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/ngiltere Filistinin Taksimi 
işini Mılletler Cemiyetine 

Havale Etti. -

GUNDELİK SİYA.SAL GAZETE ON iKiNCi YIL SA. YI: 10183 1 ~ TEMMUZ CUMA 1937 

Japonlar PekinÜzerine Tazyik- J~·s;~:re;g;;rveTeie! 
~. lerini Gittikç·e Artırıyorlar.. 1fonUmum Müdürlüğü! 

'"ıiltere, ıl1illetl'!r Cemiyetinin Çin-Japon lhti- Amerika i nün Nazan Dikkatine i 
lafı ile U ğraşmaaının Şimdilik Bir Fayda Te- _ i aun~::·:~:::m~:1~~=~ı~nb;:~1:~~:::::a!::;,:,n :::ı::~- ~ 

min Etnıiyeceğlni Bildirdi.. Sıhilleri tah~lme başladı : tedı~~rçok defalar po•taıaramız günü günane mahalle : 
IJ~~dra, 22 (A.A.) - dikleri ıey lngllter•nln uzak iti çabuk bltlreceffne emin Vaılngton, 22 (Radyp) - • rine ıevkedflmediil •• Balıkeıir Posta ve Telgraf mO t 
.. farkta vaziyet henüz f a r k t e k i b u Ye n f olmadıkça ve iıtihba · Muhtelıf aahillerln ve Pana f düriyetine müracaatımızda bu dileğimizin temin edildi : 

:• bulmuı delildir. ıhtillf üzerine A k d • n 1 z rat •er v 1•1 erin den manıo taUtml için 31 mıl : ff bildirildiii halde dünkü ekıp"'ı pollala.,mıa ıabah· t 
'-a lr Pekin telgrafı japon deki münakalltın ııerbeıtl M"nçuride hiçbir tehli yon dolarlık bir tahıit!at ka· f layıo saat dokuzda poıtahaneye teılfm edllmlt ve fa- t 
p.:•kının her an arttığını, sini lsdlrd!lt etmeğe karar keye maruz olmadığı hak bul edılmiıtlr. f kat, gazete1erimlzfn mahallerine gönderilmedikleri öğ t 
.... la Yakınında Çin •e Ja vermeıi olmuıtur. kında temınat almadıkça ~ • '-"' • leden evvel saat 11,30 da poılabaneye ufradıiımızda s 
, ~·ı.1.,. .r ... nda y•n•· f igaro diyor ki: Ç•n· ku·••lkülhye ... k.t- M 151 r • gôrülmüıtür. 

' .... Çarpıtmalar, beklendi· "Japon erkinıharbiyeıl miyecekUr. ı • Bu 11111 geri kalmaaı birçok abonemanlarımızın ti· 1 
'-tl, Çınhlerln ıehir içinde si 1 ~ kayetlerini mucip olmaktadır. Bu hareketin bir daha t 
...:'Y•phğını, aıker yüklü Bayındıriı•~ şlerı·mı·zde Parlamenıosu Motrü muta-. ~ekerrü etmemeıini Poıta Şefliğinden r~ca ettiğimizde:. 
tl\ Japon alayının Tteu K · f Memur kadroıu nokıandır.,, Cevabı ıle karıılaıtık. t 
it.. Jalrınında takviye Bu·· yu·· k s·ır Hız Ve ller- valesini ıssdik elli • Halbuki, her vatandaıın poıta fdarelerfnden haldı 

al ""'t • olarak beklediği ıilrat ve intizamı her zaman olduiu 111_. 
1 

olarak gönderilmekte Kahire, 22 ( A A.) - Me· • 
--.q'h • gibi biz de Balıkeılr Poılahanealnden beklerdik bu btldtrmektedlr. busan meclisi Montrö muka- ~ 

41 ı • v d Bir mektubun ıevklnde g6sterllen hauaıiyet; gaze. -. .. s t ı ili e y 1 ş a r 1 r velenameılnl hemen hemen "fı ı • ovye ve ng z • • • lelerin, bilha11a günün havadlainl veren bu gibi 1e•mi 
"· t •ti d"'n J p h · i ittifakla taadık etmıttir. Mu· • 
.,...._, u • on anc ye 1 gazetelerin ıe•kedilmeılnde bu alika ve ha11aılyetln 
~l 

1 

····Avam kamara11ndn · -- zakerat sırasında Nahaı pa ' • daha fazla olma11nı iıterdlk. 
~,:•11 

Çindeki vaziyet de Nal ia Vekilimiz lsveç gazetelerine verdiği beyanatta ıa hükümetin ecnebılerle • Bu teeasGrümüzü açık bir ıurette bildirmefe mecbur 

'I' ttııı rnüddetce lngıltere o • 1 • • 50 ·ı ı· I" d' bir mesai birliğı ılyaıetı a· t kaldık. TÜRKD/LJ 11: .... 'Ponya ile müzakere emııyol 'llmız IÇIO ili yon .ıı~ 8Jfl tilÖIOI ~· I• 1 kip edeceflni tekrar etmlı -------•-wwwwwwwwwwwwww 

""' llrfıecefınl ve miUetler ğer yapılaca~ hr.ymdnlı k 1şlenm1Zden bahsettıler =tfr=. ======-=--cıı::=====-=-==========--===,_-----
~---httbln Japonya f 1 e 1 ., F •ı • t• • T k F d 
ilıı ~ .. •lere ıılrlınıiyece Na~=k~:~·ııı;,; s;~.;~~:md• :::~:~~. ;:;~~ı~. ~:~;:::~: ngı ere 1 IS ının a - ransa a '-L ._ Milletler Cemiyetini 

._d, demir ve hava yolluJ ıer- lnıaah, pamuk zerlyah ve • • ı• • M 11 1 c .... . r etmenın timdi ki s 1 • • t e e 
~- 1 viılerlnde Esen fabrikaların· daha bhçolc büyük tıler, mı sını 1 e r '-L... Çlnde f ayda11z ola -
~ da ve diler bir takım ınü· kütle halinde lfçfye it temin 

81tv •l1Jemlttlr. e11eıelerde tetkiklerde bu- etm"ktedtr • • H 1 Ett• Nı~ir nakliyatı durdu. 
"'ıtt..ı'tlnıtontelırafıAlman lunmuştur.' B Çetinkaya. ıö7.lerfni mıyetıne ava e ı. • 
~ ...... " ti mali Çin ihtilafı ineç ajanııı V f kdimfzin ıöyJe bitirmfıhr: 

Pariı, 22 (Radyo) - Pa· 

rfıin timal kıımındald n•
A vam Kamara11 takılm 1 

bir ve kanallarda ıre• ha-ııı, \' tld• Alman hüktimeh kıaa bfr ziyaret maksadile • lıveçe gelerek ml:lhallln 

tı'- 'tlnaton hattı hareke- Kopt:aıhağa glcl< ceğıni bıl- de faveç endüstrlıini ve la 
1 ~ falGlrlaııl bir hattı ha dirmektedır veç teıkilatçı dehaaım tetkik 

... •.... t,klp ettl~i h kk d 
v ~~•ttlr • a ın a Stokholm, 22 (A.A.) etmek fırsatını veren laveç 

