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Trakya Manavralarına Da
vet Edilen Heyetler 17 Ağus-
tosta lstanbulda Bulunacak· 
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B'alkan Antantı Ve SaadabadPaktı J)evlet·! 
leri de Manavralara Davet Edilmişlerdir .. 

Valiler 
Aras!nda değişikli~ 

Ankara, 3 l (A.A.) - lı
tanbulda çıkan bazı gazele· 

lerde umumi mlif el Ut ve 
valıler araaında tebeddülat 
olacağı hakkındaki nepiyat 

M_anavralarda Bulunacak Olan Yugoslavya, Romanya, Yuna- j 

rırstan,/rak Heyetlerine Erkanıhaıbi;>·eReisleri, Iran VeA fgan 
Heyetlerine de Generaller Riyaset Edecktir .. 

Ankara 3 J (A.A.) - Trak 
h ' 

rnanavralarını takip et-
ltıek Üzere Balkan Antantı 
"e S aadabad paktı devletleri 
'•keri heyetleri davet edJI 
ltllılerdir . 

Irak, Romanya. Yugoslav · 
h y . d ' Unan heyetlerıne bu 
b e\'letler büyük erkanıhar · 
iye reisleri, Afgan İran he 

Yeti · erıne de birer general ri · 
hıet etmektedir. 

b lieyetler 17 ağustosta h tan 
Ulda bulunacaklardır . 
Ma.raıal Fevzi Çakmağın 

tıle:tareu altında bulunacak 
0 an b l irinci ordu manavra-
;tı T ekirdağı vilayetinin 

t 
•ray kazasında yapılacak 
it, 

w P.tana.vra kumandanı bt 
·•ne· 
ttl ~ordu müfettııt Orgene· 
k ahreddın Altay, baı ha· 
'ıtı 1\. 1-k orgeneral Salıh Omur 

111 ı( kırmızı taraf kumanda· 

" Orgeneral Nafiz Gürman e 
~ ll'ıavj taraf kumandanı 
0~aeneral Sabit Noyondur. 

ttk· anavralara bazı ecnebi 
•nıharbiye heyetleri ve 

bütün ataıemiliterler davet 
edılmiılerdlr. Bunlara Genel 
Kurmay ikinci Baıkanı 

Korgeneral Asım Gündüz 

o eza ret edecektir. Erkanı 

herbiye he yellerinin mih 

mandarJığını Tümgeneral 

Veysel, atl\ıemiliterlerin mih· 
mandarlığını dıt Tümgeneral 
Mustafa Sabri yapacsklar 

dır Bunlar on sekiz ağustos 

günü aut on yedide İstan 

buldan İzmir va puruna bi 

nerek Tekırdağına gidecek 
ler ve yirmi iki ağustos ak 

~amına kadar orada kalarak 
manavraları takip edecek 
lerdir. Ecn"ebi heyet ler yir · 

mı üç ağusto~ 11\ bahı !stao 
bula döneceklerdir. 

Manevra ya İcra Vekilleri 

Heyeti Vt"' Büyük Mıllet Mec 

lisı nden bir heyet ile A i Aı 
keri Şura azaları ve ikinci 

ve üçüncü ordu müfettişleri, 

Trakya umum müfettiıi, lı 
tanbul , Ankar1t, Trakya va 
itleri ve bir matbuat heyeti 

davet edılmiıludir . Bu ze
vat için Çorluda ikamet 

Sirnali Çin Hadiseleri
nin iç Yüzü Nedir? .. 
hıa · ı J,I> 1 iz matbuatında son hıtığını , uzpk ıarkta son 

f,~1:rıya Çin ihtilafına dair haftalar içinde geçen veka 

liad neşriyat olmamıştır. yiln cidden karanlıkta ehem 
bttı lselertn baılangıcından miyetsrz ve ita il} ~t taıı 
de telgraf haberleri ıeklın mıyan bazı hadıaelerdt-n mü-
f, •erilen malümat ile ıkli rekkep olduğunu, halbuki 
1 tdıl . 
ttdt rnıf , ancak ıon gün gerek Türkıyenin, ger~l<1e 

~~tala bu mesele üzerinde Nan k inin bu ) üzden uzun 
lııb· ı a Serdlne baılanmııtır polemıklere girittiklerlni, ge· 
"' '~ tıe a·· matbuatının kanaati neral Çıanh Kay· Şek in top 

~,ı. Ore Japonlar bu iıde rak tamamiyetine karıı tah 
l(•ıa:. l 

•i> h 0 duğu kadar vakit rik görme den açılmıt bir 
. ' bu h tekete geçmiş' erdir. Ve tehd id karşısında mılli bir 

bı,te llreketleri kendilerine lıdere düşen vazifeyi yapa 

İhtııa~ kazandırmıyacaktır rak makul ve esaılı bir be 
b,lled •n rnüna sip bir şekilde yanname ne§rettığini , bunu 
Ctr 01

1 ltnesı ve harbe mün müteakip sonu gelmiyen 

lttirı · fllarnası İngiliz gazete- tekliflerin ve mukabil tek 
'ta •tı baılıca temennıleri lifterio teati, kabul , red ve 

'ltıdad bir taraftan bunlar cereyan (
2 

ır . 

.,, 1' e ederken dığer taraftan vazi-
tı~ rnrnuz 1937 tarihli 
t tg a yetın , ortada hiçbir ciddi 
'htıı aıetesi bu meseletı 

J ed 
'Por, en ba~ma kalesinde 

d hn h Uiurı ın arbe teıne ol 

sebeb olmamasına rağmen 

yava§ yavaı ter~ddiye doğ 

ru ilerledığini kaydediyor. )ttı bu, f a k~t Çınin muay 
1 lr Gezet~nin mütaleaaına göre 
' f noktadan daha faz 

tdak· timali Çinde bu hafta 
t bı &.rlık edemiyeceğini vaziyet geçen haftadakin · 
ttle ç olmazsa ıiddete tid- den farklı değildir . Ehemmi · 

GaQ 'tıukabele etmek t~ıeb· yetsiz bir hadise yüzünden 
t ilde b 
ttllitı b~ ulunacağını, lngil 

lt~ı u - k trtı Yu bir arzu ile 
'llorı te·kte olduğu İngiliz 
tbı •car t ~ - · 

t td e goru§melerlnın 
ttı,ı, ı!ldtğını bildirmek su 

'dt l Edenin bu mese 
' llgiliı Qldut rı oktai nazırının 

unu göstermeğe ça 

çıkan bu gergin vaziyet ne 

Japonlar ve ne de Çıuliler 

tarafından hazırlanmıf de 

ğildır Şu var kı bu işde ilk 
olarak Japonlar harekete 
geçmitir. Bu vaziyet üç şe· 

kilde netice verebilir . Bun 

(Sonu ikinci sayfada) 

yerleri ihzar edilmektedir. 

Un yedi ve on ıekiz ağus 
tos günleri manavra küçük 
harekatla geçecek, a11I bü 

yük harekAt on dokuz ve 
yirmi aiustoıda olacakhr. 

Auıtoıun yirmi birinci günü 
istirahat gunu olarak 

ayrılmııtır Yirml ıki 
ağuıtoıda bet piyade, bir 

süvari fırkası , bir motörlü 

ağır topçu ltvaaı ve bir ta 
yare alayı tarafından büyük 

bir geçld resmi yftpılacakt1r 
Hu geçid resmini görmeğe 

memleketin her taraf ıodan 
birçok heyetler gelecek tir. 

Halk geçid resmini temaıa 

için trenle Çerkeıköy iıtaı· 

yoouna çıkarak oradan Sa· 
ray cenubunda hazırlanan 

meydana g'ıdecektlr. Çerkes 

köye 15 kilometre mesafede 
bulunan bu meydana halkı 

götürmek üzere huıuıi oto· 

büsler temin olunmuıtır. 

Bununla beraber İstanbuldan 
intizamın temini için 
Tekirdağ Vilayetince komi 
serler ve zabıta memurları 

tayın edilecektir. Geçid reı 
mi meydanında kadınlar için 
ayrıca hususi yerler hazır · 

'anmaktadır . 

Çinliler 500,000 Kişiyi 
Silah Altına Aldılar .. 
Japonlar, işgal ettikleri mınta
kalarda tahkimat yapmağa 

başlamışlardır. 
Londra, 31 (A. A .) 

Japon l a y y a r e l e r l 

·ı iençini bombardıman et 

mektedırler . Sivil halktan bir 

çok ölü vardır. 

Japon gazeteleri Japon 

ordurnnun merkni Çin hü· 
kiimetine mensup olup tima
le doğru ilerliyt'n elli bin 

kiıilık bir ordu ile karıılaı
mak üzere yürümekte oldu· 

ğunu yazmaktadır. 

