
i ngiltere Bahriye Nezaretinin yük sek 
memurlanndan birkaçı casusluk su

çile tevkif edilmiştir. 

14 ikincı Kanun PER.;>EMBE l 937 GÜNDELİK SİYASAL GAZETE ON B!RiNCI YIL~SAYI: 10140 

Hariciye Vekilimiz T. R. 
Aras Parise Gidiyor .. 
Parti Kamutay gru~unun Tuntü toplantısında Hariciye 

Nuri Conker 
Dün törenle iyasi Bfr Seyahat.. Edenin --

Göring dün Romaya hareket elli.Müstakbel transa Al- Bir ziyafeııaVardiüi notu~ GömiJldü. 
Ankara, 13 Hususi) 

Kamutay Reis Vekıli ve 

Gaziantep mebu u Nuri Con· 

kerin cenazesi bugiln Nü· 

rnune Hastahane ınden kal· 

dırılmış. Hacıbayram cami

inde namazı ka 1 ın lıktan 

sonra Cebeci şehıtlıgine tö

renle gömülmüıtür. , 

manya, ve komünizm aleyhtaıhğı hak~mda izahat verıcek --

ve Kültür Ba~anlan Partiye malumat ver~iler. 

JJarli Kwmılıııı, grubtı1111n du11k11 l1ıplaıı/1::;111d<1 ı:r/ıol 
veren Kullur l3ulw111 Scıfjel Arıkurı Ul Huriciye \ t /,ili 

1 evlik Rtiştu Aras 
Ankara, 13 A A.) - C. teklıf kanunu halındt! Ka· 

Halk Partiıl Kamutay gru mutaya ıunulmaıına karar 

Törende İsmet inönü Lü

yük Miıle t Meclısi re1si, ve· 

kıller, mebuslaT, halk bu 

lunmuf, muzıka , süvara, 

j ıındarma ve polıs kıtulara 

top arabası üteıınde bulu

nan cenazeyi takip etm ştir 

Atatürkün gönderdiğı çe 

lenk mezarı baıaıın konul 

mu§tur. Tören çok haz.n 

olmuştur 

·Akdeniz 
- ~ hunun dünkü top\antmnda verilmiıtir. 

KültGr Bakanm 8affet A.ra Rü§IÜ Arasın verdığl ma· Anla,masmm Yugoslavya 
kan yapılan bır ıuale ver lumata nazaran \'aziyette V 

d.ı tı izahattan ııonra Hari kayda değer müıbet veya için ~3J8ti ehemmiyeti.. 
cıye vekili siyasi vaziyet menfi btr tebeddü yoktur. 
hakk d Belgrad , 13 (Radyo) -

ın a malümat vermtı İstanbul. 13 (Hususi) -
ve memurin kanununun ta Sancak meseleıi hakkında, Stefani ajanaı bildiriy~r: 
dili hakkınd" Parti grubu Fransız hü\dimetile Pariıte İngiliz · İtalyan Ak 1eniz 

komiıyonunun hazarladıiı yeniden baılıyacak olan mü· anlaıması Yugoılavyanao 
rapor ve projenin esat pren zakereleri idare için, Heri menfaatı noktaaından bir 
llplerin etrafında bır çok ciye Vekilimiz Rüıtü Ara- gazete, Yugoılavyanın ha-

hatlplerin ve hükumetin iza 11n buıünlerde Franıava yati bır meıeleıinan halle-

Bertin, J 3 Radyo) 
Göring ze\'cesile birlikte bu 

gün Romaya hareket etmı 

ıtir. 

Roma 1 Radyo Görü 
ngi!' seyahati ıkı hükume 
tin 23 Teırınl evelden bug 

k dar olan zamanı gô-

ussolini 
Tayareci diploması al~ı 

; 

U11ssolini 
Roma, 13 (Radyo) - Du

çe Musııolini aıkeri pilot 

imtihanına girmiş ve muvaf · 

fak olmuttur. 

Mussolimye hava müste
f"'I pilot diplomasını blızat 
vermittlr. 

lıata dınlendıkten sonra bir gitmeıl mukarrerdır. dildiğani yazmaktadır. 

K
~===:::z=:;=~~====-==--=-=-===~=-=~=====-~==-· ........... ====1 Memleketimize 
amutayın Sancakta Kanh Getirilen 

Dü L ı ~ HAdı·seler Oluyor.. Altınlar .. Rı0 top 80llSIOu8 QÖrÜS- CI istan~uı. ı 3 (Huııuıın 
meler. loDaniyade müşah.tlerinTnônde -nümayiş y3pma~ is- :~:h~::~:.~::k;· h~:0k~7o 

Ankara, 13 ( HuıuıiJ 1 T k ı~ ı " l 53 ti.yen Surı·ye'ıı· Arap ar u·ıç u· r u· o· u· rmn~ er. dır. a "" satın alınm•ıt•r. un 
Kamutay bugün toplanmıf· liiV dık ıçerlılnde o1an bu altın· 
tar· k l b Halep. 13 tRadyo) Mü sız. meselesine tema• etme ar uraya getirllmiıtır. 

Kamutay reıa vekili Nuri ıahit heyet an11zm Reyhana tedir. Bu gazete Türkiye ·<K~-
Conkerin vefat.na dair olan gltmııler ve kendılerlni ke· davaaınm. ııyaei bakımdan Su ş n· ı n g 
Baıvekilet tezkeresi okun ıtf bir Türk heyeti karııla- zayıf oldu~unu kaydettikten 
rnuı ve merhum ıayga ile mııtar. 30J Arap yaıasm Su ıonra umumi bakımdan hak 
anılrnııtar rlye diye barıırmak üzere lı ve kuvvet!i oldutumuzu 

Reyhana gıtmıştir. Toplanan ileri sürmektedir Bundan sonra 1 kanunsa 
nlden hlayt1 934 aylarına 
k d 1 • ar olan divanı muhaıe· 

bat rn ızbataeı okunmuı, bir 
çok kanun ayihaları muza 
k.,re edilmiıtır. 

Kamutay cumartesı günü 
toplanacak tar 

-~. 

Sivasta 
Kar 91 santimetreye ka~ar 

yüksel~i. 
Ankara, 13 (Radyo) 

Kar mernl k ~ elin her tarafm. 
da devaın etcnektedir 

Kar Eğe tarafına k as men 
orta ve şarki Anadoluyu 

tamamen kaplamışhr. Sıvaı
da karın kalınlığı 91 santi 

metreye kadar yükselmi§ttr 

Şarki Anadoluda termo· 
nıetre nakıs dörde kadar 

düt'llÜfliir. Augün Ankarada 
kar metremurabbama bir 
~ılo ıu bırl\l m11ı ır 

halk süngü kuvvetlle dai•· Muharrir sözlerini bıtırir· 
hlmak islenmıı fakat mu 
vaffak olunamaınıftır. Sün ken Türkıyenın ıstek ve id-
gü hücumuna mt i e ış dialarında çyk samımı oldu 
tırak etmtşlerdır ğunu. endlıelerınde haklı bu 

Bu ç rpıımada üç Türkün l unduğunu kaydetmektedır 
öldüğu ve sekı2 nın de va Sancak · Surıye araeanda 
ralan iığı öy tnmektedır. bir federel kurul asının da 

Müteh t h Pyel kesıf Ha· Türkıye tarafından yapılan 
tay kütlesi ıçınde bulunan verınde "e ısağlıım bir tek 
lardan !<. ürtlere ıiz l ürk lıf olduğu da ı la ve olun· 
dejilıinız demişler fakat on· maktlldır 
lar biz tamamen Türküz di Şam t 3 (Ra~yo) - 9 
ye mukabele etmişlerdır. Kanunaanide Reyhanda ya 

Antakya, 13 (Radyo) - pılan tezahüratta Türkler: 
Müıahll heyet Burada de· ( Yaşasın Atatürk, Hatay 
vam eden hadaselert telgraf · l 
la Milletler Cemiyetine hıl- ve stiklal.. ) Diye bağır· 
dirmlşlerdir Milletler Cemi maşlardar 
yetine gelen bu t elgraflar Reyhanıye, 3 (Radyo) -
mandalar koluna havale ed Mılletler Cemiyeti tarafın. 
ilmittfr dan gönderilen müıahit he· 

Türklerin mukabil nüma· yet dün Fransız ve Surıye 
viılertnde 5000 kövlü göğüs- lehinde çalışcln Mehmet ve 
lerlnde ay yıldız bRyrak ve arkadaılariyle görütmü~ler· 
dudaklarında ya asın Ata dir Halk derhal bu görüş 
Ulrk ve Hatay istiklali oldu 
ğu halde dolaımışhudtr ıniye mani olmak ve aEıl 

Londra, 13 (Radyo _ d~rdl anlatacaklarm kendi 

1 
Tayml• gazetesi ne§rettl~i lerl oldujunu ıöylcmek İ8le-
hir mt4kalede Türkiye f rl\f1· ı mitlerdir . 

Yakında Berline gidece~ .. 

