 
deki koridorların uzunlufu 
a1ta lcılometredir . 322 ra bo 
ratuvarda 185 lllm, fen ve 
ilim üzerinde çalııarak (ha· 
kllcat) fert aramakla meı 
ıuldGrler Enst.ttü yalnız 
Amerikanın ~eill, bOtün 
dGnyanan en bGyOk m6ea· 
ıeseııdır. 

lızoğlan krz! 
tkı lnıtliz lcızımn blrlhl

rlle evlendikleri ve bunun 
çok geçmeden farkına varı· 
larak ayrıldıkları yau1mııta. 
Mıı Conlnr lımlndelci bu kız 
hakkında boıanma kararı 

verildikten ıonra, üç ıene 

huıuıl bır nezaret altında 
bulundurulacaktır. 

lızım k~sulasınan ana 
Nevyorkta bu,anlerde çok 

meraklı bir muhakemeye 
bakılmaktadır. Bir, kız ana-
11nı m•bkemeye vermtıtır. 

Anne, mlraı meıeleılnden 

dolayı kızını lc111rl111hrmı1tır. 
Amcaıından kıza mfra1 ka· 
lan tkl buçuk milyon liraya 
kızından dofabılecek baılca 
bir varlıln çıkm&11na mani 
olmak için anne Hevlt adın
daki kızını k111rlaıtırmııtar. 

Muhakemeye çok meraklı 
bir safhada devam edilmek· 
tedtr. 

Oıo12tik aftı ma~ineleri 
Garip feyler memlelcetl 

olan Amertkada lnaanlar 
akıllarına eaen herıeyl yap· 
mak heveıindedir. Amerll&a
nın deniz ıahillerlndeki ıe
hiTlerlnde bahkçılara ko· 
laylık olmak ilzere ptomatık 
makineler yapılmııtır. Balık 

••lamak lıllyen meraklılar 
para attıkları takdirde bu 
makinelerden olta çıkmak
tadır . 

Otomatik olta makine 
lerlnl icat edenler çok pa· 

ra kannmalctadır. 

Yıoardağ lndıfayı baş'ıdı 
Cenubi Amertkada Peru 

dakl Ubinaı Yolkana faaliyete 
se,çerek birçok zararlara 
ıebeblyet vermııur. Cl•a
nndakı ekilı arazi klmtlen 
mllbYolmutlur. Halk mOthtı 

So~a~f arda milyonlar 
Uzak Şarkta insanlar ta

rafından çekilen küçük ara· 
halara Rıka adı verilir. Ja 
ponyanın Ozaka ıehrinde 

bulunan rlkalardan birisini 
çeken ihtiyar J11ponun ,;dı 
lzıtaro Çoslmotadır! Bır gün 
bir yol kenennda otumuı 

araba11na bir müıterl bek. 
lerken yolun ortasında ça 
morlar içinden ucu çıkmıı 
bir ~atıd ıörmilıtür. Merak 
ederek çamurlar içinden al 
dıiı bu l.atıd tam bir hu 
çuk milyon yenhk yani 80 
bin ıterlinlik bir çek idı! 

Fakat arabacı bunu ıadece 
150 yenlik btrıey aanmııtır. 
Memafl namuılu bir adam 
olmak itibarile ihtiyar ara· 
bacı çeki zabıtaya eötOrmilı 
ve bu aa yede sahıbi bulun· 
muıtur. 

Hamiline tediyesi icabe 
den bu büyQk paraya mu· 
kabil namuslu ıuabacıya sa· 

dece 600 yen mükafat ve· 
rilroiıtir. 

onan ota fark var 
lngilterede Cembridege 

Onlverılteılnln ziraat enıtl 

Ub6nde yeni bir uaul ile vl 
lamtnt fazla ot lltihıaltne 
baılanmııtar. 

HenOz bGyQyüp yetııen 
reıll •e taze otlar kuruma· 
dan blçtlmektedtr. Au ol· 
lardaki vitamin çok fazla 
dır ve hayvanları besler. Sı 
cak hava veren huıuıi ma
kinelerde yeıil otlar kuru 
tulduktan sonra hayvanlara 
yedirilmektedir. Bu tilrlQ ot 
ları yiyen hayvanlardan alı 
nan ıOtleri ku•vetl daha fa
zla olmaktadır flir makine 
8 aaatte 2000 kilo ot kurut 
maktadır 

A 

Ucretle 
Çalıştırılacak 
Memurlar 

'' 1937 bOıçealnfn E cet· 
vellne ( Maaraf tertibinden 

flcret alanlar ) dahil maıraf 
tertlplerlnden btr çofuna ge 
çen ıeneki Ocretlere naza 
ran m6hlm zamlar yapıldı 
iı görülmüt ve bu kadro· 

ların istilzam ettlli masraf, 
laal ök ettiği tertiplerdeki 

tahıltatlara dahilinde olduiu 
ndan lilzum gö•terilerin za· 

mların kabulünde tahıisat 

nokta11ndan mahzur görQI 
memlt tıe de ücretli vazı. 

felerde çalııanlar hakkınpa 
teadül eaaılarmın tatbiki 
maaı ve Ocretler ar1111nda 
teadül temini noktaaından 

zaruri olduju 
gibi bu huıuı Büyük Millet 
Mecliıl encümt-nlerinde mü
zakere edilmekte olan bar
em kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkındaki il· 
yiba ıle hiikdmetçe kabul 
ve teklif edılmıt olduju el· 

betle yilksek tahsil görmüı 

olanların 1936 malt yılı ka· 
droları J!e tesbıt ed,len ÜC· 

retlerini iki sene ve yüksek 
tııbıil ı<Srmemıı bulunanlar· 
ın da Gç ıene müddetle al· 
mamıı oldukları takdirde bu 
zamanlardan htıfade ettiril· 
memeleri ve hizmet müddet- 1 

lerlne aöre istif adf' edecek le 
rl zamlardan iltıfade ede
memeleri •e hizmet müd
detlerine 1ıöre flttfade ede 

c • k l • r 1 Mmlarae 1 • • 
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iliMiZDEN HABERLER 

Vilayetimiz Af yon da Gizli Nüfusları Haber 
Birinci Olabilir.. Vermiyenler .. 

