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Rusların bir Japon gemisini 
yakalamaları 1 okyada fid

detle karşılandı 

23 İkinci Kanun CUMARTESi 19.,7 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BlRtNCI YIL SA Yl: 10148 

Konsey Sancak Meselesini Haftaya Görüşecek 
······ ·· ······~-·········· 
flnkarada faaliyet: 

Vekaletler 
Sabahı ka~ar çahşt1. Ve
killer sık sık toplanıyor 

T R. Ar as hal ya Hariciye iaiıu taraf mdan vaU olan ~u 
davete Cenevre müzakerelerindan sonra i ca~et edecek 

Ankara , 22 ( Hususi mu· 
habirimizden) - Öğrendiği 
me göre Hariciye vekilimiz 

Hitlerin yükselen sesi: 

"Her Dakika Hazınz, 
Ve Hazı.r Kalacağız .. ,, 
Hitler Uena ~ır cevap verecek, fakat nerede nasıl ve 

ne va~it söylıyeceği ~enüz ~elli değil . 
Berllıı, 22 (Radyo) Al edecek bir nutuk söylemesı 

ınanyanın mukadderatını ıhtimali kuvvetlıdır. 
elinde tutan büyük devlet Ancak bunun nerede ve 
adamı Hıtler Nürenberg ıs ne va it söyleneceği meç 
taıyonunda A lman gençli · huldür Fakat 30 Kanunsa · 

f1~e mühim bir hıtabede nıde içtimaa çağrılan Ra 
u unmuştur. yıtağda s6ylenmesi tahmin 

Nasyonal soayal l ıt fırkası edilmektedir. 
nın faalıyetlni izah eden 

1 

Tevfik Riitlü Arııs, ıtalya 
hariciye nazırı Kont Çiyano 
tarafmdan Romaya davet 

edilmiıtir 

Tevfik Rüştü Arasın bu 
davete Cenevre müzakere· 
lerınden sonra icabeteceği 

söylenmektedir. 
Londra, 22 (Radyo) - ltal

ya ile '( ürklye arasında bir 
anlaşma safhası başlnmıştır 

Habeşistan meselesinden 
dolayı Montrö mukavelesine 
iştirak etmiyen İtalya Turki 
yenin müsait hattı hareketi 
karşısında mııkab le lmek 
için Türkiye ıle anlaşmaya 

karar vermiş ve Türkiye ha 
rıciye vekilini Romaya ça 
ğırmıetır. 

Tevfik Ru§tü Aras, Kont 
Çiyano ıle Romada görüşe 

cektir. 

Alma ya Rende Tah
kimata Başladı .. --

Heyeti Cenevreye gitti. 
Bir muhtıra verecek. 

Cenevre, 22 (Radyo} 
Suriye millicilerinden mü 
rekkep bir heyet buraya 
gelmıştir. 

Heyetin Sancak me&elesl 
hakkında Konsey başki 
tabetme bir muhtıra ve 
receği anlaıılmaktadır ... 

Heyet azasından bir 
kısmı ~apkalı, diğer bir 
kısmı da sıvil, memleket, 
kıyafeti olan entarilerle 
dir 

Heyet baıında Dürzü 
Şekib ArslESn bulunmak 

Le • 
1 

• 
1 

13 Oncü ~önüm yıh 
Moskova, 22 (Radyo) 

Lenınin o ümünün 13 üncü 
yıl dönümü mün sebetıyle 
Büyük Tiyatroda bir toplan 
tı yapılmı tır 

Bu toplantıda Kalenin. 
Sta lin ve Voroşilof gibi bü 
tün büyük simalar hazır bu 
lunmuılardır. 

Toplantıyı Kalenin bir 

liitle r ıençlile ıöyle bir ht 
tabede bulunarak sözlerine 
deva m et mlıtir: " Her daki 
kada hazırız. Ve haz1r ka 
laca ğız. Dünya ıuna emin 
01ıun k i Alman kültürü ve 
ft.krı yük1elmek için herıe· 
Yı Yapabilecek kuvvetıınlz 

var, Mılyonlarca Almanın 
nürna~ııınt bir avuç baııbo. 
zut un nümaylıine benzeten 

Bu taraflarda~i ~al~ ter~e mec~ur e~iliyor. Ken~ılari- nutukla açmı~r. 
lehistamn müdafaa t n ~alı 

ler büyük bir aldanıı içinde 1 
ne baş~a yer~e topra~ verilmettedir. 

n stanbul, 22 ( Radyo> -
Y z.erler Biz müsavi bir mu- B 
&1'Jl \ erlindcn gelen haberler Al e e ve daimi bir ıulb ta 
raftarıyız Kardeıçe mua 
mele bekliyoruz .,. 

Londra, 22 (Radyo) 
Hltlerln Edene cevap teık ll 

manya askeri makamatımn 

Renin sol vadıslnde Lanşto 

ve ha valıslnde büyük tahki 
mat yapmakta olduiu bildi-

rilmektedir . 
Bu ha valide birleıen halk 

buraları terke mecbur ol 
muvtur Buna mu abll ıima i 

Almanyada kendilerine yer 
leıecek toprak verilmektedir. 

Varşova, 22 (A .A.) 
Lehistan hdkurnetı Mılli Mü-
dafaa tahsisatı hakkında 

kabul etli~ı bir kanunla 
936 dan 940 kada Mıllı 
Müdafaa için bir milyar 
alott t hıiı etmektedir. 

Tıhtim .mi ıdiliyır? 
Londra, 22 (A.A.} - Mor· 

ntng Poıt ıaıeteai Kıbr11 
aduındakt Mikroıla yakının 

da btr çok yer a l tı hanıar
ları lnta edtlecelinl yazma. 
ktadır. 

Bulgar 
Bısıakih lelarıdı aidıcık 

Be1ırad, 22 (A A .) 
Bulgar Baıvekllinin ziyareti 
dolayıılle b6yük ha•arhldar 
yapılmaktadır. 

Bulıar Baıvektlt burada 
Bulıar Yuıoılav doıtluk mi· 

Mussolini 
Berline mi 
Gidecek .. 

bafil Mu1101lnlnln yakın· 
da Almanyaya ıitmeıl mu~ 

htemel olduAunu beyan et · 
mekte iıeler de ~lyaretln 

Duçe ile G6rlnı ara11ndakt 
ıon mlllkatlarda kararlaı • 

Gönüllüldr vasak adildi ~~:·• b~:0~,0'::;:~..!:~: 
Farlı, 22 (Radyo) - Me ktedlrler, 

buıan meclfıin karar1ndan _. 

sonra iyan m eclisi de 6 ay- RUS klflllftlllllİll 
hk bir zaman için fıpanya1a , 
gönüllü gönderilmeılnlo ya Moıkova . 22 (Radyo! 
st\k ed ilmesine karar •ermlt 1 Yeni Sov1et kanunueeaıl 
ve bu k ara 283 i za lttlrlk çahımaları nihayet bulmuı · 
eımitlir. tur. 

Dönmiyeceğimizi F r a n • ı z 
Gazeteleri de Söyliyor .. 

---~------~-------

8ütü n fransız gazetılıri Sancak işi ilı ııııul.. Hıl 
çaresi bulunı1111dığın1 yıuyorlır. 

Paris, 22 (Radyo) - Ga- "Tan ,, ıazeteıl muhabiri 
zeteler, Türk - Fran11z ko ehemmiyetli konuımalan ya-
nu§malarından bahıetmekte zarak nihai bir karar, vertl -
dirler memeılnden bahaedt1or ... 

