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Nafıa Vekili Dün İsveçe İran - Irak Arasındaki 
H a re ket E t t i.. M kavele İmzalandı 

1. Ali Çetinkya istanbuldiDİİareketind8rleml yapıla
tıt ~ırındıılık işleri üzerinde mühim bir beyanaııa ~ulundu 

---------------

f lıtanbul, 5 (A.A.) -· Na
lla Vekıtı Ali Çtıtfnkaya 
'ıcleçe altmek üzere dün ' . llltn tehrimizden hareket 
ttıııııtır. 

le Narıa Vekılı Alı Çetin 

~)a Adapazıırına kadar 

~ı:n hen hattrnm Uü2ce y~
t Ankaraya uzatılarak Is· 

lc~~bul- Ankara yolunun yüz 
li 0 rnetre kınltılacağmı ve 
l 'Ydarpaıa • AJapaurı yo· 
u•un f l Çi t hat olarak yapı 

--:::.ıuu söylemlttir. B ALI ÇETINKAYA 

Dahiliye Sinopta 
tatili BökrBSıen Peşteye Hava Kuru.mu iaralından ter-

harıket etti. tip edilen deniz eğlenceleı i 
~11.\nlcara, 5 (A.A.) - Da - Ankara, 5 (AA ) Dün 

~~e Vekili ve Parti Genel Slnopta Türk Hava Kurumu 
• reterı bugün Hükrete tarafından tertıp edı en deniz 
lt ... 

~lift 11 ve kısa bir tevak. eğlenceleri yapılmııtar. Kaza. 
't •o sonra Ptıteye doğru nanlara mükafatlar veril 
~hna devam etmittir. mittir 

yaret etmiı ve bu akıam 

Irak elçiliğinde teref ine bir 
ziyafet verilmlttlr 

İran-Irak hududunun tatl 

lını ve Şattularap ıhtılafı 

nın halline dair olan mua
hede dün Tahranda Irak •e 
İran hariciye nazırları ara· 

sında imzalanmıt ve bu mua· 
hede ile uzun senelerden 
beri iki memleket arasında 
mevcut ihtilaflar kati suret· 
te halledilmtştfr. 

lstanbul, 5 (Hususi) -

Evvelce Cenevrede parefe 
edılmlt olan Şark misakının 
bugün veya yarın Tahran

da imzasına intizar edilmek· 
tedır 

Tahrana muvasalat etmit 
olan Irak hariciye veziri 

Naci Aıille Hariciye Veki 
limlz arasında dostane gö 
rüımeler olmuştur. 

Afgan hariciye veziri f ey 

Akdenizin İngiltere için lnönü 
HaizOlduğu Ehemiyet.. Kampında çalışmalar başladı 
1 p Ankara 5 (A A.) - Türk· 

. vllll~erlaym hır nununda: «lngiUere ~ütün kU~re- Kuşunun lnönü yüksek UÇUf 

, kampı bugün parlak bir tö 

tıni sılahlanmağa sarf e~eceUu ,)) Demıştir renle ikinci St ne çal•tmd 

LeonBlum 
misi olan Quef' n Elizabet . devresine girmıttir. 

'" ·~ hin yerine kilim olacaktır. 
ft . 

~~·j/M. 

l B. EDEN • ı Otıd · 111 lı h ra, 5 ( " A.) in 
k'-lld ticıye nazıra bir nut 

'''•lıtth lngiliz lıüln1metlnln 
bılll l edefı lspanyol h.u · 
'lc1ıı 'P9 nyol hudutları ha -
1 ı e ta 
'"eı 10 tırrnanrnk ve mem 
~''-'lıı ar a11 tanın ınlığ mı 
,.._ı, etllltok oiduğunu 'öv 
'd,, .. 

1
le Akden:zden bRhs 

i "' Ak · ' ç,Q deniz lngıltere 
'" hlnız. bir geçıt değil 
1) l'tıClhı • 

'ttıı fll emniyet yoludur. l Itır. 

tll 
0 1ld a 5 · t, .. 1 • ( A A ı - ! n 

d ~ n Akd . · 
'trı b eniz fı osu mo 

)'kıııd lr hale konulan vt~ 
~:k 0~ Malta ya avdet ede
'V''• an 31 1 Oo tonluk "-I Pıte h 
I '•tli :ıır lastyle eh~m 
'c,lctı •urette takviye edl . b ... 
'' •tet I ti, '-' cihetten ayni su 

l
'ta h 

0
dern bi hale konu

" '"I t· ' d, '1 1Pltkı Malaya zırh · 
•haya gitmek üze. 

•.,!~lcrnıttır. Zırhla Ak 
~un amiral ıe-

Taç geyme merasinıl do 

layuile lngiltereye gitmlı 
olan Queen Elizabeth mo 

dern bir hale konulmak 

üzere Portmouthda 
caktır. 

kala 

Gal memlel<t:li limanla 
rmı ziyaret etmekte o 1an 
Royal Oakun icabettlği za 

man lspanyol sularına ha 
reket etmek üzere Pıymou 
thada beklediğı malilmdur. 

Warııptte ve Mala ya zırhlı. 

ları gıbi Royal Onkun da 

15 şer pusluk sekil. tane 

topu vardır Gemi tavyare 

lere kartı hususi bır zırh'a 

mücehhezd r 
Lon dra, 5 Ha 

rıy t." nazlrı Eden bugün ırat 

dtığı Lir nutukta İspanycı 
hadlsel.,rinden bahsedt rek. 

ıngııterenin İspanya İfyıtııını 
cet celenclirn ek ı(· t rı çok ça 

lıştığıuı, Lorıdrn lıul.ümetı 

nın her ıeydt n l:'Vvel lııpan· 
yanın tamaıniveti müıkıye· 

sinin muh f , z ıı sıno taraftör 
olduğunu söylt>mi~ ve denı•t 
tir ki 

Yn lı. ıncla lııg ı lt.,re 
kimsen n tehdıt f'dernıvece · 

ği ve hnkt>sın ancc.k hür 

met beııllveceği derecede 

kuvvetli bulunacaktır Bun. 
dan evvel de söy 1 edlğlm gi 

hi, Akdeniz, lmpaıatorlu~u· 
muz için en kısa yo' değıl, 

can dLJmarı malalyetindedir 

Son hadiseler bu vaziyf ti 

1 hiçbir ıekilde deilıtlrmemltUr 

Niçin istif ı etmiş 

B. LEON ~LUM 
Paris, 5 (Radyo) - Fran· 

sız melıafilleri, Şotan ka
binesine bir törlü ısınama
maktadırlar Parf Midi ga· 
zetesl, Fransanın, seksen 
milyar nçık ve B. Blumun 

para bulamadığand;ın istı 

faya mecbur kaldığını yaz· 
maktadır. 

Av sturya 
Başve~ili italyaya gitti 
Viyana, 5 {A.A.) ·· Avuı;· 

turya baıvekllt H. Şuıning 

halyaya ıitmiıtlr 

azı•• 

Hük Ometçiler Veni Bir 
Taarruz Haz1rhğında .. 

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

4.500 Bas~h cumhuriyetçiler rarafm~an esir edilmiştir. 
General fran~o kumandanlanndan biri de ~u cephe~e 

maktul düşmüştür. 
Marsilya, 5 (Radyo) -

Cumhuriyetçi İspanya or 
dusuna ıltihak etmek üzere 

gelen bet yüz kitiden mü· 
rekkep bir kafıle, burada 
vapur beklemel<tedirler. Pun 
)ardan baıka bfr kafile tay · 
yarecl de vardır. Bu tnyyl\· 

harebede, en son slltem si· 
lahlar kullanacaklardır. 