Yalnız bil şlıtla: Afyon lelikız alma isinde gösterilen Bu gibi muhtar ve ihtiyar h8iiiieri tıtaııüıü halinde dli 
usullere riayet etmek liZ1md1r şiddetle cazılındınlacaklardır 

Vtliyetimlz çevreılnde af
yon mubavaaaını ikmal eden 
uyuıturucu maddeler inhiıa · 
rı f'!k11perlerinden B Salih 
ller mınta kau dahilinde bu· 
lunan yerlerde ayni ıekilde 
mubayaa itine devam et -
mek Ozere gltmlıtlr 

B. Salih ller vıllyetimizde 
çıkarılftn afyonlaran morfin 
derecelerini yükıek bulmuı 

Manyasta 

ve af yon ziraa.U ile ujraıan 
köylü ve çiftçimize bazı 

ö~ütlerde bulunmuıtur. Hu 
na göre afyon zlreatl ve 

sakız alma iti gösterilen 

uıullere göre yapılar ve alı

oıua, villyetimizde istihsal 
f"dilen af yon sakızı morfin 
dereceıi itibarile T ürkiyede 
birinci dereceyi alabt1ecektir. 

İnhisar 
Spor kulDbünün calısmılırı 

1 

Hisseleri askeri malOllere 
Manyaı, 30 (Huıuıt) -

Manyat Gençlerbirlifl ıpor 

kulübü Gönene bir seyllhat 
tertip etmittlr. Yapılan fut 
bol maçında 1 3 aııyı ile 
Gönen Dojtanıpor ku1Gbü 
kazanmııtar. 

Bu ıeyabat Gönende çok ı 
iyi bir fntıba b1rakm11hr · 

Manyaıta spor çahımaları 
çok iyi gitmektedir Burada 
Gençlerbtrliğlnln güzel bir 
de blnuı vardır. 

-=- ,,,__ __ '!J(Lr-m:E :ıı==::r 

i~rımiye olarak verllecak. 
Mılli Müdafaa Vekaleti 

inhisar beyiyeslnden ayrılan 
hiaıelerl askeri maldllere, 
ıehn ailelerine ikramiye 
olarak dağıtmak üzere bir 
ltıte hazırlamıt ve maliye 
vekaletine tevdi etmlttlr 

Bu yıl verılecek ikramiye 
miktarları ıunlardır: 

Birinci derece:" Malul za· 
bitlere 206, askerlere 103; 
ikinci derece: Zabitlere J85, 

lozı fiıUın 
!"askerlere 8l: 6çilncü derece: 

Bursada dünkü koza fı 
atları 60 61-90 kuru, ara 
11nda olmuıtur 

<be '?J wr-=-=_,_,,.. 

Ocretle çalıştınlacak me-
murlar ıa terfileri 

Ücret1eri büdcelerin mas
raf terttbtndf'ki tahıhattan 

verilen ve kadroları icra 
Vekilleri Heyeti kıuarlyle 

tatbik edılmf'kte bulunan 
deirelere yeniden alınacak 
ÜCt etli memurlar hakkında 

bir kararname neıredılmıılir. 
Bu kararnameye aıöre bu 

aıbl memurlara barem ka· 
nunu hükümlerine tevfikan 
verilebilecek derecenin bir 
derece ültündek i der•ce 
maaıının emıall ha11lına te· 
kabili eden ücretle ahnabl 
leceklerdlr. Bunden baıka 

tahsil dereceleri icabı bir 
derecede geçirilmesi meırut 
olan mQddet geçmedıkçe 

bunlar terfi edemiyecekler· 
dir. 

kadrolarına daha f a z · 
la zam yapılmıı olıa bile Qc 
ıetlerırıin telı.abül ~ttiği me
muriyet maaıları ile bunla· 
rın bır derece üstündeki 
maaılar ara1ındaki farklara 
makıur kalması ve bu kad 
rol ara dahil ücretli vazife 
lere yeniden almacaldarın 
gene tahıll dereceleriyle dl· 
ier va11flarına göre girebi 
lecekleri maaıh memurluk 
derecesinin ancak bir dere 
ce yükıejine aid maaıın 

emsali hasılını tekabül eden 
miktarda ücret verf1rnesi ıü· 

retiyle tayınleri muvafık 

olacaiı Maliye veklleUnce 
tekltf edllmıı. bu tekltf icra 
Vekilleri Heyetmce kabul 
olGDal.,tur .• 

Zabıtlrte 145, askerlere 65. 
dördüncü derece: Zabitlere 
123, askerlere 4 J; beıinci 
derece. Zabitlere 85, atker 
lere 20. 

~ehlt ailf'leri için 6937 
lira a vrılmııtır. 

Maliye vekAleti mılli mü 
dafaa vekaletinin l11tesint" 
göre malsandıklarma gönd~ · 
receği tediye emirlerlnl ha· 
zırlama ktadır. 

~~· 

Sın~1rgı Halkavi ~inası 
· yıpıhyor 

Sındırıı Halkevi ve Puti 
binası ıoıaata ilerlemektedir 

Cumhuriyet bayramında 

reılm küıadı yapılacak olan 
binanın timdikl halde birin
ci kata ikmal edllmtıtir. 

-~ 1 -c-. ft 

Kuzu eti 35 turuı 
Belediye kuzu etine 35 

kuruı üzerinden narh ver
mittir. 

Kuzu eti bu fiat Ozerln · 
den satılmala baılanmııtı~. 
~-

Başka ceza evlerine uide-
ce~ "maıkuflar 

Şehrimiz ceza evinde bu· 
lunan mevkuflardan bır kı · 
ımı bazı vilayetlerde ye
nı yapılan ceza evlerine 
nakil edılecelıUr 

San~aha ila yarılamış 
Eie mahalleıinden Süley ı 

man oilu Ahmet ~e oğlu 

H&1an, Cumhuriyet mahal 
leıılnden Mehmet ojlu aıçı 

Eıreff sandalye ıle baımdan 
yaraladıklıtrı ııki.yet olun· 
duğııodan ıuçlular 1akalan· 
m11larclır 

2576 Sayılı kanunun be 
tinci maddesinin ıon f1kra11n 
daki {köyünde mektum nü 
fuı vakası bırakan muhtar 
ve ihtiyar heyetlerinden beş 
liradan on liraya kadar ayni 
ıuretlc c~za ahnır) kaydının 

birçok yerlerde baıka tef ılr 
edildlii •e bu cezanın ha· 

her alınan her vaka için mi 

yaksa müteaddid vakalar 
için bir defaya mahıuı ola· 
rak mı alınacafında tered· 
düd edildiği görülnıüttür. 

