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1 iZ r . 1 o arı a Manmaları1evaın fdiyor UzakŞarkHadis~lerine 
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Devletler Arasında Nıyonda Elde Edilen An
laf ma , Akdenizde İtalya ya Karşı Yapılacak 
Cebir Manavrasından Başka Birşey Değıldir. 

londra. 16 (A A .) - ln· I 
tlltere Akdeoizln kontrolu 1 
11

' donanma ile birlikte ıı- ı 
ltrak etmek üzere Maltaya 
llcı deniz tayyare filosu aön· 
derrnektedtr. 

Parla, 16 (AA) - Nlyon 
:rotoko1unu imzalamıı olan 1 

devlet yarından ltıbaren 
~''ll1ete geçerek, protoko
\ltı abklmını tatblka batlı · 
10rlır . 

ile Fr•nıa, Akdeniz sularına 
1 fırka deıtroyer, 4 fırka 

lo,Pldo muhribi ve bir ta
~lre gemisi ile ki.fi miktar· 
' dentz tayareıl aönder

tıaııur. 

~ lorıdradan haber verildı-
111le göre lngilterenln Gero 
''0•ııöril ile 8 inci torptto 
i"hrıbı fırkası bugün Ak
ı "-tıe hareket et mittir, 
~llkadar devletler dele

~''Jonları, posta ve yilk 
1 '~urlarının geçecekleri yo 
t~ buaün sar.h bir tekilde 
··~ıt ı1 edecekl~r ve derhal 
1 tGn devlerlere bildirecek 
ttdı r . 

,, ltllyanın bütün brarlara 
c tQlen Niyoo protokoluna 
t' ti olmak ıztararmı duya· 
'iı •ö ylenlyor 
l 

fıı 11 rnalamat alan meha · 

nın Akdeniz büyük devleti 
haysiyetıle ro lünü hiçbir ıu· 

retle nazan dikkate alma 
mıı bulunmaktadır. Nyonda 

ki bu mühim kararlar ıulh 
menfaati için Avrupaye ıamtl 

bir teaanüd6n tebarüz etti 
rilmesi llzımgeldiğl baıka 

fırsatlara görmeyi iıtedlği · 

mlz bir ıürat ve ıükunet 

ile almmııtar . Ve sene ayni 
ıüratlerdlr ki bu konferan 

ım '"aktörleri,, alman karar· 
lan tatbike geçmektedir ., 

Dauıche Al 'gamelke Zel · 
tung diyor ki: 

Akdenizin bu kontrol pla 
nı, itler daha ziyade kötü-

leıtlği zaman huııule gele· 
cek vaziyeti ölçmek için gl · 

r iıtlmit bir tecrübedir Nı · 

yonda mevzuubah,ı olan ıey, 
en genlt mikyaeta Lir cebir 
manevrasından baıka bırıey 
değildir . ., 

Bük rette f ransız dılly 

le çıkan "Le Moment" adlı 
Romen gazetesi ıunları yaz 
makta ve Akdeniz anlaıma 

11 münıuebettle Türklyenln 

ehemmiyetini ıöyle tebarüz 

ettirmektedir: 

Yuaroslavya veya Türkiye 

bilakis, harp vukuunda, it 

uklallerini mu haf aza edebil 

mek için klft derecede kuv 
vetlidırler. YugoılaYya, ltal· 

ya ile bir dostluk muahe· 
desi imzalamııtar. Ve bu 

muahede, Gentlemen Agre 
mentln htmayeıi altında im 

zalandıi• tçln, Yuıoslavya · 
nm. do.tluiuna çok kıymet 

verdıği lngiltereye de katty 
yen müteveccih değildir. 

Türkiyenin İngiltere ile 
o lan münaaebatına gelince, 

bu münaaebat, ıon seneler· 
de çok doıtane bir mahiyet 

almıthr. halyan - Türk 
münaaebatı ite Montrö mu· 

kaveleılnde ltalyanm imza· 
11 bulunmamakla beraber, 

Habeı harbinden ıonra çok 
düzelmtıttr . 

Malum olduğu üzere ltal· 
( Sonu ikinci tayfada ) 

İrakta Kral Aleyhinde 
Hareket Eden Bir Şe- 1 '• t, aöre N ıyon konfe 

lı 11''•ın, tekrar topla naca 
llddıll olunuyor. 1 1 

bekeMeydana Çıkanldı l L "ırlltere; vazife aldığı 
·~tı 

111 rde İtalyan donanmaaı -
11._" Malta ıularına girmetl 

"-Gıaade etmlyecektlr. 
~l •r "-an gazeteleri , Niyon 

'eot.o~ olunu beğenmemekte 
lıt bu protokolun tadilini 

tilıektedırler . 
l ıl~trlın, 16 (Radyo) - in 
IGnı •e Fran11z ıefırleri, bu 
~,, Almanya hariciye na 
t, 1lc:~lrıe giderek, Ntyon pro 
llıı 1 Unun birer ıuretlni ver 

1 erdir . 

~l~a.ber ver i ldiğine göre, 
' ı-,,'nYa , lnglhere ve Fran · 

1\ Cevap vermiyecektir . 
lGtk~ltı4l , 16 (Radyo) -
~lııı 1e Cumhuriyeti Büyük 

tt M 
·~tl(i ecliıl, cumartesi 
'rot le toplanacak ve Nlyon 
lıt. 0 

olunu tıudlk edecek · 

lıı~~~kiye, Nlyon protokolu 
ltt1 1 

ince, kendi kara ıu 
tıı 

86
Çlnde karakol vazıfeıi · 

1 ı rı tecek olan harp gemi 
ile <l 

\'tftlt enız. tayare lert de 
b tdecekt· ~ 1 ır . 

1ı._ ~hı, 16 (A.A.) - Niy· 
f '-da. ''a.rlarının ltalya tara
''lld n reddedilmlf bulunma 
(• ~n b h 
·~,1 a seden .. Berliner 
'tiı .ı\nıelger ,, diyor ki: 

ton kararları, ltalya• 

Bakir Sıtkı Paşanın evinde ~e aıaştumalar yapıl~1. 
Şüpheli görülen bazı kımseler tavkit edı ldi 

Haidad, 16 <Radyo) -
Son dakikada alınan haber 
lere göre, Irak Krala Gazi · 
yülevveli düıüroıek ve cum 
huriyet ilan etmek iıtlyen 
bir cemiyet yakalanmııtır. 

Zabıta, geçenlerde Musul 

da öldürülen erkanıbarbiye· 
iumumlye relıl Bekir Sıtkı 
Paıamn evinde de ba:ıı arat 
tırmelar yapmıı, bir takım 
evraklar e lde etml ıtir . 

Şüpheli görülenler yaka 
lanarak tevkif edılmlılerdir. 

i 1 k Okullarda Talebe 
Kaydı Başladı.. 

İVtdNDl YA'rl OKULU 

V ılayet dRhilindeki bütün ilkokullarda bu ayan on 
beıinden itlbıuen yeni talebe kaydına ba ılanmııtır. 

Bu yıl ilkokullara 930 doğumlu o1an çocuklar alınmak· 

tadır. 

Dertlere birinci teırinden itibaren baılanacakhr. 

1 

nın garbında baıladığı ma· 
navralar, bug6n de Falez 
ve Arjantey aruında devam 
etmiştir . Bu manavralan 
f:cnebi devletler askeri hey 
etl~rl takip etmiılerdh: . 

Çin kuvvetlen Ja~onlara ~arıı yaptıklıu mu~abil bir 
taarruzda üç kasa~ayı istirdat ettiler 

Fransız harbiye nazırı 8 . 
Daladiye manavra sahasın 
da İngiltere harbiye nazıra 
ile erkinıharblyei umumiye 
reisi ıerefine bir ziyafet ver· 
mlttır. 