Şuşiny 

Viyana, 13 Radyo) 

Siyasal mehafılde söylendı

gıne göre, Avusturya Baıba 

kanı M. Şuşnlng. yakanda 

Berline gidecek ve Alman 
ricalile temas geçecektir. 

M. $uınıngın seyahat ta· 

rihı henüz tesbıt edılmemi~ 

tır 

zden geçirmesine bir veııile I 
olacaktır 

Göringin halihazırAlmanya 

Fransa ispanya ve müıtak 

bel ko nüniz.m aleyhtarlıiı 

hakkında izahat vereceği 

zanno1 unma ktn dır. 

Troçki 
Meksi~a~a ailesile birlikte 

~ir ~öye çekildi.. 
Meksıko. l 3 (Radyo 

Troçki zevcesı ve oğlu Me 

ksikoya vasıl olmuılardır. 

Troçki ve aılesı efradı oto 

mobıl ile Mekıikonun 200 
kılometre cenubunda bulu· 

nan bir köye gıtmlılerdir. .................... . 
fspanyol 

"" Asileri Bir 
Rus 
Gemisi 
Yaktılar 
Moıkova, 13 (Radyo) 

Tass Ajansı bildiriyor: 

Simidovfç namındaki em
tia yüklü Sovyet gemisi la 
panya açıklarmda giderken 
bir asi zırhlı11 tarafından 

yakalanarak Tenta limanına 
ıötürülmüıtür . 

Gemid,. Sovyet Rusya ta 
raf ınd.rn ispanya hükümetl 
ne ıahlmaı bulunan 3 .350 
tonluk erzak bulunuyordu. 
Faılstler erzak ftltanda ııllah 

araması yapmıı1ardır. 

İspıt.nyadakl Ru11 elçiıl Bur· 

gos hükumeti nezdinde bu 

hareketi ıiddctle protesto el· 
mittir. 

E<lf•rı 

Londra, 13 Ra~o) 
Ecnebi matbuatına •erilen 

bir ziyafette Eden dünya 
11iyasetlne temas ederek ln 
gilterenin dünya ıulh ve 
sükununa çalııtığmı ıöyle · 
mittir. 

Ecnebi 
Gazetecilerine 
Ziyafet .. 

Ankara, 13 (Radyo) 

lı~cnebi gaz.ete muhabirleri 

ıeref ine Karpiçte Matbuat 

Cemiyeti tarafından bir zt· 
yafel verilmtıttr . Ziyafetten 
ıonra hep beraber AnAdolu 
Kulübüne gidi\miıtlr. Biraz 
ıonra yani aaat 11 de Par
ti lçhmaını bitiren Hariciye 
Vekili T evftk Rüıtü Aras ve 
Dahiliye Vekilı ŞGkr6 Ka 
ya da kulGbe ıelmiılerdlr. 
Derhal bütOn ıazete muha· 
birleri Tevfik R6tt6 Araaın 
etrafını almıılardır . 

Hariciye Vekilimiz tanı· 
dıklannan elini 11km11 ve 

bir arada gördiılünden do· 
layı duyduğu memnuniyeti 
ilave etmlttir. 

Fazla israr üzerine dünya 

ıulhunda Türkiycntn ıütt6 
iü emniyeti ve harici doıt 
siyaseti anlatmııtır. 

Avrupadaki Gerginlik 
Zail Oldu Mu? 

- -----
Almanya ih f ransanın ispanya müstemlekelerine doku
nmam alarma ~air verd ı ~leri kararm uyan~ırdığı akisler: 

Bt•rliıı, l 3 ( H· d~·o ) Aluıau~a ilP Frarnm-
11111 İ~pan~a topr:l~larına ~e mil ... ıemlt·~Pleriıw 
do"ııııulnıauıası lıak~mda lırı· iki tarafın hirhi
riııP \Pl'diği ltıııainal ~a1 .. ·ttılP1'İ uzun uzadh<' 
i~gal P.tm .. ldPılir. f~azPl~IPr hfı~ ii~ lıarflt•ı·I~ ol~u 
ha~lıklarrnda «.\\t'llfHıda ~<·ı·gi11lik zail o!dtİ.n 
(;ihi ı·iiıııl<>lt-ı· kullanıııaktndırlar. 

Pnri~. 23. ( lhu.l~o ) llahr.r vtıı·ildiµilu\ uö-
rtı hiil\l)mrı. Lond ı·adaıı İ~pau ~ a ~ a µidPıı , oİ la-
rın korıluı·ol Pllilnw ·i11i teklif Ptmi~tir. • 

.\lman~a iltı l·ran~auııı İspan~oJ toprakhu·ıuın 
'P ıu ii ~Le mi P k <·lr ri ıı ı n hii t ii n 1 ü ğü ll{l doku ımrn nı
a ma k hakkrnda \tırilt•ıı ıuiilt'kabil h 1 1uiu2t ıvı 
hiı· tl'~İr hırakmı~tu·. · 

Sancak meselesi etrafında yeniden 
başhyacak olan müzakereler için 



1 s t i k 1 a 1 Marşı Şairi 
M e h met Ak i f .. 

•• 
Ustadın ilim Ve Lisan Cephesi 

X H. Basri Çantay 
Mehmet Akif ilk tahsilini Üstad, bunun tercem· 

ve ilk terbiyesini babası esini siz lütfedeceksiniz .. , 
(Tahir Efendi) merhun.dan Hay hay. dedi, fakat 
aldı, Arapça ve Acemceyi de yazacak bir adam Derhal 

uıl ondan öğrendi. Bilaha· çantamdan kağıt çıkardım. 

re yine babasının delilettle Buyurunuz yazaca~ım, de 

mülkiye id~dıstne ve sonra 
da yüksek hftytar mektebi 
ne girdi ve ikisini de birin· 
ellikle bitirdi. ~1erhum (Ah· 

met Naim) le birlıkte yük· 
tek bir garp alimi ve edibi 

(Şınkıytı) den de ayraca Ar

ap edebiyatını görnıüı, Fa· 
risistnl, Franaazcasmı ise hu· 

suıi suretten baıkaca ileri· 
letniııur 

dim. O, gazeteyi masaaının 

üstüne koydu bilahare hiç 

bir kelimesi yerinden oyna· 
tılmamak ıartile,adeta Türkçe 
bir eserı yazdırıyc-rmuı gibi, 
tercemesini çarçabuk yaptı, 

bitirdi. 

Üstad bir kere gözden 
geçirseniz, dedim. 

- Hayır, istemez ı;evabı· 

m verdı. 

Fransızcayı iyi bilenlerin 
söylediklerine nazaran Akıf 
bu lisanın da eşsiz bir va· 
kıfı idi 

(Buhranlarımız) namı um· 
umisi altında çıkan bir (se· 

ri) nin ıki üç kitabını Fran 
sızcadan dilimize terceme 

eden Akiftir. Bunlardan ba· 
ıka, edebiyyt.ta ait terce 
meleri de vardır ki başmu 
harrlri bulunduğu haftalık 

bir mecmuada zaman zam 

an neşretmi§lir. 

Maamafih, Akıfın yazdığı 
terceme eltıği okuduğundan, 

çok ftZdır. 

Yok il 
Birliği m ~ nfaatine müsamere 

a la Kongr 
Dün Topla dı. 

• 
1 

C.ımartesi günü akıamı 
Halkevi temsil kolu tarafın 

dan Yoksu ları Gözetme Bir· 
lıği menfaatine "Leblebici 

Horhor" tem sıla oynıyaca k
tır. 

Kongrede hwz,rıan acak yeni ~anuı a CÖi e ve~alt t üc
retleri ıki tarih üzerinden alrnac .. ~ttr, 

Temsil kolunun üzerinde 
uzun zamandanberi çalışm

akta oldukları bu temsılde 

iyi bir muvaffakıyet göste 
recekleri füphesizdir . 

Ankara, 13 (Radyo) -

Avukatlar kanunu projesini 
eözdeo geçiren komisyon ça· 

rıamba günü saat 14 de Ad 
li ye vekfıletınde toplanmııtır. 
Bütün vilayet barolarının bu 

komisyonda mümesillert de -
Ticaret Odasına Kay
dolu mıyan Tüccarlar --
O~ay a kaydedilmiyen lüccarların lıcarethanelui b pa-
llhyor. SJ~iz ~adar tüccar ~aydedilmeUa israr etti. 

Ticaret odaları kanununa 
göre sermaye 1 olmıyan ve 

ya seyyar bulunan tacirler· 

den madasının odaya kayıt 

olunmaları lazımgelmektedir. 