·~ı._ ' hariciye nazırına laveç ajansı bildir lyor: Btr hükümetinln bu davetlnl ıa · 
t'dlt. t •erdliinl bıidırllmek 

kaç gündenberi lıveçde bu mimi btr ııevınç1e kabul et 
Ş, nen Türkıye Nafıa Bakam mit bulunuyorum.,, 

I)~ "ıhay, 22 (Radyo) tt. Ali Çetinkaya, Grandho B. Ah Çetinkayanın bu 

"''•~ta Pekın cepheımde telde gazetecileri kabul ziyareti münaaebetiyll: Stok· 
-----el 01

11aak üzere birçok ederek aıağıdaki beyanatta holmun en büyük gazetesi 
J, •cn•ler olmuıtur. bulunmuıtur: olan Stokholmı . Tidnlngen 
~01llar Çin mevzilerıni " - _Son ıenelerde de- bir bat yazısında diyor kı: 
~ttı~

11 

bir topçu ateıı ile miryolu loıaah, laveç ile "İıveçi ziyaretı etnaaında 
... et1r1ı1lerdir Türkiyeyi bıribirlerine çok B Ali Çetınkaya, ıerek 
~ '-.•l Sanıolyang Nan yaklaıtırmııtır. İki memle krondl ıah11 hakkında ıamı-
~) ~l1r11, ve Mareıal Çan ket arasındaki münasebet er, mi hürmet, takdir ve ıem 
"tt le He uzun bir mü· daima iyı bir halde bulun pati hisleri ile karıılanacR 
~-- hplbııtır. muıtur.• Fakat İsveç fırına - ğına emin olmalır. 
"rıı,•'1, 22 (Radyo) - Jiıi.. (arının v~ mühendıslerinin Bız, o zamandanberl, Tilrk 
"ı... tJ, bı l "'1 1 • - h ~·qh ~ r lkte harket eden ıag am eseraerının muıa e- milletine kartı doıtluk beıı 
I ~l~ eneral Sen y 0. Yang deıınden sonra lıu ıımal lemekteyız ve bunun kartı 

1 Üet J ""•ıl olmuıtur Çin memleketi hakkındaki hür hkh olduğunu görmekle de 
1 ._ta,,_ 'Ponların teklıflertni met ve takdır hiılerı daha bahtiyanz.,. 

~it. Q kabul etmemiıler yiyade fazlalaımııhr. Bugünkü millHeımit mo-

Londra. 22 (A.A ) 
Avam Karraraaınrle ftılsti 
nin taksimi projesi etrafın 

da müzakereler baılamııtır . 
M O s t e m 1 e k a t nazırı 

söyle dl il nutukta Fı
ıı11tinın biri Yöhudl diğeri 
Arap olmak üzere ıkiye bö· 
lünmeıinin ve Kudih ıle Be
ytullahın Naılra ve Teber 
rya yolundan mürekkep 
olan parçasında büyük bır 
Avrupa devletinin kontrolü 
altında kalma11 için yegane 
çıkar yol olduğunu ıöyle
mit ve bunun için gerek 
Kamaranın, ıerek Araplar 
ve Yahudilerin İngiltere ile 
it birliği yapmasını temenni 
etmıttir. 

dan •onrn kati planın 
parlamentoya bıldirilmeıune 
karar vermlıtlr. 

lef kil et mittir . ~ugün lsveç 
hükumetinin ml11afiri olan 
devlet adamı bu u hada 

L.. Türkfyede demiryolu in dern Türkiye kuvvet ve 11 muazzam bir eser vücuda 
'
1
't 1\ d 1 k ı >t~ .,.ıe ı ıaatına evam o unaca tır. tlkrar bakımından çok ka- getirmiılir . Ve bu esere, g. ı. 1 ••lci ' nde Japon taz 

""b •t Bu it jçin yeniden 50 mil · zançhdır. Türk ml11ell kuv veç endüstrisi, aenit bir 
•· t teLı rnıı, bu ıebeble ;t1._11t 

11 ilceaı iyiden iyiye yon liralık tahılıat vazedil vetli olduğunu ve yapıcı iş ölçüde yardım etmek fırsa-
•'tııı ıt. Çinliler Pekin ve mııtir 700 lıın hılometre lerde kudretli olduğunu iı tını bu lmuıtur. 

~~'- 1 •G 1 murabbaı mesahası ve ~ark bat etmittir. İııveçtekl lka'Tleti eınaıın· 
"ltdı I rat e tahkım et d B Alıç i ı. 

~J' 'er ıle garp a raımdaki köprü Türklyede Kamal Atatür a et nKayanın mem 
"- l T k h leketimizln kabiliyetine ve t f"QllJad 

3 
vaziyeti i e ür iyenin er kün ne onun müıavirlerinln 

' l',lc •n O vapur aı· istikamette geoit ve iyi mü idaresi altında munzam bir yeni Türklyenln gayretlerine 
~''d 0 

hrnan ı k kartı olan sempatisine em it ına ge mt- nakaie hatlarına ihtiyacı eser vücuda gellrtlmfıtır Bu 
~ nivet getireceğini ümit ede 

L '''1aı- vardır. ı esere bund,,n böyle ayni G 
~ı._ "''" h .. k r.z erek kendisine gerek 
• ''•lr U timeti de Pe· Türkiyede sulama meıele · eherji ile devftm edtleceğın· refakatindeki vatandatlerına 
'"- ftt.ttaer ıevkiyatına de· ıi de mevcuddur Bu mese den de emın olun rı bılir Bu şanlı ve 8 rı tvetli bir tarihe 
~-ti •ktedır le. ıu seviyelerinin ı!stema · esere devamd . d ime umu malik büyu·k bır milletin "· •. 22 ( . 
't'-i A.A.) - Övr tılc hır tarzda bir hizaya mun menfaatlerme hizmet muhterem delegeleri ıııfatıle 

\J~,lt h~•Yor· getirilmesi lle halledilecek zıhnl)eti kikim olacaktır. 1 { Hoı geldiniz, ) deriz. Ôy-
Q(" ş .. ,lct J. 
~lı la ••tb a aponya fçin tir. Bu İfe, bu sene içinde Türk• ye hükCimelldn kar- le bır mil etin ki, bu mille-t 
- )~~ •ıt olduiu zanne baştanacaktır ~ılaıtığı en ııühim ı§lerden halen de yeni aahalarda ve 
,,,._· Flllcat Berlln1e Bir çok memleketlerde ha- bırisini modern bir münakale yeni vasıtalarla yeni aıınalar 

e 99elden görme. len çuk vahım bu mesele olan ıebekesl vücude getirmek 1 kazanmaktadır. 

projesini taevip etmemlı ve 

meselenin milletler cemlye 

tine havaleaine ve OD 

ıebi}e ıeyrüıefer durmuıtur. 

Vapurcular fazla lcret la· 

temekte devam ediyorlar. 

Rusya, lngiliz Pl~nını 
Kab u 1 Etmiyor .. 

İtalya murah~ısı B. Grandi gönüllülerin geri çakilmi
yeceğini ve f ran~oya muh1rip hı~kı terildiğini söyledi 

Roma, 22 {Radyo) Ônü· konun muharip hukuku 27 
müzdeki Ağuıtoaun birinci devlet tarafından taadik edıl· 
gününden itibaren Stefanl mittir. 
ajansı, Londra tle istihbarat Demlıtir. 

