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Rusya lıe Amerika Arasında iktisadi 

Bir Anlaşma imzalanmıştır 

• 
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~aponyada, iktisadi M ese 1e1 er 
9zerinde Çıkan İhtilaftan Kabine 
Mü ş kil Vaziyette K a 1 mış tır .. 
Ç;,. Lideri Maraşal Şan-Kay-Şeki Harbe Mec
''" Eden Melesinin iç Yüzü Nedir? Çin Ordu-

sunun Askeri Kabiliyeti .. 
ltl~Ondra, 7 (A A) - Muh bir nüfuz meselesi var. Son 
~be lllembalardan alınan hadiseler onu komünistlerle 
tlQ tlere nazaran Japonyanın it birliğine mecbur etti. 
"-t barbt lçfn koyduğu tah / Halbuki komünietl"!rle o tam 

tdtlt ile bu hususta ihtiyar 1 on bir sene mütemadiyen 
)tQ en nıaaraf ve mükelefi - mücadele etmiıtir Bugiinkü 
llt •ttn takıtmi meıeleıi ordu buhranın sebeplerinden biri 
-.._1lrtıaadı mehafiller arası- ı· de budur. 

çıkan bOyük anlaıma-
~ •- Her ıey, Nankin hü\dime 
L.ı 1• Delicesi kabine müt 
11111 bt tinin tlmalde a lacafı vazı 

J 
r vaziyette kalmıttır. 

'Po p 1 yete· batlıdır. Çinliler tak· .. ~ DJanın ar•ı e çiıi 
;-etecUere verdi il bir be - vlye kuvvetleri Japon ku · 
';:tta tunları ıöylemııur: mandanının münaafp gördü 
~ ~ b&dtıelcre sebep olan ğü yerden ileriye geçmezse 
~t 111n.l ıl 1 mesele hallolunur. Bizim lı 

tedlğimiz, asayııın düzelme 
sinden ve iktiAadiyatamızın 

dah.t genlf bir saha bulma 
ıından ibarettir. İkUıadıya 

tamızm bu inkiıaflyle en faz
la alakadar olan gene Çin
dir. 

Çin ordusu niçin zayıf 1 
Ç•n Japon hldbelerlnde, 

Çinlilerin hemen hemen hiç 

bit askeri mukavemette bu 
lunmadıkları görQIOyor Bu . 

nun sebebi, Ç•nde tam mi-
( Sonu 6çQndi ıayfada ) -..._ "tec ere genç un 

.....: arasındaki ve Komi 
)"- - Moskovanın demi -'fQ · tuttuiu takviye el· 
'il rekabettir. Hiçbir 
"at Q teralt bu kadar mii· 

' ol111amı1tar. B. Sato 
~llette bulunduiu k11a 
~ t zarfında Çınle dos 

Birlik-Kasımpaşa Maçı 
Çok Heyecanlı Oldu .. 

~ ıeçtnmek arzuıunu 
~it, bir it blrllfl hu 
~ nazik bir teklifte 
' ••Hııtu. Çinliler bizim 
h, h11aızı niçin zayıflık sa 

'rlar acaba? 

t_ '-adı ne olacak? Şani· 
.,,._., Sekın harp etmek ar-
~Qda oldufunu zannetml· 
~- Harbe glrmiyecek 
~'ita' tekı bir insandır o. 
!ttt.'11 çok nazik bir vazi· 
~Onunda 

Oc111n 
tarıaür 
~nda-teritan bir karar 
"- Q ve kömiir buhrana
~~•tdan verilmemesi ve 
~ l.'1Q önüne geçilmesi 
' 

1•aat Vekileti vilayet· 
~~8nderdiil ıon emirle · 
iti.._' 0 dun ve kömiir için 
,._~it ve ıerbeat olan or· 
'~tdan mevcud bulu 
"""ltl •nkaz ve keresteliğe 
~ i olmıyan artıkların 
--~.. •e köyler ihtiyacına 
~, .. ~ •e köylü artırmasına 
~ .... •latının tercihi ve btr 

"'llll • 
h Od icarda piyaaada me· 
'- f Un •e kömürftnden da· 
~ '•la le llat ıymette bir mev 
~.~ lbıtacatmdan orman 
~tlt llaevcudiyetl teablt edi· 
~'l" ltrıal&t arbfı çam en· 
"-••G IQ d• ınete odunu ve kö
~ tarıfeılne tetmil edil
'l~._~' Balcanlıkca muvafık 
tt~._, 'e lllüracaatleran ge 
"-'-\.._ ftıeıı için lıu suretle 
~ Çt ele ifası, bir taraftan 
'"el, lla lcöan(hü, odunu hak· 

"''" •Jrıca tarife yaptml 
Ş.. lGıunıu bildlrilmtıtir. 

" h.ı. ~ L~Gtl ıore, odun ve 
...,_ ~ Yakında müzayi · 

~ lltdacaktır. 

Birlikliler Giizel Ve Üstün Oyun 
larile Maçı 1-2 Kazandılar •. 
Bir iki haftadsr bekledtil· 

mlz maç dün l<alabahk bir 
spor merakl111 önünde ya 
pıldı. Maç her Jki tarafın 

müsavi oyunları arumda 
cereyan t!derek neticede 
Birliğin galebeıile bitti 

Sahaya tlk olarak lacivert 
beyaz formalariyle Kasım
pat Spor takımı çıkıyor, sağ 
ol sedalariylc ha l kı selam 
hyor, ardından Birlik de ay· 
ni meraslml ifa ile ıahada 

yer alıyor. 
Ka11mpa1a takımı: 

Sabahattin 
Selim Rüttü 
Sabri Mümtaz Fethi 

Bilal Süat Salt Edip Murtaza 
Birlik takımı: 

Rafet 
MOnir Şefik 

Necati Cihat Hilmi 
Emin Hikmet Celal Hakkı 

Hüseyin 

M u h a k k a k ıol olan 
bu atıılar avuta kaçmalcta 
boıa 1rtd•yor. 

Birlifl hildm görüyoruz. 
ağır basıyorlar . Neteklm f 5 
nci dakikada Celalin ka 
fa v u r u f 1 1 e b ı r 
gol oluyor. Hakem ofsayt 
çahyor 18 inci.Jt ... dakikada 
Hikemetfn Birlik lehine bir 
gol daha doğurması, o da of. 
sa yt ile kartılanıyor 

Birlik tek kale vaziyetınde . 
Sahanın yabancm olan mi
safirler mütemadi gayretle 
rine rağmen bu vaziyetten 
kendilerini kurtaramıyorlar. 

Bu arada misafirler lehi · 
ne korner oluyor, netkeıtz 
kalıyor. 

Oyun tekrar miitevazln bir 
ıekıl ahyor ve nihayet bi
rinci haftaym ı Sıfır 11fıra 
berabere bitiyor. 

İkinci haftayım baılar 
M tad merasimden so ı u baı amaz Bırljk tekrar hü· 

ora kale hakkı Birliklilerde · · Mütemadi cuma geçıyor. 

Hncum hakkı ise misafir· gayretler 8 inci dakikada 
lerde. 

B Ahmet Ademin Ha 
kemltitle oyuna baılandı 

Misafirlerin akını Birlik 
tarafından durduruldu 

Birlik misafir kalesine 
iniyor, daha iki dakika ge 
çmemittl ki Celalin bir tU· 
tunu kaleci büyük bir me 
baretle kurtardı . 

Henüz bu heyecan sön
memtıtı ki misafirler hücum
da, güzel bir akın, Rafetln 

boı bıraktığı kaleyi Şefik dol 
duruyor. Muhakkak bir golü 
kafa vuruıile kurtarıyor . 

Oyun mütevazin bir ıekil 
de cereyan ediyor. 8 ve 13 
ncü dakikalarda Celilin iki 
ıutu semere vermiyor, kale- 1 
den açıhyor . 

semeresini gösteriyor. Sol 
haftan soliçe rtlınan Necati 
Celalden aldıiı ıüzel bir 
pası gole tahvil ediyor. 
O- 1 Birlik galip •azlyette. 

Misafirler soldan bir kaç 
akın yapıyor. Birlik kalesi 
bir iki tehlike geçiriyor. 

Misafirlerin aiır bastığı 
göze çarpıyor.. Neteklm 
muhakkak olan birkaç golii 
kaçırıyorlar. Şurasına da itiraf 
edelim ki ort~baf Cihadla 
kaleci Rafet bu gollerin ol-
mamasına en büyOk gayret 
sarf edenlerdir. 

20 nci dakikada soldan 
bir akın yapan Birlik kal-
eye kadar iniyor, ortalanan 

[Sonu ikinci sayfada) 

lran 
Askeri ~ayeti ~ugün mem

leketimize geliyor 
Ankara, 7 (A .A ) - As 

keri manavralara davetli bu· 
lunan lran aakeri heyetini 
karıılıyacak olan heyetimiz 
bu sabah Erzurumdan hudu
da hareket etmtıtir. 

