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Akdenizde Korsanlığı 
•• • 
ünlemek için Çare 

İngiltere Akdeniz Kon( eransında Görüşülmek 
Üzere Bazı Teklifler Hazırladı. Muhripler 

Karakol .Vazifesi Görecekler. 
~ londra, 10 (Radyo) Akdeniz konferaıııının me-

l~denız konferansında in- saiıl ıüratle il~ri götürüle· 
~ lerenın teklifleri konan· c e k t f r Almanya ve 
lfl Dlbayet verdirilmesi İtalyaya kooferanı müzake· 
b,lcındadır . ratı hakkında malumat veri · 

Buoa nazaran bazı mü- lecektir. 

::kllit yollarmm teabit Londra, 10 (A A ) - Roy-
~ ilerek torplto muhripleri ter bildiriyor: 
ı ''•kol vazifesini görecek · Almanyanın ve belki de 
trdır . 

ltalyanın cenplarında Ak 
il 1'tcaret gemilerinin yolu denizdeki korsanlık mesele 

.. ~ keıen herhangi bir de ıinin ademi müdahale ko 
t ~hı hemen tecavüze ma miteılne arzı lazım geldiği 
t ı kalacaktır. Konfe · ol bıldireceAl hakkında ba· 
~~· IS 20 gün devam ede · zı emareler mevcuttur. Eğer 

tir. bu haltı hareket konferansa 

'1 8erltn, 10 [Radyo] -
•ı •tbuat Akdeniz konferan 
llın Al . oı manya ve Jtalya 

16 lıladan açılmasına inf lal · 

~''ınektedlr. 
t lr gazete "Bu konferans 
~- btr karar verllıc bıle bu 
ftt' '11» rın tatbikinden kimıe 
hı olamaz.,. Diyor. 

tıtlrakten ımtlna demek iıe, 
İngt l terenin bu konferanıı 
toplamak haklondaki kara 
rınm deği~muinin katiyen 
imkanı yoktur. Fransa ve 
İngiltere korsanlık meıeleıi
nin ademi müdahale itinden 
tamamile ayrı bir meıele 

olduğuna kanidirler Bu iki 
meseleyi birbirine kanıtn -~a, 10 IRadyol 

Kızlara da A s k e r i k 
Dersi Veri 1 e c k .. 
lı~ okul ve liselere deviiil eden kız talebeler ameli 

ve nazari askerltk dersleri görece~lar. 

mak vakit zayi etmekten 
baıka bir feye yaramıya

caktır. Eğer Almanya ve 
İtalya, bu konferaoıa ittlrak 

etmemiye karar verirlerse, 
konferanaın Cenevrede Mil 
letler Cemiyeti çerçiveııl 

içinde toplanmama11 için 
hiçbir ıebep artık mevcut 
olmıyacaktır. 

Moakova, 10 (A.A.) -
Sovyet hülcümeU, Fransız 

ve İngiltz hukümetlerlnin 6 
ey itil de tevdi ettikleri Ak
deniz konferanıma davet 
notasına aıaiıdaki cevabı 

vermittlr. 
"Sovyetler Btrlıği hükume. 

ti, bazı harp gemileri ve en 
baıta İtalyan gemileri tara· 
fından muhtelif milli bay 
raklar altında ıeyrisef er eden 
ticaret gemilerine karıı ya 
pılan tecavüzlerin tamamlle 
tahammül edilmez bir key 
flyet olarak tanınmeaı la
zım geldiff ve bu tecaviiz 
lerln beynelmilel hu"uk ka
idelerile insanlık esH pren· 

ıiplerinln en iptidai norm

ları ile tezat halinde bulun 
duğu fikrindedir. Açık de
nız yollorıncJa ıulhperver 

(Sonu üçüncü aayfada) 

Franrız 
Reisicum~uru 8, başve~il 

~atanla görüştü 
P<ır is, 10 (Radyo) - Cum· 

h1Jrreıııi B Lebrun dün 
baıvelrn B Şotan ile uzun 
bir ınülalrnt yapmııtır. Bu 
mülakat yarın (bugünJ Elize 
sarayında y8pılııcak l<abine 

içtimai ıle elfıl<adardır . 

'Türk - Alman Ticaret ı 
Anlaşma ı i zalandı .. 
15 Eylulde meriyete girecek olan yeni anlaşma bir se

ne müddetle muteber olacaktu. 
Ankara, 10 [AA.] 

Hükumetlmizla Almanya 

arasında ticaret münasebet 
lerlnl tanzim eden anlaıma 

Berlinde dün imzalanmııtır. 

Bu anlaıma 19 Mayıa l 936 
tarihli ticaret anlaıma11 ve 

merbutatı yerine katm ol 
acak olan metindir On beı 

eyliilden 31 ağutoı 938 ta· 
rlhlne kadar muteberdir. Ma · 

y11 içinde veya bu ay ıonu 

na kadar iki taraftan biri 

danonşe etme:k iıtedijinl 

bildirmediği takdirde müd
det hitamında kendıllğluden 
bir yıl uzıyacaktır. 

Yeni anlaıma ıkl memle 
ket arasında me v c u t 
ticaret münaaebatını radikal 
ıekilde takviye etmektedir 
hhar edilmekte olan anlat· 
ma neticelerinin Türkoflı 

ıubelertne v~ baılıca ticaret 
ve sanayi odalarına teblie 
edilmek üz:ere olduiu haber 
alınmııtır. 

Milletler Cemiyeti Ve 
Akdeniz Meselesi.. 

Rusya, Akdeniz Konferansını 
Neticesiz mi Bırakmak istiyor 

Pariı, 10 (A.A.) - Neg 
rln Delboı mülakatının 
sonunda Parlıtekl lıpanya 
sefareti, Negrln görüımüı 

olCluğu Fransız rJcaline İı 
panyol noktalnazarJnı bil 
<lirmlı oldUğunu gazetelere 
teblij etmiştir 

Bu noktalnazara göre 

yetler Akdeniz konferansını 
netfceılz bırakmak hteıeler · 

di baıka ıuretle hareket 
edemezlerdi. 

Sovyet Rusya halyanın 
bütün dünyamn aklından 

geçen ıe yleri, yani Akdeniz· 
de ve Çanakkale açıkların
da tüccar vapurlarmı hal 

yan tahtelbahlrinln batırdık· 
larım ıöylemlıtlr. Biz hatta 

daha ileri giderek bu tah · 
tel bahirlerden iklılni Arch 
imede sistemi İtalyan deniz· 
altı gemileri olduğunu ıöy 

(Sonu dördüncü sayfada) 

Maraşal 
f evzi Çakmak Mersinde 
Ankara, 10 [A.A.} - Ge

nel Kurmay Bıkanı Maraıal 

Fevzi Çakmak bugün Ada

nadan Menine gelmııtlr. 

lran 
As~eıi ~eyeti dün memle

ketimizden aynldı 
Ankara, 10 [A.A) 

Trakya büyük manana· 

larında bulunmuı olan İran 
askeri heyeti bu ıabah Er-

zurumdan hareket etmlttlr. 
Bir askeri heyetimiz ıı

nira kadar kendilerini tetyl 

etmektedir. 

Topkapıda 
Hafrıyat 

Yapılıyor .. 
lıtanbul, 10 ( Huıuai ) -

Topkapı ıarayı içinde TOrk 
Tarih Kurumu tarafından haf· 

riyata baılanmııtır. 

Ha tayın 
Mülki 
istiklali 

Parla, 10 (A.A.) - Reı · 

mi gazete, Hata) ın mülki 

iıtiklall hakkm<lakl muahe · 
de ile Türk - Suriye hudut 

farının garantlılne müteallik 

mukaveleyi neıretmiıtir. 

Akdenizln emniyeti mesele
sinin tetkil<i hiç bir veıile 

ve bahane ile Mıtletler Ce 
miyetinin salahiyettar organ· 
larının elinden alınamaz. 
Akı! takdirde Mıllctler Ce· 
mlyetlnin nüfuzuna ve ma
nevi otoritesine bir darbe 
lndirilmiı olur. 

