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lslam Kongresi Filistinin Taksimi işi 
ni Görüşmek Üzere 8 Eylülde Bir T o

plantı Yapacaktır . 

• 
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...., Filistin in Taksimi Meselesi 

Araplar müşterek Bir 
Protesto Hazırhyorl~r 
/(lldüs MöltüsiJ İsld~ Koııgre
•ini 8 Eylülde Sam ela Topl n-

tıya Davet Etti .. 

t-ı4 
l "1 Kongresi Toplanacak 

dGa 0 ndra, 25 (A.A) - Ku \ 
--:.•n verilen bir habere 
~ "•n Ftliıtlnln taksimi 
" ••ine kartı Araplar ta· 
lıt, "'-o yapılan itiraz fili 

telde ıtrmlttlr. 
,~'-dGı müftüsü Filiıtinin 
" •tatüıünü tetkik etmek 
' k t 'dtl ' i bir karar ittihaz 

Olan Şamdan Bir görünriş 
Semili, 25 ( Radyo ) -

Hind milli komitesi toplan· 
mııtır. Konıreye milılüman 

murahbaılar tarafından ve 
rllen bir muhtıraya, bütün 
Hınt maılümısnlarmın Fills 
tin Arapları lehinde olduk· 
ları ve Fıllstinln taksimine 
aleyhtar bulundukları bildi 
rilmııttr. 

i alya 
libyE ya ask: r gönderiyor 

Londra, 25 (Radyo) - Nı 

yöz Kronik\ gazetnlne gö 
re, halya, Sicilya manavra
larında bulunmuı olan fır· 

kalardan ildslni Lıby Aya 
gönderecektir . Bu farkalar 
motorıze edilmııtir. 

İtalyanın Libyaya asker 
göndermesine, Mıs:r \'C İn 
gi tere hükumetince ıy i bir 
na zısrla bakılrnıyacağı za n· 
oolunuyor 

.\cıfdt ı.1 ir Ôlıım 

J:Jaşvekı limi - ' . 
zın Kardeşi 

öldü~. 
lıtanbul, 25 (A. A.) 

Baıvekil lımet lnönUnün 
küçük kardeıt Hayri 
dün akıam Heybe-
liadada denize girmtı ve 
bu aralık uğradıiı bir 
kalp ıektesl neticesinde, 
yapılan bütün ihtimam 
ve tedavl leıe rağmen ve 
flll etmittlr. 

llt 'beden evvel müıterek bir 

.. :::•to hareketi hazırlandığını 
~ •tler Cemiyetine bildir 
~ Gzere tddıhadı lı 
' kooıreılni toplantıya 
~ •tmııur. 
it 

400,000 Kişilik ÇinOr
dusu Taarruza Geçti .. 

r,,lı011ıre 8 eylülde Şamda 
Yete geçecektir ....... -

Yugoslav 
lrttızirO tüilandaoı istan 
~jı zirıretlerde bulun ura 

30 f trkadın mürekkep olan bu muazzam ordu PGkin vı 
Tıer çin şimalinde Jspın mevzilerineı~oğ u ilerlemeU ~ ~ir 

ba •lanbul, 25 ( A. A. ) -

'-•" l•tanbula gelen Yugoı 
-. .. ~:~ın Dubrovnik kro 
'-b u k u m a n d a n ı b u 
ı-.. •b re•mi ziyaretlerde bu· 

" lb'Aı, Dolmabahçe sarayı. 

1 

~ tlderek defteri mahıusu -· ~..: ·~-; -l,, 
6 "°'ıtttr. Japon Askerleri 

''~ lleden ıonra krovezör Londra. 25 (A.A.) 400,000 K;ı rden mürekkep 

'"lerlnden bir müfreze 

•ı, •9111ale Takıimde Cumhu 
.._

11
't l1>tdeıine çelenk koy 

""'-• ıt Ur. 

Uzak ııuktan alınan ha o er- 30 Çın fırkan Pekin ve 

lerde Tiençinin 30 kilometre Tıeoçio istikametinde ıtmale 
cenubi garbislode f iddeth doğru tlerlemektt'dir . 

Dün Şanghayın 30 kilo 
metre ıimali garblslnde ka 
raya çıkan Japon kuvvet 
lerinin g~ri pibkürtüldükle 
rini de Japon ajanaı bildir· 
mektedlr 

~ bir muharebe batlamııtır 

~ e---=rg=i=le=r =M=ü=ru=r=Z=a=m==a=-
tı a Uğratılmıyacak .. 
1~ilirı Ye~il.ti tahsiı- Bdilmamiı vergilerin tahsili 
ı için tadhirlır ahnıtasım kırırlıstudı 

l\t •b,kkuk senelerine na Onun için, Vekalet, kanun· '':il heı yılı dolduran bi 1 da mükelleflerin haczi caiz 
'~.,~ •ra~i vergi leri kanun mallarına konulacak haciz · 
t,lb, 937 ıonunda mürur lerle mürur zaRıana mani 

lı,, ~- ~ğramaktadır. Dahi olunmasını hususiıdarelere 
~11,ll ekaleu vilayet idarei· bildirmiıttr. 

Kanunevvel H37 tarihi-
•~hr ' 1)'elerlnin en mühim 
'" L ltıenbalarmdan biri o\-
'll qu • · ne k~dar vergilerini verme · edu erallerden henüz tah """ta lllerniı bulunanlarının mit olanlar hakkında ka 
~~ "zıurıanlarına mani ol· nunda yazılı taldbatm ya· 
~ tç

1
tra lazımgelen tedbir· pılması, bu suretle vergile 

' la11auım kararlaıtır- rlo mürur zamana ujratal · 
mema11 teblti edllmiıtlr. 

Şanghay , 25 (Radyo) -
Ja ponyanın ihraç ettıği ye 
ni lrnvvetler, ıehrin ıtmalin 
de iki kilometre llerlemit· 
tir. 

Çın ordulara, Japon kuv
vetlerinin ilerlemesine mani 
o!mağa çalıııyor 

Japonların, ölüm taburla· 
rı diye andıkları kıtaat, hü 
cum vazlyetfne geçerek ba 
zı yerleri l§gal eylemiılerdir. 
Bu urada Çın ordusu, ce
hennemi bir alf"f açmıı ve 
fakat buna rağmen ricata 
mecbur kalmııhr. 

iki kuvvet araaında bllt· 

lıyao muharebe, aaatlerce 

de• ... •llalt •• Çin kıtaa. 

