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er lngiltere, Fra sa Deniz 
Kuvvetlerini Ar ınyo .. Heyeti Basvdiı Ceıaı Ba
inailtere iki sene içinde lffiarp geıııisi daha yapacak. varın riyasetinde toplandı. 

Ulusal Ekonomi Haftası 
Bugün başlıyor. 

f d • b• ' ' 2 'I 191 'I 1, d Ankara, l 1 {AA) - le ransa 8nJZ UtÇBSlnl mı yar mı yona Çl~ar 1. ra Vekilleri Heyeti dün Baı· 
Pariı, 11 ( A.A. ) - Bir 

londra telgrafı İngilterenln 
194Q senesi nihayetine ka· 

sebetle söyled!ği bir nutuk 
ta halihazırda dünyayı kap 
hyan silah yarııanı hahrla -

vekil Celal Hayarm baıkan· 
!ağında toplanarak muhtelif 
itler üzerinde müzakereler 
de bulunmuı ve bu arada 
üç senelik maden ııletme 

poroğramına ait esaslara ka· 
bul ederek htbikine karar 

Haftayı, Bugün Saat 14 de Valimiz Hoparlör 
Vasıtasile Verecekleri Söylevle Açacaklar. 

dıır 130 parça harp gemili · 
ıu hizmete sokacağını btl
dtrnıektedlr. 

Parlı, 11 (A.A.) - Fran 

•- mebuaan melisi deniz 
bGtceılnf tkt milyar 191 
'1tlyon frank olarak kabul 
etnıı1ur. 

Bahriye nazırı bu müna 

mak ve İngilterenin bu sa 
atte inıa halinde dört yüz 

bin ton harp gemisi bulun 
duğunu, İtalya ve Alman 

yanın kendi genlt deniz 
proiramlarının ikmalini hız 
landırdıklarını beyan et 
miştir. 

Gazetelere T n z i 1 atlı 
Kağıt Nasıl Verilecek .. ! 
lızetelera 1865 ıDnüaiiie kağıdının tevzii haUında-

ki kararname ba~anlar heyetince tasvip edildi. 
lanması, 

vermiıtir. 

Yugoslav 
Başvekili dun Belgrada 

hare~et etti. 
Roma , 1 l ( A A ) Yu-

goıla vya baıvektl i ve bari · 
ciye nazırı Stoyadinoviç İtal 
yadan Belgrada hafeket et · 

mtıtir. il. ıarır----
Romar ya 

Ulusal ekonomi ve arttır 
ma haftası bu günden iti 

baren bütün Türkiyede baı 
lıyacakhr. 

Şehrimiz ulusal ekonomi 
ve arttırma kurumu ıubesl 
hafta münaaebetile bir pro-

gram hazırlamııtar. 
Valimiz bugün Halllevin 

den amplıf ıkatör va11tasile 
ıehrimizde baılıyan haftayı 
açacaklardır. Valimizin ıöz 
lert hoparlör olan her yerde 
dinlenebilecektır. Kurumun 
hazırladığı proğramı aynen 

ya.ııyoruz: 

1 'l İlk kanunda baılayan 
uluıal Ekonomi ve Arttırma 
haftası proğramı kurum ta· 
rafından ıu ıekilde hazar · 
lanmııtar: 

1 - Hafta 12 i2 937 Pa . 
zar gunu ıaat 14 de valf 
tarafmdan btr söylevle açı· 

lacaktar. 

Gazete ve mecmuaların 
b•ıılma11nda kullanılmak ve 
beter santim fasıl ah filig'
tıı111 çizgileri bulunmak ıar
llfe 1937 büdçe kanunu lle 
leraztlltla olarak ithali ka
b~1 edilen 1865 ton gazete 
~liıd1nm tevzi suretl hak
~•nda hazırlanan kararna
'-'e bakanlar heyetinde tet 
ktk ve tasvip olunmuıtur. 
Bakanlar heyeti gelecek ıe 
~e de bu müsaadenin veril 
"1esıne dair raporda bahse · 
dilen temenni için daha ıt 
ltıdtden btrıey denmiyeceği· 

~l tasvip ettiii kararname· 
de zikretmektedir. 1865 Ton 
k&iıdın tevzi ıureti hakkao 
daki esular matbuat genel 
dırektörlGğü tarafından tat 

btk olunacaklar. Bu esasl.an 

'Yneo yazıyoruz: 

3) Tevzlatın, her gazete 
ve mecmuamn on bin tiraj 
dan yukarısı hesaba katıl

mamak suretlle tiraj ve ha· 
cimlerine göre tesbiti. 

1 83şvekili Varsovaya gidece~ 2- B. Etl::.em Aykut un ıöy 
levinl kurum adma baıkan 

Mükerrem Kamil Sunun ve· 
recegl söylev takip edecek · 

l) T evzlattan istifade ede 
Cek gazete ve mecmualar: 

a) Resmi makamlarca ve 
)' teıekkOlü hususi bir ka-
111lna ballı olan m6e11eseler 
Ce, yahut teıekküllerindeki 

~ııksat gazetecilikten baıka 
lr ticaret olan ılrketlerle 

''elumum mali müeueseler
c, neıredilmiyen, 

b ) Münhasıran ilan netri 
"e reklam maksadile çıka
~ltllayıp milli tenvir ve ter
iyeye yer veren, 

c) loUıar zamana yılda bl 
te inhisar etmeyip maarif 
"tkaletl neıriyata derleme 
~ltektörlüğünce gayri mev. 
llt olarak kaydoluomı-

,,rı 
• 

d d) Tenzilatla kağıt cinsin · 
en kağıda basılan gazete 

~ 

1
' mecmuaların tevziattan 
•tifllde etmeleri, 

1 
2) Bu suretle tevzlattan 

•tıfade edecek gazete ve 

~tcnıualar için haziran 1937 
tlhtnden itibaren gerek 

'-'ttkezde ve gerekse diğer 
:trlerde çıkarılanların unu -

v1tnıımuı suretile Maarif 
d ~ki.leli neşrıyatı derleme 
la 

1telctörlüğü ile matbuat 

.__ltaurn müdOrlüiü tarafından 
ilıtereken bir cetvel hazır -

1 Varıova, 11 (A.A.) - Bü 
4} 1937 Haziranından iti

baren tahakkuk ettirilecek 
tevziahn ılk altı aylıim bir 
kerede ve mOtebaklslotn de 
her ayıo batında verilmesi 
ıuretile yapılması 

5) Herhangi bir ay için 

de neıriyahoı tatil eden ve · 
ya kapahlan bir gazete ve. 
ya mecmuanın t1onraki ay 
içtn hissesinin iptali ve ye 
niden çıkarılanlardan yuka 
radaki hükümlere göre tev
ziattao istifade edecekler 
olursa yapılacak tevziata on 
larıo da ithal edi lmesi, 

6) Hisseleri az olduğu ve 
ya doğrudan doğruya ithal 
muamelesi yapabilecek me 
vkide bulunmadıkları cıhet

le kendi adlar1na kağıt ge 
tlrmiyen gazete ve mecmua 

sahiplerinin iılemit veya it 
liyecek hisselerini münasip 
gördükleri eıhas ve müesse 
se emrine getirilebilmeleri 
ve bu takdirde keyfiyeti al· 
akah gümrük idarelerıne 
bildirmeleri. 

7) lzmirde çıkan gazete 
ve mecmualar için ithal gü 
mrüğünün İzmir, ötekiler 
için de umumiyetle lstanbul 

olarak tayini. 

Hatay 
inti~a~mı ~ontrola memur 
komisyon mesaisinin ~i

rinci kısmım ~itirdi. 
Ankara, 11 ( A A ) 

Havas ajansının Ce 
nevreden bıldirdlğine göre 
Hataydd yapılacak ılk inti 

habata ait teı l<ilah vücuda 
getlrmeğe ve kontrola memur 

olan komi~yon ·mesahlnin 
ilk kısmını bitirmiıtir. 

tün gazeteler Romen baıve 
kilinin pek yakında Lehiıtan 
paytahtını ziyaret edeceii · 
ni yazmaktadırlar . 

Mısır - Libya 

tir 
~ - Haftamn devamı miid 

delince her gün muhtelif 

Hududunda: 

Mühim Askeri Hazır
lı' k 1 a r Y a p Ilı y o r .. 

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

ita lyamn Libyadaki tahşidatma karşı, ing\lteıe de Mısu 
hu~u~unda tahkimat ve haurhk ıapıyor. 

Londra, 1) (AA.) - Ha panyaıı mümessilleri de bu· 
vaıs muhabiri bildiriyor: lunan bir lngiliz askeri he · 

Londra askeri mehafilin yelinin teknik i§birlıği ile 
in tebarüz ettirdiğine göre, kurulmaktadır. 
Kaounsani bidayetinden Mı- ' Vickeu Armıtrong bazı 
sıra hava müdafaa kıtalar- direktörleri sanıldığına göre 
dan ilk grubun hareketine bu itle alakadar olarak dün 
sebep ltalyanlann Libyadaki A Eden tarafından kabul 
tahıidatlarının fazlalaımaıı- edilmittir 
dır. Libya da iki ltalyan kol - Diplomatik mehafıl bu 
ordusunun mevcut bulunma · hadiseleri ıu tarzda tefsir 
ıı lngiliz makamlarmı A k· etmektedir. " 
denizde kuvvet muv&zene- "Londra ile Roma müza· 
aınl yeniden tesis edebilecek kereye imparatorluğun ha. 
bütün tedbirlar üzerinde de ı ya ti münaka la tını müdafaa 
rin bir tetkik y&pmağa me · hususunda kati kararım he· 
cbur etmiıtir j sap harici tutmak oartile 

Müıahitler. lngilterenin glriımek arzusumladır 
Kıbrıııta tnoa ettiği muazzam :========== = ===! 
deniz ve hava Ü&&Üne bü· Fransa 
yük ehemmiyet vermekte-
dir. Akdenlzln Singaporu 
olarak telakki edilmekte 
bulunan Kıbrısın rolü Sü
ven kanalını ve Musul pet· 
rol unu Hayf aya getiren bo· 
ruyu müdafaa etmektir. 

