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Mussolini deniz manavralannda bu
lunmak üzere ayın dokuzunda Trab

lusgarba gidecek 
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Hatayda Tekrar Başhyan Tazyi- 9 3 7 a 1 i V ılının Bütçesi: 
k ı n M a n a s ı Ne O 1 a b il i r? On Vedi Milyon Lira Fazladır .. 

Ortada dolaşan bazı kimseler her türlü esasları hazırlanmış biı anlaşmayı bozmak 
gi~I ~oş ve gülünç hare~etler göstermeğe çahşıyorlar .. 

- Ankara, 1 (A A.) Hatay 

daki Mılletler Cemiyeti mü· 

ıahitlerfnin Cenevrede top
laomıı olan mütahasıııılar 

komitesine rapor verm~k 

Ha taydaki 
largışalı"üaOn hu, ~ölü 

hallerin düzeleceğine 
• 
mamyoruz. 

Son haberler Hatayda yi. 
ne lazy'k· d ğ' . bil . ı ın evam etli mı 

dırlyor. 

1 Şamdan ve HaJepten ge 
en d 

emir gömleklilerden 
;Ürekkep kuvvetler lıken -

eruna geçmiıler ve orada 
"atan· 

ı Partiıi mensupları ta· 
'dından karıılanmıılar. 

Böylece müstemlike me 
rnurla . rının; çetelerin hazan 
Rıı\ide . ı· d n gız ıye, hazan a 
açıkt 

'k an açığa yaptıkları taz 
Yı ve iıkencenin daha zi 

hde Reniıletılmeıine karar 
"~rıldıiı anlaıılmaktadır. 

Ctnevrede bet mütehu· 
11•ta -n rnurekkep bir komll· 

S
Yon toplandı . Bu komisyon 
•ne ~ 

agın ana yaaaıını ha 
ıırı 
l •rnakla meıgul fakat if 
t e lam bu sırada Hatayda 
lltyilclere yeniden ıiddct 

"eril· 1Yor. Müsebbipler bu 
f~kilde hareket etmekle 
a ıllarınca Cenevredeki ko 
llt.ııtnaları bir çıkmaza ıok 
ltıak lstıyorlar 
8ııc d . ı k enevre elu an aımıya 

h •rıı derin bir hüsnüniyetle 
\t llreket ederken istediğimiz 
1 ~ bekledığimiz tek ıey: Bu 

: e alakası bulunanların da 
Ynı hüs - . . .. 

ı nunıyctı gosterme· 
eridir. 

ili Bız Franıanın dJ, Süriyc· 
n de 

11 Varılan anlatma kar 
''nda bu h- - ' t· . -le usnunıye ını gos· 

F' rklllekte olduklarına iAanırız. 
a at b 

da ir hakikat varsa o 
b fUdur: Ortada dolaıan 
aıı k 

eea 1 hnıeler her türlü 
ıı arı h 1 ful azır anmış ve uyu 

bo ~uı bir meseleyi hozmak 
Y ece y . b -k enı aıtan muna -

aıa k 
v apııı açmak gibi boı 

e aü 1
" 

ttı _ linç hareketler göster. 
ege ç 1 
1'- a 1 fıyorlar. 
Urkı · 

kdır Yenın dostluğunu ta 

b eden b d Üyük ve un a en 
inan fayda olduğuna 
bu ~:.Suriye idarecilerinin 
'tıe g 1 tahriplere yer ver· 

ltıelerlnd 
llltında e ve kapılmama· 
tıc 1 elbette alınacak ne-e er .. 
dfl t.ızerinde bizzat ken 

Cti fçi 
Bu n rnenf aat vardır. 

"e r- akYni zamanda barııı 
Ur iy F 

'ra1 d c ransa Suriye 
ın ak· d 

l'kv· 1 oıtluk bağlarının 
1Yeıf ı 1 d • li ç n e lazımdır. 

b1.1 ka~aydaki kargaınhkların 
' Ot" h iırıe u allerin düzelece 

hıa F' nıyoruz . 
'ansan d " 

Ye IJ ın ostlugu Suri 
" llrecilerlnin . . .. - -e eıı . ıyı goruıu 

nıhayet her iıte, her 

üzere çarşamba günü cenev

reye hareket edect:lderf Ku 
düııten bildırilmektedir 

Av u s t u r y a;Sukutu 
H a y a 1 e U ğ r a d ı .. 

Şuşning Romayı gitmiyor. Mussolini aym 9 zunda Tra~
lusgarpla deniz manavralarm~a ~ulunaca~ .. 

Belgrad, 1 (Radyo) -

8 Şuıniog Roma 6eyaha 

B. MUSSOLINi 

tını tehir elmtıtır. MuHoli 
ninin bu ayın dokuzunda 
Trabulusgarba gitmesi buna 
sebep olarak gösterilmekte 

dir 
İtalyan gazetelerinin tah -

tını ifgal etmesi mevzubahse· 
dilen Habsburg llanedanı al· 

eyhine neıriyatı Avusturya 
gazetelerine de yayılarak 

Avusturyada dHln teıir ve 

sukutu hay~le sebep olmuı· 

tur 

B. ŞUŞNiNG 
naıacağı sanılıyor. 

Londra, 1 (Radyo} 

Roma; Avusturya hüküme· 
tine Habsburgların tahta 

geçmesinin bugün için mev 
simsiz olduğu cevabını ver 
miştıı. 

Belgrad, 1 (Hadyo) -

Mussolinfnin 1 rabluıgarba 
seyehatine fevkalade ehem 

miyet atfedilmektedir. 
Mussolini bu ayın 9 zun 

da hareket edecek ve Trab 

!;iuıningin İtalyanın müz11 · luıgarp sulerıoda yapılacak 
herı?tlne uğramadığından fr deniz manavralarında bulu· 

ansa ve Çekoslovakyaya ya· nacaktır. 

ÇekOslOvakya Cumhur Reisi 
verdiği Bir Nutukta söylüyor: 

"Yakın Bir Harbelnan
mıyorVeKorkmıyoruz,, 

Belgrad, 1 (Radyo) Çe 

ko11lovakya cumhur baıkanı 
Çekosloyl\kya müdafaa ve· 
kili ve askeri memurin şere 
fine verdiği ziyafette mühim 

bir nutuk irat etmittir Cu 
mhur baıl<anı bu nutukta 
ezcümle ıöyle demiıtir: 

"Ordumuzu manavralar 
esnasında gördüm. Vatandaı· 

farın orduya inanma11 1 bu 

kuvvetin hudutların o bir 

tarafında da tanınması bü 
yük emelimdır Sulh ve mü 
salemet devresindeyiz n 

..... Münlemete samimi 
surette inanıyoruz. 

Korku ve yanıktan ürk· 

müyoruz V c ürkmiyec~ğiz. 

Tehlikelere kemali hayretle 
- bakıyoruz 

milli davada kendi kendi 
mize itimadımız bu inanı· 

mızı kuvvetlendiriyor. 
Halayda şiddetini arttıran 

tazyik ve itkence ne orada 
ki va tandaıların; ne de bi
zim bu milli davadaki gü 
ven ve ltimedımızı asla sar· 
samaz ve zaifletemez. 

Türk dili 

Kendimize güveniyorum. 

Yakın yeni bir harba ina 

nmıyorum. İngiltere, Alma 
oya, Fransa ricalinin nutuk-

larında bahse'tikleri gibi 
sulha ıoanıyorum. Atiye gÜ· 

venle bakıyorum. Bütün v11-

landaşlarm noktal nazarıma 
iştirak etmesini dilerim . ., 

Maarif. Sı~~iye. orman kanunu tatbi~ine, Mı iti Mu~af aaya, sanayileşmiye, şimen
~ifer inşasma mü~im mi~tarda ta~sisat ilave e~il~i.. 

