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Paris Bliyük Elcimiz Fran· , 
s ı z Dışişleri Müstesşarile 

GöriJştü .. 

13 lkincı GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON B!RINCI YIL SAYI: 10139 

Par is 
Büyük 
Elçimiz 

Acıklı 
Bir ölüm .. 

lspanyol Topraklannda Ve Müstemlekelerin. 
de Hiçbir Faaliyette Bulunmıyacaklanna Dair 

-~ 

frıns12 dışişleri müste -
ıan ile görüştü. 

Ankara, 12 (A.A.) 

f ranıız Dıı itleri mülleıarı 

Parlı BGyük elçlmizle uzun 

bir ıörüıme yapmııhr. 

Ankara. 12 (AA) 
- Büyük M i 11 et 
Meclisi Reis Veki -
l i ve Gaziantep 
Mebusu Nuri Con
ker dün gece öl· 
müştür. 

ALMANYA İLE FRANSA 
e·RBİRLERİNE TEMİNAT VERDİLER .. 

-~-....-

ltalyanlar 
Ha~a,hrlu vlenemiyece~ler. 

Avrupaya 
Sipariş edilen v putlar 

Bu vaziyet İngiltere siyasasi meht.ıfilinde büyük bir hayret ve 
ehemmiyetle karşıİanmıştır. Fransız gazeteleri bu teminatla 
elde edilen yakınlaşmadan memnuniyetle bahsetmektedirler .. 

Roma, 12 (A A) Na-
Ankara, 12 (Rad~ o 

Deniz ioletnıesi Umum mü 
dürü Sad ttin Ankaraya 

gelmiıtır Hüküm t törnf ın 
dan Avrupa ya s pıulş edı 

len vapur! u hakkında Um· 
um müd ür bı r rapor hazır 

lamıştır Bu rapor iktisat 

V ~kal etine veri 1 ecektır . 

1 
Ber:in, 12. (Radyo) 

Almanya hariciye bakanı 

1 evelki gün Berllnde Hit lar 

le yaptığı l\>lr müz.ak~reden 

sonra, dün Fransa ve lngil 

terenin Herl.n sefırlerini 

kabul etmlttir 

Von Nörat, sefir1t re nota 

S~ncaktakiArap VeErme 
niler Tekrar Ayaklandı .. 
Antakyada Türk Maholleler Bombeştur. So
kaklarda Arap Ve Ermeniler Dolafmaktadır. 
A le v i Mahalleleri de Baştanbaşa Fransız 

Bayraklarile Donatılmıftır .. 
Halep, 12 (Radyo ) Ha mektedlr ı martı da hep bir ağızdan 

taydaki Arap ve Ermeniler. Mtıp hıtler Türkleri uzun ıövlenmlttır. 
Sancatın Suriye idar<'ai al uzadıya dinleınişl ·rdir. Ankara, 12 (A,A.) 

tına bırakılmaııını , şayet bı Kırı" haıı ı 2 ( Radyo ) Sancak ıneıelf'ılnde ıergirı · 

lığin hirıız yahım•ı olmuı 

na rağmen Fransızlar An 

tııı.kyada nümııyıı•er tertip 

etmı~lerdedir 

rakı1madıiı taklirde fena Müşahitle r ıkinci defa ola 

hueketlerırı rezahur f'dt>ce rıtl< buraya gelmiılerdir 
ilni bildirtr bır maı.bata ha iki hin Türk bunlarn de 
zırlanacağının ağızl"rda do rtlerinı dökmütlerdir . 

latınakta olduğu bildırilıne Şiddet i tazyik ve muha· Dün Türklerle Suriyelıler 

arasındA çarpııma ar o 1 muş, 

bir ~ ryeli ö l ınüf, on doku 

zu varalanmışllr 

ktedır lefetlere r>lğmt n Türkl , r 

Antakya, J ~ ( Rad) o) mütahıt lerle tı>rnaa et mi 

Btnlerce Arap ve Ermeni ıler' ve bu esnada istıklal 
tehtr dahi linde do!aımakta 
dır. Şehırin bütün Türk ma 

h"ll"leri bomboıtur. A lev ı 
mahalle leri ise brııhın aı,iı 
Fransız bayraklarlle donatıl 

Adana, 12 (Rod~o) 
Reyhanirede binlerce Türk 

Yapılmakta olan mezalimi 

Prot~sto l"lmek içrn nünrn· 

Yit yapmıılarsa da mahalli 

kuvvet 'er tarafından dnğı 
tılmak i tenllmış le rdır Fa 

kat Tü rklt r hükumet bina
sına kadar gıtm fıler \'e ora

dd htık ' al ve hürrıyet isti 

Yoruz dl 7'C bağırnııtlardar 
M .. t ı uı' ııt er bu vaz Y• ti gör· 
mGtler ve hareket biraz 
yuınuı"mııtır. 

Reyhaniye h 
ildiselerinde 

2 Arap ölü VP- l B yaralı 
vardır. 

Halep, 12 (R adyo ) _ Bi
taraf müıahıtler Kırıkhan 
dan aeçerler ken halk ile 

temlU etmiıler~lr Türkler 
tarafından heyete mütead 
dıt t ·lgraf ar çekti . 

nılf ve 
te!graf ardl'I, lıiz dl"rtlerimlzi 

dlSkın~k için •izleri 1rünler

<ll'!t11.erl bcı:kll} orchık, cff'nil 

Ç 1 N O E VAZIYET .. 
Ja on Aleyh arlan id

i a yi Ell ~e Aldllar .. 
Sıanf u a omünıstlerin işbaşma geçmesi heyecan UY· 

n~ r~1. ir i~tilil çı~masmdan kor~uluyor. 
Nankın , 12 <A .A.) 

.. Ro~ ter,. Resmen bildırıldi 
ğ ne g öre ko nünistlerden 

mürek~ep n üfr ı t sol taraf 
unsurlara !-ııanfuda ıktıdarı 

Almanyada 

smai casuslannm cazası 
ele almış ard ı r 1 larb batla Herlin, 12 (A.A.) - Ya-

dığı takd rd Slanf uda bu kında neoredtlecek olan ce 

lunan ecnebıler ha kkında za kanununda sınai ca usluk 

sefaretlt ı bü)ük bl ; endişe bazı ahvalde hivaneli vııta· 
beAlemeksedir1er. niye olarak telakki edilmek· 

Nankin, 12(AA.} Roy te ve bu gibi casuslar için 
ter bıldırlyor: Sıanfuda ida 1 idam cezası konulmaktadır 
reyi eli! a nn müfrit sol ce SınRi casusluğa memleket 
nah unıurlarının ba r ı z vasıf· d 1 1 
ları memleket n seliunetini iktlsadıyatına ai g ı z i it erin 
kati bir J .ıı pon aleyhtarı ıi ecnebi bir d e vlete bildiril-

vaıette görmeleridir Burada mesi, plan ve formüllerin 
çok \•ahim ıhtıl&tlardan kor çRlınmaıı ve maliyet flatına 
kulmalctRdır. nicl hesapların if tası dRhilrlir 

için ne tahrırt ne de ııfahi 

bir nota vermemtıtır Yal · 

nız Fransa ve lngtlterenin 

1ıpanyaya giden gönüllüler 

hakkında noktAi nazarlarını 

öğrenmek lıtemlttir Berlin 

ıiydSİ mehafıline nazaran 

AlmA nyanın cevabı menfı 

olmıyacak. fakat bir takım 

ıartlsr dermeyan edecektır. 

Beri in, 12 ( R&dvo) Al 
manyanm Fransız lngi ız 
notasına vereceği cevab önü 

müzdeki haftanın sonunda 

verılt>cektır 

Londra , 12 (A.A.) Dün 

lngiliz harıciyuindc göıe 
çarpacak diplom11tik bir fa 
aliyt:l vardır 

fransaııın Londra ıefiri 

M Korben müıteıar Sır 

Robert Vanıılarla görüııuüıtür 

Londra, 12 (Radyo) 

Telgraf, Almanya ve hal 
yanm cıavablarından bahıe 

derek. • 

"Suıhun anahtarı Berlin 
ded r . Almanyanın, lıpanya. 
meıeleıi için hadden f azli\ 

ileri gideceği tahmini doiru 

değildir ,, • 

w :ngl tere ve Franıa, bu 

meıelenin düze lmui içın ça

lıımaktadırlar. Bunun için 

uluslar aosveteı l ne Ruıya 

ve Al ınanyanın da ııtırakinl 

temin edeceklerdır ,, 

Taymiı: 

"Berlınde verılecek karar 

ıu hu ya tenıın edecek yn · 

hut çok uzaklaıtıracaktır . 

o~mektedir 

Londra, 12 (AA .) 
Almanya ile franga lıpanya 

toprak l arının ve rnüılt'mlc

kelerinin bütünlüğüne do· 
kunmak nlyetınde olnıadılc 
ları hakkında mütelcabilf'n 
temınat vermitlerdir. 

