
-· - -~••·•._•a-_.. . .,._ t Cumhuriyetçi ispanya Amerikadan ~ 
~ Mühim Miktarda Silah Ve Mü- ' 
~ himmat Ahyor.. ~ 
'-~~4t- ... 

31 BiRiNCi KANUN CUMA 1937 GÜNDELİK SİY .ASAL GAZETE ON iKİNCi YIL SA. YI: 37 46 

F ransadaBinlerceAmele 
Ayaklandı. 

Yugoslavya 

Bısııkıli Barlinı gidiyor 
ı Amerika Donanması 

Takviye Edilecek .. 

HiJkümet, Gittikce BiiyiJyen Tehlike Karşısında 
MiJık'iil Vaziyete Düş tii. Grevin Başka Bir 

Şekil Almasından Korkuluyor. 
Parl11 30 (Radyo ) - Bu 

ıtın, ıuuhtelif reıml mües 
aeıelerde çahıan amelenin 
hapıt umumi ırev llln et 
'Dlftlr. Bu meJanda, hava 
ıaaı, Jeraltı ıtmendftferlerf 
idarelerinde çahıanlarla oto · 
btıtç6ler de vardır. 

Baı•ekd 8 . Şotan, bu 
•azl1et lurlae •mnlyet mil 
dirini nndlne çaiırmıt ve 
&MJltlD ıblll edilmemeıl 
için ıerl tedbirler alınma11nı 
•mreylemlttlr. 

Gre•cllerln, y6z bine ba · 
ili oldufu ıa,leniyor. 

Son haberlere 16re, haa· 
tahanelerde çahıanlar da bu 
da 6f leden ıoara iki Mat-
ltk ır•• yapmıılardır. 

GreYcUerden bir heyet, 
'Baıvektl B Şotanı ziyaret 
•tmek lıtemlıler1e de kabul 
•dtlmemlıtlr . 

kalmaia mabk6m oldufunu 
alikadar makamata bildir 
mlıttr . 

Grev, belediye tahıildar 

larına kadar ılrayet elmit 
ve beledl1e undıjma, bu· 
ıüa pek az para ıirebllmlı 
tir. 

Tanzifat ameleıinln ırevi 
yüzünden Pariı ıokıtk ve 
caddeleri ıüprQntQ içındedir. 
Grev yarına kadar ıona er
mezıe, ıehrin tanzlf at umu· 
ru aakerlere ıördüı ülecek
tlr . 

Par;. 30 (Radyo)- Parla 
Ticaret Odaaı relıi, aeç "Va 
kıt , Baıbakan B Şotana bir 

Titülesko 
Viyanadı tedavi edilecek. 

rapor vermlt ve eıanız ae· 
bebeplerle baıhyan grevle· 
rtn, tamamen lıyankirane 
bir mahiyeti haiz oldujunun 
btldtrmit vz hükumetın ııd 
detll tedbirler almaaı lüzu 
munu göstermtıtlr. 

Hokumet, geç vakte ka 
dar mftzakerelerde bulun 
muı ve ıaat l 9,35 te reımt 
bir tebliğ aeıretmiftlr. 

Hük6met, tlddetll tedbir· 
ler almata karar vermlt ve 
elektrik ıantrah aakerJer ta · 
rafından tııal edllmtıtır. 

Posta ve telgraf merkezi 
ni aıkerl m6frezeler muha · 
faza etmektedir. 

B. STOY ADINOVIÇ 

Berfin, 30 (Radyo) 
Yugoslavya Baı ve dıt Ba
kanı Milin Stoyadlnovlç 
için bQyük iıtlkbal bazar
hk\arana baılanmııtar. 

Yuıoılavya Baı ve dıı 
Bakanı, iklnclklnunun 15 
tinde burada bulunacaktır. 

