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lngiliz Filosu Dün i 
tanbula Geldi .. 

-

iii Kımzöı, üç ıorpitodln müre~kijolan dost der
lat filosu torpitolanmız taraf mdan istikbal edildi 

ISTANRUL LİMANI 
4nlrara, 2 (A .A.) - Ami ğında ve içinde top ı:tarak 

;~l \Vellsın kumandasında ıehri selam lamıı. buna 

\ 
i krovazör ve üç tl>rpl. karadan ve havuzdan mu· 

Od, 1 kabele edtlmtıtir. 
n rnürekkep bir o · 

atlı f l Amiral ve maiyeti erkim 
l 

l 1 oıu bu sabah, kendl-
'"hu Yavuza gider~k amiral ~ük · 
t karıılamağa giden rü Okanı ve müteakiben va 
ı°"Pltolarım1zın refakatinde ltyl, lstanhul kumandamm 
•\~nbula gelmlılerdir ziyaret etmtı ve bu ziyaret• 

~liz filosu Umım açı · ler iade edilmtıtir. 

Bir İngiliz 
lıbıibi meçhul denizallı 
h•iıinin ıaaııuzuna uğradı 
t londra, 2 (A.A.) - lngil 
'"•rıı d n Havock muharibi Ak-, 
'"'ıd 'ltı e meçhul bir deniz 

lalı. lernfslnin taarruzuna 
"•ttı "il 11 ve fak at muhribe 

~~lbl iıabet etmemlttir. 

C: L 
1 İoglliz harp gemisi 

'~in 
~ 'lttarıktan Akdenize 

'"•k ~ etmittlr . 

Çinliler 
iki Japon generalini öMürdü 

Londra, 2 (A A ) - Mırn· 

cister GardJan gazetesi 
Japonların Mançukoda bü 

yük mıkyuta müıkilata te 

sadüf ettiklerini ve ıkl Japon 

generalinin Çinliler tara 

fından öldürüldüğünü yaz
maktadır. 

Japonyanın yegane gayesi 
Çini Japonyanın ve Mançu 

konun dostu olmağa ikna 
etmektedir. 

Generallere kıymettar 
~ediyeleri 

Cumhurbaıkanı Atatürk 

büyük Trakya manavraları 

münaaebetile Genel Kurmay 

Baıkanı Maraıal Fevzi Çftk· 
makla , manavrada Vllzlfe 

gören general lere ve bu ara 

da Korgeneral Sabit Noyo 

na kendi imzalarını taııyan 

birer altın ıaat hediye et

mtılerdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yardımlsn 

Ankara, 2 (A.A} ·- Ço· 

cuk Esirgeme Kurumu son 

on bet gün içinde 2306 ço 

cuğa yardım etmlttlr. 

--------------------· Yugoslav 
•• °*-

Kral naibi Baıve~ilimize 
taziyelerini ~ildirdi 
Ankara, 2 lA A.) - Yu 

goslav Krııl Naibi Prc ns Poul 
Baıvekilimize bir telgraf 
çekerek, kardeıinin ölümü 
münaaebetile büyük ke 
derine ittira k ettiğ i ııi bil 

dirmiş ve Başvek ilimız de 
göndermek lütfün da bu 
hmduğu bu telgraftan do· 
layı Prense teıekkür et 
m;f, ıükranlarını ve derin 
hürmetlerini arzetmiıtir . I 

Mısır 

lı f ili~i; hidiseleri 

Arkeoloji Ve Antrepo
loji Kongresi Toplandı 

N~HAs PAŞA 
"'hı '•t k re, 2 (Radyo) Mı· 

'S>lt ~ı-'''d u asyootarının ilga· 
'tı 

''~t •0 nra, Sudana Mısır 
t( ~ 

'•r L ll0 nderilebilmeel Mı-
qQ~. ' 

~,, p ttrneu ve bilhaua Na-

lll11., r''' kabinesi için bir 
' f,kı Sa Yet uyılmaktadır. 

tı Q h b 
il h· ' erlere göre, Fılıs 

le 'dı, 1 . -''lı,,_. e erı muna1ebetile 

b11 , b,l\'ekili Nahas Paıa 
~- ~&Fer L..._.. Uluslar Sosye tesi ,,._e 

litaılyecektir. 

Ankarft, 2 (A A.) - Ta· 
rihten evvel arkeoloji ve 
antrepoloji beynelmilel kon· 
greaı bugün Bükreıte top 
lanmııtır. 

Türk murahhas heyeti 
adına Tarıh Kurumu ıklnci 
baıkanı Hayan Alet kong
rede söyledıği bır nutuk 
ta Türkıyede Cumhu· 
riyettenberi atkt:o ' oji ve an. 
trepolojiye verılen ehem 
mıyetl, Türkıyt•de muh 
telıf yerlerde yapılan kazı · 

lıırın verdiği mühim ve ze n 
gln neticeleri izah etnıif 

ve nutku müteaddit def al ar 
alkıılanmııtır. 

Doğru 
Olmıyan 
Bir Haber .. 

Ankara, 2 (A.A ) - Hü 
kümet mehafflinde öğrenıl 

diğlne göre Son Posta ga
zete-ııinin Hariciye Vekilimi 
zln Cenevreye gıderken la 
kip edeceği yola hususi mak · 
sallar atfetmesi kendi icadı· 
dır. Tahmine islinad eden 
bu gibi fuzuli tefsirler doğru 
değtldir. 

-Mussolini. 
Berline ~u ay için~e gi~ece~ 

Paris, 2 (Radyo) İtal· 
ya Haıvekili B Muuolininin, 
bütün tekzip lere rağman bu 
ayın 25 inci güni\ Ber' ine 
gideceği ve ayın 26 sında 
B. Httlerle uzun btr mtila
lcat yaptıktan sonra Alman 
askeri müesseselerini ziyaret 
edeceği söyleniyor. 

İtalya hariciye ne2ırı Ko 
nt Çiyanonun, D. Muuol ini 
ye refakat etmesi ihtimali 
kuvvetlidir. 

A 

Bığadıçtaki Tüyler Urpertici Facia: 
•• 
Uç Yaşındaki Çocuğu 
N a s ı 1 Boğazladılar ? .. 
Çocuğu Şekerle Aldatarak Eve Götürüp Uyuttular Ve Gece 

Yansı Ahırda Bıçakla Başını Kopardılar. 

Cellat Halil faciadan sonfa merdiven başından: -· Çocğuu öldürdünüz. Bari götürün 
Tas kapı ünün yamndaki üç yol ağzma atm." Oiyı seslendi. 

Tatil müna1ebetile Biğa · halefet etmltUr. 
dıçta ikamet etmekt~ olan Cellat Halil ailesinin de 
Bandırma muallimlerinden muallim Nazif alleıt ile ba-
Nazif Aluoyun üç buçuk 

1 
zı dedt kodular yuzun 

yaılarındaki kızı llterin bo · 'ı den eıki bir husumetleri 
ğazından kesilerek ôldür6l vardır lıte ayni aileye olan 
düğünü evvelce yazmııtık. 1 huıumetler bu, ayrı ayrı iki 

Bu çok feci hadisenin diiımanı bir noktada birleı 
kimler tarafından ve ne se llrmek için kifl gelmlıtlr. 

beple yapıldığı hakkındaki ,·1.,· CBOf J&Ldı'g ... Bfl• ı'le 
tahkıkat tiddetle devam et- 1 1 

m~;:yd~ Ü n 1 e r d e bu anlaşıyorlar 
cinayet meydana çıkarıl· intikam almak ıevdasına 
mııtır . Tahkikatı sekteye düıen Kara Mustafa ve Ka 
uğratmamak için bu huıuı· aım çabuk anlaımıılar ve 
ta bir ıey yazmamıthk. evvela, muallimin atlealnl öl· 

Bu defa tahkikat ikmal dürmefi taaarlamıılardır. fa. 
edildiğinden, bu ço\.. acık kat buna kolayca muvaffak 
lı ve misli görülmemıı ctna · olamıyacaklarını kestırince 
yeti bütün tahilatile yazı zavallı üç yaıındakl lıteri 
yoruz: 

Cinayetin i'k tahkikatı 
Cinayetin •ılenmesl üze

rine adliye ite derhal va2i 
yet etmtı ve tahkikata müd 
deiumumi Baımuavinl B . 
Hilmi Çil el koymuıtur . 