Dahiliye Vekaletinden vila
yetlere gönderilen bir ta· 
mimde deniliyor kı: 

''Kanunun bet inci madde· 
ıi (gizh nüfuı, ıilinmemlı 

ölüm ve kayıp, yazılmamıı 

evltnme vakalara defterleri 
ni ikinci maddede yazıla 

mGddet içinde taıdikh ola 
rak vermiyen muhtar ve 
belediye reisinden veya ve 

ktltnden veya bunlaran 111•· 
mur etttkleri klmıelerd•O 

mahalli idare heyeti kara: 
rlle beı liradan 25 liraJ• 
kadar para cezası ahnacal•• 
tekran halinde de ıld 
miıllne ve israr edenler 

hakkınde de bet mfıllo• 

kadar artırılaclmı) l111lr 
olup köyünde mektum Dli
fus we ıtllnmemiı ölüm .e 
kayıp, yazılmamıı evlen•• 
ve boıanma vakası bırak•• 
muhtar ve ihtiyar heyetle
rinden haber alınan her wr 
vaka tçln ayn ayra ıtsll 
kalmıı mOteaddid •llkala,. 
mabıuı olarak btr ce,. 
al1nmaıma datr ıarabıl 
mevcud olmadıfından bu ı' 
biler hakkında umumi kao_. 
olan TOrk ceza kanunuoul 
78 ve 79 &uncu maddeleri 
h6kmüne 16re mua111ei' 
yapılma11 lazımdır,. 

Okullara Girme Şartları: 

Kız Enstitüsü .. 
Kız enıtftiilerlnde orta ok 

ul müfr~dat protramlarına 
tamamen uygun genel bir 
kültür verilmekle berabf'r 
ev ve meslek kadınlartnı ha· 
yatta en fazla ve daha ame· 
li olarak gösterilir. 

Bir kadına bütün hayatın 
ca lazım olacak bilgi ve g6 
rgü, kl·ndi itini kendi yapa
bilmek zevk ve lcftbiliyeti 
aileyi refaha aötürecek tarz 
da btr evi idare kudreti ve -
rllmeje çalııılar . 

Her talebeye nazari ve 

ameli en pratik yollar, en 
yeni uıuller öğretılir haya 
tını mesleğile kazanabilecek 
dereceye yGkselmeje ujra 
ıılar. 

Den vaııtaları kız enltı 

tülerlnde umumi ve mesleki 
der1ler için hüUln ihtiyaçla 
r1 tatmin edecek haldedir. 
Klfl kolleksiyonlar levhalar, 
vardır. 

Llboratuvarlar, her tale 
benfn ayrı ayrı çalı~ma11na 
mOıalt her vuıtaya maliktir 

KOtüphaneler, talebenin 
okuma zevkini arttıracak 
ıekildedlr. Bilha11a mealf'!ki 
mecmualar en yüksek ve ye 
ol modeller, albümlt-r her 
zaman talebenin emrlodeclir. 

Atölyeler, gP-nlı 'aydınlak 
havadar temiz ve muntazam
dır Talebenin rahat çalıt· 

ma11nı temin için her ıey 

dOtOnülmüıtür. Mutbaklar 
birer laboratuvar halındedir 
En mütevazi bütçelerin ih· 
tıyacı ile en miikellef sofra· 
larm veıaltl talebenin eltn 
dedir Çamatırhaneler kol
aylıkla ve zevkle çalııılacak 
ıekilde tanzim edilmltlir 

Cimnaatık salonlara, tale 
benhf betJeııen lnklıafına 
yardım edecek ıekildt>dlr 

Genel df'Jııler, Türkçe. ta· 
rih, coğrafya. yurd btlglıi 

fen bilgisi, rlyu~ıvat, biyolo 
ji, defter tutma, Frn.naızca, 
be en terbly<'li, muııkl 

Bu derelerin anüf redat pr 

......... --•• pıoj· 

ramlarının aynadır Yal-" 
orta okullarda <lç yılda ._r. 
bık edilen proframlar bli' 
rada bet yıla bölünmlıtl" 

Rütün deralerde ••-" 
meılek ve ev kadınhfanı .
&kadar eden noktalara attt 
bir ehemmiyet verilir. 

Sanatla allkaıı dola1••1~ 
fran11zca derslerine dtkk• 
ilir. Talebenln Fran11ıca ,.., 
leki eserleri, moda mec ... 
alarmı takip edebilmeler .... 
çalıtılar. 

Reıim, umumi tezyini ff 
meıleki olmak Qzere talebi 
ye üç türlü re.im r6ıterll~ 
Tabiattan ıtlllze nebatat 
hayvanat reılmleri, motifi' 

rl krokiler. elbiıe, ı•~: 
eldiven, çanta, eıarp, yaılllr 
çarnaıır, perde, iı\eme t• o' 
ımları gibi kadın ve ,.ı,,. 
tezyini etyaıı, kreıyool 
yaptırılır Kıyafet tarihi,, 
terilfr. ,Jta 

Nakıı. yeni ve eıki iti"'"" 
d•' beyaz ve renkli nakıııo.,; 

teli ve hah ıılerlnio f' 
ifnelerln tam tekntll b~ 
ıncehklerfle aıöıtertlir ~ 
nakıılarunız, buRlnkO ..ı 
ve ihtiyaçlara uyıun ı• 
lerde tatb•lc ettirilir. fi 

Camaıır. çocuk, kadıll fi 
erkek çamaıarları, btçl<i 

dikit 6ğretllir ~· 
Ev idaresi, çamaıır '> 

mak, Otü ve ~ola yaP llf 
tamir ve leke çıkarlDık 1 ,t 
verit etmek ve tıleri11l 0 ~ 

idaresini, ev bütçeıtnf, ~"' 
ıp ve tanzim etmek ~ 
bütün huıuılar ameli •' .,.. 
zari olarak göıterilır #.~ 
muaıeret öfrelllir ,.-

y f"mek pııirme, alatd ,r 
ve alafranga yemekl•~ 
tacılık, reçel. turıu, k it( 
Ye, ıofr kurmak. ıofr• 
metf yapmak ılbt bOt~ 
ler la,ebeye yaptrr 
aarı,.ta ela ı 
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Hava Ve Kimya Taarruz. lstanhulda oturan bir dan-

ı söz hikayesi 
anna Karşı Korunma d.~:~~:: :a::·:::1~n~/;:: 
8u, l•yyarenin clnılne ve 

'•paldıfı makıada ıöre de 
ltıtr. Çok çe9ik ve hafif 
01111•11 llzım gelen av tay· 
Jareleri pek az bomba ala 
bıhrler Keıif veya gündüz 

~bardunan tayyareleri 
lcUogram kadar bomba 

taıırlar. 