Bu te;ninat lnılliz ı.yaal 
mehafilinde büyGk bır hay· 

lngilterede Silahlan
ma Ve Matbu.at .. 

- ---
lazeteler havı kuvvetlerinin arltuılmııile ırdunun 

matinılestirilmeıinden bahsetmektedirler. 
Londra, 12 (AA.) - Ga· 

zeteler yakın bir istikbal 

için teminı düıünülf'n teıh 
h11t hakkında uzun makale 

ler ""tretmektedir Sunday 
Tımes gazetesi baş.nakaleıi 

nde hiç bir s yast mcselenın 

halihazırda tnııliz adalarının 

müdafaal!lna taallflk eden 

bu mesele kadar ehemrniye 

ti hai1. olmadığ ı nı ve lngil· 
terenin mecburi aıkerlık 

uıulünü koymamak kararın· 

da olması itın ehemmiyeti 

nı bir kat daha artırdığını 

yazmaktadır. 

Obsuver gazetesi general 

Groveı tmzasile krallık hava 

kuvvetlerine Jair bir maka· 

le neıretmellt,.dır Makale 

ıah ı bı hava hususunda der

hal yeniden geniı mıktarda 

ııilahlanrna lüzumu Ü7erinde 

iarar ederek hava ne7.a 

'eti tarafından neıredtlmit 

olan t a h m i n a t ı çok 

nikbin bulmR'4 la ve· gelecek 

31 muta kadar hava filo· 

11una ilave ~dilecek tayya 

rf"ler mlktarmın acçcn Kl 

nunevv~l bidayt'tine tekad

düm ed~n 2 J aydaki in9a11t 

yeı. ünuna muadil o maıı l

zımaei diaıni yazmaktadır. 

Sunda y Dıspatch gazetesi 

ordunun makinelt"ttirilnıuinı 

ilerletmek için alınan yf'ni 

tedbirlerin yakında .\vam ka 

mllraıının taıdikıne a• zedebi 

lt>ceğini yazmaktadır. Bu 

meyanda Süveytte bulunan 

bir süvari liva11 lıt mRmen 

milkineleıtırılecektir . 

-·~-
Toprak 
Kanunu 

liyihası teUik edHdil 
Ankara, 12 (Huıuıi) 

Topraks ız köylüye toprak 

temin etmek üzere tanzim 

edilmekte olan kanun layi 

hası; bugbn Sıhhat ve içti 

mai muavenet Vekıli Refi 

kin baıkanhtında toplanan 

husu~i kemisyon tarafından 

tf'tklk eciı l mittlr 

ret ve ehemmiyet uyandırdı 

Franıız ıazdeleri de bu 

teminatın vaziyette dojur 

muı olduiu salahtan do'ayı 
büyül: bır memnuniyet iz
har etmektedirler. 

01$ HABERLER 
* İ la/yada. harbi 

idare "~Y" blta 
rufltk karaflm lııikıimcte 

verme yolunda hlr kmıurı 
ha:;1r/,m1111şftr. 

*: A lnıan Ce:a ka · 
numı na,Scuwyl 

casusluk yt1punlarrn ım 

la11 haini sayllmnsı yo 
lımaa madclelcr korıul-
11111ştur. 

~:: A iman iktiıat 
nazın Doktor 

Şahi iktisadi göruşnu•ltr 
yapma/, uure bu ay için 
dt f'ari ~·,. gidt•cekllr. 

* G öru/e.11 luz11m 
u:erlm•, Pransu 

lfrrl/11 Sl'{İrilll dtrh<1/ Pu 
rist çağ1r1111~lır * y unanislanciakl 

hultill mariuuı 
/ardaki çulııa11/arw lcıır 
duklart amiytller/11 dafiı 
iılmusı km arlu~mıştır . * A iman İugill:. 

d"vi::. krt!dllcf'i 
nln yenlltnmesi lJe lngll 
tere larafwdan Almarı -
y<1ya yeni hredller açıl 
11w .'H <i tt f fİ rw l m ıiıtü r * F Frlllısı:. - t.~pan 

yu l/carel <ın 
laşmt1swı imza edtuk 
olan l.>ipunya naztrı l'a 
rlse hcırt: kt't f'tieceklfr . 

I~ HABERLER 
* V ildytl icra mu 

Jıasebtleri 11 f n 
l<i.<İVL şimdilik geri kal 
uuşilr 

* 8 ıilu rı iç llzuvltı. 
r1nw sağında ul 

11wsı ld::.rmgelenler soldu 
soldakileri sağda oları 
Barlmb Hlist!yfn tabnbti 
aleminde dlkkatlt i< lkik 
edllmtktcJir. * S /gara paketleri 

nln arkaıwda 
yapıldıkları lar/Jıtı1 ko· 
y11lması karar altına 
al1nmışl1r. 

* LJ yuıturucu mad 
dtltrt gtft/1 

pomuk ipliği l~f har/eten 
sip rırl~ edilmiştir. Bu !il 

retle bu fhliyar kapana
cakltr 

.. 



SAYFA: 2 

ı a ı M şı Şairi 

Akit .. 
• • • 

Ustad idmancı idi .. 
IX H. Basri Çantay 

Mehmet Akif; gençlfgin 
de a 1 cfığı (t{eden terbiye i) 
sayesinde emsalı arasında 

parm kla göıterilır ıdmnncı 

olmu~tu . Adalatı kuvvetli, 
aza ı çok mütena ip idt . Da· 
ha mektep lıaynhnda müsa· 
bakalarda blrincıliği alırdı. 

Zaman zaman alaturka gü· 
reılere iştırak edn, bu ma· 
keatla Çatalcav kadar g'
dereK, kendinden ku\·vetli 
pehlivanlarla güıeşır g lip 

gelirdi. Onun urh bir defa 
bi e yere gelmemfştı! Üsta. 
dan kendine mahsus kisbeh 
bile vardı Onun zuru (par· 
sa) toplamak, (öğdü ) almak 
değil, adece galip gelmek 
ti. O, parsaya da, öğdüle de, 
alkışn da hiçbir zaman ilti 
fal etmedi. 

(Safahat) nm altıncı cil 
dini teıkil eden (Asım) da· 
ki pehlivan güreşleri tasvirı 
ne kadar canlıdır! O ıstala 

hat, o eski ve heyecanlı 

TOrk an'aneleri Akifin biz· 
zat yaıadıAı pehlivanlık ha· 
yatının fıilleridir. Eğer Aki 
fin o tiiri olmuaydi bizde 
Türk pehlivanlığının, Tür~gü· 
re i derneklerinin hal"i ve 
manzum bir yazısı henOz 
yazılmamıı bulunacahtı . Za· 
ten Akıfin kahvehane11f, me· 
yhanesl, köfesi, ve daha bi· 
rçok ffirleri de halkçı de· 
ğil midir? Onlar yazılmasa:y • 
dt o alemler de yoktu. (Bu 
noktalan Üstadın titrleri, 
11anat telakkileri üzerinde 
do 1 aıtığımız zaman açmaya 
çalııacağız ) 

Akif iyi bir (sportmen) 
di; gençlığinde dtmiz yarış· 

larında, yaya koıularında, 

atlama müsabakalarında hep 
birlncılıği kaıandı. O, iyi 
laf da atardı Ankarada bu· 
lunduğu zamanlarda da ta. 
tıl günıerlni bu gibi idman. 
larla geçirirdi. O vakit bile 
blnnisbe daha genç ve da· 
ha idmanlı bazı arkadaşla

rına tefevvuk ederdi. 
Değirmen aı kının en ge 

nlf yerlerinden öyle bir at· 
layııı vardı ki insan hal~ca· 
nından bakamazdı Su de· 
rindi. Arlun kenarları ivica 
eh idi 

Bır gün Etlık) bağların 

da ıki nrkadaşile bır 1 ikte 

iddıalı arttırma taş atışı yap. 
tllar Bari taıım Akıf ın at 
tığının mesafesine ka.dar 
ulaıtırmıştı. Akif bu müsa-

v ta tabii ıaleyemezdı! İkın· 
cı, üçüncü, dordüncü .. . On 
uncu defa attı, nihayet ın 

adcı arkadaşını geçli! O ar 
kadaı tekrar israra başlayın· 

ca Akıf: 
HAy hay, dedı, size 

benim ölümüm de yet~ı ! 
Bereket verııfn: Biz ara ya 

girdllr, güç hal ile mü ba · 

kayi durdurabildık 
.... ~ 
•+• 

Akif güneıı çok severdi. 
Hır gün bana dedi ki: 

Tapılacak bir Allah 
olmasoydı ben güneşe ta 
pardıın! 

Üstadın, lstanbul hay ıtın 
da , Sftatleıce mesafelerde 
her gün yaptığı yaya cev -
ltı.nlara dıur gazetelerde b, 

zı yazılar intişar cttı. 

