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Cenevrede ki Sancak Komitesi Bü
tün Murahhasların lştirakile Dünde 

Müzakerelerde Bulunmuştur. 

24 ikinci Kanun APZAR t 937 GÜNDELİK. SİY AS.AL GAZETE ON BlRlNCi YIL SAYI: 10149 

Fransa Hariciye Nazırı Cenevreden Ayrıldı Kaç~kçıhk 
-----

Türkiye İle Fransa Mümessillerinden Müteşe~<kil Olan 
İskenderun Komitesi n e D ü n Edende iltihak Etti.. 

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

Murahhaslar Arasındaki Mütemadi Görüşmeler Ümit Verici Görülmemekte
dir. Eden Daha Mlisait Bir Hava İçinde Hal Çaresi Arıyor. Muhtelif Heyeti 

Murahhasa/ar Arasında Hususi Temaslar Devam Ediyor .. 
Parla, 23 (Radyo)-Cenev 1 

reden btldlrfldtilne röre Fran 
11z Dııbakanı Llyona hare
ket etmlttir. Baıvekil BJum 
la , hükCtmet azasına mülaki 
olduktan ıonra Pazar ıünü 
tekrar Cenevreye dönecek 
tir 

Cenevre, ~3 (Radyo) -
Sancak meıeleıl üzerinde 
murabhaılar eraamda müte 
madi ıörilımelerin buıünkü 
neticeıl nmıt verici g6rül . 
mektedlr. 

Dolatdn bir taYiada San 
cak meıeleıi için Sihey Ada 
let tlıvansnın mütaleaıına 
lllGracaat edılecefi ı21len
rnektedir. Bu cevabın gel 
rneıi beklenecek ve cevap 
felnıeden Sancak meıeleıi 
kon .. Jde ıör6ıülmiyecekttr. 

Mamaf l alikadar ma k-
•111larda bu rivayeti teyit 
eder hiçbir tnıut yoktur. 

Milletler Cemiyeti rapor 
törü F ranıız ve Türkiyf'nlo 
&raıını bulmak için mütem· 
&diyen Hariciye Vekillerini 
blrblrtle temasa geUrecek 
Yeılleler hazırlamaktadır 

Türkiye Hariciye V f'klli j 
T evftk Rüıtii Araıı Franıız 
Hariciye Vekili ve murah 
has Deboıu ziyaret etmitlir. 

Dün öğle yemeiini Sov 
yet Ruıya murahhHı ve 
Hariciye Vekili Litvinof 
Deboıla beraber yemiı ve 
uzun bir milikat yapmıt· 

hr Deboıla bu uzun müll
katı yapan Lttvlnof ondan 
ıonra T t:vf ık Rüıtü Arası 

bulmuı ve odunla da görü· 
tmüıt6r. 

Bundan sonra da İngllte 
renin M u r a h h a ı Eden 
Sovyet mürahhaııaı Lttv.nof 
Türk mürahha111 Tevfik Rüt 
tü Araa ve Fran11z murah 
hauı Deboıu kabul dmit ve 
4 büyük diplomat uzun bir 
konuşma yapmıılardsr. 

Bu temaslar yarın da de 
vam edecektir. 

Cenevre, 23 ( Radyo) 
Sancak meaeleııi etrafında 

ıık ıık mülakatlar devam 
ediyor. 

Bugün TOrkiye hariciye 
vekili Tevfik Rütlü Aras 
Amerika ıeflrlni kabul ede · 

rek bir mülakat yapm111tır . 

fraom: gazeteleri TOrkiye 
tavırlarına karıı mü lıyim 
ve muvafık bir lııan kullan
maktadır. Milletler Cemiyeti 

konseyinin ruznameıinin en 
ıon ıörüıülecek meıelenin 

Sancak meıelesi o'dutu ka 
yıthdır. 

Bu itıbarla meselenin Sa 11 

gününden evel konuıulma 

ıınll imkan görü 1memekte 
dir . Buna ıebep olarakta 
hususi lemeslıtra olan genlt 
ihtiyaç göıterilmektedir. 

Cenevre, 23 (A.A .) -
Bu sabah alakadar makam 
tarafandan arzuııu üzerine 
Fransa ve Türkiye mümes· 
ıı l llerıle raportör ve hariciye 
nazmndan müteıekkil olan 
İskenderun kom i teııine Eden 
de iltihak etmiıtır . 

Edenin daha müsait Lir 
hava içinde bir hal çareııi 

aramıı olduğu söylenmek
tedir. 

Ankara. 23 (A ~ ) - (Ce 
nevre Huıuei muhabirimiz · 
den,) dün muhtelif heyeti 

~-================--...... -================:::====-=======-=========~~ 

Fransa, Türk hududunu silô:hlandıı ıyor: 

Şuri.ve lskenderunun Müdafaası 
1 ç in Hazırlık mı Yapıyor? .. 
Antı~yı~ıti mahalli hü~ümet rezaletlere ve zulümlere ~evam e~ıyor. Tür~ me~te

plarine girere~ Tür~ yavrularm·ı döv~üler. 
Anluua, 23 (Huıuıi mu ri konuıulurken hazır bu muı ve isteklerini sormuı 

habirlrntzden) _ Adanadan lunmak üzereıimdi'ık bir tur. Cevap o 'arak Türkler: 
bildlrildiXi " A k kiti Cenevreye göndermeğ4!' Biz ıııtiklil istiyoruz . • ne gore nta ya· 
dakı h 1 karar v e rnıittir. Bıze zulüm ve ııkence yapı· ma a 1i hükumet reza· 
leli Bu mesele halledildıkten yorlar Demıılerdir . Fakat erine ve zulümlerine de 
valtl etmektedir. 

Mahalli hükfımete mensup 
fl'llliıler hakaret ve itkence 

etnıek nıakııadiyle Türk mek 
teplerine glrmiıler ve hak11z 

Yere talebeyi dövmüılerdir. 
Bu vahıice harekete karıı 
koymak iıtlyenler de dipçik 
Ye tokatla geri çevrilmııJer, 
6ıtelık te mahkemeye veril. 
llliılerdir 

Milletler Cemiyeti tarafın · 
dan aönderilen mütahit he
Yet Halepte bir gün kaldık 
t,n ıonra oradan Şama glt

llılı1er ve Beyruta geçmif· 
lerd1r. Cenevreye hareket 
etrnek üzeredirler. 

Ankara, 23 ( Huıuııi mu· 
h•blrimizden) Şamdan 
blldirlltyor: 

sonra henıen asker toplana
ca khr Btlhaasa İskenderun 
müdafaası kuvvetle ön pla 
na almacakhr. Bu maksatla 
bir heyet teıekkül etmit bu 
lunmaktadır . 917 doğum lu 
far aıkere çağrılacaklardır. 
Heyetler renlt nılkyaııta 

1 propağandaya gtriımıı er, 
Arapca, Türkce rekllmlar 
hazırlamıtlardır. 

Ankara, 23 ( Huıuıi Mu 
hablrlmızden) - Şamdan 

bildiriliyor: 
Mnıahlt heyet ansızın İs

kenderun& gelerek Türk 
k6yl0lerini dövmek Jıtiyen
lere bizzat ıahit olmuıtur . 

Buna ıebep Türklerin mü 
ıahit heyete telgraf ve 
mektup göndermit olma
larıdır 

tercüman f ran11zlara men 
sup bir Arap olduğu • için 
doğru tercümanhk yapıldı -

ğancian ıüphe edilmektedir. 
Türk dütmam bir tercüman · 
dan ne hayır beklenebilir ki 

Türk ~u~u~u siliMındnı
lıyor mu? 

Halep, 23 (Radyo) 
Fraoaızlar Türk hududuna 
yakın köylere silih dağıtmak 
kararını vermtıtlr . 

Hu karar derhal tatbıkat 
sahasına geçmiı ve hududa 
yakın bir kaç köye ıilah da 
ğıtalmııtar. 

Hayfa, 23 (Radyo) Be 
lediye reisi Şükrü Be 

murahhaslar arasında meıe · 
lemlz hakkında huııusi tema 
ılar devam etmfıtir 

Meıelemiz konseyin ruz 
nameıinln ıonlarındadır ıa · 
hdan evvel konuıula<:a~ı ta 

T-ürkiye 
Arasındaki 

hmin edilemez. 

Franıız gazeteleri heyeti
mizin talebi ve iddialarına 

ve buradaki ta vlr ve vazi -
yetine kartı mülayım ıörü· 

nmektedirler. 

i 1 e ltalya 
Faaliyet.. 

