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Dün Konyaya giden Atatürk bir saat 
kadar orada kaldıktan sonra Ulukış

laya doğru hareket ettiler. 
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Atatürk Seyahatlar.ana Fransızlar Sanca.ğ~ Kuv
D e v a m Ediyorlar .. vet Sevketmeğe Başladı .. 

-
Konyada Bir Saat Kadar Kalan Büyük Şef Antakyalılar Heyecan içindedirler. İstiklal/eri 
Halkın Coşkunluğu Ar~sında Yollarm~ De: I Uğrunda Nümayiş Yapmak İstiyen Türkler 

vamla, Ulukışlaya Dagru Hareket Ettıler.. Dipçikle Dağıtılmışlardır .. 
Ankara, 7 (A.A.) 

Konyaya trenle 
yirmi dakika uzak

lıkta olan Pınarba~ı 
istasyonunda yedi 
sut istirahat buyu 

ran Atatürk on be~· 

te Konya garına 

aeldi. vagonların 

dan inip ıstaayon 

meydanındaki halk 

arasında yaya ola· 

rak Tüınen kıuar 
ai.h önüne kadar 

1ıitlikten sonra yine 
halk araaından ae 
rl dönüp yarım 68 

at kaldıktan sonra 
halkın coı~un te 
Z•hürah arasında 
Ululrıılaya doğru 
yollarına devam el
miılerdff . 

Atf\tGrküne ka 

vuıtu(iu için sevi-

~en Konyalılar kı1a C U.\11/CRHASKA.\1/Mll ATA TUIU<. 
ir zamanda aynlmasına üzü l ınel<.tedirler . 

Londra, 7 (Radyo) Royter Ajansının lıtanbul mu-

habirı, çekUij bir telgrafta; Atatürkün Konyaya hareket 

cttl~ini ve Baıbakan lsmet lnönü ile Genel Kurmay Baş
kanı Maraıal Fevzi Çakmağın, kendııine mülaki olduğunu 
bildirmektedir. 

Muhabir bu aeyahatın, Türk Fransız ıhtılafıle aliika
da.r oldu~unu ilave edıyor. 

P amukçuhğın inkişafı 
için Alınan Tedbirler .. 

- - - 1 

T et~i~atta ~ulunulmakta olan ziraat kalkınma plinmda 
• •mukcıluüumuzun in ki safı üzerinde durdurulma~ tadır. 1 

Btnat Baıvekilimiz ismet 

lnönünün nezaretinde ha zır- o a hı· ı ·ı ye 1•nmakta olan yeni zirai ka 
lkıoma projelerinın en mü 

hhn k11mın1 pamuk zıraati 
nin inkitaf ı nhaıındö alına 
cak tedbirler teıkıl etmekte 

Vekili 
dir . Bu d 1 · · l a ıu ama ıçın a ı 

Sporcularımızı 
nacak tedbirlerle muvazi 
olarak Yüriiyecektir 

251) 000 hektar ziraate 
kab·ı· ı· ı •Yet ı ve sulanabilir lo 

Takdir 
Eddi. I 

pr"ia rnalik bulunan Çukur Ankara, 7 (Radyo) c. 
ova mıntakaaanda bu sene H . P. Genel Sekreteri ve 
elde edilen pamuk miktarı 
31 rni l k "I yon ı o olmuştur. 
llalbukı hektar batma 500 
kılo almak kabil bulunmak. 
tadır. Şu . 

. • vazıyete göre iyi 
bır planla çalııılm Ç ı. 

•ı u"ur · 
ovada 125,0UO ooo k · • ı o pa 
muk almak kabil olabilecek 
tir. Küçük kom~umuz Bul· 
gariıtanın 938 senesinde 

pamuk mahıulü l0,000.0uO 

kilo, Yunanbtanın ise 1 

45,000,00U kilo olmuıtur. Ko. 

mıularımızm &Üratle yükse 

len P.amuk iıtihsa\atı yamn 1 
da bizım çok c;-ılışnıamız 
icap edecektir. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Türk sporculıırının Herlin 

olimpiyatlarında gösterdikleri 

terbiye ve ıntızamdan dola 

yi Türk Spor Kurumu bat· 

kanlığına yazdığı bir mek 

lupta te~ .. kl<ür etmiştır. Şük 

rü Kaya bu mektupta; Ber

lin bü}·ük elçisinin bildirdi 

ğl ıporcularımızın terbıye, 
nezaket, intizam ve temiz 

sporculul<tan dolayı duydu

ğu sevinci izah etmiş ve ku

rum lnışkanlığı i c bütün spo 

rculara kşeldcür elnıişlır 

~ 

Hariciye 
Vekaletimizin ~ir tavzihi 

Ankara , 7 (A.A.) Ha-
riciye Vekaletinin eline ge
çen bazı fotoğraflardan Tü 

rkiye konıoloslarından bıri· 

nin mühür ve imzası aşikar 
bir surette taklıd edılerek 

güya Türkiye namına birta 

kım es ıha ve mülummat si 
pa.rişleri için vesikalar tan· 

zim edıldıği anlaşı'mış ve 

bu sahte vesıkalara karşı ic 

abeden muameleye tevessül 

edilmi§ltr. 
Cumhuriyet hükumt:lınin 

hiçbir konsolosuna b~ yolda 

bir se ahiyet vermemiş oldu 

ğunu ve 1 on1!0İo11ların böyle 

veınkalar tanzimıne esasen 

selahiyettar bulunmadıkları · 

nı tavzih ve beyana Anado 

lu ajansı mezundur. 

Hitler 
Yaımz devlet reisi olacak 

Berlin, 1 (Radyo) - Bir 
Fransı~ ajansının bir muha · 
bıri M H ıtlerin 30 kanun
sani<le kabine idaresi vazi· 
fesinden ıstıfa ederek sade. 

ce cumhur reısi kalaca~ı 
haberini vermiıtir 

Bu halıer rnımi surette 

tekzib edi'mekte:dlr, 
Parıs, 7 ( A A ) Berlın. 

den bıldırilıyor: · 

Bazı nasyonalıııt ıoıyalıst 

mehafilde dolaşmakta olan 
bir ıayiaya göre M . Hitle· 
rin it batına geçtiğinin 4 
üncü yıldönümü münasebe 
tile führer Alman ınilletine 
hitaben bir 

bey&onaıne nepederek hü · 
kümet reısliğini terkedece

ğini yalnız devlet reı lığini 
mu haf aza edeceğınl bıldlre 

cektir. G. göring hü~ ümet 
reisi tayin olunA.caktır 

Holla da 
Kraliçesi af ilin aiti ... 

Lahey, 7 (Radye) Kı 

zı prenseıı Jülyanonın ev 1en· 

mesi şeref ine Hollanda kra· 
\içesi Vi helmine umumi 

af ilan eylemittir Affedilen

ler arasında, dört sene 

evel isyan eden Hollanda 
kruvazörü Provizinm müre

teba tı da vardır. 
Kraliçe, vergi vermedtk•e 

rinden dolayı hap·edilmfş 

olan bin üçyüz kitiyi de af 

fetmittir Bunlar, borçlu ol 
du!cluı vergilerin terliyesine 

ınec bur <le ğıld i rler 

İstanbul, 7 (Hususi) 

Gazeteler, Antakya ve İık 
enderun meselesi hakkında 
mühim makaleler yaz nakta 

ve izz ti nt fsimizı müdafaa 

mecburiyetı bizi lıarba sok 

acak olursa bunun nıesuli 

yeti Fransaya aiddir, kaydı 

ni ilave etmektedirler 

Kılis, 7 (A.A.) Dün 

Antakyada memleketin is 

tiklill lehinde Lüyük bır 

nümayiş yapılmak istenmit 

sede zabıta kuvvetleri mü -

dahale ederek ahaliyi dip 

çikle dağıtmıştır . Httlkın 

meşru bir mal<sal uğrunda 

ses1erinin yükseltilmesine n.a

ni o1unmasından ve bu uğur 

da cebir yapılmasından do 

layı heyecan içindedir 

Ankara, 7 (A.A.) - Ga 

zetelerın .:>ancaktım ahp bu 

gün neşrdt.l eri haberleı· 

çok mühimdir. 