Bir gazele dünkü konuı · 
maların neticesiz kaldıfını , 

Milletler Cemiyetinin mühim 
bır imtihan geçirdiğini ya 
zarak bu imtihanda· 

"Fransa mı, Türkiye mi , 
Cenevre mi kazanacak?.,, 
Demekte ve Tfirklyenin Mil
letler Cemiyetinden çekilip 
çekilmıyece~inı soruyor. 

Diğer bir gazete Tilrklye
nin Sovyet Ruıya, lngl ltere 
11e olan doıtluiunu mevzu · 
bahsederek diyor ki: 

"Türkiye Millet ler Cemi· 
yeti kararlle iktifa etmezıe 
anlaıma imkan11zdır .,. 

Akşam gazeteleri konuı
manın umulan neticeyi ver. 
mediğini lla ve ediyorlar 

Djğer bir gazete: 

"Türkler gerllememede 
çok azim etmtş görilnÜ )'Or 
lar. SancaAan isti killinde iı 
rar gösteriyorlar. Biz. S ur l 

yenin akıbetini koruya n tek 
lifimtzden ileri ıeçmedlk.,, 

Grip yuzündın 1317 kisi ildo 
Londra, 2 2 ( Radyo ) -

Grip yilzGnden ıeçen haf. 

tadanberl ölenlerin adedi 

1317 ktıiye varmtıtar. 
'!lıw---

S OV J 8ti8 J bir lapan ıı-
misi yatılıdllır 

Londra, 22 <Radyo) 

Sovyetler bir Japon ıemlıl · 
ni yakalayarak mueadere 

etmıılerdir . Gemide aeflre 

alt bir çok etya ve evrak 

mevcuddu . Bu hdtee Ja · 

ponyada bilyük bir akıOl 

amel uyaadırmıt ~• dehıet
lt •tnlrlendlrmııttr. 
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M e h met Ak i f .. 
•• 
Ustadın Şiir Cephesi .. 

XV/11 H. Basri Çantay 
Yazmaya çalııttAım (Akıf_ 
name) de onun tlirlerl üze· 
rinde uzun uzadiye dolaıa· 

cağız ve o vakit ayrıca bu 
bahse geleceğiz . 

Anlıyorum ki : Çızdlilm 

(Süleymnniyye Küuialn 
de) münaaebetile: Rakik ht 
uf pürtemkin akh. dakik 
zevl<i, derin ilmi ve lıipa· 

yan aıklle içini, dıtmı biHl· 
mlze, aklımıza . zevkimize 
tavaf ettirirken, na11I coı

tufunu ve nasıl bltabü te· 
hauüı d6ıtütün6 ıözleri

olzle g6rününilz.. . Mihrap· 
larını, ıütunlarmı, kemerle· 
rinl yarım ve tam kubbe. 
lerinl, hasılı her tarafını en 
ince ve derin meallerine ve 
remzlerlne kadar - Mimar 
Sinanm ruhi hayranını nut
ka ve vecde ıetirecek bır 

vukuf ve tallkatle - izah 
ve teırih ettikten ıJnra ... . 
lıte zevk11ellmln, yanl hat· 
ta olmıyao zevklertn ıttrden 
aradıiı ve lıtedlil budur . 

' programın dıtına çıkıyorum. 

- Üstadı ıüzln (C~nap 
Şahabettln ) diyor ki: "Şirl

mllli namile ırkımızın rü· 
ıum ve ao'anahna lit neıl· 
deler kaıdediyonak, pitin· 
de ıerfuru edeceğimiz bir de
biyi tilriyyet ıörüyorum: 

Mehmet Akif. 
Hiç k•mıe o kadar saf ve 

ıeff af bir btllüru beyan iç· 
inde menazm milltyyeti te 
thlr etmemlttlr. 

Türk ve lalim ruhu <Sa 
fahat) ın rüıeymi ilhamı ol· 
du. Tarihi edeblyyat, tim · 
dilık büyük }.kiften daha 
büyük bir lıllm ve Türk 
ıilrl tanımaz ..... 

- Heyeti içUmaiyemlzin 
mukadderatı hiçbir tiirfmlzl 
Mehmet Akif kadar me11ul 
ve muztarlp etmemtıtır. 

- (Safahat) ı durüdiraz 
tedkik etmlyerek, onun ıe 

lltl ıüzel_ birkaç,, manzume 
1101 okum ut olanlar, Meh 
met Aklff yalnız İıtanbulun 
menazır ve menikibtni gö 
rüp göstermeye kudretklr 
bir muıavvir. Btr nevi mü· . 
teha1&11 zannederler. Halbu. 
ki Fatih sokaklarından (Her 
lın) caddelerine ve ı Necil) ıle 
(Al'ukıur) çöllerinden latan· 
bul kahve ve meyhaneleri. 
ne. kadar, nereyi ve neyi 
tasvir etmiı ııe ayni muvaf
faklyeti ıbdıı.a göstermltUr. 
İııtihzahuında ve ıitem ve te 
timlerinde b ile bir edayi etr · 
yan bir Ahtlzazı teellüm var . 

- Henüz elli yaıandan 
uzakta bulunan Mehme Akif, 
inhitat ve hatta tevek 
kuf devrioden de uzak mü 
tevalıyen tekiınül ediyor. 

(Süleyman Nazıf) Serveti· 
f ün undaki ya~ılarıoı bet 
sene so~ra bir •. kitap halin· 
de neıret,,;ek iıtediit2a;;:. 
an (Asım) da çıkmıflı . Bu 
münasebet le kitabına bir (Mu 
cizei t•ir l serlevhaaile beı 
on sahife daha ilave etmtı 
tir . Onları (Boğaz harbi) ve 
(lııtıklil marıı) tlirlerinl an · 
arken söy lİyeceğiz. 

(Sc1fahat) ın henüz birin· 
el cildi çıkmııtı (Hamdullah 
Suphi) Servetifünunda yaz 
dığı çok takdirkar bir ma · 
ka lesinde daha o zam"n 
Üstada en bülend piyei ıi.· 
iriyyeti verdi . 

Demek ki: Akif ıon eıer · 
lerinf yaratmazdan evvel de 
en ) ükıek b1r tih ltnlzdi .. 

Şimdi tekrar hataralarama 
döneyim: 

Aklfin ıan'at te l akklıl na · 
sıldı? Bunu Akıfın büUin 
eıerlertnden anhyabtliriz . 
Milli Mücadelenin kaynattı· 
ğı zamanlarda Bahkeaire ge· 
len Mehmet Akif (Zağuoı 
Paıa) camimdeki o meıhur 
ve vatanpenerane hitabeıt· 
nl verdikten ıonra (Oarül· 
m u a J l 1 m 1 n ) de de 
ayak Qıtü , bet on cOmlelik 
bir konutma yapmııtı. 

Çünkii: Ooa talebeden bl· 
rl ıanat hakkındaki tellkk
fılnt ıormuıtu: Davudi ıeal 
ve kati lfadeaile verdlil ce
vabın hullııuı itle tudur: 

- (Sanat sanat içindir.) 
Düıturu ölmüıtür . Cemtyy· 
ete, hayata yaramıyan aan
at yerin dibine ıeçılo ... 

Tezini müdafaa yolunda 
had ettlil - kendi tabirin· 
ce (Avrupa ayetleri) ha· 
yll zengindi .. 

Aldftn aaoata urduiu bai 
(Süleyman Nazif) in de na· 
zarı dikkatıni celbetmtıtır. 

O, tevil yollanna aapıyor 

amma, hakikat benim dedi 
iim aibldfr. 

Hakimtıehlr~(f erit) (Safa· 
hat) an üç6ncü cildi ıonun 

dakt (takriz) inde de Aktfe 
ıöyl~ hitap eder: 

- Hen ı~nln eserlerinde 
bu düıtura muhalefetini 
röıterecek bırıey rarmfvo. 
rum. Ç6nkü: Sende aanatta 
(gayet) aramıyoraun; ilkin 
gayette ıanat anyonun. 
Mealeiln tamamtle malcıa · 
dını temine klfidlr .... 