-
T evli~ Rüştü Arasla ilalya Hariciye Nazırmm görüşe

caği haberi teyit e~iyor. 
Roma, 23 (AA) Ha 

va ajansı bildiriyor: 

ltalya ile Türkıye arasın 
da mahsus bır faaliyet hü 
küm sürmektedir. 

İtalyanın Montrö muka-

Edirnede 
Türk Kuşunun bir şübesi 

açılıcat 
İstanbul, 23 ( Huıusi ) 

Edirneden bildirıllyor : 

Edirnede 1 ürk l\.uıunun 
bir şubeıl açılacaktır Şube 

derhal faaliye geçecektir. 
Hazırlıklar Şubat sonuna 

kadar ikmal edilecek ve 
Mart ıonuna kadar açılacak

hr. Edirneli gençler bu hu 
ıusda büyük bir a laka ve 

sevinç göste rmişlerdir. 

Ve~iller ~eyyali toplantısı 
Ankara, 23 (A.A .) - le 

ra vekilini heye tı dün la. 
met İnönünü riyasetinde 
topla nmış , muhtel if işler 
ü zerinde kararlar vermiştir . 

vele name!erine itl raki mu 
htemel addo unuyor 

Gazeteler halya Dıı Ba
kanının Rüıtü Arasla görü 

ıeceğıni haber vermektcJir · 
fer . 

- -
Va küçük sanatlar sergisi 

mü~Afatı 
Ankara, 23 

Birinci el itleri 
(AA .) 

ve küçük 

sanatlar sergisine eııer gön 

d ermek suretile İftlrak eden 

46 Vilayet aanatkarmdan 
350 ııine madalya ve 49 na 

para mükafatı verıl mittir. -
Sanayi 
Kanunu 

Ankara, 23 (A.A .) -
Teıviki Sanayi kanunu ile 

sınai müe11eııelere bahıe di · 

len müı.ade ve muafiyetle· 

r in kaldırılacağına dair ga· 
ı:etelerde çıkan haberler 

asıl11zdır. 

Sovyet Rejimini Yık
mak için Çalışanlar .. 

- -
Radek ıe arkadaılan kapitalizmi i~ya için ~ali diplo

matlarla da müza~ereye girişti~leri anlaşılıyor. 
Londra, 23 ( Radyo J 

Moıkovadan bi\diri\iyor: 
Radek'in muhakemesine 

baılanmııtır. Mevkuflar cü 
rümlerinl ıtiraf elmiılerdir . 
Kendileri kapitalizmin ihya· 
ıınet teıebbüsle Sovyet reji · 
mini yıkmak istemekle it 

ham edilme ktedirler . Radek 

febekede çalıımııhr . 

Suçlular bu lthamnameye 

göre barı ecnebi dlp1omat · 

larla da müzakereye glritmit· 

lerdır. 

Suriye Sancak meaelele Heyet Tarklerle konuı 

ledlye daireııinden çıkarken 
kendiıine 3 el tabanca ahi 
mııtar Fakat hiç biri isabet 
etme mittir 1 Troçklnin idaresindeki bir 

Muhakemede 20 den fazla 

ecnebi gazeteci ile, Franııa, 
Amerika sefirleri din leylci . 

ler arasında bulunuyordu. 
I 

Yüzünden bir hafııdı yı
kalananlar ne kadardır? 

Ankara, 23 (Radyo) 
Bir hafta içinde 3 ölü, biri 
yaralı olmak üzer~ 56 ka
çakçı , 16 da kaçakçı hay· 
vanı yakalanmıthr. 

- -==::. <CCllF _ _ _ 

Görnig 
Mussolini 
Görüşmeleri 

Roma, 23 (Radyo) - Sa~ 
at 1 1,30 da G6rlnı Mu110 
lini ile Venedık ıaraymda 
aörütmütUlr. 

Kıçık hın~ 
Parlıı, 23 (Radyo)- Geçen 

Perıemba aünü lıvlçre hu· 
duduoda otomobtllı iki ktıı 
yakalanmııtır . Bunların elit 
alta bin lıvlçre franıı lca. 
çak olarak geçirmek lıtedlk
leri anlaıılmııhr. 

O il HABf RlER * y lman başutkil 
vekili tıe maliye 

vekili sıhhf sebepttn do· 
layı istifa tlmlştir. 

Başvekil Mtlaksas isli 
f adu.n mlileesslr olduğu 
nıı bildirmiştir. 

}
7eni maliye vd\lll ~ e 

çllmiıflr. 

* H amadan blldi-
rildlğint· g6re· 

Rtylıaniytde dıikkdnlart 
m açımyan Ttirklcr tev
kif ed/lme/,tedir. 

* K udlisfeki bir 
Alman ajansı 

nuı haberine l.~kenderun 
da bir Pransız şirketine 
petrol/ mi/yazı 11allmlştiı·. 

* y 11yoslavyC1mn 
ilkbahar ve son 

balıar panayırlarmw mü 
kemmel olması için ge
niş bir Jwzırlrk pilim çi-

zilmiştir. l 
* lb ~~~,~~[~~::::~ 

leJ/11de hakk1n11:1 kabul 
ederek mıizalıuetini mı · 
rıca Ankarayu blldlrml~ 
lir. 

* V ekliler heyeti 
dlin geu ue 

ue gıindt1: lop/anmış 
mütemadi bir Ceneure 
mu'11bere&i temin tderık 
aldığı lrabulue görı mli· 
izim fwnuşmalar yapmış· 
fır . 

* p arlslc açılacak 
olan btynelmi

lel sergiye işllrakimlıin 
mütereddit bir saf hada 
olduğu ue ~imdilik işti 
rak rneıeleslnln dıiıtinül 
mediğl anlaşılmııtır. 

* D evlet Demiryol
lar1 bütün ha/. 

larda umumi bir tarlf e 
değişmesi yupmııtır. 

Bu değişmeltr ıoytsİlı
<fr bundan sonraki yol 
r11lukltır dalıa seri ola
caktır. 
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Terbiye Ve Ruhiyat: 

Z e k a Ve insiyaklar, 
Sevkitabiiler .. 

Sevkitabilerimizi azaltalım .• 
ilk yaşıyan hücre zekası .• 

ilk makateierimızde test 
ust-ılüne temas ettiğımiz za· 
man zekanm uyuma ve <\i· 
nlenme mevsimle

0

ri vardır. 

demittlk ve gene söylemiı· 
tık ki bu mevsimde zekaye 
çakılan her kibrit ııık ver

mez 
Şüphe yoktur ki her uzv· 

un hatta kalbin istirihat za
manları vardır. Bütün me· 
lekelerimizi idare tden ze· 
kanm da dinlenmek hakkı 

teslim edtlmelidır Rir günü 
dolduran 24 saat içinde o 
kadar çok hareket ediyo· 
ruz ki muhıte intıbak için 
durmadan ve yorulmadan 
cehd döken zekanın bunca 
hurda teferruatla meşgul 

olması e lbette güç olur. 

Tabiatta ilk yafıyan hü· 
crede açıktır ki sadece sevki 

tabiiler vardı Hücreler ço 
ğaldılar. Terkipleri ve teı 

kılatları ayni idi. Bu hücre -

de bir takım müsbet ve 
menfi elektlrıkler vardı. El· 
ektirik bir müvelhd hare 

ketten meydana geleceğine, 
yani eser ve teıir göstere-

bileceğine göre hücrelerde 
ıevkıtabtilere teradüf eden 

hAreketler bu müsbet ve 
menfi elektrotlleri temasa 

getirdi. Ve ilk zeki itle 
böyle bir cehdin, mahsulü 

olan alehlz ve vasıtasız bir 
elektriktir. 

Şu halde sevkitabitler 
bir elektrik olan zeki.om 
danamosıdır. Bütün insan 
hücrelerınin terkibi ayni ol 

dutuna göre bu elektrik de 
aynıdir Ancak terbıye ile 
bu elektrikt daha iyi bir 
hareketle çoğaltıyor. vasıta 

ve ilet kazandırıyoruz Bu 

ızahtan şimdilik vazgeçiyo 

ruz. Her yavru ayni zeka 

ile doğar . tezimizi incele 
mek için ayrı bir maka1e 

yazacağız. 

Hareketlerin tecrübesi 
olan zeka hctreketlere ve 

sevkitabiilere hakim olma 
sını bilmhıtir . Bunu isbata 

Çocuklarımızın zekasını öy· 
le terbiye edelim ve onu 
öyle kuvvetlendirelim ki se· 
vk.i tabiilerıne daima zeka
larının &an öı ünü koysunlar 
Adımları değil zekaları yü
rüsün Esnerken bile zeka · 
ları daha evvek.e bunu ira 
de halıne gelinin. 

