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1 k ti sat Vekilimiz Dün 
Ayvahğa G e 1 diler .. 
1. Cıııı Bayar Ayvalıkta~ klÇ gün kalacaklardır, 

Yali B, Et~em Aykut ~ün Ayvahğa gitmiştir 
41,alık <Huıuıi ) - Ma 

tıtıa l r• ve Eğe denlzlncle 
~~:r kotraaıle bir tet 

._ &eyyahatana çıkan lkll · 
t Velrllimlz B. Cela l Ha 

''r bugün ıehrimize gel 
~ltlerdtr 

it 4Yvahklılar İktisat Yeki 
.... "'111n Ayvalığa geltflerinl 
~•hıçl k 1 V e arıılamıı ard r. 
\1 a!ı1nız B. Ethem A )'kut 
eltuı 

dtı mızı karıılemak üzere 
~ l>ur~ya gelmtılc:rdir. 

.\ elcllınıtzln bir müddet 
I halıkta lıtinhat edecek· 
ttı •ıdaıılmaktadır. 
~ara, J (A.A.) - lk · 

Pirede 
lir ~eniz kazası oldu. 
~tlna, 3 (Radyo) - Pi
~ ' dGn feci bir deniz 

~'' olrnuttur 
,,, torpıtosu, aeyyah ge-

\'ll Anaataıyo adındaki 
••11 -, ~ vapuruna çarpmıı 

lıt. " vapuru ikiye ayırmıt 

8 . CELAL BAY AR 
tlıat Vekili Celal Bayar it 
bankaaı erkanlle birlikte 

dün Ayvahia gelmittlr. 

MilliTakım 
i~inci maçı da ~ıyhetti 

Ankara, 3 (A.A.) - Milli 
takımımız don Belgradda 

Yuguılav mllll taklmile yap 
tığı ikinci futbol maçını da 

1 3 kaybetmtıtır. 

ihracat ve 
ithalatımız ~ \',~ılan tahkikata göre, ..... 

~at asyo 20 dakika içinde Ankar.ıı, 3 (A.A Dıı 
"'•ıtar ticaretimiz hakkında veri· 

~~ilrett~battan 20 kiti kay len resmi ral<amlarn göre • 
"- Qiu gibi, yolculardan 937 ilk beı ayı içindeki ih 

hır '- racat 937 nin ayol aylarına 
'-" Ço" kimseler boiul 

"it"'" nlıbetle 14, 130,687 bir fa 
~~ zlalıkla 50 143,485 liraya, 

t11,~:l1t1 Üzeıl, dokuz yol- ithalat 229,122,295 lira 
t11r Ceıetleri bulunmuı· bir fazlalıkla 35, 723,923 
'-.. liraya varmııhr. 

~asımpaşa Sporbirli
ti Şehrimize Geliyor .. 
l~~nhıun iki~ci. de~ecede~~e~li ~i~ takımı olan Ka-

1•1111 ;ehıımız ıdmanbırlıüı ıle ıkı maç yapacaktır 
*' 4 • t 

1 

~ ll6ıee BlRLtKL1LER 

tlı I tarnptyonu ldman
t 1 •t 
~' •rıbulun ikinci de 
~, b lcu,vetli talcımların-

trı ı 
' hırlt 0 

an Ka11mpaıa 
~ G llnt iki maç yap 
~ ter, 
~~ll&r tehrimize davet 
~~ t. Bu davet mezkur 

•r.rından kabul edil · 

mittir. 
Kuımpaıa Sporblrlfğt per 

ıembe veya cuma günü ge 

lecek ve ilk maç cumartesi, 
ikinci maç da pazar günü 
yapılacaktır Bu mnçların 

heyecanla ve alakalı olacağı 
umulmaktadır. 

İtalyan 
Manavralan dün ~astadı 
Roma, 3 (Radyo)- Vene 

dik manhvralan batlamııtar . 

Bu manavralara, motörlü 
ve seri kıtalar iıtırak etmlı 
tir. 

Almanya, Avusturya ve 
Macar ukeri heyetleri bu 
manavralarda hazır bulun · 
maktadırlar. 

Skılya manavralara hazır 
lıkları hummalı surette de · 
vam etmektedir. Kızı l parti 

kumandanı general Nıkolozi 
manavra eahasma gelmloUr 
Mavilerin kumandanı gene 
r~ I Ambroziyo da bugün ge

lecektir. 

Tayyare 
Müsıbıkala11m ~ekoslo
vakya tayarecileri ~azandı 

Zürih, 3 <A . A·) Bey · 
nelmilel aakerl tayyare filo· 
ları müsabakaaınm nihai 
tasnifi neticeılnde Çekoılo 
vakya, Fransa ve ltalyayı 

geride bırakarak btrlnc:lllil 
kazanmıttır. 

ı Hamidiye 
Me~tep gemimiz izmire gel~ 

Ankara, 3 (A.A.) - Ha 
midiye mektep gemimiz 
dün lzmire gelmlttlr. 

Yunanistan 

Sahıllerini ta~~im ediyor 

8. METAKSAS 
Atlnadan bildJrlldığlne gö· 

re Yunan hükö.meti, ıahtlle
rinln tahkimi için bir plan 
hazırlamııtır 

Bizzat Baıvekil Metakaa· 
11n murakabeıt ahında ha 
zırlanmıı olan bu plln, Yu
nanhıtanın ıahillerlnl oldufu 
gibi, adalarını da herhangi 
deniz ve hava taarruzundan 
koruyabilmek tmkinıuı gö · 
zetmektedlr Bu plan yakın · 

da tatbik edilecektir. 

Tiençindeki Sovyet Kon 
soloshanesiJaponlann 
Taarruzuna Uğradı .. 

Londra, 3 (A A.) - Aıa · yolunun tahribine bir mu 
hi ıazeteıi Nankinde Japonya kabele olmak üzere yüzlerce 

ile llya.i münaıeb e t 1 n Çınlı öldürmüılerdir 
münkatt addedildiğini yaz· 
maktadır Diler muhtelif 

membalardan ahnan haberlere 
na::ıaran atkeri harekat ıa 
hasına bir çok Japon gel. 
mittir. Koradan da ayrıca 

tabJye kıtaatı beklenmekte· 
dir . Yirmi kadar Çtn farka· 
ıile alır topçu kuvvetleri 

de Pekin • Nonkuz demlryolu 
boyunda tahaıüt etmekte 
dir. 

1936 da Japon Moogol 
orduıunun iler i hareketini 
durdurmut olan 13 cü Çin 
ordusunun geliti Kalgoda 
heyecan uyandırmııtır. 

Japonlar Y amgluchıogl 
bili. mukavemet iıgal etmtıler 
ve Japon tayyareleri muhtelif 
yerleri bombalamıttır 

Tiençin Mindln demir 

tngiltere 
f ı listin meselesinin ~er
~ıl halle~ilmısini iste~i 

Londra, 3 (A.A ) - Mil· 
letlP.r cemiyeti mandalar ko · 
misyonunda İngıltere mü
stemlekeler nazırı mandater 
devletin teklıfl veçhtle Fı 

ltıUndekt rejimin dei lımeıiııi 

ve meselenin komisyon
ca derhal halledilmeıinl iı · 
tem ittir. 

Tiençlndekl Sovyet kon 

ıoloshaneslne müıellah bir 
kuvvet tarafından taarruz 

edllmlt etyalan Japon ma· 

halleıine nak ledtlmlttir. 

Tas Ajan11 bu taarruzun 

Japon casuı teıkılatına men· 

ıup Beyaz Ruılar tarafından 

yapıldığını ve konıoloıhane 

yakınmdakl Japon kara 
kolunun buna mümaneat 
etmediğini blldirmektedlr. 

Japon hariciye nezareti 

namına ıöz ıöyllyen 

ıalahlyctli bir zat bu taarru· 

zuo Beyaz Rus!ar tara-

fından yapıldığını gazeteci 
lere ıöylcmi~t r. 

