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ltalyan Donanmasının Akdenizdeki 
Manavralan lngiltere Meha1ilinde En

dişe Uyandırdı. 
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!_ta/ya, lnlliltere, Fransa Arasındaki Gerginlik: 

Bir Harp P3tlıyacak mı? 
F ra n S a H a r p-T e h 1 i k e s in e 
Resmen Açıkça işaret Ediyor. 
Fransız Hariciye Nazırı Alman Elçisi Vaaıta

sile llalyaya ihtarda Bulundu. 
Paris, 26 (A A ) Nev· 

lorlc Herald TribOne ıazete · 
•lıatn Avrupa nGıhaaına ıö 
te dün B Oelboı ile lnılliz 
leftrı Sır Georıe Clerck ara· 
""da yapıl•n 16rGıme esna 
••tada halyanın lıpanyadaki 
HnQllülerl ıerl çekmekten 
h'1tlnada deva mı haltnde bil 
~Gra lıpanyol limanlarının 

"•nsa ve lnıiltere tarafın 
.tc1"" abluka edilmeıi derptı 
e 1l111ı1tır. 

londra. 4!6 (A A.)-İspan 
'- valıayli dolay11ile lngil

~-lc• aınlralhk dalreıl, aı•I• 
' • tertibatı almııtar: 
~•rıelonada Cyolops adm· 
) t atöyJe ıemlıl V alansl 'da 1000 ton hacmindeki 

1 -----~ 
1 

top.htre krovaz6rü, 

lııw~ltcanteda hastahane gc· 
"-wt Mamle. 
Palınada Gipıy torpito 

..._nbı, 
ft Cartaıenede Aero ve Gra 

Son günlerde hezimete uğnyan Franko 
kuvvetleri. Bu hezijmetin dünya sulhu

nu da tehlikeye düşürmesinden 
korkuluyor. 

011 
IDuhripleri, esir edilmit olan ltalyanlaran 

--~•beltıttarakta Küin Eli yek6nu hali hazırda · 1300 

.. r:~::d: Dtoervpoitnoshmlruehkrtrhoı~ ktıiye balil bulunmaktc1dır . 
... Daha ziyade artacaiı tahmin 
s"&ro ve Garland muhrıbı, edtliyor. 
iti t.frıt Jean da Luzda 4 tor· Bunlardan dört zabit 290 
.. ,1'

0 oıuhribl ve V iıoda Bra 
., nefer Valansiyaya götürül-
lı lllulutbl bulundurulacak· 
'· miittiir. 

• Valanılya, 26(A.A) - Ha· Valanılya<la ıerbeıtçe ıez 
" 'J•nıı muhabirinden: meıine müsaade edılmit olan 
~adalajara cepbeıfnde yegane ealr. çavuı Gıovannl 

iktisadi Alandaki Bü
~ük Muvaffakiyetimiz. 
llart Şeker F;brıkamız. Sene
cle 65,885,775 Ton Şeker 

latihsal Ediyor .. 
l.ıı. ~ .. kara, 2t; (A A ) -

.... ". '-o Ye teker f abrtkalara 
iıUhıal edilen teker ise 
65,885, 775 tona varmıt bu· 
lunmaktadır. 

Glannelhdlr, Zira çavuf. 
hüktimet safhalarma Brlhue· 
rada ke-ndl ihtiyarile ıeçmlt 
mittir. 

Paris, 26 (Radyo) İtal 
yımın Londra bOyQk elçisi 
B. Grandinin lıpanya itleri· 
ne ademi mOdahale komi 
teıinin evelki günlf ü toplan· 
tı11nda söylediAi sözler, her 
tarafta bomba ılbl patlamıt 
Ur Bu sözler, ademi müda· 
hale komlteıinin hıkmeti vü· 
cudunu ve mesaısini teılrsiz 

bırakacak kadar alırdır. B. 
Grandi fU ı6zleri ıörlemlı 
tir: 

"General Franko nihai za 
feri elde etmedikçe, ha iyen 
kuvvetlerinden tek bir nefer 
İıpanya topraklarından ay· 
rılmıyacaktır. n 

Fransa 
,,.._":: tlrketinln buıGn 
ı._. " ikinci fe.vkallde 

69\i 
llllG umumiye toplaolaıı 
f ,, "-1 tebettle tlrketln ikinci 

Bu lıtıhıal yılı içinde kö 
ylülcre verilen paralar bedeli I 
ise 3,048,560 liradır Rençper 

Basıekili Suriye bısıa~i
lini ka~ul ani 

l)•t 1 'tt Jı ı muamellhna 
~tar=~Porda memleketimizde 
>ııaı "'uı olan bu 
lQ l&nayl ıubettnln 
~•Hık f aallyet neticeleri 

'- 1 lada rakamlara dayan
"-b lahat Yerilmektedir. Bu 
ı... at• ıa ı ~ ~l re f k olarak kuru· 
ı,..._ Pullu •• Uıak fabrika. 

1
" bı t ~ı,., 
92 

r Del faahyet yıh 
Çat 47 

6 da ltledılclerf p8D 
lttt .. ~o ton ve elde ettık. 
"•ttt . er 172 tondan tba · ... 

laJ6 
~ leneıtnde ise mevcut 
~ lllter fabrUc&11nın itle

._•sar 408 892 ton, 

ve lıçt olarak heryıl 53 bin 
aileyi ıeçlndirmekte olan 
ve memlekete ıenede 13 
milyon llrahk bir ikUıadl 
faaliyet idame ettiren milli 
ıeker ıanayii bugünkO vazJ 
yete 16re ht zlneye ıenede 

3,250,000 lirahk bir ıeltr 
temin etmektedir. 

Hııarı uğnyan f nıiliz 
kroıızörleri 

Londra, 26 (Radyo) 
3 Krovaz6r fırtınada olduk
ça hasara ufradıktan sonra 
Maltaya dönnıefe mecbur 
olmutlardır 

Pariı, 26 (Radyo) Ha· 
riciye nazm Yunan elçiıi 11~ 

Suriye baıvekilini kabul et. 
miıtlr. 

Mısır 
Kralı 
Cenevre de 

Bren, 26 (Radyo) Mı· 

sır krah fcuuk yanında va· 
lldesi,4 hemıireai oldutu hal 
de dün akıam Cenevreye 
hareket etmlttlr. Kral bir 
kaç ıün ceneYrede kalftcalc
hr. 

Münhal 
Mebusluklar 
Nu:nan R.fat Menemanciağ

ltalya - Yugoslav An
laşmasının Esaslan. -

lu Paıf CB namzet gösterildi /tal ya misakın akdi dolayiaile 
Anllara, 26 (Huıuıi) - V / hk.ll. / .EL" • 

Gaziantep mehuıluiuna na· 1 UgOS OV ma um arını Orrettı 
nzet göıterllen B Numan 
Rifat Menemencioilunun Ha · 
rlclye Vekiletl müıteıarhaı 
na getirilmeıl ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Ankara, 26 \A A > - Mü 
nhal olan Kayıerf saylav 
lıiına Maliye müıteıarı Fa
ik Baysal ve Gaziantep ıa 
ylavJığına da Hariciye Ge· 
nel Sekreteri Numan Rıfat 
Menemencloflu Cumhuriyet 
Halk Partillnce namzet ola
rak onaylanmıthr . 

Yunan 
- - -

Milli bayramında yapılan 
ıaçit resmi 

Atına. 26 (Radyo) Ma 
tbuat milli hayram milnaae· 
bettle yapılan aıkeri ıeçft 
resn1inden halkın duydufu 
memnupiyeU ka1detm~kte 
dir . 

Tanklardan baıka hava 
müdafaa topları da ıeçll 

resmin• itlirak etmiılerdir. 

Yahudi kııüniıtlır 
Kudüı, 26 (Radyo) · Ya· 

hudi ıazeteleri 30 Yahudi 
komünlıtinin tevkif edıldliı 
ni yazmaktadırlar . 

Zalzalı 
Los Anceloı, 26 (Radyo) 

Şiddetli ve ıGrekli iki zelze 
le ıehri saramııhr. 

B STOY ADINOVIÇ 
Belgrad, 29 (Radyo) 

İtalya harıclye nazırı Kont 
Çiyano ile, 8aıvekil ve ha 
rfce vekili Milan Stoyadlno· 

B KO"T Çh ANO 
tehdit edilmcmiı olduğunu, 

Yuaoılavyanın beynelmilel 
taahhüdatını nakııeye ulrat · 
madıtını her lkt devletin 

•iç dün !&at on dokuzda hfl· kıua ve deniz hudutlarınan 
rlciye vekaleti salonunda ga mOtekabtlen hOrmetklr bu 
ztecllerl kabul el mitlerdir. lunduiunu anlatmııtır. 

