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Vilayet 
Parti 
Kongresi: 

C H. Partisinin Vilayet 
Umumi konıreıinde deleıe 
lerJn villyetin muhtelif tıle 

rı, ihtlyaçlar1 üzerinde ileri 
ıürdükleri dilekler buıOnlıO 
sayımızda sona ermelctedir. 

Herbiri vil6yettn bir bu 
cajınclaa selen halk murah· 
haslara konırede memleketin 
en ıerekll ve en çabuk ya 
pılmaaı lisım gelen itleri 
Qzerindeki dıleklerini büyük 
bir ıerbeattyet havası içinde 
anlattılar. Zaten Partimizin 
en büyük va11flarmdan biri 
de yapıcı tenkttlere kartı 
tam bir fikir h6rriyeti ver· 
meıidir. 

Tu.rkler nin v ızlyel/111 tetkik etmek uure Milleller 
Ce.ıniyell larafrndan gonderılen muşfllııl heyet iti 
ki/\lerinc dt vam etmekledlr 

1'.lrafla şdnr ve/ as ıbalan ge·miye ba§Larmşlar<Jır 

GÜNDELİK. SİY .AS.AL GAZETE ON B!RlNCI YIL SAYI: 10132 

Atatürk Hariciye Veki
l imiz 1 e Konuştular .. 

-
Atatürk beraberlerinde Hariciye Yetili ol~uğu ~alde 
bir gezinti yapmışlar ve Ba~anı gardı teşyi etmişlerdir. 

İstanbul, 4 (Radyo) -
Atatürk bugün 11aat on ıki 

de dııbakanı Doktor Tevfik 
Rüıtü Arası Dolmabahça sa 
rayuıda kabul etmlılir 

Bu mülakattan sonra Ata
türk Tevfık Rüıtü Arası 

yanlarına alarak ıehir için
de otomobille gezinmiıler· 

dır. Hu gez ntıyı müteakip 
motörle Haydarpaıaya ge 
çilmıı ve hatta Atatürk An· 
karaya ııtmekte olan Rüıtü 
Arası Haydarpaıa istasyonu 

nda bizzat tPşyı etmiş1erdır. 
Ankara, 4 (AA.) Ha 

riciye Vekili Rüştü Araf\ bu 
sabah İetanbuldan ıehrırnıze 
dönmüı ve istasyonda Ve 
killer. Mebuslar, B3şvekalet 
Müsteşarı, Hususi Kalem m 
üdürleri,Sefirler ve Hariciye 
Vekiletı ileri gelenleri, An 
kara val11i,Emnayet Müdürü 
tarafından kar~ılanmış ve 
başta roüzika olduğu hal 
de bar askeri müfreze 
resmi ihUramı ifa elmııtfr 

İran 
Sefaret~anemiz~e yıl ~ışı 

Tahran, 4 ,Radyo) Tas 
Ajansı bildiri) or: 

Türkıye sefirı yıl başı mü

na.ebetile sefaret binasında 

hır ziyafet verınııtir 

Bu ziyafette dost lramn 

ileri gelenlerile bütün sefir 

ler hazır bulunmuılardır. 

Ziyafet çok samimi bar hava 

içersinde geçmıştir 

Rus ticaret mümessili 
İıtanbul, 4 (Radyo) 

Sovyet Rusva İstanbul tıca 

ret mümessılı Ankaraya git· 

mııtar. 

Yoksullar Birliğinin 
S e n e 1 i k Toplantısı .. -
Pazar günü toplanan kongrede cemiyetin b ~r ytlhk ça-

hsma raporu otundu ve seçim yıpdd1. 
Pazar günü saat 14 de 

yokııulları gözet'lle birliği 

kongreainı Halkevınde ya 
ph. Konarede vilayet ve 
parti adına mektupçu Htlmi 

Başbakan 
Köy kalkmma plinila biz

zat meşgu\ otuyorlar. 
Baıvekihmiz İsmet lnönü 

yüz muhtelif koldan tatbik 

Türkeri ve birlik azalan bu
lunmuıtur 

Bırhk reisi kongreyi aç. 
tıktlln sonra ruznamenin ma· 

ddeleri konuıulmıya baılan 

mııhr Kongre relılliıne me· 
ktupçu Hilmi Türkeri, ikin
ci reisliie Hilmi Şeremetll, 

kitıpliie Ekrem Çavuldur 
ve belediye batkiUbi Nura 
aynldı. 

Eakı ıdare heyeti çalııma 
raporu. mürakabe raporu 

Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Selcretf'ri ŞOkrü Kaya 
~üt6n Parti teıekkü lerıne 

konırelerin açılması milna · 
ıebett ile J•phfı bır tami· 
mde bu noktayı büyük bir 
Hrahatle ifade etmtıtir Bu 
ıenelıede bllha11a ıöyle de
nilmektedir. 

======o..=========~-=--===c.=::=;:.~-=:::=::==..:===-=::__;:=.-=--===~'-="=-=========;=:=..;.;.==~~~= edılecek olan zırai ve köy 
kalkınma planlarının haz.ır 
lanmaaile bızzat met1ul ol 
maktadır. 

okunarak kabul edlldı. 

.. Konc~de F'artih yurt 

taılar söz söylemekte ve 
seçim y a p ID a k t a 
serbeıltirler. Partililn kon 
ırelerde dıleklerlni söyleme
li, tlklyetlerinl bildirmeli ve 
ıe~lmlerde iıtedıkleri Parti 
lileri seçmelidirler Halkan 
dGtüncelerlni ve istekleri 
ni bilmek halk hilk6metintn 
dayanabıleceii en ntlam 
prenıtptar.,, 

Genel Sekreterin bu ıe· 
nel ... i Parti proıramındaki: 
'"Eıemenlik blrdır, balsız 

ıartaız uluıundur ,. Etasının 
eo ılzel ıekllde açıklanma 
ııdar . 

B6yük Türk inkı 1 abmm 
aaırhk ııleri yıllara ııtdarma· 

•ı ve Türk ulus•nu bütün 
uluılar araıında ferefli bir 
mevlue çıkarma11 Partimizin 
memlelcette en ıenit mani 
ıtle halkçıhk hakimiyetini 
kurma11 ve bunu en eaaıh 

bir prenıip olarak ıöz önü 
nden ayırmamandar 

Ocak, kamun, ilçe konaı 

relerinde o'duiu gibi, vila
yet kongresinde de murah
haslar ıuür u ve olgun bir 
Partili anlayıı ve kavrayııı ile 
üzerlerine düıen vazıfevı yap 
talar. Ştlcl yetlerinı ı ·rbeıtçe 
söylediler. Oileklerını anlat
talar. Böylece vıliyetin en 
küçük köyQnden en büvük 

kuaba11na kadar olan ve 
bizzat halkın göıüt ve için
den dojan thtıyaçlar dinlen
dt,konutuldu. Manakaıa ~dil. 
.. ve birer karara ballandı. 

Bu brarlardan ıüzel es
erler doiaeatına hiç ıüphe 
yoktur. Parti retaltklerlntn 
valiliklere verilmek ıuretlle 
hükumetle, Parti arasında 
teııı f!'dilen yakın beraber 
lik bu tıleri daha kolaylık 
larla -.e daha ıOzel imkan 
lar içerlılnde ıerçekleıtire
cekhr. 

