
İngiliz ve Fransız erkanıharbiye 
leri tarafından lngilterenin hava ta
arruzlarına karşı müdafaası için vü

cude getirilen planlar çalınmıştır. 
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Tezimiz Sarihtir: Hatay Türklüğünün 
• 
istiklali .. 

İstiklalini Hiçbir Şeye Feda Etmiyen Türk Kamutay Müzakereleri 
için Bu istekten Daha Tabii Ne Olabilir? 
Beklıyoruz !.. 

Fransa vaktiyle ver
diği sözü tutmah, fit
tığı imzayı tanıma/Jdır. 

Hariciye Vekılimiz San· 
cak davası üzerinde temas· 
larda bulunmak üze Parise 
hareket etti 

Bcakalım bu yeni temasta 
Fransa nasıl bir vaziyet hı· 
kınacak? 

Türkiyenin tezı nrihtır: 
Hatcıy Türklüğünün istiklali . 

Temenni ettiğimiz tek ıey: 
Fransanın bu konuımalarda 
tekrar çıkmaz yollara sap· 
mıyarak hak ve hakikatten 
ayrılmamasıdır. 

Fran112 baıvekili Leon 
8
1
1um Sancak iıı ile biz.zat 

a ·k d a a ar olacaiım ve bir 
anlaıma tekli bulacağını 
vadetmiıli. 

Franıa geçenlerde teklıf
lerimlzi istedi ve mılletler 
cem· ti ıye nın topla nt11ından 
n~ce tezimiz Üzerinde gö 

ruımek üzere heyetımızın 
Parlse uğraması arzusunu 
ıaıterdi. 

Bugünlerde batlıyacak 
olan bu müzakerelerde Fran 
la hüsnüniyetlmize, hüsnüni · 
Yetle mukabelede bulunursa 
timdiye kadar sürüp aelen 
anlaıamamazhklara son ve 
rilecektir. 

Böylece Türkiye ile Fra 
nııa iki gün ııonra Milletler 
Cemiyetinin önüne birbirle 
rini dllhll iyı tartmış ve an· 
lamı~ olarak çıkacaklardır. 

Akııi taktirde Fransa; dün· 
Ya aulh ve ıükünunu telılı 

keyc düıürmek noktuından 
Pek •gır bir yük altına gir 
nıek nıcımlıyetinı üzerine 
almıt olacaktır 

Hatay Türklüğü ıle bırlık 
le bütün Türkiye Parıs ve 
nıh yet ınıllellcr ce rnıyeti 
il ~ k 1 1

Ula ere erinden çıkacttk 
knrar netacelcıini büyük bir 
iiabırııızlıkla beklemektedır 

l'urkiyenin inanar k, bıle 
rck rnüdaf aa ettiği şerefli 
davasının dünya matbuatı 
Ve dıploma11 alemi tarafın· 
dan da leslım cdılmeaı yÜ · 
r .. d " .ı:. 
u Uısumüı. yolun ne kadar 

dürüııt olduğunu açıkça göıı 
terrnektedir. 

Bu, aynı 1 • zaman a f•ran -
sanın §imdiye kadar takm. 
dığı menfi tavrı bütQ n çıp 

laklığı ile ortaya koymftk 
tadır. 

Fransa vaktiyle verdiği 
•özü tutmalı; attı~ı imzayı 
tanımalıdır. 

Hür doğan, dünya kurul 
du kurulah hür y §yan, ve 
bu hürriyet ve lıliklalini 
korumak ve kurtarmak için 
daha dün kanını dökmekten 

Müşahitleri aldatmak için: 
1

Binbir Türlü Hil eye 
baş Vuruyorlar .. 

Sancak Türkleri Göğlislerinde Atatürkiin Ve 
Cumhuriyet Halk Partisinin Oklarını Göateren 

Rozetleri İfıharla Taşıyorlar •. 
Ankara, J 8 ( Huıusi mu 

habirimizden ) Halepden 
bildiriliyor: 

ı 2 Kanunda Turkler tara· 
f ından da büyük bir nüma
Yİ§ yapılmııtır. Bu nümayi 
ıe on bınden fazla halk it 
tırak etmiıtır. 

Türk kadınları çarıafları 
nı atarak Hatay Türklerinin 
alayına katılmıılardır 

Ankara, 18 \Hususi muha· 
birımfzden) Şam.ian bıJdı 

rlliyor: 
-Sancakta Türlller göjüı 

lerine Atatürkün fotoğrafım 
ve Parti bayrağını gösterir 
rozetler takmıılardır . Hu ro 
zetlerı takanlar ehemmıyet 
le takip edilmittir. 

Tiirk ıoförlerine en ufak 
hareketlerinden dolayı ni. 
zamıız olarak en ağır cc-za 
lar verilmekte. kendileri jan 
darnıa ve poltı tarafından 

daimi bir tazyik altında bı

rakılmaktadırlar. 

Ankara, 18 ( Hususi ) -
Hamadan gelen haberler, 
müoalıitlerın dola§ınıuından 

istifade etmek ı~lıyen lıüku 
met Larafdarlarının derhal bir 
çok ç ıre'ere baı vurdukları 
anlatılmaktadır Müıahitler 
halkla temas etmek ü:r.cre 
ıokakları dola~ırken önlerine 
muhtelit kıya f etlf':rde a) nı 
ıahıalar çıkarılmı§tır. 

Müşahıtler muhtelif yer
lerde aynı şahısları gördük
lerinden bahsederek huna 
nihayet verılmeBini yanla
rındalu ınihmırndıularına 

söylemı~ erdır. 
Ankara . 18 ( Hususi 

Şamdan bildırıliyor: 

Antftkyada son kanunun 
9 zunda ve mahalli memu 
rların himayesi altındft ya 
pılan nüma yifin nasıl haz
ırlandığı dikkata şayandır. 
Nümayiş daha lıazırlanm 

ve batını vermekten çekin · 
miyen Türk milleti bugün 
de yurdunun diğer öz bir 
Parçasının hürriyet ve iıtik· 

lalini istiyor. 

1stiklal için yaııyan, istık· 
lalini hıçbir şeye feda etm 
iyen Türk için bu ıstekten 
daha tabıi ne olabilir? 

TORKDİLİ 

madan evel istıhbarat kom· 
ilesi toplanarak sabık mal 
müdürıyeti Alevilerden Ma 

1 
r u f u kandırmak Alevi 

leri a y a k 1 a n d ı r m ak 1 
tertibat almak üzere gönder 

mitlerdir. 1 
Hundan baıka daha uzak 

mmtakalardan da nümayiıe 
ittirik edilmesi için bir er· 
meni mebusla daha bir kaç 
kıtl ıcabeden yerlere gönde 
rilmitlir Halepden de ayrı 
Cll ınÜ7Aheral Alınn11ıt•r 1 la• 

lcbe nümaylıe de kull<1nıl 
mak maluadile 50(J 8uryc 
bayrağı yo'.lımmıtlır. 

Nümayif hazırlıyan Erme 
ni mehuıa, sabık mal mü 

dürüne ve diğer arkadaıla 

rına biner Surye liraaı verıl 

mittir. 
Antakya, 18 (A A.) -

Havas ajan11 bildiriyor: 

Milletler Cemiyeti müt• · 
hitleri dün sabah Süceyda 
Alevi köylerinde tevakkuf 
ederek köy i1eri gelenlerinin 

fikirlerini almıılardır. 
Sofya, 18 (Radyo) 

Tevfık Rüıtü Aruıo baı • 
kanlıiında Ccnevreye hare 
ket eden heyet dün bura

dan Semplon ekıpreıile geç· 
"••ıtir 

Sofya garında Tevfik 
Rütlü Araa, Baıvekil Köse 
İvanof, Hariciye Vekili, bir 
çok yükıek zevat ve Yunan 
sef ırlerl tarafından selim lan 
mı ıtır 

( Sonu 3 üncü .. ayfada ) 

lngilterenin Müdafaa 
Planlan Çahnd1.. 