Fran11ı gazetelerinden Eko 
dö Pari diyor ki: Akdeniz 
de bazı vapurları İtalyan de· 

niza.hı gemılerinin batırdık 

!arına dair So'vyet Ruıyanın 
elinde dellller bulunduğu an· 
laıılıyor Bunu biz de kal•ul 
ederiz Fakat Rusyanın hal· 
yaya verdiğı t otanın §ekli 
ve bu husustaki rıcele naza
rıd ı kkati çekmektedir Sov 

Hayvan S e r g i s i Bu 
Ytlda Açllacak .. 
19 (ylul pazar günü açılacak olan sergide ~ayvan sa

hiplerine ikramiye ~ağıtılacak. 

y Topçekerleri 
Her yıl ol · 

duğu gibi bu 
yıl da 19 eylı'.il 

puar günü i<.o 
f J alanındaki 

sergı yerinde 
sllat 15 le hay 
van sergisi açı· 
lacak ve .W ev 

lul 937 pazar 
tesi günü saat 
J 7 de kapana 
caktır . Sergıye 

lı,e KIZLARI ~iZ A~KERLIK DERSLl:.RlNDE 
d, ve orta okullarımız· olacal•tır . 
llld:~kerlık dersi, erkeklere 
~lı ill gıbı kız talebeleri 

e d 
tılld e 11nıf geçmek üze· 

(je lcıirl olacaktır 

Bununla beraber bu okul 
lardon yüksek olan oku lar· 

da da bu ders ere bağlı 

dersler ilave edilecektir. 
lıee ll(illlüzdeki ders yılında 

•e Den yılı ıonunda kız lale. 
tı de,,~rtaokkullardaki aıke· beler de askerlik kamplarına 
tlte ere ız talebelerin de 
" Cekı lttirak edecekler, kamplar-
''ı erini bundan evvel 
L lllııt k daki alacakları dereceler de 
~,lllıkı 1 Sü ve Kültür Ba. 
ı,ll arı bu hususta hazır - sınıf geçmelerine yardımcı 
ıı. ttı,kı olacaktır. ... e,lf & olan layiha ile 

1\ uldQrler. 

lı'e Gltür Bakımlığı bu yıl 
~e 

tıll, ortaokul proğramla 

''~ kıı talebeler için ''i d • ~\a crı ilave etmiştir. 

~ ~e ~t' .. 0 irama göre orta 
~ti Uncü ıınıflarda na 

~ ıllc~•kerlık bilgisi, liıe 1 ve 
•ıoıflarında da ameli 

Bu yıl proğraru!arn ilave 

edilecelt gaz muharebeleri 
ve korunmaları. havacılık 

muhaberecililc ve nakliyeci· 
lıktır 

Bundtln başka kadın 1 arı· 
mızın ordudaki fiıli hizmet · 
lerı için tle bir başka layiha 
hazırlanmaktadu. 

Japo alıkÇı Gemile-
ri 1i Musadere E ti .. 

Londra, 10 (A.A] - İtal
ya Çindeki İtalyan tabuı · 
nın ve katolik kiliselerinin 

himaye etmesini Japonya 
dan talep ctmııtır. 

Japonyanın Moskova el 

çisi Tümen nehri mansabı 

nın açıklarından Sovyetler 

top çekerlerı tarafından 

musademe olun n Japo~ 
balıkçı gemıleri hadıeeslni 

protesto etmftlir. 

Çın Rjanaı iki Japon muh· 
rıLi il e Japon ordusunun bir 
gambotunun Çin tayyareleri 

laraf ından Lotien önünde 

batmldığmı ve Japonların 

bazı mevkilere yapmak iı· 

tedıkleri ihraç teıebbüsleri 
nln akamete uğratıldığını 

ve Çinlilerin ıimdiye kadar 
81 Japon tayyarelerinin dü· 
ıürüldüğünü ve on Japon 
tayyarecislnln halen Nankln· 

de eıir bulunduğunu bildir
m~ktedlr 

Bir Japon tebliğı de 14 
ağustolllan 9 eyliile kadar 
Şanghay cephesinde 22 Japon 
tayyaresinin kaybolduğunu, 

buna mukabil 194 Çin tay 

yareslnln tahrip edildliini 
blldirilmelitedir. 

kayıt ve kabule 
l 4 eylül 937 
de baılanacak 
ve 16 eyliil 937 
saat 17 de bitecektir 

Bundan ıonraki müracaat 
far kabul edılmiyecektlr . Ser

giye at ve büyük baılı hay 

vanla r ittlrak edecektir. 

KazılDan hayvanlara, de · 
rece 1erine göre mükafat ve 
rılecektir Sergi)•e ittlrak 

eden hayvanlar ıergi emrin· 
de olacağından hayvan ba · 

kıcıları sergi intizamına me · 

mur olanları dinlemek mec 
buriyetınde oldukları gibi. 
intizamsızlığa da yol açmı 
yacftklardır . Puvantaj heyeti· 

nin kararları kati oldufun 
dan itiraz edenlerin itiraz 
ları kabul olunmıyacaktır 

Her yıl olduğu gibi bu 
yıl da, ıergl Lyi bir allka 
uyandaracakhr. 
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DevletlerinOr aAvrup 
Poletikasında Değişik-

roauıı.ı 11 EYLOL 9S7 

lik Ve Veni İstikametl~r Vilayetimizde Köycülük 
Herhangi bir propağanda tireccği muhakkaktır Uç 

Zi a 
merknlnden çıkmıı tan 
danslı haberlerle değil. gala 

hiyet ve alaka ~ahıbi meha 
fiillerin müıbel İflH ve tel · 
mthleriyle öğreniyoruz ki 
küçük ıtılftf bır buhran ı çıne 

düomü~tür ve bu buhran 
bütün Orta Avrupa i çın ıü 

rnullü ikibetler tevlid ede 

bilecektir . Santrifüga 1 kuv

vetl~r küçük itıfaf birlığı 

bünyeıini parçalamaktadır 

lar. Çünkü üç devletten 

herbiri ahdi bağ lula baıka 

baıkn istlkamelere mütevec· 

cıhttrler. YugoılRvya ltalya 

ile bir anlaımo yapmııtır. 

Romanya Polonya ile her · 
hanıı bir aarruza karıı bir · 
letmlıttr. Çekoılovalcya Mıl

lqler Cemiyeti ideolojlaine 

tlbi. Franıa da Ruıya ile 

bailıdı. Yalnız bu vaziyet
ler bile aradaki tez.adları 

ııöıt rmektedtr . Bu teıadlar 
ftrndlye kadar telif edilebil· 

mtıti F kat timdi artık te 
lıf edUemlyor. 

Almanya ile Çekoılovalı· 
ya arasındaki mOnuebete 

dair Praaer Pre11e gazete

sinde ıntiıar etmekte olan 
makaleler serisinin de bu 

vezlyet bakımandan mütalea 
ve muhakeme edjlmeıi la 
zımdır . Hazı taraflarca bu 

makaleler ıeriıinin Çekoı

lovak devlet rei ı Dr. Be

neı tarafındırn bizzat yazıl

dığı ıöylenmcktcdlr Hu rı 

vayet doğru olmasa ve mil

kalelerin muharriri başka 

biriıi dahi olsa metindeki 
mevıuk ifadeler cfıi<kate ıa 

yandır. Bu makaleler seri 

•inde Çekoslovak poletıka · 

aman hiç'11r vakit katiyen 
A lmanya aleyhine tevcth 

edılmemit olduğu ıiyaal 

turthten ml1aller getirilerek 
iıbat edllmekt .. ve muayyen 

bazı ıartla11n nazarı dikka 
te alınması l:adtyle Prağ ile 

Berltn ara mda doğrudan 
doğruya bır anlaım" için 
hiçbfr m oi bulunmadığı teı· 

bit olunmaktadır. Fekat ay · 
na ı.amenda bu makaleler 

ıerlslnde e er büyük devlet· 
ı~, btr an l aıma yapıp da bu 

ıuretle müılekar bir Avrupa 

polettka11 garanti edilecek 
ofuraa kfiçlik ililifın Orta 

Avrupada muvazene temini 
ıçin lüzumlu bir faktör ol 

maktan çıkacağı çok ıayanı 
dikkat bir tarzda ıdafe edil ~ 

rnektedir. t'rager Preuenin 
bu makaleler ıilsılesinden 

vuzuhla anleıılıyor ki küçük 

itilaf devletleri kendi dıı 

poletJkalrını bir revizyona 

tlbi tutmıya hozırlamyor 

lar Çünkü bu devletler ey 

lutde halva ile Milletler 
Cemıyeti aruındaki thtıli

f ıo tasvlye ve aynı zamanda 

Macarlıtanın silahlanması 
m ıe 1 e.sinln ı; il edileceğini 
ve batkaca büyük devlet 
ler ,,_, ımda muhtemel bir 

