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BÜ y Ü k Şef Malatyayı · i Çine Silah Ve Para Gön 
Sereflendirdiler .. 

1 
derilmesin~ararVerdi 

., Dokuzlar kont er ansı Japon notasmı redetti. Konf eran-
Binlarce halkın yaşa! .. Varol! .. Nidaları ve alkışlarile larşılanan Büyük Sel iplik : sın bu kararına İtalya iştirak etmedi 

V8 bez fabrikalarmdı tetkiklerde bulundular. i Londra, 15 (A A.) - Brü-
: ksel konf eran11 Japon no· 

ve prensip birliği müıahede 
edil mittir. 

• ı Atatürk Diyarbekire Doğru Seyahatlarına Devam Ediyorlar : 1 talarmı redetmlttlr. Bu ka Londra, 15 (A.A.) - Çin 
kuvvetleri mukabıl ... bir taar · 
ruza geçerek Hankov Şang · 
hay demiryolu üzerinde üç 
mühım noktayi Japonlardan 
gerı almııtır. 

Ankara, 15 (A.A.) - Re 
lılcumhur Atatürk refakat 
•e malyetlerile dün ıaat • 
on üçte Malatyayı ıereflen 
dirmtıler, top atılmak ıure. 
tlyle selimlanmıtlar, vali ku 
inandan, memurlar, çok ka· 
la balık bir halk tarafından 
lcarıılanmıılardır. 

Atat6rk fstuyondan itlba· 
ren yGzlerce metre metaf e . 
11 y6rüyerek geçmiıler, as 
lcere, izcilere, mektep illere 
•e halka iltifatta bulunmuı
lardar. Müteakiben otomo 
btlle ıehre gelmtıler, bu. 
•e fphk fabrika11 tnıaat ma· 
hllllinde bir müddet tevek
lcufla mühendislerden yapı 
faaliyeti hakkında izahl\t 
-ldıktan sonra yeni yapıl
.._akta olan memleket haa
tabanealne gltmlıler ve ora· 
dan halkevinl ıereflendir
Qıtılerdfr . 

Büyük Şefi aralarında 

görmekle tarif edilmez ıevk 
ve heyecan içinde çırpm!in 

Mlllatyalılar havanın yağıılı 

olmasına rağmen istayondan 
ıebre kadar Qç, dört ktlo met· 
relik tosa vı ve şehrin ftDll ca<J · 
delerini doldurmuı, Atatürkün 
geçitlerinde yaıa!. Varol! . 

avazelertle ve alkıtlarla or· 
talığı çmlatmıılardır. 

A ta t ü r k halkevinden 
sonrft doğruca iıtaayona ge. 
lerek trene binmfıler ve ıa
at 14. l O da Elizlze ujra· 
madan Oiyerbektre doğru 

ıeyahı\tlarma devam etmiı· 

ler iir 

rara yalnız ltalya delegesi 
iş tire. k etmemiıt'r. 

Bir tirü!<Sel telgrafı lton· 
feranı mü:ıakereleri 11ra11ın-

da Çın lehine alınacak bazı 
tedbirler hakkında uy nıul

duğu ve bu t ı:.-d birl e r arasın 

da bilhasu Çıne~ıılah mü· 
himmr.t ve para verilmesi · 
nin mevcut bulunduğunu 
bildirmektedir 

Diğer bir Brülnel tef gra. 
fma ııöre de muahedelere ve 
her devletin kendi rejlmtne 
riayet IOzumu üzerinde 
Amerika, loııiltere ve Fran: 
sa arasında tam bir görüı 

Tiayuao cıvarında çok 
çetin bir harp devam et 
mcktedır. Çinliler mühim 
takviye kıtaatı alm ktadır 
lar. 

Tokyo, 15 (Radyo)-Şang 
haya Japon takviye kıtala
n gitmektedir. 

Şanghay, 15 (Radyo) -
Japon harp gemileri Çinli · 
lerln ı 2 aümrük ıemlslnl 

zaptetmlttlr. 

B. Tataresko 
Bükreı. 15 (A.A.) - M6s

tafi Romen baıvekili Tala. 
reako yeniden kabineyi teı · 
kile memur edilmlttlr. 

Mod.ern Türkiyenin 
1 

. şekilde Do w 

guşu •• 

Rusya da =·s········:····R···:······~ ltalya Tiirkiye; 14 Senedenberi Minn_ettar Bulundu-
! eyıt ıza i . ğuAdamınSayeaindeBir Tarihi /kiyeAyırmış tır •. 

I, Stalin ılayhlnde hareket io-ı 1 'ııl ııl'IJ'i Oç sınıfı askere cauırıur Buma Vestlre razeteıl: minnettar bulunduiu bir dünyaya takdim etti. 

ı~en 60 zab'ıt l'Ykif ıdil~i : g u ve avenesı ıuım Bul uı: Roma, ıs (A.A.) - hal · Kamalın muzafferiyetinin adaman sayesinde tarihi Halihazırdaki Tbrklye, nı. 
,. •• 58 Suçludan onblrl ı'dımı· •• yada oeıredlleo bir kArar yıldöoümü baıhiı altında ikiye a y 1 r m 1 f t lf: Bir hi zenııioltklere, tefekkOre 

name ile 327 ve 329 do· neırettlii bir yazıda ezcüm . fark bahraları, diferf ve icraata malik yalnız bfr 

8. Satalin 
Berltn, J 5 (Radyo) - Mos· 

kovadan haber veriliyor: 

8. Stalin aleyhine tertip 

edilen bir komplodan dolayı 

bu gün 60 zabit yakalana· 

'"k tevkif edil mittir . 

Kremlin ıarayındakt mu · 

lıdtzlar, tamamen deflttlrll

lbit ve yerlerine Stftltne aa· 

dık kimseler ıkame edilmiı· 
lir . 

---'il&ır---

Siyasi 
Göriişmeler 
Ve Ziyaretler .. 
Budapeıte, 15 (Radyo)

Baıvekil; dit bakantle uzun 
btr ıörüıme yapmııtır. 

Bu ıörüımeolo, Berllne 
Yapacakları seyahat hakkın
da oldufu zannediliyor. 

Baıvektlio~22 blrlnciteı· 
tinde Almanyaya ııtdecefi 
'ıalaııhyor. 

! mahkOm oldu, •ilerlarl da ! ğumlulardan bazı ımtflar le ıöyle diyor: de Kamalfıt devletin kuv adamın . Muıtaf a Kanıil-
i IUhfllif C8Zlll11 Çlrpfırıldl : silah altıoa çağmlmakta ve "29 Teırlnevval Türkiye· vet ' erı sayesinde Tarkiyentn kaynağından fııkırmııtır . 

335 doğumlulardan bazı ıh de cumhurlyeUn tlln edil · modern b:r tekilde tekrar Bugünkü bayramın hepsi 
Ankara, 15 (A.A.) tis81 sahipleri de hizmette diği on dört sene oldu. TOr· doğuıu. Gelibolu kahramanı. ona aiddtr . Onun arzulara 

Tunçeh hadisesine alt mah· b k ı b k d T .. k d l ti ı t alakonmaktadar kiye, on dört sencdenberl muazzam ir in 1 a ı, & mo ero ur eve n n e· 
keme hitam bulmuı , karar ==================:ıo:o-=-=====l nuoi ıurette kazanmıthr O mellerin! letkll etmektedir. 

tefhim edilnıittir. Daı·reler Yen·ı Hu·· k Cımet zamanm Türk parlamento· Fakat bu fcraah . kendiıl 
58 Suçludan on biri ida- su, cumhuriyetin mukadde için değil, bunu, aocek asır-

ma m a k um o 1 mu~, B • T ratını, fıtri bır istidat tlc: ta dide va tam ve üstün olarak 

fakat içlerinden dördü lnaslna aşınıyor.. rlhin bütün devirlerinden bulunduğu, yQzüoü tarihe 
ilhıun alruağı bilen genç doğru çevirdiği ve bayramın 

hakkındaki idam cezası G l l b h b aziye teı im etmiıtt . sevinç erini lr ne lr ıt i 

yaılarının çok geçkin olma Oaireler~en ~ir kısmı yeni binaya tışmd1. Diğerleri de Neticeleri, semereleri zin- kalplerine akıttığı Türk mtl-
larmdan dolayı otuzar sene clr halkalar gibi dizildi. Jeti için~yapmııtır. 

