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Binlerce Türk Müşahitlere: Hür Doğduk!.. Hür 
Yaşadık.. istiklalimizi isteriz. Diye bağırdılar. 

Atatürk lstan uldan Ayrıldı .. 

b Ü y Ü k S ef Geceleyin 
, 

Konya ya Hareket Etti. 
ismet lnönü, Fevzi Çakmak, T~vfik Rüştü Ar
as Eskişehirde Atatürke Mülaki Oldular . . 

v / / . / 11 . f -1 ı 511u 11 General h.111('/ lnd1111, tJ ~rn ıjs clşe.Jıfrdı• l/llJJlıklurı m11:akerc l r ı or sacı 1 ıı " ~ ' . 
/Jask11~11a11dan Kamcil Al ıl:ırk, R11yuk Erk<imlı·ırbiye llmumıye 

TiJrklerin Müsellcih Kuvvetlere Ve Bütün T az
yikleTe Rağmen Müşahitlerin Yanlarına So
kulmaları lskenderun Memurlarını Telaşa Dü
şürdü Ve Çocukları Toplı)1arak Yaşasın Su-

Tiye! .. Diye Bağırttılar .. 
Ankara , 6 (Huıuıi) 

Halepten alman haberlere 
göre Müıahit He} et la. 
kenderuna gelerek or.ada bir 
eve mtsaftr olmuşlardır . 

Müıahltlerln geldiğini ha· 

bcr alan ahali ve civar kö
ylerden binlerce halk rnüıa 

hitler heyetine müracaat el· 

mek iıtemiılerdir. fakat ön 
ler ine çıkan jandarma kuv · 

vetleri tarafından menedtl 

mitlerdir . Fakat halk bütün 

mumaneatlara rağmen da· 

vasından vazgeçmeğe razı 

olmayarak müiahıtlerin bu 

lundukları eve doğru yürü 

Buna Da 
He mani vereceğiz? 
Ankara, 6 ( Hadyo> 

A111<ıkyadan gelaı lwba 
/erden Swıcoğ111 cenup 
mrnla lrnsuıcla lmlıı nan 
lfrme11il( re silôlı du!/ılıl 

dıüı anluşılmal<tadtr. }'f 

llt' buralardaki Kurllcrdc 
sil<i/ıla udı nl mışlı r. 

yüılere devam etmişlerdir. 
Biraz sonra yeniden jandar· 

nıa kuvvetleri harekete ge· 

Tevfık Rüştü Arasın izahatı: 

~oguK Ke1rılılıkla 

B e k 1 e m e k Lazım .. 

çerek Türkleri yollarrndao 

alıkoymak ıatemıolenede 

kıtalar gelinciye ksdar halk 

mütahitlerin bulunduğu evin 
önüne ge1miıler ve: 

Hakkımızı, lstiklillmi· 
zi htiyo~u2! . Biz hür doğ· 

duk!. . Hür yaıadık!.. Diye 
bağır mıılardar. 

Haklnrmı istemekten bat· .. 
ka bir kabahati olmayan 

Türklere burada müsellah 

ı kuvvetler çatmağa baıtam· 
ıılar ve kendilerine hücum 
etmifler ve halkı zorla da· 

iıtmıılardır . 

Türkler Hataym uğradıiı 

f elik etlerden ve mOıa hitle 

rin gelmesine rağmen hal · 

ktt karşı yapılan bu mua· 

protesto telgrafları çekerek 

bu hareketlf'rin menedılme 

sini iıtemiılerdır. 

k • • J k Rı>İsi ,\faraşııl J•ctJ:ı ~.a ww ·. 

Ankara, 6 (A.A .) Atatürk be§ ıkincikanunda İatanbulu terketmeğe ve ıimdilık 
. - " ı h dün gece saat üçte Haydarpaıa istaa· 

Konyaya (ı•lme~e karar vernıiştır. Muııuuni ey 
ı ket buyurmuılardır. 

yonundan huıuai trenlerile Konya) a Jare .. t ·· le huıusi trenile Kon· 

lôstü Arasın izahaiında~ me~ele~inin ne _ sekitöe yol
1 

alacağmın tasavvur armemn mumkun olmadıgı anlaşıhyor 

Halep, 6 (Radyo) - Tür· 
klerin müıeltih kuvvetlere 
rağmen müıahitlerin yanana 
gitmelerı İskenderun mem
urlarını telaıc dütürmüı ve 
ve derhal mukabil bir teı-

latanbul, 6 (Radyo Cumhurbatkanı Ataturk gece 888 uç 

yau hueket etmiştır. . l İ __ Haricive Vekılı Tevfık Röştü Araa, 
Ankara, 6 (Radyo) Baıvekıl smet nonu, d h birçok yüksek zevat bu 

Büyük Erklnıharbiye Umumiye Reiıi Fevzi ÇRkmak ve a 8 

akıam trenıle Eıklcehire hareket t lınitlerdır . 1 ı K 
Y k ve Cumhurbaıkanı ile bir iKte on· 

Bu heyet Etkitehirdc Atalürke mülaki ol ııca 

yaya aideceklerdir. ı" smet lno .. nü lstanbuldan Konyaya hareket elmİi olan 
Ankar& 6 (A A) Baıvekil h h '" t 

' . . sabl\ha karşı hususi trenle Esk ışe ire l'I reKe 
Relaıcumhura ıofdaki olmak üzere diin 

etmittlr. . B kil n- -k 
.. k İ b ldan Konyaya gıderken afVC' ve uyu 

Ankara, 6 (A.A ) - Atatur ıla~ u D h l e Vekıllerini Eskişehirde kabul 
Erklnıharblye Umumiye Reisi ile Harıciye ve a 

1 ıy devam etmektedirler. 
ederek beraber dört saat çalıımışlard ı r . Atatürk seyahatdına 

d .. ü ler ır Baıvekıl ıle beraberindrki arkadaşlara Anka ra ya onm ş · 

--
Adanalılan Heyecanı 
Bir tablo ile Sancak TÜİkierinin gör~üğü zulüm va 

ltatürkün bir güneş gibi do~uşu c nl n~uıldı. 
Ankara , 6 (Hususi) 

Adananan kurtuluıunu büyük 
ve coşkun tezahüratla kut 
!uladığı gelen haberlerden 
an 'atılmaktadır. 

Merasime saat 9 da be 
l~dıye Öntindt> başlanmı§tır 
1 arih\ ~ayrak bt:lediyedt>n 
alınarak halkın coşkun al· 
kııları arasında saat kulesi-

ne çekilmiotır Bu eıınada 
bir kıta ıuker ateş etınek 
guretile bayrağı jje la mlıunıvtu 

Halk adına ale~li bir söy. 

levden sonra ayn i coıkun 
luk içersinde Hatay marfını 
söyle mitlerdir . 

Belediye önünden Atatürk 
heykeli önüne gidilerek bu. 

radn da ateıli ıöylevler ve 

rilerek bir ~vuç Ada nalının 
yalm1 Ftfrnlltlu• kartı d" 

ğil bütün cıhana göaterdiğı 
fe -lakarl ık aoldt ıl mı §lır . 

Feth ıni l e m s 1 eden bir lıtb 
lo ı l e Antakya ve lskende 
run Türklerini n gördüğü zu 

lüm . aynca bir i ~tı k la. 1 ta_b 
losu ile de bir gÜnPŞIO US· 

tünden Ata türkün doğuşu 
göster ı lmişlir . 

Meraaim çok heyecanlı 
olmuştur 

Ankara,6 (A .A. ) Adana 
ve Mersinin kurtuluı yıldö 
nümü dün her ıkı şehirde 
bQyük te zahüratla kutlulan 
mışlır .• 

A danada yapılan geçıt 
res minde A danadaki Hatay 
lılar k imde ba yraklara al 
tında Hatayl ı kadınlaı kun· 
dakdakı ı,ocukları lcucn · 

klarındl\ welmiılcrdlr 

= 

Nafıa Vekili 
Ankara da 

Ali Çrli11kaya 
Ankara, 6 (Radyo) 

N•fıa Vekili Ali Çetikaya 
Anlrnraya gelmlolir. 937 Bi· 

rinci kau nda Edirne hathna 

işliyen ilk Türk Treni mü · 

nasebeti le N ,. f ıa Vekili Rei · 

sicumhura ve İ smet lnönü 

ne telgraflar gelmi~ ve sc 

vinç verici cevnpll\r almıı · 

ln fflır . 

Ankara, 6 ı Radyo) 
C H P si Kamutayı Hasan 
Sa kanın baıkanlığmda top 
lllnmıı. geç vakta kadar ha 

rici ı;iyuettmızle meşaul ol· 

muşlardır 

Hu toplantıda Hariciye 

Vekili Tevfik Rüştü Aras 

Cenevre ve Pariı konuıma

ları etrafında izahat vermiı
tir izahat münasebetile hir 

çok hatipler söz almış ve 

Rüştü Arasa sual sormuı-
lardır. 

