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, Bulgarlar, Şimali Bulgaristanda Ya
pılacak Manavralar için Büyük 

1 
Hazırlıklar Yapıyorlar. 
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... Manavralarda Hazır Buluna~.'!.';_ ~!!!.;:_: Irakta Nifak Hareketle
Y unan ErkinıharbiyeSi rine Meydan Verilmedi .. 

Dün Geldi .. 
/);fer Komşu Devlet Erkanıhorbiye He_yetleri
cle Bagiinlerde Gelecekler. Trakyadaki Askeri 

Hazırlıklar F aaltyetle Devam Ediyor .. 
,.:.1alcara 1 13 (A.A.) - Trak
'- Japılacak askeri ma
~llara davetli bulunan 

'••lceri heyeli dün Trab:. 
~ •armıı ve bu gün 
~ •apurlyle lstanbula ha-
l etmı1t1r. 
~ao aekeri heyeti-de 

' İıtanbula ıelmit bu .! l.t •lctadır. · .. • • 
~wabuı, 13 ( Huıuıi ) -
ll\lı •talar münasebetiyle 
... , '•dalcı bGyilk faaliyet 
~ etmektedir. Reami. 
~ Y•pılacatı sarayla 
\ llaant1a köyl araaın
--._. lllenteıeden trlbiinler 

~lctadır. 
~bul, 13 ( Huıuai > -

' mananalaramı&da 
~ bahınacak olan Yunan 
•-.._ 

1barbı1e relıl General 
~ ~0• ile ikinci relı~Gene-
' •haı mos ve Erkanı 
'tr.~ )e zabitlerinden mO 
la '!otp heyet bugün ıaat 
~ Romanya vapurile 

TAYYARE TOPLARIMIZDAN BiRi 
gelmııler ve Galata rıhtı. 

mında erkanıharblyet umu· 
mlye ikinci reisi Korgeneral 
Asım, mevki kumandan 

ı vekili General Cemil Cahtt. 

Tümgeneral Veyıel, Tümge· 
neral Ihsan ve diğer yüksek 
rütbeli subaylar tarafındsn 

mera1tmle karıılanmııtı r. 
( Sonu lkfnci sayfada ) 

•• 
Oldürülen Irak Erkanıharbiye Umumiye Reisi 

Bekir Sıtkı Paşanın Katli özerine Birçok 
Zabitan Firar Etti .• 

İııtanbul, 13 ( Husuıi) -
Trakya manavralarımız.da 

bulunmak üzere iken Musul 
tayyare meydanında bir as 

ker tarafından aürıgü ile öl

dürülen Irak erkamharbtye 
umumiye reiıi Bekir Sıtkı 

Paıanın öldürülmeai (lzerine 
alınan asl<eri tedbirlerle, 

sOratle nifak hareketlerine 
nihayet vertlmiıtır. 

Sulkudı müteakip birçok 
zabitlerin ortadan kaybol 

duklara anlaıılmsktadır. Hu 

zabitlerin suikastla alakadar 
olup bu sebepten kaçtıkları.: 
tahmin ediliyor. _ ı · .. ~ 

Müessif hidisı nıstl oldu?i 
lıtanbul, 13 (Hususi) -

1 Muıul tayyare meydanında 

öldftdilen Irak erkanıharbi· 
ye umumiye relsi,katil neferin 

nefer tarafından öldürülmüı· 
tür . Bu müeHif hadise Baii 
datta derin bir tee11ür uyan 
dırmııtar . Bekir Sıtkı Paıa 
lrakta yakın zamanlarda 

yapılan milli hareketin ba -
ımda bulunmuıtur. 

Bafdada getirilen iki na
aı bugün büyük merasimle 
gömülecek tir. 

S i c i 1 y a Manavralan 
O ü n B a ş 1 a d ı .. 

8. Mussolini Palermo~a verdıği ~ir söylevde italyanm 
har~e hızn olduğunu söylemiıtir. 

K.atanya, 13 (Radyo) - ı 
İtalya baıbakanı 8. Mu110• 
llnl, burada bir ıöylev ver 
mit ve İtalyan mJlletlnln 
daima harbe hazır olmaaı 

IOzumundan bahıettlkten 
ıonra, bu zamanda her mil-
letin askeri hayata ahıma11 
iktiza eylediğini ilave eyle
mittir 

Mavi taraf müdafaa ter· 

tıbatı alacak ve kırmızıların 

karaya aaker çıkarmaaına 

mani olacaktır. 

Bu manavralara iç 1nz 

deniz tayyareel de lttlrak 
edecektir. 

hücumuna ansızın uğramııhr. 
Bu ıarada katili tutmak is 

İtalya bathakanı, müteaki
ben İtalya donanmasının bu

tiyen tayyare istuyonu mü- lunduğu (Ügusta) limanına git · 

Rus 

llrnirde 
dürü bin batı /\ li Ce\•ftt da 1 ) J 'I ' p • d ı 
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Cinde, J ponyaya Karşı Ur mi ~sı.~ku:::\i~~ ~:;~k~: :,· Moıkova 1 J 2 ( Radyo ) -
Şimal kutbundan Kalifor· 
niyaya gitmlt olan Ruı tay miştlr. 

B ·ı r G a 1 e y a n B a ş 1 ad 1 • • Slcilya maoavraları, yaran 
resmen baılıyacaktır . 

yareclleri, bugün Pariıe var· 
mıılardır. Tayyareciler, Ruı 

~ tıfu;ızda Yugoslav 
11 tı~ımı 1ras1ndı mü-
ı... •~ıb rapılıcı~ 

'":ltuı, ı 3 (Radyo ) 
' • fuar eanasında mü· 
~~Por temaeları yapıla-

~indeti rngiliz. franstz, Amarikan ve diğer ecnebi kuvvatlari da seferber edilmiş
lerdir. Japonlar işgal etti~leri yerlerde örfi idare ilin etmişlerdir. 

Manavralar, Palermoda 
cereyan edecek ve kırmızı 

taraf, ı•hri iıgal etmek Is· 
, tiyecektir. 

ıef iri B. Surlç ile diler bir 

1 
çok zevat tarafından karıı

lanmııtır 
================================---===-=== 

~~ Mtlli takımımııla 
~il ••ya milli takımı ara 
\ ~ baCiaabaka 17 Eyhll 
,, itin Alsancak ıtad · 
~da Yapılacaktır. Ha 
~ Q lrıGıabaka projra· 
ı, t,~6te, iki milli takım 
~ 6lde İıtanbuldan Ban 

' l' •e oradanda ekıp 
't-. llllre ıldeceklir. 

~' ~Q milli ıüreı takımı, 
~ ._111•nıodaıı vapurla iz. 
t,16ld lteket edecektir. 16 
t't•ı e lzrnıre varacak olan 
~I, ç~et, Türkiye güreıçi 

"'tılaıacaklardır. 

• ~~Sır 
~ ıcia isklndariyıyı 

.. ~~iımıt geldi 
'I ite, 13 (Radyo) -

.. 'atlı . ,, hrr, z •efine11 İıkende 

~ ._Q •rıına 75 top ve bir

t.''-'•n~11brnat levazımı çı 

'
ı ~il, · Bunlar M111r or 
~' •ltur 

~ •ıllar sergisi ~apandı 
tabuı, 13 ( Radyo ) - 1 

llllallar ıerıtıl, dün 

Tokyo, 13 (Radyo)- Ka· 

bine toplanarak bı:tılıca ıu 
kararları vermiıtır: Ôldüı ü· 
len Japon zabit ve neferi 
dolayistyle Nankin hükfıme 
tinin protestosu, 

2 Şanghay clvarındakı 
jandarmaların geri çekilme
si .. 

Tokyo, 13 (Radyo) - · Ha· 
riciye nezaretine mensup 
ıöz söyleme;e sallhiyettar 
bir zat dört devıet tarafın 
dan verilen notayı kabul et 
Uğini beyan etmittır 

Tokyo, l3(Radyo} Ka -
bine 9,45 de fevkalade top 
lanmıı ve Çindeki Japon 
tebaa11nın hima,.esi için za
ruri tedbhleri kararlBolır 

mııtır . 