Çın jandarmau ıarki llo 

pey muhtar hü"kürr.et reitd 

Oe nazırları tevkıf t'tmiıler 

ve kur§una dızmiılerdir 

Tiyençin, 31 (A.A )- Çin 

milisleri bu sabah sı 1 ahları 

nı df'polara tevdi etmeğe 

baılamışhr 

Mukavemetin bılkuvve 

terkedılmiş olduğunu göste 

ren birçok alaim vardır . 

Japon kıtaatı yalnız ıark 

istasyonunu t- linde tutmak 

tadır. Bu istasyonda birkaç 

Çin ıilahendazıodan baıka 

hiç bir Çin kuvveti yoktur. 

Pekin, 30 ( Radyo ) - Ja 

ponlar Pekine girdikten son · 

ra ıehirdekl vaziyet normal 

bir ıekil almııtır. 

Japon kuvvetleri banka · 

lara kontrol koymuılardır. 

Nankin, 31 (Radyo) - Ma 

reıal Şan Kav· Sek , timali 
Çindeki bozgunluk üzerine 

bir tebliğ nt>petmft ve Çtn 
vilayetleri kurtarılmadıkça 

silahların b ı rakılmayacağını 

bildirmiş ve bütün fİmali 

Ç ın kuvvetlerinin j leri hare 

kete geçmesini emretmiıtır. 

Parıs , 31 ( Radyo ) - Ja

pon donanmaaı bu gün Ti-

yençin limanını iıgal etmlı 

ve karaya asker çakarmııtır. 

I ' elgrad, ~ l (Radyo) -

Çin ihtilal teıktlatı 500,c 00 
gönüllüyü ıilah a ltına al 

mııtır . Bu kuvvet, 29 uncu 
kolordunun yakınında bu 

lunacak ve ordu emrine ha
zır olacaktır. 

Tıençin, :.:Sl (Radyo) -
Şehrin bir kıımı hala yan 
maktcıdır İtalyan sllahen 

dazlan İtalyan imtiyazlı 
mevkii ile beynelmilel kı · 
ıım arasındaki bazı yerleri 

itgal etmiıler ve mitralyöz 

lerle tahkim eylemtılerdir . 
Şanghay , 31 ( A.A ) -

Royter Ajaosı bi1dtriyor: 

Cang Tzu Cang Japon kı · 
taatınm Pekine giremlyecek 

leri hakkında teminat aldı 
ğından Pekindeki örfi idare 
lağved ı lmiştir . 

İsyan ederek 29 uncu Çın 
ordusuna iltihak eden Ho

pei milialerıle bütün gün de 

vam eden muhareben sonra 

Jap.onlar Tangoauda vazi

yete hakim bulunuyorlar. 

Çtnlilerin mukavemet et 

tikleri yegane nokta mün· 

f erit muharebelerin devam 

etmekte olduğu Tıyençindir. 

Romanya 
Kralı 
Brüksel de 

Gaod, 29 (AA) Roman · 
ya Kralı ve maiyeti dün 

otomobille haraya gelmtıler

d lr. Kral beledıye dairesini, 

flandre kontlarıom ıatoıunu 

Sıhhat 

Ve~ili B. Refik Say~am 
Ankaraya döndü. 

Ankara, J) (A .A ) - Sıb· 

hat Vekili Refık Saydam 

dün Ankaraya dönmüıtür. 

tamamile uydurmadır. 

Bu gazetelE'rin hiç bir tah
kikata lüzum aörmeden böy· 
le yalan yanlıı havadfılere 
makeı ol maları hafif meı
replik ttlakkt edılmekte ve 

memleket umumi idaresi 

noktalarından da zararh aö. 
rülmek tedir. 

İngiltere Yeni Si .1 ah 
Fabrikaları Kuruyor .. 
londra imparatorluk ~onf erinsmda kararlaştudan si-

la~lanmı proğramı tatbi~ sa~asma girmiştir .. 
londrada aktedi l miı olan 

imparatorluk ı. onf eranıunıo 
neticelerinden biri de A vuıı · 

t uıalya, Cenubi Afr ı ka v e 

Kao c.. dada 11 lah fabrikaları 
kur -ı lm o. sıdır "Bir cihan 

harbinde lngiliz dominyon 

larının tam vaktıle silahla
nıtuılme lcri anc'lk bu ıuret 

le mümkün olabilecektir , . 
Düşüncesi böyle bir knrar 
verdırm şt i · . 

Çok genif o 'an domınyon· 
larda 11lah fabrıkalarının 

düıman tarafından tahribi 

dığer herhangi bır memle

kette yapılacak tahribattan 

çok daha baıka domtnyollar 

bütün ham maddeleri kendi 
hudutları dahilinde temin 

edecek le· dir. imparatorluk 

böylece harp zamanı faah

yetine geçmfı o 1maktadır 

Vinston Ç .;rçilin cephane 

nazırı iken tuttuğu kayıtlA
ra göre Kanada 1914 ağus
tosundan evvel bir tek pt· 

yade m e rmisi ıhile imal et· 
mezdi Halbuki 19 J 7 ıene · 

sinin ort•larma doğru bu 

dominyon, Britanya ordula· 

ıında kullanılan ıarapnelle
rin yüzde 55, 4,5 puıluk 

mermilerin yüzde 42, 6 pus
luk taneleri yüzde 27,Y pus 
luk mermilerin yüzde 15 ve 
9,2 ltklerln yüzde 16 nfsbe· 
tini imal ediyordu 

Harp zamanında Avuıtur 

alya ile Hındistanda da az 

m iktarda ıilih imal edil . 

mitti. 

Milletler Cemiyeti Ko
misyonufilistinMese
lesini Tetkike Başladı 

Cenevre . 31 [Radyo) -
Mandalar l<omisyonu 32 inci 

toplan•ısını akdetm iş ve Fi

list in meselesini müzakereye 

ba~lamışhr. 

Cenevrr, 31 [Radyo) -

Arap komitesi delegesi , ma· 

ndalar kom ısyonuna bır mu 

htıra ve rm ı ı, Fılist :nde çıkan 

kargaşalıklar hakkında ya 

pılan tahkikatın tarafgirane 

olduğunu . bu kargaıa l rldara 

İngiltere ile Yahudılerin 
sebebiyet verdıklertni, Fıltı 

tinin üçe ayrılmasını Arap · 

ların kat ı yyan kabul etmi 

ytceklerini bildirmif, ealfor 

p l anının tı.tbıkrni istem i~tir 

Londra , 31 ( AA İ - Mil · 

Katedrali z iyaret etmit ve 

mahlllli erka :ı ın bir öğle 

yemeğı verm i ılerdir 

Ro.manya kralı öğleden 

sonra Brüksele dörımüıtür. 

Kral hertarafta pekçok 

alkıılanmııtır. 

letler Cemiyeti Mandalar 

Komisyonu dün Filiıtln me· 

selesini görüımeğe baılamııhr. 

lngilız müatemlekeler na

zırı FıliıUn komiıyonunun 

r a p o r u n d a k 1 planı 

bunranın en iyi hal çıuf"st 

olduğunu, gerek Arap ge· 

rek Yahudi isteklerini mu 

va zene 

mamaft 

halinde tuttuiunu, 

İngiliz hükumeti-

n n hiç bir suretle bu plina 

bağlanmamıı olmadığını ıöy 

lemtıtir . 

Yüksek Arap komitesi de 

komfıyona bir muhtıra vere· 

rek lnglliz komisyonunun Fi -

listio kargaıahkları hakkın

daki tahkikatınm tarafgirane 

bir zihniyetle yapmıı olma· 

aını protesto etmit ve bu 

karga~"hklardan mütevellit 

muuliyetin lngtltere hüldi 

meti ile Siyonistlere tahmt

lı icap edeceğini bildirmiı· 

tir. 
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Şimali Çin Hadiseleri
lc Yüzü Nedir? .. • 

nın 

(Battarefı Bırlrıcl Sayfada l 
lardan biri ıulh yolu ile va

rılacak neticedir kt bu da 

timdlkl halde imlcan11z de · 
tıldır. Çin sulhünün muha · 
fr.zuı için makul btr bede 1 

verecek olursa, uğradığı 

haksızhk haddi zatında ga · 
yet ehem.ntyehlz neviden 
olan J.ıponyanın taltplerlnl 

mutedil bir çerçeve içine 

alma11 lazım gelir. Esasen 

bütün düya nazarında, Ja 

ponyanın Lukouchlro badi 
ıul dolayıaıyle Çın hükü 
metinin tahkikat yapmatını 

istemekten baıka bir talepte 

bulunması h"klı ıörülemez 
Senelud~nberl bu hadileye 

nazaran çok daha ciddi se 

beplerden netet eden çok 
daha mühim hadlıeler Rus, 
Mançurlya ve dıt Mogollı 

tan hududlarında 11k 11k 

vaki olan ıeylerdlr O hadi 
ıelerln Japon haysiyetini 

ve ıereflnl tHlil etmeden 
çok daha kolayca halledıl 

mit olmaları Rus ve Çin 
ördularınan ara11ndakl fark 

tan netet ehe ıerektlr . 

