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( ' Doktor Aras - Kont Çiyano 
görüşmesi üç Şubatta Mi

lanoda yapılacaktır .. 
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iSuriye Hükiimet Kadrosu J)ahilinde Olmak Şartilel 
~Sancak Kendi işlerini tam istiklal ile idare edecek .• ~ 

• • 

M üz a k e re 1 er de İlk Muvaffakıyet Adımı Atılmış Sayllabilir .. ~ 
el t i 1 ~ f · ı n B a ş 1 ı c a E s a s 1 a r ı N e 1 e r d i r? i 
• • . -- . • • i Tiirk Fransız Projelerinin Telif Edilmiş Şekli lsveç Hariciye Nazırı Ve Eden önünde Hii - i 
i k ıi met imiz in Tasvibine Arzedildi. Anlaşma Metni_Etrafında Halli Lô.zım Geleni 
i Daha Bircok Noktalar Mevcuttur.. ! . ' . 
i Ankara, 25 (A.A.) - Ctınevre miizakeratın- eaktır. 5 
• • i da ilk bir muvafrakıyel adımı atılmış sayılabilir. 3 - S ·uıcak Akvam Cemiyt>tiniu garantisi ! 
! Filhakika hükumetimizin tas\'ihiıw muallak allındadır. Fakat harici hiiciimlere karşı Tiir- i 
i ol.ırak Tiirk • Fı·Jn~ıı heyeti murahhasaları ara- kiye, ~.,ransa Sancağı mii~tereken nıiidafaa ede- ! 
• • : ~rnda bir itilAf husule ~elmistir. Esn.Jar şnn- ceklerdir. : 
• < .. • 

r lardır: 4 - S .. uH·ak silahtan tecrit olunacak, aha- : 
i l - Surive hiiktimeti kadrosu dahilinde ol- Ji i ask rlik yapm1yacaktır. ! • • • ! mak artile Sancak kendi i. lerini tam istiklal .\k vam Cemiyeti Kon. eyinin salı günkü ! 
! ile idare edecektir. (Bugün) celse inde meselenin bitmesine intizar i 
i 2 - ~ancağın Parlamentosu, hiik(nneti ola- Jsllkldl~ hasret çekt 11 gü zel Anlakyadan l>/r yönirıuş . olunmaktachr. ! 
• • : Cenevre, 25 (Radyo) - İyi malumat alan mehafil Sııncağm istiklali için Milletler Cemiyetinden hak iııtlyen Türk Cumhuriyetinin hak husuıundaki :ıaferinden bahıet- : 
: nıektedtr. : 
• c • 
: enevre, 25 (Radyo) - Sancak iti Türk Franıız murahhaslara arasında iyi bir anla§mıya bağlanmııtır Sancak da imi bir surette askerhkten tecrit edilmlı olacaklar. : 
: Tür~. ve Fransızlardan bir~r komisyon Sancakta daimi o larak bulunacak ve bu ı omleyonlar Milletler Cemiyetinin riyaseti altında çahıacaktar. : 
1 Yalnız harici siyaset itinde Suriye Sancaktan aalahiyet almak h11kkanı kullanabilecektir. • 
• 8 = : U yeni mukavele logiliz hariciye nazıra ve murahhaın Edenin ittlrakile dün gece saat 21 30 da Mılletler Cemiyeti salonunda görOtüldü. Hazırlanan projeler bu Hatte : 
: iki devlet tarafından birbirine verildi. Her iki tarafan heyeti geç vakta kadar bu itle ujraımıtlnrdır. Ancak bu konuımalarda Delboı ve Vienot baıvekll Bluma mGllkl : 
: olmak ib~111re Liyon• •1tt1lrl .. rinırf""" ı .. u-.ı •• ırf. h .. 1 ................... 1.r..ı,. f • 

• • B l b 1 ö fi\dükt n ıonra kabul edilen müah•lnı ., ... •~Jımın n te errurıtı ... o .. kaıuyet naKMı ıoıu;uıouyc u•ııauuuıuı . I 
1 u konu1111alarda enı i ir an aıma g ~ d: devam edecektir. Konuımaların ~e pıcjf' eıtn birleıtırilmif netıceıi ıah günü Mıllletler Cemıyetıne tevdi edilecektir • 
1 A11laıma ve teferruatının kon~!ulmas~ l~e':.f meıi Cenevrede umumi bir ıevlnç uyandarmııt.r İ 

,, 

: Sa11cak meıeleılnln b6yle muı ıhane • l b güzel anlatmanın konıeyln en mühim günü ve dönüm nokta11 olduğunu kaydetmektedir. • 
• 8 d k • bi zete cumartesi ıünO yapı an u E d k h ı. bf dl f ti • • ura a çı d& r ga l . . t l'f dil 11 tt-kli ineç har lciyr> nanrı ve Konıey raportörü ile denin önün e An ara ü.dimetl laavl ne aue m 1 r. • 
ı C ?S (R dyo) Türk Fran11z proje erının e ı e m C b k 1 d T k F : 
: enevre, - a - • d ha bir ok noktalar mevcuttur. ! ' unların hu&uıi tt:ferruat etrafmda Mıller emiyeti raport&rilnün aı an ılın a Gr ve raneız 1 
• Anlatma metni etrafında hallt lazım olan Ca f . ·d • muhtarıyeti ve Sancağın hukuld teferruata da teıbit olunacaktar : 

! lburahhaılara konuımalar yapmıthr. Milletler emiyet nın ı ara •••••••••c••••••••••• , .... •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••' 
"' ·······•·····•············· ••••••••••••••••••••••••••••••• , ......... ,.. Troçki, Radek ve arkadaş Amerik ada Japon 

Adana ngı iZ ları neler yapacaklardı.. -

Radek 1935 Senesin-
de Troçki ile Görüşmüş 

---:~--- -
T roçki ecnebi devlet himayesin~e iktidar mevkiine 
gelece~mis.. Ma~~Oınlar mahteme~e neler söyliynrlar 

Moskova 25 (Radyo) 

On devlet arazisi sular 
a1tmda kaldı 

Nevyork, 25 (A.A.) -

On devlet araıında tuiyan 

neticesinde üç yüz bin kiti 

meıkansız kalmır zarar ve 

ziyan on beı milyon doları 

bulmuıtur . 

Kabinesi istif ı etti 
Tokya, 25 <A.A.) - !(a. 

bine iıtlfa etmittlr. lrkan -
Halbuye ietlfa üzerine net· 
rettili tebliğde töyle demek. 
tedlr: Milli Müdafaayı ıil· 
ratle tenıtk etmek lazım· 
dar . 

Siyaset adamlarlle her 

Hariciye 
" Vekilimiz 

l 7 vatan haininin deva m • ~ , 
eden mahkemelerinden ken· ~ 
dtlerinln Voroıolofla Staline 

Reiıicumhur Rozvelt bir 

beyanname nepederek ıey · 

lap mıntıkuı felaketzede 

lerine dağıhlmak üzere hal 

km Kızıl Haça iki milyon 

dolar vermeıini iltemiıtır 

türlü teıriklmeaai lmkifttız 
olduğunu gördüiümüzden 
kendimizi muhafazakirhktan 
kurtarmıya her türlil muta

va11ıt anlaıma tarzlarını 

red etmiye ve Japon ıiya

ıetlni kendi vaatalarımızla 
yenlleıttrmele karar verdik. 

• 

Oç Matta ililııya gideca~ 
Ankara, 25 (A A.) - lyı 

l'l'lal~rnat alan mehafiller 
ftütUi Araıla ltalya Hariciye 

~·~•rı araıındakl mülakatın 
uç tubatta Mllanoda vuku 
bulacağı zannedilmektedir 

İtalyanın Montrö kunferans 
~Qa lhthakı iki devlet adamı 

u nıülikat eınaıında hiç 
IÜphe•lz temas edecekleri 
l!ıQhırn meeelelerden btrfni 
leılcll etmektedir. 

Ati na 
Sergisi 
I Attna, 25 (A.A) - Açı · 
an Türk re•lm ve eıerler 
•erııaı büyült bir all\ka uyft
nduauıtar. 

Çambcrlayrı 

Londra, 25 ( Radyo ) 
Kralın taç geyme tenliğin· 
den eonra Baldvinin iıtif a 
edeceii ve kabineyi Çam 
berllynin kurftcafı ıayia11 

dolaımaktadır, 

Mııudı Kapitilisyonlınn 
ilgası 

Londra, 25 (Radyo) 
Kahlreden bildiriliyor; 

Resmi mehafil kaplti 1 i.ı· 

yonların ilauını memnunt 
yelle karıılamaktadırlat. 

