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Fransa, Anka a Büyük El
çisini Değiştiriyor. 
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atayın ıaı bayramı Var .. 

a Saygı VeSelim 
Başbakan İsmet lnönü Kamutayda Verdiği Nutukta Büyük Atatürkün Her Bü yük Meselede 

Olduğu Gibi Bu Milli Meselede de Göstermiş Olduğu Hassasiyeti Takdirle Andı .. 
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Ankara, 30 (A.A) - Ka

mutay dün iki celse ak 
delmiş, birinci celsede Orm 
an kc.rnununun müzakeresine 
devam edılmiş; ikinci celse· 
nın açılışını müteakıp Mah 
mut Esat Bozkurt ve arka 
daşları tarafından riyasete 
verilen Türk Ulusu Devlet 
Reısl Atatürke ve İsmet 
İnö:ıü hüküm~tine ulusal 
davamız olan Hatay işinde 
Türke elde ettirdikleri mu 
vaffakiyetten dolanı Ka m u· 

c. 

m ağa K 
tayca resmen teşekkürler 
edilmesine dair takrir alkış 
larla ve umumi tasvıb Sf,S 

lerıle karşılandıktan sonta 
Başbakan ismet İnönü liür 
siye gelert·lc Hatay ırcsel 

esinin başlangıcından bu 
güne kadar geçen safha 
ları ve mılletler cemıyetı 
konseyince tasvıb erlılmış 

bulunan hal suretı t>lrafı.ırla 

izahat vermiştir 
Sık, sık ve surekli alk ş 

larla kur§ı'anan bu izahat 

Şanlı ordunwzım kahraman piyodelerl 

Hi le. Ce abi N tk u 
r • 

1 Dün V 
- -

Alman askeri bir geçit resmi yaptı. Gün~üz şenli~ler, 
gece fener alayla rı tertip e~ildi 

R Berlin, 30 { Radyo ) 
ayşta~ bugün öğleden so 

ııra Hitlerln uzun ve mühim 
bir nutkiyle açılmıştır. 

Bu nutuk bazı devlet 
1 
erın on siyasi faa iyetleri 

l)A bı 
• r cevap te~kil etmek 

tedır. 

Asker bir geçit resmi yap 

lll ı ı t ır. Berlinde gündüz ve 

Rece ıen l ik yapılmış. fener 

alayları tertip edılmlştır. 
Berlin, 30 ( Radyo ) -

li itler nutkunda Almanya 

~ın her zamankinden daha 
uvvetlı bulunduğunu ve bu 

l{uvveu bütün dünyaya ıs 
~ata hazır bulunduğunu söy 
crnııur. 

Büyük hazırlıkların mah 
uı ~ 

1\1 u olon bu nutuk M Eden 
· Blurnun nutuklarına ce 

~ rn teıktl eder mahiyette 
ır . 

Bertin , 30 ( Radyo ) 

HITLER 1 

Doktor GöbbeJs Rant ğnı 

1 
açılması münasebetile Alın 
an gençliğine ve mektep 

1 talebesine hitaben Berlinde 
saat dolrnzdcı bir nutuk söy
lemiştir. 
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: Suriye gazetelerinin neşriyatı i 
~ lsl1rnbul, .'W (Radyo) : 
: Bulun Surlrıe g ızdc: : • • • • 
• /eri l·ransı:larn şiddetle : • • : lwcımı el neklı ve 1 ıırld • 
: 1/ 11i11 il ıl·ııı :flferild l1 r : • • • • 
e lllS I lçf 1 fıl11J/lf\ bir fır- e 
: zlmf'I sarıı1ıa/..L ulırlur : 
• • i Fransanın Ankara Elçisi i 
• JJarls .. W (U ıdııu) l·ranı.; .ı uı Aı ı c 1a Ulll ııl\ • 
e • 
: f<:lps111İll ı,eri1 e bwş/.<1 I İt Aımsı 1111 rıctıril Ctfjı ş l : 

• yialun d ,laşma/,foclır : 
• • : Bııntt sclwp Sa11ct1k mı sdt•siıuh plwn at.l ışcı111a : 
: mu:lı/,/n Jlllsyu Punsaıılon 1'ı.rlı dt sllı.!}111,11 : 
: ha/\l\ile t.eç< muli!il yoslcrtlıyor : 
• e ! Rusyada 13 kişi idama mahkum oldu : 
: Muskorıa, 30 ( A.A ) Sovyd lltısyad<1 1 roçfri : 
: Jaraflarlarından tet/ılş lıarek<f/, rinde lmlzınma/,[a : 
: ma:1wn ola11ları11 11111/ıakemelt•rl bllmişllr. Hunlar- : 
: d<1n 011 ikisi idama. uçıı muelıbtl lıopse on biri de : 
• /, . l • ! ı; • n ılır-\ ı n o m ışlardır • 
• • : Rus - İtalyan münasebeti : • • : Parls, :JO (Radyo) Malrn ga:eirsirıin Roma : 
: muhabiri fılldiriyor: : 

• ! « ita/ya Jııılrtımtll ile So11yeflu birli!/İ cırasuıda/\i : 
: herlıirlu mı111rısal1ei iyi bir hava lçind< dnmm d : 
• • • me/\/ed/r. )) : • 
~ ............................................. ~ 

lan sonra söz alan hatibler selam gönderilmesi hakkın 
Türk milletinin her mili dava daki tak rir ka bul edllmiıtir . 
sında olduğu gibi Halayda Ankara , 30 ( Hususi ) -

muzaffer çıkmış olmasından 1 Kamutay dün tarihi bir gü· 
duydukları heyecanı ifade nünü yaşa dı . 
etmişlerdir Baıvekil lsmet İnönü Ha-

Hatıplerıo bu beyanatları tay davamızın hali münase-
nı müteakıbi Mahmut lsat beltle sık, sık alkışlanan 
Bozkurt ve arkadaşlarının ve çok değerli bir nutuk 
takrırı r ·ye konınuş bır ta ir d eltıler Söz a lan me-
krırle birlikte Büyük Errldi buslar heycanla hükümdu. 
nıharbiye reıst Maraş .. ! Fe mızin bnşarısını nutuklarile 
vzı Ç a k nı a g a le9 kkür anlattılar. He. t iplerden biri 
edilmesı h klıf ı ve Meclıs "Ey U.u Önder , sen, her 
namına kahraman orduya ~Sonu :1 üncü sa yfada ) 

H 

··" 
Şanlı orr/111111ı=wı ylfjif topçuları 

ta 
• 

evı 

o suz Bir 
ç İçinde .. 