Oığer taraftan Kıbrıs aynı 
zamanda deniz üssü olarak 
kısmen de Maltayı istihlaf 
edecektir. 

Portekiz tarafından Ma
derada ve Asor adalarında 

deniz ye hava üsleri tesis 
edilmesine de ayna dere· 
cede bir ehemmiyet ve· 
ri l mekt~dir . Bu üsler arala· 
randa İngiliz mühendisleri 

ve Vickers Armstrong kum· 

Hariciye nazuı Oelbos 
Bükreşlen aynld1. 

Bükref, 11 (A A.) Fran 
sa hariciye nazm Delbog bu 
sabah Bükreıten Belgrada 
hareket etmlıtır. 

Hasburg ~ınedamna ·emla~ , 
ve arazi iade e~ileca~. 
Viyana, 11 ( A .A. ) -

Avusturya hükümeti Habs 
' burg hanedaruna ait bütün 

emval ve emlaki iadeye 

karar vermtıtir. 

hatipler tarafından ıaat 16 
ile 20 araaanda arthrma ve 
ekonomi konulara üzerinde 
söylevler verilecektir 

4 ·- Hafta içinde ve her 
iki sinemada, Halkevinde 
ekonomi ve arthrmaya alt 
bir filim göatertlecektlr. 

5 - 13-12 937 Pazartesi 
günü akıamı Halkevl temsil 
kolu tarafından bir müaa 
mere verilecektir. Bu mü 
samere diğer l~i gecede de 
tekrarlaoaca khr. 

6 - 17-12 937 Cuma gü 
nü akıamı ıaat 19,30 da 
Halkevinde 6 Eylül ilkoku 
lu tarafından 'bır müsamere 
verilecektir . 

7 - 18· 12-937 Cumartesi 
günü saat 19,30 da Necati
bey öğretm~n okulu tale 
besi tarafıodan okul salonun · 
da halka bir mfüamere ve
rılectktlr. 

8 - 19 12 937 Pazar gü· 
nü saat 14 de ılk, orta, liıe 
ve öğretmen okulu talebesi, 
kurumlar, idman cemiyet 
leri, eanaf h!fehküllert ve 
hal k cumhuriyet alanında 
toplanacaklardır . 

9 -- Alanda vali vere 
ceği bir ııöylevle haftayı ka 
patacaktır. 

1 O - Bundan sonra ku· 
rum adına kurum baıka-

nının bir söylevi takip ede 

celıtlr 

11 - Alay; önünde Hal. 
kevi bandoau olduğu halde 

mılli kuvvetler caddesini 
takiben ealıl hnkümet kona
ğı önüne kadar gelecek ve 
orada dağılacaktır. 

12 - 19-12 937 Pazar 
günü saat 19 da tehir ku 
lühü tarafından hafta mü· 
nasebetile kulüplülere yerli 
yemit ziyafeti verilecektir. 
En iyi yerli malı ile giyin
mit olanlara kurum tarafın· 
dan münasip hediyeler da
fıtalacaktar. 

13 - Bütün mafzalar 
haftanm devamınca vitrin· 
lerlni yeril malları ile sür 
liyeceklerdir. 

14 - İlkokullar hafta 
içinde okullarında küçük 
müıamereler verecekler, öğ~ 
retmenler münasip söylev 
lerle ekonomi ve arttırmanın 
değerini tebarüz ettirecek
lerdir. 

15 - Hafta devamınca 

Türkdıl; gazetesinde Ekono
mi ve Arttırma Kurumunca 
ilgili neıriyat yapılacaktır. 

16 Talebe arasında eko· 
nomi ve yerli malları ile ılıilı 
bir yazı müsabakası yapıla 
cak, birinci, ikinci ve üçün 
cü gelenlere kurum tarafın · 

dan kumbara veıair müna 
sip hediyeler daiıhlacaktır. 

17 - Söylevler Halkevin
de amplfilikatör önünde ve
rilecektir. 

Ekonomi Haftası Başlarken: 

Vazife Başına, Marş! 
Geçenlerde, bundan on beı yıl kadar evvel çıkmıı bir 

azete elime geçti; bu eski gazetenin ) havadlı sayfala-
rım bir kaç dakikada çevirivermiı olduğum halde, ilin 
sayfalarını , en çetin bfr meaele üzerinde düıünüyormuı gi
bi durarak okudum. Bir müddet bir katus beni bunalttı. 
Sonra gözlerim, gayriihtiyari, yine yanımda, açık bulunan 
aon tarih li l tr gazetenin aynı sayfaları üzerine kaydı O 
zaman hafıflediğimi h i11ettlm. 

Bana bu kabusu getiren ve yine onu benden uzaklaı· 
tıran bu ikı gazetedeki ilanlar olmuıtu . Çünkü, sararmıı 
gazetenin sayfalarındaki bu tlinlar hep yabancı bankala· 
rın, yabancı fırmaların ilanları idi Ben bunları görünce 
ekonomik bakımdan nasıl istismar edildiğimizi, nasıl ıömü· 
rüldüğümüz~. nasıl bir ıülük tarafından emildiğimizi bir 
defa daha göre•ek ıaınmııhm 

Halbuki, bugün gazete sayfalarından yabancı banka 
rek'amlarını koğan milli banka, yabancı fabrika adlarını 

ilan sayf alarmdan silen milli fabrıka ve milli firmalar, 
ekonomik hayatımızda da yabancıya yol vermif bulunuyor. 

Bu itibarla .. konomık gidiıtmizin aynası gazetelerimi· 
Lin ilan sayfalarıdır . Hiç ıüphe yok ki, bugün. ulusal ta· 
aarruf ve ekonomi cemiydloin çalıımaları ile bu neticeye 
varmıı bulunuyoruz . 

Kurumun yedi yıl önce .. Ak akça kara gün içindir. ,, 
.. f'aram yabana alma .. ,, Gıbi atasözlerine dayanarak 
vatandaılarr taaarruf a v~ yerli mah kullanmağa teıvlkl, 
hakikö ten bugün çok müııbet neticeler vermit bulunuyor. 

Yalnız, ekonomik ha yat diyince tasarruf ve yerli mala 
ku llanmak hatıra gelmiyeceğl için. bu kurum ıon aenelerde 
ekonomik hayatımızı daha genlt bir düıOnüı ve kavrayiıle 
düzenlemeğe çalıımaktadır. Yalnız kurumun kuvvet ala 
cağı, vaz ifes ini kolayleıhracak bizler olduğumuzu hiç bir 
zaman unutmamamız lazımdır. Kurumun bize tııuet etti· 
~i yol saadet ve güven yoludur. Bu yolu takip etmek de 
Pn büyük ödevlerimizden biridir. 

Vatandnılar! Kurumun gösterdıği milli vazife baıına, 
marı! 

Kemal Demiray 



SAYFA: Z 

Hindistanda bir çocuğu 
yutan yılın, 

Bua yılanlaTıntn keçi, hat
ta eıek yuttukları itftilmtı· 
tir . Fakat geçenlerde Hin 
dl.tanın Madras mevkiinde 
bir boa yılanı bir çocuğu 
yutmuttur. 

Çocuk cezalandmlmak ür 
ere aikeıt taraf andan bir ku· 
lübeye kapatılmııt ır . Sonra
dan babaıı, çocuju serbest 
bırakmak üzere kulübeye 
ılltlli zaman ortada tnıan 

dan kimseyi ıöremlyence 

tellta dGtmüıtür . Yalnız ku 
lllbtının bir yanında kımılda 

yamayacak kadar ağ1rlaımıt 
bir boa yılanı ıörm6tlerdir . 

Çocujun babası derhal 
kö,lülert çaflrarak yılanı öl· 
dürmOılerdir. Sonra karıılar 
la vücudunu açm11lar •e iç
eride çocufu bulmutlardn. 

Çocuk kendihden geçmlı 
bir haldeydi. Fakat ha li ya · 
pyor. 

Oau yılanın karnından 
derhal alarak hastaneye kot 
turmutlar, fakat kurtarama· 
m11lard1r. Çocuk az ıonra 

maaleııef 6lmüıtir. 

Suni pıtıtes 
Kaltfornlyanın maruf pro· 

fe.irlerlnden ve Amerika 
ilim llembaln belli, batla ıi 

malarandan biriıl olan dok 
tor Grenko, btlbaaa blyolo· 
jik uaıtarmalarile ıöhret 

kaaanmııtar. 