ıuıkaııt yapacsklan, Okran· 
yada bir tethit merkezi le · 
sis etmiş oldukları anlaııl-

mııhr. 

Moıkova , 25 <Nadyo) 
Sovyet Rusya idareıine dar· 
be vurarak eoayalizmi yık· 
mak iıtiyen l 7 kit ilik kun · 
dakçı heyetin muhakemesine 
batlanmıthr. Muhakemede 
milhf m lnıaat meydana çık · 

maktadır. 
Yapılan itiraflarda bu it 

lerln batında Troçklnin ve 
oilunun bulunduğu kayde

dilmektedir . 
Radek ıfıaat ve itirazları

na dört saat devam etmiş 

ve burada bu hareket için 
birçok ecnebi dev 'etlerle te 
mftıtft olduklarını tıöylemit· 

tir. 

Torçk/ 
Muvaffakıyet ıonunda Uk· 

ranya, Almanyaya , Amurl 
ve havaleel d e Ja -
ponyaya terkedılecek ve bu 
suretle yeni bir Ruı ıhtila 

line meydan verılmemiı ola
caiı da Radek tarafından 

( Sonu ikinci sayfada ) 

lstanbul. 25 (Hu
susi muhabirimiz
den) - Türk- Fran
sız murahhas heye
ti arasındaki müza

kerelerden son ahnan neticeden Fran
sız matbuatt ve Cenevre mehafili nikbin
dir. Ve meseleye bitmiş nazarile bakmak
tadırlar. Cenevrenin Türkiye mehafilince 
bazı noktaların ihtilafh görülmekte oldu
ğu bildiriliyor. 

Kati neticenin bugün alınabileceği an-
laşılmaktadır. · 



... AYFA. Z 

Terbiye Ve Ruhiyat: 

Zeka Ah 1 aktır .. 
Ahlak fnıaaların yaradılıı 

haleti ruhiyeaidir. Her insan 
ayni ahlakta yaradılır Çün · 
kü zekal11r milli çerçlve1er 
içinde herkeııe rnusaveten 
dağıtılmııtır Ah ak tıe ze· 
kanın lkarekterlnden başka 

nedir . Terbiye dolaybile ze· 
l<ada meydana gelen i'eri 
geri nüanslaT zekanın kar· 
ekleri olan ahlakı da çeıit 
lendirmfştlr. Zekalar milli 
olduklarından ahlak dahi 
milli hudutlar içtne aağınmıı 
cemiyetlerin anane, nizam 
ve ıntlzamlarına uygundur. 
Ve bu ahlak zekaye ukmtı 
vermez. Şu halde ııh l ikıız· 

lığı tarif edelim: 
- Milletlerin anane niz

am ve lntlzamlarına uygun 
gelmlyen ve fail zekayı ra· 
hatsız eden hadiselere ah· 
laksızhk denir. 

Ahlak ham zekadan baı· 
lıyarak zekanan kemaline 
doiru teki.mü' eder. Normal 
tekilde en zeki en ahlakh 
dır. Çünkü o cemiyetinin 
bütün inceliklerine tuürla 
vakıftır. 

O halde ahllksız kime 
derler. İyi ve inandırıcı bir 
sonuca ulaımak lçın ahlak· 
sız tiplerini tesbit edf'lim: 

Masum ahtaksazlar 
-- Malul " 
- Adı .. 
Masum ahlak~i71ar kim 

lerdf r: Hadise ve vakıa farın 
meydana getirdiği bir takım 
fntlbaksızlıkları bertaraf et· 
mek ıçin haklı enerji sarfe 
den zekalardır. Bunlarda 
övle gl1.h fakat öyle muka 
dckı sebepler vardır ki bunu 
insan kafıuı ve cemiyet ke 
ıfedemez. Zeka romantik 
olarak varadılmı,hr. V P. h ... 

Günahkarlak etiketi yap 
ı§lırdığımız öyle hadiıeler 
vıı rdır ki ıebeplerı:bulunabil 
se altından ne kadar f azi 
Jetler gülümslyecek. 

"Dostoyevski,, blltün tiy· 

atrolarmda bu noktayi ana 
liz etmfttlr. 

"Cürüm ve Ceza,, dakf 
f ahlte tipi cemiyetin . hakıız 
damgasını yemlttir, Fakat 
müelJif sebepleri çözüp göz 
önüne koydukça taze ve te 
mlz bir fazilet gü 1ümıiyor. 

Bir katil belki ıuçludur. 
f&kat her zaman faztletsiz 
detıldir. Hukuk suç.un mad 

di unsurlarını çözer. Fakat 
enf üsl sebepler daima meç . 
hul kalır Bir sevgili, aııkı
nı terlCetmtı vefa gösterme· 
mit ise her zaman kalpılz 
değildir Bunda kimbllir ıe· 
zemedığimiz nasıl bir rom 
antik his vardır. Masum 
nhlakıızlık cemiyeti ve on· 
un nızamlarını bozduğu için 
suçlu tutulur. Fakat suçlu 
zeka katiyyen rahatsız ol
maz. Vkdan rahatlıjı dedi . 
ğımlz bir teselli ile meıut· 

tur Masum ahlaksızlara ce 
ıniyetin yaptığı haks.;dık ce
za !eri§ inde değildir. Bu 
belki çok yerindedir Fakat 
asıl haksızlık bu aıbtlere 
fazdehfz damgasını yapıt 
tırmaktır. 

Malul ahlaknzlar bütün 
günahlarını gene masum 
ahlaksızlar gibi zekalarile 
iş erler çünkü menfi bir te· 
rbtye ile yetlfmitlerdir. Hem 
kendileri hem de cemiyetleri 

için mız1rdırlar. KAzlp ve 
bir takım baata zekllar bu 
nevidendir Bu zekalar ya · 
ptıklarından kendilerlde mü 
tee11ir olurlar. Buna a-alat 
olarak "Vicdan azabı~ de 
nir. 

Adi ahlaksızlar da fenalr 
im menşei zeki değildir. 

Hiui mantıki ekseriya ze· 
kiye üstün aıelerek bir ta ·. 
kım yolıuzluklara sebep ol 
ur. 

Mlllul ve Adi ah 1 aksızlar 
kın, aaraz ıahtbtdirler Te· 
cavüz ederler. Rakı ve ku 
mardan zevk alırlar 

Çocuklarımızı bu üç tür 
lü ahlik11zhktan kurtarmak 
için: 

ı - Hadiıelere karıı ku 
vvetlı ve iradeli bulundur 
maia ahıtıralım, 

2 - Menf J terbiyeye ma 
ni olalım, 

3 - Zekanın lai11i man 
takına galebeıtne yardım ed· 
elim. 

Bu ıuretle milli ahlak me· 
ydana ıelir. Ve millet me· 
deni hayata ulaıır. Ahlik 
milletlerin refahıdır . 

Birde '"inıani ahlak,, var· 
dır ki bu, milli terbiyenin 
ancak nezaketi olabilir. Mil· 
li menfaate zarar vermiye · 
cek kadar insani olmak la 
zamdır İnıanların ıayeıi fn
aanhk deiil milliyet olduiu 
taktırde medeniyet hakiki 
letir. Şu halde: Milli men· 
f aati mütezarrır eden (fosa· 
nl ahlak) ahlaksızdır . 

Milli ahlakın aayeıi kıı 
lada (Askeri ahlak] ıekltn· 

de tezahür eder. 
Birde (Ar ahlikıJ vardır 

ki bu yalınız aanat düıiln · 
ctJ,.rJn~.__(de,.jledn~ ... !l.t.f.~; 

aklından bile ıeçirmez: Ya. 
lıoız haliı aanatlcirlarda ol· 
duğu gibi ... 

Biz yavrularımızın zeki · 
larını kuvvetli ve olgun bir 
1 Milli ahlak) eahıbı olacak 
ıekllde terbiye edeceğiz. 

Çünkü zeka ahlaktır 

Şükrü Galip 
-~- -

Radek 
Trocki ile , 
Görüşmüş 
(Baıtarafı 1 tnci safada) 

ıöylenmittlr. Muhakeme he 
yecanlı olarak devam et 
mektedtr 

Moskova, 25 (Radyo) 
Radek ) 935 senesi ıonunda 

T roçkl ile görüıtüiünü, bazı 
ecnebilerle müzakereye gi 

rtıtldtğini çünkü TroçkJotn 
ecnebi devlet yardımı olma 
dan mevki iktidara geçemi· 
veceğine kani oldujunu Ra 
dek müddeiumuminin bir 
sualine kartı da Bonapartl. 
zmin mevzuubasolmadığını 

f atlzm rejiminin lıtendiğinl 
söylemiıtir. 