Salamanka, 5 (Radyo) -
Bu ıaLııh cumhuriyet hükü
meti hava kuvvetleri, ıehir 

üzerinde bir uçuı yapmak 
lstemiılerae de topların aleti 

reciler. l~pırnyaya üç tay - ı=========-=--

yare de götürmektedirler. A ı manya 
karımnda çekilmiılerdir,, 

Dün bura ya gelen bir 

heyet, cumhuriyetçi İspanya 
nam•na silah ve müh•mmat 
almak için Odesaya gitmek 
üzere vapur beklıyeceklerdir. 

Bordo, 5 (Radyo) - İki 
vapurla bugün Strıderden 
mil'iyetçl gelmittir. Bunlar, 
muhte11f yerlere yerlettlr 
ilmiılerdir 

Bilbao, 5 (Radyo) 

italya aıasmda yeni ~ir 
anlaşma 

BerJtn, 5 (A A } - hal . 

ya ile Almanya arasında 
amele t e a t 1 s 1 , ılya

sal ve kültürel sahalarda 
da tefriki mesaide bulunul· 
masa hakkında bir anlaıma 

imzalanmııtır. 

dar etti. 

Tnrklyenln yaratıcı kuT• 

vetlerinl devamla bir faali

yet halinde ıördllm. Bu kuv-

vetlerin J edl ıene evvel 

b ü y (i k bir hayatiyeti 

vardı. Bu.Gn de bu bayati• 
yet fazlaaile 16ze çarpıyor. 

Vakalar bır birini takip 
ediyor. Bu arada 61çGler 
gözümüzden kaçıyor. Du

rupta geriye dotru bakar· 

sak yaman bir muvaffakl· 
yet manzarHı 16rlrlz. On

beı sene-ilk bir zaman için· 
de Türklyenln harici ılyaıe· 
tinin elde ettlll muvaff •ki· 
yet ve milletler araıı mi. 

nasebetlerde verdlil mevki, 

hatırlara 11tmayacak bir 

mahiyettedir. 

A tatürkiln eserini tanımı· 
yan ve hayranı olmayan 
Amerlkah yoktur . ., 

Basklardan bin bet yüz ki · 
tinin teslim olduğu ıöylenl 
yor. Bunlar, cumhuriyetçiler 
tarafından SRtandere götü 
rülüyorlardı 

Franko ordusu l<umanılan 
!arından .SanRrl, Dalmaııeda 
cephesinde maktül düşmüı 

Birlik Mıntıka Birinci
liğini Kazandı .. 

tür 

Roma, 5 (Radyo ı Bıl· 
bao Cf'phesinde maktül dü · 

ft n İtalyan görü lülerfııln 
isimi ri Lugün mntbuatta 
intiıar etmittir. 

Paris . 5 (Radyo) Na varlar 
alayı, Dalmased ıt ve Erdun -

1 ya cepheıinde BFıskl.ırdan 
üç bin e"ir nlmıtlnrdır 1 

Paris, 5 (RadJo) Cunı 
huriyetçi1erin, Saragoıa ve ı 
Neruel cepheıı i nde büyük 
Lir taarruz hazırlamakta ol 
dukları söyleniyor . 

Cumhuriyetçiler, bu n.u · , 

kiz 
Başvetiline süi~ast ter

tip edilmiş 
Paris, 5 ( A.A ) Porte 

kiz batveldline süıkaat ya 

pİlmıı. fakat kurtulmuı 
tur 

Pazar günü yapılan final maçrn~a Birli~ Edrııit id
manyurduna 0-2 sayi ile galip geldi 

IDMANBIRLlKLILER 
Pazar günü sAat tam 

dörde on var G en e 
ral Ali H i k m e t stadı 
hıncahınç dolu Günün de ' 

ğtl, ıkl aydır devam eden ve 
en sona kalarak Bölge güme 
birinciliğini kendisine mal et 

mek için çarpııacak iki ta-

kımı bekliyorlar .. 

Bir aralık müthtı bir al· 
kıı ortahfı kucakladı. 

General Ah Hikmet ıOlen 
çehresile muk,bele edi1ordu. 

Karıı taraftan yeıll kır· 

( Soo 



SAYFA: 2 

lngiltere Silahlanma
s ı n ı B i t i r i r s e .. 

itılya ~ırp istemiyor Almanya gıda mad~eleri f ran
sa da dahili vı mali müşkülit için~e ktYramyor 

Fransızca .. L,lotranıige· 
ant,, gazetesinin Roma mu
habiri "mevkii itibarile ıl · 
yaset bahtsleeinde malumat· 
lı,, bir zatla bulundufu ko 
nuımayı nakledıyor . 

Muhabir, İtalyanın Al-
manya ıibt harp doiuracak 
hareketlerde bulunduğunu 

hatarlatıyor ve diyorki: 
"1935 eylü16nde, lnglllz 

anavat&n filoıu Akdenizde 
toplandıiı zaman, Duçenin 
bu ihtlyarlamıı ve bozul 
muı filoyu kendisinin adetçe 
az, fakat asri techizatlı ve 
tayyarelerin yardımile kuv · 
vetl artan genç filoıu ile 
batırmakta tereddüt ettiilni 
töJlediler bana,, 

ltalyan: 
- Tabii doğru deill, dl· 

yor. Ouçe harp iıtemi1or. 

- Ben de öyle zannedi
yorum. Fakat bir an har
betmek zaruretinde oldu · 
iunu düıünmemit midir ? 
Kaç kere itittim ıöyle denil· 
dlilnt: lnıiltere ıtlihlanma 
ıını bitirsin diye beklersek 
yandık! Ne kadar vakit ıe 
çerse bir harbi kazanmak 
ihtimalimiz o kadar azah 
yor.,, 

ltalyan "garip bir gülüm · 
ıeme,. ile cevap veriyor: 

- Şuna eminim ki, bizde 
harp iltlyen kimse yok. Fa 
kat vaziyete karııdan baka
cak olursak , ıu muhakkak 
ki , bir daha gelmiyecek olan 
bir "ruhi an" da ruban ha 
zırlanmıı , müıait an) da bu
lunuyo r. 

"lngiltere iyi ıilahlanmıı 
değil; Fransa, gerek ılyaai, 

gerek mali dahili müıkülat 
içinde; Rusya daha vahim 
bir inhilal halinde; küçük 
anlaıma bizim son kazan 
dığımız neticeler dolayııile 

ıar11ldı; Belçika bitarcaf; Po 
lonya franıız dostu olduğu 

kadar Alman doıtu . . Şimdi , 

Alman kıtaları ile ltalyan 
kıtalarım toplayın . 

"Sonra bir de düıünün: 

Almanya açlıktan öleiyor; 
ltanya da daha büyüK bir 
refah içinde değildir ve Ha· 
beıiatandaki topraimı tılet

mek için lazım olan yar · 
dımları bulamıyor ... 

Muhabir ı«llümılyerek ar· 
kadaıına ıövle diyor: 

- Demek ki en müsait 
bir zamanda bulunuyorsu · 
nuz! 

Öteki haykmyor: 
- Hayır Runu demek iı · 

temedim. Muıolinl harp is
temiyor .. 

Okullara Girme Şartlan: 

lstanbul Akşam Kız 
Sanat Okulları: 

Akıam kız sanat okulları 
tahılllerlnl ikmai etmemiı 
ıenç kızlar1 iyi btr ev ve aile 
kadını olarak yt'tlftlrmeğe, 
icabında reçlnmelerfnl temin 
edebilmelerine vasıta olabi
lecek mesleki bilgi ve me 
baretler kazandırmafa, tah 
tlllerlnl tamamlamıyan aile 
sahibi olan bayanlara evle· 
rlnı iyi idare edebilmelerini 
temın için mesleki bilgiler 
vermeğe ve bu ıuretle aile 
refahını y6kseltmefe çahtlf· 

T ılabı ıhnıııı: 
a. 12 yaıından küçük, 45 

J•tından b6y0k olanlar lf a 
bul edilmezler. 

b. 12 - 16 yaıında olan 
Jarın ilkokulu bitirmeleri, 

c. 16 - 45 yaıında olan 
lar1n en az bir ilkokulun üç 
üncü ımıfı bitirmit olmalat1 
yahud uluı denhanelerlnln 
A. ve 8 kurslarından mezun 
bulunmalar1 . 