Profes6r Grenko, libora · 
tuv•randa ıuni olarak toma. 
tes, patateı veaalr bunlara 
beaatyn .aebaelerl yapma 
1• m"9aff ak olmuıtur. Bu -
adan IODra, patates, toma -
tel •eya havuç ve salatalık 
fat'lh'lalt t~tn ne araziye, ne 
kannafa, ne çapalamaia 
•e ne de ıulamala IDzum 
kalmıyacakmıt· 

f laud iacili ta~lil ıdiyır 
Plılkanaltz babası lıml ve

rilen meıhur Avusturyalı 
doktor Freud ( FroyC:I) bu. 
ıinlerde 82 , .. ına lfrdl. 
Fakat, lilll timi ara,tarma 
ve tecrlbelele me11ul olan 
doktorun bGyük bir ite ıı
rtıUli haber verlhyor: 

F.reud, hirlıtlyanların mu
Mdd• kitabı lncılt pis ıka . 

ali& prenıtplertne ı6re tab 
111 etmek lıtlyor. Bunun için 
tloktor iki eter haaırlamak
adır. 

•Muıa Mııırla mı idi? .. ve 
•farzedellm ki Muıa M11ar 
it idi. .,. lılmlerlnl l•t• yan bu 
iki eıerde Freud peyıam

berluln ruhiyatını tahlil 
edecek, din kltaplarmı ıöz 
den ıeçtreceku .. 

im Jüılndın hıJiı 
Oiinya artık ter1lne dön

da elemektir. Bir zamanlar, 
öp6tmeyl tamim için Viya 
nada kallpl•rde, cemiyet
ler kuruluyordu. Şimdi lıe 
6pmek yildaden bir ı6r6 
ı .. n cezaland1rılıyor. 

Geçende Londrada btr de· 
ltkaala bir buıe yiizladen 
h•P1e mabkOm olmuttur Şi 
mdi de lrllnda bir delikan
lı, bir kızı öpUliii için iki 
ay hapıe mahkllm olmut· 
tur. 

Her halde bilmed iğiniz bir 
çok şey ıarl 

insan vakıa pek çok ıey· 
ler bilir; insanın bildiii bir 
çok ıey vardır ki, hayreti 
mucip olur. fak at insamn 
bilmediil ıeylerın de çok 
luğu ıayant hayrettir 
Meıe li eminiz kı ; 

~nclltn 3,566,480 harften. 
8 J O bin 697 ke liın e den, 31 , 
175 satırdan 1189 bah11 ve 
66 kmmdan mtirekkep ol
dufunu btlmlyonunuz! 

Bunu itiraf ederken de 
bizim bu harf, kelime, sa· 
brtm zlluettlfimiz incilin 
her hanıi dalden bir incite 
atd olduğunu bilmediğim izi . 
de bilmiyorsunuz Ve: 

- Bunları bilıek ne olur, 
btlmenek ne çıkar? Demek 
ten de kendinızi alamıyor 

ıunnz, değil mı? .. 

inamlmıyıcık bir haber 
Bir Franıız gazeteıine gö· 

re Franaamn Nansl ıehri 

mahkemesinde 1937 seneat 
içinde hiç bir kimse aley· 
hinde mahkumiyet karara 
veriJmemlttlr . 

811 haber inanılacak bir 
haber delildir. Eter doğru 
lıe 100,000 nüfuslu bu ıeh· 
rln bu mazhariyetini kaskan· 
mak mümkün değildir . 

lırip illetlerden bir kaç 
iane 

Hindlıtanda bir kadına 

karıı en bOyGk hakaret, ken 
dlılnl dansa da vettlr! 

Mongollstanda bir kmm 
Monıol kabilelerinin muha 
riplerf, harbe ııderken ken 
dl adlarına vOcutlaranı mub 
telif yerlerine yazarlar, bun· 
dan makıad, öldoklerl za · 
man meçhul kalmamaktır. 

Çtnlt talebe, ders okur· 
larken arkalarant öğretmen' 
lerlne d6nerler. ki bu hare 1 

ket( hlrmet ifade eder. j 
Japonlar ekmek bilmlyen 1 

hır 'millettir. Bunların ekmek 
mukabilinde kullandıkl arı 

tey ıade ıuda baılanmıı pi · 
rlnçtlr! 

Yedi canh bir insani 
Hayır .. Hayır . On beı 

canla. Çünkü Fran11z Andre 

Düpui tam on bet defa öl· 
iime kartılatmıt ve kurtul

muıtur! Bu ıebeple kendlıl· 
en arzın en talthlf adamı 

diyenler de vardtr. Henüz 
28 yatında bulunan Andte 

on be tinci defa olarak ölü 
mden tu tekilde kurtulmut 
tur: 

Andre Llyon ıehrJode bir 
caddeden ıeçiyorken anıı · 
zın iki kamyon araaında 

kalmıtllr; 6yle ki Andreyi 
kamyonların altmda peıtll 

halinde çıkarılacak sananlar 
pek çok olmuttur. Halbuki 
Andre iki kamyonunun al · 
tandan bir iki hafif yara ile 
çıkaralmıthr! 

tik hüyük kazayı da 18 
yatında llcen bir dinamtt İf · 

tlaltnde ıeçlrmlıtlr, bu müt 
bit lnflllkta Andre, yalmz 
bir 16:ıQnü kaybetm ıı, fakat 
kendiıfne biç bir tey olma 
mıthr. 
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SEHİR HABERLERİ J 
•• 
Oğretmen Okulunda Dikkatsizlikle iki Kişi 
N2mık Kemal ihtifali .. Kendilerini Yaralad1 .. 

--------------------·--~-i h 1 i f ılde büyük ratınperrer re edilıin hıyıtı ınlıttldı ıı 
adı saygı ile ıntld1. 

Necatlbey öiretmen 
okulu talebesi, evvelsi 
akıa ın okul sa lonun 
da Namık Kemalin 
ölümünOn yıldönümü 
münHebettle bir ih
tıf al tertip etmitler
dir . 

Jhtlfulde büyük \'e . 

tanpervu ve edibin 
hayat ı , eserleri an 
la tılmıtlır . Taleh~den 
Nc:j cl t, Fahri "e Ômer 
edıbin hayali hakkın 
da izahat vermiıler , 
yardtrektör Ztya bü · 

yQk ö lüniinburtsever
llffnl anlatmıtlar . 
dar. 

Bu münasebetle ta
lebeye Namık Kt•malin 

,,. __ 

Lfnolyomdan yapılan ve tabedilen resmi dafıtalmııtır. 

Bir Koyun 
Hırsızı 
Yakalandı .. 
Çafııa baih Kanhkavak 

köyünden Ramazan karaıı 

Arzının evindeki ahırından 
beJli plmıyan blriıt tarafın· 

dan koyunlara ça\ınmıthr 

Arama ıonunda koyunlar, 
merkeze batla Ova köyün 

den İsma i l ojlu Muıtafamn 
koyunları içerisinde bulun 
mut ve sahibine iade olun· 
muttur 

Koyunları çalarak aattajı 
anlatılan Kanhkavak kö 
yGnden Cuma oflu Rama -
zan yakalanmııtar 

8. Sedadm cınızısi dün 
merııimlı kıldınld1. 
Havran n"hiyeıi müdürü 

B Sedadın, tabancasının ka· 
zaen patlaması netlceılnde 

batından yaralanarak ald6· 
iün6 yafmıthk. 

Cenazeıl dün Havrandan 
getirilerek Petacamtin.:le 

Ayvalıkta 
Yapılacalı 
Kır Kofuları ... 

Spor bölgesinin tertip et
tiği kır kotularının ikinci· 
ıi bugün Ayvalıkta Ete sD· 
meılne dabtl kulGpler ara 
ıında yapılacaktır. Ayva lak
la Çamhk araımda yapıla
cak olan bu miaabakalar 
3000 metre muafe dahilin
de olacakhr. 

Bu güme a'l'H1Ddakl ko 
ıularan ikinciıl de pertembe 
günü Edremltte yapıla.:ak. 
tır . 

Bugün ppllıcık ılın ııç 
Buıün ıaat ı4,30 da ld. 

manbtrlill ile, ldmanyurdu 
arasında bir maç yapılacak · 

tır 

Poliste tıf tiılır 
Poltı mGfettltlerlnden 8 . 

Yunuı Vehbi teftltlerde bu · 
lunmak üzere Ankaradan 
tehrlmlze ıelmlttlr. 

•• 1 ~-,.. 

içki Bu .• 
Şi,edeki 

Tabanca karaıtarmak yü · 
zünden iki yaralanma vak · 
aıı olmuttur. 

1 -:- Balyanın hca naht. 
yeılnden Hiıeyin otlu Hi
dayet evinde tabancasını al
mıt. öte.ini berlılnt kurcala
mafa beflamııttr. 

Fakat birdenbire patlayan 
tabancadan çıkan kurıunlar 

BirMemurl 
Hakkıni kurıazcı tıılip 

edilen rüıııt hidisıı; 
Bundan on bet ıin ka

dar evvel Bürhanlye muba
sebelbuıuılye memuru B. Rı · 
f at rütvet aldı ld· 
dtaıtle mahkemeye veril · 
mittir. Fakat yapılan mu 
hakemeıi sonunda bu tddi 
anın flBHlz ve uytlunaa ol· 
dulu anlatıldıtından me
mur beraat etmfttlr. 

