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lt al ya 
Akdeniz kontroluna başladı 

Atatürk, Başvekili Ziya.· Öm~dh;~~=~~u~~k~,~~~ 
f etini Şereflendırdiler .. Takibat Yapılıyor .. 

Bu Vekiller Heyetinin de Hazır Bulunduğu 
Toplantıda Mühim Görüşmeler Oldu. Ata
türk Başvekil Celal Bayar Ve Arkadaş
larına Muvaffakıyetler Temenni Ettiler .. 

Ankara, 11 (A.A.) - lkln 
Cltetrinln onuncu gi\nü ak 
l•lbı Batvekl\ Celil Bayar 
itinde küçük bir davet yap 
tı. 

Atatürk yüce) huzurla 

tile tereflendırdıklerı bu da 
•ette da•etltler, denılebilır kı 
talnız Vekl lerden, çok 
bıaıuıi ve çok yakın ttrkadaı 
t.rdan ibaretti. Çok ~ ;yler 
~Otauıuldu. 

At4lürk ezcümle m s.ıt 
''kıdaılarmıı: "Mil ete >yep 

teoı bir proğram bıldirdınız 
811 proğrarıı benim millete 

'•dettiğlm hususlardır. 
CeJil Sayar ve arkadaolan 

laeraırn millete vadettıklerımi 
)•Pt.caklarını bana ve mıllete 
'•d:lettıler den rnılletle be 
"•ber Celal Bayarm ve ar· 
~•daıların proğ rammı ta 

~ip edeceğrnı . 
Oaha iyi izah deyim. 

~. Türkiye Reııicumhu u 
~tauırk ve l'urk mi letı, 
'-ı•ekıl Ce al Ha yarın ve "•n hükiimetinın proğraa mı 
'-lıtıp edi) oruz ve fil i nr.ti 
tttıni görmek istiyoruz. .. 
betftittır. 
Baıvekil Celil Bayar Ata 

._tice cevap vermit ve demit· 

llt lu: '" AtaUlrk, ben Türkiye 

Cutfthurlyetl lnki 1aplarındR 
•ltin ve kıymetli arkadaıla 
tıllhzın beni btldlii adamım 
ltlt6rk, timdi tee11üs etml~ 
"'n Türkiye Cumhuriyeti 

''" ilerlemesinde ıayenlzin 
'= 

de ne oldufunu çolc iyi an 

lamı~ adamım \rlrndnşlarım
da böyle Sıze; sffed ~rslniz. 
beni mazur "'Örüııüz, }'alnaz 

size değil, bütün Türle mil 

letıne benimle çah~an ıuka 

datlanmla hemfik ı olaral 
söz veriyorum i: l'üyük 

Millet Meclisi huzuruncln al 

Cinde Veni ir Moğol· 
~ükQmetf Kurulac k .. 
l~O Milyon insanı_barıRdiim~ uenişlıktc o!En hu 

toprakta neka~ar nüfus yaş, yar?. 
'I lehıatanda çıkan "Nat 
l'.'•-..e,, ıezeteıl Japonların 
"-deki harekatına tahılı 
~lifi bir makalesinde tun
"" Jazmaktadır: 
't "Şıoıalt Çınde~i Japon 
~Uları Moiol süvarilerin 
da çok yardım görmekte
" tler Japonlar bu ıukeri ., .. d a- unlarından dolayı Man 

krens Tevımg da hükumete 
dahıl o muıtur. 

Yeni Moğol hükum~tı iç 
Moğolistan, tima i Çındekı 

Çehar ve Seyuan ( ynletlul 

ile farktan ~1ançurya ve ti 
maiden Sovyet dıv Moğo1 is 
tam, garpten Çinl'ürkistanı 

ile muhat olacaktır. Bu dev· 
let Çin SedJuım şimalinde 
Monguko namıyle kurulacak 
o1 an yeni bir Cengız H n 
devlet. olacaktır. l 50 Mıl 
yon imanı barın ır crık ge 

\ .. Ko namlyle bir Moğol 
''ieu teıkll edeceklerini 
"lollara . vadetmiılerdlr. 
._ detlet komıu Mançur -
\le de\'letl ıfıtemlnde ola 

tar. 

~enı devletin projeıl ha 
~ Otnıı ve Seyuanda mu· 
~kat bir Moiol.hükümeti 
llctıdiden tetkil edılmiılir. ,.ol prenılerlnden Yun bu 

l ııitlıkte YC L hı11t nd 11 uçkeıe 
' daha büyük olan bu toprnk· 

lar üzer ind , hulihazırda 

7110,000 Moğol, 150,( 00 Çin, 
30,0üü' Rurat 5.UOtJ Rus 

6ırıetın batına getlrilmit 
'10101 milli lideri olan 

yaıamaktadır 

Halkın g~çlnmes hayvan· 
cıhk ile temin edılır Bu 

<lığımız taahhütleri muvaffa· 

kıyetle yapacağımıza kana· 

aUmlz vardır ,, 

Ru'lun üzerine Refsfcum. 

hur \ tat ürk, Başvekil Celal 
Ba var ve bütün he zır bulunan 

hükumet erkanına t ı kkür ve 
onlar için mtı\ affalnyet te 

menni etmişlerdir. 

İktisat 
Ve~afeti siyasi rnüsleşau 

8üKreşe gitti 
Anka-ra, 1 ! (A A.) ikti-

sat Veldilet ı rnüslf fftrt faik 
Romanya ıle ı. ramızdeld ti· 
caret anlaşmolarmı müza· 
kere etmek üzere bu ali ıam 
Hükreşe haraket etn •ıtır. 

=== 
memlekette yüz ~Ilı milyon 
beygir, inek, koyun ve deve 
bulunmaktadır. 

Tokyo, 11 (AA ) Yarı 
resmi bır vazif!' ile aıtttiği 
Ş.ınghaydan a\ det eden har 
biye nazır ı uavlnl Kumeı 
hiro Kato Jııponyırnın her 
zamande.n ziyade uzun ıüre· 
c k bir harbe hazırlanmo11 
lazımgeldiğ ni beyan imiştir . 

Tokyo, 11 1 A A ) Ka· 
b ne, mcmlek t istıhtıalatının 

umumi bir tekilde seferber 
enmcsini istihdaf eden bir ka· 

ı un layıhesı ltabu etmfıtfr 

Bu la yihayo göre endüılrl 

ler, seıma)ecr, ııe~rüsf'fain, 
( Sonu üçüncü sayfada ) 

Tüccarlara ihracat Bu Gibi 
Yapmak Hakkı Verilmıyecek 

Ankara, 1 J (A.A } - Nı 

yon itilatınıo derplı etmekte 
olduğu kontrol itine ftalya· 
nan lıtiraki bu ıabah bat· 
lamııtır. 

lngiltere Ankara, J l (A.A) - iz 

mirde üç firmanın çok düı· 
kün f latlarfa girtımlt olduk 
ları bazı taahhütleri kapata 
bilmek emelile anormal ıe· 
killercie hariç piyasalara tek· 
lifler yıtparnk piya1ayı dur. 
durmaya çnlııt1kl8n te3blt 
~dılmıt ve bunlar hakk ında 

~•~rhal a Jıi tal.ıbat 

> ııpılmau İktısat Vekaletince 
İz"l1r vilayetine btldlrılmfı 
~ =r==; 

tir. 

Ötedenberi bu kabil ha 
reketleri itiyat edindikleri 

hakkındaki malumat da le•· 

sik edildiği takdirde bu üç 

ticarethanenin ellerindeki ıb-

racat nıikaları Veklletce 

istirdat edi1ecek ve bir daha 
Türklyede ihracat ticareti 

yapamıyac11k bir hale getı 
rileceklerdir 

Hususi Konsey lordu Hit
lerlı görüııcık 

Londra, 11 (AA.) - Eve
nlng Standara aazeteılnln 
yazdığına göre Huıu.t Kon · 
sey reisinin Berline ııde· 
rek Hıtlerle ıörüımeıi muta. 
ıavverdir. 

Türkiye Ve Romanya .. 
Oünyanın~bazı mahallerinde su\~un ci~di surette tehhkeye düıtüğü · ıu zımınlırdı 

Türk-Roman f atiy ,ti, umumi aşayişi temin için musbat bir hıre~ıt sayllabilir. 
R )many hüku ı.c::tının resmi 

gaz .. te,;i olan V ntorul K"Ze 

lesi .. ·B ıvek 1 Ankarada ,, 
batlığı altmda yurlığı bir 
na ık ,l .. de ezcümle fÖyle dl· 
yor: 

.. Kab ne reısinın Türkiye 
nip payitıı.hlını zıyaıeli, Lu 
ikt -m~nılel<etın sulhcu uk ve 
yap1cı ıl, at ha t>rında l üyul. 

b. r m rhdle letkil edecektır . 

