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Alman hava nazırı ve Prus
ya başvekili General Göring 

Romaya geldi. 
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Roma, t 4 (Radyo Al· 
nıanya Hava Nazırı Görin· 

aın ıeyahatı husuıi mahiyet 
tc göstcrı mektedir 

Roma, 14 Rad)o) Gö 
ring meçhul asker fıbıdesıni 

ve f aılst ölüler mezar ığmı 
ziyaret etmiıllr. 

Roma, 14 (RadyrJ) Al 
man Hava Nazırı Göring 
buıün Romaya varmııtır. 

lıtaıyonda Muaaolinl ve 
Hariciye vekllı Kont Çıyano 
ile birhkte birçok büyük 
zevat Göring ve •-

"'arısı s.:.at 
lerce beklemltlerdtr 

Göring trenden indikten 
sonra Kont Çtyano ile bir 

otomobile binmııtlr . Kendi 
lerlni karılarının otomobili 
takip etmııtır 

Arkadan Mussolini, Faşıst 
kumandantle birlıkte yaya 

olarak yürümütlür Halk 
GArlnaı 'Ve MuHohniyı tld 

detlc alkı lamııtır. Göring 
İtalya l<ratı tarafından 

kabul edilmııtir . 
A yr ıca karısı da kra l ıçe 

tara fm dan kabul cdılmlıtır. 

Göring Ar.~araya geliyor 
Ankara. 14 (Radyo) 

Burada bir haber devran 

etmektedir Buna naz~ran 

Alman Hava Nazırı General 

Görıng birkaç güne kadar 
Ankaraya gelecektir . Göring 

karısile birlikte buaün Ro -

mada bulunmaktadır 
Göring seyaha tma Türkl 

ye ilzerinden devam ede 

cektır 
- ........ 

Cinde 53 Kişi i~am e~ ildi. 
Pekin , 14 (Radyo) Şı 

mali Çinde açılan uyuıtu
rucu maddeler a ley htarlığı 

flddet krsbetmııtir . Bu mı· 
zır maddeleri kullanan 53 
kiıl idam edUmlıtlr . 
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i Atatürkün i 
i Teşekkü1·lerii 
• • : Ankara, l 4 (A .A.) - : 
: Aziz arkadaşı Nur i Con· : 
: k erin ölümünden dolıı : 
• • : yı aldıkları taziyet tel : 
: gra flarından pek müte : 
: hıuıns olan Atatürk le : • • : tekkürlerinin Anadolu : 
~ Ajansı vasıtaai 1e iletıl· : 
: mesinı emir buvurmuı : • • • lardır . • • • 
~ .................... .. 

Baya Af et 
C9nevre~e muvaffakıyetli 

bir koni erans ver~i. 

Bir Tayare 
Düştü 

Losanjelos, 14 ( Radyo) 

Buradan hAreket eden bir 

yolcu t ayareai düımOı ve 
içinde bu 'unanlardan bir 

kiıı ölmü~ 3 p ilot ve 9 yol 
cu yaralanmııtır . Yaralılar 
içinde meıhur Afrika Kaılfi 
ve karısı da vntclır . 

20,000 Hataylı Türk Dün Bir Nümayiş Yap
mıştır. Fransızlar Bazı Yerlere Yeniden Jan

darma Kuvvetleri Göndermektedirler .. 
Antakya. 14 (Radyo) 

Binlerce Türk, Arapların 
yapmıf oldukları mitingi 
protesto içın bugün toplan · 
mıılardır . Şiddetli yağmurd 

rağmen Türk gençleri , bita
raf heyetin ikamet ettiği 

otelin önünde toplanmıılar 

ve iatlklalıyt"tlerı için bağır 

mıılardır. 

Son gelen haberlere göre 

müıahıtler . Cenevrede Tür · 
kiye Hariciye vekili Tevfik 
Rütlü Aras ile Sancak me 
ıelesı raportörü lsveç hari

cı ve nazıra Müsyü Sandler 
tarafından kabul edilecektır . 

Cenevre, 14 (Radyo) 

Cenevre mehafıllne 1ıöre Sa 

ncağa gitm iı olan uluslar 
sosyetesı mü ta hidleri , 17. ] 8 

Kanunsanide Cenevreye dö 
necekler ve 21 Kanunsanlde 

toplanace k ola n konsPye it· 
tlrak edeceklerdir. 

Ankara , 14 fA A .) 

Varşovadal 
Yahudi aleyhtarlığı ıid
detle tenkil edilecek .. 
Varıova , 14 Radyo) -
Diyet meclisinde baıba 

kan te rtip edilen Yahudi 
aleyhta rlığı ve taıkın ' ılını 
ve son hadiseleri mevzu 
bahsetmlo "Tenkil için bü
tün vaaıtaları kullanacağım,, 

demiıtir. 

Gazetelerin bugün Sancak 
tan aldıklara haberlerde. 
Sancağa hariçten kuvvet 
gönderildığl bildirll mek tedir 
Halepten Reyhaniyeye kuv 
vet li jandarma müfrezesi 

gönderllmit ve diğer kasa 

balardak, sllihlı kuvvetler

de takviye edilmiıtlr. 

Sancakın muhtelif ıehırlerin 
de ve dağlardaki aılretl er 

arasında ıapka gıyenlerin 

adedi çoğalmaktadır Buna 

karıı Franıız1 ar bazı yobaz· 

ları ileri ıürerek aıırdler ar · 
asında irtıca tahr i katı yap· 

maktadır . 

Buna rağmen bu ir.kılab 

hareketinin önüne geçı leme 

mektedir . Hannan atlretın 

den yeniden bin kiti fapka 

glymtıtir . 

Hama , 14 (Radyo) -

Antakya Türk heyeti müıa 

hitlerle görüımüıtür Fakat 
bu görUımcden ıonra görü 

ıen heyetten Memduh ve Ali 
Mürsel Fran11zlar tarafından 

tevkif edilmiılerdlr Bu tcv 
kıfe ıebep yalınız bu 1 ürk 
Hataylılarm dertlerine ter· 
cüman olma larıdır. 

Türk nümayiıine 20000 
kadın erkek, çocuk ve tale 
be iıtırak etmiıtir . 

Paris, 14 (A A. ) Siy 
asi müıahHler dün Frama
nııı Berlin sefirı Françols 
Poncet ile hariciye nazırı 

Uelbo arasındaki ıörüıme. 

lerl nikbıoane bir ıurette 
tefsir etmektedirler. 

F ranıanan Sancaktaki at· 
aıemiliteri yüzbaıı Luitelin 

bundan bayle lıpanyol Fa
sına serbestçe ziyaret ede-

bilmesi keyfiyeti, huzur ve 
sükunu dftha ziyade arttır· 

mıı ve gayri tabii 
ıey görmemiıtir . 

hiçbir 

Fransa ile Almanya ara. 
ıında ki diğ~r muallak meı· 

e le\erin kaffesinin ıtmdilci 

sükun arttığı taktirde tedkik 

edi\ebilecf'ği ümit edi1 mek te 
dir . 

Pariı, l4 Sancak ıh · 

tilaf ı huıuıundaki müzake
relere dün de devam edıl. 

mittir . 

Ankaradan bildtrildijine 
göre, RütUi araa kendiılyle 

görüıen ecnebi matbuat mü · 
me11illerine müzakereler ha· 

kkında fazla iz•hat vermek 
istememiı. yalnız Türkiyentn 

meıkukiyet içinde bulundu · 
tunu ve Franıanın mukabil 

tekliflerini beklediğlnl bildlr· 
mittir 

Türkiyenin son teklıfinden 
lhtılaf ın ancak Cemiyeti ak

vam toplantHanda müzakere 
ve halledllecefi anlaıılmak 

tadır. Diğer taraftan haber 
alındıfına töre Ritlü 
Araa Parlse uira madan do· 
jru Cenevreye gidecek ve 

( Sonu ikinci .. yf ada ) 

Taştaş üzerinde kalmıyacak: 

Amerikah osyalistler ispanya Hü 
kametine Yardıma Karar Verdiler .. 
Cum~u riyetçiler ci~~i bir taarruz ~azuhyorlar. ispanya bir harabeye dönüyor. 

