
• -· ı ' /slanbul, 28 (Hususi) Devit•/ JJe. miryollun 
iş 1elme idart•si, lskc11der1111da bir aanlalik lesi.~ 

t'lmlştlr llıwdun sunm Mersi nt• 11!} rı!J<lfl J'ıirk ı ıa 

p!ırla rı l-ikenderuırn da "!İrl!Ja crıklır. lskendcruna 
ilk Jef,eri Aksıı vapuru yapacak/iT. 
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Hatay Ve Bütün Yurt Sevinç içinde Çalkanıyor .. 
Fransız gazeteleri muvaff akıyetimizden bahsediyorlar : : ....................................... :·····:··~ 

'' _A_n_k_a-=-r-a_d_a_H_a r i k u 1 a de Kuvvetli Bir ~'!1urahhas H~y~tımız~ 
A s k e r, Bir P o 1 iti k a Ada mı V a r .. ,, pstanbula Donuyor .. · 

! Murahhaslanmız pazar günü isıanbulda olaca~lırdır. 
Yine Bir Fransız 
cakta Resmi Dilin 

Gazetesi de Şöyle Yazıyor: '' Türkiye San
Türkce Olma Davasını Kazandı. Böylece , 

Sancağın Türklüğü Tanınmış Oluyor .. ,, 
Pari•, 28 (Radyo} - Ga. 

zeteler Sancak anlaımaaın
dan memnuniyet beyan et. 
mektedirler. 

Edenin, S~ndlerin, büyük 
yardımları zikrolunmaktadır. 

Ekıelıiyor gazetesi fırsat 
bekliyen bazı encümenlerin 
entrikaları geri kaldt de 
mektedlr. 

Populer Gazetesi: u Fran 
sız • Türk ttilafma sevinile· 
bilir. Uyuıulmasaydı devlet · 
ler bir dost devlet kaybet 
tiğimizi, Cemiyeti Akvamın 
aciz bir mevkie düıtüğünü 

propaganda edeceklerdi. An· 
laımada Edenle, Sandlere 
borçluyuz " 

-----

lstiklô.l/11e kovuşarı Türk l!kerıclerundan bir görtinu ş 
tir demektedir. Atatürk için yazdığı bir 

Parla, 28 (Radyo) - Ak. methiyede, kazandığı zafer 
ıam gazeteleri Sancak an- lerin saymakta ve Sancak 
laımaaına ait metni neşret· meselesinde Türkiyenin ka · 
mektedir. zandığı muvaffakiyete İfaret 

Bu gazete sözlerini ıöyle 
ce bitirmektedır: 

«Blla itiraz ltlraf edelim 
ki A nkarada ltariku/tidc 
kıwvttll bir asker, bir polf· 
lika adamı uar » 

La Repuplik: 
"Türkiye Sancakta reıınıi 

dilin l'ürkçe olma davasını 
kazandı. Böylece Sancağın 
Türklüğü iyiden iyi tanm 
mıı oluyor " 

lstanbul, 28 (Radyo} - İz 
mir Hatay zaferi münase · 
betile bayraklar içindedir. 

Ankara , 28 ı Hususi muha 
birimi2den) - ltulafname· 
nin taediki İıkenderun ve 
Antakya Türkleri tarafından 
son,suz sevinç ve heyecanla 

karoılanmıotır 

Sancak bir bayram günü· 

i Hariciye Vekilimizde italyaya gidiysrlar. 
i .\ııkarn, 2n (A .. \.) 
: Cnııe' re ~luralı-• i ha .... 1 h\) t•l imi·ı,-Tt~ ' fi k 
: Hii:-'IÜ .\rası mli:-;tPs-

• 
na olarak -pazar ~ü
nü İstanhulda olacak
lardır. 

Tt>' fi k IHi~t li A ras • 
ii<' !"uhaıta .11ilfu ıoda . ~ 

• • • • • • • • 1 
1 

• 

• İtalva llarici\e ~azı- : • • • • 
: ı·ı ilP uörii~reektir. : 
• ~1 • • 

! i ·tanhul , 29 (Hu- : 
• 

: :usi Mulıahiriıııiızdt•ııJ ; • • 
: - llaı·i<·i'r. Vekili- : • • • 
•. 1111 '' (•okl1)I' 'l,"\l0 0

lk 1 •. ,, • ~ ~ 'e.vfik Rtişlli Aras • • 
: l\lişt ii .\ ra~ yapı lau da'('( üzerine hah ~na : . . 
5 gideet-klPrdir . i 
: Doktoı· Aı·a · l\out-Ciyano uüı·i'ısmesi uc : • ı. • ., • • • 

İ ~uhaua Mil:'moda yapılacaktır. i 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Diğer bir gazetede Arap· 
lar anlamalıdırlar ki Suriye· 
nin parçalanmasa önlenmit· 

Siyasi 
Müstaş1rhklır kınunu .. 

Akşam gazetelerinden bıri etmektedir. 

B ü y ü k Şef T e b r i k ı 
Telgrafları Ahyor .. 

nü yaıamaktadar. 

Selanikte Marsilyadal Filistinde 
Sen Margarit şatosu yandı Araplarla Yahudiler arasm

Ankara, 28 (Huıuıi) -

Vekaletlerde siyasi müıte· 

ıarlıklar ıhdaaı hakkındaki 

kanun liyıhaaı hazırlanmıı 

lır . Yakanda Kamulaya ve 

rilecektlr Liyihaya göre 

vekillerin adedi 12 ile 16 

arasında olac~k ve sandal· 

Yeılz vekil de intihap edile· 

cekur. Siyasi müsteıarlık · 

lar, Baıvekilin intihabı 
Ve Cumhur reisinin taıdikile 

mebuslar araıandan ıeçıle

ceklerdlr. Vazifeleri btitari 

dir · Vekiller heyeti içtimaı· 
nda Baıveki!in davetıle ha 

ıır bulunacaklar ve veki ll

erin direktifile hareket ede 

c ~kler, verilecek 

rnesul olaca lardır. 

işlerden 

Fransa -
Hariciye nazın Cenavre~en 

aynld1. 
Cenevre, 28 ( Radyo ) -

Franııız hariciye nazm Del· 
boı dün Pıuiıe gitmiştir 
~ 

Popamn sıhhati iyileşiyor 
Rome , 28 (Radyo)- Pa

PAnın sıhhati gıttikçc iyileş 

ıncktedir. Kanın vücuddaki 
deveranın kolaylaştırmak 
için kıııa dalgalı l>ir a 1et 
kullanılmııtır. 

-
Bütün memleket sonsuz bir sevinç içinde.. Tür~ler 

pazar günü Hatay zaferini ~utluhyacaklar. 
.\ n ka l'll. 2 8 (1 hı~u~i mu lıahi ri m izdt 11) lla-

ı avı ıı ha,lı ha~ıııa İ!>ilild:lliıw ~alıiıı bir ıııt ' \'<'tıdi-
• • • 

vt~ l olarak kahul t~dilrıu · si hiitiiu ~unlda ~mı:-uz . 
hi r SHVİ ıH'lt~ kar~ıla ıııııı~ıı r. 

d • ~ 

llaıav ızaft•riııdPıı dola\ı Biiviik ~t·f Aıatlirke 
• • • d 

her ı ara fi arı tc · bı·i k ı ..ı g ra fhnı gel Bit'~\ t•d i I'. 
Pazaı· ~iiııii hi"ıliiıı ııı.-11 , ft.kcth) llatay zafc·ı·i-, 

ııin <'O!'l~uıı tPzalıiiratla kııthılaııt·a~ı gt·lt ıı lıtı· . ' 
hP.rlt~rlerdtlıı aııla~ılı vor. . . 

Bir tayare mektebi açıld1. 
Selanik, 28 !Radyo) -

Seliinlkte ta yare mektebinin 
küıad resmt yapılmııtır . Bu 
münasebetle merasim yapıl 
mıı nutuklar irad edilmiıtir . 

Japonya da 
....... 

Hu~umet ~uhrım ~evam 
ediyor 

Tokyo, 28 ( A A. ) -
Japonya hükümet buhranı 

devam etmektedir. Kabineyi 
teıkıl eden Meugaki ile ordu 
arasında ihtilaf vardır. 