Cpdc e ve Romanya öyle 
r nokln~·a vasıl o'muş 1 llr 

dır lcı onların dostlukları an· 

cak kuvvet ve aulh yarata

bildı Bugün her iki devlet· 
de milli ve siyasi lıtlklil 

preoılpleri ÜZ('rfne kurulmut· 
tur. Her ikisi de kendilerine 
ait olan mamülklerin tokvl
yeslni ve inkişafını arzu et
mektedırler 

tareskonun Ankarayı ziya· 

reli, f" vkalade mühim olan 

bu hakiki ılyaacte mOstenit 

o1arak tertip edilmtılfr. 

Türklyede, Romanyanın 

mümessilıne teza hüral ıek 

Jinde yapıJmakta olan par

lak ı alul reımi gerek mem 

lt-ketfmız ıçin ve gerelue 

Batyektlln ıahsı için büyük 

bir ıaygı letkıl etmektedir, 

Tatereıko, hakikaten, ha 

nedanm açak ldareal altında 

yalnız dahili ıiyuette dt 111, 
bilha11a harici ıiyaıette, ha 

' ı•······················-,. 
: Cenubi Amerikayı ıttııkta : 
· i olan eski lngiliz Başvekili : 
• • 
:i Makdonald i • • • •• • 
! Oldü. ! • • 

Londra, 1 1 Eıki lnıtliz 
baıvekilt Makdonald cenu· 

bi Amerlkaya giderken 

vapurda ölmüıtür. Makdo 

n~ld, eski amele partiıl it· 
deri idi. 1912, 1924 ve J 9· 

kikatte müstenit bir polettka 

takip etmtıtlr. Merkezi ve 
cenubu ıarki Avrupanın ya-

rattıfı hareklhna faal bir 
ajan olarak iftiralı etmlttlr . 

O, sulh duygularınm kuvvet. 
lendirilmesi ve telifi beyn 

gıbi teıebbilıleri takviye et· 
tlAI . yeni Avrupayı miittehit 

bir kitle haline koyacak bil 
umum tetebbiiılerln yanında 
da dalma me•kl alm11t1r. 
Türk ıiyaaetl, bu yenlleıme 

harekatında ve beynelmilel 
hayatın yükaelmeıtncle fevr 

(Sonu ilçGncil ıayf ada) 

Konyada 
3 00 Göçmen ııi yıpddı 

Ankara, 11 (A.A.) - Kon· 
ya valiıl Bozkır . Hadım ıo-

aa11 ile Cumrada 300 16ç • 
men evini t6renle açmııbr. 

• •• c:>+-

Filistin de 
Diıın harpler ~uruldu 

Tiirkit·e, mümtaz siyasi 
ft'flnln fdareıl altmda baı 
dön iürücü bir ıekilde yük 
ıelerek garp devletlerinin 
ıevlyeılne vasıl olmuıtur. 

Yeni hayata kavuımak için 
Türk milletini, fevkalade 
enerjik bir kuvvet ve teıkl 
lat arzusu snrmı~tır. Bugün 
bu yeni hayat bir hakikat 
tar Türkıye bütün f aallyet 
sahalarında hakiki kabıliye 
tini ve yaratıcı kuvvetlerini 
gö.alernıtıtır 

r 29 da batvelcalete gelmlf, 
1934 de yerini Baldvioe ter 

Londra, 11 (A.A.) - Eı· 
ki Kudüıte yeniden btr ta· 
kım ıulkaatlar yapılmakta 

dır. 

Halihazırda Türle ıiyasetl, 
beynelmilel alemde bir mü 
him faktördür. O, Romanya 

siyaaetinln de taavlp ettiil 
aynı prensiplerden direktif 
almaktadır: Sulh, devletler 

arasında müıterek menfaat· 
lcre müstenit anlaımalar ve 
beynelmilel tc~ırikl mesai. 

Müstakil bir dev 1et olan 
ve vaz!f esini müdı ilt bu'u 

nan Türkiye, beynelmılel re- I 
ka betlerinden dofan muhte· 1 

lif kuvvetler arasmdaki mu ı 
vazeneyi daima ko1aylaıtır· 

mıya çal şınııtır . Menfant 
leri aynı olan Romanya ve 
iki memleketi g\lnden güne 
daha kuvvetlJ bır surete 
bnğlıyan fevkalade doıtluk 

münasebatında adılana hal 
çarelerini bulmuılardır. Ta -

ketmltti . Evvelce aletli bir 
soıyalilt olan Makdonald 

bili.hare muhafa~akir olmuı 
ve ' çok buhranlı yıllarda 

lngJltere hükümetinl muvaf· 
faklyetle idare etmlttlr. 

Kudüı camii mütevelltaı 

öldürülmütti~r. Bütün Fillı · 
tinde dıvanharpler kurul
maktadır. 

1 
s. o. 8. 

Baıtan sona kadar heyecan, earar dolu bu deniz 

mact:rasımn romanından tıte gehılaüzel bir kaç ıatır: 
"inal edercesine sıiktit eden bu gemiye doğru Nev. 

yorklan bir krovazör stiralle gönderildi. lleltoroloji 
istasyonu şu cevabı verdi: 

- Denizde fırtrna.. Ya{imur. Sis .. ,, 
'"Yanan eararenglz gemi niçin ıuıuyor? Mütemadi 

yen ltllyen telsiz iıtaayonlarına niçin cevap vermi· 
yor? Sahile kotan binlerce halktaki bu heyecan, bu 
telaı neden?,, 

Her biri binblr esrar taııyan bu suallerJn merak, 
heyecan veren cevabını ıfze S. O. S. •erecektir. 

N • - - -- - - • :.-



SAYFA: 2 

Tarihi Tetkikler: IX 

Ayvalık Tarihi .. 
Yazan: Kemal Özer 

"Ôiretmen,. 

Beni Ayvalık ve Cıuarı Hakkında Ta 
rlhi Tetkikler Yapmağa Teşvik Bden 
EKREM ÇA l'ULDURA Armağan . 

( Ohra) ( 1) denilen top -
rak bir boyanın itlenme 
amehyeıi de ayrıca bir it 
teılcll ediyordu Bu toprak 
tabakalftra sahile yakın olan 
bir tepede zuhur f'tmtıU. <2 ) 
Türkiye ve Auııturyada ıarf 
olunan bu toprağın ( 19 O) 
ıeneıine Kelinclye kadar 
ıenevl tıtlhulntı (250,000) 
kiloya baltl oluyorau. 

( 1850) Seneıfnin müthiı 

darbe ve ziyanlarının tell
ffıl tmkinı haaıl olabtlmiıtl . 

Mezkiir ıene lclnunıaniıtnln 
onuncu günQnde baılayı.p 

ıüalerce devam eden müte. 
madi yafmurlardan ıonra; 
bir ıün geceleyin birdenbire 
baılamıı olan ıtddetlt ıoiuk 

dalga11 Ayvalıfın umum 
zeyttnhklerlnln yara miktarı 
nı kökünden kurutmuı ve 
dtier lcı11mlarına da büyQk 
haıarlar yapmııtı. 

(Ilraıt Fıallyıtl) 
• Ayvalıfın ziraat faaliyeti 

ıahasında zehair ve ballar, 
palamut afaçlarının imarı iti 
ikinci derece haizi ehemmi
yet idi. Zira Ayvalıfa ait 
olan bütla civar mıntakala 
rın ekıerl aksamını zeytin· 
ilkler ve ıahalaran m6tebakl 
cibl lnımını da tarlalar ve 
baflar iHal eylemektedir. 
Binaenaleyh burada huıule 
gelen bufday miktara Ayva 
hk memleketi için hiç bir 
•akit kifayet etmemel&te bu
lunmuı oldufundan burada 
iıtlhllk olunan bufday mlk 
ta'#iitın lnımı küllfıf hariçten 
14hal edıllyordu. Bılludan 
elde edilen ıarap miktarı 
azdı. Dibaiat için palamut 
iıtihsalih bir dereceye ka 
dar ehemmiyetli idi . 

Palamutun; ıenevl iıtlh
sallta yirmi beı bin lnglltz 
kantıuıba balti olurdu. 
Hu iıe ıon zamanlara geltn 
clye kadar Ayvalık için 
mühim btr ıervet menbaı 
tqkıl ediyordu. Ayvalık 
civarında klfı miktarda ıu, 
mOaalt 'Zemin me•cut bu 
lunmamıı olduiundan mey· 
va afaçlarının tmarı ve ıeb 

ze ılbi ıeylerln yettıttrllmeıl 
için ıüçlGkle muvaffakiyet 
huıl oluyordu. 