Londra, 13 ( A.A ) -
Çindeki vekayi hakkında 
bugün alınan telıraflar dQn 
ıabab Şanıbaydakl beynel
milel imtiyazlı mıntakanın 

Zonguldağa 

il~ loKomatif girdi. 
Ankarn, 13 (AA .) K .. o · 

mür h vzasına giden Irmak 
Fılyoa hattının Fllyııo· Zon· 

guldak kuma inıutı bıtmiı 
ve ilk lokomatlf Zongulda 

JAPON h1PARATORU 
şimal kısmında üç veya dört 
mıntakada ufak tefek mü· 

sademeler olduiu bildiril-

mektedir. Külli kuvvet-
lerde de bir har~kf'l görOI 
memiıtır. 

Müsademe mitralyözle, 
mmellih _ bir Çin karakolu 
ile bir kaç Jllponyala ara· 
aında vukua gelm lıtlr. 

Her iki t uraf aletin hasım 
tarafından açılmıf oldulda 
rını 1 a ve eylemektedfrler 

Kir Çin tn yyerest sa hah· 
leyin :;>onghayın tlmal kıt 

mı üzerinde bir htikıaf uçu

l ıu yapmııtır Fakat Japon-

lar bu tayyarf'ye ateı etme 
miılerdir. 

Çindckl lngillz, Amerikan, 
f'ranıı~ kuvvetleri ile diğer 
ecnebi kuvvetler ıeferber 

edilmiftir 
İmtiyazlı mıntıkanın ıtma

linde barilcatlar vücude ge
tirHmiıtlr 

Nankin, l 2 (A.A) - Roy· 
ter Ajansı bıldirfyor: 

Bir taraftan Japonya1 Çın 
hattı hareketini değiıtırme· 

dtğl ta krflrde müze kereler teıeb 
büsunde bulunmayacağı hak 
kınddki kati kerarını nuha· 
faza edE-rkcn diğer taraftan 
Çjn hülcümetl harp hazır 

, lıklarına devam etmektedir Çın 
mehaf illeri Çinfn ıartlarını 
ve muh samatten sakınmak 

(De\ amı ikinci sayfada' 

Bulgaristan da 
. 4' 

Manıvra hazuh~lan yapıyor 
Sofya, 13 - Bulgarısta 

nın şıma inde yapılacak as

keri ınanavralar için Bulgar 
lar büyük hazırlıl-.lar yap· 
maktadırlar. llarbiye nazırı 
General Lukof ile erkanı 
harbiye reisi General Peyef
manavra yapılacak sahayı 

d6rt ıün dolaımıılardar. 

Türkdili ile Duygular: 

ARADIGjMIZ VE IElllOiGiMiZ MUSıli 
Şu cümle aiızlarımızda 

artık bir tekerleme kadar 
yavanlaıtı ve tahızlsıtı: 

Musiki ruhun gıdasıdır .. 
Evet çok doğru. Şüphe 

yok ki balçıkla sıvanamıya · 
cak haktkallardan biri de 
budur. Fakat aradığımız ve 
tıtediilmt-ı musiki hangisi? 

Bu ıstıfhamı çözmek için 
zaman zaman bir hayli fi 
kirler yürüUildü, yazıldı çi
zildi Nihayet hepıl bu ka-

dardır .. 
Bugün muhakkak olan bir 

ıey varsa hepimizin muıte 
reken benimsediği, zevk a,lc;lı 

ğı bir muılklmlzin bulunma· 
ylıtdlr. Kimimia koyu bir 
alaturks; kimimiz de ileri 
bir alafranga taraftarı .. 

Onun için değtlmidir ki 
b r radyo, bir gramofon ba 
ımdakl iki arksdaı bile fik· 
ren çok defa bu husu ıtıı an
laıamıyorlar. Hirlsi radyo 
nuo düğmesini Berltne, Pari 
se, Bükreıe çevirirken dlğe 
ri Kahirede yahut Hayfada 
karar kılmakta iarar ediyor. 

Bir fokstrot, bir tangoyu din 
lerken uyuyanlaramız, ılntr

lenenlerlmız oldutu kadar 

zevk alanluımız, neıelenen
lerlmlz de var. Bir ıarln, 

bir gazel de yine öyle .. Bun· 
lar da bir kısmımızın kulak· 
!arını tırmalarken difer bir 
kumımızın da ruhunu okıu
yor. 

Şurada, burada çalan ıra
mofonlarımızdan, radyoları· 
mızdan, tanbur, keman, ut 
veya mandollolerlmlzden Ja
yılan alafranga, alaturka 
musiki birbirlle daimi bir 
mücadele halinde.. Biri dl
ferini boğmafa çaltıırken, 

öteki onun üzerinden perde 
perde yükseliyor. 

Yani dört tarafımızda her 
zaman için deilıen .. lr mu· 
siki hava11 eıtyor . 

Nihayet bir an geliyor ki 
hanalslne tabi olacafımızı ta
yin edemiyor, bu kararaız

lığın verdlii 11kıntı ve azap 
içersinde boğulup kalıyoruz. 

Şimdi ıiz ıöyleyln, böyle 
bir musikiye ruhun gıdatı· 
dır denebilir mi? Ve bu tak· 
dirde bu söz bir tekerleme 
kadar tatsız ve yavan ol
maz mı? 
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Çinde Japonyaya karşı umumi 
bir galeyan başladı 

{Baıtarafı birinci sayfada) Tokyo, 12 [A.A.J - Ga· 

hakkındaki ıamimi arzuıu . zetelerln Ttyençlnden öğren· 

nun daha açık bir ıurette 

bıldlrmlı olduiu ve btnaen
aleyh 8. Kauaıel Nankfne 

ıelerek Japonyannı ne iıte -

dliini açık olarak bildir 
medlkçe Çın için büyük bir 

harp hazırlıklarını tamam

lamaktan baıka yapılacak 

birt•1 olmadıtını kaydedi 

yorlar . 

BdtQn Çin liderlerinin Ça· 

nıkay · Şekln dört ıartı üze

rinde mutabık oldukları bıl. 

diriliyor. Japonlar bu ıart · 

ları kabul ettikleri takdfrde 

ıulh olacaktır. 

Tokyo, ) 3 (Radyo) - Ja· 

ponyanm, pazar ıünü Çine 

karıı umumi ve üç cephe 
den bir taarruz hazırladıiı 

ıö1leni1or. 
Nankinden ıelen haberle· 

re ı6re, bütün Çtnde Japon 

ya aleyhine bir ıaleyan baı· 
lamııtır . 

Şaoıhay belediye reiıi, 
halka kartı bir beyanname 

neırederek ıükünet tavılye 

eylemiıtir, vaıiyet naziktir. 

Şanıhay, 13 (A.A) - Ja · 
pon harp ıemtlerlnln Şang · 

hay limanına gelmeıi ve 

Hunıpao tayyare limanını 

h&diıenlo halli fçfn elrfıilmfı 

olan müzakerelerin iokitaı 

dolay11tle N a n k 1 n d e 
çok büyük bir ıerıin 

hk hükOm ıürmektedtr. Ja

ponlarla yapılmakta olan 
mQzakeratı idare etmekte 

olan Şanahay belediye relıl 

Ok1ut herıeyfn Japonların ha· 

reketlne batlı oldujuou be

yan etmııur. 

Japon makamah hi.diıe

nln hal ve faslı için aıaiı -
dakl ıartlar1 ileri ıürmüı

lerdtr . 

1 - Japon zabitde bah

riyeliıiae ateı etmJı olan Çın 
muhafızlarmm cezalaodml· 
maaı 

2 - Tarziye ve bu aibt 
hadiıclerln tekerrür etmiye · 
cejine dair teminat veril 
meıi, 

3 - MaktOllerin aileleri 

ne tazminat vertlmeıi, 

diklerine röre Japon kuv
ntlerl cumarteıi ııünü Jehol 
eyaletinin bir kıımım iıgal 

etmtı olan Çinlllerl eaatler
ce muharebeden ıonra tar-

detmiılerdir. 
Çtnliler, 12 kilometre ge 

riye çekilmtıttr . 

BugQn Şanghay limanına 

ıelen otuz iki Japon gemlıi, 

karaya mOhlmmat ve ıillh 

çık ıumıthr. 

Silah ve mühimmatla be 

raber bir miktar da aaker ih· 

raç edilmtıtir . 

Tokyo, t 3 (Radyo) - Ja

pon orduıu baıkumandanı 

Preoı Tazlmoto, bugün im

parator tarafından kabul 

edtlmtı ve uzun müddet ko· 

nuımuıtur. 

