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Fransa Sancak Meselesinde Hükfı· Atatürk Parkında Yiizme Ha-
- vuzuna Başlanıldı .. 

metimize Bir Teklifte bulunacaktır Belediye. Hal~e!i.bi~as~n~illi Kuvvetler caddesi la· 
_ _ . rahn~a~ı av len ıstımla~ adıyor, Stadyumun duvan da 

Vekiller Heyeti Diş sıyasamız üzerinde ehemmiyetli görüşme
ler yaptı. Hariciye Vekilimiz bugün Partı4 Kamutay grubunda 
izahat verecektir. Fransız büyük elçisi Ankaraya geldi. Bugün 

Tevfik Rüştü Aras tarafından kabul edilecektir .. 

geriye ıhnıcık. 

Ankara, 5 (Radyo) 
f ranıanm Ankara büyük 
elçisi bugün Toros ek&pregf. 

le oehrimize ge lmiştir. 

Yarın (bugün) saat 15,5 
Harici ye Vekilimiz tarafın 
dan kabul edılecek ve Ha. 
tay meselesi etraf anda ko 
nuşacllk 1 ardır 

Hüyük ıefirin bu konu§ 
mada lıkenderun Anta kya 
meseleıi etrafında FrRnsanın 
Yeni bir teklifjni bildi r eceği 
tahmin cdı\mektedir. 

Seftr ayın on üçünde bu 
radan Ccnevreye hareket 
edecektir . Cenevrede ayın 
on birinde Fransız - Tü rk me 

•e1eainf konuıacak olan Mal 
letler Cemiyeti konseyinde 
Franaayı temsil eden heyete 
iltihak edecektir. 

Halep, 5 (Radyo) - Tiirk 
memurlar itlerinden çıkarıl 
makta ve yerlerine Araplar 
1ıcçtrılmektedır Buda Hata 

Y• giden müoahidlcre bır 
teıbit olarpk kaydedilmek 
hıdtr. 

Ankara, 5 (Radyo) Ve· 
kıller heyeti bugün toplan 

mıt ve geç vakite kadar 
l<onuımalar yapmıştır. Hn 
rici ıiyuet ve meseleler üz 
erinde ehemmiyetle durul 
muıtur. 

Yarın bugün saat on bt-f· 
tc mecliı toplanarak Parti 

grubundft konuıulanları mü 
ıakere edecektir. Bu toplan 

tıda Haricıye vekili Tevfik 
Rüıtü Aras harici siyueti
miz hakkında izahat vere 
cek ve bilhassa Hatay me 
ıcleıini ıon ıeklıle etrafhca 
anlatacaktır. 

Ankara, 5 (A.A,) İs 
kenderun Sancağına gıden 
müıahitler vazifelerine bat· 
lam•ılardır. 

Gazetelerin Sancaktan 
dün aldıkluı haberlere gö· 
re Antakya ve İskendeıun 
dakı Türk memurlar vazife· 
lerinden çıkarılm1~ ve yer· 
lerine muhıte tamamen ya· 
hancı kimseleri almmışhr . 

"Gazeteler Sancaktan bu 
gunde rnühim h b l l 
mıılardır . 

a er er a -

Bu haberlerin lntih"'p " 
" YU· 

züoden Türk halkı üzerinde 
tatbika baflanmış olan taz 

yikin bütün ıiddetile devam 

etn ekte olduiunu bildirme k
tedir. 

İntihapta Suriye lehine 
reyini kullanmıyanların bi · 

rer vesile ile evle ri 
baıılmakta, müterakim ver
aileri bahane edilerek mali 

arı zabtol\lnmakta ve ken· 

lıleri işkenceye tutulmakta· 
dır 

Gazeteler bu t a z yı\<a uğ 

rıyan Türk lerin isimlerini 
ve hangi bahanelere tazyike 
uğruyanları bütün tafsilaiıle 
yazıyorlar . 

İskenderun ve Antakya 
meselesi hakkmda bir m a ka· 
le yazan Paris gazetelerin 

den La Tribune dea Matlanı 
gazetesı ezcümle den.ekte-

dir ki: 
'Memleketimiz. 1'ürklerin 

haklı istek 'erine kartı ancak 
iktisadi sebeblerle itiraz ed 
ebilır . İskenderun limanı, 
zenginlığini Fransaya med · 
yundur; binaenaleyh, ora 
daki menfaatlerimize hürmet 
edil.nesi zaruridiri DığPr ta-
raft ın İskenderun , timali Su. 
rıyenin tabıi limanıdır Fa 
kat bu ikı ıarta riayet edıl 

mesi için, Sancağın Suriye 

hakimiyeti altına konulma 
sına ihtlvaç yoktur . 