Lord PHumut: 
tealisine baılıyacaktır - Bu hususta bir karar 

Londra, 22 ı Radyo) Dün vermek için evvela bükü . 
top)anmıt olan ademi mü· metfmle müdavelel efkarda 
dahale komitesinde Ruıyanın bulunacağım . Oemlttir. 
mümeuıli 8 Malıkı: ---

logiliz planı Ruıya Londra 
için gayri kabili kabuldür 
Bunun için heroeyden evvel 
İspanyadan gönüllülerin geri 
çekilmesi müzakere edilme· 
lidir. Demiıtır 

ltalyan murahhaıı 8. 
Grandi: 

Kara cihetinden kon 
trolün iadesi de müzakere 
ve ıntaç e d i 1 m e l i d i r . 

ita ya. gönüllülerin gerı çe
ki lmesi ve muharip hukuku 
üzerinde hiçbir müzakereye 
glriımiyecektir. 

Muharip hukuku İtalya ve 
Almanya tarafından General 
Frankoya verilmiıtir. Evvel· 
ki gün de İngiliz teklifini 
kabul etmiı olmakla Fran-

Deniz anlaşması va yapılan 
müza~ereler 

Londra, 22 (Radyo) 
Royter ajansı bildiriyor: 

Dün avam kamarasında 
Londra denız muahedesinin 
ikinci müzakereıi esnasında 
ıöz alan parlamento müste · 
ıarı B Şekspir demf§tlr ki: 

-Bu muahede hakkında 
fimdiye kadar TOrkiye, lı 
veç, Norveç, FinJindlya, 
Danimarka ve Polonya ıle 
müzakerelerde bulunduk ve 
bu devletler, teferruata ait 
bazı tadilatla muahedeyi 
kabul etmıılerdtr. 



Paris Sergisinde 
Sov yet Pavyonu .. 
Sovyetler Birliğinin ıon 

on ıene zarfında iıtirak et
tiği dokıan dört beynelmilel 
sergi içinde, blç biriıi, 1937 
Parla Serglılndekl Sovyet 
Paviyonu kadar Sovyet baya 
tanın bütün sahalardaki bü -
tün tecellilerini bu kadar iyi 
tecelli ettlrmtı değildir. Bu 
pavlyon, memleketin yirmi 
ıene zarf anda katettiii bütün 
merhaleteri çok bariz bir su
rette göstermektedir. 

Serıiye hazırlık büyük fa. 
aliyetlere sebebiyet vermiı 

ve 86 muhtelif ilmi ve kültür 
el teıekküle menıub binler
ce mütehaa111 kimseler pro· 
je üzerindeki müzakerelere 
iftlrik eylemittlr. 

Parla Beynelmilel ıergl 
ılndekl Sovyet paviyoau, 
Trocadero tle Eıff el kulesi 
arasında 6 500 metre mu
rabbalık bir arazi üzerine, 
mimar lof anın pllnları mu · 
ctblnce kurulmuıtur. Bina· 
nın üzerinde, heykeltraı 

Mukinanın eıeri olan pas 
tutmaz çelikten 25 metre 
ylkaeklıilnde bir heykel 
ırupu vardar. Bu grup Sov· 
yet devletinin remizleri olan 

orak ve çekici yukarı kal· 
dıran bir lfçl ile bir kolk 
hozc• kanım ıöıtermekte . 

dır. Pavlyonun duvarları 

mermerle döıelldir ve bü· 
y6ık eıaı entrede on bir f e · 
dere cümhurlyeti temıll 

eden 22 baa-rellef mevcut 
tur. 

Pavlyonun ilk salonu, Sev 
yetler blrllllnln yeni kanu· 
aueaaıiıine tahılı edtlmlıtlr. 

Salonun ortasında, kanunun 

en eıaılı beı maddesini ha 
1'i forftrden bir obelisk var· 
dır . Bu ıa lonun ıtamdların
dan blrlıl Sovyetler birliğini 

maden cihetinden en zengin 
memleket olarak göstermek 
te, dlier bir ıtand da Sov 
yetler btrliilnl en geniı ve 
büy6k ziraat memleketi ola· 
rak lrae eylemektedir. 
lı verimindeki normal ran
dıman hadlerini tecavüz et· 
tiren Stakanov hareketine de 
ayrı ve çok enteresan bir 
ıtand bahıiı bulunmaktadar. 

Bu atandın yananda, kıy· 
metli taılardan yapılmıt 
olan ve 22,S metre murab · 
baı ıenitllğlnde bulunan 
meıhur Sovyetler btrlili ha
ritası yer alnuıhr. 

Biraz ileride de Sovyet
lerde de kadın, Sovyetlerde 
ıençltk, Sovyetlerde 11bhat 
Sovyetlerde ziraat ıtandları 
•ardır . 

ikinci büyük ıalon, Sov · 
yetler birliğinde timi hare
ketlere, maarife, edebiyat 
ve matbuata tahıiı edtlmit · 
Ur. Bu k111m, 90 bin kitinin 
çahıtaf ı Sovyetlerln 839 
ilim enıtlUiıünün verimli 
çalıımalaranı ıöıtermekte· 

dır. 

Maarif atandı, Sovyetler 
birltilndekt mektepleri, ço
cuk aanatlaranı, bahçelerini, 
muallimlerin vaziyetini, yü
luek mekteblerln durumunu 
lrae etmektedir. Bu ıtandd 
akı dört büy6k m6ıdevver 

ıGtun üzerine maarif büd
ceıl, tahıll için aarfedilen 
paralar. mekteb kitapları -
aıa 16n ıeçtlkçe yGkaelea 

tirajlara ve saire gibi mahi· 
mat yazılıdar. 

Matbuat atandı, milli ma· 
tbua tın inktıahnı bariz bir 
surette tebarüz ettirmekte 
ve 69 dilde bugün Sovyet 
ler birliğinde 38 milyon 
nüsha olarak çıkan 925l) 
gazeteyi göstermektedir. 

Üçüncü büyük salon, So 
vyet sanatına aittir. Bu ıa 
londa, en iyi Sovyet ressa 
mlarının 24 tablosu, 21 he· 
ykel, 33 heykel, 33 deıen 

ve gravür teıhir edilmekte 
olduğu gibi halk sanatları 

arasında, Palaka lakları, 

Dağ11tan kuyumcularının 

eserleri, elle itlenmiı halılar 
kemik üzerine yapılmıt Tç· 
ukçis resimleri, ve ıaire bil
hassa tebarüz edenlerdir. 
24 makette Sovyet tiyatro 
sanatının ileri hamlelerini 
taıvir eylemektedir. 

Dördüncü büyük salon, 
Sovyet Arktıjlne, kutub se
ferlerine, tayyarectliğe ve · 
Sovyetler Bırllğlndekl yol 
lnıaatına aittir. 