Ümründe tremvay, otom· 
ebil. araba ... Gıbi vasıta ' ara 
-fevkalade muztar olm 
aksızın- binmemiş, daima 
yaya yürümeyi tercıh etmiş 
olan bu çelik adaman ben 
de bir hikayesini söyliye 

yim: 

Akifrn sevdiklerindt'n biri 
lstanbuldan Ankaraya gel 
mitli. Birkaç gün kaldıktan 
sonra dönf'cek olan bu zat 
Üstada bir vedalaıma ziya
reti yapmıştı. Üstad da ya· 
nn teşyie geleceğini söyle 
mışti 

Bana uğradı, birlıkte teı· 
yline gittik. Fakat, müsafir 
üç çeyrek saat evvel yaylı 

araba ile hareket etmi§. 
Vaktinden önce vuku bu 

lan bu hareketin saıkı da 
arabacının ıstlcali imiş. 

B~: 

Vazifemizi yaptsk. Na· 
sip değllmif, dedim, fakat 
Üstad bila ihtiyar arabanın 
gittiği yola düzülerek, bir 
anda gözden kayboldu. Tam 
öğle zamanı idi Üstadı kar 
şımda gördüm. K.onuıtuk: 

Ne yaptınız? 

- Eriştim, \;edalaştım. Se· 
lamı var. 

Nerede eriıtıniz? 

- Üç saat mesafede ( .. ) 

de. 

Üç saat mesafede mi? 

Avdetiniz de o kadar sü 
rdü. Demek, altı 11aat 

Evet . 

- Bari bir vasıta bulay· 
dınız, Üstad !gülerek:] ayıp 
olurdu. 

- Peki arabayi tutama· 
saydınız ne yapacaktmız? 

- Varid değildir, made· 
mki bir kere yola çıkmış 

bulundum ... 

O gürbüz, o tunç adamı 

ölüm döşeğinde ümitsiz, der 
mnnsız ziyaret ettiğim za 
man hep bu vakalar gözü· 
mün önüne dikildi. ağladım 
ağladım .. 

---c:;.;;. c:c=----

Devlet plim faaliyeti 
1936 >ılının ilk on ayı 

zarfında, Sovyet endüstrisi, 
bu husustaki planın yüzde 
84 7 sıni tatbık etmiş, de 
miryol arı n ,kfiy&.tı yüzdt! 
92 3 ünü ve dış ticaret ıse 

yüzde 87,4 ünü bıışarmış 

bu unmaktadır. 

- --
ingilterenin esxi ısır 

omisari büyük elçisi ol~u 
Kahire, 12 (A A ) İn 

g; 1terenin e"ki Mısır fevka 
iade komiseri büyük elçı 

sıfatile bugün V1ısır Kralına 

itımatnamesinı takdim el· 

mı§tir. 

Oü 1~üun f iatlan: 
Asgari Azami 

K. K. 

55 R ndıman un 950 975 
60 
70 
80 

" 
" 

" 900 
.. 850 
.. 780 

925 
875 
775 

TÜRKUlLI 

Zavaif ı i a ı old 
•• 

üşü Ve O •• 
~----~~~~~-

Ye tm 'şlık i~tiyar elınde kanıtla bir işini takı~e gi-
diyordu. . aygml ı k geçirerek düşlü. 

Birgün önce Ahmet çeı · 

mesl önünde ihtiyar bir ka 
dm düımüş ve ölmüştür. 

Öğrendiğimize göre fzmi· 
rler mahallesinden Ahmet 

kızı ve. Şahin kansı 70 ya 
şiarında f alma adında olan 

ve muhtaç bir halde bulu 
nan bu kadın. kendisine ve 

kocasına bakmıyan oğlu iç 
in lazım gelen yere ba§ 

vurmak üzer belediyeden 
bir ilmühaber çıkartmııtır. 
Kadıncağız el\nde kağıt ile 
itini takibe giderken Ahmet 
çeşmesi önünde birden bire 
bir baygınlık geçtrrr. iş ve 
yere dü§müştür 

ihtiyar kadın derhal biraz 
ller ideki sıhhat dairesine ka 
ldırılarak muayene edilmi se 
de öldüğü anla§ılmış ve gö 

mülmüştür 

13 lktncl KAnun 937 

•• 1 1 .. 
Şi detlendi. 
ar Yağıyor .. 

Dün ~ar devam etti. Soğu~ şıddetlendi. Gelen ~aber-
lerdan hirço yerlere r düşlüğü anlcşılmaU~du. 
Karh ve soğuk havalar 

dan 8onra bir hafta önce 

açan havalar birkaç günden 
beri yine bozulmuı bulunu 
yor. 

Soğuk ve sert rüzgar kı 
şın bütün şiddetini duyur 

maktadır . Dün 8abaha karşı 
başlıyan kar öğ 1eye ka· 

dar muhtelif fasılalarla de 
vP.m etti. Kiremitler ve yer 

ler bembeyazdı 

Akşama doğru ıoğuk bO 
sbütün arttı 

Dün termemetre ııfırıP 

altında üçe kadar düıUi. 

Mülhakattan gelen haber· 
lerden de birçok yerlere kar 

yağmakta olduğu anlaıılm 

ak tadır 

B ğd y Kış Ve Fakirler .. 
Kış, bu yıl geçen yıldan 

daha ııddetli olarak devarrı 
etmektedir. 

Daha teırinsanide baılıyarı 
soğuklar hemen hemen ar 

Koı uma kanununa aykırı 
hareket eddnler hak~ında 

yepılac muımele 
Buğdayı koruma kar 

şıhğı kanununa aykm hara 
ket edenlerin idari mercile 
re \'ermeleri lazımgelen mu 
nzam vergilerden başkaca 

bu malların musaderesine 
karar vermek salahiyetinin 
adli mahkemelere mi, yok· 
sa idari mercilere mi, ait 
olduğu etrafında çıkan içti· 

had ihtilafını Temyiz mah· 
kemesi umumi heyeti tetkik 
etmlıtir. Temyiz mahkemesi 
umumi heyeti bu gibi mu· 
SRdere kararlarının mdli me 
rcilere ait olduğuna karar 
vermiştir 

Müruıuzamanla sukut e~-, 
en dava ar hak~rnda te-
myiz ma~~&mesinin kar n 

Müruru zaman 11ebeblyle 
amme davasının sukut elti 
ğine dair kararların davanın 
e11asını halleden kararlardan 

olup olmadığı haltkında te 
myiz mahkemesi birinci ce· 

za dairesinin vermiş olduğu 
iki ayn karar üzerıne hasıl 

olan içllhad ıhtiliıfım tetkik 
eden temyiz mahkemesi um· 
umi heyeti bu gibi kararla 
rın davanın esasını halleden 
kararlardan olduğuna ekse 
rlyetle karar vermiştir. 

n~ara ağır ceza zallğı. 
Şehrimizde mezuniyetıni 

geçirmek üzere bulunan 
Orhangazi hal<ımi Rasim 
Üogör Ankara ağır ceza 
mahkemesi azalığına tayin 
edilmiştir. 

Rasim Üngör bırkaç gün 
sonra yeni vazıf esine başla 
mok üzere Ankaraya gide· 
cektır 

To atlamış 
Yenice maha les inden dı· 

kicı Muhıltın oglu Saadettin 
bir alt.cak meselesinden Ui 
nkçiler mnhal esınden terzi 
çırağı Yakupla ka \ ga et mı· 
ştir 

Sa deıtin çırak Yakubu 
tokat adağı ş kayetı ü1erıne 

yaka .rnar k arllıveye veril· 
mittir. 

----
Belediye Yoksul Ailelere 
mür Dağıtı)'or. Kızılay da 

rdı,.;,lara Başlıyacak .. 

K .. 0-

Y a-' 
ada hiç bir fası'a vermeden 
~evam etti Bu yüzden Ba 

lıkesirin hemen her yılki ha· 
fif geçen kışına alışanları 

bu devamlı kıt hazırlıksıı. 

olarak yakalamııtır. 
Kı~ dQlayisile belediye fa 

kir ve kimsesizlere kömür ve 
t:kmek vermektedir Dün 
yine muhtaç olanlara bele 
dıye tarafından kömür ve 
ekmek tevziatı yapılmıştır. 

Bu kış günlerin<'\e ya

pılan yardımlar memnuni 

" yelle l(aroılanmağa değer. 

Geçen yıl şehrimi'.l Kızılay 

cemiyeti de muhtaçlara şef · 

Öğretmenlerinin akşam~i 
toplantısı 

İlkokul öğretmenleri ak· 
ıam Halkevınde aralarınJa 

bir çay ziyafeti tertıp etmiş· 
lerdir. Ziyafette öğretmen 

ler 11amlmi bir ıekilde vakit 
geçirmişlerdir. --

T a~tir etmiş 
Kepsüdün Eıeler köyün

den Salım kızı Hanıfe, av
ukat Emin Vedadın yazıha 
nesinde çalışım Cumhuriyet 
Mahallesinden Hasan oğlu 

Ahmedi llsanen tahkir et 
mi§lir. Şıkayet üzerine suç· 
lu Hanife müddei umumıli· 
ğe verilmıştlr. 