En çolc bomba taııy t. n 
tayyareler ağır, büyük ve 
•iiratlerl de az oıduğundan 
:nc:ak geceleri uçabıltrler. 
t Unlara gece bombardıman 
a11ıreıl denilir. Bunlar 
ıopo 2000 ktlo bomba ta . 
tır ar. 15000 kiloırem bom
ba U taııyanlar da vardır. 
rnunııyetle kabul edildiğine 

töre 800 - 1200 kılomf!'tre 
'Ulcz.akta olan bir hedefe 2000 
ılo 

16 ara~ ağırlığında bom.ba 
turGlup atılabilir 1 .. . 

"-llometre murabbaı 
:e~'elfğindeki evler blokunu 

•İ r:b için 500 kilogram 
ır •tında 100 bombaya ih· 

tlYaç bo vardır ki bu kadar 
L lllbayı ancak 25 alır bom· 
uard, 
btıı tnan t11yyareıl tafıya

r . 

VıYanada 100 kilometre 
lllurabbıu g~nltlikte evler 

'"" laıoı ta hri b için 2500 
'l•r bombardıman tayyaresi •• 'lb lılea~la Grac ıehrini tab 
t.tı fç ın 500, Linz ıehrini 
leh:ib. için 2500, Salzburı 
b •ıu tehrab için 120 ağır 
ornbardıman tayyarul li 

''rnd d ır. Bu hesaplar tııe mü· 
•f ı.a ı 

lbı Çin tertibat alınma · 
1 olduğuna göredir Bir 

•iır bornb . .~ b·· ıudıman uça8ı u· 
1iUc bı 
1 b r para ıl~ yapılır. Bu 

de 'Ple o üdafaa edilen he· 
efı 

'bile ere karıı bunları çok 
d tarda kullanmak o ka 

1 '' biiyük cesarettir ki top 
~.. halde bullanılmaları 
"Glitnkun olamaz gıbi görü
,1,'· llalbuki mühim bir te 
Çok Yapabilmeleri de, ancak 
,, l \'e toplu kullanılma la· d: e kabil o!ur Bu takdir

)(l~ lcofay~a anlaııhr kı, bü· 
tel tahrıb bombalarındnn 
,, ~Celc zarar, en büyük za 
, r delildir. Korunmak için 
aıc,lc 2 lı d 5 metre kalınl ı 
Q ' b 1 QI eton 6rtü ere ihtiyaç 
•n t )ıalc a ır tahrıb bombaları 

'ıdakf mOlihazalardan 

dolayı ancak en büyfik he 
deflere kartı kullanılır. Bun· 
lar da aakeri mühimmat de 
poları, ıfJib, cephane fa bri 
kaları, büyük iıtasyonlar, 

endüstri yerleri hükumet 
binalara ve benzerleridir Da 
ha küçük tahrlb bombala · 
ranan münf ertd tesirleri ile 
azdır. Bunlar çok ahlıalar 

bile korunma çareleri niıbe
ten kolaydır Bu bombalara 
kartı en ziyade caddeleri 
lerketmek ve evlerin gaza 
korıı muhafazalı bodrumla
rına glrmek en iyi çaredir. 

Şehirl~r iç in biiyük tehli 
ke tahrib bombalarından 

değıl, onlardan çok küçük 
ve gürültüıüz olan yangın 

bombalarrndan gelir. Bunlar 
1,5 ki lo ağırhğında olup tu · 
tuıturma maddeleri yağ. fos. 
for ve en ziyade kullanılan 
da elekrtron · ter mittir. Bu 
bombalar durmadan yanar 
ve 2,3 bin derece hararet 
netreder . Bu hafıf bomba-
lar her ta) yare 
çok miktarda 
Meseli Viyana 

tarftfından 

taımabilir . 

üzerine 30 
tayyarenin taarruzunu ve 
20 bin yangın bombasının 

atıldıiını tasavvur edersek 
bunlardan yüzde lıarinln he
defe isabet ettiğini kabul 
elıek btle, 200 yangm çık
mıı olduğunu dQoünebtltriz. 
Halbuki hedefe düıen bom· 
ba mıktan yüzde 1 den da 
ha çok olur, ve bir tehir de 
evlerin irgal etti§i saha ne 
kadar fazla ve boı ıaha ne 
kadar az ise o nisbette evle
re daha çok bomba düıer. 
Bu aebeple bombaların 

yfizde biri değıl hatta onda 
biri evlere tesadüf edebı lfr. 

Bundan dolııyıd1r ki ı e hir · 

ler için en .,üyük tehlike 
yangın bombalanndan gele
cektir. Böyle umumi yan 
gınlara lcarıı en mOkemmd 

itfaiye bile hiçb ir iş göre 
mez . Bütün ıehtr halkınm 
açıkta kalması felaketi or· 
taya çıkar ki mütearrızm 

da maksadı budur Halk bu 
cihetten gelecek tehlikeyi iyi 
görmez ve zamanında ted· 
birlerini almazsa netice bu 
na varır . 

l'QRk.DiLINiN Mlt;LI ROMANI No: 24 

tı,, Cönlümün mabedi iı· met. 
L Plan 
lllld J11pılmıı ... Ben o Genç adam epeydır orta ,.. t 
d~Qı kı : •pınmaktan yorul · lıktan kaybolduğunun farkı· 

na o zaman vardı . Salonda 
d'lll !J\I bir kızıl günah yoklutu anlatı mııtı. Ayrı 

...._ kı Zeynep.. Jacaklardı . Ayrılık Zeyne 

~ halde luzıl bir ah... bin içine i1k gurbet ac111 
t\ en oh, dedikten ıon- gibi çöktü . Onu b.,akmak 

istemiyordu . 
Hikmet Zeynebi ıon bir 

defa öpll~ .. Dul kadın titre 
di. Yandı 

Gıtme, Hık .net .. 
Se-n övle iatlyoraun 

Zeynep Son bır ıarıı . V ~ 

bir tltre)'lf ... 

vamn halli için bh ıahit bu 
rünJerde iılfna be 8UreUle 
ietanbul adliyesinde dinle 
necekttr. 