Çocuğa kartı böy le bir hu 
sumetın neden icap ettiğinin 
ıebepleri hakkında maktül 
çocuğun babasına ve diğer 
ailesi efradına muhtelif su· 

aller sorulmuı ve her hangl 
kımı~ ile bir çocuk l<avgası 
veya miras, kız alıp verme 
ğe muhalefet etmek ve· 
ya küçük illerden do 
ğan zarar veya husumet -
lerin olup olmadığı araıta· 
rılmııtır . 

Fakat çocuk ailesi: 
Katiyen kimse ıle her 

hangi bir ıekilde huıumeti 
miz yoktur. Oiy~ cevap ver · 
mekte israr etmiıler ve böy· 
lece her türlü ihtimallerin 
önünü kesmiılerdir. Bu su
retle de tüyler ürpertici ctna· 
yet büsbütün esrnrengiz ma 
hiyet a lmıştır 

yok etmeğf daha muvafık 
bulmuılardır . 

Bunun için de fırsat kol 
lamağa ba ı ' a ınıılardır. 

Bir gün muallimin çocuk
larmdan İlter ile onun daha 
büyüğü olan Nurten akıam 
ıaat 7 sıralarında üvey ha· 
laları olan Sem~rcl lımailln 
evine kadar gitmiıler, fakat 
evde klmıeyi bulamayınca 

geriye dönmüılerdir. 

Yolda YeıilJi cami l 
civauna geldikleri zaman 
11 ter altı y.ııındak i ablasına: 

- Nurten abla . Ben bu 
radan gideyim.. Sen de 
oradan .. Bakalım hangimiz 
daha çabuk geleceiiz .. De · 
mittir. 

İki kardeı çocukca bir 
b ıhl'" girittikten sonra iki 
aksi istıkamete koımuılardır. 

iller ortalarda yo~. 
İlter, ablasından ayrıldığı ı 

bu dakikadan itibaren birden
bire ortadan kaybolmuıtur. 
Nurten caminin etrafını dö· 

nüp dolaımıı fakat kardeıi 
ne rastlamamııtır . Etrafına 

bakınmııu da görememiı, 
= 

fak at çocukluk halile bunu 
çabucak unutarak oradaki 
diğer arkadaılarile oyuna 
dalmııtır. Hal b u k 1 kar
deıi m 1 n i m i n 1 llter 
feci tuzaia düımek üzeredir. 

Cellat Halılin erinde 
Bir vaklttenberi çocuju 

takip etmekte olduğu anla. 
ıılan Kara Mustafa camlntn 
etrafında, yalnız batına do· 
laımakta olan masum llterl 
görünce, derhal intikamını 
almak üzere harekete ıeç · 

mlİtlr. 
Muıtaf a kOçük yaıta ev

latlık edindiği Nihal adın· 
daki küçük kızın da yanın. 
da bulunmasından istifade 
etmekte geclkmemtıur . 

Her iki çocuAa beıer ku
ruı verip onlara, yakın bak
kaldan ıekcr aldırmıı ve 
ikisini de Celal Hallll~ evine 
göndermtıtlr. 

lıter elindeki teker kGla
hının verdiği ıevlnçle arka-
daıı Nihalle bu eve gltmiı
tir. 

Evde, bu sırada eıkl B•
ğadıç doktoru ölü Hüsnü
nün oğlu Nuaret, Cellat Ha
lil ve Halilin karısı Emine, 
kızı Ümmü bulunuyordu. 

~ocuğu uyutuyorlar 
lkı küçük bir müddet 

oynadıktan •onra evin ıofa . 

11nda uykuya yatıralmıılar, 
çok geçmeden de koyun ko· 
yuna uyuyakalmıılardır. 

ilter ~ütün gece arımyor 
Bu sırada gece hayli Her · 

lemiıti Akıamdanberi ço 
cukları llterl bulamıyan ai
le bir hayli endlıeye düt · 
müıtür. Bütün komıular, 

sokaklar aranmıf, fakat hiçbir 
yerde çocuğu bulmak müm-
( Sonu ikinci sayfada ) 

Hunun üzerine vakanın giz 
lice takip ettir ılmesi müna 
s!p görülmüı ve vilayetçe 
hadiae mahal'ine iki memur 
gönderilerek tahkikata baş 
lanmııtır. 

Şehir Haritasının Ya
pılmasınaBaşlanacak Neticede, küçük İlleri bir 

koyun gibi bağazlıyanların 

Blğadıçtan Cellat Halil oğ· 
lu Kasım il e Semerci Kara 
Mustafa olduğu meydana 
çıluuılm ! şhr. 

-

Cinayetin seoe~i neymiş1 
Maznunların anlattığına 

göre hadise şu ıekilde ce 
reyan etmiıUr: 

Semerci Kara Mustnf a bir 
müddet evvel muallim Na 
zifin en ıttesi olan Semerci 
lsnıailin kızını iııtemif . Mu 
allim Naz ı f bu kızın Kara 

Bele~iyeler imar heyeti taraf m~an e~siltmaye çı~an
lan harita 5 9 3 7 liraya bir mütea~~ide verildi 
Şehirimizin hari t asının halihazır yapılma11 iti Dahiliye 

Vekaleti Belediyeler imar heyeti tarafından eksiltmeye 
çıkarılmıştı . 

6,600 Lira ketif bedeli olan ıehir harltaaını yüzde dokuz
buçuktan 627 lira noksanile yani 5,937 liraya müteahhit
lerden Ra§ lt Tuğrul yapmayi teklif etmiıtlr. 

Bu teklif muvafık görülerek müleöhhide i'181eaı ya
pılmııtır. 

lıc: yakanda baılanacaktar. 



SAYFA: 2 

Kepsüt Kö le • • 

Burada bütün köylerd& sonsüi bir-~ültür ve bayrndırhk 
çahsması görülmektedir 

Gezmek, bu muhitin ıen 
kucaklarını dola~m&k kalpte 
yer idindikçe duramıyor, 

Sağ ve sola bat vuruyor· 
dum. 

Nasılsa kendimi Kepsuda 
giden bir otobüsün içinde 
buluyorum. Düz bir yol 
üzerınden akıyoruz .. Ôyfe 
bir akıtki mütemadi gönül
de ürpermeler yaratıyor, 

coıturuyordu. Nih .. yet hiç 
bilmedığım bir nahiye .. Ne 
güzel ıen . Cana yakın bir 

görünüı var. Can 11km1yor, 
etraftaki canlılık göz1erde 
yer buluyordu . 

Günümün üç beı saatini 
burada geçirdikten sonra 
yola çıkmak, köyden köye 
dolaımak, çamlarla örtülü .. 
Çiçeklerle bezeomiı köyleri 
dolaımnğa koyuluyordum .. 

Yıne düz bir yoldayım .. 
yaylı arabanın zikzakların 

dan atların cıngıraklarından 

neıe ve heves içerken kaim 
dudaklarmın gözlerine ver · 

• diği tatlılığı ile hem slgara
stnı tüttüren hem de etraf· 
tan dem vuran arabacı11 

bir aralık ta th bir köy tür 
küıünü ıöylüyor, beni ken 
dine çekiyordu .. 

Öyle tatlı aidiyorduk ki 
son ıııklarım döken guneı 

ihtimal bizi kıskanıyordu . 