Ha urumunun eşe kürü 
uun lluua Kurunm baş 

liunlıfjrndan şu mektubu al 
dıl<. Aı;ncn yazıyoru:: 

Sayın gazetenızin 6 1 937 
günlü ve lO l 33 sayısının 

lllimızden haberler) başlığı 
alhndaki yazınızın bir fıkra
sında f ürk Hava Kurumu 
büyük pıyango ttılılılerioden 
on iki§er bın beıer yüz lira 
al o Mehmet ve Nevz.:ıdın 

kurumumuza yüzer lıra te 
bcrruatta bulundukları ya· 
zılıdır Yalımz Meh net Er 

kan ) üz lıra teberruda bt.t 
'unmuştur Kendisine bu ve· 
sile ıle teşekl<ür ed,,.rız Di 

· ğer tahtı he nşehnnıizln de 
bu yurt severliğı göst rec 

gıne şüphemiz )'oktur Yan 
lıt' ığm bu şelcılde düzeltıl 

meainı rica ed.eriz 

katli elini uzatarak birçok 
yoksul ailelere yardımlarda 

bulunmuştu. 

Haber aldığımıza göre Kı 
zılay bu yılda bu yardımla 
rına başlamak üzeredir 

Böylece bu cemiyet tara 
fından da birçok yoksulların 
kışın en şiddetli olduğu bu 
günlerde mühim ihtiyaçlara 
gideri l miş olacaktır. 

Eğer bu defaki soğuklar 

fasıla vermeden uzunca bir 

müddet devam edecek olur-
sa daha kanunsanide lkeıı 

ıııcağa tutulan bir kar gO· 

me i gibi gittikçe eriyen od· 

un ve kömürlerine ba kail 
ve içi titriyen ihtiyatsızların 
sayısı her halde bir heyli 
artacaktır 

Co 
evini K ur si arı 
Rağb t Görüyor .. 
--~--~-

Açılan muMehf kurslara birçok kimseler devam et .. 
m 3kte~ir. Her kurs faaliyet iç:n Jedir. 

Halkevl kuralar ıubesı ta 
rafından bu yıl açılttn lisan 
dershanelerinden Almanca, 
İngilizce, Fransızca ile Tür 
kçe dersleri bay ve bayan 
lar tarafından büyük b ı r al 
aka ile takip edilmektedır. 

Aliıuiiri okulundn açı an 
bayan ve baylar için Türk 
çe okuma yazma derslerine 
devam edenlerin adedı 231 
dir 57 sı bayan 1 74 ü bay 
dır. 

Almanca kuuuna 7, lngi 
lizceye 44, Fransızcaya da 
4J genç devam etmektedır. 
Ayrıca Mithatpaşa oltulund 
bayan ar ıçın açılan Fran 

ı sızca kursuna l l. bayan ge l 

mektedır 

Aliıuiirı okulunda verilt=n 
Türkçe derslerı dört sınıfdır. 
Okuyup yazrna hesap ve 
yurtbllglal dersleri görülmt:k 
tedlr Bu derslerm öğretmen 
leri Mithatpaia öğretmeı i 

Ferit, Kayabey öğretmeni 

Hıkmet, Altı Eyliil öğrelm~

ni Ekrem. Gazi okulu ög 

retmenı, Gökalplır . 

Fransızca ıkı bsımdır 
ÖgretmPn o lrnlu Frcınsızça 

öğretmenı Nıyazı ve Mıthat 
tarafından vera mektedir . 

Almanca dersı Doktor 
Ferit Bayburt, lngılızceyı d 
Doğuınevi Ba§hekimı Htılıt 

verme! tedir. 
Bay nlar ıç ı n açılan M ı t. 

hntpa~a okulund ki Türkçf'.' 

derslerinide Namıkkemal 
okulu öğretmeni Beyza, Ga· 
zi ö#retmeni Zakire ve Gül 
süm. 

Fransızca derslerini ııe 

Lts~ tranıızca öğretmeni 
Mahır Dilmaç tarafmdaJJ 
verilmektedir 

Kursların gördüğü rağbet 

sevinilecek kadar geniştir 

Geceleri okulların önü gö 
rülmiy e değer bir kitle ta 

rafmdan dolmakta bir par 

çe dcıha bilgi arttırmak içfrı 

ha k b rbirile yarıt etmek' 
tedir. 

Kurslar şubesi aynı zo 
mandd Gazi okulunda yal· 
naz ılkokul öğretmeni rıııe 

mahsus olarak bır resim 
iş kursu açmıştır . Bu kur 
sun dersini de Reıısam 8ırr1 

verecektir. 
O ğer taraftan 1-falkevrıı· 

de haftada iki gece ılkokı.ıl 
öğretmenlerine aıt olan ze' 
hirlı gez kursu da munta 
z man devam etmektedir. 

~-

i~manyur~u 
Başkanhğmdao: 

Kulübümüz senelik kofl 
gresini aynı 27 inci çarıal11 
ba günü akıamı ynpaca~ı.,· 

dan bütün Yurtluların ° 
aktam saat J 9 30 da kult.ıf' 
lrnrağına gelmeleri rıca olLI' 

nur. 
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ingiliz - italya~ A~aŞ
ması Ve Matbuat.e 

Deyli Meyi yaz,yor: 
İngiliz-ltalyan anlaıma

". n ı n metni j l iı. n 
edildi. Bunun kısaca hulasa· 

111, bir dostluk ruhu taııdığ' 
iyi münasebetlere halt! ve 

recek bütün faaliyetlerin ö. 
nüne geçmek isteyi§idir. 

Son yıllarda yapılan Mıl 
letler Cemiyetı paktlarının 
hepsinden mühim olan bu 
anlaıma ile hal ya ile 1ngil· 

tere arasında itlmaa yeniden 
doğmuıtur. 

Gazetemiz, bu ıki büyük 
milletin anla§ma&ı hususun 
da bır hayli çalıtmııtır. Bu 

anlaşma her lkı milletin 
Akdenizdeki karııhklı men. 
faatlere hürmet t..lmesıyle 

müıterek bir surette sulh 
davasına yardım etmek mak

ıadiyle imzalanmışhr. Bun 
dan baıka İspanya toprak 

larına . da hiç bir veçhıle 

dokunulmıyacak ve bu top 

raklar (izerinde hiç bir tadil 
yapılmıyacakllr. 

Bu suretle artık zecri ted
blrler devresindeki gerginlik 

ortadan kalkmıı bulunuyor. 
Bundan böyle Mıllctler Ce 

miyetf ılyasetleri ve iki eıki 

doıtun arasını hozamıyaca.k .. 
hr . 

Bu kötü devre bitmiş ol 
duğuna göre, aıtıh Al 

1 
• man 

ya 1 e sağlam dostluk kurul 

ması için bütün siyaset e 
• 1 n 

erJı erimiz n sarfedılmf's i ne 
aıra gelmtıur 

Eğer bu dııı baıarılır ve 
eğer büyük Brıtanva Avru 

panın felaket merkez.lerın 
den dııarıya çıkarsa o za· 
man A vrupanm durluğu 

esaslı surette kuvvetlenmiş 
olacakhr. 

Mornlg Post dan: 
Son zamanların en bahtı 

Yl'l.r anlaşmalarıudan birisi 
İngilız İtalyan an 1aıması 
olmuıtur. Bundan fazla laf 
sar'ederek etrafta §Opheler 

uyandıran dığer anlaımala 
ra benzer bir taraf yoktur. 
Kısa sarih ve &ilmimi o'an 

bu anlaıma, hiç bozulmama 

sı lazım gelen eski bir dost 

lu~u yenıden canlandırmak
tadır . 

Bu suretle Mussolininin, 
ikinci tepinde MıLrnda söy · 
ledığl "karıılıklı menf aatlerı 
tanımak şartıyle süratli ve 

samimi anlaşma" temennisi 

gerçekleşmiştir. 

inanmaktadırlar. 

Bu anlaşmanın en ziyade 
tatmin edici hususiyetlerin· 
den birısi ispanya hakkında 
karşılıklı olarak verilen te 

mfnattır 

Bu suretle lngıltere ile 

İtalya, İspanyanın korkunç 
bir ihtilaf ve tehlıke kay
nağı olmaması en esaslı ted· 
birlerden birisini almıı bu 
lunuyorlar. Eğer bunu diğer 
milletler de bir model ola 
rak ele alır ve o surette 
hareket edecek olurlarsa o 
zaman büyük bir korku or 

tadan kalkmış olacaktır 

Bundan sonra iki taraf. ı 

aralar ndaki bütün 1htılfıf 

lan halletmiı değillerdir 

Yapılan ıey, münasebetleri 

iyi niyetlere göre yoluna 

koymak olmuştur ki. bu sa 

yede her hususta anlaşmağa 

imkan bulunacakhr. Şimdi 

esaslar halledılmiı ve ışı 

akamete uğratması ıhtimalt 
olan tafeılatl\ gırışilmenıiş 

lir. 
Deyli Telgraf di)or ki: 
İtalya ıle lngiltere aruın· 

da Akdenlzde herhangi bır 

anla,mazlık ihtimalini orta 

dan kaldırmak üzer~ yapı· 

lan anlaşma bızi memnun 

etmiştir Bunu en güzel ta· 

raf arındaıı bırisi de statü· 

konun muhafazasını garanti 

altına almış olmıısıdır . 