Bu sırada Nankindeki 

Sovyet elçisi Japon elçtıl 

nln yanınd!l otosbüıte 

bulunyord u. 

Japon hariciye nazıra Di

yet mecllAtnde Çın jandar

malarmın iskan ettiği Tun· 

gcu ıehrinln temamile tecrit 

edilmit bir vaziyetle bu -

lunduğunu ve havaların 

d{izgün gitmeılnd~n ve Çin· 

itlerin mukavemetinden Ja 

ponların mahalli Japon gar 

nlzontle temaıa geçmekte 

ve Japon garnizonun telsiz 

telgrafla da cevap vermekte 

olduiunu söylemlttir. 

ELEK TRlK ŞiRKETi 

Hakkımız Yok mu? 
Elektrik Şirketi , Elektrik 
fiatlarında Tenzilat Yap

m alıdır . 
Hayat pahalıhiı ile mücadele, Cumhuriyet Hnko. · 

metinin en ön prenıfplerJoden btridir. 
Hayatı ucu::ılatmak için bat vurulmadık çare bı

rakılmamaktadır. 
Bu mücadelenin ıon zaferi de benzin •e petrol 

f iatlarında yapılan tensllittır. 

Benzin ve petrol flatlarının bu azahıı, bayat pa
halılığına kartı ismet İnönü hükö.metlnln vurdulu 
kuvvetli bir yumruk ıayılmaktadır. 

Bu mücadele tempoıuna ayak uydurmıyanlardan 

biri de Bahkeıfr Elektrik Şirketldfr. 
lıtanbulda elektrik kilovatı 12,5, lzmlrde 12,5 ku· 

ruttur. fakat buna rafmen Balıkeıtrde bil& 20 
kuruıtur. 

Elektrik Şırketinlo belediye ile yapılmıt bir mu· 
ka•eleal olabilir. fakat bu mukavele bir lyet hik~ 
münde olamaz. Ve bir belediye mukaveleıi bir dev
let kanunundan üstün kalamaz. Kanun pahalıhk ile 
mücadele ederken ıirketın hala muka-.ele Qıtlnde 
tarar etmeıl ve kanunu ıözil ıörmemeıi ne dereceye 
kadar doiru olabilir. 

Şirket, Belediye muk11velesini bir ke
nara bırakarak elektrik liatlannda ten
zilat yapmaltdır. 

Benzin ve petrol kanunu, Şirketi ha
rekete getirecek kafi bir sebeptir di
yoruz. 

Hakkımız Yok mu? 

Fransızlar Hava Piya
d e si 1 h d a s Et t i 1 e r .• 
f ransa tayyareciliğe daha fazla e~ammiyet ıarııktı 

ıe hava harp vasıtalınm ~uıııtlen~irmıktedir 
Franaanm geçenlerde yap 

mıı olduiu muazzam hava 

göıtertılerinde dünya yeni 
bfr dera öğrendı . Zamanın 

en modern muharip kuvve· 
ti olan «hava piyadesi» müs-

takbel harp'erde çok mü· 
him roller oynayablleceiinl 
bu göatertılerde iıbat etti. 

Bundan böyle artık ıeç 

me kıtalarm ve hOcum ta 
burlarının dOıman makineli 

tüfek ve topçu ateıi altında 
döğüle döğOle ilerlemesine 

ve dikenli tel örıülerlnl •t
mağa uğratmaıına hiç lü· 

::ıum kalmamıttır. 

Bunun yerirıe hücum ta
burları huıuıi bir ıurette te. 

ehiz edilmtı ta yareler le düt · 
man geriılne taıınacak ve 
ajır tanklar düıman siper-

lerine hücum ederken bava 
(Sonu ikinci aayfada} 

Avusturya da 

Askeri mırslarla dans ıt
mak yasa~ adildi 

Avuıturya aıkeri martla · 
rına ayak uydurarak danı 

edenler için en çoiu altı 
hafta hapiı ceza11 veren ye
ni bir kanun çıkmııtır 

Avuıturyada aıkeri marı 

larla fokıtrot ve polka yap. 
mak çok yayılmıt bir Adet
ti. Bu kanunun neırine ıe
bep eıkl tarihi martlarla 
danı etmenin orduya bir 
hareket ve yaıh aakerlerıo 

hl11lyatana dokunmakta ol
maııdır. 
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l Kahirede Kar, l 

- - I Satan 
Bir adam kardeşini 21 se-

1 
dam .. 

ne zincir~e tutmuş j B"n eıağıda lmz&sı olan 

Kahirede son derece garip 

ve garJp olduğu kadar da 
feci bir vaka olmuıtur: 

Mehmet Salahaddin is
minde bir hafız öldüğü za 

man, bütün mahalle halkı 

müteessir oluyor Fakat, çok 

geçmeden, ayni adam li 
netle anılıyor. 

Hafızm evinde yapılan 

araıtırmada, odalardan bi· 
rinin killtll olduğu görülü· 

yor. Pollt!ler kapıyı kırıp 

açıyorlar O zaman görülen 

manzara herkesi hayrette 

bırakıyor: 

İçeride, bir adam, bir 
yatakta zenclrle bağlı ola 

rak yatmaktadır! 

Uyuyan adam, zincirleri 
kesilirken uyanıyor. Bir 

müddet deli gibi seviniyor. 

Sonra kendine geliyor, an-
!atıyor: 

Salahaddinin kardeıt olan 

Hanefi ismindeki bu adam, 
ıon defa olarak 1910 sene 

ıinde görülmütUir. Ondan 1 

sonra ortadan kaybolan Ha

nefiyi kimse görmemiıtir. 

Emanuel Perrl karım Luiz 
üzerindeki bütün hukukumu 
J6 lnglliz lira;ı bedeli mu 
kabilinde Mauel Jakoya 
sattığımı ve mezkur meb 
li.ğı tomamen aldığımı be· 
yan ederim .. Bu senet Paris 
te sıhhat ve şuurum mü
kemmel bir halde iken, 
kendi rızamla imza edilmiş 
tir . 

1 Kanunusani 1930 tarihli 
olan bu dıkknte ınyan senet 
Franııada mukim lugillz le· 
ba11sından Emnnuel Berri 
tarafından aeçen hafta Pa 
ris hukuk mahkemesinde 
açılan bopnma davası üze· 
rine mahkeme heyetine ve
rilmi§tir. 

Umumi harpten sonra İn
gil iz ordusundan terhis edi 
len Berri Pariste yerletmif 
ve harple tanıdığı bir ka

dınla evlenmiıtı . Bu ailenin 
taksi otomobili çalııtaran 

Marsel Jako adla bfr de dos· 
tu vardır. 

Yukarıdaki senet imza 
landığı zaman Berri iıslz 

güçsOz kalmaı ve ev kirasını 
veremiyecek bir hale gel 
m itti. lıte bö)•le bır ı . kmtıh 
zamanda arkadaıından para Nihayet bua<ln hu hadi 

senin esrarı anlaıılmııtır: , ideyince: 

Haf az, kardeıtnt bundan 
27 sene evvel zincirle bu 
yatağa bağlamııtar. Bunun 

sebebi mal(im değildir . Fa 
kat, her halde o zaman 20 
yaırnda bulunan Hanefinfn 

deli oldufuna ihtimal veri
liyor. 

27 sene kardeılni zincir
le yatağa bağlıyarak yalnız 

yaııyacak kadar yiyecek ve 

içecek veren Salahaddin öl· 

dükten sonra zavalJı adam 
kurtulmuıtur. 

Zenglnlıgin 
Sırrı .. 
Meıhür milyon-:r And-

rew Carn~ıle (Andriyu Kar · 

neci) nln muvaff akıyt:tindeki 

11rJardan bahsederken Cıır· 
negle müeaseıinlnln Oale 
Carnegle diyor ki: 

Onun, hayatındaki 

muvaffakıyetlnin sırra insan· 

larm kendi isimlerine ver. 

dığl büyük ehemmlyti bil

mif olmasıdır. 

