
Bir Suriye heyeti Hatay davası üze
rindekiTürk-Fransız Anlaşmasını pro
testo i ç i n Cenevreye ve Parise 

gidecek. 
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V una n Başvekili de 
ltalyaya Gidecek .. 

Hariciye Vekillmizle KontCIYano arasındaki müla~at
tan sonra Mıtaksas da İtalya haric1ye nazirile görüşece~ 

Roma, 29 (Radyo) Tür-
kiye Hariciye Yeki i Tevfık 

Rilıtü Arasla, Kont Çiyano 
nun ar 11nda 3 Şubatta ya 
pılacak konuımanın hazır· 

lakla rı baıla mıştır. • 

Türk elçisi H san Ragıp 

elçilik erkanile iki gün ev
vel Mılanoya hareket et
mftlir. 

Be'grad, 29 t Radyo ) 

Türkiya hariciye vekili Tev

f ık Rüıtü Ar as Yugo ta vya 

Vereme vazetesi Cenevre 

muhabirine beyanatta bulun 
muıtur 

IJoktor Araı Fransa ile 
Türkiye arasındaki anla§ma 

dan fevkalade memnun bu

lunduğunu söylemıı ve: 

Bu meserrete Yugoslav dost 

l nmızın da i~tirak etmekte 

olduğuna kanylm demioler 
dır. 

Fransada 
Doğumun azalmasm~an 

en~işe,. 
Pari&, 29 (Radyo) - Me · 

busan meclisinde bugün Mıl 
li müdafaa meıeleleri görü§· 

rnel~rine devam edilmlıtlr . 

Bır mebus motörlü ordu

ya lazım olan molörlerin 

odunla iıler olmasınm tel· 

kikin! ı temiıtir 

Müıtekil cumhuriyetçiler· 

den bir mebus doğumun 
azalmasından duyduğu en· 

dtıeyi söylemiıtir . 

METAKSAS 
RomB, 29 (Radyo) Sala. 

hiyettar makam1ardan alınan 
haberlere göre Kont Çıyano 

ile Doktor Arasın üç Şubatta 

yapacağı görüımeden sonra 

Yunan baıbakam Metak1a11-
da halyayi ziyaret edecek 

ve Kont Çiyano ile görüşe

cektir 

Almanya 
[s~i mustemle~elerin~e 

tetki~at yapaca~tu. 
Berlln, 29 (Radyo) Al 

man fıloııu eııki şefi Ameri 
ka doiusundaki eski Alman 
müstemlekelerini zıyaret ede
cek, kendisi buralarda uzun 
bir sefer yapacaktır. 

Almanya Avusturya müza
~ereleri 

Viyana, 2~ (Radyo) Ga· 

1!ete1rr Almanya ıle Avus 
turya arasında yapılan mü 
zakerelerden ve yeni ticari 

anlaımadan büyük bir mem
nuniyetle bahsetmektedirler. 
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Eden 
lon~raya hareket etti 

EDEN 

Paris, 29 (Radyo) - Ce. 

nevreden avdet eden, Eden 

10 30 da Şımal i.tasyonun

dan Londraya hareket etmiş· 

tir. 

Londra, ıg ( Radyo ) -

ispanya işlerini tetkik eden 

tali komite salı günü 

kontrollun esaslarını tasdık 

edecek lir. 

Alakadarlara gönderilen 

uaallerin cevaplarının o 

güne kadar geleceği tahmin 

edilmektedir. 

iyelil r 
Prote to E 

nla 
ec 

• 
mayı 

kler .. 
Anlaşmayı protesto için Suriye başba~anınm riyase

tinde bir heyet Parise ve Cenevreye gidecekmiş. 
.\u~ara, :28 {.\ .. \.) llaın~· lıal-.1-.ıı daki Tiiı·k 

Fraıısız aııla~nılı~ıııı pı·otf':o;lo zımııırıda Suri~ f' 
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Radek ve Arkadaşları 
dama MahkOm Oldu .. 

Hal~ maznunlarm ibret verici şe~ilde cezaland1rllmasım 
iste~i . Mud~eiumumi şiddetti bir iddianame yapt1. 

Moskova, 29 (Radyo) 

Mahkeme, maznunların mü 

esslr ve ibret verici ıekilde 
cezalandırılmalarına istiyen 

birçok istidalar almıştır. 

l\1oskova 2~ (Radyo) 

müddeiumuminin 17 maz 

nun hakkındaki ic\dianamesi 

çok tiddetlidir 
Troçkizm faaliyetinde bu 

lunduklarını f aıizmin bey

nelmilel en vahıi pi§tarları 

o\an maznunlarm idamını 
istemiştir. 

Müddeiumumi hulasaten 

ıddianemesinde şöyle deme 
ktedir: 

"Karşınızda oturanlar bi · 

rer katıldırler. Fazla olarak 

vatanı teslim için Japonya 

ve Almanya ile itilaf aktet 

mişlerdir 

Berlin, 29 (Radya) Mos

kovadan alman haberlere 

göre Kadek ve arkadaşlara 

na mnhakeme etmekte olan 

muhkeme müddeiumumisi 

Voııiski ıddianameslni bugün 

mahkeme heyetine verecek 

ve 17 maznun için idam 

talep edt:cektir. 

Londra., 29 ı Radyo) -
Moııkovadaki son muhake
me, fngiliz matbuatmı §id 
detle alakadar etmektedir. 
Bu yüzden bütün gazeteler 
Rusya aleyhinde nepiyata 
baılamııhr 

Y oksir Poat gazetesi: 
" Bu muhakeme Bolıe-

vizm propagandasının eseri. 
dır . " Demektedır. 

Amele partisine mensup 
gazeteler de: 

.. Rusya d o ğ r u d a n 

d o ğ r u y a mutlakıyete 
ve otoluasiye doğru yürü

mektedir." Demektedir. 
Belgrad, 29 (Radyo) -

Moskova haberlerine ıöre, 
Radek muhakeme huzu

runda cürmünü itiraf ederek 
Troçkinin talimatı dairesin

de, Sovyet Ru yada tasar · 

ruf hakkını yeniden tesl•e 
çalışmakta o 1duğunu beyan 
etmiotlr. 

Troçki, Meksikada verdiği 
beyanatta. Moskovada bulu

nan oğlunun öidürüleceğin . 
den emin bulunduğunu söy
lemiftir 

Kral Radekin anası, M. 
Staline bir istida vererek 

oğlunun afft>dilmesini lıte

mittir. Bu istidamn reddedi· 
lece x ı sanılmaktadır. 

Varşova, 29 (Radyo) -

Kari Radekin burada bulu

nan ihtiyar anası, oğlu için 

Staline bir mektup ıö· 

ndermiştir. Hu mektubda 

Kari Radek, on yaıındanbe· 
ri anasından uzak kaldığı 

ve siyasi akıdelerini bozma
dığı yazılmakta, affedilme· 
Hl istenmektedir. 

İhtiyar ananın bu mek
tubunu, Varşovada bütün 
gazeteler neşretmektcdlrler. 

lngiliz - Mısır Hazırhk 

1 

Müzake'!leri Bitti .. 
hansa İngiltue arasm~ı 
mühim ~ir görüşme oldu. 

Parıs, 29 (Radyo) - Ce 

nevreden gelen Hariciye 

Vekili Del bos !iıgiliz e içi si 
n· k 1 abul ederek uzun ve 

rnGhim siyasi bir görüıme 
Yaprnı~tar 

Japo y da a b i n e 
Buhranı Devam diyor 
Ordu ile Ugaki arasın~a~i anlaşamamazliK ~evam edi. 

lngiliz 

f ev~al de Komiseri lon~
raya çağırtl~ı 

İngiliz Mısu murah~aslan arasmda devam edan müza
kereler iyi bir hav~ için~e cereyan etmistir. 

KRhire, 29 (A.A.) in· 1 , .. -·-

giliz Mısır hazırlık müzake : ı 
rah prensip itibarile bir iti ' 

lafa müncer olmu§tur Bu

nunla beraber n uhtelif mah 
kemelerin :pkası ve intikal 

devrinin müddeti meseleleri 
muallak bir halde kalmak 

tadır . --c::a-:.. <::-:=.---

Selerleri Baharda başlıyaca~ 
Bedin, 29 (Radyo) 

Jeplin hava ııefcrleri büro 

su ilkbahardan itibaren jep 

lin cfer'erl tertip edecektir. 