( Sonu tklncf ıayfada ) Bu ay sonuna ~adar taımaca~ Türkiye, on dört sene gibi az Romen : zaferlerinin hl. 

Elektrik 
Şirketi Satın 
Alınacak 

Ankara, 15 (Huıuıi Mu . 

ha birimizden) Balıkeıir 

el~ktrik ıtrketinin aatın alın· 

maıı hakkında Nafia Veka 

leu bir müddettenberi tet· 

kiklerde bulunuyordu Buna 

aft hazarlıklu ikmal edildi. 

ğlnden yakanda müttehit tir 
ketle Nafta Vekaleti araııo· 

da satın alınma itine 

att müzaker~lere baılana· 

caktır. 

Nafia Vekaleti Balıkeıir
dekl teslıattan baıka müt

tehit elektrik oirketlnin Bur 
sa, Ayıntap, Tekirdağ ve 

Edtrnedeki elektrik tufaah-
m da satın almak için 

zakerelere ııtrltecektir . 
mü· 

Yeni Bükü.mel Binasınw Cepheden Görünüşü 

Yeni hükumet kanağmm 
açılma töreni Cumhuriyet 

bayramında yapılmıth · 

Vasıf Çınar caddesinde 
Vali konağının biraz tleri. 

sinde kaloriferi ve hertürlü 

konforu ile birlikte modern 

bir bina halinde yükıelen 

bu binaya, eıkf hük6met ko· 

nağında dağınık olarak muh· 
telif binalarda bulunan dai 

reler peyderpey taıınmakta· 

• 

dır . 

Evvelce taıınan Huıuıi 
Mubıuebeden sonra bu defa 

Nafına ve Seferberlik mü 
dürlükleri de yeni binaya 
nakledilmiılerdir. 

Adliye ve maliyeden baı· 
ka diler dairelf'f de taıın

maia devam edeceklerdir. 
Yeni hük(imetln yanmda 

baılanan maliye binasının 

inıaatı da bir hayli ilerle 
mfıttr . 

bir zaman zarfında baıka- dtmleri, atfıoazar ettikleri 
lnrının asırlardanberl daha Türk mukadderahnm kuv 
fakir olduklarından l1thak · vetll hakimlerine ancak za· 
lrnk ellirmeğe 

oiamad kları yeni 
muvAffek 

\'eçhanı 

fer temenni ederek selam
lar . ., 

Merak!t Bir Deniz Vakasının Heyecan/J 
Romanı Gazetemizde: 

s.o.s. 
B U G Ü N 8 A Ş L A·o 1 

Her Gün Si:i Yeni U/r Heyecan Ve Esrarla Karşı 
Karşlya Bırakacaktır. 

S. O. S. 
i Genç, Yatl ı, Çocuk Herkesin Alaka he TaktplEdeceği 
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1. SEHİR HABERLERİ ' J 

"Öğretmen" • 

Beni Ayvalık ve Cwarl Hakkında Ta · ızn:~r Güreşç~lerile .Vap!lan Müsa.baka_ı.ar: Birlikliler Samsun Bi-
rihi Tetkikler Yapmağa Teşvik Eden G ı 2 M 
EKREM ÇAVULDURA Armağan. ureşçı erımız CI u- • • • y •ıd·ı 

de:~::af:.::y:::ı~e:.i;:::1~ ~ı7 :.:~:~a~;::~;: '·~::ı~~r sabakayı da Kazandı rıncısıne enı ı er .. 
mııtı. Halka httaben yazı· mıtlardı. Civardaki Yunan • A k d Dü S l K ŞI 
lan beyannamalerde bir ta· korsanlartyle muhaberelerfnl n ara a n amsun a ar . 
k•m etklya ruhlu, nankör, tiddetıendiren bu nankör ın - Pazar günü yapılan ser~ast güreş müsa~akalınn~a taşan Birlik J-3 Maırrlup OlJa. 
Türkün harimi iımeUnde ya· aanlara kartı hük6met icap 5 
ııyan inıanlardan nefret eden muameleyi yapmakta IÜf 8ŞÇİf 8f İmiz 4 PUf 8nf I galip gel~iler • Bölge ıamplyonu İdman- 1 re giden Birlikliler; Naıllll 

ı N k birll"'I ile Nazilli Mendirea· takımı gelmediii için aaliP edllmeıi ve berkesin bun- ıeci ... mlyordu . et e im Halkevl ıalonunda lzmlr Mustafa (Balıkesir) İzmir 5 1 
1 1 A l ıpor takımları araıındakt addedilmif ve Y a P ı •-

lara uymayıp iti e, ıüct e yva ık jçlnde yeniden yapı- bölgesi güretçlleri tle ıehri ıayı heıa blle galip ı e 
d l 1 k k 1 h maçın Genel Merkez tarafın· cak Türkiye birincilikler D 

utraımaıı tavsiye e i iyor· an aça eı i a muayene . mlz eüreıçllerl araıında ıer · k -
du . Bu •azlyetfo lıllbı iki lerlnde külliyetli miktarda Ağır ııklet: Şerif (Balı- dan Eıktıehirde tekrarına tıtlrak etmek üzere An • 

beıt güreıler pazar günü ak· 1 l d 
a v kadar <le•am etti. Halt· mevaddı lnfllakiye, ıilah ve- l keıir) Mehmet ( zmtr) Ba karar verlldiftni yazmı•tık . raya ıeçmtı er ir 

.T ıamı da yapı mııtır . ... a· ı·k s ., ... 
tabu aYdet etmlttl· lhtililcl· ıaire bulunmuı ve bu itlerin Bundan evvelki güretler lıkesir tuıla galip. Cumartesi günü Eıktıehf lr I ımsunı Jlftl gl 
ler artık ılk6netle hareket failleri tecziye edllmltti. de Bursa ya kartı da ıalip •• Ankara, ı 5 (Husuıi Mu· 
edlyorlarlardı. Botün bu fe . Harbi umumi devam etti· gelen güreıçilerlmiz İzmirli N u·· f us Kaydı Ornek ler·ı hablrfmizden ) - Ma••-
nalılılara raimen h6kömet; il müddetce Ayvalık Rum- lere karıı da 3 çe kartı 4 pu- _,., maçlar1nda grup blrinclıl 0 la0 

Ayvalıkta çıkan "Klrlkı" iı - tarının hükumete kartı ta- vanla galip gelmlılerdlr fz · N s k •ı d ç k 1 k bölge Balıkeılr tamplyooll 
mınde ye.,mi bir gazete ıle kındıklara vazıyet hemen he · mırlı güreıçiler dün ıehr i e e. 1 e 1 arı aca İdma• birlığt ile SanııuO 
·Eollkoı Aıtlr., namın· men yukarda izah edildiji mfzden ayrılmıılardır. bölge birinciıl Bafra•P°' 
dakl on beı giinde bir üzere idi . Derece alan güretçileri 
çıkan mecmuanın lntiıarını 22 Eylul l 915 tarihinde yazıyoruz: . 
müsaade etmlttt· Ytne T6r· Ayvalıktaki askeri çadır ka • 61 Kiloda: Ahmet (Balıke 
kün h6rrlyetpener ruhunun rargibının hedef olduiu bir ılr) _ Oıman (İzmir) Balıke· 
bir tezabOrü, e • ve 1 c e bombardıman netlceıfnde mem· ılr Tuıla galip. 
o l m a k üze re kapa- leketln bir kaç mınlaka11 mü· 66 Kiloda: Enver (İzmir) 
tılmıı olan "Yunan Slyaıl hım hasara uğramıı ve hal . Ahmet (Balıkesir ) lzmlr 
Cemiyeti" yerine tüccar ve yanın Ayvalık konsolosunun • tutla ıaltp. 
memurlar tuafından bir ce· evine isabet eden mermilerin 72 Kiloda: Ali (İzmir) 
mlyetln teılıine izin veril· tealrl neticeılnde aileaile bir· Hüıeyln (Bahkeıir) lzmir 
mitti· Bu cemiyetin makta- ltkte telef olmuttu. Ayvalık tuıla galip. 
dı tabıll ve tehzlp, ahlik ahallıl ile (Cunda= Alibey) Ayni kiloda: Ahmet (Ba 
emellerine matuftu?!! Epey ahaliıi müttereken Fransız lakeılr) . Bekir (lzmtr) Ba· 