-
İngiliz ve f ransız erkam~arbiyelerinin müıtere~en vü-

cude getirdıkleri plaların yerinde yeller esmektedir. 
lıtanbul, (Husu&i) İngi· terilmektedir. 

lterenin hava müdafaası için Bu hidiıe umumi harp 
hayati ehemmiyeti haiz. olan lenberi en büyük casusluk 

bir vesıka aıırılmıştır. l'u hadısesidir. 
!'esıka; iki mi letin bır l11a 

rruz kar~ııında nıüteknbil 

yardım maksadiylc aktetlik 

lerı milllk netıceainde lngi 
liz ve Franaız erkanıharbiye 

lerinın bır araya gelerek 

İngiltereyi havadan müda· 

ıçin yaptıklatı plan ve 

her ikı ha va filosunun uzun 

uzadıya münakaşadan 80nra 
iki tarafça ta1dik edil mit ve 

musaddllk nüıhaları Noel 
yortularından az evvel Fra 

nsa ve İngiltere arasında 
resmen teati edilmitti · 

f ransız hava nezaretinde 
bulunması icap eden kopya 

nın yerinde yeller estiği ge 

çen gün ke§folunmuıtur Al· 

man casuılarının bu \•estl<a 
yı elde etmek için sonsuz 

faaliyet gösterdikleri ma · 
!umdu. Fransız hükumet 
mehafiltnde bu iıe dnir bir 
ıey söylenmemekle beraber 
Londrada büyük telit aöı 

Göring 
Kralla 
Avda .. 

Roma, 18 <Radyo) Al 
man lıava nazırı Göring 
yaµı'an büyük bir avda kra· 
lın misafırı olarak bulun· 
muıtur Kral t ~refine bir 
öğle ziyafeti vermiıtir. 

Bundan ıonra Görıng ci· 

var ıehırlerı gezmiıtır. Bu 
gün akıam veliahdın ziyaf e · 
tinde bulunacak ve yarın 

bir müddet istirahat etmek 
üzere f abriye hareket ede
cektir. -

ingihz ticaret nazuı 
Ne\•york, 18 (Radyo) 

İngili:ı ticaret nazırı Ameri 
kaya gilmiıtır Bu giditin inail 
lere Amerikan ticaret muahe 
deal etrafında olduğu söy· 
lenmektedir. 

-Oun~ü toplantıda Mıliye Ve~ilıtine yirmi beı milyon 
liraya kadar gümüı para ~ııma ııli~iy,ti ıırildi. 
Ankara, 18 (A.A.) l lantııında madeni ufaklık 

Meclis bu günkO toplantıaıdft para hakkındaki kanununun 
tütün. tuz, müskirat inhi I birinci maddesinde delitik-
ıan ve Konya ıulama ıda- lik yapılmasına alt ka· 
relerile mülga İstanbul da nun liylhaaının birinci mü· 
rülfünun 932 yılı hesabı ka. zakereıl yapılmıı bu ka. 
ti kanun layihalarını kabul nunun hükmüne cöre Mali

etmiıtir ye Vekaletince tedricen on 
altı milyon liralık aümüt pa· 
ra çıkarılır. 

Maliye Vekili bu miktara 
görülecek lüzum ve ihtiyaca 

zim eden mukavelenin tas· 
aöre yirmi beı milyon llra-

Türkiye ile Romanya ara· 
sında münakit Oobrice Türk 
ahalisinin muhacerelini tan 

tlkine,hazerde Yar Subaydan ya ibllğa mezundur. 

Yüzbaııya kadar ve seferde Kanıutay çarıamba aünü 
bütün Subaylarla askeri toplanllcaktır .. 
memurlara elbise, kaput 1====~~==-.;=--'==-=-J===-= 
ve çizme verilmesine dair \ 
kanunla jandarma ve gümrük 
mu haf aza kıtalarmm da ta
hkimine ait olan kanun 
layihalarının bırinci müzak 
erelcri yapılmııttr 

Kamutayın buıünkü top 

İngiliz 
Suyılist pıniıi ile iıçi 

-•rlisi hirlasti, 
Londra, 18 (A.A.) - İn

alltere ıoıyalıı birlik müsta-• 
akil itci partlıi ve komüntıt 
partlıi müıtereken harekette 
bulun mala karar ver 
mitler ve bir beyanname 
neıretmiılerdir 

Bu beyannamede bilha11a 
faıistliae, irtica harbe Mıllt 
hüklımete karıı mücadelede 
bulunulacağı ve Htndfstanın 

Büyük Berltanyanın emper
yalizmine karıı açmıt olduju 
mücadelede müzaheret edl· 
leceği yazılmaktadır. 

Londra, 18 ( Radyo ) -
Resmen bıldirildığine aöre 
valde kraliçe altıncı Jorjun 
taç geyme merasimınde biz· 
zat hazır bulunacaktır . 

Bu hal ilk defa vakı ol· 
maktadır. Ve ilk defa val· 
de kraliçe ojlunun taç ıey · 

meıinde hayatta görülmü§ 

tür. 
Berlin. 18 (Radyo) İn· 

giliz hava kuvvetlerine men · 
sup zabitler heyetı dün Al · 
manya toprAklarınl\ gelmiı· 

lerdir 
---=> c::::-=oom---

Barselon 
Bombardıman 
Edildi .• 

Banelon, 18 (Radyo) -
Bir aıi gemiıi bombardım 

an etmiıtlr. Bu bombardı 

manda bir kiti yaralanmıı 
tır. Halk yer ııiıoaklarana 
girerek kendilerini muhafaza 
etmiılerdlr. Sahil batarya· 
ıının f aaliyetl neticesinde 
aemi kaçmıya mecbur ol · 
muıtur 

01$ HABERLER 
~t.- y ugosltwyrı haş 

bakam ut Hır 
uat lideri arasrnda/\l bek 
le11c11 tarihi nuildkat ya
pılımılır. 

* A lmanya yaban· 
cı harp gemi-

lerinin Kltls llmamndıw 
müsaaduiz gtçmtslnl ya 
$Ok Plınlçlf.r. * 8 ulgar Kralı Be · 

ledlyt kanunu 
mı tasdik etmi~tf r. Bu 
kanuna gört yalm: an· 
ne olanlar rey verme 
hakkım almaktadtr. * y üzde üç falıll 

ve ikraml~ll 
olan kruf/11 ll11s1r ialwil
lerl çekilmiştir. * S a b ı k Alınan 

Kay5uf l1tlhtlm 
idman içi11 odun ktımtk 
i&ternlş. ktıerken ıoğuk 
<tlarrık hastalanmıştır. * A iman llaua na 

zırı Görlng ka-
rı sile Napoliyt' gll.nlştlr. * l itvlnof Mosko· 

vad an Dt.lbos 
llt' \'fenol f'arlsteu Centu· 
reye hardul clmlştlr. 

iÇ HlBERlER * C I l. Parllsi ge 
11d sekre.te.r/i(il 

!::.mille 100,000 liralık bir 
stadyum yapl1rmaktmlır. 

'*: J ra11 ilt yeni mu 
a/Jedeltr yapmak 

ıı:ı'U Tahrana gltü.11 Ce
mal Htisıw başkanlıgm· 
duki heyet İslanbula yd 
miştfr. * 7 Tıirklye ile Yu-

mwiıfa 11 ara 
sı wlu kaçukpllğw dnü 
ne geçilmek için Anku 
rada bir mukavele /mz.a
lanmışltr 

* /" ktlsal l'ckdlellnin 
iktisat odltları 

teıklli ut sanayi leşkildtı 
kammu ldylhaları mu. 
ilse verllmi~tir. * S alıte <i<ımgalı 

ölçıılerc dlkkal 
t•dilmesf lıimmu iktisat 
Vek<ildinde11 bilcliril· 
miştlr . 



S.AYF A: Z . 

1 S t.i k 1 a 1 Marşı Şairi 
M e h m e t A k i f .. 

•• 
Ustadın Şiir 

- XIV --
Cephesi .. 

H. Basri Çantay 
Üstad Mehmet Akifin (Şi

Jr cephtsi) çok 1&
0

rptır; be· 

nfm tırmanamıycağım dık ve 

ulu da§larla muhattır. 

Ben zaten ona aid ufak 

tefek hatıralarımı yazmakla 

iktifa edecek değil miydim? 

Bu kararımda, ıu yeni cep 

he karıısındaki aczi mutla 

kımdan dolayı da, sebat ve 

sadakat göstermeye mecbu

rum Kariln afvine iltica ed 
erim 

* Hatır1ardadır ki: O büyük 

adama muhtelif ünvanlar 

tevcih edildi: "Şair" dediler 

"Nazım,. dediler, "Geri,, de· 

diler , "İleri" dediler, "Hep,, 

dediler, "Hiç,, dediler ... 

Fakat, ravilerin veya mu 

arızlarm döne dolaıa niha

yet ittifak ettikleri bir nok 

ta vardır ki: O da Akifin 

yazdıklarında ıamimi oldu 

§udur. Herkes onun ıiir 

lerint veya naz:mlarını ru 

hundan kopan, vıcdanından 

gelen bırer ses diye- tanıdı. 

lıte, yalnız bu vad bir 

lnıcm oğlu ıçao, hele bu tiir 

veya ni~ım için en büyük 

meziyyet, baılı baıına bir var. 

lıktır. Acaba, ılerl veya ıö
Tı_ a.~,, le: hangı bır ıauıu.ı" 

bu ylice varhja erebildi? 