Feyezanda S talini y i Varaladllar 
Ölenler artıyor. Zarar 500 

milyon ~olan buldu. 
Nevyork. 28 (Radyo) -

f e y e z a n 1 a r gittik 

çe artmaktadır. '1.61 kioi öl 

müıtür. 250 kiti de huta · 

hanelerde bulunmaktadır. 
Birçok ölüler hüvıyetleri 

tftyin edtlmek imkanı elde 
olunmadan gömülmek mec 

buriyelinde kalınm.ıtır. Ha 
sar beşyüz milyon ck:ılardır 

Nevyork, 28 (A .A) Ame 
rtkadıı Miıisipi tuğyandan 

dokuz yüz bin kiti açıkta 

bırakmıştır . 

Hükumet yaram milyon 
ahalinin tahliyesi ile mcıgul· 

dur . 

- -
Rusya~a yüzlerce ~işi tev~if e~il~i. Stalini ~en~i ~usu -

si ~iti~i öl~ürmek iste~i ve tabanca ile ateş elli. 
Belgrad, 28 (Radyo} Son 

dakikada alınan bir habere 
göre; Stalinin hususi katibi 
Stalini öldürmek kasdile 
kend11ine at eş ve omuzun 
dan yaralamııtır . Hu had11e
yi müteakip, Moıkovada 

genif mikyasta tevkif at ya . 

pılmııtır 
Sta linin hususi katibi, der 

hal yakalanmıı ve tevkıf 

edilınittir Bu adamın , halk 
tarafından linç edılmek is
tendıği ve fakat zRbıtanın 

mümanealı üzerine salimen 
hapishaneye ıe vkcdildiğl ve 
müteakiben he men isticiva· 
bına lıaılandığı söyleniyor. 

Moskova , 28 <Radyo) 

STALİN 
Radek ve arkadaılarının 
muhakeme lerine bugün de 
devam olunmuıtur. Suçlu
lar, ithamnamede yazılı suç
ları itiraf etmiılerdir. 

Marsilya , 28 (Radyo) 

Mtlyonlarca lıra kıymetinde 

tablolar1 havi bulunan ve 

dördüncü lianri zamanında 

inıa edilen San Maraarit 

fato su yanmııtar Zarar bü 

yüktür. 

... 
lngiliz 
. 
/tal yan 
An/asması .. 

' Londra, 28 (A.A.) - in. 
gi liz Sonıalisile İtalyan doğu 
Afrikası hudutları yaylak 
hakklnı tanzim eden bir in 
ğıli z İtalyan anlaımaaı im· 
zalanmııtır 

Romadan bildiri ldiğine na 
zaran bu anlaıma İtaly8n 
Habeş İmpratorluğunun in 
giltere tarafından fiilen ta 
nıdığını seyit etmektedir. 

da gerginli~ 
Londra , 28 (A .A .) Fi-

liıtinde Araplarla Y ohudiler 
ara11nda gerginlik gittikçe 
artmaktadtr. Yahudi tüccar· 
lar Kudüıün eski m•halle. 
ferini tahliyeye baı'•mıılar· 
dar . 

İngiliz fevkalede komiıe · 
ri Londraya çağırılmı~tır. 

,. G n t !,. (!,, '"' =::7"" 

ispanyada 
Çarpışmalar 

Paris, 28 (A.A) - lapan· 
yada tiddetli muharebeler 
devam etmektedir. Aranjoe 
Mtolod araııında asi kuvvet 
lerin muvaffnkiyeti görülmüı. 
tür. 

Londra, 28 (A.A) - lnail · 
tere hariciye müsteşarı 
Avam kamarasında lepanyol 
fasında Almanlar bulunma
dıiını teyit etmiıtir . 

lstanbul, 2 9 (Rad
- yo) - H a t a y eseri 

E r m e n i yurttaşlar 
-~d3ıl~A;ıA~ arasında umumi bir 

sevinç uyand1rmıştır. 
Hasbi han Meclisi toplanarak A tatürke 
Başbakana tebrik telgrafları çekmişler 
ve Cumhuriyet Hükumetine olan bağlı .. 
llklarını teyit etmişlerdir. 

Bu münasebetle Ermeni kilisesinde 
At~türkün uzun ömürlü olması için dua 
edılecek ve merasimi bizzat Patrik ida
re edecektir. 
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Terbiye Ve Ruhiyat: 

Zeka Yardımile 
Ruhun Terbiyesi .. 

, 
1 
• 

i 

iş Dairelerine Verile- Bahkesir Yeni Zaferin 
Zeka öyle bir ıünetlir ki 

aya benzlytn ruh ondan ıt 
ık almadıkça görünmez. Bu· 
hran halindeki delilerde bu 
nu çok fnandmcı olarak gö· 
rmek imkan içindedir . De 
Ude müsbet hiçbir ruh faa· 
liyetl gözükmez. 

Deli korkunçtur. 
Teessür duymaz. 
Sevmez, 
Zevk duymaz. 

Delıler zekAlarına dönd 
ükçe ruhi f aaltyetlerfntnde 
yavaı yavat tekrar yerine 
geldlflnl görüyoruz. Buna 
göre bütün ruhi hallerimiz 
zekaya irtica eylediklerinde 
ciddi ve müsbet bir hakikat 
ifade edllmlı olur. Ruh fa 
aliyetlerfnin sebebini ruhda 
değil zekida aramak doğ 
rudur. 

Pislkoloji bugüne kadar 
daha umumi kanunlar ver· 
medlse sebep ruhu ruhdan 
araytıidlr. Zeki ~n az ted· 
kik edllmit[ en az gözönünde 
tutulmuı bir cevherdir. Hat· 
ti o, bugünkü manaslle ta· 
rlf siz, bir kelimedir. 

Biz bütOn bunlara inana 
rak ve bütün iç hallerimi· 
zfn sebebini zekida arama· 
ğı en inandırıcı yol bularak 
ruhun terbiyesinde zekiyi 
esas tutuyoruz. Bunun için 
ilk önce çocuklaramızan ze 

kalarını yetıttarecefız , ıonra 
ruhlarına geçeceğiz. Zeka· 
larandan önce ruhları aelJı 
mit öyle tipler ıörüyoıuz ki 
hayatta tntlbakıız anormal 
haldedirler. 

lliı mantıklarının esiridir· 
ler. Ekseriya dedikoducu 
hasud, garezkirdırlar. Me-
tod dahilinde, zeki yardı
mile terbiye edılen ruhda 
gayet n akul ve müıbet bir 
his mantıkı maydana gelir 

Zeki, bahsinde ıöyledlil· 
miz şekilde terbiye edildik · 
ten sonra ruhun üsUinde tı-
lemek zamana arhk iemtı 
sayılır: 

Bu~çağdı. musikinin çok 
kıymeti vardır. Eski nesil 
üstünde menfi tutrler yap· 
an alaturka musikidir. Şu· 
rada alaturka ile alafaranıa 
musiki arasındaki farkı ıöı· 
termek lazım geline birin 
cinin insanı yerinde bırakıp 
kendi içine girmeae. büzüı 
meğe mecbur et Uilnl söyle
mek gerektir. Modern mu· 
siki al11turkadan belit batlı 

farkla ruhu koıturur. Onu 
dinlerken insan devrileme 
çıkmış gibidir. Bu muıtkt 

ruha enerji veriyor, ümit 
veriyor, istikbal ıöıterlyor 

Evet nncak bu "enerji,. 
ile ruh zekanm arkasından 

koşmak l0tkinını bulur Ya 
lnız musiki terblyulnl za -
manında vermeie dikkat et· 
melidir 

kadar faydahdır. Her çehre 
o kader önemli ruh ve ze
ka anlamları tatır ki bunları 
okumak had lıtlfadedlr. 

cek Beyannameler.. Heyecanı içinde .. 
Clnılyet hakkında tam 

zamanında terbiye dahi ru 
hu ıüzelleıtlrfr. Çocukları · 

mız daha 8 yatından IUba· 
ren zamparelik öğreniyorlar, 
Bütün zeka faalfyetlerlnl 
kaybediyorlar. Bu, tehvet 
htslerlnln hayvaniletmesine 
de o bir yönden faaliyetini 
anormal ıektlde fazlalattır· 

ma11na da sebep oluyor.Ru 
hun zekadan ıonra terbiyesi 
zekanın ruha tenasül terbi. 
ye ve iradesini vermesini 
mucip olur. Büyüklerin ka 
yıbıdıiı yüzünden çocukla. 
ramız kendilerini vaaıtah, 

va11tasız sulillimal ediyor· 
lar. 