Vilayet Parti kongresinde 
( Sonu 3 Gncü ıayfada ) 

TÜRK DİLİ 

lngiliz.ltalya Anlaşman Kamutayın 

Verdiği 
Kararlar. sının Manası Nedir? .. 

Yeni umumi planın tatb
ikıle memleketimizde zirai 
i11tıhsa\ sahasında itlırakli 
bir çcılııma devri 
baıhyacaktır Planın tatbı 
kat kollarını teıkıl edecek 
olan yüz şekilden hf'r bıri 
nin zirai makine'era tam 
bir ıekilde fak at müıterek 

olacaktır. Şımdı muhtelif 

Ankara, 4 (A.A.) - Bü 
yük Mlllel Mecliııının bu 
günkü toplantıııoda inhisar 
lar umum mudürliju büt 
çeılne 117 bin 1936 amumi 

muvazenesıne dahıl bazı büt 
çelerın tertipleri araııında 

52962 liranın münakalesine 
ve adlıye bütçeainm mubtc 

lif fasıllarından l 7500 lira 
ındırilerek 1935 mali yılı 

tahsisatsız borçlara adile açı 
lan yeni f aala fevkalade tah 
s11ata ait kanun liyıhalarlle 
Ankara ıehri imar planı mu 
cibince Devlet mahall.atnde 
lnıa edilecek olan Kamutay, 
Rlyasetlcumhur. B a fYt' ki.let 
ve Hwicıye Vekaleti bina 
ları inıaatı için 4 mılyon 

500 bin lıraya kadar sala 
hıyet veren kanun kabul 

edılmittir. 

lngiltere ile itılya ırasmdiJapdan ltdaniz anlaşması 
iki ~Dlumet arasm~a ~a~iti ~ir ~irli~ ve yatmhktu. 

.................. 

Papanın 

Hıyatmdan ümit kılmadı. 

Ankara, 4 (A A) Ro 
yter ajansı dün Romado im· 

Zftlanmış olan lngiliz hal-

gazetesinin yazdığana göre 

bu anlaıma şun 1 arı ıhtıva 
etmektedır: 

yan Akdeniz anlaımasınm ~ .ı.: ..... ..ı ... uı;ı; &Jevletlerı-
•lcatü&..unun muhafazası hak nan ınenfaatına rıayet. hal 
kında kttrtılıklı temınatı ıh· yan n Balceros adaları üze 
liva ve akdenizde trans t ve rindeki hertürlü emellerın 
ticaret yollarının hürriyetini den vaz ıeçıneai ve lngiltere 
derpıf eltliini lıildirmekte aleyhindeki neırlyata nihayet 
ve bu anlaımamn hiç bir vermest ve M111nn Milletler 
mem ekete kartı müteveccih Cemiyetine ıirmHıne muha 
olmadıttnı bildirmekterUr. lefet etmemejt vadi Mıtırın 

Roma, 4 <A.A ) İngiliz kapttılesyonlarım ilgası hu-
İtalyan anlaımaıının imzası susugu kabul etmea buralar· 
münasebetıle. lngiltere ve dan baıka İtalya bilahare 
ltalya harıc•ye nazırları yek Montrö muahedenamelerıne 
dığerıne memnunıyetlerıni ve Londra deniz muahede 
aynı zamanda bu anlaımanın sine ittirakının nazaridikkate 
ıııtıkbalde iki hükü.netin ı alınması ve Milıetler Cemi 
su h ve beynelmilel emnı yetıne karıı yapılan bücu n 

yetletindekı iı bır iğine bir !erden vaz geçilmesı ve Ce 
baılangıç teıkil eylemesi ha nevre müeaııeııesi ıle tekrar 
kkındakı ümıtleıinı bıldir teırtki mesai edılmeıi husu 
mitlerdir slarında bar anlaımaya da 

Londrada çıkan Observer hıidır. 

dfl!vl .. t ••A".r ı • ..ı- \.AU 

ıan ziraat mektebı mezunla 
rı ziraat vekalet kadrosuna 
alınarak p anın tatbikatı için 
vazifelendirileceklerdir 

Plan dart senede tama 
men tatbik edilecektır 

Bulguistandın mımlıkıti
miza galecek göçınlı~ 

lıtanbuJ, 4 {Radyo) 
Sof ya elçiliftm z btr tebliğ 
neırederek Bulgarlatandan 
memleketimize ıe e ek goç 
menlerın bundan sonra, göç 
edebilmek ıçın bulundukları 
yerlerdek ı konsoloslukta bir 
ıstida ile müracaat edilmesi 
ve verecekleri beyanname 
lerın nasıl tanzim edıleceği· 
nı ve kon11olosluklardan ve 
sıka almayan göçmenlerin 
göç edemiyeceklerlnl bildir 

m ştir 

Roma, 4 (Rady(\) Pa • 

::.0·,i~1.'1'°::.::::.ı~~y~~= ispanya HükUrnetiDonanmasınaA~ 
~
0

;:~: ... ~·:.~~~~. ~::~::~~: manGemilerine Ateş!..Emrini Verdi 
kanla tedavi ameliv«-11 yapıl· _ 
mış fakat hıç bır semere 
vermen ~tır Doktorların ııöy 
ledığıne göre Papanın daha 
bir ay yaşıyacağı ıüpheli 

görülmektedır. 

~ 

Yugoslavya 
Bulgaristan 
Anlafması •. 

Atına. 4 (A.A.) Yugo 
slavya ıle Bul2ariıtan yakın
da ademi tecavüz paktı ya 
pılacaiını aalihiyt ttar me
hafi de teyıt edıldiğini ve 
Bulgarıatanm Yugoslavyaya 
böyle teklıf yaparken aynı 
zamanda Romanya ve Yunan 
istanda münasip bar zamanda 
münasip tekhflerde bulun 

ispanya gemilerinin Alman krovezörleri tarafından topa tutulup tevkıf edılıesi 
irpanya ile Almanya arasında cidoi ~ir gerginlik vücude getirmiştır. 