Darnegie bir vakitler Pul
man yataklı vagon tlrketine 

Vereceğıın 

mukabil satacak 

paraya, 
nen var? 

Sorgusile kartılaımıı 

Karımdan baıka 

ıeylm yok! 

ve: 

bir 

Cevabını vermiş, bunun 
üzerine de iki ahbap çavuı 
arasında çekişe çekl§e bir 

pazarlık olmuvtur. ffat 
üzerinde uyuıulunca senet 
yaza ı mıı. iki ıehlt huzurun
dn ımzala.nnı ıf ve kadın 
Marsele devredilmlıtir· 

Kadın tam yedi senedir 
aatılmıı elduğu erkekle ya 
ıamaktaydı . Son zamanlar-

da it ve para bulan Herri 

karJslle barıııp gene birle§· 
mek için biricık ç renin 

boıanma davası açmakta ol· 
duğunu düşünmüı ve istıda · 

yı dayamıohr. Fakat ık inci 

kocasından çok da ha mem 
nun l< alan kadın mnhkeme· 

ye yedi ene evvelki senedi 
vermlıtir . 

Herri ıahltler huzurunda 
imzalanmış o1an bu ve11kayı 

tnkar edememiı. hakim de , 
karı ı e l·ocayı barııtırmak 

te§ebbüsünde bulunmamsıtır. 
Dığer taraftan da kadına, 

eski kocasından boıanmak 

talebinde bulunduğu takdir· 
de da vanı;o kendi lehine 
hallolunacağı söylenmittir. 

Ştşmanlar 

Kulübü .. 
Parislo eski ce miyetlerin 

den biri de yüz kılo luk er 
kt!kler ku lübüdür . Bugünler· 
de kuruluıunun kırkıncı yıl 
dönümünü kutla yacak ola 
cak bu lrnlübün azaları tif· 

manlık modası geçmlt olma· 
sına rağmen azalmıt değil· 

dır 

Yırmi yı ldanb ri m evklini 
muhafaza eden ve bir seb 
zeci olan şlmdı ki başkan Pi · 
yer Düval. lrnlüb niza mna
mesinin, herkesin en a§ağı 

yüz kilo ağırlığında olması 

faslını bilhagga sıkı bir ıu · 
rette kontrol etmekte ve 
her ay azaları kantarft vu
rulmaktadır. 

Bu yıl, kulübün kurulu ·· 
ıunun kırkıncı yıl olması 

münasebetiyle büyük bir 
balo verilml§ ve bu balo, 
son yıllarda verilmiş olan 
balo ların en enteresanı ol 
muştur. Hele yüz kı l odan 

aşağı olmıyan tiımanlarıo 

ananevi polka tle balonun 
dans faslını açmaları, ender 
görülen manzara ludan biri 
ni teılc ı l etmi§tlr . 

Fransa 
Hava! iyadesi 
lh s etti 
(Baı tarafı Birinci Sayfada) 
piyadeleri de paraşütlerle 

yere atlıyacaklardır. 
Franeada hava piyadeleri 

ıimdilik ancak blrkoç tabu· 
ra. inhisar elınektedir. Fa 
kat yapılan tatbikat bu pla
nın sağlam esaslara istinat 
etmekte o lduğunu göster 
miıtfr. Yakın bir istikbalde 
bu kuvve t Fransız ordusunun 
bir silahı olarak tanınacak
tır 

Nakliye için kullanılmak 
ta olan tayyareler ylrmııer 
kişj taıımaktadır . Her nefe· 
rin bir tüfeği, ilç günlük 
rephnne ve erzakı vardır 

Yirmi neferden biri hafif 
ruaklnelı tüfek taıımakta · 
dır ve tabiidir kı bu n efer 
lerin hepai paraşütle teçhiz 
edilmtılir ve paraıüt kullan· 
maımı öğrenmiştı r. 

Fransa bir sene içinde 
50,000 hava pıyadesinı taşı 
yabilecek sayıda tayyare 
hazırlamak için planlıır yap· 
mııtır. 

Hava piyadeleri için da· 
kıkada 60 fıvek atacak ye· 
nl bir cins mağazalı tüfek 
icat edilmiştir. Mütehassıs· 

ların söyledığfne göre bu 
yeni slleh sayesinde en kuv 
vetli kara istihkamları bü 
yük bir kolaylılda düşürü 
lebilecektir. 

kartı mücadeleye giritmitti. 

Bu faydasız rakabete bir 

nihayet vermek .. tlyen Ca · 

rnaale o ıtrketle birleımek 

ve beraber çahımak kararı
m verdi . 

Şimdi mahkenıeler yaz 
tatiline girmif olmakla be 
raber Berri davanın ıonuna 
kadar karısına nafaka ver· 
meğe mahkiim f'dılmittir . 

1 Dün~ü un v za~ire fiatlau 

Carnagie bu teklifi yaph. 
i• zaman Pulman razı ol

madı. Fakat lnaanların ken· 

dl isimlerine ne kadar ehe· 

mmiyet verdiklerini bilen 

üsdat hemen ıunu ileri sfir· 
dü: 

- Şirkete "Pulman Şir· 

keti., adanı veririz. 

Pulman derhal razı olmuı 

ve hemen o gün ıkı tirket 

btrleırntıtl.,, 

Teşe kür 
Ümitsiz bir ıekllde has 

talanan yavrumu kemali 
hazakatle tedııvi ederek 
ölümden kurtarnn (Doğum 
ve çocuk Bakımevl) çocuk 
hekimi B. Ahmet Akkoyun · 
luya teıekkürümün gnzete 
niz vaa:taılle iblağını rica 
ederim. 

Sabri Sarf akıhlarlı 

UNLAR: 

Asgeri Azami 
K. K. 

55 Handıman 870 880 
60 840 850 
70 • 790 800 

80 700 700 

BUGDAY PIYASASI 
Santim .. 

Sert buğday 4.75 5 
Y k 5 •• _>5 umuoa » 5,5 
Arpa 3,5 3, 70 
Bakla 3,75 4 
Mısır 3,25 3,375 
Nohut 4,5 · 5 

Te~risat kanununa ay~uı 
~arekat eden muht r ve 
ıhtiyar ~eyerleri c zalan-

~ınlac ~lar 
T edrisa ti iptidaiye kanu · 

nuna göre muhtarların itH 
yecekleri suçlarda tabi ola 
cakları uwl hakkında iç ba· 
kanhktan vilayetlere bir ta· 
mim gönderllml§tir. Bunda 
ıu mühim noktalara ehem 
miyetle işaret edılmektedir: 

J T edrisıı h iptidaiye 
kanununun 78 inci maddesine 
göre her sene vermeğe mec· 
bur oldukları okuma çağına 
gelenler listesini vaktinde 
vermedıklerinden dolayı ta 
kibata tabi tutulan köy 
m uhtar ve ihtiyar heyeti 
azalarının bazı yerlerde köy 
kanununa göre idare heyet 
lerlnce cezalandırılmakta 

oldukları anl aıılmıthr. 
2 - ilk tahsil için muh 

tar ve azalara verılmı~ olan 
vazifeler köy kanunund 

" HABIEliLl51l l I j 
• z 1 

f uarma vilayetimiz de iş
tir~k edecek 

Beynelmilel İzmir fuarma 
vilayetimizin de l§t•rald için 
hazı rlıklara başlamak üz· 

ere bir komisyon teşekkül et 
1 mlf ve ilk topl nhsıoı dün 

Beleniye meclisi toplantı 

ıalonund.t yapmııtat . 

8. Rahmi Selçuk 
Mebuslarımızdan B. Ra 

hmi Selçuk dün şt hrimize 
gelmiş ve ak§am tre 
nile tekrar Susığırlığa dön· 
müıtür. 

