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Mussoli i Dü Roma-
ya Geldi.. 

Duçe, Hitleri Telgrafla Roma
y a Davet Etti .. 

Roma, 1 (A.A.) - Mus 
10lıni diin akıam Romaya 

' 9 det etmlıtir. 

sosyalizm, gerek parti sıfahle, 
gerek devlet sıfatile, geniı· 
lemeyi güden bir proğrama 
malik değildir .. Fakat bun Mu11<'lfni Avusturya hu 

dudunu geçerken Hitlere bir ların temıil ettıklerl yeni 

telgraf göndererek kendi Avrupa, eski Avrupadan 
•ltıt ltalyaya davet etmiıtlr. hüınünlyet ve anlayaı ille· 

Roma, 1 (A.A ) - Mus mektedlr. Sonuna. kadar 
'0lınt - Hitler görlımelerln · birleıtk bulunan İtalya ve 
~en bahseden Gtornale d'Jta Almanya, milletler araaında 
la diyor ki: ıulh ve bolıevizme kartı 
"lkı büyük millet, birlik· müc.ıdele lıtemektedfr ltal 

te, bitün dünyaya hitap ya ve Almanya, sözlerini 
etlllltlerdir. Bugün en esaslı ıöylemiılerdir. Söz ,11ra11 
"-eıele, eski Avrupa ile ye- şimdi dlğerlerindedir . Bekli 
ili Ayrupa araıında bir mu- yoruz.,. 

~ .. ~~ .. ~~~., 
~ Mussolini, Hitleri Romaya ı 
' Davet Etti.. ~ 
...... ~"Jt.-~~"lt--~"lt-~~ ... ~..& 
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Hariciy 
Vekilimiz istan~ula geldi 

Ankara, 1 (A.A) - Hart · 
clye Vekilimiz Tevfik Rüıtü 
A.raa bu sabah İstanbula gel · 
mtıttr. 

Fi istin 
Yüksek Arap komitesinin 

resmiyeti kaldınldı 
Kudüs, l (A.A) - FHts· 

tinde Yükıek Arap komitesi 
hükümet memurları tarafın 
dan gayri kanuni bir cemiyet 
olarak ilin edtlmlı ve arala· 
rında Haltdi de dahil olmak 
üzere bir çok azası nefedd· 
mek üzere tevkif edıl · 
mil erdir. 

Balıkesir Bir ültür Yuvasına Daha Kavuştu 

Köy be Ok lu Açı dı .. 
Valimiz Açılma Töreninde Talebeye Şu Sözlerle Hitap Ettiler: 

«Yütsek Sı~~iya Ye~aletınin çok verimli ~ir eseri olan bu mekte~in ilk defa olarak 
Bahkesirde açılması ifti~ara değen, Balıkısirin şansma delalet eden biı ~adise~ir .» 

Sthhat ve içtimai Muave 
net Vekaleti liöylere k11a 

bir zamanda ebe yetlıtirme· 
yi beı ıenelik proğramı içi 
ne almııtır 

Proğramıo bu kıamının 

tatbıklne bu yıldan itibaren, 
ıehrimlze ilk defa olarak 
bir köy ebe okulu açmak 
surettle baı1andığını yazmıı· 
tık. Bu okul dünden ttlba
ren valimiz tarafından açı
larak derslere baılamııtır . 

Açılma merasiminde vah 
mlz 8. Ethem Aykutla bir 

likte Memleket llastahanest 
baıhekimi ve ııhbat müdü 
rü vekili Doktor Raif De-mtr
alpla, Doğumevl doktorları 

hazır bulunmuılardır. 

Okulun Jçl güzel bir ıe 
kilde tertip ve tanzim edtl
mif, alt kattaki odalardan 
blri de smıf olarak tefrik 
edtlmiftir. 

Valimiz 8 Ethem Aykut 
okulun açıhıındaki gayeyi 
ve talebenin tBklp edecek
leri yolu değerli bir konut 
ma ile anlatmıılardır . 

1 

bizde de. dünya memleket
lerinde de böyledir. 

Köylerde veya baıka yer· 
lerde kadın muallimliği 

mevzubahs olmadan ancak 
bu meslek mensuplarıdır kt 
kadın erkek bir arada ça· 

htmıılardır. 
Meslek esaıen kudsidir. 

''zene bulmaktır. Bu mu· 
;'tene ihtimallerine gerek 
6hrer, gerek Duçe 
t''dından iıaret edıl · 

J apo ya ücadeley Daha Şi -
Valimiz okulun bu gün· 

den itibaren faaliyete baı 

ladığtnı ıöyled '~ten, bu se · 
vinçli hadiseyi kaydettik 
ten ıonra ıJemittlr ki: 

~ fRtlzm ve Naayonal e le Devam Edecek .. 
-----~-....::::..~--=---===--~~-
--- . - - - ------------lşbankası 

ll"uL hesaplar 1.kramı·ye Yaptıklan dör~üncü. büyük taarruzda Japonlar, siddelli tazyık ve ~om~ar~ıman-
' 1 lanna rağmen püs~ürtüldüler. Ve ağu zayiat verdıler 

- Bütün dünyada oldu· 
ğu gibi bizde de kadının 

umumi hizmetlere girmesi 

sıhhi itlerle baılamııtır. 

Ebelik, hemıirelik gibi .. Bu 

Kudd ~an mede~n kudd· 
yet derecesini takdir eder· 
ılnfz. V azifenlz bir nevini· 
zln, Türk içtimai heyetinin 
bilba11a köylerdeki kadın
ların çocuiunu dünyaya "ıe· 
tlrmektlr. Fakat a11l vazife· 
nlz bu çocukları dOnyaya 
geldikten ıonra kurtarmaktır. 
İktisap edeceğiniz maili· 
matla annelerini ve çocuk
larım birlikte kurtarmaja, 
köyde ölmeğe meyyal ıt
bı görünen çocuklara dof· 
duktoo ıonra öldfirmemeğe 

( Sonu ikinci sayfada ) 

~eşidesi çekil~İ Londra, ı (A.A .) - Nan· 
~ ı\nkara, 1 (A.A) - Tür· ltinden bıldtrildlğıne göre 
1Je fıbankası en az ytr dördüncü büyük taarruzla 
~I beı lira tevdiatı bulunan rana baı\ıyan Japon kuv 
d 6Nk cari hesaplar arıtsın vetleri bombardımanlarının 
~- bugün yapılan ikramiye tiddetlne rağmen arka ar · 
"tideıinde 1000 liraltk ık- ı kaya 6 kere püskürtü1müı 

t't'Qlye Edremitte 1156 numıı · lerdir. 
t,ı h l 1 ( h ' e1ap sahibi Lütfiye, 250 Tok) o, Radyo) Söz 
atalık ikramiye fıtanbulda ı .eöylemeğe salahiyetli biz 
b~ı603 numaralı hesap sahi· 1 zat Japonyanın bundan son· 

S•vaya isabet etmlıtır. , ra daha ıtddetle mucadele 
~ l\eııdede bunlardan baı- ye devam edeceğini bildir 
ı' YGzer. elltıer ve onar mittir. 

Ha lra ikramiye kazanan 205 Tokyo, 1 (Radyo) 
~il 
~lra vardır . 

~onguldak 
Çatalağzı Yolu 
~:llkara, 1 (A.A.) - Kö 
tltlr Yolunun ÇatalaAzı Zon 
lttb d,k kısmı bu günden 
~ aren itlemeğe açılmı~hr. 

ithalat 
k.ontenje i 
~efredildi 
~ tanbul, 1 ( Radyo ) 
~'llıi gazete J 937 yılının 

'd" ltlıF Uncü üç ayı için muh 
~L memleketlere vert1en 11,,. 
•tt lt kontenjenlerlni ne§ 
~tedir. 

riciye nazırı kabine toplan· 

t111nda bir Japon denızaltı· 

sının kayılcçı sandallarını 

batırdığı haberinin htç bir 
esasa iıtlnat etmedifinl söy· 
lemtıttr. 

Cenevre, 1 ( A A J Açık 
Çtn ıehlrlerlnln Japon tay· 
yareler! tarafından bombar· 
dımanmı tlddetle tenkit eden 
Millehler Cemiyeti kararma 
Birleıik Amerika hükOmet
leri de ilUh k etnıit erdir. 
Ş nghay, 1 (Radyo! -

Japon donması, bugün Şa· 

pey ile Şnnghaym ıırnnİ is
tasyonuuu bombardıman et 
mittir. Bu bombardımanda, 
yüz kltlden fezlR maktül 
dü11mürtür. 