Moskova, 25 (Radyo) _ 
Radek ali mahkeme iatici · 
vabında yabancı devlet mü 
me11illerile olan müzakere· 
lerıni anlatmııtır . 

Radek, Sovyet arazisinden 
Almanyaya ve Japonyaya da 
toprak verileceilnf, kurulan 
teıkılatla yeni bir ihttlilln 
yapılmasına imkan haııl o 
"lacafını ıöylemtftir. 

,, 
1 
1. 

TORKDlLl 
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Mütemadi Yağan Kar Köy kalkınma P 1 a n 
Birçok Yollan Kapadı.. Hazırhkları .. 

- --- - - - ------
Banduma ile şehrimiz arasındaki yıllar kapandı. Pos· Pian~a bilhassa ~üllür, zir11t. bıymdnhk. ıail* 

ta vapuru güçlükla 8andn11aya yanaşabildi. iktisat işlerine ehemmiyet verilmektedir. 
Htrkaç gündenberi tehri

mize olduğu albi mülba
kata da sürekli olarak kar 
yafmııtır. Bu yüzden ıehri · 
mizle mülhakat ara11ndakl 
birçok yo\lar karla örtüldü· 
ğünden otomobillerin ııle · 
meıl ıüçleımlttlr. 

Bu arada Bandırma ile 
ıehrimlz arasında çahıan 
otobüıler üç gOndenberf se· 
fer yapmağa muvaffak ola 
mamıılard1r. 

Bu yolun yalnız Su11iırlı· 
la kadar olan kıımı dün 
açılmııtır. Oradan fiandır 

mya kadar o\an k11m1nın 
da hava bu gQn tekrar bo 
zmasa açılacafı ümit edil · 
mektedir. 

Bllha11a bu yolda kar çok 
fazladır. Bursa yolunda da 
ayni ıektlde fazla kar 
bulunmaktadır. 

Sındırgı, Balya yolların 

da da kar varsa da otobüı· 
lerln tılemeıine mani ola 
cak derecede değildir. 

Edremit ıoıasının en karlı 

yeri Ergamaya kadar 
olan k11mıdır. Bu yolda da 
otobüıler aftçlükle tıltyebil. 

mek imkanını bulmaktadır. 

lar. 

Cumartesi ıünii İstar.bul
dan Bandırmaya hareket 
eden vapur da fırtına ve kar 
tipislne tutuldufundan mu· 
ayyen .aatte Bandırmaya 

çıkmak imklnını bulamamıt· 

tır. 

Her vakit sabahleyin er 
kenden iıkeleye yolcularını 

çıkaran vapur o ıün 

~u yüzden ıaat onda 
Bandırma fıkeleıfne yanaıa

bilmlıtlr. 

Tren vapuru bir müddet 
beklemiııe de fazla ıeclktı · 

ğinden geç vakıt Bandırma. 
dan.hareket etmlt ve ancak 
ıehrimlze aaat 13 te gele. 

bilmittir 
Pazar ıünkü vapurdan 

çıkan ıehrimfz yolcuları an-
cak dünkü trenle gelebil 
mıılerdlr. 

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

Üç 
Kisinin atl . ğı tas .. 

Kayabey mahallesinden 
Mehmet kızı 50 ya olarında · 
ki Zehra ve Muıtaf a kızı 

Eı•mahall:de~ 2~ ~n~.A\/! 
daki Cemileyi kavaa ıonun· 
da batından tatla haf ıfçe 
yaralamıılardır. Her ftçü de 
yakalanarak adliyeye veril · 
mitlerdir. 

Ra~ı verilmediği için 
Ayıören mahalleılnden 

Kazım otlu çoban ROıen 
ıerhoı olmuı ve Osmanın 
lokantaıında kendisine rakı 
verllmedtilnden bağmp ça· 
iırarak münasebetsizlik çı 
karmağa alriımıı fakat de· 
rhal yakalanmıt ve adliye 
vertlmtıtlr 

Serhoş gürültüsü 
Çay mahallealnden Ahm 

et oilu Emin Aygören ma· 
hallealnden Oıman oğlu ka · 
laycı Kimal Karaoğlan ma 
halleıinden Hasan oğlu Sa 
Jıh 1 Kayabey mahalleıınden 
Mustafa oğlu kahveci Ha
san, Karesi mahallesinden 
Halil oğlu maranaoz Hakkı 
Noter ıokağında serhot ola· 
rak bağırıp çağırmak ıuret · 
ile rezalet çıkardıklarından 
hepsi yakalanarak adliyeye 
verllmlılerdlr. 

Mınras Varidat mamurluğu 
için imti~an 

Münhal olan Manyas ka 
zası Vardat kitlblifi için 
dün vilayette yazılı bir mü 
ıabaka imtihanı yapılmııtır. 

Evvelce kırk kiti kadar 
talip olmuısada imtihana on 
dört kiti ittirak etmiılfr . 
t:vrak tedktk edildikten 
ıonra kazanan belli olacak
tır. 

~ Balta 

ile üç kişiye saldudı 
Btr ıün önce Sakarya 

mahalleatnden Halli oilu Ay 

ran Osman ıerhoı olarak bu 
----··---- --·· ."" ..... ,..ııwcı 

ve Şaban Çavuıla oğlu Ah 
mede balta ile hücum et · 
mittir . 

Etraftan yetfıenler ve po 
llı hadisenin daha fazla bü 

yümeılne meydan verme · 

den Oımanı yakalamııtır. 

Bu ıuretle kanlı bir vaka 

nıo önü vaktinde almmıt · 
tar. 

Bah~asir · Band1rma yof u. 
nun münakasası 

VJliyet Daimi Encüme
ni dün belli toplant11ını ya 

pmıı ve Vtliyet itleri üze 

rinde görüımelerde bulun 
muıtur . 

Bu arada ( 2648) liraya 

tamiri münakasaya konulan 

Balıkesir · Bandırma Edtnclk 

yolunun lhaleıi IO gun uza
tılmııtır. 

Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

Asgari 
K. 

Azami 
K. 

55 Handıman 
60 

970 
920 
860 
790 

980 
930 
870 
800 

70 
80 

" 

ZAHiRE: 
Asgari 
5 25 
5 75 
6 75 

Azami 
5 so 
6 
7 75 

4 50 4 75 
4 87.20 5 

Sert 
Yumuıak 
Hariç piya· 
aadan gelen 
butday 
Mıaır 
Arpa 

Ankara, 25 - Bütün vi · 
!ayetlere yapılan hır tam · 
imde köy kalkınma prog 
ramlarına aöre bazı noks 
anların ikmal edilmeıl ve 
huıuıi proıramlaran veka 
letçe teabit edtlmtı olan ana 
planın esaslarına röre ta· 
nzlm edilmeıi blldirllmiıttr. 

Bu tamtmde btldirlldiğlne 
göre 937 yılı içinde tabak 
kuk ettirilmesi lazım ıelen 
esaslar ıunlardır: 

Kültür ltlerinde, köy bir· 
ilkleri teıkllitı tatbik edil 
dıtı zaman blrlfK merke-zl 
ittihaz edilecek olan yerler 
de yapılacak bahçeli ve ya· 

tıh mekteplerin projf!lerl te 
ıbtt edılecektlr. 

iktisadi tıler ara11nda me 
rkezde kurulacak malıalll 
idarelerin mOıterek banka11 
için köy bütçelerine yüzde 

75 tahılıat konulacak..,. 
paralar banka heaabına 
halli Ztraat bankalarına t 
lım olunacaktır. 

Zirai iıler programına 
yün manevi ıahılyell na 
na çlf t baııoa 1 - 2 dön 
tarla veya bir evlek me1 
bahçesi teaiıi; kollektlf 
lııma ile ıı:iraat memurl 
nın nezareti altında fld• 
vücuda getlrllmeıf, lQzu 
olan makinelerin tecA
hayvan haatahk1arile m 
dele vardır. 