Akdeoizin her tarafında 
bugünkü vazıyeti muhafaza 
etmek teahhüdü, ·ı ürkiyede 

Yugoslavya ve Yunanistan 
da ita yan polıtıkasınn karşı 
duyulmakta olnn kaygıyı 

yatııtırmalıdır. 

Bız m bu mer k z denızin· 
de herhangı bır toprak ıh 
tirasımız yoktur. En genit 
bir hayal .,ile boyle bir ıey 
düşünemez. Bızım Akdeniz· 
de bütün lstedığımız ticaret 

geınllerlmizln serbestçe ha 
reketi ve Lu bölgede sulh 

fıkrınin ve her rnemleketm 
ötekinin hakkınn hürmet 

duygusunun kuvvetlenmesı 

dır . 

Sın yor Gaydanın "lngıl z 

lerle el sıkıtrnak suretiyle 
ltalyan - Alman bırliğının 

gevıemediğl .. yolunda yapı 

lan beyanata da lüzum yok 
tu Çünlcü bu ıl<1 mesele 

birbirınden farklıdır. 

Bızlnı bu anlaşmayı yap 

maktan maksadımız bır za· 
manlar taarruza uğramak 

vazıyetıne duşl!n İngiliz Ak 
deniz mnef aallcrıni koru 

maktı. 

TÜRKDJLl SAYFA: 3 -
Oü yanı 

En büyük kuştan ~a:a 
Yaşıyorlar mı? 

Yeni Zelfındanau iç taraf 
larmda erişilmesi çok güç 
dağlu arasında dünyanın en 
büyük kuşu o'an Moalar ac· 
aba hala bulunabilir mı? 

Bv dev ) apı 1 ı kuşlar çok 

eski zamanlarda lrndım Ma 
orilerın y lŞ iıkları y enl z~ 

landada tıürü sürü gezerler 

dt. Moa kuşl rının büyüklük 

ler, dört metre uzunluğunda 

idi. Futbol büyüklüğünde 

yumurtalardan çıkarlardı; 150 

,!lene kacJar yaıarla dl Bu 
ltuıtar 5,000.llOO sene evvel 

kı hayatın şeklı addedılme 

ktedir. 

Son zamanlarda Y t'nİ Ze· 
landanan nsız bir l\öıesinde 

Moa kuşunun mükemmel ka· 
lmıı b rçok ı keletleri bulu 

nmuf olduğu için bilgınlerin 

düşünceleri yeniden bu kuş 

!ara dönmütlür En ıon Moa 
kuşunun da hundan 100 se 

ne evvel yer yüzünden yok 

olarak neslin bittiği söylen 

mektedlr. lskeletlerln bulun 

duğu yerde Moalara aıt tüy 
gdga, lırnak ve yumurtaları 

da bulunduğundan, müteha· 

ıslar bunlardan heyeti as 

lıyeleriyle birkaç nümune 

yapmışlardır. 

G .. çenlerde Okland müze· 

sinin göndern it heyli Yeni 
Zeland nın lçlerınde henüz 

istıkşafı yapılmarnış Vayka

remoana gölli kı)·ı'arına gıt 

mışti Bunları henü7 insan 

ayağı basmam ı ı bakır top
raklardır. 

Heyetin başında Yeni Ze· 
land.rnın e:ı meşhur doktor 
op ratörü Sir karrık Rober 
tson vardı Kireç taşa maga 
ral umdan birınln içinde he 
yel dev yApılı kuşların beş 

tane lske•ctını 1 uldu Şıındı 

mütı::hasns'ar, ir.lteletlerl, l<u 

t\arıo kaç sene evvel ölmüş 
olduklarını tesbıt için mua 

yene etmekt .. dir. 

Nort ada ında Moa kuşla
rının en çoğunun yanardağı 

ındıfıtlarıyle ölmüş olduldara 

sanılmaktadır. Bu kuş ardan 

acaba hali\. ynşıyanlar bulu . 
na ~illr mi diye ard şllrmalar 

yapılıyor 

Mec3u i ~akemhk projesi 
Pdris, 12 (A.~ ) - Mec 

lıs mecburi hakemlik p oje 
sinı ayan lan geldıği şel.ılde 
67 reye karşı 49 l reylf' ka· 

bul etmıştır. 

HükCımet Kuvvetleri A ilere Şid
deti~ Muk bel de lu uyarlar .. 

Londra, 12 
MaJrıd kı.pılRrında yapı an 

müsademeler devam t'tmek· 
tPdir. Hükürnt-l tarnf darları· 

nm evelce h ~zırlaımf olduk 
ları mukabıl taarruz ası ku 

vvetler tarafın lnn akım bı 

rakılmı§tır 

Loodra, 12 1 adyo) 
Valanstakl ispanya hükunı 

meti Londraya, ademi mü 
daha le komite. ine bir nota 

göndermiş ve Baloıı vapuru 
nda tevkif edılen İspanyolun 
ve müsadere edilen harp 

eıyasımn iadesine imltirn ol

madığını bıldirmişlir. 

Valans, 12 {Radyo) 
Largo Kabalero kabinesi bir 

çok mühıın maden imtiya
zlarını Sov} el Rusya ya ter· 

ketmi~tir. 

Salamanka. 12 (Radyo) -
Franko hükümetl resmi ga • 

zetesinın neşrettiği bir ka 
rarname ahkamma göre he

nüz ıifıiler tarafından fıgal 
e3ilmem•ı olan toprak ar 
mahsulü olan zıraat 've en 

düstri maddeleri il~ dıı tl· 
caret yapılmas. menedılmiı· 

tir. 

İstanbul, 12 (Husufi) 

Ovideoda kaçan ası asker 

leıden hır kısmı hükümeçi 

lere iltica elmişlerdır Bunlar 

pazar günü yanlış bir haber 

alan 1 l. ası tayyarenin, ken· 

dı hatlarını mitralyöz at~§İ· 

ne tuttuklarını, 75 1 itinin 

öldüğünü ve 8 kışinin yara 

landığını söylemektedirler 

Belgrad, 12 (Radyo) 
Cumhurlyetçıler, M ı drldi 
bütün kuvvetlerıle müdafaa 
etmektedırler Son sıstem 
Rus tayarelerı, asılerin faa 
liyetinı durdurmaktadır 

Sovyet ta yare erinin mü 
kemmelıyetı, frankoyu ha
yrette bırak mı ıtır. MAama 
fıh, gen~ral Franko, Mad 
ridi hu ay içinde ele geçir -
mek üzere. tekrar kati bır 

taarruz hareketine başlıya 

cak tır. 
Belgrad, J 2 (Radyo) 

Buraya gelen haberlere gö 

re, İngıltere ve Fransa hü 

ku metleri, ispanya iolerinde 
Almanya ve ltalyaya ademi 

müdahaleye ıkna edemezler 
se. İspanya sahillerinı müı
tereken ablokaya karar ve 

rmişlerdır 

Marsilya, 12 (A .A ) 

ruz tardedılmiştlr. 
Asıler dün hükumetçilerin 

kuvvetli mukavemetine ra· 
ğmen Madrıdin içerisinde 
kam ·Aravacayı zaptetmiıle 
rdir 

İşgalden sonra halkta hü 
yük b1r panık baş göst re

rek, Mazanercs la Co 
rogne yolu ıle Madrit Bur 
gos yolu arasındaki arazi 

ahalisıne sirayet etml~lir Bu 
suretle as ler Casa del Ca
mpodan Üniversıte mahalle· 
slnt• kadar olan sahada ta· 

mamile serbesttirler 

Roma, 12 \Rudyo\ Ko· 
nt Ciyano, Almanyanın Ro· 
ma sefiri ile mülakatında, 

cevabi notanın esaslarında 

ittıfak elde etmltlir. 
Roma siyasi mehafili, M 

Mussolinin ispanya hakkın· 
da fıkir değııllrdiği ve bu 

hususta Hitlerin naf ız oldu 
ğu hakkındaki haberlerı te 

ltzib etmektedır. ltalya, is 
panya işlerinde fıkır değiş 

tlrmemıştir 8ununla bera 
ber Almanya ile de İtalya 
nın bu hususta hiç bir ihti 

lafı yoktur. Verilecek olan 

nota, gerek Romada ve ge-

rek Berlinde aynı esas üze

rine tanzim edilecektir. 