anlaıma yapılacağını sez 

nıektednler. Netekiın Na

rondni pol lika gazetesi bir 

rna halesinde bunu teJit edi-
yor 

Böyle bir r vl:&yonun 

u ılt mil:ı k rel rl icap et · 

devlet hıuicıye naurlarımn 

daha Si ıı rıj a da toplanmaz · 

dan önce Hodza ve Tata 

reıkonun bird<~ nbire tayyare 

ile Bukowinaya gllmelerı de 
bu sebebe mebnidir Keza 
lik üç devlet b §vekillerinin 

hemen küçük itilaf daimi 
konıeylnln müzllkerelerini 
müt.-akip bi rbırlerine müla 

kı olacakluı hakkındaki 

haberler de bunun ıçindır 
Binaenaleyh şimdi varid 

olan sual oudur: Küçük iti · 
liıf dı~ pol ctilcuındll yapıla· 

cak bir reviz\ on ne gibı ih 

tlmelleri tahakkuk ettlrebt· 
lir? Bu revizyonun ılk tabii 

neticesi olarak Orta Avrupa 
poletlkasına bir gevıekUk 
arız ol c ktır ve bunun 
üzerine yeni lıtikametler 
taharrlılne batlanılacak, bir 
taraftan Tuna havzaeınm 
kOçük devletleri büyük dev 
letlere dayanmak yahut 

k~ndl aralarında daha sıkı 
bir tesanüt vftcude getirmek 
iıtlycceklerdır . Şu halde ıon 

yıllarda (Hodza Plana) adı 
verilen ve hakikatte tarihi 

ve coğrafi sebep ve zaruret 

lere lstin.sden Tuna havzası 
için tabıi bir nizanı teşki l 

eden pren ipin veni Tuna 

devletini lt-triki mesaısinln 
hiç olmazsa alternatif bir 
ıeklinin tekrnr ön p 1ana 
geçltiği görülüyor. Bu ni
zam prenıılpi be\ki Hodu 

Planı nclmı taııdıfı ve men· 
ıei Prağ olduiu içın Alman· 
yadtı yalnı1. tasvip edılme

mekle kalmayıp hetta em 
n i yetaizlık ve itımahızlık 

uy8ndırmaktadır Alm anya. 

Oıtl\ Avrupa devletleri ara 
sındti bir tesanüt husulü 
takdirındc Tuna havza mda 

kendı menfaatlerinin halel 
dar olacağından korkuvor 

ve Prağdaki rumi makam 
ların Orta Avrupada herhan 
gi yeni bir niumın ancak 
büyül< devletlerin himayesi 

ve bilhassa Almanya ve 
İtalyanın l~tıreıklartyle kabi· 

li tasa vvıır of du~una d ir 
ileri sürdükleri teminat lar 
Berllnde timıfiye kadar 
henüz kanaat ve eınn ı yet 
uyandırmamı lır . 

Bu noktada Avuıturvanın 
Orta Avrupa hakkındaki tart· 

hl mlıyonunun tekrar can · 
land&ğı vt: Avuıtur·yanın 

mü takbel için büyük bir 

vaz•fe kar§ısında bulunduğu 
rarülüyor . 

Eğer Almanya Tuna dev 

!etlerinin teaanüdüne e aı 
itibariyle cephe almak iste 
meue Orta Avrupedakl haklı 

Alman menfaatlerinin daimi 
olarak korunma11 için A vuı 

turyanın muav•n mevkiin 

den istif de t:debilir . Bu 

itibarla A vusturyanın ı Lev
hai Devvare~ olmak vazlye 
tinde bulunuou ( 1) mana ve 
ehemmiyet ıkt iıap eder. 

Çünkü Almonya \e Avus· 

tur ya üı.ertndPn ~arka do~ · 

ru açık bJr kapı elde etmtı 
ve A vuıturyaya da kendısi 

ne tabi"ten bahıed ı ln i~ olan 
misyonu yani mutavaıı11t ol 

mak rolO ıade edılmlı olur. 
Fakat hunun için Avuıturya 

lılilditlinln mnhfuxlyeıti f'lll\• 

tır 

Faaliyeti lerliyor. Bankası buğday f ıatlanntn 
düşmesine meydan 

vermiyecak 
Sıhhi, lçtimaive ültürel Sahada Koy erimizde 
Esaslı Kalkı .ma Har keti Göze Çarpmaktadır 

Ziraat Vekaleti bugün ku 
buğday rejimini deitıtırıtıe· 

ğe karar vermittlr. MalCllYI 

olduğu üzere bu rt:jlro fi· 
at ta ha vvü ileri dola ylsi yle 

köylüyü korumak için Zirı· 
at 8ankuı vasılaılyle bui· 

V ili\ yetimiz köylerinde t:ıu

l ı kalkınma harekı:tleri gö · 
ze çarpmaktadır. Bu kalkın-
ma itlerini alakR ve Pheın 

ıniyetle bızzat tetkık ve ta 

kip eden valimız sı i. sık gez 
dikleri her köyde yapılac.o k 

İilere, sıhhi, içtimai ve 
kültürei yeniliklere köy muh· 

tar ve ihtiyar heyetle rinin 

dıkkl\t nazarlarını bunlar 

üzerinde celbetmekte ve ica. 
beden tenviri yapmaktadır

lar Bu sayede köy sokak 

larma kaldırım döıenmeğe, 

çeımelerden, aair yerlerden 
akarak köy sokaklarına yaz 

kıt çamur ve bataklık tçin · 

de bırakan pis ıu " kıntıları 

kapalı mecralar haline 110 · 

kulmağa, ev bahçelerinde 

ve ıokak a r a 1 a r ı n d a 

duran g ü b r e yığınları 

kaldırılıp yerleri temizlenme 

je baılanmı tır. Bu i ~lcrin bir 
çoğu l<öylerimizde bitirllmif· 

tir 

Bu lirada, ilhaylığın sıka 
takip ve yardımları saye 
sinde Ay ebacı köyü muh. 
tarı ve ıhllyar heyeti köyde 

bir tlkolnı l yaphrmağı da 

deruhte etmiıl erdir Hundan 

1 

......__ 

KÔYLÜLERİN YOL FAALİYETi 
b;r müddet evvel nafıa , aı 

hhat , ve klıltür direktör· 

lerile Halkevi içtimai yar· 

dım komitesinden mürekkep 
bir heyet bu ltöye Klderek 
okulun yapıl cağ& anayı ıe· 
çip ihtiyar heyethıe göster 
mişl erdır. 

Bu nümune köyünde ya · 

pıla cak diğer yenihkler için 

icabeden plan ve Scrokller 

nafıa müdürlüğü tarafından 

hazırlanmaktadır 

Diğer taraftan kövler arn 
~ . 

ıındaki yolların da islihına 
d~vam edilmektedir. 

Bu yollar gerek geoıoliği , 
gerekse yA pılııları noktasm 

dan her türlü vesaitin her 
mevsimde geçebilecı> ğf şekil 

de eıulı olarak yapılmakta

dır 

Velha11I köylerimizde eı 

aelı bir kalkınma hareketi 

ıöze çarpmaktadır . 

Paşılimamnda öycülü~ 
çaf ısmalan 

Erdek, 10 (Huıud) Bu 

raya bıığlı Pa~alimanı kö

yünde hummalı bir faaliyet 

1 
gö:ıe çarpmaktadır . Valimiz 8 

1 
Ethem Aykutun bundan Lir 
müddet evvel bura ya yaph~ı 
gezide köyliileri tenvir edttl 

ettiği day almak ve icap 

takdirde bunları ptya•afı 
arzederek ıatmaktan tbaret· 

Ur Ziradt Vekaleti tetkik 

Yeııl 
etmek üzere olduAu 

rejimle köylüye en faydalı 
ıekh teıbtt edecektir . 

Hayreıtin laran Sın~ır~ı~ı 
Mebuılcnmızdan B. H'1' 

rettin Karan müntehiplerıle 
görüımek üzere dün Sındır· 
gıya ııitmlıtlr . 

inzibat komlsyonıarmm urarıa
rı atayhine yapllacak tsmııı

ıar harca tlbl ıutuıacak 
bi' 

Devlet Şuraaı verdtğl 
rır" 

karar üzerine bundan •0 

k rıt•"' 
inzibat komisyonları 8 

ttf• 
ları aleyhine temytzdeıt . 