zamanlar ıQkunetle yatar ılbt ve lnıtltzlerle hali temasta hkeıtr tuıla galip. 
ıorune• Ayvalık Rumlal'ı idiler . Bilha11a Cunda a"a 79 Ktloaa: Muı afa (Ba· 
yukarda zikri ıeçen bedelltı Uıt clvardald diğer adalaraa !ıkeıfr) . Haaan (İzmir) Ba· 
aakerlyeyt bük6mete •er· ıezen bir çok Yunan gö Iıkeslr sayı heaabile galip. 
mekte Jlne taallül ıöıteri- niUlü çetelerini adalarıoa 87 Kiloda: Muıa (lzmlr) 
yorlardı . Bu bal lhUlilt mü- davet ederek Türkleri ada· 
teakip keıbl tiddet etmltti. 
Hükömet bu vaziyet karı• · 
ıınaa ıayet tabii olarak be· 
delili aakerlyeyl vermlyen· 
ler, vermek iatemlyenler 
hakkında ılddetlt tenkil.at 
yapıyordu Bunun üzerine 
Rumlardan askerlik çağına 

ıirmit olan gençler ıırf hl
kOmete olan borçlarını Yer· 
memek için Ayvalıktan kaç 
mafa baılıyorlardı. Bu hal 
btrbaylt devam etmlt ve 
de.,let yartdah haleldar 
edtlmtıtt. 

Balkan harbinin patlak 
verdıil zamana kadar ıeçen 
üç ıeneyl müteca vtz müddet 
zarfında Ayvalıkta Yunan· 
lılık ruhu ıtnıt bir durum
da idi. Vakla kl Balkan 
ittifakı çıktı Türkiye de Balkan 

harbine girmlıtf. Yunan donan· 
maaı Adalardentzlne hi.klm 
olmuı ve Asyayı Saira aa va. 
hıltne yakın olan Türk adala 
rını zapt ve ı11al etmltU. 
Aynı zamanda; Yunan orduı 
Makedoaya ve Eplr mema-u 
ilkini tııal eylemltli · Bu va
ziyet dolayııiyle ( E•e ) 
adaları Yunanlıtana reımen 

terk edilmlıtı. 
Yunantıtanın Balkan har· 

bini kazanmaalyle nettcele· 
nen bu durum Ayvalık 

Rumlarını yeniden harekete 
ıetirmiıtı. TGrk harlml lııne· 
tinde her tOrlü refah ve ıa· 

adet içinde yaııyan ve bü 
yük ıervetlere malik bulu 
nan bu nankör teba veli
nimetleri olan Türk büku· 
metine, fırıat buldukca za
rarlı olmaktan fartt almıyor · 

lardı. Bedelatı askeri yeleirnl 
vermiyeo ve vermek iıtemf 
yen AyYalıkta kalan Rum 
tebaaı hakkında takibat 
yapılması karıııında bir kı· 

dan çıkarmak lıtemitler ve 
fakat Ayvalıktan yetlıen 

kuvvat askeriye bunları tard 

ve tedip etmff, o eınada 

yapılan muaademelerde 
(Cuoda) adası blrhaylt ha· 
rap olmuıtu. Artık anlatı

lıyordu ki, Ayvalık ve Cunda 
ahallıt tam maniıtyle tullf 

devletlerine casusluk yapı

yorlardı. Hükömet verdtil 
bir emirle ıavahildekl bilu · 

mum HırtıUyan ahaliyi harp 
müddetince dahil memleket· 
Jere yerlettlrmlt ve her 

türlü refahlarını teınin et
mtıU. Njhayet Cihan harbi 
kan dalgaları ve umumi 
inhidam ve harabiyetin 
yıiın yığın enkazı üzerinde 
netlcei katiyeıine varırken 

Ayvalıiın Rumları da dahil
deki yerlettikleri memleket
lerden Aynhğa dönmütler 
dı . 

- SONU VAR -
'!lGır--==--

(B aı tarafı birinci sayfada) 

Seyit Riza 
Dülu va avenesi idam edıl~i 
ağır hapıe tahvil edılmlttir. 

Seyit Rıza, oğlu ile a veneıi 
bet kiti idam edilmltlerdtr. 
1 Suçlu beraat etmit, diğer 
suçlular da muhtelif ağır ce
zalara mahkum edil mit !er
dir. · 

Doksanlık 
Maznunlar 

"Politika - Belırad,, gazete· 
ıtnden: 

''Türkiye kanunlarına gö· 
re bir mahkeme, ıinnt dok 
ıanı atmıı olan maznunlar 

C. H. Partisi 
Ocak 
Kongreleri .. 

Kôyl6köy Parti Ocalı 

pazar aktamı nahiye baıka 
nının rlyaıetlnde toplanmıt · 
tır Yeni idare heyeti töyle 
kurulmuttur: 

Batkan Hüseyin Ceylan; 
katip Ahmet Cansever, anlığa 
Hüseyin Arık, Yuıuf Yılmaz, 

Cemil Bil.riç; müme11tlllfe de 
Hüıeyln Ceylin, lımall El · 
yapan ayrılmıılardır . 

Dilekler araaında btlha11a 
tunlar bulunmaktadır: K6yde 
mektep olmadıfından hiç 
olmazsa ıezıin bir öiret · 
men bulunması.. Bu dileği 
ileri sürenler köyde yüze 
yakın tahıil çağında çocuk 
bulundufunu ıöy lemtılerdir. 
Köy hududu içinde bulunan 
fundalıklardan ve ormanlar
deki kuru aeaçlardan tıtl · 

f ade de dilekler arasında 

bulunmaktadır . 

maruz bulunmaktadır Ma 
lüm olduğu üzere ıultanlar 

devrinde Türkiyede devlet 
idaresi bir sıfırdan ibaret 
bulunuyordu . ., 

bakkmda idam hükmü ver 
memektedir. Bunun için ıe · 
çen ıene Denimde isyan 
edip halihazırda muhakeme· 
leri yapılan maznunlardan 
birçokları uzun zamandan 
beri doksan yatını ikmal et· 
mtı olduklarını iddia etme. 
ktedlrler Mahkeme bunla 
rın iddialarının doğru olup 
olmadıklarını ve yaılarını 
tetkik ve tahkik mecburi 
yetinde kalmıt iıe de bu 
buıuıta büyük mütkillta 

Her hangi bir şahsı ait çıkanlması istenen nüfus kıy
dı örneği, alakadar dairenin talebi üzaıinı yaptlıcık 

ve ~u örnek resmi oları~ gön~erilecıktir 
Kendinden baıkaama aid 

oüfus kayıt örneklerini iıtl 
yenler hakkında takip olu
nacak muameleye dair Da
hiliye Vekaletinden vtllyet
lere fU tamim gelmittlr: 
"Kanunu medeninin 36 ıncı 
maddeıinin (ahvali ıahıiye 

ıtcilleri devletce menıup 
memurları tarafıodan tutu . 

lur . Ahvali tahıiye kayıtla 

rını tutmak ve ıuretlerinf 
vermek bu memurlara mah· 

1 ıuatur. ) Hükmünce ve Nüfuı 

kanununun 15 inci madde · 
ıtnde ile" Kendine taalluk 
eden nüfus kaydının suretini 
almftia her ferdin salablye· 
ti vardır. 

lıbu ıuretlerln sicile mu-
ı vaf ık olduğunun nüfuı me 

muru tarafından taıdik ed
ilmeıi lazımdır." Denilmeal
oe nazaran kanundaki taal-
16k tabirinin kendi kayıt ör
nefini iıtiyen tahıa ait ol 

arak kabul edtlmeıi lazım 
•eleceğf ve akıt halde bu· 
nun hududunu tayin müm· 
kün olamıyac•ğı cıhetler her 
hanei bir tahıa tarafından 

baıkaıına Alt bir kaydın çı· 

karılması fstenildığt takdirde 
bu kayıt hangi ınakam ve · 
ya mahkemenin resmen ta
lebi üzerine verilmeıl kanu
na ve maalahata daha uy· 
gun eörülmüıtar. 