Şehrimiz ticaret odası; bu 
gib( tüccarların kayıtlarım 

yapmaktadır Son günlerde 

sekız kadar tüccar odaya 

kayıt olmamakta israr gös 
terdiklerinden kendılerıne 

yıtlarmı bilahire yaptırmış· 
larsa da yalınız Yeşillide 

helvacı İsmaıl kaydol 
manıakta israr ettiğınden 

vilayetçe ticarethanesi ka· 
pahlmı§tır. 

Odaya kaydedilmiyenler, 
soyadı kanunu ahkamının 

tatbıkından sonra oda sicil· 
lini tashıh ettlrmiyenler, ba 

bulunmaktadır. 

Yeni proje avukat1 ığı am· 
me hukuku mahiyetinde bir 
mes lek saymakta ve gayesi 
ni avukatlaran hukuki bilgi 
ve tecrübelerini adaıet hiz 
metıne tahsisi, tarafların hu 
kuki münasebetlerinden ve 
ya karıılıklı menfaatlerinden 
doğan ihtilafların halka uy 
gun olarak hakka tavassut 

ve umumiyetle m hkeme 
lerle dığer resmi rnevkılere 
kanunun tam olarak tatbıki 
hususunda yardım etmek su 

retinde tesbit etmi~tir. 
Avukat ücret 'eri hnkkın 

da azami ve asgari olarak 

iki tarife kabu olunmakta· 
dır .. Ceza davasının netice· 
sine' göre değııen ücret ta 
yınt menedıln iotır. Hukuk 
davalarında dava edilen mi· 
ktara nısbetle tayın olunan 
veya her ne suretle olursa 
olsun hasıl da va da iştırakı 
tazammun eden ücret m

0

u· 
kaveleleri tamamen batıl sa
yılmııttr. 

O sıralarda Akıf lstanbul 
ticaret ve zıraat nezaretanın 
beıinci jubesi memurların· 

dandı. Hatırımda kaldığına 

göre: Bilahare baylar mek 
tebi, (M .. drf'st-tü mü•ehaıuıı· 
&in) ve 'Da. uıi üııun tdebi· 

yat muallım ve müderrisli 

Ainde ve mütareke zamanı 
na kadar da meşihatı fılimi. 
yenin duü'hikme baıka· 

lipliAlnde ve sonra fızalığın 
da fasılalı suretlerde çalıı 

tıktan sonra açıkta k!ltdı ve 

birinci Büyuk Mıllet Mecli· 
sinin feı'hlnl müteakip bir 

knç sene kendisini müsafir 

eden bir zat ile beraber ya· 
zın lstanbulda, kışın Mısır 
da yaıamak üzere. en nih · 
ayet Mısır l Camlai külliy 

ye} == ( Ünüversile ) ıınde 
Türkçe grubu müderrisliği 

ne yerleştlrlldı 

------------- oda heyeti tarafından ka 

• D I' HABERlER nuna göre ceza karan veril· 

kayadan olan kayt ücretle 
rtnl vermfyenler hakkmda 

Yaoh ve} a muhtaç avuk 
atlar için yardım şekli tes 
bit edilmıttir Bundan böy 
le asliye mahkemesı bulunan 
her yerde fakir halkın ışle 
rına takip için birer adli 
nezaret bürosu teşkıl edıle· 

cektir. 

Baytar mektebinden çok 
dolgun ve olgun fen bilg -

lerile çıkan Üstad işle bü · 
tün o meşgale~eri zamanında 

da bot durmadı; fBrkm ve 
garbın ıçttmai, edebi, fenni 
illmlerlnı, ceryanlnrını ted· 
kik ve tetebbu etti, Bu ıti 

bar ile Akıf muasır ıairlerın 
en alımı sayı abJısr ki (Sü· 
leyman Nazıf) merhum da 

bu noktayı haasatan zıkret· 
mittir 

Bununla beraber .. \kıf hiç 

bir zaman kendıne alim de· 
medi, kimseye de dedirtme

dı! Her hangi bir meselei 
llmiyye mevzubahıolunca 

onu mütehaes11larına havale 
ederrtl. 

Çiinkü: " llmü fen dur 
mayor, ilerliyor., du. 

Akifın kemali tevazuu ile 
beraber, mesela, Fatıh Ca 

mil, Süleymaniye Künüsü , 
Fatıh Kürsüsü... Ne kadar 
i.limanedır. O, bu ve dığer 

bütün eserlerinde ılmin, fo 
nnin en mudil ve en ince 
bahalerini şıhil san'atle 
çok mahirane ıılemitlir. 

Türkiyenln yüksek ve na· 

mdar doktorlarından biri 
bana dedi ki: 

- Ben Akifi ıilir diye 
değil, büyük bir fen adamı 
diye severim. Onun fatih 

Kürsüsü eısiz bir abideı fen 
dir, .o eserin her ke imesi 

ilimüfen deryasında saçıl· 

mış inciler, cevherler. mev 
celerdır 

Bir gün Yusuf Akçora, 
Doktor Adnan ellerinde hfr 

ecnebi gazetesi olduğu hal· 
de, Akıfe geldiler . Onda 

(Kılot Farer)in bize ait gü· 

zel bir yazııı vardı. Dedi 
ler ki: 

y mi§tir. Fakat bunlardan ye 

* l Jzbonda ba:ı 
yıda maddeler 

/11/n yükselmeleri l1zerl11e 
1111mayiş yapılı111şltr 

~f: 8 11/gar kabinesi 
nin değişmek 

ıizere old11fj11 haber vrril 
mekledir. 

~ y uklu bi~ Souyet 
·•· ge11ri:.i ispanya 

'ıçıklannda giderken 6si 
bir zrr/ılı laraflllda11 ya 
lwlanmışlır. 

* G f dl multinwl uer 
mekle11 suçlu 

olurak lngfllz /Julırlye 
ne:.areli memurlarrndurı 
lJirkac; kişi tevkif edilml 
şiir. 

* F ilisli11ler istikldl 
i s l e mekledir. · 

Mıiflıi f 11glli=lere mıiraca 
al etmiştir . 

I~ HABERlER * Z lrmli Ho.lwrılı[jı 
larafwdan Jıa 

zırluıwn ::.eylincilık kan
llll1t pı jesf, jikir ue mıi 
lalealnrı altnmaf( üzere 
diğu bahanlıklaru yön 
derilmd< ıi:eredlr. 

~:: M (Wrlf l1ekaleli 
Um11111 Mıif el-

llşleı I im ay111 011 bt.•şi11 
den itibaren LJliayellerde 
ld lt>jli~leri11c buşlıyucak 
Lurclır. 

~::- J"' slarılwlda :wlıfr 
diplorwı veren 

bir ştbeke ya 1,alan1111şltr. 

llaber verildıfjine yöre 
bu şebeke :.!UO l/roycı ille 
okul, 300 liruya Orta ok 

ul. 50U liraya <la lise ş 1 

it ıdt'tname~J dufjıiıyor 

lllllŞ .,, .. ... a:ı .4mcrika fi 
rmaları kulliy· 

etli miklurda kemik n/111 
a{ju talip olmıışitır. 

disi cezalarını vererek ka 

Da gı ık -
Kavga ild sona erdi. 

Balyan n Hort köyünden 

Durmuf oğlu Kemal ile 

Mu&taf a oğlu Ali bdzı se· 

beplerden dolayı birbirleri· 
ne dargındarlar. Geçen 

gün bu iki dargın kartı 

karııya gelmtı ve önce ağız 
la başlıyan kavga bilahara 

e e ıirayet etmiştir. 

Neticede Ali, elindeki so 
payı Kemalin kafasına in 

dirmif ve yaralamı§tır. Run 

un üzerine Kemal can acısıle 

derhal yanında bulunan bıç 
ağa sanlmıı ve Aliyi belinden 

yaralamıştır. Her ikisi de 
derhal yakaln;nmışlar ve 

adliyeye verilmiıler. 

Sar~oşlarm yapll~I n 
Bngamanın Arıfbey ma 

hallesinden Hüseyin oğlu 

ekmekcı Abdullah. Yenice 

mahallesinden Ömer oğlu 
kunduracı Ahmet ve Dınk 

çıler mahallesinden Mehmet 
oğlu Must<ıfa iyıce içtıkten 

sonra Genel 
lerdir 

evlere gitmiş 

Orada bir taknn re

zaletler çıkardıkları görüle
rek ycıkalanmış'ar ve adh 

yeye verilmışlerdi. 
-.~~ 

i Jman~urdu 
Ş~onlıgında : 

Kulübü, üz senelik kon 
gresmı ayın !.7 ırıcl çarşam 

ba günü akşamı yapacağın· 

dan bütün Yurt 1u arın o 

al·~aın sant 1 O 30 da kulüp 

kuragıua gelmeleri rica olu. 
nur. 

sıkı teU:>lrler alınarak kanun 

un hükümleri yerine getirile 
cektir. 

on ya a 
Hava fJc·aıar yarat yor. 

lstanbul, 13 (Radyo) -
Kon yadan bıldlrildığıne gö · 

re havalann bozukluğu ve 
karın şiddeti birçok f aciala 

olmaktadır. Kar 
bir derecede 

ra sebep 
görülmemi§ 
ya~maktadır 

Karaman havali11h1e yağ· 
an kar tamamen yolları ka 

pamışhr Şelıir yakınındald 
ağıllara kurt sürüleri hücum 
etmiş ve bırçok hayvanları 

boğmuı birçoğunu da dağa 
kaçrııya mecbur etmiştir. 

