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Korsanlann, Kontrol Başladıktan Sonraki Faaliyeti: 
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Akdenizde Yeni Bir 
• Tecavüz Hadisesi Oldu. • • • • • • • • 

----- ---- -
__ ::.......- --- ...:_:= - :- - - - ,:--__ 

Meç h u 1 Bir Denizaltı Bir lngiliz 
Tor p it o Muhribini Torpilledi .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Bu Hadise, /ngiltere Siyasi Mehafilinde Asa
biyet Uyandırdı. Şıddetli Kararlar Alına

cağı Zannediliyor. 
• • • 111 

• • • • 
londra, 5 (A.A ) Dün 

llbeh garbi Akdenlıde dev 
111e ıezen bir lnglliz tor 
~ 111uhribl bir denizaltı 

r······················~ 
! Filistin 5 • • 

! lüdaf ıi kimitisi Arap ! 
i •~oııııtlarinin yardımı- ~ 
1 m istedi i 
tı.aloodra, 5 (A.A.) - FHis 
tg de 111atbuata konulan san 
'"•ldırılmııtır 

gemisinin hiicumuna maruz 

kalmııtar . Torpil gemiye 

iıabet etmenıittir . 

Parlı , 5 (Radyo) - Ha 

vu Ajan11 bildiriyor: 

.. Santatotyo açıklarmda 

manavralar yapan yedi in· 

gilh torpidosu, anıızın ve 

birblrint takiben üç torpilin 

lnf ılakile karıılaımıtır 

İngiliz torpidoları, bunun 

üzerine derhal ateı açnııı 

lardır. 

Söylendiğine göre, meç 

bul tabtelbahlrler lngıl ız tor 

pldolarına ani bir hiicum 

yapmak blemiılerdır . 

Son haberler, l3azllık adın· 

te Pıltıttn müdafaıı, komi · 
~l - lnıllterenin Fılıatin 
...,!l~ıiı tedbirlerin fevkalade 
~~lni pıoteıto ederek daki İngiliz krovezörü de, 
~p lllemleketlerl hüküm- fspanyol sularında buna ben· 
, 1•rına müracaat eylemif 
~ M111r, Irak, Yemen, Hı 
~ lcrallarana yapı an bu 
p6~~~caatın birer ıuretlnt de 

zer bir hadheye maruz kal· 

mıı ve o da mukabil b r 
ateı açmııtar . Hu hldiseler 

~I d k 1 ı f k 1 d Londrada derin akııler yap L - D e 1 ngl iz ev a i e 
~it 1 I mıtbr. ' erine, ngl iz müıtem 
~lert nazaretlne ve Mıl lngillz Bahriye Lortluiu· 

'ttl ' Cemiyeti gene\ ıekre· nun bir teblli neıredeceği 
~ne g6ndermitUr. . bekleniyor 

8iğadıçtaki Esrare giz 
Cinayet Tahkik atı .. 

• ıırlıda bundan bir millet mel bir iskelet bu-
lunmuıtu. Bu cinayeti yapanlar ~ulun~u 

\ llıhdıçta haziran ayı için nun kimler larafandaıı ke· 
'-. btr tarlada orak bıçen · ıildiğini tahkike memur 
~ bır kadın iskeleti bul edilen ve faıılerini meydcı . 
'"tlardı. na koyan Savaıtepe nahiye 
~ kadın iskeletinin bir Müdürü Bilal Yalçınkaya , 'l il ktme alt olduiu an~ Yağcılar Müdürü Hüsnü He· 
-.,.._ 'nıamııta Nihayet bu- kimoğlu vilayet ve müddei· 
~ elbtıelerlnden Boınak umumılik tarafından bu et 
~tallce adında tanınmıı ka· na yetin de ta hkıkine memur 
\'tdan birinin olduiu ne oluumuılardır 
\ •hıe varılmıth Fakat ci · 
>ttı Bu iki eakl poltı komiıeri 
~ ta kimin veya kimle rin 
\''•tadan iılendlğl meyda· nahiye müdürleri yaptakları 

Çılc tahkıkat sonunda Boınak 
•rılamamııta it \) Hatfceyi ö dü rerek tarlaya 

\ ' er aldığımıza göre, götürenleri bu muıtur. 
it t,hkikat devam etmekte 
...... Bu cinayet le alakadar olan 
~, rnüddefumumilak itin 
.~ lar ıuçlanm itiraf etmiıler 
~enrneılne lüzum gör 
~(l, Bunun üzerine tah· dir. Adliyece tahkikat de-
~~ •1llyet ve müddei umu rinleıtırilmek tedir . 
~ Ce müıtereken derin Vaziyet tamamıle tenevvür 
~tllnıektedlr. ettikten sonr" bu cinayetle 

1
"• Yakın zamanda Bi alakası görülenleri ve vak"-

; ııauallim Nazıfin ilç 
1 .. larandakl çocuiu 

tarzını ayraca 

, Romanya 
1 ~ 

1 ilı yeni lhr ıcat ınlaımı-
mız imzılınd1. 

Ankara,5(A.A.) - Roman
ya ithalat rejimi tthalltcı 

memleketleri paralarım ku 
vvetli ve zaıf diye ikiye 
ayırıyor ve kuvvetli dö 
vlzi Sl\ydığı memleketlerden 
gelecek mallar için itha 
litc1 1ardan yüzde 36 nlıbe-

1 tınde bir prim alı yordu. 

Türkiye dövizi kuvvetli 
memleketler aratma kon• 
muıtur . Bu ıurelle reeml 
kurun 80 ley bir Türk liraıı 
primle beraber 110 ley edi· 
yor ve bu netice Romanya 
ya ihracatımız ve zaff dö· 
vizli m "mleketler arasına 

gi ren rakiplerimiz karııaın• 
da vaziyetimiz g'1çleıiyor• 
du Bu vazlye\e nlh~yet ver· 
mek için h6kdmetlmlzce 
yapalan teıebbüıler ıemere. 
ılnf vermlf bulunmaktadır 
lar. 

Halen Türk ltraaanm Ro · 
men mil li bank kurunu 
alııta 81, aatııta 85 leydir. 

Salahiyetli bankalardaki 
kurun ise alııta 84-5, satı· 
ıta 85 leydlr Yani eıkl 

resmi kuruna yakın bir 
kurun tee11üs etmııtir Bu 
vazly~tin · aıağı yukarı dur· 
muı olAn ihracatımızı yeni · 
den temin edecek, klering 

; tılerimizl de ko1 ayl 11 1hracağı 
ta bidir 

=·======·====! 

Bir tayyare yere düşlü 4 
kisi oldu 

Vıyana, 5 (Radyo) - Bir 
askeri tayyare kanatları ko· 
parak yere dütmüıtür 

Oöri kiti telef olmuıtur. 

Şehrimize gelen me~uslar 
Mebuıları'llrıdan B. Hay 

rettin Karan, 8 Doktor Va· 
ııf f omyürek, B Oıman Ni· 
yazı Burcu, B. Cemal Eıe 
ner Ankaradan ıehrlmlze 

gelmitlerdir 
Mebuslar; dün Kepıiide 

giderelc halkla görütmüıler 
ve akıam ıehrimlze dönmOı· 
lerdlr 

Asi lspan vanın Birinci Senei Devriyesinde -
Mussolini General F ran· 

koyu Tebrik Etti .. 
Ou_ça ~u munase~etle gönderdiği bir meUupta «Medeniyeti tahrip adan kuııılları 

~arşı. elde ettiği neticeden ~olayı» f ran~oyu takdirle kııııladı 
Salamanka, 5 ( A.A.) -

Dün akıam radyoda Gerie 
ral Frankonun {aıi) devlet 
reiıi oluıunun birinci yıldö 
nümQ miinaaebetiyle Muı· 

solini tarafından gönderilen 
telgraf okunmuıtur. Mu110-

I hnl General Frankoyu .. me· 
denlyetl tahrip eden kuv-

1 vetlere karıı elde ellirdtii 
1 

neticelerden dolayı" tebrak 
Te 4Frankiıt davuanın kaza· 
nalmaaı için temennder izhar 
etmektedir. 

2 İlkteırtnde verdlii ce· 
vapta General Franko, Muı 
solmlye teıekkOr etmekte 
ve Berlln seyahati eana11n 
da elde ettiği bQyük mu· 
vaffakıyetlnden dolayı ken 
disinl tebrik etmektedir. 

Londr•, 5 (A.A.) - lnıl 
ltz diplomasi mehafllinde 
elde edilen maldmata ıöre 
cumarteei günü Roma hilkii
metine tevdi edilmlı olan 
nota Niyon ıtUifnameıfnln 

d,lğer meselelere ve bılhaaaa 
fspanyo . meselesine de teı 
mıl edebileceği ümidltıi ha· 
ııl etmiı olduiu beyan edı l 

mek tedır. 
Nota, halyanıa yenıdcn 

gönOllü g&ndermlyeceilnl 
ve kendi menfaatine,,,olmak 
üzere Balearea adalarının 

ltasiinü defltmlyeceii sure
tinde._ vermit olduiu temi -

nallan. ma16mat kaydetmek
tedir. 

