
t 

J, 

••' 

-· 
=== 

Dokuzuncu Yerli M a l la r 
Sergisi D e n Istanbulda 

Açılmıştır ... -------
29 TEMMUZ PERŞEMBE 1937 GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON 1K1NCI YIL SA.Yl: 10188 

Çinliler ,Japon ÜltimatomunuRed· Ad~~i M
1 

üdahalMeKom
1
i-

d . .. . . . . esı ın spanya ese e 
ettıSulhMuzakerelerıKesılmıştır sinde Tuttuğu Y o .. 

Japonlar Dün Bir Hava Taarruzu Yapmışlar 
\le Çinlilere Ağır Zayiat Verdirmişlerdir. Pe-

4;,. Yakınlarında Çetin Bir Muharebe Başlamıştır 
lı londra, 28 (A. A ) 
ttı ltk Şark vaziyeti veha -

d.etnı rnuhaf aza etmekte 
it, 

J 
tı aponlann verdikleri ül 
rtı~ltorn reddedllmit ve sulh 

;akereleri ker:ilmittir. 
h 0kinıı nehri yakınında mu 
lteb l dı e er devam etmekte · r. 

t9 rı ç d k i\tı cu in or usu ıta · 
lnitralyoz aletin~ tutul 

~'ktad ır. 
,.. J'Ponlar bu sabah Hiye· 
'n tt tehrinl bombardıman 
~lılerdı J r. 

J, apon başvekili mecliste 
Yttl>Onların arazi almak ni

lnd 
ş, k e olrnadıklarını, yalnız 
ı,: kültürünün inkltaf ım 

..,fn k a,1 b· illa. ıadileÇtnlılerle me 
ırh~ · tlı:ıı ~ 1tsl yapmak istedikle · 

N '0Ylerntıtir. 
ı,~ 'nkln hariciye nezaıeti 
J,h lleırettfği bır tebliade 

toOnl, Ç ı., k tın in makamları· 

k0tt "-bul edılmez ıartlar 
ı,h Uklarını ve Pekinde 

ı tip d 
lıtıd e lci hareketlerde bu 
ıı~,~~larını ve bütün bunlar la 
let·ı Çındeki fesat niyet 

rıı 
"'ıı lllevki fiile koymak ve 

Ytt· lıttıkı 1 VahımleıUrmeğe ça 
Çıtıı llrını bıldirmekte ve 
tu11 ".buaün sulh lehinde bü 
d,, aa.Ytetlerini sonuna ka 

•trf t lllı" e tnlftar.Bunun mea · 
.Jtli J 

d,~1 aponyaya aittir 

•• 
~ille 'k d, lh tı a haricıye nazırı 

tıı • -oıtrı atı_halletmeğe , hiç 
-~.,. 

h~r mevzileıtır mt ğe 
t et ed ~· l it '"' ecegıni söy emit · 

Son 
J,S> alınan haberlere göre 

~'k~: tayyareleri bu sabah 
boltıb \'e Nanjuan c ı varını 
Çltılı) lltdırnan etmiıler ve 
ıtıı1 ı tre ağır zayiat verdtr -

erdır 
ptkı . 

tl~i\lırı nın Yirmi kilo metre 
bi\reb de fıddetli bir mu 

I> ' · devarn etmektedir. 
U,11:~rı 28 (A .A) Lan 
Çıtı k lln Püskürtülmüı o lan 
" ıtaat i\~ ı sekiz saat de 
' e«ten b 011t, F ir muharebeden 
lo~tt engtainin on bet ki· 
~ · te k d 11 IQ li a ar cenu~rnnda 
111: ti Uangtsun iıt ıkometi 

Cl\t 
b Çı11111 etrniı'erdir 

1t ·,. ker, bu muharebede 
" ~0 t 1 'tttıı . e efat ve yarah 

. Itır . 

ı 1 le11 
"'t''tıçın, 28 (A .A.) - Çin 
dul'l Japon telefon hudu 
~ ll ti\ 

:.ıı,., .. 1 kttlir etmek üz'ere 
~ " uı · a 1• oı lıyelerinden ayrıl· a fln J 
t lrıcı aporılara karıı 
n't'''lld Çın ' fırk a sı luttata 
~, . an d tın, Yapıla ta arruz 
'ttı bı Rece langf an §id· 
J,.,

0
: muharebe olmuıtur. 

takviye kıtaatının 

gelmesini müteakip Japon 
kuvvetleri, Çin kıolalarına 
tayyarelerle taarruzda bul 
unmuılardır. lhtılafın baı
langıc ı ndanberi ilk defa ola-
rak yapılmıı olan bu hava 
taarru;;:u bir çok kitinin öl· 
mesine ve yaralanmasına 

sebebiyet vermif , mühim 
hasarlara bais olmuı ve Çin 
itleri ricata ıcbar etmiıtir 

Japon kuvvetleri Çın ku
vetlerlni tl\kip etmektedir. 

Pekin ile Ttyençin ara1tn· 
da demiryolu münakalatı 
lnkıtaa .uğramııtır . 

Japonya namına sö-z: söy· 
lemeğe salahiyettar bir zat 
vaziyetin çok vahim oldu 
ğunu beyan etmittir 

Pekin, 28 (A A) - Cka 
har meclis mehafilf ile Ja 
pon dıplomaai mehaf ıli, ye 
ol bir takım muharebeler 
çıkmaaıoa mani olmak için 

Langfang muharebelerinin 
ehemmiyetini az göıterme
ğe ga yret t tmektedırler. 

Tokyo, 28 ( A A ) Ma· 
lı ye nezareti erkanı, şimali 
Çın ihtilafı dolaylslle ihtiyar 
ed ilmiş olan masarıfi 107, 
100,0UO yen tahmin etmek 
tedirler. 

Şanghay , 28 (A A ) -
Pekinden Central Nevs Çin 
ajansına bıldirtlıyor: 

Bir Japon zabitinin mü 
dahalesf üzerine, Çın maka 
matı, Japon kıtalarının Pe 
kine girmesine müsaade et 
mi ıtır 

150 kitllık bir nıüfreze 

kapıdan gtrmiı fakat derhal 
Çinliler üzerine ateı açmıı 
tır . Bunun üzerine Çinliler 
de bombalarla mukabele 
eylemittir. Japon müfrezesi, 
sokakta abloka edılmit btr 
vaziyettedir Müsademe de · 
vam etmektedir 

Pekin. 28 (A.A ) ·- Çın 
garnizonunun Tfyeoçfnden 
iki trenle gitmekte olan 1300 
Japon askerinin nakline mü· 
manaat etmesi üzerine Pe
kin ile Çin arasında yara 
yo ldaki bır mevkide Çinli 
ler .e Japonlar arumda ye
niden muharebeler batla 
mı~tır . 

Pekin Ttyençin arasında

ki münakalat tatıl edilmlı 

Ur 
Tıycnçin fl 1osuna mensup 

Japon Çin kampla rını bom 
bardıman etm•şl erdır . 

Almanya ovye lerle 
Anlaş ak mı İsti.var?. 
Kitler 
as~eıi anlaşmadan ~oıtma~ta ve tu ~üz~en fransayi 

Sovyetler Bırliğin~en a~umak fibindedir. 
Sovyetler Birliğinin yeni 

Berlin sef ıri B. Hıtlere iti 

matnameslni takdım eder · 

ken sefir ve Führer araaınd, 

iyi münasebat temenni eden 

nutuklar söylenmltti · 

B Hit lerin sözlerinden 

bahseden Fransızca L. lntra · 

nsigeant lL' entraııijan) ga 

ı zetesi ıu mütaleada bulu 
nuyor: 

Şüphesiz ki, siyasi mera 

simde karşılıklı söylenilen 

sözlere fazla ehemmiyet 

vermek doğru olamaz Bu 
nunla beraber, bu inkar 
edilemez ki, Hitlerle Sovyet 

elçisi araamdaki sözlerde 

alelade olmıyan bir kuvvet 
var. 

Aslında Hitler hakikaten 
bir Sovyet düımanı mıdır? 

Sovyetlere karıı tuttuğu hat 

tı hareketi daima vaziyete 

ve vakayle uymuıtur. 

Son senelerde fırlattığı 

tehditler Franaız-Sovyet mi· 

sakı üzerine olmuıtur. Ko· 

münlstlık aleyhindeki sefe 

ri Parlsle Moskova arasın 

na askeri bir anlaıma ya 

pılmaaından korktuğu za 

man t iddetlenmittir. 

Bir Sov yet Alman misa

kı da halen mevcuttur. Hit· 

ler, bu misakı feshetti mi: 

hayır. 

Hakikatte, Sovyetleri Fra· 

naadan ayıral:tllrae hemen 

onlara yakla~mağa çalııaca 

ktır. 

Bu suretle Hitler erkanı 

harbiyelinin f ıkrine uy mut 

bulunyor: Harp patlana 

iki hudutta da carp ·ımak 

istemiyor. 

