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Atatürk, Hükômetin Vaziyetin Müsait Olduğu Mü-
•• • 

taleası Uzerine Dün Ankaradan lstanbul Avdet Etti. 

Tevfik Rüştü Arasda verdiği izahatta hükümetimizle Fransanın Cemi
yeti Akvam toplantısının üç gün tehire mütabık kalındığını bildirdi· 

Rusyanın ingilterenin Ve Balkan
ların bize Gösterdiği büyük Alaka 
Başbakan İsmet İnönü Gerek Partiden Ve 

önümazdeki 10, 
Geldiğini İlave Ettiler .. 

Gerekse 
15 Günü Sükunetle umumiyeden 

Etmesi Lazım 

Efkarı 

Takip 

llaşveki/ f s1111•l /ni>111i lfcıriciye V~ki/i 'f't>v(ik /foş/ıı .... ras 
Ankara, 9 (A .A.) - Baı · /• ·~ 

vckilln daveti ü~erine C .H. Başbakanın 

Pdrtiıl ıurubu bugün öğle- Nutku radyo.la Arap-
den evel loplanmııtır. U 

Hariciye Vekili Fransa ı k 'J•f 
hariciye muıteıarı ile Paris Ç8 Q ara V8rl UI. 
Elçimiz arasındaki mülika · A.kşam saat 20 .10 
ta tahsil etmif ve iki hükü- da lstu11b11l radyosurı 
melin cemiyeti akvam mec· da /ln)il}(}kan fsmtl 
liıinin toplantısının üç gün /n6rı:1111i 11 1 1.ırll grtılm 
tehire mutabık kalacakları tıda rltin ucrdiği 1111/11/\ 
nı söyledikten sonra va"-i Mıılıarrlr Onwr U/w 
olan talt>p üzerine tekl ı fımi· larof111dan Arapç l ola· 
zin daha etraflı bır proje rrık söylenmiştir. 
halinde buaıünlerde Pariıe \. .~ 
gönderileceğini bildirmlt ve v e r 1 l e m e y e c e ğ i ci 

Yeni vaziyette dostlarımız· hetle mesele hakkında Tür 
dan Balkanlarm,Sovyet Rus. kiye ve Fransa arıuında 
Y•nın ve lngi' teunin gös· bir anlaıına hasal olmasının 
lerdıkleri alakadan ve dığer yeııane müsbet hal yolu sa 
memleketlerdeki akiılerden k b yılabilect"Alni ve gere par-
ahaetmiı, her taraf ta F ran· f '- • · tıden ve gerek e Karı umu 

•a ile Türkiye araıındaki k • ti miyeden sabır ve ıü une e 
m_ eıelenin iyi bir anlaıma 
l h önümüzdeki on onbeı günü 

ı e itam bulması temennı· ı d takip etmesini dilemiıtlr. 
•ı ~ 0 •tane olarak izah et- B k'l 
mıttlr . Bundan sonra aıve ı 

Hu loplanhda ıöz olarak 
bazı tenıennllerde bulu 

nmuı 

olan hatiplerde-o ıonra 8 aı 
vekil lımet lnönü mil li me-
selenin ci.idi ve itimat olu 

nur bir müzakere usulüne 
&iraıekte olduğu hakkmda 
Rüıtü Arasın tahminıne ittirak 
etliflni ve Cemiyeti Akvam 
da bizim munfakatımız ol 
madan hiç bir karar 

Relılcumh ~run Milli heyecan 

ve iradeyi dttima en iyi te· 
ce11üt ettiren görüı hassa si· 
yet ve faaliyetinden ıükran 
ile bahsederek vaziyetin ica· 
batı üzerme fasıla vermek 
mecburiyetini gördügü, İsta· 
nbuldaki ikametine, avdet 
etmeıi için hükümeti yeni 

vaziyetin müsait olduğu mü 
tıdeıumda hulundu~unıı söy
lerniytir. 

O 1$ HABERLER 
S "lnk kral Rdt1a· * rlla Sabık lsp-

' an ya Alfo.ı-ii beraba bir 
yemek uem/şlcr ve Alf o-1 
11/.'i Mıı11i/ıt". lınre/,tl dm 
işlir. 

y 11 11 a 11 islancla * srgara, /ulun 
ve iskambil kdğıtlar111a 

zam yaptlımşltr. 
~f~ A iman JJtwlel r~ 

isi uyw on al 
tısmcla Alman Milli Mt: 
clisi11l lçlimaa ça!itrmıı 

lır. * L c1ıista11 ııııdıı· 
duncia layarc 

uçıışlarr Alm1111laı iaraf
rndan yasak olm11şl11r. 

/fona sebep olrıruk oral 
ard.ı isJ/Jık<~mlur111 k11rız

ldıı!i11 /11Ji11wll sô"yfrrıme 
/,tedir 

.. D oklorlrın 11 harp * lıalimte lıi:mefc 
/ıa:trlarınıaları için Al· 
11ıcmya Jı ırp tabliye okıı· 
lları kuracalcltr. 

I~ HABERlER 
. A nkarada l>ış * sporl<ıruır 11 la -

miminc• ôrıem verilmek
tedir. Almadağmda bir 
havai /ıal lwrulnuısı da 
dıiş111111 l mckledir * D ünyamu en bu· 

ylik maliyeclle 
rinden iki lngillz mıilıen · 
dlsi A rıkurada temasları· 
na b:ışlarrnşltır ve re kil· 
lerlmizle bir zlyafdle bu· 
lwı muşlardır. * u" nluersite Ecııtbi 

Pre/es6rlerl bir 
Anadolu seya/ıatlrıe ka· 
rar vermişlerdir. 

* D alıillye l'ek<ile
ll. köy birlikle· 

rl teşkili için yeni tamim 
yapmıştır. 

* ,. rııimıizdeki sene 
O Çocuk Kurt ırma 

}'urd1111a Adlfye l'ekaleli 
ııe J~vlwf geniş bir yar
dımda /ıulu11acaklır 

Sovyetler .. 
Kongresi 

STALIN 

Moskova, 9 (Radyo) 

17 nci Sovyetler kongresi 

15 ıkincıkanunda baılıya -

cakttr. Bu kongrenin ruzna· 

meıinde yeni Sovyel kanun 

esasisi vardır . 

Stalin Alman muharririni 

kabul ederek üç saat görüı· 

müıtür 

Fransanın 
A~deniz ~onanması manev

ralara ~aşhyor. 
Paris, 9 (Radvo) Har 

biye nezareti Fransız donan· 

rnasının Akdeniz manevra· 

sına başlamasını karar altı

na a l mııtır. 

Manevra bu ay içinde ve 

garbi Afrıka sahillerinde ya· 
pılacaktır. --= r::Jliı cm-=-

Almanya -
fısa as~er çıkar~ı 

Parls, 9 (Hadyo) - Al · 

manyanın, Fasa asker gön 
dererek oradaki mad~n oca
k 'arını tıııal eylediği, son 
g~len haherl~rd~n ırnla~ılmış · 

lır 

A n t a k y ada Türkler 
Umumi Grev Yaptılar .. 

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

Taz~ibi p~otesto olma~ üzere çarşıyt kapattılar. Su
riyelilerin çocuklarla yaptığı gülünç nümayiş .. 

Pıyas. 9 (A.A ) Antak- kan bulunmamış ve nihayet 
yadan simdi alınan haber telgrafla derdlerın izahına 
ler ıehir dahilinde bütün karar verilmiıtir 
Türklerin umumi bir grev Köylere daiıtılan zab t ve 
hareketine tevessü l ettikleri miliı er, köylü lerin Suriye 
ni ve bunda tamamen mu ve Fransa lehinde a lacakla-
vakkat oldukları göstermek- rı vaziyeti sıkı sıkıya izah 
tedir. etmekted ı r . 