Rüttü A.ras Franıaz Ba9vekilı 
ile yaptığı mülakatı anletmıı 

ve Baıvekilin kendisine Türk 
Fransız dostluğunu sarsacak 

hiç bir hareketleri olmıya · 

cağını V e! bir hal suret i bu 

larak dostluğu idame edece · 
ğini l e min ı!ltiğini, yıl başın 

dıı istirnhattan sonra bu işle 

yakından alakadar olacağını 

bildirınitlir . 

Bu i şteki hüınün l yelimizi 

izah edt'n Vekılım ızio söz 
terine ayni şekıldc mu'<abe 

lec\e bulunan Fransız Bat 
vekili vaziyetin düzeleceğini 
ılave etmiştir. 

Bundan sonra söz illan 

bir hatibin bir teklif mi geli 

rip getirmediği sualine kar

tı Rüıtü Aras. hayar cevabı 

nı vermittir. 
Hatip1er Fransanın hath 

hareketi ve ısrarını şiddetle 
tenkit etmişler ve izahat ıs 
temişlerdir . Bunun üzerine 

Tevf ık Rüttü Ar as tekrar 

kürsüye gelerek itin ne ola 
caj:(ının meçhı•llyctinclt.n ba· 

T. U. Aras 
hiaetmiş ve birtey i il ve el 

mı·den sa dece olan macera 
yi nakil etliğini gerisinin ao 
ğuk kan'ılıkla beklenme ini 

tavsiye etmiıtir. 
Bir hatibin bu n esele et 

rafında bize veya Fransızla
ra mütemıq il bulunan dev 

letler hakkındaki ız ; hat ıs 
teınesine karşı Tevfı k Rüttü 
Aras şimdılik bu hususta 
hiç bırşey söylemıyeceğini 
fakat pek kısa bır zn manda 
geniş malumıll vereceğini 

bildirmiştir 

Ankara, 6 (Kadyo) 
Tevfik Riiştü Aras Paris se 

ebbüse geçmiılerdır. 
Baıta müddeiumumi qlm -

ak üzere bazı memurlar 
zı çocukları loplıvarak ya
f&tın Suriye!.. Dıye bağırt

mıılardır. 

Ankara, 6 (Radyo) - Mü
şahit heyetinın geldiiinl ha · 
ber alan Türkler, mQıahit
lere dertlerini anlafmaia gi · 

derken önlerine müıelli.h 
kuvvetler çıkmış ve köyle 

rine cebren iade edtlmitlerdir. 
Ankara , 6 (A.A.) - Ga· 

zeteler Sanca klan dün de 

haberler almıılardır. Bu haber 
intıhap y6zünden 1 ürk hal · 
kı üzerinde takıbe baılan 
mıı olan lazytkin bütün tid· 
delile devam etmekte olduiu 
nu bildirmektedir.İntıhabatta 
Suriye lehine reyini lrnltan · 
mıyan'arını birer vesile ile 
evleri basılmakta mütareke 
nin vergileri bahane edile-

rek mallar zı.ptolunmakta 
kenciilerlne iıkence yapılın · 
aktadır. 

Kamutıyda müzakereler fırinı kabul etmiş ve 2 sa 
atten fazla görüımüştür. 

Ankara. 6 (A.A.) - C \ 
H P. Kamutay grubunun I 
dünkü toplantısında Harici 

Ankara, 6 (A.A.) Mec · 

lis bugünkü toplantısında 
Maarif Vekaleti merkez teı 
kil alı ve vazifeleri hakkın · 
daki kanun ile resmi devair 

ve müeısesal devlete ait 

idare ve ~irketlerde ve me· 

nafii umumiye hadim müeı

&eselerde bulundurulabilecek 
vesaiti nakliye hakkında 

kanuna e~ kanun layihasının 

ikınci müzakerelerini Y•R 

mıı ve kabul etmtıtlr 

ye veki i Riittü ~ancak mesele 
1 

si üzerinde geçen müzakere · 

leri ve murahhas heyetimi 

zin çalıımasını izah etmiı· 
t i r , 

Rüştü Aras Pariaten ay 
rılırken Framız Baoveklli 

Blum ile görfittüğiınü ve 
\ Sonu 4 üncü sayfada ) 
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Ahlakı, Seciyesi .. Fabrikalardan 1 Av d a Yaralı B i .. Do 
ö _ il/__ H. Basri Çantay 

Pa~~;,~~!~.~~.~!!~ ~1!.~ V e r e Y ı ı V dürdü .. Mehmet Akif ahlak ve 
seciyesi ıle de yüksek bir im
tıs 1 nünıunesi idi O, çok 
temiz bır aıle muhitınde do· 
ğrnu1, ılk terbiyeyi Fatih 
mü terrıalerlnden babaıı (Ta· 
hır Efendi) ınerbumdan al· 
mıştır 

Tahir Efendi heklunda Oı 
tat (Hakkın Sealeri) ünnnh 
Gçür.cü kıtabınan 14 GocQ 
ahıfesf h9fiyeainde töyle dl· 

yor: 
" ... Benim hem babam, 

hem hocamdır. Ne biliyor 
sam kendisinde-n öğrendim. " 

Tahir Efendi ona yalnız 

medrese tahatllnl, talı ve 
J 1ksek tahınl eri temtn 
ile kalmamıı, Ü.tadı ahllk 
ve ııeclye a huında da bir 
pırlanta gı hl yettıtırmlttlr · 
VOa pır.eota dedtm, fAkat 
uünyada o hüy61d6kte •pır· 
lanta yoktur.,, (1) 
Akıf in mektep tahıl it u• 

ma nl randa en açık ıarOt· 

ıoın Bay Sabrı [2) Ostadı· 
mızın bız.e kuvvetle temin 
ettiğine göre: "Mehmet Ak· 
if tçkınin bir k treıini bıle 
kullanmadı. Ooun nezaheti, 
terbiyesi, seciyesi akranları 

içinde meseli ıAlr olmuıtu. 
O, bir karıncayı bile in 

cltmedl. Çok tenıız, çok ha 

xr'1~~ .. · çok ince bir aenç 

Akıf hayatında içki gibi 
slğara ve kahve de içmedi. 

Vakıa enfiye çc:kerdi. fa· 
kat, ıonrndan onu da bırak· 
tı. 

(Vcfo) Ü tadın en bariz 
vasfı ıdl. O, bu dünyaya 
gözlerini . umuncaya kadar 
do t arını unutnıadı, unuta· 
madı. 

Za va Ilı, ıcuf"lercc Mıııırda 
ahbabsız, ~iıiı sız na11I ya 
tadı? Ah, o s~nelrr, bh o 
yaıa ytı! Onlar Üa;tadın aınıl 
kati.lerıdır 

Akıf ha yat.nd bir kerre 
bile kend nı düşünmedi; o 
hep cemiyet ıçın yaıadı, in 
aanıyet ve milletı içlıı yaıa 
dı. Bütün fiirlert (Dığer 
gam) dır. Yüksek fazilet 
lerıne ıahidi tamdır 

O, ne yazdı i•e duyarak 
yazdı, ağlayarak yazdı, ha· 
ydtından pare pare ııhhatı· 
na. varlığını eriterek yazdı. 
İnandı, yazdı, tnanmadıfına 
iltıfat etmedi. (Samimiy~t ı i 
Ak.fın umdel hayalı idi. 

Az ııöylerdl, öz ıöylerdi 

Sdmımiyyetl muhata -
bını meadeder. bilmtyerek 
onu ruhuna çekerdi. : 

Artık muh .. tap Akıftndir. 
MütevAzlydi "Üstat, haz

ret, bevefendi ... " 
G bı e fazı hürmetten ınkı-

f'I Bu sö:, Ruhi Naci 
Safirlır111 lf adeslnc gdrt, Mt· 
hm t Akif/ nc/lr ki çok itli 
di ji biri hnkkında ıdylımlı 
umş 

1 ~'] E'.sbak fl,1ya:.il mu· 
t ısrırrıjı ve Halıkıılr maa 
rl{ mud11ru oe h11yü11 mcm· 
lek limi:in ltsı sinde Fran 
sızca nwallimldlr. Aklfln 
Jwrm etle scvdlJı bir zallır 
() unceye kadar onu andı . 
Onu • öyledl, onu sevdi 

luz gibi lır, maıum bir 
utanırdı 

Sadeliği severdi <Merdüm· 
ıırizJ ıdi, (Vahdet) den hoı· 
lanırdı. Tetrafat, merasim 
lireodiil ıevlerdi. Riyakarlık, 
yalancılık, htlt!klrhk, kana 
atalzltk, krakteralzllk onun 
bftyOk düımanları tdı ki ya 
zılarında en çok onlarla mü· 
cadele etmııtlr 

lan tetkiklerde ticaret -ve za- l''ıca ko"yünde yapılan bı·r avda ik . kişiye hü-hlre borsası mevcud olmıyan L 

baz• büyük ıehirlerdeki de · cum ettı·. Bı·rı· kaçıp kurtuldise de diğer zavallı 

O koca &lem, o bOyCik 
ilim saf ve masum bir ço 
cuk gibi ıöylenene inanırdı. 
Yüzünden l<endisini seven, 
fakat arkasından riyakarlık
la ona söven bazı adam· 
lar vardır ki ölünceye kadar 
Üstadın kalbinde ıevai ıle 
Y•tadı 

Mamafi, o ,.hımın düt• 
manhiına altlmı eder l:tlr 
adam da deilldt J•· Onun 
en çok ıtntrlencltlt t•Y •atan, 
millet, din stht makachUaa· 
tına t6lmektea IMrettt. 