Akif belki reridir, yahut 

"Bir din titridir . .. Fakat, ona 

benzemi)f'n , onun gibi ol

mayan hangi babayifit ve 

ileri bir ıairlmlz bu millete, 

bu miltetln öz ruhuna onun 

kadar itleyebtlmfıllr? Kim 

Akif kadar - bu cennet va 

tanın uiruna,, bütün varlı· 

ğını vakfQ feda etmlıtir? 

İleri muirızlardan hangisi 

bir Balkan Faciası, bir Çanak 

kale destanı, bir latıklal Ma· 

rfı yaratabildi? Hangisi, me 

sela , bir Meyhane, bir Ma· 

halle Kahveai, bir Hasta, bir 

Köfe, bir Bayram, bir Sey

fi Baba, bir Köıe imam .... 

Yazdı! Daha ileri gidiyorum: 

Dünyanın hangi kıtaıındakl 

bir lalim pir veya mubar· 

rıri J ürkün veya menıup 

olduiu milletinin ilamını 

Akif kadar duydu ve ciha· 

na duyurdu? 

Aktf Türk ve lılim ale

minde eti bulunmayan bir 

tek ıüneıtl , O koca ilemi 

kendi dar ölçülerine 11fdır· 

mak 11teyenlere acırım. Akif 

ölçüye dejil, ölçü Akife 

uymaya 
okadar. 

mecburdur, itte 

* Akif ıatr defilmiyda? Bu 
nu tikin k~ndiılnden öfre · 
nelim. O, bırıncı cilt Safa· 

_halının baılanııcında ıöyle 
de mitti: 

Bana sor sevgili kari, ıana ben söyleyeyim, 
• Ne hüviyyette ıu karıında duran eı'arım: 

Bir yığın söz ki ıamimiyyeti ancak hOneri; 

Ne tuannu · biJirim, çünkü, ne sanatkarım. . 
Şiir için "Göz yaıı,, derler; onu bilmem, yalnız, 

Aczimin glryesldir bence bütün iıirPm! 

Ağlarım, ağlatamam; hl11ederlm söyleyemem; 

Uili yok kalbimin, ondl\n ne kadar bizarım! 

Oku, ıayet eana bir hiali yürek lizımıa, 

Oku, zira: onu yazdım iki ıöz yaıdımıa . 

Ayni cildin sonunda da ıu (itiraf) ı yaz:mııtır: 

Safahatımda, evet, tir arayan hiç bulamaz; 

Yalnız, bir yeri' hakkında "Hazin Jıte bu!,, der. 

Köfe? yok. Kahve? Hayır . Hasta? Değil. Hangisi ya? 

Üç buçuk nazma gömOlmüt koca bir ömrüheder! 

Evet, büyük Üstadın kendi titrleri hakkındaki hükmü 

İfte budur. O, dljer eserlerinde de ayni mabviyyeti gös· 

termiıttr Mesela, ikinci cild Safahatının baılangıcmda 

ıöyle dıyor : 

Köprüden çok geçerim; hem ne kadar geçtimse. 

Beni ıevketmedi bir kerrecik olıun ye'se, 

Ne Halicin o yosun çehı eli miskin suları ; 

Ne onun Hilkate küsmüı gibi durgun kenarı! 

Herkesin hissi bir olmaz Mesela karııdakt, 

Sahilin, baı baıa vermi11 dütünen, pis, eıki, 

Ağlamıı yüzlü, sakil evleri durdukça, sizin, 

içinizden acı ıeyler geçtcek hep . Lakin, 
Bak benim öyle değil. ~iz de biraz ıatr ohm· 
Mesela. geçtiğınlz yalpa yapan tahtn. yolun, 
Ceddi merhumu acap ıalmı demekten ne çıkar? 
Geliniz farzedellm biz bunu sabih bulvar! 
~öprüler asma imlı Avrupa afakında . 
Varsın olsun, o da bir ıey mi? Bizim ıarkın da, 
Böyle daldırma olur .. Hem açımz iıirı ! 
Köprünün nerde görülmüf, hani , tabtelbahrı? 
Arıladım : Ben ne kadar fire özensem de, demek , 
S eni, ey sevgili kari, bu telekki pek pek, 
Azıcık güldürecek . Yoksa o bir yanda, hazin, 
Bin hakıkat sırıtırken kıyısından denizin, 
Diyecellsin kı : "Hayalin yeri yoktur .. Boıuna! " 
Ya ıu tlmaalt ilahi de mi gitmez hoıuna ? 

TÜRKDILI 19 lldad Kanun 937 , 
1 
1. 

. . .. . . . ·~.,. ~ 

iLiMiZDEN HABERLER 

Adana Fel~ketzede-
leri için Yardımlar .. 

- - -
Edremittı ve Gönende f eliketzıdelera yardım için 

iyi tııeb~üsler~a bulunuldu. 
Edrdmit, 18 (Huıusi) - Halk Partisi ve Halkevi baı 

Adana f eliketzede1erine bir kanı Oıman Gönenin gayre 
yardım olmak makıadlle 
burada tertip edtlen deve 
küreıi pazar günü havanın 
kısman güzel olması müna
ıebetlle büyük bir kalabalık 
önOnde yapıldı. 

Bu güreılerin seyrine ci · 
var köylerden kalabalık bir 
halk kütlesi de gelmiı bul
unuyordu. G6reılere 20 den 
fazla deve Jıttrak etti Fela 
ketzedeler~ yardım edilecek 
epeyce para temin edllmit 
oldü 

Göne, 18 < Huıuıi} c. 

tile Halkevl salonunda hal 
ka filmler raıterHmektedir. 
ldmanyurdu ve Doğanspo· 
run maddi yardimlariJe ge 
tiri len bu filmler Adana f e 
laketzedeleri yararına göıte· 
rJlmektedir. 

Halk yardım etmek mak 
sadile geoit bir alaka ile 
fılimleri görmiye gelmekte
dir . 
Çarıamba günü Ankara -

Postası filminin ilkokul ço
cuklarına gösterilmesi karar · 
laımııhr. ------------~ 

Maç 
Birlik -Güç buabıre kıldı 

Pazar ıilnü Alt Hikmet 
stadında ldmanblrlifile ld 
mangücü arasında yapılan 
maç heyecanh ve zevkli ol 
du. Havanın ıüzel olma11 
ıpor meraklıların miktarını 

da çoğa ltmıı bulunuyordu. 
Bu ıey rcıler arasında Türk 

Spor Krumu Baıkanı Gazi 
antep ıaylavı Alt Hikmet 
Ayerd~m de hazır bulunu 
yordu. Oyun ••mimi bir ha· 
va h,;luJc 1:. ... ,1.11, . Her ikı 

tarafın l: irbirlne yaphjı teh
likeli akınlar sonunda birin 
c:l devre 1 - 1 beraberlikle 
bitti. 

ikinci haftayım galip gel 
mek için çalııan iki ta. 
kamın mütevazin akınları va 
ziyeti deilıUrmek imkanını 
göstermedi. Ve oyun 1 · l 
beraberlikle ıona erdi. 

Memleketteki 
KiJltiJr 
Hareketleri .. 

Baıvekilet lstatlıtik Um· 
um Müdürlüiü tarafından 
mufa11al bir kültür lstaUıtl 
ği hazırlanmıthr. 

Bu fstahıtlkte 1923 den 
1935 senesine kadar olan 
ilk, orta ve yüksek tahsil 
vaziyeti uzun boylu ve ha-
tasız surette tesbtt edilmiıtlr 

Bu istatistiğe göre, 1934-
1935 den yılında 6402 ilk 
mektep, 118 orta mektep, 
68 itse, 14 muallim mek 
tebi, 36 sanat ve teknik 
mektebi , 15 üniversite ve 
yüksek mektep fakültesi da 
hil o\mak üzere ceman 6653 
mektt!p vardır . 

Muallimlere gelince, ilk 
mekteplerde 1 O ,216 erkek, 
4886 kadın, orta mektepler· 
de 177 erkek, 582 kadın, 
Liselerde 855 erkek, J 89 
kadın, muallim mekteple· 
rinde 149 erkek. 81 kadın, 
sanat ve tekoık okullarında 

375 erkek. 95 kadın. - üni 
versite ile diğer yüksek me· 
kteplerde 598 erkek, 93 ka 
dm olmak üzere 19,890 mu
allim ve profesör vardır. 

Bu suretle memleketimiz
de bu sene ıçınde çalııa11 
13,9b4 erkek, 6926 kadın 
öiretmen mevcuttur. 