Nihavet güzel bir yerde ku· 
rulmuı glSrünüıü tatla bir 
k6y Oımaniye .. 

O ıeceyl .. Orada ağa ve 
dayıların köy hakkında ki 
izahatlerini hatta hikayeleri· 
ni dinliyerek geçirdım .. Canlı· 
lak var bir tarafta kıraate 
ler yıfılı caddeler mt1nta 
7am .. 

Yine yol göründü havası 
nı ıöylüyorum. Yalnız ara 
bada değıllm çapkın bir 
atın üzerinde mecralarına 

feryat eden dereleri geçlyo 
rum bin çeıtt kuı sesleri 
ıönle ıa vk dolduruyor, kar · 
ıımda yine bir köy Mah · 
mudiye .... 

Atımın etraf mı irili uf aklı 
köylü ler sardı İndim .. iç 
çeken Lır misafir perverlik 
i.deta evelce hepsiyle tamtı· 

yormut aibi tatlı bir ıaml 
miyet ve alaka hayretler 
lçersindeyim .. 

Bu köyde de kendine gö 
re bir aüzellik göze çarpan 
çalııma .. Şaıırıyorum .. 

Köylerlmlzlo dahi ıündeo 
güne hızla yol aldığına ima
nım kuvvetl~tiyor .. Güneıin 
doğduiu yere bakarak ne 
mutlu sana anadolu baıan 
cı evlatların ıeni günden 
güne cennete çeviriyor de 
mekten kendimi geri ala 
koyamadım. 

Günün bir iki saatini bu 
güzel köyde geçirdikten 
sonra tekrar atımın üzerin 
deyim .. 
Güneı kızgın, vücutları 

hırpalıyor , bir ter tabakası 

bayıınlık veriyor, Fakat 
ıözlerimde gülen doyulmaz 
manzaralar bilhassa her ye· 
ri sığındığı kucağın güzelli · 
ğlnl beıteliyen köyler o yı· 

iınlığa kartı koıuyorlar . 
Bu aef er yalnız deitlim ya · 
namda bir yoldaı var o ci 
var köylerinin katibi bana 
muhit hakkında malumat 

veriyor, büsbütün COfUYO 

rum .. 
Nihayet yine bir köy 

kalburcu burada hayretlerle 
bıbaıa kaldım . Bugün çok 
Kaza ve Nahiyelerimizde 
e§ine tesadüf edilmiyecek 
bir kütüp'ıane muntazaıiı 

bir köy od sı oldukça zen 
gln kitaplar bilha11a bizim 
kaynak l TürkDili ) ilk nüı

hasına kadar tamam . Nok. 
sansız bir koleksiyon 

içimde sevgi f ırhnaları 
var ah her köyümüz böyle 
olıa heveslerine esir olan 
oldum. Hali. b~ an bu ge· 
ziı hatıralarımı yazarken 
bile hayretlerimi durdura 
mıyorum Derin bir sevgi 
beni sıraslyle nuaret, köy 
Mehmetler köy, ve nihayet 
yine Kepsüt .. 

İçli gözleri yarım asırdan 
fazla güncıten ziya çalan 

bir almayla batbaıayim ona 
köy hatıralarımı sayıyorum. 
Gülüyor, yanaklarında ki 

çukurluklar derin manalar 
yaratıyordu Kendisine bir 
sigara vermek istediğim za
man kullanm dığını söyle
di.. 

Otobüs baıındayiz . Elini 
sıgarken evlat dedi unut 
maki çalııan daina kazanı·. 

Evet iki günllk k11a bir 
köy seyahatim çalıımanın 

daima kazanmak olduğunu 

kalbıme gömdü Bakalam 
ikinci seyahatım nereleri 

olacaktır. 

Okul 
Kitapları -
il~ ve orta o~ullar~a ou 
yıl o~ululaca~ ~itaplar 

~azulan~ı 
lıkmektep Atlası gayet 

ucuz bir fiatla devlet ta · 
raf ıodan basılmaktadır İlk· 
mekteplerde serbest olan 
hesap ve hendese kitapları 
bu yıl devlet tarafından ba· 
sılacaktar . Tabiat ve etya 
dersleri de devlet tarafıodan 
baaılmaktadır . 

Ortamekteplere gelince; 
ıimdiye kadar orta birinci 
ve ikinci ıınıflarda okutul 
makta olan fen bilgisi ki · 
tapları ikiye ayrılarak fizik 
ve kimya olarak bastırıl 

maktadır. Bu suretle orta 
mekteplerde fen bilgisi ye. 
rine fızik ve kinıya okutu 
lacaktır. Orlamekteplerde 
okutulan biyoloji kitabı da 
nebatat ve hayvanat olarak 
iki kitap halinde baııtırıl

nıaktadır. Bunlar da orta 
mekteplerde ayrı ayrı oku· 
tulacaktır. Şimdiye kadar 
dokuzuncu ıımıfta serbest 
bulunan fizik Ye kimya ki · 
tapları da devlet tarafından 
bastırılmaktadır. 

lise ve Ortao~ullara ah
nacak talebeler 

Maarif vekaleti yaıları 
muayyen yaflan bi~ yaı !:<ü
tük ve ll<i yaı büyük oldu 
ğu için lise ve ortamektep 
lere, talim&tname mucibince 
kabul edılmiyen çocuklarla 
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Kabah li Çob n Ko Kavak BirMemu a 
rucuyu Vara a ı .. Nahiyesinde köycülük işleri isnat edilen suç ~akkm~ı 

Köy korucusu sürüyü çı~armak isterken başmdan faaliyetle devam ediyor. verilen kırar 
Gönen, 2 (Hususi ) Ka 

vak nahiyesinde 937 proğ-ağn surette yaralandı 
ı ramı ve çalııma planı bü Koyunları tarladan çıkar-Sıodargının Karagür kö 

h ld l. yük bir önemle tatbik edil yü korucusu Halil bir 
tarlada, çoban Ahmedin 

Çavuıoğlu Mustafaya ait 
koyunları otlatmakta oldu· 
iunu görmüıtür. Koru· 
cu hayvanları ekinden çıkar 
mağa teıebbüs etmjıse de bu 
sırada çobanın hücumuna 
uiramıttır. 
2E 

maaına fena a e içer ıyen 
çoban korucunun üzerine ıo
pa ile saldırmıı ve ba~ından 
ağır surette yaralamııtır. 

Yarala tedavi edilmek üze. 
re memleket hastahanesine 

kaldıralmııtır. 

Suçlu da yakalanarak lah 

l:ikata baılanmıttır . 
~'!!!!"!!!!!!!!!!!'!'!"""""""!!!~1 

·vrindi 
Düşen çocuk hastahaneye Pazannda hnsızhk yapanlaı 

I• k "ld• lvrindt pazarında Kasap 
ge lf en 0 U Alinin üç lirası tle bet ye· 

Vicdaniye mahallesinden mek tabağı , ekmekçi Hasa-
Mehmet Ali oğlu 11 yaıla · nan da alta ltrası . kahveci 
rındaki Şükrü, Kabaklı Necibin ceketi, uncu Yusu 
köyünde bulunan amucaaının fun da iki lira11 çıılınmııtır . 

mektedlr. Merkez nahiyeıle 

yapılan heyet odası geçen 

sah büyük bir törenle açıl · 

mııtır. 

Köylerin hepsinde örnek 

tarlalar yaptırılm•t fidanlar 

yetiıtirflmi§ ve her köye 

baytar raporlu birer boğa 

satın alınmııtır. Kavak köy 

lerinde yapılmadık yol kal 

mamı§ gibidir. Evler, bada

nalanmıı, çaltı avlular kalk· 

mıf. bataklıklar kurutulmuı 

ve her köyde yeni çeımeler 

yaptırılmııtar 

Bu ıene merkez nahiyede 

bir de Parti binası yapıla · 

caktır . 

