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Dün Cenevrede Türk Halayın istiklali 
tanuıdı. Türk ulusu aylardanberi bekle

diği neticeye artık ulaşmışfJr. Türk diplo
nıasisınin yeni zaferi ulusa kutlu olsun. 

28 İkinci Kanun PERŞEMBE J937 GÜNDELİK SİYASAL GAZETE ON B!RINCi YIL SAYI: 10152 

Tür Ulusu!. . Büyük _ Zaferin Kutlu O IS un • • 
HATAY BASLIBAS NA MEVCUDİYE TİR E asların Ha~ırlan-

.. . . . . . . ması Çok Çetın Oldu .. 
Turkıye lskenderun Lımanını T a sıt Uıtıyacı Biran geldi ki her iki ıaillmurahhaslWbUdaha top-
için G e n i ş M i k y a s t a Kulla abilecektir. . ıanmımak üzere ase~iyetıe salonu teıketıiler. 

- Evelkı güo g •••••••••• •• •••••"• .. 
zırlandıktan s 

Konseyde Dün imzalanan Metnin Esaslarını Neşrediyoruz. k•ro• aldığım• dilinin i 
S yanına koydu : Asayişi ancağın Kendi Polis Kuvvetleri Temin Edecektir.. ve Fransı~ hey : 

Tı ,L'-•k R Ü A da devam ede : evrı üşt ' ras Dost Devlet Mümessillerine Teşekkür Etti.. ••r•nd• ıam bl • ç.. i 
Ankara, 28 (Gece yarısı Rüştü Aras dost devletlerin Litvinof, en sonra da Kon· edıldiğine dai . ~ ~~~~~t:f' lartmıza Ha : Cenevredekı• 1 haber ıehrimiz ""ıı ~i J· sun ue kalt • telefonla)-Raportör Sandler Türk davasına karşı göster sey reisı elde edi en netice· .. • 

K b sevinçle kartılanmıt ır. • IU' mimi. <JIİlllllle •. Z r onseyin bugün saat l 5 le dikleri yakın alal<aya tefek· den dolayı memnuniyet e • " 
aı er Türk diplomasisinin haklı • uerebilmrk irin (/Ut. : 

Hatay davasında nihayet 
kati ve ıon netice alınabil 
di. 

Bir kııç gün evvel elde 
edilen prensip anlaşmllsın· 
dan sonra Fransa metinler 
hazırlamrken Sancaktaki 
resmi dilfu Arapça olmasını 
lırarla ileri sürmüıtür. 

Murahhas heyetimizin hak 
lı olarak bu Türk ülkesinde 
Türkceden baıka bir dil 
kabul edemıyeceğini bildirdi. 
Bu Yüzden müzakerelerin 
inlutaa uğramak tehlikesi 
bile bat gösterdi. 

N i h a y e t f r ansa 
Hatay üzerindeki sarih 
hakkımızı diğer noktalarda 
naııl ki teılim etmek mecbu· 
riyeUnde kaldiyıc dost dev · 
letlerln tava1sutu ile tekrar 
baıhyan müzakerelerde Türk 
Hatayın dHınln de Türkçe 
olabileceğini de öylece kabul 
etu. 

Türk ulusunu en büyüğün 
den en küçüiüne kadar bir 
buçuk iki aydanberi ifgal 
eden, ve ıon günlerde ıon· 
•uz bir sabırsızlık ve heyecan 
f . d çın e takip olunan Hatay 
dava11 böylece Türk tezine 
~n uygun bir ıekilde netice 
e;rnıı bulunuyor. 

h ürkıye Hatay davasında 
aklı olduğuna inanarak or 

taya atılnıııtı . Ve bu hakkı 
~1 

her türlü imkanlar içinde 
c kaıanmafı azmetmif bu 

lunuyordu. 
B- -k uyu Şef Hatay davası · 

nıo r- k ur iye için ehemmi· 
Y:Uni Millet Mecliıinrle fU 
soılerlc ltaret etmiılerdi: 

" Bu sırada milletimizi 
!}Cc 
b e !flllldu: meşgul eden 

1 
u~lıca bliy11k bir mesele, 

1
'0 kikt sahibi öz 1 Lirk olan 
skenderurı - Antakya ve 

ltavalisl nl n mu kadderatrdır. 
( Sonun 3 nciı 1a yf.ada ) 

Cevdet Denıiray 
r 

yaptığı toplantıda Sancak me· kür etmiştir. yan etmitlerdir, • > • • 
1 1 B - ki F Cenevre, 28 (AA> _ Mıl- kazandığı ve herkezi kaza. : yeç ucıkla lwdcff An- •. ıe esine dair varı an anlaş unu mutea p ransa 

mayı ihtiva eden raporu hariciye Vekili Delbos in !etler Cemiyet Konseyi bu nafb ilecedğini emin bulunduğu : kar<1 Ut' lsta11b111/a fr· : 
za erin oğuşu önünde her - •. lef unla uc lclfırafla da : Cemiyete arzetnıfşlir. gıliz hariciye nazırı Eden, gün toplanmış ve Sancak 

1 
. • 

Hariciye Vekilimiz Tevfık Sovyet hariciye ltomiserl ( Sonu 3 üncü sayfada ) 

. , , 
-. 

O, bizim ışığımızdlr· Biz, bu ışık altında daima en iyide, en 
önde ve en ilerideyiz. ve daima da böyle kalacağız .. 

Büyük Şef Başbakan İsmet 
İnönüyü Tebrik Ettiler. 

kes hak ı bir sevinç ve gu : imi bir temas lıall11<Je. •. 
rur duyuyor, bir birini teb : /ıı.lııwlulc : 
rik ediyordu. ! Koı~sey lopla11/lsı : 

Davamız nasıl hal edildı? : t/Cf tJUkfa lıadur de : 
Şunu da ilave edelim ki : 11ı1111 ellıfjl İçlrı lıuli 11t· : • • • bir kaç gün evclki : /tc(' ve metnin csasln • 

• • kar~ılıklı prensip anlatma- • ruu 11 yaptı jj111u: bu : 
mdan sonra mukavele met : m11/wbcrelerfr lıemı:: : 

ninin huırlanma ına giri il- : lesbil cdi/medi[jilli <).'İ : 
diği esnada bütün maddeler : rendik. • 

: ı\'//wytl sabalw kar :. üzerinde tam bir anlaşma • I • 
olmuısa da bir iki mühim : Şl An wra mıılıab/rl : 
noktada mutabakat haaıl : mi:. mclnin csnslcırtnı : 
olamamııtı. : ald1fi11u bildirdi ve lirn : 

: dlsinde11 b11 esasları : 
Bunlardan biri Sancakta- • • 

• 110/ ellik • ki resmi lisandı 
Franaız murahhasları San 

cakta Arap dilinin de Türk 
dili ile müsavi bir resmiye
ti haiz olması teklifinde bu. 
lunmuılar. 

Bu teklif murahhasları 
mız tarafından şiddetle red 
edilmittir. Bu esnada ikı ta 
raf arasında çok tiddetli 

• • • 
: 1l'RKDIL/: Turk/ . : 
: yen/11 buyuk ue şuefli : 
: dauusmdnkl kail neli : • • : ceyl hrı im lu f~dakar ~ 
i lıklun gö:e alura/, sa~ : 
• yw okuyucularwa vak : 
! twda verebildl[il için : 
: milli uu:ifes/111 ııaı> : • • • mal<lan ımileflellll de : • • : rl 11 bf r :t!vp duymnk : 

münakaıalar cereyan etmiı, : fadır. • 

(Sonu üçüacü sayfada) .... •• •••••• •• •••• .... J 

Türkdili Sancağın 
Re s mi D i 1 i d i r .. 

Konsey kendi reyine bırakılan bu 
noktada hakkımızı teslim etti .. 

Ankara, 28 (Hususi mu 
habirlmizden) Türk Fran· 
sız murahhasları uzun mü 
naka§alardan sonra Sancak 
ta konuıulacak dılı ıu ıekil . 
de kabul etmiş bulunuyor

lardı: 
.. Resmi lisan Sancakta 

Türk dilidir " 

Ancak Konsey bugünkü 
toplantısında lıterse resmi 
dili Arapça olarak kabul 
edecek ve Ttirkiye buna ili 
raz etmiyecekti. 