Nota, ecnebi.miidahaleaı · 

ne tamamiyle nihayet veril· 
meıl ve göniilliilerln geri al 
anması takdirinde vaziyette· 
ki ~erginliğin tamamiyle za· 
il olacağını beyan etmekte· 
dir. 

Nota, gönüllülerin ıerl 

alınması imkanı hasıl oldu 
ğu takdirde dlier meıelele· 
rl ve bilha11a muhariplik 
ııfatınan tanaomaıı meıele· 

ılne temaı etmek imkanı 

hasıl olacatını tllve etmek
tedir. 

Valinılya, 5 (A.A.) 
, ••••••••••••••••••••••• 9\ 

! Araplar ! 
• • : n c ı• : 

i Musul petrol ~orulıunı i 
i pat11ttll11 5 

Amman, 5 {Radyo) - Bır 
Arap çetesinin, Maverayı 

Şerıa hudutlarından geçen 
Muıul petrollarının borula 
nnı patlattıiı ve miteakl· 
ben ortadan kayboldufu ha· 
ber veriliyor. 

Berlın, 5 (A.A ) - Btr 
Alman gazetesi lnıtliz men. 
balarından aldıiı mal6mata 
atfen, Muıul petrol depoıu 
aa bir ıuıkaat yapıldılını 
yazmaktadır. 

Dün General Franko tayya
relerinin Valinıiya limanını 
bombardımanları netlceıla· 

de 27 kitl ölmoı ve 60 ki· 
fi yaralanmııtır. 22 Ev, iki 
ıinema, bir pazar yeri •e 
bir hal harap olmuıtur . 

Nihayet, nota, Londra ko· 
mlteılnde yapılacak mGza· 
kereden herhalde daha ıert 

ve daha mOe11ır .. olacak olan 
üç taraflı ıöriiıme daha 
dofru olacafını kaydetmek· 
te, yalnız bu ıörOıme neta
yicinln mezkQr komite tara. 
fandaa teyit ve tet •tk edll·w 
meıl lizımıeleceilnl, ili •e 
eylemektedir. 

ırak 
Hariciye ııziıi lnkıradı 

Ankara, 5 (A.A ) - Irak 
hariciye veziri Ek1ellnı T ev
f ik E11u•e1dl bu sabah An· 
karaya ıelmltttr. 

& 1 inci ordu kuıındaıı 
idaı adildi 

Londra, 5 (A.A.) - Şanı
ha y cepbeılndekt muharebe 
bugOn ııddellle devam et. 
mektedlr. 

61 lnct Çtn orduıu ku
mandanı general5"' Lifuyln " 
Cbenlre zayi etmiı olmak 
töhmetile idam edJlmltUr 

HükUmet Köylüye Nüfus Başına 
A ·r a z i T e m i n E d e c e k .. 

Suauz Olan ·Arazinin Sulanması, KöyliJye iyi 
Ve Hastalıksız Ttfhum Verilmesi, Süt İşinin 
Halli Başlıca Mühim işlerden Bulunmaktadır. 

Köylünün dileklerini din · 
lemek ve arzularını teıbit 

etmek üzere, dün ıehrimlzde 

b ir toplantı yapılmııtar. Orta 
Anadolunun en tipik iklim 
ve ekim huıuılyelini arze 
den Ankara, Çankırı ve 
E9kiıehirin mulıatelif lı öyle· 
rinden çağrılan altmıı ka • 
dar çiftçinin ltllrik ettıfl 

bu toplantıyı , Ziraat Vekili 
Şakir Kesebir Vek6letln 
köy mevzuu üzerindeki ga· 
yelerinl anlatan bir nutukla 
açmııtır. Devletin köy kal 
kınma itine verdl~i ehem· 
miyeti anlatan bu konuıma 
ıudur: 

" Arkadaılu. " 
. Vaktiyle köy 'erln ve köy
lftlerin halini araıtırmak, es 
ki idareleriu adeti değildi. 
O zaman köy ve köylG de· 

vergi ödiyen halk k11mı ' zımıelecekUr. 
f arzolunurdu. Bu it için, bu ıene ilk 

Cümhurlyet idaresi, her olarak Ankara. Eaki,ehlr, 
ıey gibi, bu yanlaı diiıünce- Çankarı vtliyetlerinde çah· 
leri de değlftirdi AtatOrkiin, tılmaia baılandı. Bın kadar 
köylümüziin ve köylerimizin k6y6 bu •uretle öirenmeie 
hali ve ihtiyacı ile ne ka · çahttak. Onların bütün tbtl· 
dar yakından alakadar ol. yaçlarını anlayacafımızı 16· 
duiunu hepiniz zaman za· rOyoruz. 
man görmiiııünüzdar. Cum Bu tetkikler bittikten IOD· 

huriyet hükumeti, köyliilerln ra, k6ylerln toprak vaziyeti, 
ayrı ayrı ihtiyaç ve ıtkiret· toprak ihtiyacı, ltletme •e 
lerini halletmeli kendi tef ıulama vaziyetleri, yetlttlre 
kılataoa eıash v•zlfe olarak bıldifl ve yetltllrebllecell 
vermiıtlr . mabıullerln neler olacafl, 

8ugüne kadar köylerin hayvanatın balı ve durumu . 
dert ve ıbtıyaçlarile fazla 8ug6n, bunlar hep•I birden 
me11ul olunmadı. Şimdi biz, hiikümetin tetkikine arndl
buna baılamak istiyoruz. lecek tekilde hazırlanacak 
Bunun için ilk olarak tıe ve bunlar, eıraılyle ve birer 
köyleri birer birer tanımak, birer ele alınarak çareleri 
onların bütün dert ve ıhti· bulunmağa çahıılacalhr. 
yaçlarmı yerinde araıtarmak Hepiniz ıiln 16rmD1. tec 
•• 6irenmekle ba,lamak il ( Sonu lclntl eaJfada ) 
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Yedek Ya suba 1 
Verilecek Maaş .. 

Yedek yarsuba~lann kıtada geçirdikleri mü~delçe ma
aştan ne şekilde 1erilecek? 

1 

Yedek yaraubaylar
d an memur olanlara kıtada 
aeçlrdikleri son altı aylık 

müddette verilecek maaı 

hakkında Bütçe ve Mali 
kontrol Umuın Müdürlüğü 

söıü ile Maliye Vekilliğ inden 

Muhaaebe müdürlüğüne ge
len 13218 · 39 - 65 sayılı 
27 7 · 1937 günlü yazısının 

örneği aıagıya çıkarılmııtır. ' 

ıtt.nlara gelince: Bunların fili 
askerlik hizmetlerini ifa etmek 
üzere kısa h izmetle silah al• 
tına celp ve da vetlertnde üc 
retli vazifelerine nıhayet ve· 
rlleceğinden ve kıtada nefer 
olarak kaldıklan zaman iie 
Yedek Subay Okulunda tah · 
sllde geçlrdikltri müddet za · 
rfında kendilerine 1108 sa· 
yılı Maat kanununun ~2 in 
el maddesi muclLince üçte 
bir nisbetınde ücret verilmi 
yeceğlnden ve bu sebeple 

ı Yaraubaylık rütbesini iktisap 
ettikleri ve bu rütbe ile kı 
tayA iltihak eyledıkleri tar· 

Türki e -
Japonya arasınd2 ki ticaret 

anlaşması imzalan~ı 
Türkiye tle Japonya ara· 

11nda ticari anfaıma 1937 
yıh 27 mayıs günü Ankara· 
da imu edilmııtır. 

Japonyaya baıhca ihraç 
ettijlmlz maddeleri afyon, 
tuz ve pam;k teı~dl etmek. 
tedir. Bunlardan baıka tıf • 
tik, zeytinyağı \'e tütün da 
hl ihraç edilmektedir. 