MemlelceUn ıebze ihtfya · 
cahnı temin eden ıebze 

bahçeleri pek az olup bun · 
ların mühimleri ıehirln ce
nup cihetindeki "Laka .. de
nilen mevkide l<ilndirler. 
Son zamanlarda dut alaç. 
laranın imara ve bu ıuretle 
ipek kozalarının yetlıtlrtl
meal için icap eden teıebbü
sata ıırııtlmtı lıe de matlup 
ıemereler ba11l olamamııtır. 

Memleketin ziraat •e 18• 

na yU .. bu earetle ilerlemekte 
bulanmuı oldufundan Ay. 
valıfın harici ticareti ehem. 
mly.etlt:bır derecede lnkltaf 

< 3) Bu dibahaneltr de ha
len harap vt mttrükttir. 

(4) Ayualıkta boya f ab
rikası adile anıları bir bina 
vardır kl. haraptır. Bulun
duğu tepeler ktrmızımsı bir 
rınk atulmcktedlr. 

etmlı ve ıon zamanlarda 
memleketin ıhracatı ıeklz 
yOz bin Türk liraıına balii 
olmuı bulunuyordu. Bu meb
lağın yarm hemen hemen 
zeytin yağından temin edi 
lıyordu. lı 1rnmlt derilerin 
ihracatı ikinci derecede idi. 
Bunlann ihraca tı yüz elli 
bin altın Türk ltra111na ve 
bunlardan ıonra haizi ehem· 
mi yet ihracatı olan 18 bun 
lar; ıenevi yüz yirmi btn 
alhn Türk liraaana baliğ 

oluyordu. 
Bundan maada, pirina 

yatlarından altmıı ve un 
lıtihsalihndan dahi yine alt 
mıı bin lira varidat temin 
olunuyordu. Dıier taraftan 
dahi; idhali.t ticareti yedi 
yüz bin liraya halli olmuı 
bulundufundan bu miktar ıe 
ldz yüz bin lha tutan ihracat 

miktarından çıkarılacak oluna 
memleket lehine olarak ae 
nevi yOz bin altın liradan 
ibaret varidat temin edili
yordu .. 

İdhal olunan emval me 
yanında birinci derecede 
zahaire geliyordu. Bu emva 
lin celbi için ( 130) bin lira 
nın verJlmeıi lazım geliyor 
du Bunlardan ıonra; dahi 
idhal edilm~kte bulunmuı 

olan iılenmemif derılerin 

celbi için yüz bin ve mani· 
fatura celbi için dahi yine 
yüz bin liranın verılmeıi icap 
ediyordu Bu ıuretle ıon za 
mantarda Ayvahiın umumi 
ticaretinin idhalit ve ihra· 
cah senevi bir buçuk mil· 
yon alhn Türk llra11na ba · 
lığ oluyordu. 

Ticaret nakliyatını ekıe · 

riya dört yüz ton hacmi iıUabi· 
ılne kadar olan ufak vapur
lar temin edı) ordu. Bundan 
maada müteferrik ıurette ve 
ufak hacimde huıuıi vapur· 
lar da ıayrl muntazam ser 
viıler yapıyordu. 

Bundan baıka ek!ert (Cun
da - Alıbey) nahiyesi aha 
liılne ait olan ve Edremit 
körfezi, Mıdı l li , lzmir ve 
hattl Marmara ve İatanbul 
ve daha ilerideki nakliyatı 

llcarlyeyi temin eyliyen yel· 
ken aemıleri dahi ıeyrüee 
fer yapıyorlardı . Ayvalık 

limanına ıenevi uğrayan va· 
purların adedi vasati olarak 
altı yGzden .v-{! yelken ,eml 
lerl dahi ıki binden, yani 
yüz yirmi beı btn tonilltodan 
ibaretti, Memlekette (Anado· 
lu), (Atına,) {Kıredi Lıyona) 
(Oım&nh) bankalarını temıll 

eden acanta memurlara var
dı . 

(1907) Tarihinden itıbaren 
(Mıdllli) bankasının Ayvalık· 

ta teılı etmiı olduiu bir ıu· 

be icrayı faaliyet ediyordu . 
Bundan baıka t Zlraat Ban 
kası) dahi zürraa yardımlar 
yapıyordu. 

Memlekette ve bu devre
de belediye lntıhabah her 
dört senede bir y.ııpılıyordu . 

Hük6met fnttbap olunan be
lediye azalarından her han
ılıini müna1lp ıl>rürae onu 
belediye relıl olarak tayin 

,, .. 
1 
1. 

S E H. i R H A B E R L E R i J 
Ayşebacıdaki İlkoku-
lun Temeli Atıldı .. 

Okulun Temeli Dün Valimiz 
Tarafından Atıldı .. 

Dünıaat 15de Valimiz B. I 
Ethem Aykut la Marif, Emni

yet, Sıhhat, Orman Müdür. 
leri ve DoAu mevi Bftıhekim l, 
ile Jan <'arma Kumandanı 

Aytf:bacı köyüne gltmiıler 

dir 
Valimiz köylülerin samı 

mi tezahürü ıle karıılan 

mııtır. Köyde bu yıl 
içinde yapılacak o l a n 

ilk okulun temeli B. Ethem 

köye oku 'un yapılmuı ile 
köylünün göreceği faydaları, 

Cumhurlyf't Türkiyesinln kül 
tür itlerine verd • ğl ehemmi· 

yeti teba rüz ettirmtıler . oku

lun bir an evvel bltirl l meıl 

huıuıunda köylü leri teıcl 

etmııler ve d ı ier köy itleri 

üzerinde kendilerile konuı

muılardır . 

Valimizin sözleri köylüle · 

Aykut tarafından atılmııtar. rln alkııları arasında ıona 
Hu münaaebetle Valimiz ermiıttr. 

Tuzlar Nasıl Nakil 
Edilecek? .. 

Bazı vilayetlerde va bu arada Bıhkesirde de tuz nak
liyatı serbest olıcıktu 

1 

caktar. Bu tuzlar yurdun her 
tarafına denizden ve kara
dan ıerbeıtçe nakloluna bi 

lecektir. inhlıa rlar ldareel 
tenzilitlı aatıı yapan mınta . 
kalardakt tuzların mıntaka· 
ları dııırıa çıkarılmamaeına 

dikkat edecektir. 
Ecnebi ve yeril kaçak tu 

zların ithaline 'e ıüı ümüne 

Ucuz fiatla tuz ıatılan 

mıntakalardan normal flatla 
tuz ıahlan mıntakalara ya 
pılacak tuz kaçakçılıiını ön· 
lemek için tuz hakkında ev· 
velce kabul edilmlf hüküm
ler inhlaarlar genel direktör · 
lüiünce değifllrilmiıtir. Bu 
değıııkllklere göre lnhlıarlar J 
idarHlnin kapalı ve mühür- 1 
lü kapları lçindekı tuzlarının 
nakJjnde tezkere aranmıya-

meydan bırakılmamak üze
I re lıtanbul, lzmlr, Edirne, 

= ======= Kuklaıelt, Teklrdai, Buna, 

İllİ~an korkusu 1 Kocaeıı. Balıkeıır, Bııect", 
Clh h l f d d 

1 Zonıuldak, Kastamonu, Si-

1 1 d t l b 
' 

nop ve Samıun vilayetlerin anın er ara ın a en ı 

ıene er ıonun a a e e er 
bl Ük k k k t l 

de dökme tuz nakliyatı ıer · 
y or u ve 11 ın ı ar 

a~çirtrler; fakat, Çindeki im· beıt olacaktır . Dıier vtliyet-
tthan korkuıu böyle değtl- lerde 25 lf ti odan fazla dök-
dır; çok müthlıllr! me tuzlar için gene nakliye 

tezkeresi aranacaktır . 
Çinde muayyen dersler · 

Tezkere mecburiyeti kon-
den imllham vererek hayat 

ulan yerlerde belediye, na 
adamı veya kafi derecede ı 

hiye ve köy aınırı içinde ol 
alim olmak için en aıaiı 
3 

ması ıartile bir yerden dl 
O yaııoa kadar çalıtmak 

ğer bir yere naklolunan tuz 
lazımdır . 

Çinli talebe imtihan zam 
anı adeta dağlara kaçarlar 1 

tavan aralarına saklanırlar 

ve bu ıuretle "ıallm kafa 
" 

ile den çalııırlar Zengin 
Çinli talebeye mahıuı bir bi
na da vardu; bu bina 12 000 
k~çük daireden mürekkep 
tir. Zenwin Çınlı talebe bu 
odalara kapanarak imt ıhao 

laı a hazırlanırlar mıı! 

ederdi. Bütün memleket 
ahalisi Rumlardan mürek 
kep bulunmuı olma11 do a · 
yııiyle belediye mecliı aza
larının kiffeıi Rumlardan 
intihap eılıliyordu Diğer 

taraftau belediye intihabatı 

uıulüne rajmen riyaseti 
memleketin kaymakamı ta 
rafından jpka olunmakta bu 
lunmuı olan idare heyeti; 
metropolit dahil olduğu 

halde beı aza11 Rumlardan 
ve kaymakam ile kadıdan 

ve müftü ile malmüdüriln 
den ve tahrirat katibinden 
ıbaret olmak üzere beı miiı 
(Oman azadan muhtelit bir 
ıekllde terekkOp ediyordu. 