Gönende 
Halk dersh1nelari ıçlf dı 
Gönen, 16 ( Husuıi ) -

Halkevlmiz tarafından hiç 
okuma yazma btlmlyenler 
Jçin bir gece kursu açılmıf 
tar. Bu kurslara halk geniı 
bir alaka ile devam etmek
t,dir Kursta okuma yazma · 
dan batka hesap, ve yurtbi 
lgiıi de gösterilmektedir. 
Kursun dersleri ilk okul öğ 
retmenleri tarafından Yeril 
mektedir. 

Havalar cok soaudu 
Gönen, 18 (Hususi) -

Soluklar burada ıtddetli 
bir surette devam elm· 
ektedir. Üç gündür müte 
madlyen kar yağmaktadır . 

Soğukların artma11 ve ka
rın yağması odun ve kömür 
flatlarınm da yükselmuineı 
'"hep olmuıtur. 

Gönende sürek ıvlın 
Gönen, 18 (Huıusi) 

Köylünün mahıulüne engel 
olan mızır hayvanlarla 
mücadele bu sene ıiddetli 
artırılmıthr, Bılha11a bu gü 
nlerde fazla görülen domuz 
avı baılamııtır. iyi neticeler 
vererek devcım etmektddir. 
Kısa bir zamanda birçok 
domuz öldürülmüttür. -

Odun f ratlan 
Pazar günü odun az gel 

dl. Soğukların devamıda bu. 
na inzimam edince üç, üç 
buçuk liraya kadar sahlan 
arabalar bet buçuk altı li
raya yükselmiftf. Kömür 
fiatları toptan üç, pereken 
de olarak dört kuruıa satıl 
maktadır. 

Şeh ir ~ulü~ü idare heyeti 
arasmda 

Yeni seçilen Şehir Kulü
bü idare heyeti araıımda 
yaptığ ı İf bölümünde Avu 
kat Sadık Denizi reidiğe ~ 
ikinci re isliğe Doktor Ha if 
Demir.slpı umumi katipl iğe 
Makbuleyi;Muhıuipl iğe Dok· 
tor Kamil ' Sealioğlwmu , Ko· 
miserliğe Hilmi Çıloğlunu ve 

znedarlığa İbrahim Ocaklıyı 
.ıyırmıthr . 

.1 
O ü n H a va Tekrar 

Kara Çevirdi.. 
Sa~ıMeyln güneşli ve sa~m olan havı öilıdın ıanrı 

boz~u, ~ar düstü. 
Dün, evellıl gün ha va ep 

eyce açılmııtı.Blla11a dnn sa· 
bah bava sakin ve güneıli
ydi . 

Bir kaç gün önce nak11 
dörde beıe kadar düıen 
termometre dün öğleden ön 
ce zait beıe kadar yükıel 
mitti · fakat seat on dört 
ten sonra hava kapandı . 

Daha biraz geçince ya§mur 

çflelemlye baıladı. 
Nihayet bu yafmur btras 

sonrada kara çevirdi.Saat oD 

yedi sıralarında artık lapa 
lapa kar dütmiye baıladı. 

Daha evel yaimur dOıtO• 
ğü için yerler kar tutmadl· 
ıe, kiremitler, ve etraf prls. 
çabuk beyaza büründii. 

Gece de kar geç vakte ka· 
dar bu ıekılde devam etti. 

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

Mıntaka Ed remitte 
Lik maçlın f ı küstürü kuruldu Bir Kavuk devrildi teaııU 

Pazar günü saat 14 le 
Halkevlnde Mmtaka futbol 
lik heyetleri Mıntaka bat 
kanı Feyzl tiözenerin ba1· 
kanlıfında toplanmıı ve hk 
maçlarının flkQılOrlerini yap 
mııtır. Kongreyi Feyzi Sö 
zener açtıktan ıonra futbol 
ajanı Faika yerini bıraktı. 

Muthakat müme11alleri 
ıunlardır: Bürhanaye Haıan 
Kaptanoğlu , Gönen Mustafa 
t~mık, Edincak Hacim, Ed
remit, lhrahlm, Ayvalık Mu 
cip, merkez ldmanbırliği 
Münir Yenal; ldmanrücü 
Şutlri Somer Yurt Jrfan, 
diğer spor sosyeteleri murah 
hae göndcrmemiılerdlr. 

Balak esir sporu etrafında 
görütmeler yapıldıktan son 
ra nizamnamenin teebit et 
tiil ıekllde kupa ve ilk f ıkü. 
&türlerinin tesbitine geçil 
mittir Kupa maçlarının 7 
Şubat Pazar ıünü baıla 
ması kararlaımııtır . 

Fiküstüre göre mınta : a üç 
gümedlr . A B. C . gümele
rlni her gümenin de hake 
mini ayırmııtır . 

A gümeslnde Balıkesir ve 
Susığırlık , H gümesinde 
Ayvalık . Edremit ve 
Bürhaniye, C . gümeslnde 
Bandırma:ldmanyurdu, Ban
dırma ,Birlikspor, Gönen ld. 
manyurdu, Edincik Sporyur 
dudur. 

En sonda bu grupların 
galipleri de birbiri le çarpı fa -
.:aktır 

Bu ·.fikstür tanziminden 
sonra yine Balıkesir 11poru 
etrafında konuıularak top 
lantıya nihayet verilmiıtır. 

Daimi encümen toplsntıs1 
Vilayet Daimi Encümeni 

belli toplantı sını dün vali 
Ethem Aykutun baıkanlığın . 

da yapmıı ve vilayet itleri 
üzerinde f aideli görü~meler 
yapmıthr. 

Hu arada gdremlt Gazi 
ilk okulunun tamiratı için 
200 liralık masrafı da kara 
ra bağlanmııtar. 

Halkevinde temsil 
Halkevinde Pazar günü 

ak~amıda Leblebici Horhor 
opereti temıil edılmit ve ka
laba lık bir seyirciyi salona 
toplamııtır . Operet akşam 

da tekı ar edil mittir . 

ıdidh. 
Edremit, 18 (Huıusf mu 

habirimlzden ) Burada 
Halkevi Edremitlilere ıüzel 
bir ıece ıeçlrten bir mQıa · 
mere verdi. Bu m6ıamered• 
Darü bedayi eserlerlndell 
Musahip zade Celllln bir 
Kavuk devrildi fılmll ltome 
disi temıil edaldı. Temıtllll 

dekor ve ko•tüm bakımıD· 
da oynıyanların muvaffakl 
yetlerine karııması umumi 
yet itibarJle müsamereyi 
f ev kal ide kıldı. 

Halkevi gençleri bu plJe•· 
de bCiyQk bir muvaffakıyet 
kazandı ve alkıılandılar. 

Münhal mabusluklır ı sıci 
Ankara , 18 (Radyo) MO" 

nhal olan lstanbul, Sıirt, -v• 
KocalU ıayla vlıkları için ye

rlerinde ıeçim yapılmıt •• 
neticede Halk Partfılnln na 
mzellerinden Atıf l ıtanbul, 

lbrahtm Dilbay KocalU, M• 
hmet Ali Kurtoilu Sur& 
saylavlıklarına mOtteflkaO 
seçildiler. 

Adapazanndı okul 
İstanbul, 18 {Radyo) 
Adapazarıadan blldırıldl · 

ğfne göre ıehlr ortaokulaı 

için Kültür Baka nlıfı tara· 
fmdan ayrılan 25 bın· lir• 
50 bin liraya çıkarılmııtır· 
Adapazarlalar da bu mlkta· 
ra aralarından tepladıklafl 

15 bin lirayı katarak mO 
kemmel bir bina yapmıy• 
karar vermiılerdir. 

Büyük bir bina da sine 
ma haline konularak k61tilr 
iılerinde büy6k bir ad1111• 
geçilmiı oluyor. 

=--
Bir Ekspreste çıkın yan-

gındı 72 kısi ö:dü, 
Hokong, f 8 (Radyo) K• 

nton Hiyokong ekıpereılO 
de çıkan yangında 72 ölO 
vardır Yangın bir suuinlyet· 
le yapılmııtır. 

Cehennem makinesi sebı' 
sepetlerini ateılemiıtir. 

Müthiş ~ir yanım 
Melburn, 18 (Radyo) 

çıkan büyük bir yanaın -vi· 
ktorkok kömürQ depolarıo• 
berhava etmlıtir Teıbıt ed 
ilen za rar 500000 lnıtllf 

liraııdır . 