141 1 ~ 

Fransız 

Frangı Düştü. 
Pariı, l 6 (A.A.) - Fran

ıız frangımn yeniden su· 
kutu Pariıte iktfıadi ve ma-
li mehafilde dnln endlıeler 
uyandırmııtar. 

Şanghayda 

Kolera salgım en~ışeli bir 
hal aHı 

londra, 16 (A A. .) - Şa
nghayda beynelmilel ve Fran· 
11z mıntakalannda liolera 
ıalgını devam etmektedir. 

. JAPON ASKt.RLERl 
Cenflvre, t6 [AA.]- Mil· yaptıklarını ve 6ç kata· 

letler Cemlyettndekı Çin mu· bayı iıtlrdat ettlklerlnt bil· 
rahhuı asamblenin dünkil dirmektedir. 
toplanhıında Şarki Asya Londra, 16 [A.A.)- Çinde 
hadiıelert etrafında izahat b6tün cephelerde Japon ta. 
vermlt ve uzak tarktakt va- arruzu devam etmekte Ye 
zlyetin adi tedbirler ittiba. Japon menbalarıadan alınan 
zını a m 1 r buluodufunu haberlere 16re Çtnlıler çe· 
ıöyllyerek Milletler Ce· kilmektedir. 
mlyetl mukavelHlnln onun- Vaıtngton, 16 (A..A) -
cu, on blrlnct ve on kinci ma· Salahiyettar mehafll, Ame
ddeıinl ileri ıGrmek ıuretile rjkan bayraiını ta111an ••· 
konseye reımi bir ıurette purlarla Çine ye Japon1a1a 
müracaatta bulunmuı ve: e 1 l ı h a .,,, e mGblm· 

Bu mantakalarda altı yüz. 
elli sekiz kolera haltuı tes 
bit edtlmlf, biri lnglliz aııkerl 
olmak üzere tO kiıi ölmüı · 

tür. 

"Konsey bu müracaatı mat nakit meselesinde itti· 
1 asambleye bildirip bildirme · haz edılmit olan kararı, bı · 
1 mek huıusunda Lir karar taraflık kanununun tatbiki 
' vermek mecburiyetindedir. ,, sabaaında ahlmıı ilk adım 

Demittlr . telakki etmektedir. 

Müğlada 
KöJcülük çahşmalan 
Ankara, 16 (A.A ) 

Muğlanan bütün köylerirıin 

imar planlar yapılmııtır. 

Japon harf clye nazar eti Mama fi bu mehafll, re · 
namına ıöz ıöylemeie sall- , islcumhurun beyanatının an· 
htyettar bir zat Çtntn Mil- cak "Amerikan bayralını 
letler Cemiyetine yaptıiı 
müracaata beyanatına mev · taııyan,, ıemilere mGteallik 
zu ittihaz ederek mezkur olduiunu kayJetmektedtr. 
cemiyetin ıarki Asyada Şu halde ihracat menedil· 
hakiki vaziyeti 6irenlp bil mit delildir. Yalnız beyaz 
meden Çin Japon ıhttl&fına tarayın tel>lıii buıuai Uca· 
karıttığı tak

1
t1rde beklenilen ret gemilerine yapılmıt cid· 

neticelerden bambatka neti · di bir thtarC:lır. Çünkü teb· 
celer elde etmek tehliketlne ltğde Çine ve Japonyaya 
maruzdurdemtıttr. ıillh nakil yüzünden uAra. 

Köy mevdantarı . anıt yer· 
leri hazırlanmaktadır. Köy 
odaları, köy konuk yer· 
lerl, pazar yerler l, çamatır 

mahalleri ve umumi helalara Londra, )6 (AA.] - Bir mlacak ziyanların hük6me· 
alt projeler h azırlaır m ı ı , k Öy· Şanghay telgrafı Çinlilerin tin meıuliyetlnl davet etmt
lere göndertlmittir. ıtddeth mukabil taarruzlar yeceğl ta.arlh olunmaktadır . 

60 Lık ihtiyar Genç Ve Evli Kadını 
Geceleyin Nasd K a ç ı r d ı ? .. 

Muhtar Emin Düğün Borcuna Karşılık Olarak 
Genç Kadını Kocasından istedi. Alamayınca 

Kadını Zorla Kaçırdı .. • 

Sındırgı ya bağlı Koca bey 
köyünden Elif adında bir 

kadm1n aynı köy muhtarı 

Emin tarafından zorla ka · 

çmldıılını ya2mııtık 

Bu vakaya dair dün 
lığımız tahkikatta fU 

ıtlatı elde ettik: 

Muhtar Emin daha evvel 
tava11ut ederekElifle muıtafa 
otlu Alıyi cvlendirmlıtır. 

Elifin koca81 Alinin dil 
ğün ma 11refı olarak muhtar 

Emine 300 lira kadar bor
Muhtar 

bu borca mukabil karı kCl
<'ayı bir müddet boiız tok· 

luğurıa çalıthrmıt ve borç· 

!a rım ödett irmitUr. Bu ça

lı şma esnasında Emin Ah. 
n in karısını ıevmeğe ve her 

fırsatta kadana takılmafa 
baılamıthr. 

Kadın da bunu bir vakanın 
çıkmasından korkarak aak. 
lamııtır Fakat bir gün 
Emin A.ltye: 

- Sen , şimd i ya düğün bor
cunu verecekı l n, yahutta 
kaı ını bana t• i 

dem ittir. 

Ali vaziyetten korkarak 
bir gün karmnı almıt, Bi· 
ğadıca gltmiıtlr. 

Bir müddet aonra Ali, bir 
iti diiıtüfünden karı11nı Bi· 

ğadıçta bırakarak Kocabeye 
dönnıOttür . 

Muhtar Emin Alinin yal 
nız olarak köye döndüi6nü 

ı&rünce yanına Alieltinlerin 
Hasan adındaki arkadatını 

da alarak 8iğadıca ıelmit 
lkt arkadeı binip ıe1dJk· .. 
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BIE 
sır Etüt: Bir Pul p 
Yaratıhş Ve Tekamül.. . ~ .- ! . 11 LF.R 11 

İnaanları uzun yıllardır canh albü~tnle, can&ız al- ruzOnden ıkı devlet aıasmda ' 
dütünd6ren ve höl& da dü bümini. mukayeııe ederken .. sıl olan gerginli~ •• 
tündürmekte olan bazı me- canlıda fazla olarak CNH 118 Ogw endı·renı·n y e r ,. n e 1 
sel eler vardır . Bunlardan ıtbl bir ciımln bulunduğunu Btr potta pulu iki devlet 6Kişi 
bfrJ de hayat denilen ıe1in iddia ediyor. Bu clılm \Ha · araaında harp çıkaracak hır K K 11 ı k 
na11~. meydana geldiii ve mızı kiyanusma} dır . mahiyet almııtır. amçı u anı aca .. 
buıun çok muhtelif aördü• Bu ıurelle protoplaamanın Hadise fU! 