Paris, 4 (A.A.) İkı ritte asilere yardım etmek mekte olan Kömgsberg Al 
Alman krovazörQnden biri· maksadıle gönderildıği söy man kruvazörü ~ i baodan 
nin bir İspanyol gemısmi lenılen ve ispanyaya çıkhğı 8antandere 2ıtmekte olan 
topa tutmaıı dığerinin dedi haber verilen 5000 ltalyan "::;oton,. adlı l~panyol gemi 
ğer bir ltpanyol ıemisıoi te faıısti haberi rea nı yerler tar 11nı durdurmuıtur Kruvazör 
vkif etmeın üzerıne İııpan afından ya anlanmaktadır kumandanı lspanyol aıemi 
yanan Londra büyük elçisi Berlin, 4 (A A.) Al sının ıkincı kumanda · 
lngilız hariciye nezaretıne man propaganda bakam dün nını gemıye çıkmaya davet 
bir rapor vermıı ve İspan iki Alman lspanyol hailesi etmiı ve Solonun durdurul 
yanın çok vahım bir va7.i olduğunu Royter ajanıına te· nıasmm Palosa kartı yapı 
yetin hadııı olduğunu kayd yit etmııUr lan muamelenın mukabelei 
eden Elçi hükiimetmin do 1 Königsberg kruvazö bilmis ım teokıl ettiğı hak 
nanınasına ticaret gemıleri· rü Soton vapuruna ateş et kandaki beya nameyi imza 
mn en dürüst bır tarzda hı miı ve bu karaya oturnıuo. ya davet etm ıtır 
maye ve taarruz \lalde dahi 2 Graf Spee kruvazö Kruvazor lıpanyol gemı 
Alman harp gemılerine karşı rü Jspanyol Aragon vapu sine Galice aahılande bulu 

atef etmek ıçln emır ver runu tevkıf etmıştu. nan aııilerin lıfnanına git 
mek mecburıyetınde kaldı Boyan, 4 (AA.) - Bıl mesini emretmfotir. ikinci 

mak fikrini ızhar etttiinı tını bildırmittir. baodan haber verıliyor: Dün kaptan iemıye çıkınca ge-
bildirmektedır. Roma, 4 {Radyo) Mad Bask aahılmde cevelan et Sonu 4 üncu ayfadn ) 

Birlik nızamnamesinin her 
maddesi ilzerinde duruldu, 
bütçe etrafında Rüknettm 
Sözer gentı lz"hat verdi. 

( Sonun 2 inci sayfada ) 

O 1$ HABERLER * F ilisli11 karışıklık 
tarı ·>.2 ·uooo 

I nyıli:, lirası maıraf uu 

1 

emle cıellrmi .... Jir 
~ F rc1nsız Ayan ve 

Mebusan .Hecll-
sl yem btılçeyr blrbiruıe 

1 1"2 dtfa yonderıp geri 
aldıhlan sonra Jwbul rl 
mişl~rdlr * y uguslavyu Hoş 

vekili istirahat 
fmek uzere bir hafla 
ımıddetlt !ttviçrtyt gıde 
c ktir 

fJf R omanya Bahri 
ye ve Hava Nu · 

zırları istifa lmiıtir 
Btııvekil lııı iki ışl de 

kendi uz.erine almışlır. * M eksikaya gil 
mıkte olan 

Tr )Çklmn açık denizde 
l>ir harp gemlsiı e nakli 
ve bn gpmlnin de nereye 
gideceğinin fllZll tutuldu 
ğu blldirilmekiedlr. 

* /. ngiliı Ualılliyt 
Na:ırı Parlse gi 

tmlşiır. Orada 1 gun ka 
lacaklır 

iÇ HABERLER * y eni s çilt 11 Is 
vlçre Kon/ eda 

rasyou rt isi ile Atatürk 
arasında sumimı telyraf· 
lar teati edilmiştir. 

* /• zmlr, lslanbul 
ve Ankara mai-

yet memurlarwdan 20 
kadar yıikst k ta/ısil göı 
muş genç umumı mıijet
lişlikLer kadro~una veril 
ml~lerdir. * yeni 10 paralık· 

larm ela hasıl 
musı Jrnrarlaşmışlir * D onanma m ızın 

K 11 m an d.ını 
Amiral Şukru Okan !: 
mıtlen Ankaraııa gitmiş 
lir * J smtl lnönu, Di 

kmen civarında 
1 ıyak sporu yapan gen 
çlerle yrıkwdan alôkadar 
olmuşlardır 
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1 s ti k 1 a 1 Marşı Sairi 1 ' 
M e h m e t A k i f.. •SiZI1i 

il 
Üstad Akifin ölümü ha 

bereni almca hialerim dondu; 
sankt camit bir cısim haltne 
geldım O hal ile ne yaza-
cağımı değil, ne yapacalımı 
bılmiyordum. Akif batfı ba
şma bir cthandı. 

Onu anlatabılmek, ,,..za
bılmek benim haddım mi? 
lieo Akıfi yine yazmıyaca 
gı•n Çünkü vat:amıyacağım. 
Yalnız ona aid ufak 
tef ek hatıralarımla kendımi 

belki avutabıleceğim. İtte 
okadar .. 

* Uğursuz mütarekenin ilana 
sıralarında idi . Türkiyenin 
mühim dimağları itilaf dev
letlerınin İ§galıle felce uğra 
tılıyordu. Ben Balıkeıirde 
(Ses) gazetesini çıkaracıık 

tam. HaykıracaUım 
Bu m6na1ebetle Akifden 

bir kıta iıtedim; ıunu yol-
ladı: 

Düıman aeıi duymak iıte· 
mez1en; 

Kardeı ıesldir uyan bu 
sesten. 

H. Basri Çantay 
O ytşil toprağın ey yüzler 

ağartan (Karesi), 
Şimdi binlerce ıehidin kana

yan makbereri, 
Sana haaret kalan evlldın 

Açhl d6nyada 
Vuıa kaluolmada11 arlm 

edecek yer nereıt? 
Hani ııök kübbenin altında 

ııörülmütmü eıin 
Dağların bağ, hele vadilerin 

altın deresi. 
Ey benim her taıı bir ma

bedi iman yurdum, 
Seni er ıeç bana mutlak 

verecek mabudum. 
Bu kıta (Yeni Gün) ün 

30 haziran 338 tarihli nüı · 
hasında ıntiıar etmlıtir. Sa· 
fahatanda yoktur. 

* lstıklil muharebelerinin 
devam ettiği ııralarda 

Akıfı g6rmelı tdıniz. 
O, kafesleri yırtan arslan

lar gibi kükreyordu. Düt 
man An araya yaklafhğı 

1200 
liııhk aşrı bulun~u. 
Blladıç nabl1e müdürü 

Hayreltlnln e•lade11 &tr ı• 
ce 1200 ltra kıymetinde e~
ya çalındığını ve jandarma 
nın bu hırsızhk izi üzerinde 
araıtırmalar yaptığını yaz· 
mııtık. Tahkıkat müsbet ne 
llcelerle ilerlemektedir 1200 
liralık eşya ve saire kimi 
len bulunmuıtur. 

Tahkikat yapılmakta, hır-

81Zhk ıekli üzerinde incele 
meler derinle§tlrilmektedlr. 

Yolda ~ir ölü ~u!un~u. 
Dün Biğadıcm Iııklar kö· 

yüne giden yol üzerinde bir 
61ü bulunmuıtur. Hüviyeti 

1 

araıtarılan bu ceaedin Kep
ıütlü Arap Recep çavuş 

adında bir fah olduğu anlaııl. 
mııtır. Recebin kimın ve ne 

il 

Vali 
ivrindiyı ıiii' ıeldi. 
Vali •e C. H. Partltl Bat · 

kam Ethem A1kut paur 

ıGntı İvrindi nahlJeıine ııt
derek nahiyenin muhtelif it· 
lerl üzerinde ilgilendlkten 
sonra akşam üzeri dönmüş 
lerdir. 

Çocuk 
Es'.rgeme ve yoksullar bir· 

liöinin piyangosu. 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

ile Yoksulları Gözetme Hırli · 
ii müştereken bir etya pi · 
yangosu tertip etmtılerdlr. 