Bu fllyana dikkat davanın 
kahramanı umumi harp es 

naamda latanbula gelmiı 
olan ve Kordl M tloviç ope 
retlnin bir danı~züdür. Bu 
dansöz burada ismi malQm 
olmıyan bir adamdaen gebe 
kafmıo ve doğurduğu çocu
iu o sırada btr pafanın ko 
nağında idare itlerıne bakan 
bir Macar kadınına evlatlık 
olarak bırakmııtır Gel za
man git zaman p&fa ölmüo. 
vaziyeti bozulan Macar ka
dını araya araya çocuğuıı 

annesini bular l\ K çocuğu al-
maaını ve 
ıarfettiği 

tazminat 
mittir. 

ona be§ ııenedir 

paray" mukabil 
verilmeı i ni iıte-

O vakitten ıonra mevkii · 
ni düzeltmlı ve iki defa ev
lenmfı olan eıki dansöz ço
cuğ u almı§, fakat tazminat 
iaalebJnl rf'ddetmf§tlr. O ııra 

da danaö:ıün ılmdlki kocası, 
iımfnl taııyan çocuğu baba 
l ı ğını kabul edinc:e Macar 
kadını her ıkialnt de da va 
ederek tazminat istemiştir 

Kadın lstanbulda meselenin 
lçyfizunil bilen bir adamı 

ıahit olarak götermtııttr. 
Söylendiğine göre bu adam 
çocuğun aıı ıl bahnsıdır 

ı ~· 
1 

--~ -: ........ .... - - - - - ' 
TÜRKDiLI 

Pazartesinden ba,ka her 
gün çıkar Siyasal gu.ett- .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 

Sııyıaı: :! .. 
Günü geçm i~ · 1tyılar 25 
\turu~lur 

ADRES: 
j RALIKESIR · ı ÜRKDILİ j 

' ~ J 
1 

Satılık Dükkan 
1 

: VeMağaza .. 
Attarlar batında dükkan 

ile Saliı.hattin mahall~sindc 
taı mağaza satıhlctar. Talip 
lerln Oca kıız Rıfat verese-
lerine milracaat 
ilin olunur 

etmel~ri 

YAZAN: Halil nedi Fırat 

- Artık herıeyi ıöyle 
Hikmet . 

-- Yal naz bulunduğu yer· 
den koğdurmak .. S ana ben 
de yardım edecefim .. 

Bedia duyarsa bunu .. 
- ikimize ac1ma111 niha

yet bulur.. Bedia kardeılm 
değil mi? Sana Zehranın okul 
adresinden batka ll<lncl bir 

•dres daha vereceğim "Üsküdar 
( ... ) Mahalletf, 88 numaralı o 
ev,. Artık bana mü1R.ade 
Zeynep . Genç adam, dul ka
dını ıon btr defa daha öptü 

ve bazlı, adımlarla kötke 

E -
Fransa Maliye i 
Vaziyet Erdi 

d • 
1 

e • e ı ı .. 

kontrol edilecPfinl derptf 
etmektedir 

Plin, bugfin Lord Plymo 
uth tarafından ademi mü· 

dahale komitesine tevdi 
edilecek ve Lord, murahhas 
heyetlerden plinı taıvlp ve 
yahut bu baptaki tekliflerini 

dermeyan etmelerini Jıtlye 

cektir 

( Baıtarafı birinci sayfada ) 
altında toplanan kabinenin 
mevzuları araımda lıpanya 
Ademi müdahale ıılerlle 

Framadakl mali buhran bu 
lunuyordu. 

B.Edenin deniz bontrolunu 
Jngıltere ile Franaamn na11I 
hazırladıklarını anlattığı tah 
min edllmektedır. 

Fransız kabinesinin mali 
ls'ahat için derpıı ettiği tet 
birler de tetkik e rHlmio ve 
iki memleket aruındaki ha
zineye a ı t i§ler gözden ge 
çlrilmiıtlr. / 

Parla, 30 (A .A.) Fran 
ıız ayan maliye encümeni 
hükQmetfn m al i aal ii hiye t 
layihasını kabul etmitlir 
Malıye nazırı verdiği izahat 

ta mali vaziyetin çok vahim 
oldu~unu gizlememlıtır. 

Fransıın luymetlnl düıOr· 

mek. tedavülde para mtkta 
ranı arttırmak ve yeni ver 
giler koymanın bir zaruret 
olduğunu beyan ·etmtıtir. 

Paria, 30 (A.A ) Bor 
sanın kapanması ve altın 
veya ecnebi döviz tedlyatı

nın tatil edilmesi , maliye 
nazırının teırii meclislerde 
müzakere ettiği sırada pa -
rayı spekülisyondan masun 
bulundurmak hususundaki 
azmine delalet etmektedir . 

Paris, 30 ( A A .) Dün 
kil kabıne içtimaında bir 
kanun l ayihası m etninin 

tanzim edllmlı olduğu haber 
verilmektedır . Bu kanun 18 -
yıhaaı hükumete karama 
melerle mali vaziyeti iılih 
için " geni~ salahiyet ler ,, 
bahıetmekteJlr 

Öğrenildiğine göre bu ıa 
lahlyetln. frankın müdafaa 
sına müteallik 
Bank dö Franıın 

tedhırl eri, 

devlete 
yapacağı avansların arttırıl 

masını, bütçe açığını azalt 

mak için ittihaz olunacak 
mali tedbirleri ihtiva etmek 
tedir . 

lstıhbarata nazaran, Cha 
utempı, mükelleflerden Blu· 
mun iıtedıği~den daha fazla 
fedakarhklar latiyecektir . 
H~k<imetin kanun layihHı , 
kabine beyannamesinhı okun-

ilerledi . 

Dul kadın, renk vermeden 
oynadığı rolün ve kazandığı 
ınuvaff akıyetin tadım yu 

dum yudum içerken kend i 
kendine söyleniyordu: 

Zeynebin gülmesi için, 
Zehranın hıçk1rma111 mukad 
dermlı . Ben artık tnıan de· 
ğlhm ki, bundan ' ne çıkar . 
Dedi. Bahtımn renılni ça • 
lan karanlıklara karııtı .. 

O sırada bir sandal Kalft 
mış Koynunda glzlenmeğe 
çalıııyordu 

... . . .. 
Hikmet kadehlerin ıık 

aık tokuıturulduğu bir za 
manda yemek salonuna gir 
mlıtı . Sofr,. oldukca kala 
balık, kahkahalı ve zengin 
di Akla gelen her çefit 
mezeler, renk renk çiçekli 
vazoların arasında her türlü 
içki ıtıclerl, pınl pırıl par 
layor . Hikmet ve Bed lanın ha 
bası . o gün ıeker piyasasın · 

da, alım ve aalımdan olduk 

ca dolsun bir ı•lir elde 

masanı müteakip hemen 

mebusan mecl isi taraf mdnn 

müzakere edilecektir. 