Sancak Türklerinın Av 
rupalı müıahitlerle temasa 

gelmeme!eri için her türlü 
vasıtaya bat vurulmaktadır 

Pazllrteıi günü Sancağa 

gelen müşahıtlere müracaat 

etmek için cıvar köylerden 

gelen binlerce ha'k yolda 

müsellah jandarmalar tara· 

f ından durdurulmak ve köy 

lerıne tevdi edilmek iıtenmiş 

1 rsede sade halk ,-tavası nı 

müşahitlerf> anlatmak ıçin 

yoluna devam etmiş ve tak

viye kuvvetleri gelınciye 

kadar halk müşahitlerın otur

duğu Mendubun evine kadar 

gelebılmıştır Halk burada· 

- Hakkımızı arıyoruz . İs
tiklal illiyoruz Suriye man 

dası altına giremeyiz .. Hür 

doğduk, hür yaşıyacağız. 

Hür olarak öleceğiz Dıye 

bağırmışlardar. Bu sırada 

müselli.h kuvvetler halkın 

üzerine hücum etmiş ve hal

kı cebirle da~ılmışhr. Halk 

mümess.llerı müşıı.hıt erı gör

m !k için gelen halka yapı 

lan bu hareketi protesto et 

mişlerdir. 

Dığer telgraflarda Saııca 

ğın cenup kısmında bu unan 
Ermenılere ve Suriye ama· 
line hızmet edenlere yeniden 
silah dağıtılmaktadır. Bu da 
kafı görü lmiyerek Sancağa 
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i ATATÜRK, NE İSTER~Eı 
~ O OLACAK!. ;: 

i Türkiye ta~ bir k~lp ~~lınde Halôy için çarpıyor. ! 
! 18 Mı iyon çıf t goz Hatay ufu~tarmda.. ; 
~ Fransa dostumuzdur. Türkıyenin arzu11u da bu dost ~ 

l lui{u kaybetmemektir . Fakat Fransanın Hatay davası = 
_ karııaında aldığı vnziyet, gö5lerdıği i r&r bu dostluğu i 
~ bır gün sarsab1lır \'e tehlıkeye düşürebılir. 55 

Türkiye sadece Framııdan verdiği söı.ü yuıne ge· = 
= urmesini istıyor. Türk efkarıumumı}t>bi en büyük da = = = 
:::::s vas ını, Hatay davasını derin bir tizlık ve ıoğuk kan 

5 
~ lılıkla takıp ~tnıektedır. 5 
= !5!i = Halayın yıllardanbni gördüğü, hala da görmekte ~ = === 5 olduğu felaketler, çektiğı ve çekmekte olduğu ıstı- 5 = -= raplar, artık daha fazl!l devam edt:'nıez. = 

Türkiye mukabele görmediği kuru bir dostluk ~ 
ardından yurddaılarının acılarına, haykırış arımı da § 

= ha fazla kulaklarını na11l tıkıyabıliı? == 
::zs Bundan böyle vukua gelecek ~lan hidıselerin i§ 
- = = mesulü Türl<iye değil , bu hadiselerın ceryanına ae· ~ 

= bebiyet verecek olanlardır. ~ 
= Türkiye tek bir kalp halinde Hatay ıç•n çarpıyor. 1§'§ 
= 18 Milyon çift göz Hatay ufuk la rında . e 
- Hür doğduk, hür yaıadık .. İstik ilımizı İstiyoruz! . ~ 
~ Diye bağıran Hlltaylı(,,r istıklallerini kazanacaklardır E 
= Hu "İstiklal verilmezse Atatürk Türkiyesi onu alma == == ., == 

sını bilir. Dünyaya bir daha kim olduğun uzu göster-
5 

e: meğe hazmz 5 
s Samimiyetle isterlığlmi7: Kıymet verdığimiz do t § 

~ luğıın, dostumuz tarafından sarsılmasına meydan ve ~ 
rllmemesidir. 1 

§ , Türk milleti Bilyük Şefin ardında bütün inan ve iS 

~ heyecanile onun itaretlni bekliyor. Atatürk, ne isler ~ 
== == i .. o, olacak... TÜRKDİL! ~ 

~lllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

yeniden kuvvetler ıevkolun 
maktadır. 

-+c:J 1 ~-

Kaçakçıların 

(lin~e ~ulunan bir liman 
Kanton, 7 <Radyo l 1'a· 

çakçılar. Gümrük kumanda
nı Mıralay M Panjesltn da · 
ire ini baurak slliihla mira· 
layı ölt'f&müşlerdlr Liman, 
kaçakçıların elinde bulunu · 

yor. 

Ol~ HABERlER 
:wo Hulgar muhkfwm 

mı yılbrışı guesi /,ral nff. 
ctmi~tir. 

A merilrn lwnyre * si yaptığı 11111 

Jıim bir I ıp/anlı ffr Rd· 
sfcumhıır11rr selalıfydlui 

ni genişletmiştir. 

J aponua Hariciye 
<>- Nazırı bir radyo 

nulkunda kominl:m alt 
ylılnde s<J: suylr.miş ııe 

bu mucadelryf ancnk 
beyuelmilel leşeklwllerln 

başar1ca_<j11ıı ilcioe t'lmlş. 
, lir. 

R alıalsı: oldufju 
~;. için 1-'tırfsle bu-

lu11a11 eski Uomanyu /in 
riciye Na:ırı Ti/11ltsl.o 
yakrnda HukN.'şe dötıe 
cekllr 

/
• rıyil/: Lnrllur * Kumarı1~111cia l>ir 

zat mıis/Nn/ekeleıe yupl
ıyı tetkik ndic<·sl11de /{a. 
menm, 1 aya ııc yeni Ki· 
lltllln Almunyaya iade
sini teklif e.l111iştlr. 

I~ HAB[RlER 
~: C anlnrula bir yc·r 

, sarsrnlısı ~elıri 

lell'tşa uuml§ faka/ hir 
::arar yapmw111ştrr 

* D ti.nim suywıı::da, 
ı~s '<f ff'lrirde -4 

saat Aialtirkle birlikle 
çalişlıklrır1111 lırıber tıerdl 
ğlmi: fsmel frıumi, Feu:.l 
Çakmak. Hariciye ue /Ja 
lıiliııe \'el<illal gece scwl 
.1 de Aııkarayu varmış 
lardır. 

* R adyoyu idare 
eden posta ida· 

resi eski plciklan tasjlye· 
ye tdM Ilı/arak Ttirk 11111 • 

~ikisine ait ııeıı/ plaklar 
almıştır 

* LJ mu ııi nuifı iliş 
lerln yaplıklart 

Loplantılar sona t"rmh 
~ 

ve hazırladıklnn raporlar 
Başvel\dlele verilmiştir. 
* D ahi/iye l'tk<iltll 

Kuy makum lar 
arasrnda yapılacal\ dt{il· 
şlkllliler için yeni bir lls· 
le fı,ı~ırlr11ıı111il<1<itr . 

1 



1 s ti k 1 a 1 Marşı Şairi 
" M e h m e t Ak i f .. 

Ahlakı, Seciyesi .. 
- V - H. Basri Çantay 

Şair Tevfik Fıkretle ara 
larmm açılmaaı da o yüzden 
olmuıtur F'ıkret reımi mc· 
muriyetindcn gayzü nef
retle çekildikten sonra 
(Rober Kollej 1 e mal olmuı
tu Bu mektep Protestanla. 
rındır. 

1 

vdaği arkadaılau bile ona: 

Kopsun seni Fikret diye 

Vatan içinde körpe dtnıağ-

a\kıılayan eUer 

Diyorlardı 

En koyu bir taauup oca 

imda çalııan (Fıkret) in gizli 

ve mülhidane tlirlerl ellerde 
dolaıma ya· baıladı. Vaktlle: 

lerı zehirliyen bu mektebi /5/ 05tadın fw lwrektlini 
Akif ıevmezdi. lı bununla 

beOı•rım<'dim .\ltileessirdl O, 
kalmadı; Fikret ıahıalara 
karıı olan kinini memleke il rak yollardan gelt-n bir 
te de teımıle çalıştı, Çünkü misafirine niçin bôyle LJap 
muhalif olmuttu! Jfo çok se- ımşlı? 

Müminlere imdada yetlf merhametinle, 
Mülhttlere lakin d1ıha çok merhamet eyle: 
Gümrahlarındır ki karanlıklara dalmıı, 
Bir rehber olur necmi emel yokta bunalmıı. 

Ve 
Mülhıd de ıenın. kalbi n üvehhid de ıenindir, 
lıhat Ue tevhit nedir? Meoıe• hep bir. 

