
·-· Romada Bulunmakta olan 
Prua-ya Bafvekıli Göring Is· 

panyaya Gidiyor .. 
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12 Adada Tahkimat 
Almanyamn yaptığı te~lif II~denii anlaımıstnı aykın 

düştüğünden İtalya kı~ul ıtmiyır. 
Roma , 15 ( Radyo ) - lini ile görüımelerine de · 

Stadyumda toplanan 20000 vamdadır . 
ltalyen fatiıU Alman hava Londra , 15 (A.A ı - Gö
nazm Göringi alkıılamııtır. ringin bu ayın 21 inde İı 

Mu81olini ile beraber daha panyaya gideceii hakkında 

Sancak, Suriye Ve Lübnanın idaresi Türkiye 
11 e Fransa ya mı Bırak ı I a c ak? .. 

Milletler 
Hakkında 

Cemiyeti Genel Sekreteri Avenol Sancak Me•eleai 
Fransa HiJkumetile GörQf meler de Bulunmak 

A 

Uzere DIJ.n Parise Gitti .. 
birçok bayük ltalyan adam- Rom ada bir t• yia dolaıtı · 
ları da bulunmuıtur ğı bildiriliyor. Belgrad, 15 (Radyo) -

V reme ıazeteıinin Cenevre· 
Fransanın mOıterek htmaye 
l~ri a ltında idare ecitlecek · 
tir. Pariı, 15 <Radyo) Ro Londra, 15 1 A. A. J - Ro den öğrendijlne göre, San 

mada bulunan Alman Hava madan bildirilcliğine göre Gö cak ıle Suriye ve Lübnanı Cenevre, 15 (Radyo) -

1 
ricali ile konuımak üzere 
buıün (Dün) Parite hareket 
etmtıUr . 

madıjını ve nihayet Millet· 
ler Cemiyeti tarafından ve. 
rılen bir manda oldutunu 
da bildirerek 16zlerlnl bitir · 
mittir. nazırı Göring bilha11a oniki ring ile Muuelini arasında ihtiva etmek üzere bir kon U!uılar Soıyeteıi ıenel ıe 

adada Alman ÜHil~ahriıi yapılan görüımelerde Alm- federasyon teıkil olunacak kreleri M. Avenol, Sancak 
nin tesisini astiyecektir. Hal· anya ile Fransa ve Alman· ve bu df'vletler Türkiye ile meıeleıi hakkında Franıız 
bukl bu iatek İngıliz · hal · ya ile lnıiltere arasındaki ="""""=-===="-=====~=-==:ll:IC:=-=="===:ıc::=:...="""""=i 
yan anlaımaıına aykırı düı· 
mektedır. Bu itibarla bu iı· 

tejın İtalya tarafından ye
rine getirilmiyeceği ve Al-
manyanın red cevabı alaca
ğı bıldırilmtıtır . 

Londra. 15 (A.A) - Ro · 
maya gelmif olan 
Alman Hava nazırı ve Pruı 
ya baıvekili Görinr Mu110 

münasebetler 1ıözden ıeçi· y n n·ıstanda Sefalet 
lmif ve bilha11a Berlin Lon· U a 
:~~:i.~C:~:::.·:~ı~:: !~ .. Ve Zaruretle Mücadele 

İspanya meıı~leleri de ko 
nuıulmut ve ıöylendlğine 

nazaran Görinı ve Musao· 
lini müıterek 11yasayı takip 
etmiıtir. 

Yunanistanda ~ir -içtimİİniulvenet -llnı ~İznlın~1. 
Hütu met bu iıla yıkından ıllkıdır alurır. 

dırlar. 

lert1le mlcadeleye ılrlıece· 
ilnl ili ve etmlıtlr 

Bundan ıonra baıbakan 
Metakıaa bir hitabede bu· 

Atina, 15 (Radyo) - Tür 

ki1• Hariciye Vektll Tevfik 

ROıtO Araı Atina ıaaeleri
nin Ankara muhabirine be-

yanatta bulunmuı ve TOrki 
yemn Franıaya yaptıfı yeni 
teklif etrafında izahat 'Ver 

miıttr. Bu arada Tevfik Rüt· 
Ui Araı Fransa ile olan an· 
anevi doıtlula halel ıelme· 
meal için m6aait ıeralt ka 
bul etttlderlnl hu ton tekli · 
fin de f ranıız baıvektli M. 
Blum tarafından müaalt kar· 
ıılanacılınt aiyliyerek An 
ta"ya ve lıkeoderun itinin 
Türkiyenin milli davuı ol. 
dutunu d" ilave etmltUr. 

Diler taraftan Franıa için 
Antakyanın hlç bir t•Y ol 

oıs llBERLER 
* /. ııgill:ltr. bakır 

fstllııali için ko 
R.4t,kları munygen mlk 

.,,, - . .. 
/ardır . * D uktor Şahi 

Y37 Parlı ser-
glalndt Alman pavyonu 
nun temel Jaıım atmak 
u:ere Parlac gidecektir. 

* J" sueç blilçtsl ye11i 
senede 4,5 mil 

yon artrmıtır. * S ar hauuuının 
Almanyaya gt 

clşl yıldôm1mıi muaı:am 

bir merasimle kutlulan 
mıştır. 

* y uyuslauya ile 
Hulgarlıtan ar 

asındaki misalr bt1gıi11 
im::alanactıktır. 

iÇ HABERLER 
* 1· zmitle k11rıılmas 

rna kurar uerlltn 
iki rıcl kd.iiıl jabrlkarmzın 
ltkbalıarda yapılmasına 
bnılanacaktlT * A llna sefirimlt 

runrlll bt1şvek-

illlt uzun bir mıiMkat 
yapmııtır. Gaulelrr bu 
mlilakalırı l'unun kralı · 
nın nisanda resmtn Ata 
ldrkıi ziyarttl etrafında 
oldu!/ıı 1111 ya:makiadır. 

* A llnadu uçılac · 
ak olan btyrı -

elmiltl kitap sugiılne 
mnnltkellmt:.de rıeıredi 
len eseı lerdt rıdt gônder· 
llectkllr. 

Ankara, 1 S (Radre) -
Sancalctao ıelen haberler · 
den Reyhaaiyecle Çerkeı 
köylerindeki evl•de h61rta-
mat tarafından 
maktadır. 

Hama, 15 -

atlah aran-

SaDCaki.a-
riolnde meıul makamları 
t8fldl ettikleri çetel"rila Arap 
ve T aınalclarclaa mGrelckep 
oldutu Ye bu ha~elcettn Tü. 
rkler üzerinde fena tutr ya
pbiı hildtrtlmektedtr. 

Halep, 15 - Şapka fty
me tıı ılratle ilerlemelcte· 
dlr. Bu hareket Halebe ka
dar ıelmelrtedir. 

Elefterun Vlma ıazetHln· 
den: 

Son ıelen mcvıuk haber· 
ler TOkiye- Frannz tbtillf ı· 
nıD ıayri meeul kaynaklartn 

ıöıtermek lltedtlsleri .. bi 
vahim olmadajını teJlt etme
SurlJe huducluada -_. uker 
tahılt etmlıUr eecle caltrl bir 
ha,elcet tl ... am•qUM>. Terki
ye tam bar iti matla Millet · 
ler CemlyettH m6racaat 
etmlt Ye Sancak Terklerinin 
haklı istekl•lnln tatmini 
için hakkaniyet •e mantak 
dalreıinde bir halle tkttran 
etmeat kararını beklemekte 
bulunmuthlr. Mademki Tir· 
kiye Milletler ·cemlyetlae 
mOracaat etmlt Ye ce•iyet 
te karartDI blrlraç ,.. 10Dra 
•ermek Osere buhınmuftur, 
artak bundan ıonra Terkiye· 
nln cebri bir halleteıelaltüı 

edeceiinl d6t6nmek doiru 
olmazdı. Bılhaıaa yeni T61'· 
klyeyl "ikamet adamlar1nın 
akllln• tedbir •e ldareılni 
bllenlerın Ankara ılyaeettle 

katlyyen allkaıı bulunma· 
ıına imlcin olmıyacak olan 
bu ıtbi taJialara inanmaları 
kabil detildt . 