ç. Tabıil veelkası olmıyan
lar1n yapılacak imtihanda 
muvaffak olmalara llzımdn. 

Talebe kaydına eylul ay · 
ında baılann. Okul açıldık
tan ıkt ay sonraya kadar 
devam eder. 

lk111 kız ıınıt ı~ullın 
ücrıtsizdir 

Yazalmak için: 
1 - Tahıll veıika11 (Tah · 

ıll veılka11 ol mı yanlar imli -

han edilir) 
2 - HGvlyet c6zdanı, 

(Yabancı tabiiyetinde Koltür 
Bakanhtının mOıaadeıile al
ınar) 

3 - Sallık Ye çiçek aıı 

ıı raporu, 
4 - 4, c;X6 ebadında 6 

fotoğraf, 

5 - Kayıd beyannamesi 
Getirmek lazımdır. 
Ders zıtmanları: Dersler 

eylulün 15 ini takip eden 
pazartesi gününden itibaren 
batlanır. 

OerslH: 
6 dan 12 ye 
13 ten 16 ya 
16 dan 19 a 

kadar olmak üzere gOode 
üç devreye ayrılmııtır T" 
lebe, ıabah , öğle ve akıam 
devlerinden herhangi birisi -
ne devam edebilir. 
Akıam kız sanat okulla 

r1nda A B C adlarını taıı
yan üç ıube vardır . 

A. ıubeıine en az ilkoku 
lu bitlrmlf olan bayanlar gi· 
rebillr. 

Dikit - biçki ıubeainde 
haftada 19, moda ıubeıinde 
15 ıaat dera vardır . 

B ıubeıl ıf!rbest kurslar 
dan müteıekkıldir Buraya 
A 8 ıubelerinin bütün der · 
ılerine ıirmlyen veya gir · 
mekte bir fayda görmiyen 
bayanlar devam ederler Bu 
tubeye girmek için en ez 
ilkokulun 6çüncü sınıfını ik · 
mal etmlt olmak ve yahud 
uluı dershanelerinin A ve B 
kurslarından mezun bulun · 
mak lazımdır 

C ıubeıine ıtrecek olan 
talebe bir veya birkaç kursa 
devam etmekte ıerbeıttir . 

Tahıtl veılka11 göıterml 

yen bayanlar lıtedlfl ıubeye 
tmtllaan ile abaarlar . 
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Bir Memleket Albümü Birlik Mıntıka Birincili -
Vücude Getirilecek.. ğ i n i K a z a n d ı .. 

- - -
Devlet demiryollan bütün memlekete seyyah celp 

etmek için güzel bir teşe~~üse giristl 
Pazar günü yapılan final maçında Birlik Edremid idııı 

yurduna O - 2 sayı ile galip geldi 
Haber aldığımıza göre 

Devlet Demlryolları umum 
müdürlüğü yurdun tarihi 
eser ve yerlerini tanıtmak, 

buralara dahil ve hariçten 
seyyah celbetmek makıadi 
le güzel bir teıebbüıe Kiriı

miı bulunmaktadır . 
Umum müd6rlük ltletme 

müdürlüklerine yaphiı bir 
tamimde demiryolları üze 
rinde bulunan veya bura 
lara yakın olan 
memleketlerdek 1 ta rlhi eser 
ve yerler hakkmda maili 
mat toplanmasını ve bun-
lara alt fotoğrafların gön
derilmesini ve lazım gelen 
izahatın verilmesini bildir-

Komisyon 
Ticareti ile uğraşanların 

vergileri 
finanı bakanlığı; konıln

yasiyon suretiyle it yapan 
komisyoncularla, komisyon 
mukabilinde if yapan tici\ 
ret ve fabrika möme11illeri
nin vergilerinin ne suretle 
ahnacaiı hakkında yeni bir 
karar almııtır . Bakanlığın 

bu kararına iÖre verg ı, tarh 
ve tahakkuk ettirilmeden 
önce komiıyoncu ' arın ha. 
kikaten konılnyasiyon sure· 
tiyle komüıyonculuk itiyle 
me11ul olup olmadıkları 

araıtırılacak, satılmak üze · 
re gönderi len malların ko· 
miıyoncunun mülkiyetine 
ıeçip geçmediğine dikkat 
edilecektir Komisyoncular 
bu mallar mülkiyetlerine 
geçirdikleri veya kendi nam 
ve hesaplarına aldıkları ma · 
h aattıklan takdirde komi•· 
yoncular tacir addedilecek 
ve ona göre vergiye tabi 
tutulacaklardır . 

Komlıyon üzerine mua 
mele yapan ticaret ve f ab
rika mümeasillerinin yaptık · 

ları itlerin komlıyonculuk 

mu, yoksa müme11tllik mi 
olduiu ftranılacaktır. !tha 
la t, ihracat ve beynelmilel 
nakliyat komöıyoucuları, 

ithalat ve ihracat muame · 
lalını bizzat kendi nam ve 
hesaplarına yaptıkları tak. 
dirde tacir sayılacaklar, bat
kası namına yaparlarsa ko 
milyoncu addedıleceklerdir. 
Münhasıran T ürkıve içinde 
nakliyat i~i yapanlara bey 
nelmilel nakliyat komisyon 
cusu denilmfyecektir. 

Bu üç nevi komüıyoncu 
luk tıtnden baıka komla 
yonculuk itleri ) apan ların 
beyanname vermeği istilzam 
eden baıka bir itleri yoksa 
bunlar beyannameye tabi 
tutulmı yacak lardır . 

' Gelenler Gidenler: 
Büyük Millet Meclisi mah· 

zen evrak müdürü B. Mu
zaffer Ankaradan ıehrlmize 
" ı•lmittlr. 

mittir. 
Bu ıekilde toplanan ma -

lumat ve fotoğraflar umum 
müdürlükce tasnif edilerek 
büyük bir eser meydana 
getirilecektir. 

Böylece memleketimizin 
tabıi, güzellıkleri ve tarihi 
)'erleri herkese tanıtılacak, 

devlet demir yolları tenzi · 
latlı tarifeıtle buraların her· 
kes tarafından kolayca gö· 
rülebilmeıi •e gezilebilmesi 
temin edilecek tir. 

Bu memleket albümüne 
girecek olan vilayetimiz ' 
hakkındaki malumatın top
lamlmaıına viliyet tarafın 
dan baılanmııhr. 

Bekçi 
Tar alından vurulın garson 

1 

Bir müdd~!d~nce bir pa - 1 

zar gecesi İnönü mahal. 
lesi bekçisi Os~an, Oı
man lokantasında garsonluk 

yapan Abdullah adındaki gence 
dur e'llri vermlı, durmayınca 
arkasından ateı ederek aisr 
ıurette yaralamııh. 

Abdullahın vücudundaki 
kurıun çıkarılamadığı ıçın 

genç birkaç gün önce latan 
bula gönderilmiıtı. 

Abdullah vapurda fena · 
laıarak ölmüıtür. 

( Bat tarafı birinci sayfada) 
mızılarla donanmıı ikinci 
güme birincisi Edremit ld. 
manyurdu sahaya giriyor. 
Alkıı ve yaıa ıesl~rl arasın
da halkı ıeli.ml.yorlar. Bunu 
müteakip Birlik geliyor. O da 
halkı selamlıyor .. Mütemadi 
alkıı. Mütemadi yaıa ıada· 
ları ara11nda kalelerine çe 
kiliyorlar. 

