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Hariciye Vekilimiz Belgad

dan lstanbula geldiler .. 

GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON BiRiNCi YIL SAYI: 10161 s 
1 1 Büyük Millet Meclisi T eşkilatıesa-
1 siye Kanununun Bazı Maddelerini 
i 

Suriye 
Başvekilinin ismet inönü

na tesakkürü. 

Bir Fransız gazetesi yazıyor: 

Siyaseti Değiştirmeden Hüku
meti Değiştirmelidir .. 

ı Değiştiren Kanunu· Kab u 1 Etti.. 
s lstanbul, 6 ( A.A.) - 11· 

_______ , ______ _ 
Diğer bir gazrte kabine daüiımiyecektir. Çünkü hükO
meti ela ılmasım bakliyenlerde cesaret yoktur. Diyor .. ~ 

Müza~erelar çok harıretli oldu, Dahiliyd vekili ve Parti Genel Sekreteri kanunun 
hayati umumiyasi hakkmda izahat ver~i. Kanun alkışlarla ve ittifakla kabul e~ildi .. 

Ankara, 6 (A.A) - Bu ı edildikten sonra Teşktlatı 
ıün Abdülhalik Rendanın esasiye kanununun 2 , kırk dört, 
baıkanl;tında yapılan Kamu kırk yedi, kırk sekiz, 49, 50, 
tay top antı11nda inhisar ve 60, 74, 75 inci maddelerinin 
posta, telgraf, telefon, um - değJştirllmesine dair kanun 
um müdürlükleri 1936 bü · teklifinin müzakerestne geçil 
tçelerinde aırasile 00 bin 

ve k1rk beı bin liralık mü
nakale yapılması hakkında 
ki kanun layihaları tasvip 

mittir. 
Da biliye Vekilt ve Parti 

Genel Sekreteri Şükrü 

Kaya tarafından kanun 

Hariciye Vekilimiz Bel
e r a d d a n A y r il d ı .. 
T arf ı~ Rüsto Ar as Yuaosıffli Bas re kili ile iti ıaaı-

lı~ıti ali~adar adın işler üzerinde görDıtü. 
Anlcara, 6 (A.A ) - Ha 

~clye Yekillmfz dün akıam 
•lıraddan hareket etmlıtir. 
levftk RütUl Aru Yugo 

' 1••1a baıvekill ile görüı
llaQı •e kendfıini Cenevre· 

tün siyasi meseleleri üzerin 
deki fikir blrJıklertnl bu 
münasebetle bir k~rre daha 
teyit eylemtılerdlr . 

Pariı 6 (AA.) - Anado· 
lu ajansı hususi muhabiri 

heyeti umumiyeti üzerinde 
verilen izahatı müteakip 
muhtelif hatipler söz almıı 

ve münakaıalardan ve ve 
rilen lzahatten sonra mOza · 
kereler kif i görülerek mad
delere geçilmlı ve kanun 
sürekli alkıılar arasında 

üç yüz kırk reyle ve ltttf akla 
kabul edilmittir. 

Almanya 
Müslamlı~alerinin iadesi 
için yapılacak müzakere 
Londra. 6 (A.A .) 

ter bildiriyor: 
Roy 

Almanya eski Alman müs 
temlekelerlnin Almanyaya 

geri verilmesi meselesi 
hakkında pek yakanda in· 

1ıiliz hükumeti ile müzak· 
ereye glrlıecektır . 

tanbuldan geçmekte olan 
Suriye Baıvekıli Cemil Mer 
dan bugün Suriyeye gitmek 
üzere hareket etmiıttr. Ha· 
reketlnden evvel Baıvekll 

İsmet İnönü ne ıu telgrafı çek 
miştfr: 

Başvekil ismet Inönü 

Samimi olarak saadet ve 
refah dıleğimiz yüce memle. 
ketinizden geçdiğimiz sırada 

hakkımızda gösterdiğiniz. aami 
ml kabuldan dolayı T ürkıye 
Cumhuriyet hilkumetine Is 
tanbuldan ayrılırken hararet· 
li teıekkürlerlmlzi arzederfz. 

Suriye Başvekili Cemil 
Merdan 

---c:c:::a---
Almanya kapütülisyanlınn 
kaldullmasma iştira~ a~ace~ 

Kahire. 6 (A A.) - Al
manya K.apitülasyon1ar re
jiminin kaldmlmasına mu
vafakat e•tığlnl fakat Mon· 
tröde :Nıaanlla toplanacak 
konferansa CJavet edilmesini 
ar:ı.u etmediğini, M111r hült u 
metine bildlrmittlr 

Parla, 6 (Radyo) - Ga· 
zeteler dünkü Parlamento 
münasebetıle hararetli ya · 
zılar neşretmektedir 

Eko dö Pari .. Siyaseti 
değiıtlrmeden evvel hnku
metin değifmesi lazımdır.,, 

Demektedir. 
Diğer bir gazete .. Kabine 

değfımiyecektir. Çünkü hü
kumeti ele almasını bekli· 
yenler de cesaret yoktur." 

27 iklcikinun 1937 tarihli 
Ta1mtı ıazeteıi Sancak ha· 

rejim hakim o1acaktır. Bu
rası aakerltk dııı bir bölge 
haline gelecek ve Türkiye 
Fransa ve Suriye arasında 
bir garanti muahedesi ile 
askeri bir uzlaıma aktedlle. 
cektir Bu iılr.rde Milletler 
Cemiyetinin tayin edecefi 
bir yükıek komiser vaaıta. 
siyle cemiyeti azami temas 
muhafaz.a olunacaktır. Sözün 
k11aaı, Milletler Cemiyetinin 
muvafakati ;tlınmakıızın 
Sancafın statilsü hiç bir ıu 
retle deilıttri 1emfyecektir. 

kkında yazmıı olduiu bir ı============ 

baımakalede diyor l..ı: 

S.1ncak meseleıinde ortaya 
çıkan Faransız Türk ihtilafın 
da Edenin yaphfı muvaf 
f akiyetli bir ta va11utu iki 
memleket ara11nda dil me· 
selesi üzerinde bir uzlaıma· 
takib etmlıtlr. Türkler, Türk · 
çenin Sancakta biricik resmi 
dil olması hususunda ısrar 

edlyorlardıi Fransızlar da Su
riye Araplarlyle yaptıkları 

müzakereler eınasında onla
ra Arapçanın reımi dil ol 
masana müzaharet edecekleri 

ilngiltere 
Türkiyenin her türlü is
teklerini yarine aıtir

mığa hızudu. 
Londra, 5 (A.A)-Royter 

bildiri yor : 

Avam kamarasında Sır 
Samuel Hoar bir suale ce· 
vaben uaiıdaki beyanatta 
bulunmuıtur: 

dek· f 1 J fi 1 aaliyetfndea, talya 
~ arfclye Nazırı ile Milanoda 

Yaptıiı rnü1ikatında11 ha 
berdar etmittir. Ayni zama· 
llda Tevfik Rüıtü Aru ve 
Stoyadınovlç Yugoslavya 
ile Türkiye arasındaki mü · 
Qaıebetlerln samimiyetin ve 

bildiri yor: 
Mlli.no mülakatı burada 

alaka ile takip olundu Umu
miyetle yapılan tefsirler ha· 
yırhahanedlr. Gazeteler Türk· 
ltalya münasebatının tarih 

İtalya ispanyaya Gö
nüllü mü Topluyor?. 

ı6z0nü vermtılerdl. Franıız 

lar, Türkçenin reemi dil ol
maıını kabul ederek TOrk 

Halen Türk hükllmeti he. 
aabına lngilterede .. l hiç bir 
harp gemisi inıa edilmekte 
değildir . Böyle gemiler hak· 

arzuıunu yerine getirmeğe kında ıon zamanlarda in. 
razı olmu§lar, Türkler de bu ılt d lü t t 1 

çeıini yapmakta, yaklaımcıyı 
Akdentzde centlemet agre 
menle baılıyan ealahın bir 
neticesi aaymaktadır1ar. 

Bir f ransız gazetesinin iddiasma göre İtalya son gün
hrde 115 kamyonla ~ir ço~ harp malzemesi göndermiş 

ı eren en ma ma a ep 
na karıı Milletler Cemiyeti j edildiğini de bilmiyorum. Fa 
Konıeylnin Arabça, istene, ik. kat Türkiyenln ihtiyaçlarını, 

-!?11~zarnanda buıünün bü · 

inci bir resmi dU olarak ka· ı llte d ı ı ng re e yapı maaı Ç· 
bul edebilmesine muvafakat in İngiltere hükünıetl mutat 

Vilayetimizin Beş Yıl
hk Baytar Programı .. 