Ankara ıiyaaeti daima 
llak ve kanuna riayet ve 

her devrede her ,eye kartı 
aealet ve kahramanhiı ile 
temayOz etmlıttr . 

* M emrırin kanu 
nunda b a : ı J 

deği~lklikltr yapılacakt1r. t * A :alar idareıtne I 
alt yuıi ltşltll· l 

at Ldyilıaıı haı.zrlanmak 
tadır. t 

Binaenaleyh cebri tasyık 
ile m ... lenln halledileceltni 
lpa edenler ya bu halıllcatt 
ıdrak edemlyenler. yahut 
bildikleri halde T6rklye ile 
Franaa arHındakt bu lhU 
llf dolay11ile lcalten beynel 
milel vaalyetl karanlali ,a. 
termek lıttyenlerdlr. Terkiye 
ile Franea mftnasebetlerl clo 
ıtluk batlarlle birbirine ba · 
ihdır ve ve bu doetluk ba. 
ilan buıünk6 ihtll&ftn doıt 

( S<>ıı\ln 2 inci tAyfada ) 



SAYFA: 2 

1 -· t :i k ı ._a ı McirŞr Şairi 
. - A 

M e h met Ak i f .. 
•• 

Ustad Fıkrac.ı Ve Latifeci idi .. 
- Xll -- H. Basri Çantay 

Üstadın f ıkracıhğı, ıakra · 
k ığı bütün eserlerinden bel 
lidır. O, ciddi bir mevzua 
girmek istedimi ilkin birkaç 
latife yapar; karii neıve ' en 

dlrir. 
Bazan, kartısandakine 11 e· 

lal geleceğini hlHedince, ıöz 
arasında da ayni tenııt yo· 
lunu ıhtıyar eder. Bu saye
de zevkı bedıi) si olmayan 
okuyucular da üstadın titrle · 
rlnl seve seve okurlar, bit· 
irmeöen ellerinden bırakm
azlar. 

Ancak, bu fıkraların , bu 
latifelerin intihaaı flirlerinde 
mutlaka (göz yaıları) ndan 
ibarettir . O, kariin ıüreldl 

handelerine tahammül ede· 
mez; ağlatır, ağlatır .. 

(Kahvehane) gibi, (mey 
haııe) gibi en geri · halk ta 
bakaınnm ruhlarına terce 
man olan tiirlerl bile böy · 
ledir. Demek o, eserlerinde 

. mutlaka ahlaki, içtimai 
gayeler gözetmiıtir; aaye 
ıfz bir ıey yapmamııhr. 

Aktfın hususi konuımala· 
rı böyle değildi; "humaraız 

safi neıve" idi. Hele mille 
tinin sevinçli günl~rinde .. 

Onun hatırımda kalan uf 
ak tef ek latifelerini, fıkra · 
larmı nöktelerini anlatayım: 

Bir gün bir (doktor) ha· 
kkındaki lrnnaatlnl sormuı 

tum; dedı k: 
- İyi oğlandır amma, 

( ... ) nln l<ocası olmasa! 
O kadının güzel olup ol 

--~·'imızAacJı ıehvedir, mu· 
zaddı tehvedır, dedi. 

* <Kastamonu) nun (Naarul· 
lah) camilnde verdlil rnev
izaeından bahsetmiıtlm. Ka· 
8tamonulular ilk zamanlarda 
Aktf 1n yüzüne ıuratına bak· 
mamıılar. Bu münasebetle 
<lerdi ki: 

- Benim ne adam oldu
ğumu .Kastamonulular bilir 
ler. 

* Vaktile Çerkes ümeruın 
dan biri nüfutJ kağıdını za · 
yi eder. Yeni bir tezkere 
almak üzere vilayetin nüfuı 
müdürüne baı urur. 

Müdür sorar : 
Mllllyettn? 
Adamcaiız: 

Abaza! der . Müdür: 
- Sus utanmaz herJf! 

Diye çattıktan sonra gözlü
ğünün altından baı katibi · 
ne bakarak: 

- İstimna bılyed cemaa · 
tinden yazıveriniz, emrini 
verir! 

(Akıf bu fıkrayı eski me 
murlann sevlyyeılne bir ml 
ıal olarak anlatmııtı.) 

* İıtanbulda lhtikarların, ıu. 
ilstlmall~rln fevkal&de revaç 
bulduğu rezalet devirlerinde 
Aklfin doııtlarından biri ha 
kıız yere azil edllly Jr 

Bu zat bir gün sevinerek 
geldi. dedi kt: 

_ ( ... ) Benim için nazara 
ı.vatyede bulunmut. namuı 

lu adamdır, muktedir ada 
mdır, demtı Artık beklty_o·-
rum. 

Akif: " Ne demlf, ne de 
mlı?" Biye sordu. O zat 
ayni kelimeleri tekrarlayın· 
ca dedi ki: 

- Dlıene artık Hna me· 
muriyet haram 

O adam neye: 

- Efendim, ... . ıizden· . . "'-... 
p~r, dememtı? Cevabını ve-
rdı!. . ... 

'*" Mecliıte saf vetıle, gürlek · 
hğiyle meıhur ve çok ıevim · 
it bir arkadaıımız vardı, he 
men her gün birer tilr ya· 
zar, kendine mahıuı edaalle 
Üıtadaa öoilnde okurdu . 

Blrgün Üıtad dedi ki : 
- Bizim ( . . ) def'ihacet 

eder gibi (24) ıaatte bir ıiir 
çıkarıyor! .. 

Sancak, 
idaresi 

Sariye Ve lübnanın 
Türkiye ile Fransaya 
mı Bırakılacak? .. 

(Saıtaraf ı inci .ıafada) . . 
ça tesviyesine bir zımandar. 
iki milletin dostu bulunan 
Yunan halkının meselenin 
hüsnü suretle tesviyesine le 
mennlsl pek aamlmldir 

... * 
Proiya gazetesinden: 
Suriye hududu civarında 

iki Türk fırkasının tahıit ed· 
ildiğl hakkındaki haberler 
Ankaradan resmen t~kzip 
edilcfj Türk Fransız ihtil· 
afınm fena bir tekti aldığı· 
na delil olmak üz.ere göste
rilmek istenilen Atatürkün 
Konyaya seyahati de Etki 
§ehirdekf uzun müzakere 
1erden sonra Kooyadan An 
ı,araya dö.,mek sure tile ne 
tkt"len 1ı. S •ne k meselesi 
Türk~ye ılı Franı{lnın dost 
luk münas~betlerınln samimi 
surette devamının temini 
ıçin ~imdilik iyi bJr yola gi 
rmiı buJunuyor. Esasen bu 
ndan tüpheye düımek de 
caiz değildi .. Türki}re hükCı 

meti bldayettenberi ıulhun 
devamından menfaatler bu· 
lunan iki doıt devlete yakı· 
şacak ıurette hüsnüniyet ve 
kanuna riayetkarlığını kati 
olar~k göstermletir. 

Daily Telegraph 
muhabiri yazıyor: 

Par is 

"Fransız Hariciye müste · 
teıara M. Vienot Türkiye 
büyük elçisi Bay Suat Da· 
vaza Fransız hükumetinin 
noktai nazarına göre müza· 
kerelerin keıilmemiı oldu· 
ğunu sadece küçük btr sek· 
leye uğradığına temın etmiı · 
tir. li'ransız müste~ara aynı 
zamanda timdi tekJıflerde 
bulunmak sırası Türkiyenin 
olduğunu ve Milletler Cemi · 
yeti çerçevesi dahilinde bir 
uzlaımaya varmak fçln her 
türlü gayretin ıarfedilmesini 
ve l'ürl<iye tarafından tek ta 
raflı hareketin zaten ciddi 
olan beynelmilel vaziyete 
ağır surette tesir edeceğini 
söylemfıtir ., 
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ilLiMiZDEN HABERLER 
. ·":" .... - .· .... ·· 

Sekerde Soğuhlar Devam Ediyor 

lhti~~·, Yıpmıüamı teşebbüs Posta Vapuru lskele-
ediyorlaı? ye Güç Yanaştı .. 