Martta ilk 11ef er yapı la. 
caktır. Hındenburg balonu
da Mayısın 2 inci gününde 
seyehate çıkacaktır. 

Sonbahara kadar birçok 
•tferler yapılma11 muhte
meldir 

Tel fon memurların n grevi 
Paru, 29 (R dyo) - Bıl 

davoda 20 telefon memuru 
Rrev yapmııtır. 

~or.imp ratoıun ~a müş ül vazi~ette kal~ı~ı zanne~ liyor. 
Tokyo, 29 <A A) Japon

yada hükümet buhranı hal. 

ledılmemiştır. 

Kabineyı teşkile memur 

general Ugaki ordunun 

mukavemeti dola yısıle lrnbı· 

ne teıkilinden vaz geçmış 

tir 

Tokyo, 2Y (A.A ) M 

Ugakinin doğrudan do~ruya 

İmparatora müracaat t dett k 1 

onu ortaya kumanda etme 

ğe ve Harbiye Nazın tayin 

etmeğe da vct etmesinden 

M Ugaki ile ordu ara ında 

ıhtıli\fm lrnlledılmemış oldu 

ğuna delalet etlığı söylen 

nıektedır . Orrlıı ııcfluı bıı 

taktirde itaat etmek veya 

JAPON İMP:\Rl\TORU 
ılfıhi mfthıyette telf.ı.kld crlı-

len bır emri reddetmek oık· 

IArın 1 '" blrıni tercih etmek 
ızlirarınd kalac klardır. 

Londra, 29 (A ~) Filis 

tinde Araplarla Yahudıler 

arasındakı münasebet çok 

gergin b r hal almı~ Yahu 

di tüccarları Kudüsün eski 

mahrtllelerini tahliyeye baş 

1 mışlardır 

ingılız fevkalade komiı;eri 
süratle Londraya davet 

edilnılştir 

Kabine erkanı Londrada 

cereyan eden müzakereler 
esnasında )n iki senelık bir 

müddetin aela mevzu· 

bahsedilmemi§ olduğu
ğunu beyan etmi§lerdir. Hµ . 

kumet elinden geldiği kadar 
ıntlka.1 devresini kısaltmağa 

. Roma,29(Radyo) 
1 

iyi haber alan meha
f'~~~~[: s:.1~~ file göre uluslar sos-

yetesinde bulunan 
Türk murahhas heye-

NAHAS PAŞA 

çalııacak olup yirmi senelık 
bir intikal devresi istemekte 

olan ecnebi mehafilin iddia. 

laranı tlddetle reddetmekte· 
dir. 

Memleket dahılindc iıtik · 
lalin en esaslı ıartlarandan 
birinin hakkı kaza lıtiklili 
olduğu ehemmiyetle kayde-

dılmektedir. Mahkemeler 

mesele ine it hal sureti 

Montrö konfernn11nın it1al 

ti Ankaraya dönerken, hariciye müste
şarı Rif at Numan Menemencioğlu Mila
noya uğnyacak ve Doktor Tevfik Rüştü 
Arasın 2 Şubat ziyareti teferruatını ha
zırhyacaktır. 1 

edeceği baılıca mevzulardan 
biridir. 



SAYFA; Z 

Balıkesir 
Coğrafyası •. 
Balıkesir Halkevi, neşri 

yatı ara~ında memleket ba 
kımından mühim bir boşlu · 

ğu daha doldurmı•ş buluhu· 
yor. Uzun bir müddetten 
beri üzerinde yorucu çalıı 
malarla didinilerek me) dana 
getirilen bu eıer, diyebtli • 
rim ki Halkevimizin ı•mdiye 
kadar çıkartmış olduğu ki 
lapların en mükemmeli ve 
en olgunudur. 

Bol reıim ve üç güzel ha· 
rltarı bulunan Balıkesir coğ· 
rafyası üç bölüm üzerine 
tertip edllmtıtır. Birinci bö 
lümü mesaha, iklim, akar 
sular, göller, denizler ve kı· 
yıları, hayvanlar ve nebat· 
lar teıkU ediyor. Bu bölüm 
tam bir salahiyet ve vukufla 
yazılmııtır. İkinci bölüm" be· 
ıeri" durumdur Bu bölüm· 
de en uf ak teferruatına va· 
rıhncıya kadar ve dikkat 
edilerek yazılmıştır. Yalınız 

bu bölümde bazı yanlışhk 

lar vardır ki bu da bllhaHa 
vilayet ve kazaların gra· 
fikle gösterilen nüfus rakam· 
larındadır.E'serin umumi du. 
rumu bakımından pek..,ehe
mmiyeulz olan bu rakam 
yanlıthklarının herhalde mü 
rettlp veya nazarı tashihden 
kaçmış hatalar olsa gerek. 
Bazı takvimlerde görüldüğü 
gibi, vilayet rüfusunun to. 
plu olarak gösterilen rakam· 
farla Bahkesfr coğrafya11n 
daki rakamlar birbirıni tut· 
mamaktadır. Bu fark ise 
Balıkesir coğrafyasında on 
üç bin küsur olarak noksan 
gözükmelf tedir . Bunun bu 
iki sebeplerden ileri geldığt 
nl zan ve tahmin ediyorum. 

Eserin üçüncü bölümünü 
tefkil eden vilayetin "Ma 
den\erl" dir . Bu bölümde 
vilayet hudutları dahilinde 
halen mevcut bulunan ma
denlerin, cıns, kıymet ve 
ehemmiyetinden ba hsedfl 
mektedir. Balıkesır coğraf

yasında birde endüstri kıs 

mı vardır ki, bu kısımda vi 
layetin sanayi ve iktisadi 
sahada oynadığı mühim ro · 
lü açıkça tebarüz ettirilme 
ktedir. 

Balıkesir coğrafyası eseri· 
nin bir hususiyeti vardır ki 
o da Balıkesir ve havalisinln 
bir bir gezilmek surellle 
tetkik edilerek yazılmasıdır 
Evet bundan evvel Balıkesir 
coğrafyasını yazan Gazali 
e serinde vilayetimizin coğ· 

rafi durumunu çok iyi tet 
kik ederek yazmııtır. Fakat 
ikinci Balıkesir coğrafyasını 
meydana getiren Cenap Re 
f ık Orkonun bu eseri diğe· 
rinden biraz daha farklı ve 
daha olgundur Zaten bu 
ikinci esere daha fazla coğ· 
rafi malumat konulamaz· 
dı ki . . . 

Mezkür eserin hububat 
kısmında bizce mühim gö· 
rülen bir nokta vardır Hu-
bubat kısmına eserinde faz 
la yer veren Cenab Refik 
Orkon bu ciheti eserinde 
etraflı ' 'e açık olarak yaz 
mııtır: Muf aaaal olan bu 

1 

lngiliz 
Sarayı 

---41--
ile kabine arasmdaki ihtilal 

Bazı İngiliz gazeteleri İn
giliz saravı ile hükümet ara· 
sında bir ihtılaf çıktığını ha · 
her vermektedirler 

The Star gazetesi, lcabi
nenin Dük de Kentle Dük de 
Gloucestere A vusturyada Wi· 
ndsor Dükünü ziyaret etme· 
kten vazgeçmelerini tavsiye 
etmiı olduğunu iddia etme 
ktedtr. 

Kral ailesi, son ki.nunev· 
vel ayı hadiseleri yüzünden 
kendi erkanı arasındaki mü· 
nuebatm katiyyen mütees· 
sir olmamıı olduğunu ve 
tam bir ahenk bulunduğunu 
isbat etmek arzusunda bu 
lunduğundan bunun için en 
iyi çare Enzesfeldde eıki kr 
ala yapılacak bir ziyaret 
olacağı mütaleasında bulun· 
muıtur. Kral hanedanının 
ilk planına göre Kent Dükü 
PrenıesJulianın izdivacı mü · 
nasebetiyle yapılacak mera-
simden sondra La Hayeden 
Enzesfeldde gidecekti. 

Son dakika Baıvekil Bal· 
d vin mevzubahiı ziyaretin 
hususi olmasına rağmen ka 
binenin bu ziyareti tanip 
etmemekte olduğunu bildiı
mlıtlr. Bir müddet sonra 
Gloucester Düküne Enzeı 
feldde gitmemesinin makul 
olacağı ifada o'unmaktadır. 