. .............. 

l!tiy11k Şej Alaltirk 15 ·Yıl Önce, Taarr11zdan Euvr.l Kıtaatı 1iflfş Ediyor 

_. ••• ~-················ ~6 Ağustos 1922 •• ••••••.•..•.•••••••••• 9\ 
• • • • 
; Kahraman Türk Ordusunun Bü- ı • • • • 
5 yük T aarruzuBugün Başlamıştı. i 
• • . ,..... . 
i ileleoet hür yaşamak için an~ içen va en büyüğünün ırdmdan, onun izinden kasın ! 
! bütün Tür~lu~ cihana hayret veren emsalsiz ayatlamsmı 15 sena evvel bugün yaptı i 
• • : 15 Yıl önce bugün ka hraman Türk ordusu; Atatürkün yükıek kumanda11 · altın· : 
: c!a hür ve mlstakil bir vatan yaratmak için büyük bir aavaıa giritmlştl . ; 
• t • • lelebet hür yaıamak için and içen ve en büyüAünün ardından, onun izinden • • • : koıan bütün Türklük cihana hayret veren emaalıh: ayaklanııanı bugün yapb . : 
: Yokluklar, mahrumiyetler içinde kazanılan bü1ük ı.afert, bu saferi talclp eden 1 
• • • uyı11z tnklllplarla y~nl baıtao kurulan Türk yurdunu ve nihayet bu ıftnk6 • • • : mevcudiyetimizi 1922 yılanın 26 atuıtoıunda kazandık. 1 
: Türk orduıu dOnyamn ıayeı tle ıelimladı~ı en u lu dehasının kumandası altında : 
• • • usırlardanberi devam edip gelen felaketleri, ıstıraplara sünaüslyle bugün devirdi. • • • • 
: Mehmetclğln yumruAunu yiyen bu "dün ., bir daha hortlamıyacaktır. : 
: 26 Ağustos 1922 de en büyüğümüzün yaktığı, ıönmlyen ve ı&nmiyecek olan : • • : istiklal meıaleııl yurt ufuklarını en gür ıııAyile aydınlatıyor. ; 
: BOtün Türkiye 26 afustos 1922 JI, bflyülr taarruz ıününün yıl dön6münü bu : 
: ıonıuz ıtık lçlnde kutlulayor. ; 
• • : ** : : 15 Yıl önce bügün mukaddeı davayi batarmak lçtn at~ıe ve ölüme atılan kah- : 
: raman ordumuzu, onun değerli kumandaolarnnı, tarihin en eıslz dehaaı Ataltbkü, : 
• • : kurtulut yolunda can veren ıehitlerlmlzi ıaygı ile ıellmlarız. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mısır 
Krıh nisaıdı evlenecek 

Kahire, 25 (Radyo) · Kritl 
Faruk un Prenses Zülf inıızla 
nlşanlandıiı hBkkındaki reı 

mi teblıt bugün intıtar et· 
mfftir. 

Düğün, 1 g38 senesi Nisa 
nıoda olacaktır . 

Valimiz 
Sındır gıya 
Gidip geldi 
Vatı ve C. H. Partisi bat· 

k8nı B Ethem Aykut dün aa 

b ah nafıa müdürü ile birlik· 

le Sındırgıya gitmiş ve ge · 
celeyin tekrar ı ehrimize dön· 
müıtür 

tının ricatı le nelicelenmiıtir . 

Cephe, cesedle rle dolmut 
bir vaziyettedir. 

Pekin, 25 (Radyo) - Sa· 
har cephesinde baıhyan mu 
harebeler, §iddetle devam 
ediyor. 

( Sonu lçlDci ıayf ada ) 

Meçhul T ahtelbahirin 
OssüHangiAda? 

isponyol gemilerini Çanalkale açı~lırrndı baıuın tah
tel~ahir hidisısine göre yabancı aıztelır neler yazıyor 

Mornlng Post gazeteıi, di

yor ki: 

.. lspaoyol hGk6cnet gemi 

lerine Akdenizde yapılan 

hücumlar dolay11ile, Valin 

ıiyadaki 1 Milli Müdafaa ko 

mıtesi) denizaltı gemilerine 

karıı·müdafaa tçtn buıuıi bir 

f ilotili teıktllne karar ver· 

mittir 

Ayni zamanda Vallnılya 

hükumeti lspanyol ticaret 

gemile rine yabancı gemilerin 

tecavüz etmesi keyfiyetini 

Mıllet l er Cemiyeti nezdinde 

azami ıtddetle protesto ede. 

c ekUr. 

Deylt Telgraf gazetesi , Ça 

nakkale açıklarında harelcit 

ya pa n tahtelbahirin lspanyol 

ü slerine men~up Hİ tahtel 

babiri olamııacaiı yolunda· 

ki kanaatin gittikçe kuvvet
lendığıni yazarak ıunu diyor: 

.. Mevzuubahs tahtelbahl· 

rin üssünün, on iki adalar · 
dan birinde olman ihtimali 
artak açıkca il~rl ıürülüyor. 

Rotari Kulüp 

Kulüp azlsı iimanlar isti
faya mec~ur ediliyor 
Berlin,25 (Radyo) - Ber· 

linde mütetekkil olup, ltal
ya ve lnııltere krallarının 
ve daha birçok b6yük ıah
sl yetlerhı mukayyet bulun. 

dukları (Rohıri kul6p) de 
aza olan Almanların, 31 
Blrincikinundao evel tama· 
men istifa et mit bulunma· 
ları, Almanya Dahiliye Ne
areu.lea illa edllmlfUr. 



SAYFA: 2 

"Su 1 h P re n si p 1 e r i 
Ve Hakikat..,, 

ispanya harbini önlemek için alman tedbirlerin netice
sizliiini gör~ü~ten sonra Uzak Sark ihtilaf mm ~ütün dün 
yıyı fıll~ııa sOıüklemiyeceöina kimse teminat veremez 

Amerika Birleıik devlet · 
lerl huiclye nazırı Hüllün 
16 temmu~da aazetelere 
yaptajı beyaoat etrafında 
beynelmilel icmal k11mında 
"ıulh prenıipleri ve haki 
kat,, baılık1ı ,öyle bir ma · 
kale neıredilmektedlr: 

•ftpanya ve ıtmali Çin · 
den alınmakta olan haberler, 
iıttllcaların hükGmran bu 
lundukları her · iki mıntıka 
da yeni büyük hi.dlıelerlo 
tevlit etmekte bulunduiuna 
delllet etmekte•Jfr . Alman 
ve ftalyan orduları merke 
ze cephelere 1evkedtldlk· 
lerl ayni ıan ve ıaatte, Ja 
pon kıtaatı da Beynlp ha· 
vallılnde temerküz ettiril
mektedir. Alman ve halyan 
tayyareleri bitaraf ıemlleri 
bomdardıman ettikleri ayni 
1aatte, Japon aekerlerl de 
Şanıhayda ve dlier Çin ıe· 
htrlerinde yeni yeni fesatlar 
çıkarmaktadırlar. Yazık ki 
harbi k6rOkleylcl .ve hazırla 
yıcıların bu önOne geçil· 
mez f aallyetlerl karımnda 

ıulh taraftarlarının hayret 
edilecek patlfllfl ve çekin 
ıenllli ı6r61mektedir. Eo 
iyi dütünce ve prenılpler 

daha hi.la tatbik mevklfne 
reçlrllmektedlr 

Bu hazin ah Yal ve keyfi 
yet, halı hasırda HOilün 16 
temmuzda yaptığı beyanatı 

netlceılnde tezabQr eden 
vaziyet ile tuvlr edebilir ., 

Muharrir bu noktada Hül . 
lün beyanatı Sovyetler bir· 
ltilnde na11l bir ıamimlyet 
ve takdirlerle karıılandıfı, 
Lıtvlnofun verdiği cevapta 
mezk6r beyanatta mevzuu· 
bahı prenıtp1erln baraıının 

mOdafaa11 için ahnacak her· 
hanıt bir pratik tedbirlere 
lttlrake hazır bulunduiu 
hakkında mütaleuını ıert 

ve Hüllün beyanatına 37 
devletin ta nlpkl r cevaplar 
verdlil halde Almanya. hal 
ya ye Japon gibi Oç devle· 
tin cevap vermekten çekin· 
diklerini kaydetttlcten sonra 
makaleılne. ıu ıuretle de
devam etmektedir: 