Fakat Konsey de Türkiye· 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

l 

Eler l ıl/ - i . . 1 ll!Ju şı lmşarun Juikıinıcllnıı 

Ankftrıt . 28 tTelefonla Hu u i Mıılınbırımizrlen) Cumhur Başknnı Atatürk 

Sacak davıısındnn elde edi 'en neticeden dolayı çeltlfği telgrafla İsmet lnönünü 

tebrik elmi§lerdır İsmet İnönü Büyük Şefin açtığı ışıklı yolda Türk milletine 

kazandırclığı yeni zaferden dolayı kendilerine tefekkür cevabı vel'mişlerdir . 

Ankara, 28 ( Husuısi Muhabirimizden ) 1 evfık Riit-tü Arı\lın yarın 
(Bugün) Cenevrcdcn ayrılması muhtemeldir. :ln değerli lfoşbcılwm 

Tıirklyerıin y eni zaferini de fmzalıyan Hariciye Vekilimiz 
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1 Ç A T 1 A L T 1 N;O A N 1 
1 
Hatay 
Zaferi 

İıkenderuo · Anta kya ve 
havalfı i 1 ürklertnin hür 
rlyet ve istıklallerinln katı · 
yen iade edileceğini Büyük 
Millf't Mecllıi kür1üsüoden 
bütün Türk mllletıne garan 
ti ile söyhyen Büyük Adam 
ozaman töyle demltli: 

- .. Bu sırada milletimi· 

T0RKD1LI 

Radyo 
Parazitine mani olunuyor. 

, 
1 
il. 

• 
1 

Belediye 
tevlit Kendisine acındığı için 

radyolarda parajit 
eden motörlü veıaite konda- a/Jnan bir 

lzmir, 27 

sotör takhrmağa ve bu aleti 
kollanmıyanlar . hakkında 
takibat yapmağa karar ver · 
mittir. 

Dün tik defa olarak bet 
kiti bu yüzden cezalandml · 
mııtır . 

irim akademesinin 1937 
faaliyeti 

1937 yıla zıufında Sovye . 
tler Birlifi ilim akademHI 
çok mühim faaliyetlerde bu · 
lunacaktır. Bu faallyefin ba
ıanda,, -Sovyetİer Birllil mil· 

Çocuk 
Evden ~um~ara çalarak or -

tadan kayboldu 
Dün Karaoğlan mahalle· 

sinden Ömer kar111 Havva. 
peritan bir halde ıokaklarda 
do laımakta olan 1 2 yaıla · 
randa kadar bir çocuiu acı · 

yarak evine almııtır 

' .· .!' r İ"'· 

Pamuk Çovallar1 
Vanhşhkla Kalkm~ş .. 

- --- -- . 

Pamuklan kendi pamuğu zannettiiinden ham.mala al 
ıötür demiş. fak at yınlıshk olmuı .. 

söyledi. 
Hakimin 
- Niçin pamuju çaldın? .. 

Sualine karıı da hır sızlığı 

tlddetle redetti ve: 

zi gece gündüz metıul eden 
baılıca büyük btr mesele; 
hakiki ıahibl öz Türk olan 
lıkenderun - Antakya ve ha· 
vaUtlnln mukadderatıdır. Bu 
nun üzerinde, ciddiyet ve 
katlyetle durmaia mecbu · 
ruz.,. Milli davaya .temaa 
eden " Atatürk " ün bu ıa· 
ranttll ve kati ıözlerl bugün 
bütün çıplaklaiile tahakkuk 
etti . Ve Hatay Türkleri c!c 

hOrriyet ve iıUkli.llerine ıu 

~ li · ıekonomiıi~i a lakadar eden 

Çocuk bir müddet odada 
11ınmıısada ıonra kimseye 
fark ettirmeden Havvanın 
çocuklarına alt kumbarayi 
alarak ortadan kaybolmuı · 
tur . 

Dün ıaat 16,30 suaların
da Abahane hanında mha· 
ftr olarak bulunan lvrhldilı 
Ahmet oğlu Mehmet pamuk 
çuvallarından bir kaçının 

Aziziye mahalleılnde oturan 
Ahmet adında biri tarafın · 

d a o çahndığım i d -
dla etmit ve methut cürüm 

ler kanununa göre suçlu 
mahkemeye sevkedilmtıtir . 

·- Benim Aba hane hanın · 

da Buraaya göndereceğim 

pamuklar duruyordu. Bunl 
arı hammala al götür. De
dim . 

O yanlıtlık yapmıf .• Baı · 

ande kavuımuı bulunu 
yorlar. 

Daha Montrö zaferinin 
imza mürekkebi kurumadıiı 
bir zamanda ikinci bir siJa
ıi zaferle Hat1tyın hıtıklllini 

tahakkuk ettiren Büyük in -
aan " Atatürk ., profeıör 

Mahmut Esat Bozkurd' un 
bir münaaebetle söylediği 
ıtbt : " Atatürk sağlam , her 
zamankinden dipdiridir" O; 
her zamankinden daha 1ai· 
lam ve daha canla olarak 
batımızda duruyor. 

Bugün, elli asırlık gibi 
çok uzun bir devrin malı 
olan bu Türk ülkeıi ve S'ı 

kinleri bu ülkeye ta o za 
mandanberi yerlettiklerine 
daır e ı tınızde cilt ı er do :uıu 

timi, tarihi birçok vesaik ve 
delall vardır . 

Fakat hakikat böyle ol · 
duğu halde, bazı liyui eı 

bap, bu Türk ü lkeyi ve 
Türklerini muvakkat bir za · 
man için ve Milletler Ce 
mi yetinin karariyle F ran11z: 
manda11 altına terkedllmltti 

Hürriyet ve lstıkli.llerlne 

ıusayan Hatayhlar artık ya· 
hancı bir mtll~t idareıi al. 
tında yaııyamazlardı Bunu 
her fırsatta açığa vurmak · 
tan da çektomlyen Hataylı 

Türk kardetlerimiz , taham
mülün fevkındeki bütün eı;i 

yet ve ltkeocelere göfüı ge 
rerek istfk]illerlnin tadeai 
için canlarını bile feda elti· 
ler . Ve nihayet flledikleri 
de oldu. 

Bu siyasi zaferimizin la -
ylk olacağı bir tekilde kut · 
lulanmaıına hazırlanan Türk
ler röiüılerlni kabartacak . 
lar ve: 

- Türklerin Büyük Kur 
tarıcm "Atatürk.. Senin aç· 
tafın ıııkh yoldan yuruyen 
Türk ulusu daha birçok za· 
ferler kazanacaktır Buna 
yüreklerimizin inanı var . 

K. Kani ff kpınarlı 

1ürkdili 
Baıtaraf ı birinci ıayfada ) 

nln talebini yerinde bularak 
hakkını teslim etti . Ve me 
Un de "Sancağın reıml Dıli 
Türkçedir . ., Diye kabul 
edildi 

Tasvib edilen metinde Sa· 
ncakta ikinci bir dilin han 
rt dil olacaiı rösterilmemlt 

:ur. Bunun bılihara teabtt 
edllecejl anlatılmaktadır. 

mevzular vardır. Bu arada 
petrol, renkli madenlar ve 
1aire araıtırmalanna da ha 
bil yük ve gentı bir mlkyaa · 
ta devam edilecek, memle 
ketin rltttkçe daha fazla bir 
ıurette elektriklettlrilmesl 
röz önünde tutulacak ve So· 
vyetler Birliği tehlrleriyle 
endüllrl merkezlerine gaz 
teılsah konulmuı planları 

vilcuda retlrilecektir 

Sovyetler Birliğinde top 
rak veriminin f azlalaıtmlm 
al\ vt hayvan yetiıttrmenin 
h~kimül ettirilmesi bahisle · 
rinde lltmtn yapacağı yar 
dım da aynca Sovyetler Bi
rliği ilim Akademiılnin ilk 
planda mühfm vazife olarak 
hıldtğl i t lor araınndadır- . Bu 

alanda Sovyetler Birltği ilim 
Akademeıi, memleketin to 
prakları , nebat\arı ve daha 
diğer huıuıiyetleri üzerinde
ki tetkiklerine devam ede· 
cek ve 1937 yılanda bu fa 
a\iyetini bir miıli daha art 
tıracakhr. 

