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ita/ya Hükumeti, İtalyan Gemilerinin 
Sovyet Limanlanna Gitrnesini Menetti. 
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i ATATÜRK ANKARAYI i • • 

i ŞEREFLENDİRDİLER i 
• • • • 
i Bütün mebuslar An~araya gelmişlerdir. Bürü~ Mil- i 
i let Meclisi bugün saat 14 ıe toplanacaUu. i 

il n kara, 17 
(il.fi.) - Reisi 
cumhur flta
fürk refakalla
nnd a maiyet
leri olduğu hal
de bu sabah 
flnkaraya teş
rif ettiler ve 
Başvekil, Ve
killer, mebus
lar, mülki ve 
•skeri ileri ge
len/eri ve ka/a
babk bir halk 
kitlesi tarafın· 
dan şevkle kar
şı/anmışlard1r. 

!inkara, 17 
(Hususi) - Niyon konferansı mukarreratını 
tasfik etmek üzere fltatürkün daveti ile Bü
Yiik Millet Meclisi yann (bugün} saat 14 le 
top/anacakfJr. 

Bütün Mebuslar bugün flnkaraya gelmiş
lerdir 
~==~=.....;,;; 
~Sporlarında Parlak Muvaffakiyetimi; 

Balıkesir Türkiye 
ikincisi Oldu .. 

• 
1Z•iı~ı rapılan Türkiye Yfzme müsa~ kalarında genç-

lınm z büyük muvaff akiyet göst rdıler. 
lal'°rtalrde diin, eveliıl gün ı etliğini kazanmıthr. 
,, tlcll)'e yüzme birincilikleri Müsabakalara ittirak eden 

Pa rtaııt 8 ır. sekiz, dokuz vilayet ara-
~~l" Y'1zme yarıılarında sında vilayetimiz sporcuları 
.a '-ntnak - 1 · l "'ııa _ uzere zmıre g · nın bu yükııek Jerece i al-
lı Bolge baıkan vekili Y 
· F'ey 1 s- d" h mıı olmalarım cidden ıevf. 

'-'lıe dıo_ o_zet~er un ıe ri - nilecek bir hadfse olarak 

'
1 

nmuı ur. 
1 IJ 1. . 1. k' 'k' bilhassa kaydetmek isteriz 

8 ımız Uf IY8 1 ın- Bu müsabakalarda 75 pu-

c., .... • k d vanla lstanbul birinci, 40 pu-
~ l IDIOI 8Z80 1 vanla Balıkesir ikinci. Ko-

Fransa daDeniz ve HavaKuvetleri 
ni Akdeniz Kontroluna Tahsis Etti 
Mılletler Cemiyeti Tahdiditeslihat Konferansının Toplanm
asına Karar Verdi Fılistin Vaziyetin n 1 ahhıkatını /ngilte
reye, Çinin Müracaat nı da 23 ler Komitesine Havale Etti . . 

Cenevre, 17 (A.A.) -
Milletler Cemiyeti konıeyl 

Çinin müracaatını 1933 de 
Uzak Şarktaki hidiıelerin 
tnktıafını tetkik için teıktl 

edilen 23 ler komitesine 
h a v a 1 e etmltUr. Mil
letler Cemiyeti konseyi dün 
kü toplanhıında Ftlistinin va· 
zlyetl hakkkında tahkıkatta 
bulunmak ve bilha11a Ftlts 
tinin taksimi projesini tet-

kik etmek üzere ln1ıtltz hü 
kuruetine mezuniyet vermif 
tir. 

Konsey silahların tenzi
li ve tahdtdı konferaaı bü
rosunun toplantılarına dair 
delegasyonun verdiği raporu 
tasvip etmiıtir . 

ispanya delegeıi Akdeniz 
emnlyetatzhil mf'ıelesinden 

bahsetmit ve Niyonda alınan 
tedbirlerin emnlyetaızllal 

Dünya Sulhunu Temin 
Etmenin Yolu .. 

j azaltacafını söylemfı ve İı · 
panya vapurlarının hususi 
himayeye mazhar olmamaaı 
na itiraz ettıkten sonra hal. 
yayl Akdenızde hakiki bir 
tethlt vaziyeti ihdas etmekle 

ittlham etmit ve Akdeniz 
de lıtlsna tahdidat konul
mak11zın takıim kabul et
mez bir emniyetin teaiıfnl 

istem ittir 

ispanya delegl icap ettlil 
taktirde lıpanyol hükQmetl
nln ıeyrlseferl hlma1e et· 

mele memur deniz kuvvet 
terinin vazifelerini ifa için 

ispanya kara sularına ıır 
melerlne biç bir veçhtle iti· 
raz etmiyeceilnl lllve et · 
mittir. 

Fran11z ve lngtliz murah· 

buları Nlyoo ıttlifını tmza 

etmfo olan difer devlet mü· 

meıtllerloe deniz ü .. ü ıe

mllerile tayareler hakkında 

hazırlanan metni tevdi etmlı· 

lerdir. lulUname dokuz dev· 

let araaında aktedtlmııur. 

f ranıa Ak denizdeki dev

riye için bir tayyare ıeml· 

ıile Akdeniz ftloıu bava 

kuvvetlerini ve bir çok 

torplto ve torplto muhrip· 

leri tahılı em ittir. Bundan 

baıka dördüncO torplto 

muhribi filosu ile d6rt deniz

alta takip gemlıi de devrlJe· 

de kullanılacaktır. 
Amerika ~urıun. ekorıomik meselelerin halli, silah ya

nşmm ~urdurulması ile bbil olscığtm bildirdi 
Vaılngton, 17 [ A.A ) -

Amerika hariciye mızın bü
tün Amerikan diplomatik 
heyetlerine gönderdiği bir 
tamimde Amerikanın herici 
siyaseti prensiplerini jzah 
etmlo ve dünya sulhunun te· 
mini için btlha11a ekonomik 
meselelerin halli ile silah 

yarııının durdurulmasına bü· 
yük bir ehemmiyet vermtı 
ve müzakere yolu ıle silah· 
larıo azatılmaaına varabile
cek müsait bir vaziyet doğ 
mazaa Amerika Btrleıtk Dev
letlerjnfn bu itle çok faal 
bır rol oymyacaianı tebarüz 
ettir mittir. 

Lise ve Ortaokullarda 
Okutulacak Dersler .. 

O e v 1 e t Demiryollan 
Y o 1 c u Nakliyatı .. 

Demiryollan idaresinin tatbık etmekte ol~uğu tenzilith 
bıletlerle bu mıh ondan fazla yolcu seyahat etmiştir . 

.. ----. -

Bu sene ortaokullann darı proğrımı ile lise kitı~lınnu 
ehemmiyetli değişiklikler yapılmııtu. Hır iki dıtrı~ı 

de ~ızlar askerli~ derslerine girıcaklardir. 

LiSE OKULUMUZ 
Bu yıl liselerin ikinci 

devresinde dersler aoağıda 
gösterilen ıekilde okutula· 
caktır: 

1 - Derslere aid olan 
saatlerde deiiııklık yoktur . 

tulan riyaziye kitaplarından, 
üçüncü sınıfta bu yıl ba

kanlık tarafından hazırlattı· 

rılan riyaziye kitabından 

okutulacaktır . 
t, b e11ınuniyetle ve iftihar- caıli üçüncü. lzmlr d5rdün-
~ıı, 'ber aldıjımız" göre cü, Antalya beıincl, Menin ŞEHRiMiZ iSTASYONU 

~.:~t~~iz yüzücüleri bu altıncı, Ankara yedinci gel- Devlet demiryollarmda mecburiyeti huıl olmuıtur. 
2 - Edel:lyat, filozofi, 

ıosyolojl, tarih, coğrafya, 

yabancı dil, jimnastik, as
kerlik derslerinin müf re da· 
tında değiıiklik yoktur. 

2 - fenbilgiıi, kimya 
birinci, ikinci 11nıflarda fen· 

btlglıl okutulmayacak, Gçiin· 

cü sınıfta bu ıınıf a mahıuı 

olan f enbilglıl ile birlikte 
bu yıl tlive edilen kimya 

~~•-===a==la=r=da=T=ü-rk=l=ye=ik=in==m=l,;,ıl=er=d=ir=.========I tatbik edilmekte olan tenzl- Umumi müdürlüğün ver 

Cinliler 
~i:rt ce~~Sln~ 3 50 ~in 

11 rem b ı r kuvvet 
~ gönderiyor 

lıı,., ~dra, 17 [A .A 1 - Çın
~'~ı ~Ponların Şimali Çin
~'-"-..~kri hareketlerini dur · 
f 'ııae için Paotiogfu tle 
~ b~~ llraıında bir müda 
~ t,tı~' testı ve P"otınrfu 
it lı1tu'"' ve burada 350 

'tt.aı 1
1
k bır kuvvet tah

t •rdır. 