Pariı, 6 1 Radyo J - Ôvr mıtralyözler, bombalar sev 

kctt•ğinl ayrıca f'aılst ıef

lerlnin müfrezesi yetlıttr 

mekte olduğunu yazmakta 

dır . 

ttlmtılerdir. kolaylıkları ıöstermekle 
Daha büyük bir meıele bilhaasa memnuniyet hiHe· 

olan Sancağın ılyaai statüsü decektir . gazeteıinde Madam Taburi 
İtalyanın Kinunsani ayında 
Madride askeri kıtalar sevk 
etmedığini fakat son gün-

nde her iki taraf la da kon· 

Karunlırı ıerinosla1tıı11aklçin dağlıç ırkına mensup 
lerde 1 15 kamyon, birçok 

Donanmamızın Seya
hat Hazırlıkları .. 

ıesyonlarda bulunmuılardır. 

Türkler, gayet akıllıca hare· 
ket ederek ;.:)ancağın tama· 
miyle ve tek baıma isttklil 
alması davasından ıarfınazar 

toyunlar pay~arpey orta~an ~ıldınlacı~ .. 
l~IViliyet Baytar Direktör
u Gnce vilayet hayvanfarı

etmiılerdir. 

ll111 i ı · h b 1 a ı için hazırlanan 
eı Yıllık çalııma ve kal 

le ırıtrı 
il .

1 
a Proğramı Ziraat Ve· 

a etine gönderilmiştir 
B fiaber aldıfımıza göre 

llJtar Direktörlüiünce tan 
ıtrn d'l b e 1 en u proğram ye 
ili k lk 

' ınma eaaılarına uy 
l\tn 
t ve muvafık bulunmuı · 
Ur. 

la ~lllyet Baytar Direktör · 
lunce beı yıllık çalııma 

l>roır 
d arnı fU esaslar dahilin 

' hazırlanmııtır: 

damızlıfa yaramıyan bütün 
erkek hayvanların enenmesi 

4 - Hayvanların organl · 
zaıyonunun yapılması ve 
a)ni zamanda köy bütçele 
rine konacak fazla tahsisat 
la •daha hayvanat kanunu 
mucibince muslih boğa mu 
bayaaıı. 

5 - Katır yetlıtirmek 
için de her yıl on köy büt 
çelerine konl\cak tahsisatla 
on bat Kıbr11 merkep aygı 

- -----
Donanmamız Mayısta Kara~enizde ve A~denizde bir se
yıhıta çıtacaktu. Bunun için şimdiden hazuh~ yapıhyor 

Fransızlar, Suriyedeki 
mandaları bakımından böyle 
bir değiııkliğe razı olamaz
lardı. Sancaia tam bir istik· 
lal vermek, Fran11z mandası 
altında bulunan baıka mem
leketlere de bu yolda hürri· 

Donanmamızın mayıs ay tarafından ileri sürülmüt te· yet kazanmak arzusunu aıı 
anda biri Akdeniz ve diğeri klıfi tasvlpkar tekilde gör lıyabilirdi Bundan baıka, 
Karaden)zde olmak Qzere üımekteydi. Şarkın strateji bakımından 
iki ziyaret yapacağı yolun Almanlar Türkiye meha - ehemmiyetli bir nokta11nda 
da Ankarada ıayialar dolaı · ftlinde yaptıkları bir iskan· bulunan bir devlete, herhan· 
maktadır. dil neticesinde Türktyenin gi bir hücuma karıı kendi 

A k d b ı · l bu ziyaretten memnun ola n ara a u unan amıra kendisini müdafaya kadir 
rının celp ve mubayauı. Şükrü Okan ve diğer don cağını, ve bilmukabele Ya olamıyacağı cihetle, tam bir 

6 - Koyunlarımızı Me k • d~ kıam ke vuzun Almanyayı ziyereti 
anma er anı una · iıtiklil vermekte fayda ver -

riooıla§tırmak için dağlıç ndl aralarmda toplanarak temin edileceği cevabını al-
1 mııtır. icl bir maksada da hizmet Aygır depoıunun te ırkına mensup koyunların bir ziyafet vermiılerdır. 

"• · ı - - =:======I etmif olmayacaktı 
111

1 
•e aygu adedinin çoğal peyderpt: y ortadan kaldırı · Deniz erkanımızın Anka Ed 

llaaıı tarak kıvırcığa tahvili ve rada toplanmıı olması da bu en Fransızlar, Türk görüıüne 
k 

2 
- K11rağı fazla olan kıvırcık koyunların da saf 1ayiaların doğru olduğuna de yaklaımı§ olmak için Sanca -

aıalardan baılanmak üze· Alman merinos koçlarlle çi lil ıayılmaktadır. ~ ğın Milletler Cemiyetınin 
~· her yıl iki kazada aıım ftleıtırılerek ıuni tohum· Diğer tara<tan lnglllzce Cenu~i fransadan nereye murakabesi altında siyasi ve 

Eski kralın 
~ 

( vlenme ~azuhklan 
Londra, 6 (Radyo) - Sa

bık kral Diık de Vindsorun ha· 
lası kendisile görüımek üze 
re Avusturyaya hareket et · 
mtıtır-

Loodra, 6 (Radyo)-Dük 
de Vindsor ile madam Simp
ıon nisan ayında evlene· 
ceklerdir. 

Viyana. 6 (Radyo) Dük 
de Vindsor ile madam Simpso · 

nun lzdivaclarının tarihi ve 
nerede yapılacağı halasının 
buraya muvasalatından son 
ra anlaıılacaktır. 

-===~!.W~=-;ı:::==:.-

Adam i Mü~a~ale komitesi 
9 ~u~atta toplanacak .. 
~ondra, 6 (Radyo) __ 

Talı Ademi Müdahale Ko . 
miteslnin 9 Şubatta toplan· 
ma11 kararlaıtırılmııtır . 

Londra , 6 (Radyo) İtalya 
ile Portekizin ademi müda 
haleye ait cevapları henüz I Uraklarının teslıi ve bura lama yapmak ıuretile Me Niyuz gazetesinde ıu haberi 'd kültürel otonomiıinl kabul 

''da suni tohumlama rinosa çevrilmesi gibi vila okuduk: Dl 8C8ğİni Söylemedi etmiş'erdir . Bu ıurette Sanca· 
hpl)_, k h 1 1 h G h f A 1 h " . ~ " b 1 - -d • mevcut aygırlar · yet ayvan arının Isa ı ve eçen a ta, man a · Londra, 6 (Radyo) _ Eden ısın sıya11 munase et eri ve -

e:~ •••mi ıurette istifade hayvancılığın inkiıafına beı riciye nezareti erkanı Al· saat 11 de Fransanın cenu · gümriik tıleri Suriye devle - Has imeronun og~ lu 
gclmemlıtir. 

3 llleıı. yıllık çalışma proğramında man Hava nazırı General buna hareket etmlıtir. Ken· tine bağlı kalacaktır. Fakat V 
En d h d h k h 1 G alansiya, 6 <Radyo) f l eme itine a a a a ço e emmiyet veri - öringin Ankarayı ziyaret disi nereye gidecejini söyle dahilde tam btr istiklile sa. 1 

•ı a ehemmiyet verilerek ı mektedir etmesi hakkında Her Hitlcr mekt~n imtina ~tmlttlr. hip olan Sancakta Ras meronun oğlu buraya 
-==~~~~~~~~~==.::....:..:.~~--=~~=-==:........:..:=:!.:::.:.__~:.:z.._:::=..=!!~'9....lllıUUUL.lllL-L..aaJ~"'---~~~~~~~ 



SAYFA: 2 TORKDILI 7 

BÜTCESi • 
\/diye 1'tldıleli lY.17 yılı /ıufç< si ıi:ainde lrn:irlı klar 

yaµ ı ıl. 'a mlşgul . . 
/Jır l < g ı ı once ga:etelu. Y.W Mali yılu11n ilk altı 

ayrna yore ]() milyon lıraltk lulısisat fu:.lası görtinmek 
le oldugumı ya:.dılar. /fo na naz.aran yen( yılın lm/çesin
de geçen yıldan v2 milyon ile 36 milyon araswda bir 
f a:lalık /olımln edıllyor. 

Bu mali ve ekonomik va:.lyetimi::.in günden gıine sa
fjlamlaş/l[/ım gösteren canlı bir delildir. 

