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r ' Milletler Cemiyeti Bu gün 
Toplanacak ve Sancak işini 

Müzakere edecektir . 
1 
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Blumun Anlaşma için bulduğu Çare: 
Fransa, Sancağın Gayri Askeri Olmasını Ve Yüksek 
K o m i s e r 1 i k K u r u 1 m a s ı n ı 1 s t i y o r .. 
Blum, Paris Büyük Elçimize Bir Muhtıra Verdi. Bunda Konfederasyon İşinin 
Zorluğundan Bahsederek Teklifinin Daha Mümkün Olduğunu ilave Ediyor •. 

Pariıı , 20 (Radyo) - Fr
nıız Baıvekili Blum Türki· 

ayrıca Pariıı Büyük elçimiz 
Suat Davaza da bir muh
tara takdim etmiştir. 

Suat Dllvaza tahriri ola. 
rak takdım edilen muhtıra 
da Blum Sancak mesele«ine 
iktisadi cihetten değil sıyasi 
cihetten bir anlaıma çaresı 
aramıı ve bunlar hakkında 
ki noktai nazarını izah et. 
miştir . Buna göre Sancak 
işinde IYll Ankara muahe· 
desinin idamesi kabil olaca· 
ktır. Sancak hesabına yük· 
sek bir komiser.ik kurmak 
mümkün görülmektedir. 

oldukla r ını da bu muhtırada 
ilave etmiıt r. Gece Cen evrede B i r 

Konferans Akdedildi .. 
Milletler Cemiyetinin -Bugün
kü toplantısında ltalyanın san- ! 

dalyası boş kalacaktır .. 

Madam 
Simpson 

Vindsor Oü~ü ([dvırd) lı 
evlenemiyecek mi? 

-----.,..., 
1 

Londra, 20 < A-A)-Kana· 
da b11ııbakam Dük de Vind· 
sorun madam Sınpıonla ev· 
lenmesinio iyi karıılanma
yacağını Londraya bildirmit· 
lir. 

Almanya~a ~avı nakliyatı 
Berlin, 20 (Radyo) 

Sancağın ve ahalisinın 

kültürel ıdaresının gayri as· 

keri o ınak üz .. re ve 

Sual Dıwaz 
Bunlardan sonra Hlum son 

söz olarak Türk Fransız 
dostluğundan bahsf'I rnıştir . 

Hava Bakanhğı hava nak · 
liyat tirketlerınt hava ordu· 

ı su kadrosu içine almııtır 
l.corı Blum 

ye Hariciye V t:kıli Tevfiik 
Rüttü A h . d _ _ rıua ıeya atın en 

lskenderun lın ıanından 

Türkiye a akadar olması me
seleslnı hakıkılt· teyit edıl donunce ılk b k w •• a acagı ışın 

Sancak m 1 . w metini bildtrmelctedir. 
- ese esı olacagını 

ıoz ver · d Bu vazıyete Suriye razı B mıı i i. Baıbakan 
lum ilk it olarak buna olmadığı takdirde vaziyetın 

temas etmiş ve tam hir ne· milıetler cemiyeti tarafından 
tıce elde etrnlıtir. Fran1ız bir karara bağlanması ve 
Harici l onun kabul edıleceği de ıla d ye müıteıar ığının 
oıyalarını ve Türkiyen•n ve olunuyor. 

Y~nt leklıflni eyice gözden B!um Sancak hakkında 
geçiren Blum kanaatini Fran ı milletler cemiyetinin verece f 
sız Hariclyeılne bildirmif ve ii her karara timdiden razı -

Bu arada Türk dostluğuna 
en büyük ehemmiyeti verdi 
ğlni ve kendisinın mfüe lah 
ha ! ş d u llninln Tür~ i) e ta 

rafından eyi kn rşı l anacağım 
ydZ n ııtır 

Bundan sonra B'um Tür 
kiyenin ıcın teklif ınde ılerı 

sürdüğü konfederasyon iş inin 
zorluğunu ve kendi teklıf ı. 
nin daha mümkün olduğunu 
ilave ederek sözlerini bıtir 
mittir. 

Yeni Metaksasın sözleri 

Rıdyo İstısyonlınnm ~a
znhklan ilerleme~ta~ir. 

Ali Celinkaya 
Ankara, 20 (A.A )-C.H. 

Parliıinl d" k-N f n un u toplantısı 
ıı ıa. Vekili Türkiyenin ya· 

kında k 1. b uvet ı lr radyo iıtaı 
Yonuna sahip olacağını bil 
dirdı. 

Ankara, 20 (Radyo) 
Memlekete rad . 

Y0 itınin 
kuvvetli bır ıekilde 1 yayı 

ınası ve ta köylere kadar 

teımil edilmesi etrafındaki 
ha zırhklar ilerlemittir . 

Gümrük itinde radyo me 

selesinin nazarı itıbara alı 
nacağı ve aanayiin emniyet

le yayılacağı anlaıılmakta
dır, 

"Yunanistanın Yarala-ı 
nnı Tedavi Ediyoruz.,, 

------~~ 

" istik~alde milleti temsil edece~ olanlar çahşanlar 
arasmda seçilece~lir. Biz buna doğru gidiyoruz. ,. 

Atina, 20 (Radyo) - Na 
zırlarlar meclisi, fev~a

li.de bir toplantı yapmış ve 
uzun müzakerelerden sonra 
Almanyadan yüzde üç faız
le ve a l tı yıl zarfında öden 
mek şartile dört milyar dr
ahmi i stıkraz etmeğe karar 

vermiştir . 

İki devlet arasında tekar 
rür ettiği veçhile bu i stıkraz 
dolayısile Almanya Yunanis· 

tandan tütün alacak ve Yu 
nanistan da bütün mühım 
mat ve milli müdafaa le\·a 
zımını Almanyadan temin 

edecektir. 
Atina , 20 (Radyo) - Baş 

vekil Metaksaı işciler tara 
fından ıeref ıne verilen ziya· 
fette bir nutuk söylemif ve 

ezcümle demitlir ki: 
" - İstikbalde milleti tem· 

ıil edecek olanlar çalııanlar 
arasından seçilecektir. Biz 
buna doğru gideriz. Fakat 
ihtiyatla ilerliyoruz. Hazır 

lık yapmak lazımdır, hepi 
miz Yunanistanın yaralarını 
tedavi etmekle meşgulüz .. 

Atına, 20 (Radyo)- Bat· 

Melaksas 
vekil muavini ve maliye ve 
kili dün gazeteci murahasla
rı kabul etmiş ve Yunanis · 
tanın A lmanyadan yapacağı 
iıtlkraz hakkında kendisine 
verilen salahiyeti izah etmiı 

tir. Buna göre Yunanistan 
Almanyaya ıevkedilecek o· 
lan ticari emtiaya mukabil 
yüzde üç faizle ve altı tak 
ıitte ödenmek üzere 6,5 mil 
yar drahmi alacaktır. Bu 
para ile hükümet proğramı 
ve ordu techlzati yapılmıt 

olacaktır. 

Milldler Cem/yeli fçllma halinde 

CPıH'H'P, 20 (Hadyo) Bu g<>c~ Tiirki) e ilt• 
Fransa ara ' fil la hiı· konfornns akdo!unacaktir. 

Yarırı (hugiinl) oplaıwcak ohm kom~P~' loplau
tısında İta 1va11111 ~autla 1 vası ho8 ka ltıca k tı r. 

• • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

! F ransanın Terk E tmi i 
• • 

i yeceği Fikir Neİmiş? i 
• • • 

• 

Türk akalliyetinin mahalli muMariyetini daha geniş-= 
le met teklıf inde ~ulu naca~, f a~at Sur iyede manda 

rejimin~e ~eöisikli~ yapamıyaca~mış? 
Ankara, 20 ( A.A. ) - indepari 

gazetesi Fransa Dışbakanı Türk hü
kumetine Türk akalliyetinin mahalli 

• muhtariyt tini daha genişletmeği te· 
klif edecek fakat Suriyede Fransız 
manda rejimi üzerinde bir değişiklik 
yapmayi ancak Milletler Cemiyetinin i 
salahiyettar olduğu fikrini terketmi- ! 

