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Konseyin Var1nki Toplantısında Almanya ile Fransa Arasında lkti
S ancak işi Müzakere Edilecek.. s a d i B i r Birlik mi Kurulacak? .. 

---
Miller Cemıyeti Bu Toplantıda Bitaraf Heye
tin Raporunu T e dk i k Edecektir. Sancakta 

Hitler ay sonunda söylı"yeceği nutkunda Fran
sadan iktisadi tefriki mesai istiyecektir .. 

Tazyik Devam Etmektedir .• Londra, 18 (A.A.) - Bu 
ıabah Londrapa ıöylendifine 
ıöre dörtler mlaakınm ıh 
yaıı tlmdiltk fnıiltere hükii 
metince derplı edilmemek · 

ta ekonomik teırlkl mesai 
için Franıaya ehemmiyetle 
hitap edecejfni ve fakat ıl 
yasi ıabada teırlkl meaai 
lstemlyeceiint, çünkü iki 
memleket arasında yaklat · 
manın tahakkukuna Fran11z 
Sovyet muaheılnln kati bir 

cenılyetl iıminde bir cemi· 
yet ihdasını haber veriyor. Ankara, 19 (A.A.) - lı · toplantısında Fransayı hari · 

kenderun ve Antakyadan ciye nazırı Dolbos ile hari 
ıonra Türklyentn Halep ve 
Muıul üzerinde de hak ara· 
mala baılıyacafı haberleri 
bazı yabancı ıazete ve 
ajanslar tarafından yayılmak
tad1r. 

Arap alemi ile Türk ale. 
mi arasını açmak ve Sancak 
meıeleıinln hallini zorlaı· 
t1rmak için uyduru1muı olan 
bu haberleri katlyetle tek
zibe Anadolu Ajan11 memur 
kılınmııtır. 

clye nazır muavini V&yenot 
temsil edeceklerdir. buıün 
akıam Ceneneye hareket 
ederek ayın 21 inde topla· 
nacak Milletler Cemiyeti ko· 
nseylne iıtirak edeceklerdir. 

lstanbul, 19 (Hususi) -
Uluıla ıoıyetesi kon· 
ıeyinin Perıembe ıünü 

yapacağı tik toplantı-

da, husuıi bir toplantı ya · 
parak Sancak meıeleslnl 
müzakere edecek ve bitaraf 
heyetin raporunu tetkik ede 
cektır. 

Roma, 19 (Kadyo) - An 
takyadan alman ıon haber 
lere göre, Türk ahaltıi aley· 
hinde bulunan unsurlar, 

lıtanbul, 19 Huıuıi) -
Sancaktan ıelen haberlere 
16re Antakya ve lıkender
un TOrlderlne karıı baılıy 
an tıkence ve tazyik, bütün 
tlddetile devam etmektedir. 
S.ncakta bulunan Taınak E 1••••••••••••••••••••••• 
rmeaılerı, ibtdelerln leca adı'ııbıbı konsalos- : vüıQnden mahfuz bulunma- il : • 

•• lazım ıetecett kaidesine lugwUmUZ : 
riayet etmeyi unutarak (Tü 1 
rk ibideııj ne kurıun alm Ankara, 19 (A.A) - : 
ıılardır · Mahalli ıcıare, ou ı Q~7 uınf!ıl aiustosunda : 
IDiitecavlzlere hiçbir fey ya · Türkiye hGkümeti Adlı- : 
PID&Qlıflardır . ababadaki maalahatgü· 5 

1 t b l g • zarına mezuniyet vermlı • 
ı an u '1 (Huıuıi) - An • ve hal ya hükumetinden : 

takya ve lskenderunda ma· : d k k • : Habeılıtan a i 1 ür ta- : 
halli idare, Türklere karıı • baların himayesini rica : 
çok merhamehlı. davranmak • • : eylemtıtır. : 
tad1r. Bütün Sancak Türk : Türlclyc hükümeU Lu : 
lerl , baılarına ıapka ıiymiı : kerre lüzum takdirinde : 
lerdlr. Mahalli idare, bu in · ! Adisababada bir ko11so· : 
klllb hareketini hoı görme : losluk teılsi hakkmı mu· i 
mekte ve ıapkaları çıkarta : haf aza etmek tartile • 
rak Türkleri fes giymlye k · : bu ıehirdekl elçıllğl kati i 
b • • 
ar etmektedir. Hu yüzden, : ıurette .,kaldırmağa ve • 

jandarmalarla Sancak l'ürk : ltalya hükumetinden : 
l • d k Tu"rk • eri arasında kanlı müsade· 'ı • Habeıhtan a i : 

• i • meler olmaktadsr. Jandar : tabalarını htmayea ne • 
malar baılarındaki ıapkala . 1 : devam eylemesini rica : 

• 1 
rı çıkarmıyan Türklere ateı • etmeğe karar vermlı : 
açmaktadırlar. ı i olduğunu resmen İtalya 1 

Pariı, 19 (Radyo) Ce· : hükümetine bildirmiıtir.! 
nevrede Milletler cemiyeti ···•• •• •• •••••• •• •• •• •••• 

F r a n s ı z Notası Dün 
N e ş r e d i 1 d i.~ 

Notı~ı, f ra nsıhü~ômetinin İspanyaya gönüllü gitmesi
ni bazı şartlar dıhilin~e menedeceği bildirilmektedir. 

Parlı, 19 (A.A ) _ Ha veçhile hareket etmeleri ta 
riciye nezareti gönüllüler kdirinde bu selahiyetlerini 
me.eleai hakkında İngiltere hemen istimal eyllyeceği ili.
tarafından verllmıı olan 1 O ve olunmaktadır. 
Kiınunuıanl tarihli •notaya Notada bundan ıonra lca 
F beden kontrol yapılmadığı ranaa h6ktimetince verilen 
ve l l takdirde bu tedbirlerin te nıt iz ıeftri Sir George 1 
Ki k siniz kalacağı muta eası 

ar e tevdt olun t 
neıretmlttlr . 

an °0 ayı ileri sürülmektedir. 

Hariciye nazırının nota1ı 
nda evvelce tif ahi olarak 
yapılmıt olan muvafakat te. 
yld edilmektedir. 

Notada Franıa hükümeli· 
nln g5nllülerin gitmesini me· 
netmek için parlamentodan 
ıelihlyet lıtemlı olduğu ve 
dlier hükumetler de, ayni 

Notada netice olarak 
Fransanın gerek taahhütle· 
rinden vazgeçmek ve gerek 
müe11lr bir kontrolün tatbl 
kı imkansızlığı sabit olduğu 
ğu takdırde beynelmilel bir 
meaal bırlığl teıbit etm~k 
huıuıunda hareket serbest 
liilni istirdat edeceği beyan 
olunmaktadır. 

Türklere karıı ayaklanmıı· 
lar ve çek zalimane hare· 
ketlere baılamıılardır. TGrk 

ahalisi, bu zulümlere te tedir. Esaaen Görtnıle Mu11• 

hammül edemlyecek hale sollninin bu husuıta müda· 
ıelmtt ve müdafaa tertibatı velet efkarda bulunduklarına 
alnnıtır Vaziyet çok vahimdir. dair resmi bir haber mevc•ıt 

Ankara, 19 (A.A)-Gaze delildir, 
teler Hatay hakkında fU ha
berleri neırediyorler: 

Cebelidürüıde Suriye aley· 
hine için devam eden mem 

nuolyetaizlik ılttikçe daha 
alevli bir hal almaktadır. 

Btlha11a ıon zamanlarda 
CebelidGrüz muhafızlıiına 

bir alevinin yerine bir Surl· 
yelinin tayin edilmesi Skve 
diyede gayet kötü hiılerle 

karıılanmııtır . 

Sır Erik Drummond ya. 
rın Londraya muvaaalat et · 
tikten ıonra bu meseleyi 
aydınlatacak malümat ve · 
recefl ümit edilmektedir. 

Parla, 19 ( A.A) - Jour 
ıazeteılnln Cenevre muhabi· 
ri bildiriyor: 

M. Göring İtalyan ılyasi 
adamlarile yaptıiı 16rü1me 
lerde M Httlerin 30 ikinci 
kanunda ıöyliyeceğl nutuk 

Sivasta 28 Kişi Karlar 
A 1 t ı n tJ a K a 1 d ı .. 

i~ Anıdıludı ıörülmımio ~İr e ıinL dılnttı hii~iim ~fir. 