Fakat bu maddeler müh
im bir yekun tutmaktadır . 
Japonya 937 yılmda 413,012 
lirahk afyon, yedi yüz on 
iki bin 179 lırak pamuk, 
43,488 ltrahk tıftik, 38 bin 
lirahk ıark hal111 55,228 it · 
ralık zeytinyağı, t 1, 13 lira 
hk tütün ve slğara , 1 l, 163 
liralık palamut, 4 547 liralık 
kitre, 49.21 O liralık hurda 

2 - Gereğince •ı yapıl · 

maaı ve ~O 6 1936 tarihin 
den itibaren yapılıp ta bu 
yazının ıon fıkrası mucibin 
ce iı l ahı gereken muamelr: 
ler varsa tashih ıekli bildir · 
ilmek üzere bu muamelele
rin kimler hakkında ve ne 
tekilde yapılmıt olduğunun 
etraflıca blldirllmeıl ve mer• 
kezden bir emir ahnmadan 
tashlhata glriıllmemeai ta 
mlmen teblli olunur. 

ihde uhdelerinde ücretli bir 
vazife bulunmıyacağından, 
kendılerlne Yaraubaylık rüt 

I bakır, 126,334 liralık tuz, 
43, 1 l O liralık cıva ihraç ed· 
il mittir. beıile kıtada ıeçen son altı 

aylık müddet zarfında yal ' 
nız rütbeleri maaıınm Milli 
Müdafaa ~ütçeslndeo veril· 
meal ve bailı bulundukları 

daire veya müe11eaeler büt· 
çeıinden ayrıca bir ücret te 
diye edilmemesi lizımgeltr. 

1076 Sa1ıla kanun mucl· 
btnce Yedek Subay yetiftlr. 
mek üzere kısa hizmetle ıl · 
llh altına alınan memurlar. 
ın; Yedek Subay Okulundan 
çıktıkdan sonra Yaraubay 
rQtbeslle kıtada ifa eyledik· 
lerl hizmet, fili hizmet ha· 
r iclnde ve mezkur kanunun 3 
üncü maddesinin 7 inci f ık· 
ra11 mucibince Asteğmen 

rütbeılne terfıJerf için bir ta· 
lım devresi mahiyetinde ol 
duğundan, bunlara Yarsubay 
rütbesile kıtada geçirdikleri 
son altı ayhk müddet zarf· 
ında, 1108 sayılı Maaı Ka 
nununun 24 üncü maddesi 
ne istinaden rütbeleri maa 
ıının verilmesi ve rütbeleri 
nin muhassasatı yekQnu mül 

ki vazlf elerfnln muhassuatı 
yeldlnundan az olanlara da 
aradaki farkın mensup old 
ukları daire bütçeılnden tea . 
vlyesi iktiza edeceği 7-9 ıu 

bat 1933 tarıhli ve 66 sayı
la tahrtratı umumiye ile teb 
liğ edılmfıtl . 

Şukadar ki Maaı Kanunu· 
nun mezkur 24 üncü mad 
desı 20 6· l Y36 tarihinden it 

ibaren meriyet mevkllne gi 
ren 3041 sayılı kanun 1 1 e 
tadil edılmek aureti le sefer
berliğe haaredılmlı olduğun· 

dan, artık bu madde bük 
münüo hazarda fıli hizmet 
haricinde aılah altına alınıp 
yedek subaylar hakkında 

tatbikine imkan kalmamıı 

tır . 

Ancak maaı Kanununun 
25 inci maddesin in y i n e 
3041 sayıla konunla tedil ed
ilen yeni ıekline göre; kııa 
hfzmete tabi olarak silah 
a ltma alınanlardan maatlı 
asil memur olanlara Yedek 
.Subay okulundan çıkarak 

yaraubay rütbeslle kıtaya il 
tihakları tarihinden itibaren 
mensup oldukları dairelerde 
maaılannm tamam olarak 
verilmesi ve ıayet bu ma· 
aılar haiz oldukları rütbe 
maaılanndan az olduğu tak
dirde yalnız uadaki farkın 
Milli Müdafaa Veka1etı Büt 
çeıınıfen te&viye edilmesi ic · 

ap etmektedir. 
Mua ddel 25 inci maddede 

yazıla daire ve müe11eaeler. 
deki 6cretlt vazifelerde çalı· 

Ancak asteğmen rütbesini 
ihraz ederek terhiı edilmlı 

olan bir kimse 3041 sayılı 

kanunun 25 inci maddesinde 
yazılı daire ve müe11eıeler. 

de ücretle bir vazife aldığı 
ve bu vazıf e uhde&inde iken 
talim ve mımavra münase 
betile ıtlah altına celp edil· 
dlğl takdirde, 1108 sayılı 

maaı kanununun ( 3041 ıa

yıh kanunla muaddel ) 13 
üncü maddesi mucibince me· 
zun aayılarak menıup oldu · 
ğu daire veya müe11eıe ÜC· 

retlnin tamam olarak veril 
mesl ve oayd bu ücret hatz 
olduğu ~ütbe maaıından az 
lıe aradaki farkın da Millt 
Müdafaa Vekileti bütçesin 
den tesviye edilmesi ıktiza 

etmektedir. 
3041 Sayılı kanununun me 

rlyete airdiği 206·1936 ta· 
rihinden itibaren bu esasa 
muhalif olarak yapılmıı mu 
ameleler mevcud lıe islahını 

ve ılmdiden sonra da yuka 
rıda izah edilen ıekilde mu 
amele ifuını ve ııbu tahri 
ratı umumiyenin illtik o la · 
rak gönderılen •nüshalann· 
dan kaft mıktarının merkez 
ve mülhakat mal memurla · 
rına te\zlinl r ica erlerim 

Bununla beraber fabrika· 
larımızın yapaiı iıtihlakt Is· 
tihsale niabetle çok azdır. 
Yapılan bir heıaba göre fa· 
brikalarımız dört milyon ki· 

lo yapaiı itlemektedirler. 
Halbuki yirmt milyon ki· 

lo yapalı istihsal edilmekte 
dir. Y aloız yeni teıiı .. dilen 
Kamgam fabrikaıının sarfi· 
yah üç milyon kilo tahmin 
edilmektedir. M em le k e 
tlmlzde ince yünlü mensucat 
sanayii lhtıyacı için dört 
milyon ktlo ince, kumaı ve 
iplik imaline müsait yapaiı 

latıhaal edılmektedir Bu ih· 
tlyaç ileride on milyon kilo· 
ya kadar yükıeleceiinden 

vaziyet daha ziyade müıkt

leımektedir. lıte bunun için· 
dir ki yapağı vaziyetinin lı· 

lahana çalııılmı.ktadır. 

Şayam ~ayrıt ~ir tesadüfi 
Amerlkada Montreal · ıeh· 

rinde "Kanada Breıt kum· 
panya 11" ldarefıaslnden hır
sızlar 2700 dolar atırarak 
bir otomobille firar etmlt· 
terdir. Fakat motosiklet li bir 
polis otomobtlt takibe baıla 
mııtır . 

li1r11zlar motosikleti dur 
durmak için yol üzerine bir 
palto atmıılar ve motosiklet 
durmağa mecbur ka lmııtır. 

Poliı paltoyu tetlıik ederken 
iç c ebinde 2700 dolar, yani 
çalı~an parayı bulmuı ve 
bittabi takipten vazgeçmtı 
parayı yerine vermlıtir. 

Kaz kistanın Tabii Zenginlıği 
Kazakiltanda çalıımakta 

o!an muhtelıf ilmi heyetler, 
jeolojik tetkiklerine devam 
ederek verimli neticeler el· 
de eylemtıler ve Kazakis· 
tanda bir çok faydalı ma 
den damarlan keıfetmitlerclir . 

Cenubi Kazak iıtanda Ka . 
ra Tau dağ ıllsileılnio ~ima
)j ıarki kolları üzerinde, bu 
yaz, jeoloji heyeU, çok 
zengin ve mühim bir fosfo 
rlt damarı tesbıt eylernttler· 
dır . 

· Dezkazgan bakır maden· 
terinde yapılan tetkikler ne · 
tfceainde, bu mıntakada 

cevher ihtlyatının 3 buçuk 
milyon tondan fazla oldu 
ğu görülmüıtür Bu mmta· 
kada yakında bi\yük bir 
kombina yükselecek ve bu 
maden itli Y«'cel< tir. 

Kazakiıtanın btr çok yer 
lerlnde, mecmuu 100 mil. 
yon tonu geçen zeoaln de· 

ı mir madenleri bulunmuıtur. 
Karallk Pay civarındaki de 
mtrli kartz madeni, bunlar 
arasında en ziyade ehem 
mlyeti haiz bulunanıdır. Zı · 

ra bu civarda aynı zaman
da manganez de bulunmuı 
tur. 

Karaak·Paydan 120 kilo 
metre mesafede Ulda Tağu 
ıilılle•inln garp kısmında ve 
lıım mıntakftsında kalay ma· 
deni eri de keıfolunmuıtur. 

Karaganda mıntakasında 
iıe, Jeoloğlar, korund, wol 
fram ve kurıun damarl arı 

teıblt eylemiı bulunmakta 
dır. 

Bu mAdenlerin bir çoğu , 

henıen pek yakında tı 1 etıl 

meğe baılanacak ve gerek 
Kazakistan Cumhuriyetinin, 
aerekae Sovyetler Btrlllinln 
ekonomisine verimli tlaveler 
yapmaktan geri kalmayacak· 
tır. 