Sovyet endüıtrtılne ait 
bulunan beılnci talouun or · 
taamda, buıtond ayna za· 
manda Sovyet yapıcıhğmı 

da göstermekte olduğundan, 
Moıkovada yapılmakta olan 
muazzam Sovyetler Sara
yının 5 metre boyundaki 
maketi bulunmaktadır. Hu 
salonun duvarları, Çeliabi
nsk trAktör f abrlkaaı , Kuz· 
netsk metalürji kombina· 

ları ııbı yükıek Sovyet en
düıtrt müeaaeıelerioln foto -
ıra fi ara vardır. Duvarların 

boyuncada endüstri fabrika
laranın maketleri, Sovyet 
lnıa malzemesi numuneleri 
Sovyetler Birliğinin muhtelif 
mermer mahsulleri sıralan

mıı bulunduğu gibi, gene bu 
salonda, iıletmekte olan bir 
Volga Moıkova kan ah mo · 
delide mevcuttur. Bu kanal 
modeli. yalnız baıına, çok 
entereran ve o derece mu
vaffak olmuı bir eseridir. 

Sovyetler Birliğinin Parla 
beynelmilel sergisi paviyo · 
nunun dııında, Sovyetler 
birliğinde yapılmıf makine 
ler numuneleri bulunmakta 
dar. 

Ayrıca, ayrı bir binadan 
mükellef sahneli bir tlnema 
ıalonu vardır ve bu salonda 
Sovvetler blrllfinde yapıl. 

mıı fillmler gösterilmekte 
olduiu gibi ıahne üzerinde 

de muhtelif Sovyet sanatının 
yükıek mümeutleri güzel 
eıerler oynamaktadır. 

Ameri~an Cumhurreisinin 
oğlu Pariste 

Amerikan cumhurreiıi Ro · 
oıeveltın oğlu Franklın Ro 
oıevelt, ıiyaai ıahada baba · 
ımın rakibi olan bir adamın 
kızını aldı. Bu, büyük dedi· 
koduya bir mes~le olmuıtu · 
Fakat, iki tarafın da ailesi 
çocuklarınm birbir 1 e r i 1 e 
evlenmesinde bir mahzur 
görmemfılerdi . 

Rooseveltin ojlu ile genç 
karm Ethel, evlendikten ıon· 
ra Amerlkadan Avrupaya 
ıeldiler ve balayları Avrupa
da dolaıarak ı•çlriyorlar. 

Berlinde 
Türk ticaret ~onuşmalan 

Financial Timr.s gazetesi 
yazıyor: 

Ankaradan bıldıriliyor: 
Almanya ile Türkiye ara· 

sanda yeni bir ticaret mua -
hedeılnin akdi için müzake
relerde bulunmak üzere bir 
Türk mali ve ekonomik 
murahhas heyeti Berltne ha
reket etmittir. İktiıad veka
leti müsteıarı B. Faik Kurd 
oğlu bu heyete riyaset et · 
mektedir. 

iyi haber alan menbalar 
dan istihbar edıldijine göre 
Berlindeki müzakereler ge· 
niı bir saha içjnde cereyan 
edecektir. Türk murahhas 
heyeti Almanya ıle yeni bir 
anlaıma ya girtımeden evvel 
bankalarmda ıtmdiye kadar 
bloke edtlmiı olan ve yedi 
milyon İngiliz lirası kadar 
tutan Türk parasmın deblo· 
ke edilmesini talep edecek· 
tir. Filhakika yapılacak yeni 
anlaımanın ıeraiti, Alman
yada bloke vaziyetinde ka
lan Türk alacaklarının te& 
viyesi için bulunacak ıureU 
halle bağlıdar . 

Umumi kanaate göre Tür
kiyenin son zamanlarda in 
gtlterede gördüğü hüsnü ka. 
bul Alman ekonomi liderle · 
rlni Türkiy~ye kartı daha 

fazla imtiyazlarda bulunma
ğa sevketmektedlr. Alakadar 
vekaletlerinin murahhasla
riyle Türkiye hükumeti ara· 
sında Ankarada yapılan ıh. 
zari müzakerelerin 
tarzı da bu f tkri 
mektedir. 

cereyan 
teyit et· 

Cigara dumam 
Yeni model tramvaylaran 

hatta ııahanhklarında cıgara 
içmek yasak. bu hususta 
kendisine bir ihtar vuku bu
lan Nurullah Ataç ıöyle di · 

Or aokul Memurların B a rem 
Öğretmenliği yazıh imti
~anlarmda kazanan il~ · 

okul öğretmenleri 
ilkokul öğretmenleri ara 

sında yapılan ortaokul öğ- ı 
retmenliğt yazıla lmtihanm 
da kazanan öğretmenler 

Kültür Bakanlığmdan şehri 
miz kültür direktörlüğüne 

dün bildirilmiıtir 
Bu imtihanlara "ilci.yeti· 

miz çevresinden beı tarih -
coğrafya, iki fenbilgiıi bi 
yolojl, ü~ riyaziye ve üç 
Türkçe olmak üzere on üç 
ilkokul öğretmeni ve bir 
ılkokul ispekteri Ankarada 
Gazi Terbi}'e Enstitüsünde 
yapılacak ıözlü imtihana gir · 
mek hakkmı kazanmıılar

dır. 

Bu öğretmenler ıunlardır: 
Tarih - coğrafyadan ka· 

zananlar Neziha Erdemir 
Şaziment Altan, Nüzhet Sö
zen, Ömer Erden, Sıtkı İt· 
men, fenbilgiılnden O . Ferit 
Evginer. İrfan Ergülen, riya 
ziyeden Orhan İrgen, Şadiye 
Türkf'r, Şakir Ôke, Türkçe· 
den Vehbi Evinç, Zt:ki Ülke 
(ilköğretim ispekteri), Avni 
Uras 

..c:::=ı:ı.:==::ıı..r._'!l ı:ır-=ıı----

E d re nı it 

Kanununda Değişiklik 
Bu hususta hazırlanan kHun projesine yeniden ~azı 

mühim hükümler ilave ediliyor, 
Devlet memurları maaıla 

rının tevhfd ve teadülüne 
dari olan 1452 sayıh kanu
nun bazı maddelerini değif· 

tirmek ve bu kanuna bazı 

maddeler ili ve etmek üzere 
hazırlanan kanun projesine 
yeniden bazı hükümlerin ila
vesi için tetkikler yapılmak· 

tadır. 

Devlet memurluğuna ilk 
defa girmek istiyenlerln me 
nfelerine, taluil ve vasıfla 

rma göre ıu derecelere ka· 
bulleri hakkında projeye bir 
madde ilave olunacakhr: 

A - Orta mektep me-
zunu olanlar veya orta mek
tep mezunu olmayıp da me · 
murlar kanuolarana göre 
memur olabilecekler on be 
tinci dereceye; (on beılnci 

derece 1 O lira asli maaıtır ) 
B Liıe veya muadil 

mekteplerden veya orta tah· 
ıille aynı zamanda meslek 
tahsili veren en az beı yıl
lık meslek me~teplerinden 
mezun olanlar 14 üncü de-
receye {on dördüncü derece 
on beı lira asli maaıtır ) 

C -- Lise dereceıtnde bir 
tahsili ile en az bir senelik 

kurs görmüı veyahud bet 
yıllık meslek mektebi tahıl· 
li üzerine en az iki yıllık 
daha yüksek bir meılek ta· 
hailini bitirmiı bulunanlar 13 
üncü dereceye ( Llıe veY• 
muallim mektebini bitirdik· 
ten sonra imtihanla orta te· 
drisat muallimliği ehllyetna· 
mesi almıı olanlar maarif 
mesleğine bu derece ile alı' 
nabileceklerdir. 13 üncü de· 
rece 20 lira asli maaıtır ·) 

D - Beı ıeneye kad•' 
taluilli yüksek mektek 111e· 
zunları 12 inci dereceY' 
(yükıek tahıtl müddeti aç 
ıenenen az olan mektep ..,,. 
zunlarmın ekslk müddetlet1 

üat dereceye terfi etmeleri 
için doldurmaları lazımgelell 
müddete ve üç seneden fas · 
la olanların fazla geçen ber 
seneleri kıdemlerine ekleo• 
cektir. ( 12 inci derece 25 li 
radır.) il 

E - Altı senelik yük•e 
mektep mezunlara 1 1 ı.,el 
dereceye (on birinci dere'' 
30 liradır . ) 

F - Yüksek tahstUıai ,. 
yurdda yaptıktan sonra ' 
nebi bir memlekette mu•f 
yen bir meılek için ihtl ... 

meslek tahılli yapmıı veya l ( dd ) il" 
U lk • ı • d• ld ı tfthıl i veya yur a na eYI genç en un ge ı er'---T--. -- tahıill ikmal etmekle be, ... 