22 Temmuz 1937 tarihli 
Me ncht'lter Guardlan Ja 
pony&nın tlmali Çtnde bir 

harp çıkaracak her türlü 

harekette bulunmakla bera 
ber her halde bir harp ve 

hatta l..üçQk bir harp dahi 

ıatemecf lflni Japon kıtaları 
tlmali Çın mıntakaama sev 

Jcedıflyoraa da bunlcsrın ge 

nit mikyasta bir harekata 

kıyafet edt"c.-k mıkdarda ol 
madığını, Jıtpon makarnalı 

nın yükıek perdeden atıp 

tutmasına rağmen taleple· 
rınde elastikiyet bulunduğu
nu, Japonların bu hafıf te

reddüdlerinin her halde Nan· 

kın hükumet•nin sebaOcir 

ve kati bir vaziyet almıı ol. 

masından doğduaunu . Çıa · 
_ng Kay Şekln vermfı oldu 

iu takdire tayan beyanatın 
ve Pekinin pek yakında mu 

aı.zam bir Çin ordusunun 

mevcudtyetrnin Japonları 

daha zly&de ihtiyatla hare 

kete ıevkettiı}ınl. bidayette 
Nankın hükumetinin acaba 

Jllponlar ne aıbı talt"plerde 
bulunacak diye korkarken, 

buıün Japon makamll\ının 
acaba ne gıbi talep1erde bu· 

lunabıliriz düşüncesiyle le 

reddüde düıdüklerlnl. ma 

maf,f Japonların ıimdiye ka 

dar yapmıı olduklara muaz 

zam hdZ•rlıkları tatmin ede 

cek . bır teY elde etmeden 

Çtnden çeki mlyeceklerini, 
blnftenaleyh Çın kuvvetleri 
nln . Jcspon kuvvetlerhu bek 

lemeden çahfmll ıahneıın 

den çekılınelerln1 n barııı te 
m in edecek bır hareket 

olabıleceğlni, böyle hır ha · 

reketln Japonlar tarafından 

manevi bır zafer tc-lakkı edı· 
lebilt Ct"ğinl, bu imkanlar na· 

zarı ltlbare alınırıa henüz 

harbin önüne aeçmr:k ıhll 

malinin mevcud old'.Jğunun 

görülebllecejint, fngilterenin 

bu mesele sulhan tesviye 

edılmedtkçe J "ponya ile ti · 

caret göı ütmelerlnin batlı 

yamıyacağını bildirmiı ol 

maaınının çok doğru bır ha 

reket olduğurıu ve bu grbi 

hareketlerin Tokyoyu daha 

ıtidal ıle düıünmeğe ıe~ke 

derek kuvvetli amiller ol · 
duiunu dı'dlrıyor . 

20 temmuz 1937 larıhli 

Murat 
Dağında 
Yangın .. 

Utak, 29 '. A.A) - Gediz 
ilçesinin bir sayfiye ve me 

ıire yeri olan büyük çam 
orman1arile muhat bulunan 

Murat dağıııda bir yıtngın 

çıkmıttır. Y anı•nın ıöndü

rülmeıt iç n lcabeden ted 

birler al:nmı~tır. 

--""'--''?JG.ı '"'™'*" 

Bir ru~ tesiri 
Bugünlerde Milino he 

kimlerı bir muammanın hal· 

lı ıle ufraımaktadırfar . 

Mesele ıudur: Bayan Ma· 
uri, adında bir kadın bun· 
dan birkaç yıl evvel ciğer 

lerindtn istirap çekml'ğe 

baılamıt ve günün birinde 

bu hastalık o deı ece ilerle · 
mit kı, htkimltr haatad11n 

ümıdi tamamiyle ke~mit'er. 

Fal<at Lu arada b111ta btr 

denbire iytletmeğe batlamıt . 
Eğer bir reakıı:on olmazıa. 

kadının aıhhatı tamamiyle 

geri dönmüt ıayılabıltr 

Bayan Mauri, iyl 1 eımeğe 

baılamazdan önce bir rüya 
gördüğünü ve bu rüyasında 

ona büsbütün ıyiletecefi 

söylend·ğıni ve ertesi aün· 

den itibart-n iyileımefe bit 

ladığı an l atmaktadır 

Azerbaycanda Matbuaaı 
Sovyet Azerbaycanda, rcıı · 

mi gayri resmi, ıehirl~rde, 

kaıabalarda, komb ına 1 arda 

ve sair yerlerde, 1 ~O gaze · 

te çık maktadır. Bu gazele· 

lerin aenelık sabtları, İ1 mil. 

yon nuıhadır. l3unlardan 87 

S! Azeri dili, ile, 8 ı Rusça. 

8 i ermenlce, 2 ıl A lmanca 

ve 1 i ta lça neıriyat yap 

maktadır Azarbaycanda ay 
r.ca ·IO tane de mecmua 
vardır 

kumetının ecnebi orduları

nın hrçbir tahdidata tabi o!· 

madan iıtediklerl gibı 
memlt>kete grip çıkmaları 

na müııaade etmiyecejlnl 

bir daha tebarüz etttrdlğiul 
eğer Japonlar tiddet lttlma 

line kalkarlarsa Çıuln bütün 

kuvvet ve kudreti~ le muka· 

Dlfer iki ihtimal ise ya 

tam bir harp ve yahut ma 

halli btr askeri atantürdür. 

Japonya için bu iki ıhtımal 

de büyük bir felaket ve ya· 

hut küçük bir felaket de 
mektlr Harp Japonyayı ko 

layca ve emniyet içinde 

tahamül edemlyecej'i kadar 
ıentı mali ve askeri , taah 

hütlere ıürOkllyecektir Ja 

ponya Çın ile harbe giriıe 

cek olursa Japonya için ne 
hayırlı netice pek kıta bir 

müddet zarfında Çınlilere 

matlup olmalarıdır, ki bu 
da kolay ko'ay tahmtn edt 

lemez Her halde Japonya 

oın vasi ölçüde bir lıtila 

zihni yeti gibi mecnunn ne 
bir tasavvuru olmadıiı ümit 

edıltr. Fakat her halde Ja 

pon aakerlerl fimdlye kadar 
lılerinde kalan harp arzula 
rını bir nevi tecziye hare 

kitiyle teıkln etmeden Çın 

~eo döomlyeceklerl tahmin 

edilir. Böy1e bir hareket va· 

kıa harpten daha az fela. 

keti mucip ise de aynı de 
rec~de manasız ve• kartıL 
bir tıttr. Japonyanın ıimali 

Çinde e1asen pek yavaı ve 
pek kötü ltleyen ekonomik 
menfaatleri bu takdird~ da 
hl büyük zararlara uğraya. 

yacakhr Çin topraklarından 

daha b•ıka parçalar alın
ması buııOn için Japonya · 
nın itine yaramayacaktır. 

Japonyanın aoavatanda mu· 
hafaza vazıfeıi esasen ajır · 
dır. Bundan batka kolonile 
inklıafı için haaredeceğı ıer· 
maye seddi Çinin timalinde, 
pek de kir getirmlyen bir 
tekilde, yatırılrnıt bulunu 
yor Bunların haricinde ola· 
rak J,.ponyanın her halde 
29 ncu Çın 'ordusunu Hopei· 

den çıkarmak nıyetint tatı 

madıiı da tahmin o'unur. 

News Chron·c e gaz.eleıı ga· ı vemete hazır bulunduğu ve 
4on mılyonluk bir millete 

Japonyanın bizzat dol 

durmakta müıkilit çekect"ji 

bir botluk yaratma11 her 
halde kendi menfaatine ol 

maz Kısaca timali çinde 
Japonyaya menfaat temin 

e,decek hlçbır sıtratejik po· 
ittik ve elıonomik gaye 

yoktur 

yet eheınmıyetslz bir uıese 

le yüzünd~n çı~ao uz.ak ıark 

had ı sesinin gündt'n güne da· 

ha ciddi ve daha h ·hlikeli 
bir vaziyet alo.akta olduğu 

nu, son kanaatl~re göre hu 

hadiseyi büyük bir mücede 
le haline girmekten ancıı k 

bir mucize kuıtar~bileceğin i , 

eğer büyük bir çalııma ola 

cak oluna mesultyetin han 

gı tarafta olacdğırıın aıikar 

bulunduğunu Japon tetkik 

lerinln ıeffaf dent'cek de 
recede açık oldujunu asır 

lardanberi Çın idaresi altın 

da yaıamıt olan ıima l i Çın 

eyaletlertndt"n bugün Çın 

hükumetinin elini çekmeıini 

talep edtldlilnı gene-ral Çı 
ang Kay Şekın verdiğı be 

yanatın sebatkar bir ıfarle 
taıimakla beraber tamamiy· 

le yazıcı oldufurıu. hugün 

Çınin nıevcudtyetınin tehdld 
edildıilnl, halbuki Çın hü 

kolayca boyunduruk giydi 

rılemıyeceğlni kavdettikten 
sönra dıyorki: 

"Çın hükümetinin göıter 

dlği selibet bir kabadayııık 

değildir Çın hükumeti bir 

taraftan bu salibt'ti köıterir 

dığer taraftan sulh ün nıuha 

fazan iç'n her türıü prat.k 

takviyelerde ve teklıflerde 

bulunmaktan farığ olman ıt 

tır Çin hhk um eti rr.ua y yen 

bır tarıh lesptt ederek her 

iki tarafında bu tarihe ka· 

dar askeıi kıtalarını kr iz 

den evvelki vaziyetlerine 
çekmelerini teklıf ediyor 

Böy1e bı r hareket ıhttlif ın 
dıplomatık görüımelerle hal · 
linı mümkün kılacaktır Çıu 

hüanünly~llni ve sulhpeı ver 

arzularını kafi derecede la . 

pat etmiıtlr . rnlhü muhftfa 
7a etmek vazifesi bundan 

ıonra Japonyaya dütüyor ... 

f 11 ·' 11 •.• ,~~ ·ı~'l'ıı>ı~ır• : • il l1uı 1111 ~ı 11 jmı ~ı ı: 11w 
1. . . • lr . . 