ıektıdir. H1rıırıf kılm bir kır tabıkasila örtülüdür. 
latanbul, 19 (Huıuıl)- iç 

Anadolunun her tarafında 

ılmdlye kadar ıörülmemlt 

derecede tlddetlt ıojuklar 

hüküm ıürüyor. Son gelen 
haberlere göre, Kayıeri, Er 
zlncan ve Sivaı taraflarında 
kar ve ıotuk, tahammOl 
edtlemiyecek bir durumda 
dır, Stvasta, 28 kiti soluk· 
tan donmuı bir halde bulun· 
muılardır. 

uzun senelerdenberl ıörQl 

memlıtır 

Karadeniz ıahlllerlnde de 
müdhiı karlar vardtr· Yol 
larda bulunan birçok kam· 

yonlardan haber ahnama 

maktadır . 

Orta Anadolunun muhte 

lif yerlerinde iki üç gün zar 

f arada hirçok kimeelerin so· 

iuktan dondukları bildirll. 

mektedır· 

eugel tetkil etttlinl bildtr
miıtlr. 

Berlln, 18 (A.A.) - Ro· 
mada bulunmakta olan Gö 
rlı Muuolin ile GçGncü defa 

ıörGtdükten ıonra Napollye 
gitmtıtir. 

Jur gazeleelnln Cenevre 

muhabirinin yazdığına na· 
zaran Garlar ltalyan ılya 

ıi adamlartle yaptığı 16r61m· 
eler münaaebetile Hitlerln bu 

ayın30da ıöyltyeceil nutukta 
ekonomik tefriki meaatıt 

için Franaaya ehe1nmiyetle 
hitap edeceltni fakat Fran 

ıa Sovyet muahedesi dola
ytılle ıiyaıi sahada teırlki 

mesai iıtemlyecejini bi1dir. 
mittir. 

ıt °Yiltt"\•~q"'Lf\.AJ:-:_ ~e
Çekoılovakya ve Lehlıtanda 

Avrupada Alman milli mü· 
nlemet cemiyeti ı_ımlnde bir 

Gizli ~ir clnıııı 
Loı Anıeloı, 19 (A.A)

Tacomadakl parmak lzlerly · ' 
le clnayet mahallindeki iz 
ler mukayeıe edilerek Char· 
leı Mathonun katilinin hQvl· 
yeti teıbit edilmııur . 

Katilin Loı 4nıelos clva · 
rında bir yere saklandıiı 

zannedilmektedir. 

lstanbul, l 9 (Huıuıi} -
iç Anadoludan gelen haber · 
ler, birçok kuabalar1n kar· 
lar altında bulunduiunu bil · 
dirmektedtr. 

Çamlıbelde, kar yedi met 
re yükselmiıUr Bu vaziyet 

Fransız büyük erkanıharbiye 

reisi bir söylevinde şöyle dedi: 

Çinde 
Yeni bir 
Diktatör .. 

Nankln, 19 (Radyo) 
Şan Şu Livangın tava11utu 
ıle asiler 15 ıubata l<adar 
bir mütareke kabul etmiı 

lerdir. 
Hu müddet zarfında m~c 

Ilı aradaki thti 1 ifı tetkık 

edecektir. 

Zaman 1914 Vllı 
Kadar Korkuludur .. 

Orduları tefıiste ~ulunan leôıral ayni Z111andı frın
samn ço~ sı~ıntıh ~ir vaziyette butunduğunu söylıdi. 

Parlı, 19 (A,A.) - Ha 

len doğuda bir tef Ut seye· 

bau yapmakta olan ordu 

genelkurmfty baıkanı Gene 

ral Gamelen ezcümle ıu 
sözleri ıöylemiıtlr: 

" - Bulretlt ve kuvve

tini müdrik bir Franıa tı · 

lara tahammQl etmlftl. 

Benim ıtbl eekilerln ıeoç· 

llğe ıunu her zamandan dı • 

ha iyi hatırlatma11 lazımdır 

Yaıamak tıtlyen ve yaıamı · 

ya hakkı olan vatanı unut . 

mak hakkma malik deiil · 

dır . .. 
Paris, 19 (Radyo 1 - Bu · 

ıün Elize ıarayında cumhur 

reisi M. Lebrunun baıkanh . 

fında mühim bir toplantı 

Merkezi Vlyanada olan 
bu cemiyet, merkezi Stutg 
tta olan yabancı illerde Al· 
manlık cemiyetine karııdır. 
Yeni müeaaeae milliyet me
ıeleılnde Naeyonal Soıyallzm 
tatbikatı kabilinden bQtün
IQk prenılblnl red ve ılyase
tln devlet aabaeına alt bir 
it oldutu kanaatını kabul 
etmektedir. 

Bunun rtbı milliyet, kül· 
tür ıaha11na ve manevi te · 
ilk kiler dini cemaatler ıa • 
ba11na alt bulunmaktadır . 
Cemiyet mllll1et ile bir Al· 
man ekalllyeUne menıup 
bulunmak keyfiyeti arasın· 
da tam bir fark ·aözetmek· 

( Sonun 3 ocü ıayfada ) 

O IS HABERLER 

B elçika odun kö* mür buhranın· 
dan dolayı kömür alma 
lalullciulım kaldırmıştır. 

* G örlng ıu•at or-
... w •• , . lalarında kurt 
ctktlr. * 8 elçlka f aıtst 

rtl~lnln ltalya 
radyosunda nutuk ıöyll 
yectğl duyulmuş ve ltal 
yaya bir protnte drılra 
giJnderllmiıttr. 

Birinci protesto kalmı
cevapsızşlır. 

B tlçlkada bıiyuk * bir ıildll kaça· 
kçılığı meydana çıkarıl
mıştır. * Ç inin Kubleıı ci-

varmda vuku 
bulan bir ılmendıifcr ka 
ıa~tnda yı1 eden fazla ôlıi 
ve yaralı vardır. Hasar 
ptk büyüktür. 

iÇ HABERLER * K azanç ueryisl 
yanlışlıkforımn 

önıine gtçllmesl için de· 
fttrdarlıklara Maliye Ve 
kdletl mülılm bir tamim 
yapmıştır. 

800,000 Birı liralık şeker 
şirketi uuglıi idartltn 
halli imkansız görıilmüı 
ut mahkeme ile lıalline 
karar utrilmfştlr. * K ôylıileri biran 

önce okutmak 
emtlile Maarif ı'tkdletin 
de mühim lıaıırlıklar ya -
pılmaktadır. -

* A llna yılul sarı · 
atlar sergisine 

iştirak edtcek Tıirk res· 
samlarımn eserltri gilm 
lıtlr. 

Şanghay, 19 (Radyo) -
Son dakikada alınan habe 
rlere ıöre, ( Yan Çutıng ) 
i s m i n d e bir akıam 

(Sanji) havallıinde kendiılni 
diktatör i1in etmtf ve Nan 
kin hükumetin• bir ultima · 
tom vererek. ıtmdiye kadar 

maaı almıyan Çin askerle · 
rine derhal istlhkaklarınm 
verllmeainin ve komüniltle 
rin mutlak ıurette bir par· 
tl olarak kabul edllmclerlni 

Uyoruz fakat bu kuvveti 

ıüilstimal için deill, isttkli 

lini ve bütünlüiünü zimln 

olarak. Zaman 1780 yılnın 

zalim günlerini ve 1914 yı 

lının ııkıntalı baılanııcını 

hatırlamakhtımızı emret· 

mektedlr. 1918 zaferini bul 

mak için bütün f ıedakarlık 

* J llc, orta ve li 
olmuı ve ılyaıal vaziyet se pro!iramlarına 
konuıulmuıtur. Alakadarlar I • lıaı acılık duslerl konul 
bu loplanhya f ewkalide ehe , , masrna Maarif \'ekti le ti rı 

istemektedir. mmiyet veriyorlar. 1". ,.ce karar ver.'/mfıllr . 
' ~it il ~ \. f' 1 ' f 
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1 s t i k 1 a 1 Ma~şı Şairi ( 
M e h met Ak i f .. 1. 

iLiMiZDEN HABEllLER 
: ~ ' .. - --, 

•• 
Ustadın Cephesi .. Matbuat Kanununda Bir Çocuk Otobüs AlŞiir 

- xv H. Bas ri Çantay 
Değişiklik Teklifi .. tında Can Verdi .. O stııdm a h ıc . kitab ı DI tetkil eden ( Aaım} andaki ıu mu· 

havereı i ne kadar müte vizi, falcat ne derece hazindir: 
Sen dua et Hocedtn (11 topladığm mirasa , 
Hep onun himmetidir üç ıahr i : mın varsa. 
Üç satır hem dt", ilahi ne tükenmez irfan? 
Hadi üç yüz satır olıun mütehammilıe kafan 
Babamn kabana yükselmen için dailar var. 
Tırmftnıraam? . 