Londra, 30 ( A .A . ) 

Havas Ajansı muhabirinden: 

Siyasi müıahitler, ademi 

müdahalenin kontro l sistemi 

nln istikbali h B kkında bed 

bındir ler ve bu sıstemin er 

geç ortadan kalkacağını tah 
min etmektedirler Marna
fi İngilterenin cumhuriye t 
çi İspanyaya tecavüz edıl 
miyeceği hakkında Alman 

yadan teminat a lmıı o lduğu 

zannolunmaktadıı . 

Lord Plymouth ile Corbın 

lspanyo\ sahillerinin Fransa 

ve İngiltere t arafından kon· 

trolü planınm son defa ol· 

nıak üzere bir kere daha 

aözden geçlrmıılerdır Bu 

plan, Akdeniz ıahlllerfnln 

İngiltere. Atlas okyanusu kı· 

yılarının Fransa taraf mdan 

ve gemilerde bitaraf mnıa. 

bitler bulunmak suretiyle 

Berfin. 30 (A .A ) Ha-
vas Ajansının muhabiri bil · 

diriyor: 

"Siyasi mehafiller, ademi 

müdahale komitesinin lnıi 
l ı z Fransız planı hakkında 

bir itilaf elde etmeğe mu 

vaffak olacafını zannet -
mektedirler . Bu mehafıllf!'r 

Alman ve İtalyan murahhasla

rının böyle b ir kontrolün 
ne kadar teıiralz hatta teh 

l ı keli olduğunu flerf ıüre 

rek plana itiraz edecefinl 
tasrih etmektedirler. 

Ayni mehefıiler , bulunabi • 
lecek yegane hal teklinin 

ispanya iı l erine karıımala · 

rını bütün devletlere mene

den 1936 mukaveleaameıl 

ne benzlyen eski mukavele· 

lere avdet etmek olabilece · 
ğini ilive eylemelctedırler 

#~ ~ ~~~~~· 

» Her T ecimerin En Büyük Dileği: 1 
1 .. ~ Satış Sürüm~ü ~r1t!ırmıktıı. İ 

._, A K _,.. I 
auş · i i ci Şart: ı 

~ " RE LA ,, DIR. 1 
Satacağınız Malınıza 1 

Herhalde Reklam Ediniz .. 1 
J \ l t• ıı eli lit ııı lıı 1·111ızı 1 

: ( r ÜR ~nı~-Ji) ııt~ \ · criııiz 1 
~ " - . ~ 

~ TU RKDILI ~ 
~ Balıkesirin Biricik Gazetesidir 1 
1 Her Yerde Okunur. 1 

c~ .. '"'\:,. "9li/.~~~~· 

' etmtt. oğlunun da hastalık 

tan kurtuluıu ufruna , eı ve. 
dostlarına büyük bir içki 
aofrası kurmuflU Köık çıl 

gın bir geceyle kucaklaımış 
lı 

İçiyorlardı .. Rakı, bira , 
ıampan}' a ıtıelerfnin erdı , 

arası kesilmiyor 

Şiıeler boıaldıkca dudak 
lar ıalanmadan kuruyor, ku 

rudukca, ıa'anmak 11Uvor 
du. içtile r Yemekten ıon 
raydı . Tütaülenmfı kafalar, 
ağırla,mıı baılar, etten yas 
tıklar, dumanlaomıt gözler, 
ailicı ve 116ngerli bakıılar, 

kavrulan dudaklar, ıer ln pı 

narlar ararken, yetil ve ıeı 
siz köıeler aradılar .. Ş ker 
vurgununun sonu, a lkolle 

ıuruplaıtı Gecenin renılni 
kana kana , doya doya, 
içtiler .. Köık derin bir seı 

ılzllie ıömülmüıtü.. Hık 
met, yarı aydınlık salonda 
piyanonun kapafını yavaı 

yavaı indirirken yaoıbaım· 

dakı koltukta l.&reketua du· 

ran arkadaıına dofru din -
dü: 

lıte böyle doıtum de 
dl.. Zenginiz. Param var . 
Bol bol gellrtm var. Fakat 
bundan ne çıkar Rırglin 
gülemedıkten eğlenemedık· 
ten ıonra ... Bu kadar ıer 
vet , sanki enıln bir ıefalet .. 
Süet .. Dedi. Genç mimar, 
1Jfara111nın küllerini lcızıın 
bir parmak vuruılle midye 
kabuğuna ıilklyordu: 

- S itemlerine ,.mdlllk 
bir söz s&yhyemı1,ceflm . . 
Sana hak vermek için ma· 
nen ve maddeten ıenln ye
rinde bulunmaklıfım llıım . 
Ne ıöyleıem boı. . Bİl baua, 
kadın ve aıka dair . 

Oofru Leyllye. Leyll 
dıye bakabilmek için mec · 
nun olmak ıerek .. 

- Hep ayni 16z. ayni kar
tıhklar .. Hatarlayor muıun bu 
rıbı sözleri bir defa Zeynep 
için , Mellhat için , Ha1rGnn6 
sa için, yine ayni aalonda 

Nezahet, Fatma, •• TQrlrln 



SAYFA 4 

Devlet Demir Yolları üçüncü 
işletme Mlldürl~ğünden: 

Muhammen ~ edellerl ile mikdar ve evsafları ve ma 
halleri aıağıda yazılı depoların kömür tahmil ve tahliye 
itle ri 19 7·1937 pazartesi günü saat 15 de Balıkesir de açık 
ekaı ltme usulile 3 üncü iıletme binasında ihalesi yapıla · 
caklır . 

Bu ite girmek lıtiyenlerln hizalarında gösterilen mu 
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği veıika· 

lar ve kanunun dördüncü maddesi mucibince tıe glrmeğe 
manti .kanuni bulunmadığına dair beyannamelerile komla 
yon reisliğine müracaatları lazımdır 

Bu ite ait ıartnameler komtayon merkezi ile Bandır 
ma, Soma, Tavtanlı ve Kütahya depolarında görülebi lir. 

