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Japon Kuvvetleri Dün Pekine Girmişlerdir. • 

1' rakyaManavralarınaBütünEmek'.Nafia Vekilimiz Berlinde 
li G il 1 t• k d kt• Tetkiklerde Bulunuyor enera er ş ıra e ece ır .. v k·ı· . ,. d. At- h·t· r h' · e ı ımtz şere ıne un man u uma ı namını 1r zı-

~ Ağustosta Baş/ay ıp üç gün Devam Edecek 
/(, an Manavralara Ecnebi Erkcinıhorplerle, 

arnutaydan Bir Heyet Ve Askeri Şura Aza
sı Davet Edilmişlerdir .. 

~!•tanhul , 29 [ Huıual ] - Zeki Saydemlr, general Ali j eahaya gideceklerdir . Ma· 
·~~ l ~k •un 16 ıında baıhya Hikmet ve ıeneral hıao navralar üç gün sürecektir. 

'' olan büyiik Trakya ma · Sökmen. Maoavralardan ıonra 5 pi 
•tal 

ı~ •rına ait hazarhklar Emekli generallerimiz ma · yade, 1 süvari, i motarlü 
'-'tl d l G,. e i mittir. Manavralar navra larda üntformal ar 11 e lopçu livası ve bir de tay 
' an t,, n •ürecek •e bir geçtd hazır bulunacaklardır. 1are alayının yapacağı ge· 

'-'ile bitecek Ur lıtanbul, 29 (Hususi) - çit resminde, ecnebi eı kinı 
l'tak d )~k Ya a yııpılacak bü· Trakyada yapılacak olan harplerl6 ateıemiliter ' er de 

)Gk ••lceri manevralara Bü · ordu manavraları, Çorlu ci hazar bulunacaklardar. 

lerile matbuat müm~ealllerl. 
Askeri ıüra azası, Büyük 
Millet Meclisinden bir be · 

~, lılıllet Mecllıl azaım- varında olacaktır Eık ıden lıtanbul ve Ankara vali 
" ol de b •ra emekli generaller kumandanlık etmtı olan uy 

d,• Gyük erkamherblyece lavlar, reımi elbiselerini aly 
et ol )\ unmuıtur . mtı oldukları halde manav · 

'"' ~rnutıyda aza olan ralara tıtirik edeceklerdir. 
'"lt M 1 t.ı ııenera\ler ıunlardar: anavralar , Mıuaıa ımız 

''I 
1
' 1•tn ıa1lavı Oıgene· Fevzi Çakmağın nezareti ve 

'-,ı_'lnet İnönü, Balıkeılr Btrincl ordu kumandanı G e 
0~1 •• Orgeneral Kazım neral FahreddinJn kuman· 
~" P, ıeneral All Fuat Ce- dası altında cereyan edecek· 
t~ ), leneral Kazım inanç. tir 
c,:'' IK&:ıım Sevük Tekin, Ecnebt dev letler erkanı-
t'tl ttt\ Muhittin Akyüz 1 harpleri, Aiuıtoıun 18 inde 

'•'ı N . G 1 b ıı,,,1 acı Alde-fer. ge· lzmir vapurile e ı oluya 
lı1t~ ~llfet , general Sıtkı çıkacaklar ve oradan ma 

' teneral ~efık, general navraların cereyan edeceii 

yet manavralı. ra davel edil 
miılerdir.. Bundan baıka, 

halktan manavralara takip 

etmek istiyenler için de hu· 
ıusi trenler tahılı ediler.ektfr. 

Manavralarda ikt la· 
raftan birinin kumanda 
nı General Nafiz ve dtierl 
nin de General Sabittir. 

Fransız 

Kral Faruk 
Merasimle ~ılmç ~uşandı 
Bir ihtilal ~areketi mt? .. 

Kahire, 29 (A.A ) - Kral 
Faruk bu ıabah merasimle 
M111r kralı olarak kılıç ku· 
ıanmııtır. 

Alman.ya 
Halkın elindeki hubu~ıı ma
ddelerini niçin topfuyor? .. 

Berhn,t 9 {Radyo) - Al · 
manya hükumeU, el<mek 
imaline yarı yan blltün hu· 
buballn müıtahıil tarafından 
hüku mete teılimlni ve yal
nız ailevi ihtiyaçlarına göre, 
tohumluk için bir mıktar 

ayırmalarını blldlrmittlr. 
Bu tedbirler. general Gö 

rln& tarafından ahnmııtır. 
a::ı=-• 

Yugoslav 

yaf et verilmiştir. Gazteler ziyarete ehemmiyet veriyorlar 
Berlin, 29 (A.A.) - D N. 

B. ajanıı bildiriyor: 
' 'Berllner Böraen Zeltunı 

Ali Çetinkayanın Almanya 
yı ziyareti hakkında neıret 
tlii bir makalede diyor ki: 

"Ali Çetinkayanın bu zl 
yarett, ıon seneler zarfanda 
Türk · Alman tı bırltğt ıa • 
hasında alınan iyi neticeleri 
hatırlatmak için en İ)' i bir 
veılledir . Bu sahada, yalnız 
Ankara yüksek ziraat enı 

liUbündekl 22 Alman pro· 
feıörOnün lı birliitnl hatır

latmak kafidir. 

Alt ÇeUnkaya kendi me 
sal eahaeı olan Türkiyede 
demiryolu, Uman inıaatiyle 
ha va yolları tesiı itleri. mi· 
1afirlmlze, tkl memleket ara· 
ııoda mevcut mükemmel mü· 
nuebetlerin geniıletilmeai 

gayretin de devama için mü 
kemmel bir temel teıktl ede· 
cektlr. ,,. 

Ankara, 29 (A.A) -
Dün Berlinde Alman hükd
metl namına Nafia Vekili · 
mlz ıerefine btr ziyafet ve· 

rtlmlıtlr . 

nln yalnız çahıma ve hayat 
ıartlarını dejtl, onların atö
lye ve sıhhi teelıatlarını da 
tetkik ettiğini , sekiz saatlik 
ıün kanunu geoit bir mik· 
yasta Türldyede de kıabul 
edtldlil için, bu seyahat ve· 
ıl lesinden iıtıfade ederek bu 
kanun hükümlerinin tatbiki 
hakkında müe11lr bir kon. 
trol temini tarzına dairde 
tetkik atta bulunduğunu ıö • 
ylemlt ve demfıtır ki: 

.. - lıveçln Türk demir
yulu tnıaatına malzeme ver· 
meıi meseleıine ıehnce, 

bu hiç ıüphesiz bir konjonk . 
tür itidir. Bununla beraber 
biz lsveç mamulatıoın evsa· 
f ını daima takdir ediyoruz. 

Vekil, karıılıklı ticaret 
ıoübadeleılnln lıtlkbalde ço . 
ialacağı ve bu suretle de 
Türklyeye leveç malzemeel· 
ne müracaat imkanını vere· 
ceğl ümidini izhar ederek 
fU ıuretle ıözüne devam et· 
mittir: 

~ava Silahlanmasının _ Me~tep gemisi dun istan· 
Ordusunun yapacagı rn~nav- bula geldi 

Stokholm, ~9 (AA.) 
İsveç ajan11 bıldırlyor: 

" - Halen Tarklyede en 
mühim ve baılanmak üzere 
olan tı, ıuların seviyeıinin 
tanzimi tı ldir. Bu it için de 
İsveçln teırikl meaaiılnl ' ar
zu ediyoruz. Stokholmdekl 
ikametim eınaeanda, dört kö
prG ve ıoıa mQhendlıl angaje 
ettim. Baık" daha mnhendiı 
bulsaydım onlara da alacak-

1 
Mühim Bir Artışı .. 

ı~ın seneye nazaran, hİİPtayyaresi inşaat faaliyeti 
~ ı~emmiyetli bir yüheliş arzetmeUedir. 

oı,11'-'':ikada neıredılmekte \ kat ini hır hal karııı nda 

''''' f a.yyare kuvvetleri kullanılmak içın ıkirıcı dt-
d'"' "'

1 
eıı,, nde belli beıh recede bir ihtiyat kuvveti 

\' et erı 
~ll~, 1 Q askeri hava kuv · olarak yalnız 61ı0 harp tay 

lll,k,ı:' dair yaz:lan bir yareıini hala muhafaza et 
1~tı11d tayyare imalata tı mektedlr kı bunlar bir tıe 
b,,,11,' Alma.oyayı listenin yaramaz. 