Mahallı tazyıklere karşı Buna riayet elmiyecekle 
bia protesto olarak bütün rin karııl aıacakları feci ne 
çarşı kapanmııltr ltüküme ticelerde müba lağa ıle anla-
tin teıvıkile mektep çocuk- tılml'lktadır Komisyon tel 
!arından mürekkep bı r ka- kiklerine dev'lm etmektedir· 
labahk Suriye bayrağı çe- ler. 
kerek bitarafların ikamet- R oma, 9 (Radyo) - Mü-
gahı önünde mukabil bir 
nümayif teıebbüsünde bulun 
muılarsa da gülünç bir su 
rette ve hiç bir netice ala 
madan dağılmıılardır . 

Antakya, 9 (Radyo) 
İskenderun civar 'köyleri mü 

ıahit heyetin geldiğıni duv
unca kafileler ha linde yola 
dizilmiş ve heyetle görüş 
mek için gitmeye karar ve 
rmiılerdir. Fakat jandarma
nın sıkı tasdiki buna mani 
olmaktadır Mücadele uzun 
sürmüı fak at bir türlü im 

şahitlerin gitmeıinden itlba 

ren Sancaktaki takviye kuv 
vetlerini çekeceği vadinde 
bulunan Fransa bu sözü ye · 
rine gelirmemit bulunmak 
tadır 

- ..... 
Vekaleti ih~as edilecek 

Ankara, 9 {Hususi) - Bir 

Ha va vekaletinin ihdas edi · 
leceği söylenmektedir 



t i 1 a 1 Marşı Şairi 
eh m Akif .. 

- VI - H. Basri Çantay 
Üst d bütün hayatını fak· 

rü za rure t içinde geçirdi. 
oy} E> )ken ha indtn ~ıkii'\<l 

Ltığınl ben hıç duymadım. 
Za v ilanın fsıanbuld lkl ev 
cegızi Fatıh yangınında eş 

yasile bırlıkte yanmışh O, 
hep kiralık evlerde olurdu . 

Bununla beraber kendisi 
gayet cömerd idı. Kesestnde 
kaç kuruşu varsa istiyene 
ve istemiyene dağıhrdı. 

, .. .... ... 
Hiç unutmam: Bir ökfam 

bizi Ankara da E'vine çay 
fçmeğe çağırmıştı. Biz git· 
mek üzere iken o. koşa ko· 
ıa bize geldi, dedi ki: 

- Bu akşcım çayı sizde 
içeceğiz. Ben tabiı memnun 

oldum. fakat, bunun sebe· 
bini de anlamak isterdim. 
Sordum; gü erek dedi ki: 

Bizim odanın ki imini 
birine vermişler!! 

O odcı ki mefruşatı zaten 
o, tek ktlimden ibaretti ve 

o tek ki imi bir fakire veren
de kendisi idi Zavallı bü 
tün bir kışı maaıle çırıl çıp

lak bir oda lçersinde geçir 
mişlerdır! 

Müthiş bir kış gününde 
yiz Akıfi kır bir ceketle 

görüyoruz. Üşüyor Hisset
tlrmemıye çalışıyor Tahkık 
ethm. Paltosunu evinin ka 

pısına gelen çıplak bir fa· 
kire geydırmış! 

Evet, o zaman Akit 150 
180 lıra kadar mebusluk ta
hslsah alıyordu. 

Fakat o, "bir istasyon, pa
ra bir tren .. dı. ( 1 J Cömert 
lıği (i ar) dereces:ne yük
selmişti 

(1} U11 lubır Y<inca111111 
Sakaoülu lbrah/mimiir 

... -·· , .. 
Birgün Akıfi bazı arlıa 

daşlnrı ı Maarıf vekilı) seç· 
tirmıye kalktılar. Üttad işi 
tmış; kıyametleri kopnrdJ. 

Diyordu kı: 

- Ben kendıml ve evimi 
idareden acizim Koskoca 
bir vekaleti nnsıl yaparım? 
Üstüme düşerseniz mebus· 
luğu da atarım! .. 

Filhakika Akif hususi ha· 
yatında çok zavallı idi. O, 
idare adamı olamazdı. Hat 
ta (mebus) da o1amaz.dı, ni 

tekim bu vazifesinin deva· 
mı müddetince Akif mec 
liste hemen hiçbir ıey söy 
lememiıtır. 

Onun dünyada bırıcik em 
eli bu milletin çocuklarına 

llk tahsil l eriaıden itibaren 
sade, güzel şiirler yazmaktı. 

Bırinci meclis n hitamından 
ııonra (Bürheniye) nin Pe· 
lttı köyüne yerleşecek, gı -
yabından çok sevdiği Meh 
met Cavit ona hayatında 

bir (Bakla aşı) temin ede 
cek, Üstad da denize nazır 
saldn ve asude evceğizinde 

bu millete şiirler yazacak tıl 
O, bu hülya ile ne kadar 

sevindi, ne kadar sevindı! 
Üstadın Seyfi Baba [2) 

başlıklı şiirinde bu hasta ve 
ıhtiyar adama para vermek 
lstedıği halde muvaffak ol 
amadığından do'ayı lrnp 
ardığı şu feryat çok hazin 
değil midir? 

Birde baktım ki tek onluk 
bile yokmuş kesede; 

Mühürüm boynunu bükm
ü~ duruyormuı sade! 

O zaman koptu içimden 
şu tehassür ebedi: 

Ya hamiyetsiz olaydım, ya 
param olsaydı! 

1 :> J Sı ıf alı ut, cilt: 1 Sa 
y{'a : 88 

Bulgar - Yugoslav Dostluğu 
Balkanlarda yeni bir ha 

dise olan bulgar Yugoslav 
dostluk anlaşmasından bah 
sederken, Le Temps, mem 
leketlerinde bütün cenup U 
avlarını toplıyan iki devlet 
aras:ndaki bu yakınlaşmamn 
Balkanl arda siyasi vaziyeti 
istikrarlandırmak bakamından 

çok ehemmiyetli olduğunu 
öylüyor. 
Aralarında mevcut bütün 

menfaat iştirakine rağmen, 
maz.ide. alkan mesele min 
devamınca, kısır ve lüzum 
suz kavgalarla geçimsizliği 

en had bir şekle çıkarmış 
olan bu ıkl devlet, umumi 
harptnn sonra do Makedon 
yada nüfus meselesi. bu gar 
komıtecılerinin tedhiş hare 
ketlerı ve Sırp düşmanlığı 

yüzunden uzun zaman. me· 
ıfaatlt rınln kendilerine dik 
te ettı ğ ı anlaşmayı bugüne 
kadar t ahakkuk etlırmemiş 
lerd r . l u itibarla, Balkan 
!arda kati sükun. bu iki de 
vlet arasındaki bır anlaşma 

ile başlamak lazımdı. Bu ha· 
yati hakilcatı idrak etmiş 

olan iki devletin şef eri, d e 
vamlı bir yakınlaşma polıti· 

ka iyle nihayet bugünkü ne· 
ticeye varacak imkimları ha
zır! mışlardır 

Şimdiye kadar Balkanlar 
d11 en uyuşması güç görü· 
nen görüşler Bulgar ve Yu 
gosla v politikaları arasında 

tebarüz ettığinden, yeni an
laşma ıle Bulgaristanın Bal
kan paktına işlirak ı ne doğru 

büyük bir adım atı1 mış ol· 
maktadır. 

\ ugoslavya . Bulgaristanla 
yakınlaşmasını temın edecek 
pakh hazırlarken hiç şüp 

hesiz ki diğer devletlere ka · 
rşı almış olduğu teahhüdJerl 
göz önünde tutmuş buna 
muhalıf bir harekette bul 
unmamış ve müttefiklerıni 

görüşmelerden günü gününe 
haberdar etmiştir . 