Çaydevesinin 

Kanalizasyon işi müna~asaya 
~ondu 

Çim nto 
f iatlan tesb·ı .edil~i 
. !dl' 
iktisat Vekaletince bl 

rlldiğ lne göre çimento fial· 

ları ıehrJmızde bir torh' 
fatı 

Portlant çimento 
1 
fi 

122,50, Usper çimento 
alt 137 kuruş 25 santfıt1 
olarak tesbit edilmiıtlr 500 

fıat 
tesbit edilen çimento d 1. 
lan alakadarlara tebliğ e 

1 

miştir. 

Petrol Ve 
Benziıı 

f iatlan töibit e~il~i 
f tlatı 

Benzhı ve petrol ia ~ 
ıu ıekilde tesbit edflertır 
alakadarlara tebliğ edi111111t, 

Büyük tenekesile gat 
1 

275, küçlk tenekesile gaıı· 
85, gazın perekende ııtrt;le 

5 k ke• ne 1 ,5 uruf, tene .,,ı 

benzine 302,5 kurut '"az• ır 
1 t • 

fiat olarak tesblt ediltJJ f 

yazıla o mayıp bu baptaki 
vazifeler, tedrısatı iptidaiye 1 

1 

Beledi yemiz, ıelırimizin 
bazı mahallatındq yeniden ka 
na llzasyon yapmağa karar 

Yangın mı çıkmış •• ı 
Dun saat 21 de Kar t' 

te 
lan mahallesinde oturan f ~ kanununun ıle verilm i§tır . Ted· 

rlsatı iptidaiye k anunu da 
yalnız çocuk velilerine ceza 
tnyin edip kanunen kendi· 
lerine mevdu ves:atfi lf a et 
miyen muhtar ve azaların 
tecziyelerini ahkamı umu
miyeye bırakmıtlır. 

Bu vaziyete göre tedrisatı 
iptidaiye kanunu ı le kendi 

lerlne verilmf§ olan vnzıfe 
leri yapmıyan köy muhtar 
ve azaları hakkındek ı taki· 
batın köy kanununa tebaan 
değil ah li amı urnumiyeye 
göre yapılması lazımdır. 

Binaenaleyh tcJriııatı fp· 
tıdai y~ kanununun 78 inci 
maddesi mucibınce her sene 
okuma çağına girenlerin lis · 
lesini mektebe vermlyen 
veya aynı kanunun 79, 81 , 
82 ve 83 üncü maddereliy 
l1öy ihtiyar meclisi rine ve
rllmi§ o lan vazıfeleri ya p
mıyan köy muhtar ve thti 
yar meclisi azaları ile yu· 
karıda bildirilen 78 inci 
maddenin eon fıkruı mucl· 
hince veliler tarafından mek 
tebe kaydettlrilmiyen çocuk-
lara resmen mektebe 
yazdırmıyan ve bu g i-
bt çocuk velileri ile mekte 
be devam etml yen çocuk 
velılerl hakkında kanuni 
muameleye tevessül etmiyen 
muhtarların işledıklerl suç· 
lar Türk ceza kanununa le 
mas eylemekte olduğundan 

bu suçlarla tahtızonda olan 
köy muhtar ve azuları hak· 
larında memurin mu hake · 
matı kanununa tevfıknn ta 
kibatı kanun tycde bulunma· 
sının temini lazımdır. 

alJla 
Avcılar nın 
Gez ·si .• 

Balyn avcıları pazar gunu 
büyük bir av tert ip etmlt 
ler ve kamyonlarla Çırpılara 
giderek avlanmıılardır. Av 
çolt eğlenceli ve neıeli ge
çmıı. bir çok mızır hay
vanlar imha edılmııtlr. 

verml§ ve inşaahna da baı 
lanmıştır. Buna göre; Çay· 

deresi fimendüf er köprüsün 
den itibaren Belediye höp 

rüııüne .kadar l 150 metre· 
lık tahminen altı bin liralık 

miktar1 dörder yüz metre-
lik, kıgam kuım yapı 
lacaktır 

Bir 
Cobanı 
' 

öldürduler .. 
Çağış nahiyesinin Kanlı 

ot • zi Muharrem Hasbi, 111 0. 

ocaklığında b r du111a11 ~it 
rerek yangın çıktığı zallrı ,. 
ihbarda bulunmuı isedt ıl 11 p• ş 
bıta ve itfaiyece Y8 er 
tetkikbtta yangma berıı 
bir§ey görülememiıtir · 

k •" Yanlı§ haber verrne ıo 
retile zabıta ve ltfalye11 

t 
te 

zumıuz yere işgal eden 11 h k1'1 
zi Muharrem Hasbi 8 

110
• 

da kanuni takibata haf 
1 mııtar 

Bir ölüm ·si" 
Avukat B Sadık Defl~G" 

:kavak köyünden Duru Me 
hmedin çift l iğinde çoban 

Akyar köyünden Süleyman 
oğlu Nusuhu yıne Akyar kö 
yünden Cema l oğlu Cuma 
çifte tüfeğı ile öldürmüştür . 

1 

annesi Bayan Zadenlll ~.,o 
saat 19 uralarında öldO~~ıı 

' teessürle haber aldık~(\1e;,ıe 
menin cenazesi bugun 01 
ye doğru kaldırılarak ıııl c• mazı Paıa ,ı· 

Müddeıumumilik cinayete 
el koymuı ve tahkikata ba 
~lanmıştır . 

inde kılındıktan sourtı ~ 
d·ıec:e 

le mezarlığına define 1 
1, • şC:I 

tir. B Sadık Dent-ıın t 1e 
htJ'° rıoı paylaıır, mer 

Allahtan rahmet dıl~ 

Okullara Girme Şartlan : 

Tap K dastr0 

ektebi .. 
Tapu ve Kadaııtro mekte-

binde A ve nnmlarile iki 

ıube vardır A şubesinin 

tahsil müddeti iki, B ıubeel 

bir senedir. A ıubesine or· 

ta tahsilini lkma l edenler

den B fubesine de Liseden 

mezun veya 116enln onuncu 

sınıfım ikmal ederek l 1 inci 

sınıfa tertı etmit olanlardan 
alınır . 

B Şubesine alınf\cak tale 
be 

tabi 

müsahakn 

tutuluı lar 

imtihanına 

Mektebin 
kayıt ve l<abulü zamanı 1 

1 Ağustosda bnıl ar ve Eylül 

nihayetinde biter Mektebe 

.~o· 
b ter· girmek lııtıyen tale e 0tıl 

fus cüzdanı, sıhhat rB~h'I 
h"t0" 

polisten taıdıkli u tJ1'. 
ha de 

varakası, mektep ıa 1 ,e 
etif1 

me veya tasdikna111 bit 

üç adet fotoğrafılerffJl,,.tl~ 
istidaya bağlıyarak "'e dol 
adreslerini de yazarak ,.,o· 

kteP , rudan doğruya rrıe derle 
dürlüğüne müracaat e !o 1ıı 

Müsabaka imtihanı dt'e' 
b . . . H f-ltO ~ 

est ıçın esapb. ·Jaisl. 'f\ilt , 
Coğrafva. Yurt 1 e le 
çeden ve B ıubesi fçlll r.43 

d e .,e 17' sap, Cebir, Hen es 
9 1ıı 

sellesattan yapılır e ı1 
sinde bulunan talebe~.,,tllf 
da azami 30 lira 
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~ 
~dla Gelmedin. Jopo lar, Çinde Ara - madan Çinde elde edilecek 

dramatik bir zafer kendileri 
ni Japonyada yine en yük 
sek mevkilere sahip ktlacak· 
tır. 

nce uzun oldukca dik 
lrlerdı . , 

Venı çıkıpta yuvamı
zın bı 1 

ıklarını ulabiı • ce mı 
z ere ayırdığı mustatıl 

lrltıan b 
ın aıında seni gör-

ltı~Yince hala «gelmiyecek
ttıı1· 

ın dıye»> kalbe ya · 
Pııan 

•evginle hafif ince 
Çehrenı ararım 

li . 
'lllen bir ay oluyor, '•d l Yonun baıında seni bu-

•ııııyor - -ı -ıd- -ı- I , gonu gu uren gu· 
tıı erın · · ı ıçemiyorum . 