Bu aalaada affı yoktu 
Mamafi, derdini lclmseye 
ıöyleyemez, lçlne atar, erir, 
erirdi.. 

Hiç unutmam: Samih Ri · 
f at merhum 1 +f Üstadın e 
vmediği bir adamı koluna 
takarak güya Akifle bıuıt 
hrmak için onun bulundu 
iu bir yere getirmlıtı. Üs 
tat o zatı karııdan ıörQr e.v·-·-- 1-.1 ···--- --v-• ..... •w 
ok gibi dıterı fırladı, bir da· 
ha dönmedi! Ben bu yaptı 
ğının iyi olmadığına söyle 
difım zaman ı&yle cevap 
vermlttlr: 

Evet, ayıp ettlın. Samih 
buna meydan vermiyecekti 
Benim o adam1a zorum yok, 
fakat mukaddeıahma söğ· 
do. Ba1ri, Baari, o, benim 
evladımı öldüraeydl affrder· 
dım. Hanumanımı ıiSndClreeydl 
yine affederdim. Daha ileri 
gideyim: Alameletnniı be. 
nim y6züme tGküneydl Jl· 
ne ıeçerdim, mademki ba· 
na gelmittlr ve onu btr doı· 
tum getirmltUr. Fakat, o, 
benim mukaddesatıma ııöğ · 
dü, mukaddesatıma ıöğdü (5) 

("I Aklfin rnıfiunu idi. 
(Divanı lugalilltirk) ü be· 

raberce lcrceme elml~ludl. 
ikisi <le rahmetli oltlu. 

NOT: 
Dünkü yazıda lEazım), 

(Mehasin}, (Ketmedemedik 
feri), (lafz) kelimeleri maal 
esef yanlıı olmuı; düzeltiriz . 

ff alkari Bışkanhğmdan: 
Evimiz tarafından Ali Şu. 

üri okulunda açılan Almanca 
kursu batlamııtır . Bu kurııa 

iolirak etmek iıtiyen yurtd 
atlarımızın Ali Şuuri oku 'u 
batöğretmenlığine baı vur· 

malarına rica edf'rız . 

ispanya 
Hakumeti 

Almany yı protesto etli. 
Cenevre, 6 (A.A.) lı 

panya hülı.Om4:U Alman 
harp gemilerinin tıpan~ ol 

ğirmenlerde kırmacı namı 

verılea zahire tüccarları ta· bı·r adam da kurtulamadı •• 
raf andan ücr !tle OjQtülen ,-==-==== = ======--=<=5 
unlann bir defada fabrika a.ı7a, 6 (Huıuıl) - Ka I 
dan çtkanl1111yarak kendileri Av zaauca batlı Ilıca nahı yesin 

1 tarafından ı&hf J•ptldıkça de yapılan avdn hır domuz 
fabrikaya verilen emirle bir avcıyı feci btr ıekilde 
parça parça mOıterfıine teı· alzemes'ı f ı'atlarıı 'nd'ırı'- aldürmfi§tOr. Vaka yaptığım 
lim ve ıatıılarm da tama· tahkıkata nazaran ıöy le ol · 
men b.oraada tescil ettirildi- ı~ceL. 
Al görülmüıtür. Bu hususta L 1\ 
vilayetlere bir tamim yapa· 
rl\k bu gıbi hallerde her ay 
satılan veya satılmak üzere 
ıube ve komisyonlarca gön 
derilen malların neTt mlkda 
" •e f tatla nnı ve bunlardan 
tehıll ll•ımıelen tpUdal ma · 
ddeler llıJmetl •• , .. l>aole • 
n ılatermek Ozere ııaal mü· 
ftNlelerce •erlleeek lseran· 
nameler üzerine •erılnin 
tahakkuk ettfrtlmeıl lizıaı 

olduiuna göre ıınai müe111e 
ıelerden birden çıkarılan ve 
bu müe111eselertn mamulatı 
dııında satılan mamulat için 
evelce yapılan emirler dai

reatnde muamele yapılacak 
tır İstanbul gibi un satııları 
zahire boraaıında tesct olu
nan ve ücretJe kırdırJlan un 
la• hı.Aan l'a h•flı a.dan rılua 
rılmıyarak parça parça fab 
rlka deposunda satılaıı ma 

hallerde bu tarz.da muamele 
yapılmayacaktır. Punlar her 
ay . tçinde mal sahibi kırma · 
cılardan aldıkları emre isti. 
naden teslim ettikleri unlar 
için m"I sahiblerinden ala 
calcları sah§ kıymetlerini 
dercetmek uretiy le beyan 
name verecekler ve vergi 
lerlde bu beyannameye da 
yanarak tahakkuk etttrlle 
cektir 

Maaşı aı tın m8muılır 
Maliye vekaleti vilayf't 

muhasebe müdürü Tahıın 
Fethinin maatı yirmi be§ten 
otuza, Balya malmüd6rü Ke · 
malin maaıı da otuzdan otuı. 
bete çıkarıldığı vilayete bif. 
dıralmittir. 

. 
RADYO 

1 inunus ni 937 P rşe ~e 
ÜGLh NEŞR/rATI 

Saat l 2,30 pllkla Türk 
rnuıiktst 12 50 havadiı J 3 .05 
pakla hafif müzik, 13,25 
14,00 muhtelif plak neşri 
yatı. 

AKŞıUJ Nl::ŞH/}'A11 

Saat 18,JO plakla dans 

musikiıi 19,00 lstanbul Hal. 
ken neıriyat kolu tarafm. 
dan kitap yayımı hakkında 
bir konferans. 20,UO Rıfat 
ve arkadaıları tarafından 
Tür" tnuıtklıi •e halk tar 
kıları, 20,30 S.fiye •~ arka
daıları tarafından l'ilrk oıu j 
ılkiıt ve h lk ıarluları, 1. 1 ,00 
ıaat ayarı· Orliutra . 

Sut 22,00 t1ja11ıı ve bor 

fnhisarlar idaresi, av mal· 
zemesl kaçakçılığını ortadan 
kaldırmak için bu malzeme 
fiyatlarında mühim miktar· 
da tenzilit yepmaya karar 
vermlıtir. Bu tenztllt dola· 
yıılle lnhttarlar Y&rldalaada 
da Hilede 40000 lira kadar 
bir aH:1a11hk olaeakhr. Ktr· 
mızİ reaktekt av kaYanları 
nın paketi 40o kuruıtan 325 
kuru14, mor r nkte olanla· 
rmm paketı 350 kuruotan 
275 kuruıa. kurıuni renkte 
olanların fiyatı da 200 ku· 
ruıtan 175 kuruıa kapıülle 
rin kutusu 75 kuruıtan el 
liye, yajh tapaların paketi 
75 den elliye indirilecektir 
En Ala kara av barutları 

birinci nevi av barutu fia. 
.. ___ .&-..l•-·•--ı ... _.J,_ ı.·-- - · 

ce kilosu 300 kuruta olan 
bu barut bundan sonra 220 
kuruıa atılacaktır. 

Av saçma ının 52 kuruı 
olan kilosu 35 kuruta indi 
rilecektir. 

Tenzilat tasdik için vaka 
lele gönderilmiştir Tasdik 
keyfiyeti tamamlanınca av 
malzemesi tenzilatlı ıekilde 
satılacaktır. 

Evleri inıaattnda ~ullam
laca~ malzeme nısıf ücre

tlQ nakil ed lece~. 
Sıhhat ve İçtimai Muave· 

net vekaleti hem eöçmen 

evleri tçin ucuJE kereate te 

darik etmek ve hem de ih 

racat tüccarlarının Roman 

yadaki bloke parala rın ı k r 

tıırmak bakımından çok fa y 

da ı l>lr kaoun projesi hıı. · 

zırlamııtar Projenin thth·a 

eltili eıaalara göre 1945 

mali yılı ıonuna kadar mu. 

haclrlerin beraberlerinde ge· 

tlreceklerı kereste ıle muha· 

cir evleri inıaatanda kulla · 

nılmak üzere hükumetçe ge· 

tırilecek kerf"steler gümrük 

ve diğer her türlü resimden 

muaf olacak ve bu kerelle· 

!er devlet demlryolların<la 

nısıf Ocretle nalrfedilecektİr. 