Akif tllrl na11l yazardı?
Hanıt titrlerin teılrine uy · 
du? - Kimleri bejenirdı?
En çok ıevdtil tiirler? -
İıtıkli 1 martı nıuıl yazıldı? -
Akif ve muılkt -- Türkiye· 
de H1ifl en iyi bilen adam? 
- Akif ve hece vezni -
Akıf in tik tlirleri? - Hen(iz 
lntlıar etmlyen yeni tllrlert? 
- Akıfin lnıad tarzı? -
Akif in neari... Bunları ve 
Akıf hakkında yazılan bGt· 
On yazıları ve muhttin ibti 

sulırıoı (Akifname) de ok 
uyacajız . Ştmdtlık : 

Ey semavi hik benden bin 
ıellm olıun ıana! 

{ 1) (Necil Çnlluindt) şiiri 
hakkında. 

----==> c:a~--

Dünkü un va zahire f iıtlın 
UNLAR: 

Aıgari Azami 
K. K. 

:ss Randıman 970 980 
60 
70 
80 

Aııarl 

5 25 
5 75 
6 75 

.. 
" 

920 
860 
790 

ZAHİRE: 
Azami 
5 so 
6 
7 75 

930 
870 
800 

4 so 4 75 

Sert 
Yumuıak 
Hariç pıya 
ıadan gelen 
buğday 

M111r 
4 87. 20 5 Arpa 

TÜi KDILI 23 lk.u1.:1 K.auuu 9J7 

iliMiZDEN HABERLER 
,, 
L 

Yoksul 
Çocuklara sıcak yemek 

verilecek. 
Çocuk Eılrgeme Kurumu 

İdare heyeti dün Batkan 
Doktor Kimli Sealloilunun 
beıkanhjında toplanarak 
buıOnden itibaren yüz yokıul 
tik okul çoculun 61le ye · 
meğlnl temin etmeyi karar
latllrmıtl" . 

Çocuklara verilerek ye· 
mek huıuai bir yer-
de ptıecek ve okullara tev 
zı edilecektir. 

Kurumun bu çok yerinde 
olan yardımı okullar kapa 
nıncıya kadar devam ede· 
edecektir. ...... ·-... 
Bürhaniyede 
Halkevi 
Hazırlıkları .. 

Bürhaniye, 21 (Huıuıi)
Burada Haıkevinln açılaca. 

i•Rm duyulması büt6n ilçe· 

de derin bir sevinç ve ha 
zarlık doiurdu. Gençler de· 

rhal bir halke•i binaıı bul
mak faaliyetine ıirtttller. 

Eıki T6rkocalı olan otel 
ve karaathanenln timdi ha· 
lkevi haline konmaaı karar 
allana alındı. 

Bundan bu"a küçük ol· 
makla beraber guzel bir ıe· 

htr ku1Qbü kuruldu. Genç· 
lerJn çahıma ve alikaları 

lle kurulan bu kulüp ıenç
ler ve memurların toplanıp 

etlenebileceji f aydah bir 
yer olmuıtur. 

Kaymakam ve belediye 
relıi Muhlttinin etrafında 

toplanan ıençhk faideli ça 
hımalarile örnek olacak bir 

dereceye yüksel mektedırler. 

Et f iatlanm ucuzlatmak için 
BüUlo yurdda et flatları 

m ucuzlama11 için hayvan 

lara bol vilayetlerde kesilen 
hayvanların diğer villyetle 

re ıevki temin edtlecektir. 

Belediyelerin 
Yapacağı 
istikraz 

Dahiliye vekaleti Beledi
yeler bankasıdaki pualaran 

iyi kull a nılması ve lüzumlu 

yerlere ıarfedilmek üzere 

alınma11nı villyetlere tamim 
etmtıtır. 

Zonguldakta 
Atatürk 
Heykeli •. 

Zonguldak. 21 (Huıuıi) 
Burada çok muazam bir 
Atatürk heykelinin d ı kllme 

ıl tıl hayli ilerlemtıtir . Va · 
linin riyaaet edf'ceii bir he 
ykel dikme koıniıyonu em 
rine 78 OUO lira tahsis edıl 
mittir. 

Ataı ürkün vüksek ıahıi · 

yetine hu bir heykel dl 
kllmeıl için ufratılmaktadır. 

Kütahya Treni Her ı Şehrimiz 
Gün lşlemiyecek .. 

-- - --------
Kütahya-Ball~esir tren tarif esi değiıti. Yani tarif ı 

dün~en itibaren tatbike başland1. 
Şehrimizden her ıün kal· 

kan Ye her ıün ıeleo Ka 
tahya Eıklter trenleri tart · 
felerlnde deiiımeler olmuı .. 
tur. Yeni tarifeye ıöre bun. 
dan ıonra her gün tren ge 
ltp gltmiyecektir. 

Trenin buradan hareket 
ettıll ann Kütahyadan a•I 
miyec~ktlr. Yeni tarifede 
Bahkeairden hareket Sa 
h, Pertembe ve 
dJr. 

Cumarteıi 

Kütahyadan kalkan tren 

Ticaret 
O jalanmn bütçeleri hakiki 
rakamlara istinat edecek. 

Dlfer taraftan ticaret od· 
alara bOtçelerlnln eski ıene· 
ler bütçelerine ve hakiki 
rakamlara istinaden yapıl
ma11, heıap kattlerle birlik· 
te Veka1ete vaktinde gön· 
derilmeıl lktiıat Vekilett 
tarafından ticaret ve sa oayl 
odalarına tapılm yapılmıı 
tar. 

ise bura ya ancak Pazarteai 
Çartamba ve Cuma ınnlerl 
gelecektir. 

Pazar ıünü ne gidit ve 
ne de gellt treni yokdur. 

Trenlerin hareket ve bu 

raya varat ıaatlerinde bir 

deftıme yapılmamıttır. 

Pazar günü ne ıehrimiz 
den, nede Kütahyadan tren 

tılemiyecekti •. Bu yeni tara 
f enio diioden itibaren tatbl 

katana batlanmıthr. 

, Mtlllkuvveiler caddesindeki 

Binaların 
Yıktnllmasmı bıılındı. 

Halkevlnin Milllkuvvetler 

caddeıi taraf anda bulunan 

harap evlerin lıtimlak mua 

meleılnl tamamlamıı oldu 

ğunu yazmııhk Bu binala · 

rın belediyece dünden ttiba· 

ren yıktmlma11na baılanıl

mııhr. 

Ticaret ıdasmı Türkofi
sin yaptığı tebliğler 

ltalya yeni bir kararname 
neıretmtıtlr . Bu kararname 
de buiday ve buiday mOtte· 
katana ait malların rfimrGk 
reaimleranl azalttılı yazılı· 
lıdar. 

Ayol zamanda 1Gmr6k 
tarifeleri notaları da tatil 
edtlmlttir. 

Vaziyeti Türkoftı ıehrl · 
miz ticaret ve aanayl oda-
11na bildirmiıtır. 

Yuaoslavyıda ıçtlıcık 
Panıynlar 

Yuıoılavyanm Lubyana 
t"hrtnde ilk ve ıonbahar pa
nayırları açılmaıına karar 
verilmittlr. 

Bunlardan biri 5 Haziran · 
dan 14 Hazirana kadar, dl· 
feri 1 Eyliilden 12 Eyhlle 
kadar devam edecektir. 

Birinci ilkbahar panaymn 
da Sloven gazetecillil,lklnci 
sonbahar panayuında ise 

Yuıoala• avcılık ve bahkçı· 
laiına temas eden büy6k ıu· 
beler bulunacakhr. 

