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nncakl:r. 

27 ikinci Kanun ÇARŞAMBA l9J7 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON B!RINCI YIL SAYI: 10151 

Cenevrede Dün Bazı Konuşmalar Çok Çetin Geçti. 
GECE VEKİLLER HEYETİ PLAN Dl .. A pla Ahnan Neti-

ceden Şaşırdılar .. - -
• 
ır Birçok Meselelerde itilaf Hasıl Olm şsada 

İki Mühim Noktada Henüz Mutabakat Vokt r. 
Bir Fransız Gazet~si Diyor ki: Fransanın Menfaatı Türkiye 1 

. 
ile Namuskarane Bir Anlaşmıya Varmaktadır. Birinci Fran-

sova Sultanla Anlaşmak İçin Papadan izin Almadı .. 
Ankara, 26 ' A.A.) ~ 

Batvektl lırr et İnönü icra 
velcllleri heyetini Mara

ıal FeV21 Çakmakla beraber 

ıece evinde lop'amıştır 

içti.na gece de devam etmış. 
tir . 

Ankara. 26 (Huguni) -
Vekiller heyeti dün geç va 

kta kadar müzakerelerde 

bulunmuılardır. Tahmin edil 

diğlne göre Hariciye veletli 

Tevfik ROıtG Arasa )'eni 

talimat verilmlıtir. 

' Son Cenevre n1üza-

Pariı, 26(A.A .)<Hususi mu 
hablrlnılz bildirlyorı-Bütün 
gazeteler Cenevrede elde 

edilen prenılp itilafından 
do1ayı memnuniyet .ıöster · 
rnektedirler . 

Ernovel gazeteıi baı yazı -
sında müzakereler müoaae· 
betile ıunları yazıyor: 

Franıanın menfaati Tor· 

kiye tle namuskarane bir 
anlaımıya varmaktadır. 

1 el Franıova sultanla 
aolaımak için Papadan izin 

almadı. Soğuk kanlı ve si 
Y•ıi olalım. 

Sancak yüzünden Türk 
doıt uiunu kaybetmeyi nkıl 
etmez 

Cenevre, 26 ( A.A. ) 
tn,k - Fransız · 

heybeti arasında İngi 

ltzler de hazır olduğu hal· 

de dün sabah ve akıam 

müzakereler devam f'tmiı

tir . Hususi koouımalar ba· 

zen çok çetin olmaktadır. 

:Bir çok meselelerde itilaf 

hasıl olmuıtur. 

Sade mühim bir iki nok· 

tada henüz mutabakat yok· 

hır 

Hususi müzakereye bu sa

bah da devam olunmkkta· 

dır 

Ankara, :..6 ( Husu11i mu 

habirlmizden) Cenevrede 

~ir italya gazEtesi yazıyor: 

"Türkiyenin Sark ta 
Te iri Git ikçe Artıyor,, 
,, - -

Bu tesirin artması ltalya için 
bir tehlike olamaz .. ,, 

lıtanbul, 26 ( Hususi) - 1 tiğlni ilave etmektedır. Bu 
ltalyan matbuata Tevfik gazete yazısına ıöy)t"! devam 
Rüıtü AraalR, Kont Çiyano· ediyor: 
llun 3 Şubatta Mtlanoda ya "Atatürk ün idaresindeki 
Pacakları mülakat münaae genç hükumetin teılri Şark-
bettle hakkımızda hararetli 1 ta her an artmaktadır Bu 
neırtyatta bu'unmaktadırlar. tesirin artması ltalya için 
Jurnal d'ltalya: btr'" tehlike olamaz 

Muuolinln, Türkiye cum· Yine İtalyan gazeteleri 
h Tevfik Rüıtü Arası davet ha· UrlyeU ve Atatürkün mü-

berinin büyük bir memnu 
rnesı.llerile ilk defa 1929 da niyet uyandırdığı, evelkigün 
Mtlanorda buluıtuklarını, bu ltalyanın Ankara sefirinin 
1 k mülakatta Türk - İtalya Hariciye vekil vekili Şükrü 
doıtluAunun temeli kuruldu· Saraçoğlu. ve daha sonrada 
~unu Y•zmakta "ve bu mOli lgmet İnönQ tarafındon ka 
k t doıtluk baAlarını kuv· but eclildlğinl, bunu mütea · 
vetlendtrmlttlr." Demekte vel kip ismet İnönünün riyase 
l933 de yapılan ikinci ko . tinde vekiller heyetinin top 
nuırnamn bunu l•kvl) e et lnndıAını yazmaktndırlar. 

.. 
kere/erinde tesbit edi-
len lesaslara göre İs
tiklali taııınant Türk 

Halayın bayrağı 

Türk-Fransız heyyetleri ta· 
rafından yapılan son ıtılaf 

haberinin Arap mehafilinde 
hayretle karıılandıiı Şam

dan bildirilmektedir. Arap· 
lar,müteeuir ve ıatkın görün· 
mektedirler. 

Blil!llk .t.'rk<imlwrblyc reisi 
Maroşal Fevzi Çakmak 

Bir takım ferdler taıkın· 

lık hareketlerinde bulunmut 

!ardır. Tt-§vik ile bazı ço 
cuklar nümayl§e teşvik edil 
miılersede bu lüzumsuz hare· 
ketler zabıta kuvvetleri ta 
rafından dağıtılmııtır 

Hava Ve Deniz Kuvve
imiz Takviye Ediliyor .. 

. 

Memleketin mu~afaasmm ica~ettirecek ted~irlerin ah-
nması ve teşe~~üslere girişilmesi pek ta~ii görünü~or. 

Şan!t Yavuzumuz 
Anlü ra, 26 (Hnsu!'i mulıahiı·imizd(·ıa) _ .\l

ma11 tezg:1hlaruıa yeni lıarp g<:•mileri ~ipariş 

edıldi~i lı kkrndaki lwberltır t~vit • 1 tlilnıekh·dir. 
' "' 

~ipnri ... edilt'>n harp ~•1 milfll'İ ara. ında 4 ıııulı· 
ı·ip. 4 denizaltı gemisi, 4 ıırn~1n grmi. i d.- bu
lunmaktadır. 

1 ilik t'mwl, yalnız deniz ku vvetleı·i ııe dt-'Ail, 
kara. hına kuv,etlerine rlP a.' m dt)rect>d~ t=>heını
m i Vfll verm~ktedi r. 

' 
Ecnebi memleketleı·t• mülıi ıu ~j pari._J ••r ~ 3-

pı 1 ııı ı ur. ~it~ rıı lekrt i11 m Ü 'a faa ~rı ıı il icap etli re
crk ıedhi rlPriıı alın mHSJ. hu ) olda ltıŞf' hhiislrre 
~irişilnw~i p~k tHhiidir. 

- -
Arap talebelerden ~lr gurup Türk sefaratbanısi 

önünde nümayis yapmak istedi. 

Şamdan bir görünüş 
Ankarn, 26 t Husubİ mu. Türk ,oförü altı aya mah 

h bırimizdPn ) Ualebden kum edilmf§tir. 

bıldiri 1 i vor: 
istihbarat zabit ' eıi em

niyet ettikleri her şahsa si 
lah tevzi etmektedirler. Bir 

ıstihbarat zabıti otomobil ile 
sılah taşımakta ve al nen 

sılah dağıtmaktadır . 
Antakya.da halkı nümayi 

ıe le§vik ettiği iddiası ile bir 

• 

lspa ya 
Hü~amet şe~li değişecek mi 

Londra, 2t (Radyo) -

Madrid hükumetinin bir ka 

nun esasi nepedecefi bildi · 

rilmektedir. 

Yeni kanun esasiye göre 

hükümet şekli komünld ol 

mıyacaktır. ispanya eyalet 

lerlne verilecek, İspanya 21 

federal halinde idare edile 

cektir . 

ing'liz tebası müstamlete
lere yerleştirilecek 

Londrn, 26 ( Radyo ) 

Avam Kamarası ngi1iz mÜs· 

temlekelerine yerleşecek o · 

Halbuki mevzuubahsolan 
nüml\viş Araplar tarafmdan 
t•rlip edilmiıt ı r 

Şam, 26 (A.A.) - Bu 

sabah tezahüratta bulunan 
Darülfunun talebesinden 1 
kol Türkiye Konso1oıılufuna 
do~ru giderken poliı tara· 
fından daiıtılmııtır. 