Sallık ve bayındırlık 
leri de köy kalkınma gr 
ramlarında büyük bir 
tutmaktadır . Bu arada 
kayde bir eczahane dol 
bulundurulma11, bataklıkl 
kurutulmaaı, yolların ya 
maıı, poıta kutulan lh 
ıibi mUhim huıuıl.r va ----------

Yeni Adam 
160 ancı say111 çıktı İçinde 
lımail Hakkı Baltacıoflu 
nun "Bu fubuı Sona Ersin" 
bir ince ve "Bir Kaba ad 
em,. ·Hayatım" Hüseyin 
Avnlnlo "Türkiye itçl tart
hine dair" "'Sınan mahal le· 
ıl,, Hüaamettln Bozokun 
.. tı • ., L •' l ı ·--t.-ı-1...,.ı1 

tle Dr. Sıtkı Yırcalmın .. Atuı· 
toı Comte ve ölüler atkı,, 
baılıklı tercQmeai~ Sefer 
Ayteklnin "Tipiye yem olan 
adam,, adlı hlkiyesi vardır. 
Karılerlmlze ehemmiyetle 
tavıiye ederiz. 

· Çocuk 
Çocuk Estrıeme Kurumu· 

nun bu mecmuasının 17 ln· 
el aay111 renkli bir kapak 
içinde çıkmııtır 

Türk çocuğunun kültürü -
nü yükseltmek makıadtle 

neıredılen bu mecmuada 
faydalı yazılar bulunmakta· 
dır. Renkli reaimlertyle 20 
sahife bet kuruıtur. 

Yavrulara bu mecmuayi 
tavılye ederiz. Senelik abo· 
nası 260 kuruıtur. 

At 
Ankarada Atlıapor kulü · 

bü tarafından çıkarılan bu 
güzel mecmuanın on yedin · 
ci sayısı netrolunmuıtur. 

Nefıs bir kiğıda basılan 

bu mecmuanın ıon ıayıaın 

da ıu yazılar bulunmakta· 
dır: 

1935 Ordu atlı tampiyo· 
nu l 93G olmpf yadla -
rında sampiyon müsabakası, 
Şükrü öldü, Sultan çltftlği 

haraıında, at muvazenPılne 

dair bir iki söz. Berlinde 
yapılan ıon tampiyonluk 
mihabakaları, latanbuldakl 
cirit oyunlarırıda gördük· 
1 e r i m 1 z, h a r a 
idman taylarına mahsuı ta 

limat, içinde birçok fotoğraf 
lar bulunan bu mecmuayi 
okurlarımıza tavıiye ederiz. 

A bonası üç liradır. 

______ __, 
01$ HABERLER 

* A uusluryada k 
clların şld 

propagandası tekmr 
lamıştu" * K ıbrıs Adasıfl 

250 bin fngl 
lirası sarf edilerek ye~ 
tayyarı depoları yapıl 
caktır. 

* A lman hava /1 
zırı Görirıg t 

yadan Berllne. lıart 
elmiştir. * B lr Roma ga:I 

lesi M ad o 1 
Simpsomm Nisanda il 
/yada klruladığı bir sol 
f lyedt oturacağım ya
yor. 

* l ondra ve J'O 
arasmda gazı' 

seferltrl yapan 2 taya 
dtm birisi kaybolm11ıtıl 
De.nlzc duşmliı olmasıfl 
dan korkı;/maktadır. 

* T una nehri ı1ıl 
rindekl buz P' 

rçaları gemi seyrtseferl
mani olmaktacJ.ır. 

I~ HlBERlER 
* Türk Alman Kit~ 

ng rmizaktresl 1111' 

nıek üzere olduğu11daft 
yenisi için hazırlıklOr' 
başlanmıştır 

* M eraşın k11rirJ 
luş ıavaşı ~I 

lıramanlarwdan Hal. 
Hüseyin efenin ce11tı~ 
merasimi çok büyıik o 
muştur. 

1 * D emir ve kôd' 
stoklrırımn dr 

alması fiallaruun arl; 
aswı doğurmuştur. 

artışın kısa sürereğl s6( 
len/yor. 

* M uhactrel ut! ! 
ilca ıurtll"' 

Tıirkiyeye yeıen 55,;, /el 
şinln Tıirk Cumlwr/11t 
vatandaşı olmalannı ve 
killer Heyell kabul etrrıll 
tir. 
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Büyük Rus Şairi Puş- F ashlar İspanyol Sivil Napolvonun Sülal • 
Si •• 

kin Gününe Hazırhk .. 
10 Şubat 1937 bu tarih , 

dlhl Ruı tilrl Puıktnln ölü 
m6n6n y6zilnc0 yılödnümii 

ıilnüdür. 

Sovyetler birhil, bu giinü, 
munzam halk tezahürleriyle 
kutlamak için büyük bir fa 
altyet halindedir. Deill ya 
lınaa Moıkovada, Lenlngrad 
ve Ktevde fakat Birlıjın bü · 
tün ıebtr ve kaıabalarında 

ve f abrikalaranda ve hattl 
en uzak k6ylerlnde bile Pu
tkln Jublleıi komıtelerl teı 
kil edtlmlı ve çoktan çalıt · 

mala baılamıttır Bu komi· 
teler, ıtmdıden konferanılar 
vermekte ve bOyük ıltrl, 

eıulerl ve hayatı bakımın· 

dan ıentt halk tabakalarına 
ta net maktadır. 

Puılcln Jublleıl baz1rhkla · 
nna, Rıfar ktUtar halk ko · 
mııerl Bubnovun rlyaaet et 
tlil Sovyetler Birlığt Poıkın 
komlteıl nezaret etmekte
dir. 

Sovyetler Btrllll Halk ko· 
mtıerlerl heyeti, bu yiikıek 
komttenln hazırladıfı prog 
ramı tasdik eylemıı ve ko· 
mite emrine lizımgelen bü 
yOk mtkyaata tahıtaatı da 
vermlf bulunmaktadır. 

Bu proıramın en mühim 
luıımlarından btrf, Moıkov· 
ada tarih mGaeılnde lttr Pu 
tktn ıerıtıl vücuda ıetiril
mesıdır. Ali.kadar biltiln ld· 
Velere bu ı ~rgl için lüzum· 
111 nıalzemeyl Puıkln komi 
t•ı emrine te•dt eylemek 
laere •mirler vermlf Ur. 

Proıramın mGhtm madd · 
t lertnden blrlıl de Puıkın 
halrlcuula haı.ırlannıakta ol· 
an D•frlJahn ıenit halk ta
balca11nın iıhfadeıtne arze
dllmealdlr. Bu meyanda, So 
•yetler Btrliil ilim Akade· 
llalıt tarafından baatarılan 18 
ctldltk Puıkln külliyata var· 
dar. Bu muazzam eıer, 540 
btn nlbha olarak matbaada· 
dır. "Yrıca, biri 600 bin ve 
dtlerl 150 btn nüıha olmak 
Gaere, altııar cildlık •ki mü 
ntebtbat da meydana çıka · 
ralmıthr. Putklnin bazı çok 
•eıbur eaerlerl, 8 Milyon 
400 btn nOıba olarak batı 
1111•1hr. Puıklnla hayatı ha 
lckanda diler bir kitap da 
Y•rnn milyon nihha olarak 
IDatbaadaa çıkaralmııtar. Ru 
ça olarak mecmuan 12 mi· 

iyon nüıba Putkln edebtya· 
h baıd11111tır. 

Hunlardan batka, Sovyet
ler IStrlııı mllletlerlntn 50,yl 
ıeçen llaanlarında da ayrıca 
Puılctn neıriyatı hazırlanmıı, 
baıtarılrnıı ve halkan istifa· 
cleıtne erzolunmuıtur. Puı· 
kının Fransızca, lngtlizce ve 
Al11ıanca teroemeleri de bu 
mGnaıebetle bGyük mlkyu · 
ta banlmııtar. 

Devlet matbaaları: Putkin 
hıııldunda ıayet ıanatkirann 
alb&rnler de hazarlamıtlar· 
dar. 

Puıktnin birçok titrleri 
be•telenmiı ve birçok eıer 
lert de opera haline kalbe· 
dtl11ııt bulunmaktadır. Dev 
let mu11kı matl!taaları . bun · 
ları da ayrıca birer külliyat 
halinde hazırJamıılardır. Me. 
ıhur beatekirlardan Glink• 
Rı ı. ' 

rnıal · Koraakov, Dargo 
llllJtlrt •e Sezar Gt tarafın . 

dan muılkilendtrllmit Put· 
kin romanıları, 1 O bin nüı 
ha olarak ba11lmıttır. Pro · 
kofıev, Şebaltd, faynberı 

ve aaire tarafından beıtele 
nmlt olan Puıkto ıomanıla· 
rı da ayrı bir albOm halin 
de nepedtlmtıUr. Bualardan 
maada. Putklnin eıerlerl üz 
erine muhtehf beıtekirlar 

tarafından yazılmıı otuz ka· 
dar opera da Sovyetler Bir-
1111 ilim Akademl11 tarafın
dan bir kitap halinde hazır· 
lanmıthr. 