d,~I ieç ı rmektedir Aıağı İtalya ha va efradı kadro-
'"'l ''htl b "ıy ara u ıalnameden 

- Otu~: 
sunu iki misline çıkarm ı ıtır 

Sovyet Rus ya he Alman· ~ ette 
'tfı11d n •enenin on ıki ayı ya ve Japooyaoın mücteml 

t'd~ı ' ha\'a teılihatı mü· hava kuvvetleri yekununa 
dı '•irad 
ı~t d e Almanya büUin müsavi bir kuvvet yarat -

ı,~ ev\ 1 
~'ita et eri geride bı mağa uğraımaktadır 

'-'~thı r. Atağıdıtki liste, Sovyet Rusvanın ıarki Si· 
-- • bıt f ~lkeı •ali yet le geçe-n bir yada 1300 harp tayareıl 

d~"'~tlr •enenin muhtelif vardır. 
~ '• il '''t taaındaki tayyare Japonyanın önümüzdeki 
1~r ..... :_ l'li"'de 18 f d t x. 'q"" .. niıbet ini göı . -ay zar ın a ar ıraca8 ı 

ralır ağustosun on beşrnde 
bBşhyacak 

Parla, 29 (Radyo)- Fran 

Ankara, 29 (A A ) -
Yugoılayanın Jadran mek· 
tep gemisi , bugün lstanbula 
gelmiıtir . 

Türkiye Naf la vekili Ah 
Çetinkaya, laveçten ayrılır 
ken, gazeteocileri kabul ede-· 
rek. lıveçteki tetkik ıeya 
batinin çok faydals olduğu · 

nu, bllbaua lıveçte amele-

hm . Zira lıveçltler bu saha· 
da bü)ük bir tecriibeye 
malıktir ,, 

11zordusununyapacağı büyük -=====-=-==--==-========-==----=====-==================------===============-

Çin Kıtaları Pekini manevralar Ağuııtosun son 
on betinde yukarı Savvada 
yapılacaktır 

Manavraların esası, Jüra 
dağlarından bor düıman bü 
cum ve i!tllasına karı• mü· 

daf aatlar 
Tahliye ettiler. 

Amerika Pekindeki .Çin Kuvvetleri Kumandanı Kaçmış
tır. Muharebe Tien - Çin Mıntıkasında Devam 

firosu Yilidivosto~a gidiyor Etmektedir. Buralarda imtiyazlı Ecnebi Mın
Moskova , 29 (A A) -

Tas ajansı bildiriyor: 

Ağuıla krovazörü ile 4 

deıtroyerdeo mürekkep bir 
Amerıkan fılosu bugün dost 
ça bir ziyaret yapmak mak 

aad ıle Viladivoıtoka gele
cektir . Filo Amerıkanm Aı -

tıkalarında da örfi idare ilan Edilmiş Ve Asa
yişe lngiliz Kıtaları Memur Edilmiştir. 

Londra , 29 (AA .) - Ayrı 
ayrı menbalardan alman ha · 
berlere na zaran General Şu 
ng Chek Yuan Pekinden "' tedır : hava kuvvetleri bilhassa de · 

" 'barı ya fılosu kumandanı am ı ral 
qltl Ye 87,1 2 nfz tayarelerinde olacaktır . kaçmııtır . Çin kıtaatı 

iki Japon muhribi Tako 
yu bombardıman etmff, 
karaya bir Japon müfrezeıl 

çıkarmııtır. 

Tako ile Tiyençin aruı 

ndaki munakalit keıtlmiıttr 

ftrlerl araıında bir toplantı 
yapılmııtar . Çin maliye na

zırı da bu toplantıda bulun· 
muıtur. Yapılan müzakere· 
lerin Çine, bılhuıa Japon· 
yanan Çın limanların• ablo
ka etmeıi halinde ıilah ıev 
kı meseleıl hakkında cereyan 
ettiği ıöylenmektedlr . 

~. Yarnellio kumandaamdadır. it trıı, Amerika ı 6 Donanma içfn lnıa edtlecek ~ ,,)_ 
G)Qk ı 4

1 
ı 3 yeni 12 deniz ta yare fil osu· 

J,~ Btltanya 11 na mukabil ordu için ancak 
f:' o"' t' " ı J 6 filo kurulacaktır. s ıı,, 
o.,,,t 6 
~, Ruıya 3 

... ,. "'da t 
ı. \ ., eılihatanı arttır " 't ıı-ı. 01,, Uciyle çalıımak 

Japonya ile Amerikanın 

donanmalarma mensup ha 

va kuvvetleri timdi aayı ba· 
kamından Sovyet Rusya do 

~ ~ ..... 
._,,, sa, bomba filo nanmaaının hava kuvvetle .... 

•rttırrnııtu. Fa rloden iki milli fazladır "' 

fıloyu ıelamlamak üzere 
Amerikanın Sovyet er Bir 
lığl nezdındeki ateıemlliterl 

B FaymoovHe Vladlvostoka 

gllmlıtır . 

Pasif ık denizindeki Sov-
yet fı l ot1u kumandanhfının 

mümeuillert bir destroyerle 
Amerıka filosunu karıılama

ğa çıkmıılardır . 

müdafaaya ait tesisa tı tah 
rip ettikten sonra gece ıehrl 
tahliye etmiı ve J apon kı · 

taah Pekine glrmitlir. 
Tlyen Çındt• harp devam 

e tmektedir . Japon tayyare 
lerl Çinlilere alt baıl ıca me 
baniyi btlhaua Onlveuite 
merkezile istasyon ve milli 
kuvvetlerin umum kararga· 
hım yakmıılardır . 

İmtiyazlı ecnebi ountaka · 
l a rında örfi idare ilan edil 
diği ve inzibat ve uaylıinin 
m u h a f a z a ı ı 1 ç i n in· 
gtlız kıtaatı ile gö 

nüllülerin teırlkimesai et· 
t ıklerl Tiyençinden ayrıca 

bildirilmektedir . 
Dün Londrada Çtntn Lon · 

dra, Pariı ve Moıkova ae· 

Şanıbay. 28 <Radyo) -
29 uncu Çin orduıu komu · 
tanı (S~n Soyan), Hopey) 
havalialnl tamamen tahliye 
etmek üzere Mareıal Şan 
Kay Şek namına Japonya. 

( Soau ikinci NJf ada) 
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İngiltere Akdeniz ! ' ) 
. . . 

·.. , ~ ''\. . . . . ~ .. 

iliMiZDEN HABERllER 
Askeri Vaziyetini 
Tetkik Ediyor .. 

Londra, 29 (A.A .) lngi-
liz bahriye nazan Avam Ka· 
marasanda halen 570 bin ton 
ıemlnln inıa edilmekte ol· 
duğunu ve 94 bin tonunda 
inıaaının tasavvurda bulun· 
dufunu söy lemlıUr. 

Baıvekil de milli müdafaa, 
hava, deniz ve kara servis
leri müme11illerinln Cebe· 
lüttarık deniz üsııüne taaluk 
eden bütün meseleler üze· 
rinde müıterek bir tahkike 
baıladıklarını ve Akdenlzde 
bugünkü sevkulceyt vazl· 
yetini inceden inceye tet
kikten geçirdiklerini Avam 
Kamarasına btldlrmlttir 

Belfaat, 29 (Radyo) - lr. 
llndayı ziyaret tçln lnglliz 

krala ve kraliçeıl, bugün 
Viktort'a Andalber yatı re · 
fakaUndekl harp ıemilerlle 

Belf aat ıehrine gel mit 21 top 
atıılle ıelamlanmıılardır. Va 
il, kral ve kra ilçeyi karıı 

lamııtır. Kral ve kraliçeyi 

16rmek üzere altı ıehlrden 
Belf aat ıehı ine ıel ip topla 
nan bir buçuk milyon halk, 
hükümdarları tlddetle alkıı 
lamııtar. 

Parla, 29 <Radyo) - Şi
mali ve cenubi lrlanda ara
sındaki hududda Dumdelde 
bazı ıulkaıdlar yapıl mııtır. 

Hududun iki tarafında bü 
yük yanıınlar çıkarılmıı, bir 
köprü berhava edilmittir. 
Cumhuriyetçilere mensup 
bir bölük asker bir polfs 
devriyesine taarruz etmittir. 
Dumdelde bir gümriik bara · 
kası yanıın bombasile tah 
rlp edUmitllr Belf aatta kral 
ve kraliçenin misafir bulun 
dukları belediye binaaı ya· 
kınındaki mafazalarden bı 
rinde lnf ılak vukubulmuı 

tur . Bunun havagazından 
mütevellit olduğu ve mühim 
zararlar yaphfı söyleniyor 

Bütün bu ihtilal hareketle 
ri cumhuriyetpeıverlere at
fedilmektedir. 