Tenaıül terbiyeıinl kaza· 
ndırmak için '"Spor,, ıarttır. 
Sporun plskolojlsi ıençltğe 
tenasül iradesini kazandır 

maktan baıka birıey delil
dir . Sporsuz vücut kendi 
kıymetini bilmez. 

Sporsuz vQcut kendiıinl 

va11talı vasataaız suiistimal 
eder. Enerjisi kaybolur Sp 
orun lıte böylece rubu ye 
uıttrmek bakımından zeka 
üsUinde teslrl vardır. Bizde 
ıporu herkes bir tOrlü ma
nada anlar Fakat kimse 
a11I ve realist ıabeblnJ bil. 
mez. Spor hayvanhiımıza 

vurduiumuz ıemdtr. 
Hayatın lztirapları hak· 

kında vakltalz malumat ka· 
zandırmak ıençllii ümltıfz 

ve ateıılz bıraklr melenko 
lik yapar. Edebiyatın merd 
ve erk~k ıesle bağırması 

çok ehemmiyetlidir. Müte· 
marız bir edebiyat çok le 
hltkelidir. c~nçlik hayata 
Y•tamak için, yükselmelc 
için ebedileımek için milli 
bir ıaye btlmeltdir. ..Radi-
katfzm" 1 1ıençlljfn yürejfn · 
de ıuiirla tutuıturmak bu 
nikbin ruh terbiyesini temin 
eder. 

it kanunu hükümlerinden 
kaçınmak leUyen bazı müe· 
ueıelerln , bilhaua ıtıorta ti· 
rketlerinln memurlarının me· 
saislnt .. fikri,, sayarak be· 
yanname vermek ve dlier 
mecburiyetlerinden kurtul
mak fıtedlklerl duyulmakta 
idi. Bu huıuıta alakalı da· 
frenin verdiil malumata ıö 
re; it kanunu btr ellenin ke
ndi efradı arasında ve dı 

ıardan baıka tıçl almıyarak 

ev içinde yaptıiı itler ve bir 
de ziraat iıleri müstesna ol
mak üzere sınai, ticari, ma· 
li bilftmum it yerlerine ı• · 
mildir. Kanunun 9 ncu te· 
ıkllat faslı maclbince kurul· 
muı olan it daireıtnln me· 
mleketfmlzln muhtelif mm · 
takalar1nda f aaltyete ıeçen 
ıalihlyetU memurları 15 Ha· 
ztran 937 tarlhtnde merlye 
te ıırecek olan it kanunu 
tatbikallna hazırlık yapma· 
kla meııuldür. Bu hazırlık· 
ların eıa11 it kanununun ta· 
tbık edtleceıi bütün it yer 
lerf nln hazirandan evvel tes
hil edtlmlt buluaması ve bu· 
ralardaki lfçl vaziyetlerinin 
ölrenllmtı olmaııdır. 

Bu bakımdan mıntakalar· 
dakl tı daireti teıkllltı ıınai 

ticari her türlü it yerlerine 
beyannameler daiıtmakta ve 

bunlardaki •orıulara cevap 
istenilmektedir. lı yeri be 
yannameıi vermekten hiçbir 
müe11eıe kendisini müstafnl 
Hyamaz. Çünkü it kanunu· 
nun it hayatım tefUı ve mu· 
rakabeye alt olan hükümle 
rt kanunun neıri tarihinden 
itibaren meriyete ıeçmltUr. 

Sinemaların her nevi ze 
ki üstündeki kötü tesirleri 
nl bilirken çocuklarımızı da 
ha mektep sıralarında bura· 
lara ıahvermenin tehhkesint 
artık anlamak zamanı gel· 
mittir. Sinemaya ılden çocu 
klarımız ve erkeklerimiz aık 
rolOndekl jönpremie1eri ıöre 
rek kadınlıla kızlarımız, 

kadınlarımız ise oyundaki 
yıldızlara benzemek kayıu 
ıtle kadınlık atilettnden uz. 
aklaımaia çabalıyorlar. 

Bu hükümler mucibince 
aaliblyetli memurlar tara· 
f ından ıorulacak suallere ce· 
vap vermemek yahut beya 
nnamelerl doldurmamak mu· 
a yyen cezalarla karıılanma · 
ktadır. Kaldı ki bua6n her 
hanıi bir müe11eaenln it yeri 
beyannamesini doldurup ıa· 
li.hlyattar memurlara verme 
si o müe11eaentn hazirandan 
itibaren behemehal iı kanu. 
nuna tabi tutulacağına bir 
delil sayılamaz ÇOnk6 bu 
beyannamelerdeki maluma 
ta ıöre o it yerinin ve o it 
yerlerinde çalıtanlardan ha 
nıllerlnln kanuna tabi tutu· 
lup tutulmaması keyfiyeti 
bili.hare teıbıt edilecek ve 
alakalılara tebliiatta bulu 
nulacıkhr. Bu esu kanunun 
tklnci maddeılnin A fıkra 

Zekiyi kazandıktan sonra 
onun yardımile ruh üzerin 
de yapılacak terbiyenin ze 
klya kuvvetli bir yardımcı 

yaradacıtına ıOphe yoktur 

Şükrü Galip 11nda bulunmaktadır. 

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

~u~a c~~~::. ~h°ı:~~nc~r~~nb~ lütün Bıh~ısir T Oı k Halayın isti~lilini ılinı ıhıını 
esas olmak için konulmut 
bir hilküm demektir. pızır ıünü kutlullyıcaktır. 

Bedenen ve fikren çallt· 
mak meseleılne ıellnce, her 

mOe11esenln beyannameılnde 

yazacai• beden veya fikir 

ve yahut hem beden hem 
fikir iıçilerlnin mahiyetleri 

ne ıöre sonradan o müesse· 
ıe ve o tfçller hakkında ka· 

nuna dahil tutulup tutulma 
mak hükmü verilecektir. 

Hatay lttilifnamesinln im. 

zalanmaıı haberi dQn bütün 
yurdda ve tehrimlzde derin bir 
memnuniyet ve sevinçle kar-
tılanmııtır, 

Balıketlrlller, Türk Hata· 
YID lıtikllllnf eline alaıını 

canlı tezahüratla kutlulıya. 
caklardır. 

Bu maksatla gece Halke. 
vinde Parti llçeyön Kurul 

Pamukları Kaldıran 
Adam MahkQm Oldu .. 
Kındisiıin dıhı baıkı dukkinlır~ın dı zırtinyıiı 

ılıık sucu ilı hakkındı tıkibıtı bııland1. 
Abahane hanından lvrin· 

dtll lsmaf 1 oflu Mehmede 
alt pamukları çalmaktan 

suçlu olan Abmedio durut· 
ma11 diin Sulh Ceza muha· 

kemestnde sona ermlıttr 
Neticede pamukları çaldıiı 

anlaııldıiılıdan Ahmedln bir 
buçuk ay hapılne, bir bu· 

çuk ay da Emniyet Müdürlü · 
16 nezareti altında bulundu· 

rulma11na karar verllmtttir. 
Bundan baıka Abmedln 

baıka hınızlaklarla da alaka. 
dar olduiu, bir ıün önce 
Paıacami cıvarında yalcı 
Halil lbrahlmin dokklnın· 
dan iki teneke zeytin yai 
aıırmak iıtediil ıırada yaka· 
laod,fı, dlfer bir dlkklndan 
da zeytin 1•i• çaldılı anla · 
ııldıjından hakkında tklnci 
bir takibata baılanmııtar. 

baıkanının, Belediye relılni11 
Halkevi reiıi ve ldar• 
heyetinin lttirakl ile bir t lP" 
lanb Japılmıt ve yapılacak 
toplantının ıekli ve ıaıtl 
kararlattmlmııtır. 

Buna nazaran Pazar ıB · 
nQ ıaat on d6rtte eski be· 
tediye alanında bily6k 
bir toplantı yapılacak 
ve Balıkeelrlller lçlerindeo 
ıelen co11un sevinci burada 
dökecekler, Türk Ulusun• 
binblr parlak zaferler kaza· 
ndaran Ulu · Kurtarıcının 
adını ıayıı lle anacaldat 
baflılıklarını temiz he1ecan· 
larile bir daha haykıracak· 
)ardır 

Türk hükQmeUnln bu ye· 
nl ba1ar111nı da toplu bir hala 
de kutluhyacaklardır. 