Japonya, İngiliz Nota
sına Cevap Verdi.. 
~~~~~~~··----~ 

Japon gazıtelari Panay ~ldlsasinden sınrı Amerika ilı 

8. Ruzvılt, tu iş için yıkiiida toplanıcık alın lıeri
ka koni eransmdan tahsisat istiyıcık. 

Vatington. 30 (Radyo) 
Cumhurrt·ısı B. Ruzvelt, 
A merlka k onglf s r dı n yeni 
deniz inoaetı için mOhlm 
tahsısat Jıtlyecektlr. 

B Ruzveh; bu l~ ha aat 
için vereceği f'sbabı mucibe 

mazbata11nda, beynelmilel 
vadyetin, Amerı.lca donan · 

meıınm takviyuını icap et
tfrdiiini lcayJey!emektedlr. 

Va1in1ıton, 30 ( A.A . ) -
Royter bıldrrlyor: 

B Ruznıt dünllü ıazete · 

eller mülikatanda konıreye 

yeni harp ıemllerl ln1a11nı 
tavtlye etmeal miimkila bu
lundufunu teyid etmlttir. 

Vaıtnglon, 30 (Radyo) -
Amerlkamn bir çok ıebır. 
lerlnde ıktıaadi buhran tek
rar hlHedılmefe baılamıthr. 

B. RUZVELT 
General Mot6r1, babra• 

münaıebetlle ıene baıından 

JUbaren otuz bin amele1e 
izin vermeli kararlaıt1rmıı· 
tır. 

Buhranın fazlalaıacafın

dan endlıe edillJor. 

General F ranko Kuvvet 
leri Terueli Geri Aldılar Grevlerin birbirini takip 

etmeli yCizlnden hayahn 
J•klen pabal ... calı tahmin 
olunuJor 

Parlı, 30 (Radyo) 
F'ramız kablneıi, buıOn ıeç 
••kit fevkallde bir toplantı 
Japanıı "Ve ırev meıelealnı 
lronuımuıtur 

bazı gizli ınlasmalır yapıJdıiınt yazıyorlır. 
Tokyo, 30 ( Radyo ) -
Japonya hariciye nazıra 

R. Hirota, (Lediyer) topçe
kerl hidiıeılnden dolayı in· 
gllterenin proteıtoıuna ce · 
vabeo bir nota vermiıtir 

düfer hatlarmı tahrip 
faaliyete ıeçmtıtir . 

Şanghay 30 [A A.) 

için Cumhuriyetçi İspan;ya, Ameri
Ja- \ kadan MiJhim Miktarda Silah 

1 Ve Miihimmat Alacalı. 
Aaaytıln t~minl için fevka· 

ilde aılterl hareketler bat· 
lamııhr C•vardan mQtema· 
diyen mot&rlze edil mi yen aa · 
lıer ıelmekte, ıi'harl poliıler . 
büy&k caddelerde mftfreze 
halinde dolaımaktadır . 

Grevci amelenin i11al et 
lllit olduklara fabrikalar, za · 
batanın midabaleılle tahlıye 
•dllmektedlr 

Hava ıazı fabrika11nı it· 
ıal etmek htlyen amele, 
:tabıtanın ııddetll mOmana
•h karı111ada muvaffak ola· 
lllamıılardar. 

Roen limanındaki amele, 
bazı vapurlara hücum et 
lblıler ve tahribat yapmıt · 
lardar . 

Hükumet bir birini takip 
•den ırevleri, lıyankirane 

bır hareket tellkki etmekte 
•e bllhasaa komOnlıt amele 
•zerine dikkatini atfetmiı 
bulunmaktadsr. 

Parlı, 30 (Radyo) - Ka· 
bın~, aaayifin ıhlil edilme 
1"eıl için alınacak tedbirleri 
leıbıt etmlıtlr . 

Hava gazı müe11esrıl di· 
telulyonu, amele ile hiç bir 
'oktada ihttlifla karıılaıma
clatını ve grevin, blllnmlye11 
l>tr aebrpten dolayı lni ıu . 
tette illn edıldifinl h6kü 
'-'ete blldtrmlttlr. 

Bu cihet, bilha11a hük6 -
'betın nazaradlkkatlf\i celb · 
'Jlemlttlr. 

Su ldareıenln, amelılz ol · 
'talr dart ıün kadar vazl· 
>eta idare edecejtni; hava
hıı idareıl lıe, ancak lrırk 
~lcız saat tenvirah temin 
'debıleceğinl1 o vakte kadar 
~~•e ıon Yertlmezıe Parlıin 
""Den bir hafta karanlıkta 

B. Hirota, notayı bizzat 
loıillz ıefirine vermittir . 

Vatln1ıton, 30 (Radyo) -
Bazı Tokyo gazetelerinin. 

Japonya ile Amerikanm Pa · 
nay hidiıeslni gizli bir mu 

kavele ile hallettljlnl yaz 
B TlTÜLESKO ~ malara üzerine hariciye na-

86kreı, 30 [RadyoJ- Sa · zm B. Hull beyanAtta bu-
bık Hariciye Nazara 8. TitQ· Junmut, Amerika ile Japon . 
leıko birdenbire haatalanmıt ya arasında neıredilen no 
ve iki ıün hiç kimseyi ka . talardan baıka malümattan 
bul etmemittir. Doktorlar, 
haatalığm artmaaile, B Tı- haberi bulunmadılını ıöyle · 
tüleıkonun seıini tamamen mittir. 
kaybetmeıl thtimalinden en- Şanghay, 30 (Radyo) -
dlte eylemektedirler. Japon Generallerinden Ma 

Ha1tahiı çok tehlikeli gö. çuyo, matbuat müme11ille-
ren Profesör Dr. Nayman, rlne beyanatta bulunmuı, 

8 . Titüleıkonun derhal Vt· Hankeo ile Çintaonun iogo· 
ya naya gitmesini ıöylemtı; linden ııonra da Japon or -
B. Titüleıko da dün gece duıunun ileri hareki.ta de· 
Viyanaya hareket etmlttir. vam edeceğıni ve Çin yola 
Orada bir klintktf' yatacak- gelmezse muharebenin sona 
tır . 

ermiyeceğini söylemittir. 

İngiltere 
Mü~im miktar~e buğday 

mu~ayaı edece~. 
Londra, 30 ( Radyo ) -

Buıün toplanan harbiye 
ve ticaret na zırl ar ı , lıkoçya· 
da depo edilmek ve harp 
zuhurunda tatıhlak olunmak 
üzere beı milyon ton buf 
dfty sahn alınmasnu karar· 
laıtırauıln rdar . 

Bu haber, A vrupırnın 
muhtelif ıehirler inde bü ) ük 
bir tesir uyandırmııtır. 

Şanghay, 30 (Radyo) -
Japon orduıu, Çintaoya 
doğru ilerlemekte devam 
ediyorlar. 

Çinlilerin Luıyen ıehrini 

de tahliye etmcğe baıladık· 

lan söyleniyor. 
Şaoghay, 30 1 Radyo) -

Japon rlcl\llnden salahiyet 
tar b:r zat; Huıların, dıı 

Mongolistanda Çinlilere yar
dım için üç yüz bin kiıtlık 
bir ordu teıkil eylediklerini 
ve bu ordunun, hemen ha 
rekete geçt i ğini söylemlıttr . 

Şanghay 1 30 [Ra~yol 
J dpon tayya re f ıloları, Hu · 
nı Huna ile Kanton tlmen · 

pon aakeri makamları bey · 

nelmilel mmtaka belediye 
mecliılnl ruemnu ıtlih taıı 

yanlar hakkmda tiddetll 
tedbirler almağa davet et 

mittir. Ve timdlye kadar 
alınan tedbh!erln beklenen 

neticeyi vermedijinl bildir· 
mlıtlr . 

Japon kaynalından veri · 
len mal6mata göre Vantze 

bölıeılnde Çin ıönülliilerl 
bir çok defalar Japon kara 

sularına tecavOz etmtılerdlr. 
Japonlar, temizleme hareke 
ti çok zor olduğu için çete 
lerin Şanghav ahallıloln içi
na kadar nüfuz etmeıinden 
korkuyorlar. 

Viyan ada 
Bir casus ıebekesi yakalan~ı 

Viyana . 30 (Radyo) 
Avuıturyaya atd bazı mü
him enakı eatmağa teıeb 

büs e dt; n bır Nazi ıebekr.st 

meydana çıkaralmıı ve fail· 
ler te•;k lf edtlmiıtir . 

·~-

Yu an 
Krah seUrimizle görüstü 

l\tina, 30 , Radyo) - Kral 
İkınc Jorj , bugün Türkıye 
ıefiri B. Rüıen E§rcf ı kabul 
etmit ve kendiıilc uzun müd· 
det konuımuıtur. 

Sa lamanka. 30 (Radyo)- 1 
Aarselondan btldtrıldlilne gö 
re bazı Amerikan ajanlara 
salah ıatmak lçtn lıpanyol 
cumhuriyetçilerı erklnı ile 
müzakere halindedır. Silah
lara karıılık lıpanyadaki al 
tın madenlerinin tıletilmeıl 

eaaıı üzerinde mutabık ka· 
lındıiı ı6yleniyor Franko 
hükömetl bunu protesto et 
mtıtır. 

Banelon, 30 (Radyo) -
Cumhurlyctçıler 1 ihtılilctleri 

tid detle taldp ediyorlar. Te· 
ruel cepheılode bütün ıün 
mltrnlyöz ateıl devam et
miıtır . 

Parlı . 30 (Radyo]-Aragon 
cephesinde ııddetli muhare· 
heler baıla mııtır. Harp, ylr· 
mi beı kilometre uzunlu
ğundan ibaret olan bir ıa · 
ha üzerinde cereyan etmek· 
tedir. 

General Aranda, 
kiollik bir ordu ile 
rıyetçilere taarruza 

60 bin 
cumhu· 
kalkıı -

mııtar. Hava muharebeleri 
de bu 1ıün baılamııtar. 

Salamanka, 30 (Radyo) · 
General Aranda orduıu, 
T eruel cepheılnde harbeden 
cumhuriyetçilere menıup yir 
mi birinci kolordu ile çar· 
pıımakta devam ediyor. 

Salamanka, 30 (Rad10)