Umit edelim ki ıkı dost 
millet bir anlaıma husulünü 

kola vca temin edecekler ve 
aralarındaki mükemmel mü· 

nuebatı bu Etnlftşma sayesı 

nde katileş lirerek dünya 11u l. 
hüne büyük bir hizmette bu. 

lunncaklardar 

l\lladrit dün yeni bir tayare 
bombardımanına uğradı.1 

15 asi tayare tarafından atılan bombalardan 
şehrin muhtelif yerlerinde yangınlar çıktı. Hü
kumet kuvvetleri üç kasaba daha işgal ettiler. 

Belediyece bazı cadde. 
meydan yolların ve tftmiri ve 
sair şekilde düzeltllmeıi hu 
susunda iyi çalışmalar göze 
çarpmaktadır. 

Bu arada Ali Hikmet 

stadının Gazı Bu varma isa 
bet eden duvarı g~ri çekil
mek suretile yol vaziyeti 
tashıh edılece~t r. 

Bu suretle bu cadcle da· 
ha güzel bir şekle getiril-
mit olacaktır. 

Bozuk yol tamir edil~i. 
Gazi mektebinin bir az 

ilersindeki belediye köprü. 
sünden itibaren meydan ve 
tabakhaneler kısmına kadar 
olan yolun bozuk kmmları 

kaldırım düş ı. esi yapılarak 

temir edilmiştir . Böylece 
Handarma, l' ursa arasında 

işlıyen otobüslerin şehre 

girerken uğradığı müş\\ü • at 

ortadan kalkmıthr 

Hal~evi yamn~aki evler 
yıktınlaca~. 

Halkevinin Milli kuvvet 
ler caddeıi tarafında bu\u 

Madrid, 5 (Radyo) Ôğ karaya çıkarıldığından İngil-
le zamanı Madrid görülme tere hükumetinin haberdar 
mıtı bir bombardımana ma· edildiğini ve lngilız İtalyan 
ruz klllmııhr. anlatmasının Romada imza 

Asi bombardıman taycare 11ndnn bir gün önce lıpan 
lerınden 15 danesı f t hr1 ya ya Bu ltalyan kuvvetinjn 

lngiliz - italyan Anlaş
ması Ve Fransa .. 

adamakılh tahrıp edecek çıkarılmaımm Londrada dip-
bombardıman-I~ bulunmuı lomatik mehaf ılde derin bir 
tur. Fu bombalardan biri 
de! sabık kra lın yiğenınln 

muaz7.am ıatoguna gelmif 
ve şatoyu tahrip etmitllr . 

Buradll 9 kiti ölmüo birçok 
kimselerde yaralanmııtır . 

Amelelerın mahallesinde ve 
şehrin muhtehf yerler inde 

yangınlar çıkmııhr. 

Şehir bombudımandan 

çok müteessir olmu§tur Ha 
lk büyük bir korku içinde 
akibete intizar etmektedir. 
Vaziyd tüyler ürperticidır 

Caddeler insan cesetleri ve 
kanla rı ile dolmakta dır . 

Madrid , 5 (Radyo) - Hü 

kumet kuvvetleri 'aarruza 
devam etmiıtir. 3 Kasaba 
dahtt iogal edilmi§t r. Hüku· 

metçilerden bir grup on beş 
topla bombardıman1t iştırak 

et mittir 
Londra , 5 ( Radyo ) 

Deylı Meyi gaze· 

t esi ne§rettlği bir makalede 
komünist Partif.ine mensup 
birçok gençlerin gönüllü ol 
arak ispan yaya gitme k ar 
zusundan bahs ıle buna ma 

ni olunmaııını ilave etmittir. 
Pariı, 5 C A.A ) - Mad 

rid cephesinde httrp düııd'°n 
beri Yeniden şiddet l enmlştır 
On beı aııi bombardıman 
tayaresi dün şehri bombar 
dıman etmıı ve nüfusca za · 
yiata sebebiyet vermi§tir 

Royter Aj 'l nııı dört Hin 

İtalyan ~•kerinln Kadıksde 

hayret uyand1rdığmı bildir · 
mektedır . 

İngiltere ispanya aıılt:ri 
nin ellerinde bulunan harp 

ıemıleri tarafmdan İngi ı ız 
vapurlarmın seferlerınin izac 
edilmesinden dolayı Burgoı 

hükumetini şiddetli protesto 

etmlıtır. 

Asi tft yareler in Madridi 

bombarClımanı neticesinde 
35 kiti ·ölmüt 200 k iti ya 
ralanmıştır Bazı bombalft
rın 150 kilo sikletinde ol 
duiu ve taarruz eden asi 
kuvve tler arasında Alman 
taburları bulunduğuda ayrıca 

Madritten bildiri liyor. lspan· 
yol demokrasisinin Ameri · 
kan dostları ispanya hüku 
m etcilerine dört seyyar has· 
tane hedıye etnıiılerdlr. Ro· 
yterin a vraca bildirdığıne gö· 

re noelden bir az evvel ve 
ya sonra a ltı hın beı yüz 
İta l yan gönüllüsü daha K11-
dıkse çıkaralmış ve son on 

bet gün zarf anda ispanya 
ya gelen ltalyan gönüllüle 
rlnin mikda rı bu suretle on 

bini bulmuıtur. 