Sevkı tahiilerl ne kadar 
azl\lhrsak zekalar o kadar 
kuvvetli olur. 

Şükrü Galip 

Kum hücumul 
Avusturalyada bir ıehir 

kumlanın hücumuna maru· 
zdur ismi Hrok en Hıl olan 
bu tehir iki senedenherl ku 
mlann istılası altında kay· 
bolmak tehlıkesıne maruz 
dur: 

Ş~hİr beledıyesi, kumların 
geld ğı tarafa 2,5 metre yü 
kseklikte ve ıiper ıeklınde 
kuvvetli duvar yapmağa ka· 
rar vermi§tir. Bu kumların 

rüzgarlarla gelmedikleri an· 

laıılmııtır. 

Hüyük bir kum tabakası 

mütemadıyen ıehre dofru 

akmaktadır. 

Bu mevsimde sıcakl 
Bugünlerde dağlarda kar, 

tehirlerde de soğuk var,bizlm 
paltoların yakalarını kaldar 
dığımız, ıobaları son; kuvv 
etile atetledtğimiz ıu sırada 
Cenubi Afrikada 9ictdetll bir 
sıcak hüküm sürmektedir. 

Bazı tehirlerde aıcbk 35 
dereceyı bulmuı ve halk ıe 
rinlik bulsnak için plajlara 

gltmııler imit! 

En garip mezar! 
Arz üzerindeki mezarla 

rm en garibi Nevyork me· 
zarlında ve General Gerald 
Vılkinsin mezarlığıdır 

Bu mezarın taıında Gen 
eralın ismi ile hayatının en 
mühim hadiselerinden bir 

kaçının ıadece tarıhlerl var· 

dır. 

Fakat mezarm bir k11mı 
nd~ canın çerçive ile kap · 
anmıı bir yer ve burada 
mükemmel bir yemek var· lüzum görmüyoruz. Çünkü 

bedahattır dır. General, mezarını ziy 
aret edeceklerin bir fayda 

Buna göre artık sevki tabi · 
inllmında ve zekanın tesiri görmesini iıtemif ve bu us 

ulü vasiyet etmiıtır. 
dı~ında bir insiyakın mevcu 
diyeti a rtık lüzumsuzdur. 

Fakat ne çare bakıyoruz ki 
gene sevkitabıiler im lze mah 

kumuz 

Bız diyeceğiz ki bu me 

lekemize mtthküm değil mu
htacız. 

Çünkü; istediğimiz zaman 
zekamızla müdahale ederek 
ona hakım o luyoruz. 

Şimdi bütün münakaşa· 

ları bir yana bırakarak dü 
ıüncelerimizl bir mıhrakta 

• 
toplayalım. Sevkitabıi l er 

faldelıd ır Çünkü bu suretle 
zeka dinlenmek fırsatını ka· 

zanıyor Fakat zekayi çalıı 
kan yapmak. zekayı kuvv. 
etli yapmak için sevki tabi· 
ilerımizt azaltmalıyız. Tarıla 

incelentr&e görülecektır ki 
insan zekası ofgunlaıtıkça 

fievkitabiiler azalmaktadır 

General, her gürılük ye 
mek masrafı için de kafi 
derecede para bırakmıthr . 

10,000 tal p vaı! 
Birleıik Amerikada Ani 

Huit isminde hir kızcağız 

vardır; bu kızcağıza, dört 
ıene içinde tanı ... 10.UOO iz· 
divaç teklif mektubu gönde· 
rilmiıtir. 

Acaba çokmu güzel? Çok 

mu zengin? 
Bu huıusta elimızde bir 

malümat yok; fakat kız mi 

lyonlarca dolara ma : ıktir 

Ana ve babası da .yoktur. 
Öyle aanıyoruz ki izdıvac 

teklif ı mektubu yazan bu 
1 d,0')0 genç, ve ıhtıyar er 
kek Aninin güzellığini hiç 

dütünınemiıler ve sadece 
milyonların aıkı ıle yanıp 

1 tutuımuılardır 

TORKDILI , - • • _ıo ... - -. • .ı 
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ilLiMiZ lell~ HABEI lER J 1. ~_,.__ - .. : . - ·~ -· -~ . · .. ~-' .. ;;. - -~·- ~·. ---~":-: 

Maliye 
Vekaletinin temyiz komi
serlerine gönderilen dosya 

hakkında bir tamimi 
Maliye vekaleti Temyiz 

komisyonlarına hf'r ay vil· 

ayetlerden gelen dosyaların 

en az yüzde yl'rml betinin 
evrakın nokaanhğı dolaylsile 

tetkikine imkan görülemlye· 
rek maha ilerine iade edilm · 

ekte olduklarını görerek de 
fterdarlıklara bir tamim ya · 

pmııtır Ehemmiyetine bin 
aen tamimi aynen yazıyo 

ruz: 

Tarholunan verıtlerln ka· 
tileımesi, temyiz taleblerin 

in zamanında intaç edilme
sine bağlı olduiu ve zama

nında katileıttrilmiyen ver 
ıtlerin tahıılleri de o niıbe-

tte ıüçleıeceii ve mükelJe 
flerin de uzun zaır an tere-

ddüt ve meıkuktyet 
kalacakları ızahatan 

tedir. Gerek hazine 
mükellef haklarının 

içinde 
vareı· 

gerek 
kanun 

hükümleri dairesinde ve en 
k11a bir zamanda intaç ed· 

ilmesi ehemmiyetle matlup 
olduğundan yapılan tebliğat 

hükümlerine riayet 
rek komisyonlara 

etmiye
nokıan 

evrak göndermekte devam 

edenlerin ea ıiddetli cezala -

rla tecziye edılmest takarrür 
etmı~tlr. 

Komiıyonlara gönderilen 
evrak, imza sırasında varı-

dat müdürleri tarafından be-
hemehal tetkıka tabi tutu 

larak nokaan görüldüğü ta· 
kdirde derhal tamamlattırıl . 

makla beraber alakadarları 

da cezalandırılacak ve buna 

riayet etmiyerek noksan ev 
rak gönderen vilayet vari· 

dat müdürleriyle Jkaza mal 
müdürleri ve bu hususta la · 

kaydtlerf ıörülecek defter 
darlar, hiç bır mazeret ka· 

bul edilmiyerek tecziye olu
nacaktır. 

Kız 
Kacırma , 
Vahaları .. 

Dahiliye vekaleti taraf an 
dan hazırlanan bir istatistiğe 

göre, 933 senesine nazaran 

936 senesinde kız kaçırma 

vakaları dört misli artmıı · 

tır. 

Buna sebep . evlenme it 
lerıne dair matbu evrakın, 

cüzdanların bahalılığı bun
lara yapııtırılan pulların ye 
dt lirayı bulma11dır. 

fHıhassa köylüler bu pa· 
rayı vermemekte, bu yüz · 

den kız kaçırmalar, nikah 
sız evlenmeler çoğalmakta 
dır 

Dahiliye Vekaleti bunu 
önlemek için. evlenme mu 
i\ mele lerrnın hiç bir resmi'! 
tabi tutu l mamasına knrar 
verm i ş, bir lfıyıha hazarlıya · 

rak alakadar vekalet lere gö 

, ndermtıtır . 

Çocuk Esirgeme Ku Dünde 
Yardımları .. Bütün gün kar yığdı 

EYelislgün hava biraz açı-

KUJUm düsden itibaren ilk otullardan 100 çocuğa lır gibi olmuıtu . Fakat dün 

1 
, yine dondurucu bir soluk 

Öğ B yemeği vermeğe başladı. hüküm ıürmiye batladı Ge 
Çocuk Esirgeme Kurumu Sözlerile keımek ve ni ceden ba9lıyan kar faslalar · 

larAfından dünden itibaren hayetlnde de alkıı lamak su la bütün bir gün devam et· 
yardıma muhtaç yüz ilkokul retlyle ıaf ve temiz duygu ti. Malhakattan, köy ve na 
çocuğuna öğle yemeli veril· larını en gQzel tekilde tfade hiyelerden aldığımız. haberler 
meıine ba9lanmııtır. etmitlerdlr. soğuğun daha ıtddetll olarak 

Çocuklara ilk öfle yemeği Kurumun çocuklara ver · devam ettlilnt ve karın diı: 
dün liıe yemekhanesinde ve~ diği bu yemek tatile kadar boyunu Afhlını anlatmakta· 
ril m iftir. devam edecektir. dır . 