Ayni zamanda, bizi Şa 

rkt n . ayırmak istiyor ve 

bütün siyaseti bir hedefo 

çevlrilmiştir. Felsefeli beya · 

nallar yalnız o ebedi Alman 

birliği emellerini gizlemeğe 

yarayacaktır . 

iktisat 
Vekili İstanbul yerli mallar 

sergisini açtı 
Ankara, 28 (A.A.) lk-~ 

tisat Vekıli dün İstanbulda 
dokuzuncu yerli mallar ser
gisini açmııtır. 

MilliTakım 
Yakında Belgrada gidiror 

Belgrad, 28(Radyo) - 1 ür" 
Milli takımı , yakında Bel 
gradda Yugoslavya Milli ta· 
kımı ıle bir maç yapııcak -

tır. 

Yugoslavya Milli takımı 

maç için ~imdiden hazırlık 
lara t-aılamıştır, 

Me • 
Si da 

Sıd~etli bir zelzelede bir 
şehir mahvoldu 

Meksiko, 28 (Radya) 
Şiddetli bir zelzele netice
sinde bir çok binalar yıkıl · 

mııtır. Köylerde enkaz a 
tıoda lcalanların çok olduğu 
söyleniyor. Vuratrosta enkaz 
altından 40 cesed çıkarıl 
mıştır. 

Moltrato kasabası, tama · 

men mahvolmuıtur. Burada. 
da enkaz altından mütema 
diyen ölü çıkarılmaktadır 

Radyo 
Tarif esi · tasdi~e ar zedildi 

İstanbul , 28 (Hususi) -
Hükümet n hazırladığı yeni 
radyo tarifesi tasdike arze 
dilmtıtır . 

Bu tarife ye göre, nüfusu 
on b inden aıağl olan yer· 
lerde radyo sahiplerinden 
senede bef, on binden yu . 
karı olau yerlerde de on 
lira ruhsatname parası ah 
nacaktır . 

Denizcileri Arnavutlu~ta 
Tıran, 28 <Radyo) - İtal 

yan amirala Goyran, italyan 
mektep gemileri kumandanı 
sıf ati le Draç ve Tiranı zt 
yaret etmittir. Maiyetinde 
iki mektep gemisi zabitleri 
de vardır . İtalyan d~ nizct· 
le ri hundan baıka Akropa 
yı da gezmi~ler ve burada 
Arnavut zabitleri tarafından 

karıılao mıılardır. 

Macar matbuatının fikri· 
ne göre Londrada ademi 
müdehele komlteıinln 16 
temmuzda yaptığı içtimadan 
sonra cihan efkarı umzmt 
yeılnio İspanya meselesine 
müttehit olduğundan bahse
dilemez. Vakıa beynelmilel 
politika aleminin ciddi mah· 
fillerinde hiç değtlıe mfina
kBta ve müzakereler için 
müttehit bir noktası bulun
muı olduğunu ve dolayısiyle 
vaziyetteki gerginliğin bir 
dereceye kadar izale edil 
diği hi11ı hakimdır. Fakat 
bunların mütalaasına naza· 
ran diğer taraftan da en iyi 
malumat alan bazı maha 
filler hakiki mütkülatın an· 
cak ıimdi baıhyacaiı fıkrin · 
dedirler. 

Fransa ve Rusya ve aynı 
zamanda Almanya ve ltal 
ya itirazlarını teklif ve ıart· 
larını komiteye henüz timdi 
btldlrmek taaavvurundadır

lar. Hunun için lnglliz pla
nmın umumi komüsyona 
havale edilmiı olmasıodan 

f§ln uzayacağı anlaııhyor 

Bundan maksat da. devlet
ler arasında henüz mevcut 
olan ihtilafların tesviye için 
vakit kazanmaktadır. Bu 
meyanda bittabi her iki ta
rafın muhtelif ve çok karı
ıık taktik mülahazaları da· 
hi rol oynamaktadır. Bu 
mülahazalar , yalnız İspanya 
meselesindeki hattıharekete 

taalluk etmeyip aynı zaman

da ve meıela .. Fransada çok 
mühim dahili politika sebep· 
lertne de istinat etmektedir 
F ıansa için lngiltz planının 
tatbikine güdülecek sıra ve 
bilhassa yabancı gönüller 

tarafeyne harp hukuku ta-
nındıktan sonra mı geri ça
ğıralması meıeleai büyiik bir 
ehemmiyeti haizdir. Ve öy · 
le tahmin edilebilir ki Fran
sız kabinesindeki soıyaliıtler 
bu hususta hariciye nazarı 

üzerinde ılddetli bir tazyik 
yapmıılardır. İtalya daha 
birkaç hafta evveline gelin· 
clye kadar' bu bapta fev
kalade muasır bulunuyordu. 
Bunun için önümüzdeki iç
timada Fransız ve İtalyan 
tezlerinin birbirine hayla zıt 

olacağından korkulabilir. Bu 
endlte ıu itibarla da daha 
ziyade varittir ki Sovyet 
Ruıya lngillz pllnıoa karıı 
yapması beklenen mahale-
fetten birdenbire vazııeçmit
tir. 

Mamafih bu onun komıı
yonda yapılacak müzakere· 
leı de daha ıiddetle muarız 
bir vaziyet alacağına deli · 
let eder. 

Şu halde ademi müdaha
le komisyonunun önümüz. 
deki müzakerelerinde tld
detli münakaıalar bekleme
liyiz Ve İngiliz pllnını se· 
limet saht l ıne ulaıtırabll
mek için lngiliz diploması
nın bütün maharetlerin! 
kullanmasına ihtiyaç hasıl 

olacaktır. 

Bu müzakerelerde en ıa · 
yanı dikkat cihet, İngiltere · 
nin diplomatik pozisyonunun 
bu yavaı yavaı tekrar Al
man - halyan ve Fransız 
Ruı gruplara arasında ha · 
kem mevkllnl iktisap · etmesi· 
dır. Ve bu suretle Avrupa 
devletlerinin kuvvet muva· 
zeneıinde büyük bir elaıtl 
klyet elde edilmektedir. 

Bina Ticareti İle Uğra
şanlar N sıl Vergiye 

Tabi Tutulacak .. 
Yeni kazanç vergisi kanu · 

nunun altıncı maddesiyle 
gayri menkul mal alıp sat· 
mayı, ve ya.hud ev, apart 
man . dükkan. mağaza, de 
po ve benzeri inşaat yaptl 
rıp baıkuına satmayı meı 

lek isttıhaz edenler için hu
susi btr mükellefiyet oekli 
tesbit edilrr ektedir . 

Ticaret kanununun 18 in
ci maddesine göre «Tüccar 
olan ve olmıyan eıhasın 
ahare bey veza ferağ eder 
ek temini temettü maksadi 
le emvali gayri menkule it· 
tira veya teferruğ etmele· , 
muamelatı ttcariyeden ma
duddur >) Keza ticaret ka· 
nununun yirmınci maddesi . 
nln birinci fırkasına göre de 
«Alelumum imalat ve inıa-

at tekabbül ve iltizamı» da 
t icari muamelattandır. Bu 
nevi ticari itlerle uğraıan " 

lar hakkında ıimdlye kadar 
kaunç vergisi kanununda 
husuıi bir hüküm mevcud 
olmadığından, bllhaaaa gay. 
ri menkul alıp satmağı mes· 
lek ittıhaz edenler, kanu· 
nun birinci maddesinin D 
fıkrasına ithal edilerek gün · 
delik gayri safi kazançları 
üzerinden ve diğerleri de 
umumi hükümler dairesindr. 
mükellef tutulmakta idiler. 

Ticaret kanununun hük· 
müne göre l<Ar etmek rnak 
sadile mal alıp satanların bu 
gayri menkulü satın a lma· 
ları ve satmaları ayrı ayrı 

birer muamelei ticariye sa-
( Sonu ikinci sayfada ) 
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Yolculuk 1 ntibaları: 
ı 

, ' Erdekte Neler Gördüm .. iliMiZDle HABlclll.leR 
Erdekle ada 'ar aras oda 

yolcu taııyan küçük motör
ler itletmektedir. Bilhassa 

Marmara aduı - Erdek 

seferini yapan motörcü lu 

lnebolunun - Abana hal
kıdır . Marmara havzasında 
deniz t icareti bu çalııka n 

balk ı n elindedir. Motörleriy · 
le deniz nakliyatını yapan 

Abananın bu çal•ıkan halkı 
Marmara adası üzerinde es 

kiden ( Protos ) ve bugün 
( Gündoğdu ) rf enılen köy 

de iskan ~dilmiılerd ir. Ada 
lar halkını yarım lira muka · 

bilinde motörleriyle Erde~e 

götüren ( Gündoğdu ) l<ö
yünün bu çalıtkan halkıdır. 

lıte ben de adalardan, bu 
m~törlerden birine binip 

müfterilerle beraber Erdeğe 
geldım .. 