Toplantıda halk •• mek · 
tepliler de hazır bulunacak· 
lardır. 

Gelenler Oıden/er: 
Kazalarına alt itler tçlO 

vlli.yet!e ıörüımelerde b11· 
lunmak üzere ıehrlmlze ı• · 
len Erdek kaymakamı Becl· 
rl ve Belediye reisi Haındt 
Yucel dftn Erdeie ıttmlıler· 
dtr. 

Umumi 
Mıclis Pız11tııi gOnü çı

lışmalınna ~aıhyıcık 

Bir Atışta Üç Domuzu 
Birden Vurdu .. 

Vılaret umumi meclfıl 937 
yıla toplantılarına önümüz. 
deki Partesl günü baıhya· 
caktır . ilk içtima oıün aaat 
14 de yapılacaktır. 

Vili1et tarafından bütün 
umumi mecllı üyelerine teb 
ltjat yapılmıtlır. 

- -~•04111~1>+-

Pamukçu 
Cinıyatinlı muhıkeıısinı 

dün da bıkddı 
Sa vaıtepe nahiyesinin Ça · 

murlu köyilnden Kara Ha · 
sanan Pamukçudan bakkal 
lsmall tle koca Mehmet adı· 
ndaki dıfer birini 6ld0rıne· 
kten, ve Vicdaniye mhal· 
lesinden lsmall ojlu lsmaHl 
yaralama ıuçlle mOddelumu· 
mlllkçe hakkında tftkibat ya· 
pılmakta oldufunu birkaç ıün 
önceki aayımızda yazmııtık. 

Maznunun dtin yapılan 
mahkemeıl ıonunda, ağır 

Bir Ateı elindeki çittlniiilii tıtiOini bir•en çıkb, 
bir andı De domuzu yırı sardi. 

Havran, 28 ( Seyyar mu· 
babfrlmizdenJ Buranm 
Dereköyünde büyGk bir ıü 
rek avı yapılmııtır . Bu av· 
da avcılardan Mehmet otlu 
Hüseyinln kartmna üç do 
muz çakmıttar. 

HOıeyin hem kendisini 
kurtarmak hem de domuz· 
lan öldürebilmek için ani 
bir karar vererek hemen 

·Daimi 

oradaki yüksekçe bir kay•• 
nm üzerine fırlamııtır. 

Haseyln buradan Oç do 
muza elindeki çifte ile atlf 
açmııtır . Avca iki tetlie bit' 
den baamıı ve e n d e 1 

olabilecek bir lesadiifle o' 
domuzu birden vurmuıtur· 

Domuz'ar derhal 6ldoral· 
müıtür. 

Yenı 
vapurlar 

Encümen dün mu~tılif kı· . · ~ • 
mlar vardi. lçın yıpılın 1UZ1kl11~ 

lsıanbul, 28 (Hususi) 
Vilayet Daimi Encümeni ı .1 Denizyolları it etme f dar' 

dün belit toplant11101 yapmıı 

vilayet tılerl üzerinde ıö · 
rüımelerde bulunmuıtur . 

Toplantıda Bandarma yo 
lunun 39 ile tO ncı kilome· 

nde, Almanya tezıihlarıo' 
ıipariı edtlecek ikinci par11 

de 7 ticaret ıemisl için ıo• 
zakerelere baılaoacalctır· ~ 
mllerin, Almanyadakl I' j 

tre arasındaki Simav çaya · &nıaat ıtrketlerine yaptı!:, 
nın ıoıayı tehdit eden kıı- ma11 takıurGr etmfı ıtblO"' Ukranyıda -amuk rekoltesi 

Bu mtle11eaenin sınai ol 
maması dolayııiyle it kanu 
nunun tatbik saha11ndan ha Seyyahlar, muıiklnln ruh ceza müddelumumlıi 

k f i mına set yaphrılmaaına ve ~ • 
üstünde enfüsi olarak yaph· Sovyet Ukranyada pamuk riç • aca ım zannetmesi müddeiumumi muavini Nec POlll, l&lgııf kınır~ 

k dd 
nafıa ameleleri için yollar-

ğı test.rleri objektif olarak zlraaU ılttlkçe fazlalaımak- anunun üçüncü ma esinde metttn Yetil dava dosyasının 
temin eder. Birçok defftlk ta ve ıeneden seneye daha 1anayiden sanılan itlerin ta tedklki ve iddianamesinin ha· da kullanılmak üzere çadır lstanbul, 28 (HuıuıO ~ 
peyzajlar 1ayısız ve ıene genlılemektedir. 1rih edilmit olmaaından ıa zırlanmaaı için da•a dosya alınmasına karar verilmtı Balkanlar p0tta ve tell'r 

değiıfk simalar ruh üstündr 1936 yılında Oniepropet · lathr · Fakat bu ıuretle sa ıının milddelumumiliie ve. tir . konıreai toplanmııtır .• f 
önemli yenilikler yaratır. Bu rovık ve Odesa mıntakala · nayi itlerinin kanunda sayıl- rilme1lnt talep etmit, mah Daimi Encümen vilayetin Kahirede toplanacak Dj 
suretle ruhla zeki it blrlıil rındaki pamuk kolkhozları . ması kanunun bunlara lnhl· kemece bu talep kabul edl • dairelerden ıelen 937 yılı nelmilel konıreye milfl"; 
yepar. Zeki. renk kazanır, 96 mlyon rubleden fazla kı sarı demek değil ancak sı lerek mahkeme 8 ~ubat na ait teklif bütçeleri üze · teklifler yapılacaktır. 811 )il 
ruh temayüz eder. Hele çc ymette istlhsalde bulunmuı· nai müeneıelerJe ıa!'ai ol· pa~artesi gününe bırakılmıı · rinde de tetkikata baılamı teklıflerln esasları hazır 
hre görmek kitap okumak tardır. mıyan miie11eselerin gene tır. ıtır. maktadır. ) 
===-============-==================---=====================================-====~,/~ 

Yurttaş, Pazar Günü Yapılacak Hatay Toplantısında Sende Bulun,. 
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PETROLÜN TARİHİ • • 
İlk Petrol ne zaman ve--;.erede bulundu? Petro-

Avrupanın Telaşı Kar
şısında itimatsızlık .. 

l ı_ 8 J l k b J l t / Deyll Meyi Gazetesinde, iJn Rlymeti.. ir aam Q an, ir aam a pe TO •• Vard Price, aon İtalyan in 
Butlptekl motorların tahrik halaya mal olmuttur; alüm- lnılliz klmyacıaa Vit Kli - ııliz Centilmen anlaımuı 

•aııtaları, birkaç ay e•ellslne lnyom, uzun m6ddet altın· nton 1814 de petrolden ııık dolayıalyle ıu yazıyı yazı 
kadar tamaml1le memleket dan pahalı ıdı. temin edalebileceifnl söyle yor: 
dıtından ıetlrlllyordu. Fakat Netice: Alman motorlu difl zaman, herkes ıülm6t· Anupanm telltı kartılık 
bu arada, bu maddeyi de nakliye vasıtalarının, tahrik tG. Ham petroldan benzin Jı Ulmataızlaklardan ileri ge -
kendl mııtmleketlmlzde te· maddesi, madeni yalı, lla yapmaAa muvaffak olan bG· ' llyor. 
mln edecek vaziyete ılrdtk . Uil uzun bir istikbal için yük Alman klmyacıaı Ray Avrupanm mukadderatını 

