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ı Pekinde müthiş bir pınik mdır. Binlucı blk ıııkın 
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mali Çindekı vaziyet he- ıelen ıon mahlmata a6re 

V 
. s L L r d DÜZ sükun bulmuı def ildir ıimall Çinde vaziyet çok 

f kihmiz 101110 mı J8( 1. 1 · Royterın Pekinden bildir vahim bir ıekll almııtar. 
Ankara , J 5 (A A ) - Na 1 dtiinc göre dün Çın -Ja - Harp cephelerde bQtün 

fia Vekilimiz dün lıtokhol pon kıtaah arasında yeni tiddeUle baılamııtar. Her iki 

Tayyarecileri Amerikayı 
vardılar, 

temin e tmittir 
B. Muuolint . yeni bir harp 

çıktığı takdirde bunun me
deniyetin mahvü harablli 
demek olacağını da bildir -

memit ve mütalealarına ce· 
vap verecellal bildirmittlr. 

bir çarpıtma olmuıtur. 

Japon Ajanıı hususi kon
ıeyin dünkü toplantısında 

hariciye ve maliye nazırlarının 

vaziyet hakkında bükümetln 
noktalnazarmı ve makıa 

dını anladık l arını bildirmek. 
tedir. 

Haricıye nazırı Nankinle 

B. Massolini 

İngiltere 
ispanya islerine a~emi mü
. ~ahalı hak~mda bir proje 

nısretti 
Londra, 15 (A.A ) - Is · 

panya itlerine ademi .mnda · 
hale hakkında lnıiltere ta. 
rafından hazırİanan muta
vaıısıt tarzıhal planı bu 
gün neıredilmiıUr . lngıltere 
bir planda: 

1 -· lıpanvayı ziyaret 
eden gemilerde müıahttler 
bulunma11. 

2 - Deniz devriye kol· 
laranın ilgaaile limanlara 
muhtelif devletlere mensup 
zabitler konulmaemı, 

3 - Kara hudutlardakl 
kontro16n derhal iadesi, 

4 -- ispanyada, her iki 
taraf fçln bazı tartlar tah 
tında dentzde muhariplik 

tarafın da geri d6nmelerl 
imklnı kalmamıı telakki 
edilmektedir. 

Pekin, 15 - Halk panik 
halindedir. Yüz binlerce kiti 

meçh'lll istikametler~ doiru 

kaçıımaktadır. 1931 ıeneıln· 
deki b6yük fellketten daha 

bil yük bir Japon f eliketlnln 
ıelmekte olduiu anlatılmak 
tadır . 

Nankin: bGk'llmetl aonana 
kadar Çın vatanını mClda
f aa ya azmetmlttlr. 

Londra, l3 - Pekinden 

ıelen ıon haberlere 16re 
Japonlar Mançukodan Tıen 

tılne 30,000 aıker ıandermlf 
lerdlr . Şimali Çtndekt Ja· 
pon kuvvetlerinin 1ek6au 
daha tim diden arl•ııtar. 

Pekin, 15 - Çın kuvvet
leri din Pekin cl•arıada 
ilerlemek lıtlyen Japon lu

taatanı top ateıt altına al
mıılardır. Japon tlerlemeal
nin durdurulduiu bllcltrll
mektedtr. · 

Pekin, 15 - DOnkG top
çu ateıtnden ıonra bu86D 
ilk defa iki taraf kıımı knl. 
lilerl ıilngü ıünıü1e harp 
etmtılerdlr . Muharebe pek 

kanla olmuıtur. 
Zayiat ıtmdlden tahmin 

edilemlyecek.)ıadar bii1ük
tür. 

Harp eenaeında:Japon ta · 
yyarelerl harekata ltUrak 
etmıı ve Çın cephe.ini ateı 
altına almııtar 

Pekin, 15 - Bu akıam 
iki Japon tayyareıl ıeblr 
üzerinde uçtu ve attıfı bom 
balarla ıehrin bl°iyiik bı.; • . 
laranı tahrip etti. 

Pekin, 15 Şehir tabliye 
edilmektedir. Konsoloshane
ler yabancıların ta1yarelerle 
cenuba naklini temin etmiı 

lerdir . 
Nankln 15 - Kabine bu 

g6o fevkalade bir toplantı 
yaph, kabine tlmali Çinin 
müdafaası için kararlar it
tihaz etmlt ve mareıal Çan 
Kay - Şeke fevkalade ıala 
hlyetler . verilmtıtlr . 

Pekin 15 - Peçtll suların
da bir Japon filosu ıörül
müıtür . 

Londra, 15 (A A) - Bu 
sabah Pekin fenıtay de 
miryolunda Çinlllerle Japon 

hakkının tanınmuanı . lar ara11nda vuku bulan 
5 - Yabancı g6n61lü - müeademe eaat 11 den 12,45 

ı~r in geri ahnmaları , e kadar devam etmtıtlr. Ja. 
6 - Keyflvettn tanzimi ponlar bundan ıonra Fenı

ile '1l ~11rut bir komisyonun teı · ltay lıttkametlne çektlalltl•r-
klllnl teklif etmektedir. dır. 



SAYFA: 2 

Türkiy 
• 

tını 

Ve Asya Pak
Eh emmiy.; i .. 

YflZflN: Hr. Si/yanof 
Bulgarca «~lovo» Gcızelesindeıı 

Türk diplomasinin faaliyet yeti taJimatnaıneslne uygun 
çenberl günden güne genit · bir surette hazırlanan bir 
lemektedır . Kemalist Türki 
ye bütün hudutları civarın 
da açık ve garantili bir du 
rum yaratmak ve gerek 
müttefikleri vaııtaeiyle ken · 
di vasıtalı ve vasıtaaız men · 
faatleri için önemli roller 
oynayarak bunlarm icabet
tlrdiğı meselelerin hallinde 
kendilerinden istifade etmek 
emelindedir. Türkiye dlp1o
masiıl, kendi faaliyeti sa
yeıinde, birçok defalar ken 
dl müıellah kuvvetlerine da 
yanması ıöyle dunun, barıı 
ve güven dava11nda faal bir 
mevki ve yüksek bir prestij 
kazanmaia muvaffak olmuı 
tur. Bınaenaleyh, hayati me 

of aatlerlnl çizilen bir prog 
ram tabtmda ve çok büyük 
bir enerji ile mGdafaaya her 
zaman hazır bulunmakla be· 
raber, barıı dava11na olan 
lnanl sayesinde TOrkiye son 
zamanlarda boğazlar ve lıı 

kenderun albi enternasyonal 
iki mühim meseleyi hallet· 
mit bulunmaktadır . 

Rllttn Arasın yaz mevıi· 
mini Bağdat ve Tahranda 
ıeçtrmeıi, Ankaranın geoit 
ölçülü bir dliıünceye malik 
ıiyaaa11nın en yeni bir ıey· 
rıne ftaret eder. 