Japon tayyareleri, Kanto 

Oku illa Dü çlldı .. 
lık ~ okullarla lise ve öğret· 

\ttı 0kulları dün nçı arak 
&le , b & re aı1amıılardır 

ı,~, tı Yıl lisenin birinci sım 
~lt~lkokullardan büyük bir 
& e tehacümü olmuıtur. 

q~ tı tehacüm karı11ında 
)~~~•tııflarda, yani altıncı , 
tıft '1cı, sekizinci sınıflarda 
~~ t tedrisat yapmak mec· 

tly 

1 
lar talebesinin blrjncf guru · 
bu nea t 7 ,30 da derslere baı
lamak ta ve 12, 15 de ders· 
lere nihayet vermektedirler 

İkinci gurup 12.30 dan 
17 ye kadar ders görnıek· 

tedirler 

1~. eu haul olmuıtur 
IUruba ayrılan bu ıaoıf-

Böylece hiç hır müracaat 
geri çevrilmeml§tlr. 

ilkokullarda da b.rinci sı 
mflara kayıt devam etmek 

tedir. 

nu bombardıman için bil den zarar görmüttür 
yük hazırlıklara baılamıılar Paoıankta bir Çm taburu 
dır. tamamen imha edilmlıtir 

Genevre, 28 [Radyo] - Şanghay, 1 {A.A J - Ja-
Uluslar Sosyetesi genel ıe· pon donanmoıının, bütün 
lcreterllği, bugün Çınden Çin sahillerine koymuş ol
yeni bir protesto almııtır. duğu ablukadan dolayı bü· 
Bu proleatode, Kanton ve yük zararlar huıule gelmit· 

p m klhracatımızBu 
Yıl Çok Arttı.. 

diğer açık Çin ıehirlerinin tir. 
J a p 

0 
n t a y y a r e ı e r 1 Muhtelif Çfn limanlarında 

Pamu~ e~ımi ve istı~sali ~u yıl geçen yıllara nazırın 
bariz bir ıe~ilde fazl hk gösterirar 

tarafından bombardıman 
yüz yetmiı btn ton hacmin· Baıhca hayati sanayi ve 
de yolcu ve yük vapurları ihraç maddelerimizden olan 

edilmesinden dolayı Sosye- tevakkuf halinde bekliyorlar. pamuğun birinci vatanı Çu· 
tenin nazarı dikkati celbo Pekin, 28 (Radyo) - Japon kurovada bu seneki pamuk 
luouyor. harp divanı, Şimali Çinde rekolteıi mlL.tarı kattye ya-

Şanghay, 1 (Radyo} - tutmuı ve ıüpheli diye tev· kın bir ıekllde anlaıılmııtır. 
Bu ayın 26 ıncı günü N6n· klf etmlı olduğu Çinlilerin Bu tahmine 1röre bu se-
kine atılan bombalardan bi · hepıtni idama mahkftm ey neki Çukurova rekolteıl, 
rinin Ruı sefarethaneıine lemlttir. 124,0UU balya81 yerli. 6000 
düıtüğü teıbit edildıtınden, ı=A==d=e=m==1.====M==Ü=d=,.==.-==' balyası da Klevland cinıin· 
Rusyanın Tokyo ıefirl Ja ... den olmak üzere 148,000 
ponya hariciye nazareU nez· h l l k balya, yani beher balya 200 
dinde protestoda bulun· a e şi Ter kito hesabiyle 3s,soo,ooo ki· 

muf ve bu gibi hadiselerin Edı·ıı·yor. • lodur. Şu vaziyete göre, bu 
tekerrüründe Rusyanın me - sene Çukurovanın pamuk 
ıuliyet kabu\ edemiyeceğini Londra, 1 (A.A) Londra mahıulü geçen seneki rekol 
bildirmtıUr . da çıltan akıam gazeteleri te olan 159,560 balyadan 
Şanghay, 1 (Radyo) - Cencvreden alınan ve lapan 24,440 balya fazladır. 

Japon kıtaatı, ıtmali Çtnde yadaki yabancı gönüllülerin Şunu da ıöylemek lazım-
mütemadiyen ilerlemektedir. yakın zamanda g~ri alınma dır l<i, ilk tnhuıine nazaran 
Sevkıyat, günden güne ço· ması takdirinde Mıllctler Cc son tahmin 24,665 b lya. 
ğalmnktadır 80tün Çin 11 miyeU azası bulunan devlet noksan çıkmı§hr Yani ilk 
mantarına asker çıkanlmıı - lerln ademi müd ... kale si· tahmin 208,665 balya idi 
hr. »aselnln terkedilmesini tet · Buna sebep olaral<, Klevland 

kik edece"lni bildiren karar ı · d k fld l Japonlarm, yakanda bQ· ıs c nsın e pamu an arına 
tün bellibaılı Çın şehirleri· suretine büyük bir ehem- arız olan Zenkten, ye il ve 

mlyet vermektedirle. L k dl l diğ h 
ni fıgal edecekleri ıöyleni· pemve ur ar a er aı · 

İrlanda, Avusturya, Ma - arelere lcarıı yapılan müca· 
yor p k caristan ve orte iz mümes· deleye kar§ı gördükleri za· 
Şanghay, 1 (Rndyo) - il b k k f ıi erl u arara müsten i rar, yerli pamukların ise ye· 

Japon ordusunun birinci ta k ı l d a mıı ar ır . Uıme devresi zarfında kafi 
arruz safhası , blyülc muva -~ miktarda yafmur yağmama· 
ffakıyetıerıe •ona ermı,ur. Ma r a ris e 61 yüzünden mı:.hıulün kafi 
Şanghay cephesindeki Çin nefvünema bulmadan idraki 

kuvvetleri, 60 kllomere geri 8 1 l. • ..-L gösterilmektedir. 
lemtıtir. U YI on Uff Uln fon ÜO· Geçen sene Çukurovada 

Harp, bütün f ddetıle de ner 
1
•
611

.hsal edı'f dı' 191459 hektar araziye pam . 
vam etmekte, Japon lop il uk zeredilmtıken bu sene 
bstaryaları. cehennemi bir Ankara, 1 (A.A) - Bu 221,870 hektar araziye zeri· 
ate~ saçmaktadır yıl Marmarıste on bir bin yat yapılmııtır. Yani bu ıe· 
Şanghayda Fransız mm· ton sünger istihsal edilmiş ve neki zerlyat geçen seneden 

takasında bazı ha sarat ol bu süngerlerin hepsi sünger 30,41 l hektar fazla olmakla 
mut Fransız konsoloshane ıtrkeli tarafından kilosu on beraber btlhıısıa Adana mer· 
binası, atılan mermiler- liradan satın alıomııt.r. kez, ve Tarauı mıntakaıında 

köylere yajmur düımemlt 

ve bazı yerlerde ekilen to • 
humlar bile çıkmamıı, çık. 

anlar da yetiımemlıtlr. 
Fakat, havaların yağmur

suz gitmesi neticeal olarak 
diğer mıntakalarda pamui· 
un rengi fevkalade parlak 
olmuıtur. 

Bu sene memleketimizin 
umumi pamuk rekolteıi ıe· 
çen seneden biraz daha faz
la olarak 50,000,000 kilo 
tahmin edilmektedir. Geçen 
seneki rekolte ise 48,000,000 
ktlo idi. 

Son senelerde yeni pam
uklu kombinaların l<urulma· 
61 pamuğun ehemmiyetini 
dahili Rıınayl için de arttır· 

mıı ve müstahslll fazla lı· 
tıhaale sevketmtıttr Bunun 
için geçen sene ekimi ıon 

beı sene vıuatlıinden yüzde 
35 fazla olduiu gibi bu se 
ne de daha fazladır. 

Geçen sene pamuk tlara· 
cahmız l 935 senesinden mtk· 
tar itibarile yfizde 46, kıy
met itibariyle de yOzde 40 
fazla olarak 22,784 700 ki
loya ve 9 ,485, 139 liraya ba

liğ olmuıtur. 
Statiıtikler elimizde bulu· 

nan bu senenin ilk yedi ay· 
ında ile pamuk ihracatımız 

7, 180,568 kilo miktarında 
3,646,903 liralıktır. Unut 
mamak lazımdır ki pamuk· 
ta asıl ihraç mevsimi Lu ye· 
di aydan ıonra ıelen ay1ar
dadır. 



SAYFA.: Z tORKDILI 

Niyon Anlaşmasından Bahseden ,, 
Fransız Gazeteleri Şöyle Diyor: 1 iLiMiZDE 
Ak denizdeki Meç hu 1 1. 

işçi Tehlike.ye Dikkat!.. 
Kuryemizi teıkil eden 

Franıız gazetelerJoln cümle
ıl 3-8 aiuıtoı 1937 tarihli 
sayılarında Akdeniz konfe· 
raoıı meseleri lle meııul ol· 
maktadırlar. Akide farkı 

olmaluızan bütün Franıız aa· 
zeteleri İnıtlterenln bu mev· 
ıu hakkındaki noktalnaza 
rını ve takip ettiil hatta 
hareketi dikkatle tetkik ve 
tebarüz ettirmektedirler. Bu 
bakımdan en ziyade dikkat 
nazara celbeden cihet aai ve 
merkez matbuatının İngilte 
re ile F-ranıa araaında ltblr· 
llii lüzumunu katiyetle ileri 
•ürmelerl, fak at sol ve .. Hu· 
maolte., ılbi müfrit sol ce · 
nah ıazeotelertnden bazılara· 
nan da, aıaiıda görülecefl 
veçhıle, lnglltereye hücum 
etmekte olmalarıdır. 