Günün kimseıizliğfnde 
•erıerı b 

Yol 
1 

ir ruzkar önünde 

1 
' rnıı mükedder ve içlı oda· 

a, 0 lllüstat!l masanın baıı· 
"' d& t-k 1 uğüm zaman evvela 
b '~'Pen gözlerimde güler, 
ll(ıy 

"''t•I 
orurn ıen yine gelme-

0 ka 
rı, ıen yine yokmuıun, 

d nepeye yanaıar sen ne· 
"'1° bir mıknahı olup bizi 
ıa nıı b 

kerıdı ırakan. her saniye 
" ili aratan sahibini çekrui 
ıorrnu t. •un diye . Şuürııuz ka-
'"'ak C onunla konuıuyorum. 
evap 

ol Veren derin bir of 
Uyor. 

*** Dan d ı ... -lu~ a gın ve agır gon 
ltıd 

~I e Yer tutmuı, kökleıen 
ı llh:eslzlıfin verdiği duygu 
•rla 
llıek :ıne bir an avunabıl-
ç1ı Utnidile dik merdıvenl 

"'rl· kli en .. Elime mavi bir 
~dırı uzatıldığını gördüm. 

u 1 dıoı okudum Bizleri 
tıut 

c~ tnıyan kendini nratan 
ıı kardeotcn 
Onu 

llUtt 11 hasret acılarını u 
1)

1 
Utarı kimsesizliğe bir 

rç, 1 
~,1 o ıun ümit atılıyan 

tG trnınden dökülen bJr kaç 
'-'le 
l'._ ··u t' · zaklarda. Marma 
"ın -b 

~"' go eğine yerleııniı 
tıı, b d Yarından, gurubun 
1lQıı eıteled!ği lutuıan gö 
iı bere aık, ve hayat ıçirdi 

Ô tıcaktan .. Heybeli.. 

ittıh l'llez bir sevinç tatlı bir 
ti a tle ohuyorum Gay 
•ıa: ihtıyıui gözlerimden 

•tı b 
)a 1 eı on damla ıevinç 

t il rı 
t~ıa unutulmftdığını, bes 

Yordu. 

~U Ş llldı tabiatın can içen 
Cllfırıd 

lGk a günfin sönmez, 
"GI '~nıez heyecanlarına gö 
lıttQ 'J>tırmı§, bir ylllık ça-

"oın verdiği yorgunluğu 

Japon kıtaları ıtmali Çin· 
de Çınli kıtalarla çarpıtıyor 
ve eski Çin hükumet mer 

kezı Pekinin etrafındaki sed· 
din onbeı, yirmi kilometre 
açığındaki Çin köyleri bom 
bardıman ediyorlar. 

Mançuryadan ve Koradan 
Japon takviye lntaları sev
kediliyor. Cenupdan Çtnh 
tah vlye in taları tlmale doğ
ru koıuyor. Her an iki me· 
mleket araıında tam bir 
harbin pdtlak vermesinden 
korkulu) or. 

Bu ihti l afın asıl sebebi ol · 
arak wangping hadiıt•si gös 
terıltyor 8 Temmuzda gece 
manevrası yapan Japon kı 
taları içinden blrl<aç kiıl va 
zifelerini terk ederek kaç 
mıtlarciır. Bu kaçanları ara 
yan bir Japon muhafaza 
katosa bir Çin garnizonu iç 
in de taharrlyat yapmağa 

kalmıılar ve Çinliler de bu 
harekete teıebbüs ede,. la 
pon asi.erlerini kapı dııarı 
etmiılerdi. Hu arada az çok 
sılah da a tılmııtı lıte bu si 
lahlar l:ugüne kadar ftbl 
makta devam etmiş, notalar 
teali edilm i ş, tarziye talep 
lerl gönderilmiş ve saire ve 
saire .. 

Fakat hak katı halde bu 
ihtilafın fttkasında ıadece 

avuturken, bızler senın her 
zaman gönül ve kalp gül · 

düren çehreni arıyoruz .. 

Bu gün yarın dJyerek ge 
leceğln gQsaün ıaatlerlni çe • 

kiyoruz. 

içimizde ürperen tatlı bir 
heyecan var. Bu heyecan. 
da Sevgin dolu. O dolu 
sevgi bizleri dalgcılend . rıyor . 
Tatıyoruz .. Yokluğun her an 

içten gelen derin solumala 
rın bitroez tükenmez heye
canlarına halkrdanıyor. Hal· 

ka'andıkca . Göz 1er ıeni 
tatlı hakıtlı zayıf çehreni 
arıyor . Bulamadıl<ca heves 
ve heyecanlarla bat baın 
ıükut ederek, boyun bükü
yor Hala gelmiyecekmlsln 
hala gelmedin. 

M. Ali Kayman 
= 

l'Qlt 
r;- k.OlllNiN MİLLi ROMANI No: 52 
~k 

tGtln llt, bu acı akıbete bir tık herıey bitmfıti . Aradan 
~''bı ~kıl erdiremiyordu.. günler geçli. Ne anasından, 
~ı.. ''"ini o kadar çok ıe· ne de Zehradan bir haber ' '0rl 1~~~ llrdı ki.. En ufak bir 

~~illd bıJe tıtemediklerf, 
ı,t111 iklerı o büyük eık-
1\ ırı -ca h ilinin birinde bu 
'kııı •lctkatle ıona ereceğini 
"-tl '"•tıdıın bir lahzecik ol· 
" lteç· I 'Ok Z •rnıezlerdı . mkanı 

dı. 'Flk ehra bunu yapamaz· 
~'t\d "et, için için kızıyor, 

alamamııtı . 
Zehraye ne olmuıtu . Sağ 

miydi?.. Yaııyor mlydı?. 

Onu unutmak istiyor fakat 
uoutanııyordu . Gözlerinin 
önünde Zehranın hayali tit
riyordu. Öyle masum bir 
varhk ki.. 

t"ikret iliklerine kadar sı 
1111 • 

~~b Yıyıp bitiriyordu . zan bir acı ile aarsıhyordu .. 
>,l)tıı:"Ye karıı o gece Şu dakikada Zehra kartı 
'Otd ınuameleye piıman sına çıksa önünde diz çöke 

\1. Fakat heyhat ar· rek ıankl yalvaracaktı .. Fa-

Yazan: W. N. Ever 
wangpin~ hadisesinden çok 
daha fazla sebepler vardır. 

Pekini ihtiva eden Hopci 
eyaletindeki vaziyet senele 
rdenberl bir sürü tehlikeler 
le dolu bulunuyor. 

Bu eyalette Japon kıtala 
rı bulunuyor, çünkü 1900 
deki Boxer isyanından son 
ra bütün devletlere elçilik 
lerinin himayesi için Pekin 
de, Tientsinde ve bu ık i §e 
hir arasmda mahdud askeri 
kuvvetler bulundurmak ha 
kkı muahede mucibince ve· 
rıloıfştl. Halbuki ve vesile 
ile oraya sevkedılen Japon 
kuvvetlerinin mikdarı lüzum 
suz derecede fazla ve mua· 
heden in ta) in ettlii hudud 
ların haricinde taımıt bulu· 
nuyor. Fazla olarak Japon
lar, Mançuryayı istıla ettik 
leri güodenberi Hopeiyi ve 
ona bitişık olan Chnhar vi -
layetlni Çinden ayırmak için 
tÜtlü planlar kuruyor ve 
türlü entrikalar çeviriyorlar 
ve bu vilayetleri Japon ko
ntrolü altında müstakil veya 
yarı nıüstakil bir ıekle sok
mağa çalıııyorlardı 

Hopeideki Çınlt halk ve 
Çinli askeri kıtalar Japon 
ların bu arzusunu )'akinen 
biliyorlar ve Jeıponlara ken
di memleketlerinde gözü ol· 
an müstakbel istilacılar na 
zariyle bakıyorlar Bundan 
dolaya bu noktada uzun za 

mandanberı iıtıale hazır bir 
vaziyet vardır. AcAba hu 
iıtild n~·den bu sırnde. vukı 

oldu? Bana kalına bunun 
cevabı Japonların ıç polıtıkn 

vaziyetinde aranmalıdır 

Japon mılitarıstlcri rnem 
Ieket içinde son zamanlarda 

da el!erinden kayıp gitmek 
te olan iktidarı tekrar ulo 

sıkıya ellerin" geçirmek iıı 

llyorlar ve bu fauatı gani· 
met sayıyorlar . Chathamın 

me§hur bir sözünü tekrar 
etmek suretiyle dıyebtliriz 

ki Japon mi litaristleri 1 lopei 1 
yaylalarında Japonyayı fethe 

knlkıtıyorlar. 