Bu yemekte valimiz ve --- ---

C H Partisi baıkanı Ethem s e h ,. r Gece Karanlık 
Aykutla, maarif müdür ve-

;~:.I ·:. L~:: .. d~:~~=~u~~:: i Çin de K a 1 d ı .. 
Valimiz yemek mıuaları ------~--

~:~:;~"dr~n~o~:!:::~l:r~vr~:~•n Saat 22 ,30 sı ralannda bütün şehtin ceryam birden kesi~di 
dllertle yakından alakadar Dün saat yirmi iki buçu Ceryanın kesilmesi ıehrtn 
olmuılardır . ğa bet varken ı~hir ceryanı yalmz bir kısmına inhisar 

Yemekte kurum baıkanı birdenbire kesılmittir . Bu etmemiı bütün tehir ceryanı 
doktor Kimtl SeıU oğlu. yüzden tehir üç dakikadan birden geıilmtıtfr. Bunun 
kurumun faaliyetinden kıaa· elektrik motöründe olen bır 
ca bahsederek her yıl 500 fazla karanlık içer hinde kal- arızadan ileri geldıği anla· 

çocuk ıeydirtldiğini, yine mııhr· ıılmaktadır. 
bu kadar çocuğun da kitap H k -----------
ve ,~efter temin edilditini al evı·nde Memlekette 
söyliy~rek koruma bu yo\da ~ 

müzaheret göstrren vali ve 
C. H PArtist baıkanı Ethem 
Aykuta ve Bahkeılr halkı
na te§ekkür etmiı ve çocuk 
\arın yurt için f aydah ve 
çalıtkan birer fert olmalarını 
dilemlftir. 

Daha sonu va!lmiz Eı hem 
Aykut yavrulara hitaben 
çok samimi bir ifade ile ara· 
larında bulunmaktan ve on · 
larla birlikte yemek yemek· 
ten duyduğu zevki anlatmıf 
ve çocukların hiçbir vakit 
kendıleıini kimsesiz addel 
memelerini milletin en ıefık 
bir ana ve baba olduğunu 

ıöyleyerek : Demitlir ki: 
- Cumhuriyet deninin 

batmda olan Atamz, Ata · 
türkünüz gıbi büyük bir ba· 
banızı yetlıtiren büyük mil· 
let dünya yaıadıkça sizler 
endiıeıiz bir ömür yaııya · 

cakıınız. 

Afıyet olsun çocuklar .. 

Daima Ata türke ve onun 
milletine faydalı olmanızla 

iftihar edin. " 
Küçükler valimizin çok 

sıcak .sözlerini yer yer hep 
birden " Teıekkür ederiz . ,, 

- ~llı • ıııc..(~• 

Bandırma 
Hattrna yeni lo~omoııf ler · 

den verilece~ 
Devlet demir yolları um 

um müdürlüğü tarafından 

Alma.oyaya ısmarlanan yeni 
model lokomotifler bir Al · 
man vapuru ile İzmir lima· 
nına ııelmit ve vapurun an· 
barından çıkarılmıttır . 

Lokomotıflerin bazı par · 
ça, arı ayrı ayrıdır. 

Haber aldığımıza göre 
Devlet demir yo!ları umum 
müdürlüğü İzmir ala 1yala · 
r .nda montaj ameliyesine 

baılarıan bu lokomotiflerden 
birinide lzmir B4ndırmu hattı· 
na tahsis etmeğe karar ver. 1 
mittir 

Lokomotifler ııon sistem 1~ ve çok ııeyridlr. 

Köprülüler devrine ait bir 
ko ~farans verıldi. 

Gece H alkevinde bir kon · 
ferans verilmiş ve arkasın 

dan 1936 olimpiyatları fili · 
mi gösterllmi~tlr 

Mevzuu .. Köprülüler 

devri ,, olan bu tarıh kon
feransını lise tarih öğret

meni Kamil Su vermittir. 
Kamil Su Köprülüler dev 

rinl, ve Köprüıülerın mem · 
lekele yaptığı iyi iılerı ve 
ozaman lardıı baıa geçen 
bazı deli ve anormal pa dl. 
ıahları, Köprülü Mehmet 
Paıanın idamla iılahat ya 
pıf siyaaettni mlaallerle an• 

latmııtır . 

Konferansta vali ve C. 
H. F. batkanı Ethem 
Ayl.ut ve ile birçok 

davetliler hazır bulunmuıtur . 
- +:: • c;.+. 

Yeni 
Gümüş 
Paralar 

Meclis madeni ufaklık 

paralar hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini değiıtiren 

layihayı görüımüıtür . 

Madeni ufaklık para hak 
kınd'aki 2257 numaralı ka 
nunun diğer bir kanunla 
tadiledilen 1 inci maddesile 
16 milyon liraya kadar gü 

mÜf para çıkarılmaıına 

mezuniyet verilmiıtir . Hu sa 
lahiyete istinaden 8 milyon 
liralık lOU kunııluk , 4 mıl · 

yon lıra 1 ık 50 kuruıluk, 4 

milyon liralık '.lS kuruıluk 
para bas ı lması kararlaıtırıl 
mıt, ve bunlardan tinıdiye 
ye kadar 8 milyon 100 ku
ruş luk tamamen, kurutluk· 
lardan 3 milyon, 25 kuruı 
luklardBn 3 mılvon küsur 
l ira lık parR hasılmııtır 

Mütebaki 50 ve 100 ku 
ruşluklarda bu ma ı i sene AO 

nuna kRdar ta nlftmen ı kmal 

edilmiş olacaktır Ancak hR· 
ııldıkça tedavule vuedilen 

' 

Zirai komiteler turulacak. 
Ankara, ~2 -- Ziraat ve· 

kili Muhliı, teıkilf dütünü· 
len zirai kombinalar hakk· 
1nda ıu beyanatta bulunrn· 
UflUr : 

" Memleketimizde roç 
nevi kombina kurulacaktır: 

Birincisi büyQk kombina 
dır. Harman makinesi, tra· 
ktörü, ve pulluğu, kültiva· 
tör, hayvan için pullu", tı

rmık, orak makinesi, har· 
man makinesi parçalarındaO 

terekküp edecektir. 
lkinciıi , yalnız harmall 

makinesi, traktör ve pullu· 
tundan teıekkQl edecek ot· 
an küçOk komblnadır. 

Üçüncü kombina bunlar 
anımda mutavaa11t olaralı 
vücut bulacBktır. Bu ort• 
kombinada harman makine· 
ıi yerine tınaz makinesi ko· 
llanılacakhr. 

Her bir kombina bir cü:ı· 

ütam halinde çalııacak •' 
yerleri, mıntakaların zırel 
ıartlarına göre teabit edile· 
cektir. 

Programımız altı bin ko· 
mbina üzerindedir. Fakat 
ilk senelerde azdan ba9laoı· 

lacak ve seneden ıeneY' 

miktarları arttırılacaktır . 

Bu kombinalar ilk zanı•· 
nlarda ziraat vekaleti eliyle 
ve mürakabeıl altında tıle 
tilecek. bilahare köylerd• 
tetkil edilecek istihsal koo· 
peratiflerine devrolunacalı 

tır." ~ 
--------~ 

bu paralar kifı gelmemekti 
ve daima pıyuada ufak p•" 
ra buhranı görü lmektedir· 

Memleketin nüfuıu naı.•'1 

itıbare alınınca tah11 bat•"' 
yüz kurut bi ı e tutmamakt~ 
olan bu miktarın n >rrrı• 
bir hadde ib ' ağı zaruri ı&· 
rülmüı bu sebeple bu rrıilı 
tarın ihtiyaca göre 25 f!lİI 
yon lı rl\ya ıb\iA edilebilec:'' 
ğıne dair olan kanun 1&11 

hası hazır lanmııtır 

Kanunun mecltıte 

müMkereai yapılmıttır. 



• 
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Gazetelerin H~tay davası etrafındaki Neşriyatı: 
-

Türk 1 er 5ancağa Girerlerse 
Fransa Ne Yapacaktır? .. 

Noktadan Sesler .. 
Ne vakit sinemaya gitsem, olan bir "Nokta .. nan bugü· 

zaman, zaman içimi kemir· nkü yazıları yazdırmağa se 
en bır sorgu ıle karıılaıu, bep o' uıu gibi ... Bunu da· 
o hafta ki kordelinın daha ha bariz bir misalle .;anlan 
doğrusu müzigın. artistin, dırmağa çahıalım. 

