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Lehistan Hükumeti Hububat 

ihracını Menetmiştir .• 

~TEMMUZ CUMAR r ESi J937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SA.YI: 10190 

! 1 
G i L T •~ n E Tayyarelerin Gelişini Almanya Hudutlar1nı 

Cinde Yeni Bir Eyaletin Haber Veren Bir Alet Tahkim Ediyor .. 
Japonyay a Geçmesine •Patoskop» adı milan bü'iıeı. Amerika ordusunda Almanya. ~ in kilometre m-;;fıda uzın1n şimali aırbl 
,.,üsaade Etmiyecektir yapılan tecrübelerde iyi neticeler mmiştir. hududlarını geçilmez va aşılmaz bir halı gatirıaişlir 

lorıdra, 30 (A .A) - Ro n,, AJ 
Japonyanın siyasetini ecne · 
bi devletlere tzah etliğini 
ve üçüncü bir devletin ıtmali 
Çın itlerine müdahale ede· 
ceğlni zannetmemekle oldu· 
ğuou ve böyle bir müda-

Bütün fen adamları ma- üzerine temdit edilebilir, öy lnıaatı henüz tamamla 
aalarının haılarına geçip btr ı le ki düıman tayyareal hu· nan tahtelbahir ve tayyare 
harp zamanında ıehlr ve dut dahiline girdi mi derhal üsleriyle fılihkimlar sllıileıi 
kaaabaların ahalisini tayare çanlar çalmağa baılar . Böy· Almanyanın 1000 kl lomet
tehdidioden korunmak için lece halk gaz maakelerinl reltk ılmal grubu aahil hat 
çareler arayıp durmaktadır· takmağa ve 11ğınaklara kaç- tını yenilmez ve aıılmaz bir 

P,~1 an11 Japon kıtaatanın 
~ tıe rırmlyf!ceklerl hak 
''dalsı ~lrd teminat üzerine ıe 

tıld elcı örfi ldart-nln kaldı 
•tını bildirmektedir 

ı, .\Jıban dlfer ha bf"r - hale vukuu takdirinde Ja· lar. Bu araıtırmalar netice· ma§a vakit bulur. hale getirmlıtlr. 

'• ~ b a z a r a n Tiençin· 
itil~ Çın mtliıleri bu sabah 
,,11 1-ruu depolara tevdi t"t· 
._,'' baılamıılardır. Muka 
~ı~'tln bilkuvve terk edıl· 
~ 0 1dutunu gösteren bir 

\' 
911ıareler vardır 

'"' •nı Pekin valisi timdiki 
~ ""'•zlıtın baılangıcından ı 
ıı~' 29 uncu Çin ordu.m 
lttd 00 beı bln ölü ve yaralı 

J 1ilnı ıöylemlıtir . 1 

tı.a 'Pon lyan mecllıl tlmali 
tt.,,tlbldııelerl dolay11ile ıh 
~, 1 lcabettiren masraflara 

'tali, ~'~~ı' munzam tahalııah 
J etb11ttlr . 

~, 'Poo hariciye na-ıırı hü· 
'-'•tın, fıraatJ düıtükçe 

ponyanm buna kartı koya · 
cağını ıöylemtıttr 

Maraıal Şan· Kay· Şek de 
bugünden itibaren mahalli 
bir bal ıuretl gibi ıeylerin 
artık mevzubahıolamıvaca · 
ğını, meselenin milli bir 
mahiyet aldığını beyan et· 
mittir . 

lnglliz hariciye nazırı da 
Avam kamaraaında hükf.t 
met ın, Amerika Btrleıik dev· 
letleri ve dt§er alakadar 

ılnde ortaya «Petoıkopı> adı· Yapılan tecrObelerde 1 CO'l 
nı verdikleri acaip bir alet metre yükseklikte uçan bir 
koydular; alet havada taya . tayyarenin bu Aletle der hal 
renin mevcudiyetini izle- izlendlii görülmilıtür. 

mekte ve büyük bir ıaha Şimdilık Birleımıı Amerf· 
dahilinde tehlike tıaretıni ka hükU.oetl "Petoıkop" '. u 
vermektedir Staten adaaındakl ıerbeat 

Gökün bu "Roboto bek limanda kaçakçıları izlemek 
çi köpeği,, Birleımiı Ame için kullanmaktadır. 
rlkada Svartmor elektrik Kaçakçılığa mini olmak 
kollojtnden Alan 1-ltzgeral- için ıerbeat mıntaka Oç me 
dm icadıdır. trelik tel örıülerle çevrtl· 

memleketler hükiimetlerile "Petoıkop .. kapılan açıp 
tema11 muhafaza ettlğlnt ve kapıyan ve hıraız'arın mev· 
lngilterentn Çındeki yeni .eya-, cudiyetini haber veren elek· 
letlerin Nanklnln hikimıye- trlk gözü prensibi üzerine 
tinden çıkarılmuına müıa yapılmııtır. 

mittir. Petoıkolplar da bu
raya biç uyumayan bekçiler 
olarak yerleıtirilmittlr. Eier 
bir gemi limanda kartı rıh· 
tama hareket edecek olursa 
ihtar çanları derhal çalmak ade edemiyeceğlnl söylemit A ik d t mer a or usunun ay

lir. tadır. 
--===== yare kuyvetlerl tarafından Eaer bir otomobıl bu Ro 

Zl·raat Mug· lada yapılan tecrnbelerde Peıos · bot bekçilerin hududu da-
k opun hava harplerinde mü-

hiline girecek yahut bir 
dafaa vasıtalannı çok kuv · 

Hu~u~at i~rıcmı menetti 

La.!ı• p k h h tL adam tel örgü mania11nı 

~"IİIİ, ın-st·,~ıu· ,.,,.m ıdam· amu lo umu a 18 pı- :.:1t:!~ıreceıı meydana çık aımaıa uğraıacak oluna 

d -t ı k çanlar he~en çalar. Hattl 

.... ilesinin temı lini attı An~~!!. 30181 'l.E~.) - D~:~o:k::D~::!:'.~~:·~;.:~:I ~=~:m.e C~~~~=~: !:::·:: 
ta~t'-lcara, 30 (A A) _ Zı · ı Muğlenın Köyceğiz mevkii- büyük müıtatil bir kutudur Jenmektedlr. 
~ V ne kurulan pamuk tecrübe T~kerlek üstüne oturtulmuıtur. 1

1 ============= 
"' \' ekili bugün ıehrimız tııtaıyonunda alta clnı tohum A let, havada uçan tayareleri L h • t 
•ao Gkıek Ziraat EnıtiUhü üzerine yapılan denemeler 1 zliyerek elektrık cereyanı e 1 s an 
...... l>eratıfı tarafından en• müıbet neticeler verme§e b 
"'"' " aahvermekte ve u cereyan Ilı- baılamııtır . 
L.., - •e idare uzuvları h dffd-k 1 kt -~ )• İkl•me en uygun olarak çan ya ut u u ça ma a 
'-'•l Pılacak mahallenin te · ıeçilecek tohum cinai halka dır Bu elektrik cereyanlara 1

"
1 •hn.ıtır. parasız dafıhlacaktır. çoğaltılarak bütün bir ıehlr 1 

Geçen ıene tlmıek hızıy · 
le yapılmıı olan bu lıtih · 
kamlar Heligoland adası da 
dabıl olmak üzere Emdenden 
Hollanda hududuna kadar 
uzanmaktadır . 

Sorkun ve Vordeneyden 
Syldt ve Foır adalarına ka· 

dar bütün oraları her aOn 
alar deniz tayyarelerinin 

motör homurtularile inle· 
mektedlr. 

İstihkam hatlarına dair 
yazmıt olduiu bir askeri 

makalede "Allıemelne Zel
tunı 11 ıazeteıl diyor kı: 

•Sahil lstihkimlarırun çe
lik duvarından Helıroland 

adası: timdi haklk1 bir kal · 
kandır. ,. 