Kont Çiyeno ıaztecllere Belırad, 26 (Radyo) -
verdlii beyanatta Yugoslav imzalanan İtalyan Yuıoılav 
ya - ltalya biiktlmett arala miaakına göre her iki mem· 
rındak i miinasebatm yeni bir leket nıiiıterek hudutlarını 
ufhava glrdtiini ıöylemiıtlr. ve Adlryatik taıaflaranı bir 

fatiıt İtalya ıle Yugoslav veya birkaç devlet tarafın 
ya arasında imzalanan mlsa dan taarruzda bulunursa mti
kın bOtOn Avrupa ıçtn fa tearrazın lehinde olacak her 
ydalı olduiunu ilave etmlıttr. tOrlü hareketten •çtinap ede-

Kont Çiyano misakın tm ceklerdır . 
za11 mOoasebetile Yuıoslav Milllkm müddeti b•t MDe 
akalliyet)f'!rine mensup 28 dir. Misak alllc"dar deYlet
ıiyasi mahktimun cezaların ler tarafından taıdık olun· 
ın affedildlilni, buna dair duktan ıonra meriyete 1ire
Mu11ollnlden telıraf almıt cektir. 
olduğunu ıöylemittlr. Helırad , 26 (A.A ) - ita· 

Stoyadinovlç de verdlli lya hariciye nazm Kont Çt-
beyanalta bu iUIU ıle hiç yano dün Belgrada varmıı 
bir memleketin menafiinin ve, Yuıoılavya hal1a ılyast 

- anlaımaaım lmzalamııtlr. 

Akden• e• ,. t 1 Maıddeti 15 sene ol-1 z 1 r a v a n an anlatma ıekiE maddedir. 

G •• 1 •• o 1 b 1 ? Bu anlaımada hfç bir ıeytn o u a i i r m i . . . iki memleket esasen aleni 
olan mevcut beynelmilel ta. 

ltalyın ~onınmısmm A~dilide~i manavrılan ingil
ıırı IDBhaf ilin~ı endİSB uyand1rd1. 

ahlaOdlerlne muhalif telllclci 
edtlemlyecefi kaydedilmek-
te ve her tkl taraftan blrtıi hiç 
bır sebeblJet vermedljl hal
de riayet etmeff ve iki ta . 
raf tan birisi hiç bir sebebi· 
yet vermediji halde bir ve
ya birçok devletlerin taarr · 
uzuna uiradıiı takdirde dl . 
fer tarafın mütaarrızını ist· 
if adeıini mucip olacak her 
tOrlü hareketten iıUnkif eJ
IJyeceilni taahhüt etmekte · 
dlrler. 

Londra. 26 (A.A) - Ha · 
vas Ajanıı bildiriyor: 

Londra bahrlJe mehafllt 
Cllya ile Afrika sahilleri 
ara11ndaki ıeçidde balyan 
kontro\ünün mOe11ırliilni js· 
bata matuf ıon ltalyan Ak 
deniz manavralarını endiıe 

ile karıalamııtır Bu meha · 
f ıl mezktlr ıeçldln kapatıl 

maıı ihtimalinden ıüphe et· 
mektedlr. 

Zira ltal7a bunun için 
krovazörler ve ıGratll tor· 
ptdo muhrtplerlnln yardımı 

ile bllbaısa denizaltı ıeml· 

)erine ve tayyarelerine ıG 

ventr, 16zGkmektedlr. 

Halbulcl bu mehafilln te· 
barilz ettirdlltne 16re harp 
ıemllertntn tayJarelerden 
pek fazla korkulara yoktur 
Ve diler taraftan denizaltı 
ıemilerine lc4rfl muaf aza 
Ye mldafaa teknlll o dere 
ce llerlemlıttr ki iyi •rı••I· 

ze edilmit bir filo bir deni · 
zalh ıemlleri kordonu geç 
mekte hiçbir zorluk çekmez 

Süratli krovaz<>rlere ıe

lınce yalnız ıürat kafi deill 
dir. Ve lta lyan krovazörle 
rinin ıilihları iıe diler ya · 
hancı filolar krovazörlerinin 
silahlarından yüksek olma 
dıfı da maltimdur. 

Biltün bu ıebeplerden do 
layı akdenfzln bir ltalyan 
ıöUi olduiu hakkında Ro 
mada ı6ylenen sözlere ha
kikat nazarile bakılmakta 
dar. 

Frınıtz memurin ~anunu 
kabul ı~ildi. 

Paris, 26 (Radyo) KG· 
çOk memurların lıllbına 

matuf olan . kanun llylha11 
birçok ıtdlp relmelerden 
ıonra parllmentoda kabul 
..t6lmltUr. 

Bundan baıka tarafeyn 
beynelmilel ihUllflar halin
de müıterek menf aatlarının 
tahdit edlldlii ve yer 
edıleceil huıusunda muta
bık kaltrlaraa bu menfaat· 
lerl korumak için alacakla11 
tedbirler üzerinde anlatmayı 
kendi tnpraklaranda diler 
tarafm mülkü tamamı Ye 
mile11eı nizama kartı mQ. 
teveccih ve iki memleket 
doıtlutuna zarar verecek 
hiçbir faaliyete mOuade 
etmemeyi de taahhGt et

mekte dtrler. 

• 



• 

SAYFA: Z 

• iz ı dayının Bir 
elik F a a 1 i y e t i .. 
----~----------

Bu .urum ~ir yıl içersinde yo~sullara bırço~ yardım-
ı r~a ~olunmuştur. 

Türkiye Kızılay Cemiyeti 
Bnlıheslr Merkezinin 1 Te · 
mm uz i 935 • t rihinden 
Haziran ı 9.:s6 sonuna kadar 
bır senei maliye zarf andaki 
nıes 1 ve faaliyetin i gösterir 
rapordur. 

Vari~at 
l Merkezimiz bir e 

net maliye içinde, ıefkat 

pulları bedelinden ( 963 ) 
iıra ( 26 ) kuruş, maktu 
mnl,buz mukabili alman il · 
analtan ( 5 ) lira (60) ku
ruş, üye taahhudatından 

(214) lira C65) kuruf, ~lçek 
günü hasılatınd n ( 355 ) 
lira ( 13) l.uruı, zahire be· 
delinden (483) lira ( 99 ) 
kuruş, müsBmere ve eğlence 
hasılatından (331) lira (50} 
kuruf, teberrüatı muhtelife 
den (2.02) lira (21 ) kuruş ve 
devredilen (657) lira ( 18 ) 
kuruı vezne mevcudıle be· 
nber varidatın gene\ tutara 
(3213) Ura (52) kuruıtur. 

Sarfiyat 
2 - Ayni sene içinde 

(608) lira (57) kuruş idare 
masrah, (446) lira (66) ku
rut imdat ve muavenet< 187) 
lira (83) kuruı ıefkat pul · 
lan beyiyest , (50) lira (50) 
kuı uı t:.ıüsamere mnarafı, 

(300) lira Sındırgı Düğüncü
ler köyü harlkzedelerlne ilk 
imdat, (500)1ira genel mer · 
keze irsalat olmak üzere 
masrafın genel tutarı {2lı93) 
lira (56J kuruş olarak kayt 
ve tesbit edilmf§tlr. 

ewcut Para 
3 - Tahakkuk eden(2313) 

lira (52) kuruı varidattan 1 

masraf tutarı olan (2093) 
(56) kuruo çıktaktan ıonra 

l Temmuz lg36 terıhlne 

(1119) lira 96 kuruı kasa me 
vcudu devredllmif olup bu 
para merkezimiz. hesabına (18) 
numaralı cüzdanla iş Ban · 
kaıı Baltkeslr ıubeslne mev · 
dudur. 

Yar~ımlar 
4 - Nizamnamel eıasiml 

zin 17 inci maddesi muci · 
blnce bütçemizin müsaadesi 
niabetinde mahalli yarJım 

ve muavcnetlere devam edil 
mittir. 

Muhtelif tarihlerde cemi 
yetimize bat vuran muhta el 
ne lüzumuna göre yiyecek 
ve giyecek temin edilmio 
ve hastalarına ait reçeteler 
kurum tarafından yaptırıl. 

mıştır . 