1924 · 192~ qıllarrna kadar llÇtk v ren l>ıilçcmizde 
1Y2n da masraf ile varidat <ıras11ıda bir denkleşme me 
ydana gdirilebllmişli Bu tarllıien sonrn im mııuaurıe 
ile birlikte memlel\elln her alandaki ilıliyaçhır1111 gide 
recek yapıcı bir bulçe leşkillne doüru yerinde adımlar 
atıldı. Nilıayel brıgün ıimillcrlnıizi11 en guzel şekilde ta
h ı kuk etmekle olduğunu g6rıiyom: 

2~8 milyon lirayı bulacak olan 937 
lam bir kalkrnma bulçesfdir 

938 bulçesi 

Halkçı Jmkumet/ml: yeni yılm bulçesirıde blllwssa 
~u n<;klalart göz. öntinde b11lu11d11rmaklad1r: 

1 Zirm kalkwmıya kombinalar . 
2 Köy kalkwması, Dalılllye l'ekfılelinln haztrladı-

ğı beş yıllık köy proğramımn ilk senesi 938 malf yılı 
olacaktır 

Kurulacak olan koy lmrolarrnrn masrafı da umı.mi 

bulç ye dahil edilecektir. 
3 u işlerine belediyelerin. malıalli idarcleri11 la 

hsisatznd il madô. '21 milyon lira sarf edilecek lir. 
G6rul ıyor ki: 1937 bulçesl memlekete yeni rrf ah yo

lları açacak oları tam blr kallunma bıılçtsi olacal<iır. .. 
Sevin Sel-flkan 

Gömülen 
~ocuğun kime ait olduğu 

henüz anlaşılmadt 
Büyükbostancı köyü ile 

Küçükbo~ancı köyü arasın · 

da yeni doğmu§ bir yavru 
nun çay kenarına gömüldü. 
ğünü ve çocuğun gömülü 
bulunduğu yerden vahşi 

hayvanlar tarafından çıka

rılarak parçalanıp yendiğini 

yazmı§tık. 

Çocuğun hastahanede ot· 
opslsi de yapılmıştı 

Yavrunun hangi kadına 

ait olduğu ve buraya do
ğduktan sonra niçin gömül 
düğü henüz anla§ılmamııtwr. 

Mücevherat çalan terzi 
istasyonda ~açt1. 

Edincfğln Yenice mahal 
lesinden terzi Sa ibin 
komıuıu Ahmet isimli biri
nin evine girerek konsolda 
bulunan tahminen bin lira 
değerin<leki mücevheratını 

çalarak kaçtığını ve lzmir
de yakalandığmı geçen giln 
yazmııtık 

Tarihten Fıkralar : 

lıyas paşımn katli 
• 'il d • 'f "1.1 Salp Bandırmaya gönde · 
ıngı ere entz Si 811 irini . rılmek üzere şehrimiz ıstas 

uenı'den arl'ır yor yonundan geçerken trenın 
J l i durmasından istifade ederek 

LondrR, 6 (Radyo) Yeni birdenbire vağondan atlıya 
rak kaçmııtır. 

Kaçan suçlu dün sabah 
yakalanarak Bandırmaya 

gönderli mittir . 

Domuz Avında 
AdamVur ldu 

Bir 

-
Bir avcmm çit lesinden çıkan kurşunlar diğer bir avcı

ya rastladı ve zavalhyı derhal öldürdü .. 
Edremit, 6 (Seyyar mu 

habirimizden) - Havranın 

Eymir köyü ihtiy r heyeti · 
nin t~rllp ettiği sürek avın 
da çok feci bir vaka ol-

mu,tur: 

Köylüler domuz vurmak 
üzere bir buçuk saat mesa
fede bulunan Büyükıapçı 
köyü deresindeki ormana 
kadar açılmıılardır Burada 1 

avcılar karııhldı o1arak do 
muzların geçeceği yerde ter 

tibat almışlardır. Biraz son 
ra beklentldlğj gibi domuz · 
lar geçmeğe başlamıılardır. 

Avcılar dt!rhal ateş etmiş 

lerdir. Fakat Ahmet oğlu 

Hüseyinln athğı çifteden çı 

kan mermi karşısındaki Ali 
oğlu ismatle tesadüf etmiş· 
tir. Zavallı adam derhal öl 
müşlür. 

Yakayı haber alan Müd
deiumumi ve jandarma tah 
kıkata baılamııtır - -

Bir Kadın 
ç,f te ile kazaen vurularak 

öl~ü . 

Posta 
Telgraf memuru olmak is

tiyenlerin imti~am 
Posla telgraf umum mü· 

dürlüğü tarafından açılan 

memurluk imtihanına şehri
mizden dördü erkek bıri kız 

Jeni Adam 
16 l inci sayısında Is mail 

Hakkının "Öldürmeyin ço 

cukları,. "Akıl için felaket
"Felıefenln tarihi,. ve Hay• 

tım., baılıklı yazıları Semtbt 
Uzun Ha sanın • BulgarlstaO 

da Faıizm Tehlikesi., "bir to· 
ki lap ressamı" etüdü çocukl• 

dil inkfıafı hakkında yaı•• 

"Y etitkinin dünyası" batlık~ 
yazı. Dr. lzzeddln Şadaoıll 
Serman nazerlyesi hakkınd• 
tetik, iç ve dıı sosyete, eko 
noml haberleri ve haftanı• 

düşünceleri vardır. Ehemrol 
yetle tavsiye ederiz. 

Aym Tarihi 
Her ay matbuat umu" 

müdürlüfü tarafından çıkl 

rılan bu aylık mecmuanıf 
muhteviyatı arasında aeçfl 

ayın siyasi. iktisadi ve k8' 
1 tür eahasmda bütün d OO 

yada yapılan hareketler ,,. 
nlı bir ıekilde mufaual,I 

Bfr gün önce Sındırgının 

Çorum nahfyesine bağlı Çık 
rıkçı köyünden Mustafa kı 

zı Güllü kocası Mehmet ile 
tarlalarında tütün kökü çı 

karmak ü.ıere köyden gün· 
de ik ıle tlntıce adındaki 

olmak üzere be§ orta mek· ve muntazaman neıredılrnit 
tep mezunu tıtirak et· 1 tir. Tavsiye olunur 

" bir kadını götürmüşlerdir. 

tta tıce bfr aralık tarlada bu · 
lunan kırm Lir çifteyi ka 
rııhrma a baş amıştır Çıfte 

bu sırad ate almıo ve za 
vallı göğsunden yaralanmııtır 

Hat.ce sonra ölmüştür 

miştfr imtihan bütün pos
ta telgraf merkezlerinde ol
duğu gibi ıehrimlz müdür 
lüğünde yapılmııtır Evrak 
tedkık edilmek üzere umum 
müdürlüğe gönaerilmftlir. 

Hukuk gazetesi. 
Dôrduncu !tfural devri ve

zir ı·e kumandanlarrndan 
olan flyas paşa lıukümetln 
zaaftndan lsllfade ederek Ça
pulçuluğww sorı lıadılİlle 

k ıdar çıkarmıştı. 

bir deniz ai ahları proğramı 
hazırlanmııtır. Buna nazaran 
35 tonJlfıtoluk zarhlı, 8 bin 
tonluk krovazör, bir çok 
deniz altı gemisi in§a edil
ecektır. 