Toplar, bombabr etralı delik deşik ediyor. Asiler bati hareket ediyorlar. 
Londra , 14 (Radyo) 

Almanyanın , İspnnya Faaına 
asker çıkarması için İıpan

) anın müsaade edeceği ha· 
beri asılsızdır . 

Franko Deyli Meyil ga 

' zetesi muhabirine verdiği 

bir beyanatt hiç kimseye 

İspanya Fasına gırmesi içfn 
müsaade edilmiyecelini bil 
dirmitlir . 

Barselon, 14 (Rad)•o) -
Reisicumhur Largo Kabal-
lero ile bir mülakat ya'p 

mı§tır 

Vaşington , 14 (Radyo) 
Bazı sotyallıt lerin İspanyol 
cumhuriyetçilerine lttirak 
etmek illledlkl~rindcn Bar 

selon konıoloıu bunların reketlerl batıdır. Hükümd 

vazgeçirilmesini bildirmittir, kuvvetleri ciddi bir taaruz 
Aksi halde bunll\ra kanun hazırlamaktadırlar . Son va 

mucibince yabancı bir dev · zlyette C h 1 t· 
1 

. um ur yet mt 11 erı 
let harbine lıtirik etmlt daha •~yyal bir hal _ 
nazariyle bakılacaktır Ka- . ti e ıel 

mıı r . 
nun bugibtlere bin dolar 
para, üç yıl haplı cezuı Londra, 14 (Radyo) İı · 
vermektedir panya hükumeti, neırettlll 

Nevyork, 14 (Radyo) - bır emirname ıle 21 yaıın-
A merJka Sosyalist azaeından da ki bütün ıençleri aillh al. 
birçok gemici ispanya cum· hoa davet elmitllr 

huriyetçileri~e yardım et Roma, 14 (A A .) _ Fra· 

mek üzere ispanyaya git !iSiZ matbuata tarafından fİ · 
mek kararını vermiılerdir . mali Faıta Alman kuvvet· 

Sosyalist farkası gidecek lerlnin bulundufuna dair 

\erin adedini arttıracak ve neıredilmekte o lan bavadiı· 
mali yardımda bulunacaktır ler Roma matb t F · ' ua ınca ra-

Londr a, 14 <Radyo) nsanın Almanya aleyhindeki 
Hallhazırde nail erin ileri ha ( Sonun 2 insi aayf ada ) 



t i k 1 a 1 Marşı Şairi 

M e h met Ak i f •. 
•• 
Ustadın ilim Ve lisan Cephesi 

- XI - H. Basri Çantay 
Arapçası da Frnnsızcaaı 

kadar kuvvetli idi. Yirmi 
senelak Arapça tahsil ve it 
tigalimden sonra, An~arada 
d Üstadımdan (Cahiliyye 
şiirleri) nl ekumuıtum ld 
dia ederfm ki: (Arap ede 
bıyatı) ndft Türkiyede Akifin 
bir ikincisi daha yetişme 

mi~tir. 

O, Arapça eserleri Türk 
çeye o kadar meharetle çe· 
vlrir, mukabilleri öyle iyi in 
tiliap eder ki ... 

Bu lisandan dilimize na 
klettiği tercemeler pek çok 
tur. Bunlar mecmuasında 
intf§ar etmııtır. Müstakil bir 
kitap halinde terceme ve 
neıretuği bir eser de (Müs
lüman kadım) dır. 

Akif; merhum (Hacı Zt 
hnl Efendi l yi çok sever, 
hürmetle anardı. Çünkü: Ke
nd11i Arapçaya çalııhğı za 
manlar ondan çok istifade 
etmişti. 

Akıftn bulduğu mukabll
Jerle yaptığı tt:rcemeler (Ed 
ebıyatı Arablyye) mütehaı· 

sıslarmca hakemlik röıünü 

ifa ederdi. birinci devrede 
lzmir mebusluğunda bulu· 
nan ( Nazillııi Hacı Süley· 
man Efendı) merhum der · 
diki:(J] 

Sen tek bir kelimenin 
tahkiki lçın diyar diyar do 
Jaımıı bır adamım. Arapta· 
da Akıf kadar Arcspça bılen 
bir kimse bulamadım. 

Akıfln en çok yıldığı ve 
korklu~u fey (Kur'anıkerim] 
tercemesl ıdt . Ben ona ne 
kadar yalvardım, ikna ede 

/1/ <1."ok ellimdi, duya 
gibiydi. 

medım Onun kanaatince 
Kur'an terceme edilemezdi. 

O, ömrü olursa, on ıene 
daha tiir yazacaktı . Ondan 
sonra ıilr yazmak isterse 
dostlarının kendine mani ol
matıını rica ederdi, 

Çünkü: insan düıtüğünü 

Le iki fark edemezdi O, on 
sene içinde çocuk ve mek
tep tiırlerl yaratacak, (lıtik
lal muharebelerlJ ni yaza· 
cak; Haccetülvedaı tasvir 
edecekti. "Fakat bunlar ıiir 
olacaktı." 

Kut 'an tercemesi hakkın 
da hepimizin göıterdiğimfz 

anudıine israr eyvah ki Akif in 
hem geceli gündüzlü birçok 
senelerlnt, hayatını eritti, hem 
milletimizi o mev'ut ıUrler. 
den mahrum etti. Bari Kur' 
an tercemesi meydana atı

labildi mi? Ne gezer! Üıtad: 
-- Heni tatmin etmeyen 

bir terceme baıkasını nasıl 

tatmin eder, diyordu. 
Üıtadın Far isi liıanı da 

öbürleri kadar kuvvetliydi. 
Buna alt hatıralarımı ya

zmaktan ise "öbürleri ka· 
dar .. " demekle ikUfa ediyo
rum. Çünkü babı gitttkce ge
niıleyor. 

Yalnaz ıunu ıuzedeyim: 
Hır Are p ıatrini, bir Ac· 

em edıbin•, bir Fransız alı 

mini bir sofrada toplayan 
(Berlın) de, Mehmet Akif, 
tek baıına ve aynizamanda 
onların hepsi ile hem koo· 
uımuı, kem kendilerini ye 
kdiğerile konuıturmuıtur. 

NUl: 
Diirıkü ga:elede ( Arap 

alimi ) (Garp dl/mi) ol
muş. ( surtllt ) de ( surtl
len ) yapılımş. Düzellirh. 

T aştaş üzerinde kalmıyac"k 
(Baıtarafı 1 inci safada) 

manevraları olarak tavıif 
edilmektedir. 

Popolo dl Roma bu gibi 
netrlyatın gittıkçe genitle· 
mekte olduğuna dair Paris· 
den oldığı bir raporu neı

retmektedir. Almanların Fas 
içıce doğru sarkmakta ol 
duklarına dair yapılan bü 
tün bu mübaleğalara bak· 
tıkça taklb olunan maksa
dın kaybedllmıı olan zaman 
kazanmak ve güya lıpanyol 
Fasında sükun temini mak
sadiyle Fransanın çoktanbe· 
rf gözünü dikmiı olduğu bu 
parçayı ele geçirmek gaye 
sınn matuf oldb olmadıği 

suale deger görülmektedir. 

İıpııny nın en buhranla 
zamanlarda bile Fransanın 

bu mıntakada nüfus teıiı 

etmesine göz yummuş olma 
dığmı 8) rıca işaret edılmek
tedlr. 

Paris, l 4 (A.A.) Ana · 
dolu janıın1n husu i muha· 
biri bıldırıyor: Gazeteler ba
hrıye nazırlarının bir tebli
gini neıredlyor Bu tebliğde 
atlantık ve Akdeniz filala 
rının her yıl ıkinclkanunda 

birisıagarbi Afrfkaya. diğeri 
Akdeniz sahilleri istikameti 
nde mutad egzersizler yapa 
cağını, limanlarda görülen 
hareket ve faaliyetin baıka 

1 btr sebebi olmayıp bu bazı· 
rlıktan ileri geldiflnl neza · 
ret ifade etmektedir. 