Ankara, 1 (A.A.) Ma· 
liye Veki 1i Fuat Ağralı bu
gün amutaya verılmiş ohm 

937 Mali yılı bütçesi etra 

fında beyanatta bulunarak 
yeni bütçenin 936 bütçt>sfn 
den on yedi milyon lira ka 

dar fazla.ile tkı yüz yirmi 

dokuz milyon 676 bin lira 

olarak hazırlandığını ve bu 

fazlalığın 2,300,000 liraaının 
Maarife, l ,500,000 lirasının 
Sıhhiyeye, 900,000 lırosının 
Orman kanununun tatbikine, 
8,000,000 lirasının memle 

ketin sanayileşme ine, ma 
dcnlerın işleti mesine, şime 

ndift>r inşasına, deniz ışleri 

ne, memleketin müdaf aaııına, 
4,:100,00U lirasının da muh· 

telif hizmetlere ayrıldığını 
söylem ittir. 

Malıye VeKilimiz hiçbir 
verginin tezyidi veya ihdaıı 
mevzuubahıolmadığını da 
kaydederek sözlerini bıtirmiı 
lir. 

~=-=-=----=----===~======-===========~ 

"Almanya Harp Edecek mi? Bunu 
KimseKestiremez.HattaHitlerBile,, 
Hitler ~ir har~e girme~ teMikesini göze almamak için Sovyetf erle ~ir anlaşma 

yapmağa çahşma~tadır, Hitler Staline uç teklif yapacakmış . 

B. STALIN 
lsltandinav milletlerinin bi

rinden bir zat Almanyada 
bir tetkik seyahatı yapmış 

ve Hitler, Görnig ile konuş 
tuktan sonra "Spac~" ajan 
sına mühim beyanatta bu 

lunnıuıtur Bu zat beyana 

tında bilhassa ıöyle demek 
tedir: 

"Almanya yeni menfaat

ler peıinde koımaktadır 
Müstemlike arıyor Avuıı· 

turyada tahrikat yapabılece 
ğiııi ihsas ediyor . ., 

Çekoslovakynyl dahı l i harp 
çıkarmakla, tehdit etmekte 

dir Acaba bu arzularına 

muvaffek olabilecek midir? 
Muhtelif Alman şehirle 

rinde ve müesıeıelerlnde gö 
rüp itittıklerim beni şu neti· 
ceye ulaştırdı: 

" Almanyanın bir harp 
yapıp yapmıyacağını hiç 

kimse kestırememektedir 
hatta Hitler bile ,. 

Bu zat Almanyanın göz 

önünde bulundurduğu nok · 

taları uzun uzadıya izah et 

tikten sonra -sözlPrine ıöy 
lece son vermektedir: 

"Şimdi bu ıki temayül 

bir mesele üzerinde biribir

lerıyle biraz uzlaımıt ve an· 

laımııa benziyorlar Hitlerin 

dostu ve Almaııyanın l.on 
dra Büyük Elçisi fon Riben 
trop bu ıki temayülü aynı 

zamanda temsıl etmektedir. 
Oynadığı dıplomatik oyun 

çocukça denılecek derecede 
açıktır. "Almanyanın yapa· 

cağı bazı siyasi ve ukcrf 

hareketler esnasında İngil 
terenin bitaraflığım temin 

etmek,, ıçin uğraşı) or 

Bu "sıyasi ve askeri ha 

reket,, ler şunlardır : 

1 Sovyetler bırliğine 
saldırmak 

2 ÇekoJovakya, Ro 

manya veya "Polonya ı! ., 
ya saldırmak 

3 Hollanda müstemJe· 
kelerine saldırmak bu nok 
ta bilhassa mühimdir. 

Zira Aman Japon an 

B. HITLER 
laşmasının gizli bir maddesi 

Hind denizindeki büyük ve 

geniş Hollanda müstemleke· 
lerinde Japonya ve Alma 

nyanın nüfuz mıntakalarını 

hudutları ile tesbit etmek· 

tedir). 
4 ispanyada Alman· 

yanın temin edeceği menfa· 

atlere muhalefı?t etmemek 
Fakat bütün bunlara rağ 

men bir harbe girmek teh 

ilkesini göze almamak için 
Sovyetlerle siyasi ve iktisadi 

l:ir anlaşma yapmağa da ça· 

lışılmaktadır. Hitler Staline 

şu üç teklifi yapacaktır: 

1 - Fransız Sovyet 
paktını feshediniz! 

2 Komünist enternas 

yonali lağvediniz! 

3 - Yahudileri hükumet 

teıkilatından koğunuz.! 
Stalın bunları yapana dü. 

nya üzerinden k12.1l tehlike 
kalkmış olacak ve kuvvetli 

bir Almanya ile kuvvetli bir 

Rusya dünyaya müttefikan 

hükmedebileceklerdir 

Eğer Stalın bu üç madde

yi reddedene o zaman At · 

man erkanıharbiyeaile dost 
geçinen Kızdordu .renaralJe. 
rine fU dırektif verilecekmlt: 

"Stalini iki üç ay içınde 
devirinlz! Akıl takdirde harp 
baılıyacaktır " 

BinaenaJeyh marttan ma
yısın sonuna kadar geçecek 
zaman için dehıetlt bir ger 
glnlık, buhran ve harp teh
didi belfrmiı bulunuyor. Fa 

kat ben bu müddet zarfın
da harbin patlayacağına 
inanmıyorum zira: 

"Alman ordusunun kum · 
andanları böyle bır harbin 

Alman silahlarına zafer l<a 

zandırabileceğine bir türlü 

emniyet edememektedirler." 

Bir seyahat 
için muhtaliilıkirler ileri 

Sürülüyor . 
londra, 1 (Radyo) 

Alınan sefiri Ribbentrop 
Layıpzig panayırmı açmak 
üzere Berline dönmüıtür. 

Bazı gazeteler Ribbentro
pun Almanyaya döndüğü 
zaman ikbalini öğreneceği . 
nl tahmin etmektedirler. 

Pariı, 1 (Radyo) Ga. 
zeteler Ribbentropun Herif 

ne hareketi münaııebetiyle 
yaptıkları neıriyaUa, Rib
bentropun l. ondrada ki va 
2ifeıinin akamete uğramıı 
bulunduğunu da yazıyorlar. 

Sovyer-Yunan ticaret an
laşması imza e~il~i 

Atina, 1 (Radyo)-İktisat 
nazırı ile Rusya elçisi Yu 

nan Sovyet ticaret mukave 

lesini imza etmiılerdir. 



SAYFA: 2 

Fransa Deniz Kuvvet
leri i Arttınyor .. 

Uzun müddet Okyanus fi · 
losuna kumırnda etmiş ve 
timdi de Fransız don1ınma· 

sının Genel Kurumay ıefli· 
ğine tayin edılmit olan ami
ral Darlan geçenlerde Ren· 
de söyledığı bır nutukta fra 

naa bahrtye politikası hak· 
kandaki düıüncelerini açıkça 
izah etmiştir. Amiral Oar 
lan, bu nutkunda fransız 

donanmasının terkibini üç 
şarta bağlı tutuyordu: 

Fransız bahriyesinin kuru· 
luıu, evvela, Fransanın co· 
ğrafi vaziyetiyle telıf edile· 
bilecek bir prlltlka icapla 
rına, ondan sonra, yabancı 
bah"iye terkiplerinin kuvv · 
etlerine, ve nihayet devlet · 
ler arasındaki münasebetle· 
re bağlı o 1duğunu söylemi§ 

tir. 
Amiral bu nutkunda de

mittir ki: 
- "Bugünkü vaziyet, Fr

ansızlara yalnız kendilerine 
güvenmeğl emretmektedir . 
Bu itibarla Avrupanın en 
kuvvetli bir donanmasından 
dah üstün bir donanmaya 
sahip olmak mecburiyetin· 
deyiz. 

Hakikatte ise, Cihan ha
rbinden ıon·a, Fransa he· 
men hemen tamamiyle yep 
yeni ve Britanya donanması 
müstesna · bütün Avrupa do· 
nanmalarına üstün bir do 
nanma yapmıya sevkedil 
miştir. 

Fransızlar, l 9JO daki do 
nanma andlnşmasına girme
miş olduklarından, krovazör 
destroyer ve deniz altı ge 
mileri inşaatında hiç bir 
tahdıde tabi tutulmamışlar 

dır. Halbuki İngiltere, Ame. 
rıka, ve Japonya tahdıd al 
tına alınmıılardır. 