• 
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•el Klaun l!f 

Terbiye Ve Ruhiyat: 

Zeka iradedir .. 
Terbiyenin gayesi mefkureci zekalar yetiş
tirmektir. Böylece ferdi irade n1illi irade gi- ı 

bi çelik bir kuvvet olur. ve milli sanat .. 
Zeka iradedir ded iğimize ttardığı gibi ferdın hayatın -

ıöre her zekinin muhakkak da mdkureleri de çotalt · 
iradeli olması lazım gelir. mııtır. 
Acaba hayatta irade&lz zeki ilimde, sanatta, fende her 
ler yokmudur. Bu ıuale janrda ... 
cevap vermekten vazgeçe Bu ıuretle olıun zekada 
rek her lradenın zeki cür- mevcut o'muı zaruri irade 
müne ballı olduiunu ileri meydana gelir. Terbiyenin 
ıüreceiiz Ham zekllarda gayesi mefkdreci zekalar ye 
iradenin dahl tatbtkataız, tittlrmektir. Çocuklarımıza 
ham olduiunu ıörüyoruz. mefkure vereceğiz .. Böylece 
Orta zekalarda irade bece- ferdi irade, mi:li irade gibi 
rıkıiz , ıaraak ve kuvveteiz çelık bir kuvvet olur. 

ııbıdır . Olgun zekalar iıe Mi lli sanatın milli kültü 
faal, azmikar bir kuvvet!. rün yükseliti bu gibi irade 
Şimdi iradeyi tarif edelim: lerin ıayıaına bağlıdır. 

irade bır mefkureye uıaı Şü k r ·· G ı · 
mak için zekanın sarfettlii U a I p 

-~~~ .. 
ılltlkçe artan artıkça sarp· 

ı.,an devamlı bir cehddir. Sovyet gemilerinin faaliyetı 
Buna göre; irade için me- S l b l 

ovyet er ir iği ticaret 
fküre ıarttar, ıonucuna varı fıl 

1 
b 

osuna mensup gemi er, u 
yoruz. Gaye ile mefkureyi 1 S tl d h d' 
evvelki makalelerimizden 

1
Y

1 ovllye er en 1 raç e 1 

en ma arın yarısını taııya 
birinde açık ve anlayıılı kl d B l k d . i 
farklarla birbirinden ayır· 
mııtık. Ortaya kadar olan 
zekllar ıayeye doğru yürü 
dükleri için zaif lradelidır 
ler. 

Tarlfunizln arzularına uy 
madar. Baılıca krakterleri 
lllefkureye dofru yürümek 
olan olıun zekalar bu yüz 
de? irade ıahibidir~r. Çün 
kü.,fradeleri bir tarih kaza 
nacaktır . Çünkü mefkur~yl 
kazanmak için zelca, zaruri 
Ye tabii olarak devamlı ve 
azimli bir enerji sarieder ve 
bu mGcadele halinde bulu· 
nan akuv iradedir. 

Buna rağmen olgun ze 
kllar tam bir irade aahtbt 
ıayılamazlar Çünkü her rY 
l&Jeılnde kamildir Çün
lcQ henüz Sarfedfvorlar,dlğer 
bir lf ade ile daha yeni ye 
nl ve peyderpey kazanmıı 

bulunuyorlar. Ancık mt-f 
kureye kavuıtukları. onu 
elde ettikleri gün : tam ira 
de sahibidirler. Demek olu 
Jorkt raefldireci irade ke 

male ermitllr. Çocuklarımı 
zı, gençliği iradeli yapmak 
için acaba _ne yapmak lazı 
rndır? 

Bu ıual tlmdiye kadar 
kaç dirnaiı kurcaladı . Pek 
iyi bilrntyoruz Ancak cfd 
den kuvvetle bildiiimiz bir 
hakikat varsa o da: İrade 
Yetlıtirınek için önce zeka 
yi ıelııtirmek gerektir lra· 
de bir ıevlu tabii, bir inılyak 
değıldir Hayvanlarda ne 
b ' atlarda g6rülen hareketler 
irade değil ıevkıtabiidir 
lrade zek~ v • a.nın yarattıgc bar 
kuvvettir . Zekanın bulunma 
dıiı Yerde iradeyi görmek 
hiç bir ıey görmemektir 
Evet " 00ce- zeki.,sonra irade. 
Çocuklarımıza iradeyi 
kal ' ze . 

•rın1 Ydlttirmek ıuretile 
verecetb:. Ham çocuk zeka. 
11nı terbiye ed d 

e e e orta 
dereceye getirece~tz . 

Acaba çocuk orta zeka 
dan nasıl terfi ettirilebilir 

Çok kolay .. Çocuğa vt:r
d~ğimiz gayeleri büyültece
iı~. Mefkure göstereceğiı .. 
Hıç bir memlekette cemiye 
tlmlzde olduğu gibi verimli 
ınüıbet ve bol m ef küreler 
Yoktur . 

inkılap, soıyal aayeleri ar-

ca ar ır. a tı en•z mı· 

ntakasında bu mlkdar yüzde 
6Q'ı da bulacaktır. 

Sov yeti er birliğine yapılan 
ithalat, tamamen Sovyet ge
mileri tarafından icra edil 
mekte, ve bu gemıler ayrı 
ca yolda dığer memleketlere 
aıt eıya nakliyah da yap 
maktadırlar. 

Sovyet diesel tayyare mn
törü 

Tayyare için ilk Sovyet 
Dieael motörü, son günlerde 
Moskovada tayyare motör · 
leri inıaatı merknl Enıtitü 
sü tarafından yapılmııtır. Bu 
motör ile yapılan tecrübe· 
ler muvaff akiyetli neticeler 
verml11 ve bu Dıeıel motö

ril ile mOcehhez bir tayya · 
renin diğer tayarelerden y Ü 

zde ~O ile 25 niıbetinde da 
ha uzun yo\ yapabtlt.ceği 

sabit olmuıtur. 
Bu keyfiyetin Sovyet'er 

birliği için çok büyük bir 
ehemmiyeti vardır. Zira me
mleket çok geniıtır Aynı 

zamanda durmadan ve yere 
inmeden uıun :meufe\er ka 
tı da bu suretle kabıl ola 

bilecektır. 

Genç sportmenlerin yeni 
rekorlan 

Orta Asyada Taşkend şe· 

hrinde hafıf atletizm müsa
bakalarından genç atletler, 
bir çok yeni Sov yeller Bir· 
lıği rekorları teıis etmiı bu 

lunmaktadırlar . 

ı 4 15 yaf'arındaki juniur· 
lardan iki genç kız, bomha 

ve dısk atmada büyük ma 
haret gösterm işlerdir. Küçük 
Klebnikova, bombayı 41 
metre 62 ıantimetreye, gene 
küçük Riyakovskaya da dil 
ki 25 metre 68 santimetre 

ye atmııhr. 

16 17 yaılarında ki spor 
cular araıında Drobçimki, 
hız alarak 3 adımda 12 me· 
tre 99 santimetre atlıyarak 

Yeni bır Sovyet rekoru te 
sis etmittir. 

14 ya~ındaki koşucu, 100 
m etreyi l 2 tıaniyede alarak, 
kendisine ait bulunan Sov 
yet rekorunu bir kerre da · 
ha tekrar etmitlir. 

TÜRKDILI SAYFA: 3 

lspanyol Topraklann-1 Fönikis fB;;;i{;i·;;;;ı 
da Çarpışan Kuvvetler Sigorta şirkiiinin rezaleti ı .. i.;i,j00i,·:·: ........ .,, 

1 anyada ç••P•t•n ordu· dh; çünkü müca dele eden V iyana, 18 ( Radyo ) - 1 e ICl 
lan': cephelerdeki kar§ılıklı iki ta ra fın kana ıı lince sivil İfliu eden Fönikls sigorta Horhor 

b - harbın kat i safhası burada ş i rketinin direktörünün yap· 
vaziyetleri ir nevi umumı M.. b ·ı 

1 Seferber ı•erl ürüldü. Yük- tığı ıhtılas zannedildiğinden Unase etl e istikrara müncer o muştur ; 

diplomatik "cephe,. lerdeki sek Kastll yaylasındaki ve çok mühımdlr. Yal nız Vly· 

Ö hele Guadarrama sırtların anadaki ihtilas iki veya üç vaziyet içinse aynı ıey s y 
lenemez Az veya çok mu- ki kuvvetleri soğuklar kötü- milyon tilinı tahmin edil-

Halkevlnde göze çarpan 
bir canlılık var. Bılha11a 
kuralar ıubesi f atdelt çalıı· 
malarmı göıterlyor. Halkev· 
lerlnln bir çok ıubelerl ıör
düklerJ ııı açıla vuramıya
cak bir krakterdedır. 