Reıml teblii: 

Teruelin her tarafında mu· 
barebeler olmaktadır, Mil· 
ılerln takviye kıtaları alma
larına rajmen mukavemet 
etmektedir Teruel aar11l&O• 
nu ve ılvll halk, Cumhuri · 
yctçilerin hlcumlarım akim 
bırakmaktadır. 

Pariı, :io (Radyol 
Marailya ile Baraelon ara · 
11nda yakalanan (Polanda) 
adındaki Fran11z vapuru, 
d erhal iıtimdad etmlı ve 
franıız torpldoıu Jettıerek 

hamuleıl için araıtarmalar 

yapılacağı vaadtle (PolandaJ 
yı ihh i alcılerden kurtarmıı 

hr. 

Bu Bir Cani mi? 
Mahkemeye Göre Evet. 

Fakat·? .. 
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SAYFA 2 

r o 
v a Av a .. 

Fransız gazetele ri D lbo 
ıun P a r ise avdetin den sonra 

kend11toin Orte a vrup ada ya

ptafı seyahatı ve bu seya · 
hallen elde edilen n eticeleri 
bir defa daha mevzuubah
setmlılerdlr. 

Bu ıeyahatın tamamen 
Avrupa ıiyaıeti çerçıvesi iç · 
inde vukuhulduğunu ve f r 

ansız · İngiliz anlaıması ic 
aplarından olduğunu yazan 
Tempı gazrteıi Fra n · 
sa hariciye nazı· 

rının Polonya ve Küçük it

ilaf memleketlerinin z tyare· 
tinin ptlançoaunu yapmakta
dır. Bu gazeteye göre: Del· 
boııun bu ziya retlerin i Lon 
dradtı Fransa batveklli ile 
hariciye nazırının İngiliz de· 
vlet adamlarıle vaki olan 
konuımaları 11121 al tında le· 

fılr etmek lazımdır. Çünkü 
Fransa hariciye nazırı bu 

z ı yaretler eınaıilnda h em de 
İngiltere• namına söz aöyle 
mlıtır . Ha lif axm Berihte :rg -
ahdeni ve O elbosun da Va· 
rıova, Bükref, Belgrad ve 
Pera~ı ziyaret: Fransız • ln 
glliz anlaıma ımn ilk mer· 
halelerini teıkil etme ktedir· 
ler. Bu seyahat dolay ıslyle 
meydan almıf bulunan bir· 
birine zıd r ivaye\lerl katı 

yen dikkat naza ra a lmama k 
lazımdır. Bu seyaha t Alma 

nya aleyhine ıfıtemal ik bir 
faaliyet değildir Ru ziyare
tlerin yeılne gayesi Fra nsa 
ile ziyaret edilen memleket
ler ara11ndoki bağları k u v 

vetlendirmek ve ha l çarele 
rl bulm ıı hu usunda va· 
ztyct hakkında mahallinde 
fstullatta bulunma k olmuı· 
tur. Bu ıtıbarla Delboıun 
ıeyahahndan basıl olan ne 
Uceler fhmal edllmiyecek 
kadar miihim dirler . Mese la 
Belgrad ziyareti btlh llSa en
te resan olmuıtur. Polonya · 
nın akdetuii huıuei anla t 
malara raimen Fra nsa ile 
ittifak Polonya po lftlkasın ın 

temeli olmakta berdev~un

dır . Polonyanın Berlin - Ro 
ma mihverıne celbolunm a
sına meydan vereceği ıhtı 

malini uyandaran h iç b ir al
amet yoktur. Polonya, aynı 

zamanda, antikominte rin pa
kta l~tirak etmemekle ide
oloji müca deleleri ha ricinde 
kalacakt ır. 

Romanyanın f ranıa ile 
dostluk ve Mille tler Cemtye· 
ti politikaıma yekvücud ol· 
arak bağl ı lı ğı hararetle tez 
ahür etmlıttr . Yugoslavya 
k ral Aleksandrın tesbft et
miı olduiu veçh ile, Fransa 

ve Küçük iti laf ile tesanüt 
politikasına sadık ka lagelm
ektedir. PeraA konuımaları 

hakkanda neıredtlen tebl iğ 

bundan evvel dahi fıaret e t · 
tiii mfz veçhtle, haya t i bir 
ehemmiyeti haiz b ulunm ak · 

tad1r BOtün bunlar, A vru 
panın yaıadığı zorluklar iç 

inde ümit ve huzur ver ici 
ıeylerdir. Delboaun b u ziya 
retleri beynelmilel havanın 

" takdire şayan bir derecede 
tenvirine" yardım etmi~ler· 

dir . 
Pertinax bundan e vvel De· 

l boıun zlyare tlerlnfD pilao· 
çoıunu yapmıfll . Bu zat bu 

ıün " Echo de Paris .. an 

zete inde Perağ zıyaretıne 

ve dolayiın e Süd~t .(mırn· 

larınm va1.iyetine dönmek· 
tedir. 

Perttnaxa göre: Süd ~t Al 
manian meselesi p njerma· 
ni:r.m tle Slavlık alemi ara 
eındakl çarpı§manın tezohü 
rlcrinden biridir. Perağ ve 
Viyana hadiselerin merkez
inde buluomoktadırlar ; fa 

kat Paris ve Londra da bü 
yük kararların merkezinde 
bulunmaktadırlar 
Sağdan Epoque artık 

tedafüi ittifak! r siste 
mine a vdet edilmiş 

olduğunu ve bu ittifa-
kların aynı menfaatlerden 
m ülhem olmaları dolayısly e 
devamlı olduklarını yazma· 
ktadır. Bu· gazeteye göre: 

D elbosun bu zlyaretlerı 

Fransa ve dost ve müttefı

k lerinin muhtemel her tehlt 
keye kar§ı koyabilmek için 

birbirlerine sıkı surette bağ-

lı kalmaklR berabez komı
u lariyie iyi münasebetlerde 
bulun mak lstedıklerıol gös
termfıtır . ., S öz artık Musso. 
lln i ve Hit lerlndlr Oelbosun ' 
Berlinden geçerken Alman· 
ya h raciye nazırınd n ma· 

zhar oldugu nazikane mua 

mele F ransada sempntllerle 1 
karııl anmıştır İng.ltercye ve 

orta ve farki A vrupadaki l 
dostlarına sıkı bir surette \ 
bağlı bulu nan Frans nın uz 
attığı eli Httler reddedf cek 
mı? Hitler ln bun mü15bet 
bir surette mukabele edece· 
ğl ümit olunmaktadır. 

J ouroal gazetesinde Soint
Brlcee göre: Halthazarda üç if 
'as karıı ında bulunmal<tayız 
1 Galipleri silahsızlandır 
m ak hayalı ardından koşup 
da maölüpların silahlanma· 

sını tacıl eden Milletler Ce 
miyetinin ifl ası; 2 Mües 
sir olabilmesı için gftllplerin 
baohcalarım bir arnya top 
lamnsı icabeden müdafaa 
ba rajları vücuda getirilmesı 

ıisteminın iflası; 3 - Orta 
Avrupanın ekonomık saha 
d a teıkilatlandırılması ıstf'

ğl nln iflası Bütün Ortaav 
rupunm Berlin · Roma mih· 
veri etrafında lopl nmıuı 

tehlikesi karşısında Delbo 
un zlyaretle ı ı §atktH .. ve ce 
oubi ıarkide müdafaa bara· 
jlarmm mümkün olduğu ka 
dıu ihyası g~yesln o atuf 
o lmuttur. lngtlterede Alman 
yanın yeni bir rne ınelmilel 
organlzuyona celbi fıkri rlo 
ğmuıtur. Bü telatdd halya 
nm Milletler Cemiyetinden 
çekilmesi ile ku vvetlenrnl§ 
bu lunmaktadır Delbosun zi 
yaretl ri bu iki telakki f, bir 
müdafaa kuvvetinin teyit ol 
unmasmın anlaşmaya yol 
açmak hu u unda müeggir 
olduluou göstermesi suretiy· 
le, birbirin yııkl. 

aohrmııtır Şiır- 1 bu 
teıebbüs1cre Alm oy om ne 
su retle m ukabeled bu una· 
ca ını anlam k l zım ır 
Delbosun zıynrell rındeo 

hasıl o!an neticenin mohi 
yetini ancak Almanyanın 

mukabele ta r zı göstermiş 

olacaktır. 

Soldan 
g zetes ne 
seyahat 

E'c NouvelJe 
görf': Hu 

ıüph ılı, çok 

fnvd ı ve çok 
ı u~tur. u se} 

edl m l tlerle t ı 

mız e n ıbette ı t 

tlrr b ec lmızı göst ıt 

tir Dclbosun bu seyahat 
esn sında otorıter devletler 
den bazılarının ltalynya k r 

ft sanksıyonların tatbikini 
ve l ' <ao ve Ortaa vrupa 

devle ?inden bnzı,arınm 

ekono. ık ıhtiynçlnrını ley· 
hımtzd istismnr etmektt: 
ne kadar muvaffok oldu'· 
tarını göstermışlir . . Orta 
ve f rl;i vrupada ve al 
kani rdah dostlarımız bıze 

bakıyor ve bızden cmın ol 
mak istıyorlar. ütün ümıt 
lertni bıze tcvcıh etm t bu 

• 
lunuyorlar Bize düşen va 

zıfe bunları inlusar maruz 
bırakın mnktır. Rız bun! rı 

ınkısara maruz bır ·kmıya· 

ceğımız husu unda hcndı 

hendı ıze itim t telHn et 
melıyız 

Radikal &osyaliıt Repu -
nlJque gazetesine gÖ· 

re: Bu ziyaretler 
den elde edilen neticeler 
mühtmdır Bu onseldz gün
lük seyahattan hasıl olan 
kanaat müsc.lemetkiı.rhk va· 
zifesi görmek emelidir Çe 