Şanıhay, 12 (A A) -
Central Neva Çin Ajaoıımn 
bıldJrdtf ine ıöre, Hanken 
deki Japon konıoloıhane 

memurlara Japon tabaeıle 

birlikte ıelari terketmek için 
emir almııtır . 

Nankin maliye nıztn Vi
yınaya gidecek 

Viyana, l 3 { Radyo ) 
Nankin hükümeti maltye na· 
zarı pazar günü Almanyadan 
Vlyanaya gelerek Şuıning 

ile a&rüıecektir. 

Trakya 
Manavraları 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
Karıılama eınasında muzlka 
Türk ve Yunan mtlli marı· 

larını çalmııtır Mıeafirler 

otomobillerle Perapalaıa 

ıttmlılerdlr . 

Diler komıu devletler er
klnıharblyeleri de ıu btrkeç 
ınn içinde aelmiı buluna· 

ı caklardır. 

zaıı.111 -

/ Oüntü un va zahire f iatları 
1 

UNLAR: 

Halkevlerinde 

Muayene adilen fakir has
ıalarm illçlan parasız 

ver ilaca~ 
Parasız ilaç yardımı hak

kında Sıhhat ve içtimai mua 
venet Vekaletinden alakalı

lara ıu tamim gönderil mit· 
lir: 

T eıkilat müe11eselerimfzde 
bulunan doktorlarımızın, res · 
mi vazlf el eri dııında , halk 
evleri ıoıyal yardım ıubele
rinde ıebkeden hayırlı hiz 
metleri ıükranla karıılan 

maktadır İçtimai yardım it 
lerinin daha verimli olmaıı 

ve halkımızın cumhuriyet 
idareıintn feyizlerinden daha 
geniı bir teki lde istifade ed
ebilmesi için muayene ve 
tedavi evleri bulunan ve ec 
zahaneıi mevcud of mıyao 
yerlerde, halkevlerinde mua · 
yene edilen f akfr haetalarm 
ilaçlarının dahi, müetahzarat 
olmamak, muayene ve te · 
devi evleri kadrosuna dahil 
ilaçlardan bulunmak ıartlyte, 
ve ancak müıtacel ve fev· 
kalade hallerde kifayet ed
ecek miktarda, parasız ola· 
rak verilecektir. 

idman mmtakası 
edildi 

takdir 

İdman cemiyeti umumi 
merkezinin gilre11 atleti~m, 
biııiklet fcderMyonlatı vJla

yetımlz idman nııntakaımın 
bu sporlara alt faaliyetleri· 
ni çok iyi gördüfündtın bu 
çalıımaları dolay11lyle mm 
takayi · takdir etmlıtir . 

Atletizm tasvik yarışları 
1 

yapllacı~ 
Önümüzdeki heftalar içer· 

ıinde yeni elemanlar bulmak 
ve inkiıaflarını temin etmek 
gayetıle ıtmdlye kadar koıu, 
atma ve atlamalara ittlrak 
edipte hiç derece almamıı 
atletler arasında teıviki ma 
hiyette atletizm müıabaka
ları yapılacak ve derece alan-
Jara Spor Bölge.ince birer 
madalye verilecektir. 

Ayvahkta 
Yann yüzmı yanşlan 

yapılacak 
Dün Atatürk parkında ya. 

pılması kararlaıtmlan yüz
me seçme yarıılarına ittirak 
eden olmadığından yarıılar 

yapılmamııtır. 

Bandırma , Erdek yüzücü 
lerl bugüo oehrimizden Ay· 
valığa eeçeceklerdir. 

Orada bu iki kaza ile 
Ayvalık , Edremit , Bürhani 
ye yüzücüleri aratmda pa · 
zar ıünü yüzme yarııları 
yapılacaktır 

Hayrettin Karan Gönen~e 
Mebualarımııdan Hayrettin 

Karan lıtanbuldan Handır· 
maya gelmiı oradan da Gö 
nene geçrniılir. 

$e~rimiz mu~teliti izmire 
davet ediliyor 

Fuarın devam ettiği gün
ler içinde Balıkesir muhteli· 
ti ile lzmir muhtelitinin bir 
maç yapmatı için İzmir İd · 
man mıntıkası ıehrimlz mıo
tıkaaına müracaat etmittir. 

Sayllplann yapt,üı zarar· 
lann önüne geçme~ için 

ted~irler almaca~ 
Memlekette ıeylap felA· 

ketlerinin önün~ geçmek için 
küçük nehirlerin halka h • 

m17:lcttlrilmeai takarrür et· 
mittir. Bu huıuıta villyet 
lere, Dahiliye Vekaletinden 
ou tamim yapılmııtır: 

"Son Adana felaketi üze· 
rine Zuaat Vekaletince mem· 
lekette yaptırılan tetktkatta 
ıeyli.bın bir kuımının mev · 
cut dere mecralarının za 
mania kuvvetli selleri btiap 
edemlyecek derecede dol 

4 Hadisenin vukua ıel· , 
Asgari Azami 

K. K. 

muı bulunmalarından ileri 
geldiği ve memleketin dteer 
yerlerinde zaman zaman 

miı olduiu Shal mevkllnde· 
kt poliı kuvyetlnin oradan ' 
çekilmesi . 

Şanıhay belediye reisi ilk 
üç ıartın kabul edllebllece· 
flnt, dördüncü ıartın iıe 

mutlak ıurette reddolunaca· 

iını bildirmlttir. 

Tiyençio, ! 3 (Radyo) - Sa· 
har cepheılnde merkez Çin 
orduıtle Japonlar araeında 
tlddetlt muharebeler baıla · 
mııtır. 

Japon orduları, Nankeo 
thnendifer lltaeyonunu l111al 
etmiılerdir. 

Japonlar· t11al ettikleri 
yerlerde derhal örfi idare 
ilin edilmektedirler. 

Şanıhay, 13 (Radyo) -
Çin kuvvetleri, Pekin hattı 
üzerındekl iıtuyonlarm bir 
kısmını berhava etmiılerdir. 

55 Handıman 860 870 
60 " 840 850 
70 " 790 800 
80 n 690 700 

BU(iDA Y PİYASASI 

Sert buğday 4,75 
Yumuıak " 5,25 
Arpa 3,25 
M111r 3,25 

- 5 
5,5 
3,5 
3,5 

~ocuk f sirgame Kurumu 
Bas~anhğmdan: 

--!!---~~-...----------' - ziraattmlzi hasara uğratan 

1 
J ff A O y O 1 1 ıu taımaaı hadiıel erinln de 

T - 1 ayni ıebepten doduğu an 
1 laıılmııtır. 

12 Ağustos Cumartesi z1raat Vekaleti, bu babda 
Ô!}le Neırlyalt: vekaletimize gönderdi il bir 

12,30: Plakla Danı muıi- yazıda "mecralarını tebdil 
kisi, 12,50: Havadiı. 13,00: veya doldurarak kaaaba ve 
Beyoğlu HaJkevl gösteril kariyelerle arazi ve mahıu-
kolu tarafından bir temsil lata haear ika eden ve kaz· 
14: OOSon. ma ve kürek gibi basit alatla 

Akşam Neşriyatı : 
18,30: Plakla dan1 muıi · 

kist. 19.30 Konferaans: 2o,OO: 
Müıen·en ve arkııdaıları ta 
rafından Türk muıikisi ve 

30 Ağultoı Zafer Bayra- hafü ıarluları 20,30: Ömer 
mına rastlıyan pazarteııl gü· • Ri:ıa tarafından Arapça 
nü Kurumumuz tarafından ' söylev. 20,45: Muzaffer ve 

ayıklanmaaı mümkün olaLi
len ve kanunen "en harı sa· 
gire,. tabir edılen bu etbi 
derelerin mecra l arının halka 
temizlettirilmesini kanun 
çok !arlh hükümlerle mec· 
bur tutmu~tur.,. Demel<ttr. 

fakir ve kimsesiz çocu· arkadaıl arı tarafından Türk 

kların ıünnetlerl yapı muılklsi ve halk ıarkıları, 

lacağından yardıma muhtaç ( Saat ayan ) . 21 . 15: Or
olanların 20 ağuıtos tarihi· keıtra 22, 15: Ajans ve bor
ne kadar her gün saat I sa haberleri ve utesi günün 
15-17 araıında Balıkeıirpalas proğramı, 22,30: Plakla so· 
bitiıiiindekt Kurum Baı- lolar, opera ve operet par· 

Son relen haberlere g6re 
Kalfan cephesi cenubunda 
Japonlarla Çıoliler ara11nda 
ııddetll bir harp baılamııllr. ı lcanlılına mürauat etmeleri. aları . 23.00: Son. 