! yecektir, diyor- i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rusya Harp Hazırlık
ları mı Yapıyor .. --

Alman gazetelerinin yazdıklarına göre Rusya ~a~os
lovakya~a büyük hazuh~lar yapmakta~n. 

Salahiyettar makamlar 
tarafından yapılan kati tek· 
zlplere rağmen, Alman ga 

zete leri Sovyet Ruıyanın va 
sa ti A vrupada yapacağı bir 

( Sonu 3 üncü sayfada ) 

Ol~ HABERlER 
* J" rıgill:: Akdtnlz 

do11a11mas111111 bu 
ay içinde ynpacağı Kor· 
{o seyelıatlne Akdeniz 
Amfralı da iştirak ede · 
cckllr. * p arl:dt kasap çı 

rahları OlJlıkla-
rwm arlmasım lsllyerek 
yu11 yapmıılardır. * A vuıluryada ku· 

rulan bir Al-
man cemiyeti komünizm 
ııe kral/yelcllildt şiddetli 
mücadele ha:urlıyrna baş 
lamıılır. * A merlka, olomo 

bil f abrlkalar 
9rcvl vahim bir hal al 
almıştır . Atc:lyelu grev-
ciler larafmdan sarıl 
mışt1r . 

* Ş ar/d Afrlkada 
bir llalyarı . Al 

man şirketi maden işle 
rinde çalışacaktır. 

I~ HABERlER * T ıirk Kuşu çallı 
malan ue ga-

yesi -Jwkkmda radyoda 
korıf eranslnr verilecektir. * A vukallar kanu 

rıunu lıaZ1rlı-
yan baro mıimcsslllerlne 
Ut! cıuukallura Adliye l'e 
kili bir ziyaf ei vermiştir. * R ize ve havali· 

sinde btiyıik bir 
manganiz damarı bulun· 
muş ve madenin fşlel/l 
meslrıe luiktimetirı mıiıa· 
adc edeceği anlaşılmışllr. 

* LJ nlvtrsiteli 30 
gtnç O/adağa 

gltmlşlerdlr. * A tatürk tarafın 
dan tekrar ka -

bul edilen başvekil ut 
'1ekiller Arıkaıaya döndü. * A rıkara P l 1 o t 

mektebi inıaşı -
rıa ilkbaharda baılana· 
cakt1r. 



SAYFA: 2 

I s ti k 1 a 1 Marşı Şairi 
/\ 

M eh m e Akif .. 
•• 
Ustadın Şiir Cephesi .. 

- XVI H. Basri Çantay 
Üstadın ( Gölgeler ) indeki ~u ( ariza ) 11 da onun tam 

kendısidir j 1 1 : 

Ey ba Jı sal-a, uğrayacaksın ya ş malc? 
Bılmem bir işim var, sana cı-tsPm mi havale ? 
Vaktaki sekiz yüz milı bır nefhada geçtin; 
Vaktaki bizim yerleri rüya gibi seçtin; 
Dikkatle bakın: Marmar8nın göğsüne y8tmı§, 
Sırtındaki örtüytıe bütün zümrüde batmıı, 
Bir, Heybeli, derler · bilt:ceksin ada vardır. 
Etrafı da az çok ona benzer adalardır ... 

Gördün ya? Evet, timdi bu sahilde biraz dur, 
Herkes gıbi {AbHu Pat&) nın .köşl.üne baı ur. 
Sen yolcu adamsın, bakan olmaz ki kuıura .. 
Arzettlrerek ismini, çıktın mı huzura, 
llü\vanlıların { l} hepsinin ihlasını ilkin, 
Bir bir ıayiver, bitti mi defter, di kı: 

"Lakin, 
Mevzun düşürür saçmayi bir saçma adam var, 
1enzum sayıklar gibi menzume snyıklar! 

Zannım mütekait ıuaradan olacak ki : 
Hiç bir yenilik yok, herifin her ıeyi eski. 
Hala ne sakaldan geçebilmit, ne bıyıktan; 
Asarı da memnun görünür kühne kı 1 ıktan. 

Hicri, Kameri aylan ezber sayar amma, 
Yirmfncl asır zihnine sığmaz ne muamma! 

Mimurei dünyayi dolaıdiysede, yer yer, 
Son son, "hadi sen kumda biraz oyna!" Demi§ler.,. 
Yahu, sorunuz bir: Bakalım takati var mı? 
Kaynarken adam oynamak ister mi, sarar mı'.1 

Ey Heybeli iklimine kııtan çekilenler, 

Ey Afrika Temmuzunu e'dine bılenler! 
Ey yağ gibi üç çıfte kayıklarla kayanlar, 
Ey Maltepeden Pendtğı bir hamle sayanlar! 
Ey çamiarın altında serilmiş uzananlar! 

Ey her nefes aldıkça ömürler kazananlar! 
Siz camları örter, sakmırken ceryandan; 
Biz, bodruma sarkar da kaçarken galeyandan! 
Sız, mercanın alasını attıkça §iterken, 
Biz, kumda çirozlar gibi piıtikçe pışerken; 

iz, Marmara af akını durbinle süzerken; 
Hız, poyrazı görsek dıye, damlarda gezerken 
::iız yelkeni açmış, suyun üstünden akarken; 
Biz, küplere binmiş, size hasretle bakarken! 

lnıaf ediniz: Kopmıyacak ıey mi kıyamet? 
E bette kopar. Dinle Paşam, ceddine rahmd : 
Ben Heybeliden vaz geçerım şimdılık ancak, 
Üç bet gün ıçin pek hoı olur Remlede kalmak. 

Aktfin (samimlyyet) inde neler, neler görüyorum Ha 
herkesce ittifak edıldiğine gö-1 ni elimden:'gelse (Safaha) ı 
re kendini yerden yere çarpan yakacağım! 

hiçbir muarızmın söyliyem Şiir hakkındaki düşüncele 
olmuştur ediai ve söylıyeıniyeceği sö rım bam baıka 

zlerle - haıa tezlile kal 
kan ıu karıaatlerinın de sa 

mimi olduğuna inanmak la· 
zımdır. 

Fakat, hakikat öyle mı? 

- Evet, öyledir! Çünkü: 
Bize nazaran hayatta rolü 

nü yapmış eserlerırıi vermiş, 

vazifesini bitiı miş olan Akif 

kendıne nazaran, henüz şi · 
irlerlni yazamamıştı! 

O, verdiği eserlerde (san' 
ati) değıl, yalnız cemiyyet) ı 

dü~ünnıüştü. Hundan son· 
rn tse cem'ıyyet!e berabeı 

aan'ati de ıhmal etmıyecek 

ti Bır gün kendine, latıfe 

olmak üzere, (Safahat) ın 
daki ufak tefek (i<afıye) ku

!urlarınd tn bahsetmek iste 
mff, hu arada: 

Var mı Abbası bilmlyen? 

Yoktur. 
O sahabiyl dinleyin ne di· 

yor: 

Beyitindekl (Yoktur Ne 
dıyor) kafiyelerine nazarı 

dıkkatini celbeylemlştim Der· 
hal dedi kı: 

Bugün yazdığımı yarın be· 
ğenmiyorum 111.l'ah on ıene 

daha ömür ve vakit verirse 
arlık (şiir) yazmaya çalııa 
cağım .. 

Oidığime de, diyeceğime 

rle cidden nadim olmuıtum 

Ben (Safahat) hakkındaki 

meftunıyyethni izhar ettik 

çe o, 

Hayır, hayır .. Diye ba 
ğmyordu! 