İtalya 
Hü~Ometı ıtalyan gemi
lerinin Sovyet limanla
nna gitmesini menetti 
Bükreı. 17 [ A .A J - Köı

tencedekl ltalyan sey
rlsefaın kumpanyası acan

taıı Romadan İtalyan gemi
lerinin Karadenizde Sovyet 
limanlarına haraketini rne· 
neden bir emir almııhr 

lath tarifeler ve gidit gellıte diğl son rakamlarına naza · 
yapılan ıslahat gün geçtikçe ran mali yıl batından ağuı
ıemeresin\ göstermektedir. tos ayına kadar gerek yol-

Gerek banliyo hatlarında cu nakliyatında gerek haaı
gerek umumi tarife ve mııi· latta görülen farklar şunlar· 

tıka tarifeleriyle yapılan dar: 
yolcu nakliyatında geçmlt Umumi ve mmtaka tari· 

senelere nazaran büyük fark · 
lar kaydedilmiıtır Bilhassa 

lzmir fuara münasebetiyle 
ihdas edilen tenzilatlı gldit 
geliı biletleriyle demiryolla

rmda mülhit bir tehacüm 
görülmüt ve bunu önlemek 
için birçok yerlerde fazla 
olarak tren tahrik etmek 

feleri üzerine seyahat eden 

yolcu adedi geçen yıla na· 
zaran 112,451 fark ile 

285 289 kitidir. lla11lat ye
kO.nu 59 122 lira farkla 
219 705 liradır . 

İstanbul lzmir - An 
kara ıehirlerinde tatbik edtL 
( Sonu tklnci gyf ada } 

Lise erin birinci ıınıf anda 
rfyazlye, tabii ilimler, fizik, 
kimya, dersleri bu yıl ba
k nlık tarafından hazırlat · 
tırılan yeni kitaplardan oku
tulacaktır . Llıenln ikinci ve 
üçüncü sınıflarında halen 
mevcut olan proğram ve 
kitaplar takip olunacakhr. 
Bu yıl ortaokulla rda dersler 
aıağıda göıterilen tekilde 
okutulacaktır: 

1 - Riyaziye 

deni Qç, saat içinde okutu
lacaktır. 

3 - Fizik bu yıl 1alnız 
ikinci ıınıf ta üç ıaat olarak 

okutulacaktır. Laboratuvar 
saati buna dahildir. 

4 - Biyoloji, hıfa111bha 

eski prolrama göre ikinci 

sınıfta iki saat, Qçüacl ıı· 
mfta Oç ıaat okutulacaktır. 

5 - Tabii ilimler Ba-
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Bir Etüt: 

Yaratıhş Ve Tekamül 
• 

Dünkü Sayım rz Devamı 
Hayat sahibi herteJ ya· 

ıama ıartlarına, muhitine, 
iklimine uymaia mecbur 
dur . 

Tek bir hücre halinde 
meydana aelen hayal ıahtbi 
mahl6klar zamanla yanyana 
1ıelerek yaıamıılar; daha 
ıonra hep ileriye ılde

rek uzviyeller teıekkül etmit 
•'veli ziyaya karıı ha11asi
yet göıteren tek bir hücre 
göz itini 11örmüt. Dlier hlı 
uzuvları da ayrı ayrı teıek· 

kül ve inkitaf etmittir. 
Her nevi bu ıuretle tek 

bir hücreden ilerliyerek te 
kimülle bugünkü ıeklinl 
almıthr 

Böyle nevin tekamülüne 
ffloıeoese derler. Bir de on
togeneıe vardır. 

Ootoıeneıe: Her ıah11n 
bizzat geçirdiği safhalardır . 
Meıeli bir insan hayatı ana 
rahminda ve amnion 
denilen bir mayide baı
lar, Bvveli tek' bir hücre 
halindedir ve ıuda baılar. 
Buradan anlıyoruz ki tlk 
hayat da ıuda baılamııtır . 

r u hücreler çojalarak 
yanyana 11elirler ve bu ıu· 
retle halen yalnız bu safha

da kalmıı ve bu suretle 
1aııyaa hayvanfara tekabül 
ederler Sonra bütün geçir 
dikleri ıafhalara tekabül 
eden Ye yaııyan hayvanlar 
vardır. lnıan yavruııu , ana 
rahminde kuyrukludur Son 
radan kuyrufunu kaybeder. 

Bir çocuk dojduiu za
man üzeri çok küçük kıl · 

farla kaplıdır . Halen kafa 
da GI, Ptnealis ~•nllen l.lr 

gudde vardır. Vak tile bunun 
yerinde üçüncü bir göz bu 
lunduğu, bu ıuretle daha 
evvelki lnaaoların üç ıözlü 

olduklara ıabit olmuıtur . 
Halbuki bueün üç 11üzlü bir 
nevi kuı vardır . 

ln1anlarda daha evvel 
köpek ditleri daha fazla 
büyürken buıün küçülmüı 
tür . 

Ve daha bunun gibi bir 
çok sebepler ve delillerle an 
laııJıyor ki lnıan bir teki.
mili mahsulüdür 

Eıasen her ıahıı kendi 
ontoıenıesly le nevinin ıeçir · 
diji safhaları yani fflogene 
ıeılni tekrar eder. Bir inıan 
ya vruıunun da ana rahminde 
geçirdtfi ıaf halar bize ini& 
nan bir tekamülden ıonra 
buıünltn ıeklinı aldığını röı · 
terlr. 

Yenlgine adalarında ıe· 
yahat edPn bir adam 1910 
yılında orada kuyrukla in
ıanlara rastlıyor . ~onrft ara 
sıra ıazetelerde rastlarız: Bil· 
mem Af rikanın neresinde 
kuyruklu bir çocuk doi
muı. lıte bunlar ana rah 
mlndekl tehamülünü yap · 
madan dofmuıtur. 

Parvvin de tekamülü 
iıah etmittfr. Fekat Darvven 
insanların maymundan ha
ııl oldujunu ıöylemiıtlr. 
Halbuki bu dofru olamaz. 
insanlar tekamülle buıünkü 
ıekllnl a1ırken maymunlar da 
ilerltyerek in1&na yaklaımıı · 
lardır 

Yokıa hiçbir zaman inıan 
maymundan olmamıf, daima 
yeni ıafhalar geçlrmlıtir 
Peyıamber: Allah lnıana 

en iyi ıekılde yarattı diyor. 
Bu doğrudur . Zira ınsan 
her ya adağı devirde dığer 

hayat ıahiplerinin en ınüte 

kamili, en ıyisi ve güzeli 
olarak yaıam11tır . ,Fakat 
her zaman da ilerlemeden 
geri kalmamııtır 

Halen yaııyan muhtelif 
ırklardan nümuneleri yan· 
yana aıetirirsek bir Cavalı tle 
bır beyaz inıan araaanda 
çok bariz fark lar goruruz. 
Cavalının alt çenesi uzun, 
hemen hemen bir maymuna 

yakındır . 

İnıanlar daha ilerliyecek 
tir Buıün öyle hadiseler 
vardır ki lnıan oğulları bun · 
ları hiuetmekten acizdirler. 
Mesela Ankarada verilen 
bir konferansı radyoıuz nl 
çln dinhyemiyoruz 

Rontgen ıualarınm gör
diiğü ıeyleri biz gözümüzle 
niçin 1ıöremiyoruz? 

Bütün cisimlerin etrafları · 

na atom neırettıklerini bil 
dlğimlz ve kııhul ettliimiz 
halde bazı maddelerin ko 
kularmı niçin hlssedemiyo · 
ruz Belki bunlara lüzum 
kalmadıfı için inkiıaftan, 

tekamülden geri kalacajız. 
Falcat hiılerimiz . duyıuları · 

mlz, düıüncelerimiz ilerliye
cektlr. 

Bugün inıanlarm yaptık

larına inanılmıyacak lcadar 
cinayetler oluyor Bu lnulD 
olullarınm gerilikleridlr. 
Z•manla bu 1rerihkl r orta· 
dan kulkacak ve inean P-n 
son ıeklfne varm"k ıçin yeni 
merhaleleı alacaktır. 

Hasan Ali 1'11rkt•r 
----~ .,.,._. 