Mutad merasimden sonra ta 
kımlar yerlerini alıyorlar 

Hakem İstanbul mınta · 
kasmdan B. Ahmet Adem 

Takımlar: Edremit: 
Loka 

Hasan Mehmet 
Mustafa Süleyman Yahya 

Nihat Şefik Sedat 
Halil Mehmet 

Birlik: 
Rafet 

Şevket Şefik 

Ali Turgut Münir 
Necati Hakkı Şerif 
Ağa Hüıeyin 

Ruzgirı lehlerine alan 
Birlikliler sağdan ilk akm · 
larını yapıyorlar. Edremit 
müdafaa11 bu akım durdu
ruyor. Top ortalarda müıa· 

.vi hücumlar. her iki taraf 
tatla bir oyun göıtermede .. 

Bu hal 15 inci dakikacla 
kuvvetini kaybediyor . Birlik · 

liler adeta yarım sahada oyun 

oynuyorlar. Yetil kı~mızıhlar ' 
bir türlü topu kendi nmf 
sahalarından çıkaramıyor -

lardı. 

Buna mukabil Birlikliler 

Lüzum muhakemeıine karar 
verilen bekçi Osman hakkın· 
daki tahkikat ilerlemektedir. 

<=ı ..-... .. '• l!ı-a::::::==-- 1 

de bir türlQ gol çıkaramı 

Zelzele 
Hertısi ~eyıcını ~üşür~ü. 

1 yorlar. Atılan ıutlar daima 
kalecinin elinde veya kur 
tar111arında neticeıiz kah 
yordu. 

Pazar ıecf!li ıaat 2 yl 1 O geçe 
ıiddetli bir zelzele olmuttur 1 

Sarsıntmın teıirl tle uya 1 

nanlar büyük bir korku ve ı 
heyecan geçirmiılerdir Hat · 
ta bazı kimseler de sokağa 
farlamıılardır. 

Sarsıntı sabaha kartı bir 
daha tekerrür etmiııe de çok 
hafif geçmlttir. Zelzele ha 
sarat yapmamıttır. 

Ziraat bankası yeni mü~ürü 
Tekaüt edl1en ziraat ban 

kası müdürü B lısmail Ak 
batın yerine Erzurum ziraat 
bankaSl müdürü B . Sadık 

tayin edilmıı, emri vilayete 
gelmiıtir 

Ayvalık 

Mtdilli 
Macı , 

Pazar günü Midilli futbol 
takımı ile Ayvalık Halkevl 
futbol takımı arasında Ay. 
valıkta bir maç yapılacaktı. 
Mıdılll futbolcular Ayvalığa 
gelmedikleri için bu maç 
baıka bir güne tehir edil 
mittir. 

22 inci dakikada Haklu-
dan yerinde bir pas alan 
Şerif önündeki beki atlattık 
tan ıonra topla birlikte 
kaleye girdi 

Gol sesleri. Büyük bir al 
kıt·· Hakemin eli ortayı ıöı 

teri yor .. 
Bu golden ıonra Edremit 

liler biraz canlanır gibi ol
dular. Saldan yaptıkları bir 
akında muhakkak bir fana· 
h kaçırdılar Oyun yine Bir 
liğin hakimiyeti ahında fa . 
kat bir türlü gol çıkaramı 

yorlard1. Ve netekim birinci 
haftayım O · 1 Btrliiin ga 
lebeeile bitti. 

ikinci devre baılar baıla 
maz Edremttlilerde bir can 
lılık var Zaten rüzgar da 
lehlerine dönmüıtü Akınları 
güzel ne yazık ki pas yıp 
mıyorlar, ıahıi hücumlerle 
vakit geçiriyorlardı 

Birlik muavin hattı bu 
ıahıi akmlan kolayhkla dur
duruy~r, kendi mOhacimle· 
rini beslemekte hiçte güç 
lük çekmiyorlardı 

Edremitlileri biraz sert 
oynar görüyoruz. Canlılık

ları var. Merkezde oynıyan 

Şef ık Durmuı, adeta it ıöre 
mez halde arkadaılarını beı· 

liyemlyor 
Airltk bu sıralarda ıajd•• 

güzel bir akmda ye 
rinde bir pas alan Hakki 
güzel bir çahmla yerinde 
bir aldatııla .takımının ıkto· 
ci golünü çıkarıyor .. 

Sahada yine candan bit 
alkıt.. Yaıa sesleri .. 

Oyun bu golden ıoor• 
her iki tarafın müsavi hl' 
cumlarile yürüdft gitti. iki 
taraf da çırpındı, fakat bt' 
netice alın•adı 

Ve nihayet hakemin cll· 
düğü oyunun sonunu .. oJ· 
deledi ve Birlik de tki aydı; 
durmadan dinlenmeden •1 

ettiği gayretin semereıtol 
görmüı. mıntık: 
ı a m p i y o n u olar• 
coıkun alkıtlarla gençlet11 

omuzunda aahadan çıkarıldı 
Birliği tebrik ederken E~ 
remitlllerin de göaterdikl• 
ıayrete ıevinç duydujullld,. 
saklı yamıyoruz . 

Hakem çok iÜzel ve yo· 
•• rulmadan her cezanın 1 

modaydı. t 
Edremltten kalt'ci bilb•

1
,, 

ıa sağiç ve Birhkden Hii•-' 
Necati, Turgut çok iyi adil~ 

Gece Birlık reiıl DolJl 
B. Kamil Seılioflu tar•f~ 
dan Btrlikltlere bir slJ• 1 
verflmtıtir. Ziyafet ıaırd"' 
bir ha va içinde ıeçmlttif· 

Sporcular gitti ,. 
Lik maçlat1D1 yapmak ii• • 

re tehrimtze gf'len B gO..,, 

si birincisi Gönen Yeoi ";. 
ğanıpor kulüb6 ile C ıı0111 

1
. 

birincisi Edremit fdmao1° 
Of' 

du dün yerlerine dönlll 

lerd i r. ,fi 
Her iki kulübe 111eo

1
,,. 

gençler ıporcu arkad•f . 
tarafından uiurlanautl•,dl' 

Viliyet daimi ınc ... 
toplınt111 

Daimi villyet encO-: 
dün Vali B. Ethem 1.f ,~ 
tun riyasetinde toplao~[;· 
vilayet itleri üzerinde ,_-
lenmlı ve kararlar ••' 
tir. 

Polis kamisarliii iıti~ 
Dün emniyet direkti 

1
_. 

ilnde ikinci komıaerlllı 
tıhanı yapılmıtbr. 6' 

Sualleri vekaletten I o' 
derilen ve bir ko1111;!-
ön0nde yapıllln ı111tl ,) 
dört üçüncü komiser ııttr 
etmiıtir . _/ 

lngiltere 
lkduiz filosunu tıktlfl ~ 

Londra, 5 (A A.) -;ti,. 
giltere Akdeniz .., ... 
modern bir hale koO~ftf' 
olan iki zsrhlı ile t• 

edil mittir. 
Diler bir zırhh d• 

ya ıularma barekr~, 
lzeredtr. 
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Almanyada Ç o c u k 1 u t: = = • = • = •• = .~ •• :: 65 Yaşın d a k i i h ti-
Ailelere Yardın1.. llJ Soma Lı~yıt Komu~u llJ Y a r ı n A ş k ı .. 