Star gazetesinin salahlye. 
ttar bir memblldan öğren · 

diğine göre, hükumet Kent 
ve Gloueester Düklerne Dük 
de VVindsoru timdılik ziya· 
retten vazgeçmelerini ta vsi. 
ye etmiştir. 

Büyük şahsiyetlerid garip 
halleri 

1 

Büyük mevki sahibi olan· 
!ardan bir kısmının birçok 
garip hallerinden bahsederler. 

Eski Yunanlılardan Krııtl, 
kendisini el ile selamladık · 

lannı görünce bayıhr, kalır · 

mıı. 

Katon aynaya bakınca tir 
Ur, titremekten kendisini 
alamazmıf . 

Eski Roma generallerin· 
den Cormanlküıün horoz · 
dan ödü koparmış. 

Lehblan krallarından Vı 
ladislys, birinci Franıovanın 
katibi Düşen; bir elma gö 
rünce herıeyl bırakıp firar 
edermiı. 

Erasın balık kokusuna 
tahammül edemezmiş . 

İngiliz ricalinden Lord 
Bolinglrok kediden kaçar 
mıı!. 

malumat eseri bir kat daha 
kıymetlendirmektedir. 

Fakat bununla beraber 
temenni t>dllir di ki bu eser -
de hububat kısmı yazılırken 
memleketin hububat iatihsa
latını gösterir · en az beı 
senelik · umumi bir de gra
fik cetveli konulmuı olsay· 
dı eıer bir okadar daha gü 
zel olurdu. 

Bize güzel bir eser veren 
Cenab Refik Orkonu tebrik 
ederken,Halkevimizdende bu-
nun gibi ve bilhassa mem 
leket tarih, kültür, folk lor 
ve yatırlarına ait eserlerin 
meydana getirilmesini dile · 
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.1 
Hatay zaferi için: ihracat Mahsullerimiz 

yar 1 n Saat On dörtte Almınylya olan ihracatııÖılmüsait inkişaf ediyor. Si· 
Top 1 ant ı Va r.. prüntü oıaıak satılanlardan bile istifade aıanıvor. 

__ _ _ Muhtelif ihracat muhıul · te inkitaf etmit ve Almao· 

' 

L·ı· h' L ki f d k L • L ı lerimizin Alman piyasasın· yanın 1936 yalının tik t 1 ann uU un şe ır uayra ar a onanaca ' Ş8111f uO dakl vaziyeti hakkında Ber ayı içinde Türklyeden ith• 

ı~ıkla aydl01808C81., tın Türk Ticaret odasınca latı 1003 milyon mark, TO 
V R bir rapor hazırlanmııtır . rklyeye ihracatı ite 70,5 

Hükümetfmizin Cenevre· ıekkiillerin kurağları dona- Bu rapor bütün ticaret milyon mark tutmuıtur• 
de kazandığa Hatay muvaf. tılacak ve gece de ıtıklarla odalariyle birlikte ıehrimiz Bu ıuretle 936 yılının ilk l 1 
fakıyetinl bütün yurtla bir- ıüılenecektir . ticaret odasına da blldtril ayı içindeki 1 ürk· AlnıaO 
lıkte Balıkesirliler de du-n B 1 k · Atat- k Tu- ki ıl 
de yazdığımız gibi yarın sa 
at 14 de kutlulıyacaklardır. 

Toplantıyı tertip eden he· 
yet buna ait pr .. iramı -'ün 
hazulamııtır. 

Bütün yurttaşların iıtira

kl ile yapılacak olan bu 
mitingi'" teabit edilen pro · 
ğramı ı··dur: 

Parti, bütün Hayır Cemi· 
yetlerl, Spor teıekküllerl 

ve Esnaf Cemiyetleri mey
danda kendi bayrakları ıle 

yer alacaklardır. 
Lise ve Öğretmen okulu 

talebeleri bayrakları ile mi· 
tioge İftirak ederler 

Mıtinge İstıklal Marıı il<ı 
baılanacaktır . 

Büyük Hatay zaferi hak 
kında müteaddıt hatipler 
söz söyliyeceklerdfr. 

Miting mukarreratı yük· 
sek makamlara arzolunacak 
tır. 

Meydanda intizam parti 
ilçeyönku•ul Baıkanlığınca 
ve belediye zabıtasınca \e 
min olunacaktır . 

Mitingten sonra alay hü 
kümet caddesini takiben 
hareket edecek ve hükumet 
meydanında dağılacaktır . 

O gün bütün hususi bina 
far, milli müesseseler ve te · 

lngilizCe 
Kursu da verimli bir hılde 

çahsıyor 
Halkevlnin açtığa kuralar 

faaliyetle devam etmektedir
ler. 

Bir kaç gün önce yazdı 

ğımız Fransızca , Almanca, 

okuma yazma, resim it kurs 

larile birlikte Doğumevi baş 

hekimi Halit Uzel tarafın · 

dan verilen İngilizce kursu · 

da verimli bir şekilde de 
vam etmektedir. 
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Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. s. 

55 Handıman 970 980 
60 920 930 
70 

" 
860 870 

80 
" 

790 800 
ZAHiRE: 

Buğday (Verit) 5 25 
Sert 5 5 25 
Yumuşak 5 50 5 75 
6 50 6 75 Hariç piya 

sadan gelen 

a ı esır, ur r ye mittir. ticareti, 1935 yılının teklD 
sinin kazandığı siyasi muvaf • 2 o 
faklyeti yerın hep bir ara-

Bu raporda Türkiye ile 1 ayı içindeki ticarette 
Almanya araaındakf ticaret fazla olmuıtur. 

da temiz heyecanlarile kut-
m ünaıebeti ıöylece anlatıl - • Bu rapora göre, AlmanY• 

lulıyacaklar, Büyük Kurla· ı 
maktadır: da dört yıllık iktisadi ka · 

rıcıyı , bu vesile ile b.r da-
ha saygı ile anacaklar, her Tesblt edilen ilk rakam- kınma planının tatbıkto• 

d .. - b ı lara go-re, Tu-rkiye Alman- büyük ehemmiyet verilmek· 
ıey en ustun ve aıarı i e 
çıkan hükümt'limizin muvaf. ya ticareti, 936 yıhnın bi· te ve süprüntü olarak atıla• 
fakiyel'ni bir daha açıklıya rinciteorln ve iklnclteırtn etyalardan bile iıtlfade ça· 
caklardır. aylarında da müsaid ıuret- releri aranmaktadır. 

Almanya, büUin devletle· 

Kovandaki B a 11 a r ı 
Tophyarak Yemişler .. 

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

Açık gözler kovandaki balbn topladılar. Sahipleri de 

Sındırgını~Olo~~!8!~~~!!. ka~~!~Ş!~!f~ndıfı •• balları 1 
sine bağlı Üerecikören kö ağız tadile yedikleri anla· 
yünden Ali oğlu Mehmet şılmııtır. 

ve Yusuf pğlu Mehmedin Baıkaıının balını yiyenler 
köy cıvarındaki bağlarında hakkında tahkikata baılan 
arı kovanları bulunmaktadar. 

mııtır. 
Bağ sahipleri bir gün kovan · 
lardalci bala bir güz atmış 
l"nada yerinde yeller esdi 
ğini görmüıler, hemen vazi 
yeti jandarmaya htldirmiı 

ferdir . 
Jandarma yaptığı tahkikat

ta balların ayni köyden Ab 
dullah oğlu ishak ve arkadaıı 
lsmatl oğlu Mehmet tarafı 

Okullarda 
Dersler hergün saat birde 

sona erece~ 
Kültür Ba kanlağı okulla· 

rm gündüz sabahtan akta · 
ma kadar yaptıkları ders 
saatleri miktarı üzerinde in· 
celemeler yapmaktadır. 

Kültür Bakanhğı öğleden 
önce sabah ıaat sekizden 
itibaren derslere batlıyarak 

Alman okullarında tatbik 
edildiği gibi saat 13 de de 
relerin sona ermesini ve la 
lebeye de derslerine çalıı 

mak için zaman bırakılma 
sını düşünmektedir . 

Dersler gene bu vaziyet · 
te 45 dakika olacaktır . 