Akdeniz konferanaa hak· 
kında Franıız ıazetelertnde 
vaki olan neırlyat ara11nda 
dikkate deier olan mütale· 
alar, tarih ııraslyle ıunlar· 

dır: 

Sal cenahtan Journal deı 
Debatı rezetesi diyor kı: 

.. Akdenlzde ıeyrüsef erin 
arzettiff vaziyet kadar ga· 
rlp bir fecaat arzeden bir 
hal pek seyrek rörülen ıey· 
lerdendır . Htç bir devlet 
harple delil. Halbuki , ki 
mln kime karıı harp ettffl 
açıkca maltlm olmaksızın 

deniz harbi baılamıı bulu· 
nuyor ... 

Bu gazete, Akdenizde in 
ılllz ve f ranaaz ıemllerlnl 
torpllliyen Sovyet tahtelba
hirlerl olduiuou imala bir 
llıan ile tddıa etmekte ve 
bundan makıad, torpilltyen 
tahtelbahtrlerln ltalyan tab 
telbahırlerl olduiu kanaati
ni uyandırmaktadır. 

Bu makaleyi mevzuubah· 
teden sosyaltıt Oenvre aa · 
zeteıi Akdenlzde batla 
mıı olan harbin kimler ta · 
raf andan yapıldığı malftm 
olduğunu, bu noktanın "J. 
des Deball" nan yapllfı iğ
lik olunmHı doiru olmaya· 
cağını, bu tabtelbahlrlerin 
Berlin ve Roma taraf ındao 
"franko" flrma11 altında 

ortaya atılmıt ıeyler oldu 
tunu yazıyor ve diyor ki: 

"Şimdi, "J. dea Debah,. 
tarafından ileri ıtirülmemlı 

olduiu kayda ıayan olan 
bir sual vardır: Akdenlzde · 
kt hidtıelerf yapan ktm 
oluna olıun, bunların de · 
vamına mOaaade edtlecell 
mı? Franıa ve lnglltere Ak 
denizde emniyet ve aaaylfi 
temin iktidarında mıdırlar; 

yokıa korsanlar ıantajanın 
devamına m(haadeden baı· 
ka çare yok mudur? 

Biz M. Delboıun bui · 

ret ve ıofuk kanhlıfından 

eminiz Neteklm o da loıi · 
ltz devlet adamlarının bası 

ret ve ıoluk kanlılajından 

emindir., 
Soıyaltat Populalre a• . 

zeteıt Akdeniz konanla· 
rının loetltereyl bQyGk bir 
tehevvOre sevkeUiklerlnl , 
bunun ıebebl de lnalllz fi 
loıuna taarruzda bulunmuı 

olmalarında meknuz bulun 

dulunu yazdıktan sonra di 
yor ki : 

.. Gazetelerin verdikleri 
haberlere bakılacak oluna 
İngiliz efkarıumumlyeıl 
Mu11olJnlnfn tahrJkitıoı te 
barüz ettirmf!kte müttefik· 
tir. lnrlltere efkirıumunıi· 
yeıl İtalyan müdahalesi kar-
1111nda lıpanyada daha m6· 
tebelllr bir poletlka takib!ne 
müheyya dejilıe de, herhal
de bu iıtıkamette yeni bir 
inklıaf vQcut bulmaktadır .. 
Sağ cenahtan lntranıl 

ıeant aazeteıi fU fikir-
dedir: 

"Bazı ktmıeler, torpil 
atan tahtelbahirlerfn Sov · 
yet tahtel bahf rl olduklarım, 
bazıları da, aynı kanaat ve 
itminan ile, bu tahtelbahir. 
lerlo İtalyan olduklarını 
ı6ylemektedtrJer Malum 
olan birıey vana o da , bu 
tahtelbahlrlerln dünya ıul · 
hüol tehlikeye tlka ettlkle 
ridlr. 

Fransa, Hhfllerloin emni
yetini lemin ve konanlığa 

bir nihayet vermek üzere, 
Akdeniz devletleri arasında 
bJr kooferanı aktedilmeai 
ilhammda bulundu. Haddi· 
zatında çok açık ve çok 
basit olan bu teklif daha 
tlmdiden muğlak bir hal al· 
mıı bulunuyor " 
Sağ cenahtan 

Parlı gazeteıt 

dikkate değer 

ileri ıürmektedir: 

Ecbo de 
aıafıdaki 
mütaleayi 

.. Her ne oluna olıun. Uca· 
retlerlnl ve denizlerin ser· 
beıtilfnl , mahiyetlerıni giz· 
lemiye pekte muvaffak ol. 
mıyan tahtt"lbahlrlerln her 
gün icra edegelmekte ol
dukları kouanhklara kartı 

muhafaza için Akdeniz dev· 
letlertnln bir anlaıma akdet· 
melerl Franıamn, Mu11olini 
ıle Fraoko ara11nda teati 
olunan manidar telgraflar 
(berine bir defa daha ortaya 
çıkan ademi müdahale me 
ıeleslnl kati surette açıia 

çıkarmak huıusundakl kati 
azmini unutturamaz 

Temps gazetesi V azi · 
yetin vehametinl, lngillere· 
nln Akdenlzdekl mütevali 
kouanhk hldıaelerlnden en 
dtıenak bulunduğunu, lngil · 
terenin Akdeniz yolunu in 
rllfz imparatorluğu refahı 
nın baılıca amillerinden 
ıaydığını tebarüz ettlrdıkten 
ıonra diyor ki: 

"Halihazırda Akdenizde 

icra edilmekte olduğu ıekil 
tle tahtelbahir harbinin mu 
cip oldufu mesuliyetler hak 
kında ne dütClnül6rae düıü 
nülıün ecnebi gemilerine 
karıı yapılmakta olan te· 
cavClzlerin daha uzun za 
man devamana müsamaha 
edilemlyeceğt •tıkardar; zı. 

ra, bu kabil hldtıeler kar-
1111nda hiçbir hükQmel la· 
kayd kalamaz. 

Şu veya bu devlet aley
hin4le geliıt aüzel lltlha m· 
tarda bulunmaktan tevllkkl 
olunmalıdır. Fakat feci thti· 
lltları mucip olmak teh l ı 

kesini yaratan metodların 

orta1a atılmaıından da te· 

lü 
Kullanan müesseseler iş- Mensucatımız ~er yll artıyor 

·ı • Lh 1 ·ı 1·1. Türktyede yünlü mensucat ÇI enn Sin 8 1 1 e 8 818- aaoayiinın ınk•ıafı dolay• 

"ar olacaklar siyle . yapağı islihsalatımız_ıo 
U bu gıdlıe uygun olarak ıs · 

Merkezi KCltahyada olan 
,, dairesi altıncı bölge amtr 
llğf; vtllyetlmlzdekf sana yl 
müe11eaelerladen devamlı 
ıurette elit tıçt çahıtıranla · 
rının, umumi hıfzıssıhha ka· 
nununun J 80 inci maddesi · 
ne göre lfçilerlnln ııhhi 
ahvaline bakmata ve haı
talannı tedavi ettirmeğe 

mecbur olduklarını bildir 
mittir. Müe11eseler bu mü 
kellefiyetlerlnl yerine getir· 
mek üzere tıçllerln ücretle· 
rinden hiç bir tevkifllt ya
pamıyacaklardır . 

Cumhuriyet 
Bayramı 

Hazırlıkları 
29 Tetrinevvel Cumhuri 

yet be.yramını kutlulama 
komltt"ıi dün saat 17 de 
Partide Vali ve Parti Bat. 
kanı B. Ethem Aykutun 
baıkanlığında toplanarak 
bayr•m hazırlıklara etrafın

da görüımelerde bulunmuı· 
tur. 

vakki olunmamalıdır Bazı 
kimııeler ltalyanın, karada 
olduğu aibi, denizde de 
Frankoya doğrudan doğru 

ya yardımda bulunduğunu 

söylerken ki, Roma bunu 
tekzip etmektedir • Bazı 
kimseler de Valanslya hü· 
k6metinln, Frankonun ihraz 
ettiği zaferlerle fena laıan 
vazlyetıoi iylleıttrnıek mak· 
ıadtyle kendi lehinde bey
nelmilel bir ihtilatı mucip 
olmak gayeıiyle elindeki 
ta htel bahirler torpillemelere 
devam ettliini iddia etmek
tedirler . Halihazırda, her· 
ıeyden evvel mevcut olan 
mesele, böylece teıktlatlan· 
dırılmıı, bulunan korsanlığa 
kartı ıttthaz olunacak en 
müe11lr tedbirlerdir ve bü· 
tün devletler meıelenin sür · 
atle haUedilmeılnde de men 
faattar bulunmaktadırlar. 