çocuk yetiştiren-;ilele r le evlenen llJ 0 e p O Z 1 t e r 1 e r I • • ijJ Eski Mısır bas vekili NeSliii P;şı Viyana da tanıdığı 
tn l d [ l 111 flvni Sağ/Jkçı - flhmet Seymen 111 l l .1 b. 1 · k ·ı 1 . emur ara yar ım ar yapı ıyor Sayllk Ecuıhanesl Bandırma Hakka/iyesi . yaşmua H ole cı ili 1 e ev enıyor 

Alrnanya çocuk sayısını ye bat vuracaktır. O yalnız Daıly Express gazetesi bir elmas ta~ından ibarettir. 
;rtır1nak için büyük bir plan· aılelere yardım ile kalını · '• : : : : : : .: yazıyor : Fakat evlenme gününde 
a çalıııyor Clemenceaunun yacak, her sene milletin nasyonal sosyalist devletinin günden güne artııı, naııyo Mısırın altmıı dört yaıın ecdadından kalan 10.000 İn· 
~adkUle söyledığl müdhiı arasına katılacak yüz bin · halk ve ÇCJcuk polittkaııımn nal sosyalizm rejiminin bu daki zengin eski eaıvekıli a h 1 h giliz liraıı kıymetindeki mü· 

nyada 20 milyon fazla lerce fazla çocuğun yaıama ru u ve umumi esns arını alk siyasetini yerini yerine Tevfık Nesim Paıa , J 7 yaı-
>\I h cevherleri Viyanaya getirtip, C rnan vardır,. cümlesini Dr ve ileride çahıma imkanla- iza etmtıtir. getirmekte de muvaffak ola· ında hulunan Neri Hubner 
öhbelı "dünyanın bugünkü rını temin edecekttr." Ondan sonra söz alan Al cağı ümidini vermektedir. isimli bir kızla evlenmek otelcinin kızına hediye ede 

:ıll'ı•o ııayııı henüz P ' k az· Çocuk artırma iti çok ge· manya Maliye Bakanı Re Kazanç ve servet vergi üzeredir. Kız , bir otelcinin cektir. 
Nır,, cevabı ile karıılıyor. nlt bir meseledir . Çünkü it inhart devletin çocuk ııayı· leri tesbit .-dilirken de bir kızıdır. Balaymı geçirmek için Hi-

asyonal Sosyalistler it ba yalnız çocuk artırmakta de · ıını arttırmak içio yapacağı ailenin yalnız küçük çoçuk iki ay evvel Tevfık Nes ndistana gideceklerdir. 

tına geçtikten ııonra çocuk ğil, bu uzağı iyi gören göz teıebbüsleri teferrüatını an - luının değil, büyümüş, ye · im paıa Vtnaya bakan tepe· Nesim Paşa, timdi Çekoı 
~'Yısını artırmak için büyük lerle türiz yollardan yuru- lattı. lifmit evlatlarının sayısı da ler üzerindeki Hubner oteli lovakyada bulunmaktadır . 

ir il a y r e t sarf et- yerek . bu çocukların muh llk yakılacak ıey memur gözönüne alınacak ve niıı - ne girmiı ve orada bir içki Kendisile konuıan gazete· 
ltleğe baıladılar. ilk ff ola taç olduğu her §eyi hazırla · farın lzdincı kanunudur. bette tenzilat yapılacaktır. içmek istemt~ti . cilere, demittlr ki: 

tak evlenenlere para yardı · maktır. Bu it her ıeyden lkinci&I mektf'p para11 alı Çocuk mikdarı, ailelerin Neıim Paıa, bu 11rada - Senenin bir kısmını 
tnıl Usulünü kurdular. evvel yiyecek serbertisi, ya · nırken ailenin çocuk saym- ve in§ası veyahut mevcut otelcinin kız ı nı görüp aıık Kahlredekl evlerJmde, diier 

b 
Aiustos 1933 ten beri banca memleketlere muhtaç uı nazarı ilibare almak ola- evlerini büyültmek işleri de oldu. 

bir kHmını Lukrordaki eski 
u Yolda harcanan 455 mil olmamanın ve ham madde · cakhr. nazarıdikkate alınacal<tır . Bugün kumral saçlı, kes ) 8 aile evimizde geçireceğiz. 

kon mark ile 750,000 aile lerin temini sıibi mühim it ol çocukluların vergi Artık çok ç<!cuklu ailelere tane rengi gözlü, kaıları mo· 
tıruldu b l 1 d 1 ld .... d lb b ödevi azaltılacaktır . eskiden oldug~ u aibı· yalnız d b· k "ld . ıı· 1 Belki Kahire camiinde de 

55 
ve u al e er en er o ugun an e ette u • ern ar ıe ı e çız ı o an 

O O ( S k R ı b d d N bir dini merasim yapmamız 
D

' 00 çocuk yetifli. günden yarına temin edile taahase retpr en ir defa yar ım e ilmiyor. 1 eri ince vücuduna siyah bir 
h d ) k d 9 6 muhtemeldir r. Göbbels: mez. ar t in nul un an: Ağustos 1 3 dan sonra bu ceket ve eteklik geymf§ o\ -

I Ben bu sözlerimle kendi Çocuk boluğunu bilhassa "Memuriyete kabul edl- yardım muayyen zamanlar duğu halde Viyanada Stad· Bir Müslümannın kansı, 
d7anırnı d~nyaya yayıyorum fakir ailelerin sırhna yük len her vatandaııo hemen da muntazam bir t"'kilde parktaki kahvenin bir köıe· kocasının dinini kabul et-
d'"Yor: "çocuk dünyanın en letmek ve münevverier de· evlenmesi temin edılmeli yapılmağa batlanmııtır . sinde bana aık hiki.yeılnl mek mecburiyetinde değil· 
d U!ijk bahttyarlığı ve en ntlen niııbeten zengin ıınıfın dir. Her memura evlendiği Ağustos 1936 danberi anlath dir . Ben tzdivacımdan son-
'Kerlı tld Onlar bu milli vazifeden kaçınma günden kıdeme bakılmadan devletten muntazam yardım Mükemmel İngilizce ko· ra siyasi mesleğ imde faali-rn·ıı ser ve lr" 1 ttirnız· -ı li.. . . ııına göz yummak doiru bulunduğu smıfan en yüksek gören bol çocuklu ailelerin nuıuyor . Arka tarafta, ken -t ın, o mez gını ga · 

varıtı ed~n en büyük kuv- değildir. Bu smıf ekseriya aylığı verilecektir . Lıhımge - sayısı bugün 240 ÜÜO i bul · di otellerinin meıhur barını 
eur Unut ı k" b - çocuk yetiıtırmeğe paramız len imtihanları kazanıp me mut o lup, bunların yetiıtir ilan eden büyük levha gö · 

rıurı mama 
1 1 ugu ı dlği çocuk sayısı da 320 000 trk etrafımızı saran küçük yetişmiyor diye tiki.yet edi · muriyete kabul edi en genç rünüyordu . Ona bakarak: 

ek v k I O yorlar. memur kısa bir zaman zar- i geçmiştir . - Evet, dedi. lıte bana 3Q e ız çocuk arı 2 -
rn k•ene ıonra memleketin Helduki fakirler zengin · fında evl~nmediği takdirde Kıytp mu·hu·r ilk rasladığı yer oraıııdır. Ne-

u add 1 lere miııal olack derecede nasyonalist devletinin mu· sim ilk defa Vinaya islira la cratını omuz arında 
ot ''Yan kadın ve erkekleri takdire ıayandırlar Bu milli vazzaf memur lıateslne gir- 304 numaralı Şevketi ye hat ve Viyan alı doktorlara 
'taktır vazifeyi ihmal edenlere doğ· meğe laik değil demektir. Tarım kredi kooperatifi J 80 kendini baktırmak üzere 

dultte ebedi Almanya bu ru yolu göstermek ve ken· Genç memurların mühim sayılı ortağıyım. Kullanmak· gelmfıti. 
Ver. Alrnanya büyük milli terine çocuk yetiıtirme va bir mevki alacakları zaman· ta olduğum tatbiklı Osman lık buluımamızdan sonra , 
hrırtlilletıcrarası vazifelerini zıfeainln büyüklük ve ehem · da evlenmiı bulunduklarına Koç yazılı mühürümü zayi birhirimizi hemen her gün 
bu ile getirebilmek istiyorsa miyetini inandırmak devlet dikkat edilecektir ,, ettiğimden bundan böyle görüyorduk. Nihayet bir ak-
kc~u Yalnız kuvvet memle idare adamlarının en büyük wMektep harcı kanununda imza kullanacağım. Eski mü ıam , onunla evlenerek Mı -
dc~~I "e teknıkin zoru ile vazifelerinden biridir Zen değişiklikle yapılarak yük hürüm ün hükmü kalmadığı sıra gidip gidemiyeceğfmi 