Puıkın Jubtleat mdnaaeb· 
etiyle bQyQk tilr adına ib · 
ideler dıktleceft ılbı ltazı 
yerlere hitıra p 1 ikları da 
konacaktır. 1937 ıeneıl iç 
inde Lt"nlngradda muazzam 
bır Puıkın abtdeıi bltiralmıı 
olacaktır. Bu abide Ozerln 
de Sovyetıer litrlllintn en 
yükıek heykeltıratları çahı 
maktadır . Şiırın J•tadıiı 
birçok tehirlerde de ayrıca 
hl tara la r dıkılecektlr. 

Hu kıt ttyatro ıezonu tam 
bir Puııdn ıezonu olacaktır. 
Operalar Puıkın operalannı 
ve bu meyanda • dorıı Go· 
dunov,., .. Ruılan ve Lıud· 

mtla,., M"Maça kızı., •Ma· 
aepa., vetaireyi temıtl ede 
cekler, difer taraftan tlyat· 
rolar da Puıkln dramlarını 

oymyacaklardır. Puılclo ha 
kkında bu Jublle için yapıl 

mıt filmler de her tarafta 
bu kıt ıöıterılecekUr. 

Buıün Sovyetler blrlilln 

de b6Uln halk ve bltün mO· 
e11eıeler, kendi ıahalaraada, 

dahi tlir ile mqıul olmak 
ta ve ayr1ca muauam ten · 

hOratla kutlanacak olan Ju. 
bile ıOnOnü, hl ıubat 1937 

tarJhlnf, bü1ük bir aabır11z
lılda beklemektedir. 
~ 

Rüyı yüzünden cani 
Macarlıtanda Çe1111eçl 

ceza mahkemeılnde Anna 

ToU isminde btr kadınm ma· 
hkemeıi ı6r0lmütt0r. 

Bu kadın ıeçen yaz bir 
gece, kızını balta ile öldür· 

müttür Fakat, bu kadın kı 
zıoa aevıtden baıka birteY 

hluetmedliint ve kızanı öl · 

dOrdüiOnü ıddaa etmlttlr. 

Yapılan tahkikatta bu ka · 
dıncafızın kızını rQya hail 

nde öldürdüiO anlaıılmııtır. 
Doktorlar, kadının bır defa· 

ya mahıuı olmak üzere Sa· 
trifilmenam haline düıtüfü 

nü ve gördüğü rüyanın tes · 
iri ile ıuiirauz fakat uyudu 

ıu halde kalkarak kl'ıım 61 · 
diirdüiünO tasdik etmlıler 

ve kadınan ademi meıullye· 

tine karar vertlmlıtlr. 

En ~Oruk ıı en uzun bıyık 
Bu mühim (!?) rekor Ja 

ponyada Kontro ismindekt 

adamın uhdeıındedır . Bu· · 
gün 8 i yatında fakat bıyı• 

lıoın her bir tarafı 41 inç 
tir. 

1~33 te bu adamcalızın 
kıymetli bıyıfı ıtıaruını ya 

karken tutuımuı bereket 
versin ki itfaiyenin gelmeıl· 

nl beklemeden ıöndürOlm 

üıtür. · 

Harbinden Niçin 
Aynlmışlardır ? .. 

Moıkovada çıkan Doyçe 
Senlrale Saytung gazetesi 
aıalıdakt makaleyi neıredt · 
yor: 

Bu yazıyı, bu ıGnün ka 
rııık meıelel~rlnden biri ha· 
kkanda okurlarımızı aydın· 

latmafa yarayacağı 6mtdtle 
tercüme ediyoruz. 

Geçenlerde, Hitlerın •Me· 
in Kamfp., (Mücodelem) ad· 
andaki eıerinin, Arapçaya 
tercGme edılerek Hağdadda 

netredilmit olduiuna dair 
dOnya ba11nında acaip bir 
haber çıktı. 

Bası klmıeler ıoruyorlar 

dı: 

"Art ırk nazariyesi incili· 
nln, ıaml olan Araplar ara· 
ıında tıt nedir? 

Bu 11rada, Baraelonda ele 
ıeçlrilmlt olan naayonal aoı 
yaltıt •eıtkalaramn ara11nda 
bir de, iizertnde •Faı., ya 
zıh bir evrak çanta11 bulun 
dulu hakkında haberler ıe 
ldt ve bOtiln dünya Adotf 
P L11uıenhetm admde ve 
hiç tanınmamıı bir maden 
mObendı11 ile, Kral Şliıtını 
adında evlerde dere veren 
becerıkla btr hocanın meY 
cut oldujunu, "Graf Zeplin,. 
ve '"Hıodenburı,. adındaki 

zep\inlertn, lıpanyol Faıına 
ait olma11na raf men, a11l 
lıpanyol Fa11ndan çok uza
kta ve F ranıız F aaırıın cenu 
bunda buluna• 11 lfni.,aahaıına 
tndtilnl de 61reaamı oldu. 

Birbirinden ayr1 olan bu 
iki haberin, FıHan f raata 
Cumhuriyetinin hıma1ee• al 
tında bulunan k111mlarında 

Alman Faıı.tlerhıin ılıtemli 
bir tarzda yapmakta olduk· 
lan bozaıunculuk faah,.tle · 
rlle 11kı bir eurette münaae 
beti vardır 

Afrlkadakl mtlll tezatların 
yardımile ıtmall Afrlkadakt 
ıömOrıelerde aaaylıt boza 
bilmek için, Alman dıt po 
llttka11nın "ırk nazarlyecilerl., 
Almanyanın buıGnkü poli 
Uka menfaatleri icabı , Ar•· 
p arı , lıpanyol ıivil harbin· 
denberl Sami milletler ca 
mıaaından ayrıldılar: 

Nuyonal ıoıyaliıt nazari 
yelertnin bu kadar uyıal ol 
dufuna artık kımıe hayret 
etmiyor. 

BerltlHie Japonları• lrllet 
tirdiğl hatıralarda 011& gere 
ktir. 

Nuycnal ıoıyallıt ajanla 
ra, Araplarla Yahudiler ara 
ıandaki kini körüklemekte 
ve bunu yaparken de Fran 
ıızları Yahudi bamiıi olarak 
ı6ıtermekte ve F aılı lara, Ya 
hudllerle baıa çıkmaunı bl 
len naıyonal ıoıyallıt aalta · 
natınm faydalMını ıaym"k 

tadırlar. 

Nuyonal ıosyaltıtlerin rl · 
ıalelerl ile ıayiaları, İf niden 
hareket eden kervenlarla 
Franıız Fa11na gitmektedir. 

Keza, lıpanyol F aundakt 
Tetuandan da Franıaya br 
oıOrler ıokulmaktadır. 

Alman gazeteleri, Fransa' 
faaında Yahudilerle Araplar 
araıanda olan her çarpııma 
yı, aebeblyet vereni ıizlemi· 
1ecels derecede titlriyor1,.r . 

Bir hocamn m~ktubu 
Baraelonda bulunan veıl

lralar arasında, kendine ho 
ca ıüıü veren Şliıt1n1in bir 
mektubu vardır. Tetuandan 
tafine gönderdığl ve ıonka
nun 1934 tarıhint taııyan bu 
mektupta diyor ki: 

"Tancadan baıka Oran 
(fran11z Cezalrl) de katıldı 
I• için, itler, daha ıenıt bir 
ölçüyQ buluyor. 

Fran11ı. b61ıt ıtnde ıelecek 

ay daha ziyada faaliyete 
ıeçilecektir. Noıyonal aoıya· 

liıtler çalııabllmek için fik 
rlmce partiden daha iyi bir 
arkadaıan bura1a "ihraç ed· 
tlmeıtne behemehal lüzum 
vard1r. ,. 

Bu adamın kim olduğu, 

28 Aiuatoa 1933 konıoloıun 
Herhnde dıı balumlafana ıö 
nderdlit mektuptan anlatıl
maktadır. 

Bu mektupta deniliyor ki: 
lıpanyol Fa•nda naıyonal 

ıoıyaliıt partıılnln muteme· 
di olan ve Tetuanda maden 
mühendlıl Lanıenhayın ya
nında ev yoldathiı yapan 
parti bocaıı; lıpanyol Faaın 
da dalıtılmak üzere Fııte 
Bundun propaıanda broıür 
lerlnl ıetirmlt ve Fransız 

Faıma da ıöndermlt iıe de 
bu malzeme Kaıablankada 
ki Franıız polıaınin eline ge
çmltllr. 