D f mektedir. vaffakiyetli, az veya çok fa· rümleıtirildi. ığer tara tan 
al müzake~elerden, bir ke · oasyona 1ist kıtaların en iyi 
re daha, bitaraflık , yahut da elemanlarının (aynızamanda 
karıımazlık prensibi zararlı mlliılerln) pek ağır zayiata 
çık mı ıtır. uğramıı ve f aslıların fspan-

lspanyol trajedisinin pıi- yanın sert iklimi yüzünden 
kolojlk netice'erlnin en va - çok saraılm•t olduklarına 
himl, Avrupanın, ispanya tı· fÜphe yoktur 

- -
Deniz 
Topları 

Küçültiilüyor .. 
Londra, 18 (A.A,)- Va 

tington mehaflli halya de· 

Halkın gözüne batacak 
f aaliyetlert temıil kolu ıöı· 
termek zorundadır. Temıtl 
kolu vakit buldukça ıalo 

leri karı11ında, Almanların Bu eınada İıpanya sivil 
dedıkleri gıbi iki "filoıofik harbmın tarzı değifti. Baı niz toplarının ondört pusa 
cephe,. ye bölünmüı olma langıçtaki hareket harbının indirilmesine muvafakat et· 

nuna meraklılarını topluyor . 
Muammer Çi öz a l a n ı n 
yokluk içinde varlık yara
tan yetiıUrme de olıa piyes
leri gülmek, etlenmek his 
duymak istlyen tiyatro nıe
rakhlarını bir derece tatmi 
ne çalıııyÔr. 

aıdır . İspanyol buhranı, bu seri ller emelerin, Toledonun tiğinden memnun görOnmek 
tlbirlerin ıümulünü aııyona inanılmıyacak bir ıektlde tedlr 
ne ehemmiyeti var. Madem kurtarılııının yerine siper Japon yanın d" aynı ıu · 
kl ~vrupa kamoyu hi.diıe- muharebeleri, uzun zaman retle hareketinin ki.fi gelece· 

devam edebiltcek bir harp finl söylenmektedir. leri aadeleıtirmlıtir ve ma 
demki bu ıeyleri onun gör 
düğü gıbi kabul etmek mec
buriyetindeyiz. lıte ıimdiden 
ıümulü çok genlı olan bir 
ibret deni: Eıklden ancak 
diplomasinin sahası kalacak 
olan bir ifle .. kütleler,, in 
müdahale ettiil görüldü. Sı 
nırlaıırı yeni tesanütler te
esaüs etti ve bunlar enler 
naıyonal mesulıyetleri ile 
merbutiyetlerl ve doktrin1eri 
araaınrla kalan hüki'ımetlerın 
vazıfelerlni çok daha güçle 
ıtirdi. Dıktatörlüklerle dem
okrasi lerın karıı karııya bu 
ıundukları ve birbirleri'e 
mücadele ettikleri zamaoda
nberi ortaya ç~kmıt olan bu 

tik büyük Avrupa kavgasın 
da karmakarııık bir manza 
rayla kartılaııldı. Ve burada 
en arazi vakıanın, herhalde, 
evelce harp tehdıtlerlnl fr 
en'emekle öğünen ihtilalci 
kuvvetlerin "Mılli,. ıavaı po 
ztıyonlarını kabul etnıeleri 

oldufu ıöylenebllir 

Avrupa nizamını idame ye 

ve muhafazaya ehemmiyet 
veren devletler bunca glrlf 
tlikler. ortasında pek de iyi 
bir rol oynamadılar Daha 
1936 temmuzunun sonunda, 
İspar.yol lhtili.linfn baılangı 
cından on iki gün sonta, 
Franıa , İngiliz kabinesile da
nıştıktan ve_ c.ından teıvıl . gör· 
dükten sonra, İspanya işle 
rınde bir bitaraflık 

uzlaşmasının müteoebbısi 
o 1 m u f t u Aradan üç 
hafta geçlıkten sonra Fran 
sız t• ıebbüıü yemiılerini ve
rmiıti ve ispanyada müda
hale yüzünden çıkacak her 
türlü ini tehlikelerin önüne 
geçıldiğl düşünülebilir<lı. Al 
manya ve İtalyanında ı ıtirak 

etmit olduğu müıterek gay · 
retlerin ifadesi olarak lspa 
nyada bitaraflığa hürmet et 
meıılne nezaretle mükellef 
kontrol komisyonu ilk top 
lantıaını 9 eylüld t Londrada 
yaptı İberya yarımadasının 

bundan böyle dııudan mü
dahalelere karıı masun bu 
lunduğu net ıceıl çıkarıla bilir 
miydı? Hadiselerin devamı 
gösterdi ki , en kötü ihtilat · 
ların vukua gelmesini önle 
mek için birlerin ın bütün 

enerJısı diğerlerinin bütün 
uzgörürlüğünü icap ediyor-

du . 
Naıyona l istlerin. gösterdi -

lderi kısa müddet zarfında 
Madridı alamamıı olmalnrı 
çok ehemmiyetli bır hid11e 

baıladı. Fakat göze batan Londra, 18 (Radyo) - Ha: 
deği§iklik bundan ibaret ol· riciye bakanı Cenevreye 

Sazan bu kol afar piyes 
lere de teıebbils ediyor lıtn 
takdir edilecek tarafı· tılerin
de kendine göre.muvaffik ol 
maaıdır. 

madı . Sulh için büyük teh 
likeler dofurabılecek olan 
yPnl bir vaziyet zuhur elti. 

Denilebilir ki , sonteırinln 

baıındanberi ispanya harlJ1 
iki muharip taraf ta ki lıpa 
nyollardan ziyade dııardan 

gelmiı ve onlara tltıhak et 
mit gönüllüler tarafından 

devam ettirilmektedir Daha 
tik , günlerden itibaren, asi 
Juntenln . her şeydtn önce 
yabancı lejiyonu ile Faslıla 
ra gü vendıği görülüyordu . 
Bundan sonra, yarımada to 
praklarına . ideolojik tercih 
lerine göre her mille t ve 

sınıftan insan 'ar ç ıkmağa 

baıladı Birçok Almanlar ve 
halyanlar General Franko 
nun ordusunu kuvvttle11dir 
diler, bunların ekserisi Ede 
nln avam kamarasında söy
ledlii gıbi hükümetleri ta 
rafından toplanmııtı. Diğer 

taraftan baıka Almanlar 

ve ltalyanlar da, antıfaıist 
veya antlnazlıt o 'dukları 

tçın Franaızlar, İngilizler Be 
lçıkalılar, Ruılar ve Polon 
yalıların yanında ValePsiya 
hükumetinin emrinde çalı§ 

maktadırlar. Sivil harbın 

manzarası değiınıiı olduğu 

ve enternasyonal bir mahi-
yet almıı olduğu söylen 
mekle demek ki mübaleğa 
edilmiı değildır. Onun 
içindir ki Londra komitesi 
silah ve cephane ithalatı 

meselesini olduğu gibi gÖ· 
nüllü1er meselesini de ele al 
mıya davet edildi . 

Yeni ~ir ~i~ro elektri~ is
tasyon 

Murmanska 26 kilometre 
meıafede Tuluma nehrı üz 

erinde 48 bin kilovat kuv· 

vet inde yeni bir hidro elek 

trik istasyonun inşaatı bitmiı 

ve bu istasyon çalıımağa 

baılamııtır. 

Bu istasyon , dünyada en 

timalde bulunan htdro elek 
trlk enerji istasyonudur. 

Yeni televizyon istas~on
ları 

Biri Moıkovada, biri Le 
ningradda ve biri de Ktev
de olma.k üzere 3 yeni te· 
levlzyon istasyonu tesisine 

baılanmııtır. 

gıtmeden önce Parise uğra 
yacaktar. 

Sancakta olup 
Bitenler 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

Londra, 18 (A A. ) - Ro-
yter ajansı bildiriyor: 
Timeı gazetesi Sancak me 

selesi hakkında yazdığı bir 
makalede diyor ki: 

l'ürkiyenin da vaııı kanuni 
bakımdan zayıftır. Fakat ıu· 
rasını kabul etmek lazımdır 
ki. ameli noktai nazardan 
Ankara hükumetinin dava 

eı lehinde ıöylenecek çok 

ıey vardır. 

rklerl Arap idaresine geçme. 
kle bQyük . bir tehlllıe altına 
gireceklerdir Bazı Türk ga. 
zetelerinln kısa ıüren çıkıt 
larına rağmen Türkiyeyi ser 
güzeıtçl emeller beslemek 

veya Halebi lskenderun ı, -
mftnında (Türkiye hüku•ett 
hu lımanın bir kısmını kira 
ile tutmak istemekle . bera -
ber) mahrum etmek arzusu· 
nda bulunmakla ittlham için 
ortada hiçbir sebep yoktur. 