"Bu vaziyet karıııında 
ı6yle bir ıual varit olmak· 
tadar: Barıı prenılplerlnln 

hayata tatbik edtlmeıl hu 
ıutunda ne ılbl tedbirler 
alınmaktadır? . Cihanın en 
büyük devletleri, dünyanın 
herhanhl btr köteılndeki 

ha.mene ciddi harel<i.tt yal 
nız bu harekat ıahaaının 

komıuıu bulunanların değil, 
bütün memleketlerin men· 
f aatlerlne dokunmakta ol
dntunu arzetmektedirler. 
37 Devletin ftklrl de bu mer· 
kezdedir Hal.bukl 6ç illi· 
lacı de-.lettn "haamane ciddi 
harekltı,, hiçbir maniaya 

maruz kalmaksızın inktıaf 
etmektedir. Nüfuz ıahibt 
hük6metlerden biri, beynel 
mtlel taahhüdata hürmet, 
beynelmilf'I hukuku takviye 
taraftarı bulunduğunu Ye 
iktitadi emniyeti temın edl 
el tedbirlere tadık kahndıiı 

blldirilmektedir. 37 Memle· 
ketin hükümetlerı bu pren · 
ıipleri tamamiyle tasvip et 
mektedırler. Lakin üç i&tıla· 

cı devlet en mühim beynel · 
milel taahhüdatı ihlal et 

mekte, beynelmilel mukave 
leleri hiçe saymakta ve bey· 
nelmllel ticaret yolla rmda 
kouancaema harekatı tertip 
etmektedirler. Bu 8Öyledık· 

lerlmlz de zerre kadar mti · 
baliğa yoktur. Bu yapllğı

mız mukayeıelerl dijer bir 
çok misallerle tevıl etmek 
kabildir. 

f atlet diplomatların attık· 
ları her adım, Japon emperya 
liıtler lnin yaptıkları her he· 
yanat ( dekllraeyon ), barı 
fln takviyeıi hakkında Hül..
lün beyanahnda arzolunan 
prenılplerle taban tabana 
zıddır Her yeni gün, Hül· 
lün "haamane müıademeler 
vuku bulan veya vuku teh · 
hkeei mevcut herhangi bir 
vaziyet, bQtOn milletlerin 
hukuk ve menafiini halel 
dar eden veya ciddi ıurette 
haleldar edebilecek vaziyet 
demektir" yolundaki ıözle · 
rini teylt etmtktedir. ArtJk 
baılamıı bulunan lltiİlnın 
bütün ıulhperver memleket 
leri tehdat ctmeıi gibi en 
bQyük fakla, ne bir ademi 
mOdahale eöıterill ne bir bi · .ı 

taraflık dünyası ne bnbuı 

ihtila l edıciler üzerfnd her 
hanıı bir hakkın ta nınmatı 

gibi bir proje ve ne de isli · 

licılıuıo harekatta bulun 
dukları havalilerln teıir ıa 

halarına taksimi yolundaki 
bir teıebbOs rieğ ıtırebil t r. 

lhulalcilerin lngiliz gemile· 
rine yaptıkları son hücum 
bile bu haktkatı lıbata kafi 
canlı bir miaaldir. Bütün 
bu paktlar bu kadar aıikar 
olduiu halde, lıtlllcılar ken 
dt yollarında beynelmilel ka 
ti manialara tesadüf etme· 
mektedirler. Onlarca devlet 
ıulh iıtedifl halde, üç dev 
let zorla onları harbe ıok 

mıya uğraııyor. Doğrudan 

doğruyl\ gözünün içine ba
kılmuı le:ıımgelen hakikat 
tıte bu merkezdedir . Barıı 

prenıipleri utrunda prfıtik 

mücadele yolu , ancak mev· 
cut paktlara doğru kıymet 

biçmekle açılabilir Litvinof, 
Hfillün beyaaatına verdiği 

cevapta. Sovyetler Birliği 

barıf prenıipleri etrafında 
yalnız propağanda yapmak· 
la kalmayıp ayna zamanda 
Amerika Birleılb.. devletleri 
hükümetı ile Sovyet hüku 
metl araunda tam bir mu 
tabakat mevcut bulunan 
mezkur prensipleri hayata 
tatbik bile etmektedır Um 
um barıı prensipleri hakk· 
ında1'1 beyanat pek büyük 
kıymete malik ve her türlü 
dikkate layık iıe d~ . lakin 
yalnız böyle bir beyanath• 
bulunmak kafı değildir . 

Daha mühimi varsa , o da 
barıı prensiplerinin hayata 
tatbiki için prlltık mücade 
lenın yapılmasıdır .. 

f lzveatlanm yine aynı 

TORKDILI 26 A~USTOS 937 ,,,,,. 

iliMiZDEN HABERLER , , 
Kadın iple Na·sı1 Dör Has anın Tifolu 

1 mu s .. 
Teyzesini evvela bir arkadaşile geceleyin kahveye gö

türmüşl sonra orada üzerine hücum ttmiş .. 
Susağ1rlığın Çamlık kö· 

yünde oturan Ziya adında 

bitinin ıeyyar manifatura· 
cıhk yapmakta olan 65 yaı 
ılarındakl teyzesini boiarak 
öldürdOğünü ve ıonra aya· 
tına t&f bağlıyarak Ergili 
köyilnün Göldereılne at 

tığını yazmıotık . 

Bu, tOyler ürpertici cına -
yetin tahktkahnı yapan Sı · 

nilıhasında Sovyetler Birliği 
müdafaa halk komiseri Sov· 
yeller Birl iği Maretalının 
145 ve 146 numaralı emir 
nameleri neıredt l mektedir 

10 Aiuıtoı 1 H37 tarih ve 
145 numarala emirnamede, 
Kızılordu ve dahiliye halk 
komiaerlığlnin ve dahili mu
hafız kıtalarda muayyen ae 
kerlik müddetlerini ikmal 
eden efrat ve küçQk zabıta 

dan 1933, 19.; 4 ve l 935 
ıenelerinden askere alınan · 

larla ihtiyat za bit unvanı 
kazanan 1935 ıeneıi kurra · 
!arından alt tahsillHer ve 
1935 ıenee nde fi loya hiz· 
mete alınanların te rhlıderi 1 

teorinlevvelden 30 ılklcanuna 
kadar ikmal edllmeıi emro 
lunmaktadır . 