koslovcıkya cumhurreisi Sü 
det Almanlarıon karşı takip 
ettiği poltt.kayı daha elas· 

tiki kılmıya k r r vermı~ 

buluıımnlttadır. Oelbosun 
ziyaretleri sc. tlnleşme ve 
suliı iottbnları içinde nih -
zet bu maktadır. 

Sold u Oeuvre gazete ı e 

göre: Londrn, Puağ konuı ı 
m larmıo mantıki bir net cesi 
telft.klu etml§ ve mcmnuniye 
te §&yan bulmuştur. Pera ~ın 

Sodet Almanlon haklonda 

Berlın ıle yaptığı konuımn 

lar en müş dlpeseodleri bile 
memnun edecek mahıyette
dır >\im ny bu m ııe· 

leyi bir prop ğ ndR vasıtası 
olarak kullanmasaydı Çe 
koslove.kya ıle gayet lrnlay 
hkia anla~a Heceğı görul 
müıtür . fngllız mehnfilı Del 
bosu:ı bu ztyar tlerınln en 

oıuvaffal iyf'tlı r.ehcesı Bel 
gradda halkın gösterdi~ı he 

yecan olduğu f krindedirler. 
Belgradda aki olan çarp ~
malar İngilizlerde derin m· 
tibaarla . bırakmıştır. Bu ha 
diseler Fr n iç n bır mu· 

vaffakivet dtve telakki olun-
muıtur 

Komünist Humanıto ga 
zetesine göre: O lbo 
ıuo zıyaretlerını hoki 
ki bir muvaffakt et telakki 
etmel sulh dav sına fena
lık etmek olur. Evet. bu 
ziyaretler bir muvaff kiyet 

-ı 3 
Yılba~a muuasebctıle bü-

tün r smi daire ve ües 
e ler g J V l ... t Mat· 

b ası d bugun oğlec en 
onra ve yarın tctlldfr. 

Birgün eonr da pazar 
olduğundoo p,azetemiz cu
martesi, p zar, pazartesi 
gilnlerı çalı mıyacaktır. 

Karllerlmfzın yılbaşını 

bugünden kutlar, 1938 yı· 
hnm yurt ve mıllet için 
h yırlı ve verimli olması· 
nı dileriz. 

Pazar günl0ri umumi top-
lantı 'r pılac 
alkevi önüınüzdelu h f. 

tadan ıt baren her pazar gü-
nü saat on üçte umumi lop 
lantılar yapacaktır. Evin ca
zının da ştirak edeceğı bu 
toplantılarda muhtelif e~len-
celer tertip edllecf'l{tir. 

Evin kı~ çalı maları ara 
111nda bulunan müsanıer , 
kons('r, konferans, neıriyat 
ve sınema da muhtelif ge 
celerde faaliyetle devam ede· 
cekt r. 

al e i anhöınd n: 
Halkevimiz tnrafından 

Mıthotpafa illwkulunda ha 
yanl rlı. m hsu& d l<ıt ofçki , 
mctod, ş pka ve çiçekçilik 
kursları açalacnktır. 

3 lk ncikanun 1938 Pa
znrteıi giloil b&fhyacalt olan 
bu l·urtılo.rdu. ders gorm"k 
ıstiyen bay nların Mithat
paşa ılkokulu ba~ ö~ret· 

menhğıne müracaat ederek 
edlaraoı yazdırmaları rica 
olunur. 

C H. P· •tisı vila et i 
~ ti 

re 

C H. Partısı vılayet tdu 
re heyeU dün Parll Baıkam 
8. Ethem Aykutun rJynse 
tinde top anarak rnuhtelıf iş· 

ler üzerınde görü~melerdc 

bul nmuftur 

ır cob , nı 

yışl l 
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1 
Ölen udin ÜZ riad y pı n otops' tüten :n ye e düş

me sure ile ta im dı -, nlaş,rn1. 
Ş mlı nahiyesine 

Toy belen köyünden 
Halil oğlu Mahmut 

bağla 

T1ryaki 

admda 
bırinin, avdan dönerken arka. 
da§ı Mazlum oğlu Mustafnnın 

evm ... gittiğini ve dıvara da
yalı olftrak bıraktığı çifte 

tıinin düşerek ateş alın k 
sur tile Mustafamn karası 

F tmayı yaraladığım ve ka
dının. ha tahaneye getirilir 
ken yolda ö düğünü yı-z 

mııtık 
Hadiseye el koyan müd

deıumumilik ölen k dının 
cesedini otop&ı yaptırmak 

üzere hastah neye gt!tirtml~· 
tir .. Yapılan tnhkikat netice 
sinde ogün Mustafa ile Mah· 

mudun birlilcte a va glttikle· 

l IST 

1 K. 
Öğle neıriyah: Sal\ l 12,30 

Pıald& l'ürk mUı1iki. ı · 50 
Ha\' dıs. 13,llS Pliıkf a Türk 
musikisi:.. 13,30 Muhtelı f pli\k 
neşriyatı 14 Son. 

Ak~ı.m n şriyah. Sa t 18, 
30 bayım Nin : Çocold r 

ma al. 19 Osman Pehlivan 
Lan bur Hnlk ~ .rkılnrı ~O 30 
cyoğlu h kevı gösterı ı 

kolu taraf ınd n hır temsil. 
19,55 Bor a ha erleri. 20 

Necmetlın Rira 'e arkadaı· 
ları tarafından Türk r mslklsl 
ve h lk arkıları. 20 30 Hava 
r poru, :m 33 Ôm ·r Rız , 
tarafmd n Arapçn soylev. 

20 45 Bayan Muzaffer Giıl r 
ve l'\fkad tl rı tarnfın arı 

Türk musılu 1 ve hali~ şar· 

kılorı (Saat oyan) 21, l S Or· 
keı:ıtra: 1 Glinka: Yvan 

Sansanin f ntıui. 2 
To&ti: i"esc,tore Car.ta. 
3 Chopln: Polonaise. 
4 Lt!ha r: Zigoynerlibe. 
5 Rosn: Ehe dansante 
Chez les pouppc~s 22, 15 

ri, dönü te yemek ylmek 
üzere Mustofanıo evinde 

kaldıkları ve Mohmudun, 

dolu çlfteyi kurcularkcn p t 

ladığı, Fatmayı 

tesbit edilmıştir· 

yaraladığı 

Otopside de kadının kar
nında bulunan •aranın , yere 

dü§erek patlayan bir etlah
tnn çıkan ktırıunların açtıAı 
yara olmadığı anla§ılmı~tır. 

Tetkikat; kurcalan n ve 

ufka muvazı tutu lan bir tü· 
fekten çıkan kurşunlarla 

kadının yaralanmıı olduğu· 

DU iÖStermiftİf 

Suçlu Mahmut yakalan · 
mıf ve dün sor gu hakimliği 

ne verilmiftir. 

. 
ı ç şmen n 

Borula ı 
Değiştir ·ıiyo 

Hnyvcn pazarıodokı sıra 

çeşmelerin künk olan boru· 
lan eökülcrek yer·ıne demi r 
boru t lu\me.lctodır 

Bu arada suyun bozuk 
yolu da tamır olunmal,tadır. 

H areı et iş 
aresi m6hallestnden Ah

ııH.•t Edip oğlu izzet ser 
hov olarak Abdullah oğlu 
Ali ıle Muharrem oğlu 

Mehmede hakaret et-
tiğinden yal<~ 1 nmıştır. 

Uai i (n ürn n;n dü1.kü 
topl nt ı 

Vtliı.yet Oeimi Encümeni 
dün belli topluntısını yapa· 
rak muhtelıf itler üzerinde 
görüonıüş ve umumi meclııı 
salonunun tefrl'i için lazırrı 

olan ena ve levazımın mu 
bayoı:nı le rarlaıt ırmıftır. ...-
parçn ları 22,50 Son ha be 

Ajans haberlerı 22 :fü Plak rler ve erte!oli günün proğ· 

rın 
• eme S l _ıa~s'"'!o!!!!lo!'-l'"'!a!'-r._o~p'!!"'!!'er ... a..--v_e_o_p_e_r_e_t.....,""'!"r_a_m_ı. '!!'!2~3~S~o!!!!n!"'. ~!'---~---~ 

•• •• ıaı•••••• . • • • • • -

••• ••• ••••~••••••~• •• •&sa • • • • •~ 
• 
' , , 

teşkı edemezler. Delbos 1 

Hır müdd t önce Bandır
manın Çoltılhk kö} ünde 
18. yaş rında Ahmet adın
da bır çobanı bel kayışı 

ile boğarak öldürmekten fıUÇ· 

lu olarak çoban Brlyra.m, 
Ömer ve Mehmedın ya-

• • • 111 

Yazı Müsabakasında 
Kaza anlar .. 

~ , , , , 
ko\l ktıf emnıyet sıstemi-

nin büyük dorbeler yediği 

nı; Fraıunnın do tluk arı sıs 
temınln zayıf ndı~ını; Po 
lony , Romany ve Yu os 
lavyanın Fransaden ayrılıp 

Almanyadnn rr uhabll temi 
nal aramaksa olduklarım 

gör mü tur. Bugün orta ve 
şarki Avrupanm arzettlği 

manzara bundan ibarettir 
G nün bırinde Per ğdn iş 

bnşınn bir Bede geleceği 

zamen Südet Almanları me 

selesi de kelmıyacak ve Al
ın n~ anın rüçhanl5et ne kn· 
pı nçılmı!) olecaktır 

(Hal· nkreuzbrınner) g zc· 
tegl "Çelrnslovc..ılq• da Almarı 
ırkdn lerımıza kertıı gfzllden 
gizliye bir dnrbe h zırhı.odı 

gı v kfl kolpl rl l thlr t"dell 

kal ndığmı Vf' 

ya verıldıklerin 
a !•r ceza 
yazmıttık 

Açıl n amme davasın 

ağır cezada dün de dev m 
edılmlştir. Bazı clhetlerm 
tahlok fçın muhakeme ba~ 
l~a bir güne bı·akı mııtır 

güzel sö~ler söylenılmegı da , 
ima moda olmuştur 

• ti 

• • • • • • • 
il 

• • • • 

Bu nıoda bu sefer de tat 1 
bik ed lmfıllr. Sudet Alman· • 
• • lerını büı;bütün ezm<.>I; lçın 

rı 
!I 

ıı .. 
Ulusal Ekooomı ve Arttırma Kurumunun aç\ığı yaı.ı ıı 