İlim Akademesinin en mü 
him itlerinden biri de 1937 
yılanda Sovyetler Birliği mi· 
lletlerlnin killtilr ve dil ta -
rihlerini tetkik etmek ve bu 
mevzulardaki çalıımalarını 

tezayüt ettirmek olacaktır. 

Sovyetler birliği ilim Aka· 
demeıi , bütün bu faaliyet 
.abalarında teorik etüdlerle 
pratik neticeleri daima bir 
birleriyle temas halinde bu 
lundurmakta ve hu müna · 
ıebetlerl daha ziyade ııkıla 
ıtarmağa büyük bir ıayret -
le çahtmaktadır. 

Sovyetler Hirltğl ilim ak · 
ademesinin her yıl olduğu 

gibi bu yıl içinde de dalma 
göz: önünde tutacafı ~azlfe 
lerı arasında yabancı mem 
leketlerle ve beynelmilel ko 
nırelerle kültürel ve ilmi 
aahada temu halinde bulu. 
nmak da vardır. -
Dünkü un ve za~ire f iallau 

UNLAR: 
Asgari Azami 

K. s. 
55 Handıman 970 980 
60 920 930 
70 .. 860 870 
80 790 800 

ZAHiRE: 
Buğday (Yeril) 5 2; 

Sert 5 50 
Yumuıak 5 75 

6 75 7 75 Hariç plya · 
ıadan gelen 
buğday 

4 50 4 75 Mmr 
4 87.20 5 Arpa 

Polııe yapılan tlkayet üze. 
rlne Vicdaniye mahalleıln 

den Nıyazl oğlu Hüıeyin 

adında olan ıuçlu çocuk 
kumbara ile birlikte yaka 
lanmııhr . 

liaklm Bayım Makbule 
suçluya adını, babasının adı-

nı. ve evli olup olmadıiını 
sordu. Suçlu evli ve iki ço· 
cuiu bulunduğunu , aa\en 
Bilecikli bulunduğunu pa 
pamuk, yün alıp eattıfını 

Ziraat Kalkınma Planı 
Hazırhklan ilerliyor .. 

-- - --------
Vekaletçe hazulanın panda bilhassa baytar ıe hay
rancıhk işlerine daha çok ehımmiyet verilmektedir. 

Ztraat Vekaleti kalkmma 
programının hazırlığına de 
vam etmektedir. Bu proğ 

rama dahil bulunan baytar 
ve hayvancılık , it\erioln de 
tanzimi için çahıılmaktadır . 

Vekaletin zootekni sahaıın · 

da hazırlamakta olduiu pli· 
nlar etrafında elde ettiğimiz 
malümah bildiriyoruz: 

Atçılık sahasında mevcut 
Karacabey, Çifteler, Konya 
ve Çukurova haraları bu yıl · 

dan itibaren geniıletilecek 

nokaanları tamamlanacaktır. 
Ayrıca bu yıl içinde prk 
vlli.yetlerlnde yeniden bir 
hara vücude getirilecektir . 
Vekalete alt lnanh, Çifteler 
Uzun yayla, Çukurova, ilaca, 
ve Diyarbekir aygar depo
ları kuvvetlendirilecek ve 

bilhasa Konya ve Dlyarbe 
kir aygu depolarının kadro 
ları genııletilecaktlr Mem · 

lekette muhtaç olduğumuz 

aygır materyelinin noksanını 
kapatmak için müstakil bir 

suni tohumlama teıkilita ku· 
rulacakhr. Bu it için Anka· 
rada bir merkez laboratuva
ra teıiı edilecek ve organi
zasyonda, hara ve aygır de 
polarmda sıfat iti ile uğra 
ıan baytarların huıuıi kur 
ılarla malumatlarının arttı 

rı l maaına çalııılacakhr . Ay 
rıca huıuııi bir plaoa göre 
muhtelif mıntakalarda suni 
tohumlama aantralları açıla · 

cak ve aıım durakları bu 
aantrallara bağlanacaktır. 

Bu ıuretle memlekette 

faaliyetl, arttırılacak ve hay 
van ıu~rgllerl talcviye oluna 
caktır . 

Bu yıl Uzunyayla ve Tr · 
akyadan baıka Bahkeıir, 

Aydın, Ankara, Samsun, Çu 
kurova, Diyarbekir, Urfa Er· 
zurum, ve Kan mıntakala 

randa bu çalıtmalara ehem 
mlyet verilecektir. Sığırcıhk 
alanında buaün mevcut Jna 
oh, Karacabey Çifteler, Sul 

tanıuyu, •e 936 yılında ye 
nı kurulan Göle (Kars vili 

Jeti dahilinde lnekhanelerln· 
den batka bu yıl Tokat, Y o· 
zıat, Sivas ve Erzurumda, 

938 yılanda Aydın ve Sam 
ıunda 940 - ~4 l yıllarında 

Muı ve Diyarbektrde yeni 

yeni inekhaneler açılacaktır. 
Bu inekhaneler kabul edilen 
ırklara ait damızlak boğala 
rı fenni bir kontrol altında 

yetiıtireceklerdir. Ayrıca ba 
'Zı umumi müfettltlik mıntı

kalarında huıuıi muhaae 

belerin kurdukları boğa de · 
poları vekalet taraf mdan 

takviye olunacaktır Koyun· 
culuk alanında bi lha111a Bur 

su, Balıkesir, Çanakkale Me· 
rlouı mıntakalarmda et ve 
bayağı Merinos yünü için 
baılamıı olan çahımalara 
devam olunacak, bu mınta 
kalarda ıuni tohumlama or· 
ganlzaayonuna husuıi bir eh 
emmtyet verilecektir. Ve ki· 
let ayrıca muhtelıf mıntaka· 
larda büyük çapta tay de 
polan kurmak itini de tel · 
kik etmektedir. 

lc:umın pamuklarını taıı · 
mıf .. 

Davacı Mehmet, ıahlt ler 

den hanın ıahibi Te~fik , 

Hakkı çavuı mahalleılnden 

Mehmet oğlu hammal Rıza , 

te , arabacı Alı oğlu Mehmet, 
lbrahim oğlu Arap Mehmet, 
ıoför Ahmet ıuçlunun bu 
müdafaaaını ret ettiler. Ve 
Ahmedln pamukları çaldıiı· 

nı iddia ettiler. 
Yine ıahitlerden tek arabacı 

Ömer oğlu İbrahim de hır- \ 
sızı kaçarken yakaladığını 

ıöy l edı . \ 
Hakim netlced? çelman ı 

pamuğun ne kadar olduğu · 

nu ve fiatının da Tıcaret 
Odasından aur-ulması için 
mahkemeyi bugün ıaat ona 
bırakh ve suçlunun tevkıfı 
ne karar verdi. 

Unutulmuş 
Çehreler .. 

- .-
Hal~evi temsil kolu yeni 

~ir eser baznhyor. 
Halkevl temıll kolu yeni 

bir eserin hazarhklarına ba 
ılamııhr. Metre golaırln 

mayer tenaryoıundan M 
Gözalanın sahneye çevirdii i 
(Unutulmut Çehreler) admd 
aki dört kmmlık hf11i ve 
içtimai piyes yakmda tem -
sil edilecektir. 

Üirçok yeni ve orljmal 
ıahneleri ihttva eden bu es· 
erin zevkle seyredileceğinden 
emin bulunuyoruz 

·~-

Beraat 
Kararı aldılar 
Şapka kanununa aykırı 

hareket etttkleri görülerek 
poliı tarafından yakalanıp 

adliyeye teılim edilenlerin 
muhakemesine dün ıulh ce
za mahkemeıinde devam 
edilmJıllr. 