15 . ı 937 tarihli La Repu· Nitekim, muahrde parla ğu halde. kendtlerinln aldı rrjisörün yaratmAk istediği Hu miıal biraz aylurı 0 \. 

bhpue gazetesinde Pıerre mentodan çıkar çıkmaz Gu klarını söyliyeceklt"r ve nıe h~yecanı, realıtq 1, mutedil acak amma sözün geliıinl 
Dominlpue ıöyle diyor. ro, Sarray, Veygand, JııvÖ· ıa Muaaolınt dt"n yani me bir dimai s ıt kin ve normal de çlineyip geçmek istemi· 

... Bize, İogiltf renin lra· nel ve Ponsonun da önce· yil edecE>klerdir O da her bir benlikle tahlil edemi ye· yorum Açık olmak, tabıi 
kı biraktığanı aöyliyenler bu den tahmin edıp ıöyledtkle halde Türklere kartı Arap rek, kafamın ıçınde namü· olmak o kadar tathdır ki .. 
lunacak Bu ıözü baıkasma ri gibi en ziyade teh· 11\rın hamiliğini yapmaktan tenahı l&tifamlar sinema ka· Bir nokta ve bir yazı . . Mi· 
anlatsınlar! logıltere bir ta dtt altında bulunan bir az baoka hır oey dütünmiyec pıaından çıkarım . . Pu hal aale geliyorum. Meseli. .. Bit. 
raftan Maverayııerla ve Fi lık ayaklandı, nümayiıler ya ektir. heleson zamanlarda bir ainir Şu bı ı dıjımlz ufak nesne, 
liıttnde, öte taraftan Maıka · pıldı, ölenler oldu. Anadolu O kadar ki, Franaamn a•- haline geldi Kaç kere kim lireoç hayvancık. Onu ne 
ta ve Bahreyn adalarında Türkler• Fransa tarafından zu etmedıği. hiç bir yCikıek ıeslz adamın yarı aydınlak rede görıek suratamız ektir. 
ve nihayet Baara körfezinin terkedilen suriyedekt karde· komlserın laleınediği az l ık dekoru içinde elime kalemi üzerımizde tesadüfen buldu 
nihayetinde bulunan Elkuv ılerlni müdafaa etmek iste ların aletten korkar gibt alır, her sinema dönütü be. ğumuz bir bittn benllğırulz 
eytde allkaıını muhafaıa ylnce Parlıte tehlike anlatıl korkdukt arı fakat yalnız en nl günlerce itıal edrn bir ı de bıraktığı tesir nihayet 
etmt·ktedir. Hakikat tudur dı, Cenevrenin aı kasına aa azılı dütmanlarımız yapma· kelimeyi yazmak ister fak- onu ö dürünciye veyahut ha 
ki, İngiliz Donanması körfe· klanmak iıtenıldi, bekelenil mızı hareketle istedıkleri; at vazgeçerdim. Çünkü bir mama gıderek t~peden tır 
ze, tayyare filo 1a11 da vadi dı ve bir defa daha Fransa bize yakın ıarkta ve ıarki buhrana beazer bu tasa ha nağa kl\dar yıkanıp çamaıır 
lere hakimdir. Irak dün ol- dünyanın ayakları altına at · Akdenlzde hlkım bir vazı fta sonuna kadar hızını ka değlıttrinclye kadardır. Bır 
duiu gilıi bugün de lngılte ı1dı. yeti kaybettıren, Franıayı ybeder, hatta erir söner.. de bunu batkaları üzerinde 
renin tabiidir. Fakat biz Su· Vienot: "Franaemı? Diyor lstanbu ldan Tahrana ve Ka Fakat yeni bir fHinı batla ıördüiümüzü farzedeltm. 
rlyede neyi mu haf aza ede o orada alelade bir manda hl reden Baidada kadar her ngıcında bu sorgu hastalığı Kahvede ot uru yonun uz; ya 
bllecejız? Üç senede, beı se · terdir!., Yalnız o kadar mı? yerde mağ lub mevkime ıo bir sOrü tedailerle tekrar nınıza yırtık, yamala, çıplak 
nede vazıyetimiz ne olacak Fransanın bu .mandaya elde kan bir mullhedeyi ihtiyat· müzmin bir tekilde nükse kısaca sefalet ve elem sem· 
Zaten her feyi bırakıp çık etmek için bazı husu&i hak· sız ve sebebslz olarak yap der durur .. bolu kıhkla bir dilenci ıeli-
mata batlıyoruı. Hiraz za lan da yokmu ldt? mıı olmak yüzünden Vıe · Bu hal biraz sonra izah yor ıiyah ıömleilnde beyaz, 
man daha ıeçtimi mektebim Zaten bu ite hiç karaımak not bizi ya Fransız kanı edeceğim, "Nokta,. belki as yırtık beyaz gömlellnde si· 
ize ba1tahanelerimize, lisanı htemiyen Mil etler Cemıyeta döktürmeğe, yehut da gün lında pek deferaizdir. Belki yah bitler ıezlnlyor.. Bizler 
mıza , nüfuıumuza ve hatta meıeleyl ıylce an adı ve bi ün blrınde istiyerek veya kalem yontmak, kifıt kara- bunu adeta ufak bir 
petrola da veda edeceğiz . ze Türkıye ile dostane bır istemiyerek bir imparator· famafa, sayfalar do1durma hata ile hemen, hemen 

Dahası var. Biz arkamız· tarzda uyuımamızı taV1iye lujun alametlerini bıle lta ta delmez .. Fakat muhak tabıt ıörilrQz üu~rımızde bı· 
da adlletatzlik brakarak gl etti. Halbuki, itler yoluna lyaya devretmf'ie mah~ Om kak olan bir ıey vana l~t raktıiı tesir sadakamızı ve· 
diyoruz. Ç\loka yapılan mu girmiyor, bll6kta karıııyor. kıh yor. imal benım gibi birkaç ki· rtp kartımızdakini ıavuıtu· 
abede azlıkları hiç he1aba ". * Bundan sonrada benim ıtri bu "nokta,. nın saatler runcıya kadardır ... Halbuki 
katmamaktadır Fılvakı Lü· Vıeootya soruyorum: Su· her tarafta, onun Fransız ce oyaladığıdır. oda inıan biz de in1anız; da. 
btıan bizimle huıusi bir mu· rlye Araplaı ı koyu birlikçi menfaat'erine hizmet etti - Tuhaftır . Bazı hadi- ha ıonra ıtmdı gelecek üç 
•hede imzalamııtı.; fakat oldukların• göre, ıayet An· ğiml m1 sanıyor? sel er, zaman, muhit, mevki, üncü insan da bizim gibi lnun 
bunda Türkler, dürziler ve takya ve lakenderun Türk Hayır, o ne f'ranaanm ne telakkiye göre muhtelif te dır Şimdi ht"p beraber yüksek, 
~leviler ıçtn hiç bir t-"Y yo leri ayaklanırlarsa ve bir ad'1etin, ne de sulhun me· kil ve renge bürilnür. Yine tanınmıt bir sıdona rlrlyoruz. 
ktur. Bütün bu aı.hklar, Tü· Türk ordusu de~ilse bile, nfaatine hlzmet etmiı detıl buı değersiz görünen mad· Zemin ayna gibi, ıakız gibi ter· 

rkler, 06rziler ve alevıler Türk gönüllüleri Sancağa gi dir . di bir vulık eıya, hayvan, \temiz bal d6k yala mlıali •. Renk, 
bir Je111 gibi ve Türkler de- rlp de Araplara alet eder Hollanda Baıbakanı B. nebat, insan yukarıkı tartlar koku, ıüzellik, •üı, incelik 
rhal, atekiler bf'f ıene beı lerae Vienot ne yapacak. K'lljinin memup olduğu si· dahilinde bazan pek büyük ve tuvalet dolu bir ıalon. 
tene zarfında, Suriyelilerin Çünkü onun muahedesin yaai partinin organı olan bir hadisenin kahramana gi Bu dekor lçinde bir bayanın 
iinGne atılmaktadır. Şarklı de bir dördüncü madde va· •De Standaard• gazetesi, 11 bi dillerde dol111ır yahut aı- aüolük taze tuvaletinin be · 

Talik 
istatistikçiler yaman ada 

mlardır. Btlha11a Amerlkala 
btatlatlkçiler neler bulup çı 

karmıyorlar; 

Birleıik Amerikada Ma· 
sacösette akıl hastalıkları 

müe11eaelertnde buluoanla
rm kHma izamı "Tallkzede,. 
luden mürekkeptir. lktncl 
derecede bekarlar bulunm 
akta ve evliler pek azdır. 