Paris, 14 ( A.A.) Pariı 
~olr gazetesi Tancedan al
dığı aoağıdaki telgrafı neıre
diyor: 

Dün öğleden sonro üç 
Fransız harb gemisi lapan 
yol Fransanın atlan tik kıyı -
sında Arzlla İle Laraıa ara 
ıında manevralar yapmııtır 
Aynı dakikada Cebelüttarık 
üssüne mensub bir lngiliz 
deniz tayaresi aynı sahil 
kısmı üzerinde uçuyor ve 
lngillz bahriyesine mensup 
birkaç gemi de ceuta açık 

larında boğaz önünde dola· 
ııyordu. 

Dün ve evelkl gün Söta 
açıklarında 12 kadar Alman 
denizaltı gemisinin mevcu· 
diyeti kaydedilmiotir, 

Londra, 14 (A.A.) - İn 
giltere hükumetınln Par.s, 
Berlin, Koma, Moskova ve 

Lizbondakl mümessillerine 
gönderdiği talimatta, evvela 
İspanyaya yabancı gönüllü· 
ler akmının önüne geçmek 
hususunda hükümetlerin no
talarında bir perenslp muta. 
bakalı, mevcudiyetinden do. 
layı ingiliz hükumetinin 
memnuntyeU ka ydedllmekte 
dir. 
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1. 
Bir Köyde 

Çı~an yangında bir ev , 

Köycülük 
Çalışmaları .. 

Dahiliye vek a leu, köyle 
rlmiz hakkında geniş ve 
tam bir ıurette malt'.imat· 
lanmak ihtiyacını karşıla

mak üıere bütün vilayetle
re bir tamim göndererek, 
iliştirilen cetvellerde her kö· 
yün vaziyetini göıterecek 

izahatın doldurulması ve ni
hayet ıubat sonuna kadar 
bu itin tamamlanması lüz
umunu bildirdliini yazmııtık. 

tamamen yand1. 
Merkeze bağlı Y akup kö 

yünde Beytullah kar111 Me-

dlhanın evde bulunmadığı 

bir sırada alt katta yanan 

sobadan bir yangın çıkmıı 

ve etrafa ıırayete baılamıı
tır. 

Hadise esnasında ayakla
nan köy halkının candan 

çalııması ıonunda yangın 
ıöndürülmüısede yanmaktan 

kurtarılamamııtır. 

Bununla beraber yanaının 
diğer evlere sirayetine anc· 

ak mani olana bilinmittlr. 
Beri tarafta Medıhanın evi· 

ndeki bütiin eıyalar tama
men yanmııtır. Evfn aharın 

da bulunan hayvanlar kur
tarılmııtır. 

Daimi encümen toplandı. 
Vilayet Daimi Encümeni 

belli toplantısını don vali 
muavini Ekrem Yalçınka 

yanıo baıkanlığında yapmı

ıtır. Daimi Encümen bu 

toplant111nda vilayet iı

lerl üzerinde konuımalar 

yaparak dafılmııtır. 
- - -

Ansızrn ölmüş 
Dün Abahanede misafir 

bulunan Bursalı Halil İbra-

bım isminde birisi ansızın 
ıancılanmıı ve ölmüıtOr. 

Kendisi nargil~ tamlrclli· 
ği yapmaktadır. Yapılan 

muayene ve tahkikat netic 
esinde İbrahlmin kendi t>h

lıle öJdüğü anlaıılmııtır 

Eve taarruz etmişler 
Aygören mahallesinden 

Bandırmalı Mehmet Tevfik 

ıoför Salahattln ve Anafar
talar mahallesinden Vehbi 

ojlu ıoför Memduh adam 
akıllı serhoı olmuılardır. 

Hasar içi mahalleılnden 
Gönenli 1 lalil kızı Fatma 

ve kardeşi HaUcenin evine 

taarruz etmişlerdir 

Ayni zamanda ltaanen ta· 

hkirde de bulunan suç

lular yakalanarak adliyeye 
verilmlı lerdir. 

-~Ol!lll~~ 

Neşriyat: 

Siyasal ~ilgiler. 
Siyasal bilgiler mecmua

sının 69 ncu sayısı dolgun 

ve olgun yazılarla çıkmış
tır. 

Hilhassa Jımet 
Siyasal Bılgililer 

in önünün 
okulunun 

yıl dönümü nutku, Ameri· 
kada planlı iktisat tecrübe 

leri , halk meskenleri, şehir 
ve devlet batlıklı yazılar 
mecmuayı süslemektedir. 

Bunlardan başka Osmanlı 
imparatorluğua~da ıskan ve 
ko!onizasyon metotları ve 

ktta b kritıkleride ayrıca bi · 
rer değer tnşımaktadar. 

Olrnyucularımız.a tavsiye 
ederiz . 

Vilayetlerden gelecek ol 
an doldurulmuı cetveller ve· 
katet köy büroıu tarafından 
tasnif edilerek malümat is· 
tatistik rakamlar halinde te
sbit edilecektir. Bu ıuretle 
memleket köylerinin hakiki 
vaziyetıni gösterecek tam 
bir yazım yapılmıı olacak 
ve köy kalkınması için gi
rlıilecek f aallyetlerln prog· 
ramı mevcut ihtiyaçlara ve 
imkanlara göre tanziln edi
lecektir. 

inhisar 
Maddeleri 
Ucuzluyor .. 

inhisarlar idaresinin av 
malzemesinde yaphğı tenzl -
li.t haziran batında tatbik 
edtlmly~ baılıyacaktır. Ha
zırlanan liste vekaletce 

1 tetkik edilmektedir. Bu ara· 
da bazı değiııklikler yapıl
ması ihtimali vardır. lnhi 
ıarlar idareıi bundan baıka 
dijer maddeler üzerinde de 
tenzilat yapmak için tetki 
katı derini.ettirmektedir. Tür 
kiyenln birçok yerlerinde 
yeniden barut depoları inşa
ııı ıçin projeler hazırlanmak 
tadır Franıız ~irketfnden al 
ınan depolar müfettiıler ta 
raf andan tetkik olunmuı, ba 
rut ve diğer patlayıcı mad
delerin mu haf azası için kifi 
görülmemtıtır. Hütün vila 
yetlerde asri eurette beton 
depolar yaptırılacaktır. ida-
re muhtelif mıntaka 

lara müfettiıler göndererek 
yapılacak depoların yerleri 
oi tayin ettirmektedir 

60 lıra mes~en zammı 
Ankara, 14 (Husuıi) -

Baremin üçüncü derecesine 
kadar olan memurlara mee 
ken zammı verilecf>ği kanu· 
nu bugün Baıvekaletten Ka· 
mutaya verilmtıttr. Hüku 
metin teklif ettiği yeni ra 
kam bu memurlar için 60 
liradır. 

Şe~ir Kulü~ü 
Baş~an~ıüm~an: 

Kulübün yıllık kongresi 
16 Kanun ant 937 cumarte· 
saat 15 te yapılacağından 
bütün kulüpcülerln o saatte 
Kulüpte bulunmalarını rica 
ederiz. 

Oüa~üun f ıatlan: 
Asgari Azami 

K. K. 

55 Randıman un 950 975 

60 " " 900 925 
70 
80 

,, 

" 

" 850 875 
" 780 775 

:~ :~ . - - . 

Polonya 
Memlakttimızden 500 bin 

kilo tütün alacak 
İıtanbul, J 4 (Huıusi) 

Polonya rejisinin heyeti Va 
rıovadan ıehrimlze gelmfı· 
Ur. fleyet, Türkfyeden 500 
bin kilo tütün satın alacak
tır. 

--cc:>:> c:=----

Ormanlarımız 

için yeni bir ~anun 
hazuland1. 