Londradan bıldirildiRine 

nazara n gazteler bu gönül 
lülerin mu\'aselita ve deniz 

hadiseleri dola yisile endııeye 

kapılmıılardır . Muhtelif ga 
zetelerdir. Ber lin \'e Roma 
ya hücum ederek hükumeti 
şiddetle muaheze Plmt!kte· 
diri er. 

f ransız dışişleri bakam bu anlaşmanın beynelmilel 
sulh ve nizam unsuru demek olduğunu söyledi. 

Roma, 5 (A A ) - Stefa 
nt aj ırnsı bıldirıyor : 

ltalya Dııitleri Bakanı 

Kont Ciano dün Büyük Br· 
itanya Büyük elçisini kabul 

etmiı ve büyük elçi Ciano 
ya, Edenin kendisini lngi ltz· 
İtalyan anlaımaunın ımza 
sından dolayı memnuniyeti 
ni ve entarnasyonal emni 
yet lehındeki itbirl ı ğine bir 
baılangıç teıkil ey1emesi 
hakkmdaki ünıidlerıni bil 

dirmeye memur eylemi~ ol 
duğunu tebliğ eylemiıtir. 

Kont Ciano, bu lütılfkar· 
lıktan do layı büyük elçiye 

teşekkür etmiş ve B f'.'den 

bu memnuniyet ile bu ümi · 
dlerin ayni zamanda ve ta · 
marniyle f aşid hükümetinin 
de memnuniyet v ? ümitlerini 
teşkil eylemekte olduğunu 

bildirmeıini büyük elçıden 

rica eylemitıtir. 

Paria, 5 (A A ) - Fransa 

Sabık Kral ... 
Ankarayı geliyor. 

istanbul , 5 (Radyo) - Vı 
yanadan g:len son haberler· 
de sabık İngiliz krah Seki 
zlnci Edvardın İstanbula ge 
lerek oradan bir müddet 
için Anker& ya geçeceği bi 

lclirılıniıtir. 

dış işleri ba kanı B. Delbos, 
Havas aj ı:ı nıının kendisine 

lnaıliz lıalyan anlaımumm 
imusı hakkmda sorduğu ıu 
allere cevap olarak, ıu be-
yanatla bu ~ unmuıtur: 

lngı tere hükümeli ile ita. 
1 ya hükfırneti , kendi arala
rındaki mümuebetlerin dostça 
mahiyetini belirtmek huıuıun 
da mutabık kalmış görmek
le bahtiyarım Fransaya sıkı 

menfaatler ve ananelerle 
bağla olan bu ikı büyük de-
vletın anlatması bizde Fra 
uda daima, Akclenizde bir 
niznm unsuru ve bir sulh 
unsuru olnrak telakki edil 
mittir. --
Buzlar arasm~a kalanlar 

Londra, 5 (Radyo \ 
Hazer denizinde 3 )Ü balakçı 

kayığı buzlar arasındft kal

mııhr 

Buz1ar arasında kalan bu 
balıkçıların imdadına taya 
reler koşmaktadır. 

Pariste yeni bir grev 
Parjs, 5 (Radyo) Ça · 

maıır ve kola ücretlerinin 
yüzde 15 artması ve kark 
saatlik hafta azadı kanunu

nun tam oluak tatbik edil· 
meıi için yeni bir ırev da
ha yapılnuıtar 

nan hem Halkevini kapıyant 
hem de caddenin aüze\liğini 
kaçıran küçük ev1erin htim· 
ilklerine dair olan muame· 

le ikmal edılmiıttr. Bu ev 
ler yakanda belediyece yık· 
tmlarak Ha\kevintn bahçe 
sine eklenecektir. Bu ıuret · 
le Halkevlnin bir cepheıide 
Milli kuvvetler caddesine 
çıkmıt o\acakhr 

Yüzme ~ıvuzu yapthyor. 
Atatürk parkında yaptm 

lacak olftn yüzme havu7unun 
tesviye ve kazılmaaana bftı\
anmıotır. Elli metre uzunluiu
nda, yirmi beş metre senit · 

( Sonun 2 inci sayfada ) 

I~ HABERLER 
~: G emlikfe l/apılan 

sıuıI ipek J n/J 
rilwswrn ge11işleli/mesi 

harar allrrı a <llrnmıştır. 

* J tirle Sol1ytl il 
carel anlaşma 

.,wm yupılması lçlrı Soı1 

ye./ /lcarel 11111messili A 11· 
karaya gfdece"lir. 