' , miisabaknsının neticelendlğlnı yazmr~tık Gazetemızde 

neşredılen yazılar bir hakem heyeti tarafından ince 
lenere?.ı: birınc , ikinci, üçüncü. dördüncü ve be inci 

gelenlt:r teııbıt cdtlmiş!erdir. Bu gençlerin adll\rım ve 

kendılerıne verilen hediyelers ~azıyoruz: 
B rinci Fahrı Uğrasız (Bir dolma kalem) 
İkinci : Nejııt Güncşoğlu (Yeldı keplı bar elbünı) 
Üçüncü : Eşref Özen ( C hımşah es rlerinden 

tercüme bir kıtop ) 
Dördüncu: Orh m Ülkü ü (Bır Turk romancı ının 

hayatını, ıabstyetlni anl,,tan ve eserlermduı örnel;ler 

veren bır kitap) 
Be~inci: SPlçuk Öz.çehk (J ir Türk mütefekkirinıo 

hayat ve eserler nı anlat.m bır kitap) 

' , ' , 
' , , , 
= 
= • • • , 
ıı , 
= ' , 
' ' 
= = 
= lfo gençler yatlll saat 1 ~ den itibaren 

hanemize rığr1yarali lıediyelerlni alablllrler. 
-idart -,, 

= Birinciliği v<: ikinciliği kazancın yazılar /tug1111 = 

Çeki rın hazırladıkları plim· 
lar hııkkmd vakıa doktor 
Hodza 0f'lbosun huzurunda 

birıe · spyl mittir. Hodza 
için Prl\gı clhftn ııulhünun 

oU ktıf zthnıyette fyı bir 
(Sonu Dorclünc Sn fnd ) 

' , 11çllnru sayfmm:dadır. ' 
r~ I 
' ·-...•....... ····· ······ ···· ·~···· ······ ··· .... 

r~ 

) 
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TORKDILI 

Rlr Rilyamn I :l.~ri) 

Kı•kanç 
@irinci ıelen yap· Yagoslavyada ikinci ıeten yazı · 
Türk malı Ulusu Eğemen-
Kıılla mak B~ları s yyahatına çı~~n lik - Ulusal Sana, bir gül gonca11 de

Vı d 1 çlfll re yapı acık ten11.at 1 EL . atan boTCU UF Yugoılav oakl yet uazare ROnOml 
Bugün tutum ve yerli ma· ti hir karar vermltlir: Ba Türk devrımir.e ve onun 

lı haftıuı. layı seyahatlarJDı Yu11oılav· u:tz baıına da•ma inanayo· 
Yurdun her tarafında COf- yada yapmak istiyen çtftler ruz Bu ınanış; herıeyi yap-

kun tezahürlere kutlulanan bfttün Yuıoslav dem ryolla mak gücüoun bizde mevcu 
bugünün heyecınana btz de randa ,ozde elli tenzı1attan diyetinin verdijı tatla heya 
klltald1Aım1zdan mesut ve fıtıfade edeceklerdir Yaın2z canı duyuruyor .. 

babttyarız. yeni ev ılerfn bu seyahata Bızler ki nıırlık devrim· 
Son yüz yıllar bızc 1611 cvlendlklen günden 11ooraki lerı kısa ıüreıı yıllara sıfdır 

lerdı kf; yurdu korumak, on bet gün içinde çıkmala dık Karanlık günlerin kara 
orada rahat ve refahla ya lazımdır ran matemıo ıman ve ira 

l•llıalc: ancak tutun , birik Seyabata çıkacak! rın, ev demizin yankı (akiı) larında 
tirim kaldelerlne rıayet et lenmc muame rlnin icra boğduk 
melde mOmkundür. Esas~n edildiği makam tarafından Ve bugün Cumhuriyet 
bız bunu genel ve uluıal sa a1acaklar1 evrakı, l ulunduk- Türkiyeılnin sayısız beıarı 
vaılardaki tecriibelerimizle ları memleket Yugoglav larmı kııkenarak seviyor, 
•hladıfımız lçiodlr ki; eko· konsoloıluklarma göıtererek haset çekerek bloimıtyoruz. 
11011lıye fa7'n ehemmiyet ve bu seyahat fçln tenzilat hak Türk devrlmı racHkaldlr. 
rl1or. onu milli ananelerimiz lu veren bir vesıka alabl Onda ıhm..ı\ edilen hiçbir 
'r•ıına girmif tamamlle bir lirle yön yoktur. Bugünkü mes 
halk bayramı addediyoruz. ut Türkıye bu radıkal dt!v-

8 h runu gürbOz, neılinl yettıtir 
urada yalnız ıunu atar· rimin nefis bir eıerldır. 

J me~. refah v ı~ad~tle ya-
'ltnak isterim kı; ıon dev- Dün kudreti, mevcudiyeti 

i 1 d şıyabllmek için herıeyden 
r erde tutumun ıfadest, şten babaatna uluaal eğenıenlifin 

evvel paraya ihtiyaç var· 

. dıı11; amma, hiçbi inıan eli 
degmemiş, hıçbır nef eı tar

afından koklanmamıı yaba 
ni dailarao suıak yerlerinde 
kendı kendine yetfımtı bır 

gonc& .. 

DüıOndüm: 

Naııl olıa bir menımhk 
ömrün var. Ya bir rüzgar 
yapraklarını ıavurup gide 

celc, ya daflarda gezen meç
hul kımıel~r tarafmdan ko 
paralacak11n, yahut bakir bir 

tekilde oldugun yerde ıolup 
gidecelcıtn. 

Bu neden olıun? Barak ben 
seni kokluyayım, ben seni 
koparayım itin içinde yok 
olup gitmek yok mu? 

Sana, bir rüzıir dedım 
Hani, yurdu hetll olmıyan. 

bütGn taf ve tenıiz ıençlik 
duygularını taııyan, uzak 
iklimlerin kokularından yap 

almıf bir rüzgir . 
Dütündom· 

''tlırmak veya "Ak akça ka · den, ekono ık eerbestlyetıni 
raıüo içfndtr,. sözüdür. Hal dır. gümrük iıUlclllini vermit olan 
b Bu lüzumu, bu ıhtıyacı ı.alu tulumun ileri, hakiki Türkıye bugün kendi öz to 

N sıl olsa bir gün vtne 
belli olmıyan diyarlara doi 
ru eelp gldec"kıin. 

\'e oıüıbet maoaıı bunun ak· 
•in.dır. Yani; '' \k akça, ak 
IUQij hazarlemak içindir ,, 

Dlften defil, itten arhrmak 
1iııllldır. Muasır tutu te 
(• L 
'•ltisı ise küpte, k da, 
''ndıkta saki OftD para de 
R•ldır: Bflikls milli ıatlhsale 
•t9kedllen p rı•dır 

::~ $& ::~ 
,,,, ~ #'J' 

Yurdunu. mıllellni seven, 
~ı:ı~tı maddi ve manevi men 
1a''tlerini kendi menf aatl 

ilen her id al genç bu bay· 
~'lrıı büyük bır tıabıraızhkla 
""~lem (fdır. ÇttnlrG; halin 
itt,fla mücadeleye, hesaplı 
;e tutumlu yaıamağa ahı
lt~alr, onlPlrı bu husuıta 

tel,ik etmek ancak milnev 

~t gençlerin vazlft-1 rinden 

'· 
tt 'tutum ve yerli malı haf· 

11 umumun 1aadet1, refahı 
lçill bir hatırlahı g6n6dür. 

l'f rıev 0 bfr tasarruf kıs 
"'ı 1 '-'ardır fakot umumiyet ' ' ftıtum iki yerde olur: 

1 1 Devlet ve cemiyel-
'tde 

2 Aile ve fertlerde 
~ılh ekonomı devlet sı~·a 

'tt,llin en mühim bir unsu 

~ olduğu gibi aynı zaman 
' t>na varlığını \'eren de 

'~0tıomıdir 
d ~enılekttlerl lcurtaran or· 
1ıı,rdır fakat ordulara kuv 

~ ' 
tt ve harelcet v~ren soy-

'-d t!konomilerdir. Bunun için· 

' kı "Her Tür", f rd ola 
~ en çok kaz ndığı kndr1r 
~· ulus olaral<, en ole at-

kedar satın a ır .. 
.lerd ve aılelerde tutuma 
... l\ce: 

1ııaQllhassa lıu bızlm iç n mü 
ı"" bfr me ~ edır. Gue k 
ttd, gerek uile halınde ya 

~iımız muddetç tutumlu 
ağa rıayet etm k mec 

Yetmdeyiz Ak ıi la lcdi rde 

\.' nf düıunml) en, har 
L'p hftrman savuran ya 

bu ün bulduğunu Yl\rına 
ık rim diyen dütünces z 
er ıünün blrtnde yok 

fald uçu u una ıü 

tnmeğe rnahkumdurlar 
\t<' bızler de günün bırtn 
baıımıza gel c k akf 

tn; hnh ngı bir sı ı tıyı 
~t u sı ıntıva ı uz kal 
~•li çın keı d mazi ıırn 

:l.t\ tutun alıttı 11.lım 
~r aile kurabilmek, ra• 

köylQ ve f h rliye ıenç ve 
praklaranda ıenit ve sajlam thtıyar herkes bir yurd me-
blr eodüstrı kurmaktadır. ıeleıl halinde duymalı ve 

duyurmalıdır. 

insan bütün ömrii müdde 
lince sağlam ve dınç ola 
maz Belki ıünOo birinde 
hasta düıer, lf!!lz kalabılir, 

vahut ıefaletin ençesfnden 
kendınt kurt ramaz olur. 
Bunları düıunt rek yarı•ı da 
gozien kııçırmı lım, daıma 
ıleriyi de heHp <-"derek ka 
zandıiımızın bir zmı b rıkti· 
re im 

Ekser yetl aı leı araıın 
da çıkan thnl•f arm ~n mü 
him ıebeple inden blr:I de ae· 
n tutum noluıanlığıdtr. O hal 
de bf riktırm . tutum mt' 
seleı devletır, onu ıehır. 

kaaab-" köy e böylece bü 
hin aılelerinin k ymet vere 
ceğı, rıayet edeceği en mü 
htm bır rıHeledfr. 