1 O AAuıtos 1937 tarih ve 
) 46 numaralı emirnamede 

18e, 1936 senesinde asi< ere 
çağrılmadan kalan 1915 te 
vellütlerle 1916 levellütlerln 
cümlesinin ve aekerliae çağ. 

nlmıı müddetleri geçmiş da 
ha YBth bütlin vatandaıla 
rın ıilAh altına alınması ve 
evvelce tecilden jıtif ade et 
mıı l 9(f7 tevellütlerin ise 
silah altına alınmaktan mu 
af tutularak birinci nöbet 
thtiyatl\ tıevkleri emredtl 
mektedlr * Sovyet ler Hirlığt t l e 
Arn~rlka Btrleıik devletleri 
arasında radyo rabıtuı: 
"Ant 25 ., markalı tayya· 
renin kahraman rakiplerinin 

uçuıları eınuında Sovyetler 
Bırllği ve Amerika devletle· 
ri arasında iki taraflı radyo 
rabıtası teala edilmittl . Sov 

yetler Bırllği Posta Telg 
raf ve Telefon halk komlıer· 
liği Amerika Bırletlk devlet 
leri ile Sovyetler Birliği ar 

asında n,untazam radyo -
telefon rabıtaaamn teslııi ha 

kkında Amerikan ·ı elgraf 
telefon kumpanyaaı ile mü· 
zakerelere baılamıı. Btrkaç 

gün mukaddem Amerikan 
kumpanyıuından, Moıkova 
Neveork ve Moıkova Pa 
rhı · Nevyork arasında doğ 
rudan doğruya radyo tele · 

fon rabıtatımn kurulma11 
yolunda tecrü~elerin devem 
eltirilmeıi rica edılmit Bu 
tecrü~elerden ve bir takım 
teknik mesele ler anlntıldık 

tan ıonra tuıfeler ve yeni 
radyo telefon hattın ı n tıtiıı 

mar tertibi hakkında t1nlaı 

ma itlerine baılane cafı ka· 
rara ahnmııtır. 

ğırcı jandarma karakol on 
baıısı Arif hadi&eyi tefcr · 
ruatile meydana çıkarmağa 
muvaffak olmuıtur. 

Ziya, Ergili köyünde kah 
vecilık yapmaktadır. Bu 
adam evvelce l 40G lira ka· 
dar ödünç para aldığı ve 
daha haylic~ paruı bulunan 
teyzesi Eımayi öldürmeyi 
ve bu suretle onun ıer 

vetfni ele geçirmeyi aklına 

koymuıtur. Bu ııte kendiıine 

yardım etmek üzere ayni 
köyden Ramazan oğlu Şa · 
ban adında birini de elde et· 
meie muvaffak olmuıtur. 

iki arkadaı ıeyyar mani · 
faturacılıkla metııul bulunan 
ihtiyar kadını öldüı mek için 
bir plan huırlamıılardır 

Bu makıatia, bir gün Ziya 
ve Şaban Eımayi her nuılta 
gecel eyin '-< ah veye getlrmit· 
ler ve burada üz.erine hü · 
cum ederek zavallıyı iple 

botmuılard1r 

Sabaha kar~ ı •:eıedi bir· 
çuval içine koyara k birlikte 
G61dereıl kenarına kadar 

getlrmlılerdtr . Burada kadının 
ellerini . ayaklarını ve boy
nunu iple 11m11kı sarmıılar, 
ipe büyük bir taı bağ 

lamıılar ve ceıedt ıuyun 

derince yerine ~tmıılardır. 

lkı arkadaı bu cinayeti it· 

ledikten ıonra ortadan kay 
bolmuılarsa da veka ortaya 
çıkınca her ikisi de yakalan 
mıılardır . 

Suçlular ı n, kadıncağızı öl · 
dür dükten sonra aldıl<ları 

külllyet ' t miktardak i para 
ile derenin Hzler ı • ıı ruına 
sakladıkları bazı ~fya da 
meydana çıka rılmııtır. 

• = ..... rucıı ...... _ _,,_ 

Temizlik 
Yapa)·ım 
Derken 
Evini Yaktı 

Balyanın Semiz köyünden 
Nuri oAlu Ahmet evinin et· 
rafında biriken gübr~leri te 
mizlemek makaadil~ yak · 
mıştır . 

fak at bu ate§ büyüyerek 
kendi evi ile kardetl Hasa 
nan evinin de tamamen yan 
matıına sebep olmu, tur Yan· 
gın bu ıki ev yandıktan ıon· 
ra ıöndürül~bılmııtır . 

16 Yaşmdaki ser~os ya
~alandı 

Anafartalar mahalleıinden 
Ethem oğlu 16 yaıındaki Hü 
ıeyın ıerhoı olarl\k yakııık 
almıyacak şekilde dolaıma· 

ğa baılamıgtır. 

Bu ıırada Dinkçiler mıı 

hallfllsl bekç/11 Emine de ha· 
kuet ettığtnden her tkl ıu 
çundan dola yl yakalanmıı 
tır. 

Olduğu Anlaşlldı .. 
Hastalardan biri öldü. Dünde löretçiler mahılla -

sinde sü~~eli ~ir vata tes~it edil~i 
Şehrimizde dört ıüpheli 

ttfo vakaaı görüld6ğ(lnü yaz 
mıttık. 

Yapılan kan muayeneal 
netfcealnde bu haatalarm tifolu 
olduiu ta hakkuk etmtıtir . 

Bu dört tifoludan biri o lan 
Kasaplar mahalleıinden 16 
yaılarmdakl kız çocuiu dün 

# E' 

bu yüzden elmüıtür. 

Börekçiler mahalletlO' 

d ufo den bir çocukta • 
ıüphe edtldtğinden dOD bll 
evde de Sıhhat müdürlnfClll 

bi bll ce tertibat alındığı gi 1 d• 
eve yakın evlerdekılere 
mecburi atı tatbik edılrolf 
tir . __, 

c 

Ticaret 
Odası mümessilliği 

~aza~a olaca~ 

Hırsızf ık 
her Yakasını 16 yış'ırııi~ 

Sındıraıda bir ticaret oda· 
11 mümeatllifi teokil edile. 
cektir . Bu kazada ticaret 
oda11m temsil edecek mü · 
me11ll aza seçimini yapmak 
üzere T(caret ve Sanayi Oda· 
sı Batkltibl B. Ekrem Çavul· 
dur dün Sındırgıya ıltmlıtir. 
Tfcarel odası müme11illlil 
bu teıekkü lün bulunmadıiı 

dlier kazalarda da kurula· 
caktır 

==- .. 

Pamuklarda 
Göriilen 
Hastalık .. 
Pamuklarında haatalık gö· 

rüleo Seyhan ve lçel vilA· 
yetlerinden, pamukiarında 

hastalık bulunmıyan ve bll
ha111a Eğe mıntakasına g<ln· 
derilecek pamuk elyafı ve 
diğer akaamının Menin fü · 
migatuarında fenni temizliğe 
tabı tutulma11 hükOmetçe 
karar altma alınmııt ı r . 