Bundan dolayı, hareket 
serbestilerlni geniş ölçüde 
kullanarak hafif krovazör, 
destroyer ve denizaltı ge
mileriyle ticareti harbın ve 
naklayatın emniyeti bakımı 

odan fevkalade e1veriıli bir 
muharebe aleti meydana 
gelirmeğe muvaffak olmuş 
lardır: 

Cihan harbında inşa edilmiş 

olanı "Bretan" "Loran" ve 
"Provans" adındaki üç zırh
lıdır. Bu gemiler, son yılla 
rda esasla bir surette mode 
rnle§tirilmiş ve 22,000 ton 
luk büyük zırhlılarla ehem 
miyetli bir ölçüde muhare· 
be kudreti kazanmışlardır. 

On tane 34 santimetrelik 
ağır topla teçhiz edılmiş o
lan bu gemiler, ortadaki ta
retin kaldırılması dolayisiyle 
teçhizat bakımından diğer

lerinden bir parça kaybetmiş 
bulunuyorlarsa da buna mu· 

kabil, tayyareleri, daha bü
yük sürat ve seyrüsefer kud · 
retleri ve ihmal ki, daha 
kuvvetli zırhhları vardır. 

Bu üç gemi, son yıllarda 

daha ziyade ehemmiyet kes· 
betnıiş olen okyanus filosu· 
nun özünü te§kil etmektedir 
Eskiden Fransız donanması
nın siklet merkezi Akdeniz· 
de idi. Gerıye kalan 6 tane 
eski dretnot, esas itibariyle 
mektep gemisi olarak kulla· 

nılacaklardır. 
Fransanın, aynı zamanda 

bütün dünyanın en yeni dr· 
etnotu olan "Oünkerk" ae· 
kiz tane 33 santimetrelik. 
on altı tane 13 santimetre 
lik, topu ve 28 tane tayare 
topuyle teçhiz. edilmiştir . 

Bu zırhla. 30 deniz mili 
süratinde (saatte 56 kilome
tre) olacak ve güvertesinde 
dört tayare ta§ıyacaktır . Dü· 
nkerkin eşi olan Ştrasbur· 

gun 1938 başlangıcında bit· 
mesi ihtimali~ vardır. Bun 
d n başka, Fransızlar, iki 
tane 35,0JO tonluk zırhlıyı 

tezgaha koymuşlardır; bun 

ların birimn adı "Rişliö" 
diğerinin de "Jan Bart,, dır. 

Bunları be ınci bir zırhlının 
laklı> etmesi ıhtımali çok 
kuvntlidir . 

Böylelikle Fransız donan 

ma ı, mevcut drelnotlara_ba 
kamından da Vaşington an 
dlaşmasında derpiş olunan· 

dan da fazln bir kuvvete 
varmış olacaktır. 

Son on yıl içinde tezgah
tan indirilmiş ve .. her birinin 
20,3 santimetrelik sekiz ta · 
ne ağır topu olan yedi ta 
ne J U,000 tonluk ağır kro 
vazör, bu sınıf harp krova 
zörlerinin bulunduldarı Ak 
denlzdedirler . 

TORKDILI 

~ iL 

• Bel diy leri Bu Sene 
yapacağı İşler Nelerdir 
e~irlerimizin ~ yınd1rlaşması için ~eledi~eler ~u sene 

ya paca~lan işleri Df ~iliy Ve~alt tine bildireceklerdir, 
Dahiliye Vekaleti; şehirle

rimizin baymdırlığım ve ya· 
pılmaııı icabeden işleri plan 
la olarak tanzim edebilmek 
için belediyelere bir sual li· 
steııi göndermi§ ve bunlara 
en kıııa bir müddet zarfında 
cevap verilmesini istemlıtı. 

Cevaplar gelmeğe başlamır 
tır. Bunlar tamamlandıktan 
ııonra şehirlerimizin içtimai 
cehresi tamamen tayin edil
mi§ olacaktır 

Evela belediyelerin umu 
mi vaziyeti tesblt edilmek· 
tedlr: Belediye smırlara için 
de şehrin nüfuıu, ev sayı~ı, 

son mali yıl içinde bildcesl 
sorulmuıtur. 

Belediyelerin temizlik 
itlerlnde daimi ve muvak 

kat olararak 
amele sayısı, 

çahıtırdığı 

temizlik va· 

sıtalarınm sayısı, cinsleri, 
ııulama arazörlerl ve kar 

temizleme makineleri olup 
olmadığı , temizlik işlerine 

senede ne kadar sarfedıldi· 

ğl, umumi cadde ve sokak-

larııı hangi saatlerde süpü 
rülüp temizlendığl, toplanan 

muzahraftatın nerelerde ve 
ne suretle yok edildiği? 

Yollar 
Şehir ve kasaba içinde 

yolların umumi uzunluğu, 
bunun kaç kilometresi asf a · 
lt, ne kadara şose, arnavut 
kaldırımı veya ham yol ol 
duğu? ne kadarının eıaslı 

veya cüz.i tamire muhtaç 
bulunduğu, vasati ol.atak 
her sene bütçelerden yol 
için ne kadar para sarfedi 
ldiği kauba veya şehir içi 
ndeki köprülerin sayısı ve 

bunların yapılış malzemele 
ri ile bug~ nkü durumları. 

Pazar, panayu yerleri 
Şehrin kaç noktasında , 

bulunup bulunmadığı 

ulmaktadır. 

Diğer sorulanlar 

sor-

Vekaletin sorduğu sualler 
arasında, mecra ve lağımla· 
rm uzunluğu, inşa tarihi ve 
bedeli, et nakliyatının ne 
ile temin edildiği, mezbaha 
nın fenni vaziyeti, mezarlık
ların kasabanın son evine 
olan mesafesi, mikdarı, yol 
vaziyeti, yeni mezarlıklar 

için proje hazırlanıp hazır· 

lanmadığı, memleketin ka 
dastral haritaBt bulunun bu
lunmadığı, itfaiye teıkllatın· 
m vaziyeti meseleleri var 
dır. 

Sorulan ıuallere cevaplar 
geldikten sonra, her beledi· 
yenin umumi hizmetler ha
kımından yapması icabeden 
en mühim i~ler tayin ve te· 

sbit edilmiş olacaktır. 

lvrindi 
Yolundaki manf ezler ve 

Edremit susası 
Vilayet Daimi l.ncümeni 

dün 8. Ethem Aykutun 

başkanlığında toplanarak vi 
layet işleri üzerinde görüı 

müştür. 

Encümen İvrindi Korucu 
yolu üze1indekl alta betonar 

ma menfezlerin 4842 liraya 
açık eksiltme suretile ihale· 

sini ve Ba hkesir · Edremit 
yolunun esasla surette tami-

ri için de 7202 lira 61 ku 
ruştan açık eksiltmeye ko· 

nulmasım kararlnıtırmııtar. 

Bir sinemam ~ak~m~a 

haftanın hangi günlerinde 
pazar kurulmakta, buralara 
ne gibi gıda maddeleri geU · 
rilmekte, hayvan pazarı olup 
olmadığı, panayır kurulup 
kurulmadığı , eğer kuruluyo 
rsa buralarda başlıca teşhir 
edılen malların neler olduğu 

sorulmaktadır. 

Halk sineması müsteciri 

Abdi beyanname almadan 

ıinemayı faaliyete getirdi 

ğinden hakkında takibata 

başlanmııtar . 

Hakaret etmiş 
Aygören mahallesinden 

Yahya kızı Mürvet adında 

bir kadın Tophane Komiseri 

lsmaile ve ailesine hakaret 

ettiğinden hakkında takibata 

başlanmıştır. 
[lektrik, ~avagazı. su 
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HABIERlER 
Yurt - Birlik Macı: 

B i r 1 i k 1 i 1 e r 2 -· 3 ile 
Galip Geldiler. 