Binaenaleyh; kendinden 
batkaııına alt kütük kayıd
larını lıtlyenlertn hanet da
ireye ibraz edeceklerse ön 
nce oraya müracaat etmele· 
rinfo ve bu makamlar tara· 
fından iıtenen örneklerin yi 
ne reımen verilmesinin uıul 
lttihau tebliği ile bu yolda 
muamele yapılması lazım · 
dır . ,, 

Sehrimizde~i oca~ top
lantd111 

Kayabey ve Dumlupınar 

ocak kongreleri de toplan
mıtlır Kayabey idare hey
etine Ômer Edip, Halit, Mus
tafa, Ratit, Ahmet 
Dumlupınar idare heyetine 

de Kamil Doiru, Tahıla, Tefik 
Demirel, Mehmet Tumer, 
Ali Oıman ayrılmıtlardır. 

Ortaokul 
Ve liselerde liıın dersleri 

Ktltür bakanlıiı liıe ve 
orta okul dera müfredatın 

da bazı ehemmiyetli deilı · 

meler yapmıt ve değlırue · 
ler bu dera yılı içinde 

~ 

tatbik edılmeje de baılan -

mııtır. 

Bakanİılc, rıyaziye, fen
bilglıl deralerinde yenilikler 
yapmaia karar verdiit ıtbi 

orta okul ve liselerde öire 
Ulen Franıızca, lnıılhzce, Al· 

manca eıbı yabancı dil 
deralerlnl de incelemeie ka · 

rar vermtıtir. 
Be karu üzerine çocuk· 

ların yabancı dille baıladıiı , 

sınıflara ortaokul aınıfları 

olmak tUbarlyle eıaa yaban· 

cı dil temeli bu okulda atı · 
lacaktır. 

Bu temele göre lisan öf· 
retmenliği de bu ite hak

kiyle vakıf öfretmenlertn 
eline bırakıtacaktır. 

Ltıan tedrlıah için bakan
lık ayrıca bir talimatname 

vücuda getirecektir. Liıan 

dersleri yalnız liıe ve orta 
okul müfredatı fçeriıindekl 

çerçiveıinde kalmıyacak, 

eeniıletllecektir. 

Şe~ir ~ulu~ü Riyasetinden: ı 
Kulüp feykali.de kongre. 

ıinin 17 - Teırtnıanl - 937 
ıartamba günü aaat 20 ye 
talik edildlil saygı ile arz 
ve o gece kulüp azaaının 

buyurmaları rica olunur. 

Hı~arıtta bulunmuş ıe atı· 
mobil camım kumıı 

Y aylabayır köy6nden Muı · 
tafa oğlu Abmedln, Güzel 
Balıkesir otelinde ldriı oilu 
töfer muavini Seyfettlne ha· 
karette bulunduiu ve Meh 
met Çavut oğlu töfer Ah· 
medin kamyonunun camını 

tatla kırdılı tiklyet olun · 
duiundan tahkikata baılan -
mıthr. 

takımı bugün karıılaıtı. 
3 Birlikliler bu maçta 1 • 

ıayı ile mağlup oldular. 
Birlik yarın (bugün) Ad•· 

na blrlnclıt olan Adana fd· 
manyurdu ile kartılatacak;!; 

z 

1ıp 
Birliğinin 

Toplantısı 
Doktor, eczacı, bayt•'' 

dit tabiplerinden mürekkd 
olan tehrimtz Tıp Blrhjl 111• 
lık kurultayım Halke•iode 
aktam yapmıttır . 

Toplantıda meıleje ait lf· 
ler üzerinde faydalı gor'1f 
m~ler yapılmııtır. Yeni ıd•· 
re hey~tlne ıağlık dlrektôr4 

Muhliı Soner; doktor Elı
rem Bayıan, doktor tfaUt 
Uzel, Sadi Ôzatay, Ktın1•ıe' 
Abdi Aiabeyoflu, kor ,et• 

~H· baytarı Aaım, dit hekimi 
yazı Enen ayrılnuılardır· 

Halkıri lı1kınhğ1nd11: 
18 . 11 937 Perıembe ıii· 

nü az bilenler •e hiç btlllli· 
yenler için lnılllzce kurılar• 
açılacaktır. 

Bu kurslara devam etoıelı 
iıtiyenlerln e•imtz .. kreter· 
llifne mOracaatları. 

Sandal Battı 
Sahibi Boğuf dıJ 

Erdeie bailı Mar111•r• 
nahtyealnln Türkell kö18° · 
den Rtfat oflu Muıtaf•i 
deniz motörünü temlzlerkeO 
nasılsa motörün altında kal· 
mıı, bofularak ölmüıtür· 

Dört kaskatlı kaçır~ın 
yakalındı 

Ôdemiı kazaıının Teke 
mahallesinden Abdullah 0

1
1· 
•· lu aıvacı Ratil. çorapçı t 

mailin dükkanından dör 
kasket çalmıı. kaçarkefl 

yakalanmııhr. 

Muhtarlar içifl 
ikinci Kur•·· 

Merkez nahiye ve köf 
muhtarları için ikinci kur• 

l..J lk•bugOn ıaa t 1 1 de na 
vlnde açılacaktır. d 

ikinci kunta J 90 ka •' 
muhtar dera ılreceklerdlr· 

• ·~·~C...· ... - ·--~.- .. _,, 
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BarışaK8rşı bir Suikast mı Bir Casus Esrarengiz 
H 1 ? şek i ı de öldürüldü .. 25 kurusıukı11ıa_ıranz ıo 

Nikel 

a z l r a D 1 Y O r • • Meşhur casus Mata Hariyi öldüren fransız casusu Al- kuruşluklar tedavulden kll· 
mınyadan gelen bir fotoğrafı açtı ve zehirlendi dırıhyor ltalyan,Japon, AlmanAnlaşması,HarbiKöriikle 

Yici CepheninF aalBirSahaya Girdiğine Delildir. 
2 Sonteırtn tarihli lz•estta 

l•zeteılnde .. Barııa karıı ıui · 

kasd., batlıiı altında lntlıar 
eden baımakalede antl bol
tevık cephe hakkında ez
cibnle ıöyle bir mütalea yü 
rOıt6 lmektedlr: 

.. Mltecavtzler araıında 

thndtkı anlaımaların hakiki 
karekterl, herteyl az çok ob· 
Jekuf bir ıurette ıörenlerde 
tOıphe uyandarmaktadır. 