Akdeniz 
Meselelerine dair f ransız · 
gazetelerinin yazdı~lau 
Pari!ı, 17 (A .A ) - Gn· 

zeteler beynelmilel vaziyet· 
ten ve bilhssa Nıyon itila-

BÜYÜKLERiMiZIH 
BAUKESIRlllERE CEVABI 

6 Eylul urtuluı b yra 
mı münasebelile kendile· 
rlne çekilen telgraft~ Baı· 
vekilimiz Genera 1 İtımet ln 
önü, Mılli Müdafaa Veki 
li ve mebusumuz General 
Kazım Ôzalp, Genel Kur 
may Baıkanı Maraıal Fev· 
zi Çakmak şu kartılıklan 
gönder mitlerdir: 
Vali u~ Parti Başkam U. 

Ethem Aykut 
Balıkesir - 

Güzel ıehrinlz kurluluı 
yıldönümünü kutlularken 
duygularınıza 

ederim 
teşekkür 

Baıvekıl 

İSMET İNÔNÜ 
H~frdlyc He/si fi Naci 

[(odamız 
- Balıkesir 

Güzel ıehriniz kurtuluı 
yıldönümünü kutlularlcen 
doygularınıza 

ederim 
teıekkür 

Baıvekil 

iSMET iNÔNÜ 
Heltdiye Reisi 8 . Naci 

Kodanaı 
- Balıkesir 

Güzel Balake&irin kur· 
tu luı yıl dönümünde hak· 
kımda göaterilen tenıfz duy 
gulara teıek:kür ederim. 

Milli Müdafaa Vekili 
KAZlM ÔZALP 

/Jalıkeslr Vallli!ilne ve 
Beltdlye Heisllf/lrıe 
BalıkesfrJn kurtuluı :vı l 

dönümü dolayiıile ordu ve 
hakkımda gösterilen ıev 
gilere teıekkirlerimi ıu · 
narım 

G enel Kurmay Haıkana 
MARAŞAL 

FEVZİ ÇAKMAK 

General Kazım Dirik 
f ından onra almıı olduğu Trakya Umumi Müfettiıi 
ıektl itibarile Akdeniz va· r General Ka~ım Diri~ haber 
ziyetinden bahsetmektedirlf'r . aldı§ımıza ıore buıun Ay· 

Pelit Paristen diyorki: 
"Ntyon itilafı imza edilmif 

olduğundan artık bu meıele 
yeniden mevzubahıo lamaz. 

ingllizlerle Fransızl ar İtal. 
yanların arzularını tatmin 
etmek için yapılabilecek ıe 
yin e1aılı premipleri btzza
rure mu haf aza edilmek la · 
zımgelen itilafın çerçiveıi 
dahilindt: hir anlaıma 
formulö aramaktan ibaret 
olduğu fikrindedirler ln1ıll · 
tere ve Franaa müıbct ne 
ticeler aramaktadırlar . 

Ekıelılor <fiyor ki : 
"Tadilat yapılması ihti 

malı mevcut ve temenniye 
ıayandır. Fransa ile lnglllere 
Romanın bu meıeleye dair 
yapabıleceil teklifleri ~n 

ıenit bir anlaıma 7ihnlyeti 
ile derpif etmeğe amade· 
dirler. 

Epoıue diyorki: 
" Franaıı lngillı. tezi Ro. 

manın metalibatını açılıca 

ıerdetmeıi lazımıelmekte 

olduğu merkezindir . 
Populakıeden : 

"Mılletler Cemiyetine me · 
rbut olan bütün memleket · 
ler Nıyonda elde edilmlt 
olan •etlcelerden memnun 

valık, Edremit yolile İzmir 
den ıehrimize gelecektir . 

Lise ve 
1 Ortaokullar 
1 (Battarafı bırinci ıayfada } 

mıt olan yeni kitaba 11öre 
bu ıene yalnız birınci sınıf 

ta üç saat alarak okutula· 
caktır . Laboratuvar saati 
buna dahildir . 

6 El vazııı kız ve er· 
kek talebe ıç.uı müıterek 

olarak birioci ıınıf ta iki sa
at okutulacaktır . Bu denin 
notları Türkçedt>n n yrılmı~ 
tır 

7 Aıkerlik derıılerı 
ikinci ve üçüncü ımıflarda 

ikiter ıaat okutulacaktır . 

Kızlar için emir veralmek 
üzeredir .. 

8 - Kızlar bırinci sınıf ta 
iki ıaat biçki, dikit deni 
göreceklerdir . Hu aaatler 
eınasmda erkek talebe okul 
idaresinin münsıip ıöreceği 
tekilde me11ul edilecektir. 
ikinci ve üçüncü 11naflarda 
kızlara birer ıaat biçki -
dikit sröıterllecekllr . Bu sa 
atler erkeklerin aıkerllk ıa 

atlerlnden alınacaktır. 

- • ' 4 , • ";" • -;ı; • ç 
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İlk O ul Öğretmenleri 
Arası da Nakillere. 

Şe~rimiz öğretmen ıkulu mezunlan da muhtelif vili· 
yetlıre tayin e il~iler. 

Vilayetimizden baıka yer· 
lere ve baıka vilayetlerden 
de vilayeUmize nakillerini 
iatıyen 17 ıer öğretmenin 

naklinin yapıldığı Kültür 
Bakanlığından bildirilmittir. 

Vilayetimizden tayinleri 
yapılan öğretmenler ıunlar 
dır: 

Bandırma Aydıncık ikinci 
okul baıöğretmeni Hamdi 
Dora Kocaili Ayvalık Sa. 
karya okulu öğretmenlerin 

den Akif Aktan Tekirda4ma, 
Ayvalık Gazi okulu öğret 

menlerinden Layika Şen sı · 
ra beklemek ıur .. ttle Anka-

13 Eyup Çoruha . 
128 M Enoy , 265 M . 

Ertuğrul , Ağrıya. 

101 Hilmi , 220 Altay, 
124 Süleyman Vana 

J 76 Göl çör , 209 Şakaklı, 
246 Tuğrul, 248 Alı Rıza. 
263 Baykal, 303 Oskay, 
339 Faruk, 335 M. Behcet, 
Urfaya 

212 M. Kınacı, 169 lhıan, 
237 Hamit , 351 Seyfettin 
Muğla)a 

218 Doğan Hakariye. 
326 İhaan Malatyaya. 
140 lımail, 393 E . Hün, 

392 Erdal Samıun . 
323 İ. Gün, 3 l 8 Aner, 

337 Cengiz, 338 M. Pamuk 
Aydına . 

39 Emin Güver Bahkeıire 
306 Koca çınar, 350 Eriç 

Zonguldağa . 

226 Aytaç, 391 Soydf.ln 
Sinoba . 

331 N urı Hileci le. 
33 l. Ata er, 221 Ural, 

~83 Doğan, 348 1 Oralay, 
357 Ali , 359 Kemal Anka-
raya. 
26~ Ali Orhan. J46 Bekir, 

Btngöle. 

, 
8. Münir Hayri 
Şehrimizde .• 

Bahkesirin çok yakındaP 
tanıdığı , eski kız ortaokul 
direktörü B. Münir Hayri duP 
Halya yolu ile hmirdttn eeh· 
rimize gelmlft lr 

Değerli bir san tki.r olan 
H. Münir Hayri lzmlr fuar~" 
daki Bursa. Sümerbank, h 
Bankası, Manha, Yalova, Ti 
caret Odaları , Samsun ve 
daha diğer birkaç pav) onu 
hazırlamak üzere bir buçuk 
ay kadar önce Ankaradarı 
§ehrlmiz yolu ile lzmlre ıeç 
mi§ti. 

B Münir Hayri bu adı se 
çen pavyonları orijınal bıJ 
luılarile Yücuda getirmff "e 
eserleri herkesin takdfrleri 
ni toplamıthr. 