"" kik ıçln Devlet Şüraıırıll . 
• clıt 

ki olan müracatlar ıdar• 
1 rd"" va &ayılarak alakalı' b 

tt 
peşin harç ıle kaydiye. 

1 

Sanayide Muharrik Kuv
vet Olarak Kullanılan 

köyün imar ve temizlik ro 

lundakf gayretim arhrmııtır 

Emece ıuretlle iıkele1erın, 

harapolao bınalnr yıkılarak 
yerlerine bahçeler yapılma _ htt'c 
sına batlanmıştır Hütün evle· Hg. tezkere ve ilanı 
rin dıtı badana edilmek 1 alınacaktır. 
suretile kara ıııvalar kaldı- ı 
rılmaktadır Eıklden bafcı · 

1 
lığı ile meıhur olan bu köy · 
de bağcılıiın da tekrar ihva 

edilmesine çalaıılmo ktadır 

Elektrik istihlak Ve - Bir öğretmenin taYi~!,. 
Şehrimiz ltıeai rlY' ,.r, 

öğretmenlerinden Hadi ""' 

indirildi.. • • 
gısı Diğer köycülük ıılerl de 

aynı tekılde devam etmek 

tedir 

ı e o~ 
valık ortaokul rlyaı: Y lf 
retmenllğtne tayin edrlfll - - -
tfr. ~ Ve~iller Heyetinin tes~il ettiği nis~etlerden fazla ahnan 

Meb s ar Bürha iyede istiMik resimleri iade olunaca~ 
Vekiller Heyeti nnayide 

muharrık kuvvet olarak 

kullanılan elektrikten alınan 
istihlak vergiaınin indirilnıe 
ıi ... akkındaki kanuna tevfi 
kan ı tıhliik edilen elektrı 

ğln beher kılovatından do 
kuı. kuruıa kadar iıtthlak 
reami alınan yerlerde yapı 

lacak tenzilatlı resim teşeb 

büılerini tefrik etmittlr Bu 

niıbctler §udur: Yün men 

ıucah fabrikalarından kilo 

vat batına 80 santim, ipek 

mensucat fahrıkelarından 
kHovat baııo" 69 santim. 

pamuklu memuc"t frı.brtka 
tarından kilovat bıııına 38 
ıantim, trikotaj fabrikaların 

elan kUovat baıına 4'.! s&n 
Um . okıtjen fabrikalarından 

18 santim. değirmenlerden 
61 santim, nf uta, dik hin 

ve glikoz f abrlkalarlndan 
86 ıanttm, bı ra ve malt 

fabrikahırındnn 53 santim , 
harp sanay ıinden 13 santim. 

çimento V t! betondan ma· 

mul eıya ıanaylinden 83 

. an tim , cam ve fite sa n1t yi 
inden 57 ıantlm . boru ve 

.ana yit f abrlkAlaıındıın 62 

• ntfrn, kOmufatör fabrlk 

tanrıdan 70 sa11tim, o.ğaç, - "'llJ 
kundura. ka l ıpçı fahrıkala · ' i~i me~usumuz dün Bür~aniyeye gidere~ görüşlU . 
rından 59 saotım . kurıuo 

kalem rabr•kalarından so Ora~an köylere geçece~ler. 
136

, 

ıantırn , kağıt ve karton fa - Bürheuiyc, lll l Hu1111i muhablrhnlzden ) rf''ıl 
brikalarmd"n 17 ıanUm Is te muhabirimizden) Bürha haniye Halkcvl edl 
tihlik reınli alınacaktır . niyenin emekli kaymakam - kolu te.ratından tertiP bl' 

Tenziifıt, kanununun neırl tarından Hac:lnı Muhıttln len müsamere büyuk d" 
tarihi olan l4 k zirandan Çarıklı ile s )'lav arkadaıı h :ıorıJP seyirci kütlerıt u 
itibaren meri olacaktır. Sabiha Gökcül bucrün ab h · • dün gece yapıldı . c:ııer \ 

Mahye Vekaleti kanunun leyin 10,30 da burnya gel ~ Pıye ( Ona Kıyerı fıı'' 
ne i tarihinde &mai müeı diler Halkevl ve Parti erkiı· k bir adında üç perdeli 
ııeı 'eri elektrik 8ftatlerındeki nı ile memleket ııleri üz.erin · ayı can l andırıyordu · ııe· 
kl lov""t mlkt 1 t bit de uzun uzadıya görü11erek ı r0 

... ar nrını es .- Davetlıler gençler 11 dıı ' 
notlar aldılar 1111 

ettirmlttir. Vekiller H~yeti · rdekf muvaffakiyetltr ,,.~ 
nin tesbit ettiği nisbetlerden Akıaın \beri Ayaklı me k rtılı111 , 

· ı d l ı imll alkıtlarla 11 .cJılı 
fazla alınan jıtihlik resim - ııree ne gı en aay av arımız yaf'" 

k d d l - J d k heyecanlı bir sece 
leri sınai müesseselere i"lde ya ın 11 a <oy ere gt ere ı eh 

onların dertlf'!rini dınllyecek larını glzlemıyor ttr 1,.,,.~ olunacaktır. Maliye vekaletı t k d fa 0 " ve oralardaki tetkiklerini dt" lçemlde il e rılll 
vazly ti bugünlerde teşkili - k d genıı b&'r te .. kllatle b9 0" .. .11J• bitire~e yarın an onra dö· v k ... 8 •• P 
tına bildirecektir . I ı .... ı 

, , , necek erdir . bu müs&meren P d IY 

Hıleh çımento satanlar hak- Halkev·ı temsı'I Lolu "ı'r alika gençler ozer~ re tef 
1 U bir tesir yarattığı ka 

8 

mda ta~i~at yapılaca~ müsamere verdi vike de yol aÇ7~:::; e ~e 
İnhisarlar Bakanhğı güm IO 11 Halkevınin _ lerit1e 

Bür)laniye, ( ıueusi - eş ' 
rük resmi indirilen Porland ----------·---ı tiği pehlivan gur ,etle 

şimdiden büyük gaYlıtıtl~ tipinde beyaz ve mağnez 

yumlu ve alominli çlmento 
ların gfimrük tahlili ııonra 

d n yapılmnk ü1ere yurda 

ıokulma ını, t hlllln yap•la 

ralt narm11 uymıyan çımen 
to 1ahtpleri hakkında ticaret 

te tağıtıin meni kanununun 
tatbik edilmesini te ktlfıtınA 

bt 1 dlrmlttlt. 

h rlofll 
sufedilerek aıı goref 
tadır. Ou vaziyet bll ıJY'ıı 
lerln iyi bir lflkO 'ıctedl' 
dır cefmı gl~le111eırıe 
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~alpten Sesler: 

GiJliiyorum .• 
Gülüyorum . Bu aOlüı 

kalbtmden, ciğerlerimin de 
rlnliklerden boıalayor . 

Gülüyorum . Gözlertm de 
rıeıeden bir deniz var gam · 
d" il perdeler uyrıldı aitti . 

Gülüyorum .. iki yılan acı 
larını bu anda unutan ol· 

durn, ıarı bir beniz taıırken 
Penbeleılyor.. Kmlan bir 

dal gibi soluk yaprakla lde· 
ta ôlmüı glbtydim . Dudak 
1•rırn ıöylemez, ruhum da 
1
rna titrer, elem ve emelle · 

' 1ınden uzaktaydım.. Dot· 
h'ııyacak diye iman ettiiim 

iÜneıın bugün huzmelerln 
derı sevgi içen hayat bula 
lltfb • 

Gn 'üyorum Tatlı esmer 
tthrenın, hayalini gözlerim 

de bularak onu kalbime ko 
l'uladığım tki yeııl, gözün 

CtQ Çeken ıevglslnden arı · 
'-tak.. Gül6yorum, gülece 

•ı'b de .. Neydi o ıeçtrdlllm 
ttlnler . . 

l<.aranlık odamao se11lz.ll· 
tın 
~ e ırömülmüt. sabahlara 

h •dar ha yi ilerle uğraııyor 
'tlcırıyor, mütemadi ıönül 

>ıpratan oluyordum. Hiç 
"rıutatnam . 