Bulgaristanın Balkan an· 
!aşmasına iştırakine doğru 

bir h a m 1 e telakki et 
tiği Bulgar Yugoslav pak 
tının gerek küçük anlaşma, 
gerekse Baıkan anlaıması 
devletleri tarafından tasvip 
edild ğinl ve bunda hiç bir 
mahzur görülmediğini lt-ba · 
rüz ettiren Temps, yalnız 

Yunanistanın , komııusu Bu1• 

garistanın emellerine karşı 
biraz muhteris davranmakta 
olduğunu kaydedıyor . 

Fransa gazetesinin f ıkrin · 

ce Bulgaristanın i§tiraki de 
temin edildıkten sonradır ki 
l-(alknn anlaşması tam §Umü\ 

ve ehemmıyetini kaza nacak 
ve bu mıntakada bir sulh 
ve sükun unsuru olmak va 
zıfeslni daha iyi görebilece 
klir . Onun içindir ki bütün 
gayretler bu ne ticenin temi 
nine matuf olmalıdır. 

Ada a 
f ela~etzedelerine şehrimiz 

lisesinin yardımı 
L•se öğretmen ve talebe

leri Adana felaketzedelerine 

yardım etmek maluadile ar 

alarmda 53 lira 63 kuruı 

toplamıılar ve bu 

ııehrimiz Kızılay 

vP-rmiılerdir. 

parayı 

ıubeslne 

Bu para Kızılay tarafın 

dan işbankası vastasile Ad 
anaya gönderilmiştir. 

i I 1 le I~ H 
' -~.. .,; ,.... ' . -.. . ...... "'1"!:ııti.• ... ;~ı~~ - .,. - . 

.~ .. --~~ ............. -~- .. 

1 
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Zavallı Bir Adam Değirmen Çarkı-
1 Arası Param Parça Oldu .. 

Taşı Döndüren Suyun Gelmediğini Görünce 
Delıği Açmak istedi. Su Ansızın Hücum Edin

ce Kendini Kurtaramadı .. 
Bir su değirmeninde dün 

bir kitinin ölümile netlcele. 
nen feci bir kaza olmuştur. 

Yaptığımız tahkikata na 
zaran bu vaka şöyle ceryan 
etmiştir: 

Küpeler nahiyesine bağlı 

Çif tltkdere köyünün yakının· 
da bulunan su değirmenini 
Kayalar köyünden Hüseyin 
adında biri itletmektedir 

kuvvetle ıu ceryanın -

-
Bu müstecir değirmeni İs 

mail çavuş adındaki işçisine 

işletmek üzere bırakmı~tır. 

Değirmen dün bir arızaya 

uğramıı ve çalışmamağa ha · 
şlamıştır. İsmail çavuı taşı 
çeviren suyun kafi derecede 
gelmediğini, buna da oluğun 
kapanmasının sebebiyet ver 
di~ini anlamııtır. Bunun üz 
erine derhal suyun geldiği 

ve her nasılsa tıkandığı bü 
yük deliği açmağa uğraşm .. 
ııtır. Buna çalışırken delik 
ani olarak açılmış ve oluk 
!arda biriken su bütQn tid 
delile içeri hücum etmiıtir. 

İsmail çavuş bu ummadığı 

dan korunmağa uirao · 
mışsada muvaffak olamamıı, 
kendlainl sulara kaphrmııtır. 
Zavallı adam kurtulmağa 

çabalarken birdenbire iıle 
meğe baıhyan çarka aıkıı· 
mıı, acı çığlıklar arasında 

çok geçmeden kaf aat parça· 
lanmış vücudunun hemen 
bütün k111mları hurdAhaı ol 
muştur. 

Hayva cı ığımızın s
i a h V e Kalkınması .. 
Bes senelik zirai ~alkmma proğrammda hayvane1hğı-
mızm islah ve kalktnmasma ehemmiyet verileceUir. 

Ziraat Vekil lelin in zirai 
kalkınma çalııımalarına mu 
vazı olarak hazırlamakta ol 
duğu hayvancılığımızı kal 
kındırma programı etrafında 

aldığımız malumata göre bu 
programın gözettiği ilk beş 

senelik baytarlık işleri ara
tnnda nalbantlığın meslek ha· 
line sokulması için hazırlan 
mış ve Büyük Mıllet Mecli· 
sine verilmiş olan kanun 
projesi muhtelif encümen 
ferden geçerek adliye encü 
menine gelml§tlr. Pıojenin 

adliye encümeninde müza 
keresi tamamlanmak ve bu 
kanun projesinin tatbik ıe 
klıne ait nizamname ve ta 
limatname proje'erlnln ha . 
zarlığı vekaletçe ikmal edil· 
nıek üzeredir. Bu nizamna· 
me ve talımatnamelere göre 
memleketin beş yerinda ha 
yvan hastahanesi vazifesini 
de görmek üzere beş nalbant 
mektebi açılacaktır. Trakya 
ya da şamil olmak üzere 
yeni kurulan İstanbul nal · 
bant mektebinin bütün lesi 
ıatı ikmal edilmiştir. 

Bundan başka latanbul , 
Antalya ve İzmirde yapıla 
cak tahaffuzhanelerin yerle· 
ri alınmıı. su lesısalı yapıl 
mıı ve planları hazırlanmış· 
lır. lnıaatın başlaması için 
mevsimin gelmesı beklenm
ektedir. Kiz.ılçakma k ve iğ 
dırde yapılmakta olan taha· 
ffuzhanelerin inıaatı bitmiı 
ve bu tahaf fuzhane ler faali 

1 
yete geçmiştir 

Salgın hayvan hastelıkla

riyle müccı dele için de ge 
nış bir plan çizilmiştir. Beş 

senedenberi bitırilmış olan 
sığır vebası mücadelesinden 
serbest kalan baytarlar ge 
rek insanların, gerek hey 

vanlarının ıııhhatlarını ve mev · 
cudiyetleriui tehlikeye sokan 
bilhaıısa rüam ve şarbon 

mücadeleleri.ne planda bü
yük bir yer ayrılmıştır. Me 
rinos Teks ir mıntakasında 

ve diğer ko yunculukla tanı · 

nmış olan mıntakalarda ha 
yvan uyuzu mücRdelesi de 
geniş ' ell 'mektedir. 

Hayvanlardan tedarık edi 
len insan yiyeceklerinin za 
rarlı olmamasını le min iç n 

et ve h a yva n mah ullerinfn 
muayenelerı hususunda muh 

telif mıntakalarda tesisat 
yapılacaktır. Vericilik de 
debağat sanatında mühim 
bir rol oynıyan ve deriler 
üzerinde dilekler açmak su
retıle hasar veren ve dertle· 
rln kıymetini düşüren (Hy 
poderma Bovis) hastalığı 

ile de ayrıca mücadele edi
lecek tir. 

Bu mekteplerde her sene 
yüz naUtand ders gürecek 
ve Türklyedeki bütün nal
bandlar on sene içinde 
bu kurstan geçirilecektir. 
Bugün mevcud sıhhiye 

memur mektebinin kadrosu 
genişletilerek talebe sayısı 

otuzdan elJiye çıkarılacak 

ve bu suretle sıhhiye mem 
uruna olan mühim ihtiyaç 
kısa bir zamanda karşılan. 

mış olacaktır 

Memleketin hayvancılık 

yatağı olan Kars, Erzurum, 
Sivas, Diyarbekir gıbi y~r. 

lerde 13 büyük hayvan ha
stahanesi ve ayrıca hayvan 
kesafeti o 'an yerlerde 70 
tane küçük hayvan hastaha
neleri açılması plana ilave 
edilmiştir. 

Hayvanların bulatık has· 
hlıklerdan korunmasını ça 
lışmalarmı ve nıı ve serom 
imalini genişletmek üzere 
mevcud Erzıncan, Etlik ve 
Pendıkdeki bakteriyoloji ve 
t.erom enstitülerının kadro · 
larJ genlşletılecek ve faali 
yet lerf arttırılacaktır Dış 
ülke pazarlarına çıkarılacak 
hayvan ve hayvani madde 
Jerin hastalıklardan salim 
bulunmasını kontrol için ıh

racnt kapılarımızda 70 şe 

yakın tahaffuzhane ve 15 
şe yakın ba ytari aboratuvar 

tes is edilecektir . En fazla 
ihracat yapan Mersin lima 
nında yapılacak tahaffuzha 
nenin inş sına baş1anmıştır. 