Vaka ıöyle olmuıtur: 
BOrhanlyeye Qç saat ka

dar meaafede bulunan Ba · 
hadınh k6y6aden bir k6ylü, 
muhtarın bazı yolıuz itler 
ıörd6flnG blld,rmltUr. 

Muhtarın bu yolaazlukla · 
rını, yaptalı taa.ktkat ıonun-

ı da huıu•i muhasebe memu · 
ru meydana çıkarmııtar. 

Muhtar bu yüzden memura 
kin bailamıttar. 

Bir rOn muhtar; köy def· 
terlerini tetkik ettirmek üz 
ere buıuıl mu~uebe memu 
runa ıetlrlyor. 

T etklk bltlrlldtkten ıonra 
bir kapalı zarfı da 161tere · 
rek içlade köy paraıı bu 
luohutuau, bankaya veril· 
mezden 6Dce kaymakamın 

kendtılni '6rmek latedliinl 
uyduruyor. 

8. Rıfat muhtaran plinıa 
den bihaber olarak elinde 
aarf olduiu halde kayma
kamlıia gitmek üzere dıta · 
raya çıkıyoraa da - daha 6n· 
ce muhtar hueuıi muhasebe 
memurunun kendı•nden rüt· 
vet latedtilnl ibbar ettljl
ıkı reımi memurla kartala· 
tıyor. Muhtar urf içiadekı, 
numaraları evvelce teabtt 
ettlrdifinden verilen iki bet n•'mazı kılındıktan sonra , 

yeni mezarhla merasimle ! 
1 

16t6riilmGt ve defnedllmlt 

lirahfın aynı olduiu tahak· 
kuk ediyor. Gibi Durur mu? 

tir. 

Merasimde vah B. Ethem 
Aykut, merhumun atabeyi 

Dabllıye Vekaleti hukuk 
mOtavirl 8 Ekrem, vali 
mua•lni, belediye relıt, da
ire direktörleri, perttltler 
ve kalabalık halk bulunmuı 
tur . 

Cenaze alayanın 6nünde 
Halkevi bandoıu bulunuyor 
ve matem havası çalıyordu 
Bandoyu da poltı ve jandar
ma kılları takip etmekteydi. 

Merhumun afabeyi B. 
Ekreme ve diğer yakanlara-

• na batıaihiı dileriz. 

Kara•I mahallesinden Edir 
neli fmncı Mehmetle, Ed 
remitll fmncı İımail oflu 
Ali aıçı Mehmedl lokanta 
11na içmek 6z ere oturmuı · 
lardar 

İki arkadet içkinin verdi · 
ii aerhoılukla çok ıeçmeden 
birbtrtle ataınafa, ka•ıa 

etmele b'a,lam11lardır. 
Nthayet it bD)'Om6t, Meh · 

met, Aliyi bıçakla aayaf1n. 
dan afır surette yaralamıt· 

hr. 
Suçlu pollıe teılim edll-

mlt, Ali de hastahaneye 
ka ldarılmııtar. 

Hi.diıe malakemeye lnU· 
kal ederek 6 celse kadar 
ıürmüttür. 

Neticede rlpet hld .... t· 
nln tamamtle mlrettep ve 
huıul •aba•ebe memuru 8. 
Rıfatan da masum olduiu 
anlatılm11 ve beraatine ka · 
rar Yerllmtftlr. 

Yık~anin bir suçlu 
Bır kavıa neticesinde 

Ômerköyden Mehmet oilu 
Oımana yaralayan bu kjy
den Zeynal oilu Oıman 

yakalanmıtlar. 

kendtnni iki yerinden all" 
ıurette yaralam11tar 

2 -- Sındarıının Kocabef 
köyOnden çoban Haili alf9 
Mu.tala elindeki taba_. 
tle oynnken ayafından 1•· 
ralanm11tır. 

Her iki yıarala da t.da .. 
edilmek 6Rl"e hawtah...,e 
r6nchırtlmif lerdtr. 

C.H. P. 
lıcıilbıı auiyııi blf t 

Iİ JIJlldı 
Hacıilbey nahiyesi akpdl 

eeneılfk koaırelllll ,._,,.., 

tır. 

Kon•Nele naJupalD bU 

seneltk r..11liyet Wt he"' 
raporları okuomut, yeni ,.. 

ae b61ıçeil la kabal ed• 
mifUr. 

Ocaklardan ıelen dilelı 
ler lzerta~ ıar&lmtlf •' 
~anlann yerine ret1rn111etl" 

ne çalatmaıı huıuıunda k•' 
rarlar verllmlıttr. 

Yapılan aeçlmde aahll' 
tdue he,etlne Sıtkı Şef" 

..ali, Cafer Atde.tr,W 
ztm, S..t, Ahmet Saraç •f 
nlm.,a.dır. 

--=-''!ıliı--=--

Bir K.avganıll 
Sonunda 
Kan Dökaltl~ 

S...anlyealn Baı.. ..... 
k6ylnden Sarı ollu Mela' 
metle Alt adında btrlıl k•f' 
ra etmtttir Kavra tlddet11•1 

arttırınca Mehmet yaauaP' 
ki tabancasını çekerek •IJ 
ye •tef etmiıUr. 

Alı karmadan .aıfar wartll' 

yaralaamııhr. Suçlu ,.tı" 
lamnıt, y11rah da Edredl11 

memleket haıtabaaeılo' 
16adertlmı1t1r 

Ka•ga ve ,.....ı. .. --
llD8eı hakkında tahldlr•1' 

baıf.anm11tar 

_ .............. , ..... ------

İdmanyurb 

liw11ini 8111 ı~ 
ldmanyurdu tarafıod~, 

aktam Halkevinde bir fi 

ıamere vertlmlftlr. p 
Müsamere "Btr Ha1at .,ı 

ıı. adında dört perdeliıs-, 
plyeıle, "Aman Hanılll f 
adında bir komedi 11111•• 

fakıyetle oynanmıtltr· -
Temıllde •ali B. Etb' 8· 

Aykutla, belediye r.etı1 ~ 
Naci Kodanaz ve kal•.,. 
bir halk bulunmuıtur ·./ 

====-=====--==-========-=--=-===============================6========~====================================-========= 
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Şerefini Kurtarabilmek,Tehlikeye Düşmemek için: - Hayvan 
Cenneti! Her Milletin Tarihi Bir 

Japonyada insanın biç bir 
kıymeti yoktur? Ru sayede· 

dir ki Japon emperyallıtle · 

ri otuz sene içinde bet bü -Vazifesi Var. 
. 

Fransız - lngiliz Dostluğu Böyle Bir Hareketle 
yük harht göze aldırmıılar

dır Fakat buna mukabil hay· 

vanların kıymeti pek büyük 
tür; o kadar ki, bu diyarda 

ki hayvan mezarlıkları arzın 

hemen hiç bfr yerinde yok . 
tur. 

Tamir Edilemez Bir Surette Buzulacak mıydı? 
Her milletin tarihi bir va

zifesi vardır. Ve bu vazife 

YI millet tehlikeyi göz önü· 
ne alarak ıerefloi kurtar 
tnak kaydile ifa ilfl mükeL 
leftir. Fransa bir Litiolik 
Vazifeıl, bir Avrupalık vazi 
fesi ve birde cihan ooktai 
nazarından vazifeıl mevcut
tur. Latinlik vazlfesı A vru· 
palalık vazifeıile alakalı ol 
duğu gibi, Avrupalılık vazt 
feıl de cihan ıumul vazife -
•inin bir parça11dır . Su hal 
de, ejer bu vazifelerden bi · 
rinciıinde noksan göıterecek 
olursa bu Avrupaya karıı 
olan vazifesinden bir rahne 
açacaiı gibi cihanıümul va
zlf eıioin de mevcudiyet ıe 

bebl kalmaz 
Franuı politikasını İosi

ltz politikasının teılri altın
dcı bırakmak çok kolaydır. 
(Bu tabiri sol cenah bir Fr 
ansız gazetesinden alı yor uz.) 
ve bu tesir altında olarak 
ltalyanıo Fransız · lngiliz 
nıenfaatine zıd bir ~ol tut· 
tuğunu ilıı~ri sürmek güç de. 
ilidir. Fakat iki Latın mil. 
let arasındaki dostluğun id 

1 

amesl cihan aulhü için kat 
iyen lazımdır Tarih, bunu 

hbat etmlıtır . Fransa bu 
yolda hareket etmedikçe 
Avrupa slyaSL\SIOa kartı olan 
vazifesinde tekasü l göıter
rnittir. Şunu bilmelidir ki 
Avrupa ya haktkatta fayda la 
bir ıiynsa ancak bir taraf 
tan İnıtltere ve dıier taraf
dan bütüo Avrupa mllletle -
rlnln menafilni dütünerek 
tatbik edıl~cek olan ıtvaaa · 
dır . 

Franta lngiltere ile konu . 

turken arkasında bütün Av
rupanan bulunduğunu hlıset· 
roe\idır . Avrupa ile konut 
tuğu zamanda iı .. , eğer ln
giltereye dayanacak oluna 
..\vrupaoın hükümranisine 
zıd bir yol tutmuı olur Bu 
•ebepten dolayı Fransamn 
biç bir ihtiyat kaydı almadı. 

fiabeıistan harbi esnasında 
İtalyaya karı• bir tazyik 

........ . 
roııtı . Fakat ne olursa ol 
•un hiç bir dakika, tehlike 
hiuetmemlş olan bu on altı 
lldama btr melce vazıfeıioi 

IÖrebllirdi . 