Güoeıli birgün, yeııl ve 
•uı ı •r " dolu bır bafçenin 
bat 
1 tındayım Coıan dudak 

1
'' Gülen gözler , günlük 
l\lr k I Oca ları batında kahve· 
''11\I Pitlrlyorlar iter zevk 
~n· 

ıarın içli bendim f op bir 

~:!cın gölgeliğine 11ğınmıı 
1~1 coıkuolukları seyrederken 

hramaz bana geldiler .. 

t. '<ararnuz diyorum Şen 
,6'1~•n çocuklar.. Tatlı bir 
~ G,le hatta ağa diyen o 
~ llıanl~ır bizlere verilen 

Uau . . 
L 11 isimle, kendilerine 
Q!t 

d ••lıncak kurmamı iıte 
•ler. 

ı, lltraıtım .. lıtek 1erlni yer· 
r in 

~ ' getırdim . Onlar far · 
'"• t, varmadan gökıümde 

da''dıfırn ıe 'aıla her na11lıa 
c,~6'düğüm defterimi kur
b,kYor)ar .. Hayrete yol açan 

fiıı arla beni süzüyorlardı. 
ı,, U def ter ılzin mi demez 

"I"' mı. içli bir ıülüıle be 

8 
değil kalbim dedim. 

'- ı''' tarafta hlı.i ıeyreden 
ç ... 
~ 1 Yarı ak muvakkat 
),'•

11\ •~ıl çehreııi hayan 
tıı rra 

l,, •ta geldı .. O da yazı 
ı aQ 

)Gl ııneğe. acır bakıılarla 

0flrtıe bakmaja batladı 
~ll \Urduk . Adeta yıllardır 
d~,~1 tti birblr1erine çarp11n 

lrdık Q .. 
1 

'" ont · " · ıı"' arın ısrara uzenne 
''l l ~'-d Yo faramın karanhkla-

'cı •rı bahıediyor, geçen 
~'~ı~Gnlerin vicdan çürüten 

Q •tlarını döküyorum .. 

dıl\I tıla, aöıleri yaı1 ı beni 
trl " lıf~, '' en, berı gôzlerımt 

•,,1 dıkrnıı bir baıka çeh
)~td ela Ve ye9il gözleri an 

~~,~~trı · Bugün benden çok 
iı._ b' kalan bu yeıtl kuca 
bııı, 1

' günlük dostlarını 
bı, \~ da.. O içli anların 
tıll~ d 'Yal olduiunu kalple· 
'-•~,d Ciktbilıem hevesleriyle 

ç .. aıırn .. 
!,) urıko h 
"'~ltıı en gülüyorum .. 
\it'l>I Yor, çırpınıyorunı . lı 
~~ı,tı ''•trı ıönmüt, yerine 
it ~ bir 6mlt, çağıldıyan 

'ht Yolu doimuıtur . 
M. Ali Kayman 

Amerikada 
Evlenmek istiyen çiftler 72 

saatbaklemek mecburiyetinde 
Amerlkada yenl bir evlen· 

m e kanunu çıkarıldı. 1 Ey-
161den itibaren tatbik ıaha-

110& giren bu kanunda, eı

kiılne nazaran pek f a%la bir 
defi tiklik yoktur, yalnız ıu 
hüküm bulunuyor: 

Evlenmek için muamele 
lerini yaptıran ve resmi mü
ıaadeyl alan çiftler, evlen
me memurunun karıııında 

.. arzı endam,. etmeden ev
vel 72 uat bek!lyecekler .. 

Kanundaki bu yeni hük · 
üm. Amerikalıların her ıey 
de olduğu gibt, evlenmeme 
mt'ıt' l eeınde de pek fazla 
ıeri olmalarımn önüne ıeç · 
mek içindir 

Hakikaten, bir ıece ıam 
panya köpükleri içinde bir· 
birlerini belenen bir çok 
gençler, henQz bu ıerhoılu
ğun tesiri kaybolmadan, ev 
lenme dairesinin kapmnı 
çahyorlar ve evleniyorlardı 
serhoıluktan uyanmaları a~· 
cak bundan ıonra oluyor, 
fakat İf itten geçmlt bulunu· 
yordu. 

Amerikada çıkarılan bu 
yeni kanun gözleri bafh ot 
arak ve ıon ıüratle uçuru . 
ma dofru gid"nlere bir fren 
vazlfeıl ı~>rmek htiyor. 

-··--··· 
Lehistan da 

sOZ 

Ehemmiyetli parti mücada
lalari ıluyor 

Varıovadan Taymiı. gaze · 
teılne çekilen bir telg af a 
bakılarsa Leh hükumeti ce 
nubi Lehlıtanda ıon zamın· 
larda köylülerin çıkardıfı 

karıııklığın teıktnl için bat 
lamıı olduğu harekata de· 
vam etmektedir 

Siyasi fırkalardan köylü 
farkuıoa m..,nıup klmıeler

ılen her ıün yeni yenl tev· 

kifler yapılm~kta olup far · 
kanın haftalık ıazetelerin· 

den en miihim ikisi bu haf· 
ta yaıak edil mittir. 

fırkanın ileri ıelenlerln · 
den olup bundan yedi ıene 

evvei kalel"rln birinde mah
pua kılman fırka ıefi Vlto 
su hapishaneden çıkarmak 

üzere yaptığı teıebbüılerle 
reami makamatın husumeti· 
nl celbetmlt olan profesör 
Kot tedavi edılmek üzere 
bulunduğu ıanatoryomda 

tevkif o'unmuttur ve Kara 
kovide hapishanenin halta 
hanesine oakledllmlıtir . Ken· 

• 
dlllnln kaçmıyacağına dair 
Karakovl ünlvenlteıi rektö

rfinden ıenet "hnmııtır . 

Dünyanın en meıhur mu 
sikl1lna1larından olup Umu 
mi Harpten ıonra bir dev· 
let olarak ihyasında büyük 
rol oynamıı ve bir aralak 
baıvekllete de geçmlt olan 
ve on iki ıenedenberl ecoe 
bı memleketlerde yaııyan 

Paderevski muhalif gazete
lerde neırolunan bir beyan 
namede köyliilerln nokta( 
nazarını iltizam etmit o1du 
fundan Varıo,· a gazeteleri · 
ne hükumet teblifatta bu
lunarak bu rnakalt:nin nak 
llnl yaeak etmlttlr. 

TÜRKDIU 

Sovyeıler 
Birliğinde 
Meyvacıl k 

Üçilncü bet yıllık plin 
devreıl zarf anda Sovyetler 
Btrltğlode yemlt veren afaç· 
lara, fidanlara ve üzüm ba 
ğlarına tahılı edilen arazi 
miktarının tkl mtıllne, yani 
3 milyon hektara çıkarılma · 

ıı nazarı dikkate ahnmıı 
bulunmaktadar. 

HükOmettn bütün kolk
hozlarda ve her kolkhozcu· 
nun tahıına tahsiı edllmtı 
kiiçük arazide meyva bsh 
çel eri viicuda getiril meıl 
hakkındaki direktiflerinin 
tatbiki netlceat olarak, ıkin· 
el beı yıllık plln devreıl zar· 
fmda, bahçe, fidanlık 'e 
bai miktarı, 1.050.000 ht>k· 
terd11n 1 bugün 1.500 000 
hektara varmııtır. 

ikinci bet yıllık plin dev 
reel zarfında, ıehtrlerde ve 
fabrikalar ve kombinalar el 
varında da büyük ve gentı 

bahçeler vücuda gettrllmif · 
hr. MPse1&, Denetz kömiir 
havza11nda, lfçller, halen 
gen it ara zlde yemlt veren 
af"çlar yettıttrmektedlr Ur· 
alda ve Stblryada t 2.000 
h@ktardan f azle bir arazide 
fidıın ve yemiı 1tfac1 ve "Y 

nı zamanda da baıl dikti 
mittir. • 

BOyGk hortlkfilt-Orcü Mlçu· 
rlnfn cidden dlhlvane anı 
tarmalıtrı. Sovyetler Bırllfl 
zlraat•na bir çok yent ve 
çok gOzel fi 
danlar, yemııler ve ıalre 

kazandırmıthr. Miçurlnin la· 

Ufa yo!u ile elde ettiil bu 
yemlt ağaçları tarafından 

kaplı arazt, bugün, bütün 
memlekette Hl 000 helitar 
tutmaktadır ve bu mtkta r 
ıntıkçe de artmaktadır. 

Kocalar mdan ayn lan ka-
dınlar pişman olurlar m\1 

lıvJçrenln kadın mecmua· 
!arandan biri okuyucuları 
ara11nda kocalar1Ddan bota 
nan kadınlara mahsus olmak 
üzere ıöyle bir anket açmıt· 
lir : 

"Tallktan bet ıene aonra 

' 

Milletler cemi
yeti konseyi 
Toplandı. 