Hakim B ayan Makbule 
bunlardan Küpeler nahiye 
sine bağlı Dalhmandıra kö 
yünden Himmet ile , Blia · 
d•cın Derviı l er köyünden mevcut aygır ı a y ı -

aı birkaç misli f azlalaıaca k· 
tır . Bundan baıka muhtelif 
yerlerde yetiıtlrme orıani 

zaııyonu mıntaka lara yapıla

caktır: Trakya ve Uzunyay
lada bugün mevcut olan bu 

~ 

Suçlu çocu~lar yaılanm :,:1:y:;:7 ~ı;;de~u.t~r~m:~ 

I 

yetitt irme organizasyonları 

mevcut kııırak materyeiinl 
tetkık, tasnif edf'!cek ve ay· 
m mıntakalıırda ENEME fa· 

dolduracaLfar. . oğlu Mustafa , Çandır köyü 
1 nden Al i oğlu İbra him ite 

Adliye Vekaleti 18 ya 
ıandım küçük olan ıuç faille· 
rinln hapıe konmayıp yaılar 
mı dolduruncıya kadar ıe 

rbeat bırakılmalarına karar 
vermlıtır . 

diğer t1uç l u ların bu suçlarını 
varit görmemiı , b ir kısmının 
da suçlarının ilk defa olarak 
ve bir yanlıılık eseri yapıl · 

dı ğ ı neticesine vararak be 
raa tlerine karar ver mittir. 

21 ikinci Klnun 937 

Davacı 
Bir türlü davasmdın · ıaı 

geçmedi· 
İzmirler mahallesinden Lt 

Ufe adında bir kadın ayni 
mahalleden Cemile adınd• 
genç bir kadının gece vakti 
kap11ını ve pençereslnl tef 
ladıiı için ıuçlu olarak dO• 
sulh ceza mahkemeainde dt1 
ruımuına baılanmıthr. 

Hakim her iki tarafı d• 
iaticvap ettiktden sonra b•· 
rıımalarını ve komtuluk ar•· 

ımda böyle geçimıtzliği de 
vam ettlrmemelerJnf söyl,. 

mit ille de ıuçlu Latife d• 
vacı Cemilenin her zarn•" 

keodlıile alay ettiğini .
hakaretine uğradığını ılerl 
sürerek bu uzlatmıya Dla 
vaf ak at etmemlf, mahkl 

menin d e v a m et111• 
sini ve davacı aleyhinde b• 

yolda bir hakaret davuı ol 
duğunu da ıöylemlttlr. 

Hi.ktm Bayan Makbul• 
iki davanın blrleıtıriler•~ 
devam edilmesi için duruf 
mayı baıka bir güne bırak 
mıttır. 

lzmir 
Panıyiri buy il 2 O ağUI' 

tosta açılacak. 
Her ıene ağulloata açıl•' 

Auıuluaal İzmir Fuarının b' 
sene 20 ağustosta 8Çılıp JO 
eylü lde kapanmasına kar• 

verildiği Türkofiıden ıehtt' 
mlz t icaret ve sanayi od•' 
ına bildirilmiıtir . 

idman 
Yurdunun 

Senelik kongresi a~şıt 
Halkevinde yapıl~ı 

İdmanyurdu senelik uoı"' 
mi toplant11ını akıam H•I 
kevinde yapmııtar. 

Kongre Feyzi Sözenert' 
baıkanlığında toplnnmııtır· 

Hütün Yurtluların ha#ıf 
bulunduğu toplanb 20 (J,I 

22 ye kadar devam ettttM 
ve çek alakalı olmuıtur ı<ol 
grede kulubün bir ıenel~ 
f aallyet raporu okunoıdt 
helllplar tetkik edllnıttttr 
Bilhaua yapılan dilekl,ı 
üzerinde ehemmiyetle dur"

1 

muıtur. 

Bundan sonra idare hef' 
ti seçimine geçtlmittir. N11 

riyal müdürümüz dit do~ 
loru Fuat Bil'al baıkanhl' 
mütekait binbafı A l~ 5•1' 
E c e ikinci baıkanhf' 
müfettitliic Faık Ocak, .,,
mi kaptanhğa Eroin GD•'' 
ıel , katipliğe Salih••~ 
Eren, veznedarlığa Muıt'.., 
Kekltk , muhasiplığe lh,.. 
Boğuşkan , idare memurlıJ~ 
na da Emin intihap el' 

mitlerdir . 
1 

Yurdun yen i ıdare ht~ 
tine muvaffakıyetler dtlc 



T0RKDILI SAYFA: 3 

HATAY BASLIBASINA MEVCUDİYETTİR 
Sancağın ordusu yoktur. cektir. 

7 Türk Fransız Mu· 

ahedeııi akdolunacaktır. Bu 
muahede Türkiye ve Fransa 

olan bir maddeyi ihtiva 
eyltyecektir . 

- Ümitlerin Ölümü -

(Baıtarafı birinci sayfada) 
meıeleıl mazbata muharriri 
olan lıveç Hariciye Nnzırı 

raporunu okumuıtur . Bundan 
ıoora Hriclye Vekilimiz Rü
ıtü Araa bu rapor muhte 
vlyatıoı kabul ettiğini ııöy-

liyerek kendiııine büyük ya
rdımları dokunmuş olan .San 
dler ve lngilız 1 lariclye Nazı 
rına teıekkür etmişlır Mn 
takiben ııra ile Fransa İn
giltere ve Soyyet Hariciye 
Nazırları birer nutuk söyle · 
miolerdir. Konııey Sandlerin 
raporunu kabul etmıştir . Bu
na nazaran milli davamız 

olan Sancak meııelesi ıaya · 

Hiçbir mecburiyet , aııkeri 
hizmet ihdas olunamaz . 

Orada h içbir a ı:;keri tahki 
mat yapılamaz. Y nl nız mev · 

cudu ıukadar kişiyi lBu ra 
kam henüz tayin edilme · 

Sancağın tamamiyeti mül· 
ktyeılnl ne ıekil lerde lemin 

ettiklerine matuf ahkamı 

tesblt edecektir. 

9 - lıtatü veya ana , ya
ıa .. Konsey bu huıuıta ka 

rar verir vermez meriyete 
gireceklerdir. 

10 - Konseyin karar ve 

tavsiyeleri sü üsanı ekıeriyet
le ittihaz edilecektir. 

925 Y ıhnın ilk baharında 
evlendiler ve 926 yıhnın ilk 
baharında aık, ıevgi temel· 
lerl üzerine kurulan yuva 
larana mini mini, tombul, 
bir misafir ıeldl adını Ümit 
koydular. Tufanla, hayal 
üç yaıındanberl birbirlerini 
çılgınca ıeven bu iki kom · 
fU çocuğu evlendikleri za· 
man dünyada onlardan da· 
ha çok meıut olanlarına ol 
duğuna inanmak istemiyor -
lardı. Hele bir yıl sevginin 
ıhk heycanlarile geçen bir 
yıl ıonra aelen mini mini 
aık meyvasıoı kucakladık 

ları dakikada duydukları ııe . 

vinç ve saadeti ö 'çmek im 
kansızdı. 

Her gün kafa11nda eıi ve 
ümidi it odasında çahıan 
Tufanm akıam eve döndü· 
iü zaman ilk karıuıın çıkan 
eılotn kucağındaki ümidinin 
güler yilzilnü gör.düğü da 
kikada bütnn yorgunlukları 
gider ve o gün yeni evlen· 

rniı aençler heyecanla on 
ları kucaklıyarak bütün yo 
rguoluklarını giderirdi 

Bir gün ödevini namus bı 

\en Tufanın büyükleri Tu 
fanda gördükleri baıarılar 
dan dolayı maaıını arllıra 
rak Ao~.araya gideceğini 
enıretttklerl zaman bütün 
evdekilerin yüzü gülüyor. 
Kalpleri Türklyenin kabe
ılnde uluıun kalbi olan ve 
bütün dünyada eıi bulunma 
Yan insanların yaıadığı 

bir yere gitmenin verdığı 
heyecana ıtmdiden duyuyor 
l•rdı . 

Bir Bahar sabahı, Haydar 

Paıadan tirene bindiler Ve 
bir takım yeni yeni heyca 
nlarla Ankaraya indikleri 
J:arnan Cebecide oturan bir 
tanıdıjın evine gitti! er. 

lılerl cebeci)'e yakın bir 
Yerde olduiu için onlarda 
Cebt!cide Hatıpçayı kenarın· 
da kırmızı boyalı küçük bır 
Bülbül kafeıılni andıran gü· 
Zel bir eve taıındılar. 