Onların heıabmca müm· 
künse hekı"i bir harbe var· 

Bütün bu foaliyetin ve bu 
ince heaapların arkasındaki 
adam hiç tüphe yok ki, Ma· 
nçurya ve tlmali Çindeki 
K wantung ordusunun erkanı 
harbiye reisi general hagaki 
zaman zaman Sovyet lttiha 
dına karıı zaferle neticele
necek bir harbi dütünen ve 
Japonyanın Çfn toprakların
da git gide genlılemesi lü
zumu aklına lcoyan " ileri 
mekteb" in başlıca kahra
manıdır Bir :zamanlar Artt 
kiden bahsedildiği gibi bu 
gün ltagaklden Japonyanın 
müstakbel mukadderatına 

hakim olacak adam diye 
bahsediyor 

Bu senenin baılnrındn, le 
razinin kendı lehine döner 
gibi olduiu sıralarda, haga 
kinin harbiye nazırı olacağı 
kuvvetle ıayi olmuıtu !:ion 
ra nedense bir ıeyler oldu; 
ordu rüesasınm bu iti tasvip 
etmediği bildirildi ve ltaga 
ki tekrar K wantugun batına 
döndü 

hagakinin harbiye nazır 
lığına geçirilmesine manı 

o'an acbep o zaman olduğu 
gibi bugün de esrar perdesi 
altındadır Benim kanaatım 
bu işe bizzat imparatorun 
müdahale etmiş olduğudur 

Eğer hakikaten böyle ise bu 
cihete daha zıyade ehem· 
mlyet verılmesi lazımdır Ara 
sıra kulağa varan f&yialar ı 

Japonyada bazı ateşli züm
relerın Shounatıyı ihya et 

mek lüzumunu hissettiklerini 
yanı imparatotu her türlü 
kudretten tecrid edilmtı hır 
kukla vaziyet ne sokarak 
onun yerine politrk iktidara 
sahip bir dıktatör geçırmek 
istediklerini gost~rlyor. 

Geçen baharda ltagaki 

tekrar Çindeld ordunun ku 
nıandanlığınu avdet etti . Çın 

1 
ile barıı polltıkaıının takibi 
emredıldi M yı~la yapılan 1 
seçim harp taraftariarına yeni 
bir darhe teşkil etti İmpa 1 
rator prens Konoeyi baıvt 

kil tayin edince yeni bir sulh 
devresinin daha emniyet al
tına almdığı görüldü. Jngilte· 
re ltralının taç giyme mera 
simine telrnddüm eden gün· 

gezintileri. Bır sandal ka 
natlanmıı gibi ıkı coıkun 

gönlü engine götürüyor .. 
1 Zehra o güzel sesiyle fik
retın çok sevdiği bır besteyi şi

irleıtırlyor . Fıkret mısraları 
tekrarlıyor: 

Y AXA.N: Halil Hedl l•ıral 

kat heyhat.. Ona yapabile 
ceği en büyük fenalığı yap
mıf, onu öldurmekten daha 
aca bir sözle aaplamışh . Piç 
dem itti ona . Kendi gözle· 
rinden bile kıskandığı Zeh 
reyi kendi eltle öldürmüı · 
tü. Birgün onunla karı•lat 
salar bile acaba zavallı kız 
onu affedecek miydı? .. Hala 

çılgın gibi sevdiğini anlıyordu. 

Baıbaıa yaıadıklan zaman 
lar, gözlerinin önünde bir 
sinema ıeridi gibi çevrili 
yor . Mehtaph ve bo\ yıl· 

dızlı bir ıece . Son deniz 

"C.ek ırnzel ka) ık\ı t ııgııw tloi;(ı u .. 
•·ıiır • vda ,,:lı:Ptfı mln yıldızlar .. 
"Bu yoı ki ömrunıuıı ıl < r.vgl yo'u .. 
··Kız balıtııı açıktır ılı)or ıl~lgalar .. 
••!Jal~alıır. dalgalar ıılı <) dalgalar .. 
"Gönlunııın l ıı gece çılgııılııtı 'ar .. 

Bölük d~r. 
Bu gece yürüyüşünde, 

Haşçavuı sert fakat nizam
ııız bir kumnnıla vermittL 

Birinci bölük Komutanı daldıfı 
hatıraların tatlı rüyaamdan 
birden uyandı.. Bir 18.hze için 
de kendisine geldi.. Bölük· 
ten elli adım geride kalmıı 
köyiln kıyısına varnuılardı . 
Atını mahmuzladı. Baıça 

vuı tekmilhaberini verirken bu 
geceyi köyde geçirmelerine 
dair emir de tabur komutan 
lığından gelnılıti .. 

Hır ıaat sonra yarınki 

büyük ıavaıa, daha dol 
gun bir inanıı, daha çeUn 

lerde uzak şark meselelerin
de yeni bır nnlaşmaya var 
mak üzere lngıltere ıle Ja
panya arasında görüşmeler 

ihzari safhadrı n ileriye vara
madı Lakin ne için? o da 
malum değil 

Foreign Offoçee Tokyo 
dan b.azı tekliflerin vaki ol 
acağı ümidi' verildi Aradan 
ikı ay geçti, bu tekliflerden 
ses seda çıkmadı Bu seasl-ı 
lığin akla gelen ilk sebebi 
Japon hükumeti fçınde bir 
iklliğlin mevcudıyeli<lır Ağ

lebi ihtımal ordu menıuplara 
lngiltereden Mançukonun ve 
§imali Çinde Japonların hu 
ııusi lmtiyazlarmm tanınması 
gıbi taleplerde bulunulması· 

nı teklif etmiıler ve ak ı 
batında politikacılar bu gıbi 
taleplerin hiçbir faide temın 
etmedil{ten başka beliti de 
lngiltereyi slnirlendfreceğıni 
ileri ııürmüşlerdır. lngiltere 
ile yapılacak müzakereler
deki bu teahhür bazı vaka 
yiln tehaddüı edeceği kor
kusuna yol açmııtır Japon 
mitltarıstleri politikacılarla 

ihtilafa düştülni zaman ek 
seriva kendi arzularını bil
fiil harekete geçmek sure
tiyle temin ederler. \'e iıte 
aradıklan bütün fınatları 

şimali Çinde buluyorlar Bi 
naenaleyh Wangplng hadi 
sesi bu işin iç yüzünü bilen· 
leri hiç de hayrete düşür 

memııtir. Bu hadisenin na 
sıl cereyan ettiğini ise, belki 
de bir zaman tamamen öğ 
renemi) eceğlz 

Japonlarm yükııek kuman 
da heyeti belki de bu hadi 
seyi, t ıpkı 1931 de Mançur 

yada oldu~u gibi hazırla 
mıılar ve ortaya çıkarmış 

lardır Ve yahut Japon kı 

talarına. bir hacHıeye sebe 
bivet verecek derecede tah 
rlkatta bulunmak emri ve 
rılmif olabilir. Ve yahut bir 
üçüncü ihtim&I olarak haki 
kalen tesadüf eseri olarak 
bir hadiseden istifadeye 
kalkışılmış ldabilir. Fakat bu 
işi iıter Generaller haznla· 
mış olsun. isterse kendiliğın 
den çıkmı~ olsun her halde 
malum olan bir ıey vana o 
da Wangping hadisesinin 
Japon kumandanlarına aro
dıkları fırııeıtı vermiş oldu
ğudur Pekin civarındn Ja 
pon ve Çinli kıtalar arasın 

bir varlıkla atllmek için 
harman, köy, mera, kuzu, 
sürü, düğün, derneh, buğ 

day, Fatma, hür vatan rü 
yalariyle dolu bir uykuya 
dalan erler tıpkı taze ya
vuklulan, telli duvaklı ge 
linleri. Ayşeleri, Zehraları, o 
çılgın gecelerde kollarında 

nasıl uyutmuı, sarmalamıı 
veyahut saracaklana mav 
zerlerine de öyle ıumııkı 

sarılmış, mıııl mışıl uyuyor
lardı. 