Buna raAmen hutalık Ga· 
zlantep pamuklarına sirayet 

etmiftir 
Diğer taraftan yapılan 

kootrollerdan da diğer pam 
uk mmtakalaranda hut'llıklı 
pamuğa tesadüf edilmit ve 
bütün memleket pamukçu 
luğunu tehdıl eden bir va 
ziyettn mevcut olduğu ıö 

rülmüttür. Ru arada temiz 
yl!rlere temizlenmemlt pam 
uk tohumu ithal edıld l ~i de 

anlaıılmıotır . 
Bu vaziyet kc.uı ısında d ev 

let gümrük teıkılatını scf er 
ber etmiye karar verm ıt ve 
ııddetll bir tamim yapılmıı 
tır Tamimde, pamuk hasta 
laklarının sirayetini men için 
alınan tedbirlerin yerıne ıe · 
tirilmesinde en ufak bir fh· 
mali~ görülenlerin en tiddetli 
cezaya çarptırılacağı blldiril· 
mektedir. 

Polise ~akaret ve tecavüz 
Dün gece Kayabey mahal· 

leıinden kahveci Ali oğlu 

Mehmedin ıerhoı olarak Halk 
evı ıle Şehir Kulübü aratın 
da ba~ı uygunıuı haraketı 

görülmüş. bu ıırada buna 
mani olmak iıtt yen polh 
Edibe hakanl!tte v~ tt-ca vü:ı· 
de bulunmuıtur. 

Suçlu yaka lanarak 
yeye vertlmlıUr . 

adli 

çocuklar yapmıı 
1 

Eıat bakka1tyeaine e•'' 
ki gece giren bazı ktdl~~ 
lerln elli lira kadar ufalı1 
parayi çekmeceden aldık;. 
rını yazm ııhk Yapıl•" t•

1 b 1 e kikatta Gündojan rn• • 
1 ılnden Nazif oğlu 16 1••;ı1 

rındakl faytoncu Cill d 
1 

Jle Aygören mahalletfl1 ~I 
Adem oğlu 13 yaı1arıod• .... 
Mehmedın ve . SakarJ• 

0 
l&J 

hallesinden lbrahf rn lb" 
16 yaımdaki Mazluınuo 1 
h1r11zhta yapt1klara aol•f' 
dığından yakalanrriıılardır 

-
Dükkindan 4 liı a çılıa~ı~ 

Oruçgazi mahalleıtnd• o~ · 
mail oğlu ıekerci Saidln ddıl' 
kanandan dört lira çahO ~el' 
haber verildıitnden tahkl 

baılanm ııtır . 

-•4l ı ..,..a. 

Sumerbanlı 

f abri~ılan için uıtı 11 

memur almacı~ , 
, ... aJ 

Sumerbankın, dl 1~., 
boıluğunu doldurmak ti~ 
memur alacafını yasrnıf ı 

rl•' 
Sumerbank bu merrı" d' 

d et' llıelerden pek lyJ er , 1,. 

çıkmıt gençleri irntıh•" dt 
el•' 

ve t yi tlıe orta derec ft•"' 
mezun olanları da ırrıtl 

11
• 

bıJ 
tabi tutarak alacak ve ,,,e 
lara namzethk mnddetl 80· 
bir ecnebi lisanı btlir•e "' 
bılmezlene 70 lira rne•f 

rilecektir . ti' 

Sumerbank ayrJC• f 
f•b' 

ıon yapılmakta olan •' 
kalardan Malatya beı "' 

iplik fabrika11 için u•~ a• 
usta muavini yetııtirrr>t IJ" 
ere 48 genç alııcaktı'· .,,, 

rrıe:ı 
gençler ilk mektep k -1t 

ları araıından ııeçilece ,ri 
k ., •• 

Kayıeride altı aylı d ti"' 
· od e ve ameli bir staJ rll ,ıt• 

tibi tutulacaktır . O :ı;artl efe 

kadar Malatya f ebrtka•• r •'"y ikmal edilecek ve bu e 
0rı1 

ler stajlarını bitirince 

verilecektir. 
-~ -

Balya Kayma~ımı t4•~ 
Baly" Kavmak 1111 Bu"'" 
O rrı"' kı neyler dün 

ıehrlmlse ı•lmttll' · 
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BaJ>ük. 
laf ere 
~tılan 
ilk adım 

• g 

2~ Ağustos. 
S '-Unan ordusunun ıanla 
""ary 

10 a muharebeılnden 
llra t htlt larruz edecek bir 

Yo kalınamıı. ancak Af 
ce rıh ve Kütahya ara11nda 
trtıp e tutarak yerleıebil · 

iti. 

bii l\trııBında ki maneviyatı 
•e )lllc.. Yurt iç ın , &ancak 

tıı!•tıldU için çarpıımaktan 
dur 'Jao ıenç orduya kartı 
~I •bilmek için büyük tah· 

"1tt ~ 1 <>rd 
1 

Yapmıı, hltta nılllz. 
llrı'\arı cephe müteha1111· 
b ar af ından tetkik edilen 
u lthk tıı hnat aralanlar anla-

lll ıenç Türk ordusunun 

11,llterrıadi 6 ay çalıımaları · 
öıı/'lrnen aaraılmıyacağı 

l:S •ürOlmnıtü .. 
dog u kanaatın ne kadar 
'1.ı ru olduğunu Türk ojlu· 
"e~ kı11 bir zamanda kuv 
tııı ~e lzmiyle lıbatını yal· 
da lıler değil, cihan ıör · 
k ~ Ve taıırdı. Nete 
~~ ı 922 yıltnın 26 

ıı\lat 0 t6 •unun ıabahı henüz 

0._lleı do§madan , alevli bir 
llUtı 
lıtı~ı{'Yındao fırlomıı gibi , 
tıııd l Ve hürriyet için ye 
~ Len farlıyan kahraman 

tqlll 
lıtu etcikler 6 ay denilen 
k,,,~t bır zamanı o kadar 
ı11, llııttı lo .. Duyanlftr 
~llıaı görünüyorlardı . 

bı, tt kat tel örgülerle bin 
de,,Çeııt harp sanatına bağ 
'oı. •eler, büyük gayretlerden 

.. ,. Ü 
tellh v cuda g~tirileo o 
~, e, btnlerce yıllardır aa 

'l!'b"kta daima önde yol 
'r\l,~ lenç Türk ordnsu .. 
1 ~ un bağrından f ıtkıran 
'it, "•tııf a Kemal } ordusu 
"-•t ''at içeri•inde parçala
~'lbı 'llllıttar . Yurdumuzun 
d,, Ankara .. O zamanlar 

b 
atı, u

11 
Çatma telıizleriyle 

)'r~" dünya milletlerine ya 
tı 1 " erı hayretlerle karııla 
ıor 

Ofl ' farkın arslanı Türk 
~ita~ f ttduııtafa Kemal J jnfn 
tı,1tıde 0 nun yaratıcılığı kar · 

~''ek a Akdenize iniyor di 
b1ı çırpınıyorlar, bir türlü 
'dtephenln yaralııını haı.-

'llıf 1 d ~6 Yor ar ı .. 

l~,k Aaustos 1922 günü 
'ltı, 'hillcttnin büyük zafe· 
t'ıtlı attı~ı ilk adaman en 

() RÜnüdür 
hg,. •dırn .. Bugün atılmıt 

a d 'il, urnıamıı 15 yıldır ile 
tlbı~'ktc 15 yıldır dünkü 
t,d "Yretlerle kartılanmak 

it. 

