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Japonyada menfi propağande5 ya
pan ve bir isyanı beklenen büyük bir 
kpmünist şebekesi yakalanmıştır .• 
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ffajtamn Akis/uf; 

Hatay 
"' 
lıinde 
Çıkar Yol 

Son hafta içerainde fran· 
sa ile aramızda Hatay itine 
d.ir müzakerelere tekrar 
baılandı. Yegane tahmini 
mlz bu müzakerelerle Fran 
sanın timdiye kadar bu çok 
ha11as davamız kartısında 

ıösterdiii lakaytlık ve gev 
telcliiın eona erme11dar. 

Fakat Franııanm müza 
lı e r e l e r e baılamak 

t..kllfı ile içimlıdtkı ıüphe

leri henüz sılebflecı·k bir 
mf!vktde olmadığımızı da 
açıkça ıoylemck mecburiy
etındeyi:r:. 

Türktye herlürlü siyasi 
manevralar önünde daima 
mütcy1tkk1zdır Her uman 
lçtn meıru hakkından isti· 
fade ftmek .yollarrnı Lula· 

btlee@k ve bu ha. kını nıü · 
dafaa edebilecek bir vazi· 
Mttedır. 

Türkiye bilerek, inanarak 
ve _ çok haklı olarak el koy. 

duıu Hatay itinde muzaf
fer çılcacaktır. Doıtluğundan 
ürnidimızi kumek j~temedi. 
itmiz f ranaadan beklediği 
miz tek 1ey: 

Evvelce verdiği sözü yeri· 
ne ıeUrroeıidır. Diğer taraf. 
tan S.ncekta müıahıtler ta· 
hlcikata devam etmektedir. 

Hu tahkikatla bitaraf bir 
re.por vücuda aelebilecel< 
midir? 

Çok zalf bir ıhUmal . 
Çünki bu güne kadar Sa

ncaktan aldığımız habeıler 
•çıkca göstermlttir ki hakiki 
vıaziyeti heyetin göı.lerinden 

ae.ldamak için her türlü ça· 

re1e bat vurul muıtur. 
Daha birkaç gün önce 

111ü1ahıtlere aiduel& dertler 

tnı anlatmak isti ven Türkle 
rla naüeellih kıtalarla yoll· 
•t:1 &cutldı; dipçıktc gerıyc 
döndörü'mek zorunda kal 
dalar Tahkik heyetinin ~a · 
d~ce Doryanın e \' i n --de 
rnisafır e d i 1 m c l e r ı 

ile kendilerinin bu itte ne 
dereceye kadar bitaraf ka 
labtleceklerfoi kesd rını I< her 

halde ıüç olmasa gerek 

Şu halde Mıllet ler Cemı 
Yelinin vereceği kn ra r bir 
hakikatı açı&dıya bilecelcmi . 
dtr? 

Hatay dava11nı Millf'tler 
Cemiyetinden ziyade Fran 

"' ile Tiltkiyenln aralnrında 
halletmesi bu itde en çıkıı r 
voldur · yeter ki Fransa geni3 
hfl•üntyetlmize, aynı hüıınü 
niyetle anu"ab,lede bulunıun. 

lwrupı sulhunun ueçird:ği 
te~hke 

Almanya ıukert noktadan 
çok ehemmiyetli olan İspa
yol Fllıına aeker ihraç etti. 

Almanya ikide birde mü
stemlekeye ihtiyacı olduğu 
nu tekrar edip duruyordu 

Son hareketi tle gözü olan 
( Sonun 2 inci •ayfnda ) 

TORKDİL.i 

Atatürk istanbulu Şe- Almanyanın Fasa Asker 
reflendirdiler.. k 1 A d d 

h~işehirde Orduevinde iki saat kadar kalan Büyük Çl arması te aş uyan ır ı 
~ef istan~ul~a parla~ bir şe~ilde isti~bal edildiler 
İstanbul, 11 (A.A) -

Reilicumhur Atatürk dün 

saat 16 da İstanbulu ıeref 
lendırmi§lerdır 

Ankara, 10 {A.A.) İs-
tanbula hareket buyurmuı 

olan Atatürk Eıkiş~hirden 

geçerken istHyonda l\.olordu 

Kumandanı, Vali aııkeri,mü
lki erkan ve halk tarafın 

Almanyanın lspanyol F asına asker çıkarmasile 
meşgul olan Amerika, Fransa, lngiltere mat
buatı bu hadise karşısında şöyle demektedirler: 

Büyük Önder viıay't hu 
dudunda vali, Ko'ordu Ku 
mandanı. emniyet direktörü 

ve Hııydarp11ıa garında lı 
ttuıbu döki mebuslttr vilayd 

erkam a .. kt ri rıca tarafından 
karşıl rnınışlar<lır 

Büyük bir halk kütlesi 

Atatüı kü heyecanla alluı 
lamıtlArdır. 

dan iatıkl al e 1 ilnıiıtir. 

Atatürk vuku Lulan da ve· 
ti kabul ıle orduevine teş 

rif buyurmuşlurdır Ordu ve 

halk mümcssıller ı n n hazır 

bulunduğu ordu evinde bir 
kaç saat kalmıılardır . 

iNGİLİZ · FRANSIZ O EN 1 Z 
.KUVVETLERi BIRLESEBILIR. 

Tayare Mısır 
Pıyangosun~a ~azanan nu- Hava ~uvvetlarini arttuıyor. 

maralar ~angileri~İf. Mı~:h~~e~a ~~v~~~~:i:~ art . 

lstanbul, 11 (Hususi) - tırmak maksadile hummalı 
Tayare piyango unda bugün 
çekılcn ke§idesınde büyük 
ilcramıye kazflnau numara 
ları bi dıriyorum: 

lSOOlııa ~LZ55 nuınaraya, 
100' O lira 2724 numaraya, 
3000 lira 25L44 numaraya, 
1000 hra 260104 ve 36482 
numaralara çıkmııtır 

Kamutay 
Müzakereleri .. 

Ankara, 10 (A .A.) - Ka 
mutay bu'künkü toplantısında 
Hüyfık Mıllet Mecl11i Riya · 
seti Cumhur, Başvekil ve 
Hariciye Vekaletleri binala· 
rınm inıaah için dört buçuk 
milyon lıralık ta~hhüdatta 
bulunulması ve zl"\bıta sıhhı 
ye hayvftniye muayene rü 
gumuna alt kanundakı tari 
fenfn değiştırılmesine dair 
kanunları kabul etmiş ve 
askeı i mülki tekaüt kanu

bir faa lıyet sahasına girmif . 

tir. Tayare ve silah için ln . 

giltere mühim miktar sipa
rış verilmiştır . 

Halkm timdiye k4dar ve· 
rdıği iane miktarı bir mil· 
yon lngiliz lıraııını bulmuı 
tur. Son yardım ve memur · 
luın bir aylık maaılarile bu 
miktarın 20 mılyoo İngıliz 
Jırasıoa çıkacajı anlaıılmak

tadır. 
--M~-

Milletler 
Cemiyeti 

- -
Aym 21 inde toplanacak 

Ankara. 10 (A.A .) Bu 
ayın on ıekizinde toplana 
ması mukarrer n 'an Mıllet

Jer Cemiyeti konseyi hükü

metimizle Fransanın talebi 

nunun 60 rncı maddesinin bi üzerine içtimaını ayın ylr· 

Londra, ıo (AA.) 

Fransız matbuatı Larafından 

şimali Faıııa Alman kuvvet· 
!erinin bulunduğuna dair 

neıredilmekte olan havadis· 
ler Roma matbuatınca Fra· 
nııanın Almanya aleyhindeki 

manevraları olarak tavsıf 

edilmektedir 

Alman gazetelerlde Fran· 
sız m<tlbualı neşriyatına şid 

detle hücum etmektedirler 

Royter aj&nııı bu huııusta 

mütemmim malumat teati 

edildikten sonra Franııı-ı ve 
İngili z donanmaları arasında 
teıriki mesaide bulunulmaıı 
hakkında F ransanm teklıfine 
amade olduiunu ve bu tek· 
lifin tastiki Alman faaliyeti 
nin reıımen teyidi halinde 
yapılacağım bildirmektedir. 

Londra, 1 J ( A A.) - Fa 
sın iııpanyaya ait kumına 
Alman kıtalarmın çıkıp yer 
leımelf'ri dolayisile Franııız 

lfAZeteleri yeni bir hidiııe· 

den bahsetmektedirler. 
Halihazırda Fas sularında 

bulunmakta olan Franuz ve 
İngıliz deniz kuvvetlerinin 
her hangı bir şt>kılde tefriki 
mesaide bulunmaları ihtima· 

linin mevzuubahis edildiği 
bıldiriliyor. 

Bu vazivet Amerika mat rincl fıkrasının· değiftirt' meııi 1 mi barine tehır elmiııtir . 
ve Türkl ye Yu nanlııtan ika =-- =-----=~-=--'=---===-- - -----"-'-----

buatını da meıaıul etmek. 
tedir Gazeteler bat 
makalelerinde halya ile Al 
manyayı bu itte mesut tut· 
maktadırlar. 