Erdek de Marmara adası 

gibi pek harap olmuı bir 

kaaabadır, bunun da hara· 
biyeli göze çarpmaktadır. 

· lııizllk yüzünden miuır 
nedir burada da kahveler 
MarmHa adasındaki gibi 

tıklım tıkhm insanla dolu 
dur Kahvelerin en çok mfiı · 

terisinl Giril göçmenleri 
teıkil etmektedir: Marmara 

adasındaki kahve müıteri· 
lerintn ekserisini Girit göç 

menleri teıkil ettiği gibt . 

Erdek eski b ir zeytinci 
memleketidir. Bu memleke · 

tin baılıca ticareti ve ser 
veli de zeytindır . Böyle ol

dufu halde halkın pek çok 
kısmı kahvelerde gramofon 
dinlemekten bir türlü ayrı
lamıyor!.. 

Erdeğin ikt otelı ve bir 

çok dükkanları vardır Er· 
dek otelleri pek bakımsız 
dır denilirse tam yerinde 

söylenmit bir söz olur . Ge

celeri tahta kurularından 
otel müşterilerinin uyuması 
kabil o lmuyor Bu otellerde 

tahta kurusunun bollutun 
dao para ile rahatsızlık sa
tın alınıyor gibidir .. 

Bu güzel kasabada Çocuk 
Kurumu p ek faaliyette . . Bu 

Kurumun batında kasaba 

nın çalııkan bina reisi bu 
lunuyor. 

Erdeğin pek muktedir ve 
çalııkan genç kaymakamı 

ile belediye resi halka ve 

memurlara kend lerıni sev 
dfrmiıler . . Erdeğin yüksel

mesi ve harabiyetten kur · 
tulması için bunların çalıı 

tığında herkes müttefiktir 

Erdekte yeni lrnrulmuı 
bir balık konserve fabrikası 

.vardır Bu fabrikanın sahıp· 

leri Erdeğin çalııkan tüccar· 
larından f ehmi ve Ahmet 
isminde iki zattır . 

Erdekte tam teıktlatı bir 

i k mektep vardır. ilk oku
ma çağında pek çok çocuğu 

olan Erdekte ikinci bir ilk 

mektep daha açılması için 
teıebbüı edıldiği söyleniyor. 

Buranın pazarı pazartesi 

günüdür. Pazar meydanlık· 
ta kurulur Birçok yerlerden 

gelen esnaflar mallarını ser · 

gilerinde müıterilere arze· 
derler . 

Erdekte açıkta utılan et· 
ler tel dolaplarda ve yemit 

ler ile ıekerlt maddeler de 
kapalı yerlerde satılsa hal

kın sıhhatı daha iyi göze

tılmtı olur. 

Erd~ i. te iktiı1adi hayat 

her yerde olduğu gı b i halı 

tabiidedır. 

Erdeğin umumi ıoseıi de 
pek düzgün v~ iy idir . 

Erdek sporcularının da 

spor itlerinde çalıttıkları 

söyleniyor 

Erdekiıler in candan ve 
gönü 1den bir dilekleri var 

d r . O da: ( Halkevi ) açıl -

masıdar. 

Yolcu 
--···~ .... ........... . 

Kahve 
-~-

f ransaya üç asır evvel Türk-

1 

1 Halkevinde 
Temsil .. 

Halkevi temııil ko1u tara 

fından Reıad Nurinio (Taı 
Parçası adlı piyesı hazır 

!anmaktadır . 

Bu piyes hafta içindf' te-

mıi l edilecektir 

! İdmanyurdu 
1 Biı gardenparti verecek 
1 Şehrimiz kulüpl~rinden 
1 İdmanyurdu ağuıtoaun 7 nci 

ler tarafından götürülmôştür 

cumartesi glcesı Atatürk pa 

rkında bir gardenp ıı rli ve 

recekttr 

. . ' ~ . ..--. 
r • • ...... 

~ - - . 

idare Resmi daireler 

. Telefon direkleri ihtiyacım 
Heyetlerıne gelen evrak ne suretle temin edmkleı 

h3~~mda Y8Pll8C8k muamele Orman kanununun mu 

İdare heyetlerinde karara 

bağlanan muhtelif evrakın 
layıki ! e tedk ı k edılmemui ve 

noktan bırakılması yüzünden 
Devlet Şurasına gönderilen 

evrakın muamelelerinin geç 
intaç edlldıği göı ülmüttür. 

B a ı v e k a ı e t t e n vila 

yetlere gelen b r tamimde ida 

re heyetleriodeki evra lon 
liyıkile tedkik edilmesi ve 
noksan kalmamaAına dil<kat 

olunması bıldırı lmiıtir . 
- --= ..:::ııc:=----

vakkat 6 ıncı madde&I mu 

c ib ince devlet ı ı letmesinin 

henüz teessüs etmediğı yer· 

lerde. resmi dairelerin le 
lefon ve telgraf direkleri ile 
travers, köprü ve tunel ı h 

tiyaçları için tahammülleri 

müsaid ormanlardon ve ta 

rife bedeli üzerinden veri · 
lecek ağaçların ne suretle 
muöme1e göreceği Ziraa t 
Vekalet inden Vilayetlere 

gönderilen bir tamimle izah 

edilmtıtir . 

Bürhaniyede 
Verilen 
Bir Konferans 

Bürhaniye, (Hususi) _,,. 
24 . 7 937 de tatlı ve dliı' 
gün Türkçesile Müsteıri~ 
Herman Kolb tarafınd•11 

projeksiyon yardımile istif•· 
deli bir konferans verildi. 

(Cava, Somatra, fioroe0• 

İsveç , Norveç ) ile Türkiye· 
mizin çeı it li manzaralar1111 

ve burala rdaki yaıayııı, eıı 
güzel çekil miı ve seçılrıt1 f resimler ve ifade ııadellii 1 e 
canl andırı l an bu konferao•1'' 