Akdeniz konferansı pro . 
jeılnln bütün tef erüatının 
teablt edılmtı bulunmadığı 
görülmekt~dJr Akdenizdekl 
hadiselerin çoğalmakta 0 1. 
maları dolayııiyle tammül 
elrlilmez bir hal alan vazi · 
ydln ıuOrlu bir ıurette tet. 
kiki lüzumu hıuolunmakta 
dır. 

Fransa tarafından yapılan 
bu ilham, Avrupa nizamı 
bakımından fevkallde teh . 
Hkell bir hal alabilecek olan 
lhtilltlara mani olmak en 
dlıeatnfn mahıülüdür. ,. ...................... ~ 

! TÜRKDİLI : 
• • • Pazartesinden baıka her : 
: gün çıkar. Siyasal gazete .. : • • : Yıllıiı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhfı:400 .. : 
: Sayuı: 3 : 

• • 
• Günü geçmlt ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : 
: ADRES: : • • :BALIKESiR TÜRKDILI : 
.......................... 

lah edilmesi ve ince kum•t 
imaline müsait iplik yapıla · 

bilecek yapağı veren koyun 
ctnılerin yetiıtırllmeııi lüzu -
mu hisııedflmlt ve bu yolda 
tedbirler alınmııtır 

Yün menaucatımız her yıl 
artmaktadır 1935 yılındaki 
imalat l 926 - 30 Yıllarına 
nazaran dört misli artmıı 

bulunmakta idi. 1935 Yılın . 
da ıektz milyon kıymetinde 
2, 700 ton imal edilmiıtir. 

Japonyadan en çok pam· 
uklu mensucat, çini ve por 
selen mamulatı camlar ve 
çocuk oyuncukları ithal ed
ilmektedfr. 

Türk iyede 
Ne kadar 
Koyun var 

Türkoffs larafmdan yapı· 
lan bir tetkike l!Öre Tür ki · 
yede 931 yılında 1 1, 762 1343 
adet muhtelif cinı koyun 
bulunmakta idi Bu miktar 
937 yılında 16,446,666 ade
dini bulmuıtur. Yapılan tel 
kikte koyun clnıleri de he 
sap edilmiıtir. Buna göre 
mevcudu en çok olan koyun 
ak karamandır. 

3,526, 162 adettir. Diğer 
koyunlardan kıvucık 1,285 
877; dağlıç 1 milyon 819, 
506, kızıl karaman bir mıL 
yon 636,376 tane bulunmak· 
tadır. 

._.. ...... ,~··· 
Manisa 
Valisi .. 

lstanbulda bulunan Ma 
niaa valiıi B. lütfı Kırdar 

dün trenle ıehrimlzden Ma· 
nıaava geçmi~tir. 

Manisa mu~teliti ~ugün 
şehrimize gelecek 

Manisa muhtehtı; o~hrimiz 
muhtelttl ile bir maç yap· 
mak üzere bugün ıehrlmize 
gelecektir. 

Işı lar 
Köyüne su 
Getiriliyor 

ltıklardan yazılıyor: 

Köyümüz eıkl bir köydür. 
Duraunbeyfn Ktreç nahiyesi 
ne bağlıdır . Bu köyde öte 
denberl su yoktur. Halkı ve 
hayvanatı susuzluktan kıv· 
ranmaktadır. Bu hn ya ti th 
tlyacı rören nahiyemiz mn 
dürO B. Hikmetin gayreti
le cıvarımızdn su araıhrıl · 
mı ıtır 

2400 Metre mesafede bol 
ve tatlı bir ıu bulunmuıtur. 
Bunun, demir borularla ve 
fenni bir ıurelte köye geU 
rilmesi için hazırlıklara baı· 
lınmıthr 

Halk bu hayırlı ve büyük 
ite elbtrliğile yardım etme· 
ie ıöz vermiı ve hemen h" · 
reket• ıeçllmtıttr . 

HABE 
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LE ' 1 , 
Köy Ebe O ul Açıldı .. 
(Baştarafı birinci sayfada) 

gayret ed~ceksfnfz. Rolünüz, 
vazifeniz bu kadarla da kal
mıyacnk, buradaki ilmi ha
mulenizden baıka medeni 
rolünüzle, btlgllerlnlzle kuv· 
vetlenecek, onlara Cumhu· 

Enstitüye 
G'renler 

Ankara Gazi Terbiye Enstl· 
tüıü imtlh nana ıehrimlzde 

girenlerden kazananlar: 
Riyaziye: 6 Eylul öğret· 

meni Orhan, Pedagoji: Mer
kez Gazi öğretmenlerinden 

R . Gökalp, Tarih Coğrafya: 

Bursa mezuıalarından Şadlye, 
Beden Terbiyesi: Gazi okulu 
öğretmerai Mübeccel, Ayva
lık öiretmenl l eman, Sın· 
dırgı öğretmeni Fahamet, 
Necatibey muallim mektebi 
mezunlarmdan Şeref, Tur· 
gut. lrf andır. 

Kazananlar 11 teırlnev· 

velde mektepte bulunacak 
lardır. -liseye öğretmen tayinleri 

Gazi T erblye Enstitüsü 
bu sene mezunlarından Ha 
lıl ltıe riyaziye, Süleyman 
Tabftye, musiki öğretmen 
okulu mezunlarından lsma-
11 tle yine lise musiki öğret· 
menltğine tayin edllmiılerdir. 

A 

iki Nahiyede 
Kız Kacırma , 
Vahası 
İvrindi nahıyesine baflı 

Okçular köyünden Ômer kı 
zı J 2 Y•t larandaki Hanif eyi 
bu köyden Hıuao oğlu Re· 
cep, Kepıüdün Camlıcedit 

mahallesinden Adtl kızı 14 
yaılarındakı Melihayı bu 
köyden lımail oğlu Osman 

kaçarnuıtır 
~ 

Bandrmada 
Bir Eve Yapı
lan Tecavüz 

Bandırmanın Sadullah 
maballeılnden Rec<'p oğlu 

fırınct Kazim , Dere mahal 
leılnden Heun oğ u töfer 
Zihni, töfer Hü nü andn · 
m&nıo Suyolu mevkllnde 
Naci karm Seherin evıne 

taarruz etmlılerdir. 

Evin kapı ve camlarını 

kırarak içeri giren bu adam 
lar kadını da elinden yarala 
mıılardır. 

Yakalanan suçlular adli 
yeye verilmfılerdir. Bandır· 
ma sorgu hakimliğinde ya 
pılan ıorguları sonunda ıö· 
fer Zihni ile fırıncı Kazım 

tevkif edılmfı, Hüsnü de ser 
best bırakılmııtır 

~ok çirkin ~ir ~i~ise 
Blğadıcm Iııklar köyün 

den Hüseyin oğlu lsmailin 
bu köyden Hasan oğlu 13 
yaılarmdakl Sabrtnln namu· 
ıuna tecavüz ettifl ııkiJ·et 

olunduğundan lsmall yaka· 
lanmııtır. 

riyetin ve rejimin lıtedtii 
yola götürecekılniz.,, 

Sizın hedefiniz doğrudaP 
doğruya köye aıtmektif· 

Mekteplerin hikmeti teıisl 
sizi köy için hazırlamaktır· 

Köylerin her türlü kalkın· 
ması meyanında olan ve yük· 
ıek Sıhhiye Veklletlnin çok 
verimli bir eseri olan bu 
mektebin bu sene ilk defa 
olarak Balıkeairde açılma•• 

ıf tthara değen, Balıkeıtrltı 

ıansına delalet eden bir hi· 
dtsedir ,. 

Valimiz bundan ııonra ta · 
lebeye; bilgi ile mücehheı 

olarak gitmelerinin ehemaıi 
yetini ve hayatta vazifeleri· 
ni bir Türk kızına yakıt•• 

cak bir ıekilde yapabilme· 
leri için bir yıl içinde der• 
lerine itina göstermeleritıİ· 
meslek aıkı ile birlikte ıı· 
met nezahetlerinl titizce 
muhafaza ve diıipline riayet 
etmelerini çok güzel sözle· 
rtle anlatma§ ve bu mekte· 

bin ilk defa açıhıındakl f 11 

mühim noktayi de tebarOı 
ettlrmittir: 

"Bu ilk ebe mektebln10 

d Sıh· vereceği ran aman 
hiye Vekaletinin bunu ta 
mim ve teımilme yarıyacak· 
tır. Bu ilk örneği ılz vere· 

cekslnb: 
Derslerin yönünü kııa ı•· 

manda kendi gayretfolıl• 
tahfif edecekılntz." 