"Gerçi fatlıt ve mllltarlst· 
lerın komOnlzme olan prl
IDIUf kinleri atlkir, ve faı 
lıt realuiyonerlerle müteca
•lzlerln kütle kar11sındald 
korkulan da münakaıa ka
bul etmez bir haktkat lıe 
de, mütecaviz hükumetler 
•raı ındakl beynelmilel anlat· 

lbanın komünizme kartı müca
dele ile allkuı pek azdır. 
EsHen Lltvlnof, Mılletler 
Ceqılyetlnin ıon asamble 
toplantısında .. anU kom6· 
ntzm,. ıiaranın hakiki mani.
sının neden ibaret oldufunu 
lcanaat babı ve Mrlh bir 
tarzd" ortaya dökmüıtü. 

ltalyan-Japon ı<hütme 
lerı tarihçesinin kt"ndlıl bile 
haJyanın Japon - Alman 
nıuka•elealne lltthalunın ha· 
lcikl manitım oldukça par
lak bir surette tenvir etmek· 
tedır. Daha çoktan defli, 
Janl ltalyaaıa Habet avan · 
tiirü esnasında, her i"t .. Me
deniyet müdafii,. ara1ındakl 
nıiinasebatın gay~t feci bir 
•a•IJ·ette b•lundufunu der 
batar etmek fuıull olmaz O 

zamanlar Japoaye ltalyan 
siyasetine fevkalade düı 

IDanca bakıyor ve Romada 
lıe ''Sar1 Tehlike,, bathiı al 
hnda Japonya aleyhinde ya· 
zılar yazılıyordu. h"lya Ja 
Ponyayı Avrupanm ve Ame. 
rlkanın dlımanı dl1e ilin 
ediyordu itaba ile Japonya 
arasıada düımanhk htılerl 
durunca, Roma ve Tokyo 
ID6tekabll ltbirlijl meseleıin. 
de fevkallde bir ihtimam 
aöıtermiye baıladılar. lhti . 
IDal bu da, her iki tarafın 
barblrlerinln kuvvetleri hak 
lcıncla yükıek dütünceler ta · 
ınnadıldarından ileri geliyor 
du. 
Aynı zamanda gerek İtal· 

Ye gerekse Japonya, arala· 
rındald yakmlatmllyı izhar 
etmekle, lnılltere ile olan 

münasebetlerini gerginlettir
mek istemiyorlardı . 

ltalya ile Japonyanın . ne 
tice itibarile, İtalyanın Al 
man - Japon anlaımaıma 
iltihak etmeıl meselesini tat· 
bike karar vermelerinin tef 
slrinl , Çin deki Japon teca · 
vGzlerlyle ballı keyfiyetler
de aramak lazımdır . Japon
yanın paeafık Okyanus ıahl -

ltndekı harbi, dünyanın taksimi 
için müteca vizl~r tarafından 
ikinci bir cihan harbinin kö· 
rüklenmeıinde yeni bir imli· 
dir. İtalya Japonyayı . diğer 
devletlere karıı mücadelede 
bir müttefik olarak gördü
iünden, bu kadar hararetle 
müdafaaya kalkıth· Japon 
ya lıe, halyayı Aıyadakl Ja· 
pon düımanlarına Avrupa 
ve- Afrtkada, Almanyadan 
maada, hücum edebilecek bir 
devlet olarak görmektedir. 

Böyle bir vaziyet kartı 
ıında İtalyanın Alman - Ja 
anlaımaaına pon! lltihak et
Alman - meıi. Japon anla
ımasını da barıı için mühlik 
yapabilir. 

Alman Japon anlaıması 
nın Japon - Sovyet m6naıe· 

batına miiteaallik meselele-
rln tanziminde menfi neti· 
celer verdijini Japonya he· 
nOz uoutmamııtır. ltalyanın 
Alman - Japon anlatma11na 
iltihakı tahakkuk edecek ol· 
una , bu keyf lyelln de Ja · 
pon ·- Sovyet müna1ebatına 

layık tesir yapmRma11 im . 
kln11zdır . 

Japon askerleri, kendi ha-
rici siyasetlerini Japon me-

nafUne zarar ika edercesine 
tanzim etmektedirler l 936 
dakl Alman - Japon anlaı 
ma11, tam Sovyet - Japon 
balık avı anlaıma11nın akdi 
hakkında müzakerelerin hi 
tama erdlii eınada aktedil· 
mittir. Buaun neticesi ola . 
rak balık avı anlaıma11 akte
dtlmedi. Japonya birıey be· 
klemiyordu. Halbuki Alman -
Japon anlaımaıının Japon -
Sovyet münHebatun ıerıin 
lettirecejl keyfiyeti kencliıi · 
ne Yaktiyle ihtar edilmiı 

bulunuyordu halyan - Japon 
anlaımaaanın vuku bulmaaa 
da, Japon hükümettnin balık 
avı meselesi huıuıuodaki 
müzakelerin yeniden batla 

••aaaaaaaaaaaaaaaaanaaaaaa••••••oo 1 •• •• ' s. o.s. ~ • o 
•.. Yazan: Çevf ren o 
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Hıngi gımi yımynr? 
E yhllOn ! ıeceıl, ıeçva· 

kit, Andro F. Luc Ken 
bach vapuru telıiz ile Tuc 
herton ıahil bta1yonuna 
•oruyordu: 

"Alevler için b6y6k bir gemı 
16rün6yor. Bu hanıi gemi? 
S.O.S itlttlnlz mt?,. 

Bunun üzerine Tucherton 
lıtaıyonu civara ıordu: 

"Her tarafa! Hw tarafa! 

Scotland fenerinden 40 mil 
mesafede Luchenbach vapu · 
ru alevler içinde büyük bir 
gemi 1örm61Uir. Hangi ıe · 

mi yanıyor? Her tarafa! Her 
tarafa! Hanıt gemi yanıyor?., 

Denizin her tarafından 
te lsizin alındığı liildtrillyor-
du; fakat yanan ıemlnin lı· 
mini klmıe veremiyordu. 

Aynı dakikada New -York 
cenbunda yüz kilometre k•
dar bir maeaf eclekl Sprlaı-

masını teklif ettiii bir ana 
tesadüf etmektedir. 

Üç taraflı hal yan - Japon 
A lman anlaımaıı, harbi kö· 
rükleyici cephenin müteca 
vizkir hareketlerinin faal 
sahaya girdiğine delildır. 
Mesele, baraşa yeni b ir ııui-

kesddan ibarettir. Müteca. 
vlzler arasındaki anlat · 
ma - bir harp proğramıdar . 
Bu ha kıkat umum barıı ta
raftarlannca ehemmiyetle 
telakki edilmelidir. 

Bu tarihli ~azetede Şark 

ve Carpteld hadisat hakkın · 
da umumi telgraf haberleri 
neıredilmektedtr. Bunlardan 
baıka tayanı kayıt hiç bir 
teY yoktur. 

- -·· •• 411911S>oi'-f:.. -

Mussolininin 
Nutku 
Ve Romanya .. 

Remen ba1ın11 Duçenin, 
Romanya efkarı umumtyeıt 
üzerinde fena t e s l r l e r 
bırakan son nutku He met 
ıuldiir. 

Bundan evvelki yazımızda 
da ııaret ettifimiz veçhıle 
bu nutuk etrafında koman 
terlerine devam eden gaze 
lelerden hitaraf ve ıola 

mensup olanlar, Milino nut 
kunda olduiu gibi bu son 
söylevinde de Mu11olinlnm 
mutlak ıurette reviz}"onizml 
kasdettijlni ıtddetle ıddia 
ederek balyaya ve taraftar· 
lan bulunan sallara hücum 
etmektedirler. Sağa menıup . 
lar da, Mu11ollninln bu ıon 
nutkunda Romanyaya taal
luk eden bir cihet olmadı 
iım iddia ederek boltevikle 
ıen demokrat gazetelerin ef · 
karı umumlyeyl yanlıı yola 
ıevketmek için tfl'zvlratta 
bulunduklarını yazmaktadır 
lar. 

Neteklm safa mensup mil· 
li bmıtlyan partlılnin mürev. 
vicl ef kira olan Tara Noa1 
tro gazeteıl, ıollara cevap 
olmak üzere bu nutka dair 
bir yazııında ezcümle töyle 
diyor: 

"Mu11olinl tarafından lr. 
ad edilen nutuk, memleke 
timiz.deki ve hariçteki Yahu· 
dt gazetelerJ tarafından 

muhtelif ıuretlerde tefsir 
edildi. ltalya hükQmet relıl, 
sulh muahedelerloln ıülilnç 
ve bakıız olan bazı madde· 
lerinln tadilinden bahsetti. 
Bu kelimeler uıanç verici 

Lakede, banyolara gelmiı 
bütün halk da sahile toplan· 
mıı; fena havaya ve vaktin 
geç olmanna rajmen ufuk
ta alevler içinde yanan bir 
gemiye bakıyorlardı. 

