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Sovyet .Rusy a İcra Komiserleri B. Stali
nin Riyasetinde Bugün Mühim Biı Top

lantı YapaGakfJr. 
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Japonya, Amor N ehrindeki.AdalarıDerha.I 
Tahliye E t m e s in i R u s y a y a ·Bildirdi .. 

Fransada 
Kor~unç tabii ~i~iseler 

oluyor 

Japonlar Rus Gambot/arına Ateş Açtllar. İki Taraf Arasın
da Olan Çarpışmada ölen Ve Yaralananlar Vardır. Bir Rus 
Filoau Hadise Mahalline Hareket Etmiştir . Rus .. Japon Mü

nasebatı Nazik Bir Safhaya Girmiş Bulunmaktadır. 
• 

l okyo, 1 (Radyo) - Ja 
Pony• hariciye nazırı 8 . Ht 
'
0 t•, Japonyanm Moıkova 

;'''ine verdiği talimatta, 
111 aıkerleri tarafından tı 

rek, adaların , Rusyaya alt 
olduğunu bildirmlıttr . 

Parla, 1 (Radyo) - Rus· 
ya hariciye nazm 8. Lltvl· 
nof, Amor nehri içindeki 

adaların Rualar tarafmdan 
IJgalloi muhik görmüı ve 
Japonyamn notası üzerine 
bu meselenin bir tetkik ko · 
mlıyonuna verilmesini teklif 

l•l l le 0 uoan Amor nehrlnde-
I •dacıkların derhal tabii· :••I için Ruı hükumeti nez 
hıde teıebbüıatta bu1un 

~••ını ve bu hidiıeden do
b~Jı Proteıto mahiyetinde 

Hatay işi tamamen hal 
ledilmişbulunmaktadır 

•• ~.:::~:::a J:;o:;~n•hü~~ : Suriye f ev~a lide komiseri beyanatında hü~Ometimizla 
~~1·~~~:~;:;:·:.d·~~~~~: Fransa arasında tam bir anlaşma ol~uğunu söylemiştir 

'- llerı sürmektedir. Pdrlı, 1 (Radyo) - Surl Fransa ile Türkiye arasında 
) P,rlı, J (Radyo) _ Japon ye fevkalade komtıerl Kont her huıusta anlaııldığını 100 

~'-11l Moıkova sefiri 8 Sen Ce dö Martel, Suriye baıvekllt hadiıelerln dahi bu anlaı 
t 

0
' 0 • dün Ruı hariciye ra- 8 . Cemil Mürdüm ile birlik· mıya teılr edilmediğini ve 

t'" 8 Lttvlnofa bir nota te lstanbuldan Halebe dön· İstanbul ıeyahattnden son 

t:ı~lt, adacıklarm derhal müttür . derece memnun oldufunu 
Jeıını lıtemtıtlr Kont Dö Martel. matbuat 

8 l ıöylemiı . iki devlet ara11nda 
ı-. lhtnof. ıeftrln hu ar · milme11illerlne verdiği bey a · 
b lllııu kabul etmemtı ve nalla, Hatay meeeleıinin ta · hasıl olan anlaımıya Surf· 

I
~ Üzerinde izahat vere· mamen halledildiğini ve yenin de iltıhak edeceflnl 

beyan eylemlıtır . 

flgiltere ispanya Mese Parifl, ' lRadyo) - Hart 

1 
clye Nezareti bir tebliğinde 

es·ın·ıTehıı·k eıı· Buluyor 15 Haziranda Ankarada Tnr· 
klye · Franıa murahhasları 

1 

11~iltaıe, Fransa isPınyadill kadın ve çocukların nak- ::• .. n;: :: • :d~:1' :~." 
111 dmnı edeceklerdir Cumhuriyetci kumındanların ~ı::-~::~:0e r~~:::1 :::: 

P,,, 1 siıillarld temasları ıınedilmiştir. 
dt'd •, (Radyo) - Lon· 
16, 'Q •hnao haberlere 
)' ~ •lyaıal mehafil, lıpan 
~,1 °ntrolununu yeni 1af-

''• •dı) ılrmeıtoden eodlte 
Otlar 

~)QI • 
tt0ı lbehafil, gerek kon · 

•lıt ld,.._
1 

enıtntn ve gerekıe 

ıaı._ l&.ıı. lnüdahale komitesi · 
la •••ndan korkuyorlar. 

'"d lldra, 1 (Radyo) - Sa · 
''d h ''''f e aııl olan vaziyet 

"''''ibda bugün Avam ka-
"' ••nda - lr lattu, rnuna •talar ol · 

bıa~Uhataf Parti lideri Henli 

"il h:1c~ln ne düıünüldüğü
f.t,,1 illetten ıormuıtur. 

~, tiye 8 Ed ''1> nazırı . en, 
..... ;ererek demtıttr ki: 

~G~6 u huıusta lnglltere 
a... lllett 1 
~> ) Ya nız baıına bir 
t t 'P'Qı 'Qılc k az. Franıa ile mu· 
"•ı le 1111ıdığ1 takdirde yal
lı~eh •dınlarla çocukları teh · t,, lbınt k 
''' a adan baıka bir 

1 
P,,

1 
llaldedebilirlz. 

:'-•ı,:d 1 
(Radyo) - Va

ı.1c,, •n alınan haberlere 
"'llh,, b cebheıinde tiddetll 
1 lhuı:ı eler baılamııtır 
•tıll Qı ciciler• cumhuriyetçi 
>.... u '" ._..ldeıı b f!lbetine rafmen 

\\t -.ı,ı.,,dı Of köy lıgal eyle 
'" ' . 

lhtilalcllerin açtıkları top ve 
tay.re ateıinl teıinlz bırak· 
mıılar ve Taj cephesindeki 
taarruzu da defeylemlılerdır 

Parlı, 1 (Radyo) - Ha. 
vaa ajansının Madrid muha· 
biri ihttlllcllerln büyük bir 
faaliyet göıtermeğe baıla · 
dıklarmı, Taj nehri mmta 
kasında bulunan kıtaatla 
Eıtramadora kıtaatıoın bir· 
leımeleri için yeni bazı ha · 
rekata teve11ül edildiğini 
btldtrmekted ır . 

Senjandoloz, 1 (Radyo) -
Biıka cephesinde hüküm suren 
feyezanlara rağmen ihtilal
ciler, Valmesede nehrini it· 
gal eylemtılerdlr Bu me. 
yanda, Oryalea kalesi de za· 
ptedilmiıttr 

Franko orduları, ıtddetlt 
bir yağmur altında ileri ha· 
rakata devam etmektedir. 

Baıkalardan bir tabur da· 
ha Oalmeaeda da teılim ol· 
muıtur Basklardan ıimdiye 
kadar tealtm olanlar 27 ta
burdur. 

Valansiya, 1 (Radyo) -
Cumhuriyetçi İspanya Har 
biye Nazırı General in · 
deyeçyo; ıivlllf(rin, bundan 
sonra herhangi bir mesele 
de askeri kumanadnlarla te 
mas ve münakaıa 
nl meneylemlıttr. 

etmeleri 

hedesinin iki memleket ara 

11nda mühim iktisadi imkan· 

lar hazırladığını bildirmlt· 

tir . 

Parla, 1 ( A A ) - Hart 

dye Nazaretl 15 haziranda 

Ankarada imza edilen ve l 

Temmuzda merlyet mevki · 

ine girecek olan Franıız 

Türki ticaret itllafnameılnln 

iki memleket tica retinin in 

k ııafı için büyük imkanlar 

t emin etmekte olduğunu bi 

ldtrmektedir 

Beri in 
Roma otostradı ~ört sene

ye kadar bitirilecek 
Berlin, 1 (Radyo) - Ber 

lin Roma otostradı , 1941 se· 

nesinde ikmal edilmıı bulu 

nacaktır Bu büyük yolun 

açılma töreni, Roma bey· 

nelmilel sergisinin açılıı tö· 

renine tesadüf ettirilecek· 

tir 

Avusturyanın ( İzbron ) 

mıntakuınde.n Alman hudut

ların" kadar olan otostrad 

etmittlr. 
Japonyanm Moskova ıe· 

firi B. Sen Ceı Moro, Huı · 
ya Hariciye Nazırının bu 
teklifini bük6metine bildir· 
mit lıe de vazı yet, bugün 
ani bir surette deftımlf, Ja 
pon bataryaları tarafından 

açılan alet üzerine bir Ruı 
gambotu batırılmıı ve ikinci 
bir ıambot da yaralanmıı· 

tir . 