Her sene bilhassa kıt me
vslmınd • memleketin fakir 
v~ yoksul halkana kömür, 
un, ekmek gibi zarurJ gıd 
madd leri ve yakacak dağı 
tılmakda olduğu malumdur 
faknt bu sene kömür leda 
rlld mümkün olamadığından 
f kir halkın muhtelif ihti
' açlı:ırı göz önünde tutula· 
nk nalcdı ynrchm yapılma 

sına lcarnr verılmtı ve bele
dıyeden a mrn lısteler üze 
rind inceleme y pıl rak :.6 
nohalledc t esbit edilen 1000 
l.ü ur nüfus para tevziatı 

yapılmış olup buıuretle büt· 
çede mevcut mahalli yardlm 
ta hsisatmdan 446 lira 66 ku
ruı sarfedllmiftlr. 

Gö~çedağ harikze~elerine 
yardım 

5 - 16 - Temmuz · 936 
tarihinde ani olarak zuhur 
eden bir yangın netice.inde 
tamamen yanmıı olan Dur · 
ıunbeyin Gökçedağ nahiyesi 
harlkzedelerinin ilk imdadı· 
na koşan merkezimiz olmu · 
ıtur. Bu yangının tevlit et 
tiğl hasarı tubıt ve açıkta 
kalan harikzedelerin iıkanı 
ve gereken yardım tedbir
lerinin ahnmıı&1 makaadile 
vaka mahalline (Kızılay ba · 
ıkam, Sıhhat Direktörü ve 
Jandarma alay komutanın 

dan mürekkep bir imdat 
heyeti gönderllmiı ve acil 
ihtiyaçlara sarfedflmek üz · 
re merkezimiz kasasından 

(300) lira verihnlıttr . 

Bir taraftan da keyfiyet 
Genel Merkeze bildirilerek 
çad1r gönderilmesi ve para 
yardımında bulunulması rt 
ca edılmlttlr . Genel Merkez 
emrlle Eskloehlr deposun 
dan derhal matlup çadırlar 
gönderilmit ve harikzedeler 
bu ıadırlarda barındmlmıf 

tır. 

Y ftnan evlerin yeniden yaph· 
rılması hakkındaki mOtema · 
di teıebbQsümüz neticesinde 
her türlü kolaylıklar temin 
edilmiş, inoaat için ihtiyaç 
görülen kerf'stenln ciyar 
ormanlardan~ lrntıyatma mü· 
saade istlasal ve malzeme 
masrafı olarak K.1Zılay ıe · 
neıl merkezinden gönderilen 
(2250) lira tle Erdelc ve 
marmara felaketzedeleri 
heıabmdan bakaye kalan 
ve emaneten merkezin iz 
de bulunan (585) lira 
(55) kuruı Duraunbey Kay · 
maltamı rlyuetindekl mahal
li yardım komitesi emrine 
görderilmittir. Bu suretle 
yapılan nakdi yardım tutarı 
(2865) lira (55) kuruıa ba 
liğ olmuıtur. 

Kızılay - ~atlası 
6 - Çok arzu edildiği 

halde ıehrimtzde timdiye ka· 
dar yapılmamıo olan Kızı · 

lay haftası da bu yıl içinde ve 
6 haziran 936 tarihinde baı 
lamak üzere tertip edilen 
zengin bir program dahilin 
de çok güzel ve verimli o 
larak aeçmif ve hafta için 
de mütemadi faaliyetlerde 
bulunulmuıtur 

Kızılay haftıuı, binlerce 
halk huzurunda ve muhtelif 
hl\tiplerin veciz ve heyecan
h söylevlerile nçılmı~ ve bu· 
nu takıben okullardaki Kazı 

lay gençlik le§kilatlarının ve 

genel merkezin yüksek de· 
laletlle sureti mahııusada cel 
bedllen uçakların ve cani. 
Kızılay temsille rinin i~tireki 
le büyük bir geçit resmi ya 
pılmıı ve bu esnada uçak · 
lar tarafmden ehlr üzerine 
renkli kağıtlara baslmlan 
K1zılay vecize leri atılmııhr . 

C miyete gelir temıni 

TORKDILl 27 MART 937 

Bugün 
Ban~ırma. Ay ahk Mman

yuıtlan karsılaşacak. 
Buıün ıaal 15 te Ayva· 

hk ldmanyurdu ile Bandır· 
ma ldmanyurdu General 
Ali Hikmet stadında kartı· 
laıacaklardır. 

Bu final maçının ıahbi ya. 
rm İdmanıücü ile saat 15 
le çarpııacaktır . 

Bu maçlar için C gümesl 
birincisi Bandırma idman. 
yurdu tle B gümeıl blrtnclıl 
Ayvalık ldmanyurdu dün 
ıehrlmize gelmitlerdir. 

Futbol lık heyeti dün 
hölge baıkanı Feyzi Söze 
nerJn baıkanhiında topla. 
narak bu maçlarm hakem· 
lerinl tayin etmlttlr. 

936 Mıntaka futbol ıam 
piyonu bulunan Bandırma 
ldmanyurdu ile, blrkaç defa 
mıntaka fa mplyonluiunu 
almıı bulunan Ayvahk İd· 
manyurdu arasında yapıla -
cak olan bu maçın çok ala· 
kalı ve heyecanlı olacağı 
muhakkaktır. 

Ayvalık ıdmanyurdu ta· 
rafından bu akıam Halke
vlnde epeydenberi haznlık · 
larlle meıgul oldukları 

"Ana" adlı piyes temsil edl 
lecektir. 

=====-============== 
maksadtle hafta proğramına 
dahil edilen ve Atatürk pa-
rkında tik defa olarak veri· 
len cıardanpartl) ile sinema 
miisamere ve pehlivan gü 
reıt gtbl eğlencelerden ve 
vesaiti nakliye biletlerine 
yapııtmlan ıefkat pulu ha
sılatından ve tayanı takdir 
bir duyau ile birer günlük 
kazançlarını cemiyetimize 
terk etmek IOtfünd bulu 
nan bazı ot41jl, maiaza, lo 
kanla ve ticarethane sahip. 
lerlnln teberruall ile ( 771 ) 
lira <7 1) kuruı varidat ta · 
hakkuk ettirilmtıtlr . •. 

Ayni zamanda parti teı· 
kilatı vaaıtaıile devam edi-
len üye yazımı muvaffakı 
yelle baıanlarnk yt ntden 
( 465) üye kaydı temin ve 
bu suretle merkezimiz üye 
sayısı (800) ze çıkarılmııtır. 

Kızılay baftaıı münase· 
betile (Atatürk parkında) bi · 
nden fazla f ıkaraya yemek 
daiıhlmıı ve muhtelif yar · 
dımlarda bulunulmu§tur. 

1936 Meıaiıi bundan iba · 
ret olup 1 Y37 yılında da 
ayni ıuretle çalıımalara de· 
vam edilmekte, lıaılıca gelir 
kaynaklarımızdan olan ıef 
kat pulu satıgının artırılma· 
ıına ve üye taahhüdatı tah
silAtınm tak•bine önem ve 
rilmektedlr. Bu takip netice 
ılnde 937 yıh üye taahhü 
dalından (500) liraya yakın 
tahıiliıt yapılmıotır . Evelki 
senelere nlsbeten diğer va · 
rida t ve sarfiyat rakamları 

üzerinde de daha fazla bir 
f aııliyet göze çarpmaktadır 

Buna mukabil mahnlll ya 
rdımlJr da günden güne ge 
nıvletılmektedir. Muhtaç ve 
dütkün vaziyette görülenle 
re mümkün olan yardımda 

bulunulmakta olup Kurban 
bayramı münaeebetile de be
ledıyeden nlınan listelere gö 

re (300) h an de teslıil olu 
nae l I 000) küsör nüfusa 
pnra yardımı yapılmııtır. 

B ER 1 

Halk evi 
• 

Ebe Mektepleri Açıhyo_r 
Sosyal yardım ve ~öycü

lük şu~eleri seçimi 
Memleketin her taraf mda açılacak olan ~u me tep fere 

il ta~sil görmüş olan ~aıanrar ahnacaklaıdır. 
Halkevl Soıyal yardım 

tubetile · KöycOlük ıubeıl 
umumi heyeti akıam top
lanmııtır. 

Her iki ıube azalara ara 
larında ıeçim yapılmııtır. 

Soıyal yardım tubesi bat 
kani.ima Doktor B. lhıan 
idare heyetine de Doktor 
Halit Uzel , Doktor B . Celll, 
Doktor 8. Raif Demiralp 
Doktor B. Zihni. 