• Çoc k . k llinlerln ıına kuzusu, baba sek mekteplerde de verile . ılao olunur. sordu, "DüıOneyim, dedim 
•etııe u ve ınsan uv 

{) Yapabilecektir yavrusu diye yetlıttrdıkleri cek mektep perası ailenin 180 sayılı ortak Dütündüm Ve müsbet cevap 
~ol Üoyada her ıey inııan bir iki hoppa çocukla Al çocuk sayısına göre azaltı Şevketiye Nahiyesine bağlı verdım. 
l>ıla~·~e insan kafaaı ile ya - man vatanmm temellerini lacaktır Çocuk ııayısına gö- 1 Dere köyünden Osman Koç - Ne zaman evlenecek 
Yay 

1 
lr. Bunun için Alman- kuvvetlendirmek mümkün re tenzilat yalnız aynı mek ı•- ' ıiniz? 

'.llikı Kl:ıli kemiren sosyal değildır. Bol çocuklu Alman tebe giden kardeşler için TÜ AKDİ LI 1 Teırinievvelin b irinde 

c,b~ı0Plara kartı ıahlanan aileler pek hakh olarak değil, bunların henüz mek · Pazarte sinden batka her Viyana belediyesinde mede 
l\rt "e buvvetli filiz1erdfr. yalnı7. takdir değil ayni za- tebe gitmiyen ve 21 yaıını gün çıkar Siyasal gazete.. ni n ikahla evleneceğiz . 
l~tdarı rnl11etler genç millet· mand!\ taklit edilmk de is · dolduran kardeıleri de göz· Yıllığı: 800 Kuruı 0Jn mt:ııelesi ne ola 

ır. k 
Ya terler. önüne alınarak yapılaca lir. Altı Aylığı:400 .. 

aııca~arnak hakkında yine Ur Göbbe!s bol çocuklu Bol çocuklu aileler mekttp Sayısı : 3 ,, 
h,~k bu genç milletlerin ailelerin Frankfurt toplan· harcında yapılacak tenzilat Günü geçm i ~ sa yılar 25 
tct bı~ır . "Pek yakında Füh hunda 30,000 ailenin önün ailenin servetine göre değil , 1 kuruştur. 

1.Jl .. 
lek un kuvvetiyle mem· de verdiği bir nutl<unda bu çocuk sayısına göre olacak 1 ADRES: 

tttn j ~,k Çocuk sayısını artır söz.lerl söylemittir: tır.,. BALIKESiR TÜRKDİLİ 
l.\thrnıak için her çare- Dr. Göbbels bu nutku ile "Umumi halk servetirıin ~. J 

cak? 
Ben katoliğlm Kato 

likten vazgeçiyorum. Fakat 

niıanlımın dini olan Müslü· 
nıanlığı da almıyorum . 

Tevfik Nesim Patanın Ne · 
riye verdiği nlıan yQzüğü tek 

yete devam edeceğim " 

Nesim Paşa evvelce bir 
Mısırlı kadınla evlenmitli· 
Çocukları yoktur. 

Şimdiki nişanlısı Neri Hu
bner kendlslle çarıamba gü· 

nü Çekoslovakyada buluıa
caktır Sonra derhal İngil-

tereye gelerek orada tahsil

de bulunan kızkarıleıini gö· 

ecek ve gelinlik elbiselerini 

alacaktır. 

Polonya 
Ve Demir 
Sanayii 

VarşoV"a, 5 (A.A ) ~ Do

mir sanayiinin Milli MOda

f aa bakımından haiz oldu. 

ğu büyük ehemmiyete bi -

naen hükümet bunu hususi 
bir teıkilata bağlamayı ka
rarlaıtırmııtır. 