.. 
L 
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Barem 
·----

Kanunun~a değişiklik ya
pılacak 

lıtanbul, 5 ( Hususi ) -

Hükumet, barem kanunu· 
nu değiıtırmeğe karar ver · 
miı ve bu huıusu vilayet
lere de bildirmlttlr. 

Bu huıusta her vilayette 
memurlarm barem derece 
leri, vazif elerl, tahlil dere 
celerl, hizmet müddetleri 
tetkik edilmektedir. 

Hu hususta vilayetlere 
gönderilen tamimde ıöyle 

denilmektedir: 
·Teadül kanununun bazı 

maddelerinin tadil ve bu ka· 
nuna yeniden bazı maddeler 
eklenmesi için Maliye Ve 
kaletlnce hazırlanmıı olan 
kanun liylhasına baflana
cak kadro cetvellerinin ib · 
zarmda nazara itibara alın 

ması için icap eden bazı 

malumatın lıtıhıali zımnın· 

da Maliye Vekaleti biitçe 
ve mali kontrol umum mü· 
dür muavini Fevzi Maliye 
Vekaletince İstanbul vllaye 
tine göndermlıtir. Merbut 
cetvel mucibince istediği 

malumatın gönderilmesi,. 
Yeni ıektlde barem dere 

celerlnde 40 lira asli maaı 
t nn sonra maaf farklarının 
onar lira farkla olacağı, 

derecelerin on beıe lndirlle
ceil söylenmektedir. 

Yeni tayinler 
Öğretmen okulu katip ve 

hesap memuru Al ı Nazmi, 
Ayvahk ortaokul katip ve 
heıap memurluğuna ta yln 

edil mittir. * Doğum ve çocuk ba 
kımevl hemılrelliine Kızıl · 
ay ebe mektebi mezunla · 
randan Nesibe verilmiıtır. 

T banca 
ile ~ir yaralama va~ası 
Nerklı köyünden Yu•uf 

oğlu lorahim tle yf ne bu 
köyden İımail oğlu Yusuf 
yekdığerile kavga etmiıtlr. 

Kavga büyümüı, bir ara
lık İbrahim tabancasını çe· 
kerek Yuıufa &teı etmlıtir. 
Çıkan kurıunlar Yusufun 
ayağına isabet ederek yara 

lam1ıtır 
Suçlu yakalanmııtır. 

- ................. . 
Bir kömür 
Deposu ateş 
Aldı 

Şehir ılnema11 kar1111nda 
kt lıslz sokağında bulunan 
depodaki maden kömürleri-
nin yanmakta olduiu görül
mesi üzerine itfaiyeye ha · 
ber verilmlıtlr. Depodaki 
kömürler boıaltılmak ıure
tile tehlikenin önü alınmıı 
tar. 

Yapılan tahkikatta kömür
lerin havanın tealrıle kızıı
tığı ve ateı aldığı anlaııl
mııtır. 

Bu gibi maden kömür de
polanmn ıehtr içinde yapıl
masmın esasen hıfzı111hha ka· 
nununa göre de muvafık ol· 
ma~ığını yakın bir zaman· 
da tıaret etmtıtik Son ha
dise bu gibi depolarda her 
xaman vangan tehlikesi mev. 
cut o1duğunu göllermlıttr. 

Dolaylı l le ıehlr içindeki 
kömür depolarının dııarıya 

1 
nakledilmesinin ehemmiyeti 

1 

birkere daha açıklanmıı 

bulunuyor ---· ·Dört kız 
Kacırıldı , 

* Dursunbey dördQncü 
sınıf meteoroloji istasyonuna , 
1 O lira ücretle Raki ye ta· 

Bifadıcıo Aeğendlk kö 
yünden A bdu\lah oğlu Meh
met, ayni köyden Mehmet 
kızı 17 yaıluıodakl Fatma· 
yı; Ovaköyden Mehmet oi· 
lu lımail de Süleyman kızı 
16 yaılarındaki Naciyeyi; 
lvrlndintn Okçular köyün
den Hasan oğlu Recep 
Ômer kızı 15 yaılarındaki 
Hanifeyi; Korucu nahiyesi• 
nin Çobanlar köyünden Bay· 
ram bu nahiyeye bağh llı

catsa~ır köyünden Ali kızı 
15 yaılarındaki Fatmayı ka. 

yin olunmuı, ıehrimiz me 
teorolojl Hikmet Gülmenin 
maaıı da 30 Uraya çıkarıl· 

mııtır . 

Çanakkalenin Biga Sakar 
ya muallimi Necmiye, Ta · 
yıplar ötretmenlerinden Re 
fia, Hamdibey nahl yeıl mu · 
alllmi Süleyman Çetin, Öre· 
cik muallimi Ka11m Özden, 
Çalnr muallimi Adil Coıkun 
naklen vilayetimiz emrine 
verilmiılerdir. 

~üretmen tayinleri 
Lise riyaziye muallimliği 

ne Hayri Mutlu tayin edıl. 

mittir . 
Namıkkemal okulu öğret 

menl~rlnden Pakize Akçal ile 
Denizli 

0

İsmetpaıa okulu öl 
retmenlerlnden Rahmiye Gü 
lerln beca yltlerl yapılmııtır. 

Kilimleri ~im çal~ı? 
Yaicı lar nahiyesinin Dun· 

duracak köyünden Hasan 
otlu Ba yramm kilimleri ça· 
lınmııtır . Hırsızlığın kimin 
tarafından yaptldığı araıtı· 

rılmaktad1r. 

çırm11tır . 

Dört kızı kaçıranlar h uk · 
kında tahkikatta baı ' anmıı· 

tır. --=--.. ~.wrı====-
ı Şiddetle 
Aranan 
Zorbalar 
Kepıüdün Camlcedit ma 

halleılnden Adıl kızı l 5 yaı 
larındaki Melthanın yine bu 
mahalleden lımail oflu Oı 
man ve arkadaıları tarafm 
dan geceleyin evlerinin ka· 
pm kmlmak suretile zorla 
kaçırıldığını bir hafta. ~vvel 
yazmııtık . 

Şiddetle aranmakta olan 
kız ve ıuçlular aenüz 1::ulu. 
namamıılardır . 

Yakın bir zamanda zor · 
baların jandarmanın 

dtııecetı tüpbesizdır. 

eline 

Maden 
Araıtuıcılanna dair yenl 

bir karar 
iktisat Veklletl ıon za' 

mantarda f azlalaımıı ola" 
buıuıt maden araıtır111atarı 
dolayııiyle tlmdlye kad~~ 
tatbik edilmiyen bir ın• 
denin tatbikine baıla111ı1U'· 
Madenler nizamnaıneıiPiO 
26 mcı maddesinde buluPaO 
bu hükme göre maden ar•f 

Jıııı 
tırmas1 yapanlara ya 
yüz ton maden cevheri içill 

imrarfye müıaadeal verııe· 
cektlr. 

Bundan faz lası için, ce•: 
ur• 

herlerin, araıtırmanın zar I 
bir neticesi olarak fstıh•ll 

U,tı· 
edllmiı bulunduiunun 

lLJO' sat Vekaletince teıblt 0 

ması takdirinde ınırarlY" 
verilecektir 

•• 
Ancak Vekaletin 111ii•~kl 

deıiyle dahi bu mtktar 
bin tondan fazla ya çıkııı•Y 

it. 

caktır. 
detl 

lkttaat Veklletl, 111a bıJ 
araıtırması yapanlardan 

1 ""e maddenin tatbikinden e h· 
yüz tondan fazla ıatıı taıt , . .. 
hüdün~ girenlerin fena li' 
ziyete dütmemeleri içiPı ~e· 
kadarları l 5 gün içinde bir 
kllete m6racaatla böyle 01 
taahhüde girmlı o\~ukla~ş· 
i•bata davet etmiıtır. lell 

mafı bu taahhüt e~~oO 
miktar ne olursa olsun e· 

. e " tonuna kadar lmrar•Y 
l lfl r3 

rllecek, üst tarafı için 
rlye verilmlyecektır. 