Deposu 
Bandırma 

Balıkesir 

Soma 
Tavıanlı 

Kütahya 

Tahmil tahliye 
edilecek kömQr 

mlkdarı 

4000 ton 
3000 " 
2500 " 
4500 " 
ıuoo .. 

Muhammen 
bedeli 

Ltra 
1000 
600 
450 
810 
300 

Kr 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 
75 
45 
33 
60 
22 

75 
75 
50 
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Balıkesir Askeri Satın Alma 
• Komisyonundan: 

1 
Kepıüt erleri ihtiyacı için ~ 9 6-937 tarı hinde ihale edi 

leceğl ilin edilen 75 ton oduna vakti muayyeninde hiç ı 

talip zuhur etmediğinden 1 O gün temdldlle 9 · tem· 
muz . 937 cuma günü saat 11 de ihale edilecektir. Mu· 
hammen bedeli 750 lira muvakkat teminatı 56 lira 25 
kuruıtur . isteklilerin ıartnamealnl görm~k ibere hergiin 
ve adı geçen günde de temlnatlarlle Kor. Satın Alma 
komisyonu baıkanlıfına mQracaatları . 

Doğum ve Çocuk Bakım 
Evi Baş T ababetinden: 

Müeaaeae lhttyacatından olup ~O 6 937 gOnlemeclnde mü· 
makasaya çıkarılan aıafıda clnı ve miktarı yazılı 6 ka· 
lem erzaka talip çıkmadıiından 7 Temmuz 937 tarihine 
tesadüf eden çartamba günü eaat 14 de ihale edilmek üze· 
re münakasalarmın huıuıi komılyonumuz tarafından bir 
hafta mQddetle temdit edildifl ilin olunur. 

Erzakın nevi Kiloıu 
Süt 3000 • 3500 
Ekmek 5000 - 5500 

TORKDILI 

Balıkesir Askeri Satın Alma rirulSi5~i!SiSüil25ıns--
KOmisyonundan: İl Dr. Salahattin Karay 

Suaığırlık garnizonu hayvanatı için 130,000 kılo kuru n,IUolıR ON TG EN 
ot 5 7 937 günü saat l 1 de açık ekıiltme ile alınaca1' tır . ut 

Mecmuuna tahmin edilen fiat 3900 liradır. Muvakkat te · ~' M_ ÜTEHASSISJ 
mlnah 292 lira 50 kuruftur. Tallpluin ıözü geçt n gün iiJI 
ve saatte teminat makbuzlarile Susıjarlık asktti satın al · Kil Milli Kuvvetl~r caddesinde 18 numara/J 
ma komisyonuna müracaatları. 4 - ı - 226 mı apartmanda yeni getirttigi Ront9en ma· 

Balıkesir Askeri Satın Alma mı kinasile her gün Scôl ]~ Cfr. 19 8 ka-
K t d imi dar hastalann1 ıe~his ve tfd~vi Ecer 

om syonun an: .. ---------------1!; 1 ı• ~S&FF&S$55~5$55S.~l• rMll • 
Suııfırlık garnizon hayvanatı için 115,000 kilo balya - - - ----- -----

37 5 30 ~·•·•·•••••••••=•••••••••••• .... "·· saman 5 temmuz • 9 pazartesi ıünü saat J , da açık .r 
eksiltme ıureUle alınacaktır. Mecmuuna tahmin edilen flat 1 
112s liradır . Muvakkat teminatı 129 11ra 38 koruttur. L"~tfen QkuyUnUZ 
Taliplerin sözü geçen gGn ve saatte teminat makbuzlarile U 
Suıığarlık askeri satın alma komisyonuna müracaatlara ı:=:.• 

4 - 1- 227 E lınizd~ hatıra olarak •akl•n•c•k a,ı. e•k• re· 

Balıkesir Askeri Satın i simler vardır ki bunların ,,ı bir ,ekııde taab•h•n• v• 

bayanlar, baylar! 

• ya büyütülmesinin kabıl olamıyacaiını zannederalnl•· 

Alma Komisyonundan: :.· İıte bütün bu düıOocelerin aksini iddia Ye lıbat 
• ediyorum: 

Bandırma garnizonunun ihtiyacı için açık eksiltme ıu
retile 240 ton Ltnyit maden könıürü 8 Temmuz-937 per
tembe günü saat 10,30 da ihale edilecektir. Muhammen 
bedeli 2400 lira muvakat teminatı 180 liradır. İsteklilerin 
ıartnamesini görmek ibne her gün ve adı gfçen gün ve 
saatte de: teminat makbuzlarile Kor Satın alma komisyonu 
baıkanhiına mOracaatları. 

4 - 1 - 243 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Susığırlık Karnlzonu ihtiyacı olan 3000.kilo ıoian açık j 
eksiltme ıuretile satın alınacaktır. Hepsinin tutarı 120 li
radır. Muvakkat teminatı 9 liradır elulltme 12 7 - ~37 pa 
zarteal gOnQ saat 11 de Suııiırlıktalcl komlıyoDda yapı· 

lacaktır. Taliplerin teminat makbuzlarile koml11Jona mü

racaatlara. 
4 - 1 - 252 

Balıkesir Nafia 
Miidürlüğünden: 

i Ç ok eski ve yıpı·anmış resimleri büyük 
: bir agrandisnıaıı fübrikasında karaka· 
• i lem, sep~·n, pastel ve yağlı boya olarak is-
: tenilen boyda ve sızı meıunun edecek bir 
i şekilde biiyiik olarak yapurnıaktaynu. 
• : HP-simlerinizde istenen her değişiklik ya· 
• : pılabilir. 
• : Bayanlar ıçıu yağlı boyalar bilhassa şa-
• : yam tavsiyedir. 
• : Eğer resimleriniz güzel olursa 
i de pek glizel olarak gelee ·k 'e 
! cektir. 

neficeler 
beğen ile-

i Siparişler bir ay sonra iada ıdUlr. Flc llır pıt ı• 
! zdur 11.esela: 3o x 40 ebatta kara kaııı 275, ıalt 
! boya 350 kuruştur. 
! Numuneleri hergün maiazamız· 
! da görebilirsiniz. 
: ELLEN ARTlSTlK ŞlU.ETl 
: VtNUS. • i ATii. VITS.As 

W Merkezl::iAUna Kolokolctrool 38 Şubeıl: lzmlr 
· 1 - Pazarlıla:konun it: Bandırma yolunun 67 inci 

Pirinç 1000 · l 300 kilometreıindeki Karadere köpr6ı0 ile Suııfırhk - M. Ke 
Sabun 500- 550 