Son günlerde §eker fiat · 
larının indirileceği f&ylui 

üzerine bazı tüccarların §e· 

ker ıettrmemelerl yüzünden 

piyaaada ıeker azalmııtır. 

Bunu fırsat bilen bazı kim-

selerin ihtikara kalktıkları 

görülmüıtü . 

Uygunıuz vaziytti gören 
İktisat Vekaleti Ticaret ve 
Sanayi odalarına yaptığı bir 
tamimde ıeker ffatlarının 

indirilmfyeceğinl, bu gibi 
ıaylaları bahane ederek te· 
ker ftatlarıııı arttıracak 

olanlar hakkında ıiddetli 

takıbat yapılacaAına blldir
mtıtir, 

Şehrimizde birkaç günden 
beri tlddetll ıoiuklar devam 
etmektedir. 

Y aian ya im urla karıtık 
kar f a11la vererek devam 
etmektedir. Havaların böyle 
bozuk ıitmeal yüzünd~n 

mülhakat postaları intizamı· 
na kaybetmek mecburiyetin· 
de kalmaktadır. Civar det 
ve tepeler karlarla örtülüdür. 
fakat bütün yollar açıktn. 

Dün bu ııddetli haYa va· 
ziyetlnden dolayı Bandırma 
poıta11 ikibuçuk saat kadar 
bir ıecikmiye mecbur olmuı 
tur . 

Bandırma ile lıtanbul ar· 

Şehrimizde lşkanunu 
için Hazırhklar .. ____________ _. 

Ticaret odası ticarethane ve müesseselarde çalışan 
müstahdemin ile amelelerin mesai ve ücretlen hık

~mda mılOmaı tophyor. 
lı Kanununun tatbiki ha

zırlaklarına §ehrlmlzde baı· 

lanmıttır. 

V iliyetimiz, evvelce de 
yazdığımız gibi lı.mirde teı · 
klledilen dörd<incü mıntaka 
tf dairesine bağlı bulunmak -
•• ..J._ 

Bu daire vilayetimiz da 
hlllndekl müesaeıelerde ve 
ticarethanelerde bulunan 
müstahdeminin ve diğer 

amelelere dair malümat is 

C. H. P. 

temlıtir. 

Ticaret oda11 müe11ese ve 
ticarethanelerde bulunan am· 
ele ve müıtahdemin adedl,ta
til zamanları, ieçtnln günlük 
ve aylık çalı~ma aaatleri, 
aldıkları yevmiye ve aylık 
ucreuer hakkında malumat 
toplamaktakdır. 

Toplanılan bu malumat 
on beı gün lçeralnJe İzmir 
dördüncü it dairesine gön 
derilmlı olacaktır. 

Kaza idare heyeti topJantısı Beş ~işinin kaçı!dığı kız 
C. H . Partisi Kaza idare 

heyeti akeam baıkan Hilmi 
Şeremetlinin baı ka nlığında 

toplanarak Partiye ait itler 

üzerinde görütm Üf ve ka 

rarlar vermtıUr. 
---=-~--

Valimizin 
Tedkikleri 

Gömeç, 15 (Hususi) 
Edremit ve Bürhaniyeden 

Ayvahğa geçen Vali Ethem 
Aykut akeam 17 de Göme

ce gelmiıtir. Buradan Hav 
rana uğrayacaktır. 

Valimizin bugün ıehrimi· 
ze dönmeleri muhtemeldir 

Sed~edilen ticarethane ye
niden açıldı 

Y eıilli civarında helvacı 
İsmailln ticaret odasına ka 
yd olunmakta israr ettiğin 
den dolayı vilayetce tlcaret 
hanesJnin seddedıldığinl yaz · 
mıthk Bu defa kendisi 
kaydını yaptırmıı ve siclllini 
tamamlamıı olduğundan dük 
kan.~nın açılmasına karar ve 
rilmiftit 

Sındırgının Çorum nahi
yesine bağlı Sakar köyün-

den Mehmet kızı Nazife ge 
ce yarı11 aynı köyden bet 
kiti tarafından zorla kaçırıl· 
mıthr. 

Süleyman otlu Mehmet 
ve arkadaılara Süleyman oğ 
lu Alt, Riza oilu Halit, Muı · 
taf a oğlu M~hmet ve Muı· 
lafa adında olan suçluları 
jandarma yakalamıı ve ev
rak larlle birlikte milddelu 
mumiliğe vermittir. -
As~eı 1 te~aüt müd~eti ne 

kadaıdu? 
Subay ve Hkeri memur-

1a rın tekaütlüğü için rütbe 
ve sınıflarına göre tayin 
olunan yaıları bildiren kan· 
ununun tasdikli nüıhası dün 
vilayete blldlrll mittir. 

Buna nazaran yarsubayları 
asteğmen, ve teğmenler iç 
in hizmet edecekleri azemi 
yaı 41, yüzbaıı ve on yüz 
baıılıtr için 46, binbaıılar 
52, yarbayla r 55, albaylar 
58, tuğgeneral , tümgeneral, 
tuğamiral , tümamiraller için 
60. korgeneral, orgeneral, 
koramiral , oramJraller fçin 
65, mareşal ve büyük ami· 
rallar için 68 dır 

asanda iıliyen posta vapuru· 
da dünk(i fırtına yüzünden 

iskeleye binbtr zorlukla ve 
2 saatten fazla teehhilrle ya· 

naıabllmtıttr. Bu ıebebden· 
dlr ki lzmir · Bandırma tre· 

nl lıtanbul yolcularını alma 
dan harekete mecbur olm· 
uıtur. 

Balıkeılr yolcuları da an· 
cak otobüılerle gelebilmif 
tir. 

Bandırma, 15 (Husuıi) -
Burada mülhit ıoAuklar 

hüküm sürmektedir. Deniz 
hemen hergün fırtınalıdır. 

Fırtına gece büıbütün arttı· 
tından lıtanbuldan gelen 

poıta vapuru iskeleye ıüç-
10.kle ve iki saat teehhürle 

yanatabilmlttir. 

Tren, vapurun bu gecik 
meıi yGzünden yolcuları 

almadan hareket etmek 
mecburiyetinde kalmııtır. 
-~-

Jandarma kanunu 
Ankara, 15 (Radyo) 

Jandarma kanununun bazı 

maddelerinde yapılmaaı dü · 

ıünülen tadilat iti ilerle 

mektedlr. 

Avukıtlır kanunu 
Ankara, 15 (Radyo) 

Avukatlar kanunu için top 

lanao komiıyon çalıımaama 

devam etmektedir. 

Bir Umumı" 
Müfettişlik 

aıerz 

Daha ihdas edilıcet 
Ankara, 15 (Husuıi) 

Umumi Müfetttılik konıre · 

sinden, birinci ve dördüncü 

umumi milfettııltklerden 

birer k ısmının alınma11 ve 

bu suretle bir beılncl umu 

mi müf ettiıltk ihdası teklif 
edtlmfıtir . 

----cc::>::> c:---
Köyliiye 
Arazi 
Verilecek 

Ankara, 15 (Husuıi) 
Sıhhiye Vekili Refik Say 

daman riyasetindeki komis
yonun hazırladıiı toprak 
kanunu, Meclise verilmek 
üzeredir . 

Kanunun esaaını, devlete 
alt toprakların köy lüye pa
rasız olarak tevzii teıkil 

etmektedir. 

Oü ı1tüun f iatlan: 
Asgari Azami 

K. K. 

55 Randıman un 950 
60 .. " 900 
70 " " 850 
80 " ~ 780 

975 
925 
875 
775 

Çiftçinin 
Ziraat bankasma olan bo
rçlan ne şekilde ödanecet 

Ankara, 15 ( Huıuıi) -
Çiftçilerimizin Ziraat ban• 
kasına olan borçları için 
yeni bir ödeme kolayhlı 

kabul edilmittlr. 
1337 ıene1inden 1341 yı · 

lına kadar çiftçi borçları, 
beı takıltte ve f afZ1lz ola -
rak bankaya ödenecektir 

' Bu yıllara ait çlftçileriD 
banka borçları mühim bir 
yel;un tutmakta ve faiz yO 
z\inden her ıene biraz da 
ha kabarmakta idi. 