Bu P.rojenhı netrlnden evet 

g6çmenlerın g~Urmlı olduk· 

lata ve kararnamelerle giim 

rük ve diğer resimleri tecil 

muıtur: 

Ilıcadan Mehmet oğlu Hü 
ıe)'· in ve Mahir adlarındaki 
iki arkada§ si lahlarını alarak 
ava çıkmı§lardır.Etrafta epey 
dolaıtıktan ıonra iri bir do 
nıuza radlaauılardır. 

lkl arkadaı bu an kaçır 
mamalı için derhal domuza 
•t•ı açmıılardır. Atilan km
ıualardan biri bayYa•a ••· 
bet etmto fakat öld6rml1e· 
rek bilakis hayvanı azaın· 

laıtırmıthr . Hayvan mü,hit 
bir homurtu ile ate§ eden· 
lere doğru saldırmııtır. Av· 
cılar bu uldır1e karşumda 

daha fazla alet etmek im· 
kanını göremiyerek kaçma 

ia baılamıılardır. 
Mahir tehlıkell hayvandan 

kendlıinl kurtarma~a imkan 
hula hı mluede_ Hüsevin cnk 
seçmeden korktuğu tehlike-
ye uğramıştır. 

Azgın hayvan derhal Hü
ıeyine yetiımıt ve 

mülhit bir aaldırışla yere 

yıkmıı. karnını detmlttir. 
Zava lı adam üerhal ö müt· 
Uir. Biraz sonra yetiten ba
zı kimıeler bu kudurmu§ 

domuza alet ederek öldür 
mOılerdlr . 

Bir 
Krz yüzOndan çı~ın kırıa 

Eğe mahallesinden Musta 
fa oflu kahveci Muharrem 

Kayabey mahalleıinden Ha 
111 oflu Mehmetle bir kız 

meselesinden kavg" 
tir. 

Kavıa ıonuoda Muharrem 
Mehmedl tokatladıtı tddta
sıle mahkemeye verthntotır 

--~ -

Tch~ir elmiş 
Dumlupınar mahalleıin 

den Hasan kızı Meryem ile 

ay nı mahalleden Tevfıkle 

ötedenberi araları açtktır . 

Bu açıkhk yüzünden 
ıon münakaıada Meryem 

Tevfiki lisancn tahkir etmiı 
tir. 

Yapı l an t lkiyet üzerınc 
suçlu hakkanda takibata gi 
rftllmlıtir. ... -

Almancı tursu 
Hallı:evi kuıalnr ıubesi ta 

rafıod~n A l ı Şuurı okulun
da bir Almanca kursu açıl 
mııtır. 

DIŞ HA8[8LER 
* ,. lalyanlur Asilere 

yardım için ye 
niden fJUUO kişilik bir 
kuvud daha gôrıdermfş 
/erdir. * ,. talya kralrnm 

yakında Peşte ve 
/Jerlinl zi!laret edeceği 
bildirilme ktt dir. 

1. rıgilteredc mec· * buri askerlik Le· 
hinde ıtrgan artmakla 
dır. 

Y tnld~n .'tOOOOO kifillk 
bir ordu kurulaOtJkt11. 

/ 
... Jviçre hududuna 

asker 11narak 
kımuetlendire11 Almanla 
rrn bu hareketi Fransız 
larrnda mukabil talışfdat 
yapmasuu doğurmuştur * A skerf disipline 

11ymıya11 Yu 
nan zabit ve as/enlerinin 
y6rdukltri ctz<1 af{ edil 
nugllr. 

iÇ HABERLER 

A dafflılılar kur * luluş dönüm 
yıllannı coşkun tezahü-
ratla k11illllam1uşlardtr. 

H er ulldyt tin beş 
-; se11elik l>irer 

pirin yaparak;. o yolda 
çalışmasuıı Dalıfllye l't. 
kdldi bir tamimle alaka 
darlara bildirmiştir. 

J. slanbulda bulu· 
'. nan bir .ecnebi 

şirket· Ziraat Barıkaım
dan $tklz buçuk kuruı· 
tun allı yüz ton buğday 
satw almışllr 

V ekaleller küçük 1 
t" swwtlar hak· 

kmdaki mıita/eaforı11ı f k 
ifsat \?ekdleline bildirrnl· 
şiir. 

· J ktlıat Vekaleti 
l urkf ytdt imal 

1 
edilecek çime11lolar lçill 
bir tip tayin etmiştir. 

Oü.ı ü un f ratlan: 
Asgari Azami 

K. K. 
55 Randıman un 940 

60 " " 900 
70 n " 870 
80 " ~ 800 

950 
910 
880 
825 

Mutlu ~fr nişanlanma 
lzmir hususi muhasebe ta 

hıll müfettit · iğine tayin edi 
len Bandırma hususı mu ha· 
sebe memuru lbrahim Boı 
ok ile Bandırma avukatla· 
randan merhum Ahmet kız• 
bayan 1elah ı lın niıanları 

yı l başındu Uan lırmada bir 
çok a ile ler huzurunda yapıl 
mışhr. Tebrik edenz 

su anndakı fırnlly tinı Mıi 
letlt>r CecniyeU nezdındc 

proteıılo etmfttir. 

sa hdhcrlcrı ve ertf!sl gıjnun 
1 progrnmı. 2 ,30 pi· kl a ıo-
1 lolar 23,0) SON 

edılen kerestelerin gümrük 

diğer r sirnlerınden vaz 

1 

v 

gf'çllecckUr. 

8u kur un der ıı 1 crini dok· 
tor fer il B ybur ı vermek 
tcdir 

K t111ıl ar ft 

mektedir 
k y t devıım e l 

' Bandırma hususi muhtı 
sebe memuru İbrahim Boı 
ok yeni vazife ine ba§lamıılı 
Ül erc dün f F.mire ·hareket 
etml~tir 

.. 
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AR A I? EVE ••• 
ı U ak Şark aki A ispanya 

Ve Almanya .. 
keri 

Fakat Ha g· ve Ve NeZama Hazırhl<lar .. 
Taymısgaı.ete i. "karıvmıv 

sular,, be o lığı . altında yaz
mış oldugu hır maka ede 
Japon ı, abin sının Tok)odn 
gittikçe sayıları artan muha 
llflerı tarafından , dıt siyaee· 

~ Bırkaç hafta evvel, Fra· 
nsız en~üstri6inl sarsan grev 
hareketlerinin sonu alınaca
ğı hakkında temin edici ha
berler almnu~tır. Halbuki 
Fransada bu ınlahın elan ku 

Lonclra, 6 (A A. Me-
sul mehaf il Alman harp ge· 
mileri tarafından lspr..nyol 
yük vapurlarının zaptedil
meslni bilahare ispanyaya 
ko ayca müdahale edılmek 
içın M. Hıtler tarnfmdan 
icat edilmiş bir behane ol
masından korkmaktadır. 

Buna Ces ret Edebilecek ir ? .. 
Harp olacak mı? Bu su· 

ale evet diyen de, hayır di· 
yen de ayni nlsbette yanılır 

Bir taraftan, şu muhak· 
kak ki Almanya ıon sene 
ler içinde en korkutuğu ha 
rp hazırlıkları yaptı, ordu 
ıunu 1914 dekinden daha 
kuvvetli bir hale getirdi 

Almanya bu miiddet zar 
fında Fransayı da tek bap· 
na bırakmağa ça lıımıştır. 
Franıınyı İngiltereden uzak
laıtırmadıysa da Fransanın 
ltalya ile olen dargmlığm
dan istifade elmişlır. 

Bu şerait altında ılanı 

harp kağıdı hazırlanmıı sa· 
yılabilir. 

Fakat diğer taraftan, ha· 

rbln ne kadar ıüç ve teblı 
keli bir ıey olduiunu da göz 
6aClnde bulundurmak llzım· 
dır. Hu memlekette bunu 

•• IJI anh1a11 ortludur Pa· 
rhte elduiu ıtbl Berlinde 
de aeneraUer mltemadlyen 
ılvll ıef fere ınaıthat Yermek 
tedtrler. 

Hakikatın, seferberlik il 
an edilir edilmez vaziyetin 
ne ıckıl alacafını onlar ka
dar htç kimse bilmez Bu 
genera lerin hepsi yaptıkları 
heıaplar karıııında mütered
dit bulunuyorlar. 

Bundan birkaç sene evvel 
bir ltalyan generali ıöyle 
btrıey düolinmüıtü Cephane 
yüklü bulunan ve &on 

d~rece mükemmel pılotıar 
l81'afmdan idare edılen bın 
beı yG~ tayare hücum ettik
leri mcmlel<eti ö, le korkunç 
bir harabeyf' çevırebılırler 
ki düıman üç gün içinde 
dıze gelerek sulh hter. 

Bu, ço'k cüretkiirane bir 
hayaldir. Ôylo bir hayal ki 
timdi artık ktmee buna in 
aomlyor. ÇüakQ, bir oehrio 
teıllm olm<ltı için bombar · 
du:nan edilmesi ki.fi deAtl 
dtr; bir memleketi ele ge 
çirmek için bombaiarı vat· 
dırmak yetmez 

Madrld ve l11panya gözü 
müzün önünde t hkbalde&si 

muharebelerde tayare büyük 
ve kati bir rol oynıyacak 
lır . denilt)ord u Hayır , oy· 
nıyamada. 

kette iki misli işçi vardır. yor Aelkl burada da bir es 
ki zaman muharebesine şa 
hıt olacağız Yeni muhnre 
beyi en kuvveth olan dcğıl, 
en cesur, en mahir olan ta 
raf kazanacaktır. 