Paris, 12 {A.A.) - Havas 

Ajansının Berlindtki muha

hablrinden: 
Hitler bugün Berchtosga

den de Berlioe gelecektir 

Kendist üçüncü Reichin dör· 

düncü yı\dönümü münase -

betiyle elçiler heyetini ka· 

bul edecektır. 

Sıyasi müşahidlcr Führe 

rın bulunmamasmm muta 
savver dıploınauk mütare 
keyl temın etmiş olduğunu 
ehenıiyetle kaydediyorlar. 

Fılvakı lspanyol suların 
dakı Alman Kruvazörleri 
yenı senenin ilk günlerinde 
fevkalade f aaliyel göstermlf 
!erdir Bundan birkaç gün 
evel Almanyanın Hurgosda 

ki mümessili general Fau 
pel, Berchtosgadene gelmif 
ve general Frankonun bır 

mektubunu Hıtlere vermlı 

tir General Franko bu me 
ktubunda Madridin zaptedi 

lebilınell ıçln 60 bın Alman

dan mürekkek bir efer he 
yetinin gönderilme 1 zaruri 

olduğundan bah ediyordu. 

Soylendiğine göre Alman 

Dok amelesi asilerin işgali 

altında bulunan topraklardan 
lndra adlı A man vapuru 

ile getirilen bakır,bakır pri 

ti yükünü ımana ındırmek 
hm imtina elmışlerdir. 

askeri ileri geleni rl bu Is 

teğe şiddetle karşı koynıuş 

lardır. Hatta general Von 
f·ıtsch böyle bir tedbırin 

alınması halinde ıshf a et 

takım mütehaHıalar ve mü 
hlmmat göndermekla iktifa 
et mittir. 

Berlin, 12 (A A.) - Ha· 
ridiye Bakanı Von Nöart 
dün Fransa, İngiltere ve lı. 
lya elçilerini kabul ederek 
gönüllü mesesi hakkında 

Fransa ile İngiltere tarafın -
dan yapılan tcıebbüsata 

mutedatr Alman cevabının 

başlıca maddelerini bildir· 
miıtır Bu cevap 11 ikinci 

kanundan evel tebliğ edil· 
miy~cektir. 

Selahivettar mkhafil Al 
man cevabının balya ile bir 
istişareden ve Roma ile ta

mamile mutabık kalındıktan 
sonra verileceğınl temin et· 
mekt~dirler, 

Almanya evvela bazı no 

kta lar ve bilhaua kontrol 
melelesi hakkında izahat is

tiyect"lttir 
Almanya, İspanya hülni· 

metçılerinln hizmetinde bu

luuon yabancı gönüllü me · 
selesini mevzabahsedecek 

ve bu mesele hakkında 

bundan evvelki beyanatını 

hatırlatacaktır. 

Yan 

mehafıl 

resmi diplomatik 

11 İkincikanuna 
kadar müzakerenin devam 

edeceğini bildirmit olduğun · 

dan Von Neurat ecnebi se

f irlerini davet et mi§ olması 

1 

burada hayret uyandırmııhr. 
General Fon Seklin cena

ze merasimine iştirak etmek 

için mezuniyetini yarıda bı· 

rakmış olan Fon Nöratın 

resmi Alman notasının tev

diine kadar sefirlerin sabret· 
mesini temin için bu suretle 
hareket ettiğine ihtimal ve

rmektedir 

Nevyork, J 2 (A.A.) 
Vaıtngtondaki Rusya sefa
reti, Ruıyanın ispanyaya sa· 
tılmıı olan Amerikan taya
relerınin sataş muamelatına 
karıımış olduğu hakkındaki 

ha beri eri kati yet le tekzip 

etmittlr. 
Madrid, l 2 (A.A.) -

Madrıd valisi sokaklara bir 

takım ilanlar yapııtarmııtar. 
Bu ilanlarda yirmi yatından 
yukarı olan ınsanlar cum. 
huriyel ordusuna asker ya

zılmağa teıvık edilmektedir. 

Madrid, 12 (A A.)- Ha 
vas Ajansı muhabirinden: 

Y edı günden beri devam 

eden şiddetli muharebeler 

Madrit müdafaasmı sarsma. 

mıştır. Madrıt ıle Escuriel 
arasındaki yol gerçi keıil

mlıtir 

Uugünkü dünya sulhu in 

gÖlerenin tamııırnlyle dışında 
lu,ldığı ıdeoloji 7.ıddiyetleri 
tarafından tchdid edilm"k 

tedir Ü:r takım kimselerın 
sulhçu ideolojisi, bizi italyn 

ile çatıımak derecesine ge
tirmiı v e aramızı bozmuşı u, 

AkJenızin "İtulyanın ha 

yatı olduğunu,, Mussolinı 
söylemlştı. t3u yol lngilterc 

için hayati ehemmıyetl haız 

nun imzası ltalyanın deniz 

anlaşmasına ve Türkiye bo 
gazlar ani 'şmasına ım?.asını 

koymaktan gerı durup dur- ' 

Bu hamule lnr kimyevi 

maddeler f abrtkasana gön· 
derılmiştir 

mek tehdidini ' sa vurmuıtur 

Nıhayet Hitler askeri rüe a 

nın ısrarları karıuında bo 
eğmış v.e ispanyaya 

siyah mllıs ile bir 

Fakat başka bir yol daha 

uzun olmasına rağmen Sie 

rna de Guadaramada mev 

zı alan milislerin iaıesi içm 
kullonılmaktadar. 

8~nlar . gene, bell.i, bu ye 
nı anlaşmadan rnt"mnun kal dir Ve şiındt bu anlaşme.nın 

ımzası ılc bütün nnlaşmaz 
lık ıhtımallerı ortadan kalk 

mamak hususundakt 

yelini t ·krar gölden 

vozı

g<>çir 

mek imkS.nu.ı verebılir . 

Salamanka, 11 A. & .) 

Resmi teblığ; Madrıd cep 

he inde \rnvvet erımız Ara 

vaca kasabasını ellerine ge 

çırerek ilerı hareketlerine 
devam elınışlerdir 

Kıtaıılımız Mndritin garbına 

sekıı: kilomt tre yaklaşmıı· 

lardır 

11111111111111111111111111111111111111111111 
:;uyacaklardır. Fakat yeni 

en yeniye yaralar açmak 
tansa a ı ' ça mış yaraları iy · 
etmeyt t h 

1 

ercl edeceklerdir 
~aklkatte lngılızlerle İta.I 

yananı yaşamAk Ald . . • enı 
zım yaşatmak ve k 1 11 arşı 11< 1 

menfaatlere hürmet hus u~un 
da yapmış o\duklMı anlaş 
ma, yirmi tane ideolojiden 

daha fazla tercihe değer. 
Bu suretle vakitsız toplan

mıı bulutlnr dağılmış ol cak· 

tır Hıç şüphesiz her lkı ta 

raf da bu anlaşmnnın da 

yanıkla ve üreklı olacağrnn 

mıştır. 

Delbos, elde edı en anlaş 
m<>ya Frnnsanın da katışma· 

ğa h zır o duğunu bıl lirnıİŞ · 

lir t u suretle Sir E;kı 
Drunıondun kı bu nolıışma 
nın Y"Pı m ısında f'Snslı bır 
iimıl olmuştur, suıh \'e an 
la~nıağa doğru büyük bır 

udı o atıl .cağı, geıçeklı>şme 
ktedir 1 u suretle Avrupa 

su hunun onür.e çılı .ın bır 

takım pürüLlcrın de orta•.an 
kalkRcağı umulmnktadır . hu 

l'u uf ak tefek mcsele!le 

rin ha lınden sonra mühim 
İspanya meselesinin halline 

gdecel<tir. ltalyan 1arın bu 

tarafta her hangı bir toprak 

ıhhrası bt,.slememeleri gün· 

den güne teh ikelı bir hn 

alan 1 panvo\ hadıst>lerine 

dıur müzakerelere glri\:ılme 
sine yardım edecek Lır ma· 

hıyeted r. 
Bu husugta en lüzumlu 

olan nokta devit tlerın tam 

bir ahenk içinde lrnrekct 

etınderidır . 

Muhuebe pt>k kan ı ol

muştur. Düşman ,binden fa 

zla zayiat vt:rmiş, zırhlı b r 
trenle mühim miktarda ha 

rp malzemesi bırakmıştır. 

Birçok ıntlisler hatalarımıza 

ıltica etınıvlerdir 
Endülüstc kızılların Por 

1 UJl('a el ynptıklMı bir tanr · 

BONO ----------
---------- ---ı-- --

~übadil ve gayri mübadil bonoların 
Bılumum banka ve şirket hisse se
netl~r~ yüzde 5 ve iki faizli hazine 

E tahvılatı ahnır ve satıhr. ---- ------- fldres: 
. -brr irde Kemer Altında Hacı : --- Hasan Otelinde 60 Numarada: -- Cavıt Telefon 3903 : --
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Sov~etlerde ~ütüphanelel 
Sovyet inkı'ahından beri 

geçen on dokuz yıl içinde 
kütüphaneler mı ktarı mühim 
s..ırt>lte artmı~tır. 