Yurt Küçükleri, Birlik Küçüklerini Vendi. 
Birinci Takımların Her İki Tarafı da Gol

lerini Birinci Devrede Attı. 
Kupa maçlarının en mü· 

himmi olan bu maça G~ne· 
ral Ali Hikmet stadında 

devam edildi. llava çok gü· 
zel fakat birkaç gün evvel 

yağan yağmurların teıirile 
ıtad tezekleşmit bir halde 
idı . Evvela Yurt Birlik kü-

çükleri Güçten Cevatın ha 
kemlliile saat J 3 te oyuna 

başladı. Yurt küçükleri ken· 
dilerinden tecrübe ve tek 

nik bakımından üstün olan 
Birlik küçüklerini azimkar 
oyunlarlle Birllklilertn bir 
golüne mukabil üç gol ya· 
parak maçı kazandılar. Sara 
günün merakla beklediii 
büyük maça gelmifti. Ayva 
lıkh Nejadın hakemliği ile 
ve her iki taraf §U kadro ile 
oyuna başladı: 

Hususi 
İdare bütçesi üzerinde ya

pılan bir has~ihal 

Birlik: 
Rafet 

Şefik Münir 
Turgut Hilmi Ali 

Hüıeyln Necati Hikmet 
İbrahim Emin 

Yurtlular aralarına lktncl 
takımdan üç kiti alarak ıa· 

Yurt: 
Hasan 

Hikmet Yuıuf 

Hüseyin Kamil Mehmet 
Rafet Hulki Celil 

Sadi Muzaffer 

haya çıkmıılardı. Oyuna ıa• 

at 15,30 da baılandı. İlk 
akma Birlikliler yaptı Bu· 

nu Yurt mildafaaıu kolay 
lıkla Birlik yarı ıahaııın• 

indirdi Mukabil akınlara 

baılandıjı sarada Yurt 

müdafaaaının Hl yanından 
uzanan topu ıol açık Mu· 
zaffer kapıp müdafileri at· 

latarak ııkı bir ıutla kaleye 
yolladı. Kaleci topu tuttuill 

halde elinden kaçırarak gole 
mani olamadı Yurt muh•· 
ciminin sol yanı çok iyi an· 

Umumi meclis üyeleri dün laııyordu . Yine müdafaadaJ1 
937 Hususi muhasebe büt- uzanan topu ıol taraf kap•· 

çesi üzerinde bir haıbihal rak sıkı bir ıutla ikinci go 
yapmak üzere toplanmışlar lü temin etti. Bu golden ıo· 

dır . nra Birlikliler canlandılar -1e 

Daire müdürlerinin de itti· yirminci dakikada Yurt sol 

rak ettiği bu toplantıda lfo müdaf aaaının çok açık bif 
ıusi muhasebe müdürü bay hatasından ilk ııollerinl, bef 
Raşıt Sekendiz bütçe hak 
kanda izahatta bulunmuş, 

diğer daıre müdürleri de ken 
di bütçeleri üzerindeki mü 
talealarım söylemişlerdir . 

Kooperatif 
Umumi bir toplantı yapacak 

Şehrimiz Tarım Kredi ko
operetif heyeti bu ayın 16 
ıncı salı günü alelade olarak 
bir toplantı yapacaktır. Top 
lanhda ruzname 

1 görüımelerde 

caktır. 
liificP= -

Kapı~an atılan 
mektubu 

üzerinde 
bulunu la 

te~~it 

dakika ıonra da ıai ve ort• 

haf ın hatuındar.e •kinci sol 

lerin l temin ettiler. Qy&JO 
bundan sonra mütevazin de· 
vam ederken Yurt aleyhlOe 
penaltı oldu. Bunu Htkrı>el 
gole çevirerek takımını ü• · 

tün vaziyete soktu. ilk de" 

re de böylece bitti. 

lktnci deve golıüz geçti· 

Her iki taraf gol çıkarnı•I' 
çalıııyor fakat muvaffak ol· 
amıyordu. Hu devrede r01 

gir Yurtluların aleyhine ol 
duğu halde zaman zarı>'" 

ol 
hakim oynadılarsa da g 
çıkaramadılar. 

Oyun da bu ıekilde 2 
3 

Birliğin galıbt:t·eti ıle neti 

celen miştir. 
Nasıl oynandı: . 
Oyun çok heyecnnh geÇ 

ti 

Fransızlar, uzun bir fası · 

ladan sonra l 9J3 de kıza · 
ğ&. koydukları ve şimdi de 
bitirilmiş olan 26lıUU tonluk 
Dünkerk, muhart:be krova · 
zöriyle büyük harp zarhhla 
rının inşaatına ılk çağrı aç· 
mıı oldular 1922 Vaşmgton 
andlamasmda, lngıltere , Am 
erik , Japonya, Fransa ve 
ltalya ıçın büyük harp zır· 
hhlaruun kuvvet nisbetlera 
5: 5: 3: 1,75: l ,75. olarak 
tesbıt edılml§ll Fransa o gCı · 

nlerde, donanmasındaki bü 

yük zırhlıların az.lığını , an 

cak karadaki techızatmdan 

hiç bar fedakarlık yapma
mağa mukabil kabul edebi 
leceğlni bıldirmişti. 

Fransanın 5900 ila 7600 
ton arasmda 11 tane hafif 
krovazörü vardır. Bu kro 
vazörler arasında 200 tane 
mayo ile teçhiz. edilmiş oı 

an "Emil Bertin"in sürati 
40 mıl (saatte 74 ki ' ometre ı 

dır Bütün haf ıf ve ağır 
krovazörler, göğertelerinde 

2 ila 4 tane taya re taşıma· 

ktadır 

Elektrik tesisata varsa ha 
ngi tarihte yapıldığı, tesisa· 
tın kaç liraya mal olduğu 
muharrik kuvvetin cınsi is· 

tih al kudreti, umumi ten 
virlerde kullanılan mikdar, 
belediyenin umumi tenvire 

verdiği para mıkdarı , abon 
man sayısı ; havagazmm 
metre mikabmın halka kaç 
kuruş üzerinden satıldığı , 

umumi tenvlrde havagazı 
kullanılıyorsa ödenen para 
mikdarı , günlük umumi is· 
tihsal mlkdarı , sıı tesisatı 

olup olmeaığı ve varsa kaç 
liraya maledildiği ve bu iş 

Müşteri yüzün~en to~at atmış 

Eğe mahallesinden Ah 
met Çavuş oğlu Hamdi Yıl 
dırım mahallesinden Hüse 
y in kızı Hanife ve Zehra ya 
söz atmıf, daha sonra dn 
bunların evlerinin kapısından 

tehdit mektubu at mıotır 

Her iki taraf muhaci01ıerl 
nln ıol yanları çok goıe 
anlaştı 

Bugünkü 'Fransız. donan· 
matında 602000 tonluk mo· 
dern malzeme vardır Buna 
ayrıca 50 000 ton eski ge 
milerle inşa edilmekte veya 
in§ası tasvip edilmiş olan 
163 000 tonu katmak 1 azım 

dar. 
815 OOU tonu bulan bu 

mıkdar 8şağıdaki gemi pla · 
nma taksim edilmektedir 

Harp saff ı gemisi olarak, 

Fransa, "süper ~estroyer " 

ler sahasında son yıllarda 
en başta bulunmaktadır. Fr 
ansızların büyüklükleri 2400 
ile 3100 ton arasında ve 
"kontrtorpilyör,, adanı ver· 
dıkleri fevkalade süratli ge 
mileri vardır; hakikatte ise 
bunlar, her hangı bir deniz 
ci devletin süper desiroyer 
lerine üst ün hafif krovazör· 
lerdir Yukarıda da kaydedıl 
dıği g\bi İngitere, Amerika 
ve Japonya 1850 tondan da 

( Sonu 4 üncü sayfada ) ler için ayrı bir teıkilat 

Durmuş oğlu soför Tahsin 

müşteri almak meselesinden 

Oruçgazi mahallesinden llü 

seyin oğlu Halili tokatladığı 
şikayet edıldiğinden tahki 
kata ba~lanmıştır. 

Ozerinde esrar bulun~u 
İnönü mahallesinden Adem 

oğlu yemenici Ziyanın şüp . 

he üzerine üzerinde yapılan 
araştırmada üç parça esrar 
bulunmuş ve tahkikata baş 
ldnmıştar. 

Bunun üzerine hakkında 

takibata başlanmıştır . 

Hal~evinde temsil 
Pazar akıamı Halkevi 

Gösteril kolu "Aşkın Ma · 

nası .. adındaki üç perdelik 
piyesi temsil etmiştir. 