Ve 
Sensin yaratan, b.fJtka deitl, zulmeti, nuru, 
Sensin veren ilham ile takvayı, fücuru. 

Dıyen Mehmet Akif daya- daki eserinin 47 inci 1ayfa 
namadı; (Safahat) m ikin 
ci cildini teıkll eden (Süley 

11nda vaiz aizından ıu sôz· 

maniye Kü ... ıüıünde) namın leri Aöyleyiverdl: 
Üdebamz hele gayet!e bayağı mahlukat· 
Halkı ırfdt edecek övlc-ml bunlar? Heyhat! 
Kımi giıl.rbın yalnız fuhıüoe hasbi simsar; 
Kımı lran malıdır, külınt! alır, horde ıatar! 
Eski divanlaıınız dop dolu oğlanla ıarap; 
Sırutian, f ahıedc-n batka nedir şiir 1 şebap? 
"erıı •r •: 1-f c t,trın n meııleği yok, meşrebi yok; 
1:- L,) çoğunun mektebi yok! 
Şıındi Al öhca bO~er •• Sonra biraz bol para ver: 
Hıç utanmaz, protest.snlara zangoçluk eder! 

Bu paı.-ça Tevfik Fikrett kızdırdı, 
O: 

Ben ki birkaç pulu tercihinden 
Protestanlara zanıoçluk eden 
Şiirim ..... 

Diye baılıyan ve: • 
Sen ne denin buna ey molla sarat 

he biten bir tiirile Akife cenp verdi. Akif dururmu? 
Ah, keıke duraaydi, keıke söylemeıeydl! .... 

O, ( Berlin hatıraları) {2) ında ıöyle dedi: 

Muhttin üstüne meyhaneler kusan gedik, 
Kapanmak üzere iken baıka rahneler çıktı; 

Ayakta kalmaıı lazım ne varu hep yıktı. 

"Oeğilmi bir tükürük alna çarpacak tedip. 
Ne hükmü var?" Diye üç beı haya züğürdü edip. 
Çıkardı ortaya, gezdirdi, 11ak11lar doluıu, 
Havayi fuhıü kudurtan zehirli (zanbak) lar! 

Cevap bu kadarla kaldı mı? Ne gezer! Bunu lÜO beyit 
daha takip eder ki (Safhat) ta yoktur 

Tevfik Fıkret cevap vermeden öldü, gitti. Diyebilirim 
ki: Asıl fikreti katleden itte bu tllr olmuıtu. 

Akif ölüncıye kadar rnüteeaair ve nadım yaıadı. 

* Akifin ruhunda kurtla koyun bağdat kurup oturdu. 
Halım idi, gazup idi Çocukla çocuk o'ur, büyükle büyük 
olu, du. Hayatımda onun kadar muniı ve beıuı bir adam 
görınedım Böyle iken onun dağları yu varlıyan fırhnaları 

neydi? 

Akıf hak&ızlığa dayanamazdı. Zulme düıman, maz 
luma arka idi. 

(Meırutiyftl devrinin en beliğ tasvirlerini yapa~ Üıta· 
dın (Asım) (3) ındaki ıu beyıtler ıddıamı iıbat eder: 

Zulmü alkıılayamam, zalimi ula sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp ıöfemem. 
Biri ecdadıma sald1rdı mı, hatta boğarım .. 

Bofamazsın ki! 

. Hiç olmazsa yanımdan koğarım . 
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam; 

Hele hak nanıana haksızlığa ölsem tapamam. 
Doğduğu odan beridir aııl<ım istiklale, 
Bana hiç tasm lık etmiş değil altun lale. 
Yumuıak başlı 11em, kim dedı uysal koyununı? 
K .. ı hr. be kt. fakat çekmeye gelmez boyunum. 
Kanayan bır vara gördüm mü yanar ta ci~erim, 
Onu diodır.ııek için kamçı yerim, çifte yerim. 
.\ lan aldırın" ı:I" lf>Ç git, dıyemem, aldırırım: 
Ç ğrıerim, ç ğoenırım. ha&tkı tutar kaldırırım. 

Zclli ııın hasımıyım amma ıeverJm maz1umu . 

TÔKKDILl 

HAltllERILleR J 1. -.. , . :il.:•. -. ------ •' . . • ~"'t."'~-· ,_. .'-:°S""'~-~ - .·:. ··' 

Ayvahğın Sırtlan Çam- Bir Çocuk Buğday 
· ı arla Do atıhyor .. Ar~a~aşmı çskı ile yaraladı Koruma kanununun tatbikGtı 

Vilayetimizin bu güzel kaillında biıçok işler yapılı- ! 
yor. Avcılar kulü~ü. Hal~evi çahşmalan da ~u ara~a~u. 

Dün Gökköyde iki çocuğun 
ıakalaıması birinın ağır 

8uratte yaralanmasile neti 
celenmiştir 

Ayvalık, 7 (Seyyar mu· 

habirlmizden) - Burada av

cılar kulubü mevaim dola

yiılle faaliyete geç mi§ bu · 

lunmaktadır. Bu kulüp ka-

ra avcılığı ıubeıine ili veten 

birde deniz avcılığı ıubeıi 

açmıı bulunmaktadır. Hu 

yıl deniz ıubesine motör, ka· 

ra ıubesine de bir otobüs 

alınacaktır. Kulübün maki

neli vesait ıle teçhizi eaaa 

projramı arasındadır Kulu . 
bün bir radyosu vardır Ya· 

kında Karadeniz avlarına 

alt kitaplardan miiteıekkıl 

birde kütüphane kuru ı acak

tır. Bundan bir ay kadar 

e•el ~ yvahia gelen lngl iz 

lordlarından Kuryesi iki gün 

kulüp azasile birlikte avcı 

lık yapmıı ve kulô.be aza 

kaydedılmittir. Ayvalıktan 

ve kulüpten çok memnun 

kalan lort Kelecek sene 

on beı gün kalmak üzere 

tekrar Ayvalığa Keleceğini 

vadetmittir Kulüp idare he· 

yeti durmadan çalıımakta 

dır. 

İdare heyetinden belediye 

zabıta komiıerl Nuri Özerle 

Huluıt Esen bu hususta fa

aliyet eöıtermektedirler . 

Belediyede çahımalar 
Kaymakam Hüsnü Eral 

ile belediye reisi Baari Akın 

memleket itleri üzerinde bir· 

hktt iyi faaliyetler göster 

mektedırler. Rıhtım yapıl

mııtır. Ferıiyata da başlan 

mak üzeredir. Diğer taraf 

tan yapılacak olan Atatürk 

anıtı için istimlak 

leıi yürümektedir . 

muame· 

Bundan 

baıka Cun)huriyet alanı et 

rafında istimlak edilen bi· 

nalar da yıkılmaktadır Bu 

itler bittikten sonra burası 

çok zarif ve güzel bir mey 

dan olarak ortaya çıkacak· 

tar. Kazaya su getirmek için 

de eaaıh te~ebbüslere gıri 

tilmittir. 

Yeni yapılan park Ayva 

lağm tabii güzellik !eri ara-

arasında cidden güzel bir 

manzara arzelmektcdir Ka· 

sabanın arka sırtlarına da 

çam dikılmeıi faa ıyeti de 

vam etmektedir Şimdıyc 

kadar bu sırtlara on iki bin 

çam dikılmit ve kamilen 

tutmuştur Park fidanlığında 

yetıştirı l mekte olan çam fi· 

dclerile dikime devam <'lun 

maktıtdır 

Bu yıl ~ OIJll fı tık ç"mı 

nın daha dikileceğini mem 

nuniyetle öğrendim. 

Hal~evi f aaliyıti 
Halkevlnde de iyi faa:iyet 

göze çarpmaktadır. Her ıu 
besinde esaılı çalışmalar var-

dır 

T emıtl ıubeıi sık aık tem 
atiler vermekte, günden gü 
ne ileri gitmektedir. 

l 5 ya§ında Rıza oğlu Ah 
met ile 1 l yaı\armda Meh -
met oğlu Mustafa ellerine 
geçirdikleri birer çakı ile 
ıakalavmıya baılamıılardır. 

Bu ırada Ahmet arkadaıı 
Mustafayı" sol böğründen 

yaralAmıştır. 

Ahmet ve Mustafa tkl 
kardeı çocuklarıdır. Yaralı 

hastahaneye getiril mittir. 

Zeytincilik Kongresi 
Çahşmalannı 
Ko,ıgrede let~ık edilen yeni zeylincılık kanunu proj3-

si de Meclise verilme~ üzere Başvckalatı verildi. 