12 Yaşındaki bir kızı 
kaçumış'ar iümOz hayat ıahtplerintn tik hayat maddeıl olduiunu Nıkaraıo htıkOmellnin Ye· 

na11I yuataldıjıdır. ıöyledtkteo ıonra dtier aaf ol çıkardıiı bir poıta pulun-
l Dünya kurulduktan halara aeçellm: da memleketin hududu bir -

aonra ilk hayatın yaratılııı . ilk hayatın nebati olarak az yanlıı çlzilmlı ve Hon· 
2 Hu kadar muhtelıf baıladıiını nereden anlı duroı hükGmetine ait olan 

nevılerin meydana ıeltıı. yoruz: yerler Nıkaraıanın araziıi 
lık hayatın menıei hak· . BugQn bir nebatı ayrl ıtbl ıöıterilmit . 
kında muhtelaf naEariJeler uzvi maddelere ve bazı mu- Bunun üzerine Honduras 
vardır. ayyen ıartlara barakırıak hük<imeti komıu hük(imete 

ı -· Hayat buıün de mi kendilerine uzvi bir ıııda bir onta gönderiyor ve pu 
can azlardan meydana aeli - yapabiliyorlar Hayvanlar lun düzelmeılnl istiyor. 
yor . ve inıanlar iıe nebatlar ta- Nikaraaa hükumeti bu 

2 1 layat evvell baıka rafından yapılan uzvi mad talebi kabul etle bile belki 
yıldızlarda teıekkül etmlt. deleri kendilerine ııda ola hidtıe kendilliinden ke pa . 
ıonra kürreiarza ıelmittir rak alıyorlar . Baz gıdaları . nacaktır. fak at, 11rar edf· 

3 - Kürreiarzın ıoiudu mız arasında ıu , okıljen ve yor ve pulda göıtertlen hu 
tuzlar ııbı ıayrt uzvi madde· d d ld dd iu zaman protoplaama de· u un doiru o uiu i ia 
lerl de alırHk da gıdamıLtn d l 

- ---~-~-~-

Sığır vı mandalann sevkıdilmesi için çiftçiler lğen-
dire değil ~amçı ~ullanacaklar. 

Memleketin birçok yerle 1 aluak bu aletin men'lni ka · 
rinde 11ğır hayvanlarını yü· rarlaıtırmııtır . 

rütmek için öiendlre kulla 
nılmaktadır 

İktiıat Veki.1~1 öğendlre. 
nln ltullamlmaat yüzünden 

bu ıibi hayvan derilerinin 

sakatlandığını , bu halın de· 

ri ftatlarına da teıir yaptığını 

ve hariç memleketlerden deri 

getirtmek mecburiyetinde 
bnakacağını nazaradikkate 

Erzurum ve Kars havalı. 
ılnde veaaltnakliyede ve 

çift hayvanatıada kamçının 

kullanıldıjı öfrentldliinden 

bundan böyle öirendlrentn 

yaaak edilmeıinl ve kamçı 

kullanılmasını Ziraat Vekl· 

leti alikadarlara tebliğ et· 

mittir . Bu huıuıtaki tamim 
vtliyete gelmııttr . 

Biğadıç nahiyesine bağlı 
Çertbaıı köyünden Tehtr 

otlu Kadir ve kardeol le· 
mail , Büıeyln, Hüseyin oilu 
Muıtafa , Mu.tafa oğlu lı · 
mail Yakup otlu Emin adın· 
dalci altı kiti ayni köyderı 
12 y11ılarındaki Siileyrnarı 
kızı Fatmayi kaçırmıolardır 

§Kepıiidün Nuuat köyilo 
Azemetullah kıZl 15 yatla · 
rındaki Neıibe de ayot köY 
den Ali Oıman oğlu Hatı911 

ve Hibeyln adında iki kar 
deı tarefından kaçmlrrıııtır · 

nllen nesnenin ıtmdlltl< in- ıın a bu unuyor. 
çojunu uzvilerden alınz. 

•anlarca btlinmlyen birtakım Bunun üzerine hadise bü- Unutkan/ık 
Hunları da hazırlıyan ue ı. 

ıa,tlar dahilinde teıek - yüyor ve iki mem1eaette , \ iki Kişi Bir Çobanı Fena 
Halde Döğmüşler .. 

lc61üdür. batlardar. Onlar ıayri ur.vi birbirleri aleyhine büyük 
maddeleri klorofil ve daha 

Bu üç naıarlyeden birin 
citi kati bir ıekil alamamıı· 
tar Zira eler buıün canıız 
dan canlı yapıhyorta, bu 
in.an olullarırıın a6zünden 
kaçmazda. Mamafi nebat· 
lar ıayri uzvt maddelerden 
kendtlerioe uzvi bir aıda 
yapabdiyorlar. Fakat yeni 
den bir hayat ıahibl teıek · 
kal etmit olmuyor 

ildnct nazariye de hayalin 
eYvell baıka yıldızlarda 

teıeldıülGdür . Ejer hak ika · 
ten bu ı&rilt doiru olaa 
bile, o yıldızlarda hayatın 

natıl teıekkül etUli izah edt· 
lememitlir Nihayet en ıon 
tekil ıeliyor kl o da ha 
yatın. arzın ıotumaaıyle te 
ıekk610dur. Bu naaıl ve ne 
ıuretle oluyor Bunu kati 
btr ıekilde bilemiyoruz 

Y alnıt bazı delillerle an
lıyabtllyoruz ki: 

Evveli. nebati protop1aı · 
ma teıekkOl etmittir. 

Protoplaama: Hayatın, 

canlıhitn temelidir. Her 
canlının ana maddeıl pro · 
topl11madır Pıotoplaama 

ıudan biraz daha aiır, ıef 

f af ve gayri ıeffaf bir halde 
bulunan bir maddedir 

Terkibi ıudur: 
Charbon 
Nltrogen• 
S Kükürt 
H Htdroıen 
P Okılren 
P Foıfor 
Cl Klor 
Kalium 
Na Sodlum 
Mı Magnezlum 
Ca Kalılum 
Fe Demir 
Zn Çinkodur. 
Görülüyor lci hayatın, 

canlılıfın eıaı madde1inln 
nelerden yapıldıfı mahim· 
dur 

Yalnız bu maddeler bir 
birleriyle naııl ve hanıi nls· 
betlerle btrleıerek protop 
luma yaparlar? 

Bunu bilmiyoruz. Protop
laımayl yapan uzvt madde 
lerdft. Onlar da ıunlardar: 

l Karbon hidratlar . 
2 Yal ve yal benzer · 

leri . 
3 AlbOmlntlerdtr. 
Bunlar protoplasmayl ya 

parlar. 
PflOı•r namında btr llim 

bazı möjlerin te1lriyle bir · 
leıtirerek insan ve haJvan 
ııduını yaparlar . Şu halde 
ilk hayat nebatidtr Bunun 
akıt iddia edilemez. 

İlk hayat ayni zamanda 
auda ve lek bir ciıim halin· 
de teıeklıü l etmiıtır . Biz 
ıayri uzvi ııda ahrız . Fakat 
onları uzvi bir hale koya· 
mayjz, 

Hayat , teki.mü! ve muh
telif teıirlerle de bua6nkü 
ıelıılini almıfhr. Burada en 
bOyök ro~ü oymyao\ar le 

klmOldOr. 
Tekamülü kabul etmiyen 

ler ve insanın buıünkO ol 
duau gibi yaratıldıiım iddia 
edenler vardır . Fakat bu 
iddia hiçbir şeye iıtinal et 
mez. 

Tarih çok kati delillerle 
ıöıteri yor ki ilk insanlar, 
bueünkü inıandan çok daha 
iptidai ve vahıi bir halde 
idiler. Buıünkü in1anla ara· 
larınde çok b&yük farklar 
vardır . Şu halde tekamül 
vardır. 

* ---.. •Bır---
Madam Rozveltin nızıketi 

Amertka relılcumhurunun 
hali hazırdll Parille bulunan 
anneıi, heraün beynelmilel 
aerglye 11elmektedir. Eilen· 
mf ye karar verdiji için btr
ıün kendtılni Luna parka 
ıötürmütler ve Madam Ru:ı· 

velt paraıüt kuleıl karıı11n 
da hayran kalmııtır . 

- Ah! . Demlttir, ora· 
dan atlamak irıttyorum! . 