Ankarada ılk yıl, neıe Ye 
•aadet içinde geçti ikinci 
Yıl bilakiıı meıum bir acı 
· ı ' e onları çok derin hir su 
rette Yaraladı Ümitleri haıı 
talandı ve öldü Bu bekle 
nllrneyen ölümün ac111 tam 
bir Yıl sürdü. Aradan aylar 
aeçu, Yine bir yaz ıabahı 
Pençereden ıüzülen güneı 
'l•lile beraber ablasınm ye 
rını doldurmak için bağıra · 
rak küçük bir bebek yolcu 
Reldi. 

Ölen Ümidin acıııını un 
Utmak için yeni doğanın 
adını da ümit koydular ve 
böylelikle boıalan ümidin 
Yerini gelen Ümit le doldur
dular Yıne aylar geçdt 
Ümitleri glttıkce olgunlaıta 
\'e güzelleıtl. Günler tıpkı 
bir sinema ıeridi gibi geç· 

lllele baıladı. Gündüz ııı · 
h, ııece eıile baş baıa ka 
lan Tufan hayatın bütün 
dedi kodularından cemiyeti 
kemiren fenalıkların hepsin
den u2ak ynıayorduM 

Salih Vecdi Bora 
Bir akıam grubun ufku 

kı:ııllaıtırdı~ı ve taze bir 
kız yüzüne döndürdüğü bir 
akıam üzeri iş odasında 
çalııırken acele evt> çağırdi· 
lar Birden acı ihtimalleri •e 
evde haıta kar11ını düıüne 

rek ııokağa fırladı ve koıa 
rak, merdivenleri üçer üçer 

nı memnuniyet veriei bir 
tekilde netlcelenmlıtır. 

mittir.) mahal i polis kuv 
vetlerf ol acaktır. Ve işbu 

polis kuvvetine lazım olan 
silahtan gayri hiç bir esliha 

San ,;ağa sokulamaz. Ve ora· 
da bulundurulamaz. 

Teknik huııusat bilahara 
bu anlaıma ile tayin edıle 

8 - Sancak !statüsü; Is 
kenderun limanında; 1 ürki · 

ye bu limanı tranıit ihtiyacı 
için en geni§ mikyaııta kullan 

masına müııaade etmek mak
sadile kendiıine tanılacak hu 
kuk ve menafii tasrih edecek 

Zaferimiz Karşısında 

Araplar Galeyan 

Tarafe)•nln reyleri bu ekıe· 
riyet hesabına dahil delil· 
dtr. 

lıbu metin Türkiye ve 
Fransa delegelerinin taavib· 
ine iktiran etmlıUr. 

Petrolun 
1 arihi: 
Fölktıer Beobahter gaze· 

atlıyarak yatak odasına gi· 

rlnce kollart sıvalı bir ka· 
danla beyazlar geyinmit ka. 
rnının ayak ucunda çaltı· 
tıklarım ve karyolada tnıl 

Ankara, 28 (Telefonla sa 
baha karıı) - Sancak iti· 

lafnameıine dair olan metin 
konseyin ve Türk - Fransız 
delegelerinin tasvibine ikti 
ran etmiıtir. Metnin es 
as hatlarını bildıriyorum: 

İçinde Bulunuyor .. 
1 teıinde, direktör J Verlin 

deyen hayalinin tıesioi du· 
yunca çılgın gibi üzerine 
atıldı. Fakat çok mühim bir 
ameliyatla meıgul olan Do· 
klor onun ıu dakikada içe 
rde bulunmaımın amelıyatı 

güçleotlreceğl için hemen 
dııan çıkaralmasını emretti. 
Tufanı çıkardılar ve baygın 
bir hftlde uzak bir odaya 
yatırdılar . 

Tufan dünyayı hep müıı· 
bet tarafından sören bu b~t · 

baht koca bır gün sonra 
gözlerini açtığı zaoıan ka· 
rııımın doğururken tehtt ol 
duğunu ve fakat ona mini 
minı bir yavru bıraktığını 

duyunca tekrar bayıldı. Hir 
hafta yataktan kalkamadı 

O yatarken eıini Ümıdinln 
yanına gömdüler IJoktorlar 
her akıam eıinin mezarı 

baıında saatlerce ağlayan 
k8ra bahtlı kocayı kurtar· 
mak için onun memuriyeti· 
nin Elazıze tahvilini yaptır 
mıılardı. Tufan yine bir sa 
bah bütün Ankara uyurken 
otomobılle Çankırmın etek 
!erine yaslandığı llıazın bu. 
lutlarla opuıen dudakları 
araamda göz yaıı dökerek 
ve dclralan ciğerlerine Kas 
tamonunun çam kokularını 

sindirerek on günde Elazlze 

gidebıldi. 

Tufan Ankaradan ecelin 
en çok ııevdtklerini elınden 

aldığı bu ıanh ve tarıhı ıe · 
htrden uzaklaımakla ecelin 
elinden kendınl ve ııevdik 
lerlni kurtardığını zannedi 
yordu Fakat ne yazıkki El
azıze vardığının ilk yılı 
son ümidini ve ıkincl yıhda 
karıaına biricik hatırası olan 
mini mini hayalınin de dü 
nyaya gözlerini kapadığını 
görünce iman yüreğinin da· 
yanamıyacağı bu acıların 
tesirile muhakemesınl kay 
herek ümitsiz, hayalsiz ya 
ıamanın manasızlıkları ara· 

ıı •na katılmak için , ısııız ve 
ıııksız küçük bir adanın ko· 
ynuna çekılmek ve orada 
çıle doldurmak için t.1aziz 

l - Sancak kendi baıt· 
na bir mevcudiyettir. Dahi 
li tılerinde tam bir iatikla · 
le ıa hiptlr. 

2 - Sancakta Türk llııa 

nı resmi bir liıandır. 
3 - Bu devletin hakimi 

yetine ve istiklaline herhan· 
gl bir suretle halel lraıı ede 
bilecek mahiyette Suriye 
devleti tarafından muallak 

beynelmilel hiç bir itilaf ve 
keza aynı lesirJerl haiz hiç 
bir beynelmilel karar; Cemi · 
yeti Akvamın mukadrln ve 
muvafakati olmakıızın San· 
cakta tatbik edilemez. 

4 - Hususi ajanlığı; Su
rtyenin ıalahlyt"tine bıralolmıı 
itler için her iki tarafın le· 
rai makamları araıındaki 

lüzumlu irtibatı temin ede 
ceklerdır. ı 

Bu ayni itler için Sancak 
ve Suriye teırii mecliılerı bir 
parlamenlo'ar araaı irtibatı 

tesis ve bunun ıeraitlnl ta 
yin etmek ihtiyarını haiz 
olacaklar dır 

5 - Sancağın istatü ve 
ana yasasına riayet 

temine matuf aıağıdakl 1111· 
rtlar dahilinde icra edilen 

Cemiyeti 
kentrolu: 

Akvam konsey 

A - Fran•ız tabiiyetinde 
olmak üzere Cemiyeti Ak 
vam konseyi tarafından ta 
yin edilecek bir delegenin 
mahallinde 'bulunması. 

B latatü veya ana ya 
sa ahkamına muhalif lcRrai 
veya tepii bir kararı dele
genin azami dört ay müddet 

l 

le talik etmek salahıveti 

ya r dır . Bu takdirde 
delege derhal meseleyi bu 1 

husuııta nihayi kararı vere 
cek olan Akvam Cemiyeti 
konıeyıne arza mecburdur . 

Türk Konsoloshanesi P o l i s 
Kordonu Altına Alındı. Tale

be Teşvik Ediliyor .. 
Ankara, ~8 (Gece yarısı 

huııusi muhabirimizden ) 
Sancak meselesinin milli tezi . 
mlze uygun bir ıekilde hal

ledilmtı bulunmaııı ve Kon 
ıeyln taıtiğinden geçmesi 

Halep ve Şam Araplara ara
sıntla derin akiııler bırakmış· 
tır. 

Şam ve Halep Arapları 
Türklyenln khzandığı bu 
z.af .-rden dolayı galeyan iç 
inde bulunmaktadırlar . 