Ztratt koruma ve &fnfr 
letme için 133-1341 ıene 
leri Maliye, Ztraat ve İkti· 

aat bakanlara bQtcelerfnde 
açılan f aııllarda çtftçllere 

tevziat eana11nda yapılan 

yardımlardan doian borçla 
rın takatte bailanmaı1na ve 
f aizlerinio affına dair ola11 
kanun layihası Batvekllet
ten Kamulaya ıunulmuıtur. 

Kanun li.yıhuına ıare 

çlftçıler, borçlarını, beı mil 
ıavl takıltte ödiyecektir. ilk 
taksit 1 haziran 937 de öd• 
enecelc, diğerleri de birer 
ıene f aııla ile tahıll edile 
cektır. 

Kanun merlyete ıirecefl 

tarihe kadar geçen zamana 
llld faizlerle borçları k11me11 
veya tamamen daha evvel 
ödemiı olanların faizden do 
ğan borçları:affedılmtıtlr 

Takıltini zamanında ver 
miyen .. borçlu için kanunda 
müeyyide mevcuddur. lmtl 
na tarihinden itibaren borç 
muacceliyet keıbedecek ve 
tahıill emval kanununa rör• 
tahsil edilecektir. 

Bundan batka, Ziraat ve· 
kaletf tarafından hazırlanıp 

Vekiller Heyetinden geçen 
orman koruma letkilitınııı 

aakeriltftiril meıl hakkındaki 
kanunla, eıbabı mucibeıl 

ve baremin tlk üç derece 
ılndekl memurlara Ankara· 
da ev kirası verilmeıl hak· 
kındakl kanun l&yihaıı da 
Kamutaya aönderilmi1t1r. 

Zeytincilik 
J,leri 

Zeytincilik itleri hakkında 
Ziraat vekaletince hazırlan
mıı olan talimat, alakadar 
lara gönderilmlttir . Bu ta 
limatta zeytin yetfıtirmenlo 
ve bakımının fenni uıullerl 

gösterilmektedir. Bu malü 
mat, bütün köylülerimize 
u 

1 aıtırılacaktır. 

Şurayi 

Devletin 
Bir kararı 

Ankara, 15 (Huıusi) 

Şurayı Devlet, temyiz müd 
delinin ıon günü cumarteıl· 
ye tesadüf edene, pazartesi 
günü verilen lılidanın müd 
detin de verllmiı ıayılap sa -
yılmıyacağını tetkik etnılf 
ve cumarteıi gününOn he· 
sapla omasını kararlaıtır 
mııtır . 



,, 

.Antakya Ve lskenderµn Mümes- ·Orta Avrupada Bugün 
mı bu meseleyi çok ıenlf · 

1 j,etmlttlr. · : . · 

ispanyanın eıki dıt baka · 
nı Auguıto . ..Harcia çok dik · 
kate deler bit makalede sillerinin Verdikleri Rapor.. kü Siyasi Vaziyet.. 

~Akdeniz' vaziyetini pek iyi 
tanır etmlttlr. Sancakta tetkikat yapan müşahitlere verliBn npor 1 Hatıyh Tüı klaı in şimdiye kadar 

neler çektiklerini ve ne haksul.kları uğradıklanm ~ütün açıklığile .aöstermıktedır. 
lıkenderun - Antakya ve rek zabıtlara geçirilmekte, mıı rakamlarla hakikate ve 

havaliıl Türk halk mQme11il- bilumum mu~mellt Arapça vakaya uymayan kayıdlarla 
lerlnden, Milletler Cemiyeti kaydolunmaktadır. Her Tür doludur. 
namına Sancakta bulunan Iü defter Arapça tutularak Maarıf idaresi iılatiıtik · 
bit. f " l h t A ı ı~ dt lerioi• 1936 l 937 yılına ait ra 1ıormen er eye ıne makbuzlar rapça m 111 e 

· dl lb 1 t cedve ı!erindc mevcut mek verilen rapor suretini aıaiı lmekte, a iye ce er~ • apu 
da aynen neıredlyoruz: senetleri nQfuı teıkereleri tep\erin 65 olduiu ııörülür. 

Le Mois mecmuuında Pi 
yer Dominık yazıyor: 

Almanya gözlerini bir nth· 
re çevirmiştir: Re.ne · İtalya 
gözlerini bir denize çevfrmif 
tir: Akdeni;e ve halyanın 
diplomasi sahasına geniı öl 
çüde yeniden dönü.ıü bun
dan böyle . kendisi . için ha · 
'yati mahıy~tte olan bu me 
selenin tesiri altında olmuı 

Harp ıonu, Fran1ız aakeri ekıerlyet halkın anlamadıiı Bunun ·32 al Türk mektebi tur . 
ıııali ıltına ı•ren ve fakat Arapça ve Fran11zca dılleril e dir, haddızatinda hakıki B M 11 i 1 Milano 

d 
. usso n n n 

kahir bir Türk elueriyeUnfn matbu ve yazılı bulunmak- mevcud rakam •bu deiıl lr. nutku hiç bir müıbet teklif 
mevcudiyeti ile daha o za- tadır . Bu btallıtikler her )ıl Mıl getirmiyor, ıhta ıafları dostça 
mandan ırki ve coğrafi hu Sancak Türk mektepleri, Jetler Cemiyeti mandater halletmeye, gerginliit ızale 
ıuıiyett tanıyarak huıuıi btr Tilrk olmayan ve Türklüğe komııyonuna v~ri lmek üze· ye yarayacak olan hiç bir 
idare rejimine tabi tutulan husumetleri beynelmi el mü re sureti mahıuıada ve iti- h~İ ıekli la vsiye etmıyordu; 
lıkenderun . Antakya ve ha ıeccel bulunan anaıırm eli na ile-hazırlanan klııelerden Uuçe her ıeyden önce, pren 
valisinden müteıekkil laken ndedir Sancak Türk mek baıka ~lr ıey deği.idlr; 65 ıip 0 arak hal yan mllletinın 
derun Sancafında Türkçenin teplerinde Suriye Arap me· mektep adedini gözden ge serbestçe lokiıaf .etmesi ic 
resmi dil kabul edilmlt ol · ktepleri proıramı tatbik ed çlrirken bu ye\..ündan ıu ab ettliini ortaya koyuyor, 
ma11 ve bilahare bu hakkı ilmekte olduiu Arapça, Fra· suretle t~nztlit yapmak icab ve Avrupa İçin ·ancak ıilah 
tenlk eden 1921 Türk · Fr- nıızca reımt de~ı program· eder:· ı; ıulhun mevzubahı olabi-
an11z Ankara Uilifnameıile larma · dahil bulunduğu hal lıkenderun, Bilan ve Kı lecejini ileri ıür6yordu Bu 
buna miitemmlm olarak Lo de , Arap mekteplerinde bir rkhanda üçü erkek olmak nutkun halyanın durumunda 
zan muahedeıi burada otu bir tek Türkçe ders okutul üzere beıer sınıflı dört me ve ent~rnasyonal miinaıebet 
ran ahalıye huıuıi bir bay· mamaktadır. En ileri kültür ktep •ardar Bilin mektebi lerde hiçbir deiitiklik yap 
rak taıımak ıalahiyetinin müe11eaemiı. Antakya lisesi kıı. erkek muhtelitttr. Fakat madıjı da iöylenebtllr. 
tanınma11 bu1ıün ileri sürül· dir . . 1926 yılına kadar btr maarif istatı•tliı bu dört Mu11olinl tarafından bir-
mekte olan iddialar hilafına Türk lisesi olarak idame et· mektebi ıeklz olarak göster· kaç fıkir daha hayal vasfa· 
bu toprakların Surıyeden lirden bu mOe11eıe o tarah mlıtır. lıkenderun kız ve na layık ıörilldü. Sillhıız
tamaınen ayrı bir varlık ol ten ltıbaren ikiye ll")'rılmıt erkek mektepleri Türk Arab lanma ko\lektıf emniyet b& · 
duiuna ahden de klfi birer ve bu mektebe münhasır diye, Bılin ve Kırkhan me· 16nmez ıulh, Milletler Cemi 
dehi teıkıl eder. tek bütçe de ikıye "takıım ktepleri ise kız erkek diye 