ParaıOtle yere tukutun 
kalbi fçln tehlikeli olabile
ceii, kendlılne iaah edilince 
omuz larınızı ıtlkerek cevap 
vermtıtlr: 

.__ Kalbim mi? Size de 
benim ılbi sajlam bir kal · 
be malik olmanızı temenni 
ederim. Düıünün ki otlu · 
mun intihabı ııraıında bile 
kalbime b•rtey olmadı! . 

Matbuat pavyonundaki 
bir resmi kabulde herkes 
yorulmata baıladıiı bir 11 · 

rıda , Madam Ruz,elt ayak
ta kalmak iıtemiştir. Ona 
birçok defalar koltuk uzat
mıılar, nihayet ıabrı t6ke· 
nen kadıncafız da töyle 
mukabele etmltllr: 

Ayakta durmak ıenç 

bir galeyan baılıyor: Rad · 
yolar, ııazeteler dUımanca 

neıriyata baılıyorlar . 

Şimdi iki taraf da adeta 
l:ir harp tçin lizım ıelen 

aerglnlttl hu:ırlamakla meı 
,uldür! ____ .,. ... __ _ 
Medeniyeti 
Sevmiyen 
Kasaba 

Stanıtede ıarlp bir ka 
ıaba vardır: Burada ne· 
elektrik bulunur. ne telefon. 
ne otomobil, ne 

Şüphe.iz kl . 
daha bir çok 

de treo . 
dünyanın 

yerlerindt' , 
medeniyetin nimetlerınden 

naalbedar olmamıt birçok 
ıehirler, köyler , kuabalar 
vardır. Fakat StAnıtecl lı 

mlndeki kasaba medeniyeti 
aıla kabul etmemele karar 
vermit ve &öyle yapmağa 

mahkum edi~miı bir ıehlr · 
dır : 

Geçen aarm sonlarında, 

bu kanbada bir milyoner 
ö\üyor. Kimıeslz olan bu 
milyoner bütün ıervetlnl 

ıehrin bütçeatne veriyor 
Yalnız, vaai1etnameıinde 

bir ıart koıuyor: 

Bu ıehre medeniyetin 
icatlarından hiçbiri sokul· 
mı1acak ! 

Stanıted belediyesi bu 
ıerveti de, bu emri de ka· 
bul ediyor O zamandanberl 
milyonerden kalan paralar 
ıehrin her huıuatakı ihtiya
cına bol bol ıarfedlllyor. 

Yalnız, elektrik, telefon , oto
mobil, tren, radyo eibt ıey 
ler huduttan içeri ıokulmı· 
yor: 

Kaıabanm halkı pazar 
annlerlnl civardaki "medeni .. 
koylerde ıeçiriyorlarmıt ve 
"dedelerimiz na11l yaıadıyıa 
biz de öyle yatarız, onlar 
mesut defUler mi idı? .. Dl· 
yorlarmıı l 

-------------------kalmamı temin eden metod 
tarımdan biridir Diğer bir 
metot da , hiçbir zaman can 
sıkıntısına maruz kalmamak
tadır. Bu çok ailçtOr, bil 
ha11a resmi nutuklar dinler· 
ken! .. 

Tabii ne demek iatedtit 
derhal anlaıılmıı nutuklar 

, k11a keıllmittlr. 

Yangına 
Sebep 
Olacaktı 

--------~-- -
Bir Köyde Olan Bu Kavganıtt 

Bandırmanın Erath köyün· 

den Hatası çavuı ojlu Meh Sebebi Henüz Mechul 
Hatan ile Mehmet adın · medin karm · Ayte evinde 

da iki kiti Bandırmanın 
ekmek piılrdif I f mnı •Ön· Deblekl köyünden Muıtaf a 
dürmeil unutmuı. buradan oilu Recebin yanında ço· 
damdaki çalı ve darı 1&pla- banlıl, yapan Mehmet ojlu 

rı alet almııhr. Salthle kavı• etmiılerdir. 

J le -ralm11tır. Suçlular da ya ' 
lanmııtar . 
Kavıanın neden ileri gel 

dtji hakkında tehktkat Y'. 
pılmalc tadJr. 

Çıkan yangın bÜyümeden Haaanla Ahmet bir olarak Bir tayin 
görülerek köyl&ler tarafın· Salibin 6zerlne 1aldırmıılar 

ve zavallı çobanı ıopalarla Karaman ortaokul ftırifçl! 
dan •öndürQlmüttür. birhayli d6Amüılerdlr. ô.iretmenl 8 . Hılml ıehrlrtı 1 " 

Baylece bir tehlikenin Alır yaralanan Salth Ban· hı~ıi Türkçe mualllmll~i l1e 

_a_n_ü=n=e==g=e=ç=il=m=ı=ıt=l=r.==~==""=====d=ır=m=a===h=a=ı=t=a=h=a=n=eı=f=n=e==k=a-ld=ı=·--=t-a=y=in-=e=d=t=lm==if~l=ir=.==-==~~ 

60 Lık ihtiyar Genç Ve Evli 
Kadını Geceleyin Nasıl Kaçırdı 
{ Baıtarafı birinci sayfaada ) 
lerı hayvanları Bljadıcın 

Camiterlf mahallesinden 
Mehmet adında birinin evi 

ne bırakmıılar ve Eltfın 

nerede bulunduğunu öiren· 
mtılerdır 

Gece yarıaı olunca iki 
kiti kimıeye görünmeden 
kapıyı zorlamağa baılamıt 

lordır . Fakat açmaia mu -
vaffak olamayınca dıvar dl 
bine tatlardan bir yılın yap· 
mıtlardtr 

Muhtar Emin bu yığının 

ü:r.erlne çıkarak dıvarı af 
mıf ve eve girmlttir 

Bu ıırada Haıan da dııa · 

riyi kontrol etmeie baıla

mııtır . 

Emin içeri atladıktan ıonra 
bir odadan hafif bir ııık gel
diğini ıörmüı ve oraya doğ · 

ru ilerlemtotir Sürgülü ol 
mıyan kapıyı hafifçe arala 
mıı. içeri girerken dıkkat · 

sizlikle yaptığı ıürültüdeo 

Elifin Ayte adındaki tıvey 

çocuğu uyanmıı ve korku ile 
anneıini uyandırmııtır . Kadın 

uyku oaıkınlığı tle kendini 
toplamaia çahıırken Emin 
üzerine atılmıı, ıuımuını 
ve hemen kendfıi ile birlık· 

te gelmeılnl ıöylfyerek Elifi 
ölümle tehdit etmittir. 

' Kadın açık saçık bir hal
de ölüm tehdidi altında Ut 
reye titreye bu perva11z ada· 
mın önüne d61m01tür. 

Sokakta beklemekte olan 
arkadaıı Haaanla birlikle 

1 
kadını alıp aötürürlerken 
inhlaarlar bekçiıi Muharre 
me raıtlamıılardar. 

Fakat Emtn bunu hi11e
dince bu bekçinin de önü· 
ne aeçerek vakayj kimıeye 
açmamaaını, akıl takdirde 
ölOmü ıöze almaıını ıöyİe
mtıUr . 

Muhtar kadırıı tehna ıo· 
kaklardan mezarhaa kadar 
ıötürmüıtür . Çok ıeçmeden 
Hasan da atları buraya ıe-
tirmlıttr. Emin mezarlıkta 

Elifin yalvarmalarına, ıöz 
yaıı dökmesine bakmıyuak 
atına blnml11 onu da üzeri· 
ne alarak tarlalar içinden, 
ba1ırdan köylne yollanmııtır. 

Vakadan biraz sonra Ay
ıe atlayarak vaziyetten kom
ıulan haberdar elmit ve 
böylece jandarma vaka hak 
kında tahkikata baılamııtır. 

Vaka mahal'lne ıiden 
Jandarma B616k Kumandanı 
Tejmen B. Tahıln Oıkü hi· 
dııeyi teabit ederek muhtar 
Emini yaka lamııtır. 