birkaç saat zarfında b iP~ 
yakın d inleyici ve seyırc 
faydalandı 

1669 ıeoesi teırlnlsanisin 1 
de-, f ransı:ı krıdı 14 üncü 

Louis (Luı) , sarayında Os 

mania imparatorluğunun El 

çiıt Mustafa Süleyman Pa -
ıayı kabul ediyordu 

Gardepartl gecesinin ei
lence li ve n eıelı geçirilmesi 

için timd ıden hazır lıklara 

baılanmııtır . 
Bu gardenparti Valimı 

1 
~~~ e. i. Bi a Ticareti ile Uğra .. 

Sulhhakımlıüm~ tayıned~len şanlar Nasıl Vergiye 
Fransız sarayına bir Tüt 

'4ün girme11ı! Bu. bütün sa 
ray muhitinde alalca uyan 

dırmııtı. Büyük zaferlerile, 
tar ihteki kahraman mevkii 
ıle herkesın tanıdığı, (bır 
Türk gı bl kuvvetlı!) Darbı
meıelt ha kın aizında do
laıan Tütklerfn mümeuili 

Fransız Kralı ile konuıuyor 
du . . 

Kral da Türk elçııdni ka· 

bul lçın hazırlanmış, kendisı 

de bu kabule büyük bir 
ehemmiyet vermiıti: 

Saraya daha birçok er· 
kan, naurlar, kumandanlar 
çağrılmıı, yüzlerce Arap 

h izmetçiler seferber ttdıl 

m itti. 

Her davetli büyük salona 

alınıyor, kendisine "hava., 
denilen bir içki ıkram olu

nuyordu Sıcak sıcak içilen bu 

siyah renkte ve ac ı msı iç d

yi herkes yadırgadığı bir 

lezzetle, biraz aizını burnu 

nu buruıturarak, biraz da 

mağını yalayarak fçiyorJu. 

- "Ha va .. Türklerin milli 
fçkiıi im fı diyorlardı . 

F raıuızların " Ha va,. ismi· 

ni verdikleri bu içki bizim 

kahveden ba ıka btrıey de

ğildı ve ılk defa olarak, o 
gün. Türk elçisinin Kral ta 

rafından kabulü f '.: refine 
herkeıe taıtırılmıfh . 

On, on iki sene!! sonra, 

1683 de Saint Germatn 
(Sen J e men) de açılan bir 
panayırda bir tüccıu herke

ıh> merak ını mucip olan ve 

o zamana l:adar görii!.me 

mit bir dükkan açıyor. Bu· 

rada, masalar, sandnlyalar 
vardır. Her gelen masalara 

oturuyor ve garson kendi

sine bir fincanın içinde, ilk 

defa olarak 1669 da 14 ün · 

cü Louis (Lut) nin 
da tadılan o garip 

eetiriyordu. 

saray in· 

içkiden 

FrAnsızlar timdi bu içki 

nin ismini Türklerin söyle
diği ıek l e yakın bir surette 

teıaffuz ediyorlar, "kave., 

diyorlardı. 

Panayırda açılan bu ilk 
kahveyi az zamanda herkes 

duydu ve akın alon müıteri 

gelmeğe baıladı . Kahve, 
orada içtlt-n içkiden baıka, 

daha bir çok cihetlt>ri ile 

herkesin hoıuna gidiyordu: 

Hizmet eden gar1oolar, 

zin yüluek himayeleri altın 
da yapılacaktır. 

Maden 
Suyu diyin geçmeyiniz 
Maden tularının ya lnız 

kendi kaynaklımnda değil, 

ayni zamanda ıiıeleıe dol
durularak dünyanın dört bir 

tarafına gönderilmt-k sure· 
tiyle içilmelerinin temin ed 
ildiği malumdur 

Fakat bu sevkiyatın ne 
kadar büyük bir organizıw 

yonla hareket etmek mec 
buriyelinde olduğunu birçok 
kimseler bilmez Bu itin az · 

ameli , Fransanın maden su · 

yu ihracatına dair son za 

mantarda nepedilmif olan 

raka mlardan çok iyi anlaııl
mat.tadır. 

Franıanın yalnız Viti ma 

den suyu kaynağında yılda 

40 ila 50 milyon f ıeye ıu 

doldurulmaktadır Bu m lk 

darin üçte ilcisi Fransada 

harcanmakta, üçte biri me· 

mleket dııınl\ çıkarılmaktadır . 
fransanın maden ıuyu böy· 

lelikle bütün dünyayı dolat 
maktadır. 

Çine gelen Viti sularının 
tiıelerindeki etiketin Çince 
yazılıdır. A rjantlnoe de iı · 

panyolcA yazılmııtır Bu itin 
ananevi bazı vasıfları da 
vardır. Me11ela, İtalyaya gö 

nderilen Viti suları bebeme 

hal yqll titelere do1durulur. 
Buna mukabil Avusturalya

ya gönderilen beyaz ıiıelere 
konur. 

erkek oldukları halde, en 

tari giyiyorlardı .. HAılarında 

bir takke vardı Entarileri 

allı güllü, aırma itlemell. 
kırmalı büzmeli ıık şeylercli! 
Takkeleri de sırma ftlemeli 
idi . 

Panayırlar kapandı. Fa 

kat . herkesin aklı bir feyde 

kalmıvtı: Türk içkisi içilen 
dükkan . . . 

O zaman , panayırda o 

dükkanı h Çmıı olan adam, 
kahvesin i Parhe nakletti. Au 
suretle, Parlste ilk defa ola· 

rak kahve açılmııtı Bu ta 

rıhi kahven·n bulunduğu 

yere o uman Ecole (ekol) 

(mektep) rıhtımı denllirdl. 
Bueünkü adı i&e Louvre 

(Luvr) rıhhmıdır. 

B. Sun · şehum1Zden bugun T " b. T t I k 
aynllyor. l a 1 u aca .. 

55 Lira maaıla Kay 
seri Sulh hakimliğine terfi 

an tay ın edılen ı ehrımiz Bğır 

ceza ezası B Sırrı bugün 
yeni memuriyet m.ihallinc 

gidecektir 
Değerli bir adliyeci olan 

8. Sırrıya yeni vazifelerınde 

muvaffakıyetler dıler iz. 

Köy 
• 

işleri .. 
Köy kanununa göre köy 

lerde mektep, heyet odaları, 

köy odaları, yo l, çeome gibi 

vilayet çevresinde ıtmdiye 

kadar yapılan köy tılerf 

afotoğraflarla tesbit edilme· 

ğe baılanmııtır 

Altınları 
1 Çalanlar .. 

!jındıreının Gölcük nahi· 

yeslne bağlı Çobanlar kö 

yünden Mehmet oğlu Keeı 
mın ötey gün gfce evine 

gire n . aynı köyden Mirık 

oğullarından İbrahim oğlu 
Halilın B2 lir kıymetinde 
altınlarını çaldığı iddia 

ve tikayet olunduğundan 
suç1u yakalönarak tahkika 

1 
ta baılaomııtır. 

_,_--~-------~L 

··p3 
( Bat tarafı birinci sayfada) tatili takip eden ilk it gu ~ 
yılmıı is~ de kazanç vergisi 

1 a l< ıamana kadar verilrfle 

kanunu vergiye tabiiyet ba· 1 fi.zam gelir 1 
~:;:~~ r~ ~~en b". y ::.~.: ::: eı:r~ Ve ı u il ~ı naSıl hesap e di lec~ 
her ıkı sını bir kü l olarak e le Bu mükelleflerin "erg 

a lm ı ıt ı r Bınaenaleyh ı.onra· niabetleriyle vergilerinin "' 
~·ııt 

dan satdfak bir kazanç te suretle hcaap edHect>ıs 1 

6" 
m ini maksadıyle bir şahsın gelınce; yeni kanun bu 111 

gıyri menkul alması , ver- kelleflerin in vergi nisbetle~• 
giye tabi tutulması için ka ni satıı kıymetlerinin yüı e 
fi değıl dır . Aynı zamanda biri olarak tayin eyleroifıır 
gayri menkulü satnıaıı da Vergilerin b!"yanoame "e. 
lazımdır. Esuen vergı de bu rıldığl gün ödeneceği kşır 
satıf bedeli üzeriodf'n alı 1 ut nunda ayrıcatasrih edi fil Jt 
nacıtktır . o 

Bu mükellefler vaktiO ı. 
Her hangi bir kimsenin t rı• 

beyanname vermezlerse 11le 
ıahıı için bir ev veya apart 
ınAn satın alması veya yap muamelesi varıdat idare fı 
tırması ve sonra d a n bunu rince rese yapılarak keY 

beğenmiyerek , yen i sıni al yet bir ihbarname ile kt~ 
mak veya yaptırmak üzere dilerine teblığ edilecek 1 
satması ve hatta bu mua vergiler birinci yılda tkl kş,., 
melenin uir iki defa teker müleakip yıl dıt teke'~: 
rür etmesi, behemehal iti ettiii takdirde beı kat 0 

yadı ifade etmez. rak tarhedilecektir ti 
Fökat bu hadisenin kısa Mükelleflerin bu tarhi)'•~ 

fası l alarla tekerrür ve tevali karıı itiraz ve t e myiz h& 
etmesi ı t i yadın vücuduna de ları vardır . ı 