Diğer taraftan Alman aja· 
nsı ne Fasta, ne de lıanya
da Alman askeri bulunma 

dığını bıldirmektedlr 

Canblanca 11 (A A.) -

Bu son on gün zarhn~a 
mensup üniformalı Alınan 

kıtalarmın Melillada karaya 

çıkarak yerleıtıkleri bildiri\ 

mektedir 

Üç Alman torpito muh 
ribi:e birkaç denizaltı gemisi 
Melilla limanında demir 
almııtır. 

Birçok Alman mühendis 
leri ve teknikçilerl Melillanın 

HınterJancfdaki demir made 
nlerine gelmiılerdir 

Rabat, 11 (A.A.) Son 
günler tarafında 200.3( 00 
Alman askerinin İ•panyol 

Fasının muhtelıf limanların· 

da karaya çıkarıldıAı emin 
bir menbadan öğrenilmek

tedir . 
Dığer cihetten Melilla ci· 

varındaki Zeıhanıhan de 
mir madeninin A imanlar 
tarafından faaliyetle iıletil· 

mekte olduğu hakkındaki 

:e~a ~~~te's~~c ~~,ğ;ıe~iıı7L~:." Japonya da ı·spanyol Ası· -
sindt:'lil yapılacak tashıhe 

ait kanunl.uın birinci müza 

k;;;:·;;~ lerine . Yardım Ediyor .. 
Mı!i ?.sebatımız Son Olarak Gönderite;Jooo Japon Askeri de 

Ankara, lÜ (A A ) " ,. 
Ald ğınuz malüma"ta göre Sivil ed Asilerle Beraber Bulunan 10,000 /ta-
mevcut tıcaret rnuzakerele ı 

ri berveçhi atıd~dır: . Lyan Askerine iltihak Edeceklerdir. lngiltere 
Sovyet Rusya Cumhurı 

yelleri itııhadı ile müddttı Hükumeti General Frankoyu Protesto Etti •. 
bır 2 kanun 9J7 de biten mu· p . (A A ) Ha 

d d 
. . arıs, 1 1 . 

aheJı.,nin tec i ve revızıyo 
nu için müzakereler Anka . vas ajansı yedi gündenberi 
radd betle mı§lır. devam eden şiddet it mu ha · 

Japonya ile baılamııı olan rebelerin Madı id müdafaa-
müza l<ere' er tevekkuf halin smı sanmadığını bildirmek · 

dedir Bu memleketlerle tica tedir . 
rt•timız ıtmdilık bu günkü Asi ta yareler dün hü~ ü 
umumi nıevzuatımıza tııbidtr met elinde bulunan iki ka 

Hollanda ile müzakerat 
baılamalc üzeredir 

Hollanda hevetinin yarın 
(bugün) Ankar.,da buluna · 
ca~ı anlaşılmaktadır 

Avusturva hükümetinin 
mevcut anlaşmada luırıılıklı 
bazı nıunzam kolllylıklar ta· 
lehi roüzıt.kere edılmekledir 

uhayı bombardıman etmiı 

lerdir 
Madritteki bitaraf bölge 

nin ve buradaki İngiliz sefa. 

retinin ası kuvvetler tara 
fından bombardıman edil
mesinden dolayı lifailtere 
Gtneral Frllnkoyu ı1>roleıto 

etmiştir. 

Cebettaruk, 11 , Radyo ) 
İspanyol iııilerine yar· 

dım devam etmektedir, Son 
defa olarakta 3000 Japon 
askerinin Kadikııa gelmesi 

beklenmektedir Sevili ede 
bulunan ! 0000 ltalyan atı· 
kerine bu 3000 Japonda il · 
tihak edecektir. 

Salamanka, 11 ( A.A.) 
Madritin komünist radyo 
iııtaayonu Madrld valisinin 
hükfımet merkezinin tah i 
yesi hakkında alınacak ted 
birleri karnrl:.ıtırmllk iizere 

bütün siyaai teıekküllerin 

murahhaslarını davet etmiı 

olduğunu bildirmiştir. 

(Bu telgraf asilerin elinde 

bulunan bir ıehirden geldi 
ğine göre kaydı ihtiyatla te 
lakki edilme' idır . 

Madrid, 11 (AA.) Aıi 

tayarelf'ri dün akşam saat 

21 de Madrıdi ve bilhaua 
"iltica mıntakasını" şiddetle 
bombardıman etmiılerdlr. 
Birçok ölü ve yaralı vardır . 

Birkaç yanıın çıkaran bo· 
mba İngiliz sefaret ve kon 

\ Sonu 4 üncü sayf ftdn ) 

haber de teeyyüt etmekte
dir. 

Cebelüttarık, 11 (A.A.) -
Kadlksten Cebelüttarıka ye · 

nl gelen bazı kimselerin sö 
ylediğine göre, 111mıiz ve 

bayrakııız remiler hemen he 
reün Cadıkııe ünıformah Al
man ve İtalyan kıtaları na 
kletmektedir 

Yanan Kralı 

ilk~ahaı dı ln~ırıyı ıe
lıcat. 

İstanbul, 11 (Huıusi) 
Yunan kralı Sa Majesta 
Yorgınin Biiyük Şefimiz Ata· 
türkle tanıımak ve ıörüı · 
mek üzere ilkbahara dofru 
Ankarayı zıyaret edecekleri 
anlaıılmıtlır . Ziyarettn kati 
tarihi henüz taayyOn etme. 
mittir 

Amale ocaklın ıçlldı 
AUna, 11 ( Radyo ) 

Amele ocaaı resmen aç11. 
mıttır. Hu münasebetle am 
ele ve hükumet aruında 
sözler söylenmııtir. Amele · 
ler hükümete minnettarhk
larını bildirmitlerd:r. 

P.ire, Selinik ve Kavala. 
da da bu ocaklardan açıla . 
cağı bildirllmiıtir 

Fıkra: 

Atatürk ve bir 
nöbetçi 

Alallirk son yıi11lerdeki 
lıiidl:leler 11zerine, Konya l}t 

ilusine doğru styabat ed~r
kl'lı, karii yollarda bir Tur/\ 
nöbtlçlsiue raslgtldi: arslatı 
gibi bir asker.' Ycwuıda or 
~u kom1ılc111L ııol>l'içiyl ça 
yzrd1. 

Çoc:ug·ıım, ı•e -• .. aman. 
darıbtrl asker&in? 

- Y aydanbul! 
O lıuJd,! askerliğini nt. 

: aman bltireceksf n'I 

Hesap el neksi:f 11 cevap 
uerdi: 

- Ben ölutıceyt kadar 
Alalıirkü11 asktrf§lm! ... 

Bu fıkrayı, ıı:un bir yazı 
ya:mak hevesi ile not d . 
mlşllm. Edebiyatçılara so. 
ruyorum: Hangluiz, bu dürt 
cumlelik komıınwya bir ltk 
kdlme ildve dme{je kll/<ır -
sı m:Y. FA TA}' ' 



SAYFA: 2 

i k 1 a 1 Marşı Şairi , 
eh met Akif .. 

- V/11 
Al<ifin çatmaları müdafaa 

va7.ıyetande idi Yolısa o, 
kendtlığindPn kimse} e çat 

H. Basri Çantay 
1 

Allah aıkına, Allah 1 
aşkına söyleyiniz dedi. 
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Valimiz Bir Baca K i t a p 1 ara Dergilere 
Pazar günü teftişlerde bulu Ateş aldı ve söndürül~ü Nasıl Vardım Edilecek 

madı Kanaatlere hürmet 
ederdı Kendi kanaatınde 1 nmak üzer Edremide gitti. 

O, bu kahkahanın kendi 
ne matuf olduğunu anlam 

ışh. Ahmet llulusi darılma 
zsanız söyliyeceğim dedikten, 

Üstaddan "Bilakis memnun 1 

olurıım,. cevabını aldıktan 

Ooğumevfnin baca11 pazar 
günü Hat iki sıralarında ku · 
rumları tutuımuıtur. Derhal 
itfaiye yeliımittir Yangının 

hiç bir tarafa ıirayetine 
meydan verilmlyerek ıön 
dürülmüıtür . 

---------------------
Kültür Bakanlığı eserlere ne şekilde yardım edebile

ceğine dair bau kararlar verdi. 
bulunmıyan birçok dostlarile 
ölünceye kadar dostane ya 
şadığıoa herkes şahiddir 

Çünkü: Üstad bir ilm ada· 
mı idi. f ıkr adamı idi. 

Şahslar aleyhinde konuş
maz, gizli emeller, ihtıras 

lar takip etmezdi 
O. bir teşkilat adamı de

ğıldı. Onun içindir ki Akif 
Hçbir zaman feafıl bir idare 
ve belltbaılı vazife baıında 
bulunamadı. 