Atina 
Sergisi dün açıldı 

Allna, 26 ıA.A.) - Bu· 
rada açılan Türk kitap ve 
resim sergiılnde Kral vella 
ht hemılrelerl, amcaları 
Baıvekil dlfer Nazırlar ve 
kordiplomatik hazır bulun· 
muı ve sergi herkeıfn .ıa
kaaını celbetmlıtlr. ............ _ 

50 Milyon ... -
Sterling frank istikrazı 

Londra, 26 <A.A.) 

Mali mahf eller elli milyon 

seterltnge baliğ olan f ran • 

sız istikrazının akdedilmek 

lan İngiliz tebasına mali üzere oldyğunu bildirmekte 

yardımı derpİf eden kanunu ~ dir 

kabul etmittir. istikraz Fransa tarafından 
-- değil, Fransız demlryolları 

T a~ran posta telgraf nazı-
n öl~ü 

idareıl namına yapılaca· 
ktır. lngihere Maliye Ne-

zareti bu huıustaki 

Tuhran, 26 (Radyo)- Pos· müsaadeyi vermittlr. Bakan-
la ve telaraf nazıra Niza. lar ile Fransız müme1&11leri 

mettin Hikmet kalp ıekte · ' arasında müzakereler cereyan 
sin den ölmüıtür etmektedir. 
=======-===========ı=======- ============== 

Ankara, 27 CParis 
Hususi muhabirimiz
den) - Fransa Rei
sicumhurunun refi-

. kası evvelki gün Se-
f arethanemız~ gelerek sefirimiz Bayan 
Suat Oavazı zıyaret etmiş ve bu ziyaret 
~üna~ebetiyl.e Madam Lebron şerefle
nne bır resmı kabul tertip edilmiştir. 

Bu toplantıda Paristeki bilcümle sefir· 
lerin ve siyasi ricalin refikalarile kadın 
nazırlar hazır bulunmuşlardır. 



SAYFA: 2 

r ----------.. IÇITLAKLAR.I .. __________ .. 
NAŞİ T 

Bir NAŞIT, iki ayn ada· 
mdır. 

Otoriter N AŞIT, Artist 
NAŞi r.. . 

Otoriter NAŞ\T, cisimler 
arasmdakl kimyevi alaka 
gibidir 

Yıllarca evvel temeli ata· 

lan bugünkü "Turan Tiy· 
atrosu,, nu, tlmdiye kadar 
istihalelerle ayakta tutan en 
büyük destek, NAŞlT in ka 

faıı ve NAŞlT in otoriteıi 
olmuıtur . 

Öteki NAŞİT, bir halk 
artistidir. Daha popüler bir 

anlatıı diliyle, halkın dedi· 
ğl gibi "Komik Naıit .. de 

diyebiliriz. Bu baıı boı var 
lığın beılı baıma bir "Oto 
rlte,, olması, bence en ka 
rakterlttik yönüdür. 

" NAŞIT " güzelliklerine 
rağmen, ancak bir menken 
olabilen tiplerin ruhudur 

"Madam Sürplk" "Kara 
denizli İlyaı,. "a" larmda 
inceltme ltaretl olmıyan ıa · 
rkh, Arap dadı cemallfer 
kadavraları içine makyajdan 
çok daha önemli olan ruhu 
getirir. 

Madem Sürplk, ancak sa· 

yfalardan onun çıkıp onun 
ıahılyetlne sığındığı vakit 

kca.uıuyor, yürüyor ve ya 
ııyordur. Belki Nnıtt i ide

al Aktör, Komediyen ölçü· 
lerinlze vurarak beğenmiye 

bilirsiniz. Buna karıımam. 

P-"!n kendi p1ıyıma güle güle 
dınledı~ m hu artlııi, bi.mem 
nlçın .. Kel oğlan masalları., ile 

yan yana dütünürOm? Onda 

bulduğum kadroıuz hiciv, 
halk zekiınnın arfslokraııl 

için gerilmiş bir tel örgüsü· 
dür. 

Bana göre Naşit e jüble 
sinde verileceklerden çok 

daha olgun, çok daha ye 
rinde olan artiıtik unvanını 

çok daha evvel ona halk 
vermlıtir. 

"Komik NAŞIT.. bütün 
kara kteristlt§ile balkın ken· 
di artlıtlne verdiği en güzel 
madalya ve yapılacak ka
dlrıtnaslaklarm en baımda 
gelecek bir cemilekarlıktır. 

/v1. /'{. 

Bir barut 
Uaposu infilak etti 

Tokyo, 26 (Radyo) - Bir 
askeri barut depoıundr. in 
fi lak olmuı, beı kiti ö 1müı 

ve üç kışl yaralanmııtır. 
~-

Bulgar 
Yugoslav 

Dostluk mu~avelesi imza
lan~ı 

Belgr«d, 26 (A.A.) -
Yuguslav • Bulgar dostluk 
muahedesi dün burada iki 
hükClmet Baıvekilleri tara 
fından imzalanmııtır. 

Naip Prens Pol imzadan 
sonra Bulgar Baıvekilini ka
bul etmiştir. 

.Bı:lgrat, "6 (A A.) - Yu 
go 1avva Bulgar dostluğu 
paktı dünden ıtıbaren Me· 
riyet me vkiine glrmiıtı r. 

Şiddetli Kış 

Yüzünden birçok vapurlar 
· tehlike geçir~i. 
latanbul, 26 (Huıusi) 

lneboludan gelen haberler
den kar ve fırtınanın ıtdde

tinden deniz münakalatı gü· 

çlükle olabilmektedir. 

Kastamonu. 26 (AA.) -

Kastamoni ile lnebolu ara 

sındaki yol kardan kaparı

mııtır . Yolun açılmasına 

çahı•lıyor. 

İstanbul, 28 (Huıust mu

habirimizden) - Burada kar 
~iddetlt bir tekilde ve tipi 

halinde yağmaktadır. Yağan 

karlar 12 santimetreyi geç· 

ml~tir . Bu tlddetli tipi ha 

lindeki kar,denfz ıeferlerJnln 

arzaya uğramasına aebep ol
muıtur. 

lstanbu1, 26 (Husuıi mu 

hablrfmizden) Çanakkale· 

den bildiriliyor: 

Kllitbahlr ve Çanakkale 

civarında 7500 tonluk bir 

halyan gemi&i karaya otur 

muıtur Derhal imdada ye· 

Uten tahliıiye gemimiz ltal 

yan vapurunu ıalımen kur· 

tarmııtır. 

Yine çeıme cıvarında bir 
Amerikan vapuru karaya 

oturmuıtur. Bunun için tah· 
lıslye gönderilmesi yolunda 

bir telsiz çekılmit cevap ve 
rilmemiı olmakla beraber 
Alemdar Vllpuru imdada 
gönderil mittir. 

Yine ince ada cıvarında 
4000 ton hacminde Roman· 

ya vapuru karaya oturmuı 
tur. Tahllt1iye derhal yetiı· 

mittir. 
Ankara, 26 (Huıuıi mu· 

mabfrimi:ıden) - Ana
dolunun bütün mıntakaları 
nda kıt tlddetle devam et 

mektedir 
Birçok yollar yağan mü· 

temadi karlardan kapanmı 

ıtır. 

Btlhaaaa ııırki Anadoluda 

soğuklar pek ıtddetlidir. 

:::eı ·-
Amerikadaki 
Feyezanlar .. 

Nevyork. 26 (AA) - ln

glltere Gal memleketin~eo 
daha aenit bir sahayı tahrip 

eden tugyan nP.liceılnde 

meskansız kalanların saym 
beı yüz bin kf§ldir yüz, elli 
şehir ve ka1aba ıular altın
da kalmıt, içecek sudan 

mahrum kalan ansan say111 
iki milyon klıiye baliğ ol 

muıtur 

Dünkü un ve zahire f iatlan 
UNLAR: 

55 Bandıman 
60 
70 
80 

" 

Aıgari Azami 
K. 5 

970 980 
920 
860 
790 

930 
870 
800 

ZAHiRE: 
Bugday (Yerli) 5 25 

Sert 5 50 
Yumuıak 5 75 

6 75 7 75 Hariç plya 
sadan gelen 
buğday 

4 50 4 75 Mmr 

1 4 Si.20 5 Arpa 

T0RKD1Ll 27 ikinci Klnun 937 _.,,. 