Hükumet, keza ecnebi 
demir cevherini daha az 
kullanarak yerli demiri ter

cih etmeği de kararlaıhr· 

mıthr. 

~~~~~~~~~~~!!'-~----...---~~~~~~~~~!!!!!!!~~~----~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~ 

!0ttl(DILiNiN MİLLi ROMANI No: 28 

"erı:ı~aitrı bir tesadüfün tam Sözlerimin ne derece 

'e"da çaf rnıı, anormal bir doğru o l u p olmadıiını 
t~ta · · Gözlerine herıeyi anlamak için aynayı alda bir 
t,kl\"ı~ôıteren bir objektif kerre olsun yüzüne hak . 

"1111 11 
1 

· Ve ııen gündüzle · Sen bu ıolguoluğu, henüz 
doflld lllrpten, gecelerinin yıldızları görmediğine veri · 
'ld "n Ya ld 'tıd Yı ığını sanıyor, yonun .. Hayır, Hikmet .. 
''d"tıı •tına aldanmıyarak Güneıll günlerin, en sol 

(;' )oraun ki d "k•t _ ·" gun ren 1, en ümitsiz var 
1iıtı Runun birinde ayıl· lıkları bile, uykusuz gece· , 

'•ı ı,trıa k • bı, n , endini aman· lerin bağrından hayat bek-
tı'~•ıı \lçururnun, son tutu· liyen heyecanlı, ümitli yol- 1 
terıy Yerinde aörecek ve culardan daha mesut ve 1 
~. t d-

• () 00rnek iııtiyecekıin daha verimli bir hayata ya · 
çQ~t,, ~"rtıan da, it iıten kındırler. 

l•çır.ıı olacak.. Sen, Zehrayi ıeverken, yan-

YAZAN: Halil Bedi Ftral 
lıı bir sevgiye aldanıyorsun .. 
Tıpkı bir odaya na11lsa gl· 
riveren ve hayat bilgisi der 
sini iyi dinlememi~ , yarım 

insan kalmıı, yaramaz ço 
cukların eline düıen mini 
mini bir kuıcağız gibi. . . 

O zavallı hayvan küçük 
hainlerin elinden kurtulmak 
için. hür ve aydmlık kırla 

ra, açık sandığı ptnçerelere 
ümit dolu son bir uçuıla 

atılırken, nasıl mini mini 
baıı. tak diye camlara çar 
parak, büyük bir ümitaizll 

i• uirar, .. Artık yoruldum 

Beni kovalamayın , ıonra 
ölürüm. Yavrularımın ana 
sız kalışı sizi eğlendirir mi?,. 
Der gibi rıcı acı öterken 
nasıl, inim ınım inlerııe , 
iıte ııen de öylesin . 

Yıldıza benzettiğin Zeh
rayı ömrünün güne§i ~anı 
yorsun. Onu görmek ıçın, 

ona yakınlığını duymak için 
geceye kotuyorsun . Fakat 
karanlıklar, o siyah camlar 

1 gözlerine çarptıkça , hakıkat 
lar parçalanıyor. güneıli ıabah 
lara , yorgun, ümltalz, hasta 
çıkı)'orsun .. Herıeyi ııolgun 
görüyorsun. 

lıte serseri bir tesadüf ün 
tam rengini çalmıı. herıeyi 
tersine gösteren anormal 
sevda. Objektifinin dimağına 
tesbll ettiği fotoğraflar .. . 
Tekrar söylemcğe ne lüzum 
var Hikmet .. 

Akşam olmıyan kötklere, 
gece yolcuları ufraınaz . 

Zehrayı sevmek mut le ka 
mukadderse onu incitmeden, 
üzmeden belki hiçbir mu 
kabele bile beklemeden de 
sevebilirsin.. Eğer devamlı 

sevmek lıtlyonan. . . Artık 

sen bilirsin yavrum .. 
Genç mimar söylemekten 

yorulmuı gibi derin bir ne
fes aldı . Hıkmet oralı bile 
olmamıth . 

- · Bırakmak, Zehrayi 
unutmak için önce almak 
lazım, değil mi? .. 

Süat, kızmııtı: 
- Zorla güzellik olur mu? 

Dostum. 
- Onu ben de biliyorum. 

Eğer vaktlle böyle düıün
memit olsaydım, hayatımı 
üzüntüde bırakmazdım ki. . 
Ben herıeyi tatlılıkla ohun 
diyordum .. 

Buna imkan var mı? .. 

Zaman herıeyi halle 
der .. Hele Zeynep olduktan· 
ıonra .. 

- Zeynep mi? 
Evet . Kadın kuvveti 

ne kadın kudreti gerek . . 
Süat , Hikmetin her ille · 

diğinl yaptırabileceğine 
emindi . Üzüntü ve hayretle 
sordu: 

Makllfuftm gizli itlerini 
anlamak d ğ ' dfr. Zeynep 

dedin tie bundan birıey a'n · 

lamadım . . 

- Bunu 
beklemek 

öğrenmek 

lazım 

için 

- Bu da lmkanııız .. Çün
kü lıtanbuldan ayrılıyorum . 

- Vtynnaya mı? . 
- Hayır. . Ankaraya. 

Oradan da hakikat güneılnin 
doğacağı c~pheye . . Savaıa .. 

- Ciddi mı? .. 
Evet. Sen de biliyor 

sun ki , ııon tayyareyi de 
Anadoluya kaçırdıktan son · 
ra, burada arttk ltlerimiz 
kalmadı. Nezahetin babası, 
Anadoluya gidebilmemiz 
için her türlü tedbiri aldı • 

- Bır daha görüıemiye· 
cek miyi2? 

Belli olmaz.. . Savaı bu . 
Yalnız ııenden son bir ri 
cam Sözlerinden, halinden, 

kati kararı vermit bulunu · 
yorsun .• Dikkat et , bu inat

çı sevgin seni cemiyetin aı · 
la aff etmiyeceğl, bfiyük bir 

ıuça ula1tırmaıım .. lıte bir 
arkadaı dileil . 

S0R0YOR 
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Tatlı flU yepıcı ve kireç lemizlıyen cihazları ıeh 
rimiz plyasa11ına gelmlttir 

Şehı r ve kuyu sularının kirtcini ( O ) derecede 
gl eren ve kireçsiz tAtlı suya çeviren bu kıymeti ci 

han değer ( Ve-bo'id ) cihazları in1anların: 

SIHHHTll\'l 
G ÜZELLJGINI 

SERVE1 .. JNJ 

Muhatız olduğunu ilan eder ve takdirkar muhterem 
• müşterilbrimize ksnôisinl tukdim e~er. • 
=~ 8ahkeııtrde yegane satıı yeri: r. 
it Hüklımet caddesinde Zarbalf oteli karımnda No. D• u 20 M. Hulusi Erdlo tlcarethanealdir. N 

LZ:ZZ•,._ ___________ tz:::~ 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 1 

Bandırma garnizonunun ihtiyacı için açık ekıiltme ıu
retlle 240 ton Linyit maden kömürü 8 Temmuz-937 per
ıembe günü saat 10.30 da thale edilecektir. Muhammen 
bedeli 2400 lira muvakat teminatı 180 liradır. lıteklilerin 
ıartnameıinl görmek üzere her gün ve adı gE"çen gün ve 
ıaatte de teminat m~kbuzlarlle Kor Satın alma komilyonu 
baıkanhğına müracaatları. 

4 - 1 - 243 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Bahkeılr Kor merkez blrlUderinln ihtiyacı için 23 bin 
kilo Sade yağ kapalı zarf uıulile 20 Temmuz Salı gunu 
saat 15,30 da ihale edilecektir Mezkur yağın muhammen 
bedeli 23 bin lira muvakkat teminatı 1725 liradır istekli· ,. 
lerln ıartnameılni görmek üzere her lıün ve eksiltmeye it· 
tirak edeceklerinde eksiltmeyi açma saati olan 15 30 dan 
bir ıaat evveline kadar teklif mektuplarile Balıkesir Jl.:or 
satın alma komiayonu baıkanlığına müracaatları 4- l -263 

Edremit Kaymakam
hğından: 

Kazamızm Bostancı köyünde yeniden yapılacak ılıca 

binasının Jhale günü olan 28 6 937 tarihinde talip zuhur 
etmediğinden açık eksıltme 10 gün müddetle temdit edil · 
mit ve ihalesi 8 7 937 perıembe günü yapılacağı ilan olunur. 

1- 1 

Kor Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 15 bin ildo koyun 
etinin kapalı zarf usulile 5 tem muz - 937 pazartesi günü 
saat 11 de ihale edileceği ilan edilnıit olan mtzkiır koyun 
etine vakti muayyeninde hiç bir talip zuhur etmediğinden 
yeniden 15 gün müddetle ve kaplllı zarf usulile eksiltme· 
ye koomuıtur ihale günü olan 23 · temmuz 937 cuma 
günü saat 11 de dir. İsteklilerin ıartnamesini görmek üze
re her gün ve eksiltmeye lttlrak edeceklerin de vakti mu 
nyyeni -olan 1aat 1 1 den bir saat evveline kadar teki f 
mektuplarlle kor satın alma komisyonu baıkanlığına mü -
raaatları . 1 - 4 - 265 

Balıkesir Ticaret Ve 
Sanayi Odasından: 

Balıkeslrin vilayeti merk~zlnin Karaoğlan mahallesinden 
(38) numaralı evde oturan Türkiye Cumhuıiyeti tabaasın 
dan olup zahire halinde (72) numaralı dülckinı ikaml"t· 
gahı ticari ittıhaz ederelc 937 yılındanberl peynir. zahire, 
meyva, tlcnetılt- it fgal t:llıl it tini bt) an eden Ômcr, Ali 
Aılıhan, Şahap Ataklının üovanı ticareti bu kere (Ömer 
Aslıhan, Ali Aslıhan, Şahap Ataklı) olarak teıçil edi'dıği 

gibi bu ünvanın imza ıe~illerı de l ürkçe el ve mfihür ya -
zilarile <Ş Ata klı, Ô, Aslıhan, A, Aılıhıın) olarak ticaret 
kanurıunun 42 inci maddesine göre Balıkesir ticaret ve 
sanayi od&1ınca 916 ılcil ıay•ıma kayt edildiii ilin olunur. 

TORKDILI 6 TEMMUZ Y37 

Vilayet Daimi · ıi
8

Q;~Saiahatti~~K;;; 
Encümeninden: lınoNTGEN 

İdare! huıuıiyc akarahndan 937 senei maliyesine ait 
bir senelik icuları açık arttırmaya konulan muhemmen 
Ledelleri oluzıır lira .ı olan Umurbey mahalleıinde 74- 1,2,3, 
4,5 numaralı mağzalarla muhammen bedelı yirmi ltra 
olan Kasaplar mahallesi civarındaki sebze bahçeıi için 
müddeti temdit edildiği halde talip cıkmamıı olnıuınden 
8 temmuz 937 tar ı hine teıadüf edtn perıen be gürıü ıaat 
onbeıe kadar lir ay zarfında pezerlılda vuilmuir ~ ka 
rar verilmtıtir. 

lıtekliler muayyen gün ve aaate kadar muhammen 
bedelin yüzde yedibuçuğu mtkdarıoı malaandığına yatır 

dıklarına dair makbuz ıenedi veyahut banka mektublle 
pazarteıi ve perıembe günleri vıliyet makamında müte
ıekkil vilayet daimi encümenine ve bu hususta malumat 
almak lıUyenlerin her gün içın daimi encüme kalemine 
müracaat etmeleri ılin olunur. 4-1 -216 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Ctnıl Azami mikdarı 

Şeiırlye 300 
Merctmek 500 
Kuru ıoğan 2000 
Kepek (irmik) 1500 
Beyaz 1abun 225 
Şeker 2500 
Bulgur 500 
Kuru fasulye 600 
Yumurta 20000 
Arpa 1200 
ince tuz 800 
Ze:ytin yağı 300 
Un 400 

kilo 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
,, 
,, adedi 
,, kiloıu 

.. 
" 
,, 

Rayiç bedeli 
L. K. S 
0,30 kıloau 
O; l '2,5 ,, 
o.oı ,25,, 
0,30 ,, 

0,30 " 
0,27 ,, 
o.ıo .. 
o, 12 " 
0,01 bir adedi 
0 ,4,50 kilosu 
0;6 .. 
0,45 ~" 
o, ı 2,50 " 

Gaz yaAı 145 teneke 3,35 tenekeıl 
Memlekd haatahaneıinin bir ıenelik ihtıyacı için açık 

ekllltme suretlle alınma11 mukarrer cinsi ve mlkdarı yazı. 
lı emvadı gıdalye ve mahrukatın bir kıan ana talip çıknıan ası 

ve bir k11mına da mevzu peylerfn haddi layik görülmemit ol 

ma11 ha1ebile müddeti temdit edıldıği halde yine hılip çık
mamıı olmasından J 2 Temmuz 937 tarihine rutlıyan pa
zartesi günü saat onbeıe6 kadar bir ay zarfında pazarlıkla 
verilmealne karar verilmiıtir. 

isteklilerin o güne kadar pazartell ve perıembe günle. 
ri makam vilavette müteıekkil vilayet daimi encümf'nine 
ve ıeraitlni öğrenmek isteyenlerin her gün için Daimi encü
men kalemine mi\racaat etmeleri ilan olunur. 

4 - ı 217 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Clnıi 

Mağza 

)) 

Tarla (Arsa) 

Mevkii 
Umurbey mahaUeainde 

" ,, 
İzmirler mahalleıinde 

Numara1t 
71 - 7 

8 
70 

(Gazhane civarında) 

İdarei Huıusfye akara.tınaan yukarda mevki ve cinsle 
ri yazılı ü ç parça akarın artırma ve temdit müddetinde 
talip çıkmadığından 22 Temmuz - 937 tarihine rutlayan 
Perıembe günü saat i 5 ıe kadar bir ay zarfında pazarlık 
la verilmesine karar verilmiıtir. 

istekli le rin yukarda vazı l ı muayyen vakte kadar paz 
artesi ve perıembe günleri saat 15 de Vilayet makamın

da müteıekkil Vılayet Daimi Encümenine ve bu huıuata 
malumat almak ve şartnameleri görmek i~tiy"nlerin dainıl 
encümen lcalemine mürrceat etmeleri ilan olunur. 

4 256 

Belediye 
Riyasetinden: 

Atatüı k parkında yaı:-tırılan gazinonun demirhaı eıya 

levazım ve mobilyası beledıyece temin edilerek ıki sene 
müddetle ıcara verilmek üzere l 7·937 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle artt:rmaya çıkar1lmııtır. 16·7 937 cuma 
günü saRt 16 <il\ belediye encümeninde ihaleıl yapılacak 

tır Talıp!eri n ıeraiti öğrenmek ve fazla malumat almak 
istiyenlerin belediyeye müracaatları ilin olunur. 
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OOı 1'1 ÜTEHASSISI 
'WI Milli Kuvvetlt:r caddesinde 18 numara/J 
Wı' apartmanda yeni getirttiği Rontgen ma· 
IO kinasile her gün saat 1.5 oen 19 a ka .. 
imi dar hastalar1111 teşhis ve tedavi ecer 
~~~~~~~fil~~~gfil~~~~~~~~fil~~· 
~ ................... ..-:-~s: ••• ~······ ··~····· 