Darülfünun müderrisliğin 
den, dl\ha evvel fstanbul ti
caret ve z ,ra"t nezaretin. 
deki memuriyetu.den iıtıfa11 
baıkalara için ehemmiyetsiz, 
fokat kendisi için çok ehe· 
mmiyetll sebeplere müate 
nltli; arkadaılarına haksız

lık yapılmıştı! Buna taham 
mül edebilirmlydı? 

Üstad gariptir ki sü 
rekli münakaşalara girmek 
ten de çekinirdi. Pek sıkış 
tmlmadıkça ilmi cephelere 
girmek i temezdi. 

Çünkü: o, kendı kanaa 
lince, alim değildi; "kaba 
tasiak bir ıair., dı! Birazda 
lisancı idi! .\ktf bu l.anaa 
tinde tamamen samimi idi. 
O, teıcia hatta şe' &. uidare 
ye muhtaçtı. 

Birinci Büyük Millet Me· 
c1isinde (Burdur) mebusu 
olan Üstad zaman zaman 
df\irei lntıhabıyesı halkının 

müraclıot'a rı lıat§ ıııında ka 
lır , b1,rılı:ırdnn sıkılırdı. Çü· 
nkü: lrı'r.ıf !a rını rica etmek 
için vekalet ler nezdinae le 
şebbüsatta Lulunmak lazım 
dı! O, ker.dmı dnire müdür 
!erine nedt)e prazante ede 
cektil Ayıp d~ğılmiydi? Bu, 
kendi kendine "Zatüzaman 
vermek,, değilmiydı?! 

Onu sevenler yapacağı 

ıolerı yapıverirlerdi Bırgün 

(Burdur} un \caza olması ha 
l<kındaki ezkaza kuvvetli 
bir teklif gelüp çattı Akifi 
görmelıydiiıiz! O, daire! in· 
tlhabıyeslni henüz tanıma -
mıştı bile. Ne diyt:cektı? 

Kendisini gıya bındn seçenle 
rin hukukunu nasıl müda 
faa edecektı? l3u vaziyet 
karıısında seyirci kala bilir 
miydı? Üstad istif aye kıyam 
ettı; güç bela ben vaz geç 
ırdim. Bereket versin ki ke 
ndıslni seven bütün arka

daıları o hadisede adeta bi 
rer {Burdur mebuısu) kesil 
diler , kazadan da kurtul
duk' 

(Akif in i 1 rnı ve lısani cep· 
hesfnı ilerde yazmağa çalı· 

şacağım 

Üstad.n kıyafeti nasıldı7 
Bunu nnlamak için şu kü 
çük fıkrayi arzedeyim: 

Blrgün onurila birlıkte 

koyun paLarına doğru gidi 
yorduk. Arkamızdan da Me 
clis kavanlnmüdürü{2]Ni) &zi 
ale Dursunbeyli Hoca oğlu Ah 
met liulüsi geliyorlardı, Ar· 
al. rında kopan bir knhka 

ha ile bao1mızı çevirdık 

Akif bundan birfey sezmiş
ti. Sebebini sordu; gülmeyi 
arttırdılar. Üstad: 

sonra şöyle dedi: 
1 

Niyaziye dedim ki bu 
ada"! bizim taraflara gelse 

ı eçt celebi (tücca11) diye 
yüzüne bakan olmaz! 

Bu söz Akifin o kadar 
hoşuna gittı ki Ahmet Hu
lusiye birkaç defa tekrar· 

!attı 

Ftlhakıka, Akif S1rtında 
yazlık bir ceket. ayağında 

ütü görmemlt bir pantalon, 
onun üstünde yemenici iti• 

topukları be) az bir çamur. 
luk, kırarmış lastik bir ay 

akkabı, kalıpıız bir kül6h 

He geyinmif, kalender kıya· 
fetinde bir adamdı 

O, fesci dükkanının ön 
ünden geçmezdi, çünkü o· 
nun bir defa fesi nasılsa ba 
omdan çalınmıı, kalıplattı
rılmııtı! Bununla beraber, ı 

elbisesi, üstü be§ı yağh, kirli 
değildi, tertemizdi 

Huftamn akisleri: 

Hatay 
işinde 
Çıkar Yol .. 
(Baştarafı 1 inci Sayfada) 

bir &ahaya ayak basmıı bu· 

lunu) or. 
Almanyanın oimdi)'e ka 

dar İspanyol hadiselerine 
niçin karıştığı ve bundan ne 
11ibi menfaatler bekledıği de 

açıkca anlaıılmııtır. 
Fransa; müıkül vaziyetle· 

dir. Haklı olarak teliıı için 

de bulunuyor. 
Çünkü; Almanya bu tak 

dirde Cezafr ile Fransız Fa 
sana hem hudut olacağı gi

bi, bir Akdeniz devleti va 
ziyetine de geçecektir 

Fakat Fransa ve diğer 
alakadar devletler Alman· 
yanın bu emirvaklslnl nasıl 
karşılıyacakJar? . 

Bu gon Vl\Ziyetln Garbi 
Avrupanın gerginliğini artt
ıracağına hiç şüphe yoktur. 

ispanya hadiseleri, Fasın 
iogali ile Avrupa sulhunu 
bir çıkmaza götüreceğe ben 

ziyor. 

Tür~ · İtalyan anlaşmas1.. 
ingiltere ile İtalya araıım

da bir anlaıma yapıldı. Bu 
anlaşmada her ıki devletin 
Akdenlzdcki karıılıklı men 
faatla dnln temini He bıriik 

te İtalyanın Montröde im· 
zalanan boğazlar mukave 
lenamesine iltıhakı da bu· 
lunuyordu. Böylece Türkiye 
ltdlyan münasebatı da yeni 
bir devreye gırmektedir. 

Türkiyenln açık ve dürüst 
bir siyasetle takip ettiği yol 
bütün komşulurtle iyi geçin 

mektlr 
Bu itibarla İtalyanın göı 

terdıği yakınlığı memnuni 
yetle karşıları7 

TÜRDİLİ 

V alı ve C. H Partisi bat· 
kana Ethem Aykut pazar 
günü teftişlerde bulunmak 
üzere Edremide gitmlıler· 

dir. 
Kendilerinin Edremitten 

Bürhantyeye ve Ayvahğa 
geçmeleri muhtemeldir 

Edremit, 1 O (Seyyar mu 
ha birimizden) - Vali ve 
C. H. Partisi baıkana Ethem 
Aykut bugün buraya geldi 
Parti binasına uğrayarak Pa· 
rtılılerle Edremldtn iktisadi 
ve Parti itleri üzerinde &a· 
mimi konuımalarda bulun· 
du. Oaha ıonra Halkevinln 
ıubelerini dolaıtılar, Halk · 
evi faaliyeti ile yakından 

alakadar oldular, belediye 

de Edremidin plAnı ve 
diğer ihtiyaçları üzerinde ilg
ilendiler. 

Gece de ıehir kulübünde 
kulüplülerle faydalı konut · 
malarına devam ettiler. 

Daimi encümEn topland1. 
Vılayet daimi encümeni 

dün vali muavini Ekrem 
Yalçınkayanın baokan1 ığında 

belit toplantısını yapmııtır. 
Bu toplantıda vilayete alt 

tıler görüıülmüıtür. Bu ara· 
da, muhaıebel hususiyeye 

ait olan sekiz mağazanın tam• 
irine karar verilmiş ve bu 
nun tamiratı olan 3500 lira 
tahsisat ayrılmııtır. Bu tıl 

marangoz Ahmet üzerine 
almıştır. 

Bir tayin 
Gençlerlmlzden 

asliye ceza hakimi 
mirlioğlu lstanbul 

tayin edilmiıtir. 

Kayıerl 

Nefi De 
azahğaoa 

Cum~uriyet merkez ~anka· 
sma gLçen hesaplar. 

Memleketimizdeki ban-
kalar on ıene ve daha zly· 
ade müddet sahipleri tara
fından aranılmadığından do
layı el !erinde bulunan bu 
kabil mevduatı Cumhurt 
yet Merkez Bankasına tevdi 
etmıılerdır lki seneden· 
beri baolayan bu tevdiat her 
on seneyi dolduran paranın 
teslimi icap ettiğınden de 
vam etmektedir, 

2999 numarala kanun mu 
cibince merkez bankasında 
da ıkl sene ııahıpleri veya 
varisleri tarafından aranal 
madıAı ve evrakı müsbite 
He tsbat edilerek alınmadığı 
taktirde devletin teıkil ettı 
ği amortısmnn sandığına in· 
tikali lazırngelmcktedir lıte 
bu dövizlerden ılk olarak 
teslim edilmiş ve şimdiye 
kadar maliye vekaleti he 
sabına merl<ez banka ında 
muhafaza edalmiş olanların 
iki ı; "nelik müddeti dolmuş· 
tur llunun lçtn merkez ba 
nkası vadesi dolan dövizleri 
amorlisman s • ndığına devre 
başlamıştır Bu döv izlerin 

sahiplerinin veya varisleri 
nin lizerlerindeki her türli.i 
hak ıddia ı lrnnuncn kalk 
ınııktadır. 