- SONU VAR -

1 lardan ve belediye, nahiye 
ve köy hududu dııında 25 
kilodan az olan tuz nakliya· 
tından teıkere aranmıyacak-

tir 
Tezkere mecburiyeti ko· 

nulan yerlerde tezkeresiz 
naklÖlunan tuzlar kaçak ıa . 

yılacaktır. Satıı fiatlau uc 
uzlatılm ı ı tuz ile veya an 
bardan satılan tuzlarm tayin 
olunl\n mıntakalar dııına 

çıkar1lma11 yuak olacaktır 
'I enzllitlı eatıf ftatı tatbık 

edılen yerlerdeki inhlıarlar 

teıkilitından, lıtaalaıyon an 
barından veya tuz sahcı•m 

dan alınan, damgalı ve çu 
vallı tuzlar baıka mıntaka
lara çıkarılır ve dökme ola 
rak ıablan tozlar da tezke 
resinde yazılı yerlerden bat 
ka yerlere naklolununa tuz. 
lar muıadere edilecek ve 
her bir kilo tuz için üç ku 
ruı para cezası alınacaktır. -

Vıı idıt müdü~ü ıitti 
Van varidat mQdilrlilğüne 

ta1in edilen Nunet Babahan 
yeni memuriyet mahalline 

ıttmlftlr. 

, ' ,,,.. .· . . . ./. . - ... _:_·. . .... 

Erdek Ze.vtinleri Bu 
VllNiçinPara Etmiyor? .. 

- -------------
Mahsulün para etmemesine sebep olaıık hu yıl ıık· 

tında mücadele yapılmamıs olması gösteriliyor 
Erdek, 11 ( Husuıi) -

Y f'nl zeytin mahsulü 
toplanmaia baı'anmıf 

ve plyuaya gelmlıtir. 

Bu yıl Erdekte zevtın 

mahıulü çok ez verim!t , 
ıeçenkl f11zla ıo~uklardan 

yanmıt olan zeytinlerin 
eluerlıl yerlere dökül -
mektedir. ERDEKTEN 81R .. GÔRÜNÜŞ 

Zeytinler iyi bir flat da gelerlnde elde edilen yeol 
bulamamakta ve Clç kuruı mabıul tuzıuz, fıçılık zeyli· 
eibl dun bir fiatla tahlmak · •in ktloıu OD kuruftan Oll 

tad1r. Bu f iat lıe masrafı d6rt kuruıa kadar ıatılmak· 
bile korumamaktadır. ı tadır. 
MahıulGn vertmıız •e çGrük Buna mukabil Erdek zef· 

olma1ma ıebep olarak bu Unlerinin bu kadar aıal1 

rada, -ıeytlnlerlo, zamanında flat bulm11111 halkı çok .,O• 
mQcadeleye tlbl tutulmamıı tee11lr etmlıtlr . 

olma11 ileri ıQrOlmektedtr. Edi•clkte toplanmaia bat· 
Onun için zeytinciler 6nü lanan yeni mahıul hem ıal• 
müzdekl yıl içinde eaaalı lam, hecn de kurdıuzdur. 811· 
mücadele yapılma11nı lıte · nun ıebebl de, bu nahiye zef• 
mektedirler tinlerinde mücadelenin vak· 

Vali.yetin dlier aeytin böl- tinde yapılmıt olma11dır . # ........................ '• 
• • 
! Pi"asadan ! . .,, . . - . • • i Kalkacak olan paralar i 

8eı paralıktan yirmi beı 
kuruılufa kadar olan ( 25 
kuruıluklar dahil 1 nikel ve 
bronz paralar bu ay ıonun
da plya11dan kaldmlacaktır. 

Bu paralar, bu "yın ıo· 
nuna kadar mal1andıkla . 
rında defittlrilecektlr. 

Bu tarihten ıonra bu pa 
ralar tedavülden tamamen 
kaldmlacaktır. 

Vali Muavini geldi 
Bir müddettenberl me 

zun bulunan Vali Muavini 
8 . Ekrem Yalçınkaya latan· 
buldan ıehrlmlze gelmit ve 
vaztf eıine baı la mı ıtır . -

f dman~irliüi geldi 
· Maniaadakl gurup blrıocl

lık . maçlarına lftlrak eden 
bölge ıamplyonu ldmanblrllii 
dün ff!hrimlze d6nmüıtür 1 

Doğumevinde 
Yangın 
Doğum ve çocuk bakıdl" 

evinde yangın çıkmıı, sıra· 

yetine meydan Yerılmedell 
ıöndOrülmOttür. 

Yapılan tahkikatta had•· 
me Muzafferin tahtaları ıd· 
dili gazlı bezleri çamaıırh• 
nedekl ocakhğa altılı, böf' 
lece yangının çıktılı anlatıl· 
mııtır. İtfaiye yettıerek yao· 
gı .ın büyümeıtne meni ol· 
muıtur . 

Mu~tarlır kursun~a dontl 
dersler 

Muhtarlar kuraunda der•· 
lere deYam edilmektedir. 

Dtınkü dersler Or111•11 

Baımühendlıl B. Zelcl, Elll' 
niyet MOdürlüiO K11mı Adli 
Reııı B Hikmet, Tapu Sıc:ll 
Muhafız Muavini 8. Mell" 
met, Varidat Müme1lzl S· 
Fahri tarafından verllaılt~ 

& 

Erzurum-Sivas Ta h
villeri Satışa Çıktı .. 

20 Lira İtibari Kıymetindeki f IJ 
hviller 19 Liraya SatılmaktaJıf 

Yüzde yedi faizli Slvaa - Bu lıtıkrazın d6rd6.eO . rl lı 
Erzurum iıtlkrazı tahvilleri - tertibi 20 ıer hrahk bl 1~ 
nln kaydına 20 ilk teırlnden 12 bln adet 1 500 zer Ur•11 

itibaren baılanmııtır. 4 bin adet tahvillere b6IO•" 
Kayıt 5 blrlncılcinun ak · müttür. - ,. 

ıamına kadar devam ede - Yirmi lira itibari kıfdl 
tindeki dördüncü tertip t•lt 
villerln ihraç fiah on doko' 
llra olarak teıbıt olunaıutl11~ 

cektir 

Muhteltf tertiplerde emıl 
yonu yapılacak Sivaı . Erzu 
rum iıtıkrazının umumi kıy 
meli lzami 30 milyon T6rk 
lira11dır. Şimdiye kadar .Yal· 
naz on bir milyon liradan 
ibaret birinci, ikinci ve ilç 
üocQ tert1pleri çıkarı1mııtır. 

Bu dördClncü tertip 4 mil
yon 500 itin TGrk ltraııdar . 

Buna nautan 500 Ur•
115 

tahvillerin ihraç flıtı 41 
liradır. 

Her tahvile de 20 adet ,,. 

nelik kopon merbuttur. I 
Ru tertibin ilk kopooıJ 

birlnclklnun 938 de ad' 
necektlr. 



... 
ı x a ... 

