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Macar kral Nabi amiral Horti Peşte 
elçimize Macaristanın en büyük . 

nışanını verdi .. 

GÜNDE.LİK. SİY ASAL GAZETE ON BlRINCt YIL SAYI: 10160 

'~ Hariciye Vekilimiz Mühim Beyanatta bulundular. 
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i Milano Görüşmesinden Yalnız Türkiye Değil! 
~Balkan antantı devletleri de faydalanacaktır i 
• • • • • • ! lngiliz - Italyan Akdeniz Anlaşması Bir Barış Eıeridir. S 

i Hc.ıriciye Vekilimiz Bugün Belgrattan Ankaraya S 

! Hareket Edecektir • : • • • • : Belrrad, 5 (A.A ) - Rüıtü Araa bu aabah buraya ben de demfıUr ki: : 
: gelmiıttr . BüUln Balkan devletleri Habeıiıtanm ilhakına fılen : 
: Teflk Rüıtü Araa burada yirmi döt saat kalacbk ve tanımıılardır Hukukan tanınması meıe'eılnden MUletler : . " . : yarın aabah (bugün) Ankaraya hareket edecekUr. cemiyetinin ıelecek toplant111nda hal edilecek bir arar : 
: Tevfik Rüıtü Aras Belaradda çıkan Vrcme raıeteıl verilecektir. : 
:
1 

nln muhabirine tu beyanatta bulunmuttur: ltalyanm Montrö anlatmuma iltihakı hakkında da i 
Mllinoda Türkiye Hariciye Vekili ve Balkan an· ayni ıey ıöylenebilır • 

: Boiazlar meıeleıi hakiki ıuretle hal edilmtıdir . • • tantının Batkanı ııfatile en dostane bir ruh dairt-1 lnde : 
• İtalya hayırhah bir hattı hareket takip etmektedir. • 16rU1düm. : 
: İta(y,.nın Moatrö anlaımaaına iltihakı muvafık bir za •. 
• Müllkatam netlceainden pek memnunum ve bundan ı id • mana intizar meıe eı ir. • 
: yalnız memleketimin detıl bütün Balkan antantı devlet Halkan antantının J5 Şubatta Atinada yepacaiı iç : 

: lerinln iıtifade ede.;ejine kaniim. limanın en iyi muvaffalclyetler vadettiflni ı6yhyen : 

: Bu ıörüımeler esnaımda İtalyanın mühim ıiyui Tevfik RütUl Aru lngtliz İtalyan Akdeniz anlaımuının : 
= mOnaaebetlerde bulunduğu Yuıoılavya ve Yunanbtana bir barıı eseri oldufunu Bulgar Yuıoılav paktının Yu · : • • : ve ııkı ekonomik münaıebetlerde bulunduiu Romanya nanlıtan o1ıun Romanya olıun ve diğerlerinde bir misal : 
: Ja kartı doılane hattı hareketine kant olmak fırHtını teıkil elmealni arzu eltlilni ve Fransa tle Türkiye ara : 

i buldum. ıındaki münaıebetlerln çok iyi olduğunu ıöylemiı ve i 
1 Görüımeler Türkiyenin ve Balkan antantının idolo- Baıvekll Stoyacllnoviçi Milino görüımelerinden haber- : 
1 

: jlıi ruhu dalrealnde yapılmııtır dar edecellni ıöylemlt Vf' k~ndtsile Balkan antantının : 

: Tevfik Rtlıtü Araı Mootrö an 1aımuına ve Habeıiı önümüzdekı toplantııı icin bazı haz rlıklar yapacafız : • • : lan ilhakının tanmma11na dair ıorulan bir ıuale ceva demlıUr. : 
••••••........•.....•••••••••.•...............................••....................................•.• : 

rY~;;;;~·;:;;ı Hariciye Vekilimiz Dün r-Pe~;;---1 
i 1.5 milyon lirılık bam. i Belgra~ Vardı. i Elci~iz_ı ~ıcarisıı~ı~ 1 
i bı satıyoruz. i Tevfık Rüştü Aras Yuaoslawya Başvekili ile bugün gö- ı A10~.~~~~· (!~!~)nı~·~!~~. ı Ankara, 5 (A.A .) Yu ı 1 1 h k d k 

nan gazeteleri Mtlimo mü- rüttüktan sonra St80QU 8 Hl et 8 8C8 .. kral natbt Amiral Horu 
llkıt 'aranı büyük bir mem 1 9 Tür Peıte elçimize liyakat nıta· 
nunıyetle tefsir ve bunlar Mılano, 5 

(Radyo) Te V kı 'f nını birinci rütbesini vermi· 
d u-mı· t kiye HarJciye vekiU Doktor ttir •n IDeıut neticeler 
etmektedirler. Tevfik RütUl Aru Bel ırada 

Y lıtanbul, 5 (Huıusi) hareket etmiıtır 
Ullan hükumeti . Zümreza Rüıtü Aru büyük teza 

de fabrikaıından 1 ,5 milyon hürcttla teıyt edılmitlir. 
!1'•lık bomba ıatm alacak 8elırat, 5 ( Radyo ) -
ır Bu rnünaaebetle beya Doktor Tevfık Rüıtü Araa 

"•tta b'ulunan Yunan baı - b b l · t v le 1 uaOn uraya ıe mıı ır. 
e 1 1 Metakaaı, memleketi· 

mı d Aru burada 24 aaa t ka · b ı e imal olunan bu bom 
•ların mOkemmellyetinden lacak ve Stoyadlnovıç ile 

bahıetrnfı Vt': iÖrÜfecektir · 

Bunların ne Türkiye ta · lıtanbul, 5 ( Huıuıi Mu-
tafa d b ı n an ize kartı ve ne de 
bt•tm tarafımızdan Türkiye 
Ye lcarıı kullanılmıyacağ .na 
errıntyetlm vardır . .. Demiıt ı r. 

Eden 

habirimiı.den) - Hariciye 

Vekıllmizle K.ont · Çiyano 
1 Arasındaki ıörüımeler çok 
doıtaoe ceryan etmiıtlr . Bu 

konuımalara büyük bir eh 
mmiyet attedılmektedir. 

fru11da moiikat yapıcık 
1 f'arıı, 5 fRAdyo) Eden 

T evf ık ROttü Ar as Mili 
nodan ayrılırken ge 'itinde 

olduğu gibi büyiik tezahü 

ratla tetyl edilmjfti. Yapacajı ı•yts .. atta Pariıde 
duracak ve Fransız Hısriciye 
"1ehafili ile mülakatta bu · 
lunactaktır . 

hman ıikrar bıılldı 
Nevyork, 5 (Radyo) - Mi· 

•lılpi h ne rl tekrar yülcaelme-
ie baılamııtır 

Bentler takvive edilmek 
tedır. Bu it irin h kik" ·· 
nOllü . "' a ı ııo 

bar lıcl orduıu çalıı 
ltııalctadır. 

Rüıtü Aratın ıeçeceiii yer 
lere halılar eerilmıı. her ta· 

raf Türk ltalyan bayrakla 
rıle donatılmııtır. 

Belırada varan Rüıtü 
Araa bugün Yuıoslav baıve -

ı kili Stoyadinovlç ıle görü· 
p~cek, kendiıini Milano mü 

lakotından haberdar ede-
cektir. 

Rüıtü Aras yarın ( bugüı. j 
Belgraddao lıtaobula hare 
ket edecekUr. 

(dilen ~oktoıun fon Pa
penle ali~ası yo~ 

Berltn, ~ (Radyo) ·- Hazı 

ecnebi ıazeteler ıon zaman· 
farda ıeftr Papenln akraba 
ıından bir doktorun tevkif 
edildlflnden bahıetmekte · 
dirler. 

Salahiyettar makamların 

bildirdıafnt: aöre bu dokto 
runlıır fon Papenin bır güna 
karabeti voktur 

--.. 
Umumi 

Harpta as~erli~ten ~açın 
f ransızlır ıff edil~i. 

Partı, 5 (Radyo) - Par
lamento bugünkü toplanh· 
ıında büy5k harpte asker 
ilkten kaçanlaran affına da 
ir olan kanunu heyeti umu 
miyeıi ıtıbartle 106 reye 
karıı 488 rey le kabul et · 
mittir 

İngiliz; Kabinesi 
T e r e d d ü t Ediyor. 

. 