Vatahd ı! lktısadı koru 
mak; tutumlu ol malt 
ı,., ~erla malını ı v· 
mek, kullanmak ve kullan 
dırmak a rnGmkundür. Onun 
için yerlı malını aevdifımiz. 
lrnllandıiımız k dar ıevdt 
rlp, kullandıralım 

Terk m 1 nı ya naz taaar 
rufun bır ana deıteii oldu 

ğu için dt"gil, Türk malı ol 
duğu çın ve Türk olduğu· 

uz ıçln ev ltm. 

Ekonominın ıf adeııı olan: 
" Avağını yorganına ıöre 

uzat, Tenct:rede pıt r kapa 
ğında Ye, az lftmanda çok 
f• y~r·ı nalına liPV ve kul 

lan v s ,, ~ibı mt>f humlara 
umu a b n!mıetmekte ken· 
dlnı bır leman say, ona gö 
re harek t et! 

Hulasa' Y rli rnahnı ıevl 
nız l:ullanınız, bol, bol por 
ta tal üzüm, ncır. fındık yı 

yinl:ı! Hem sıhhatınızı da ka. 
:ıanonı olurııunuz! 

Sakın yabancıya on para 
verme' Yabancı malı kul 
!anma! 

Arkadaı! Yabancı mem 
lekete b ~ k ıruı vermek: 
yarın gögüı göiüse 
çarpııacağın düımanın eline 
bir kurıun vermektir Bu kur· 
ıun senin değtlıe arkadaıı· 
nm gö ımnü delecektır 

Arlrndtıf ~ T tik da•ran, 
bun~ ıeb p olma! Atal 

rının sozunü ıınulnıR ki: 
'Sn uyur uş n ' yuma7. ., 

Fahri Uğra5ız 

BuıQnkü rlevrJm Türkıve 
ıloin bahtiyar eahlplerı bız· 

ler bilmek z~runda yız lcl, 
ulusal eiemenlık ancak 
ulusa 1 e onomi ve tHarruf 
fikrınfn tam bir Jnanıı1a 

ulusal bir kuakter hattnl 
alma1ile kabildir. Bu ulu1al 
l<arakter bir hf'ycc n ıti 

dir ve bu ht·yec nın ben· 
li~lmız en to~tığını görmek 
le se' ioçliyiz 

Ô:ı malımızı kendı var 
lıiımızdan olduiu lçın ıe•e 
ceğiz Btr ulus f~rtlerınln 

kendı öz malını sevmesi 

kendı vatenını, kendı ulu 

ıunu ıevrne11 demektir .. 
Öz mallarımız ıöiüılerı 

mizı ıftıharla kabnrtacak 
mahıyettedır 

Tutum ve artırım oufula. 

ıan duygulımn en haımda 

gelir. Burünkü büUin yeni 
lık1er ve tetblrler yarıaın 

saad~ti •e nuru içindir . 
Fabrıkalarımızın tatla btr 

ahenkle ıemaya yükacl n 

bacal rı ~ ha kalkan azim 
ve ırademlzln anıtlaıan bir 
ıembolü, haklı bir gurura 

dıkleıen baılarımızm l msa 
lidtrler 

Ne mutlu bizlerr. kı; yur 
dumuzun her bucaiından 
binb r verim taııyor . Ne 
mutlu bizlere ki; banka gı 

~elertni kumbaralarıle doldu 
ran Tü k çocuklarının bü 
yük bir emniyet e tltrJyen 

sevrnç dolu sesler ni duyu· 
yor lıık dolu bakıtlarını 

görüyoruz! 

ugün erin heyecanını 

k1tlp erımlzde yaıat n Ata 
mtZft ve deierli nrkadaı

larına sonıuz ıükranlar .. 

Nihat Oüneşoğlu 

Biı kınıancmm hayatı 
Londrada, İtalyan viyo o 

n ıt Emilyo Kolombo. bir 
konserde kemanını çalarken 
kalp durmasından ölmüıtur 

Kolombo 1900 danbert 
maruf bir müziği bilendir. 
Son zamanlarda Çar ikinci 
Nıkolanın sarayında muhim 
bir mevki kazannuı, ihtalll· 
de hayalım güçlükle k11rlar· 
mıı •e Londra1a kaçm1ttır. 

Neler yapmryaeakıın Bel 
ki dentzlerdekı dalgaları bir
birme geçtr~cek, afaçları ye· 
rinden oynatacftk, bir çok 
maıumlarm kenına ıtrecek 
tdn .. 

Onlarm kabahati nt? Ôcü 
nü brnden alsana .. 

San , ilkbahar ıabahla· 

rının taze ve iç ferahlatan 
gençlik kokuau dedim. 

Dütündiim: 
O koku yerinrJe ıabit mı? 

O da ilkbaharla birlikte kay 

bolup gıtmiyor mu? Ne ka 
du ömrün var ki, bir mev 
s•mlik değil mi? 

Ohalde neden bütün var 
lıimla ciğerlerime dolmuyor 
ıun? Seni ıücüın yettiği ka 
dar kokluyayırn, ıenden ha 
yal alayım. 1 ütüu duyıula 

rım kabanın. 

1 
Bu k11lcançhk nereden 

ıeliyor. hiç olmazıa ıebebl 

1 nl söyle .. r Muzaffer Yersel 

1 Çi liler 
Esir satın ahyorlır 

Bir rivayete göre, Japon· 
la r, esir ettılıderı Çinlilerin 
üzerle1inde pek gartp bir 
fıat listesi bulmuılardır. P.u 
listede bir Japon generalin 
den tutunda Japon zırhlı 

ırna kadar cıır edilecek her 
in11ana ve eıyaya mukabil 
bır mükafat vardır 

Mesela canlı bir Japon 
generah eair elmeğe mu
vaffek olrm Çın1 ı 14,50 do· 
lar ı ükafat almaktadır 
Yükıek rütbeh bir Japon 
ubitanın bu li~tede yazılı 

ksymetı ancak ıekiz dolar 
yetmfı ıentlır (Yani bizim 
para ile on lira kadar bir 

f yl Btr mavzer veya ta 
banc getirene bır buçuk 
dolar, bir tank yakalıya 

bilene h5 dolar veriliyor 

muı Bu ltıtede ite yarar 
bir tayyarenin kıymeti 290 

40 
dolar atar ma ioeh tüf elin 
kıymeti 23.2o dolar ve bir 
destroyerin kıymeti de 2900 

dolarmıt 
Liıtedekl en b6y0k mü 

kôf at 14,SOO dolarmıt ve bir 
Japon ztrhh11 esir alabile 

ce taUhllJe verllecekmlt!.. 

Pire 
Limanı ... 

Yunamstanda da gönillii 
iıçJ teıktlltı yap lmııtır. lık 
300 ktıılik tabur, pazar 111-
nü tahlif edilecektir. Yakın· 
da Atlna civarmda baıka 

taburlar da kurulacaktır. 

Bu taburlar ıehlr clyarında· 
ki saffiyelerı güzelleıtlre· 
ceklerdtr. Gazeteler Metak. 
aaı kabinesinin bu yeni te
ıebbüıinü alkıılamaktadır. 

Yunan ıazetelerinio meı· 
gul oldafu baıhca mev
zu, Pire limanıdır 

175 Mil1on drahmi ıar. 
fiyle limanın eksikleri ta 
mamlaaacaktır. Eıtta gaze
tesi bu hususta yazdığı ll
konık bir fıkrada diyor kt: 

"Pire hmanı yalnız Pire 
ve AUna için delildir. Bu 
Umamn PatrH, Volos ve 
Şıra gibi Yunan ltmanlan .. 
nı lphl etme.I de olmaz. 
Pire limanı Akdenizfn tran 
ılt merkezi haltne ıetirJI 

meltdlr. Pirede sahih havuz 
yapılarken, Şıra aablh bavu. 
zundan da vazgt çtlmemell
dlr.,. 

Etnoı bu mesele hakkın· 
da yazdıjı baımakalede 
tövle diyor. '"Pire limanında 
yeni •llolar yapıltlı Yeni 
vinçler kuruldu Yeni teıi · 
ıat yapıldı Lakin ihtiyaç 
günden güne artmalctadır. 

Finans müstefArlıi•· bunu 
ı6rerek, limanın lenllne 
karar vermfıtlr. Emlak ban
ka11ndaı 180 mllyan drah 
mi 6dGnç ahnarak bu •te 
sarf edilecektir Yeni projeye 

göre, bir liman dalreei, bir 
çok ant•epolar kontrol da 
irelerı .. bıh bh havuz ya
pılııcak, vmçlerin say111 

arttırılacak, yollar genlıle 

Ulecek, velhasıl lımana her 
ne lazımsa yapı 1acakbr 

Pire limaoa Akdenlzln üç 
bly6k lımanı arasına ıire· 

cektir. HDkumet mtlli lkti 
sadtyatımızan en mlht111 
ihti1acmı bu suretle 
mamlamaktadrr.,, 

~ıır-:- w;w•>"• 

bir 
ta· 

... AYfAı 3 

Fafizm 
Ne Demektir? •• 

Bazı gazeteler, V attkan 
ile Almanya araıındaki mi· 
naaebetler hakkında teıfılra· 
tta bulunmaktadır. 

Eko da Pari ıazeteelnde 

Perttaks yazıyor: 

"Papanın 167ledlil çok 
tlddetlt sözler buhranı bıs
land1racak mı? Bu mallte
mel dejddtr. Ztra, papaldr 
ile olan anlqmazlatıaı aÇl
ğa vurmakta Httler rejtml· 
nin btç bir menf aatl 7oktar 
•• malumd11r ki, R ... ma 
tanlyeıi de bir inldtaa in· 
ce Almanya tarafından te· 
ıebb6s edilmemeaıd•r. 

Fakat, Almanyada trk di

ni taayytln etmedlkce ve te· 
ıkllltlanmadıkça ve .tlkta
törlOk adi ıe1lerde oldufa 
gibi ruhlarda da hlklm ol
mak tddla11nı artırmadıkça, 
Al'llan katolllderlnln muka
•e•ettnln daha ttaclttlı el. 
malr ve ıivil ve dtnl aktı.ta· 
raa mubatamab açıkca orta 
7a çıkmak icabedecett an
laıılmaktad11 .• 

PopGler ıaaeteelade L6ru 
ıu eabrJarı yasıyor: 

"Vatlkan, faflsmln Ml'JI 