1 Birliğın her tarafında yeni 
yeni şehirler ve endüııtri 

Bu orduda bulunanlar Y" 

lnız kıılada tahm görmüı 

askerler değil ayni zamanda 
hem makinist, hem mühen 
dıs, hem de muhnrip o aca 
ktır. 

Geçenlerde bıtaraf bir ku 

mı:ından Almanl~rdan bahse 
derken şöyle diyordu: 

- llarp ıstiyorlar ama, 
ederlerse mağ ıüp olacaklar 

- Neden? 
Çünkü askerleri yc:.tif 

tirilmio değil. Onlar da Fran 
sızlardakt lhli; nt zabıtleri 

yok 

Hülaaa, ıu mubakkıak ki 
&ır yeni harpte olan t•J 
Hrte) den z•1ad. te19ltbüı 
lra lttlt1ethllr. 

(F ıamızea Volla mecmu 
asından) 

Sovyetletde umumi nüf un 
sayımı 

6 Kanunıanl 1937 tarihi
nde yapılma.ğfl baılanacak 
olnn umumi nüfus sayımı 

ıçin her tüılü thzari ve ipti 
dai itler bitirlln.lf ve mf'm
lf'kct bu muameleye tam 
surette hazırlanmı,tır. 

Mosl<ova, Lenlrİgrad ve 
Harkovda 3 b!n kııln n ça · 
lıfacağı büyük hesap Jstas 
yonlara çalışBcok ve bu da

irE> erde sayını fışlerı hunif 
C'lunacal<hr. 

Bütün memleket d.,hiltn 
de çalışmak üzere ıımdidttn 
1,2UO,U00 sayın1 memuru 

ile 132,000 kontrol memu· 
ru lcebit ve tayın edılmlt 

tir. Yalnız Moskova ıehri 
18 bın ınıntakaya ayralmıı 

l>ir haJde 22,500 ıa)·ım ve 
3,300 kontrol memuru lf

ga I e)"liyecektır. 
~ayım esnasındaki vazi 

felerl bıldtrmek üzere 11 

müesseseleri doğmuıtur. 
Memleketın umumi eko
nomisi üç mis'iode 
den fazla artmııttr Bunun 
ise nüfus üzerinde tesir ya 
penam sı ihtımall mevcut 
değıldir. Köy rde l<ollektıf 
işlelmt>, memleket 7iraatinin 
yüzde doksanını içinde ce· 
metmektedlr . 

Her b8lumdan bu yeni 
umumi ıayımın netıcelerı ve 
bu netıcelerln 1926 sayımı 
neticeleri ile mukayesesi çok 

' tleı l ve Oımyat a p rince gi 
derken evdt kl bulgurdan ol 
dukları, hele Rusya aleyhi 
ne ıon pakh imzalandıktan 
sonra garpta da ~üpheler uy
andırdıklorını, bu arada Av· 
usturalya ı e yapılan müza 
kerelerin durakladığı Çin 
ordusunun kuvvetlendığı ve 
hükümetln elinde kala kala 

bir çıft kırmızı gözlük kal 
dığı iddiasiyle tenkitlere uğ
radığmı yazarak dıyor kı: 

enteresan olacaktır -
Fransız 

ita/yan 
üna.&ebo tı .. 

Mornfaı Pnlt ao- --
habtrl razı,or: 

f ran~nın ltalJa t\e lJl 
münaıebetler tulıl huıuıun 
d"ki arzusu yeni yıl mOna· 
ıebetile Romadakl Fransız 

maslahatgüzarının söylediği 
bir nutuktan anlaşılmakta -
dır 

Frans~z me lahatgüzarı 
Fransız kolonisine hitaben 
verdiği bir söyle' de ezcüm 
le demiştır kt: 

"ltaly , Fronsanın ıtimat 
peyda etmek ve devamlı 

te§ıik i mesai temin eylemek 
t stf' diği beışlıca devletlerin 
arasında geliyor derken si 
zin duygulı:ırınıza tercüman 
oldutuna. eminim. ,, 

halyrn noktal nazarına. 
göre, Fransa ile ltalya ara 
ıınrlf\ · samınıi müna ebc:tın 

ıadesıne en büyük mani ~ı 
um hükümehnın Frcınsadaki 
müfrit solları iapanyol kızıl
larına taraftar olmaktan ve 
bu huıuatakı nüfuz.tarmdan 
alıkoymıyacafı kanaatidir. 

· Mısı~ 
Onivusitel lerinin gı evi 
Bornıng Post gazehsine 

Kahı reden bl dırlldiğıne gö 

"Bu tenkıt erın t>lan dev
vam etmekte o duğunu bu 
abah Tokyodan gelen bır 

telgraf bıldirlyor. Fakat ar 
tık Japon kabıne i eıklıi ka
dar eli boı buluDmaktadlf'. 
Y erlade hardlet •e (fi bir 
poltttka ıaynlnde ikt enler· 
•••1oul aMaıma elde e.111 
•lftlr: Bunlardan btrlıt A'f· 
nıturalJa ile hır tfcdre l; iki 
nciıl de Sovyet Rusya ile 
bir balıkçılık anlaımasıdır. 

Yedi llY ıçinde Avuııtur 

lya ile yapılan üzakereler 

bır buhran devresine girmiş 
bu buhran yüzünden ıkt me 
mleket arasındald ticaret he 

men hemen toptan durmuı· 

tu. Dün y pılıaı bir anlaoma 

ile ttcare l yolun girmtıttr . 

Her ne kadar bu anlaıma 

için on sekız ay gibi ihtiya
tlı bır muddet konulmuosa 
da ondan sonra bunun uza 
talmaması korkusu yoktur 

Japon kabinesi bel<lenmi 
y ·n bır şeyi de ) apmış So 
vyet Rusynnın halıkçılık n. 
la§masının L r sene dahn uz 
alllmaıını leklıf eden bır 

protokolunu da kabul etmi
ftır. Bu anin ma, Jtponl ra 
Kamça tl<a v ~ibırya sahil 
lerjnde bal ılı\ ılık ctmelt hR 
kkını vermektedir ) i Jıtpon
yanın Anti - Komüniet bir 
pakt lmzalamaaı üzerine fe
lce uğra ınıf vaziyette bulu

nuyordu. Geçen sene. jApo 
nya Mosl ... ovada yeni bir mü 

zakereye glrtıerek l 928 se 
neıtndc yapılan anlaımamo 

yerine bir yenisini akdetmek 
tek laf inde bulunmuıtu. 

1 anılmakla o 1duğunu göste· 
ren l'.aberler gelmektedır 

Dün gece Blum, Paristeki 
aden İfçilerınden ve St. 

N~zer deki nhtım amelesın
den gündeliği arttırma dıle. 

kleri almııtır. 
Po.-isteki belediye memur· 

lan da g- terill grev tehdlt
lerınde bulunuyorlar. henüz 
Lıldekı maden ııçılerıyle bır 
anlaşmaya varılmadığı halde 
bu bölgedelu demixyolu am 

elesi de bu mücadeleye gl 
rifmeğe haz:ırlan ıyorlar. Şi 

mdıye kadar bu 11çilere ve
rilmiş olan imtiyazların be 
nüz bunlan tatmtn etmedlit 
anlaıılıyor. Halbuki patr-
lar da buı1d• fazla •ef9M· 
nle lmkinsı• o 1dupeu llJ· 
llyorlar. 

iki taraf h ... b111a da lt
çtltk ,.ut, arın111 det .. meıl •• 
paranın kıy11ıietten dfitGr61 
mesi dolayı rle iddia ını ger 
çekleıtlrmek güçtQr. Blum, 
endüstri ıhtılaflarında mec 
buri hakem usulü hakkında 

verilmit olan layihalardan 

bir çok şeyler ümit etmek· 
tedır 

Bunun kabulü tamamlan 
ıa bile lamamiyle tetirli ol
up olmıyacağı şüphelidir Bö 
yle bır m•,cburi hakemlik 
u ulünün Fransız meııfaat 

lerioe ne dereceye ka~ar 

uyacağmı da biliyoruz Bu 
karara dınlemctk için istek 
tarttır. Bu ışte itidalin ve 
kamoy dü~ünO?lerfnin ken
dıslni göstereceği umulur. 
Fransada endüstrı i§lerinfn 
bir hal"• yola g&rmeıi buna. 
bağlıdır " 

Morniog Post g zctesi, 29 
ılkkiınun 936 tarJbll s ymıu 

d f nglllz ordusutıun ekı rılc 
J iğf ve aı'ke!rlere verilen P•" 

ra hal•kında yazdıiı bir Ja. 
ı\aakalade kısaca, dıyor 'kt: 

Harp ıMimalı? 
Parh, 6 (Radyo) - Bii

tün gazeteler Alman dona
nmasının İspanya ıularında
ki faalıyetının çok vahim 
bir vaziyet doğurduğunu ve 

"harp ihtimalinin hıçbır za
man bugünkü kadar kuvv. 
etli olmadıtını" yazmakta. 
dırlar. 

l' Ami du p uple, gazete· 
sinın Berlin mu ha bi rl; 1 lit. 

lerin fazla vakit kaybetme
den, ispanya meseleılni aai 
f ranko \eblne halletmek az 
mlnde bulunduğunu ttıldlr· 

dikten ıonra: ·• A 1 maeya 1.
paaya eahlllerbıdc - Frank• 
aamına lalokaı 1ap11ııya ka· 
rar ••rmlftlr •• hlfbtr teY 
onu bu kararından •••ıe
çlrmiyecekUr.,, De111ifti r ~ 

Londra. büyük devletlerin 
Almanyaya karıı enerjık bir 

tekilde hareket etmedikleri 
tçin, bundan cesaret alan 

Almanyanın emeline vasıl 

olmak için her çareye baı· 

vurduğunu söylemekte ve 

makaleıiol ıu suretle bitir· 
mektedir; "Almanya şantaj 

yapıyor!,. 