Müsamere güzel olmuş 

ve kalabalık bir seyirci küt 
lesi taraf andan zevkle sey 

redılmiştir . 

d ~ 1eP Müdaf ıler üzerine ll 

vazifeyi yaptı yalnız \'LI~ 
dun sol müdafi ile ıai 1 
orta hafları çok aksadı, "~ 

1 r• tekim Birlakliler bun'; 
hataııından iııtif ade ede'1, 
iki gol temin ettiler. "~, 
ciler iyi oynadı. Y alnıı 
san penaltıyı tutabilirdi· le 

Her iki taraf müdafi 

sert oynadı bilhuıa yd 
sağ yanı çok ıert oY"' 

Hakem kararlarmda çO 

mütereddit idı. 
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iılll~ir zOlı 
'.'!Ull-bclek• .... a,..cla 

Umumlaln en feci fe· 
•hnelerladen birlal 

tacak bir ıeml kurtar· 
ftlDe ıtrtıtlecelrtlr. 
il INMtliacle bir Alman 

"'91119alalrl tanfıaclaa tor 
batmlaa LuzltaaJa 

trauatlaatlllD çakanl · 
lsta haa1rlaldara baflaa· 

-.ır perçalanadan 
~uu, ... ı ... ı .... 

l ılrlllJor. 
~ .... lekl .. , ... 7 .. 
,...anman bat••aa 22 
r.-.--clem, ......... t 
l!lllS ... llr. Ba tarihte met 
~.aı1altı fo&olJafc• 

Gran malnk La 
~-- ............ • ...,.,.ata balana· 

.• Ml94 ••• ,.. ...... 

~-•:aramak...,.... 
~--ID lllr ftlml ..... 

katlulm ... .... 
~-- ....... 111 .... . 

....... biri, tek 
me.tlllala taJID 
idi .,. ..... ba 

'•r• ,.,.,acak 
laıc cdlaalanam 

Almanca•· 
.. Na.- propaıa• 
IMrdeablre artman ......... hlk•~·· 

-~, ı-•ı.... pt&nlarmı 
~_,,.. •• Wkı ele ... 

om ...... 
•etlerlala la-a 

lb,d&W 
~- balı • ..., ... 

~~in ...... 
Wlalrı alm11tır 

ldan anllerln lra· ............ ,. ........ .. ........... 

ene 
Slra Mr lilb11 

MlralÇalar Jean ThlerrJ acl 
la zenıınrn 300 mtl1on lnı 
llls lira•• tutan muauam 
MrYetlat 'tanaız mahkeme
lertade tam 260 ......... 
r1 da•a etmektedirler. Ba 
aer•et, bizim paramızla 1 
maJrar 625 milJOD lira tut 

maktaclar. 
Btn ldfl kadar olan mfi 

...... para ........ hak 
lan• _... lfla bir cemlJ 

et kwifatlar " ..,.._elde 
rl ı.tebblll maltı• .. ..,.. 
Uae bılclırmıtlerdlr. 

Pararı barakmıı olan Je 
an TbterrJ ŞampanJa •J• · 
letlnde Şato Tbtenr mıata· 
ka ...... , ........ ye laYIÇI' 
eDID Bal .... ,.u,ıe Lorea 
de kelları ...._.. bir ka · ........ ~ .. ,. ..... 
a• •• babaDID • altuaca 
..... iclt. 

E•cle ........ 11au,aca 
aü olaa bir çok ...... ,.. 
ltalaachilmau .. ren Jean, kı .. 
metini aramak lota 1arclan 
~ktı, V -.elik dlkallDID 
.... ., ... pı.,.. im tlcea 
, ..... ,.ti ........ . 

1671 ..... -. ilen J ... 
..ı albD ltlr kllte, alb fıça 
Ml81U altaa llkke. birçok 
p•lll olan har ticaret (ılo. 
•• e•ler Ye toprakla,._ 
•tlt91ıldıd ••Wdal - bet 
k• •• erkek kardepalD 
e•Jltlan •• aak akraba 
efradaara1111cla tefti ..... 
etlDe dair btr ••lir._..• 
bıraktı. 

V enedık dGkaıı, mlra1ça 
aramak lfl• Fraa•J• h ... 
ti memurlar slnclerdt. fa· 
kaJF..-. .............. , 
.................. ~..e1ıa; 

....... •a,.dafl ..... ettirdi 

A.,.e ···--· - .. el Lat,. de Jalwarap ,. a 
rak .. Hrfttl ............ 
tle•r•tmell tçla 
kaadar•lar. Fraaaa krala 11a 
tenı "'Yetinden b•lana 
,.,. fdtlıine lllnclf• kaclar 
•••I 1,500.000 frank •ak 
fettt. 

lıte ba irade IMrlaed•t 
ld Thlery war.•'•1 aalateklr· 
bil .. ,.. 11kanp llt ma 
lllUtme'e aketttrdtler Pr•• 
• haataealDID Gç memara 
111•bem tuma .. bk6m ol 
ehi ... , mlra~lar kendi 
ı.... bir karar alama 
clılar. Andan bu kadar • 
• ıeçm••• r•I••• da•a 
h&ll halle.ttlememlıtlr MI· 
raaa Fran• blktmett yazı 
ret etmlt ttldutwaci•D. mah 
keme lehte lttr karar yeri• 
r• clnl.a 300 •dron la• 
slhz liran tMlre mecburi 
Jettade blacakttr iri, ba 
ela Frwaa ma.a1HılDbl 1 il· 
11aa .-.., olabdlf. 

.. o 

ıı ukirı lilt~n 
UNLAR: 

Asamı 

K. 
55 Randıman 960 

920 
86() 

60 
70 
80 

• 
• 
• 800 

ZAfflRE: 

Aııarl 

K. 
9M> 
910 
850 
790 

, ... , ~.2; 5 
Yerli Sert 5,25 4.10 
Yumupk 5,50 5,75 

Hariç plJa1&daa ı•la bui61 
Yumuı•k 6 6 
.$art 7,50.: 7,50 
Maıır 4 75 4,25 
Arpa 4,75 ~-

k..c1111 d9 alnnGt •• bts 
bu kanuau J•pmaclan daha 
•Yel bize tebdcllm ederek 

Atatürkün istediği gibi •• :E·ff:::E~::..:·::: 
- mamlle çaldık atalanaıa el· 

Bu Um delerle Milletimizi Muasır = =..-.:. ": 
afallDln tarlua lçtadeclır 

Medeniyetin Fevkine Çıkaracağız ~::: .... °'~:. ~.~ 
_,_____ _ __ J•thnl••• ....... •••lanacla 

Tlrk 1111 11t11: lilliyıtci ıl~ıiı IMfttcı., Tlık 111111t11r: laı~tci IMllı ıM- • 1aaı bı,ıec11r. 0a1re1 .. 

J 1 
Ubabl,.•lalD fara pftcW 

411CI.. Irk Jllllllbl: IClk kini llllllDll lllllr111 kimi lllm CIUl~~I topra11-.11 ... Cahtmı,.. aıa 
.a.l.W. otanar, ka,11 ~·..- A.aal· 

( E••elkl eayıdan mabat ) 
B a Da lmklD JOktur. 
Ba bl1le olacakbr. Yalnız 
bustıakl saruretle cleYam 
edecek mı? Meaele bunclaclar 
Bellrl baalnln sararetlerl 
de•am etmlJeoelr, Hlkı ya 
na deiftecelıtlr Meeele r• 
ima ekonomik balamıaclaa 
mltalea ...... ,eli ben bara 
da Farkanıa ba umde,e ele· 
•let .-.. ı ara11• aolrma 
...... tekltf eclecekttm. 
Fakat m-'• ,.ıma ltundaa 
ibaret delildir. Biat deyJet • 
çllUı 1oluau aram•I• HYk 
ecl• teJ n1eY mah2•lu ol 
aua, flmdlJ• kadar tuttalu· 
mu 1olcla biat ini rola 
•lllaakkak aramala HYk 

edecek .. ,ıa bwacla •••• 
il ceearetl~ •• ... ki• rerl•I· 
si k•llaamata H•k edecek 
bctar mllbet old ... ka· 
Dl deldtm. Hepl•I• ltlll10 
.,.. ki claha tek• ....... ı.ı 
balletmeclıls. 