6ıı1 
1'e b ere ne mutlu . Bizlere 
Ô~I 6Y6k kuvvet deiil mi .. 
l>11~1 1 •e bugünün yarattığı 
lık tıpınara, Baıkumandan· 
~tllı~~h~reb esını ( Mustafa 
)'lı ] ıavatını unutmı -
~ıllt O günü her zaman 
ltıkı,~~ daha Ültün cookun 
~llt ka kutlıyalım Bizden 
d " 1 l 'trı, nesi bunu görmelt 
~'Ilı "•ndak ı Cumhuriyet 
ı, na h 
""•lıd as b ir imanla aşı 

•r. Atılıyor da. 

t 
M. Ali Kayman 

• ~ ~·'"<a!ıec~ı--

I~ Pa~aı ~oüıdına saımi& 
h. tty k .. ,ıı, or un Deksit nıec 
~I ''nd '"d a okunmııotur Long 
:ık ltd~ trıukım Vıly c.m De 
Ott. 1 bir adam emlak 
~ .. ,1 t ' 
"il b rntı . Birçok evler 

•ı,k lrtsını baıtanbaıa pa
~, ı:alcet kaiıdı ile nrmıı 

' 000 dolara •atmııhr · 

TORKDILI 
• as EL z a 

* -~ı -*i'f• 

ÇOCUK 

* 
Uzun müddet, evlenmiyc 

ceğlne dair yemin ettikten 
sonra .. Jacque,, birdenbire 

f ikrlnl def ittirdi. Bu ani 
f ıkir btr yaz gOnü ona, de
niz banyoaunda aelmiıtl . Bir 
sabah. kumlar üzerine uza
nıp, denizden çıkan kadın 

ları seyrederken küçük bir 
ayak zarafeti ve locelijiyle 

dikkat nazarını çekmitti. 
Gözlerini daha yukarılara 

kaldırdığı zaman ıördüiiı 

ıeyle·, onu cezbetmııtt. Bü · 
tün bu ıahıiyetlen evvell 
ancak topuklarla, ihtimamla 
kapanmıı bornuıun içine 
gömülmGı bir bat g8rebili · 
)·ordu. Genç erkek için, bir 
az ıefib ve hasaaıltr der 
lerdl Evvela ıekıldekl bu 
aüzellık onu esir etti; göl
lerdeki ıazlar kadar taze ve 

basit olan ıenç kızın zekl 
ve sevimliliği onu k~ndiıtne 
bajladı. Ailece tanııtıktan 

ıonra çılgın bir i.tık oldu. 
Sarı kumlarla örtGlü uzun 
plajda, uzaktan "Berthe,.yi 

gördüiü zaman eı.çlarına 

kadar titrerdi. Onun yanın
da dılııt7. kesilir, kulağındaki 
uğultu, kalbindeki kaynaı 

ma ile düıüomeğe bile muk
tedir olamRzdı, zihni altiht 
olurdu. Bu acaba bir aık 

mıydı? Runu ne biliyor, ne 

de anlıyabillyordu; yalnız 

tarar ettiği bir şey varsa bu 
genç kızı kendisine hayat 
arkadaşı yapmak lstemesty· 
di. iki tarafın elıf'veyni 
uzun müddet tereddüt ettiy 
ıede, uzun süren israrların 

sonunda razı oldular Onun 
bir metresi var deniliyordu; 

e•ki bir metrf'ı, koptu zan· 
nedi len eıkl bir zincir, ay 
rılmıyan eski bir baf vardı . 

Bundan baıka, dudaklarına 

hakkına verip geçen bütün 
kadınları zaman zaman sev· 
mitti. Fakat bundan sonra 
hayatını jntizama koyup, 
evvelce uzun zaman birlikte 
yaıadığı kadını bile bir defa 
olsun görmemefe karar ver 

miıti. Bir doıtu bu kadının 

pansiyon itini halletti . ~ Jac· 
que.. pansiyonun parasını 

muntazaman veriyor . ona 

dair bir kelime konuıulma · 
tını istemiyor, ilmini bile 
unutmak istiyordu 

Kadın, hiç bir zaman 
açılıp okunmıyırn mek 
tupla.r yazmakta devam 
ediyordu. Genç, her 
hafta zavallı metrukün ya 

zmnı tanıyor, hiddetle zufı 
yırtıyor , içindeki kaaıdı açıp 

günahlıuına dair bır satır, 

bir sahrcık bile okumadan 

yırtıp atıyordu 

Onun 11ebattna inam! 

* 
ıabah kalpleri ıçın aıiı: 

olan, bfrbirlerlnı tik aörüp 
ıevdtkl erl p laja aldeceklerdl. 

Gece olmuıtu; büyük aa· 
londa dansedlliyordu. Büyük 
bir yumurta aıbı tavanda 
asılı duran renkli lambanın 
hafifçe aydmlftllıiı Japon 
iti süslenmlı. bir kenara çe · 
ktlmit bat baıa konuıuyor 

lardı İlkbaharın ıtır la dolu 
ılık hava11, yan aralık pen · 
çereden jçerj kadar uzana 
rak çehrelere bir ferahlık 

veriyordu. Birbirlerine hiç 
bir ıey ıöylemtyorlardı Yal
nızca, avuçları içine aldıkta 
rı ellerini kuvvetlice sıkı

yorlardı Genç kız hayatın

daki bu değlıiklikten t•ıır · 

mıı gibi müphem bakıılar!a 
mQtehayyirane l-ıtkıyordu 

Daima müteLeuim, heye· 
canlı, sevinçle o çılgına 

dönmüf, fakat aynı zamanda 
aflamağa amade bir hal 
deydi Bu hidtse ile bütün 
alemi deilımtt hiueden 
aeoç kızın bütün vücut ve 
ruhunu tatlı bir üzüntü is

tila et1T ifti. 

Genç damada gelince: 
M ü t ~ b e s s i m bir çeh-
reyle m(itı·madlyen ötekine 
bakıyordu; konuımak iatiyor, 

fakat ıöylfyecek bir ıey bu
lamadığından bütQn ihtira 

aını parmaklarına vererek 

kuvvetle onun ellerini ıukı· 

yordu. Zaman zaman "Bert 
he!,. Diye mırıldanıyor, her 

defasında da genç kız gö~ 
lerinl ona doiru kaldırarak 
ürkek bakıılarıyla tatlı tatlı 

bakıyordu; bir dakika birbir· 

lerinl sü7.d0kten sonra ba -

kıılar yine önlerine dütü· 
yordu. Konuımak için hiç 
bir söz bulamıyorlardı . On· 
ları yalnız barakmıılardı 
Ara ııra danseden çiftlerden 
bazıları sırlarına ıahit ol 

mak ister gibi dikkatle ba
kıp geçiyorlardı Yan kapı -
!ardan bıri açıldı , hizmetçi 

il 

ltalyan -Tayyarecileri ~azandı~lan 
mü~af atm 3 O O bin fran

ğım terk etliler 
Parlı, 25 (A.A.) - hroı; 

Şam - Parls yarııını ka 
zanan İtalyan tayyarecileri 
buıılin ö§le yemeğini ltnlya 
sef arethaneslnde yedıkten 
sonra Franıız tayyare ku lü
büne gltmlılerdlr . Klüpte ya 
pılan ıamlni meraaJm eına · 

11nda hava nazırının mü 
messili · yarı§• kazanan üç 
tayyarenin mürettebatına üç 
milyon franklık mükafat 
vermtıtir 

Miralay Rıseo teıekkür 
ettikten son~a ltalyım tav 
yarecilerlnin bu mebla~dan 
300.000 frank1nı (Kırık Ka 
natlar) ismindeki tayyareci 
lere yardım cemiyd•ne terk 
ettiklerini bildirmf~tlr. Bu 
hareket hararetle alloşlan 
mııtır. 

