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Tuttuğumuz Siyasi Yol Ve Hedeften Ayrılmıyoruz. 
Cumhurreisimiz Nutuklarının Bütce Üzerindeki Konuşmalarında Şu işarette Bulundular: 

''Devlet Varidatının İnkişafını; Yeni Vergiler lhdasındanZiyadeDevam
h Bir Proğram a Mevcu Vergilerin Tarh Ve Cibayet Usullerinin 

İslahında Aramak Lazımdır.,, (ATATÜRK) 

Kuvvet irdir Ve O Milletindir. 
'IJiıin1 Yolumuzu Çizen İçinde yaşadığımız Yurt. Bağrtndan çıkflğımız Türk Milleti ve Mi/
etler Tarihinin Bin Bir Facia ve İsti rap Kaydedt-n Yapraklanndan Çıkardığımız Neticelerdir,, 

Büyük Millet M clisinde 

Kamutay B şkan ığı 
i tihabı Vaplld1.. 

., 

Büyük Şefin büyük bir Değer Taşıyan Tarihi Nutuktan: Abd lh -, .. -k- R- -d--.- .r- kl K 
8aylik Şef Atallirktirı /Juyıik l1ıll t Jfecllsl rıi aç , ırlarke11 verdiklc•ri lmilıi 1111J/wn mıilıim bir /\t mwt dtirıkıi sa- Ü a 1 en a lfflTO Q a 

t~l~da v~rmiştlk . .llemtel<elln uuıaeım ·sı, mwetın refahı ıçın: uapııması gert'l\lı ışıer ü:crlnde çok kıymeıu dt. mutay Riyasetı·ne intihapolundu 
11flerf ilztlva eden; yapılan işleri ayı ı ayrr derin ve ddhiyarıt• bir görüşle tahlil eden, her satırı ıi:erirıde ayrı cıy 

1 
d·ır~lmaga değer bıı nııtkıın dıi11de:ı kula11 kısrmm tin b11gıi11 alwy11cıılarımıza sunuLJorıız . Ankara, ı ( A.A. ) - ı da yer almıılardır . 
~t racağız ve ı şletece ğız. ketile y"kından alakalı mü ------------. Büyük Millet Mecl lıi bugün I Atatürk kürsüye gellıle-

atürk Biyorlar ki: En baıta va lan" müdafaa hım mevzulardan biridir. Atatürk Diyorlar ki: Hat on dörtte toplanmıı, rinde ve kilrsüden ay-
~ Ordumuz Tüık blrli~i · 11 olmak üzere mahıüllerl - Umumlğ endüslı ı leşme te Reisicumhur Atatürk şiddet · rılıolarında çok coıkun ıevgi 
•111 ,. Büyük davamız; en l lk l ı k ı il k h bb h l l. • •ürk kudret ve ka· mizi kıym e tlendirmek ve en lakkimizden ba ıka mağden i a ıı ara arıı anan yı ı ve mu a et teza üratl e 
"lı medeni ve en müreffeh ki ı dk ı 1 lk 1 ı._ )etinin, Türk vatan . k111a yoldan en ileri ve rııf ahlı arama ve ııletme itine her nutu arını aôy e ı ten sonra se am anmıı ve a ıt anmıı· 
"" 1 millet olarak varlığımızı d h b 
L.tet ifinln çelıkleımtt Türkiye idealtne uleıabılmek ıeyden önce harlclğ tediye riyaaet lvanı inti a ah tır . 
.., yükseltmektedir. 1 K k ifadesidir. için bu bir zarurettir . llu vasıta 1 1Hımızı döviz g~ I rimlzi yap mıı ve amutay i inci Mecliı rlyuetlne lttifak-
ı.._~durnuz Türk toprak kanaatla beı yıllık ilk sanoyi arttırabilmek için devama Yenı teı ebbüılerin eğit teırinin beıtnct cuma günü la Çankırı mebuıu Abdul-
;"•tı ve Türkiye ideali pli.nanın geri kalan ve bü ve huıuııiğ bir ehemmiyet men ve öğretmen ihtiyacı toplanmak üzere celıe tatil halik Renda, reiı vektllikle· 
\r'-bakkuk etthmek için tün hazırlıkları bltlrilmiı olan vermeğe mecburuz. Mağden nı ziyade1eıtıreceğl ıüphe edilmitlir. rlne de 325 ıer reyle Refet 
''lllıekte olduğumuz birkaç fabrikaya ıüratla tetkik ve arama da ı reslnin sizdir. Fakat bu cihet hiç Atalürküo açıı nutkunu Canıtez (Bursa), Hilmi Uran 
lelbh çalıımaların ye baı1 ırnmak ve boıarmak, çolıımalarına azamiğ h .ki · bir vakit Jıe baılama ce dinlemek için büyük ve ıe (Seyhan), Fikret Sılay (Konya) 
Qaeıı imkansız temlna yeni pliin için hazulanmak ıaf vermesini ve bulunacak ıaretini kırmamalıdır . çkin bir dinleyici kütlesi Ka ıeçllmiılerdir. 
it fcop eder. mağdenlerln hesapl arı yapıl · Cumhuriyet hükumeti · mutayı doldurmuıtur. Ankara, ) (A. A.) 
~,.. Endüstrilefrne karar ve dıktan sonra planlı ıekilde B d f B k M il M ı " Y\'an vergisi, buh nin komşularile ve diğer u ara a aayın mlsa ir· üyü 1 et ec lılnln 

~.. hareketimize mütenozır ola· hemen ıı letmeğe konulma lerı"mlz doıt ve mu-ttefı·k Bal- b - kü t 1 t d ' 1 
L " muvazene vergile büyük, küçük devletlerle uguo op an ı11n a , r ya. 
"le rak bugünkü mevzuatımızda ııını temin etme miz lazım d 

' 

tinde tetkikler ya- • olan münasebetlerinde kan devletlerinin Genel ıet ve tvan riyaseti ıeçlmln . 
.,,._ düıünülecek tadiller ve ila · dır 

il bütce muvazeneai · ahenkli bir istikrar ve Kurmay baıkaoları da Ge- den sonra hükfametln tebed· 
la ve edilecek baz.ı yeni hü. Elde bulunon mağdenlcrin 

._ ı bozmıyecak ıuret· k f .. k nel Kurmay Baıkanımız Ma· dülü hakkında Cumhurrelıt· "d kümler vardır. Bunların baı· en mühimleri için üç yıllık in ita ı goze çarpma ta· 
"" tlcen tahfıf çare le· d raıal f evzt Çakmakla bera nln tezkereleri de okun· 
"il lıcalarıoa fÖyle hulasa ede· bir plan yapılmalıdır. Ereğ · ır. 

tGnülmelidir. biliriz: ıı tirketinl sııtın aldığımızı ber Rlyasetkumhur loca11n. muıtur. 

t'• 1 ıelmtıken Cumhu 
" l ~ Uccar te ' ikkiılni de 

lf • 
~ ade edeyim: 

''· millete, emeği ve 
1 ,1 kıymetlendirılmek 
1"~ ve zekasına em· 

,t~dılen, bu emniyete 
aöıtermesl gereken 

ıt B 
1 • u bakımdan ıh
ı, 

"ı ' hakkındaki kanu· 

ve Ereğli kömür havzuında 
rasyonel hir istihsal planı 

gunun meıe1 esl olduğunu 
biliyorsunuz. 

ret filomuz için hem tamir 
ve hem yeni inıaat merke 
zl olarak f aallyete getirmek 
eıbabmı tem•n etmek )Azım· 
dır. Şu günlerde yükıek 

mecliıe su mahıulleri ve 
dentzbank hakkmda bir 
layiha gelecektir. Mevzuunun 
yüksek alakanızı çekeceğin 
den ıüphe etmiyorum 

lran Hariciye Nazın 
D ü 1n Gitti .. 

Tür~ · iran münase~etlari i~i dost deılet setlerinin 
çizdiği yolda memnuniyet verici ~ir ıekildadir. 

1 Gtııkabe hakkındaki 
'tı 'lld tlı teıkilatlandırma 

Sermayesi tamamen ve
ya büyük k111mı devlete alt 
tlcarli, unayiğ kurumların 

mallğ kontrol ıekllni bu ku 
rumların bünyelerine ve ken· 
dılerlnde istediğimiz ve iııtiye· 
ceğimlz ticar!ğ uııul ve zihni 
yelle çalıtma icapları ıüratle 
tefrik etmek lazımdır. Bu 
gibi kurumlaran bugünkü 
usuller le çalııabflmelerine 

ve inklıaf etmelerine imkan 
yoktur . 

Bu ikmalin çabuklaıtırıla 
cak kömür iııtlhaalatımız kı 

aa bir zamanda( en az bir 
misli art ı rılmalıdır. Diğer 

tllraftan mağden tetkik ve 
arama dairesinin Divrik ıaha 
sanda bu lduğu ve cevheri 
niııbeti itibarile ehemmiyetli 
o lan demir mağdenin n sür 
a tla t ı le tilmes i ne geçllnı e l J 
ve Ka rabük demir, çelik 

Arkadaılar! .. 
En güzel coğrafi vaziyette 

ve üç tnrnf ı denizle çevrilı 

olan T\\rkiye endüstri tfca 
reli ve iııporu ile en ileri 
denizci millet yetiıttrmek 

kabiliyeıiodedir . Bu kabili· 
yelten istif ad eyi bilmeliyiz . 