Edremit Halkevi gençle- en 1 s ber ecnebi bir memlekett• 
rinden 34 ktıilik bir kafile yüksek tahsili üzerine 111ıf 
8. Hasan Karanın baıkanlı 

1 
d ayyen bir meslek için ill~ 

ğında dün saat ıs de oto. Te~vik müsabaka au evam •as tahsili yapanlardan ıb' · ' ,,,, büslerle ıehrimtze gelmiıler · .I' saslarını yurdda ıalihtye l 

dir. eutyor bir heyet huzurunda isb' 
Yor: G et' ençler Halkevi mensup · Federasyonca tertip edilen edenler onuncu derec ) " Halbuki bizim memleke 1 1 dır 

ları taraf andan karıılanmıı tenis teıvik müsabakalarının ( onuncu derece 35 lr• t I 
ve miaaftr edilmiılerdfr . birincisi ıona ermiı ve bir G 15, 14, 13, 12 "el•' 

timizde cigara dumanından 

rahatsaz olacak adam pek 
azdır. Baıka memleketler 
için ıözüm yok . Onlar al.
tık olmıyabilirler. Fakat bi· 
zde cigara tçilmlyen ev yok 
gibidir. Hemen hepimiz doğ · 

doğumuz glndenberi clgara 
dumanı içinde yaıarız . Ger· 

Akıam misafirler ıerefine gün önce de ikinci müıaba , inci derecelere kabul edldı· 
1 Şehir kulübünde Halkevi kalara baılanmııtır . ceklerden bir, ve onuncu 1~ tarafmdan bir ziyafet veril· Müsabakalar hergün lial- receye gireceklerden 1 

çi hazan vapurlarda, tren 
lerde, insanın yüzüne hain 
hain bakarak cıgara duma 
nım ellerinin bir darbeıile 

dağıtmak istlyen kibar ba 
yanlara baylara raıtgelinir; 

bunların birkaç taneıi belki 
ki samimidir, fakat çoğn si· 
zi rahatsız etmek için 
yahud firenklere benzesin 
diye yaparlar. Zaten dikkat 
ederseniz onlarm ellerinde 
Franıadan, Almanyadan gel· 
me en aıağı cinıten bir haf · 
talık gazete veya roman gö · 
rürsünüz. 

Nurullah Atacın yaz11ıoda;l ' 

btzim anlıyamadığımız bir 1 

nokta var: 
Tramvayda okunan en aş 

ağı cinsten kitapla tramvay· 
da cigara içmek! . Acaba 
kitaba verılen en aıağı cins 
lik hatta ctıara içenler ara · 
aında hangilerine tekabül 
ediyor:' 

Bu arada Romaya giden 
Franklin Roosevel. B. Muı 

ıolinl tarafmdan kabul ed 
ildi. Şimdi kansile beraber, 
Pariıe ıelmiı bulunuyor. 

1 

mlıtir . Geç vakte kadar kevi teniı kortunda tenis aja· garp dilini tyice bildik1':, 
devam eden ziyaf~t çok sa· 01 B. Ali Şayakçının neza Bakanlar heyeti kararl1 ~ 

b ,, 
mimi ir hava içinde geç- reli altmda yapılmaktad1r. Ankarada teıkll olun• 

1
, 

mittir. 
"""-"'.....,._,...~11!.ırao:ıır::ıc==ıo-

Takdir 
(dilen mal müdürleri 
Maliye Vekaleti, bu yıl 

kıdemlerini dolduran mal 
müd6rlerlnden vazifelerini 
hakktle yapanlara ve iılerin
de gayret ve faaliyet göıte 
renleri terfiye liyık gör 
müt ve derecelerini yükıel · 
terek taltif etmfttir. 

Bu meyanda vilayetimiz · 
den de Bürhaniye mal müdü 
rü 8 . M. Alı ile Sındargı mal 
müdürü B. M. Nuri de taltif 
edilmiıtir. Bu vazife sever 
mal müd6rlerimlzi biz de teb · 
rlk ederiz. 
-==---'!l(iı-c==:===r-

8 i r çil t öküz çahndı 
Küp eler nahiyesine b~ğh 

Bahçedere köyünün Kavak 
batı mahallesinden Bcktaı 

oğlu Hasana ait bir çift 
öküzün bağla bulunduğu 

ah1rdan gece yarısı meçhul 
bir kimıe tarafından çalın 

dığı jandarmaya vakı ihbar 
üzerine tahkikata baılanmıı 
tar. 

İkinci tenis teıvik müsa- komisyon huzurunda I~~, 
bakalarına iıtirak edecek hanla ıabit olanlar bir 
olan tenisçilerin lılmlerl aıa - rece mafevk memurtyet:İı 
ğıdadır: H - Devlet memurlu dl~' 

21 Temmuz Galip . Münci· rına ahnırken llıan biloıe ti 
Hakem Ayeti . leri halde memur ikell ·~· 

2 ı Tem muz Şuuri . Uhan lisanı öğrendikleri veya ı~,. 
hakem Ayeti. 

1 
ka vakıf olduklara içl~ıt dl' 

22 " Ali-Hayati "Münci. murluja girerken bir u ,,-· 
22 " Ayetı-Sadi " Ali. receye kabul edildiktell 'ar 
23 .. Sırrı·Celal .. Sad i ra bir garp liıanı dah• il' 
23 " Şuiiri·Sami İlhan rendikleri G fıkraııod• I ,,. 

Fevzi hakem Celal, 24 tem· terilen heyet huzuruPcl• b'' 
muz Galip Nejat hakem Na bit olanlara, afd olduiU ,le' 
d i, 24 temmuz Nadi Cel-'at kanlıkçft ve nizamn•ll' ıet' 
Esat-Ayetl hakem Münci, ile teshil olunacak ntsb~~-~ 
25 temmuz Ali Münci - !Sadi de bir def aya mahsu• 

0 
jll 

Celal hakem Ayeti . üzere nakdi mükafat "e' 
Dömi finaller: Medem bilecektir jtib' 

Halit. 1 - Tahıil derec:.•i dır" 
_.,..,..,~ .. -- - riyle daha yükıek ır .,,. 