Royter Ajanıının verdifl 
bir habere göre, Ruı uker· 
terinden bir çok maktu 1 va 
rdır . 

ParJs, J (Radyo) - Ruı 
gambotlarından mürekkep 
uıak bir fJlo Amor nehrin 
de toplanmııtır . Yarın , 8. 
Stalintn riyasetinde bir iç· 
Uma akdedilerek vaziyet 
konuıulacak ve Hariciye 
Nazırı B. Litvlnofun vere · 
ceft izahat dinlenecektir . 

Belçika 
Başvekili dün Hevyor~tan 

hareket etli 

JJ Von Zeleind 
Vaıington, 1 (Radyo) 

' Belçika Baıveklli 8 Van 

Zeland, bugün Nevyorktan 

buraya gelmlı ve Amerika 

hariciye nazırı Hul tarafın · 

dan kabul edilmiıtır 

Hu arada. dünya iktisadi 

yatınan isli.hı için bütün dev 

letlerln ittirakile urrumi bir 

konferanı akdi konuıulmuı· 

tur . 

B. Van Zeland, müteakı 

ben Amerika Maliye razırı 

Morgen Tavla da konuımuı 

ve ondan Sonra , re fikaaa ve 

maiyeti efradile Avrupaya 

dönmek üzere Nevyorka ha

reket ehnlı. orada kalkmalt 

üzere bulunan Normandi 
•apuruna biamltllr. 

iktisat 
Ve~ili An~araya ~ön~ü. 

B. Celdl Bayar 
Ankara, 1 (A.A.) - lk. 

tlıat Vekili refakatinde Sü
merbank ve maden tetkik 
ve arama enıtltibü direk· 
törleri olduğu · halde bugün 
Ankaraya dönm61Ulr. 

Hitler 
İtalyan kumandınim ni

şanla taltif etti 
Berlln, l (Radvo) - Ha

rici ye Nazm Von Nöyratın 

teklifi üzerine B Hltler, 
Mauıa l Badotloyu niıanla 

taltif eylemlttlr. 
B. Hitler, bundan baıka 

general Paryani , general 
(Vale) ve amiral (Kavanye
rl) ye de muhtelif niıanlar 

gönder mittir . 

Pariı, 1 (Radyo) - Gren
vild, 400 metremlkip btr 
dai parça11, flmendlf er yo · 
lu üzerine dGımüı ve m6· 
nakalatı tnkıtaa uğratmııtır. 

(Vezol) da da müteaddit 
yıldırımlar düımüı, birçok 
evleri harap etmlttlr. 

Enkaz altından çıkarılan 
ölülerin 1ay111, bugün öfleye 
kadar yirmi alhya balll 
olmuıtur ... " .......... . 

Grandi 
italyamn ispınyarı ıs~ır 
göndermıdığini söylüyor 

B. Grandi 
Londra, 1 ( Radyo ) - lı 

panya tılerlne ademi mOda
hale komilealnln dünkü top. 
lantısında, ltalya murahhHı 
8 . Garandl; V allnıtya bü. 
kiımetlnin halyadan mOte
madiyen ıeneral f raaıkoya 
a1ker ıönderllmekte olduiu 
hakkandakl tebliflerinden 
bahsetmlt ve bu tebltilerlo 
ıerepa gayri vaki oldutunu 
ıöylemlttlr. 

PamukçuVakasınınMu 
hakemesi Neticelendi 

--~~--------------------------

Suç!ulardan bir kısmı beraıt etti. Birisi 15 seneye, 
diğeri yedi buçu~ seneye ma~~Om oldu 

Pamukcu köyüDden lıma -
11 oflu bakkal lsmallt öldür · 
mekten ıuçlu olarak mev· 
kufen muhakeme edilmekte 
olan Hıdarbalı köyünden Mu 
bittin oğlu Mustafa ile 
Bozenli Mehınet Alinin, Ça 
murlulu Kara Haaanın , ka. 
rm Arzu ve Deli Bayramın; 
gayri mevkuf bulunan Hı 
dırbalı Koca Muatafa ve ar
ı.uhalcı Mehmet Faikın hakla 
rındakt dava neticelenmitllr. 

Verilen karara aöre Çamur
lulu Kara Hasan ve kansı 
A~zu, Koca Muıtafa, Meh· 
met Faik , evvelce ha · 
piıhanede ölen Kemal Ho
canın bu cinayette methal
dar olduklarına dair hiçbir 
delil ve ıahit bulunmadıiın · 
dan beraatlarına, lsmilt öl. 
dürmekle ıuçlu Muhittin 
oğlu Mustafa 15 ıeneye, bu 
suçu kolaylaıhrmakla ıuçlu 
Mehmet Alı yedi buçuk sene· 
ye, bu muhakeme ile tevhit 
edilmlı olan Çamurlulu Ko 
ca Mehmedl 6l~tlrmekteaeu 

lu Deli Bayram 15 ıene mü 
ddetle afır hapıe ve mak. 
tül lsmail verese.ine 600 il · 
ra tazminat ve muhakeme 
masraflarını vermele mah
kum olmuılardır. 

Bu muhakeme ile blrleı · 
tlrtlen dıfer ıuçlulardan 
Çamurlulu Kara Haaanm, 
Koca Mehmedl öldftrmealn· 
de Bayramı teıvık ve tkna 
ettiği anlaıılmadıiından Ka
ra Hatanla karuı Arzunun 
bu cihetten beraatlerlne, 
yine Kara Haaanın Koca 
Mehmet zannile- ozaman &1 · 

ker kaçağı bulunan - Vfcda· 
niye mahallesinden lımall 
oğlu lımaili yaralamaeında 
öldürmek kaadı görülemedi 
flnden ve vertlen ceza mtk · 
tarına göre 2330 numaralı Af 
karıunu mucibince beraah 
kararlaımııtır . 

Beraat eden suçlular der· 
hal tahliye edilmtıler, ıevlnç

le köylerine dönmüılerdlr . 
Müddeiumumilik bu kararı 



SAYFA: 2 

Okullara Girme Şartlan: 

Sanat Okulları .. 
Saf ilk balumından ev, ri · 

yecek ve yiyecek hakkında 

bir ev kadınına. bir anneye 
llzım olan bilgiler verilir. 
Çocuk bakımı uıul leri öf re
ttltr. 

ihtisas şubeleri: 
Kız Enıtttülerlnde iki ih

tisas ıubeıi vardır. 

a ) Biçki ve dikit 
b > Moda 

Talebe, üçüncü sınıftan iti
baren iltldat ve arzularına 

ııöre bu ıubelerden birine 
ayrılır . 

a) - Btçki ve dikit ıube· 
ılne ayrılan talebe; çocuk 
elbtıelerinden baı'ıyarak man
tolara kadar bütün kadın el
b•ıelerl üzerinden ibtfıu ya
par, dıier dersleri de rörOr
ler. 

b - Moda ıubeslne ayrı
lanlar; her UlrlCl kadın ve 
çocuk ıapkalulle hıbıi ve 
f antazl çlcekler Qzerinde lh
tiıaı yaparlar. 

Çantalar, kemerler, deri 
ve f 6tr lılerl, eıarp a baj(lr 
ıtbi her türln kadın ve ev 
tezylnahnı da ayrıca görür
ler. 

Talebe herhangi bir yar
dıma ihtiyaç hı11etmeden 
kendi baıma it yapabilecek 
derecede yetlımtı olarak ok
uldan dıploma alır. 

Mühvaıil sermaye atof rel:ri 
Kız EnatltOlerinde ve di

ler ıanat okullarmda tale
benin fazla mümareae yapa· 
bilme•I, it hayatına haz1rla 
nabilmesl, okulda ıken müt 
teri ile temHa gelebtlmeıi 

ve karıılaıncatı müıkü Atı 
yenebilmeai için tamamen 
ticari mahiyette olmak Qze
re mütedavıl ıermaye ile ld 
are edıllr birer at6 l) e açıl 
mııtır. 

Bu at6lyelerde hazır, li
parit \berine mütebauıs mu
allimlerin Dezareti a lhnda 
talebe tarafından mes'ekl 
den pralramlarına uygun 
her tnrln it yapılar. 

T ale~e ~em iş ö~renir ~em 
de para ~azanır 

Talebe, yaptıfı tıfn bele· 
ntldtiinl ve mukabilinde pa· 
ra verilerek ıatın alındığanı 

r&rdükçe kendine olan ıu
madı artacalından ve daha 
temiz ça 'ııacafından müte· 
davıl sermaye tılerl için ta
lebeye aaat batına 10 kuru
t• kadar ücret verilir. Bu 
ücretler talebe namıoa bir 
milli bankaya yatırılar. Tah
ıllinl bitiren talebe mektep 
ten ayrılırken kendi çalaı 
maaından hasıl olan küçük 
bir ıermaye elde etmiı olur. 