-
Valimize ff ılkevinin' 

teşek~urü 

Onbeı günde bir İstanb..I 
da çıkmakta olan bu del' 
rli mecmuasının ıon ıaYı' 
da çok zengin bir müod• 
recatla çıkmııtır. İçinde "ol 
doğan çocuklar, inıaat ti 

hiplerinin meaulf yeti, sal~ 
hiyetli mahkeme ve umll.,. 
mallar. piımanhk navlu11o' 
hukuki mahiyeti ve netlcf' 
leri, Jüri meıelesi , mimaıl 
vaziyet ve mesuliyetf , 'ti 
ıura yidevlet kararına d•' 
notlar, Akdeniz hukulı" 
aıle rabıtaları dolayistle tf 
kibat yapılamıyan cürüoıl' 
Türk ceza kanununda t•~ 
vilat ve mevaddı muadd' 
lenin mukayese ve iı•~ 
hakkında notlar, Türk tedl 
yiz mahkemesi, tefsi' " 
ve kararlar., gibi çok &ıı1 
metli ve ilmi yazıla r v•~ 
Fiati ( 20 ) kurut olacı ı,ıı 
mecmuayi okurlarımıza tf 

Hu/.t.imele pek çok zarar 
l 1r lsas eden ilyas paşamn 
l ıı isyankar harekel/ne ar 
l k nilıayel oerilmesinl his 
eden merxe=. bu asi paşu 

uz.erine kuçu!< Alımd paşa 

il Çerkes IJ/ldver paşa be. 
raber hare kel etme/uf em . 
rinl aldılar. Bundan ha/le 
rdar edilen /!ya~ paşa /ıe· 
mc:ı ledarlkô.la başladı Hu 
tun emval ve t şııasım Ber. 
ama kalesrnt taşıllı . l' e 

yakın arından (/..,acirı ağa) 

yı kaled<. muhafız bıraka 
raf\ orı bin /\adar maiyelile 
Alaşelılre do{jrn yııriidıI. Al 
aşelılr önıinde yapılan mu 
lıarchede //yas paşa tara} ı 
bozuldu ue lJergama kalesi 
ne kaçlı. Kalenin zaptı zo 
rdu. Ahmet ve D/lavrr pa 
şular buıw arıladıklarwdan 
işi icıtltlı[/a bafiladtlar. Ar 
alarwda konuşmalar oldu 
flyas paşaya birçok hediye 
yondcrcr k gönlwm rıldılar 
\'e Padışa lı lan da şef aol dl 
llyecekleri11e dair sö: verdi 
ler Bıı sozltre inanan lly 
as puş ı podışalı lafl aj edile 
ce.c/tm 111111/ 11derek lsianbu 
fo yillıh r l 1aşaforrn geldi 
[juıl ışh 1 dord11nctı Jlural 
huzura yırmdaini emr<.lli 
Alı ıw l ./dışa iLl ilyus paşa 
padışallln yıınu.cı girerek 
ııer op p fermam bt hlediler. 
fJadişalı: 

/Jrt lcôjır Şum eyale 
lln v rdwı niçin mulıale{el 

edip gılmedin , dıye hiddet 
le bayırdı. llyas paşli : 

- /'(uitşalıım Jıa slu idim, 
onun için telılr 'ilim. Dedi. 
/fomrn 11:erine lıiddtil 'lrlan 
padlşu/ı: 

Bre mebw beni 11 me 

londra, 6 (N.adyo) - ln 
gilterenln Ankara Hava 
Ateşeliğine tayin edılen Enhos 
bugün hareket etmf tir. 

Kendisi lngilterenln ilk 
Türkiye Hava ateıesidır. 

Deniz grevi ni~ayete erdi. ı 
Sanfransllko, 5 (Radyo) 

- 98 gündenberi 
eden deniz grevı 

bulmuştur. 

ihtilafı hal için 

devam 
nıhayet 

bulunan 
anlaşma amele laraf ından 
büyük bir ekseriyetle kabul 
edilm11tir. 

Dünkü un ve zahire f iatlan 
UNLAR: 

Azami Asgari 
K. K. 

55 Handıman 960 950 

60 920 910 
70 

" 
860 850 

80 
" 

800 790 
ZAHiRE: 

Buğday 5,2:> 5 
Yerli Sert 5,25 5 
Yumuşak 5,75 5,50 

Hariç pıya dan gelen buğday 

Yumuşak 6,50 6,25 
Sert 7,75 7 
Mııı ı r 4. 50 4.375 
Arpa 5 4,50 

mlekelimt.· lcgallup edip cc 
dadı pacilcimin lahit kadimi 
olan Ha11lsa şelırlııi ıwmp 

gorl ve lıasan L clm~ldl lıu 
sla de5jii lelin, l>re ke. in ş11 
ka/lr/11 bcışım, der deme:. 
/ıemen lwztr duran bostan 
cilar lcoşlular ue kellesini 
uçurdular: 

Ka - Do 

Halkevind 
Keyif verici ve uyuşturu

cu m ddeler hakkında 
Konferans .. 

Akıam Halkevi salonun
da Doktor Raif Demiralp 

tarafında u Keyif Vericı ve 

uyuıturucu maddeler,. me\ 

zulu bir konferans veril-

mi§tır. Konferans bı:ıalamaz 

dan önce istiklal Martı din· 
leyiciler tarafından ve hep 

bir ağızdan söylenmiştir . 

Keyıf verici ve uyuıturu 

cu maddelerin vücutta yap· 

tığı tahribatın safhalarını 

birçok canh misallerle teba· 

rüz ettiren Raif Demirn pın 

konferansı 

ıle takıp 

derin bir alaka 

edilmiş ve çok 

alkıılanmııtır . 

Abdülhak Hamit 

Hal~evimize ıeşe~kür tel
orafl çe~ti 

Büyük şair Abdü lhak Ha 
mit Hall<evimlzin kendisine 

tahlııs etliği geceden mütehas 
sıs ola rak dün eve ıu te lgra 
fı çekerek t eşekkür etmiştir: 

Halkevı Başlrnnl ı ğına 

JJalıkesir 

i1tifatın1z çok teşekkür 

cdt>r ve s ı zlere de uzun 
ömür er ve saadetler dile· 
rim 

Abdülhnl< Hamit 

Yaştaki dört ı a~küm ser· 
best bnakıl~ı. 

Adliye Vekaletince J 8 ya 
ımdan küçük olan mahkum· 
larm ye§larını ikmal edinci
ye kadar hapishaneye kon 
mayıp serbest barakılmala rı 

hakkında bır kararname ha 
zır lanmı§ ve müddeiumumi 

liklere bıldirilmi tı . 

Bu kararnameye göre her 
tarafta olduğu gibi şehrimiz 

umumi hapishanesinde de 
18 yaıından küçük olan ve 
bu kararnameden istifade 
eden dört rnahküm çocuk 
serbest bırakılmıılardır. 

_.....,._._ 

Merinos üzerinde te~~ikler 
Vilayetimiz çevresinde me

rinos koyunları üzerinde ted· 

kiki erde bulunmak ve Ber · 
gama, Dikili civarında yarım 

kan merinos kuzularının sıh 
hi durumlarıle ılgılenmek 

üzere Bursadan gel en Garbi 
Anadolu zootekni müfeltiti 

ve merinos yetıştirme müf et 
lifi Hasan Fehmi İmre ile 

suni tohumlama mütelıaesısı 
Abdülluıdir G ökton tedkik 

lerini bitirerek Bursay rı dön · 

müılerdır . 

Bugün maç yapılmıyaca~ 
Bugün Susığırlılc ile İd 

manbirliğl arasında yapıla 

calc olan maç Su ığırlığın iş 

tirak etmemesinden dolayı 

yapılmıyacaktır 

Halkevimiz Kitapsarayına 
21 kitap armağan eden Sa 
yın llbay ve Parti başkanı 
mız Bay Ethem Aykuta 
teşekkürlerimizin iblağına 

sayın gazeterıinzin ta va&1utu 
rica olunur. 

Halkeul Başkanlı5/t 

Doğum 
Gönen Cumhuriyet müd 

deiumumisi Ahmet Yırcalı · 

nın bir erkek çocuğu dün 
• yaya ge l miştir. 

Yavruya uzun ömürler 
diler, ana ve babasını teb 
rik ederiz. 

Ustura ile 18 yaşmda~i ~ir 
genç diğer ~irini yaraladı 

Gönen, 6 (Hususi ) Bura 
da çarıı mahallesinden 18 

yaşlarında Şevket adındaki 

bir genç kalaycı Meh
medi, ustura ile yüzünün 
muhtelif yerlerinden yarala-
mışhr. Vaka mahaline yeti 
şen jandarma yaralıyı mua . 
yeneye sevketmfıtir . Yakala· 
nan Şevketin serhoı olduğu 
a nlaııl maktadır. 

[vine girerek eş~alanm 
~anştumışlar. 

Kara isa mahallesinden Na 
zıf oğlu Haklu poli e müra 
caat e derek gece evinde kım 

senin bulunmadığı bır sıra

da aoka k kapmnın mandalı 
açılmak sure•ile eve mechul 
birisinin girdlğinı, enalarırı 1 

karıştırdığını söylemııtir. Ev· 
dekı eşyalardan çalınan ol 

nıadığ' anlatıl mı ıtır 

siye ederiz. 