1 LQtfen Okuyunuz .. 

li • • • • • • • 
bayanlar, baylar! 
E linlzd~ hatıra olarak saklanacak öyle eski re· 

simler vardır ki bunların iyi bir. ıekilde tuhıhlni ve 
ya bü}'ütülmesinin Ll\hıl olıımıye.ceğını zanı)(deulnlS· 1 
lıte bütün bu düıüncelerin aksini iddia ve iıbat 

: ediyorum: 

i Ç ok e~ki ve yıprannıış J'esinıJt•Ji lıü~ iik 
: bir agnuı<lisn an föbrik3sında karaka· 
• • lem St1 nva ımstel H) ''a"lı hoy~ olar<Jk is-• ' ,. .. ' • b • • • tenıleıı hovda 'c ~ı'l. ı nıt mııu1ı tıdt•ct k bir : . 
: şekilde bii yii k o larn k ~ H ptır nıa k ı a~ ını. 
! Ht~sinıJcı·iııız<lc i~ıt·ııt n IH1r {h1 ği~1J..liJ.. ~a· 
• : pılahilir. 

! Bayanlar ıçıu yağh bo)·ah.ır biHıassa şa-
• : yam ta\'siyedir. 
! Eğer ı·esinıltıı·iııiz gii.zel olursa ııt•f iceler 
i <le pek giizel olarak gelt.•ct·k 'e lwğııııile
! ecktir. 
i Siparişler bir ay sorıra iade edilir. Fi " tıar pak ucu
! zdur mesela: 3o X 40 bba\ta kara lalem 2 75, yallı 
i boya 350 kuruştur. 
! Numuneleri hergün mağazamıı
i da görebilirsiniz. 
: ELLEN ARTlSTtK ~IRKET! 
: l'l:.. NU8 • : ATll. Vl'l'SAs 
~ Merkezi: Atina Kolokobtroni 38 Şubesi: lzmir 
1 Büyük Kardiçah Han 6 
Z KOSTİ PISPİRİNGOS 
:Balıkesir Saraçlar Rcışında flusnn Cıımalw[jlıı Abdull0 .__ _____ _,,. __,,_" .. 
llll••••••••••·~~·:..•••••=•••••••••••ewwee••••a-

•••g61E•••••••H~l ~··••1e111•• • • • 
1 1 • • • • • • il • 1 • • • ~ 1 ~ Türkiye piyasasınd(a[~ü.kleek mReOvJki)kazaomıt ol•; 1 
~ dünyanın en ıncıhur MI Ml Kalbur fsb',. 

kasının mamulatı olan lrnlburlarından 4 ve 6 rıuır' r li 
!I ralı bütün ve ıki parçalı büyük hasılatlı ınaki11ele 
iM tfc.uethanemıze ge mittir. 

~ İstanbul Piyasasından yüzde yir~ 
~ mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla satıl ~I = maktadır. .. 
m Bu Bir rirsattır . Bu Flfsat Her ta 1 
~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirnıen· ~ 
• cilere Ehemmiyetle. Tavsiye Ederiz. i 
~ AHMET CUMALI 01~ 
" Çlvicilt r içinde !Jırduuat, De.mir, ~oşll 
~ Malzemesi Ve Rençber Al ' '"'' 

Alım Soi1111 Yni 

"-·~·· ~-~-~-~··••i• ~ 
Jyeal ve Haıyazmanı: 8alıkeıir saylavı P _"_!~~ 
Çıluu ıın Genel Oirel{törü FUAT BİL' AL .,. 

Basım Yert ti Baaan evi -