Hadi tırman, bakalım iıte dayar. 
Göreceksin. 

- Bu bacaklarla mı? 
Hay hay! 

- Belli ! 
Yaıınız kaçta paıam, elli mt? 

Yoktur elli. 
Attınız karkı ya? 

Kırk altıyı bulduk, 
- Ala .. 

Yüzü bulsan yine "hali mı bu mektup, hali,. 
Arzı olmazsa hayatın ne çıkar tulünden 

Hani kırk alta yılın eldeki mahıulünden? 
Hangi fenlerde teali edebildin, evlat? 
Hangi ıan'atte rüsuhun röze çarpar? Anlat! 
Ulemadan mı sayıldın, (ukahadan mı? 
Ya siyasi mi neıln? Kendine bir meılek ayu! 
Şiirim. 

- Olmaz olaydın: One yüzler kara11! 
Bence dünyadaki lııtzlerin en maskarası 
Af vederain onu! 

- imkanı yok etmem, .ne demek? 
Şire meılek diye oilum verilir miydi emek; 
Ab, vaktlle gelüp bir danııeydin Kösene, 
Senin olmupu burün beU f o kırk ahı ıene. 
Ama pek h1rpaladın ıtri. 

- Evet; harpaladım : 
Çünkü merkep değilim, ben de mürekkep yaladım . 

Ben de tarih okudum. Atemi azçok bilirim. 
.. Şüara,, dendi mi , birdenbire oynar sin irim 

Hem ıenin tire taraftar oluıun manaıız: 
Sana ıltr diyen, oğlum, seni ıördüm yalnız! 
Kimi mevlldci diyor .. 
• cuıı•mez ıu: ı ::Süleyman Dede) yükıeklerde . 

Kimf bld'atci diyor. Duydujum ancak bunlar, 
Baıka yok miydt? 

Hayır. Var, var unuttum baytar. 
Keıge baytarlık edeydim.. · 

Yapamam. 
- Yine et mümkünıc, 

- Belki yapard1n be .. 
- Unuttum be Köse. 

Keıre zihninde kalaymlf, ne kadar lizımmıı; 
Beni dinlermfsin evlat, yfne kabille çalıı: 
Çünkil btr tecrlbe etlen senin "'klın da yatar, 
Rtze fnıan hekiminden daha lazım baytar. 

Beni gö;dün ya, ·,u . be~ kaç. p~raiık ·,airsem, 

Senin ilmin de odur, nafile uğraıma Köıem . 
. . 

Akıf bize (Asım ) mı san ' .. Şiir " diyemedı ! Eslaf ının 
atin en yüksek ıahtkaları ve muasırlarının benlik f ıı
üzerfnden vermlıti. Ondan kıran o soğuk (fahriyye) leri 
sonra intiıar eden eıerleı i ı yerine o , mesela, en sevgili 

ise bila~ilif (ıiir) der. Ôy · talebeslnden Mehmet Aliye 
leyken Uıtad yine kendine ıu güzel hitabı yazıyordu: 

Bir nüıbai kübra idin, oğlum, elimizde. 
Sen benden okurdun ıeni, ben senden okurdum. 
Yükıeldik idraklmi yorgun bırakmca, 
Kalbimle yetiııem diye ıiirliğe urdum 
Şiirin baıı hilkattaki ahengi ezelmıı .. 
Lak ın, ben o ahengi ne duydum, ne duyurdum! 
Yıktım koca bir ömrüde, baykuı gibi geçtim, 
Kırk beı yılan eyyamı harabında oturdum. 
Sen, ba§ka ufuklar bularak, yükseledurdun? 
Ben, kendi harabemde kalup çırpına durdum! 
Mağmum iki üç nevhi i~iddiıe itiddi; 
Bir hoıca uda duymadı benden hele yurdurn. 

Akif kadar hiç kimse ken- 1 de gaip etmeye çalıımamııtır . 
dıni bu derece yüksek rnah· j lıte fotoğrafiıine yazdığı 1 

vıyetler, yüce tevazqlar fçin kıt 'alar: 
Toprakta gezen gölgeme toprak çekılınce, 
G~nler heyulayi . de er ıeç silecektir. 
Rahmetle anılmak, ebediyyet budur amma, 
Sessiz yaşadım , kim beni nerden bil~cektir? 

* Dıv yüzüm böyle ağardıkça ağarmakta , fak at, 
Sormayın iç yüzümün rengini: Yüzler karası! 
Beni kendimden utandırdı, hakikat , timdi , 

Bana hiç benzemiyen ıureUmtn manzara11! 

/ lj M~hmtl Akifin babasıdır. Koıw~lurju (Kast mı 
am) da o (Hoca ) mn taltbtslndendi. 

Giresun mebusu Ha~kı Tank Us mat~uat kınununun 
dört maddesinin daöistirilmeıi için tı~lif yaplı. 

- - --

Matbuat kanununun dört 
maddeslntn deAfıtirllmui ha. 
kkında Gireıun mebusu Ha · 
kkı Tarık Us tarafından Bü· 
yük Millet Mecltıine bf r te
klif yapılmııtır. Giresun me 
busu ve latanbul basan Ku· 
rumu Baıkanınm kanunda 
yapılmaıını istediği deilılk · 

üncüsü cevap hakkına ait· 
Ur. Kanun cevap hakkını 
memurlardan baıkaları için 
mutlak bırakmııtır diyenler 
vardar. Bu telakkiye ıöre 
herhangi bir kimse bir i•· 
zete veya mecmua yazı11nda 
kendiılne telmih edtldiilnl 
zannettlrerek, e§er yazılan 

iki sütunluk bir makale ise, 
dört sütunluk bir cevabın 
basılma11nı lıtlyebflfr. Eğer 

o yazı kendlıfnl methetae 
bile. . Benim daha fazla 
metholunmak hakkımdır di

yebilir! Hakkı Tarık Uı, bu· 
na kartı diyor kt : (Cevabın, 
kanun teyJdile derci mecb. 
urfyetloin kabulü vlltanda 
tın ancak ıeref ve haysiye
tini eılrgemek makıadlle ol· 
up böyle bir ıalbe taıımıy · 
an neırlyat üzerine bir ıa · 
zete veya mecmuanın cevap 
addiyle kendiıfne gelecek 
her türlü yazıyı baamı1a 
mecbur tutulması, yalnız va 
zif esine müteallik f Ullerden 
dolayı olan neırlyata cevap 
vermek hakkı olan bir rne 
murd ıır. daha biyük bir ha· 
lika malik sayılması demek 
olur ve sütunlarını fayda \ ı 
yazılarla dQldur m••• ••• • 
oava11 olan bir gazete veya 

Şoför, yapılan muhalıeme•İ 
s o n u n da aekiz ay hapa• 

mahhum oldu .. 

lik ıunlardır: 

1) Kanun, iıbah caiz ol 
mıyan hakaret ve sövme 
davalarında zabıtlarla tika
yetnamelerin hulasaten da· 
hi neırlni yasak etmfıttr. 
Halbuki bu maddenin caba · 
bı mucibeıi davaya ıebep 

olan soziin, muhakeme ve
ıilesile tazelenip tekrar ya · 
zılmaıına mithal vermemek
ten ibaret oldu~u için, yazı 
lıtına göre, zaten tatbiki 
kabil olmayan bu maddenin 
(sövme veya yapılan lana 
dm iıbatı kabul edilmemit 
hakaret davalarına alt yazı· 
larda davayi mucip olan 
sözler hulaaatan da olsa 
neıredilemez ) suretinde de
ğiftirilmesi teklif olunmak
tadır. 

2) Bir gazete veya mec 
mua aleyhine btr dava açı · 

hrsa o gazele ve mecmua - _____ ................ . 