Hududda hülcümetci kuv· 
vetler tarafından dört ihti
lalci tevkif edilmiıtır. Zabı· 
ta, fiddetli tedbirler almıı 

tır . 

Londra, 29 ( Radyo) - İngl· 
liz Baıvekili 8. Çemberlayn 

beyanatta bu1unarak: 
- Son alınan haberlere 

göre, Avrupanın vaziyeti 
çok endlıeli bir hal almııtır. 

Demlıtlr. 

Paris, 29 (A.A.) - İtal
yanın Londra sef iri dün İn· 

glliz baıvekillle ispanya me· 

selesi. İngiliz ltalyan müna· 
sebetlerl ve umumiyet iti 
barile Avrupa siyasi vazı · 

yeti etrafında görüımüıtür . 

Londra ve Romadsn 
alınan haberlerde bu müla· 
katın İngiliz - İtalyan müna 
sebetlerlode bir anlaıma 

vadi vermiı olduiu tebarüz 
ettirilmektedir 

Parla, 29 (A.A. ) - tıpan 
yada muhtelif cephelerde 

harp devam etmektedir 
V a 1 iı n s i y a hüldbıeti 

baıvekili be y n e l m i l e 1 
m a t b u a t müm11illerine 

beyanatında Almanya, İtal
ya bundan böyle aıker ve 

malzeme göndermedikleri 
takdirde muharebenin ıe 

ne sonundan evvel biteceği 

ümidini izhar etmiıtir . 

loılliz planına Franaa, İt 
alya, Almanya , Lehistan. 

Amerika ve ealkan Antantı 
devletlerinin cevapları gel · 
mtıtir. 

Londradan verilen bir ha 
bere göre bu cevapların 
müsbet olduğu Aöylenmekte
dir 

Sovyetlerin cevabı henüz 
tevdi edilmemlıttr. 

Çin Kıtalar1 Pekini 
Tahliye Ettiler. 

(Baıtarafı Birinci Sayfada) 
ya 48 saatltk bir mühlet 
vermltllr. 

Tokyo, 29 (A .A.) - Ja · 
pon orduları Pekin üzerine 
gürü mektedlrler. 

Çtn ordularlle yapdıkları 
kanla bir muharebeden son 
nra Japon orduları, Pekin 
cenubundakl INonyan) kasa · 
baaını t11al eylemiılerdır. 

Lokoçyan kaaaba11nın da 
ı11al edilmek iizere oldutu 
ıöyleafyor 

Gerek Japon ve gerekse 
Çın orduları, mühim zayiat 
vermlılerdir. 

Çın hükQmett, (femetan) 
ha vallılne zırhlı trenlerle 
mütemadty-:n aıker, tayyare 
ve mfihimmat ıöndermekte 
dır 

Paris, 29 (Radyo) - Çin 
ordularlle. Japon kuvvetleri 
ara11nda dündenberi muha
ıemat baılamııtır. Harp ilan 
edilmeden baılıyan muha 
rebeler . ııddetle devam edi
yor. 

Pekinden ıelen haberler, 
Çın ordularınm, (Ken Kıtay) 

ile (Lankfonk) ıehirleıini ve 
(Pençeo) hava istuyonunu 
Japonlardan istirdat ettikte · 

rinl btldırmektedir · 
Paris, 28 (Radyo) - Çin 

orduları, (Hopey) in mer
kezi olan ( Unçeo) ıehrini 
t111al etmlı1er ve Japonların 

arzuıile teıekkül eden mu 
vakkat hükümeti lağvede 
rek, bu hükümetin reiıi olan 
(Okonpey) yl esir almıılar· 
dır. 

Maraıal (Şankay · Şek) 
muzaffer 29 ncu orduyu 
te'-rlk etmı1t1r . 

Şangayda bu muzafferi 
yetten dolayl ıenltkler yapıl 
maktadır. 

Tokyo, 28 (Radyo) 
Japon donanması, Çin sula
rına hareket etmiıtir. 

Dün 60 nakliye gem111 . 
asker dolu oldufu halde 
Çın limanlarına hareket 
etmtıtır 

Tokyo, 29 (Radyo] -
Çin 29 uncu ordu kuman
danı ıen Sol yanım istif aıı 
Nankln hükumeti tarafından 
kabul edilmemlttir. Bunun 
üzerine ıeneral Japonyaya 
illnıharb etmlftlr. 

Av 
Tezkereleri verilmeğe ~aş

lan ~ı 

'Palamut Nizamnamesi' 
Tatbik Mevkiine Girdi .. 

Yeni kara avcılığı kanu
nuna göre ıehrimizdeki avcı · 

lar bu senelei av tezkerele
rini vilayetten almağa baı
lamıılardır. 

ihracat maddelerimizden olan palamut vilayetimizin ds 
~ahil olduğu ye~i mmtıka~a kontrola tabi tutulaca~ttr 

Her türlü mahsülatın ye 
tiıtiği ıu zamanda tezkere · 
lerln verilmesıle mahıülatın 
mızır hayvanat ve haıere 
!erden korunması temin edil· 
mit olunacaktır 

Avcılar 
Bayramı. 

Her sene olduğu ılbi, ıeh
rimlz Avcılar Kulübü bu se 
neki bayramlarını ağuı.loaun 
8 inci pazar günü yapacak 
lardır . 

Çengeloğlunda yapılacak. 

olan bayramın diğer ıeneler 
den çok ejlenceli ve glzel 
olabilmesi için daha timdi -
den hazırlıklara baılanmıı 
tır. 

Bir 
Hırsızlık 
Vakasr .. 
Sındırııoın Yaylacık kö 

yünden Mehmet oğlu Os · 
manın köye yarım ıaat 
meaafede bulunan mı11r 

tarlaeında ailesi ile birlikte 
bulunduğu bir ıırada, evin
den bir dolma çifte ile 
çocuklarına ait elbise ve diğer 
bazı eıyalu çalınmııtır. 

Bu eıyaları çaldıkları 
meydana çıkan bu köyden 
Ali oğlu Mustafa, Hasan oğ 
lur Sadık adındaki suçlular 
yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiılerdfr. 

Bir ~öğmı 
Dün gece ıaa t 21 radde -

terinde Martlı mahalleılnden 
ıöf er Memduhun Balıkesir 
otelinde hammallık ya· 
pan Muıtaf a oğlu Arifi 
yumrukla döğdüğü iddia 
ve ıikayet olunduğundan suç
lu yakalanarak hakkmda 
tahkikata t baı l anmıftır . 

-

İhracat maddelerimiz ara· 
11nda mühim bir yer tutan 
palamutların ihraç idillrken 
kontrol edilmesi ve böyle 
likle daha yükıek flatlarla 
ve kolaylıkla müıteri ulmıuı 
hakkında hazırlanmıı olan 
nizamname tatbik mevkline 
girmtı bu'unmaktadır. 

Palamut ihracatı timdiye 
kadar kontrolsuz bir ıekilde 
yapıldığı için her palamut 
ihracatçısının kendisine göre 
bir palamut tipi vardı. Tıp · 

kı üzümde olduğu gibi 6, 7. 
8. 9 numaralı tip sayılmak 
ta idi. Air palamut ihracat· 
çısının tiplerini diğer pala · 
mut lhracaç111 ,bilmezdi. Bu 
ancak ihracatçı ile müıterf 
nin malümu idt. Ve ihracat 
cı tiplerini bazı palamut 
müstahsilleri ile anlaıarak 
tesbit ederdi Nizamname il~ 
muhtelif tüccarların muhtelif 
palamut tipleri muhtelif esas 
lara irca edilme~tedlr . 

Bunun için yirmi kadar 
esas tespit edilmtıtlr . Nizam 
namede yapılan, tiplerin 
mümkün olduğu kadar as 
gari mlkt"' tesbitidlr . 

Bundan batka palamut 
tipleri hiç bir vakit bu tip · 

lerden aıağı katllede ve 

mağıuı olamaz 

Mesela ihraç edilecek pa 
lamut içinde demir, yaprak. 
taf, toprak ve kum buluna 
maz. 