Türkiyenin harici ıiyaseti 
o kadar düzgün ve o kadar 
muslihane o1muıtur ki, bu 
gibi ıüpheler kaklı. olamaz. 

Bununla beraber Türkiye · 

Leblebici Horhor, bol koı · 

tüm, afır mizansen ağır reji 
ve zengin bir akıisuvar, rakı 

ve kuvvetli bir minik mi
zansen iıtiyen bir aahne, 
bir film eıerldir . 

Bizim_ Halkevi ıahneıi 

dar, koıtümü az, sanatkarı 
vasat olan bar teıekkül oldufu 
halde bu iti baıardı ve hal
kı güldürdü. 

Güldürdü diyorum Çün· 
kü operetin tarıf l de- mev
zua deler vermiyen gayesi 
halkı ıüldürmek olan ıarkı
lı vodvil deiılmi dır? 

Kııa keıeltm: 
Ha1ke•inde· temıll edilen 

Leblebfct Horhor iyi bir re 
vü veya komeaı muzıllaı 

halinde bize tçlrlldi. 
Genç amatörlerden tenör, 

yae, ıantöz veıatre bekltye
cek def.Uz 

Kendilerine göre baıardı

lar. Üç perdede de hiç ol-
mazaa seyircinin yarısından 
çoju layikile alkııladı. 

Hülya, Muammer, Meh 
met, lhaan, Salih kendile
rinden umulmıyan muvaffa
kıyeti gösterdiler . 

Şu halde çalııılmıf bir 
eser. 

Ve ıu halde Halkevl 
Temıil kolu çalışıyor ve Çil 

lııarak çıkıyor . 

Bekir llhmet 
nin İskenderun Türklerinin :• 
ak ı beti hakkındaki endiıele - TÜRKDİLI 
ri çok samimi gözüküyor. 
Bunun fç ındir ki, Ankrıra 

hOkumetinin sert tenkitlerde 
bulun~aktan ise meselenin 
tesviyesi için Sancak ıle Su 
riye ara11nda bir federal it 
tihat kurulma11 ıeklinde ya 
pıcı ve · faydah hlr teklifte 
bulunmuı olma11 çok iyi bir 

haberdir. 

Pazartesinden baıka her 
aün çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 
Altı Aylığı:400 ,. 
Say111: 3 ,, 

Günü geçmit sayılar 2~ 

kuruıtur. 

ADRES: 
1 BALIKESİR TÜRKDILl 
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SAYFA 4 
::s::s: -

Posta Telgruf Ve Telefon 
Umumi Mü~ürlüğü Ka~rosuna İmtihanla Ahnacak Olan 

Memurlann Duhul Va Môsaba~a Şartlan: 
idare ihtiyacı için alınacak 1 O ve 16 lira maaılı me· 

murtyetler imtihanına gfrmek isliyenler Etfağıdaki ıaı1ları 

nazarı dıkkate alarak 5 2 937 Cuma günü saat 14 de ka· 
dar Ankarada Umumi MüdürlOfe ve taırada da P. T T. 
Miidürlüklerln• istida ile müracaat ~decelclerdir. 

2 istida ile birlikte tevdi olunup mukabilinde ma . 
kbuz alınacak vesaik ıunlardır: 

A Nüfuı hüviyet cüzdanı: 
B - Hüınühaline ve mahkumtyeti olmadığına dair 

varaka, 

C - Sıhhat ve aıa tuUknamesi, 
O -· Aıkerllilni yaptılına veya askerlikten mileccel 

oldufuaa dair VHlke, 

H - Mektep ıahadetnameıi. 
V - 6 X 9 ebadında 3 fotoğraf, 
3 - Ltıe mezunları 16 lira maaılı ve Orta mektep 

mezunları da J O lira maaıh memuriyetlere tayin olunur · 
lar. Ve bir sene namzetlik devresi geçirirler. 

4 - Diğer devair memurlarının imtihana girebilmele· 
ri, müıtahdem bulundukları dairenin muvafakatinin iıtih · 
aal edilmiı olmasına bağlıdır. 

5 - imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaıını geçkin olan · 
larla lise veya orta mektep mezunu olmayanlar imtihana 
ılremezler. 

6 - imtihanda muvaffak olanlar, U. M. bu&6n tayin 
edecefi yerlerde çalıımayı bili itiraz kabul etmedikçe tayin 
muamelegi yapılmayacaktır. 

7 - İmtihan 5 2 937 Cuma günü saat 14 de Anka · 
karada Umumi Müdürlük binasında ve taırada da mer · 
kezden ıönderilecek sual varakalarına istinaden P. T. T. 
MQdürlüklerinde ve tahriren icra olunacaktır. 

8 - İmtihan sualleri aıağıdaki mevzular üzerine ter 
tip edılecektir. 

A Türkiyenin Uumi Coirafi ve ıktisadi vaziyeti 1 

8 Hesap (Kesri adi ve aıari ı 
C Tahrir 
D Yurt bilghi , 
9 - Her sual için tam No. 10 dur. Hepsinden 25 No. 

alanlaran B ve C suallerine ait cevapların altııardan aıa· 
ğı düımeml§ İle kazanmıı sayılacaktır . 

1 O - Müsavi Nu. alanlardan yazısı güzel ve lisan 
bilııisi kuvvetli olanlar tercih olunur. 

Bandumı icra Memurluğundan: 
Bandırma Kayapalı İbra yolu ıimalen harmanlardan 

nı ıne o ı u ııra ve ayrıca nacı tatar garben dere ce· 
masraf vermeğe borçlu Çin nuben Çinııe deresi ile ma-
a-e karyesinden ıevketin iıbu hdut kırk sekiz sahimde 
borç için ipotekli kayrede ıa· otuz iki ıehim tamamı 147 
rkan Neıat paıa ve Raıit bey lira kıymetindeki bir tarla· 
bahçeleri flmadeıı lbrahim sının paraya çevrilmesine 

karar verilmittir. 
bey verescleri ve a-arben ıa· 
hibi senet tarlası cenuben 
Hüseyin çavuf avlusu ile 
mahdut alt kısmı ve zemini 
toprak ve tavanlı bet oda 
ve lf&rp kısmında bir ahır 

ve Hmanlık ve etrafı yedi 
dönüm bahçeyi hvvi 1 O, 68 
uhiınde 761 23 ıehim 6UO 
ltra tamamı kıymetinde btr 
ev ve karye c.ıvarında Sat 
kör. mevklinde ıarkan sahi· 
bı ıenet hanesi ıimalen dere 
yolu garben Ahmet tarlası 

cenuben Bezirci yolu ve Hü· 
ıeyln çavuı yetimleri ile 
mahdut 227 dönüm kırk ıeklz 
hissede otuz iki ht11e ve ta · 
rnamı 270 ltra kıymetinde 
tarla Ye Hatip deresi Kulak
h &\aya rnevkUnde ıarkan 
keçili çlftll~I tarlaaı timalen 
Maıohlar vereııeıf ve sahibi 
senetlller ve Mustafa dayı 
oflu lımatl tar la11 garben 
Hatip deresi cenuben Gönen 
yolu Ue mahdut 400 d6nüm 
tarlanın kırk ıekiz ıahimde 
otuz iki hi11,. ve tamamı 
1200 lira kıymetındekı tar 
1 11 ve m'lnkırcı mevkiinde 
ı rkan Keçılt köy ve halen 
tı hıtil ıenet tarlası ve Ma -
çoı HCheytn tarla11 ve ıtma 
len Maçoı Ahmet ve Hüıe 
yln tarla11 garben Hatip de 
erai cenuben Maçoı Ahmet 
ve Mahmut tarlaları ile ma· 
hdut 80 d6nfim ve kark ae· 
sabimde otuz iki ıehlmi ve 
tamamı 240 llra kıymetin· 
deki bir tarla ve Manıırcı 
mevkllne ıarkan Bandırma 

l ipotek sahibi alaca 
klılarla diğer alakaddrların 

ve irtifak hakkı aahiblerlnin 
iıbu gayri menkul üzerınde 
ki haklarım yirmi gün için· 
de icraya bıldirllnıeleri ve • 
hakları Tapu Sicili ile ubit 
olmadıkça ullı hedelinın 
paylaımuıncilln hariç bırakı · 
lııcllklır. 