Kocasını Aldatan Gencı 
' 

Bir Kadın Yakalandı .. 
------- -

Bu güzel kadın zengin hır Yahudi ile bir mü~~et
lenberi ~ocasmdan gizli münasebette ~utunuyorm uş .. 

Oün M Kemalpaıalı 

Mehmet oğlu İsmail pollıe 
müracaatla aileıi f atmanın 
kendisini ve çocuğunu bı 

rakarak M. Kemalpaıalı 
ıarraf Mııon oğlu Albertle 
Balıkesire gelerek Ankara 

otelınne indiklerıni ve müna 
aebette bulunduklarını polise 

bıldirmittir 

Po11a, Albertln genç kadı
na ailesi beraberdir teklinde 
kaydettirerek o ıekılde be· 
yanname verd;ğıni ve her 

ıkistnin ayni otelde bulun 
duklarını tesbıt ederek bun

ları yakalamııtır. 

Cürmü meıhut mahkeme 
sine verilen ı.uçlular, gizli 

bir duruımadan ııonra sa 
bı 1<1\ları olup ohıadığ'ı tahkık 

edılmek üzere muhakeme 

3 Yaşında 
Bir çocuğu ~ıça~la ~esen 

suçlu ~ulunamadı 
Biğadıcın Kuyu mahal.e 

sınde muallim B Nafizin 3 

Y"flffrında İlter 18mindcld 

çocuğunun kasaba civarında 

ölü olarak bulunduğunu bir 

gün önceki nüıhamızd" yaz 
ınııtık . 

Bu eaı arengiz ciııa yet üz 
t"rinde tahkikat yapmak 

üzere Bığadıca gıden ı e hri

miz müddeiumumi l aımu· 

ıtvinı B Hılmı Çıl vaka ma · 

ha!lindeki tahkikatına bıtır 

mit ve dün dönmüıtür. Bu 
cinayete alt hiçbir ipucu el · 

de edılememttllr 

pazartesi saat 15 te bsrakıl· 

1 
mııtır 

Bir çocuğu da bulunan ve 

20 yaı1arında kadu olan bu 

genç ve güzel kadının bir \ 
müddettenberi kocasından 
gizlı Albertle münasebette 
bulunduğu anlaıılmaktadır 

Kaym pederini ve tayn
anasım ~öğen gelin 

Dün gece Gündoğan ma
hallesinden Mustafa kızı 

Rahime Kayabey mahallf'llin 

de oturan kayır. pederi Alı 

Çavuı ile kaynana11 Ha 

ceri döğdüiü iddia ve tika 
yet olunduğund,.n suçlu ya · 

kalanmıı evraktle birlıkte 

adliyeye tes'ım edilm ·ıtlr. 

Ziraat 
Ban~asma memur almaca~ 

Ziraat Banka11 yeniden 

alacağı müf ~ttıt namzetleri 

ve memurlar için bir mü 

saba~ a imtihanı AÇmıtllr. 

Bu imtıhao ağu&tosun 25 

26 ve 27 ııinde yapılacaktır. 
Daha fazla · malumat al 

mak istiyenlerin 

Ztiııat bankasına 

etmeleri lizımdar. 

tt-hrimlz 

müracaat 

Tasla yaralamış 
Dün saat 17 d~ Sakarya 

mahallesinden lbrahlm oğlu 

Muılu D.nkçiler mahallesin 

den Alt oğlu Ademi tatla 
gözünden yaraladığı iddia 

ve tiki.yet olunduğundan 

suçlu yakaldnarak tahkika 

Temyiz 
. 

Liyı~asmm verilmemes! 
temyiz tetkikatmı manı 

· teş~il etmiyecek 
Temyiz layihasının veril 

memesi veya ittıdada teOJ' 

yiz ıebeplerinin gösterıloıe 
meıi temyiz tetkikatı yapıl 
maaına mani olmadığı h•1 ,.. 
de bazı yerlerde temyiz 

k· 
Udaaı, depo paraaı ve yo 
Juk ilmühs.berlert vakttode 

verilmiı olmasına rail1ltl1 

11rf temyiz liylhaaının "e 
h .. k. 

rilmedıitnden bahisle u 
müne itiraz oluı an mahke' 

o· 
mece, temyiz lıtidaaının r 

1 o. 
yetine karar verilmekte 

duğu görülmektedir. 

Adlıye vekaleti, bund•" 
. t•• 

bahısle alakadarlara bır bı 
mim aöndermtı ve bu ,. 

I• 
yanlı~ muamelelerle tertı> 
hakkının ~iyaına mahal "t 
rilmemealnin teminini ı•tt 
mittir. 

Du rstınbe'' 

Panayirine ;decekler i~iı 
trenlerde tenzili! yapıli1• 

bıJ 
Her sene olduğu gibi 

çıl• 
sene de 1 O A ~ uatoıta ıı . ,r.• 
cak olan CJuraunbey P e· 
yirı hazırlıkları ilerlerııt~t 

'•" Bu panayire gelecek 0 

1 ,.o 
kimselere devlet deınır bir 

dır . 

ları idaresi tarafındarı 

tenzilat yapılmıttır. ,, 
Tarifeye aöre Alayoııt 

1
, 

tı•' Halıkesir aruındakı ,dil 
Dursunbey panaylrioe g 

11 
to•1' ve etya inalt 1 Atu• Of 
doıı 13 ağustosa kadar, f 

20 •'" için 1 1 ağustosdan 
1
p 

ı•f 
toıa kadar müddet ,, 

r' Zavallı çocuk üç yerinden 

bıçaklanmıt ve canavarca 

boğazından keıilmittır 

Hu yüreklı!r acııı cınaye 

ti hangi taı yürekli ca 

nav.srın yaptığ1 aranılmak 

tadır 

ta baı anmııtır 

edilmit ve yolcu için e) .,,. 

1 
yüzde elli, etya için de yil f 

Pıl111' 
de yetmiı tenzilat ya 

a• aıııııı 

l 2,3ll: P lakla Dan• muaı

kisi, l l .50: Havadıs 13,00: 
Beyoğlu Halkevi göıtertt 

kolu tarafından lı r temsil 
14: OOSon. 

Akşam Neş /yalı : 

18,~0: P ı akla dans muııi 

k 11i. 19.30 Konf era "ns: 2o.OO: 
Müzeyyen ve arkadaıları la 

rafından Türk o usikiııi ve 

halk ıarkıları 20,30 Ömer 

Ri:tA tarafından Arapça 
ıöylev 20,45: Muzaffer ve 

Hrkaclaıluı tarafınd"n Türk 
mU1ık11i ve halk ıarluları, 

( Saat ayarı ) . 21 J5: Or 

keıtra 22, l 5: Ajanı ve bor· 

sa haberleri ve 'rlesi günün 
proğramı, 22,30: Plakla &0· 

lolar, opera ve operet p&r 
aları . 2:J .OO: Son. 

At ıtürk par~ma 150 ka· lır. 
nepe alınıyor / Ort,_a __ .rıE"M•-= _....-

Tedrisat 
' 

Aıstürk parkındakı kane· 
pelerin azhğından, parka 

istirAhat etmek üzere gelen 

ailelerın bu yüzden ııerl· 

dönmekte o ' dukların• yaz Muallimlerinin 
'1 

na~li '!-
,,11111 

Orta tedrisat ınu• ııil' mııhk 

Heledıyemiz bunun öııüoe 

geçmek için Atatürk parkı 

na 150 daoe ycnı l<anepe 

almağa karar vermitUr. 