Eltf de Ummahao adında 
bir kadımn evinde bulun· 
muıtur . 

Henüz 19 yaılarında olan 
kadın korkuyla Emtne ar · 
zuılyle kaçtıjını ıöylemlt 
ıe de sonradan haktkatı 

itiraf etmittir . 
Emme ıellnce 55 60 yaıla· 

randa ve bir kaç evlatla 
bırlikte torun tabibidir. 

Suçlular vakadan ıki aün 
ıonra , yazdığımız tekilde 
yakalanarak ıehrimiz adli· 
1eılne teallm edtlmtılerdir. 

/ngiliz Tayare 
Filoları 
(Baıtarafı birinci ıayfad~~

ya Sovyet ft1oaunun J\k 
ıı.de 

nlze ıeçmeııne rrı0•8 
1.,0 r. 

verllmeılnl tecviz ell11 1 
.. • 1 •• 

bu m ü ı a a d e :o 
0 

Akdenlzde bir Ruı rrıO ' 
bile ' 

haleıine ıebebtyet vere j(I 

cellnl ı&ylüyordu. Halb~lc: 
T6rklye dahi, RuıyaPIP ,. 
denlzdekt ıalihlyettnl te:ıı· 
vüz etmeıine taraftar ılt 

lunmadtjından , Anka'" ııı• 
Roma aruında bir an1 'i1,.ı 
buıulü ihtimali vardır· bir 

ya ile lnıtltere arl\ııod:ttl~I 
anl~ımazlık zuhur ge 
taktirde. r~rek TürkiYebıtıı. 
rek Balkan devletleri 

raf kalacaklardır . de''' 
Görülüyor ki, Baf kaP d& 

1 kY" 
letlerl ve bılhaua ra ti"'' 
ve Anadoluda iki 1' 

lff11 

noktası bulunan, beY"e bil 
lel münasebetleri çok efe"' 

,z,e 
y6k ehemmiyet 8 

181111 

Avrupada Balkan Juı ht ' 
d ırttJLl 

Asyada Saaddaba k•Ye' 
deaine bailı olan fO ı 11 ~ 

oıY"c 
b6J"ük bir rol oY "fi• 

Nfartl 
mevkldedırler .. btrll1dt 
ıüphe yok l<i, gOoun ~& 

hatıı111 
lilrbirlne kartı mu uhtt 
ziyette bulunmaları 01 eııe" 
mel iki tarafın mu\'at ı~1 

tıı oe t i 
ılnin bozulmsma ' rbl.fe 
taraftan birinin sa 

1 
.A"' 

halinde, o ıaltp taref•'\ıııitl 
denizdeld h8ktmiYe cr1e 

dere 
fazla mahıuı bir de~ 

d BaJkell ıı 
çıkmaması a , . ıktııo•' 
letlerlnln menfflatı 

dandır.,. 
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Akdeniz Hadiseleri Kar Bahkesir Vakıflar ı Bahkesir Orman 
ş ısında 1 ta ı yanın Müdürlüğünden: Başmühendisliğinden: 
Aldığı Vaziyet .. 
(DGnko ıayıdan mabat) 
liırı Vf' menfaatlerin gir· 

dtlclerı btr aaman ve vazi
Jet •ıraıaoda Türklyenin it· :•l etınekte bulunduğu mev· 
~ ~e me:vzı, hayati bir 

tqelb i k lad m Jet ve ıymetl ha 

l lr Bofazlara hiklm bu· 
un, ·ı 

b Orkiye, Ruı Hloıu 

""il l Ye Karadeniz petrol· 
~inin milruruna müıaade 
'
1 

ip etmemek kudretini ha 
ıdır O l · rduıu, hava kuvvet· 
~erı, lltUkçe inktıaf ve te· 
~ l11aaı eden donanması Tür 
~''Ye, Surıye, Fillıtln ve 

••ıran müdaf aaaı ve Sn-

~?' Kanalının murakabeai 
1 erıoe müdahale lmklnla· 
"1llı •ermektedir 

~/tendııtnl lran , Irak ve 
hnıstana, bailayan ıark 

~ktı Çerçlveıl içinde hlktm 
qı.. 1 
._ to oynıyan Türkiye, bu 
•1ı1lelcetler ile irtibat ve 

'-'uv•ıaleyi lcolaylaıtarmak 
t"''•hut menetmek ve hat-
' b . d' u pakta dahil bulunan 
'"letlf'ri Avrupa manzu 

'-'ti düveHye1erin.ien ıuna 
••ya buna doğru tahnk ve 
"•lı t ~ e IDek kudretini haiz 
" 1111l1Dalctadır İttiıacu Av 
ura. f •ı lzm leri taaa v •urla· 

""'" td munffakıyetinı temin 
._ •bUaıelerl için; aarp de-
olcr,ıllerı de vaziyet ve 

"•vlcılerfni muhafaza ve 
;'6dafaa edebilmeler• için 
._6•1tıyeyi elde etmek huıu· 
lt lada kati bir IOzum ve ıh 
hç içindedirler. 

f 8u11un için aon aylar zar 
~~da Ankara ile bu iki ra
~t trup araeanda aa yet sı · 
._ hır temas vukua geldlji· 
'ı t.tut bulunuyoruz. 

,. talya ileri atıldı ve San 

'"'" "'Gb rneseleılnden dofan 
p •Yenetten tstıfade etU 
l,'11trnın m(iıtemlekeci emel 
d' talcip etUll inkar olun 
d ll Ye "İtalyanın Akdeniz · 
~;lcı adaları, halyanın TQr
ll h1e karıı aıkeri birer 

l ~rt lbevz ı l demek def ildir· 
•r 1 it · nııltere adaları ııbt 

1 '
1'• adaları da, ancak, 

ı'-P•r•torluk muvaaele yol 
'tın • ın hürriyetini temin 
d '•lfeıty 1 e mQkellefttrler ,. 
,:llildı. Hofazlar hakkında 
t dolunan yeni aınlatmanın 
l'~dtlcıne mukabıl Roma , 
t tlcı,enın 1' otazları R uıla · 
,~ ""'tı kapama11nı temin 
~~e&c lıtedt . Geçen ıubatla 
" '"oda vukua gelen ko· 
._ ullllalar TOrkiyentn İtalya et IÖrüı çerçlvesi içine 
~tdııı zannını uyandmr al · 
, 

0 ldu ve hatta Anlcaranın, 
~Ilı rnnkalemelerde bulun 

t '" Cbere Yugoılavyayı 
~~'ilk ettıil söylenmektedir. 
dt~anya Türkıyt ye mQsaa 
lllıı lrlıklarda bulundu Al. 