2 llk arttırma 22 :! 93 7 
· pazarteııi tıal\t nn beıte Ba · 

ndırma ir.ra memurluğu od 
asında yapılacak ve arttır 

ma bedeli muhammen kıy· 
meUn yüzde yetmıı beılni 

bulmadığı taktirde son art 
tıranın teahbüdü baki kal 
mak ıartile arttırma on beı 
ıun daha temdit edilerek 
,.; 3 937 ıalı ıünü saat on 
beıte yapılacak v~ arlhrma 
80 numaralı kanun muct · 
btnce muhammen kıymetin 

yüzde yetmiı betini bulmadı · 
iı taktirde ihale yapılmıya 
acak ve satı~ geri bırakılarak 
kanunun ahkamı dalreeinde 
borç tecile uiruyacaktır. 

3 - Arttırma ıartname 

si IJin tarihinden itibaren 
her kesin görebilmeıı için 
ıcrada açık bulundurulmak· 
tadır. 

4 Arttırmaya ittirak 
edecek alıcı muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuk 
niıbetinde pey parasını ve 
ya milli bank teminat 
mektubu ıettrecektlr. 
Daha fazla malumat 
almak istlyenlerin 936· 557 
nu"mara ile icraya 
atları ilin olunur. 

müraca 

TÜRKDILI 

Balya icra 
Memurl ı ğunda 

Gayri men~ul mallann açık arttuma ilam 

• 
• 

Borçdan dolayı haciz o lunan Balynnın Doğanlar köyü· 
nden ölü kasap Mu&tafa karııı Hanifenin koca ı ölü ka· 
S'lp Mustafa üzerinde kayıtlı köy çivarında 4 ve ada me· 

kiinde 12 dönüm tarlası paraya çevrilmesi için l O 2-937 
Çarıamba günü saa t J 5 de arttırması yapılacaktır: Talip 
olan' ardan: 

Arttırmaya ittlrak için muhammen kıymet olan 
1 12 liranın yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir Ban. 
kanın teminat m~ktubu tevdi edilecektir 

~ ipotek sahibi alacaklılarla diier alakadaranın ve irti· 
fak hakkı ıahiblerinin gayri ınenku üzerindeki haklarını husu· 
ıi\e faiz ve masrafa dair olan iddialarını iıbu ilan tarihin· 
den itibaren yirmi ıün içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memurtyetimlze bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklara 
tapu ticlliJe sabit olmadıkca satıı bedelinin paylaımat1n · 

dan hariç kalırlar. 
3 - Gösterilen günde artırmaya ittlrak edenler arttır· 

ma ıartname~ini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad vP. itibar olunurlar. 

4 Tayin edilen zaman da gayri menkul üç defa 
bağmldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak 
artırma bedeli muh~mmen kıymetin yüzde 75 ni bulml'IZ 
veya aatıı isteyenin alaca ğınna rüchanı olan diğer alacak. 
lılar bulunup da lıedel bunların o gayri menkul ile temin 
edilmiı alacaklılarının mecn.uından fazla ya çıkmazsa en 
çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beı 
gün doha temdit ve on beıinci günü ayna saatde yapıla 
cak arttırmada, bedeli satış isteyenin alacağına rüchani 
olan diğer alacaklıların o ıayri menkul ile temin edılmit 
alacakları mecmuendan fazlaya çıkmak ıartile en çok ar 
tarana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz ve sah§ talebi düşer. 

5 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse der· 
hal V( ya verilen mühlet içinde paray1 vermezse ihale ka . 
rarı fesolunarak kendisinden ev\·el en yüksek tekllfde bv
lunan kimse arzelmiı olduğu bedelle almağa razi olursa 
ona, razi olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün mü· 
ddetle arttırmaya çıkarılıp en çok"arhrana ihale edilir. 
İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beı 
ten hesdp faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal 
maksızın memuriyetimizce alıcıdan tohstl olunur. 

6 - Yukarıda gösterilen 10.2 937 Tarihinde Balya icra 
memurluğu odasında iıbu ilan ve gösteriten arttırma şart· 
uuun:ıu aaıresınae sauıacagı alan o lunur. 
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Her Yerde Okunur. I 
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10:31 Erğama cami Erğama köyü dükkan ~ 

Yukarıda mevkıi ve numrası yazılı dükkan peşin Para ... ~~ ~ 
ile temliken satılac1tktır. ihalesi 25 1 937 günü saat 15 de 

yapılncakdır Taliplerin yüzde 7 5 teminat akçaıile Evl<af Bahkesir ticaret ve 
idare&ine müracaatlar• ilin olunur. ı 3 , _ 4 Sanayi odasm~an: 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 1 

Kapalı r.ıuf uııulılc ihale cdılmek üzere ckAiltmevc 
konulan Balıkc ir · Edrernıl yolunun 75 1 00 82 + 476 
inci kilometreleri arasındaki tamiratı esasiye işine talip 

çıkmadıAından 8·2 937 tarihine kadar bir ay i\:ııH.lc ihnlc 
edilmek ü:ıere ' J 937 tarihinden itibaren pazarlığa bıra
kılmıştır . 

2 - Tamirat itinin keıif bedeli ( t 4652) lira 48 ku. 
ruı muvakkat teminat ( l 098) lira 94 kuruıtur. 

3 Bu ite ait keılfname ve evrak ıunlardır: 
A Ekııltme ıartnameııi 

B Fent ıartoame 
C Keıtf cet veli 
D Mukavele örneği 
H Nafıa itleri ıeraiti umumiyesi 
lıtıyenler bu ınrtname ve evrakı Bahketıir nafia mü· 

dürlüAO veya daimi encümen kaleminde görebilirler. 
4 - ihale 8 · 2. Y37 pazartesi gününe kadar encüme· 

oin içtima aünlerf olan pazartesi ve perşembe günleri ya 
pılacaktır . istekliler muvakkat tcıninatlnranı malsandığına 

BalıkeAir Vilayeti merke 
r.ınin Aıuuıçi mahalle11i Ye 
şillı <"'addcıinde (7H) numa 
ralı evde oturan Türkiye 
Cumhuriyeti tabırnsından ol 
up Balıkesir §ehri ç rşısmın 

Yc~illı c1varınd. 175) nunıc1· 
ralı dükkanı ıkametgahı ti 

cari ittihaz ederek ~l28 yıl an 

danLerı l lclvacılık tıcaı lı

le i~tıgal ettiğini bey n eden 
Mehmet oğlu isanın unvanı 
ticareti bukerre ı Mustafa 
oğlu lııa Helvacıgiil) olarak 
tceçil edildiği gibi bu un va 
mn imza tekit de Türkce ~ l 
yazısile (İsa Helvacıgul) ol 
arak ticaret kanununun 42 
inci maddeeıne göre Balıke 
sir ticaret ve ıanayf odasın 
ca 898 eldl sayısına lesçll 
edildiği ilan olunur 

ilan numara ı: 158 

yatırdıldıuına dair makbuz veya banka mektuplartle bu K 
mOddct ı.arfmda Bahkeelr vilayet daimi encOmenfne mürn ayıp aramyor 
caat edebilirler. • j İzmirler maha le inden 

5 Ek11ltmeye bu gibi itlerle utra§dığına rtair nafln ' Ôkfizcü oğullarmdftn Rüs 

·• tı•• ·················~ • • • • • • • • .. 
• • • • 

OK TOR 
EKREM 

• • • • • • • • • • • • 

N f i l BAYSAN • 
IU/1111111111 deri, scır. 

lırııak luıs/alıklarlle 

lıl'f sd;i/ firen!ll. bclso· 
: 11/iluyu 11c ywmışak 

• liurlrn lıas/tılıklartm ld • 
• • rar 110/11 darlı/danm, 

• • • • • • • 

ademi lkllclnn r.11 son 
wml/er/<: /( davi eder 

Ua talarmı hükümel 
: cadde inde numara 56 
• : da lıergün aat on beı : • • ten sonra kabuleder. • : . 
•a••••" •••••••••••••••• 
denberı aile mi bırak111•f 

ve izini kaybetmtıtir. 

1 kı ,.nedir perişan bit 

hald yıı . Biran önce gelf P 

alleslu~ bakması ilan olo 

nur. 

1.r.mirler muhallesir1 
den Rüstem o~lll 
1 lu~eyln karısı Ayfe vekaletinden verilen tıelAhiyet vesilcau ibraz edenler gire- tem oğlu liüseyın ıki sene 

bilir. l ----~-:-----------_,,,,,, 
1 yeei ve Haşyazmant: B hke&ir saylavı H KARAN 

6 - Muvakkat teminat malııandığına 
mende par._ v~ tahvilat alınmaz. 

yatırılır Encü 

4 - 1 15 

Çıkarını Genel Direktörü 

Basım Yeri il Batım evi 

FUAT BİL'AL 