ıng-ıitere 
Hariciye ve müstemle~at na
zulan londraya dönüyorlar 

Londra. 25 (A A.) Si 
ya si mehaf tide tebarüz ettiril · 
diğine göre baıvekıl Çem 
berlaynın bir iki gün kal 
mak üzere Londraya avdeti 
umumi slyad vaziyetin fena 
inkııaflarını gösteren bir de· 
lil gibi telakki olunmamRlı 
dır. Çemberlftynln bu avdt.>. 
tinin sebebi kralm misafiri 
olarak Balmoral şatosuna 

gitmeden evvel dahili ve 
harici vazivf't hakkında ms · 
lumattar olmak arzusudur 
Çemberlaynın Londrada ka· 
lacaih bu iki gün esnasında 
hiçbir kabine toplantısı ya
pılmıyacaktır Nazırlar ara 
sında yalnız Eden ve Lord 
Hallf aks , bu haftanın ortala· 

rına doğru Londrftya döne 
cek1e-rdlr. 

Musikiden 
Nas il istif a~e edilir 

Holivutun methur orkest
ra sef i Leopold Stckovski 
orke•trasını çalııtırırken bü -
yük oparlör bulundurur ve 
bu suretle ta bli ıes1erl daha 
ziyade gü~ellendlrtr. Seıtn 
bu güzelliği elcran üzerine 
ak11eder Bugün Deana Dur 
bin Adolf Menju ile çevirdi· 
ğl ynz erkek ve bir genç 
kız musiki filiminde bir yıl · 
dız olmuıtur. Buna sebep 
aari makineleri reddetmeme · 
si, bilakis yeni fcadları ka 
bul ederek unat ihtiyaçla 
rının intibak etmeııini bilme
ııldir Sanatkar ıöyle diyor: j 

... . -
3 SAYFA: 

400,000 Kişilik Çin Or
Dus T aa ruza Geçti .. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

Japon kıtaatı, ~aharın 

merkezi olan (Kalkan ) ıeh· 
rlni zaptetmlilerdir 

Son haberlere göre, Ja · 
pon kuvvetleri , Pekin Kal · 
kan ıtmendlfer hattını da 
e le geçlrmiolerdir. 

Kalkan ıehrinin Japonlar· 
ca zaptı , Çan kuvvetlerin in 
manevi kuvvetfni sarsmı ştır. 

Bu zaferden ıonra şimali Çın. 
deki Japon kuvvet le rinin, 
Sııhar kuvvetlerile birleşe

ceği söyleniyor. 
Tokya, 25 (Radyo) - Ja· 

ponya mebu8an m~clisi, ey· 
tulün b ir inci haftasında fev · 
kalade bir içtima akdede

cek ve Çinde alınacak olan 
askeri tedbirler hakkanda 

mühim kararlar verecektir. 
Şanghay, 24 ( A A. ) -

Nankin ve Şekiang yollan 
nıo birleıttği noktada kain 

· içinde büyük bir mağazuı 

bulunan lngi lizlere alt yedi 

katlı büyük bir binanm üs · 
tüne düıen obüslerin infilakı 
neticesinde ölenlerin adt"dl 

1 

250 300 o laralc tahmim ed 
ilmektedir. Obüılerden biri 

binayı· battan baıa delmiştir. 
Diğer bir obüs de binanın 

içinde patlamııtır 
infi lakın şiddetinden büt 

ün şehir sanılmıı ve civar 

daki binaların camları toz 
haline gelmftlir. 

Yolun üstü feci bir man 
zara arzet mektedlr Enkaz · 

araaında kanlar içinde y(i 

zen ce ıetler görünm~l<tedlr 

Japon amiral gemisi lzu 
mo. Voosungdan gelerek 

arak tahmin etmektedirler. 
Takviye kıta)ara 8 000 kiti 
ltk kuvvetler halinde herıiln 
aelmektedir. Oığer cihetten 
Tongkuya hergün at, harp 
ma lzemesi tayyare, otomo · 

bil ve kamyon taıınmakta 
dır . Buraya ıevkedilen kuv

vetlerin büyük bir k11mı lh · · 
that kıtalartdar . Bunlar To
ngku ile Tiençln arasındaki 
elli kilometrelik meaafeyl 
ekseriya yafmurun altında 

ve bir günde katetmektedlr
ler. 

Bır Japon haatahane gemlıi 
Tongkudan Japonyaya ha

reket etmlıtır Resmi Japon 
mehafıllerl aemlde 13 yarala 
olduğunu söylemekte iıeler 

de bazı kimseler hakikatte 
gemide 70 yaralı bulundu§u. 
nu iddia etmektedirler 

En garip mecmua 
Arzın en garip mecmuası 

fÜphesiz ki Utl Klodok mec
muasıdır Bu mecmuanın en 

batlı garabeti her hafta baı
ka bir Macar ıehrlnde ba
sılma.ı ve neıredtlmeıldlr. 

Mecmuanın müeaalıi D i k 
İmret adlı bir Macardır. 
Mecmuanın ilk sahlfeıl 

çıktığı tehire hatredllmek · 
tedlr 

Satılık tırnaU 
Kim tırnaklarındaıı mem . 

nun değilıe, yerine yenhlnl 
alabilir! 

A vustral yada Sidneyde , 
arzuya göre tırnak yapan 
,bir müeueıe vardır. Burada 
ısmarlama ve arzu edılen 

büyüklük veya renkte tır · tekraz Japon sefareti eh• r 
ında demir atmıştır. ı nak yapılır 

Ttençin. 24 (A.A ) iyi 
haber alan mehafil ler §İmali 
Çindeki Japon kıtalarınıu 

mevcudunu 150 000 ki§i ol 

Bu tırnaklar bir nevi me 
tinden yapılmakta ve huıu
•İ bir tutkalla parmak uçla-
rına yapılmaktad1r. 

O fte darlıktan: 
Manyas gölü civarındaki tuzlama binası dahil olmak 

üzere Manyas gölünün otuz üç bin lire bedeli muhamme· 

nelı aaydiye resmi ve avlamak hakkı haziran 937 tarJhln . 
den itibaren 3 sene müddetle açık artırma ıuretlle mClza· 
yedeye konulmuıtur. 

30 8 937 Pazartesi gütıü saat 15 de ihalesi yapılacak
tır . 