İstanbul, 14(Hususi)-Türki 
yedeki ormanları korumak 
için yeni bir kanun ı ayihası 

hazırlanmııtar Bu 18.yıhaya 
göre (Ormanı koruma ge
nel lı omutanlığı) namı al 
tında bır komutanlık tefkil 
edilecektır. Bu teıekkül Zı 
raat vekaletine bağlı olacak 
ve askerlerden bu komutan 
lık emrine ayrılacak olanlar 
iki yıl askerlik edeceklerdir. 
Bu süel teıekkülde çalııacak 
çavuılara JSuO, onbaıılara 
750 kuruı ve askerlere 500 
kuruı maaı veri ecektlr. 

Bu yeni teıktlat sayesin
de ormanlarımızın tahrıbtne 
kati yen meydan verilml · 
yecektir. 

türkler 
tevkif 
edılıyorlar 
(Beıtarafı birinci sayfada) 

Dellosla ancak orada fikir 
teatısinde bu lunacaktır. 

Antakya, 14 Suriye 
fevkalade komiseri Kont dö 

Mcırtel, bu ayın ortasında 

AnkarA yolu ile Fransanın 

Türkiye büyük elçısl ile gö 
rüıtükten sonra onunla bir 

lıkte Parlse gidecektir . 

lngi terenin en çok satan 
ve nüfuzlu gazetelerinden 
Sunday Express İskenderun 
- Antakya meselesi etrafı 
nda bir baımakale yazmış
tır 

Sancak itinde Fransız 

matbuatının lngillz efhiirı 

umumiyesini elde etmeğe 

çalışmasına dair bu lngıliz 
gazetesi diyor ki: 

"Franıızlar: Fas meselesi 
nde sükunetlerini mu haf an\ 

ediyorlar. Türklerle ihlılaf 

üzere oldukları İskenderun 
- Antakya ve havalisi me 
selesinde de aynı sü l. üo ve 
aklıselımi gösteriyor. 

Fransız batvekili M filum 
takdire layıktır. Kendi i, 
sahur ve salim düşünceli 

bir devlet adamı .. 

Fakat Fransız gazetelerini 
aynı suretle takdir etmeğe 

imkan yoktur. Zira Fransız 

gazeteleri İskenderun işine 
İngi tereyi de karııtırmak 
ümidini besliyorlar. 

Ankara, 14 (A .A. ) 
Times Sancak haklundaki 
bir makalesinde Anlrnranın 

davası lehinde söylenecek 
çok oey vardar. İskenderun 
Türkleri Arap idaresine geç
mekle büyük bir tehltke al 
tına gireceklerdir demekti• 
dir. 

Açılactk yeni Hal~evleri 
Ankara, 14 (A.A.) - Mı· 

hallerinden gelen önergelerj 

inceliyen C. H. P. Genyöo· 

kurulu bu yıl aıağıdaki ya· 

zılan yerlerde Halkevlerl 

açılmasına karar vermittir: 

Tarsus, Sarakamıı, Arda· 

han, Kağızman. Tefenni, 

Fatsa, Perıembe, Tirebolu, 

Paıinler, Oltü, Bürhaniye, 

Keşan, Emirdağ, Akıehir, 

Karaman, Erbaa, Turhal, 

Davas, Sarayköy halkevle • 

rile ha lkevlerı ~aym 158 1 

bulmuş oluyor. 

Tekirdağlı 

Parise 
Çağrıldı .. 
İstanbul, 14 (Husuıı) 

Tekirdağlı Hüteyin Pehlivan 

Parlse davet edilmiıtlr. 

Orada Fransız Pehlivan 
lara ile karıılaımal: (izere 

bu daveti kabul etmtı olan 
pehlivanımız, yakında Parl· 

se hareket edecektir. 

1 nıs HAR[RLER * A iman hava na 
zırt Gör/ 11g ve 

kartsı ita/yada Mussulini 
iarafındau kub11l edılmlş 
lt:rdir. 

~~ J- ran demlryolu 
bir aya kadar 

1 ahrana varacaktır 

* J" lalyan f'ropagan 
da nazırı Yarlse 

gitmiştir . * M acar ve Aıws 
furya başuekil 

Leri birbirleriyle bir mıi 
itikal yapmışlardtr. 

* J rıgillzba/ırlyesln 
de ialırlbat yap 

makta oları bir casu! 

şebekesi yukalanmııttr. * ] r.ıçld Meksika 
da bir ressamın 

tvlnde yerleşmiştir. 

I~ HABERL[R 
~f: [" nglJl:. ve Avus 

lurya talebe bir 
liklerinden liç gı up Tur 
klyede ya: lalllini geçir 
mek Lizere molosikltl ve 
olobıisle seyahat edecek 
/erdir 

~: A o malzemesin-
de n yapılan nıO 

dde!erin ucuzlaması diğer 
inlı/sarlar mwldeler/ne 
de teşmil edilmtsi Jel!? 
tetkikat yapılmaktadır. * Z iraal Bankası 

Karadeniz mm 
takası Jcdylerl için mlsir 
alacakltr. Mısır fiallarmırt 
artacağı anlaşılmaJ..tadır. 

* K ülafıyada Un 
yit na denle 

rlııin bulunduğu ye· 
re bir elektrik isiasyonıı 

lrnrulaca/i.ftr. lfo lesisalı 
yapımya bir lngiliz şlr· 
keli talip olmakiadtr. 
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Almanyanın Gizli arzu
ları Nelerdir? .. 

Edvardın 
Hutkun~ın duy~uğu tees
süre dayanamıyarak ölen 

~ir adam. 

---------- ------
Almanya, sanayiinin muhtaç olduğu h~m maddeleri bu-
lmak emehle gözlerini Afrika topraklanna çevir miştiı 

Sabık Kral Sekizinci Ed 
vardan latif a11 meselesi et 
rafındaki neıriyat hilıi de
vam ediyor. 

Moskovada çıkan Doyçe 
Sentrale Soytung gazetesi 
aoaiıdaki makaleyi neıredi -
yor: 

Geçenlerde, Hitlerin "Me· 
in Kamp(,, (Mücadelem) ad 
ındakl eıerioin, Arapçaya te· 
rcüme edilerek l:Sağdadda oe 
ıredilmlt olduiuna dair dü 
nya basınında acaip bir ha 
ber çıktı 

Bazı kimseler soruyorlar · 
dı: "Ari ırk nazariyesi incili · 
nin, eami olan araplar ara 
ııında iti nedır?,, Bu ıırada 

Baraelonda ele 1ıeçirifmi1 ol · 
an naayonal sosyalht veıika
larınıo arasında, bir d~, üz 
erinde "Fas,, yazılı bir ev
rak çantası bulunduğu hak· 
kında haber1er geldi ve bü · 
tün dünya, Adotf P . Lan 
ıenhelm admda ve hıç ta
nınmamıı bir maden mühe 
ndısi Ue, Kral Şliıting adında 
evlerde dera veren becerikh 
bir hocanın rnevcut olduğu. 
nu, ~Garf z~plın,, ve "Hin 
denburg,, adındakt zeplinle 
rin. fspanyol Fa11na ait ol 
muma rağmen, ası& lıpao. 

yol fasından çok uzakta ve 
Franaaz Faıının cenubunda 
bulunan "Jfoı" •ahasına in 
dtğinl de öğrenrniı oldu. 

Birıbirınden ayra olan bu 
iki haberin, Fasın Fransa 
cumhuriyetinin hımayeıt al 
tında bulunan kıaınılarında 
Alman f 8 flstlerinin sistemli 
bir tarzda Yapmakta oıduk 
ları bozgunculuk faaltyetle· 
rile ııkı bir surette münase
beti vardır . 