Bunların nlsbetleri asgari 
mikdarda teabit olunmuıtur. 
Bu niıbetler müstahsil ve 

tüccart sıkmıyac&k tarzdadır. 
Hazırlanan ve devlet ıüraaı 
na verilen nizamname en 

liberal bir nizamname ola 
rak kabul edilebilir. ~u ni · 
zamnameye tüccarların ili 

razları asla varit olamaz 
zannedılmektedir. 

Çünkü nizamname, ilk 

Sındırgıda Bir Günde 
Üç Kız Kaçırma Vak ası 
T arlalınnda çahşan ~u kular gözleri kızın a~amlu 

taratmdan zorla ~açuılmışlardu. 
Sındırgının Düvertf'pe 

( Çorum) nahiyesine atfer 
yapan ıöfer Hakkı oğlu 

Salahattin ile Nuri oğlu 

Memduh adında iki kiti 

Kapak yatağı mevkii denilen 
yerdeki tarlası içinde yat 

makta olan bu nahiyeden 
Mehmet kızı Fatmanın Mem 
duh tarafından kaçırıldığı 

ve Salihattin tarafından da 
kirletildiği vaki olan ıika· 

yet üzerine suçlular yakala
narak adliyeye tHlim edil 
mitlerdir. 

Sındırgının Çorum nahf 
yesıne bağlı Devletltbaba 
köyGnden Hakkı kızı Ayte 

nln, gece tarlada yatmakta 
iken ayni köyden Süleyman 

oklu Ali ile Ramazan oğlu 

Zeynel tarafından zorla ka 

çmldığı kızın babası tara· 

f ından vaki ıikayet üzerine 
tahkıkata baılanmııtır 

Sındırgının Kertıl köyün 
d e P a rmakııız Yusuf kızı 15 

yaılarındaki Emine tütün 

ameleleğinden dönerken 

köyüne yarım saat 

bir mesafede yine bu köy 
den İsmail oğlu Halıl önü 

ne geçerek kızı zorla ka 
çırdıiından suçlu hakkında 

tahkikata baılanmııtır 

hamlede mütkil vaziyette 
kalmamları göz önünde tu 
tutarak hazırlanmııtır . 

Nizamname ile palamut 
mahsulü her ihracatcının el· 
inde ayrı bir meta olmak 
tan kurtarılmıı ve tipler le 
vhid edilmiıtir ' 

Palamut muayyen ihraç 
iskelelerinden çıkuılırken 
vekaletin kontrolörleri tara 
fından kontrol edilecektir. 
Kontrol İzmirde kabul edi 
len tiplere göre, lzmtr hari · 
cindeki ihraç lıkeleleriode 

de birici, ikinci nevi olarak 
kabul edilen esaslara göre, 
yapılacllktır . Tipler palamut 
ihracat tacirleri arasından 

seçilecek bir heyet tarafın 

dan teshil edılecek ve ica · 
hında b11 tipler o mahsul se· 
neıinin icablarına göre de
ğiıtirileet kli r. Tipler esas 
itibsriyle ıunlardır. 

Engin, natürel, busfn ve 
kribledtr Bunlardan baıka 

palamutlar koruk, hrnak, 
rüfuz ak da ihraç edile 
bilirler Tanen esası üzeri 
nde de ihraç yapmak müm 
kündür. Bütün bu izahata 
nazaran İzmirde palamutlar 
yukarda bahsedilen esaslar 
üzerine ihraç edilecektir: 

1 

2 

3 

lerinde. 

Tıp esası . 

Tanen esası, 

Tunak, (koruk) hal. 

İzmir haricindeki iskeleler· 
den yapılacak ihracatta pa 
lamutlar ıu kısımlara ayrıl 

mıı olduğu halde kontrol 
edileceklerdir. 

Birinci nevi, ikinci nevi, 
tırnak, koruk, rüfuz. 

Palamut ihracının kontro· 
luna aid nizamname halen 
devlet ıüras ı ndadır. Nizam 
name ıiiraca kabul edildiği 

takdirde kontrola tabi olmı 
yacak palamut nevıleri ve 
mikdarları da vardır ve ıun

lardır : 

2 

lar 

Palamut hulasası . 

Öğütülmüş palamut· 

3 Kontrol memuru bu· 
lunmıyan mahallerden beı 

yüz lira kıymetinde kadar 
ihraç edilecek palamutlar. 

Baılıca kontrol merkezi 
olarak kabul edilmiı olan 
mahaller, lzmir, Çanakkale, 
Biirhantye veya Ayvalık , Dl 
kili , İstanbul, Antalya, Ta
ıucu ve diğer bazı iskeleler. 

Palamutlar paçal mahal
lerinde ihraç zamanında çu 
val açılarak kontrol edilir . 

Gelenler Gidenler: 

Su11ğırlık Belediye Reiıi 

B Kasım Balat kazaya alt 
bazı l~ler üzerinde tlıtleo · 

mek üzere dün ıehrlmlze 

ıelmiıtır. 

Ekmek 
Meselesi ni~ayal hallıdil~i 

Belediye Meclisi f ırıncıl• 
rın narh istemeleri yüıilO" 

den son yaptırdığı tetkik•1 

üzerine pürüzlü olan eklll
meselesini • halletmittlr. 

Buna ~göre ~6 kuruıa ,.. 
tılmakta olan harcı ek1111~ 
piyasadan kaldırılmıı fi 

onun yerine ikinci nevi 11" 
ekmek tertip ve kabul edtl· 

mittir 
Ekmek fiatları son olarA~ 

ıu ıekllde tesbit edllmffttr: 
Francıla 12, Birinci hl; 

ekmek 10, ikinci has ek1111 

8 kuruıtur. .. 
ikinci nevi has ekınek ç 

karma müsaadeai de ıu fırıll 
lara verllmlttir: 

Hükümet caddesinde tf~ 
seyin, Y eıll li caddesinde r.f dl 
tafa, Aziziye mahalleıllllb' 
Hüseyin, Develonca11nd• d• 
rahim. İzmirler mahalleslO 
Yahya. 

has ekmek dü11dtll 
ıat ıa çıkarıl101f 

ikinci 
itibaren 
tır . 

Hususi mu~ibi .. Riiaıt 
geldi 

On güodenberi Erdt~t' 
taı ocaklarında tedkıkat 1~ 
pnıakta bulunan tl11'

11
11 

muhasebe müdürü B fl:.ı 
Sekendiz ile vlllyet d• 5' 
encümen azasından e. ı•' 
lahettin Yücel diin ıt-hrldl 
döomüılerdir 

MılUI gazilerin ikrımiP' 
lari ıariliyor ,,, 

Maaı alan bılumurll ~ 
lul mütekaitlerin 937 ;' .,ıı 
ikramiyesinin 3 8 93 f" 
günü ıehrlmlz askerlik ıol 
besinde · toplan&cak 111:,, 

gaziler komisyonund• 
ziatına baılanacalctır 

Odunla bışından y111~ 
- ıs 30 Dun gece saat • U~ 

Eie mahalleslnden Abcl&J 1pı 
oğlu 15 yaılarında de'°~ 
Kemal bu mahalledeP Jı dll,... 
rat oğlu Mahmudu 0 ıdl' 
batından yaraladıi• d-' 
ve tikayet olunduı11~111ı 
suçlu yakalanarak tablıl 
ba ılanmııtır. 

1 R A OY ( 
T 

30 Temmuz Cuıı 
Öğle Neşriyatı : -ıf 

12,3ll: Plakla Tür1' 13,05 
kisi, 12.50: Havadi•· ,111111 

muhtelif plak rıet 
14: Son. 