~ocuk 
Çocuk Esirgeme Kurl.I~ 

tarafından çıkarılmakta 0 

an bu ay ık mecmuasıı>ıf 
\19) ıncı sayısı zengın ııl' 
münderecatla çıkmııtır . 1' 
nde faideli birçok yaı•1' 
vardır. Fıalı h< ş kuruı ol• 

bu mecmua yi okuyucu 
.,, 

mıza bilhassa tavsiye eder'' 

Kayna~ 
Halkevimız tarafındarı ıf 

da bir çıkarılmakta o
1' 
JI 

Kaynağın 48 inci sayı•1 

çıktı Münderecalı ara•111d' 
mahalli mevzulardan yal 

Balya, Biğadıç ve Kala~ 
lar madenlerine ait del 

bır tetkik yazısı ile, '-' 
nalı şiir Ztyamn ha yatı 

kkında sathi bir yıı'I 

baıka fo\klora ail bit 

tetkık, tercüme ve tll 
muhtevidir. Tavsiye ed 

• 
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-' A s r~i A~d a m -
Büyük Hikaye - V - /hsan:Edip-
Hiç bir serbest kadının, diye tanıtac;aktı. Ve o gece 

evli veya baıka bir erkeğin karım balkonun lot ve se 
inhisarı altındaki kadın ka- rin karen 1 ıic içinde: lzmirin 
dar cazibesi yoktur. çok yıldızlı semasına karfı 

Nur gibi karımızı bırakıp yalnız ellerini öptürmekle 
komıunun üstü bulaıık ko lııkını mesut etti . 
kulu hızmetçitile sevfıme- Geceleyin Odada buluı 
mizdekl hikrr et de bu ... 

Avukat Hicran, bir bira 
daha yuvarladı Ve Cemıl 

Sena, hülyasının derinliğine 

bir parça daha gömüldü. 
- Hayata. kafesdeki pa

pajan gibi lstediiim kadar 
ay çlçeil yediriyordum. Ve 
para bilmez tükenmez bir 

kaynak gibi akıp duruyo. 

rdu. Hayatla endişeyi seve 
rim Bir kadınla iki ıı gör 
mek bır nevi ölümdür. Va 
kalar gibi sahnedeki şahıs
lar da değiomelidir. Onun iç 
in pek kabiltyethleri m(ht
esna, hiç bır kadını iki de -
fadan fazla böyle ince işle
rde kullanmadım. 

En parlak entrikalardan 
birini de, bir hafta evel iz· 
mirde çevirdik... Lüks ote
llerin birinde saat ondan so 
nra, dehıetli poker partilerı 
Çevriliyordu. Üç dört gün 
içinde etrafımda iyi bir 
•ükıe - yapmııtım. Herkes 
bent, genç karısile "Vakdns" 
lrıüddetini geçirmek için iz 
mire gelmiı yükıek bir me· 
mur biliyordu. Çok seyrek 
olarak s a l o na giriyor, 
Ye kumar masasına pek 
a2 birıe y bırakıyorum. İçle 
tinde günlerdenberi peylt di 
iitn, 2engin ve ıhtiyar bir 
müteahhit varJı Boyaomıı 
•açlarını dikkatle tarayan 
•lyah bıyıkları pomatlı, za
mpara bir herif .. Kadınlara 
karıı adeta eriyen bir hali 
Vardı Ara sıra, yanımdaki 
kadına bayılıp akan nazar 
larından: Onun nasıl sevda 
11 Yangınlı bir adam oldo
Aunu anlamı~hm . Herif mı· 
knatıslanmıı gibi bir türlü 
hnırnızdan ayrılmıyor, en 
küçük f ıraatlardan münue
bctıer yaratarak: Bana so
kulmak, benimle ehbap ol 
trıak lıtiyordu! 

llk gün'erde, ondaki hırsı 
Çoğa'tmak ıçln yüz vermiyor, 

ciddi duruyordum. Refikam 
hanım efendi de, sözde be 
nden gizli bunağın o karıı 
•ında limon tuzu gibi eriyip 
sulanma 'arına gülümsemiye 
çalıııyor, yaptığı kompilma 
nları sükünetle kabul ediyo 
rdu 

Birgün, yine bcndf'n giz 
l • 1• Otelin terasasında bulu~ 
tular ... Ve refıkam hanım 
efendi, herıf ın açıktan açığa 
Yaptığı, teklifleri bu sefer 
memnuniyetle kabul etti. 

Yalnız. benden yani ko 
C:f\SJndan: Çok koT"kuyordu . 
O kadar saf, o kadar tecı ü 
beılzdi ki: Dört sene.ik ev 
hlik hayatında, kocasından 
Klz.lı tanıdığı ilk erkek o, 
oluyordu. Bu alakaya kor 

kuıuz bir ıekıl verebilmek 
Ye dedı koduya mani olm 
-k için bir plan lu vıracak, 
iııkını, kocaama bir arkadaı 

tuğumuz zaman refikam ha 
mm efendiye sordum: 

İıler na11I?? . 
Kollarını sevinçle omuz. 

larıma sardı: 

Enf~s.. Yarın tulbah 
seni herife takdim edece 
ğim . 

Ertesi gün: Güya biz te · 

sadüfen otelin bahçesine çı · 
ktık!! 

Ve karımın i.ııkı yine te· 
sadüfen önümüzden geçer· 
ken: Bizi hafifçe selamladı. 
Ben sakfndım. Karım heye· 
canhdı: 

- Ooo. Dedi, tenıımaz

mmnız? .. Sana dün akıam 

kendılerind~n bahsetmltUm. 
"Liz.bon" a giderken bana, 
birkaç saatlık unutulmaz yol 
aı kadaılığı eden bay ... 

SONU VAR 

Sovyetlerde anneliğin ve 
çocuğun himayesi. 

1937 Devlet bütçesi an· 
nelığin ve çocuklarm him. 
a yesi fçin genlı tahsisat ka 
bul t:lmif bulunmaktadır. 

1936 yılının ortblarına 

doğru halkın umumi müna
kaıasına arzedıldıkt..-n sonra 
kabul edi en çocuk düıür· 
menin memnuiyeti hakkın 

daki kanun fohusalara ya· 

pılan maddi yardımın fu 
lalaıtırılması, devlet tara
fından çol< çocuklu aılelere 

verilecek tahsisat doğum ev· 
lerı çocuk bahçeleri ve yu· 
vaları tebekeslnin ıenıtleı· 
tlrilmesi keyfiyetleri, daha 
geçen sene normal bütçede 
gfüterilen tahsisattan gayri 
9 ı 7 milyon ruble munzam 
kredi alınmasını mecburi 

kılmıştı 

1936 senesinın yalnız son 
üç ayı zarfında çok çocuk 
lu annelere verilen tahsisat 
200 milvonu geçmiıtır. 

t'u sene Sovyetler Birliği 
dev et bütç~afne anneliğın 

ve çocukların himeyt>si içın 

aısğıdaki mebaliğ konmuı 
bulunmaktadır: 

Çocuk yuvalara inıe11 ve 
bunların idaresi için l, l 58 
milyon, doğum evleri ınıası 
ve bunların ıdaresı için 294 
milyon, doğum m< rkezleri 

için 32 mılyon. çocuk ba 
hçeleri inşası ve bunların 
idaresi için 1, 167 milyon, 
çok çocuklu anneler tahsi 

satı için 400 mıl von, Muh· 
telıf masraflar 122 milyon . 

Bu sur,.tle bu tedbirler 
h'in konulan tahsisat yekü 
nu 3 mılyer 173 mılyon ru · 

bleyl bulmaktadır. 
Dığer taraftan sosyal yar 

dım bütçesinde de doğum 
ve gebelık için 1 milyar 108 
milyon ruble tahsısat var 
dır. 

TORKDILI SAYFA: 3 

Akdeniz Ve lngiltere VilayetidaresiKanunu. 
Y/1Zl1N: Kenneth Edwards 

Mor11i11g ııosl gazelcsi11in 
Hadiseler biriblrini takip 

ettikçe Akdenize verilen eh
emrr iyet ve edilen dikkat 
artmaktadır Son ikt buçuk 
yıl için de Akdeniz halt kında 
o kadı r haber neşredildi ki 
bu denizin ta Nelson devri· 
nden Leri bu kadar ehem· 

miyel kazandığı görülmemff, 
üzerinde bu kadar fazla mü 

talaa yürütüldüğü ltitilme
mlılir, denilebilir. 

Bu mesele hakkın~" lec 
rübe sahihi olan bir takım 

insanlar, bu denızln her iki 
tarafından icabında İngiliz 
donanması tarafından ablu
ka edilebilir bır halde bu
lundurulması fikir ve '\ana 
atindedfrler. 