Araplar sokaklarda teza· 

hüral yepm ı. kta mektep ta· 
lebelerini nümayiıc te~vık 

etmektedırler 1 OOU kadar 
talebe toplanarak sokakları 

dolaımış, dükkanları kapat
mışlar ve anlaıma kararı 
aleyhinde nümayiıler yap
mıılardır 

Bu esnada bütün konıo· 

losları da gezmiılerdir.Nıhıt 
yet Türk Konsoloıhaneıi Ö· 

nünde ileri hareketlerde bu 
lunmak iııtemiıleraede t. on· 
soloshanemiz her hangi bir 
uygunsuz harekete maruz 
kalacağı düıünceslle polis 
kordonu altına alınmııtır. 

Esasların Ha
zırlanması cok • 

Çetin oldu. 
( Baıtarafı Birinci Sayfada ) 
fakat ne Türk heyeti, ne de 
Fransız heyetı fedakarl ık 

göııtermemekte israr etmiş 
lerdir 

Saatler geçtiğı halde bir 

uzlaşma yolu bulunulamama 
sından Cenevre mehafil bü 

tün konuşn alarm neticeııiz 

kıılacağından ciddiyetle lcork 
mft ıla beşlamıılardır . 

Cenevreki 
Zafer 
(Baıtarafı 1 inci Sayfada) 
Bunırn ılzeri11de ciddiyet ue 
kallyetle durmağa mec· 
bura:.." 

Atatürk bu ııözlerile, Türk 
milletinin milli davasına ver · 
diğl ehemmiyeti en yükıek 

1 
tekilde ifaddendirmtılerdır. 

Uluıı her ıeyde ve her da 
vada olduğu gibi Büyük Kur· 

İ tarıcının ardında onun ~m-
rlne, onun lıaretine amade 
"hakiki sahıbi Ôz Türk o
lan" Sancağın mukadderatı· 
na dair müzakereleri he · 
yecanla fakat sabır ve sü 
künetle takip etti. 

Cenevrede; Türk diplomat· 
ları Türk efkar umumiyeııi . 

nln duygularını en açık ıe· 
kilde anlattılar . 

TOrk siyııııetinio tek cep· 
heli ve göründüğü gibi ol· 
duğunu yalnız Fransaya de 
ğll bütün dünyaya bir daha 
fiilen gösterdiler. 

Dost Fransanın geçde ol. 
sa hakkımızı teslim edifi 
mevcut dostluk bağlarını 

ıüphe yok ki hem birkat 
daha takvıye etmif, hem de 
iki hükumet arasında bu 
münasebetle daha büyük 
bir yakın lık teessüıı etmiotlr . 

1 ürk Halayın kavuotuğu 

istiklal karşısında her Türk 
kredi, büyük kurtarıcınmın 
adını bugün sevinçli göz 
yaşları arasında bir daha 
tekrarlıyacaktır . 

Atatürke ve onun her 
davadan muzaffer çıkan 

hükumetine bin minnet ve 
şükran . 

Cevdet Demiray 

lmzasiyle çıkan bir batyaz· 
ıda Almanyanın ham mad· 

de planı ve motorlaıma it· 
lerl tahlil edilmektedir. Dl · 

rektör Verlin bu yaz11ında 

diyor ki: ı 

iktidar mevkiine .geçme-
den evel, daha doğrusu ge· 

çen dört yıl zarfında Fürer, 
molorlaıtmlmıı nakil vaaı . 

talarına karıı büyiik bir al· 
aka göstermlttir. Rayhı hü-

kumetinin gentı ölçüde al· 
dığı tedbirler, eıstz bir tek· 

amülün alametleri oluyordu. 
Almanyanın ekonomik ter

akkisi için mutlak bir ehe
mmiyeti haiz olması dolayı· 

siyle, motorlaımaya dört yı . 

llık planda dcı büyük bir 

yer ayrılmııtır . Motorlaıma 

itinin en belli baılı vazife· 

lerlnden biri. Alman moto· 
rlu nakliye vasıtaları itine 

yerli yapı ve iıletme malze· 
meılnin temini teıkil etme· 
ktedir. 

Bu sahada icap eden ted· 
birler çoktanberl alınmıı ol. 

up 1 dört yıllık plan, bu ba· 
ılanmış olan itleri bir araya 

toplayarak, hızlaıtıHcak ve 
neticelendirecek tir . 

YıHardanberi, tabii ben 
zinden çok kudretli olan, 
sentetik benzin yahut, yerli 
benzin, Alman benzol ve ia 
plrtoıu ile kanıık karbura 
kullanıyoruz. 

Almanyanın 1935 yılında 
harcadığı 2 milyon ton be· 
nzinin 925,000 tonu, yani 
yüzde 45 l yeril benzindir. 
Bu nfsbet aydan aya çoğal
maktadır ki, on bet ay z.a. 
rfında bütün benzin fhtlya · 
camızı memleket içinde temin 
etmio olacağız. 

Dizel motorunun gayet 
idareli oluıu ıon yıllarda 

gittikçe daha ziyade ehem· 
miyet kazanmaktadır. 

SONU VAR -den bır gece yarısı 

laıtı. 

uzak 
C - Türk-Fransız hü 

kumetleri Konıeyin ittihaz 
edeceği kararlara riayeti le 
min etmek için Cemiyet 
Konseyinin kendilerine yapa · 
cağı tavsiyelerin muktezar;ı
nı ıfa etmeğe amade olduk

Edenin tavasutları da hiç 
brr netice vermemiıtır. 

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

·-C. H. P. 
--~ -

Kamutay grubnnda Hatay 
meselesini gö üştü 

Ankara, 28 (A.A ) 
Cumhuriyet Hatk partisi 
Kamutay gurubu dün topla· 
nmıştır Dııbakan Vekili Sa . 
raç oğlu Şükrü Sancak meı · 

elesinin son safhaları hakk 
ında izahat vermittir. 

larını beyan eder er. 
Konseyin lcararlarına na 

zaran iki hükumet müştere· 
keo hareket etmek vaziye 
tinde kaldıkları taktirde, bu 
iki hükümPl evelemirde bu 

Bu esnada Cenevre ile 
Paris arasında oıütemadi 

telefon muhabereleri devam 
elmlttir. 

Hır iki ta raf murahhasları ko
nuşm ıuı terk ediyor 
Şiddetli münakaıalar ve 

iki tarafm ısrarı sonunda 
konuşmatar inkitaa uğra 

hareketin şeraitini istişare mııtır. 

edeceklerdir. Asabiyet içerıainde salon· 
Gayri aııkeıilik hususunda dan çıkan murahaslar tekrar 

Konseyin aalahiyetile bilaha· toplanma için hiç bir karar 
r.- tayin edilecektir. ı vermedikleri eibi evzağ ve 

hareketlerıle de artık konuş 
ma ve anlaıma imkanı kal 
madığıoı göstermiılerdir. 

Bu fnkitağ havaııı Cenev
re mehafilinde derin ve hey. 
canlı akisler bırakmıştır. Bu 
ıııkıcı hava iki buçuk saat 
sürmüıtür . 

Nihayet dost devletlerin 
tavassutu ile saat 17 ile 18 
aratıında yeni bir toplantl 
yapılması mümkün olabil 
miş, uzun konuşmalardan 

ııonra di l meııclesi de halle 
dilmittir. Hal şekli şudur: 

5Rncaktıı reımi dil Türk 

çedır . 

Höylece tam bir itilaf 
e lde edildiği haberi üzerin(! 
Cenevre geniı bir nefeı al· 
mıotır. 

Türkiyenin Hatay zaferi 
Yurdun her yanında olduğu 
gibi Cenevrede de büyük 
bi f memnuniyetle karıılan
mıştır. 

Atatürk Türkiyesi kazan· 
dığı bu yeni ve büyük zaferle 
bütün dünyaya kudret ve 

kuvvetini birdaha göatermtı 
bulunuyor. 