1 Üstadın ilk işi kitabının 
bazı yerlerini tadıl etmek 

oldu. Onun tashıhlerınden 

geçen (Sttfahat ı evvelkinden 

daha güzeldir Me ela: O. 
okuduğum beyiti: 

Var mı Abbası bilmeyen 
kimdı? 

O aahabiyi dınleyin şimdi: 

Şekline getirmişti. Bazı 

mısraları tamn men tay et 
miş, kitabına yeni yeni mı 
1ralar, beytler eklemiştır. J 

Akifln kendı hakkındaki 
biemnn hükümler ı ne olursa 
olsun onun çok yüluel< bır 

şair olduğunda artık şüphe 

- Ben o k.tapta daha edilemez, kanaatindeyim. 

f 11 Bcı şllr/ni Munrcları llcybelidt ki ma/wm ml/1111""· 
dartna yazmıştır. 

(:.'] Ostadtn ikamet elli[jl ya. 
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B ö g e L i k M çlan 
için H az ı r l ı k 1 a r .. 

- -
lik maçlarına Şu~atm 7 nci günü başlanacaHn. il~ 

maç Birli~-Susığuhk arasmdadu. 
Futbol Lik heyetinin pazar 

günü toplanarak bu yılki 

Ltk maçlarının günlerini te 
sbit ettiğini ve buna ait ka· 
rarlar verdiğini yazmıştık. 

Lik heyetinin verdiği bu 
kararları yazızoruz: 

1 

1 - Maçlara bütün küme· 
lerin birinci takımları lttlrak 1 
edecek ve futbolcuları bila· 
kaydü tart lisanslı olacaktır. 

Gerek lisansız ve gerek he 
rhan2i bir surette nizam 
namenin müsabaka fasıl ve 
maddelerindeki hükümlere 
riayet etmiyen ferd ve ku 
lüpler haklarım kaybetmiı 
olacaklardır. Yani oyundan 
evel sahada hakeme her 
hangi bir sebeple olursa ol. 

sun lisans ibraz etmiyen ta · 
kım ve fertler biıiikaydü ıa 
rl haklarım zayi ederek oy 
una ittirak ettirilmeden hü 
kmen mağlup addedılirler. 

2 - Lik heyetınce tayin 
edilen hakem herhangi bir 
sebeplen dolayı vaktinde 
yetiıemeyip maç esnasında 
gel mi§ dahi olsa tarafeyn 
kaptan1an tarafından tayin 
edilen hakem oyunun her iki 
haftayımı nihayetine kadar 
vazifesine devam ederek ra · 
porunu verir. 

3 - İkincı takım hakem · 
leri iki taraf kaptanlarınca 
seçilir. 

4 - Her maçta kulupler 
sahada takımların lisansları 
nı hakeme ibraz ctmeğe ve 
lisans numarasile isim, Ba· 
ba ismi, Soyadı ve meşgal 

esini bildiren lfete vermeğc 

mecburdurlar. Akııi taktirde 
birinci maddede gösterilen 
hükümler vechile haklarını 

kaybetmit olurlar. 
5 - Hakemler fevkala· 

de mazeretleri bulunduğu 

taktirde maçtan laakal üç 
gün evel ~lik heyetini hab. 
erdar edecekler,yerine diğeri 
gönderılecektir . Şayet tam 
maç zamanına kadar hake· 
mler mazeret dolayisilc gel
memiş bulunurlarsa tarafe· 
yn kaptanları arasında bir 
hakem seçerek maç behe 
mehal icra edilecektir 

6 Fiküstürde gösteıi· 

len saatlerde takımların sa 
hada isbatı vücut etmeleri 

şart olup o saatte gelmiyen 
takım hakkanda lazımgelen 

nizami seromonl yapılarak 
haklarını kaybederler 

7 İkinci takımlar lisans 
ibrazile mükellef olmayıp 

ancak 31 l ·937 tarihine ka·• 
dar iki nüsha olmak üzere 
maçlara İftirak edecek fut 
bolcuların adı,babasının adı, 

Soyadı, meıgalesl, bölge ve 
genel merkez nunıaralarım 

havi cetveli lik heyetine 
göndermeleri lazımdır. Aksi 
taktirde haklarını zayi ede
rler 

8 lkınci takım oyun 
cusu hir defa birinci takım· 
da oynatılırsa bu maçlar de · 
vamı müddetince te krar ik· 
inci tnkunda oynamak hak 

kını kaybeder. 
9 - Kuluplerln gelip git-

me ve diğer zaruri masraf· 
1 arı kendilerine aittir. Yal
nız hakemlerin gelıp gitme 
ve diğer zaruıi masrafları 

bölgece verilecektir. 
Yarı final ve final için 

Bahkesire gelen takımların 

yol masrafları bölgece veri 
lir. 

1 O - Sahalarında maç 
yapılacak lrnlupler o gün 
sahalarını temizliyerek niza. 

mi bir ıekllde çizerek hazı· 
rlaya caklardır. 

l 1 - Hakemler yapılan 
maçın raporunu tanzim ed · 
erek üç gün içinde lik he 
yetine göndereceklerdir. 

f i~üstür 
A Küme.si: 
Bırhk - Suıığırlak 7_2 937 

Bahkeslr, Yurt Güç 14-2 937 

Balıkesir, Güç - Susıiırhk 

~3 2 937 Balıkesır, Yurt - Bi· 

rlik 28 2-9:i7 Halıkeılr, Yu· 
rt · Susığırlık 7 3 937 Balı

kesir, Birlik ~Güç 14·3 937 
Balıkesir, 

B. Kümesi: 
Bürhanlye - Ayvalık 7 2 

937 Ayvalık, Ayvalık - Ect-

remit 14 2 937 Ayvalık, Ed 
remit · Bürhaniye 23 2·937 
Edremit. 

C /{ıimcsi: 

Bandırma· Hirlik spor Gö 
nen 7 · 2 937 Gönen, Ban. 

İ. Yurdu · Edinclk 14.2·937 
Edincik, 

23 2·937 

Gönen · Ediricık 

Gönen, Ban. İ . 

Yurdu · Birlik Spor i.8 2-937 
Handırma, 1.San l. Yurdu 

Gönen 7 3.937 Bandırma, 
Ban. Birlık Spor Edincik 
14·3-937 Bandırma. 

1 3 Yarı final 27 3-937 
cumartesi Balıkesir sahası-

nda. 

l - 3 Galibi ile 2 ara 
ıımda 28 3.937 pazar günü 

final maçı yapılarak Bölge 

Kupa birincisi taayyün ede 

cektir. 

İkinci Takımlar saat 13 
de maça başlıyacaklardır. 

Birinci takımlar ıkinci ta· 
kımlar maçını müteakip ma 

çlarını yapacaklardır . 

Bekçilik 
Meslek haline sokulacak 

Ankara,20 (Hususi) 
Dahiliye vekaletı ziraat asa· 
yi§İ kanun projesinin hazır 
lığına devam etmektedir. 
Bu meyanda Yunanıstauın 

bu husustaki kanun projesi 

de geliri~erel< tetk k edılmit 
tir. 

Vekalet meın 1eketimizde 
ki bekçiliğe yeni veche ve 
rerek bekçiliği bir meslek 
haline getirecek vi ayet 
ve kazalarda be~çi bürola 
rı tesis edecektir. 

M 
Memur lan arasm~a ıasf i

ye yapıldı 
Ankara, 20 (Hususi) 

Maliye Vekaletinde yeni te 
şkilat kanununun muvakkat 
ikinci maddesine göre, tas 
fiye edilecek memurları ta 
yin etmek için ıicllle tetkik 
edilmektedir. Şimdiye kadar 
t,O memur tasfiyeye tabi tu· 
tulmuştur. 