Bu yangın baılangıcına 
ıebep kurumların bacada 
blrlkmft olmasından ileri ge· 
diğl anlaıılmaktadır. 

Güc - Yurt , 
Macı .. , 

Pazar günü havanın so· 
ğuk olmasına rağmen, geri 

kalan ldmanyurdu ldmanıü· 
cü maçı yapıldı. Sahada ha 

vanan müıaadest niıbetlnde 

ıeyirc:f toplanmıştı. Birlikten 

Alinin idaresinde baıhyan 

oyun bir müddet karıılıkh 

akmlula devam elti. Fakat 
sonra vaziyet deii§ti . 

Güçlülerin akınları arasın· 
da Ahmed in ilk 

golü atması Yurtlµların ku 
vveima~eviyeslnl kırmıı ola

cak ki hakimiyetin Güce 
geçtiğini gördük . 

> 
Yurtluların mütemadi uğ 

raıması Güç hakimlyetJn' de 

ğiıttremedi Ahmet, Hü11eyin 1 

Hilmi tarafında atılan gel -

!erde Güç sayısını O • 4 çı 

kardı Yurtlular buna mu· 
kabil bir sayı bile yapamadan 
oyunu bitirdıler. 

Havranda dave güreşi 
Havran, 10 (Seyyar mu 

habirimizden) ldmanyur

du menfaatine tertip e'dllen 
deve güreıl bugün Emin 

oğullara fabrıkası yanındaki 

büyük meydanda yapılmıı 

tır. Daha sabahtan, Edre 

mit, Bürhanlye ve Havran 

köylerinden güreşi seyret· 
mek üzere_hnlk akın etme 

ğe baılamııtı. Güreıte üç 
binden fazla halk bulunu· 

yordu. 

Saat 11 de baılanan 

reılere 22 deve iıttrak 

ve çok heyecanlı oldu 

gü

ettl 

Güreı esnasında Vali ve 
ve Parti başkanı Ethem Ay· 

lrntta seyredenler· arasında 

bulunuyordu. 

İdmanynrdu güreıten ol 
dukça iyi vardat temin et
miştir. 

Pamu~ ve sahan çalmış 
Ergama köyünden Abdul

lah oğlu Hüseyin, Eskiku 

yun.cular mahallesinden Ab
dullah oğ 1 u Mehmet pa· 

muk fabrikasında amele ol 
arak çalıımaktadır. Hüseyin 

bir çuval pilmuğu emniyeli 
bozarak başkasına satmıştıt 

Hüseyin bununla kalmıy 
arak fabrikada ustn bavısı 

Abdullahın Kasaplar maha 

llesindeki evine giderek Ab· 
dullahın ai lesi Emlneden bir 

sahanla bir yorgan dolandır· 
mıştıf. Suçlu yakalanarak 
tahl<tkata batlanmı~tır. 

Bazı müellif, tabi veya 
naşirler telif veya tercüme 
edilerek neıroluoan eserler 
le çıkardıkları dergiler için 
bakanlığa müracaat ede
rek bir kısmının satın alın-

maaı suretiyle kendilerıne 
yardımda bulunulmasını iı 
temektedirler. 

Kültür bakanlığı bütçesin 
de "Özel yaymalara yardım 
için ayrılabilmtı tahsısat her 
kitap ve dergiye yardıma 
yetecek kadar geoit olma· 
dığından bakanlık bun· 
dan sonra yardam itlerini 
şu yolda tanzim etmeyi da· 
ha faydalı görmüştür: 

a Yardım lıtenen eae 
rlerin basıldıktan sonra üz 
zerlerine beıer kuruıluk da 
mga pulu yapı§tırılmıt lktıer 
sayısının, e~er eser tercüme 
ise kitabın aslı da beraber 
olmak üzere kültür bakan 
hAına bir dılekçe ile 11önde 
rılmesi lazımdır. 

b Bakanlık bu suretle 
kendisine verilen eserleri te 
tkik ettirerek uygun gördü 
kleriae yapacağı yardım ıe· 
ktl ve mikderını eldeki ta 
haisata göre her yıl temmuz 
ayı baıında teıbit edecek ve 
alakalılara bildirecektir 

c - Kültür bakımlığınpan 
yardım aatiyen eserlerin ki 
tap1 arının bakanlıkça satın 

ahnma, fiatinin teıbıtl hak 
kını kültür bakanlığına bı 
rakmayı kabul ve bunu di 
lekçelerınde zıkredtceklerdir 
Arzu edenler dilekçelerıne 

bir malolma hesabı da ekle 
yebilirler. 

d - Kültür bakanlığınca 
bir dergiye yardım yapıla· 

bılmeıi için derginin genel 
ve ulusal kültüre hizmet 
ettiginln Kültür bakanlığın
ca kabul edilmesi ve en BZ 

on sayısının muntazam ola· 
rak oeıredtlmiı bulunması 
lazımdır. 

Yardım heı nüsha çıktık· 
ça o ıayıyı • ayrı l an 

para verilmek suretiyle ya 
pılır. Yardım gören bir der· 
gi bakanlıkça uygun görül· 
miyec~k ıektlde neırıyatta 

bulunduğu taktirde bu yar 
dım derhal kesileceği gıbi 
çıkışı intizamı kaybeden de. 
rgileran de yardımı l<esilir. 

2 Neşriyata yardım 

için Kültür bakanlığına ya· 
pılacak müracaatların bun 
dan böyle tarif edilen şekil· 
de yapılmaaı ala"adarlar dan 
rica o1unur. 

---~r:ıl!r-c .... 

Neşrivat: 

Kaynak 
Halkevimiz tarafından 

çıkaralmata olan Kaynağın 
47 inci sayısı çıkmıştır içi 
nde bir çok şiirlerden başka 
mdhalli tarih ve y1thrlarma 

alt mühim vesikalar vardır. 
Memleketımlzin bu değerli 

meoınuasında her 7.aman 
bu mahalli tetkik yazılarını 
zı okuyncağamızı ümit edi

yoruz 
Fıatı ( 15 } kuruş olan 

mecmuayı okuyuculnrımıza 

ta vıiye ederiz. 

SındırgıBiğ~dıÇ 

Yolu üzerinde taşan bir çay 
Ôteygün ÜzGmcü çayı ) a· 

ğan tiddetli yaAmurlardan 
taımııtar. Bu yüzden Sındır
gı· Biğadıç ıle ıehrlmiz ar· 
asında iollyen bazı otomobil· 
inde müıkülata uğramıtlar
dır. 

O gün Tepecikten telefon· 
la bu çayın taıtığı ve oto· 
mobillerin de zor uk çektık • 
lerl haber verilmeıi üzerine 
alakadarlar derhal ıehri· 
mizden ıoför Hamit 
oğlu Mlnirln otomolılll ile 
Eğe otobüsünü· Üzüm~ü ça
yına gitmek 'üzere yola ç1· 
karmıılardır. 

Yol da otobüslerden biri 
bozulmuııa da diğeri Çaya 
kadar gıtmlttir. 

Burada Nafia otomobili· 
nln ıu içinde kaldıiı ıörül· 

müıtilr. 

iki ıaatllk bir çalıımadao 
sonra otomobil çıkarılmıt· 
tar. O 11ün Sındırgı ve BI· 
ğadıç tarafından gelen ot9· 
mobiller de ıuyu geçemedık· 
!erinden ıehrimi.ze ancak 
erteıi günü gelebilmfılerdlr 

-=====::;:;9 

Ol~ HABERLER * J"' fa/yarı Kara ve 
derıiz kııvve.llerl 

bütçesi arlımşilr. Uu se 
ne ltulyan bıitçesi ;!0JıY6 
milyon lf rellir. · * p urisil' matbaa 

!şefleri gre~ ya 
pmışltr. 

* 1 
roçki Meksika· 
nw 1 wnpekas 

şehrine gellrilmişilr. 

* E ski İngiliz lwn· 
sol sunun kızı 

Pekinde öldıirlilmıişlılr. 

8 irçok Varıovo 
Kıraat haneleri 

komıinlst propağandaıı 

ofwndu!Jll için kapan nu 
~ilf 
+ y ıınau kralı, Al 

altirkle ta111ş1p 

i~ HABERLER 
konuşmak ü:ere llkbalw 
r<!a .. 4nldıraya gelecekllr. * K ibril şikaycl!erl 

ılı.er ine, şirke 
iin lllikıimet /,0miseri 
Stokların lefl<ikine ba~la 
mıılu'. 

~: /. slaııbul yukse~ 
11111allim mekt,ebt 

ue Ankara Gazi Terbiye 
Enslllustinıirı teşkilatları 

ıırn genişlemesine karo' 
uerllmlşlir. 