"V elkischer Beobachler 
ıazetesi de Helfıoland ada-

sına .. A lman denlz altı ıe

mlylerl1le torpitoları için 

ideal bir üs, olarak tanır 

ettikten sonra diyor ki : 

''Adanın içi 7enlden bir 
iıtibkim olarak lnıa edll-

miıtir Burada dentz alh ıe. 
mileriyle torpitolar lçln ayrı 

limanlar yapılmııtar Adanın 
üat k11mında da mi iyonlar · 

ca lambalık projöktörlerle 
ağar toplar ufka karıı dur· 
maktadır. 

Umumi harpten sonra iı · 
tihkimların tahribi aıraaında 
müttefikler tarafından çi
mento ile doldurulmuı olan 
tünel yeniden çılmııtar. Bu 
tünel sayealnde aiır malze
me deniz sathından yukarı
daki iıtibklmlara çarçabuk 
taııaabilmektedlr. 

Brem en ıehrf nln üzerin· 
deki Vezer ı~maiı aizında 

sabık ~balıkçı köyü Brakede 
büyük bir ıarnlzon yapıl-

mııtır 

Bu ıenenla bir niıanından 
beri Brake flmal dördbcl 
bahriye· müfrezesinin kıtla11-
dar. 

Vtlhelmıhavendekı deniz 
ltmanlarile bahriye tezılh-

laranı alar lstlhklm mada
f aa etmektedir. 

Hollanda hududuna kadar 
Şbeaviı Holttaynnin ıabil 

mOdafaaaı amumi kararıl

bı Cuxba veadedir. 

Bu limanı mayo, ta1yare 
ve Alman doaaDma11n1n 

cilzOlerl müdafaa etmekte· 
dlr. Kum tepelerinin ara. 

sında da denize doiru una· 

makta olan alır toplann 
namlılara ıöriilm~ktedlr. 

Culhaven, ayni zamanda 
bahriye telılz telıraf lıtaı 

yonunun ve tlmal denizinde· 

ki maya d6k0c0 ıemllerln 

merkezidir. Buraya tabye 

edilmtı olan tayyare defedl 
ci toplar, ıebrl herhanıl bir 

baskından korumaia ha 
zırdırlar Kraı Altıncı Jorj Lon-' 29 Teşrin 

d r a y a 0 Ö n d Ü •• · Cumhuriyet ~ayramında de

~ ••mhılinde Beıta;tl; bulunduğu sırada yapı- tlet. ~erbzimize birço~ 
llııyi;lırle suçlu bir çok kimseler tevkif edilmiştir hukumdarlar gelece~ 

Varıova , 30 lA A) - Le 
hıstan hükumeti zirai mah 
ıt llt fiatlarının temevvQcü· 
ne mani olmak üzere buğ· 
day, çavdar, yulaf ve ince 
ua ihracını bır sene müd 
detle oıüsaaduız olarak ya 
pılmaaını menetmlıtlr. Ka· 
rarname bir atuıtostan iti

baren meriyete ıtrecekUr 

Şehrimizde Odun Ve 
Kömür Buhranı Var. 

LQ"d Belgrad, 30 (Radyo) -
:•l\t,1 ra,3Q (Radyo) lngilte yangın çıkarılmıt ve Dun 29 Teırlnevvel Cumhuriyet 
'~ tıı' Altıncı Jorj ile kra- dellok demiryolu köprü&ü bayramında birçok ecnebi 
"t,b l•be-t, bugün lrlanda hemen hemen tamamile hükümdar, veliahd ve dev· 

'lind T s,,b en dönmüılerdir berhava olmuıtur. yronP. 1 l d 1 et rica i Ankara a top ana 
ılıı. ı eıt İr landa zabıtaıı ve Armach kontlukları da-

'
.~lll(i cak ve Türkiye Relı!cumhu 

h&dı ı bilinde ruOııellah 4 kl•lnin lı ıe erden dolayı y ru Atalürke arzı tazimat 
'itı,,'GPhelt köyleri ifgal tevkif edilmif olduğu bildi · eyliyeceklerdlr. 

\' 'l'-'ııtar ril mektedir. 
~ -~1 dh ~~- •rı tahkikata göre, f rankturt kontluğu a i 
~' bidııeler esnaamda linde bir poliı devriyesi ta-

~-L '-'
1 

trlcezterinin birçoğu arruza uğramııtır Diğer ta · 
'ft ..._ •rl raftan tüfek ve mitralyözle 

· • tahrip edılmiı· 
l müıellah 7 kiıt Dubltn Be 

l ~lll ''ti, lleUerln lf ast yolu üzerinde gümrük 
r ılmendıfer 

" 111111 .. çülere ateı etmtıler ve gü -
ltt "'it~ birçoğuna da dt- mrük büroıunu yangın bo· 

lbniaauut, Yemen imamı, 
Irak kralı Gazlyülevvel, Af 
gan kralı ve veliahdı . An 

karayı ziyaret edecek hü· 
kümdarlar ar.uındadır. 

Bundan baıka Romanya 
baıvekili B. Tataretko ile 
İtalya hariciye nazırı ve 
Balkan antantı hariciye na-· 

0Ydukları anlaıılmıı· b 1 l h l m a ari e ta rlp ey emif 
la ı d zırları da Cumhuriyet bay-ıı, lldr, 

30 
er ır 

,1 ~r,11 ' <A A.) - Kral Bu suikastlar, Kral ve ramında Ankarada buluna· 
l&~~~l, Çe Belfaıta gitmekte Kraliçemin Belfastı ziyaret caklardır. 
.ı' rı •ırada serbest lr !erı münasibetiyle ıerbut 29 T. evvelde Ankaraya ge-

~ .. ::·l~u ila U ıter hu- lr andadan Ulstere ziyaret · lecek olan lran, Irak ve Af· 
'lll~ h lrçok sulkaatler çileri tehacüm etmelerine ganistan hariciye vekilleri 

L_~\lcl._d::er verilmektedir. mani olmak lıtlyen müfrit bu f ıraattan iatifade ederek 
~ ttl her iki tarafın cumhuriyetçilere lanat edil- Aıya paktı için bir toplanh 

._,Glc barakalarında mektedir, yapacaklardır. 

lngiltere 
İtalya arasmdaki görüsmı

ler bir netice vermedi 
Londra, 30 (A.A ) - Evlnng 
Newı gazeteıi dün lngılız 
baıvekılt ıle· halya sefiri 
ara11nda yapılan m Ü 1 a . 
katta Habeıiıtan meıeleılne 
temaa edildiğini ve fakat 
İtalya fütuhatının lnglltere 
tarafından tanınmaamdan 
önce lspanyol meselesine 
bir tarzı hal bulmak icap 
eltili için kati bir karar 
verilmediğini, bununla bera 
ber Romada ltalyanm batı 
paktı akli için olan mGza-

kerelere kati bir ıekilde it 
tirak için Habeı meıelesi · 
nin hallı eıaa olarak telak 
ki edildifinl yazmaktadır. 

İngilız halyan ekonomik 
müzakereleri ey ıule talik 
edil mittir. 

Yeni Orman lıanunu me
riyet mevkline ıirdttlndeo 
bert tehrimizde ı•ddetli bir 
odun ve kömür buhranı baı 
göstermtıtir 

Bu kanun bittabi memle · 
ketin her tarafında büyük 
b' r tlddetle tatbik edilmek · 
tedlr . 