Bununla beraber, 1921 la· edilmek ıuretiyle aynı bina · lkiıer kaydolunm.uıtur Ha· 
rlhli T6rk - Franıız itilafna· dahilinde barde Arap kıamı kikatta bu me~tepler tek 
llleılnln ekonomiye dil ve kurulmuıtur Türk ıtaesinde kadroludur ve tek bina da · 
klUtüre Ve b l . f ru-rk edebiyatı, Türk edebi bilinde bir tek müe11eaedır un arın tokııa ı· 
na müteallik olan aksamı yata tarıhi ve felıef e gıbl 
bugüne kadar hemen hemen kültür dertleri Türk ınae lha 

1•mamen tatbık sahaaından net ve ihanet etmlfı Türk 
uzak kalmıı ve aynı manda milleti tarafından tard olu 
altında bulunrnak dolayıaly narak yü.ı ellilik bır listede 
le Sancak zahiri bir takım beynelmilel teacile ujramıı Alı 
imtiyazlara mal ık bir fdari lımıfani, Mesut fani, Memd· 
letekkülmilt gibi tabii ve uh Selim adlı kimseler tarafın· 
ahdi baklarmdan uzakla ıh dan tedrıı edilmektedir. Bunlar· 
rılap ekonomik ruhundan dan baıka Türk mekteple 
mahrum ,bırakılmııtar. rinde hocalık edenlerin çoğu 

S d
' k keza Türkiye kaçakları t(lr 

ancak halkmm kan 1 I· ktnıe karı• husumetleri dai · 

ndl·n·ı ı"dıra etmes'ı ma teıvik olunagelen gayri 
Türk unsurlardandır. Bu 

Abdi ekonomlotn m(hteoit 
bulunduiu "Sancakf halkının 
kendi kendilerini idare etm 
ealn huıuıu . ,bugüne kadar 
aıla revaç bulmamıı:Sancak 
hükumet daireleri, odacıları, 
mübaıirleri, poıtt. müveut· 
lerlne kadar Suriyeli, Liib 
nanla memurlarla doldurul 
muı J6kıek iL tahıil görmüt 
münevver Türk halkı me 
rnurlyetlerinden mahrum bı
"•kılıp, her türlü temıll ha· 
klarandan da uzak tutulmu 
ıtur Sancakta re1mi dilin 
Tiirkçe:olma11 ve memurla 
rın Türklerden intihap edil· 
nıeı1 bıartlaranın ekonomiye 
eıu tutulmuı olmasına ra~ 

nıen memuriyet lmtıhanla 

randa Arapçanın mecburi l ı · 
kınrna11 ve bugünkü kadro 
ılyll" de Türk memur ade 
dinin gözden geçlrilmeııt id
diamızı lıpat eder. 

Türkçe yarine Arapça 

menfi anaamo, mand,\er ve 
yerli hükt'.imetler taraf ındao 
bilhuıa kültür müe11eıeıin · 

de himaye ve hayata maz 
har oluılarını ve bu tarzda 
vazifelerde iatıhdam · edllıı 
leri nasıl bir ~ hüınQ niyet,, 
ile telif ve tefairetml"k mii 
mkün olur. 

1 Ki~a!l~r!~k?:~,~~.~d~a!?~!ı 
1 

yoktur. Türklyeden o da ıoo 

lkf yıl içinde yolnız alfabe 
ve kıraat kitapları gellrilmlt 

fak at bu kitapların sayfaları 
aruında Tnrkiye cumhur 

reiıl ve bili istisna bütün 
Türk dünyasının göz bebeği 

Ata türkün, Türk büyükleri 
nin Türk bayrağının resim· 

leri yırtılıp atılmıı ve 
kitaplar ancak bu ' ıekilde 

budama ameliyesine uğra · 
taldıktan ıonra tall"beye ve· 

rilmltlir. Kendisine kOltür 
inkitaf ı vadolunan -..bir 

Kundan mada hmi var cıs· 
mi yok mektepler de mev 
cuddur. Meıela maarif ista 
tiıtıjinde mevcut 1ıöıterilmif 
olan lıkenderunda Sakil kö

yü mektebılc.; Kırk handa 
Aktepe nahiye merkezi me
ktebi elyevm kapalı bulun
maktad1r. 

<Bu rapor ya.ularken, ha 
ber alandıiına söre maarif 
idaresi Aktepe köyüne bir 
mallim "tayın edecek mekte-

bi açık gÖıtermek teıebbQ 
süne glritmiıtır . ) Kapalı ol · 
duğu halde mevcut ıöıtert 
l~ra mekteplerin yeküou 
1°935-1936 yılında daha zi · 

yad~ idi ve o .. zamanki tel· 
kikatta . bunların 1ay111 yedl 
olarak teıpıt olunmuıtu. 

Tü;k çocuiunun milli ve 
ıosyal bılgilerlnl tezyit edtct 

hl~ bir den mektep proi· 
ramlaranda yer bulmamııtır. 

Mekteplerimizde mü~takillen 
btr Türk coiraf yası, Türk 
deni yoktur. . 

· Sosyal hayat · 

yeti. Hem bu ıonuncusu iç
in öyle bir diriliı tasarladı 
ki daha ziyade bir cenaze 
meraaimlnl andırmaktadır, 
· Milano nutkun~n netice 
sın den bir parola çıkmakta · 

d1r: Silahlı su h italyanın 
arasız olarak ukeri faaliyet 
lerine devam edeceğini bil · 
dirmekle Duçe ıillhaı2.tanma 
yarııının h z anmasına değil 
lfe bi e muhafdZHanı ıf ade 
etmif o.luyordu. 
. helyaoın Londr' ilonfe 
r.anıana dönmeye . IJazır ol 
dutu söylenirken Muaaolinl 

' . 
nutkunda L_okar:nı;> anlaı.ma 

11'na hiç bir telmihde bulu 
nmaniııtır! Elle tutulur bir 
tek vakıa vardır: Berlin uz 
laımaları fakat uzlaımaların 
hilkümleri malum değildir. 
· İtalyanın . du~umunu e~el 
ce çtztlmlt hatlar içinde teı 
bit eden bir nutuk bazı il 
Ufath tehirler~ uyaun ola 
rak ha'\'ayı tazelemek ve 
Avrupayı ~erglnllitnden çı

karmak kudretine ml11k ol 
lamazdıı · 

Modern Roma artık Ak 
deniz itadeıtne · h'.ürmet ed 
ilmeıl ve emniyetinin mut . 
lak olmau lizım gelen btr 
iç deniz telakki elrqektedlr. 
Bundan Clııarı çıll;.uı yı cıa 
istemektedir Dünya ölçü · 
sünde büyük bir devlet ol · 
mak azmindedir. 'Halbuki 
Akdenlzin anahfarları lngil 
lerenln elindedir. Cibraltar 
ve Süveyt ve bahıolan Htn
diılan yolu mevcudiyetini 
borçlu olduğu bir ticaret ol 
duğu iÇin İngilter~ dizginle 
ri gevıetmeye ' asla . yanaı 
niadı. Btr logillz deylet -~d· 
ama daha geçenlerde Akde 
.o izin "lmparatorlutun cife· 

lolarını emniyetin hı yali 
vasıtalara olarak telakki et· 
mek mecburiyetindedir 

Bu kadar kattyetle tarif 
ed.İlen argümanlar karıııın 
da lngilterentr. reaksiyonu 
ne olacaktı . Habeıtıtan b.uh 
ram e$Oaıında tezahür et· 
mit olan inglliz balyan ihtl 
lafının ıtddetle ve tehlıkeli 
bir safhaya ılrecejl netice· 
sini çıkarı lmahych? Donan 
ma tekrar yola çıkacakmıy 
dı? 