Sanatkaun gelırkeo Btt1 

yalıların daveti Qzerine or&' 

ya da uğradığını ve bu kıı: 
zamı7.dll Atatürkün bir hd 

ık· 
kelini yapmak üzere tetk 
lerde bulunduğunu da 111ell1 

nunlyetle haber a~ 

332 Nevzat, Denizliye· fi 

8 Görgün, 2' 8 Erdoi~ıı· 
305 Ômer. 316 M . Uçu 
oltaya. ,. 

313 Ztya . K 11tamoouYAf 
330 Faik 309 Tuğrul 

yon~ ~ 

317 1. Ersal, Çoru(llB le'' 
yln edilmtılerdir . Genç 

ra va , Ayvalık Alibey okulu 
öf retmenlerlnden Siireyya 
lzmire, Suııjırlık Karapür 
çek okulu öğretmeni Saba
hat Kırklariline-, merkez Ha 
cıilbey okulu öiretmen!erin 
df'!n Adalet Sinoba, merkez 
Ali Şuüri okulu öiretmen
lerind n l ütfiye Ankara ya, 
merkez Gazi okulu öğret 

menlerinden Nimet Bileciğe , 
merkez Gazi okulu öiret 
menlerlnd n Ferdiye ~tanlaa, 
merkez Namık Kemal oku· 
lu öğretmen1eriqpen Pakize 
Denizliye, Bandırma üçüncü 
o\.u\ öğretmenlerind•n Be· 
hıce lzmlre, Balya ikinci 
okul öğretmenlerinden Hil 
mi Konyaya, Edremıt ismet 

muvaffakiyetl~ 

Devlet D~ir Yolları Y of eti 
Nakliyatı •. 

{Baıtarafı birinci sayfada) 1248 kiıi azdır. 111 Pata okuln öğretm t!nlerin 1 111 
mekte bulunan banliyo ta· Devlet Demfryo ları uf 

den Nahıde Manise.ya, Man· rlfelerlyle 63 1,311 yolcu g \ k 1 uhte 
yas okulu ôğretmen!erınden ta a itletme erinin ~ .... j o0 

dip gelmiıı ve aeçen ıenekt · ı 1 1 mevı1t•· Baha Kayseriye, Bandırma " e ve1t e ere yaz t•rl P 
aynı ay lara nazaran 45, 12:.! ı J kk t o ,.. J birinci ekulu öğretmenlerin ayııiy e muva a e ıı"' 
kici farketmlııtır. 51,520 li· tt ;ı;, · ı ti k•tarfttrı den Rıdvan lıtanbuJa, Ban ~ " e 1• 1 gez n "" 11ııt raya b l•g~ olan hasılat 7.448 30391 k · h t elfl'I f dlfmada sıra bekli yen Hay· itı ıeya a e t 
liralık bir tezayüt göster s · ıh halk ı.ırları v t riye sıra beklemek suretile 1 aua K l~e 

lforsaya , Şamh nah ı yeıi öğ · rniıt i r varı görme#e fazla ~~- bir 
Son senele de ihdas edı d 1322 ki ıtı~ 

retmenlerinden Süreyya h - ettiğin en 1 '· ld•' len halk llcS\ ret biletlerine r 
tanbula verjfmiılerdlr fazlalık kaydedilmittı · bı.ı"ıJ 

· de fazla itibar edilmiıtir 
Buna, Edirne, Konya, lı Bu çeıit biletlerle 12314 re yeni &eneler için " ç' 

tanbul, lzmir kız ve erkek iki misline iblağ etme aıı 
yolcu hat larda dolaımıı ve 

öğretmen okullarından da relerini aramaktadır· fıı 
1ıeçen ıenenln a:ynı aylarına pıı 

ylrmısi bayan olmak üzere nazaran 1505 kitllik bir mmtakalardan 4552 ~ir b' 
z2 genç vilayetımiı. emrine talak tle 12060 lir• fazlalık barakmııtır Bu ne · 

. verllmlılerdlr. vl biletlerin haaılatı 14720 ıılat temin edilmiıtir· 11,,11 

mezunlarının tayl'nler'ı· lira f azlası yle 86 804 l ıravı Bu ayların yolcu sıı ıbtıı 
• bulmuııur . daki artma r.iıbetl tıı~rr .;e 

Diğer taraftan ıehrimlz Yalnız aile biletlerinde yüzde 25,5 dur Ceıa :beP 
Necatıbey öğrehnen okulun bir tenakus görülmektedir mevki farkları gibi ~ ö' 
dan bu yıl mezun olan Bu aylarôa ancak 6 t 18 ki - lerle toplanan rnuoı:, olıı' 
l 00 ıenç ıu vilayet ler-: ve ı. ı ctt" 

şl bu biletleri kulfanmııtır retler hesab8._:~!~::ııır / 
rilmiılerdlr ki geçen seneki ay lardan ıa nlsbet n~ 

27 Ş e r e f 1 37 M . 

Alı, 4Z Talat Karasu, Okullara Girme Şartları: 
19 Latif 193 Fadıl , 197 M. lıJ 

;:.~~·~41~m~,~i~~~~;k,~~ - Siyasal Bilgiler Oku ·· 
127 Hüınü . 213 Oeman , Siyasal bilgiler okulu 1 

2ı5 Aıım, 329 Muıtafa, 345 
yükKek derecelı bir meılek 

Fevzi Mardine 
ve ihtisas müeıseıesidir . Son 

l 79 Hüseyin, 332 Cihat, 
J 33 hmatl, 330 Haıan , 352 sınıfta okurlar mali , idari 
Mustafa, J 55 Ahmet lzmire . ve ıiyaai eubelere ayrılırlar 

Kırktan fazla alanacak ta 25 Abdurrahman, 255 Esat, 
238 Muammer, 334 M Kor ' lehe maliye vekaleti hesa-
kut , 36 Emin Karsa. bına tahsil edeceğinden bu 

t 21 Hüınü , 292 Nahı: okurlar son sınıfta mali ıu · 
Erzurumn beye ayrılacaklardır . 

77 Kanber, 291 Ôıgü Namzet kaydı 25 ağuıtoı 
nenç Bıtliıe 1937 den 25 eylfil 1937 ye 

53 H. Enıln, 102 Akpu · kadar Ankarada Slyaeal bil 
lat . 241 E1ılli , 3 J Ôzkan 321 gller okulunda lstanbulda 
Kıııltunç , Antalyaya . yü,sek öğretmen okulunda 

30 Enver, 125 Pazarcıklı her hafta pazarteıi ve per 
oğlu Tunçeline, ıembe günleri sabahleyin 

34 Vasıf, 170 H. Gürııu aaat 1 O 12 öğleden ıonra 
Çanakkaleye 14 16 arasınıln yapılır . 

76 Şaban Soluya, Kayıt için aıellrllecek ev· 

rak şunlardır: 
Oiplomn ,.e 

danı uılları 
6 tane 4,X56 

fotoğraf ~ 

Atı kağıdı d 'fO' , 
ın " b1 

Namzetler ııra• ed' 
çe kompozisyon ,,e tıtbııf'~ 
yat . tarılı . cofrafya~e 111;1 
riyaziye. felsefe ı al J9 ( 
derslerinden 27 eY bi' ıt 
d b 1 k 0 lsn 

e aı ıyaca cektır'· il'' 
me ıına vı yapıla ıçir'I ,ıf 

Fazla tahilAt 111•'1~ 
lerde r'" bulunan yer · Atı"ıı ,, 

müdörlüklerıne • kol""' ,ı 
siyasal bthıiltr o k . aıd,ı 
lıtanbuldtt yüket el'•' t 
men okuluna rrıOr• 
melidir . 
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A k d e n i ·z Hadiseleri 
Karşısında lngiltere .. 
İngiliz gazetelerinde gü· 

nün mevzuu Akde-
rı1zde kouanhk hareket-
leri ve bunların önOne ge
çebilmek için alınması ge

reken tedbirler itidir Hiç 
IÜphe yok ki Akdeniz kor
•anlıkları ve nihayet lngili:ı 
muhribi Havockun meçhul 
btr tahtelbahir tdra f ından 
taarruza uiraması İngiliz 
efkarı umumlyesini oldukça 
lcuvvetli bir heyecana dü

IÜrrnüıUh . Gazeteler Akde· 
llfzın bu tehlikeli durumuna 
rtlh"Yct .verilme11 için lngil 
lere hükumetinin derhal 
~lrekete geçmeıini muvaf ak 

~uluyorlar ve bilhaua kol
'l"llf tedbirler almmasını 
tavıiye ediyorlar. 