Yurdun ekonomik duru · 
mu üzerinde çok ve önemli 
tesirler yapan bu gibi fela
ketlerin önlenmesi için mec 
ralarının temizlenmesi il· 
zım olan derelerin tesbitı 

ve derhal dGzgün bir proğ
ramla ite hatlRnılmaııını ri · 
ca ederim . 

1 

iki Günde Beş Kız Ka
çırma Yakası .. 

---- -----
Muhtelif ~oylerde olan bu vakalarda kaçuılan kızlırıı 

yaşlan 12 ile 17 arasmdadu 
köyünden Oıman kızı 13 1' 
ımdaki Pakizeyi de aynt k61 

den Mehmet oğlu Oıdl" 
kaçırmıttır. , 

Son iki aün ıçtnde vili. 
yetin muhtelif yerlerinde 
bet kız kaçırma vaka11 ol-
muıtur. 

1 - Küpeler nahiyesine 
bağh Macarlar köyünden 
Fettah oğlu Veli 12 yaıın

daki kızı Gülilzarla birlikte 

4 -Çağıf nahiyesinin (;O 

vemçepol köyünden İbrah1-
kızı 15 yaılarındakl 011d

11 

bu köyden Y akup 0~ 
kain va lideatnin yanına at· lu İsmail , Salih oflu Ki.O~ 
derken önlerine Ali oğlu Ahmet oflu Tabir, Mehll' 
Muharrem ve Yaıar oğlu oğlu Süleyman ile H•"' 

"'' Alt çıkmııtır. Kendilerini oilu Haean tarafından 

tehdit eden iki adam kızı çmlmııtır. 

zorla alıp aitmiılerdir. 5 - Konakpınar nahif' 
2 - Şamlının Kırm1Z1lar sinin Çakıllık köylod-' 

d•' köyünden Emin kızı ı 6 yaı· Mustafa kızı 17 yaılarıP 
larmdaki Hatice tarlada ça· kt Ummahanı bu kl1d1

' 

lııırken zorla Hüıeyln oflu Mehmet oğlu Ali iki arlı•' 
Kazım ve kardeıl Mehmet daılle birlikte kaçırn>ıtll'~ 
taraf andan kaçırılmııtır . Suçlular · hakkında tafdı 
===3==-==:K:e:p=ıü=d=u=·n=::::;;S=e=rç=e=ô=re=n====k=at=a=::::;;b=a=ıl=a=n=m=ı=ı=tı=r.====~ 

Bir Köyde 
Bir hus tzh~ va~ısı oldu 
Biğadıcın Çekirdekli kö

yünden İbrahim otlu Meh· 
met ile İbrahim oğlu İımat l 
adında iki kitinin evinden 
350 kilo kadar afyon He 
bir çlf le ça lınmııhr. 

Yapılan tahk ikatta Ahmet 
oğlu Mustafa ile Mehmet 
o~lu 1-Jüseylnden tlphe edl· 
lerek haklarında tahkikata 
baılanmıştır. 

Bir Adam 
Gölde 
Boğuldu .. 

Sek erlere 
latılmk ~;,aıar hıkt" 

yeni bir ~arar 
Yenecek ve içilecek t'~ 

lere katılabilecek boyal• 
muhafaza maddeleri ve b' 

ya muhafaza maddelerlll: 
ilaveıi yasak olan ıe11 1 
hakkındftki ltıtc ve ta111111 

ddt'I aamentn ıekizlnci ma 1 
nin deiittirilme81ne dair 01'1 
kanun Sıhhat ve ı,ı 

dı' 
mat Muavenet Vek6let1P lf 
vilayetlere tebltj edil O' 

~tir. Umumi hıfz1111hh•" 
nununun 188 Jnci mad N 
mucibince tanzim edil_,~ 
olan yenecek ve ıçıle' ( 

1 Merkeze bağlı üeliktaı 

. köyünden Mehmet oilu Mu· 
ıa adında biri köy kena 

,, 
ıeylere katılabilecek bof'..,ı~ 
la muhafaza maddeler ı; 
ili vesi yasak olan ıe1 1 
hakkındaki llıte ve tali~ 
namenin ıekizincl ınad ..J 

makarna ve hamur ke..,.-

1 rındakl g~lde dün boğulmuı 
bir halde bulunınuıtur. 

Musa gölden köylüler 
tarafından çıkarılmııtır. Hi.· 
diıe telefonla alakadarlara 
bildirilmiıtir . 

leri ve kapalı kaplar i~ 
ılnde piyasaya çıkanlıtllJ 
kerleme ve tekerler r ,ıı 

11 
ler, marmalat ve our&JP ti 

Bir ay 
Hapse 
Mahkum oldu. 

likörler boya lı olduklar• fi' 
ı kdirde iç ve dıt kaplı ,1 

daki etiketleri ü7.erlerl b~ 
bir bakıota görülebtlec:elı b' 
yüklükte ılyah harflerle it 

Dün gece saat yir11ıl dör 
de doiru Karaoflan mahal
lesinden Hulüıi oilu Reoa
dın Sındırgılı Hacer adında· 
ki bir kadının önüne geçe-

yaz zemin üzerine (b0~ı 
dır) yazılacaktır. Bu ~· 
ayrı bir etiket halinde 

ıilip yapııtırılamaz .. 

rek hakarette bulunduğu ve ı fi; 
~~u:::ğ~0n~:tn a.~~~~ .~i~~re:t. I Yapı ve yollar ~ınunU11 

le birlikte adliyeye verilmiı tadilll yaptlıcı~ ~-
Ur. 0ıııt 

Dün yapılan muhakeme 
sonunda Reıat bir ay hapıe 
mahküm olmuştur. 

- -
Bi! yaralama vakasrnm fa-

1 

ili yakalandı 1 

Yakup köyünden Ahmet 
oğlu lsınailc taba nca ile at~ı 
ederek yaralayan lbre.him 
ojlu Rerep vakalanmıı, ad 
llyeye verılmlıtir . 

Yapı ve yollar kanı.I ~-
bazı maddelerini ve ... b'\,~' 
nunla vaktile hükrnU bllıf' 
edilmif olan mülga e dJ' 
kanununun 16 ıncı 111:1,,ıJ' 
sinin değiıttrilmesi halı ~' 
Dahiliye Vekaletince bl'~ı' 
nun proJeeı hazırlanrı>' 
dır. il ,., 

a.A e fi' 
Bu proje Millet ,.,,e 1 ti 

verilmeden evvel vtliY' I 
l •''' belediyelerin müta e 

alıhmaaına karer yerli 

) 

d 
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!S.'zıı Lekeden: 

Mehmetcik ... 
Ofut . Yurdumun tunç 

~ÖfQı(ü arslana Mehmet .. 
e~eden aellyon. 
Ô 0 iudan baba .. 

tldi Yle iae oiul.. Nerlye 
Yon .. 

Battya 
Niçtn .. 

- Niçin mi biliyormusun . 

•
.. - Canım kadar kıymetli, 
0ılerı k k m adar mukaddes, 
'nı~ ,_ d Çlj ın Kaynaiı yur umu 

1 rıeYen dünkü artık lokma· 
,''•rtıla can bulup varhiımı 
i~fllek htlyen ifritlerle dö-
u~~eh. 

b enını .. Her karııı her 
Uca.. b 

o) aı ir ıehidltk yatatı 
.._ •rı topraklarımı sahipsiz 
lı ~•rak benimdir diyen ıb. 

1 
erle Pençeleımeğe. 
; Oiul çok açı ıöylüyon .. 

titı :~eiimi dellk deıik et · 

8 
Çıoıe hız saldın .. 