Cenevre. 10 [ Radyo J -
Milletler Cemiyeti konteyf 
buıuıi bir celse Rktetmlttlr. 
Konsey sah günü aaat 1 lde 
Edenin FHlstln hakkandaki 
beyanata dlollyecektlr. 

Sadık bir del ı~anh 
Bundan on sene e11el, 25 

yaılarında bir lngll iz deli 
kanlısı, Rob~r Davlı 19 ya· 
tında SO-velln Yarı tsminde 
bir kızla nfıanlanmıt ve da · 
ha iyi btr ft bulmak \bere 
memleketi olan Tılmlıtayr

dan Kanadaya gttmltllr. De 
lıkanlı Kanadadan nttanl111-
na ht'!r hafta btr mektup 
gönclermittir . Mektupların 

adedi betyüzQ bulunca, de 
lıkanl.va Oç buçuk milyon 
do1,.,lık bir ptyenko dOt 
müttiir. Dellkanh hemen in· 
ıılteu~ye d&nmüt ve ntıanlı· 
ıı ile e•lenmtıtlr. 

Güzel bir rc2t 
Am~rlkada btr mOe11@ıe, 

kttapçıhkta bir in~ 1 Ap yııp· 

mala kenar vermfttlr. Bu 
müf'as•ıe 4"D maruf ve mak· 
hul kitaplardan bir k6tüp. 
hane vücuda gdlr4"celctir ve 
bu küıüph1'ne bir ıilara ta . 
bakaeından fazla bir yere 
muhtaç olmayacaktır. 

Müe11eıe, bu kitaplara ıa 
yet ince bir klfıda mıkroı 
koptk harflerle baaacak ve 
kitapların boyu blzım LÜ pa 
rahk bir puldan büyük ol · 
mıyacaktar. 

400 ıahtfelik bir kitapta 
ancak bet mıllmetre kalan 

lıimda olacaktır 

DoAruau bu icada teıeb 

büıe memnun olmamak ka 
bil deiıldır . 

Alagarson saçlar 
Keılk saç, alabrus , alagar · 

ı aon saç.. Bı:ıce yeni, hemde 
harp ıonu modalarındandır 
Halbuki bu zannımız çok 

kocanızdan boıaodtjınız 1 

dan dolayı memnun mu, 
yokea mütee11ir miııniz?,. 

Ankete cevap veren 123 
kadın okuyucudan 41 1 ko 
calarandan boıanmak huıu · 

ıunda ıüratle karar vermlt 
olduklarına ned•met ıetir 

dıklerini ve timdi ayol va· 
zlyetle kartılaııalar kocala • 
rmdan booanmıyacaklarını 

ttiraf etmlılerdir 

25 Kadm kocalarından ay. 
rıldıklarmdan timdi de mem· 
nun olduklarını ıöylemiıler 
dir. 

yanlııtır. Bir Yunan aıarı 

atika müteha11111na göre, 
Ciritte alagarson saç 3000 
ıenedenberl maldmdur. 

Minoıta elde edilen birçok 
kadın realm ve heykelleri 
hep alaıanon keıllmıı saç 
arzetmektedtr. ,, ...................... .. 

! TÜRKDİLI i 
İ Pazarteılnden batka her : 
• gün çıkar Siyaeal gazete .. • • • ; Yılhiı: 800 Kurut : 
1 Altı Ayhfı:400 .. : 
: Saym: 3 .. 1 • • : Günü geçmıt sayılar 25 : 
: kuruıtur . : 
: ADRES: : • • 1 BALIKESlR TÜRKD1Ll : 

Milletler Ce
miyeti ve Ak
deniz meıelesi 
( flaıtarafı birinci sayfada) 

lüyoruz. 
Popolo d halta ıazetesl 

" Bir mül&.katın kıymf'tl. ,, 
Baılıtı altında yazdığı mak· 
atede Mu11olınl ile Hıtlerln 

yakın zamanda vuku bula
cak konuımalarından bah
sederek diyor kı: 

"Musıolinl ile Hitlerln uz
un zamand"nberi beklf'nen 
mülakatı haddizatında tatık 

bal için ehemmiyet• çok bü 
yük bir hadıse o' ma kla be
raber vuku bulduğu uman 
itibarile de fevkllli.de ma 
biyeli halzdır. Her ff'yden 
evvel ıu noktavı l9arf't et 
mek icabeder ki bu müll 

kat alellde devld adaml"ra 
aratnnda yapılan nua\cet zl· 
varf'tinden çok batk" bir 
tevdir; bu tkl doıt hM (\met 
refıt aruında vapılan mad
dt ve bevnelmllez bir ılyad 
harf'kettlr Mu111ollnl Lokar· 
no mu"hf'du•nden ııonra ilk 
defa olarak mem'eketin hu. 
dudları huiclne çıkıvor ve 
ilk defa olar11 k hal ya lmpa 
ratorlufunu kurduktan ıon 
ra ecnebi bır devlet reisi 
i 1e konuımafa ı·dtyor. 

Bu suretle aralarında mü 
li.kat vuku bulacak o'an 
adamlar a lellde iki devlet 
relıl d•iildıq hunlar ıkı mil · 
lete rehbertık eden rt-ltler · 
dir kt şrenç ve kati bır iı· 

tlkbale doğru gıdt'n iki ide· 
ald mılletın milıt ıradelerını 
kendi ıah11larına tenıııl et 
mektedır f aıızm ve Nnsyo 
nal Soıyalızm ıhtı l allert ku
vvetli bir blok halinde bir 
l~ııyor ve dünya ıulhunun 

htıkbalinl korumak içın el
ele ver mit bulunuyor . 

Berlın Roma mıhverlnin 
eaasmı bu noktada aramak 
l&.ıımdır Muuoılni tle Hlt 
lerın mülakatı bu vaziyeti 
hukuki bir ıekılde teıbıt 

edecektir. 
---... ••ılil---

T u~ıf ~,r iş 
Bir İngilız binbaı111 tara · 

fından Hiod11tanda büyük 
bir kaplar. avlanmııtar Kap· 
lan atzını açtığı zaman kur · 
ıunu yemif ve hemen öl · 
müıtür. 

lngıliz binba9111 bu avdan 
çok memnun olmuıtur ÇOn 
kü post deliksiz olarak elde 

edılmittlr 

K"planın poıtu yüzülGr· 
ken pyanı hayret btrıeyle 

karıılaıılmııtır Kr. planın azı 
ditlerinden bırısınde bir hal· 
ka bulunmuıtur. 

Bu altın halkanın vahıi 

hayvanın ditine kimin tara· 
fından ve niçin takıldılı bir 
tOrlü anlaıılamamııtır. 

Ankete ce•ap verenler 
arasında 50 si eakl kocaları 
nın kötü adam olduklarını 

soyleaıekle ikttf a et mittir 
7 Dul da tekrar eıki kocala 
rma döndüklerini ıöylemlt 
lerdır . 

Bas seneli~ uytu 

~ ...................... .. 

Kiralık Ev I 
Mo~ nın En garibi 

Kadmların moda tptilbı 

ve kadm modalarıaın ıara 
beti meıhurdur. Fakat ka
dın modalaranda en büyük 
garabeti ıapkalarda ıörülür. 

Şikagoda Patrlkya Man 
kolr edla genç bir kız 1932 
ıeneılndenberl uyumak~ad1r. 

Kızan kalbi muntazam ıu 
rette çarpmalcta ve kendiıl 
ne emzikle ıüt verilmektedir. 

Kızın tedavisi mümkün 
olmamııhr Doktorlar, bu 
kızın uyanacağana hıç ihti 
mal vermemektedirler. Bu 
ıuretle kıae&iızın uyanma· 
dan Glecell anlatılmaktadır 

İstaayon civarında, Ata 
türk parkı karfıamda dö
rt oda, bir hela, b•oyo 
tle bir mutfak ve gen it 
bodrumu ha vl önünde iki 
dönüm yetiımtı balı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzera11 güzel olan Otel 
el Redrlye alt ev kiraya 
verilecektir. 

Ta 1ıplerln Y ~ıtllı civa 
randa Terzi Ziyaya mG 
racaatları tlln olunur. 