B. Ethem Aykut bund1111 

sonra heyecanla: " Herfe~ 
de olduğu gibi bu hayır 1 

işde de Büyük Atatiirk611 

adım saygı ile anarız." pe 
btJ' 

mfş ve bu ıırada hazır 
lunanlar ve talebe ayal' .,,. 
kalkmak ıuretile bu saı 

ve sevgiyi göstermlılerdlr· 
Bunu müteakip mektebll1 

idaresi uhdeıine verilen goel• 
ğumevi Baıhekiml Halit : .. 
B. Ethem Aykuta ark•d11 k ' . lara ve talebe adına tef 

ki' kür etmlt ve demlıtlr · , . 
- Deg~ erli Valimiz bur 

ye· 
da çalııma ıekillerlni, ga ttl· 
yi o kadar vazıh izah e bir 
ler ki il&ve edecek hiç t{alfl 
nokta bulamıyorum "B 

111
• 

Ôzel talebeye, keodtle' ,le 
ele' den ıonra buraya 1 

111
1 

l I•' talebeye de örnek o m• ~ol' 
sövllyerf'k B. Ethem A_Y .;e 

tekrar teıekkür et oı•t 
sözierfne son vermittir~beYe 

Sayın Valimiz tel. ,ele 
d ·tır" muvaffakıyetler 1 IJ&ll 

memnuniyet içerisinde 
0 

dan ayrılmıılardır · ddt.tl 
Bir ıcne tahsil .,,o 30 

olan Köy Ebe okulunu" 

talebesi vardar. el po 
Mek tebln kadroıun • 1-4ıall' 

gumevi B ıheklmi B. "'"I 
Ô el - tıJua ff 

zel müdür, mü u~ edlr· 11
1 Doktor Boyan fahr•Y ıJlef 

poJLI 
iki doktorla beraber ktof a. 
çocuk mütehassııı Do 

1 
befe 

1 ta e 
Ahmet Akkoyun u "'ere· 

ı· der• nazari ve ame ı k•dro 
ceklerdlr. Doğume"'~ lerd"" 
suna dahil olan e de 0 ,or.11 

ka r 1 
baıka mektep edl 
ayraca bir ebe illı "e 

mfıtlr. btf 

G ünde okutulac•k 111' 
~ kf•I ıa 

denin üçü nazarı, i 
lldtr. 
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HAYAL VE~HAKIKAT 
Trenden f inerek köyün 

kGçük lıtaayonundan ayrıl. 
dık Günün en 11cak saatle· 
tfndeylz Yolumuz; Şırıl ıı· 

rıl ıealer vererek akan, 
'hçlı ve koyu gölgeli bir 
derenin kenarından tlerli}'or; 
ilerliyoruz:. Bir aralık arka 
daıım koıtu ve bir çiçek 
buldu Köylerde, açtığı za 
illan koyunlorın kırpılma 
:taınanı geldill için "Kırkım 
laleıi,, adı verilen bu çiçek 
"eflatun,, renkli çok güz:el 
dı. Arkadaıım. mevsimin 
Yaz olmaaına rağmen bu 
Çiçeftn bu kadar taze, güz:el, 
Çekici ve inıana ferah veren 
bır tekli de açmasına hayret 
etti ve · Ben nna her z:a 
inan söylt!rim kayler çok 
iÜıeldir . Bak fU dere bo· 
Yuna, ıu güzel çınarlara 

"' lalelere dedi ilave etli; 
h,Ye.limde yaıattığım bu 
liiıellıklerJ aynen bulabıl· 
dtğım ve daha bulacağım 
için ne kadar sevinçltytm 
bugün. " Arkada şım çoktan· 
bert, her tatil ben köye gl· 
derken beraber gitmeyi iı· 
~er ben de ufak bahaneler-
e atlatırdım. 

Ru defa karar verdik ve 
ilttık. Biraz: sessizliğe lhli · 
hç duyuyor ve son günle · 
' 1" RÜrültülü yorgunluklarını 
~iderrnek iatiyordu Hem 
b 111iin ıehirden ayrılırken 
lr ıarııın kendıılni uğurl · 

~ıı .. Bu yüz.den yeni enerj i· 
bet kaz:anmı~tı. O, neşeli, 
ben her zamanki gibi yarı 
tdbın, yarı nikbin. ilerlfyo· 

1uı. 

~ Bulduğu ve kopardığı 
~flltun .. renkli laleyi bana 

•er k ere gözlerini etrafında 

ırl ':tdtrdı. Anlıyordum ki: O 
ll F' enın stuısını arıyordu . 

tkat bulamadı .. 
b ~Iraz ıonra yolumuz: dere 

0 Yundan ayrılarak parlak 
't'e " 
~ iUaıüıi akisler yapan bir 
lltnaala döndü. 

*** k .. Sıı.ıın köydeyjz Akıam 
) 

0 Ylülerle konuıup görOşü 

'

Oruz. Neıelt arkadaıım her 
t}'d h en zevk duyuyor ve 
tr 

dt feyı ıevlyor. Hu vesile ıle 

·~ bıkmadan köylülerle görü 
tiip dertleılyordu. Kırk yedi 
d l'ldür hiç harelrnt ed me-
" tn Ye.tan bir hastayı gördü 

t 
~.il on üç yaılArında bir lu 

'nlattıklarını dinledi: 
k,1 Üç yıl evvel öksüz 
,

11 
dıın Babam, clnam, b irde 

ı_ 'rtıın edd kocasından ka-
il iivey ablam vardı 

)t~ble.ın o zaman t m on 
~"d 1 Ye.tınd" idi. Biz onunla 
,

11 
e kalırdık. Babamla 

~t '~ da tar laya ilderlerdi 
dık •ıra biz de onlarla gider 
~_,d·e Fakat en çok gfinümüz 

Q aeçerdt, biz.im. 
hırı lr liln Kara Ali adında 
ı,~1 bıı.e geldi Evde ab 
~o ' Yalnızdık Ablamla 
htnıultule.r. Kara Ali bize 

"" t,lıt en çok se11lz ve gizli 
fıl~ \'e onu baıka gören 
teı..ı'ıdı . Ablam, onun bize 

"'li· . 
' 

1 nı kimseye söyleme 
'-l için bana yalvarır ve 

ne iıteraem y;p~;dı~em 
de •Eier söylersen babam 
ikimizi de keıer" Derdi. 
Kara Ali evimize eık sık 

gelmeğe bnt\adı ve blrgün 
geldi ki artık gelmez oldu 

Bize, amcasının askerdeki 
oğlundan gelen mektubu 
okutmak için gelen küçük 
kız nıuıl oldu da bunları 

anlatmağa baıladı bimiyor· 
dum . Yalnız arkadaıım ya· 
vao yavaı yüzünün çizgile· 
rlnl deği§l irmeğe baılamııtı . 

Dertli krz devam etti: 
- Arodan aylar geçti. 

Bir gün ablamın gebe oldu 
ğunu öğrendik Anam abla· 
mı sıkııtırınca ablam, "Ben 
üvey bab1ımdan gebe kal 
dım demesin mi . .. Anamın 
ve babamın akh batından 

gitti . 

Anam hemen, babamı da· 
va etU Muhakeme baıladı. 
Babam ka11abaya g,.ldi 1ritti, 
avukatlar tuttu, tarlalarımızın 
yarr11nı ve ineğimizi eathk 
Zavallı babam kederinden 
her gün ağ l ıyor ve ablama, 
doğruyu söylemf!tıi için yal 
varıyordu. Biıgün kasabaya 
gidiyorduk Anam, babam, 
ablam ve ben vardık Ra
bam ablama gene yalvardı 
Kızım 'Ne olur Bak burada 
kimse yok Bütün köylüler 
arasında namusum on para· 1 
ya indi Söyle ıu itin doğ· 
rusunu da bari benim gü 
nahsız olduğumu anan bil 
ıln dedi R zıyım her türlü 
cezaya. Fakat ıöyle, bu iti 
kim yaptı. , Ablam w Hayır, 

yalan söyliyeme;.,, bu iıi 
11~0 yaptın . ,, Dedi. 

Babam birdenbire duru 
verdi Hemerı cebinden bir 
tabanca çıkardı Evveli. ab 
lamı, sonra anamı vurdu . 

Kız hüngilr hüngür · ağlı 

yordu. Biraz nefes alarak, 
aıö~lerini silerek devam etti. 

- Babamı bu itledlği 
büyük cinayetten dolayı as· 
tılar. Kara Ali de ondlln 
sonra bura larda hiç görün
medi Ben sonradan köylü· 
lerden öğrendim Meğerse 
ablam Kara Aliden gebe 
kalmıı Ablamı para ile 
kandırarak babamın üstüne 
atmasını ıöylemit Küçük 
kız hi kiyesıni bıtirdtkteo 
sonra hemen bizden ayrıldı 

Arkadaıım hayalinde b s 
lediği güzellikleri ve neıeyi 
bulamamııtı Derin derin iç 
çekerek: 

- İnsan oğullan daha 
ne zamana kadar bu hayvani 
duygularının te11lrlnde kala 
rak cinayetlere Bebep ola · 
caklar d .dl. Birkere kendi 
sevgisini, &arıtın sevgilisini 
ve ef l fıtuni aıkını düıündil, 
ve bir de bu vakaları tek· 
rarladı. 