Gurup ölçü ve ayar meıoı.ı· 
ru B. Mehmet Alı hakkında 
( 1609) numaralı kanun rnı.ı 
ctbiııce takibat yapılma•111' 
dair vilayet idare heyetince 

verilen karar üzerine, ııın111 
" ·ndt edilen rüıvet suçu uzerı 

tahktkat ve tetkikat yapaJ'I 
müddeiumumilik, bu suç• 

~ dair hiçbir delil ve ıebeP 
1 

görülemediğindt>n 8 Meh7ı~ 
Ah hakkında takibat yaP 

masına mahal olmadığırı• 
karar vermtılir 

---ıc>= cıco---

Dumlupınara 

Giden heyet ıel~i . 
1 

30 Ag-uıtoeta vll8yetir11 1 ı 
lıJ' 

temıll etmek üzere ourıı ı I 
~e' pınara giden Belediye dı~ 

B Naci Kodanazla Sa e 
deniz, Ali Reşat şehrirtlıı 

yanına gitmittlr. Çocuk bir Bu birbirini takip eden hır· 
güo öoce akıam üzeri köyde ıızlıklar üzerine yapılan tah· 

dönmüılerdtr . ~ 
!-.....~~~~~~~~~~~~-

B iğ ıçtaki Tüyler ür .. bir söğüt ağacı üzerine çıkmıı kikatta Gönenden Halil oğ
f akat muvazenesini kaybe ı ıu Ahmet ile Reıadiye ma
derck t~hlikeli bir ıekilde halle.inden Mehmet oğlu 
yere yuvarltt.nmııtır . Bu sıra · ' Arifin bu hırıızlıklarla ali 
da baımdan ağır surette ya - kadar oldukları anlaııldıfın 

pertici Facia .. 
ralanan çocuk hastahaneye dan yakalanmıtltrdır. 
getirı!mek üzere yola çıkarıl- _., m • r 

( Baıtaraf ı birinci sayfada) 

kün olmamııtır. 
mııtır. Fakat yolda ölmüı-
tür 

Bir öküz 
Sahibini 
Yaraladı .• 
Biğııdıcın iskele köyünden 

Ayanların r\ ZIZ adında bir 
köylü dün öküzlerini ara
baya koımak isterken hay 
vanlardan biri her naaıl oldu 
ise ürkerek adamcağızı al 
tına almıı ve buynuzlartle 
Azi:r.in vücudunu hurdehaı 

etrnif, karnını ve hayalarını 
detmitlir . 

Ağır yaralı olan Aziz dün 
akıa m üzeri hastahaneye 
getirilmiıtir 

Halkevi 
Temsilleri 

Halkevi temsil kolu (6) 
Eylul bayramı için (Sakarya) 
adındaki 3 perdelik piyesin 
provalarile meıguldür . Bu 
eser [51 eyiut akıamı temsil 
edılecektir. Ayrıca bir per 
delik komedi de temsil edile 
cektir. 

Temsil kolu, kıı mevsimi 
için büyük bir proğram ha· 
zırlamaktadır. Bu ay içınde 
Müsahlpzade Celalin (Ay· 
naroz Kadısı) adındaki bü 
yük tarıhi komedil'i tam ol· 
arak oynanacaktır. Bu e erin 
kostüm ve dekorlarına fazla 
ehemmiyet verilmektedir. 

Yine bu ay içinde Muam· 
ıner Gözal nın yazdığı (Bir 

Hayat Acısı) ısmindeki 4 
perdelik içtimai piyes sah· 
neye konacaktır 

kayıt müddetini geçirenlerın 
eğer orta mektep ve lise 
lerde yer vana kabul edıl · 
melerinl tatkilatına l < mım 
el mittir. 

1 
Evin Tüyler ürpertici cinayete 

: Eşyalarını 
1 Kim çalmış 

doğru 

Çağışın Nerkis köyünden 
Yakup damadı Ahmedln 
evinden bazı eıya çalmmıı · 

tır. 

Yapılan tahkikatta bu 
hırsızlığı ayni köyden llallln 
oğlu 18 yaılarındaki Yuıuf 

Turbanın yaptıfı an1 n ıılmıı· 

tı. 

Nara atan 
Ser hoş 
Kadın 

Dinkcller mahal lesinde 
.umumi kadınlardan Fatma 

nın serhoı olarak dolaıtığı 

ve nara attığı görülduğün
den yakalanmııhr 

Maaş arıması 

Gece bir hayli ilerledik
ten ve dııarıda ayak ıealeri 

kesildikten ııonra Cellat Ha 
lil oğlu Kasım evin altında

ki ahıra inmlt ve bir çukur j 
kazmııtır. 

Ayni evde birlikte otur-
1 dukları müteveffa doktor 

Hüsnünün oğlu Nuuete, gör 
düklerine dair hiç bir ıey 

s ô y 1 ememe ı I n i, akı i 
taktirde kendlıini öldürece
ğini ilave etmiı ve onu ahı 
rın kapısında bekçi olarak 
bırakarak Kara Mustafayı 
çağırmağa gitmiıtir t:saaen 
Mustafa da gelmekte oldu 
ğu için ıklsi yolda karıılaıa · 
rak eve dönmüılerdir . 

Masum yavru uyku~a 
bağazlamyor 

Herıeyden bihaber, mı~ıl 
mıııl bayağı bir evde gibi 
uyumakta o 1an zavallı 1 ter 

Meriyet mevkiine giren Mustafa ve Halil tarafın-
yeni ziraat teıkilatı kanu _ dan ahıra indirilmiıtir 

1 Kara Mustafa kazılan çu · nuna göre veki et, memur 
ları arasında bazı maaı ter · kurun batına yavruyu yatır-
fıleri yapmııhr Bu arada mıt ve bir ayağı ile çocu . 

ıehrimiz ziraat müdürü de al· ğun ayaklarını, bir elile de 
, ellerini baıtırmıf, diğer eli tmcı dereceye terfi etmiıtir 

ıle de bağırmaması için ağ 

:unı kapamııtır. 

Cellat Halil oğlu Ka ım 

Du.nku· un ve za" 'ıre 1 ı'atları kendisine alt olduğunu ve ev-
11 1 velce btlediğını söylediği bı 

55 
60 
70 
80 

UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

Randıman 860 870 
840 850 
190 sno 
690 700 

BUGDA Y PİYASASI 
Sert buğday 4,75 - 5 
Yumutak " 5,'25 - 5,155 
Arpa 3 - 3,25 

çakla, uyuyan yavruyu ko 
yun boğazlar gıbi boğazlamış 

' ve bir çeklıte baımı vücu · 
dundan ayırmııtır . 

Sonra Mustafaya~ 
•Haydi bakalım sen de 

sapla 
Diyerek bıçağı Kllra Muı 

tafaya uzatmııtır . 