Bir müddettenberı Anka· 
rada çahımalarma devam 
eden zeytincilik kongresi ça· 
hımalarını bitlrmi5tır Kon 
gre Ziraat Bakanlığında mü 
tehaaats bir komisyon tara · 
fından hazırlanarak kongre 
ye verilmif olan zeytincilik 
kanun projesini de gözden 
geçirerek tasvip etmiıtır. Ha
zırlanmakta olan diğer pro 
jeler le birlikte bu proje de 
meclise sevkolunmak üzere 
Baıvekalete verilecektir. 

Projenin ihtiva ettiği esa 

slara göre zeylin verimini 
artırmak için yeniden zeytin 
sahaları açılacak, yabani 

zeytinler aıılı bir hale geti 
rilecek, mevcud zeytlnlıkler 
den azami mahsul alınması 
nın temini için müıtahsilin 

daha faal bir hale getlrılme 
si etrafında tedbirler alma 
cak ve bütün bunların yapıl 
ması için lazım gelen teıkı 
lat yapılacaktır. Bu suretle 
hem mü&tahsllin ve hem de 
devletin kartıhklı gelir kay
nakları artırılmıı olacaktır . 

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

Ucuzlu'< -
100 lirahk küpa 20 liraya 

satılmış. 
Börekçiler mahallesinden 

kunduracı Adil oğlu Racinin 
evinde hizmetçilık eden Kur 
tuluş rnahatlesinden Hafize 
bir hırsızlık yaptığı lddiaıııle 

polise verilmittlr Bu hırsız 
lık iddiası şudur: 

llafize belli olmayan bir 

saatte evde Racinin ailesine 
aıt 100 lira kıymetinde bir 
küpe ile bir de yüzüğünü 

ça 1 m ıştır . Polisin araştırrnnsı 
nettcesind Hafıze evi &üpü
rürken küpe ve yüzüğü çöp • 
ler arasında bulduğunu ve 
sarraf Emin o$tlu Ahmed.e 
20 lira Y" sattığı nnlaşılmıştır. 

Sarraf Ahmette aranan mü 
cevherattan yüzük alınmış 
fakat küpenin bir seyyar 
antikacı ıııtacıya satıldığı bıl 

dirılmıotır Hadiıe h"kkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

RADYO 

8 Ka . u ~usani 937 Cuma 
ÖG/.J., NEŞRi }' A Ti 

Saat 12,30 plakla 'f ürk 
musikisi 12,50 havadis l 3,05 
pakla hafif ml.izık, 13,25 
14.00 muhtelif plak neşri 
yatı. 

Af(ŞA l1 Nt.'ŞIU }' A 11 
Saat ı 7 ,00 inkılap ~erale · 

ri Üniversiteden naklen Re 

cep Peker tarafından 18 30 
plakla dans mus ikisi. J 9,30 

Spor müııahabelerı ~~şrd Şe
fik tarnfından. 20,0U Vedia 

Rıza ve arknda~ları tarfın 
dan, Tl.irk musl isi ve h.,.lk 

ıarkıları, 20,30 Cemal Kn 
mıt ve arkadaşları tarafın 

dan Türk musikisi ve halk 
şarkıları, L.l,00 ıaat nyarı · 

Orkestra 

Saat 22,00 ajanı ve bor 
sa haberleri ve ertesı güniin 
pro~r,ı mı 2 ? ,30 plflkla so· 

lolıu 23,00 SON. 

Muamele ve buğdayı ko
ruma vergilerine tabi bulu
nan fabrika ve değirmenler" 
de muhtelif ektiler altında 
vergi kaçakçılığı yapılmakt• 
olduğu ve bunun ~ilba11• 

bu vergilerin tarh , tahakkuk 
ve kontroliyle alakalı bulu 
nan memurların vazJfelerıne 
layık olduğu ehemmiyeti v~r 
memelerinden ve bahs mev 
~uu müe11eaelerin lmallt ve 

satıılarmın kontrolunda bet 
vurulması lizımgelen kay· 

naklardan layıbiyle fayda 
lamlmamasından ilerJ geldi
ği Maliye bakanlığınca an 
latılmııtır Bakanlık bu hu 
susta vilayetlere bir tamim 
yaparak ticaret ve zahire 
borsası olan mahallerde za· 

. bire ve un aatıılarının bor· 
aadan geçirilmesi ve boraa · 
larca analize tabi tutulmuı 
mecburi olacaktır 

Kontrolü yapılacak oları 
buğday, çavdar, un ve aai-

renin kimlere satıldıiını ve 
hangı tüccar ve değirmenler 
tarafından kımlere yapıldıi• 

ve sattı fiatları boraalardarı 

tahkik olunacaktır. Sma1 
mü~11eselcr tarafından tutul· 
makta olan tasdikli muame· 
le vergiıi defterlerine satıf 

muameleaine aid fatura nu• 
mara ve tarihinin altına ay· 
rıca harici ve dahili ordino· 
)arın tarih ve numaraları dıt , 
kaydolunacaktır. Muamele, 
vergiııi kanununa göre def 
ter muhteviyatına aid evra· 
kı müsbıte tahakkuk müd· 
deli içinde behemehal sak· 
la nacaktır 

---==- c:ıc::r~-c-

Kilçüklerin 
Büyük 
Yardımı 
Durııunbey 1 7 (Hususi) -

Buradaki birinci okul tale· 

bel eri Adana f elik et zedele• 

rine yardım olmak üzere 

aralarında 586 kurut topla· 

mıılardır. 

Maliyede 
iki 
Nakil .. 

Şehrimiz Maliyesinde iki 

nakil yapılmııtır. Bu nakil 

lere göre Maliye Muhasebe 

sinden Ahmet Nazmi, Mali 

ye tahsil şubesi veznedarlı 

ğına, Maliye tahıil şubesi 

veznedarı Ali de Maliye 

Muhasebe kalem memurlu 

ğuna getirilmiılir 

• 
Dü~kü un liatlau: 

Asgari Aza111İ 
K. K. 

55 Randıman un 940 950 
60 .. .. 900 910 

70 " " 
870 880 

80 " " 800 825 
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ü·Ç O K ASYA VE JRAKYA .. ı 1 n g i '·iz Milisleri Gönüllü Olarak 
Genç TürkiYenin Coğrafi vaziyeti- ispanyaya Gidiyorlar .. 

Eh 
, . Madrıt, 7 (A.A )- Madrit 

1 
takasında yapılan hücum pek 

1 
kıimııtır. 

nin emmiyet i Ve Siyasası.. ~~~~r:~~:d2:::~· fg~r~~m::j, ~iddetli ollmuıtur. Taarruz il Parfı, 7 (Radyo) - Ma-
an evve topçu ve tayyare· d ld T . 

Mcm'ek•timfzı· y•kından ı iokıt.ıı.br Tü d 1 k bı"r bir ıekllde müthiı: bir bom 1 t f d b b r ın 8 l cenubundakl mü-.. .. ılk önce Rus a vücu e ge me ine arıı Y er ara ın an om ardıman d f 
tanıyan ve muhtelif° gazete rkiye Cumhuriyetinin siyasi garantidir bardımana mnnız kalmııtır. yapılmııtar. a aa komitesi u tebliğJ 
lerde inkflap Türkiyesl hak· ve iktisadi menfaatlerine ha· ismet İnönü ile Venlzeloı Asilere aıt on beo bom- ftılhaa1a Alman taburlar· neıretmi§tir. 
kında çok güzel ve anlayıı lel vermek ıöyle dursun, arasındaki 1923 Lozan gÖ· bardıman tayareıi ıehrin üı ından müteıe"kll olan asi "Tctjın cenubunda Kalev · 
lı makaleler yazmıt olan ge· uzun zamandanberi üzerine rüımelerlnden çıkan, 1930 tünde uçarıtk bir çok bom kuvvetleri Alman harp uıu. eradel Tajoda iıilerln Y•P· 

nç Fransız muharriri Gerard çöken ıımal komıuıunun me Ankara rnuahedeeıle mühür· ba atmıılardır. Bunlardan lü mucibince kiitle halinde Ukları taarruz püskOrtülmü. 
Tongaaın La Trtbune des ıum tehdıtlerine bir ıon ve· lenen Türk Yunan dostlu üç taneıi ıabık kralın yeje ilerlemeğe baılamıılardar. ttür. Uundan sonra mQdafaa 
Nattoos gazetesinin ıon ae rmittlr fu her ıün biraz daha aağ ni Dük de Sanla Helenamn Mılialer öjleye kadar ıtd . hattı erkanıharbiyenln pi 01 
len ay111nda okuduğumuz Ôte yandan, Sovyetler Bir lamlaımaktadır . mükellef earayına tesadüf detle çarpııarak hftkümetçl mucibince dü:ı.eltllmtı Man-
blr yazmnı aynen tercüme liği ile Türkıye o esnada, Modern diplomasi terıhfn· ederek ıarayı luımen tahrıp lere ait siperlerin önüne ka- tllll ve Nova, Yenareıs me. 
ediyoruz: ayni garp devletlerile müca· de böyle bir elbırllğınin ben esmıı ve dokuz kiftyl öldü. dar yak laıan düımana mu. vkılerl itral edılmtı ve dü· 