Rusya ile Amen~a arasında 
ticari ~ ir ani şma 

Moskova, 7 (A.A )-- Sov· 
yet Ruıya ile Blrleılk A me 
rika Devletleri arasında iki 

memleket ithalatı hakkında 
kayıtsız ve ıarhız eu ziya· 
de mazharı müsaade mal 
mubadelesioin tatbikini der-
pif eden bir anlatma yapıl· 
mııtar. 

Yürdun 
Gırdınpartisi güzel geçti 

Şehirlmfz İdmanyurdu ku 
Hibüoün 18 incl senet dev 
riyeıi münasebetiyle tertip 
edilen sardenparti akıam 
Atatürk parkında saat 9,30 
da Yurtlu gençlerden Sırrı 
Yırcalınm bir açıht söylevi 
ile batla mıatır 

GardenparUye ıe:uimizın 
bir çok güzide aileleri gel. 
mitlerdir. 

Balıkesir, Dursunbey ve 
lftalya köyOnün meıhur 
Bengi zeybek oyunları Yurt· 
lu gençler tarafından mu 
vaffakiyetle oynanmıı ve 
11k sık alkıılanmııtır. 

Çin-Japon lhtilafıAvru 
payaSirayetEdebilir mi 
Cihan ef~irıumuıiyesini lffaı adan ~u meselayı dair 

fransız gazetelerinin yaz~ıklın 
Fran11z gazeteleri Japon

yanın Çin deki faaliyetlerin· 
den, ispanya hadiseleri üze
rine yapılan tekliflerden ve 
bu teklifler neticealnde hasıl 
olan vaziyetten bahsetmekte 
ve dahilde halk cephesi po. 
litıkuana temas eden maka· 
leler neıreylemektedirler. 

"L Ere Nouvelle,. gazete· 
si ıol cenah partilerinin se · 
natoya kartı muarız bir va· 
ziyet almıı ve hatta bir ne
vi mücadele açmıı oldukla 
rını kaydederek aynı zam
anda cumhuriyet aenatoıu· 

nun proiramına uyiun bir 
proıram takip eylemekte 
bulunan radikal partisin• 
kartı da muhalif cephe al
ınmıı bulunduğunu tebarüz 
ettiriyor ve töyle diyor: 

"Bu ıebeplerden dolayı, 

halk cephesi haricinde ve 
ona muhalif olarak mütle
rek bir cephe teıekkiil et· 
mit bulundufunu, bu mu· 
halif mOıterek cephenin ıe 
natoyu mahkum etmek •ste 
dtğini, radikal partisinin lıe 
hiç bir zaman böyle bir va· 
ziyete razı olamıyacalı dii· 
ıünülmelıdır. Bu ıuretle te· 
ıekkül etmiı bulunan mOı 

terek cephe halk cephesini 
bozmaktadır. 

to aleyhinde. 
lıte kantonlarda yapıla . 

cak olan ıeçimln temel çi
visini teıkil eden meıele. 

Müıterek cephe senatonun 
aleyhindedir. 

Radikal bartlıl ıenato le
hindedir. 

Bakalım netice ne ola
cak?,, 

"L Epoque,, ıazeteal um· 
umun menfaati noktai naza· 

rından hareket edilerek par· 
ti dütüncelerinla bır taraf ta 
bırakılması lilzumundan ba. 
hsedlyor ve ıöyle dl7or: • 'Yu· 
rttan. alır fedaklrlılda11a 

beklenuıekte olduiu bir an
da ıeçlm tecrilbeılne ıtrtı
mek b6y6k bir cinnettir ve 
ıon derece tebı.kelidlr. 1938 
seaeatnde alınmıt olan den 
henilz o kadar eıklmtı •• 
uzak:aımıt deiildtr .. ., 

•·Intranıigeanl,, ıanteıl 

halk cepbeıinln ya komQatıt 
olacalını ve yahut da artık 
yaıayamıyacaiıoı kaydede
rek komünlıtler hakkında 

bir takım ithamlarda bula-
nuyor. 

L Echo de Parlıl ise, Fr
ansa köylerinde b6yilk bir 
muvaff aktyetle yapılmakta 

olan komünlıt propaıaada-

s l l hl d aıoa karıı llalk cepbeıl hG· ena o e n e veya aena · 
kumetlnin biç bir tedbir al· 

Eğede Bu S k 
• M h mamıt bulunduiuna, ve bu· e ne 1 a - lg{in vaaiyetln e Dl eter le bu 

ile kartı kartıya gelinmlt 
olduiunu, tam haaad mev.. u 1 Vaziyeti Nasıldır .. 

Memle~etimizin an iyi ve ~ol ma~sul veren Batı Anı
~olu~a ~u sını~i üzüm, incir, pamuk ve tütün verimi
nin diğer senelerden da~a üstün olacağı ıa~min olunuyor 

Yeni mahsulün idrak me-
vsiml baılamıı olduğundan 

alakah makamlara yurdun 
bütün istihsal bölgelerindeki 
vaziyet hakkında maHimat 
gelmiye baılamııtır. Bu ar 
ada, en çeıitll ve bol mah· 
ıul veren Eğe bölgesi, husu 
Iİ bir ehemmiyet taıımaktadar. 
Eğeden gelen haberler, tü 
tün, pamuk. incir, üzüm gl· 
bi ihraç maddelerimiz ara 
11nda mühim bir me,•ktl ol · 
an mahsullerimizin bu sene 
bizi ıevindlrecek bir durum· 
da olduğunu ıöstermektedlr. 

lstlhsal aahaamda ılmdiye 
kadar görülmemlı bir faali 
yel müıahede edil mel< tedir. 
Bağlarda Ü7.Üm doğuıları ge 
çen seneye nazaran daha az 
olarak ifade edilmekle be· 
raber salkımların geyreklığl, 
daha fazla beslenerek daha 
ağır ve dolgun çekmelerini 
intaç edeceğinden, bu ıene· 
ki rekoltenia mikdar ftlba
riyle geçen ıenekinden az 
olmıyacağı gibi, kalite Hiba 
riyle de daha yük<ıek ola
calı tahmin edilmektedir. 

Bağlarda ikind el kükürd 
' atılmıtlır. Hava vazıyeti nor 

mal surette tnkitaf etmekte· 
dtr. 

Tülün 
Eğe mıntakaaında tiitün 

ziraatı geçen seneye nazaran 
daha genlf ölçüde ve mem
nuniyet verici ıurette itina 
ile yapılmaktadır. 

1935 senesinde l 5 mi yon 
kilo olım Eğe tütün rekoltesi 
1936 da 34 milyon kilo ol 
arak tahakkuk etmif ve bu 
mtkta r 1 S ila 20 ıün gibi 
kısa bir müddet zarfında 
tamamen müstahıiltn elin 
den çıkmııt1r. Bu seneki re 
koltenin geçen ıeneye naza· 
ren gerek kanttte ve gerekse 
kalite itibariyle GsUln olaca· 
fı muhakkak aayılmaktadır. 
Geçen sene Eğenin tütün re· 
koltesi piyasclda büyük bir 
rağbetle karıılaımıo, en büyük 
kısmı Amerika ve Almanya 
tarafından satın alınmııtır. 

Pamu~: 
Eğe mmtakasının 1936 pa· I 
[Sunu ikinei sayfada) 

siminde bütüu Fraoıa eya· 
letlerinde grevlerin üıt ilıte 
patlak vermekte olduklarını 
yazıyor. 

"Le Populalre,, ıazeteıl 

mecllı tarafından kabul 
edtlmit olan birçok layiha· 
ların senatoda takılık kal: 
mıı olduklarını ve belki de 
artık oradan çıkamıyacak 

(arını eaaıen lngilterede de 
aynı ıalihi1etle it sörmek
te olan iki mecliıln bu aa 
rın iptidalarında idareyi 
muattal kılmıt olduklarını, 

nihayet lordlar kamara11 ta· 
rafından, umumi seçim ne· 
tlceainde tetekkül eden av
am kamara11na yapılmıt bu
lunan son hücumun 191 l 
de kati bir muvaffakıyet· 

sizlikle ve mailublyetle ne
ticelenmesi Gzerlne umumi 
seçimin hakiki zafere ulat· 
mıt bulunduiunu ka1dede
rek föyle diyor: 

'•Bu suretle bu tki m•c· 
lis arasındaki mücadele va
him karıııklıklara meydan 
bırakmadan cereran eylemlt 
bulunmaktadır. Eter dikkat 
edılmezıe batka yerlerde bu 
itin aynı ıekilde halledil 
memeıinden kurulabilir. 
Böyle karıtıklıklar zuhuru 
na mani olmak için ne 1rl· 
bl çarelere bat vurmak li· 
zımıa temln_edellm.,, 



Sovyet 
lıd1n pilot ırmın yeni 

rakırlan. 
ı4I Temmuz tarihinde Sov· 

yet kadın Pilotlarından Vıı-
nlenkaya ve Mednıkoya 

"9 - mGkerrer,, numarala 
tayyare ile btr uçuı yapa
rajı 6.518 metreye kadar 
yGknlmtılerdtr. 