'ı~"h Ankara ile 11kı bir 
t, lrltıının, ıark pakta vaaı 
ı .. :~le hu ltbirlif 1nln İran, 
" ve Efganlıtana dahi 
~il olacej'ı kanaatindedir 

,,
1 

llrp demolcraallerl bu 
~,1 karımnda hareketıls 
it~ Qııı detıldirler. lngtltere, 
"'"dide maruz kalan Malta
)' ilidafaaaı itini Kıbraı 
l.aıu •lcendertyeye nakletti. 

tete Hayf ayi takviye 
te olup. temin edildi· 

flne ıare, Yunaoietandan 
Gtridde kendisine bir ü11ü 
bahri verilmesi vaadini al 
mıthr. Fakat en ziyade 
ehemmiyeti haiz olan cihet 
lagilterenın, Türklyenln dl· 
leklerinl yerine getirmek 
suretiyle Montreuxde Türkl 
ye ile anlaımıı olmaaıdır . 
Geçen may11ta Londrada 
vaki olan konuımalar bu 
anlaımaya kati ıekllnl ver• 
dirmlftlr ki, mevcut olma 
11na rafm~n. bır lngtllz fır 
ma11mn TOrkıyede bilyük 
demir fabrikaları inıaaı im · 
Uyazanı almıt olmaeı teıkıl 

eder Ştmdt bu fabrikalar 
ınıa edılmelctcdarler, Londra 
hiç olmazsa, Türkiyt'nlo ha· 
yarbahane bitaraflığinl lew 
mln etmektedir. Bu suretle, 
ltalya ve Almanyanın thll 
laciyane aaavvurlarına yar 
dım edecett zannı huıl olan 
Şark Pakh, biliLis, hunla 
ran hulul ve nüfuzuna kartı 
bir mani halini almaktadır 

Fransa menafii ayni dür · 
binlik ve mvvaffalclyet ile 
müdafaa ed;lmiflir. Biz ıar· 
ki Akdenizde, lngiltl'!re ıtbl, 
kuvvetli ve teıkllitlandml 

mıı lıtlnat noktalarandan 
mahrum bulunmamız ıalka· 

ılyle Türklyenln doıtlufunu 
temine daha zıyade muhta· 
cız. Demek oluyor ki, bu 
mıntakada atatukoyu muha
faza ve iciame edebilmek 
için Ankaraya dayanmak 
zaruridir. 

( Sonu Var ) 

Bıhkııir Sulh ~: ukuk 
Hitimliüin~en: 

Bahkeeirin Vicdaniye ma· 
halleılnden Haıan kızı Mü 
kerremln ayni mahalleden 
koca11 Hüıeyln otlu çalııcı 
Şaban aleyhine açmıı oldu 
iu boıanma da vaatnın müd
deaale yh Şabanın adres ve 
ikametıahı meçhul olmaeına 
binaen gıyaben cereyan eden 
muhakemesinde davacı Mü · 
kerremln maddeaaleyh ko 
cuı çalııcı Ş a b a n d a n 
19 . 7 . 937 tarihinden iti 
b a r e n boı bulunduiuna 
19 - 7 937 tarihinde karar 
verllmiı oldutund"n lıbu 
hükmiln kendııtne tebUli 
makamına kaim olmak üze· 
re ilan olunur. 

~······················-. i TÜRKDILI ! 
: Pazarteıinden batka her : 
: gün çıkar . Siyual gazete .. : • • Yılhğı: 800 Kurut : 
: Altı Ayhğı:400 .. : 

•• s 3 •• ay111: • • : Günü aeçmit 1&yılar 25 : 
• • • kuruıtur. • • • • ADRES: • • • 
: BALIKESlR TÜRKDlLI : 
~ ...................... .. 

Kiralık Ev 
lıtaayon civarında, Ata 

tDrk parkı lcarıııında dö
rt oda, bir hela, bıınJO 
ile bir mutfak ve genit 
bodrumu havi önOnde iki 
dönüm } etıımtı hafı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manura11 güzel olan Otel· 
cl Hedrlye ait ev kiraya 
verilecek tir 

Talıplerln Y eılllt cıva 
randa T erzl Ziyaya mD 
racaatları tlln olunur. 

Balıkesirde HOkfimet caddesinde vakfa ait arsa ürerlne 

yeotden inıa edıl~cek zemin kat dOkklnlar btrlnct kat va 

kıflar m0dilrlüi6 ikinci icat lkametıAh blnaıı olmak Gzere 

kapala zarf uıulile 16.9-937 tarihinden itibaren 15 16n 
mnddetle ekıiltmeye konulmuıtur. 

1 - İıin muhammen bedeli 13347 lira 28 kuruıtur. 
2 - lıteklller bu ite alt fenni ıartnameler, proje ve 

ıatre ve evralcı 250 kuruı bedel mukabilinde Balıkealr va· 
kıflu müdürlOfilnden alablllrler. 

3 - Ekf!lhme 1 JD 937 tarihine müNdlf cunıa ıönü 
saat 16 da Balıkeılr mGdürlOIOnde mGteıekkll 
ııltme komfıyonunda yapılacaktır. 

artarma, ek· 

Bedeli mecmuu. Beher kentalinin 
muhammen bedeli 

Mık tarı 

kental 
Clnıi 

Lira 
1464 

K. Lrıa K. 
o 32 4575 Çam çara 

l - Balıkealr Vlll1eU Edremit kazası dehlltnde B61Gk 

tepe ormanından (4575) kental çıra 15 16n mOddetle aç· 

ık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - Arttırma 2 9 937 tarihinden baılar. 17 9 937 ta· 

rlhlnde ıaat ( 15) de Edremit Orman ldarealnde mOl91ek· 

kıl komlıyon huzurunda lhaleı evvellyeıl 1apıl•caktır. 

3 - Beher kentalin muhammen bedeli 32 kuruıtur . 

4 

5 -
6 -

Mu•aklrat teminat 109 lira 80 kuruıtur. 

Satıı umumidir . 

Bu huıuıta daha fazla mafflmat almak lıtı 1enlerfn 

Balıkesir Orman RaımGbendııltltne mOracaatlara tl&n olunur. 

4 - 1 - 371 

4 - Ekılltme1e girebilmek fçtn leteldılerln aıalfıda ya 

zıh teminat ve veıaıkı ve teklif mektuplarını ayni ınn ıaat 

onbete kadar, komtıyon relıliflne makbus mukabilinde 

teslim etmıı olmaları ve poıta ile 16aderllecek teklıf melr 

tuplaranın iadeli taahh0tl6 olmaıı •e nihayet bu ıaate lra 
dar komisyon retılJllne gelmlt bu 'unmaaı llzımdtr. Poıta 1 

dak• ıec•km.ıer kabul edılmf'Z. • Balıkesır Aske, i Satın Alma 
A - 2490 Sayıla kanunun 16 17 inci maddelerfne 

uyup 1002 bin iki liralık mu•akkat teminat. 

8 -· Kanunun tayin ettıfl •eılkalar 4 Onca maddeal 
Komiayonundan: 

mucibince ekı1 1tmeye ıtrmeye bir mantl bulunmadıfına da Suaafarlak Garnizonu lhtl••cı olan 235000 lctlo odun 
lr iıtekli tarafından lmzalanmıı bir mektup. açık ekılitme ıuretUe 24 Evıa 937 Cuma ıtlnO Net 15,30 

5 - ltteklilerln bu it hakkından izahat almak ve ev ' da ahnacalctır. Tahmın edıl ... n bedeli 23:,o hra, tik temi· 
rakı g6rmek o~ere Balıkesir vakıflar mOdürlGfGne mora . 

1 
nata 176 lira 25 kuruııur lıteklılerln 1611 ıeçtD aOn •• 

caatları · ıaatte SU111trhktalrl lcomltJOna mDracaatları. 
4 - 1 - 393 ı - 4 - 377 

Balıkesir Ortaokullar Satın Alma Komisyonundan: 
Erzakın adı 

Ekmek 
Koyun eti 
Sıfır eti 
Sade yafı 

Zeytin Y•i• 
ZeyUn daneıl 
Horuı faıulyeıi 
Mercimek 
Nohut 
Pirinç 
Peyntr 

Kaıar 
Sof an 
Patateı 
Toz teker 
Sabun 
Makarna, ıahrlye 

Ktlo 
azı 

68000 
6000 
5500 
5000 
2000 
J300 
ıt500 
300 
800 

6500 
2000 
ı ıoo 
6500 
8500 
6500 
2700 

çoju 

ö8000 
8000 
8000 
7000 
2900 
1800 
5500 
400 
900 

8000 
3000 
1500 
8000 

11000 
8000 
3300 

Tahmini 

f•ata 
K.r. 