Atletizm 
Teşvik 

Müsabakaları 
Spor bölaesinin evvelce 

tertıp dtıği tetvık müsaba

kalarına yarın da d~vam edt· 
lecektir. 

llu müsabakalardan atle 
tı1m . vole,bol fına l ı ile bi 

sıklet mfüahakası yapılacak · 

t ır 

Bisiklet ko§usu 50 kilo 

metre üzerinden ve Balıke 
sir - Edremit caddesinde ola 

caktır 

"a rioden bir çokları ,,~ 

"'' Bakanlığına bat " ıı' 
bulun·'ukları yerlerdtl'l 0' 

d. ıer · ı killerin i lıtemekte ır 
1 

ı 
ti•' 

kanlık hu müraca• .
11
,e 

de 1 

cil dosyaları üzerin 

lemektedir. ıe' 
bıl 

Yeni kadroların ,c• 
kikler sonunda haıırl•l'l o~ 

i tJ9tLl' 1 
ğı ve bunun da a .;e' 
beıı bulacağı haber 

mektir 

Bir tayin ,,şı'~ 
. t ,. ~~ 

Edremit tahrıra •/'' 
Zülfigar Ayvalığ8 • A 6dr' 

• . . N catt ı 
tahrırat katıbı e dtlıt' 
mide naklen tayio t 

lerdir. 
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._5,r1r<11ı lrklunn Oğlundan: 

O G·· "l onu .. 
b Acı bir feryat .. Seıiz bir 
•çkırık, günden güne gözle

~ıne gömülen içli bir hayal 
•lnızlık · Her an duygula 

tıın ~ 
Uzerinde buzdan bir el 

~lbi bürüyen kimsesi21ik .. 
"'•lb· . 
b 

1tnı parçalayan engin 
lr 

1 
acı oluyor, Lütün hiı 

erını · l 1 e emlerle l'f olan kay 
l'lafınıa. . Koyulamama yol 
•çıYor . 

Ne acı ne üzücü yollar. 
Deri d 
1 

11 en derine hıçkırırn 
O Uy 

k 
orurn Sesime ses veren 

Yo G~ı l •· u en bir höz . A vu . 
•tı b• d bı ır udak yok . Yanan 
'li harabeyim . Ben. 

b er an COflln fırtınalarla 
b~f baıayım . Her hakikat 
}'r kudret doğnruyor . ne 
k~zıkkı her kudret bir ha 

ate bağlı kalmıyor . 
b liayatı mevcudiyetine 
•flı halkalanmıt yol sam· 

Yord 
•k ~unı Beyhude hislerime 
d' lıgırnı his edince çılğma 
"~r\ ıiyorum Kendi kendime 
11 tıe f k· eryat ederek diyorum 
' G~ ı ıq on üme .-, sevda ise 

1 a 'hnlar sevgisiz kalan· 
'" rn H . ı_ 1· ayir .. Ben gevgiaiz 

l{fl l 11\ d 
t' il ıın GünefliZ bır Öm· 
ili) '•ıriyım .. 

" Gözleri 11,de perde perde 
1t' t b l v u an h i hasret acısı ... o b L' h11kt dalga 11 nan 
•ot, 

le rnın ızdıraplarını beılc· y," k uvv~t olu yor . 
o 

e 1 
2'rn"n kendını kayıp 

erı 
d ıevdaaınct akan durma · 
'~ Çıığlıyan o 'uyoruml- ı 
~cıl d k arıııı" ram ol"n du 

d b 
iı ul'\mıyorum Gariplı 

1taırı 
t.ıt e em do l tı yol l arında 

'Yorum 
iç 1 

ı... Y"~ıl hözlerimde es 
"'~t b 
() h 1r _h,yal can buluyor .. 
le, 'Ya l ın ırl f'la göz· 

1 t h )11ı u urnda.. Hayecanlar 
t•tı 

''tı Yor . Nerdesin, nerde 
dt k ba.ı Yere yine fervade 

"
1Yor tı~ı urn . Bu iç i hıçkı · 
'rırn 

~Oz a cevap veren sesiz 
Q >'atlarımla .. 

l it k 1 
Q~ll aç rnıarağ o uyor ve 
~ık h"lk ıdanan . halkalan· 
l, el\ dalgalanan sevdaaına 

f'll,, 
D,l'll ••hill~rine ağlayan . 
/JQr a: oluyorum .. 

Çrıla1a. dafiılıa krmifil 
Gôrı1 mi elimi 

se beni ktilçeml bir 
kuyt11!1a ne çıkar. 

Şimal 
Kutbunda 
Yaz 
Şimal kutubundan seyyar 

buzlar üzerinde kıılamakta 

olan heyet azasından Fedo· 
rov bıldiriyor: 

·• Arktikte- yaz mevsimi 
artık teonıamiyle gelmitUr. 
Vaaati hararet . sıfırın üstün
de yarım derecedir. Gök yü · 
zü, ka 'm bir siatabakaaı ıle 

kaplıdır . H~va müthiş ıurel· 
te rutubelltdir Rutubet sıs 

yapmaktadır . Ayaklarımızın 
altında kar gayetle ıslak 

tar Kıılama mevkiindekt ça 
d1rlarımızın etrafında, l: uz 
larm çözülmesi devrelerin
dekine benziyor su birıkin · 
tileri vardır makinelerim ·z·n 
fenalaımama11 ve yiyf'ctk 
deopolarımı:zın lyl bir halde 
muhafazaaı lç.ın, daha yük · 
sek ve daha kuru yerlue 
çıl<arak oralarda oturmak me 
cburlyetınde \<aldık . Buzpar 
çasının bazı yc-rlerinde çıkı 
ntılar vardır Çadırlarımızı 

1 ve ateyele lmizi oralara oak· 
!ediyoruz.,, 

ı 

j K~!~~.~a,~'.~ı~.~~!~~o~!~ 
zitörleri taraf ı ndan cesur sov-

1 yet kutub kahraman : arı ıe 
1 refine :vazılan ııirl~r ile bu 
tel~nen ıar kıl ardan bir kit ah 

1 vücuda getirllect'dir Bu kıt 
ap için bütün malzeme top
lanmıı ve kitap baskıya ve 
rllmittir. Yakınrla tedavül 
mevkılne çık<ttılacaktır 

= 
Gömsem kadın durdurmam 

göz yaşırm sesimi. 

* * * Grılme: old11 lıer bahar il<'r 
gecem ytl saha/ısı: 

Bir pervam~ fJlblyim döııt rı 
btnlm ömrtlmd11r 

Gômst•n lwdrn oşkwu st'.{11 
ruhum gunolısı:. . 

Bu içli derin feryatlnım 

dan kuvvet içiyor, kendi 
kendimi teselli ile yanan 
günlerimin gölgelerine aak 
lanı yorum. 

lote aziz ziya ., Karanlık 
ların oğlu da'galı ömrünün 
ağlayan gönülü kalandır . O 
her derdıne aradığı devayı 
önündeki ömrü gibi siyah 
deftere ku yul11.makla bulu 
yor. Coştukca acı 1 aranı avu 
tabilmek için fery11t ediyor 

Etmt'k:tedir de . 
M. Ali Kayman 

l'Q 
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ı .... E:\'et M 1~ • evzu genlf. Ya konuıuyorlardı: 
d Çlrkt 

' '~e 11 olduğu için ne · - Aferin Zeynep . 
•~çl'tı, hzdırdım . . Bir sürü müıkıl bir vaziyetten 

Beni 
kur · 

ı, • 
t, 'll d 8 Panlar baı ağrı 

di • ı e b 1 
~ tııedı ~. u andırır . lnıan 

tardın .. Bun 1 arı hemen poı 

taya yetiıtir . emı fP.l<erim 
Olur olur .. Sen itine 1 ,'t~ hR•ııe . okuduğuna bin 

qt)ı .. ıırn 
. an olur. Veue· bak .. 

()<I 
~ ı l •dak 1 
l '>ld\J" 1 er ı H edıa da da 
llt,l'tı Ru ha 1de kendilerini 

11
tl>, Y•rak güldüler .. Zey-

t,tf lllek t ı . 
~ <\ k up arın hepsıni 

~1>,ı . 0Ynıu, kapalmııtı .. 
)' tıı 
l. t'~ avrı ayrı selamlı 
'Ilı~ e>dadan çıktı . Aüyük 

"1erdıvende Bedia ile 

Bahçe kapısında kendiıini 
beklıyen köpeklerin• aıkası 
n.ıı katarak köıkt,.n uzak-

'"ıt l . 