Ankara, 1 (A. A ) -
Hükümetimizl resmen ı.i · 
yard etmek ve mil· 
li bayram ıenliklcr . nde bu
lunmak üzere Ankaraya ge· 

............ ·-·············· • • 
- 'kı hükümler müı· 
~tı 1 , ce er vermektedir 
t,l 
1 mallarımızın hü-
1\ Yakın kontrolü 

ı~''tıılarmm t~ıkl it 
\ıı '•ı mühimdir. Bunu 

1 
"de tutan ekonomi 

\ leçen yıl içinde 
1t~ğe, Trakya bölge 

ı iltl ~ 
,
110 

U mevzulara alt 
\ l>tatıfleri teşkil et 

()1'1 
•. arı f aallyete ge · 
b Ônümüzdeki yıl 
~1;1l& fındık olmak 

1 ~t belli baıh mah· 
~I d 

1 e al6kalandıran 
~Gcude getirmeli· ' . ''kadaılar! . . 

dtlleıtnek en büyük 
'• 1 a arımız arasan-

'' ~, ) lnaktadır . Çalıı· 
,1 'ıatnası için eko· 
~'-'•nları memleke 
\.,~•cut olan büyük, 

ÇetJt sanaylği ku· 

Mevcut gümrük tarifeleri 
kanunda da bugünkü pole 
tıka ve lema yülümüze uy 

gun tedbirleri yapmak la 
zımdır. Diğer mühim 
nokta, daha evvel de 
itaret ettiğim gıbl memle 
kette husuııl e bazı bölgeler 
de göze çarpacnk ehemmi 
yet olen hayat pahalılığının 

mevzuu ile uğra§mak, bunun 
için ilmlğ bir tetkik yaptırıl· 
malı ve tesbtt edılecek ıe. 

bepJerlle rad ıkol ,,e planla 
ı ekılde mücadele edilmelidir. 

Küçük esnafa ve küçük 
ıanayl erbabına muhtaç ol · 
dukları kredileri kolayca ve 
ucuzca verecek bir teıekkül 
vücude.getirmek ve laedinin 
normal ıartlar altında ucuz
latılmasına çalıımak da çok 
lazımdır. 

Türkiyede devlet mağfon 

clliil mtllii kalkınma hare 

sanayiimizin ıhtt yaç planı dı · 
tındak i kısmınının ıhracatına 

baı i anmRlıdır. 

Liman iı l erlnde modern 
ve planlı çalıımo ve tari
felerdeki tenzilatın uyandır 
d ığı memnuniyeti verimli 
neticeleri tica rette dikkati 
celbetmi ıtır. Bu yolda d e 
vam edilmesine il!abet ola· 
caktır. 

Ekonom ık bünyemiz· 
dek ı inkişaf deniz 
n ııklıye vasıtaları ıhtiyaçla
rını hergün arttırmaktadır 

Yeni slparlt edilen gemiler· 
den bir kısmı önümüzdeki 
ilkba ha rda gelm ıı buluna· 
caktır. Fökat hunlar bugün · 
el e n görülmekte o1an ı htiyaç 

hacmine cevap verecek adet 
\ 'C nlslıette değıld r Yen i 
gemiler inıa ettirmek ve 
bi lhassa eski tersaneyi tlca· 

Denizcilik Türkün büyük 
millet olduğuna innndığı İf 

lerde ne zamanlarda torlhin 
akııını değfttirecek celôdetle 
tecelli eder yüksel' sosyal 
birlik duygusudur . 

Saym millet vekilleri! . 
Deniz yolları bir ü keyl 

medeniyet ve refah nurlarlle 
aydınlatan kutsal bir mqa 

ledir. Cumhuriyetin ilk ııene· 
lerfndenberi dıkkatla ısrarla 
üzerinde durduğumuz de 
nlzyolları lnıoat ılyaııeti 

hedeflerine ulaımak için 
durmadan ba~ııı.rı ile tatbik 
olunmaktadır. Şark ve Cenu 
pta Sıvas, Diyarbeklr gibi 
büyük menzillere varan hat · 
( Sonu üçüncü ıayf ada ) 

lmıı olan lran Hariciye Ve· 
ziri Ekselans Samll ve mai
yeti bu akıam huııuıi trenle 
memleketlerine, hareket et 
mit ve merasimle uğurlan
mıılardır. 

Ankara, 2 (A.A.) - İran 
hariciye veziri ve maiyeti 
dnn akıam memleketine 
hareket etmtılir. 

Ekselans Somllnln Anka. 
rayı ziyareti münase · 
betile neır•dtlen teblijde 
lilÖrüomP.ler eınuında Türle. 
lran münasebetlerini iki 
dost memleket büyük tef 
leri tarafından çlzll~n yolda 
muvaffaklyetle yürümekte 
olduğunun b ü y ü k b i r 
memnuniyetle müıahede 

edlldıtı iki hükumetin sı · 
kı i~blrllAi sivasetlne sadık 
olarak kendileri için kı)•· 
metli olan sulh eserine ça
lı~makta devam edilece~i 

btldırllmek tedir. 

Başvekil ! 
• • 

T e~rik ve temınnilıra 
teşekkür ediyor. 

• • • • • 1 • • 
Ankara, 2 (A.A.) - Paı 

vekil Celal Bayar Anadolu 
Ajansına aıaiıdakl tezkere· 
yl göndermltlerdlr: 

Reisfcumhurun beni baı 
vekalete tayin buyurmaları 
ve Cumhuriyet bayramı mü 
nasebetile yurdun her tara · 
f andan te1graf ve mektupla 
ve ıtfahen yapılan )QtufkArd 
t~brlk ve temennilere ayrı 
ayrı hemen cevap yazmağa 
vakit bulamadıAımdan ve 
beni çok mütehaHls eden 
kıymetli teveccüh ve 
alakanın karıılığını gecıktfr. 
mek istemediğinden~ teıek· 
kürler lmi ve bayram için 
kartılıklı samimi telikkile 
rimln eunulmanna Anadolu 
Ajansının 

etleri• 
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SEHİR HABERLERİ 

.. 
1 ; 

C. H. P. 
Ocak 
Kongreleri 

C.H.P . Maıtlı ve Börek· 

çiler ocıık konırele ri aktam 
Hacıilbey nahiye b inasında 

ıeneltk kongrelerini yapmıt 
1 
ar 

•e Parti dıleklerl üzerinde 
ıörütmütlerdır . 

idare heyeti raporu kabu l 
oluomut ve yeni idare heyeti 
açık reyle tunlar iot ıhap 

olunmut!ard1r. 
Fehmi Aralan, Halil Ne· 

caU Kutlu, Ract Ketkek, 
Hazim Yücel, Tevfil<. Bata
rao. 

Nahiye kongreıi mümea· 
ıllliklertne de Fehm) Anl•n, 
Halil Necati ayrılmıılardır . 

Hacııaybt ocaiı da top 
lanmıt, idare heyeti raporu 
kabul edilmiı, Parti dilekle · ı 
rl üzerinde aörüıülmüıtür. 

Yeni idare heyetine Kemal 
Taaay, Azmi Sakol, Bayan. 
İffet Dentz, Mehmet Tahir, 
Mehmet Şahit ayrılmıılardır . 

Nabiye konareıi mümeı · 

ıilltklerine <le Melih Engin, 
Kemal Tanay ıeçilmltlerdlr . 

C.H.P.ffıcıilbey na~iyasinden 
Bu akt"m Anafartalar ve 

Dinkçiler ocaklart kongrele · 
rinl yapacaklarından azala· 
rmın ıaat 19 da nahiye bi 
naaına gelmeleri rica olu 
nur. 

Buğday mubayaası devam 
ediyor 1 

' Şehrimiz Ziraat banka11 
köylüden buğday mubayaa· 
ıma devam etmektedir Kö 
ylünün sataca ğı mahsulün 
ftatlarını korumak için iı 

taayondaki siloda yapılan 

bu mubayaada mahsüller 
içindeki mevadı ecnebiye mi 1 

ktarıoa aöre bet buçuk ku 1 
ruıa alınmaktadır . 

Ziraat ban~ası mamurluğu 
imti~ım 

Bundan bir müddet önce 
ıehrımtzde yapılan ziraat ban 
kaaı memurluğu imtihanının 

neticeleri belli olmuttur 
Bu imtihanda 20 numara· 

lı Nejat Sadık ile, 23 Ne 
Jat Türkkan kazanmıılardtr. 

Misafir camiden ~ilim çalmış 
Ovaköy camisinden iki 

halı ile, üç kilim ve dıvar 
halııı çalınmıt oldutunu 
bundan evvel yazmıttık 

Yapılan tahkikatta vaka 
nın olduğu gece cami oda -
unda mlaa fır kalan Eskt
ıehirll Yatarın bu kilimleri 
çaldığı anlatılıaıtlır 

Suçlu halılarla birlikte 
Buruıada yakalanmıtllr. 