KöycülOk ıubeıl baıkan · 

hğma Daimi Encümen aza · 

ıından Huluıi Küçükler, ida
re heyetloa Avukat B. Niya · 

zl Akyürek, Posta Miidürü 
B. Melih, icradan B. Sabri, .Ma
ltyeden B . Emin ıeçilmlı · 
terdir. 

Halkevinde konferans 
Yarın akıam lnhiıaı lar 

Müdürü 8 . Ihsan Gençulu 
Köylerde Tabiat Kuvveti ve 
Nüfuı Kıymeti,, mevzulu 
bir konferans verecektir. 

Evler.me 
Muhakemat Sekreteri H. 

Ruıuhi ile Mecdiye mahel
lealnden merhum Eıref kıza 
Bayan Saniyenin evlenme 
töreni her iki tarafın yakın· 
lan arasında Belediye salo· 
nunda yapılmııtır. 

Saadetler dileriz . 

Nüfuı siyasetimiz ve köy. 
lünün ıajhiı bakımından 
çok ehemmiyetli olan ve ha
yırlı neticeler vermesi mu 
hakkak bulunan bu teıeb 
bilıün fiil sahasına getiril 
mesl için bütün hazırlıklar 

tamamlanmııtır. Bu yeni teı· 
kılat 1937 mali yılı içinde 
faaliyete geçmiş bulunacak 
tır . 

Bllfndiii üze bugün mem
leketimizde ebe yelittiren 
btr tek müessese vardır. Is 
tanhul üntvenilesl tıb fakül. 
lesine bağlı bulunan bu 
n ektep; kazalara kadar 
Türk ıehir ,ve kasabalarmda 
çalıtan ebeleri yetlftlrmekte· 
dır. Ancak buradan çakan 
lar kazaların ihtiyacını btle 
gideremiyor ve bilhassa köy· 
ler ebesiz kalıyordu Şehir 

de yetlıena ve ıehtre alııan 

bu zümreyi köylerde çalıı 

tırmak da güç oluyordu Ta 
lebe say11ını ço~altmak 
suretiyle ihtiyaçlara ce 
vap vermek de imkan 
sız görülüyordu. Gerçi 
bakanlık (tababetin icra11) 
haklundakt kanunun verdiğı 
salahiyete dayanarak eski 
den köy ve kazalarda dip· 

lomasız ebelik yapanlara 
doğum teıkılatı olan hasta
hanelerde üç ay staj gör 
dürerek mümkün 

ı açığı kapatmağa 

mertebe 
çahıılnııv 

da ki Orma 
Nası 

Va gı 
ç 1 k t 1 ? 

Sın~1rgı.11n bir ~öıün~e~i ormanın tutuşmasma iki tü
çük ço~an sebep oldu. 

Sındıreının Sinandede kö bu ormanda alet yaktıkları, 
yü civarında bulunan bir or 1 rüzgardan bu aletin etrafo 
manda yangm çıktığını ve 60 ılrayet ettiği aolaşılmııtır. 
dönüm kadar bir saha yan - iki küçük çoban şiddetli 
dıktan sonra ıöndürüldüiü· rüzgar karııımda eittikçe 
nü dünkü sayımızda yazmıı büyüyen yangını ıöndürmek 
tık . için bir hayli uğratmıılarsa 

Yapılan tahkikatta Çamkö- da muvaffak olamamıtlar, 
yünden keçi çobam 12 } aı bunun üı.erlne korkarıık or 
larındakı Mehmet oğlu Ah adan kaçmı~lardır. 
met ile arkadaşı 11 yafla Her ıki çoban hakkında 
rındaki Hasan otlu Alinin takibata batlanmı§tır. 

Dursunbeyde 

Bir orman yandı 
Dursunbeyin Güi köyü 

civarında bulunan orman· 
da bırıün önce bir yangın 
çıkmııtır. 

Orman yangını 24 saat 
kadar devam etmlt ve hıla · 
hara köylünün, jandarmanın, 
muhafaza memurlarmm ga 
yreti ile dün söndürülebil 
ml§t ir. 

Yangının ne suretle çıktı 
ğı haltkında tahkikat yapıl 

maktadır. 

Bağcılar için ü~ürt 
BaAcıların ıhtıyaçlarım gi· 

dermek maksııdile Zıraal 

bankasını yerli kükürt getirti 
lmfftlr. Böylece bağcılann 

mühim bir mütklli önlennılt 
demektir. 

16 Yaşındak · 

(r~e~ 2 6 yaşm~aki bir ,,. 
zı kaçudı. 

Sındırgının Çorum nahi · 

yeslne bağlı Yaylabayır kö· 

yünden Veli oğlu Hahlın 

yanında hizmetkar olarllk 

çalı ıın Gördesln Iiıkyaylc 

köyünden Ahmet o~lu Hulful 

Halilin kızı Fatınayi l<açır 

mııtır 

Hulüsl 16 yaşında, kaçardığı 

lcız ise k endisinden on yaş bü

yüktür. Yani 26 yavlarında 
dır. 

Yapılnn tahkikatta Fatma 
evlerinde çahoan bu 16 ya-

şındaki delikanlıya kendi 
arzuılle kaçtığını ıöylemitll" · 

ise de köylerde okuyup 
yazma bilenlerin azlılı ve 
eıkl ebelerin çok cahil bu
lunmaları maksadı lemine 
yetmiyordu 

Bakanlık bu vaziyeti kö· 
künden halletmek ve fen• 
ıartlar içinde yapılan dolu· 
mlarla kaybolan nüfuıu yu 
rda kazandırmak azminde 
idi. Köylerde ebe bulundu· 
racak tetkilitı meydana ge· 
tlrmek hususundaki bu ka· 
rarını yeni tetkillt kanuni 
yle halletmittlr. Teıktlll 

kanununun bir maddesi kô>' 
ebeleri yetiıtirilmeıini naza · 
rı itibara almıt ve bu ebe" 
lerJn yetııttrtlmui için nıe 
ktepler açılacağını taırih 
elmlıttr. 

Haz1rlanan proarama gö· 
re önümüzdeki mali yal ba· 
11ndan itibaren yavaı yavaf 
açılacak olan bu müe1&eıe 
ler fU ~ekilde olacaktlr: 

Muhtelif vili yetlerde do· 
Aum evleri vardır Yüzlerce 
vatandaoın hayatına kurtar•" 
ve btr mektep denilcbilece" 
vaziyette bulunan bu do§uıl' 
evlerine köy ebeleri yetııtf• 
recek teıkilat ilave oluna 
caktır. 

Mektebe ilk tahıili yap· 
mıt veya o derecede ~okıl' 
muı olanlar ahnacakt1r. N•

1 
mzedler mekteple bir f1 
okuduktan sonra ellerltJ' 
yalnız köylerde ç~lııms~' 
izin veren birer dlplo111' 
verilecektir. Köy ebeleri k•' 
zalarda ve yükıek mekteP 
ten Çlkan ebelerin bulund&ı~ 
ları baıka yerlerde çalııaıtl1 

yacaklard1r. Bakanlıtıo bO 
tün diğer yurdları gtbl pa'' 
sız yatılı olan bu mektele'' 
30 yaıma kadar köy kızla'' 
gireceklerdir. Namzetlerfll 
evli bulunanları tercıh edile 

ceklerdir. 
Bu ebelere bir köy ,,et' 

mmt•kaaı verilt;cek ve b&J11 

lar en çok dört bin nüfu•cS
doğum itlerine bakacakl•' 
dır. Teıkilat kanunu bu eb: 
lerin aylıklarının köy ıand• f 
ları veya hususi idarelt 
tarafından temin edilecrı1~ 

- c1ılt emretmektedir. Koyler ~ 
rlerse yalmz lcendl köyle 
için bir ebe tutablleukle' 
dir . 