Bu ıeyahat, Dörtler Asya 
Paktı adını taııyan Türkiye 
lran, Irak ve Efganlıtan ara· 
aındakl paktla ilgilidir, Bun· 
dan birkaç ıene evvel bu 
memleketler arasında mü · 
hım thtılafların ve itlmatıuz 

lıkların mevcut bulunduğu 
gözden uzak tutulmalıdır. 

Kemal Atatürkün cesurane 
hamleleri ilk zamanlarda bü· 
tün lllam dünyaaında husu
met htileri uyandırmııtt . An
kara Asyadakl komtularanı 
kendi aleyhine Kürt aıilerıot 
tetvlk etmekle itham edl· 
yordu. 

Üç devlet arasında hudut 
ihtilafları gibi bazı mesele· 
ler vardı, ki bunlardan ba · 
zıları halen de ha1ledilmıı 

değildir Mamafih bütün bu 
afır atmosfer tedrici bir su· 
rette duruldu lık olarak İran 
tahı Pehlevi, aynı hızla ol· 
mamakla beraber, Kemall 
takip etti. Ondan sonr.s in· 
kll&p ruhu fraka ıokulmağa 
baıladı, Türkiye, kendi te
rakki hamleleriyle gerek Irak 
ve gerek İran münevverleri
nin gözlerini açmağa mu . 
vaffak oldu ve bunlar, bir 
memleketı iç ıükuna ve tam 
bir istiklale götüren yolları 
gördbler. Dört devlet ara· 
ıındakl yakınlık ideali bil · 
h'lua bu ıuurun üzerine ha· 
zırlandı ve neı vünema bu 1-
dn. Kemallatlerin hilafeti il 
ga ettık1erl ve dini devlet 
ten ayırdıkları malumdur 
Bu itibarla bir pen ı.lamizm 
ıl yasetf mevzuubahis bile ol
maz. Bazı Avrupa aıazetele
rinln yazdıkları gibi, pantu· 
ranizm de menuubahlı ola· 
maz. Çünkü; gerek Araplar 
ve gerek lranlılar Turanlı 

dei111erdir Bu hareletln ırkı 
ve dini bir karekteride yok 
tur Hu münhaısran ılyual 
bir harekettir . Tımes gaze· 
lesine aöre burada mevzuu 
baht0lın t•Y· akvam cemt· 

meseleyi berveçht peıin iı 

tııare etmek ... . Gibı esasla
ra dayanan bır pa ktır . A.ki · 
dler, komıularmın iç itlerine 
karı§maktan imtina edecek 
ve akld devletlerden herha 
ngl birine zarar yapacak si · 
lahlı çetelerin kendi arazlle 
rinde teşekküllerine mani 
olacaklardır. 

Yalnız bu mahdut çerçe
veye inhisar etsebıle, imza
lanarak olan paktm hedefi, 
inam ve sükfinu temin et· 
mek ve bu d e v l e t · 

!erin sükün iç ı n de in· 
kitafına ve barıı davasında 
beraber çalıımalarına yar
dım eylemekten ibarettir. 
Fakat, bu paktın hakiki ve 
daha büyük manası, istik
balde teeuüs edecek olan 
daha yakın beraberliğin ilk 
adımını teıkil eylemesidir. 
Unutmamak lazımdır ki ya· 
kın mazide bu memleketler 
muaz'Zam emperyalizm mü
cadelelerine sahne olmuttur. 
Almanya bugün hala aynı 

fikirdedir ve Alman emelleri 
hali bu yol üzerindedir. 

Fakat, bu emeller bolıe· 
vik Ruıyanın dostu ve müt 
teflki olan Kemaltıt Türki 
yede kendileri için müsait 
bir muhit bulamadıklara gi 
bi Ba~dat latikametine de 
teveccüh edemezler. Çünkü; 
buraH lnğllterenln mandası 

altında bulunan mü&takıl bir 
Arap devletinin merkezi ol · 
muıtur Mütebaki iki büyük 
devlete gelince : Hunlar, dün 
olduğu gıbi, bugün de As 
yanan bu köıesiyle aynı öne 
mle llgıli bulunuyorlar. Bu 
durum karıısında acaba bu 
devletler dörtler paktını na · 
ııl telakki ede<:eklerdlr?,.. 

Mevcut bazı delillere gö· 
re, lngiltere bu pakta mü 
aalt ve mütemayıl davran· 
maktadır . Esasen büyük Bri· 
tanyanın rızaeı olmasaydı, 

lranm böyle bir pakta gir· 
meıl mevzuu bahis bile ol 
mazdı. Rus)•nya gelince: An 
laıılıyor, ki Kemalıstler Ltt· 
vınofla bu hususta uzun 
uzadiye temaalarda bulun. 
mutlardır. Rüıtü Arat l-u. 
gün Tahran yolundadır ve 
oradan Moskovaya gidecek' 
türlü meseleler arasında So
vyet komlıerlerinl bu dört
ler pakta hakkında da tenvir 
edecektir. "Türlü mesel~ler 
arasınde" Dlyoru:z. Çünkü; 
bu ıon moskova ziyaretinde 
büyük Avrupai meseleler 
mü-ıakere edilecektir. Şura
sını bilmek lazımdır ki çok 
enerjik ve yorulmaz bir dip· 
lomat olan Rütlü Arasın 

Avrupadaki bazı t~maeları, 

Sovyet Rusvada mahdut ba· 
z1 hoınulauzluklar tevlit et 
mitti · B. lıımet İnönünün 
mecliste· ıöyledfğl nutuk bu 

hotnuhuzlukları kumen gi· 
dermit oldu Rüıtü Aras ise 
bunlara büsbütün bertdraf 
edecektir. 

Yeni pakt, ıüphe yoktur 
ki faal Türk dtplomaelımln 
elinde Kemallıt Türkiyenln 
enternasyonal preıtıjlnl kuv· 
vetlendlrmek için yeni bir 
koa olacaktır. 

TORKDILI 

Sinema Ve Artist: 

Gıtta 
Alpar 

Hususi Hayatı 
Gitta Alpar aslen Macar· 

dır. Ve Budapeıtede doğ 

muıtur. Henüz genç yatta 
iken ııeıı l nln güzelliği onu, ta 
myanlar tarafından teıvik 

edllmlye baılanmıştır. Bu 
sebeple ebeveyni onu kon 
servaluvara vermiıler ve 
musiki öğretmlılerdfr. 

Hudapette, Viyana ve Ber 
linin en mühim sahnelerinde 
ıarkı söyllyen Gltta Alpar 
son zamanlarda büyük ope 
ralar öğrenmlf ve temsiller 
vermeğe baılamııtır. 