Ş11pkalar bir zamanlar 
çadır kadar ıentıledl, bir 
zamanlar Sen Donlken pa 
pazlann takyestnden de 
k6çüldü Sıvrıleıtl, vaas•la9h, 
Afrıka ormanlarının kuıları· 

nın kuyruklarile sOılendi 

Şimdi de ıapkalara bnlık 

takıhyormUf. 

SAYPAı 3 

Akdenizde 
Korsanlığı Ön· 
/emek için çare 
( Baıtarafı birinci tayfada) 

devletlerin gemilerine kartı 
yapılan bu tecavüz hareket· 
lerınln dofrudan doiruya 
Avrupa emniyetıne umumi 
sulh tehditler yaratmakta 
oldufu muhakkaktır. Bu 
ıebepten dolayı Sovyetler 
Btrlıil hükdmetl, açık deniz 
yollarında seyriıeferln sulh 
temellerinden birıni teıktl 

eden emniyetine matuf ted. 
bırleri müzakere içın Fran· 
~ız ve lngıhz hükdmetlert
nin teıebbüsü tle 10 eylQl· 
de toplanhya davet edilen 
konferansa ııtırake hazardır. 

Bu konferansa Akdenız 

havzaaa ile doirudan doi· 
ru va allkadar devletlerin it·· 
tırak etmeei ilzam geldıfint 

nazarı dikkate alan Sovyetler 
Bırli~I hü\ı(\metı, lnıı 'ız ve 

Fransız hükQmetler•nd•n. 
.\krl .. nlz korf .. ran11 nıütf'fe 

bbtılerl sıfattle bu konff"ı en 

'" bir Akrlt>nlz d .. "ı .. tı ol 
macfıfı ma Qm olan Aln 11n
yanm da davet t-dtlmft bu 
lunmaııının ı~b,.plerlnı l.f"n 
dtı ne IZ!lh etml!lertrıl talt'p 

eder. 

A ynl za m"nda Sovy• tlPr 
Blrll~i hü~(\,,.,ell, ıo n'~I 

korıfer11n11na İııpııny• cum· 

hurlydı hüld~mf't•n n de 
oımdıdf'n dllnt .-dılmf"ııl 16 
zım geld•ii mütaleuındıtdır 

Zıra, lııpanva hır A lcdf"n z 

devlt'l•dir ve hzl" o 'ar"k 
da lııpırnva cumhurıvf!tlnln 

menfaAllf'rl, ~ouıın hıup 

g•mtlerlnln t• C8VÜZ~ lr ha 
r"k .. tll'"rl ile bilhıuaa cıdd1 
bir ıur~lte thlil edılmtı bu· 
lunmaktadır~ 

Pratikl k o'sa g~rak 
Buıene ııc-'k çol<; ınııtn

cıklar ne yapı.caklaranı ıa

tırıp kaldılar; vakti ve tabl
atıle paraaı bol olanlar plij· 
l1ra koıuyorl11r, serin dalıa
lar arasında yarı çıplek ve 
g<izel mayonlarla v"kit ge· 

çlrl vorlar ş,.hir lerde kalan-
1 arın vay hellnf' d .. uu k ll
zımgelecl'k Fak11t pratık in· 

unlar. ııcaklara karıı bu. 
lundukları yerde bıle hari
kalar yaratıyorlar: Nf'vvor
kun çok maruf bir avukatı
nın yazıhanf'lf'rindrkl yırmt· 

den fazla daktılo lcız, bir 
ıün m"yolarla it batan• r~l· 
m•ı'er ve bu ıuretle çalıt· 
mıtlardır . Dtlber ve oynak 
daktiloların nelcadar muıip 
harf' ket elti k lerl lt k i.ı dar, 

d•itl mi? 

Bir end·şe ve b!r nıtice 
Almanyada Naavonal ıos· 

yaltstlerln h"men h~pııtne de 
hlklm bir ~n~lte vardar Ya 
hudi olmamak, ecdadı ara· 
ıında Yahudi bulunmftmak!· 

Alrnanlar. kendilerini Ya· 

hudılikten kurtarmak için •O 
ille ıecerenamelerl vncuda 
getirmektedirler. Fakat bu 
lf, çok dertli bır tıttr . Ba
kınaz, bir Alman aile tece 
renamesl yaparken akraba 
ve taalldkat adedinin bir 
milyona vardıimı görmilıtDr. 
Bereket ki bu bir milyon 
akraba içinde bir tek Yahu· 

dl cıkmamııtarl 



SAYFA:: 4 TORKDILI l 1 EYLÜL 9J1' 

Edr i Bel diye · ?;§ ~~ • 

Riya ti den: 1 K S G E 1 Edremit Belediye Hastahaneıine muktezi 47 kalem erzak 1 
1 Ormanlarımızı korumak 

ve m alzeme [EJviye) hıııriç 6 kayme ile 15 gün müddet-
le açık e ksilt meye konmuıtur . 1haleai 16-9 937 Perıembe lçin odun yalulmıyacak, 
günü Belediye encümt ninde yapılacaktır . Bedeli muhem- 1 bunun için ne yapacağız? 1 
m en 5 199 lira 95 kuruıtur. tsteklilerln ıeraitl müzayldeyi ~ Maden Kömürü ıf 
anlama k için Beledıyeye müracaat ları lüzumu ilan olunur. it Kullan!lacak D i y e ~ 

ı - 3 - 2su D.. lJ 
--------------------- uşünmeviniz . . ~ 
Balıkesir Askeri Satın Alma 11 , .. ı.. kö ·· 'll 

i k 
er tkır 1t1ı ·

1 
nnır I~ ........ 

K · d ya nn u anıs ı ve 
omısyonun an: - · 

1 her kese.ve elverişli Kütahyada yaptırı.lacak 6 adet askeri bina) a vakti . ~ ~ 
muayyenlnde talip ç ıkmadığından 15 gün temdıdıle tha· Zongulue:ı k ve Halk ~ Türkiye piyaaaunda yükıek mevk\ kazanmıt olan ~ 
leal kapalı zarf uıulıle 25 EylUI 937 cumartesi günü .... l ıipleriıııieki .. sohtlları 1 • düny•nın en m•ıhur ( [ il MAROT ) Kalbur labrı- I 

ticarethanem iz.de bu- ıJ 1 kasının mamulatı olan kalburlarından 4 5 ve 6 numa · m 11 de yapılacaktır. Muhammen bedeli ( 10430 ) lira (82) 1 5" 

lrnruıtur. 1lk teminatı ( 782 ) lira ( 32 ) kuruıtur lıtek- ~ lit rah bütün ve ilci parçalı büyük haıılath makineler 
lilerln ıartnameılnl görmek üzere hergün ve ekılltmeye ~ iaCJ ksınız.. "ll • 
lttirak edeceklerin de bu glbi itleri muvaffalnyetle batar· 11. ~ il tlca~ethanemlze gelmlıtir. 

1 
Dunıan ,.e is yap- l lM lstanbul Pı·yasasından yu"'zde yı·r .. 

dıklarma dair taadıklt veıaik ve teklif mektuplarile ek- ~ 
ıiltmeyı açma saaunden bır aaat evveline kadar kolordu JI mı· Ve v·ırm·ıbeş Eksı·k F"ıatla Satıl· ;a 

mı~'aıı çok da,·anıklı «Türk .\ntrasidi» mle 1 ,.. satın alma komlıyonu batkanlağına müracaatları. • - .J kt d 1 
4 - l _ 383 bulunacaktır. ı ma a ır. i ----------------- 1 Yapı düzeni tçfn lüzumu olan demir, çimento, Bu Bir FJrsaft1r. Bu Fırsat Her Za- ~ Manyas Belediye 1 çivi, cam gibi çeııtler de maiıazamız . da her yerden 1 • man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· lif 

~ ucuzdur. 