Tapu ve kadastro memurı 

arasında da tasfiye yapılmak ! 
üzere memurların sicilleri 
tetkik edilmektedir . 

Madalya 
Kazanan 40 sanatkarı ma

dalyalar gönderildi 
Ankara, 20 l Radyo ) 

Küçük sanatlar müsabaka· 
sın da mükif at kazanan 40 
sanatkarın mükafatları vila· 
yetlere göndertlmittlr. 

Valiler madalya kazanan 
lara bu madalyaları huıuıi 

merasimle vereceklerdir. 

Belediye reisi geldi 
Pazar giinü' lzmire giden 

belediye reiıi Naci Kodanaz 
dün ıehrimize dönmüıtür. 

Merinos Koyunlarına 
Yapılan Tedavi .. 

Vilayet 
Merinos 

Çevresinde Bulunan 
Hayvanlarına Tara

maya Başlandı .. , 

Alulnos koyurılarz 
Vilayetimizin Merlnoı koyunlarını veti~tfrme mıntakuı 

için ayrılan vilayetlerden olduğu malumdur. Bu koyunla

rın hastalığa tutulmaması için ıon günlerde Merinos ko
yunlarında görülen uyuz hastahğının bura koyunlarmdıa 

da olup olmadığı araştırılmaktadır. 

Baytar müdürünün baıkanlığında kurulan uyuz müca· 
dele heyeti faaliyete baı\amış ve vilayet çevreıinde bulu· 
nan ha yvanlarm tarama ve muayenesi itine giriımiştlr. ---

Dahiliye Halkevinin 
Ve~aletince haznlanan ye- Sinemas' Öôretman o~ulun~ı 

ni tes~ilat 
Dahıliye Vekaleti, teıkılatı 

hakkındaki kanun projesı 

üzerinde çalışmalarına de 
vam ediyor. Layihada lüzu 

mlu görülen tadiller yapıl· 

maktadır. Yeni esaslara gö 

re, birkaç vilayet bir mın 

taka sa yılarak merkezi va 

ziyette bulunan ıehirde ma· 

nsup idare heyetleri teşkil 

edilecek ve bu heyetler ha 

len mevcut olan kanuni sa 

lahiyetlere istinadan Devlet 

Şurasına ait bazı muamele 
leri de göreceklerdir 

Bu suretle Devlet Şurası 

nın memurlara ait olan işi· 

eri daha azalmış olacak bu· 

nunla ber~ber bu muamele 

lerin daha kısa bir zaman 
da net celenmesi de temin 
edilecektir. 

Halen ııektz on vilayette 

bulunan vali muavinlıklerı 

mn arttırılması da takarrür 
e\miştir Layıhayn bağlı ita 

droya kırk kadar vali mua 
vinlıği ilave edılmektedir 

Proje ve 
müfetti§lik 

ekst:risi umumi 

mıntnkalaıında 

olmak üzere otuza yakın ye
ni k za teşkılf fçın icRbedcn 

kadro avıle edilmtıtir. 

Halkevi seyyu sinemuı 

nı Öğretmen okuluna ıön· 

dermit burada halka bir 

müddeıten~eri gösterilmek· 

te olan Olimpiyat filmi ta 

lebeye de göllerilmittir. 
- ................... --

Noterlere 
Verilecek 
Aidat .. 

Maliye Vekaleti noterlere 

dairelerinde sattıkları noter 

kağıtlaıından dolayı aidııt 

derecesini kabul etmiıtir · 

Vekalet bu hususta defter
darlıklara yaptığı bir ta' 

mımde sırf bu varakalar& 
inhisar etmek üzere noter· 

lere yüzde beş noter aida lt 
verilmesini bıldirmiştir. 

Neşriyat: 

Yeni A~am 
159 mc ı sayısı çıktı İçill 

de İamall Hal< kı Baltacı ol 
(unun "Sosyetesiııi araysıı 

adam" adlı makalesi ile fel' 
sefenin proğramı; "Hayatı111' 

ve diğer bırçok değerli Y" 
zılar bulunan Haftalık Fikl' 
gazetesini okuyucularımı:ı• 