* H aua mıidaf aast 
için bir lcumo 

nda nlı k l\urulması ot 
b11111111 /uı:u ue ufcrdt 
çnlışnwlarrn nazımı olıw 

ası karar pllma alwmıŞ
ltr. 

~: J apo11yuııın siya 
sel salıaswdotl 

çekilen 1'tirkfye Elçisi 
yerine /.,ôlı<'y elçisi tuyifl 
e(ill mlşlf r. 

J 
4 

• 
1 
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Terbiye ve Ruhiy:.•= • Yugoslav-Bulgar Dos. 
Zekaya _G~~ Se~p~~~ tluğunun Ehemmiyeti Yılbaşında ınÔthisbirgecs 
Cinsi seınpatı. Erkegın erkegı, kadının eı keuı ~egenı~ı. 29 12. 936 larobll La Re müıbet ol m• ' .hı;,,. ali de d .. ~ ·:~1:.'!.~1·:::1 ~~~~:.~.~ 

Madritte -

Ruhiyat se.mpatiyi bilmiyor. Minın ze~iyi sevmm ;~~~:u~ •• ~:~·~:~~::,,Jean ... ~:·~·akik•, Bu 'gadar .. ı.n ::0~y~~";:;.:.:"!1d~~:~~~~: 
Hoılanmak, iyi bulmak ra sempatlıt Yugoslav hükümetl Balkan Yugoılavdtr On dolwzuncu 1 Daily t.xpresa gazetesı Mad 

" - ı k l keleri 3 - Kadınların kadınla paktma dahil bulunan müt aarm sonunda vatamakta rit muhabld törle anlatıyor: guze " aayma me e Markovlç 
m1zln kökü hiç fÜphe edil - ra ıempattıt tefıklerine, yani Romanya, olan Svetoz.oar "Dün rece MadrU ahalisi 
mez ki ıtmpatidedlr. e ıem uoanistan ve ur ıyey , ., V 4 Kadınlaran erkekler• ı y T- k• e adlı bir adamın ilk deta ku- çük kafıleler halinde •o 

telkileri aempatiıi. . do"rudan doğruya ftnlaımak ortaya koyduAu prenılpler kaklara toplanmıılardır Eı-
patl ve aP.tıpatl ı·nıanlarda billuiniz ki dıtı e k d b d fi Bulg .. rları 
zeklya ait bir " onıepı on,, b ı " K i jÇl·n t~ulgarı'ıt·nla mOza ere en ııoora e e n kı bır İıpanyof adetine gö 
dır. GünQmüze kadar sem· ve erkek hücreler ul u~ur, halinde bu unduaunu bild ı r- öteki Yugoslavlarla bırlettir re yeni yal gecesi aaat on 

l'·il Bir erkekte dltl hücre er en mek olan bir fıklr cereyanı ı" kıyi vurduğu ııralarda her pati bütün bedii te K ere mittir. 
h ıh ne kadar çok bulunursa 

0 d h' d' nın inkiıafa baıladığt görül- kes her çan vuru .. ta bir u-.,. ve bu telkiferin iza ına m H• · • K .. 

•-· erkek hemcinıtne na:ı.a 8 \S8 mu im lf: dü Bu büyük fikrin baıhca u·· m vermek ıuretılc on iki ver o\muıtur. Fakat ~ımıe 
f o derece ıempatıktir Ô l M d 1 Bulgar St-bu orıjlnaliteyi izah ve tarı ran nce. Yugoa avya için mu propagan acı arı üı.üm yer. 

etmemtıtir. 

Biz zeki makanizmaaı ıle 
bu düğümü çözmeden evel 
Hmpati tiplerini görelim. 
Ancak ıunu söylemek iste 
riz ki ruhıyat sempatiyi kan 
ııcaklığa , iç sıcaklığı ıeklın · 
de tarif etmittir ki bunun 
müıbet ılme taalluk eden 

hiçbir yüzü yoktur Sempati 
ıu kmmlara aynlır: 

Ve bir kadında ne kadar himdır, çün\cü böy 1elikle, ambuliski ile Sırp Trumblç Madritin büyiik meyda· 
çok dtıi hücre varsa 

0 
ka Naib Prens Polün it ba1ın11 idıler Bunlar Sırbfarın, Hır nındaki kocaman bir ıaat 

dın erkeğe 0 
derece ıck ıeçııınden beri güddü~ü "ıul- vatluın Slovenlerin ve Bul · 1936 ıeoeıinin artık ayrıl 

ıepaldir . Fizıkde muhalif h i ~tt • rme" politıkaaını daha garların, bir federasyon ha 

l - Cinai ıempati 
2 Zeki ıempati 
3 - Aıtl ıempati 
4 - Hareki ıempali 
Bu dört türlü ıempatlde 

kutubların birbirını cezbettıği bariz bir ıek!e tıokmaktadır. llnde birleımeleri ve büyük 
gıbi.. Diier taraftan bir ka iktidar mavklıne geleliden· Yugoslav kütüğünün her da 
dmda ne kadar çok erk~k berı Prens Po memlekelinın hnın muhtariyet h"lınde 
hücre varaa o kadm diğer önce ltalya ile, sonra da 0 ma1ı fikrini terviç ediyor 
bır kadının telkbine göre Macarlatanla olan polıtik lardı. 
ıempatlklir. Bar erkekte ne müouebetlerlnı gen•ı ölçüde Hepsi bu kadar değıl. 
kadar çok dıti hücre vııua iyıleıtirmittir Şınıdi bu iki Yaptlan konutmalar hakkın 
kadına göre o adam c de- memlekete Bulgarlstam da dıt malümat veren ve yara 
rece antıpatidır. Ayni e ek- ilave edince Pr.enı Pol baı reıımi bir kaynaktan geldi 
trik kanunu gibi .. Ve bütiln laca komıulariyle ıulh yap ~ine ıüphe olmıyan telgrftf 1 

bu idraklarda zekanın rolü mıt olmc&kla övünebtlir. Hır Bulgarlstanın milli mütale 
baıtadır ve yt>gi.nedir . vat meselesini hallederek batından vaz gt>çmek ve 

Zeki ıempaU zeki insan- \ mem1eket içinde de ıulhu statükoyu tanımak niyetinde 
ların hücreler ı nde bulunan kurarsa, Prenı Pot büyük olmadı~ını tasrih etmekte ~ 
zeka ıualarından ileri gelir bir eıer vücuda ıettmif ve dır. 

maaına bir kaç Sftntye kal 
dığını gÖ!terlyordu Uğurlu 

üzüm er, hazır'anmııtı. So· 
nra tatlı bır saat çanı vurdu 
Onun arkasından da mülhit 
bir mermi düıerek infilak 
eltl. 

Üzüm yivenler, ağ zlarına 
henüz bır üzüm atmıılardı 

ki isi l:u vvetlcrinln J 935 
ıeneılnl, MadrlU bombardı 
mao etmek ıuretlle çıkarm• 
aAa kar&r verdtAlnl anladı 
lar 

etaı ve ana sempati cinai 
olandtr. Çünkü o hepsinden 
kuvvetll.iir. Zekanın bir mu. 
hakeme ve mukayese yürüt 
meılne vakit bırakhrmadan 
kend•ılnl zekaya, zel&inın 
kendıılnde bulunan cinılyet 
heyecanına kabul ettirir. 

Bu kınca zekanın zekiyi memleketini çok kuvvetlen Bu taırih keyfiyetine dik . 

ıevmeıi ıekhnde tarif edtlir. dirmit olacaktır. kat olunmalıdır taki ahali bir üzüm aAızla-
Fakat bunda tecrübe etmek Bulgar Yugoılav pakta Ba Çünkü böylelikle, Bulgar 

Saatin her vuruıunda bir 
mermi infilak ediyordu Ve 
her inf ılak a birlikte ıokak 

ve idrak etmek telcaddüm lkanlar vaz°ıyetlnde katl bır unıurların kuvvetli bu'undu 

Oığer ıempatilere idrak 
(K.onıepıion) tekaddüm 

eder. Acaba ctnıi ıempatı 
nedir?., 

eder. döntim noktaaı teılcil e.de ğu ve Sarpların birlikçi te 
Asıl ıernpatl . kahraman bilect-k mahiyetle oldu~un- mavii\leriyle çupıımakta 

lık, alıcenab'ık. vesaire at- ddn, daha umumi bir ehe· olduğu Makedonya meseleıl 
bi yükıek vasıfların h6cre miyet ikttaab etmektedir. açık kalmaktadır. Esaıen 

Malt\mdurki "anatoml.,de 
hücre erkek ve diti olmak 
6zere iki "ıuaı,. taıır. Buna 
ıöre hilcre tkt kunnıdır: 

lerdeki huıuai ıualarmdan Bilindiit üzere Halkan Stambuliskt · Trumbiç pro· 
ileri gelir. Bu da maddi va- devletleri bir federasyon jeıl, Makedonyayı büyük 

eden idraklerden ıonra mey
dana gelir. 

kaıara ve hıkiyelere istinat Yugoslav konfederasyonunun 
kurmak temayülünü ıöıter 

l - Erkek hücre {X+y) 
=X 

2 - Ditl hücre lX + y) 
= y 

Bundan ıonra cınıi ıem· 

patiyi zekanın cinsine göre 

kııım'ara ayralım: 
l _ Erkeklerin erkeklere 

ıempatlıl 

2 - Erkeklerin kadınla 

Hare~i ıempati ruhiyatın 

uzvi ıe ııpatııi değildir Höy
le bır ıeyi kabul etmeyız. 