' 1. 
Yolların 
Korunması 

Ve Seyrüsefer için h3zır · 
lanan kanun projesi 

iç bakanlığı Nafıa baka.· 
nlıfı ile beraberce ıehir ve 
kaıabalarde ve bunların dı

tmdakl bütün yollarda in
aan, hayvan ve nakil vaaı· 

lalarının ıeyrOıeferine ve 
yolların korunmasına dair 
bir kanun projeıl hazırla

maktadır. Bu projeyi hazır
lamak için kurulan komla· 
yona diğer bakanlıkların 

müme11tJleri de lttirak etm
ektedirler. 

Projede, nakil vasıtalara· 

nan geliı, gldit ve duruıları , 

kullanııları, kullananların 
tabi olacaklan ıartlar, bu 
kanuna müsteniden yapıla· 

cak talimatname ve nizam · 
namt lere aykırı hareketler· 
de verilecek cezalar bu lf 
leri baıaracak komisyonlar 
hakkında hükümler bulun · 
maktadır. 

Bu kanuna ald nlzamna 
me projeıi daha evvelce ha· 
zırlanmıı bulunmaktadır Ni
zamname projesi hazırlanır 
ken Vtyanada ıırf bu iti te · 
tklk vazifesi verilen alaka
ların raporlara nazarı dik
kate alınmııtır Bundan ba
tka ileri milletlerin ıeyrtae 
fere müteallik bütün mev 
zuah gCSzden geçirilmftUr. 

• www 
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illk>E HA 
Ava Çıkan İki Arkadaşdan Bir i 
V a r a l ı O 1 a r ak B 1 u n d u .. 

- -
Karh bir günün sa~ahıda bera~erce ava çı~tılar. fakat avcmm ~iri ntsıl oldu isı 

ar~adaşmm tüfengi ile ağır suretle yaraland1. 

Vilayetimizde 

Bir senede sari hastahk 

Bürhanfyenln Kızıklı kö 
yünde kanla ve feci bir va 
ka olmuıtur. Yaphğımız tah 
kikata nazaran bu vaka şöy le 

ceryan etmittir: 
Kızıklı köyünden Emin olmadı 

Sıhhiye müdürlüğünce ya- oğlu Receple Hüseyin oğlu 
ı Mustafa adındaki iki arka

pılan bir iatatiıtife göre vi 
deıı her taraf m karla örtülü 

layet dahilinde bir sene zar 
olmasından istifade etmeyi 

fında hiç bir ıari hastalık 
dü§ünmüıler ve akıamdan 

çıkmadığı tesbit edllmlıtır. 
~- sözleıerek sabahlayin ava 

Sanayi gitmeyi kararlaıtırmıılardır. 
Ertesi sabah iki arkadaı '!r-

KanUnU kenden çiftelerini olarak 
ava çıkmıılardır. 

Projesi Fakat aradan birkaç ıaat 
geçtikten sonra av esna!ın 

Hazır/andı da Recep Mustafa tarafın · 
Sanayiin inktıafl ile be 

raber teknik elemanları ve 
btlhaHa usta ve kalfa ame· 
lelerin yetfıliralmeainl temin 
maksadıle bir kanun preje 
al hazırlanmııtır 

Kanun sanayide muayyen 
ıartlar dahilinde çalııau lf · 
çilerln teknik yetlıtirilmele· 
ri ııanayicılere bazı mükel 
lefıyetler yüklemektedir. 

Kanun projeıt icra vekil· 
elri heyetine verilmfıUr. 

dan tüfenkle aAır ve tehll 
keli bir ıekilde yaralanmıı
tır. Vakayı haber alan jan 
darma ve Cumhuriyet Müd 
delumumlsi voka mahalline 
giderek tahkikat yapmıılar 
dır Recep vücudu saçma 
larla dolu olarak karların 
üzerinde bulunmuıtur . 

H&dtse hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. Bu tahkikat 
tonunda Muıtaf anın Recebi 
ne ıekalde vurduğu anlaıı 

lacaktır. 

Askeri 
Ormam teşkilatı kınunu 
ne şekilde haznlanıcak1 

Kızılay 1500 Yoksula 
Vardım Edecek .. 

İ~manyurdu 
8aştanhümdan: 

Kulübümüzün ıenelik kon 

Ormanlarımızın daha iyi 

ve disiplinli bir teıktlit ta· 
rafından muhafaza edilmesi 
ve tahriplerden korunmas111ı 
temın için hazırlanarak K• 
mutaya verilen askeri orrrı 

an teıktlatı kanun projesi· 
nln ihtiva eHtği eeaılara gö 
re askeri orman koruma te 
tkllatı Ziraat vekaletine ba• 
ğlı ve bır Tuğ Generali•• 
komutanlığında olacaktır· 

Bu teıkil&t, Türkiye orm• 
nbrımn ıenlt ltğlne göre mı 
ntakı.lara ayrılacak ve tam· 
amen aaki mahiyette ve su· 
bayların elinde bulunac!lk· 
tır. Bu teıkıllta alınacak ef" 
rad doğrudan doğruya ta· 
limeiblara sevkolunacak al· 
tı ay askeri talım ve terbi· 
ye gördükten ormancıh1' 
hakkmda da fikir edtndtk' 
ten sonra orman muhafaı• 

kıtalarına sevkolunacaklardıt· 
Bu t !fkilata alınacak zabit 
ve aedıklllere rütbe maatl•'1 

verilecek bunun dıtında bu· 
lunan çavuılara 15, onbaıı· 
lara 7,5, erlere 5 lira aylık 
verilecektir. 

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

Kuruma yeniden üye kaydedHiyor. 811çok bayanlar üye 
gresi bugün yapılacağından 

bütün Yurtlu arkaciaşla.rın 

akıam aat 8 de Halkevln 
de bulunmaları rica olunur. 

Halkevinin teıekkürü 
yazılıyor. Nahıyelere da Kızılay şu~eleri açdacak. Halkevlmlz kitapıar• yıo• 

8 kitap armağan eden lıta•· 
yon hareket memuru ba1 
Hasan Kırana teıekkürleri · 
mlzln iblağına sayın gazete• 
nizin tavaaautu rica otu· 

Şehrimiz Kızılay merkez I 
idare heyeti baıkan Operatör 
Ali Rtza T ezelin baıkanlıiı 
nda toplanarak kurum itle· 
rl üzerinde ıarüımeler yapm· 
ııtır. Bu toplantıda yoksullara 
nakden yardımlarda bulun -
ulmaaı kararlattmlmıştır 

Bu makıatla kurum be 
ledlyeden mevcut fakirlerin 
liıteslni istemlıtlr Bin, 
b 1 n b e ı y ü z kadar 
yoksula ' u b i r kaç 
gün içinde Parti ocakları 
vaatasile ve her nOfuı başı· 

na kati miktarda para da-
-ğıtılacaktır. Bu yardımlar· 

dan bilhassa çok nüfuılu 
aıleler istifade edebilecek 
lerdir. 

Kurum bundan baıka üye 
kaydı için de çalıımaktadır. 
Üye adedi gün geçdikçe art 
maktad1r. 811hıuıa bayanla
ran kaydedilmeleri memnu 
niyet verici ıekildedir . 

İJarf'! heyeti ile birlikte 
Belediye Ebesi Aliyenin bu 
hususta iyi ııa yretleri görül 
mektedir. 

Bazı nahiyeler Kızılay 
şubeleri açılması için müra 
caatta bulunmaktad1t. Bu 
ralı\fda da yeni teşkilat 
yapılması için tetbirler cılı 
nacaktır. 

Gelenler Gidenler: 
• Erdek kaymakamı Hedri 
1 ile belediye reiıi Hamdi 

Yücel kazayı alakadar eden 
ifler iiz"rınıJe vilayet 1 e gör 
üımek üzera ıehrimize gel 
mitlerdir . 

----
Yolda Bir Adam Don
ma T eh tikesi Geçirdi .. nur. 