Mustafa bıçağı 

muhtelif yerlerine 

çocuğun 

üç defa 

saplamııtn . r' 
Kaaım Ceaedin çuk" d' 

gömülmesini teklif etaıit•~, 
Kara Mustafa daha ırıtlğll'' 
mının henüz. bitmedi 

ııöylemlıtlr. 
11

, 

Bu esnad1t. merdıverı 

ıına gelen Cellat Halil' aı 
- Çocuğu öldürd~1~6rı 

Bari götürün Taı kopril rı' 
..:ıı 

yanındaki üç yol ııtı 

atın .. Demiıtır. btı' 
Fakat Kara Mmt•f• e 

ıye' na dıı muvafakat etrn P' 
ğini söyliyerek, ceıedi ,., r' 
samanı bulunan bir torbıt 
yerleıUrmiıtlr. o'~ . )' 
Kasımla ikisi torbaY 1 1~ 

lenerek geceleyin evdtf1 f 

mıılardır dt" 
Evvela·, kendi e•lerftl 

~muallim Nazifin evine ,.,. 
dar olan iki kilometre)'eıllıı' 
kın yolu ıeçmiıler, rnu" ,e 
Nazifin eniıteıi oları ~ef' 
Kara Mustafaya kızırıı e"I' 
miyen Semerci İsm"ılıll gırlP 
nlo bir kapısındaP ~ıef· 

k (1lh 1 öteki kapısından çı doıı1' 
Bu sırada torbadan ııııı' 
l!amla sızan kan (11u~ se· 
Nazıfin evi ile enlfte• ... d' 

1!51•• 
merci lsmailin evi . ar de bl' 
boydttn boya bir ıı 

k t 

'

eri ra mıt ır. ıtt•" 
Katiller, .bu son g 

1 
rıcıd' 

uz ıt ' evden de yine 0111 11 tO 
çocuğun cesedi bulurı• ıf1ıl 
ba ile birlikte döner:~e ~' 
allimin evine elli rne ıısıı'" 
dar m e s a f e d e bıJı;oii" 
marangoz Halilin evJ dl b" 

cese 
de durmuılar ve lıtrd•' 
kapının önüne atrnıf 

- ıcıl~ 
• • · fadeıer e 

Maznunların 1 bıl ~ 

ıekline göre hadlt!~ tir· 
1 

,. 
kilde cereyan et(11 f 111ıt' 

Suçlular yakaları ""il' 
çocuğu kesmek lçir>.ı ıı" (1 

eyott 
nılan bıçak da 111 ~ 
karılmıştır. , Jil•''' 

Tahkikata devam " 

tedir 

) 

t 
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Kalpten sesler: 

Esmer 
Çehre .. 
d Onu dün vazifeıinln ken 
ine ayırdığı masaıınm ba 

~-•rıda muttasıl durmadan 
"•le ın oynatır bulmuıtum .. 

Hemen önünde içimden 
:elen hürmetle bel büktük
ben •onra .. Güler yüzlü , içli 
llkııla kalp çeken, teıelli 

'tçan, dil döküıtyle karıı
lırıda kt göaterdtit kanape 
Ye oturdum 

13 • 
h enı tebrtkltyor, çocufum 
'Ya.tın buıün için en canh 

en 1-
d uzumlusu olan bu yolu 

il atlattın . Gür bir vücut-
1'1tı 1 
lld Ça ıırnak.. Yuva ve ıa-

ct k 1 k l far ı arı arasında yı · 
1 

l:naz bir cehtle yol almak 
''''•ı . 
L Diyerek 22 aylık kudsi 
aır 
~lkeV~zıf enin ka 1 be bıraktığı 

0 
•lık acılarını ilk olarak 

~ llnutturuyor . Heyecan ve 
" "•nç duygularıma söomi· 
ztn .. 

Unlit ve neıe dolduru
Yordu .. 

** 
b Daha !onra kendimi d6z 
it 
~- Cadde de buluyorum. 
,:~ittim içli bakıtlarıyle 
.. •tıcia .. l ler b .. yer ana cen· 

bet her yer bana bir gül 
"~ ht Rçeııydi.. Vakıa beon ce 
l'lrıe l d ~ rn atetlerınden ııyra an 

~ttıldtrn.. Kimsesizliğin .. 
"''1>1 ~ dı 1Rin Vural adını ver 
lılb k 

Çift .. anıman kaynağı bir 
11 • R0 zün hem de öyle bir 
•O~\i 
dtıı n kı gözlerimin rengın-
~ farkı olmıyan gözün 
'•teu 

tt~ .. nı yudum yudum içe · 
Q i0rıül çürütendim . 

ltdı~ IÜnü .. Bekliyor, bek 
~'tb te de helecanlanmla 

O 't~ hıçkırıyordum . 
ttı.ı lun doğdu.. Onun için 

'b 
''hıt neıcltyim . . Gamdan 

'"•-6 ..... 

bu k 'Ydır bafrına atıldıjım 
tle 'Ynak her sabah bana 

"-it 
'tli "eya içli bir yazımla 

ltı \' 
"t erirken artık ıen ve 

lelı 
oı,,. Yaıılarla cevap veren 

'"'" '~llt ve beni bairında 
'taktır 

** floyJ 
llt d"" e anlar yaıarken yi-

Un 
't~tl .. 0 eımer ıefkat ve 
)~lln doken çehreyi dar bir 
tilıın.. batında gözlerime 

~-"'' buluyorum . 
d Otijr 
ıııll görmez sevinçle 

b1ı b iÖılerirn coıuyor . O 
) ' 11 trıd Ot ı. en sevgi içen olu-
d 1 lltf 'ı:ı if kalın dudakların-
)o.dl:tn çek ı •tı en kelimeler 
~t 

11 
)'or daima ruha ümit 

d~ tıe k 
~Ut •tan naalhatll\fını 
~ Otdu. 

tıı illctı 
1 tıı._ rn: ölmez bir hür-
ttltıı •erdığı iıtiha larla el 
~il o 
~)ot t&ddenın baıında 

~r~'tı~- bana olan rahmi 

1 
t ı:ı,,,;n büyüklüğünü kalbi · 

tt tlb koyuladığı mı gök

ı,tı 1 
beyaz olduğuna 

)ıı etui . 
tdlltl'ı lrnı ruhuna dökü· 
(} 

~ı ltıuıu 
~ ~ "' mu okııyarak . Be 

~lırtı tıfeındı elbette yapa
ı Şıll\ dedı. . 
~~t dı o 
~ 'n 91 • kalbime yuva 
tttn .._dı o bana ümit 

'>ldu 

M. Ali Kayman 

TORKDILI SAYFA: 3 

Şaire Şah~t 
Yıllardanbert onun hika

ye ve ıilrlerlnl okuyordum. 
Ren ?:evkle, heyecanla oku.' 

dufum bu hikayelerin. ti'r 
1 

lerln sahibesini muhayyilimde 
ıöklerln yedinci katından in· 
mi§ bir melek gibi yatah
yordum .. 

Hem ıair, hem hatipti o . 
Resmi ve mtlli günlerde ya
pılan umumi toplantalarda 
ateıli hitabelerde bulundu· 
ğu aazete siltunlarında gör
düfüm zaman ona kartı 

olan gıyabi sevgim btr kat 
daha artıyordu .. 

Aiustosun sıcak bir per 
ıembe ıabahiydi; içimde 
yalnızlığın derin acıları, gön 
lümde açmadan solan ümit
lerimin sarı çiçekleriyle bat 
baıa oturup, onlara mersiye 
okurken bilmem ne için 
hükümetten ayra olan dai· 
reden çıkmıı hükumete git · 
mittim Omuzlarım dütük, 
batım önde merdivenlerden 
çıkarken, yeıillere bürünen 
ve yoıun renkli gözleriyle 
etrafı süze süze mahkeme 
salonuna ilerliyen genç bir 
bayanın müddeiumumlliie 
ıiritinin bende uyandırdıiı 

alaka, ile daha doiru gaze 
tecillk damarımın f aallyete 
sreçmesiyle müddeiumumilik 
kapısı yanına ıokuluyorum. 

Elinde kiiıtlar, kapıda 
duran jandarma onba111ıne 
ıoruyorum: 

- Onbaıım hayır ola. 
- Hiç bayım, ehemmi· 

yehiz birıey, bir cürmümeı· 

hut 

Nerede ve kiminle? 
Kaplıcalarda bulunan 

bir bay atÇ•Y" hakaret et· 
mtı. 

Ya bu bayan? 
O da tahlt 

- Adı? 

Aykızı aünet, 
Aykızı Güneı, y a n ı 1 -

mıyoF1am, bu karıımda ka 
ranlak ıalona nete ve •tık 

saçan ıahtt, hikayelerini, ti· 
irlerlni seve ıeve okudufum 
edibeydl. 