Birçok değerli etyalar bu
lunan piyango biletleri yir 
mi beıer kuruı üzerinden 
yarandan ltıbaren aatııa çı· 

karılacakhr 

H Bici LIER J 
Kebapçı Dükkanında 
Bir Adam Yaralandı •. 

---~~~~~~~-

lir 11r~ı dinlırkın 'ir~irinı ~ıııın iki kiıi kıııı 
etti. Ve nihayet işi tabancı halletti. 

Evelsi akıam kebapçı 
Mehmedin dükl<anmda bir 
yaralama vakası olmuıtur 

Bu dükkanda atılan dört 
el tabancadan biri döıeme

ye, biri tavana. biri ca
ma, biri de kavga yapanla-

rdan birinin bacağına rast
lamıştır 

Hadise ıöyle olmuıtur : 

Helvacı Kaeım oğlu Muı

tafa ile Hükümet caddesin 

de berber Litlfin bir m6d
dettenbert bazı sebeplerden 
dolayı aralara açılmııtır. 

Hirbirlerine düıman olan 
bu iki kiti vakanın olduğu 

gece tesadüfen kebapçı Meh 
medln dükkanında bulun -

muılar, ve ayrı ayrı maıa 

larda içmeje baılamıılardar. 
Bu sırada bijer bir masatian 
bir §Btkı yQkselmeie baıla 
mııtır. 

Berber Latif bu ıarkıdan 
coımu§ olacak ki: 

- Yaıa be. Ah an&m •. 
Diye bir nara savurmuıtur. 
Bunun Qzerlne. Muıstaf a da 
kızdığı Latife: 

- Gtt o sözü dostuna 
söyle. 

Diye karıılak vermiıtir. 

Kalkınca görür ki akıam 
oımuı 

Vaktile uyanmayan bu se
sten. 

(Sehli mümteni} e pek 
ıüzel bir misal olan bu lu· 
ta : 7 lt>§rln evvel t 118 den 

sarada Akıf hiç istıfınl boz 
madı, onun kuvvelmanevi· 
yeaa zere kadar sarsılmadı, 
etrafındakilere hep ümit, 
hep iman, hep cesaret tel
khı elti. 

Sanki 0 1 koskocaman bir 
dağ idt .. 

Vilayetimizin Nahiyelerinde 

Viliyetdaimlancümanitop- GÜ z e 1 Ve Zengin Bir 
lantııı. N h. . Al 

lçtn öldürüldüiü veyahut öl 
düğü bellı dejıldir. Müddei· 
umumilik tahkikata başla 
mııtır . 

Latif de bu ıöze mukabele 
etmtı derken kavga alevlen 
miftir. Nihayet htddetl ıon 
haddini bulan Mustafa ta· 
bancaaını çekerek ateı et
mittir. Etraftakiler koımuı. 

Must3fanın tabancaaına al
mak lçtn koluna yapıımıı· 

lardır. Fakat o zamana ka· 
darda dört mermi tabanca· 
dan çıkmııtır. 

13 mart 19l9 tarıhıne ka
dar hıttıat eden, fakat on 
dan sonra Ermenı ve Rum
ların rnuteınadı tal<ıplera yü 

Galiba 1926 ıenesindeydi. 
Ben haıtalanarak latanbula 
gltmif, orada tedavi altma 
girmiştim. tKaresı) otelınde 
acizi lütfen ziyart•te gelen 
Akıf bana yeni bir şiırıni 

dii~·~:~' .~·~·"~~Ü~::'. a ıyemız: tınova .. 

' LJ11u ... . - ..... .,, 
,, gıbt 

A1<1 

fın safahatında )Oktur 

UKUUU · ~~•• ~,._ --~\ elo..lf 

(l) Dedim kı: 

- Hazret, tiz vadiyi de 
itıttrmitlnlz. Cevap verdi: 

- Benlnı ıuıl vadim bu idi. 
Ben tlirlerimf hep cemi

yete faideli olsun diye yaz 

kana Ethem Aykutun beı 

kanlıtmda belli toplantısını 

yapmıştır. Encümen vilayeti 
ilgilendiren itler üzerinde 
avuwr .... ·'-· .,, -r - .• uo lra 

rarlar vermiıttr. 

Beledıye daimi eı cümenin
in dünkü toplantısı 

(Ses) in o zamanki ümit
sizliklere toze ümitler ve 
sarsılmaz imanlar veren (İs 
tanbul yazıcısı) üstadın bir 
arkadaıı idi O arkadaıı ld 
are eden, onun ynılarını 

en emin vasıtalarla munta
zaman bana ulaıtırmayı le 

min eylıyen de bizzat Akifti. 

dım 2 Belediye daimi encümeni 
~ 

Aktfln tlirl~~i baıtan baıa de dün belediye reiıi Naci 
Kodanazın baıkanlığında to . 

vatanperveranedir Onların 
1çinde aıka, badeye, havai · planmııtır 
yata ... Alt tek bir mısra bula - Belediye encümeni tehir 

İstirdat : Akif Bahke11lri 

çok severdi. Hastalıktan ku· 
rtulmuı olsaydi Balıkeslrde 
yerlt.~ecekt1. Hayatının son 
günlerini bıle hep bu emel· 

mazıınız o, yazdıiı (Baha · I işleri üzerinde durmuı ve 

riyye) (3] sinde bile vatana kararlar verml tır 
ağlamışhr. ,.. -

Çık da bir seyret baharın Suth hakimlig- İ 

le yaıadı . 

Ankarada idik Memleke 
limitin Yunanhlar tarafın 
dan i§gah ıenei devriyesine 
müıadif bir günde (Yeni 
Gün) aazetuine yazıla~k 
meftur bir yazıyı karalam 
akla meşgul ıdun . lllif a. 
şu kıtayı yazıp bize verdt: 

cuou rengarengini 
Nef hl surun dinle mevca 

mevc olan ahengini 

(1] Saf a/ıal, cild: 7 - sa 
lıije: 50 

/2) O muldkulla Hulıi 
Naci Sağdıçda berubtrimiz 
de idi. 

(3) Saf Ghat, Hal.'kw Seı 
Itri, clld: :~ Sahife 4:t 

- --------
Bır yeııl kan, bir yetil can yağdmp kudret yere: 
Yem yeıll olmuı feze; gömgök keai!mit dağ, dere. 
En kmr toprak doğurmuş, emzirır birçok nebat; 
F111<1rır bir damlacık ottan, tutup sıksan hayat! 
1Jün kemikten külçe halındeydi her çıplak fidan; 
Bak, ne sağlam kan, bugün dolgun yüzünden damlayan! 

Dün kudurmaktaydi orman cehtmi bin zefır; 
Aıiyan tutmuş, bugün, her dalda perran bir Hfir! 
Dün, nüheybanidl milyarlarca ziruhun aübat; 
Sılkinüp çıkmış o mahbeıten. burün. bir kainat. 
Dün, ne matemdeydi i.le11>! Yer hazin, aökler hazin; 
Suru fıtrattır buıün: Fatrat bupn aabra fÜZll\; 
İşlemiı kırlarda yer fer kudretin feyyaz elini. 
Ô~le yap.raklar ki ıun'undan: Ctdüp bir ıirmelt! 
Ôyle amma, gordüğüm elvahı şevkin rağrr.ıoa. 
Bende hala zevke benzer duygu yok, ha fı yine! 
IHr dt"ğıl, yilz hın hahaT indirse hatta asuman; 
tiıç kımıldanmaz benim ruhun da gök ealmış hazan! 
D~m çeker Bülbül. Benim beynimde Baykuşlar öter! 