Tanyeri ağarmakla bera· 
ber fırtına ı•kinleımiyordu. 
Bir tahlisiye gemiıile Nov 
Jork rıhtımından onlara 
lampa romorkörünü gön 
derdiğini öğrenmif bulunu 
Yorlardı . Nihayet takrib~n 

•aat 8 de haber verilen ro · 
lnorkörün karalt111na ufukta 
tördülel", yarım saat kadar 
•onra Tampa yanaımıı ve 
harekete tamamile mani 

olan coıkun denize rağmt:n 
Morro-Cutlenin yakınına 
•okuldu. Kaptan boru ile 

batırdı: 
- H~Ho Boyı! Bize bir 

halat at1nız! 
Üç tayfa itina ile 

••rılmıı bir halata 
koıtular ve küpeıteye doiru 

po\it1ka11 takip etmesi değil, 
yalnız Fran11z tarihinde, fa · 
kat bütiin cihan tarihinde 
en mühim bir hata teıkil 

etmlftir. Akdenlzde ltalyaya 
karıı tatbik edilen sankıi 

yonlar henüz çok zaınan 

geçmediği fçlo tamam ha · 
tırlardadır. Bu hadisenin ta· 
rihçesinl yapacak değiliz. 

fakat istikbalde onun za -
rarları anlatılacaktır. Bu po 
lttika, ftalyao milletini ha
rikulade manevi ve maddi 
mukavemeti karıııında iflasa 
uğramııtır ve İtalya bu ve ~ 
ılle He tarihinin en parlak 
sahifelerinden birisini yaz 
mııtır. Buou Munolinloin 
dehasına medyundur. 

Bütün ltalyan kadınları bir 
kıt sabahı krallçelerinln ida. 
reıi altında o\arak bir fe· 
dakarlık ve vatanperverlik 
hisaiyle niıan yüzüklerini 
vatan uğruna hediye etmir 
lerdir . ltalyan ordusunun 
kudret ve kıymetini bu ha 
diıe tebarüz ettirmtıUr. Ma· 
raı"I Badoglionun kahra
manca sa vlcti, muvaffaka 
yetle tetevvüç etmıotlr. 

Ancak bu muvaffakıyet

ler hepsi bizdendir ve 11rf 
ltalyan himmetiyle tahakkuk 

edebilmitlir. Ôte taraf, hal 
yanın mahvı lçın görünme· 
mtı tedbirler almııtı ve 
Fransa buna lttlrak elmi1 1 

lngiltt:?renln verdiği direktıf e 

göre hareket etmitti Bu no

ktai ltalyanların kolay ko· 
ılay unutma11 mümkün mü? 

Paris, hükumeti bariz ve 
muhalıf bir politika tutmuı 
tur. Halbuki İtalyan milleti 

böyle bir fey beklemiyordu 
ve adalet ve insaniyet na · 
mına frftntamn mua venet 
gösterecek sanarak Farnez 
sarayı önOnde, Latin karde 
fİ allaılıyordu . Eğer Fransa 
ltalyamn beklediği yardımı 
göatermlı olsaydı siyasası 

faal bir sahaya girecekti 
ve Avrupa kıtuında tesa
nüdünü takvıye ederek İn 
giltereye karıı Avrupa mu · 

vazenesinl tekrar teıiı ede -
bilecektir. Fran11z İngiliz 
dostluğu böyle bir hareket· 
le tamir edilmez bir surette 
bozulacak mıydı? Nerede? 
Hiz bu hareketin tesirini 
izam etmemeliyiz. Eğer İn · 
giltere hakikaten sulhu lıti 
yorsa, ki bunu iki ..defa ltal 
ya ile uzlaşarak isbat et · 

miıtır. F ranıa ile tkt on de· 
fa bile uzlaıırdı. Çünkü 
fran1anın f n g il tereye 
muhtaç olduğundan çok faz· 
la logiltere Fransaya muh

taçtır Şimdi ne o!acak, j 
böyle bir vesile bir asırda · 
iki defa meydana gelmez. 
Maamafih bu neticeye va · 
rırken meyuı olmak isteme· 
ylz . Fransa ve ltalya sulh 
dahilinde yaoamak leterler 
Y •ıatabiİirler ve yaıamalı

darlar. Bu, beynelmtlel man 

tık icabı d~ildir. Fransa 
ve İtalya harbe girJımekle 
herıeyl kaybederler Ancak 
btrıey soruıturablliriz, Fran · 
sızlar hakikaten ltalyanları 

Bunun sebebi, Japon ada
larında hayvan , balık hariç 

olmak üzere p~k kıttır, in 

san ise ... Alda ıığmıyacak 

bir ıekılde artmaktadır. 

Cadı rnhlu bir kadm 
Birleıık A merikanm Çın 

çinati ıehrinde Anna Mart 

Han iıminde aalen A 1man 
olan bir kadın on bir kiııyi 

zehirliyerek öldürdüğü için 

tevkif edılmiıtir. 

Zıtbıtanın kanaatine göre 
bu kadının zehirledığl insan 

miktarı pek çoktur. Çünkü 
bu kadınla münasebet tut 

muı olanlardan 120 kiti tes · 
bıt edilmiı ve bunların hep 

sinin bu kadın nezdinde az 

veya çok zehlrlenme arazı 

gösterdiklert anlatıl mııtır . 

Cadı ruhlu kadının ev · 

seviyorlar mı? Kendimizi kan inde, ıehrin yarı halkıoı ze 
dıracak değiliz. hirlemeğe yetecek ksdar ze 

Fraoıızlar ltalyanları sev il hır bulunmuıtur. 
miyenler . Frans~z münevver- ,------------. leri arasında ltalyaya karıı ' 
tabıi bır antipati vardır , ı DOKTOR flHMET 1 
Halbuki ltı:.lyanlar Fransız 1 flKKQ YUNL(J 1 
lan severler. O kadar ııever il ÇQCUk HEklMI 1 
ler kj, Fransaya karıı ne ka 1 . 1 
dar kırılsalar, yin e bunu 

1
1 iş BaJJkcbl yanın- 1 

unuturlar. Bu bir hatadır. 1 daki muayenehane· i l 
Mılletlt!'r kendilerine karı• 11 sinde her gün saat il 
yspılan haksızlığı unutma 11 1 
malıdırlar 1 1.5-18) e kadar has-

Fakat iki millet araların· 1 talannı kabul eder. 1 
dakl münaıebetleri · inkiıaf 

1
~ _________ .. 

ettirmek ve sulhu cihanda 1 

korumak için muhabbet ve r·············• •e••····~ 
sevgi meselelerini iİeri süre : TÜ RKDİ LI : • · ı mezler ve birbirlerine dal- • : Pazartesinden batka her : 
ma seranatlar okuyamazlar. : gün çıkar . Siyaaal gazete .. : • • Fransa ve İtalyanın müı 1: Yıllığı: 800 Kurut : 
terek menafıi vardır En ·: Altı Aylığı:400 : 
büyük menfaatleri Latınlik- : Sayı 11 : 3 : • • tedlr . Fakat gördüğümüz : Günü geçmıı ıayılar 25 : 

veçhile halihazırda bu me- : kuruıtur. : 
sele zamansızdıra ve ayni : ADRES: : • • zamanda ortaya atılması : BALIKESİR TÜRKDİLİ : 

(Sonu Dördüncü Sayfada) lıı.e••••••••••••••• ·· ••••~ 
µşu qş w: • 

giderek romorkörün üzerine 
atınağa çalııtı l ar . Bir san 
dalyaya çökmüı ve hiçb ir 
ıeye bakmıyan Varms olup 
bitenleri iikaydane takip 
etti ve fırladı: 

- Durunuı:! Siz deli misi 
nfz~ Bura da emir veren k im? 
Size romorköıe halat atma 
emrini verd im m;? 

Herkes ona ıaıkm baktı ve 
Hanııen , Ha ckneye manidar 
bir göz ltareti yaparak par
mağiyle ölnına vurdu ve 
omuzlarını silkti: 

Bır gemici söze karaıtı: 
Kaptan, Tampa bizi 

çekmek için ge!dl. 
Varmı hiddetten kan 

beynine sıçramaı, ıert cevap 
verdı: 

- Emrim olmadan bura· 
da hiçbir 9ey yapılmamalı. 

Bu esnada dalgalar Tam 

payı yeniden uzaklaıtırmıth. 
Mahir bir manevra ıayeıin-

0aaaaaaaaaaDanaa~aaaaaaaaaaaaaaaa0 .. ~~ 

iı s. o. s. ~ 
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de romorkörün kaptanı, zaman çok hiddetli idi . 
her an çarpıtma tehlikesine İnatcı kaptana sordu: 
rağmen gemiye yanaıtı; ba
ğu-dı: 

- Fakat niçin halatı at 
mıyorsunuz? Sizi çekmek 
iıtiyoruz. 

V arms, tezgahın arkasın · 

da alıı verit yapıyormuı 

gibi sakin bir hal ile sordu: 
Au bize kaça mal 

olur? 

Kaptan ıaıkınlıkt an ken 
dini toparlayamadan Tam · 
pa dalgalarla açığa 

ı6rüklenmlttl Gemisini, 
üçüncü deta ıemiıi kazaJa 
utrıyan gemiye bir seı men
zili meıafeye yanathrdıiı 

Dünyayı mı vereceksin? 