Vaziyet Belırad elçlltlin · 
den haber alınmıı ve TOrko· 
flı tarafından ıehrimlz Uca· 
ret ve sanayi odaaına bildi 
rilmtıtlr. 

Havranda 
Yangın .. 

Havran, 21 ( Huıuıl ) 
Çıiıt zade mahatleıinde Ça· 
oh oilu Ahmet evinde ki · 
mıenin bulunmadıfı bir za 

Kızllayda Çalışmalar •. 
İdare heyeti yıni kararlarlardi. f akirlıra yıpılıcık 

yardım ganisletilecek. 

manda mangaldaki ateıten 
bir yangm çıkmıtlır. 

Etraftan yanıın görünün 
oe belediyenin yanıın ıön-

dürme otomobili yet11ml9· 
Ur. Yangın bakkal Sadıkın 

e•lne ılrayet etmtıken hal
kın da ıa yretlle ı6ndürülm 
üıt6r. Ahmedln evindeki 
bOUin etyalar yanmııhr 

Yalınız Sadıkıo evindeki 
etyalar kurtulmuttur. Yan 
gın eınaaında İtfaiye mü&ta· 
hdeminlnden Ômer ve Ah 
medın 6zerlertne divar yıkıl· 
mıı ve iklıtni de yaralamııtır. 

Yaralılar Edremit haataha · 
nesine kaldmlmıılardır . 

Şehrimiz Kızılay idare he· 
yeli Doktor Ali Rıza T ezelin 
batkanhfında bir top 'anh 
yaparak çalıımalarma ait 
yeni kararlar vermlftlr. 

Bu arada yokıu lara yar
dımın artıralmuı ön pllna 
ahnmıttır. Ancak bu meıe· 
leılnln vtliyet merkez heyet· 
inin Pazaı lesi ıünü yapa 
cafı toplantıya bırakılmuı 
tekarrür etmlıttr. 

ilk ve Oıta okullarla Li· 
se ve Muallim mekteplerin 
de mQmkOn mertebe geoıı 

bir çahıma 161tereo talebe 
derneklerinin üyelerine ve 
rilmek üzere genel merkez 
bir rozet hazırlatmaktadır. 

Bu rozetler de buraya ge 

Edincikte B ü y ü k Bir 
Mücevherat Hırsızhğı .. 

-------------------
M üca vha rleri çalan Saim isminda~i terzi mücevherle 

birlikte izmirda yakalandı. 
Edlnclk nahiyuinde mü 

hım bir hıuızlık vaka11 ol 
muıtur. 

Bu nahiyede Ahmet adın 
dakt bir zenginin mücehver 

leri terzi Saim tarafından 

çahnmııtır. Saim mücehve

ratı çalar çalmaz derhal or · 
tadan kaybolmuıtu Bunun 

üurtne civar vilayet ler ka 
zalar derhal vakadan haber 
dar edilmitlerdlr. 

Saim nihayet 
dıiı mücehverler1e 

1 lzmlrde yakayı ele 
tir 

çal. 

birlikte 
ver mi~ 

Saimin çaldıiı mücehver 
lerin kfymeti bin liradan faz· 

ladır. Gayet iri daneli ve 
42 dizi üzerine olan bir kül 

te inci vard1rki 60 ) lira ka . 
dar değer taıımaktadır. 

ferzi Saim bu mücehver 
leri, bir gece komıusu Ab · 

m~in evıne gizlıce glrmiı 

ve konıo1un göz<inde bulu 

nan mücehverlf'ri alarak •a 
vuımuıtur. 

Saim lzrnir poliı i tarafın 
dan Bandırmaya aönderlle · 
cek ve ma hkem~aine ba~la 

n.a.caktır . 

Urtlerek talebelerimize veri· 
Jecektlr 

Genel Merlıesln A.v· 
rupada husud ıurette yaphr· 
dıfı rosetlerin lzalara dalı· 
tılma11 devam etmektedir. 
Bu rozetleri kullanan 
laran Kızılaya üye oldutu 
anlatılabilecektir . 

Kızılay o!mıyan aahllerl• 
mtzde yentden Kııılay ıube· 
leri açılmaıı fikri etrafında 

ıörüımeler yapan heyet ay· 
rıca bu meıelenin tetkikini 
lQzumlu görm6ttür Kızılay 

olan nahiyelerde tubat ayın 
dan ıtibaren kongrelere bat· 
lanma11 için tebhiat yapıl

mııtar. 

iş 
Kanununa ait malOmat to· 

lam yor. 
lı kanununun tatbikine 

ait hazırlıklar ilerlemekte dır. 

Bu münasebetle vlliyetlmi· 
zln bajlı bulunduju dördQn
cü bölge lzmir ıı dalreılnln 

ıehrımiz ticaret oda11ndan 
tıtedlği malumatın toplanıl · 
masana devam edilmektedir. 
Bu malOmat ara11nda fabri· 
kalarda ve itçl kullanan 
ticari müeaaeaeler ile lıçl 

kalfa kullan can aanat erba · 
bından tıçi mahdudu, ıOn· 
lük ve aylık çahıma natle 
ri, aldıklara günlük ve aylak 
ücret gibi malQmat peyder· 
pey toplanılmaktadır. Na· 
hiyelerden tetenen mahlmat 
aelmff bulunmakt•dat. 

• 
1 
1 
r 
d 

, 
le 
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11ulıılonf 
1 

Yatır/arımızı 
Koruyalım .• 

Baltkeılrde, halihazırda 
Jlrmlden fazla yatar med 
fundur Buıon klmlıinln ka 
birleri kaldıralmıı, klmlılnln 
baaı mezarlıkların kaldırıl 
lllalile kemikleri nakledtl · 
•it •• kimlılnln de tOrbe· 
len harabeye yiiz tutmuı •e 
hattl tlrbe binaları ç6kmek 
Gqre bulunmaktadır. 

Diyebilirim ki, buıtln ya · 
hrlarımızın en elklıl 
11

Pa1& Sultan. dar Don bu 
lrbenln yanından ıeçerken 
baıımı çe•lrlp de baktalım 
•aman birde ne 16reylm: 
binanın 6ıUlndekl kiremitle· 
rlnln kimlıl ahnmıı, klmiıi 

ezllmlı •e tahtalarıda parça 
rça yerlerinden 16kllerek 

alınmaktadır. içinde biri 
blyük •e d6rdii uf ak olm 

k üzere bet kabir bulunan 
Ulrbe -yukarıda da ya· 

dıfım .. bl - 1ahrlar1mıaın 
emen en eakiıidtr 

Bu ıOtunda "Pa,. Sultan., 
aldunda tetkikat yapacak 
•llllz. Fakat bira~ Me,.hır 
itaplarına ık ıezdlrec•k 
larnlc bu Ulrbenln hanıt 
rthlerde mevcut olduiunu 

-kati olarak delil- tahml 
bulabllırız. 0.manh or 

·---- lcqmanclanlanndan Ka 
• •e qruç beylerin Bahk· 

ele 1apt1rdık1arı meacil 
Din J•kfiyelertne bakh · 

1
•

1
• •'man '"Pa1& Sultan. 

ltbe.1ntn hicri 876 yılından 
nel -•cut olduiuna 16· 

• · Ofuç ve ICayab.y vak 
Jel.anele " . . . Ş.rkan pa · 

S.lt~n za•tyell ... .. Deaı · 
Jor. Su iki kumandanın · 
•kftrelert hicri 876 tart 

ı,nzlm edtldtlderlne 
' ttr&enın de ondan e•wel 

••tat ildutun& 16re '"Pa 
Saltat.,. ın etlcı bir yat1r 

lcendillllnden mey· 
"1' çılcmıı oluyor. "Pa,. 