Talebe alınmasi: 
Birinci 11mfa ilkokulu bi· 

tirenler alınsr. 
Ortaokullardan naklen ae· 

fenler meılek deralednden 
imtihana tibi tutulurlar Ka 
zamI.ua muadil aınıfa kllbul 
ediltrler. 

Ortaokulu bitirenler ve fi. 
seden ıelenler, ımavaız dör 
düncü ıınıfa kabul edilirler. 
Yalmz meslek derslerinden 
huıuııf bir prafram takip ed 
erler. lkı yılda enıtıtn dip. 
lomaıı alırlar. 

rını bitiren ortaokul mezun 
ları . gündüz kız sanat okul
ları proğramlatı mucibince 
bütün meslek dera1erinden 
imtihan edilmek ıarttyle son 
11nıfa alınabi l irler. 

Tatbikat 11nıfı olan ıon 

ıanıfa ancak diğer ıanat ok
ulla randa n ve kız enıtıUlle· 
rlnden naklen ge!enler gire · 
bilerler. 

Birinci sınıfa girebilmek 
için 12 - 16 yaımda olmak 
lazımdır. Diğer ıınıf lara gir
mek için yaı nfıbetl yuka. 
rıdakt hadlar dahilinde 11 . 

nıf farkı aözettlerek teablt 
olunur. 

Kayıtlar ağuıtoeta baılcır. 

Dersler baılayıncıya kadar 
devam eder 

Yalllmak için: 
Tahıtl veelkası 

2 - Hüviyet cOzdanı 
3 - Saflık ve çiçek aıı · 

ıı raporu 
4 - 4 5X6 ebadında 6 

fotoğraf 

5 - Kayıd beyannameat 
Verllmeıt llzımdır. 

Kız enıUtülertnde gündüz· 
10 yazılan talebeden ücret 
alınmaz. 

Panıtyonu olan enıtltüle 

re Gcretle yahlı talebe alı
nır . Pansiyon ücreti 200 il 
radır . Memı.ir çocuklarma 
yilzde 10 tenzilat yapılır. 

---=::m..'!JfLro:-:::;===---

Kadın şöf orler 
Rivayete inanmak lizım · 

geltne kadınlar erkeklerden 
iyi töfer olab i l ivormuı! Ma· 
mafl Parlı ıöferler cemiyet 
relıl B Staıpo Ferme bu 
fıkirdedtr . Kadın , erkeğe 

niıbetle çok daha dikkatli 
oldu~tan baıka , bir erkek 
töf er gibi gtızel kadınlara 

da bakmadıfı lç ıa az kaza 
ya ıehep oluyormuı! 

l O i ı ci asırda bulunuyoruz 
Bunu neye söylüyoruz dl· 

ye merak etmeyiniz! Çtınkü 
20 inci Hırda bulunduğu
muz halde Kurunuvuıtai bir 
teıebbiiıden bahıedece~ı ı! 

lnalliz Baybel ıtrketl , Sü
dana aevkedılmek (lzere blr 
va fon killıe yaphrmııtn ! 
Bu adamcağızlar bu vajon 
ktltae ile Südanda mevcud 
ıtmendüfer hatları üzerinde 
dolaıarak yerlileri Hıriıtlyan 
Japmata çalııacaklardar! 

Bir ~admm tu~af bir 
hareketi 

Bavyerada maruf bir ka· 
dın olan Bayan Svantalcr 
birisini mektupla tahkir et 
mlı; tabii mahkemeye ve · 
rllmtıttr. 

Bayaa, mahkemede tah
kir veıikHını teıkil e~en 
mektubunu görmek lıte · 
mit ve mektup kendiılne 

verilmlttir. Bayan ani bir 
haraketle mektubu afzına 
atmıı ve yutmuıtur! Bu ıu 
retle mahkeme yeglne ve
ılkanın ortadan kalkmaalle 
beraat karara vermeğe me -
cbur kalmııtır. 

Hey~ele el~ise gey~iril iyor 
Amerikanm meıhur hey

keltratlarından birfal olan 
Corç Bernard ıençllk tahıl 
Uni yaptığı Kankakes mer 
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Armut Çocuğun Haya- · İhraç Edi 1 ece k T zlu 
t ı n a M a 1 Ol d u . M a d d e 1 e r .. 

Başka T ariadan Armut T oplı
yan Çocuk Dayak Yedi, öldü. 

Bürhanlyen in Gömeç na
hıyeıine batlı Kumgedlk 
köyünden J 2 yaılarındalı:i 

Haaan kızı Fatma baıkasına 
alt bir tarlanın ağaçlar1nd•rn 
armut toplarken köy koı ucu 
ıu tarafından görülmüt\ür. 

Bir Çocuk 
Boğuldu. 

Blğadıcın Abacılar mahal
leatnden Ali oflu Muharrem 
adında lkl yaılarmdakt 

çocuk köy civarında çalııan 
nloHinln yanından ayrılmıt 

ve arga dOımüıtür . 

Çocuk suda boğulmuıtur. 

bin dolar kıymetinde hey.• 
kellerden mürekkep bir kol· 
lelulyon hediye etmtıtlr. 

Bu hidlıe pek çok kim -
ıelerin takdirini mucip ol 
muı, fakat birçok çocuk ve· 
illerinin ve bazı öğretmen
lerin de tiddetle tenkid ve 
ltiraılarını oıucip olmuıtur. 

Nthayet , çıplak olan hey
kellere birer elbise geydlr 
mek ıuretile bu dedıkodu 
lara nihayet verllmittlr. 

Yeni bir ilaç! 
Daha doğruıu yeoı bir 

salgın .. 
Amerlkada - belkı çok 

ıarlatao bir adam ' 'Pözed 
rln hapları ,. diye bir illç 
yapmıı ve satılığa çıkarmıı! 

Bu ilicm az miktarı dl
m1ıt nezlelerine faydalı, 
çok miktara da zeki ve fi. 
kır kabtltyetlnlo fevkali.de 
artmasına ıebep olyormuı! 

Amerlkahlarm bu ilaçtan 
çok fayda gördükleri mu 
hakkak olacak. Çünkü bu 
hap fabrikası, talep derece· 
ılode mal hazırlıyamıyor -
muı! 
Yükıek ve orta mektep 

ler profesörleri bılhıusa im · 
tihana girecek gençleri bu 
hapları avuç avuç yutmaktan 
menedemiyorlarmıt! 

imzaya d ık~atl 
Bazı kimıeler neye ald ol· 

duğunu tetkike lüzum gör -
meden kai,tları imzalamak 
adetine müptelidırlar ; Ame · 
rlkada Akron ıehrinde bir 
kollejde çocukların bu ruhi 
haleti üzerıne bir tecı übe 
yapılmıt vö: 

"Kulaklarım1n eıek kula 
ğı kadar büyüme8ini isterim" 
cümlesi yazılı bir kağıdı 
çocuklara imzalatmak üze 
re arzetmlılerdir . Çocuklar·· 
dan bir kıamı kağıdı oku 
muı ve gülerek imzadan iı· 

UnkAf etmııttr. Fakat pek 
çoğu kağıdı okumağa lüzum 
görmeden imzalamıılardır! 

f ransa~a grevler 
Parla, 1 ~ Radyo) Lo-

kanta ve fftZinola ra malze· 
me ıataolar , lokantalarla ga · 
zlnolann tatili faa liyet ede
ceklerini göz önüne getire· 
rek , cumarteal günü grev 
ll&n etmeğe karar vcrmlı· 

Korucu. Haıenın lrnunı ya· 
kahyarak döğmüttür Emi
ne bilahare ölmüıtür. 

Ôlen çocuğun annesi kız· 
larının bu dayak yüzünden 
öldüiünü iddia ettiklerinden 
tahkikat yapıl maktadır 

Bir Ekin 
T ariası ~a~a ıteş aldı 
Y aipınar civarında bir 

ekin tarlasında dün yangın 
çıkmııtır. 

Ergemeli Halil adında 
biri diğer bir arkada -
ıı ile tarla civarından geçer
ken yangına rörmüıler ve 
derhal ıöndilrmeğe teıebbüı 
etmitlerdir. 