lngilterenln reakıl_vonu 
tamamiyle baıka oldu; Lo· 
dra , lngilterenln imparator 
hık mfinakalelerl Akdeniz 
den baıka bir yol takip ed· 
ebileceği hakkındaki dütün· 
çeleri kabul etmiyordu; fa
kat -ıofukkanlılıiına: hiklm· 
dl . Yan resmi Dc·yly Telea· 
raph, Milaoo nutkunu ıofuk 
düt diye tavılf ediyor, hal 
ya ile devamlı mOzakerele 
re giriıileblleceilnt hatıra 

getirmiyordu. Eaaıen Lodra 
açıkça anlatıyordu kt Akde
nizde bir uzlaıma yapılma
dan önce Lokarno paktının 

yenilenmetl llzımdır. Yeni 
bir manzara: Londra A vru 
pa ıulbuou her ıeyden &ne 
geçiriyordu. Ve bunda an 
taıılmıyacak bir ıey yoktur. 
Çünkü bir · kere Almanya 
İle lnıı ıti~e ara11nda anlat 
ma akdedıldt mi İtalya in 

• 
gllterenın· kar1111oda tek ba 
İına kala~akhr. Roma bC>y
le blr lhllİnalden bahıedil· 

diğinl bile iıttmek lıtemez. 

Onun içindir ki Duçe, l:.o · 
karao anlaımaaını yeni· 
lecek olan ll)Üzakere 
lerle ayna zamanda lngiliz -
Jtalyan . naüı.akerelerlne baı· 
ılanmaaını teklif etti. 

Hullıa olarak, lngiltere 
Akdeniz problemfnın .. balllni 

. "'Ctbraltaraız Saveytin ne 
kıymeti v.ardar? ve yanında 
onu topa tutacak ıurette hl· 
kim S!erra ve kartıHnda 
Ceuta bulundukça Cıbral_ta
rın ne kıy~eU vardır? Ba
lear adalarıoın • tehlikeli bir 
mıotaka haline aeıdıil aGn 
Akdeniz yollarının ıerbeıılt· 
li ne bale ıelecektir? Ak· 
deniz me~eleti umulmadık 

•afhalara glrmektedır; ve bü· 
yük devleUer bu meaelede 
ihtıllf halınde kalmakta de
vam ettıkçe müıtakbel Ak-

ı 

denız ıtatüıünün tayininde 
ispanya kati bir rol oyna
yabilir. Bugün l~ıilter~ Fra · 
nsa ve .İtalyanın davada t~J< 
baıl arına bulunmadıklangı 

da i{ayd_etnıeliJ.12. 1"'-flanmıt 
olan ıhtı laf a 6 f rikad4ki ıö

mürgelerlni l~\nar e.le..._aeçır

m.ek illiyen. Almal\Y.~puı, 
sonra Ruıya ile Türk_i1enin 
de katıldıkı.ar~~· görüyoruz. 
Böylece Akdenh: ~elesi 

tekrar milletlerar~~ı p~li\1-
kaıanın ~ kördOiüm!i halı~e 
gelmlttlr. .. . . 

Almanya · ıl~ İtaly_anıı.ı Bu· 
rıoı hiikumetlnl tanımak ta
nımak huıu~unda verdıkleri 

.. • I' • 

karar Avrupa vaz~y~UJU an-
cak vahı~Jr=ıUre~ıltrdt, f ati· - - ~ 

zm ve nazlz .. Jn !!Y•!i . dok-
tranlerlnln Duçe ile Führerı 
Franko bikt'.imeti•i tamma-• . . .. 
ya ıürükliy~ceji...:,"al(im9.P; 
fakat n,den RQ~a . ve Ber· 
hn Madritin düııııeıtni be"-

• ,lemeden Lu kar'1:f vermek
te acele eUıleı? • 

Roma ve Berlin :..hük6me· 
tlerinlo Ge9'eral frankonun 
otorite11nl kuYYetlencitl]Dek 
Ye Kataloay.aya_karı1; 6atln
l(ijQQ6 temln.,etmek:-lıtemit 

olduklarına bGlunedtld"' Ha
kikaten lıtlklilini lıtlyen bu 

Cıbraltardan ve SOveyt ka· memleket cumhuriyetçi mu· 
nalından 1ıeçlf ıerbeatıal ıe· kavemetln yuvau olm111\ur. 
klJnde anlamakta; baıkala- Hakikatte, · G . .franko· bu 

d ~ d b b tanrlmlldan ıoma, Katai.on· ~mın a ;reD iıinl u ser e · 
,uden mahrum etmemeleri ya sahillerinin ··ablokastna 
lüzumuna kani bulunmakta imkan ba11l · olaiafant tah· 
dır. ltalyada dalma bu ıer - mln edilİyorClu. Almanya 

1 

bestlden istifade etmek lıte · ile halyadaJıp~nyada ih.tı
mektedir. Ancak tkt devlet lllcl temayüllü bir devletin 

1 bırlbirlne zıt bir polttlka ta- tutun~a11~a m~ıaa~ etml-
klp etmiı olıalardı, ihtilaf ceklerinl bil_dirmlı old~klll

\ çıkabilirdi. Halbuki ln1ııltere rı~dan Jıpa!ly~nın n°a11l · ~lr 
1 ile ltalya araaında btr anla mllletlerar~sı 'hÜlif. .ocaiı 
1 omaya varılll'\aıı umuQ>i ma · haline . geleceil kolaylakİa 

ı hiyeti haiz olacak ve b6tün anlaıılabtlİr. ... ,. 

1 

kavga imkanlarını ortadan Alman ve ltalyan delege· 
kaldıracaktır. lerl karıı~azlık komit~ıln 

1 Demek oluyor ki, buglln den ayrılmıı olmalarına r~-
birkaç ay evvel olduju albl ğmen milliyetçi kruvazörler 
bir lnıiliz hal yan ihttllfın · tarafı-;dan-y~b~ncı gemile . 
da, korkulacak bir taraf ka · rln zabtı veya bir denize 
lmamııtır. Evet, fak at birkaç çarpıtması vukuu halinde 
aydanberi, Akdeniz meıele · Akdeotzde nı: kadar teblt 
ıt genlılemlıtır. İspanya dra- ( Sonu 4 üncü 1&yfada ) 

1 • 
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§ BONO -.. ---
·= ----Mübadil ve gayri mübadil bonoların : -Memurlar, ahdlar hilafı 

na olarak umumiyetle :Suri
yeli Araplardan lntıhap olu 
nmaıı, reımi dil olan Türk
çenin hükumet muamelatın· 
dan bazfedilmeılni mucip 
olrnuıtur . Elyevm hükumet 
rnukarreratmın yüzde 95 ti 
yalnı-ı Arapça ve Fransızca 
olarak lttıhaz olunmaktadır 
Mahkemelerde Türkçe ifade 
le.. Arapçayft tıer~llme edile· 

küt lenin mekteplerinde oku· 
tulacak kilaplarm uğradığı 
bu muamelenin manası ne· 
dir? 

Mandanın esas gayelerin 
den biri de, Osmanlı devle
tinden ayrılan topraklarda 
yaııyan halkı kendi kendi · 
lerini idare edebılecek me 
denl ve muasır bir Surlye
ye isıı l etmek olduğu halde, 
memleliet hala tedvin edıl· 

mi~ medeni kanundan mah· 
rumdur. Adli hayatta oldµ · 
iu gıbi sosyal hayatta da 
halk hala Oımanlı \dııresln · 

den arta kalau köhne ka · 
nunların v.~ Fransız yüce 
komiserlerinin .zaman zaman 
~ef ·edegeldi le~l bir takım 
ferdi karar)aıın hükümlerin 
tabi olmaktadır. Bu yü~den 
de bugüne kadar Sancakta 

. rl ,, Qldı,ığ~nu hatırlalmamıı --Bilumum banka ve ~şirket hisse se- E 
netleri yüzde 5 ve iki faizli hazine E 
tahvilatı ahnır ve satıhr. : 

Sancak Türklüğüne ve 
Türklerine ald her. reımi 

istatııtık gibi, Sancak maa 
rlf ldareıılnln hlat atikleri de 
kas.dı mahsusla tahrif olun 
"muı, yerin'e 'göre · küçültül 

mftı . . 'l•Y.i._ ı:nfı_~~J~_! l-'ı,dırı \-

1 tam .bir hşk. ve adale~ mef
humu teeuüı edem,ıruf , lçttl 

1
. ma~ hayat düzelmemiıtır. 