Sovyetler btrlill merkezi 
haYacılık kulilbllnün ıpor 

komtıyonu bu uçuıu kara 
tayyarelerinin "S,, ıınıfının 

birinci kataıorl ıpor tayya· 
releri ile yapılmıı milll lrtl · 
fa rekoru olarak tanımıı ve 
vı.-vıkaya ve Mednıko· 

vanın bu rekorunun bu ka · 
teıorl tayyareler için bey
nelmilel kadın rekoru ola
rak teıblt için beynelmilel 
havacıhk federaıyonuna 
.. F.A.1,, ye müracaata karar 
vermittlr. 

23 Y •tında lrlna Vltnlevı· 
ka1a , bir tıçl kızıdır. Fab
rikada ıtenodaktilo olarak 
çahtırkan aynı zamanda 
Planertzm mektebine de de· 
vam etmtı ve J 931 ıeneıin . 
de bu mektebi bltirmlttlr. 
Bundan eonra pilotluk mek· 
tebtne ıtrmlt ve 1933 ıe 
a ealnde muallim pilot dip· 
lomaıını almııtır. O zaman· 
daaberl Viıntevıkaya mer. 
'kezi havacılık klGbGnde ça 
l11ma kta dar. 

20 Yatında Katerlna Me
•n1koH, ~ilta,trdlr. lıçillll 
... cleva m etmekle beraber 
1135 lftelfade merkezi ha-
•eethlr trullbl ptlot mekte 
lmlt btth'mlı ve 1936 aene 
ıtade muallim pilot dtplo
ma11m almıthr. Mednlkova: 
'"11111, lloıkova f abrtkala · 
nadan ltt11nde eald 1anatı 
olan çtllnpltk lıtne devam 
etmekte .ft a1m zamanda 
~Y)'eller btrhllnln merkezi 
havacılık kulOblnde mual· 
lım pilot olarak muvaff akı· 
;yetil havacıhk faalfyettnde 
buhmmaktadar. 

Genç Kız 
Tıcareti 
PaıJı polW, uaun takibler· 

den ıonra, kıs ticareti yap 
aa bir çete1ı yakalanaia mu 
yaffak olmuıtur. Çetenin ada· 
İalarandan biri Tuluzda ele 
ıeçlrllmlttlr. Bu adamın üze 
rtade buluua ~ir telpafın 

mnll tudur: 

Alellde tartlarla talim 
Mtlebllecek iki y6s tane lfl 
MI paketim var . ., 

Orana, Cezayir ve Buenoı 
Htreı'.a kız aevl&edea çetenin 
merlıratnln Parllle oldaiu 16· 
ylemektecUr. 

Öai•izdekl 16nler içinde 
Vendre Umaaından eevkedil· 
...- ••re olan 23 kızın bGv · 
IJ•tlerl t•blt edılmiıtlr. Ye. 
clA kız Oraadan hareket et
mek lsere tdl kız Orandan 
hareket etmek tlzere iken 
lsmtarılm11 ve bu etoada bir 
çok ~eu de 1akalaaanthr. 

Mıymunlırdı His 
Ha1v•Dat babçeıln&n hu -

.-ı doktoru V olıaçtt, bu 
hlfY&DJD çok zayıfladıiını 

ve kabrıadan 61ecellni an 
lamla içlD_, bir tedavi çareli 
ara Jlp bulmutlur. Şempan· 
-. ... ~ma ile hlpton?
e4ılmlı Y.e 4, 5 ... DllaD IOD · 

Sovyetlerde 
At le 
Kuvvetleniyor 

Sovyetler Btrİllinde, ço· 
cuk dOıOrmeyf yasak eden, 
çok çocuklu ailelere yardı 

mı emreden, boıanma kal. 
delerlnde bazı değiıtklikler 

vllcuda getiren ve nihayet 
dojum evleri Jle çocuk ba 
kım evleri ve kreılerinio ço 
ialtılmaema hükmü lhtıva 

eyllyen kararnamenin inUıa 
rıodanberl bir ıene geçmlı 
tir . 

Eaaıen daha evvel , Sov · 
yet halkının refahının fazla
lalaıma11 üzerine, doğum 

nlıbett de yükıelmekte idi 
Daha, 1935 ıeneılnde, on· 
dan bir evvelki ıene nilbet· 
betle, dolum yüzde 40 ili 
50 f azlalaımıı, çocuk düıür · 
me ile yüzde 1 O tenzil 
etmiıtl . HOkiimetin 2'7 Ha
ziran 1936 tarihli kararı üz 
erine iıe, dolum vakaları, 

yeni bir hızla, çofalmağa 

baılamııtar Kanunuıanl Ma· 
yıı aylara :ıarfmda Moıkova 
da, 1936 oın aynı aylan 
zarfmda 30.171 tken, bu 
ıene dolum 56.398 e, Le· 
ntnırad ıehrlnde 21 . 9 78 iken 
39.789 a, Bakuda 8.150 lk · 
en 12, 126 ya, Aıkbabada 
1 080 iken 2 . 100 e çıkmııtır . 
Mtnık, Ttfllı, Frunze ve Tat· 
kend ıehlrlertnde ise doğum 
bir buçuk misil fazlalaımıı · 

hr. Bu ıenenin ilk dört ayı 
zarfında Ukranyada geçen 
ıenenlnkinden 163 bin faz . 
la11 ile, 422.500 çocuk doi· 
muıtur. Umum ıovyetler Rlr· 
lifinde, va1&ti olarak doi 
um. 1937 ıeneııntn tik 6ç ayı 
zarfında, 1936 ıeneılntn ay· 
nı aylarına nlıbetle. yüzde 
30 fazlalaımııtır . 

1 Nlıao 1937 tarlh ıne ka 
dar, çok çocuklu ailelere 
yardım olarak 566 mi lyon 
ruble verilmlıtir. Halen 270 
binden fazla anne, bu tah 
ılıah almaktadır . 

Geçen aene, hükumetin 
bu kararanın, Sovyet ailesini 
takviye huıueunda çok bü 
yGk btr kıymeti mevcut bu · 
lunduiunu göıtermittlr 

Boıanma vakaları mühim 
nlıbette azalmıı ve 1937 ıe · 

neılnln ilk dört ayı içinde, 
1936 ıeneılnln aynı ayları 
na niıbetle, R S .F.S R. de 
Sovyet Ukranyada üç misli 
daha az boıanma vakası 
ka ydedilmtıtır. 

BOtGn :>ovyetler Btrlifln · 
de, doium evleri ile çocuk 
kreılerlnin f azlalaıtmlmaıı · 
na ve teıkllltlandmlmuına 
büyük btr faaliyetle devam 
olunmaktadır. T eıbit ~dilen 
plan mucibince, 43.ooo ya 
takla yeni doğum evleri, 
900,000 çocukluk daimi kr 
eıler ve 4.000.000 çocuk 
için mevelm kreıleri ve 1. 1 
50.0UO çocuk tçtn de yeni 
bahçeler vücuda getirilecek
tir . 

et TASS)) 

ra hayvan eaki neıesini bul· 
muı. ylylp içmeye başlıya 

rak düıelmııur. 
Budapqte hayvanat bah 

çeıindekl Mariye iılmh ıem 
panze maymunu. Üç ay 
evvel ölen arkadaıı baıka 

bir maymunun matemini tut· 
maya baılamıı ve tam üç 
ay, ylyip içmekten, uyku 
dao keıılmqtar . 

TORK.DILI 

En Çok 
Uyuy anlar 
Kimlerdir 

f ngllterenln tanınmıı aake 
ri tayyarectlerinden Jım 

Moliıon uyku hakkında ıo 

rulan bir ıllale ıu cevabı 
vermtıUr: "Ben, harp esna· 
11nda da kendi ihtlyarımla 

saat 11 den evvel kalkmı 
yorum . Bütün uslu, akıllı 

inıanlar, uzun uykucudurlar. 
Bunu, Dresdendekl Bilgin 

Stöckmann okumalı! Çünkü, 
bu zat uzun uykunun aley
hinde olan bir bilgindir. 
Yıllardan beri yapmakta ol 
duiu propaıanda ile, kendi· 
ne, genç ve yaılı 1 bir çok 
taraftar temin etmtıttr . 