Çalınan tahta ve keresteler ~:1:ıd~;~~~ı·;!·~:,~1~~ ;.· 
8iğadıcm Salmanlı köyü 

muhtarına ait olup depo ha- 1 
linde kullanalan, içinde 
bulunan tahta ve kerestelerin 
yerinde o l m a d ı ğ ı görü
lerek jandarmaya haber ve · 
rilmiıtir 

Tahta ve kerestelerin ne 
suretle kaybolduğu hakkın. 

da tahkikat yapılmaktadır. 

maması dolay11iyle at•I' ,ıı· 
recede bir memuriyete 6,o 
nanlardan ehliyetleri ~~,· 

l 
. d.,,..

lenler ıirebılecek erı ,,~' 
lere ilk açık yer ofdul~l,r 
tercihan tayin edtlec:e 

dlr .. , bıl 
Projenin KarnutaY'

11 .,~· 
•• flJ toplantısmda çık111a 

temeldi . 
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A manya, Fransanın 
K vetini lnkarEdemez 
lif Rransız gazeteleri muhte . ortaya koymuı olduğunu 
•1 rnevzular arasında Mar · kaydederek meydanlarda 

sıf Ya konııırresı"nden ve Pa- l 1 r ıte • top anmıı o an kalabalığın 
ı 4 T cereyan etmıı bulunan geçen seneki kadar kesif 
b emmuz bayramından olduğunu; aynı derecede 
b ahıederek bilhaaaa bu milli canlı bulunduğunu kaydedi
ta~~ram hakkında uzun mü- yor. 

=alar derceylemektedfrler. Yalnız bu halkın dün fe-
14 r Le Populatre,, ıazetesi 
d enımuz bayramı hakkın
a sütunlar dolusu izahat 

"ererek p . h 1 -b arıs a kının duo 
lr defa daha bu milli bay 

tam k 
b utlulamıı olduğunu ve 
u defakı kutlulayıııo da halk 

tephesı idaresinde cereyan 
tyleınf b l 
d. § u unduğuou kayde· 

1Yor· r 'geçen seneki milli bay-
i arnı itUrak etmlt olanlar 
çtn b k u yakın mazinin çok 
b~~~etlJ bir hatıra. ıekliode 
0 

dı kalmakta bulunduğunu, 
il il • 

1 11 sonra ıelecek bayram-
lltırı h r ırı iç bir suretle o de-
tce 
" Parlak ve cezlp olamı· 
ıaca ~ h b gı akkmda bir kanaat 
b

1
''klb11 olduğunu, dünkü 
ayranı - - - . 1 1 k \' gununun He can ı ı 
t c b ç azı e cihetlerinden ge· 

b~ı: senekini geçmemif olsa 
.. her halde halk cephesi· 
... il h 
a~ llyattyet ve iradesini 
le ~ 1 derecede bir kuvvetle 
trı.Yıd eyle mekten geri kal 
,. "ını, bulunduğunu yazıyor 

t dı)or kı : 
~N 

'tl"k !1.lion meydanım doldur-
an .. tıı olan keıif kalabalığın 
ie '-nden ayri kortej halinde 
~l\ten insan seli görüldüğü 

'llll '~ki h, hızıl ve üç renkli ba · 
l\I lltla donanmı§ oJan bu 

l\yl 
'ti· «lr1n her b irini ayrı ayrı 
du lltalıyan takdir avazeleri 
~, Ylllduğu zaman, Paris ve 

an, 
ttı " halkının nasıl yenil -
e~ b· 

ttıe~ ır kuvveti temsil eyle-
tlıtk le bulunduğu takdir edil· 

1 tedir . 
bı..ı' <t 1' em muz 1937 ıünü de 

Hik ceı . bir tarih teıkil ede-
"lır 
~ 

na idareye karıı duymakta 
olduğu halkı hiddeti izhar 
eylemiı bulunduğunu ve bir 
aenedenberi kendi proğramı
nı tatbik etmesine mani ol 
muı bulunan bu idarenin on· 
da yaratmı§ olduğu ho§nut · 
suzluğu meydana koyduğu

nu yazıyor ve diyor ki: 
"Fransa halkının menfa

atlerine uygun ditmiyecek 
hareketlerde bulunmak için 
btr kerre daha baı kaldır

mıı olan mürteciler, fena 
niyetliler, maliyeciler, spe
külasyon yapanlar ve poli
tikacılar böyle manevralar 
sayesinde halk cephesi küt . 
lelerlnln istikametlerini de-
ğiıtlrmek ümidini beslemek
le hataya düşüyarlar. 

1936 senesi Mayısında 
zafere ulaşmış grupun dağı
lacağını tahmin etmekle 
yanlıt hesap yapıyorlar. 

İçerideki düımana karşı 
mücadele halinde bulunan 
halk cephesi metanetini 
muhafaza etmektedir; f'ran. 
ko, Hltler ve Musoltni ta-
raf tarlarının itine yarayacak 
olan saat henüz ge l memiıtır . 

Halk cephesinin bütün 
partilerine mensup bulunan 
hatipler tarafından tebarüz 
ettirilmiı bulunan müıahede 
bu n erke:z:dedtr, . ,, 

"L, İntransigeant,, gaze
tesi 14 temmuz bayramı 

münasebetiyle tertip edilmit 
bulunan geçit resminde or
dunun uyandırmıt bulundu · 
ğu ali.kaya temas e dere k 
Alman matbuatınm Fransa· )el ~ tarih sosyal cumhuri-

bı, e doğru ilerleyiıin yeni nm askeri kuvvetini inkar 
Yl\kl Qıerhalesldir . Gayeye 

'"tlır b' h 1 ''l an ı r mer a e ... ,. 
de P' fiumanite ,, ıazetesi 
~il\" arta halkıom dün kendi 
ıı,r \"I et •e kudretinin, kendi 

• n k .. e e arıı o'an itimadının 
li 1 ~af er hakkındaki kuvvet

'ldesfnin yeni bir delilini 

etmemekte olduğunu, esasen 
Almanyanın ıdlahlanmakta 

hakl ı ol duğurıu göstermek 
için lıu lrnn•eti daima ltirl'!f 
eylemit bulunduğunu, yalnız 
Alman matbuatının Fransız 

ordusunun disiplinli ve mun
tazam bir kuvvet olduğunu 

l'QRl(o· . - t 
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'ti ilkti ben o kadar çok tık piyano bent, ben pfya -
lldını 

ll'•ıl kt. .. Vaktiyle ıen, nomu o kadar unuttum ki . 
1acı,,. bcnioı hıçkırıklarımı Hele okulu terk ettikten 
~ ert " 1 etl d Ro:t erinde erittinse. ıonra çok değiıtim .. Sanki 
QQ~ " e •enin ömründen yatlı baıh bir kadın oldum . 
ı.. J ,,ı, 
~iut d rını, kızıl baarımda Bir sürü toy kızlara Eflatun 
~I il ı-0 q• ·· Beni affet Ne- , kesildim. Sayısız perestltkir. 
d-1' b lcadar meyus o ka · larım var .. Hayat me~er öğ -
b tdb . ' 15 

t"I inırn ki .. Görsen retmenıiz bir okulmuı .. 
l t~n 
~tlldı. •rtıaz~ın .. Dün okul Oradan elman dersler, süz · 
o~'-ltuk l'ıoıurkan ı~ldi . geçsiz doğduğu ve olduğu 