Ziraat Vekaleti ııtmdiden 

Danimarka . Jngılte re, Ame · 
rika ve Almanyada bu has· 
talıkla yapı l an mücadelede 
alınmış ve alınmak l a olan 
kanuni ve idari tedbirler 
ile kullanılan ıliiç 'ar üzerin • 
de tetkiklere başlamıotır. 

Diğer taraftan vekalet hay
va n teksiri ışile de ehemi· 
yetil sure tt e meşgul olmak 
la ve bunun için de: bir pro
gram hazırlamal<tadır. 

Cumhuriyet müddeiumu 
miltğl derhal hadiıeye vazi· 
yet etmlıtir. Dün müddeiu· 
mumi muavini Necmettin 
Yeşil vaka yerine ılderek 
ilk tahkikatı yapmııtır. Bu 
tahkikat ıonunda zavallı İı
mailin kendi dikkatsizlik ve 

tedbirsizllğinln kurbanı ol· 
duğu anlaıılmııtır. --

Halkevinde Gece İnö
nü Zaferi Kutlulandı .. -
Tür~ tarıhinin bu şeref dolu günü heyecanla hatulın-

. dı. laf erin bir tarihçesi yapıldı. 
Dün gece Halkevinde in 

önü zaferinin yıl dönümü 
münasebetile bir toplantı 

yapılmııtır. 

Toplantıda Vali ve C H 
Partisi başkanım z Ethem 
Aykutla kalabalık halk ha 
zır bulunmuştur. 

Halkevi barkanı Feyzi Sö· 
zener İnönü muvaff akiyelini 
anlatan güzel bır konferans 
vermiıtir. 

Feyzi Sözener bu konfe 
ransında umumi harpder. 
aonra memleketin uğradığı 

büyük f elfıketı izah ederek 
Türk ulusunun büyük emir 
ve kumandasında yaptığı 

kalkınmayı heyecanla ıfade 

etmiştir 

19 Mayıs 1919 da Atatür 

kün Samsuna çıkıtı daha 
sonra Ankaraya gelicini ve 
n ihayet İnönü zaferinin ne 
yoksulluk lar ve ne güçlükle r 
içinde kazanıldığını Çerkes 
Ethemin yaptığı hiyanet ve 
kötülükleri oynamak istediği 
alçakça rolü canlı bir lısan· 
la açıklamıştır 

Feyzi Sözener 
ferinin 9, 1 O, 11 

İnönü za· 
ikinclkan 

un günlerindeki vaziyetıni 

hülasa ettıkten sonra sözle 
rine şöylece son vermiştir: 

Sakarya, Dumlupınar 

meydan muharebesini kaz 
andıran Atalürkün ve Cunı · 
huriyet hükumetinin Türk 
Ulusuna bir Hatay zaferi 
kazandıracağından da emi 

niz " 
Halkevi Başkanının sözle. 

rl sürekli alkıılarla karşıla 
nmıştır. 

Ôğrelmen Ramazan, lise 
talebe 'es nden diğer ıki genç 
ulusl birer şiir okumuşlar 

dır . Her üç genç çok alkı ş 

anmıo' ardır. 

En sonra söz alan Vali 

miz Ethem Aykut bu büyük 
zaferhı yıl dönümü münaae· 
betile ondan dllha önceki 
kara günlerin, bir hülasıuını 
yapmış ve o günlerin ardın 
dan doğan bu zaferin değe 

rine pek güzel iıaret etmiı· 
lerdir. 

Ethem Aykut, Çerkeı Et 
hem ve arkadaılarının dai
ma nefretle tel'in edilecek· 
lerini ıöyledikten sonra de· 
miıılerdir ki: 

" - Birinci lnönü zaferi 
o nisbette k udsi ve büyük 
tarihimize oltın levhalarla 
yazılacaktır. 

Yaşasın millet ve onun 
büyüklerı. " 

Valimizin heyecanlı ıöz 

leri aynı heyecanı duyan 
dlnleykllerln alkıtları ıle ıo· 
na ermi§tir. 

• 
ldarecılere 

Poker Yasak. 
Ankara, 8 (Hususi) Da· 

biliye Vekaleti alakadarlara 
mühim bir tamım gön
dermiştir. Bu tamimde bü · 
tün id He adamlarının evle 
rınde dahi poker. veııalr ku 
mar oynamaları yasak ol 
muştur. Hatta baıka bir 
eve davet edilen bu idare· 
ciler poker oynamak ıçin 
gıtmiyeceklerdır. 

Hava ~urumuna yardım 
Gönen, 9 ( Husuıi) il 

çemize bağlı Asma dere, Ha· 
sanbey, Al<çapınar köyleri 
halkı baıta olmak üzere 
lJütün köyden Hava kuru · 
muna geniş mikyasta yardııO 
edılmiştir. 

Bi' hassa bu üç köy fitre 
!erini muntazaman toplamıf 
ve muhtarları elilc kurumu 
muza göndermitlerdir 



Terbiye Ve Ruhiyat: 

Zekanın Fazileti 
Biz " f roid,, e iştira~ etmeyiz. Baş~a manada ~ir 
merkeziyet doğru değildir. Ancak ve yalmz ze~i ve 
ruh vardn. HP,r işi ruh ta değil zekada halledeceğiz .. 

Zeka, liberaldir . Her §eyi 
her şekilde düıünebilir, Ve 
onun bu düıüncelerlne ah 
lak, içtimailik ve: medeniyet 
mani olamaz. Bütün bunlara 
bakılırsa elbette zt>kaye, ah· 
lakıız dememiz icabeder. 
Halbuki bu, lzeka ahl aktır.) 
iddiamıza hiçde uygun düş 
müyor. Bununla beraber biz 
ıene zekanın ahlaksız oldu 
iunu iddiada cesaretsiz ka 
lamayız. Zeka, hem telkile 
re uygun gelmiyen bunca. 
ıeyleri düfünür hem de ah 
likladsr. Şımdi zekiyi bera · 
ber tanamağa baıladıkça 
onun cidden ne ~adar ahlak 
Is olduğunu göreceğız 

Zekanın bir nevi heyecanı 

vardır . Ve zeka yaılandıkça 
bu heyecan da olgunl atır, Su 
heyecan zekadan batka yer 
de bulunmaz, belki oradan 
daiılır 

Zeki. her doğan yavruda 
ayni oldufuna göre bu hlı de 
aynidir. Çünkü doğar doğmaz 
her çocuk ilk anda ayni hiı 
le tnneıinln memesine ıarı· 
lar. Biz bu hıaae cimlyet di 
yoruz. O; zeka ile beraber 
bGyGr. Çnnkü zektnın ya 
rattıjı bir teydir. Diğer ta 

rahao herkesce bılınmekte 
dir ki yaıla beraber w Uzuv 

" lar da büyüyor, ve her uzuv 
eğer lcabedi yorsa kendine 
ait bir usare yapu ağa baş 
lar, Çocuğun bülüğa ermesi 
tenasül uzvunun bu kemali 
dir. Bız, "Froid ~e ltUra\c et 
meyiz 

Batka manada bir merke 
ziyet doğru deaiıldır. Zeka 
nın cinsiyet denilen heyecanı 
bu uaareyl idare eder. Çün 
kü zekanın, yalnız görmek 
Ft 'lile dahi bu ifrazatı yap
hrdıfı görülüyor. Eğer cin 
ılyet zekanın eseri olmasay 
di, ancak o ıızvun temasile 
f aallyete gelecektı 

lyi terbiye edilmemiş bir 
:ıekiom, heyecanına gem vu· 
rauuyacağı için heyecan ve 
uzuv baı bata kalıyor . Bu 
•uretle hayvaniyet artıyor. 