~' ende •eninle beraberim 
l'di y·· .. ı · y l lçı\c uruye ım. o umuz. 

olsun 

ı,,~ Dur yurdumun ıene-
lr h- i . 1 . ~Ud ur yetın 1 ıman ve 

bitli 'etını muhafaza için 
"1,;rce savaıa dalmıı, yıl 
ı,, "ıı usanmadan düıman· 

ırı, 
lçıll .. ~amus ve sancağı 
la,k iofuı germif tarihini 
du kahramanlıklarile dol 

"'-'u b •ır, f abam .. Daha aaua 
dı~ ırel1t1edi önünde dlm 
~llcj duran volkanlara baı 
tırı •ran, Yetlılirdığin oAulla. 1 

\'tr O l Setl d~· ğ un Mehmet .. Var. 
~, Urı 1 rabluıda, Balkan 

d6tt Çb"nakkalede yurdunun 
ı• Ucağında çarpııırkeo . 
'etıi ~t' Mehmedlnl yüz yıl-

)'~ tarı ve dönüm katan 
ı~ltıtun Mehmetclği . Buaün 

[) Yı.:tııt;rdln. 
fıte . 

t6ıı rırı t itriyor , fakat 
kııd trırı benimkinden daha 

tetı 
.... ·· Dada . hıulı .. 

tGk ' ~vet oiul çok döğilr 
dot .. 

'tııl uımek bfzlm hakkı· 

lııt k Yolumdan dönmem . 
de E: olumdan sürükle beni 
dt ~ rler meydanına. Hay 

...... thrnedım eenre ... 
Olmaz . Olmaz .. 

L S'" Q'~ 0 ner mi yurdumun 
4'tıttd 

'1tk arı fııkıran bu kay · 

...... 1) 
ttf ururrnu çatlayan fe · 
d \'e 
ereı natnuı için çırpman, 

tr .b 
Q Hı 1 rür Mehmet . 
ltıd 

)~td an dojuya akup 
~lı. lla.ıu kapma le ona sa -

" ol ' ~llG lbak iltiyen dünkü 
"1de 

lı,k ıecde kılan ıf rtt .. 
''11c,k bana kuvvet, kudret, 
)'il \le vatan aıkı aıılı
de"'ı:'ıı Yetmişi geçmlı de· 

" e ''lcadat. 
1 "'lılc 
llecek Yumruğum tepene 
.\~d, ' tunç gökıüm seni 
t'fırı tll:te dakecek. Çıldıra 
to~ )• 1_sırpınacağın o gün 
~d'"•n .. 

ln •ın D d lld,I> Gnya tarihini kö 
d1)tıtu Sftrrtuı Mehmet rl 
t 'rıılle~ Doludan Ba llya 
'~t, 11 Rlbı köpürüp aka 

~-tı 
"ı, ' Yol .. "'lb aoateren.. Düt . 
~lıt ltı bıldiren bayrağıma 
Q' at,0 ) t . B Baıım var o 
~td~ b "tta kaldıkca her 
1 rı tl erı zafer her yerde 
~tc rı le 
'~ı " dij •ıanacaaım bin -
ı ~td '"''" karıııında ka· 
e d\t:" daha kavi gökıüm · 
b ~'" 'c•iırn: 
~'111~1,dün ° ôküzümle, ıa· 
"'r, ~hıd Padııah denilen. 

~lllı~t •rılara li.yık in 
'rı " Uzak, menhuıa ça· 
'''•na tan 'Verltken 

TOKKDILI 3 SAYPA: 
!iL! 

Devlet rArasındaki iki tarafhAnlaş Amerikada 
ma VeDünyanınBugünküVaziyeti .. Harecan urandıran ~ir filim 

Memle~elimizdeki sanat 
eserleri 

Yunan gazele/eri yazıyor: 
lstanbuldan yeni ıelen 

haberlere göre, eıki eserle· 
rin araıtırılmaaına devam 
edilmektedir. Tarih ve sa. 

Büyük milletlere 1ıöre mo 
dern d6nya iki kategoriye 
ayrılmııtır. Bır tarafta üç 
tane büyük doymamıt ve 
ihtiyaçlara bitmemiı millet 
vardır ki bunlar, Japonya, 
Almanya ve İtalyadır. Bun
lar, muayyen bir takım mak 
sadlara varmadıkça kendile 
rini arzu ettikleri ıeviyeye 

yiiksellemiyeceklerfne kani 
dirler. Bu varmak lıtedtkle · 

ri maluadlarda hammadde 
pazarları bulmak ve artan 
nüfuslarını barındıracak faz · 
la toprak elde etmektir. 

Öte taraftan doymuı ve 
thtiyaçıız dört büyük millet 
de Amerika, lngiltere, Fran· 
aa ve Sovyet Ruayadır. Bir· 
çok zenginlik kaynaklarına 

sahip bulunan Ruıya bunla 
rı daha ziyade terakki de 
eUirebilir. 

Sakin, mutediİ ve ıoğuk 
kanlı bir alemde bütün bu 
ihtilaslar karııhklı anlaıma
larla kolayca yatııtırılabilir . 

Fakat Avrupa, tarihteki re 
kabetlerden, ıon zamanlar
daki nefretlerden o kadar 
zehirlenmtıur ki doıtça bir 
anlaıma elde edilmesi im 
ki.nıız ribi görünmektedir. 
Buaüu bütün Avrupa dev
letleri tepeden tırnağa kadar 
silahlanmaktadırlar. Bu ıi
lahlanma o kadar hızla olu
yor ki günan birinde bu 
mlUetlerden ya h~pıfninin , 
yahud bir kısmının kapı§ma· 
maıı imkansızdır denebilir .. 

Bununla beraber bazı ha 
dlıeler, vaziyeti ıün ıeçtik 
çe değl§tirmektedir. 

Meıeli geçen ıene Ame · 
rikaya gelmiı olan yabancı 

ve dünya i§\erine yakından 

vakıf bir adam demiıtir kj: 
- Geçen ıene Aiuıtoıta 

harp çıkması ihtimali yüzde 
doksandı. Bu ıene lıe bu 
ihtimal yüzde kırka inmit 
tir. Bu vaılyet k"mdiliiir.den 
böyle deiiımlı olmakla be 
raber, muhakKak ki harp 
ihtimali azalmııtır. 

Bu ıözleri ıöyliyen ada· 
mm lüzumvndan fazla nik 
bin olduğu iddia olunabilir. 
Bundan bir müddet önce 
Almanlar, Doyçland zırhlıla· 
rına bomba atıldığı içln en 
ternaayonal kaidelere ve 
dip\oma&i uıullerlne biç rla· 
yet etmt"kıizin Almerlayı to
pa tuttular . Bu hareket Al 
manyanın da lta lya gibi ak · 
lına geleni yapmaktan çek 
inmediğini gösteriyor. Alme· 
ria bombardımanı, iki ıene 
önce, Musaoliofn, ıayed in 
glltere Süveyıl kapatmak 
ve halyan ıahlllerint ablo 
ka etmek suretiyle Habeı 
ıeferlne mani olursa, Malta· 
ya hücum etmek ıeklinde 
ifade etUll niyetin bir ben· 
zeridlr. Belki de bu ıözlerle 
Muuoltnl blöf yapıyordu 

Fakat bu blöfün teılri gör 

o beni bir değil bin düıma · 
na köle yapmak istiyor, be
nim kanım bunu na11l ka 
bul eder. Var baba ocağı 

nın batında otur. bekle 
diğln gün çok yakın .. 

Batımda .. 1 Mu.ta fa Kemal} 
ardında ben Mehmet. Gidi· 
yortız 

M. Ali Kayman 

ülmüı ve lngiltere tarihte 
ıtmdlye kadar yutmadığı en 
acı haplerden bir tanesini 
yutmuştur . Bu hi.dlıe, muh 
temel, Almeria bombardı· 

manı lıe muhakkak ıurette 
göatermlıtir ki dıktatörlük 

devlellerl ao11zın saldırgan

lıia g"çmek iktidarındadır

lar. Birinci hadisede lnrllte· 
re de baı eğmif, ikinci hl
disede ise ııerek İngiltere, 
ııerek Franııa ıes çıkarmıya 

rak çirkin olarak baılıyan 

bir hareketten iyi bir neti
ce çıkmasına imkan vermit 
terdir. 