Akşam Neşriyatı: ~I 
18,30: Plakla da

11
'"0.-', 

kisi. 19 radyo f orıik 5' 
f ııl dd' 

dt (Tosun) 20: • r rv 
Heyeti. 20,30: Ôlll',111'~ 
tarafından Arapç• tf'r' 
20.45: Fasıl saı zl I· 

( Saat ayarı ) .' ~~ 
Orkestra 22' 15· 1 ,r' 
ve borsa haberleri " 1iJ. ,,ı 
günün profr•

1111
' "' " 1 

Plakla sololar, oP"'!.. 
23 uv.· 

ret parçaları · 
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MMUZ 937 

Cin-JaPon Davasında 
İngilterenin Aldığı 

Vaziyet.. 
Fransız gazetelerinin bu 

hafta bahsetmekte oldukları 
lnuhtelif mevzular arasında 
e~ nıühim yeri Japonya ile 
Çın arasındaki gerginlikle, 
•e ispanya hadiseleri dola
~lsiyle gerek lngiltere ve 

:erekıe Almanya ile ltanya 
klrafından yapılan teklifler 
•rııaındakı mütekabil va

~IYetlere tahılı edilen yazı
'' lıgal etmektedir. 
''l 

t ıEpopue,. Parla} gaze-
ea· f · 1 hlyanın Londra komi

tesi · d nı çıkmaza sokmakta crl-
B Ufunu yazıyor ve diyor ki: 
l Ununla beraber dün meıe· 
1' halledilemJyecek bir ıek
ı~ ilrrniı değildir ve kırkse
"'z •aat içinde yeniden mü-
Ztke 1 
k re "re baılanabileceği 
U~vet.le ümit olunabilir. 

h.. 
921Yetın salih kesbe) le 

.. ,,•in· 
~~ 1 temenni edelim. 
c Ukzeılcereler çok çetin ola -

11 tır M iti · uhtelif taraflarda 
d erın uzayıp gitmesi lehin· 
e b· 

10 ır •rz..ı hiaaedl liyor. İıin 
be~~~da bunun böyle olması 
d~ıı: 

1
1 

de pek fena birıey 
gl dır 

iı (l,O,·ure ·Paris } gazetesi 
e in 1 

le R• •z planını tatbık ey 
il ltı i 

~lı Yecek bir hale sokmak 
h •uıuda İtalya tarafından 
~)~::t •arf edild ığini. izah 

,, tek ıöyle diyor: 
l 0 Şıll'ıdi mesele Par iıı ve 

lldra buk nın, Berlin ve Roma 
~, ~illetlerini, Akdenizde 
l\'ıek ~tka taraflarda göster · 
k0 •ııın ademı müdahale 

ltlite _ 
b11 ı •inde n. uzakHelt>rde 
'de Utınııya mecbur edebilip 

(~ 1Yeceklerini bilmektir.,, 
t,,i :liurnanite Parls.) gaze 
ıtı 11 ıae, halyanın ve Al-

llya . 
lıebi ~ın ispanyadaki ec· 
l'lıek Ronüllülerfni geri çek -
'Jle ll'ıeııeleıinl müzakere 
tıı k ltlekten imtina ettikleri 
ıı,hı'Ydederek bu huıuda 
~)lellr:a bulunduktan sonra 
~ı,ll lr Vaziyet karımnda 
t lltak 1 
~dbı o an en isabetli 
ltlGQ:~n, hiç olmazsa bu 
ıt_ .. I llfaların hitamına, ka
~~d· sPanya ile Fransa hu-

u ar 
~nda serbest tica· 

rat rejimini jadeden ibaret 
bulunduğunu yazmaktadtr . 
Gerek İspanya hadiselerin
den ve gerr.kse uzak ıarkta 
cereyan eylemekte olan ve 
Çin askeri kuvvetleri tle 
Japon kıtalarını birbiri ile 
karıılatlıt makta bulunan 
hadiselerden bahsederek Al 
manyanın bütün bu itlerde 
oynamakta olduğu role te 
mas eyliyen (L Humanite 
Paris 20 7-1937) gazetesi 
bunf\ dair olarak netreyle
diği bir başmakalede töyle 
demektedir: 

' 'Ağır havalı btr haftanın 
ilk günlerindeyl-z. Hitler ve 
Musolini yarın ademi müda 
hele komitesine taleplerini 

bildirecekler; dün iıe Nan· 
km ile Tokyo arasındaki 
gerginlik bariz bir ıekil aldı. 
Bunlardan çıkan mana ga 
yet sarihtir Gerek uzalc 

ıaı kta ve herekse garpte 
sulh dünyası aynı ıantaj, 

blöf ve ülttmaton politikaaı 
ile karıı karııya bulunmak 
tadır. Kabili taksim harp 

politikasını tamim eylemiı 
bulunan budalalar bugün 
yapmıı oldukları marifetin 
nellcelerinı rahat rahat se
yir edebilirler. Almanya ta 
rafından ispanyada çıkarı · 
lan yangının senesi dolma· 
dan Almanyanın müttefiki 
tarafmdan Aıyada bir yan 
gın daha çıkarılmıı bulunu 
yor Demokratlar bütün bir 
sene zarfında ' •blok yapıl· 

maaın, toplu hücum iste 

mez 11 Demekten geri dur. 
madılar Bu hatalı bir hare 
ketti. Mütearrız ara kar,ı 
muka'vemet gö&terilebllme· 
sini temin edecek olan lü 
zumlu birleımeler bu yüz· 

den geri kıtlda; buna muka 
bil birtakım mihv 0 r ler doğ 
du Bugün Berlin · Tokyo 
mihverinin faaliyeti karı•· 

ıındayız. Aıyada gürlemek
te olup top Berlinde ateı 

ltnmiştir. Hitler Almanyası, 
dünyanın g11 yret ve dikka 
tini ispanya faciasından 

l()~ . 
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bıtliL \' 0 ruldum.. Kalemi 
ı 11z~ l 

11._,. e imden bırak1yo· 

"ıe~~u~ana aöndereceiım 
iı~ Bun zarfını yazaca
t"ttı.. iraz dinlenmit olu-

8 
aldecek u iadeli taahhütlü mü .. 
dı . ~~et, bitmeılne az kal 

~ı ~e dıy 
l~l~d Ordum Bir aktam 

tetd,k e Çantalarla köprüye 
'''-' · Zeh ~ •ık, ra Yanımda, onu 
tt9,~ tutuyorum . insan 

lt01:1; 1 •ıı Yor .. 
uaunıuzu söyledik 

leri o gün zavallı Zehra 
dütüp bayılmaıtı .. 

Allah razı olsun. İki ıün 
revirde yatma11na izin ver· 
mitlerdi .. 

Köprüde dubaları döien 
dalgalan seyrediyoruz.. Ko· 
nuımıyoruz. Gelenler, gi. 
denler bize bakıyor .. Biz 
onları görmiyoruz.. Valcit 
geliyor: 

Bilet alalım mı Zeh-
ra? . 

Zavallı kız ıanki H · 

yıklıyor: 

- Nereye.. Bedia .. Nere 

TÜRKDILJ 

ayırmak ve baıka yerlere 
çekmek istiyor. 

Biz bütün bunlara rağ

men sulh ün mu haf aza edi 
le bileceği kanaatindeyiz. fa 
kat bu yolda muvatfak ola· 
bilmek için feragat ve mü· 
samahalarda bulun~ak de 
ğil, iradeleri birleıtirmek 
lazımdır, Hitlerci mütearrı· 
zın tecavüzlerini önlemek 
için pasıfik lduelerln birleı 
mesi icap eder. 

Bu birletme bugün ne va· 
ziyettedir? Londra celsesinin 
ne gibi tartlar içinde açıl 
dığı tasavvur edilirse çok 
büyük endiıeler duyulur 
Fransa. her türlü teklifin'" 
kabulünden evvel ispanya 
daki ecnebi gönüllülerinin 
geri çekilmelerini ıart koıtu . 

Çok ala Bu tartta ısrar 
eylemek ve Almanyanın 

muhalefeti kartmnda bu 
vaziyetten dolacak olan ne 
ticeleri görmek pek güzel 
mümkündür. fakat bu tıte 

İngllterenin aldığı vaziyet 
ne merkezdedir? Timesin bir 
makalesi komitenin seansını 
fena bir ıurette ha%ırlıyor . 
Citenin büyük bir organı 
hankonun yüksekliğinden 
bahsediyor ve zafer temen· 
nilerinde bulunuyor 

Eden tarafından dün a 
vam kamaraaanda Söylenmiı 
olan sözlerde bu fena inli 
baları silmekten uzak bulu · 
nuyorlar. Eden. gönüllüler 
geri çekilmediği takdirde 
ticaret serbeıtislne avdet 
edileceğınl ıöylemittir. Fa 
kat böyle bir halı bır cihet 
ten bir fe laket teklınde gös
termi§tir; diğer cihetten de 

Fransız tezine tamr. miyle 
muhalif bir tekilde olarak 
İngiliz teklifinin olduğu gıbi 
kabul edilmesi lazım geldi
ğinden bahsetmiıtir 

Eden neden Milletler 
Cemiyetinin cebri hareket
lerde bulunmamasını ta vıiye 
ediyor? Acaba karıııklık 
çıkaranların önünde kafi 
derecede engeller ı'llevcud 

bulunduğuna ve hatta 
bunlardan bir k11mının kal· 
dırılmaaı icap ettiğine 
kani Lulunuyor? 

mi 

İngilterenin uzak 
hadisesinde almıı 

şark 

olduğu 
vaziyet de aynı der~cede 

münakaıayll değer Japonlar 
lngilterenin kendilerine giz-

YAZAN: Halil Bedi f ırat 

ye ... 