\illan. tlrbeıt bina11nın 
"llnkG harap •e 
•klı vaziyetinden 
•rtarılma11 , Jabrlaramıza 
'I• beıleyeıelmekte oldu 
-:.aa btr hlrmettlr. Bina 

Jh bu •• diler yabr· 
~mdıaıa bu acıkla wazlyet· 

• •• le 
~it b Urtarllmaıının ıe· 

tro,. .. i.r it olacaıını aanne 
"'· 

X. llkpınarh 

K.arnutayda 

'••ı~R iı osınıler 
4•1c•ra 22 R uta ' ( •dyo) Ka-

Y, Raf~t Can1elln bat 
nlıtınd 

a.,_ a don bir toplanb 
'•k adlı1e •e ıOmroa.. 

ora '
1
11 için ayralan bir mil· 
lrayı •e ıeker lıtıbllk 

bQnu 

8 
nu mGzakere etmlt· 

. .. le anunun birinci mad 
ltlacl 1-1 e tadilit Japdmaaı tç· 

G11a0ı K1tapcının takriri 
., .. , dl 

e i erek madde enco. 
e•ı11ıe verilmittir. 
~ •utay cuma ıono tek· 

' toplanacaktar. 

01$ HABERLER 
• A /mangada ıiull 

tayyare mek 
ltplerl kapanmııtır. * A merika Cum 

hurrtlsi Ruz 
Ptlt resmen ildn edilnılı 
ve mühim bir nutuk •ôg· 
lemlıtir. * R ('Smen bildirll · 

diğlnt g(Jıe Lon 
drada krala yardım et· 
mek maksadllt harbiye 
nazırı Dük d6 Gloct~ltr 
ksktrl meıltğlnden ayrıl 
mııtır. 

* , .. randan fi6ntn he
yetimiz lraku git· 

mlı ut temaslarına b<11 
lamııtır. * ,. kovui vapuru-

nun on günden 
beri kaybolan mıirttltba
tından on klıl sağ olarak 
kurtarılmııtır. 

iÇ HABERLER * Z lraat Vıkdletl 
Ziraat knlkınma 

kanunu hazırlığını bltir
miı ve talimatnanıtyi ha 
zırlamııtlf. 

* /" taLu1ıı lıtanbula 
gelen Hıirhunlye 

uapuru tayf ası ü :erinde 
lptkll kaçak eıya bulun· 
muıtur. 

• 8 aıvtkil Umumi 
muf ettlılert An· 

karada kabul ederek 
görüşmeler yapımşlır. 

• 1;t eni Orman ka 
• numı Mecıiıt 

vtrilmlıtlr. * y apılan lsiatiı 
tiklere g 6 r e 

yurltun baıka mtınle 

kellere olun hubı.bai lh 
racatı 9' çtn ıenıyt nlı· 
bttlt d6rt miııt arlmııtır. 

lir ıdıı n tuyrı~ı ~eıi-
11, sıkınl~1. 

Marcltncle Klup kanii ah 
altılnden biri, Mardin m~m 

leket ha1tahaneıine m6ra 
caat ederek arka11nda kara 

mın koçlannıuklne benzer 
bir kuyruk peyda olduiunu 

ı6ylemlt muayene edllmul· 
nl iıtemlftlr. 

Operat6r Fevzi, bu adamı 
muayene etmlt, hakikaten 

arkaıında bOyOc~k bir kuy· 
ruk ha1d oldutunu g6rm6t 
ameliyatla iyi edtleceilnl 16 
ylemtıltr Operat6r Fevzi, 
ameliyat neUceıtnde bu ku 
yrulu çıkarmıı ve huta iyi 
olmuıtur ' 

Ku1rufundan kurtulan ad· 
am, timdi bir mektepte ha· 
demelik yapıyor. 

1 ('ıu.. r'i • SAYPAı 3 

lrandan 
Pdtrıl iıtiyızı ılıık iıti

yın lıerikıh 
Tahran, 22 (Radyo) -- Par 

lameatonun bu gOnlcO tup 
lant111nda lktlıat bakanı, ti 

mal ve ıtmall ıarkı vtllyet
lerinde petrol çıkarma imli 
yazı almak iltiyen iki Am 
ertkala tlrketlnln tekhf leri 
ahtckında izahat • ermlıUr. 
~ 

Bir Alman 
Vapuru 

1 T ıylasilı ~11ıbar Uttı 
Berlln, 22 (Kadyo) - Al

ı manların 470 tonluk araıt1r 
ma ıemlıl tehlikeye utrayan 

1 bir yelkenliye imdat için yo 
1 

la çıkmıı fakat JOlda batmıt 
ve bOtln tayf11tle birlikte 
mabYolmuıtur. 

Oılo, 22 ıltadyo) - Bir 
fillandıya pavuru Landoı 

açıktannda batmııhr. Vapur
da bulunan 26 tatfede kl· 
mtlen ıulara 16mCllmQftOr. 

Sıiıktın ilınlır 
Parlı, 22 (Radyo) - Um· 

mandan bıldırlldıfine 16re 
ııddetli bir ıufuk dalıa11 

100 kltlYI 6ldOrmOıtOr. 
Parti, 22 ( A.A. ) -

Ammanden btldiriltyor: Ma
•eraylıehrlada tlddetll 10iu· 
klardan JIZ kiti 6lmlttür. 

Sancakta Türklere Yapılan Tazyikler: 

Antakya Ve İskenderun Mümes
sillerinin Verdikleri Rapor •. 

Sıncıkta tatkıkat yapın mOı ~ hıtl~ra ıardtn rıpır. HJırlı Toı klıı in ıiıdiyı kıdır 
neler çıUıklerini ıı na haksızl.kları uırıdıklınm hOtin ıcıklıiile ılsll rıı klıdir. 
rln yek6nu ancak yiiz yet· hakh göıtermek yolunu tut bit olmuıtur. Şahitte hare· 
mit adedine baltj ole bllmlı- tujundan ve hiç bir tahkt ketleri intihabata baılamaz· 
Ur. Me•cut •e cari kanun kata bile lüzum ıörmeken dan 6nce batladılı ııbt, •e 
lara ı6re mebuılan ıeçecek hldi1enln bl 1lhıre tahkik devam etttll mGddetçe de 
olan ikinci derece mOntebl olunacalını •aad etmekle de~am etmlt •e bittikten 
plerln, en ız yOade 33 reye iktifa eyledtklerlnden,coıkun 10nra da 16rGlmOtUlr, lntl
nblp bulunmaları meırat halin teıkin ıayretlerl bof& babata lttlrak etmedtklerln
lken, birinci derecede miin· ııtmlf, bu bu eınada bir de den dolayı Antakya belecll
tehlplerln yGzde sekten reye mebuı Muıtafa ICuHyrlnln ye mectlılnln d6rt TGrk az· 
ltUrak etmedikleri halde, e•I 6n0nden ıeçmekte olan a1ından lklıl derhal azlolu
lklncl ,derece mOnt~htplerln halk Ozerlne bu evden de nma11 intihabat ıGnlerlnde 
nereden ha1d olduklar1 ve otomatik tlfeldere kurıun Tork halkına lrarıı mOnm· 
nihayet buıon Şam mecltıl ah1mata baıladıtandan hl· ahali hareket ettikleri tddi 
ne 16nderllen eıha11n mebuı di1e bibb6t0n •ahim we 6DQ a1lle TOrk pollılert caa ol· 
11f aliyle bu memleket hal alınmaz bir hale ıelmlttlr. arak llkenderuna kaldınlm· 
kını ne bakla temıll edebi Buna raf men de halk mil · ıılar, intihap baılamadan 
leceklerlnl ıormak fayd1111a menlllerl mldabalelertnde evel de Kırakban lıa1maka· 
olmaz. devam etmlf. ve nihayet ha mı, jaadaıma kamaadanı il 