Köye giden ve 'tipiden 
yolunu f8§ıran bır erkek 
yolda kurtlar taraf andan 
parçalanmıı. bir kadın da 
soğuklan donarak ölmüştür. 

--="""'"'~--

Haber 
Ga%etesi 
6 Yaşında. 

İstanbulda çıkmakt ohın 
Haber nrkadaıımız beıınci 
yıl.nı doldurarak a tıncı yı 
lırıa gırmıştır 

Gün geçtıkçe tekamül 
eden değerli arkadaşımızı 

kutlular ve uz.un ömürler 
dı•erfz. 

Neşri vat: 

Çocuk 
Çocuk E,irgeme Kurumu 

Genel Merkezi tnrafındftn 
her hafta neşredılcn bu me 

cmuanın 16 ıncı sayısı rePl 

kli kapak ıçer sinde çıkmış 
tır 

Sayısı beş ve yıl ık abu nesi 

52 snyı heeabi' e 260 kuruı 

olan bu mecmuayı okulara 

ve ailelere tavsiye ederiz. 

Ankara, 13 1 A.A) A· 
vukatlar kanunu projesinı 

son defa gözdf'n geçı 

rilecek olan muhtelıf haro 
lar mü nessı lerınd n mü 
rekk p komisyon bugün 
Adliye Vekilınin bavkanlı 

ğında işe başlamıı ve vekil 

bu münas betle bır nutuk 
ıöylemı~tlr. 

Bürhaniyede 

8u yıl bir Halkavi aç iması 
~ar rlaştınldı. 

Ankara, 13 ( Hueusi) 
Halkev ıerlnın yıldönümü ol 
an 19 şubatta yurdun bir 

çok yerlerinde yeniden Ha· 
lkevleri açılacaktır Bu su

retle Halkevlerlnin sayısı 

158 ze çıkacaktır ' 
Bu arada Bü h nivede dt' 

bir Halkevı açılacak ır. 

Kültür dırektörü 

Ergun dün Küt lıy 

ıle Ankaraya gitmıştir 

~ a~ir Kulüoü 

Em ı 

yol 

Bas~an ığnd n: ı 
Kulübün yıllık kongresi 

16 Kaounsani 937 cumarte· 
saat 15 l<" vapı l acağınd n 
bürün kulüpcülerin o sRatte 

Kulüpt E> bulunma! rını rıc ı 
ederız. 

Düı~üun f atlan: 
• . ; r. 

K. 
55 Randıman un 950 

60 ~ " 90 
70 " ' 850 
80 " 780 

K 

975 
925 

75 
775 

•• oy 
Kal~ nma planma hazuld 

Ankara, 13 (Radyo D• 
hiliye vekaleti köyleriın' 
hakkında yeni ve tam b 

surette malümat sahibi ol 
mak ıçtn bütüo vılayetlerf 

bir tamim göndererek. m• 
IGmat ıstemi§lir. Köy muh 

tar arı ve mualıimlerı tar• 
f ından nahiye müdürlerınlO 

nezareti altında dotdurulı 

cak def terler, kaymakam t• 
va ııl er tl.\rafında n kon trol 
edıldikten sonra vekalete ge
lecek ve köy bürosu tarafı 
ndan tetkık edilecektir. 

Bu suretle, memleket kÖ 
ylerınln ha\uld vaziyetl11 

gösteren tam bır tahlil ya 

pılmı~ olacak ve köy kalk• 

nması için hı'IZırlanacak pr 

ogrnm buna göre tanziO' 
edılecektir. 

İsten len malOmat şudur; 
Köylerin nüfusu; vaziyet 

leri; mali ve geçen seneye 
ait bütçe vazi) etleri; köyle' 
rio manevi §ahsiyete alt her 

türlü mülk, mnl ve hayvan 

lar; pazar, panayır ve ıon · 

C'!l vazıyetleri; kü tür vaıl 

yelleri; içme suyu, sulama 
sıhhat. temızlik Jhtıyaçlarıi 

telefonu, radyosu, } olu me· 
zarlığı olup olmadığı gıbl 

hususlardır. 

ı T eşv ı~ı S nayı mu ıf iyetlerı 
llükümet teşvıki sanayi 

muafıyetlerınin kaldırılnıaıı 

na karar \'ermiştır Bu ka 
rarın tatbıkine önümüzdeki 
nıa i ilene b ş ndan ıtibareO 

başlanacaktır 

Esasen teşviki anayide" • 
muaf ıyet lıstelerı fçın konul 

muş olan müddet geleceJı 
sene bitmektedır HükCimet 

bundan beş sene evelki miJ 
ddet bıttıği esnada mevcut 

mevaddı iptidaiye muaf ıyel 

liste inı bır hayla daraltmıf 

ve bugüııhü şek le sokmu,tur· 

Bu da, mevcut şeklın ılerde 

büsbütün kaldı ılması içfrı 

bir hazırlık m hiyetınde 

idi. 

Önümüzdeki mali senede 
tcşvıki sanayi kanunu jle 

bir ıkte kalkacnk olan me 
vaddı ptH ı~ e muaf ıyel lls 

'e• ndeı sonra tablatıle bı.ı 

nevad ıphdaıyenin ıthalfn' 

den mutev lıt prıml~r e 
kendılığınden kalkmı§ o'a 

caktır 
..... ........... -

E1tım ve erami Lrd yapı
l cak yar~ım,. 

Bu yük Mıl (. t Meclisinill 

dünkü içlimaında mühtnı bıt 

karar \'eri mı~t r Askeri ve 

mulki tekaüt ~.anununun 60 
ncı mad fes ı o lm ncl fıkrcı 

nı değışt ren layihA n üzıt" 

akere edıl rk('n uç s ıı lık 
kıdem' r lı kkmın tele ül 
kanununun ne n tarıhi )defi 

evvel tek üt ol u olanlc.r 
l "ytnın ve erami lerine de 
teşmlh iıılenmış ve bu ş kil 

de: yapılac k zom keyfi) et• 

kabul edılerek 1 hn, Mec 

1 s butçe f•ncunı nıne gönde 
rilmiştlr. 



c 
A rup smd değişi 'li ler . Aleminde bir n uc:ze 

2jıkincı kanun J 937 tari 
hli Taym11 gazetesi. "Şark 
Avrupasında değıoıklikler" 
baş ığı altında yazdığı bir 

baımakalede, lusaca . diyor 
ki: 

"Yeni yıl 8 lk a an yarım 

adasına kar ultklar ıçlnde 
gırmedı. u garlst11u ıle Yu 

goslnvya arasında ıyi ani"!! 

ma esasları, bundan üç seme 

kadar evvel kral Boris ile 

kral Aleksandrın buluşması 
le baolRmıştı l'ııhayet bu an 

laşma ve yaklaşma hareke 

ti o kadar ılerlemlştir ki bu 
ay çıkmadan bu ıkı slav ve 

komşu mıllet ar9sında bır 
dostluk muahedesı imza 

lanmış olma ı bek enmekte 
dir. 

Bu haraket, her iki mem· 

lekette de kralların tanılap 

sevınmesıyle a mıo yürümüş. 
tür 

Hıç şüphe yol< ki Bu ga 

ristanddkı kanun dı§ı Möke 

donya koınıtesiy le Yu~osla 
vyada Stef an fJuvan Zd nıa 
nındakı lmparatorlu~u kur 

mak lstıyen sırp ıtııhatçı a rı 
bulanık suda balık avlama 

larına ınanı olacak bir nn· 
laşmaya mani olııbilmek iç 

in ellerınden gelem yapmıı 
lardır 

Bctlkan antantında Y l ugo 
s avya ve Turkıye ile bera 
ber bu unan H omanya ve 
Yunanıst'ln hükumt.:t erı Aul 

gu baıvekı lı Köseıvanof. bir 

pakt teklifınde hu unduğu 
zamnn bıraz tefa"ş v h e eye· 
can gö:.terdıler Fakat k 
H 1 g tc 

U garistanda gerek y 
lavy d . ugos 8 a müfrıtlerle mılitarl 
ııtlerın nüf u~u, 19 2 ve 1~18 
seneleri arasında ık tdr f 
k" -ı oy u eri de bırçok lrnrblerin 
iatıra bını çekmış o l dukların 
dan, azaln11§hr. 