Muvakkat teminatı bedeli muhammenin ) üzde 7 bu 
çuktur Talip olanların Bandırma maliyesinde müteı..-kktl 
komisyona müracaat etmeleri tlin olunur. 

3 1 - 345 
------------------------------------~ 
Balıkesir Askeri Satın 

Alma Komisyonundan: 
Kor Merkez Birlikleri ihtiyacı için 10,000 kilo kırmızı 

mercimek 8 Eylül 937 çarıamba günü saat 11 de açık ek 
siltme suretlle ihale edilecektir . Muhammen bedeli 1500 
lira, ilk teminatı 112 lira 25 kuruıtur . isteklilerin ıartna · 
mesini görmel< üzere her ıün ve ek•lltmeye ltUrak ede
ceklerin de teminat makbuzlarile vakti muayyenlnde Kor 
Satın Alma Komisyona Baıkan lıfına mdracaatları . 

4 - 1 336 
madığı için tecrübeye 

ferden birisi bir tepsi üı.e 

rinde müstacel bir mektup 
getirdi. "Jacque,, tittiyerek 
onu aldı . birdenbire içıni 

bir üzüntü kaplad ı Uzun 
uzun zarfa baktı, }azıyı ta 
n1yamamıtt>; okumamak. bil· 
memek arıuılyle mel<tuhu 
cebine koymak "yarın oku
rum! timdillk hiç bir ıeyin 

ehemmiyeti yok,, demek hı· 

tiyordu. Fakat üzerindeki 
.. çok müstacel dır,, kelimesi 

onu üzerınde durmağa mec· 
bur etmittl "Müsaade eder 
muınız azizem?,, Diyerek 
ııenç kızdan izin aldıktan 

sonra mektubu yırttı ve oku· 

du Okurken tlddetle sara 
rıyor adeta heceliyordu. Ba 
ımı kaldırdı§ı zaman bütOn 
heyecanı belli olmuıtu Ke· 
lceliyerek "sevgtlim ! .. En iyi 

dostumun baımda büyük. 
çok büyük bir felaket dola 
ııyor, fU anda bana ıtddetle 
ihtiyacı var, bu bir hayat 
memat meı,.lesldlr. Yirmi 
d&kflca için bana mOıaade 
edermiılniz? Gecikmeden 

derhal dönerim " 

Musikiyi tan:ıim edebilmek 
için mikrofondan istifade 1 

etmeyi httnüz yt>nl 6ğrenl· 
yoru:z: İnıan kulr.fının tek& 
mü1ü, kolun hart"ketıncleki 
tekamüle, mikroskop yahud 
telf'skopun g6ze verdl~i in · 
lcf§9'fa hen zer . Y ttnf musiki· 
ve bAtlıvan blrf~f kemsndan 
na91l htlfadeve çalıııvorsa 
bfz de mikrofondan aynı 

--------------------------------------
bütün kı§ devam edil 
di . Fakat ilkbaharda arzusu 
kabul edildi Düiün mayı 
sın ilk günlerinde Pariate 
f•pılacaktı . Görenek olan 

bal a)'I ıeyahattnı yapmama
fa karar verdilt>r Bu mera· 
sim gLinünGn yorgunluğunu 

ebedtl~ıtlrmemek için ıece 
yarıaını geclrmiyecek kGçOk 
bir balodan •onra genç P-V · 

liler tik gecclcrfnt kendi ev 

lerlnde ıeçtrtcekler, erle•& 

( fhıy de Maupassani) dan 

Çeviren: M. Enver 
S0R0YOR -

tan"'• fı.vdalanmalıvız En 
mukt,..drr muftllimlerden ders 
alan biri hile bsslt ıukıları 
ancıık bir kaç AY sonra çal
mıv111 b"şhvahıtrr.. Bunun 
gibi hlzlm lf'S m0hf'ndfııılttri 
mfz, hattl hunlerın dlhtl" 
btl_. ıenefttrdf'n ııonrs mlk· 
rofonu en ine~ kabtHvtttl,.ri 
nt faydftlı atacak bir hale 

ııttrebtlecelclerdf r ... 

8 alık esir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kütahyada 6 adet aske·i b ina inıaaı kapalt zarf uıu
lile 10 9 937 cuma günü sa t I0,30 da ihale edilecektir 
Muhammen bedeli (10430) lira (82) kuruı, ilk teminatları 
(782 lira 32 kuruıtur ) isteklilerin ıartnameslnl görmek 
üzere her gün, ek~tltmeye ittlrak edeceklerin de bu ıtbi ı1 . 
leri muvaffakiyetle baıardıklarına dair vesalklerile ve 
teklif mektuplarile eksiltmeyi açma aaatfnden bir ıaat 
e veline kadar kolordu ntın alma komisyonu baıkanlılına 
müracaat ları 

4- t - 349 
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kuruştur . 

ADRES. 
BALIKE!:;IR 1 ÜRKOİLI 

~ ,, •. --=-------------
Kıralık Ev 
istasyon civarınQa, Ata 

türk parkı karoısında dö
rt oda , bir hela , b r: nyo 
ile bir mutfak ve gt-niş 
bodrumu havi önünde ıkı 

dönüm yel•§mlt bağı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manurftıı güzel olan Otel 
el Redrlye ait ev kiraya 
verilecektir 

Talıplerln Y"tilli civa 
rında Terzf Ziya ya mü 
r&ca"tl"rı ilan olunur. 

Pehlivan Güreşleri 
lıpıOI C. H. Partisi lınf ııtmı 

5 EylQI 937 Pazar ıOnO Kepıüt Nahiye merkezlnda 
alaturka yafh pehlivan ıGreıleri yapılacakt1r . 

Baıa ~O Ortaya 25 Alta 15 lira müklfat verilecektir. 
Bu ıllreıe tıtirak edecek pehll•anlarıo mektup g6nder· 

melerl rica ve tlln olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komiayonundan: 

4 - 1 340 

Balıkeıir A ~keri Satın 
ima Ko_misyonundan: 
Btrlaklerlala lbt11acı lfla 28 tea bulıur 

rOldillaLl 

açık ekıiltme ıurettle 9 eylul 937 perıembe günQ 1aat 15 
de ihale edilec~ktir Mubammeu bedeli 3920 ltra, ilk te 

' mtnah 294 liradar. lıteklilerln ıartnameıl~I ıörmek (lzere 

her ıOn ve ekılltmeye lftirak edeceklerin de vakti muay 

yeninde temlaat makbualarUe Kor Sataa Alma Komlıyonu 
Raıkaohlana mlracaatlara 

\ 

26 ACUSTOS Y3'1 ,,,. 

Müjde 
KLERT MARK ALI 
Dünyanın en nı~şhur ve tanınnuş oıu_i!: 

telif çeşi11i ( Tiryoı· ) buğday ayırnıa kP"" 
bur nıakineleri gelmiştir. 

SATIŞ DEPOSU /lJ 
Memduh Özinan ve lihmet ~umru 

11 oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şırkefl 0411 

• 

Tünel caddesi 83 lst:anbul 
BAL/KESiR ACENTESi 
SABRI SARFAKLARLI 