Güzel bir tesadüf ün na 
sılsa kolları araa•na düoür 
düğü o büyük nimeti , Bedi-
anın mektuplarını avuçları 

içinde bir iki defa evirip 

TÜRK.DiLi 

1937 
Yılı 

Rekoltesi 
Soyyetler Birliğinin cenup 

mıntakaaında hububat rekol· 
teainln toplanmasına büyük 
bir faaliyetle devam olun 
maktadır . Daha 5 temmuz 
da 3 223 000 hektarlık ara 
zinin rekoltesi toplanmıı bu 
lnnnyordu Bu senenin rek 
oltesi her tarafta çok iyldır 

ve hatta Ukranyanın bazı 

yerininde ve Dnlepropet 

rovsk m_ı ntakasında vas11ti 
rekolte mikdarı lir rekor 
teıktl eylemektedir. V as" tJ 

buğday rekoltui . bt'ktar ba· 

ıına 20 kentaldır Fakat hek 
tar baoına 25 ıla 30 kental 
alan kolkho1lar da mevcut 
tur Vinn tza mınta"asında 

kolkhozlar hektar bafına va 

sati olarak 15 ila 1 n ken 

tal, Odeısa mıntakasında ise 
kıt buğdayı olarak gene he 

ktar baıına 16 ili 20 ken 
tal mahsul toplanlT'ıttır . Kı 

rımda umumi rekolte mik 
tıHı, geçen senenin miktarı-

nı yüzde 20 nisbetif'de geç 

mektecJir Kuban ve civarın 
da arpa rekoltesi hektar ba 

ıına 20 ili 25 kentali hu) 
makta ve mahsul büyük bir 
faaliyetle toplanmaktadır 

Voraneoj. Kurak ve Staling 
rad mıntakalarında çavdar 
m1'~11ulü iıe hf'ktar baıına 

1 5 kentaldlr 

Sovyetler l' irl ği ziraatın 

da bu sene 1(,0 b in-len faz. 

la harman makinui, 450 bin 

traktör ve 100 bin kl'myon 
kullanı lmakta bulunmuı ke 
yfıyeli . hasadın pek ç11buk 

t"rzÔll yapılmıuınll. Hubu
bat ı n kıaa bır müddet lçinc'e 

depo edılebilmt>sine ve nlha 

yet hububahn fire vermesiy 
le muvaffakıyetlı bir suret 

le mücadf'le olunmasına bü · 
yük bir mikyasta vardım et 
mektedır Z raat faaliyetinin 

makineleştirilmesi kevfiyeti 
nin verdiği muvaffekıyetleıe 
inzimam eden Stakanovist 

çalııma tarzının ·ekorcu ba· 
ıarıhra, Sovyetler Birltğincle 

z•raat sahasında alınan """ 
ticeleri her sene mühim nis 
bellerde arttırmaktadır 

YAZAN: HaJ/L Ut•di hral 

çevirdıkten sonra tekrar 
tekrar öptü .. Öptü. Yarım 
saat sonra hkelede ve bir 
saat sonra da Süadın kı z 

kudeşl Süheylanın kapısı 

önündeydi. . 
Henüz baılıyan bir ak

ıamdı . Boğazlçine bakan 
bir pt'nçnede iki genç kızın 
batı bir mektuba eğilmif, 

akıam bQtün güzellığ ı le mor 
sulara ıinmitti . 

Baıçavuş . 

Buyur komutanım . 

Nebatları -
Besleme~ için yeni bir usul 

Son aylarda Amerika gs
utelerlnde çok ba hu geçen 
en mühim ilmi keıiflerden 

biri de bazı kimyevi mad· 
delerin, nebatlar üzer inde. 
tıpkı hayvanlar üzerinde 
hormonlctrın teslrintı muadıl 

bir tesir yaptığının müıaha· 
de edılmiı olmasıdır Bu 
maddelere ıt'ntetık nebati 
hormonlar adı d& Vt'rilmek 
tedır . 

•' u kl'tıf zahiren pek ba -
ait bir müşahacle yüzünJ. n 

kolaylaımııtır : Hayvanların 

idrarı nebatların neıvüne 

masını çok arttırmak has· 
sasını haizdir . HAkıkatan bu 
dirarın terkib ne dahil olan 
b ir asıdin nebatlarda neı 

vünt'mayı temin edt>n oksın 

ad ı ndaki bir madde ılt> müı 

terek vasıfları vardır 

Boyce ·ı hompson lnstitue 
de yapılan tecrübe1er. bazı 

kimyevi mad~elerin nehat· 
lar için mujladdi toprak 
vazıfeslni görebılecl'ğlni ia 

bat etmışlir Dahil 1935 de 
ne balların Dt'Şvünemas1yle 

birlıkte vukua iıf'len bazı 

I hadııeler, köklefin dallanıp 
· budaklanması . ıakın f fip 
~ abarmau . ~U:en , asetilt'n 

eibı ~azı gazler tarafından 
huıu ' e getirılebil<lığı görül

müttür ll u ıün bır çok ma· 
yi maddelerın dt'ıııynı kabı 

1 yeti haiz olduğu anlaııl 

m • şlır, Bu maddel er nt bat 

larıo normal ınki e- f ının dı 
tında suni neşvünemalara 

meyean vermektedir . 
Yaprak l arın a111l istika 

metlerinden çev rı 1 melt>rı n i 
temin etmek kabıl o l muı 

tu r 5 ıla 8 gün aruında 

ise sakın istenilen yerınde 

l<ökler salıvermesi elde edil· 

mektedir. 
Nebatların hayatında suni 

değlıtklıklere sebebiyet ve 
ren otuz madde içinde yal 
nız bri , eti'en gazı nt bati 
neticelere dahli bulunmak 
tadır Sonra bu maddelt>rin 
lesırlerı her hangi hır Of'\ ı 

nebata münhasır da değıl 

ıiır Yalnız muhtelıf nebat 
larda bu maddeler vas ta 
siyle icra edi 'ectk tesirin 

hadleri değiımektl'dir . Kim · 

- Karııda bir ı~ık goru 
yÖrum . Ora11 köy müdür? 

Evet komutanım . 

Adı ne? 
"Nazlıpınar" dır . 

Gt>ceyi her halde ora · 
da geçıreceğiz . 

Erat da dinlenmiş olur . 
Taburla ırlibatımız yerinde 
mi? 

Yerindedir komuta 
nam. lr tıbat erleri vazıfele 
rint yapıyorlar. Diğer l>ö 
lükler verilen mesafeleri 
muhafaza ediyorlar . Geri

den gelen hiçbir emir yok· 
tur . Tekmtldır bolüğüm. 

yoktur vukua,tım komuta
nam. 

- Bölük beı dakika Kon 
ra tekrar hareket edecek · 
tir. Yürüyüıü iyi tdare t'l . 

Mümkün mertebe sessiz 
yürümelerine ve mesafele
rin emirden fazla açılma · 

masına dıkkat et. Geriden 
gelen buyrultuları bana sen 
gelıreceksin. 

- Baıüstüne komutanım . 

ı Çocuk eeserleri se ı gisi 
Pu sene Moskova'da dai

mi bi Çocuk Eserleri Sergi

si açılmıtlır . Bu se r g id e 5 
OOO'e y~kın uu teıhir edil 
mektedir Bun l arın arasında 

duenler, heykeller . işliyen 

makineler, telsizle kullanılan 
vapurlar ve elektirikli loko· 
motifler vardır Bunların he 
psl, çaçuklar tarafından ya· 
pılmışt ır . 

Bu se rgının eıyasından 

hır kısım , teıhır edılmek i'ıze 

re, Paris Beynelmi le l sergi 

sine gönderllm itlir . 
Sovyetler Birl ığ in in hn 

tarafından , cocuklar bu ser 

g ye yeni yeni eser gönder 
mektedir Sergi idaresi . ço 
cuklarla çok genit bir mu · 

ha bere ha \indedir Sergi ıda · 
resi, çocuk l arın suallerıne ce 
v~aben , kt:ndi l erıne teknık 

m~sel e ıer üzerinde geniş ve 
aynı zam t1 nda prr..tik malü 
mat vermektedir. 
Şimdiye kadar bu sergiyi 

40 binden fazla k imse gez 

mııtir. 

3 SAYFA: 

l Sovyet Azerbaycanm~a en
~üstri inkişaf lan 

Halen etüd halinde bulu 
nan Azarbaycıı n üçüncü beı 
yıllık p l anı muc ı bince, 8um· 
gait mıntakasmda büyük bir 
kimya kombinası vücuda 
getlrilece-ktir. Daha şimdiden 
ayrı hır azot;u gübre fabri· 
kasının inııuına baş lanmıı 
bu lunulmaktadır . Hundan 
baıka sen•et ik kauçuk ve 
alüminyum kombina lau da 
yapılacaktır . 

Baku ıehrinde yeni bir 
gemi ı nşa tezgahı , bir zira· 
at makineleri fabrıkaaı bir 
otomobi l ve traktör montaj 
istasyonu kurulacaktır. Bu 
son iki otomobil fabrikası, 
Ka fkasy~nın , Türkmeniilan 
ve Ôzbek ı sta n bütün otomo 
bil ve traktör ihtiyaçlarını 

ka rııl& yacaktır . 