Bifyüklerin 
Karşılıkları .. 

Cumhuriyet bayramı 

münuebetile Vali ve C 
H Partisi Bııtkam B. Et 
hem Aykut tarafından 

Cumhurrelılne, Baıvekile, 
Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreterine ve Bü· 
yük Millet Mecllıi Riyaae 
tine çekilen teliraflara 
aıağıdakl ce .. aplar a~• 

m ı ıtır: 

"Size de kutlu olıun .. ., 
Atatürk 

.. En büyük bayra· 
mıınızın tebriklne aft tel
grafımzı büyük bir mem
nuniyetle aldım . 

Tetekkür ederim 
Bu, büyük günün zat 

devlet leri ile bütün millet 
için ıudetle dolu bir 

hayat vaıanmasma dainıi 
ıurette vesile olma11nı 

dılerim. Baıvekil 

Celal Bayar 
"Tetekkür eder ve bay· 

ramınızı tebrik ile saygı· 

larımı ıunarım . ., 

Büyük M ilet Meclisi 
Re lıi. Abdü halik Rend1.1 

"BüyüklüeO ve eısizliğl 
u luaal ruha yıl ıeçt ı kçe 

daha fazla ılnen Cumhu 
riyet bayram ımızın bütün 
memlekette kutlulendığı 

bu anda duyulan ıuurlu 
ve heyecanlı sevince 
ittirak eder, tebriklerlml 
ve ıevgi aaygılarımı suna· 
rım 

Dahiliye Vekili ve C . 
H P Gf!nel Sekre teri 

Şükrü Kaya 

Bir Yılda 7 4,333 Hay
va A ş 11 a dı •. 

Şar~on, Uyuz, Ruam ve diğer haslahklarlı mücadele 
yapıldı. Hayvanların teksir ve islahma çahşıld1.. 

Cıımlıuriyetimizin on dö. 
rdtincıi yılı tsnasuıda vi · 
ldytlimiıdt görüfrrı veteri
na işlui: 

l - Bu18ıık hayvan has 
talıldarilc ıavaf 

A - Şarbon: Vılayelln ye · 
d• kazasının yi rmi üç kö 
yünde muhtelif clnı hayvan · 
larda ıarbon hastalığı çak · 
mıı , ıirayete maruz 14,376 
hayvana aıı ve ıeronı ya· 
palarak bu köylerden haa 
talığın önü alınmııtır . Keza 
meraları ıarbon ıporlarile 
münten olan 58 köydp 742· 
33 bat muhtelif cins hay· 
vana p rofilaktik olarak ıar 

bon aıısı tatbik edtlmiıtır 
B - Uyuz: Vilayetin se -

kiz kazasının on dokuz kö 
yünde keçi ve koyunlarda 
uyuz ha&hlığı çıkmıı olup 
musap 14!7 keçı ve koyun 
tedavi edılerek kaml len ti · ı 
fayap o•muıtur . 

C - Ruam: Vt 1ayetln 
yedi kaza merkezinde yapa 
lan ruam ıa vatanda 2343 
baı ata mallein tatbik edi 
lerek muayeneleri yapılmıı 

ve meydana çıkarılan on bir 
ruam1ı hayvan kanun daire 
ı i nde itlaf ed ılerelc ıereken 
fenni tethlrler alınmıttır 

D Y anıkllra : Bir ka 
zanın iki köyünde sığırlarda 
yanıkara haıtahğı çıkmıı, 

muup hayvanlar ıerom l a 

tedavi edllmiı ve siravete 
mat uz 600 baı ı;ığıra yanı 
kara aıısı tatbik edtlerek 
haatalığın önü alınmııtar 

2 - Hayvanların teksir ve 

rilmıı ve ManyH kaza mer
kezinde bir suni tohumlama 
iııtuyonunun tesis ve intaaı· 
na karar verilmittlr Damız 
lığa yaramıyan 750 bat at 
ve toıun enenmit ve yetiıU· 
rlcilerin heveılerini artırmak 
maksadile ehli hayvanlar 
ıergisl açılarak ittirak eden 
1 1 O baı hayvandan 49 batı 
ikramiye kazanarak sahiple 
rine l 400 lira te vzi edilmif, 
Merinoı mmtakuı olan vl 
li.yetm Banduma, Manyas, 
Gönen ve Su11Rıtlık kazala 
rında bu vıl 60.UOO bat kı 
vırcık koyununa merinos 
koçlarından alman sperma 
ile ıuni lohumlRma yapılmıı 
ve bu suretle merlnoıı yetlt 
tirme itine önem verilmittir. 

3 - Hayvanların imr,.ratı: 

Vı l i.yetln Bandırma, Ayva
lık , Akçay hkelelerlnde çı 

karılan ve sokulan 116,266 

bat koyun ve kuzu 567 4 

keçi ve oğlak, 8463 bat 11 

ğır, 2427 bat manda. 441 at 
ve 283,292 baı kanatlı hay-

van veterinerler tarafından 

muayene edilmiıtir . 

4 - Hayvan zebhiyatı: 

fenni mezbahaaı ve baytarı 
bu unan bet kaza merkezin 

de kesilen 62, l 72 bııı ko· 
yun ve kuzu 21 ,270 bat ke 

çi ve oğlak 10.841 bat aıiır, 
993 baı manda ke11lmeden 

ve kesildikten ıonra veteri
nerler tararafından muaya · 
neleri yapılmııtır 

genel ev sahibi Mustafa kı· iılahı 
5 ~ Bu yıl zarfında vili. · 

yetın muhtelif pazar ve pa· 

nayirlerinde satıf muamelesi 
gören 4641 bat beygir, 141 

zı 35 yaılarındaki Süatla Depodaki muılıh aygırla 

lerle oradaki kadınlardan rın a dedi arttırılmıt, aıf at 
Tahir kızı 30 yaılarmdaki mevsiminde mevcut aygırlar 
Bahriye, Mustafa kızı 25 1 muhtelif atım duraklarına 

yaılarındaki Şerife "e hl~met ıevk edilmit ve 709 baı k ıs 

çi Celal cğlu İrfan M. Kemal- rağa sıfat yapılmııtır Gayet 
patalı Haıan oğlu föfer Nu· faydalı ve ekonomik o 'an 
riyi döğdükleri tikayet olun ıuni tohumlamaya germi ve 
duiundan yaka lanmııludır . 

bftt katır , 5 )36 bat etek, 87 
baı deve, 31 , l O 1 bat 11jır , 

4294 baı manda kamtlen 
veteriner muayenes ine 
tutulmutlur . 

ti.bJ 

Kız kaçırma va~ lan 
! Üç Suçlunun idamı İstendi. 

Konakpınarm P•litcik kö· 
yünden A li kızı Elif Muı · 

lafa ta;afmda n, lvrinclinin 
fı;lim mahall esinden Adem 
oğlu Ahmet kızı 15 yatın 
dakı Rukiye de Salih oğlu 

İbrahim t8rafından kaçml
mııtır . 

Suçlular yakalanmıtlaş, 

adliyey e vertlmiılerdır . 

( v~en 50 lira çalmış 
Kasaplar mahalleıinden 

Ethem oğlu Hiiııeylnin bu 
mahalleden Me hmet Emin 
oğlu semerci İımailln evi 
ne girdiği ve•SO lira ka· 

1 F e c i M hakemeye 
O ü Başland1. . . 

an~u ma~a ~ir ~öyde bel kayışile ~oğulan A~me~in 
~stilleri ya~alandı 

Ağustos R yı içinde ban · 
t.lırmanm Çakıllı köyünde 
Halıl oğlu Ahmet adında 

biri kayıtla boğu l nıut halde 
bulunmuttu. 1 

(Bu madde ölüm cezıumı 
emretmektedir ) 

Dün suçluların duruıma 

larına batlanmıt ve · ıor· 
guları yapı l mıtlır. 

Mahkeme tahitlerin dın 

lenmeıi için 2 12 937 per
tembe günü saat 10 na bı· 

1 ngilterenin Yakın Şarktaki Faaliyetleri: 

Ankara, londra Yakınlaşması 
Muazzam Bir Poletika Hare-

ketini i fade Eder. 
------- - - -

Republi~ue gazetesi Tüı kiye - İngiltere yakmlasmasmı 
dair neırettiüi bir ma~aleda "Türkiye büyük askeri 

kıymeti ~aiz olan bir devlettir,, Diyor. 
İnailterenin bugün Türkl eden tahakkümlerinin ye 

yeyi elde etmeğe btlha11a boyundurukları altında tut-
çalıthğı görülmektedir ve 
bu noktanın tebarüz ettiri l 
meıl gerektir. Bız bundan 
evvel bu sütunlarda Türkiye 
politikasının geçirdiği iıtıha · 

leye karilerlmizin dikkat 
nazarıoı celbetmiı bulunu
yoruz. Tiırklye Sovyetler 
ile ittifaktan gittikçe uzak · 
!atmaktadır. Kama lın Türki 
yeıi mükemmel bir manevi 
anlayıf kabillyeUni ve bü· 
yük bir askeri kıymeti haiz 
olan bir dt vlettlr. Ankara 
om, Londraya yakınlaımak 

için Moskovayı terketmesi 
vakaaı beynelmilel politi· 
kada muazzam bir hareketi 
ifade eder. 