Son zaman arda 1 ükı ete 
bir ziyaret olan Yugosiavya 

batıvekilı ve harıciye nazırı 
Stoyadinoviçln Romanya ve 

Yunanıstanın bu hususta mu 

va akatlerım elde ettığı "n 

latıı1ıyor. Ba k n slv.ısetleri 
basıretli ve realist o an 1 ü 

rk ler, t u pa~t hl\kkında hiç 

bır İtirazdd bulunın.:ı nıışlarsa 
da Bu g4rıslcrnın Eğe deni· 
zıode bir mahreç a lmaıma 
muhulef tte, ıhtımal kı, Yu 
nanlılara fotırak edecekler 
dit. 

Hir taraftan Bulg rlar)a 

Yugoslnvl r bırbırler ne ya· 

klaıırken < le- tar ftan da 
Ronıa D} n lı rl leh ıler ya 
ki ' T a{!mıtı bu u. m ktadırlar. 
ıtülesko un l ır Rus po itı 

tıknsı takıp lm k iste iğı 
pek çık bır sır o n uştu O 

zarnan, bırıbirıyle müttef k 

olan Roınanyalılarll\ Lehlı 
lerln de arası aç lnııtı bulu 

nuyordu. Onun h lt>fı olttn 

~~toneskoyu lt-hlıler çolt 
ıyı karııladılnr Bu znt. ıld 
ncı teırınd V 
ettiğı :za e nrşovayı 2.lyare t 

rn 11 A bay Bel< i f" 

askeri v ~ s vası l 1 d 
s' a ar • 

elbirliği etmek h d 
usuı;un a 

tamamlyle mutal k ı ld 
8 ı. 

undan sonr R m nynnın 
genel kurmay baıkanı da 

Varşovava g ttl; 1 uröda ı ı 
taraf ordular nının bugünün 
ihtıy çlarına uygun olııııy n 

lechlzatını el bırl ğlyle mü 

kemınelletıtlrmek ve kuvvet 

li olrııflk husu11unda nıutnbık 

"Cerrahlık mucizesi .. de · 
nilmekte olan bir ameliyat 

neticesınde hayatı kurtarıl

mış olan bir adama, Avus 

luralya İfÇ ler ıendıkasımn 

tazminat kaeuı 5f lQ Jngı iZ 

lirası para vermııttr. 

8ır knza n tices ınde bu 
adam batından ve beynın 
den yaralanmış ve bir gö
zünü ka ybetmıftı. A mel ı yal· 

ta kafatasından bir kemık 

parçası çıkarılmış ve lıunun 
yerıne oyıuktan alınan bir 

kemık atılan ını§hr . Kaf 4\a 

sına aşı anı111ş olan kemik 

kaynıyarak adctmın hayatını 

kurtarmıştır. - -
Yeni 

1 
Moskova. 

l•ir yıldan öbür yala bü 

yük yenilıkler arzeden Mos 

kovada bu yıl 150 yeni ıne 
ktep ile ayrıca yüzlerce bü 

yük apdrtıman infa edılmit· 

tır. M.,skova nehrı kıyıları 

boyunca 18 k lometre uzun· 

uğundıt granıttcn bir rıhtım 

da vücu Ja getirılmi§tır Şe 

hır dahı ınde J n ıl) ondan 

fazla mt"tre murabb F1 1 sokak 

ve meydan yenıden asf tıll 

lanmıı, ıehrııı mer k'-'zinde 

mütead Jlt sokaklar genııle 

tılınış ve yeraltı tramvayı 

nın ikınci kısmı da bitırılmek 

üzne bulunmu§lur. 

Ônüınüzdekı yıı içın daha 

gen f bir faalıyet programı 

tes it edi ı mlıtır Gün geçtik 
çı:: d ~ ha modernleı t>n Mos 

kovnnın ye111 açı mıf genıı 
cadd ·le rı üzerınde cıtbeca 
büyuk yapıl 1r vük,dmel<te 

dır Bun arın bır çoğu t u 
yıl ıçınde llmaın o umtCClk 
tır. 

Ayrıca Sovyetler sarayı, 

So,,·yetler bır ıği ılım akn 

Jcını·ı. "ovyetler birlıAı tec 

rübeyı te >ab~t enst ıtÜ5Ü ıkt

ncı bir Lenin uınuıui kütüp 
hıtneıi, kıtap sarayı, lzveıti 
ya gazetesi it.iare h a n e: sı ve 
saire ıçin muı:ızzaın saraylar 

İ!l§ll edılecektl r . Hu sart!ly 

larıo projelerı ha ı.ard . r 

1ık baharda naklıyaı ınev 
simının başlangıcında, Moı 

kovo Volga kanalının ilk 

kısmı fa liyele • çılac.,ktır. 

~u senenın sonun" kadar 

Moskova nehrinın ıki sahili 

bırbirine genış ve yüksek 

ıtöprül r ı!e birleştirilec k ve 

Vo gadan g ·lecek bü yük ge· 

mı r, hu köprülerin altın 

dan kola ylılda gt>çebılecek· 

tir 

Gene ılk bahara doğrn 1 
Mvskova cı varında Ü&tanki· 

nodll So vy ·tler birıiğı zira 

at :-"i ·rgisınin pavıyonları da 

hitırilmış olacaktır. 

kaldılar . 

Leh reısının de ı;öylcdığı 

gıbı bu suretle lrnvvetlendi 

rıl~n ordunun hiç bir sal 

dırganlık dıleği yoktur. 

Lehı .. tan, naz.i Aıman}'a 

ıle ko nüni t Rusva arasında 

bır "sulh dıvur , olmak ıs· 

li-yo t> lAh stan, ne R om· 

nyada her h ngı bir dok 

lorın harbına katı~malc ar 

zu~u yol.tur. Ôyle bır do 

ktrin harbı ki "otuz. l!e ı e 
' 

muharebesi,, nin akıncı nüs 

hası lınlınde ..... vrupayı lt-h 
dit etrnektedır 

T RKDL 
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Fransa 
Memleket' mizf fi olan tica
ret a~f aşm1smı bozdu. 

lstanbul, 13 ( Hususi) -
Fransa ile aramızdaki ti 

caret anlaıma müddetlnirı 

bıtme11lne henüz üç gün va 
rken Fransa birdenbire an. 

laıma vı "rönonııe" ettiğini 
bıldırmitıtir. 

f rttnsan ı n bu şekilde an 

laımadan ayrılma t beynel 

mılel hukuk bakımından çok 

gariptir. Devletler arasında 

kı teamüle göre bu gibı an

laomaların o üddt>lınin bit 

mesını beklemek hir nt-za 

ket ıcabıdır Bu ıekılde Fr 

ansanın muıthedt-nın müdd 

etin• bıtırmed'-'n ayrılma yo

lu u ılt.ızam etmesi ne ka 

dar hayretle kEtrt ılansa az 

dır -
lngilız 

OrtıU .. ft; nun 

Mt:'vcudıı .. 
.sv•çrt" gazete erme lond 

radan bıldıriııyor: 

lııj'•liz ordusunun dainıi 
kadrosunda 1 mart 1937 ta 

rıhin~ kadar vazıf e 1cndirll 

mesı ıcabeden .!0,000 kiti 

halen ekııktir. 

Mornıng Posluo yazdıAına 

göre, yı l baıınd ın itibaren 

daha mükemmel bir surette 

as1ter toplanması derpıf edıl 

mı t ol masına rağmen, müra 

ca'lt edenlerın say151 bu 

açığı kapatacak mertebede 

değıldır lngi iz gazetesi ge 

çen yıl ordu hizmet ne gir 

mıı olan t>8.0~U kışıden en 
az 35,UOU kıı nin fız k nok 

1 

sanlık ve tahsı elcsık lğı tü 

zündeıı gerı çe vri ı ••ıek nı c 

bur. ydı hısıııl oldu~uııu ka ~. 
detmektedır. \!üı acattt eclen 
ferin ctZ ığı yüzündt."n, or.iu 
kuvvet erını çoğaıtmak prog 
raınındakı 4 yeni pıyadt" ta 

burunun teıkt ine ımkiin hu 

lunamamıttır, 

Akdenız 

Antaşma~ı .. 
9 son kanun ı 937 tarihli 

Frnnkfurtcr Saytung gcıze 
teıi de ba~mctkaleRınl lngilız 
ltalyan A k deniz andlaşma 
sına t a hs 11 dmııtır. Mdka 

ı~d~ asırlıuca dost geçinmış 
olan ıtal ycı ile lngılterenın 

bırdenbıre araları ııçılm ıt 

olJuğun ltalyanın Habeş ı 
tanı ıstı a etmesi üzerınt", 

Baldvın kabıneslnin prestj • 

tn Jen çok ziyan e::ttığınt' ifa 

ret e !ilmekte ve bu son an 

dlaı na üzerıne denilmekte 

dır ki, 

" Paris bu barı~madön me· 

mnuncfor . Nıtekım Delbos 
bu menınunıyt:lıni 11 ümkün 

olduğu kadar hııreketli bir 

surette ızhar etmiştir Fran 
r; ız diplomatıis•, Roma ile 
Londrn rıraıındıtki ç fte ro 

lünden en sonra kurtulmuı 

olduğu için ta biati) le sevt 

necektir 

Fransa, timdi arıık lngil 

tereye hiç çarpıonıaden. 7 

on kanun 1935 larihlı La 

val n ıdlaf nasına avdet ede· 

bılır. 