Almanya müstdmlateleri ha~~mdı müzıkırılıre giriıme~ 
mi1 Yoksa Berlinden gelecet cevabı bıtlı11ak mi lizıaı?I 

Londra, 5 (Radyo) Al dedirler Bu üç nazmn Al -
manyanın müstemleke ta · manyanın müstemleke taleıp-
leıplerı hakkında müzakere- !erine taraftar oldufu mana 
!ere mi giıltmeli . l oksa Ber ına çıkarmak doiru delildir . 
!inden bu huauıta sarih ce Zannf"dildiğine göre müı · 
vap gelinciye kadar bekle · temlekeler meseleıi fnrtliı. 
mt"limi dir :ı Fıkri hakkında nazırları ile Almanya elçiıi 
kabıne de tereddüt etmek- Fon Rtbbentrop araaında gö · 
tedir. Çemberlaynle diğer iki rüıü'ecektir. Naz ı rlar müı 
nazar Hitle r fe , ümitleri kes temleke meıelul ha~kında 
meden her çareye baıvur Fransa hükumetinin fikrini 
manan lbımaeldiii fikrin almakta müttefiktirler . 

Vilayet Umumi Meclisi 
Dünkü toplantısında 
Neler Görüştü .. 

-----------------------------------
1,451,990 Lira olarak tasarlanan vari~ıt bütçesi Ma
liye Encüııninı ıarildi. Merkez ve kızalınn hakem 

Hıyıtlari Seçildi .. 
Vilayet Umumi Mecllıi 

dün de top1anarak çalıımala· 
rına de•am etmtıur. Ônce 
eıki zabıt okun mut ve ka 
bul edilm ı ıur. 

Bunu müteakip Mec l iıln 
çohımalarına batlama11 do 
laylılle biiJiiklere çekilen 
telıraflardan ıelen cevaplar 
okunmuı .. ,,. ile dinlen 
mııur 

Edremit azalaima ıeçllen 
Hasan Karanın intihap maz
batası okunmuı ve kabul ed· 
il mittir. 

Partinin bir küllür ıubeai 
olan Halkevinin matbaada 

tabett&rmekte o lduiu dave
tiye ve projram aibt itler · 
den kifıt bedeli alınarak 
meccanen ba11lma111 liıe ta 
leb.ıi tarafından her a1ın 

onbeılnde çıkarılan Alkım 
adındaki mecmuanın da 
kiiıdı kendilerine aıt olmak 
üzere meccanen tabbı hak· 
kındaki masarifi muhtelife 
endimenin mazbataları oku· 
narak kabul edildi. 

Uınumt menfaat için ya 
pılack istimlakte bulunmak 
üzere Dahıliye Encümenince 
ıeçllen hakem heyetlerinin 
adları birer birer okunarak 
aıaiıda ad larını yazdıiımız 
kim•~ er kabul edildi. 

Bu seçim netıcelendıkten 

ıonra gelen evraktan arazi 

ve bina ve rgilerinin müdde
Unin ta yinı hakkındaki hu 

ıuıl muhaaebe müzekkeresi 
okun•rak maliye encümenine, 

11hhat ve İçtımai Muavenet 
Velc~letinln teıkUitı ııhhlye 

kanununa göre bütçeye ko
nması lizımıelen tahıfaata 

dair emri ve D11lml Encü
men kararı Sıhhiye ve Ma 
lıye Encümenine. Partı Genel 
Sekreterliiinln Halkevlerl 
için kift tahıiaat kooma11 
haklundeki yazm aıt olduiu 
~ncümenlere Parti Vlllvet 
ldare lleyeti Beıkanhiınm 

Umumi Mecliıi idare eden 
Parti dılekleri ait oldukları 
encümenlere, Manyas bele 
dıyeıi için doktor tahsisatı 

konması hakkındaki Man
vaa ualarınsn takriri ııhht 
ye encümenine havale edil· 
dl. 

1 , 457,9~0 lira. olarak taaar 
lanan varidat bütçeıinln tel 
kik edilml!k üzere muhtelit 
Mali ye encümenine verilme 
ıi kararlaıtırıldı . 

Baıka aörütecek madde 

. 
UMUM/ 

Meclise galan kırııhk 
tılırıflın 

Umumi mecliıln çaltı· 
malarına baılamaaı m6na 
1ebet1le çekilen telırafla • 
ra büıüklerimlz Valimiz 
Ethem Aykuta ıu kartı 
hkları vermiılerdlr: 

Vilayet umumi meclisi
nin duyıuluana teıekkür 

eder, baıarılar dilerim. 
ismet lrıörıü 

Vilayet umumi mecltı 
toplant111 münaaebetile lı. 

har olunan hl11lyata te
tekkür eder, 1&J•ılarımı 
ıunaram. 

8. M. M R. 
Abdıil/ıalik Rerıda 

Teıekklr eder, umumi 
mecliıten yurt tçin ve
rimli çalıımalar dtlerlm . 

Şıikrti Kaya 

bulunmadıimdan toplantıya 
ıon verildi. 

Hakem hayıtlariH :aynıanıar: 
lıumliklerde bulunmak 

üzere ıeçllen hakemlerin ad
larına yazıyoruz: 

8alıke•lr Şükrü Yır -
cah, lamail Hakkı Van~ah, 
Cafer Helvacı , Kayalı lsmail , 

lbrahim lzzetUn Kepıütlü , 
Cevdet Kaptanoğlu, Remzi 
Vtdinll, llüıeyin İçilli oğlu , 
LCitfı Kır'al , Zühtii Melek 
Mehmet Nuri Şekerci: 
Ahmet Vehbı Çık · 
rık , Halil Doğanlarh 
iman oğiu Aziz, Tevfik Hu 
dak, Bahattin Çıkrık , Halil 
Pehlivan Komlıyoncu, Sıtkı 
Şeremetli, Ahmet Saraç, 
Ali Şahan, İbrahim Ocak, 
Salih Serpen, Ali arabacı 
ojlu, Fahri Tavıanla , Hüıe 
yin Şadi, Fuat Btl'al, Ahmet 
Çantay, Eczacı Necmettin , 
Muharrem Sandıkcı, Ali Kı 
rımlı uncu. 

Manyas kazuı; Aziz Balcı 
l'evfık Be.arı Çangın, Mehme't 

Ôzcan, Ahmet MÜıtafa Kea · 
kin, Hüseyin lbrahtm Uzun 

Ali Halil Karagöz, lbrahl~ 
Hüıeyın Gündojan, Ahmet 
Salih dülger, Mehmet Hüıe · 
yin Saruhan Mehmet Muı 
latf a Tunca.Is , Salih lımai\ 
Kayalı , Kamıl Mehmet Tu 
ran , Habibullah Hakin Er 

dem, lımatl Hakkı Ôztekln, 
Abdullah Yatar Uemir. 

Erdek kaza11: Fehmi Er
( Sonu h~tncl Sayfada 

• 



• 

SAYFA: 2 

Tarihten Fıkralar: 

Oğlunu sadıaz m yapmış 
Koprlilu .l1clwul paşa 

lıaslalanmışlı Son gılmimin 
yaklaştı{jı m hissednı K öprti 
lu tm sun demi< rincfr fll<l· 

carislana askeri hareldıi 

ııaptlması lti:.11111wı11 iddia 
edı rt·k padişu/11 h.dlr11eyt• 
11akldme{je kancltrdı 

KoprtilLi Melımel paşamn 
im ::,on demluinde, böyle 
lılç bekfrnllmedik iddias;, 
işin içinde buluna11lar111 bir 
turlu a/alları erme· 
mlş ve yabancı kalmış 

Lardı. Lakin kendisinden 
açık kalacak olan sadaret 
lwymakamlığwa daba şim· 
diden Şamda b11/u11an oğlu 
Fa:ıl Ahmet paşamn yeli· 
rllmesi işin malıiytllnl ay· 
duılalrmşlı. 

faul Alımet paşa/>./, da 
ha iki sene evvel yirmi 
dört yaşında medreseden 
mezun olmuştu. Vıi:arel /it! 
Er:.uruma vali gö11duildl 
l7alllikle buluncluf'iu Erzurn
mım ne oldııf/11n11 vrjrene· 
cek kadar bile orada kala 
manuşlı. 

Uabasuun arzu ve islegl 
ile devlelin mihveri idaresi 
n~ ba~na, pad~uh ue lıa 
lif enin vekaleti mullakası 
kaymakamlığuıa gellrlldl. 

Köprulıi Melımel ·paşa bu 
isteğini icra edebilmek üzere 
lıastalık ve lıalsl::liğine bile 
bakmaksızw padişah ile 
beraber Edirne ye kadar gfi 
meğe niyet etli. fakat y1Jl 
yorgı,nluğuna tahammul 
edemiyerek yatuğu d11şlli ve 
bir daha kalkamadı. 

.f'adişalı ilıliyar sadra:.a 
ma dol\tor göııdumek. biz. 
::al isllf:wru gllnu k gibi 
llllf allarla ,\1ehmet paşcıyı 
garkelti. Arlık vezirinden 
ıimil ı~almadıijım gören 
pad/şalı, icra edeceğini uaa:.l 
ile ve. son nasilıalı olmak 
uzert', makamı sadarete 
kimi ımınaslp gördufjtinıi 
sordu .. Şu cevabı aldı : 

-Orta da oğlum Ahmet 
kul111111:dan dalıcı mıinaslp 
bir kimseyi göruniyorum. 
df'di. 