Müesseseler yalnız b" 
lundukları vilayet halkıntl;1 
değil komıu vlliıyetlerderı01, 
talebe kaydedebilecekler td 
Yalnız bunlar da her h• 

1 
kendi köylerinden veya J, 
kın köy'erde çalııacaktıır (1 

Bakanhk bu kararına ılfı 
1 

olarak önümüzdeki mali ~ 
baıından itibaren bakan11

11 
bağla dlıpanıerlerin bsı• e 
rında da doğum yapabile~! 
teıkılat vücude getfrece~ f. 
Bu dispanserlerin kadro1~, 
na lazım gelen teknik 

1 
zifedarlar ilave olunacıtlı 
Epeyden beri faaliyette b;,~ 
nan Etlnıesut {İçtimai h• 
ıhha nümune dispal11t 

bu yeni t eok ıluta örne" 
tthaz edtlrnlıUr 



tıraiar 

luda 
lir 
'4eaele/ •. 
Anlatacalım .. ,, lıtan· 

~•n kara ıGnlerlne alt 
"'bir hatara amma, me••u 
..._ taalluku olmHı itibarile 
~ak mecburi,etlnde ka · 

~I ... elerlnde blrıGn. 
• •e ıtltı bir it için 

~Jclarpaf&cla• Salacıta ıl · 
...,.,clum. Karaca Ahmet• 
"kla111ken, d6rt kitinin 0111 

"dadılı nkl bir tabutla ka 
~t••· Fakir cenazeıı ol· 

belli idi. 
&....~HJI taııyanlar, üıtl 
~:rlf&n, zavallı lnıan· 

lı.J...~ların arka11ndan, ıene 
....._. lrı1afell pek dOzıOn 

:::•n lbtl,arca bir imam 
1 aeıı,orda. 

len ba cemaate yaklaıır 
' arkamda rap, rap ayak 

~peyda oldu. Dandüm 
80 , bir lnıtliz mGf rezeal 
1.._ • 60 kadar aıker, ılllh 
~ omuzlamıılar, ıellyorlar 
....._ra çekildim. 

Ceçuler. Tam bu ııra da, 
"'-&ede onlaran hlaHına 
hltı ..... ta. 

-:: o saman, Hrt bir 
.._

1 
-ada Yerildi, aıkerler dur· 

~.Gene bir kumanda,,..,. 
:·Sola dlndller. OçoncG 

•-anda ile ıellm dur! 
-Jetine ıeçtller. bu ıı

• o dlrt fakir ln1&nın 
ladıia 610 de onlann 
en ıeçmefe baılamıı 

Bu biç beklemedllımıa 
eatrl kartıııada; 

aat ele, imamda ben 
-..np kalmııtık. H&tt& 

efendinin hayreti o 
&&i t ilen ıttmııttkı 1ayrl· -..,,,.: 
.~ AleJkOmıellm ... Efendt 

İ'.-:l.,1111 dlytp duruyordu. 
~- ıeçtl. Aıkerler, 

::: rap, rap yollarına de · 

8 
•tUler. 

-.. • Jaaımdan &nııltalerl 
"'-•t111ek lıted ilm manaıı 

........ n. 
~ hakikatten bahıetmek 
' Onlar, bu hareket 
hl •mimi Yeyabut ga 

-•imi olablllrler, bu 
-...ı •. Fakat, ne olur 

...::-- t• ılael harekette 
~ 1 bır la1&na yaluıan bir 

Q ldGlc ılze çarpıyor. 
'- ~•lerde, ıene b6yle 
~· bır cenazenin ODlUZ· 

Oç .:.'c l•çtrtldlllnl 16rcl6m. 
' 1 lılılden baıka, biç 
' bu zavallı adamcıl• 
"olan ıon hOrmet ve 
~le •azlfeılnl 16ıtermek 
ş. \laa btuetmedı . 

~lı•l•ranı çıkarmak 16yle 
._ ~' Eıaaelerlnl d6ndOler, 
"9a Is orala olmadan ıo a
...... 08utaralc JlrüJGp ııt . 

0111 >tt lea. ere hGrmet, medenı. 
badar. 

~ M. Oözalan 

.!'Jı• sakıdıtnaıı &ah!' · 1330 Dnı yılanda 
t._ ._-:. RGfttyeıtndeo aldı 
ta-.. y tletnamemt kaybet 
~ .. taıaı çıkartacaiun 

....... 1 h t D n GkmG yoktur. 
•aatr Rıbtam merke · 

;•ilde GlmrGlc muha 
... ••muru Bıladıçla 

ibra hl• 

HarP Nedir Ve Nasll 
Patlak Verir? •. 

YAZAN: 
Gelecek harpten kaçın· 

mala lmkln yoktur; çinko 
onun esaılı ıebebl felaefl 
bir mahiyettir . lkl rakip de 
vle~ , birlblrlnl tehditle, kar· 
ıılıklı ıtllhlanmakla, nazik 
jestlerle ve1abut sal&hlanı · 
yor ııbt 16r6nmekle oyalar 
•e harpten alıkoyabilir. Fa 
kat blrlblrlne muaraz ruh 
taı•J•n iki zOmre blrlblrlne 
kartı duracak olurlar1& o 
zaman gerılnlık arada bir 
19rare çıkmadan yatııamaz. 

Bu defa, hak ile kuvvet 
karıı kaı·ıı bulunuyor Geç 
mit devirlerde yapılmıı olan 
din harplerinin yüzlerce re · 
aliıt ıebeplerl vardı. Kendi 
hanedanlarının beka11 ve 
yeni -yeni eyaletlerin 11nır· 

ları içine ahnma11 için harp 
açan krallar, bu hareketle. 
rlne manevi birer aebep 
bulmak da ilzam ıellrordu. 

Buıfln lıe ordulara karıı 
ordular defıl, kadını, çolu. 
fu, çoculu tle milletlere ka 
rıı mllletler aeferber edd · 
mekte ve liderler, eıktıtn 

den daha çabuk ortaya ko· 
nacak maksad ve form&lle 
re lhtiJaç 16ıtermektedirler. 
Bunlar, yıjının taau1;1buna 
tahrik etmekte, bu ıuretle 
kendi ıahıi ıhur .. laranı ı••· 
lemektedtrler. 

Evelce Alman yada .. ana 
vatan,, kellmeıl milleti har· 
ba hazırlamak için Jclf t ge· 
lirdi; daha sonralara Gro11 
macht (bOyOli deylet) kell 
meıl kullanılmala baılandı. 
Eıklden btr milletten bab· 
ıetmek harbı haklı göıter 

mele klfl ıelırken buı&n 
bitin dGnya ırklarına GıtGn· 
l&k da•aıı aGdGlmektedlr. 

Bu makıad ulrunda en 
modern teknik ve teçhizat 
kullanılayor. Binlerce hayata 
kurtarmak ıtbi lnaanl bir 
makıada hizmet edebilecek 
olan radyolar, bir cinayet 
va1ıtaaı halini almaktadar. 

GOttftklerl 1aldarganhk ıi 
yaaetlne bahane bulmak lı · 
ttyen deYletler, üç ıebep 

llerlJe ıGrmektedirler: 
l - Hammaddeye, 2 

Faalalaıan nOfuılara yerleıtt 
recek yere ihtiyaçları oldu· 
tunu; 3 Memleketleri 
dııanda bulunan kendi nkla 
randan azanhklan koruya• 
caklarını ı6yl0yorlar. 

Bu huıuıta ileri ıürOlen 

bitün -deliller muğalataiadır. 
Ztra bu hükGmlert veren 
mOteha1111ların hepsi iyi bir 
vıcdanla hareket etmemek 
tedırler. 

S6mOrıelerde bulunan ... 
rvet kaynaklarandan fayda 
!anmanın biricik yolu bar· 
betmek defıldlr Son ylrmt 
1ene içinde yapılan teknik 
keıifler ıayeılnde ıımdlye 
kadar 16rülmemlt bir ölçO 
de ıeltımlı ve ılı atlenmtf olan 
dlnya tlcarelt, eıya mGba 
deleat için ı6ıterilen arzu, 
o kadar artmıt o kadar l'er 
lemlttlr ki bugün her lıte· 

yen, her lsledtil hammad
deyl çabucak elde edebilir 
ve yapılmıı mallarını ıemi 
ye yOkhyerek iıtedlll me 

safeye kadar ıöuderebılir 
Bir orta çal zthnlJetl ol 

an ortuı buıln 16rlntllil 

EMILLUDVIG 
kadar, hiç bir zaman mana· 
ıı~ 16rinmemt1Ur. Elektirik 
ve tayyare dOnyayı o kadar 
kGçGltmOıtür ki batan don
yayı doloımak için herh~ngt 
bir ıöze bir kaç 1ani1e, her 
banıl bir tah1& birkaç ıOn 
klft ıelmektedtr. Bu ıuretle 
tabii aenet lraynaklHı elde 
etmek teklinde ıf ade edilen 
harp ıebeplertnden biriıl 

ortadan kalkmııtar. 
Bir memlektln fethe 

dilmesi, a r t ı k, 
o memlekette bulunan pet
rol ve demir ııbı bir takım 
zenıtn maddelerden ancak 
talihin lıtlfadell manHına 

ıelmekten çıkmııtar. Fatıh 

bu maddeleri fatıhe ucuza 
da mal edemez Meeell lı 
vlçre, buıOn, lnıtlterenln 
kendi ıöm&rıelerlnden aldı· 
I• pamuk kadar d11ardan 
pamuk alır. Sulh devam 
etllil mOddetçe, ticaret dü 
nyaıı, hakikatte, bir Millet 
ler Cemiyeti halindedir. Her 
hanıl bir GrOn ve yahut 
hesr banıt bir 7apılmıı ma· 
dde, bir tek millete alt ol 
maktan çıkmııtar. 