Lozan muaheded (24 te- dele halindeydiler. 1 ürklere. zerine rastlanmaz. rerek bir çoklarını da yara annldane mukavemet etmlı· ıman 125 Uifek 4 mitralyöz, 
mmuz 1923) ıark meselesini isttklfı.l herplarını zafere ul· Bunun çok büyük bir eh· lamııtır. ferdir. mOhim miktarda mühım. 
Türkiye bakımından k.jıti ol· aıtlrmek imkanını vermit enımtyetl vardır Şehrin muhtelif ıokakla · Londra, 7 (A.A) Re-

mat ve birçok iaıe hayva· 
arak kapamıt mıdır? olan bu dostluk; 0 zaman· Çünkü bu, büyilk devlet rında birkaç yangın çıkmıı· uterlo öğrendliiine göre, No· nalı b1rakmııtır,., 

Buna müspet cevap veri· danberi ciddi surette ihtim· lerin üzerinde müe sir bir tır . elden biraz evvel veya bir· 
l b u b d d b Jh Avllla cephesinde bulu. e llir ıamyoruz; o zamana am görmekten geri kalmadı nüfuı icra edemıyecekleri uom ar ıman an 1 8Ssa az ıonra takriben 6,500 ft . 
k d j 1 1 f T nan Havas ajansı muhabiri a 1ar ortaya konulduğu ıe · ki tarafın aııkar ve de· yeni bir Balkan dünyasının ame e erin ortur< uğu etu · al yan gonü •lüsünden müre · 
kliyle biiyük Avrupa devle- vamla menfaatine uygu.n ol· etrafında teıekkül edtceğt an mahallesi müteessir ol- kkep bır kafile daha Gadix general Franko kuv~etlert-
tlerinln Türkiye üzerinde duğu içın bu dostluk çok nüvedir. muıtur. de karaya çıkmııtır . nin ilerledıklerlni bıldlrmek-
mutlak hakimiyetleri ıark kuvvetlidir. Sevr muahedeıinln aknm Top sesleri daha sık ve Bu haber fngiliz hüküm . tedir. Bundan baıka hükfl · 
meıelett, Atatürk Türkiyeıt Sovyetler Hirltjı için Ka- etinden 8onra, İtalya, uzun daha yakından ititilmekte etinde malümdur. Son on met kıtaları asilerin ıtddetll 
•inin iç dıt iyaai istikrarı rad~nizin kapılannda ve An- zaman, genç 'fOrkiye Cum olduğundan asılerin Madriti beş gün zarfında İıpanyaya tazyıkleri iizcrine e ki mev· 
dolayıalyle buıün artık me adoluda kuvvetli bir Tiirki· huriyetile dostça münaıebe· daha tiddetle tehdit etmeğe gelen İtalyan gönüllerlu mi· zllerine çekilmtılerdır. 
vcut olamaz. ye Sovyet topraklarınm ıon tlerde bulunmuı büyük garp karar verdıkleri tahmin edıl- ktan bu ıuretle on bini ge Aııler tayyare ile Koz le 

T<irkler bir "Türk mille· derece nahıf kmmlarını hl· devletlerinini ki oldu: Ciddi mektedlr. çmektedir. vesalr mevkileri bombardu· 
ti,, ntn teıekkülüne uyıun, maye etmektedir. ve tehlikelerle dolu bir bu Avt•a, 7 (A.A) - Havas Bayonne, 7 (A.A.) Bi-
hakıki "coğrafi çerçlve,. yl Türkıyeye gelince Ruı do· hrandan sonra iki devlet •Janıının n uhabiri bıldıri lbaodan resmen bildirildiği· 
nihayet bulmuılardır. ıtluğu onu tkı cephede taa· ~ 927 de bitaraflık muahede· yor: ne göre. dün hükdmet tay 

Küçük Aıyaya ve Traky,a· rruzlcUı kartılamak enditni ıi ımzaladı 1ar ki, bu Türk Asi kuv~etler dar. alııam yareleri, Alman markalı üç 
ya çelulmıı olan Türkler aÖ nden kurtarmaktadır. Nıha Yunan dostluğu üzerınde de Lu Rozaeın ilk evlerine gi a i tayareslni düşürmüetür 
çebe maztlerınden gelen ıon yet bundan her iki memJe mQsbet bir tesir yapmıştır, rmitlerdir. MadrtU V d.llado Londra, 7 (A.A.) - Sa 

~•rakter çizgllerıni de gitgi ket için Aııyada nüfuslarının o zamandanbert Roma ıle lide bağlayan demir yolu lehtyettar İngiliz mahfelleri, 
e daha hl7lı olarak kay artmaııı netıcesı çıkmakta Ankara arfuında mükemmel kestlmiıtır. halen ispanyada yalnız bın 

detmektedirler. Tarihte ilk dı• bir anlatma mevcuttur. İki gün •Üren bir taarruz· İngiliz gönüllüsü mevcut ol 
defa bir vatan sahibi ı r:>~-=-==-- dan sonra aıııler 7 - 1 O ki · TM k o an Bu yüzden aksiyonların duğunu ve lngıltz makama 

ur oturgan olmaktadır tesirı fazlalaıma~. ta ve bır- Büyük lometre derın iğinde ve 16 tının buna mani olmadıkla 
Milli mevcudiyetin 1·tk t kilometre genitli"inde bir ol far ı likte. sınırdaı devletlerin mo as rını, çünkü gönüllerin for· 

an muayyen bir coğrafi dern inkiıafları üzerinde bir Vo/ga arazi parçası kazanmıılardar. mahtelera riayet etmeden 

nuntaka ile bu çözülmez bağ Ccızıhe kuvveti kazanmakta· .. Büyük Volga,, projeaı Alman usuıu· mu"are"e İspanyaya hareket etmlt ol. 
on. un :için tamamlyle yeni d il U d k b ır . mucibince, bu muazzam Rus u tarını bildirmektedirler. 
ır feydlr. Hu itibarladır ki Almanya da büyük çöm h edı·yorlıf. 

man etmıılerdir . 

Salamank, 7 (Radyo) -
Aıt kuvvetler, Madrld cep-

hesinde ileri hareketıne ba. 
ılamıılar ve Koron yollarana 

hakim olmuılardır, Mıllılcr 
birçok eıılr ve maktul bıra· 

karak çekılmıılerdir. Bundan 
ba ka Marama Handa kö· 

yünü de asiler iıgal etmıı · 
lerdır. 