Ka. Do. 
-~ ..... 

O~ullann ~ayram tatili 
Haber aldığımıza göre o 

kull rın yapacakları kurban 

bııyram . tatilinin Kültür ba 

kanlığınca bir hafta olması 

kararlaştırılmıştır 

Rus 
Mahkümleri 

... 
idam 
Edildi 

Patis Soire gazetesi, Mo· 
skovadaki "T roçkist" mu ha 
kemesi maznunl•rmın idamı 
hakkında şu malumatı ver 
mektedir: 

13 mahküm, 1 Şubat re
cesi Gepeunun mt>rkez ha 
plshaneıl avlusunda kurvuna 
dizildiler. Hüküm 16 Çinli 
den müteıekkil bir manga 
tarafındırn icra edilmtıtır 

Bunlara berlT'utat "Sakallı 

cellad" na mile şöhret bul· 
muı olan Letonyalı Peter 
son kuma.oda ediyordu. 

idam mahkümlarının af· 
fedilip edılmemed hakkında 
müzakerede bulunmak üze 
re toplanan komite, daha 
evvel üç saat ıüren bir mü 
zakerede bulunmuş ve aza· 
lardan bazıları bunları afla
larını talep etmiştir Bu hu 
suııta fikri alınmak üzere ıu· 
reU mahıusada celbedilen 
müddeiumumi Vişlnıkl: 

" Mademki baılıca ve 
Sovyet rejimi için en lehli· 
keli iki suçlu olan Radek ve 
Sokolnikof, idamdan kurtul 
dular diğerlerlnın idam edıl · 
melerlne hlçbfr sebep gör 
müyorum" demııur. 

Buna rağmen merkez le 

ra komitesi bütün teşebbüı· 
leri reddetmiştir. 

Mahkümların hepsi cesu 
rane ölmüılerdir. Yalnız Pi
atakof hıçkırarak ağlamış, Bo 
guslavski bayılmııtır. Au ma · 

znunun baygın yattığı yerde 

idam edilme11i mecburiyeti \ 
hasıl olmuıtur 

Çünkü o aralık mahkumu 
bağlıyacak bir dırek bulun
mamıştır . 

Son derece mütees9ir olan 
müddeiumumi Vitlnski, hü 
kmün infazı esnasında ora 
da bulunmağı redetmiıtir. 
Mahkümların son arzula 

rını dinledıkten ıonra evine 
dönmüıtür. 

Pıatakof karısını görmek 
arzusunu izhar etmiıse de 
kendisine onun artık Mosko· 
vada olmadığı öz enilmiı· 
tir 

Diğer mahkümlar hiçbir 
ıey ıö1lememi1ler ve hara· 
retle birbirlerinin ellerini 11 

kmıılardır Yalnız içlerinden 
biri ıöyle demittlr: 

"Radek ile Sokolntkofa 
alçak ve hain olduklarını ıö 
yleyiniz!,, 

Cesetleri bir kamyona do 
( Soou 4 üncü ııayfada 

Başbalrnnımız, bu seneki yerli malı ve arttırım hafta· 
sının açılıı uutkunda. fiatları ucuzlatılan y~rli mallarımız 
sarfiyatının arttığından bahsetmlıti. 

Bu hususta bilhaua ıeker sarfiyatımız ~ayda deger bir 
vazıyet göstermekte ve afağıya koyduğumuz cetvel bunu 

TORKDILI 6 ŞUBAT 937 
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EtiM.ZDEN HABl5RILER 

Piyango 
Bayramm dördüncü günü 

çekilece~. 

iş Kanunu Etrafın -
Konuşma . da ki • 

Çocuk Esirgeme kurumu 
ıle Yokıulları gözetme bir-
lifi tarafından 7 tubatta 

Şe~rimizde bulunan dördüncü ~ölge iş amiri dün kanu- 1 

nun esaslan ve beyannameler ~akkmda izahat verdi. 
çekilmek üzere müıterek 
eıya piyangoııu tertip edıl-

mit ti 
Mülhakatn gönderilen pi· 

yango biletlerine dair henüz 
birçok y~rden cevap gelme· 
dlğlnden ke§idenin tehir 
edilmesi mecburiyeti hasıl 

olmuıtur. İki kurumun ver· 
diği karara göre piyango 
yine Halkevinde bayramın 

dördüncü günü çekilecektir. 

Dördüncü bölge it daire· 
ıi amiri Faris Ulubay dün 
Halkevinde iş verenlerle; it 
beyannamele~i üzerinde bir 
konuıma yapmııtır. 

Toplantıda vali ve C H. 
Partisi baıkam Ethem Ay 
kut, villyet umumi meclis 
azası tüccarlar bulunmuılar· 
dır 

Faris Ulubay i§ kanunu 
üzerinde izahat verdikten 

- ----- -------

Yeni Teşkil edilen 
N ah iyen i n Köyleri. . 
Ham~ibey nahiyesinin Naiph köyü mer~ez olarak teşkil 

edildi. Nahiyeye bağlanan ~öyler hangileridir ? 
Gönen kazaeına bağlı Ça· 1 kil edilerek Çanakkaleye 

kır nahiyesinin kaldırılarak verilen Yenice kazasına da 
Edremit kazasında Kalkım Bigadan alınan köyden bat 
adı ile yeni bir nahiye ku· ka vilayetimizden de Çakır 
rulmasına karar verilmif ol - ve Hamdlbey nahiyelerile 
duiunu yazmıştık. Yeni na birlikte şu köyler bağlanma · 

hiyenin merkezi Hamdibey ktadır: " 

nahiyeıine bağlı olan Naipli Çakırdan: Bekten, Sofular 

sonra iı verenler üzerinde 
durmuıtur. 

lıçiJerin çalıff11a zaman· 
larmı, it verenin ne de 
mek olduğunu. it kanunu 
ıumülüne giren kimselerin 
vaziyetlerini, kanunun en 
mühim esaslarını tebarüz 
ettirmiştir. Bundan ıonra 

İ§ akdi, İfÇİ ile it veren ar · 
asındaki münasebet, ücret 
esasları, ffçinin çalııma za· 
manı, iıçtnin iıtirahatı, tıçi 
nin ha•talık ve aakatlıfı ve 

nihayet kanunun tatbikinden 
buolarm alacağı ıekil, ka 
dın ve çocuk iıçiler, hak 
kında açık malumat ver 
mtıUr. 

Bölge amiri nihayet tev 
zline baılanılan it yeri be 
yannamelerlnln onbeı mad 
desini ayrı ayrı okuyarak 
bunlara verilmesi lazımgelen 
cevapların ıeklini anlatmış, 

doğru cevap vermede gerek 
it verenin ve gerekıe lf ala· 
nın karııhklı menf aatl bu 
lunduğunu ilave etmlıtir. 

Hasbihal bir buçuk saat ka· 
dar devam etm•ı ve çok 
f aydah ~ımuıtur. 

.1 
Sındırgıda 
Bir köy evi soyuldu. Ku

marcılar yakalındı 
' Sındırımın Yusuf çayı köy· 

ünden Yakup oğlu Hasanın 

evinde kimıc bulunmadığı 

bir sırada bazı eıyatıı çalın· 

mııtır Yapılan tahkikattıl 

Kepezli kızı Haalbenin bun 

da alakası olduğu anlatıldı 
ğından yakalanarak hakkın 

da tahktkata baılanmııtır. 

Yine Sındırgmm Camice· 
dit mahallesinden Mehmet 

oğlu Salahattlo ile BiğadıcıP 

Servi mahallesinden Meh 

met oğlu Mehmedin Halt 
kahvesinde kumar oynadık 

ları görü'düiünden önlerin· 
deki para ve oyun kiiıt 

larile yakalanmıılardır. 