Jstcltistikçllere göre, Ma· 
eacösette bet ıenedc 60,000 
deli kaydedılmiıtir Hunların 

da y(lzde altmıtı tallkzede · 
ler in.it. 

Pnlıg mi ııktıu 
Nikah üstüne ntklb ıeçi 

ren, birden fazla karı alan 
adam "lnıilteredir ., Denil 
mektedir. Fakat Fransızlar 

bu terefi (!?) lnrllizlere bır · 
akmamak istemektedirler. 

Poltrami kahramanı Na· 
po\yonun askerlerinden Jak 
Notye isminde birlıidtr. Se
fer dolayiılle her utradıit 

tehlrde evlenmit •e bu su. 
retle 25 yatında iken 14 
Franıız, 1 ltalyan, bir Al· 
man ve iki Hollandah dtl · 
berin kocasa olmuıtur. 

ler hatırlatır neler .. Beynim· 
de tedailer bir birini kova
ladıkça, mazi ikinci bir ftlm 
gibi kafamın içinde çevrt\
dıkçe r<izlerlmln 6n0nde de· 
liıen renkli kilç6k muıtattl
lerln anlatmak istedikleri an
latılmadan perdeler açılıp 

kapanıyor. Pek "yakında .. 
tuhaf teY ben Türkdillnde, 
gramerinde -.e tlvestnde b6y· 
le bir keltmeyl hahrlayamı-

yorum. 

Daha ıonra bunu bir dak· 

lcalan bu ıarklılttrın bundan rdır ki oöyle demektedir: son kinun tarihli ıaymnda raamda bir gö ıe gibi silik yaz ıarnltürQnde aım siyah 
dol•.. a b ı 1 tl ı "E"er yukardaki para.ıı. Hatay muelesinden ıoyle ·· "'- ' ı T ı_ ı ... ,,., fup eı z on ara r z & ' 15· ve ıonu" Ka ır. . ıpKı bir ve yahut bir bayın kostüm· 
et-ı b t ki hü ft d d'l t db• 1 bahıetmektedır: t d b ı ... Yorum u azı ara ra a erpıt e 1 en e ır e oz zerruin '"" i e hafıf nOvarında bembeyaz bir bıt! .. 

tt\o ve m6rettip hataaı ola· 
kabul edemeyiz Bu suç ba
na k6ç6kken anlatılan bir 
maaah hatırlatıyor. Dadım 
bazı geceler anlattrdı. Bil
mem nerede btr def inenin 
kiiçilk bir tat kapalı •armıt 
bu kilçük taı okadar atır· 

mıı ki taburlarca insan bir 
araya gelip bunu kaldnmaz
larmıı Falan falan yal.ında 
kelimeslnın dördüncü harfin· 
deki noktada galiba bu aiır
lakta bir tey ki günlerce 
kaldırılamıyor. Binlerce lira 
kıymetinde. ve tonlarca alır · 
lıtındaki bir sinemanın her 

rrn t d ki d i kidl d bi l Suriyede bir del ıtkltk ol· e e ece eri taıavvur e - re ra men a er en r Arllk bunun dedi kodusu 
ili• ı h d kt bir anlaımazhta karııırsa, muttur . Ve bu son hadise yabancı kuvvetlere karıı 

,,.or. ay ı canım ıar a 1 yahut gOIOnçlü yaslı tarafı 
hı bi ı ki hü öteki akld taraf on• mütte· lerın bıze gösterdiği üzere ıerbeıt kalmak için sken 

Ç r zaman az ı ara r d bizi ıünterce belki oyalar du-
8 h fik r ti l de hal d bir safhanın ıonu geldığine erun ve Antakyanın, man· 

lhet e.:lilmemittir. a setti- 11 • Y e ' yar ım rur . Halbuki bu beyaz. ai 
ti b h d kti V k '- bi deiıl, böyle bir safhanın da altına konulmut olan 

111 azlıklar ille mez a aya e ece r . u uu ya.ın r s hayvancıklar aslında yine .,. ı l h t hlik · t kdi · d kit baılam"kta olduğuna de ı a uriye topraklarJ içinde kal 
• 1l1Dele deitlıe bile kö e o · arp e eıı a rın e a bildiAlmiz nesnedir. Bunun 

f 1 1 "d ff let etmektedir. Franaa ile muını kabul etmi~, fakat 
ihata mahkumdurlar. Bun tara tar üzum u mu a a gibi hazan bir kelimenin 
la b 1 h db l ı k · · h Surıye arasında bir anlaı buranın l ürk sakinlerine is · 

tın aı vurabilecek eri t te ir erini a ma ıçın e ki yanhı yazıhıı, yahut bir - ı b k ı ki -' S · ma yapıldıiı malumdur. Hu ti ll verilmesini de ıart ... aye ıörecek eri ir le men an 1ttaca arnır urıye k harf üstüne bilerek veya bil · 
ille-lele t d f hem h k. d S ı anlatma mucıbince Suriye oymuıtu. ... e var ı: ranıa ü umetlnin yar ımı, ur mlyerek olurtulmuı bir .. nok· 
l. l b k d 'ki" I' ı ı ı · d Meıele anlattığımız aibi J e ir gidiı ki, tam hüku· ye topra.ıı.ı üzerinde demir ya an a ıatl a an an e e • b l 1 

15 muvakkat bir tekilde hallo ta,, da insanı öy e oya ar 
met ıfirmek zamanı baı1 ar yollarının nehirlerin. liman cektir. Hu vaziyet Suriye k 
k l lunduiu zaman vaziyet bö durur ki , sinemamızın pe 

en ve bir defa daha aebe larm, tayyare meydanlarının Araplarının batlıca arzu a methur olan "pek yakında., mesullyetinl omuzları ii-.tan 
bıta •e •- 1 Ki d ıı:.· ö yle idi. Fakat ondan ıonra d , re vuaua ge iyor. r su satıhlariyle diğer muva · rına ce .,ap ver ıgıne g re, kelameleri "yakında., kelime· e tatıyan sayın ıinema 
ıeçı111 f k ki ı iki m6htm hidtse oldu. Bu· z.a erinin harkretl iç sala vasıtalarının iıtimali de geç~n kıt i aya anma arın sinin (ı) harfi üstündekı nok. dlrektörlüjü bu noktacıiı 
inde. Vaktıyle her hangi bir dahil olmak üzere Fransız tekerrür etmlyeceiı umula nlardl\n birincisi, Türkiyenin ta gibi.. Ne zaman ıinemaya kaldıracak kuvveti henüz 
Prense lahsiaat verı·ldt"i. ma· hu"ku" m""tıne ı·ktı·darırıda olan bi lir boğazlar konferansında ka · b l d 

b 
• ~ d ğ ff ıihem zaman, zaman içim· u amamıt mı eniniz ? .. 

aı atlandığı gibi Suriye de bütün yardımları yapmaktan Bununla beraber yeni an zan ı ı muva akiyet, ikinci de beliren bir sorıu ile kar · Haydi saygılı ıinema sever· 
Şarnlılara verı'ldl. ıbaret olacaktır " laıwna had bir tekilde orta si de Fransa Suriye muahe l 1 di k - l h 

d td ııl1tıır, o haftaki kordelinın er m. re tor üğe ep bir · 
M- t 5 dd · i "S ya bıtıka bir meseleyi çıka es lr. y d d il u. ık · -ua eıar Vlenot bu me nci ma enın se, U· tadını tatmadan sinemadan ttr ım e e m. uır, ı, uç .. 

seleyi F " h f rmııtır.Bu da lıkenderun ve Yakın Şark memleketleri A b kt k l d ransanm istemediği riye topra15ının mu a aı.aııı çakarım. Perde batlangıcın · ca a DO a ah mı er· 
bir t l · · S h·k·"" Antcskya üzerindeki Türk arasındaki münaıebetlerln siniz bilmem .. arzda halletmek itini mesu iyetının urıye u u da gözlerime çarpan bu yan 
alela ı d·· kt ld i mutalibatadır. Her oeyden inkitıtfı bakımından , bu me- H 8 d F ce e üzerine aldığı sıra metine uomc e o u u" lıt kelime bilseniz bana ne· • e j ırat 
da ona: "Ya TCirkler? Türk- sövledığıni dP l,ıl ıyorum önce vaziyeti iyice göz ön ıele günün birinde büyük ,11111111111111111111111111111111111111111111' 
leri dü Ü dü J 1 (Sunun do·rdu·nc(J madde ıle üne getirmek gerel<tir . Bu bir ehemmiyet iktlsab edebl-
lara d_t _n d nüzmü ta yan - B o N o -uıun - Ü - d tearuz halınde olduğu da topraklarla halkın ~kıeriye· lır.Arablar Türk dostlu~una 
diyen hiç kı':ıez~:l"un~;~~ ıöylenebilir l fakat, Suriyenin tıni tt"ıkil eden 280 COO Tü büyük bir eherniyet verdik E 5 
rtıı eter bunu kendisine •Ö - ordu~u olmadığına göre. le- rk oturmaktadır. Şüphesiz leri cihetle, yakanda mem _ : 