"e) lıl sa y ılacaktır. Bu takd ı rde Gayrı menkul alıp 11 
hadise a 1aka da rlarca tetkik yaptırıp satnıağı meslek it 
edilecek ve muamelenin ti tthaz edenler beyann,_rııe ~' 
caret kastı i e yapıldığı an rini zamanında verrnit , 
l aııldığı ta kdirde vergi tarh fakat vergilerini ödeılle~; 
ve tahakkuk ettirilece ktir . Jd ki kd" d yüS o u arı ta ır e "ıı' 

Bu suretle gayri menkul on zamla lahdi olunaca ,,, 
a lıp veya yaptırıp satmağı Bu mükellefleri bey3fl~ıl~ 
meslek ittih87 eden kimse melf'ri üzerine tah•" 1 
le·' her ay s . ttıkları gayri eden vergılere karı• ıtır; 
menkuller , bey anname ıle lıll 1 1 RADYO 1-

l'le Temmuz Perşem~e 1 

Ôğlt Neşriyatı: 
12,30: Pıak l a Türk 

hakları yoktur. Eğer ta 1,t t ica ret yaphk'arı mahallin 
k~kta bir hata olrnllf ıe 

varidat datresire V t'! şa yet ıııo 
bu hata uıulü daire8 

bir i t yerleri yoksa ik., m et · 
gah larının buluııcluğu ma düzelti ecektlr 

mu11ı

lcisi, 12.50: Havadıs 13,05: 
muhtelif plak neıriyah . 

l 4: Son. 

Akşam Neş ·lynil : 
18,30: Plakla denı muııi · 

kisi. 19 20: Spor mnahabe· 

l~rf : Epef Şef ık taraf andan 
19.30 Vedia Riza ve arka 

dAşları tarafından Türk 

musikisi ve halk ıarkıll'ln 

20, 30 Ömer Ri.ta tarafın 
dan Arapça söylev. 20,45 
Safiye ve arkadaıları tara 
f ından Türk musikisi \0 e 

halk şarkıları (Saat ayarı) 
2J 15: Orkestra 22, 15: Ajans 

ve borsa haberleri \'e t rtesi 

günün proğramı, 22,30: 
Plakla sololar, opera ve ope 
rete parçaları 2:i.OO: Son. 

ha llı n varidat dairesine bil
dirmek mecburiyetindedirler 

Bu beyannamede gayri 
menkuller: 

1 - Cinsi (yani a rsa ve 

ya bina olduğunu . bina ise 
ev apa rtman, dükkan , ma 
ğaza ve saire gibi mfthlyeti.) 

2 - Kain olduğu mahalli. 
3 Numarası (b inalarda 

kapı, arazide mevki numa 
rft!ll ), 

4 - Müıterlnln adı, soy 
adı ve adresi 

5 - Satıı kıymeti gös 
ter i l ı r . 

Kanun h e r ay 'ç.lnde sa
tıla~ gö vri menkulluın bil 

d ırilmeıini emr~tmiş oldu · 
ğund ırn. bu b eyanna mele rin 

n h \yet srıtı~m bulduğu ayın 

1 onuncu günü V t! eğer l:u 

\ gün resmi bir tatil günü esi 

Yeni Adafl1,, 
Yenl Adamm 186 ırıc• ~· 

yısı çıktı . İç inde lsmoil ~:ıı• 
kının Yepyeni insan f'f,.fl' 
ramanlarr, Hayalltll• orıf' 
Ali E dizin il ya lif. Jşp 111ıP 
ne istiyor, Hüseyin J\~~1a,.,ı 
Haftada 48 saat, G 5ı1P 
s~petçioğlunun Poletil 

11 ~ ı• 
hi Nurı ilerinin Yaılfl,. "'" 
tediğlm kitap, bıttlıklı ıl 
kaleleri, Jean BabY• ~·'' 
Durtainden te:rcürneler• ,o'· 
tetkik ve tenkitler. 

1 ~ıtOf• 
kil 

yete, dış soııyetf', . }ltJı~t' 
haftanın dü~üncelerı J{llrılt 
lar sayfa l arı vudır t0'' 
rimize bu güzel f11<tr ",ıf1 

tll 
muasını bilhassa 

edf!rlz . 
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~ }'apraklan: 

Aradığ-;;. 
Gözler ... 

Gecenin sükutunda pen 

Filis inin T aksimi,Arap 
Ve Yahudi Meselesi.. 

Çtrernı 
1 ıa açık perdesini süs- (( 1YtQ d Kuvvetliler daima hakhdırlar, Zayii ıar ise ~aklarım 

ispat için yüz ~in şahi~e muhtaçtnlar. » 
Q onuk ay zıyasilc ko-
11ıuyo 

, r, tatla esmer renkli 
e~, 
•ıılda nan ötesinde berisinde 
• Yan yıldızlarla, bat baıa Son gelen Arapça gazete- hine bir tahım tadilat y&p· 
''rtılı konuıuyordum leri en ziyade iıgal eden ılmasını istemektedırler 
içt~~lar~. iki yıldır hasretini mesele. filiıtinln üç mınta· ~arki Ürdün matbubhna 

bald iri ıra ela gözlerin ne kaya taksim hakkında İngi görö, Emir Abdullah, Fılil 
lad e, hangi içli anını ya liz devlet meclısince yapı · tin mes~lesl hakkındaki dü-

d •iını soruyor, kederden lan tekliftir. tüocesini, bütün Arap lider 
•IDac ki S b b k 1 ., ... ı ar üzerinde bocalı uriye mat uatı, u te - erinin mütalaalnrını öğren-

""" 1 tırnd 0 Uyardum. Dudakla lifi münakaıa ederken ya· dikten sonra bildirecektir. 

3 SAYFA: 

savuranlar gibi c1e hareket •• • • • • • • •• 
etmiyoruz Hu taksınıin bır 

cinnet olduğunu söylerken 
bunu delıller ve ral<kamlar 
la ispiit ediyoruz Muga 

lataya düsmÜ} oruz Çünkü 

hak, çok münakaşaya lü 

zum göstermez ve hak sözü 
basittir Diyoruz ki: 

(I_ S~m~ Li~yit. Kö~ü.~ü W 

l l:ı·' Depoziterleri '·':I flvni Sağl!kçı flhmet Sevmen 1 ===· . . . . .---ı •• • • • • • • •• 
Eyvela: yahudi devlettne 

tahsis edilen sAha takrihen 1 

bet milyon dünümdür Hal

buki yahudilerin halthuırda 

f illstinde malık oldukları 

arazi bir milyon dönümden 

fazla değildir. Meclis. ya 

hudilere malik olduklarının 

beş mislini vnirken hangi 

Pehlivan Güreşleri 
Dursunbey Belediye 

Riyasetinden: 

Dursunbey panayirinin beıınci gunune tesadüf eden 

' bü "k b" f 1 f hudllere ayrılan mıntakanın Kral lbnissuud. Ftlistın 
)a d YU ır e eso un dünyevi veya semavi k11nu· 

14 ağustos - 937 cumartesi günü Kızılay ve çocuk 

~t:d:i• bir cümle kendi ken- büyük ve mamur olmasına yüksek komitesine gönder na i&tinad ediyor? saniyen: 

''rıdrt.:ne 1.hoynuyordu (Ruhla- itiraz edivor diği bir telgrafta yeni pro beş milyon dönüm hep sa 
1 tı h Irak matbuatına gelince 1·eye kar•ı gayet mutedil lr'd· , ras, eyecan ve Y hildir Eğer Tevrata ve bü-

E'lirge ne Kurumları me11f aatıne pehlivan gür~ıleri yapı 
lacaktır 

Pehlivanlara: 
t~aıa 

Baş altı 

Orta 

Lira: 

40 
20 tıı " Oırnıyan tnsanlar dur bunlar, bir yahudi hüküme. bir l•san lcullanmakıa ve tün tarihlere müracaat ede 

1 
11 

•u'ar gıbı yosunludl!r- tin her ne ıekilde olursa Arap menafıinin korunması k h . .ı ı h ld '' .J rse ya u • ıi erin sa i e 
I olının Fillsttnde teıekl.ülünü ıçın manhki vasıtalarla el- müllderi o'muş bulunduğu. 

t fte ben gu b t· k kabul etmemekte ve Al. den geld1°i ka ~ar çal•tııca M 11ai r e ın yanı "' nu aı1la görmeyız. emle· 
•btı raall kapılmıt heyecan ve manya ile garp memlketle· ğmı bildirmekttdır. ketleri bin kürnr sene mu· 

'••ın h l d ı L rlnden kovulan yahudilerin Yukarıdaki hıilaaamızı te -'''"n , asret e, o up no· kaddem dağlarla çeerilmio 
d eıern k tb· binlerce ıeneden beri Arap· yit ve ızah eden makale 
ôkt~ h yuvası a ıme ti Bunu yahudi muharrir· 

b'fl "'iu hüzünle irademe !ara alt olan mıntakada yer parçaları eıağıya nllkledil !erinden ve Fransız senato-
t '"•Yor ı leımesine tiddetle hücum mlıtir: ,k,ı I • ıen Y ne o por su a:zasından olup geçen 
l lıno ~ ı etmektedirler J 4 Temmuz 1937 tarıhli tdıt n agaç arının süı- asırda yaıamıf olan Mösyö 
lı,h,~ · kokuslle gönüllere Mısır matbuatına gelince: Şamda çıkan "Alef Ha,, Reynach kaydetmektedir 
L •erpe f il ı d 1 Vafd hükümet partisine gazetesi dıyorki: .. f ıliatln ıı4h n u er e 0 u Salisen: Okuyucunnn ha -