Memleketimizde muhtelif ıarantl altına ı.hnmıthr. tenbah ile alay etmtılerdl. ellerinde tutan beı bOyOk 
hammadde kaynaklarına Metal •azlyetl ne merke · En ıonra, S!lin adındaki de•letln beslediklerini ıöyl. 
(antraılt, llnlt ilh.) malik zdedır? bir Fran11z, 1834 •e 1848 edikleri maksat ve niyetler 
olduiumuzdan, tahrik ma.. Bunun vaziyeti de petrol yıllarında yaptliı tecr6bele- ise tamamlyle ıulh sever ve 

ddeıt yapanlarla motor en· yazlyettndedlr: Vaktiyle tü· rle, petroldan, gazyalı, ma· takdire llylkUr. 
dGıtrlıl araaında sıkı bir ı•· kenmez ıanılan ıeylerln kı deni yaj, parafin, katran ve Bunlaran hük6metlerinden 
kilde mQoaaebet kurmak su tlıfı ba11Bstermek üzeredir. boya istihsaline muvaffak çofu da resmen verilmıı ol 
rettyle, dtıel motorlarının, Mesela: Krom , kurıun ve oldu. Fakat asıl petrol de• an lnancalara lnanmıı görü 
tahrik maddesinin kalitesine çinko ·ııbı . rlnl açan yer Amerikadır; nuyorlar. Halbuki huıuıi ol 
üyıun bir tarzda lnkltafına Metal sentetik olarak ım. 16yle kt: Tatlık bir sahada arak bu memleketlerin di 
lmkln ha11I olmuıtur. Bu al edtlemtyor. Fakat bunun çam afacandan yapılmıf alel plometları ve halkı bunlara 
istikametteki !ekimül, yal - için de iki türlü hareket ade bir kule yükıeliyor. karı• ttlmataızhk ıösterme 
füz iç memleket bakımından edebilir: Bunlardan biri, Al· Yük arabalara, eski paslan· ktedlr 
delil, memleket dıtına ya - manyada rutlanıldıiı aibi, mıf demirleri bu kuleye ta· Son senenin bütün hadi· 
pılacak olan ihracat için de .. zalf,, olan maden cevher- tıyorlar. Baıanda koskoca- seleri bütôn bu ltlmat11zlık 
çok b6yük bir ehemmiyeti lerlnden idare edilecektir. man bir fapka, siyah top ları doirumut ve biz bun-
halsdtr. Nihayet 1859 yıh afustos ıakallı karı• burunlu, atlet ların içlnd~ bucalylp durm 

Ve nihayet bize benzin ayanm bir aktamı, yerden yapıla bir adam, bu kulenin uıuzdur. 
ye )'Qluek delerde maden1 ıiyah sulu bir çamur sütunu yanında çahıan iıçilere ku Almanya: Rusyaoıo Avr 
'al temin eden •arım m~ ıl - fıtkırıyor. Miralayın hülva11 manda etmektedir. Bu ad· d k l ı , upayı bo · ıevlze e ere A . 
yon ton Alman petrol lali hakikat oluyor: yeni t:tr en &n1, eskl çapla btr ıerıüze manyaya çenber içine alaca 
lualimlz Yardır düstrl dotmuttur. Miralay ıtcl o1an miralay, Drakedlr. tından; 

Petrol madenlerinin yük . Drake iptidai bir tekilde ol· Bu 11sız ç6llerde, o, iki yıl· Fran1aoın da ooa yardım 
ıek delerde olmalarına rai an tulumbaalle yirmi d6rt lardanberl aranmakta, çahı· ederek harp çıkmasına 19 

ınen, tahrik maddesinin te · ıanatte 25 varil ham perol maktadır. bep olacafından; 
mini ke•flyetl lıtıkbalde ma· lstthıal elmele mu•affak Petrol ~ uyu'arının hemen 1 ' nıllterenin ise Almanya-
den kömGrOne ıstınad ede- olu1or yaoıbatında denecek kadar ya karıı Ruı Fransız düım 
c:elıttr ki, bu ke1flyet yal· ı 860 yıllara içinde Rok 1alun mesafelerde batakha· anlıiıoı körükliyecejlnden 
Dıa Almanya için bahse ko· feller petrol ıılerile ufraım· ne •• k .. marhaneler açılm· 

-ı korkuyor ve filphelenıyor-
ıımuyor. Denl:tatırı 1ahalar- ala baı'adılı zaman petrol ıth· Petrol Ye dolar için her lar 
clakı petrol madenlerine ra - ticareti henüz temellerlnl çareye baı vuru1ordu. Bazı 
1 Fransa: Almanyaoın 

IDen, buıOnkü ıünde lnıt atmak üzere fdl . kimseler kamplarında pet· 
lt N V J ı 1 - İıpanyada veyahut •re de, tahrik maddesi ıh oyea iner urna ıaze· rol çıkmata baıladılı için 
tı.. 1 H f d C Ed Fasla bir Alman ordusu te .. aç ar•nı maden ıömürün· teılne ay a an on v bır ıGnde milyoner olurlar 
.&- t d .ı.ı.k t ı ı 1 ı ıkıl ederek f ransayi tf'hdıd .... •riıln etmek ıuretlyle ar t11 o mzas J e ) azı ıyor: clı; fakat s~ce olunca yanı 

fıUlrl&IJni kaıanmak rayeal fillıtindeki yeni karıata- baııtıdaki kumarhanede biri edect'ftnden; 
llettndedtr. Franea , ltalya; ı.t,lar ~e Türkly~nln, ıüya aldOrOlerek yere nrlllyordu 2 - \a) Franıaya bir hü-
Japonya, hatta Amerika, Musul petrollara sahaıana ÇOnkO komtuıun•ın oyunda cumd.n, 
Altöanya;a kendilerine ör kartı bazı mOtalebelerde bu- tantı yoktu, IAktn tallhtnt ı b) Çekoılovakyaya bir 
~ele alarak maden kömürü lunmayi derpii etmekte old. bıçafın~n ucuyle arıy8rdu hücumdan , 
ilden tahrik maddeıl lsUh· ulu hakkında ortaya atı'aW. lıte böyl~ petrol •• kana (c > Ve yahut ber ikisine 
a.lıne dotru ıltmektedirler. rivayetler, Britanya dünya bulanmıı bir diyara b Ro btrd~n bir hücumdan; 
ÇünkG, 6lçOlmez bir tutar lmparatorlufunun can dam kfelJer adında yirmi Y•tin· 3 - Avrupada bir Alm-
da oldutu aanılao dünya pe· arı mertebesinde olan .. bo- da btr ıenç aeldi. an hetemonya11 kurulacalı 
trol mevcudunun, az ıelmek ru hattı., nm yanı batanda Bu ıenç, kumarbazlara so odan korkuyor ve ıöphele 
tehlılcesl bat ıösterdlll, u yapılmal btenen birer •em- tuk kanlahkla tetkik edlyo - niyordu. 
hk lnklr edılmeı bir haki bolik ilt-vlerdır . rdu. Onların hayatına yak Rusya: Almanyanın ken · 
icat halini almıthr. ~u hat, Irak çöllerinin so · andan: eördüğü için bütQn di topraklarına ve :zengin 

Bu lttbarla, Almanyanın, nsuz vadı ve ovalarını aıa · spekülasyonlardan faydalı'& Ukranya arazlılnc hücum 
•lconomtk lstlkllli tçtn geçi rak nihayet, Hayfaya varan sondajlardan uzak kalmaia etmesinden tüpheleniyordu . 
rdııı hıktıaf ıündellk bir za. ıOmüı ıibi beyaz borular· karar verdi. Kle•landdan halye: lngilterenln kendi
ruret Yahut bu 1 n

0
LA döviz dan yapılmıt muazzam bir ıelıniı olan bu küçük kom 

u au ılnt Akdenizde mOtkill bir 
IOçlüiGnOn ·bir akıbeti de hattır . Ç61 yolcusuna, deve ts1oncu, ham petrol satın ili vaziyete aokacagıooan, 

1 
' terek kendi ıereL ... ıe binicisine yahut çöl otobüı alıyor, buna mukabil yaka Al A 

•~ manyanın vusturya 

'

ecele neılllerln menfaatleri Gne refakat eden bu hat, cak maddeler satıyordu . Bö 8 lk 1 1 ve a an ar yolu t e Adir 

1~abı ftıutlaka halledilmesi 1600 lnıilız mili uzunluiu ylelıkle o ilk y6z bin dola yaUk denizine inmesinden 
~rrı ıelen bir •azlfe idi. odadır. rını kazanmıthr. ıüphelenlyordu. 

l U1Gako aünde, tllm 1a· Bu borulartn lçtuden, to Evveli, Con O Rokfeller lnglltere: Almanyanın um 