Ben, ıüneıin aya ııık ver
dtffnl bıllyordum . Fakat aydan 
böyle bir güneı doğacağına 
hiç ihtimal vermezdim f'a 
kat ııt~ Aykızı Güneı .. Bu· 
nun da olabtleceğini canlı 

bir ıekilde iıbat ediyor. 
Kendi kendime acıyorum. 

O ıüneı bir haftadır. Doğ

dufum kasabaya ııık, nur 
saçıyor da bundan haberim 
olmıyor. Ve senelerdenberi, 

yazılarını okurken kendini ıö

rebilmek için tanrıya olan 
duam kabul olmuı da bun 
dan haberim yok .. 

Müddeiumumi orada bu
lunmıyan f&hitlerden birinin 
dinlenmesi için muhakeme 
rıln öğleden ıonra saat üçte 
ya p ı 1 a c a f ı n ı söyle 
difl zaman o, hırçın adım· 

larla oradan uzaklaııyorken 
ben de saat üç buçukta 
tekrar aelip kararı öğren

mek üzere ıalondan ayrılı

yordum. Saat henüz iki bu · 
çuk, itte; beklcdljim güneı 
dojuyor. Yüzü ıabahkfae 

nazaran daha sakin, heye · 
canı niıbeten yahtm•f, kızıl 

dudaklarında can alıcı bir 
tebeaaüm var . 

- Bay Çetin. sakın ha, 
vallahi tatemem. Evet ya 
nılmıyoraam. bana httap eden 
o, her halde beni tanımıı ve 
öğrenmit olmali ki benden 
muhakeme safahatını, adının 
karııtıiı bir hi.dtıenJn raze· 
teye yazılmaaını istemiyor. 

İıtemem , vallahi •ıte 
roem. Diye tekrarlıyan ıaire · 

ye ne cevap vneceitmJ bile 
mlyorum ve heyecandan ut. 
riyen dudaklarımdan an· 
cak · tU cümleler dökülü · 
yor: 

- Maaleuef sayın bayan, 
arzunuzu isaf edemlyeceğlm 
içfn beni rr azur görünüz· 
Çünkü vazifemin itıkıylm . 

- Hayır, hayır ben de 
ıtzin gibi bu vazifenin iıı · 
kıyim, fakat bunu yazmıya
cakıınız . 

Senelerdir yazılarına itık 
olduğum tifrenln fttedtğini 
yapmamak elimde değlldı 

ve bunu o da anlamıt 

olmalı ki biraz müaterıh olur 
ıtbi oldu 

Saatler geçiyor fakat bir 
türlü onlara 11ra ıelmiyor· 
du . Ben çok enteresan olan 
muhakeme safahatını yaza· 
mıyacağım için üzülüyor· 
dum ki mübaıirln, ıahitlerl 

çağıran davudi sesiyle ken 
dime gelip onunla birlikte 
muhakemeye ıiriyorum . 

Suçlu, davacı ve diğer 

iki tahlt dinleniyor, fakat 
bunlar beni hiç ılıtlendirmi· 
yor. Ne sorulanları, ne 
de söylenenleri dinlemlyo 
rum .. Yalnız ılirenln ça§ı 

rılmuını beklıyorum .. Mü
baılr bağırıyor: 

- Aykızı Güneı .. 
Mevzun adımlarla. haki 

mln kartmna ıeçiyor. Mu . 
hakemede her Zllmanklnden 
çok dinleyici var. Etraf ta 
ne bir ıeı, ne de bir nefes, 
herkeı onu dinli yer ..• 

Aman yarabbı hiç muha
kemeye girmedlfinl ıöyliyen 
taıre, hlkimin kartıaında 

bülbül atbı ötlyor. Berrak 
bir ıuyun akııını, tırıltı 1arını 

andıran konutmaaı ona 
ilahi bir güzellik veriyor. 

Sorgu ve cevaplar bitti. 
Şimdi karar veriliyor. Şlire ' 
ile yanyanayiz. Herkeı ayak 
ta, hakim kararı okuyor. 
Ve bütün hidtıeyi baıtan 

sona kadar tetrih ettıkten 
sonra suçlunun suçu sa· 
bit görülmediği, dolayıaly 

le beraat ettiğini söylüyor. 
Şiire bu karardan dlğ~rlerln

den dal:a memnundu. 
Güneı, tablate son öpü 

cüklerinl yollarken ben ru· 
humdakt hüzbnü gidermek 
ümüdlyle eve deill, ıüneıln 
ufku kız •llathrdıtı yere al · 
diyorum . 

İçimde ıhk bir heyecan 
var. Ruhu gibi lekesiz 
olan günete yakın 

olmak için, dernek olduğu 

yere büyük bir heyecanla 
gidiyorum .. Bu ıece 25 yı· 

lın baharında, saadet denen 

Beyaz Deniz -Baltı~ Denizi 
- lanal(faaliyeti 

Bu ağuıtosda, Beyaz De
niz ile Baltık Denizi araaan· 
daki "Stalin,. kaqalının açı 
lııının dördüncü senesi do· 
lacaktır. 

ltalyan - Japon Dost
luğunun Tezahürü .. 

Şimalin zengin mıntakala
rıoı Lenioırada ve Sovyet
ler Blrlıiinin merkez mın

takalarına btrleıtlren 228 ki 
lometrelik bu kanal. Lenin · 
grad Arkenjel yolunu üç 
buçuk misli kıaaltılmııtır. 

Dört seyritef aln mevsimi 
zarfında . bu kanal, 3.774 000 
ton etyanıo nakline yara 
mııtır. Bu mevsim zarfında 

ise, muhtelif maddeden 
2.400.000 ton eıya bu yol 
dan naklolunacaktır. 

Bu kanal vaaıtaalyle, So
vyetler Birliğinin merkezine, 
Karelt mıntaka11 kereıteal, 

apatit madenleri ve lnıaat 

taıları geUrtlmektedir. Buna 
mukabil ılmle de petrol, tuz 
bujday ve hafif endüstri 
mamulatı aıtmektedir . 

Bu kanal boyunca, 29 
muazzaın endüstri müeaae•I 
inıaat halindedtr. Bunlar 
arasında, Segeg büyük ıelü · 

loz ve kağıt fabrikuı da 
vardır. Ond gölö üzerinde 
60 bin ktlovathk bir htdro · 
elektrik santralı yapılmak
tadır. Onega srölü civarında · 

ki Pudoj-Gora ferrovanadl 
um ml'den damarlarından 

çıkacak cevheri iılemek için 
de b r metalürji kombinaaı 
yapılmuı proje halindedir. 

lzvezllye gazetesi yazıyor: 
Moıkova - Şimali Ameri

ka hava seferini tertip eden 
hükümet komfayonu tebll 
iinde tunları bildirmektedir: 

"Gayet etraflı tara11utla· 
ra rağmen 15 aiuıtoı zar

fında "N - 209" tayyareıly 
le hiç bir rabıta elde edil" 
memiftlr. Sovyetler Birliği 
nln ve Alaskanın bazı iı\aa · 

yonlara tayyarenin telsiz 
dalgasında anlaıılmıyan tıa· 

retler iıltmitlerae de, bu lıa · 
retlerin brhemahal tayyare 
tarafından verildiğine katı 

kanaat mevcut deflldtr. Ka
yıp tayyareye imdat itleri 
devam etmektedir "Kraain,. 
buzkıranı Şmidt burnuna 
gelmlı ve tayyareleri indir· 
mek için tedbirler almakta
dır . Kutuptan Moskovaya 
d<Snen "N - 1 70,., "N - 171 ,. 
ve "N - l 72,. markalı tay · 
yareler tayyare fabrlkaaına 
gltmiıler ve bu fabrikada 
tayyarelerin vaziyeti gözden 
geçirildikten •onra uçuıa 

hazırlanacaklardır . Fabrika 
lıçılerl bu tıe fevkalade bir 
ıevkle glrtımtılene de, lakin 
dart motörlü tayyarelerin 
uçuıa hazırlıkları için bir 
kaç gün çalıımek icap et· 
mektedlr.,. 
Kayıp Sovyet tayyareci· 

ferini aramak üzere Alaaka
daki Ferbenks tayyare mey 
danından üç Amerikan tay
yareıl de muhtelif istika 
metlerde uçuılar yapmıılar 
dır. 