Kendlıine '' Berltnln Bülbü 
lü, , lakabı takılmıştır . filim J 
de olduğu gibi hakiki ha
yatta da ıevlmlt ve naziktir . 

Üç sene evvel Güstav Frö· 
lich ile bir baloda tanıtmıı 
lar, ıeviımiıler ve nihayet 
evlenml11erdlr Son zaman
larda ayrıldıkları söylenmiı, 
fakat bu haber tahakkuk 
etmem ittir. 

Birksç ay evvel kocası ile 
birlikte Viyanada sahnede 
temsiller vermiıtir 

Aile hayatında iyi bir ev 
kadınıdır. Çok sevdiği hir 
köpeği vardır Şimdiye lra 
dar bu sevimli artistin teh 
rlmizde yalnız 4 filimi gölle· 
rilnılşllr. 

Tangolita, Kadan Severse, 
Ya O, Ya Hiç ve Saadet 
Şarkısı Bu ıon filimini 
kocası ile birlikte çevirmittir. 

Kıç doğumlusunuz1 Sıza 
hayatmızı anlatahm. 

~ : ~-f.... • .,. - . • . 

Midilli -
T atımı Ayvalı ğa geliyor 
Midılli futbol takımı ile 

Ayvalık Halkevl takımı ara· 

ıında bir maç yapılmaaı 

kararlaıtmlmıt ve fakat le· 
hir edllmııtı . 

Tehir edilen bu maç 
pazar güllü Ayvalık saha· 

Aında yapılacaktır. 

Maça iıtirak etmek üzere 

ıehrimlzden de bazı spor· 

cular dün Ayval.ğa gitmtı· 

lerdir. 

Yüzme 
Müsabakaları 

Türkspor kurumu Bala· 

kesir bölgesinin evvelce ter 

tip ettiği su sporu birinci 

teıvik m ü 11 a b a k a l a r ı 

pazar günü ıehrimızde Ata 

türk parkında yapılacaktır . 

Bu yüzme müsabakaları 

na Ayvalık, Edremit, Bür 

haniye, Havran. Bandırma, 

Edlncik, Erdek ve tehrimiz 

sporcuları lttirak edecekler· 

dtr. 
---~w.....:::o::a:::===-

Pazar günü yapılacak 
müsaba~alar 

Spor Bölge tarafından tertip 

edilen atletizm, bisiklet , voley· 

bol ve tenis seçme birincilik 

müsabakaları pazar günü ya

pılacaktır. 

6 Marttan 12 marta ka 
dar olıın doğumlular (iki ta
rih de dahil) evvela çok 
muvaff aklyetli vakit aeçire· 
ceklerdlr Fakat bJr değitik 
lik yapmadan evvel iki mis· 
la düıünmeUdirler. ihtiyar 
larla , bilha111a al<rabalarlle 
yapacakları itlerde azami 
derecede dikkatli olmalıdır 

Halkevinde 

1 
Temsil 

' lar. Ve terakki etmek isti 
yenler, kavgalara , akrabarla 

olacak güçlüklere ve aile 
arasındaki anlaıamamazlık 

lara ka rıı ellerinden ieleni 
yapmalıdırlar. 

Eğer imkanı vana ödünç 
para almak veya vermekten ve 
ortak l ık etmekten çekinme
lidırler . 

Bu doiumlular daima ma· 
hzunluia dütmlye mütema· 
yıldirler Sımdıki halde me 
rak edilecek hl çbir teY yoktur. 
Ve lıtıkballerl fevkalade 
parlaktır. Gelecek 12 ay, 
billhaaıa, büyük muvaffaki 
yetler ve saadetler dolu o1a 
caktır. 

Kurdukları planları , pro· 
jeleri bazı miiıktlatlara uğ

ramakla beraber iyiye döne 
cektir. 

Bazı uf ak tefek itleri t~ 
ehhüre uğramakla beraber 
muvaffak olmaları için hiç 
bir müıkili.t kalmıyacaktır . 

Güzel seyyahatlar yapa 
cak lar, bunlaı- eğlenceli ol
maktan batka, kendıleri için 
de faydalı olacaktır 

Aşk itleri için yakında 

mühim vakitler geçirecek 
lerdir. 

1937 Seneıi onlar için ıa· 
adetli ve neşeli olacaktır . 

8.8. 

Halkevl temııil kolu ta· 
rafından iki perdelık "Yatı · 

yan Ôlü.. ile b tr perdelik 
"Azizlik" tımindeki komedi 

iki gecedir muvaffakıyetle 

oynanmaktadır. 

K a l a b a 1 ı k bir aeyirci 

önünde temsil edtlen bu pi · 

yeılerde Halkevi gençleri 

büyük muvaffakıyetler gös · 

termtı1erdir. 

Ayni piyesler bu aktam 

da temsil edilecektir. 
1 il la' 

Hal~evin~e İngilizce kursu 
Halkevlnde açılan İngiliz· 

ce kursu şehrimiz doğum ve 

çocuk bakımevl baş dokto 

rµ B. Halit Üzel tarafsndan 

idare edilmektedir. 

Dersler hergün 

dan 17 ye kadar 

etmektedir. 

ıaat t6 
devam 

Bu kursa devam etmek 
fsliyenlerln Halkevin e bat vu· 

rarak iıimlerinl yazdırma la · 
n lazımdır. 

FD•-
Daimi encümen toplantısı 

Vilayet daimi encümeni 
dün, vali muavini B. Ekrem 
Yalçınkayamn riyaaetinde 
oplanarak itleri vilAyet üzer. 
tinde gör üt meler de bulunmut 
ve kararlar vermlttlr . 

Elmalar· 
Üç ~ısım olara~ ihraç 

edilecek 
Yabancı ülkelere sevke

dileo ıncyvalarımızın her yıl 

artmakta olduğu gözönünde 
tutularak iktisat Vekil etinin 
gösteı dığt lüzum üzerine tk 
tisadi daıreler bütün mey 
valarımızı , yabancı vupurlara 
vermeden evvel sıkı bir kon
trole tabi tutmıya baıla 

mııtır . 

Uu münasebetle harice 
sevkedılecek elmalar üç 
kuma ayrılmaktadır. Birinci 
kaliteyi teıktl eden k111mda 
bir elmanın vezni 180 gram, 
ikinci kalitede bir elmanın 
vezni 40 · 50 gramdır Üçün
cü kaliteyi tetkil eden kısım 
da 35 gramdan aıaiı olan 

k111mdır ki , bu kııma flİren 

elmalar, yemeklik olarak 
değil, yalnız sanayide isti · 
mal olunmak üzere ihraç 
edilebilmektedir. 

Bundan batka teabit edi 
len esaslara göre, elmalar 
harice sevkedi lmeden önce 
en iyi bir şekiide ve sağlam 
malzeme ile ambalaj yapı· 

lacak ve vurula~ak damga· 
lardan sonra ııevkedilecekttr. 