C.H.P. 
Ocaklannm yaptığı toplantı 

C . H. Partisi Çay, Sakar· 
ya, Oruçaazt ocakları ıdar1 

heyetleri toplanarak ıörilf 
müıler ve bu arada önO 
müzdeki perıembe ıece•1 

umumi bJr toplantı yap· 
maia karar vermiılerdir . köyüdür. Karaduru. Sarıçayır. Taban, 

~---~-~---------
Naipli nahiyesine Hamdi Çamoba, Soğucak, Kureyif, 

bey nahiyesinden ıu köyler Alan, Karasuçam, kuduzlar . 
bağlanmaktadır: Karaköy, Çakır, Sıvan, Ça 

Akçakoyun, Deliler, Ka· k t r o b a, N e v r u s, 

raaydm, Domakabağı, Kır Hamdibey nahiyesinden: 
Caoba, Armutçuk, Çukuroba, Umurlar, Namazgah, Gü 
Kırklar, Ôgmen, Kovancı, müıler, Saffeteli, Baıkoz, 
Çambaz. Bağlıçiftlik, Yarıf, Cündoğdu. 
hağh köyleridir. ıl u teıkilata ait karar çık 

Diğer taraftan kaza teı· mıştır. 
-~----

Ha kevinde Korucuda 
A~dül~ak Hamit gecesi 

yapıldı. 
Halkevi dil, tarih ve ede 

biyat ıubeıi tarafından .. a · 
zırlanan "Abdülhak Hamit" 
gecesi, akıam Halkevi kon 

ferane salonunda. Lise Türk· 
çe öğretmeni bayan Müker 
rem Kamil Su tarafından 

verllmiıtir. 

Çok kalabalık bir dinle· 
yici huzurunda verilen bu 

konferans açık ve etraflı 

bir şekilde canlandırılmış, 

büyük tiilrimizin ilk edebi · 
yat alemine atılışından bugü 

ne kadar o 'an edebi kıymet 
ve değeri gayet açık bir 
dille açığa vurulmuştur. 

Mükerrem Kamil Suyun 
muvaff akiyetle anlattığı bu 
konf eransdan sonra da ta 

Kavga sonunda ~ir adam 
yaralandı. 

Korucuda bir yaralama 
vakası olmuıtur. 

Yaptığımız tahkikata gö 
re hadise ıöyle ceryan et· 
mittir: 

Bu nahiyenin Mallıca kö 
yünden llüsnü oğlu Manıur 

ile ayni köyden İbrahim 
oğlu lsmatl yekdiğerile kav· 
ga etmişlerdir. 

MaTisur bu esnada iki el 
tabanca ile lsmııili sağ ko 
tundan yaralamııtır. 

Suçlu yakalanmıı, yaralı 

da hl\ltahaneye kaldmlmıı
tır. 

--·••l'!Pf .... ••• 

Dün~ü un ve za~ire f iatları 
UNLAR: 

Asgari Azami 

Vilayet umum i meclisi dünklJ 
toplantısında neler görüıtü .. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
dik, Hüseyin Sarı, Yakup 
oğlu Ahmet, Ali oğlu Ham 
di, Cevdet, Hamdi oğlu Ke· 
mal. Mehmet, oğlu Nazmi, 
Ali Tıkve~, Mehmet Yazı 
cıoğlu, Tütüncü Mustafa, 
Hancı Mehmet .Haydar 
Vardar, İımail Çalııkan, 
Ahmet Çakır, Mehmet Nal 
bant oğlu. 

Balya: Oıman oğlu 

Andaç, Şakir Yürük 
oglu, berber Ahmet, Nuri 

Kır'al, Halil pehlivan, terzi 
Kamil, İbrahim Ôztürk, ar· 
zuhalcı Ali Rıza, Kasım Kö· 
se, Cafer Ôzkan, Halil İbra
him Bahçalarlı Ali Osman 
Karasakal, Mustafa Tabanlı, 
Tahir Tozut, Ahmet Eral. 

Bürhaniye: Tali Taylı, idris 
Numan oğlu, Hatim, Meh 
met Saraç, Yuıuf, Müker 
rem, Sami Güreli, Şazıman 
Keresteci, Hakkı Çnkır, Fa 
ik avukat, İbrahim fırıncı, 
Mehmet Glrltkin, Sait tüc· 
car Ahmet Tekgöz Ahmet 
Şakir. 

Karlan Sıtkı Tarhan, Hü• 
nü Ünlü, Hüseyin fırın· 
cı, Halil Eten, HüsnO 
Gönen, Huan Servıli, Metı· 
m~t Emin Aahke11rli, f•· 
mail Hakkı Arda, Niy11tİ 
Erış. Şekerci Muıtaf a Redir 
zi, Keresteci Ali Riza, Akl 
Şen, Osman Çatak, Ali ol 
lu Ahmet. 

Susığırlık: Mecit Altınb•f 
Kamil Şen, Zeynun Ôzbe"' 
Ahmet Şeker, Celal Çarfl 
Kunduracı Süleymo n, Ka•'' 
balı lbrahinı. Hilseyln Ak•" 
Mehmet O a ğ l ı ojlO 
Ahmet Tevfik Sunso' 
Mehmet Bölük, Abdurrahll''~ 
Bingöl, Fırıncı oğlu HüıeyiO• 
Yemitci Recep, Terzi A~ıı 
Bandırma kazası: Kot1'111 

yoncu Nuri, Kunduracı Kl 
mi 1. Yemitci Ali, Ali fahr1• 
Kahveci Tahir, Bahriyli A'1 
met, Sıtkı Şeriki Salih. ırı ' ' 
nıfaturacı Süleyman, Hildl1 

Arabacıoğlu, Zahireci Hab1 

bulleh. Kara Bekir, ôoıer , 
köylü Şaban, Hnzaz Hüıt) 
elbııecl Emin , manifatura'' 
Aziz . 

Ayvalık kazası: Hes•ıı 
Basri, Yanyalı Rahmi, Y•' 
oyalı Fazıl, komisyoncu e; 
ytullah. komisyoncu Şükr 

1 bize pek güzel anlatmaktadır 

S o n senelerde ıeker satııı 

1934 . 1935 
2845.069 
3411 .646 
2875,593 
3056.787 
3719,766 
4613,997 
5808.271 
4697.006 
3668,600 
4258,635 
3995,934 
3220,477 

ton hesa bile ıöyledir : 

1935 . ı 936 19J6 
' lebeler tarafından büyük 

55 Handıman 

K. s. 
970 980 

Sındırgı: Bakkal Manıur 
Bakkal Şuürl, Eni& ltattat , 
Mehmet oğlu Şükrü, Arif 
oflu Sadık, Hüseyin oğlu 
Emin, Mehmet Oedebaı, 
Kavalalı Behçet, Ahmet oğ 
lu Ômer, Dülger Hüıeyfn, 
Zühtü oğlu lsmail, Terzi fs· 
mail. Kllrabentli Süleyman, 
Kunduracı Süleyman Hakkı, 
Halil lbrahlm oğlu Kamil, 

Kalunyalı Ali Rıza, bakk" 
Ziya, Mehmet Naim ojlO• 
Ali Cömert, tuhafiyeci Ce 
vat, makinist Necati, rn•"1 

nist Birhan, marangoz 5e 

Haziran 
Temmu7. 
Ağustos 

Eylül 

Bırincıt t."şrin 
lkinciteşrin 
Birıncıknnun 

lk incikanun 
Şuba t 

Mart 
Nisan 
Mayıs 

7664,598 6423,455 
6224,083 5438, 1 ou 
3992, 180 4921.089 
3863,832 4584,792 
6480,644 6302,206 
6648,620 884!i,291 
6835, l 77 
6461 ,652 
67J 1,080 
5163.707 
5412.217 
5016,515 

tflirin ölmez eıerleriRden şi 

irler okunmuştur. 

Gerek Mükerrem 
Suyun konferansı 

Kamil 
gerekse 

gençlerin okudukları, şiirler 

dınleyiciler tnrnfındaıı hara
retle alkışlanmı~tır . 

Gelenler Oıdenler: 
Balya kaymakamı Hakkı 

Öııey dün şehrimize gelmiş· 
tir. 

60 920 
70 

" 860 
80 790 

ZAHİRE: 
Bugday 5 5 
Yerli Sert 4 75 5 
Yumuşak 5 5 

Hariç piyasadan gelen 
Yumuıak 6 50 
Sert 7 
Mıııır 4 625 
Arpa 5 

930 
870 
800 

25 
75 
25 

buğday 

7 
7 75 
4 75 
5 25 

Edremtt: Mustöf a Enis 
oğlu, Ali Rlza SRğlam, Ra· 
if Ertekın, Ali Kibar oğ u. 
Ferit Güre, Mehm~t Sait 
Kapıcıbaşı, Hakkı Damat 
oğlu , Kadir Agon. Nazım 

Burdur, Ahmet Şehirağası, 

Nur T rhan, Lütfi Sabit Er 
türk, (?mcr K0ra. 

Gönen kazası: Ahmet 

,~ 
zai , dtvarcı Ahmet. betofl 
Halil. 

Ouuunbey: Rahmi, HiÔ" 

yet Çam. Süleyman, Radi' 
zan, Şükrü, Cemal DursıJCI 

S r• Halil Altan, Mehmet ıı. ,ı 
Ali Kocaıl, Alı, f•~ 
Oksy. lhrahim Güven, 0' 
mıtn Kolukısa, Mehmet f:k'" 
Hüseyin Kutlarla. 
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-Asri Adam-
Büyük Hikaye - iV- İhsan Edip 
Kala kal" bir ticaret kal· 

dı! Ticaret ınzel ammıt, kr
edi ister, ıerma ye il ter . .. Ka 
pltalııt" bir adam olmasam .. 
lı kolay .. Fakat: Ben hafif· 
ilkte bir herif fçtn bunu dü 
tünmek bile cinayettir! 