tavsiye ederız 
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"E ğ e r Berlinde Akh
selim Varsa.,, 
~~~~~-----~~~~~-

İngiliz ıazıteleri Berlinin anlaşma için f trsatı kıçuma-
malanm yaZ1yorlar, 

Londra, 20 ( Radyo ) -
Hariciye vekili Eden Avam 
karnarasında lngilterenln ha
rici ıiyaaetıni izah eden mü 
hım bir beyanatta bulun 1 

muıtur. 

Londra. 20 (ltadyo) -
Avam kamaraeında harici 
lngiliz ılyaaeti hakkında ıöz 
ıöyliyen Edenden sonra 
Avam Kamarası hiç bir ka· 
rar ittihaz etmemittir. 

Oeyli Te1graf gazetesi 
Edenin nutkanun sulh da· 
vaıı lehinde olduiunu, dl 
ğer bir gazete Hitlerin an· 
laıma için açık bir teklifte 
bulunduğunu yazmaktadır . 

Edenin nutkunu tahlil 
eden gazetelerden biri de: 

Edenin son cüm l elerın .n 

evvela bir teklif sonra da 
bir ihtar olduğunu, eğer 

Berlinde akllıeltm varsa bir 
f ıraatı kaçırmaması li.zı mdar. 
Demektedir. 

Londra, 20 (A.A.) - E
den Avam kamarası İogil 
terenin dıı aıyaaasını izah 
ederken çetin meseleler ıe· 

neıi olarak gördüğü 937 yı · 
llnda ln1ıtltere beynelmilel 
ıahadaki meıııliyetl müdrık 

bulunduğunu kaydetmft ve 
lıpanya thttla.fındaki İngiliz 
noktai nazarını ihtiliı.l fıpan 

_!a hudutlarını afmllmas& ve 

İspanya istaklaline vaziyet 
edilmesi olduğunu söyle 

mittir. 
lngiliz halyan Akdeniz 

anlaımaaına bir muahede 
ve pakta mevzubahıolmadı· 
ğını yalnız tellli edilen mek
tupların iki tarAfın gergin 
münasebetler faslını kapat . 
tığını ıöylemit ve sonra 
Türkiye ve bütün Akdeniz 
devletlerinin buna muvaf a · 
kal etmeleri bu anlatma 
mahiyeti hakkında bir ka 
n.at verebileceğini cesaret 
etmit ve Almanyanın illik 

balde oynayacağı rolün Av· 

rupada baı\ıca kaygı oldu
iunu söyliyerek yalnız ken· 
di mukadderatını değil bü· 
tün Avrupa kinini intihaba 
etmek Al manyanın eİ indedir 

demlttir. 
Lo Populaire gazetesi de 

§Unları yazmaktadır. 

Romanın, Berlinin ve Ltz 
bonun cevaplarına hala inU 
zar ediliyor. Fakat bu üç 
f aıiıt hükumet büyük Brit
anyanın teıebbüıüoe engel 
olmak iıteıeler dahi bu ta 
mtr edilmez bir hareket ıa 
yılmaz Çünkü bir kere da· 
ha tekrar edelim, Londra 
ile Parlı katıyetle la.terlerse 
müdahale ve kontrol itleri· 
ni temın etmek kabıl olur 

=="'!"="=--=====-========-============== 

lıPanyada kanlı çarpışmalar: 

HÜkUmet KuvVetıeri 
Taarruza Geçtiler .. 

Malagada yapılan bu çıiiö"taarıuz hareketi sonunda 
hastahaneler yarahlarla doldu. 

Madrlt, 20 (Radyo) - Bu açılması münas~bettle İıpan-
Rün dokuz avcı iki bombar yaya ve dünyayha hıtabden 
d lıir nota vererek er ıey en 
ırnan tayaresi şehrin bır evel memleketin ıstikli.linl 

rnahalleaini bombardıman ı · d ld 
et . 1 d" lı urtarmak eme ın e o u 
ouı er ır. _ . 

ğunu soylemııtır 
Cebelüttarık , 20 (Radyo) Valansiya. 20 (Had~ o) 

;- Hükümet kuvvetleri Ma· İtalyan g•·misinin tevkif edil 

a:a:;.a ıtddetli bir taarruza diii ve bu geminin l11panya 
ç iılerdir . Muharebenin umhuriyet limanına getlrı-

çok - c 
h Çet~n oldugu ve hasta leceği hakkındaki haberler 
aneleıın yaralı ıle dolduğu t~kzip edilmekt~dir . 

a~laıılrnaktadır . Netice ma· Madrid, 20 (A.A.) Hü 
lum değildir. kumetçiler Losanceloıu zap· 

Sal Amantre, 20 (Radyo) tetmııler ve birçok esir al · 
- Yeni radyo istasyonu mıılar ve lstepondade tid 
açı 1 mııtır. detl i bir muk a b ı l taarruza 

G !neral Franko radyonun geçmişlerdir . 

Ernden 
Yoko 
Hama da 

Tokyo, 20 (Rcldyo) - Al
man Emden kruvazörü Yo 
ko - Hamaya gelmiıtir. 

Japon bahriye zabitleri 
tarafından Em den zabitle
rine ziyafet verilmiıttr . -

Poıte~iz nolası 
londra, 20 (Radyo) - 16 

kanunsa n ide f ortekiz notası 
hariciye nezaretine gelmiş · 
tfr . 

Ve nota Ademi müdaha
le komıteııne havale edil 
rniıtır 

Bu notada Portekiı.lerin 

Balkan 
Matbuat 
Kongresi .. 

Alina, 20 ( Radyo ) -
Şubat 15 de Halkan gaze 
tecileri ikinci matbuat kon 

gresi yapacaklardır. 
Ru kongre dört gün ıü 

recektir Ve bu kongrt'de 

Balkan devl etlerinin komfU 
devletlerle sulh bağlarının 

kuvvetlenmesi etrafında 

konuıma yöpılacaktır 

ileri sürdüğü ıddlaya göre 
kendı topraklarında yabancı 

bir dcvletın kontroluna razı 

olmamaktadırlar Ancak bu 
kontrolu kendısi yapacagını 

ilave etmektedir. 

1 l'RKDILI SAYFA: 3 

7 O lik hayanın hevesi Sancakta Türklere Yapılan Tazyikler: 
İngilterede Pltmutta Mil 

ters Altkt Mari Skoylton iı 

minde bir bayan; yaıına ba 
kınadan fudbol oynamakta· 
dır. Bu İngiliz bayanının ya 

1, yetmltllk olmak için ikı 

ıeoeclğe muhtaçtır 

Antakya Ve İskenderun Mümes
sillerinin Verdikleri Rapor .. 

---~--

Ha yancığın bu merakı, 

anlatılan pek çok kimsele· 
rin hotuna gıtmemit olacak 
ki hemen her oyundan so 
nra yüzlt rce imza11z mek· 
tup almakta ve bu mektup 
larda bu hevesten vazgeç· 
meıl ve çok gülünç olduğu 
bildirilmektedir. 

Sancakta tetkikat yapan müşa~itlere verilen rapor, Hatıyh Türklerin ;imdiye kadar 
neler çeUi~lerini ve ne ~aksızlıktara uğradıklınm ~ütün açıkhğile göstermektedir. 

Sancağın Türk nahivf'leri 
müdürlüklerine Tüı k düım 
anı oldukları için Türkiye· 
den kovulan bu memlekette 
Türk düımanlıiını propaıa 
oda etmekle tanınmıt o 'an 
ethat tayin edllmtıtir. Hula· 
sa Sancak memurlarının Tü 
rklerden tayin edilmesini le 
ahhüt etmiı olan mandater 
franta Sancağa tayin edıle 
cek Türk düımanlarından 

intihap ve tayin etmeyi bir 
prenılp olarak tatbik etmlt· 
Ur. Hükumetin Sancak Tü 

Bayan bunları hep kıeka 
nçlık eseri saymakta ve fut· 
bol oynamakta devam et

mektedir, 

lüzile totoğraf alan casus 
Amerika zabıtası Panam 

ada Bravo adinda ve Japo 
oya hesabına casusluk yap 
an bir Almanı tevkıf etmit· 

tir. 
Bu adam, ağzında ve di 

rklerini tazyik ve izrar et
mek makaadiyle takip ettiği 
bu ıiyaaet eıuen Türk düı· 
manlığını bir zihniyet olarak ılerl arasına küçük bir fot 

oğraf makineıi yerletlirmlt 
ve ağzını her açtığı vakıt 
memnu mıntakalara ait bir 

resin çeknıiıtir. 

1 aıılamıı ve memurlar bu zi 
hniyetle hareket ettikleri için 
Türk halkını hükumet dai 

Bravn; • pey zamandanberi 
Panama müdafaasına ait 
planları elde etmek için ça· 
lıımakta imtı. Şlmdıye ka
dar Panama istihkamların · 