2 Eylül tarihli Daily Tel

!'•ph gazetesi son ay için -
e Akdenlzde htçbir ihtar 

Ve iıuete lüzum ıörülmek · 
•izin tahtelbahirler tarafın
dtn ticaret gemilerine karıı 
on •ekız defa batırma teıeb · 
bu - -ıunuo vaki olduiunu kay 
dettikten sonra aaıl İneiliz 
~Uhriplerinden Havocka 
•tıı yapılan tahtelbahir 

~•arruzu dola yııııiyle büyük 
ır infial gösteriyor, lııpan 

~ol harbinin baılıs ngıcmda 
rıe lıpany.a hükümetınde ve 

~e de Franko da A!cdentzl 
'haca kesecek denizaltı 

~'lllllerinln bulunmadığını 
'ltırlatayor Havockun kon 

ltol 
t vazifesini ifa ederken 
••tau w d w -b ıa ugra ıgma gore 

l U(lün Akdenizde beynelmt· ,, 
b nlzamata, bitaraf bir 
ıı ~Yrağa ve hatta insaniyet 
, terıaiplerine bile hiçbir ri 

tı~et aöstermlyen b•r ka
k .. tııu~lu§un hüküm sürdü -
111.irı(i b 
~ f • u vaziyet içınde va-

ı e ·r b· 1 a eden her geminin 
it h d f ~ e e olarak kullanıl 

lu ili< tehlikeılne maruz bu 
ı.: tıdlliunu , Akdenlzdekı ti 
lltet D ·ı 1 • - f tırı· .erru er nın seyruıe ~ 

d 1 
tehlil<eye ıokan bu ku -

llt ~ 
6rıG Öpek teıebbus1erlnln 
bıt ne geçmek ıçın bütün 

lle '~af devletlerin elblrliğı 
li.-ıı heket etmeleri gerekti
~r Ve bılha11a halyanın 
bı ~llkoya karada olduğu gi 

but deotzde de yardımda 
tGl>~nduğu ıek tinde beslenen 
~I~ elerden kend ini tebrin 
dui ek •ztirarı kar111mda ol -

~1.inu bildiriyor. 

l'tıd•ıete bundan sonra San· 
~IJ ~t-irı zaptından sonra 
.ı 8•olı · ~ttd nının Frankoya gön 
tı~1

1i 1 tebrikte "nihai zafe

tıı~d:· lıpanyıı da ve Akde
"'ı~ rnüıterek medeniyett 
l11b; karıı açılan her türlü 
ı ~•u 't•r erı ve tehlikeleri ber-
b,, td cckt1r. " Şeklındeki 
dı~t'llttını ve yine ftalyan 

'tö .. .. 111e il 'Unun baıka bir ve 
b(lıltvt •arf ettiji A kdenizde 
,,

1 
Hdığe tahammül ede· 

ı,,,C:k•6ılerini yakında bet· 
)'tı .. olan lngiliı • hal t' ltOrij l ı.:,ı ime erine ıekte vu-
t 1 1( b· h 11 t~~ ır nreket olarak 
ı,, tı t tdtyor, inglllz nok · 
~ ... 'ıa, 1 _ • 
'""~.. na gore Al:denlzın 

t l "'~ 'il Ilı •çık bir deniz ola. 
~'"\it Un af azaııoın kati bir 
) ~l 1 

C.t ., 0 dutunu hatırlata 
t

111!t ' F'ranıanın da bu de· 
~ 1lrfh 
~ '-ttı, h ve açık meydan 
' 'el areketleri karııtın 

•"'ırnüdahale ıtltem• 

nt yatatmak imk~nının or 
tadan kal < acağı korkusuna 
dütllğünü bildiriyor. 

3 Eyli11 tarihli Times ga 
zeteıi Akdenizdeki 
koraanhk hareketlerine 
ha1reltiği baımakalesinde bu 
hareketin teıebbüs l erine 

karıı ~iddetli bir lıaan kul 
lanıyor . Bu gazeteye göre 
Akdenizdekl ticaret gemile 
rine, hiçbir insaf gözetılme· 
den ve hiçbir hak tamnma 
dan açılan top ve torpil hü· 
cumları ancak Lir ıekı l de 

durdurulabilir. Bu da Akde 
nizde İngiliz donanmasının 
derhal mukabil bir taarruza 
reçmeıl ile kabil olur 

logiltere bu ıekilde muk 
abıl taarruza geç• ne lspan 
yadaki iki paa tiye kartı hl 
taraflığına halel gelmif ol 
maz, çünkü İngilterenin bu 
harekete ıadece nefsi müda
faa olacaktır . Akdenizdeki 
konanhk dolaylsiyle lapan 
yada harp halinde bulunan 

1 iki taraftan hangiıine kartı 
protesto çekilse derhal diğ · 
er tarafı ve hatta o tarafı 

iltizam eden ecrıebi devlet
leri ittıhamda katiyeo te 
tereddüt gösterilmiyor. Hin 
aenaleyh konanlar hangi 

devlete intisap edene etıin 

bu hareketin önün(i alabile 
cek yegane çare mukabil 
taarruzdur. İngıltere için, 

Akdt>nizdeki ticaret ve harp 
gemilerinin selametinı ten1in 

etmek üzere o denizdekı 

bahri kuvvetJerınl arttırmak 
kati bir zaruret halini almıı 
hr. 

Sosyaliıt Daily Herald ga · 

ı.eteıtnin blldırdiğine göre 
tlındlye kadar ademi müda 
hale alsteminin İ spanyol ça 
hşnıaaını lıpanyol kara sula
rının ve hududlarınm hari· 
cine latırmasına manı olma 
ıı bakımından büyük hir 
hizrnet gördüğü haklı olarak 

ıleri sürülüyordu. Bugün ise 
İıpanyeda baıhyan harp bu 
hududları aımııtır Gen~ral 

Franconun tayyareleri ve 
tahtelbahirlcri, müttefil< leri 
İtalyanlardan gördü~leri ~·ar · 
dımlarla . bn hubl Akdenl

zin her tarafına taıımıı ve 
yapmış bulunuyorlar. Üste 
lık bu taarruz hareketlerini 
her türlü harp kanunlarına 

ve ecnebi gemılerinin ıeyrü 
sefer hukukun karıı açık 

bir riayehizlık göstermek 
suretiyle bu beynelmılel ti 
caret yolunu tehdit etmekte 

devam ediyorlar. 
Akdenfzdeki korsanlıkta 

İtalyan para.ağanın ne dere · 

ce)'e kadar bulunduğu hen 
üz tevsik edılmemif olmak 
la beraber vaziyetin derhal 
harekete geçmek lüzumunu 
göıterdiğl a1ikard1r . lngiltere 
bu husuata harekete g" çmla· 
ıe de aldığı tedbirler henüz 
ıayri l<A.fidir. İngilb. harp 
gemilerine açık d entzlerde 
lngiliz harp ıemilerinc taciz 
eden her türlü harp geml
lerlnl batarmak emri veril 

mittir. Fakat bugün Akde 
nlzde hükum süren tehlike 
bu gibi mOnfcmt laareket 
lerle kartılanacak neviden 
d<?iildir. T~hllkeye maruz 
bulunan yal aı,z lugiliz ıemi· 
lerl deilldlr, poltı vazlfeılnl 
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Kiralık Ev 

Sovyetler 
Birliği - lmerita Birleşik 

Devletleri . ~ava ~attı 
Sovyet1er Birliği havacılık 

mehafilinde, Kutup yo1u ile 
Sovyetler Birliği ve Ameri 
ka Birleşık Devl"'tleri ara
sında hava münakaleıi me 
sdeıi ciddi bir ıurette 
müzakere ve münakaıa 
edılmekteıUr. Bu me 
sele ile alakadar olarak 
Moıkovada ıivll tayyareci
lik filosu merlcez idaresinde, 

İıtasyon civarında, Ata 
türk parkı kar1111nda dö · 
rt oda bir hela, banyo 
ile bir mutfak ve geniş 
bodrumu havi önünde iki 
dönüm yetişmiş bağı bu 
lunan her tarafa nazar ve 
manzarası güzel olan Otel 
ci Bedriye ait ev kiraya 
verilecektir . 

• en iyi ve tananm11 Sovyet 
! kutup tayyarecilerinin VP. bu 

aracla Sovyetler Birliği kah 
ramanı ünvanı toııy&n Beli 

t akov, Alekseev, Slepnev, 

Talıp1erin Yeıtlli cıva 
rında Terzi Ziyaya mü 
racıu,tluı ilan olunur. 

ifa için elde yalnız lnglliz . 
harp gemileri deill, dlier 
devletlerin gemtleri de var · 
dır. Kollektıf tehlikeye an · 

cak kollektıf hareketle cev· 
ap verilebilir. Akdeniz tfca 
ret yollarının emnf y~ti gay· 
rı kabili t akılmdir. 