Elmalar, sandıklarla ihraç 
edildiği cihetle sandıklara 
konulurken her sandığa yal 
nız ayni dnılen elmaların 

konulması icap etmektedir. 
Bu uıule riayet etmiyen fir. 
malar tlddetle cezalandırı
lacaktır. 

Sandıklara konacak el. 
maları tam ve hataıız ayır
mak için ımkana olmadığı 

cihetle yüzde 5 toleranı(hata 
payı} kabul edılmiıttr. 

Bu hususta hazırlanmıı 

olan talimat alakadarlara 
blldirilmtıtlr. 

---=:::ı>::ı> cc:=----

Tavuk 
Kümesinde çıkan yangın 
Çağıt nahiyesinin Paıa 

köyünden Osman kızı Va· 
bide gündüz tavuk küme 
ıinde y a k d ı ğ ı ateı 
alevlenerek etrafa ııçramıı 
ve neticede bir odala ev ile 
etya kamilen yanmııtır. 
Yangın daha fazla büyümesi 

ne meydan verilmeden halkın 
yardımlarile söndür ülmüıt ür. 

-~ 1 -c-. ... 

Bir Yangın 
Korucu nahiyesinden Ali kı

zı 80 yaılarında Emlnenln 
bir odadan ibaret evinde 
ihtiyarın çeımeye su doldur· 
mağa · gitltğl bir sırada her 
nasılsa bir yangın çıkmııtır. 

Bu yangında evin içinde 
bulunan etyalar tamamen 
yanmıştır . 

- ·~~ ·-
flezalet çı~armış 

Dün gece saat 23 te Ye
nice m ahallesinden Nuri oğ · 
lu Enver serhov olarak Hü. 
kumet caddeıinde rezalet 
çıkardığından yakalanarak 
hakkında kanuni mullmele
ye teve11ill olunmuıtur 

Hukuk 
Mezunu bayanlardan iıti
yenler mafüma bışkiti~i 

olacak 
Adliye Vekaletinden ınad· 

delumumiliklere gönderileO 
bir tamimde Hukuk mezun" 
bayanlardan müstemireo bit 
yerde kalmak iıliyenlertlll 
mahkeme baıki.tıpliklerlP' 
tayin edilmek arzu ettikleri 
takdirde bunların lstmleril110 

bildirilmeel iıtenmiıtJr. 

Gazeteciler 
/cin Tenzilatlı , 
Bıletler 

l ,. 
Devlet demiryolları it e 

nıe tdareal; gazetecilere ,,. 
rilecek yüzde a1tmıt te11ıl 
lath iki aylık halk ucarel 

bil 
biletlerinin ücretlerini te• 

et mittir. f 
Bu biletlerden en az h• 

tada bir defa olmak ü•''' 
intltar halinde bulunan g•' 

f d• zetelerde çalııanlar illi • 1 
edeceklerdir. Birinci oı•'~ı 
bilet ücretleri 28 lira, ıkto' 
mevki bilet ücretleri 20 ur•• 
Qçüncü mevki bilet ücreti• 
ri 14 lirad1r. 

Bu biletlerden lıtif•d' 
k el•' edenlerin 30 kiloya • ~· 

olan eıyaları meccanen 11• 

loluoacak tır. Gazetecııer: 
beraberlerinde yalnız tıc•" 
ve nümune eıyan nakle0' 
miyeceklerdir. 

Bu biletler timdtlik j\olı' . 
ra garından verilecektir· 14o 

et• karada bulunmıyan gal 111 
eller, bulundukları yerle',. 
istasyon gtıelerine matb"'bır 
tan aldıkta rı veılka 91e t 

fotoğrafta birlikte mür•''~ı 
edecekler ve bilet ac;~lll 
ödiyeceklerdir. O ınah• , .. 
istasyon giıeıi Ankara ·•• 

b•" rındao ga.ıelecilere m• ır 
bilet getirecektir. Bu blfel 

t•' 
gazetecilere verıldiklert d 
rihten itibaren iki ay ..,o 
detle muteber_olacaktır b" 

Bayındırlık Bakaolıl1 

h ""' .. kararın tatbik ıureti • b' 
da yeni btr talimatoaoı• il 

i t• zırlıyacaktır. Bu yen ,., 
matname gazeteclfiğl ' 1, 
meslek . ittihaz etmif ol•~, 
rın bu tenzilatlı btletfer _.., 
istifade edebilmelerini te 
edecektir. 

Maaş ~ugün vıritiyır , 
M u h a ı"e b e 1 h"'"~• 

ye evvelce M aUyed;lll bit' 

tikraz etmffoldufu (1 ) 

artllık ha vale gelmlftlr _.,,ıf 
Bugünden itibaren 

kur· 
verllmeğe batla~4 .. -- ;.;;--' ;.--

• TÜRKDiLI .,,, 
Pazartesinden batk• ,, .. 

l aı.e 
gün çıkar Siyasa g &lif 
Yıllığı: 800 l(ıır 
Altı Ayhğı:400 " 
Say111: 3 " z6 

Günü geçmlı ııayıl•' 
kuruıtur. 

ADRES: 

it BALIKESİR "·----iiiiiiiiiiim-----_.~ 
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'-MEVZU - 1 

-Geçen ıayıdan Mabat 

- Allahım, nedir bu ba-
l•tııız 1 1 • b a ıe en er? Nedir güna-
•oaız? Senin bu kadar is· 

hnk&r kulların mıyız ki bi· 
te b 1 un arı reva görüyorsun? 

tn:- Mart, yavrum, üzülme .• 
et bunlar bir nihayete 

:~~celc. Elbet buradan kur · 
•catız .. 

) 
8
•ndaliyesinl genç kızan 

,~"•na ııetirdi; ellerini elle· 
ne aldı E . 

t •et, bu genç kızı ıevme· 
'
1 
b•ılamııtı Bu kadar gü· 

te k d 
l • ınlarıo genç kızların 
çfnd b ' 

b e ulunan ve hepıinin 
ıtı 

1111d 'Yrı ıüzelltkleri karıı -
ld 1 duyguıuz kalan bu 

'nı· b "' ' u narin yapılı, eı· 
tı,'t, ne güzel ne çirkin de· 

C:e)c bu k h ' . k,,,_ genç ıza IHIZ 

o ..... l'lllftı. 
ı.ı, nu hayran hayran te 
h,~'Ya daldı . Uzun müddet 

tı . 

8elkı d ıaatlerce kıpırdama 
•n • 

Serseri bu gibi hareketlere 
zaten intizar ediyor, tedbirli 
bulunuyordu. 

lkiıl de yuvarlandılar. 
Emil de hiddetlenmiıtt. Bo
ğuıma esnasında bir fırsata· 
nı bularak bıçağını çıkardı. 