~e~ l t · Beni tesellı et· gibi • Orada beı duygunun, 
~ 1 cdı ı.ı,lk ·· Keman çaldı .. beıi de hudutsuz tıletiliyor .. 
& 1 e\'· 
t"ıtb •ne alrecekmtt ·· Fakat, a11l okulumu o 

e~tlleri~e, Timürkıin gibi kadar özledim ki: lnıan 
\'ardı .. Fakat ar- blrşey kaybedince kıymeti · 

kabul etmesine rağmen 

Fransız milletinin aynı veç. 
hile disiplinli olmadığı müta
laasında bulunduğunu kay
dederek ıöyle diyor: 

"Bu mütalaanın yanlıı ol
duğunu ispat edelim. Aksi 
takdirde korkunç teıkilatı
mıza ve mükemmel silah
lanmamıza rağman mahvo
luruz. Bir m illetin ancak 
kendi yurddaıları ara11ndakf 
anlaıamamazhk yüzünden 
mahvolmuı bulunduğunu 
kaç kerre tekrar etmemiz 
lazım geleçek?,. 

''Le Jouroal ,, gazetesJ 
de ordu meselesine temas 
eden bir makalesinde ıöyle 
demektedir: 

''Bu 14 temmuz bayramı 
her halda hatırlardan çık 

mıyacaktır . On ıekiz sene 
evvelki zafer merasiminden 

ber l bu derece parlak bir 
geçit rearni görülmüı mü 
idi? 

O zamanki merasimde Mar
ne, Verdun. Yser, Somme 
kahramanları geçmiılerdl . 

Dünkü merasimde bu kah 
ramanların çocukları aynı 

disiplinle, gözlerinde aynı 
irade adımlarında aynı kuv· 
vet olduğu ha!de geçtiler . 

Bu ordunun gösterilmesi 
ve onun bahıetmekte oldu 
ğu bir hürriyetin bayramı 

olan bugünde onun birinci 
sınıf bir yer almaıı zaruri 
idi. 

Ekseri zamanlar askerlik 
aleyhdarı ve anıırtl içinde 
bir Fransa gösteriliyor: Or 
du. bütün bir millete, o 
milletin kendisine karşı olan 
bağhlığını ve derin saygısını 
göstermesi için bir fırsat 

(Sonu dördüncü sav Fada) 

Türk 
Demiryolları 

Financla l Times gazetesi 
yazıyor: 

Türkiye devlet demiryol 
larına yeniden ahnacak lo 
komatlf ve vagonlar için 
Büyük Millet Maclfııi 16 mil· 
yon liralık bir tahsisat ayır-
mıştır. 

Hükumet demiryollarını 
devletleıUrdlğindenberi mem· 
lekette demiryolu nakliyatı 

Balık si Nafia 
Müdürlüğünden: 

1 - Açık eksiltmeye konan if: Balakesirde Hükumet 
Konağı maliye kısmının zemin kat tavanına kadar olan 
kısmın inıaatı olup keıif bedeli 9624 lira 96 kuruıtur. 

2 - Bu iıe a it dosya muhteviyah tunlardar: 
A Eksiltme ıartnamesl, 
B Mukavele projesi, 
C Bayındırlık tıleri genel ıartnamesi , 
D Fenni ve hususi ıartname . 
E Keıif cetvelleri ve projeler, 
İstiyenler bu ıartname ve keılf dosyasını Balıkesir Na

fia müdürlüğünde görebilirler. muntazaman artmııtır . Mev 
cut lokomatif, yolcu ve mar- 3 - Açık eksiltme 11 - Ağustos - 937 tarihine raat-

lıyan çarşamba günü saat 15 te Balıkesir Nafia müdürlü. tandlz vagonları ihtiyaca 
kifayet etmemektedir. Her ğünde kurulu komisyon huzurunda yapılacaktır . 
sene 20 ila 30 lokomatif, 4 - Eksiltmeye girebilmek ıçin 721 lira 87 kuruıluk 
30 i lfı 4o yolcu vagonu ve teminatı muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair makbuz 
300 ili. SOO marıandiz va veya bu miktarda şayana kabul banka mektubu ve yuka-

rıdaki iti yapabileceğine dair Nafia müdüriyetinden eksilt-
gonu çıkarılıyor- Yapılan 

meden en ıon sekiz gün evvel müracaatlyle alınacak ve· 
hesaplara göre Türkiye 1940 

sikanın veya bu iıe girmeğe salahiyet veren evrakı müs · 
senesine kadar J 22 lo- bite ile birlikte Nafia Vekaletinden alınmıı müteahhitlik 
komatif • 172 yolcu vagonu vesikasının ve 937 yılma att ticaret vesikasmın ibrazı 
ve 4000 marfandiz vagon ıereklidir. 

temin etmek ihtiyacındadır. 5 - isteklilerin 2490 numaralı kanun hükümlerine 
Pek yakında Almanyaya 30 göre bu evrakı hamilen ilan edilen gün ve saatte Balıke
lokomattf, 22 yolcu vagonu sir ı'lttf ı a m11ü r!ü~üode bulunmaları ilan olunur. 

ve 200 marıandiz vagonu 4 - 1 - 292 
ısmarlanacaktır. 

Siva sta kurulan devlet 
demiryolları fabrikası pek 
yakında 800 martandiz va· 

gonunun imaline batlıyacak 

tır Bunlara ilaveten hükii · 
met önümüzdeki üç sene 
zarfında 100 lokomatif, 170 

yolcu vagonu ve 1100 mar· 
ı~mdlz vagon d a ha satın 

alacakhr. lrandan gelen hat 

ile birleımek üzere inıa 

edilmakte olan Erzurum 
hattının inıası bitince bu 
makinelere ve vagonlara 
kati bir htiyaç hasıl olacaktır 

1 

Bahkesk Nafia 
Müdürlüğünden: 

Açık eksiltmeye konulan it Manyas kazasında ye· 
nf yapılacak hükumet binasının temel ve zemin kat lota. 
ah olup ketif bedeli 7000 liradır. 

2 - Bu ite ait dosya muhteviyatı ıunlardır: 

A Ekıiltme ıartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C Bayındırhk itleri genel şartnamesi, 

E Fenni ve hususi oartname. 
F - Ketlf cetvelleri ve projeler, 

Vilayet Jandarma 
İsleyenler bu ıartname ve keıtf dosyasını Balıkesir Na

fia müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 10-ağustos-937 tarihinde sah aünü saat 

• on beıde Balıkesir nafia müdürlüğünde kurulu komi!yon 
• huzurunda yapılacaktır . Komu hğınd 