Almeria hi.diseıi bir ba
kımdan harbın öyle dedlldı 
ği aibi kolay kolay çaka 
mıyacağına bir delil olarak 
da gösterilebilir Bir ıehrin 

bu suretle bombardıman cd· 
tlmeıl Ren bölgesinin itıa
ltnden ve Avuıturyada nas
yonalistler tarafından Dolfo 
ıun öldürülmesinden daha 
ziyade bir harp vesilesi ola · 
cak kadar tehlikeli bir ha-
rekettı. Fakat bu bombar· 
dıman zaten l:ir harbe baş
layıf telakki edilebildiği hal · 
de bunun neticesinde umu 
mi bir harp patlak verm~
miıter Çünkü milletlerden 
htç birisi harp etmek lıte· 

mi yor A vrupanın umumi 
manzarasında görülen bu 
cıash değlıikliğin bir takım 
aebeüleri vardır ki bunları 

ıöylece ııralıyabtlirlz: 

İıpanyadaki ılvil harbın 
neticeleri ve bunlardan alı · 
nan dersler. 

Almanya aenel kurmnyı· 
nın umumi durumu 

Sovyet Rusyanın askeri 
bir devlet haline gel;şL 

İngilterenin ve daha klç· 
ük bir ölçüde olmak üzere 
Franıanm ıflahlanmaaı . 

Bu dört noktanıo tahlilin
den ıonra Japonya , ltalya 
ve Almanya ııibi saldırgan · 

lığa müaaid olan mllletlerler 
ıon alta ay içinde büyük bir 
muharebeden pek iatif ade 
edemiyecekleri neticeılne 

varmıılar, bu sebeble muha· 
rebeye glriımek huıuıundaki 
itliyakları hayllden bayiiye 
azalmıttır. 

İspanya Har~in~en ahnan 
dersler 

Jıpanyadaki ıivfl harp, na· 
zi Almanya ile faoıst İtalya 
dan müzaharet gören aıke· 
ri bir zümrenin isyanı ile 
baıladı. EAer bu lıyan mu
vaffak olacak oluraa Alman· 
fa ve halya, kendilerinde 
bulunmıyan demir ve bakır 
hammaddelerini oradan ala 
caklar, lıpanyayi kendi ma . 
mul eşyaları için bir pazar 
haline getirecekler; bundan 
baıka, ispanya, Afmanyanın 
elınde Fransanın sırtına tev· 
cıh edllmlt bir kama gibi 
bulunacak, ltalya da lıpan
ya ıayeıinde lngllterenin Ak
denlzdekt muvaaala yollarını 
tehdid edebilecekti. 

Kaldı ki it kolay da gö
rünüyordu· Bu bir isyandan 
ziyade demokraai yerine fa 
ılzmi getirecek olan kuvvet
li bir darbe idi. Fakat me 
sele öyl~ göründi\iü gibi ol· 
madı . lıpanyadakl proletor -

ya ve köylü zümresini yfrml 
ıene önce Ruıyada ve on 
sekizinci aaırda Franeada ol 
an ihtilale benzer bir ıekll· 
de bu harekete karıı koyun 
ca hadlıe bir &ivil muharebe 
halini aldı . 

Aradan bir ıene ııeçtiği 

ve İtalya ile Almanya bu 
ite ııeçen ıene temmuz ay 
ında olduğundan daha fazla 
dört elle sarıldıkları halde 
asilerin kati bir muvaffaki 
yet kazandıklarını eörülme· 
mektedir. Zamanın bu hus
u&ta oynadı~ı ehemmiyetli 
rol baıta gelir. Fakat bun 
dan baıka iki i.mil daha 
vardır ki ehemlyetçe birin· 
cisinden daha geri kalmaz: 
bunlardan birili Almanya 
ile İtalyanın harp dolayısıy 
le birçok masraflara giriı · 
mit almaları, ikincisi de So · 
vyet harp makinesinin f ev 
kalade mükemmel oluıudur. 

halyan - Alman bakımın
dan aradan geçen bu bir 
sene heba olmuı , gitmlıtir . 

Dojrudur. Almanya yeni or· 
duıunu kurmağa çalıııyor 

ve bu çalıımaya devam edl· 
yordu. Yeni alman ılllhla 

rınm ve taktiğinin tecrübesi 
için İspanya güzel bir tec · 
rübe sahası olmuıtur, bu da 
doğru. Fakat bu fkl mem· 
lt'ketln de kurdukları plan 
orada gerçekleımtı değildir. 

Ôte taraftan İngllterenin 
ıllah\anması ve Franıanın 

ordutıunu yeniden tenıik ve 
tanzim etmesi de ehemlyett 
hadiseler olmuılardır Bu 
ikl barııçı memleket bu it 
leri ııörmek için uada neti 

cesiz geçen bu aylardan ge-• 
reği gibi f aydalanmıılar. Me 
ıele bununla da kalmıyor. Bu 
müddet zarfında Almanya. 
lıpaaya macerası için J 000. 
000 000 rayh markı harca · 
mı ıtır . 

İtalyanın harcadığı para 
da gene bu yekunu tutar. 
Bundan baıka geçen mart 
ayında olan Gudalajara mu · 
hareüesi ve niaandaki Guer
nlka bombardımanı, lnglltere 
ve Amerikada halkın hiaai
ya.tını hal ya ile Almanya 
aleyhinde tutuıturmuıtur . 

Kendi planlarının muvaf
f akiyeti için İngilterenjn dos 
tluğunu veyahut hiç olmaz
sa, müsamahasını lüzumlu 
gören Bay Hltler için bu hal, 
kazanç olmamııtır. 

Avrupa halkı, büyük har
bın f ecllerini, kayıplarını 
unutmağa baılamıılardır. İt 
alya ve Almanyada ise ıe· 
ne harp, bir ıan ve ıeref 
hi.diıesi, yüksek bir kahra. 
manhk diye öğretilmektedir. 

Fakat açık lıpanyol ıehlrle
rinin denizden ve havadan 
bombardıman edllmeıl mil
letlerin duyıularını, düıünüı 
terini esaalı ıurette değiıtir 
mektedfr. Bunun leıirl, ba· 

rııçı İngiltere ile Framanın 
harbı önlemek için kuvvetli , 
tedbirler almak huıugunda. 

ki kararlarını tiddetlendir · 
mek olmaktadır. Bu değiıme 
maddi olmaktan ziyade ma 
nevidir. Fakat Btsmarkın da 
dedlAI gibi manevi amiller, 
her hangi bir mücadelede 
en ehemmiyetli mevkii Blıtlar 

Pol Muninin çevirdiği 

"Ben bir Pranga kaçağıyım" 
adla filimi hemen herkes 
görmüıtiir. Bu fılim , B. E. 

nat bakımından çok enlere· 
Burna adında bir betbahtın 

ıao olan bu lf, Türkiye hii· 
"Corclya zindanlarından 

.kaçtım,, adlı, yaıanmıı ese 
rlnden alınmıı ve bCltün 
Amerikada büyük bir alaka 
ve heyecan uyandırmııtı. 

Burns. bizim parayla 6,5 li 
ralık bir hıraızlıla iıtlrak 
ettiii için, tam on sene 
"prangalı zfndan,,a mahkum 
edilmiıttr . 

İlk defa kaçtıktan ıonra 

ııayet namuılu bir hayat 
yaıamağa baılamıf Ye I, ü 
çük bir gazete çıkarmııtı. 

Fakat karısı ona hıyanet 

ederek polise ıhbaratta bu 
lunınuıtu. 

Bunun üzerine tekrar ya· 
kalanarak zincire vurulmuı, 
birçok i§kencelere nıaruz 

kalmıı ve nihayet bundan 
5 sene evvel tekrar kaçarak 
mevzubahı meıhur eıerinl 

yazmııtı. 

Bugün Amerlkadan aelen 
haberlere göre Corciya vali 
ıi, Nev Jersey makamlarına 
mürecaat ederek Burnıin 

tekrar teıllm edilmesini is · 
teml§llr Fakat onun, harbı 
umumide birçok fedakarlık 
tarda bulunduAu ve timdi 
üçüncü defa olarak kendlıi · 

ne iyi bir mevki temin ede 
rek, çok namuskarane yaıa • 
dağını nazarı ihbara alan 
Nev Jersey valisi, Corciya 
valisinin. bu talebini geri 
alması için müracaat etmtı
tir. Corciya valisi mütema
diyen i1rar ederek, Burnıün 

on ıenelfk mahkümlyetini 
tamamlamasını istemektedir 
Bu hadiıe Amerlkada tek · 
rar büyük blr heyecan u· 

yandırmıştır. Ve efki.rıumu 
mlye, hayatında çek küçük 
bir hata yapmıı olan bu 
namuslu innnın, teılim edil 
memeılni istemektedir. 