Bu kanunun neırl ve me · 
riyet mevkllne konması, ba · 
kımıız ve harabillfe yüz tuta
rak, memleketin a§açıız bir 
hale ıelmealne katlyyen 
mani olunmak makıat ve 
gayeılle yapılmıı bulundu · 
iundan bu cihet zaruri ve 
elzemdi. 

fakat, buıün tatbik edil 
mekte olan, kanunun yalnız 
yaaak olan kıaımlarıdır 

Halbuki buna mukabil 
kanuna, halkımızın orman 
!ardan ve orman mahıulle · 

rtnden fıtif adeııl için birçok 
maddeler konmuıtur BJna 
nealeyh; bu maddeler 6ze· 
rinde henüz harekete ıeçil · 

memtı olduiu görülmekte· 
dır. Bu yüzden memlekette 
ılddetli btr odun ye k6m6r 
buhranı baı g6ıtermlıtlr. 

BugQn memlekete odun 
gelmedillnden dolayı evler 
de yemek piılrecek, çama-

ıır yıkayacak bir tek dal 
bulanamamaktadır. 

lıtthbaratımıza nazaran 
kireç ocaklarında kullanılan 

çah ve çırpanın dai va ba

yır eteklerinden keallmeılne 

mOıaade edilmemektedir. 

Bahkeıtr ve civarında de•· 

et ormanlarlle huıusl ormanlar 

ve halkın katiyat yapa· 

bilecefl ormanlar belki da· 
ha teablt edllmemlıtir . Bu 

vaziyette halk yaklaıan kı

tın kar1111nda ı•ıkın bfr hal
dedir. 

Bu busuıta alakadar ma. 
kamlar tarafından icap eden 

tedbirlerin alınacafını kuv•et
le 6mlt ederi&. 



• 

İspanya , Çin - Japon 
Harbi Ve lngiltere .. 

Son tarihli lngfliz gazete
lerinin meıgul oldukları me· 
aeleler meyanında ademi 
müdahale ve uzak ıark tı
leri vardır. 

Ademi mCidahale meae· 
lesine aon günlerde logillz· 
ler taraf andan hazarlanmıt 

olan planın prenalp olarak 
kabul edilmlt ve komite 
tarafından tetkikine baılan· 
mıı olması bu ııde aon bir 
ümit kapıaı olarak telakki 
edilıyor . 

Ttmea bu huıuata çok 
temkinlt bir lf~de kulJana· 
rak loıtHı pllnınao prenalp 
olarak müttefikan kabul 
edtlmlf olmaıını memnunl · 
yetle karıılıyor, lnrılız pll · 
nanın llyık oldufu ehemmi~ 
yetle karıılanarak mOzake· 
reye eaaa tutuldufunu, bu 
aOne kadar yapılan gör Ilı · 
melere nazaran plinın ile· 
ride bir hayla tenkide uirı· 
yacafıoı ve üzerinde tadilat 
latentleceflnl, fakat timdlkl 
halde prenafp olarak kabul 
edllmeıfnln bir hüıoü niyet 
eıerl oldufunu ve Alman, 
ltalyan ve Franaız elçllerfnm 
loglltereJl bu huauıta göa· 
terdifl ıüratlt baıarıdan 

dolayı tebrik etmeler&nin de 
buna bir delil teıkil ettifini 
kaydettikten aenra lnıılız 
menfaatlerinin ve lngiliz 
polet1lıa11nın bu pllnda ye
niden tebarüz ettlrllmif ol· 
duğunu,I ngilterenfn bu pil· 
nı hazırlarken, noktal nazar. 
lar1 ve ıayelerl birbirlerine 
tamamen zıd olan birçok 
memleketlerin vaziyetini ya· 
kından nazarı itibara almıt 
olduiunu, lıpanya itinde 
devletlerin mOttehiden ha· 
reket edebilmelerini temin 
lclo yegane yolun büyük 
devletler içinde tek baıına 

bitaraf kalmıt olan Jngllte
renln yapacalı tavılyelere 

lttlba olduğunu, efer logı · 
liz teklifleri reddedilecek ve 
yahut daha muhtemel ola
rak ıonıuz mü:ıakereler ha · 
llne ıokulacak olursa metod 
ittihadının bile mu haf aza 
edllmiyeceğlni ve Avrupanın 
çok tehlikeli bir devreye 
glrmlı olacağını bildiriyor. 

Datly Telgraph gazeteıi 
lnriltz planının iyi bir bat· 
langıç temin etmlt olduğunu, 
ademi müdahale komiteıin 

de lrad edilen nutukların 

eskilere nazaran çok daha 
kuvvetli u:ılatma hiılerl ta· 
ftdığmı , İngiliz plinınm hiç 

olmazsa ıtmdikl halde bey· 
nelmilel vaziyetteki ıergin

llğin önünü almıı olduğunu, 
eğer komite azaları prenıip 
olarak kabul etmlt olduk
ları bu projeyi tatbik ede · 
bilmek için pratik yollar ve 
vaaatalar bulmak gayretini 
ıösterecek olurlana ileriye 
ve büyük bir adımın atalmıı 
olacafını, ıtmdfye kadar 
ademi müdahale tıtndeki 
mlıkülltın tatbik kabilıye · 
ti olan bir projenin yoklu 
ğundan neıet etmıı olduğu

nu. buıün için bu kabillye 
ti haiz bir projenin meyda · 
na çıkarılmıı olduiunu ka· 
bul etmek henüz doğru de· 
fıl lıe de lnııltz projeııntn 
ıönOllillerln lıpaayadan çı-

karılmaaı ve muharip hak· 
farının tanınm81ı itlerinde 
oldukça makul bir uzlaıma 
temin edebileceğini, bittabi 
birçok teferrüatın aıkı bir 
tetkikden geçirilmesi lazım 

olduğunu, her iki tebdir 
içinde lıpanyada iki tarafın 
taavlp ve kabulünü temin 
etmek huıuıunda en iyi ça
resini bu iti mütalaadan 
geçiren devletlerin blrblrle 
rlne zıd politikalarına rai· 
men bu nokta 1ar üzerinde 
uzlattaklarını iıpat etmek 
oldujunu, yakın iti için 
ademi mGdabale komiteainin 
iki vazif e1I oldutuuu, bun · 
lardan birinin müıakerelırl 

lOzumıuz mQnakaıalarla 
uzatmamak ve diğerinin 

de ruznameılndeki meıele 
lerJn mazideki mlıaller do 
layıalyle ılllnıp ortaden kalk· 
maaına mani olmak olduiu · 
nu bildiriyor. 

Dally Herald razeteai ye
ni lnglllz planının da müa · 
bet birtey temin edemiyece· 
il kanaatindedir. Gazete bu 
planın " müzakerelne eıaa,, 

tutulduğunu kaydederek 
ademi müdahalenin baılan

ııçtanberl ''müzakere el8a 
ları, .ndan baıka birıey ol· 
madığmı komlt~nin müza 
kere üatüne müzakerede 
bulunduğunu , blr eıudan 

diğer eaaaa aeçttğiol, birçok 
prenatpler ve hatta tef errü 
atı üzerinde anlatdığını, fa 
kat bütün bunlar cereyan 
ederken binlerce Alman ve 
ltalyan kıtaatınm, yüzlerce 

Alman ve Ualyan tayyare 
ılofn ve aayıaız mıktarda 

Alman ve italyan mühim 
malının General Francoya 
rönderildiğloi, bir taraftan 
ademi müdahale müzakere 
eıa11 olurken dtier taraftan 
f atlıt müdahalesinin bir ha· 
ki kat eıası olduğunu ve bu· 
gün tıe bir taraftan müza 
kerelerln diğer taraftan ha
kikatin ltlemekte devam 
edeceğini yazdıktan ıonra, 

lıl Fraconun Edenin planı 

kendiıine verilmek istenilen 
muharip hukukundan kuv 
vet alarak kamç11ını Edenin 
aartında taklatmağa kalktı· 

ğını, bu kabilden olmak 
ilzere Franconun muharip 
hakları tanırımazsa hl kon· 
trolü altında bulunan havat· 
ildeki bütün İngilizlerin hu · 
dud haricine atılacağının 

ilan edildiğini, bir aıinin 

göıterdfğl bu kü.tahlığın 8 
Eden için tahammülü aıan 
bir hareket olması lazımgel· 

diğlni, Edenin vapma11 ge 
reken ıeyln eaa•en hiç bir 
iıleme kabiliyeti olmayan 
planını yırtıp bir tarafa 
atarak iıpanyol hükumetine 
aillh aatın almak huıusun

daki metru hakkını vermek 
olduğunu bildiriyor. 