t• .. \:eafrıde .. Sensiz hiçrıne mensup olan eazc tt-; bitaraf tefdifinde bir dirhem akıl , 
"'•il ritada görmüı o muı olduğu tı tutu b ·· ı- bir v ı zıyet takınmakta ve ve bir kantar cinnet vardır ''•ıı şmuı u gon u ı Fılistinin baki araz siyle kar· 
"Otlbusun diyordum. muhakeme yütütmekten ic Bir dirhem akıl; 8alfourun k k 
• ın. tılatlırınca üçu sandığı bu , '" o g"kt k' ld ı tinap ey1emektadir. Muha vaadinin yarattığı kabusun 

aı\llc 0 e 1 yı ız ar, kısım eğer tahmınde lıata 
ay u kt k lefet partılerine memsup kalkmasıdır Balfourun va. 

ıs 

Küçük orta 10 

1 Balıkesir sulh huku~ ( 
J hikimliüinden: 

1
' 

TÜRK DİLi 

Balıkesir Mirzabey maha ı 

ilesinde Yahya kızı Cemile f 
nin aynı mahalleden kocası 

Halıkesir Kasaplar mahalle 

sinden Soytarı oğullarından 

Mehmet Ali oğlu Kaaım 

1 

Pazartesinden baıka her 

gün çıkar. Siyasal gazete .. 

Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 ., 

Sayısı: 3 ., 
Günü geçmit sayılar 25 
kuruştur. 

ADRES: 

BALIKES1R TÜRKOiL.i 
• ·~---

_____ .I 
aaıii 1 za an can çe en etmiyorsak takriben ikı yüz 
"' , trııe b·na g 1 w. g11zeteler projeye hücut: el- ad. mucibince nerelerde an· A 
... t .. ıuıp ıgı· yirmi bet bin arapla mes muhRkemesinde: Müddealeyh B ' k 1 

,. ff ~ k 
' 

11 rnıt 1 k d mekte iseler de, bu hücum cak allahın bildiğı· y•hudı· a 1 esır s ıya u u t" 8 ~1 
ayara o a .. küodur. Meclisin azası Me· Kasım gösterilen adresle 

tlbi t · fi!. " ı ·ı larının Fılistln meıelesınden ler ku·ıvetlenmek için fılı"s 

aleyhine açhğı nafaka 

vumın yapılmakta 

da 

olan 

il, ·· rı e u goz erı e.. rı·h yıldızında yaııyan kim- HA~' ı·-· d 
tı d h 1 b " . l 1 d rde ve ikametgahında bu a ım ıgın an· S .. ,d senı bizden ~oruyor, . ziya e ü .ün ete muarız ır tıne top anıyor ar ı Bunu l l d k • 

" k seler o ma 1 ır i yahudıleri 
btt tl.l ca uzun saçlarının vaziy~t almıtk için yapıl mukaddema da kaydetmi§· tanımıyorlar ve onları rubu lunmadınğdan davetiyenın Suıığırlak Buzalık flyaa 
a, .. tltnden b.r elem do" ku-. makta olduğu anlaıılmakta tik. 1 b h. k 1 _ I ._ ilanen tebl ğine karar ve· o~lu Salım tarafından Mus 

"" mi yon ara a a ım Ki mhK • dıyorl dır Bir kantarlık ı'çı·n cinnete rı'lml• olmakla hukuk usul t f K 1 D 1\ ar.. · istiyorlar. Halbul,i meclis y a a ema patanın ere ma-
~'i"~lltı ık oclıuanan bir kö "El Mısır~ gtızeteııi mf'f gelince: o d11 yap lan tak azaları lngilizlerdır. Sabah muhakeme leri kanununun haHeıinde Borazan Mehmet 

ııı,, e bayaz tüllere bürün bur muharrir Kerim Sabiti simdedir Mesaha hudut, ta· akıam tevrat okuyorlar ve 509 510 ncu maddesi mu· kızı Sabriye aleyhine açılan 
,,~ 'nıtal, mıııl ' tetkikatta bulunmak üzere- yini ve ayrılık. şehirlerin b ihtar dava~ında: 

rı.a,11 uyuyan F·ı· t' il t fi seçilmesi hep mecnunanedir yfthudi hüknıü altında ya- cibince mahakemeye ı raz 
ıı, ı. rıun tatlı solumaları 1 11 ıne yo amıt ır u mu · B hudı' olmıyanların nasıl ya- 1 Mfiddeaaleyhanın ikamet· 
1 l\ttıd· h · - L~·ı- ti d • I iz geçen makalemizde bu edece-ği vesika varsa bh ıkte 
•ııı'- •nı kaptır mı•, dalga· arrıre gore, " 1 11 n e na •· •amıt olduklarını p•k ala· -h h 1 ld d 

1 0r d Y h d 'k" " -ı m.-ııele üzerinP. t"krar mü "' ,._ getirmesi ve getirnıedıği ta ıa ı meç u o ulun an 
hl, .. ~ algalandıkca .. lçteo azır a a 

1 
cereyan eoru bilirler kendisine ilanen teblifat lc-

t '' uir hl mektcdir Müftınin doğrudan talaamızı blldirn ek vaadin kdirde hakkmda gıyap l,a 
a, 

6 
a seni · Arı · de bulunmu•tuk. Fıli·tint Rabuın: Araplııra terk raaıoa karar verilmiı oldu 

L • () d "' t . it d b 1 ,.. a rarı verilmeksizin hüküm 11Gab.. iyerek beni yine ogruya esır a ın a u un tanıyanlar İngiliz mPclieinin olunan daglı arazi) ı ayıran tu cıhatle duruımanın bıra-
t'•l11~ı~ll heyt'can ve ihti- anlar takslmd plrojeıine kat'ı · yapmıı olduğu haritaya ba hat garpte sakın olan rubu verileceği muhakemenin bı kıldıtı 22 9 937 aününde 

~la an esiri bırakıyorlar. yen muarız ır ar. kınca derhal anll orler ki fi· mi1yon Araba durdurmıya· rakıldığı 6 8 937 tarıhinde hazır bulunması akıi halde 
t11l~1.111Rehc.e .. Ay ve yıldızlar Heıaşlbi 'nin partisine me· listinden ayrılarak yahudile cakhr Ve bunların muadıli Balıkesir sulh hukuk nıah gıyabında muhakemeye de-

~-ıı b er tarafta çağılda nsup olanlar ise, esas ltliba· re verilen kısım mıntakanın bir nufus orada tarlalar kemeı;inde hazır bulunmanız vam olunacaiı tebliğ maka-
() 

1
' ne rlyle proj~ye muarız olma - l 

taıı •~ var.. Acaba.. en can'ı noktasıdır. Ve hu alarak d,ğlarrla mesken tebliğat makamına kaim o mana kaim olmak üzere 
')ı .. 1 

••bilin hırçın •uları rnakla beraber, Araplar le- I I 
~ " \>e 

1 
" rada bulunan ahalinin ekıe edinecektir YHni dağlarda mak üzere ılan olunur. ı in o unur. 

ı.~ 1 lıtindeYı dızl~rın bu g~ Ağlayaıı, lurmızı parça risi araptır. Biz bu mevzuu Arap kalan l<öyler ıılenecek istasyonlarının yuhud_ı_l_e:_re--m-ı_n_t_a_k_a_s_ıo_ı_n_n_ü_f_u_z_u_a_lt_ı_n_d_a 
I )at, b 

11 aık ıçerek .. Çag· larl& dolmuı gözl<'rile hıç Heri sürerk~n vatan sevgi arazılerını yahudilere ve aid olduğunu ve aradaki kalacaktır. 
)ttıra, f,"Yaı taımıt köprük kıran!. Bu an orada bir can mazi izhar için acı tabirler ve terk olunaıı arazide l u beldelerin Aıap kaldık1aranı Hamiıen: Bu yahudı mın· 
•t., O '•at edıyormu . Ha var Kim!esizliğimln yolda- kull.ınmıyoruz Ve me~ele lunacaklardır. Misal olarak görürüz Böylece ıki tarafı takasının tlmal kısmı yani 
tra'~u •ahtlın hırçın suları ~ı. saadt:t bağımın çiçeği hakkında hiçbır b.lgist ol demiryolunu alırsak hudud kapatılmıf olan Lu belde Akka ve mülhakatı ile So-
t Yot d f d 
't't ' algalanmıyor, aradığım gözler.. madan ayaklanıp itiraz hflttını takip ettiğimız za lerdeki ~ükkanın mülkleri o ve civarı küçük bir ya 

~'!!!!"!"~~~~~~"!"'!!'!~~A~J-·-A....,,li.._K_a_!_JT_n_u_ı_ı __ ...,e_d_e_r_e_k __ d_ü_ı_m_a_n_a __ k._ar~ı~ı~k~u~·-f~ü!!.r~-!!!....~m~a~n~K~a~h~u~n~~v~e~-T~u-'~k~e~r~e~m~~v~e~z~ir~a~a~t!!!!!!!to~p~r~a~k~l~a~r~ı~y~a~h~u~d~ı~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(~S~o~n~u!!!!!!!v~a~r~)~~~~ 

l(ift 
~ l\DILININ MiLLi ROMANI No: 48 
1 11,}'"tbın , 
, . li e,inden ne kurlu Biz o hafta Zehra ıle Şıı 

tıl trıe . 
•ı 'tıh>t Yı Yana yakıla liye gidt:cektık .. 
..... lkb. ·· ipekli çanıaıırla Dahili bir posla ile ben 
·~'d .... etıo 
,1 'nlıt resmini taııyan Zthranın dılinden Fikrete 