Her taraf ~aşıan başa ~ayrs ~larla donatdmış bir ~al~ı bü
tün Hat ylılar zaler günlerinin coş~unluğu içinde ~ulunuyor 

""". 

ll ıklz bir seul11ç içinde bulunan gıi=el Antakya 
Ankara, 30 (A A.) - Ha 1 Hata y mümesail heyeti de 

tay Erkinlık cemiyeti Ana· 1 matbuat Umum Müdürlüğü. 
do'u Ajansına gönderdiği bir ne gönderdiği bir mektupda 
mektupta hükümetimlze ana vatan matbuatının Ha. 
minnet ve şükranlarını bildir tay da vasımn müdafaada 

mekte ve Atatürkün yarat gösterdigi asil varlığın ebe -

tığı yeni hayatta bütün Ha dt minnetlerle yaııyacaiını 
taylı vatandaşların huzur bildirmekte ve kurtuluş ıe 
ve saadı:>t içinde bahtiyar vinçleri içinde çalkanmak -
yaşamalarını temenni etmek t 1 H 1 ı 8 0 an alay ı arın sonıuz. 
tedir. ( Sonun 3 ncü ıayfada ) 
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Yabancı memleketler-1 
' ilLiMiZDIS HABiS iL imi 1 

de Puşkin ihtifali 
10 şubat J 937 tarihinde 

ölümünün yüzün~ü yıldönü· 
mü kutlanacak olen büyük 
Rus ıairi Pu~kin iç;n Sov 
yeller Birl i ğinin her yerin· 
de muazzam ihtifal ler yRpı
lacağı gıbi , yabancı memle· 
ketlerde de bu yıl dönümü· 
ade bü) ük Rus ıalrinl tesid 
için timdiden hazırlıklarda 

bulunul maktadır. 
Çlkoslovakyada: 
Çekoslovakyada Slav CC• 

miyetinln teıebbüsü üzerin
de resmi bir Puıkln Komi 
lesi kurul mut ve bu komi · 
lede büyük edebiyat, ilim, 
ıanat müeaseıelerinln müm· 
esatlleri yer almııtır. 

Puıkln gününün progra 
mmda ıunlar dahildir. 

Büyük bir toplantı SovyetJer 
Birliğinden naklen radyoda 
Puıkin konseri, Milli Tiyat 
roda "Boriı Godunov" ope 
rası, dört ciltlik ve bir cilt 
ltk iki Puıkin eıerfnln netri 
ve saire. Ayni gün zarf anda, 
Çekoslovak ediplerinin, ıa · 
trlerlnin ve münekkitlerinin 
Puıktn hakkındaki düıünce · 

lerint havi baıka bir kitap 
da tntiıar mevkilne 
caktır. 

Fransada: 

konula-

Fran11z Puıkin Komitesi 
teıekkül etmlt bulunmakta · 
dır . Bu Komite azaları için· 
de, Sorbon Üaıtveraltesl mü . 
measilleri, büyük edipler , 
Akademi azaları , Güzel Sa· 
nallar Akademlıi 11zaları ve 
aatr yüksek zevat vardır. Pu 
ıktn &ününün pro1ıramı da 
ha tamamlyle teabit cdilmif 
değildir. Mamafi muhakkat 
olan bir ıef vana o da me. 

rastme, bizzat Kültür baka· 
nının riyaseti altında Sor
bonda bir toplantl ile baı· 
lanacafıdır, Büyük Operada 
bir Puıkln gecesi yapılacak 
ve ayrıca "Kültür evi,, ide 
muharrirler ve edipler top· 
lanacaklardır Mıllt kütüp 
h"nede de büyük bir Puıkln 
sergisi hazırlanmaktadır. 

lnglllertdt: 

İnıllterede de Puıkln gü 
nüne hazırlıklar yapılmaja 

baılanmııtır Londradakl So 
vyetler Bırlijl ile kültür mü

nasebetleri cemiyeti, Slav ! 
mektebi ile birlikte. bir Puıkin 

ıerglıi ve bir Puıkin gecesi 1 
hazırlamaktadır. Bu toplan· 
tıyı profesör Laasalu büyük 
bir nutuk ile açacak ve mü· 
teaklben bir çok edipler ve 
bu meyanda Bernad Perce 
de mü~ahabelerde buluna· 
caklardır. Slav mektebi, me· 

cmuuıada hususi bir Puıkln 
nüshada, profesör Elton ta 
rafından tercüme edien "iv 
ıen Onegin" de neıredile· 
cektir. 

Amerlkadcı 

Amerika birleıık devlet 
lerinde Amerikan Rus ens· 
titüs~ (Sovyetler birliği ile 
kültür yakmlığı cemiyeti), 
Amerikada Sovyotler Birliği 
dostları cemiyeti ve saire 
mümessillerinin itllrakiyle bir 
Puıkin Komitesi kurulmuı · 

tur Nvv York Merkez kü 
tüphanesi bina11nda bir Pu. 
tkin sergisi açılacağı gibi bir 

çok mitingler, içtimalar ve 
konferanslar da tertip olu · 
nacaktır. 

/Jarıimarkuda 

Ocrnlmarka Pu~kin ihtill 
flarınm yapılmasını Sovyet· 
ler Birliği ile kültür müna
sebetleri cemiyeti ve Dani · 
marka Muharrirler Birlıği 

üzerine almıı bulunmakta · 
dır . Polittken gazetesinde 
Putkin hakkında bir seri ma 
kale neıredtlmege baıladığı 

gibi Puıkinin bazı eserleri 
nin tercümesi de hazırlan · 

maktadır. 

Norveç it 
Norveçte bir Puıkin top· 

Janhaı yapı1acağı gibi bir 
Puıkin sergili de açılacak 
tır. 

/..il ua 11 yo. da 
Putkin günlerini Kaunas 

üniveraıteai hazırlamaktadır. 

Puıkinin yüksekliği hakkın 
da birkaç ıece arka arkaya 
toplantılar yapılacaktır . K.a 
unasdaki Devlet tiyatrosu 
bir Puşkin temsili verilecek 
ve bu toplantıda Puıkin ha· 
kkında bir kenferan verile
ceği gibi Pu,kin eserlerinin 
bestelenmiılerinden bir kon· 
ser verilecektir. 

Iranda 
lranda Pu~kin ihtifaller\ 

resmi bir mahiyet almıf bu 
lunmaktadır 

10 ıubatta Tahranda mu· 
azzam bir toplantı yapılacak 
ve aynı zamanda Puıktn ha 
kkında bir kaç risale ile bi 
zzat kültür bakanının mu. 
kaddimesile bir ciltlik btr 
Puıkin müntehabatı 

dilecektir. 

Çin de 

neıre 

Sovyetler Blrlıği ile kü1 
tür münasebetleri Çtn cemi· 
yetinin Nankin ve Şaoghay 
merkezleri tarafından Puı 

kin hakkında hususi mec · 
mua nüshaları hazırlanmak . 

tadır. Ayol zamanda Puıkin 
gününde büyük bir toplan· 
h da yapılacaktır . 

Puşkin heykelleri 
Sovyet hevkeltraıları Pu 

§kinin yüzüncü yıldönümü 

münasebetiyle Puıkln sergi
si için büyük 16.ire ve onun 
ölmez eserlerine ait bir çok 
heykeller hazırlanmaktadır 

lar . 

Heykeltraı Domogataki, 
Puıkinin bir büstünü Zlat · 
ovraskl de "Putkln ve sanal 
perileri,, ilminde bir kom
pozlsyoa hazırlanmaktadır. 

Heykcltraı bayan Lavro 
va, "Genç Puşkim .. isminde 
küçük bir heykel ÜLeriade 
çalıımaktadır. Bayan Rıad 
ziunsknya "Lise talebeıi,. 

Puıkin heykelini bitirmek 
üzere olduğu gibi Merlrnrov 
da granitten üç mctr~ yük 
sekliğinde muazzam bir Pu 
şkin heykeli yapmaktadır. 

Putkin hakkında heykeltraı 
!ardan Krandievskaya, Mor· 
gaçev, Ayzenıtad ve ıaire 

de çalıımaktadırlar. 