Ye~nizi hatırlattım ko 
mutanım. Emniyetli temiz 
bir yerdir .. 

- Neden çadır kurmadı 
oız?. 

Hemen ıuracıkte, iki 
adım ötede eski bir baıça. 
vuıun evidir .. Yalvardı, ya 
kardı ille bize konuk ol· 
sun dedi . Bab:ım dostu. 
dur. Komutanım, benim 
zaten uykum yok . Müle 
madiyen dolaıacağım .. 

Birinci bölük komu 
tanı ~ s n çıkartmadı . 
yemek değil, fakat bir fln· 
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da vukua gelen bir çarpıt· 

rna e lbetteki Janon kııman
danlarının ışine yarardı. Ku · 
mantlanlar bu veaıle ile der· 
hal Tokyoya ıimali Çindeki 
Japon kıtalarının ciddi bir 
tehlike içinde bulunduklarını 
bildirmlılerdfr . Pek tabii 
olarak bu havalide bulunan 
29 ncu Çin ordusu adetçe 
Japonlara çok faikti. 

Bir zamanlar hriıtsyan 

general Feng Yu hılangm 
kumandası kltında bulun
muş olan 29 Çin ordusu 
ıiddetle Japon aleyhdara ve 
komünizm ile aıılanmıı bir 
kuvvet idi. Bu havallye 
derhal büyük mıkdarda tak· 
viye kıtaatı sevkedilmezıe 

Japon silahı, imparatorluk 
prestiji imparatorun terefi 
ciddi bir tehlikeye dütmüı 
olacakta Japon kumandan
larının ileri ıürdükleri bü · 
tün bu taleplerde Japon hü 
kumetinin reddetmeıinl im 
kansız kılacak hakikatler 
vardır. İmparator ve baıve
kıl bu hususta lakaydi gös· 
tere bilirlerdi. fakat çarpıtma 
mahallindeki zayıf bıraka· 
cak bir harekette buluna

mazlardı. 

Halbuki ihtilaf noktasın· 

daki askerler işi daha ziya
de azıtarak mahalli Çın ma
kamall ile bizzat anlaıma 

müzakeresine giriıtiler ve 
Çin makamatını bu ite ka
rıtmtıktan men ettiler. Zan 
netmem ki onlar da harp iı 

tesınler. Japon kumandan
larının kftnaatince Çin, 193 l e 
nazaran çok daha kuvvetli 
olmakla beraber Japonraya 
karıı bir narbi göze alacak 
vaziyette değildir Ve yine 
kanidirler ki Çin Diktatörü 
Çiang·Kay Şek bir ıürü atıp 
tutma1ına v~ tehdidlere ka
lkışma&ana rağmen neticede 
Japon arzularına mutavaat 
gfüterecektir lıte o zaman 
mahalli Çinlilere Hopei ve 
Chahar eyaletlerini. ismen 
olmasa dahi filen Japon hl 
rnayesi altına sokacak ıart· 
ları cebren kabul ettirebile 
ceklerini göetermıılerdir Kı 
faca Japon kumandanlara 
pek az bir e~ek mulcabllln· 
de büyü< bir zaferin temin 

edilmesi için lazım gelen 
ıartlaran hepıinln mevcud 
olduğunu anlamışlardır Eğer 

( LQtf en çeviriniz ) 

can kahveye o kadar ıhtl

yacı vardı ki.. Baı 

ça vuı ile birkaç adım at 
mışlardı ki bir köylü onları 

karııladı: 

- Merhaba yurddat·· 
- Merhaba komutan .. 

Ho~ geldin .. 
Birkaç dakika ıonra bi

rinci bölük komutanı Fikret 
sade fakat sevimli bir yer 
odaaında kahvesini içiyor 
du . Her sıcak yudum yüzü 
nün rengine renk katıyor, 
yorgunluklarını damla dam 
la eritiyordu . 

Au küçük yer odaıı, do 
iup büyüdüğü köyü hatır· 
latmııtı.. Konutmıyor, içit 
ısla\< gözlerle ortalıfın ılık 
ve cana yakın rengini kana 
kana içmek istiyordu Du
vara asıh bir elek, tavanda 
dizi dlzt m111rlar, yeni 11van
mıı ocak, yerde birkaç kı
lim, bir iki minder, ıade fa
k at ne güzel bir çehlz san· 
dığı, kocaman kocaman gü
ğümler. birkaç toprak testi 

SÜRÜYOR.-
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bu iıte muvaffakiyet temin 
ediline politikacıların te
redüdlerine ve gösterdikleri 
zaafa rağmen bu itin Japon 
ordusunun gösterdiği selibet 
Hyeslnde kazanıldığını bü
tün J aponya takdır edecek
tir. 

Bütün bunlar ıüpheılz ya. 
pılan hesapları n mağlüp te· 
kilde işlern e! lne bağlıdır. 
Fakat t"n iyi plaolllrın, Ja
pon kumandanları tarafın
dan tertip edılmfı olsa dahi, 
muvaffakiyetli bir neticeye 
varmad ığı görülmüıtür. 

HulAıaten ıuou ıöyllyebt. 

liriz: Eter Waogplng hadi -
ıealnl ve onu takip edecek 
olan vekayll anlamak iıtl 

yoraanaz unutmayın1z ki bu 
hadise ıadece Çın ile Japon 
ya arasındaki buit bir ıhti
laf değil, ayna zamandeı Ja 
ponyanın dllhili politikasın -

" dil m ilıtaristler ile mutedil -
ler, askerler ile sıvlllu ve 
generaller ile sam y arasın 

da dev;; m edegelen uzun bir 
prest ıj ve ık tidar mücadele · 
sidir. 

(Dail Herald) dan 

Devlet Demiryolla rı Üçüncü 
• 

işletme Mlidürl'iJığüna'en: 
• 

Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, miktar ve 
vasıfları aıaiıda yazılı balastlar 17 8 937 sah gürıQ hiza. 
larında yazılı saatlerde açık ekıiltme uıulü ile Balıkealrde 
3 ncü İıletme blnuıoda ıatın alınacaktır. 

Bu ite aırmek fsUyenlerin yine hizalarında miktarları 
yazılı muvakkat teminat vermeleri ve 2490 numaralı ka 
nunun tayin eltili vesikalar ve kanunun 4 ncü maddesi 
mucibince ite ıtrmefe manll kanuni bulunmadıiına dair 
beyannamelerlle ayni aOn ve saate kadar komlıyon re 
lıllğlne mGracaatları llzımdır. 

Hu ite alt ıartnameler Balıkeslrde 3 ncii lıletme Mü 
dürlüğünde ve Soğucak, Yenlköy lıtuyonlarında parasız 
dağıtılmaktadır. 