Bulgar Ordusu • • 
~~~~~~----~~~~~-

Bulgarlar Şöyle Diyor: 

"Bugün haks'z yere yurdunun, her taraftan budandığmı 
gören ordu ~ütün şi~~ete rağmen ayıktadn .,. · 

Geçenlerde yapılan ıon· 
b-har aııkeri m•nevralarına 

, bütün mütekait \te thttyat 
tenerallerle yeni ve eski bü· 
tGn baıvekıllerln ve vekil · 
lerın, gazetecilerin, muharir 
le ediplerin . . Oa vet edildi 
fi rnalömdur . Bu manevra · 
larda bulunanlar, Sofya "Bul· 
iar .. oteli ıalonlarmda Har 
biye Nazırı General Lukof 
le oıuavlnl General Peef ıe· 
reffne bir ziyafet vermiıler
dır. Ziyafette ilk önce ııöy· 
1*Yen ihttlyat General Jekof, 
lbanevralarda Bulgar aııke · 
tinin gerek ruh ve gerek 
lelrntk itibariyle çok yükıek 
bır mevkide bulundufunu 
tördüklerinden dolayı Har 
bı,e Nezırıoa teıekkür etmlt 
'e ordunun terbiye ve teç. 
htı itinin bir millet iti ol 
dıığunu ıöyltyerek Bulgar 
ardusunun bu terakki yolun· 
da daha pek çok adımlar at· 
tılaıı ıayeılnde Bulıariıtanın 
bııgünlı ü poletik enditelerl 
daha genlı btr endiıeılzhk 
içinde geçfrmul temennisly· 
le kıtdehinl " Yaıasan Çar .. 
, .. 1 
Oz eriyle kaldırmıttır. 

Generalden ıonra ihtiyat 
labıt ler cemiyeti relıi Mira· 
ı,y Si. Vaailef söz almıttır. 
li~tıp, ordunun çok yüluek 
kıtbıhyetlı bfr kumanda he. 

httoe olan rnal kiyetini tak· 
dirkar bir lisanla ıöyledikten 
•anra manevralarda nazarı 
:Uckau eo zlı ade celbeden 
lrakteriıtik bir noktaya it· 

''et etmitllr . Bu nokta, ordu 
"»illet ve çar araemdakl ıa
'-'lllıt ve ııkı rabıtadan ve 
~benkten ibarettir ve bu, 
\.ılııarlstanın parlak bir lı

ttltbale namzet bulundufu

'-lln deltltdir. Orduyu yetıı
lltrnek zor bir ittir. Fakat. 

~•rbıye Nezareti bu itle 
f lllgar lhtlvat zabitleri tara 
11ldan azami yardım göre · 
c~tırae emtn olmahdır. 

8undan ıonra ıöz alan 
Safy, gazetectler cemiyeti 

'•tıı Goıpodln Maçkarof, 
"'-nevrada gördükleri man
~, 
'•nın bir hayal ve bir rü 

)' •anılacak kadar parlak I 
~1duaunu ve fakat bunun 
Qlt h . 
t akıkat bulunduğu ve bu 
f talıtede artık küçük, aç ve 
ıı'kır olduğunu dinlemekten 

~"nrnıı bir milletin gayret 
~t fedakarlığının tebarüz et 
t tkte olduğunu ıöylemit ve 
ı l'rıh, Bulgar milletinin ne 
ı~'e kadir olduğunu ve he· 

~ Bulear askerinin ne~ adar 
"'flat lltl ehammil, sadık ve gur . 

' 

\.ı bulunduğunu her zam 
" . b tı, 11 ata hazırdır» denılr 
~ liatibe göre orduıu ol
' 

1
hn bir devlet, devlet ol 

ı..ttı"ı. Btr yurdun ıükun iç 
,11d~kı lnkitafı, ancak ordu 
,, '-un kuvveti niıbetlnde ve 
fı >tılndedir. Ordunun tere. 
f~ le oıaneviyah herteyin 
,:,kinde olmak rerektır. 
"' iar orduıu bu manevi 
~lı~ı1 htleri kendi öz yurdu 
~~il tllrihi hidiıelerınden ve 
~ lldt Öz ruhundan almıttır: 
'talc p ~ ~cı • renftitza, Bratziıo . 

,. Şıpka, Slivnıtza, Lüle· 

lı~iaz,, Bulayır, Doyran, Ka · 
'lltzı ve.. DümdOz Dob· 

rıca ovaları .. İtte Bulgar 
ordusunun yükuk ruhu bu 
kahramanlık deıtanlariyle 

bilenmlıtir. ((Ve bugün hak 
aız yere yurdunun bertaraf 
tan budandıjını gören ordu, 
b ü t ü n t i d d e t ve 
ceberrutlara rağmen dim· 
dik ayaktadır ve kahraman 
ölülerin vaaiyetlerini yerine 
getirmlye hazırdır. Ordu , bu 
ceurell bugün mılletin n, 
çarın ve Qrdunun yekvücut 
olmaııı kevfiyetinden almak 
tAdır 

Söylenen nutuklara cevap 
ve ·en harbi yenazm Genera 1 
Lukuf da ezcümle ıunlan 

ıöy lemtıtir: 

- Manevralarda gördük· 
lerinizden buıün yeni ıe
kllde ve yeni ruhta yepye · 
ni bir orduya malik bulun· 
duiumuzu: ıöyledlniz Ordu 
ile yakından temas etmf 
yenler için bu, dofru ola-
bı l lr Fakat orduyu yetlt 
tlrenler ve onunla birHkte 
yaııyanlar çok iyi biltrler ki 
bir ordunun, 2 3 yıl zar 
f ında yeniden orıanlze edtl. 
meıine imkin yoktur Bu, 
ıenelerce ıüren bir ittir Ma
nevralarda milli ıerefimlzi 
ve göğüalerfmizi kabartan 
bir ordu rörrnütseniz, btl 
meliılnlz ki bu ordu, dünün 
k6hramanı olan general lva· 
nofun cesareti, efsane olan 
general i Kolefln ve burada 
faim lerlnl aaymaklıjım im 
kln11z olan bOUin bOyük aıı. 
kerlerimlzln orduıudur. Çün 
kü; bu orduya ve bu ordu 

yu yelittirenlerı onlar yetiı 

tirmittlr . Ordunun eserj ne 
Lukofun, ne ıeneral Bakır 

ciyefın ve ne de general Je 
kofun eseridir . O eser, bü 

tün bir mılleUn mahdır. On· 
da herkeıtn hl11eıl vardır. 
Eıkt kumandanlarımızı ma
nevralara çaiırmaktan mak 
aadımız, orduyu bu kuman 
danlar huzurunda imtihan 
etmekti 

Makaadımız, mazideki gi
bi milli müdaf •a itlerini mil. 
letten giz lemek değildir. Mil 

let bu itlerle ne kadar ,,,_ 
kından ali.kadar olurııa or 
du hakkındaki fikri, inanı ve 
aevgiıi o niabelte artar. Ma
nevralara bütün ıazetecilerl 
ve vekilleri bunun ıçin ça 
ğırmıthk . Ve itiraf edeyim 
ki Hu1gar baııını bu huıuıta 
hi11&eılne düıen vazifeyi üml· 
dlmizfn fevkinde yaparak 

ordu ile mıllet aruındakt 
ıevgtntn çok parlak lıtr ıu 
rette tezahürlerini temin et· 
ti Milli müdafaa iılerlnde 

milletten ıizlenecek hiç bir 
ıey yoktur. Gördüğünüz or 
du, daha mükemmel bir 
tekle girecektir . Bu huıuıta 
hepinizin yardımlarınıza ve 
alikalanmza güvenerek bu 
iti yılmadan ve yorulmadan 
baıaracağıma emin olabılir 
ılnfz. O zaman ortaya müt· 
tehlt bir millet ve yepyt>ni 
bir devlet çıkacaktır Ordu 
muzu, devletimizi ve mille -
timtzl daha parlak günlere 
kovuıturmaaı için tanrı, ıe

flmiz Çar Hazretlulne uzun 
ömOrler venla.!,, 

T RKDILI SAYFA: 3 

r-----------;ı 1 Türkiye Ve ı • 1 Y dbancıGazeteler 1 Türkiye Ve Romanya .. 
.. ___________ ... 

Oünyamn bazı mahallerinde sulhun ciddi surette tehlikeye düştügô şu zamanlarda 
Tüı ~-Romen faaliyeti. umumi asay işi temin için müs~et bir harıket sayılabilir. ''Fotuğrafla 

Türkiy~.,, 
[ "Journal deı Debata,, 

Pariı, 3 J • 1 O 1937} Dahiliye 
Vekaleti Matbuat Umum 
Müdürlügü tarafından neı 
redtlen *Fotoğrafla Türkiye,, 
albömü hakkında ıılyaai bat· 
muharriri 8 . Maurlce Per 
not lmzuiyle ve gazelf"nin 

• ıklnci aahifeııinde netrettiğl 

fevkalade alta yiıkirane bir 
makalede dıyor ld: 

w (Fotoğrafla Türkiye) An· 
karada Matbuat Umum Mü 
dür lüğü tarafından netredi
len zengin bir albömün ün 
vanıdır. Ve bu unvan kıtt· 

iyen mübalajalı bırıey de 
ğildır. Açık kırmızı renkli 
bir kap içinde bulunan al
bömün sahifelerini çevirmi· 
ye bat1ar batlamaz hayal 
hanenizde bin lerce hatıra ve 
intiba uyanmıya baı' ar •Re 