Balya, 19 (Husuıi)- Ba 
lıkesir ile Çanakkale ara11n 
da iıltyen bir otobüs Balya· 
dan geçerken b6yük bir ka· 
za çıkarmııtır. fladiıe ıöyle 
ceryan etmltllr: 

K~malpaıanın Şevketlye 
maha.Ueıinden Hakkı 26 nu· 
maralı otobüsün ıof örüdür. 
Pazartesi günü Çanakkale 
ıefertni yapmak üzere Balı· 

keılrden hareket etmfıtır . 

Saat 13 saralarında Balyaya 
varan ıoför caddeden geçer 
ken feci bir kazaya sebep 
olmuıtur. 

Balyamn Anverpaıa ma 

Adana 

hallestnden nafıa yol çavuf 
tarından Seferin 7 yaılarıo· 

da Orhan adındaki çocuiU 
caddede oynarken otobü• 
ıiddetle üzerine gelmlı "' 
çarpmııtar . Yere düıen Or 
hanın üzerinden otobüs ıeç· 
mfı ve param parça etmlf 
tir. 

Derhal ıoför yakalanall 
muhakeme olunmuı •e b• 
hidbede ıuçu bir ka,_ 
olduğundan 8 ay hepi•• 
mahküm olmuıtur. 

Küçük Orhanda mekteb• 
giderken bu kazaya kurba• 
gltmittlr. 

Balyada 
f elikatzadalerl mentııtina lllllay için bir müıımırt 

yapılın maçlar varildi . 
Adana felaketzedelerine 

yardım maksadile Mıntaka 

tarafından tertip edilen fut 

bol müsabakaları neticelen 

mittir . 

Bu müsabakalar sayesin -
r_ ı .... ı.-~ ... -J"h11 ıçın ~.:J 

Balya, 19 ( l lusuıi) - "' 
zılay menfaatine dün akıadl 
bir müsamere verllmlıtlr. 

Bu müıamereye Baly• 
kaymakamı Hakkı Ône1 
baıta olmak üzere kalabalı" 
halk aelmtıtır. 

yazamadıtı gıbi kanundaki 
ibareye göre ( müıteki de 

yazdıramaz) . Değitiklik tek
lifinin biri de bu nokta üz · 
erindedir. Giresun mebusu. 
(müıteki yazdıramaz) demek 
(müıteki yazamaz) demek 
olmadığı albi, yazdıramaz 
ıekli tezvire de müsa · 

mecmuayi evham ve haya -
Jahn dojurabilecefi abes neı . 
rlyat ile zararlanmak ve bu· 
nuda istemeksizin kanun hl . 
mayeılne koymak manasanı 
alır .) 

lira 50 kuruı toplanmııtır. 

Bu para ıehrlmiz Kızı l 

ayına teslim edilmif ve ora

dan da lı Bankası va11tasi le 

Adana Kızılayına gönderil · 
mittir . 

Kızılay için müsamerede• 
epeyce hasılat temin edtlnılf 
tir 

Devlet 
T ıhsif at yekunu nekadardlf Bunun için razete veya 

mecmuada çıkan yazıda ce· 

vap veren kimsenin bir f uff 
ne dokunur ve bir hakaret 1 it olduiundan, bunun (mil · 

ıt~ki de neıredeme~ ) sureti · 
nde deği§tirtlmeılnl isteme- ve aövme davası açalmaımı 
ktedlr ve bundan baıka, al · müıtelzim olabilir bir yer 
eyhine dava açılan gazete yokken verilmiı cevapların , 
o yerde tek bir gazete ise yine müddeiumumilere . gös· 

veya bir yerde cıkan iki ıra · terilecek ve onların takdfrile 
zete birbirinin aleyhinde da . neırinden imtina edilebile 

va açmıılarsa? ... Bu vazlye ceğinin de kanun maddetfne 
tte (muhakemenin cereyan konulma11 teklif olunmuıtur. 
ından halka haber verecek 4) Dördüncü deilttkhk 
ortada bir vuıta kalmamış teklifi matbuat davalarının 
olacağı gibi herhangi bir muhakemesinde eblıvukuf 
ı•hıs veya bir ıazete sade- / raporu alınmasının usul ol 
ce böyle bir dava açmak maııdır. İki taraftan biri da· 
ıuretile de muhakemelerin 1 vaya sebep olan hadiseyi bir 
a leniliğini bütün yurt ölçü de ehlivukufun tahlil ve tet . 
sünce ganiıleten ve belkide kikinden geçirmek illerse 
hakikati halka bildiren bir mahkeme bu talebi kabul 
afızı kanun elile kapatmak etmeli kararını ondan ııonra 
kolaylığı bulunmuş olur.) İt vermelidir . 

te bunun için Hakkı Tarık Hakkı Tarık Uaun teklifi 
Us ıu teklifı yapıyor: (Da muhtelıt encümenin mü.ıake-
va edilen, davanın açıldığı reıioe veri lmittir. 
yerde tek çıkan bir gazete 
veya mecmua iıe veya da 
vada iki tarafı gazete veya 
mecmua mesuHeri tefkfl ed · 
iyorn Cumhuriyet müddei 
umumisi muhakemenin ce 
reyanına ait malumatın bJ 
risinde v~ya her ikisinde de 
yazılmasına müsaade edebi 
lir. Bu halde d e dava edi· 
len tarafa taalluk eden ya 
zı ve resimler davacıya ta 
alluk edenlerden daha faz. 
la ve daha göıteriıli ola· 
maz.) 

3) Df"ffıme teklifinin üç 

Marif ve ziraat ve~alaUe
rinin açacağı ~urs 

Köy eyirtmeni yetiıtir · 
mek üzere Maarif ve Zira 
at Vekaletleri delegelerin 
den mürekkep komisyon çı..
lıımalarına devam etmekte
dir. Komlıyon bu ıene me· 
mleketln muhtelif yerlerin 
de açılacak kuralarm yer 
leriyle bu kurslara alınacak 
köylülerin mlkdarını teıbile 
çalıtmaktadır. 

iplik 
Fiatları 
iniyor •. 

Pjyaaada ba11österen iplik 

buhranım önlemek maksadi 

yle dııardan getirilen iplfk 

ler üzerine mevzu gümrük ı 
reıi~~erinde yapılmıı olan 

tenzdatın mevcut darlağı gi

deremediği anlaııldığmdan ~ 
bu ihtiyacı karıılamak üzere 

gümrük tarifesinin 366 A ve 

Haziran 1936 dan kanu· 
nevvel J 9J6 ayı ıonuna ka· 
dar 7 aylık devlet tabsılitı 
yekunu 149,624,000 Jtradır· 
Geçen senenin aynı ayların~ 
göre bu ıenekt tahıtlitt• 
18,000,000 lira bir f azlahk 
vardır. 7 aylık tahstlitıfl 
139,383,000 lira sa 1936 m•· 
li yıla tahsilatı, 10,241 ,000 
hra11 da geçen ••melerin ba · 
kaya tahıi l itıdar. 7 ayhk 
tahıilatta her vergide ve 
bilhaaaa istihlak verrilerio · 
de bir f a:ılalık göze çarp· 
maktadır. 

·~· 

Soyadı 
B pazisyonlarma ıiren ;plik 

lerin on numaraya kadar ol 

anlarına (on numara dahil ) 

mevzu tenzilattan evvelki 

gümrük reımlnln yüzde do 

kıan ondan yirmi numaraya 

kadar olanlarına (yirmi da. 

hil) mevzu tenzilattan evv -

elki gümrük resminin yüzde 

elli yirmiden yirmi dört nu 

mareya kadar (yirmi dört 

dahil) olanlarına mevzu te 

nzilactan evvelki günırük re 

ıminin yüzde otuz tenzili ve 
daha yukarı numarala1 la 367 

368, 369 ve 370 ncl mad
delere dahil ip likler iç n 
2 5570 numarala kararnana
me ile kabul edilen tem:fli.t 
nlsbetlerinin muhafaza11 ic 
ra vekil~eri heyetince kabul 
edtlmtıtir . 

~ 

Yız~1rmıyan aile reisleri 
Zevce ve reıtt olmıyan ço 

cuklarını aoyadı beyanna · 
meıine yazdırmıyan aile re· 
ıılerinden soyadı kanunun· 
da yazılı para ceza11 aranıp 
aranmıyacağı Dahiliye Ve 
ki.letince lncelenmektedır. 