* M t m l tkdimiu 
göç e.lme.k lıli 

yen lfolgarlstan Ttirk 
/eri şımdlden Kons(J/oslll
!Jll baş u11rm11şlardır 

* A lalıirk J-lariclye. 
\ 'eki/ini Arıl<u 

raya bl:rnl leşyı etlilu. 
Vekil Arıkarada da par 
lak merculmle lwrşılandı. 

* A damrnrn kur 
. /uluş yllı mu 

azzam lezu/uirutla kutlu 
/anması lıa:.ırlıklan bit 
mlşlir .. \1ı:b11•lar ue Mal 

1 buat ikinci mticlıirı i A<la 
naya gltmişlir 

* F ransız .• Uuyuk 
Rlçisl Ankara11a 

gelmlşlir. 

01$ HABERLER 
~~ 8 11/yar 1'icare/ 

Naıırmw istifa 
tdtct:jl soyl~niyor 

~:: E 11 bıiytik AlmQ/ı 
ga:.eleslıdn baş 

11111/ıarrtri lwlnimelce ua_ 
zifesi11de11 uzaklaşltrıl 
n11şiır 

~i: Hiçbir Amerika 
tabrwsuıa isp 

anyaya gilmtk için pu 
saporl lJt.•rilmemektedlr * A merika grevle 

rlni n ömuu 
geçmek için son defa 
bıilıin polislere göz yaıı 
dökturen biJmbalar veril 
mi şiir. 

"*: y tı n~n lJulıriyt 
~inw kUUVl' I 

ltnm~sine l<arur utrllmi . 
ıtlr 

* T roçkin/11 , aym 
21.J unda ancak 

Mek ikaya 1Jarabllect>ljln i 
/Jildlrllmtkltdir. 



SAYFA: 2 

1 s t i k 1 a 1 Marşı Şairi 
M e h m e t Ak i f .. 

. 
Akif Kamil Bir Mümin idi .. 

il/ - H. Basri Çantay 
O, Süleyman Nazıf mer

humun dedi ili ıibt "Halcka, 
Hazreti Peyıambere, E.> zi 
mi eslife, Cemiyete, intani 
yete ve btlhaaaa inıaniyete 

llinı aık" etmtı, kamil bir 
mü'min idi. "Büyük tllr, 
tabialln muhaılnlnden, etcar 
ve ezharın gilzelllklerindtn 
aüzel çehrelerden aldıgı ma
yei taha11üıü dalma gizle 
mit, ketümedemediklninl 
cemiyetin elva hı mukad<le 
ratına mezcetmtıtir ... ,. 

Onun "Mızrabı beyanı al· 
amı iılam,, idt: iztlrabah 
beıerdi. 

•Kalbi iılimı göiıünün 

içine ııfdıran bu 
ilnce ıehttler: 

tlirf 16r. 

- Biz bu kadar eziyet 
çekmedtk; ve lzhrabın bu 
dereceılne biz tahammül 
edemeyiz .• Diyeceklerdir.,. 

Allahın lıu "Uüyüll ıiiri,. 
nl alelade dındar ve daha 

dofruıu riyalclr ve tam ma· 
na1tle ıerl lnaanlarla hem 

lyar tutanlar oldu, ona 
"kör.. dedıler, • ıa iır,. dedi 

ler. [IJ Halbuki: Beıerın en 
•nce ve ,tzll elvah ve ala 

mını ıaırlerimiz içinde yal 
DiZ Akıf ın gözü aördü. Aki 

fin kulalı duydu. Ooun en 
bQyük dütmanı rıyakirhkh, 

din namına yapılan muka 
ralakrardı. 

Oıtadan yettıtlil ve yaıa
c .fı d~vrın o müıtt kı eh rt • 

'1 ki.dıqı • V .. C• nlV• ti hi.-
•• .. , koı1 ... •·· , u Üh. c .. ıeye 

çahı•n o kötü hurafe va 
tanda ilk öoce Akıfm çelik 

kalemleri ile yılnlmıya bat 
lada. 

Alimlerimizden (M. Şem· 
ıeddin) in (Zulmetten Nure) 

ve ( Huraf etten hakikate ) 
nam andaki ölmez ve müca · 

hit eıerleri her halde Akif 
ıfineılnden mühim. bir f eyz 
ve ilham almıttır. 

Bızde ialamın ruhunu, 11 

llmm felıefeıini, iılimın ıa

mlmiyetinl en yükıek ve 
ince ıarak tle anlatan 

üıtattır. Üıtadın fiirlıii ol. 
muaydi bile yalınız ıu me 
ulti onun büyüklüğünü ııı 

bata ki.fi idi. 