--ıtl... Ja da laa,ledlr, Ş.rll Vtll· 

lam• Bu, 11,..ı noktal na· fikri btze d a ı • a ret'-tmts tle tamamıle b61· ledlr. 
zardan bir mltalea cleilLltr. t • 1 k 1 • ... lirdi U... Bu -•lebua alNrlert· 
Aırer meaele birçok rerler detti 1911 tarthlacle l••r• naa laUralN blfllr •• mıllı 
da lalanlık •oktat na· dart Tlrk makMÇlll koJ••k bir latlraWar. El• lnuaa 
zannclaa cletll belki •• Tlrkleiln ıı .. dlferct· 1 halletml1ecebek, ........ 
ıl1aıl aoktataasarclan ıl· ille akla ermn dtr• Tlrlr, tl•lacle toprakeıa çlltclJI 
rllmlf. belki merlaamet komllerl, ba.t• ............ Cualaart,.ua •• Walt• 

Arkaclaflar; Tlrk Camh· tarafıaclan rtoaw ..W. bir• na.eti_,.••• • 
url,.unta kofdala rejimin cldmlftl. a..a bllea " ele ram .._._, ola•lia 
.. .. •• pre•dpl.t, e•e1ce· rhabr eden, lfimlsde artsa mdlel ktllMll tdpc .... ,.... 
de anettlllm ııbl, ıeçmlf datlarımas ftrdar. Aradan ek ........... aı.ı- " 
•al!llADlar4a fıl...n.na, al Jlrml bet .... ıeçaalftlr b- teliıltD ........ ,. 
.... ID bMl hlcrel..... 8a11D fl•eacllf•lerlmls lala palu .. , .... mbua at. 
haaaı Ylcclan •• ....... , Terkler tarafıaclaa ,.pa1.... u. Vata ...... •t " tep· 
anda .._..ciildan •lcernt lda •• ftlettlm.as&dlr " rak• baralap .. YeJa iRi 
_.,.amlara ~,c1 ... k ~la bqlnkt iti ile enelkl malaarrel W..U• ....... 
,..ı.ı ... .,tar. ,., .. ,. JtDI iti taleela farbu alrmek ko ... k, U.dlaı 

• ... IDidlr? ~ u1s..ıaa;1.;.. 
prttan.a.. " lltlnP...,_ .. Naf Veklletlnla caka ,..... ._ ._ nclül .;;a. 
clad .. •ıail .......... 'rlDlf .............. bals .. k ... ,... ....... ..... 
aL -. ....aattlar R•IMre klftclır •• yalaıs rolca ol ~ ,.,._ ._ W· 
........... ,...,.... bir mü ela , •• ,. ... ................... (lr-
tatWkkllr. Tabii koamk• illa ini pnaelplerlmlal te· awo 1111_., alqtar) 
fıklrl• ... ylkeek aazarl,. tatlk olarak al•ı•ık. Y.a Teprak, \lftflr• teprakc 
ler mltal• edll•lf •ller ••JJft bir fona.. tetblk r.laabı macl........ •rlıa• 
.. ......... l9te1I hadle- ~ •a e1*1t•• •• dtlt atbt laa lllr .., .... 
ler Ye ılrllea tecrlbel• ele fua ~·· almadak. HayabD cleitWlr. ~,~•'allllllllllt~•~ ••ta ıu.,_ almmlfbr Za ıa.lellk ........ , ... 
ten elde edelen aettcedekl lhem olarak aldık. lnkıl&b· 
ı•liet el• ban slttermek· cılttın eeaı ralau budur DG· 
teclır. Blal• Camhurlretlm DJa •ot• .. iyi J&pdan b· 
lslB ..uh preallp •• •a11f· nualar buslD klltlplıane 

........ mit ...tuı --
kere edilecektir. Bir taraf· 
tu bu IJlldı rapalukea, dl. 
ler taraftan hiç lırt•ı•ID 

-.... .... t ' willPM: ..-.!W.·r•P..JıııiflD..: - ..... 1U11anı..... ~ ....,.. • 1na1m tuarrafl,... ıe-

ıtclerekkaraıma •t lıramı••• 
ı~a baata fakirin Mrilretl8' 
_, ••k ...._.,. Oawa 
lçla bea ,,,..,, ••onomtk 
nokufl ••rtlae del•1, 
clolradaD clolraJ• pollt•k•, 
.. ,. .. nokta• ......... . 
.......... •tWD• ... ... 
rell baratla kati bir 1s.
atla, Ylcdn latlrahatı de, 
.-.afak olarak kuU.naca ... 

Bana ı l •• edecek 1alnız 
bb' tlzlna Yarclar: Mente .. 
arkadaııana babtettlll top 
rak ........ bence de ~olı 
mlblaıdır. 

Btr defa her ıe,den ••· 
nl "'8anlık noktalDe•rm 
elan mlhim~r 81t tarafta 
elrllmt,.a J•lan J•lm top-
raldar yarkea bar ta 
rafta da topnt• olmaclıtı 
için aç kalan iman 
lar ltvDlar M kaclarclırlar, 
bilmem •ar. Bar çok kir 
ıaıer ,arcll• ki keDclı}ertal• 
topralı l~ID clt•lrat bu1uran 
toprak .... ı.e1 olmadıklara 
halde•• ._rk alatbl Hl•• 
daldan ha1de ctnr 1ıırı.. 
ptllp j...ıellk ... ,orler. 
Hanat memlekette11a? Hlfa 
au topralana .. ..,.. •• 
.... im m•••· •• t 
t• &lr tarafta• bot 
tos-aldar dururken, dtfet 
taraftan topraku•hk Jlda 
elen ac kala• tmaalar it · 

..... • !llılııilliİM 

ı ....................... 
tir 

0-.tdanelcllr"o-
lflll ...... ir. ; .......... .,.. ..... .. ...... ....lfbr. 
H• ..... tla .,., .... n ta. 
tklp ...... ,..,_ ,o1 ... 
olacakt• Zat.. clewletlerla 
....... liDClar ~ .. . 
........... k .... ,, .... . 
............... tellda 
••becek kadar ..._.. it 
................ la tercda 
ettljtlDla lçiD kenchmkl ba 
nan har19le telklntle mlkel 
lef Mcletmt1erua. Bir de•· 
letın J•P•c•ta • ... kal 
•• - çok telmll• ••••k 
kıf lf, orclu 11 .... k lflcllr. 
De•letıa eltae ordu •e hl 
ldbaet •erlJorm tla orcla 
tılerlala bJnde biri ıııaclal da 
halsi ehemmt1et olmıyaD 
tılerl de•let Japamaa dlfo 
rua Bu lojik ile k Wll teY 
ktf d~lcllr Maatak bun 
bl»ul etmez De•let bu lfl 
nlıl teıekldlG ltlbara ile 
made•kt orcl• pbl ıa1ıt 
çetin face, ılflft, ..... 
tekatlderla hepalae taU•t 

eder naa•k bar •akl•JI el 
lllcle blalaacl.,.,or " Tlrk 
................. ebae 
ahp M ma•affak ollliıya• 
cata h~r it 1oldm " tıl 
amaa Bir taraftaa Tlrlite 
ordu J&pmaktan • baflk 
••••f ılrllOrkea ...... tara· 
itan • ktflk Mi ite de• 
letlll kablbreu ........ 

.,_ .......... . 
) ... 111 ... ı11111111a· ...... ,. ......... ~ ........ ...., ...... . 

...,a,n rap .. kbr "111111• 
Mecllelmla de Yrle Jap 
mlflar. 