Susuyorum. Göz yaıları• 
mı belli etmemek için, ba· 
tımı denize çeviriyorum . 
Zehra içten içe hıçkırıyor .. 
Dalgalarla konutuyor .. 

Dalgalar Zehraye o ka-
dar yakın, Zehra, ıularıo 

ıedne o kadar vurgun ki . 
onu teaelll ediyorum: 

- Fıkrete gideriz, diyo
rum .. Elbet bizi evine alır . 

Susuyor.. Cevap vermi 
yor .. Gtıeye yaklaııyorum .. 
Üsküdar vapurundaylz .. Bır 
kımıldanma oluyor .. Fakat 

lice yardım edeceğini teba
rüz ettiriyorlar. Hakikat şu · 

dur ki Japon ya 1931 de 
Mançuriyl İngilizlerin suç 

ortaklığı sayesinde ele ge · 

çirmittir. o zamanlar Ame
ri kanın Japanyaya kartı 

müıterek bir harekette bu· 
lunulmaaı hakkında Stimson 

vasıtasiyle yapmıı olduğu 

teklif boıa gilmlıtl 

Şunu da söylemek lazım 

gelir ki kargaıalık çıkarmak 

için çalışan Japonlar Fran· 

sız matbuatını okumakla 

ceaaretlerini ka ybetmiyecek 

lerdir. 

Ecnebi memleketlerde ha
riciye nezaretindeki f aılst· 

lerln organı olarak tanılan 

r emps gazetesinin yazıları · 

na ne demeli? 

Bunların aulh için faideli 

olduğu iddia edilem~z; belki 

bu vaziyetın Fransız İngiliz 

antantıoı kuvvetlendird iği 

söylenebilir. Halbuki bu da 

doğru değildir. 

Sulhün bir garantisi olan 
Fransız - lngiliz antantı. 

Fransa ile 1931 de lngilte
reyl Jsponyaya mütemeyil 

polıtlkasından dolayı takbih 

elmit olan kimseleri birlet 

tirecek olen antanttır. 

1936 da Muıohniyi kur 

tarmıt olan aankııiyonların 

kaldırılması tedbirini tenkıd 

etmit olan kimselerle yapı 

lac11 k olan antanttır. 

Bu, 1937 de Londrada 

zimamdarlarının Fraonko ta

raftarlığını ve Japonya ile 

suç ortaklığını tt"nkid eıden 

kimselerle Fransayı blrletli 

recek olan entanttır ,, 

Kayıp şa~a~etname 
337 Senesinde Bürhanlye 

ilkokulundan almıt olduğum 

mezuniyet tahadetnameml 

ka ybettlm. Y enısini alaca -

ğımdan eskisinin hükmü ol 

madığı ılan olunur. 

Bürhaniye Kavakdibl 

caddesi Demir ıokak 

No 6 Yusuf Kemal kızı 

Behzat 

Zehrayi yakalıyorum .. Dal 
ga lar bana kızıyor .. İstedik· 
!erini vermedim diye . . Gü· 
net çoktan batm1t.. Gece 
bütün sessizliğiyle Şemsi 
paıa kıyılarını kucaklamıt 

tı .. Son yolcudan sonra biz· 
de vapurdan çıkıyoruz .. 
Karanlık kaldırımlarda yan· 
yana birbirimize girmtı gibi 
yürüyoruz. 

Korkuyoruz.. Konuımı-

yoruz. Ölüm sanki bızimle 
beraber .. Canlı bir lıkelet 

gibiyiz .. Zavallı kızın bir 

kaldırım tatı ayağına takılı 
yor.. Düıerken dudakları 

inildiyor: 

- Yazık, timdi dÜıtüm 
diyor .. 

Kaldırımlarda biz, kaldı · 
rımlar gibi felaketlo altında 
eziliyoruz Siyah boyalı bir 
kapı eılğlndeyiz.. Flkretin 
evi. 

Beraber bir kapıyı çalı 
yoruz içeriden çok içli. Ut 
rek ve oktayıcı bir kadın 
seai: 

Hayvanlar 
Arasında bir 

• 

imtihan 
Son yıllarda, hayvanların 

zekavetlerfnl bir çok tanın 
mıt bilğinler tetkik etmeğe 
koyulmuşlardır . 

Bu ite kendini verm iş · 
olan Belçikalı bir profesör, 
uzun zamandanberl yapmak· 
ta olduğu mütahedelerJni 
kati ıurette teııbit etmittir 

Profeıör bu tetkiklerini 
üç eaaı üzerinden yapmııtır: 

Hafıza, öğrenmek kabili 
yeti, düıünmek. 

Bu üç bakımdan müıa 
hadelerini yapmıı olan pro 
feaör, genel olarak ortanın 
üstüne çıkan sekiz clnı hay
van bulunduğunu iddia et· 
mektedtr. Profesörün fikrin · 
ce, bu hayvanlar. maymun, 
fil, köpek, biber, beygir, fok 
balığf, ayı ve kedidir. 

Tetkiklerini yapan belçi 
kalı bilgin, kedi hakkında 

b&zı tahdidler d e bulun · 
maktadır. Kedinin, zeki, 
terbiye edilir l:ir mahluk 
olduğunu, fakat öğrendiği 
şeyleri keyfı isted i ği zaman 
tatbik ettiğini ııöylemeKtedir 
Kedinin, hodbin ve gururlu 
bir mahlük olduğunu ve 
bazı marifetlerin kendisine 
ancak büyük bir ıabırla 
öğretilebilecefi malum olan 
bir keyfiyettir 

Ancak, bütün bu hayvan
lar arasında. profesörün' 'ha· 
yat artisti,. adını verdiği ve 
en çok beğendiği hayvan 
fildir. 

Profesör, filin kavrayışı 
çok kuvvetli ve hafızası 
sağlam bir hayvan olduğu 
nu, insanlann arasına katı 

lınca , çok iyi yaıamasını 
bildiğini kaydetmektedir. 

3 SAYFA: 

Karısı icin , 
Müze kuran 
Adam 
Amerikanın Kansaa hüku 

metinde yatayan zengin bir 

çiftlik sahibi, karmyle bir · 
likte çok mesud bir hayat 

geçiri yordu Ôlüm, 1930 da 
karısını alıp götürdükten 

sonra, Oavlsf. artık hiç bir 
şey tcsellt edememiıti. O ta-

1 rihdenberi , karısına aid ha 
liraları toplamakla me11ul· 
dür 

Adameağız, yalnız ieç 
mit günlerin içinde yaıamak 

1 
ta olduğundan, günün biria· 
de , çok büyük olan villası 

nanın bir kısmını karıılyle 

alakuı olan hatıra ve e-ıya-

lardan mürekkep bir müze 
haline sokmağa karar ver· 
miştir. 

Bundan bir kaç ay evvel, 

Amerikanın çok tanınmıı 

bir heykeltratına ııeyrek rut
fanan bir aipariıte bulun 
muıtur: Bu siparif, kendisi · 

nln e vlilık he yatına dair ha
diseleri canlandıran mermer 
statülerdir. Heykeltraıın ıl· 

mdiye kadar yE> pmış olduğu 

on bir statü arasında, karı 

kocanın evlendikleri gün kol 
kola vaziyetleri . kilisede pa
panın önündeki duru§ları, 

evli çiftle birlikte bir grup 
karısının ev hali ve saire 
vardır . Daviııin en son ılpa · 

rişi, kendi.dyle karısını gök · 

te uçan bir melek teklinde 
gösteren bir mermer statü
dür. Ancak bu statü, Davil 
karısına ka vuıtuktan sonra 
açılacaktır. 

Pehlivan Güreşleri 
Dursunbey Belediye 

Riyasetinden: 
Dursunbey pBnayirfnin betlnci gunune tesadüf eden 

14 ağustos - 937 cumartesi günü Kızılay ve çocuk 
Esirge.ne K•Humları menfaatine pehlivan güreıleri yapı 
lacaktır . 