UArattım. Gnnlerce haft 
alarca kafa patlattam. Na
file . Hiç bir kurtuluı yolu 
yok .. 

"Avukat Hicran" uzana 
rak: Masanın mermeri üst 
ünde köpüklenip duran hira 
bardağını aldı . Ve yine bir 
yudumd' boıaltarak: 

Garsona yeniden iki ıite 
bira ıetlrrneıini ıöyled•. 

"Cemil Sena" mideaini fi 

tiren içkinin uyuıturucu se 
rhotluju içinde derin bir rü 
Jaya ıömiilmüttü Arkadaı 
ının verdlii btr ıalon siia -
raaının dumanlarını, nğzan 

dan iri halkalu halinde ha· 
vaya uçuyordu ... Avukat Hl 
cran" göbeğine bir parça av· 
anı vermek için aandalyeılnl 
rnaıadan uzaklathrdı: 

- Evet ne diyordum . Bu 
irnkin11zlak içinde boğulup 

ıttrnek benim iç;n işten de 
fildi . 

Btr ıün rastgele okudu 
ium ıazetelerin birinde: Bir 
havadiı dikkatimi çekti! Am 
erikanın "llmem hanıi ıeh 
rinde bir kimyager bulduğu , 
k•dınlıua mahsuı bir •aç 
bo1a11 formülü sayesinde 
tnllyoner olmut. 

Zeki hır adam ıçın; para 
vefaıız bir ıey değildır Ek 
•eri ilımlerin yıldızlara ba 
&tarak güneı yaratması gibi.. 
Bu iki satırlık havadis de 
bana b'r definenin anahta 
rını verdi: Klldın sayesinde 
ıreçinmek . . Hayattan bir 
•ürü faydalı dersler almıı 
lıaı Anlıyordum l<i: Bütün 
fenalıkları, bütün betbah'ık · 
ları doğurduiu halde saade
tin varhlına bizi lnııı ndıran 
•on ümitte yine kadınd1r! 
DGnyanın fabrikaları, insan· 
ların bütün zekaları. Senin 
benım ve onun, kalbi ya 1nız 
bu titrden ibaret mah'ül<lar 
için çalıııyor . Reaaamın fır 
Çllsı, muharririn kalemi, av 
Ukatın çeneıl hep onlarındır! 
Ve bu ince, zerıf mahlüklar 
saçlarına göz. a 1 ıcı bir renk 
•eren kimyageri mi lyonlara 
bofuyorlu. Tuvaletlerine pr
Uvulan baatıran, yeni bir .. 

larnltor" tuyan mudi.ti ze· 
natn edıyorlar. Hirbırlcrinl 
0 to111obillerde ıezdirlyorlar ! 
Dnınndüm. Acaba? Kadın 
lar ıayeılnde ben de geçine· 
tnezmiyim. 

hk bakışta: Bunun için 
büyijk bir mani yok Hatta. 
bGyük değil hiç yok . Yok 
•rrarna, ben ne kimyagerim! 
Ne modısttm ve n~de kuva 
nur. . Avukatlık hususunda 
•iaırnın payını aldım . .. Ba · 
tka bir tık ve ıaıran e sana 
lırn Yok ki: Onlara yara111\ 
Ytrn .• Benim gıbi fıtri doğ 
Ufla sanatkar olınıyan ada-
111 lar • on 1 arı güzelleıtırmek 
töyl,. dunun, ıftçlarınm on· 

dili.sanı bozmaktan, tuvalet· 
ferini buruıturup manlkörle· 
rinl kırm&ktan baıka btrıey 
beceremezler. 

Onun içtn yapılacak tek 
bir çare kalıyordu . Onlara 
sokulmak, onlara, yaradılıt 
!arının bütün israf kabtllye 
tlerile bol bol savuracakları 
para kaynakları göstermek ... 
Kafi derecede soğuk kanlı 
ve orta zekalı bir adam iç 
in bu güç bir it değildi Ya· 
hmz bu "Kombinezon~ da 
heyecanlı sahneler olmahdı . 
Ôtedenberi insanlardaki, o 
ıinema veya roman uyfala 
rından almmıı budala hayal 
haıtalıfını biliyorum. 

Ôyle dekorlar ve öyle ak· 
törler bulacaktım ki: Hiç 
kimıe bu - Melevdram -
dakl ıtzlllili anlamıyacaktt. 

İte evvela cinsi cazlbeıl 
fazla kadmları elde etmekle 
baıladım. flk zamanlarda 
öyle pek yükıek ıeyler rast 
ıelmlyordu. Orta halU ka · 
dıncıklara ıeydirtp kutatmak 
ıüıleyip bezemek! lazımdı. 
Bu yüzden bır hayli de bo 
rçlanmıttım . 

Fakat; bilgilerim arttıkça 
daha yüksek itlere bat vur · 
duın Şehırlerin en yükıek 
kumarhanelerine, en lükı 

kuluplerine ıokuldum. TOrlO 
türlü zeka oyunlarile, çeııt 

çeıtt sahneler yaratarak: Kih 
kızlarını idare edemlyen bır 
baba, kah dal dalla bir ko 
ca, ara aıra da bunak amuca 
rolleri oynamıya batladım. 

Hiç dikkat ettin mı? Bılmem .. 
Biz erkekler gümrük altına 
girmtı mallara b.ıyılırı:ı . 

- SONU VAR -

Puştin Pulları 
Büyük Rus tilri Puıkinln 

ölümünün yüzüncü yıldönü · 

mü dolayı11yle Sovyetler 

Birlii~ P. T. T. İdaresi, bir 
ıeri poıta pulu tedavül mev 

kiine çıkaracaktır . 

Muhtt?lif kıymette altı 

puldan mürekkep olan bu 

ıeriden üç pul, Pufktnin 
resmini diğer üçü de ıatr 

hakkınd• Moıkovada dikt 'eD 
abidenin reımini ıhttva eyli 
yecektir. 

Yeni Sovyet f ilimleri 
Gürcistan ıtüyolarmda 

çevrılmif olan ıeıli .. Dariko" 

filmi Moıkovada büyük bir 
rağbetle kartılanmıttır . 

Moıfilm tröstü, pek yakın

da, 1917 ihtilalini mevzu 

olarak alan bir filmi göıter · 
meğe baılıyacaktır. "Son 

gece,, ismindeki bu film, çok 
artistik tir 

Dığer taraftan, Balzacın 

romanında muktebes «Gob 

seck » filminin montajı da 
bit i rılmi~ bulunmaktadır . 

Ehgerlin rejısörlüğü altında 
çevri len bu fılme haşrollert 

Sovvetler Rirllğfnln yüksek 
artislerinden Leonidov tle 
Goaoleva yapmaktadır. 

TORKDll..I SAYFA: 3 

~···~ ·············· .. ··········••·· .................................................................. .. 
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•• •• •• • •• •• •• ii •..... Konyada bir gece yarıaı ansızın ailah aealeri belirdi. :: 
•• •• ii Caddeleri at şakırtıları, inaan çığlıkları doldurdu. Ve ....•. E 
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Ônce Konya 9ehrl hak- kumandam binba11 tla)tl, lih vererek buraya ıettrdi fenalaklara bakmayarak Tan-
kında bir nebze malumat merkez hölük "umandanı ler rıdan yardım um 

verelim: Gönenli mOlizım Oıman Türk Türke ıilih ala · uyorlardı. Vaziyetin ııkııık 
Orta Anadolunun en mü Zıya. rmı? oldutu bellı idi. 

him. 9ehrl Konyadır. 47,000 Aliattln teped~: Ren ne oldutunu bil - 20 yatından 40 yatına 
nüfuıu vardır . Pek etkiden 150 Jandarma, yüz poftı ı k' kadar olanlar ıll&.h altına m yorum ı... • 
kurulmuı olan bu ıebtr Aıu· 40·50 batıbozuk sili.h'ı var Su, su .. Diye muttaııl 

rilerin, eski Mı11rhlarm, 8üy6k H6k0.D' et konağında: 
1 
yalvarıyordu. 

fskenderln , Romalaların eli 60 Jandarnila, bir miktar 
Yakın evlerden bir 

ne geçmit ve nihayet Sel- aaker bazı ıehırlHer var. Türk kadını ona ıu ver· 
çuk Türkleri yerleterek me· Tayare karargihında: dl. Yaralı olduğu yerde bir 
rkez olmutlur Selçuk dev-