Le populai re, demokrasi· 
nin büyük bir tehlike kar· 
ımncia bulunulduğunu ıöyli· 
yerek Fcansa ve İogiltcrenln 
el ele vererek tlcıdctle h~ 
.-ekete geçmeye davet etm· 
ekt~dır. 

oç fngilterenin orduyu kah· 

ımamak huıu11undaki iıh:k

sizltğl a'nl•~ılmıtlıf 

Seb.~pJeri ister ıu, ister bu 
,()lliun, bu sözlerde hakikat 

' yok defildar. Fakat bütün 
bu sebepler, bu itin bu ka 

dar aksamasını icap etllrm· 
emek lizım gelir. 

Son zamanlarda ordu ha· 
yatma da J.ıa müsaid bir fe _ 

kil verılmiştir. fakat bunu 

nla b • r a b c r , gene 
aıkerlerln yiyeceği ve para 
aı ıi9ıllerle kıyaı edflmlyecek 
kadar a::ı ve kifayetUzdlr. Bugün baıka bir vnziyet 

karıısında bulunuyoruz: Za
fer, z1rblı ve wotörlü kıta · 

lisanda J mily()n nüsh uf 
ak risale ile 300 bin renkli 
mflş ba ılmııtır Sayım tali 
matını havi 30 ınılyon kib 
rit kutu~u ~hlığa çıkarıhnıı-ı 

re, Elezher ünıversıtesı t a 

lebe eri üç gündcnberı grev 
ha inde bulunmRktadırlar . 

buni\ da sebep, Sudaaın 
cenup kısmında Müslüman 
ıhadetlerlntn tRbdld edildi 
ğlne d8ir bir gazete Jıeva 

Bu müzakereler ilerliyord u. 

"Ordu otorıtelel'inın sker 
aylıklarını arttırnıanın ·müm· 
kün oı up olmadığı ÜZ.Cf'lnde 
inceiemt!ler yapan hte. oldu 
Au, iyi bır haberıii<"- Bu tn 
ceiemelerin pek ~kında ae· 
Uce veımeeini ümit edertz. 
Q ,dU1•un ekılil 1\00,000 iıtııı 
tahmt11 edilmektıedir. 8u da 
açığı ve ge(ltjı b ulan.,ama . 
sı lazım selen mudııfna slı. 

temi mizde chcmmiy tle göz 

önüne alınacağı bll' m ıele· 
dir. Bu günkü a ker alma us. 
ulü ile de bu gedik, pek do· 
ldurulacağa benzemiyor. 

Sfr Alfred Kookun da de 
diil ııbi biz, buıünkü gön
üllü askerlik sistemini ucuza 
maledemeyiz ve bu ıönüllü 
sisteminde devam etmek fı 

tedlğirnlze göre buna kerıı 
gerekli tedbirleri almak 20 . 

rundayız. 

larla Jerde elde edllecebtlr . 
Teraldı:i bizi gittikçe maz\· 
Ye götürüyor: Tuhaf birşey. 
fakat doğru . Burada~ da öy 

le oluyor: Ordu. geçen asır 
ların zırhlı kuvvetlen halini 
tekrar alıyor Motörlü kı 
talar ve tanklar, büyük ku
vvet halinde şehirlerın kn 
dar pısına dayanacaklardır 

Fakat bu . görlindüğü im 
ha.ait b rşey değildır Düşm 
nın da mukabil harckt tler j 
ve planları olacaktır. Tank 
lar ve zırhlı otomobiller 
yolda durdurulabllır, yolla
rına mani koymak zor de
ğildir. 

Bundan başka. zırhlı kı
talar, l nklar yalnız bir mi 

Bette yok Bir Alman b irde 
Fransız zırhlı kıtalarınm ka . 

rıılaohğını bir düşünün Bu 
rado. naeıl bir muharebe ol 
acaktu? 

Doğrusunu söylen ek lıiıı 
rtıg~ ll ne bunu kimse btlmi 

hr 

Kıım mi.iuakaleal keıtlen 
uzak mmtakalarda ıayım 

ıımdiden baılcımıt bulunm
akt dır. Unutulmaları endi 
şesıyle uznk kutup köyleri 

sa kınl e rı rrn g"'yığ ı ile çe
kilen kızaklıırına binerek 

200 ıla 300 kılometrelik ar · 
azi katetmış 1er ve soyım 

bürol<trına v ,rarak kendi 1e 
rini yazdırmıılardır . 

En son umumi sayım 92b 

senesinde yapılmıştı. Bu son 
1 

on sene içinde memleketin 

her yerinde her bnlnmdan 

h sıl olan büyük ve .derın 
taha vviiller herkesin ma ii· 
mudur. 

Tahmin edildiğ ne göre bu 
son on sene içinde Sovyet

ln hır ığ nin un unıi nüfusu 
3J,UO ),ı O J kişı artm ş ve 

Sovyet vntanentlarmın ade· 
d ı buguır 170,0oo O ıcı a ba 

lığ olmuştur Bu tahminin 

hatttkafa p k çok yakın ol 
1 duğou m~hllkkak a·ddedih e-
ktedır Zira hugtın mem'e· 

disidir. Ga7ete, hırlsti)' n 

misyonerler nın foaliyet ı ne· 
tıcesi ola rak müezzinlerin 
ezan okumakt8n menedılmio 
olduğunu ve Müslüman ta · 
tillerınln aznltıldığmı yaz 
mıştır . 1'alebe bu hadıseyi 

Elc7her üniversitesı rektörü 
nezdinde protesto etmiştır. 

Rektör, l<endıslne gelen 

talebe heyete cevap verir· 

ken, kendılerini haktı bul 
dnğunu söylemff ve bir mi 

lyonerin hırısliyan miıro 

nerliğınin fnaliyetı için ıOO 
ooo.olln dolar vermi~ oln a· 
sına rağmen Müslüman iti 

kadına hala h lel gelmedı 

ğini söylemiştir· 

R ktör bundan sonra Ba . 
şv .. kil Nahas p a şayı görmüş 

0 dah i bu nıe .. ıe hakkında 
ına . üınat ıstemek üzere Sü
dan genel vıı'ısı Slr Stu· 

v.nta bir telguıf Çf'km ştir. 

Fekat anti kom<lniıt bır 
pakt tmzalanmaıt üzerine 
bu kapı kapanmıt oluyordu. 

Sovyet Rusya İ§i ağır alı 
yordu. Şiındi Ruıyanın bu 
kararın lınma11mda ön ayak 
olma ı hayretle kar~ılonabı · 
lir 1 lnlokat her iki tar fın 

dn acele bir anla madan 
geri durduk) rmdadır Japo 
oyanın balığa Rusyanın da 

1yl nıyete 1htiyacı vardır 
Rusyanan, şim U, hele Av 

rupanın bu gergin durumu 
nda. şark snhil ve hudutla
rında suihu korurnağn muh
hçhr Buradan bir sınu me

selesi de çıkabılir. 
Fakat eğer Almanlarla 

imzalanan ı nkt, ı;adt:ce bır 

doktrin paktı be o zaman, 
iki devletin yPnidcn müza 
kerdere glrışmelerl de im 
lcanı1ız sayılamav. . " 

peyli telgr ıf gazetesi Fr 
ansadakı gr vlt'rC tah Is et 
tiğı bir başm k lede kısaca 

1 c iyor ki: 

Ru sene, ordu ekl'iği ha· 

kkında birçck sözt<'r söyle 
nmiş ızahlar ynpılrnı§ ve ge. 