Daily Herald 3 eylu l ta 
rlhli baımakalealnde de ay 
m mevzua temas ederek 
Fransa tarafından Akdeniz 
devıetlerinln bu ıularda ko · 
raanlık meselelerini görüı 

mek üzere önümQzdeki haf 
ta için lsviçrede toplanma· 
ya davet ediln1elerlni çok 
büyük memnuniyet le kartı 
lıyor . bu toplantıda Akde· 

nız devletlerinin korıanhğa 

karıı müıterek · mücadele 
açmaları gerektiğini , timdiki 
halde Akdenlze lngllterenin 
mütemmim deniz ~uvveılerı 
göndermesinin kollc ktif ha · 
rekcte gelinceye kadaı ahn 

mıı olan ihtıyati bır tedbir 

ıeklinde kabul edilebile ceği 

nı bıldirdıkten sonra Akde
nizdt: seyrüseferin kollektif 

o'arak mildaf aası lüzumu 
üzerinde durarak bu ıuretle 
ha re ketin dahe. kola v ve da 
ha müeuir olacağını bırçok 
sebeplerle lzrh ed iyor . 

2 Eylül tanh li koyu mu 
hafazakar Daily Mail ga:ıe 

tesi Ha voch muhribinin Is 
panyol ıu l arı dııında uğrad -

; Golovin ve dıferlerlnln tıtt
raktyle hususi bir konferanı 
ve bu iti müzakere dmtttlr. 

Müılftl,bel hava hattınm 
muhtelif true1eri görüı(ıl 

müı Ye Skandtnav memle
katlerl yolu ile Moskova-Nev· 
york hattı hıç bir kimıe ta
rafından müdafaa edilmedi
ğinden, yalnız aıağıdakl üç 
muhtemel trase nazarı dik · 
kata alınmııtır : 

Moıkova - Rudolf ada11 
San • Franıisco (!l,000 kilo-

metre) 
Moıkova fairbankı ( 1 O. 

320 kilometre) 
Moskova - Yakutak Fair 

bankı ( 12 476 kilometre. ) 
Bu konferansla vukua ge· 

len müzakereler neticesinde, 
Moakova-Yakutsk Fairban1u 
hattanın , meteoroloji ıeraitl 
bakımından, en iyi olduiu 
kanaatine varılmıthr. 

iki kıta araamdaki havı\ 
seferleri lçtn , ıaatte 300 ki 
lometre surat le uçan, l Ok · 
ıekl .. rde cevelan edebilen ve 
oldukça mühim miktarda 
yOk alabilen tayyarelere ih 
ti} aç vard11. 

Sivil havacılık f ıloım mer
kez !d1'resl ~efi kolor~u ku 

ın a ndanı Tke şev , bu yolun 
açılması tçln yakanda pratik 

ıahad" tetkiklere geçil eceği 
11 1 bildlrmlttlr. 

! Oünto ·nı.i~e f iatları 
1 UNLAR: 

Asgari Aza mi 

K. K. -
55 Randıman 860 870 
60 840 850 
70 790 8UO 
80 690 700 

8 UGDA Y PİYASASI 
Sert buğday 4 75 
Yumuıak " 5 
Arpa 3, 125 
Mısır 3.5 
Bakla 3,5 

5 
5.1 25 
3,25 
3,5 

- 3.625 

ı Bılı~esir Ticaret ve 
Sanayi O~asın~an: 

ığı taarruz dolayiıi) le tid 

detlı lisan kullanıyor, İngll· 
tere hükunıdmin her türlü 
vasıtaya müracaatll\ müte 
bArlz tahtelbahlrin hanMI 
dt!vlete menıup o lduğunu 

me)•dana çıkarması teıeb 

hüsünde bulunmaunı tavsi 
ye ediyor, bu gibi kanunsuz 
bir harekete ve lhtarsız ta 
arruzlara ve tecavüzlere ln
glltere olduğu kadar başka 

hiçbir bahri devletin de mü 
ıaade edemiyece~inı kaydet -
tikten ıor.ra mütecaviz tah · Balıkesir vilayeti merke 
telbahirln hüviyeti teıbit zinin Yeniköyde \51) numa 
edilır edilmez fngilterenin ralı e vde oturan Türkiye 
derha l en münaaip ve en Cumhuriyeti tabaaımdan 
şiddetli hareketlere geçmesi olup ayni ovi ıkametaihı ti · 
lizımgeldiğinl bi ldiriyor. cari ittihaz ederek 930 yı· 
Bununla beraber bu maka· lındanberl peynir vesaire ti 
lede tayanı dikkat olan bir caretile iştıgal ettiğini beyan 
nokta vardır kı <' da uzun eden Abdülkadir oğlu Meh 

~amandanberl lnglliz-ltalyan medin ünvanı ticareti bu 
dostluğunu tutan bu gazete kerre (Abdülkadir oğlu Meh· 
nln bütün diğer gazetelerde met Ercan ) olarak tesçil 
italya a1eyhloe açık Utfham edildlfl gibi bu ünvanın im 

larda defllse bile, telmihler za tekli de Tilrkçe el yaıı -

ve imalara raimen·mOteca sile (M Ercan) olarak Uca-
viz tahtelbahirin ltalyan ol · ret kanununun 42 Jncl mad 
maıı veyahut İtalyan yardı·l' deılne eöre Rahkeaır ticaret 
mı ile hareket e tmle olma ve sanayi oda11nca 939 ılcil 
sına aft en ufak bir itaret ıaymna kaydedtldlii illn 
dahi yoktur. l olunur. 

Kutupta Yaz 
Mevsimi 

Pravda gazetesi, huıuıi 

muhabirlerinden, ŞJma l Kut 
bunda ııabih buzlar üzerin
de kıılayan heyet ıefi Sov
yetler Birlifi Kahramanı 

Papan•n ile Şimal Kutbu 
kışlama istaıyonu radio ope· 
ratörü Krenkel den aıağıda 

ki radloğranu almıı ve neş 
retmiıtır. 

.. Son iki hafta zıuf ında 

üzerinde bulunduğumuz sa
bıh buz parçasında hava 

gayet sakin ğeçtl, en ufak 
bir rüzgar dahi yoktu, zira 
bu eanada bir antiıiklon iç · 
inde bulunuyorduk. Buz 

parçasının hareketi hemen 
hemen durmuıtur. Rüzgar 
yokluğunda, elektrık ener· 
j si veren bava değirmeni-

miz tılemiyor Akümülatör
lerin enerjıılnde tasarruf 
yapmak için, elzem haya 
raporları ile diğer buna m6. 
ıabıh çok mühım raporlar-
dan baıka emisyon yapmı
yoruz. 

"N°1beten sıcak hava ne· 
tice~inde. kar çabuk bir su
rette erimektedir. Bankizimizl 
koyduğumuz depo yerle · 
ri, bu göller ortasında buz
dan adacıklardır Çadırımı 

zın iSoünden, bir buçuk met. 
re genifl ıiinde ve elli aanti 
metre derinliğinde ıelllelt 
bir 1rmak ae~tyor . Bu ar. 

makta, ıuda ıeylr alet.lerl 
mizi , kanolarımız ile içine 
bir tonluk eıpa alab ılecek 

kauçuktan mamul "cllpper 

boat,, umuzu tecrQbe ett ık 
Filomuz, çok mükemmel ol · 
dutunu ilbat etti Aynı za 
manda ırmağın yataiını da 
tdkik ettik, bazı yerlerde 
kürekler, ırmeiın dibini bul· 
mıyor Su pek ıoğuk oldu · 
fundan, maaleıef ırmakta 
banyo yapamıyoruz 

"Tath su bolluğu , yemek 

piıirmeği kolaylaıhrıyor ve 
ayna zamanda, yakıcı mad 
de ihtiyatlanmızdan da mü· 
him surette tasarrufu müm 
kün kılayor Vaktiyle, ıu te 

darıkl için kar eritiyorduk. 
Mamaft , bu ıu bolluğu ar
hk canımızı ııkmağa baıla-
dı , don mevılmlni ıabınız 

lıkla bekliyoruz . ~ 

SAYFA: 3 

Akdeniz 
Meselelerine dair f rınslZ 
gazetelerinin yazdı~lan 

( Baı tarafı ikinci sayfada) 
durlar Ve hal yanın ittirak
ten imtinasına bir facia ma
hiyeti izafe edilmektedir. 

Franıız ve İngiliz meha
fili İtalyanın konferansa lf 

Urak ettiğine ıahtd olmanın 
olıiukça arzuya ıayan oldu· 
tunu beyan, ancak büyük 
bir gayret vücuda aetirilmiı 
olan eserin yeniden mevzu 
bahsedilmesinin mümkün ol 
madıiını ilave etmektedirler. 