~ ._.d,~ "» ı- bundan yaııf re· mektup yn hm Gelemfye-
t <-eh 

ı .. 'oa, ranın haberi yok- ceğine, beyhude yere bek-
"t il bi 

~ r:-,~tt 
r ıürü mektup lememesine ait . Yo'da Hikmet 

-~.~ t, bijtürı 
~t ı. 'l ol 

ıııı- uıu 
ıüphelerinin 

gibi bir ıüp 
~llt '''••ad 
d, ~t a yine inanma· 

ta, )nep ·•s~ . '4. , ltid• oz verinız 
b c~tı linızj nıuhaf aza 
•t ~i~e d . 
~I t,bı0 aır Si:ıe canla 

'd, i löstereytm Fev 
''~-ne. ,, 

bize rastlayacak onu lütfen 

otoya alacRğız. O gün ge· 

liyor Zeyneple Fikret yo 

lumuzun tenha ve gizli bir 

köıuine sinmiıler . Bızl b«-k 
liyorlar. Oto hızla geçerken 
onları yalnız ben görüyo 

rum .. 

Zehra o kadar dalım, 

}'AZAN: Halil /Jedi f<tral 

daha doğrusu Hıknıet o ki\· 
dar ateşli anlatıyor ki .. 

Gözlerim bir aulık Zeyne 

bin yanında duran bir kiti 
ye takılıyor . . Kim o bilir 
misin?. .. Meğer Ze}·nt>p. 

muhtarın, Fıkretin ~vinden 

sonra direktörün odasında 

da dert yanmıı Fevkalade 

bir kadın Ne yalan söyli

yeyim, ondan yavatı yavaı 

ben de korkmağa baıladım . . 
Mazbatalar, ~ıhut cürüm· 

ler kati ve yüzde yüz tesl · 
rlni gösterdi.. Olrnla dönü -

yoruz.. inzibat meclıslertni 

arılatamıyacrlğım .. lnklr 
ettim . . 

Ağır söz'er söyledim . 
Zehra susuyor, konuıamıyor, 
birşey söylemek istiyor, ıöy 
liyemiyor Hakikatlar kar · 

1 ıısında süküt ediyor iftiraya uğ 
rıvan masumlar ne yaparlar . . 
Ha htll ne anlatılar ne de 
yazılabilir.. Romanlarda bi · 

le okunsa inanılamayacak 
gibi gelen bu maceranın, 
daha doğrusu dramın bt 
rinci perdesi krtpanıyor .... 

Ellerim, parma !daram yo· 
ruldu . Fakat bırakmak is 

temiyorum . Nt>zahet ya -

zarken o kadar teselli bu 

luyorum ki.. Kapı tekrar 

çalınıyor . Offf bu hizmetçi 
kız .. 

Gir. 

A. Z~ynep tıen miıtn . 

Facianın kahramenı geldi. 

- Siz metgul olunuz 
Bedia hanım .. 

Yazdıklarım ondan gizli 

değil.. Hem konuıuyor, hem 
de yazıyorum.. Zeynep ya-

01 batımda bir koltuğa otur 

du .. Siyah bir tuvalet çok 

yakıımıı .. O kadar güzelleş 
mlş ki. Fakat göz çukurla 

rında uykusuz gecelerin ren· 

gı var . 
Bir akşamdı. Zehra ıle 

yoldayız . Ellerım zde va 
tezler nereye gıdeceiimiz 
be1lı değil. . 

Jileler yazıyorsun Bedia . 

- Batımızdan 1ıeçenlerl 

yazıyorum .. 
Kime? . 

- Nezahete . 
Benden de selam yaz . 

Olur. 
Sen de bana uzun 

mektuplar gönder Nezl . 

lstanbul kanı klık içinde 
"Ordular ilk Hedefiniz Ak· 

deniz . ilert " Sesi her yeri 
titretti. Dağlar, taılar, de 

nizler inledi.. Akın var 

Nezahet akın. Akın. Zeynep 

anlattı . Kan göideyl aötü -

rüyormuı. Diklıı makineleri 
gece glndüz bayrak diki 
yor. 

Pek daldın Bedia .. 

Baılamıı~ en bitirmek 
iıttyorum .. 

- Sana yavaı yavaı kı
zıyorum .. 

- Neden?. 

Hikmdi o kadar yal 
nız bıraktın ki . . lkı becerik 

siz birıey beceremiyorlar . 

- Onları mahsus baıba 

ıa bırakıyorum anlatsınlar 
diye. Bız vazifemizi yap 
tık. 

Ani mühlnımi bun· 
dan sonra, 1ıörümcelik ko 
lay mı~ .. 

- Herıeyi de biz düıü · 
necek değiliz ya. 

Peki, peki üzOlme .. 

Zeynep sustu . Ben yazı 
yorum. Yazılarımı aözden 
geçiriyor. Onu günden gü 

ne daha çok seviyorum . 

Zavallı günden güne solu
yor.. Sıkınhdan zavallının 

kolunda çıbanlar çıktı .. 

- Zarfı ilen yazayim 

mi? 

Adresi biliyor musun? .• 

SÜRÜYOR -



::>Ar A 4 

D!1 mı mı fili . . . 
& ·-·- .... mıını 
Ki alık • EJ - .... • [fil 

•Ev • mı g 1g1 
İ stasyon civarında Ata 

Şıfa hassa 

türle Parkı kar§ısmda 4 1 mı 
odo, b ir he le, banyo ile t , 

' mı b r n utf a k ve en ş bod 

t rum u h<lvl önünde iki r.:'I lnrı her taraf
~ ta ün ıalmış 

c 

• 
dö nü m ) ~t şmiş bağ ı bu · 

olan meşhur lunon her tor ıfe nazır ve t BJ 
Balıkesir (DAG 

ffiJ ILICASI) işle- 1 

m a nz ra sı çok güze l olan 

otelci Bedriye aıt ev ki· 
ra yn Vl•rilecekttr. 

Taliplerin Yeşilli cıva

meğe baıladı. 

ffil Sllları u e 

• rmda terzi Ziyaya müra I ffil 
9 caatlıırı ilan olunur. · 1 

kum banyofo 
rı mıizmf 11 ro 

.. - tmı 
matizmaya, 

siyatik. böb 

Halı esir Asliye Hu~uk 
Ha~imliöinden: 

mı rek. /..'um, ve 
rahim Jıaslu · 

ifil lıklarıncı son 
derece nafi ol , 

ffii dıığu Sılılılye 

mı . :ı 

1 

1 

1 Ul'U'ıiı:UI~ 

mı ffil . mı . ffi1 . mı . im mı . mı 
• 

o m 1 
ım· ıza: 

r.:ı 
L:.:I 

r.":1 
1.:.:.1 

r.:'I 
L:.:I 

r::I 
L::I 

r.":1 
L:.:I 

r.:'I 
L::I 

r::'ll 
L::I 

r.:'I 
1::.1 
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ahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğındarı: 

Köyü: Mevkii: 
Pamukçu Karay er 

" Ilıca yam 

ti Ağa karı 

Cinsi: 

Tarla 

" 

.. 

Hududu 
Ooğu: Mehmet ~ 
O. Halil, batıaı .4b 
met oğlu H••'~ 
Poyrazı su ,ol 
cenu ben Ka:ıılfl 

Doğu: Meh"llet Al 

Bahtı Dere. pof 

razı Mehmet .41 

cenuben Nergil 

imam oğlu Meb' ' 
met. 

Ômerköy nahiyesi Batak 

köyünden Hüseyin kazı Ru 

kiye lftrafından ayn~ köyde 

mukim Ahmet oğlu lbrahim 

aleyhine açılan botanma da

vasında: Müddeaaleyh İb 

rahimin ikametgahının meç

hul bulunmasından kendisi

ne ilanen tebliğa t icrasına 

karar verilmiş olduğu cihet 

ifil Vek<ile/111ln raportle musaddoktır. 
' Vilayet, ve kaza yolları çok güıel yapıldığından Ilıcaya araba, otomobil gibi liJ 

Doğu: Yol bıll11 

Mera, poyrazı o; 
man oflu lıırı• 1 

cenuben Yak"P 
köylü Ali. 

[El seri vasıtalarla ehven flatla gidip gelmek kolaylaşmıştır. mı 
Otomobil için Sabriağa hanında B. Zülfıldua müracaat edıllr . Bununla 

il Enğ ., Doğu: Yof: 8•11,ı 
Mera, poyraıı ti 
ra cenubeo tf•1 

lbra hım oğlu sa 
leyman. 

ffi) beraber halkımızın sağlığına hizmet etmek düşüncesile Hatlarda da ehemmiyetli mJ 
tenzilat ya pılmışlır. 

IEJ Kaç defo ban) o yapaı·sa ) 3JJ..ın ) irnıi dört ~a~ne hir kişi içiıı 25) il 
IEJ ku ru~tt11·, On ~aşma kadar çocuklaı dmı paı a alınmaz. El 

Köyde Ev Sağı Ahmet of• 
Hasan ıolu ~O 
oğlu Şerif• 60~ 
ylo, arkaıı Ah111 

oflu Hauo 

r.":1 Orı .gÜrıdeıı fazla kalaı·aJ..Jar d:ı a' r1<·a 'iii'd<} 'iı n i teıızirnt var>ıhr. r.:ı 
~ t ·' • • • I!!: 

., 

İstiveıılt\rf' kar\ola 'e)a ,arnk \< 1 ı·ilir. 
f:l Teşrif edec~k müŞte;ilenmızın hertürlü i ti ( hat/eri teınin mı 
El edildiğini ve sayın halkımızın lhcamızda sağhklarını kazana· mı 
mı cak/annı arzederim. mı 

le duruşmanın bırakıldığı 

22 9·fl37 8Ününde hazır bu 

lunması aksi halde gıyabın 

da muhakemeye devam olu 

nacağı tebliğ makamına ka · 

im olmak üzere ilan olunur. 

~ •• 

e Ve 

r.:ı 
L::I 

• 
1 iV 

Uzun senelerdenberi tecrlibe rıelicesl ol<ırak her 