Civardaki küçiik pllijlar· 
dan , havadis almak iimidl
le, herkes Sprinı · Lakeye 
gelmlttl Gardnasyonal, top· 
lanmıt; hazır bekliyordu. Ga· 
zeteciler otomobillerle ıel
miye batlamıılardı. Herkeı 
ince, empermeabıl mutam
baların altında titirlyor; rÜZ· 
ılr kudurmuıcasına esiyor· 
du. Bu, tam manisile bir 
fel&ket hava11 idi. BGt6n 
oradakiler birbirine lıtlrap

la 10ru1ordu: 

Umumi harp 11ralarında; 
Franıa büyük karargahı 
umumbinin casuı teıkili.h 

ıef i olan ve birçok büyük 
hizmetleri meyanında met· 

yağmurlar gibi uzun müna
talara ıebep oldu Hatt8 her 
memleketteki yahudi ve bol· 
tevlkleıen demokrat ıazete · 

lerl de Mu11olininln revlzyo 
nist niyetlerinden bahsetmek
te htical ettiler. Bu suretle 
malum ıekilde yeniden fa 
ıtst İtalya aleyhine bir mü
cadele açıldı . Bükreıtekl 
münakaıacılar, milli hareke · 
ti erinden doloyı f aıtıt İtal · 
yaya kartı olan aempatile 
rlmizt büyük bir ıevinç içe
riılnden ıultefair ettiler 
Hatta ıiyah gömleklilerin 
kuvvetlerine hayran olduiu· 
muzu iddia ederek bizleri 

t revizyonistlerin kadrolarına 

dahil buluduğumuzu da ıöy· 
ledller. 

Mu11oltnlnin revizyonizm 
hakkında neler ıöyleyJp, sö 
ylemediğlni anlamak Ozere 
gazetemizi takip edenlerin 
okumaları için Duçenln nut 
kunun tammetnlni neıretmif · 
tik. Herhanat bir klmıe 

okuduiu bu nutukta Moı 
; ıollntn, Yahudi gazetelerin 
· muannldane bir surette meıgul 
1 oldukları revizyonizme dair 
1 hiç bir tey ıaylemedlğtnl 
16rmüıtür Biz, k.-ndimizi 
bu umumi münakaıalara 
kaptırmıyacağız Yalmz or-
tahiı velveleye verenlere 
kartı cevap tetkll etmek üz· 
ere Macar matbuatında ba 
zı mühim fıkralar naklede· 
ceğiz . 

Rador ajanıının bildirdi 
jine nazaran - Kiıujsai ko 
manterinde, Almanların ko 
lool meıeleıine pa1ajlar tah · 
sis etmek ıuretlyle yakından 
meııul olan Mu11olininin, 
Trlanon muahedesinin bak 
11zhk teıkil eden kııımları

nın tadili lüzumunu vazıh 

bir tekilde izhar etmemesi 
tee11üfe pyandır . 

İıte vuzuhlu bir ıahedet . 
Şayet Mu11ollni revlzyonlz 
mden bahıetmit olıaydı, Ma
car matbuatı müthiı bir ıG· 
rOltii koparırdı. 

Muaııol inl, açık olarak iz
har ettlji fikir lerle ·de lsbat 
ettlil veçhtle, Macar reviz· 
yonlzml hakkında aıla dü· 
ıünmeıııittir . Daha baıka 

delille lüzum var mıdır? " 

- Bu yanan ' ve imdat 
itaretlerine cevap vermlyen 
ıemi, hanıt gemidir? 

İnat edercesine de ıüküt 
eden bu gemiye doiru New 
Y orktan ufak bir krovazör 
süratle, gönderllmifti. 

Meteoroloji istasyonu ıu 
haberi verdi: 

- Denizde fırtına, yal· 
mur, ılı, rüzkirın süratl 9. 

Spriaıı - Lakeden telefon 
edildi. 

- Alevler içindeki gemi 
yaklaııyor; ihtimal ıahıle 
oturacak. 

Nihayet ıaat 3,28 de es 
rarenılz ıemiden, hiç iimlt 
edilmedik bir zamanda, bir 
kaç •alye fanla ile batın 

hur kadın cuuı Mata Ha· 1 - 2267 Sayılı kanunla 
riyi de yakalıyarak böyle· veri İ en salahiyete istinaden 
ilkle büyük bir ıöhret ka · evvelce yapılmıı olan Oin 
zanan binbaıı Ladu, bun- mucibince eski nikel 25 ku 
dan iki sene evvel Kan teh· ruıluklarla bronz 10 kuruı· 
rinde öİmütUi . lukların 30. 11 937 akıamın· 

O zaman, tabii g6rünen dan ıonra tedavGl etmlyece· 
bu ölüm, ıimdl, madam Li.· il ve tedav6lden kalkacak 
dunun, ihbara üzerine bfi olan bu paralara malik ol
yük ve e1rarengiz bir ha · anların bu tarihe kadar bl· 
dıse olarak meydana çıkmıt lumum malsandıkları vezne-

tır. darlıiını yapmakta olan zı-
Madam Lidu, resmi ma raat banka ıube ve ıandık-

kamlara müracaat ederek, larına veyahut Cumhuriyet 
kocasının ölmedlflni, fakat, merkez bankaıı ıubeılne 
Almanlar tarafından öldü- miiracaatla mübadele ettt
rüldüiünü iddia etmltUr. rebtleceklerl huıuıunun ali· 

Zavallı kadın, bu iddia- kadarlarına teblili ve hallsa 
11nı kendtılne m6racaat eden tlinı valiliklere yazılanftır. 
Fran11z gazetecilerine tu 

2 - Bu ıuretle malean
ıözlerle izah etmltllr: 

dıklarına vukubulacak mi · - Kocam 1933 seneli 
racaatlarla tebdili iıtenllecek 

baılanııcında , Berlinde mu· 
h b 1 k d b F Paraların alınarak mukabtl-a lr f e en ir ransız 

ıazeteıinden bir mektup al. lerinln hemen teıvlye edll-

mııtı. Gazeteci bu mektu · meal . 
bunda çok meıhur bir Al . 3 - Ziraat bankaları m6· 
man kadın cuuıunun ko · badele edecefi paralan ay 
camla müıtereken bir kitap gayelerlnde hesabı carilere 
yazmak lltediğlni ve bunun müsait bulunmadılı takdirde 
için kendlslle taaıımaktan bir miktara mOtenazır ma
büyük bir saadet duyacaiı · halli malaandıiından hazine 
nı bildiriyordu. ve tuabatandan mehuzAt 

"fakat bu kadan Franıa- kaydını natık olacakları 
ya ıelemiyordu ve bunun makbuzfle merkeze mili ede
lçln kocama lsvlçrede bir rek buraca mahsubunun ya. 
randevu veriyordu. 

pılmaaı esaıları tekarrür et. 
"Btobatı Ladu bu mek- urildiğlnden bu ıektlde ya· 

tuptan bir hayli fiiphelendi pılacak muamelelerden do
ve büyük askeri teflerlmiz· 
den birisinin fikrini sordu. layı biç bir ıuretle mOtkillt 

çıkarılmama11 ve mal•ncla-0 da, kendisine, istenilen 
yerde randevuyu teıblt edin iının •e awek bankanın 
oraya g itmesini tavsiye etti. toplayıp verdtil paralaranda 

ay gayeleri itibarile Darp 
Kocam artık bu meseleyi 

hane ve Damga Matbaaıı 
düıünmüyordu Fakat birkaç 

Müdürlüğfine irsaJit ka1dı 
ay sonra iki büyük fotoi· 

sureti le gönderilecektir. 
raf aldı . Bu fotofraflarda, '------------
mevzubahı ca1uı kadın, Al · veya buil vasıtaıl1le zehir· 
man erkanıharp zabitlerin- lendtiinden tüphe etmif oL 
den müteıekkil bir grubun dulunu öfrendtm. Fakat 
ortasında görOniiyordu. Bu ölmeden evvel bunu bana 
iki fotofraf ıtyah ve ıımıl· katlyyen ıöylememlttl · Bı
kı kapalı büyiik Sır zarf lihare bunu yakın doatla
lçinde bulunuyordu. randan, battl doktorda• da 

O günü hiç unutmam, kı· duydum. Kocam, en [ blyGk 
zamla beraber ıezlntlden rakthl olarak tanıdıiı Al
dönmüıtük ve miyop olan man ca1us kadm tarafından 
kocamın, bu fotoğraflara zehirlendtiinl iddia ederek 
iyice yakından baktıfını ıö öldO. Bunda kattyyyen ıüp · 

rmiiıtülc. hem yok. Bunu doktor ela 
"On beı gün ıonra bin biliyordu ve meaeleyl bana 

baıı Lidu haıtalandı . BOtün açıp da ben de resmi ma 
ihtımamlara rafmen onu kamlara müracaat !ettifim 
kurtarmak mümkün olmadı. zaman kimya liboratuvar
Bilihare, onun, fotofraflar larında hiç bir netice elde 
üzerine esrarengiz bir tekil · edilemedi. Çünk6 aradan 
de tesbit edilen bir mikrop bir ıene ıeçmtıU ., 

telıtz iıtaıyoolafl iki defa 
ıu ımdat itaretini aldı: 

- K.G .O .V . Secotlandıo 
yirmi mil cenubu, çabuk 
yetlı l n!. .. Çabuk yetlıtn! .. 