Zekalar, kemale doğru 
Yürüdükçe bu hisleri daha 
çok fakat aekinetlı olur. Nor 
maldir. Anormallikten kur 

tarmak için arzularına mey 
dan Yermek daima icabet 
rnez, ve baakı hariçten ya 
pılmaz . Bizzat ve zeka ta 
rafından teessüs etmeı;ine 
ehemmiyet verilir. Bunun 
içıu de zekanın kemale gel· 
meıi :azımdır. 

ZekaJan ayrı olmıyan bı . 
lakıs ~endisinin olan ve ke 
ndiıılnde bulunan cınıiyet, 
zekayl her zaman gayrı ah 

liı ki düıündürür . "F roicC in 
dediği albi bu diiıünceler ze
kanın ellle derhal tutularak 
ruha atı 1 1r Bunlar ruhda 
hakikaten bir takım trav 
malar yaparlar. 

Bız, Piaikoara lizin te:ıauf 
nazariyesini doğru bu1muvo 

ruz Ancak ve yalınız zeka 
ve ruh vardır Z e I< a 
ruhun bir kısmına değil her 
kısmına heı istediği zaman 
bakabilir Her zaman iste 
diklerini verir, istedıkle · 

rim alır. Tahtenuur ve 
ıuür halleri değil zeka ve 
ruh vardır . 

Şu halde zeka ahlaklı ol 
duğu için fena düıündükle 
rini ruha atıyor. Fakat böy 
lece ruhu hasta yapıyor . 

f roid sadece terap ık usule 
müracaat ederek ıhtibaıa 

uğramıı fikirleri tekrar ze· 
kiye geri aldırarak ruhi ha 
atal ktan kurtarıyor. Fakat 
bu ne işe yarar. Bu ıefer de 
zekanın krakteri bozuluyor 
Sanki bunları mübah telak 
ki ediyor. Ve tatbik ~tme· 
ğe bile kalk ıııyor. 

Şu halde bu, hiç de iyi 
bir sistem değildir. Bız pr 
enıip olarak her işi ruhda 
değil zekada halletmeliyiz. 
Ruh her zaman zekadan 
ıonra gelir ve tklnci derece· 
de kal1r. 

Buna göre bir ihtıbaslara 
ve böylece travmalarm vü 

cut bulmasına mani olaccl 
iız Tedaviye değil, haatalık 

meydana gelmemesine ehe 
mmiyct vereceğiz. Hu it hi· 

çte göründüğü kadar zor 
değildir. Bunun için ahlaklı 

olan zekayı faziletli yapın 

ak kafidir . Fazilet nedir ta

rıf edelim: 

Fazilet zekamn, düıündü 
ğü, ahlaka ve medeniliğe 

uymıyan her f ıkri ihtibas et 
tlrmeden açık ve olduğu 

gibi ıöylemeıidir. Bir keli 
me tle ifade etmek icap 
ederse " fazilet samimiyet 
tir.,, 

Bu suretle bütün ruh ha 
stalıklarının önü ahnmıı ol 
ur . Mürebbilere ve öğretm 
enlere bar vazife düfüyor . 
Şu telkinde bulunmak: 

insan zekası hiç olmıya. · 
cak, insanı ut•ndıracak bir 

çok ıeyler düıüoür . f 4kat 
bunları düıünmek ahlaksız 

lık değıldır. Ancak bu dü 
ıünce 1er utanmak , korkmak 

yüzünden saklanırsa uha 

düıer 1 nsanı hasta ener' ve 

bu ahlaksızlık olur. En saç 

ma, en kötü ıey 'eri düıü 
nen, bunu derhal söylesın .. . 
Ve zekaııını onun ağırlığın 
dan kurtarsın. 

Bütün düıüncelerimi1:1 bir 
sonuca bağ'amak lazımsa; 

zekaye fazılet vtrmek, ruhu 
haııtahktan ve ah aksızhktan 
korumak demelctir. 

Şiik rü Galip 

36 Cıltıi~ Sovyet coğraf
~ası. 

Sovyetler birlıği ilim ak 
ademesi . 36 ciltlik büyük 
ve çok esaslı bir Sovyetler 
birliğı coğrafyası telıfı itine 
baılamış bulunmaktadır. 

Bu muazzam e ser, okuy· 
ucuya, memleketın tabii şe 
ra ı ti , Sovyetle r liirliğinin is· 

tıh~al kuvvetleri, ekonomi 
nın inklıafı ve birlık dahi 
lın le yaııyan bütün kavim· 
lertn l<ü tür sevl)'C eri ve 
yaıayiş 1ern ti hakkında en 
mufassal en doğru ve en 
yeni malümatı verecektir. 

Fransadaki 
Amele 
Grevleri .. 

30 ilkanun tarıhli Taymfs 
gazetesi, "Fransız grevleri,, 
baılığı altında yazd ığı bir 
baı makalede, kısaca diyor ki: 

PAriııin yiyec k dükkan
larındaki iıçılerle patronlar 
ara11ndakı ihtilaf yüzünden 
iıçiler, bir saat süren bir 
~ protesto grevi" yaptı lar 
rıunların ~ıkayetleri haziran 
da fabrikaların içinde kal 
mak surettle birçok endüst 
ri kollarında yapılmıt olan 
grevler neticesınde onlara 
verilen imtiyazlardan kendi 
!erinin istifade etmemtı ol
malarıdır 

Bunların dilekleri, ata~ı 
yukan, rnalcü göründüğü 

lçin Parıtı belediye meclısi

nln , hükumetin müsaadesini 
alarak bunları tatrr in edece 
ği beklenebilır fakat büd 
cedeki büyük açığm bunla 
rın iltediğl şeklide ücret art
tmlmaaına imkan bırakmı
yacağı zannedılmektedır. 

Bununla b!raber, Pariltekl 
bu hareket, Lılae ve Moböj· 
daki fabrikalarda ve doku 
ma f abrikalarmdaki grev ha 
reketlerlne kıyaı edılecek 

olursa geçici ve ehemmiyetsiz 
kalır Bu hareketlere karıı, 

bir tedbir olmak üzere pat 
ronlarla tıçiler arasındaki 

ıhtilaflar, halledilmez bir ha
le geldiği takdirde mecburi 
bir hakem1ik ihdası ıçin bir 
layıha kabul edılmek üze. 
redir. 

Bu hareketler, bir takım 

hususi istlraplardan ileri gel
mektedır. ve yazın vukua 
gelen grev harekf'tlerine nis· 
betle tali ıayılmak icabeder. 

Bir yandan da patronlar 
matlnyon anlaıması prenıip· 
lerine riayets zlık etmekte 
ve grevlerde ele baıılık et · 
miş olan iıçill'Ti yeniden İfe 
almamak huııusunda ayak 
diremek tedırler 

Her ne kadar bunlar Fr 
ansız patronlarmın bir ekal· 
liyetini teıkıl etmekte ve 
ekseriyet büyük btr sadakat 
le anlaımıya bağlı bulun 
makta ıselerde Fransız ııçi 

lık meselesinde, insanlarm 

bütün İf erinde olduğu gibi, 
müfrit davranan bir ekallıyet 
mutedil ve sakin davrcnan 

bir ekseriyete rağmen iıtı· 
rapların sebebi olular. l,çi 
ler taraf.oda da haksızlık 
edt:n kimseler vardır ve bu 
iki kııım, Franıadaki endü 
ıtri mücadelesini körükle 
mektedir 

Bu memnun olmıyan İfÇİ· 

!erinin teeısürünü bir tuaf
tan ücretler düterl<en hır ta 

raftan da hayat bah l ' ığına 

artan son dört be§ sene bü 

tün bütün artırmıı ve acılaş-
tırmıştır. 