Afrıkadakl milli tezatla 
ran yardımiyle ıtmali Afrı 

kadaki sönıüraıelerde aaay1fi 
bozabilmek tçln, Almıso dıı 
poliUkasınm "ırk nazari ecı 
lerı,, Almanyanın bugünkü 
Politika menfaatleri icabı, 
arapları. İspanyol sivil har 
bındanberl sami n illetler ca
miasından ayırdılar 

Naayonal ıosyaliıt nazari· 
yelerinln bu kadar uysal ol 
duğuna arhk kimıe hayret 
etrnlyor Berlınde Japonların 
l.irileıttrildtkleri hatırlarda 
olsa gerektir. 

Nasyonal ıosyaliat ajanları 
araplarla yahudiler ft'aaın
daki kini körüklemekte ve 
bunu Yaparken de, Fransız 
ları, Yahudi hamisi olarak 
aöstermekte ve faslılara, ya
hudilerle baıa çıkmasım bi 
len nasyonal sosyalist salta -
natınan faydalarım saymak 
tadarlar. 

Nasyonal sosyalistlerin rl 
salelerl ile ta yiala rı, lfniden 
hareket eden kervanlarla Fr
anaız Fasana girmektedir . 

Keza, lspanyol Fıuındaki 
Tetuandan da Fransız Fası 
na broıüler sokulmaktadır. 

.., Alman gazeteleri, Frnnsaz 
Fasında yahudtlerle b ara a 
lar arasında olan her çarp _ 
lfmayı. sebebiyet verent gız. 
liyemlyecek derecede ı•ıiri 
yorlar. 

lir hocamn me~ıu~u 
Baraelonda bulunan vesi · 

kalar arasında . kendine ho 
ca süıü veren Şli§lingln bir 
mektubu vardar. 'f etuand"n 
ıeflne gönderdiği ve 5 ıon. 

kanun 1934 tarihini taııyan 
bu mektupta diyor ki: 

"Tancadan baıka Oran 
(franıaz Cezairi) de katıldı 
ğı için, itler giltl"çe daha 
ıenif bir ölçüyü buluyor. 
Fransız bölgesıode gelecek 
ay daha ziyade faaliyete 
geçilecektir Naııyonal sosya
listçe çalııabılmek için fik
rimce partıden daha bir ar 

kadaım buraya "ihraç,, edi
lmesine behemehal lüzum 
vardar " 

Bu adamın kim olduğu, 
28 ağustos J 933 tarıhıyle 
konsolosun Berlinde dıı ba 
kanlığına gönderild ğı mek 
toptan aolaıılmaktadu; bu 
mektupta da deniliyor ki: 

İspanyol Fransadl\ nasyo 
nal sosyalist partisinin mu· 
temedi olan ve Tetuanda 
maden mühendlıi Langenha
ym yanında ev hocaJığı }"a 
pan parti yotdaı1 1 İspanyol ı 
Fransada dağıtılmak ü1.ere 
Fiıte bundun propaganda 
broıülerin1 aıeUrmıı v~ Fran ' 

· ıız F asına •ia göndermit lıe 
de bu mıtlzeme Kasa blan
kadaki f ransız poliıinin eli 
ne geçmlıtir. Bunun üzerine 
araıtırmalar yapılmıı, gön 
derenin Tetuanda olduğu 

tesbıt edılmııtir 

Fııte bunu, nasyonal sos 
yal11tlerin ya banca memle
keUerdekl propagı:ınduına 

muhaus btr orgaoızasyon 
dur. 

Mançester Gardıyao gaze 
teıi, aıeçenlerde bu organi-

1 zaayonun ıefi olan Keaema 
)'erin bır raporunu neıretti 

Hu raporda, t ııte bundun, 
muhtelif memleketlerde bir 
yılda 5 milyon nasyonaı sos
yahıt broıürü dağıttığı anJa
ıılmııtır 

Ajanlu. Fransız Fuındaki 
' muvaffakıyetl.erinden dur 

madan bahıedayorlar. Şlıı

Ung, 1934 de Fastan ayrıl

dıktan sonra Franaaya karıı 
girfıilmlf olan mücadelede 
irtibat · ııint görmek maksa
dıyle daha bir çok 'it ada 
mlara,, maden mühendisi il· 

f aliyle ve daha baıka nam 
tarla lspanyol F asına gidi 
yorlardı · 

ikinci merhale 

lngıliz aıazetelerine göre: 
Gloçeaterde bir gömlek 

fabrikatt sahibi olan Mister 
Corç Vilyams Breüo isminde 
bir adamcağız radyoda kra
l ın veda nutkunu dinlemtı 
fakat okadar müteeııslr ol 
muıtur ki radyodan ayrıldı 
ktan birkaç dakika sonra 
ani olarak ölmuıtür. 

Kralhk bizce çok fena bir 
ıey, bu adamcık del krallık 

kurbanlanndan bir zavallı 
değil mi? 

-----c;:p;;p -=---

114,000 
Oıomo ~ il ısçis·nın grevi 
De ht; 14 (Radyo) -

Otomobal fabrtkalarında 

grev er çıkmııtır. Amele 
fabrıkaları iıgal etmlttir. 

114 bin ııçi tılerint bı 
rakmı~tır. 

-~ ... -

bman,ur~u 
Başkanhğından: 

Kulübümüz seneJik kon 
gresini ayın '2.7 inci çarıam 

ba günü akıamı yapacağın· 
d4n bütün Yurt1u l arın o 
akıam saat 19 30 da kulüp 
kuralına gelmeleri rica olu
nur. 

Ağar hasta olan yavru 
mun teda viaınde göster daği 

dikkat ve hazakahndan do 
layı Binbaıı Doktor Hay Me-

deniye teıekkürlarlmi sayın 

aıazetenlz · e sunarım. 

Balıkesir Börekçıler 
ma ha ilesinde 

Husamettın Karan 

kurmuı 1 ardır. Zeplinin İfni 
ye yapmakta oıdukları se
ferler, bu tayare meydanı 

mn sılihlanması ile alaka 
rlardır. 

Şimali Afrtkada kargaıa 
lıklardan her def asında bü 
yük bir alaka ile bahseden 

Bu ilk hazırlak . casusluk 
f§leri içindi ikınci merhaleyi 
silah kaçakçılığı teşkil eder. 
Fran11z matbuatında, Faııta 
ki faıist faaliyetine dair yı 
ğınlarla haber vardır 

ı Berliner Börzen Saytung ga 
zet~si <genel kurmayla ya 
kın alaka s ı vardır. ) Geçen
lerde Fransadaki halk cep· 
hesinden bahsederken, "yal 
mz Faataki Arablar değil, 

Merakeıden Tunusa ' kadar 
tekmil timali Afrıkanın Fr 
ansız idaresi aleyhine ayak 
lanmaııı~Jan korkutdusnnu 

Geçen yılın ilkkanun son 
larında Entransijan gazete· 
sınin bir muhabiri. Alman 
kruvazörü uKönlgsberg" in 
acaib manevralar yaparak 
lsp1nyol Fasmdaki Alhusa· 

ma körfezıne büyük tutar· 
da silah ve eskcri ma 'ze me 
çıkardığını , fakat bu defa 1 

bu si lah ve malzemenin 
Frankoya değil Fransız Vf! , 

İspanyol fasının sınırlarında · 
ki Rıf kabılelerine gıtmekte 
olduğunu haber verıyordu . 
Hu münasebetle de asi isp 
anyol generallerinin İfniyl, 
tamamile "'iman hılstlerlne 
terkettikleri teıbit edilmif 
oluyordu. Almanlar lfoıde 
bOyUk bir tayarc aı•ydam 

ileri ıürmelde, Almanyanın 

planları hakkında da bir fi 

kir vermektedir. 

f aıtımin bu faaliyeti Fr
amanın şimaH Afrikadaki 
ham madde kaynaklarını te 

hlh~eye düıürmek, fİ!l'ali 

Afrikaya askeri büyük kuv 
vetler bağlamak ve n ihayet 
bu sömürgeleri istila etmek 
gayes'ni istihdaf etmekte -
cllr . 

lngiliz 
-

Parlamentosunda işçi par
tısinin bir isteüi 

Noye Zurher S a)'tung ga 
zetesine Londradan vazıh

yor. 