1914 yılında çarlar Rus
yasında 12627 kütüphane 
mevcullu; halbukı bundan 
iki yıl önce yapı l an btr iı

tathtık . yalnız köylerdeki 
kütüphaneler mıktarının 25 
257 ye ba ' iıi oldujunu a6s
tcrmittir 1936 yılı bid11ye
tinde Sovyetler Birltainde 
mevcut kütüphanelerin ade· 
dı fa brıkalarda ııovkhozlarda 
ve endü tri köylerinde bulu
nanlar hariç 67.286 ya var. 

mııtır Ayrıca Sov yctler Hı 
rlığinde buaün , ıün aeç,ikçe 
miktarı artan, seyyar kütü 
phaneler de vardır. 
~ov yeti er BırlJjindPki k ü · 

tüphanelerın her kıamı . ha· 
kikaten dünya kültürü bakı 
mından birer hazinedir Er · 
lvan kütüphaneılnd~ki kit. 
apların adedi dlr milyonu 
geçmektedir, ~arkovdaki Ko• 
ro enko kQtöphaneıi buaün 
1 milyon 230 bin kitabı ıh. 
tiva eyl~mektedir. Halen 
Moıkovada inta edilmekte 
olan "'Lenin.. kütüphaneıi 

iıe on bir milyon kitap isti
ap eyllyecektlr. 

Sovret er 8iıltği D ~m · r
yolf ın. 

İki yı . don daha a~ btr 
zaman zıuf ında S'>vy'~tler 

Bırltjı demir yolları naklly 

at İ{Çilt-ri günde Yasati ola· 
rak yülcletılt-n va1ron mik· 
tarını 30 bın fazle leıtırmıt 
lar ve günde 91 bine kadar 
çıkarmıtlardır Oemıryolu 

ile nakliyat, Sovyetleı miıll 

ekonomiıfnin en faal bir ıu· 
beaı halini almıı ve demar· 
yolları tdarui, kocamftn me· 
mleketın bir k6teıtndtn öb 
ür köıeılne endOıtrl ve zı· 

raat mahıullerinln tt-devü 
lünG muvaffakiyetlı bir ıu 

rette mümkün t. ılmakta bu· 
lunmuıtur. 

Demfryollaranda aynı za · 
manda itin luılıteainde de 

bir inkiıaf Ye ilerleme kay· 
dedılmfıUr. Vaaonlar, vak 

tiyle, yani daha ıeçen yal 
on ründe aittfldeıi yere bu 

ıün, bir yıl ıonra, vuati 
olarak altı buçuk aünde 

eidebılmektedtrlu . Trenle 
rln teknik sürati. bir buçuk 
miıli artmıı bulunmaktadır . 

VakUleo lokomotlfler bir aü 
ndc vaaati olarak ancak 
152,9 kilometre katetmekte 
idiler; halbuki buaün loko 
moUflerin So\'yetler birli 
findekf vaseti ıüratleri 2-41 

kilometreye varmııtır. 

Sovyetler Birliiinde kitap 
yeni olarak milyonlarca ole 
uyucu bulmuıtur 1'.itapların 

aittıkçe artmakta olan tabı 
adedi, bu keyfiyeti parlak 
surette isb.t eylemektedir. 
J 917 yılından 1935 yılına 

kadar 75 lisanda Lenfnin 
2389 kıt" bı basılmıı ve bu· 
nların umumi tirajı 84 mil· 
yonu bulmuıtur 

1 Balıkesir Sulh Hukuk 

Stalinin kitapları da mil
yonlarca nüıha olarak aatal
maktadır Putkinin eserleri
nın inkı 'ap yıllarındaki tabı 

adedı, 11 mi 1yonu 1reçmiftir. 
Tolstoyun uerleri, 11 mil
yon nüsha o arak bası 1 mıı · 

tır Dıaer Ruı ve yrabancı 

eserlerin tabları da buna rö 
redir. Sovyetler Birliğinde 

ayrıca çocuk edebiyatına da 
büyük bır ehemmiyet veril
mektedır Bu yıl -40 milyon 
nüıha olarak 480 çocuk ki 
ta!:>ı bıısılmııtır. 

Sunl ~ıuçu~ imılitı ırıırar ı 
Suni kauçuk Sovyet end · 

üı•rı•i, b ... 1 yıllık planı, üç 
yıl onblr ay içınde bittrmiı · 

tır. Bu muvaffakiyetlı çalıt 
ma netlceıinde Sovyt'ller 
Hırliği Jimdiden kauçuk ih · 
tıyacının yüzde 50 ıini da 
hılde tedarik ~ylemektedir. 
Halbuki 1932 yalında ihti 
yacatın yüzde 93 kadarı ha· 

riçten getirilmekte idı Dev· 
let pliını mucibince, gelecek 
yıl zarfında yapılar.ek istih· 
sal bu yıl ıstıh~aliıtının ıki 

misline çtkllcak ve Sovyet 
ler H irliği bu suretle suni 
kauçuk ıshhsalinde dünyada 
üçiincü mevkii alaca~ı 1ııbi 

hariçten hiç bir kauçuk it• 

hal eylemiyt"cektir. 

Posta Telgraf 

.. Hı~imliüinden: 
Balıkeıirin Martlı mahal 

lesinden olup tarıhten yirmi 
ı1enc evvel vefat eden ve 
vereseat meçhul kalarak t•ri

keıi yazılan Salth kızı Hav
vanıo terikisine müstahak 
bulunanların kanunu m~de· 
ninin (534J maddesi ahlca
mına tevfikan ısbR tı veraıet 

etmeleri lür.umu iian o:unur. 

9· l -937 

Bıhk~ıir ı ; cırat vı 
sanayi ıdasmdan: 

BalıkHir Vıliyetı merke 

:ıinln Azıziye mahalleıınin 

punar ~okağında ( l 1 numa 
ra 1 ı evde oturan Türkıye 

cumhuriyeti tabaasıodan olup 

büyük cami civarında (35) 
numaralı dük&< lrıı ikamf'l 

gaha ticari iti.haz ederek 
9l~ yıl ı ndanl.rrı kuaplık 
Ucart'ti

1

~ tıt l"I eltii•ni be
yan eden Mehmet oflu 
Mehmeıhn unvanı ticareti bu 
kerre ( Mehmet Akt11n \ o 
larak teaçıl edildiğt gibi bu 

unvanın imza ıek t de Tiirkçe 
el yazı•ile (Me hmct AktAnl 
oıarak tıcaret kanununun 
4l inci madneıine aöıe Ba 
lıkeair 1 i.:llret ve sanayi 

odaaınca 896 ıictl sayısına 

te~çıl edtldıja ilin olunur. 
ilan numaran: 

w Blrlnc~-~~~1~!~"~~~: r P ... !.~.~~D~~L he• 
hinden itibaren tedavüle çı aün çıkar Siyasal gaı..-tf' . 
karılan Botular hltıruına Y ıllıaı: 800 Kurut 
ait pu ların s6rıazlı kollek 1 Altı Ayhfı:400 
ıiyonculuk itibarile büyük l ı Sayısı: 3 • 
bir kıymeti vardır. 95 kuruı I ' Günü 1ıeçmıt 
aıibi ıız bJr para ıle kıymet· kuruştur. 