simlerin tntıhabahnda hiç 
bır bayajılığa tesadüf ede 
mezainiı; hartpoıtal airan 
dlzmanlara yoktur Gördük 
!eriniz kah tabiatın Türki

yede beateledlfi eııiz bir 
güzellik, kih Türkiyede in· 
sanlar tarafından inta edil 
mit fevkalade ahenktar bir 
eıerdir . Boğaziçi ve Haliç 
manzaraları yanında Toroı 

ve Ararat dailannm, Kara· 
denizde günet gruplarınan, 

Kılıkyanın yüksek yay la la 

rındaki dağ lalesi tarlaları· 

nın, Adananın altın yaldızla 

iılenmiı bahçelerinin ve Ay· 
dımn devaaıa incir aiaçları 
nın reıtmlerl var. 

Albömde lstanbulun b ı r · 
kaç camii, Burıanıo Yetil 
camii, Konya camii gibi kla 
ıılk eıerler, Boğazda çınar 

ağaçlarının koyu gölaeleri 
altındaki eııki bir Çf'tme ıi 

bl az tanınmıı aanat Herleri 
ve Sard ıütunlara, Urfa ha 
rabelert ve Boiuköyde bu 
lunmut bir bas·rel ief ile yan· 
yaııa görülmektedir. Hitit 
aanatı, hakkedılmit ve ıa · 
yet kara kterlıtik flıürler ile 
temıll olunmaktadır. Ancak 
bunların mahiyetini taltdir 

iti, albömü aeyredenlere bı · 
rakılmııtır Ben bunlar ara-

11nda Karkemichln kitahele· 
rinden birini ve Saktchar 
heuıunun methur canavarı · 

nı ıeçer gıbi oldum lkı Çı 
ni duva; okadar meharet le 
alınmıthr ki, . insan adeta 
bu çlnilerın renginı f arke 
der gibi oluyor. 

Albömün Ankaraya nıah· 
suıı olan kıımınan aa hlfeleri
nl çevirirken ıOrprizden ıür· 
prize düttüm. Bundan onı· 
ki ıene f'!vvel, ötesinde be· 
rlıinde ıekil ve üıl6ptan 

mahrum birkaç bina bulu 
nan çorak yayla.da, alböm, 
büyük ve ıüzel binaları, ge 
nlt bulvarlara, ruh oktıyan 

bir tarzda tarb"dilrnıı bah· 
çelerl ve, ıariptlr ki . ağaç
ları olan bir tehrl göller 
mektedlr. Af aç bir vakitler 
Ankarada tanınmıyan btrtey 
idi ve hakiki bir gölgelik 
bulmak için Gazinin ika· 

metıahını lnta ettirmlı bu
luaduiu Çankayaya ıitmek 
icap ederdi. Yeni TOrklye· 
nln merlcezt eakl Oımanlı 

lmparatorluilyl, tam meni· 

(Baıtarafı birinci tıayfada) 
kalade mühtm bir yararlık 
göıtermlttir. Bundan dolayı, 
bugün ideallerimiz ve arzu. 
larımaz pek yakın bulun
maktadır. 

ı~ugün Ankara. bu sur· 
etle cenubi terki devletleri · 
nin iltizam ettikleri Avrupa 
muvazeneııin i n teminine dair 
mühim bir f1tnl ı yet anlan 
kaydedilmektedir A 'akadar 
bir devlet gibi , ıılerın daha 
düzgün gitnieıi iç ı n ittirak 
ettiğimiz birçok hüsnü mü 

naııebat tezahürlerinden son
ra Türk Romen dostluk le · 

zahüratı, bu harekata ait 
ılyasPtln ruhuAu i lmam et 
mektedir. Dünyanın bazı 

mahallerinde aulhün l iddi 
ıurette tehlliıcy~ düıürüldü 

iü ıu zamanlarda , Türk -
Romen faaliyeti , ııon zaman· 
larda kürremlzin Lu kıın. ın . 

da da bu kabil sürü hare
kata kartı, umumi • aaayifl 
temin için müsbet bir hare 
ket aayılabtlir. 

Muhterem Türk milletinin 
baıveli ilimize kartı gösterdı 
ği ıevgi, beynelmilel ı ıyaııet 

dünyasına manidar ve haki 
ki vecibeleri ihtiva etmekte· 
dJr. Türkiye, aulhü tetkllit 
landarmak için blzfmle bera· 
berdir 

§ Yine ViUorul gazeteııl 
aynı nüıhaııında ~ Türkiye 

Cumhuriyetinin ıenei devri 

tiyle btr t~zad tetkil etmek 
tedir Fakat bu tezadı ma · 
nazaraların ve zamanın te 
nevvüii muhik göıtermek 
tedir. Geçmlt asırları, ~· al
oız öğlede boz renkte olup 

akıamlan da ırup eden gü

neıin altın •tıklar ve pem· 
be renklerle boyadı~ı yük

ııek kale hatırlatmaktadır 
Bundan ıonra dekorun, al 
böm tarafından yaıatılan dl· 
jer k111mlan bana Hamburg 
ve Amaterdamın yenı ma 
hallelerinl veyahut l<omanm 

yeni binalarını hatırlatmak
tadır. 

Türkiyenin ekonomik te 
sisat ve teçhizatı insanı 

iıayre\ler içinde bırakan re 
ıimler!e tasvir olunmaktadar. 
Bunlar da genit bir dağ yo 
lu Fırat nehri üzerinde ma 
deni muhteıem bir köprQ, 
Adana dokuma fabrika11, 
gülyağ ları yeıpan Isparta e<U
yağı fabrJka11 ve AtetQrkün 
eıeri olan Yalova kaplıca 
landır Bütün bunlar hayret 
verici hlr ıüratle ve fakat 
metodik bir tarzda yapılmıf 
ıayretlerln mütene•vl, ve 
beliğ ıahltleridlrle r 

Albömün ıon k11mı spora 
ve gençliğin terbiyesine tahılı 
olunmut bulunmaktadır. Eıki 

Türkiyeyi tanımıı olanlar 
trampetelerin ritmi içinde 
çevik genç kızların resmi 
eeçlt yaptıklarım gördiiklerl 
zaman hayretten gözleri 
dört açılacaktır. Bu çevik 
ıenç kızların ıehsında Hkl 
lıtanbulun ıe11lz sokakları-

. na ve Aıya ınbıl l nindekl 

derelerin sularına zanfet ve 
ılhlr katan örtülO heyullla 
rın kızlarını tanımak gerek. 
tir ,, 

Maurice Permot 

' yeıl ,, batlığı ile neırettiil 
bir yazıda ezcümle ıöyle dl · 
yor: 

"Türk milleti, buıün Curnhu· 
riyet ilanının ıenei devrlyeıılnl 
kutlulamaktadır.Ayni zam11nda 
irade ve yaratı c ı enerji ile 
idare edilen btr milletin ne 
leri batıarablleceğini bütün 
dünyadaki inııanlara isbat 
eden bir adamı büyük Cum· 
hur reisi Ata türk kutlu lf\-

na (hak kazanan ve aynı 
zamanda bütün dünyanın 

müttefikan takdirlerini cel
beden müceddidtn baıarıla

rını ıördQler. 

mnktadır . Hakikaten, bu 1 
son on beı ııene :zarfındıt müı· 
mir bir tekilde pek çok ._ 

ler bataran pekaz memle· 
ketler vardır . 

Doat Türkiye Cumhuriye
tinin bayramında bulunan 
Romanya batvel.ill Tatarea · 
ko hayranlığımızı ifade et· 
mittir. Şerefine verilen 
ziyafette söylediği nutukta, 
eıaat-n Romen milletinin 
duygul&rını bildırm i t o luyor. 
Romanya bütün ka lbtyle bu 
bayrama iftirak eder.,, 

Kendi hatlarına herblrl 
birer atılmaz mania letkll 
eden ananeler jle zlncirlet· 
mit olan dünkü Türkiyeyi 
nazarı d ikkate alacak olur· 
sak, Türkiye Cumhur reisi· 
nin ıöhretini n azameti an· 
laıılmıı o\ur. 

Buna rağmen yarahcı btr 
adamın iradeıi bu ananeler · 
den bir memleketi kurtar
dığı gibi ona, hazihazıra uy 
gun müsait bir hayat temin 
etti. Bu bayrarıılatmaya Ro· 
men mllleu bütün c an ı yle 

lttirak etmektedir 
Heyeti vekıle reiıl Tata 

reako, Roman yanın 1 ürkiye 
Cumhuriyetine ve onun lda 
recJılne olan ıempatilerlnl 

ve kaza ı kt memleketi bir 
birlerine bağlayan batluın 

ne kl\dar kuvveth olduğunu 
huzurları tle tebarüz ettirdi 

B. Tatareıku, tereflne ve 
rı len zl yafet ıeceıinde trad 
ettlti nutukta ıöyle demit 
tir: 

- Mılli bayramımız are. 

feı:nde eser ve: terakkileri 
tarihin en büyük derelerin
den birini teıktl eden yeni 
Türkiye için mf'!mleketımln 

ıamimi tazimatını lbl&f et· 
mlye ve k~za Türkiyenın 