2 Mitralyöz ve bir az k"u bardak ıu içtikten ıonra 
lettntn tnktrazında Karaman 

vvet var donup kalmııta. 
oğullarına tabi o1an tehir 
Fatih zamanında Osmanlı Jandarma mektebinde: K.urıunlar tepemizden vı · 

25 J d k zır vızar aeçlyordu. TOrklerlne ıeçmlttlr an arma ve uman • 
Konyada çok eıkl eaerle· denları mülazım Ali itin tehlikeli oldufunu 

re raıt gellnmiyoraada Sel· Çelebinin konalı yanandaki anlıyarak tekrar çarııya ıe· 
çuk TOrklerlne alt cami, kar•ıolcla: 25 pollı ~ ufunuyar.1 idim. Kime ıordum lıe va 
aaray, kale, medreae ıtbt General Avnlnln çok ye zlyet laakkında hiç bir cev · 
çok kıymetli ve neflı eser· rinde ve Jıabetlt olan bu ap alamıyordum. 
ler vardar. 1 tahkim harekeli çok çabuk - Aman kardet vaziyet 

Etrafı bal ve bahçelerle ve tam zamanında yapılı çok fena, hiç durma kaç, 
~evrili Konyanın en ıüzel 1 ,_. kaç dıye ı6ylentyorlardı. 
yeri (Meram) dır . Deli bat 400 ıfivarl ile Çartıda daha fazla kala 

336 (1920) ıene.i Konya. ıab-.ha karıı ıllih ılrültü mıyarak eve ıeldtm . Sillh 
da vali olarak Haydar bey 1 d b ıealert lıeıllmltll ve Allattin I eri ara11n a te re ıtriyor. 
bulunuyor Türklyenln bir· (3 btrlndteırfn J9Z0) aaba tepenin de ıukutunu anla•ı · 
çok yerlerlDde oldaiu ılbl hı ... lıtaıyen civarında olan fhk 
orada da mlllı kuvvetleri tayare kararıibına tecavüz Ne feci hal .. Koca Kon· 
toplamak arzusu hasıl olu ediliyor. Her ne kadar mii- ya tehrl birkaç bin aılntn 
yor. Fakat bu it Konya k6· lazım Halil Hidayet bey aıt elinde oyuncak olmuıtu. lı. 
ylerinde edepıtz 1 ığf, rezilJf· 

1 
lere mitralyaz ile mukabele tedtklerinl öldilrüyorlar, tı

ği ile tanınan .. Deltbaı .. na· yapıyonada, hacı ıarıkla ve tediklerlntn arzlarına teca· 

mandaki Efeye veriliyor. Ca- ıehirli birçok ıoftaların tlti· vüz ediyorlardı. 

alınacak tar 

Rtcat baılamıth. 

Asilere iltihak etmemek 
fçln çata araıında, kuyularda 
ve akla gelmlyecek yerlerde 

• nklananların haddi heaabı · 
yoktu. 

Üçüncü ıün idi . Aıilerde 
büy6k bir tellt bat 16ıterdt . 
Hayvaalar üzerinde aeraeri 
ıeraerl araya burara koıu· 
Jorlardı. 

Henilz aıller ıehlrde llcen: 
Milli kahramanlardan Pa · 

rU Pehlt•an d6rt arkadaıı 
ile ellerinde bombalar oldu. 
iu halde bllcılmete clofru 
kotuyor ve bu bet Ttrk yl· 
fitini 16ren ıofta ruhlu yü
zlHce Hl kaçıyor, kaçıyor· 
du. 

Heniz luımıkllll çok ıe· 
rlde fdi . Bu hareket Tlrk 
kahramaDlılına çok bl16k 
bir örnek Ur. l11al ettikleri 
h6kı1mel bln&11 bet TGrk 

\ efeılnln önintle... Sılllnnı 

1 atan ıoftalar katıJorlardı. 
E•lr olarak muhaf•za allana hıl, duyıuıuz bir adam... hak ve yardımlle kararaah Kafıle kaflle ölüme ıev 

Vaaı bir Hllhiyetl var ·· ıuk•ıt vaziyl'tte kahyor. ketttk1erl münevverlerin haddi 
lıtanbul hü&u'.imeti, Türkl · hesabı yoktu. Bereket veraln, 

alınan zabtt Ye diler ıiYil· 
ler Mrbeıt bırakılıyordu. 

yenin hemen her tarafında 

yapmak iıtedıff fenalıklar· 
dan birınl de Konyada yap
mak iıliyor. Orada kendi · 
sine ~ÜHit buldutu fena 
~ahıslarla rabıta teılıine ça
lıııyor . 

Delibaı. toplamıı olduğu 

kuvvetlerle cepheye gitmek 
üzt:re Konyaya doğru geltr 
ken hoca, ıofta ve mühit 
lerden bir gurup Delıbaı 

ıle temasa geçiyor. Mürteci 
gurup Delibaıa: 

- Cepheye attmek iıtl 

yorsun amnıa ıeo Kon· 
yaya gelir gelmez adam edıle
celuio diyorlar ve kandı-

rıyorlar. 

Delibat da: 
- Ya öyle mı? diyor Ben 

onlara idam etmeıini göate 
ririm! İlk defa maiyeti ile 
beraber çevreyi ıtaıal ettik 
ten ıon'ra Konya üzerine 
yürüyor. Müfıit aurup faa · 
liyetine devam etmekte • . 
Müfsit gurup · diyiuce; 
boca, ıofta ve ıofta rubun· 
da olanlar akla ıelmeltdir. 

Yukıa Kon) a, aençlıfı iti 
barile mük~mmel bir tehir 
dfr . Halife, b6rriye\ ve ltf· 

lif f ırkumın bu memleket· 
le epeyce avene ve dolayi 
sile teıiri var. Jıte bu vazl 
yelle olan mahalline, yani 
müsait bulduğu bir yere ~f 
kıyaların hücumu baılıyor. 

Mıntaka kumandanı Avni 
bey (General Avni ı ~laat 

tin tepe, Jandarma mektebi, 
Tayare karargahı, Hükumet 
kon '\ i(ı, karagolla r, vaziyf't 
almağa kalkışıyor. 

Alaallin tepede vali, er
kanı hükumet, Çeleba, Şeyh 
Senumi, jandarma tabur 

Yurdunu muhafazaya çalı· 
ıan Halıl Hidayeti de çok fe Saraç Kem1tl namında blriıl 
ci ıurctte ö ldür6yorlar. Asi- Oelibaıı ikaz etmtı, eılr ol· 
ler, softalar birbirlerini ut an hükumet adamlarından 
anmadan, sıkılmadan tebrjk 
edıyorlar .. Eaaılı olarak te 
hir içerıinde faal bir tekil · 
de uğratan ve kolay kolay 
sukut etmlyen iki yer kah 
yor 

Alaattin tepe, jandarma 
mektebi 

Aıile • hapiıbaneyi de i11al 
ediyorlar v~ orada bulunan 
500 h" plıl de kendılerıne 
iltihak etmek Gzere aalıve 
rlyorlar. 

HOkQmet de ıukut ediyor. 
Aııler bGtOn kuvvetlertle 

jandarma mektebine yükle· 
nlyorlar En nihayet oraaı da 
aailerln eline ıeçlyor. · 

Koca Konya ıehri heyecan, 
telat içerelnde kı•ranıyor. 
Bu karıtık vaziyette etrafta 
ne olup olmadıfım anlamak 
arzusu beni öldürüyor. Ev 
den fırlıyor, Yllzlyeti anla 
mak üzere çarııya koıuyor· 
dum. Salca'h ve sarıklı ıof 
talardan tutunuzda uf acık ço 
cuklara varıncaya kadar her 
keı ıtlihlanmıt Sokak mu 
harebeıinln devam ettlil 
müddet zarfında dolaııyor· 
um Aliattın tepeye dofru 
koıuyorum . lkt taraf araıın · 
da tidde•lt yaylam aleti . 

Sokaklar yaralı ve ölen 
lerle dolu . Bir tarafta can 
çekitmek üzere bulunan bir 
yaralı irul inil inliyor Sor 
dum: 

Hemşehrim , ne oldun? 
Yare landım. 
Nereden geliyordun'.' 
Ben hapishanede idim. 

Eıkıyalar ıeldl, hile da ıl · 

birlılnin cUdürüldülü halde 
vaziyetin çok fena olacajı 

na ıöyllyert!k kandırmıı ve 
katliamdan vaz geçfrmltler· 
dl. 