Sonra Japonya ile Ame · 
rikayi bir tarafa bırakahm 
bütan Avrupa genel kur · 
riıayları Sovyet avcı tayya
relerinin saatte 280 mil su 
ratle uçarak Alman ve İtal
yan makinelerini geride bı
raktıklarını gördüler. Bun. 
dan baıka aynı süratteki 
hafif SoYyet bomba tayya 
releriyle tankları da nazarı 
dikkati celbetmittir. Bu ara· 
da Sovyet penonelinln me· 
hare ti ve ıukerl danııman · 
!arının kabiliyeti de tebarüz 

et mittir. 
ispanyada bir mütareke 

yapılması hatıra gelebilir. 
Fakat lıpanyollar, yaradılıı 
itibariyle pek döğüıken in · 
sanlardır. Ve orada her iki 
tarafın da doğüıkeo kediler 
gibi blrlbtrlerlni tamamiyle 
haklayıncıya kadar çarpıt · 

maları umulur . 
Alman genel kurmayının 

durumu Sovyet Ruıyanın 

kuvveti . lngllterenln daha 
küçük ölçüde olmak üzere 
Fraosanın silahlanrr.aaı hak · 
kandaki mütalealarımızı ya 
rın yazacağız. 

İTİZ!IR 

kümetlnden maada, Bizans 
eeerlerl bulmak için birçok 
masraflara giren Türk mü · 
teıebbideri için de ıeref 
teıkıl eder Meydana çıka· 

,.rılan yeni eserler, Btzanı 
mütaha1111larından maada, 
Bizans tarih aanatını ıeven 
büyük ekıeriyetin de allka · 
larını arttırmaktadır. 

Bugünlerde lıtanbulda 
toplanacak olan Tarih Kon· 
greıine Yunan arkeoloğları 

da ittlrak edeceilnden, bun· 
lar memleketlerine döndük· 

ten ıonra, bulunan eski eaer· 
ler hakkında bu gibi itleri 

allka ile takip eden Yunan 
alemini tenvir edeceklerdir. 
"Araıuluıal tarihi etildler 

komisyonu" nun bülteninde 
Nik Moıhopulosun "Türki· 

yede münevver despotizm 
devri,. baılıtı altında bir 
etüdü lntiıar etmfıtlr. 

Bültenin 34 sayfasını tı

gal eden bu etüdde, yap 

mak istediği islahah evveli 

tahtı ve hayatı ile ödiyen 
Selim lll hakkında uzun 
tafsilat verilmekte ve meç-

hul kalmıı olan bazı hadi · 
ıelcr, Türk ve Osmanlı tart· 
hi hakkında izahat verilmek 

suretiyle tenvir edilmekte· 
dir . Bu etüdde ıllhassa TOr· 

kiyede lelihat içinde Ekenlerin 

gösterdikleri f aallyetler Ye 

Selim 111 ün müıavlrlerln-

den Alekaandros ile lpıilan· 
tisin sarf ettikleri ıayü 

1ıayretler tebarüz ettirilmek
tedir Komisyon bu eıeri ay· 

rı bir kısım halinde bastır · 

mııtır 

Hal~evi laş~anhğmdan: 
Halkevi Kuralar Şubeıl 

tarafından Halkevl •alonun· 

da ortamektep proframına 

riayet edilmek suretiyle or· 

tamektep (Birinci, ikinci ve 

üçüncü) sınıflarına Fran11z· 

ca dersi verilecektir. 

Üçüncü ıınıflara haftada 
ikiıer, birinci ve ikinci 11-

naflara haftada birer eaat 
ders verilecektir. 

(Oere zamanları:) 

Pazartesi: 
Salı: 

Çarıamba: 

Perıembe: 

Sınıf Saat 
3 ( 15 . 16) 

(15. 16) 
(15 • 16) 
(15. 16) 

2 
3 

ya kadar devam edecektir. 
Arzu eden gençlerin Halkevi 

l<i.tipllğlne müracaat ederek 
ismini kaydettirmesi lazımdır. 

~·!!!!!!!!~~!!!!!'!'~~~~~~, 

TÜRKDILI 
Pazartesinden baıka her 
gün çıkar . Siyaıal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 .. 
Say111: 3 .. 

Günü geçmlı sayılar 25 
kuruıtur. 

"Bir Kadw Gülüyordu ,, 1 ADRES: 

adlı tefri/. wm:ı bugıirı lw 1 BALIKESİR TÜRKDILI 
yamadık. Ôzı1r dlltrlz. "•-..;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;ıııııiıı----~ 



SAFYA 4 l'OklWU..l 

Balıkesir Askeri Satın Alma ·aa:x:a: nnm:za:xxa:zzo p•---.•n•••W 
Komisyonundan: a Bayan Ve Baylar için P ! 

Kor merkez bilirklerlnin ihtiyacıolan 13 ton makarna, 
6 ton ıehrlye 21 Ağustos 937 Cumertut günü saat 10 da 
açık eksiltme ıuretile ihale edilecektir . Bunların mu ham · 
men bedeli 4370 lira, muvakkat teminatlara 325 lira 75 

kuruıtur. lıtekltluin ıaılrıamesini görmek üzere her gün 
ve eksiltmeye lttlrak edeceklerine de vakti muayyentnde 
ilk teminatlarile kolordu satın alma komisyonu baıkanh· 
iına müracaatları ilin olunur. 

• • 

= Tokatla Otelhide 14 numarada bir ıubeılni açhk. 

4 1-309 

= Bu şubemizde kllzmir, ketenli, selen t = ve lüks selenle, kJ/, tela ve bunlann cin- 1 

" h11z1r elbiseler bulunur ve ehven liatla Ü 
sleri ve halkımız için keten ve çulhaki 

Devlet /Jem_iryolları Uçanca "safı/Jr ve yap~ğı alı~ır.. . . . H 
işletme Madürliiğünden:" . Sayın '!1uştenlerımızın şub~~ız~ ı. Türkiye plyaıHında yüksek mevk' kazanmıt olaD 

Muhammen bedeli l!e vasfı a1ağ1da yazılı Kütahya is· • bır defa ugramalan menfaatleri ıktı- ••• dünyftnm en meıhur ( EMl"L M'ROT ) Kalburfabrı· 
taıyonunda kain udiye binası 26 afuatos 937 perıembe :' zasıdır. •• • 1\ 
gOnü saat 15 de bir sene müddetle açık arttırma uıulile ,ı S dı g / M f f f(, .. ~e ı kasınm mamulatı olan kalburlarandan 4.5 ve 6 nuına· 
Balıkesirde 3 üncn tıletme binasında kiraya verilecektir. tt ın r 1 1 us a a aragur ,ı rah bütün ve iki parçala büyük hasılatlı makineler 

Bu İfe girmek lsliyenlerln 9 liralık muvakkat teminat .,zz:a:z:zzz::zz:zz:z::::z•• I Ucarethanemize gelmlıtir. 
vermeleri ve kanunun tayin ettlii vesikalarla kanunun 
4 üncü maddesi mucibince ite glrmeğe manil kanuni bu
lunmadıiına dair beyanname ile ayni ıün ve saate kadar 
komisyon relıllilne mlracaatlara llzımdır. 

Bu tıe alt fartname İtletme MGdürlOiünde ve Kütah
ya lıtaayon Şefllllnde para11z datıtahr 

Claıl Seneltk muhammen bedeli 
Ardiye Binası J 20 Lira 

4- J ·317 

Daimi Vilayet 
Encümeninden: 

1 - J 5 GOın mGddetle açık ekıiltmeye konulan 
it Balıkeılr . Bandırma ve Balıkesir - Btiadıç tltiaak to· 
sası tratuvarları üzerine yapılacak betondur. 

2 - Ketlf bedeli 4014 Ura 40 kuruı, muvakkat temi · 
nalı 30 l lira 8 kuruthsr. 

3 - Bu ite ait keılfname ve evrak tunlardar: 
A - Eksiltme ıartnamesl 
B - Fenni t•rtname 
C - Ketif cetveli 
D - Mukavele örnefi 
H - Nafıa itleri teraUI umumiyeti 
lıUyenler bu ketifname ve evrakı daimi en<'ümen kale · 

mtnde veya nafıa müdürlOğünde ıörebiltrlu. 