Bata paktı etraf ndaki mü 

zakereler göz önünde tulu 

!ocak o ursa. İta lynrı ın tek 

rar A vrupaya avdet 

olması çok manalıdır 

etmıı 

y --
T ayare ~ ritcilik yar ı şlan 

yap ıl: cak. 
Lıadberızln Nev)oık · Paris 

tayyare seferinin onuncu yıl

nönümü bırnz teahhürle Pa 

rıııte teaıt ~dilecektir. M era · 

ıtm bu ayın binle otu2 bıri 
ar,.sında Frınısız lıa va nazı 

rının hımay sı altında P .ui· 

ste yapılacak ve bu müna 
eebetle tertip edılecek )arı 

~'ara bütün dünya tavyare 

etleri ittırak edebilecekıer 

dir 
Bu husustaki nizamname

ye göt e yarışla bırincı aele 

ne bır ınılyon 150,UtJll, ık in 

c ı y ! b r mı iyon ve üçüncüye 

de yarım mılyon verılt'cek· 

tir. Bevnel mıle l hava feda

rasyonunun spor nızamna 

mesine göre yapılacak oln n 
Lu yarışa mütt'a d dH motör

lü her tıpte tayyareler lflİ · 

rak edebi ecrktir. 
-:::r-c=----

ıVlektep 

Kızlurını --
Yolôan ç k raıı 'de:mlar 
muhak nıtye veı ldıltr. 
Mıtcarıstanm Nogikikinda 

ıehrınde b r fotoğraf cı ile 
bir ıekerlemecı arasında çı 

kan kavga nelicesınde orta 

ya iğrenç bir ahla .. sızlık 

meselesi çıkmııtar. Vaka Bu. 

dapı·ıte1e de aksetmıı oldu 

ğundan tahkıkata ayrıca eh· 

em niyet verilnıiftir . 

lıse talebesi o lan kı1lar 

dan bırının bahası po tle 

müracaat eder~k. v~z ıh n n~

sin n gözünden para ç&lın 

mıı olduğunu bı d rnı ıtllr. 

Polıs hafıyelerl paraf.ur bu 
adamın on beı yaıındaki kı 
zı tar"f ından çalındığını me· 
ydctna çıkarm ı ılardır unun 
üzerıne kız, hırıızlığa ıcbar 

ol Juğunu ıtıraf etmiıtır 

Tahkıkat az dahfl derin 

Jeıt ri ı ince bır tekerleme.el 

nın mektep kızlarına kredi 

açmıt olduju anlatılmııtır. 

Kız arın kredileri ödiyemi

yecek leri vekOnlan bulunca 

ıekerlemecı bunları ya borç
lu 11fatıyle mahkeme huzu 

runa, yahu çırçıplak olarak 

fotoğrafçın .n karıısına çık 
muğcl mecbur etmekte idi. 

Kızlarddn bazısı fotoğraf 

çıkarlmağa razı olmuolardır. 

Ş.'!kerİeınecinın ortağı olan 

fot9ğrafc1 çektığı çıplak kız 
fotoğraflarını satmhkta \'e 
bır hayli para kazanmak 

taydı Bu tahkik&t netlct>sin 

de yirmı kndar kız 1 seden 

koğulınuıtur . Foıoğrııfçı i'e 

~ekerlemeci de ağır ceza 

mahkemesine vertlmiıtir 
Muhakemeleri mevkufen ya· 
pılacaktır. 

Stal.nin 
Nutku . 
Pla lara 
Alındı 

Stalının ıon Sovyetler 

Fevkalade kongresınde ka · 

nunueıasi h.skkında ırat el 

tığ ı büyük ve tarihi nutuk 

p'aklara alın mııtır Stalinın 
bu raporu, 21 p la k ljk bir 
albüm teıkı l etmektedir. . 

Azelbaycan 
Halıları 

Hu sene Azerbaycan halı 
sanatkar!arı, 25,000 metre 

murabbaı yükıek kalite ha· 

lı dokuoıuılardır . Bu halı 

la r , nefaset, sağlamlık ve 

<1 eıen itıb
0

arıle en iyi Acem 
halılarının tlonunda değıl 
dır 

Halen Ba"ud11ki en fyj 

ışçil er, 1937 P aria 8e7nel 
milel sergisı için çalıımak
ttıd ırlar . Bunların bu mak

Sdtla dokumakta olduldarı 

halılar arasında, Stalının ve 

büyuk lran tim F1rdevsinln 

pcrlrelerınl havi halılar da 
vardır . 

Yeqı bu dünya reko u 
Stroitel ıpor kul(lb(l tar. 

af ından tertip edılen ağır 

atletizm mü81lbakalarında, 

tanınmış orta sıklet Sovyet 
rekordmenlerınden Vıaoım r 

Krılov. yenı bir ~ovyetler 

birlığı ve dünya r~koru te· 

sıs etmeğe muv ff ak o muı-
tur 

Krılov, ıol elle bir kere 
de 87 kılo 900 gram ıık ıet 

kaldırmııtır. Bu net ıc• , eski 

Sovyet rekorunJ11n 3 kile 

JOU gram ve Alman atleti 

Huttnl!re an dünya rekoru· 

ndan ise 900 rram fazla· 
dır. 

Dokuz ıenedt-n beri aiır 

atletizmle uğraımakta olan 

Vtadimır krııov, Moskovada 

Stalin Beden terbıyeıı Enı· 

titüııüode talebe olarak bu 
lunmaktadır. 

İngiltere 
Ve -Fas 
Meselesi 

Londra, 13 (A.A) - Dün 

Eden ile Corbin ara11nda 61· 
leden aonra flmdilik Faı ıu 
farında bulunmalcta olan 
franıız ve lnıUız deniz ku
vvetlerinin herhangi bır ıe
ki lde beraber çahımalar1 
ıhtimall mevzuubahı edil· 
mektedır 

Fastan gelen ve pek ya. 
kında Fasa bir takım Alman 
kuvvetle:rin·n gelcceilne ve 

bunların yerlettlrilmeıl için 

bir takım hazırlıklar y11pı ' mıı 
olduğuna daır olan endııeli 
haberler üzerine frenaız ve 
İngiliz makaml arı lsp,.nyol 

s11hi lerlnde y11 pılmakta olan 
her türlü fÜpht:. f aalıyetAer 
h11k'-"ında ,. üt r-nıödıyen le 
mas httıin ,ıe l u lurımak ve 

uıa Ümat Jeğııtirnıek fıknn• 
dedırJer. 

Zısnnol uııduğuna göre bu 

hdbcr cteğ•ıtırnıek ıkı hü~Q 

met merkezı arasında yapı 

ldcaktır Çünkn bütün harp 

gemileri mensup olduklara 

amıra.llık daıreıerıyle telıızle 

münasebette bulunmaktadır· 
lar. 

Fransız lnıtliz mehaftli 
İnglhz ve Fransız harp ıe 
mı •erlnin Faa ıahillerane kar· 
fi zecri bır faa •ayet yapa1ma· 

sı içın emir almıı oldukları
na dair olan haberleri kati 
surette yalanlamaktadırlar. 

Londra, 1:.1 (A.A} - Ro7ter 
ajan111mn bildirdtitne ıöre, 

lıpanyol fası hakkında mii· 

temmtm malumat deitıt•rJ). 

dıkt~n ıonra f ranaız ve in· 

K1 :~~ozcu aı ünüvttsittsi gihz donanmaları araaınd• 
Onjinal bır köyıü ilo(lvt'r 

sit~sı lt~tkı ı etmek üzere 
Moskovada ko khozcular iç 

ın muhabere ıle yapılan ku 
nfllr tesis olunmuş ve bu 
Ü ııüvenıte son zaman arda 
çalışınağa baılannthr Tak 
rıben ı OU bJn kıtı. bu kur 

' slar vaııtaı ı le u ııı umi ve zı 
rai mı:ı.JQ:nat elde etmekte 
d ı rler. 