Hayalle hakikatin btrbl 
rlne uymııdıklerını birkere 
daha gören içl i arkadaı er· 
te i gün gene köylülerle gö 
rüşmekte ve onlara · Müı· 
takbel doktorluğunun tesi 
rlle yardım ederek dertle· 
rlne tifa yolları göstermekte 
devam etti 

Hasan Ali Türker 

TORKDILI SAYFA: 3 

1 s m i, Söylenmekten Balıkesir Tapu Sicil 
Çekinile BirMütec viz Muhafızhğın an: 

lz:vestla gazetesi Niyonda 
toplanan Akdeniz l:onferan· 
sıne tabıiı ettiği "Katiyet 
ve Sarahat,, baılığı alhnda 
ki baımakaleslnde ıöyle de · 
mektedir: 

"Korsanlıkla mücadele 
için Nlyonda toplanan Ak 
deniz konferansı lngiltere
ve Franıanın devletleri üze 
rine toplandığı malumdur. 
Konf eranıın mütetebbislerl 
onun it proğramını çizmek. 
le beraber bir de evvelce 
hazırlanan projeyi takdim 
ettiler. Konferansın toplan· 
hya çağrılmasından evvel 
dıplamasl dairelerde hazır· 
lanan bu projenin tatmin 
edici mahiyette olmadığı 

daha konferanaın toplandığı 
ilk günde belli olmuı ve 
ilk toplantının en mühim 
hi.diıeılni Sovyetler birliği 

mümesaill M. Lıtvinofun 

prenıiplere davanın cesaret 
11 nutku teıktl etmittir. 

ilk lngll iz-Fran11-ı proje· 
sinin baılıca kusuru mese· 
lenin doğrudan doğruya or· 
taya konulmasındBn kaçm· 
maya yeltenit ise, Lttvinof 
un söylediği nutuktaki teba
rüz eden vasıf da Akdeniz
de konaulık münuebetıle 

sulhsever hükumetler kar· 
ımnda duran vazifeleri tes · 
bittekl sarahattir. Tecavüz· 
lere karıı mücadele gibi 
meseleler de barıı taraftar · 
farının önünde duran vazı· 
f eleri tayin ve teııblt etmek
Jiktekf katlyet ve dürüatlük 
pratik harekattaki katiyet 
ve düribtlük tçln zaruri ol
an bir eBaıtır. 

Lltvioofun nutku, korsan 
lıkla mücadele etmek için 
yirminci aaırda bir beynel 
milel konferanı çağrılmaeı

nı zaruri kılan keyfiyetleri 
ıarlh bir surette karakterize 
etmektedir. Litvinof, hukuki 
noktalara temas etmeksizin 
ve ancak bütün cihana ma 
lum hakikatlere istinaden 
ıöyledlA'f nutkunda, zamanı
mızda, a , ık denizlerdeki 
koraanlıiın çok eski zaman· 
larda olduğu gibi ayrı eı 

has ve haydutlar tarafından 
değil bir Avrupa devleU 
hükumeti tarafından yapıl 

makta olduğunu bilha11a 
kaydetmlıtir Avrupa tarihi 
nln en fena zaman 1arında 

bile ancak bazı haydı.ıt çe· 
telerlnin yapmıya muktedir 
oldukları bu aıbı korsanca 
ve hı.ydutça taarruzlar için 
kendi filo ve tayyarelerin· 
den iıtıf ade eden elbette 
muayyen ulr hükumettir. 
Çünkü Akdenizde yapılan 
korsanca taarruzlarda kul 
laml~n aletler ancak bir 
hükumette olabilir . 

itte bu e aslara mebni· 
dır ki, Litvlnof nutkunda 
bir devlet koraanlığı karıı-
11nda bulunduğunu llçıkca 

söyllyebllmittlr. 
halyanm ismini anmayan 

ve bu ıuretlc fazla ha11u 
bazı centilmenleri incitmekte 
ihtiraz eyllyen Litvfnof .. be· 
ynelmllel hukuku f ıtl ıaha 
ıında devlet koraanhğı ıtbl 
yeni ve hacaleth bir teza · 
hürle Een1ıinletllren hangi 
devlettir,, sualine fÜphe gÖ· 
türmlyen ıöyle bir cevap 

vermittir: 
"Bu devlet korsanhğa 

karıı mücadele için topla· 
nan konferenaa ııtırak et· 
mekten çekinen yegane Ak· 
deniz devletidir. Bu kon 
feranıa lttirak eylemekten 
aynı surelte imtina eden 
ikinci faıtst devlet ise kor · 
sanlık cürümlerinin meıull 
yetini bu devletle birlikte 
paylaımak arzuıunda bu'un· 
muıtur 

Htc;blr İtalyan gemisinin 
deniz azaJatdlarm taarru· 
z:undan zarardlde olmadığı 
ve bilha11a ltalyenan timdi · 
ki devlet karanlığı teıkilit
çısının kim olduğu huıusuo · 
da ıüphe uyandırmamak kaı· 
dlyle konferansa İftirik et· 
memesi gibi hakikatleri Ltt
vlnofun nutkunda yaptığı ka 
rakterize ile karıılaıtırmak 
vaziyeti kavramaya kafidir. 
lıte bunun içindir ki Lltvi· 
nof söylediği nutukta, ancak 
böyle bir vaziyette bulunan 
devletlerin bitaraf ttcard 
gemtlerint torpilliyerek ha 
tırmakta menfaattar olduk
larını kaydedebilmııttr. 

Lttvinof, Akdeniz konf e 
ranımın çağrılmaeına sebep 
olan cürümleri sarahaten 
tevhit ve bu cürümleri ya· 
panları karakterize etmekle 
beraber, aynı ?:amanda kor
eanlıktan doğrudan doğruya 

mutazarrır olan ve olmakta 
bulunan devletlerin, Akde 
niz:de imha edilen inıon ve 
gayet azim servetlerden do· 
layı bütün mosuliyeti taıı· 

yan b;r devleti iımlyle ya 
detmekte hakları olduğuna 

da kaydedip geçmittir . 
Lttvinof, Sovyetler birliği 

hükumetinin, kendi meıriı 
hukukunun diğer devletler 
tarafından veyahut bir bey 
nelmilel teıekkü) tarafından 
mlidafaa edilebileceği ümit 
ile ha rekehiz: kalmıyacağı · 
nı da bildlrmiı ve "Sovyet 
ler birlığt , kendi devlet ma 
Uarının herhangi bir kimse 
tarafından imhasına müıaa 

de edemez, Sovyetler birliği 
kendi tedbirlerini almıya 

mecburdur" demekle de 
bütün Sovyetler birliği mil 
letlerinin azimlerine tercü • 
man olmuıtur. Sovyetler 
bırlıği müme11ılinlo, konfe · 
rans mOteıebbiıleri tarafın· 

dan hazırlanan projenin de 
ğiıtırllme&inde imtl olduau 
muhakkaktır. 

Lttvinofun nutkunda Sov 
yeller btrliğlnin hareket tar· 
zına dair yaptığı ıarih be 
banal umumi barıı meof a 
atlarlyle tamamiyle uygun 
bir haldedir. Umumi barı· 
tın menfaatleri tae Sovyetler 
bırlığtnin menaf ıi ile ahenk· 
tar bulunmaktadır. Sovyet· 
lef birliğinin bu harekeli 
evvela, korsanlığa kartı pra 
tik ve müeaair tedbirlerin 
tatbik olunmaıını, saniyen 
deniz altındar. olsun, hava 
dan olıun, açık olarak ya 
pılııo, gizli olarak tecelli 
ehin, korsanlığa karıı m(l· 
cadele açılmaaını talep et
mektedir. Diğer taraftau 
Sovyetler birliil ı. bu meıe 
lenin yalnız bilhuıa bu lf 
için toplanmıı bir konfernn· 
ıa deill, battl mevcut bey· 

Köyü 
Çandır 

Mevkii 
köyde 

Cinıi 

ev 
Miktarı 

00 
Hududu 

Saiı yol garben Bay. 
raktar oğlu lımail tima· 
len Bayraktar oğlu lsma· 
ti cenuben sahibi senet 
ev ve tarlası 

Çandır Oğucek tarla 12866 Şarkan Hacı oğlu Muı · 
baym taf a ve Demll oı ojlu 

lımall garben Çömlekçili 
ojlu Hlıeyln t imalen 
delt Haean ceuuben bat· 
tal oğlu Eyup tarlaları 

Evsafı yukarıda yazılı bir e• ve bir tarla senetsiz 
maliki Gerek oflu Halılin iken 313 senesinde ölümlle ve· 
reıeti kiz:ları Fatma ve Zeliha ve Emine ve Havvaya terk 
eylemiı ve bunlar da beyinlerinde btrrJza yapmıı olduk· 
lan takıtm ıonunda ev bunlardan Fatmaya ve tarla da tak· 
ıtme glrmlyerek temelliik etmekteler iken bunlardan fal· 
manın 30 ıene evvel ölümtle verueU ana baba btr kar
datları Zeliha ve Emine ve Havvaya ka!mıı ve Havvanın 
da 330 da ölümlle vereıeti kızı diler Fatma ve kendisin
den evvel ölen ojlu lımailln oğlu Haltli terk eylemit ve 
334 Zelihamn da ölümlle vereıe-ıl evlatları Mehmet Ali ve 
Ahmet ve Ali ve Şaziye kendiden önce ölen oğlu Fahri· 
nln ojlu Muıtafaya ve Eminin de 334 de ölümlle veraseti 
kızı Saniyeye kaldıiından bahıtle bunların tapuda tescl . 
itle tapularının verilmeıl istenmektedir Sözü geçen iki gay. 
ri menkule ·bunlardan baıkaları mülkiyet iddiasında bulu 
nanlar varsa on gün zarfında veııetklerile ve ya· 
zı ile idaremize •e ketlf iÜnü olarak tayin kılınan 10· 10 937 
pazar günfi mahalline 1ıidecek memura müracaatları lüzu-
mu ilin olunur. 