Bunun (izerlne araıtarma 
lar yapılmıı aönderenfn Te 
tuanda oldutu tesbıt edilm 
ııur. 

Fııte Bun, naıyonal soı· 
1altıtlerin yabancı men1le 
ket erdeki propagandaaına 
mahıuı bir organizaıyondur 

Mançeıter Gardiyan ıaze. 
teıl, ıeçenler.&e bu orıanl -
zuyonun .. fı olan Keaema 
yerin bir raporunu netrettl. 

Bu raporda, fitte Hunu• 
muhtelif memleketlerde bir 
yılda bet milyon naıyonal 
ıoıyallıt broıürl daiıttıiı 

anlaıılmııtır. 

Ajanlar, Frao11z Fuında· 
ki muvaffaklyetlertnden du
rmadan bahsediyorlar. Şliı· 
linı. 1934 de Faıtan ayrıl 
dıkt.n ıonra Franıaya karp 
girtttlmtı olan mOcadelede 
artıbat itini ıörmek makıa 
dlyle daha birçok .. it adam· 
ları.. maden mühendlıi ııf a
lile ve daha baıka namlar · 
la lıpanyol f aıına gidiyor 
lardı 

i~mci mer~ala 
Bu ilk haz1rlak, caaualuk 

itleri lçlndı, ikinci merhale· 
yl ıtlih kaçakçılağı teıkll 
eder. fran11z matbuatında 
FHtakt Faııat faaliyetine da· 
ir yıiınlarla haber vardır . 

Geçen yalın tlkinun ıon · 
larında Entranaıjan gazetesi· 
nln bir muhabiri, Alman 
kruvazörü • Königberg., in 
acaip manevralar yaparak 
lıpanyol Fa11ndaki Alhusa· 
ma körfezine büyük tutarda 
ıl ah ve aıkerl malzeme çr 
kardıiını fakat bu defa bu 
ıl ih ve malzemenin Fran · 
koya deiil Franaız ve lıpa 
nyol Fasınan 11nırlarındakt 

Rif kabilelerine ıttmekte ol 

Bir general kendısina ııkd'Çacu;u al~u;unu söylediğı 
vakit Ncpolyın çok sevinm ıti. f akıt ne JöZık ki 

çacuguna baba ılıııd1. 
1806 Sene.inde 15 flkk 

atlunda Pariıte Vıctorle <Vt. 
ktoar) caddeılndekt 29 nu· 
marala binada bir çocuk dü · 
nyaya ıeltyordu. 

Bu çocuk. tarıht bir tah 
ılyet olabllirdl . ÇiinkQ ba 
ba11 1 net Napolvondu. Fa 
kat, anneıl kanunen Napol· 
yonun karm olmadıiı lçtn, 
ona imparatorun iıml veril · 
medi Yalnız, Leon adı ta 
kıldı Ye kaydına babHı me 
mleket haricinde diye lf&ret 
edııdı. 

Babaıı hakikaten memle 
ket haricinde idi. Kendtılne 

Eleonoreun oflu oldufu ha 
beri 3 1 Ukklnunda RuıJa 

da Lubıtukta verildi. 
Kendtılae bu haberi ve· 

ren Mareıal Lefebure idi. 
Napolyon bu mOjdeyl alan· 
ca çok ıevtnmlı ve: 

- Nihayet bir ollum ol · 
du! •. Demlıtt . 

Bu ı6zlerlle imparator, 
bu çocuıu kendiılne meıru 

evlit edinmek lıtedlflnl an . 
latmııtı. O anda Napolyon
un hatırından geçenler fUB 

lardı: 

Bu çocufu kendlılne me· 
ıru e•llt edinmek için Ele
onore ile evlenmek! . Fakat 
bu Joıephine (Jozef in) t da 
rıltmıyacak mıydı? Onu da 
darıltmak btemlyordu. Çü • 
nkü ıevlyordu. 

Napolyon, 1807 ıenealnln 
ilk ıtınn, yani haberi aldı· 

ktan aonra V •rıovaya dol
ru yolda idi Aklında da bu 
meıele ile •ığraııyor, Yerec · 
eği kararı düıOnOyordu. 

Fakat, hi.dıaeler meseleyi 
hıç düıünmiyece,. bır ıekll· 
de halletti. 

V artoYaya bir iki kilom. 
etre kala Marya Valeaka ile 
tanıtmıth Bu kadın ona 
Eleonoreu birdenbire ve ta· 
mamlle unutturdu. 

Parlıe ıeldıkten ıonra ki· ---dutunu haber veriyordu. Bu 
mOnaaebetle de, aıl lıpanyol 
ıenerallerlnln, lfnlyl tama· 
mile Alman Faılıtlerlne te 
rketttklerl teıblt edllmlt ol 
uyordu Almanlar, lfnlde bG 
yük bir tayyare meydanı 

kurmutlardır. Zeplinin lfnl 
ye yapmakta olduktan ıe 
ferler, bu tayyare meyda
nının ıi lah l anmatı ile allka
dardır. 

Şimali Afrtkada karıaıa 
!aklardan her defaıında bü 
yük bir alaka ile bahıeden 

Berliner 8örzen Saytunı ıa· 

zeteıt (Genel kurmayla ya 
kın allkuı vardır), ıeçen 
lerde Franıadakl halk cep 

· heıinden yalnız F aıtakı Ar· 
aplar detti, Meraketden Tu 
nuıa kadar tekmtl ılmall 

Afrikanın Franıız ldareıl 
aleyhinde ayaklanma11n~an 
korkuldufunu ileri sürmekle 
Alman yanın pllnları hak · 
kanda da bir fikir vermek 
tedir. 
Faılzmln bu faaltyetf. Fr 

nsanın ıtmali Afrtkadakl ham 
maıide kaynaklarını tehlike 
ye düıürmek, ıımalt Afrika· 
ya aıkeri büyük kuvvetler 
ballamak Ye nihayet bu ıö· 
milrıeleri lıUll etmek ıaye 
ılnt lıttbdaf etmektedir. 

çiik Leonu evllt edinmedi 
lıe de onunla ıayet 1akın
dan me11ul oldu. Çocuıu 
bClyOtmek ve )'etittlrmek 
vaztfeıınl ıaray menıupları· 
na verdi. 

BüyQdüjü zaman da ı ::?,000 
franklık btr ıeltr bailattı 
ve kontluk verdi. 1805 de 
ö <lrken de vaıtyetnameılnde 
ona yüz bin f renk baraluy
ordu. 

fakat kont Leon aon de
rece aefth bir adamdı. Az 
zamanda paralaranı bitirdi, 
borca ıirdl. ve borçlarına 
6dty•medili için hapıe atıl
dı. Haplıten çıktıktan ıonra 
ÜçGncl Napolyon ona maaı 
baflattı . Kont 1881 ıeneıl· 
nln 14 niaan•nda 6ldü. Ce· 
nazetinl komtuları kalderdı 
•e umumi mezarlıla ı&m· 
dGler. ı 

Kont Leonun birçok ço
cuklara " torunlara vard1r. 
Bunlardan oilu Gaıton Le· 
on da ıeçealerde 61dG. 

Gaaton Leon 1 Haziran 
1857 de dolmuıtur. O, ba· 
alt bir ha1at yaıamııtar. Bir 
otlu vardır. BuıGn, bu ıu· 
retle, ıene Napolyonun "Ba· 
baıız,. çoculunun ı6llleal 
tlevam ediyor demektir. 

Bütün ~ir un111ln ıünle
ıin i nııd ıeçiıiriz. 

Belçlkacla lıtatutlkçllik ile 
me11ul bir adamın elde et· 
uıı .. u.:eye 16re bir intan 
bir aene içinde 1 14 ıün uy
uyor, 94 ıOn çalııar, 55 ıGn 
yemek yer, gezer ve tu va
Jet yapar, 67 gün etlenir, 
35 gQnde tetkik ve te~ebbu 
ile me11ul olur. 

Ayni adamın heıabına ıö
re, bir inıan bir ıene teteb· 
bu ve tetkike haarettlll 35 
ıün içinde 700 kitap oku
Jablhr! 

Kipağı ıarilın bir ziyıf et 
Evelden 16yll1elim: Hl

dlae Amerikada o\muttur! 