Britanya imparatorluğu

nun yakan tarktakı mevki· 
lerınin terkedecejlni zanne 
denler varsa, bunlar-zanne· 
deraem · aldanmak tadarlar.,, 

"Republ ı que,, Pariı, 

15 10 1937) yukarıdaki ıer 
levha altında yazdığı bır 

batmakale.de lngllterenin ya
kın tarktaki faaliyetinden ve 
memleketimıztn yakın ıark 

ta hah bulunduiu fevkala · 
de kıymet 'e ehemmiyet· 
ten bahıederken diyor ki: 

.. Her halde ıh ti yar Büyük 
8rltanya imparatorluğu Mus· 
ıollnlnin genç lmperiyaliz
mlntn tehdidi altında bulun
duğu zanmndadır ve lazım 
gelen ihtiyati tedbirlere bat 
vurmaktadır . lngillz.lerin Nil 
vadilerındekt vazyeU lİÇ te 
zanned ılciil tekilde olmadı
ğınd~ n BOyük Britanya iR'I" 
paratorluiunun bu tedblr'e
ri ittihaz etmek mecburiye
tinde olduğu att~ ardır . Ev-

1 veli. Nıl vadilerindeki İnıt · 
ltzler sayı bakımından çok 
azdırlar; İtal yanların saym 

na ntsbeten hatta üçte bir 
derecesinde değildırler . Sani-
yen. uzun zaman devam 

mut oldukları millet in, tabii 
bir ıey olan lnflalln ın yükü· 
ne tahammül mecburiyetin
dedirler ve buralarda haiz 
bulundukları menafı ehem
miyetslzdır En nihayet. 
Franıızlıuın elinde bolunan 
yerlerde bir esas teıkıl eden 
ve İtalyanlarca da takbtt 
edılmekte olan kültürel nu-
fuz meseleıini ihmal etmıı · 

lerdir . Bu mevkii muhafaza 
etmek göçtür ve daima mO· 
rakebe[altında bulundurul · 
ması lazımdır 

lngiltere, ıankıiyonlc r aıe · 
ıeleılnde ltalyaoın göıterdili 
tiddetten mütehayyir olmuı· 
tur. İnıilterenin bu ıahad• 
uğraımakta olduğu ıörülil-
yor . lnglliz izzetinehi, öte · 
denberi az çok fıtihfaf etti· 
il kltlnlerln ö ünde rlc•l 
etmek mecburiyetinde kel· 
mıt olmaktan dolayı kendtııf 
rencide edilmtı hi11etmekte 
dır Ve aaburane bfr ıuretl' 
ahzi ıir tertibatında bu1ull" 

malı tadır. 

lngllterenln yakm tarkt• b•· 
tarmafa çahıtıfı it muazı:•111 

bff bir ittir. Fıltattnde 
Yahudi devleti kurmafa ııa•· 
tuf olan lngillz projesi sahil 
de bir Arap hl'k6metnd•" o· 
daha emın olacak bir ü• "., 
cude getirmekten batka b• 
gayeyi tatıhdaf etmernrkte , .. 
dır. Malöm ya, lnıtltere e· 
htllere ve Hmanlara çok 111 

pı
r aklı olan bir devlettir· 
ğer tarftftan Rüyük Brıtarı1' 
Bağdatta dıktatör oyunu o~; 
nıyan ve pdrol menale~~er 
olan Irakta kendlatne 111•11 

1 
çıkaran nuyonaliıt geae'~,. 
den, ıözde teıadüf eseri 0 

, 
o · 

rak kurulmut bulunuf 
lr•"' Bir daha uzakta, yani. dı.ılc· 

da d1t Rusların mucip ol fo· 
)arı ketmekeı aayeıiode ti 
aılterenin eıkl nüfuz .,e ,~· 

, ıfrlnl yeniden iktisap rtdl 
te olduğu iÖtülmektedlt· 

ispanya işinde Ahnma 
sı Geciken Tedbirler .. 

Ciddi lahlikalerin baş gDstermıktı oldulunu _ıöran lnııtt~: 
ispanyada çarpışan milletlere müracaat ederek bir hal f 

bulmaRa gayret ediyor 1 1 ~ıı 
Avusturya matbuatı günün yet Avrupa ıulhüne t•~de" 

beynelmilel meıeleleri ara ettiğini, binaenaleyh el ol•" 
ımda İıpanyadaki dahili har· hayati ehemmiyeti halt ~' 
be müdahale komitesi tali 
komi yonun Londrada 
yapılan top lantıaını ehemmi· 

ıer 
Londradakl müzakere ttrl ' 

6• " kkında her tarafta lt ,,,~ 
o•" e len merak ve heyec• d -t 

yerinde olduğunu k•Y ,~' 
oıe ' ltaret ettikten sonra ot•'' 

yi ıöylece tehir ve dl 

Bir i~tiyarı yaraladılar 
Korucu nabtyeıtnin Ayak 

İı k6y6nden lımall oğlu 50 
yaılarındaki Yakup değir 
mene giderken önüne bu 
köyden Hiheyin oflu Ali 
ve kardetl Haıan çıkmıttır . 

~ar parasını çaldığı iddia 
olunduğundan yakalanmıf , 
tahkata batlanmııtır . 

Ceva~ir barda~la yaralandı 

Tahkıkat neticesinde bu 
köyden Ali oğlu Bayram, 
Cafer oğlu Hüseyin, Ahmet 
oflu Hüseyin, Ahmet oğ lu 

Mümin a dında üç kitinin 
Ahmedı loz meseleılnden 

dolayı bir kulübede bel 
kayııı i ı e boğup ö ldürdük 
leri anlatı l mııtır . 

P~~j~m~:~urları için tolga 1 

yetle mevzuu bahsetmekte 
ve yazın tatil edllmi§ olan 
it 1erf bu toplantıda müıaıt 
bir neticeye ulaıtırmak mü 
mkün olup o l madığmm ya 
kında anlatılacağını, kaybe· 
dilecek vakit olmadığını, 
ıtmdiye kadar yapılan bir 

etmektedır ,,ıJr 
ti ~-

A ııthony Edenin ·~ fa' 
im vaziyetin ciddiyet di' "' 
kında deliller verrne1kte,oplı' · ı e 11 aynı zamanda ümı 1,lı1 

lkt kardet , Yakubu, araba 
dan çıkardıkları ıöien ile 
batından ve vücudunun 
muhtelif yerlerinden atar 

1Wette f aralamıılardır . 

Dlnçller ma halleslnden 
Faiz oğlu Rahmi Göksalın 
Zarbalt oteli kahvesinde 
çalıtan Susıfırlıklı Hüıeyfn 
otlu lbrahlm Cevahiri ba 
tından bıırdakla hafif ıurette 
1aralamııtır. 

Sorgu hakimlii•; suçluları 

Türk ceza kanununun 45 ncl 
maddesinin 4 ncfi bendine 
tevfikan 
etmlttir 

mahkemeye ıevk 

Şehrimiz emniyet direk· 
törlüğü poliı memurları için 
emniyet umum müdürlü 
ğünce kırk tolga { mlif er ) 
gönderli rniıttr . 

Bu bathkln rı polis me 
murları vazife eınuında 

ılyecelderdlr 

çok tRliklerden ıonra timdi 
artık tekrar bir tallktrı dütü
nülemiyeceğin l, çünkü ger · 
ginliğfn pek faz la olduğunu, 
bu ııebeple arllk bir hal tar 
:ıı bulmak lüz.umunun kati ve 
komitenin vazıfeıinln pek 
m6hlm oldufunu, itin ntha-

nin birbirine ne k•t~d{f· 
olrluğunu ııösterrn" tle f 1 

Vaktiyle hilıoünlYe ISJf, 
pıldıiı muhakkak ol•:tr-" 
Hz teklifinin netıeeıi ,,,J' 

d 1urf1' ~ı 
vı ümitsizlik 0 dile" 
buna rajmen btııe r-1) 

(SONU YARI 



3 IKINCl TEŞRiN ~J7 TÜRK.DiLi SAYFA: 3 

Büyük Şefin Milli Davamız Üzerindeki Direktifleri: 
(Bat tarafı birinci sayfada) 
lar geçen yıl içinde Sivas, 
Malatya lltiaakile birbirine 
bağlan'Dıfhr. Zonguldaja 
varmıı olftn hat dahi bu 
zengin kömür havzasını iç 
vatana baAlamıt bulunuyor. 
Sivaatan ıonra Sarka doğ
ru uzayıp gitmekte olan hat 
da ilk menzili Dtvrlke 
•armııtır . Bu kol önümüz· 
deki yıl [,zuruma ulaımıı 
bulunacak tar. Diyarbeklr 
den Şarka uzanacak hattın
da inıasına baı'anmııhr. 
Şark demiryollarının ıahn 
alınmıt olduiunu bilinlnfz 
Cenupta Nuıaybtne giden 
hattan mağde yurt içinde 
bütün demiryollarının idare 
ve tıletllmeleri Cumhuriyet 
Hükümetlnin elindedir Uemlr 
yollar lnıaatımızın lnkltafı 

için tranıit yolunun inkita 
fına ve motörtze edtlmeıine 
hizmet etm ışttr . 