Bursayı giden bisikletçilel 
gel~iler r 

1 111" 
Bursa blılkletçıleri 1 e t-lil< ' 

ıabaka ye pma k üzere ,,, 
_) 8LJ• 

met Çetinin tdarestnoe ık 
bt• 

saya giden ıehrimiZ b I· 
5• r 

letçılerlnden Seyfi, .,el 
d~P • Süleyman, Mehmet u I r 
b k•. 

mitlerdir. Bu müıa a 
1 iftır· da Seyf l ikinci ge rn 

Köy odasındı bir soygunc~~~' 
Biiadıca bağlı aeğeP ,w 

köy o 
köyünden Hasan ti 

ketıııl 
sında yatarken ce ııet· 

.1 se 
ceninden parası e jfl 

h' esll'I 
lerinin Çağtı na ıY ııı.ı 
Okuf köyünden Veli do"•"' 

(ıP I» 
Ali tarafından ça k lıt" 

Alı. y• a 
iddıa etmlıtlr . 

mııtır 

Bir ço~an diğer -biı ço~s· 
m yarala~ı f:f 

Çayırhtsar köyünd~aJ lb' 
ref çobam lbrahlrn ° 011ısıı 1 

rahim terzi Sabri ç .,,.. 
1 d ., 1 

Abdiyt varaladıi111 11 

kalanmııtır. 

Umumi evlerin birinde va}; 
Ue•f il 

Dumlupınar rnaha c:fe~ır 
Mehmet oğlu kah "e ,er· 

. O rnanıll , 
meni tamlrcısl s i e" 

rnolfl ... ı 
'.ıoı olarak bir 1.1 LOtflfe' 

1 
deki kadınlardan ık-fe 
ve Esmayı döğdill:a~•11sıı•f 
olunduğundan ya 

tır. 



6 BiRiNCi TEŞRiN ~:n 

HPkUmet Köylüye Nüfu aşına 
Arazi T min Edecek .. 

Susuz Olan Arazinin Sulanması, Köylüye iyi 
Ve Hastalıksız Tohum Verilmesi, Süt İşinin 
Halli Başlıca Mühim İşlerden Bulunmaktadır. 
(Baıtarafı birinci aayfada) 

rübeli kimıeleralnlz. Bu tı 
lerın kolay olmıyacağını 
takdir edeniniz. Zamana, 
bazan da fazla paraya, ni 

hayet çalııacak kola dalma 

ihtiyaç göıter~cek olan bü
tün bu tılerde ıabırh olma· 
la mecburuz. 

Şimdiye kadar bin köyü 

araıhrdık Bunlar arasında 

ancak ellı ·altmııını ele ala 
rak çalıımak kabil olacak
tır . 

Burad;a ilk tecrübe ıeneıl 
leçince bu 50 - 60 adedini 
600 ze hatta 1000 e çıkar
lnağa çalııa.cafız 

Memleketin hayali üzerjn 
de her ıene 500 1 OOU köy 

el'! alınır da davalar halle · 

dılirıe bu ıuretle 1 1 ıene 
içinde bütün köyleri birer 

birer e lden ıeçirmit ve mü· 

tnkün o 'an ihtiyaçları karıı-
1.tını •f olacağız 

Mese1i sizin mıntakalar1 
huı ele alınca görüyorum 

kı, bu köylerin bazıları top

tak azlığından bahseder: Es

••en köye "Yrılan hudud 
d•hllınde eki lebıl ı r yerler, 
ltıeralar muayyendir . Hazıla 

tındll ıuıuzluktan, bazısında 
b•hklaklardan, hazısında iç . 

ine suyunun olmamasından 
hu haller vukua gelmekte 
dır .. Bu, hem köyün ııhha 
lirıt bozuyor, hem de bt ıf a -

de hnkinını ortadan kaldı
tıyor Bazı köylerde içme 

•uyu yoktur veya yaz ayla 

' 1nda ıuıuz kalmaktadır. 

ıu vana onlardan fatifade 

ederek, yokıa kuru dereleri 
açtırıp gölekJer ya parak ve 

kuyu açarak sulamayı temi· 

ne çahtacağız Bu ıuretle 

nüfuı baıına birer dönüm 
lük ıulanabiltr arazi temin 

adeceğiz. Bu yerde ne ekt · 

lemiyec~ğini biz tayin ede· 
ceğiz . Bunu serbest b1rakır · 

sak bir ite yaramaz. Çünkü 

bu sahada: arpa , bu,\day 

ekmek iaterleue biz buna 

mani olacağız. Bizim me

mur ve tetkilatımız hu tı 

lerle uğraıııcakt ı r . 

3 Tohum meııeleslnt 
ele alacağız Görüyorum ki 

bu mıntakada ıürme hasta

lığı pek fazladır. Bazı yer 

lerde yüzde 50·70 derece · 

ılnde tahribah varmıı Yüz 
de 10·20 tahribat tse he 

men ekıeria i nde vardır Bu 

nun önüne geçilecek çare 

ler mevcuttur. Bunları illç 

lıyarak bu iti vapacağız . 
4 - Ankarads ıüt m~ıe 

leıtni daha muntazam h ir 
tekle sokmağa huırlnmyo 
ruz. lık h11 zı·l · ğa 4 · 5 yüz 
inekle baıhyacağız . Fakat, 

asıl maksat bu ineklerin ıü 

lü ile Ankaranın i htiyacını 

kartılamak değil. süt itlerin 

de köylüyü bu ite tP.tvlk et 
mektedır. 

Süt itinde iyi bakım eı:u 
tır . Bu, biraz da alıtkanhk 
itidir. Sütlerin toplu ıurette 

sevki lazımdır Müteferrik it, 
kar etmlyect'ği için iti teı 

kllitlandıracıı~ız Bunların 
yanında halli lazımgelen di

ler birçok itler de yer ala 
caktır. 

Mevzuunu köylümüzün 
içinde bulunduğu ttutla11n 

düzelttlmePI ve kalkınması 

için gerekli tedbirler teıkil 

et mittir. 
Bu arada bilhaua tohum 

ıslahına ehemmiyet verile 

rek her vi layetin dağ ve 

ova kıaımlarında iklim ıart· 
larına, kuraklık ve hastalı 

ğa dayanıklı tohumlar elde 

edıJmesi tecrübe ve islah 

hareketlerinin genitletilmeıl 

ve ' faaliyetin arthrılma11 iı

tenmittir. 
Köylere parasız fidan 

dağıtmak, bu mıntakalar 

için büyfik fidanlıklar ku 

rulması, bilhassa kavakların 

çotaltılması temennisinde 

bulunmuttur 
Z iraat aletleri bugünkü 

sallı ftatlar ının köylünün 

alıt imkanlarından yüksek 
o lma11 dolay11iyle daha ucuz 

1ahtın temini tıtenml~, tllmir 
atelyelerlnin bulundurulma11 

ve yedek puçllların kolay· 

laıtırılması temenni edllmtı 

Ur. 

Kövlünün kalkınma11 

itinde en eıas'ı, ıart olarak. 
kazancını arttırmak fçin ana 
istihsal ma,idesl olen bazı 

mmtakaların yegane mah 
sulü olan buğdayın Ziraat 
bankaıınca alıı f yatının 
yfik11t>ltilmesl a rzusu izhar 
edil miotlr . 

Y vla lnrda köylü serveti 

nin temeli olan hay vancılı 

iın daha genit hima~· e al 
tına alınması ve bu arada 

çiftçilere çalılıkların mene 

dilmcme 1, bu mıntak;\larda 

sayım vergisinde ucuzluk 

TORKDILI 

Fra sa da 
Beyaz ~adın ticareti yapan 
bir şebeke yakalandı 
1 ~ il e 28 arasında alh 

güzellik kraliçeti. Fran1anın 

Nıs ıehrinden Korsika ada 
sına kaçırılmaktaykt'n zabı · 

ta tarafından bf'!yaz kadın 

tacirlerinin elinden almmıf· 

tır . 

Korsikada bar itlelen Je 

an Starth lıimlt bir erkek 
ve Seuve iıimli bir kadın, 

" adam ayartıp kaçırt 

ma" suçuyla tevk if edılmiş 

lerdlr. 

Bir müddettenhert zabıta , 

Starthın barına •ık ilk ge 

len güzel kızlardan ıüpheye 
düterek bu adamın izini ta 
kip etmt kteydi 

Y ıtpılan tahkikat netlce
ıinde kızlardan bir çofunun 

Rivelera sahilJerlnde yapılan 

güzellik müsabakalarına 

namzet olarak girf'n ve ıon 
ra Konikada bir terzi sa lo 
nu için kendilerine manken 

lik teklif edtlen kızlar oldu 

ğu anlaıılmııtır. Bununla 

beraber. kızlar adAya gel 

dikleri zaman, ellerindeki 

mukavelenamelerin muteber 

olmadığı kendilerine ıövlen 

mekte ve barlarda çalıtma 
ğa mecbur edilmekteydıler. 

Birçoğu da sonrAdan hıırtce 
göndeıılmekteydi. 

Bırkaç gün evve l zahıta . 
Starthı eli kanda yakala · 
mak için bir tuzak kurmuı 

ve Rıviera~a bir gÜZoelhk 

müsabakası vapı l dığı sırada, 

hllkem arasına bir po1is ha 
ffyesl oturmuıtu . 