Eko dö Pariı gazeteıi ya 
zıyor: 

"Yeni bir mıntal\alar tak
ıiml bidayette aöründGaün· 
den çok daha mufaaaal bir 
meıeledir. Akden ız n baılı 
ca yol la rı Cebe1ilttankta Sü-
vene ve Fransayı ffmalt 
Afrika ya bağlamaktadır. 

Kelımenin l!ırazi halcıunda 
kf telakkl itibarile olan ma· 

nl11na aöre ihlilalcı bir dev· 
lrt olan ltalyaya hurada bir 
hisse ayırmak nOfuz ve iti· 
bardan ff!d"kArlık etmedf'n 
nasıl m6mk6n olabıltr. Her 
ne olursa ohun Akdentzde 
kl kouan lık lıpanyol meıe 
leıinln bir c6z6. 

olmaktan baıka htr ıey de 
ıildır . ispanyada mOhtm 
miktarda İtalyan hey~tl ıe
feriveılnln m•vcudlyetf th· 
mal edilebilir bir ff'Y d•l•l· 
dır Halihazırda B. Mu11olt 
ntntn lıpanyol nanonelııt
lerlnin ticaret gt>milHfnfn 

t" hrlbt ıuretile ı6rmekte ol
duklara menft yardımın or · 
bdan kalkmHı nfsbt"tfnde 
onlna müıbet aahada 

yardım•nı arttırma11ndan 
korkulmaktadır .. 

Balık ısir Kültür 
Oia k'örlüpDnden: 

Mevcut numuneye 16re 
ilk okullar için alınacak 
45 dane ıal bayralın 20 g 937 
pazartesi gQnü saat on beı· 

te vilayet daimi encOme 
Dinde puarlağı yapılautın· 
dan taliplerin mezktir saat
te daimi encOmene mGra
caatluı llAn olunur. 

Ballkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Cinai Köyü Hududu 
Aynlmıı Yenice Sağı Kara SOleyman oilu ıolu Ktlcl oğlu 

Ev Mustafa kızı Hatice Fatma evleri arkası 
Çömez oğlu Ahmet vereseleri evleri önü 

yol. 
Evsafı yukarıda yazıla bir evin yerinı Yenice köyünden 

Çömez oğlu Kara Ahmet tle Şapçıh Mehmetten 40 ıene 
evvel satın almak ve üzerine kendi paraeile eıv yaparak 
malik olmak ıurettle köyümüzden Kılci oğlu Hasanın ta 
sarrufunda iken 1315 ıeneıinde ölmeııle mevcut mahkeme 
ilamı mucibince veraseti karısı Zııhidt ve oilu Muıtafa ve 
kızları Ayte, Fatma , Ha ticeye ve Zahidentn de ~lmesile 

hisıesi yine bu vereıeye ve Muıtaf anan da ölmeıile hi11eıt 
kar111 Fatma ve oğlu Haaana ve Hasan kızı Fatmanın da 
ölmeaile h i11e1i oğlu Haaana ve Hasan kızı fatmanın da 
ölmesile hi11esl kocası Hakkı ve oğlu Ahmede ve Ahme
din de ölmeıile babası Hakkıya ve Hakkı kızı Aytenin 1928 
de ölmeıile hl11eıl kocası Hüseyin onbaıı ve kardeıi Muı· 
taf anın oğlu Hasa na kaldığı ve bu verese muriıleri Ha 
ıandan kala'l bir evt ikiye takıim ederek yukarıda hudut
ları yazılı ev Haaana lfrazla malık olduiu ve bu kerre bu 
suretle ifrazen ve ıenetaiz tasarruf oluoan bu evi senede 
rapt edeceği köyünden eettrdlği ilmuhaberde yazılmakta 

ve uıulen köyüne tahkikat için memur ıanderilecellnden 
937 aeneal eylCd ayının 26 ıncı pazar aOnilne kadar bu 
evin teıcillnden uru görenlerin tapu ılcil mubafızlılr 

na ve 10 gün içinde ve keıif ıOnilnde ketif memurun• 
rnOracatları tlln olunur. 
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Akdeniz Hadiseleri Karl~~~~~~~~~~~I r~=~··-01 
şısındaltalyanınl KIS GELiYOR i• ~ 

1 d ı ğ ı V a z i y e t . . •ç·~·~::~· .. :~:.:~:~:~. ı İ 
[ Dünkü aayıdan mabat ] nzara11nı tetkik edecek ol · bunun için ne yapacaiız? I ': 1 

Sancak meıeleıi bu menfi urıak daha karııık olduğu · Maden Kömürü ~ 
birliğini tehlikeye ilka et- DU hörürüz. Fılhaklka Muı· Ku/lanJ/acak D i y e 1 
mlf, bazen tehditkar bir ıohnt Palermoda irad ettiği ~ D ·· ·· · · « • il uşunmevınız.. • . 
hal alan diplomatik gergin· nutukda, İtalyanın Akdentz· ~ 1 
ilkleri mucip olmuş ve Tür· de bolıevlzme veya ona it.. Uertiirlü kömür 1 1 ""~ 1 
klyeyl ltalya tarafına atar benzer blrteye mÜtAade et· ~ yakan kullanışlı Ve ~ • _ ·- -· _..,..,.,,. 
gibi görünmüıtü Fakat miyeceğlnl kaydetmlıtl. Dl · il. h k ~ lf 11 
Fran1anm mütehalli bulun · ğer taraftan yine aynı nu· ~ er eseye elverişli » • i 
duğu adalet ve anlaımaaever- tukda, ltalyanm her nevi it. Zonguldak ve Halk ~ • Türkiye plyaıaaında yükıek mevk' kazanmıı o\•O 

lık z ihniyeti ve karıılıkla akıbete karıı mücadele ede 1 tiplerindeki sobaları 1 •• dünyanın en meıhur { E il MARUT l Kalbur fabrl' 

• r • 1 1· licarethanemiıde bu- ı • kaaınm mamulatı olan kalburlarından 4-5 ve 6 nuıo•· müıaarlekarlıklar, arazi ıta· ceğ1 de taı iL edilmı t" 1 
tükoıunun idameaint müm · Demek oluyor ki, Akde · • ı r1 

Jaca ksın]z.. rah bütün ve iki parçalı büyük hasılatlı makine e 
kün kılan , Suriye hiklmt ntz timdi Avrupa ıulhünün ı ı • 
Y
etine riayet eden ve Tu·r· lk k k l D * tlcarethanemlze ıelmittlr. • 

en Daz DO taamı tef i \llllan Ve İS yap- ,ı!llC i t b 1 p· d r 
kiye dileklerinin baıhcaları edtyor. Hal ve vaziyetin ~ • S an U ıyasasın an yüzde YI , 
Dl temin eyltyen bir anJaı· m(izakereal için bir konfe· mıyan c.ok davanıklı «Türk Anlrasidi» nde I~ •• mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla satıl-
ma akdini mümkün kılmıı· ranı teklif ediliyor. halya. J kt d bulunacaktır. ı ma a ır. 
tardır. Şimdi bu kara bu - nın bu konf eranıa tıttrak 
lut izale edllmlt bulundu edip etmlyeceil henüz belli Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, Bu Bir Fırsattır. Bu Fırsat Her za ... 1 

iundan, heriktıı de kollek- değıldır. şımd11t1ı en mühtm çıvı, cam ıtbı çe11tler de mafazamız da her yerden "JI • man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· ı 
Uf emniyete taraftar olan olan cihet bu meıelede in g ucuzdur. 1 • ci/ere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 
Tilrktye ve Franıa arasında gtltere ıle f ranaa ara1ında it. En btrlncl boya yafları, boya malzemeılde Uca. ~ • 1 
kati anlatma vücude getl tam blr itilaf bulunmasıdır. ~ rethanemlzde ehven ftatlarla satılır. Btr defa dene '11 1 AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 
rilmeılne hiçbir mani kal- Garbın iki büyük demokra· it. ytotz. ~ • . I 
mamııtır. Fransa tle Tiirkl · ıtıt Akdenlzde ıerbeau ıeyrl ~ Saraçlar Başında Demir » • Çiviciler lçindt Hırdavat, Demir

1
, frışao 1 

ye arasında askeri bir pakt ıefatni temin lçtn bütOn gay- it. Ve Hırdavatçı ~ • Malzemesi Rtnçber AleL~rl 1 
akdolunacaiı kehanetinde retlerini ıarfetmektedtrler. 1 H C / 'lf • Alım Ve Satım Ytrl 1 
bulunanlar olmuıtur. Fakat Htç 1ophealz bu gayretlere asan uma 1 ~ • _..,.ı/j 
iki memleket arasında ticari emniyet etmemiz llzımdır. ·~~~~~~~~~~· .................. • ••• ,,.-

bir anlatma aktolunması ve Meselenin çok vahim bir el· B 1 k " 
her iki memleketin Yakın heli vardır. Denizlerin em- a 1 esir Kültür . 
Şarktaki faaliyetlerinin bir· niye-ti thlal edilmlttlr. Bu da M u·· J. d e 