demek oldutana 16rmGttlr· 
Ônce iç harp. Ve Vatlkan 
blli,or ki ıon harbin nettce· 

lert heniz tamamen taeflp 
elmemtı ve barbarlıfln ... 
ruma slirüklenecek otaa m
ıanlaja ha1'pten htç bir lyl
Jık ıelmez. Japonya,a. .. ıı .. 
nce, Japo• aıllezt.tnln us· 
ak tarkta h1rı.u,.abtm u
ferinı hamrb1amı1acaldan 
iıtkird1r. Ba suretle. mau
ff er f aıtzmin ln•ılblae ve 
dünyaya hazırlamakta oldu· 
ıu tefi taaavYUr eden pa· 
palak, baraıı muhafaaa7a ve 

Mu11ollnl •e Mitlerin çallfla
kları A vrupan1a f afiıtl.,tlrt. 
lmeslnl mene matuf b•r le· 
ıebbüse müzaharete lmue 
bulunmaktadır . .. 

Uzak ıark meMleıl hak· 
kında, EkMlstyor ı•aet ... 
yazı7or: 

"Amerika ve laııltere bt· 
rer birer beklediler •e lnlıl· 
ıara afratlılar. Btrı dlfertnl 

81üı ran~evosul t'altli olarak ballıya• 1r ... 
1 etli, fakat plltontk teeaalcl· 

iuglhz binbaıılanndaa Bay den eialaa ileri ,aclebtlmek 
Elunı ba1ahnı aelcerllkte Jçtn Amerikan lln111andaa 
geçirmit ve lngtlterenln he fazla Amerikan, lnstlterealft 
men bitin harplerine itti de lüaumundan fazla t.ıUız 
rak t>tmlıtir. Buna rağmen, otwp olmadıkları ıuale de
ne Hindiıtaada, ne Sundan, 1 ter ılrGllr Şfmdılık her . 
da ne de Cenubi Afrıkada halde ıunu teıblt •e ., ... 

ölmemiıttr. hede etmek llzımdar: Japo· 
Ru binbaıı ıimdı öl6mfi nya bu iki de•let ara•nda 

beklemekte ve deniz ize 
rindr ölmek istemektedir. 

Bunun için de ıki sene
denberı bir tran1atlantlkte 

ve deniz üzerinde gezmek· 
tedlr. Vapur ıimdı temiz
lenmt>k üzere kızaja çekll
mlt ve binbaıı da diler bir 
vapura naklet mittir. 

Bu dı bir usul 1 
Biı leılk Anıerlkada, Ke· 

medi adh bir adam, sarkın 
tahk ıuçundan dolayı btr ay 
hapıe mahk6m edalmtıttr. 
Mahkum bu kararı temyiz 

etmemlı fakat, aile sahibi 
olduğu ve lflot kaybetme
meıi içtp bu bir ay hapıln 

7aln1z ıecelert ve her lkl 

bır ıln addeclıl111ek 
Mıiimıtıılt"lııtfazım iıtemiıtlr 

a ka 

mahir bir surette kaymak-
tadır.,, 

Pöpu1 razeteti yaayor: 
•tahakkuk etM, lacttıa 

Amerikan tıbırlttı Japoeya· 
ya uzaktan yani Panama" 
Stngapurda tatbik etmek IU· 

rett7le dahi ambarıe lr-1· 
matı için icabedea kati Is•· 
vyeti temin edebilir. Fakat, 
Vaıtnıtonua ve ezclmle Lo
ndra hlk6metlnln tlmdlllk 
b6yle bir elblrltftne varma· 
ta huar olduklarını 1anma
malı. Hatta akılnl daha zt · 
rade dlt6nmelldlr • 

bu ıekllde bir kolaylık Jok 
tur. Fakat Kenedi Camhur. 
relıl 8. Razvelte mlra .. t 
etmlı, hapla CeAllDl8 W.· 
dlii .. lctlde tatbikini temi· 
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Roma Berlin 
Mıhveri .. 
(Baı tarafı ıkinci Hyfada ) 

rnesnedı olarak göstermek 
ve bu ) oida Çekoslovakya· 

nın Fransa bağlılığını teyit 
etm i!!k haizi t:hemmlyet idi. 

Pragla Berlin ara11nda iyi 

bır anfaımanın ıu lha iyJ 

bir hizmet oıacağı muhak
kak ve tllpheıizdlr fakat 

\Is bu arzuyu Çekoılovalc-
1adakl Alman kardetlerlmf · 

zln bayati menfaatlerini ih· 
mai etmek ıuretile isaf ede 
bilecek vaziyette deilhz." 

(Forater Tageblatt) gaze· 
teıi ekalliyetler meıeleainin 

halline Çeklerin hangi tek· 
niil kullanmaları lizımgel

dJji kendtlerlnfn bileceği bir 
it olup bu huıuı ıimdiye 

kadar vuzuhla ve kaf J de 
rece~e ıöylenmiıtir diyerek 

Çek hGkilmetioin bu baqta 
timdi yapdıiı kanun teklifi 

ne bakılacak olursa Çekle
rin bu meseleyi halletmekte 

büıoQnlyet gütmedikleri an· 
la11lıyor diyor ve bu layiha 
He Prafın ıüttüiü ekalJlyet 
ler politikasının Çekoılovak
yanın dahıH bir meaeleıl 

olmaktan çıkarak bıllki• 
büUin Avrupa için büyük 
bir ehemmiyeti haiz bir 
mesele halini aldıiıoı, 
çünkü bu layiha ile ıul
he tehlikeli bir darbe 
vurulmakta olduğunu, ıuL 
h6n muhaf azaaım lıte1en 
herke.ı bu darbenin allka • 
dar etmekte olduiunu ya-
z1yor. 

(Der Frethelıkampf) ga 
zeteıi Delboıun Bt:lırad zi· 
yaretfode bu memleketin oe 
dahili polttikaıma müdahale 
edilmeıine ve ne de dıı po· 
llUkaaı üzerinde her hangi 
bir tesir craıına müıaade 
edtlmedtğloi, Delboıuo böy
le menfi bir loUba ile Bel 
graddao Praea gelmıt ve 
oradan da Parlıe dönmüı 
olduğunu, ha!buki Franıa· 
nın Avrupa cenubu ıarki · 
ıinde müttefiklerine iıtedi. 
ği ılbi kumanda etmeje 
ahımıı oldu~unu, fak at ar
tık o devri geçdlilni yaza 
rak "Avrupa cenubu ıarki 
memleketlerinin hariciye 
nazırları artık Oai d Oraay 
antitambırlarıoda bekleml· 
yorlar Onları kendi mem · 
leketlerlnde ziyar~t edenler 
dahi takip ettikleri politika · 
da iıtiklal sahibi devlet ri· 
cali ile kartılaııyorlar" di-
yor. 

Bu tatlhll gazeteler Noel 
ve yılbaıı yortuları dolayi
ılle f ıkaraya yardım edıl

meaini tavalye et:oekte ve 
hükumetten de yardım lıte· 
mektedirler. 

Rome.1 ıeçimi münaıebe. 

ttle, Prola gazeteıi yazdıiı 
bqmakalede, kralın haiz 
bulunduğu geoit ııelihlyetl 
ve liderlerin M. Delboıa \•e r 

dıklerl vaadi ileri ıürerek, 

lURKDi1..l 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

· salıke irOrman Baş 
Mühendisliğinden: 

Muvakkat teminat 
Ormftnın 

İımi 
miktarı Bedeli mecmuu 

Cinai 
Kaplanca M. kömürü 

,, M. odunu 
Babçekuzu K. mete 

odunu 

Ltra Kuruı Lira Kurut 
45 00 300 00 
6 70 44 64 

13 73 91 52 

• 
Beher kentalin 
muhammen flatı 

Lira Kurut 
oo 30 
00 8 
00 8 

Mecmuu mlk· 
tarı kental 

ıooo 

558 
1144 

ı - Balıkeılr Vilayetinin merkea kaaaıının Bliadıç naht1eılne ballı Adalı k6yü 
civarında vaki Kaplanca tarla ormanından 1000 kental meıe k6m0r6 ve 558 kental 
meıe odunu ve Kepıüt nabiyeıine ballı Dereli köyG hududu dahilinde 1144 kental kuru 
meıe odunu açık artırmaya çıkarılmııllr. 

2 - Beher kentalin muhammen bedelleri ve teminat miktarları yukarıda ıöıle· 

riln.iıtir. 
3 -- Artnmaları 10· 1·938 tar•h1ne raahyan pazartui g6n6 saat 15 de Balıkeıir 

Orml\n Batmühendiılill binaıında mfiteıekkil komisyon huzurunda ıhalelnt yapılacalctır. 
4 - Şartname ve mukavelename ıuretleri Orman Baımühendlıliğinde görüJebilfr. 

4 - 1 - 580 

Balıkeair Askeri Satın 
Alma Komisyonundan 

9 12 937 Pertembe günü ihale edilecetı ilin oluna 
20,000 kilo manıal kömürüne talip çıkaıadıiından paza 
hia konulmuıtur. Pazarhk günü 1-1-938 cumarteıl ı 
11 de muhammen bedeli ( 800 ) llrad1r. Muvakkat tem 
nah (60) liradır. lıteklilerin mezkur aün ve ıaatte 111 

vakkat temlnatlarile kor ıatı• alma komleyonuna mür 
caatları . 

Balıkeair Askeri Satın Alm 
Komisyonunda 

Kor merkez birliklerinin ıenelik ihtiyacı olan 25 t 
pirinci 12· 1 9l8 çarıambe ıün6 saat 11 de kapalı ekıtl 
ıuretlle mukaveleye baflanacaktır. Kıymeti muhamment 
( 5750) liradır. lıteklilerln ıartnamealnl 16rmek lçhı 
gün ve eksiltmeye ftUrak edeceklerin vaifll muayyenln 
ilk teminat akçası olan ( 431 ) lira 25 kuruıluk temlt 
makbuzu ile Ralıkeıir aakeri ıatın alma lcomlıJona 
müracaatlar1. 4- 1 - 576 

~······················-.. 
: TÜRKDILI ! 
• • : P ... zarteainden baıka her • 