Amerikadan Pariıe vasıl 
olan General Yan - lfu Çan 
"Ce solr,. ıazeteıi muhabi 
rine ıöyJe bir beyanatta 
bulunmuıtur: 

Onega gölündeki adalar 
üzerinde tnıa edllmlt olan 
tezgahlar, kanalC:la iıllyecek 

gemilerin adedini her aene 
mühim miktarda çoialtmak 
tftdır. Bu tezgahlarda yapı 
lan ıeml 1 er, yalnız bu kan 
alda değıl fakat aynı :ıam 

ando etraftaki nehirlerle bir 
birine bağladığı denizler de de 
iılemektedir . 

"Çıang Kay Şek, müs 
takil Çınin mevcudiyeti me 

•• ~~!!!!.'!""~~~:='.=~~~ ıeleslnln halli Japonyaya 

• TÜRKDİLI ' karıı müttehid micadele 
cephesi açmakla kabil ola · 

Pazartesinden batka her 
ıün çıkar. Siyasal gaıete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylıiı:400 ,, 
Sayıaı: 3 .. 

Günü geçmit ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESiR TÜRKDİLİ 

'·.. --------"/ 
Kiralık Ev 
İıtuyon civarında, Ata 

türk parkı karıısında dö· 
rt oda. bir hela, benyo 
ile bir mutfak ve gen it 
bodrumu havi önünde iki 
dönıiim yetiımıı b"ğı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzarası güzel olan Otel· 
ci Hedrlye alt ev kiraya 
verilecektir . 

Talıplerin Y etilli cıva 
rında Terzi Ztyaya mü 
racaatları ilan olunur. 

teyin ne olduğunu ilk defa 
duyduğum bir srece Bol yıl
dızlı ıema altında, onunla 
birkaç dakika baıbaıa kal 
mak. elbet inaanı mesut et 
mefe kilidir. Onun için 
timdi ben de yarın tama · 
men kaybedecejim ıüneıln 
ardından ,., olarak. srlb 
lerlmden dökülen iki dam· 
layi ona ve yanındaki Jıl 

dızlara ıöıtermemek için 
karanlıklara kartııyorum 

S. V. Bora 

bileceğini bugün aolamıı 

bulunuyor. Bizim harp ha 
zırlıklanmız ve ordumuz, 
<lüımanımıı:ın hazırlık ve 
ordusundan oldukça zayıf 

tır. Bu mücadelenin uzun 
süreceği ve çelin olacajı ih· 
Umall mevcuttur . Llkin bi 
zlm elimizde, her ne baha 
ıına olursa o l ıun ve ıon 

damla kanımıza kadar mü· 
sellih mücadelelerden ıayri, 
hiçbir kurtulut careıi yok 
tur. Japonya bizim yegane 
düımanımızdır . Eiu biz 
ona kartı koyamazsak, Ja: 
pon emperyalizmi bizi tez 
bir zaman zarfında esir ve 
köle haline sokacaktır ., Çok 
tükür ki, bizim müdafaa 
cephemiz hazır bulunuyor 
Bunun hazır olması ise ha
rekattaki birlikten ılerl ıel · 
mittir . Bu birli il meydana 
getirmekte benim de uf ak 
bir hiaaem vardır Halk or · 
duıuna dayanan Nankln hü· 
kümeli, muvaff aklyet huıu. 

sunda muayyen bir ıanıla 
mücadeleye baılıyabtldi Ev· 
velce inktlikçı, Kızılordu di· 
ye tesmiye ettikleri ve Çt 
anı · Kay • Şekln kendile
rine karı• müteaddtt kerre 
ler hücum ettlil kimselerin 
bugün orduya yardım et 
mekte bulundukları memnu· 
niyetle görülmf'ktedir. Çın 

Kızılorduıu ıa1et plılkltnli 

ve cesur olmakla beraber 
bize de yardımı temin etti .. 

Ben ılmali Amerikadan 
av?et etmekteyim . Ben ora· 
da, Japon istilasına kartı 

mücadele eden bizlerde ha
raretli ıempa ti mevcut bu · 
lunduğnnu gördüm Hali 
hazırda 450 milyon Çinli 
bfrleımıı ve Nankın hükO· 
meline itaate hazır bir va 
z lyettedlr Biz, Çın halkının 
Çıang Kay - Şekln verdik 
lerlni görmekle bahtiyarız " 

"halyan - Japon dostlu~u 
tezahüratı" baılılı altında 

ıöyle bir yazı neırolunmak 
tadır: 

"Sicilya edasında yapıl

makta olan ltalyan - Japon 
dostluğu tezahüratına haı· 

redilmtıtır Palermo lima 
oına iki Japon mektep ge 
misi aelmiıtır. Bu münue 
betle halyn kralı Japon ıe · 
flrinl, Japon amlralı Huıo 

yu ve her iki geminin ku
manda heyetini huzuruna 
kabul etmtıtır Llkın Muaao· 
linl ka tıul esnasında hazır 

butunmamııtır. Bili.hare Ja
pon1ar ıeref ine hüyük bir 
kabul resmi yapılmıttır ,, 

88 inci Çin f ırkaaı ku· 
mandam "geçenlerde Nan· 
kin · Şanghay mıntakaaı or
duları kumandanlıiına tayin 
olunan,. General Ljan Lt
Cun aısğıdakl beyanatı neı · 

retmlıtir: 

"Jflpon top çekerleri 13 
ağustos öğleden ıonra Ça
peydeki Çın ıi percller ni 
top aletine tuttular. Topçu 
ateıinden sonraa Jpon piya· 
pesi Çin hsttına hücuma 
baıladı Baoanduv "eulh ve 
aaaylıi muhafaza.. kıtaatı 

Japonlara karıı mukavemet· 
te bulundular. Haoanduy 
kıtaatınıo imdadına 88 inci 
fırkadan kuvvet gönderildi. 
Ben dedelerimizin mezarla· 
rını ve milletimizin muvcu · 
diyetini himaye emrini al· 
dım. Ben Japonlarla sanıl 
maz bir azimle mücadeleye 
ahdettim . 

Eminim ki, nihai zafer 
bizim tarafta olacak-
tır. Çünkü bir istilacıya 

karıı azimklr bir kararla 
ıllah kullanmaktayız Her 
bir Çın vatandaıı, binlerce 
hemıebrjmizln hali. Japon
ya 1 ı iıtilicıların boyunduru· 
ğu altında yaıamakta bu· 
lunduğunu ve binlerce Çinli 
vatandatın büyük Çtn ıed
leri buyonca Şanghay uğ

rundaki mücadelelerde ve 
Bey pin ve Tıyençln uğrun -
da yap.tan harplerde can 
larını feda ettiklerini der
hatır edeceği kanaatindeyiz. 
Halk ve ordu, kaybedilen 
bütQn arazinin Çine ladeıl 

huıusunda üstlerine dGıen 
meıultyetl yükıek vatanper
verlik ruhlariyle bl11etmell 
ve rehberimiz olan General 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

lıyıp Mühür 
Dursunbey kaza11na bağlı 

Yoiuno1uk köyQoQn muhtar 
ve ihtiyar heyeti azaları mü
hiirlerl yenlıini alacafımız· 

dan eıklılnln hükmü olma
dıtı ilan olunur. 

Dununbey kazası Y o 
juıaoluk k6Jli muhtarı 



SAYFA: 4 

(Baş tarafı üçüncü sayfada} 
Çıang Kay · Şekin bizden 
talep etttği şekilde sonuna 
kadar çarpıımalıdır. 