Sonra, karşımdan geçer , birbir yıkılr! 1§ lane1er! 
Aşınahk yok hayalın konsa en bildik yere 
Y "'d ayaklar çiiniyor: Düımüş vatbn yad ellere! 
Haşka ses bilmem, muhitlmden f"min eyler buruş; 
Beklerhn dinsin bu mtı.teın, beklerim olmaz hamuı. 
Ah tek bir iılyandan bın yetınıın nale11 

Yükselirken, dhıjlyen insaornıdır Hülbül scaı! 

Bandırma müdd@Jumumiıi 

Nurlnln ıehrimiz sulh ceza 
hakimliğine verildiği emri 
dün adliye vekaletinden mü 

ddeiumumiliğe bildlrilmtıttr. 

1 RADYO 1 

5 llnunasıni 937 Salı 
ôtiLt: NEŞRIYA Ti 

Saat 1 2,30 plakla 1 ürk 
musikisi 12.50 ha vedia ı 3,05 
pakla hafif müzik, 13,25 
14,00 muhtelif pli.k netti 
yat. 

ilKŞAM .VEŞR/ l'A1 I 
Saat 17 ,00 inkılap ders

leri: Üniveraıteden naklen, 
Ma.hmut Eıat Bozkurt tara
fından, 18,30 plakla danı 
muılldıt . 19,30 Konferanı: 
Doktor ., ... t Raıft tarafın
dan . 20,0ll Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk 
rnusikısi ve halk ınrkılan, 

20,30 Cemı 1 Kamil ve ar
kadaşları tcı raf m ian Türk 
musik si ve halk şarkıları 

~ 1,00 saat ayıuı: Ş~hir tı 
yatrosu operet kısmı tara 
f andan bır temsıl 

Saat 22,00 ajans ve bor 
sa haberleri ve ert si günün 
prowr.ımı 2 ,30 ı lakin 110-

lolnr 2.i,llO SON 

Bu şirin na~iyenin eleUriöi, mez~e~ası vardır. Nahi~e
nin bütün ihtiyaçtan çok iyi şekilde örılenmeUedir. 
Altınova, 4 (Seyyar mu· 

habirl~lzden) -- Altınova 
nablyeal Ayvabim 16 kilo 

metre cenubunda ve lzmtr 
vilayetinin Bergama ve Dl 

kili kazalarma hudut olan 
ismi üzerinde zenrln ve fi 

rio nahtyelerimlzden biridir 
Nahiyelerimfzin hiç birisin 

de olmıyan elektrik tesisata 
bu nahiyede mevcuttur. 

Belediyesi pekte zengin ol
mamakla beraber çok itler 

-~ 

Talihli 
Parasını 
Aldı. 

Tayare piyenkoıunun bi
rinci ikramıyeat iıabet eden 

ve blısesinc düıe• 12.500 
llra1l Nevıat Ozan d ün Jı 

banka11ndan almı§tır. 

ç 
Pazar gün ü Yurt · Birlik 

maçı da yapllma~1. 
Pazor günü Ali Hikmet 

Stadında Adana fellketze

deleriae 1arclım ıçln tertip 
edilen müıabak•ların ıon 
maç1 yapılacak lı. 

İdmanyurdu ile İdmanbir 
liği arasında olan bu müsa 

baka da yapı madan kaldı 
llnva güzel o'duğu ve kafi 
seyirci toplanmış bulunduğu 
halde maçın yapılmamasına 
s~bep Birhklilt."rin, Yurtlula 
rın Hsanaız oyuncu oyna th
ğı yolundaki iddiasıdır. An

laşamamazlık hatled:lemen iş 
v bu yüzden maçta geri 

kalnuvhr 

görmektedir Caddeler ve 
aokaklan kaldarımlanmıı 

ve temiz bir hale konmuı· 
tur. Hükumet konağı karıı 

sında park yapılmak güzel 
btr spor sahasının dıvarları 

tamam edilmiş ve bu ıene 

çiçekleri ve ağaçlar1 ikmal 

edılecektir Beledi) e munta
zam birde mezbaha yapm-

ıştır. • 

Nahiye halkı umumiyetle 
çiftçidir Arazisi gayet mü 

nblt ve mahsuldardır. En 
ziyade tütüncülük ile uğra -

ttrlar. Bu sene tütünler iyi 
olmuş raibet bulmuflur. Fi 

atlar 70 ile 80 araunda yü 
k elmiıtir. iki senedir bu 

nahtyemizde pamukçuluia 
durmadan ehemmiyet veril-

mektedır. Geçen kıt mshsu 
ilerinin olmamaııoı lülUn ve 

1t4muk mahsulü telif, et· 
miş ve çiftçiyi memnun b.ı 

rakmıştır. Bu nahiyemizrle 
mütenevvi varidat vardır. 

Zeytin, palamut, tütün ve 
pamuk ve yaz mahsulu olan 
m str, bostan ) et•§melttedır. 

Köf işhri 
Nahiyenin 13 parçll köyü 

vardır. 936 ıeneıine köylü 

let bütçe •e prolramları 

dahilinde birçok itler ıör· 
müılerdlr Bu meyandBı bir
kaç köy konak odası yap-

mışlar ve köy mahallerini 
kaldmm yapmış ve köyleri -

n muntazam telefon tesisa -
t .. kurmuşlarrlır. Ayvalık ile 

nahiye arasında senelerce 
yapılamiyan bu yola lama 

men kaldırım köprüleri nıe 

nf ezleri ile il< mal edılmiş 

vesaiti naklıycnin kolaylık 
la gidıp gelmesın yarar hır 
hale ııetırtlruiotır. 

Bereket "erıin kurıunlar · 
dan yalnız biri Lltlfin ba
cağına raıtlamak ıurettle 

daha büyük bir facianın ön 
ane geçilmııur 

Silah ieılne yeliıen poliı 
ler Muıtaf ayl yakalamıılar, 

ve yaraamdan inltyen Lltl 
ft de haatabaneye kaldırmıı· 
lardır. Bu huıuıta tahkikat 
derın leıtlrı lmektedtr 

----.ı'ilıtı---

lcıkh bir ölüm 
Tüccarlarımızdan Yırcala 

Hilmi ile Gönen Cumhuriyt.!t 
müddeiumumisi Ahmet Yır 

calınm annelerinin dün ve 
fat etliğini teeHürle haber 
a ' dık Merhumenin cenazesi 
dün öğleyin Paıa · camiinde 
namazı kılmdıktan sonra ak 
rabaları. aile dostları oldu· 
ğu halde cenaze otomobili 
ile yeni' mezarlıta ıötürül
müttür. 