Kırovababda Tı.şkesen ma
denlerinden istifade edecek 
bü yük bir mt:talürLi kombi 
nasının ve 100 b in iğnelık 

yeni b ir dokuma fabrikası
nın inşası düşür.ü l n't>ktedir . 

Ayrıca . Kirovabab~a ha len 
mevcut bf'z fa brikaaı da ge 

Sovyetlerde yükse~ me~tep ni,ıeuıecek ve iğne mık darı, 
66 binden 96 b ı ne çıkarı 1 a . 

Sovyetler bir l iğ i nde , 552 · 
caktır 

yüksek mektl'p v a rd ır · Hun 
lar araaından l l 9'u endüst 
ri yüksek rr ekteplni , 90 zi 

raat yüksek mekteple. i, 8 8 ·i 
muallim aüluek m E> ktebt ve 
67 ,ıi de tıb yüknk mektebi . 
dır Yukarıdt'.kf 552 rakamı 
içinde müteaddit tiyatro ve 

musı kl 'üksek ml'ktf'plui 
dahıl dt'ğildir. 

Kayip şa~adetname 
l"tanbul r ophane Feyzi ye 

Rüttiyeslı den 86 Numaralı 
aldı~ım şahadetnaıoeyl kavib 

ett im Yenisini alaca~ımdan 
eskisinin hükmü olmadığ ı nı 
tlan eder im. 

ç ... ~ · ş nahiyesi nüfus me· 
muru Fehmi 

Balıkesir Vakıflar 
Direktörlüğünden: 

Balıkeairin Çandır köyü camii hitabet ciheti boıalm ı ş 

ol duğundan ıstekli o ' anların 16-8 937 pazı.rtesi günü saat 
14 le Balıkesir Vakıflar Müdür l üğünde müteıellkil komla· 
yon" müracaat ları ilan olunur. 

yevi mftddeler nebatl ıua 

büyük mlkdarda da su için 
de halledilmek suretiyle ve 

rllmektedlr 
Razı nebatlar kararsız bır 

oekilde lnkipf eder, yani 
bir müddet hızlı büyür, ba 

zı zamanlar da inkiıafı ya 
vaı ' ar ve hatta durur Şım· 

dı nebat yeni mah lüller le 
beılendiğ ı zaman. inkiıaf , 

tavakkuf devrelerine de tl'Ş 

mil edilmektedir. Hatta bu 

Baıça vuı Vl'ri len emirleri 
tekrarladıktan sonra yer inf' 
geçli. 

Birinci bölük lrnmutanı 

Fikret , yürüyüş en rini ver 
dikten sonra atını mahmuz· 
ladı. Kahraman bö l üğünü 

baftan sona kadar gözden 

geçirerek baoça vuıu g eri ye 
bıraktı kendi~! öne geçti 
Sabah şafakla beraber bü 
yük taarruz başl ıyacaktı .. 
Tam üç gündür uykuıuzdu .. 
Yatmak, uyumak istemi 
yordu . 

Kolundan ve bacağından 
bir ıki defa yRralanmıf fa 
kat yine de bö lüğünün ba · 

tından ayrılmamıfll · 

Gönlünün t>n büyük ya. 
raaını Zehrııdan a l dı ğı o 
gündenberl kurşun yarası 
d nmek bılmiyen iatırabın en 
güzel iliciydi . 

Kahraman bölüğü girdıiH 
her ıavaıta arslanlar gibi 

ÇArpıfm' ~ · Vl'lnız bırkaç er le . 
fedakar ) ü:.baıılarını kay · 
betmiılerdı .. Karanlık bir 

devirler eanasında 
çiçek açtırmak bıle 
olmak tadır . 

nebata 
kabil 

Nebatlar üzerinde en kuv 
vet li müessır olan madde 
İ erden biri de kloridrindir. 
Bu sentelik hormonla bes 
lcnen patateıler hayrete de · 
ğer net iceler vl'rmektedir. 
Ancak ilk baharda tomur 
cuk veren bazı nebatlar da 
k myevi beıleme ıayesindf" 

kıı ortasında çiçek açmıı · 
tır 

• 
geceydi . Ay henüz doğma 

m ı ştı . Ovayi derin bir ses 

sizlik sarm ı ştı . 

Arasıra gece böcekleri 
kıaa ve kesik keaık ötüıle · 

rlyle 11anki gurbetin o son

suz vıuını derinden derine 

çağlı yorla rdı . 

Fikret dizginini koyver

miş, atın üzerinde dalgan 

du ruvor. geçmişin tatlı ve 

acı hatıraları yürek aazıları

nı kamçılıyordu 

Hayahnda ilk defa çıl · 

g ı nca severken, çıldırtan bir 

ihanetle, gön lünün en gizlı 

ve en ince yerinden yara-

lanmııtı . Zehrayi bir türlü 
affedemiyor, parçalamak, 

öldürmek iıtiyen bir hisle 
ve bir gönül dolgunluğlyle 

onu her yerde arıyordu . 

Ona günlerce naaıl kan· 

dığına, nasıl aldanıp inandı · 

ğına hala hayret ediyordu .. 

SÜRÜYOR.-
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:; Fennin Harikası i! ::::~·:~0~;; •• ~;::.~:.~ : sağ l ı ğ 1 n 1 Koru m k i tiye n ııı 
~ v E 8 o l 1 D ~ G;)~~:~:::::~ .. ~.~~~·25 : Şofa has~ ay 1 n H a 1 k 1m1 z a : 

Tatlı "U yapıcı vı:-kireç lt:mizliyt-n 

rimiz piyasaııına gelmiflİr 

Şeh ı r ve kuyu sularının kirı cıni 

cıhazları ıeh-

( O ) derecede 

gi eren ve kireçsiz tl•tlı ıuya çevırt'n bu kıymeti ci 

han değer ( Ve-bo id ) cıhazları insanlarao: 

SJHHATllVJ 
G ÜZELLJGINI 

SERVETiN/ 
Muhafız olduğurıu ııan eder ve 1akdır kar muhterem 

kuruıtur. mı ları her taraf 
ADRES: ta ün ealmıt 

BALIKESlR rüRK.l>lLİ ffi] olan meıhur 
"' Balıkesir (DAG • .. _______ ., 

8 · ndırma ash~e hukuk 
hak·nıl·ğ nden: 

fili ILICASI) itle· 1 

meğe baılada. 
mı Su/art u e 

kum banyolu 
m:l rt müzmin ro 
mJ matiz.maya, 

siyatik, böb 
mı rek, kıım, ve • 

rahim hasla· 

t:-:1 
c;ı 

., müşterilerimıze kbndisinl Lkdim eüer. 
~· Balıke~irde yegane satıf yeri: tt 

Erdeğın Yalı mahallesin
den değirmenci Hüseyin ta 
rafından lıtanbulda Topha 
nede tülün imalathanesinde 
amele Bandırmanın İhsani
ye mahallesinden Çerkez Alı 
kızı Makbule aleyhine açı 
lan boıanma rlavaaının ic•a 
kılan an muh" keme ı l n de: 
Müddeialevh Makbulenin 

ikamet'lahının mechullyetl
ne mebn\ keyfıyetin evvel
ce gazete ile tebli~a t yerine 
kaim olmak üzere ilantn teb 
liğat yapıldığı halde gelme· 
dlğinden hu kerre hakkında 
gıyap kararı verilmit olmak
la bu baptaki muhakemenin 
20 9-937 tarthinln pazartesi 

günü saat 14 de talik edil 
mit olduğundan yevmi mez 

kfirda Bandırma u\iye hu 
kuk hakimliğinde bulunma-

ITI1 Lıklar111a son 
derece nafi ol , 

ffil d11fiu Sıhhiye-
m:J Vekaletinin rcıporlle mıı:saddof.tır . ~ 

• Vılayet, ve kaza }o'. ları çok güzel yapılc ıgır daı. Ilıca}& araba, otomobil gilı• l.ll 

t~ Hükumet caddesinde Zıubali oteli kart181nda No 20 tt 
•• M. Hulusı Erdin ticareıh ırneııdtr. •.! ınJ seri vasıtalarla ehven fıatla gıdip gelıı.t k ~ olaylaşmıştır. L::' 

Otomobil için Sabriağa han ı n<~a B. Zülfıl ara D üracaat edilir . Bununla -

•• • LWWW~. •WWWW~ 
EJ beraber halkımızın sağlığına hi7mt:l etm.-k rıüıünce~ıle fiatlarda da eh~mmtyetll .... ~ .... --~~~~~~~~~~~~~~ .......... tenzilat yapılmıştır. ~ 
mı Kat; dPfa ban~o ~~ıpana ~~'ll!--111 ~ iı ıı ı i d<iı-ı ~~ı:ıtlt· iıir ki~i i~iıı 25) ~ Pehlivan Güreşleri ınJ kunı~ıur·, (hı ~aşımı kadar çot·ı ı klaı daıı p~ır· a alırıu az. 
mı On gi"ır:dt · ıı fazla ~nl•wa~laı <hı •1~· 11<·tı ) iizd<' ~ irn i lt·ı 'l.İlfıt yapılıl'· ~ 

Dursunbey Belediye 
Riyasetinden: 

İsti~···nlpn· kar~ola veya yatak \'t•rilir. ~ 

1 
(fil Teşrif edecek müşterilenmuın hertürlü i t. <hat/eri temin~ 

Dursunbey pıınayirioin betlnci gunune tesadüf eden 
14 ağuıtoı - 937 cumartesi günü Kızılay ve çocuk 

nız aksi halde !lıyabanızda 
muhakemeve devarn o1una
cağı gıvap kararı makamına 
kaim olmak üıere keyfiyet 

[fil edildiğini ve sayın halkımızın l!tcannzda sagltk lannı kazara· -
1 

mı caklannı arzederim. 
/J.4C IL!Cı\SI MÜSTECİR/ ~ 

Esirgeme Kurumlara menfaat ine pehlivan güreıleri yapı 
lacaktır. 

l!I d~ 
mı~ mı ~ ~ mı ~ mı mı ~ ~ mı mı mı mı § ~ ~ ~ ~ iliın olunur. 