Diğer taraftan lngllfz dıı 
bakanı da bu denizin İngılfz· 
ler için bir can damarı ol 

doğunu söylemlftfr. 
Son yirmi sene içinde si 

lahlarm, bilhasa, hava fev· 
kalade tekamül etmesi va 

ziyeti değlotirmlılir 
Bunun üzerinde tere du 

mahal yoktur 
Nelson, & kdenizde bulu 

nan bir İngiliz harp gemial 
nin A vrupada en iyi mura 
hhu olduiunu söylemlttl· 
Bu söz, bugün için de doi 
ru olablHr Fakaf bizim tim 
di insan, para ve prestij ba
kımından birçok ıeyleri he 
saba katmamı.ı lazım gelm 

ektedir. ... 
-:.r:-

Akdeniz dar bir deniıdır, 
onun içln bunun sathında 

hiçbir nokta sah1 lden uzak 
olduğu için hava tehlıkesin 
den masun addedilem~z. 

fla va tehdit ve tehlikesi 
ntn hakiki ehemmiyetini bir 
h up tayin edebtllr ve bir 
harp esnasında da impara 
torluğun bütün stratejısiol 

değlftlrmeğe kalkarsak pek 
geç kalmıı oluruz Onun için 
timdıden tedbir ve karar 
almak lazımdır. Air taraf 
tan tayyareler ilerlerken bir 
taraftan da tayyarelere kar· 
şı müdaf ae tertibatı da ile 

rlemiftlr. 
Sulh zamanında yapılmıı 

olan bütün tecrübeler bu 
hakikatı teyit ve isbat elm 
ıtir Hu suretle hava leh 1· 

kesinin ) üzde yetmiş beı 
bertaraf edilmit oldutuna 
hükmedebllirız. Yalnız orta
da yüzde yirmi bl f tehlike 
baki kıılıyor. Hunun ehem 
mıy< t ve tesırl ne kadardır~ 
Mesele buradadır. 

Eğer biz Akdenizde her
hangi bir devletle harba gi 
riıecek olursak, o zaman fi 
lomuz bundan öncekı har 
pların yeniden daha fazla 
tehlikelere maruz kalacak· 
tardır. Fakat bunun böyle 
olabil mest için düımanın bü 
tün ha va ku vvetlerinl bizim 
Akdenizdeki donanmamıza 

ve deniz üs'erimize l<arşı çı

barması lazımdır. Bunu bö 
yle yapıt.bilirler ve yapacak 
olursa belkı ne muvak~at 
bir hareket Ahdeoizde İn 
giliıı prestıjıni az çok sarsa 
da bütün İngtliz imparator 

luğunu dıze gPtıremez 

Böyle bir tehlike takdi

rinde Lizım Akdenizden çe· 
kılıp uu denızi tamamiyle 
kapatmamız daha doğru ol 

maz mı? 

Deni: AJ11/ıarriri 

Ru suale birkeç sebep do 
lay11iyle verılecek cevap me 

nfi olacaktır. 
Akdeniz.de İngıliz donan 

ması bulunmıyacak olursa 
o zaman herhangi bir düş 

man Frar sıı ile timali Afrl 
ka arasındaki bütün muha 
bere ve muvasalayı kesebi

lır 

lngilJzlerle Fransızların ai· 
yasetleri dostane olduğuna 

:ve bir harp vukuunda iki 

memleket birlblrinc yardım 
edeceğine höre, böyle bir 
vaziyet yalnız mahalli bir 
tesir yapmakla kalmu; bü 
tün harp sahasına tesir eder. 
Akdenızde bir lngUiz dona 
nması bulunmıyacak olurtıa 
her hangi bir düıman hem 
M111ra, hem de Fılistine ko
layca taarruz edebilir. Son· 
ra hammadde memba ve 
yolları da dOımanın eline 
geçer ki bu suretle İngiliz 
doa"nmasınm ablokası tam 
mamiyle faydasız bir hale 
3e ,,. 

Mmrda ve filiıtınde böy 
le bır vaziyet bat gösterirse 
bunun Hındlıtanda ve bütOn 
Şarktcı..ki leıir ve aklıleri de 
tehlikeli olacaktır. Şu halde 

imparaaor'ufun yarııını teh· 
likeye koymllktaosa Akde 
ntzdeki tehlikeye katlanmak 
daha ehven olacaktır. 

Büyük Brıt n• aüın bugün 

yaotı r gibi, baılaca deniz 
kuvvetl,,rlnın yarasını Akde 

nfzde tutarak tehlikeye kor 

11 koymaıını kimıe teklif 
edemez 

fngıl z bahriyf'sinde tetkik 
edılen ha • ııllhlarmın yeni 
inkıtaflar yent yeni tedbir
ler alınmftıı ı zaTuri kılmıı
tır Rn y ni tedlıurler aaye
sinda lngiltere, harp 7 .UOO 
00) lngiliz lira11 deierlnde 
gemi ve 1500 aaker1e Akde 
nizı tutabilecek tir. 

Büyük harpta ıarkla bü 
tün ticeretimızi Afrlkanın 

cEnubundakt Ümit Burnu yo· 
lu ile yapmıotık Çünkü Al· 
man denizaltı gemileri Ak 
deniz yolunu ticaret filosu 
için tehlıkeli bir hale koy
muılardı. Fakat müttefik do· 
nanma11 daima Akdenizde 
hakimiyetini muhafaza et mit 
ve düımanın bu hareketi 
ancak tacize y ramışh. 

Şun• da söylemek gerek· 
tir ki Akdeniz, dünyada tay
yarelerın denlzaıtı gemıleri 

ni itlemcz bır hale koyabı · 
leceği biricık denızdar. 

Gelecek harplarda da ıa 
rkla yapılacak ticareti Ümit 
Burnu yolu ile yapmayı im 

kan içinde görebılıriz. Fakat 
böyle de olıa biz Akdeniz 
de abloka içinde bulunan de 
vletlerin Asya ve Afrikaya 
taarruz etmelerıne mani ol 
acak bir deniz kuvvetı bu 
lundurmalıyız. 

Bununla berebn ticaret 

yolun• Ümit Burnundan doı· 
aşmak, bugün de en son 
tedbir olarak mütalea edl 

lebilir. Çünkü bu da ticaret 
filomuzu ve petrol sarfıyatı 
mızı a akP dar eder Bu yol 
Süveyş l\anHlı yolunda çok 
uzundur. Gemilerın süratı 

zıyadesıyle a,tnıışlır. Fakat 

mesafenin uzunluğu gene ba
ki kalmııtır. Harp zamanın 

da deniz yolunuıı her mili' 

nunDeğişenMaddeleri 
Dahi iye Vekaleti, fek ve 

ilhak ve ad deılitlirme iııle· 
rinde itına edi ecek huausat 
hakkında vilayetlere mfihim 
bir tamim yapmı§lır Ehem· 
miyetlne bınaen bu tamimi 
aynen yazıyoruz: 

Yıla yleter lclaresl kanu
nunun bazı maddelerini de
ğlıtiren 3001 sayılı kanunun 
birinci maddesine göre ye 
niden kaza nahiye ve köy 
kurulması, kaza ve nahiye 
merkezlerinin değiıtırllmesl 
kaza ve nahiye ve köylerin 
fek ve ilhakı itlerinde yurt 
ve ulus menfaatine daha zi
yade isabetli hareket edılmiı 
olmasının temini için §imdi
ye kadar yapılmakta olan 
tahkikatla birlikle aıağıda 
yazılı hususların da nazara 
alınması raydalı görülmek 
tedlr. 

1 - Vilayet idare heyeti 
ve Vilayet Umumi Meclisi 
kararlarında: 

A) Kurulaca kaza, nahi· 
ye ve kö1 ile yapılacak me
rkf'z değlıtırme ve fek ve 
ilhak iılerJnde idari, ikUsa· 
di, içtimai, zirai durumlarla 
sair vaziyetler ayrı ayn tel· 
kik edilip bu durumlara da

yanılarak IOzum ve zaruret
ler: tebarüz eltirilecek ve 

müdellil esbabı mucibe ya
zılacaktır. 

B) Yeni teıkil olunacak 
kaza ve nahiyelere bailana 

yeni yeni tehlıkelerle dolu 

Sıt yıl malıdır. Bundan baıka, 
bugün elimizde bu uzun ti· 

caret yolundan hakkiyle Is 
Ufademlzl temin edecek ge 
miler de yoktur 

Bu yüzden uzun yoldaki 
za vlatJmız kısa yolda kinden 
pek f11zla olacaktır. ... 

~· 

Ortada birde petrol ve be
nzin meıelesl vardır ki bunu 
kafi miktarda bulamazsak o 
zaman deniz ve hava filo
muzla deniz nakliyat vası 

taları mızın çoğu felce uğ
rar. 