Vaziyeti tetkik etmek 
için l\ültür Bakanlığında bir 
komisyon toplanmak üzere · 
dir. 

Ledos 

Kız kaçumı va~ısı 
Sındırgının ltıklar köyün 

den Mehmet oğlu Ahmedin 

kızı Ayte aynı köyden Hü 
ıeyin oğlu Muharrem tara 

fından kaçmlmııtır. Jandar 
maca tahkikat yapmakta· 
dır . 

Merinos 
Kuzulan üzerinde tet~i~ler 

Yapıhyor. 
Garbi Anadolu zootekni 

müfetUıi ve merinos yettı · 
tirme müfettiı vekili Haaan 
Fehmi İmre beraberinde ıu 
ni tohumlama mütehaHıaları 
Abdülkadir Göktan ve Cev
det Güvener · olduğu hal 
de dün Burııadan ıehrtmize 
gelmiılerdir . MütehaHızlar 

buradaki meri 
noslaştırma itini hazırladık · 
tan sonra geçen yıl Runa 
da suni tohumlamaya tabi 
tutulmuı olan ve halen kıı· 

lamak üzere Dikılide bulu 
nan yarım kan .. merinos ku· 
zuların sıhhi durumları üze
rinde meıgul olmak ve Gar 
bi Anadolunun merlnoslaş 

tırma temelini tetkil edecek 
olan bu kuzuları tetkik et · 
mek için bir iki günP. ka· 
dar Soma yoliln Dikiliye 
gideceklerdir. 

rle olan ticaretini geniılet· 
mek ve arttırmak için bir' 
çok meınleketlerde tlcarel 
odaları teslı etmektedir. Baı 
cümleden olarak Yugosla•· 
yada kurulan Alman tlcarel 
odası, herikl memleket uc•' 
ri münaaebatının inkiıafınd• 
büyük bir amtl olmuıtur. 

Alman iktiıad nezareti. 
(Mükerrer v~rgi) ye meyd•' 
bırakmamak için, Romanf• 
ile bir muahede lmzalaaı•~ 
üzeredir. 
--~-

Çoçuk 
Ra~ı şişelerini alarak do'· 

kandan kaçmış 
Aygören mahalletıinden ~ 

reıci Adem oğlu 12 yaıl• 
rındökl Mehrret Mtllikuv\'tl 
ler caddesinde İbrahtrPI' 
dükkanına gece saat 22 ti 

ralarında gelerek leblebi •1 

mak istemtıtir. 

Bakkalın meı1ıul buluO 
maııoı fırsat bilen çocuk b&J 
sırada bir kaç ıjıe rakı el• 
rak keybolmuıtur . 

Poltıe yapılan tikayet üı' 
rine çocuk yakalanmııtar· 
~ ........... . 

Yabancı OrdulardB 
~ 

Yapmak istiyen zabitall 
izin verilecek. 

Ankara, 29 (Radyo) 1 
Yabancı ordularda nıu•1 
limlik yapmak istiyen ~•"1~ 
tana 4 ıeneye kadar il 
verileceği hakkındaki laJl~: 
Büyük Mtllet Mediılne 1 

rllmlftlr. 

Bursada 
Büyük bir UPrünün in8' 

bitti 
Karlan eritti. Termumetre 

len eritmı§lır. lstanbul, 29 ( Ra~yo l 
11 

Devam eden soğuklar da Sunada Nafıa vekaleti 1, 

yü~sel~i. 
ledoslardan · sonra ıtddetini rafından yaptırılmakta o I 
kaybetmittir . Nakıs dörde Bursa tle iç Anadoluyu ~ 

İki gündenberi esmekte kadar inen termumetrenin lıyan lnegöl ova11nd11ki "" 
rlz . 5 ti" 

1 
4, 7 4 87 5 Mmr olan ledos)üzgiırı şehirdeki dOn sabah zait dokuza ka· yük köprünün lntaatı b 

buğday 

K. Kani Pıkpınar/J 5,125 5 .25 Arpa ve etraftaki lfarları kamı dar yükseldiği görü fiyordu . tir . / 

Yurttaş, Pazar Günü Yapılacak Hatay Toplantısında Sen de Bulurı·· 

..... 



Bir Acı. 
Daha önce "Bir felaket,, 

baıhkla bir yazımda kaina
tta ilk mahlukun tek hüc· 
relllerden ibaret olduiundan 
ve za mania bu tek hücreli· 
lerln koloniler halini alarak 
tekamül ettiklerinden ve bu 
günkü canlı mahlükahn me· 
ydana geldiilnd.en bahıet 
lllltUm. Bu herkeıin bildiği 
ve inkar kabul etmlyen bir 
hakikat. 

A im a n y a Heligalen 
Adasını Tahkim Ediyor 

Fakat bazıları buna ina
nmak lıtemlyorlar . Neden1e 
böyle tek bir hücreyi ecdat 
kabul etmek ıüç geliyor. 

Pek açık hakikatler tek 
hücrelilerin önemlerini ve 
yirminci yüz yılda dahi oy· 
nadıkları büyük rolleri göı
termektedir. 

Müe11lf bir hadiıe, bugün 
aynı ıeyler üzerinde beni 
birkaç ıahr karalamaia me · 
cbur etti. 

Buıflnün içtimai hayatın· 
da ıörQyoruz ki fertler ba 
zan cemiyetlerden ayrılıyor· 
lar . Ve cemiyet o fertler 
den bir latif ade görmediii 
ıtbl hazan zarar goruyor 
Fertlere cemiyeti ıevdtrmek 
gerek. 

Bu ıörüın, alztnle fen no· 
ktalnaı.anndan tetkik ede 
llm: Tek hücrelilerin bazı· 

ları koloniler teıldl etmeie 
tleiil yalnız baıma yaıama 

yoluna ıapmııtır. Tıpkı bir 
cemiyete girmeden yaııyan 
hHanlar gibi. 

Bunlar yarahldıkluı ıün· 
denberi tek hir hücre ola 
rak f a"at daha 11ıta bir ha 
lde yaııyagelmektedirler. 

Btr k11mı bir araya gele· 
rek hiıtlon "nesiç" örgen 
"uzuy" ve apparat cihaz 
lara meydana getirirken bu· 
nlar ayrı kalmıılardır Ci 
hazlar tekamüllerini y& pm· 
•ılar ve yapmaktadırlar. 
Şuhalde içtimai bünyt>yl 

ve oouo tekamülünü, bir 
hayat ıahibinin phylo gen
eıe ( l) sile mukayeıe ve 
izah edebiliriz. Hücrenin tek 
olarak kalmaylıt ıüphe yok 
kı bugünkü varlıkları do

ğurmuıtur. 
Hayat: Ancak hücredf', 

cytoplaımada ıı ö r ü 1 c n 
bir tezahürdür. Bütün can 
lılar bundan teıekkül etm 
ekle hayl\t .ahtbl olmuı ol· 
urlar. 

Heligaland adaıının yeni
den tahkim ve teılih edile· 
ceği hakkında son günlerde 
verilen haberler, bütün eı · 
ki itilaf devletleri kamoyla· 
rınını heyecanA düıürmek 
ten geri kalmadı. 

Bilindiği üzere, Vena Y 

muahedesi muciblo.:e Alm· 
aoya, haklı olarak "Şımalia 
CebeUlttarılu" adı verilen 
bu adadaki tahkimatı yık· 
mata ve burada bulunan 
harp aletlerini tahribe mec 
bur tutulmuıtur. 

Filhakika Hellgoland yal · 
naz El be, Ayder ve V ezer 
nehirlerinin man1aplarına 
değil; Kukıhafen, Hremen 
ve Hamburg gibi mühim 
Alman limanlarının methal· 
lerlne de hakimdir. 

Büyük harp e1naamda Al 
man denizaltı gemilerinin sr 
iınağı olan Helıgolandın çok 
mühim ve müteaddit tahkk 
matı yıkılmıf, topları tahril· 
edilmiı. yera\tındaki lablre· 
ntler ve kazmatlar ,foldurul· 
muı. obüs a11.nıörlerl sökül· 
müı ve duvarlarla ~rülmüı 

tü 
Oraya 1ıönderUen "stlah· 

ıızlama komhyonu,. uzun 
ıeneler tçindf' baıarılan ve 
Almanyaya milyonlarca ln 
giliz llrarına mal olan eseri 
birkaç ay içinde yoketti. 