Bu talebelerin ikametıi. 

hlarına lüzumlu kitaplar 
gönderılrnektedir. Bunlar, 

kıtaplarmı müteha11111 zıra . 

at müht:ndiılerinın muha 

berelı nezaretlerı altında ok· 

umakta ve öğrenmt>kted&r 

ler. Ayrıca , koı khozlara, la 

boratuvar aletleri, numune· 

ler vesaıre de aönderılm 

ektedır 

beraber çalıımalatmı fran· 
llllnlD tt:klıfe amade olduiu 
huıuıunda Londradalu Fran· 
sız elçısi Pariılen tahmat 
alınııtar. Böyle bir teklif an· 
cak Paraıçe Faatakl AlmAn 
f aaliyeli hakkındaki haber· 
fer resmen teeyyüd etttil 
ta"dirde yapılacaktır. 

Parla, 10 tA,A.) Bah 
riye bakanı, Akdeniz fılo

ıundan bir kumının Afralca 
ıahıllerinde toplandığı hak· 
1nndakt fayıaları yalanlam 

akladır. Bakan tarafından 
neıredilen beyannamede de 
nılıyo· ki: 

.. Her ıene ol dutu ıtbt, 
y~lbatı mezunıyetlertnden 
ıonra Akdenlzdekı ve At

lantıktekl f ılolar Akdt'nizde 
ve Afnka doğu aahıUerintn 

liu talebenin ihtiyaçlarını açık • arında bazı manevralar 
daha iyi ve mükemmel bir 

suretle karşılamak üzere hu· 
susi bir vagon da vücuda 

getırılmiıtır. İçinde bir kü 
tüphane bir matbaa ve bir 

laboratuvarı ihtıva eden bu 
vagon, memleketin muhte· 
lif mmtakalarını zıyaret el· 

mt:ktedir . 

yapacaklardır. Bu manev· 
ra arın hazırladılc.lara liman 
larımızda bazı f aaltyetlere 
sebep o maktadır. Bu da 
münhasıran her sene batın· 
da olduğu gibi denız kuvv · 
dlerlnin normal f aaliJetle

rlne tekrar ıeçmelerlnden 
( Lütfen çevriniz ) 
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E BONO s - -- -E Mübadil ve gayri mübadil bonoların E 
: Bilum~m .. banka ve şirket hisse se- ; 
:; netlerı yuzde 5 ve iki faizli hazine E 
; tahvilatı a:ınır "e satıhr. : 

= f/d = = r~ --lzr ırde Kemer Altında ilaca = 
Hasan Oıelind" 6 Nurnarada: 
Cavit: Telefon 3YU3 : 

---- -ııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 



ileri gelmektedir. 
Rabat, 13 ( A.A ) 

Daladier Fasta yapacağı te 
ftiti tehir edt!cektlr . Hunun
Ja beraber Mekneıde ken 
disinin ıerefine büyük bir 
askeri nümayiı ıcrası mu . 
karrerdir. 

Paris, 13 ( A.A. ı - İntr

anıiıeant ıazeteıi Rabatdan 
istihbar ediyor: 

Almanya lıpanyol Fasımn 
muhtelif noktalarında ÜHÜ 

bahriler kurmak tasavvuru 
ndadır. 

1 - Sidi İfnide, bura-
da deniz altılar için bır üı 

ıÜlhareke vücuda getirilecek 
ve otuz bine yakın efrat 
ıle himaye edilecektir. 

2 - Deniz tayareleri için 
Plage Blancheda kurulacak 
hareket üuO Rtode Oro era
z11inde kiindar. 

3 HAreket ü11ü de 
Yılla Ciınorosda vücuda 
getirilecegtir. Buratını ıen•

ral Franko Almanyanın em. 
rine amide kılmıthr. 

Berlin, 13 (AA.) - O . 
N. 8. Ajan11 lıpanyol fası 
na Alman kıtaabn•n çıkh 

tına dair franıız kaynakla 
randan yayılan haberlerin 

· Bürhaniye icra 

Semti MevkH 

Memurluğundan: 
Cinsi ve mikdarı Muhammen 

kıymetleri 

Rahadınlı köyü bahça araaı ( 19) zeytin ve 1 delile: (9) ceviz 
ve ( 1'1) erık ve (2) ayva ve ( 1) incir 
ve bir ağaçda armut olup l24) ıeh- tamama 
imde (8) sehmi satılıktır. ( ~00) liradır 

Büyükdere köyü ılgın kolu ( 25) dönüm tar anın (8) sehim de ,, ,, 
3 ıehmı satı ıktır (500) liradır . 

Kasaba civarı çayarlar (3J dönüm tarlanın (8) ıehimde ,, ,. 
(3) sehmi aahlaktır ( 100) liradır 

ıklıer &jaç dut; nar; erık; incir 
Bürhanlye icra memurluğundan. 
B ı rhanlyede müdür ojlu lsmaile borçlu koca camı mahallesinden Şükrü kızı ve Ha· 

lıt karıea lrfarıın borcuna kartı mahcuz ve satı ığ111 çıkarılan yukanda cimıi ve mlkdar
larlle mevkıleri ve muhammen kıyn . etlt""rl y .. 2 h üç parça gayri menkul mallardan Ba
hadrnlı köyünün bahça arası m~vk1indt-kt lir kıta ze) tiııl ı kte bulunan (24) sehimde 8 
ıehnıi ve dıaer ıkı parçadaı..ı 8 sehinıde üçn ııf h irn hıuei şayıalan dairerııiıct peşin pa· 
para ve açık arltırnıa ıle Sölı "'ca~tır Bu m >ı l la ıın ıhalele ri 16 2 937 tarihuıin uh aünü 
nal 14 de da.lremiz.de yapılacak v.- t u tar hl . teklif olunacak arttırma bedelleri muha 
mmen kıymetlerinin yü~de yc.-t ın•ı brfını t u madığı to kd ırde en son nrttıranm teahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma lan on bt'f gÜ •> dttha temdit olunıvak 3 3 · 937 tarihinin çar 
ıamba ıün6 aynı saatte daırem11de icrn kı l u ı acl' ğı cihetle bu emval üzuinde hak iddi· 
asında bulunanların evrakı naüıbıtt-lerıle bırlıkte yirmi gün içinde memurfyelJmize mü 
racaat e~melerl llzımdır. Akıl baıde haldan tapu ı . ctllile sabit olmıyanlar ın r.atıı tuta· 
rının paylaımasından hariç kalacakldrı ve arttırma ıartnamelerinin 9 l 937 tarıhindcn 
itibarın herkeıe açık bu undurulocıstı ve ıatııın (2280, sayılı kanun hükümle-rinc göre 
yapı'acafı ilan olunur 

eıa11ız oldufunu ve ne lı ,. ' ı B 
1 
k • E k f 
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S ANKARA --------------------------------------------

Avukat Ekrem A RGUN Ve 
Şeriki Ziya SIDAL 

Tanınmış değerli avukatlardan. 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı _ 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz s 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul i 
ederler. 

flDRES 

l.111111111111111111111111111111 111111111111 

Har T acimenin En Büyük Dileği : 

Satıı Sürümünü Arttırmıktn. 

t~ A K 'I" 

Satışta Birinci Şart: madıiını beyan etmektedir. 1 ıün çıkar Siyasal gazete.. M u·· d u·· r 1 u·· ö u·· n den.· 
Londra, 13 cA.A.) - in. Yıllıfı: 800 Kuruı lia 1 

ıdtere hGkumeti, buıiln Altı Ayhfı:400 
P 1 R 8 1 L b No: Vakfı Eri ama köyü Nevi 1 "REKLAM,, DIR. 