Uluıu candan kutlulftrı7, 



Bah~asir icra 
Memurluğundan: 

f:lakkı lsmnile borçlu Din 
keller mahallesinden Halil 
Efe oğlu Mehmedin vere-
sesi karısı Feride ve kızı 
Fatma ve oğlu Cemalettinin 
boçlarının temini için haciz 
edilmit olan akııaray ve nam 
dığer terazi baıı mevkiinde 
vaki gün doğusu Fevzi oğlu 
Hüseyin veresesinden oğlu 
Ramazan batısı yol koyrazı 
Yörük oğlu fsmail ve Ku 
laksız oğlu kahveci Kerim 
ve kahvesi Abdullah bağla · 

ranı ayıran yol ve kıblesi 

Aba oğlu Mustafa karısı 
Fatma ve Zarbalı kızları 
Hıı vva ve Semiha baalarile 
çevrili ve halen yeni ekil 
mıll ve içinde yirmi kadar 
yemio verir ağaç mevcut ve 
3 dönüm 89 sıradan ibaret 
olan bu bağın 7 Hi11eden 
iki hissesi açık artırma ile 
aahlacaktır. Artırma 1 3 937 

tarihine tesadüf eden pazar
tesi günü saat 16 da başlı 

yacağmdan almak istiyenle
rin l-ıağ hissesinin muham 
men kıymeti olan 1430 ku 
ruşun yüzde, 7 ,5 nisbetinde 
pey akçaılle Balıkesir icra 

dairesine gelmeleri ~e 
gün konulan pey gayrlme 
kulun muhammen kıy -

nin yüzde 75 ıini_}>O(ma ı 
ğı taktirde en son artır&nın 
taahhüdü baki kalmak §ar 
tile artırma 15 gün daha 
geri bırakılacağı yani 15 3 
937 Tarıhine tesadüf eden 
pazartesi günü 11at 16 da 
lıAflıyacağı ve o gün en 
çok artırana kati ihale ya 
pılacağı ve bu babda yazı 

lan ıartname icra dairesin · 
de açık bulunmakta olup 
görmek iıtiyenleı in icra 
dairesine gelıneleri ve ipo 
tek ıi alacaklılarla diğer ala
caklılarm gayrimenkul üze
rindeki hakları husuıile 
f alz ve matıarıfla dair olan 
iddıalarını evrakı müsbitesi 
le birlikte yirmi gün içinde 
kra dairesine lJildirmedikle 
ri taktirde hakları tapu ıi 
cilile ııabit olmadıkca satıı 
bedelinin paylaımaımdan 
hariç kalacakları ve artırma 
dan doğma rüsumu dellali 
yenin müıterıye ait olacağı 
ve gelmeyenlerin vaz geç
miı .ayılacakları ilan olunur. 

-=cc=w,.._,_ 

Gemiler için mü~im kesif 
Deniz nakliyata ıln,i araı 

tırmalar enstitüsü 11sli ve 
karanlık havalarda gemile 
rin yollarını taıırtmalarana 
mani olabılecek bir huıuıi 
makine vücuda getirmiştir. 

Bu makine, yakınlarda bu . 
lunan herhangi Lir chimd~n 
intııar eden elektro maga· 
tik dalgaların zaptedılmesi 
prensibine dayanmaktadır. 
Gemi, bu suretle sis ıçinde 
yoluna devam ederken, bir 
gemiye, bir kayaya veyahut 
ıudan yükselen her hangi bir 
maniaya yaklaıına, bu ma 
kine har~kete gelmekte ve 
gemiye yolunu değiıUrmeıl 

lüzumunu bildirmektedir. 

Gürcistanda ~itap, gazete. 
~ütüphane 

Bugün Sovyet Gürcüatan · 
da günlük umumi tirajlara 
627 btn ııüıha tutan 43 ga 
zete intııar etmektedir. Bu 
aazcteler Gürcüce, Rusca, 
Ermenice, Türkmence, ak-

Bahkesir icra 
Memurluğundan: 

Zahireci Musaya borçlu 
Şamh nahiyesinin Armutalan 
köyünden hacı Şaban oğlu 

llüseyinin borcunun temini 
için haciz edilmiş olan mez
kur köy hududu dahilind ve 
on beş dakika mesafede Ge 
dikli mevkiinde vaki KÜn 
doğu u yol poyrazı mezar -
lık gün batısı Hüseyin ağa 
tarluı kıbleııi Mehmet ağa 
değirmeni ile mahdud ve 
161 Zürra arsa üzerinde bi 
na edilmiş ve üıt katta 3 

oda ve bir kuyu ve pençe 
re ve alt katta bir oda ve 
hayvan bağlamağa fmahsuıı 
bir mahıtl ve un yapan 
bir çift taş ve aŞ§ağı 

katta bulunduğu ve bu 
değirmen tapu hudut dahi -
linde 7 dönüm miktarında 

ve içinde 3 metreden 7 met
reye kadar irtifaı bulunan 
ve ·8 1 O senelik ve 1 O san
timden 15 santime kadar 
mefe ağaçla11 ve 50 kadar 
dut ve kavak ağaçları mev
cut koruluk ve değirmen bir 
taşla yaz günleri gayri fenni 
bir havuzla ve kış mevsi· 
minde 4 - 5 ay kadar ha· 
vuzsuz döndüğü anlaşılar. 
ağaçlıuile beraber değırmen 

, açık arttırmıya çıkarılmış 

ı olduğundan talip olanların 
birinci arthrma olan 1-3 937 
tarihine tesadüf edt:n pnzar
teıi günü ııaat Jo dan ıtibtt-

ren icra salonunda hazır 
bulunmaları ve arttırmaya 

i~tırak edeceklerin değırmen 
ve arazı ve ağaçların mu 

hammen kıymeti olan 350 
liranın yüzde yedi buçuk 
niıbetınde pey akçasının 

peşinen vermeleri ve artır 
ma şartnameıi ilan tarıhin 
den itıbaren herkes tarafın 
dan .görebilmek üzere açık 
bulunduğu ve tayin edilen 
işbu günde artırma bedeli 
gayrimenkul muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş be 
tini bulmadığı taktirde en 
son arhranın taahhüdü baki 
kalmak şartlle artırma 15 
gün daha temdit edileceği 

yani 15 3 937 tarihine tesa-
düf eden pazartesi günü 
gaat 16 da yapılacağı bu 
borç 2280 numaralı kanuua 
temas etmek itibarile o 
gün konulan pey yine 
muhammen kıymetin yüz 
de yetmiş beşini bulmadığı 

taktirde borç beş seneye 
tecile tabi tutulacağı gibi 
artıranlar taahhüt lerınden 
kurtutacağı ve ipotek sahi · 
bi alacaklılarla dığer alaka
darların gayri menkul üze 
rinde haklara · hususile faiz 
ve muarıfa dahil olan iddi 
alarınıu evrakı müıbıteleri

le birlikte 20 gün içınde 

icra daireıine bıldlrmeleri 
aksi halde h11kları tapu si
ciltle sabıt olmadıkca satış 

bedelinin paylaomasındon 

hariç kalacakları ve artu
ma günü hazır bulunmaya 
nların müııtenkif ad edile
cekleri ilan olunur. 

bazca, osetlnce, ve Yun1rnca 
neşriyat yepmaktadırlar 

Gürcüstan Sovyet 8oııya 

list Cumhuriyet dahılınde 
şehir, kaıaba ve köylerde 
mevcut kütüphanelerin ade 
di 3200 dür ve bu kütüp -
hanerdeki kitap adedi ise 
5 milyonu geçmektedir. Ya
lmz Tifliıı kütüphancAinde 1 
milyona yakın kitap vard1r. 