Manyas Elektrik işleri nanı: 
• • • ıün çıkar Siyaaal gazete.. : • • Yılhğı: 800 Kurut : • • : Altı Ayhfı:400 e 
• 3 • 
: Sayısı: .. : 
• G .aylı _, ·>5 • • ünü ıeçmıt .. ' • 
• • • kuruıtur. • 
: ADRES: : • • : BALIKESJR TÜRKDJLI : 

~•c••••••••••••••>~•••• .. 
bunun dıt ılyaaaya teılr ed 
emlyeceğlni tebariiz ettirm
ektedir. 

Bu tarlhlı ıazetelerden bir 
kısmı uzalcıark meıeleıile it· 
tııal ederek, ileriyi pek teh · 
ilkeli görmek tedlrler. 

.. Vtma,. diyor ki: "Yançe 
ırmaiı hadiıeıl de lnglltere 
ile A merikada gala yana ıe · 
behlyet verdikten sanra 
ehemmiyettnl kaybetır ittir. 
Fak at Paueye karadanda 
ateı edilmlt olduiu teıbit 
edildikten ıonra. Amerika 
efkara umumlyeainl yeniden 
heyecanlanmıı ve Amerika 
ile İngiltere hükumetlerin• 
daha ciddi tedbirler almaja 
mecbur etmtıtlr. Bu iki bil · 
k6met timdilık ltblrliji yap· 
mıılaraa da, ileride müıte 

reken hara ket edecek yol
lar bulmaları lmkln11z de-
jtldir. 

Oiier taraftan Japonyada 
yapılan deiitikllkleıin umu 
mi ıtyaaaaı &zerin., yapaca 
iı teılrl de ki ı.nıe ıtmdlden 

keıtlremez. D:ı bakanhiına 
bir aıker getirildiği gibi, 
Harıciye bakanlajına da 
müfritliği ile maruf ıeneral 
Areki deruhte etmlıtir. 

Bunlardan Japonyanın 

Çındekl itine devam etmek 
azminde olduğu anlaıılmak· 
tadır Fakat gerek Amerika 
gerekse lngi!tere ıle harbe 
tutuımakta hiçbir menf aatl 
olmayan Japonya hükumeti, 
daha ziyade bunları tatml · 
ne çahıacaktır. 

Hatta ltalyA Almanya 
Avrupa lngıltereye zorluk
lar ıhdaa etseler bile Japon· 
yanın Amerika ile harbe 
tutuımaaı Japonya için va 
himdir.,, 

Kaymakamhğından: Sındırgı Belediye 
Mürvetler k6yüaden •t•iıda fıimleri ve hudut, mevki Rı· asetı•nde 

ve d6n0m miktarlara yazılı olup verıi borçlarından dolayı Y 
ıayrl menkulleri kaza idare heyetinin 14-12-937 tarih ve 
{ 162) aayılı kararı mucibince 17-12 937 tarihinden 7 1-938 
tarihine miiaadif cuma 1606 ıaat ( l 4 ) de ve ( 2 J ) ıln 
müddetle ıatıhia çıkardmıttır. 

Talip olanlar yüzde ( 10) depozit akçalarayle yevmi mez 
k6rde Manyaı idare heyetinde hazır bulunmaları ilin olunur. 

Mevkii Dönüm Hududu Eıamt Esami 
Gelin azmatı 26 526 Şarkan S6leyman ıarben Meh. 

met ıtmalen azmak cenuben 
Muıtafa, Muıa oflu Bekir 

Abdi alçal• 3 118 ,. Mal S . G . Rabla Şi Şevki 

1 -- Sındırgı kaaaba11 elektrik teılaatının ıantral lnıa 
ve aiaç direkler belediyece lnıa ve ihzar edilmek ıarttle 
kine ve elektrik tecbizatile ıel:ekt! ve teferruatı P 3,655) 
ra 75 kuruı ketlf bedeli üzerinden kapalı zarf uıull 
münakasaya konulmuıtur. 

2 - Ekılltme 17 - 1 · 938 tart hinde ıaa t 15 de Sınd 
Beledlyeılnde Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Hu ite alt evrak ıunlardır: 
A - Proje 

G. C. lımatl Yuıuf • · Haıan .1 
B - Keııf cetveli 
C Fenni ıartname 

Akça kavak 17 577 

Ak yar 6 261 

Köy civarı 3-393 

Abdi alçajı 24.984 

Gök tepe 19·639 

Keçielt ô. 85,259 

Akçakavak G 3,234 

Ak yar 12,032 

Bakacak 8,262 

Gırıır baym 15,390 

Köy civarı 6,01 J 

Bailaraltı 18,658 

Gelin azmağı ıo.sıo 

Karatoprak 7.068 

Gerenler 10.210 

.. HOıeyla G. Avdene Şı. Ki · 
mil C. der . yo. H. Y. O. m 
Emir 

,. Nuri G. azmak Şı . tiaUl C. 
lımall Memit o lımail 
Habibe G. Eyup Şt lbrabim 
C lımall A Oaman o. Yunuı 

,. Muıtaf a G . Tevfik Şi. ken 
di C yol. Oıman o Mehmet 

.. Dere G. lbrablm Ş. C. kt-n · 
dl H. Yunuı o. Abdullah o. 
Mehmet 

• Kendi G. Kendi Ş. Halil C. 
Yol: H Yunuı O lbrabim. 

,, Yol G. lbrahim Ş. Kendi C. 
Yol: Yakup zeYceal Zeynep. 

• Dere G. Ş. Dere C. Recep: 
Hahl C. Dervlf. 

• Kendi G . Hüıeyin Ş. Muhar
rem C. lımail: Laz o Recep. 

.. Nuri G. Kendi Ş Muıtafa C. 
Yol: Kadı o. lımaal. 

" M. Emin G . Yol Ş. G . kendi 
C. Yol: Deli Hüıeyin o. Nuri. 
lımall G Hatice Ş. o. kendi: .. 
f lyaı o. Hakkı. 

., Mehmet G. Kc ndi Ş. Ômer 
C. Eıref: lzzet o. Sefer. 

,, Yol G. Kendi Ş. Ç•ftlik C. 
İbrahim: Rıza kızı Münevver. 

,. Dere G Dere Ş. Emrullah 
C. Kendi: Karamanh o. 
Mehmet. 
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D - Mukavele projeıi 
E - Ekıtltme tartnameal 
F - Bayındırlık itleri ıenel ıartnameıl 
4 - lıtiyenler bu evrakı Sınd1rgı Beledtyeıınde 

bilecekleri gibi, birer kopyeılnl bedeli mulıabılınde 
bulda " Galatada Selinık Bankası betlnci ketta mlibe 
Hasan Hiletten alabılırler. 

5 - EkıUtmeye lıtirak edecekler y6zde yedi 
temlnatlar1 tutarı olan [ 1024] lira 18 kuruıluk muvak 
teminatlarını ve 1937 yılana ait Nafıa Vekaletinden alın 

müteahhitlik veatkaaını veya bu nevi itleri muvaff alcl 
le baıardıiına dair kanaatbahı veeaikt ve ticaret o 
veukaaını 2490 numaralı kanunun hOkümlerine ıöre i 
ederek teklif mektubunu ihtiva eden m6hürlü bir zarf 
inde ihale ıaatlnden bir saat evvel Belediye retaltflne ı 
dermeleri lizımdır . 

6 - Postada vaki olacak gecikmelerden meıul 
kabul edilmez 

4 1 572 

Vilayet Daimi 
Encümeninde 

1 - Ekılltmeye konulan it: Bahkeıir merkezinde 
pılacak (Dojum ve çocuk bakımevl ve ebe mektebı) 
na11d1r . 

Ketif bedeli: (81814) lira ( 66) kuruıtur. 
2 - Ekılltme 6-1 938 perıembe ıünü uaat 15 

Bahkeıir Hükumet binaımda Encümeni Vilayet Odaa 
kapalı zarf uıulile yapılacaktır . 

3 - Eksiltme ıartnanıeai ve mü tef errl evrak Vtl V 1.' Ayet Daimi Nafıa dairesinde ve Encümen kaleminde g6rülebılır . 
4 - Ekıiltmeye girmek için iıteklilerin ( 5340 ) 

E ""' • d (74) kuruı muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Ve 
ncumenın en: ' tinden ı937 yılı içıo alanmıf yapı müteahhitlıii veı 

ibraz etmeıi lazımdır. • 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Pa21lflıja konulan if: Ralıkeair- Bandırma yolun ' 

daki üç Adet menfezın tamiridir 

Keıif bedeli ( 2350) lıradır 1 Muvakkat teminatı l 76 li-
1 

ra 25 kuruttur 

5 - !ıtekii lcr teklif mel< tupianna ikinci ınacidede 
zıla ııaı.ttcn b:r aaat evvehne kadar Encümen rıyaa 
de makbuz mukabılfnde vermeleri muktezldir poıtad 
cak gecıkmeler kabul edilmez 

E.akı elektrik teıtıahndan çıkanlan müetamr.l üç motör 
ve dinama satılmak üzere 24 12-937 tarihinden itıbarf!D 
J5 8'1n müddelle müzayede1e çıkarılmııtır Muhammen 
bedeli 600 liradır lhalui 7· 1-938 tarihinde Belediyede 
yapılacaktır. Taliplerin Be!edıyeye müracaatlan illn 
olunur. 
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2 - Pazl'lrlık 6 1 938 perıembe gOnü aaal 15 de Hü· 
1 

kümet blnasmda encümeni vılayet odaaında yapılacalıtır 
3 - keııfname ve teferruatını görmek iıtiyenler Na

fıa daıreıınde •e encümen kaleminde görebiltrler. 
4 - isteklilerin muayyen vakitte encümeni dalmiye 

müracaatları ilin olunur. 
4 1 - 571 
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lycıi ve 'lAtyazm&nı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarını Genel Direktörü: FUAT BiL' A~ 

Baıımyerl : il li,ılmevt 
' 