Madrid bombardımanı t:ok 
kanla olmuı bir bomba 9 ki· 

fiyi öldürmüı 15 klflyl ya 
ralamııtır . Dığer bir bomba genç h ne rl, müteaddit banjlar ve Londra, 7 (A.A.) _ Mü 

cum uriyetin hükümet ertlik ne§riyat ve s. up'es ga· kapaklı havuzlar aı··temlyle, k 1 1 me k " Madrid, 7 (A A.) Ev sta 1 1 çi er partisine men· Dük dö Sen Helenin kona· 
r ezi Ankara bu hiidı yretleri ıayeıinde Türkiye ile Sovyetler birlig-inin en mu- ı il 1 b n · ııe ve ki gün asiler tarafmdan sup gönü ü er u hafta za· h 

ın ıembolu·· i d k k ü b ti d h" k ğını ta rip etmlıtir. Bu '-o· ~ ve ııpatı ır ço ısı ı m nase e er i ame ıın ara su yollarını birbi Boadilla defa Monte mın· rfında Barcelonea hareket • 
Türklerin memlekt>tlerine etmekıedir. rine baflıyacaktır ederek Aragon cephesinde nağın sanatkarane yapılmıı 

bağlılıklarının delili olan An Sovyetler Bırliğ1 gibi. o Volga. bu suretle. halen ları verecektir. ki beynelmilel millı kuYve bir kap111 sade blrbuçuk mi· 

kara onlar tarafından inıa da. Türkiye ile geniı lnıa edilmekte olan Mosko Halen Vo•gamn ıimal lu· tlerini takviye edeceklerdir iyon peçeta kıymetinde idi. 
edllrnJı ilk ıehirdir bir el birliği yapmak va Volg11 kanalıyle Moskova umında, Moakova Vo ga ka Londra, 7 (AA.) _ Si· Burgeı, 7 (Radyo) - Ge-

l") Ve iıılam topluluğun ısuretile tam bir orgdnizuyon nehrine, Oka nt!hrf ve dığer nalının baıladığı lvanlcovo yaai mahafll geçen üç ka neral Franko, Lopdrada ye 
dan çıkınca, Türk ruhu kü· halinde olan bu memlekette kollarla Dnleper nehrine ve köyü civarında inıaata de· nunuevelde vukua aelen nt banknotlar baıtırnııftır. 
çQk Asya ve frakyanın tatlı oynıyabilt:ceğl büyük rolü müstakbel Volga·Don kana· vam olunmaktadır. Ribinı EXib hadJ11i üzerine İngiliz Pariıı, 7 (Radyo) _ Ge 
topraklarınm hemen tam derhal anlamııtır . İiyle de Uon nehrine bağla kt~ de bir hidrolik teıiıat torpıto muhriplerinlnln Ka neral Franko mali mütkllit 
ınerkezinde bulunmaktadır. Böylece, 1 ürkıyenin en· nacak ve marie" sistemi dikse hareket etmlf olduk ı · d d 8 B vücuda getirilmektedir. çan e lr. unun için mühim 

ura.sa büyük kara ve ha düstrıteımesinin büyük bir ıayealode Volga nehri , ge· Şeksanın Volgaya dö. !arını bildirmektedir. miktarda yeni evrakı nak . 
va yollarının tabıi platfor- k11mı, Alman mühendiıleri r!k Baltık denizi ve gerek Hatırlardadır ki lngiliz dive çık•rmıya t•ıebbüı -t 

d kü1düğü noktadan iki bu· ~ .. .... "' rnu ur Aynı Zdmanda bu nio, makinelerinin, kredıle- Beyaz deniz ile irtibat hali vapuru, Hayiadan Liverpola f k 
raıı b· .. k 1 k u çuk kilometre kadar ıleride alderken ı·spanyol aAıilerlnln mif, a at Londradan ııelen uyu denjz yollarının rinln yardımı i e meydana ne ge ece tir ou suretle a 

en muazzam strat~jık nok gelmiıUr Volga, bet !:>ovy~t denızinin Şekına nehri üzerinde de bir gemisi tarafından bom- banknotları halkın kabul et· 
talarından biridir. iki memleket araıındaki Baltık denizi, Beyaz deniz, b~r baraj ve aym zamanda bardıman edilmtıtir. memeıl ihtimalinden kork 

8 330 bon kılovatlık bir elek· L d 7 f maktad1r u vaziyetin ehemmiyeU· ticaret çok lnkitaf elmittfr Az"k denızl ve Hazer deni· on ra . (A.A.) - ı · 
01 •e rnt leUn mevcudıyetine 'ihayet, Kamillst eserini zinln limanlarını birbirine trık jltaayonu yapılmaktadır panyaya gelen italyan gön- Pariı, 7 (Radyo) - Ak· 
ithal edebileceği büyük te devam ettirmekle mük~tı.,f bağlamı~ bulunacakhr. Uılıı ctvcırındaki hidrolık üllülcrlnin askeri teçhizatı ıiyon Franııız gazetesine gö 
hlıkelerJ müdrik bulunan entellektüel eliti yt-tfftirt'cek Uaraj ve kapak'ı havuz · tealıat üz~rinde de çahıılm · tam olduğu ve fakat ıtlah re silah ve mühimmat dolu 
Karnaliıtler ıultanlarınkine olan yüksek öğretim tama- larm yapılmasından ıonre, akladır. Buradaki elekuık ları bulunmadığı bildirilme· 27 otokar Franıadan lapan · 
t~b•n tabana zıd bir siyase· mile Almaoyadan gelmif, Vo'ga üzerinde seyriiıder iıtaıyonunun kuvveti l 10 bin ktedır. yaya geçmlttir. 
~ e, topraklarının mutlak do alimlerin, profesörlerin, tek· ıeraiti değiıecek, akıota asga kılovatı bulacaktır. Rabat, 7 (A A ) Tetu Bundan ba~ka bir infilak 
h unutmazlığını temin içın nlslyenlerin elindedir. ri hadde inmiı olacak ve Bu büyük projenin aza andaki asi radyo istasyonu maddeleri fabrlka11 alit ve 

er Çareye ba§vurdular. Ay- Türkiye ile Yunanistan nehir yüzlerce kilometre üz· m~tıni göstermek için birkaç nun haber verdiğine göre edevatı da göndertlmitUr. 
nı sebepler dolayıslyl~. Tür aruında dodça münasebet· erinde dümdüz bir yol ta rakam zıkretmek kô.fıdir: amiral Graf Spee kruvazö· Marsilyadan 8 lspanyol va. 

kiy nln bütün dlf siyaseti lerin teessüsü dt'! daha az kip eyltyecekttr Teııvtye edtlecek toprağın r~ tarafından _zaptedilen hü puru Yugoslavya bl'lyrağı al-
~ab ncıların kendı itlerine dikkate değer olmayan bir Bu ıuretle nakliyat daha umumi hacmı, 50 milyon kumetçilere aıt Argon adlı tında si lah, mühimmat ve 
te:::l~~malar1 esa~ına müs ehemmiyet iktiıap etmekte· ziyade ucuzhyacakhr Vol metre mikabıdır. Bütün in nakliye gemisi serbest hıra· saire gönderilmittlr . 

. 
Türkler ı"nkıta·p eserlcrı dir ga suları , bu tesisat saye· ıaat lçın 2.5 milyon metre flllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllll\ 

Şarki Akdeniz dünyası sinde. aynı zamanda, 4 mil mikabı çakıl taıına ve tak· _ 
ıç~n" faydalı olan lıer yon hektarlık kurak araziyi b 700 - B o N o duruat "elbtrl"kl . . türlü İ\:ın kati ehemmiyeti olan rl en bin ton çimento : 

. 1 erı,, nı nıe. bir "nda, Atatürk ve Veni· sulıyacak ve çok kuvvetli ya ihtiyaç vardır. -
mnunıyetle knb 1 -
fakat hiçbir .ıur~tı e~m-ektt>, zelos, iki devlet arasında elektrik İıitasyonlarının tür Su altında kalacak mm : 

dan bahsedildiğın; in~fuzk,, bunca zamandanberi mev· binlerinı i1lett>cekti 7 • Baraj taka halkını beıka mahalle E 
· t ' 1 n t' cut husumeti ıağlam bir lar, Volganın su sathını yü nakletmek ameliyeAine büyük _ 11 

ememel<tedirler. Bu t~k .ı kseltecek ve binnet ce n~h f 1 1 -
kelıme onlan çileden çıl<ar uostluh çevirmiıl~rdir . aa iyet e devam edilmelcte _, 
mıya kafidir. Bu doAtlulc , Türkiyeyi ke· ri de derinleştirmiş olacak d ır. Bu meyanda Mologa .-

. Sovyetler Birliği Türkıye- nılı ba~ınıı tehlikelı olnıaı:a tır. Hasıl oltın su fe ileler 1 şehrinin bütün ahaliıi baıka = 
nın k d 

1 
bi e Avrupa devletlerinin asgari 60 milyon kıloval sa bir yere götürülmektedir. _ 

le t en isi e iyi münasebet- biri veya diğeri tarafından at elektrik kuvveti verece 1939 senesınde bütün tnıaat -
r eılı et m.ı olduğu ilk k ı l -

devlettir, ut amlabil c:ek bir hasımdarı ktir. Moıkova , Yaroalav, v· bittıkten sonrıt bu mıntaka -
BJ k b kurtarmııtır. anovo, Ural ve Aıağı Vol da 5vO bin hektarlık genit : 

rço ıe epler bunda 8m. -il olmuıhır . Bu keyfıyet. 1912 dekı ga mmtakııJarınw birçol{ kı suni bir göl vücut bulacak 
S'fbı bir B iken lttiht1dın111 ,sı o l arına elektrik iıtıuyon tır. 