Bszı patronlar. 
kuvvet tecrübesi 

yeni bir 
yapmak, 

bu suretle amele arasındaki 
komünist tahriklerini durdur · 
mak, ticaret bırlıklerini işe 
sokmak suretile yapılmak 

istenılen yarı Sovyetleştirme· 

ğe mani olmak iııtemt!kte · 

diri er. 

l tdmanbirligi 
Başkanhğm~an: 

Üye'crlmizin bugün saat 
14 de kulubümü.ı kurağın

da bulunmalarını rica ede· 

riz 

SAYFA: 3 

KUÇOK ASYA V YA .. -
Ge. ç T ürkiyenin Coğr i ziy 
ti in Ehemmiyeti Ve Siya sası .. 

-
Fransa , Ana dolu ve Trakya 
kadar bütün vasıflariy l e Tü
rk olan bu İskendHun ve 
Antakya Sancağını Türkiye 
ye iade etmelidir. Fransa ile 
Türkiye arasında bir "Alııas 
Loren.. meselesi yaratıla 

maz "Antakya ve lskende· 
run Sanca~ı,, hakkındaki ih 
tılıif kolaylıkla halledilebilir 
Esasen Türkiye, İıkende-run 
limanını zenglnleıtirmiı olan 
Fransaya kendi menfaatleri-

Hindistan 
Kongresi 

30 llkkanun 936 tarıhli 
Deyli telgraf gazetesi, "Hl 
nd l<0ngreıindeki ihtilaf ar" 
hakkında razdığı bir baım 
a.kalede, kısaca diyor ki: 

Her ne kadar Hind mılli 

kongresinin ııenelik toplantısı 
Hind ana kanununun illtik 
balıni aydınlatamada ise de 
kongre liderlermın ne gibi 
güç üklerle kartı kartıya bu· 
lunduklarını ortaya çıkarmı· 
şhr. 

Ani\ kanunu itham eden 
eııas karar bu meselenfn gö· 
rüıülmestni eyaletlerde ya· 
pılacak seçimde kongre aza 

larmın mevki ve vazıf e ka 
bul edip etmemelerine göre 
bu seçimden sonraya bara 
kılmışlar. 

Bir takım eski liderler ııe 

çim mücadel~sin~ girişmenin 
ve bu veıılle ile mevl<i ve 
vazife kabul etmenm tehlike 
doğuracağım, böyle bir va· 
ziyetin Hrnduları en kuvvet· 
li oldul:ları yerlerde zayıf 

düıüreceAinı söylemektedir
ler Böyle bir politikanın ne· 
ticesi kongrenin Hindistan 
kamoyu üzerındekı tesirini 
ve Hind endüstri adamları 

nın müzaheretini gevıetece 
ktir. Bunlarden fazla nüfus 
lu olan bir takım kimseler. 
timdiden, kongre namzetle 
tine rey verilmesıne muha 
lefete karar vermiılerdlr . 

iki sene polıtika alemin 
sustuktan sonra söz söyli
yen Gandinın ancak kendi 
taraftarlarınca manası an1a 
şılan nutkunda da bu ıhti
laflan yatıftıran bir taraf 
görülmem ittir , 

Bu nutukta , G an dinin 
maksadı , hind hükümetini 
daha genis bir demokratik 
esas üzerinde kurmak oldu 
ğu görü lmektedir. 

Candı, çok zamandanberi 
bu kadar kuvvetsiz söyleme 
mişti. Kongreya taraftar 
olen bir gazete de bu nu 

tuk dolayısiyle yaptığı bır 
tef slrdP. ,, llind nasyonalizmi 
paratik olmıyan bir idealiz· 
mln mihrabmda kurban edi 
liyor,, diyordu. 

Kongrenin yeni lıderleri, 

yeni bir an kanunda bir 
çok menfaatler bulan Hm
dlstan hislerile temas halin· 
de değıllerdlr 
Onl arın Moskovadan ithal 

edilme doktridleri, hindulzm 
organizasronuna o kadar 
zıddır ki bugün milli olma 
ktan çıkıp çelin bir partiler. 

sa vaı yeri haline gelen 
kongreyi parçalayabilir 

nin maıuniyetini reddetmi· 
yecektir. Hatta iiıtelik, bu 
meselenin dürüst bir ıckilde 
halli Fransız - Türk ticaret 
münasebetlerinin ııon derece 
inkişafına yol açacaktır. 

Nthayet, bütün büyük de 
vletlerin sonuncusu olarak, 
lngtltere de Türkiye ile 
normal münasebetler 
etli. 

te•ls 

Garp devlet 'eri tarafından 
Osmanlı imparatorluğuna 

Unutulan 
Kanun 
. Nevyork, 8 (Radyo) 
Bır memur unutulmut o lan 
bir kanunu meydana çıkar 
mııtır. Hu kanuna göre ya· 
hancı memleketlerde ceryan 

eden muharebeleri kayıt ve 
yayan kimııelerln 3 sene ha· 

pitı ve l 000 dolar para ce· 
zaıına çarpacaklarıdır. 

~ 

Sovyetlııde Pamua kolk
~ozlan. 

Sovyetler Bırlijinde pa

muk rekoltesi ıona ermek 
üzeredir. Bu yıl pamuk it · 

leyen kolkhozlarm bu sene 
içindeki hasılatı geçen ııene 

1 

ler hasıla tını çok geçmekte· 

dır. Daha kinunuevvelin bi

dayetinde kolkhozlar devle 
te verdikleri pamuk muka -

bilinde 3 mil} ar 200 bin 
ruble almıı bulunuyorlardı. 

Pamuk istihsal eden kolk

hozlarda bir kolkhoz ailesi 

nln vasati geliri 35 bin ruh 
le tutmaktad1r 

Muvakkat hesaplara göre 
Sovyetler birliği dahilindeki 

pamuk kolkhozlarının umu 
mi haıulah, geçen senenin 

kinden 1 milyar 100 mil
yon fazlaıılle 3 milyar 6.00 

milyon ruble tutacaktır 

Zaharofun 

karıı açılmıı olan öldürücü 
mücadelenin canlandırıcı ve 
batılıca aktörü olarak İngil
tere Lozanda gözlediğini el· 
de etti. Boğazlarm ıilahaız · 
lanmaııı ve Muaul viliyetı 
nln perdeli bir ıekllde Tür 
kiyeden ayrılması . 

Montrö konferansı bn mü· 
kellefiyetlerin ilkine son ve· 
diğl için İngiliz Türk yakın· 
laımaaı husule gelmekte ge
cikmedi. 

Bıçak çekmiş 
M. Kemalpaıadan Durmuı 

oğlu Tahsin güzel Balıkeıtr 
otelinde oturmaktad1r. Ken· 
disi ıabıkalılardandır. 

Sarhot olarak rnüıterl al 
mak yüzünden Mırzabey 
mahalleııinden İsmail oğlu 
Fevzi ile bir kavga çıkmıt 
ve bıçak göstermek ııureUle 
tehdit ve tahkir etmiıtlr. 

Poliıı tarafından yakala· 
nan Tahsin adliyeye veril
mittir. ' 

Yatak pamuklanm çalmış 
Cıhan otelinde <'turan Üa· 

küplü ldris oğlu Hallaç Mu-

harrem otele ait yatak pa

muklarını çalmıt ve ıatmıf

tır Şikayet üzerine suçlu 

adliyeye veril mittir. 

iskam~il , ~ağı~ı çalmıılar 

.. 

Kayabey mahallesinde Ce
mtl oğlu kahveci Şeref ve 

Altay mahallesinde Ahmet 
oğlu fırıncı Ahmet, Paıa· 

cami civarmda kahveci 
1kaamn kahveı nden bir df'I· 

te iskambil klğıdı çalmıılar· 
d1r. 

Çaldıkları kiiıtla yakala
nan suçlular adliyeye veril· 
mitlerdir. 