1 
•. cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

R• t• d 'tt En bfrjncl boya yağ1arı, boya malzemeıide tfca lyase in en: rethanemizde ehven ftatlarla ıatılır . Bır defa dene ~ ~ AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 
~ yfntz. ~ ~ 

Manyaı kaaabaaımn tahminen ( 20 ) hektar meakdn ~ Saraçlar Başında Demir • Çiviciler İçinde Hırdavat, Demir, İnşaat i 
( 25 ) lira ve ( 20 ) hektar gayri meıktlo ( 15 ) lira it. • Malzemesi Rençbcr ıflen,.,ı ;;11 
bedeli mub mmene ile hartta11nın ahnmaaı açık ekıiltmeye I; Ve Hırdavatçı 1# • Alım Ve Satım Yeri 1 
konulduğundan isteklilerin 80 lira muvakkat teminat ak- it Hasan Cuma/;. ~ • Jl1 
çeıiyle 1 10 937 cuma günü Manyaı belediyesine m6ra· ·~~~~~~~~»lfı~~~· •..••. .• I! . •• • le ••HiHf1Jiİ,. 
c~atları ilan olunur. •••••••••••• •••••••••••S• 

4 1 - 384 B 1 k . T s· ·ı r----------------------- r -a-yt_a_r_______ a ı esır apu w ıcı . ~ Bayan Ve Baylar için 'i 
Müdürlüğünden: Muhafızhgın~an. b U c uz 1 u k V e r i .. '• 

Köyü Mevkii Cınıl Hududu H Bu kerre Smdırııdakl mağazammn Balıkulrd• ~ 
19 Eyiül 937 gününde Balıkeıirde Koıu alanındaki 

ergi yerinde açılacak hayvan serglılne tıllrak edecek hay 
vanların kayt ve kabul muamelesinin 14 Eylul 937 ıaat 
17 de biteceği alan olunur 

381 - 3 

• 
ıy Riyasetinden: 1 

Vasıf Çınar caddesinde Ziya Şabana ait 300 metre mu
rabba ı arsanın doğum ve çocuk bakımevl fçin lıtimlaki

ne karar verllmlı ve bu iıtimli.kln umumi menfaatlere uy -
1ıun bulunduğu_ ~toatlk edılmııttr İstlmlAk kararnameıinln 
6-7 inci maddelerine tevfikan ıeçtleo ehli vukuf ve mu 
hammtn heyetleri tarafından taktir edılen bedel ile ıa
hlplerlnio iıi mleri üzerinde yazılı arsanın reıimlerinin ma· 
halline ve belediye ilan tablosunu asıldığı ilan olunur. 

Amerikanın ve tabiatile 
bütün cihanın en büyük on 

oteli blr müıabaka yapmıf· 
hr. Bu oteller, bu müıaba-

kada kendilerine bir kraliçe 
seçmiı'erdlr . Bu kraliçenin 
adı lzadora Ganondur. 

Bu kraliçe; bir ıene mü 
ddetle bu on otel namına. 

bütün arzı dolgıacaklar, en 
büyük şehirlerin en büyük 

bet otelinde birer gece ka 
lacaktar. En lükı olmak üze 

re bütün masrafları da Ame
rikanın on otelj tarafından 

verllecek\ir. 
-=====-M~(h---

Dünkü un ve za~ire tiatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
' K. K. 

55 Randıman 860 870 
60 " 840 850 
70 " 790 800 
80 " 690 700 

BUGDA Y PlY ASASl 
Sert buğday 4,75 - 5 
Yumu111.k " 5 5,125 
Arpa 3, 125 - 3,25 
Mısır 3,5 3 ,5 
Bakla 3,5 3,625 

Yeni ~u modı 
Garbın epeyce eıki bir 

adeti olan alyanı yüzüğü 
ıtmdi bizim taraflarda umu
mi bir adet olmuıtur Şüp 

heıtz ki bu da bir moda 
demektir, Fakat her zaman 
birçok yeni modalar çıkar; 
ıimdi de alyanı yüzüğü 

mukabili .. Talak yüzüğü,, 
modası çıkmıştır. 

ral8k için mahkemeye 
müracaat elmlt bulunanlar 
alyans yüzüğünü en küçük 
parmaklarına takmakta, bu 
ıuret le içtimai vaziyetlerini 
ilan etmekte ve . Helkt de 
yeni bir eş aramaktadırlar. 

Herkealn parmaklara ve 
parmaklardaki yüzüklere bak-
mıyacağı tabıidlr . Bunun 
için bu moda lılah edılmit 
tir. Talak bereleri ihdas edil -

mlotlr. 

En ~uvvetli çocu~ 
Cabanın en kuvvetli ço 

cuğu geçenlerde Londrada 
bir soğuk algmlıiından öl 
mütlür. Bu çocuk ancak üç 
yaıında olduğu halde 32 kt · 
lo ağırlık arzetmekte ve 
bir ellle 25 kilo aıkleti kal 
dırmakta idi. 

Hu çocuAun babası ve de 
desi de çok kuvvetli insan 
lardandır 

Köylüköy Kö.,kenarı Ba" D ğ M d ' •• Jf 
, & o uıu e ıne 

1
: Tokatlı Otelinde 14 numarada bir ıubesi nl açtık· I' 

bağı batm Süley· • B b · d k · k /' ten ' 
man ve Neslbeden • U ŞU emız e az mır, eten ı, se . ' 
satın alınarak ı: ve lüks selenle, k J/, tela ve bunlann CJf1"'. ' 

üzerine yapılan ti sleri ve halkımız için keten ve çu/hakl '' 
ev poyrazı Ma· ••• hazır elbise/er bulunur ve ehven fjaf/fj ,•, 
denet oğlu Hasan H 
bağı kıbleıl yol. ıe safJ/Jr ve yapağı a/Jnı r. H 

" " 
,. Doğuıu Nesibe ve ı! Bu defa yünlü ve kış/Jk çeşitlerimizle,. 

Süleymanın müf- .; f anilalanmız da g~lmiştir. . . ·~ 
rez batı iken ha· tt Sayın müşterilerimizin şubemıı.e '•• 
len bunlardan ıa · 9 kl tın almak ıuretile •• bir defa uğramaları menfaatleri i , .. ·~ 
hafız Halit oiılu •2 zasıdır- .. ~ 
İbrahim evi batı11 ' SındlfgJfı Mustafa Kar agu~ fJ 
Mehmet Ali iken aw•WWW wwww wwwwvw ... w.•f//. .., A AAA AAA.-.-aı•u::a 

" " " 

tırampa ıuretile 

Vahidenln yeri 
poyrazı Madenci 
oğlu Hasan bağı 

kıblesi yol 
Doğusu Hasan bağı 
batısı lımail önce 
bağı ıken timdi 
evi poyrazı Ma· 
denci oğlu Hasan 
bağı kıblesi yol . 

Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazı l ı bağ esasen 
291 yoklama kaydında olduğu üzere Ergamaiı Ali kızları 
Vahide ve Hanifenin temellüklerinde tken aralarında 300 
de ikiye bölmek suretile yapmıf oldukları rizai takıim 
sonunda yarm lianlfeye ve diğer yarı111 Vahideye ta hıiı 

olunarak Hanif enin 40 sene ev "el ölümiJe evlatla rı Va. 
hide ve ~üleyman ve NeslbeyJ ve Vahidenın de 35 sene 
evvel ölmeıile evlatları Hasan ve Mehmet AliyJ terkedip 

1 
bunlar da Hanife veresesi üçe ve Vahide vereıeıi ikiye 
bölmek ıuretile :>20 den evvel aralarmda rlzol ycpmıı 
oldukları taksim sonunda yukarıda yazılı mahal Hasan 
hl11eıılne ve 3 numaradaki yazılı mahal Mehmet Ali h is . 
ıesine tahıis olunarak Mehmet Ali ile Vahide }erlerini 
birbtrlerile 320 den önce tırampa ettikler inde bir numa
radakı Vahldenln yeri Mehmet Alin in ve 3 numara11nda 
ki Mehmet AUnln yeri de Vahidenin temellüküne geçip 
olıuretle nizasız ve hüınüniyetle temellük etmekte olduk· 
larından bahlıle Haean ve Vahide mıdık ol dukları yerle
rin namlarına teıçll edilmeılni htediklerınden tahkikat 
yapmak için 19 9 937 pazar günü mahallme memur gön 
derilecektir. Bu yerler hakkında bir hak iddlaaında bulu 
nanlar vana bu günler içinde yazı ile tapu sicil muhafız· 
lığına veyahut mahalline gelecek memura müracaatları l 
lüzumu ilan olunur. 

Müjde 
KLERT MARK ALI 

1 >tin varı ın P u ııw "'lı ur ve tan ınuıı ~ nıtı l 1' 
~ $ 1 

tPlif t;eŞiıli ( Til'yo1· ) huğday a~'H'HH\ "'' .... 

bur maki ıwlrri gt·lıııi~l il-. 

• 

SATIŞ DEPOSU /u 
Memduh Özinan ve !1hmet KunırU!B 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şirketi Oafa 
TDnel caddesi 83 İstanbul 
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