Iraktan Hayfaya gelen pe· 
trol boruları ıki sene evvel 
itlemeğe baılamııtır. 

Bu suretle petrol dubala· 
ranın Basrn körfezinden ge· 
çmlmesi küıfetı ortadan ka 
lkmıı• ır Bu suretle ek on o 
mlk istif alerde temin edıl 

miş, birçok masraflar orta 
dan kalkmııtar. Bu suretle 
Hayfa lngıltere ıçın büyük 
bir ehemmıyel kazanmıı Ak· 

~~~ticaret yolunun ehem· 
miyeti de bir kat daha art
mıştır. Bu petrolü gaz ge 
mılerıyle Ümıt Burnundan 
dolaflırmak suretiyle avni 
netıceyi elde etmek imkan· 
11z aşmııtar. 

Amerıkanın bitaraflık ka 
ounu mucibince bızim garp 
tan temin etmemize ımkan 
kalmamı§ oldwğundan harp 
zıunanmdıı şarktaki petrol 
yolunu da emnıyet altında 

bulundurmamıza lüzum ve 
ihtıyaç vardır. 

Uütün bunların letkıkin 
den aolaıılır ki Akdenız in 

gillere imparatorluğu için 
yalnız bir can damarı değil, 

her ne bahasına olursa ol 

sun elde tutulması lazım ge 

len bir bölge haline gelmiş 
tir 

cak köylerin merkez ittihaz 
edi ecek yerlere veya fek ve 
ilhak ltlerinde yeni bağla 
nacakları yerlere (şose. ara· 
ba yolu ve patika) dan ha
ngi >ol ile bağlı oldukları 
ve yol üzerinde kııın geçıt 
vermiyecek dağlar ve ıular 
olup olmadığı bildirl1ecek ve 
her köyün ve nahiyenin ye· 
ni merkeze gidecek yolu ve 
yollar üzerindeki sulardan 
geçecek köprüleri yoksa bu 
nokaanların fenni keıtflerl 

yaptırılıp ne suretle ve ne 
kadar zamanda yapılabllece· 
klerl ve keılfnam«· tutara I§ 

aret olunacaktır. 

C) Yeni kurulacak kaza 
ve nahiyele~le köylere ko
nulacak adların mevcut ka
za ve nahiye adlarJle iltıbas 
etmemesine dikkat edilecek
tir. 

2 - Birlncı maddedeki 
kararlardan baıka kaza ve 
nahiye kurulması, fek ve 
ilhak iılerlnde dörder nüıha 
köy eıaml cedvelt yapılacak 
ve altları vilayet mühür ve 
imzasile taıdik olunacalıstn. 
Bu cedvellerde de: 

A) Yeni kurulacak kaza 

ve nahiyeye verilmek lıte

nt>n veya bağlılıkları dellt · 
tlrilecek olan nahlyelertn ve 
köylerin adları, 

B) Halen baih bulunduk
ları yerler. 

C) Kadın ve erkek nnfuı 
miktarları. 

D) Halihazırda baih ol · 
dukları kazalar ve nabtye!lo 
lerle bağlanacak oldukları 

kazalar ve naialyelere ayrı 

ayrı mesafeleri 16tterilecek
tir 

3 - ikinci maddede 16-
ıterilen lcöy eaaml cedvelle· 
rine dörder nilıha da kroki 
eklenecektır. Bu krokilerde 
de: 

A) Yeni , teıkil oluna< ak 
kazalara veya nahiyelere ve 
rılmek istenen köy ve nahl
yelerle baihlıklan defltU 
rilecek olan nahiye ve.,.köy· 
lerin halen ba~h bulunduk
ları kaza ve nahiyel« r üze
rine kroki yapıhp bu kroki 

üstünde kurulmak istenen 
kaza ve nahiye hududu kır
mızı kalemle kalın çızgiler
lf' gösterilecek ve merkezi de 
kırmızı daire ile tesblt olu 
nacaktır. 

B) Krokiler mıkyash ola 
cak ve cılaetleri gösterilecek 
tir. Altları da tanzım eden 
mühendis veya fen memuru 
veyahut .. arltacı tarafından 

imza ve vilayet tarafından 
dl'l tasdik olunacaktı. 

C) Krokide mü la im dağ. 
lar ıle göller, nehir ve ırm· 
klar ve bunların üzerindeki 
köprüler, gösterilecek ve kö 
prüaü olmıyan sularda köp 

rü kurulması lazım gelen ye
rler işaretlendirileeektir. 

4 - Kaza, nahiye, köy 

kurulması ve lağvedilmesi 
veya bunların adlar1nm ve 
yahut kaza ve nahiye mer 

kezlerinin değiıtirllmesi ka 
za ve nahiye ve köylerin 

fel< ve ilhakı, köylerin bır
leştırilmesi ve ayrılması gibi 

Vilayetler İdaresı Kanunu 

nun bazı maddelerani tadil 

eden 300 l snyı 1 ı kanunun 
birjnci maddesıne göre ya 

\lütfen sayfayı çeviriniz) 



SAYFA 4 

İktisat Vekaletinden: 
Teşviki sanayi kanunundan istifa~e e~en 

1 

smaı 

müessese sahiplerine .. 
Teşviki sanayi kanunundan istifade etmekte olan sınai 

müesseselerin kanunun 30 uncu maddesi mucibince ver · 
mekle mükellef bulundukları 936 takvim yılı it cetvelle
rini bir istidaya rapten azami 937 Mart nihayetine kadar 
mahaJlin en büyük Mülkiye amirine vermeleri, aksi tak
tirde işbu ilan tahsi tebliğ makamına kaim olacağından, 
bu müddet zarfında it cetvellerini vermlyen müeaaeaelerin 
muafiyet rahsatnameleri sözü geçen kanunun 36 ıncı mad. 
desi mucibince istirdat edileceği ilan olunur. 1 l 

Vilayet daimi 
Encümeninden: 

Açık eksiltmiye konulan it Gömeç - Bürhaniye 
yolunun 1 ı s+ s10 - 1 ı 6+s2s ve 6 l 9+9o0 - 120+600 
üncü kilometreleri arasında 1955 metre tulündeki ıoaenın 
eaaıları tamiri itidir . 

Keılf bedeli (4663) lira (59) kuruı muvakkat temi 
nah (349) lira (76) kuruıtur. 

2 - Bu tıe alt ketifname ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıi . 
B - Fenni tartname 
C - Mukavele örnell 
D ~ Keıtf cet veli 
F - Nafia itleri şeraiti umumtyesi. 
İıtlyenler bu keılfname ve evrakı vilayet d11imi encü· 

men kaleminde görebilirler. 
3 - Ekılltme 1-Mart 937 tarihine raahyan pazartesi 

günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - lıteklilerin yukarda yazılı giln ve ıaatle muvak
kat teminatları mal111ndığına yatırd.klarıoa dair makbuz 
veya banka mektuplarlle vilayet daimi encümenine müra· 
caat etmeleri lazımdır 

5 - Eksiltmiye bu gibi itlerle uğraıdığına dair NafJa 
müdürlülünden laakal bir hafta evvel veıika alanlar gi · 
re bilir. 

6 - Muvakkat teminat mal1andığına yatırılır encüme · 
nde para ve tahvilat kabul edilmez 

Bia 
Mikrobun 
Keşfi .. 

İngiliz gazetelerinden The 

Peopl yazıyor: 

Faredeki zatürrie mikro · 

plarını öldürecek bir ilaç 

Vaşington milli sıhhat ens · 

titüıü doktorlarından Rozen· 

tal isimli biri tarafından ke 

ıf edil mittir. 

İnsanlar için bu ilaçtan 

fazla miktarda sftrf etmek la 

zım geldiğinden timdillk fa 

relerde tecrübe etmektedir 

ler. 
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DOKTOR! 
ır 

EKREM 
N A f l Z BAYSAN 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • 

!Jllmmım eler/, saç, 
ilrnak Jwslallklarilt 
her şekil firuıyl. belso
uklufill ve yumuşak 

karha Jıas/iıliklaruu id 1 
rar yolu darltklarull, 
adtml iki/darı tn son 

: usııllule tedavi eder. 
• • • Hastalarını hükümel 
: caddesinde numara 56 
• : da hergün saat on beı 
: ten sonra ka buleder. • 

'······················' 
Aldıkları neticenin müı· ı• · 1 9\ 

bet olduğu görülüyor. İlacın TÜRKDIL 1 
Pazarteıinden baıka her 

teknik adı . "Pamino Benzen gün çıkar Siyasal gazele . . 

Sulfuramid,, lir. Yıllığı: 800 Kuruı 