Akif geri adam olamazdı, 
o, kendiılni eerı görenleri 

fersah feuah geçmitti. Ge
rili&de, ct:haletı,., irtıca ıle, 

ııtipdat ile. y,rnlıı itıktttlar · 

la, meıkenetle Hemen ye· 
ılne uğraıan Aktftır 

lıte bütün eaerlıeri .. 
Süleyman Ndzif der kı: 
•Akif garbın ulümu tabi 

iye ve ecieblyesine iıali vu· 
kuf elm"kte hiçbir vakit ta· 
a11up göıtermedı: Okudu, 

öğrend~; okuttu, öjretti. Hu 
nuola beraber o destar11eb· 
zio altında tenebbüt etme 
ye baıl"mıı olan Devhat 
iman, ulümu müıbete nln 
ıu-.arı telkinatile vıkılmadı 
hıkadını taklitten talıkika 
181\l ettikten ıonra Mehmet 
Al<if daha kavi bir müılü 
man olmuıtur .... 

•Tahıllı lllyl blrinctltklt! 

{/} Gaybe karışan biri 

n~ı'et etmio olduğu Baytar 
mektebinde Kimya, Hıkmet 
Nebatat, Hayvanat, Te.,ıh. 

Fi}yoloji, huıh rehzeni d.n 
zannedilen - Ulumu tabiiye 
genç şairin meıhufl irfan 
olan fikrine ifıayiraz eder· 
ken, vicdanındaki imana ez 
ellye dokunmıya adeta kı 

yamıyor. Mehmet Aktf me 
dereoseden götürdüğü ham 
ulei itıkadı~ bir zerreılni bu 
mekteplerde buakmadan ve 
bilakiı buralardan imanına 

mayei takviyet alarak cidal 
hayata atıldı ... " 

Ben Üıtada ait ufak le 
fek hatıralardan bahıedece
ktim; daldım, gıttim Bu ha
tıralara taınife tabi tutaca 
jım .... 

Ankaraya henüz gitmit 
tim. ÜAtadla birlikte kira 
ladıiımıı mütevazi bir ev
de oturuyorduk. Bir ıabah 
elti yaılarında ya kıtıklı. fa 
kat g6zlerindrn ıeytanatlar 
akan bir .arıklı, Üıtadı ı.i 
yarete ıeldi. 

Bu zat henüz tanıtmadı· 

fımız bir mebuı imff. Pek 
uzun bir baılangıçla mev 
zua giren o adamı }.kif buzu· 
rundan öyle bır Recmü tart 
ellikt o a1abi ve kahır ıeıln 
tınını henüz kafa tasımın 

lçınde tınlar. O adamcaiız 
Akıfı kendiıi gibi tanıyordu 
ona (Cemiyeti ilmiye) namı 
altında dıni bir teıekkül 
teklifinde bulunmuttu Aki 
fın verdlii cevap ıudur: 

Anadoluda da bır 31 
mart mı çıkartmak istiyor
sun? Böyle bir teıebbüs ha 
lınde kartınızda evvela .hki 
fı bulununuz! Haydi defol 
turadan! .... 

lıte Aktfle onun hem ly 
ar tutulmak iıtenlldiği aeri 
ıınıf aruındaki fark ! 

NOT: 

Dünkü yazıda ıu yanhı· 

laklar olmuılur Düzeltiriz: 

(Sehli mümteni) kelimeıi 

yanhı dizilmi1 1 (fıtitrat) ke· 

itmesi (lıUrdat) ıekhnde di 
zllmtı, (Orm~ndan) kelime · 

si (Orman) olmuı, (Nigeh) 

nefti {Nühey) yazılmıı, (En 

in) kelımesi tEı ıin) dızilmit 

Hal~eıi Başkanhğm~an: 
Evımiz tanıf ından Ala Şu 

uri okulunda açılan Almanca 

kunu l,aılamııtır Bu kuna 

'•lirak etmek isli\ en yurld 

atlaramuın Ali Şuuri oku u 

baıöğretmenlığine bat vur

malarını rica ccierız. 

OüJ~ü un l'atlan: 
Asgari Azami 

K. K. 

55 Randıman un 930 

60 " " 900 
70 
80 

" 
" 

" 875 
" 800 

--~ -

Yağcılarda ~ar 

940 
9W 
880 
810 

Yağcılar nahlyeıine yağan 

kar nahiyeyi iyice kapl1tmı 
ıtır. Karıı1 yükseklljiı hır 

metreyt bulnıuıtur. 

T0RKD1LI 6 İktnc! K&nun 937 
w 

llLiMiZDEP HABISlll 15R 
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Ekmek , Ve Un Fiatlarının Tekrar 
Yükselmesi İhtimali Var .. 

V layette ~u yıl h;vaıar.n müsait gitmlmtsin~En ~olayı tugô~y ,mı ~sulüriün az 
elde edilmesi ve fiatların artmış olması bu yükselmeğe sebep olmuştur. 