dtizen/ bir Türk sanatkarının elinden çıkon buğday 
eleme kalbur makinelerini piyasaya arzediyoruz 

~ Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar için 

~ en elveriılt ve en uygun bir şekilde tecrübeler le ya 

pılmııtar. Saatte muhakkak dört yüz kilo buğdayı 
her çeşitte ayırır ve temizler. 

/v1akineyi Kullanmak !1vrupa /v1akinele· 
rinden Çok K olayd1r. 

« 
i 
I, 
~$ 
~ 
~ 

Çünkü diğerleri gibi ağır değildir ve ayakta çev- .~ 
rılmcz Oturduğunuz yerden kolayca hatta b ir çocuk ~ 

:: tarafından bile çok hafif bir hareketle idare edılebılır :: 
Böyle bir makineye sahip olmak istiyenlere terci I " 

•!(t:; han bir Türk işçisinin emeği ıle olan bu makineler 

ii_ den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe
lerini her arzu edene herzaman gösteririz. 

1'icarel/1arıemlı.de lrışaata alt demir, çimen/o, 
çiu! vesaire gibi lı r dcızen ve köyllilcrlmiz için de 

~ lıernevi rcnçber du:.enl ile en iyi boya ve baya yağ ~ 
~ farz bulunar. ~ 

Fiatlar1mız Cok Ehvendir, Bir De- ~I~ 
fa Deneyiniz.. ~ 

Saraçlar Başında Demir ve HırdavatÇJ « r 
Hasan Cuma/J it 

~ ~·~ 
es r ske i Sa ın 

• lna Ko ısyonun an: 
Kor Birliklerinin ihtiyacına 23 Temmuz 9J7 de ih..le 

edileceği ilan ed ılen 15 Ton koyun etine teklif edilen fiat 
kom syonca pahalı görüldüğünden bir ay müddetle pa zar 

lığ çık rılmıştır Pazarlığı 9 Ağustos 937 pazartcsı günü 
s at 10,30 dadır Mezkur elin muhammen bedeli 5250 li· 
ra i lk teminata 393 lira 75 kuruştur. istek lilerin şar tname 
shıi görmek üzere her gün ve pnzarlığa ittirak edecelde 

rinde adı geçen gün ve saatte teminat makbuzlarl 'e Satın I 
Alma Komisyonu Baııkanlığına müracoatları . 4 1 295 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonunda • • 

Susuğırlık garnizonu için lüzumu olan 4000 ki' o patlican. 
4000 kilo taze fasulya 1000 ltilo bamya 1000 kilo do lm a 

DAG ILICASı MÜSTEC[l\i 
Hudud ve bulunduğu yer yukauda yazılı gayri ıııeıı 

kullerintn bu muameleden hariç diğer menkuHerle eıf 
Kununuaani · ,89 tarih ve 155 defter ve 103 ve müteaklP~ 
lu usulu atik kayıtları mucibince Yusuf oğulları lıınall -
flalilin müıtereken malıki oldukları ve lsmailin Ağader' 

k ı• mev flndekt yarı payı, Balyalı Yusuf oğlu Oımena " 1, 
rak Nisan 3 J 2 tarih ve J 4 sırada ve diğer parçalard•" ~ 
mailin ölüm ile kızı Ayteye intikalen ve Ayıeninde ke" 6 
sine ölünceye kadar beslemek ıartlle Mart 927 tarih ~e fi 
defter 107 ve 110 ve müteakip No: lara nakil edilrr>if 
Aliden de Teırinsanl 934 tarih ve 16 ve Te. evvel g36 ~ 
rih ve ;s 46 No: farla Mehmet oğlu Halil İbrahim "e ~ 
man oglu İsmail ve M. Emin oğlu Ali namlarma l 
edılmiıtir. 

Bu tescilde_ diğer yarı payının uhıbi Eyy ül 3(J2 yılı: 
da ölümü aablt olan Yuıuf oğlu Halilin berhayat gibi 

1
j 1 

7.Ü geçen Ali beraberinde uhdesinde ipkaen kaydile tt•'ı 
• idhal edilmiı hede, bu muameleyi yapan mt'murla, 1'pı 
• ranlar hakkmda 1 alıkesir Ağır ceya mahkemesındeP ,ı 
~ Haziran 932 tarihinde verılen bükümü ilamı 183 kar•'~ 
• 1 l3 esas No: lu örneği evrak arasmda saklı buluoırı•;~ı 

Türkiye piyuumdn y~kaek mevk\ kazanmıı olan 1 dan bu son tescilhı esas Kinunsani 289 tarih ve ı55 ,ı 

[ [ il M ROT ] it ter ve 103 ve müteakip No: lu usulu atikın k1tyıt11'~ı 
dünyP.nın en meşhur Kalbur fabri it halel vermemit ve esas mülk sahibi ölü Haltı isnıinde 

0
1 

kasının mamulatı olan kalburlarmdan 4.s ve 6 numa - duğu gıbi yazmış ve gayr in hakkıda taalluk etnıerrıif d•' 
ralı bütün ve ıki parçalı bü) ük hanlatlı makineler ; maaından ve diğerL.:.yarı payına malık İsmailin sallf111 ,, 

~ h ,ıc 
tfcarethenemlze gelmi§tfr. m tedavülen adları yukarıda yazılı olanlarında eılci 11 Jf 

İstanbul Piyasasından yüzde yir- 1 yapıım•ı taksım~ dayanarak müstakilen temellükı~;~ 
mi Ve Virmibeş Eksik Fiatla Satıl· • otmaundan bu ııa1tıe att gayrı menkullerinde esa1 ı ıa 

it müsteniden ve haricen yapılmıı taksime iıtinadeo ~' 
maktadır. it 302 de ölen Halilin vereıatı karası Hanife ve e"til td 

Bu Bir F1rsattu. Bu Fırsat Her Za- il Yusuf ve Ali ve Hatice ve Hafizeye intıkal etpıtf f;ö 
man Ele Geçmez. Köylü Ve DeğirnJen- 1 veresede babalarının ölümünü müteakip bıraktıs• ~ 

M kuruı borç makabili evi ara\armda müzayede auretıle.,, 
cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. • " .. 

~ ye terk ve tahsis etmiılerdi diğer arazileride o :ıarrı• ,~e 
AHMET ve IBRAHIM CUMALI • larında gayri resmi taksim ederek Yusuf hiS1esiııe ,j b 

<.,.iulcilcr lç'nde Hırduval, Demir, ln~cıal • resi ve Zurnazan mevkilerinde iki parça tarla aYr111r,.; 
Malzemesi Ve Rençber Ale'1t>r/ it yerleri de Yusufun ölümile veresesinin Tapuya b•'-~~ 

Alım Satım Yeri $fi olduğu. diger Haticenin de hissesinin Evlenme masarifi ~,f 

• e 1 

Bel ed ı ve No 

154 
6 1 

51 
09 

it • it , S§EiBit! abili kardeşi Aliye terk ettiği ve dığer hisaedardaP e'~ 
zede taksimde aldıgı gayri menkulden clnge yolu ısı 1,1 
indeki tarlayı Kerim oğlu Mehmede sattığı u: diğer ıSl 
menkullerlnide Şubdl 312 tarihli mabeyin senedıle ,eı'' 

b •" 

Ri a den: 
Cinsi Mevkii Uramı 

Dükkan Sandıkçılar Sahnlsnr 

idman Y Gazi caddesi 

Dükkan Yeııilli 

K. Bezirgan 
Hlsarlçi 

Börekçiler 

kuruı mukabili kardeti sözü geçen Aliye satup ıJ f'I I' 

yukarıda vasıfları yazılı gayri menkullerin murisıf1~~1 ~' 
tikalen ve dıgerlerinden teferrugan ve müstakilen r11•fı 010~ 

"I Al' . f ı. '"nde ' og u ının nlza11z, asılaaız hüıınüntyetle temt-llüHU . l ~', 

Yul~ erıda nunıralnrı yazılı Bf lediye akarları 937 yılı 

ğuodan namına tescilen Tapusunun verılmeai tafebıfl S 
evrakları üzerinden mahallinde tahkikat yapmak ,çııı ~ 
937 Pazar günü mahalline memur gönderileceğiıtdt"ı:ıı 
gayri menkuller hakkında bir güna hak iddiafınd'\rııJft 
nan varsa ya mahalline gelecek memura v~yahul taı""' 
T~pu Sicil muhafozlığa müracaatları lüzumu ::/ 

lak büber 2700 kilo domates açık e siltme su retile al ın 
caktır Hepsine 794 lira 50 kuruş t ahmin ed imiştir. İlk 
teminatı 59 lira 59 kuruştur . lh t le 5 Ağustos 937 perşem 
be günü saat 15.30 da Susuğırlıktaki kom ıır.vonda yapıla· 
caktır . Taliplerin sözü geçen gün ve Halle temına t mak 

için kiraya verilmek üzere on beıı gün aç'k artırmaya çı 

lca ·ılmı§t ı r. Üstermesl 28 temmuz 937 çarşamba. günü saat 

15 de yapılaca ktır. Tal iplerin Belediyeye gelmeleri ilan 
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olunur 
buzlarile müracaatları. q · I - 289 2· l 281 Basımyert : İl 