Bahkesir Tapu s· cil 
Muhafızhğında • 

• 
Mahalleıl 
Sahnlıar 

Cinai Hududu 
hane Sağı hacı Alf oflu Mehmet, ıo-

lu ve önü yol, arkaıı Mustafa 
oflu Rif at ve Gömlekılz kızı 

Hatice evleri 
Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yu:ılı ev Havaca 

oğlu Hüseylnln ıeneblz mali iken 50 ıene evvel ölümıle 
evlatları Cemtle ve Hayriye-ye bad~hu Cemilenin de 30 
ıene evvel bekar olarak ölümile kardeıl Hayriyeye bade
hü Hayriyeoin de 25 ıene evvel ölümile oğlu HOseylne 

~kaldığından bahisle namına tesçll ettirmek istediğind n ta
hkikat yapmak için 10 1 O 937 pazar günü mahalline me
mur gönderilecektir. Bu yer hakkında bundan baıka bir hak 
iddiasında bulunanlar ~ar ise bugünler içinde yazı ile Tapu 
Sicil muhafızlıiına veyahut mahalline gelec~k memura 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Edremit asliye ma~kemesin~en: 
Edremidln Hekimzade 

mahallesinden lhıan, Kadir 
ve Zınetln müddeaaleyhler 
o mahalleden Cerkes ibra. 
hlm ve Muıtaf a oğlu İbra
him ve Muıtafa o~lu Ali 
Cemal aleyhlerine açhkları 
mal taksimi da vaeının icra 
kılınmakta olan muhakeme· 
ıinde müddeaaleyhlerden mu·ı 

stafa oğlu Alı Cemale ili.- 1 
nen tebliğat yapıldığı halde 1 
ıs . 9 937 günUi celud mu · 
hakemede. gelmediğinden 

nelmllt!I teıekkülde de mü 
zekere mevzuu teıkil eyle 
meıl lazım aıeldiği kanoa. 
Undedlr. 

Yeni bır atide, barııın 
himayesinin ve devlet kor · 

StıDlığma kartı mficadelenin 
bir kollektif emniyet teıek 

külü ile ne derecede temin 
olunabileceğini ıöıterecek-

tlr. Herhalde Sovyetler bir· 
liğl, lıtikbalde de, Sovyet 

ler mümeuilinln NiJ onda 
hükumetin haddı harekitını 

taerih ederken ıf ade elti it 
kendisine haı aynı azim ve 

sarahatin hareket edecek· 
tir.,. 

Yine İzveıtia gaz:e· 
teıl. Ntyon konferansı· 
nın meıalıl etraf anda Parlı, 
Newyork, Stokholm ve An 
kara ıazetelerlndeki ab:lslerı 
neırederken b1lha11a Bilrhan 

gıyabında muhakemenin le . 

raeına karar verılerek mu
hakemeleri 16· J0.937 günü 
saat 1 O na bırakılmıı oldu 
ğundan rnuatleyh Alı Cema 1 in 
vakti mez:kiirda ya bizzat 

gelmeıi, veya bir vekil gön· 
dermeıi, akıi halde bir da-

ha kabul edilmiyerek mu· 
hakemenln gıyab ındn bakı · 

lacağı gıyap kararı tebliği 

ne kaim olmak üzere ılin 
olunur. 

6elgenin Akdeniz: konferan 
11 meeelelerine temas eden 
makaleılnde Akdeniz! har • 
ca keıen denizaltılarının 
aıenıeı hakkında sük(it edil · 
mekllfe karıı hücum ettiği· 
ol ve bu tarzdaki hareket 
ler korsan! rı kolaylıkla ye· 

ol cürfimlere ıevkedeblle· 

ceğlnl ileri ıürdügünü kayıt 

ile makalenin §U k111mını 
aynen iktibas etmektedir: 

"Fran11z ve lnglllz gaze. 
teleri, denizaltılarının mu 

a:zzam bir Akdeniz devleti· 
ne ait oldukları hakkındaki 

etraflı ta mini erini neıret · 
mektedırler Onlar bu dev 

letl öyle vaeıflarla karekte · 
rize etmektedirler ki, bu 

devletin kim oldu~unda hiç 
bir fOphe bırakmamaktadır. 

O halde bu devlet nlçhı lı· 

mlyle yadedl lmealn?,, 



SAYFA: 4 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

- Bahkeıirde müceddeden yapılacak doğum ve çocuk 
bakım evi lnıaahmn projesi mucibince ve vahidi ftyet 
cetvelerine göre 14500 liralık k11mının tnıaaı için ihale 
tarihi olan 23 9.937 tarihinde talibi çıkmadığından 25 10 
937 tarihine raathyan pazartesi günü saat 15 ıe kadar bir 
ay zarfında aynı ıeratt dalreainde verilmek üzere pazar· 
lığa bırakılmııtar. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardar: 
fluıuıi ıartname 

Keıtf cetveli 
Mesaha cetveli 
Vahidi flyet cetveli 
Projeler 
Ekıtltme ıartnamesl 
Mukavele örneği 
3 - ihale Balıkeılrde vilayet makamında teıekkül 

edecek encümen daimi huzurunda yapılacaklar. 
4 - isteklilerin 937 yılı için nafta vekaletinden alın· 

mı§ müteahhitlik vesikasını ve bu tıe girmeğe ıalahlyet 
veren reımi vesaiki ibraz etmeleri ıarttır. 

5 - lıteklfler vilayet encümeninin toplantı günleri 
olan pazartesi ve perıembe günleri saat l 5 de vilayet 
makamında teıekkül edecek encümene ve evrakı görmek, 
malumat almak latiyenlerln daha evvel nafta dairesine, 1 

veya encümen kalemine müracftatlan Han olunur. ı 
4-1-433 

esir O man Baş 
.. he disliğinden: 

Arttırmaya çıkuılan partilerin Beherinin n: iktarı Yekun 
Cinai Adedi Kental Kental 
Meıe kömürü 8 50 400 
1 - Balıkeılr vlliyetl merkez kazaaınıo Savaıtebe na· 

hlyeıl dere ören cıvarındakl Karanlıl<dere basit baltalık 

devlet ormanından 400 kental meıe kömürü elllter ken· 
talltk partiler halinde 8 partide aahıa çıkarılmııtır. 

TORKDILI , . . . - .. 
..;..,."! •• - ~.. • _·. •"'ı ,,· 1 ' 

' Sonbahar At Yarışları 
Yarış va islah Encümeni adına 3 - 10 - 937 pazar günü 
Balıkesir Koşuaıanmda yapllacak sonbahar at yarışlau 

PROGRAMI: 
BlRINCl KOŞU: SAAT 14,30 DA BAŞLIYACAKTIR . 

Üç yaıındaki yerli yarımkan lngiliz erkek ve dftl 
taylara mahıuıtur. lkramiyesi 300 liradır. 

Birinciye 225 liradan maada bu koıuya girtn hay
vanlar için verilen duhullyeler mecmuu, ikinciye 55 
lira, üçüncüye 20 llradar. Duhultyeıi 3 liradır. Sıklet 
54 kilodur. Bir koıu kazanmıı olanlara ıktıer kilo, 
iki koıu kazanmıı olanlara dörder kilo, daha f azlaaı 
nı kazanmıı olanlara altııar kilo ilave edtlir. Meıa· 
fesi 1400 metredir. 

lKlNCl KOŞU: SAAT 15 DE BAŞLIY ACAKTIR. 
Dört ve daha yukarı yaıta ve ıene zarfında hiç 

koıu kazanmamıı yerli yarımkan Arap ve baltıkan 
Arap at ve kısraklara mahıuıtur. 

lkramlyeal 190 liradır Birinciye 120 lira, ikinciye 
50 lira, üçüncüye 20 liradır . Duhuliyesi 190 kuruı
tur. Sıklet dört Jaımdakller 58 ktlo, beı ve daha yu 
karı yaıtakiler 60 ktlo taııyacaklardır. Muafeal 2000 
metredir. 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: (HANDiKAP) SAAT 15,30 DA 
BAŞLIYACAKTIR. 