Tarlada toplu olarak bu 
lunan J•iımn biriıl klmllen 
yftnmııtır . Ot feri kurtarıl
mııbr 

Halil ile d iğer arkadaıı 
tarlanın auız k11mma toprak 
atarak yangının daha fazla 
artma.ına meyda-b verme· 
mlılerdir. 

eu tarlaya yakın olan 
baflardan VP. bakla tarla la -
randan btr kıamı da yanmıt 
tır . 

Bölge 
li~ maçf ınna şe~rimizdı 

devam edilecek 
Bölge lal. maçlarımn fJna · 

line ıehrlmizde devam edile-
cektir. A, B, C , gümeai bl 
rlnclıi olan İdmanbirlfif, 
Bandırma idman yurdu Ed -
remil ldmanyurdu , araıında 
kura çek ılecek bir ve iki 

numarah takıınlar ınaçlaranı 
cumarteıi günil yapacaklar 
dır. Bu maçın galibt ile de 
pazar günü üç numaralı ku
lüp karıılaıacakbr . 

Flnal maçlarını yapmak 
üzere C giimeıl btrlnciıl Ed . 
remıt İdmanyurdu akıam ıeh· 
rimize ge!mtıttr. B gümeıi 
birlnciıi Bandırma idman 
yurdu da bugr n gelecekttr. 

Bunaltıcı 
Sıcaklar 
Göz açtırmıyor 
Şehrimizde iki gündenberi 

11caklar çok artmııtır Bu 
buna ltıcı sıcak ıehri dün de 
kasıp ka vurmuıtur . 

Dün rölrede, dııarıda ıı · 
caklılr dereceıi 40 ka, içeri· 
de 36 ya kadar yükıelmtıtır. 
Akıam üzeri ve geceleyin 

halk bu yakıcı ııcaklardan 
kurtulmak için parklara dö 
l<iUmüttü Btlha11a AtaUhk 
parkı çok kalabalıktı 

Sıcaklardnn memnun olan 
lar vana da tüphe yok ki 
dondurmacılar ve ıerbetçi · 
lerdir ÇünkQ bu dükkinlar 
dün hiç durmadan rnlltema 
dl en dolu bo almııtıt. 

Peynir, zeytin, balık. deri, bağusak gibi ma~delırı 
nekadar prim verilecek? 

3078 sayılı tuz kanununun 
34 üncü maddesi; memleket 
içinde hazırlanıp tuzlu ve 
ya salamura halinde yaban
cı memleketlere çıkarılmak
ta olun peynir, zeytin, bahk, 
deri ve bağırnk gibi mad· 
delerin hazırlanmaıında ıar· 
fedlldtğl teabtt edilecek tuı· 

)arın her kiloıuna karıı ıa· 

hiplerlne bir prim verilmeal · 
ne amirdir. 

Bu prim maim ihraç ed · 
ildiği tozla flatının altıda be 
ti kadardır Oahilde sarf ve 
lıtilllik edilecek tuzlu ba· 
hklar için verilecek prJm ı 

mikdarı ile bu maddelerin 
hazırlanmaıında lizım olan 
tuz mtkdarının tayini Eko· 
nomi, Gtmrük ve lnhlıar
lar Bakanlakları tarafından 
teıbit edilmesi, aynı madde 
hükümlerine gire, llzım ıel
mektedlr . 

ihraç edtlmekte olan mad· 
delerden , peynir, zeytin ve 
balıklar için sarfı liZlm olan 
tuz mikdarı her iki bakan· 
hkça müıtereken fU ıektlde 
teıbit edilmtıttr: 

14 kilo heıabile 
Kıl o 

teneke 
beyaz peynir için 2 

J 00 kilo kaıar peyniri 15 
IOO kilo zetln (mahıulü tu-

zlamak için) 12 • 
100 kilo ıalamura zeytin 

-·~-

Ormanda 
Hayvanlar nasıl otlatllacak1 

Ziraat Vekaleti orman tç · 
inde ve orman cJvanndaki 
yaylalarda ne ıuretle hay
van otlatalacaiı ve köylO 
lerle diğer hayYao ıahipleri· 
ne ne ıekilde izin verilecef i 
hakkında orman müdürlilk -
lerlne bir tamim göndermtı· 
Ur. 

için 
Torik likerdaaı ıOU kfloetı 

için 29 
Palamut l&kerdeıl 100 kf· 

loıu için 28 
Palamut karnı yarık 100 

kiloıu için 34 
Torik karnı yarık J 00 ktlo· 

ıu için 40 
Palamut vonozu karlD ya· 

rak t 00 kiloıu için 20 
Paçal taze tuzlu (her ne"1 

balık) 100 klloıu için 25 
Kolyoz birinci tuzlarrı••1 

100 kilosu lçlo 40 
Kolyoz tuzlaıı 100 kılo•11 

için 60 
Koloridya 100 klloıu için 3S 
Hamıi " " " 36 
Likorinoz " " ,, 35 
Uıkumru " " " 24 

Sardalya " ,, 30 
lıtanld " ,. ,. 3 I 
Çf roz kuru 100 ktloıu ıçııı 

31 

Tütün kılıç ( tahta ur•" 
Menin l 00 kiloıu tçiP 30 
Sazan, turna, yayın, yıl;" 

l 00 kiloıu için 4 
Ecnebi memleketlere ç .-

bJ. 
karılen peynir, :ıeytfo ve 

1 
lıklar için kanunun edJ' 

ıe · mucibince verJ!ecek prlOl 
c: 

rln tedlyeıi ıekli vapur 'd 
entaları veya timendtfer 1 

1 
areleri tarafından alelu•" 

fe•· rümrüğe verilecek mani 
·oe 

to veya barnameler aıer• 
mahalli gümrük ldaret~rillce 

ıf 1'• 
lazım aelen tetkiklerlP ıb• 
ımdan ıoora bu malların r 

•bflh raç edlldlllni bildiren ı , 

ıahadetnamelerinin ırıh 1'11 
r 

d 1 d ·hrıı' 1 are erine ibrazın & 1 .,,ı , 

olunan malın ıafi ktloıtı "I 
kdara ilz.erlnden yukard;ııe 
ltatede yazılı olduğu "eç lı 
bunlarm her birlrlıinlo •:,e 
il ve hazırlanmalar111a I fi 

11.1011 
ıarfı kabul edilmlt bu ,. 

el ... tuz nhbetlerl dalreılo e tıJ 

f edlldijl tesblt edilecek "' 
O'I 

Bu tamime göre, orman· 
larda hayvan otlatma veıai 
re hakkı olmadıiı halde or 
mansız yayla ve boıluklarda 
hayvanlarını otlatmak fıtt 

yenler ayrı ayrı hükümlere 
tlbi tutulmakta ve kendile · 
rfne kanun çerçlveıi içinde 
kolaylıklar göıterilm~ktedir 

zun beher kıloıu için b' 
• taka tuzla flatlnın altıd• f 

""'" ti nlıbetinde yani 2,!J ,e 

Tamimde. alakadarlano 
müracaatlarında yapılmaıı 
mecburi olan muameleJerln 
uf ak noktaaına kadar tasrih 
edilmekte ve bat vuranlara 
derhal 1-ıio vertlmeıi emro
lunmaktadır. 

Çapa ile 
Kol kırmış 
Sındırranm Pününler kö 

yün~n Kavas Ahmet oilu 
Hüseyin bu köyden Ômer oflu 
Halilin bahçealne gitmtıtir 

Burada Has8n: 
- Sen benim kızıma ıöz 

attın. Diye Halilin üzerine 
çapa ile hücum etmııur. 