ıaulı yaratıc111 Cumhur re 
iıt Atcltürkün büyük bir mil 
lelin mukadderahna nlkhl 
ban olan ve onu emin ve 
tecrübeli bir el ile parlak 
mukadderatının zirvelerine 
ııüratlt adımlarla götüren o 
büyük adamın önünde hay 
ranhkla eil' meme müıaade 
buyurunuz. 

Batveklllmlz bu hiulyat 
lan ile, mftttefikan taadet 
ler temenniıinde bulunan ef · 
kan umumiyemize tercüman 
olmuıtur., 

tf L' lndependance Rouma 
ine gazeteııl "Türkiyenin milli 
bayramı,. betlıiı Plltında net 
rettiği bir makalede töyle 
diyor: 

" Bir bü)'ük tefın idaresi 
altında yaptığı bir hamle 
ile medeni milletler ııraaına 
giren Türk milleti. bugQn 

cumhuriyet rejiminin kurul 
maııının on dördünc6 yılını 

kutluluyor. Tiirklyentn bu 
k11a zamanda yaptıfı tılere 
bakılınca, hayran olmamak 
elden gelmez. HGtün bu b6· 
yük itleri oataran Atatürk, 
harbi kazandıktan ıonra, 

devleti kurdu ve milletin 
ilerlemeılne hadim eaaaları 
ı&ı\erdı . 

Aokarada yapılan büt6n 
itleri, diğer milletler ıibl 

Romenler de adım adım ta· 
kip ettiler, uluıun tükranı-

~ Lupta gazeteat de tt>yle 
diyor: 

..... Baıvektl B. Tatareıkonun 
dost ve müttefik Türklyede 
yapmakta olduiu ıeyahat, 

Türkiye reımi makamatının 
ve halkının memleketimiz 
hakkında hararetli tezahOr· 
!erine ıebep olmuıtur. ftl · 
hakika bir taraftan Türk 
hükQmetl , batyekilimiz için 
latanbulJa ve Ankarada bü· 
yük bir kabul meraıılml yap
tığı gibi, halk da Romen 
hükumet relıini her geçtlfl 
yerde candan alkıılamııtır. 

Tiirk matbuata da Roman 
ya hakkında ve her iki mem
leket beyninde mevcut ve 
ittifaka dair uzun yazılar 

yazmıılard ı r. Bundan anla
tılıyor ki Utlfakımsz millet
lerin hakiki ve samimi ar
zularına dayanmaktadır. 

Cinde 
Jeni ~ir Mağol ~ü~ômıti 

kurulacak 
(Baı tarafı birinci ıayf ada) 
ithalat, malzemenin takıl. 

mi ve el emekleri kontrol 

altına kenacak ve ıaıker1 la· 
hılaat kuvvetlendirilecektir. 

Layiha ıonl< i.nunda Diyet 

edilecek mecltılne tevdi ve 
"fevkalade , ahval zuhur ede· 
rek tat bikl lcab~ttijl tak. 
dirde bir emirname ile net 
redllecektir. 

Şanıhay. l 1 (A.A,) 
Japonlar , aaat 14,30 da 
Naııtaoya taarruz etmııler
dir Sahra bataryaları, Nan· 
taoyu tlddetle bombardıme11 
etmekte ve tayyare filoları 

d" evlere ve caddelere bom· 
balar atmakta ve bilhaaaa 
dıkkatlerint Vhanıpoodeld 

antrepo ve rıhtımlar iizerl · 
ne teksif etmektedirler. 

Çtnlt mOdafıler. m itralyöz 
ateıi He mukabele etmekte, 
Çın gambotları da bu mu· 
kabeleye ittirak eylemekte 
dır 

Yanan binalardan yiikıe 
len duman, bütün Nantao 
üzerinde bir perde teıkll 

etmektedir. ,. ...................... .. 
: TÜRKDiLI · : • • 
: Pazarteıinden baıka her : 
: ıün çıkar . Siyual gazete •• : • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylıfı:400 • : 
: Say111: 3 1 • • • 
: Günü geçmit 11ıyılar 25 İ 
• kuruttur. • • • : ADRES: 1 
• BALIKESlR TÜRK.DiLi I 
~ ••••• I ............. ... 
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Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birliğinin ihtiyacı olan 20,000 kilo man 
gal kömürü 29- 2 . Teırfn 937 paıarteıılPgünü açık eksiltme 
auretl le mukaveleye bağlanacaktır . Kıymeti muhammenesi 
(80 l) lıradar lstekli 1erin ıartnameaini görmek için her gün 
ve eksiltmeye ittirak edeceklerınde v11ktı muayyenfnde ilk 
teminat akçesi olan (6 ) liralık tem ı n a t makbuzile Kor 
satın alma komisyonuna müracaatl&n. 

4 1 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Kazıuı Köyü 
Balıkesir Balıklı 

Mevkii 
Bağ lar 

altı 

Köprü batı 

Köprü baıı 

Ctnıi 

Tarla 

San toprak 

Dana çayırı 

Aslıhan civarı 

Hududu 
Duğu: Emir oğlu Ha 
san, Güney Dere, batı 
berber Mehmet, Gü
zey: Karadaila oğlu 

Uasan, aüney Karadağlı 
oğlu Hüseyin. 
Doğu: Emir otlu Ha 
san, bata Ali çavuı 

Gliney yol. 

Doğu: Emir oğlu Ya -
kup, batı Dağlı oğlu 

Ahmet, Güney, Azmek 
Güney yol. 

Doğu: Emir ~oğlu Ha · 
san ve Mustafa, Batı 

Karadağla oilu Hasan 
Güney Azmak,{Güney 
yol. 
Doğu: jEmlr oğlu Ya 
kup ve· llaaan, batı 

Dere. Güzey, Kepıüt 
caddesi, Güney, K.ara

do.ilı""oğlu Ahmet. 

Doğu: Emir oğlu Ha -
san ve Yalıup, bata 
Karadağli oğlu Ahmet, 
Güney ve kıble Kara· 
dağlı:oğlu Hasan. 

Evsafı aalreıi yukarıda yazılı gayri 'menkullerin tubat 
318 yoklama kaydında Karaoğlan mahallesinde arabacı 
zade f ·alzin_mali iken 1320 yılında haricen ve ~edlyen 40 
madeni liraya Balıklı köyünden Kocabaı oğlu Mustafa ve 
kardeıt Haaan: aatarak .. bilahare~ ara l arında cr.;eyan eden 
muhakeme ıonunda 27 mayıı 1333 _ tarihli~ mahkeme 
illmlle Balıklı köyünden Muatafa oğlu Hasanın te· 
mellüklerlnln taatıkloe karar!l' verilmif ola o~bu tarlalar _,,için 
~ukere Mustafa ve Hasan vereaeleri namlarına teıcilli ve 
mahallen tesblt ve tahkiki içlnl 21-ll - 937 tarihine~müaa 
dif pazar gOnü · mahalline memur gönderileceğinden bu ye 
rln m6lkiyetl hakkında bir hak iddiasında bulunanlar var 
sa ilin gününe kadar tapu sicil muhafızlığına ilan ı günün 
de mahalline gelecek memura müracaatları ilin alu~ur. 

Düzeltme: 
"Belediye Rtyasetinden" Baılığı~:altında netredılen 

-Heledlye zabıta memurlarına yapılacak elbiseler ilanın 
ihalesi 19 lklnclteırin 937 cuma günü yazılacak iken 
tarihi unutulmuı olduğundan tashihen ilin olunur . 
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BÜllHAN Y'1~N .l~ll 
: Bandırmadaki Yazıhanesini Hükumet • . : 
; Caddesinde yeniden İnşa Ettirdiği Hususi 1 

1 ! Daireye Naklettığini Sayın Müvekkilleri- : 
• : ne flrz Eyler. : • • 

~ ...........•.....................................•• 

ıı;Jayet Daimi Encümeninden: 
1 - ldarei huıuılye akaratından hükumet caddesinde 

sıhhiye dairesi lttlaalindeki kahvehane bedeli pefln olarak 
temliken aatılmak üzere 25 10 937 tarihinden ıtibaren 1 5 
gün müddetle açık artırmayaf konulmuıtur. 

2 - Muhammen satıf bedeli 1000 lira, muvakkat te 
minatı 75 liradır. 

3 - ihale 18 ı ı .937,tarihine rutlıyan perıembe günü 
ıaat 15 de vilayet makamında müteıekkll encümen daimi 
huzurunda yapılacaktır . 

4 - lıtekliler yukarda yazılı gün(ve ıaalte muvakkat 
teminatlarını malıandıima yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplarile birlikte encümene müracaatları 
ılan olunur 4- l 485 

ı,.. Ormanlarımızı korumak )il 
~ için odun yakılmıyacak , '-

bunun için ne yapacağız? 