Parti 
Vilayet idare hıyetinin topla· 

ntısı ve Halkevi reisliği. 
C. H. Partisi yeni vilay· 

et idare heyeti dün Parti 
Baıkanı Ethem Aykutun 
baıkanhimda ilk toplantı 
1101 yapmııtır. 

Toplantıda Halk evi Baı· 
kanlıfına tekrar feyzi Sö 
zener seçllmit ve dığer Pa 
rti itleri üzerinde görüıül

müt kararlar verilmiıttr. 

Talihli 
12500 lirasım ald1. 

Tayare piyangoıu talihli 
ferinden Mehmet Arkanda 
12500 lira11nı itbankaaın
dan almııtır. 

Her iki talihla de tayare 
cemiyetine yüzer diğer lcu 
rumlara da ~5 ıer lira ver· 
mitlerdir. 

(re zorla girm~k isıem · ş, 
Sakarya mahallesinden 

lbrahim oğlu Ayran Oıman 
Dumlupınar mahalleıinden 

Sadettin karı11 Hayriyenin 
gece evine taarruz ettlf i ve 
kap11anı kırarak içeri girdi 
ği ııka yet edilmtıtir. 

Suçlu yakalanarak müd· 
deiumumlife verılmlttlr. 

Bir Kurs ______ .._.., 

Öğretmenler için gaz kur· 
su baılıdı. 

Abdi Afi ıbey?f/lu 
Yazın merkez köy öjret. 

menleri ile kazalardaki öğ
retmenler için biri ıehrimiz · 
de biri Edremidde. üçüncü 
süde Bandırmada olma.k üz· 
ere üç gaz kursu açılmıth. 

Merkez öğretmenleri için 
de dünden itibaren dördün 
cü bir kurs açılmıthr. Halk
evinde açılan bu kursta de· 
raler meml~ket hutahaneıi 

kımyagul Abdı A.ğtt beyoflu 
larafıiıdan verilmektedir. 

Ekmek fiatlara son gün
lerde gittikçe yükıelmekte · 
dır Yirmi, yirmi beı gün 
kadar evel dokuz kuruıa 

kadar 1atalan ikinci nevi ek· 
mek ıon hafta içenlndc on 
buçuk kuruta kadar yükıel
İnittlr. Alikadarlar arada 
ekmek kilo baıına altmıı 

para gibi büyük bir fark 
göstermeılnt baılıca ıu se
bebe atfetmektedirler: 

Bu yıl vilayetin hemen her 
tarafanda havalaran mü1alt 

gitmeme1inden buiday mah 
ıulü çok noksan ve verimsiz 

olmuıtur . Bu yüzden baıka 
vilayetlerden fazla miktarda 

buAday getirtmek mecburi 
yetinde kalınmııtır. Huda 

buiday ve un fiatlarının 

yüluelmeıine sebebiyet verm-

ittlr .Eıuen cıvar vilayetler 
de de bu yıl dljer ıeneye 

nllbetle buğday fiatları yük
ıektir. Buğdayan böylece fl 
atlanma11 binnetice un ve 
ekmek llatlarının rla artma 
ıanı intaç etmittir. Yine buğ. 
day itlertle alakadar olan 
ların fıkırlerine göre un fı

atıarınm ıon günlerde tekrar 
yükıelmeıl ıhtamalide mev 
cuttur. Buna nazaran ekm
ekte daha pahalanacak de 
mektir. 

Şehrimizde dünkü un fi 
atları ıöyle fdf: 

55 Randımanlı unların çu· 
valı dokuz yüz otuz kuruı, 

60 randımanlı unlar dokuz 
yüz kuruf, 70 randımanla 

unlar sekiz yOz yetmit beı 
kuruı, 80 randımanla unlar· 
da ıektz yüz kuruı üzerin 
den aatılmaktaydi. 

Posta 
Telgraf mü~ür ve memur
larrnm maaştan artınld1. 
Poıta , telgraf idaresi teı 

kilah ve vazifelerine alt ka
nun birincikanunun son gü 
nünden itibaren meriyet me 
vkline girmit bulunmakta 
dır. Bu kanuna göre posta 
telgraf idarelerine yeni kad 
ro gönderilmiıtır 

Bu arada tehrimiz posta 
telgraf müdürü Melih bir 
derece terfian otuz beş 

lira ıle yine ıehrtmlz mer 
kez nıüdürlüğüne, Merzifon 
müdürü Tevfik merker ıef 
1iğine, memurlardan Hılmi, 

Haltl Fehmi 2? fer lira ma· 
atla servis şefliklerınf', Ke 
mal Hasan, Halli Sami, Ha 
sanın maaşlara bırer derece 
yükseltilerek ylrmtıer liraya 
yine memurlardan Faik Edıp 
ve Cahıdln maaılara da 16 
far liradan 1751) kuruıa çı 
karılmııtar. 