dan birçoğunun resmini al 
mağa muvaffak olmuştur. 

A'ustuıyada bir kabile 
Evet Avuıturalyah değil; 

Avusturyah bir kabile . . 

Avuıturyanın Grlncık ıe 

hrindc ıs.rap tıcaretlle meı 

gul Hagel isminde bır adam 
1935 aeneıt Haz unında bu 

lıml tatıyan Avuıturyalıları 

yani aileat mensuplarını ·da 

vet etmlt ve bu davete an · 
cak seksen kiti icabetmlıUr. 

Fakat bu aene 6 kanunuıa· 
nide aynı tekilde bır aile 

toplantıaı yapılmıı ve bu 
defa tam 1000 kitinin bu 

aile mensubu olduğu anla 
ıılmı~tır. Bakalım, bu Ho· 
gel a1le toplantısı. A vrupada 
bir de kabıle gayret ve re· 
jtmini doğuracak? 

Rusya harp 
Hazırlıkları mı 

Yapıyor 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

harp için Çekoılov8 kyada 
hazırlıklar yaptığına dair 

ne§ri ya•a deva m etmekte ve 
bu maksatla Çekoslovakya 

da yeraltı tayare meydan· 
lara kurulduğu ve şimdiden 

birkaç yüz Sovyet zabitinin 
Çekoslovakyada bu l unduğu 

nu iddia etmektf'dırler. 

Çekoslovakya erkanıhar · 
biyesi, İogilterenin ataıemi 

literini bu huıuıta Çekoslo 
vakyada tahkıkat yapmağa 

memur etmeıini büyük bir 
memuunıyetle karıılamııtır 

Alman guetelerinin ald ı ğı 

haberlere göre Al~anyanın 

Prağdaki ahıemıliteri Çeko 

ılovak ta yare meydanlarını 

ziyaret et mest ha ı, kında vu 
kubulan daveti kabul etmi· 

yecektir. Eğer bu haber do 
ğıu çıka rsa Almanyamn ma· 

k sadı nıahıuslR Lu ıekilde 
tayialar. çıkardığını kabul 

etmek icap edecektır . 

relerinde iılerindc hususi ve 
istisnai muamelata maruz bı 
rakmııtır . Her memur, her 
Türke, her veetle ile zorlu· 
klar çıkarmak vazifeıtyle 

her ıeyden evvel mükellef 
ve muvazzaftır . Memur, Tü 

rk erbabı mesahhlne müte 
allık her itle dilediğini ya · 
pmakta ilanihaye mezundur, 
ıerbeatir ve biltün kanunıu 
zluklardan dolayı hiçbir gü 

nah metul ve muatap ola· 

maz. 

Hilfarz Türkün Türkçe iı 

tıdaaına Arapça meıruhat ve· 

rir, V c: çok kere (deva iri 
aideeine) kaydtyle iatidanın 

nereye havale edildJğloi 

aarahataiz bırakıp müraca
atçıya aramak sormak ve 

bulmak külfet bir zahmeti
ne kotar bu kadarcık bir 
ıeyden bile kindir bir zevk 

1 
duvmağa kalkııar . Türk er 1 
babı mesalıhinin evrakı da ı 

irelede sürünür. Türk daire 
kapıcılarının bile tstıhf af, 1 
hakaretine maruz kalır Bu 
kadar genit blr ltkence me 
zuniyt't ve salahiyetini ken · 
dinde bulan Arap memur 
artık a ' abildlğine icrayı hü· 
l:mederken bir taraftan da 
halkı soymakta hiçbir mah · 
zur görmez En küçük ve 
basit bir i~te büyük zorluk· 
lar göstererek Türkü amana 
mecbur kı l ar, kaderınce rÜf· 
vet a lmağa , fırsat bu fırsat 
tır diyip Türk ma hna cam· 
na aarılmağa baılar . Küçük 
bir müsamahaya mukabil 
Türk köylüaOnden •ıırdığı 

paralarla 1 ürke ait muame· 
lattan ve husuıattan kendi 
ne çıkardığı gayri metru pa 
ylarla bugün rnemleketın en 
zengin fertleri haline gelen 
memurlar hemen hemen ıs 

tisna11zdır Ve bütün mem 
leket halkı mazılerini peki · 
la ve yakından bildikleri bu 
rnemurla.rm daha dün aç 
denecek kadar yokaul oldu· 
klarına bilir Bunların bugün 
mem ekette yükselen e vleri 
apartımanları , köyleri ve çi 

ftlikleri karıısında bağrına 

taı basarak 11e• çıkaramaz. 

Memurlar gayri meıru bu 
ıervetlerind en do l ayı amir 
lerinc karıı da eayrl mesul 
<lur. 

Hiç bir mernurun, bu ga· kılmıı tahririn li.akal yarı 
yrl meıru servetinden dola · yarıya yanlıı , noksan oldu-
yı sorguya çekilmeıi görül ğunu kolaylıkla anlarız. 

memlthr. Yalnız, Antak7a Blryandan halk nüfusa 
ziraat bankaaandan ve ban. yazılmafa davet olunurken 
ka memuru ve veznedarla· bir taraftan da Fransızların 
rının gene bu dairenin ami asker top' ıyacakları , ve tah 
rlerinin ihmal ve teseyyübü rir neUceıinde verıilerln ar 
netlceelyle aıudıkları 16 bin ttırılacafı tfıa edilmlı hatta 
lir• . 1936 yılının eylül ayın· halktan on yıllık yol paraeı 
da, o da gene erbabı meea bedelı iatenmit ve hallcm o 
lilıten bilinin ihbarı üzerine zamanlar taııdığı mefk<ireye 
meydana ç&kmıt örtbas edil· göre ürkütücü olan bu pro · 
mlyecek bir halde bulunan paganda ile nüfusa yazılma-
ve matbuata da akıeden bu aının önüne geçilmSıUr. Bil· 
hıreızlık hakkında , maliye ha11a Türk halk yabancı bir 
müfettltl bu 'unan ve ban · devlet ordusunda aıkerltk 
kayı soyan veznedarın kayın 
babası olan Fuat tarafından 
tahkikata baılanmıı, fakat 
tahkikatın nelıceıi hali me· 
çhul kalmııtır. Gerçi banka 
memuru ve veznedar elyeYm 
hapiıhanede bulunmaktadırlar 

Fakat bu dairenin teftlt ve 
kontrolü ile mOkellef ve mu· 
vazzaf bulunanlar ve ıırf 

kendilerlnlnin ihmal v~ya 

teıeyyübü ile hıraızllia me · 
ydan verilen birinci derece 
memurlar ellerini kollarını 

sallıyarak gezmekte ve hali. 
tılerl batında bulunmakta 
dırlar. 

Hüf us iştari va siyaset 
lakenderun · Antakya ve 

havaltıinde mütemekkin 
ahalinin liakal yüzde yetmi· 
ıt fürktür. Buna raimen 
1924 yılanda yapılmıı bulunan 
nüf uı tahririne müıtenit hO
kumet lıtattattklerine bakılı 
raa Sancakta Türkler ancak 
yüzde otuz ıektz tutarlar. 
HOkumet tarafından ve her 
itte olduiu gibi huıusi ka· 
yıtlarla tertip edllmiı bulu· 
nan bu istatistiklerde diler 
lerl gibi sari.pi. muharreftlr 
ve modren bir nüfus tahriri 
neticesinde bizim iddiamız 

ıübut bulacaktır . Hükumetin 
924 de yaptığı oüfuı tahriri 
hiçbir ilmi eıasa latinat et · 
mez 

O zaman memurlar ve 
köylerde yalnız halkan mü 
racaatını beklemek suretiyle 
muayyen mıntakada oturup 
qeklemiı ve defterlerini do l· 

durmuılardır Halbuki 1924 
deki vaziyet siyasayı ve ha
leti ruhiye bir taraftan da 
kasten yapılan bir takım 

propagandalara göz onune 
alırsak, halkm kendiliğinden 
nüfusa yazılmaktan niçin ve 
nasıl kaçtığını ve binlerce 
bu baıı boş ve arzuya bıra · 

vazifesi görmeie ula razı 

olmad&ğından , nüfuı tahriri· 
nden uzak kalmıı, blnnetfce 
umumi nüfua yekunu kayıt· 

larında Türk çokluğu, azlık 
ıörülmüıtür. Fakat bilahara 
bu fikir yavaı yavaı ıtlin· 

meğe baılamıı, nitekim 1933 
yılında alınan bir af kararı 

üzerine ve verilen mühlet 
zarfında bir kısım mektum 
halk kendi lıteklerile n6fuı 
dairelerine müracaat etmlt 
ve yalnız Antakya kazaıın· 