~ skerlik ıereflı bir hizmet 
olduğu için kendisin 1 ~ yik 

olan mükafata ondan esirge· 
memek lazımdır ... 
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SA'ifA 4 TURk.OİLI 
L 

İ ngiliz it- lya A ıl ş ı .. T. R. Arasın 
Beyanatı LondrA, 6 (A. A.) - Ro 

yter bıldiriyor: Fransa, İn
eiliz İtalyan beyannamesi-

nin imzası münasebetıyle 

n eticelenen görüşmelerden 
haberdar tutulmuı ve beya 
nna m enin neırindcn evvel 

bu garanti teatiıi Türkiyeye, 

Yugoslavyaya ve Yunantıta
na bl ldirm i9tir. 

Sanıldığına göre İıpanya 
thtımal iç harb dolay1~ile 
bu me eleden haberdar tu -
tulmamıtlır 

L o ndrada k i kanaat, Roma 
anlaımaaından ıonra. halya 

nın Mont r ö m ukavelesi ıle 

Lod ra deniz mukavel •sine 

iltih akı içın daha gen ıf ı h 

ttm alle r açtıiı merkezınde· 
di r . M alüm olduğu üzere 

halya, zecr i t ed birler dola. 

y1&ile b u iki m eselede tam 

rolünü ovnayamamıftı. 

R o m a 6 ( A .A.) Havaa 
muhabir i bildiriyor: 

2 ikinci kanun tari h li lr,. 
g lliz h alyan beyan nftme i 

ile K ont Cıano ve B D ru · 

m mond a rasında ve 30 ve 

3 1 il k ka nunda t eati edilen 

anektubluın met ni, p aza r te 

sinôen ev vel gazete çıkııı~ 
dığından, ancak bugün öğle 

üzeri hal k tarafından öğre

ilmi§tır. İzhar ed ilt'n mem 

n uniyet çok derindır. 

Bu an latmanın "bütün 

dığer A k dentz devletleri ara 

sındaki münasebetlerin iyi1e· 

§me ine" yardım edeceğini 

bildiren birind fıkra ının aa

rih surette Franıa vı hedef 

tuttuğu bildirilmektedir. 

Anlatıma, halyaya ticareti 
ve dofu Afrikası ile müna -

sebetleri hakkında i tediği 
garantiyi vcr wektedir. 

Fakat bilhassa polıtika 
mah filler i, bu anla mayı , 

İngilterenin doğrudan doğ 
ruya .Sovyetler birliğinın nü. 
fuı:u altında bir İ8panyol 

komüniıt cumhuriyetinin 

kurulmnsmına muhelefet 

edeceği tarzında tehir ey 

lemcktedır. Roma da "milli 

hakımıyeti mülkiyeye aid 

statüko_ kelımelerı Lu suret 
le tef"ir olunmaktadır 

Paris. 5 (A.A.) - lnail 
tere ile italya arasında ya· 

pılmıf olan muv kkat anlaf· 

ma,Fnrnııız ılyaai mchafllleri 

tarafından memnuniyetle ka

rıılanmııtır. Hu mahfıller 

İ ngiliz İtalyan anlatmaıunı 
Av r upa sulhunu tara .o ede 
cek bir amil telakki etmek· 

oterek bir siyaset taklb et 

meleri Ül erine Parlele end ı 

fe ve huzursuzluk artmıf ır 

ltatya ıle Almany.ının müş 
terek gayretleri, karışmezlık 
ıtyaıetini ısmen akamete 

akamete uğratmııtır Bunun

la beraber, İtalyanın lngilte· 
re ile yakınlaıma tesiı et 

me i üzerıne yavaı yavep 

İıpanyol işlerinden elini çe 

lceceği bekleniyor ve İtalya 
nın bu uretle hareketinin 

Almanydntn da lıpanyaya 
karıı takib etmekte olduğu 

ıiyasetini deiittirmesi gibi 

bir netice vereceği ümid 
oluııurordu 

Kont Roıısin ua lear ada

lorandan harektli ve halyan 
İngiliz anla§masınında ltal 

yanın Balearı üıerinde hiç 

bir emeli olmadığını bıldır 

mekte olduğuna dair o lan 

9ayialar ParJsin ümidlerlni 

kuvvetlendirmi§ idi. Aynı 

zamanda halya ile Almanya 
ispanyaya gönüllü gönd~rıl 
meıtnin menedilmesi mese 

leıi hakkıodak! lngıliz Fr• 

nsız. teıebbüıünün muv"aff a 
lı:ıyetle netice1enmesi ıçin 

kapıyı açık bırakıyor 1ardı. 

Oııjer tııraftan Franıa, 

İngıltere-, İtalya ve Almanya 

ya kartı ulhçu bır hareket 

tarzı takib etmiıler ve bu 

nurı için Habe-tistanın f et hı 

ni fıfen tanımıolar ve politı 

kaıım cezri rnrette tadıl 

etmesi takdirinde Al ır anyn 

va ikthuıcH menfaatler te 

m n etmek teklıfınde bulun 

mu~lardsr 

Ancak bazı ~iyasi mahfıl · 

ler, daha az nikbin davra 
nmakt dır. Hu mahfiller, 
ıon hadiselerin ümfdleri bo

l l çılcnııı ol dutunu bildir 

mektedlrler. İspanyol Alman 

deniz hadiseleri, Almanya 

nın isµanyaya karşı aslA 

uzl11oma yo una gitnıek ni 
yet.ndc olnıadığım iıbat t t 
ınıı olup daha dün halynn 

ukerlerinin aıeldığıne daır 

Cebel üttarlkda n gelen ha her. 

fer. ıon zamanlarda ıleriyc 

ıürülmüo otan njkblnce mü 
teılcaları yalanlar mahiyette 

idi. 

Zannolunduğuna göre fn 

gıliz İtalyan itilafları, bi .has 

Sflfftrk Akden ı zlylc all\kalı 

bulunmakla ve Balear ada 

ları müıStesna olmıtk üzere 

lıpanya vakalarından bah 

setrnemektedır . 

Politıka mahf:llt>ri , hal 

tedirler Bununla beraber yan ıazetelerı, 
1
tctlyan gaze 

bazı mahfiller bu anlaşmn · telerinın . İngiliz ftalyan ya 

mn tesirli olmasından ıüphe kınla,ma11ının Almanya ile 

etmekt~ ve İta lyanın lıpan- işbirlfğiııe mani olmıyacağı 

yol itlerine dılfr bir alakaaı suretindeki yaz . ları ha~kın 
olan Almanya 1

1e itılaf pe daki da uzun dütünceler 
ropojandasındAn vaz geç yürütmektedirler. 
meıioden korkulmaktadır . Hatta bazı mRhfiller, in 

Habe harbının neticesi ııl z halyan anfdşmalarını 
olarak İngi 1tete ile İtalya bir nevi ~ığfal., d ı ye vaııf· 
a rasında hasıl olmuı gergin landırmakt.ı ve bu ıtiliıfla 
lik ve bunun üzerine Stre rın her hangi esarılı bir ta 

sa cep hesinin yıkılması ve v ı ı: mukabilln:le olmaksızın 
bu mı hal yan Alman ydkın ltalyanın Akdeni:1.deki v, zl 

laıma ının takib eylemesi yetini kuvvet lendiı mesine 

parlste sulh ı stemine indi yarar olacak mahiyette ol 

rilmit öld(irücü bir darbe duğunu ilave eylemektedir-

2ibi telakki edilmektedir. ler. 

O andanberi siyasi mahaftl · Aynı mahfıller, İtalyan 
ler İtalyan İngilız mOnasc· po1 itikasının Almanyanın 
betlerinin )'enfden normal esiri vaziyetinde kalmakta 

bir şekil almasını bekliyor· olduğunu, zira Almanya nın 
lıır ve bu h lin pf'k yakın me-rkezi Avıupada ve b ılha -

da vukua geleceiini ümld ssa Avu tut~adn İtalynrı 
ediyorlardı . menfaatlerini şiddetli darbe 

ltalya ile Almanyanın is ler indirebilecek bir mevki 

pan yol iıl~tlnd fa 1 mQ· , de bulunchı~umı elı.emlyetle 

kaydelmektedlr e r. 

Umumi lntıhe l•a, Lö Tan 

gazetesinin bır ha~nrnkale

sınde tf.ıde ve hulasa e clil 

mittir Bu yazıda eıcünıle 

deniliyor l<i: 

İngiliz İtalyan anlatması, 
iogilız Fransız polıtlkasıyle 
tamami yle h e mahe nk olan 
ve Hab~ş buhranı üzerine 

yıkılan ve ye rine müıterek 

İtal yan A marı faalı re tı 
formü ü ka ım o fmuf bu u· 

nan eski ltalyan politikası 
na rücu edi leceğinden bah· 
sedllmemektedir. Bununla 

beraber bu itilaf lıalyanm 
ikı büyük garp demokras le 

sulhun muhafazasına matuf 

ve faal bir teşrıki mesai 

yapmasıoa medar olacak 

manevi ıartJarı yeniden ih · 

ya ve teı;is etmitıtir . A vru 
pada hahhazırda mevcut 

olan ahval ve şerait dahi 

linde bu hal, dıkkate a lan 

ma~a ,ayandır ve hatta 
bundan birkaç haft evvel 

m kul surette ümit ve tah 
min ed~bıl.-cek bır n tıce 

den çok daha fazla birşey

dır. 