~ -

Kağıt kontenjam 
Kırtasiye depolarının ihti· 

yac ı için Norveçten getlrJI~ · 
cek 138,208 kilo lci.ğıdU1 
kontenjan dıımda memleke· 
te sokulması ile lzmit kijıd 
fabrıkasının faa lıyete geçme· 
sinden evel inhisarlar idare 
si tarafından Finlandyay• 
ıipariı edi en elli dört toıı 
kağıdın Tiirkiyeye sokulma 
sma vekiller heyetince mD .. 
saade edilmııtir. 
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Franaız 
Notası 
Neşredildi .. 

Salamank, 18 (A.A.) 
General Franko Havaa Aj
anımın muhabirini kabul 
ederek kendlai ile yarım 
Hat ıörüımüttür. Mülakat 
Franıızca olmut ve general 
muhablrdeu kendiılnden 
vadh ıualler ıormaeını iı · 
temlt ve bunlara açık cev · 
vaplar vereceğini ıöylemıı
tlr. 

General Faı meıeleal ha
kkında demlttlr ki: 

İıpanyol Faıında Alman 
aıkerleri yoktur. Şimali 

Afrika müııemlekemlze Al· 
man kıtaaunın ve ya aöoül . 
lülermln ihraç edllmit oldu· 
iunu kati olarak tekzip et 
mittlm. Hattl bu mmtaka · 
larda hiç bır xaman bugün· 
kO kadar az ılvıl Alman 
bulamamııtar. Zaferlerlmlzm 
her birinde yalan ve iftira 
neırlyaıı.daha ziyade tiddetle· 
nmektedir· Mıllete aid otan 
ve yabancı olan bır akide
den kurtaracaiız ve yalnız 
bunu yapmak lıtlyoruz. Al
manya ve ltalya da ayni 
milcadeleyi yapmıılardır. Hi 
ze olan teveccühlerınln ıırrı 
da ııte buradadır. Vakıa 
birçok Ecnebi m<iteha111 ıla 
rının yardımından lıttfade 

ediyoruz. Fakat harp eden· 
ler, leılyonlerimlze nizam 
dahilinde kaydedllmiı bir 
avuç aönühii hariç olmak 
üzere hep lıpanyollardır . 
Müteakıben general Fran 

ko lnıiltere ve Fran1ayı 
komünist tahrlkitına kartı 
teyakkuza davet etmiı ve 
demııttr ki: 

.. Kendllerile daima iyi 
münaaebetler idame etmlt 
olduğumuz F ranıa ve İngil 
tere müıtemlekelerinl sıkı 
bir nezaret altanda bulun 
dururlarsa çok iyi ederler. 
Çünkü buralarda tehdit al 
tında bulunuyorlar.,, 

General Franko Madrid 
etrafmda yapılmakta olan 
tnuharebeler hakkında da 
tunları söylemittlr: 

Kızıllar Madridi terk~t 
nıekle bir cinayet it1emit 
ferdir . Fakat bız bu tehri 
l•hrtp etmeden gene alaca
ğız . 

Sonra Markisiıtler güya 
btz.inı eair almadıiımızı la · 
ıe ediyorlar. Şefler ve ka 
ttller ınüıtesna olmak üze -
re bütün esirlere ve mül 
tecilere hayatlaranı bağıth 
Joruz. Ve onlara bittabi 
ihtly•tla hareket ederek ye 
l\f deYletın bir unsuru ya 
pıyoruz. 

Türkmenistan Cumhuriyıti 
Merkezi Aıyanın yakıcı 

güneıl altında , 443,600 ki 
lometre murabbaı arazi için 
de , Savyet Türkmeniıtanın 

büyük ıehirlerl , fabrikaları 

kasabaları yükıelmekte ve 
aym cumhuriyetin pamuk 
tarlaları ile zengin kıılakla. 
rı uzımıp gitmektedır 

Bu cumhuriyet, Sovyetler 
Birliğinin en eıuh pamuk 
istihıali mantakalarından hl 
rldlr. Kolkhoz teıktlatı ile 
verimi bir kat daha Htan 
bu cumhuriyet bu ıene 175 
bin pamuk çıkarmak hak· 
kındakl planı fazlaılyle tat 
bik eylemlttir. Türkmenistan 
ko!khozlarınm 1936 yılı um 
umi haıılatı 31 O milyon ru 
bleyl geçmektedir. Cumhu 
riyet, hayvan yetiıttrme, çt· 
çekcilik ve balcılık alanla
rında da büyük muvaffakl· 
yetler elde et mit bulunmak · 
tadır. 

Türkmeniıtan, endüıtrl al· 
anında d" çok ilerlemlıtlr. 

Cumhuriyetin teala tarihi ol 
an 1925 ıenealnden beri en 
düstriye 265 milyoe ruble 
yatarılmııtır. Buaün Türkm· 
eniıtanda büyük kimya fab· 
rikaları , karakumda btr kü 
kürt fabrika11 ve Şeıekende 
de bir iod f •brlka11 vardır. 

Petrol aanail de ilerlemekte· 
dır . 

Buaün, bu Sovyct cumhu· 
riyelinin köylerinde J 5 J me· 
ktep mevcuttur ve bu mek 
teplere giden çocukların ad· 
di 20 binden fazladır Ayrı 

ca, 5 yökıek mektep, 28 ıa· 

nat mektebi ve J O lfÇİ fa -
külteıi vardır. memleket da
Türkmen l11anlyle temıll ve· 
ren 6 tiyatro, ve 29 u Tor· 
kmen liaaniyle çıkmak üze 
re =->9 gazete mevcuttur Son 
zamanlarda memleket dahi 
lindeki ılnemalur, Umbar 
Türkm~n liıanlyle yapılmıı 
ilk mıl i filmi aöıtermeğe 

baılamıılardar 

Sovyeller Birliğinin yeni 
Kanunsani mucibince, Türk· 
menlıtan Sovyet cumhuriye 
ti, l 1 federe eumhurlyetlen 
birini teıkil eylemektedtr 

Almanya ile 
Fransa 
Arasında 
(Baıtarafı 1 inci ıafada) 

tedlr-
Cemiyetin eıu gayeıi 

kültüreldir. Fakat mensup 
larını ı ı yaıi sahada ıerbeıt 

b ırakmaktad1r. . 

General F ranko beyaoallm 
ıu •özlerle bitirmittir: 

Harbı aıkcri bakımdan 

Berlin, 19 (AA) - Naa· 
yonal Soıyalist mehafili Av 
uıturya hükümt>tının Naayo 
nal tiosyaliıt hareketi ezmek 
üzere aldığı tedbirlerden do
layı ademi memnuniyet iz 
har etmektedirler. 

kazandıktan ıanra sımf mü 
cadeledelel -rini ortadan 
aldıracaıliız . Ve • mcsa 
iye layik olduğu ıe -
reflı mevkii ve hızını vere 
ceğiz. lıpanyanın bıla istiına 
bGtün milletlerle idame ede 
aelmtı olduğu ıamimi mü 
nıuebatı en kın bir müddet 
zarfında yeniden ihya etmek 
jn.uıunda yıı . Ve bllha•ıa 
ıpanyoka konuşan cenubi 
Amerika memleketlerı nez 
dinde bu yolda sarfı meıai 
ediyoruz; 

Parlı, 19 (A. A) - Fransa 
ile ispanya ara11nda eıki An 
laımaları Yeni feralte adap 
te eden bir ticaret anlaıma · 

1 lnızalanmııtır. 

Anrıft gazetesi bu husuıta 
ezcümle; hapiıhanelerin ka 
pıları açılmaktadır. Fakat 
bu ancak baıka aile baba· 
larıoı da ailelerinden ayır · 
mak içindir, demektedir 

Bu gdzete hükümette ıon 
yapılan tadilattan sonra bu 
ana kadar hatta Noel mü· 
naıebetile dahi bir affı um· 
umi yapılmadığmdan dola 
yı tecuüf etmekte ve ıon 
Almanya, Avuıturya anlat
masından beri Naıyooal So 
•yalht propaaandaaı ıuçu ite 
5 200 kitinin tevkif edlldıii • 
nl kaydeylemektedir. 

TURI< Oll I SAYFA: 3 

Dr. Şaht 
Par ise 
Gidecek mi? 