Hundan bafka hiç bir ıö· 

mOrıe, 1&hlbine muhtaç ol 
dutu hammaddelerden 6ç· 
ten fazlaıını klfl mlklarda 
temin edememektedir. 

Bunun ılbt. tabbl keıtfler
le yeni makineler de ya'naz 
onu bulanlara hlı olmaktan 
çıkmııhr; çünkCl ıayet kolay 
f aı edtlmektedir ve takJtdcl 
lerın mebareU artmııtat. 

S6mGrıelerden blrçotu, 
üretimlerin dı.ha pahala1a 
mal omaktadrr On aene e• 
•el, Almao •atandaıla1ına, 
ıömlrıe late,fp iıtemedtk
ha km da sualler ıorul muıtur. 
Almanların çoğunluğu men· 
fi cevap verdiler O 11ralar· 
da bir lnıllla devlet adamı 
bana tu ı6zlerl 161lemtıt1: 

- Almanlar, ı6mGrıele· 
rlmlzden blrlılnl bizden ala 
cak olurlaraa memnun olu 
ruz. 

Son zam•nlarda bir Por· 
tekiz memuru da eler Por· 
tekiz ı6mOrıelerl satıhla 
çıkarılacak oluna bundan 
çok aevlnecellnl ı6ylemlttl · 

Bununla beraber, hiç bir 
memleket ılmürgelerlnl pr 
eıtljt bozulacajı korkusu 
tle satıhla çıkaramar. Pre· 
ıtij, itte bir kelime k• bu 
ıOnkü dOnyanm batına be 
il olmuttur. 

Hıtler, Blımark anane1ine 
uygun olarak Meln KaD1pf 
(MOcadelem) ilimli e1erln· 
de ıömOrıe bahılni ıük6tla 
ıeçlıtlrd ı fl halde buıünkil 
Almanya prestiji ufrunda 
yeni bir llmGrge davutna 
kalkmııtır. ltalyaular Hab•t· 
tıtanın kendtlerlne daha ne 
umana kadar masraf kap111 
olduiunu 6frendtklerl zaman 
apııacaklardar. 

Saldırıan milletler tera 
fından harp bahaneıl o1arak 
ortaya atılan ikinci ıebebe, 
n6fus fazlahiı aebeblne de 
pek inanmak caiz deiildlr. 

lnıtltere ile Belçıkada n6fuı. 
ltalya ve Almanyada"tnden 
daha lıeılfllr Bunların hiç 
birisinin sCSmQrgelerl bu ke 
1&fet. meıeleılnl hallertemt .. 
mittir. 

Bir iki ıene içinde ya-

. . 

Bıhkesir ısliyı hukuk Rus yanın 
Hakimliğinden: 

1 .. ~0~~:·~:~,~~m:~1~:;::~~~ ~illi mDdıl11. •otcesi 2~ 
mahallesinin Balalcan soka- mılyır. 400 milyon ruble dır 
tında Kurulu oflu Ha1an 1 M k d F L' 

oı ova an ran11zca 
evinde oturan Mehmet kızı lntra 1 t t ı bil 

1 
nı ıean ıaze eı ne • 

Ane tarafından zmtrler dl ili r yor: 
mahalle~lnden olup oturduiu Sovyetler Bırllilnln 1937 
Jer bel.1 olmıyan kocaıı biUçeslnln en eıaıh ciheti 
Rüıtem oflu HOıeyin aley· milli mildafaa mHrafının 
hine açtılı davanın yapılan ıon derece artıpA1ıdrr. 
tetkikata netlceıtnde merham 6 193 da 14,800 000 ruble 
H61eyln on iki senelik ko· olan harp b6tçeıl bu ıene 
CHI olup iki sene e•el bara· 20, 100,000 ruble,e çıkarıl 
karak gltmtı ve kendtılnl mııtır. Bundan baıka, yeni 
bir daha arayıp ıormamıt thd .. olunan harp 1&nayll 
ve bakmamıı olduiundan komlıerllilne de 2,30LJ,000 
kanunu medeninin 132 el ruble tahılı o unuyor ki. 
maddeıtne tevfılcan bir ay milli mOdafaaya ayrılan pa· 
zarfında kar11ı yanına ıel · ra, bu ıur•tle, 22,400,UOO 
mest ve yahut karı- ruble ediyor. 
sanı yanan« almasına 13 Mart M i li ad f ba b 

ı mu a aa utçeıl 6 
931 tarihinde Bahlceslr aa 

Jlece yüzde 50 bir yOkıeliı 
Jtye hukuk mahkemeılnce 

ıcbterlyor, halbuki umumi 
karar Yerllmtı olmakla telı 
Ufat makamına kaim olmak 
&zere illn olunur. 

rım milyon ltalyanın Habeıl
s t a n da yerleıeceflni -

bu memleketi ıeztp 16rdO · 
itlm için bundan töphell 

1lm ya - kabul de et.ek ı•
rlye kalan 42,000,000 ltal-

Jan ne olacaktır? Diktatör· 
ler, bir taraftan fazla nGfu· 

ıu fçln 1enl topraklar lıter 
ken, bir taraftan da d6rt 

çocuk H bibi olan ailelere 
raOfuı keıaletıni arttırdıkları 

için ceza vereceklerine prlQJ 
vermektedirler. Hu fazla nil· 

fuı yettıtlrmek arzusu iıtik 
bal için daba fazla asker 

bulmak arzuıundan baıka 
bir ıekilde tefılr edılemez 

Saldırıan milletlerin 
Oçlnc(i Larp vestleıt olarak 
16ıterdtklerl hudud <!•tında 
ki ıoydaı azınlıkların koran· 
maıı ~a ıl k iklıi kadar ma 

bOtçe f azlalılı ıeçen ıene1e 
nazaran ancak yüzde 25 tir. 

Geçen 97 ,200,000 ruble idi, 
bu ıene 78,800,000. 

. . . Kızıl ordu bltçeslnln 
bu artııı Sovyet sllih ve 

aıkerl ıanayltnln lnkııafın · 

dan ileri ıellyor . 

Memleketin dahili vazlJe· 
ti, bazı halk tabakaıının 
memnunlyetılzlltı, komilnlıt 

parttdnl kemiren dahili mO· 
cadeleler karpıında htlkG· 

metl, uzun ıOrecek bir mu· 
harebeye ıtrtıemea. 

Onun için, SoYJet aıkeri 
tefleri pllnlaranı kııa bir 

muharebe için bazrrhyorlar 
ve böylelikle, t6pbeaız kı, 

berhanıt btr muharebede, 
en mOtel&&mil fenni ••11ta· 
tar hep bir arada lcullaaıla · 
ralr, daha tik &inlerde, ka· 
ti netice almalı dOtlnlJor· 
lu 

1------------------------! 
Bıhkııir TıcıHt ıı 

Sınıyi ıdaıın~ın: 
Balıkeılr vll&Jellnln Paıa · 

k6J0ndeo oturan TOrklJe Cu 

mhurlyeU tabaa11ndan olup 
aynı köyde l75) numarala 
dilkklnı ikametılhı ticari 
ittihaz ederek 928 yılından· 
beri bakkallık tlcaretlle it· 
ttıal ettlllnl beyan eden Oı· 
mao otlu Ahmeı Kaııfın 
unvanı ticareti bu kerre 
(Osman otlu Ahmet Klflf 
Kılınç) olarak teıç ll edlldifl 
gibi bu unV'anın imza tekit 
de Türkçe el yazııtle (A 
Kılınç) olarak ticaret kanu 

Amerikaılaki 
Faşiat 
Faali)leti 

Morcow Dally Newa ıa 
zelealntn Nevyork muhabiri 
yazıyor: 

Amerikadakl faılıt ajan · 
larının f aalı,ett ıtttlkçe ar• 
tan bir korku uyandırmak· 
tadar. 

Amerikan meclisinin mu . 
baceret komıı,onu relıt 1&J· 

lav Oikenıteln, ıon bar defa 
bir nutuk ı6yl lyerek, Alman· 
ya, Amerlkadaki faıııt faa • 
11,eune nihayet •ermedlll 
takdirde, bu memleketle 
Amerikanın cllplomatlk mO 
naaebette katedilmesini ileri 
ıGrmGıtOr. 