Parlamentodan dört me 
busu bulunan mü.takil lıçt 

partısi, geçenlerde, komünl 
stlerle ıosya list birliğine ça 

lı§mak teklif ı nde bulundu 
!:;osyalist birlifi, bu teklif l 

l 6 sonkanunda toplanacak 
olan konferarjsta tetkık ede· 

cekttr Komünist partiıi de 
ayrıca bu mesele ile resmen 

metaul olacaktır . Bugüne ka 
dar ıöylenmit olan sözlerle 

bu mesele hakkında kati bir 
hüküm yürütmenin fmkinı 

olmamakla beraber, bu üç 
grupun. ifçi parti• nlo muha 

lefet taktiği ile hareket et 
mekte oldukları mahlmdur; 

fakat parlamentodaki tıçı 

hizbi ile- bu partiler arasın 

da çok genlt ölçüde görüı 

ayrıhkları 9ardır . 

Son ıeçimlerdenberi par 
lamentoda tekrar bır mebu 

su elan İngllterenin komü 
nist partııinl, tıçi parti11 ko · 

elisyona alınacak kabiliyette 
görmüyor. 

Pdrtinin Fdinburgdaki son 
toplantıaında, komüniıtlerln 

parti birliğine alınmaları iç 
in yaptıkları müracaat ço 

ğunluk tarafından reddedil 
di 1931 buhranından evvel 

tıçi hareketine bağlanmıı ol
an müstakil ifçi partisi, az· 

azaaanın sayıeı glttıkçe aza 
lan bu harektten ayrılmıı 

ve 1935 sonbahardaki seçi 
mlerde Sfr Staford Krfpı "e 

Vılyam Mellorsun reislıği al· 

tında bulunan lfçl partisi na 

mzetlerine rey vermııur. Şi
mdı bu partı ftçl parliıi bir 

lıfınde bulunmakta ve Ma 
keton tarafından ııçl btrltfl · 

ne yapılan teldıfle kaırıılaı 
maktadır. 

Müstakil İfçi partisi, neı 
retUğı beyannamede, tfçi pa-

rtisinin son kongreılndenberl 
partinin demokrat olmayan 
pohtıkaıı aleyhindeki cerya · 
nların gittıkçe daha kuvvet· 

it bir tekil almakta olduğu

nu. bu itıbarla, parlamento 

dakl hizbe P.rgeç hakiki bir 
ıoıyaltst po. itıkasının hakim 

olmasına çalııacağını bildiri 
yor: 

Bu mülahaza dolayisiyle 
de anüstakıller sosyalb bir · 

lifiyle beraber yQrümekte· 
dirler . 

Müstakiller komünistleri 

pek benimseme istemiyor 

lar; ancak İspanya harbı 
Sovvetlerle birlıkte yürüme 

yl zaruri kılrlığı müddetçe, 

her türlü tenkidden çekini -
yorlar 

Müstakil lfçi partisi mute· 

dil burjuvalarla çalıımayı sa 

nıf mücadelesinin bir zaafa 
diye telakki etmektedir Ko-

münistler ise, Edınbu ·gdaki 
hezimetlerine rağmen , ha a 
bir "halk cephesi" kurmağa 
uğrafl}' orlar ve bu cephenin 

AvrupadaAi 
Faşist 
Tehlikesi 

Tau Ajansı bildiriyor: 
Alman faıtzmfnin Avru. 

panın cenubu ıarkiıine ya. 
yılmaııını mevzuu bahseden 
bir makalesinde, İzvestia ga 
zetesl diyor ki: 

"Almanya ya koloniler ve
rilmesi hakkındaki talepleri
ni her an ııddetlendiren Al· 
man f aıtıtleri ayni zamanda 
Avrupada bilha11a ıarki Av
rupada bir metbu devletler 
sistemi kurmak istemekte
dir. 

Faıist harp unıurlarının 
aiyaıeti, her feyden evet Av
rupa cenubu ıarkistnde bu 
lunan kollektıf emniyet ais
temtolo düjümlerınden biri 
ni çözmeğe matuftur. Bu 
düğüm bozulmadıkça ve bil 

hasaa küçük antant yıkıl
madıkça ezeli düımam olan 
Fransa ile harp, Almanya 
ıçin imkinııızdır. 

Almanya manenalarında 
lngıltereyade unutmamakta 
dır Eskı Alman emperyallz· 
minin yakm ve orta ıarkta 
hakimiyet huıuıundakt ha· 
ya ileri f aıist Almanya da da 

yaıamaktadar, ltalyan Ha 
beı harbi ve Akdenizde in. 
gıliz vaziyetinin zifa düıme 
ıi müna1ebetiyle bu haya). 
ler çek aktüel bir hal al. 
mııtır. 

Avrupa cenubu ıarkislnl 
ve yakın ıark memleketle· 
riol bir ekonomik 6s ve Al · 

man taarruzunun tecemmfi 
yeri yapmak huıuıundaki 

arzu, Almanyanın dünyanın 
bu kısmında sarfettifi hum 
malı faaliyeti intaç etmek· 
tedlr. Avrupa cenubu ıarkJ· 

ıl memleketlerJnin ekonomik 
gelirlerini kendiılne maleden 
Alman faılzml bllhaua aı
kerl bakımdan ebemmtyeU 
haiz olan ekooomık ıahala 
ta büyük bir ehemmiyet at
fetmektedır. 

Almanya, ti..:aret firmaları 
mümeaaılleri ve ticaret ad. 
aanları kıyafetine soktuğu 
muazzam bir f aıist ajanları 
ordusunu bu memleketlere 
sevketmektedir. 

Franıanın Avrupa cenubu 
ıarkfsl müttefikleriyle müna· 
sebetlerlnden hemen hemen 
hiç bir ekonomik esuıo 
mevcut olmaması Balkan 
larJa Alman nüfuzunun art
masını tevlit eden baıhcl'l 

ııebedlerden biridir . . " 

İzveıtlya makaleı•nt föyle 
bitirmektedır: 

"Avrupa cenubu şarklai 

memleketlerinin, kendi eko-
nomilerlnln inkııafı itibari 
yle, Alman plyasaslyle mü 
nasebetlerde bulunmak hu 
susundakt mecburlyetlerlndenl 

Büyük 
Kuznetsk 
Havzası 

Son seneler zarfında ya
pılan taharriyat, Garbi 51-
biryada Kuznetak kömür 
havzasında, toprak altında, 
400 milyar ton kömfir ma
deni bulundufunu göster
mektedir Bu miktar, Doneta 
ha vzaaı kömür ihtiyatı mik
tarından altı misli fazladır; 
ve Fransa, Polonya ve ln· 
gilterenfn hep birlikte kö 
mür miktarlarının aynı bu
lunmaktadır. 

l.k beı yıllık pli.nan bi
dayetinde, 1928. -9 yılların -
da, Kuzoetsk kömür havza
sı, memleketin umumi ka 
mür latibıaltntn ancak yüz 
de 3. ün6 teıkil etmek üze

re 3 mılyon ton kömür ver· 
mııu. Bu tarihten b~ı yal 
ıonra, 1933, de. Kuznetak 
havzasının lıtıhıall Y,2 
m i 1 y o n tona çık -

mıı bulunıyordu. istihsal 
mıkdarı her sene artmakta 

berdevamdır. Geçen yıl. 14 
mdyon, 1935 yılında iıe 16 
malyondan fazla ton kömür 
vermtıttr. Şuraıını da ayrı· 
ca kaydetmek lcab eder ki 

bu lstisalatın çolc büyQk bir 
kıımı mekanik usulllerle ya· 
pılmaktadar. 