Uzvi aeınpatıyı bir nıiıalle 
izah kabilse bir vals veya 
rumba çalarken gayrı h
Uyari göıterdığinılz hııırekl 

lıktır. 

Şükrü Galip 

Frank Düştükten Sonra 
3o ilk~inun 1936 tarıhli Fransız bankaıında . llk g~n 

M P i f n lerde azalma aliunetlerı gos ornlng oııt gazetes · ra _ l 
- ı · teren altın yenidf'n çoga ı•n kıymetten düıüru meııı 

mev:zuu etrafında yazmıı ol · mağa batlamııtır 
duAu bır baı makalede, Üç ay kadar ktaa bir 
k müddet içinde daha fazla Haca diyor ki : 

" Franıız frangt kıyme 

tlnd~n y(izde 30 dütürell, 

faydlllar beklemek fazladır. 

Hükumet, yalnız maııraf 
ları k11mak ıuretl)·'e değil, 

mııler ve Balkan antantına 

vücuda getlrmıılerdt. Bu an· 

tantta yalnız bir devlet ek
s.ık tı: 8ulgar11tıln. 

· nu yüzden Balkan nntan 
tı, ortluındakl bu bJr nevi 
"geri ık. iP, natamam bir 
tt>ıekkül olarak kahyordu 
Bulgaristan Nöyyl andlatma 
•ınm ortaya çıkardığı vazi
yet tanımak iıtem~diğı ve 
kendııınden haksız yere bir 
takım topraklar alınmasın 

dan müoteki bulunduğu tçın 
Balkan antantına girmek iı 

temfyordu Bu ıuretle Bal 
kanlarda Hu'gartatanla t~al 

kan anbnhnın vaziyeti tıp 

kı, Tuna havazsında Macar11 
tıınla küçük antantıu vazl · 
yetme benzemekte idi 

muhtar bir eyal~tı haline 
sokuyordu 

rına atıyor ve onu yutarken 

"Yatasın cumhuriyeti" diye 
haykırıyorlardı. 

Ahalinin l:>aztları kendile · 

rini korumak için yüzüko
yun yerlere yatmıılar bazı

ları kapı ağızlarına ıığınmı· 

ıtardı 

Bir mermi, bir ditçinln 
kabineıi ÖPünde patladı ve 
elektrikle tenvır edllmit ka
bıne açıla ka•dı . 

Kir adamın elbise dükkl · 
nmın mt.ıhtevı}alı o 'Ciuiu gl· 
bı sokağa döküldü. İkı kıtı 

öldü. On tkt kjıı yaralandı ,. 

801.f eUeı en Zbng.n adam 
deg 1 

Karıler kuıura bakmaıın· 
lar. 

Gene zengınlerin parası 
kalemimizi aımdıracak! 

Attzın en zengin adamı 

olarak Rokf eller ıöıtertllr. 

Hanri Fordun da en zengin 
ioaan oldugunu iddia edenler 
yok değildir 

Fakat halen en zıongin 

lnııan ne Rokfeller, ne de 
Ford değil imit! 

SAYFA: 3 
. 

lngilterenin 
Akdeniz 
Siyasası 

Frankfurter Saytung ga 
zeteslne Londradan bildirili · 
rfyor : 

"Yakın Ye orta ıark,. ce· 
miyeUnfn bir toplant111nda, 
mütekait amiral Mıborne, 
söy)edıği bir nutukta Cebe
lütlarık ile Koytanın müba· 
dele edilmesini ileri ıürmüı· 
tür. Amiral Mıborn donan· 
ma latıhbarat ıetrvlıl eıkı 

ıefıdır. Amiral bu nutkun
da Akdentzde bir harp çı

ktığı taktirde, her ne beh· 
aına oluna olıun, lngl tere 
nln Akdenız yolunu fierbest 
bulundurmak n• t>cburıy«"tln 

de olduğunu ıövlemtıtır Am· 
ıra ın kanaatınce ispanya
nın. lngt t.:-renin ha11mlar1 
tar1tfuıda buhJnbcağı bir ha· 
rbde, Ceb~lüttarıkm uz.un 
müdd~t nıüdafaaaına imkan 
kalmıyacak, hatta franaa 
ile bıle bir harbe giriıilmlt 

olsa, yine bu mevkıin mü
dafaası çok güç oıacakllr . 

... 
Hadımlık 

Kanunu 
Japonyada da mecburi 

hadımlık kanunu konmuı · 
tur. Bu kanun muciblnce 
saralı, budala, deli olanlar 
hadım edilecektir . 

Japonyada yapılan ıon 

bir nüfus araıtarmaaınd~ 

150,000 nüfuıun yetmlıte 
biri ya deli ya da ahmak-

hr. 

Gondol/ara da 
Dtrektif 

Mal6m, ltalya ve Alman· 
ya direktıfle idııre olunan 

iki faılst meınleketıdfr . fıkir 

hürrıyelf ile alakadar yer· 

lerde direktıfin matbuata 
verilen bir müdahale emri 

o'dutu kanaati vardır. Hal· 
buki, matbuat bu iki mem-

lekette hükdmetln ta kendi· 
ıldlr en 1adık memurlar ta . 

rafından idare olunur Bu 

iki mernlekette direktifler 

her, it herıey için verilme· 
kte, bu iki memlekette ha

ta huııuıi bayat bile emre 
tlbldir Son mGdahale "Ad. 
riyatlkin inclıl" "Eıkı Düçe· 
lerin memleketi., Venedilr 

· gondollarına yapılmııtır. 

üç ay o'du. İngıliz lirası ise 
1931 )'ılı ey ulünde kıymet 

ten düıürülnıÜ§tÜ. O zama 
ndan be·i, bıriblrl ardmca 

iktidar mevkiine gelen fran · 
ıız hükumetleri , paraltırını 

düıürmemek ve altın t ııasını 
korumak huııuıunda boıuna 
bir gayret göstererek Fran11z 

aynı zamanda geUrı de art 
tırmak çareleri ıuaybk ça· 

hımaktadır. 

Yalnız ortadd lttmaduzlık 
göze çarpmaktadır. Son altı 

ay içinde Fransada hayat 
pahalı'ığı, Büyük Brltanya · 

Nihayet, Bulıarlıtana Eie 
denizinde verilecek mahreç 
mueleıinln tekrar f11 lc11 t ye 
ni bir tarzda orta ya çıktılı · 

m da göreceğız Nöyyi and 
latmasıyle Yunanistan bütün 
Şarki J rakyayı aldıit za· 
mao Hu gariıtana "Eğe 
denizinde mahreç" verilme 
ıi de kararlaımııtı. .. Mah· 

reç,. kelimeıa hakkında faz 
la taarıhler yapılmadt İki 
taraf bu kelimenin Dedea· 
ğaç tabii limanını ka1dettiği 

ni kabul huıuıunda uyut 
tular, fakat bur~11nın Bul· 
garlıtana ne gibi ıartlar al· 
tanda verılecettt nokta1ınrla 

anlatmadılar . Bulgarlar bu 
rasıoın, ortasından bir tren 
hattı geçen muhtar bir top 
rak olacağını ııöylüyorlar, 

Yunanlılar ıae sadece bir 
ıerbest liman olacağı ceva 
bıoı veriyorlardı lkı devlet 
de görüılerinde iarar etliler 
ve it öylece kaldt. 

Air Amerika gazetesi, el 

h anın en zengin adamının 

ne Amerika ne de Avrupa 
da olmadığını fakat Japon 
yada Baron Miçyo 16mfnde 
bir fabrikatör olduğunu iddia 

etmektedir 

Gondol meraklı ıeyleridir 
Venedıkfn kanallarının asır· 
larca ıüren aık tarihinin ca · 
nh ve hata faal mevzuları· 
dır Düçe cenapları bunlara 
timdi motör takılmasını em 
retmtıtir. Yarın Dantenin 
eserle rinde f aoiz.m akideleri 

ni belirtmek için bir dlrek
tlf verilmiyeceğl ne belli. 