~ Maden KömürD ~ 
~ KullanJ/acak D i y e 11 i Düşünmeviniz.. ~ 
~ llertiirlii kömiir Jı 

~ i;:~a~e:;,~~~aı~i:.~ri;~; 1 
IJ! Zonguldak ve llalk '11 1 tiplerindeki soba ları t i :~:~~:!:~~'.'.'n ı iıdı· lıu- ı 
I duman ve is 1 
1 yapmıyan çok dayanıklı sömikok 1 
~ «Türk Antrasidi» de geldi 'JI ------ -------------------ı 1f. Yapı düzeni fçin Jüzumu olan demir, ç ı mento, 1 

Bahkesir icıa "Memuıluğımdan: ~ çivi, cam gibi ç e ıitler de mağazamız da h er yerden " 
it. ucuzdur. I~ lbrahlm Samiye ~orçlu rabbaı ve I 50 lira mu ham · 5'. 

Umurbey mahallesinden Ho· men kıymetli tarladaki ve fi. En birinci boya yağ'aıı, !.>oya m alzemeaide Uca 
rozoğlu Bahaddin\ ve H,: tapuca 122 defter 56 nu ~ rethanf!mizde f"hven flat larla satı lır . Bir defa dene 1J 
aanm bu borçlarından dola- maralı ıubat 937 tarah ve it.. ylofz. ~ 
yı mahc~z tapuca 122 def doğusu Kızık ... ~Muıtafa ve 

1 
f6 Saraçlar Başında De!T: ir ~ 

ter 60 numara ve ıubat 937 Çakmak kuyu mevkUnde · € Ve Hırdavatçı 'JI 
tarih ve Yeııllı caddesinde batısı Hoıafçı oilu Hakkı it. Hasan Cumalı ~ 
sağı yol , ıolu evvelce Bay- poyrazı Demir oğlu: kıblesi ·~~~~~~~-~~~~~~~~" 

~:~ır~ğ~~k!~~~u!:~pa~:;ıl~ ~;;;:; ::~:·Hem:::~!:: 1H11t••••--••ii •••1t•iiBll!•it•ı 
ıtmdı Hacı Köse oğlu dük· beher döoümü .35 ıer lira -~.ıı.:1' KokVeSo·· m·ı KokTu·· r•.I 
kanı önü yol ile mahdut muhammen kıymetli tarla )«:'{ t\ 
1850 lira muhammen kıy daki altııar payda birer 

metli dükkandaki ve tapu 
ca 122 defter 57 numaralı 
ıubat 937 tarih ve tirenlfk 
mevkiinde ve doğusu ve ba 
t111 Meatan oğlu Musta fa 
poyrazı Arap süleyman ve 
Hasan oğlu Rıfat kıblesi 

Rif al bağları l,ile ma hdut 
919 metre murabbaı 70 lı -

paydan ıkit•r payı <LYanl ; Ant r a s ,. t ı·. G e ı d ,· ..... 
bu arazilerdf'ki 6 da iki ) ~ .. ~ 
hisseleri aıağıda yazılı ıart - • ~ 
tar •• açık artırma ııe •a · = H~r:Cins Soba Ve Ocak/ıkla Ve Maı -1 
tıta1caktBır 1• 1 

i t 8 1 ~ fJzda kullanJ/tr. Kok Ve Sön1i Kok Türk ~ 
r ne ar ırma a ı - ~ ~ 

kesiricradatreıtnde 13 12-~37 = flntrasiti Kömür/erik Tecimgemızde Eh-'#, 

yapıla caktır. ij AHMET VE IBRAHIM CUMALI 
pazArle1i_L günü aaat 16 da ~ ven Fiatla Sat!lmatad1r. 1 

muhammen kıymeti 3 2 Artırma tarlnamesi ı ÇitJ/cller ı'e /Jemircile. Çarşısı 
herkes tarafından görülebtl w /) , m ir Hırdavat- l'apı MuJiarı ~ 

ra 
senelık bağdakı ve tapuca 
l 22 defter 58 numara ıubat 
937 tarih ve Çirkef deresi 
mevkilnde ve doğusu Keçe· 
el Gördesli oğlu Necip batı11 
Halaçlı Cafer poyrazı Ha· 

laçlı Paıa oğlu Ali yetimleri 
kıblesi Çirkef deresi ile mah· 
dut 3676 metre murabbaı 

155 lira~"muhammen kıy 
metli tarladaki,. ve ~Ctapuca 

122 defter 59 numara re 
tubat 937 tarih · ve Cevizler 
ara11 me vkiinde ve doğusu 

Kara böcek kerimeal batısı 

Şahin oğlu Hüseyin poyrazı 
Birg ili zevcesi k ıb i esi yol ile 

mahdut ve 3676 metre mu · 

mek için tarihi ilandan iti · ~ - ~ l ~ Çiftçi Alelleri Alım Satım Jw S 
baren icra daireılnde açık •••••• IHiil Ui •ltii ltWltt •••• ,. 
bulunduğu . 

3 Tayin edilen zaman 
da artırma bedeli, gayri men 
kul ün muhammen kıymeti

nin yüzde yetmit betini bul 
madığı taktirde en son ar 
tıranın teahhüdü baki kal 

mak üzere artırmanın on 

bet gün daha temdit edilmft 
olacağı yani ikinci artırma 

29- 12 -937 çarıambe günü 
aaat 16 da en çok artırana 
ihale edileceği. 

4 Artırmaya lttirak 
edecekler gayri menkulün 
muhammen kıymetinin yüz . 
de yedi buçuğu nisbetinde 
pey akçası veya milli bir 
bankanın te mJna t m~ktubu 
nu tevdi etmele-ri lazımdır. 

-----------&·-----------"!;~ ii··t·z·m··e··,J"e··l<"·i·r .. m·a··h 
•• • . , 
~i M ot örü.. i 
·= = t: Paıamut, bulgur ve tuz klfması, arpa 1 
•• • ti ezmesi, mısJr k1rması, öze, fi bakla, bur· ' 
t: çak, çavdar k1rmalannı son sistem ola
ı; rak meydana gelirmiş oldu,ğuın afatlar va' 
t: sif asile en seri ve en temiz olarak kırma .. 
~iyi veezmeyi ehven !iat!a taahhüt eylerirf1· 
t: AURES: . 

t: Deve Loncası Caddesı • • 

.: Motörcü lsmail , 
~· ••• fi •Mg ••······ ·· ······ ······················••!.:,.,41' •wwwww w w w w wwwwwwww•••-

Defterdarlıktan: 
Mevkii Cinsi ıc•'' Bir senelik bedeli 

Beher k entalinin 

5 - ipotek aah ibi alacak 
lılarla diğer alakadarların 
bu gayri menkul üzerlnd t ki 
hakları husu11le f a fz ve ma· 
sarıf a da ir olan alacaklarını 
evrakı müsbıtelerile birlikte 
20 gün içinde icra dalreıine Sahnlsar Miıi İbra 

htm bey sokaAı : 
Fevkani oda 12 lira 

L K 
Ormanın iıml Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Teminatı 
Ekizce Mete kömürü · 459 31 10 68 
Kokurdan , Meıe odunu 1080 1 O 8 1 O 
Kömür.,, alanı Meıe ve mahlut odun 161 0 10 10 27 

1 - Balıkesir Vı l ayetl Gönen kaza11 d&hilinde Guburla r köyü civarı Ekizce orma 
nından 459 .,kental : kömür Kum .köyü civarı Kokurdan ormanından 1080 kental meşe 
odunu ve Üçpınar köyü civ a rı Kömüralanı ormanından l 610 k enta l meıe ve ma hlut 
odun açık artırmaya çıkarılmıtlır. 

~ - Muhammen bede! ve teminat a r yukarıda göaterilmittir 
3 - Artırmaları 16. 11·937 Salı günü saat 15 de Gönen orman idaresin de m üte,ek· 

kil orman sa tıı komisyonu huzurunda ihaleleri ayrı ayrı olmak uzere yapı lacaktır . 1 
4 - Şartname ve mukavelename ıuretler l Ba ' ıl<ulr 'e Gönen orman idareler inde 

görüle bilir. 

4-1-503 

ı bıld irme!erl akil halde hakları 
tapu ılctlile sabit olmadıkça 
aatıı bedelinin paylaıılma 
ıından h ariç kalacak lardtr. 

6 - Satılan gayri menku· 
lün 3 senelik müterakim 

vergiler i de tercihan satıı 

bedelinden ödenecek ti r. 
7 ihaleden dolma ro 

sum ve dellallye ve intikal 
maaa11fla n müıteriye aittir. 

8 - Artırma günü hazır 

bulunmıyanlar artırmadan 

vazgeçmlf sayılacak l ardır . 

Keyfiye t herkeıçe bilinmek 
üzere ilan olunur . 

Camlı bedeıtan . 

Yukarıda evsa fı yazılı hazineye ait 
ıenelık l<iralanması 2 l 1·937 tarihinden 
müddet le müzayedeye konulmuttur. 

bl' 
bir dokkao•0 
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Talip olanların müzayede günü olan 16 11 1 
ne müsadlf sah günü saat 15 de yüzde yedi buç~k ~
nkçalar ıle defterdarl ı kta müteıekkil komisyona; faı. • 

111
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luwat a lma k tatlyenlerin de milli em lak n.üdür lüfÜPe 
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