Yolıuzluklar ve kanunıuz lkı ev.lerlne dafıtmala ve bı TOrk memurlar mecburi 
luldar bu defalık TOrklere ı0k6netl iadeye muvaffak mezunlyetlerle va&tfelertn . 
mOnh111r kalmamııtar. Bil · olmuı'arcbr. dttn uzaklaıtmlm11lar. &n· 
ha11& Ale•l watandaılar1mı- Şu kadar ki, ertesi 1abab cak Halk ~rttıt Antak1a 
zın Şam Mecl•ı relılne 16n· (1 Ukkinun 1936) ıaat ye m•rkez aza11ndan OçO Kı· 
derdıklerl protestoda da d• dide HabubOnnecccar camit nkhan aza1ından iktıl, Ha. 
bu yolıuzluldardan ve ka 6n0nden ıeçerek itleri baıı· lebe, Hama •• Humun .a· 
nunıuzluklardan nrabatle ve na ıllmekte olan halk Oze rllmoılerdir . 
madde halinde ıtklyet olu· rlne Mutafa KuMyrln n ev· Hulln: 
nmakta, escOmle Antakya· nden ikinci defa olarak ateı Yukardaaberl izahına ça-
nın Affan mıntakHında to· açılma11, ıecekt bldl1enla htılan hldl1at ve •akayl ol· 
pu topu 37 mOntehlbJ evvel devamını intaç etmlt ve de· up bitenlerin bir bullnıı 
reye lttlrak ettllt halde, rey rhal tehrl itıal eden aıkeı 1 •e ancak binde biri olmak· 
11ndıiından 245 rey puıula· kuvwetler ve halkı tethiı la berabe, nihayet Saacak 
11 çıktılı zlkradtlmekten al makndtyle •aka mahalline TGrk balkının maruz bulun-
evller namına çıkarılan me ıelen 6ç z1rhlı otomobilden dulu hal Ye akıbet hakkın 

Alıın . J jpın ınlısıası buılarda tem•ll hakkını ha b•r• tarafından aç•l•n m•t· da oıdukç• fıkır ve kanaat 
iz olmıyacağı bildirilmekte· raly6z atetiyle iki Türk ıe- •ermele klfi ıelir nnırız. 

Berfin, 22 (A.A.) - Al 
man Japon muahed .. ı mu -
el bin ..:e lconf eranM lcarıı 

alınacak mOdaf aa tedbirle. 
rlnl tetkık etmek Gaere da 
ima mit terek bir komite 
teıkıl edllm•ıttr 

laıyırktı lıhir tııtı 
Ne•york, 22 (Radyo) -

Bera• nehir taımıı ve çok 
pnlt bir 1&hayı kaplamıt-

tir. 

Bu tatmada 20000 kiti 
kadar bir halkın bat •ura 
cak yeralz kaldıkları tahmin 
edilmektedir 

Çekıılınkrı _Rııınya 
anlıs ıuası 

Peraı, 22 (A.A.) - Çe 
koı ovakya ile Romanya ara 
unda imzalanan bir anlat 
maya ıöre Çekoılovakya 

Roman)•aya bet yüz milyon 
kuronluk bir kredi açmak 
dadır . 

dır. Fakat itte bu tekilde ncl 6(m6t bir çok klmıeler HullM ıudur ki, Sancak 
ve bu yolea , btr taraftan yaralanauıtır. Bu ıuretle de halkı 1920 denbert her •• 
hile ıle bir taraftan lruvnt ııiihh tecav8ze ufrı1aa hale ılle ile Ye her tGrll harek 
le yapı l•n birinci intihabat ve adaletten baıka bir ıey lttyle Surıyedea tamamen 
ta lıttmal olunan ıtddet ki lıtemlJen halkın 1eıl, ılnal ayn ve Surlyeden 6nce ba-
l• selmem•ı slbl, halkın ad •e mltraly&a at.,ı,ıe ıaıta ... baıı•a lıtlkllle l&Jık bir 
r nıt it irakl btlluiınet mem ralmuı bu bldi•nln akabtn kitle oldutunu filen Ye mi. 
urlaranın aaabını bGıbGHln de aıkerl kumandanlık tda· kerreren .. pat etmlftlr, •e 
oyaatmıı ve ikinci lnttbaba· rerl ele almıı •e 6rfl idare lGsumuncla bir kere daha 
tta lf9 tlddet zulGm ve lf llln edllrrek aa1kın ıecelert upat etmete hasar ve mak· 
kence tlerecHlne vardararak 10kaklarda ınmell menedl· tedırdlr. Sancak bir kelime 
yukarda da ztkrettlflmlz gl lmlttlr. Ôrfl idarenin ve p - ile "Tlrk. tGr. Sancakta 
bl kanlı hldl1elerln tahrik ce ya1afının devam ettlll Tırk e1&11ncla mlıtakil bir 
Ye icadına kadar ıilmiıttr. ıekl• son zarfında Surt,elt hlk6met kurulacaıı atlne 

30 Sonteırln 1936 ıünO aıkerlerden mGteıekkıl clev· kadar, Sancak halkı dava
ak,.mı, mebuı lntlhababnı rlyeler tarafından Tlrk hal· ıın•n Petinden arrılmıyaca· 
mOtealclp nat yedide An· kına karıı 16rOlmemı1 •e ktar. Ne zullm, ne tıkence, 
tak yanın k6pr6 baıı cadde · kaydolunmamıt hakaretler hiç ve hiç bir ,., Sancak 
ılnde her medeni memleke· yapılmıı bili1ebep e•ler ba · halkını lıttklll da 9 a11ndan 
tte olduiu ııbı ancak alell· 11lmıf, birçok hayıiyetll ırk. d6ndlremlyecektlr . Bu da· 
de bir te1ahOr yapan TGrk daılarımız ıokak ortaların· vaya makCb her hareket, 
gençleri 6zerlne mebuılardan da, çarıdarda alenen dipçik ne olurM ol1Un, ne kadar 
Adah Hacı Mehmet ve bu lenlp tokatlanarak ltkence ııddetlt bulunurn bulunıun, 
lnUhabatta h0k6met heıabı 16rm61ler, ıOrOklenerek aı halkın ıeılnl bofamıJacak-
na rol almıı olan Antakya kerl kıılaya 16tOrOlm0tler tar. Aklbet hak Jerlnt bula -
nın ıayrl meıru belediye ve orada ahırlara hap..dtl- caktar, Sancak balkı bu im· 
relıl hacı Rt~mln evlerinden mtılerdir. BOtOn bu haller, aa •• inanla, tlmdıltk bey· 
ıllih ablmıı üç çocutun ya · nihayet Berut •e Halep Ti nelmllel adaletin tecelli ede · 
ralanma11 üzerine ite b"lk rk konıoloılar1nın Antalcyaya ceil ıonı beklemektedir. 

lll ayık lanarak bu medeni 16 ıeldıklerl 8 ilkkinun ı&nO · Bu rapora tllwe olarak 
, 11111111111111111111111111111111111111111 ' ıterlr kanla bir akıiilamel te· ne kadar bOUln bu zulGm verlle11 veılkalar ıunlardır: 

O N O 
- vlıt edebilecek btr hidi1eye •e ııkence konıoloılar 1) Mahkemelerde muam . ! B E mOncer olmalc tıtidadını al· tarafından da teferruatla elltan tamamen 6rapça ol 

: : mala bıılamııtır . ancak halk dinlenerek kıımende mOf& dafana dair ihbariye, celp, 