Bu zahn fikrince, ak~am 

saat yedi oldu mu, yatmalı 
ve gece yarı11 kalkmala imiı. 
İnsan bu ıuretle bir çok 
vakıt kazamr. Ayni zaman 
da da, bilginin "tabii uyku,. 
adıoı verdtff, az uyumıya 

alııırmıı. 
Ytne bu zatın mütaleasma 

bakılarsa, bugünkü alemimiz 
için dek 1 neıeılz1lk , ıinirlllik 

çahtmaktan zevk almamak. 
hasılı daha bir ı'1rü aykırı 
lıklar, hem haddinden fazla 
uyumaktr olmaklığımızdau 

ve hem de vaktinde yatma· 
dığımızdan ileri geliyormuı . 

Bu dava nın karımna . Mo· 
llıon tamarnlle ters bir iddt· 
a ile koyarak, Bütün uslu, 
akıllı insanlar uzun uykucu · 
durlar. diyor. 

Acaba haklı olan haıııi 

ıtdlr ve kime uymalı? Doğ · 

ruıunu leteneniz, inıanı, hiç 
olmazsa, uykuıunu dilediği 

aibl uyumak huıuıunda ra
hat bırakmalı. 

Ancak, Moliıon gibi dü 
ıünen fak at, bu husuıtaki 

mütalaasını baıka türlü ifa· 
de eden Şekıpir, bir müna· 
aebetle Sezarı konuıtururken 
ona, fU ıözleri ıöylemlttir: 

Bırakın, benim etrafında 
baıları traılı, ıeceleri rahat 
uyuyan, 11hhatları yerinde 
olanlar bulunıun Kuiuıun 

dalgın bir bakııı var; o, fa:ı.· 
la düıünüyor: Bu imanlar 
tehlikelidirler ., 

Şekıpir, Sezara bu tezadı 
tebarüz elt,rmek isliyor: 

Bir yanda, geceleri rahat 
uyuyan inaanlar, diğer ta· 
rafta tehlikeli olan klmıeler 
bulunuyor. 

Her halde, yatağında iyi 
niyeti yastık diye kullanan 
inıan en rahat uykuyu uyu
yan ioıandır: 

Yeni Adam 
Bu haftalık kültür mec 

muaaımn 188 inci saym zen
gin bir münderecatla çık -

mııtar. 

İçinde bir haftanın kül· 
tür haberlerini toplu bir hal· 
de veren kıymetli, ilmi 
makaleleri bulunan Yeni 
Adamı okurlarımıza teveiye 
edert:ı.. 

~ocuk 
Ankarn Çocuk Eıtrgeme 

Kurumu genel merkezi ta
rafından çıkarılan Çocuk 
mecmuaa•nın 45 inci ıay111 

dolıuo m6nderecatla çıkmıı 
tar. Yavrularımızı alakadar 
eden ejlencelt yaza lar ihtiva 
etmektedir. 

Ftah yalnız b~ı kuruı 

olan bu mecmuayı btlha11a 
çocuklarımıza ta vılye ederiz. 

- -----
Köyü Bandırma Şasasına Bağ
/ıyan 695 Metrelik Yolun in

, a a t ı Bi t m i ş ti r ~ . 

Parti vı Halkavi bi 
yapılacık 

Balya 7, (Huıuıi mu 
rimizden) - Bu 10111 
Balyada büyük bir 
faaliyeti g6ze çarpmak 

Balyanın genç KaylD 
Aytebacı köyünü Bandırma du dahilindeki k11ma bugün mı 8. Hakkı Ôaeyle 

ye Relıl ve Parti B• ıoıasma bağlıyan 695 me baılanacaktır. 

tre uzunlu~undaki yolun Köseler köyü ahaltıl de 8 . Abdullah Eral 
ıOzelUfl ve imarı için ~ 
malı bir f aallyette çaht 

inıaatı tlerlemit bulunmak· 
tadı r 

Köyün çalııkan halkının 

batında f ıbt lir muhtarı Be-

kir Bozdemirin gayretile 695 
metre uzunluğunda ve 6 me· 

tre 25 ıantlm genitliiinde 
olan bu yolun teeviyeıi ya-

p ı lmıı, hendekleri açılmıı 

ve gettrilen taılarla 4 metre 

45 santim ıenitllilnde kaldırım 

yapılmıt ve kum dökile· 
r~k yol tamamlanmııtır. 

Şimdi de Ayşebacı köyü 
ile Köseler köyü a rıuındakl 

kara yol ıoea haline getiril 
mek 6zere Aytebacı hudu · 

kendi köylerini Aytebacı 

köyüne bailıyan kara yolu 
ıoıa haline getirmek üzere~: 

hazarhja baılamıılardır . 1 

Kıı mevsiminde çamur· 

1

1 

dan, b a t a k 1 ı k 1 a r d a n 
ıeçllmez bir hale gelen ve 
~eçit vermiyen, yolcula · 
ra bir çok zahmetler ve 
m6ıküllt çıkaran kara yol
larındaki zorluk artık ıooa 

ermltUr. 
Çok çalııkan i ı b i 1 i r, 

ve köy menfaatini daima ıöz 
önünde tutan AYtebacı k6yü 
muhtara Bekir Bo:ıdemlrin 

çok yerinde olan bu çalıı· 

malarını takdirle karıılarız. 

tadarlar. 

edtlmlf, yıktmlmala 
lanmııtır Burada yapıl 
sabaom bir kıtmı cua1h 
meydanına kal bedii 
ve buraya Atat6rk6D M 
tü konulacakhr. Geo• t,J 
sahaya Halk Partisi, H••_, 
binalarlle tlyatora ve 
ma blnaıı yapılacaktır· ,J/#. 

Kaymakam 8 . ti~ 
Ôney köy ve köycOIO~ _jJJ 

rlle çok yakından ali....-·· 
olmaktadır. 

Eğede Bu Seneki Mah
sul Vaziyeti Nasıldır .. 

topu kapan 
Necatiye geçiriyor, 
her zamanki ani vuru 
dan birini yaratarak 1 

[Baıtarafı birinci sayfada] 
muk rekoJteaf ~5 bin balya 
olarak tahakkuk etmiıtlr Ge· 
çen ıene elduğu gibi bu ıe · 
ne de ekilen pamuk tohu · 
mları clnı itibariyle çok Is 

leh edilmit ve bilhassa Ak 
ala nevi ince elyaflı pamuk· 
lar ekllmiıtir . Ekim saheı, ı 
hükümetln teıvikiyle bu sene 
çok gentılemi~tir. Bu itibar- 1 
la pamuk rekolteeinin bu sene 
kalite itibariyle daha yükıek 
olduğu gibi miktarcada da · 
ha faıla olacaiı umulmak 
tadır . Pamuk ziraatinin maki 
neleıtlrilmeslnine doğru kuv · 
vetli bir hamle görülmekte
dir. Hükümelin projesi mu 
ciblnce mazot fiatlara todirl 
lirac bu hamlenin bir kat 
daha hız alacağı muhakkak 
tır . 

incir: 

noktalar, Eğe mantakasında gol6 çıkarıyor . 
itılzlik hiç mevcud olmadığı Birlik O_ _ 2 galip 
gibi ge,ek ııçllerln, gerekee, ydlne geçiyor. 
müıtahıtlin kazanç ıevlye· Mafldp vaziyete 
ıinde dikkate ıayan bir in ,en mleafirleri canlı 

kiıaf vukua geldiğine deli· yeruz. Btrllk durakla• 
let e tmektedir . Kazanç faz · netekim 33 ncO dak 
lalıiı, geçen yıllara nazaran, miıafirler açıkları M- _..1IJJI_ 

ticaret ve ahı verit ıaha11n va11taıile ilk ve ıon r-··· 
da kuvvetli bir canlılığa yol rlni yapıyorlar. ~ 
açmııtır . lzrnir mıntaka11 , Oyun bundan ıoar• ,,JIİ 
buhrandan önceki yılların men mllaftrlerin h6c:U ~ 
refah ıeviyeııni bulmuıtur ile geçiyor ve nJbaJ';~ 
denilebilir Maheulln üet üı kemin düdGiü çalıyor• ~ 
te iyi olması ve çok müıa · el haftayımın ıonu . ti 
it ıartlarla ıatılmaaı müıı· edelim ki çok ıamıoıl 1' 
tahıilin yüzünü güldürmüı, oyun aeyrettlk. Bakah~ 

rınki maç ne netice "' ·~ 
dolyuiyle tıçilerin de ka · ı d• r Oyuncu ar aratın • .,JI 
zançlarınm artmuına veıl le oynıyanlar miıafırle~~ 
olmuttur · sol açıkJarlle orta ~ fi. 