,.. . 

leıtirtlmeai daha varid ve en ziyade lnıiltf'realeybln · oı·rekto·· rıu·•gw u·· nden.· 
İspanya macera11nda Anka· edtr. Salım loılltere aleyhi 
ranın Fransız poltttkaaına ne demek, ıulh aleyhine de· 
karıı vaki olan müzabaretl mek olma110?!. 
daha bariz bir hakikat teı · Dlmlneata gazetesi 3 . 9 
ktl etmektedirler.,, 1937 tarihli nüıha11nda, Bal-

Jean Royer kan Antantı konıeyl toplan· 

Hakametl haziranın rea tı11nda konuıulacak meıele 
mi organı olan " Vtıtorul ,, hakkında maliimat vererek 
gazetesi "Akdeniz,, baılılı tö1le bir mütalea yQrQtmek. 
altmda neıretUğl bir maka . tedlr: 
lede ıöyle diyor: .. Balkan Antantının mu· 

"Beynelmtlel kar11ıklakla · tad olan senelik daimi kon· 
rm sıklet merkezi timdi Ak· ıeyl, bu ıene eyJulün altı· 
denizde bulunuyor. Son za· aında Bükreıte toplanacak· 
manlarda Akdenlzde tahad· tır. BOkreı konferanıının 
düı eden vakalar Avrupa proframında mevcut madtte· 
hükumetlerini çok me11ul lerlnln ehemmiyeti dolayıılyle 
etmektedir. Filhakika Çan verilecek kararlar a1lka t1e 
akkale ve Cebelüttarak bo· beklenmektedir. 
ğazları araıında hukuku d(l. Yaptığımız tahkikata na· 
vele mugayir birçok taar· zaran müzakere edilecek ve 
ruzlar vukua aelmektedlr ki karar verilecek mühim me· 
hakikaten ıulhil ihlll ede· ıelelerden biri, Balkan An
cek mahiyettedir. ispanya tanlı devletlertnln, vapurların 
cQmhurlyet hükumetine alt dan 11hhi vizelerin ilgasına 

Armura vapurunun T6rk dair Partıte yapılan beynel· 
kara ıularında torpillenme· milel mukaveleye ııtitakler 
ıl tle baılayan ve İngiliz me1elesldtr. Bu cihet Balkan 
muhribi Havok vapuruna Antanh devletlerin bahri 
ve diğer bazı gemilere teca· idarelerinin eskiden beri ar· 
vüz ıuretlyle devam eden zu ettikleri bir meıele olup 
bu hücumlar, hiç de vazıh · bahri nakliyatı çok kolay· 
o1mıyan ıerait altında Av laıtıracaktır. Bu mesele garp 
rupa ıulhünu tehdit ediyor. memleketlerinde çoktan hal 
Bu huıuıta ispanya hükum ledtlmlıtir. 
eti ltalyayı ittiham ediyor Halledilecek mühim meıe-
İtalya ise, Ruıyayı kabahat· lelerden biri de, Balkan de · 
il buluyor. lngtliz matbuatı vletlerlnin müıterek bir ba · 
bu hadilelerl General Fran- hri hat teılı etmeleri ve it· 
koyu himaye edenlerden gö· manlarda ücretlerin öden · 
rüyor. Alman matbuatı da meal itinin ıadeleıtirllmHi, 
kabahati Valansla bükume bu suretle bir çok formalı· 
tini teşvik edenlere atmak lelerden kurtularak vakit 
istiyor. Vaziyetin nasıl ol- kazanılması, bahri ılaorta, 
duğu bir türlü tenvir edile- latanbul ve Zonguldak Um
mlyor. anlarında herhangi bayrak 

Şimdil ik fili ıurette iki altında olursa olıun bütün 
karara teıehbüs edilmiıttr . gemilere tek bir rejim tat 
TOrkiye Boğazlar civarında blkt meıeleleridlr . 
seyrlıefainln emniyetini ida · Roman yanın bu huıuıa 

" Merkez ilk o~ ulları ibtfya cı için pazarlık la odun alana. 
caktır. Pazarlıia talip olanların 20 9 937 tarlhtne teıadüf 
eden pazarleat a6n6 ıaat on bette kOltür dairesine gelme· 
lerl ilan olunur. 2 - l - 395 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

BalıLteairde yaptırılacak 6 adet Hkeri binanın inıaaı 
kapalı zarf uıullle thale edlleceil illn edilmtı ve vakti 
muayyenlnde tallpleıf tarafından teklif edilen ffatlar ko
mlıyonca ıalt gör\llmüt olduğundan yeniden ve bir ay 
müddetle pazarhta konulmuıtur. Pazarlık 24·eyJQ1·937 
cuma günü ıaat 11 dedir. Mezk\lr binaların muhammen 
keıtf bedeli 10200 lira 72 kuruı ve ilk temlnatlan 765 lira 
53 kuruıtur. lıteklilerln ıartnamealni ıörmek üzere her 
gün ve pazarlıia lttirak edeceklerin de bu gibi tıleri mu
vaffaklyetle baıardıklarına dair devairl aldealnden ta.dikli 
vesaik ve teminat makl>uzlarile vakti muayyeninde Kor 
Satın Alma Komisyonu baıkanhiına m6racaatları. 

l ·- 4 - 378 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü 
Yenice 

Mevkii Ctnıı 

Uncu önü nam Tarla 
aıiır yolunda 

Hududu 
doğuıu muhacır 

Muıtafa ve Hü-
ıeyin vereaeıi ba • 
tm yol poyrazı 

yol ve dere kıple· 
ıl değirmen arkı 

Evıafı yukarıda yazılı tarla Çağııın Yenice köyünden 

Şehirli Hüıeyinden intikalen ve kardetleri İbrahim ve ls
matl ve Ayte ile takılmen kırk ıenedenberl Havvanm 
nlzuız ve temellükünde iken 35 ıene evvel ölümtle kızı 
Emlneye intikal eden bu tarlaya Emine tarafından senede 
bağlanma11 istenilmektedir. Bu yer hakkında bundan baıka 
bir hak iddia eden vana vesaiki müıplteıile birlikte on gün 
içinde tapu ıfcll mühafızlığına ve keııf günü olan 26·9-937 
pazar günü mahalline keıfe gidecek memura müracaat
ları ilan olunur. 

me tçlo tedablr almııtır. ait arzularından biri de, de· ler Romanya, Yunaolltan, 
Bilyük Britanya dahi Akde· ntz nakliyatında rekabetin TOrkiye ve Yugoslavya ara-

memleketler beynindeki mal 
mübadelesini daha ziyade 

nlzdekl flloıunu daha ziya· kaldmlma11 meıeleaidlr. ıındakl iktisadi münaıebet· kolay1aıtırmayı d6tünmekte-
dc t kvlye etmiotlr. HOlaıa eylulün alt11ında lerln takviye edt1meıl gaye· dır . ., 

Eğer meselenin ılyasi ma· baıhyacak olan milzakere. ılnl iıtlhdaf etmekte ve bu - Son -

KL' ERT MARK ALI 
Dünyanın en nıeşhur ve tanınmış n111h" 

telif çeşitli ( Tir~·or ) buğday ayırnıa k:J1" 
bur makineleri gelmiştir. 

SATIŞ DEPOSU 
111 

Memduh Özinan ve flhmet KumrllfO 
oğlu Türk Ziraat Kol/ekti! Şirketi Oafa 

Tünel caddesi 83 İstanbul 
BALIKESiR ACENTESi 
SABR\ SARFAKLARLI 

flvni Sağlıkçı - flhmet Seymef1 

Gökköy ihtiyar . 
H · de~· eyetın oıı11 

Kfiyiiıniizde yeniden inşa cdifee~f,tefl'e:~ 
ınekL~p binası mevcut pilanına gnre Il1'

1 .;,,~~o . 
k.. . ı k .. . ı .., ı n ı • ı rı' oye aıl o ma · uzere ııışaat usta ıg. ınr1 ~. 

1
• 

sa suret.ile ihaleye komuştut" Talip 0 ,·(·t111 

bir hafta zarfında 1-.öviimüz ihtiyar 1ıc. 390 
n!iiracaaıları ihiıı oluniır. 4 · - / 
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