Koca ~utma kaygısı 
Geçen yaz Yunan kralı 

ikinci Corç Tisalyaya aeya · 

hat ettljl zaman ko"'asız ka 
lan 1500 Yunan kızt evlen 

M'I ' k' 1. k mek istedikleri halde koca 1 ~On arm3 ım "8VUŞ3C8 bulamadık armdan kraıa ,ı . 
Daily Expreas gazetesinin kayet etmişlerdi. Kral da 0 

İstanbul muhabirinin yazdı kasabayı bir alaym merkezi 
ğına göre, Si ah taciri z~ ha 

rofun yegenleri oldu unu 
iddia eden 80 yaım dnl< Me
lpone ve Aleksandır Za har
ofun milyonlarma varis ol 
mak teıebbüsüne giriı mi§
lerdır , Londra ve Pariste 
avukatlara vasi) etnameyi 
tetkik etmeleri için talimat-
vermiştir 

ittıhaz edere k kızlara böy
lece ko ca bulmak imkanla
rım h zırlam ştı İngil iz kız· 
l rı ıse başk türlü hı r ça· 
reye ba vurmuşlardır . Bun 
la r Manç terde topladıkları 
bir kongrede ellı yaşına ka
dar e vlenemiyen kızlar için 
hükümette n tekaüdiye isten 
mesine karar vermltlerdir. 
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Çünku ASPİRİN seneler

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir . 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen mar-

kasına dikkat ediniz. 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğ .. d n: 

No: Vakfı Erğama köyü Nevi 
1031 Erğama cami Ergama köyü dükkan 
Yukarıda mevkii ve numrası ya7.ıh dükkan pefin Para 

ile temliken satılacaktır. ihalesi 25 J 937 gürıü saat 15 de 
yapılacakdır Taliplerin yüzde 7 5 teminat akçuile EvJ,af 
idaresine müracaatları ilan o'unur. 

Sovyeller Birligin~e vita
min istihsali . 

Geçen yıl Sovyetler Bir· 
liği 3 milyon doz vitamin 
tC) istihsal etmltti; bu yıl 

ise memlekf"tin ~imal mın · 

takası için çok lüzumlu ol
an bu antiskorpit maddeden 
13 milyon doz ihzar edıle
cektir. 

Malum olduğu üzere, vi 
tamin ( C ) timdiye kadar 
bazı aiaçların yaprakların 

dan istihsal edilmekte idi 
Şımdi ise daha kuvvetli ve 
müeuir olarak ve aynı za 
manda daha lezzetli o•arak 
yabani gülden alınmakta

dır Memleket dahilindeki 
bırçok karamele ve bonbon 
fabdkaları vıtaminli karam· 
ele ve bonbon amaline baı 
lamııtır . Vitamin (C) nin 
istihsalıni fazlalaştırmak üz 
ere Lenlngradda bir ve 
Moskova civarında Şolkovo 
da bir iki fabrika bu İf iç 

in tadil edilmiı ve faaliyete 
başlamııtır 

Şolkovo fabrikası, aynı 
zamanda, neıvünümayi ko 
laylaıtıran vıtamin (A) is
tıhsaline de iptldar eylemittir. 

Antieaıidik hassalara ma · 
lik bulunan (O) vitamini im 
ali için de MoskovaCla yeni 
bir fabrika kurulmuıtur 

Lenlngraddaki Sovyetler 
Birlıği vitaminler tetkiki 
Enstitüsü, halen çok mÜs· 
m·r bir surette vatamln (C) 
nin ıııuni bır tarzda imali 
hususund 1 enteresan tecrü · 
belerde bulunmaktadır. Bu 
tecrübeler tam surette müs 
bet neticeler verirse değil 

yalnız Sovyetler Birliği için 
fakat aynı zamanda bütün 
dünya için çok geniı ve in· 
sani bir f a.aliyet sahası 11çıl· 
mıı olacaktır. 

13 4 

Sovyetrer Bırliöin~e ~ay
van üretimi 

Sovyetler Birliğinde hav 
van iiretimi seneden seneye 
muvaffakiyet üzerine muv · 
affa ki} et kaza:-ımaktadır. 

Son sene zarfında Sovye· 
tler Birliğindeki at adedi 
yüzde 4,7 öküz inek adedi 
yüzde l 4 8 koyun adedi yü 
zde 20, 1 ve domuz adedi 
ise yüzde 34,8 nlsbetinde bir 
fazlalık göıtermiıtir 

Hayvan yeUıUrmekle ma 
ruf bazı Cumhuriyetler bu 
vadide bilhaıısa iyi neticeler 
almıtlardır. Hu meyllnda 
Kazakıstanda boynuzlu hay 
van adedi yüzde 22, 1 at 
miktarı yüzde 14 ve koyun 
keçi miktarı ise yüzde 25,5 
nisbetinde art mııtır. 

Son seneler zarfında So 
vyetler Bırliğinde domuz ür· 
etimi ~ayanı kayd bir ılerle· 
Yİf göstermiftir. Ça rlık Rus 
yuında domuz adedı 20.100 
000 idı, halbuki bugün So· 
v yetler Birliğinde ise 30.400 
000 domuz vardır. 

Kolkhozculuktn her kolk· 
hoıcuya inek tev1lı iti mu· 
vaffakiyetle baıarılmaktadır. 
~on iki buçuk sene zarfında 
Kolkhozculara 3 milyon 200 
bin inek ve diıi at veri l miş 
ve bu hayvanlar bu ana ka· 
dar inek ve ata malik olmı
yan köylüye tevzi edilmittir. 
Bu sene zarfında İlle aynı 
suretle atsız lzeksiz kolkho• 
zcu köylüye 2 milyon 700 
bin kadar hayvan yeniden 
dağıtılacaktır. 

ış aranıyor. 
Çok namuslu az maaı 

alan bir mütekait her han 
gi bir müessesede çalıımak 

istiyor ihtiyacı olan 'ar Türk 
Diline müracaat etsin. 

Ge er 
ve 1 

1 
• 
1 

• 
1 

Avıle, 9 (AA) Umu 
mi vaziyette hiç bir eleği 
şikliği mucip olmıyan ve bir 
haftadenberi Madridin etra 
f ı 11da fa11lasız devam eden 
muh uebe. taarruz ve mu 
kabil taarruzlardan sonra 
bu son gülllerde cepheleı de 
nısbi bir sükün hüküm sü
rüyordu Fakat bu sük un 
dün asılerin üniversite ma 
hallesl mıntakasıada yaptık 
ları kısa fakat pek ıiddetlı 

bir hareketle bozuldu Asiler, 
saatlerce 11üren bir hambardı
mandan sonra hükümetçi lc 
rin Pareo Rosales mahalle 
si önünde ve Arguellesin fİ 
malfnde işgal ettikleri me 
vzilere taarruz etmiılerrlir 

Hiç beklemedıkleri bir 
zamanda vukubulan bu hü
cumlar kar~ısında hükumet 
kuvvetleri derhal al~t açm 
ıolar ve bu ateı topçu ve 
mitralyöz ateılerile de kuv · 
vetlenmiştir . Topçu ve tü 
fek ateıleri öğleden sonra 

ya kadar devam etmittir. 
Escuria ı ceph s•r d • ka yde 
d~ğer lı lr ıey voktur. 

1\.1" frıd mıntıklll!ında hltva 
:nut hav vlı 1 r. Sirra Guada · 
rrama ve Sierra Gredos 
müstesna olmak üzere diğer 
mıntllt, alA da karlar yavaf 
yav ,, r ktedır . 

Ma. d, 9 (A A .) - Ma 
f i c Phe11lnde Valclemori 

o la mıntakaların 
tlddetlı bir hü 

c • ·Ü'lletçile r terarm 
dn p ~ ırtülmüştür. 

..::ı •nkll, 9 (A.A ) 
R ~ '>ll ğ: 

M rı ... cephes1 Bodilla 
m.ntakasında kıta l arımız, ta-
arruza geçmlf ve Vılladran
ca ve Kastillo kasabalarını 

zabtetmittir Hükumet kuv 
vetleri mukabil taarruzda 
bulunmuılar ise de tard edi 
lmftlerdfr. Bu kuvvetler, 
bir çok ölü ve ehemiyetli 
mıkdarda harb malzemesi 
bırakmıılardır. 