Halkevi Başkanltğı 

Ara~a ~ardan yolunu kaybetti. Uçuruma yuvulan~ı. 
~ Müverrih Ahmet Refi· 

kin büyük tarihi umumtıt
nin birinci cildini evimi• 

Banduma susası açıldı. kitapsarayına armaaao edeat 
Oıman Nuri KaymakcıJ• 
tetekkürlerlmizin tblatıo' 

sayın gazetenizin tava11utll 
rica olunur 

Devamlı yağmadan biri· 
ken karlar ıehrtmizde, ve 
et-afta erimeğe baılamııtır . 

Karla örtülü bulunan ve 
üç gündenberi otobüslerin 
itllyemediği Bandırma yolu 
nun Suıığırlığa kadar olan 
kısmınır. bir gün önce açıl 

dığını yazmııtık. Buradan 
Bandırmaya kadar olan kıs 

ımda dünden ıtibaren oto-
1:: üıler gidip gelmeğe baıla
mıılardır. 

Kar Kepsüt cihetinde de 
yolları tamamen kaplamıtllr. 
Bu yüzden otomobil ve ara
balar bu yolda güçlük çek· 
mektedirler. 

Donma tehlikesi geçiren 
bir ara~acı 

Kasaplar mahallesinden 
Silleli oğlu kiremitçi Osman 
bir gün önce odun yüklü 
arabasiyle ıehrlmize ge1frken 
Saraçköyü yakınlarında şid · 
detli bir kar tıpiılne tutul
muıtur . 

Karda yolunu knybeden 
araba korkunç bir tehlıko 

geçirmft ve bir uçurumdan 
aıağıya yuvarlanmııtır. 

Bu sırada Oıman da faz 
la soğuktan kendiıinl kay · 
betmittir. 

iyi bır tesadüf eıerı ola 
rak vaziyetin fecaatın• gör 
en köy üler derhal Osma 
nın ve arabanın imdadına 
koımuılar ve Osmanı mu 
hakkak bir ölümden kur· 
tarmıılardır. 

flalkevl ffoşkanlığı 
~ Halkevimlz Kitapıarıt 

yana 12 kitap arma§an edell 
Bay Naci Bıllurcuya teıek· 
kürlerimlzin iblağına sayıO 

gazeteolzın tavaHutu rie• 
olunur. 

Halkevl /Jaşkanlı[jı 
-----------

Halkevi Kurslarının 
Faaliyeti Artıyor .. 

O~uma. yazma ~ers~anelen ile f, ansızca, Alman el 
dersleri a1a~a ile takip e~iliyor. 

Halkevinin açtığı kuralar 
faaliyet içerisinde devam 
"l!lmekted r. 

kek münevverlerin aliıkat1ıll1 

çekm~ktedir. Bütün bu der· 
shanelerde vazife alanl•' 

Alııuuri ılk okulunda açı büyük ve cidden takdire dt' 

lan halk der&haneleri okuma, ğer çahınıa gö&termek ' 

yazma öğrenmek istiyen he· 
veskar yurddaılarla dolup 

tedirler. 
Halkevinin kurslar, derıtı' 

neler şubeslnın idare heyet• 
fratmzca ve Almanca f aa.liyetini çok verımli bir 

taşmaktad ı r 

kurs1 arı bilhassa kadın . er sahada yürütmektedir. 



27 lkıDct Klnun li37 

TÜRK FRANSIZ DOSTLUGU .. 
iki memleket ~ras;ndaki meselelerin halli -bu dostluk bağlarını 

birkat daha kuvvetlendirecektir .. 
La Tribune des Nations 

ıazetesinde Gerard 1 ongae 
bu baılık altında yazıyor: 

İki devletin ldrarecılerlnln 
•e diplomatlarının her fır 
•atta hatırlatmaktan geri 
durmadıklar1 Fransız Türk 
doıtluiu hakikaten en 1ağ· 
lam dostuklardandır. Asırl
ardanberi, kısa lnkftalardan 
ıonra daima kendilığinden 

tekrar baflanmıı münaseb 
etlerimizin teselsü lü de Fr 
anıız ve Türk milletlerinin 
birbirlerine kartı beıledikle· 
ri derin ıempatintn ıüphe 

götürmez bir delılıdir. Fra 
nsızlarla Türkler arumdaki 
yakmlıklar muazzamdır. Ve 
muhakkak olan ıudur ki, 
fran11z, Türkiyede herhangi 
bir milletten çok üıtün bir 

teveccühe mazhar bulunm 
aktadır. Buna kani olmak 
için Anadoluda bir müddet 
kalmak kafidir. Bir Franıı · 
zın karıılaıtığı ıamimi ve 
doıtça kabul her adımda gö 
ze çarpar. 

Maaleuef, bütün bu mu 
habbet tezahilrlerlne umu· 
rnlyetle ağır bir kayıtaızlık 
la cevap veriyor. Hatta ek 
ıerlya, bu an 1aıılmamıı dos 
tlara karıı hakiki bir nan· 
körlük gösterıyoruz. imdi. 
Fran11z Turk münasebetleri 
nln uframıı olduğu güçlük 
lerln baılıca ıebebi burada 
dır. Takdirki.rlanoa karıı 
daha az gurur, daha az kü 
çGlcaeme göıtermHI kendi 
Dıenfaatine olduğunu Fran· 
••nın anlama11 zamanı ael 
IDlftlr Atatllrk TQrklyeıl 
Fra1111z Türk dostlufunun 
ballarını her zamankınden 
fazla 11klaıtmınya hazırdır. 
Bu huıuıta, .. Tribune dea 
Nauonı,, da bazı parçalan 
•u vermlf oldufumuz 8aıv· 
ekli lımet loönünün nutku 
hatarlan11n. Bu ıözler büyük 
ünıtdlerle dolu değilmid1r? 
Pek yak1nda, gazetemize ve· 
rnııt oldufu mühim beyan 
•tından sonra, Doktor Rüı
tQ Araı, fıtanbulda bana 
lfternleketinin, Milletler Ce· 
llıiJetlnin prensiplerine her 
hahal baıka bir memleket 

~~b fazla aadık kaldıfını sö· 
emııu . Şu halde, Fran11z 

·TOrk h C i tılifmın MHletler 
ernıyeu konseyine arzedil· 

111 • . 
eıınt ııtemif olan Türkiy • 

enin h M , aynı ıul çu yollardan 
ontrö zaferini yenilemek 

:•temfyeceğinden bir an iç 
" bile fOphelenmiye yer 

Yoktur. 

Bununla beraber Türkiye, 
Franıada gene de ayl tanıl 
marnıı kalmaktadır Anket 
Yapmak üzere Türkiyeye gl· 
den veya orada müıahlt ol 
a.rak oturan Fransız gazete 
cılerlnin ekserisi hiç bir za. 
nıan bir Türkle konuımaz 
lar Halbuki Türk enle 
lektQellerinin büyük bir ek · 
•eriyeti dılimizi kolaylık l a 
konuıurlar - Türk ruhunu 
anlamı ya çalıımazlar ve Av 

rupa feci ıurette hatalı ek
ıeriya mu ha yyelelerinln saf 
•killeri olan reportajlar gö 
ndermekle iktifa ederler. 
Hemen hemen her gazetec· 
iylrn dıyen Türkiye namuaa 
•ncak lstanbulun Kuzpom· 
olit mahallesi Perayı temr. 
Daha iyi ma!Om•t 1ahlbl ol-

anlar da, Franıadan biraz 
daha büyük olan bu mem 
leket hakkında, Anadoluda 
seri bir ctemlryolu tıeyahat 

inin bırakmıı olduğu müp 
hem ve sathi bir fikir ea 

hıbidirler. Şu halde, bizde 
ha i Türkiyeye aft hususlar 
hakkında bu kadar az Do· 
i<ümante oluıumuzda , ve 
hali onlar1 "bin bir gt>ce 
masalları,, veya Piyerlotl ile 
Klodfarerin romanlarına gö 
re taeavvur etmekte devam 
edlı·m izde hayrete d~ğer bir 
taraf yoktur Gündelik buı 
nımızın da, bazı mübalağa 
landmlmıı haberler alınca 
telaıa dOırneleri ve ~ancak 
dolayııiyle Fransa ile ı ür 
kiye araııında bir harbın 
baılamak üzere olduğunu 
halka bıldirmesl de gene bu 
yüzden garip ıayılmamalı 

dır. Böyle bir gürültüyü et 
rafa yaymak Kamil11tlerin 
eserini ve onların mülhem 
oldukları fıkirleri hiç tam· 
mamak olur Türk gazeteci· 
lerlnin yurdıeverllğl ve mil· 
hyetçllıği dolayııiyle hidde· 
le kapılarak Fransaya kartı 
tlddetli sözler sarfettiklerl 
doğru olsa bile, Kamilıat 

'I ürklyenın dostluğumuza ve 
sulha dCttma derinden bağlı 
kaldığı daha az muhakkak 
değıldir . 