Muahedeler ve reahteler 
Bununla beraber, 936 so 

nkanunundan ıtibaren Heli. 

yalar, fermentlf'f ve niha · 
yet titrlere bir haz verecek 
denizlerde yaz geceleri ıua 
lar dağıtan Noeli - lucalar 
zarar11z tek hücrelilerdlr 

Diğer taraftan genç bir 
vücudun ciğerlerini kendine 
gıda yapmakta tereddüt et 
miyenleri de yok değildir. 

İıte bugünkü mecıeniyetin 
mücadelede devllm ettiği 

mikrop lkincl yola ıapan 

tek hücrelilerdlr Bunlar bu 
asrın gözle görülmlyen ve 
mücadeleleri pek güç olan 
en büyük düımanlarıdır ve 
bu tek hücreler, blrleıerek 
örgenler yapmıf dıter hüc 
relerden çok daha mukave 
metil ve daha tesirlidir. 

Bir ıeyin faydalı olduiuna 
baıkalanm inandırmak, on· 
Utı faydaaır. olduğu taktirde 
hıuıl olacak f enahkları or 
taya koymak ıuretile kabil 1 

olur. Ben de bu düıünüıümü 
bu suretle ilerletmek ve ıö 
ylemek tıtiyorum. 

Hastalıktan hangi vücut 
titremiyor. Haogimız çiçek 
hastalığının korkuıundan ke· 
ndimizi onun ıerumuna 

kartı bırakmıyoruz? Ve ha 
atalık mikroptan batka ne 

dir ki? 
Mikropların uzviyet üze 

rinde yaptığı ha Jla hklarm 
ıay111 az değildır. On yedi 
ılnde bir genç kızın ciğerle 
rini kendisine gı c; a yaparak 
bütün bir vücudu harap ed· 
erken ona ne yapabiliyor 

goland, muahedeler hüküm 
lerile realiteler dünyası ara· 
sındaki uçurumu her gün 
biraz daha açan hfıdtaelere 

sahne o1du 
Sonki.nun ayının bfttlan 

gıcında ada ıaktnleri, ada• 
tarının muhtelif taraflarına 
gitmenin kendileri için ya 
1ak edildiğini hayretle gör 
düler. Adanın çok ıentı bir 
takım yerleri ayrılarak etr· 
afı çevirdi ve içlerinin gö· 
rülmemesl için bunların ke 
narlarına tahta perdeler ya 

pı1dı. 
Aıkerlerln nazareti altın. 

da bulunan bu tahta perde
lere ıivillerln vaklaıma11 bl· 

le yasaktı. 
Diğer taraftan, hemen he· 

men her tarafa muazzam 
burgu makineleri konuldu. 
Bunların yaptıAı cehennemi 
ıürültü hemen hemen dai
mi idi ve dınamit infilakları 
o kadar sıklaıtı ki ada hal 
lu artık bunlara aldmı et· 
mez oldu. 

Ada ya göoderilen binler· 
ce lf'ti, ıtvtl halktan tama 
men tecid edilmiı bir vazı· 
yette kaldılar. 

lla'k uzun zaman adada 
bir temerküz kapı kuruldu 
ğunu ıandı Bununla bera
ber, hakikat yavaı yavaı 

yayılmağa baıladı. 
Almanlar Veraay muahe· 

de1lnln hükümlerini bir ke
re daha çljniyerek Hellgo1a · 
nddaki tahkimata yeniden 

ınıa ediyorlardı. 

Onitoı mı mı daha kıymet
lidir düğme mi? 

Heligoland hiç ıüpheıiz 

dünyanın en mühim llrate 
jik no'l<talarından biridir. 

Muahası oldukça mahdut 
bulunan bu ada, kayalardan 
müteıekkıl tabii bir kaledir 
ve denizden tahminen 70 
metre yükıektedir. 

Vaktile Dantmarkaya aıt 

olan bu yeri 1807 de lngi 
Uıler zaptederek Napolyon 
un donanmaıile daha ıyi 
çarpııabılmek için burada 
bir deniz üıtü kurdular. 

Bundan çok sonra, 1890 
da İngiltere Zenglbarla So· 
ma\i protektoranın büyük 
bır kısmına mukabil, dosta 
ne bir ıekilde bu adayı Al· 
manyaya verdı. 

Bu edanın muahası He 
ligolandınkine göre 3,00ll 
defa daha büyük olduğu iç· 
in bu mubadele lngilıdere 
çok karla göründü Gladston 
bile ıevinçle ellerini uğuıtu· 

ruyor ve: 

ve kendimizi nasıl koruya. 

biliyoruz? 
Bu münaıebetle fU anda 

"Bir düimeye mu kıl bir 
üniforma aldığmı.. söylüyor 

du. 
Bununla berAber, düğm· 

CİHAN iK iSADiYATI .. 
Almanya istatistik daire 

ılnin tetkiklerinden anlaşıl· 
dığına göre, cihan iktisadi 
yatı 1935 yı ına nlsbetle 1936 
yılında daha mÜ!ait bir in· 
ktıafa mazhar olmuıtur. Bu 
lnkfıaf hatta senenin baılan· 
gıcında ümit edildiğinden 
daha iyi bulunmuıtur . Ge · 
nel itibarla sanayideki ietl 
hsalit artmııtır. Cihan tlca 
retlode dahi kuvvetltc.e bir 
canlılık kaydedllmlıtır. Aynı 

vechtle kredi piyasalarında 
dahi fazla bir istek ve f aa· 
liyet görülmüıtür. Netice it

ibariyle cihan iktlladlyahnın 
1936 yılanda tekrar lyileıti· 
iloe umumi bir df"ltl olarak 
hemen tekmil flatların bir 
denbire denebilecek bir ıu· 
rette yükıeltıt gösterılmek 

tedir. 
lktiudiyattaki müsait in· 

kiıaf, muhtelif memleketler· 
de tabii baıka baıka nisbe 
tlerde vukua getmlotlr. Şöy 
le ki gerek sanayi ve gerek · 
se ticaretlerinde geçen yıl 

dahi canlılık görülmüt olan 
memleketlerdeki kalkınma 

biraz daha süratle ilerlemiı· 
tir. Ôte taraftan, ham ma· 
dde letihıal eden memlektl 
lerdekı kalkınma da hayli 
ıtddetli buluomuıtur. Bu ar 
ada sözgeliml Çınin iktisadi 
vaziyetinin lyileımeılt hatta 
aiyasi karıııklıklara rağmen 

memnuniyete değer bulun· 
muıtur. Bunun gibi İngiliz 
ve Hollanda Hındistanların-

de bittrilebildt. 
Eıki Kayzeri örnek tutan 

ve Veraay muahedeıtntn hü· 
kümlerlne aldırıı etmfyen 
Şanıölfye H tle, on dört ıe· 
ne sonra, adanın yeniden 
takim edilmesini ve her za 
mankinden daha ziyada za· 
ptı imkansız bir hale sokul
ma11na emretti. 

Aiz bundan ıalihlyetle 

bahsedebiliriz Çünldl olm. 
plyad oyunl11rmın deutz ya 
rıtları dolayuile Ktelde ya 
pılan müsabakalarda tuadü· 
f ün yardımiyle timdi gene 
dillerde dola ıan bu meıhur 
ada üzerinde bir kaç gün 
geçirmek imkanını buldum. 

Gördüklerim 
Ada halkı hemen münha· 

aıran balıkç.lardnn veya kla· 
vuzle.rdan mürekkeptlr. 

Bununla beraber, adanın 

baılıca gelir kaynağını turi· 
znı teıkil eder. 

Yaz mevsiminin devamı 

müddetince Heligoland, ada 
nın vahıi güzel\•ğınin ve de· 
nlzinin ihtlıaınlı manzara11-
nm cezbettiği binlerce turts 
le dolup taıar . 

da canlılık daha kuvvetlice 
olmuıtur. Bir cümle ile ifa
desi lazım geltrae, dentlebl -
lir ki , 1936 yılında ve bil
haua son aylarında iktisadi· 
yatı canlanmayan hemen he· 
men hiç bir memleket yok· 
tur. Yalnız Franııa gibi ıty

asi durumları pek karışık 

o1an ve ispanya gibi ihtilal· 
ler içinde sürüklenen mem
leketler tabiatiyle bu umu· 
mi tktiıadi canlılaktan mah· 
rum ka1mıılardır. 