Zengi ve bereketli Eje ıai beklerldlr Birlikte'! ~ 
mıntakumın yetiıtirdiii tür baıta Rafet , Celil, ~ 
lü mahıullerin ellgide daha bılbaıea Cthad çok ıyl ·;--' 
değerlenmeıl ve rajbet gör· Oyundan sonra; iki -'~ 
meıi müıtahıtlin çalııma ıehrimlze gelen memlelsl' ,, 

İncir eahaeı günden güne ıevk ve heveeini artırmıı, cular iizerinde iyi t/111 
aentı lemektedir. Bilhassa Öd- b b L .. • ekim sahalarının ıenitleme · ti aı ve ıevıt 11•• -
emiı tarafında incirc lltk çok k B Ah t 'd-sine yol açmııtır. Köylüniln em me A , 
inklıaf halindedir Geçen ıe· k ı d ki f•rk1 

eltne iyi para geçmesi, bil - ım ar araıın a 
nenin rekolteılnden elde hiç bl k d ·ı~· ha11a geyecek etyalarmın ve ran r ar a aıımı .. ' 
mevcut kalmamıı olması Hi ı k h .-.-dokuma mamulatın ın bu mın - ç yorıun u .,, • 
çiftçiler için büyük bir teı· takada eürümünün çok fa zla meden takımlar mO,. ~ 
vik kaynalı olmuıtur incir artmaıma yol açmııtır . Eie 1 Her iki taraf da t~..I' 
rekolteıi 1934 de 28, 1935 f t ı ti G llbl•• l/JPr mm takası, buhran yıllarmın Hr e m f r · • ,. 
de 30 ve 1936 da 32 mil - tahrip edici bütOD teılrlerln ğe deler. Dedi ı1' 
Yon kiloya yüluelmi•tir. Bu B n. kıı. 1aat 

y den ınyrılmıı bir vaziyette, u aun u maç 
ıeneki rekoltenin de bu yQk· daima refaha doğru bir le· yapılacaklar . 
eelt~ seyrini takip etmemesi --4'~-
. . h" b b k 1 mayül takip eden istikbalin- Açık tasıLkOr,. ıçın ıç lr ee ep yo tur. · den emin, meıut bir refah 1 
Bu rekolto mikdarlarmA 6 

ı devrioe girmit bulunuyor Kızım Lemanıo ID •• ,·-* mi yon kilo hurda incir ithal .. • 
edilmek lazımdır . 1'L 'ı f 1 olduiu apandlılt a.:ıı il 

1 tarı a sa duan bir a ... ellyatıoda göıterd i'-Umumi vaziyet: ttm•m ve has•k•t, , 

Bu ıene umumiyetle iıçi 8~8m J8~8llndı d 0 l a Y 1 M e ;.,,.tlf' 
ücret lerl geçen ıeneye na· Dün gece saa t 21 de Exe ket Hastahaneıl f 0 c:.b-' 

5 Doktor 8 . Muata a or ... .111 
zaran yüzde elli kadar bir mahalleılnden Muıtafa ol hastanın bakuıund• ~ 
fazlalık göıtermektedir. lu Attf ıerhoı olarak Hilmi dikleri dikkat v e kı~ ..,, 
Buhran yıllarana nisbetle üc· kızı Neflıe ve annesi Emt · hizmetlerinden dol•Y fi 
ret fazlalığ ı bazı hallerde neyi bıçakla ellerinden ya- hemılre Bayan fabrl1: ~ 
yüzde yüzü bulmaktadır. raladığı ve liaanen de tahkir hemılre Baya n Rabl•f ti'" .. 
Gerek bai ve tarlalarda , ge· etliği iddia ve ıikayet ten teıeklcOr ve ml119et 
rekıe tütün depolarında İfçi olunduğundan suçlu yaka ıunarım . 

azlığından sıkmh çektldıjı laomıı. tahkikata baılan· Zahire TOtc• '' 
de olmaktadır . Bütün bu mııtar . 
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Sovye ler 
liıliüinde fehir Nüfusu 
Birinci ve ikfncf bet yıllık 

l>lln devreleri zarfında , Sov 
~etler Birlfğfnde ıehirler nü 
llau, 29 mllyandan 40 mil
)ına çıkmııtır. 

ile beı yıllık plan başladığı 
~~illan, Sovyetler Birliğinde 
8 

26 ıehir ve kasaba vardı. 
u ~ 

d Run bunların miktarı 3,000 

1
1
'· IOo binden fazla nüfus-

7~ıehırlerln adedi de 30 dnn 
ıe çıkmı§hr. 

~SDYyetıer Birliği Kupası» 
finali 

f Bundan iki ay evvel 125 
Ll.llbot eklplnln İftirakiyle 
ulltlı l Yan ve muhtelif şehir-tde bir buçuk milyondan 
•ıla seyircinin önünde ce -

te)lln eden J 937 senesi Sov· 
)etiler Birliği Kupasının fi 
"'i M d, ' oskovada 16 temmuz 
Ptt 0Ynanmııtır. Bu maçta 
lı~•kovarıan Dinamo takımı, 

11•1n Dinamo takımını 5 2 
teQ k 
•

.. ere ıamplyon olmuı ve 
ilan~ 

"h uı ayaklı lurlstal Kupa, 
• ada halkın alkıılerı ara -
IQd, M u oskova Dinamo oy 

s~:::;;~;ıtir. 
1'etkikleri 
s 

t 0 vYetler Birliği Hidrome-
,:C)roJojik Servisi Merkez İd 
llt eıı He Ossovıakimin Str
dı:•fer komitesi, Moskova 

'"•~'1nda bir 11y müddet, hu 
t'l bir heyet marifetiyle, st· 
~tr0•fer üzerinde çalıımıı ve 
"'9 •toıf erin J 5 ila 25 bin 
t,, ttehk kısmında çok enle 

~rı neticeler almııtır. 
d eyeı, stratoıfere 30 son· 
~: halonu göndermiıtfr Bu 
Oto 011lara konmuı bulunan 
d,t~'tik makinelf'rin kay
~' RI iıaretler, bilahere mü 
.. ,~'•e edilerek bir çok kati 
t~lere varılmııtır. 

ı,t Cindüz.leri, mühim irtifa· 
'" '• otomatik surette dum
de "'ren raketler. geceleri 
'" Rene otomatik surette al· 
'-'ltt~e'en rneıaleler gönderil· 
ı,t fieyet, geceleri, bulut 
~il:: btıfalarını ölçmek ve 
tery tl"'rın lstündeki ha ve 
~re ~tılarının istikametini ve 
raı lını lt!sbit etmek için ye· 

"•uUer bulunmuıtur. 

§ 

En Gene • 
Pilot 

Ncvyorl< clvarındıı bulunan 
Floyd Bennel tayyare mey · 
danında, bundan bir kaç gün 
evel on il<i yaşında bir ço 

cuk pflot imtihanı verdL 
Büyük bir cesaretle yap · 

tığı hareketleri alkıı tufanile 
karıılanmış olan on iki ya 
ıındaki çocuğun adı Edvard 
Somerııdir Babnsı L Some 
n, C•han harbinde Fransız 

cephesinde tayyarecilik et · 
mi§ olan bir zattır. Tekmil 
Somen ailesi tayyare spo 
runa kendini vermlıtir 

Dünyanın en gtnç tayya
reclsinin on altı yaıındaki 
kız kardeıt ile on yedi ya
tındahi erkek kardeıi de 
önftmüzdeki günler içinde 
pilotluk imtlhann\ı verecek
lerdir. Bu kardeıler içinde 
en istidatlısı oldufuna ıüphe 
olmayan on iki yatındaki 

çocuk pilotluk imtihanında 

tayyaresini bin metrede ida 
re etmlttir. 

Sovyetl~rde yeni kömür 
madeni haz1rllklan 

Sovyetler birliğinde yapı 
Jan son jeolojik taharriyat 
neticesinde birçok yeni zen· 
gln kömür madeni damnr 
ları keıf edılmfıtlr. 

Kazaklstanda Karaganda 
nın şimali ıarkls lnde dört 
ilii altı milyar ton kömürü ih · 
liva eden 700 kilometre 
murabbalık yerıt bir ha va 
tesbit olunmuıtur. Burada 
kömür damarlarının kalınlı 
ğı 15 metredir. Bu havzanın 
iıletilmesl için Akmolinsk 
ile Pavlodar arasında bir 
demir yolu vücuda getirile 
cektir. 

Çeliablnsk civarında mer· 
kezi Uralın ıark sırtlarında 
yelkinak kömQr havzasının 
keşf• Uralda endüstri inki
ıaf ı için çok büyük bir eh 
emmiyetl haiz bulunmakta 
dır. Jeofizik metodlarla ya 
pılan tetkikat huradakl kö 
mür damarlarının 3,5 kilo· 
metre geniı1iAinde 30 ila 35 
kilometre uzamakta olduğu 
nu tesbit eylemiıtir Bura-

ş l daki kömür ihtiyatı. 150 
İfman ar milyon ton tahmın olunmak-

tadır 

Mağazası Uralda Sol·Ult!tskin 9 k•· 
Bırletik Amerikadaki el· lometre ilerisinde meydana 

bise endüstrlıi, kalitesi iyi, çıkarılan linyit madeninin 
l de ehemmiyeti, Yelkınsk biçimi güzel e biseleri seri 

halinde imal etmek suretiy madenlnklnden daha aıağı 
deilldir. Burada iki metre 

le Amerika piyasasını lnhi· kalınlığında hemen hemen 
sar altına almııtır. 