Doktor Rozental bu ilacı Altı Aylıjı:400 

keşfetmek için dört senedir Sayısı: 3 .. 

uğraııyordu. Bu güne kadar Günü geçmıı sayılar 25 
kuruıtur. 

300 farenin üzerinde tecrü 
ADRES: 

be etmiştir. Şimdi inıanlara 6ALIKESİR TÜRKDİL 
tatbıkf düıünulmektedir, • 6 

•·::;;;;;;;;--iiiiiiiMi;;;;;;;;o-----------~ 

pılacak bilcümle teşkilat, 
ad vt• merkez değiştirmesi 
işlerine ait kanuni muame 
leleri r. Umumi Meclislerden 
geçirılmelerı daha fay dalı 
görülmekte olduğundan bu 
gibi işlerin encümen karari · 
le ıktifasına dair vekaletten 
emir verilmedikçe mutlak 
suretle Umumi Mecllılerden 
geçirilmesinin usul ittihaz 
edılmesl ve vekaletçe kanu-

ni muamelelerinin yapılma 

ama emir verilmemiı olan 
teıkilat, ad ve merkez de 
ğiıtirme tekliflerinin de 1940 
yılında toptan yollanması la · 
zımdır. 

5 -- idari teıkilat ve de· 
vlet, ulus iıleri bakımından 

faydalı ve lüzumlu görülen 
yukardakl maddelerde yazılı 
huıuılara itina edilmeıfnl 

ehemmiyeti• rica derim. 

TÜRK.DiLi 

Vila.vef Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık ekıiltmiye konulan it Ayvalık-Gömeç yo · 
tunun ı+100 - G+SoO ve s+200 - s+300 - 9+ 700 
- 9+ 300 ıncı kilemetreleri ara11nda 3500 metre tulun 
deki ıosanın esasla tamiri işidir. 

Bedeli keıfi (9767) lira (56) kuruı muvakkat teminata 
(732) lira (56) kuruıtur. 

2 - Bu iıe ait ketifname ve evrak ıunlardır: 
A - Ekıiltme ıartnameıt. 

8 - Fenni ıartname 
C - Mukavele örneği. 
D - Keıtf cetveli. 
F - Nafin tılerf ıeraiti umumi yeti 
İıtiyenler bu keıtfname ve evrakı Vilayet Daimi En· 

cümen kaleminde görebJUrler. 
3 - Eksiltme l Mart-937 tarihine raıtlıyan pazarteıf 

günü aaat 15 de Vilayet Daimi Encümeninde yapılacak

tır . 

4 lıteklilerin yukarda yazılı gün ve saatte muvak-
kat teminatlarını malıandıjına yatırıldıklarına dair mak 
buz veya banka mektuplarlle Vilaytıt Daimi Encümr.nlne 
müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Eluiltmlye bu gibi itlerle ujraıtığına dair Na· 
fıa müdürlüğünden llakal bir hafta evvel veılka alanlar 
glrebihr. 

6 - Muvakkat teminat malıandıfına yatırılır. Encü
mende para ve tahvilat kabul edilemez. 
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Vilayet Daimi 

7 ŞUBAT g37 
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i ANKARA 1 
- 1 = 1 §Avukat Ekrem ARGUN Vei 
5 Şeriki Ziya SIDAL 1 = ~ 
: Tanınmış değerli avukatlardan. i 
5 dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı i 
: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyizi 
5 ve Devlet Şurasında murafaa kabul 1 
: ederler. ı = 1 : flDRES 1 
- 1 = ~ : ANKARA Sanayi cad- 1 
: desi ALI RlZA Apart- 1 = manı N U M A R A : 3 i 
~1111111111111111111111111111111111111111111 ..I 
'#~~~~~~~~~~~~;-. 

1 Har T acimenin En Büyük Dileği: 
Satış Sürümünü lrtt1rmıkt1r. 

~., A K A 'I" 

Encümeninden: ı 
Satışta Birinci Şart: 

"REKLAM,, DIR. 
1 - Açık Ekıiltmiye konulan iı İvrindi - Korucu yo· 

~ 
lunda sekiz adet menfezin lmalitı ıanaiyeıldir. Keılf be· 
deli (4867) lira ( 19) k~uı muvakkat teminatı (365) Ura 
(39) kuruıtur. 

2 - Bu ite aid keılfname ve evrak ıunlardır : 

A - Ekıiltme ıartnamesl 

B Fenni ıartname 
C - Keıif cetveli 
D - Mukavele örneil 
F - Nafia itleri ıeraitl umumiyeıi 
lıtiyenler bu keıffname ve evrakı vilayet daimi encü

men kaleminde görebilirler. 
3- Eksiltme 1 .Mart-937 tarihine raalıyan pazarteıi günü 

nal 15 de vilnyet daimi encümeninde yapılacaktır . 
4 - Ekıiltmeye girebilmek için bedeli keıfin yilzde 

7,5 kuruı olan (365) lira (39) kuruıluk muvakkat temina
tını mal aandıtına yatırdıklarına dair makbuz veya ban· 
ka mektuplarlle encümene milracaat etmek lizımdır . 

5 - Eksilmeye bu gibi itlerle uiraıdıfına dair Mafia 
müdürlüğQnden laakal bir hafta evvel veılka alanlar gire
bilir . 

6 Muvakkat teminat malaandıima yatırılır . Encü-
mende para ve tahvilat kabul olunmaz 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Açık t>ksiltmeye konulan iş Balıkeııir - Bandırma 

yolunun 39 - 40 inr.i kilometreleri arasında ve şosa kena
rında miidııfa ıhvarınm i şciliği bu iş keşif bedeli 2079 
lira 93 kuru mııvakkut teminatı 155 liradır. 

2 - Bu işe aid keşifname ve evrak şunlardır: 

A. - Eksiltme şartnamesi 
B - Fennt şurtnamc 
C - Keşi( cetveli 
O - Mukavele örneği 
E - Nııfia işleri şeraiti umumiyesi 
İstiyenler bu evrak ve keşifnameyi daimi encümen ka

leminde görebilir. 
3 - Eksiltme 18-şubat-937 tuihine raslıyan perşembe 

günü s·ınt 15 de vilayet daimi enciimeninde yapılacaktır. 
4 - İsteklılerin bu gibi işlerde uğra9dı~ına dair Nafia 

miidürlüğiinünden lilnkal bir hafta evvrl ehliyet fenniye 
vesi~ası nlmnları 11\zımdır. 

5 - istekliler yukarda üçüncü maddede yazılı gün ve 
saatinde muvakkat teminatlarını malsandığına yatırdıklarına 

llnir makbuz veya banka mektuplarile daimi encümene mü · 
rncnot et melidir. 

6 - Muvakkat tAminat malsanclığınn yatırılır Encü
menıh para ve t hvilı'l.t kabul edilmez. 
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1 
Satacağınız Malınızı 

Herhalde Reklam Ediniz. 1 Ve t,ıu R~k~Hınlarınızı 
1 ( TURKDILI) ne \f eriniz 

1 TORKDiLi 
1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 

Her Yerde Okunur . 

·~~~»1'~~~~~~~~ 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık ekııltmeye konulan it ameleı mükellefe için 
dairede mevcut bez numunuine göre alınacak yirmi çıt· 
dırdır. 

Çadırların ketif bedeli 560 lira muvakkat t~minatı 41 
lira yirmi kuruıtur . 

2 - bu ite ald evrak şunlardır: 
A Ekıiltme ıartnamesl 

8 - Fenni ıartname 
C - Mukavele örneği 
D - Nafıa itleri umumiyeıi 

İıUyenler bu evrakı ve numaneyi Balıkeıir daimi eıı 
cümen kaleminde iÖrebilirler. 

3 - Eksiltme 18 · Şubat · 937 tarihine raılıyan Per 
ıembe günü 11aat 15 de vilayet dal mi encümeninde vaPl1 

lacaktır. 

4 - İsteklilerJn yukarıda yazılı gün ve ıaatet mu vak 
kat teminatlarını malaandığına yatırdıklarına dair makbıt• 
veya banka mektuplariyle daimi encüm~ne müraeaatl•'1 

lazımdır. 

• 5 Muvakkat teminat malıandıfına yatarılır . EncO 
mende para ve tahvilat kabul edilmez 
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lyesi ve Haıyazmanı: Balıkesir ıaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 
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