Puşkin resim ve gravürleri 
Moskovada sanat evi sa 

( Sonu 4 üncü sayfada ) 

B a l ık esi r Heyecanh Gönende 
Bir Gününü Yaşıyacak 1 

Tütün satışı basladı. fakat 

.1 
Kültür 

Direktörü An~aradan ~ön~I 
Saat 14 dl eski bıledlYI meydanında ~eyecanh bir fiatlar düştü. 

Gönen, 30 (Hususi) 

Orta okul ve lise müfre 

dal proğramlarının tesbitl 
için toplanan komisyonuna tızahürat yapılacak. Onbeı gündenberı Gönende 

Bugün yurdun her yanın- "ti . t " k d l tütün satışı başlamış bulun Kültür Bakaıı ' ığınca davet 
edilen Kültür direktörü Errı 

in Ergün Ankaradan §ehri· 
mize dönmüılerdir. 

mı nge ıt ıra e er er . maktadır. 

da olduğu gibi tehrimizde Mitinge İıtiklal Martı tle ilk günlerde sattılar ge 
de "milli Hatay,, mitingi baılanacaktır. çen yıllara nisbeten çok yük 
yapılacaktır. MUinge ıaat Hüyük Hatay zaferi hak. sek ftatlar1a satılmıştır. Zür . 
J 4 de baılanacaktır. kında müteaddit hatipler ra bu yüzden çok memnun 

Balıkesir birkaç günden· söz söyliyeceklerdir. kalmıısa da ıonradan bir · 

Emin Ergunun ve diğer 

tanınmıt tabiiye öğretmenel 
rinden müte§ekkil olan ko111I• 
yon on beş gün süren çalıt 

malarından sonra bu derıe 
ait pro l" ramı hazırlamııtır· 

b~ri bu milli topfanh jçin MıUng mukarreratı yük denbire alıcılar fıatları kır 
hazırlanmaktadır. Buıün sek makamlara arzoluna- mıılardır. Şimdiki halde tü 
bütün binalar bayraklarla caktır . tün Hatları 50, 40, 15 ku 
donanacak binalar, milli Meydanda intizam parti- ruş arasında bulunmaktadır. 
müeı~eseler gece bol ışıkla ilçeyönkurul Batkanlığınca 
aydınlanacaktır . ve belediye zabıtasınca te 

Eski belediye meydanın- min olunacaktır· 
da yapılacak olan toplantı- Mitingten ıonra alay hü 
da birçok hatipler söz ala- kümet caddesini takiben ha · 
rak milli davada hükumeti · reket edecek ve hükümet 
mizin kazandığı muzafferi· meydanında dağılacaktır . 
yetini anlatacaklardır. O gün bütün hususi Lina 

Proırım 
Milli H a tay toplantıaı 

proırısmını yazıyoruz: 

Bütün yurttaıların iılira · 
ki ile yapılacak olan bu 
mitingin teııbit edilen pro · 
ğramı ıudur: 

Parti, bütün Hayır Cemi 
yelleri, Spor teıekkülleri ve 
Esnaf Cemiyetleri meydan· 
da kendi bayrakları ile yer 
alacaklardır. 

Lise ve Ôğretmen okulu 
talebeleri bayrakları ile -

lar, milli müeıseselt!r ve le· 
ıekküllerin kurağları dona 
tıhı.cak ve gece de ıııklarla 

ıüılenecektir. 

Balıkesir, Atatürk Türkt 
yesinin kazandığı siyui mu · 
vaff akfyeti yarın hep bir 
arada temiz heyecanlarılc 

kutlulıyacaklar, Büyük Kur· 
tarıcıyı, bu veıile ile. bir 
daha saygı ile anacaklar 

her şeycjen üstün ve bava 
rı ile çıkan hükümetimizin 
muvaffakiyetinl bir daha 
açıklıyacaklardır. 

Halkevinde Yapı I an 
Tiyatro Gecesi 
Gece Halkevinda tiyatro sınatı hak~mda verflen ~ir 
koni eranstan sonra iki ~ıymelli eser sahneye ~ondu 

Gece Halkevinde tiyatro 
gecf'ıi yapı!mııtır. 

Toplantıda öğretmen Ra · 
mazan Gökalp tiyatro sana· 
tı hakkında bir konferans 
vermiıtir . 

İyi bir tetkik eseri olan 
bu konferansta tiyatro sana· 
tının ilk tnaaola birlikte 
kurulduiunu aöylemit ve 
t i y a t r o nevilerini 
bir arada vodvil. opera ko· 
mik, dram, trajik komedi 
nevilerini açık bir ifade ile 
anlasmııtır. 

Daha ıonra aktör, mak 
yaj, ııık , dekor, ııeyircı ba· 
hisleri üzerinde durmuştur. 
Nihayet bizde tiyatronun 
Meddah, Karagöz ve orta 
oytmu ile baıladığını, asıl 

tiyatronun 1689 da Gtdık 
Paıada kurulan tiyatro ile 
temeli atıldığını . daha sonra 
Buraada Ahmet Refik Paıa 
ile ve nihayet Darülbedai 
ile bu yolda ileri bir adım 

atıldığını ve gittikçe inkiıaf 
etmekte bulunduğunu izah 
etm:ı ve konferans alaka 
ile dinlenml~ ve alkıılanmıı· 
tır 

Hamlette rol alan Saadet 
Un, Gökalp, Fadıl, Fethi 
Abdurrahman, Muzaffer bu 
çelin eıer parçasını muvaf 
fakıyetle baıarmıılar ve çok 
alkışlanmıılardır . 

Bilhassa 2 nci mezarcı ro · 
(ündeki Fadıl dtnleyicilerfn 
yerinde olan takdirlerini 
toplamııtır. 

"Gömdüiüm Ocağım,, ad 
lı eıer de yine bu gençler 
tarafından aynı muvaffakı · 

yetle •ahneye konmuıtur. 
Böylece Halkevinde veri

len konferansla, oynanan 
iki güzP.l eserle hak ıki ve 
muvaffakiydli bir tiyatro 
gecesi yaratılmıştır . 

Dünkü un ve za~ire f iatlau 
UNLAR: 

Asgari 
K. 

55 Handıman 
60 

970 
920 
860 
790 

70 
80 

" 
" 
ZAHİRE: 

Buğday (Yerli) 5 
Sert 5 5 

Azami 
s 

980 
930 
870 
800 

Öğretmen burada ilam· Yumuşak 5 50 5 

25 
25 
75 

lelin tik perdelerinin 1 6 50 6 75 
kısa bir hulasasını okuduk-
tan sonra Hamletin mezar
lık ıahnesinin temsiline ge -
çil mittir. 

4.75 4 87 5 
5, 125 5.25 

Hariç p iya 
sadan geleh 
buğday 

Mısır 

Arpa 

--- --

Bürhaniyede Fabrika
lar işlerini Bitirdi .. 