Ala .. Ya en fakir adam 
kimdir? Bunu dOıünen yok! 

ekonomiılne zarar veıdıler. 
Böylece bir takıın meınle 
keter, 193! ·33 luhranıo 

da l 931 ııenesındenb~rl gö· 

rülen artıştan dıı ha fazla 

S manlarda artınııhr. on za 
yapılan grevler , pahalı ' aıan 

Bulgarislanm iıtedikleri, 

baı'ıca üç nokta üzerinde 
toplanmakta idi. Makedon 
yada bırçok Hulgarlar 'ı u
goıla vyaya ilhak edtlnıııtir 

Siliıtre. Bulgar topra~ı ol 
masana rağmen Romanyaya 
verilmiıtir; nıhayet, Nöyyl 

andlatmBliyle vado'unan 
Eğe den zi Qzerlndeki liman 

hl\kkındct. Yunan ıtan tara 
fmdao keodıııtne memnuni 
yet verici bir teklif yapıl 

mamııtır. 

Bugün, ortRda y :nı bir 
vakıa var: tfulg11riatanla Yu· 

goıılavyn araııında bir anlaş 
manın imza 'anma&ı, bu iki 
uvuıamıyan laraf ın vazlye 
tini, üçüncü bir dostun mü 
dahalesiyle, tadil edebilecek 

mahiyettedir. filhaktka, Yu 
goslavya Balkan antantında 
Yunaniııtanın müttefikidir; 
Bulgaıistanla da doıt olun 

c" Sof ya "e Ati na hükum 
etleri araunda dost bir mu · 
tavassıt rolü oynıyabllir . 
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BONO - E -
dan yakalarını kurtarmağ<l 
baıladıkları halde, ı 936 ya 

unda hala, Fransa buhranın 
derinlikleri içınde bu'unuyor 

du. Nıhayet 1936 e ) lulüı de 
Blum bu iti yapmağa karar 

verdi ve dtııudan bakan 
görmenler, bu suretle Fran 

ıanın refaha kavuşacağı 

ümüdinl gösterdıler . 

Bugün, bu ümidler tama

miylc bo~a çıkmıı değildir . 
flran•ız iııtlhsali artmıştır; 

hayata kartı ücretlerin art· 

tırılmaıını iıtemektedir. 

Bir taraftan hayatın pa 
ha ' ılaıması, öte taraftan üc · 

retlerin arttırılması fuid 
daireıi, sonunda neye vara 

cak? Bunu göreceğiz fal<a~ 
Fransanın iyi iğını isleyen 
bütün iyi dilek li yabancılar 

Avrııpanın bugünkü karııık 
va1.iycti içiııde Fransız ~ko · 

nomlıinin bir an evve1, kuv · 
vet ve sıhhatınl elde etme 
sini dılemektedırler. 

Uzun müddd Makedonya 

meııeleıi en vahim meıu:le 

o'ara k kalmış \'e orada se 

oelerce harp eksik olmamıı 
tır: Temenni edelım kı ha 

zırlanan anlaıma bu hale 
nihayet versin ve Avrupanın 

en kanıık bölgelerinden bi 

rinin sulha kavutmnı iıint 

tamamla ln: 
Bu hadue yalnız menfi 

bir netice vermekle kalmı · 
yacsktır . Onnn şimulünün 

Bu şartlar içinde, dünya 
yi zehirliyen bir meıele dos 
tlukla hallohınabilecek ve 

Avrupanın sulha 
yolunda yeni bir 
mıt ohıcaktır. 

kaVU.§ması 

adım atıl 

------ ----Mübadil ve gayri mübadil bonolann --- --: Bilumum banka ve şirket hisse se-- -: netleri yüzde 5 ve iki faizli hazine - -= tahvilatı ahnır ve satıhr. 
---------

I~ 

------. -lzP irde Kemer Alt ında Hacı : 

fldres: 

Hasan Otelinde 6 1 Numarada: -Cavit: Telefon 3903 : 
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Japonya da 
/spanyol 
Asilerine 
Yardım 
Ediyor. 
{Baıtarafı l inci ıafada) 

ıoloıhanealne iıllbet etmiı, 

İnailiz tebaasından bırkaç 
kiti yaralanmııtır. Çıkan ya· 
naın süratle ıöndılrülmüflÜr. 

Fakat Madritin diğer no· 
ktalarında çıkan yangın arı 

çabuk söndürmek kabil ola 
mamııtır Bu ıabah ıafak 
sökerken itfaiye efradı he· 

nüz muhtelif yanııın yuva· 
larmı söndü~mekle metgul 
dü. 

Dün saat 16 da kesilen 
top9u atttıi saat 23 te bütün 
tiddetle tekrar ba9lamııtır. 
Havan top1a.rile mitralyözle· 
rin ıeıi Madrlt civarında 

duyulmaktadır. 

Madritin earbında ve ıi 
mali garbisinde tlddetle de 
vam eden muharebelere 
tayareler de ittirak etmekte 
dir Aıiler tarafından yapı· 

lan taarruzlaran p(bkürtül

düjü söylenmekte ve cep -
henin muhtelıf nokt-aların· 

dan miliılerin muvaffakiye
tli mukabil taarruzlar yap· 
hiı icUlta edilmektedir. 

Londra, 11 (AA.) De 
yli 11'elırafan diplomatik mu 
habirine göre müdahalenin 
btljümeslne mani olacak 
tetbrrlertn biran evvel alın
maıı için M. Eden. bu itle 
dojrudan doğruya alakadar 
altı devletin konferanı ak 

tederek ademi müdahale 
komitesine bilatereddüt ka
bul edilebilecek bir proje 
hazırlamalısrını teklif ede
c~ktir. 

Moıkova. 1 l (A.A) 
Tas ajansı bildiriyor: lapan 
yol çocuklarının Sovyet ço 
cuklarana hediyesi olan 160 
sandık portakal ve mandali· 
nayı yüklü olan İspanyol ııe 
miıi Odeaa lımanına arelmit· 
hr. 

......................... 
• • • • • • • • 
" 

DOKTOR 
·:~KREM • • 

~ NA fi l BAYSAN ! 
• • : Bilumum deri. saç, : 
: J1rnak lwslallklarllt : 
: /ıcr şekil /irengl. belso- : • • : 11klurj11 uc yumuşak : 
i kur/ırı Jıasl11lıklcırım id İ 
: rar !JO!u tlarltklartm, : 
: mltmi ik11darr en S(Jn : 

: mwllulr lt.daui tder. : 
• • 
: Hastalarını hükumet : 
: caddealnde numara 56 : • • : dd herınn ıaat on beı· : 
: ten ıonra kabuleder . : '-····g ···············' 
f şbif ir ~ir tarıon aramyor 

25 lira ücretle tıten anla 
yan vaktile lokantalarda aa· 
raonluk etmiı bır ıanooa 
ıhtiyaç vardır . .Sabri tokan. 
tasına müracaatları ilin olu· 
nur . 

Dikensiz gül 
Şark ıalr1erlnl bülbtıl al 

zandan a11rlarca tikiyd et
tiren ,aülün dikeni arltk ıal· 

taoatını kaybediyor! 
Amerikada bir nebatat 

müteha11111 kara aül elde 
ettijt penbeıinin, kızılının 1 
sarısının ve dah• sair birçok 
rengin ve 1ekillertnin aüzel· 
ltğı ıneıhur olan ıülün ıiya 
hında biz bir zevk , bulanıı· 
yoruz. Mııtemzcdel~re ıelın· 
ce: Matem çeken gül takın· 
az. Çelenklerde gül bulun· 
mazsa ıanki kıyamet mi 
kopar. 

Hizce '"dikensiz gül yetiı· 
tiren nebatlar mütehauıaı 

takdıre liyiktir. En iÜZel 
bir çiçek, güıel ve vefasız 
bir kadın aıibi olmaktan ku· 

rtulmuıtur. Ne büyük maı. 
hariyet! 

Madrit 11 (AA.) - Asi Ko~h 1 il k r 
2talydare1Meridd~ni akıabmlhsaat 1 Sov~~ı~!!"bi~~iind~k~V~ö~ 1 

e a rıt ve i asıa 
"l-1 k ı lkhozların yüzde 80 nin zi ti~ıt. mınta asını,, ıiddet 
le bo nbarduman etmiılerdir. raat bankasında cari hesap· 
Hirçok ölü ve yaralı ~ardır. ları yardır ve kolkhozlar bu 

Birkftç yanııın çıkaran heıaba müıterek paralarmı 
bkmba İng:liz sefaret ve yatırmaktadırlar Kolkhozla· 

konıoloshaneıme İtil etmif rın kazançlarını lc~kıl eden 

ln~iliz taaaıındıt birkaç kiti ve kolkhozlar tarafandan 

yrlanmııtır. Çıkın yangın 

ıüratle ıöndürülmüıtür. 

Fakat Mııdritin diğer no · 
ktalarmda çıkan yangmları 

çabuk söndürmek kabil ol
mamııtar. Bu aabah ıafak 

sökerken itfaiye efradı he 
nüz wuhtelif yangın yuvala

rını söndürmek meıauldü 

Dün saat 16 da kesilen 

topçu ateıi ıaat 23 de bü · 

tün ıiddetile tekrar baıla· 

mııtır . Havan toplarile mit· 

ralyözlerin ıesi Madrtd ci · 
varında duyulmaktadır 

umumi ıhtiyaçlara ~ıaılı in · 
ıaata, makine satan alınma 

sına ve ı•ireye sarfolunan 
bu paralar, kolkhozların ma· 

li kuvvetini göstermektedir. 