4 - ihale tarihi 26 · Afuıtoı 937 tarihine rastlayan 
pertembe günO saat 15 de vilayet makamında tetekkll 
edecek encümen tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için bu itlerle ujrattaiına 
dair nafıa mfidOrlOIOnden liakal bir hafta evvel veıika 
alanlar ıireblllr. 

6 - İstekliler yukarıda yazıla gün ve saatte muvakkat 
teminata malıandığına yatırdıklarına dair makbuz veya 
banka mektuplarile encümene müracaatları ilin olunur 

4 - 1 . 316 
-----------------------------------~ 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Cinsi Mevkiı Muhammen bedeli 
L . 

DOkln Tevftldye me· 
ktebl albnda 

300 

" " .. • 
Dükkan Yeni çal'fı 

arsa11 

300 
Jo 

Muvakkat teminat 
L. Kr. 
22 50 

22 
2 

50 
25 

1 - ldarei hususiye akaratından yukarıda cinsi, mevkii, 
muhammen bedeli yazılı olan iki parça dükkan ile bir par· 
ça dGkkin anuı iki eyliil 937 tarihine rastlayan perıembe 
günü Hat 15 de ihnleıl icra kıhomak üzere 12 ağustos 

937 tarihinden itibaren onbeı gün müddetle açık arhrmaya 
çıkarılmııtar. 

2 ihale Vilayet makamında mfiteıekktl Daimi En 
cümen tarafından yapılacaktır. 

3 - lıtekliler yukarıda yazıla gün ve saate kadar 
muvakkat teminatlarını malıandrfına yatndılclerana dair 
makbuz veya banka mektuplarlle birlikte 'ncümene mü 
racaatlara tl&n elunur. 

1 - 4 

Bahkesir Askerlik 
Şubesinden: 

Edremit hastahanesi inzibat subaylığından ücretle lstıh 
dama elverlıli ve yaıı müsait ahvali sıhh.iyesi yerinde emek 
il ıuba1lardan harcırahı kendisine alt olmak iizere tıteklt 
olanlana ıuber• mtlracaatları. 

Daimi Vilayet İstanbul Piyasasından yüzde yir· 
•• • mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl' 

ı - Balıke~~~=~~~~!~k~!ı.~: 1 m:~:~~·firsattır. Bu Fırsat Her Za· 
de klln Çttnehor köpribüniin ahıap olarak m6ceddeden • man Ele Oeçmez. Köylü Ve Değirmen· 
lnta11 2 · 8 - 937 tarihinden itibaren on bet ıün müddetle • · ı Eh · ti r · Ed · 
açı~ ekılltmeye konulmuttur · 1 cııere emmıye e J avsıye enz. 

2 - Bu itin ketif bedeli 7145 lira 3 kurut muvakkat • 1 1 
teminatı s3s ura 90 kuruttur. ' 

1 
AHMET ve BRA H M CUMALI 

3 - Bu ite alt ketlfname ve evrak ıunlardır: l 
A - Ekılltme ıartnameıı • Çiviciler f çlnde Hırdavat, Demir, İ nşaa 
B _ Ketlf cetveli 1 Malzemesi Rençber Al~''''' 
C M k 1 ı1. 

1 
Alım Ve Satım Yeri u ave e vrne 1 

D - Fenni tartname ................... . 
~ - Nafia itleri tetaiti umumlyeıt 
lstlyenler bu ıartname ve enakı vlllyet daimi encOı -

meni kaleminde veya nafıa mOdiirlOiGnde 16rAlllrler. 
4 - ihale Z3 · Afuıtoı 937 tarihine raıtlıyan pazar• 

teıl ıOınG saat 15 de vlllyet makamanda toplanacak datml 
eacOmende yapılacaktır. 

5 - Eksilmeye bu ıibl itlerle utraıtafına dair nafıa 
müdürlüiünden liakal sekiz ıün evvel vesika alacaklar 

IH;Ma;HnY~rlisiVar .. 
gire bilir . 

6 - isteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte muvak
kat teminatlarını malıandıfına yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplarJle vilayet encümenine müracaatları 
ilin olunur. 

4 . 1 308 

1 
1 
1 
1 
1 

Daimi Vilayet 1 
Encümeninden: 1 

1 - 15 Gün mfiddetle açık eksiltmeye konulan it ~ 
Bahkeıir - Bandırma ve Bahkesir - Sındarıı illlıak toıa 1f. 
ıında ketlf ve ıartnamesl mucibince yapılacftk asfaltaJ itidir. ~ 

2 - Keıtf bedeli 3500 lira, muvakkat teminata 262 l:t. 
lira 50 kuruıtur. 1 

3 - Bu ite an keılfname ve evrak tunlardır: 

1 A - Eksiltme ıartnameıı 
8 - Fenni ıartname 
C Ketlf cetvelt 
O - Mukavele örneli ~ 
H - Nafta itleri ıeraltl umumi1eıi ~ 
lıttyenler bu ketlfname ve evrakı Daimi Encümen ka 1 

leminde veya nafia müdürlüiünde ıörebtltrler. " 
4 - ihale 26 Ağustos · 937 tarihine rastlayan per · «. 

ıembe aünü saat 15 de vilayet makamında müteıekkil ~ 
encümen tıuafından yapılftcaktar . it. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için bu ıtbi itlerle uğraıtığı· 1 
na dair nafıa nıüdOrlOğünden liakal sekiz gün evvel ve- ~ 

ıika alanlar girebilir . 1f. 

iŞ fE YERLi MALI MAKiNE BUDUR 

Uzun sentlerdtnbut lterıibe neticesi clarak Jıtf 
diizenl bir Türk sanalkdrımn ellndtn çıkan buğ,OY 
eleme kalbur makintlerlnf piyasaya arudiyorıı: 

Bu makineler muhitimizde ekilen buidaylar ıç" 
en elverltll ve en uygun btr ıekılde tecrObelule 1~ 
pılmııtar. Saatte muhakkak d6rt yOz kilo butd• 
her çetitte ayarar ve temizler. 

Makineyi Kullanmak livrupa Makinefe' 
rinden Çok Kolaydu. 

. ·"· Çünkü dtjerleri ıtbi ajır deiildtr ve ayakta ~ J$ 
rtlmez . Oturduiunuz yerden kolayca hattl bir çoC 11, tarafından bıle çok hafif bir hareketle idare edtle9'I 1 

Böyle bir makineye sahip olmak lıtıyenlere te:, 
han bir Türk iıçtslntn emeil ile olan bu makin• bl"' 
den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecr6 

lerint her arzu edene herzaman gösteririz. 
1110

, 

Tlcaretlıarıemlıde illşaata alt demir, ç/ntt dl 
çivi vesaire gil>l lıer dıizen ve kôylt1lerimiz için al· 
herneı1l rençber dıi:.enl ile en iyi boya ve baya Y 
ları bulun ar. 6 - istekliler yukarıda yazılı gün ve saatte muvak- ~ 

kat teminatları malıandığına yatardıklarana dair makbuz it.. 
veya banka mektuplarlle encOmene müracaalltları ilan ~ Fiatlarımız Çok Ehvendir' Bir o•' 
olunur. it. 

4 1 _ 
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'il; fa Deneyiniz .. 
il ıçı 

1
1 Saraçlar Başında Demir ve HırdaV8 

0 0 • • 1 Hasan Cumalı 
Beledıye Rıyasetınden.1.w~~~~~~:.Ae ~'IPJ,""" 

Mevcut numune ve tipe göre yeniden J O ta· u A~ 
İyesi veBaıyazmanı: Balak~sir ııaylavı H KA" ;.---ne tanzifat araba11 yaptırılacağmdan 15 gün müddetle açık ___ ,.::.:.:~:.:::.:.:.;::.:.:.~~~~..,;;..~;.....;.....;.; ___ ~ 

aksiltmeye çıkarılmııtar. İhalesi 27 8 937 cuma günü Hat 
I 16 da belediye encümeninde yapılacaktır . Taliplerin bele-

1 
dlyeye mlracaatları ilin olunur. 

4-1-321 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BIL'Al 

1 Baıımyerl : il 

Q 