SONU .VAR -. 

-mıdır; bundan va~geçmeai .. -boğul mı ya , rıza göstermesi : 
demek .ohu.do. : ----.lidres: , ~u İngi iz tezine lalya da : 
az çok k.qvve tll delillerle 
cevab vrırı~ekte dir . İtalya E İz o- lrdeKemer Altında Hacı = 
lçln de bu deni.z hayalin ta 
kendıst demektir. ltoma ke
ndisi için ~er»:z ve hevn fi 

;;; Hasan Otelinde 60 Numar~da: 
: · Cavit Telefon 3903 .. : 

·&.11111mm11ıtui111111111111 ı ılı ı ttff iıi ı l.i 



1 B d B I d. '111111111111111111111111111111111111111111 
Amerikadan sp~nya- an ırm~ e e .•Ye . = A N K A R A 
ya Gönüllü Akını Var Rıyasetınden: ~ 

ı Band1rmada yeni ıpor aahaamdakı mecranın 150 met· : Avukat Ekrem ARGUN Ve 
(8aıtarafı blrlncj •yfacla) yapıhnakta.lır. relik k•ımın 4557 lira 50 kurut ketif bedelle lnıaatı Y•· : 
y~HMia IMrp etmek fbere MorDll Poat ıazeteıi: pılacaktar. = Şeriki Ziya SJDAL 
Baneloaa ıaldlftnt h61ı6- lnıiliz filoaunun bpaaya Buna alt malı ye fenni t•rtname ve pr•Je 23 kurut : 

...tı .. bllcUrcla. ..bıllerlncl• hareketini Fra bedelle beledtye muhuebetinden verllecelcttr. = Tanınmış de.ıc.erli avukatlardan. 
Part., 15 f Madyo) - Ma. n .. ve Ruıya iılemlttlr . Fa ihale açık ekılltme uıult tle yapılacalctır . - IS 

ı ... tehri, .... &etler tara kat bu tekltftn kabu 'ü im Açık elcıiltrne 2.2.,37 .... •6n0 saat ıs de Beledı,. = dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınız• 
ı.-an ıkld.tt. ıurett• 1>om· "'01 yoktur encımenınde yapılacaktar. 5 emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
Nrdumaa ....... ,ur Bom 70.100 milyon aeteıllnltk Ekıiltrneye •ıtirak edecekler 2490 Nyıla kaDUDUD 3 ün = ve Devlet ŞQrasında murafaa kabul 
ltanlumaa cleaia, kare •• lapanyol altnu Franıaz ban cG maddeet mucibince iltenilen vestkaları ibraz etmeje -
havaden v•lıu bul19Uttur. kaıına depo edtlmaıur. mecburdurlar = ederler. 
Attlan yae"9 ltombelart ıe· Loodra IJ,omtt .. iadekl lta· [kııltmete ,_.Irak edebilmek için 3'2 llra 5Ş kurut : lyan murahhatı bu altın .,. _ 
hwde ltl,ek arular 1ap· muYaklcat teminata Belediye veaneıine yatıracaklarchr . - flDRES 
--'tr. Öteler•- - •aralarta paralara haciz lconma11nı 1 1 •- il ol ---
._..,. ra ....... J lıtemlftlr . Ke1flyet tatelcli o anlarca bt inme• here' D unur. 
da ilet y6s ktıt oldutu söy Fakat bu teklif lnıthzler 9 1 - 4 : ANKARA Sanayi cad· 

deıt ALI RIZA Apart 
mana N U M A R A : 3 

l..tJer. tarefından reddedtlmtıttr . 5 
8u .... detlt ltomltarcluman Demektedir. : 

clae .._. General Ktyepo Londra, t!> (A:A.) - it· r... S Al i 
Dllyano ıuwvet1er1 t•arru- çi p•rt••i •eırett•ı• bir be,.. Balılıe•ir Aa11ert atın ma .. ,111111111111111111111111111111111111111111 aa lef•fftlr. Ettepoaatla nnamede blklmettn lep.n V • ...1 
....... hlrka, kly ald•lerı yaya 16eOM nakllJata laak· AOmıayonunaan: 
llfl ... etıtetllr. Maa.Uıh kıadakl kmkan muhtelter Çayırhlaarda J•pılacak ıarajln bir kıum lD .. aı 1-Şu 
.._ t.Mıa .... ade devam .......... ileri .._.kte b&t 93'7 1&at ıs de l&apahaarf uıulJle ihale edilecektir . 
...... ,..,. clu M•ammen bedeli 9994 ltra 33 l&uruıtur. Muvaklsat te 

Ma.w eeMaell•de iti ku· lu be1aanam• ı..ıkere m .. ta 524 ltra 57 kuruıtur lıtellhlerln ketf, f•nni ıartna· 
•Mllw llpradecta ltulunma· Rurıoa hlk6met1Di ta•nM m-, ptllnını ıörmek &zere her tii• 9e ekı&Umen ., ... 
kta..,ı.. dıtı içi• hlll6met ku•tret ... tinden bir aaat evetine kadarda teklif mektublarlyle 

Saaju DDloı IS [Rad.ro) ...... tltahalr "'9 ctdel9 ıi ko1ordu aatan alma komlıyoauna mür•caatlara. Gaaete 
- Kllltkıtur, Alman kru allı1'8rtn eaaeW bir tlevlat Gereli müteahhtde aittir. 
•adrl 1r ... aadana, •••elee dli• blı- ecaeha devlete ka· 
~•Uf olan l.p.nyol Mar. rft 1rim •or, tellk~I 
tll,oakera •apuru mlrette· eclılmelert IAaam•ldtjtol s6 

1 - 4 - 24 

lllr Tlli•in En llyük Dilıöi: 
Sıtıı SOrüıünO Arttırmıktu. 

t~AKA'"I, 

llattm ••• lttralrl!Dlflar. yle•ek ...... 9u •eaika· 111 
Bbalar. Klalk._tta bir t~kihle bltınelcteclir. Bu ka-
,_,..I tanfna•n Laltr rar bılhalM fU cihetten ta-

yana hayrettir ki frantaz 
W.a•ada '* ltmana çıka· hOkOmeU bile fafiıt hlkl· 
ret•ttlaY " ...... , llleledi· 

metlere kartı bu kadar k6 
Y• rehlM t..ıtm ecltl8lttler rG lclrüne bir emniyet beı 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhiindan: · 

Nahlyeıl Kaya Mevkti Cinsi Hud"41u » 
Satışta Birinci Şart: 

1\ 

" REKLAM,, DIR. 
d~İ.etnel, 15 fltacl-J _ lemektedlr. 

,_ Madrid, 15 Radyo\ -
~twa. polle ,.,,, Japhja MGdaf aa komit"9nln neıte 
._. t ... rriJatta Z& 111"•• tttll resmi tebl tide, havala
.... etmtttlr. rın ıayel ıojuk de•am et· 
· h tllller ..... ,.,. 1evk mettaden dol•Jt aakerf ha · 

e4tlmels ...,_ Pra ... dan le- rekltın durclatu btldlrd•ek 
w6 ............. te kayda f&J&n bir hid•• 

r ..... , 15 f Lclrol - la olmadıjl illv• olunmakta· 
..... , .... Faetald "-ttert dar. 
•trılaJ Bet.ter, Eke cl6 Parit, 15 (Radıol 1 G .. 
PM ıaMteli maha.._. neral Franko. lt1•l •l•lt 

Savaıtepe Dikmeler Köeeoluk Tarla Dolu veba 

ma Hı 
dırbah 

nam diler 
Altanoluk 

.1 
ta yol pOJ · 
raz dal lu 
'-le kar. 