--------~----------------------~--~---------------------~~ ,, Pehlivanlara: Lira: 
Baıa 40 
Bat altı 20 ·~~~~~·~~~~,.~~~~~~ tt .. ' ..• 

_Ka __ ~~-taort_a 1--0 
1

-

5 

--------iHer Malin Yerlisi Var .. ı: 
Devlet .Demiryolları Üçiincii ~ Uzun senderdoıhai lecrıihe rıelicesi clarok her ~ lll 

lş/etme Madür/i!Jg., ünden: dtizeni bir Tıirk sanatkdnmn elinden çıkan lwfiday ~ it 
~ deme kalbur makine il rirıi piyasaya ur=ediyornz C! • 

Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, mıktar ve " Bu makıneler muhitimizde ekilen buğdaylıır için ';11 = 
vasıfları aıağıJa yazılı balastlar 17 8 937 ıala günü hıza- it en elveritli ve en uygun bir ıekılde tecrübelerle ya - ~ 
larında yazılı saatlerde açık ekaıltme uıulü ıle Balıkesirde ~ pılmııtır. Saatte muhakkak dört yüz kilo buğdayı 1 • 
3 ncü İıletme binasında satın alınacaktır. it her çeşıtte ayırır ve temizler. ~ I~ 

Bu ııe girmek iıtiyenlerin yine hizalarında miktarlara ~ Makineyi Kullanmak fivrupa /v1akine/e- ~ • 
yazılı muvakkat teminat vermeleri ve 2490 numaralı ka il!.. ';# Sit 
nunun tayin ettiğı vesikalar ve kanunun 4 ncü maddesi » rinden Çok Kolaydır. ~ ! .. 
mucibince fte girmeğe marii &urnuni bulunmadığına dair Çünkü diğerleri gibi ağır değildir ve ayakta çev- ll M 

beyannamelerile ayni gün ve saate kadar komisyon re 1 ~ rilmez. Oturduğunuz yerden kolayca hatta bir çocuk ~ = 
isliğine müracaatları IAzımdır. •• tarafından bile çok hafif bir harekttle idare edılebilir •• lf 

Hu ite ait ıartnameler Balıkeairde 3 ncü İıletme Mü ıl Böyle bir makineye sahip olmak istiyenlere tnci- 1 ~ 
durlüğünde ve Soğucak, Y enıköy iataayonlarında parasız ~ han bir Türk İfçisinin emeği ıle olan bu makıneler ';If 
daiıtılmaktadır. I~ den almalarını ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe- ~ 
Balaetın Muhammen Muvakkat ıbale ~ lerint her arzu edene herzaman göıteririz. fi 
Bulunduğu Kilometresi Cınıi Miktarı bede1i teminatı aaati il. Ticarl'ilıarıemiıde inşaata ait demir, Çİl11l'llfo. ~ it 
yer 

Soğucak 

Yeniköy 

Balıköy 

M 3 lor• lıra ~ çivi ucscıirt 9ilıi iıı r d ıJ: rn ve :~~iıilıri mi; iç 1 n de ~ ~ 
204 215 Toplama 3G0ü 2400 180 J 5 ~ lıerneuf rençber düztni ile en yı oya ve >aya ya!/ • ~ 

Kırma it. lafl bulu rı il r. "j ~ 

258 268 Ocak 60uo 4800 360 lö ~ Fiatlan.m.ız Çok Ehvendir, Bir De- lf ! 
Balastı I! f ~ ~ 

115 » » 3uco 3600 210 ı ,~ a Deneyınız.. ~ • 
4 _ 1 _ 30~'30 fi, Saraçlar Başında Demir ve H/(davatçı ~ Y: 

--------------- j~ Hasan Cumalt ~ il 
Balıkesir Nafia ;:~ıP.t~-~~~~~~ı.P;t~~• ı 

Müdürlüğünden: Jandarma Komutanlığından: 

gı ~·••11• ' it it -~· ~··"'' 
~fi!.' 1 

' ~ ' 1 
' 
~ 

! 
' ,,cı f 

Türkiye piyuıuınrla yüksek mevl-.ı knzanm•f 
0 

' 

dünynnın en mt>şhur { [~il Mı ROl ) Kalbur fal:'
1J 

6 uffl' j 
kasının nınmuliılı olan kalhuılarından 4.5 ve n t' i 
rah bütün ve ıl.ı puçelı llıyük hEıu'atlı nıe~ıı~t ~ 
tıcar~thent nııze ge nııştır. , 

İstanbul Piyasasından yüzde yı~" ! 
mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla satı i 
maktadır. 

8
, ~ 

Bu Bir FJrsatlJr Bu Fllsat Her Z ~ 
man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirr11efl '
cilere Ehemn1iyetle Tavsiye Ederiz· l 

AHMET ve İBRAHİM CUMALI ,(1,ı, 
<;iuicifrr içinde llırdaval, [)~mir. f ıı) J. 

ıllal=emesİ Vi· Renç/Jı•r Al ' 1
"'' 1 

Altm SalL111 l'l'rl .,.~ 

l - Açık eksiltmeye: konan iş: B .. lıkeıirde Hükumet 

Konağı maliye kısmının zemin kat tavanına kadar olan 

kısmın inşaatı olup keşif bedeli 9624 lira ~6 kuruıtur. 

Vilayet köy bekcileri için bir ceket, bır pantoluo,bir 

tozluk ve teferruatından ibaret olmak üau- evvelce açık 

ekıiltmeğe konulup talıp zuhur etmemesi üzerine bu k~

rre on güa müddetle tekraraçık eksiltmeğe konulmuştur 
Beher takımm muhammin bedeli on lira üzerinden 200 
ilan 30l) takım alınacaktır Talip olanların 2 8 937 tari· 
hine mündif pazartesi saat 15 de yüzde 7.5 teminat ak. 

calarını veyahut hanka mektuplarını hamilen emnıyet 
,iaireıınde hazır bulunan komisyona müracaatları ve şart

name, ve kumaı numunelerini görmek iıliyenlerln ıhaledt>n 

~il~ ~it il ~!.,ct't!fl~~ 
~ . . . . .-----::::..:~ 

1 s~m~ Li~vi~ Kö·;o,o ~ 2 - Bu işe ait dosya muhteviyatı ıunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B Mukavele projeıt, 

C Bayındırlık itleri genel ıartnameıi, 
D - Fenni ve hususi ıartname, 
E - Keıif cetvelleri ve projeler, 
lstıyenler bu ı ıutname ve keıif dosyasını 13alıkeair Na

fia müdurlüğünde görebilirler. 

3 - Açık eksiltme 11 - Ağustos 937 tarıhine rast 

hyan çarşamba günü saat 15 te Balıkesir Nafia müdürlü 
ğünd ~ kurulu komisyon huzurunda yapılacaktır 

4 Eksiltmeye girebilmek ıçin 72 ı lira 87 kuruşluk 
teminatı muvakkatenin malı yeye yatırıldığına dair makbuz 

veya bu milttıuda şayanı kabul banka mektubu ve yuka 

rıdaki işi yapabıleceğine dair Nafıa müdürıyetınden eksılt

meden en ıoo sekiz gün evvel müracantiyle alınacak ve 1 

evvel bu daireye müracaat'arı ilan olunur. 
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sikanın veya bu ışe gırmeğe salahiyet verf'n evrakı rnüs 

hile ile hirlıkte NaFta V'ekaletinden alınmış müteahhitlik 

vesikasının ve 937 yılına a't ticaret vesikasının ibrazı 

gereklidir 
5 - lstcklllerln 2490 nuınar.alı kanun hükümlerine 

göre bu evrakı hamilen ilan edilen gün ve uatl'! Balıke
sir Nnfıa müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur. 
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l ~ 1 Depoziterleri 1 
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