Herhalde Reklam Ediniz. 

ar s, oma, er in, la on Sayısı: 3 .. 
M 

" 
d ._ 1031 Erfama cami Erfama köyü dükkan 

ve oı ova &Kl milme11ile· Günü ıe.rmiı sayılar 25 
d d ,. Yukarada mevkii ve numraaa yazılı dükkan peıin Para 

rlne 16n er ili talimatta kuruıtur. j 
k 1 k i 'e temlıken sahlacaktır. halesi 25 1 937 ıcıınO saat 15 de arıımaz ı komiteslnjn aall· ADRES: 
hiyetlnt ispanyaya ıı&nüllü, BALIKESİR TÜRKDILI yapılacakdır Taliplerin yOsde 7 ,5 teminat akçaıile Evkaf 
aaker ve harü levazımı ıır. '--- -- ,, idareılne müracaatları ilin olunur. " 

d k 1 l 13 - 1 - 4 
meılnl e ontro edebi ecek ,.•••••••••••••••••••11•\ 

Satacağınız Malınızı 

bir tekilde ıenitletmek ve : DOK TOR : 
bu komitenin bGtGn lıpanya : : 
liman ve hududlaranı aeza- : : 

Bahkesir Tapu Sicil \le Ru Rt•kllin11arnnzı 
• • 

ret alt1nda bulundurması : E K R E M : 
telrllflni yapmııtır. : : 

B • • 
u hükumetlere yapılacak • • 

teklifte deniliyor ki: ! l A f l Z 81 YSlN i 
.. Britanya hükümeli bil : : 

va1ıta her türlü kanıma ıe : /Wumum dı·ri, soç. : 
ktllerinin kati bir müraka . : it rrıak lıastall klari le : 
beıl huıuıunda yapılacak ! hı·r şekil/ ire11gi. beis 'J- : 

bütün ttkllfleri tetkika ama- : uklufjll ve yumuşok : 
dedir.,, 

Buna intizaren lıgiltere 
hükumeti dtfer devletlere 
bizzat kendi topraklarında 

lıpa•yaya göoülü Ye asker 
ıttme11nin meni için tedbir
ler almalarını_ teklif eyle
mektedir 

Bundan baıka lnıtltere 
hükümeti diler herhangi bir 
memleketin miiaellah kuvve 
tlerine iltıhak etmenin lnıi 
liz tebularına yasak olduıu 
nu ilan edecefi de ili ve 
olunmaktadır. 

lierlin, 13 ı Rad)o) Ge-
len haberlere nazaran Por· 
tekiz ademi müdahale me 
seleaine aleyhtar bulunmak
ta ve bir ecnebi kontrolü 
alhna gırmeyi kabul etme. 
ktedir. 

Londra, l 3 (A A.) - Mü 
ıtakil liberal partiıine men · 
sub 25 ıönOllü ispanyadaki 
hül:iı 'ftf't kuv vetlerlne ıltl· 

hak etmek üzere bu ıabah 

Londradan hareket etmlıtir . 

Pariı, 13 (A A.j Lon-
dradan haber vertldlilne 
ğöre ispanyanın koloni tep· 
raklara (izerindeki hiklmiye· 
tine dair Alman hük6meti 
ve Faı lspanyol otoriteleri 
tarafandan fransaya verilen 
teminat hakkında Pariıten 

ve Berlinden ıelen haberle· 
rin lnıtliz mahafllince bü10lc 
bir memrıunlyetle karplan • 

1 

: karha haslıı/tl<larınt ld : 
• • • rar .110/11 darlıklaruu, • • • : ademi ikllclan tn sun : 
: usulltrle frdnvi eder : 
• • : Hastalarını hilk6met : 
: caddeıılnde numara 56 : • • : da hergün saat on beı · : 
: ten sonra kabuleder . : 
• • ....... ~ ............... . 
dıjı bildirimektedir. 

Londra mahafilı Fas me 
seleıtnin inkitaf.nı endite 
ile ıakibetmekte idi İnıilte 
renin lspanyol koloniıinl.n 
ıtatükoyun herhangi bir ıe

kilde tidlle matuf olacak 
bir ecnebi müdahale11ne 
karıı ıelmlt olacaia muhak 
katır. Bu itibarla bu huıu
ıta hükum s6ren en dlıeain 
bertaraf edilme tı çok t•Y• 
nı memnuniyet bir hidlıe 
olarak teli.kkt edilmektedir. 

Salamank, 13 (Radyu) 
Şimal cepheılnde küç6k fa 
allyet er olmuıtur . Sorga 
k11mında mlliılerin birçok 
taarruzları defedilmJıttr . Bu 
taarruz arda millıler tank 
kullanmıılardır. 

Madrid cepeılade, Lasro 
zada, M•hamondada mille 

lerin mukabil taarruzları 
püık6rt61müıtür Mil11ledn 
zayiatı büyüktür. 4 hücum 

tankı lıılerla eline ıeçmiıtir. 

Salamank, 13 [RadyoJ 
Aıi kuvveU•r kqrnandanhfı 

Muhafızhğından: 1 ( TÜRKDİLİ) ne \ 'eriniz. 

1•1~1.1'.:·~~~:~'.'' ~;).~~;~~;::· ;~~::: d=:~i :: ~: 1 T O R .K D 1 L i 
nh delirmenf ile ı 
mahdut. 

Balıkesirin Biricik Gazetesidir 
Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı df'firmenln 

yar111 Zarbah otlu kP-rlmeıi Natmenin ıulara vakf ettllln 
den bahısla Halıkeıır belediyesi namına teıçU edilmesi iı 
tentlditinden tahkikat yapmak için 24 1 937 pazar ıGnÜ 
mahallin• memur ıönderilecektır . l' u yer hakkında tatar 
ruf ve ya ıair bir ıuretle hak iddıasında bulunanlar vana 
bu 16nler içinde yazı ile tepu sicil muhafızlıfına ve ya 
hut mahalline ıelecek mt>mura müracaatları Hlıumu tlln 
olunur. 

1 Her Yerde Okunur. 

"~~~~~~~~~~»lt~ 

Balıkesir Ası<erlik 
Şubesinden: 

Yedı?k Yaraubaylardan 313 (Dahil) den 326 <Dahil) • 

bir teb lli neıretmiı ve İıpa· 
nyol Faıına Almanlaun ye 
rleıtikleri haberini ıtddetlc 
tekzip etmiıtır. 

Posta . Jef nrıf kadar >lanlar ıttaJ için 1 Şubat 937 tarihinde Bahkeılrd• 
1 ki topcu birliklerine ııevk o'unacaklardır. 25 2 net klnu 

Bu t~blijde, Fransızların 
Madrlde y11ptıkları yardım

lardan ve hali Fran11z hu 
dutlarından Rus gönüllil ve 
ıtllhlarının r~çtijinden bah
sedi ! miıtlr 

Aıılere menıup gazete 'er 

de aynı ıekilde neırtyat ya 
pmaktadırlar. 

Parıı t 3 (Radyo J Por 
tekiz hGkumetinin Paris ıe 
farethaneai r~•mi bir tekzib 
neıretmlt ve Kapuverde ve 
Mader adıtlarıuda Almırn 

kuvvetleri bulunduğli hak 
kandaki haberleri tekzip ey· 
lemııttr. 

Sen Jıtn Dö•oz, 12 tRad
yo 1 - 8draelona Fransad 
an venirlen 9511 gönüllO ge· 
im ıttr. Şımd•ye kadar Fra 
n ·Adan ııpanyays g~çen gö 
Ü lil miktarı , IJ bıodir 

Barıe on. 11. (Radyo] -
Bar1elonda ekrrırk fıkdanı 

Müdürlüğünden: ,_s_3_1_d_e_,_u_b_e,_e_m_u_r_•c_a_,._tı_a_,._, ,a_· n ...... o_ı_u"_u_r __ -----~ 

2~ Blrlnclteırin 936 tArl· 

hinden itlbar~n tedavüle çı . 

kanlan Botazlar hlbraaına 

ait pu ita rın slirta%h kollek 
ılyoncul uk itibarile b6y0k 
bir kaymeti vardır. 95 kurut 
gibi az bir para ıle kıymet 

it bir hitaraya tabip olmak 
iıtiyenler P. T T. Kiıele 

rinden alabilirler. 

hasebtle mü111demeler oldu 
ğu hakkındaki haberler ro 
ma V\! Berlan malumatınd

andar. 

Vaıingtun, IJ IA.A J -
Hitler tarafmdan l.panya . 
ve müdemlekelerJ hakkında 
Berllndeka Paris sefiri Fran 
coıı Poncete verilen teminat 
geçen hafta sonunda Avru 
pa matbuatı tarafından neı 
redtlen haberlerin tevlid et 
tfil endltt-leri izale etmifUr. 

Hususi Mt h ebe 
Müdürlüğünden: 

14 Lira maaıh Manyas kaza11 lda ıei Huıuılye verici• 
Killpl•ii mflnha1dir. Talip olanların evrakı milıbitleril 
birlikte Muhaaebei hususiye MüdQriyetine mOracaatları 
ilan olunur. 

Bahkesir inhisarlar 
! Baş Müdürlüğünden: 
1 

Çakır inhisarlar anbarlarından Ban~1rma 
deve ile nakledilecek kabili tezyit ve tenkis olmak oser 
( 100.000) ictlo idare mali yaprak tütünlerın eksiltme 
16 1 - 937 gilnOne kadar temdıt edılmiıtir. 

G6nen ve Ba l ıkeıir inhiıarlarına müraca atları . 

lyeıl ve Aaıyazmanı: Bllhkeıir sa ylavı H 

Çıkarım Genel DirektörO 

Buam Yeri il Ba1an evi 
___________________ ...._ 

FUAT BIL'AL 

2 