Fafat Varmı aldırıı et
meksizin tekrar etti: 

- Bu neye mal olur? 
Muhatabı boru ile bay 

kırdı: 

Bedavaya budala! 
Bu cevap üzerine tayfa 

lar halatı yakalamııtı; fakat 
Var mı, onları dalgalar ye
niden Tampayı uzağa sü
rükleylnciye kadar alıkoy 

du. Varmı, ıakln bir surette 
tayfalardan ıeri kalanları 

etrafına topladı ve ıu küçük 
söylevi söyledi: 

- Hepiniz Tampa kap-

En kuvvetli 
Kız! 

Arzın e n kuvvetli kızı, 

lvı Ruse l ad l ı bir lnglliz kı · 
zıdır. Bu kız 30 yaıında ve 
beş buçuk ka dem boyama·· 
liktır 

Yalam meydana çı~aran 
aieı 

Amerikada yalanı ortaya 
çıkaran bir a let icat edildi · 
ği yazılmııtı . Bugün de, bu 
ileUn ilk defa olarak ite 
yaradığını ve bir adamı hap 
ıe yolladığını öğreniyoruz: 

Nevyorkta bir hadise olu 
yor . Bir adam haksız yere 

tutulduğunu iddia ederek bir 
polis memurunu dava edi
yor, yalan söylediğ ini ıöyli
yor 

Poliı de doğru söylediğini 
ileri sürü yor ve : 

Yalanı ortaya, çıkaran 
makineye verin beni, diyor. 
Bakın göreceksiniz yalan m1 

ıöylüyor muıum .. . 

Bu nlet Amerikan adliye 
sinde henüz resmen kulla 
nılmakta değildir. Fakat: 

- Mademki ıuçlu iıtl

yor, diyorlar, böyle b ir ça

reye baı vurmakta hiç bir 
adli mahzur yok . 

Bunun üzerine polisi ya
lan çıkaran makinenin önü 
ne götürüyorlar EIJerine, ba· 
ftna makinenin aletleri ge
çirıliyor ve baılıyorlar rr uh
telıf sualler sormağa 

Makine de, suç1unun ve r· 

diği cevapların doğru olup 
olmadığım , bunl arı söyler 
ken kananın deveranmda. 
kalbinin atmasında hasıl ol
an değifikliklerl ö lçerl'k , ka· 
ydediyor. 

Neticede .. Polisin yalan 
söyl edığ ı meydana çıkıyor 

ve hapse atılıyor . 

Y ni ~ ir usut 
Anlaııldığıoa göre Ame· 

rikamn çocukları çok haıarı 
dırlar, çünkü Amerikalı ba 

1 

balardan bir kıamı çocukla · 
rmm ayaklarına zincir vur · 
makta ve ~vin bir tarafına 

da bu zincirler bağlamakta 
dırlar. 

Böyle bır resmi neıreden 
bir Amerıka gazeteıi: 

- Bu zincirler timdi bir 
çok huıdavatçı dükkanla· 
randa göze çarpmaktadır 

Demektedir . 
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~-----------.. Kültür 
Müesseseleri: 

alkevleri, 
Akrapollı gazetesi yazıyor: 
Türk m illetinin uyanması · 

nı Halkevleri temin etmek 
tedir . Bu kültür müesseseleri, 
geçmit nesle de Kamaliznıin 
prensiplerini ~österme&ı te . 
dirler Bu müe11eıeler Tür
kiyede çok lazımdı 

Atatürk h"lkın haletim 
hiyeıfni bıldiğlnden , eıki an· 
aneleri yıkarken mem-
leketin her tarafında 

halkevlerinl kurarak, halkı 
uyandırmııtır HalkevlerJ her 
Hhada millete faydalı ol· 
makta ve Türk milletinin 
bi lg i- seviyesini de yükselt-
m ektedir. Ankara H alkevi
n in salonları daima doludur. 
Burada verilen konferans· 
!arda , daimi taassup kamçı· 
lftnma kta ve halka genlı uf
uklar gösterilmektedir. 

Eskiden Türk kızları er
kekten kaçma>'ı öğrenirlerdi. 
Bu gibi mahluklar cemiy~te 

' faydalı olamazlardı. Buaün 
her yere sokulmaktadırlar. 
Eskiden Türk gençlerinin ye· 
giıne emeli devlet memuru 
olmaktı . Bugün bunlar da 
ticaret ve ıerbest mesleklere 
atılmaktadırlar. 

Ankara lcaleıioe çıkarken 

geçilen eski sokaklar bizim 
Drabeçona semtini andırmak
tadır. Bu tepeyi de Llkavi
to( tepesin e benzet irsek AU· 

DA ile Anka ra birbirine çok 
benzer. Su ııokak l arda bir· 
kaç siyah çartaflı kadına te · 
ıadüf edebildik. 

Ankarada pek az hmstlyan 

Vl\rdır . Aurada çalııan Yuna· 
nlılar , Türklerden çok mem · 
nun olduklarını yazmamızı 

mükerreren bizden r ica etti 
ler. İstanbul ıle Anltara ar
asında çok fark vardır. Ye· 
ni hükumet mcrkezlnde ye_ 
nilık ve asrilik, t'ski pıı yitah

tahtta ise imparatorluğun 
azameti hakimdir. İstanbul -
daki eserler turizm bakımın· 
dan cidden hazinedir lıtan
bul kulör lokalini muhafaza 
etmektedir. Hasırcılar, M111r 
çarıııı, Bedestan gibi eski 
semtler eski hallerini mu
hafaza etmektedirler 

T. Çakiridis 
ı:p;w -- -ı:.w:a " • 

tanının 11öyledik !erine ıahit · 
siniz Bedava bizi çekmeği 

vaddt:ttığini hepiniz iyice 
iıittinlz Unutmayınız, çün· 

kü , bu hususla belki and 
etmeniz lazımgehr. Artık 

halatı atabtllrslniz .. 

Tampa dürdüncü defa 
yaklaıınca, halat atıldı . Fa

kat g~m iciler okadar tec 
rübeıiz idiler ki halat denize 

düıtü ve romo rkörün çarkı 

arasına gitti. Bir kaç da. 

kika Morro-Caıt! enln ikin· 
ci bir f elikete sebebiyet 

vermesinden korkuldu Bü 
yük bir dalga çarkı dönme 

yi Tampayı, Morro Castlenin 
iri tekneıine doğru itiyordu. 
Çok tükür ki kaptan ıoğuk

kanlıhğını kaydetmedi. Ma
kiolıtlerlne emretti. 

- Bütün süratle ileri! 
Çark kolları daha fazla 

halata sarılarak dönmeje 

baıladı . Mnkinelerln son 
bir çalışma&lyle Tampa teh

likeli geminin ankazından 

uzaklaıabildı. Bir keman 

teli eibi ıerllm lt halat Mor· 
ro Castle küpeştesinden bir 

kmm söktü . Tampa elli met 
r e kada r uzaklaıtı Sonra 

üçleme halntı ile hareketsiz 
kaldı. 

Tam beı saat, romorkö. 
rün tayf ası fırtına yüz6nden 

halatı kurtarmak için ekse· 
rlye tehlikeli vaziyetlerde 
takataız düttüler. 

N ıhayet öğleden sonra 
halatı kurtarmağa ve Mor
ro -Castlenln sai kalan son 
on altı insanını kurtarmaja 
muvaffak oldular. 

Tampa güverteılne ayak
basar basmaz iyi alyinmit 
hır adam onlara yaldaıtı ve 
kentliılni takdim elti: 

SONU VAR -



(Baştarafı uçuncü sayfada' 
manasızdır. Şu halde iddia 

· edilebilir ki Fransa ve hal 

yanın müşterek menafıi yok· 
tur Anca.le ıki memleketin 

doıt ol mallı ınenf aatl~rinin 

müıterek olması ıart say,
lamaz Bılakis görüldüğü 

olur ki iki mi llet birbirine 
bağlı oldukları halde menafi 
icabında olarak bir sıra bir

biriyle l<ar§ılaıarlac 
Fransız gazeteleri Fransa 

Baıvekili C Chautemps ile 
hariciye nazırı Delbosun 

Londraya gitmeleri ve Lon
drada lngiliz devlet adam

lariyle temasları mevzuu 
etrafında uzun ntttriyat yap· 
maktadırlar. 