Ancak, ,ekonomik bir ıe 
ufki damarlar bulunmuttur. 

Son Eeneler zal".fmda ya-
kilde calııabllmesi için nor- pılan jeolojik tetkikler, Do-
mal bazı boy ve ölçülere netz havzaeının sınırlarını 
göre imalatını yapmak mec da pek çok genlıletmiıtlr. 
buriyetinde olan bu endüstri, Yeni yeni damarlar ketfo· 
iri yarı kimselerin ihtiyacını lunmuı ve Glavgugol tros-
tatmin edememlı ve bu gibi tü, yalnız Don mıntakasm· 
kimselere de ısmarlama el da bir mil yar ton antrasiti 
blse yaptırmaktan baıka çı ihtiva eden bu yeni damar · 
kar bir yol bulamamııtır lar üzerinde tılemeğe bile 

Nihayet, bunun da bir lh · baılamııtır. Salık mınt11ka -
Uyaç olduğunu gören bazı &anda Don nehrinin ıark ta -
sermaye sahlblerj, geçenler ı rafında da Donetz havzası 
de Nevyorkta "ıiımanlar nın antrasit damarlarının 

mağtlzası" adı altında bir 1 imtidatları keıfedllmiıtlr 
bonmarşe açarak bu eksiği ~· """* --_:!.! '\ 
tamamlamıılardır. l TÜRKOİLI 

Bu mağazada normal öl- ! Pazarteıinden baıka her 
çüde elbise yoktur. Buna gün çıkar. Siyasal gazete .. 
mukabil, 120 ili 150 kilo Yıllığı: 800 Kurut 
ağırlığındaki erkekler vücud · Altı Aylığı:400 .. 
larma uygun elbise bulabil- Sayısı: 3 ,. 
mektedirler. Anlaıılen, Ame· Günü geçmtı ıayılar 25 
rikada tiımanlar epey bol kuruıtur. 

ki, bu yeni mağaza gördüiü ADRES: 
rağbet kauuında stok bile BALIKESiR TÜRKDiLi 
bulunduramamaktadır. '· ______ ,, 
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saçlarından öpecektim .. Vav· 
rucuk anlamıı gibi boynu· 
ma sıkı 11kı sarıldı . Atla· 
mağa baıladı . Ben de ken· 

d,f 
1 

Müdur baımı bir iki 
ı,.,: kaııdı Deftere birıey
bıt ~ı.d, · Sonrn benden t,,.,. 
~,l,t ır aldı .. Defteri im· 
... tı. M d k "''i asa üstün e i çın· 
bıtı,1 ' bastı . . Gelen uıakla 
L Ol 
11ık, Çağırttı. Birkaç da-
'''k •oara içeriye bir eksik 

tlrdı: 

S,~,11 leyt;. hanım dedi .. 
Q,,1 •

1 1\ıfa yeni bir talebe . 
~>tı Qı kı:ııtn Zehra dedi . 
~et' •evındim ki. Artık .. ,, d 
d,~tk a kitftp okuyacaktı 
tı '"l · Müdür kısaca onla

'ltı.. Sonra aeltn ılbi 

süslü avratla odadan çıktılc .. 
Bana mektebi , ııınıfları 

gezdirdi .. Hiç de yorulma· 
dan mübarek kadın blrıey 

ler anlattı , anlattı .. Sanki 
ben muhetli§miıtm gibi gel 
di bana .. Süılü süslü sınıf · 
ları, sıraları görünce rubaları 
bir tarafa koyup, sakalı bı 
yığı kestirıp talebe olasım 

geldi Artık Zehracıktan 

ayrılacaktık .. Kendimi tut 
masam çocuk gibi ağlaya

caktım . İçime öyle bir ga 
rlplik çöktü k i, orada fazla 
duramadım.. Zehrayı tam 

dimi tutamadım .. Ömrümde ilk 
defa Zehradan , ötürü bir 
avrat yanında ağladım be 
evlat .. 

En son ailamaktan çocu
ğun uykusu geldi. . Onu mi· 
ni mini karyolasına yatır· 

dım .. Son bir defa alnından 
öperek bölüğün yıldızından 

için için, hıçkıra hıçkıra ay
rıldım .. 

Aradan aylar, yıllar ıeçtl .. 

Mumyanın 
Ruhu 

İngilterede bir müzeye, 
Eıki Mısırhlarm bir mum 
yası konuyor. Bu milattan 
580 sene evvel yaıamış bir 
Mısırlı d•n adamının mum 
yasıdır 

ı::a~·:ıın11ı-ı1:11:11:1111:11:11:11i!S::1101::a 
. ~ Süleynıanın ( flgniye -Tül- flgni) si :: 
noı E . E . . !! 
~' gı er zgısı i 
•• • filij Adile Mshm t Şükrü raraf ından dilimize çevrilmiştir. 1m1 = Dilimiz zenginliğini, gıiztlliğini, canllil{jml gös 

1
;:

1 •u:: luen bu eseri okuyucular11mza llwslyc 111 .. .. 
•• ederiz. Fiatı 20 kuruşillr. l~I 
rı"i1 111 

bu ~-== Y z Vag""" muru ,=.r:.ı adamın mumyası Mısırda ,;;oııc; 111 

son yapılan araıtırmalarda - •• 

Amen Ro ismlnrlekl 

bulunmuı ve tngtttereye !.~ Adlı Mehmet Şükrünün Şiir Kitabı IDU 
i!!i •• 

nakıoıunmuıtur. :: 7, 5 Kuruştur. :: 
Mumya müzede bir ean •• M" il r· d .., 1"11 

l"',l . ue ı ın lıer eserleri: ~ 
dukanın •çine konuyor ve :. iLK SES: (Çocuk Şilrlul) ~ 
herkesin gelip görmesine ;i SEVGi BAHÇESi: (Rablndranat Tagordan) ! 
bırakılıyor. Fakat, ziyaretçi :: RIG VEDA: (Hind fldhlltrl) f::f 
ler arasında bir mahluk var- 1111 

~ MAVİ KUŞ (Morls Melullngten) piyes 6 perde 12 :: 
dır ki, herkesin gözüne ~ar -
pıyor: 

Bu, bir kargadır. Her sa 
bah, maayyen vakitte gelip 
sandukanın başucuna konan 
bu karga herkede büyük 
bir merak uyandırıyor, bil 
ha11a, vesveseli insanlar olan 
İngilizleri endiıeye düıürü 
yor. Çünkü Mısırlıların bir 
itikadınca, herkesin ruhu, 
öldükten ıonra, bir kut ıek· 

lfne girer ve mezarının ba · 
tından ayrı1mazmıf. 

Şimdi lngilizler: 
''Acaba bu karga mum

yanın ruhu mu?,, Diye dütü· 
nüyorlar. 

---:a-C:C31---

Çin - Japon 
Harbi 
(Baıtarafı birinci ıayfadal 

nasiyle, her memleketteki 
gibi bir ordu olmama11dır. 

Çin!Jeki ordular hiikılme 
tin değil, kendilerine ayrı 

ayrı mıntakalar verilmiş 

olan general'erindir. Mesela, 
merkezi Çın orduıu Şang 

Kay Şekin kendi malıdır 

Tokyo, 7 IA Al - Do· 
mey ajansından: 

Ecnebi gazetecileri, hari
ciye nezareti namına söz 
ıseylemeğe salahiyettar bir 
zdttan, Tiençindeki Sovyet 
konııoloshanesinln 1 ağustos 
tarihinde Beyaz Ruslar tara· 
fından iıgal edilmesi hadi 
ıesi hakkında tafsilat iste 
mitlerdir. Bu zat . hadisenin 
sureti vukuuna aid ofarak 
anlatılan şeylere nazaran bu 
itin Beyaz Ruslarla kızıl 

Ruslar arasın,daki ziddl yetin 
bir netlceıi olduğuna hük: 
metmek lizımgeleceğini sö· 
ylemittir. 

Balkandan Çanak kaleye 
Galiçyadan Bağdada sınırdan 
sınıra dolaıtım .. Zebranın izini 
kaybettim .. Sakat olup ter · 
his edildiğim zaman onu 
bir tanıdıkla sordurdum .. 
Fakat orası dağılmıı, onu 
baıka bir yere yollamışlar .. 

İtte komutan ortanca kızı 
çağırdıkça hala onu anar, 
yüzbatıyı yüreğim ll'zlıya 

aızlıya hatırlarım .. Kimbilir 
Zehra ıimdl nerededir .. 

Belki büyümüı çoluk 
çocuğa bile karı~mııtır . 
Tanrıdan diledim ki onu hiç 
olmazsa ölmeden bir defa 
daha görsem ve sonra öl 
ıeydlm. 