Pehlivanlara: Lira: 

Hata 40 
Baı altı 20 
Orta 15 
Küçük orta IO 

- Kim .. O .. 
Cevap vermek için hazır. 

lanan dudaklar, hıçlurıkla 

boğutuyor . Beyaz baı örtü· 
lü, nur yüzlü bir kadın ka· ,, 
pıyı açıyor: 

Zehra . Zehra .. 
- Anne ... 
- Gerisi bir facia .. İçeri · 

ye giremiyoruz Kadıncağız 

içeriye sesleniyor: 

- Fikret . Fikret .. 
Bir baş uzanıyor onra 

bütün bir mac eranın en son 
cevabını veren siyah kapı 

yüzümüze öldüren bir tokat 
gibi çarparak kapanıyor .. 
içeriden acı bir ıeı duyulu 
yor: 

- Ne yaptın Fikret .. Ona· 
acımadın mı? .. Evladım . 
Buna boğuk bir aes cevııp 

veriyor: 
~ Ana. Piçler belki as· 

landa masumdurlar. Ve 
belki bir hiçtirler . Fakat 
piçler kahpeleıirae o zaman 
piç olur onlıuın adı .. 

Salıver g tsin anam, sala · 
ver .. Bundan sonra ne olur .. 

Bir kız böyle hallere düıer 
ııe ne yapar . 

- Kurtarınız onu .. 

Bir kayıkçı Şemılpata 
kıyılarından denize athyor .. 
Zehrayi baygın bir halde 
çıkarıyor. 

Bir saat sonra bizim kötk
teydik.. Kendi yatak oda 
mı ona vermlıtfm .. Tam bir 
haf ta yattı . Geçiyorum 
buraları artık . 

Ağlıyor musun Bedia? .. 
Hayır Zeynep.. Gül

mek lstiyardum .. . 

Haydi çabuk yaz. Pos. 
taya yetiıtlreyfm 

Sana zahmet olmaz 
mı? . 

Sen bilinin .. 
Aradan günler geçti .. 

Zehra yavaı yavaı lyileıir 
gibi oldu .. 

- Yaz Bedia, aklıma gel-
di .. Süadın kulağı çınla· 
sın .. 

- Bu da ne biçim söz 
Zeynep .. 

SÜRÜYOR-
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((Kuvvetliler daima hakhdırlar, zayıfiar ise ~aklanm " 
Günü geçmıı sayılar 25 

kuruıtur. 

mJ Şıf a ha11a 
r=ı ları her taraf 
1::1 ta üo ıalmıt ispat için yüz bin sah:de muhtaçtular.» ADRES: 

(Dünkü ııayıdan mabat) 1 
hudi ekalli ) eti hariç olmak 
üzere tamamen Araptır . Bu 
mıntakada arazi verimlidir. 1 
Arapler alaş veriılerlnde bir 
dönüm arazi fçin elli dö 
nüm vergi vermektedir · 
ler Şımdi yahudl erin bu 
aTazlye hakim olarak iıle 

dikleri gibi onu tarh etme 
lerl nasıl makul olur. Ôyle 
ümit ediyoruz ki, bu yazı· 

mızla, yapılan takıfmln me 
cnunane o1duğunu tespit 
eden noktalardan bir kaçını 
iıaret ettik .. 

Bağdadda çıkan 13 Tem. 
muz 1937 tarıhli El· Alemul 
-Arabi gazetesi diyor ki: 
"Gerek islam ve Arap ile 
mi gerekse bütün dünya ln
gllterenln yeni tutmuı oldu
ğu politikayı öğrendi. Bu 
politıka, Filistlnln mıntaka · 

lara taks!mtdtr. Bu mmta 
lardan mamur olanı yahu 
dllere ve diğeri Araplara 
verilmektedir. Mukaddeı ma· 
kamlar ile lngllterenln neza 
reli ve idaresi altmda kal
maktadır. 

Büyük Brltanyanın yahu
dilerln arzularını yerine ge 
tfrmek fçln göaterdifl bu ıi
ddetll hareketin garip ook 
tası ıudur ki bu yahudiler 
dl~er garp memleketlerinden 
ıarka ıelen ve f iliıtlnden 
nimetlenmek ve filiıtln eha · 
llslne tahakküm etmek iste 
etmek isteyen muhacirlerdir. 
Şu halde Britanya Filishn 
de harp ederken ve muaz
zam kuvvetlerle oraları f et . 
hoylerken gayeıl garp yahu 
diltğloi tahakkuk ettirmek 
imlı. 

Ey iatllmarcılar, bunların 

hepsi neye? garp yahudıle· 

rine olım bu fedakarlık ni
çin? cihan Şeddadlarıua bu 
gentı !ütuf ve Ihsan ned~n? 
ı üyük Britanya hükumetinin 
politikası nasıl olur da Filis
tin vatantaılanoın hukukunu 
se\bettiklen sonra bu halkı 
Almanyadan kovulan ve bü 
tün cihan memleketlerinde 
kabul edilmeyen bu garip 
milliyetçilere verir. Eğer ve · 
rillne ki bunun sebebi Balfo 
urun yahudiler olan vaadid· 
lr O vakit ıöyle ıorabilirlz: 
Arap hükü -:ıetlnln teıekkül 

ettiği ıırada Araplara kar · 
ıı olan leahhüdleri nasıl bo 
zulur Eğer vaadler bir hu 
kuk temin ediyor. vaadler 
mukaddes oluyortıa, vaadi 
nlz neye Arap hukunun mü· 

dafaa etmediniz? . . . 
Arapların arkalarınde bu 

lunan bütün ismail alemi ve 
milletler Çünkü onlara Ft 
liatinln zaptetmiıler ve bin 
üçyüz sene evvel burada ha 
kim olarak fmar ve un ra· 
nını temin kılmıılardır. 

Eğu büyük Brıtanya bu- ' BALIKESİR TÜRKDİLİ ffiJ olan meıhur 
Bahkesir (DAG 

ffiJ ILICASI) itle · 1 

meğe baıladı. 

rada bır hırıatiyan mılltti ... ~ 
kurmuı olsaydı bunu akıl ve 
mantığa yakın bulurduk Ve 
lngiltere milletin«' htzmc>t ve 
hem clnılne bir lhaanda bu· 
lunuyor derdik f at< at lngil· 
tere bu meıelede hriıtlyan 

Arapların da menafiini ihlal 
etmekte ve onları yeni ya 
hudi vatanına mal eylemek
tedirler. Bütün bu hareket
lere Balfourun mefruz bir 
vatan kurmak için yaptığı 

vaad ıebep oluyor. fakat 
eğer vaad mevzun bahiı ise 
Balfour Araplara milyonlar
ca vaadlerde bulunmuı ve 
lnıilterede merhum ıultan 
Hüıeyln bin Aliye hadıiz 

vaadler etmlıtır, 
Hakikat ıudur ki bugün 

yalnız hakim olan lıthmar 

mantıkidır. Bu mantJk hiç. 
bir kayda ve vaade bağlı 

defıldir. lngıl ı z iıtlsmar ma· 
otağı daima böyle mütenakn 
faahyetler ıö&termlıtir. 

Fakat iltlımar zamanı ar· 
tık geçmlıttr . Hali hazırda 

bütün milletler uyanıktırlar 

ve aralarında muhtelif mü-
nevverler\m~vcuddur Dev
letler, hakkı gasp edilen mil 
letlere yardım etmeğe hazır · 

dır1ar. Bizim kuvvethnlz ol· 
ıaydı böyle mantıki müna
kaıalara girmezdik. Çünkü 
bug(\n hak yalmz kılıçla el 

de edilir. Zayıf lae hakkını 
lıpat için yüz bin ıahide 

muhtaçtır,, 

Bahkesir icra 
Memurluğun~an: 

Mılli Hazineye borçlu Ku
la kasabasının Seyit Ali ma· 
hallesinden lbrahim oğlu ea 

ki BalJkeılr muallim mekte 
bı katibi Abdurrahman na 
mına yazılan icra emri ar 
kuıoa verilen ıneıruhattan 
borçlunun Kulada olmadığı 
ve halen~oturduğu~ yeTi bt 
len de bulunmadıiı!meıruha 
tile iadeı.;edilmif ve yapılan 
tahkikatta borçlunun ikamet
gahı bilinemediği anlatıldı · 
ğından borçlu hakkında ili· 
nen teblliat tf asma karar 

vf'rilmlttlr 
Horçlu bu babda bir., iti· 

razı vana ilan , tarihinden 
itibaren bir ay içinde ıtfa
hen veya yazı ile,t~Balıkeılr 
İcra dairesine blldhmedıği 
taktirde İcra takibatına de
vam ve ıntaç edileceii t~b· 
liğ makamına kaim olmak 

üzere ilan olunu. 