Mt11et Mtıelltlert bir takım 
ftloaoflarm •• nluak9t1lana 
mallalb içtimai deithllr. 1111. 
let ............ tlaUra.-. 
lannclaa bafataD au..etle· 
rlDclea alclaklan llha• ...... 
ne •tlletla IDlstpfı '-• • 
IJI bnuu 1a.,..kla mlkel· 
lelUr •• W.tm Btı,lk Millet 
MeclUı.ıa ele clolclutu sin 
den baılne kadar kanunlar 
Japmııbr. Ve Tlrkı,.,a bir 
le kurtar•lfbr (Alkltlar bro 
YO ... teri) 

r oprak kanunu, otftçlJ• 
toprak •ermek kaa• çok 
ltterdl• kt b•m .clatrel la 
t1hab•1• arkaclaıım Mtllıb 
Hald MeDtefe ele blal11le 
beraber ollaa Çlakl Tlrk 
K6JIAılaOD aldtjl, toprak 
atalık Task k6ılttla1a tek 
illi fatlrabı , bllUtta keadl 
dalrel tatdiaW,emlacle benim 
kadar o ela alna._., NI 
tekim, topraa.mtın cleldı 
olarak ct~ltd klJllleN 
tnlil ettwm IMara•• bta.dt 
...... , ........ q.,, lrı;ıı,. ---·a .... r1 ... ,..at .......... .., .......... ..... 
b•aclaa kencldertae aı.._ 
, ..... lr eMrlm Demtk ki 
toprabaiık 1hllyaC1n1 

":liııiıııııiııİıııiıl" Mrle 
... ılml ...... Ol· ............ ,.. ··-· 

tadlliitMllllrlr• ..... ... .. ........... , ...... . 
........... ki .......... .. 
cWlltı•ldW...,. ..... ........ .......... , ...... ~ 
ce toprak .... _. 
.. ,. ........ bir ...... ..................... ............ ,......, 
~bd•a .. ba 

..., ..... " dakbtı .... 
celbetmell: lttmm &arada 
ha,ataaı, lnıkuk•u 
etUflmta kide; • .,_ 
., • ....,_ fdat ..,.....,. 
etslert tnldl etmlı olu kit· 
l.cllr. Blatm ~· b 
a..ıan o111mı,.calr, ıuete 
l•I obmıyacak, olanlar için 

aaal Phtbiamıa bll•tre· 
celıtlr Btzım etertmlata bl 
Jlkllll buradadar (Allatlır) 
Bana bilecek kide menfaa. 
tine dokunur ıtbl .. -.. 
1• kltl•ttllr. Bta oalana 
da ._faatlertDe d8anma 
1oıu Bdlldt ••faatlerlel 
.Odafaa edl1oraa. Baz •--

clletne -····· ........ o almak rotana blllr 91s tlô 
lnt Jollanlaa, ı ,o1ıa. 

laaWa•ı , her 
kealn laaftlretlDI lıa1atanı, 
99 lhikub taeanuflJalnl 
kannak " koramak lttl~o
raa. (Ştclcletlı alk11lar) 

EMRULLAH BARKIN 
( L6tfea earfa11 çe.._.. J 



SAYFA 4 

(Malatya) Bir daha söy 
le, bir daha söyle .. . 

DAHiLiYE VEKİLİ (De
vamla} - Arkadaılar bizim 
inkılabımız kendi kendine 
ve demin df'dığim gibi tari
hin zarureti olarak doğma
mııtır . Bu uğurda çok kan 
lar dökülmüş ve çok ıztırablı 
olmuıtur A11rlarca Türkler 
bu inkill ba ka vuımaoan iz 
tırabını çekti, nihayet Büyük 
Dehanın Atatürkün milletin 
kudretlle kendi irade ve kud
retile kendi irade ve kudre 
ti birleıU , Türke vatan ver 
di, iıtiklil verdi, prenıip 

verdi. Bu prensipler kendi 
miz için ve milletimiz için 
ayrılmaz esaslardır, hepsi 
birbirine bajlıdır. Eğer biz 
bunun birini bir tarafa bı· 

rakıraak memleketin bir la· 
rafında inhilal olur. Biz mem 

fransa deniz kuvvetlerini 
arttınyor. 

( Baş tarafı ikinci ııayfada l 

ha büyük destroyer inşa ede 
mezlerdi. 

Fransa , bu tahdide bağ· 

lanmamıı Ye hiç bir donan 
manan karıılarına, ayni kud· 
rette bir zırhlı çıkaramıya 
cağı 32 tane küçük krovazör 

yapmıştır. 

Fransız donanmasının 900 
ila ı 800 tonluk 45 tane mo 
dern desloyeri vardır. 

Cihan harbından sonra en 
büyük hamleyi Fransızların 

de-nizaltı donanması yapmıı · 

tır. Son günlere kadar, bu 
dooanma en baıta yürüyor 
du. Şimdi 140 tane deniz
altı gemisi olan Sovyet do 
nanması onu kat kat geç 
miı bulunuyor. 

Eskileri ve inıaat tarzlar. 
ında Fran11zların bir çok 

TORkDILI 2 

B ah kesir Tapu Sicil ,~>i!5Zi!Sffi!5i!~;! fus~5i!5i!'-!i!!.5i!~5i!SSi!SeS~ 
m BOZKURT. VE HALK 

Mevkii 
Hallıca 

bağları 

Balıca 

halları 

Muhafızhğından: :m1 

Cinsi ve nevi Mahallesi Hududu ıı:ıl TRAŞ BIÇAKLARI 

bağ iken halen Dinkçiler Gün doğusu: !~I 
tarla. Urgancı Ah- IGU 

YURTDflŞ, 

bu dahi Uf) 00 

met ve bira· ltDI Yurdumuzda biricik Öz Türk sahıpli olan BOZ-

deri Aziz iifiı KURT ve HALK l'raı bıçaklarını kullan ve arka

verese 1 e r i liı daılarına da tavsiye et!.. 

gün batısı: UDi Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebinden 

yol poyrazı ırul diğerine girdiğini unutma! 
Mahmut oğ· ji3J 
'u Hüseyin 1 1 Yabancı isimli ve yabancı sahipli traş bıçağı alma! 

kıblesi elbi. llMI lsrarla Ôz Türk sahipli olan BOZKURT Ve HALK 

seci Musta- MJI Traı Bıçaklarını iste . 

fa bağları ıını 8 O Z K U R T Tr .. ş bıçaiı (5) kuruı. H A L K 

llfll Traı bıçağı (100) paradır . 
Gün batısı : MJI 

l ıınl Kasabamızda her dükkanda satılır. 
Ve poyrazı n1 

bozuk oğlu llW Balıkcslrde Topları Salış l'erl: 
izzet ve Fal· ID~I 

IC:ll ı·b h . Ç v/ manın bağı 

güa doğusu: 

yol kıblesi 

ımı ra ım avuşog u 

lisi!S ~ ..... ~!iı!Si!<~ ~Si5!!ii!!!ii!5i!i!S~ 
lekeli bu va11flı Cumhuri · 
yet le mu haf aza ve idare et
mekle mükellefiz. Memleke- ıeyler öğrenmit oldukları 1 1 kısmen el 

tin bu sayede kurtulduiuna tane eski Alman denizaltı bisecl Mus ,l 111111111111111111111111111111111111111111• 
ve yaııyac; iına kanilz. in· gemisi ile birlıkte "Surkuf" tafa ve kıs · , 

kdıalan" bdçırıl.ıia baflılajımız bun· krovazörleri de dahil oldu · men lrvanalı == A N K A R A ~ 
ğu halde 11 l tane denizaltı Halil bağ- ~ 

Hu inkilibın aa-"dan ve gemileri vardır . ları: - ~ 
g - ~ 

soldan kar111ına çıkacak olan •• ~~~~~~=~~~"\ Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı iki parça ta· : '-

her hangi bir cereyan bu İ TÜRKDİLI rlanın sahibi Hacı Pehlivan oğlu namı diğer Aldadan oğlu : Avukat Ekrem ARGUN Ve 1 
inkılabın kuvveti karımnda Mustafa ojilu Hüıeyintn mali iken 40 sene evvel ölmesile : 1 

Pazartesinden haıka her - ş ~k. z· SlDAL ill! 
devrllmiye ve ezilmiye mah- 1 evlatları Mehmet ve Ahmede terkedip bunların aralarında : eTl l ıya ~ 

gün çıkar . Siyasal gazete.. - i11! 
k • d yaptıkları taksimde Ahmede baıicaca tarla verilmekle bu iki "'-

UiD ur. Yıllığı: 800 Kuruı : ill! 
Altı Aylığı:400 .. parçada Mehmedin müıtekilen lf"nehiz olarak tasarruf ve = Tanınmış değerli avukatlardan. i Şimdiden böylelerine ha 

ber vermek isterim ki Türkl· 
ye Cumhuriyeti gibi cereya 
ntara asla müsaade etmiye 

cektir. (Bravo ıeıleri, alkıt 
lar) 

Sayısı: 3 .. ziraatında olduğunctan bahisle namına tescl
1 

edilmesi ille · = dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı ~ 
nildıfinden tahkikat yapmak için 7 ·3 937 pazar günü ma - -.. 