0Jğer taraftan ayni Tri
bune des natinos gazetesin· 
de Frans ız bakanlarından 

Paul Boncour da, Fransız 
Türk dostluğunun tarihi ıa 
fhalarını anlatarak diyor ki: 

Yeni doğan cumhuriyetle· 
re karıı daima anlayııııızlık 

gösteren ve hudut ötesinde 
ıöyıendJğı zaman "Maraey 
yez" ini inkar eden cumhu 
riyetimlz ve mahkum bir re· 
jlmi sonuna kadar müdafa 
ada inat eden onun mümes 

ıilleri, yükıelmekte olan ve 
biraz hırpalandıktan sonra 
bugün harp yüzünden küçül 
müı fakat kendi gayretleri
yle kalkınmış bir memleketi 
demir bir elle ı dare eden 
kuvvetlerin ıempatıleı ıni ka 
zanmaamı bilmedi er 

Harp eıınaaının ıövalyeliğl 
ve, sulh zamanında, Cenev 
redeki uzun elbırliğımız bü 
tün bunları düzeltti. Daha 
1933 ün batlangıcında sarih 
ve ılmdıye kadar daıma sa 
yılmış o lan bır uzlaşma bu· 
na ali.metti. O zamandanberi 
Romanya ve Yugoslavya va 
ııtulyle Balkan anlaımaaına 
baf 'anan küçük anlaıma, 
Türkiyeyi, kati olarak sulhu 
ve muahedeleri koruyucu 
devletler arurna idhal etm· 

ittir. 
Montrö, Türkiyenin ve Ka 

radenizde sahili o1 ırn mem
leketlerin lehine olarak, Tü
rklyenin hakimiyetini ihlal 

eden. yenl tartlara ve bu 
mıntakanın hakiki t-mniye 
tine uygun olmıyan hüküm 
leri sulh yoliyle revize etm 
t"kle bütün bunları tetviç et 
ti . Bu devle tler arasındaki 

münasebetlerde yeni §ekille 
rln parlak bir tezahürü al 
du. Bugün bu prensiplerden 
uzak durmak modadır, çün 
kü sonuna kadar tabik et 
mek cesaretini gösterememiı 
olmak y«izünden eluerlya bu . 

nları akamete ıevketmiştir. 

Montrö bundan da f azlaıını 
yapmııtır: 

On dokuzuncu aııır zar· 
fmda bunca defalar Avru· 
payı harbin eolfıne getirmtı 
olan ve Çarlık Rasyanm it 
ııahlarlyle lngllterenin bun 
dan duyduğu endtıe yüzün 
dfm 1914 harbinin menıet 
ve inkiıafları üzerinde mü 
esalr olmuı olan bir mesele 
burada alakalılarm hoınud 
luğiy e halledilmiıtir . 

Nıhayet Göben ve Bresl11v 
gemılerinin m&ceraları ha
tırlanırsa, Ruıya ile hala 
muteber olduğunu ııandığım 
ıttif akımız dolayulyle, Fran 
sa ile müttef ıklerl bu yüz 
den, ıümulünü müba aialan 
dırmıya imkan olmıyan bir 
avantaj kazıınmıılardır. Çü. 
nkü yeni boğazlar rejimi ka 
pıyı Karadenıde kapamıya 

ve Akdenlze açmıya mua 
dıldır. 

lnailtere bu huıulla yaml. 
mamıı ve vaAıt kaybetmtı 

Ur. Gerçi, bız, bu doıtluğu 

kaybetmek için bir ıey ya· 
pmıı değiliz. Fakat onu ku· 
vvetlendlrmek için her ıeyi 
yapmıı bulunuyormuyuz? 
1933 uzlaımaııı ancak bir 
hareket noktası idi M, ntrö 
"-onf eransı bir merhaleden 

baıka b1r ıe y değildı. 

Balkan anlatmıunna itti· 
rakı ve onun küçük anlat 

tna ile olan irtibatı dolayı 

ıiyle, Türkıye kendıaıni kol 
lektif emniyet sistemine ba · 
ilı görüyordu. 

Hal böyle olunca, 7 mar 
ttanberı Rende ve temmuz 
danberi ispanyada geçen ha· 
dise ı er tarafından gafil av 
lanmak lstemiyorııak Ruı Ye 
küçük an •ıma lttlf aklarJy e 
irtibatlı o arak hansa ile 
Türkiye arasında bir karı• 

laklı yardım paktı yapılma11 

ve bu anlaımalann ıüratle 

tasrih ~c ilmeıi ve birleıtıril

mesi lcabederdl. 
Bilıyorum ki Türkiye bu 

na hazırdı. Bugün de öyle 
midir temenni edelım. Şu 

ıon günlerde fena tekiller 
alacak gtb. görünmüı olan 
bir müzakereyi geniıletmek 
suretiyle belki bir hal ıekli 

bulıınmuı o ur. 

De&ca rtes, güç' üklerden 
her birinin daha ıyı ha llet 
mek içın kabil o1duğu ka· 
dar küçük cüzülere bölme
yi tavıiye etmekle yanılmı · 

yordu. 

Bu, tahlilde olduğu gibi 
fikir ler sahaıımda da mute 
berdir. Fakat ekseriya dip 

lomaııi ve aksiyon huıusun 
da muteber dl'!ğildir . Ekıe· 

riya huıusi bir ihtılifın ha· 
Ilı heyeti umumiye için bir 
ha 1 ıekli bulunamadığı için 
götürümle§lr. 

Nasıl lnglliz İtalyan an· 

la§ma11 Faıta ve ispanyada 
biı.i alakadar eden meıele 

leri halletmlı değı 1se, yalnız 
lskenderun noktasında Tür 

kiye ile baıbata kalmak, 
bu t htılafla birlikte her za · 
mandan daha mühim olım 
hukuki ve fili münuebetle 
ri halletmiycceklir. \' e bel · 
ki bunlar halledılmtı olıav· 

dı, lskenderun mese'eıi de 
hallecHlmlı olurdu . 

Eğer inıan, bazı kardeı 

gazetelerde lıkenderun me· 
seleıi hakkında yapılan ne. 
§riyala göz atarsa , Türkiye 
ile Fransa arasında hemen 
bır harp zuhur zuhur ede 
ccğlnl ve lnglltcrenin bu 
harpta fran1anın yardımına 
geleceğini ve bütün Millet
ler Cemiyetinde. netice ne 
oluna olsun, Fransa hıra 

fın'l katılacatını tahmin 
edebilir Bazı arkadaılar, 

lskenderun meııelesini, lspa 
nya meıeleıl kadar büyüt 
mekte ve lıkenderun mese· 
leılnın lıpanya tehlıkeılnden 
aıağı olmadığını iddia et 
mektedir. Ntçfn bu kadar 
heyecan ve bu kadar aıa 

biyeli biz, bu meselenin 
TOrk görQıü Ue Franılz 

görOıü aruında bir anlat 
mazhktan ibaret olup ve 
bu anlaımazlığın eıkiden 

mevcut oldufu kanaatinde· 
ylz 

Nasıl inanılır ki, Türkiye, 
ikinci derecede addedilen 
lskenderun meseleal için, 
harbe doğru yürüyecektir? 
ve hangi gaye ııe Türkiye 
·Suriye dostluğunun ve ivl 
komıuluğunun gömülmüı 
oıduğu fıkri bir kin ıeklln 
de ortaya atılıyor . ? 

Nevvs Chronfcle gazeted 
diyo: idi k ı : "Türkiye hükü· 
met; harbtanberl, bazı dev· 

letferin tutmuı oldukları yo 
lun aksıne olarak d >atça 
hareket etmıftlr Bu böyle 
olunca, kıızanılmıı bir iyi 
nam v • ıöhretin sırf laken 
derun uğruna feda edilece 
~ine inanmak güçtür.,, Bu 
eazete, çok ııabet etmııtir. 