Zeytinyağ f iallan ~u yıl yü~seUir. Köyler ~en~i ara
zilerinin geliri ile işlerini görüyorlar.. 

l'll<iydlmlıdc zeylin yağ fabrikalanndarı biri 
Hürhanlye, 30 {Seyar mu- rinde işliyen otobüsler ye 

habirimizden ı - Eğe mm ni köprü ve yoldan gid•f 
takasından temiz zeytin ya- geleceklerdir . 
ğı çıkRran Hr mıntaka Yalnız Edremitten Bil( 
olan Bürhaniyede mahsul hanlre r e giden ve Ha vrand'' 
toplama işi on beş gün ev . _ ~ 

1 ih t b 1 f b gelen derenın uzerinde 
ve n a ye u muş ve a _ _ 1 • bi 
rikalar da faaliyeti tatil et kopru er tamırc muhte~ 
mişlerdlr Bu sene mahsul halde bulunmaktadır 
vase.t derecede olduğundan Otobüsler bu köprüle~ 
fiatlar çok iyidir . güçlükle geçmektedir. 

Kazrmın 44 köyünün 33 
ünde köy kanunu tat blk edil · 
mektedlr. Bu köylerde sal 
ma usuli yoktur. Her köy ün 
arazisi vardır. 

Her yıl zeytin ağacı dik 
mek ve arazi getirmek su
retlle köylerine varidat le · 
min edilmektedir. 

936 da bu 33 köyün va
ridatı 56 bin lirayı geçiyor · 
du. Varidatın çok 1 uğu 
her köyde ima r v e ye· 
ni yeni eserler yapılmuını 
temin etmektedır. Kayma 
kam İbrahim Dikmen , köy 
idari heyetlerinin çal ı şm11 la 
rına ·öna ya k olmaktadır . 

Merkeze bnğlı Şarköy , Pe 
lit, Kara ağaç, Dereköy ve 
birde kaza rn~rkezinde ol 
mak üz ~re btş yerde zirı.at 

kredi kooperatifi vardır . Ko 
operatifin çok yardımı do 
kunmaktadır. 

Köylere haftanın bir kaç 
günü müstesna daima oto· 
mobiller iılemektedir Köy 
yollarının kaldırımları ta 
mamen bitmittir. 

Bürhaniye kenarından ge 
çen hüyük çayın üzerine 
yapılmRkta olan beton a rma 
l.:öprüsü bihnış şosa kısmı 

kalmı~tır Yakın zamandl\ 
burasıda bitecektir. 

Neticelenen 

lir mu~a~eme, suçıutır 
beraat etti. 

Asliye Birinci Ceza rn"~ 
kemesinde dün §Öyle bil 

dava netlcelenmiıtir: 
İvrindiye bağlı KayııP' 

köyünden Mehmet oğl u ı: 
maı l, İsmail oğl u MehfJle 
Mehmet oğlu Mehmet ad•" 

1 da üçkişi bi r kaç a y ev' 
gece vaktı bir sürüden 1'0 

yun çalmak su çile üç ~f 
1 k' danbe ri mevkufen muha 

m e edılmekt edirler. 

Dün de a sliye birinci ct1 

ıe 
mahkemesinde muhakerre 
rine devam edi 1en suçh.ı 1 

ha kkında müddeiumumi t11 

a vini Şaha p iddianame•' 
yapmış ve suçluların her' 

larını isteml§tir. 
Bunda n sonra muhakt: 

müzakereye çekilmiıtir · ~ 
tt 

rım saat sonra suçlular 
Ll ,, 

rar çağrı 1ara k hakim .-.ıı 
1 

Hasbi yapılan tahkikat 

suçlularının sa bit ol(ll'ı 
ğından beraa t kararı v~'~ 
iğini mamaı.nunlara bal 

Böylece Ayvalık yolu üze · mittir . 

Yurttaş, Bugün Yapılacak Hatay Toplantısında e de Bulun.· 

k 
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Kalın dudRklarının arasın-

1 dan boğuk boğuk bir "vals" 
mmldanan ılnema kap111ndan1 

birbirine karıomıt kalabalık 
bir insan yığım boşalıyordu 
Şu beriki adamı bilmem 
tanırmısınız Hataralarınızı 

kurcalayıp faz.la yorulmamanız 
için ben tanıtayım. Yüzüne 
ezik ve yumuşak hatlar bir 
garip sevimlilik serper . Kan· 
bur burnunun üurinde bir 
damla ılyah çini mürekke 
binin lekesine benziyen bir 
ben vardır. 

Kıvrık dudaklarından düı
miyen ıliara durmad11n du 
man püskürüyor. 

Boyuna ister uzun dlyiz 
iıtcr k11a .. Fakat sözlerine 
ve bakıılarına mutlaka gü 
zel dlmezıeniz. cidden hak 
117Jık olur. Pantalonunun ütü 
ıü daima ütüye muhtaçtır. 
Ceketi ıuruından buraıın
dan ııarkmua pek de fena 
denecek gibi değil.. :Sarı lı 
karpinlerJnln üıtüne düoen 
çorapları pantalonunun kı · 
salığını büsbütün meydana 
vurmak istiyorlar. 

Tıraşına ne kadar ıtlna 
ehe kireçli bir araziyi ha 
tarlatan yüı.ünden bir asfal 
tın geçnıegfne mAni olnmı· 
Yor. 

Eğer kör j letler n eline 
düoıe ıufalttan fılan es~r 
kalmaz, i yl bıçılmeml~ bir 
Yonca tarlasına dönerdi. Eı
kt foter oapkaıının kellığlni 
itina ile biriktirdiği bir toz 
tabakası gizlıyor 

Onu size bir §Uraııodctn 
bir burasından anlatıyorsam 
kabahat bende değıl Çünkü 
o, daima parça parça görü 
nür Onu bütünil~ görmek 
hlçde imkan içinde değıldir. 

K111lmak bilmiyen seıi 
anlattığı namütenahi filim 
lerle dikkatinizi kulakJarı 
nazdan ayırmaz. 

Şapkıuındaki tozların bo· 
zulmasına dıkkat ve ehem 
mi yet göstererek her "Sin o 
tnant" yi müpte a gibi ar 
t_ııtık bir seli.m verdı. Sız 
den ayrıldıklarından sonra 
ondan ayrılamadım Hiç bı 
~akırrntydı?. Akoama kadıır 
eraber gezdik. 

Onun bir egzantirikli~i 
Vardır ki kendisini sıze tanı· 
maktan maksadım bu nok 
layı anlhtmaktı. Dınleyintz1 • 
Onun kendisinde ve oenl -
Yctte Yaoadığı anlar hemen 
~ilç Yok gıbidir. O, okadar 

1 ırn •eyretmıştır ki her sa 
~iye o fılım 1 erden bırinın 
ahramanıdır. Uu yüzden 

adını fılim adam koydular. 
8ütün hayatı fılimJir Ve 

m" Uternadiyen bir f ılımı sey· 
rcder aanki.. Muhitıni der 
~al bir filime nakleder ve 

cndisi de münasip rolü 
~lır bundan sonra kordela 

ale ve lcabe göre artık de 
varn eder Onun yanında ik. 
en kendinizi bir filimın fi 
füraplarından biri olmaktan 
urtaramazııınız. 

Bır gün gezerlcen dikkat 
ettim anlatayim! 

Sokakta: 

Yürürken hazan kendı 
kendııı ne süs veriyor, ba2.ım 
Kerı • k .. ç 8fı ol"yor, arasıra 

Moris fUvalye" gibi seki 
Yordu. Zamanı geliyor ba 

Adam -
Şükrü Galip 

kıyorum o HorribAr gibi se 
fıl olmu§tur. 