İıtanbuldan itibaren bat 
lıyan Avrupa tranılt yo 
lunun asf ah olarak inıasına 
devam olunmaktadır. Bu tarz 
inıaatın bir plan dahtlındt" 
rnemleketin diğer 1ahaların1t 
da teıımli bekledlilmlz mıl 
lığ baıanlardandır. 
Şou ve köprüler inıaah 

lnkitaf etmektedir. Demir 
Yolları inıa ılyuetlmizln 
tatbiki yı ları içinde 78 
köprü geçlıe açılmııtır. 
23 köprü Cle inıa halınde 
dır Bu köprüler herbiri bat 
lı batmll birer fon ve ıan 
llt eıerl olarak \'eot neıil 
fere Cumhuriyetin armağanı 
a~htdelerl 0

1acakhr. Demir
Jol hattımızı iç sahala 
ra b11ğfayacak ve bu hatları 
biran evvel mAl i ğ ekono 
rnik kalkınmıya azamlğ hız 
ttletlni temin edrcek olan 
karayolu inıaatı önümüzde 
kı devreleı de tekıif ve bir 
Plin dahtlınde tevıi edilmek 
li.ıımdır Her bölıenin lhti 
hcma göre istasyonlarda ta 
ltlamlayıcı tesrııat da yapıl · 
ltlak ve muhtelif malların 

l&ıımgelen ıevklnl temin ede· ı 
Cek teknik ıartları haiz 
""ion mevcudunu arttarmak 
laruridir Bunda da büyük 

himmetlerin es rgenmemesı· 
tıl dilerim. Su ve imar i ıle
tlne dtkkatla devam edil 

rektedir . Poıta . telgraf te· 
efon ltlerimfzde esaılı bir 

1tıkitaf vardır Bununla bera 
be, tehirler araııındakı telefon 
l'rıuhaberelerı itin bir an ev 
~el tamamlanmasına ça ' ıtıl · 
~llladır. 

Ankarada yeni b r rad 
Yo lıtaayonu ln1a11na baılan · 
~ 1 1 olduğunu memnuniyetle 
'Ydedıyorum 

I S i v i 1 ha va yo l 
"rı idareıi devlet teıkilatı 
btaıında modern bir idare 
alinde yer alriııttır . Bütün 

!'krıık tartları ve emniyet 
c'S>lan içinde ç1ılıımakta 
~lan bu idarenin büyük ıeh'r 
''irnızın hepıl arasında en 

~0dern müraaale yolu hali 

1 bir an evvel ifaya baı· 
ı'lllaıı ve auıuluıal hat
~tda .kendi va11talarile lrtl 
't t . 1 k. ~ e11s ev emeıl im anı az 
'lll d . d lı "" a temlnlnı bekle l · 
"'1ı ön eni i iti erdir. 
~rkadaı1ar!. 

ı iitün devlet cihaz . 
ı;t•tıın canlılığı , gürbüzlüiü 

~l~ltleıi bakı mmdan l: ü yük 
te k"t1e üzerinde durulmuı 
~'ekli olan maliğ hayatı· 
·~, t 

~il emaa ediyorum. Cum-
td '1Yet bütcelcri taayyun 

~tı 
"' ve c.1alma kuv~etlen· '•I . lerel<~n mOıterek hu · 

ıuıiyetleri yalnız denkli o\
uıları değil, aynı:ıamanda 

koruyucu, korucu ve verici it 
leıe her defasındıt daha faz 
la pay ayarmakta olmaları · 
dır Bu poletıkamızın milliğ 
faaliyet (lzerinde derhal ya
ratmıya hatladığı tesir iledir 
ki büdce tahmjn rakkam
larımız yalnız tahakkuk et· 
mekle kalmıyor daima fazla 
ile de kapanmıya batlamıı 
lir. t 936 St'neıl bütct"ıi 
tahminine ve 1935 yılt vari 
dat tahakkuklarına göre 22 
milyon fazla ile kapanmıı 
hr. 1937 Büdceslnln de bu 
güne kadar gösterdiği ıeyir 
ayni ümidi fazluile verecek 
mahiyettedir. Hu netice mem. 
leket ekonomlılnin inkiıa- 1 

fını, halkan refaha ulaımakla 
olduğunu ifade ettiği gibi ay 

na edilmesi icap eden CIH 

bu kurumların malli mono · 
pot tlcariğ teıekkül ve milliğ 
valorigaayon kurumunun 
kara"terlerlnio dikkatle 
teliftdlr. Harice tütün saht 
ları ve ihracat mevzuu 
daha yakından metgul ol 
mağa değer mahiyettedir . 

Gümrüklere gelince bun· 
da teılıatla çalııma uıulleri· 

ne ve kllnunlğ mevzular 
bakımından gerekli iılah ted
birlerine hız verilmek icap 
etmektedir. 

lnhltar mamulatının Hat
ları üzerinde yapılan ten· 
zlli.t ııatıılar1 arttırmııttr . 

Bu uıulun daima dikt. atte 
bulundurulmall faydalı olur 

Arkadaılar! 

Büyük davamız en me 
deolğ ve t>n müreffeh 
millet olarıık varhğımızı yük nızamanda halk için çalıt"n 

bir hükumet halkın menfa ! ıe l tmekte ve yalnız kurum . 
atine olarak aldığı tedbirler• ; larında defli düıüncelerlnde 
deki iaabeti de teyit etmek tem elit bir ınkilip ya pmıt 
tedir. Samimiğ bir bütceye olan Türk mtlletinln dinamik 
ve haklkij bir tediye muva- edealidlr. Bu ideali en kııa 
zeneılne dayamm paramızın bir zamanda baıermak fçln 
fltlı fıtlkıarı vaziyetini kesin fıkır •e hueketl beraber yli-
ıurette muhafaza ed •ceğiz . rü imek mecburiyetindeyiz 

Her nevi maliğ taahhüt Bu teıebbü.te lisan en çok 
lerfmizl günü gününe kuvvetli bir plinla ve en 
yerine getirmek ıure rasyonel tarzda çalıımakla 
tile devlet ltibarımn ve ma mümkün olabtllr Bu ıebep-
ltyet ıermaye ve esham mu· le okuyup yazma bılmiyen 
hafaza ve takviye huıuıun - tek vatandaı bırakma -
tla bütün tedbirleri almak mak memleketin büyiık 
ve mevzuda dikkatli bulun kalkınma aavaıına ve yeni 
mak uındemizdlr Devlet varı ı çatın illediil teknık eleman 
dahnın ink ııafını yeni vergllu lar1 yettıtlrmek memleket 
ihdaaından ziyade devamlı davalarının ıdeolojlı lni anlı 
bir proğram l a mevcut ver yacak, anlatacak aeıll . 

ıilerln tarh ve cibayct uıul den neıil e yaıatacak fert 
ferinin ıılihında aramak la- ve kurumlıuı yaratmak itte 
zımdır. Son iki sene zarfında bu önemli umdeleri en kııa 
hayvanlar, tuz, teker, Çimen zamanda temin etmek kili· 
to, petrol ve benzin e1ektrik Uir vekaletinin üzerine a\ dığı 
iptidali maddeler rHlm ve büyük ve ağır mecburiyet 
vergilerinde y11pılan ve her ferdir . 
biri yüzde 30 50 nisbet ı n İıaret ettiğim umde 
de bir verıi fndirilmeıtni lerln Türk gençllği .oin dtma 
ifade eden tahftflertn iatıh ğında ve Türk mlllet ı nin fU· 
nlıne teıvı kt bakımdan ~a ıirunda dalma canla bir ha 
tandaılara memlekette müs· ide tutmak ünverlıtelerlmtz 
bet ve hayırlı nı-tice- ve yüksek okullar:mıza dü 
ler verdiğin i görmekteyiz. ıen baılıca vazifedir, Bunun 
Hayvan vergisi, buhran için memleketı ıımdtlik üç 
ve muvazene vergileri 
Üterinde tetkikler yapılarak 
bütce muvazenesi esaımı 
bozmayacak ıurette tedricen 
tahfıf çıırelerl düıünOlmelı . 
dir. Bundan batkıt memle· 
ketimlzde yetlımiyen iptldaiğ 
maddeleri ve 11tıhaal mail 
yeti üzerinde tesir yaparak 
dıı memleketler mllmulitı 

ile rekabeti güçleıtırt'n her 
nevi vergi ve resimleri kal 
dırmak lazımdır. Gerek bu 
mevzular iizerinrle çahıırken 
gerek her hangi bir maliğ 
karar alırken ilk gözönüne 
ıetırece ğlm ı z fey mı lığ fa . 
ali yet \le mili iğ istihaa 1, ya 
ni verginin bizzat ana me· 
nbaı üzerinde ye pace ğı te· 
sirleri olmahdır. Maliye 
memurları da lçlı 1eri mem · 
urları gibi halkla daime te 
muı ol~ n teıkili. tlır Bun· 
ların da halk ile tema11arın 
da halk için çalııan bir halk 
hükümetlnln tabiiğ vasfı olan 
azamlf dikkat ve ihtimRm 
göıtermek ve azami emni 
yeti. inan vermek ılarlarının 
lnktıafına bilhaua itina et· 
mel~ri lazımdır . 