~übadil ve gayri mübadil bonoların 
Bılumum banka ve şirket h"ı 

ti . .. d sse se-
ne en yuz e 5 ve iki fa"ızı·ı h . 
t h ., ... , azıne 
a vı atı a,ınır ve satllır. 

fldres: 

---------------------. -
Jzrr irde Kemer Altan da H : 
H acı -

a an Otelinde 60 Numarada: 
Cavit Telefon 3903 --1111111111 111111111111111111111111111111111• 



İngiliz İt· lyaA aş 1 
Londra, 7 (A . .\ ) - De· 

yli Meyi gazetesi İngiliz İta· 
lyd anlaımasın ı n iki mem · 
leket arasında güveni orta 

ya koydu~unu yazmakta ve 

bu hadisenin ~ümulü Mıllet 
ler Cemiyeti tarafından şld 

detle arzu edilen diğer pa 

ktlarınkinden fula o'du~unu 
kaydettakten ıonra ıu satır 

ları ili ve etmektedir: 

"Milletler Cemiyeti da va11 

uğruna in1ııltere timdi böy
le iyi bir doıtu bir kere da

ha kaybetmemeğe gayret 
etmelidir . Ru mesele de bu 

suretle halledilmif olduiun 

dan dıplomatik faaliyet bu. 
ndan sonra Almanya ile de 

bu tekilde bir anlaıma ya· 
pılması noktasında temerküz 
etmelidır. Bu yolda bir an 

laıma dünyanın birçok en· 

diıc kaynaklarından birini 
kurutacaktır. 

Londra, 7 (A.A ) Dey-
li Meyi gazetesi , bu itil.it.fan 
yakında iki memleket ara 

sındıt görüımeler yap1lma11 
na medar olacağı ve bu ıu 

retle yapılacak görüımelerio 
Habeıiıılanın ekonomi geliıs 
meıini kolaylaıtırmak mak 

aadile aktedilecek btr iıti 
kraz hakkında cereyan et 

meıi pek muhtemel bulun· 
duğu müteasındadır 

Deyll Ekllprcsin siyasi mu 

harriri ayni imkanı derpif 

etmekte üc 1 ngiltere hazi · 
nesinin yabancı memleket 
lere lkrazat yapılmaıının 

memnuniyetine dair olan 

kararının retedileceiini tah 
mln eylemektedir 

Mornfog Post gazetesi, 
Akdenlzde deniz üsleri me 
ıeleıl ile iki memleket flloıu 

arasındaki niıbet meseleııine 

temu edilmif olduğunu ya
zmaktadır . 

Bu gazete, ilave e~iyor: 

İngiliz ltalyan gerginliği 
nin psıkolojık ııebebleri zail 

o'muı oldujundan ıki dev· 

let bu mesele haklunda gö 

rüımeler yapmaktan vaz ge
çmiılerdir. 

Taymis gazetesi, lngiliz 
f tal yan anlaımasının mazıyi 
taaf iye edecek mahiyette ol 

duğunu yazmaktadır Mıllct 
ler cemiyetinin sarfetmi§ ol 

duğu faaliyetler akamete 

uğramııt.r, çünkü her saldır 

an devlet, cemiyet azasından 

olan devletlerin ııon derece 

de ılddetlı tedbirlere b~ıvur 
makta tabii olarak geri du 

rmalarını hesaba katabilırdi. 
B Lava!, Habeşiıtanm zira· 
mı Stresa cephesinin muha 

fazaaı i 1e tela~i etmelc fıkri· 
nde bulunmuıtur. 

Pek yakın bır gelecekte 
bırleıik bir ingilız imparato 

rluğunen Milletler Cemiyetin 
İngiltereye o)an lüzumundan 

fazla lazım olduğu gözden 

kaçırılmamak laz.ım gelecek· 
tir 

Taymiı aıazetesf, İtalyan 
dıı bakanlığının ispanyanın 
mü,ki tamamıyetine mütea 
ilik o.lan tcklıflerini şimdıki 

ademi müdahale siyaıetinfn 

esasını tevsi edecek mahiye 

tte addeylemektedir. Anlaı 

ması hakkında düıünc~ler 

yürüten Lö Jurnal, ezcümle 
diyor ki: 

Bu itde Fransanın ne gi 
bi bir rol oynamakta oldu 

ğu sorulmaya değer. Eğer 

Fransa, bu işde gafil avlan 

mamak istiyorsa hemf'n po 

lit kasına yeni bir istika met 
vermeğe te§ebbüs etme id ır. 

Fransa ıle i talya arasında 
husule getırilmek ıstenılen 

bir yakınlık , İtitlvan lngiliz 

itilifından evel daha kolay 
ve daha faydalı olurdur 

Le F opulaire, diyor ki: 

İtalAf müstakbel müzake 

relere yol açmaktadır Fılva · 

ki henüz her türlü taarruz 

imkanaoı ve arazi ııtatüko 
unun tadi li ihtimallerıni or 

tadan kaldıracak mahiyette 

umumi bir misakdan çok 
ur.ak bulunuyo uz Fransız 

Harıciye nftı.ırı, Franıanın 

devamlı bir ıngilız ltalyan 

iti lafından aac . k istifade 

göreceğim söylemekle doğru 

bir ııöz söylem f ir 

llom L br, İngılız it 1yan 

itılilf .om Fransızlarla İtal y n 

uzla nıt luın koıay a~tı . aca 
ğı muta easındadır 

Ancak bu guete diyor 
kı : 

Yalnız acaba Londra ve 
Romada da aynı fjkir bes 

leniyor mu? 

Berlin, 7 (A.A.) Al-

man matbuall ltalyan İngı 
liz anlatmasının umumı va 
ziyette ehemiyetli iyilık ya 

pacağı diitOnces • ndedirıer 

Berlfner Bör en Zaytung 

bunun iyi bir ba langıç ol
duğunu yazar&k diyer kı: 

Bir taraftan İtalya kendi 
imparatorluk eme lerintn ta 

hakkuku lngiltereye mutlak 

zıd olma11 icab etmedığfni 

müoahede edebilt!ceği gibi 
diğer tardftan da lngiltere 

hadiselerin tazyıki altında 

ehemıyetli kararlar almanya 

mecbur olmadıgım görebıle 

cektir Anlatmanın dığer bır 

ehemiyeti de bahis mevzuu 

Akdeniz statükosunun tam 

veya bir kumı bolıevik Is 
panya ıle bozulat>ilecektir. 

Franunın hareket tarzına 

ge.ince, Fransa Akdenız.ın 

teskin in se la mlayacalc tır. 

Fakat bunu yaparken de 

Streu cephesinin tekrar ku . 

rula bi cceii hususvnda gizli 

bir emel besleyecektir. Fa 

kat ltalya bu gıbi hata la ra 

bir daha düşmemek ıçın 

görCi§ünü kati olarak tes '>i t 
elmiş bulunmaktadır. 

Germania ııazesı Avrupa 
da gerginli in ızalesine do 

ğru bir adım atıldığını kay 

dettikten sonra dıyor kı: 

" ~u Akden z anla~maıunı 
Roma ve Londra ık i ay 

müddetle müzakere ettiler. 

Cumrute i günü imzalanan 
anlaımanın ehemiyetini gö 

stermeye bu yeter. Bu an 

laşma bir istihale devresinıo 

sonu ve her halde yeni bır 

vechedir, Avrupa mukaddc 

ratının sağlanılaşma&ı olu 

nda bir dönüm noktasıdır 

A iman ya iki memleket 

arasmda bir anlaşma yapıl 

masından baıka bir şey iste 
miyordu Londra lıpanya 
§imdiden Almanya ve hnl 

yanın hattı hareketmi anla

ma ya katlamıştır . ve bugün 
Fransa ile italy yı ayaran 

bir hükumet rejimi tezadı 

değıl, komünist entern.uyo· 
nalinm bugün garbi Avrupa· 

da oyn dığı veya oynayabi

leceği roldür. 