Bu yılın ilk on ayı zarf 
' mda kolkhozların bu cari 
hesaplarına yahrılan paralar 
93 .. milyon 80U bin rubleyi 

11eçmi9Ur. Bu miktar, geçen 
yıl yatırılanın iki buçuk mi· 

slt ve 1933 teki tevdiahn 
ise hemen hemen 1 O mıali· 
dtr. 

fÜRKDlLI 
•..,.• ... 

Hususi M hasebe 
MüdUrlüğünden: 

14 Lira maaılı Mf\f!Yaş kazası ldarei Husuaiye Yaridet 
Katiplıli münhaldir. Talip olanların evrakı müıbitlerile 

btrlıktf Muha1ebei huıuıiye MüdQriyetınc Jnürac;•atl•rı 

ilA.n olunur. 

Ba.ıksir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Mahalleıf 

Vkd~nlye 

Cinai 
Ev 

Hududu 
Sağı topal Recep ıolu ara · 
bacı Eıat Hasan arkası 

Koca Mustafa oğlu Muhar· 
rem cepheıl yol. 

Hudut ve bulunduju yer yukarıda yazılı evi Emin oğ

lu ttaıimden 327 seneıinde harlc~o 8 lira mukabilinde sa· 
hn a 1mak ıuretile Ahmet oğlu Alinin sen~tsiıı mali oldu 
ğun~an bahisle namana tescil edilmesi iıtenildifinden tah 
kıkat yapmak lçtn 22· 1 937 cuma günü mahatline me· 
mur gönderilecektir. Bu yer hakkmda bundan bqka t4· 

aarruf veya ıalr bir suretle hak iddıaaında bulunanl•r 
varsa bu günler içinde yazı ile tapu ıicil rmuhaf ızlıiına ve 
yahut mahalline gelecek memura müracaatları IGzumu 
il&n olunur. 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

12 ikinci KAnun 931 
™ ---

, ...... ~11111111111111111 111111111111111111 

E ANKARA -- ' = i 5 Avukat Ekrem ARGUN Vei 
§ Şeriki Ziya SIDAL ~ = ' : T d "' ı· J : anınmış eger ı avukatlardan. i 
: dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı J 
: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temviı f 
E ve Devlet Şurasında murafaa kabut i 
: ederler. 1 - ' - ' : flDRES : - ' - ' - . ' : ANKARA Sanayi cad· $ 
- d~ıt ALI RIZA Apart ~ = -: m&nı N UM ARA : 3 J 
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Her Tecimenin En Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü Arttumıktu. ı 

li' A K ,\ T j 

Ye:i~k Yuraubllylardan 313 (Dahfl) den 326 <Dahil) e ~ 
kadar · >lanlar ıltaj için 1 Şubat 937 tarihinde Bahkcsirde. ~ '' REKLAM D ı R 
ki topcu birliklerine 11evk olunacaklardır. 25 2 net kanun it '' · • j 
937 de ıubeye muracaatları ili.n ol)lnur. J 
Bahkesir Vilayet Daimi 1 Satacağınız Malınızı 1 

Encümeninden: 1 Herhalde Reklam Ediniz. l 
1 - Koralı zarf uıulil• ihale edılmelr üzere ekıiltme- 1 v (~ H n il(• k lcl ın la rnu Zl ı' 

ye. konulan B.ılıkesir · Edremit yolunun 75 + 00 • 82 + 476 it. ·· " ... 
inci ~nometreıeri arasındaki ı.ımiratı esasiye işine taıir t1t ( TUR K O/ l"' /) ı t• \' (• 1· iniz. 
çıkmadığından 8 . 2 • 937 tarihine kadar bir ay içinde it.. 

:~!e ;~~~~7ı:,,~,:~'." 7 • 1 • 937 tarihinden itibaren pazar· ı T U""""" R K o 1 L 1. ~ 
.. 2 - Tamirat i inin ke.şif bedeli ( 146521 lira -i8 kuruş ~ j 

muvakkat teminot t1098> lira 9_. kuruştur. " J 
3 - Bu işe ait keşifname v~ evrak şunlardır: it. 7 
•8~ - FEkeil~me tşartnameıi ~ Balıkesirin Biricik GaLefesidir J 

- ennı ıar name li.. ' 
C _ Keşif' c•tveli » Her Yerde Okunur. f 
D ·- Mukavele örneği ~~~~~ ~1 
il - Nufia i ini aerajtj umumiyesi "' ~~~~~~_.. 
İıtiyenler bu §artname ve evr:ıkı Balıkesir nafia mü-

dürlüğünde Teya daimi encümen kaleminde görebilirler. 
4 ..-: lhale 8 · 2 937 pazartesi gününe kndor encü

menin iı:tima günleri olw.n pazartesi ve perşembe günleri 
yapılacaktır. lıtekliler muvakkat teminatlıuını mul!'andığınn 
yutırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile bu 
müılılet zarfında Balıkesir vilAyet dnimi Ancümenine mü
racaat edebilirler . 

5 - Rksiltmeye bu gibi işlerle uğra~dığı na duir nafıa 
v?~4letint.len verilen sel4hiyet veıikoıu ibraz edenler gire· 
bılır. · · 

6 - · Munkkat teminat mal Hndığına yatırılır. 
mende para ve tahvilat alınmaz. 

Encü-

Bahkesir ticaret ve 
Sanayi o~asmdan: 

9 lkıncikanun 937 tarih 
ve (10136) numarah ıaze · 
tedekf Kanaat ojullarma 
ait ilanın Milli Kuvvetler 

.. - 1 - 15 

:·~~"""""""~~~=::=====~-, 

TÜRKDİLI 
Pazarteıinden baıka her 
ııün çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıllıiı: 800 Kuruı 

Altı Ayltğı:400 ,. 
Sayısı: 3 .. 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

l - Açık Eksıltmeye konulan İ§ Bandırma Balıke•ir 

Edincık yolunun tamiri için moloj taı ihzaratı. 
K~tif bedeli, (2648) li ra ( 4 ) kuruş muvakkat temin•tı 

(208) lıra (63) kuruştur . 

2 - Bu İfe aid keşifnanı l! 

A - Ekaıltme şartnarnesi 

B - Fenni ıarlname 
C - Mukavele örneği 
D - Keıif cetveli 

ve evrak ıun lardır: 

H - Nafia i~leri şaraiti umumiyesi 
İstiyenler bu oartnanıe ve evrakı Vıliyet daimi .rncii 

men kaleminde görebilirler. 

3 -- Eksiltme 25 1 937 tarihine raslıyan pazarteti ıürtO 
Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır 

Madridin garbında ve ıi 

malı ııarbisinde ıiddetle de· 
Miskin ve cüzamhlır ~ı- caddeıindek• 24 numaralı 

mağazayı ikametgahı tica 

Günü geçmı, sayılar 25 

kuruıtur . 

4 - istekliler yukarda yazılı gün ve saatte muvakkl1 

teminatlarını malsandığına yatırdıklarına dair makbua .,e· 
ya banka mektuplarile daimi encümene müracaat etoıe 
leri lazımdır. 

vam eden muharebelere ta· 
yareler de iştirak etmekte 

dir . Aıiler tarafından yapı

lan taarruzların püalt:ürtül· 
düğü söylenmekte ve cep· 
henin muhtelıf noktalarında 
Miliılerln muvaffakıyetli 

mukabil taarıuzlar yakhfı 

iddia edilmektedir. 1 

hvehanısi. ri ittihaz ettiklerine ait ol· 

Riyedejaneyr:o hükümeti, an 21 Mayıı 9ı6 tarihi ya-
Riyo aahtHerinde 1Gnl ve nhılıkla 21 May11 936 ol 
havadar bir yerde miıkın 1_m_u_ı_d_üz_e_lt_ır_ı~_r_. ____ _ 

ve cüumhlara mahıuı bir 11mda ani bir gazıno, bir 
ıuıoo tesi15ine karar verm pllj bir ıinema vücude ge 
ittir . Daha dojrusu ıahilcJe Urecek ve cihan cüzamlıları 
tel örıüler ve derin lıcnde· içın en gilzel bır telifigih 
kl~rle te<":rit cdilmff bir kı· kurucalakttr. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDİLJ 

~. ----------- , -- _., "" 
ış aramyor. 

Çok namuslu a:ı maao 
alan bir mütekaıt her han 
gi bir müe11e&ede çalışmak 

istiyor İhtiyacı olanlar Türk 
Dıline müracaat P.l!lin. 

5 Muvakkat teminat malsandığına yatmhr EncO 
mende para ve tahvi1at kabul olunmaz 

10 - 1 - 4 

İyesi ve Ka~yaznıanı: Bahkf'sir saylavı H KARAN 

Çık•rım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 

Basım Yeri il Baaın evi 