-= Mübadil ve gayri mübadil bonoların = mOme11ıller•, coıkun a1abl hede olunmuıtur 1Con10loı tllm ••Mire .. 2) Yllkıek ru-
- ve fakat hakla halkı teıkl ların rakip bulunduklara ot tbell memurların bir llatetl. = Bilumum banka ve şirket hisse se- = nederelc dajıtmak dereceıl omobıl D6rtayak Kıı1a 3) Tlrk mekteplerinde me. = netleri yüzde 5 ve iki faizli hazine = ne ıelmiıken, hük6mettn re- caddesınden ıeçerken hafif cburl olarak okunulan klta· 

: tahvilatı alınır ve satıhr. : ımt meıul memurlara ıakın makineli mfek taıımakta plardan birer tane. 4) Mlf · : i kin ve madeni bir y0r6yOı· olan ıiinıülii aıkerler tara· redat proıramı. 5) AtaUirk = fldres: : ten baıka bir harekette bu fından iki yerden çevrilerek ve Tlrk Bayrala reıl1nlerl-
: fz" irde Kemer Altında Hacı : lunmadıiı halde ve halkı tJvkif edllmittlr. Bu mua· nln kitaplardan çıkarılarak 
: HaMn0tellnde60Numarada: halu•z ve halkın Ozerine ka · meleye otomobilde buluna TGrk talebeye verlldiilne 
5 Cavit: Telefon 3903 : ıten ve milrettep olarak ıl · rak konıoloılara refakat et dair Yenlailn ıazete•nın ne· 
• __ • llh boıaltmak cürmOnü lr mekte olan Antakya ve Fr- ırlyahndan nOıhalar. 
..11111111111111111111111111111111111111111111 .. ı tılcap etmlt bulunanlar1 ite an11z lıtlbbarat zabiti de ta· _ SONU VAR _ 

O J DE! .. En İyi Ve En Son Sistem Güzel Radyo 1 arımız Geldi .. 
- HOhılmet Caclde•inde Saatçi Hulıiıi 



Evlenme 
Şartları .• 

1935 de evlenmiıken bir 
ıene ıonra ayrılan Deker 
iılmli bir İngiliz çiftinin ye· 
nlden btrleımeleri mevzuba 
hlıtlr. Fakat Deker sabık 

karııına ıu yedi tartı alerl 
ıürQyor: 

1) Karamda para bulun· 
mıyacak 

l) Çocufa ben asla bak· 
mıyacatım . 

3 > Ben ev tılertle de me· 
11ul olmıyacatım. 

4) Evde her ıeyi karım 

yapacak. 

5) Kar1m akrabalarını u 

la eve retlrmlyecek fak at 
benim akrabalar1m ıerbe1t-
9e ıelecek. 

6) Karım ıebire haftada 
bir kere inecek, o da çocu 
tu kllnlje ıöUlrmek ve ke· 
adi akraba11aı 16rmek Jçln. 

7) Kanm sabahları erken 
kalkacak kahvealbmı basır 
layacak odalara temlzliyecek 
G•i k•lan samamnı evde 
lıtedill gtbl kullanablltr. 

~~ 

ispanyada 
Olup 
Bitenler 

Madrlt, 2 l (Radyo ) - 9, 1 O 
da lal tayareler tehrin Oze· 

rinde uçmuılardır. Hlkt\met 
aYcı taJarelerl lıl taJarelere 

mukabelede bulunmuılardır. 

T •yareler araaıncla ıtddetli bir 
hava muharebeıi ceryan el· 

mittir 

Sanıldıtına 16re iıllertn 
t•J•relerl aıkerl ballan ve 

Ticıret va Sınıyi 
Odasmdın: 

Balıkeıir Vlllyeti merke 
zlnln Eıkıkuyumcular ma
hallHtnde 22 numarala evde 
oturan TGrktye Cumhuriyeti 
tabaaaından olup Balıkeılr 

ıehrl çarıuının BüyQk camii 
caddesinde 1 1 numaralı dil 
kkloı ikam~tılhı ticari itti 
haz ederek 926 yılındanberi 
bakkallık ticaretıle ittlgal 
ettillni beyan eden Hasan 
oflu Mehmedln unvanı Uca· 
reli bu kerre (Mehmet Te 
zıelen) olarak tesçil edildiii 
ıtbi bu unYanın imza ıeklt 
de Türkçe milhür yazııt1e 
(Mehmet Tezıelen) olarak 
ticaret kanununun 42 nci 
madde1lne g6re Balıkesir 

Ticaret ve Sanayi Odasınca 
575 ılcil Hy111nda taıhiben 
teeçil edlldili illa olunur 

llln namaraıı: J 60 , •.•................... ~ 

!DOKTORi • • • • • • 
!EKREM! • • 
I N 1 f l Z BAYSAN 1 • • • 8 • • ilumum deri, saç, • • • : tırnak hastalıklarilt : 
: her şekil firtngl. belso- 1 
• k • • ukluğu vt yumuıa • • • 
: karha hastalıklar1m ld İ 
: rar ııolu darlıklarını, • • • • 1 adtml iktidarı en son : 
: usullerle tedavi tdtr. : 
• • : Hastalarını hilk tlmet : 
: caddeıiade numara 56 : 
• • : da herı6n ıaat on bet : 
1 ten ıonra kabuleder. 1 
'-•••••L•••···········-' 

mevzelert bombardıman et· ,..!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~=~~~, 

mek iıtemtılerdlr. TÜRKDILI 
Bareolon, 21 (Radyo ) -

FranHdan 700 ton bufday 
ıelmııur. 

Vera, 22 (A.A) Mek 
ılka mamulatından 1edibu 

çukluk 38 top tle birçok 
mitraly6z Motomar adında 

ki lıpanyol ıemlılne yilkle · 
tllmtıtlr Bunlar lıpanJa bO· 
kt\met kuvYetlertne 16nde
rllmelrtedlr. 

Madrtd, 22 <A.A) - Ro 

yter ajansından: 

Diln cenub fıtlkameUnde 
ki yollar boyunca ileri ha 

reketledne tekrar baılayaa 

h6k6met kuvvetleri zırhh 

trenler lcullanmıılardır . 

Bar1elon, 22 [A A.J -

T arraıonadan blldlrildlilne 

ı&re bir denizaltı ıemiıt 

bal.kçı atlarına takılmııtar. 

Paaarteıinden baıka her 
ıün çıkar Siyasal ıazete .. 

Ydbia: 800 Kurut 
Altı Aylıjı:400 .. 
Sayısı: 3 .. 

Günü ıeçmlt sayılar 25 

'kuruıtur. 

ADRES: 
1 BALIKESIR TÜRKDiLI 

'- - " 
Madrid, 22 [Radyo] -

Bu Hbah 1aat 9,05 de lıl 

tayareler tehri bombardu 
man etmlye teıebbilı etmtı · 
ler ve hOkti ın et tayarelerl · 
nln taarruzu kart111nda rlc 
ate mecbur kalmıtlardır 

Aıi tayareler ıehlre birkaç 

bomba atmıya muvaffak ol· 
mutlardır. 

Baraelon, 22 [A.A.J. -
Fr•nHdan Baraelona 700 
ton buiday ıelmtıtir. 

Batıkesir Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye mecltıi 937 ıubat toplanta11nı 3-2-937 çart• · 
mba alnl Hat 14 de belediye salonunda yapacaktır. Ya· 
yın olarak btldlrtlır. 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

No: Vakfı Erjama k&yO Nevi 
1031 Ertama cami Eriama k6y0 d6kkln 
Yakarıda mevkii ve numraıı yazılı dflkkln peıln Para 

ile temltken 1atllacakllr. ihalesi 25 1 937 ıttnl 1aat 15 de 
yapılacakdır Taliplerin y6zde 7,5 teminat akçaeile Evkaf 
lclar ... n• m•acaatla" illa olmaur. 13 1 - 4 

"" .. 