Pol ı s hafı yesi Starthın en 

güzel kız ı seçtlAlnl ve son 

rııdan bu kız l ardan &lh ta· 

nesine Madame Seuven mü 

e ssesesinda çalıırnak üzere 
ft teklif ettiğini öğrenmiştir. 

Nıhayet bundan üç gün 
evvel, Altı güzel kız , kendi 

!e rini angaje edenlerle bir· 

finlasa , her köyün ayrı 
derdı , toplu ve müıterek 
dertleri vardır. Hunlau gön
derdiğimiz heyetler imkan 
n· 1•betande tetkik eltiler. Bu 
'tada bır de sizleri bura)a 

d,\tet ettik. A11l e le aldığı 
lbıı Jaylcs mıntakasının ilk 

~ltça11 olmak üzere bu 

h6Ylerde alınııcak tedbirler 

Makıad ım bu itlerin nasıl 
yapılacağı hakkında fıkrini 
zl öğrenmektir Batka istek
leriniz varsa onları da dinli 

yeceğim ve çaresin i bulmak 
it!teyeceğim. 

liktt , Koraikaya gitmek üze· 
liye ücrf!tinin ucuzlatıln ası, 

re vapur iskeles inde buluı 

yaptırılma&1, hubub8lın nak 

•lckında ıızln ıahıi tecrü· 
beterin izi dinlemeyi faydalı 
ti>rdüm. 

1 
liepiniz kendı muhıt ve 

:huıde tecrübe sahibisiniz. 

1 u tecrübeler çok kıymet 
idir. ÇHtçilık bi lgi ve tec · 

~benın yeri olan bir ittir. 
llun için f ıkirleriniz hiz i 

'1tkalandınr. Hiç tereddüt 
~lıtı k edt-n mevzuumuz hak· 

ft~d, ıizlerden dinliyeceğlm 
t lrlerın ehemmiyetli oldu-
1 llllu dQıünerek fikirlerinizi 
'lıyeceğim . 

llt yapılacak işler 
n 

~ U mu.tak:llarda tik yap 

M 'lı dütündüğümüz itler 
)lece hülaıa edilebilir: 

c 1
1 - Köylerde biraz bağ 

1 •it ~ıl kurmak istiyorum. Ba. 

~, ''1 trı1ıın köyünde bağ 
~11'dıt Hitta ocaklarına çe· 

tn 
)' Ce ekıerlyetle bağcılak 

b,:11•tnıyor. Oralara biraz 
ıı, •e meyva ağacı yetlı· 
ı,\~ek imkanlarını vermek 

)oruz 
~ . 

"" - Köylerde nüf üı ba 
"~ l döniim ıu lanır arazi 
~ille çahıacafız. Bu 

lt arazide eler akar 

Bu toplantı, bazılarımız iç 

io zahmetli oldu. Kua zam 
an için uZl\klar~an gelmek 

faytlllh değil gibi gorunur. 

Halbuki bunlar , pek faydalı
d1r. ileride zaman zaıu n 

tekrarlamağa çalııacağız . 

Bu gö rüımelerden köy İf · 
lerinln baılangıcın1 kurmuı 
oluyoruz. Cun.huriyet hüku 
metı, bütün memleketi tanı

yacak ve ayrı ayrı her köyü 

bilecek, ona göre alacağı 

tedbirler daha l1t1betli ola

caktır . 

Hepinize ho§geldirı ı z de 

rfm. 
Birazdan yapacağımız top· 

lantıda nıütalea ve fikirleri 

ı&yrı ayrı veya toplu olarak 

kartılamağa hazmm . 

Kongrede çahşmslar 
Toplantının gayesini an

lat'»n bu konuımada n sonra, 
kongreye reiı olarak Eski· 

ıehlr mebuıu Emin Sadık 

seçllmiı ve Z traat Vekaleti 
müıtetfnhuı Tahsin Çotka, 

!\it Riza Ertem, ve idari 

müıteıarı Naki , umum mü 
dürler ve kombinalar kuru

mu azası huır olduğu hal 

de aörütmelere baılanmıı 
tır. 

makineler için n a'lot fi)a ı 

tının tenzili üzerinde göı üt 

meler olmuı, devletin köy lü 

menfaati i şin bütün çarele 

rıni gözönünde tuttuğubu 

meseleler hakkında a lınmak· 

ta o lan tedbirler kendilerine 
anla tılmııtır . 

Bugünkü toplantı Ziraat 

vekıllrnizin Türk köylüsünün 

kalkınması için a lacağı bü 

yük genit ve kökten tedbir 

lerin, tatbık kabi liyeti tatı 

mauna ne dereceye kadar 

ehemmiyet verildiğini anla

tan çok güzel bir misaldir. 

Hu toplantının Orman çift 

liği gibi asri bir tabiate kar · 

fı ıehrln en güzel parçala 

r ından birinin ifadesi olan 

bir mevk ıde olınaııı da ay · 

rıca bir hususiyet teıkil et 
mektedir. 

Celal Bayar ~ongrede 
Kongrenin sonunda, bat 

vekil vektlı Celil Bayar da 

gelerek, kon renin f aaliyrll 

hakkında malumat almıf 

ve hazır bulunan zlraatçi

lerle görütmüıtür . 
Kongre büyük bir sami 

mlyet havaııı iç inde r.ihaye 

te ermiı ve kongrede bu 

lunımlar neticeden memnun 

olarak ayrılmıılardır . 

mııf l ar ve kendilerini gözli 

yen polis derhal baıılun ve 

rf'rek Starth ile Scuvei ya

kalamıı. bu suretle iğfal 
edılen güzel Fransız kızlan 

nı, beyaz kadın tacirltrinın 

elinden kurtarmııhr . 

Bir ~öyün teşe~~ürü 
. Köyümüzün tapu işlerini 

pek kısa bir zaman içinde 
bitiren ve bize bu hurnsta 

büyük lr olaylık ve yardım 

lar gösteren kazamız tapu 
memuru Bedri Ôzkana kö· 

yümüz adına aç.ık tefekkür· 
lerimlzi ıunarız 

Daniıment köyü muhtarı 

Mehmet Ünal 

.. ız ....................... . ,. . . . 
: MUSTffFff N/VffZI : 

! İLR ! ·- . • • • • 
~ K 1\'"l,,A l\ i 
• • • • • • : Yüzde Yüz Realist, : • • : Tehi Ve Yerli : 
• • i Küçük Hikayeler : 
i Çıkıyor. i 
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SAYFA: 3 

Par i ücad fe,eri V 
V ugoslavya .. 

Bugünkü Mtr gazetesinde 
" Yugoılavya yol çatmğında 

bulunmaktadır ,, baıhkl ı bir 
baımakale vardır Bu yazı. 

Bulgar gözü ile Yugoslavya

ya b ir baluı olduğu için ay 

nen alıyoruz: 

5 Mayii 1935 mücadele
lerinde Gospodin Y eftiçe 

kartı galip gelenler arasın 
rla ıenelerdenberi devam ed· 

en görüımeler, n ihayet b ir 
anlatma ilf" neticelendi Bu-

günkü n ... t iceye varmak ç
ın geçtlme!ll icap eden yol , 

muhtelif ve müteaddit en 
gellerle dolu idı Bir yandan 

Or. Maçekle müteveffa Sv 
tozar Priblçevlç. köy dem· 
okrat kovalisyonu liderleri 

11fatl yle devletin federatif 
bir tarzda kuruluıu prenıi-
binden fedakarlıkta bulun · 
mıyor, diğer yandan Sırp· 

lar arHındakl aıağı partiz
anlık, f"'n çok faydayı ken 

diılne temin etmek maksa· 
dtvle uğraıan pıırttlerin eli 
nde h"d bir devreye glrmiı 
ve tamamlyle lnhtlal etmit 

bulunuyordu. 
Belgraddakl muhalefetle 

Zağreb arasında sürüp giden 

ıonıuz müzakerelerden eld~ 
edilen kannRt . mevcut, Snp 

partllertvle köy demokrat 
kovalisyonu ara11ında kuv 
vetli bir blok mf"vd11na ge 
1ebllecefl merkezinde c'eğ

ıldl Muhnltf partiler arasın 
daki müzftkerelerde mlıa · 
hade edilen atalet i!e yalnız 

Dr. M ılan StoyıHlinovlçln ri 
yaset Pltl~I Yugoılavya ra 

dikal beraberll~lnln Z aed 
nltza meydana gelmesine se 
bep olmaklll kalmadı. Faz· 
la olarek bu ıılvasi teşekkü · 

lüo, ümit ve tahminlerin fe 

vkinde bir hayata mazhar 
olmuında amil oldu Dok· 
tor Stoyadlnoviçin ellndekt 

en kuvvetli koz, muhalif 

partiler in bir proğrama ma 
lik bulunmadıkları ve bul-

unmıyacakları ve blnaena 
leyh, memleket tdareııinl el· 
ine alacak blr idare kombi 
nezonu yaratmak kablliye 

tinde olamıyacakları ciheti 

idl. 