Uzak tark hadheleri in· 
gillz gazetelerinde henüz et· 
raflı akiıler uyandırmamıt 

tır . Gazeteler ekaeriyetle 
Japonlarla Çinliler ara11nda· 
ki ihtilafın havadislerini ve 
ıeklint bildirmekle iktifa 
ediyorlar. Yalnız bunlar 
ar81ında bu mesele üzerinde 
mütalaa yürüten Mancheı · 
ter Guardlan. ıa'Zeteıl ılmali 

Çınde henüz en kötü vazi 
yetin tahaddüı etmemlt o\. 
maaı dolayıaiyle belki bu 
akıbetin önüne geçilebileceği 

ümidinin hala baki olduğu 
nu, bugi\n için malum olan 

birtey vana o da civarında -
ki hadisenin Japon ve as 
keri makamah tarafından 

tertip edilmemit olduğu gibi 
katiyen beklenilmeyen bir 

hadise olduğunu, evYel emir
de mahalli Japon kumanda · 
nının o sıralarda fena halde 

hB1ta bulunduğunu, bu kafi 
bir ıebep olmaıa dahi ha 
diaenln pat lal: verdiği ta · 

rihten beri timali Çındeki 

Japon zabitanı tarafından 

göıterllen itidalin ve hadi 

ıe eınaıında Japon kuvvet 
lerlnln azlıfının bunu iapat 
ettliinl kaydettikten ıonra 

vaziyetin bundan ıonra ala 
Cıtfı teklin, Japon orduıu 
nun takviye kıtaatı aldıktan 

ıonra ne gibi taleplerde bu 
lunacaaına bağlı oldutunu, 
efer Jııponlar Hopel ve 

Chaharın Çinin mütebaki 
kıaımdan bılfUI ayrılmaaında 
israr edecek olurlarsa Nan-· 

kin hukiimetlnln müdahale 
mecburiyetinde kalacağını 

ve neticenin bir harbe va
racaimı, diğer taraftan 

mücrim ukerlerin tecziyesi 
ve yahut buna mümail 

Nankln hükumetinin kabul 
edebileceği taleplerde bulu 

nacak olurlarsa bu itin bü 
yük bir zarar tevlid etme· 

den kapanabileceğini, t ik 
teklın Japon orduıu içindeki 
müfritler tarafından hara· 

retle terviç edileceğini, ikin· 
el teklin. bu kadar ince ha · 

zırlıktan sonra belki de bir 
ıukutu hayal olacağını, fa· 

kat buna mukabil ıtatüko 

yu mu haf aza edeceğini, 

yalnız bu takdirde Nankin 
hükumetinin bu fırnttan is · 
Uf ade ederek ıimali Çın de 

kaybetmit olduğu otoriteyi 
yeniden e 1lne geçirmeğe 

kalkmasının muhtemel ol
duğunu, fakat Çın hükumeti 

bu hevese kapılmazsa her 
halde kendlıi için daha ha
yırla olacafıoı herhalde Ch· 

ianb KayŞekin bir rlcate 
daha tahammülü olmadığını 

çünkü bu ıuretle bütün Is 
tlnadkahı olan milli ltttha · 
dın aaraılacağıoı . aklı ıelt 

mln de gösterdiği veçhlle 
Çinin habl mümkün olabil · 
dtği kadar tehir etmek ıu

r~ttyle pek çok ıey kazana· 
bileceğini kaydediyor ve di· 

yor ki: 

Au vaziyet kartııında ıe· 

neral Chiang - Kay - Şekln 

tutacağı yol mühim preo · 

siplerden feda karlık el me 
mek ıartiyle Japon milite 

riıtlerinin çekil meıini lemin 
edecek en kolay çareye bat· 

vurmaktır . Ümit edtllr ki 
Japonlar da bu ıuretle he 
men askeri lutaların hudu 
da ıevk etmenin manaaızlı 

ğını anlarlar mamafih eğer 
imkan11z taleplerde israr 
ederek harbe sebebiyet ve· 
recek olurlana kendi kaba 

hatleri olacaktır . Eğer bu 
kriz Japonya, ıadece tehdıt 
va11t811 ile Çini ellerine ge· 
çlremlyeceklerlni öğretebilir 
ae faidelt bir hizmet . gör 
müı olacaktır . 

c 11 iLil~iZlt>ICl~t HABERLER 11 J 
Dr.Chi-Pan Profesör Hirsch Şeh
Adh ~in sıhhat dairesi mü

dürü şehrimize geliyor 
Çin hükumeti ııhhtye 

nazareti sıhhat daireai mü· 
dürü Doktor Chi Pan mem 
leketimlzln aıhhi tetkilatı 

ve tatbikatı hakkında tet 
kıklerde bulunmak üzere aı

hhat vekaleti neıriyat ıubeıi 
mütehaasm Dotkor B. Rem 
zl (;önencln refakatile bir 
tetkik ıeyahah yapacak ve 
bu arada ıehrlmlze de ae · 
lerek hHtahane, aıhhlye da· 
lreıi, doğum ve çocuk ba · 
lumevl, dlıpanıer, aıtma mii-, 
cadele teıkilitı ve difer 11h 1 

hat ve kültür müe11eaelertn 1 

de tetkiklerde bulunacaktır. 1 

3 Yaşında 
Bir çocuğu öldürdüler 

Biiadı -
cın Ku 

yuma
halleıin 

de otu 
ranmu 
allim B. 
N!lflzln 

3 yatla 
r ı n da 
l l t e r 

o 
1 

. _, -

adındaki 

çocuğu 

bir aün 
M. U. Haşnw · 
avlni B Hilmi Çil 

önce kasaba cıvarmda kanlar 
içinde ölü olarak bulunmuı· 
tur. 

Yaka derhal jandarmaya 
ve müddeiumumiliğe bil. 
dlrilmtıtir. 

Hadlaeye el koyan müd · 
deiumumi baımuavlni B. 
Hilmi Çil dün Btğadıca git
mittir. Çocuğun ne ıuretle 
ve kimin tarafından öldü· 
rüldüğü hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. Yavrunun bir 
cinayete kurban gittiği zan
edllmektedir. 

~-
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i_f- HA o Y o ~I 
31 Temmuz Cumartesi 

Öğle Neşriyatı: 
12,31l: Plakla Türk muıı· 

kili, 12.50: Havadis . 13,05: 
muhtelif plak ne~riyatı. 

14: Son. 

Akşam Neşriyatı : 

18,30: Plakla danı muıl· 
kisi. 19.30 Konferaanı : Dr 
Salim Ahmet (Güneı vur· 
ması ve aıcak çarpma11). 20 

Cemal Kamil ve arkadaıla 

n tarafından Türk muıtkfli I 
ve halk tarkıları 20,30: 1 

Ômer Rin tarafından Arap-
1 

Çil ıöylev. 20,45 Belma ve 
1 

l\rkadaıları tarafından Türk 
musikisi ve halk tarkıları, 

( Saat ayarı ) . 21 15: Or 
kestra 22, 15: Ajans ve bor· 
sa haberleri ve t rteıi günün 
proğramı, 22.30: Plakla so· 
lolar, opera ve operet par · 
alan 23.00: Son. 

rimizde Tetkiklerde 
Bulundu .. 