Posta Telgrcıf Ve Telefon 
Umumi Müdürlüğü Ka~rosuna imtihanla Alınacak Olan 

Mamurlann Du~ul Ve Müsa~a ~a Sarılın: 
İdare ihtiyacı için alınacak 1 O ve 16 lira maaıla me· 

muriyetler imtihanına girmek iatlyenler ataiıdaki ıartları 

nazarı dikkate alarak 5 2 937 Cuma günQ saat 14 de ka· 
dar Ankara da Umumi Müdürlüğe ve taırada da P T T. 
Müdürlüklerine i'tida ıle n üracaat ~d•c~lclt-rdlr. 

:! - İstida ile birlikte tevdi olurıup mul<abilinde ma 
kbuz alınacak vesaik tunlardır: 

A Nüfuı hüviyet cüzdanı, 
H - Hüınühaline ve mahkiim\yeti olmadığına dair 

varaka , 
C Sıhhat ve aıa taıtiknameıi , 

O •· Aıkerllilnl yaphğına veya askerlikten müeccel 
olduiuna dair vesika, 

H - Mektep ıahadetnameıl, 

V 6 X 9 ebadında 3 fotoğraf, 
3 Lise mezunları 16 lira maaılı ve Orta mektep 

mezunları da 1 O lira maaıh memuriyetlere tayin olunur
lar. Ve bir ıene namzetlik devreıi geçirirler . 

4 Diler devalr memurlaranın imtihana girebilmele· 
ri, müıtahdem bulundukları dairenin muvafakatinin iıtlh · 
.. ı edilmtı olmaıına bajlıdar. 

5 - lmtihanın yapıldıiı tarihte 30 yaıını geçkin olan· 
larla liıe veya orta mektep mezunu olmayanlar imtihana 
ıtremezler. 

6 - imtihanda muvaffak o1anlar, U. M buıün tayin 
edeceii yerlerde çalıımayı btll itiraz kabul etmedikçe tayin 
muameleıl yapılmıyacaktır. 

7 - imtihan 5 2 937 Cuma ıilnü ••at 14 de Anka
karada Umumi M6d6rlük bina11nda ve taırada da mer· 
kezden 16nderllecek ıual varakalarına btlnaden P. T. T; 
M6dilrlüklerlnde ve tahriren icra olunacaktır. 

8 imtihan ıuallerl aıajıdakl mevzular 6zerlne ter 
tip edılecekttr. 

A Tlrkiyenln Uumi Cotrafi ve iktisadi vaziyeti, 
B Heup (Ke1ri adi ve atari> 
C Tahrir 
D Yurt bllıtıi 

9 - Her ıual için tam No. 10 dur. Hepıinden 25 No. 
alanların 8 ve C auallerlne ait ceva .. ların altaıardan aıa· 
i• dilımemtı l1e kazanmıı aaydacaktır. 

IO - Müıavi ~u. alanlardan yazııı ıOzel ve li1&n 
bilgiıl kuvvetli olanlar tercih olunur. 

"'11111111111111111111111111111111111111111 

ANKARA ------------Avukat Ekrem ARGUN \'ı ----- Şeriki Ziya SIDAL --: Tanınmış değerli avukatlardan = dır. Hernevi hukuk. ceza davalarını -: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyi 
Eve Devlet Şurasında murafaa kabu = ederler. · ----------------

11DRES 

ANKARA Sanayi ca 
deıt Alt RIZA Apart 
mana N U M A R A : 

~1111111111111111111111111111111111111111111 

·~~~~~~~~~~ » » 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Hır T ıcimenin [n lüyuk Dileği: 

Satış Sürümünü lrttumıktu. 

t~ A K A ~ı, 

Satışta Birinci Şart. 
"REKLAM,, DIR. 

1 Satacağınız Malınızı 
Herhalde Reklam Ediniz. 

\
7 e 811 Reklıtınla rınız 

Bahkesir Tapu Sicil . 1 ( TÜRKDİLİ) ne \'erini 

Muhafızlığından: ı T U,,,,. R K O ı· L ı· 
vı!~!~Hir ·!~~!' riyase~~~!n: Hududu 1 
Balıkeılr Namazaih Arsa Dolu ve poyraz ı 

ve kıbleıl ıokak Bahkesirin Biricik Gazetesidir 
Her Yerde Okunu bat111 meydanlak C 

ve ıokak it. 
·~~~~~~~~~~ Hudut ve bulunduju yer yukarıda yazılı aslan gayri 

menkulun belediye namına te1çili iıtentldılinden 1515 ıa · 
yılı kanun ve talimatnamesi özüne göre 3 t. J .937 pazar 
alnQ mahallen incelemek üzt:re memur gönderilecektir. 
Bu yer hakkında bir ıüna hak iddlHında bulunanlar var· 
yazı ile tapu ıicil mubafızhtına veyahut blzzal mahalline 
ıel.,cek memura müracaatları ilin olunur. 

2 1 31 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Bıhkııir ~ılediya riyasetinden: 
K6yil 
Çayırhiaar 

Cinai . Hududu 
Değirmen Doiuıu Çayırhitar mera yo · 

lu batı Kamer oflu İzzet 
tarla11 ve kıımen General 
Klzım tarlaıı poyrazı Fın· 

dık dejlrmenl kıblesi Gene· 
ral Kazım tarlası. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğında 

Bıhkesir Bılediyı Riyısıtiöden 
K6yü 
Yenice 

Mevkii Cinıl Hududu 
Deflrmen Y enlceden Mehmet 

vuı oilu Ferhat ve 
yınd.rdan Kazım 

Abdurralıim tarl• 
bayındırdan Ça 
vereıeıl Muıtaf a 
Mehmet tarla11 baJ 
dan Hacı Ahmet 
Ahmet tarlaıı Bay 
dan Y akup oflu •• 
ıi lımail tarlaeı ve 

lluclut ve bulunduiu yer yukarıda ya zıh deiirmen Sel• 
mahalleıtnden avarız Vk o up olbaptakl kanuna te• 
Belediye namına icrayı te1cıli istenme. dedir. 1515 
kanun ve talimatnamesi özüne ıöre mahallen llzım 
incelemesi 3 ı 1-937 pazar gün6 yapılacalından .,.. 
hakkında bir ıüna hak iddia11nda bulunanlar var• 
ile tapu ıicil muhafızhjma ve yahut bizzat o ıan 
iline ıelecek tahkik memuruna müracaatları tl&a o 

2 ı -
lyeıt ve liatyazmanu Balıkeıtr aaylaYı H. KARA 

Yukarda hudut ve bulunduğu yer yazılı bir deflrmenin 
tamamı ıu1ar idaresinden m6devver 8alıkeıir Belediyesinin 
ıenelltz malı iken 18 J -937 tarih ve 97-327 ıayılı yazıla 

rile Halalca k6y6 ıabıiyetl manevisi namına 125 llrırya 
ıataldıtı bildirildlilnden Tapuda kaydı bulunmama11 itıba 

rile 1515 numarah kanun ve taltmatnameıl mucibince ma · 
hallinde 31 1-937 Pazar gilnCi icap eden incelen meal yapı 
lacalından bu yer hakkında bir gQna hak iddia eden var· j 
1a yası ile Tapu Sicil muhafızlıfına veyahut btııat ma 1 

1 Çıkarım Genel Dtrekt6rii FUAT BlL' AL 
halline ıe ecek memura müracaatları illn olunur. 

2- 1-32 1 Baıım Yeri ll Batan evi 
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