Bu esnada onun fi'im 
adapte eden muhayyelesin 
de ıahslyetlmfn ne kadar 
kostüm değiştirdiğini siz va
rın heı;ap edin... ihtimal 
bazan bir genç kız gibi ko
luna ıllttim. Kah bir uşak 

gibi arkıısından süründüm. 
Kah bir polis haf.yeııi gibi 
onu takıp ettim. Ve lhti 

mal geçtiğimiz sokaklar kah 
Paris kah Nevyork oldular. 

Lokantada: 

O bir yıldızdır. Etraftaki 
masalarda oturanlan hep 
onun fıgüranlarıdırlar. Hep 
onun mıknatisi etrafında 

hareket ediyorlar. Şuradan 
muhayyel bir rt-jlsör ona 
ukalalık ediyor Fakat o 
kulak asmıyor ki. Bakıyo

rum biran etrafa ıuh tebes· 
sümter gönderiyor, biran ba
na kaılorını çatıyor, arası

ra da masalar nraıı•nda do
laımağı ihmal etmiyor 

Vapurda: 
Ellerimizde lüks bavull11r. 

İıte rıhtımda bizi teşyi ed 
enler. Amade büfük tran 
satlantık ... H&Jbuld biz An 
ado u s!lhı ınden köprüye 
geçıyoruz, 

Trendt": 
Yataklı vağondRyi7,. Ba 

k 1rköyü, Yetilköy şurada 
Belgraddır, burada Viyana
dır kahda Berlın. Fılcrya 
ya indığımiz zarnan Nise 
gelmı§ gibiyiz.. Ve bütün 
bu dPğışik halterde ne kı 

lıklara girdım çıl<hm onu 
hır kendısi bıllr, bir ZAtf 

ıungur birde Allah. 
Görüyorsunuzya onun ha 

kiki şeniyelte geçirdiği bir 
s~niye bile yoktur. Ve Lü 
tün eşya onun k&fa11nda 
i~liyen kurdelada şahsiyeti 

ni değıştlrmekten kurtula 
maz. 

Bilmiyorum, eğer bu "Si· 
no Mani .. den kurtulup her 
şeyin hakikatini görse ne 
gibi his halleri yaşıyacak .. 

Mes'ut mu o'acak betbaht 
mı? . 

Birgün kendisini hu rü· 
yadan uyandırmak ıstedım. 

- Yahu Al 1ah aşkına.sen 
nerde yaşı yorsun. 

Bu da söznıü yani ?. 
Vünyada ... 

Baktım gayet tabıı konu· 
ıuvor. Üsteledim . 

Hayır dünyada yıışa 

mı yorsun 

Acaip . 
Belki dünyada yaşa

yoısun da dünyayi yRşaml 
yorsun, kendini Yllfamiyor 
sun. 

Diinyayi ancak ben 
yaşıyorum. Ben kendini en 
iyi yaoıyanım 

Baktım filim adam buse· 
fer Neron rolünü almııtır. 

Bana uşağım teresler gıbi 
bağırıyor Şahsıyetiml kur 
tarmak içırı gelmış onun ııö
zünün önünden kaçtım 

Fılım adanı uıaqını koğ 
muı, hükümdar gıbı beş aş 
ağı beş yukarı haşmetle 

dolaşıyordu. 

(Baştarafı 1 inci Sayfada) 
iı;tediğlni yaparsın ve ) ap 
mağa kadi;sin" ded . 

Ba~bakanın nutkunun son 
kısmını aynen bıldiriyorum: 

Ar kada§lar, 
Bu meseleye lngiliz hart 

ciye nezıı ı Lütün Türkıyeyi 
müteheasis edecek bir nıeb 
zuliyetle em k sarfetmi tir. 

(Alkıılar). 

lngilterenln vaziyeti ilk 
günden ıtıharen ıkl dosl 
memleket arasında heriklılni 
memnun edecek bir hal tar 
zı bu1mak için ciddi bır kay 
gı besler halde idi. Vakıt 
vakıl gazetelerde lng11tere 
de kah birimizi kiih diğeri· 

mizi fazla iltizam eder su 
rette görülen bu manzara 
bu memleketi İngilterenln 
u z 1 a § t ı r m a p.olitikasın 

da varacağı netıce üı.erinde 
vakıt düşündürmekten hfı 1 i 

kalmnmııtır. Ancak lngilte 
re Hatay davasında Fran
sızlarla Türkler arasında bir 
uzlaşma olması için sarf et· 
tiği emeklerin müsbet bir 
neticeye varmıı olduğundan 
ne kadar memnuniyet hisse 
derse Türlt efkarı umumiye 
sının İngiliz politikasına 

ııelelerin memnuniyetı nıu· 

cip olacak surette hallolun 
ması yalnız aramızdakı dost
luk ve emniyet vaziyetini 
alakad .. r eden mesele ola 
rak değil bütün Avrupada 
sulh zihniyetıul emniyt t ha
vasını kuvvetlendirmek ili· 
bariyle sulh davası için fay 

dalı olacaktır 

Arkadaşımız Mahmut Es 
at Bozkurtun böyle bir mü 
zakere açmıya vesile olma-

sı kendisine karıı husuıi te 
ıekkürümü davet etti. Bize 
karşı olan ıltifatına da çok 
te~ekkür ederim. 

Büyük Atatürkün her bü. 
yük meselede olduğu gibi 
bu milıi meselede de göater
miı olduğu ha11aslyete, sulh 
yolunda insanlı~. ve mede
niyet yolunda mılli bir da 
vayı anlatmak ve müsbet 
bir neticeye iktiran ettirmek 
için sarfetmfı oldufu g&yret 

l lerini ödemek için teıeb. 

büsü takdir etmek borcum
uzdur (Alkıılar) 

Mılletlerfn davAlarını hu· 
luı ile ortaya koyabilmeleri 
bunları ne kadar çetin olıa 
da açık yürekle münakaıa 

ettikten sonra varılan neti
celerden nıhayet memnuni· 
yet hissi duymaları inıanlık 
için mühim bir tekamül ve 
değerli bir merhaledir (Şid · 

detli ve sürekli alkıılar 

Eden 1 lspany~d~ H'!r'! ş_~d~!l~ 

Cenevreden niçin vakitsiz 1HükOmetçiler 4 ltalyan 
döndüüünü söylemedi T ayyares·ı Tuttu 
Londra, 30 ( Radyo ) • 

Eden Cenevreden bugün gel
miştir. 

Kendiıinin Cenevreden va 
kıtsiz ayrılııı hakkında be 
yanat~a bulunmAktan imli 
na etmiştir. Gripten rahat
si-ı olduğu söylenmektedir. 

r. [ör:-

Hatay 
Sonsuz 

Bir 

Tayyarelerden biri parçaland1. İtalyan pilotlar yakalandı 
Madrid, 30 (Radyo) man dördünün de halyan 

Bütün cephelerde tiddetlt 

muharebeler vukubulmak 

tadır. 

Madrid, 30 (Rapyo) -
4 asi hükumet tayyaresi hü

kümet hatlarına inmeğe 

mecbur olmuılardır. 

Bu tayyareler indiii za 

tayyaresi olduğu anlaıılmıı · 

tır. 

Tayarelerden biri inerken 

yere kapaklanmıı ve içinde. 

kiler ölmü§lür. 