Londra, 6 A .A . ) - Lon

dra gazet e l e rının ço~u hn l

kı he r türlü nıübalnğa ya 

kapı 1 rnaktan ıakınmağa da 

yet etmekle İıı l: •lız · İtalyftn 
an 8§'11a8ının muhteviyatını 

müsait hır surette kaııla 

maktadır . 

Deyli Te 1graf, İta ya ha 

ncıye nazırının lısp ınvanın 

mü ki tllmanııye t ine ltalya 
tarafınd an muti ı k ıu ette 
rıayet olunaca ~ı Ha ear ada 
ları İspanyo l fasının illil<ba 

linden ftrtık hahsedilmiye

ce#lni yenıdt>n bıl dirmt>si ve 
teyıt etmesi ü ıerine ve iki 

t r •f araııında teati olunan 

gdrdntı do avısıle ıki mem 

lekt t be ynındckı l\nlaıama 

m zlık s ·bep l rrinın ortadan 
ka kmıı olduğunu yazmak 

tadır. A ~ denizin diğer lu 

eım arınd... ı;tatükonun mu

hdf ıza · ı t e .. hhüdü , diğer 

hır t'1kını memleketlerin 

hdı nn si r l\1Jeti hakkındaki 
§Üph ·er nı de ortadan kal 
dıuıcnk• ır lngihert:nın Ak
deııı z.fe ••enafl i, ıeyrisefain 

har.-ket ı nın t.erbeslhıl ile bü 
lasa o ı unur. 

SONU VAR 

Rom ya 
..,. _ -

A~emi mü~a~ale komitesi 
Cenevre. 6 (AA .) - Ro 

manyn murahha ı ispanya 
i~lerin,. ade m i m üdaha le ta 

bi komit es nde İspanyaya 
yap ı lacak kontro1a n it pla
nın tatbiki doL•y sile y :ı. pıl 

ac ıı k m a ııraf la rda n Ro n an 

yanın hissesine düşen para 

yı hükumetinin kaLul etnıi 
yeceğinın bildirmlştır . 

Londrn . 6 (R adyo) - M
adrid cı vaı ında harp , a st le 

rfn başl ı c a üç ce pheden hü 

kume t ku vvetlerini sıkııtır

ması şeklinde c ereynn edi · 

yor Şt'hi rcle tı 'd ım tıklını 

ahali ıle dolu bir h inaya iki 

bomba a tılmı ~tı r. Z nyia t be· 

il i değıldır M dridden gelen 

ha b erl e r a silerin bu cephe 

de bazı noktalarda nüfuz 

ettıklerini \'e hükümet kuv · 

vetlerinin evve lce haz ı rla · 

dıkları mevzı l ere çe kildilde 

rlni bführiyor. 

( B~ ştarafı lıirirıcl sayfada) 

Blumun ıki meııılt:kt-t ara 

sanda ayrı münasebetleri k.a 

ybedecek hal yoktur demif 

ve Sanca k için Fransız ha 

rlclyeslnce taı::a vvur edilen ve 

f il ı sahada b izi temin ede 

cek mahivetten bir r,.jımi 

ıstemii olduğunu ve Löyle 

b ir tek lifin azami hü nüni 

yetle t e tkik ve mülalea ede 
ceğimiıı n kendtsine göy ' en · 

mesi üzerine bu teklifın 

veri leceğini vad evle mit 

ve dün Paristen dönen Fr· 

ansız elçieinin keyfıyetl de 

rhnl hükumetinden soracajı 
ve ikı üç gür.e kadar bu 

hususta bir cevap verebile· 

ceğini sqy lemiş bulundueu 

nu beyan etmtıtir 

Hatipler Fraoııtnın takip 
ettiği müzakue uıulünü ti 

d cletle tenkit ettiler . V e 

nçık anleı§ılır Türk ı ye 

efkarıumumiyeılnln daha 
ziyade ta!tdir edecefint sö· 
ylemtı hatipler hayret ve 

ınf llerlnf gızlemtılerdir ...................... ,. .. 
• • 
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Bahkesir ticaret va 
sanayi o~asmdan: 

Balıkesir Vılayeti m erke· 

zlnin Hacı İsmai l mahall eıi 
nin Bayram ıokaiında ( 13) 

numaralı evde oturan Tür ~ 

kiye Cumhurıyeli tabaasm 
dan olup Balıkesir tehr i ça· 

roısının Çerçicıler arastaıın 
da (15 ı numanılı dükkanı 

ikametgahı ticari ittihaz 

ederek 9 28 yı 1ındanberi A ba 
cılık sanat ve ticaretile i'ti · 

~a l ettığlni beyan eden lb · 
rahim oğlu Abdtnın unvanı 

ticareti bukerre (Abdi aba~ 

cıği l ı olarak teıçil ~dildığl 

1 gibi bu unvanın imza ıekli 
I de Türkce el ya2111ile (A. 

A ba cgıl) olarak ticaret kanu 

nunun 4 2 inci maddesine 

göre Balıkesir ticaret ve ııa 

nayi odasınca l 2 11 936 
tarihınde 895 sicil numara · 

sına t e.sçil edilmif olduğu 

ilan olunur. 

Amerikanın 

! ispanyaya 
Yardımı 

P a ris 6 (A A .) - Vatıi11-
g t on d rn Ame rika llariciye 

nezp re ti bir mühim mat sim 
arına Kızı l İspa nyaya gÖ· 

nderil t>cek harp malzemesi 
için bir müsaade vermiştir. 

İ!\pa nvava 4 5 milyon do 

la r kıymetinde tayare tüfek 
mılra yö.z ve cephane gön 

ılrril<'cel<llr 

7 İk inci Ki nun ~37 

"llllllllll tl llll lllllllll llllltllllttllltll 
-.. --.. A KA RA ,,, -~ -.. - = ---- -Avukat Ekrem ARGUN Ve ; -.. ---- Şeriki Ziya SIDAL ! 

:: ----------
Tanınmış değerli avukatlardan. i 

d1r. Hernevi hukuk. ceza davalannızı :: 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul 
ederler. 

---------
11DRES 

ANKARA San yi cad

desi ALI RIZA Apart 

manı N UM AR A : 3 

1111111111111111111111111111111111111111111 

Her T acimenin (n Büyük Dileği : 

Sat ş Sürümünü Artt11makt1r. 

1 Satış ~a irinci Şart: ~ 
~ A ~ 
~ "REKLAM,, DIR. ~ 

J ~ Satacağınız Malınızı 
ı I Herhalde Reklam Ediniz. ~ 
ı \ 't• ~u ll~·k_l~lmlarnuzı 1 
J ( TURKD/l l) ne \ 't•rhllz.I 

~ TURKDILi i 
1 « » 
~ 

Balıkesirin Biricik Gazetesidir 
Her Yerde Okunur. 

~~~~BPJ,~~~~~~~~ 

ingiliz -ltalyan1
'• TÜRKDiLI .. 

Anlaşması mesıılasi 
İngiltere ile h alya arasm · 

da imzalanan son anlaıma 

neticesinde İta l yıtnın Türki 

yenin alakadar bulunduiu 

ve bulunmak üzere olduğ u 

iki rnuka velename ye girece

ği anlaıılmaktadsr. 

Bunlardan biri Boğazlar 

üze rinde haklmiyetimızl te

yit eden Montrö mukave1e 

ııdir. Diğeri ise 936 senesi 

rnayıaının 25 ıınde Londr a 

da imzalanmıı olan ve altı 

sene için harp gemilerinin 

inteamı bttzı kayıtlara tabı 

tutan "Londra denız mua 

hedesi" dir ki , bu muahe 

deye girmekliğimiz husuıun 

da. Londrada müme11tlleri 

miz ile İngiltere hariciye11n 

PazartHinden baıka her 
eün çıkar Styaea l ga zete . . 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Ayhğı:400 

Sayısı: 3 .. 
Günü geçmış ıayılar 25 

kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESI N TÜRKDİLi 

• •. -===-- J 
de müzakerel~r cereyan et 

mekte o ' duğu haber verıl 
mitli. 

Royter ajanıının bu m u 

kavelenamede halyanıo dl' 
ittirakini mevzuu bahscd e l1 
telgraf 1 vö yledir: 

"Londradaki kanaat Rorı11 

anlaımasındRn sonr a halytt 
nın M o ntrö mukavelesfne 

iltih'lkı için daha geni§ ıh 

tiıualler açtığı merkezinde 
dir. Malum o lduğu ü;ıere 
halya , zecri tedbir ler dol"' 

y11ile bu ıki meselede to ıfl 

rolünü oynıyamam ııh .. ,. 

ı İyeıl ve Baoyazmanı : Kalıkeair saylavı H KARAN 

Çı\carım Genel Oirekt6r G FUAT Bil' AL 

l ,.B ~t' Y.eıı J.ı , !••?:, e~t 