Cumhuriyet rejiminde nef
ıı hazine demek kanunun 
hazine lehine tubit ettiği 
hakla kanuni mükellefi kar 
tılaıtırdıiı vaııfevi gayet 
denk bir halde elde demek 
bir an hatırdtrn uzak tutma 
mak önemli prenıibimlzdlr 

lnhtıarlar mevzuunda iti· 

büyük kültür bölges i halin -
de mütalea ederek Carp 
bölgesi fçln İstanbul ünver
siteslnde baılanmıt olnn is· 
lihat proğramını daha radt · 
kal bır tarzda tatbik ede. 
rek Cumhuriyete cidden mo· 
dren bir ünvertıte kazandır 

mak lazımdır 

Doğu bölgeaı için Van gölü 
sahillt'rfnin en güzel bir ye 
rinde her ıubedcn ı l k o.kul 
ları ile ve nıhayet Ünver 
aıtesil e modern bir kültür 
ıehri yaratmak yo1unda 
ıimdıden faaliyete geçilme 
lidir. Bu hayıriı teıebbü 

ıGn Doğu viliyetlerimlze 
ıenitliğlne bahtedeceği feyiz 
Cumhuriyet hük4meU içine 
ne mutlu bir eser olarak 
tavılye ettiğim bu yeni te 
ıebbüslerln eğitmen ve öğ 
relml n ihtiyacını ziyadeleı 

tireceği ıüpheıizrllr. Fakat 
bu cihet hiç bir vakit ite 
baılama cesaretini kırma· 

malıdır Vekaletin geçen yıl 

içinde bu yönden yaphfı 

tecr6beler çok Qmlt •erici 
mahiyettedir. 

Türk tarih ve d il kurum 
larınm T6rk milltğ varlı . 
il ı n ı aydınlatan çok 
kıymetli ve 6nemli birer 
ilim kurumu mabiyet al 
dığını görmek hepimizi 
ıevindiricl bir hidlıedlr. ifa
rıh kurumu yaptıfı konıre, 

kurdutu eerıı yurt içindeki 

hafriyatlarile ortaya çıl<ard ıjı 

eıerlerle timdid" n bütün 
ilim dünya11na kültürel ,, .. 
zlfeılnl ifaya baılamıı bulu 
nuyor t ı k resim ıalerimizl de 
bu yıl açmıı bulunuyoruz 

/ 

1 

Geçen yıl Ankarada kurulan 
devlet konservatuvarının mü. 

1 z lkte, sahnede kendiıinden 
1 beklediğimiz teknık eleman-

ları ıOratle verebilecek hale 
ıelirilmesi için daha fazla 
ıayret ye fedakarl ık yerinde 
olur 

Her ceıit spo· f aalı yetle· 

rinln T&rk gençliAinin mill ı ğ 
terbiyeılnln ana unıurların. 

dan ıaymak li21mdır Bu it· 

te hükümetın , ıtmdlye kadar 
olduğundan daha çok ctddlğ 
ve dikkatli davranmuı Türk 
gençlığinl ıpor bakımınd~n 

milllg heyecan içinde tına 
ile yellttirilmeel önemlt tutul
malıdır 

~evgili arkadaılar! 

Ordu, Türk orduıu, itte 
bütün milletin glSğıOnü 

ı iftihar, gurur duy 
ıu l artle kabartan ıanlı ad, 
onu buyıl içinde kı1a fuıia · 
larla iki defa büyük kütle
ler halınde yakından gör 
dom Trakya ve Eğe büyük 
manevralarında diılplin en· 
erj ıinl subayların vukuflu 
aayretıni büyük komutan ve 
ıenerallerimızin yükıek ıevk 

ve idare kabiliyetlerini gör 
düm. Derin ıftıbar duydum. 
Takdir ettin 

Ordumuz Türk birliğinin, 
Türk kudret ve kabi liyetinin. 
Türk vatanıeverlığlnio çelik 
leımit bir ifadeıfdar. 
Q,dumuz Tüık toprak · 
!arının ve Türkiye ide 
alinin tahakkuk ettirmek 
ıçin ıarfetmekte oldutumuz 

ı iıtemlt çalıtmalarm yenile 
meli imkinıız teminatıdır 

Teılıhat ve teçhizat proğra 
mımızın tatbikatı muvaffa. 
kıyetle ilerliyor Bunları 

memleketimizde yapmak 
emelimiz tahakkuk yolun 
dadır Harp aanayii teılıatı 

mızı daha ziyade inktıaf ve 
tevs ğ ıçin alınan tedbirler t: 
devam edilmeli ve endOıtrı 

leıme mesaimizde ordu ihti 
yacı gözönünde tutul 
maktadır Bu yıl içinde 
denizaltı gemilerınl mem 
leketimlzde yapmağa batla 
dık Hava kuvvetlerimiz 
için lazım olan üç yılıık 

proğra m büyük milleUmtzln 
yskın aamimiğ alakuıle 

ı t mdiden baıarılmı§ sayıla · 
bilir Hundan ıonra bütün 
ta yyarelertmlzln motörlerinın 
memleketimizde yapılması 

ve harp hava sanayi-
mizin de bu eıa · 
sa ıöre inktıaf ettirilmesi 
iktiza eder Hava kuvvetle 
rinin aldığı ehemmiyeti göz 
öniinde tuturak bu mesaiyi 
planlathrmak ve bu mev 
zuu layık olduğu ehemmi · 
yetle milleUn nazarında 

canlı tutmak llzımdır. Büyük 
millet dlılplln okulu olan 

ordunun ekonomik . kültürel, 
ıosyal ıavaılarımızda bize 
aymzamanda en lüzumlu ele· 
manları da yetlıttren büyOk 
bir ekul haline getirilmesine 
ayrıca itina ve htmmet edi· 
leceğloe ıOphe yoktur . 

Bfiyük Kamutay!. 
Dıı ılvftletimlz ıeçen yıl 

içinde de ıulh ve araıuluıal 

emek birlıtı yolunda lnklıaf 

etmiı ve yürüdüfümüz yö · 
nün deilımez olduğunu 

bir daha bellrtmittir. Mı l • 
letler ce miyetinin ıeçirmek 
te olduğu çetm 1111f · 
halarda Cumhurıyet Hükü· 
meli bu ar11uluıa\ kuruma 
o lan bağlıfını her aahada 
göıtermek ıureti l e ıulh ide 
altne en uygun yoltıan ayrıl · 
mamııhr. 

Büyük bir millia davbnıız 
olan Hatay itinin geçtrdi
ii ufhalar malumumuzdur. 
Mılletler cemiyeti yüluek 
idareıl altında cereyan et 
mit olan müzakereler Hn
tay halkının layik olduğu 
meıut ve müıtakil idare) e 
kavuımuı yolunda amaçla 
dıeımız gayeyi temin edecek 
vesikaların kabul ve imzuly· 
le neUcelenmlıtir. Yeni Ha 
tay rejiminin meriyete gır · 

mesine k11a bir zaman kal 
da. Bu rejtm kendılerine en 
dollane bir zihniyetle emek 
birlijı yapmıı olduğumuz 

Fran11zların iyi niyetle ve 
amaçlanan gayeyi temin 
edebilecek tekilde tlltbika 
baılıyacaklarana füphe edıl 
memeleridır. Yarıokl Türk
Franıız münuebetlertn ın 

dilediğimiz yolda inkt 

ıafına Hatay itinin iyi 

1 bir yönde yürümeıi eı 

1 lı bir &içil ve imll a tacak 
lır kanaatindeyiz. 

Balkan siyasetimiz en 
mesut bir if birllfi yarat 
mllkta de-va m ederek ken · 

dbine çiılim ıı olan ıulh yo· 
lunda her gün daha verimli 
neticelerlle ilerlemektedir. 
Cumhuriyet hükumetinin Şar
kta takip ed~gelmekte bu 
lunduğu doıtluk ve yakınlık 
aıyaaetl yeni bir kuvvetle 
bir adım altı . Saadabatta 
dostlarımız Afganlıtan , 

Irak ve fran ile imza 
etmlı olduğumuz dört mu 
ahede büyük bir memnun! 
yet le kayda değe r sulh eıu· 