Büyük ıanayi memleket
lerinden Almanya, lngiltere, 
lıviçre ve ıatre gibi ülkele. 
rde itı zlik bQyük nfsbetler
de gerilemif ve sanayideki 
faaliyet hemen hemen J 929 
dakl dereceyi bulmuıtur. Ha· 
tti. Almanyada bilhana mu· 
ayyen me1lek ve branılarda 
çahıan uıta ameleye ihtiyaç 
bugün için bata baı kapatı · 
lamıyacak bir dereceyi bul· 
muıtur. Hatta bu yüzden 
bazı teıebbüslerln tatbikine 
imkan görülemediği söylen
mektedir. Binaenaleyh, Al 
manya sanayii için bugün 
baılıca endişe itıizltk değil 

de, ifçiılzliktir . 

Bu bakımdan mütalea ed 
ilerek Almanyada artık ha
kiki itsizltk kalmadığı da 
kabul edılmektedlr. Alman-

zannolunmamaktadır. Bina· 
enaleyh mensucat sanayitnin 
bulunduğu mıntakalardakl 

ltslzliğin ancak yeni bazı ıa· 
nayi kurulma11 ıureUyle bü 
abütün gidertlf'ceği tabii ııa · 
yılmaktadır. Gerçekten lng· 
iliz hükumeti itıizli~ln ta· 
mamen kalduı!maıına büy· 
ük blr ehemiyet vermekte
dir. 

Dikkate deAer ki, bazı 

memleketler tktlıadfyatında
kt canlılığın ve ıanaytinde· 

ki f aallyelln harp sonunda 
kaydedilen en yükıek ıevi· 

yeyi bulduğu veya bulmak 
üzere bulunduğu göz önüne 
alınarak, bu vaziyetin bir 
dönüm nokta11 teıktl ed•p 
yeni blr krizin varit olup 
olmayacağı fikirleri tıgale ba. 
ılamııhr. Ancak, yeni bir 
kriz ihtimali olup olma· 
dığı yolundflkl sorguya 
menfi c e v a p veril -
mektedir. Yani yeni bir kr
iz mevzuubahıolmamaktadır. 
Çünkü memleketlerin tktlı
adiyatmda görülen her yü · 
kıeliıin bir akıülamelle le· 
krar gerilemeıinl icabettlren 
ıartlar artık mevcut aayal
mamaktadır. Gerçekten e1kt 
yıllardan ve geçmek üzere bu· 
lunan krizden alınan tecrübe· 
ler ikinci bir felaketin doğm-

yadil bugün iti olmıyan am· aması için ahnmatt lazım gelen 
elenin mlkdarı yalnız 300,000 tedbirleri de liylkiyle öğret· 
kadar tahmin olunmaktadır miflir . Bu tedbirler lıe tkti
kl, bunlar da kalkınma nlıı-

betlerl aynı derecede kuv· 
vetli olmıyan branılara me · 
nııup ameleyi teıkll etmek 
tedtr Bıllndlği üzere, Alm
anyadaki itılzlerin mıkdar1 

&adi yatın devlet taraf mdan 
kontrol ve tanzimidir. Şöy
le ki lngilizler Türkiye ve Al
manya gibi ikttaadiyatları 

devlet tarafından tanzim ve 
kontrol edilen 6lkelerln •ki· 

nasyonal sosya\iıt\erln lkli· nc.l bir kriz felaketinden ma.· 
dar mevkitne geldikleri 1933 ıun kalacağını katlyetle üm· 
yıla batında yedi milyona it ederlerken lktiıadi talile· 

re daha ziyade huıuıi teıe· 
bbüs ve sermayelerin geliıi 
güzel hareketine terkedilmit 
bulunan memleketlerin ergeç 
yeni bir krize uğrayacakla
rından korkmaktadırlar. Ka. 
ldı ki, devletçe kontrol edi. 
len iktisadlyatlarda her han· 
gi bir Arıza husu lü halinde 
devlet derhal l§e müdahale 
ederP.k lazım gelen tedbir
leri daima alacak vaziyette 
bulunmaktadır . 

Devletçe kontrol edilen 
lktisadiyatlar için, iki el bir 
kriz felaketine sürüklenmek 
tehlikesi böylece bemen he · 
men kaliyetle bertaraf edi\. 
mitken, tekmil cıhan iktlsa
diyahnn daha fazla kalkan . 
ma ve açılma im~fı.n l arı ve
recek bir çok başka sebep 
ler de mevcut sayılmakta 
dır . 

Bu sebeler arasında bil· 
baasa Hırleş'k Amerika de . 
vletlerfndeki kalkınmaya it· 
aret olunmaktadır Gerçek -
ten, cihan iktisadlyatında 
pek önemli bir yer tutan 

Eğer bütün t~k hücreliler 
oldukları gibi kalsalardı in 
anınız okuyucular dünya 
için hiç de iyt • ir netice 
vermiyecektl lnsan, hayvan 
ve bütün bu medeniyet hiç 
bir fey vüc~t bulmayıp her 
taraf bir mikrop sürüsü ıle 

dolacaktı. 
Tek baıına bir hücre ola 

rak yaııyanlarm insan ve 
nebatlar için faydalı olanla· 
rı da yok delildir. Meıela 
Havanın azotundan gübre 
yapan ve bütün Legumino· 
se familyasındaki nebatlara 
1ııda h a z ı rl ı y a n : 

çok ac.ı ve hazin bir hatıra ile 
kalbim 11zlamt&kta .. Çok genç 
yaıta gözterioi ebedlyyen 
kapayarak ailnine ve ken 
dıni tanıyanlara göz yaşı ve 
yürek acm ıerpen bu genç 
kızan ölümüne fennin bugü· 
nkü musamahası ıeb~p ol· 
maktadır Baıaranlar aileıi 
nln yerinde ve derin keder 
lerine lıtirak eder, fennin 
bunlarla uğraıan bir ıube. 
ıine mensup bir irdemen 
11fatile de hicap duyarım. 

enin üniformadan daha kı. 
ymetli olduğu ıonradan be· 

Bu rağbetin birinci ıebe · 
bi Heligolanda gönderilen 
mallardan gümrük resmi al· 
ınmaması ve tütün havyar 
lılak("z gibi ıeylerln burada 
çok ucuz 1&hlmaaıd 

Adada kaldığım müddetçe 
her tarafta hakikaten hum· 
malı ve faaılasız bir faaliyet 
gördüm. 

yakın bulunuyordu. lngilte 
rede dahi sanayi f aaltyeti 
mühim niıbette çoğalmııtır. 
Bu faaliyet bakımından Jn 
giltere Almanyadan sonra 
ikinci gelmekle beraber, or 
adakl hakiki itsizlerin aay111 
Almanyadakilerin iki misli, 
yani takriben alta yüz bin 
kiti kadar tahmin olunmak· 
tadır. İtılzlerin en ziyade 
lngilterenln bilhaasa cenubi 
Walles mıntakaıında bulun· 
duğu zannediliyor. Buna ıe· 

bep olarak da, hükümetln, 
buradaki itılzliğe yardım 

edebilecek tedbirleri zama
nında almhdtğı göslerıltyor . 