Alman iktlıat nazırı Şah 
tın Franıa ile ticaret mua 
hedeıi müzakere etmek üze 
re Partae attmiyeceğl habe 
ri ajanılarla v~rllmiıti . 

Halbuki birkaç gün evvel 
Doktor Şahtın Parlıe glde
cejl havadtıl bir hakikat ol· 
arak ilin edilmekteydi . 

Bu ıabahkl poıta ile gel· 
en lnailiz ıazetelerlnden Da 
tly Herald bunun sebepleri · 
ni, vaziyetin incelikleri ile 
birlikte izah etmektedtr 

"A 1 man milli iktilat na 
zm Doktor Şaht, Berlindeki 
franaız ıefirine Parlıe gel · 
miyecellnl ve dolay11lyle 
193 7 farlı ıeralslncle bu· 
lunacak Alman pavyonunun 
temel taııoı kendi eliyle at , 
amıyacağını ı6yle.nltUr . 

l'u karara yeıine imli 
olan vaziyet tU olıa gerek· 
tir: Almanlar Franaızlar mu· 
htelif noktalar üzerinde lı · 
kandil etmtıler ve Fran11z 
!ardan ıöyle cevap almııla· 
rdır : 

- Eler Almanya. ıulhu 
muhafaza edeceftne dair ıi 
yaıi mahiyette kati bir te
minat vermeue doktor Şah 
tın müzakerelerde bulunmak 
üıere Parime ıelmeainden hıç 
btr fayda çıkmaz. Çünkü 
Almanya tarafında böyle bir 
temlnatan verilmesi, herhan· 
gl bir ekonomik planın fay · 
dalı olması tçln hayati bir 

ıarthr. 

Doktor Şaht ılyaal mahi
yette her hangi bir taahhü · 
tte bulunmak salahiyetinin 
kendlılne verilmiyecefini çok 
iyi btlıyordu Pariıe attmeil 
nihai ıur~tte reddetmeılnin 

•ebebi de budur. 
---'Bliıır---

Mahpusların 
Grevi •. 

Guelf Ontarlo, 19 (A A ) 

- Geçen gece bura hapla 
hanesinde 700 mahpuı ile 
gardıyanlar aruında ciddi 
arbedeler olmuıtur. 

Haptıhaneden kaçmağa 

muvaffak olan mahpuı.arın 

150 kadar olduğu tahmin 
edilmektedir. 

Birçok mahpuılar ve aar 
diyanlar yaralanmıtlardır. 

Hiran ıelmif mahpuılar 
hapiıhan ~ binalarına haktm 
olmuılar ve rardiyanlarla 
müıtahdemini dır ek tör ün bü· 
roıuna çekilmeie mecbur 
elmiılerdir Bunun üzerıne 

mahpuılar, bütün ıııkları 

ıöndürmütler, pençereleri kr 
rmıılar, mobilyeleri ateıe 

vermitler, kırk bin İngiliz 
lıraıı kadar tahmın olunan 
hasar ika etmtiler ve hapis· 
hanenio kapılarmdnn birini 
açmağa muvaffak olmuşlar· 
dır . 8Jrçok mahpuslar , bu 
kapıdan fırlayıp kaçmıılar · 

dır Diğer mahpuslar, gardi
yanlarla mücadelelerine de 
vam etmitlerdir. Fakat itfa 
iye efradı ile çarçabuk va · 
ka mahalline aelen müıel 
lih polislerden yardım aö
ren ıardiyanlar, asi mahpu• 
ıları yatııtırmaia ve yatak· 
hanelerine tıkmala muvaf· 

fak olmuılardır 
fıyan, yemeklerin fenalığı 

hakkındaki tik& yetlerden çık 

mıfhr. 

Sancakta Türklere Yapılan Tazyikler: 

Antakya Ve lskenderun Mümes
sillerinin Verdikleri Rapor .. 

Sancakta tetki~at yapan muşahitlere verilen rapor, Hıtıyh Türklerin ıimdiye kadar 
neler çektiklerini ve ne haks11lıkları uğradıklınm bütün açıkhğila gosterıektıdir. 

Bir çok Türk köylerinin ve birkaç ay sonra gayri 

1 
bir ıenellk varidatı bir ıe· Türk anasıra ntar. Aıarm 

nelık aıir ve arazi verıiıini cibayet uıulOnde ittihaz ed
ödemeie klf ayet etmediiln ilen tedbirlerden birlıl de 

Jerl batına beli. et mittir. Bu · 
gün Sancakta mevçut on 
dört adliye ve kadaıtro ma· 
hkemeıi haktmtnden Türk 

den hük(imetin tazyik ve köylQnün etya11nın ve hat- lerden yalnız bir müddei 
icbarı altmda kalan Türk ti kanununun menine rat-
köylQıü varidata verdikten men zirai vesaltinin ve ha 
ıonra bankalara müracaat yvanatının haczedilerek ıa 

ederek ve araziılnl teminat talmaaıdır. Diğer huıuıatta 

göstererek para almak me - olduğu gibi iktiıadi muam· 
cburlyetinde kalmııtı Ban · eli.ı.tta da hükumetin Türk· 
kaların verdiği para köylü ler aleyhine yaptıiı hakıız· 

nün eline geçmeden köyle· lakların hepılni izah etmek 
rinln borcuna mahıuben kı mümkün olmıyacaiından 
ımı azanamı maliye memur- haklkaUn anlatılabilmesi lç
ları almııtı. Her sene teke in muhterem heyetinizin 
rrür eden bu atir yatması Türk köylerini ve na"lyele · 
dolayiılle köylü banka tak rinl gezerek vaziyeti ve Tü· 
ıitlerini muntazaman vere. rkler aleyhine terllp edilen 
medljtnden Ziraat banka11 lıtlınai ve fevkalade uıulle 
Türkün arazfılni alacağın rl mahallinde tetkik buyur -
ddn dolayı banka namına ma1ı bu faciaların ne kadar 
iıtimlak etmlttir. 934 ve ıümullü ne kadar hazin ol 
935 yalnız Kırıkhan kazaaı duğunu göıtermeie kifayet 
Türklerine ait yirmi iki bin eder zannederiz. 

lürkl11in ıırvıti ıllırin
dın gidiyor 

hektar arazlntn banka na 

mıoa iıtlmlik edlldtfldi ıö 
yleraek hiikümetln Türklere 
kartı naaıl bir •iyaaet takip 
etliği anlatılır. Şura11nı hulaıaten arzetm· 

il • ek tıterlz ki bundan on bet 
v &rgilerift Cibıyıt USU iri ıene evvel bu Sancakta em 

K.udi mahıuıla Türklere vali gayri menkulenln yiiz 
kartı tak ip edilen f~vkalade de yetmiıt ve serveti umu· 
verıtlerln de fevkalade ci · 1 miyenin yüzde yetmit beıt 
bayet uıullt!ri vardır . Bir Türk unsuruna alt iken hü· 

l·k ·d t bi l"k kümetln takip ettiil bu ıis 
_ temli siyaıet yüzilbden Tü· 

sene ı varı a ın r ıene ı 1 

veraiyi odeyemlyecejtni an 
1 1 1 h- ı. • h rklere ait ıenetln bGyiik am f o an UKumel er ıe· 

bir kısmı gayri Türk anaıı 
ne köylere ıürü ıürü bekçi 
ler ve jsndarmalar gönde· 
rir. BunlM haftalar aylarca 
köylü heaabına ya,.r ve of 
heyet harmanlar hazar olun 
ca memurları gelir •tarları 

nakden tahıll etmek ister 
Köylünün paraaı yok mem -
lekette ma i vaziyet dolayi 
aile mali kredt mevcut ol 
madığı için köylü aıar üze 
rine hariçten para bulmaz, 
aıar paraımı vermek ıçın 

mahıulün bir k11mmı satm · 
ak ister. Buna kanaat de 
edilmek istenmez ve ntha 
yet köylü aıarı veremediit 
bahane edi,erek mevcut ma 
hıul maliye memurları tar· 
afmdan kamyonlara doldu 
rularak nahiye veya kaza 

ra intikal ettiği ettlfl albi 
Türklerden kıımı azamının 

elinde kalan ıervet borçları· 
nı kapatmıya kifayet ede
mlyecek dereceye gelmiıtır. 
idarede yolsuzluklar San· 
cakta münevver bir TGrk 
e k s e r i y e t i n i n filen 

me~ cudiyetini rörmüı 

olan franıa Ankara itillf 
nameıinde Sancakta lıtlh 

dam edilecek !llemurların 

Türkler.ien ıeçilmeıfni pren· 
ıip olarak kabul etmlıtl. Bu· 
na raimen ttilifnemenln tm-
2a11nnan ve bilha11a 926 
tarihinden Sancakta mevcut 
yeril Tiirklerden olan me 
murları birer veıile ile azle· 
derek yerlerine Suriye ara· 
planndan ve Sancaiın gay
ri TOrk anaaırıodan olan et· 
haaı tayin ettiği gibi Türki
ye vatanına ve Tür milleti · 
ne hıyanet ederek Tiirkiye
den kaçan veya Türk mille· 
tine ihanet ettikleri için Tü· 
rklye devleti tarafmdan ko ·• 
vulan Türk düımaoları Türk 
memuru diye Sancak Türk 

umumi muavini ile bir azi 
müllzimi mevcut olduiunu 
ve 32 adliye ve kadaıtro 
mahkemeıl katipleri araaın . 