Kuriyemizi teıkil eden 
Fransız gazeteleri Fransa 

baıvekil ve hariciye nazırı 
nın Londraya haraketleri 

hadiaealnl Hitler • Halıf aka 
mülakatı zaziyesinden tet

kik etmektedirler. Fransız 
gazetelerinin bu mevzu et 
raf andaki neıriyatmda Hit

ler Ha lif aka mülakatının 

yapmıı olduğu tesirlerin de · 

vam ettiği görülmektedir. 
( "Tempa,, · 26 11 1937) 

Lort Ha lif akı ıle Hıtler ve 
Alman devlet adamları ara

sında vaki olan temas ve 
mülakatlarm en açık neli· 
ceıl Fransa lngiltere teaanü 
dünbn yeni ve parlak bir 
tarzda teyidi olduğunu iddia 

etmektedir. Bu gazeteye gö 
re: Büyük Brltanya hüku · 

metinin Fransa baıvekil ve 
hariciye nazırını Londraya 

davet etmesi keyfiyeti böy 
lece tefsir olunmalıdır. logi

liz ve Franllz devlet adam-
lara arasında 

fikir teatileri 
vaki olacak 

beynelmilel 

vaziyetin inkttaf ı bakımın

dan büyük hir ehemmiyeti 

haiz olacaklardır. Londrada 
beynelmtlel vaziyet tetkik 

edilecek ve bu umumi tt: t

kik eınaaında , Lort Hdlif ak
sın Almanyada huıuıi bir 

bir sıfatla elde etmif oldu· 
ğu ıstıtlaat eıu bır unsur 

teokil edecektir. lngiltere hü· 
kumetı tu veyftbut bu iaU
kamette hir tefeppüste bu· 

lunmazdan evvel Lort Hali· 
faksın Berliode "gayri resmi 

bir t'Jrette,, Hitler ile vaki 
olan mülakatı hakkında Fr· 

anaa hükümellnlnl tenvir 
etmek istemiıttr . Fransız ve 
İng iliz devlet adamları ara 

ınnda Londrada yapılacak 

olao fik ir teatilerinin neti
celeri emniyetle beklenebilir. 

Sağ cenahtan Jurnal deı 
Debah gazetesine gösre Ha 

lıf alu ile mülakatı esnasın· 

da Bitlerin ileri sürdüğü ta 

lep 1e rin büyüklüğünü gizle · 
mek için büyük bir gayret 

sarfolunmaktadır. Fransa ve 
l.ıgiltere d iplomasilerinin 
mütare keden b eri vaki olan 

me~um tecrübe! rinde n ~1-

de edıleu bir ders varsa o 

da halokatlertn gizlenmesı 

nin ne kada r acıklı birşey 

olduğunun görülmüş olması 

k yfıyetidir. 

lngllız devlet adamları 
Hnlıf ksm A lmanya seyaha 

hakkında Frnn a 7.lmamda ı 

)arına henüz malümat ver 

memiştırl ; ma -:ı uafih Cha
utemps ve D elbos l:.u mev· 

zuun esas mese1 esına Lon· 
draya gitmezden evvel dahi 
öğrenebıltrler. Fünlauo İn· 
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giltz devlet adamlarile ya 
pacaklan konuımaların se 
m erdi olmasını dileriz. Bu 

· nun böyle olması için Fran· 
sız devlet adBmlerının Sd -

rahatle konuımaları lazım· 

dır . Fransa lnglltere anlat · 
ması bizim nazarımı:ıda ıki 

memleket emniyeti mevzu· 

unda ilk ıartı teıkll etmek
tedir . Fakat lngiltere Fran · 

ıa i~birliği bizi ikinci dere · 
cede bırakon bir mahiyet 
alamaz lngilterenio bazı 
noktalarda · aldandığı görü 

lüyor; lngiltereye aldandıiı · 
nı söylemek lazımdır 

Nazırlarımız İngilizler ta· 

rafından anlaııldıklarını gör· 
mek iıtiyorlaua takip ettik

leri politikada müphemiyet 
olmadığına göster melidirler 

Maalesef aovyetler ile mü· 
naaebatımız ve hükumet ek· 

ıeriyetinin büyük bir kısmı
m tetkil eden Sovyet ajan 

lannm yaptıkları tesirler dıt 
politika tıahaıındaki faaliye · 
tlmize daima füpheler cel· 

betmektedlr. 
Chautemps bunu okndar 

takdir etmektedir ki, komil· 
ntstleri Londra ıeyahattne 

mani olmakla ittıham et

mlıtir. Bu kadar elim bir 
manzara arzeden bir vazı· 
yete nihayet vermek zama 

m ge1mtıtlr . 

Sağdan Echo de Paris 
gazetesine göre Londrada 

Fransız ve İngiliz devlet 
adamları ara!mda vaki ola · 

cak konferans sul muabe· 
delerjnln akdındeo beri ya · 

pllmıt olan konferanılıuın 
en ehemmtyetlisidlr Bundan 

evvel vaki olan konferans 
lar V rrsay muahedesinin 
tiddetinı tahfif gayesine ma· 

tuf bulunuyo"lardı. Bu defa 
ise V e rsay arazi işlerine 

müteallik olan faslı açılm ıı· 
tır Bunun için münakaıalar 
cereyan tarzlarını tebdil et 
mek tehlikeıini arzetmek 
tedirler. Almaoyaoın fç it· 

lerine müdahale makaadile 
silaha sarılmak lıtiyeo ol· 

mamııtır Halbuki tlmdl 
1919 muahedelerinin toprak 

itlerine müteallik hükümleri 

ortaya atılmııtır ki bu hü 
kümlerden tatifade eden 

devletler meseleyi çok ileri 

vardırabiltrler . 

Londra kan\lfmalarında 

herteyden evvel Lotd Hali 
faksın raporu te tkik edile 

cek ve bu raporun avakıbı olup 

olmıyacağı hakkında karar 

verilecekler. Lord Hal ıfa ks 

Berlin ve Barchtesgadnn de 
kendisine muhatap olan ların 

e mel ve meyillerini kafı ve 

muvafık addediyorsa da İn
gilız k~bine&ı onun fikrine 
henüz iştırak etmiı değıldir 
lng i lız kabinesinin de Lord 
Halıfaksın fikr ine iştirak et. 

tiğıni forzedelim, bu takcl :r· 

de Fransız fogllız konuoma 

ları n ceryarı alacal-.? Or 
taavrupadcı Almı:wyayı ser 

best bırakmak , kollc ktıf 

emniyet i. yani, panjerma 

nızmih dızg.nl eri kısma \ a 
yrgane kıı.bıliyettar kuvvet 

o lan ıttı faklfln feda etmek, 

A vrupada Hıtler g~gcmon 

yasının t esisine müsaade ey

lemek mevzubahsolamaz. 
Bunlar haldunda Fransızlar 

ve İn gilı zler daım~ anla~m ış 
katacaklardır . Yulnız bilin 
m~sı matlup olan ıey Avus 

turya ve Çekoslovakya hak· ı 
kında mert beynelmilel hü
kümlere riayet olunmasını 

temin hususunda Franaa ve 
lngilterece taktp olunacak 

politikadır 

Müstemleke alemine ge· 
lince Franr.a ve İngiltere 
hükumetleri bu mevzuda 

daha yumutak hareket et 
mektedirler 

Lord Ha lif akam seyahati 

henüz tekil almak üzere 
bulunan bazı meselelerin 
cereyanını tesri etmiıttr. Ha 

lifakı bir kapı açmıı ol· 
makla iftihar edtyor. Allah 
vere de bir baraj kapağını 

açmıı olmasın. 

Mali mahfellerln f iktrleri· 

ni neıreden ( "lnformation,, 
25 · 11 1937) diyor ki: 

" .• Doğuracakları akıbetler 
itibarile vahim olan karar · 
lar hazırlanırken Fransız hü
kumetinin Chamberlainin 

ıahamda lngilterenin realist 

politıkaamı anlaması ve onu 
takip etmesi hayatbahı bir 
hal olur,,, 

Radikal Soıyaliat (" Repu 

blique" · 28 11-1937) gaze· 
teslne göre: Hitler tle Halt

f akı arasında konuıulan me · 
ıeleler hakkmda ketum ha

reket eylemekte devam ol 
uomasına rağmen Londrada 
Fransız ve İngiliz ricali ara

smda vaki olacak koouıma· 
larda bet meselenin mev

zuubaha olacağı a nlaıılmak · 
tadır. Koauıulacak mesele
ler ıunlardır: 1 - Almanya 
nın müıtemleke talebi me 

selesi. Bu mesele hakkında 
bir anlatma husulü kolaydır 
2 • Bir he.va paktı akdolun 

ması meselesi. Bn hususta 
Hitler tarafından ileri sürü 

len rakamlftr malüm olma 
dığmdan bazı zorluklar zu 

bur edebilir; 3 · Bazı mah
filler İspanya meselesinin 

mevzuubah edilmesi muh 

temel bulunduğunu beyan 
ediyorlar. Ayni mahfiller 

bu mevzu etrafında Fran11z 
nazırların israr ile hareket 
etmiyeceklerini tahmin et · 

mekt~dirler. 4· En mühim 

mesele olarak Ortaavrupa 

meselesi konuıulacaktır. Bi · • 
ze kalırsa İngilizler Ortaa v• 
rupa vaziyeti hakkında 

Fransız nazırlarmın dikkat 
nazarını celbedecek ve bu 

sahada İngillerenln serbesti 

harekatını muhafaza arzu 

ssund'l olduğunu beyan ede · 
cekleı dir. 5 Btr garp pdktı 

akdi meııeltsi Londra yeni 
bir Lokarno muahede~i vü

cude g etir ilmesinde çok is 

rar etmektedir. Haber aldı 

ğımıza göre lnkiltz nazırları 
bu mevzucl11 Frnnsız nazır 

larına k"'~' gayet rnusirrane 
haralu:t edeceklerdir. 

Sosyalıst Oet vre gazete 

sine göre İngil izler Fransız 
devlet adamlarına k rş' h a
raretli bir istıkbal merasimi 
haz ırlamaltt dırlar İngi l tere 

ba§vekıli İngilterenin Fıan 
koyu tanın sanı icap ettıren 

seb .. p'erı Fransız b ıvekil i ne 

uzun uzaclıya izn h edecek 

tir. 