18 Ağustos Sovyeller Bir· 
llğinde havacılak bayramı 

günü olmak münuebetıle 
gazete bu me vzu üzerinde 
birçok uzun makaleler net 
retmektedir . 

lzveıtla .. Kudret ve aza· 
met bayramı,, baıhkh yazı 
da Sovyet hava kuvvetleri · 
oin yeni yükselitleri, tayya 
recilerlo yeni muvaff ak lyet· 
leri, tayyare ve tayyarecile 
rln göğOs kabartıcı evsaf ve 
temayQzü, kimyacıhk ve ta 
yarecllik tetekkülünün genç 
ler arasında da eaaı vazife 
lerlnden ayrılmakıızın 150. 
0 00 tayyareci hazırlam.ası 

hakkında uzun uzadıya me 
dhü senada bulunduktan so· 
nra bılha11a ıu noktada dur
maktadır: 

"Habeıtatanın yakılan kö. 
ylerl, bombardıman netice 
sinde harabeye çevrilen Her 
neka tehrlnln kadın ve ço 
cukları, sükiiu içinde bulu 
nan Çto tehlrlerinin tahrip 
~dilmesi f aıtst tayyarecilerin 
vicdanında daimi bir leke 
olarak kalacaktır Etrafında 

ölüm ve harabtyet saçan, 
mukavemet göremlyeceklerl 
istikametlere darbeler indi· 
ren bu tayyareciler can~var 
yırtıcılardan batka birtey 
değildir. Bizim azametli kar· 
tallarımız ile barıtı, emek 
tarların meoafHnl müdafaa 
etmekte. fen ve kültüre hfz· 
met ettirmektedirler. Bizim 
tayyarecilerlmlz ilmi ve 
tktiıadi gayeler için Ark· 
tik öğrenmekte, kahraman· 
ca bir dlretle iki kıta ara&· 
ında kutbu aımak suretiyle 
yeni yol kurmakta, orman 
söndürmekte, 11tma yuvala 
rını tahrip etmekte, en uzak 
köıelere gazeteleri dağıtma. 
kta ve yüz binlerce yolcu 
tat\maktadırtar. Onların ara
ımda arkadaelık yardım hlı· 

lerl gayet kuvvetli olmakla 
berp be,· herhangi bir adamın 
hayatın ı l: t?r ta rmak için ken· 
di hayallurını tehlikeye ko 
ymaktadır. Onlar herhangi 
bir hava şcraitlnde yanlarına 
doktor ala rak hasta y ı kur
tarmakta, dağlarda yollaranı 
kaybeden yolcuları aramak· 
ta, nehir tatması esnasında 

ilk yardıma kotmakta lıti

cal göstermektedirler Yine 
onlar samimi bir kartal sü
rüsü akını Çelütakin felak · 
etzedelerinl kurtarmak için 
ileri atıldılar. lıte yine bu 
tayyareciler, tlma l kutbunu 
aıarak timali Amerika se
ferini yaparken kaybolan 
"N 209,, tayya re mürette· 
batını aramak it ine de itti 
rak f!tmektedirler , ,, * 20 Ağustos 1937 tar ihli 
lzv~ıtia gazetesinin beynel · 
mılel lcmll l kısmında ,, ehe m· 
mlyetl haiz küçük bir ha· 
dise,, baılıklı makalede Por
tekizle Çekoslovakya ara11n
da diplomatik münasebatın 

münka ti olmuı dolay11iyle 
bu hadise ett-afıuda fU ıek· 

ilde f ıkir dermeyan olun · 
maktadır: 

ile umumi hududu o1mıyan 
husmi bir anlatmaeı yahut 
müıterek bir menf aah bu 
lunmı yan Çekoslavakya ile 
diplomatik münaaebatını kat 
et mit bulunuyor . Böyle ol 
makla beraber, Portekizin 
bu "diplomasi hareketi" pek 
dikkate ıayan bir meıele· 

dlr 
Herteyden evvel mesele· 

nln tarihçesi alakadar ettir 
mektedfr . Portekiz Çekoı 

lovakyanın askeri fabrikala· 
rından birisine mitralyoz si · 
parlt etmltti. Malum oldu
ğu üzere, hali hazırda bu 
mal Avrupada en makbul 
emteadan biridir. Çekoslo· 
vakya hükiimetl, Çekoslo 
vakyadan çıkarılacak mit 
ralyözlertn hpanyaya sev· 
kedtlmiyeceğl huıuıunda ka 
naat keıbetmek arzusunda 
bulunuyordu. Çekoslovakya 
hükümetlnln ne gibi dütün 
celere istinaden böyle bir 
meıeleyl ortaya athğı bizce 
malum değildir, lakin bu 
meselenin ortaya atılıtı da 
ani bir tekilde zuhur etmit 
olmadıiı bediidir. Portekt · 
ztn lıpanyol aıtlerint ealeha 
ile temin edip durduğu, 

onun Portekiz İspanya ka 
ra hududunda beynelmilel 
kontrolü ıellemehü11elam 

kaldırıp attığı ve hududu 
Franko kararaihına ıerbeıt 
çe e1laha sevkedebllmek 
için açtığı bütün cihana ma 
lumdur. Mamafih, bu ıerde· 
dilen meseleden mevcut ol 
mataydı, Poıtekı:r.ln Çekos-

lovakya ile vuku bulan ıu 
son anlaıama:ılıkta takındı 

ğı tavur ve harekeli.,. bile 
Portekiz hükümetinin lapan· 

yadaki faıiıt latılicıhğına 

doğrudan doğruya yardımcı 

rolünü oynamakta bulundu· 
ğunu iıpata ~afidir. Porte· 

kız, Çe~oslovakyaya sıparit 

edilen mitralyözlerin lapan 

yol asilerine vertlmiyeceğine 
dair garanti mevcut olduğu 
takdirde Çekoslovakyadan 
çıkarılabileceğini anlaymca, 

hemen çekoslovakya ile dip· 
lomasi münasebatını kat 
ediverdi . Portekiz hüküme-

tinin ittihaz ettiği böyle bir 
tedliiri, kendiılne arıedilen 

teklife muayyen bir cevap 

vermek vaziyetinde bulun· 
madığı neticesi olarak bat 

ka ne türlü hareket edece 
ğlnl hükmünü verdiriyor. 

Eğer Portekiz hükumeti 
hakikaten franko haydutla 
rı ve faılsl mütecavizler için 
esliha temin etmemlt olaay· 

'dı, Çekoslovakycnın sualine 
kanaat verici cevabı ıoğuk 

kanlılıkla verebilir ve sipa 
rit ettiği milralyözları da 
al a bilirdi, düşünceıioi Por 
tekiz politikacılan Çekoslo· 
vakyd ile diplomasi müna · 
sebatı kat etmekle, iıpanyol 
aıilerl için Çekoslovakyada 
eslaha satın almak teıebü 

sünde bulunurken cürmü 
meşhud halinde yakalandık 
tarını lmza lamıt oldular. İş 
te bu sure tle ademi müda 
ha le ı.nlaıınasını a~ilerln 

"Portc l<iz ile Cekoılavak · 

ya ara sında diplomatik mü· 
naaabatın inkıta& uğramau 

ilk nazarda ehemmiyetsiz 
gthi görünür. Heynelmilel 
m ünasebetlerde en uf ak bir 
nüfuza malik bulunmıyan 

küçücük Portekiz, kendisi 

menafii için bozmak teıeb 
büııünün galiz bir nümuneıi 
meydana çıkm ış bu1unuyor. 

Maamafih, itin bu ciheti 
h~dısenln ehemmiyetini izah 
edip bitirmiş olmuyor. Por · 
te kiz hükumeti , değil yalnız 
beynelmilel polıttka mesele· 
!erinde, hatta kftçak esliha 
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