Sı~hat ve kültür müesseselerinde tetkiklerde bulunın 
profesör, yapıran işlerin şehrimizin imar ve intişıfı 
ba~ımmdan mühim birer imiC olduğunu söylemiştir. 
Tıp Fakültesi hıfz1111hha 

Profeaörü B. Hlrach, ()oçen
di Doktor 8 . Muhittin Kü· 
tabyadan ıehrlml~e gelmıı 

lerdir. 
Memleketin 11hhl duru 

munu yakından görmek üz 
ere S ı h h a t M ü d ü r ü 

Doktor B. Muhlis Suner tara· 
f ından Vali, Belediye, Has
tahane, Doğumevl, Atatürk 
parkı ılnema, Halkevl, Ta· 
yyare Kurumu binası, Şehir
kul6bü, yeni hükCımet bt 
nası, elek trlk san 
trah, muallim mektebi, 
ziraat bllhçeıi , aygır depoıu, 

ıular gezdlrllmiı ve bura 
larda kendilerine Sıhhat Mü 

dürü tarafından lbım -

gelen izahıııt verllmittlr. eun
dan ıonra yapılan ve yapı 

lacak olan ioler kendilerine 
a nlatılmııtır . 

Profeaör 8. Hirsch tehri 
mizde gördüğü ııhhi duru · 
mun ve bu müe11eıelerdeki 
terakki ve intizamdan dola 
yı mükerreren memnuniyet 
lerlni izhar etmttler ve bu 
itlerin yapılmHında değerli 

çalıımalarını eıirgemiyen Va· 
llmfz B Ethem Aykuta 
teıekkürlerlni ve Belediye 

delerin, rnkakların, dükkiO' 
ların ııhhf durumundan •e 
ıördüfü intizamdan "e 
yapılan •ılerdeıo. ıezdlfi dl· 
fer vilayetler tçlnde. beP'" 

tinden ziyade bılha11a ıe\ı 
rlmizln vezlyetl ııhhlyeıiode 
f lerl hamlelerden çok ,.,,..,. 

te· nun kaldıklarını, dailJJa 
rakklye ve tekamüle dol'11 

gltufint töylemlılerdır . 

Profeıör B. Hine h ve 

Doçendf Doktor B. Muhfl 

ttn dün Edremtde ve ~'; 
valığa aitmek üzere ıeh' . 
mizden a yrılmıılardır. ,.,. 

Profesör Edremit ve ~· 
valakta da birer 1ıün kald~hl 
tan ve oraların da ııı 

durumları üzer inde tetkl~ 
lerde bulunduktan so0''' 

b•'' memleketimizin diğer lı· 

vilayetleri olan Manfıa .. 
1
, 

mir. Aydın, Muğla, DetJIJ 
1 

Burdur, ve lıpart•.~ . 
gidecek ve bu tetkik ,e~e · 
bati Antalyaya kadar 
vam edecektir. 11 

Profeıör, Maarif Vekil~" 
tarafından memlekeU011

J 
et· 

11hhi durumunu tetkik 
11 

mefe memur edılmif b
0111 

1 tlt' 
maktadır. Bu aeyıaha bl' 
hakkındaki inUbaatıo• bil 

nuniyetlerlni bildlrmiılerdir. rapor halinde Vekalete 
Reili B. Naci Kodanaza mem-

Profuör tehrlmlzde cad- direrektir. _/ 

Mektepten Düğifinlerde 
Yapılan 

Ote~eri çalan a~ım ya~ılan~ı Masraflar .• 
Dinkçiler mahalleıinde 

oturan ve lisede 
makhğı yapan 

,ı 

Dahiliye Vekaleti \lııırdt 
aıçı ya- 1111 

Emin oğlu lere yaptlğı bir talfl 1,ı 
• meni i1rafat kanuounuP ,Jt 

Necmettinln muhtelif zaman· bik edllmedfil. düiil"'' •' 
larda mektepten erzak ve k 111 

yine eıkhl albi blrço ,~ 
eoya çalarak evine götürdü . dt ıle' 

raflar yapıldığı bil r ,ı• 
ğü maktep idareıl tara . idare amirlerinin bu hıJ'~ ,, 
fından ihbar edılmtş ve Nec azami dikkat etmeleriP 

11 
metlinin evinde yapılan bu gibi hallerde derb•1 afllf 
aramaôa bir ıandık içinde klbat yapmalarını btld1' 

mektebe ait 150 kalıp ıa 

bunla 15 ta bak bulunarak 

alınmıf ve ıuçlu hakkında 

tahkikata batlanmııtır . Nec -

mettln suçunu itiraf etmlttir. 

Bir Yangın 
Baflangıcı ... 

Dün 1aat 15 ıırala -
rmda Aygören mahal 

lesinde oturan T•pu 
Müdürü B Tahainin evinde 
hizmetçi Alı Osman kızı 

Eminenin ütü küllerini aoka 
ğa • döktüğü sırada külJer 
içinde bulunan kıvılcımların 

pervaz tahtalarının aruına 

girerek yangın bat 1angıcı 

görülmüı ve derhal yettıile 
rek söndürülmüıtür. 

tir. 

Bir 
öğretmenitı 

ölümü.. ~ıı' 
tl~o J 

Şehrimiz KayabeY ~" 
öğretmenlerinden BaY•"e,ııı 
vlye bir ameliyat petlC 

de lstanbulda.ölrnit tor· 

~· 

idmanbirliüi başkanlı!~~ 
Bugün saat 17 del tt''1 

cek müsamerenin ro 1;~•
11 

atı yapılacağından. ~&Jıo"' 
olan arkadatların ,ıc' 

tle gelmeri ehemmıye 

olunur. ~oF 
H. ı . n. ~t1;ıtoş 
Dr. Kamil se 



n 

,~ı 

K'adın 
Satan 
n . 
evecı .. 

lnıı ılizce The People ga 
~tteıinde okunduğuna göre 
ranaanın Tuluz ıehrln 

de lhndiye kadar 2000 be-
Yaz k k l b ız açırıp satmıı o an 
kir tebeke yakanmııtır. Bu 
•zların ekserisi lngllizdi . 

Bunlar çiçek ticareti yap· 
~aktaymıı gibi görünüyor· 

1•rdı; ve tifrell muhabere 
erinde de hep çiçekt~n bah· 
•edıvorlardı. 

1 
Son defa bu tebekelerin 

' e l ıeçmestne sebep o an 

bır telrraftır. Telırafta "iki 

:(il aonceıt" ııönderlyorum, 
1Ye Yaııhydı . Yapılan tah 

kik b at ve tetktkattan ıonra, 
I u iki .. ,nı ıonceıJ,. nin iki 
0tlltı kızı olduiu anlatıl · 
lrlııtır. 

Şebekenin reiıl lbnl Az· 

'' adlı eıkı bir CezalrU de· 
"'ecıdır . 

- ........ ....-.--

Garip 
Bir 
,.,rıhakeme. 

A.ı 
l'tıe~ rnanyada karısmmm 

luplarnn açan bir koca 
h 
c 111•hkeme 50 mark para 
eı,,, verdi 

d
l\1ektubun 11rrma hürmet 

' tıı c r. Almanyada, yalnız 
eı, 

l f muhakemeleri ve vergi 
' tı 1 ak 1 erı eınıuıoda mektup 

Aıt\ı"'bllir. Hunun dıımda 
11 'ban ceza kanununun 299 

ncu au tnaddesl hüküm sürer. 

k, "'•ddeye göre, her kim 
"dı,, 

ltı 
1 

ile aid olmıyan bir 
'O\lub 

'ç u salahiyeti olmadan 

hı:'~a, Ceza görür. Evlilik 
"er lr imtiyaz ve ıalihlyet 

lrleı. 

~ilek· 
'I •rn evlilikten kuvvet 
''•k k tı 1 a.r111nın mektupları 
'çıp 

~ac okumakta ısrar eden 
'h ti'-'d 1 •iman mahkemesi, 
ll 11t b 

tılld • lr ihtar mahlye 
~ ol 

~,t lllllk üzere uf ak bir 
' Ce ~ vermfttlr . 

Denizlerdeki 
Servetler. 