Diğer üç tayaredeki İtal

yan pilotu eıir olunmuılar
dır. 

karşı beslediği itimadın ay 

rıca kuvvetlen-lırılmeslnden 

de menuniyet hissetmekte 
haklı olacaktır 

Sevine icinde 
1 ' ~ 
1 (Baştarafı birinci sayfada) 

Maznunlar Dün idam 
Kararı Aldılar. Cemiyeti Akvamın bu 

Ç'llışması ve Hatav davası 
nın bu suretle alakadarları 

me nnun ~decek b r suretle 
bıtmesı dünyanın bugünkü 
vazi, etınde su1h lehine kaz 
anılmış büyük bir eserdir 

Şurasını memnuniyetle 
zikretmdı} m ki Avrupanın 
muhtelıf siyaset kutpunda 
bulunan memleketler bi2im 

davamıza memnuniyetle 
müzaharet göııter.ıu§lerdır. 

Bell,ı müzaharet sözünü 
pelc kuvvetli bulacaksınız. 

Fakat umumi surette sem· 
patile, teveccühle karıılamı 
yan hemen hiçbir memleket 
hatırlamıyorum Alman mat
buatı ıyl kar~ıladı. İtalya 
efkarı umumiyesi bizim hu 
davada noktai nazarımızı 

alaka ile dinler ve iyi tc
lakkı edH manll\rayı esir 
gemcdi 

Türk efkarı umumiyesi 
bu kadH endişeli ve 
dıkkatıi olduğu bu 
mılii davada büyük Avrupa 
memleket ninden inikas 
eden dostane tt"zahüraltAn 

müteh u;sıs olmuşll\r ve her 
birine lavık oldu~u kıymet 

\'e ehemmiyeti atfotn işler 
dir. ı Alkışlar ) 

Dr Rüşdü 1-' ras ü ı i 1 ede 
rim ki bü)•ük meclııun yük 
sek itimadına yenilenmiı 

ve aı-tmış hir surette ma2 
har olduğu hı:dde yakın bir 
zamanda İtalya hariciye na
zırı ile görüşecektir. 

Akdeniz.de ingiltere ve 
İtalya anlaşmasınden ııonra 
husule gelen hava Akdt nız 
de bulunan devletlerin em 
niyeti ve bırbirlerile iyi ge 
çinmeleri lt'.hin,. mühim bir 

se ah kavdetmiştır 
Or. 1 evfik Rüşdü Aras 

Akdenizin bu yeni havasın
da italya ile görüşürken ara 
mızda bulunan Boğ87.'ar meı;e 
lesi üzerıne de temaıs etmek fır , 
11atını bu 1acal tır Ümit edı 
yoruz ki, muğlak olan me 1 

sevgı selamlarını sunmak
tadır. 

lstanbul, 3 1 ( Radyo ) 

llütün Sancakta bayram 
Vdrdır. 

Hatay Türkleri aylardan· 

berı bekledilı leri zafer gün 

lerlni taşkın bir şel<ılde ya 
ıamdklddırlar. Bütün Hatay 

Türk genç'ığı kafile, kafile 
ellerJnd~ bayraklarla dolaı 
maktadırlar 

Bütün Haıaylılar Atatür 
ke Başbakan ismet fnönüne 

sevgı ve saygı ile bağlıkla
rını bildirir telgraflar gön
dermi§lerdir 

Sancak battan baıa bay 

raklnrld donanmıştıı. Hatay 

lılar sevinç içinde coşmak
tndırlar. 

Bu yüzden Antakyada 
bayraklık kırmızı bez imi 

madığından Halepden kam· 
yonlarla kırnıız1 hf'z tAşın 

maktadır Hatta beyaz bez 
ler kırmızıya boyanarak 

bayrak yapılmaktadır. 

Ankara, 30 (A.A) 
!:>ancak davamızın milli bir 

zafer h 'dinde neticelenmesin
den do ayı yurdumuzun her 

tarfından Büvük Şefe. Ka 
mulay başkanlı~ına, Baıve-

kile, Parti ge ıel sekreterlı 
ğine hararetli tebrik ve şük-

ran telgrafları gelmektedır. 

Bugün Ankara, İstanbul 

ve diğer vilayetlerde Uatay 

da vasımn mesut neticelerin· 
den hıtlkımızıo duyduğu se· 

vinci ve şükran haberini 
if ad~ ına ksadiyle mitingler 
yapılacaktır. 

---::>cı=ı=----

Bübeşte soğuklar müt~iş 
artt1. 

Bükreş, 30 (Radyo) 
Romanyada çok şiddetli so 
ğuklar hüküm sürmektedir. 

Soğuk sıfırın altında (35) 
e kadar inmiştir. 

Sovyetlerin iktisadi, ıskar1 kuvvetini yıkmak. memle
kete as~eri ~ir taarruz ~aznlamak istiyorlııd1. 

Moskova, 30 (Radyo) -
Tas ajann bildiriyor: 

Müvazi merkez davasının 
ma hkemeıi bitmft ve hü · 
küm bugün tebliğ edilmiı

tlr. 

Maznunlardan bir çoAu 
idama, bir kaçı on, diğer 
bır kaçı da sel..zer seneye 
mahkum edilmlılerdir . 

Moskova, 30 (Radyo) -
Mahkeme teblti eltili hük. 
münde 193 t seneılnde maz· 
nunlarm 1936 senesinde 
f roçkiden talimat alarak 

Moskovada Sovyet düımanı 

bir Troçkizim merk~zi kur
duklarını, Kapitalizmi ihya, 

Sovyetlerin tkUıadi, askeri 
kuvvetini yıkmak, memle-

kete askeri lıir taarruz ha -
zırlamak, Almanya, Japon · 
ya ile müzakerelere girfı

mek iıtediklerinden bahsedi· 
liyordu 

Hükümde maznunların iti· 
rafı kaydedilmekte ve ecne· 
bi devJetlerle birleıerek yap· 
mak lllediklerl kundalcçılık 

hazırlatılmaktadır 

Köycülük K a 1 k ı n m a 
isleri ilerliyor 

Say111 kırk bine yııklaıan 
köylerimizin şah•slaria bir 
likte değiımiyecek metodik 
ve planlı ç&lıımalarla kısa 
bir müddet zarfında kalkın 

dırılması itini enerjık bir ıe· 
kl'de ele almıf bulunan Da 
hiliye Vekılimizin bu huıuı· 
ta beş yıllık planlar vücuda 
getirmiş olduğu malumdur 
Vilayetler tarafından tesbit 
edilerek vekalete gönderıl. 
miş olan huııuıi çalıoma pr 
ogrAmları tetkık ettikten so 
nra bütün vilayetlerde yaz-
ılan bir tamimde bu proğr· 
amlarda görülen bazı noks 
anların ikmal odilmf'sl ve 
hususi programların Vekô. 
letçe tesbit edilmiı olan ana 
planın esaslarına göre tan 
zim ve ıkmal edilmesi bil· 
dirilmiılir 

Aynı zamanda bu tamim
de ana planın 1937 yılı za 
rfında tahakkuk ettirilmesi 
gereken esasları da ilitik o!· 
arak vilay"t1ere bıldırilmir 
tir. 

içinde bulunduğumuz yıl 
zarfında ikmal ve jntacına 

bilhaua dikkat edilmeıi ve 
kaletçe bildirilmit olan esas 
ları aıağıya y"zıyoruz: 