Saplamak üzere iken reji 
ıi5r nuılıa bileğini yakaladı. 

Ve olanca kuvveUle kolunu 
büktürererek bıçağı yere 

düıürttü . Tekrar ayağa kalk· 
mıılardı Yine bir biçimine 
getirerek vurduğu bir yum. 

rukla Emllfn geri yuvarlan 
maaından tatif ade ederek 
bıçağı aldı ve yerden kalk· 

ma1ına vakit bırakmadan ıer 

ıerlnin göksüne saplada. 

Sıcak ve kırmızı bir kan 
rejflörün yüzüne fııkırdı ve 
bir haykırıı duyuldu. 

Kanan bu ılık tamıı ve 
çığlak Röneyi bulunduğu çıl· 

Hayret!. . 

Kalbine yediği bıçak dar· 
besile öldü zannedilen Emil, 

eap sağlam , eskisinden dinç 

ve çevik bir halde ayağa 

kalktı 

Röne gözlerine lnanamı 

yordu. Bu nasıl olurdu? Ôlü 

na11l dirtltrdı? 

Müellif rejlıöriln istif ham 

kir nazarla11na, hayretine 

her ıeyi izah etti: 

- Azizim Röne; ı 1z r~ji · 

ıöraünüz Size bir çok mev· 

zular buldum, hiç birini be· 

ğenmediniz. Ben günlerce, 

haftalarca arayıp aylarca 

yazdığım bu eserlerimin yar 

tıldığanı gördükçe müteeaslr 

oluyordum. Fakat yine yıl · 

maz daha iyilerini hazarla · 

ğa çalııırdım . Nthapet hiç 

birinin beğenilmediğini gö 

rünce ıize bir dram oynat 

mağa karar verdim. Aktör 

leri mevzu bulmak için ek 

ıeriya uğradığım Apaı mey · 

ıha nelerinde taoımııllm. İıte 

Marl. yani Margrll; Bu Em

il, bunlar da diğer utak 

rolleri alanlar .. Eserin mev· 

zuunu anlatmağa lüzvm yok. 

Çünkü batımzdan geçti. Şı 

mdi Emilin naııl ölmediğini 
F 'Yredecekti. Fakat. 

~ tkat kapı açılmıı içeri 
llıll t,, le Rlrmı,u. Anızca ıırı· ' . 

ıınlıktan ayılttı. Çılğın na
zarlarını etrafa gezdirdi Kö · 
ıede büyümüı gözlerle ken

dilerine bakan Mariyi gör
dü. 

anlatayım : Gel buraya Emil, 

j Aç ıu göluünü . Görüyor
Kapı açık duruyordu Genç musunuz: Çelik zarh . Sonra; 

kızı btleğ.nden yakalıya· 
Çıf; Maıallah, mııallah . 
'-'G e kumrular . Gördünüz 

• •ltt - h h lıı:ıd curmü meı ut a· 
ft e hkaladım . 

r,k Öne bu terblyesjzce ha· 

''•ı:~· kthta hça ıözler kar 
' fena halde ılnirlendt: 

~lk~ 1' erbıyeılz adam. Ne 

'llı:ı'>' içeri hotbehot giriyor. li 
'-uı le em •iz kim oluyonu· 
dt10 

1 bızı buraya hapse 
'•unuz? 

.\rtık . 
Ç\lıtı çoırnuıtu . Bağırıyor, 
IQ, )or, ağzına geleni aöy· 

Otd Z 
~'el \1 aten ıu zamana 't ol bcıı •n vakalar iaabına 
I~ "'uıtu O kadar hiddet

"''ttı le• tlbı f ı ekseriya yaptıfı 
tcı~' 1.tlcında olmayarak · ,ti, 
tlı._111 rnak için kaldırdığı 
~l'tıle tutuldu§uou hi11etU 
ttJı16 °1tnadıiı bu tutuluı 
~t t'6. büsbütün kızdırdı 
~üzerine atıldı 

rak kapıya doğru koıtu Fa 
kat anide geri geri çekilme· 
ğe mecbur oldu. 

E llerinde sllahlarlle üç po 

111 ltendllerine doğru rıelf · 

yordu. Birisi hiç bir ,eye 
bakmadan üzeri kanla mü 
lemma rejisöre doğru Herle 

di ve ellerine kelepçeyi ge 
çirdi. Diğeri iae cesedi mua · 
yene ediyordu. 

Bu sırada içeri müellif 
Oıüst ile daha bir kaç kiti 
glrmtıti: 

- Ne yaptın 

Bu hal ne? 
- Ah!. . 

. 
M. Röne? 

Ru feryat rejlıörün ne 
halde olduğunu tamimle 
anlatıyordu . 

Ogüıt fazla dayanamadı 
· Komedya yeter artık . 

Görüyorıunuz· ki ne halde. 
Kalk Emil. 

l'(Jft 
lı,1,~0 l<DILtNlN MİLLi ROMANI No: 37 
l)tıl tdu 
b •t1 t " O gün, direktör ıız var lak . .. Geri dönmlyen 
'· ~., terıe bindirirken ba geçmtıe en canlı örnek . . · 

ıı Ôtt,t aıbı ağlaımıılardı.. Orada ne ıüzel ıünler 
1tı Ilı men bayan Pakize- geçlrmifti .. Arkadaıları ken 

bıtÇok hu mini avuçlarına diıi gibi. . Hepıi babasız, 
'a... p, r l h i h · d h · ı ""ı k a ar 11kııtırdıiı, epı anuıı, ep11 e ır 

~1~cl~ ~dırıın al bir çıkın ananın ve bir babanın ço • 
~~tltk 'lldiaine yollukl.sr cukları ıibiydl. .. 
't ~~ d "''dıf ' lllvallının naili Okulun dör üncü sınıfın 
•~ıı 1 tö ı dayken ele, avuca ııimllz, ı · t ttL z erinin önüne 
,, Qf old fen, güler yüzlü, dudakların · 
ı. '" '-tı u .. Nihayet Çai-
:)'lı okulu . Oradaki da k&.hkaha eksilmlyen, ağ 
"''- • ~ lamak ftıltnl ancak gramer 
AL"'~·ı. 0

1tltünün en meıut ~.-., "" .. ,,,dı kitabından öğrenen, tasrifi 
' , ·· Çocukluk .. için birçok 11kmtı çeken bir 

Q b(l.QL , a ve kayaı - kızdı... Yapılııı kız, enerji 

verin bana bıçağı Bakın; 

tahtaya sapladığım zaman 

batmıyÖr. Sapın içine kayı · 
yor. Kana gelince, o da zar · 
hın üzerine geçirllmif ince 

bir tulum içindeki kırmızı 

boyalı bir sudan ibaret . 