fiil Suları v e 
kum banyolu 

m:J rı müzmin ru 
ınJ matizmaya, 

siyatik, böb 
EJ rek, kum, ve 

rahim hasta- • • • mı Iıklarrna son 
derece na{ l ol 

mJ duğu Sıhlıiye-
Vekdletlnln raportlt musaddaldır. • 

mJ Vılayet, ve kaza yolları ç<;>k gfüıel yapıldığından Ilıcaya araba, otomobil ıibl 
mı ıeri vuıtalarla ehven fiatla gidip gelmek kolaylaımııtır. 111 

Otomobil için Sabrlağa hanında B. Zülfıkira müracaat edilir. Bununla il 
IEJ beraber halkımızın sağlığına hizmet etmt-k dütünceıile Hatlarda da ehemmiyetli 

tenzillt yapılmııtar. • 

mı Kaç defa ball)'O )'3par~a ~ apsıu ~ irnıi dört sa~tu~ hir kişi için (25) 
mi kuruştur. On ~·aşına kadar çocuklardan para almnıaz. • 
mı . On giiııdt·ıı fa~Ja kalaral..Ja1<h. B) ı u·u ) üzt~(' ~ iı n i kı . ıilfıt yapılır. 11 

lstiyenlere kar)Ola ' 'eya yatak verilir. • 
l!1 Teşrii edecek müşterilenmızın hertürlü i -fi ahatleri temin 
rfil edildiğini ve sayın halkımızın llıcamızda sağ/Jk lannı kazanır " 
mı caklarını arzederim. .. 
li DAG ILICASı MÜSTECII\i tll 

~~ ~ ~ m mı m m WJ ~ ~ WJ m m • m ~ ~ ~ •J 
----~-

·~~~~~~~~~~~~~••Ja••·············--···-•• • •• 
iHer Malin Yerlisi Var .. I; '~iti~~ 
~ ~. ~ ' 
.: Uzun stnelerdtnberi lurıibe ntticesl olarak_ her I • -. ~ ~S!§i~~ 

1 it. dıizenl bir Türk sanatkdrının elinden çıkan bııyday ;w • 1 eleme kalbur makinelerini piyasaya arzediyorıız ~ 1 
~ Bu makineler muhitimizde ekilen buğdaylar için ;11 • 

==========--=='==ılt. en elveriıli ve en uygun btr ıektlde tecrübelerle ya ~ • 
tt pılmııtır . Saatte muhakkak dört yüz kilo buğdayı ~ • 

B 1 k 
• ı it. her çeıltte ayırır ve temizler. » • 

81 8Slr Cr8 » Makineyi Kullanmak flvrupa /v1akine/e- ~ • 
Memurluğundan; ~ rinden Çok Kolaydır. 1 ı 

it. Çünkü diğerleri gibi alır değildir ve ayakta çev· ';I 1 
Abdullah Ziyaya borçlu 1 rilmez. OturduAunuz yerden kolayca hatta bir çocuk ! Si 

Mirzabey mahalleıinden Ha- •• tarafından bile çok hafif bir hareketle idare edılebiltr •• • 0 

lil onbaıının borcunun temi 
nl için haciz edilmit olan 
Bat Çt'tme mevklinde vaki 

gün doiuıu Çaparla oğlu Ali 
iken halen dülger Haıim v~ 

gün batıaı Haı çeıme mezar 
hiı ve poyrazı Aziz efendi 

veresesi iken halen kasap 
Abdullah verest-ıinden oğlu 

Mehmed ve if ıblesi Horoz 

oğlu lbrahim ıken halen ye 
mııcı süleyman tarlalarile 

mahdut 4 dönüm bir evlek 
344 artın tarlanın 4 hi11e 
de 3 hi11eıi ile Ak çeıme 

mevklinde vaki gün doğusu 
Mehmet efendi karııı ve gün 
batısı Saadettin efendi karı-

ıı ve poyrazı Ka baıoğan 
oğlu Halil veresesi tarlası ve 

kıhlesl yol ile çevrili 3 dö 

nüm 3 evlek 237 arım tar -

ı Böyle bir makineye sahip olmak lstiyenlere terci « !I Türkiye plyaauında y~ksek mevki kazanmıt ol• 

1 
han bir Türk iıçtsinln .emeği ıle olan bu. makın~ler ;, • dünyanın en meıhur ( [Mil MA ROT } Kalbur fabrl 
den almalarını ehemmıyetle tavılye ederız. Tecrube- l\ • ,~ 
l h d h n a

0
··

1
terlrlz ı • ka11nın mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 pudl 

erini er arzu e ene erzama • · 1 eler 
Ticardlıanemlz.de inşaata ait demir, çimento, • rah bütün ve iki parçalı bü} ük haulatlı mak 11 

çivi vesaire gibi her düzen ve kôyllllerimiz için de ~ ıı tica~ethanemlze ge~miıtir. •• ·r,.. 
herncvl rençber düunı ile en ıyı boya ve baya yağ }.j • lstanbul Pıyasasından yuzde yı 1, ıarı bulunur. ~ • mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla satı 

Fiatlanmız Çok Ehvendir, Bir De-1
1
1 maktad1r. 

fa Deneyiniz.. ';11 ı•. Bu Bir rirsatt1r. Bu F1rsat Her Z8
' 

. Saraçlar Başında Demir ve H1rdavatçı ~ man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· 
Hasan Cuma/J 1, cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

~~~~~~~~· 1 AHMET ve IBRAHIM CUMALI 01 
• Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, Irışo 

tarihine tesadüf eden Per 
ıembe günü saat 15 de baı

hyacaktır. Almak istiyenle· 

rin bu gayri menkul 'erin 

muhammen kıymetlerinin 

yüzde yedi buçuk nisbetinde 

pay akçalarlle birlikte icra 

alacaklılarla diğer alakadar- li Malzemesi Ve Rençber Ale'''ri 
ların gayri menkuller üzer • Alım Salım Yeri 

~ede~:s~:~ı:r~a~:•:t~~ i!~liz 1.................. •• 
.. . ·=· . . ·:1 alarmı evrakı müsbitelerıle 

birlikte yani 20 eün içinde 
İcra dairesine bildlrmekdtk 

leri takdirde hal:ları tapu 
ıicilile sabit olmadıkça satıı 

(IJ S~m~ Li~yiİ Kö.mÜrD ~ 
Gere k orada bulunan mil

letler i gerekse onların bütün 
varl ığım adaletle idare ey
l emiştir . Purasını nıüdaffa 

lı. in kan dökmüılerdir. Na· 
ııl olur da Arapların ellerin· 
den hakları alınarak burala· 
rı muhaceretle gelen yahu 
dilere verılebllir. Ve islamın 
en mukaddes toprağı çıfıtlar 
ra mal edilir. 

laların tamamına ve havuz· 
lu bağlar mevkitnde vaki 
gündoğusu davul oğlu lsma· 
il ve kısmen makineci Alt 
karısı Zekiye ve halen ha 

nal oğlu Ali ve gün batısı 

postacı Sabri ve poyrazı yi· 
ne makineci Ali kar111 Zeki· 
ye ve kıblesi yol ile çevrili 
10 dönüm bir evlek 276 ar 
ım tarlanın 144 Payı açık 

artırma ile ıatılığa çıkarıl 

mııtır. Artırma 2 9 • 937 

daıresine ıelmeleri ve o gün 

konulan pe)' muhammen 

kıymetinin yüzde yetmiı be 

ıtni bulmadığı takdirde son 
arhranların taahhüdü baki 

kalmak ıartiyle artırma 15 

gün daha temdit edileceği 

yani 17 9.937 tarihtne teıa · 

düf eden Cuma günü aynı 

ıaatte baıhyacağı ve o gün 

en çok artıranın üstünde bı 

rakılacağı ve ipotek ıabtbi 

bedelinin paylaımaaından 

hariç kalacakları ve artır· 

1i1 Depoziterleri ~ 
•• flvni Sağ/Jkçı - flhmet Seyn;_e~I 
,.--~-=--~-: : : : =~ madan doğma dellal resmi 

mütterıye ait olacağı gibi bu 

gayri menkullerin 3 senelik ./ 

müterakim vergisini diğer bor· ------------------___,,, 

ivesi ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KAK~ çlara tercihan sattı bede 

linden alınacağı ve göıtterilen 
günlerde hazır bulunmayan· Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BiL' Al 
ların vllz geçmiı aayılacakları 
dan olunur. Basım yeri : İl Ba1tmevl 