1•nız azalmak tehdidinde bu· prafıo kanı petrol akmak· ondan sonra petrol ımpara · 1-------------
un1nakta olan hammadde tadır. Mu1t1ldan ~akan pet- toru, dolar mılyonerl ve damla petrolun kıymeti, bi 

lert defil, tabiat Oretimlne rol, ıece fÜndilz, hiç dur - Amerika cumhur reislerinin zlm lçtn bır damla kana 
çolr üıUio sun1 maddeler te · madan, vahaları, ucsuz bu muarızı olduktan ve Rok bedeldir!., 
~hı edllmltUr. Buna misal calc11z kum çöllerini. saatte feller-l.>eterdanı düellosu "" Bugün artık, her ay, pet· 
0 &ralc, btr Alman buluıu 40 kılometre süratle aıarak, tladıktan sonu petrol end rol konsoraıyumlarının sağ 
01•ıı ve kireçle kömürden Hayfa ltman1ndakl lnıilız üstrlsi, baıl romantik dev- da solda yeni kuyulara açıl 
Ylpılan sentetik kauçuk ı6 petrol ıemilerine eritme"te- resinin ilk ıünlerint yaııyor makta, ajanları bütGn dün 
•lertlebtltr. dır. du. Çünkü bütün dava bir yayı dolaıarak petrol kokan 

Şi111dt büyük ölçüde aen· Irak topraklarından, lngi· kaç milyon petrol lambası · yerleri bulmafa çalıımakta 
tetik kauçuk imaline ılrlt · lfz donanmasının petrol lhtl ı .. , henüz birkaç yüzü ıeç dır 
lrlelc Qzereylz. Bu huaustakt yaçlarıoı temin eden hayat miyen otomobillerin etrafın Eter Mekslkada, Gran 
teıtı murafları ehemmiyeti UHaresi akmakadır da dolatıyordu. Ş.ıkoda Musul yahut lranda 
hata bir mesele deiildlr. Te Petrol dünyanın kanıdır . Cthan harbının ortalarına makineli tüfenkler ıtlemeğe-, 
kntk bakımdan dava hallo Eter petrol olmasa, ne dofru idi ki, petrola, sadece harp sesleri mem 'eket için · 
lunmuttur: Son otomobil se· nakıl vasıtaları ve ne de en- para kazanmak için bir va de çın çan çmlamağa batla · 
rıtılnde, on binlerce kilom· d6atrl bu hı7 1a lnkitaf ede 11ta ıözüyle bakanlar onun yanca biliniz kı bütün bunlar 
etrellk yol katetmlı o'an mez Ancak petrolun bulun dünyanın mukad.Jerah üze· petrol için yapılan yeni ye · 
sentetik kauçuk ıördük ki, duiu yerde, kanla alet de rinde büyük bir rol oynı· nl mücadelelerden beıka 
aynı tneıafeyi katetmit ta eksik defildir. Petrol için yan bir kudret, bir kuvvet birtey delildir. 
bit kauçuktan yapılmıt olan harblar yapılmıt, ihtilaller olduiunu anladılar. Klem.. Fakat yine bu andan iti 
li.ıtik çembt>rlerden çok da· çıkar1lmıı, cinayetler tılen · anıo 1917 de Am~rlkeya haren Klf'mansonun o bar 
ha az aıınmıthr. mtf, hayinlikler yapılmıttar. ıu acı sözleri hitap et mitti: barca sözleri tekrar bir re-

Fiata rellnce, yeni yapa- Petrol, insanların ıözlerinl "Bize petrol eön-!erinlz allte olur: "Her damla pet 
lan her ıey, tecrübe devre · karartıyor, yüreklerini katı Her ne bahuına oluna ol rolun kıymet · bizim için 
•ini ıeçtrdlll mlddetçe, pa lattmyor. ann, petrol l•llyoruz. Her bir damla kana becleldtr. ,, 

umi btr tekilde aaldırıanlak 
etmesinden; 

ltalyamn Akdeniz hlktm
lyeUnt eline alarak Sudan 
da dahil olmak üzere hlr 
ıarki Afrika lmparaterlutu 
kurmasından kayıılanayor 
du 

Geçen sene, Avrupaoın 
aulh meselesindeki bütQn ı• 
rıinlikler bunlardan ileri ge
liyordu. Bunlar denm ett
jkçe enternasyonal durumun 
gerglnllil devam edip ılde -
cejl ıüpheslzdlr . Bu yüzden 
bir patırdı çıkacak olursa , 
bu bütün istikametlerde ya · 
yılacak tar. 

Bunların arasında en te · 
hltkeli bir raddeye varmıı 
olanı da lnılltere ile hal)'& 
arasındaki ahenksizlik idi. 

Hiç bir millet, ötekinin 
aleyhinde aeferberltk yap 
mamıı iken ltalya Habeıls 
tana ordular ıöndermltı in 
ııltere M111ra asker yıl -
mıı, Atlas donaoma11 -
nı lskenderfyeye yollatmııtı 
lki millete rnenıup kümeler 
ara11nda harp lilnrd111 edil· 
mel~ baılanmııtı . 

Bu tehlike bOyilk olmak
la beraber artık ıeçlp gltmit 
bulunu1or. lkt h0k6met de 
bu sene Akdenizde birbtrle 
rinln ve öteki mtlletlerln Ak· 
denizdeki haklarına hürmet 
edileceğine dair k11a ve ba . 
sil bf r taahhüd f mzalamıı · 
!ardır 

Bu mesut neticeye varmak 
için uzun boylu konf eranı 
lar kurmaia lüzum kalma. 
mattır Ne Eden Romanya ya 
altmif, ne Kont Çayano Lo . 
ndraya ıelmlttlr. Meaele lrn
layca haledtvermtıtlr . 

Mu•solirıl, ikinci letrlnde 
benimle yaphfı bir mCllika 
tta kendllfDID lnıtltere ile 
btr Centlman anlaımaaı ya · 
pmak lsteftnde oldufunu sö 
ylemittlr. 

lnatltere hüküm eti bu f t 
kir üzerine harekete ıeçtl 

Ve bat vekil Londra beledi 
ye relalnln verdlil bir ziya. 
fette bu fdcre dostça bir ka 
rtılıkta bulundu. 

Romadakl lnıtltz elçilik 
.,fna11 bu fikrin ileri ıöt6 
rülmeel için çalıtma yeri ol· 
du Aradan iki ay ıeçtlkten 
ıoora, sade eski dostluk la 
de edilmekte kalmamıı, bu 
hususta bir anlatma da im 
zalanmıthr. 

1 

Bir ıene evvel birbiriyle 
harbetmek derecelerine ıel· 
mit olan iki de•let araaında 
böyle bir anlatma yapmak 
mümkün olduiuna göre bu 
gün biribirlne kartı kaygılı 

davranan öteki devletler ar 
asında neden mümkü olma 

110? 

Bugünkü günde vaziyet, 
böyle anlaımalar tçln eski 
sinden çok daha elveriılldfr. 
Fran11zlar , Almanyanm Fasa 
i1111le kalkııtafı hakkında 
ıayiaların aaıl11z olduğunu 

öğrennıitlerdir . Blumun da 
Fransa ile Almaaya araaın 

da ekonomik görüı mel ere 
baılanmuına:muvaffak etti · 
ğl haber verilmektedir. 

Hitlerin yılbaıı münaaebe· 
tiyle Berlindekl elçllere hi 
taben söylediil nutukta bir 
Avrupa sulhu için müracftat· 
ta bulunmuıtur. 

SAYFA: 3 

1937 de 
Sovyet 
Sivil 
Tayareciliği •. 

Sov1et slvil hava fJlosu 
layarelerl, 1937 1ıhnda bQ
yfik faalfyetlerde bulunma 
ia namzettir 

So•yet sivil ha•a filosu 
tayarelerl, bu yıl içinde, ıe 
çen yıldan 4 milyon fazla . 
siyle, 25 milyon ton kilom· 
etre katedeceklerdir. Gene 
geçen yılın rakamlarından 

çok fazla olarak, bu taya .. 
reler, bu yıl içinde, 180 bin 
yolcu ve 44,200 ton aıya 
nakledeceklerdlr, Bu yıl ta· 
yareler, ziraata mızır hay· 
Vllnah öldOrmekte ve 111tma 
ıetiren sivri ılnek yumurta
larmı yok etmekte de kulla .. 
nılacaktar. 

Bu yıl, Sovyetler Birlifl .. 
nde yeni yeni hava yolları 
sefere açılacaktır . Bu yeni 
yolların umumi tulü, 2 500 
kilometredir. 