Eserim muvaffakiyetle ba
ıaraldı. Siz: de bunda rol al 

dımz .. DuyduAunuz heyeca· 

nı kalemle imkanı yok size 

anlatamazdım . Çünkü din-
lemiyecektlniz, . 

Mevzuum hakkında fikri · 

aiz nasıldır~ Beğendiniz mi? 

Rejlıör hiç düıünmeden 

cevap verdi: 

- Mükemmel! . 

de dramı benimle 
oynayanlar alacak . . 

Rolleri 

beraber 

(SON) 

İzzetoğlu 

YAZAN: Halil Bedi Ftral 
sarfında erkek mevcudiyeti 
takınırdı . Tıpkı bir erkek 
çocuk eibi kaydırak oynar, 
yük1ek divarlardan atlar, 
çelik çomak ve topaç oyun · 

larına bayılırdı ... 
Hele uçurtma merakı ... 

Bu yüzden direktör, ve öğ· 
retmenleılnl az mı üzmüıtü .. 
Onu okulda herkes sever, 
incitmemeğe çalııırdı.. 

Beden terbiyesi hocası 

burada da Pakize idi.. Ba -
yan Paklzenln ıöz bebeği 

idi . Hele daire baıhemıire
ıl .. Za •allı kadıneajız onun 

Tayyareci Lindberg 
• • 
O lüle i Diriltmeğe 

4 

Çalışıyor .. 
Meıhur Amerikalı tayya

reci Lindberg, tek aatahlı 

tayyare1ile bundan bir kaç 
gün evvel gittiği Stgıldas 

adasında Dr. Karrel isimli 
bir alimle birlikte hayatın 

sırrmı aramaktadır . Burada 

bir laboratuvar vardır ki, 
dünyanıo en esrarengiz ma· 
kineei burada vücuda geti · 
rilmektt>dir. Tayyareci lin 
dberg makinenın ne ite ya 
nyacaiını ıtmdilik kendile· 

rinden baıka bilen yoktur . 
Gene yalnız bu ikisidir ki 

daha geçenlerde insan aza. 
sanı gayri muayyen bir za. 

man için yaıatabilmek suni 
bir kalp yapmak itınl tler· 
leterek ilim dünyasını hay . 
rete düıürmüılerdi. 

Lındberg bu seferki aeya · 
hali, yeni makinenin en mü· 
him akıammı yerleıtirmek 

içlndır . Malumdur ki , ken-

dlıi, dünyanın en meıhur 

makinistlerinden biri ıayıl 

maktadır. Yeni makinenin 
inıan hayatının giditlni ta · 
mamen değlıtirebilecek- bir 

"İnsanlar, hayatiyelerlnl 
herhangi müddet için ken· 
dilerinden nezedebtlir, sonra 
istedikleri devirde tekrar ha· 
yata dönebilirler. " 

Hali adada yapılmakta 
olan tecrübe daha baılangıç· 

tadır. Tecrübeler küçük en · 
ıac parçaları üzer inde yapı · 

lıyor 

Doktor bundan muvnff ak 

olursa, tecrübelerini daha 

bilyük perçalar ve n ihayet 

bütün vücut üzerinde yapa· 
caktar. 

Bundan birkaç ay evvel 

doktor Karrel ve tayyareci 
Ltndberg, kendi elleriJe mey. 
dana koydukları auni b\r 
kaJp teıhir etmtılerdl . Bu 

kelp ölü bir hayvandan alan 

mıı bir uzvu, hayvan öl · 
dükten hayli zaman sonra -

ya kadar yaıatıyordu. Bir 
insan kıslbi gibi vazife gö · 

' rüyordu Bu kalp, ilmi araş · 

hrmalar vadisinde bir ıahe· 

ser telakki edilmitti· 

1 Bu lfi, buaün hali ada 
iıe yarayacağı sanılmakta 1 

dır. 1 

üzerinde, ölii bir hayvanm 
beynini dahi yaıatmak 

mümkün olabilecek derece· Birka~ sene evvel, Dr. Ka· 
rrel «doğru bir ilmi yol tut · 

doğu takdirde hayatı asır· 

larca uzatmak mümkün ol 
duğu» ıekliode bir nazariye 
ileri sürmÜ§lÜ. 

Şimdi, laboratuvarın bu 
nazariyeyi isbata calıımak 

tadır . 

Yaptığı İfl, mesela gudde· 
ler gibi muhtelif zihayat 
uzvvları kurula rak öldürdük· 

ten ıonra . onları tekra r ha· 

yata getirmektedir. 
Bu yeni a lametin ölü 

güdd~leri muhafaza ederek 
istenilen herhangi zamanda 
eski tazeliğiyle hayata iade 
edebilmesine yarayacağma 
ihtimal vermektedir . 

Bu tıte muvaffak olunur 
sa, senelerce evvel ölen bir 
hayvan gene hayata ıade 

edile bil~cektlr . 

de i lerlemtılerdir . 

Bir Kadın 
Tayyarecinin 
Rekoru .. 

Sovyetler Birliğinin "Ko 
ıarev ,. merkez havacılık 

kulübünün mualftmlerinden 
bayan lrina Viınlevıkaya , 
Yakovlev tarafından imal 

edilen bir tayyare ile ya · 

nında bir yolcu olduğu hal

de bir tecrübe uçuıu yap· 
mı§ ve 6 ,300 metre lrttf aa 

kadar çıkmııt11. 

Hu uçuı , spor tayyaresi 

ile kadınlar tarafından ku · 
rulan beynelmilel d6nya 

rokorunu 200 metreye ya 
kın bir fazlalıkla kırmakta -

Dr. Karrel demlıtir ki: dır 

yüzünden azmı azar lt\tmtı · 
ti . Zehra, hergün başke 
türlü yaramazlıklarla, orta · 
lığı kasıp kavuruyordu .. 
Birgün, özene bezene yap 
tığı altı köıe uçurtması için 
ip bulamamıı. nihayet kim· 
senin bulunmadığı bir za· 
manda, küçüklerin yatak 
evine girmif, yorganları ıö · 
kerek kocaman bir yumak 

yapmıı. iki kat ipliklerle 
uçurtmasını havalandırmıı. 

fakat zavallı hemıirenln de, 

aklı baımdan fırlıvarak 

uçurtma11na yoldaı olmuı · 

tu .. Yaramazlıklarından bir 
tanesini biç unutmıyordu . 
Aıçı baıı, Bayramın elinde 
büyük kepçeyle , avaz avaz 
arkaıından koıtuğunu, aya· 
ğı bir taıa takılarak kepçe 
bir tarafa, beyıl\Z baılığı bir 
tarafa, upuzun. boJ lu bo · 
yunca, hendeğe yuvarlanııı 

hali gözlerinin önündeydi .. 
Bayan Sacldenln nöbetçi 

olduğu bir çarıamba günQ ... 
Zehra, za1lf, uzun boylu 

ıarııın ve titiz olan bu öğ· 

retmenden çok korkar, ödü 
kopardı .. 