Uzun m üddettenberl sa b 
ırs ı zlı k la beklenen ve bugün 
hemen bütün Yugoslavlur 

tarafından büyük heyecan 

larla karıılanan hadıse, ni 
ha yet ayın 15 ınci günü ta · 

hakkuk etmit bulunuyor. 
Sırp partileriyle Lüba Oa vi 
d oviçin demrkrat , Stanoev 
ıçin radı kal ve Yotza lvano 
vlçln çıftçl partiler i arasın 

da tam bir anlatma huıl 
olmut ve bu, yalnız bu par 

tılerin ıiyasi it beraberliği 

noktasına değil, köy dem 
okrat koallıyonıy le kardetçe 

anleımak esl\slarma da isti· 
nat ettirilmlttir. 

Bu kardetçe anlaıına ve 
kardeıçe çahıma iıe Hırvat 
meselesinin dürüst bir ıurel 
te halli demektir. ÇOnkü; 
Hırvat meselesi. Yugoslav 
yanın lnk iıafı, ıiyaııeten 

mevcut bu lunması ve muv 
affaklyetle yaıaması mese
leıidir. 

Teferrüatı henüz malum 

olnııyan bu anlatma bugün 
bütün Yugoılavyada der in 
bir sürur uyandırmıı bulun 

maktadır. Herkes pekala bi· 

liyor ki bu anlaıma . bugün 

genlı bir dem~krat kıt l cs ne 

dayanmakta ve blyük bir 

millet meclisinin teıisin e ma 
tuf bu lunmaktadır Sırp, Hı · 

rvat ve Slovenlerden müte· 

ıekkil olacak ola n ve içinde 

serbest müzakereler ye pı la 
cak bulunan bu büyük rnec. 

lie, Yugoslavyanın muvaffa . 

kiyetl ve d a h ili kuru l uıu 

için çahıacaktır . 
Yugoslavya yol çatırığm· 

da bulunmaktadır Yugos 
lavyayı tam ve emniyetli 
bir vahdede götürecek olan 

dahili po1et ıka hayatına bu 
veçheyi vermek cihetini ter · 

cih edip etmemek saatı çal 

mış bulunuyor . 

T u~af bir te sa~üf 
Peote civarında Dövon ka · 

sahasında bir bahçıvAn, he 

nüz on yaşında iken ve bun
dan yetmit ııene evel bir 

ağaç dıkmiot i r 

70 Senedenberi iyi bakı 
larak mükemmel su rette bü · 

yüven bu a ğaçta bir kaç 
gün evvel ıhtıyar bahçıvan 

asılı ol arak bulunmuıtur. 

Yapılan ta.hk ı katta bu 

ı htiyar ı dütmanlarından iki 
kiılnin kf'ndl yetiştirdiği ağ
aca a11tığı a nlaşılmıştır 

Ne garip tesa düf; a dam -

cağız kendısinln ası l maBı 
mukadder ağaca ta m yetmı § 

sene emek vermlıt l r . 

Yüksekten resim çekmenin 
1 

çaresı 
Amerikada o lan 

bir hadise: 

garip 

Yükseklere çıkıp resim 
nlmalc fstiyen bir fot oğraf 
meraklısı bunun için dahi-

yane (! ) bir fik ir bulu) or : 

Evvela uz.un b ir ip alı yor. 
Beline ıarıyor . B ır ucunu 

da yere bağlıyor . Sonra eli 
ne fotoğraf makinesini a lı 
yor ve sırtına 17 tane kü 
çük ba1on lıağlıyor. 

Balonların yukarı yüksel 

meal ile, adam yerden ka l 
kıyor ve havalanıyor . İpin 
müsaade etliğ i n lsbette 

yukıelecek ve oradan resim· 
lerlnl a larak yerdekiler ipi 
çektiği zaman aşağıya ine
cektir 

Fakat bu sırada ip bir 
d enblr,. kopuyor ve fotoğ 
raflı adam gök yüzünd e r ü 

temadiyen y ü kselme[!e bat· 
lı)·or. Felaketı anlayınca ne 
yapacağını t" ıırı y or ve ehn 
dekl fotoğraf makinesin i 

aıağı atıyor 

Bunun üz.erine, hafifleyin· 

ce daha fazla yükseliyo r . 
Yerdekiler de hadtıeyı g ör · 

mütler ve telaşa düomüş 
lerdir. Otomobillere bini 
yorlar ve gökyüzünde uçan 
a damı yerden tftkıbe baıh 
yorlar . 

Fotoğraflı oda m böyle bir 

müddet ' yüksele yükse le 
uçuyor ve köyden köye gi 

diyor . Nihayet üzerinde bu· 

lunduğu köyün ahalısinden 
a lullı birisi çıkıyor , tüfeğini 

kaptığl gibi balonlara doğru 
ateı ediyor. 

lyi bir tesadüf eseri ola 

rak, kurtunlar adama gel 
miyor . ya l nız balonlardan 

bir kaçını p tlat ıyor . Bunun 

üzerine balonlerln uçan 
adam da vavaı yavaı alçal 

mağa baılıyor ve bir koru 

lukta ağaçların üzerine lnt · 

1or. 



SAYFA: 4 

Rahat 
Yaşamanın 
Yolu 
PcuMının büyük kısmım 

Amerıkanıo borsasında kay · 
betmtı olan sabık Amerika· 
lı Luigi Ferrand , hayata 
hemen hemen ilk nhldığı, 
yerden tekrar baılamış, Nev· 
yorkta bir lokantaya baı · 
garson olmuıtur. 

Bir 
Çocuğun 
Haftalığı 

Hollivudda Şirley Kamil 
kadar maruf ve meıhur bir 
sinema yıldızı , on iki yaıın· 
da bir çocuk vardır Bu ço
cuğun adı Fredi Bartoleml 
dir ve haftada 25000 dolar 
ücret almaktadır 

TORKDILl 

--- .. ı t 

!Sü rüKay ar-Ahm 
: Saraçoğl • • I~ 

Çiviciler ara&lasandakl 17 nurnerelı dü~ &cimın121 

ayni sırada 14 . 15 numaralı dülddirıa rıald ett ı l<. 

ller t iirlü in~ aatın hü l ü ıı malzrn ı elt-ıri bil-• f ha~sa kPrt ste, zit'aal ~ılôıhır ı. dt nıil', (}inıPı ı -
f to, hırdavat, lı(lı' dıc.ttta ı-u lıonılnl'l, oduıı 
f 
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Luiği, be parasızken , mil 
yoolara sahip olmuştu Şim. 
di yine bet parasız kalmıı 
bulunuyor. 

Son za mantarda ıincma 
ş 1rketi bu haftalığı fazla gö 
rmüı faktıt Ferdı buna razı 
olmamııtır . 

~frket bunun üzerine Doğ 
lıu Skot isminde bir çocuğa 

• ve maden köıniil'ii sohnlarmın ~~rşitl(>J'i nıa-
f ğazaıuıida huhıı ı ur. • ,. Gerek topfc·n ve gerekse parakente 

• if 
t • • • 

.,.., 1 
Bundan tam otuz iki ıe . 

ne evvel, Nevyorka mete
liksiz gelmiı, gece gündüz 
garsonluk ıuretiyle haf tada 
on lira kadar bir para tem 

inine muvaffak olmuıtur. 

Fredınin rollerini sadece 600 
dolar haftalıkla yapmııtır. 

Mamafi Fredi 40 hafta 
için diğer bir flrketle 80 

f surett!e tatış yapJ/ır ve bütün inşaat iş/e
ı ri taahhüt olunur. /;iatlanmız ehvendir. 

ı it Türkiye plyaeaıında y?ksek mevk~ kazanmıı olan ;I 

~ dünyırnın en meıhur [ [ ıll M ROT ) Kalbur fabrf· ı . - -- •• 
·---~~~~----~~---!" --~---

b•n dolara bir mukavele ak· •••••••••• ••• ••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8onra kendı batına bir 

lokanta açmıı ve bunun adı· 
na " Karakedi ,, koymuıtur. 
"Kara kedi,. lokanta.ı k11a 
bir zaman içinde meıhur 
olmuıtur 

delmiştir. Bu ücret Ameri · •• E v K •t 
ka Cumhurreııtntn nldıKat t: z m e e 1 r m a :t 
paradan çoktur ! it r······················ .. ı= M t .. .. =• ! TÜRKDILI !•i 0 0 r lJ.. !~ 

: Pazartealnden baılta her : t: :, 

Sonradan boua oyunları · 
na dalan Lufgf bir müddet 
kazanmııken, J 929 senesi 
buhranında birçok milyoner· 
ler gibi o daLkaybetti. Elin· 
de kalan paracıklarla btr 
çiftlik alabtlmiıse de bu da 
kendisine bir ıey temin et
memfı, neticede sabık mfl 
yoner ilk ııine dönmek za· 
ruretini duymuıtur. 