Endülüs cephesi ıon gün· 
lerde yapılen harblerden ıııo· 
nra düıman 207 ölü vermiı 
ve ehemiyeth mikdarda ha 
rb malzemesi kaybetmlttir. 

Madrit. 9 (A A ) - Res 
mi tebliğ: 

As ılerin Madrit cephesin 
de yapınıı oldukları 11dpet 
li bir taarruza rağmen Mı 
lisler, mevzilerini muhafaza 
etmişlerdir . 

Cumhuriyetçilerin tayare 
releri asilerin beı tayareaini 
düıürmüıtür . 

Guadalajara cephesinde 
hükümet kuvuetlerı ehemnı 
iyetl'i bir sevkülcen nokta 
sı olan ı\lmadronf'zi zabtet
miılerdir 

Asiler, burada mükemm 
el surette tahauun etmiıle 
rdir Hükümetçiler, Abana 
resi zaptetmışlerdir Düşm· 
man, ehemiyt.tlt malzeme 
bırakmıştır. 

Avila , 9 (A A .) Fran 
ko kuvvetlerinin Madrit ce· 
phesindı!ki taarruzu den 
akıam hala d· vam edi} or-

' du . Beyazlar Majadahonda 
iıtikamE't inde üç kilometre 
kadar ilerlemiılerdir 

Muharebl"ler devam etm
ektedir. 

Toledo, 9 (A.A ) - Ta 
mısmile itimada değer bir 
kaynaktan verilen bir habe
re göre Madritre vaziyet 
gittikçe tahammül edilmez 

ko Kuv-
v • 

zıy 
* 
ı .. 

bir ha l almaktadır Hükü 
met hcilk kütlelerile Laıa 

çıkamayacak bir hale gel. 
miştir Madritt~ çıkan Sin · 
dıcaliata gazeteısı ~ehrin so -
kaklarında dün anarıitlerle 

komünistler arasında kanlı 

çarpıımalar olduğunu yaz
maktadır . Her iki taraftan 
da olüler ve yaralılar var 
dır Açlık ve lrnrga§alık hal
kı ümıtsizliğe dü§ürmüıtür. 

Kalabalık bir halk kütlesi 
gece gündüz Metro istaayo 
nlarında yatıp kalkmakla 
dırlar. Hiç bir sıhi tedbir 
alınmadığından sari bir has· 
talığın çıkmasında~ korku 
luyor. 

Toledo, 9 (A .A.) Ma-
drid kumandanı general 
Manga danın şehri teslim için 
müzakereler 11çtı~ı öğreniJ · 

mi~tir General Frank J ıeh 

rin bilıi kaydü şart teslim 
edilmesinde ısrar etmekte
dir 
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Her Tecimenin [n Büyük Dileği: 

~ Satış Sürümünü Artt1rmaktır. 

1 I;' A 1\ .\ T ~ Salamanka, 9 (A A ) -
Madrid ıehrinin radyo ista 
syonu. sosyalist gençler ce 
mıyetlerinio, aktedilen bir 
kongreden sonra, aıiler ta 
rafından batırılan l\..omsom 
ol ismindeki Rus gemiıinin 

. ı il • • 

ırın cı 

yerine başka bir gemi yap 
hrmak için Sovyet Ruıyaya 
gönderilmek üzere iane to 
plnnıış olduklarını bildirme 
ektedir . 

Salamanka, 9 (A.A ) -
.1 

Anarşist sendikalist rad)·osu 
iaşe güçlülüğünün daha uz 
un müddet devam edemiy
eceğini bildirmektedir. 

Hak rnai(aıl\ların önün 
de on oo iki ıaat sıra bek 
lemek zorunda kalmakta
dır. Bir çok k.mseler, t'Jle 
rinde roverler ıyi yerleri l<a· 
pmak için birbiriyle çekit 
mekte ve kadmlar1a çocuk 
lar bu hal karşında etmek
te ve bütün gün beklemek 
tedirler Bu şartlar altında 
halkın para vermekten çeki· 
neceğl anlaıılmaz bar ıey 
değildir . Ayni radya istas 
yonu, sosyalistleri inkilab 
aleyhinde kundakç1 ' ık et· 

etmekle itham eylemekte 
ve bütün devld memurları 
nın anarşistlere verilmekte 
dir Komünist 'rrin siyasetle
rinin de bir hainlık olduğu 

beyan edilmektedir 
Salamanka, 9 (A.A) 

Eskı Cumhurreiıi Alkala 
Zamoranın oğlu. lıpaoyol 
komünıst pa rtısi lideri B. 
Joso Oiaza bir mektub gö
ndererek kendisinin partiye 
alanmasinı iıtemittir. B. Oi 

az verdiği cevabta kendisi 
nin bu arzusunun evvela Lk 
Pasionaria tarafından bildı· 

rılmiş olduğunu ve partiye 
memnuniyetle kabul edıle 
ceğini bildirmi~lir. 

Avıla , 9 (A.A) - Hava· 
sdan: Dün akıama doğru 1 

Yılla Franka. Kasti! ve Ma· 
nilla köylerini alan asi ku 
vv~t leri ve Majadohandanın 
üç kilometre garbinde bulu· I 
nan Yı lla Franka dem Kaıı 
ti l1o şehrini iıgal etmiılerdlr j 

İşbilir bir garson aranıyor ! 
25 l ira ücretle itlen anlı 

yan vaktıle lokantalarda ga· 
raonluk etmiş bir garsona 

ıhtiyaç vardır. Sabri lokan 
tasınn mürncaatlttrı ilan olu 
nur . 

/\ 
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~ Satacağınız Malınızı 1 
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1 TORKDILİ 1 
1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 
~ Her Yerde Okunur. ı 

~~~~~~~~~~~ ~t'JPJ.1 

Çinin 1 .......................... 
=ooKTOR~ 

Takip ettiği siyaset 
29 llkkinun 936 tarihli 

Deyli HeralJ gazetesi, "Çin" 
hakkında yazdığı ~ır baım· 

akalede kısaca , diyor ki: 
"Çin politıkası denilen ko 

medi. trajedi ve melodram
lar ıçinde vazıh olarak or 
taya çıkan bir nokta vardır: 

Fena bir iti iyi bır hısle 

getirmek içın Japonlar a d
birliği etmek taraftarı olan 
lar, nüfuılarını kaybetmek 
tedirler . 

Akhf bir mukavemet gö· 
ıtermek taraftarı olanlar ise 
kazanıyorlar. 

EKREM 
• N A f l Z BAYSAN 

Bilumum deri, saç, 
llrnak haslaltklarlle 
ht'r şekil /"/rengi. belso-
11kluğu ve yum11şak 

karha has/rılıkforwı id 
rar !fOlu durlıklaruu, 
ademi iklldwı en son 
wmllulc tedavi edtr. 

Hastalarını hükumet 
caddeıılnde numara 56. 

• : da hergün saat on beı· 
: ten sonra kabuleder . 

• • • • .. .. 

• ~••••n• ••••••••••••••' Çin, kendisine &Zllp vere 
cek düımanlara kar§ı birleş- :• 
mektedir. 1 TÜRKDİLI 

Bu İf olabi ir. Bundan ev Pazartesinden batka 
vel de bu yolda bazı tefeb gün çıkar Siyasal gazete .. 
büsler yapılmıı, fakat akim Yıllı~ı: 800 Kuruı 
kalmııtı. Şimdı ise, bu yol Altı .c\ylığı:400 .. 
da muvaffak olmak imkan Sayısı: 3 ,, 
Jarı görünmek üzeredir Günü geçrnıı sayılar 25 

Eğer bu muvaffakiyet , kuruştur. 
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