Onun nöbetinde kuzu e i
bi, süt dökmüı kedi gibi , 
uılu uılu, bayan bayancık 

oturur, daha doğrusu din· 
lenir, yeni yeni yaramazlak-

ların planlarını hazarlarda. . 

O gün akıam yemeğine 

yarım saat kala, Zehranan 
aklına yine kedileri ıelmiı 
ti. Dört yavrulu, beyaz 
tombul kedi. Zehra bunla · 
ra, onbeı gündür gizli bakı 
yordu.. Kedilerine, okulun 
ıebze bahçesinin alt yanın
da bir evcik yapmıftl .. 

Bu yiizden aıçı batı Bay. 
ram usta ile ukı fıkı doıt 
olmuılardı . Bayram usta, 
iyi yürekli , Manastsrlı bir 
adamdı .. 1 ler akıam zebra 
yemeğini erkence yer soluğu 
mutfakta alırdı .. Aıçı baıı 

nın ayırdıAı yemekleri, et 
k arıntılarını nestele kutula. 
rına do' durur kedile rine ıö 
UirürdQ .. 

SAYFA: 3 

Arktik 
Denizleri 
Sahillerinde 
Bir Uçuş 

Sovyetler Rtrlfğinln tanın
mıı Arktik pilotlarından Fa. 
rik, Artik denizleri sahilleri 
boyunca muvaffakıyetli bir 
uçuıu ikmal ettikten sonra 
Moskovaya dönmüttür. 

Farik, bu uçuouna 9 ıubat. 
ta baılamıı ve bu suretle 
uçuıun büyük bir k11mı ku
tup gecesi devresi zarfında 

cereyan etmfıtir . Bu uçuf , 
kutup kıtı devresinde Bok
ring denizi, Çukotak denizi 
Garbi Sibirya denizi ve ka· 
ra denizi sahilleri boyunca 
mevcut kutup iıtasyonlara 

ile doğru irtibat teminin i is. 

tihdaf eylemekte fdi . Farı

kın diğe'r bir vazifesi de 
Yahutıık Anadır hava . Yolu
nu tetkik eylemelt ve kıt 

için trıınıartik bir yol çiz· 
mekti . 

Bu uçuo, kııın Arktikte 
uçmeık için hazırlanmıı mu· 
htelıt bir tayyare ile yapıl· 

mııtır. Tayyare, kıılayanlar 

için mektup, gazete, kitap 

ve tıalre götürmekte idi . 

Uçuıun hemen hemen ba
ılangıcmdan itibaren , mete
orolojik ıerait aleyhte ken · 
dini göstermiıttr . Yolun mu · 

htelif etaplarında, mürette

bat, Arktik mıntakasına has 
tiddetli kar fırtınaları ile 
mücadele mecburiyetinde 
kalmııtır 

Bu uçuı hakkında Farlh 
diyor ki: 

"Meçhul bir yol üzerinden 

Verkne · Kohmsk dağlarını 

aıdığımız zamanları daima 

hatırlıyacafız. «Soğuk ku
tubu• nu geçtik, burada na· 

kıs 60 derece soğuk vardı 
ve ıimdiye kadar hiç bir 

tayyarenin aımadığı Yaku
tlstandaki Çerski dağlarını 

geçtik.» 
Bütün güçlüklere rağmen, 

Farllı , kendisine verilen va
zifeyi muvaffakıyetle bltlr
miı ve k~ndist, tayyareai 

ile, bu uçuı esnaunda,24.000 
kilometre katetmtıttr. 

O günt Sacidenin nöbeti 
olduğu için ıebze bahçesine 
çıkamamıı, akıamı dört göz 
le be"1emittl . O akıam 

ioler hep tersine gidiyordu .. 
Aıçı baırnın, Zehraya faz · 
laca yfüı verdiği anlaıılmıı 
ki, ogün Bayram uıta Zeh· 
raye pek asık ıuratlı gö
rünmüıtü . Zehra, son bir 
defa denemek için, aıevi . 
nln kapıaı önünde, ciğer ko· 
kuıuııu almıı, pisi pisiler 
gibi dolaımağa, ara ııra 

batını kapıdan içeriye ıoka· 
rak olup bitenleri gözetle · 
meğe baılamııtı . Bayram 
usta, Zehrayı görüyor, fakat 
oralı bile olm:yordu .. 

Zehra , buna dayanama· 
mıı, kapıya biraz daha 
yaslanarak yaltaklanmala 

baılamııta: 
- Kolay gelsin, şeker 

ustacığım .. Bana dargın mı· 
11n, ıen .. 

. . . . . . . 
Ne olursun ayol .. Bize 

SÜRÜYOR -
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Muhammen . l-edelleri ile mikdar ve evaafları ve ma it -~ ' 
Depoziterleri halleri aıağıda yazılı depoların köm.ür tahmil ve tahliye J1 
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O r m an Baş c·k~: .,e ı•·m•k lıtiyenl•••n hı •• ı .. ınd• ııö.ı •• u.n mu ı 1 vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği ve.ika- • * MÜ d Ü r 1 ügw Ünden: far ve kanunun dördündcü maddesi mucibince! iıe glrmeğe ! I~ 
manti kanuni bulunma ağına dair beyaonam~ erile komiı Jl9C 

yon reisliğine müracaatları lazımdır . jl .... 
Savaıtepenln Ttlktlik kırı ormanından ) 50 kental ateı Bu ite alt ıartnameler komisyon merkezi ile Bandır 1 • ı 

odunu beher kentali sekiz kuruı eıaı bedel üzerinden ma, Soma, Tavıanla ve Kütahya depolarında görülebilir. 1 
6 -7-937 gününden itiharen onbeı gün müddetle açık ar· Tahmil tahliye Muhammen Muvakkat 
tırmaya konulmuıtur . Köy ahaUılnden olacak ta liplerin edilecek kömür bedeli teminat 

3 • TGrklye plyaıa11nda yüksek mevki kazanmıt ol•D 
21 ·7 9 7 Çarıamba günü 1aat onbeıde yüzde 7,5 teminat Depoıu mlkdarı Lira Kr . Lira Kr. 
akçalarlle orman idaresinde müteıekkıl aatıı lcon iıyonuna Bandırma 4000 ton ) 000 75 li dünyllnın en meıhur ( (Mil M~ ROT ) Kalbur fabrl" 

baı vurmaları ilan oiunur · Bahkeıir 3000 " 600 45 = kuınm mamulah olan kalburlarından 4 5 ve 6 nulDa · 
Soma 2500 " 450 33 75 11 ralı bütün ve iki parçah büyük haaılatlı makineler 

Devlet Demiryolları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Devlet De~lryollara lıtuyoD ve katar tılertode 

çalışmek üzere müsabaka ile hareket memur namzedi ah 
nacakhr. 