Bala.tın Muhammen Muvakkat ihale 
Bulunduiu Kılometreıl Cinıl Miktarı bedeli teminatı ıaati 
yer M. 3 lira lira 
Soiucak 204-215 Toplama 3()00 2400 180 15 

Kırma 

Y entköy 258 268 Ocak 6000 4800 360 16 
Balaıb 

Balıköy 115 )) )) 3000 3600 270 16,30 

4-1- 305 

*** 
Muhammen bedelleri tle bulundukları yer, mlkdar ve 

vaaıfları atalıda yazılı balaıtlar 23·8 937 pazarteıl gQnQ 
hizalarında yazılı saatlerde kapalı zarf uıullle Balıkeıltde 
3 Oncü Jıletme bina11nda ıatın alınacaktır. 

Bu iıe girmek latlyenlertn yine hizalarında mlkdarları 
yazılı muvakkat teminatlarla kanunun tayin ettiği vesika
ları ve reıml ıazetentn 1·7 ·93 7 gln 3645 No. lu nüıha . 
ıında lntlıar etmtı olan talimatname daireılnde alanmıt ve
ılka ve tekliflerini ayni g(ln Muradiye için ıaat 14,30 ve 
Sıfırcı civarındaki balaıtlar için saat 15,30 kadar komla · 
yon relıllline vermeleri lAzımdır. 

Şartnameler Balıkeıtrde 3 üncü iıletme müdOrlüiünde 
ve Emirilem Sıfırcı lıtasyoolarında parasız dağıtılmakta 
dır . 

Balaıtın Muhammen Muvakkat ihale 
bulunduju Ktlometreıi Cinai Miktarı bedeli teminat ıaati 
yer M 3 lira lira 
Muradiye 41 - 50 Toplama 6000 8880 666 15,30 

Kırma 

Sıfırcı 328 ô30 Ocak 6GOo 7800 585 16,30 
Balaatı 4 - 1 - 307 

Bahkesir Tapu Sicil 
M uh af ızhğından: 

Köy ve mahalleıl 
Bahkeılr 

Ctnıl Mevkii Hududu 
Tarla Deveçukuru Doğu Adapazarh 

oflu Ha1an iken 
timdi lımail gün 
bat111 Kavaı oğlu 

poyrazı yol ve çeı 
me cenuben Ça
yırhisarlı ta rlaıı 

Bulunduğu yer ve hududu .Yukarıda yazılı tarla Kasap 
lar mahalleılnden Adapazarlı oflu Ali kızı fatmamn ata
sından lntikaleb ıenetai~ ve nizasız tasarruf ve ziraatında 
iken 320 nüfuı tahr İrlnden evvel yani 35 ıene mukaddeo 
ölmesllc yalnız o'lu Kemale ve bu Kemalin de 936 da öl
mesile kar111 Naciye ve evlAtları Ali Rıza ve Halil ibra 
hlme münhasır bulunduğundan bahisle bu vereıe tarafın 
dan f apu almak istenildiğinden tasarruf hakları tahkik 
edilmek üzere 8 ·8 937 pazar günO mahalline memur gön 
derilecektir. İtirazı olanların mahalline gelecek memura 
veya bu müddet içinde Balıkeıtr Tapu Sicil Mu,hafızlaAına 
müracaatları IGzumu ilan olunur. 

TC' .ttKOILl 

Asliye Hu~uk 
Hi~imliğinden 

Balıkeılrde tütcardan Tav 
tanlılı Fahri vekili u·ukat 
Eyüp Sabri tarafından Ba 
hkeıirde mukim zahire tüc 
carı Dursunbeyli Kamil ile 
lzmirde kestane pazarmda kuru~tur. 
hazırcı İbrahim ma~azuın- ı ADRES: ı 
da yapaiı tüccarı Balıkesir - BALIKESiR 1 ÜRK DİLi 
lı Halil lbrahlm aleyhlerine ~---=-------,, 
kefaletten mütevellid alacak 
hakkındakt vaki IUrazları

nın reftne karar verilmesi 
talebile açılan davanın ya · 
pılan muhakemesinde: ika
metgahı mechul kaldıKı an· 
laıılan müddeaaleyhlerden 
Kamile bltarıkıl ilin tebli~at 
yapılmasına karar verllmit 
ve duruıma da 11 8 937 sa 
at ona talik kılınmıı oldu 
ğundan müddeaaleyh Kami
lin yevmi ve vaktı mezkur· 
da Belıkestr asliye hukuk 
mahkemesinde haz1r bulun 
ması veya bir vekili kanu
ni bulundurma11 ilanen teb · 
iti olunur. 

Düzeltme: 

Ayvahk ticaret ve sanayi 
odasmdan: 

Dünkü sayımızda (Ayva · 
hk ticaret ve sanayi odası) 

ilanında bazı tertip hata 
l1ırı görülmüıtür Aıağıda 

iÖalerildiği tekilde tashih olu 
nur: 

Bfrinci sütun 13 cü satarda 
(Kemalettin) yerine (Hay 
rettin), birinci ıiUun ıon ıa-

İstanbul Piyasasından yüzde ylr• 
mi Ve Virmibeş Eksik Fiatla Satd
maktad1r. 

Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, ln,aol: 
Malzemesi Rtnçber Aıc:.ı~rl 

Uzun senelerdenbtri ltcrübe nttlctıl olarak 
düzeni bir Tıirk sam1llair1111n tllndtn çıkan bun' 
eleme kalbur makinelerini piyasaya arzed/gorı~ 

Bu makineler muhitimizde ekilen buidaylar -
en elveritll ve en uygun btr tekilde tecrObelerle J• 
pılmııtır . Saatte muhakkak d6rt y6s kilo buldat't 
her çeıttte ayırır ve temizler. 

Makineyi Kullanmak flvrupa Makine/e
rinden Çok K olayd1r. 

Çünkn diierlerl ıibl alır deltldtr ve a1akta o-; 
rtlmez. Oturduiunuz yerden kolayca hattl btr ~oCll 
tarafından btle çok hafif bir hareketle idare eclıJebtllf 

Böyle bir makineye sahip olmak lıt11enlere terci· 
han bir Türk tıçtılnto emeli tle olan bu makineler· 
den almalarını ehemmiyetle tavılye ederiz. Tecrlhr° 
lerlnl her arzu e<leoe herzaman 16tterlrls. 

Ticarelhantmflde inşaata alt demir, ç/me11IO• 
çivi veıafrt gibi lı< r düzen ve kôylülerlmlı içlt1 ~ 
Jıernevl rençber dıi:.eni ile en iyi boya 11e baya IJ011 
ları bulunur. 

Fiatlar1mız Cok Ehvendir, Bir D 
fa Deneyiniz .. 

Saraçlar Başında Demir ve Hırdav 
Hasan Cuma/J 

tır (Tutabilir), liçlnc6 ıtl· 

tun 3 ncü ıatırda (tayin edi 
!erek) olacıtğı yerde yalnız 

(tayin) kelimesi konulmut, 
üçüncü ıütun 23 ncü ıatırda 
( ıeriklerin d a i r e ı i nde) 

yerine (teriklerln nlıbet da 
iresinde) olacak, üçüncQ SU· 

tun ~ 4 ncü satırda (nlıbet) 

kelimes i çıkarılacak, dör 
düncü sütun ıondan 16 ncı 
satırda {ıhyar) kelime11i (ıh · 

zar) olacak. Betlnci ı6tun 

21 ncl maddeoiD 
satırında (buluna) 
(bulan) olacak, alttDel 
ıondan 36 ncı _ . ~ J 
(dlyun •e tea~ 

olacaiı yerde (dtyuD if.~ 
hildatı), altancı ıiltUD 

-ıııılll!l"a~'-: 

ı 
madde de ( alcı... ( 

olmayan) ,eldıncle '1fl" 

1 remtt ticaret ve .... ,ı 
' 11) da (Ay•ahk tlel..1.t1ı1..-::11"·· 
1 ıanayl adaıı) olarak 
I tıllr. 

ivesi veBatyazmanı: Balıkeıtr saylavı H. KAKA~ 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BIL'Al 

Baıımyert : il Baıımevl . 