da 934 tarihinde dokıan ye· 
di bin teıblt olunan nüfuı 

mlkdarı yüz otuz iki bine 
yükıelmittlr. Gene baıı bot 

ve keyfe bıralnlmıı bir uı
ulle cereyan etmtı bu1unm -
akla beraber bu da göıterlr 
ki, memlekette hakiki ve 
modern bir nüfuı tahriri 
yapılmıt ve binaenaleyh hü· 
kümeli• lıtatiatijidir diye 
öne ıürdüiü yekünlar hiç 
bir eıasa hıtinad etmemitlir. 

- SONU VAR 

Garblyal Danonçiyo ölma
ğe karar vermiş 

İtalyanların ıafri meıhur
dur. Fak.it aon on senede 

bu ıöhreti bilha.aa ekıant · 
rik ve bunak olmaaile kaim· 
dir. 

Şiıirilmiı v"e ıımartılmıı 
bir adam olduiu için Dano · 
çiyo ölümün emrine tabi 

olduğunu iddia eder durur
muı. Bereket venin ki ıon 

zamanlarda lngilterede bir 
tanıdığına bir mektup yaz 
mıı ve artık ölüme razı ol · 
duğunu bildırmiı. Çokaa Az. 
rail rnilyonlar senedenberi 
ilk defa ol1trak itini görm · 

ekte müıkuti.ta uğrıyacaktı! 
Heyııdi fat izm hey ... Nele 
re el uzatmaz!.. 
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BONO --- ------ı : ---1

1 

~ ~übadil ve gayri mübadil bonoların = 
1

: Bılumum banka ve şirket hisse se- = 
: netleri yüzde 5 ve iki faizli hazine : 
: tahvilatı ahnır ve satılır. E - -- -: fldres: : 
E İzrr irde Kemer Altında il acı E 
: Haaan Otelinde 60 Numarada: 
: Cavit · Te lefo n 3903 : 
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1 s p a n y a Harbi N e 
Zaman Bitecek? .. 

İogilterenia beynelmilel 
töhreti haiz bi yolojiıtlerin
den J. 8 . S. Haldane zehir 
li gazlar hakkında lıpanyol 
hükumetini, geoit mikyasta 
tenvir ettikten ıoora tekrar 
İogiltereye döomüt ve Dey
lt Herald gazetesine tu be 
yanala verıoittir: 

"Madrittekl faaliyetim ha
kkında çok tef ıöyliyemem 
Çünkü ıöyliyeceilm herha 
ngi teyin aıllere yarıyacaiı
ndan korkarım. Söyllyebile
ceilnı yegane ıey ıudur: 

Madrid miidaf ilerinden ba. 
zılarında gaz maıkelerl var. 
dır. Ve bu gaz maskeleri 
pek fena delildir!. 

Madritte vaziyet memnu
niyet vericidir. Halk tam 
manaılle hilkiimetten yana · 
dır. Hükumete müzaheret 
ediyor. 

- Muharebenin ne kadar 
ıüreceii tahmin edi) onu
nuz? 

- Bu meıele, Hitlere ta 
alluk eder. Hltler ıllibla ad. 
amlarını lıpanyaya gönder· 
dijl müddetçe harp uzar. 
Hltler olmasa, Fraoko üç 
haftadan fazla dayanamaz 
Bundan batka, ejer hüku 
met muhtaç olduju ıılih a 
rın hepılnl ithal edebtlıe, 

Franko Gç hafta dahi daya 
namaz 

Hükumet kuvvetleri hal 
yanlarda.-. korkmuyor. Fakat 
Almanyadan 200,00U yardı 
mcı geline meıele ço'. bat
kalaıır. 

Madritte hakiki kulak ol· 
dufuna dair havadlıler ya · 
landır. Sovyet Ruıya, bGyilk 
miktarda yiyecek gönderi 
yor.,, 

1 
Salamank, 30 (A.A.) -

Bazı mütahıdlerln cenub ce
nub cepheeinden bildirdikle
rine ıöre Malaga zimamdar 
ları Amerla ıehrlne dojru 
çekilmektedir. 

Aıı kıtaat dön Marbeha 
ile Malaga arasında yarı 
yol olan Fuenılrolo iltika 
m~tlnde ileri hareketlerine 
devam etmiılerdir. Ayni za 
manda i.ıl gurublar Ante· 
kueradan Maltı• iıkilmeU 
nde Sierra De Abdalactı 
tepeılne dofru ilerlemekte 
dirler 

Londra, 20 (A A ) De. 
yit Telgraf ıazeteıinin Per 
pioyandan lsUhbarına göre 
Valanılya hGkumetlnln elin· 
deki topraklarda kıtlık teh
likeıl baı göıtermlttir . Ka
talonyada köylüler baskın
larla miicadeleye mecbur 
kalmak.adırlar. Baraelon zi· 
mamdarlarının ıon günlerde 
ekmek dükkinlaranın önün· 
de yıfdan halkı dajıtmak 
için itfaiyeye müracaat me · 
cburlyetinde kaldıfı bildl 
rilmektedlr. 

Avila, 20 (A.A.) - En
dülGıde aıkeri harekatın 
lnkltaf etmekte olduğu ıu 
ıırada Madrld cepheılnde 
havanın fena gltmeel dola 
yıslle nlsbi bir snkunet hü · 
küm sürmektedir. 

Endülüsde general Luelpo 
dellansm kumandaıında bu · 
lunan lsi cenub ordutu Ma
laeaya dofru ilerlemekteeir. 
Malaganın zaptı bu havali 
de emin bir deniz ÜHii bul 

muı olan hükumet filoıunun 
ricalına intaç edecektir. 

General Lueipolellonun 
orduıe bilha11a filodan yar 
dım gören makineleımit bir 
takım müfrezelerden ibaret 
tir. Birkaç gün evel Cebelü· 
ttarlktan hareket eden bu 
müfrezeler 3t) kilometreye 
kadar ilerlemiıler ve Mala
gaya 40 kilometre mesafede 
bulunad Manilla Estepona. ve 
Marbella kaıabalaranı elleri 
ne geçlrmiılerdlr. Cenub or
duıunun hareketine ne ta 
yareler ne de büyük çaplı 
toplar ittlrak etmektedir. 
Bu Ulbarla bu hareket bir 
nevi müllemleke harbı ma· 
hl yetini almaktadır. 

Paris, 20 (A.A.> - Eko 
Dö Paris gazeteıi son za -
manlarda cumhuriyet İıpan
yaama gideu gönüllülerin 
bir liıteıinl yazıyor. 

21 Kanunuevvel 1936 dan 
9 kinunuaani 937 ye kadar 1 
700 kitı Franaanın ispanya 
hududuna gelmiı ve 3 kinuuu 
aanlden 7 kinunıaniye ka 
dar 700 kiti Perpiuyandan 
ıeçerek lıpanyaya gıtmittlr. 
11 kinunsanide bomba ima
linde mü1eha1111 25 lngiliz 
perpinyana ıeJmıı ve bir 
otobüıle Baraelona ıitmitllr. 

Londra, 20 (AA.) Dey 
li Herald ve Niyuz Kronikl 
gazetelerine göre ademi 
müdahale tali komiteainln 
dünkü toplant111nda İıpan· 
yol altını üzerine ambarıo 

konulması meaeleıinde nok 
tal nazar ihtllif ı belir mit 
tir. 

Pariı, 20 (A.A)- İıpanyol 
cumhuriyetclleri tarafından 

kiralanan ve geçen Cumar· 
teıi günü yiyecek yüklü ola 
rak iuilerin ablokasım del 
meğe teıebbüı etmit olan 
Kaboıillelro vapuru dün Sen 
Nuare dönmüıtür. 

Roma, 19 (A.A) Haber 
verildiğine göre İtalyanın 
gönüllüler meaeleal hakkın 
da İngiliz notasına vereceil 
cevap bugün veya yarın tev
di edtleceptlr. 

İyi haber alan mahfeller 
ttalyan cevabının Sevyet no 
tuı da dahil olduğu halde 
diğer devletlerin cevaplarına 
nazarı dikkate alacajına be 
yan etmektedirler. 

Sovyet cevabı Römada 
umumiyetle gönüllüler mea 
eleaindeki lngiliz teıebbüıü 
nü ajlebi ıhtimal akamete 
uğratabilecek mahiyette t~
likki edilmektedir. 

Diler taraftan öirenildi
ğine ıöre balyan notasında 
V alana hükumetini kendı 

saflarında döiüten bütün 
e..:nebiler lıpanyol tabliye 
tine kabul etmek huıuıun · 
daki emirnameıinin İngiliz 
teklifinin huıulübe ciddi bir 
mani tetkil ettiil kaydedi· 
lecektlr. 

Moıkova, 20 (A.A) - So 
vyetler birliğinin lnılllz no 
tasına verdifi cevap hakkın 
da tefalratta bulunan lzves 
Uya ıazeteıl ademi müda
hale ıiyaıaıının Sovyf't hü 