Çapa ile Holtlın kolu kı 
rılmııtır . 

prim tahakkuk ettirilecek ıd' 
tahakkuk ettirilen bu P',r 

lerin itaıı keyfiyeti ıobl' "" 
od" 

lar bat ve müıtakf 1 dl r•' 
1 t• lüklerlnce; ihracatçı ar 10e 

ter 
fından inhiaarla.1 ıdare ıb· 

verilmlı olan dilekçe ~~"" 
raç ıahadetnamelerl ..,e dl 

ıııı e 
lara dayanılarak tanı tıı 
lecek lktıer nüıha prlrı' blf 
hakkuk cetvelleri avr1'~oıe~ 
tahrirate leffen gönderi ıııl' 

1 ud' 
ıuretiyle tnhlıar ar ııtı1 

mGdürlütlnden ıoru1•'8 elle 
Tanıim edılecek cel'rıb'' 

t• re malın cioıi, ıhr•Ç 
1 

d' 
aablbinin iııni, ıoahre'~,ııo 
rala ve safi mikdarı, ıçlll 
cinsine göre yüz kilo•" ısıl~ 
aarfı kabul edilen tu:ı oo~ 

1elı ~ 
darı , tuz ıarfiyah prl 
ve tahakkuk ettlrtle0 

1 ır 
mtkdar1nın dercedıldles 

1
rl'' 

zamdır. Bu primler ırıbl• ,tı' 
0 de" ~ umumi müdürlGI 0 f 01" 

nacak mezuniyet erf'l'rt"''~ 
rlne .ahlpl•rJn~ .~.d• 
Ur. 
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ispanya H a r bi Neleri ltalyada Memur Maaş- r. = ==-:-=-====:~ 
Hatırı at 1 yor?. . ı ar 1 Art t 1 rıId 1 • llJ Soma Lin.yit Kömü~ü llJ 

lir aıır-Hveı lngiltere:-fransa. ispanya, Poıtıkiz Bütün devlet memurlırınıôölalşl8rına yüzde on nisbe- llJ 0 e P O Z 1 t e r 1 e r 1. • ~J 
lrasmda ((Dörtler iltifakı )) müzakeresine girişilmişti tin~e zam yapıldı ııı /1 vni Sağ/Jkçı -- fl hmet Seymen Sağ· ııı 

T hk Eczahanesi - Band!fma Bakkaliyesi 
b a Plütark zamanından· Btlbaoyu muhksara etmiıler, - Nevyork 1'aymislen tekait memurların terfii 

t:~ı t•rlhctler. tarihin bir fakat bundan bir netice çık· Romadan Fran11z gaz!te için de bazı tedbirler alın · \:---:===:---:===:---:===:---:; 
d errür olduğunu müıahe- mamııh. O zaman İngiliz lerlne bildırıldıfine göre mııtır . Diğer bir kararname 

e etl'hekten asla bıkmamıı, zırhlıları lıpanyol sahilerine İtalya hükfımeU mecliıi VÜ· ile herhanıı bir müessesede 
\lıanınarnıılardır. Son za- gidip karliıtleri tenkil et- keli kararı ıon günlerde ücretle çalııan müıtahdem· 
Olanlarda ispanyada vukua mek üzere kuaya bir la · dikkate değer bazı kararlar lere izdivaçları halinde on 
:el1tıekte olan hidlseler de kım logilfz ukerlerl ve gö vermiftfr. Bu kararlar mucl beı gün mezuniyet verilmesi 

Undan hır uır önce Herya nüllüleri çıkarmıılardı . hince bütün devlet memur· kararlaıtmlmıttır. Sonra 
Yarım d O b a ••anda yapılan sivil ç mutlakiyetçi devlet, farının maatları ve ücretleri imparatorluk müllemleke · 

'"Pleri, Avrupa devletleri· hükQmdarltiın ilahi ve mut· yüzde on nlsbettnde artırıl terinin isttımarı için mühim 
rıtn an-d h 
diki u a aleı • nl ve çevir lak haklarını müdafaa et- mııtır. Bu suretle zam gö karar verJlmlttir Bu mak-
IQ erf entrikalara hatırlat. mek üzere aralarında yarı · ren memurların mikdarı satla altı senelik bir plan 

ıtkt•dır. mistik mukaddes bir ıtUfak (900,000) kiılyi bulmakta hazırlanmııtır. Bu planın 
1\ O ıamaoın "asi,, lerine akdetmlt bulunuyorlardı dfr. Bundan baıka eski mü tatbiki on binlerce ltsize it 

l ''
11

•t adı veriliyor ve bun Bunlar 1833 seneıinde irin bu dörtler it Uf akına temin etmiı olacaktır. Pli. 
lt, b d ı T 

ele u • ı ıpanya tahtını Muenchengraetzde toplana· bQyük bir ehemmiyet ver · nın tatbiki jçfn devlet büt-
1 &eçlrrn~k lddiumda bu· rak öteki memleketlerde de mlyordu. İngilizler lıe bu çeıinden on iki milyon liret 

d"nara liderleri Don Karlos- hlk~ d l h ki k h 1 B um ar arın a aranı o· izdivaç rabıtasına muarızdı ta slıat ayrı m:ıtır u tah-
'll a'ıyorlardı. k h d k k Af ruma uıuıun a i arar- lar. Bu sebeple bir kaç sene ıiıat ~arki rlkanın adi 

.,:arlos, 18J3 ıene1lnde larını tekld etmtılerdi. Fa - ıonra Fran1ızlar bu ittifak · büdceıl haricinde ite her 
Öl elr bir varlı bırakmadan kat ispanyadaki Karlfıtlere tan kedilerini geri çektıler ıene bir milyar liret ile it · 
1 erı Ve tahtını kızı ikinci logiliz donanmuının ablo o zamanlarda yaııyan bir tırak edecektir. 
d~~~~ı;ya bırakan kral ye kaıı yüzünden tesirli bir lnglliz Litografı bl.llmıı oldu- ( 12) milyar liretlik tahıi · 
ldı 1 erdtnandın afabeyıi yardımda buluna'lladılar . iu bir re1lmde 0 günkü en· Hl ıu tılere takılm edilmıı 
lb · K•rloı , her ne kadar Bu mukaddeı ittifaka bir terna1yonal vaziyeti tanır Ur: · 
bt:"h tarihinde tahta çıkan karıılık olmak üzere lnıtl etmlttl · Bu eser, 100 zaman· (7,730,000,) liret yollara , 
ilııG lakıl'b kraliçeler ıörQl tere hariciye nazırı da lngil larda Bermudada keıfedıl - (670,1100,000) limanlara, 

1~ l•e de ıalik kanununa tere, Franıa, İspanya ve mittir ve timdi Nevyorkda 300 milyon su ve elektrik 
lt~e bövle bir vaziyette Portekiz arumda bir "d6rt- Dr. Forestin elinde bulun- teılsatına, 550 milyon 11b· 
bı tının kral hanedanından ler ittifakı,. müzakeresine maktadır. Bu resimde Pal hat itlerine, 100 mıı yon 
ı," erkeie geçmesi lazım ıe· airiımlftl. menton ve ortağı lnıtltere madenlere, ( 1 ,890.000) a d 
id~e~ı kanaat ve iddta1ında lngiltere, bu sıralarda bir arabayı s6rmekte, bunun li)e lflerine, (200,000,00G) 

Rusyanın Türkiye ve Çanak· içinde de yolcu olark fran ziraate ve ormanlara, (60, 

11 • 1~abe1J 11 r 836 ıeneaiode kale boğazı üzerinden Ak· ıa, Portekiz ve ispanya bu OOJ,000) telgraf, telefon ve 
t •a edıtrnıı ola o meırutiye df!nize iomeğe alııtığı ve lunmaktadır. r•dyoya,( 493,000,000) li et 
e iör Reımin arka fonunda, lı a1keri teılsata verllmtıttr . 

,, .. l e devleti idare ettiği M111rda bir takım kargaıa · 
" 'lfr 1 panyol &1kerlerl birblrlerly Bu arada Libya unutul 

L Par imento kurduiu lsklar çıkhgw ı İ"in 111rk mese· 
"'ide 1( "' le boğazlaımaktadırlar mamı ıtır . ltalyadan buraya 
lıtraf arlos, mutlakıyet leıl ile ziyadeıtyle me11ul · "Dörtler ittifakını,, oöıteren getirılmit olan muhacir'ere 

n lıtrı idi. dü • 
o · arabanın dört katırından tahılı için yeni arazi tevzi · 

le IUnun Üzerine Franaada Portekiz, ispanyadakine btriıl düımüıtür ve Lut fı . ata yapılmııtar. 
1\ · ı 

t aı terede bulunan meı· benzer btr haned ·m müca- ltp olma11 muhtemel bulu · ftalyAda Habeılstanda in 
Ulfht 
beıı ÇI hükümdarlar, lza deleılnden yeni çıkmııta. nan Fransız yolcusu ıu söz· ıasına karar verdlil yeni 
1\, 'nıo tarafını tutmuı' ardı Orada kanuna göre yeğeni leri söyllyerek arabadan çık yollar Frasııl a r ile lngil ı :ı · 
"'uı:uPllnın Ruıya çarı, A Marfa da Gloriaya aid ol· maktadır: lerl yakından alakadar ed e · 
~,, 1~''." _trnparatoru, Prusya mail lazım gelen tahtı Don - Bu çı lgın makineden ce mahiyeti halzclır . Zira 
~~d ııbı mutlakiyetçt hü- Mlgnel gaıbetmlfU . ıtmdi de benim kaçmam za· bu yollar Habeılstan dahi · 
ha 'rlllrı da karletlerden Burada da lngiliz zırhlıla manı geldi ! ltnde beynelmilel ticaret 