Ojullaranm ve diğer aile. 
ıl efradmmm acılarını pay

laıır kendtlerlne baı 11thlı 
dileriz. 

Yoksullar 
Birliğınin 

Senelik 
Toplantısı .. 
(Ba,tarafı l inci Sayfada) 

Birliğin ıı ve talebe yurdu 
ça l19masmın artmaaı için bol 
tahsiıat konmıu;ı lüzumu an 
!atıldı . Bu yurtlardan alınan 

ıenit verimler takdirle kar · 
ıılandı . Bütçeatn tlive gör 
meal heyet umumlyeee ka 
bul edildi . Bundan ıonra da 
idare heyeti ı;eçhnine geçil· 
di Rüknettin Sözer, Mat 
baa müdürü Hasan, M-h
met Cumalı, Noter başkati 
bi Mustafa Apak, Halil İb
rahim Madenli daimi azala 

1 ğa ayrıldı 
Apti Ağabey oğlu Hilmi 

Şeremetlı, Muallim Halit 
Ozan mürakipliğe getirildi 
ler Hilmi Türker idare he 
yelıne hn~arıl r dıltyerck 

kougr"yi kapadı. 



S lkıaci IClnun 137 

C. H. Partisi Vilayet Kongresinde 
ki Dilekler .. 

-
Markız vı kazalar dılaıılerinin ileri sürdükleri dılıklarin nıırinı dıvaı edıyoı uz .. 

sine mevzu 500 liralak is· 
timlik bedelinin azlığından 
dolayı ltU aene t~ln lıUmli 

Dördüne• cebeye baıkan 
Etlaem Aykatun başkanlıjıo. 
ela ve me•cut azanın lttlra· 
ldle •izakereye deva• ... 
ildi. 

l>ileil• dlrdünc:ü madde
•inde yanan Sara köy hük<ı-
met binasının intaeına yar 
dım edilmek için bınbetyüz 
lira verilmesi hakkındaki di· 
lek okunarak umumi mec· 
liıte nazara dikkate alınma· 
•ı reye vazolunarak kabul 
edildi. 
Bandırma kazaın dilek' e 

rinden Edincik nahiyesinde· 
ki camiler n tamiri hakkın· 
daki dilek okunarak Evkaf 
müdüriyeti umumiyeai nez 
dinde temennlyatta bulunul· 

maıına. 

Köylü ıtgaralarının imkan 
niıbetiode ucuzlattmlmesı 
ha~ kandaki dilek okunarak 
buna dair dileklerle tevhiden 
temennisi. 

Yol veralslnln diğer vila 

yetlerde olduiu gıbl imkan 
nlabetlnde lndırihnesi hak 
lcındakl dllek okunarak um· 
umi mecllıln müzakeresinde 
naıarı dikkate alınmaıına. 

Bandırma ~ enice k6y0 
halkına lakin 1UreUle •ert· 
ı._ araal l•l•lntDta f&rari 
tunıtlyanların tılmlertle yad 
edilmekte olduğundan bu 

isimlerin la rle sahibi isimle 

rile deilttlrilmesl hakkında 
dilek okunarak baıkanhk 
makan11nın teklif ı Gzerlne 
mahalline ıtdecek komts10· 
nların yapacafı teablt ü-ıe · 
rine tapularının tebdili ve 
Bürhanlye delegesi Muhittin· 
Taylının teklifi üzerine bu 
cihetin dlier kazalarda l~f 
mili takarrür etmekle evra 
kın vilayet makamına tev 
du kabul edtldı. 

Bandırmaya yakın orma 
nlarından köylüye yakacak 
ve alltı z(irraiyc makta ve 
rllmesl hakkındaki dilek ok· 
unarak orman müdürü ta 
rafından köylünün usulü da· 
ireslnde \>'aki müracaatlar 
üzerine makta gö terilmekte 

olduğu söylendi. 
Batkanlak makamının tel· 

klki iizerlne bu huıus takip 
edtlmek ve icabı icra olun
nlak üzere vılayet makamı 
na levı:lti takarrür etti. 

Altıncı maddesinde köylü 
ve halk arasında komıu de 
vletlerde olduğu gibi bir 

yardım sandığı tetklli husu 

ıunun kanunlaıtırılmesı için 
hilkumete müracaat edılme· 
si hakk1ndaki dılek okuna 
rak bu itin meydana getiril· 
meıi için k6ylü arasında te· 
t•lkatta bulunulmasına ye 

dtncl maddesinde tcıkilit 
dolaylılle kaldırılan ai.r ce 
A 8'ahlJem•lntn tekrar th 
....... te ,.,ıut edil mrıi ha 
lc.1cındeld dilek okunarak bu 
cıhet için adlıyc vekaleti 
nezdinde letebbüaatta bulu 
nulmaııına. 

Sektıinci mddeslnde köy 

lünün zahirrslnin değer fi· 

atla 1atılma11 için Bandır 
mada btr zahire boraaıı te 
sisi hakkındaki dllek okuna· 

rak keyfiyetin makamı aidi 
nezdinde temenniyattn bul 
unulmasına dokuzuncu ma 
ddeaınde pazarlsrın ıktıın 

d1 hayatına enıel olan 
ıeyyar aatıcılıjın önüne 
ıeçt•mek için vtllJ•t dahi 
llaclekl pazarların Itır ıtad• 
kurulman haldııaclald cltlelr 
ekunarak bir ıGnde knrul
ma11 reye nzedllerek ka· 

bul edilmedi. 
İstasyonumuza civar olen 

köy korucularının haftanın 
üç gününde lalasyonlerda 
nöbet ıutturulmakta oldu 
ğundan ve bu hal köylünün 
inzibatı ihlal etmekte bu 
lunduğundan bu cihetin bir 
düzene konulması hakkanda
ki dilek okunarak keyfiyetin 
tetkik ve muktezi hususun 
vilayet makamının nazarı it· 
lama arzına. 

Bandırma maarif cemiye 
tinin itlerin"e daha fazla mu 
vaff akiyet lemini içın hu11u 
si muhatelıe bütçeıınden yıl 
lık ikiıer bin liranın yardım 
suretile wrilmeıi hakkında. 
ki dilek okunarak; Bandır
ma orta mektebinin maarif 
vekaletince resmiyeti kabul 
edildıjtnden bu dileğın ye· 
rine 1retlrllmeılne imkan gö· 
rülemedlflne karar verildi. 

Bahkeılr dileklerine geçi

lerek nablyece köylerde lh· 
Uyar heyetleri odaları yapı 
lırken parti mensuplarının 
toplanma ve çahtmalarına 
mahıus bir mahal yapılması 
hakkında dilek okunarak 
baıkanhk makamının bu hu
ıuıta kaza ve nahiyelere ta· 
mim yapıld1tı hakkındaki 
izahata klf• ıarnldü? 

hdncl maddesinde Btia 
dıç nahtyeılntn kaza haline 
getirilmesi için umumi mec 
Ilı nezdinde temenniyatta 
bulunulmaıı hakkındaki di· 
lek ckunaralc evvelce izah 
edıldi,lı veçhıle 940 senesin· 
de nazarı dıkkcıte alınma 

a1na. 