İııgilız batıvekHı ayni za -

manı:h lspu.nya harbınin so· 

nu ha l< kındaki düşünccle:ini 

ele anlatacaktır . Akdenize 
ait olup lngılız.cri fı. vk alad t.· 
iogal eden bır mesele daha 

lta l yan l arın Rodoa adasını 

mütevaliyen takviye etmele 
ri keyfiyetidir. Fraoaız Na

zırlarının dinlemek mecbu· 
riyetinde kalacakları ızahat 

meyanında lngılizlerin Mı
sırın ihatası, Trablusgarpte 

80 b•n İtalyanın tahtidi ve 
saire dolayısile duydukları 

endi§eler vardır . l.ondrada 

mevuubahsedtlecek mesele· 
ler meyanında Amerika ile 

İngiltere arasında akdolu

nan ekonomik anlııııma ki. 
buna Fraoaanın dahi ittirakı 
icap etmektedir. Dahi mev · 
cut olup City paralaı ın ıta · 
btlize edilmesinden tekrar 

bahsetmeye l>aılamıthr. Lort 

Halifaksm seyahati uzun 
konuımalm mucip olacak· 
tır . Tahminlere göre Fran 

ıızlar müaaemleke mevzu 
unda Almanyaya mültem. 
leke müsavatı bahıolunmaaı 
na itiraz etmtyeceklerdir. 

Dün dahi beyan ettiilmiz 
gibi Londra konuımalarında 
Ortaavrupa meaeleainin ko 
nuıulması muht~meldir. 

Komünist Humanito ga'Z· 

teai ıu mütaleaları ileri sür
mektedir: 

Pariıte çıkan Hitlerci ga· 

zeteler Baıvektl Chaut .. mp

ıa hatır ve hayale gelmez 
sözler izafe etmekteclirler. 
Guya Baıvekil komünlıtlerln 

Londra seyahatine mani ol · 

mak istediklerini ıöylemiı. 

Biz buna inanmak istemi · 
yoruz Baıvekil bu sözlerin 
söylememiıtir; iki 

dolayı bu sözleri 
değildir. 

sebepten 

töylemlı 

Bapekil ve Hariciye Na· 
zırı lngıliere bapekilind~n 
bir davet a 1 d ı l a r , 

ve kabul ettiler Zaten ka
bul etmeleri icap ederdi. 

Bu seyahat muayyen bir 
gayeye mataf oldu~undan 

kabul etmeiert lüzumu da
ha barızdır. lngiltere Baı 
vekilt Berchtesgadau de İn 
gilizler ve Almanlar ara 

aında vukua g~len konuı· 

malar neticeleri hakkında 

Fransız devlet adamlarına 
izahat verecektir. Bu neti 
celer nelerden ibarettir 

Berchtesgaden de yapılan 

konuımaların merkezini Çe 
koslovakyadan bahıedilecek 

Bunun için Londra seyaha· 
tinl arzu edenler varsa on 
lar da, kollekttf emntyet 
ve milletlerin iıtıklali tam
piyonu olan komünistlerdir. 

Bu itibarla Chautempaa iz

afe o lunan sözler ıöylenmit 
değıldirler 

" Rheinicah-Vebtfal sche 
Zeitung" gazetesi ile "Bre· 
mer Ntt.chrichten" gazetesi 
de aynı mealde mütalealar 
yürütmektedirler. 

"Ha nnoversche Anzeig •r" 
ga zetesi ihtilalci komüniz 
min cıhan hadisatı üzerin 
<leki t 0 sir ve nüfuzu bundnn 

bir sene evvel bugünkünden 
daha ~idrletli idi diyerek ıim 

di İta l v,_nmda resın t n itlirl\k 
ettiği Al man J apon teşriki 

mesaııl n in komün11:min sulh, 
lhaberlcr tentısi, mü,terek 
karıH ittihazı. müdafaa ted 
b irlerinin tatbildnde işbfdi· 
ği. teırik i mesaiyi kolay laş 

t racAk ve lüzumu olan mü 
dafaa tedbirlerini lttktHıür 

d tirecek daimi komisyonlar 
ıhdası) gıbi müdafaa vesai
tinin siyasi inzibati mah · 
tvette olduğu, bu anlaıma 

nın akidleri arasında kom 

ünizme kartı müdafaa için 

A2 s 

Balıkesir As eri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kolordu merkez furunu ile un deposunun ihalesi açık ek· 
siltme tir. 13 12 937 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır· 

Muhammen bedeli 868 lira, ilk temlnatl 65 liradır. lıtekli · 
lerin ıartnatnesinl görmek üzere her gün ve ekıtltmeye 

lttlrak edeceklerinde vakti muayenesinde Kor satın alrrıa 
komlıyonuns müracaatları 4 - J - 541 

Vilayet Dami 
Erıcümeninden: 

f - Manyı\I kazaıı merkezinde müceddelen yapıla· 
cak ve keıtf bedeli 2130 hra 05 kuruı olan afat istaayo 
nunun ekailtmeıine istekli çıkmadığından 27· 12·937 teri· 

hine raalıyan pazartesi günü naat 15 ıe kadar bir af 
zarfında pazarlıkla verilecekUr. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
Huaual ıartnııme 

Keıif cetvel ve teferruatı 
Projeler 

Ekıtltme ıartnameai 

Mukavele örneği 

İatiyenler bu evrekı vilayet dimi encümen kaleminde 
Yeya Nafıa müdürlüğünde görebilirler 

3 -- İhale hükumet daireıinde teıekkül edecek vilayet 

daimi encümeni tarafından yapılacağından istekliler en 
cümentn toplantı günü olan pazartesi ve perıembe günleri 
saat on beıte encümene müracaat edebilirlar . 

4 - Bu ite gfrebilmek için bu gibi tılerle uğraıtıiın• 

dair 8alıkeılr Nafta müdürlüğünde vesika almak lazımdır 
4 - 1 - 543 

inhisarlar 
aşmüdürlüğünden: 

Evvelce açık eksiltmeye konulan barut deposu tami· 
ratı 11 . J 2 . 937 tarihinden itibaren bir ay müddetle 

ve pazarlıkla yapılacağından isteklilerin her gün aaat J 5 
de İnhlsirlar Baımüdüriyetıne müracaatları ilin olunur. 

2 - ı - 56 ı 

Defterdarlıktan·: 
Muhasebe Müdürlüğü kadrosunda açık olan on lir• 

maatlı muhuebe kitı-ıbetine b irJncikanunun 17 nci cuın• 

günü saat 14 d~ yapılacak müsabak1t imtihanına taliP 

olanların vesalklerıle birlıkte müracaatlı.ı ı ilan otunur. 

askeri bır ittifakın mevcu 
du olmadığım yazıyor. 

"Rostecker Anzelger .. ga· 
zeteıi "harpten önceb.l dip 
lomasınln muayyen meıele-

lerlne aıtna devletler için iki 
mtlletin ideolojik e1aslar üz 
erinde bir müdafaa birliği 

tesisi için btrleımeııi ga y rl 
kabili tasavvur idi" diyerek 
Almanya ile Japonyanın bir 
yıl evvel bu btrlıği kurduk
tan baıka kendi memleket-
lerindeki kızıl tehlıkeye 

karıı mücadele açmak 
arzu ve kudretinde bu 

addedilerek bunda siyuetlP 

uzağ ı nı gören lngtltzlerin ka· 

naatfoe göre dahi Çekoılo · 

guya Almanyamn Orta Av· 

rupada ser besti hareket i• 

nal husule getirdiğini ya:ıı 

yor. Kezalık Almanyay• 

göre bu ikt meı !'lenfo ayoı 

olmadığı ve bir anda zfkrl 

müıkül olacağı, çünkü Al · 

manya Avusturya münaıe· 

beti olmak diğer beyneddü 

ve ! münasebeti olmak itib• 

riyle diğer beyneddüvel mü 

nasebetlerden esasda •Y'1 

olduğu tebarüz dttriliyor 

lunan diğer devletlea·i de bu 

na iltıhl'ka serbest bıraktık 

iarım, binaenaleyh İtalyanın 
birkaç hafta evvel bu pakta 

iltihak etmesinın tal'ccüp ed 
ilecek bir hareket olmadı 

ğını yazıyor . 

•••••••••••••• •••••a••""t. 

~ FOTO l 
Berlın seyahah mün~· 

sebetile Sudet Almanları pr· 

opleminin cihan efkarı um -
umiyesinde btr daha ön p la · 
na geçtiği, Çekoslovak Ha §· 

vekili Dr. Hodzanın Prağ 
anecl i~ind e Sudet Almanla ra 

: AMATÖR ! 
YtlMAZ ÜLKEN 

SER 1 
VETEMIZ İ Ş 

• AMATÖR İŞLERi lTiNA 

ır. 

nın durumu ' 'e Çekoslovak · 
yanın ekal lıyetler politikası 

hakkında verdıği beyanatın 

Sudet Almanln rı muhit.nde 

tamamen taavıp f' dılmcdiği 

A lmanya ile 1919 da yar&· 

tılmıı olan Çekoslovs kya 
cumhuriyeıı ara sındel. i i.:~ 

bir komşuluk münıuebetı 
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