Merkez müdürlüğüne bağ 
lı müdürlüklerin adları ıef 
liğe çcvrilmıştlr. Buralardaki 
ıef ve memurların da keza 
maaılara bır derece yüksel 
dlmııtir. 

Ktz kaç,rmd vakusı 
Edinciğin Çarık köyünden 

Huan kızı Gülüzarı aynı 

köyd~n Oıman oğlu lbrahim 
kaçırmııtır 

Vaziyet anlaıılmıı ve ıuç 
lu hakkında takibat baı l a 

mııtır 
----------- -

Bir Korucu 
Kazma ile adam ö~durdü. 

Yağcılar nahiyeıine bağlı 

Dervııler köyü korucuıu ile 
Mustafa isminde bir köylü 
arasında kanh bir 
olmuıtur. 

kavga 

Korucu; Muslafaya ornıa 
nı tahrip etmemesini ıhlar 
etnııttir. 

Bu ıhlara kızan Mustafa 
elindt'l<i balta ile korucuya 
hücum etmıştır. Korucu da 

bu hücuma ka r~ı kendiıinı 

müdafaa f"tmek makıu.dıle 

mukabeleci~ bulunmak isti 
yerek elinde kazma ile ta 
arruza geçmiıtir. Ve hiddet 
anında kazma Mustafanm 
başına gelmit ve derhal öl 
müıtür. 

Almanca kursu 
Halkevi kuralar ıubesi ta 

rafından Ali Şuuri okulun 
da bir Almanca kursu açıl 

mııtır. 

Bu kursun denlerinl dok· 
tor Ferit Bayburt vermek 
tedir. 

Kuralşr" kayl devanı et 

mel<tedtr. 

Atııtürk partm~a yüzme 
havuzuna başlan~1. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
lıiinde olan bu büyük ha· 
vuz bu yıl içinde bitm ış ol· 
acaktır 

Cumhuı iyet m3ydanındakı 
su menf ızleı i 

Cumhuriyet meydanının 

sularını içıne alacak olan 

ve bir müddeltenberi alan· 
da yapılmakta olan su me · 

nf ezleri bitmt:k üzeredir. 

150 Bin lirah~ istikrazm 
muamelesi 

Belediye umumi meclisi 
nin son toplantısında ıehr 

su getirtmek ve asri bir 
mezbaha yapmak, çey de 
resinin ıki tarafına kanali 
zasyon tertibata vücuda ge
tlrmt-k maluadile belediye 
ler bankasından 150 bin li 
ra istik r ız edilmesi karar 
altına alınmıştı. 

Vilayete verilen bu ka 
rarların Dahilıye Vekaletin· 
den tasdikleri geldıkten AOn · 

ra bu itler üzerınde de f n 
e llyete geçilecektir. 

Avlarken arkıdaşmı ıur~u. 
Biğadıç, 5 (Busuıi) 

Köylerden birinde yapılan 

bir ıürek avı bir kaza fle 
netlcelenmiıUr. 

Bu kaza töyle olmuıtur: 
Sürek avına katılan· 

fardan biri yaralı bir domu
za ateı etmiıttr Fakat kur· 
ıun Elyaban köyünden Me· 
hmet adındll hir köylüye 
isabet etmlt ve yaralamıt· 

tar. 

Yaralı memleket haataha· 
nesine kal darıl mı ıtır. 

Köy ve 
Nahiyelerde 

~ 

Sü~ek avlan yapıhyor. 
Kepsüt , 5 (Huıusi) Bu 

rada sürek avları büyük bit 
muvaffakiyetle ilerlemekte
dir. 

Son yapılan ıürek avan• 
90 dan fazla Kepsutlu avcı 

itllrak etmittlr. Ve bunlar 
tam 15 domuz vurmuılar· 

dır Bir tanede diri domuı 
yakalanmıf ve ziraat müdur 

lüğünün sözü üzerine öldü· 
rü müıtür. 

Gökköy, 5 (Huıuıi) 

Köylülerin tertip ettıklerl 

aürek nvı çok eğlence l i ve 
f aldelı olmuıtur. 

Hu avda 4 tilki ile bir 
çakal öldürülmüttür 

Bığadıç. 5 <Hususi ) 
B r kaç gün ön~ Btğadıca 

bağla Elyapan köyü hRlkı bir 
sürek avı tertip etmıılerdir. 

Bunlar da birkaç domuz vur 
muılardır. 