Dıkenıteln, Amerlkacla 
100 den ziyade faı•ıt ajanı 
bulundufunu ı6ylemtıtlr. 

Dtfer taraftan "Sunda1 
Worker,, lıtmlt saaetede m•· 
thur ıazetecl John Splvak 
bir 11ra makaleler yaza· 
rak Alman ve Japoa 
ajanlarının, K a 1 1 f o r n I· 
yada Amerikan deniz Oıle · 
rinde caıuıluk etmekte ol
duklannı •e bunlaran birbir· 
lerlle daimi temaıta •alan· 
daklannı orta,a koymuıtur. 
Splvak, LM Anıeleatekı Ja

pon konıoloaunun, Kalıfor · 
nlya llmanlarana ıelen her 
Almau vapuruna çıktılı Ye 
faıtıt kaptanlarla tıtltarecle 
buluadutu 1aaayor. 

Yine ayni mulıanlr, 1936 
ıeneılnln Eylal &Jında, Ka · 
ltfornlya hmanında an11zıa 

bir Japon mektep ıemiılntn 
belirdlflni Scıntrberıer lılm · 

it Ye bahri lutaml.... fo · 
ıraf çekmekle megal Wr 
Alman ajanmı ahp ıltlr" 
mitti. 

Muharrir SplYak, Olrraaaı 
1&hlllnde caaatluk apmalda 
itham eltlll birçok diler 
fatlıt ajaalaranın daha lımlnl 
Yermektedir. 

Dola111ıle ba f81dldea bı-. 
16mum maJI mahrakatla it 
llJen motlrler, otomobiller 
otoblıler, kam7onlar 1 alke · 
rl vaııtalar latif ade edecek 
Ye TOrkl1ecl• elaa petrol 
llmba Jakan on m ;lJondaa 
fazla halk acas petrola ka· 
VUf&C&kbr 

nanun 42 lacl maddealae 
16re BalıkeaJr Tlcar_. ve 
Sanayi oda11nca 908 ileti 
ıa1111na kaJt eclildlll tl&n 
olunur. 

llln namaraaa: IGI 

nl11z ve eıa111zdır Eter 
Almanyanın hududu Nılın 
yukar111nda bulunan ve orada 
kendi anadili ite lconuıan 
azınlıklar Afrika yerlllerlnln 
yaptıfı ıtbı paplr6ıten ku 
IObelerde otur1&lardı, o za· 
man, belki, buna bir harp 
vesllHi diye bakabilirdik. 
Halbulcı Avrupa mem'e
ketlerlnde yaııyan azın lıklar 
o memlekete aablp olduiu 
llylenen milletler kadar Ha· 
ytıteo, tahsil ve terbiyeden 
ve 11hi tedbirlerden fay . 
dalanmaktadır. Bugünkü 
günde Avrupanan yirmi d6rt 
11nara ara11ndaki biricik fark , 
yly~cek farkıdar . Dil meae 
lesine ıelince bu da e1ulı 
bir iddia dejtldır . Alman 
muhactmlerlnlnln bug6n bir 
dil } erıne iki dile ıah ıp ol· 
maları btr zarar mıdır? 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Batan ameli ihtiyaçlar Mevkii Cinı Ye nevi Mahalleıl Hududu 
ve ekonomik meselelerin 
harp veıil~ıı olarak 16ıte 
rllmesl kadar abea bir tı 
yoktur Ôte taraftan mem · 
leket içindeki çektıme ve 
ihtllUlar da barba yol aça· 
maz. Btrkaç Avrupa mem· 
leket ini tehdit eden iblllil 
bile biitün A vrupanıo har· 
be girmeılne ıebep olamaz. 

Harbın k6kü, hiıler ve 
heyecanlar ülkeaıncl•dır . 
Buıün harbe ıebtp olabile 
cek bir mesele, iktidar ve 
lı udreti artarma k heveılndt n 
ıl~rl ıelmektedir kt l:ıu da 
eaklmtı bir IAkırdıdar. 
Cıırrtnl Htıto11 Dırglıindtn 

Karayer Bat yeri Kaıaplar GGn doiuıu Kara· 

man k61lii molla 
Nam Fenerci Ah met sin batııı 

Doktor Faik: 
Kuyuau Ye k6JO Po1razı Oımaa ç.. · 

vuı kıbleıı Hacı Ka· 
dtr baiları: 

Hudut ve bulunduiu yer yukarada bafı yazı l ı 32ô ıene 
sinde 4 madeni lira bedel mukabtlinde Boıtanlana Kacltr lua• 
ve HGıeyln karııı fatmadan haricen sabn almak ıuretlle 
Ka1aplar mahallntnden Aziz otlu bajaçaYaa Ramazanın 
aenetalz olarak ta1arrufunda olduiundan baL-ıl .. e namına 

teıc 1 I edılmeal iıtentldlilnden tahkikat yapmak için 4.4 937 
pazar ıünO mahalline memur 16ndertlecektir. Bu yer hak
kında bundan baıka taaarruf ve1a ıalr bir ıuretle hak 
iddiasında bulunanlar var1& bu gOnler içinde yazı ile Vill. 
yet Tapu Sıcll Mubafızhtına ve1ahut mahalline ıelecek 
memura mGracaatlara illa eluaur. 
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Balıkesi Nafıa MüdiJrlüğünden: ,. --· : :- :--: : : ı"'ıı ':::::::::::::.::::::::::::::::::::::::ı::::: 1, 

Ekılltm•J• konulan '• · Balıkeılr vlli yel meı k•· 1.1. K o 1 aylık At e 1 ye s ·, .. 5.5. "<!-,,e~;;;~,~7~~ r.! 
zinde Maliye dairesi bina inıaattdsr . ,~/' /J • 

Binanın keıtf bedeli 15969 lira 25 kurut o lup berayi 11 11 :: e Vllllllllll ~ ::, 
•• cı :ıı....r .• ~ • 

tetkik ve taıdik Vekllete aöndertlmtıtir Keıif cetveli üze Saym halkımıza kolaylık olmak için bu kerre :: ~ ... ~~ ~ıNJJ.ı:.,{l ~ :: 

rinde Vekaletçe yapılacak tadilat ve taehıhata göre tuta-

1 

.. 

1 

yeni aldığımu; aletlerimizle Paoacami cfvnrmda Zai· ı•ı•ı :: '\ .. ..,,.. (''lia7.~r-' ..... ~~ !! 
cak bedel e1aı kabul edilecektir. noı Pata cadde11ınde açhlımız 11te lyemizde :. =• 

2 - Bu iıe ait ıartname ve evrak ıunlardır . •• .... •I 
A - Ekıtltme ıartname11. · •• llt•ı· türlü motöı·, montaj \'C latııiraLı. pa- .. ES Y ALNJZ BJR KAŞE ~ 
B - Mukavele projesi . lll ınuk çıkrıkları , yapağı tarakları. IUHlllll' ma-ııı :: • ~ C Bayındırlık tılerl ıenel ıartnameıi. , 

E - Fenni ve huıuıt ıartname. •• k.~n.~lt>r İ . ~'ağ _ııwng~ıırltı ı• i, . j..,~~u s iliıuJirleri .. ~E HASKALMIN ~! 
f - Keıif ve ıilııleı ffat cetveli. ı lntuu prft l r rı. 11 11 \ ' (• ı:ıl ııtt de~ırn t.'ll takmı· ı ı •• :: 
G - Beı adet plan . lnrı \fllli olaı·a~ vapılıl' H .> lıP r tiiı-lü lamirat :: ~~ 
tıtekliler bu ıartname ve er va kı vili.yet ~afia daire ' ' 1 •• :: :• / 

•inde a6rebilırıer . ı·ı·ı g:u·~n•.ili 01arak kaı ... ı •'d1 ir. il :: Alarak ağnlardan sızılardan hu tüıli ~ 
3 - Eluıltme 15.4 .937 tarıhine müıadlf perıcmbe tıO Adres: Paşacuml civarı Zağnos JJ~ışn :: 'ıztı'raılardan LUftU'IClkSIRIZ !: 

n6 ıaat 15 de villyet koııaiında yapılacaktır. .. r.addesl No: 2ıı Kolaylık Atelytıı ı•ı•ı :: I' " l ' :: 
4 - Ekılltme kapalı zarf usuliyle yapılacaldı ı ı ı 1 :: Başınız. dişiniz ağrıyabilir; soğuk alabi- ii 
5 Ekıiltmeye ııirebtlmek için 1197 lira 70 kuruı Riza Hangü/, Salih Ersoy . 