!arından blridır. Bu misakın 
etrafında toplanlln devletle
rin aynı gayeyi takip eden 
ve sulh içinde inkltafı ıa· 

mimıyetle 11tiyen hükQmet · 
ler arasında jf birlJğının 

atide de bft'yırlı neticeler 
vereceğmden emin bulun 
maktRyiz 

Cumhuriyet Hükümetin ı n 

komıularıle ve dığer bQyük 
küçük dev letlerle olan mü· 

nuebetlerinde ahenkli biı 

istikrar ve lnkiıafı göze ça 
rpmAktadar Sulh yolunda 
nereden hır hıtap geldise 
Tarkiye onu tehalükle 
karıı ladı ve yardım larım 

eılreemedl 

İıpanya hldiıeleri dola· 
yııile Akdeniz ve Ka 
radenlzde alınması ıe · 

reken tedbirlere Cumhuriyet 
Hükumeti en genit bir zih· 
niyetle ı ıtlrak etti Dünya 
ı\ın her tarafında olduju ııbi 
bizi alakalandıran ıahalar 

da ve bu arada Akdeniz.de 
ıilkun ve istikrarın ko,.unma 
ıı bizim yakındıın ve alaka 
ile takip ettiğimiz btr mev 
zudur. Şurasını da memnu 
niyetle kaydedebtlirlm ki 
ıarki Akdeniz ve Kara 
deniz ıularlle Balkan 
larda ve yakın ıarkta ıe· 
çen ıene tıaret e~tlfim iyi 
münasebt!t ler ayni ' e devam 
etmlıttr Geçen HnedeD· 

b e r i d o • t Y e 

mfittef ık devletlerin m6hlm 
rlcallle bizim dev let adam . 
larımız ara11nda karıılıkh 

ziyaretler vukua aelmif ve 
bu, dostluklarımızın tezahü-

rüne •eıile olmuıtur. Hükd· 
met bu son sene zarfında 

devletlerJe olan ticaret mü· 
nasebetlerin i memleketin eko

nomik bünyesine uyacak mu 
kavele ve aolaımalar yapa · 

rak tanzim etti. Bunlar ara
ımda Fıran11z, lnglltere, 

Almanya •e Sovye-t Rusya 
ile aktedilen mühim ticaret 

anlaımalarım bihass8 kaydet

mek isterim . H6k6met ln dıt 

teıkilitını ekonomik kalkın

ma ıavaıımızla allkah dat

releri için bilgi ve lıtihba· 

rat ufkunu genltleten yar

dımcı b irer daire o larak ça 

lıımalarını tanzim etmek 
ll7tmdır . 

Dıı ı i y1111etlmiz ayrıcı vaı· 

fıoı k11aca anlatmıı ol-

mak için diyeblllrlm ki tut 

tuğumuz ılyaıl yol ve he 

deften ayrılmıyoruz . Son se · 
nelerde auıulusal mOnaıebet-

lerde değ l tlklikler olmaıına 

raimen bız bu karıııklıfın 

ortuında ııulhseverlikle duy

gulu olarak karıılıklı doıtluk 

larımıza riayet ediyoruz. On 
ların mahiyet ve dairelerlnl 

genlıletmeye müıalt zihni 
yetle auıuluaal vaziyet ve 

vazif elerimlzl gözönünde tuta 

rak çalıııyoruz. bu yolda iti 

na ile çalıımıya devam 
etmek hük6mete tuvlye 
edeceflm en defru karar 

olduiu kanaatindeyim 

Aziz millet vekilleri 
Dünyaca malöm olmuıtur 

ki bizim devlet fdareılndekl 

ana projemiz Cumhuriyet 

Halk Part l ıl proframıdır. 

Bunun tapıadığı prenılplerl 

idare ve ılyaıette bize 

aydmlatıcı ana hatlardır . fa· 

kat bu prenılplerl 16kten 

lndlAI ıanılan kitapların 

doiumlarile aala yer tutma 

mahdır . Bız ilhamlarımız•· 

gökten ve galplten deitl, 

doğrudan doğruya hayattan

almıt bulunuyoruz 

Bizim yolumuzu çizen içinde 

y11ıadığımız yurt bafrından 

çıktıfımız TOrk milleti Ye 

birde milletler tarihinin bin 

bir fac ia ve lıtlrap kaydeden 

yaprak l arından çıkardıf ımız 

netlcelerdlr Rlimlzdekl prof 

ramın ruhu bizi • yalnıE bir 

kuım vatandaıla allkah 

kalmaktan meneder. Biz 
bütün Türk mll 1etlnln 
hadimiyiz 

Geçen }' ıl içinde Parti tle 

hükfımet tetkilltını blrleıtır -

melde vatandaılar ara11nda 

ayrılık tanımadıfımızı fiilen 

ıöıtermif olduk. Bu hldile
nln ' bizim d•vlet ldareılnde , 
kabul ettillmiz " Kuv•et 
bird ir. Ve o mtlletlndlr . .. 
Haktkatına uyıun oldutu 

meydandadır Kuvvetin yegl· 
ne kaynalı olan Türk mil· 
lettnln ıGzlde vekillerini bCl· 
y6k bahtiyarlıkla efilerek 
Hl&mlanm 



SAYFA: 6 

HALK SİN[ ASIHOA 
Bu Akşamdan itibaren Senenin En 

büyük Filimi 

1 ş \ 7C,. "AUT 
Baş rollerde Piyer Riıar Vilyam ve Mataliy Poley 

olmak üzere yirmi tanınmıı artistin çevirdikleri .. 
MUAZZAM FiLiM 

Parls opereti balet lıeyellnln de iştirak elliği bu 
filimi yüzlerce genç kız111 şulı dansforı düslemc kt 
t.d/r. Aşkı için talıtww yalnncı süsrimi ue ilıllşamı

mn terkeden, orduya a~ker olmağa giren ye11ç 
perensln romanı. Nihayete kadar heyecan. 

flynca 
NATAŞA 

f EH YDU HAVADiSLER 

Vilaye Daimi 
Encü enind n: 

1 - ldarei husuıiye akaratmdan hüldimet caddesinde 
sıhhiye dairesi ittlsalindeki kahvehane bedeli peıln olar8 k 
temltken sahlmak üzere 25 1 O 937 taribi!lden itıbaren 15 
gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Muhammen sataı bedeli 1000 lira, muvakkat te 
minah 75 liradır. 

3 - İhale 18 11-937 tarihine rastlayan perıembe günü 
saat 15 de vilayet makamında miiteıekkil encümen daimi 
huzurunda: yapılacnktır. 

4 - istekliler yukarda yazılı gün ve ıaatte muvakkat 
teminatlarını malıandıfma yatırdıklarına dair makbuz 
veya banka mektuplarile birlikte encümene müracaatları 
ılan olunur 4 1 485 

• 

Balya Tap 

Köyü 
Semiz 

" 

M mu luğundan: 
Mevkii 

Alan 

Düz bağ 

Cinsi 
Tarla 

" 

Hududu 
Şarken yol ıimalen 

Mehmet oğlu Yusuf ve 
Alı oğlu Mehmet tıır· 

lalan ve kısmen yol 
garben Mehmet oğlu 

Hascın ve Eyup karısı 

Ü mi han tarlaaı cenu 
ben fındalık ve boz 
hali. 
Şarkan Musa oğlu Ah· 

met ve Bayram oğlu 
lımall tarlaları ıtmalen 
Muıa oğlu 

0

Mehmet 
karısı Hayriye tarlası 

ve molla Ahmet oğlu 

Ali tarlası garben Meh
met oğlu Ahmet karııı 
Ümihan tarlası cenu · 
ben yol. 

Bütün evsafı yukarıda gösterilen b1J iki parçs tarla 
Tapu kaydma mültenit olmadığı halde Semiz köyünden 
hacı ldriı oğlu Mehmedin ecdadından ge mek tmrellle 
mali ıken bunun 310 tarıhlnde vefatıle veraseti evliıtları 

Yusuf ve Alı ve Medıneye miinhuır kaldığı vebu verese · 
ler babalarının ölümü tarihinde ri78larile ve k~ndi arala 
rında yapmış oldukları hususi taksimde bahse mevzu bu 
tarlalar mezbure Medine hiueslne isabet etliğı ve taksim 
tarıhi olan 310 dan bu güne kadar müstakılen ve fasıla 
sız Medınenln tasarruf edegeldığl btldırilmiş ·ve ~enede 
bağlanmau iıtenllmekte olan bu tarlaların yerinde tahkl 
kat ve keılflerl yapılmak Ozere lkinclteşrin 937 ayının 
ı 6 sına rastlıyan salı günü tayin kılınmııtır Bu tarlalarla 
kendllerinı alakadar gören veya tesçilıne lrnq~ı ıtırazı ve 
bir h k iddiasında bulunan kımseler.fn fstinnt cdect>klerl 
ve&aikı tasarrufiyelerile birlıkte tahkikat gününde bu tar 
laların bulunduğu yerlerde hazır bulunmalArı ,·eya hu 
günler ıçlnde Balya Tapu memurluğuna müracaat eyle
meleri lüzumu ilan olunur. 