Şöyle ki, lngilız hükümeti 
sanayide yeniden bir çok 
çalıımalar imkanını ve yeni 
bir çok ıermayelerin iıletil · 
mesi sebeplerini teminle ik 
tifa ederek faaliyetin, mem· 
leketin ıu veya bu mıntak · 
asanda, ıu veya bu tekilde 
tanzlmine alaka göııterme· 
mittir. Bir de kalkınma ve 
canlılak İngllterede tiahl tik 
baıta demir sanayiinde gö 
rülmüıtür. lnıaattaki faali 
yet iıe yeniden çoğalmıya 

rak 1935 yılı sonundaki ve 
t 936 yılı baıındakl derece 
sini mu haf aza etmfıtır lnıa 
at araaında hükfimet dahi 
ıoseler ve saire yaptırmak 

•uretlyle birçok çalışma me 
vzuları bulmuıtur İngıltere 
nln dıı tec.iminde de canlılık 
görülmüı ve bilhasta kömür 
ve mensucat ihracatı çoğal 
mııtır. Bununla beraber me 
nıucat sanayiindekl iıtihsa . 

li.t seviyesinin eski yüksek
likleri bulacağa pek o kadar 

bu memleketlerde ıon yıl 

lar içinde geni§ bir kalkın . 
ma kaydedilmlttlr. Bir tara· 
ftan istihııalat ve bir taraf· 
tan sarfiyat kuvvetli niıbet 
te artmııtır . Hatta usta am 
eye ihtiyacın Birleoık Ame 
rlkada daht tamamen kapa. 
tılmadıiı söylenmekteclir Hu 
nunla beraber Amerikanın 
sınai imalattaki fazlalığı ha· 
len harp sonu yıllarının en 
yüksek 11evlyestnden yüzde 
10 kadar noksan bulunma
ktadır. Btrleıik Amerikanın 

Bacllluı - Radiclcola, ma 

[1 J F/logenc=e: Biitli n rıe 
Qilerin en son şekillerini 
alıncıya kadar fleçirdilderi 
lahaı•vüllerdir NetJİn tt'lui 
mıilıidür. !-/asan Ali Türker 

lll oldu 
Herkesin haklı olarak ko 

rktuğu Hellgolandan tahki· 
matı o derecede idi ki, dün· 
ya harbi esnasında düt 
man donanmalarından hiç 
biri buraya taarruza cesaret 

edemedi. 
Onun için, Veruy mua 

hedeıinın tanzimi esnasında 
lngiltere bu adadaki tahkı 
matın tamamen yıkılmasını 
talep etti ve Lu ııde 1~2l 

Binlerce aivil ifçi kurada 
durmadan çalıımaktadırlar . 

Denizaltı gemilerini barındı
rabilecek olan yeni bir li 
man da yapılmaktadır. 

Ben orada iken, her ta 
rafta denizden çıkan mua · 
nam çimento blokları bu 
limanın ıekltni vazih bir su 

rette belli ediyordu, ( Sonu 4 üncü sayfada ) 



İstanbul da 
Modern ~ir yolcu salonu 

yapılacak. 
İstanbul, 29 (Husuıi) 

Liman idaresi, Gala tada bü

yük bir yolcu salonu inıaıı· 

nı kararlaıtırmııtır. Bu bi 

na 300 bin liraya çıkacak 

ve fevkalade güzel olacak 

tır. Salon, sonbahara kadar 

ikmal edilecek ve merkez 

rıhtım hanının civarındaki 

binalar da yıkılarak buraya 

bir Atatürk heykeli dikile · 

cektir . Bu binanın ikmalın. 

den ıonra ecnebi vapurları 

Tophaneye değil , buraya 

yanaıacaklardır Eıki yolcu 

salonu da yeniJen~cektir. -
Asi 
Kuvvetlerin 
Yeni Bir 
Faalıyeti 

Salam&nk, 29 (Radyo) 

Aıi kuvvetler Madrid cenu· 

bunda bazı yerler daha İf· 

gal etmiılerdir. 

Cebelüttarık, 29 (Radyo) 
Asi kuvvetler, Madridin ti 

malinde Elprado mevkilni 
luıal etmiılerdir Bu suretle 
Madrid Albaseti yol uda ke · 
ıilmittir 

Madrid, 29 ( Radyo ) 
Askeri faaliyet durmuıtur 

Bunun sebebide havaların 
fevkalade bozuk olmasıdır 

Valanıiya, 29 ( A.A ) 
Havas ajansının muhabirine 
beyanatta bulunan milli ter 
biye nazırı Londrada orta ya 
çıkan ve İspanyol hüküme
tinin federal bir kanunu 
esast hazırlamıı olduğuna 

dair bulunan haberleri kati 
surette tekzib etmittir. 

Parla, 28 (Radyo) - Is. 
panya cumhuriyeti memur 
ları ecnebi bir devlet vası· 

taaiyle reneral Frankoya 
uzlaıma teklif inde bulun 
muılar, fakat bu teklif red
deeilmfttir. 

Madrlt, 28 [Radyo) -
Müdafaa komittılnin bugün 
inttıar eeen resmi tebliğde 

ihtilalctlerin, ııddetli yağ 

murlara rağmen mütemadi· 
yen taarruzda bulundukrarı 

bildirilmekte ve milis kuv 
vetlernin, Arankoez cephe
sinde mukabil bir taarruz 
yaparak düımauı püskürttü· 
ğü ilave olunmaktadır 

İstanbul, ~8 (Huıusi) 
Gelen haberlere göre, lspan 
ya asileri arasında isyan 
çıkmııtır . 

Londra. 29 (Radyo) 
Londra İspanya itlerine ade 
mi müdahale komiteıi ya 
rın Loıd Pilimotun riyasetin. 
de toplanacak ve İtalya iJe 
Almanyanın cevaplarını tet
kik edecek ve bunlar üze· 
rlne karaı lar verecektir. 

Komite, bu noktalar üze · 
rinde bir uzlaıma elde edl · 
lirse ıubat ortalarına doğru 
kontrol ve ğönüllülerin me · 
nl kararı tatbik edilecektir. 

Londra, 29 <Radyo) 
lnıiltere ve Fransa hükume· 
tlerinin son Alman notasına 
verecekleri cevab sükunet
le beklenmektedir. 

Bulgar 
Başvekili 
Selamlandı. 
. Sofya, 28 (A.A.) - Bel
grattan dönm'-kte olan baş · 
bakan Köıe İvanofa hudut 
sonuna kadar Stoyadlnovi 
çin husu~i katibi refakat et. 
mittir . 

Köıe İvanof Sofyaya ka 
dar aeçtiği bütün istasyon
larda halk ve mektep tale · 
besi tarafından selamlan· 
mııtır. 

istanbulda f rrtma durdu 
İstanbul, 29 ( Huauıi ) -

Dündenberi ha va düzel mit, 
kar fırtınası durmuıtur. Çok · 
tanberi görülmfyen güneı, 

karları eritmiye baılamı~ ha· 
vayı ısındırmıftır . 

Karlarla kapalı bulunan 
yollar, bu arada Şiıli Büyük. 
dere ıosesi temizlenmlttir. 

Fırtına durduğundan, Bü· 
yükderede demirlemiı olan 
küçük büyük ıemiler Kara
denize ha re ket etmiı !erdir. 

Karaya oturmuı lbulanan 
Romen vapuru elan kurtan 
lamamıthr . 

Vah zayalh kular vah! 
Her memlekette bir ta

kım garib ve huıusi udet· 
Jer vardır. 

Franıanın ıark ayaletlerin
de koca bulmak isteyen 
kızlar, senenin son saatini 
ilin eden Sen Silues yortu 
su çanını duymak ve çanın 

seıini duyunca hiçbir kim
senin yüzüne bakmadan bir 
aynaya bakmak mecburiye 
tinde imiıler . 

Rivayete göre. bu suretle 
hareket eden kızlar o ıene 
içinde koca bulurlar ve bu 
kocanın sıfatını da l!J ay
nanın içinde görürlermif. -
Kabinesinin -
istifası 

Bekleniyor. 
Brüksel, 29 (Radyo) 

Çıkan bir ihtilaf üzerine 
Belçika kabineıinin istifası 
beklenmektedir İntihabatta 
kazanmıı olan Sosyalistler 
ve Reksistler hasebile Van
der Veld kabineyi tesis ede. 
memitti. Bunun üzerine te 
ıekkül eden Vanzeland ka 
btneslnde Soıyallstler 6 Ba . 
kanlık alabilmiılerdir . lhti · 
lafın esası ve sebebi budur. 
Sosyalistler hariciye Bakanı 
M. Starkın siyasetini beğen
memektedirler. 

Soıyaltatler M. Starkı İs 
panyaya kartı ıedid, İtalya· 
ya karıı da çok mülayim 
bir siyaset takıbi ile itham 
temektedlr 1 er . 

Kabine bngün toplanacak 
ve karct.rıoı vertcektir. M. 
Vanzelandın tutunamıyacaiı 
zannedilmektedir 

Roma, 29 (Radyo) - Hr 
ükselden alınan son bir ha 
bere göre kabine azasından 
Sosyalist lideri M. Vander 
Veld istifa etmit ve istifası 
Baıvekil Vanzeland tarafın 

dan kabul edilmltlir. 
M Vander Veld iıtifasm 

dan evvel kabinede bulunan 
beı Sosyalist Hakan ile uzun 
bir müzakerede bulunmuı · 
tur. 