1 8Byük Kardiçah Han 6 
1 KOSTI PISPIRINGOS 

Odun 50000 
malpata yolunun o+ooo ıncı kilometresindeki Yahya köy 
köprOlerl Qzerlerlne parke kaldırım yapılması . (Parke tar 

Et 2500 · 3000 _____ , ları Kapudafı ocaklarından olacaktır) 

Belediye Riyasetinden: 
Benzinle petrola Belediye encOmenlnce a1:ami fiat teı- ı 

btl edilerek vilayet idare heyetince 30-6 -937 tarih ve 636 

numara lle tasdik edilmitlir. 
l. 7 -937. g6nünden itibaren toptan bir teneke benzin 

250 kuruıtao, perakende btr htresioin ızaml 15 kuruıtan 
Toptan büyQk teneke petrol 225 kuruıtan, kiiçiik te

neke 70 kuruıtao perakende bir litresi l 3 kuruttan ıatıl
maıı tekarr6r etmittlr. 

Bunun hilafına hareket edenlerden 50 lira para cez~ıı 
alınacak ve 3 günden 15 güne kadar icrayı ticaretten me
nedileceklerdlr. Herkesçe bilinmek üzere ilin olunur. 

2 - 1 

V ıliy et Ma~ımmdan: 
Memurin kanununda ya · 

zıh evsaf ve ıeraitl haiz olup 

Hususi idare kadrosunda me· 
muriyet iıteilnde bulunanla · 

rın Temmuzurı üç6ncü Cu · 
mutesl günü öğleden evvel 

Saat ( lü} da Paıa Camii 
karıııındaki varidat ıubeıln · 

de yapılacak tmtihanda aıa
ğıda yazılı veııaikle birlikle 

hazır bulunmaları ilan olu · 
nur: 

1 - Orta veya bu dere. 
cede mektep "t•hadetnameıi 
veya tasdiknamesi 

2 ~ıhhat vesikası 

3 - Nüfus veııkaaı 

4 -- Askerlik yaptığına 

dair terhis veya tecil edil · 
diflne dair vesika. 

5 - Memuriyet vermlt 
lıe beraat zimmet mazbata. 

ıı ••r• bir 'Ml'Yill 

(dramit Hu~u~ 
Hitimliğindın: 

Edremldln Heklmzade ma
hallesinden İsmail kızı Fal 

manan Hekimzade mahalle 
sinden Gönerıll Kadir otlu 

Rıza aleyhine açmıı olduiu 
boıanma dava11nda mOddea 
aleyh namına çıkarılan gı· 

yap kararında müddeaaley· 
hin ikametglhınm meçhul 
bulunması hasebile hakkında 
gıyap kararının ilanen teb 
liğat icraıına karar verilerek 
muhakemeleri 21 • 9 . 937 
saat 14 de bırakılmıt oldu 
ğuodao mOddeaaleyh mu
malleyhin ya bizzat veya bir 
vekil göndermesi akıl halde 
bir daha muhakemeye ka· 
bul edilm&yerek gıyabında 

devam edilece~l gıyap kara· 
rının teblijlne kaim olmak 
fbere ıl&n oluaur. 

İıbu lnıaatın bedeli keıfl 4902 lira 68 kuruttur. 
2 - Bu ite alt tartnameler ve evrek tunlardar: 
A Eksiltme ıartnameıi . 

B Mukavele projesi. 
C Bayındırlık itleri genel tartnamesl. 
E Fenol ve huıuıl tartoame. 
F Keılf cetveli. 

iıtlyenler bu tartname ve ketif doıyaaını nafıa dairuınde 
görebilirler. 

3 - Pazarlık 9 . Temmuz · 937 tarihine raalıyan Cu
ma günü saat 15 de Balakeılr Nafıa müdürlOIOnde kurulu 
komisyon huzurunda yapılacaktır . 

4 - Pazarlığa'. airebilmek [ için 367 lira 70 kurutluk 
teminetı muvakkatenin maliyeye yatmldıfına dair makbuz· 
la ve yukarıdaki iti yapabileceğine dair Nafıa MOdüriye 
tinden en ıon 8 gün evvel müracaatla alınacak veıike, 
veya bu ite girmeye salahiyet veren Nafıa Vekilettnden 
ahnmıt mQteahhitlık veelkaaının ve 937 yılına ait ticaret 
veıikaaının ibrazı gereklidir. 

5 - lıteklilerln 2490 No lı kanun hül< ümlerine göre 
ilan edilen gün ve aaatte Nafıa mOdürlüğünde bulunmaları 
ilan olunur. 

4 - 1 - 247 

Bahkesir 1nhisar1 ar 
Baş Müdürlüğünden: 
1- 6 937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık ek

siltmeye aıeh konulan Bandırmlr dahili ve Bandırma Manyas 

ve Bandırma Gönen arasındaki iki bin betyüz lira muhıı.m
men bedeli bir senelik idare nakliyatı ekıiltmeıl 22 6 937 
tarihinden itıbaren on g6n müddetle uzahlmıtlır. Talip
lerin yilzde 7,5 teminata muvakkate akçeleft ile birlikte 
ihale günü olan 2 7 937 günü ıaat 15 de Bandırma lohl
ıarlar müdüriyetinde mütetekkıl komlıy<ına müracaat et
meleri ilin olunur. 

3 250 

=Balıkesir.Saraçlar Başında Hasan Cumalıoğlu Abdull 
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1 • • • • • • • = Türkiye piyasasında y~kıek mevki kazanmıt ol = dünyanın en methur { (Mil MIROT ) Kalbur fabff 

• kasının mamullh olan kalburlarından 4 ve 6 DU ... 

• rah bütün ve iki parçalı büyük ba11lath maktoel 
• tlcarethanemize gelmtıtlr . 1 İstanbul Piyasasından yQzde yir
~ mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satd~ 
1 maktadır. 
• Bu Bir Fırsatt1r. Bu Fusat Her Z4 
~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmefl 
• cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. = · AHMET CUMALI 
• (,.'iulciler içinde Hırdavat, Demir, /n,0" 
• Malzemt•sl Ve Rtnçber Alttltrl 
• Alım Satım Y~rl • • t••·······-········· -----ly e ı i ve tSatyazmanı: liahkeıir ıaylavı H. KAR~ 
Çıkanın Genel DlrektörG FUAT BIL'AL 
BUım Yert it Bum evi 