Kuznetak ha vza11nda bu 
endüstri faahyett ile birlik· 
te genit ve kuvvetli bir aos· 
yal ve kQltürel bayat da 

batlamııtır. Vaktiyle kar 
olan yerlerde buıiin yeni 

yeni tehirler yOkıelmek-

tedlr. 1928 de ancak 
l 7, UOO nüfusa malik ve 

Kuznetak havza11nın merke· 

zl bulunan Prokopteyak, 
ıoo.ooo nüfusluk büyük bir 
ıeh1r •e aynı zamanda ileri 

bjr ktHUlr kaynafı olmuıtur. 

Bu ıehlrdekı tnıaata yalnız 
1936 yılında 1 J milyondan 
faıla ruble ıarfedUmtıtır. Le 

nlosk. Kemerova ve Anıere
Sudıensk kasabalarında da 
kulflpler, tiyatrolar• sinema· 
tar ve büyük bGyük binalar 

vücuda ıettrilmektedır . Ku· 
znetsk havzasında halen, 
J 5.500 talebe alacak ıenıı · 
ilkte ve kadroda ~8 orta· 
mektep inıa edalmektedir. 

Almanya. slya1al maksatlar 
içinde istifade etmektedir. 
lıte bunun içindir ki Alman 
faıizminln Avrupa Cf"oubu 
ıarkiaindekt ekonomik yayıl
ması ıulhu ihlal eden bir 
hadise teıkil etmektedir. Bu 
hal, sulhun idameslyle ali.
kadar olan devletleri Avru
panın bu k11mında harbi 
hazarlıyanlara karıı mukave
met etmeğe sevketmelldir 

'" 11111111111111111111111111111111111111111111~ 

BONO ~ -------: Mübadil ve gayri mübadil bonoların 
E Bilumum banka ve şirket hisse se
E netleri yüzde 5 ve iki faizli hazine 
:; tahvilatı ahnır ve satıhr. ---- fldres: 

------------------. -f z..,. irde Kemer Ahında Hacı : -----meydana gelmesi için, hat . : 
ta doktrinlerinden bJle feda- -

karlık yapmaja ha~ardırlar. 

Hasan Otelinde 60 Numarada: 
Cavit: Telefon 3903 : -11111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Tapu Sicil Franko Aske leri Ma- Ba ıke.J "'1111111111111111111111111111111111111111111 

S ANKARA 
dridin Ur iversite Ma

hallesine Girdiler 
Salamanka, 14 tA.A.) -

General Farankonun kuvve 
tleri dünkü pazar günü ilk 
defa olarak, üniversite ma
hallesine kadar ilerlemlt ol 
an kıtalarla teması temin 
etmlıtir. Bu kıtalar, ilerle · 
dikleri aündenberi düıman 

ateıi altında bulunmakta 
idiler 

Taya relerle yapılan ketif · 
lerdea düımanm Escorial ve 
Guadarramayı tahliyeye de· 
vam etmekle olduğu anlatı· 
!maktadır. 

Cebelitlarık, 14 (A.A.) -
Aıiler, Malagaya kartı yeni 
bir taarruz yapmak makıa· 
diyle buraya yakın ıehirler 
de kuvvet toplamaktadırlar 
Ancak hükumetçllerin mev· 
zilerl, bilha11a Ep"na ve 
Marebelladi çok kuvvetlidir, 
Ve noıyonallıtlerln yükıek 

kumandanlılı hali haz1rda 
hudud mıntaka11nda üç bl· 
ni ıeçmemekte olan nuyo 
nallıt knvvetlerin aart silah 
larla milcahhez kuvvetlerine 
mukavemetine mani olmaya 
çalıımaktadırlar. 

Slraıdan gelen haberlere 
göre yakınlarda bu ıehre 
birçok Alman efradı gelmlt 
tir. Almanlarla ltalyanların 
mevcudiyeti ve ıokaklarda 

dolaımaları halkı endlıeye 
dütürmektedir. Halk ispan
yanın birçok akaamının ~l

manya ile halyanın eline ge 
çmeıinden korkmaktadır. 

Pariı, 14 (A.A.) - Ha -
vas ajanıı bildiriyor: 

Bu sabah Berlinde yapı 
lan kabul töreni münaaebe
Uyle, 8. Hitler Almanyanın 
lıpanyol toprak'arının veya 
sömürgelerinin bütünlüiüne 
dokunmak qiyettnde olma· 
dıtı hakkında Fransa büyük 
elçiılne teminat vermitllr. 

8Qyük elçi de f'ransanın 

lıpanyan.n toprak bOtünl(i. 
i<ine ve İspanyol Fasının 
ıtatükoıuna rıayete kati ıu · 
rette karar vermi§ olduğu 

hakkında teminat vermiıtır. 

Bayonne, 14 < A.A. ) -
Bilbaodan bıldirildiğine gö· 
re hadiseler çıkartmak için 
Alman harp gemilerinin ta· 
kibetlklerl mütecaviz hattı 
hareketin beynelmilel vazi· 
yelle huıule getlrdiil veha
met siyasi mahAfılde ehem· 
miyetle mevzuu bahsetmek· 
tedir. Buk hükumetinin 
Palos had ıesindeki ıiyaaeti 
çok munsif ane idi. Hakıka · 
ten baak hükumeti iti ken· 
disi halletmek iıtememio ve 
bu meseleyi karıımazlık ko. 
miteılne tevdi etmekle hü .. 
nüniyetini eöstermtıti. Buna 
raime Almanya Gaakonya 
körfezinde harp gemileri 
bulundurmak suretiyle bask 
hüknmetlni tehdit etmek 
emelindedir. Bask hükumeti 
bu tehdide rafmen azlmkir 
hattı hareketini mu haf aza 
edecektir 

Londra, 14 <A.A) lı 
panyol f atında Alman kıta· 
alınan veya g6nCillülerlnln 
bulunduiuna dair buraya 
teyit edici hiç bir haber tıel
memlttlr. l•panyol Faıında 
Alman mClhendialerlnln ça 

lııtıkları teevyUd etmekte 
iıe de ıiyui mehafilde bu· 
nun 3 t .. ırınievd 1904 ta 
rıhlı Fransız fıpanvol mua 
hedeıi ahkam ına muhalıf ol 
madı§ı beyan ed.lnıektedlr. 

Keza Ceutanın dııında da 
müstahkem mevkıler vilcuda 
getirilmekte oldu~una dair 
çıkan haberler de teeyyüt 
etmemektedir Muahedeler 
Ceutayı müıtahkem mevki 
olarak tanımaktadırlar Bu 
husustaki tahdıdler kaleye 
konulacak topların kalibresi 
hakkındadır. Bunun içın Ce 
utada yapılmakta olan tah 
kimat da muahedeye muha 
lif delildir. 

Cebelüttarık, 14 (A.A.) 
Mevtak bir membadan ae 
len bir habere göre, 3000 
Japon eönillHbünDn yakm 
Cadix ve Jereje gelmesi 
beklenmektedir Bu eönül · 
lülerin timdi Sevillada bu 
lundukları ıöylenen onbin 
ltalyana iltihak edeceği ıöy 
lenmektedlr 

Diler taraftan İtalyan 
mamulatından tayyare par 
çaları taııyan birçok veaai· 
tin Jereje ve Cadixe geldi
ği de ıöylenmektedlr 

Tokyo, 14 (A.A.) - Ja· 
ponya dıı itleri bakanının 

bir tebliğine ıöre, lıpanya 
da birkaç bin Japon gönül. 
lüsünün beklediiine dair 
bazı ecnebi ajansları tara· 
f ından neıredilen ha beri er 
tamamly1e uydurmadır ls 
panyadıııki vaziyeti tetldke 
memur Japon zabitlerinden 
mürekkep bir komisyonun 

mevcudıyetl hakkındaki ha 
herler de tamamiyle asıl11z 
dır. 