ıayılar :lS 

li bir hatıraya tahip olmak ADRES: 

ıatiyenler P. T. T . Kiıele- l BALIKESİR l'ÜRKOİLi 
rinden alabtltrl..,r. ı~. -~..., ...... ~_.......,,_,/ 

Ba ık esi. 1 h · 
Be Ş Mud ·r 

arlar 
den: 

lJ ikıncı r..anun ~37 

1 • 
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- J = ~ = ~ : Avukat Eh A GUN Ve ı Çakır inhisarlar anbarlarmdan Bandırma anbarlarına 

deve tle nakledıl~eek k1ı bıh lt zyıt ve tenkis olmak üzere 
( 100 ( Olı) kılo ıdare malı yaprak tütüı !< r ın t"~siltmHi. 
16 1 9J7 aününe kadar temdıt edılm1ştir. Tal tplerın 

Göıı~n ve Balıkuır ınhıaarlarını. müracaötları 

= '-= Şeriki Z SIDAL ~ ~ = ~ 1 
•) ... 1 - 18 

- ~ : Tanınmış -değerli avukatlardan. ~ 

Bahkesir Kül ür 
Direktör!·· ğünden: 

E dtr. Hernevi hukuk. ceza davalannızı i 
E emniyetle tevdi edebili,.siniz. Temyiz i 
: ve Devlet Şurasında murafaa kabul i 
: ederler. i = ~ : flDRES ~ - ~ = ~ : ANKARA Sanayi Cl d- 1 

Balıl eıir merkez okulları için pazarlık ' a 1 ( O tane sıra 

yaptırılacaktır. Tllltpleri 15-1 937 cuma günü ıaat ı 5 de 
kültür dairesine g~lmeleri ilan olunur 

: el si AU RİZA Apart 1 
: manı N U M A R A : 3 :; - ~ 

~ 111111111111111111111111 1 1111 11111111111~ 
Bıhkesir icra Memurluğundan: #~~~~~~ 

ve 14 metre bahçesi müıte· ~ 
mil hanenin de on parçada i 
4 payı a~ık artırmaya çıka- t 

rılmıştır. Bu babda yazı'an 

~ 

Kıı kataç Tütüncüler ban 
kaıına borç u Böıt-kçiler ma 
halleıinden Saclt oğlu Hü· 
ıeyin Şadinin borcunun le 

mini iıtifaaı zımmında baciz 
cdilmit olan çarııda küçük 
tadırvan karıeamda vaki ıa 
f1 Sacit karısı Emine ve ıo· 
lu Sarf aklarlı Ahmet oğlu 

Sabri ve arka11 eakt mektep 
ve önü yol ile çevrili taban 
ve tavanı ve bir kapııı ve 

önünde bir cameli an mevcut 
oo metro ve altmıı ıantıın 

araa üzerıne bina edilmit 

abıap ve tamire muhtaç bir 
bap dük&cand~ 9984 payda 
3706 sehmi ve Kara oğlan 
mahalleıinde vaki sağı aba· 
cı yuvançodan Metruk Mil 
li Em :ak hdnesi ve solu Hi · 
rhtodan metruk hane ve ar· 
kdıı Budak oğlu Mehn.et 
Tevfik hanesi ve önü yollci 

çevrili ve ön tarafı dıvanı z 
arsamn 19968 payda 6845) 
pıı.yı v~ Börekçiler mahallt'· 
ıinde ~akt sağı Sacıt kızı 

F i r d e ı ve ıolu Sacit 
oflu Ahmet ve arka11 Keı

kek oilu Raci ve ve yol 
, önü yfne yol ile çevrili v~ 

inhisarlar id• resinin tahtı 

lstlcarında bulun11 n ve 286 
metre murabbaında arsa ü~ 

erine inıa edilmiı fevkeni 
ve tahtanı olarak iki k11ma 

Ryrılmıt ikinrl kat tavaıuız 

çatı ağeçlı arka ve c~phe 

kıııınla.rında yollarll açılır 

tki kllpulu mezanında 432 

ıehimde 41 l sehmı 3328 
ıehım ttlhar edi lerek bunun 
1424 ıehmi ve Hacıgt1 y hı 

ml'hallt'stnde val<ı v~ satı 

8Bhkuır Beled .ye da • res ı 

ve eo'u HdCI A 1i camii 

havluıu ve medresesi ve ar
kaeı Raıf efendi hanesi ve 
önü yol 1 e çevrilı 121 met 

re arsa üzerine bina edıl mi§ 
ve Qııt katta cam ve ç ·rç,.. 
v~lerı tamam üç oda ve hır 

he l ve büyük salon ve or• 

ta katta yıne cam ve çerçe-
v .. ferı tamam 3 taban ve 

tav""' mevcut 3 oda ve bü. 1 

yük btr ıa 1on ve hır h .. tiı 
ve btr kill'r ve bodrum kat 

şartname herkes tarafından ~ 

görülrr ek üzere icra daire- it_ 

Her Tecimenin [n Büyu 

Satış Süı-mü um ktu. 
r .., 

s ınde Rçık bulunduğu satıı ~ 

ı 2 .~ 937 tarihine tesadüf 11.t. 
1\ 1 

eden cuma gunu saat on 

üçte baılıyaoağından talip 
olanların ogün gayri men 
kullerinde muhammen kıy · 

metlerinın yüzde yedi buçuk 
nisbetindc pey akçuile bir 
liktP. Balıkesir icra sa onun· 
da hazır bulunmaları ve o 
gün konulan pey mu ham · 
men kıfmetinin yüıde yel· 
miş beıini bulmadığı t.lktir 
de son artıranın taahhüdü 

11 Satış 
~ "RE L" 
1 Satacağınız 
1 Herhalde 

a 

t: 1 
'' 

DIR. 1 
nızl 1 

Ediniz. ~ 
baki kalmAk ıarttle artırma t; \ 1 R 

il:_ . (' 11 on be~ gün daha temdıd ~ ranızı ~ 
edileceği yani 1 3 _937 tarı it, · 

~~:·Ü :~;;:,:.~1:·;.:,7:::~~·;. J ( TUR 
• • • • ·111ız . 

ogün en çok artırana kati 
iha lesi ıcıa cdileceğı ve ip
otek ıahlbı alacaklılarla dığ-

1 " • t~ 

: ~ TUR 
er allkadarların bu ııayri j t': 
menkuller üzerindeki alac fi. 1 
akları h • ıutiile fab. ve ıyaa· 1 
rafları d ı htl olcfoğu halde ftt 
iddialarını eHakı müsbite it 

1 
Her Yerde Okunur. ı 

Balıkesirin Biricik Gazetesidir 

lerile bir ikte yirmi aıün ıç ~~~~~ ,~-~~~~~~, 
inde ıcra dairesine bildirme 
dık 'eri taktirde haklare ta 

pu slcilile sabit olmadıkça 

aatıı hedt"linin paylaımuın 
da.o hariç kıdacakları ve 
arttırmadan doima rüıum 

ve c.Jellaliyenin mütteriye 
ait bulunacatı ve bu eayri 

menkullerin vergiıintn ter 
cı hım ıh:\ le bedellerinden 
ödenecPği ve arttlrma ıünü 

hazır bu lunrrıyanların müı 

tenkif adJedılecekleri ilan 

olunur 

.......................... 
• • 

~DOKTOR~ • • 1 1 • • 
!EKREM: • • • 

N A f l Z BAYSAN ! 

a • • .. 

/Wwnw11 deri, suç. 
ltrnak lws/tıhklarllt 

ht•ı Şl'kil / i re nyi. bt•ls )-
11/d11g ıı ve yw1wşak 
kıırlw lta~lıılıklrırını id • • • rar .ııolu ıforlrklar1111, • 

• • 
• acleml iklldwı r.11 son • • • 
: wmllr.rle tedavi edu : 

Bafıkesir Ası<e lik 
Ş besinden: 

Yed k Yurrnbaylııtd\n 313 (Dahil) den 326 (Dahil) e 
kadar 1lanlar Attaj için 1 Şubat 937 tarihinde Balıkeslrde 
ki topcu birllkierinP sevk olunacaklardır. 25 2 net klnuf1 
937 de §Ubeye muracaatları İ an olunur. 

ebe 
ğ " nden: 

14 Lira maaılı Manyas kazası İdaıei Hususiye varid11t 

Katiplıği münha ldir. T<ı ıp o1 anların. evrakı müıbıtlerile 

birlıkte Muhasebei hususıye Müdürıyetıne müracaatları 

ılan olunur 

Balıkesir Askeri 
• om ıs 

t , Alma 
onundan: 

Temdit sureti it_> eksıltn iye ı onul an 10000 kilo ıabun• 
Vdktı muayeninde ish ki ı çıl<mitdıg n a'n mezkür ıabuf1 
19 1-937 sah günü at 5 de pazar ıkla alınacaktır. Mu· 
hammen bedclı 3500 liradır. Muvaltkat teminatı 262 ltr11 
50 kuruştur. lsteldilerın ıartnamesinı görmek üzere h~r 
gün ve pazarhğa ııtirak f'deceld rın df' adı geçen günde 
ve saatinde temınat malcLuzlarl le Kolordu satın alma ko 

ta vlne 3 o -la ve bir hela 
ve bir kiler ve o ialar tavl\n 
ve ta~anlı ve bodrum salo 

nu tdb~n• kara taı döıenmiı 
ve hanenin bodrum katıncla 
bir ufak bır kapu ve 9 av 
ak kl\ra taotan yapılmıı mr

rdtvenle ortl\ kat11 çıkılır, 

ve büyük kapıdırn rlrilir ve 
ayrıca yokarı luı.ta g~çılir. 

Çaoko kap!anmıt çamaıır 
knrutma~ft mahım c:umhn 

1 • • 

mııyonuna müracah tları 1 1 : Hastalarını hükuınel : 

: cadde~inde numara 56 : 
• • : da herııGn saat on beş : 
: ten sonra kabuledf'r. : 

~-·····~••M•••••••·····' 

lveıi ve tt"ıyaıınanı: Balıkt>slr saylavı H . KARAN 

Çıkarını Genel Dlrekt6rü FUAT liiL'A L 

Basım Yeri il Ba110 evi 