da Türklerden bet kltlk bu· 
lunduiunu •öylemek sancak· 
taki Tiirk ekıertyetinln ıi· 

eui hakları noktal nazarın 
dan ne kadar haksızlıia ui -
radıklarını ıöıtermeie ki.fi· 
dır. 

Mamafih Türklerden ta· 
yin edılen bu memurların 

ekıeriıl milli seciyeıtni kay
bederek emperyalizme hiz· 
met vaad etmit eıhaıtan ıe· 
çllmfttlr. 

Diidr dairelerdeki Türk 
memurlarının adedi lıe yu · 
karda arzettlilmtz nlıbetten 
daha azdır. Hatta Sancak 
merkezinin d<iztnelere balli 
olan mal memurları ve San
caiın im alt fenniye datreıin · 
de bulunan birçok memur. 
lar araaında bir Türk memu· 
ru ıöıterllemez. 

- SONU VAR -

M11silyı ~ıhri 
Franıanın Parlıten ıonra 

tklacl bGyQk tehrl olan Ma· 

ntlyada nüfuı her yıl biraz 
daha artmaktadar. Buna ra 

tmen doium kayıtları ölüm 
vakalarandan çok daha az

dır. Bu ıehlrde nüfuıun art · 
ma1ma ıebep yabancıların 

yerleımeıidlr . Marallyanın 
914,232 oüfuıundan 126,430 

zu İtalyandır ve bunların 
ara1ında franıa tabiiyetine 

ıeçmlt halyanların ıay111 ço· 
ktur. 

1936 ıenell içinde Marall · 
yada yerleıen diler vaban · 

cılar ıunlardır : 3519 lnılliz 
453 Amerikan •e 130 Mı· 
sırdır . 

llmanyıda ıınçlırı veri
len haklar. 

Berlin, 18 <Radyo} 
14 yaıına ıtren bütün çoc
ukların din bakımından re· 
tit ıayılmuı ana ve ba
balarının müıaadesine lü -
zum görmeden kiliseye de
vemda ıerbeat oldukları ka · 
rarlatmııtır . 

merkezlerine ıönderilir. Ma · 
liye tahııldarlarının arzuıu 
na göre pen dün bir ftatla 
gene tahıildarm tertip elti · 
ğl adamlara aahlar. Esasen 
o günkü piyasadan duo bir 
fıatla aatılmıı olan mahıu
lün bedelınd ?n bekçi ücreti , 
nakliye ücreti, han ücreti 
maaarıfi gaap ve hacziye 
nam ile birçok m.uraf lar da 
kat edildiğ•nden bütün ma 
hsulü alınmıt olan köy lü 
gene hükumete borçlu kalır, 
maliye bu bakayayı köylü 
hesabına Zıraat bankasından 

alır ve köylünün bankaya 
olan borcu kabarır - Esıııen 
ziraatın sermayesiyle ve sırf 

ziraate yardım makıadile 

teeuüı etmif o 'an Ziraat 
bankası bunu ves\le ederek 
bir ihtikar sendika11 zihni 
yetile bin lira li ıymetinde 
olan araziyi iki yüz liraya 
banka namına istimlak eder 
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~ BONO ~ - -- -= Mübadil ve gayri mübadil bonoların = - -= Bilumum banka ve şirket hisse se- = - -E netleri yüzde 5 ve iki faizli hazine : -= tahvilatı ahnır ve satıhr. : - -- -: fldres: -- -- - -- lz1T irde Kemer Altında ilacı : -_ Haaan Otelinde 60 Numarada: 
: Cavit· Telefon 3903 : 
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Balya icra ,1111111111111111111111111111111111111111111 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ· 

rılara karş ı tesiri şaşmaz . bir i laç 
• 

olduğunu ~sbat etmişt i r. 

A S P İ R İ N in tesirinden emin olmak için 

lütfen m arkas ı na dikkat ediniz. 

Memurluğundan: ~ A N K A R A 1 
Gayri menhl malların açık arttırma ilinı ~ Avukat Ekrem ARGUN Ve 1 

Borçdan dolayı haciz olunan Balyanın Doğanlar köyü· = ~ k . z· SlD L 1 
nden ölü kasap Muıtafa karm Hanjfenin kocaaı ölü lca· 5 ..,,eri l ıya '.A S -
&l'lp Muıtafa üzerinde kayıtlı köy çivarında 4 ve ada me· : :1 
kUnde 12 dönüm tarlaıı paraya çevrilmeıi için ıu-2.937 = Tanınmış değerli avukatlardan. ! 
Çarıamba aünü saat J 5 de arttırması yapılacaktır: Talip = dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı 1 
olanlardan: - il! 

1 - Arthrmaya ittirak için muhammen kıymet olan = emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz i 
112 liranın yüzde 7,5 nisbetinde pey veya milli bir Ban. = ve Devlet Şürasında murafaa kabul 1 
kanan teminat mektubu tevdi edilecektir. = ederler. ! - ~ 2- ipotek aahabı alacıılclılarla diğer alikadaramn ve irtl· : 1 
fak hakin ıahiblerfnin gayri menku üzerindeki haklarını hunı· = ff DRES 1 
ıile fatzf ve masrafa dair olan iddialarını tıbu ilan tarihin· : 1 
den Jttbaren yirmi ıün içinde evrakı müsbitelerile birlikte : ANKARA SanaJI cad- 1 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Akıl halde hakları = deıt ALI RlZA Apart· ı 
tapu ıkllJle ıabtt olmadıkca ıatıı bedelinin paylaımuın- : mam N UM ARA : 3 1 
dan hariç kahrlar. - 1 

3 - Gösterilen aünde artırmaya iftirak edenler arttır· l.11111111111111111111111111111111111111111111111 
0

tma ıartname~ini okumuı ve lüzumlu malumat almıt ve 
bunları tamamen kabul etmit ad v~ itibar olunurlar. 

4 - Tayin edilen zaman da gayri menkul üç defa 
ı bağırıldıktan ıonra en çok artırana ihale edilir. Ancak ~"""~~~~~~~~~'l!!t'l!!I~ 1 Hır Tecimenin En lüyOk Dileği: Posta Telgrc.ıf Ve Telefon 

Umumi Mü~üılü~ü Ka~roıunı lmlihınlı Alınıcık Olan 
Memurların Uu~ul Ye Müsıba~ı ~artlın: 

idare ihtiyacı için alınacak l O ve 16 lha mııaılı me
muriyetler lmtthamna girmek laliyenler ıııaiıdaki ıartlan 
nazarı dikkate alarak 5-2-937 C\lma gün O saat J 4 de ka· 
dar Ankarada Umuırı i Müdürlüie ve taırada da P T. T. 
Müdürlüklerine fılfda ile n üıacaat edtetlderdfr. 

2 - lıttda ile birlikte tevdi olunup mukabilinde ma· 
kbuz alınacak vesaik ıunlardu: 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı, 

B - Hüınühaline ve mahkumiyeti olmadıiana dair 
varaka, 

C - Sıhhat ve aıı tutikoamesi, 
D -· Aıkerllğinl yaptığına veya aakerlikten müeccel 

olduğuna dair veıika, 
H - Mektep ıahatıletnameıl, 
V - 6 X 9 ebadında 3 fotoğraf, 
3 - Liıe mezunları 16 lira maaılı ve Orta mektep 

mezunları da l O lira maaıh memuriyetlere tayin olunur 
lar. Ve bir ıtme namzetlik devresi geçirirler. 