Dııiıleri bakanı ecnebi 
memleketlerdeki Japon mü· 

me11illerini bu aibi ıayialar 
protestoya memur edilecek· 
tir. ........................ 
• • 
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rar l/Olu d11rilklarzm, 
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: Hastalarını hükfı 1.et 
: caddeıııinde numara 56 
• : da herıiin 11aftt on bet 
1 ten sonra kıtbuleder 1 '····· ··············-' 
Posta · T olgraf 

Müdürlüğünd n: 
2P Blrlnciteırln 936 ta rl· 

hinden itibaren tedavüle çı 
karılan Bofazlar hltıruına 

ait pulların ılhıazlı kollek 
ılyonculuk itibarile bihtik 
bir kıymeti vardır. 95 kurut 
elbi az bir para ile kıymet . 

it bir hatıraya sahip olmak 
lıtlyenler P. T . T. Ktıele · 

rladen ala bilirler . 

No. 
1 

2 

Muhafız ığından: 
Nahiye ve mahallesi 
8iğadıç Kuyu mah . 

Cinıi 

Ev 

.. Camiıerlf mah. Ev 

Hududu 
Sağı Hasbi hissesine 
bölünmüı ev ve kıs. 

men Mtzık oğlu Ah· 
met vereıesinden Na 
cıye ve Ramize, so 
lu bardakçı oğlu Ali 
veresesi ve kıımen 

mescit ve mutaf Ha· 
ili. arka11 ve önü yol 
Sağı ve önü yol. ıo· 
lu Halil bl11eıine bö-

lünmüı ev ve ksmen 
Tahir vereıeıinden 

Hatice ve yağcı Lüt· 
f ı arka11 hacı Alı 

vereeeti. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı kuyu mahal 
leıindeki evin aahibi Mehmet zade Hakkı ve Camtıerlf 
mahalleıiodekl evin sahibi de fahir zade Oıman iken bu -
nlardan Hakkının 302 de ölmeıile evlatları Haebl ve Ah~ 
met ve Haıibe ve Naciyeyi terketmlı ve bunlar babaları. 

nın ölümünden 4 5 ıene ıonra aralarında haricen yap
tıkları takıimde Hasbi hi11esine bu evin yarıaı bölünmüı 

ve diğer Haeibe ve Naciye hiuelertnede hamam ve han 
hiuı-leri tahıis edılmlt ve tesc ı li tıtenilen bu evde Ahmet 

hi11eılne terk ve tahıis edilmit ve Ahmedin ıenelllz tas
arrufunda iken 330 da ö mesile karı11 Ane ve evlatları 

Mahmut ve Kamile ve Saliıeyi ve badehu Mah111udun da 
932 de ölmeslle kar111 Tevhide ve oğlu Oımana terketmit 

ve Camiıerif mahallesindeki evin tabibi Tahır 
zade Oımanın da 314 de ölmeıile kar111 Dudu 

ve evlatları Halil ve Aneyi terketmit ve 
bunlarda babalarının ölümünü müteakip arala· 

randa rlzalarıle haricen yaptıkları takıimde bu evin ıol la· 

" rafından bir k11mı bölünerek Halil hi11esine ayrılmıı ve 

Halillnde 32 J ıeneıınde ölmesi le evlatları F a'ka ve Müni· 
re kalmıı ve bu defa tescili istenilen mahalde Ane ve 

Anası Dudu hi11elerine tahshı cdilmıı bu suretle tıuarruf
larında iken Dududunun da 331 de ölme.ile kızı Ayteyi 

ve Ayteninde 931 de ölmeeile evlatları Mahmut ve imi 
le ve Saliıeye ve badehu Mahmudun da 932 de ölmHile 

karısı Tevhide ve oğlu Osmana kaldığından bıııhhle nam
larına teıcil edilmesi istenildiğinden tahkikat yapmak ıçln 
24 l ·937 pazar günü mahalline memur gönderilecektir 
Bu yerler hakkında bunlardan baoka taaarruf veya ıair 
bir suretle hak iddiaaında bulunanlar vana bu giinlar iç 
inde yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığına ve yahut mahalli · 
ne gelecek memura müracaatları lüzumu ilin olunur. 

Balıkesir Tapu Sicil 

-----------.. ----------------------.... ---------
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Satış Sürümllnü lrttırmıktn. 

AKA 

art: Satışta Birinci 
"REKLAM,, DIR. 

1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 
1 \le Bu Rekhhnlaı·ınızı 'I (TÜRKDiLi) ne \'("riniz. 

ı TORKDILi , 
1 Bahkesirin Biricik Gazetesidir 

Her Yerde Okunur. 

·~~~~~~~~~~......ı..~ 

Muhafızhğından: Bahkesir Tapu Sicil 
Mu hailesi 
Selimi ye 

Cinıi Hududu 
tahtanı bir oda ve Satı zevcesi 
bir mutbah ve bir Ahmet ıolu 

Molla 
Nalbant 

mikdar avluyu fil - Mustafa yetimleri ha· 
mil ev. neıi arka11 ve cephesi 

yol. 
Yukarda hudut ve evsafı sairesi yazılı bir bap evin sa

htbi Huköylü Molla Ahmedın karısı Hasibenin iken 328 
de harken ve adiyen (25) mecidiye bedel mukabilinde La 
tıf oflu Akife ıatmıt ve Akifinde 333 de ölümile karısı 

Azze "e evlitları Latıf ve Saadet ve Müzeyyene ve La· 
tıfın ~e 334 de beklr ölümile anuı Azize ve kardeılerl 
Müzyy~n ve Sıtadel kaldığındl\n namlarına senet islemek· 
dedirler bu huıusdan dolayı bu evin 24 l 937 gününde 
maha len t"h~tk"tı yapılacağından bu yer hakkanda bir 
hitk tddıa eden 'r.r vana o gün mahallıne gelecek memu · 
r" ve ya bu müddet içınde tapu eicil muhafızlığına müra· 
caat etmeleri lüz.umu ilin olunur. 

Muhafızlığından: 
Köyü Cinıi 

Çayırhtur Tarla 
Oö 
ıo 

Hududu 

Oofu Smdaraılı Ali. Batııı ti• 
kara Mehmet iken timdi oild 
Muıtafa Poyrazı yol, cenubell 
H. kara Mehmet iken ıtmdl 
oğlu İdris. 

Hudut · ve bulunduju yer yukarda yazılı tarla ıubal 

299 tarih ve 8 no: lu Tapu ıenedı mucibınce imam otul 
larından Mehmet oğlu İıımallin mali iken 329 ıeneııad' 
kara Mehmet oflu Halilln mezarlık m~vkiindekl tarla.ti• 
haricen trımpa etmek ıurettle bu tarlasını mumaile,lt 

Halile vermıt ve Halllinde bu suretle 2.iraatında iken 33 
de ölmeıile kar111 fatma ve evlatları Sadettin ve Ha,ret 

K1y p mühür 

tin ve flrdevı ve Hafizeye kaldıjından bahiıle namları 

•• ----~----~":::=:::::*"'~~'\ teıçili iıteoildijinden tahkikat yapmak ıçın 24 1 937 p• 
• TÜRKOİLI zar ıünü mahalline memur gönderilecPktir Bu yer hak 

kında bunlardan baılca tasarruf ve sair bir ıuretle h• 
tddiaıına bulunanlar varsa bu günler içinde yazı ile Tapf 
Sictl Mu haf ızlıiana veyahut mahalline gerecek memur-: 

Sın-f ırıı maliyesinden al 
makta o duAum askeri ma· 
161 ma1tftrna aıl tatbik mü 
hr6mil kaybettim. Yeniıini 

alacaiımdan hükmü olma· 
dıtı ılln olunur. 

Sındırıının Ollğüncüler 
köyünden U ı..un olulla 
randan Halil otlu 296 

dotumln e.kır 

Pazarteıfnden baıka her 
eün çıkar. Siyatal gaz.ete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 

Sav11ı: 3 " 
Günü geçmiı sl\yılar 25 

kuruıt'lr. J 
AOW.ES: 

\.. BALIK~_SiR TÜRKDİLİ 

müracaatlara lftzumu Uin olunur. 
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iyesi ve Aatyazmanı: Balıkesir ıaylavı H KARAN 

Çakaram Genel DtrektarO 

8aıım Yeri ll Baaın evi 
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