Pantalon ıtyen, ıakal ve 
bıyıkıız olanların kapıları 

baltalarla kJrıhyor, ıoyaun 
culuk ve edepıiz1tie nihayet 
olmıyordu. 

itte halife, ıultan namına 
edepsizlikler .. Zaten melQn 
herifler Tilrkleri birbirine 
kırdarmaktan b6y6k zevk 
duymuılarclı. Birkaç yüz ıe· 
ne evel baılayan Türk kat· 
Jtamıoı aaray bu defa da yl· 
ne tatbike koyuh•uı bulu· 
nuyordu. 

Aıilerln ı11all mOddetinde 
bir aralık bir sük6net basıl 

oldu . 
Ben de tekrı.r dıtarı çıka 

r.ık Ali.ettin tepeye dofru 
ıittim Etkıyalar Afyon ce · 
phf"sinden ıelen kuvvetlHle 
çarpıtmak Ozere meydana 
aıtmıtlerdt. Tepe bom bot · 
du Yalnız yurdunu mu hafa· 
zaya çahoan 15 kadar aık· 
erin orada öUl olarak bulu · 
ndujunu gördük. Cenazeleri 
kaldırılnıamıt ve her birlıl 
tuluM gibi titmiıtt 

Top, makineli tüfeklerle 
mücehhez hükumet kuvvet· 
lerlne kartı koyamıyan batı 
bot. idare kabiliyeti olmıyaa 
bu soha ve ıeraerl güruhu 
dağıtmak herhalde g6ç ol· 
mamıttır . 

Şehirde dellillar bağırıyor : 

- Allahını seven cephe· 
ye koısun! Namuasu~ herif 
ler, hali yapmıt olduklftrı 

Tenkil kuvvetleri boı du· 
rmıyor 15 ıln pceli ıon • 
düzlü hayvan üzerinde kaç · 
an asileri takip ediyor, ya
ka 1anantar cezalarını ıörü
yorlardı. 

Deltbaı, kırk kadar süv· 
art He Antalya ilttkametln· 
den Yunanlıtana kaçıyor . 

Aıtlerln üç buçuk günlük 
vallıl Muıtaf a Remzi ve on 
kadar maiyeti ıürtükler at· 
bi çarıaflara bilrünerek Ko. 
nya ileralndekl köy ve ka · 
aabalarda ıaklanayorlardı 

Birkaç ay ıonra yakayı 
ele veren bu çarıaflı sürtü
kler yakalanıyor ve İıttklal 
Mahkemeai tarafından hesıt. 
pları aörillüyor. 

Dehbat henüz teekin edi
lmemtı bir azıın kurt aibt 

tekrar Janına aidatı ıayri 
Türk kırk elli kadar aenerl 

ıüvart ile Af yon ceph~ıln . 
den Türk hudutlara lçeulne 

giriyor. Konya haplıbaneai . 

nln arka tarafından ıeçerek 

Karamana doiru aldiJor. Ta . 
bti bunlar takip edilmekte . .. 

En nihayet kendi arkada· 
tlanndan btriıl Deltbaı• 
bir ıün uykuda iken balta 
ile kaf aaını keılyor ve men· 

debur afayı Konyaya getı
rlyor. 

24 ıaat kadar Konya hü· 
kumet önünde aııh duran 
o piı kafa binlerce Türk 
canma kıydıktan aonra ce· 
zaıını görmüı bulunuyordu 

O kafa , softa ve ' mutau 
ııplarıa llm1ali gibi duruyor, 
herkes ona nefretle bakı . 
yordu. 

K. F. Burcuoğlu 



SAYFA 4 

General Moton kumpan · 
yasının idare meclisi , lıçıle
rın st-n..fikalara girmek hu 
susunda serbest olmak üze. 
re yaptıldarı talebi reddetti 
ği ıçln, Ford kumpanyası 

harıç olmak üzere· bütün 
Amerıkanın otomobil endilı 
trisi siparıılerin her zaman 
kinden faz.la geldiği bir sı 

rada grev yüzünden felce 
uğramııtır Şevrole ve Buik 
fabrikalariyle iklfer karoıerl 
fa brıkuı de. grev hareketi
ne ıştırak etmiılerdir. lıçiler 
Fren ada olduğu eibi, çalıı · 

tıklan fabrikaları itııal et
mlıl ! rdir. Poliı enerjık bir 
müdahalede bulunarak fab
rikaları boıaltmağa teıebbüı 

·etmişse de, İ§çilerin azim
kiır tavırları karıısında bu 
ndan vazgeçmiflir. Bazı ka
roseri fabrikalarında tıtn 

baılamıı olmaaına mukabil, 
otomobil fabrikalarında grev 
yayılarak devam etmekte Ye 
grevcilerin ıaym iki yüz bi· 
ni aımıı bulunmaktadır 

Niyuz Kronikl gazelsi bu 
grev hareketinin ıebeplerini 
ıöyle izah ediyor: 

Patronlar Naziye bağh ka
lıyorlar 

General Moton grevi ye 
ni adamlar tarafından yeni 
doktrinlere göre idare olun 
maktadır. Bu hareketin ba
tında John Levil tuafıodan 
idare olunan "dndüılrtyel or
ganizaıyon komiteıi., ile, 
Amerikan it federuyonunun 
dııında kalmıı bulunan do 
kuz endüstriyel sendika bu 
lumaktadır. 

Grev harekeli, oeomobil 
fabrikalarının lıgalt ıurellyle 

baılamııtır . Amerikada ilk 
iual evleri ı 936 seneaiode 
kauçuk endüıtriıınde vukua 
gelmlfti. Hu sefer, Amerika· 
da ehemmıyet• btlhaua bü 
yük olan bir endüstrinin 211 
000 ifçlai grev yapmıı bu
lunmaktadır. 

Ucuz çalışan fıçılerin Av. 
rupadan durmadan akın et 
tıklerl ve aayri memnun 
Kmerikan itçilerinln itlerini 
terkederek ıarp tarafında 

serbestçe yaıamak imkanına 
malik oldukları bir devirde 
Amerikan endChtri•I 11üratle 
fnkiıaf etmlıtı . 

Bugün aımrlar kapanmıı 

"e muhaceret tahdıt edı:mit 
olmakla beraber, bazı büyük 
patronlnr hala eski annele
re bağlı kalmak arzusunda · 
dırlar Hatta bazıları gr~v
cilere karşı mücadele etme:
ğe mahsus hakıki ukerler 
mnhıyetinde olan silahla mu
hafızlar ku laamaktadırlar. 

Gene bu patronlar batla· 
rı sıkııınca . grev hareketle· 
rıni durduran ajanılarA da 
müracaat etrpektedırler Bu 
ajanlar azan hakilci haydu 
tlar kull ımmaktadırlar ki bu · 
nlar it,iter, grev hareketinin 
silahla bastırılması icap eae. 
cek tarzda tahrik etmekte 
dırler 

Bereket versin ki Ameri 
kan endüstrisinin yalnız hir 
kısmında cari olan bu adet 
ler, 'ııık onsin senatörü olan 
La Follt'lın baıkanlığındaki 
tahkik komisyonu mütahede 
VE' teıbit o'unmuşhır. 

Görülüyor ki patronlar iş
çilere l<nrıı clnirnf\ lınrp et-

meğe hazırdır ' ar Sakin za 
zamanlarda ise daha usta· 
lakla uıulıe ba~vurmaktadır 

lar Evvela "company uni 
on., denilen sendikalar var
dır ki bunların vazifeıi. Ru 
zveltin N. P. A. 11nın kurul · 
malarına mÜHade ettiji ıe

ndıka ların nlfusunu karıı · 
lamak içindır . 

Sonra , patronlar caauııe 
be keleri vardır. Bu cümle 
den olarak, taoınmıı Pinke· 
erton detekUv ajanıı J 935 
de "fabrikaları korumak .. 
ıçin 35 milyonu Motou ta 
rafından olmak üzere hır 
milyar dolar almııtar . 

Ford General Motorsa gö 
re daha merhamehizdir ve 
onun casuıluk ıistemi bilha. 
ısa mütekamildir . 

Patronlardan bazıları ıen 
dikaların icra ettikleri teı 
kin edici nüfuıu teallm et 
mekte iseler de bunlardan 
çotu geçen neılllerin fikir · 
lerine saplanıp kalmaktadır 
lar. Bunlarm otomobil en 
düstrislndeki greve karıı bu 
kadar ıiddetle mücadele et 
melerinln sebebi. birleıik de· 
vletlerin sosyal poliUkaaında 
bir değtıtkltk dofurmak üze 
re bu grevlerden istifade et 
mek içtndfr. 

Milano 
Konuşmaları 

Belırad, 5 - Türkiye Ha
riciye Vekili Doktor l'evfik 
Rüıtü Aruın cuma günü ak 
ıamı Mllanodan buraya gef. 
meıi beklenmektedir. 

Doktor Araa burada, Ba . 
ıvekil Stoyadinoviçle Mili· 
no miillkatı, Balkan anlat 
muı konıeyi hakkında gö· 
rüımelerde bulunacaktır. 