Baıçavuı derin bir nefes 
alarak sustu Bir hıçkırık. 

Birine! bölük komutanın 
boğazını yakarak bağrına 

tekrar sızarken o sırada 

k a p ı a ç ı 1 m ı ı batça· 
vuı içeriye girmiıti .. Seııi 
titrek ve heyecanliydi!.. 

- Erat silah baıı yapı · 

yor . Hazırlık batlRdı ko-
mutanım .. Emlrlnlz .. 

:: tablo iDii 
25 Şekspir küll i yatından: :: 
:: Rlr/nci kilap: JÜL SEZAR ~ 

ı ~ ikinci kilap: VENEDlK TACiRİ i 
' llMI Üçıuıcıi /\itap: MAKBET •• 
:: Dördlillcti kllaıı: ON iKiNCİ GECE f~ 
l rı:ı nu 
- Beşinci kitap: HIRÇıN KIZ :: 
~ :m~ı::!'ID: :ıl'! :::i15: :ıP.! ·::~:::ı~ ı::i!S::1011::mu:i!5:::uoı 
Belediy Riyasetinden: 

V t!rgi ve resimlerin müddetleri tanzifat ve tenvirat ver· 
gileri, kara vesaiU nakliye resmi birinci takıiti ağustoı, 
ikinci taksiti ikinci teırln ayları. Tente, ıiper, levha ile 
ilan resimleri eylül ve mart ayları. Süs köpekleri resmi 
ağustos. 1 inci teırln birinci kanun ve tubat ayları. Lublyat 
resmi her ayın ilk on beı günü zarfında ve delllliye res· 
mide ihale tarihinden itibaren on gün içinde tahsil edil 
mesi meclisin 937 yılı nisan toplantı,;ında kararlaıtırıldı

ğından mükellefler yukarıda yazılı aylar içinde vergi ve 
resimlerini tabsıldar1arına veya belediye tahsil ıubeai mer· 
kez tahsildarına yatırmaları ak i takdirde belediyeler ka· 
nuounun 1 12 inci maddesine tevfikan yüzde 1 O ceza ta
hal,kuk ettirilmek suretile tahsil olunacağı ilin olunur. 

1 - 3 - 317 

Balık i TapuSicil 
Muhafızhğından: 

Vilayetı Mahahalleıi Cinıl Hududu 
Balıkesir Hamidiye Ev S11ğ1 rençper Apdullah ıolu 

Lofçalı Hüseyin' ala hanesi 
arka&ı demlryolu önü Kep
ıüt caddeıi 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı evi Hamldiye 
mahallesinden Giritli berber Salih ve Kamçıllı Hüıeyln 
oğlu Ferhat ve Recep ve Abdullah ve Karm Uaticeden ylr· 
mi yedi yıl önce haricen 20 madeni lira bedel mukabilde 
satın almak suretlle Şehylütfullah mahallesinden Hüseyin 
oğ u Mehmet Ali Dalıcıya satmıı olduklarından bahisle 
Mehmet Ali namına tesçil edilmesi istenildiğinden tahkikat 
yapmak için 15 8 937 pazar günü mahalline memur r6n · 
derilecektir Bu yer hakkında bundan baıka bir hak iddi
asında bulunanlar varsa bu günler içinde yazı ile Balıkeılr 
Tapu Sicil ~1uhafızlığına veyahut mahalltne gelecek me
mura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Birinci bölük komutanı 
süratle ayağa kalktı: 

Şimdi geliyorum bö. 
lüğün batında bulun dedi . 
Baıçavuı sert bir selam ve 
rerek odadan çıktı . Zavallı 

sakat çavuş anlattığı sa vaı 
hikayeleriyle komutanı uy· 
kusuz bı aktığına üzülmüı. 
büyük bir suç iılemlt gibi 
boynunu bükerlcen gözleri 
dolgunlaıtı: 

- Suçumu bağııla. Ev
ladım Sen! de uykusuz bı 
rakrım.. Tanrı yardımcın 
olsun dedi.. Genç subay 
büyük bir gönül dolgunlu · 
ğlyle ihtiyarın omuzuna el· 
lerini koydu: 

- Komutanların uykusu 
zafer beıtilndedtr .. Yas çek
me baba . Dedi . Sonra yal· 
varan ve titriyen bir sesle 
il!ve etti: 

Bu gece benim en giz 
li dertlerimi lazeledin. Zeh· 
ra benim nlıanlımdı .. Fakat 
sonu karanlık geçti baba . 
Şimdi senden ıon bir dileffm. 

Onun sann, Len gelınlik 

çalında bir tasvirini vere 

ceğlm . Ya1nız ıen de bana 
nüfuıı kağıdiyle o küçOklOk 
fotoğrafını ver.. Hiç olmaz· 
sa ölürken ilk Zehra ile hl· 
liralarım sona ersin .• 

Kısmet olur da sai kalır· 
sam yine sana veririm .. 

Şimdilik tanrıya 11mar. 
ladık baba .. 

Bir hıçkırık buruıuk ya· 
nakları sıcak damlalarla 
yaktı .. Genç subay ihtiya
rın titrek ellerle kendlıine 
uzattığı karanfil kokulu btr 
yazmaya sarılmıı armaianını 
koynuna yerleı t i r i r k e n 
kahraman bölüğü de o ııra 
da çelik gibi adımlarla, yeni, 
yepyeni bir tarihin çlzdlil 
ilk ıııklı yolda ilerliyordu .. 

Fikret ıon uykusuz ıece· 
ıtni kucaklıyan o ıevlm1i 

yer oda11na dolu dolu ıöz· 
lerle, kana kana bakhktan 
sonra kirpiklerinde titreıen 
birkaç damla göz yaıını 
gizlemeie çalııırken oradan 
ayrıldı.. Ve bölOiüne ka · 
vuıtu . 

SÜRÜYOR -



SAl'YA 4 TORKDILI 

Devlet Demiryolları ÜçünclJ ~~~~~~~~~~~~~ :~·--.......... .. 
i:ı M d d 1 y . Ot 1 1• ~,,ı;;~~"~ f etme Ü iirli:ğün en: 1 enı e 1: ti\~: 

1 Dursunbeı.•de Modern 11 r """;;:.~W ~--ii Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, miktar ve 
vaııfları aıaiıda yazılı balastlar 17 8·937 ıalı aünl hiza
larında yazılı saatlerde açık ekıtltme uıuln ile Bal ı kealrde 
3 ocü fıletme binaıında ıatın alınacaktır. 

Bu lte girmek iıtlyenlerln yine hizalarında m iktarları 
yazıl ı muvakkat teminat vermeleri ve 2490 numaralı ka· 
nunun tayin ettifJ veıikalar ve kanunun 4 ncO maddeıl 

mucibince lıe alrmele manll kanuni buluomadıiına dair 
beyannamelerlle ayni ıün ve ıaate kadar komtıyon re · 
tıllAine müracaatları llzımdır. 

Hu tıe ait ıartnameler Bahkeılrde 3 ncü lıletme Mü 
dürlüfiinde ve Sojucak, Yenlk61 lıtaıyonlaranda paraıız 
daAıhlmaktadır. 

Balaatın Muhammen Muvakkat ihale 
Bulunduiu Ktlometreıl Clnıl Miktarı bedeli teminatı saati 
yer M. 3 lira lira 
Soiucak 204-215 Toplama 3000 2400 180 15 

Kırma 
Yeolköy 258 268 Ocak 6000 4800 360 16 

Balaatı 

1 « YENi O~EL» Açıldı İ İ :ı. ~.;;;;, ·-~e>. 
1 ı • 1 ~,. . .d.11:~ 
1 BÜTÜN KONFORU HflİZ.. 11 1ı~· ~c.~~-s- v;-.ı 

YEN i Bİ Nfl ... YEN i MOBI L Y /i.. . '11 • _.~,-,, - ~ · 
YENİ YflTflK... ~ ~ 

11 

Kolayhkla Cevap Veren 1 · 
1 Yeni Otel Acıldı .• 

, T6rklye ptya1aıında yGkıek mevk! kazanmıı ol•• 

ve Mustafa Sıkıcwglu • ka11nın mamulatı olan kalburlar1ndan 4.S ve 6 num•" 
·~~~~~~~~~~»lt~i/ı • rah bütOn ve ilci parçal ı büyük ha11latlı makineler 

t•:z:::z:z:z:z:::::zz:::z:et I ttcarethanemıze ~gelmııur. a a•• . 16

'

30 

H Bayan Ve Baylar için a ı• lstanbuı Piyasasından yüzde yir-
4 -

1 
-

305 51 U I k Y . ı: mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satal"' 
c uz u e r 1 • • • maktadtr. 