Hudut •• buluncluju yer yukarıda yazıh tarla lmam 
Ahmet oflu Oımanın iken 318 de almeılle otlu Oımanı 

bMehu O.mamada 327 de ölmellle otlu Ahmede lcaldıi• · 
ndan babııla ea•••• l~ll edtlmeal hteelldtitnden tah"t · 

icat J'•P••lr ı,ın J 7 1 ı:n pazar 86•0 mahalline memur 
atndertleeelntr. Bu yer hakkında bundan: baıka tasarruf 

•••mtta bulaaarak demit oldulu mııttakalarda me• ve '& Mir bir ıuretle hak iddlatında bulunanlar vana~ bu 
tir ld: cud muhtelif madenleri za- ılnler içlntle )'azı ile tapu sicil muhafızlaf111& ve yahut 

- S.... de b......_ ıer - ptetmiıtir Bu madenler, ınahalline ••lecelı memura müracaatlara IOzurnu dAn olu· 
cltilala .... burada pslt Almanlara ıata1makta ve nur. 
Mç ...... ~ Joktur. ı,...,01 ıönderllen milhtmmat bu 
F....- Alsau ukulert çı . ıuretle &ck-nmelct•dtr 

Qnl•ıt deilldtr. Mıllııoet- Llzbon, 15fltodıooJ - Po 1,- .,_. , ................... "' 
pw•er ı.,.., • .,. mtUI hu rteklz h6tc6metf, 1,...n,a it· 1 TORKOILI ı 1 DOK T o R • 
chtlanaclan lttr -rmak yer ı .... htç lıttr J•ba11a 4••· 1 1 : 

- l.eta •lr4aha\etlat kabul et P•&artellnden batlca her I • 
litle f ecla etmeyeceflne em ••Jecefinl Lindradakt ade· 1 aın CJkar SAyual aazete.. 

1 

1 i 
ta olmalttınıa! mi müdahale kemiteıhw ı ı Ydlıjı: 800 KufQf : E K R E M : 

~:....::·,.k , 15 fRad,o] btlcltrm ;ıtir' . 1 Alb Ayhlt:400 " ı İ ! 
ı s., ... = 3 • : 11 a f l Z l'YS'11 • Attlere meneab btr lnuva ı GGnO 1reçmlt ıaJılar 25 • il 1 1 111 ! 

alr Yflina ıehrtnt 20 dakt Orta 11 kuruttur . ! HUumum dt•rl, saç, : 

· Satacağını~ Malınızı 

Herhalde Reklam Ediniz • J Ve 811 Rekli11llar1111zı 
~ (TÜRK DİLİ) ne \'eriniz 

TO RKDILi 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğında lra bomlHrdımaa etmlftlr. ~ : ADRES: _ I : tırnak Jmslalıklarllt İ 

Hu bomhardnnandan sehır A.vrapad&.ıı ı ı BALIKESIR TURKD1LI İ her şekil fire11gi, belao- = 

za~: .. ~=~~;···~~~dyo) - Siya•i '· + - • -T: ~ : ııklu{Jıı Vt yunıı•ıuk : lllıblir ·~•irı rirıılliad11: 
Dea lif kuuvetlertn hare· llflkDIİf 111111 il i kurlıa haılalıklarım id İ 
llett .,,111Uttvr. Vaziyet S . • rar 110/11 darlıklartm, : 

ı -~ı .... m-sup mahafıle d .,, •ınnn· : adt11;i iktidarı tn son : 
"91 ..... (Raıtarafı 3 Qacl ıayfa a ı • • • 

i are ltu, atlrere btr lıtlra- Bal·L .. 1r Vtll1ett merke •• usull~tlt ll'davi tdtr. •• keli bir vaatJet hldiı ola· .. 
hat -"nB •ertlmf!den ve it atala Karaotlan mahallesi : Haıtalartnı hükumet : ' •• catım tahmin etmek kolay· • • 
ıal etltlen Yttlerln tahkimi· Edremit cadd•lnde (1) au : caddeılnde numara 56 : 
H ktla11111a11ndan tlerı ae · dar Akdeniz probleminin bu marala eYcle oturan T6r5'1ye : da herıio aaat on bet· 1 
lmiftir. cumburifeU tabaaaından 1 ten ıonra kabuleder. : ,ekil altında Jentden taze· \ ~ 

Masadaboada, DaraYaka olup Edremit caddeıtnde ........ •••••• .. ••••••P lenmeıl, ltlyllr devletler•n 
kA,lerlDID alınmaıı haaebile (57 ı nu•arala dAkl&lnı ika 
..... ku·-etler bir lld ldlo· ve bilhaua lnıılterenin PO u - .... .. metılhı ticari lttıhaz ede · 

zlıyonlaraoı karııhrmııtar. rek 933 Jıhndanberi Bak metre daha llerlemtı bulun,. 
malrtadarlar. lnılltere telrzlp edllmtı 01 kalhlr tlcareble ltttıal ettttıat Pııta · T ılırıf 

Milrlliün~ın: 

KIJli 
Dal bayındır 
altında . 

CID9i Hududu 
D•llrmen yerlle Harman yeri ve t• 
m61kün0n naafı rlk ve dere •e il 

n1ı dettrmenl 1 
mahdut. 

Hqdut ve bulunduiu yer yukarada yazılı 

yar111 Zarbala otlu lc4'rlmnl Naim~nin ıulara •alrf etttll 

den bahııla Balakeıtr beledlyeıl namana teıçil tdilmell 

tentldiilnden tahkikat yapmak için 24 1 937 pazar si 
mahalline memur ı&ıdertlecelrur. Bu yer hakkında ta .. , 

Eelslrralde•ı Miliı l&uv\'et 
lerl hilertD rtvayellD• ıare 
tec:rtd edtlmttur. G .... aı 
Molaeıa ....., hedefi, Syf'ra 
Goadaraaa dakt Mtllılerl l• 

maaıaa ratmeo Maltadald ber•n eden Ali oflu Musta 
deni• ku•vetlerlnl .,ttarmak fama un•anı ttcaretl bu ke 
itine ılrlfmtıttr. D•çe, fr · ne (Muetkfa Yaman) olarak 
anlıo hlk6metlnl tanıma11 te~tl edlldı,. .. bi bu UDY•· 

ve Alman Japon aalaımuı· mn ima. tekit de Tlrlrce el 
nı tanlp etmetlola lnıtlte· yasınle (M. Yamad) o1arak 

ruf ye ya Mir bir ıuretle hak iddiuında bulunanlar .,., 
bu ılnler ı,ande yazı ile tapu ıicil muhafızlaltna ve J• 

h 2d!-I Btri'!_clteırtn d936 
1
tarl- but mahalline ,.ıecek memura müracaatlara IQzumu ti 

la en ltluaren le a YO e çı 
1 

20 

crt. 
Loadra. IS (Radyo) - rede uyandırdıiı teıtrlerı ticaret kaaanaaun 42 inci 

D.111 Telıraf ıaa•tulai19 tahfif etmlJ• çabımııtar. madd••ne ıare Bahke9'r 
•enllit habere ı6re, Val&' halyanın Akdentzde tamirt ticaret •• 1&1taJl odaıınca 
llt4akl lapaayol hlkOmetinka kabil olmıJan herhanıı bir 897 MCtl ta'ıttna teıçll edi · 
memleket haricine altan ıh hldiaenln vakuunu iıtema ldıtt illa olunur 
ruı Ga•"8 mlltllttel• . dtlt•de-. flpb. yoktur. ltaa numara•: 157 

k 1 8o 1 h o unur. 
an aa .. z ar lbrH•a.a l . 

alt pallarua IArp~h koll .. 

..~oeculuk itibarile bGy6k 1--------------------~ 
bir k171Detl •ardar. 91 kul'\Jf . Jye&i ve Batyurnanı: Bahketlr eaylavı H KARAN 
,abı az bir para ile kıymet · 1....;. ________________ ---

il bir hitıraya iahlp olmak 1 Çıkarım Genel Dtrekt6rG FUAT BiL' AL 
itli yenler P . T . T. Kltele· 
rinden alabilirler. 1 .... ,. k,I .~ 1 J!f:t 1 

~ 

1 