A) Müsabakaya lttirak edebilmek için orta tahıllı bt-
tirmtı olmak; 

B) Türk olmak; 
C) Yaıı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
D) Hu sene için askere çağırılmamıt olmak; 
E ) ldaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak 

111hhi muayene neticesinde faal ıervbde çalıınıeğa mani bir 

aüna arıza ve hastalığı olmamak; ıarttır. 
Llae mezunları imtihanaız olarak 61 lira ücretle me I 

Panayın 
Belediye Riyasetinden: 

Tavıanlı 4500 .. 810 60 75 • tfcarethanemize ge 1 mtıtir . 
Kntahya ıuoo " 300 22 50 1 lstanbul Piyasasından yüzde yir .. 

4 - 1- 257 ~ mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl .. ------------ 1 maktadır. 
Dursunbey • Bu Bir Fırsattır. Bu Fırsat Her za

, man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 
• cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
• AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 Çiviciler içinde llırdavat, Demir, inşaat 
I! Malzemesi Ve Rençber A.lt'''rl 
• Alım Satım Yeri 

n •••••••••••••••••&•••~ 
Ouraunbey panaylrl ağustosun 10 uncu salı günü ka· 

saba kenarında ve mesire- mahalli olan Sazçaymnda açılıp 
beı gün devam edecektir. Her ıene lnklıafı görftlen pana
yırın bu sene daha fazla rağbet göreceği tahmin edilmek· 
te olup tablatm bahtettiği güzellikler araımda~ ~kurulacak 

olan panayır mahallinin ıtmdiden hazırlıklarına baılan -

mur namzedi olarak alınarlar. ' r:::z• tzs-~~ 
2 - Muıabakada kazananlara muvaffakiyet derecesine tC H 

eöre 61 , 57, 46, 43 lira aylık ve buna göre rr.uhtelif va- ı: Fennin Harikası R 

::
1

rd:·~:;;~;:.~.:.m~·i~~::.~ 1A!~:.:~~:,:~.:~::h:.~:::.: lmcı,taır. ra Ver·ııecek , Ü V E B O l 1 O; 
Malatya, Adana, Afyon, Jzmtr, Erzurum , Mudanya, iılet . 

meler merkezlerınde yapılacaktır. 1 
Tatla tu yapıcı ve kireç temizliyen cihazları ıeh· 

4 - En ıon müracaat tar1hl 30 Temmuz 937 cuma Otlak·ıye.e \ 
günüdür. 1 rlmiz pfyaıaaına gelmtıtir 

kirecini ( O ) dereced• 
el· gl ! eren ve kireçıfz tatlı ıuya çeviren bu kıymeti 

5 - Daha ziyade tahtlat almak illeyenlerin iıletme Köyümüzün Ôküz çayırının altı . aylık otlekiyHl 11 -'1. Şehir ve kuyu sularının 
müdürlüklerine ve amirliğine ve büyük lıtuyonlarımıza 9J7 tarihinden itibaren bir hafta müddetle arttırmaya Lo
müracaat etmeleri lazımd1r. nulmuıtur . Taliplerin 18 7· 937 pazar günü zeval; ıaat 12 

Uzak Şarkta 
Yeni bir Şehir 

Sovyet Uzak Şarkında 

bir kaç gün evvel, Kabar
ovtktan 400 ktlometre ı im -

alde ve Amur nehri Qzerln
de kain yeni Komıomolık 

büvük ıehrlnln betincl yıl 

dönümü kutlaomııtır . 

Halen 70.000 nufusu havi 
olan bu ıehir , bundan bet 
ıene evvel, 400 Parti genci 
Komıomol_ tarafından kurul 
muıtur . Bunlar,' Amur~ neh · 
rint bu ücra sahillerine vah
ti tayga arazlıinde bir tehir 
kurmak üzere çıkmıılardı. 

Bundan sonra, Birliğin her 
tarafından binlerce genç bu
raya hücum etmtı ve ıehtr 

büyük bir inkiıafa mazhar 
olmuıtur . Yalnız ıon 1936 

ıeneıi zarfında ıehlr yapıcı · 
lığı için burada 300 milyon 
rublelek masraf edl1miıtır. 

Uzak Şarkın en mühin 
nehir yollarından birinin üz
erinde bulunan Komıomolık, 
halen, bu mıntakada en bü · 
yük bahriye lnıaatı merke 
zidir. 

Bu ıehirin bir kaç "' kilo 
metre yakınında yeni meta 
l ürjı komb irıa l arı bulunmak 
tedır Bu fa brikalarda akil 
mülatörler, kağıt ve selüloz 
yapılmaktadır . Ayrıca odun 
biçki fabrikaları , bir ıeker 
fabri kası, bir konserve fab 
rika1t ve sai re de vardır . 

Yeni §ehrın ku rul ması üz 
erine, bu mıntakada ziraat 
ıahnsında da değfı i kltkler 
olmuş ve zcr<'dilen eaha iki 

misline çık an ı ~tır. 
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Komıomolık mıntakası, 

orman cihetinden ve baıka

ca maden ve kömür cihe 
tinden çok zengindir. Şehir, 
büvük endüıtriel lnkltaflara 

namzet bulunmaktadır. 

Üçüncü beı yıllık planın 
tatbikinin sonlarına doğru, 

Komıomolık ıehrinlrı nufuıu 

300 bine varacaktır . 

de Kara';uan köyü ıhtiyar heyetine müracaatl arı ilin olu 
nur . 

Karaman köy ihtiyar heyeti. 
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Doğum ve çocuk bakım evi 
Baş tababetinden: 

Pazardan baıka her aün öğleden evvel saat 8. 10 ço 
cuk hastalıkları. 

Pazardan baıka her gün öğleden ıonra saat 13-15 ka 
dın hastalıkları polıkinl lğlnin muayeneleri icra olunur. 

it ff' 

han değer ( Ve-bolid ) cihazları insanların: 

SIHHA TIJ\11 
G ÜZELLIGINI 

SERVETJfJ/ 

Muhatız olduğunu ilan eder we takdirkar muhtar•• 
müşterilarlm ize kendisini t Jkdim eder. 

l,J5 Balıkeıirde yegane ıatıı yeri: jO 
• Hükumet caddesinde Zarbali oteli karıısında N°· iU /11. Hufüsi Erdin ticarethaneoldlr. ~'J 
~::z:• .o~ 
#~~~~~~~~~'f!d4,,,.., 
1 Har T acimarin En Büyük Dileği: J, 
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» "REKLAM,, DIR. 1 
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