Dayçe A lgemanye Zey 

tung da diyor ki: 

1 

Nahiyesı Köyü 

Kepsüt Karaca 
ören 

p Sicil 
h fızhğı d n: 
Mevkiı 

Adah n ım 

kocameıar 

lık 

Cınsi 

Tarla 

Hududu 

Şaıkan ve cenuben 

Karacaörenli Oım
an ve Ak Ali tar· 

laları gıuben tarik 
şımalen KaracaÖr· 
en cami vakıf ta· 

rluı. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarlayı 30 ıe . 
ne evvel Hacı Mehmet oglu Veliden satın almak ıureUle 
Halil oğlu lsıoailin enetsiz olarak ziraatinde iken 25 sene 

evveJ ölmesıle kızı Zelıhaya kaldığından bahsile namına 
tescıl edıimesi utenıldiğinden tahkikat yapmak için 17-1 
937 pazar günü mahallıne memur gönderilecektir. Bu yer 

h kkındft bundan başka tasarruf veya sair bir suretle hak 

ıddfnsında bulunanlar varsa bu günler içınde yazı ile tapu 

sıcil muhafızlığına ve yahut mahallıne gelecek memura 

mü ·acdatlf'!rı lüzumu ılim olunur. 
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S ANKARA s 

' ,,. --------------------------------... -----... -----

Avukat Ekrem A G UN Ve 
Şeriki Ziya SIDAL 

-s s -s : s s 
Tanınmış değerli avukatlardan. : 

dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı i 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz! 
ve Devlet Şürasında murafaa kabul ! 
ederler. i 

llDRES ~ 
ANKARA. Sanayi cad- ~ 
desi ALİ RlZA Apart -

== mam N U M A R A : 3 -
~ 

lllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
·~-------------------------------------------------

1 i Sicil ~~~~~~ r.~~~ 
h 1 .. d ~ Her Tecimenin En Büyük Dileği: 1 

Kôv i \lmu Cinsi Hududb ıgın an: 1 Satış Sürümünü Arttırmaktıi. ~ 
H lrt ca O kı ı taş Tarla Gün halı ı Halıtlcalı Çocuk oğlu ~ l'I 

Mustafa larlası ıken şimdi vere· ) it ~ 
sesinden 1 ehime tarlası gün do· ~ t.., J\ K .. \ ,,.., ]I 
ğusu Halil bey oğlu Oıımah iken ı it. ~ 

~~td~evve:~:~~~ee:e:1a~~::;;~;e,ı Satışta s·ırı·ncı· Şart.· ~ 
tarlaları poyrazı Hacı Bal oilu j 1 ~ 
Hüseyın tarlası ıken timdi Hüse· ~ 1\ ';:1 
yın kızı Fitnetve laz Mehmet Emin it.. '' REftlLAM DIR ~ 

tarlaları kıblesi vol. it... 
verese ~nden lsmail ve Abdullah ~ P\ , ' • 1 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla Ali pe. 1 
hlivan oğlu İınıaılin mali ıken 927 de,ölmesile karm Emi· ~ Satacağınız Malınızı 
ne ve kızlaıı Vahıde ve ay§e ve Haslbt! ve kendisinden it, 
evve ölen oğlu Alinin evlatlnrı Fahri ve Aziz~ye badehu ~ 

Emineninde Y29 da ölme~ile yukarıda adları yazılı verese- « 
sine kaldığından bahısla namlarına tesçil edilmesi istenildi i Herhalde Reklam Ediniz. 
ğinden tahkikat yapmak için 17 1 ~J?pazar günü maha· \ /('Bil l\t•kl«tll)l(ll•llllZI 
lime memur aıönderılccektir. Bu yer hakkında bunlardan '11 
b aşka tasarruf veya sair. ~ir suretle _hak ıddıu.·~d· bulu- ( Tu·· RK DJ ... L/f\ ıı t' \ ' t' ri ıı ı· z -~ 
nanlar varsa bu günler ıçınde yazı ıle Tapu Sıcıl Muha. './ ~ ~ 

8ürhaniye icra 
Oairesin~en: 

Bürhaniyenin Hacı Ahmet 

mahallesinden ö ü Saıp ve· 

resesinden olup mahı:slı ika 

metı meçhul Tokatın Paıa 

mahall~sınde 8 numaralı 

hanede Hacı )1ustafa lc1zı 

Zehra kcndısıne esaleten ve 
küçük çocuğu Mehmet 1 la 

yatiye ve 1ayeten valıdesı Ze 
hraya 

Bürhanıyenin Baharhn!ı 

köyünde tüccar Muıtafa oğ 

lu ldrisin bır k ta ılam mu 
clblnce müteveffa s~ıbin 

veresesmden olmak dolayı 

sile sızde alacağı olan 2608) 

ikı bin altı yüz sekiz okka 

zeytın yağının ve harç ve 

......................... 
• • 

aoOKTOR~ • • • • • • 
!EKREM! 
• • • • 
: N A f i 1 BAYSAN : • • • • • • Hil1111ıum dal, saı·. • • y • 

: ltrnak lwslflhklcırile : 
: /ıı ·r şekil firen!Iİ· bt'lso- : 
• • : uklufjll ve y11m11şak : 
: kurlıu lws/lılıkfanm fd : 
• • : rar uolu clurltklnrtm, : 
• ademi iki/dm ı rn son • • • 
: wwl/ule D·dnvi eder : 
• • 
: Hastalarını hükürnet : 

: caddesirAde numara 56 : 
• • • da hergün saat on beş· • • • 
: ten sonra kabu:eder. : 
• • 
•aeeeenı •••••••••••••••• 

TÜRK DİLi 
•• masrafile birJıkte alınması • 
1 

için dairemizde ynpdığı ta 

kip üz~r ıne namıza gönde 

rılen İcra emri Tokat icrası 
nca bu namd" bir kimse ol 

mad'ığmdan bila tebliğ iade 
kılınmış o l masından tebliğl 

mümkün olamanıı ve ika-

Pazartesindeıı ba§ka her 

gün çıkar Siyasal gazete .. 

Yıllığı: 800 K uruı 
Altı Aylığı:400 

Sayısı: 3 .. 
Günü geçmı~ sayılar 25 

metfahmız da meçhul bulun· kuruştur. 

duğunı:lan icra emrinin ı a ADRES: 

c_t 

1 ~ 
! 1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 1 
ı I Her Yerde Okunur. 1 
~~~~~~~~~~~~~, 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komis.)lonundan: 

Temdit suretile ekıiltmive konulan IOOOO ~ilo ıabuna 

vakti mu!'lyeninde iııteklisi çıkmadığından mezkür ıabun 
19 1-937 salı günü saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. Mu · 

hammen bedelı 3500 liradır. Muvalcl<nl teminatı 262 ltra 

50 kuruıtur. İsteldılerin ıartnamesinı görmek üure her 

gün ve pazarlığa tıtlralt t-deceklerin de adı geçen günde 
ve saatinde teminat mal.. ! uz lar ile Kolordu satın alma ko 

misyonuna müracaatları 1 J 4 

Posta 1elgraf Telef on 
Mildürlüğünden: 

nen leblığıne karar verılmlş BALI KESiR TÜRKDİL.İ 
1 olduğundıuı tarihi ilandan ~. ..1 
1 
::1~:··0 b~o~c~ü:d'.::.:~:11:. İşbilir ~ir garson aranıyor 

Balılcf'ıir civarında kansız ormanlarından ''90,. gelendo 

roıı ornıanlarmdan 1
' 150,. Biğadıcın Çam ormanlarından 

•• 180,, ki. ''4.ZO,, direk alınacaktır Bu direkler 26 11 936 
tarihinden itibaren "15,. gün müddei le münakasaya çıka· 

rılmııtır . '·9,, metrelık elli adedine dörder lira sekiz met· 

roluk l 90 adedine 3 lira 7C şer k uruş 7 metrelik 90 

adedine 3 lira elliıer kuruş al:ı metı oluk 90 adedine 

3 lira yirmişer kurut bedel tahmin edılmittir. Vfpozıto 
akçası 122 lıra 95 kuruştur ihale günü 9 1-937 cumar 

teııi günü saat 11 dedır tıdiplerin mildürlyete müracaat 
ları i'in olunur. 

m l beyanında bulunmanız 

ve bır lhr zuuı. "ana bil dır 
meniz ttzımdır. Aksi halde 

cebri 1cra y olile borcun ta 

hsil olun.ıcağı ili.nen teblığ 

olunur. 

25 lıra ücretle işten anlı 
yan vaktile lokanta'arda ga · 
rısonluk etm•ş bir garsona 

ıbtlyaç vardır . .Sabri lokan 

tasınll müracantll\rı ilan olu 

nur 

1 . 4 1095 
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