10 
40 
30 

110 
60 
35 
15 
10 
12 
30 
50 
80 

3 
7 

27 
40 

teminat 
Lira Kr 
668 
240 
180 
577 
130 
47 
39 

3 
8 

180 
112 
67 
18 
57 

16l 
99 

50 
50 
:i5 
31 

10 

50 
50 

75 

Ekaahme 
tara hl 

29.9 937 
.. 
" 
" 
t• .. .. 
•• 
,, 

" 
" 
•• 
'' .. 
" 

Kuıkuı 3800 5000 25 93 75 •. 
irmik 500 800 20 12 .• 
Un 3500 4700 14 49 35 ,, 
sot 9000 ı osoo ıo 78 75 .. 
Y olurt 11000 13000 1 O 97 50 ,. 
Soda 2000 2500 10 il 75 30 9 937 
ince tuz 2300 JOOo 8 l 3 50 • ' 
Salça 800 1 ıoo ıs 12 38 .. 

Saat 
ıs 

•• 
•• 
" .. 

10 

" ,, 

" 
" 
" 
•• ,. 
., 

it .. 
•• 

" 
" 10 

" 

Limon (adet> 7000 8000 3 18 .. 
Kuru barbunya 500 600 20 9 .. ., 
Yumurta (adet ) 95000 ı ısooo ı.25 107 il ., ,. 
Lahna 2500 3500 3 7 88 " 

Ekııltmenln 

ıekll 

Kapalı sarf 
açık elıailt m• .. " 
kapah zarf 
açık ekliltme 

" " 
•• ,, 

" ., it 

" " 
•• H 

" •• 
" ,. 
,. , , 
. , , . 
'' ,, 

,, 
" 

" " 
" ti 

•I 

" 
,, 

" " 
•• " 
• • 
.. .. 
" " ., 

" ., 
Praaa 3500 4000 3 9 ,, ,, ,, .. 
Ispanak .COOO 5000 7 26 25 .. ,. .. il 

Havu~ 400 600 5 2 25 11 ,. , , ti 

Karevlz 400 600 tO 4 50 ,, ,, " ,, 
Pancar 200 300 7 1 58 ., ,, .. il 

Sirke 1200 1500 IO 11 25 ,. ,, .. 
Reçel 500 600 35 15 75 ,, ,, " " 
Ta hın 500 600 35 1 S 75 ,, ,, ,, '. 
Pekmez 500 600 20 9 . , ., ,, •t 

Tahın helvaaı 300 900 35 23 63 ,, .. ., ,, 
Sarımeak 105 130 15 14 63 .. ,, ,. ., 
Çekirdekılz k Üzüm 1100 1350 25 25 31 ,, ,, ,, " 
Elma 2000 2500 ıs 28 J 3 ,, .. ,. ,, 
Taze tereyaiı 200 300 120 27 ,, " " ,, 
Ceviz içi 100 1 lü 60 4 95 ,, " ,, ,, 
Bulgur 2000 2700 12 24 30 ,, ,, ,, ,, 
Çay 30 40 400 12 ,, " 11 ,, 

S6mt kok (tonu) 227 2800 476 70 29 · 9 · 937 aaat 15 kapalı zarf 
Manıal k6. kilo 2000 2400 5 9 ,, ,, açık elcatltme 
Odun 50,000 60,000 1,50 111 25 ,. ,, ,, ,. 

1 Ortaokulların 31 • ma111 . 938 tarihine kadar thtiyacı bulunan 1ukarıda adı, miktarı, teminat para11. ihale 
ıeklt ve tarihlerini bildiren (48) kalem yiyecek, yakacak ve Mire 15 ıGn mliddetle açık ve kapalı nrf ıaretlle ek 
ılltmeye çıkarılmııtar. 

2 - Ekıilmeye tıtirak etmek tıtlyenler ıartnamelerı 6lretmen okulu kaleminde her ıOn 16rebllecelderi 11111 iha
leden bir eaat evveline lcadar 6fretmen okuluadan alaca"ları tnallye ile kanuni teminatlarını merkes muhaMbe mi· 
dDrlOIG vezneılne yatırmaları ve alacaklar1 malrbula maarren ıln ve 1aatte kGltlr dlrekt6rlt11Gedekl komlıyou 
bat vurmalara. 

3 - Bunlardan ekmek, ı6ml kok ve Mdeyafı ekıtltmeıl kapela sarf aıallle yapılacajından, 
bilinde basarlanmıı olan zarfları biaalarında yazıla ıGnlerde, nıhaJel a!llt 14 ele kadar makbaz 

yon baıkanlatına ••rllme.t •• bu 1aattea eonra ıecık••k sarfları• kabul eclalmlrecelt· 

kanunun tarlfab ela· 
muka hlliade komlı· 

3U-4-1 



SAYtA: 4 TORKDILI 

_,'#~ 

PERMUTİT Vl1TERSOFTENER 1 K ~~:F'-' ,.~~~~~~~· •WJ• .. --....... _..., 
1 S GEL i YOR 1 i ~ --ı~~liiiiiiii!J ~ p - 3 Modelı Su Fılıtresi 1 

Size, tazyikli ve tazyiksiz muılL ğu bulunan, depo, 
çeıme ve tulumbadan içecek, yıkanacak, yemek pi
tirecek ve hlltla çan aıır yıkayacak tatlı ıu temin 
eder. Her musluğa kabili tatblktir. 

Suyunuzun lezzetini bozacak hiçbir kimyevi mad· 
de bulunmaz. Bu cihazlar vaeıtaaiyle milyonlarca halk 
beklediği lıtfrahate kavuımuıtur. Peın.u tll laboretu 
varlarının ihtiraı olan bu uf acak cihazları ıize lfU .. 
harla teklif ediyoruz. Emniyetle a 1 ınız . 1.mı size en 
büyük teminatlar. Bize yazımz size posta tediyeli bir 
adet· gönderelim. 

Muhitintzde bulunan hernevi suyun k irecini ala 
rak içilir tatlı su haline koyar. Sodayı evinizden ko
ğar. Mide, böbrek, mesane, bağırsak ve damar haa
talıklarma k8ffı ııhhatınızı l<orur 

Kum sancılarından rahahız olupta hayatı için 
~ 

avuç dolusu para sarfi e dağlardan kheçeiz menba 
suyu arıyan.lar artık Amerikanın "Nevyork,, ıehrlnde 
son model yeni icat edilen ve lstanbul Gnlhan 
hutahanesi doktorlarının uzun uzadlye yaptıkları 
tetkıkat sayesinde muvafık rıet celer tide edildiğine 
da1r verdikleri rapor üzerine Hükün.cli Cumhuriyemt 
zln Türklyeye ithaline müsaade ettiğı 1 PERMU1 iT 
VA 1 ER !:>OFTENER ] markalı su fi litrcsl sayesinde 
kıreçsiz, temız ve berrak su lçmE>ğe ve bu sayede 
kum hastalıkları lstfrabından ve inklbazından kur
tulmağa muvaffak olacağınız gıb;, v ereceği niz su pa 
ralnra da cebınlzde l!alır ı§ olacaktır 

Bu alet, dakikada bir lıtre ıu tııhlil ettiği gibi, 
kahve değirmeni cesamethıdt'cl r. Eeğ, be hçe ve te 
ne:ııühe giderken yı nınızda h §' Dır ve l f'mek ununıda 
tulumba veyahut lrnyularden çıkardığuıız teze ıoğuk 
suyu fılitreye koyarak yenıt:k eınasında buz aibi kireç 
~ız, ten:iz su ıçrnf'ğe muvaffak olununuz Her keseye 
elverıoli, flah ( 15) liradır. Toptan alanlara Iskonto 
yapılır. Arzu edenlere reklimlardan gönderili;. Yazı· 
lan mektuplara derhal cevap verilir. 