' idi ler rının ve a1kerlerinin tazyiki İspanyol ve Portekiz yol - yollarının latlkametlni de · 1833 . 
hdı den 1840 a kadar nettceıinde Don Mignel tah · cular tel it tçindt'dirler Yal · ğlıtlrecektir. Daha ı tmdlden 
•ollun~ne 1ıüren çarpıımanın tından inmefe ve hüküm · nız Palmerston olmuı li Cibuti - Dlrldacı a yolu üze 
Çı~lb & zabella muzaffer darlığı kraliçe Maria da zım gelen arabacı soğuk rinde kamyonlar iılemek 
d, b'th Bu müddet zarfın- Gloriaya bırakmağn mecbur kanhlığım muh•faza etmek tedir. Bu yol yakında AcH-
ÇQ~ \1 tnemleket üzerinde o1muıtu te ve yolculara ıöyle ıH · 1ababaya kadar uzatılacak 
'-•tb ~lddettı Gerilla (çete Fran1a, kralı Lui filip , lenmektedir: tır . Bugüne kadar Franıız · 
d, l: olrnuı, .. karlfıtler, da- jıpanyadaki Burhonlarla bir - Yerlerinizde 11kı olu ların elindeki Adiıababa -
lıtıd J•de lspanyanın ıima·, izdivaç rab ıtas ı kurmak hu· runuz; pek ili yolumuza Cibutı tlmendiferi vasıtuıle 

e harekete geçmltler, ıuıunda serbHt kalabilmek devam ediyoruz. nakledilmekte olan lıcaret 

lçıl'Q~KDtLtNIN MlLL( ROMANI No: 25 YAZAN: Halil Bedi Fırat 
tı IÖ 1 
\> Y ernııttn .. d k · kuıuz geceleri baılıyordu .. 1 lfl'le um ı .. 

't l •en Mecnunduo On· Bu acı hakikatı anlamak Çok kere elinde bir çıkın 
01llllt ')'il ldt .. Fakat ~uıün için doiduğum güne bir ke· ctkıam ıular kararırken, 
~I 1 ' 

0 
lradar unutuldular re bakmak, kiyafet etti. evine dönen ıakin, müte 

d 'na l k b ''tlnd a ö r e , tunç Yaı ilerliyordu... terle · vezi, mesut ve a1111ız lr 
~l~ı 

0 
e Yatarnıı bir kadın, dikce, çojaldıkca tanımak babanın o bir 1ıecellk ha 

tltı ıav•llılardan daha lıtedtklertm .eyrekleıtyor, yatına imrene imrene ba 
~~ d h b ı S,ilın b" " Yakındır.. ıeyrekleıenleri yorgun sev· kar, o ba anın yerinde o 

"1,. 8 u •ôzlertmden alın· gilerim , yıpranmıı aönlüm ma)·i, çırpınarak ıecelerden 
~'çtltı 

1 
lrb1tınıize nazımız kandıramıyor, avutup inan · yalvarırdım .. llikmet. Dağı 

'tı .. 8 Çin •öylüyorum bun dıramıyordu.. Uzun zaman- nık , ka raraız, . renk renk 
~~ ~:~de bugiine kadar •z la elde ettiklerim pek ça · ıevıiler, renk renk hayatın 
ı:.•llnlc· il tlbtydim . . F1tkat buk elden ıldiyor, bu pek aynaııdır ki bu clımin akiı · 

:~•tı 1~ h•ltnıle, sevdıkle· çabuk ayrılıtların ardından leri içinde ne yazık ki bahara 
~l 0 ~ııını ölçerken ken· pek uz.un süren hicran ıOn · benzer ıemboller, ümit ve ha· 

ce ıolan bir ömrün rengini ça
lan, ümihlz, uykuıuz gece · 
lerle yorıun ve can çektıen 
eylGI ıabahlarnıın rengi var · 
dır .. 

Arıl arı dütün.. Hani bize 
tatlı bal yapan arıları .. Bu 
çocukca bir mıaal. fakat 
hayat bilglıi , hayat dersi 
dir .. 

Balın ne kuvveti, ha11uı 
var delil mı? Etenıel var 

lığı kuvvetlendiren bal. fa · 
kat arıyı çok yaıatamıyor . 
Onlar, o mini mini yara 
mazlar, çapkınlar, renk renk 
çiçekleri okıuyor, emiyor, 
seviyorlar .. Ve sonra tatl ı · 

tık dolu evciklerine doya
madan, rahat rahat yaııya· 
madan ıönüp gidiyorlar . .. 

Sanırım ki bi:ı de onlar 
gibiyiz . Sen gönlünün bir 
sQrü Leylalarına . Mecnun 
ola ola, ıünün birinde ha 
klkaten Mecnun olunan, 
çapkın gönlOnün yine ken 
dı kendine , kahbece bir cil 

•••i olmaz mı bu?. l6ale 

Ademi Müdahale Komi
tesi Bir Tebliğ Neşretti. 

Londra , 1 ( A.A. ) 
Ademi müdahale tali kom i· 
tesio ln · dünkü top lant11ının 

ıonunda b ir tebli ğ neıredil
mlttlr Bu tebliğde evvela 
Grandi aeçenlerde ispan ya ya 
İtalyan kuvvetleri çıkan 1m ıı 
olduğuna dair Valansiya hü 
kumeti tarafından ileri sü 
rülen iddiaları hakkındaki 
t ekzipten bahsetmlıUr. 

Deniz kontrolü planından 
bahseden Lcr d P lymouth, 
bahri taraasut ı\stemlni ta. 
oıtmağa matuf proje hak · 
kanda izahat vermiıtir. 

İngiltere ve Fransa hü· 
k!lmetleri , bu proje muci 

hince, lıpanyanın bütün ıa· 
hıllerinl kontrol altında bu · 
lundurmak mecburiyetini 
Üzerlerine almakta olup kon· 
trol icra eden gemilere 
bitaraf müıahltler bulundur
mak huıusunda esa1 itiba
riyle mutabık kalmıılardır. 

lnıiltere , İspany ol cum 

etyası ondan sonra yeni yol 
üzerinden sevk ve ihraç 
edilecektir. Bu t ekdirde 
Franınzların elindeki ıtmen· 
dlfer idaresi lısiz , muattal 
kalacaktır. Diğer taraftan 
ltalyanlar lnglliz Somalisl 
tarafından da yeni yollar 
yapmaktadır. Burada yollar· ' 
la Habeıiatan Berbera ve 
Zey la limanl arın bağlan · 

maktadır. lngilizler daha 
t imdlden burada yapılacak 

nekliyat huıuıunda yeni 

komıuları ile bir muka•ele 
aktetmiı1erdir fakat Sudan 
ile inıillz Kenya11 tarafın 
dakl bu vaziyet böyle de· 
iildir. Bununla beraber 
İta l yan hükumeti Habeıiıtan 
dahilindeki yolları Gandela 
ya ve İngiliz M11ır hudu
duna doAru ink fıafı nı temin 
için tedbirler düıünülmüıtür 

rlmi ıakın yanhı anlama . 
Acı ıözlerle ıeni iğneliyor 

ıam . çuvaldız gibi hakik&t· 
lara kartı ıeni timdiden atı

lıyorum demektir . Daha ki 
mi ıevdl~inl, n e derece ıe 
vıldlğlnl bilmiyorum .. Fakat 
her halde bu kız seni pek 
çok uğraıtıracak sanırım . 

ÇGnkü bu güne kadar, ıen · 

de bu derece koyu bir iı · 

tlrap görmemiıtim .. Hikmet. 

Genç adam içini çeker· 
ken , a~ır ağır baıını öne 

eldi: 
Son ve •onıuz ıevdi· 

fim cidden tuhaf ve çok 
acı Süat . Öyle ilmll ede· 
rlm ki biraz da hı rçın ve 
zalim olacak .. ÇOnkü ben , 
onu deha çok sevmek ve 
ıarmek jçin yaıamak iıtl 

yorum .. Fakat onauz yaııya · 
mıyacaiımı da anlırorum . 

Süat . 

Evet , onu ilk defa bir 
bahar günü, bir müze dô

nilıünde ıördüm ... 
HeaQz parkın 11k ajaçlık· 

huriyetçllerjnin elle rinde bu 
lunan sahiller in kontrolü 
meıul l yetl ni deruhte edecek 
İspanyol nasyonal istlerin el
lerinde bulunan sahillerin 
kontrolü mesuliyelini ise in· 
ıiltere ile Fransa müıtere 
ken deruhte edeceklerdir. 