Günü geçmit ıayılar 25 - • ti t d' d b·ı· · · T · ~ halline memur aönderilecektır. Bu yer hakkında bunlardan - emnıye e ev 1 e e 1 ırsınız. emyız ~ 

ku~u~~~S: haıka tasarruf vesair bir suretle hak iddiasında buluoan
1
ar = ve Devlet Şürasında murafaa kabul i 

BALIKESIR 1 Ü RKDİLİ vana bu günler içinde yazı ile vilayet tapu sicil muhafız- = ederler. i 
(SONU VARR) • .. - ,1 lıiına ve yahut mahallıne gelecek memurum,ııza müraca · : flDRES ~ 

atları lüzumu ilan olunur. : 1 
No: 259 Balıkesir T.Kr. 

Kooperatifi riyasetinden: 
259 sayılı Balıkesir tarım kooperatifi heyetiumumiyeıi 

16·3·937 tarihine müsadif ıalı günü Halk evinde alelade 
olarak içtima edf"cekUr Kooperatif ortaklarının aynı gün 
de saat 20 de içtlmaa ııttrak etmeleri lüzumu ilan olunur 

Bu içtimada görüıülecek itlere alt ruzname aıağıda 

gösterilmiıtlr. 

(RUZNAME) 
l - Açık rey ile karar zabıtlarını tutmak ve seçim it 

lerlne bakmak üzere iki kiti ıe<; mek. 
2 - Blinço ve kir zarar hesabını ve yönetim ve ko 

ntrol kurulları raporlarını inceliyerek tasdik ve kurul üye. 
lerini ibra etmek ve buhran vergisinin tefrikinden sonra 
statü hükümleri dairesinde karın tevzline karar vermek . 

3 - Müddeti biten yönetim kurulu üyeleri yerine giz 
li rey ile yenilerini seçmek. 

4 - Yönetim kurulu için gizil rey ile iki yedek üye 
ıeçmek . 

5 - Ortaklar arasında gizli rey ile fahri bir kontrol 

se ·mek ve ikind bir kontrol üyesinin tayin ve izamı için 
ziraat banka11 umum müdürlüiüne salahiyet vermek. 

6 Ortak1arla kooperatif arasında çıkacak ıhtilifla-
rm hallini tetkik iç;n ortaklardan üç kıtilık bir hakem 
heyeti seçmek. 

7 - Mevzuat dairesinde ortaklara yapılacak ikrazat 
ile kooperatifin zıraat bankasından yapacağı istikrazlar 
hakkında bankanın direktifleri dairesinde hareket etmek 
için yönetim kuruluna ıalihiyet vermek. 

8 - Kooperatifin masraf bütçeıini teshil etmek 
9 Ortaklıktan çıkarılması icabedenler hakkında ka 

rar \'ermek . 
10 - Kooperatif ıınıfları içine köy almak veya köy · 

lerden her'ıanıt birini kooperalifın it bölgesi sınırından 

ayırmak. 

1 1 En az on ortak tarafından imzalanmıı ruzna 
meye girecek illeklf"r ve şi~ayetler hakkında karar ver
mek. (Bu yoldaki istek ve tik ayetlerin ruznameye idha 1 
edilebilmeıi için toplantıdan beı gün evvel yönetim kuru

luna yazı ile baı vurulmuı olması lazımdır.) 

Balıkesir Efkaf 
Direktörlüğünden: 

Balıkesirin İvrindi nahiyesi merkezinin İhsaniye yukarı 
mahallesinde yeniden ihdas edilf'n cami hitabeti için mü 
sabaka imtihanı yapılacaktır. istekli olanların 16 3 937 
ıalı ılinü saat 15 de Balıkesir vakıflar direktörlüğünde 
mQteft:kkll hademe encümenine müracaatları . 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordunun ihtiyacı olan 14000 kilo Pir1nç 8 .Mart·937 
pazartesi günü saat l 0,30 da açık ekıiltme sureti le ihale 
edilecektir. Muhammen bedeli (3360) Liradır Muvakkat 

teminata (25'.!) Liradır ekıiltmeye iıtirak edeceklerin ıart. 
nameıinl görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve 
ıatte de teminat makbuzlarile Kor satın alma komisyonuna 
müracaatları. Gazetede i 1an ücreti müteahhide aittir. 
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Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Bahkeıirde 8 Mart 937 pazarteıi günü ıaat 15,30 da 

açık eksiltme ıuretile aıkeri bir bina inıaaı ihalesi yapı· 
lacaktır . Muhammen bedeli (2271) lira (5J) kuruıtur mu
vakkat teminatı ( 170) lira (36) kuruıtur. isteklilerin fen 
ni ıartname, Plin, keıfini görmek üzere her gün ve adı 

geçen ıün ve utte de teminat makbuzları ve bu gibi in 

ıaatı muvaff akiyetle baıardıklarına dair aerek müttahhi 
dinin ve gerekse mimarının devairi aidei resmiyeıinden 

alacakları ve bununla beraber ayrıca da ticaret odaların · 

dan ticaret odalarına mukayyet olduklarına dair alacak
ları vesaik ile birlıkte Kolordu satın alma komisyonuna 
müracaatları. Gazete ilan ücreti de müteahhite aittir. 
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Kiralık Veya r·o···a····K···T···a····R·--~ ... 
Satılık Hamam ! • • 

Balıkesırde Eski Cami kar 
ıısında Yıldırım hamamı y· · 
nıhaıında evi ile beraber 
üç sene müddetle kiraya 
verilecektir. Veyahut satın 
alm· k lstiyene satılacaktır. 

Talip olanların sahibi Sü
leyman Vehbiye müracaat 
ları lifın olunur 
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kayıp ~üviyet cüzdanı 
Hüviyet cüzdanımı kayb

ettim. Y enilini alacağımdım 1 
eskiıinin kanunu hl~ bir 
kıymet ve hükmü olmadığı 

ilin olunur. 
Gönen C. M. U. Ah 

met Sadık Yırcalı 

• • • • 
!EKREM= .. 
• i N A f l Z BAYSAN 
• • • IJl/11m11m cfrri, suç, 

tırnak lwslaliklar/Je 
/ıcr şekil f/renyi. belso-
11klufj11 ue yuuwşak : • 
karlı.ı hastalıklarım ld : 

• 
rar !JOl11 darlıklartm, : 

• ademi f klldan en son : 
: ııs11llale lulaui eder : 
• • 
: Hastalarını hükumet : 
: cadde~inde numara 56 : 
• • : da hergün saat on beş : 
: ten sonra kabuleder . : 

'-·····················' 

- ~ = ANKARA Sanayi cad- ~ = desi ALI RIZA Apart- i 
: manı N U M A. R A. : 3 1 

~1111111111111111111111111111111111111111111..I 
~~~~~~~~~~~~ ........ l"I' 

1 
1 
1 

Hır Tecimenin En lüyük Dileği: 

Satış Sürümünü lrttumıktu. 
1 l•~AKA'I' 
1 i Satışta Birinci Şart: 
1 1\ 

ı "REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 1 1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 
1 \ 1 

t_• llıı ll•~k ı,ı ııı l<t rırı ızı. 
1 .. ~ ~ 1 ( TURK Dili) ııt• \ ' t.•riııiz 
1 
1 
~ ~ 1 i Balıkesirin Biricik Gtuelesidir ı 

İ Her Yerde Okunur· j 
"~.~~~ ~~~~~,,~~~ • 

İyesi ve Baıyazmam: Balıkesir ııaylavı H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Baaım Yeri lı Basın evi -