Evet, Amertkada Roçeıter 
ıehrlnde 200 kiti tarafından 

Kendi lımlnde bir knpek ıe
ref ine mükellef bir ziyafet 

vertlmlt ve k6~ie meraal· 
mi mahıuaa ile kıymetli bir 

ıGmilı taı'l'la talulmııtır . 

Bu lc6pefe bu mükellef 
zlyafetın ne için verildlil 
meçhuldQr; bizce Amerıkan 
tımarakhiı eıert olaa ıerek 
Ur. 

Alman 
Yunan 
Anlafmaaı •• 

Attna, 25 ı Radyo) - Al· 
man • Yunan ticaret anlaı· 
maaı etrafında eaaıh bir fi 
kir verilmek ve yanlıı bir 
anla,maya meydan verme. 
mek için baıvektl bir tebliğ 
nepetmlı ve Yunan • Al . 

man ticaret anlat1Daıını izah 
etmlttir. 

Bu teblijde Almanyanın 
Yunan mallarından Pire 
yoltle almakta 9ok raibet 
ı&ıterdlilnl anlatmııtar. 
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~ A N K A R· A ~ Malaga, 25 (Radyo) 
Dün Malaga asiler tarafın 

dan havadan ik i defa bom· 
bardıman e 111mittir Lıma 

nda bazı haaarat olmuıtur. 
CebelOttarık, 25 (Radyo) 
Marbellanın asiler tara

fından alınması, ba zı liman 
tarın astlerln eline geçmesi
ni lcabettirmltıtlr. 

Grenada da son 24 saat. 
te asiler 54 k ilometre iler
lemfılerdir Alada kasaba sı 

da asilerin ellerine düşmüş· 
tür 

Londra, 25 <Radyo) -· 
Anglikan kilisesi erkanından 
mürkkep bir heyet Madride 
ıltmlıtir . Bu heyeti Madrid 
hülcümeti davet etmiıtir. 

Belçika meclisi mebusanı 

ikinci resmi sosyalistlerden 
mürekkep bir grup yakında 
Valanıa gidecektir. 

Valanslya, 25 (Radyo) 
- dün radyo ile bütün li · 
beral devletlere karıı bir 
beyanname neıredilmit ve 
lıpanya meıru hükümetlne 
yardım tıteni lmiıtlr. 

Parls, 25 (Radyo) Ko 
müni&tler ve ajanları Yuna 
nlstanda harp maddelerin
den mürekkep bir stok te 
siı etmielerdlr Bunun için 
14,000,000 frank tediye et-
mlıtir, Bunlar İspanyaya 
nakledilecek tir. 

Sen Jan Döloz, 25 (Rad 
yo) - Milis kuvvetleri Ma· 
drid civarında Çeroı Loı, 

Anjelese karıı yapttklan 
taarruzda muvaffak olma 
mıştır büyük zayiata uğra 

mıılardır OJfer cihetten 
Malagada asilerin harekatı 

gittikçe ıtddet keıbetmekte 
dır . 

Asiler lıpanyol Fasından 
bir çok aıker celbetn .ııler 

dır. Bunlar, Malga ve Mad 
rld cephelerini takviyeye 
ıevkedilmektedlrler. 

Madrid, 2i (A.A) Hükü 
met kuvvetleri yeniden Mad 
rldin ıimali garbisinde Los 
Fransseze kökrüsü yanında 

üçyüz metre tlerlemitlerdlr. 
Cumhuriyetçiler Anhilar me 
vkllnde kanatları altında ka
mala haç ifaretl bulunan 
düıman tayareleri görmüş· 

lerdir. Ayni zamanda bu ta 
yarelerin ıimdiye kadar hiç 
bir cephede görülmiyen bir 
tipte olduğu anlaıılmııtır . 

Avila, 25 (A A ) Bur 

Valansia . 25 (A.A) - M. 
Azana belediye binaamın 

balkanunda binlerce kişi ta· 
rafından a l kıslanan bir nu
tuk sö vlemittlr. M . Azana 
ezcümle deroiıtlr kı: 

İspanya halkı cumhuriyeti 
müdafaa etmek için icabet 
tlği mü Jdetçe mücadele ede 
cektlr İspanya bir ecnebi 
lstilfmnın arefesinde bulu 
nuyor . Tehlikede olan yal
nız siyasi r~ jtm değil ayni 

zamanda 
btiklalldir 

memleketimizin 
Mem lekeli mize 

yabancı ordular gönderril· 
meslnln umumi bir harb te· 
hl ı kesi doğurduğunu herkes 
bilir. İspanya harbını tahdit 

etmek ve yabancılar 

tarafından kendi toprakları 

mıza yüz kızartacak bir ıe· 
kıl te tecavüze uğrayan bey· 

nelmilel kanuna riayet etmekl 

vazifesi diğer devletlere dü- ı 

ıer harbı tahdit etmek için 
ispanya hükumeti fedakar

lıklarda bulunmuı ve silah 

sevkiyatının kontrala tabi 
tutulmasını kabul etmittlr 

Fakat bumhurlyetin otorite 
sine ve hükumetin hakimi 
yetine dokunulmasına mü 
s ade etmiyecektir. 

Faı hakkında da M. Az 
ana ıanları söylemiıtir: 

Fas lıpanya için daima 
bir endiıe mevzuu olmuıtur 

Fakat Fasteki haklarından 

vazgeçeceğini asla ümit et 
memelidir. 

Madrld, 25 (Kadyo) 
Asi tayareleri bugün de Ma 

dridi bombardıman etmlf 
lerdir Birkaç kişi ölm6ttür 

V alansya , 25 (Huıuıi) -
muhabirimizden: Sol cenah 

cumhuriyetçileri, partisi de 
mpkrat memleketlerin, İıpa 

oyaya gönütlü göndermele· 

rlni rica etmek üzere radyo 

da neıriyat yapmajd karar 

vermtıtir. 

Roma, 23 (Radyo ' - İs 
panya gönüllülerine ait ln 

gilterenin notasına İtalya 
cevabım pazarteıiye tevdi 
edecektir. 

Malaga, 23 (Radyo) 
Şehir ast tayyareler tarafın 

dan bombardıman edil · 

miıtir. 

Bombalar bir kaç kiıiyi 

öldürmüştür gos hükumeti damğalı kii 
jıd paralar üzerinde yapılan 
spekülasyonu ve bundan ı----------
mütevel [id karıııkları orta· 
dan kaldırmak maksadile 
yakmda yeni banknot lar 
ihraç etmek nfyetındedir . 

Bilindiği üzere Burgos hu· 
hu metinin damgalı peçata · 
ları Londra piyasasında üze 
rinde yazılı kıymetinden fa
zlasına tedavül etmekte ve 
Valance hükumetinin dam 
gaaız ba nknotlarmdrn yüzde 
elli fazla değeri haiz bulu 
nmaktadır Yeni ıhraç olu · 
nan peçatanın karşılığı al 
tın mı yoksa gayri mekul 
mu olacağı malüm değildir? 

BJldlrlldlğine göre spekü 
laıyonbular yağmacılardan 

külliyetli miktarda damgasız 
pçzatayı hiç paha11na tıahn 
almıılardır. Bunların niyeti 
gizil surette peçataları dam 
galattıktan sonra ispanyaya 
ithal etmektir. 

Bir mütehassıs İniili7. mat 
bucuıu bu iti deruhte eimlı· 

tir. 1 

Bah~esir ticaret ve 
Sanayi o~asm~an: 

Balıkesir Vilayeti merke· 
zlnin Asariçi mahallesinde 
( 15) numaralı evde oturan 
Türkiye Cumhuriyeti ta ba · 
aıından olup Balıkesir ıeh 

ri çarfı!ınında Basmacılar so· 
kağanda (69; numaralı dük· 
kanı ıkametgihı ticari ittihaz 
ederek 934 yılındanberi tu
haf lyecilik ticareti le ittigal 
ettiğini beyan eden s~dettin 
oAlu Kemalettlnin unvanı 
ticareti bu kerre (Kemalettin 
Serpen) o larak tesçtl edil 
dlği gibi bu unvanın imza 
ıeklt de Türkçe el ya11sile 
< K . Serpen) olarak ticaret 
kanununun 42 inci madde 
ıine göre Balakeıir Ticaret 
ve sanayi odasınca 901 si 

cil say11ına tesçil edildiği 

ilan olunur. 
ilin numataıı: 161 

Encümeninden: 
1 Kapalı zarf usultle ihale edilmek üzere eksiltmeye 

konulan Bahkesir · Edremit yolunun 75 + 00 82 + 476 
inci kilometreleri arasandaki tamirata eıaalye itine talip 
çıkmadığından 8 2 937 tarihine kadar bir ay içinde ihale 
edilmek üzere 7 1 937 tarihinden lUbaren pazarhia bıra
kılmııtır 

2 - Tamirat itinin keıif bedeli ( 14652) lira 48 ku-
ruı muvakkat teminat { 1098J lira 94 kuruıtur. 