~liyen bulunsaydı Vıenot her krar edıyorum, ıayet Türk- bu nüfus buraya dün yer nuniyet verici bır hal sure- E Mübadil ve gayri mübadil bonoların = 
kıalde omuzlarını kaldırma ler Sancaia girerlerse. Vie · letnıif df'ğildir . Türkiye bu tınin bu ' unacağı umulabilir - 8'1 Um banka ve . k t h" : 

k l b k·k b .. alo F d l ı ı -- ı um şır e ısse se-a i Ufa edecekti. DO~ünün not ne yapacak, Fransa ne meıe eyi azı tel ı se f'P , ız rans& eği , ngi le : 
btr kerre nisan mayıs hazi yapacdk? lerden dolayı eh~ polit ı kaaı re de bu mesf'lentn halline = netleri yüzde 5 ve iki faizli hazine = 
tan büyük günler gelmiıtı . Vienotun muahedesi ce· nın ön safına koymamıotır. a laka göstermektedir. İngil· : tahvilatı ahnlr ve satıltr. = 
lialk cephuı nihavet iktidar vap veriyor: Aıker gönderi- Bununla beraber Türkiyenin t~re bu ııralarda ltl<ende = : 
lbevlıune kavuıuyordu . Fe· lecek, Fransız kanı akıtıla mutalebatı bundan 15 yıl runun karııamda bu'unar. : fldres: : 
na fiklrıı· bi i b k cak o"nce yapılmıt olan Ankara Kıbrıı adasını tahkimle m .. ı· - j · d K : r nsan aı a .. ~ - zrr ır e emer Altında Hacı -
kt1.11 lıtıkba'ı karanlık göre . Vıenot bunu latemedilini muahedesinin akdi tarı hin gut bulndurulmaktır.' Bu to = Huan Otelinde 60 Numarada: 
bilirdi Atatürk her halde mt söyliyecek? den itibaren baolar, Atatürk prağın yeni bir alaımazhk : Cavit: Telefon. 3903 : 
b<ıtGn bunlara gülmüf olm - o zaman surlyeliler elle o zamanlar memleketin orta kaynağı olmasını iıtememe __i 
~ıdır. rmde muahedel«!rı de oldu ıına kadarilerlemit bulunan ktedir. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltm 
---===::=::==========~==~~~~~========--=~==============~========= 

M O J D E !.. En İyi Ve En Son Sistem Güzel R a d Y o 1 a r ı m ı z Geldi .. 
- Hükumet Caddesinde Saatçi Huluai 



AYFA 4 

Balıkesir icra 
Memurluğundan: 

İbrahim karısı Zehradan 
ödünç para alarak Hisarlçi 
mahallesinde va ki ve sağı 
emvali metrüke ve halen 
Melek otlu Ha1tl hanesi ve 
ıolu Zencirci oflu tahtacı 

Ahmet dükkanı ve arkası 

Davut ve hal c:m Suınfırlıkl..t 

Hikmet haneıi ve önü yol 
ile çevrilen ve zemini top
rak ve ıkl ta raf dıvarı k i
reçle ve taıla yapılmıı ve 
tavansız yafhaneıi birinci 
sırada ve birinci derecede 
ipotek eden mezkür Hisar· 
içi Mahallesinde en yağha 
neci Davut bu borcundan 

......................... 
• • 

=ooKTORl • • • 
EKREM: 

• • 
N A f l l BAYSAN i . : 

: Ull11111w11 dt•ri, saç. • • • • ltrnak lwslalıklarlle • • • 
: lıcr şt kil /irengi. belso- : 
: 11k/11y11 ııe yumuşak : • • 
: kurlra lıas/tıltklurtm ld : 
• • : rar yolu darltklartm, : 
: ademi iklldarı en son : 
: usullule lcdaui edu. : 
• • 
: Hastalarını hükumet : 
: caddeıinde numara 56 : • • • da hergün saat on bet • • • 
: ten sonra kabuleder . : 

'·····ftl ···············' bir kısmını ödememesinden 
dolayı açık artırma ile pa- ı• 

raya çevrilmesine karar ve · 1 

rllmitUr. Arttırma 1-3 937 
tarıhfnt: teaadüf eden paza· 
rtesl günü saat on altıda 

baılayacaktır. Almak iıtiye

nlerln gayri menkulün mu· 
hammen kıymeti olan 2000 
liranın yüzde yedi buçuk 
nlıbetlnde pey akçaıile blr
llkt• Balıkeılr icra daire 

-==~~·~ 

TÜRKDİLI 
Pazartesinden baıka her 
gün çıkar Siyasal gaz.ete . . 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 ,. 
Sayısı: 3 

Günü ıeçmit ıayıler 25 
kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDILt 

ıalonuna ıel mel eri ve bu \. = ;;::::====-------" 
bapta yazılan ıartname ic- E ı a t Adılln ve Mehmet 
ra dairesinde açık bulundu 
rulmakta oldufu ve o ıün 
konulan pey muhammen kı 
metinin yüıde yetmlt beıtnl 
bulmadılı taktirde son art
tıramn teahbOdii baki kal. 
mak: tarUle arttırma on beı 
ıikn daha temdit edileceği 

yani pazartesi tarlne tesadüf 
eden 15 -J 937 giinü ayni 
aaatte batlıyac~tı ve o gün 
en çok artırana kati thaleal 
yapılacaiı ve ipotekli 
alacaklılarla diğe alacaklı
ların gayri menkul üzerfn 
deki hak 1arı huıusile faiz ve 
maaraf a dair olan iddiaları· 
nı evrald müsbttelertle birli · 
kte yirmi ıün içinde icra dal. 
resine bıldırmfyecekleri tak
tirde hakları Tapu Sicili 
ile sab ı t olmadıkça aatıı be
delinin paylaıma11ndan hariç 
kalacakları ve artırmadan 
dojma Rüıumu delliltyenlo 
müıteriye alt bulunacaiı ilan 
olunur. 

Bıhkesir icra 
Memurlugun~an: 

Muıtafa Ratldden ödünç 
para alarak Eıkikuyumcu lar 

mahallesinde vaki ve sağı 
Mektupçu veresesinden Mü 
nir ve ıolu Şahin oğlu Ha
kkı ve arkası Celaller vere 
ıeıl hane leri ve önü yol ile 
çevrili biri tavan ve tabanlı 
ve biri tavan ve salonu ta 
ban ve tavansız ve came· 
kin11z köhne iki oda ve bir 
hela ve bir su kuyuıu ve 
bir kümes ve bir kaya111 ve 
bir incir ve bir nar ve bir 
mümer alacı 305 metro ar 
saya miitlemil ve iki taraf 
ana duvarı bu haneye alt 
derecede birınci sırada ipo 
tek ed~n Müıtecabh ojlu 
Haydar Adıl •e biraderi 

A l i n i n veri eo müddeti 
içinde parayı vermenıemıln · 
den dolayı mezk6r hane hl-
11e1lnin açık artırma ile pa 
raya çevrilmedne karar ve 
rilmlttlr Arttırma 1-3 9J7 

tarihine teaadiif eden pazartesi 
ıünü aaat on altıda batlı 
yacaktır. Almak lstiyenle 
rln o gün gayri menkulun 
kıymetinin yüzde yedi bu 
çuk niıbetinde pey akçuile 
birlikde Balıkeıir icra daire 
ılnde hazır bulunmaları ve 
o ıün konulan pey muham· 
men kıymetinin yüzde yet 
mit betlnı buh.J " dılı takdir 
de ıon arttırma taahhüdü 
baki kalmak ıartile ikinci 
artırma l 5 gOn daha t~mdit 
edileceği yani 15 3 937 ta
rihine tesadüf eden pazarte-
ıi gQnü ıaa t onaltıda yapı 

l acaiı ve o gün konulan 
pey muhammen kıymetinden 
yüzde yetmlt betini bulma · 
dığı takdirde borç 2280 nu 
maralı kanuna temas etmek 
itibarile borç ıene takılde 

ve beı seneye ballanacaiı 

gibi artırmalar taahhütlerin
den kurtulacağı ve bu bab 
da yazılan fllrlnarne icra 
daireaınde açık bulunduğun · 

dan görmek ve almak iıtiye 
nlerin icra dairesine gelme
leri ve ipotek ıahibi "lacak 
lılarla difer alakadarların 
gayri menkul üzerindeki ha· 
ki arı hususile f alz ve mua 
rıfa dair olan iddialarını ev· 
rakı müsbitelerile birlikde 
20 gün içinde icra dairesine 
blldirmedlklerf takdirde hak· 
ları tapu ıicll ile ıabtt olma 
dıkça satıı bedelıni paylat 
masandan hariç kalacaklan 
ve ayırmadan damga rüıu 

mu dellaliyenln müıteriye 

ait olacağı ve arttırma gü 
nü hazır bulunmıyanlaran 

vaz geçmiı sayılacakları 

ilan olunur. 