Ademi müdahale tali ko 
miteıl toplantısının sonunda 
ıalihiyettar bir zat demit · 
tir k i: 

" Siyasi mütahitler , hal ya 
ile Almanyenın Pariı ve 
Londranın Burgoı hükume· 
tini taoı maları takdirinde 
Fransız - lnılllz pl&nını 
kabul etmeleri muhtemel 
olduğu mütaleasında bulun· 
maktadırlar. Bu müıah itler 

uhillerin Fransız ve İngil iz· 
ler tarafından kontrol edil 
mesloin kabul edılmlyeceii • 
n i ilave etmektedirler. 

İtalyan ve Alman murah· 
hatlarının mukabil teklifler 
de bulunmaktan ımtina et · 
m eleri takdirinde tali komi 
le,, ispanyadaki iki tarafı 
" muharip ,, telAkkı etmek 
ve diA~r devletlerden bir 
bitaraflık beyannamesi neı 
retmelerini talep eylemek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Eden ile Chamberlaln dün 
akıam ispanya meıelesinl 
tetkik etmlılerdir. Ôğrenll· 
di~lne göre iki lngillz nazı · 
rı , a demi müdahale siste 

minin suya düımesi tal<di 
rinde yeglne mümkün hal 
ılrellnin "muharip,. atatO· 
ıünün tanınmıt olacafına 

hilkmelmitlerdir. 
Slya1i müıah itler , böyle 

bir tanımanın blzzarure 
f rankist hük Ü metinin dip · 
lomaai bakımından tanınma
sını iat ılzam etmiyeceflnl 
bey.ıtn etmektedirler. 

lı yolunu kıvrılıyordu ki 
onunla karıılaıtık . . Bedia 
ile beraberdi. Beni görünce 
ikisi de duraklad1lar.. Bedia 
ıaıırmııtı . Bu teıadOftü . 

Bedia ayak üzeri , arkadeıını 
tanımııtı .. Bir parça konut 

tuk .. Günde, böyle tanıtma · 
larım, ıen de bılıutn ki sayı 
11zdır. Biraz sonra ayrıldık .. 
Fakat bu ayrılıı , ıonıuz 

bir bağlanıı oldu İlk gün · 
ler, alelade bir kızdı .. Bır 

hayeldi.. Hediayle çok ıevi 

t irl erdi.. Bedia, ara11ra on · 

den laf açtıkca ıüler, battl 
ta kılarak Bediayl kızdmr-

dım .. Aradan günler, aylar 
geçti . 

Soğuk bir kanun akıamı, 

onunla Köprüde karıılaımıı

tım .. Üıküdara aldiyordu . 
Bilmem nasıl bir istek 

ve bir hhle, onu yalnız bı 

rakmak lıtemedim . Bir İf 

için karııya geçeceilml ı6y

ledhn .. Seıinl çıkarmadı .. 
SOROYOR -•dar aavallı bul lerl, bahtımın çıldartao uy- yat dolu doiuler yerlneııttık------------------------------------
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iVaziye 
e Bu u yor? 

Balıkesir Askeri Satın Alma 1~25 25 
. • 

Komisyonundan: wı Dr. Sal~hattın Karay 
Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 15000 kilo Koyu:ı IKllft ON TGEN 

eti kapalı Zarf usulile 5. Temmuz 937 Pazarteıl günü ıaat llM! 
J 1 de ihale edilecektir. Muhammen bedeli 5250 liradır. 001 M[ .. TTE 'ı Pcırls l lRa d yo) - Ayan 

meclı .. ı, bugün toplanmış ve 
hükumetin beyannamesi Dev 
let Nazırı B Aiber Saro ta
raf mda n okunmu§tUr. 

faiz olarak Fransa milli ban 
kasının faizi tıleyecektir . 

llükümet ayrıca mali fev· 

kalade salahiyet kanunu pro 

jesinln hemen bugün müza. 

kereslni talep etmeği karar 
laıtırmıotır. Bu kanun pro 

jesi bir maddelik tir. Ve önü· 
müzdeki Ağusto&un 31 inci 

Muva~kat !eminat.~ 393 lira ~5 kuruıtur. lıteklılerln ıart· 'mı' HASSIS 
nameııni gormek uzere her gun ve eksiltmeye ittirak ed Ki Mi//" K U dd · d 18 l 
eceklerin de ekıiltmeyl~açma aaatt olan saat 1 J den bir ıa il I UVVe t:r ca esın e num1JT8 l 
at evv~ine kadar teklif mektuplarını vermek üzere Komtıyo· 1 a l!art1!7anda yeni getirttiği Rontgen ma· 
na muracaatları. 4 - 1 - 228 1 kınası/e her gün saat J.5 Gefl J9 a ka· Ayan reisi Joul Dö Jane• 

te hükumetin ve parlemen 
tonun, ayanı muaheze etti
ğinden bahsesmit ve bunun 
içtn şiddetli bir lisan kul l arı· 

lı Balıkesir Askeri Satın ınl dar hastaıannı teşhis ve tfdavi e.cer 

ı Alma Komisyonundan· 1 1t.§~§iiiiiiii!i!§!iiiif!iiiiiiiilili••••• . ,............. ................ .. .. 
gününe kadar hükümete 

Susıiırlık Garnizonun ihtiyacı için 1 J, 100 kilo Patates · 

açık eksiltme ıureUle 9·Temouz 937 günü saat 15 30 da 1: LQtf Ok mııtır . 

A yanda hiç bir müzakere 
olmamıf, yalnız hük<imetin 
beyannamesi dinlenmiştir. 

"geniılettlmiı tam aalihiy~t .. 

verllmestnl tazammun et 

mektedır. 

ihale edilecektir. Muhammen ~edeli 555 lira m~vakkat 1 en uyunuz 
teminatı 41 llra 63 kuruıtur, Iıteklllerln ıartnamealnl gör-

1

. 
Pcırls, l < A,A ) - Dün

kü kabine içtimaında bir 
kanun layihası metninin ta· 
nzım edilml§ olduğu haber 
verılmektedir. Bu kanun la 
yiha sı hükumete kararna · 
mele maH vozlyeti fllah 
için geni§ eelahlyetler bah
ıetmektedir ler. 

mek üzere her gün ve adı geçen gün ve ıaatte de teminat i bayanlar, baylar! 
Resmi beyanat daha ya · 

pılmamıt olduğundan hüku

metin projeleri tahtlen bl 

Jinmekle bera btr sanıldığına 

göre, bilvaaıta ve bilava11ta 

vergılere zam yapılacaktır. 

Zamların B. Blum kabinesi 

makbuzlarile Su11ğırlık askeri satın alma komlıyonu baı- • E ı· d kanlığına müracaatları. i ınlz e hlhra olarak laklanacak a,ı. eıkl , •• 

4 _ ı _ 241 : simler vardır ki bunların iyi bir ,ektlde taıbtlalal .. 

-----:------------..:;,.:.- ! ya büyütülmesinin kabıl olımıyacılını uaneder1I 
Balıkesir Askeri Satın : ı,te bütün bu düıünceıe,ın .11.ını ıddıa •• •• 

Al K 
. : ediyorum: 

nin tahmin eyledtğt haddi 

de oldukça mühim mikdar · 

da geç~ceil sanılmaktadu. 

ma omısyonundan: i ç ok eski ve yııırannnşresimleri büyü 
Balıkeılr askeri hutahanenin tecrübe hayvanlarıııın yem • bı"r ag a d" , b ·ı d L .. • r n ısnıan ıii rı asın a aaraaa• 

Ôğreoildığlne göre bu ıa 
lahıyetler fıankın müdafaa· 

ihtiyacı olan 6120 kılo Kepek, 5590 kilo Yonca, 1020 kilo • 
Havuç; 5060 kilo Pancar 9. Temır. u:ı 937 Cuma günü sa· i lem, Stıp)· a, pastel 't )3ğh bo3a olaral İS• 

sına müteallil\ tedbirleri 
at 10.30 da açık eksiltme EUJfllle ihale edlltct kur . Bun : tt' nilen boyda \e ~hi Dit muuıı edectl bitı 
tarın muhammen bedeli 623 Lira 57 1'uruı muvakkat te· ! şekilde bii~iik olar~k yapt11n1akt8)JDl. 