4 - Diğer devair memurlarının imtihana airebllmele· 
ri , müıtahdem bulundukları dairenin muvafakatinin iıtih · 
sal edilmlt olmasına bağlıdır. 

5 - İmtihanın yapıldıiı tarihte 30 yaıını geçkin olan · 
farla liıe veya orta mektep mezunu olmıyanlar imtihana 
giremezler. 

6 - İmtihanda muvaffak olanlar, U. M buıün tayin 
edeceği yerlerde çalıımayı bili itiraz kabul etmedikçe tayin 
muameleıi yapılmıyacaktır, 

7 - İmtihan 5 2 937 Cuma aünü saat 14 de Anka-
karada Umumi Müdürlük binaıında ve taırada da mer· 
kezden gönderilecek sual varakalarına lıtlnaden P. T. T. 
Müdürlüklerinde ve tahriren icra olunacaktır. 

8 - lmtihan ıuallerl aıağıdakl mevzular üzerine ter 
tip edılecektir. 

A - Türkiyenin Uumi Cojrafi ve ıktıaadi vaziyeti , 
B Heıap (Ketti adi ve aıari l 
C - Tahrir 
D - Yurt bilgisi. 

9 - Her ıual için tam No. 10 dur. Hepıinden 25 No. 
a lanlar&D B ve C suallerine ait cevapların altaıardan aıa· 
ğl! düşmemış tse kazanmıt sayılacaktır. 

.., O - Müıavi Nu. alanlardan yazm güzel ve llıan 

artırma bedeli muhammen kıymetin yüıde 75 nl bulmaz 
veya ıatıı lateyenin alacağınna rüchana olan diier alacak. 
lılar bulunup da bedel bunların o gayri menkul ıle temin 
edtlmlı alacaklılarının mecmuından fazlaya çıkmaz"' en 
çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beı 
iÜD doba temdit Ve OD betiDCİ &ÜnÜ aynı saatde yapıla 
cak arthrmada, bedeli ıatıı isteyenin alacağına rüchanl 
ol&n dlier alacakhlarııı o ıayrl menkul ile temin edilmtı 
alacakları mecmuendan fazlaya çıltmak f8rtlle en çok ar
tirana ihale rdlltr. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz ve satıı talebi düıer. 

5 - Gayri menkul kendiıine ihale olunan klmıe der· 
hal vtya verllenl mühlet içinde parayı vermezıe ihale ka . 
rarı fesolunarak kendiıinden evvel en yükaek teklıfde bu
lunan klmıe arzetmft olduğu bedelle almağa razi oluna 
ona, razi olmaz veyalbulunmazıa hemen on beı giin mü· 
ddetle arttırmaya çıkarılap en çok' artırana ihale edilir. 
iki ihale araııodaki fark ve geçen günler için yüzde beı 
ten he .. p faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal 
makıızın memuriyetimizce alıcıdan tahııl olunur. 

6 - Yukarıda gösterilen 10-2-937 Tarihtnde Balya icra 
memurluğu odaıında itbu ilin ve göıterllen arttırma ıert· 
nameıl dalrcılnde ıatılacaea ilan o 1unur. 
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1 Sıtıe Sürümünü lrttırmıktn. 

1 t"'AKAT 

ı Satışta Birinci Şart: 
ı "REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 Ve ~u R~k!li•nlarnıızı 
1 ( TURKD/ll) ne \!t•riniz· 

Bahkesir Tapu Sicil ı T U"" R K O ı· 
Muhafızhğından: 1 

Mevkii Cinıi Miktarı Hududu " B / k · · B · · ·k Q 'd' 
Korucubayıra Tarla 6433 M. Doiu Karadere, bat11ı it. ô ı esınn ıncı azefesı ır 

yol , poyrazı au yırımı ~ Her Yerde Okunur• 
ceouben Bozukoğlu ~ 
Ayan Halil veıeıe•i <.: ~~~~~~~~»\ı!~~ 

Mevki ve hududu yukarıda yazıla tarla Dinkçiler ma. 

hallesinden Kulaiı delik oğlu namı diğer Keçekülah oğlu 
Çtl Alinin atasından intikalen 30 40 senedenberi ıenetllı 
mali ıken 337 de ölmesile karm Fatma ve evvelki karıaı 
Cemileden olma oelu Mehmet Emine kaldığından bahıile 
namlarma teıctl edilmesi istenildiğinden tahkikat yapmAk 
üzere 31 kanunıani 937 pazar günü mahalline memur 
gönderilecelıtir. Hu tarla için bunlardan baıka taaarı uf ve 
ıair bir hak ıddıa edenlerin bu on gün içinde yazı ıle 

Tapu sicil muhafıı:lığma veya mahalline gelecek memura 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma KomisyonundatJ 

b l-oi•i kuvvetli olanlar tercih olunur. .~~~~!!!!'!!!~~~!!!!'!!'!!~ 
~-:-"°--~------------------ :ı = "', I ......................... • • 

Suaığırlık Garnizonunda mevcut J 504 çift köhne frtf 
165 çift köhne konçıuz Çizme J 03 çlf t köhne yerııtl 
5 çift köhne terhk açık arttırmaia konmuıtur. Ek~ 
güvenme parası 3 lira 79 kuruıtur. Arthrma 2 . 2 '1' 
salı günü ıaat J 5 de Su11fırhk komtıyonunda yapılacaktl 
Gazete ilan ücreti müteahhide aittir lıteklilerin adı ,.1 
ıün ve ıaatte Susığarhk a skeri aatın alma komlıyoo9' 
müracaatları. 

l 

Bi "' adı ç nahiyeıinin Baba köyü camii hitabet ciheU bot 
oldµgunli n -.alla imUllanı 3 2 936 ıünü ı 4 de yapı 
lacakltr latekli bulunanlann vakıflar müdürlüğüne müra ._ 

c aatları i la n olunur 
-----!"!'~"""!il'~~---+--------------

TÜRKDİLI 
Pazarteıinden baıka her 
ıün çıkar. Siyaıal gazete .. 

ı 1 

ı ' Yıllığa : 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 ,, 1 

Sayası: 3 ,, 

Günü geçmif 

kuruıtur. 

ADRES: 

ıayılar 25 

BALIKESİR TÜRKDİLl ... ,, 
Kıyıp sıhıdetnıme 

928 senesinde Y enituran 
mektebinden a l dığım ıaha 
tletnamemi kayıp ettim. 
Yemılnt alacafımdan eıkiıi· 

nfn hüknı u olmadığı ilan 
olunur. 

1 Sahniııar mahaUeıinde 
~ İshak kızı Sabilnt 

1 

~DOKTOR! • • • • • • 
!EKREM! 
• • • • 
: N A f l Z BAYSAN i • • • • • Bilumum deri, S(JÇ, • • • : tırnak Jıaslalıklarile : 
: her şekil {lruıgl. belso- : 
• • : llklııfjll ve yumu~ak : 
: kurlıa luıslalıklllrım fd : 
• • : rar uolu darll/\lar111~, : 
: ademi iki/dan en son : 
: usllllerlc tedavi eda : • • 
: Haıtalarını hükumet : 
: caddeıinde numara 56 : • • 
: da hergün saa t on beı : 
: ten sonra ka buleder . : 
• • .......................... 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
KomisyonundafJ 

Çayırhiaarda yapılacak garajın bir kaaım inıası 1 ~ 
bat 937 aaat 15 de kapalızarf uııullle ihale edllec• 'I 
Muhammen bedeli 6994 lira 33 kuruıtur . Muvakkat 
mıoatı 524 lira 57 kuruıtur lıteklılerin keıf. f•nnl t•~ 
me, pilanını görmek üzere her gün ve ekslltmeıl ·~ 
saatinden bir ıaat eveline kadarda teklif mektubl•~ 
kolordu aatm alma komisyonuna mürecaatlan. Gar 
ücreti müteahhide aittir 

1 - 4 - 24 

----------------~--------------~ lyeıi ve Hatyazmanı: Balıkeıir 1aylavı H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Basım Yeri il Bum evi 

FUAT 8İL'AL 