Vi y D 
E 

. ,.. 
ımı 

cümeninden: 
l - n ıkesirde müceddeden yapılacak doğumevi inıa -

atının proj,.si mucibince ve vahidi fiyet cetvellerfne göre 
(l 450c,) liralık kısmının lnııuı 23 Eylul 937 tarihine rast 
lıynn perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulile ıhalesi 
yapılmak üzere 15 gün müddetle elutltmeye konulmuıtur . 

2 - Bu toe ald evrak ıunl rdır: 
Hususi §artname 
Ke,ıf cetveli 
M saha cetveli 
V ahtdi fiyet cetveli 
Proj ler 
Eı<siltme var\namesi 
luknv le projesı 

3 Muvakkat teminat keşif ~edel.nin yüzde 7,5 ğu 
olan ın seLıen yedi) lira (50) kuruştur. 

4 İhale Behkesfrde vılayet makamında te§ek~ ül 
ed cek encümen daimi huzurunda yapılacal< tır . 

5 lsteklılerln 937 yıl~ iç•n Nafıa Vekaletinden alın· 
m ş müt t hitılk vesikasını ve bu •§e glrmeğe salahiyet 
ver n r s ni vesaiki ibrnz etm lerf ıarttır 

6 - Tetllif sahipleri ihale aünü Halinden bir ıaat 

1 
1 
J; 

Ormanlarımızı korumak 
•çin odun yalulmıyecak,_ 

bunun için ne yapacağız? 

Maden Kömürü 
KullanJ/acak Diye 
Düşünn1eviniz .. 

ı ı .- ı· ı ii r 1 ii k ö nı ii r 
yakarı kullnııışlı , .•• 
lıeı· kc~t·ye t\lv(•ı·i~li 

Zorı~uld a k ve Halk 
ti pl(•J'ino(•ki soha la rı 
ticcıreılwıwıııiH.h· lıu-
lacl, ksırnz .. 

lhııuan 't~ ıs yap-

~ = 
ıı -· 
~= 
~~ 
« = 11 Türkiye piyaaıuında yükıek mevk\ kazanmıt ol•• 

1 • dünyanın en meıhur ( (Mil MIROT ) Kalbur fabrt · 

"lJ 1 kaıının mamulltı olan kalburlarından 4 .5 ve 6 ou111•· 
~ , M rah bütün ve ıkt parçah büyük ha11latlı makineler 
ı ı • tlcarethanemlze ge l miılir. 
-,, 1 İstanbul Piyasasından yüzde yir
~ • mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satll· 11ı1yan ~ok dayanıkla « Tiirk Antrasidi» rnle '-' ii maktadır. 

buluırnca_ktıl'. _ '11 ı Bu Bir FJrsatfJr. Bu Fırsat Her Za-
Y apı duzenl fçln luzumu olan demir, çimento, ~ '/ D . n 

çıvı, cam gtbı çet1tler de mafazamız da her yerden 'JI man Ele Geçmez. Köylü ve eğırme • 
ucuzdur. ~ • cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 

En birinci boya yaf ları, boya malzemeıide Uca 1 • 
rethan~mizde ehven Hatlarla satılır . Btr defa dene "JI = AHMET ve IBRAHIM CUMALI 
ylnlz. · ~ • . . İ aol 

Saraçlar Başında Demir ;ı, • Çiviciler içinde Hırdauat, Demir, nı 

I; Ve Hırdavatçı ;11 Alun Ve Satım Yeri 
~ 1 Malzemesi Rençber Aıe~!-.rl 

it. Hasan Cumalı ~ 
·~~~~~~~~~~~~· ...................... ,. 
Soma Linyit Kömürü 

DEPOZJTER LERJ 

-•zzz::zzz:zzzzz:z:zz:za'•• ,!i Bayan Ve Baylar için 
flvni Sağhkçı - lthmet Seymen 

Gökköylhtiyar 
Heyetinden: 

Köyümüzde yeniden in~a edilecek olan 
nıektt->p bina ~ ı mevcut pilanma g<>re malz(lıucsi 
köye ait olmak üzere iıışaat ustalıAı miirıakH
sa surf•tile ihale)'e komuştur. Talip olanlarm 
bir hafla zarfrnda köyümüz ihlİ)'ar hey•~tinc 
nıüracaatlari ilan olunur. 4 - l - 390 

Vilayet Daimi 

ffUcuzluk Yeri •. 
H Bu kerre Sındarııdaki maiazamızın Balıkeıırd• 
H Tokatlı Otelinde 14 numarada bir ıubettnl açlık· it Bu şubemizde kazmir, ketenli, set~fl 

l tt ve lüks selenle, kıl, tela ve bunların cın· n sleri ve halkımız için keten ve çu/haki 
M hazır elbiseler bulunur ve ehven lia//IJ U safJ/Jr ve yapağı ahnır. 
M Bu defa yünlü ve kışlık çeşitlerimizle 
ıı fan 1/alarımız da gf:lmiştir. . 
M Sayın müşterilerimizin şubemıı• 
:ı bir defa uğramaları menfaatleri iktl-
•• zasıdır. .. 
'' Sındırgılı Mustala Karagur 
=zz:z:z:zzz:::zzzzzz 

- Encümeninden: 'K .. ı··ı Mü 1· de 
· 1 - Balıkesir · Edremit yolu üzerinde Çenıelojlu oy u ere 

ve Ergama mevkilerinde yapılım tamirat daimi ~vluinin K L E R T M A R K A L 1 
ikmali tnıeatı 23 - Eylul 937 tarihine raetlayan pH- l)finyamn en nwşlnır ve tauınmış muh-
ıembe günü saat ı 5 de ihaleleri yapılmak üzere ı 5 aün • 1 
müddetle açık eksiltmeye konmuıtur . telif (}f\Şilli ( Tiryor ) hu~day ayırma ka ... 

2 ·- Çengeloğlu mevklhıdekl bınanın kt>tif bedeli buı· nrnkiıu•leri gdmi~ıir. 
( 442 ) lira ( 70 ) kuruı, muvakkat tem•nah ( 33 ) lira 
( 20 ) kuruıtur. 

( 1601 ) lira ( 99 ) kuruı ve muvakkat teminatı (120) 
lira ( 15 ) k uruttur. 

3 - Bu tıe ait evrak ıunlardır: 
K~ıtf cetveli ve keıtf evrakı 
Tahlil fiyet cetveli 
Eksıltme tartnameıl 
Mukavele örneği 

4 - ihale muayyen gün ve s~atte vilayet rnakammda 
teıekkül edecek daimi encümen huzurunda yapılacakhr. 

5 - Bu ite girmek fıtlyenlerin ihale tarihinden laa· 
kal sekiz gün evvel nafia müdürlüğünde n bu gibi itlerle 
i§tigal ettfğlne dair ve bu ite girebilecefine dair vesika 
almalara lazımdar. 

6 - lıtek ltlerln muayyen gün ve ıaatte vesika ve 
muvakkat teminatını maleandığma yatırdığına dair mak· 
buz ıenedf veyahut banka nıektuplarile vilayet daimi 
encümenine gelmeleri ılin olunur. 

4 1 ~74 

evvel derunfnde tek lif mektubu zarfı ve betlnci maddede 
yazıla vesika ve ticaret vesikası ve teminat makbuzu ve 

yahut banka mektubu olan zarfını makbuz mukabilinde 
Vıliyet makamına teılim edeceklerdir. 

4 - 375 

SATIŞ DEPOSU 
Memduh Özinan ve lihmet Kumrulu 

oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şirketi Oa/ata 
Tünel caddesi 83 İstanbul 

1. 
BAL/KESiN ACENTESi 
SAHH.l SARF AKLARLI 

İyeıt veBatyazmanı: Bal ıkesir ıaylavı H. KAl<AN 
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