/Jel: er darlı ta , : 
Manyas gölünden l Teplnevvel 937 tarihinden itibaren 

balık avlanmasına başlanacaktır Brdığı almak istiyenle -
rin Sığırcı fstasyonundald b11lıkhant.d~ yepılacol< müza-
yedeye ittlraldarı ilan olunur 4 1 479 

' - . - ... 

l'UK~UtLl 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor btrliklerlnln ihtiyacı için 9 ton lturu üzüm 6 ikin 
el teırtn-937 cumartesi günü saat 10,30 da açık eksiltme 
suretile ihale ec:Hlecektir. Muhamm~n. bedt:li 1900 lira, ilk 
teminata t 42 liradır. isteklilerin ıartoamesini görmek üze
re hergün ve eksiltmeye ittirak edeceklerinde vakti mu
ayyentnde teminat makbuzlarlle kor satın alma komisyo· 

nu başkanlığına müracaatları 
467 - 1 4 

Balıkesir Nafia 
Müdü lüğü den: 

1 - Açık artırmaya konan İ§ : Bandırma kazasında 

yaptırılacak liman dairesi lntaatı olup ketlf bedeli 4298 

lira 23 kuruıtur. 
2 Bu ite alt dosya muhteviyatı ıunlardır 

A Eksiltme ıartoamesl 
B Mukavele projeai 
C Bayındırlık itleri genel ıatnamut 
D Fenni ve hususi ıartname 
E Metraj, hullsal keılf, flat vahidi cetvelleri. 
lıtiyenler ,)fbu tıe ait dosyayı Balakeair Nafia müdür· 

lüğünde görebilirler. 
3 - Açık~ eksiltme l 7 İkincitepin 937 tarihine rast

lıyan çarıambat günü lftl\t 15 de Balıkuır Nafia müdür· 
lüğünde kurulu komiıyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 322 lira 37 kuruşluk 
teminatı muvakkatenin maliyeye yatırıldığına dair mak· 
buz veya bu miktarda şayanı kabul banka mektubu ve 
yukardaki iti yapabileceğine dair eksiltmeden en t!On se. 
kiz gün evvel müracaatla Balıİ<eılr Nafia müdürlüğünden 

alınacak vesikanın veya bu iıe girmeğe salahiyet veren 
evrakı müsbite ile birlikte Nafia Vekaletinden alınmıı 
937 yıla müteahhitlik vesikasının ve 937 yılına aid ticaret 

vesikasının ibrazı gereklidir. 
5 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun~ hükümlerine 

göre bu evrakı hamilen iliın edılen gün ve aaatte Balı 

keılr Nılfia müdürlüğünde bulunmaları ilan olunur. 
1 4 486 

3 IKiNCl TEŞRİN ~,j'l 

.;KokVeSö i o Tür ~ 
A a s i t i G e 1 d i .. 1 

• IE Her Cins Soba Ve Ocak/ıkta Ve Maı -
fJzda kullanJ/ır. Kok Ve Sömi Kok Türk 
!Jntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh--~ 
ven Fiatla SatJ/matadır. 

AHMET VE IBRAHIM CUMALI 1 
Çlvictler Ve Demire/le. Çarşısı 

Demlr- ljırdauat- Yopı Mallan it 
Çiftçi Aleileri Alım Satım Evi • ••• l. • • ••• • ••• 

·---------- -------------ı 
!Şükrü Kaylar-Ahmetl • • ı Saraçoğlu : 
~ Çiviciler arastasındaki J 7 numaralı dütdcanımı:ıı t 

ayni sırada 14 . 15 nuınarala dükkana naklettik. 9 
ller tiidü irı~aalııı hiitiirı ıııalz.-·mtılPri hil- t 

~ 

hassa kcn·sl<·, ziraat ah\tları, dt>mir, ~inwrı- t 
to, lurdavat, lu•r cbaua ~u horulan, odıuı t 
,.~maden kümiirii sohalarmın <'P~itltıri ma- t 

• j 

ğazamızda buluııur. f 
Gerek topt 1n ve gerekse para/.:.. enle D 

suretue !atış yapJ/Jr ve bütün inşaat işle- 1 
ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir. t 

Balya Tapu 
Memurluğu 

. -----·----·-~--~ -------·-·· ı···········~············ ··························~ 

Köyü Mevkii 
Semiz Kumluca 

Cinsi 
tarla 

.. Aımalı pınar .. 

.. " 

" Kızıl burun " 

.. Çertlemik " 

Musella .. 

.. Arlık Bağ 

Köyüııtü Hane 

dan: 
Hududu 
Şarkım Gürcü ollu Mehmel~ça· 
vuı fimalen Gürcü Ahmet ve 
Şakir tarlalara garben Topal 
Alı vereseleri cenuben Mustafa 
kızı Hatice tarla11. 
Şarkan yol ve pınar ıimalen 
Gürcü oğlu Mehmet çavuı tar 
lası garben tepe ve boz hali 
cenuben boz hali. 
Şarkan ve ıımalen dere gar 
ben yol ceouben ' Haaan _ oğlu 
Ahmet tarlası. 
Şarkan yol timalen k11mf!n yol 
ve kıamen~. Mahmut oalu Hasan 
tarlaaı garben firketin taı yolu 
cenubeo fındalık ve maıat. 
Şarkan Topsun kızı Ayte ve 
Kurtçupınarı timalen yol gar 
ben ve cenuben Mustafa kızı 

Hatice tarlası 
Şarkan Salih oğlu Mustdfa ve 
Mustafa kızı Hatice tarlaları 

şimalen Mustafa kızı Hat ce 
ve Koc" Veli tarlası garben 
l<oca Velinın bağ yeri cenuben 
Mu11taf a kızı Ha ticenin bağ yeri 
Şarken Ahmet oğlu Muıtafa 
tarlası timalen Hasan oğlu Ah
m~t tarlası ve kısmen yol gar· 
ben yol ceoul>en Hüseyin oglu 
Nuri tarlası. 

Sağı aahıbi aenedln misafır 
odası arka11 Süleyman oğlu 
İdrısln harmanı solu ve önü yol. 

Hütün evıafları yukarıda gösteri 1en bu 8 rarçn gayri 
menkul tapu kaydına mÜ6tenit olmadığı halde ve ecda 
dındon ge'mek suretile Semiz l,öyündt>n kurtçu Hasan oğ · 
lu Hasanın mali ve ayni zamanda so· 50 ııenedenLeri nl· 
zasız olarak taurruf edegeldiğinden bahisle senede bağ
lanması istenilen bu gayri rnenkullerın bulunduğu yerler 
de tahkikat ve keeiflerınln yRpalması için ikinciteşrin 937 
ayının 15 ne rastlıyan pazarte,;i günü tayln1 lu'ınmııtır. 

Bahsa mevzu hu emva1in lıer hangi birile o'ursa olsun 
kendini alakl'ldar gören veya bir hak iddiasında bulunan 
ve tesçillne kortı ıtirazı olftn kimselerin ast.inat edecekleri 
vesaikı tasarrufiyelerlle bit li~te tahl<ikat gününde bu em· 
valın bulunduğu' mt>vkilerde•lıazır 1 ulunmalar ı · \'eya bu 
gün\er. fçin Balya Tapu memurluğuna müracaat eyleme 
leri lüzumn ilan olunur. 

ıi Ezme Ve Kırma ~i •· M .. .. =• 
ı; ot o r u.. 5~ 
•• • 1 ti Palamut, bulgur ve tuz kJrması, arpa it 
~! ezmesi, mısır kırması, öze, fi bakla, bur- !' 

l 
ti çak, çavdar kJrmalannı son sistem ola- it 
:: rak n1eydana getiı n1iş oldu,qum afatlar va- :• 
•i slfasile en seri ve en temiz olarak kırma- it 
!! yi veezmeyi ehven fiatla taahhüt eylerirn. : ... ., 
•• AURES: : 

ı •• •• 
1 •: Deve Loncası Caddesi :t 
:: Motörcü İsmail !' 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ?.! ·----- ---- -----------··-
Bahkesir ticaret ve 

sanayi odasından: 
Balıkesir vilayeti merke . 

zlntn H fımail mahallesi · 
nin Bayram sokağında (3) 

numaralı evde oturan Tür 
kiye cumhuriyeti tnbu.1111 
dan o1up eaki beledıye civa 
rında (2) numar;ı. l ı dükl<anı 

ikametgahı ticari Htıhnz 

ederek 932 yılındanberi iç 
ki ve tütün ticaretile İftigal 
ettiğini beyan eden Ali Ri· 
z11nın ünvanı ticaretı bu 
kerre {Alı Riza Yüce) o'a 
rak te~çil edi 1 diğt gıbi bu 
ünvanan imza ~ekli de Türk 
çe el yazısile ( A R . Yüce ) 
olarak ticaret hanununun 
42 inci ına idesine göre Ba
lıkesir ticıHet ve sanayi 
od,.sıncıı 938 sicil sayısına 

kaydedildıği tlan o1unur 
İlan numnruı: 199 

,-----------, 1 DOKTOR PıHMET 1 
1 fjKKOYU/'/Lli 1 
1 ÇOCUk HEklMI 1 1 . 
ı iş Ba ıka ·ı yanın- 1 
1 daki muayenehane· I 
1 si11de her gün saat 1 
1 (75-JB)e kadar has· 1 

1 talannı k abu/ eder. 1 
.. ___ ICD _______ .A 

,. ..••.• 1••• •····~ ······11 
! TÜRKDİLI i 
: Pazarteılnden baıka her : 
• l • • gün çıkar Siyasa gazete .. • 
• • : Yıllığı: 800 Kurut : 
: A ltı Avlığı:400 : 
• s 3 • • ayısı: .. • 
•• •>5 •• • G ünu .:eçmı; ııa yılıkf ~. • 
• • • kuruıtur. • 
: ADRES: : 
: BALIKES1R l'ÜRKDİLİJ 
lıa. ee•••• ••eo•••••••••• 

Halıkt>sir snylavı H. KAkAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

Basımyerl : lt füuımevl ---