Balıkesir Evkaf r 

Müdürlüğünden: 
No: Vakfı Ertama köyü Nevi 
1031 Eriama cami Eriama köyü dQkkan 
Yukarıda mevkii ve numrası yazılı dükkan pefln Para 

ile temliken aahlacaktır. fhaleıl 25 1 937 rOnii saat 15 de 
yapılacakdır Taliplerin yOzde 7,5 teminat akçasile Evkaf 
dalreılne miracaatlarallln olunur. 4 1 13 

Posta Telgruf Ve Telefon 
1 Umumi Müdürlüğü Kadrosuna İmlihan!a Alınacak Olan 

Memurların Du~ul Ye Müsaba~a Sarılın: 
idare ihtiyacı için alınacak 10 ve 16 lira maaıla me · 

muriyetler imtihamna girmek islıyenler aıağıdeki ıartları 

nazarı dikkate alarak 5 2 937 Cuma günii saat 14 de ka
dar Ankarada Umumi Müdür lüğe ve tatrada da P T T. 
Müdürlüklerine ist ida ile n üraceat ~<h uldudir. 

2 - İıtida ile birlikte tevdi olunup mukal::ıtlinde ma 

kbuz alınacak veıalk ıunlardır: 
A Nüf uı hüviyet cüzdanı, 
B - Hüınühaltne ve mahkumiyeti olmadıjına dair 

varaka, 
C Sıhhat ve aıı taıtiknameıi, 
O Aıkerliiinl yaphiına veya aakerltkten müeccel 

olduiuna dair ve sıka , 

H - Mektep ıahadetnameıi , 

V - 6 X 9 ebadında 3 fotofraf, 
3 Ltıe mezunları 16 lira maaı ' ı ve Orta mektep 

mezunlara da J O lira maaılı memuriyetlere tayin olunur
lar. Ve bir sene namzetlik devresi gt'Çirirler. 

4 - Difer devair memurlarınm imtihana girebtlmele 
ri, müstahdem bulundukları dairenin muvafakatinin istlh · 
ıal edilmiı olmasına bağlıdır. 

5 - imtihanın yapıldıfı tarihte 30 yatını geçkın olan 
larla liıe veya orta mektep mezunu olmıyanlar imtihana 
ıhemezler. 

6 - İmtihanda muvaffak olanlar, U . M bugün tayin 
edecefi yerlerde çalıtmayı bili itiraz kabul etmedikçe tayin 
muamelesi yapılmıyacakhr, 

7 - imtihan 5 2 937 Cuma wünü Hat 14 de Anlra
karada Umumi MOdiirlük bina1anda ve taırada da mer 
kezden gönderilecek ıual varakalarına lıtinaden P. T. T. 
MOdürlüklerlnde ve tahriren icra olunacaktır. 

8 - imtihan ıuallerl aıaiıdakt mevzular (berine ter 
tıp edılecekllr. 

A Tirklyenin Uumi Coirafi ve ikt11adl vaziyeti, 

8 Heıap (Keari adi ve atari ı 
C Tahr•r 

D Yurt bilglıl , 

9 Her ıual için tam No. 10 dur. Hepılnden 25 No. 
alanların B ve C ıuallerlne ait cevapların ... alhtardan ata· 
ğı diiımemtt iıe kazanmıı sayılacaktır. 

IO - Müaavi Nu. alanlardan yazısı güzel ve lisan 
bilgiıf kuvvetll olanlar tercih olunur. 

Balılıeair Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Su11iırlık Garnizonunda mevcut 1504 çıf t köhne f ~un 
165 çift köhne konçıuz Çizme 103 çift köhne yemeni 
5 çift köhne terlik açık arllırmafa lconmuıtur. Ekreti 
rüvenme paraıı 3 lira 79 lcuruıtur. Arttırma 2 2 937 
salı günü saat 15 de Suıığırlık komisyonunda yapılacaktır. 
Gazete ilin iicretl müteahhide aittir lıtek ' ilerin adı aeçen 
aün ve ıaatle Suııiırlık aıkeri satın alma komlıyonuna 
müracaatları . 

4 1 - 22 

Balıkesir Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Çayırhiseırda yapılacak aarajın bir k111m lnfHI 1-Şu 

bat 937 saat 15 de kapalızarf usulile ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 6994 lira 33 kuruttur . Muvakkat le · 
mınAtı 524 lira 57 kuruttur iıteklılerin keıf, f~nni tartna· 
me. pilanını görmek üzere her rün ve ekıiltmeıi açme 
ıaatinden bir ıaat eveline kadarda teklıf mektublarlyle 
kolordu salın alma komisyonuna müracaatları Gazete 
ücreti müteahhide aittır 

1 - 4 - 24 

11 An 
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S ANKARA ----= Avukat Ekrem ARGUN Ve --~ Şeriki Ziya SIDAL --E Tanınmış değerli avukatlardan. = dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı -: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
E ve Devlet Şurasında murafaa kabul = ederler. ----------------

llDRES 

ANKARA Sana,ı cad· 
d~ıl ALİ RIZA Apart 
manı N U M A R A : 3 

l.1111111111111111111111111111111111111111111 

'#~~~~~~~~~~ 

1 Har T acinıanin En lüyük Dilaii: 

1 
1 

Saııs Sürümünü lrtt1rııkt1r. 

Satışta Birinci Şart: 
"REKLAM,, DIR. 

i Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 Ve ~ıu l\~k_hhnlarnuzı 
1 ( TURKDILI) ne \!eriniz 
1 
~ 
1 
1 
1 

TORKDILi 
Ba!tkesirin Biricik Gazetesidir 

Her Yerde Okunur. 

·~~~~~~~~)ıAıt~~ 

Bahkesir VilAyet Dai 
Encümeninde 

1 - Açık Ekııltmeye konulan it Bandırma Halıketlt 
Edincik yolunun tamiri için moloj tat lhzaratı. 

Keıif bedeli (2648) lira ( 40) kuruı muvakkat temi 
(208) lira (63) kurutluı . 

2 - Bu ite aid ketlfname ve evrak tunlardır: 
A - Ekstltme tartna mesi 
B Fenni ıartname 
C Mukavele örnefi 

D Ketif cetveli 
H Naf la itleri ıaralti umumiyesi 
İıtlyenler bu ıartname ve evrakı V ıliyet 

men kaleminde görebilirler. 

3 - Ekılltme 25 1 937 tarihine raılıyan pazarteıi ı 
Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır 

4 - İstekliler yukarda yazılı ıiin ve saatte muvak 
teminatlarını malaandıfına yatırdıklarına dair malcbus 
ya bank" mektuplarile daimi encimene mOracaat el 

leri llzımdar. 

5 Muvakkat teminat malıandıiın• yatırılır 
mende para ve tah9tllt kabul olunmaz. 

On lkl senedenberi hizmet ettıjim Bay Alı Galip ya· 
zıhanesl mahkemece tayin edilen vaalıi taraf1ndan kapatıl 
dıiı cihetle 1 1 · 937 tarihinden itibaren aynı yaz.ıha 
nede Bandırmadaki komiıyoncu bay Tayyip Serpenle müı · 

tereken muameleye batladıf mızı muhterem mOtterllerh 1 
lertmlze ar~eyleriz . 

1 
lstanbul: Balıkpazarı Helvacı sokak No: 7 :-".""-----·------------------d• 

Yeni Balıkesir an~arı Zıhnl Temizkan İyeal ve liaıyazmanı: Bahkeılr aaylavı H . KARAN 
Tay ylp Serp4'n U t 

Çıkarım Genel Direkt6rü F AT 8 L' AL 

3 28 Baıım Yeri il Baıın evi 