KOltür islıri 
Köy birlikleri teıkilih ta 

tbik edıldiği zaman birlik 

merkezi ittihaz edilecek ye . 
rlerde örnek bahçeli mekte· 

p 1er ve yatılı mektepler ku

rulacağından bu sene zarfı· 

nda bu mekteplerin kuru'a . 
cağı yerler tesbit edılerek 
plan, proje ve malzeme ha

zırlanacak. aynı zamanda 
bu köylerde yapılacak öğre
tmen evleri ve okuma oda
ları için de timdiden hazır
lıklar yapalacaktır Köy bü

tçelerine yüzde bir nlsbetin
de neıriyat tahsiaatı konu
lacaktar. 

iktisadi işler 
Köylerin pazar, panayır, 

ıergi, lonca. hal, değirmen 
ihtiyftçları üzerinde tetkikat 
yapılacak, ltlenilen ve itle-

- SONU VAR 
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Toplantısı Bürhaniye Şübe inden ~ A N K A R A 
Paris , 30 (Anadolu ajan

stom hususi muhabiri bildi· 
riyor). 
Akşam gazeteleri itilafın 

metnini nepedlyorlar. Raoul 
de Nolva Liberte de Ata 
türk için bir medhiye teşkil 
eden makalesinde diyor ki; 
"Mesele daha baılangıçta 

dallanmasına meydan ver 
meden, muvafakatimiz.in zor· 
la alınması beklenmeden 
halledilebilirdı Birçok patır
tıdan sonra kabulle bıten 

bu red usulü iğrençtir Bu 
bize ancak ıevimıizliğe mal 
olur. Niçin inad etmeli? 

Muharrir Mondorostan, 
Severden ıonra Atatürkün 
Dumlupınar, Lozan, Montrö 
zaferlerini hatırlatarak ma -
kalesini ıöyle bitiriyor 

'"Sancak itflafmın tasfiye 
si grafikle dimik bir mer · 
dlvenln basamakları ıeklin· 

de gösterilecek bu tabloyu 
tamamlıyor Bilagarez itiraf 
eylerim ki Ankarada hari 
kuliıde kudretli bir asker 
politika adamı var. 

Republigue: 
Sancak Türk:ye lehıne 

yeni bır tarzla halle~ıldi. 

Türkiye resmi dalın Türkçe 
olmaıı davasını kazandı Bu 
suretle Sancağın Türklüğü 

iyıden ıyiye tanınm•ı oluyor 
İnformation: 
Dostça makalesinde neti

ceden ıevlncini bildirmekte 
ve İngiltcrenin iki dost ara· 
ıında bitarafane ıulh lehine 
tavaasutunu takdır i le kar 
ıılamaktadır. 

Gazete aynı zamanda Ak
denızdeki iyileımenin Mi 1a· 
no mülakatında daha kuv 

vetlenmesi cenUlmen ağre· 

mentin diğer nhlldar dev 
letlere teımil ve Ankaranın 
Moskova ile Roma arasını 

da iyileıtirmaai ümitlerini 
izhaJ eylemektedir. 

Paris, 30 (A A ) - Le 
Jurnal gazetesi müstesna ol 
mak üzere bütün gazeteler 
Milletler Cemiyetinin 936 
!çtima devreıi neticelerinden 

memnuniyetle bahsetmekte
müttefiktirler. 

Petit Parlz1en dıyor ki: 
Cenevre müessesesi yem 

bir sıyanet göıtermlttir . San 
cak ve Danzing hakkındaki 
müzakdreler iyi hazırlan 
mııtır. 

Maten'den: 
Sancak meselesinde an

laıma Danziğ meselesi do· 
layısiyle mevcut olan ger· 
ginliğin izalesi dünkü günün 

bir takım hadiıdle sahne 
alacağı dünuncesinde bu'un · 

muı olanlar bu hayellermde 
aldanmış lardar. 

Roeuvre gazetesinden; 

Vaıington, 30 (Radyo) 
Seylap f elaketınde ölenlerin 
miktarı gün geçtikçe art 
maktadır Bugün yeniden 
327 ölü daha kaydedilmiş 

tır. 

Konekitık ve Lüiz.yanada 
sular çekilmeğe başlamıştır. 
Daha birçok ölü bulunaca 
ğı tahmin edilmektedir. 

Felakete uğrıyanların mi· 

ktarı bir milyona baliğ ol· 
maktadır. 

Kero, Portsmot şehirle~i 
ne yardım heyetl3ri gönde· 
rilmitlir. Bu iki şehir, su 
bendlerinin yıkılması tehlı 

kesine mahruzdur; Bendler 
yıkılırsa büyük bir felaket 
daha husule gelecektir. 
Dünyanın her tarafından 

iane gönderilmektedir. 
Vaıington, 30 (Radyo) -

Seylap mmtakalarmda ge 
len son haberlere göre, ha 
&tanelere sevk olunan fela
ketzedelerden üçyüz kişi 
ölmüıtür. 

Lüizvil ıehrinde zarar; 
yüz milyon dolara varmıı 

tar. 

Nevyork, 30 (ltadyo) -
Tuyandalı hastanedekiler de 

dahil olduğu halde ölenlerin 

sayısı 625 ti bulmuıtur. Bir 
milyon kişi meıkensizdir. 

Zararın betyüz milyon do· 
lardan fazla olduğu mu ha. 
kkaktar. 

Kayoro nehri de taşmıştır . 

Şehri, suların tehdidınden 

kbrtarmak için, bent'erin 
taviyesiue halk ta yardım 

etmektedir. Bentlerin yıkıl· 

masından ve aıağı kısmın 

dan suların hücumuna ma . 
ruz katarak bir f eJiket tev 

lıd etmesinden korkulmakta. 
dır. 

Strase 
öldü 

Berlin 30 (Radyol Ber 
liner Tağblai gazetesinin sa 
bık baımuharriri M Strase 
ölmüıtür. ......................... 
DOKTOR 

• 
EK R E .M 

• • • 
11!1 

• • • • • • • 

: N A f 1 1 BAYSAN 
IJl/umum deri, S(JÇ, · 

tırnak Jwslalı/i.larlle 

lı <'r şl'l>il {frengi. belso

uklufjll ve yumuşa/\ • 
karlı ı hasfiıltklur1111 Jd 
rar yolu cJarlılıları111, 
ademi ikllclan en son 
us11/lulc lcdn11i eder 

Hastalarını hükümet 
caddesinde numara 56 
da hergün saat on beş 

• ten sonra kabuleder. 1 

Bütün murahhasların gö 
rüımelerinden hasıl olan 
umumi intiba dünya vazi· 
yetinin zannolunduğu karlar 
fena. olmadığı merkezinde· 19 
dir. 

• 4 

·······~ ............... . 
TÜRKDİLI "' 1 

flumanite yazıyor: 
Milletler Cemiyetinin San· 

cak ve lspanyo meselel\!ı i 
hakkındaki iki kararı ıulhün 

zamanları olarak selamlana
bılir Danzig meselesine ge· 
lince ehven ıey olarak te · 
likkı edilebilir. Mıll~tler ce 
miyeti biraz kendine hakim 
olmuıtur. 

Pazartesinden baıka her 
gün çıkar Sıyasal gazete . . 
Yıllığı: 800 Kuru~ 

Altı Ayhğı:400 ,. 