Vilayet köy bekctleri için bir ceket, bir pantolun,bir 4 - Eksiltmeye girebilmek için 525 liralık teminata 
tozluk ve teferruatmdan ibıuet olmak üzere evvelce açık muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair makbuz veya bu 
ekstltmeğe konulup talip zuhur etmemesi üzerine bu k~- 1 mıktarda §&yanı kabul banka mektubunu ve yukarıdaki 
rre on gün müddetle tekrar açık eksi ltmeğe konulmuıtur iti yapabileceğine dair nafia müd6riyettnden eksiltmeden 
Beher takımın muhammin bedeli on lira üzerinden 200i en l'IOD sekiz gün evvel müracaatla alınacak vesikanın ve· 
ila 3()l) takım alınacakhr Talip olanların 2 8.937 tar. 1 ya bu işe glrmeie salahiyet veren evrakı müsbite ile bir· 
hine müsadif pazartesi saat 15 de yüzde 7,5 teminat a k 1 likte nafia vekaletinden alınmıı müteahhitlik veıikasm10 
calarmı veyahut banka mektuplarını hamilen emniye t ve 937 yılına ait ticaret vesikasının ibrazı ıereklidlr. 
dairesinde hazır buluna• komisyona müracaatları ve şart 5 - letekltlerin 2490 numaralı kanun hükümlerine gö· 
name, ve kumaı numunelerini görmek iıtiy~nlerln ihaleden re bu evrakı hamilen ilan edılen gün ve saatte nafta mü. 
evvel bu daireye müracaatları ilan olunur. dürlüğünde bulunmaları ilan olunur. 

l1AZAN: HaW Bedi Fırat 
nı anlıyor. Tıpkı seni çılgm 
ca özlediğim gibi . Yazık .. . 
itte hayatımın daima kulak 
larımda inli yen ses .. 

Artık Nezahet beni hiç 
bir ıey kandırmıyor, inan 
dırmıyor. Bütün tesellim 
senden alacağım ve sana 
yazacağım mektuplardır . 

Yine sana çok acı yazılar 
yazacaktım. Fa kat buna 
sevgim mani oldu . 

Yazılarını okudtıkça sağ 
lık ve saadet dolu hayatına 
sevindim . Elinden geldi§l 
kadar ıül, eğlen. Çünkü o 
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çağlar bir daha ele geçmez 
çağlar. Nezi . Henüz ıön· 
lünde seni ne solduracak 
bir sevgi, ne de bahtında 
ilkbaharlarını sar n kanun 
akıamlanmn rengi var .... 
Gül , e~len Nezahet. Çünkü 
yine senin, ne çok sevdiğin 
bir gencin, babaı!I belirsiz 
bir kıza yaranmak için seni 
alçaltarak, onu yücelten bir 
timarıklağ ın, ne de çıldırtan 
bir uykusuz ıecen de isti · 
rabınla a lay eder gibi o, 
yoksul ve masum bildlwin 
kızm bütün ömrünü soldur
tacak zalim. acı Hr kahka
hası var.. Ömrünün.. . Be 
dia ablan . Gör .. Bak Ne · 
zahet. . O kadar dütmüt: 
O kadar düımüı ki. . Daı 
künler bile ona güldüler: 
Gülüyorlar Gülecekler .. 
Yazık . .... . 

Artık birıeyi dütünmüyo 
rum . Düıünmek de istemiyo· 
rum .. 

Hiçbir şeyi hatırlıyamıyo · ı 

rum.. Y almz kulaklarımda 1 

bir söz.ün ve denizden, bir 
kamçı gibi suratıma çarpan 
o acı çığlıkları var .. . Daha 
doğru , dürüst bir bahara bi 
le kanmıyan, hayatında btr 
gün bile, bir doğudan bir ha· 
tıya, kadar dudaklarını kah · 
kahalarla süaliyem lyen Bedia 
ablamn hayattan nasib i bu 

miydi?.. Fakat, güzel kız .. 
Bir mehtapla gecede f eli 
ketimi , hicranımı zehir
den kahkahalariyle kamçı· 
lıyan o dudaklar, bir ıün de 
kendi istirabını , kendi hic 
ranını acaba hecelemez miy 
di?.. .. Ha yat •. Ne ar.ı : Fa 
kat hazan o kadar, tatlı 

acı ki. . 

Benliğim serhot, beynim 
durgun fakat sana yazacak 
birçok ıeylerim var .. Ne diye ı 
benden bu kadar uzun yazı 
istedin. .. Hemde kendi var 
lığının adına , andlçtin ... 
Eğer kastin beni çaldırtmak · 
sa her halde böyle yapmı
yacaktın . 

Biliyor ııun, ne mektup yaz· 
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masını, ne de okumasını se. 
v~rim . . Fakat ne yapa
yım . Cici bebek: Elimi, ko· 
lumu bağladın .. . 

lkı gündür odama kapan 
dım . . Sana yazacağım bu 
uzun mektubun ana hatla· 
rını önce bir kağıda yazdım .. 
Şimdi onların üzerinde it · 
lemeğe çalıııyorum Ara 
sıra saçmalarsam sakın be
nimle alay etme .. 

Ömründe b ir romanı ve 
bir edebi kitabı bile ilk 
ıahlfeeinden son yapraiına 
kadar, doiru dürüst okuma
mıt olan Bedia ablanın ya -
zılarında kimbilir ne .. büyük 
suçlar bulacaksan . .. 

Fakat, yatayiı tarzları, 
dilleri , adetleri ruhuna hiç 
uymıyan, aözlerlne doğu ft 
batılarının renıni solgun ve 
tllraiz ıörünen İsYiçrenln dai 
ve ıöllerinde boı ve heye
cansız bir yürekle ıezmek 

tenıe benim geliti g6zel yazıl 
mıı satırlarım ne kadar akıtsız 

- SÜRÜYOR -



Almanya ı -f r,ansamn ~uvıetıni in kir 
edemez 

Bu aıarip fnıanlar son gü· 
nlerde Manılyadakl ıoıya . 

llıt~ konareıinde ~toplanmıı 
butunuyorlar .. 

r.:I 
&::I 

Bahkesir Tapu Sicil 

laf er Kazanan Generaller 
Bir Franıız gazetesi zafer 

kazanan muhtelif generalle· 
ri bu kazandıkları zaferler 
esnasında kaç yaıında ol · 
duklar1nı teıblt ediyor. 

Bu arada general Franko 
yu da •o.yan Fran11z aıaze · 
teıi onun bugün 43 yaıında 
bulundu~unu ııret ediyor. 

Dığer mcıhur generaller 
arasmda general Blücher Va 
lerlo muharebesinı kazandı 
ğı zaman 77 yaıında idt. 
Umumi harbin meıhur Fr 
an11z generallerinden Jofr 
62 yaıında, Foı (F och) 67 
yaımda z.llfer kazanmıılardı. 

En küçilk yaıta zafer ka 
zanao ise Xll inci Şarldır. 

Xll inci Şarl Nerva muha· 
rebeslni .. kazandığı zaman 18 
yaıında bulunuyordu. ... - , 

TÜRK DİLi 
Pazartealndetl b~vka her 
g'üu çıkar. Siyaıal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Ahı Ayhğı:400 .. 
Sayısı : 3 ,. 

Günü geçmit ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESiR TÜRKDiLl 

'··- - ~ 

Biz. ko 
Pullu)\ ve r:\ er?Ç her Dü~enin·ı 
HEp Buradan AtırtL 

V E B O L 1 D~ 
Tatlı •u yapıcı vekireç temizliyen cihazlar1 ıeh-

rimiz piyaıaımalgelmitlir 

Şehir ve kuyu ıularmm kirecini ( O ) derecede 

gL eren ve kireçııtzi tatlı ıuya çeviren bu kıymeti d

han değer ( Vebolid ) cihaz)an lnaanların: 

SIHHATiNi 
G ÜZELLJGINI 

SERVETiNi 
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