: gün çıkar . Styaıal gazete .. : •! Palamut, bulgur ve tuz kırması, arpa it 
i Yıllığı: 800 Kuruı i :: ezmesi, mıs!T kırması, öze, fi bakla, bur· :t 
: Altı Ayhfı:400 ! •! çak, çavdar kırm_ala:ını son sistem ola- ·il 
• Sayısı: 3 " : !: rak meydana gelırmış oldu,qum afatlar va· :t 
• Günü geçmi~ sayılar 25 • •• •Pı. 
: kuruıtur. : t: sJfasile en seri ve en temiz olarak kırma- :: 
• • •• •• i ADRES: : •= yi ve ezmeyi ehven !iatla taahhüt ey/erim. :t 
:BALIKESiR TÜRKDILI : ·= AURES: :t 
._••••••••••••••••••••••~ti Deve~ LoncastCaddesi !• 

yor. Ve kendisi hayatından f: 1 
•• •• • ' • :• 

gayet memnundur. t: Motorcu lsmaıl :• 
1 il · Th P l •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • •• •• •• •• •• •• •• .t ng ızce e eop e geı ••WWSWWW ••• W ••• www www 

Garıonlukton ite baılayıp, 
mllyonlar .. kazandıktan sonra 
her şeyi kaybedip yine gar· 
sonluğa dönen bir adRm .. . 
Fazla olarak IJu sefer, baı
garsonluğa seçilmit bulunu -

zetesinin Nevyork muhabiri· 
ne demlıtlr ki: 

.. Bir insan rahatça yaııya 

bilip bir tıle de meuıul ola
bildikten sonra~da ha ne •• · 
ter? ,, 

aka • 
• 

1 - Pazarlaia konan it: Balıkeılr ve mer kn &c öylerfn 
de (44}, Dursunbey kazasında (15), Sındırgıda (25), Bal
yadn l 15) ki cemen (99) göçmen hanesi kerpiçten yapıl · 
mak §artile ve anahtar teslıml olup muhammen bedeli 
beheri,.aı(475) lira (62) kuruıtur. 

2 Bu ııe aft dosya muhteviyatı ıunlardır: 
A - Pazarlık ıartneımesi 
B Mukavele projesi 
C Umumi ıartname 
E Fenni ve hususi ıartnam~ 
f - Keıif cetveli 

lıttyenlu bu şartname ve ketif dosyasını Balıkeslrde 
lakin Müdiirlüğimde görebihrler. 

3 - Pazarlık 13 10·937 tarihine müsadif Çarıamba 
günü lskilD Müdürjyetinde müteıekldl komiıyon huzurun 
da yap~lacaktır. 

4 - Pazarlağı müteakip ihale bedeli .üzerinden yüzde 
15 teminatı kati ye alınacaktır . 

5 - Pazarlığa girebilmek için talibin bu itleri baıa· 
rabileceğlne dair nafıa datreıtnden alacalı veslkayi ibraz 
etmesi mecburidir. 

•• Soma Li yi 
DEPOZiTE 

omuru 
LERI 

flvni Sağ/Jkçı - flhmet Seymen 

Balıkesir AskeriSatın 
Alma Konıisyonundun: 

Kütahyada yaptmlacak 6 adet askeri binaya talip çık 
madığından bir ay müddetle pazarlığa konulmuıtur. Pa 
zarlık 13·10·937 çarıamba günü saat 15 dedir. Muham 
men bedelleri ( 10430) lira (82) kuruı, ilk teminatları 782 
lira 32 kuruıtur. isteklilerin ıartnameılnl görmek üzere 
her gün ve eksiltmeye lttirak edeceklerinden de vakti muay · 
yeninde Kor satın alma komfıyonu baıkanhğına müraca 
ları . 4 1 414 

Oeft rdarlık an: 
Manyas gölünün üç senelik saydlyeslne 

temdit müddetleri için talip ç•kmadıfından 
hinden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla 
rasın" karar verildiği ilin olunur. 

müzayede ve 
11 9·937 tart· 
ihaleıinln ic 

4 - 1 - 410 4 - 4 - 423 

~----------------------=--~--~--~-----------~--~~------

Ormanın 

İsmi 
Arttırmaya çıkarılan 

partilerin 

Adet 

Su kurusu ciüdüklü 72 

Beherinin mik 
tarı kental 

IOO 

Al• ölen dereıi 
Arttırma günü 

56 100 

19 - 10 - 937 Su korusu 
20 lO • 937 Alı ölen deresi 

aş 

Mecmuu 
kental 

7200 

5600 

• 
1 

o ..... d n: ıg 
Cinsi Beher kentalin 

muhammen be· 

deli 

Lira Kuruı 

Kuru enkaz o 8 
meşe odunu 

.. il .... o 8 

l Balıkeıir vilayetinin merke ı; kazası Konakpınar na hiyesi dahilindeki Su koruıu 
ve düdüklü ormanından 7200 kentai kuru meıe odunu yüzer kentellik 72 partide 

Ali ölen deresi ormanında mevcut 56( O kental kuru meşe odunu yüzer ken~allik 
56 partide orman kanununun 18 inci maddesinde yazılı Ormana civar ve dahıl köylü 
ler arasında ve hizalarında gösterilen günlerde lıer parti_ ayrı tıahıslara !hale edilmek 
üzere açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 Beher kentalin muhammen bedeli 8 kuruıtur. 
3 Muvakkat teminat her parti için 60 kuruştur . 

4 Şartname ve mukavelename suretleri orman müdürı}ellnde görülebilir' 

4 - 1 441 

Banduma asliye Hu~uk 
~a~imliöinden: 

Bandırmanın Oebleki kö 
yünden İımail kızı ve Meh 

met karısı Emine tarafından 

Bilecik - Söğüt nahiyesinde 
20 No: evde mukim Meh . 

met aleyhinde açılan bo 

sanma davasının icra kıh · 

nan muhakemeıi neticesinde 
müddeialeyh Mehmedln 

ikametgahmm meçhuliyeti · 

ne mebni keyf iyetln gazete 

ile ilanına mahkemece l<a· 
rar verilmiş ve bu bapt a ki 

muhakemede 27 1 O 937 çar· 
~amba günü saat 9 za hıra 

kı~ığından, yevmü mezkur 
da Bandırma asliye hulrnk 

hakimliğinde bulunmanız 

lazımgeldiğl tebliğ maka 

mına kaim olmak 

keyfıyet ilin olunur. 
üzere 

ralı bütün ve iki parçala büyük haaılatlı makineler 
katının mamulatı olan kalburlarından 4.5 ve 6 numa- ı 

• tlca~ethanemlze: gelmiştir . 

. lstanbul Piyasasından yüzde yir~ 1 
mi Ve Yirmibeş Eksik Fiatla Satıl- ı 

1
. maktadır. 

Bu Bir FJrsattJr. Bu FJrsat Her Za-1 
man Ele Geçmez. Köylü Ve Değirmen· j; 
cilere Ehemmiyetle Tavsiye Ederiz. 1 

1 » 
~ 

AHMET ve IBRAHIM CUMALI 1 
Çiviciler içinde Hırdavat, Demir, l nşaal ~ 

.Ual:emesi Rençber A.le'''rl 1 
Alım Ve Satım Yuf 

, •• •• • ifif ' •••it! 
, ~~~~~. 

K s GELİYORI 
Ormanlarımızı korumalf 

için odun yakılmıyacak, 

bunun için ne yapacağız?~ 

Maden Kömürü 
Kullandacak Diye 
Düşünmeviniz .. 

il erı ii rl ü köın ii r 

~ ~~~a ~ e~l::1:ıa 1~~·~ri :;~ 
1 Zonguldak ve Haik 
~ tiplerindeki sobaları 

~ ticarethaueıuiıde hu-

lhımarı ve ıs yap- 1 
m~yan. <;ok day.ııı ı klı «Türk .\ntrasidi» nde ~ 

~ buluuaeaklıf'. · 11 
it.. Yapı düzeni için. lüzumu olan demir, çimeptO• .. ~ 
~ çivi, cam gibi çeıitler de mağazamız da her yerdell ~ 
~ ucuzdur . '1J 

En birinci Loya yağ1ars, boya mnlzemeside uca ~ 
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Aıağıdakt yerler satılıktır Talfpleıin Arabacıol '" 
Bay Ali Sadıka müracaat etmeleri. 
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mınln bağının kaıımnda 4 dönümlük baa ve ev V 
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