Dört ve daha yukarı yaıtakt yerli, yarım kan 
Arap ve haltı kan Arap at ve k11raklara mahıuıtur. 
lkramiyeıi 255 liradır. Birinciye 180 lira, ikinciye 55 
lira, üçüncüye 20 liradır Duhuliyeıl 255 kuruıtur. 

Meıaf eıi 26UO metredir. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: SAAT 16 DA BAŞLIYACAKTIR. 
Dört ve daha yukarı yaıtaki yerli yarım kan İn. 

ııltz at ve k11raklara mahıuılur. ikramiyesi 400 lh a. 
dır. Birinciye 300 lira, ikinciye 75 lira, üçüncüye 25 
liradır. Duhuliyesi 4 liradır. Sıklet dört!, yaıındakiler 
56 kilo, beı ve daha~ yukan~yaıtakilu 58 kilo taıı 
yacaklardır . 1937 Sent:ılc. zarfında kazandığı ikrami
yeler yekünu~300 Urayt dolduranlara üçer ldlo, 500 
lirayı dolduranlara beıer kilo, da ha fazlaıını kazan· 
mıı~ olanlara altııar kllo.,ilive edılir. Meıafe 3000 
metredir. 

2 BiRiNCi TEŞRiN 937 
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1 
1 
1 
= 1 -.. , __ . ~~ 1 

• • • Türkiye plyaıaaında y~kıek mevk\ kazanmıı olan -

1 dünyırnın en meıhur ( [ il MARUT ) Kalbur fabrt· ı 
• kaaınm mamulatı olan kalburlarmdan 4.5 ve 6 numa-

ralı bütün ve ikt parçalı büyük hasılatlı makineler 
Ucarethanemize gelmiftir. 

İstanbul Piyasasından yüzde yir .. 

İ
M mi Ve Virmibeş Eksik Fiatla Satıl- ı 

maktadır. 
Bu Bir f"ırsattır. Bu FJTsat Her Za- I 

• man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· ~ 1 cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 1 
:i AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 
1 Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, İnşaat 1 
IE Malzemesi Rençbcr A.le:J,.rl 
• Alım Ve Satım Yeri I 

••• .••••• • ••••• ! ~----~ 
~~,,,.~~ ~ ~~~~'f!dl.· 

1 
~ 
1 

Ormanlarımızı korumak 2 - Satıı elltıer kentalllk partiler halinde iç pazar 
larda satılmak ıartlle Orman kenununun 18 od maddeıin · 
deyazılı köylüler araHnda yapılacaktır . 

3 - SRhf ıı. 10 937 tarihine raatlıyan sah günü 
saat 14 de Orman müdürlüğü dairesinde her parti ayrı 
ayrı ihale edilmek üzere yapılacaktır. 

için odun yakılmıyacak, 
bunun jçin ne yapacağız? 

rın kayıt ve,.1 .kabulü bugün aaat 17 de ıona erecektir. ·r.a 
BÜTÜN KOŞLJLARDA~ BAHSi MÜŞTEREK VARDIR Maden Kömürü ~~ 

4 - Beher kentalin muhammen fiah 30 kuruıtur. 

.. • KullanJ/acak Diye 
~ Düşünmeviniz .. 
1 llcrl iirlii köıııiir 1 S - Şartname ve mukavele ıurellerl Orman müc!ürl 

yetinde eörülebilir. 

6 - Her parti için muvaklcat temtna~ 113 kuruıtur. 

4 - l - 416 

K i r a l ı k M e ra 
Omttelt köyü Çayırlık mevklinde köy ıahılyetl ma -

neviyestoe alt iki parça ( 1500) dönüm miktarındaki me· 
ranın mayıs 938 bidayetine kadar koyun otlakiyeıi olarak 
artırma uıullle kiraya vertleceiinden fatekHlerin ihale gü· 
nü olan 10 · 10 · 937 tarihinde köyümüz ihUyar heye. 

} -

Soma Linyit Kömürü 
DEPOZITERLERJ 

flvni Sağhkçı - flhmet Seymen 
" ' - . . ·~ -------------- --------·-·· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !i Ezme Ve Kı ma H 

•· M t ·· ·· =• Suoığırlık Ümlleli köyü :i o o r u . . Eı 
ihtiyar heyeti • n ı b • t 

ne müracaatları tlin olunur. 

1
.:. raıamut, ulgur ve tuz kJrması, arpa :t 

3 - 1 - 422 • 
-----

1 

i ezmesi, mıs1r k1rması, öze, fi bakla, bur· it 
t rd r ıktan: t: çak, çavdar kırmalannı son sistem ola- !. 

•• •• " ı : rak meydana getirmiş oldu,ijum,,alatlar va- :t 
. Manyas gölünün üç ıenelık ıaydiyesine muzayede ve 1 : f ·ı . . : 

temdit müddetleri için talip çıkmadığından 1 l 9.937 tari· ı•• Si asııe en sen Ve en femız o/arak klfma-• . . 
hinden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla ihaluintn le · : yı ve ezmeyi ehven fiat!a taahhüt eylerinJ. : 
raaınll karar verildiği ilan olunur. ·= ADRES: : 

----- ----------4--4--4_2_3 __ :: Deve Loncas! Caddesi :~ 
Bahkesi rman Baş :i··;··; Motörcü !smail :e 

·· d · rlüğünden: 
Ormanın Miktara kental Cinıi Beher ken Muhammen 

lımi 

Mancılık 
2614 kuru me · talin b~dell 

ıe ankaz Lira Kr. 
odunu 8 

1 - Balıkesir viliyetınln S~vaıtepe nahiyeıl hududu 
dahilinde vaki Mancılık devlet ormanının bermuclbl keıf 
teıbıt edtlmtı olan 26 J 4 kental kuru ankaz meıe odunu 
3116 ı yılı or(!]an kanununun muvakkat 6 mcı maddeılne 
tevfıkan 2490 aayıh ihale kanununun 41 inci maddesinin 

E fıkrasına göre 21-10·937 gününden itibaren 20 gün müd . 
detle açık artırmaya konulmuıtur . 

2 - Artırma 21- 10 937 tarihine raslıyan perıembe gü 
nü sant 15 de ormnn müdüriyeti dalreılnde aatıı komia 
yonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Beher kentali muhammen bedeli 8 kuruıtur. 
4 Taliplerin yüzde 7,5 teminatı muvdkkate alçala· 

o 

aı i 
c • 

1 de • 
• 

İdarei huıusiye akaratından Kasaplar mahallesi civa 
rındaki ıebze bahçeıinin icarına ihale tarihi olan 23 9 
337 tarihinde iatekll çıkmadığından 25 1 O 937 tarihine 
raıthyan pazarteıl günü saat 15 ıe kadar bir ay zarfında 
verilmek üzere pazarlığa bırakılmıştır. 

isteklilerin o tarihe kadar encümenin toplantı günü 
olan pazartesi ve perıembe günleri saat 15 de vilayet 
makamında teıekkül edecek daimi encümene müracaatları 
ilan olunur 

4 - 1 434 
----------------------------------rile ihale günü sahf komisyonuna müracaatları. 

5 Şartname ve mukavelename suretleri orman mü 
düriyetlnde görülebilir. 4 - ı 435 

" yakan kullaıu~h ve 1 
her . keseye elvcri~li 

1
ı 

Zon~uldak ve Halk 
t...; 

ti plerin<leki soha la rı 
ticaret ha ııenı izde hu- i 
iac.ı ksmız.. ~ 

Ouman ve is yap- 1 
ııııyau çok dayarlikh «'fiirk .\ntrasidi» ııth~ 1 
buhınHca~ r ır. " 1 

Yapı duzenl için luzumu olan demir, çiment0
• 71 

çivi, cam gibi çeıitler de mafazamız da her yerden ~ 
ucuzdur. ;ti 

En birinci boya yağları, boya malzemeıide uca ~ 
rethanemizde ehven ffatlarla ıahlır . Bir defa dene 1J 
yini'!. ~ 

Saraçlar Başında Demir ~ 
Ve Hırdavatçı 
Hasan Cuma/J .. rtl 

\ ~ ~~ 

kan, Fırı rı 
Ve Ev Yeri 

Aıağıdakl yerler ıatıhktır Taliplerin Araba''
0 ''"' 

Bay Ali Sadıka müracaat etmeleri. 
. . a••"dıı 

1 -- Eıkı beledıye meydanında uncular araıt 
halen terzi 11.>rahimlo tıgallndf'ki kiuglr dükkan- e\11 

2 - Kerestecilerde köşe baıında Saatçi Ethelfl 
karıınnda fmn. dtı 

3 - izmirler mahaJlesinde iplik fabrika•• yarııtı 
Gavurun bağı diye anılan bağ ve ev yeri. . uıı 

4 - Fazlı kuyusunda ~osa üslünde Şaemetli Ba>. 
Yer•· 

minin bağının karıısında 4 dönümlük bai ve ev~ 
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Ba ımyerl : İl Basımevl 