Almanya 
Silahlanma 
Planını 
Bitirdi 

Daily Ekıtpres gazetesi ya
zıyor: 

Londreya gelen malümata 
göre, Almanya .. süratle in 

taç edilmesi kararlaıan" ye· 
niden si1ahlanma itini ta · 
mamlamııtır. 

Hitler, memleketini silah. 
lanma ve ıilihlı kuvvetler 
bakımından d ' ğer Avrupa 
memleketleri le müıa vi bir 
d~receye getirmiıtir, Hıtler, 

otuz dokuz fırka meydana 
koymuıtur. Bu takrıben 40D 
binle 500 bin arasında bir 
kuvvet demek oluyor. Bun 
dan baıka Alm!lnyanm mik
tarı bilinmiyen bir hava 
kuvveti ve küçük bir l-ahri
yesi vardır 

İnanıldığına göre, yeniden 
silahlanma içinde hayli te-
denni yapılacaksa da Al 
manya lıütün si l ahlı kuvvet 
ferinin miktarını artırmakta 
devam edecektir. 

İyi malümat alan maha 
flde birçok kimler Hitlerin 
kanunusaninin otuzunda Al
man meclisine sö yliyeceği 
nutukta Avrupa için dü§ün 
düiü bir sulh planından 
bahııedel;P.ktir . 

Bu nutKtın, birer sureti 
okunmadan evvel Avrupa 
devletlerinin sefirlerine vere · 
cektir Nutkun yeni bir be · 
ynelmileJ konferansı intaç 
etmesi muhtemel görülüyor. - -
Papanın 
Tacı 

J 

Bu taça sade manevi no 
ktadan değil, maddi cihet
ten de taıımak ne kadar 
güçtür?. 

Çünkü: 
Papalık külahı , haddi za 

tında kocaman bir külahtır; 
yüksek ve geniıtir Çünkü: 

Bu külahın üzerinde de 
ıaltanat alameti olarak bır 
taç kısmı vardır. 

Papa sekizinci Bonif as; 

on dördüncü miladi aaırda 
Papanın cismaei ve ruhani 
saltanatını göstermek ıçın 
ikinci bir tacı bu külaha 
ilave etmi§tir. 

Bundara biraz sonra da 
kilise erbabının tahammül 
te§ebbüı ve zafer şiarını 
göstermek üzere üçüncü bir 
taç daha ilave edilmit ve 
papalık taçı taıınma z bir 
yük haline getirilmiştir. -
Bekarlık 
Düşkünü 
Bir ihtiyar 

İngilterede Bamptonda 
Con Stadon ismınde bir 
adamcağız l l4 üncü doğum 
ıenesi ıenlıklerini yapmıştır 

Eski 
Alman 
"' imparatoru 
Hasta 

Eski Alman imparatoru 
Vilhelmin ma nen ve mad · 
deten çok düşkün bir vazi 
yete gi rmiş olduğunu lngiliz 
gazeteleri yazmaktadır . Nı 

yoz Kronikl şöyle diyor: 
87 yaşında bulunan Si\ bık 

Kayser artık o eski mağrur 
ve enerj ı k msau o1maktan 
çıkmı§tır . 

Sabık Kayser. Almanyaya 
dönmek imkanı kalmadıtı 
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= A KARA 
: Avukat Ekrem ARGUN Ve -E Şeriki Ziya SIDAL -------------------------

Tanınmış değerli avukatlardan• 
dır. Hernevi hukuk. ceza davalarınııı 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyit 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul 
ederler. 

flDRES 

-için iatirap ve yeis lçerı;in - ANKARA Sanayi cad' 
desi ALİ RİZA Apart 
manı N U M A R A. : 3 

-dedir --Sabık Kayser btlhaua İn- : 
gilterenin Sabık kralı Edva· -
rdın tahttan çekılmesi do 
layisiyle bu yese düşmüıtür. 

Söylendiğine göre Kayser Vi· 

1111111111111111111111111111111111111111111~ 
lhelm, kral Edvarda tahtta 
kalması hususunda tavsiye· 
de bu 1unmuıtu. 

Sabık Kayser Vilhelm di· 
ğer taraftan Hollanda kra 
liçesi Vilhelminanın kendi 
sini kızmm düğününe çağır· 

madığından müteessirdir. Bu· 
nunla beraber sabık Kayser 
düğüne bir hediye gönder· 
mittir. 

Eski Alman imparatoru, 
~ öbreklerinden ~ustariptir. 
Almanyadan avdet eden ka
rısı yanıbaıından hiç ayrıl · 
mıyor. 

Cihan 
Iktisadıyatı 
(Baıtarafı 3 üncü sayfada ) 

yalnız zirai istihsalatında bu 
yıl3mühiın nlsbette gerileme 
me kaydedilmi§tlr. Şöyle ki 
zahire istihaa l eden diğer 
ülkelerden ithalata bile lü. 
zum görülmüştür. lıte cıhan 
zahire piyasasında fiatların 

önemlice yükselmesi. ilk sa· 
fhada, Amerikadan yapılan 

fazla talebe atfo1unmakta
dır . Hu vaziyetten ise, Tür 
kiye dahil olmak üzere ce · 
nubu §arki Avrupa devlet 
leri ve bir de Arjaatin isti · 
f ad~ eylemiıtlr. 

(Almanyada Ttirk ticaret 
odası bıille11/11de11 ) ......................... 
• • 

~DOKTOR~ • • • • • • 
!EKREM! 
• • 
i N A f 1 l BAYSAN i • • • • • Hllwm1111 cfrri, s"ç, • • • : llrnak haslaltklarlle : 
: her şekil f ire.nyl. belso- : 
ukluğıı oe ywmışak 

karha haslaltklurrnı /el 
rar 110 111 darlıklanm, 

adem i /kllc/ar ı en son 
wmllrrle frduvi eder 

• • Hastal arını hükümel : 
: caddesinde numara 56 
• : da hergün saa l on beş 
: ten sonra k a buleder 
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Satış Sürümünü Arttumıktu. 

1\ K A 

Satışta Birinci Şart: 

"REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 1 \' e '.'" ll~k_hi m la rın ızı 
1 ( TURKDILI) ne \ '(•riniZ· 

1 TORKDILI 
1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir j 
~ Her Yerde Okunur· ı 
~~~~~~~~~~~ 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundatı: 

Susığırlık Garnizonunda mevcut 1504 ç ı ft köhne fC'tl-
165 çift köhne konçsuz Çizme 103 çift köhne ye111•"' 
5 çift köhne ter lık açık arltırmağa konmuıtur. Ekrt11 R 
güvenme parası 3 lira 79 kuru§tur. Arttırma 2 2 931 

t ll salı günü saat 15 de Susığırlık komisyonunda yapılacaktı 
Gazete ilan ücreti mütea hhide a ittir istek ilerin adı geçti 
gün ve saatte Susığırlık askeri satın alma komlayonuıt' 
müracaatları . 

b 

le 
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Balıkesir Askeri Satın · Alma 
Komisyonundan: aı 

Çayırhis&rdn yapılacak garajın bir kısım inıaaı f .Ş&J 

Bn aııırdide adam bekar · •• • 
bat 937 saat 15 de kapalızarf usulile ihale edilecekti' 
Muhammen bedeli 6994 lira 33 kuruştur . Muvakkat ıe 

mına. tı 524 lira 57 l< uruıtur İstekl ı lerin keıf . fe-nni tart111 

me. pılanına görmek ü:ıere her gün ve eksiltmesi eçd'1 

nı 

kı hk taraftarı irr iş , bunun 
için de: 

" Servet için evlenemem.,, 
Bu devrin genç kızları 

vakıa ilim ve fen vadisinde 
çok ilcrlemiılerdir, fakat 
yemek piflrmcsini bilmezler, 
demekie imlf . 

Bu 1 14 lük bekar, birin 
ci ıınıf hl\kkik, orgcu ve 
mukemmel vlyolonftttlr. 
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Pazartesinden ba~ka her 
gün çıkar Siyasal ga1.ete . . saatinden bir saat eveline kadarda teklıf mektublarlfıe bı 
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