Üçüncü maddesine: Köy 
korucularının telefon kursu 
görmeleri hakkındaki dilek 
okunarak çok yerinde olan 
bu dileğin yerine getirilme 
ıl için viliyet nezdrnde te 
mennlyatta bulunmuma ka· 
rar verıldt. 
Manyaı kazası dileklerin 

den: KCSylü slgarala rı ılc gaz 
flatlarının münasip bir had 
de indırtlmesi haklundaki 
dılek okunarak diğer ler1lc 
tevhiden temennisi. 

Cins atlar ) etiıtlrnıek ıç · 

1 
in kazalara gönderilen ay 
gırlarm nahiyelere de gön 
derılmesl hakkındDki dile· 

ğin tiındıhk yerine eetlril
meslnln imkanı bulunmadı 
ğına. 

Şevketiye na hiyeıinto Ça. 

vut. Dere, Süleymanla köy· 
lertotn mabıullhnın dolu 

y6sünden harap olduiuaclan 
bu Qç k8y&n .,erıtlerlntn 

bir ıene müddetle tecil ed · 
ilmesi hakkındaki dilek ok· 
uoarak ait olduğu makam 

nezdinde temenniratta bu
lunulmaııına karar verildi 

Bal kt:sır delegesi Het;an 

Kaptaı ORlu tarafından di 
leklcr meyanında unutulan 
liııe karoısındeki aısanın is 
tımlakl hususuna temas edi· 
lcrek bu huısuıta ceryan ed 
en müzakere ueticeaindc 
umuırıi mrcllıce P36 bütçe 

ldnta kabtl olm.,aealma 
16re ba huı•un tetkiki si 
mnında vtllyete •erdmeıl 
lua bul edildi 

Gönen, Susığırlık ve Ba 
lıkeslr delegelerinden dört 
imzaya havi vilayetimizde 
at neslinin islahı için suni 
telkih istasyonları tesisi ve 
vilayet baytar teşkilatına bir 
muavin 11ave edllmf'sl hak 
kındakl takrir okundu. Bu 
hususta baytar müdürünün 
ve Gönen delegesi Mulllafa 
Kanıkın izahatlar• dinlenerek 
baytar bütçesinin tanzimi 
sırasında nazarı dikkate al 
anması takarrur elti. 

Beıincl celsede mevcut 
delegelerin itliraklle müza 
kereye devam edildi. 

Geçen celselerde tet"ik 
edilmek üzere geriye ~ıra 

kılan Balya dıleklerlnden 

Maliye tarafından satılan ev· 
ler hakkındaki kanunun ik 
inci madde11 ve fzabname 
nin (B) fıkraaı okunarak me 
vzubahı meselenin arazi ve 
araalara alt olduiu ve ıaka · 

flann , bu kanunun bahıettl· 
li lıtiınalardan m6ıteflt ol 
madıiı anlaıddı, bundan ıo· 
nra takrirlerJn okunma11na 
geçilerek Bürhanlye delege

lerinin Bürhaniyede bir ortı
mektep binaıı yaptmlma11 
için vekalet nezdtnde teme 

nnlyatta bulunulmasına dair 
takrhleri o k u n a r a le , 
Maarif müdGrQnün mek 
tep inı• ve teafaall ikmal 
edıldikten sonra vekiletce 
muallim tayininin iktiza et· 
tfğini ve bu tekilde bır me
ktep in~a ettikleri taktirde 
dileklerinin yerine getirilm 
esınln mümkün olacafı 12-

ah edl dl 
Susığırlık dell'gclerınln 

memleket hastahanesinde has
teların geri çevrilmemsie için i 
yatak adedinin tezyidi hak 
kında takriri okunarak ya 
tak adedinın f azlalathrılmo 
sı huıuıunun Umumi mecliı 
de teemm61 edilmeal kartr 

!attırıldı. 
Bürhaniye delegelerinin 

Bürhanlyeden Ayvalı~a kal 
dmlak twkaf memurluğunn 
yeniden itdau içın mal<amı 

aidı nezdinde temenniyatla 
bulunulması hakkındakı tak· 
rlr okunarak \'al- ıflar umum 

müdürlüğü nezdinde t~men· 
niya lta bulunulmatına 

Edremtt delegesi Cevdet 
Ddenlzerln: Altın o'uk hü 
kümet konajının aaht'e in -
dtrilmeıl hakkındaki takriri 
okunarak mahellndc vilil)el· 
ce tetkik eclJldlkten ıonra 

icabı J•pılmalr &zere •lllyet 
makamına tevdii reye vaze· 
dilerek kabul edildi. 

Balıkesir ve Sındırgı de 
legelerinden 14 lmzayi ha 
vl Balıkesir · Sındırgı yolu 

üzerindeki köprülerın beton 
arma olarak inşası için Na 
fia vekaleti nezdinde tem 

enniyatta bulunulması hak 

kandaki takrir okunarak Na· 
fia müdürünün verdiği iza· 

hata göre mezkur köprüle
rin betonnrmaya tah~ ıli fç 

ın vi'kalet tıuefınd"n bir 

Sovyetler 
Birliğinin kıymetli bir hı

rit ası 
Fiort. nııa mozaikçihil siı 

temtyle kıymetlı taılarla it 

lenmekte olan ltüy6lr Sov · 

Jetler btrlilt hartta11 Uaertn 

de halen 200 mozaikçi taı 
yonyucu •e kuyumcu mQte. 

ha11ıs çalıımaktadtr. 

Bu harita . Sovyet inkıla 

bının yirminci yılı d<?layıslyle 1 

1937 yılanda açılacak olan 

Moıkova bQyük sosyalizm 

ıerglaioin esasını teı"ll eyli 

yeceğl ıibl daha evvel Pa
rlı Ar ve T eknlk sergiılne 

de götürülecektir 

Yirmi metre murabbaında 

olan bu sanat ıaheserl, sı. 

bir yadan, Pamirden, Ural · 

dan ve sair yerlerden gelen 

kıymetli tatlarla itlenmekte 
ve bu 

ermek 
tadır. 

itleme mesaisi sona 

üzere bulunmak 
Denizler ve 

nehirler, Stblrya ve Ba· 
daktanıktnn gelen lapiılaz· 

ülller ile iılenme"te orman 
hklar ve ovalar yetil kıy 

metli taılar ve dallar lıe 
japı tatları ile ıöster&lmek· 

tedtr. Betyıllu' plin m6dde 
tlerl sarfında vGcuda ıettril· 

mit olan endGıtrl merkezle· 
ri yeni kanallar, maden mer 

kezleri ve ıalr mahaller 
ayrı ayrı clnı müteaddit kı· 

ymetli taılarla ltaret olun· 
maktadır. Harita iizerlnde 

bu ıuretle it aret edilecek 
2000 den fazla nokta var 

dır. Bu meyanda Sovyetler 
Btrlıilnln merkezi olan Mo 

akova ıehrl muhteıem bü 
yük bir yakut ile röıterile 
cektir 

Leningrattaki ikinci • Rua· 
kiye Samotzveli" tröstü ıt 

mdlye kadar bu harita için 
lazım gelen kıymetli tatlar 
ile mozaiklerden 80 ton sık 

letınde materiel hazırlamıı· 
tır. Sverdlovsk yontma en 
dfistrfsl de bu it için çahı 

maktadır. 