Balıköy » )) 3000 3600 270 115 

*** 
Muhammen bedelleri ile bulundukları yer, mlkdar ve 

va11fları aıaiıda yazılı balastlar 23 8 937 pazartesi g6o6 
hi zalarında yazıla saatlerde kapah zarf uıullle Balıkeıirde 
3 ündl ltletme blnaııoda ıatın ahnacaktır. 

Bu ııe girmek lıtlyenlerln yine hizalarında mlkdarları 
yazılı muvakkat teminatlarla kanunun tayin etUlt veılka· ( 
la rı ve reıml ıazeten!n 1 .7.937 ıOn 3645 No. lu nüıba 
ımda lntlıar etmff olan talimatname dahealnde ahnn>ıı ve- ı 
ıika ve tekliflerini ayni g6n Muradiye için ıaat l 4,30 ve 
Sıfırcı civarındaki balaatlar için ıaat 15,30 kadar komtı · 
yon retıllilne vermeleri l lzımdır. 

Şartnameler Bahkeairde 3 üncü tıletme mQdOrlüjünd 
ve Emtrllem Sığırcı iltaeyonlarında paruız daiıtılmakta 
dır. 

Bu kerre Sındarııdakl maiazamızın Balıkeılrde 
Tokatlı Otelinde 14 numarada bir ıubealnl açtık . 

1 Bu Bir rlrsatfJr. Bu Fırsat Her Za= man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 
t • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

Bu şubemizde kazmir, ketenli, selen • 
t ve lüks selenle, kıl, tela ve bunların cin .. ı ı AHMET ve IBRAHIM CUMALI 
t sleri ve halkımız için keten ve çulhaki Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, ln,aol 
hazır elbiseler bulunur ve ehven fiaflf1 1 Malzemesi Rençber Alc~'~rı 
satılır ve yapağı alınır. ı • Alım Ve Satım Yeri 

Sayın müşterilerimizin şubemize :, l•••••••••••-••ır..•• = bir defa uğramaları menfaatleri ikti- t 
M zasıdır. • ~~~~~~~~~~:~~~ 
·~ Sındırgılı Mustafa Karagür :: • • 

lurz..wzn:zzz:zz.:zzzzDm:l• IHer Malın Yerhsi Var •• Balaatın Muhammen Muvakkat ihale 
b\llunduju Ktlometreıl Cinıl Miktarı bedelt teminat ıaaU 
yer M 3 lira Ura 
Muradiye 41 - 50 Toplama 6000 8880 666 15,30 

Kırma 

Sıiırcı 328 ô30 Ocak 6GOO 7800 585 16,30 
Bala ıh 4 - ı - 307 

Belediye 
Riyasetinden: 

Çay dereıt tarafenynlndekt kanalizanıyon ıtmen · 
dtfer k6pr6ıGnden itibaren \>eledlye köprilıüne 
kadar 1150 metrelik ve tahminen altı bin lira -
hk miktarı mevcut tipine ve keıftne 16re dörder yüz met
relik k111m k111m yaptırılmak üzere mOnakaaaya çıkarıl . 
mııtır . MOnakaaa m6ddeti 13 Aiuıtoı 937 tarihine kadar 
15 ıündür. lhaleıl 13 - Afuıtoı 937 cuma ıilnQ ıaat 16 da 
belediye encümeninde yapılacaktır . 

Taliplerin yüzde 7,S teminatlarını belediyeye yatırm11 
olmaları llzımdır. 

Daha fazla maldmat lateyenlerln belediyeye mnracaatları 
Han olunur. 1 - 4 304 

Balıkeair Aakeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Suaığarlık garnizonu ihtiyacı olan 35000 kilo aılır eti 
kapalı zarfla aatın alınacaktır Tahmin bedeU 8750 liradır. 
Eksiltme 20· Ağuıtoı -937 cuma gQnü ıaat 15 de Suıığır
lıktakl komlıyonda yapılacaktır. Taliplerin teklif mektup
larJ le ihale ıaatindeo bir ıaat evveline kadar komlıyona 
müracaatları 

4 - 1-310 , . ,, 
-soma Linyit Kömürü -

DEPOZiT ERLER/ 
flvni Sağlıkçı - flhmet Seymen 

,,.. .. , ,'.· . • 

P h I 
• G •• 

1 
• ı Uzun senelerdenberl tecrübe netictsl olarak /ıd e ıvan ureş erı ~ düzeni bir Türk sanatkarınınellndtn çıkan bun'" 

il. eleme kalbur ma/<inelerlni piyasaya orzedlyorıız 

D b B l d ~ . Bu makineler muhtttmlzde ekilen buidaylar I_. 
ursun ey e e iye it. eo elvertıli ve en: uygun bir ıekilde tecr6belerle ,. 

Riyaaetinden: j pılmııtır. Saatte . muhakkakjldart yüz kilo bufd•" 
her çeıltte ayırır~ve temizler. 

Duraunbey panayırının beılncl günnne teaadof eden Makineyi Kullanmak flvrupa Mak ine/e-
14 ~ aiuıtoı - 937 cumartesi anoo Kızılay ve çocuk "11. rinden Çok Kolaydır. 
Eılrgeme Kurumları menfaatine pehlivan gtlreılerl yapı · 11. Çünk6 dlierlerı:ııbı alır delildir ve ayakta çef" 
lacaktlr. 1 rtlmez. Oturduiunuz yerd~n kolayca hattl bir çoc-

Pehltvanlara: Lira: •• tarafından bAle çok hafif bir hareketle idare edılebtllf 
Baıa 40 1 Böyle bir makineye sahip olmak lıtiyenlere ter'* 
Baı altı 20 " ban bir Türk tıçtıln.lo emeli ıl~olan bu makineler· 
Orta 15 lf_ den almalarını ehemmiyetle tavıiye ederiz. Tecrl.,,.. 

K6çQk orta 1 O ı lerlnl her arzu edene herzamaa ıöıterlrlz. 
Ticarethanemlıde inşaata .. alt demir, ç/merıl"' 

~ çivi uesaire gibi her düzen ve köylülerimiz için dl 

Bahkesir Nafia İ ~::,n~~,:~:~~., dü<enı ıı. •n ı9ıboya oe baya gol 

1 Fiatlanmız Cok Ehvendir, Bir o.-Mü d ü rl ÜğÜ nden: ~ ta Deneyiniz .. 
it. Saraçlar Başında Demir ve Hırdavatçı 1 Hasan Cuma/J 1 - Açık ekıtltmeye konulan iı Manyaı kazaaında ye· 

ot yapılacak hükQmet l:lnaıınm temel ve zemin lıat lnıa . 

atı olup keılf bedeli 7000 liradır. 
.. ~--

2 - Bu lıe alt doıya muhteviyatı ıunlardır: 
A - Ekılltme ıartnameıi, 

B - Mukavele projeıi . 
C - Bayındırlık tılerl genel ıartnameai, 
E - Fenni ve huıuıi ıartname, 

F - Keı•f cetvelleri ve projeler, 

lıteyenler bu prtname ve keıtf doıyaaam Balıkeılr Na· 
fla m6dQrlüfQnde görebilirler. 

3 - Ekıtltme IO· ağuıtoı·937 tarihinde ıalı gOnO saat 
on beıde Bahkeıtr nafıa müdOrlOğünde kurulu komiıyon 
huzurunda ) apaılcakhr . 

4 - Ekıiltmeye girebilmek •çin 525 liralık teminatı 
muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair makbuz veya bu 
mıktarda ıayana kabul banka mektubunu ve yukarıdaki 
iti yapabllece§tne dair nafta müdGriyetlnden ekıiltmeden 
ıonro tekiz giln evvel müracaatla alınacak veıllcanın ve 
ya bu ite girmele ıalihtyet veren evrakı müıblte ile bir· 
ilkte nafıa vekaletinden alınmıt müteahhıtltk veılka11nın 
ve 93'1 yılma alt ticaret veıikasınm ibrazı gereklidir. 

5 letekhlerln 2490 numaralı kanun hükümlerine gö· 
re bu evrakı hamilen ilan edilen g6n ve ıaatte nafta mn • 
d6r16i6nde bulunmaları illa olunur. 4 - 1 - 292 

·~~~~~~ ~~~ ııaı., 

' Belediye Riyasetindef1· 
fiil'' 

A t a t 6 r k parkı için 150 daoe kanepe aha•:,..--
13 - 8 • 937 cuma günü aaat 16 da belediye eacO f' 
de lhaleıl yapılmak ilzere 15 ıün müddetle milaak•" 
~ıkaralmııtır it' 

Belediye keıft 712.5 Ura olup yüzde yedi buçu~; 
pozlto yatırılacaktır. Taliplerin ve fazla malanıat • 

lıtlyenlerln belediyeye m6racaatlan illn olunur. 

----------------------------4---~ . 
İvesi veRaıyazmaoı: Bahkeetr ıaylavı H. KAKA~ 

Çıkarım Genel DlrektörG: FUAT BİL'Al 

Baıımyert : il Baıamevl 