Bank De fransın devlete 
yapRcağı avasların artırıl 

masam, büdçe açığını azalt 
mak için ittihaz olunacak 
mali tedbirler ihtiva etmek
tedıt 

Eko dö Parts gazetesinin 

bildirdiğine gön, Puankara 

para kaDununun yeniden 

merlyet mevkiiııe konmaaı 

mev2ubahlıtir. Yani Franıız 

frangı bir İngiliz liraıı 125 
ve bir dolar da yirmi beı 

frank olarak sta bilıze edile 

cekllr 

mlnatları 46 Lıra 77 kuruıtur: lıteldilnın ıarlnameaini : R~simJeriraizde isteılf ıı lıt>J' dt~işıldik )1 
görmek Üzl're her gün adı g~çen &Ün Ve 1118\te de temi e 

nat makbuzlarlle Kor salan alma komisyonu baıkanlığına i pılabilir. 
müracaatları. 4 _ ı _ 242 : Bayanlar için yağlı boyalar bilhassa p 

• 
latihbar:ata nazaran B. Şo 

tan mükelleflerden B. Blu 
mun istedığınden daha faz. 
la fedakarlıklar istiyecektir. 

Hükumetin kanun layiha 
sı kabine beyannamesinin 
okunmaaını mütea kıp hemen 
mebuaan rnecliıi taraf mdan 
müzakere edilecektir. 

Parls, l (A.A.) - Hül<u 

Bah~esir Ticaret ve 
Sanayi Odasrndan: 

met daha parlamento karıı- Balıkeıir Vilayeti merke 
eına çıkmadan dün gece zinin Sakarya mahalleaiode 

mühim bir takım kararlar (62) numaralı evde oturan 
almıtlır Bugünden ltıbaren Türkiye Cumhuriyeti tabaa 
esham ve tahvilat borsa11 smdan olup Pa§acaml cad 
ile parn borıaıı kapalı ola- desinde (24) numaralı dük
caktır Bu tedbir mali fev · kanı lkametgf.ı.hı ticari itti-

kalade salahiyet kanunu haz ederek 935 yılındanbert 
projesini parlamentoda mü Bakkallık tıcaretile iftigal 

Benzinle petrole Belediye encümenince aır:ami flat teı
bit edilerek vilayet idare heyetince 30 6-937 tarih ve 636 
numara ile tasdik edilmittir. 

1 7 937 gününden itibaren toptan bir ten~e benzin 
250 kuruıtan, perakende bir litresinin azami 15 kuruıtan 

Toptan büyük teneke petrol 225 kuruıtan, küçük te· 
neke 70 kuruıtan perakende bir litreai 13 kuruıtan ıatıl· 

mail tekarrür etmlıtlr. 
Bunun hllahna hareket edenlerden 50 lira para cnuı 

alınacak ve 3 günden J 5 güne kadar icrayı ticaretten me-
nedlleceklerdlr. Herkesçe bilinmek üzere ilin olunur. 

2 - J 

Manyas 
Kaymakamhğından: 

zakeresi müddetince frank ettiğini beyan eden Abdi. İsmail Hakkı vereıelerinin veral borçlarından dolayt 
üzerinde hertürlü speküliı oğlu Mehmedln ünvanı tıca- Dünbe Tepeclkköyü hududu dahilinde Çayır tarla plrtnç-
yonun önüne geçmek üzere reli bu kerre (Abdi oğlu lık mevkllndekl tarlaların borçlarına lrifayet edecek miktarı 
alınmıvtır. Mehmet Akgüneı) olarak Lira Kuruı Mevkii Dönüm 

Borçlunun t&lebi takdirin. tescil edildiği gibi bu ünva· 5092 50 Çayır tarla 203 
da altın veyahut yabancı nın imza tekli de Türkce el 3055 50 ,, pirinçlik 101 
döviz üzerine muharrer ti ya211lle (Mehmet Akgünet) Yekun 
cari burçlar da bugünden olarak Ticaret Kanununun 8148 CO 304 Y . 
itibaren ödenmlyecektir. 8u 42 inci maddeıine göre Ba· idare Heyetinin 8 · 6 - 937 gün ve 68 ıayılı kararlle 
moratoryomun devamı müd- lıkeatr Ticaret ve Sanayi 14 · 6 · 937 gününden itibaren 21 gün müddetle satahia 

detince protestl çekilmiye· ı Odaamca 915 sicil aayıaına çıkarılmııtır. 
cekıır Hu müddet z cırfında kaydedildiği ilan olunur. 5 · 7 937 gün ıaat 15 le Manyaa kazaıı idare heye · 
~ • ~~ ~~~~~~~~., lince bilmüzayede ıatılacağandan talip olanlar yüzde yedi 

;1; ;ıf buçuk teminat akçaları ya tmlarak o gün hazır bulunma . 

~ er Tecimerin En Büyük Dileği: ~ lan ııan_ olunur. 4 - ı _ 230 

,, 

S ış Sürümünü lrllırmaktır. ! f TORKDiLI ' Vıliyet Ma~amından: 
(\. A ~r ~ Pazarteainden baıka her Memurin kanununda ya . 1 gün çıkar . Styaaal gazete.. zıh evsaf ve ıeralti haiz olup i . n ci Sa . '1' Yıllığı: 800 Kuruı Hususi idare kadrosunda me-

• ~ Altı Aylığı:400 ,. muriyel iıteğinde bulunanla-

rın Temmuzurı üçüncü Cu
marteıi günü öğleden evvel E LA

,.. '» Sayıaı: 3 .. 

M,, D 1 R. ~ ~u::~tu:.•çmit .. yıl., 25 

Is ~ atacag., ınız Malınızı '11 ADRES: 
~ BALIKESİR TÜRKDİLİ 

Saat ( 1 O) da Paıa Camii 
karı111ndakl varidat ıubesin· 

de yapılacak imtihanda aıa
ğıda yazılı veaaikle birlikte erhalde R~klö.m Ediniz .. f~· - · .1 

. ~ek lf ı ı I a r ı u z ı ~ Satıl ık · ~:::· bulunmaları ııi.o olu-

r ili) ne \ f eriniz~ Diikkô.n 
~ . « Ve 

K 1 ı "!~.!~~~:;a dükkan 

·-~~~~ ~ ile Salahattln mahallesinde 
BahkesirinBiricik Gazetesidir ~ I taı mağaza ıatılacaktır Ta· 

Her Yerde Okunur. ıl 
1 

!iplerin Ocaksız Rıfat vere 
~ selerlne müracaat etmeleri 

,.,,..,....:ı~illi~~~~~~~;I ilan olunur. 

J - Ortl\ veya bu dere . 
cede mektep ıahadetnamesl 
veya taadıknamesl 

2 ~ıh hat vesikası 
3 - Nüfus veaikaaı 

4 -- Askerlik yaptığına 
dair terhlı veya tecil edil · 
diğine dair vesika. 

5 - Memuriyet vermlt 
iıe beraat zimmet mazbata 
11 veya bir ıcrvlıl 

: yanı tavsiyedir. 
• : Eğer resimleriniz güzel olursa neticele 
• : de pek giizel olarak gelec,·k \e beğenil~ 
: cektir. • • : Slpariııer bir ay sorır aJıdı ıdlllr. Fllllu pat 
! zduı nııse,i: 3o X 40 ebatta karı kaııı 215, ı 
i bayı 350 kuruştur. 
• : Numuneleri hergün 
• : da görebilirsiniz. 
: ELLEN ARTiSTiK .ŞiRK.ETi 
! Vt;NUS 

i A TH. VlTSAs 
Z Merkezi: AUoa Kolokoktronl 38 Şubeat: lzmll' 
Z 8Gyük~Kardiçah Han 6 
Z KOSTl PISPIRINGOS 
laalıkeslr Saraçlar Baıında flasqn Cumalıoğlu Abd 

~.............................. .. .. 
•••'1•.•••· .. ••••••••• .. • • • • • • • 1 • • • • • 1 • • • • • T6rkiye plyaaaaında yükıek meYkl lraua••t 

1 dünyanın en meıbur ( (llL Mll8T ) Kalbarf 

• ka11aın mamulltı olan kalburlarından 4 •• 6 
li rah bütün ve iki parçalı büyllk baıılatb 
• tlcaretbanemlze gelmııttr. 1 İstanbul Piyasasından yüzde 
• mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla S 
1 maktadır. 
• Bu Bir Fırsattır. Bu Fırsat Her. 
~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değir 
il cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
1 AHMET CUMALI 
• Çiulciler İçinde Hırdavat, Demir, I 
;ii Mcılıemesl Ve Rençber Al '111rl 
W Ahm Sahm ~rl 

: ................... .. 
iyesi ve liaıyazmam: Balıkesir ıayla•ı l' 
Çıkarım Genel Dlrekt6rG FUAT BlL'AL 
Baıım Yeri fı Bwn eYt 