Çölde kum, Okyanuıt dal
ga, bize tabiatın büyük ku 
dretlnl gösteren ikt mefhum 
dur. Fakat, kürreyi kapla 
yan denizlerde havıalanın 

alamayacağı derecede muaz 
zam ıervetlerin gizlendiğini 

lnıan öğrenince, bu kuvvet 
ve kudret daha bariz bir 
ıekil almaktadır 

Wflmtngton civarında bu 
lunan bir tecrübe enstitüsü, 
deniz ıuyunu iyiden iyiye 
tetk•k ve tahlil ettikten son 
ra, tabletın en büyük ham · 
madde deposunu deniz ıu· 

yunun teıkıl ettifi netiçeıl 

ne varmııtar. 
Deniz ıuyunda. kolayca 

elde edilen tuz ve mağnez · 
yumdan baıka, daha birçok 
yüksek deferde ıervetler 

gizlidir 

Şimdilik deniz suyundan 

Brom istihsal edilmektedir. 
Son üç yıl içinde 7.559,680 
ton deniz ıuyu analiz edile
rek lıtlhıal edilen maddele 
rln endüıtriye sevkedildlil 
göz önünde tutulacak olursa, 
sadece tecrübe tle vakit ae 
çirilmediii anlaıılır . Bu ka 
dar su tle 70 metre derin 
liğinde ve üç kilometre mu 
rabbamda bir göl meydana 
getirmek mümkün olduiu 
gibi ' bu su, üçyüz milyon 
türk ltraaı değerindedir Tah 
lil edılmiı olcln sudan, altın, 
gümüı , bakır, demir, alüm 
inyum, ka lilorid ve i)·ot, is· 
tlhsal edilmtıtir. Yedi buçuk 
milyon ton deniz suyundan 
130 kılo altın elde edilmit 
tir . Bu böyle olmakla bera 
ber, deniz suyundan maden 

• istlhaalt henüz rantabl de 
ğtldir . Çünkü, çok daha uc 
uza istihsal etmek mümkün· 
dür 

fakat, buna rağmen, bu 
itlerin erbabı gözlerini de 
nlzlere çeviımittlr. Birçok 
fabrikalar, masrafı insan ma 
klneler kurmağa çahııyorlar. 

1 Nitekim bu deniz suyu itiY · 
le alakalı olmak üzere, ge
çenlerde, her biri dakikada 
548.000 ton ıu çeken iki tu 
lumba tnıa edılmiıtır. 

Suyu saniyede 32 kilo 

metre süratle sevkettlklerine 
ııöre, bu iki tulumba btle 

l(J 
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..... 

)'~ı,:eıabete havadis .• Ne 

~:••il. E.l· Hu Nezahet na "ll fıtı 1 •n aivurlariyle ıa 
lıitı 1 rdeyıp durma . Sonra 

~~ttı.. kafanı katranlarda 
ltı .. ttn k 

'-' b •zanında kayna · 
....... '· 

'~ll"> ~'Yn ... ep ne yapıyor 

eski rengini buldukça sevi · 
niyorum . Ona tapki bir kar 
deı gibi muamele ediyoruz . 
Zavallı kız iyiliklerimizin 
kar111ında ezıliyor, küçülü-
yor, nasıl teıekkür edeceğini 
bilemiyor .. Ktmse~izlik, ana-
11zhk, b1t buızlık meğer o 
kadar acımıı ki. . Ben bu 
halde olsAydını acaba ne 
yapardım, ay.. Allah (fÖS· 

termeıin.. Hiç .. Bir dakika 
yaııyamaz, ölürdüm. 

Ona da it bulduk .. Kom 
ıu kötklerln lıJrkaç tenbel 
çocukları var .. Onlara ders 

rol{g1I 

Bu da Bır 
istatistik 

Bir Amerikanın lstatiıtlk 

çisi, ıeçenlerde bir raporda 
bütün dünyanın yıpranma 

neticesinde neler ziyan etti· 
flni izah etmektedir. 

Mesela, dünyada mevcut 
demiryollarında, lt1iyen lo· 
komotifler yılda 250 bin ton 
çelik yıpratmaktadırlar . Ay· 
akabı köselesi de çok yıp 

ranmaktadır. Bu istatistlje 
göre. her yıl yollarda yıp

ranıp toz halini alan köse · 
lenin nakline sekiz tane Tr· 
ansatlanUjln yetmiyeceği 

anlaıılmaktadır. 
800 milyon kitinin ayak . 

kabı taııdığı tahmin 
edilmektedir Fakat en bü
yük yıpratıcı otomobildir. 
Otomobiller kadar yolları 
bozan ve dolayıslyle yıprlltan 

hiç bir ıey yoktur. 
---'llGı== 

Havadan 
Yağan 
Balıklar. 

Kanada hükumeti , mem
leketin timalindeki balıksız 

göllere tayyare ile balak 
serpmektedir. 

Türlü cinsten balıkları göl
lere serpmek için, hükumet, 
üç motörlü dört tane büyük 
tayyare kullanmaktadır. Bu 
acalp görünen çareye bat 
vurulmasının ıebebi de, bir 
kısmının ağırlıkları bir bu 
çuk kiloyu bulan balıkların 
göllere nakillerintn çok zah 
metli oluıundan il~ri gel· 
mektedir. 

Halbuki, timdi, tayyare 
gölün üstünde gayet alçak· 
tan uçarak gövdesindeki ka · 
pakları açmakta ve balıklar· 
da su dolu depolardan göle 
dökülmektedir. 

Unlar 
Komprime 
Haline 
Sokuluyor. 

Avrupa devletlerinin ıillh · 
lanma humması, harpta kul
lanabilecek ihtira ve keıtf 

lerin aaymm çok yükseltti. 

Geçenlerde, M. Cabe ve 
R. P. Smlth adında iki in-

gilız , harp bakanhğına mü· 

racaat ederek, zahire ve unu 

a1tl hacimlerini on kat kü 
çülterek kalıp haline sokan 

bir ihtiraı satmak teklif inde 
buluomuıtur . 

Tam ve lezzetinden 
bir ıey kaybetmeden 

hiç 
uzun 

müddet muhafaza edilen bu 
kalablar, su ve ıt,tten bg 
zulmadıkları gibi , Üzerlerine 
kaplanan ince bir balmumu 

tabakaatyle ıehlrll aaza kar · 
ıı da dayanıklıdır Eter pra 

tik oldufu gerçekleıirae , 

harpta bu ihtira sayesinde 
askeri kıtaların iaıesi çok 
kolaylaımıı olacaktır. 

Vapurculuk ta bu ihtira 
ile çok yakından alakalan· 
maktadır Çünkl, bu suretle, 
yalnız zahire taıınırken va · 
purların ambarlarında vukua 
ıelen ittiallerin önüne geçil 
miı olmıyaca '< aynı zaman 
da zahirelerln sudan bozul-
mak korkusu kalmıyacaktar . 

ilan 
Nahiye adının Sa vaıtepe 

ye ~evrilmesi dolayiaiyle 
Kooperatifimizin adı da (Gire· 
sundan) (Savaıtepeye) çev· 
rıldlği ve bundan böyle bu 

3 SAYFA: 

Belediye Riyasetinden: 
Çay dereıi; timendifer köprüıünden itıbaıen belEdiye 

köprüsüne kadar 1150 metrelik ve tahminen alta bin lira 
hk miktarı mevcut tipine ve keşfine göre dörder yüz met
relik kısım kHım yaptırılmak üzere münal<uaya çıkarıl 
mıftır Münakasa müddeti 13 Ağustos 937 tarihine kadar 
15 gündür. lhaleıi 13 Ağustoı 937 cuma günü saat 16 da 
belediye encümeninde yapılacaktır 

Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarını belediyeye yatırmıı 

olmaları lazımdır. 
Daha fazla malumat iıteyenlerin belediyeye müracaatlara 

ilan olunur. 1 - 4 

Bahkesir icra Memurluğundan: 
8ahkh Köyünden Eyup 

kızı Ayteye borçlu ayni kö
yden Hüıeyin oğlu Haıanın 
borcunun temini istif ası için 
Balıklı köyünde vaki ve do
fusu evvelce azmak iken 
timdi harman yeri poyrazı 

evvelce kara ııözlü otlu Mu· 
stafa iken timdi Çakır Ha· 
san otlu Mehmet ve kel 
Hasan ve Karaıöz oilu Me 
cit ve batı11 Uzun Alt oilu 
iken ıtmdl Köae oflu İdrlı 
tarla ve hane havlusu ve 
kıamen Horoz oğlu İsmail 
bağı ve kıbleıi kısmen yol 
ve kıımen şahsene kızı Ay 
ıeye ayrılan mahal ile mah 
dut lki ahıap oda ve bir 
miktar havluda acı sulu bir 
kuyu karıısnıda taıdan ya 
pılmıt ahır ve samanlık ve 
ön kısmında tahminen 12 
dönüm ve ayrıca 1815 bek 
tar mikdarında bahçe yeri 
ve bu bahçe içinde büyük 
bir kuyuyu llavi sebze bağ· 
çesini havi mahalden poyra 
zı bahçeyi teıkll eden yer 
ve kıblesi yol ve gün doğu 
su bahçe ve k11men yol ba 
tıs111 A yteye ayrılmıt olan 
mahal borçluya mesken ola· 
rak ayrılarak geri kalan ve 
halen doğusu evvelce tapu 
ca azmak iken timdi köy 
harman yeri ve poyrazı ta 
puca evvelce Karagöz oğlu 

ık artırma ile paraya çevri 
lecekUr. Almak istlyenlerin 

birinci artırma günü olarak 
tayin edilen 2 9 937 tarihi. 
ne tesadüf eden Perıembe 

iÜnÜ ıaat 16 da satılıfa çı· 
karılan iayrl menkulün mu 
hammen kıymetinin yüzde 
yedi buçuk nlıbetlndeki pey 

akçasJle birlikte Balıkesir ic· 
ra dairesine eelmelerl ve o 

gOn konulan pey muham• 

men kıymetinin yüzde yet
miı beıfni bulmadıaı takdir· 

de son artıranın taahhüdü 
baki kalmak tartile artırma 

15 gün daha temdit edllece · 

ği yani 17 9 937 tarihine 

teıadüf eden Cuma günü ay
ni ıaatte baılıyacaiı ve o 
gün en çok artırana ihale 

edileceii ve bu b:sbda yazı· 

lan ıartnamenin herkes tara· 

fından görebilmek azere İc· 

ra dairesinde açık bulundu

rulmakta olduğu ve ipotek 

sahibi alacaklılarla diğer al

akadarların gayri menkul 
üzerindeki hakları hususile 
faiz ve masarıfa dair olan 

iddialarını evrakı müsbitele· 
rile birlikte 20 ııün içinde 

İcra dairesine btldirmeleri 

aksi takdirde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satıt birer uf ak umat harikaııdır 

Düıününüz ki , bu süratle 
hareket edildiği takdirde ko· :• 

isimle anılacağı ılin olunur 
289 No: lu Savattepe 
Tarım Kredi Koope· 

ratifi idare Heyeti 

TÜRK DİLi 

Mustafa ıimdı çakır Hasan 
"\ oğlu Mebmet ve kel fluan 

1 ve karagöz oğlu Mecit ba 

tm uzun Alı oğlu iken tim 
dl köse otlu İdris ve oğlu 
Hasan ve kıblesi borçlu Ha· 
sana ayrılan hane ve arsa 
ile çevrili ve içinde bir bağ · 

çe ekilmit ve geri kalan kıa· 
mı sebze ve tarla halinde ve 
tahminen 12 dönün-ı J 815 
hektar miktarındaki mahal 

bedelinin paylaımasından 

hariç kalacakları ve artır-

ca Üstüva hattını, yirmi da· ! 
kıkada dolaşmak kabildir. 1 Pazartesinden baıka her 

Yedi buçuk mil} on deniz gün çıkar . Siyasal gazete .. 

suyundan ayrıca, 4 ton gü Yıllığı: • 800 Kurut 
müt. J60 ton aleminyom 377 Altı Ayhğı:400 
ton bakır ve bu kadar de Saym: 3 " 
ğerde de demir istihsal edil Günü geçmit sayılar 25 
mtıttr . Almanya gibi ham• 1 kuruıtur . 

maddeye ihtiyacı olan memle · ti ADRES: 
ket kimbilir ne kadar ıevini 1J BALIKESiR TÜRKDİLİ 
yorlar. 

YAZAN: Halil Bedi fzral 

veriyor .. Hikmet ilkin buna 
razı olmadı . Kıyametleri 
kopardı.. fakat Zehra Is 
rar edince yelkenler suya 
indi. 

Hikmet sarasına getlripte 
bir türlü açılamıyor .. Fikret 
o geceden sonra ortadan 
kayboldu . Anadoluya geç· 
ti .. Artık ıavaı bitiyor .. As 
kerlerimiz nerdeyıe- lzmire 
glreceklermit·· 

Bayanın da vazifesi sona 
erdi demektir .. Fakat ne 
yalan söyliyeyim, Hikmet 
anlattı .. Bir hayli ölüm teh-

~ .. -;;;;;;::;;==:::::~ ~ - ____ ,, 
ilkesi geçirmit 

Zeynep f lkretle Zebranın 
düğünlerini aavaıtan sonra 
yaptırmak istiyor .. Baıımıza 

bayağı kaynana !<.esi idi.. 
Hoı, ben de buna taraf ta
rım . . 

Zehra düne kadar fikretl 
unutmamıı gibiydi Fakat 
akıam bir liste elimize ge · 
çlrdik ... 

Şehitler 11raaında Fıkretln 

adını okuyunca son hıçkırık· 

lar da sona erdi.. Her ikisi 
de kurtuldu . . 

Ben olmadığım zaman 
Zehrayi Süadın kız kardeıl 
Süheyla oyalıyor.. Onunla 
sıkı fıkı dost oldular . Birçok 
ıeceler Süheyla bizde kalı
yor .. Geçenlerde Süheylanın 
ağzını yokladım. Zehra bi
riktirdiği paralarla F ıkretln 
annesine el altından ııizli 
gizli yardım ediyormuı .. 

lıte olanların hepsini an· 
tattım. . Düğünümüzde ar 
tık bulunursun değil ml? .. 
Geçen aün Tımürkln ytne 
geldi .. ilanı bir Müzlslyen 

lin dört hiuede 3 hiueıi aç 

vardı . Arasıra onlara gider 
dik . ltte onunla nişanlanı 
yormut . Artık herıeyi an 
!adın değil mi? Hayat . 
Oh . Hem acı , hem çok tat 
h . Nezahet.. Fakat ömrü 
bahar, hep bahar olana . 

Senden uzun, çok uzun 
mektuplar beklerim .. Artık 
Bedia ablanı affediyorsun 
deği l mi? . Eyvah.. Zehra 
ve Hikmet geliyorlar. Göz 
ferinden, yanaklarından saç 
larından ,, 

Bedianın mektubu yarıda 
kalmııta .. 

- Aıkolsun , kardeıim .. , 
Bizi böyle yalnız mı bıra· 

kacaktın?. 

- O kadar daldım kl 
Zehra .. Mektup yazıyordum .. 
Hıkmet söze karıııyor: 

Sana, Zehra ile bera
ber büyük bir ceza hazırla · 

dık O Zeynep de buraday 
mıf · 

Zeynep. her ıklsini de 
selamladıkhln ıonra Bedia· 
nın mektup!arını zarfa yer· 
leıtirmeğe baıladı .. 

madan dolma rüsumu 
dellaliyenin mütteriye 

ait olacafı aibi bu gayri 

menkulun dörtte 3 ünün 3 
senelik müterakim veraisi 

varsa tercihan aatıı bedeli 

nden bu verginin ödeneceği 
ve artırma günü gelmiyen

lerln almaktan vazgeçmiı 
ıayılacakları i len olunur 

- Bu kadar çabuk top· 
lanmanıza bakılırsa yazıları· 

nız her halde bizden saklı .. 