Saym: 3 " 
Günü geçmlt ıayılar 25 
kuruştur. 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDİLİ 

~ ....... .;;;;.;;;;;;;,;,;;;;; ____________ ,, 

Bu sene şubemize teberru edilecek kurban Deri ve Ba- : Avukat Ekrem ARGUN Ve 
Şeriki Ziya SIDAL 

-ğırsakla rı 25 1 937 den 8 ·2·937 tarih ine l<addr onbet gün --müddetle müzayedeye konulmuştur Taliplerin Türk Hava : 
Kurumu Bürhanlye ıubesine müracaatları i!iın olunur. : -3 - ı - 46 -
_________________ ,: Tanınmış değerli avukatlardan. 

Akhisar Tecim Ve 
Endüstri Odasından: 
Akhisarm Turna Sokağındn 35·37 sayılı dünkkinda 

Manıf aturacılıkla iştigal eden ve ricillin 82 numarasında 

kayıtlı bulunan Manifaturacı Mehmet oğlu Mustafa Kırca
lı bu defa ticareti 19 1 937 Günlemecinde kaydının terki 
nini bildıren dilekçesi ticaret kanununun 34 ncü maddesi 
mucibince sicillinin 226 sayısına kaydedildiği ilan olunur. 

125 100 Sayı Birinci Noter Arif Vidin 

: d1r. Hernevi hukuk. ceza davalannızı -------------------------

emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz 
ve Devlet Şürasında murafaa kabul 
ederler. 

flDRES 

ANKARA Sanayi cad· 
desi ALİ RIZA Aput· 
manı N U M A R A : 3 

~1111111111111111111111111111111111111111111 

Akhisar Tecim Ve Af!~~~~~~~~~~~ 
Endüstri Odasından: 1 Her Tecimenin f n Büyük Dileği: 

Satış Sürümünü lrttumıktu. Mehmet Arif ve Şevket Macit Kırcalı unvanı ticarisi ~ 
altında Akhiaarda Turan sokağındn 35 37 sayıh dükkanda- it 
M nlfaturacılık i.e icrayı ticaret eden Mehmet Arif ve 1 
Ş«:vket Macit Kırcalının kanunu ticaretin 42 nci maddesi ~ ~~ \ 1\ J\ '°lı 
mucibince sicilli ticarete kayıt ve tescıl edildiği ilan olunur. it. f 

170 1~2 say• B.rinci Noı ••• Arif .v;dın. 
11 

Satışta Birinci Şart: 

BahkesırTapu Sıcıl 'I "REKLAM DIR 
Muhafızhğından: ~ " · 

Nahıyesı 1'.öyü Mevkıı Ctnsı •Hududu ~ Sataca ~ ınız Malınız 1 Savaıtepe Dikmeler Meriş Tarla Doğusu Kedi kaya » g 
batısı Kırtepe poy· ~ 
razı Dere kıblesi it. Herhalde Reklam Ediniz. 
Moruklu tep... j ~ 

Yukarda hudut ve saır v ısıfları yazılıtarlayi 934 senesınde fl. \, (" 1111 il(• k 1 (t 1111 el t• l f) 1Z1 
Dikme ler köyünden Osman oğlu Ahmet Tatlık ve Kmıç- ı I , ,. ,. 
lık mahaHerd_en açarak. bu kere T"puya bağlaPmumı ta ~ ( T {] R K DJ L/\ il t_• \' t• ı• İ 1) İZ 
lep etmektedar. Bu yerın mahallen tahkıhatı yapılmak .it J 

~=~·:..~(~ th=~:.:~:ü:~;.::~:: .. g::d:~':,::k~;~dee~:p·: '~ T u,... R K o ı· L ı· 
sicil muhafızlagma gerek şif ahi ve gerekse tahrirı veyahut ~ .. 
o günü mahalline gelecek memura nı üreceatlen ilin ~ 
olunur. il.. 

Bahkesir Askerlik 1 Balıkesirin Biricik o~:;e~:;;e Okunur· 

Şubesinden: ,,~.~~~~~~~~~ 
316 (dahil) :328 ) (dahil Doğumluların askere gitme

mit olan piyadeleri bu ıubat ayı içinde sevk edilecekler
dir. Şubeye verılecek tertibatta bu doğumlular kafi gel
mezse 329 doğumluların da piyadesinden sevk edilecektir. 

Balıkesir Türk Hava 
Kurumundan: 

Kurumumuz namına toplanacak kurban derileriyle 
bağırsakları bu günden itibaren açık arttırmaya ko11ulmuş 
tur isteklilerin 16 ıubat gününe rastlıyan (Salı) gü
nüne kadar kurumumuza baş vurmaları . 

Y a~ancı memle~etler~e Pus~in i~lif ali 
(Baıtarafı 3 üncü sayfada > 

)onlarında büyük bir "Puş · 

kin resim \: e gravürleri" se
rgisi açılmııtır. 

Bu sergide Moskova, Loj 
kina ve Kitayevanm Puşki 

nin bulunduğu yerler hakkı 
ndaki eserleri teşhir olun 
maktadır . Bu eserler, büyük 
ıair hakkında derin bir aşk 
ile büyük bır tetkik neticesi 
olarak vücuda getarilnıııtir. 

Sergınin heykel kısmında, 
geçen asrın ortalarına doğ 

ru tanmmıı sanatkar Vitali 
tarafmdan yapılan büstü, 

Paolo Trubehkoyun Puşkin 

büstü, ve daha diğer bazı 

büstler ve heykeller vardır. 

Bu sergide aynı zamanda 
şfıtr ıle alakadar ofortlar ve 
gravürler de büyük bir yer 

tutmuı bulunmaktadır. Bu 
lusımda Navlovanın, Hij ns · 
kinin, Kra vçenkonun, Male· • 
nin, İnozemtsevonun, Skuv 
ortsova ve sairenin gravür 
leri teıhir edilmektedir. 

Serginin gerek sanat ge· 
rek edebiyat bakımından 

büyük kıymeti herkes tara 
fından takdir edilmektedir. 

Vilayet Daimi 
Encümeninde 

25· 1 937 Tarihinde ihalesi yapılmak üzere • 
eksiltmede bulunan Bandırma Belkis · Edincik yolun 
ki (2648) lıra (40) kırk kuru~ Keşif bedelli taı ihzarı 
ne istekli çıkmadığından 1 Şubat · 937 tarihine raalı1 
perşambe günü ihalesi ıcra kılınm1ık üzere on gün 111 

detle temdit edılmiştır. 
2 Bu ioe ait evrak ve ketifname ıunlardar: 
A Eksiltme ıartnames1 
B - Fenni şartname 
C Mukavele örneği 
H - Keşıf ced veli 

O - Nafıa itleri ıeraiti umumiyesi 
lstiyenler bu keıif name ve evrakı vilayet 

men kaleminde görebilir. 
3 - · Eksiltme 4 ~ubat · 937 tarihine rashyan 

ıembe günü saat 15 de vilayet daimi encümeninde Y 
lacaktır. 

4 İstekliler bedeli keıfin yüzde 7 ,5 olıtn ( 208) 
(63) kuruş muvakkat teminatını malaandığına yatırdıkl 
na dair makbuz veya banka mektuplarile belli saatte 
imi encümene müracaatları lazımdır 

5 - Muvakkat teminat malıandıiına 
mende para ve tahvilit kabul olunmaz. 

lyeıi ve tlaıyazmanı: Balıkesir ıaylavı H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Basım Yeri il Basın evi 

FUAT BIL'AL 