Wer iııtaıyon, derhal ru 
mu-ı defterlnt karaıtmyor: 

KG.O V .Morro Caıtle --
16kı gemi: 11.520 Ton Wart 
Ltne kumpanyası -

SıkSBO ı ıukıt mürettıbıtı 
yardımı koıuyar 

Zaman ıeçtlkçe Sprlna 
Jake pllazında kalabalık 

çojahyordu. Meıum bir laa · 
beri kaçırmamak için bir 
eilence meclisini terk etmlı 
tiddetli heyecanlara, merakla 

1 

balo tuval letll kadınlar, 

frakh erkekler hep bu ka -
labahfın içinde idi Sprlnı 
Jake ile New·Yorku baila
yan; bir yarıı 1erl kadar 
düz •• doiru yollar Ozerln
de sonıuz bir otomobil ka-
fi lest vardı . Saat befte, bu
rada, 25 bin kiti varken; 
öfleden ıonra muhakkak 
bunun dört mlılt toplanmıfh· 

HlHlz, tamamlle merha
metten uzak, eıolzml bGt6n 
heyecanına ıet çeken bu Ame· 
rlkalı kalabalıfı, Defeı ne-
feıe, telaı içinde, bu heye· 
canlı trajediden hiçbir f87 
kaybetmemek lıtlyerek ea· 
hile koımuıtu. 

(SONU VAR) 



SAYfA: 4 

R syanın De iz Kuv -1 
ve t 1 eri Nekadardır .. 

Slovonun askeri muharri· 

ri Aleksandr Gançef, "Sov 

yet harp filosu ve Boğazlar,. 

baılığı altmda yazdığı bir 

makalede Sovyet Rusyanın 

nisbctcn az b ir zaman zar· 

fanda kara kuvvetlerini im 

paratorluk devrinin yetiıe 

mediil bır seviyeye çıkara 
rak bunu hem kemiyet ve 

hem keyfiyet itibarile bu 

günkü ordular arasında bir 

rekor teıktl edecek kadar 
yükselttljint, hava kuvvet. 

lerinl de bütün devletlerinln 

kfnlo fevkine çıkardığını ve 

böylelikle beynelmilel pollti· 

ka &leminde önemli bir yer 

tutmağa muvaffak olduğunu 

yazdıktan sonra, Sovyetlerin 

bunlarla iktlf a etmlyerek 

deniz kuvvetlerine de ebem· 

mlyet verdiklerini ve ezcüm· 
1 

le Baltık denizile Karade

nizde tahkimat yaphklarını 
ve fak at bu pasif müdafaa 
tarzlarına da kanmıyarak 
bunlara aktif bir karakter 
vermeğt düıündüklerlnden 
her yerde oldu~u gibi ite 
gençlikten baıladıklarını ya
ni kuvvetli ve irndretli bir 
Bolıevik harp filosu meyda · 
na getirmek için muazzam 
gençlik kümelerini bu yola 
ıeYketmeğl kararlaıtırdıkla -
rını kaydetmektedir. 

Muharrire göre, bu mu . 
azzam dava gençlik kütle· 
lerince çok parlak ıurette 

karıılanmııtır . Bundan iatf · 
fade etmeli ihmal etmiyen 

hükumet derhal 60 deniz 
niz mektebi açmııtır. Bu 

mekteplerde denizciliğe ait 
nazari dersler verilmek. yaz 
mevsiminde de derslerin tat 
bikatı yapt mi maktadır. 

Bugünkü Ruı filoıu bü· 
yük ve küçük 3:!5 parça 
gemiden ibarettir. Bunlardan 
birincl kategoriye dahıl ol
anlar 104 adettir ikinci 
kategori d~ 22 1 adettir Ton 
itibarile bülün fılo 246 bin 
tondur . Bu filonun 54 de· 
nizaltı gemisi vardırki. bun 
lardan 25 adedi Uzak Şark 
tadır. 

Mahaaza bunlara halen 
imal edilmekte olanlar da 
ilave edilmek lazımdır. Ye· 

oi bu yekuna daha 137 
adet eklemelidir. 

Karadeoizde Sovyetlerin 

mevcut üç tayyare gemile · 

rlnden bir ile ağır ıki zırh

lılarından olan ve 203 mi· 

limetrellk bcı, 75 milimet
relik sek ız topla mücehhez 

bulunan "Krasniy Kafkaı,. 

zırhlısı ve bunlardan maada 

Karadenlzde dört hafif zırh 
lı ile beı torpido, on btr 

denizaltı gemili, üç torpil 
gemiıl ve 44 adet küçük 

harp gemlsl vardır . 

Uz~k Şarkta geçen yıl 

zarf anda Ruslar daha 50 
denizaltı eemlsi eöndermlt 

lerdlr Bu baber doğru iıe, 

Rurlarm Uzak Şarktaki tab
telbahlrlcrl 75 t bulmuı 
oluyor. 

Muharrire eöre, bu adet 

Japon donanmaaı için bü · 
yük bir tehhke teıkıl et -

mektedir. Sovyet harb filo 
sunun efrat mevcudu 32 bin -
dır . 

Muharrir bunları ıaydık 

tan ıonra Sovyet fil osunun 

meıela Büyük Brltany, Ja · 
ponya, İtalya , Fransa ve 

Amerika donanmalarına na· 
zarau çok küçük olduğunu 

ve geoit Ruı aahlllerfni ko· 
rumdktan aciz bulunduğunu 
ve fakat bu filonun kııa 
bir zaman zarfında çok 
muazzam bir kuvvet olarak 

meydana çıkacağı ihtimali· 
nin mevcut mevcut ıörül 

düğünü yazmaktadır Yazı 

ıöyle bitiyor: 

Diğer yandan hakikat olan 

cihet ıudur kı, Montreuxde 

Hüyük Britanyanm açıktan 

açığa müzaharetl sayeıinde 

ve Sovyet Rusyanm protes · 

tolarma rağmen Cumhurl 
yet Türkiyest yeniden Boğaz. 

ları tahkim etmeğe ve böy· 
lelıkle Boğazlardan geçecek 

gemilerin serbestiıinl tehdit 

eylemefe muvaffak olmuı 

tur Bu, fU demektir ki, Sov 
yet filosunun bugünkü ıekli 
bile ciddi bir tehlike teıkıl 
etmektedir ve malum ilgili 
büyük devletler icabeden 
tedbirleri almakta gecikme 
mitlerdir. 

TURl(OlLl 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birlillnin ihtiyacı olan 20,000 kilo man
gal kömürü 29-2 .Teırln 937 pazarteıi günü açık ekılltme 
ıureti l e mukaveleye bağlanacaktır. Kıymeti muhammeneıi 

(800) liradır . lateklilerio ıartnamedni görmek için her gün 
ve ekıiltmeye ittirak edeceklerinde vaktı muayyeninde tik 
teminat akçesi olan (6 l) liralık teminat makbuzlle Kor 
ıatıo alma komiıyonuna müracaatları . 