Bi~ de, lngiliz gazeteılyle 
aynı fiklrdeyız. Çünkü bo 
ğazların tahkınt meselesini 
maharet ve dürüstlükle hal 
letmiı olan Türkiye, lıken
derun ltlnl harbla hallede· 
mez Türkiye hakkında çı 
karılan ıayialar ve yapılan 
gürültüler faydaaızdır. Böy 
le itlerde ıoğuk kanlılık la 
zımdır, ve bu mesele ancak 
ıoğuk kanlılıkla hallo'una· 
bilır. 

ıtmdi esas meıeleye gelelim; 
TOrkiye ile Franıa arasın

da müz.akereleı yapıllrken 
Fransa bunlar1 Milletler Ce 
m i yetıne havale etmekle 
büyük bir hatada bulun 
muıtür Çünkü bu mesele 
n in Milletler cemiyetine ha· 
vale edılmesı, garazkarlara 
fırsat verir ve anlaımazlık 
çevresi de genitlenebılir. 

Bu mesele ancak, F ranaa 
ile Suriye arasınd, doğrudan 
doğruya halledllebılirdi. Za 
ten Fransız gazeteleri de 
Franııız. hükumetinin bu ha
reket tarzını beğenmemıı 
lerdl. Fransız basını, türk 
dostluğunun ehemmiyetini 
kaydetmif, milletler cemlye· 
tine tevdi edilmeden evvel, 
bu meselenin doğrudan döğ 
ruya Türkiye ile halledil· 
medt>n evvel, bu meselenin 
doğrudan doğruya fürkiye 
ile halledilmesinde lerar 
etmiıtır. Zaten T ü r k 
Delegasyonu, bitaraf bir 
komiıyonun lıkenderun ıa 

ispanyadaki çarpışmalar: 

HükCımet Kuvvetleri 
Bitgin Bir Hale mi Geldi 
Kızıllar üç hın ölü, yedıii yaralı verdı. Madr:t te-

krar bombardıman edildı. 
Londra, 26 (Radyo) 

Madritde havalar fenadır. 

Hükunet kuvvetleri ıükut 

etmektedir. Asiler bu ıüku 
tu Kızıllar1n bitgfn bir hale 
gelmeııl oeklınde tehir et
mektedir Eııirler hükumet 
kuvvetlerinın zayıfledığınl 

söylemıtlerdır. 

Üç gün içinde hükumet 
kuvvetleri üç bin ölil, yedi 
bin yaralı vermıılerdır. 

Madrit, 25 ( Radyo) 
Bombardıman 1aat l ı 40 da 
durmuı bir saat devam et 
miıtır. Bu bombardıman Cu 
ma günkünden daha az tah 
ribat yapmııtır. Halk ıoiuk 
kanlılıAını mu haf aza etmlt 
Ur. 

Milisler halkın bombardı
mandan müte~11ir olmamaları 
için geçilecek kaldırımlar1 

göıt ermtılerd lr. 
Madrid, 26 (A.A.) 

Madridin dün <>ileden so· 
nrakl bombardımanı netice· 
ıinee 9 kiti ölmüı ve 30 
kııt yaralanmııtır. 

Madrid, L6 (A.A.) - Bu 
gün ııabık kral 13 ünü Al· 
fonsun iıim günü olması 

do lay11i e Madıtd ıehrl mu· 
hasematın bldayetlndenberl 

görülmemıı bir ıjddetle bo· 
mbardıman edllmiıtir . 

Londra 26 (AA) - Ek· 

ıeriyeıle ıımalden gelen ye· 
ni bir lngilız gönül.ü kafi 
lesi hükumet kuvvetleri ye 
nında harp etmek için lı. 
panyay.s gıtmek üzere fal 
keztounan hareket etmıtlir. 
Bunlar liman poliıinin ıhta· 
ratına rağmen Parise a•t· 
mekte ve bu yolculuk •çın 

de hafta tatili münasebeti ı e 
gidıp gelme bileti almakta
dır . 

Cebelüttarık, 26 (Radyo) 
- Malagadan alınan ıon 

bir habere aöre asi kuvvet 
ler, Malagaya gelmıılerdır. 

General fı..epo dö Liyano 
buralara kadar harp ede. 
rek aelmlı ve birçok eılr, 

ncaiına gönderllmeılni fite · 
diği zaman, bu isteği tik 
kabul eden Franııa olmuş 

tur Fransa her halde, an
aızın yapılmıı bır teklif ka
rıııında bulunmamııtır . Ve 
yalnız Törk delegelerlle uy· 
uıtuktan ıonra bu meıele 

ortaya atılmııtır. Bundan 
daha garip bir şey de var 
dır Fransanm Milletler Ce. 
mlyetlndekl nüfuzu malum· 

dur 
franıa, müzakerelt:rin 

on sekiz ikinci kanun tarı 
hine b1rakılmaaınv muvafa· 
katini Türkfyenin Parlı büyük 
elçisinden istemitlır . Hu 
münasebetle pelit parlııien , 
gazetesi diyor idı ki: "f ran. 
sız hükiimcll, Türkiye bü
yük elçiliğine baıvurarak 

konsey toplantısının 18 iki 
nci kanuna kada r tehiri hu 
sunda milletler cemiyeti ıe· 
kreterliği nezdinde teıebbüı 
te bulunması için bay Sua 

ddan ricada bu lunulmuıtur . 
Şimdi biz Tbrkiyeden bu 

\Sonu 4 üncQ sayfada ) 

mühimmat ve si lah almııt1r. 
Madrld cephesinde henü:ı 

bir hareket olmamakla be
raber ıehir ateı altında bu 
lunmaktad1r,, 

Londra, 26 (Radyo) 
Lord Rotrmer Deyli Meyi 
gazetesinde bir makale neır 
ve logilterenin ispanya ıl· 
yaıetint tenkıt etmiıtlr . 

Lord bu makalede: 
"Bu yanlıt ıiyaıet yQzün 

den Portekiz doatluiunu 
kaybedece~iz. Portekiz do· 
stluğu lngiltere için çok 
kıymetli lizımdır. 

~ Bir harb ihtimalinde Po
rteklzln Ajor adalarından 
istifade edecek bir düıman 

bize çok zarar verecektir." 
demtttlr . 

Alıla, 26 (Radyo) - Ma
drtt c.ephealnde hava çok 
fenadır. Onun için ı6kQnet 
vardır. Aıiler, bu ıük6netl 
hükumet kuvuetlerlnin mu· 
kabele edemlyecek vaziyet· 
te olduiuna hüknıediyorlar, 

Aıiler, beynelmilel müf • 
rezenin eridiilnl ıöylemtı· 

ferdir. Salamanktan verilen 
haberlere göre Kızıllardan 

son haftada 3000 ölü ve 
7UOO yarala vard1r. 

Berlin, 26 (Radyo) - Gö 
nüllülerin lıpanyaya gönde· 
rilmeıi haıebile lnailterenln 

dlit 9 Kanunıanl tarıhli 
notasmın cevabını bugün 
Berlin fngilız seferi Sir Erik 
Fipse verılmtıtır. 

Rama. 26 (Radyo)-, Ko· 
nt Cıyono, 9 tarihli tnaıliz 
notaııı cevabını lnıilterentn 

Roma sef arethaneaıne ver· 
mııttr. tin nota yarın neı· 

redılecek tir. 
Alman nota11 da ltalyan 

noıaaı gibı kontrol ve lapan. 
yada bulunan gönüllüler 
hakkında bazı itirazları ha
vidir. 

Parla, 26 (Radyo)- r abi 
ne bu akıam toplanacak ve 
Almanya ile ltatyamn 9 ki

nuoıanl tar1hh lngıliz nota. 

ıına verdıkleri cevapları tel 
kık edecektir. 

Berlln, 26 (A.A) - Ôğ· 
renildtğine göre İ ngllte
renin ispanya itlerine mü. 
dcıhale edtlmemeıi hakkın
daki notasına karıı Alman. 
ya tarafından kaleme alın
mıt olan cevap bugün öğle 
vakti lnglliz sefarethaneıine 
tevdi edllmittlr. 

iyi bir membadan bildiri.. 
1diğlne göre bu notanın mu 

htevlyatı ilk Alman notaıı
nınkıne uygundur. Hallrlar 

dadır ki, Almanya bu bir · 
ncı notaıında lngiltere tera 
fından ortaya atalmıı olan 
suallere niııbet 0 arak cevap 
vermlt idi. 