Slvtl layare filosu, uçut 
malzemeılnl de dellttlrerek 

{ Sonu 4 üncii eayfada ) 

A •rupadakl harp tehhkesl 
karı111nda hiç kimse benim 
kadar enine boyuna rahat
ıız olmamaktadır. 

Mareıal Lord Mili.ne ge .. 
çen aktam SÖJledlil bir nu· 
tukta bu tehlikeyi beı ay· 
dan fazla öteye atmayı faz 
la nikbinlik bulacatını söy
ledi . 

Buıünkü vaziyette bu m\i · 

ddetin daha kıaa olacaiı ıü· 
pheatzdir. Hiç bir millet bu 
Ulrlü ıllihlanma yanıma 
mukavemet edemez. Harp 
malzemesinin çabucak ıünü 
geçmekte ve ondan sonra 
ite yaramaz olmaktadır. 

Onun için tezelden hare 
kete seçmek mukavemeti 
lmkinıız bir hale gelmekte · 
dlr. 

Bundao dolayı ıulhu pe 
kJıUrmek için ne yapılacak 
sa biran evvel yapılmalıdır. 

Uzun bo1lu enternasyonal 
konferanslarla vakit öldnr. 
mele, oyalanmağa itin ta · 
hammiilO yoktur. 

Avrupa sulhn, hakil.atte , 
allkah her milletin ferd i bir 
meaeleıldtr . Onun için han· 
.,ı mflletle lhttlifı varaa bu. 
nu doıaudan doru müzakere 
relerle halletmeladır. 

H1tler, kendilerini karıı 
hiç bir derdi •e dava11 kal · 
madılını f ran11zlara tekrar 
söylemtıttr. Eier baılanmak 
üzere olan ekonomik m6za 
kerelerde muvaffakıyet hasıl 
oluna önümiizdeki ıene bu 
iki memleket ata11nda " Bır 

Cenllmen anlatma11,. yapıl
ması neden lmklnaız tayıl 
malıdır. 

Böyle uf ak faaliyetlerle 
bütün Avrupa memleketleri 
toplu olarak kısa bir zaman 
içinde anlaımıı •e birleımiı 
olurlar Bu muvaffakıyetin 
iki r.saah temeli . iyi niyet 
ve makul har ekettir. 

Muharrir. burada Rusya 
dan ve Ruıyanuı gizli bol 
ıevikltk entrikaları çevirdi . 
ilnden bahsettikten ıonra ıö . 
züne devamla diyor ki: 

Almanya, Fransa , hal ya 
lngi ltere için bir tek yol va
rdır . Oda bu çabuk anlat . 
malarla aulhu tezeldt'n temin 
etmektedir. 



SAYFA 4 

Yugoslav 
Bulgar 
Anlaşması .. 

Belgrad, 28 (A.A) - Bul· 
gar Yugoslav paktının bir 
nüshası hususi kuriye ile 
Sof yaya gönderilmiş ve kral 
Boris tarafından tasdik edil 
mittir. 

Bu suretle pakt dünden 
itibaren meriyet mevkiine 
Kirmiş bulunmaktadır . 

Belgrad, 28 (Radyo)- Bul. 
gar baıvekili M. Köse İva-
nof ve refikası ile maiyeti 

erkanı dün akşam Belgrad· 
dan ayrılmışlar ve bugün 

öğleyin Sofyaya vasıl olmuş · 

!ardır Baıvekil Sof yada par-

lak meraııımle karıılanmış· 
tır. 

Sof ya. 28 (A A ) Bal-
kanlar heyeti Belgradda 

imza edılen paktın neşri için 
dün öğleden sonra toplan· 
mııtır. 

Resmi gazete bu sabahki 

husuııi sayısında pakt met · 

- nınl neşretmiştir. Bütün sa~ 
bah ve öğle gcszeteleri Hu· 

lgar Yugoslav damıi dostluk 

paktının imzası mi.inasebe
ti'e lielgradda yapılan me
rasını hakkında tafsılatlı 

haberler vermektedir. 
Yugoslav hükümet mer· 

kezinin ahalıaı ve resmi ma· 

hafilı taraf anda Bulgar heye· 

tine karşı yapılan hüsnü 

kabulü kaydeden gazeteler 

Bulgar baıkanma karıı gös

terilen hürmetkar muamele· 

den dolayı memnuniye iz 

har etmektedirler. 

Paktı çok rnusaid bir ıe

kılde tahlıl eden Bulgar 

mahafi1i bu paktın iki aar
deı mı:letin müstakbel re-

f ahına ve Balkan sulhu na 

en ümid varici emin bir de· 

lil olduğunu 
tedırler. 

beyan etmek· 

Sof ya, 28 (A A.) - Bu 
lgar Ajan11 bildiriyor: 

Yugoslav Bulgar muahe 
desi bütün Bulgar matbua · 

tında müsait bir tekilde 
karşılanmakta devam edi-
yor: 

Mir gazetesi Belgradda 
dün imza edılen ve iki me-

(dremit hu~uk 
Hakimliğinden: 

Edremidin Kızılkeçili kö 
yünden lbrahim oğlu Mah 
mut ve şürekası kollektif 
şirketi müdürü Mahmut ta
rafından vukubulan talep 
üzerine fİr~.etin emvali me 
vcudesi borçlarının yü7.de 
ellisini ödemeie tekabül et 
liğinden ıkı alacaklıaından 

mada .bilcümle alac<tklıları
nın kabul ettikleri konkur 
dato akdine tayin olunan 
komiser Mustafa alacaklı la 
n davet ve akid ettiği mü· 
zakerede hazır bulunan yir 
mi altı alacaklıdan yirmi 
dört alacaklı borcun yarısını 
ikı senede ödemek üzere vu· 
kubulan teklıfı kabul edıp 

Altınoluktan Halil Rüttü ve 
gümrük memuru sabıkt lrf 
anın kabul etmedıklerini na
kıt esbabı mucibeli komiser 
raporu def atir ve senedat 
ve vesaiki saireye müsteni· 
den konkurdato müzakeresi 
hakkında karar ittıhaz edi 
imek üzere ıcra dairesinden 
mahkemeye tevdi edilmit 
olduğundan keyfiyetin tari 
f ah kanuniye dc1iresinde du· 
ruşmasmı temini iıtizah ve 
hükme rnpt edilruesi için 
l 3 937 tarıh ne rastlıyan 
salı günü saat 14 de talik 
kılınmış olduğundan komi· 
ser Muııtaf.t. ile bilumum al · 
acaklı ve borçluların ve yu 
karda tek ifi k!lbul etmedi 
kleri beyan olunan ıki ala 
caklının yevm ve saati mu· 
ayyenede Edremit ticaret 
mahkemesinde hazır bulun· 
maları ilan olunur ......................... 
• • 
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IW111mım cltırl, saç . 
ltrna/\ Jıaslalıklarlle 

her ~ekil fire.ngl. belso-
11/dıı!]tı l1C !JllfllllŞUk 

karlı . ı lıas"1/ıklarwı icl 
rar yolu dur/ıklarım, 

ademi iki/elan tn sun 
usullale tedavi edu 

• 
Hastalarını hükümet : 

caddesinde numara 56 : 
• da hergün saat on bet : 

ten sonra kabuleder : 
• • •••••••• •••••••••••••••• 

TÜRKDILI 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından:. 

Mahalles' 
SelJmiye 

No: 1 

" 

No: 2 

" 

Cınsi 

Ev 

" 

Hududu 
Sağı kireşçi Mehmet 
sesi evi solu kuyu 

vere. 

Yeri ve kısmen hoca baba· 
ların Muıtaf a evi arkası ve 
reseden katırcı Oımana ka 
lan mahal önü yol. 
Sağı kireıçi Mehmet vere
sesi evi solu vereseden Mu 
stafa oğlu Hasana kalan ev 
arkası ve vereseden Osma
na kftlan mahal önü yol 

Saiı vereıeden Sıdıka yaka· 
l•n ev solu kuyu yeri ve 

kısmen Hoca babaların Mu
stafa evi arkası vereseden 
amıcaaı Osmana kalan ma
hal önü yol. 