4 l . 510 

HAll SINEMASINDA 

Otan 1938 Filimi 

Beyaz Kadın '"ficareti 
Flllmlnln Sezon tarihidir. Müessesemiz 1938 senesi · 
nin ilk filimini daha şimdiden sizlere gösierectktir. 

Bu haıikuli.de - latanbulda henüz Beyoğlunda on 
eün oynadıktan ıonra getJrdığlmlz - HEYAZ K.A
DlN TlCARETl ftliminde oynıyan Katede Nafyi, 

Bery Juliı, Suzi Prem, Jen Piyer, Aumont gıbl kıymetli 
artistlerin çevirdıll bu filim acı iıtlraplarla dolu 
zavallı genç kızlarıu l&tikballerioi tehdit eden binbtr 
türln tehlikelerle muhattır. loaaniyetio yüksek tahammü 

lüne rağmen bu zavallılar bir takım sefil düıünceli adam 
Jarıo bazlçeıl olmaktan kurtulamamııtır- Esir ticareti 

buaün bütün dünyaca menedilmtıtir. Fakatr btr_takım 
tecrübesiz genç kızları para. sanat ve lhtlıamla 

aldatarak onları doiru yoldan saptıran haydutlar~da 
ekıik değildir. 

Beyaz Kadın Ticareti 
Ceobi Amerika:tle Avrupa arasında kadın ticareti 

yapan teıkllatıo bütün gizli ve asri eılrcilerin 
eline düımüı kızların felaketlerini~ olduğu gibi 
ve bütün açıklığı ile gösteren çok meraklı bir zabıta 
romanıdır Tamamen yeni terait içinde çevrilen bu 
- 1938 SUPER FiLiMi - ni tavılye etmekle zevk 

duyarız. 

- İşte Filimde Bir Telgraf -

- Paris çiçeği soldu. Yenisini gönderiniz -
KatedelNağyl, bu ıuh ve güzel artlıt Jean .. Piyer 

Aumont bu eizlı teıkilatı meydana çıkarmak iıterken 
birbirlerine aıık olan: iki gazete muhabirinin rolünü 
yaıatmaktadır. 

11 lKlNCl 'l'~ŞtdN ':1~·ı 

----------------------------------------
-~---···----···= İKokVeSömi KokTürkl 
i Ant r a s i t i G e 1 d i. · ı 
1 Her Cins Soba Ve Ocakltkta Ve Maı -1 
• fJzda kullanJ/ır. Kok Ve Sömi Kok Türk 1 1 flntrasifi Kömür/erik Tecimgemızde Eh·j 

lft AHMET VE lBRAHİM CUMALI 

1 
Bu Filime ilaveten 

lpekçi)Kardeılerln getirttiği l 938 senealnfn 
ce sözlü öfretici _ filımi . 

• ven Fiatla SatJ/matadır. *ı 

1 Çiviciler Ve Demfrcile. Çarşısı 
Türk I! Danlr - !Jırdauai - Yapı MaLI~rı ~ 

• 

• Çiftçi Altllerl Alım Sutuu Evi 1 
l.11 il •••••• ••••11 ........... rı ••••. 

r~~-;;;;;7t;~-;1ır····~ö~~-~t~i·····ı Balıkesir Askeri Satın 
Alrna Komisyonundan: 1 f1Kf(Q YU/'IL(J 1 i Pazarteslnd~n baıka her i 

1 ÇQCUk HEklMI 1: gün çıkar - Sıyaaal gazete .. : 
1 . 1 : Yılhğı: 800 Kurut : Kor merkez birlıkl erinin ihtiyacı için 6 kalem kıt ,eh· 
1 iş Bankası yanın- 1: Altı Aylığı:400 : zesi pazarlık suretıle mukaveleye bağlanacaktır . Puartığı 
1 dak İ muayenehane· 1 : Sayısı: 3 : 2l 2 teırın 937 pazarteaı günü saat 1 J de cümlesinin ta~· 
1 · d h ·· f 1 : Günü geçmit sayılar 25 : min edilen bedeli J 612 lıra 50 kuruı ilk teminatı 123 1 

il sın e er gun saa 1 i kuruıtur. ! radar . isteklilerin ıartnames• n\ eörmek üzere her gün "e 
l ( l!J-18) e kadar has· : ADRES: : eksiltmeye ittirak edecek le rin de vakti muayyemode te 
1 I 1 • . • , • 1 fa/annı k abu eder. I : BALIKESiR l'ÜRKDİLİ : mlnat makbuzlarlle kor satın alma komisyonuna mür•c 

L. .. it. ••••-• .. ' atları . 4 · 1 - 50 l ·----------- ........ ... ......... '------------------ ----~-
B ah kesir Tapu Sicil 

Muhafızhğındarı: 
Orman Baş Mühendisliğinden: Kayıp mü~ür 

Ormanın ismi Cıoıi 

Göl Meıe kömürü 
Meıe odunu 

Sarı yol Meıe odunu 
Koca düz 

" 

Beher kentalin Bedel 

Mıktarı Muhammen bedeli Müvakkat teminatı Mecmuu 

532 
2128 
1735 
993 

20 
5 
5 
8 

15,96 

651 
597 

L K 
212 80 

86 75 
7Y 44 

l - Balıkesir Vilayetinin Dursunbey kazasının Mezitler l,öyü civarında göl ormanın· 
dan 532 kental mete kömürü ve 2128 kental mete odunu yine Duuunbeyin Kireç na· 
b iyesine bağlı Akça güney köyü civarında ~arı yol or'manından ı 7:,5 b t: ntal meıe odunu 
ve merkez kazanın Savaıtepe nahl_yesine bağlı Karapunar hududu dııhilınde Kocadüz 

ormanında 993 kental meıe ankaz odunu açık artırmaya çıkarılmııtır . 

2 lieher kentalin muharnmen bedellcı 1 ve yüzde 7,5 muvakkat teminatları yuka · 
rıda gösterilmtıtlr. 

Artırmaları 19 11 937 tarıhıne raalıyan Cuma ~ünü s:ıat 15 de Balıkeıir Orman Bat· 
mühenuit; ltğ: binasında müteıekkil komsiyon huzurunda ihaleleri ayrı ayrı olmak üzere 
yapılacakllr. 

4 - Şartname ve mukavelename ıuretleri Orman mühendtılığinde görülebilir. 

4 1 500 

Zat mühürümü kaybe1.tim . 

Mezkur mühürle bu güne 1 

kadar hiçbir kimseye borç · Köyü 
v Halkapınar 

Mevkii Cinsi Hüdudu 
H tjfl'ı Doğu: Dere, batısı a Sıra kaya Tarla 

lanmadıgımı ve senet ver 

mediğiml ve bu defa yeni 

sini hakketttreceğimden eıki 

mühürümün hükmü kalmadı 

ğını ilan ederim 

Bandırmada Ahmet 

Kozluoğlu 

!Ş Vasisi bulunduğum Ahmet 

Kozluoğlu zat mü_hürünü 

kaybetmiıtir. Bu mühürle 

hiç kimseye borçlu olmadı

ğı gibi mezkur mühürün 

hükmü de kalmadığını ilao 

ederim. 

Bandırmada Huriye 
Kozluotlu 

k tı••>· poyrazı akıntı (Su a ın . ,,,. 
cenuben muallim ı keı> f ' 

di Şaban o~lu Nuri, 5 8 ta· 
Hudut ve bulunduğu yer yukı:uıda yazılı tarla 28 . 

rihli Tapu senedıle Halkapınar köyünden Temur oğlu ÔdJ:, 
rio taaarrufunda iken 325 de ö lmes!le evlatları Dernlr ~ 

bd. 
Ayteye kaldığından bahisle verese tarafından tapuya lı 

lanmljk istenildiğinden tuarruf hakları tahkik edil~: .. 
üzere 21 teırinıanl 937 pazar günü mahalline merour i . 
derılecektir . İtirazı olanların bu müddet içinde yazı tle t:. 
pu sicıl muhafızlığına veya mahalline gelecek memura 111 

racaat eylemeleri ilan olunur. 

~~~~~~~--~ 
İyesi ve 8aıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KAkAN 

Çıkarım Genel DtrektörO: FUAT BiL' A~ 
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