k<imeti için daima kabule 
ıayan olmut ve olacak bu 

lunduiunu ancak bunun ti· 

len tahakkuk etmesi yani 
ılellr lehindeki faılıl mü 

Posta Telgrc.ıf Ve Telefon 

Umumi Mü~ürlüğü Ka~rosuna lmti~ınf a Ahnıcak Oları 
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~ ANKARA --Memurlann Du~ul Ye Müsaba~a ~artf ın: , -
idare ihtiyacı için alınacak 10 ve 16 lira maaıla me· 

muriyetler imtihanana girmek iıtlyenln aıağıdaki tartlara 
nazarı dikkate alarak 5 .2 937 Cuma günü saat 14 de ka
dar Ankarada Umumi Müdürlüğe ve taırada da P T. T. 
Müdürlüklerınr iıtida ile n.üracaat edt celdHdir. 

2 - lıtida ile birlikte tevdi olur.up mukabilinde ma 
kbuz alınacak veıaik ıunlardır: 

A - Nüfuı hüviyet cüzdanı, 
B - Hüsnühaline ve mahkumiyeti olmadığına dair 

varaka, 
C - Sıhhat ve aıı tastiknamesi, 
O -- Aıkerliğini yaptığına veya askerlikten müeccel 

olduiuna dair veıika, 
H - Mektep ıahatletnameıi, 
V - 6 X 9 ebadında 3 fotoğraf, 
3 - Ltıe mezunları 16 lira maaıh ve Orta mektep 

mezunları da l O lira maath memuriyetlere tayin olunur 
lar. Ve bir sene namzetlik devresi geçirirler. 

4 - Diğer devair memurlarının imtihana glrebllmele 
ri, müıtahdem bulundukları dairenin muvaf~katinln iıtih · 
ıal edilmit olmaıına bağlıdır. 

5 - İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaıını geçkin olan
larla lise veya orta mektep mezunu olmıyanlar imtihana 
ıtremezler. 
• 6 - İmtihanda muvaffak olan1ar, U. M bugün tayin 

edecefi yerlerde çalıımayı bili itiraz kabul etmedikçe tayin 
muameleli yapılnuyacaktır, 

7 imtihan 5 2 937 Cuma günü aaat 14 de Anka 
karada Umumi Müdürlük binasında ve taırada da mer· 
kezden ıönderilecek ıual varakalarına iıtlnaden P. T. T. 
Mildürlüklerinde ve tahriren icra olunacaklar. 

8 lmtthan ıuallerl aıağıdaki mevzular üzerine ter 
tip edilecektir. 

A Türkiyenln Uumi Coğrafi ve ıktisadi vaziyeti, 
8 Hesap (Keeri adi ve aıariı 
C Tahrlr 
D Yurt bilgisi, 

9 - Her sual için tam No. 10 dur. Hepsinden 25 No. 
alanların B ve C suallerine ait cevap 1.trın altııardan aıa· 
ğı düımemlt lıe kazftnmıı ıayılacakhr. 

10 - Müıavi Nu. alanlardan yazısı güzel ve lisan 
bilglıl kuvvetli olanlar tercih olunur. 

dahalesine nihayet verllmnıi 
meırut oldujunu bir kerre 
daha kaydetmektedir. 

Pariı, 20 <A.A) - Macar 
hey~ti bugün Fınanı Bakan· 
lığı ile Tecim muahedeıinin 
müzakr.reıine devam etmiı 
Ur. 

. 
lngiltere 
Tahkik 
Heyeti .. 

KudGı, 20 (Radyot 
lngiliz tahkik heyeti bu
radan M111ra hareket etmi 
ttlr. Ayın 24 de lngiltereye 
gidecektir . 

Çindı olup bitenler 
Pekin, 19 (A.A) - Sianfu 

ililerinin Yanghucang tara 
fından tamim edilen ve Nan
kin hükumetine mutavaah 
bildiren telgrafı Nankinde 
büyiik bir ka ydl lhtirazi ile 
kartılanmaktadır. Bu telgraf 
olsa olu Siıınfunun ıekiz 

nokta hakkındaki programı 
na dair merkez icra komite
si tarafından bir karar ve 
riltnceye kadar bir mütare 
ke olarak kabul edebilmek 
tedlr. 

Sıanfu radyoıu 15 ki.nu· 
nuaanidekl n~ıriyatında Si· 
anfuya 5000 komünlıtin 

muvasalatını ve erteıi ıün 

de orada komünist ıenel 

karargahının teıis edildiğini 

bildirmekte idl7 
Nankin hüktlmell, bu ko 

medı üzerine mütarekeyi 
boz mut [ Sianfo) tehrine 
kartı baılayan taarruza de· 
vam edilmesini emreylemit· 
Uı·. 
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!DOKTOR~ • • • • • • 
!EKREM: 
• • 
i N A f l Z BAYSAN i • • 
: Hll1111111m deri, saç, : 
• • : tırnak haslaliklarlle : 
: her şekil firtngl. belso- : 
: ukluğu vt yumuşak : • • 
: karha haslrılıklarrnı id : 
• • : rar uolu darlıklar1111, : 
: ademi iklf dan en son : 
: usullerle tedavi eder : 
• • : Haatalarını hükumet : 
: caddesinde numara 56 : • • : da hergün saat on beı : 
1 ten ıonra kabuleder : 
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TÜRKDILI j 

• •• 

Pazartesinden baıka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Ayhfı:400 

Sayısı: 3 .. 
Günü geçmıı ıayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDILı 

Kıyıp T asdi~name 

"'I 
Balya kazaıına baih Ko 

caavıar köyünün üçüncü ıı-
• 

nafındao aldığım tasdikna 

meyi kaybettim. Yenlıini 

alacağımdan eıkiıinin hük 
m6 yoktur . 

Balya Koceavıar kö· 
yGnden Zaim oğlu 27 

numaralı Mustafa 

-----------------------------------------

Avukat Ekrem ARGUN Ve 
Şeriki Ziya SIDAL 

Tanınmış değerli avukatlardan. 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul 
ederler. 

flDRES 

ANKARA Sanayi cad
desi ALİ RİZA Apart 
manı N U M A R A : 3 

~1111111111111111111111111111111111111111111 

'#~~~~~~~~~~~~:... 1 Her Tecimenin En IDyDk Dileği: 

1 
1 
1 
1 

Satış Sürümünü lrttırııktu. 
t~ A K A ,.1, 

Satışta Birinci Şart: 
"REKLAM,, DIR. 

1 Sat cağmız Maltnızr 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 \le ~hı ll~k_lıhnlarınızı 
1 ( TURKDILI) ne \'eriniz. 

1 TORKDILi 
1 
1 

Ba/Jkesirin Biricik GaLefesidir 
Her Yerde Okunur. 

·~~~~~~~~~~ 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından 

Nahiyesi Köyü Mevkii Cinsi 
Şamlı Hoğaz köy Kumlar· Tarla 

la namı 

difer Ba
kacak kı · 

ranı, 

Hududu 
Doiu yol, batı Mur 
oğlu Ahmet mahtulll 
Muharrem, poyrazı ki 
ımen Koca Muıao 

A ı i çavuı ve luırn 

Bandırmalı muhae 
Hasan kıble, Şerp 

oğlu lbrahim tarlal 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla Şer 
oğlu Mehmedin senehiz mali iken 70 ıene evvel ölmetl 
evlitlan Mehmet ve Halil ve lbrahimi terk etmit ve btl 
nlarda 50 sene evvel aralarında mezk(ir tarlayı üçe b6M 
rek her biri ayrı ayrı tasarruf etmekteler iken bunlard 
Mehmet hi11esine ayrılan mahalli 10 lira mukabilinde 
ğaz köyünden Hekim oğlu Osman çavuıa adiyen aaU• 
ve Oıman ça vuıun senebiz zlraatinde iken ölmesile oll 
Cemile k4ldığından bah11la namına teıçil edılmesl lıteo 

dığinden tahkikat yapmak için 24 1 937 pazar giinii iP 

halline memur gönderilecektir. Bu tarla hakkında bir 
iddiasında bulunanlar varsa bu 11ünler içinde yazı ile f 
Sicil Muhafızlığına veyahut mahalline gelecek me1110 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

lyeal ve Haıyazmanı: Balıkesir aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 

Basım Yeri il Basın evi 