Hinaenaleyh yeni notanın 
İspanya işlerine karıımamağı 
müessir ııurette zımnn altına 

almağa doğru elde edılmtı 
yenı bir terakki teıkıl ede. 
ceği farzolunabilir. 

Alman cevabının İtalya 
hükumetin ile mutabık ka 
lındıktan sosra tanzim edil . 
mlş olan metin yarım neo 
redil eccktlr. 



(Baıtarafı 3 üncü sayfada 

talebimizin kabul ünü rica 
ederiz Ztra bu suretle, bu 

tarihten evel sinirlerinyattı 
masına imkan hasıl olacak 
tır. Diplomatik görüımele· 

rin inkıtaa uğrıyacağı hak 
kındaki tayia asılsız olduğu 
gibi bu meıele hakkında 

bazı tiddcııtli tedbirlerin alın 
dıfı da yalandır (aynen). 
Kamil Atatürk büyük bir 
önderdir Memleketini yanlış 
yürütmez. Binaenaleyh bu 

düşmemeğe dikkat etsinler! 
Suriyeliler, Türkiyenin 

kuvvet ve kudretini hayran · 
lıkla karıılamıılardır . Bugün 
Suriyeliler (biraz da hakla 
rı vardır.) Tür ki venin Surl 
yeye karıı aldığı durumdan 
mütee1&trdirler Suriyeliler 
İstikla 1e ka vuıtukları zaman
da' bu hareketi beklemiyor 
lardı ve Türkiyenin. manda 
sahibi Fransadan. daha faz 
la merhametli davranacağı· 
nı ümit etmişlerdi. 

eriks Birleşik devletlerinden 
satın aldığı damızlık cins 
hayvanların bir kısmı Nov 
oroslske çıkarılmıttır Bunlar 
arasında "Rambouillet" ve 
"Hampshire" koyunları ile 
Amerlkadan getirilen tiftik 
keçileri vardır. En iyi kol 
khozcuJarın nezareti a ltında 

ıemilerle nakledilen lıu ha 
yvanlar, 32 günlük deniz 
yolculuğunu çok iyi aeçir 
mitlerdir. 

meselenin yakında teıviye ı----------·---ı 

Bu hayvanlnr Özbekistan, 
Kazakistan, Kırkızistan Tü· 
rkmeniıtan veıaire gibi So· 
vyetler Birliğinin en iyi ha 
yvan yettıtirict mıntakala

rında mevcut kol~hozlar ve 
Sovyetler arasında taksim 
olunacak ve nesillerin üre
tilmesine baılanacaktır. 

edilecefi ümidindeyiz." 

Ôyle ise Fransa niçin 
bütiln dünyada gürültüler 
ve patırtılar çıkarmııhr? 

Fransa yeni Türkiyeyi iyi 
tan1r ve onun kadar iyi ta
nıyan yoktur. Genç Türki
ye, birçok kıtalarından va· 
zıeçmlt •e yalnız Türk urr 
suru bulunan arazi ile ikti 

etmlttlr. Türkiye bütün ıar 
kın müttehit olmasına ça-

hımııtır Evet , yeni Türkiye 
ıeref ve hayıiyellne kll rıı 
çok ha11astır . Ve bu ıeref 
ve haysiyete karıı tecavüz 
etmek lstlyenleri tepel~me 
hazudır. 

1nkir edilmez ki Türkiye 
ıerek yakm ıvrkta ve gerek 
ıarkın ortasında sulhun en 
büyük lmtli oldufu gibi, 
f ilrktye, öyle bir amildir 
kı bu kıtalarda barııa teca 
vQzCi lru vvetle red edecek 
derec~de kuvvetlidir. 

Biz tekrar ederiz ki lıke· 
nderun meselesinin doğru 
ya ve ıtzlıce Fransa ile Tü· 
rklye arasında hallolunması 
llzımdır. 

SurJyeli kardçılerlmiz, 
Gazi Atatürkün sayeıinde, 
Türklyenln kalkınmasını 
adım adim taklbetmltlerdir. 
Tilrkfyeeln muvaffakıyetlni 
ve yOkselmeıini dilemloler 
dlr 

Bilha11a Türkiye, bir çok 
defalar, Suriyede hiçbir 
emel beılemediğini söyle· 
mittir. Fıııkat eier Suriyeli 
ler, biraz haklı iıeler de, 
komıu ve dost bir devlet 
olan Türkiyeye karıı Suri · 
yenin Fransayı tahrik et 
meal Cfofru değildir. 

Biz, böyle bir hattı ha 
reketten bulanık sularda 
avlanmak fıtlyenlerln istıf a 
de edeceklerinden korkuyo · 
ruz 

Suriyeliler dütünsünler. 
Yarın yüksek ıiyaset lcabi 
yle Fransa ve Türkiye uyu 
ı'ar, o zaman Suriye zarar 
da kalacaktır. Surf ye ile 
Türkiye araaında çıkarılmıı 
olan bu ihtilaf, emperyalist 
hedefler için yaratılmııtır. 
Mandanın acısını gören 

Suriye, Türklyenin dostlu 
ğunu ve kıymetini takdir 
etmelidir Suriyeliler, emper 
yalist devletlerin tuzağına 

1937 da Sovyet gıdai en· 
düslrisi 

Bu yıl içinde, Sovyetler 
Birliğınde aıdai endüstri ıa 
huandaki faaliyet mevzula 

t ' . rına ya ırı an sermaye, ı 

milyar rubleyi geçecek ve 
bu suretle ikinci beı yılhk 
plan devresi içinde bu sah
aya yatırılan milyar ruble
ler, beıl bulacaktır. 

Gıdai endüstri alanına ya 

t rılan ıermayenin yar11ından 
fazlası, gıdai •stıhsalin ata 
ğıdaki bet miihlm k11mı ar 
llıında takıim edilmit bulu 
nmaktadır: 

Balıkçılık endüstrisi : )86 
mılyon ruble, 

Şeker endüıtrisi: 143 mi 
iyon ruble, 

Et endOstrısi 1 20 mıl yon 
ruble. 

Ekmekcılık endüstrisi: 70 
milyon ruble 

Konıerveciltk: 65 milyon 
ruble 

1937 Yılında Balıkçılık 
endüstrisi alanında 4, Ekm 
cilik alanında 1 ı, ve Kon
servecflık alanında 8 ye-
ni fabrıka açılacaktır. 
Bu yıl a ç ı l a c ak 
12 yeni ekmek f abrıkaıı 
günde 1240 ton ekmek ve 
recektir. 8 yeni konıerve 
fabrikası, senede 40 mi yon 
kutu hazırlıyacaktır Ayrıca 

3 l\lkol fabrıkasa da kuru· 
lacak ve iılemeğe baılıyaca 
ktır. Gıdai endüıtrinln mu 
htelıf alanlarında kurulacak 
diler fabrika ve müe11eıe· 
lerle birlikte yeni it yerle· 
rinin adedi 137 yi bulacaktır 

Yeni bir Mensucat kom
~inası 

Sovyetler Birlıği men&u· 
cat endüstrisi. yeni bir bü · 
yük kombine daha kazan 
mııtır Son günlerde iıleme· 
ğe baılı)·an bu yeni kom 
bina, yıldn 55 milyon met 
re seten ve pamuk bez im · 
al edecektir. 

Aym zamanda Barnau) 
pamuk kombinasının ilk kı· 
smı da bitirilmittir. Bu ko· 
mbina yılda 30 milyon me 
tre pamuk dokuma meyda 
na getirebilmek üzere inıa 

edilmektedir. 

Ziraatta elektrik 
1936 Yılı zarfında Sov 

yetler Birliği araziıinde 197 
bin kılovat kuvvetinde 4 
bin elektrik istasyonu itle 
mekte bulunmuıtu Çarlık 

Ruıyasında köylerde fşliyen 
istcuyonlarm adedi ise an 
cak 100 dü ve bunlar an · 
cak 2 bin kilovat enerji ve· 
rmekte ve bu enerjiden de 
yalnız büyük arazi sahipleri 
latifade eylemekte idi. 

1936 yılında köy elektrık 
iıtasyanları 270 milyon ki· 
lovat saat enerji vermit ve 
ayrıca 800 Traktör istasyo 
nu ile makine atelyeleri de 
elektrikle teçhiz olunmuş 
tur. 