Hudut ve l>ulunduğu yer yukarıda yazılı evin yeri Ab
durrahmanın senetsiz tarlası iken parçalara ifaraz suretiyle 
ahara sattığı sırada bu evin yerinde gayri malum bedel 
mukabılinde 60 sene evvel deveci Haaana satarak muma 
ileyh Hasanın kendi parasile ev inıa ederek ıenetslz olarak 
tasarrufunda iken 310 da ölmesile karısı Ayte v~ evlatları 
Osman ve Mustafa ve Sıdıkaya badehu Anenin de 321 
de ölmesile sözü geçen evlatlarını terkedip bunlarda 322 
senesinde aralarında yaptıkları taksjnıde bir kısnıı Osma · 
na kalıp bu kerre tesçi li istenilen mahalde Müstafa ıle 

Sıdıka paylarına ayrılmak suretıle tasarruflarında iken bu· 
nlardan Muıtaf anın 331 de ölmeıile oğlu Hıuan ile karısı 
Rukiyeye b:ıdehu Rukniyenınde 337 de ölnıuile oğlu Ha 
una bunlarda namlarına lt1çılden sonra 2 numarada gö 
ıterılen mahai Sıdıka hissesıne ve 3 numaralı mahalde 
Mustafcı oğlu Haaana kaldığından bahısla namlarına lesçil 
edılmeıi istenildiğinden tahkikat yhpmak için 7 2-937 pa· 
zar günü mahalline memur gönderılecektir Bu yerle hak 
kında bunlardan baıka tasarruf veya sair bır suretle hak 
iddıasmda bulunanlar varsa bu günler içinde yazı i e Ta 
pu Sicil Muhafızlığına ve yahut mahftlline gelecek memu
ra müracct.ttları ilan olunur . 
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~ ANKARA 1 - ~ 

~Avukat Ekrem ARGUN Ve1 
: Şeriki Ziya SIDAL ---------------------------------

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

flDRES 

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

~1111111111111111111111111111111111111111111 
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Her Tecimenin En Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü Arttumıktu. 

j 1 I~' A 1\ . \ .. T 

1 Satışta Birinci Şart: 
1 A . 

ı "REKLAM,,: DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz . 

Bahkesir Tapu_ Sicil 1 Ve Hu Rcklilnılar1111zı 
~i~ha!~~uhğından: 1 (TÜRK Dili) ne\/ criniıı 

Mahallesi 

Vı:d~~~:· .. bulu::uğu y..!if i:~::~::l::~:i ::::~::~ 1 T o R K o 1 L i 
esinde gayri malüm bedel mukabilinde Habil oğullarından il 
Mehmet oğlu Salıhin İbrahim oğlu Ahdinin haricen almak " Balıkesirin Biricik GaLelesidir 
suretile senetsiz olarak tasarrufunda ıken 320 senesinde it. 
ö!meıile evlatları Mehmet ve Adile ve Naimeye badehu Me· ı Her _Yerde Okunur· 
hmedinde 3l2 de ölmeııile karısı Kerime ve kızı Mücevv· ~~~~~~~~~~~~~ 
ere il~ ana baba bir kardeıleri Adile ve Naimeye badehu 
Kerlmeninde 334 de ölmesile kızı Mücevvereye kaldığın 

dan bahisle bunlardan yalnız Mücevvere hissesi için teıçil 

edilmesi iııtenildiğınden tahkikat yapmak için 7 2 937 pa · 
zar günü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hak . 

mleket arasında ebedi dost· ı• 
1 

TÜRKDİLI 
., kında bunlardan baıka tasarruf veya sair bir suretle hak 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğında~ luk tesis eden bu muahed · 

enin herfeyden evel iki ka- Pazartesinden ba~ka her 

d Ilı t . · d d gün çıkar . Siyaıal gazete .. r eı m e ın vıc anın an 
Yıllığı: 800 Kuruı 

ve aralarında kardeıçe mü-
A ltı Aylığı:400 

naıebetl~r tesis etmek arzu Sayısı: 3 ,, 

sundan doğduğunu yazma- Günü geçmit sayılar 25 

ktadır. kuruştur. 

Slovo, Bulgaristanla Yu ADRES: 

goslavya arasında takip ol- BALIKESiR TÜRKDİLİ 1 

unm ve dostluk pvktının ~•=;;;.;;=;;;;;;;•------.1 
imzasına müncer olan siya 

setin iki milletin sulh arzu· 
larma tamamile U) gun oldu· 

ğunu kaydeylemektedir . 

La Parole Bulgare gaze· 
tesı de paktın kısa olduğu · 

nu ~azarak dıyor ki: 

Bu muahedenin kıymeti 

fıkralarda değil yazılı 

metnin alakadar mıllletlerin 
yüreklerinden ve akılların -

dan doğanı ihtiva ettiği ka 
naatıdır. Bulgar ve Yugos· 

lavlar müstekil mukadderat
larına hakim olacak, bu 

muahedeye bütün yürek ve 
akıllarını koymu,lardır. 

1937 de 
Sovyet Sivil 
Tayareciliği .. 

( Baıtaraf ı Üçüncüde ) 

yenileıecektir Esas hat'ar. 
da, "Ant 35" ve "Zıg - 1 ft 
gibi modern ve mütekamil 
taynreler i~letılecektir. Hu 
yeni tayareler, on ve on ıki 

kltilik çok modern ve mü· 
kemmel konforlu makine· 
lerdır "Ant - 35 ft siıtemi 

tayareler1 saate 340 ila 360 
"zıg ı" sistemi tayareler 
de gene saatte 280 ila Z9o 
kilometre katetmektedir. 

iddiasında bulunanlar varsa bu günler içinde yazı ile tapu 
sicil muhafızlığına ve yahut mahalline gelecek mernura 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Pazarköy Nahiyesin
de Deve Güreşleri: 

2 2 937 ~alt günü Pazarköy nahiye merkezinde ok· 
ulun fakir çocukları menfaatine deve 

mittir. 

güreşi tertip edil. 

Baıa 30 Lira 
Baıaltına n ~o 

" 
Ayak ,, 10 n 

n " 
5 ,, 

Bıhkesir ticaret ve Sanayi odasmdan: 
Balıkesir vilayeti merkezi 

nin Y enlce mahallesi Kı-ıde 
de sokağındıt (8) numaralı 

evde oturan Türkiye Cum 
huriyetl tab~asrndan olup 
Balıkesir ıehri çıu~11ının Ye 
ıllli civarında t37ı numara· 
lı dükkanı ikametgahı ticari 
ittihaz ederek ~t30 yılından 
beri helvacı'ık ticaretile İf 
tigal ettiğini beyan eden 
Mehmet oiilu İsmailin unva 

nı tıcareti bu kerrc Mehmet 
oğlu İsmail tlelvacı gül) ol. 

arak tesçil edildıği gibi bu 
unvanın imza ıekhde Tür.k 
çe mühür yaz11ile (1 Helva 
cıgül) olarak ticaret kanunu 
nun 4.! incı maddeııine göre 
Balıkesir Ticaret ve sanayi 
odumca 902 sicil aayısına 

tesçil edildiği ilan olunur. 
Ui\n numarası: 162 

Köyü 
Hotaılar 

Mevkii Cınsi 

Kedlkayası Tarta 
Miktarı 

20 Dö. 
Hududu 

Şar"an hacı ~ 
seyin efendi f 
Ah Osman ıal 

şimalen bay~~ 
nuben Me.,.. 
çavuı -

Yukarıda hudut ve evsafı yazılı tarla nisan 
ve 119 sayılı Tapu kaydı mucibince hcıcı efendi oJlıJ'" 
msittinin o 'up bu kcıe ölümile veresesi Üzerlerine ıot/ 
en senet almak istediklerinden bu kay~in gitti hanel1 

74 diye bir iıaret gösterilmesınden bu tarlanın ahare,f 

çip gt·çmedıği için mahallinde 7 2 937 gü~ünde tahlı ~ 
yapılacağından bu yer hakkında hak iddia edenler f 

bu günler içinde tapu sicil mu haf ız 1ığına ılf ahi vey• ,,,1.. 

riri olmadığı taktirde ogün mahalline 1ıönderilecek _,; 
ra müracaatları ilan olunur. 

iyesi ve Başyazmilnı: Balılu~slr saylavı H KARAr-1 

Çıkanın Genel Direktörü FUAT HİL'AL 

Bası~ Yeri İl Basın evi 