Alman gazetelerine garı 
Milino mülakatı 

Berltn, 5 (A.A) Stef 
ani ajan11 muhabırinden: 

Alman ıazetelerl, Çtano 
Rüwtü Aru mülikatma bü· 
yük bir diklıat ve ehemmi 
yet atfetmektedir. Siyui ma · 
hafıle ıöre bu mülakat, Ha. 
beılıtan nizamdan ıonra it 
alyanın kabul etmlı olduğu 
ııyui hattı harekettn mantı 
ki bir netic~ıidir. 

Frankfurter Zeitung İtal 
ya ile Balkan devletleri ar 
aaıada mevcut olan iyi mil 
naıebetlerden bahıetmekte, 

logillz • ltalyan itilafının ev 
velce niza halinde bulu.nan 
iki hakim •oıuru yani lneı 

liz ve İtalyan unıurlarını uz 
laıtırmak 8'aretiyle ltalyanın 
Akdenizdeki yeni vazi~ct ı ni 
tanımıı olduiunu ilave et . 
mektedir. Bu gazete, Bal 
kan ve Tuna havzalarında 

hnlya tle Almanya ara11nda 
bir güna rekabet alameti 
mevcut olmadığını yazıyor. 

-~: ·-

Rus 
Mahkümleri . 
idam 
Edildi 
( Bat tarafı ık inci ıayf ada ı 

!durularak ht-p birden bir 
çukura gömülmüıtür. 

Dığer taraftan V arıova 
dan Eotranıljao ıazetuine 

bıldirildiğine göre, senelu 
denberi Palonyada ikamet 
etmekte olan Radekin an 
neıi, oğlunun tevkif edildiği 
gündenberi ıon dernce haı 

rORKDILI 

Tark Hava Kurumu 
Duraunbey Şubesinden: 
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mevkii Ctnıi Dö Hududu 
Çınaraltı Tarla 15 Doğu Memit otlu Mehmet 

batm Çakmak oğlu Halit 
poyrazı yol cenuben Mu
hıı rtem . 

Yukarıda bulunduju yer ve hududu yazılı olan tarla 
intikal cihetine müıtenlden Martlı mahallHtnden Barutcu 
oflu Süleymanıo 50 ıenedenberi ıenetılz ve nizuız tuar· 
ruf ve ziraatında bulunduğundan bahiıle namına tescil et· 
ttrmek ve ıenel almak lltediflnden tasarruf hakkı tahkik 
edilmek üzere 14 Şubat 937 pazar günü mahalline me 
mur gönderilecektir. 

itirazı olanların bu müddet içinde tapu ıicil muhafız 
lıjına veya mahalline ıelecek memura müracaat eylemele 
ri lüzumu ilin olunur. 

5 dır. Hernevi hukuk. ceza davalannızı i 
S emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyizi 
5 ve Devlet Şurasında murafaa kabul i 
: ederler. i 
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Balık esir Tapu Sicil 1 
Muhafızlığından: ı 

Satışta Birinci Şart: 
" REKLAM,, DIR. 

~~~u~~tuıu: Çerçı 1 Satacağınız Malınızı Ctnı ve nevi Mahalleıi Mevkii 
Karat epe 

Horoz tepe.al Tarla Dinkçiler 
Ali gün batm ~ LJ h /d R k/ Kıımen Karaböcek il. ner a e e am Ediniz. 

n 

r 

oğlu Mehmet ve 1 \ f H R k f , kıımen yol poyrazı e .. il ~ _ a 111 la rın iZi 
Karaböcek otlu Sa- - ~ 

~: .. ~:b:~: .. ~:;~~!: .. J ( TURKDILI) ıu- \ 'eriniz·~ , 
Hududu ve bulundulu yer yukarıda yazılı tarlamn 18· 

hibi Martla mahallesinden iarrı oğlu Yakup ıkt'n 50 ıeone 
evvel ölmeılle kızı Dinkçiler mahalleıinden Ali kllvaa otlu 
muıtaf a karııı Atikiye badehu Allkenin de 325 de ölmeıtle 

koca11 Ali kavu oğlu Muıtafa ile otlu Salıh ve kendinden 
evvel ölen kızı Vahide ntn oğulları Mehmet A ' ı ve Muıtafa 
ve kızı hatlceyi badehu Ali kavaı oğJu Muıtafanında 326 

de ölmesiyle oğlu Salih ile torunlara Mehmet Ali ve M\M 
taf a ve Haticeyi terk edip b~ vereıenln 326 da yaptıkları 
takıimde ( 1) numaralı mahal Salıh ve ( 2) numaralı mahal 
Mehmet AU ve Muıtafa ve Hatice hi11elerine ayrılıp bu 

ıuretle ayrı ayrı tasarruf etmekteler iken bunlardan meh · 
met Ali ve Muıtafa ve halice namlarına ayrılan mahallt 
lÜ ıene evvel fııtıkçı Kadire ıattıklarından talibi intikal 
olmadıklarından Salih namana ayrılan mahal için teıçil 
edilmeıi iıtenildifinden tahkikat yapmak l('in 1 · 2 - 937 
pazar eünü mahalline memur ıönd~rılecektlr. Bu yer hak 
kında bunlardan baıka taaarruf veya ıair bir ıuretle hak 
iddia11nda bul•nanlar vcıraa bu günler içinde ya11 ile tapu 
ıicil ·muhafızlığına veyahut mahalline eelecek memura 

j mü raca ti arı ilin olunur. 

1 :·~---- -------.\ 

TÜRKDİLI 1 

Pazart~ıinden batka her 
eün çıkar Siya1al gazete .. 
Yıllığı: 800 K uruı 
Altı Ayl.iı:400 ,, 
Sayısı : 3 ,. 

Günü ge~mit ıayılar 25 
kuru~tur . 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKU İL 

~. :=:::::::- - ______ .1 

tadır. 80 yatmda olan bu 
kadıncağız, aç ' ık grt-vi yap· 

mıf olup kend1&1ne verilen 

yemekleri reddet mckt~dir. 

Oektorlar. Radekin idam· 
dan kurtulduğu haberinin, 

anneıinln ııhhi vaziyetini 
hiç olmazsa biraz düzelte -
ceiioi ümit etmektedirler. 

........................ 
• • • 

~DOKTOR! 
• w 
• • • • 
!EKREM! 
• 

i H A f l Z BAYSAN • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

!Wıı11111111 ıfrri. s"f· 
llr11ak lwslabklarllr. 
hı•r şekil {İrf.ll!JI. belso-
11kl11fj11 ve y11m11şal\ • 

karha hcıs/ı,/ıklrırwı iti 
rar yolu darlıklar1111, 

ademi iki/darı en son 
: usu/Jule il davi edu 
• • • Hastalarını hükümet 
: caddesinde numara 56 
• : da hergün saat on bet 
: ten ııonra kllhuleder . 
~ ...................... . 
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Bal!kesirin Biricik Gazetesidir 
Her Yerde Okunur. 
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Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mevkii Cınıi Hududu 

b 

1 
K 

Y arpın ar Müfrez tarla Doğu kahveci Alı pelvan bat111 yı:) lij 
poyrazı çanlı otlu Mehmet ktblt,t 
Halil İbrahim karı11 Ferdane 

Yukarıda bulunduğu yer ve hududu ı· azllı tarla kel 
Emin oflu Azizden evlatlarana ""'intikal ettiif ıaman ver' 

seden bir k11mı hiuelerini tetrinlsanı ;i28 tarih ve 187 p&J 

maralı ve bir kı•mı da temmuz 321 tarih ve 22 num•r• 11 

kayıtlarla Üzerlerine teıctl yapılmıı ve yaln ·z bu tarlat11 

ismet hisııesinf' ayrı larak üzerine muameleıı ve t< ıcili 11 

pılmamıı olduğundan bahııl e bu kere ıenet almak iıledi 
iinden bu cihet tahkık edilmek üzere J 4 ıubat 937 p•ı'' 
günü mahalline memur gönderilecektir. it ı ruı olanlar•" IG 
bu müddet içinde tapu ııcıl muh"fızlıiın• ve)'a mahfllll"' l>r 
gelecek memur müraçaat eylemr.lt-ri lüzumy ilin olun~ de 

Balıkesir Türk Hava 
Kurumundarı: 

• 
Kurumumuz namına toplanacak kur ban 

bağıuakları bu günden itıbıuen açık arttırmayft 

tur . lııteklilerin 16 ıubat gününe rutlıyan 
nüne kadar kurumumuza bat vurmaları . 

deriler lif' 
konuhll.,t 

o (Sa lı) 1 
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İyesi ve Baıyazmanı: Balı kesir ıaylavı H. KARAN 
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Basım Yeri İl Balln evi 
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