Ban~nma icra Memurluğundan: "1111111111111111111111111111111111111111111 -... istanbulda Sirkecide k :> 

misyoncu Haııan Tahııine bin 
lira borçlu Bandırmada Bent 
başı mo.hallesinde Salim oğ· 
lu Recep Nazminin ipotekli 
mahallde kaın sağı Balçıklı 

Sefer ve solu Kuş İsmail ve 
arknsı mukaddem Muhar
rem ve şimdi borçlu Nazmi 
hanesi ve Mustafa ve Recep 
vereıesi ve Osman ça vuı ve 
Veli ve önü yol ile mahdut 
altında bir ahur bir kiler 
ve üstünde bir oda bir so 
fa bir bacalı ufak mutbah 
ve sokağa açılır bir kapu ve 
toprak döşemeli ve tahta ta 
vanlı bir oda ve ayrıca cüm

le kapuıu yamnda bir mut · 
bah ve bina ve bahçenin 
460 arşın mikdarında tapu 
kaydında gösterilmiş isede 
binanın arka kısmındaki tah· 
minen yirmi dört metro mu 
rabbaı bir yeri bu bahçeden 
tdrik edilerek mahalleden 
berber Muharrem gayri res· 
mt satılarak anın tara 
fından tahta perde ile 
ayrılarak bir oda ve önüne 
bir mikdar bahçe ayrıldığı 
görülmüş ve borçlu Nazmi 
bu yeri ipotekten evvel ga 
yri resmi ~ekilde sattığını 

ve ipotek alacaklaın da ipo
tekten wnra satıldığım id 
dia etmekle bu cihet mu -
muhakemeten hal edilmek 
ve gatın alana dava hakkı 
veri mek şartıle hane ve 
bahçcnın tamanunm satılma 
sına karar verilmiş ve ha · 
nenin tumamına altıyü~ li 
fi\ kıymet takdır edılmişdir. 

l - ipotek sahıbi ala · 
caklılarla diğer aliıkadarla 

rla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin 
i§bu gayri menkul üzerinde 
ki hakları ve hususi faiz 
ve ma rafa daır olan iddiaları 
nı evrakı müııbitelerile yirmi 
gün içınde icraya bildırme· 

lori ve hakları tapu s·cil ile 
sabit olmadıkça satış bede 
linin paylaşmasından hariç 
bırakılacaktır 

2 ilk arttırma 25·2 937 
per§embe günü saat onbe§· 
le Bandırma icra Memurlu
ğu odasında yapılacak ve 
arttırma bedeli muhammen 

kıymetin yüzde yetmiş be 
şini bulmadığı takdirde en 
son arthranın taahhüdü ba
ki kalmak şartiyle arttırma 

15 gün daha temdit edile· 
rek 12 - 3 - 937 cuma günü 
saat onbeşte yapılacak ve 
arttırma 2280 No. h kanun 
mucibince muhammen kıy 

melin yüzde yetmiş beşini 

bulmadığı takdirde ihale ya 
pılamı) acak ve salıll geri bı
rakılarak kanun ahkamı 

dairesinde borç tt:cile uğrı 
yacaktır. 

3 - Arttırma şartname

sini ilan tarihinden itibaren 
herkesin görebilmesi için 
icrada açık bulundurulmak-
tadır 

A KARA --------E Avukat Ekrem ARGUN Ve --E Şeriki Ziya SIDAL ---: Tanınmış değerli avukatlardan .. 
: dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı -: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz -E ve Devlet Şurasında murafaa kabul 
: ederler. --------------

f-IDRES 

ANKARA Sanayi cad
desi ALİ RIZA Apart
menı N U M A R A : 3 

--... -----------------------... -:: :: ----.. ---:: --:: 
= 4 - Arttırmaya iştirak 

edecek alıcı muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk 
nbbetinde pey para11m ve-

- -1111111111111111111111111111111111111111111~ 
ya Milli Bank teminat mek 
tubunu getirecektir. Daha 
fazla malumat almak isti · 
yenlerin İcraya müracaotlnrı 
ilan olunur. 

'#.~~~~~~ ~~~~· 

......................... 
• • ~ • 1 • 

• • • • • 
DOKTOR ~ Satış Sürümünü Arttumaktu. 

i J? .A li .\ 'I' 1 • • • • • • • • • • 

EKREM 
N A f i l BAYSAN 

: IJ/lıwwm tfrri. saç. 
• • llrnak lıaslalıkhmlc 

511 Satışta B"ri ci Şart: 1 
• 
: lıcr şc/\il /ircnyi. beis ı -
: ııklu[Jıı ııc y111mışak 
• 
: kurlw llasltJlllil ırım lıl 
: rar yolu ,,darlıklaru11, • • ademi lldlc1a11 en surı 

w;ul/r.rle ft>dam eda 

.. 
! i 

Hasta !arını hüklımet : \t 

"REKLAM,, DIR. 
Satacağınız Mal nızt 

Herhalde Reklam Ediniz. 
~ 
~ caddetıınde nuınara 56 : it. . ~ 

da hergün saat on beş : il. \ ' .--. ) l I 
• ten sonra kabuleder : 1 ~ t ltt:k_lctml~rınızı 1 

.... Dili) nt• ~ eı:iniz·ı 
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T0RKDİLİ it. 
Pazartesinden ba§ka her 1 
gün çıkar Siyasal ga7.ete.. ı ~. 

Y allığı: 800 Kuruş g_ 
Altı Aylığı:400 fit 
Sayısı: 3 ,, it 

Günü geçmıf snyılar 25 1 
kuruştur. 

TURKDILI I 
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Ballk<..:~11 in Biricik UdLelesidir 
Her Yerde 

ADRES: ~ 
BALIKESİR TÜRKUİLİ ~~.~'6r-uı.ws 
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Okunur. ı 
~~~~~~t'J;P.1.1 

Bandırma Belediye E k. h. C H p 
Ri asetinden: 5 ışe ır · · _ · 

Sondu mnd• yeni •po• ~h.sındoki mec.amn 15(1 mel · Baş k a n h gı n dan: 
relik kısmın 4567 lirn 5U kuruş keşif bedelle inşaatı ya· 

pılacaktır 
Buna nıt mali ve fenni şartname ve proje 

bedelle belediye muhasebesinden verilecektir. 
İhale açık eksiltme usuli ile yapılacaMtır. 

Açık eksiltme 2 2-937 salı giinü saat 15 de 
encümeninde yapılftcaktır. 

l3 kuruş 

Belediye 

Eksıltmeye itllrak edecekler 2 490 sn yılı kanunun 3 ün 

Eskişehir Cumlıurıyet Halk Partisine nıt olup 6 Şubat 
937 Cumartesi günü satıla~ak olan ~akarya matbauınd• 

nıevcut tabı rnakinelerile hurufat ve sair matbaa levazı 

malının miktar ve cins1erini gösterır listenin bir ıuretı aşıı· 
ğıya çıkarılmıştır . Matb'"'Ya mütt hhassıslar tarafındal'l 

J7UU lira kıymet taktır edilmış olup bedeli bir buçuk ıe 
nede ve üç nıüsnvi tnksitle ödenecek, yalnız birinci taksit 
bedeli peşındir . l'nlıplerlp E~kişPhir Cumhuriyet Halk Par· 
tiıi llyön Kurul ba kanlığına müracaatları cü maddesi mucibiı ce i tenilen vesikaları ıbnız etmcğc 

mecburdurlar 

Eksıltıneğe iştirak edebilmek için 342 lira 56 l<uruş 

muvakkat teminatı Bcledly.e veznesine yatıracaklardır 

Keyfiyet iıtckli olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

9 1 4 

Pazarköy Nahiyesin
de Deve Güreşleri: 

2 2 937 ~alı glinü P.ıznr köy nahiye merkezind ok 
ulun falıır çocukları menfaatine deve gür~şl tertip edil 
mittir. 

Başa 30 Lira 

Başaltına " 
:tO 

" 
Ayak 

" 
ıo 

" 

" " 
5 

" 

Eşya Ve Levazımatın Cinsi 
Keskı, pedal tabı makinesi, dikiş makinesı (eskisı), dı) 

ki§ makineıi (yenisi), A merıkan pednl, iki adet elektrilı 
motörü tesıı;atı, keaki, küçük el pedalı, büyük el pedah 

zımba makinesi, 57X82 tabı makinesi, el keskiıi, 6 ka•11 

hurde hurufat, 25 adet hurufat knsnııı, 25 kasa da muh" 
telif tipte hurufat, çizgi, anterlin. garnitür, 15 adet taht' 
ve demir kale. 1 büyük knlc, nlsı}on bisiklet, fotogrsf 
makinesi IO X IS, 3 adet makin numerotörü, 1 el nuntt' 
rotörü, knnatlı masa muhtelif ldlşt:ler, 16 hurufat krıııa•• 

ivesi ve Bonnzrmını: Ralıl,rsir snylavı H KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BiL' AL 

Basım Yeri İl Bruıın evi 