Cenup sovkhozlarında el
ektrik kuvveti aynı zaman 
da koyunculukta da kulla 
nılmaktadır. lq36 yılı için 
de evvelki yıldakinden on 
mlıll daha fazla olarak 500 
bin koyun elektrikle kırpıl
mııhr. 

Dnlepropetrovsk ve Odesa 
mınlakaları ile Volga üze· 
rindeki Almanlar cumhuri 
yetinde, elektrik kuvveti, 
kıt bahçelerinin 111dılma11n
da ve aynı zamanda tarla 
)arın sulanma11nda da iıti· 

mal edilmittlr. 

Ukranyada Zaporojye mı 
ntakasında, endüstriel 'draat 
müe11eıe 1erlnln yarıdan faz· 
lası, değirmenlerin yüzde 
85 i ve tamir alelyelerinin 
yüzde 29 u elektrikle teç· 
hiz olunmuıtur Gene bu 
mıntakada 100 kolkhoz ev· 
inde 43 ü elekrikle tenvir 
edtl mektedir. 

Memleketin diğer mınta
kalarındaki elektrlkleıtiril 

me faaliyeti aynı hızla iter 
!emektedir. 

Yakında, ineklerin sağıl 

ması ahırların temizlenmesi 
ve saire içinde yeni yeni el· 
ektrik makineleri kullanıl 

mağa baılanacaktır. 

Sovyetler Birliğinin her 
tarfında ztraa lın elektrtkleı· 
Urilmeıl iıtne 1937 yılı za 

rfanda da devam olunacak 

Pazarköy Nahiyesin
de Deve Güreşleri: 

I:~·· ., 
TÜRKDİLI 

2·2 937 :>alı aunu Paı.arköy nahtye merkezinde ok
ulun fakir çocukları me"faatlne deve güreıi tertip edil· 
mtıttr. 

Bata 30 Lira 
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Pazartetlnden baıke her 
11ün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylıtı:400 ,. 
Sayısı: 3 

Günü geçmif ıayılM 25 

kuruotur. 
ADRES: 

BALIKESIR TÜRKDİLİ 1 
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Mahkemede 
Ba_yı/an Kız 

Bundan birkaç gün evel. 
hizmt tçi olarak çalışt ı ğı Ne 
vzadın evinden bir kat el· 
bise çaldığı fddiasiyle yaka
lanarak iiçüncü sulh ceza 
mahkemesine verilen Nerim 
anın muhakemesine dün de· 
vam edflmiftir. 

Neriman geçen celsede 
sarası tuttuğundan. hastalı

ğının verilecek ceza üzerin 
de müessir olup olmayacağı · 

27 ikinci Klnun 9 
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S ARA ! 
_, I = ! E Avukat Ekrem ARGUN Ve~ 
- I = s : Şeriki Ziya SIDAL ; 
= s E Tanınmış değerli avukatlardan.! 
: dır. Hernevi hukuk, ceza davalaranııı i = emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz S 
E ve Devlet Şürasında murafaa kabul İ = ederler. S -nın anlaşılması için tıbbı 

aJlıye aönderilmltll Bura- : 
dan gelen raporda, hastalı : 
ğın böyle bir mahzuru ihti· 

s 

' 1 s 
ANKARA Sanayi cad- $ 

- flDRES ---v.-ı etmediği, ancak suçlun 
un iaterik olduğu bildirili
yordu. 

On dokuz, yatında olduk 
ça güzel, yeııl gözlü, sarııın 
bir kız olan Neriman duru 
ımaaında meseleyi ıöyle an· 
!atıyordu: 

- Ben, genç ve oldukça 
da güzelim. Tali beni bir 
hanım değil, hizmetçi yaptı. 
Bütün hayatım mahrumiyet 
içinde geçti. Bir iftira yüz· 
ünden haplıhaneye düttüm. 
Bayan Nevzadın yanına bir 
müddet evel hizmetçi ola 
rak glrmıotım. Ben kendiai · 
nden, kendisi de benden 
memnundu. Hanımın ben 
yaıta yetişkin kızlan vardı. 

Gevdikleri güzel elbiselere 
öteden beri imreniyordum. 
Birgün bunlardan birisıni 

ıeyerek oöyle bır gezinti ya 
pmak istedim. Eier kendi · 
!erinden, istıyecek olsaydim 
vermiyeceklerl fÜphesizdi, 
Bunun için habersiz olarak 
parkta ıık bir hanım gibi 
gezindim. Tam eve dönece
kken kapıda polisler bent 
yakaladı . 

Şahitler ve davacı gelme· 
diklerinden hakim, suçlu iç
in evelce verılen tevkıf ka· 
rarının idamesine ve davacı 
ile ıahltlerin celbi için mu-
hakemenin baıka bır güne 
talikine karar verdi. Tam 
bu esnada Nerlmanın tekrar 
sarası tuttu, kaskatı kebtlen 
vücudıyle yere yıkıldı. İki 
jandarma ve mübaıirin ya· 
rdımiyle koridora çıkanlan 
suçlunun ağzından köpükler 
ıeliyordu. Yapılan uğraıma 

iare rağmen kendisine gel
meyince genç kız jandar· 
malar tarafından, kucakla· 
narak kapı altına götürül 
dü 

-------
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Hır Tecimenin [n Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü lrt111maktu 

1\ ı\ 'I~ 

Satış a ci Şart: 
"REKLAM,, DIR. 

1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 \le ~u ll~k!«inılarınızı 
1 ( TURKDILI) ne \'eriniz· 

1 TORKDILi 
1 Bahkesirin Biricik Gazetesidir 1 Her Yerde Okunur· 

iP~~~~~~~~~~'IPJ, 

Eskişehir C. H. P. 
Nerimanm tekrar yapılan 

duruımasında hakim ıuçu ı 

sabit gördülünden suçlunun 
dört ay hapıine ve 400 ku 
ruı mahkeme masrafının da 
kendisinden alınmasına ka. 
rar verdi 

Başkanrığından! ı 

·····················"·• • • 

=ooKTOR! 
EKREM 

N A f 1 l BAYSAN 
/Jilumum deri, saç, 

ltr nak Jwslalt klarlle 
lıer şekil {irenyl. belsu
ııkluğ11 ue yumuşak 

karha lwstalıklan m ld 
• • • • : rar yolu darlıklanm, 

: ademi iktidarı en son 
: usullerle. itdavi eder 
• • • Hastalarını hükumet 
: caddesinde numara 56 
il 
: da hergQn saat on beı 
: ten sonra kabuleder. 

• 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Eıkiıehlr Cumhuriyet Halk PartlsiDe alt olup 6 Şubıt 
937 Cumartesi günü satılaak olan Sakarya matbaaaınd• 
nJevcut tabı maklnelerile hurufat ve ıair matbaa levası 

malının miktar ve cinslerini gösterir listenin bir sureli at• 
ğıya çıkarılmııtır . Matbaaya mütehhassıslar tarafınd•" 
3700 lira kıymet taktir edilmi§ olup bedeli bir buçuk •' 
nede ve üç müsavi taksitle ödenecek, yalnız birinci takıl1 

bedeli peıindir. Taliplerıp Eskitehtr Cumhuriyet Halk P•' 
thi llyön Kurul batkanlığına müracaatlara 

Eşya Ve Levazımatın Cinsi 
Keski, pedal tabı makinesi, dikit makinesi (esklıl), dd 

kit makinesi (yeniıi), Amerikan pedal, iki adet elektrl~ 
motörü tesisatı, keski, küçük el pedalı, büyük el ped•I• 
zımba makinesi, 57 X82 tabı makinesi, el keskisi, 6 k•" 
hurde hurufat, 25 adet hurufat kasa11, 25 kaşa da mub' 

telif tipte hurufat, çizgi, antcrlin, garnitür, 15 adet taht~ 
ve demir kale, 1 büyük kale, alsiyon bisiklet, fotoır• 
makinesi 1OX15, 3 adet makine numerotörü, 1 el nu1111 

rotörü, kanatlı masa, muhtelıf kliıeler, 16 hurufat kat111 

lyesi ve Ratyazmanı: Balıkesir ıaylavı H. KARAN 

Çıkaranı Genel Direktörü FUAT BiL'AL 

Basım Yeri İl Ba11n evt 
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