Harita birkaç aya kadar 
bitmit olacaktır-

mütehuaıa gönderildiği ve 
mamef ıh bir dilek olması 

itibarile vekalete arzının 

münulp olacağmı söyledi. 

Kepsüt köprüsünün de bu 
meyana ithalen vekalet nez. 

dinde temenniyatta bulunul· 
rr ası tak arr ur etti. 

Gönen delgeııi Oıman Gö· 
nenin motörlü değirmenler · 

den köylünün meof aah na· 
mına vergi alınması hakkın· 
dakl takriri okudu 

Bu hu'ıuıta mali1• vekl
letl eeztliacle icap etUli ee· 
kilde temenntratta buluaul 
maıı kararlaıtırıldı. 

Manyu deleaesl Ahmet 
Kalyonun Karadere köprüıü 

nün inıaııı sırasında çakılan 
kazıkların derenin mecrasını 

tebdil etmekte olduğu hak
kındaki takriri okunarak, 

Devlet demir yolları um · 
um müdürlüğü neıdlnde le 

mennlyatta bulunulması ka · 

bul edildi. Ve böylece dilek 
lere son verıldi 

SON. 

General Franga Harbı 
Kayıpmı Ediyor .. 

Loodra, 4 ( Radyo ) -
Lord Plioıot. Sır Robet Va
nıltara Burgoz ve Valana 
hükumetlerine bahri ve be
rri ko11trot teklif anı yapma· 
ma1111ı btlcltrlaıtttr. Str Re· 
t.er V adıttar iki lıpan1a 
idareainden 1 O KAnunuıanl 
den evvel bu teklife cevap 
iıtiyecektir. 

Bu kontrol için 600,000 
logiliz lirası masraf lazım· 
dır. 

halyamn cevabı dün gel· 
mittir. ltalya hükQmeti lı 
panya bankatıona ethaaa 
att paralar ıçin mütekabil 
teklif atta bulunmakta ve 
hariçten iane sevkinin men· 
ini istemektedir. 

İtalya notasına göre, Is 
panyaya gidecek her yaba
ncının beynelmi el bir vize 
ye tibl olma11 da lizımdar. 
İtalyanın cevabı, bet Kinu 
nuaanide Londra ademi mü· 
dahale komlleaınde tetkik 
edilecektır. 

Herlln, 4 (Radyo) - Fon 
Nörat bugün Fransız ve in· 
giliz sefirlerlnl davet etmlı 
fakat cevabi notayı hlll 
vermem ittir. 

Bu müllkat, mldavelel 
efklr için 1akılmııt1r. Al· 
manyanın nota11 heniz ha
zırlanmamııtır. 

Moıkova, 4 (A.A.) - Taı 
Ajanıı bildiriyor: 

lıpanya askeri harekltına 
lttirak etmek iıtlyen vatan 
datların memleketten çık 
maııam Franıız ve lastlız 
hlk6metlert tarafından 1a· 
ıak edllmeıt maeleı&nl mev· 
zukbahseden lı.vestlya ıaze· 
lesi diyor ki: 

General Franko Madrld 

Einsteyn Mıtııdı 
Meıhur riyaziyeci Ali.er 

Elnıteynln karası öldü; ada· 
mcağızın vakıa vatanı olm
adıAı için Hıtler Almanya 
aından nefyi pek gücQne gl 
tmemlttl, fakat Yehva ba 
bamn ıevgili kar111nı almaıı 
çok aücüne gitmittlr. 

Af rlkada bulunan bir ha 
ham: 

.. Etnıteyn tam bir Y abudl 
gibi ahı verit ıanatanı 6f re· 
nmemiıtir. ~unun için ken 
dısine karısı vasilik ederdi. 
Allah bunun ıçin karısını el· 
inden aldı. Biraz alıt verit 
her ifte kar etmek sanalını 

öğrensin diye!... Demiı 

lcapılarmda haalmete ufHdı 
•e orduau eridi. ~mdi Fra. 
nko f aılsmden nefret eden 
ahaliJI ılllh altı• ~allrma • 
ktan k•kmalstadır. Aalıerl 
huelıltıa tktaet ••laalftl 
Alman1a ve ltalya tarafı•
dan yapılan aıkeri mldah• · 
leler teklinde tecelli etmek
tedir. Sözde ademi mOdaha
lenln tatbıki için 6 aylık 

bir dahili harb devreıl li
zım ıeldı. F atlıtlerln lspan. 
yada ne yaptıklarının bOyük 

Fransız ve İnailtz demokra
ıllerl tarafından anlatılma11 
için de Almanya ve balya
nın kanuni yollarla intthab 
edilmlt olan İıpanyol demo· 
kraat devletine karıı 6 aylık 
müdahalesi ]azım geldi. 

Sovyet hükumeti bu ıe 

( L6tf en çevriniz ) 

Vılayet 
Parti 
Kongreai .• 
(Battarafı birinci aayfada) 

tıaret etmek tıtedlllmlz me· 
mnunı1et verici bir cihet de 

herblrt me•leketta bir Ja· 
nından ..... •• aJBI ı•J•· 
ler etrafılllla, aJDI ~ta alta. 
llCla toplana• Partılılerta 
birbirleri araaındakl derin 
ıamlmiyet, mGtekabil aevıl· 
dir. 

Anlaınıa ve ka1natmanın 
en 6nemU tartları olan bu 
iki mevoudiJet Parti ha1a-

tım• •• deferlt bir varlılı · 
nı; "Beraberlik. 1 ortalam· 
akladır. Bunun lçtnclir ki 
merkez kaza koaareılncle de 
yakından g6rd016m0a ıtbl , 

vill1et konareılnde de tam 
bir aamlmlyet hava11 eıfyor· 
du Diler taraftan hCUıGme
tfn ve Partinin en yOkıek 

mOmeaalli ııf attle Valimiz ve 
Parti Baıkammız Ethem Aykut 
gentı bir aerbeatlyet lçeratn 
de açıklanan her dilekte ay. 
rı ayrı fıkır ve mQtalealarını 
y6r6tmek ıuretile bunların 

daha kolaylıkla ve tam ola. 
rak yerine eettrtlmesl eıaı
lannı hep birlikte çizmek, 
böylece memleket meaele. 
lerl üzerinde daha etraflı 
dütünmek imkanlarını ha. 
zırh yordu . 

Hüliıa: 

Parti kongremiz verimli 
ve gelecek ıenelerln itleri 
üzerinde ümit verict birer 
ıonuca bailanarak blttt. 

Bu verimli sonuçlar lıe, 
Partinin aiitUlil esaaların, 
Kamillzm prenılplerlnln en 

tyi ve en ılael bir ıekilde 

Günahı söyliyenln batına 
Mamafi Eınsteyil belki 
bakkalla alıı verlıte klrlı 
yolları bilmiyor; fakat Hit
lerln nef yetliil bir milyon 
Yahudi içinde, bu nef yiden 
en ziyade istifade eden bu 
Mu1& çocuju de~ll midir? 

1 tahakkuk etmlf olma11dır . 
1 
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