3 - Bu ite ait ketlfname ve evrak ıunlardır: 
A Eksiltme ıartnamesi 
B - Feni şartname 
C - Keıif cetveli 
D - Mukavele örneği 
H - Nafia itleri ıeraiti umumiyesi 

lıtiyenler bu ıartname ve tvrakı Bahkeslr nafia mü· 
dürlüğü veya daimi encümen kaleminde görebilırler. 

4 İhale 8 · 2. 937 pazarteıi gününe kadar encüme· 
nin içtima günleri olan pazartesi ve perıembe aOnlerl ya 
pılacaktır. istekliler muvakkat temloatlRrıoı malaandığma 

yatırdıklarına dair makbuz veya banka mektuplarile bu 
müddet zarfıoda Bahkesar vilayet daimi encümenine rrıüra 

~Avukat Ekrem ARGUN Ve ~ 
E Şeriki Ziya SIDAL ~ - -E Tanınmış değerli avukatlardan. :: 
: dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı ~ = emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz -= : - ve Devlet Şurasında murafaa kabul ::: = d 1 -: e er er. :: = :: : ~DRES :: = :: 
- ilfl. : ANKARA Sanayi cad- :: 
: deıi ALİ RlZA Apart - :: 
: manı N U M A R A : 3 :: = ~ 
ill.1111111111111111111111111111111111111111111~ 

caat edebilirler. ~~~~~~~~~~~~ 
5 - Eksiltmeye bu gibi itlerle uğraıdığana dair nafıa re; 

vekaletinden verilen ıellhiyet vesikası ibraz edenler gire- it. 
bilir. {fı; 

6 Muvakkat teminat malsandıjanll yatırılır Encü ~ 
Har Tecimenin En Büyük Dileği: 

mende para ve tahvilat alınmaz . « Satış Sürümünü Arllnmıkıu. 
_______ 4_-_ı _ıs -il F A li A T 

C. H. P.Başkanllğından ı 5 t t 8. . . S t· 
Eoklıehlr Cumhuriyet Halk Partisine ait olup 6 Şubat 1 a 1 ş a 1r1 n cı ar • 

937 Cumartesi günü aatala.:ak olan Sakarya matbaasında ~ 1\ 

nıevcut tabı maklnelerlle hurufat ve sair matbaa levazı-

1
« CC REKLAM,, o 1 R. 

malının miktar ve cinslerini gösterir listenin bir sureti aıa · 

ğıya çıkarılmııllr. Matbaaya mütehhauıılar tarafından 

!~~~ :•;a ü~·~n;.:: .~a~:~.ı~ı:n;~~n:~.1:.. h~~~:. h:ı,ı~:~u~::.; 1 Sa taca ğ ın ı z Malınız r J 
bedeli peıindlr. Talipler p Eıkitehir Cumhuriyet Halk Par- il, )t 
tisl İlyön Kurul batkanlığma müracaatları ~ J 

Eşya Ve Levazımatın Cinsi « Herhalde Reklam Ediniz. '-
Keskı. pedal tabı makinesi , dikiş maklneıi (eaklıi), di) 1 \/ B 1\ k 1 

kit makinesi ( yenlıl), Amerikan pedal, iki adet elektrik ~ C .. il ~ _lantlarJJJIZI j 
motörü tesisatı, keski, küçük el pedalı, biıy~k el pedalı ft ~ ~ ~ 
zımba makinesı, 51xs2 taba makine••, e1 keskisi, 6 kasa ~ ( TURKDILI) ııt~ \ ' eı·iniz·i 
hurde hurufat, 25 adet hurufat kaıaaı, 25 kasa da muh · it. ' 
telif tipte hurufat, çizgi, anterlin, garnitür, 15 adet tahta 
ve demir kale. 1 bil yük kale, al si yon bisiklet, fotograf., 
makinesi 1OX t5, 3 adet makine numerotörü, 1 el nume· 
rotörQ, kanatlı masa . muhtelıf kliıeler, 16 hurufat kasası 

Sancakta =.;··
0
•••0····K···T···0···R· .. ·1.. 1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 1 

Olup . • 1 Her Yerde Okunur. I 
Bitenler ! EK R EM ! ~~~~~~~~~~~~;, 

• Ankara, 25 (A.A .> -
Gazetelerin Sancaktan ve 
Surlyeden aldıkları haber· 

ler: Türkler aleyhine hare 
kete geçmek için bir çok 

ıubeli ve Türk olmıyan ki-

maelerin teıblh ve bunlar

dan çeteler teıkll edildiği 

bildirilmektedir. 

Sancak havalisinde yeni · 

den teıkil edilmtı Çerkeı 
bölükleri gönderilmektedir. 

Bundan baıka bir takım 

Arap çeteleri tetıkil edilmit 

ve bunlar da Sancak mın · 

takalarına gönderilmiıtir. 

Halep civarında teıbih 

edilen bin bet yüz Araba 

Reyhantyeyl basmak vazife

si veri 1 mittir. 

Halepte Taınak Ermeni · 

ler de Sancağa gönderilmek 
üzere Franııızlar tarafından 

gizlice teıvik edilmektedir. 

Hudutlarımız civarında 

Fransızların itf mat ettikleri 
kimselere ıtlah dağıttıkları 

nı aoeze aıtretlnl de teıkil 
ettikleri görillüy cı r 

Kmkhanda Taınaklardan 
üç yüı kitllik mOıdlah bir 
çete teıkıl edilmlttfr . Bun-

N A f l Z BAYSAN i • 
Hilwmmı deri, saç, : • ltrnak /ıastallklarlle : 

ha şek;ı firengl. belso- : 
• • 11klufiu ve yıwwşak • • • 

: karha lıas"1/ıkforrnı ld : 
• • • rar .110/11 darllklaru11, • • • : ademi lkllclar1 en sun : 
: usullerle L< daui eder : 
• • 
: Haıtalaranı hükümet : 
: caddesinde numara 56 : • • : da hergün saat on beı : 

1 
Bahkesir Tapu Sicil 

Muhafızlığından: 
Köyü ve nahiyesi 
lvrindi nahiyesi 

Mahallesi Cinsi 
Aha lıkadim Ev 

Hududu 
Sağı ve önü yol 

Hasan hane•1 

arkaaı Muıtaf1 

evi 

: ten sonra kabul eder. : 
• • •••••••••••••••••••••••• 

Hudut ve bulunduğu yer yukarda yazılı evi lvriocl1 

nahiyeıtnden Süleyman oğlu Ahmet 327 ıeneılnde made' •. ~~~~~~=====, • TÜ RKO İ LI nl 8 lira bedelle nahiyeden Dadalı oğlu Ali ve mahdulllıJ 

Pazartesinden batka her 
gün çıkar Siyaıal gazete . . 
Yılhfı: 800 Kuruı 

Alta Aylığı:400 
Sayuı: 3 .. 

Günü geçmio sayılar 25 

kuruıtur . 

ADRES: 

Oımandan haricen satın almak ıuretıle o zamandaobırl 
ıenelliz ve nizasız tasarruf etmekte ve halen zilltyet bO 
lunmakta olduğundan bahiıle namına teıcıl ettirmek '' 
senet almak istediğinden tasarruf hakkı tahkık edıloı'~ 
üzere 7 2 937 pazar günil mahalline m~mur gönderile' 
~ktlr. Bu ev hakkında tasarruf vesair suretle hak lddiaıı.J 
bulunanlar vana bu on gün içinde tapu ılcil muhafıslı' 
ğına yazı ile veya mahalline gelecek memura mürac•11 

eylemeleri lüzumu ilin olunur. 
j BALIKESiR TÜRKDiLİ j 
\. - ,, 

İyesi ve Haıyazmanı: Balıkesir ıaylavı H . KARAN dan baıka hudutlarımız Qz~. 1 

rinde Franıızların mühtm 
1
----------------------

hareketlerde bulundukları ve 
aaker gönderdlkler ve Türk 
lerden gayri eıhaaı teıbih 

ettlklerl aolaıılmaktadıt 

1 Çıkarım Genel Direktörü FUAT BIL'AL 

1 Baıım Yeri il Basm evi ---