luk muvakkat teminat vermesi . bundan batka Bfağıda ya- • 1 
• • • • • • I :: lirsiniz nezle olabilirsiniz, romatizma :: 

zılı ve.ikayı haiz olup ııöıtermeel lizımdır . •• • • • • • • • :: ağnlan size çok iztirap verebilir. ~ .. ~ Ekıiltmeye airebilmek için yedinde Vel\aletten '1erilmif m •••• DU •••• ınu ••• IMll •••• ~unı .... . ' :: Hiç merak etmeyin ec7.ahaneden yukarıda ıeklıni 16r- ~ 
mOteahhıtlik veıikatı bulunup ıbraz etmesi tarttar . :: düğünü& mavi renkte mühürlü HASKALMIN kaıelerto·~ 

6 - Teklif mektupları yukarda üçOncfi maddede Y• • L Cı tf ok : :: den bir kutu isteyiniz . Ani ve ynksek teıirl aayealnde ~ 
zıh saatten bir Mal evveline k 11 dar vilayette ttıekkOJ rden i en uyun t z.. : 1 :: p ek az ıonra •itrtlaranızdan kurtulmuı olacakıınıs i 
Ekıiltme k()mlıyonu retıhiine mAkbuz mukabilinde veri · :: HASKALMIN bayanların muayyen zamanlar1ndakt ~ .. ~ ı.eekur . Bayanlar , Baylar!. :: huımsi sancıla rına kar,ı da prk te•ırııdtr. ~ 

Poıta ile 16nderllecek mektupların nihayet üç6nc0 • : :: ~ ~ 

maddede yazıla ıaate kadar gelmif olması ve dıı zarfın : E llnfzde h~tıra olarak t1aklanacak öyle eeki re : :: D J K K A T ~ 
mGhtlr mumu ile iyice kapattlmıı olmazı llzımdır. Posta-

1 
:: - i 

da •ulru bulacak ıeclkmeler kabul edilmez. timler vardır k i bunların iyi bir ıektlde tıuhthlni ve- i§I :: D J K K A T ~ S 
4 

• lıte HıtOn bu dnıüncelerin aksini iddia ve iabat : :: Kutula r üzerinde bu görd6i6n(b. alameti f arlk• i t 
1 _ 95 ya büyQt6lmeıfnin kabil olamıyacafını zannttclerainfz ~ :: r. 

----------------- ! • •• pul •eklinde b u 1 u n m a s ı ıarttar . ~ • ediyorum: . ı :: v ~ 
•• j! il 

Ballkes·ır Tapu Sı'cı·ı i!5 çok t·~~ i \ü yıpı·aurnış l't:ı!"İlllltıri hiiyi'ık IS.. . .. ~ '' \~I! 1 ~. 
Taklitlerinden sakanmız . ~ r. hir :ıgr ı ııdismaıı fahrikasrnda karaka- • ı · t'- ~ t • . HASKALM N kutulan ma. ..._-

Mu haf iz' lg.., ından.• Z l r·m, . c•pya , pa ' ft'I \ p, yaµ i ı ho~a olarHk İ. - ! vt renlctt"dır ~ ~ i 
Mahalle•' Sokaf ı Cinıt 

te11ilt .. 11 h<n. da VP si1.i nwm11un edt•••tlk -1 i! k 
/ ~ i! d 

B6relceıler Namaıalh Altanda bir 
OıtGnde iki 

Hududu 
alı gedik otlu İb· 

rahim kerfmeai ıol 
~e arka11 Ahmet ol· 
lu Yuıuf e•lert &nü 
yol 

• ş~k ilde biiyii l oht1"<ı k ~·:aptıruwkıa~ ım. i 
: He iıııh~ riniulP i~tt>rı r ıı lıel' de~i illik H !\ s f~A ı Mı N 

oda ve bir • pılabilir. G.-'p. e~r D.'-'r R.:nnal~;"'>il 
;:; a.Çı --ıl "11.r·rnı dir.di rir. 

miktar avlu 
yu mOıtemil 
e•in yar111 . 

: \anı Hl\~l\ edir. : Fıatı He,. yerde 7,5 kuruıtur. 

P•ı Ba~aıılar İ<;İıı ~~ğlı lıo~ a lar hiltrn~:ı-H ~a-. . ·' . 
Huclut •• bulundutu er ,ukarıda yazıla evin eaaaen 

86rekctler maballeainden Ahmet kar111 muhclel Hanifenin 
oldufu bil muhakeme tabit mezkQr cvtn :yarı ht11eıinl 
4 1 3 ... 8 tarihli Balıkealr mOlıa ı•rlye mahkemeet ili.mıle 
MGne•ver lımlnde birlılne vazlJet etmlı v~ namıns 2 -::S-936 
tarih ve 75 numarah Tapu ıenedl verilmlı ve diğer yarı 
llDı da Bahkeılrde (Hacı ) Ali camii için vakıf etmfı oldu
tu meycut vesaik reımtye mefadale iddia olunarak bu 
••in yarm vakıf namıns teıçıl olunmak üzere evkef mü 
dOrlüiClnön mOracaata Ozerlne ueulen mahalline 4 4 937 
pazar ıOnO mahalline tahkiki için memur ı&ndertlecektır 
Bu yer hakkında m6lldyet iddiasında bulunanlar varsa bu 
ıOnler içinde 1azı ile T•pu Stcfl muhafızlılına ve yahut 
mahalline ıelecek memura mOracaatları tlln olunur. 

• ı"~ .. ,. ı•n .~ ı· rılleriıı i z viizt:tl olur~a ıwt ic(_•. • ••••••••••••••uu•••••••n••••••••• ~~· ' ~ - .......••..........................• 

: lrcektir. : 
1§ ler dt• pt>k ~iiZPI ohu·ak ~tllP Ct1k VP lıt •ğflııi· ~ 

: ·Siparişler bir ay sonra iade edilir, Fiatlar pek ucuzdur : ~~~ 1f! ~~~~~~ 
Mesela: 30 x 40 ebatta kaı a kalem 275. yatlı boya 

• 350 kuruştur . • : Nümuneleri hergün mağazamızda 

• • 

görebilirsiniz. ~ 
Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu • li 

11BDULLfJH • 1 

Her Tecimenin fn Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü lrttırmıktn. 
t"' ,ı\ K .t\ 'I" 

~ •••• UDi .... noı_--.. -. !.--.-ııoı .... llDC····l!!l ı 

.----------------------------------------------------- Satışta Birinci Şart: - -, 
TORKDILI 

Pazarteılnde~ baıka her 
ınn çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllıiı : 800 Kurut 
Alta Ayhiı:400 
Saym: 3 

GünQ geçmiı aayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDİL! 1 

'-:;::;;;:;:==:::::- --iiiiıiiiiiııİİllİıiıiiıiiiiiiiii9., 

DOnkD un va zahire f iıllın 
UNLAR: 

Azami Aıaari 
K. K. -

55 Randıman 910 ' 900 
60 870 860 
70 .. 830 820 
80 770 760 

BUtDA Y PIY ASASI 

Yerli Sert 4,75• 4,620 
Yumutak 5,50 5,25 

Hariç piyaHdan relen bujday 

Yumuıak 7,25 6125 

M111r 3,50 3,50 
Arpa 3,50 3,&0 

()~ I ~4lı HASAt' 1 e . 
1 

ı DEMiR HIRllEVAr 
.. "'B O Y YAPI 
~ Rt MS BLH UUZ.ENİ 

1 E~•t C~IJ 
1 /ç in Lü3 üm!ü fJ~yalan 

ı~adan llcu.J ·c7f !tnJ 

Bizde en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

'Burada b~bl1itJoru3 
Biı. k Oyliı /erde 

1 Pullu R. ve R_en ç: ber Dü~eninı 
HEp Burada.11 A fırt~ 

"REKLAM,, DIR. 
Satacağınız Malınızı 1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 

1 \ ·e l&ıı ll eklt ııı larınızı. 
~ 
~ ( TÜRKD/Li) ııt• \ ' eriııiı 
1 
1 

I' TORKDILi 
i Balıkesirin Biricik Gö;;etesidir 

1 Her Yt:r de Okunur· 

'f@~~~ ~~~~~~~~~~., 

İycıi ve Batyazmnnı : Balıkl"sir ıa ylavı H. KARAN 

Çıkarını Genel Dire ktörü FUAT BiL.AL 

Baaam Yeri il Baam evi 
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