- Şey .. Nezahete yazıyor · 

dum .. Zehracığım . Hıkmet 
tımarık çocuklar glbiy· 

di: 

- Öyle iıe biz de oku 

yacağız .. Senin yazıların 

güzeldir Bedia . Daha sonra 

Zebranın can sıkmtm da gl

deri lmit olur. Dinlenin de
ğil mi Zehra •. 

- Hay. Hay. 

Bedlanın rengi birdenbire 

değiıti .. Müıl..ül bir vaziyette 

kalmııtı .. Tam bu ıırada 
Zeynep imdadına yetiıti: 

- Af buyurun dedi Ger· 

çi sizden saklı h içbir ıeylm 

yok ama, bazı hususi ha· 

yatımı, maceralarımı Neza · 
bete yazdım. . Zehra hafif 

gü!ümıedl: 

Mektuplar ıtzin miy-
dı? .. 

SÜRÜYOR.-
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Cinsi 

Kuru çayır 

Yulaf 

1 

Azami 
mlkdarı 

olu 30000kilo 

27000 
" 

• d 1 n: 
Rayiç Muvakkat 
bedeli teminatı 

K. S. L. K 
3 50 75 00 
4 50 sı 00 

Halıkeslr Aygır deposundaki damızlık hayvanların 1 

bir yıllık ihtiyaçlarından olan yukarıda cinsi, azami mik 

darı, rayıç bedelı ve muvakkat teminatları yazılı iki i<a· 

lem erzak 22 7 937 tarihinden itıbart>n onbeı ~ün müd 
detle açık, eksiltmeye çıkarılmıştır 

2 İhale 12 ·Ağustos 937 tarıhıne rastlıyan perşembe 
günü saat on beşde Vılay«:t makamında teşekkül edecek 
Encümen huzurunda eksiltmesi yapılacaktır 

3 İsteklil r yukarda yazılı muayyen vaktinde yüz 
de ; .5 nisbetınde muvakkat teminatlarını malsandı~ıua 

yatırdıklarına daır makbuzlarile birlil<de encümene ve bu 
hususda mıılümat almak ve şartnameyi görmek iıstiyenle 
rin daha evvel Encümen kalemine müracaat etme Pri ilan 

olunur. 4 ı 297 

TURKDILI 

rlh nde Oda ya verdıği istı 

dası üzerine Oda heyehnın 

13 2 937 tdrlhli içtimeında 

istidası tarihinden itibaren 
terkini kaydına, lstldaıında 
ki dilekleri veçhi le 15· 1 ·937 
tarihinden itibaren biraderi 
İbrahim ile t~ıçilllerine ka 

rar verilmıı aynı mağazayi 

ikametgahı ticari ıttihaz 

ederek demir ve tnıaat mal· 
zemeıi ticaretile iıtiga l et 

tiklerini beyan eden Ahmet 
ve lbrahlm Cumalının ün 
vaoı ticareti (Ahmet ve lb 
rahim Cumalı) olarak teıçil 
edildikleri gibi bu ünvanın 

imza ıekillerJ de Tükrçe el 
yaz11lle (Ahmet Cumalı, İb 
rahim) Cumalı olarak ticaret 
kanununun 42 inci madde· 

~~ ~ mı ~ ~ ~ ~ ~ mı ~ m ~ mı ~ ~ ~ ~ ~• 
~ i 

:sağlığını Korumak istiyen: 
Sayın Halkımıza: 111 

fiil Şıf a hassa· liJ 
ları her taraf 

mı ta ün aalmıt 
ffiJ olan methur 

Balakesir (DAG 
ffi) ILICASI) iıle- 1 

meğe baıladı. 

mı Slllart u e 
kum banyolu 

lill rı müzmin ro-
~ malizmaya, 

siyatik, böb 
ffi) rtk, kum, ve 

ralıim hasla-
mJ /ı ki arı na son 

derece nafi ol 
ifil dur/u Sıhhiye· 

r::'I 
&:.:' 

l'ekdlelinln raportle mıısadcloAtır. il 
ffi) Vilayet, ve kaza yolları çok gü:rel yapıldığından llıcaya araba, otomobil gibi 

mJ seri vasıtalarla ehven fiatla gidip gelmek kolayleımııtır. ıPJ 
Otomobil için Sabriağa hanında B. Zülfıkara müracaat edilir. Bununla 

mJ beraber halkımızın sağlığına hizmet etm .. k dütünceıile fiatlarda da ehemmiyetli 111 
tenzilat yapılmııtır. 

mı Kaç defa banyo yapar~a ~·apsın ) irnıi dört s~~llt' lıir kişi içiıı 125) . 
mı kuruştur, On ~·aşma kadar çocuktardnn para alınnıaz. IJ 
ml On giiııdt·11 fazla ~afaPallarda a~ l'H'H ~ iizde ~ irn i terızihit yapılır. 1 

lstiycıılere kar)ola \' C~'a yatak verilir·. 111 

mı Teşrif edecek müşterilerımızın hertürlü i tı ahatleri temin 
r!iJedildiğini ve sayın halkımızın //Jcamızda sağhk lannı k azarıa- li1 
mı caklannı arzederim. -

r,ı:, 

~ il r,ı:, 

~ 
r,ı:, 

~ 
r,ı:, 

1.:.:1 

DAG ILICASı MÜSTECll\i 

____ .....,/_ 

1 
1 
1 
! 
1 
1 

Türkiye plyaaaıında y~kıek mevk~ kezanmıf ol•" 1 
dünyırnın en mtıhur { [~il MA ROT ) Kalbur fabrl 

kasının mamulatı olan kalburlarından 4-5 ve 6 nurl' •• 
ralı bütün ve iki parçalı bü} ük hanlath makırıelt' 
licarelhanemize ge mittir. 

İstanbul Piyasasından yüzde yir"' 
mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla satıl' 
maktadır. 

Bu Bir rirsat!Jr. Bu F1rsat Her Z8' 

mnn Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmefl· J 
cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 1 

AHMET ve IBRAHIM CUMAL~ . {lı~ 

Belediye Riyasetinden:; 
iktisat Vekaletinden bildirilen stok çimento fiatlarına ttlf•itli• 

Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, f pşll 1 
Malzemesi l'c Uençbcr A.le'1,rl 

Altm Salım Yeri 

·····~·8!-~~ •••• göre Balıkesirde bir torba portlant çimento fıatı ) 2~ ,50 
ve Usper çimento fıatı 137 kuruş 25 aantim olarak teıbit 

edtlmiıtır. Satıf muamelelerinin buoa göre yapılması ve 
fazla aalıt yapımlar hakkında takıbat yapılacağı ılan olu 
nur 

.. . . . . . ·~ 

[IJ S~m~ Li~yit Kö.mÜrD ~ 
____________ ı_-_ı_-_3_0_3_ 1\1 Depoziterleri ı 

elediye Riyasetinde : t:==f-l~ni S~ğ/Jkçı=- II~met :Seyrg~~ 
A t a t ü r k pukı için l 50 dane kanepe alınacaktır. 

13 - 8 · 937 cuma günü saat 16 da belediye encümenin
de ihalesi yapılmak üzere 15 gün müddetle münakasaya 
çıkarı lmı§tır 

Belediye ke~fi 712,5 lira olup yüzde yedi buçuk de 
po~ito yatırılacaktır. Taliplerin ve fazla malümat almak 
istlyenlerln belediyeye mÜ-l"acaatları ilan olunur 
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ivesi veHatyazmanı: Balıkesir ıaylavı H. KA~ 
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