Belediye 
Raisli~lerina ·dair doğru 

olmıyan ~ir ~ Jber 
Ankara, 5 (Hususi) - Be · 

lediye reislerinin maosup ol· 

maları hakkında . bir kanun 

projeıi hazırlanmakta oldu· 

ğuna dair latanbul gazete• 

!erinde çıkan haberler da· 

hiliyc vekaletince katiyetle 

yalanlanmaktadır 

RADYO 

6 Kanunusam 937 ~nşambı 
ÖGLJ~ NFŞUI >'A 11 

Saat i 2,30 plakla 1 ürk 
musıkisi 1 ~.5) havadis ı 3 05 
pakla hafıf müzık, 13,25 
14 00 muhtelif plak netri • 
yatı. 

AKŞA.l1 NHŞRI YA 11 
8aat 18,30 plaltla dans 

musikisi 19,00 konferans: 
Suat Derviş tarafından 20,00 
Sedi ve arkadaılan tarafın 
dan Türk musiki11i ve halk 
şarkıları. 20 30 l 'ürk musl · 
ki heyeti. 1.1,00 saat ayarı 
Orkestra. 

S at 22,00 ajans ve bor 
sa haberleri ve ertesi günüP 
progrnmı 22,30 pl8k1ll 110· 

lolar 23,0U SON • 



6 ~kinci Klnun 937 

1 n gi ere - Almanya, 
İtalya Münaseb ti .. 

Çinlileı·in 

İpek 
Sırr, .• 

TORKDILl 

Sovyetlerde kış sporu 
Sovyetler Birliğinde kış 

spor mevsımi başlamıt ve 
bütün memlekette kayak ve 
patınaj iııtasyo'arı fan 1iyete 

Lehistanın 

istikraz 
" 
işi .. 

Le Temps gazetesi. 26, I 2 
936 tarihli baş yazısında bir 
uzlaşma ile nihayet bulmak 

iizere olduğu haber vtrilen 

İngiliz ltalyan görüıınele· 
rlnden bahsedeuk bu uzlaş· 

mamn enternasyonal vaziye 
tin inkişafı için hayati bir 
ehemoi'iyetl haiz olduğunu 
ve r.lyaai ufku aydınlatmak 

ve dünya sulhunu sağlamla

ıtıracak umumt çalıımalar 

için girişilecek teşebbüslere 
temel vazıfesini göreceğini 

söylüyor. Esasen İngiltere ile 
ltalya arasında uyuşmalarına 
imkan olmıyacak kadar va · 

hım prensip ihtilafları mev 
cut değtldir, ve nzun zaman 

iki tarafın karşılaşmıı oldu

kları bütün güçlükler, her 

ıeyden önce, Habeş buhranı 

dolaylııle batlamıo olan fid· 

detli polomlkler yüzünden 

çıkmııtır. lngtltere yalnı'l Mı· 
lletler Cemiyetini saydırmak 
emeliyle hareket ettığinl te 

mln ederken, Romada haki· 
katte Londranın balyanın 
geniılemesinf' sistematik su 

rette mani O\maya çalııtığı 

kanaati hakimdi Giritilen 
münakaşalaı da faılıt gaze 
lelerin kullandıkları bazı ih 
tiyatnz ifadeler LQndrada 
italyan poliUkaıına yalnız Ak· 

deniz imparatorıuk münaka· 

leleri için değıl, aynı zamanda 

lngiltere imparatorluğu ıçin 

teıekkü\ edeceği neticesini 
çıkarmak ıstiyenlerin kana -
atlerini zamansız. buluyor, 
lngılız-İtalyan yakınlaşması 
nın mutlaka bir İtalyan Al
man uzaklaımaaını ıcabettir· 
miyeceği, fak al ne de olsa, 
Jngrliz . İtalylln ve Fransız lt
alyan dostlul<larmın tazelen· 
meslnin tek başına, müba 
lagalara lüzum kalmayacak 
kadar, ehemlyetli hadiseler 
olduğunu söylüyor ve bun 

dan böyle halyan Alman 

birlik siyasetinin, şlmdıyc 

kada görülmüt o'andan ol· 

dukça farklı bır anlatma ve 

barış politikası olacağı ümi· 
dınl izhar· ediyor. 

lpe#in hikayesini hiç · din· geçmi~tir. 
lediniz mlydı? Eğer dınleme · Memlekette kay" k ve pa· 

tinaja bü) ük ehe mmiyet at · 
diniz ise anlata 1 ım: 

fedilme~ledir . 
ipeğin bütün hikayesi , 

Her t ehirde müteaddıt pa
küçük ve büyük bir roman 

tinaj yerleri ve kavak sporu 
dır. Bu hayvana dair ilk iııtaııvonları mevcuttur Yal
işillıklerimlz. Çinin doğusun- nız Moskova ıehrincfeki pa· 

da uzak bir köşeden me hur tanaj ye rlerinln adedi 40 

Lehl&tan batvekili fran· 
sanın Lehistana vermit o!
du~u iatıkraz hakkında par· 

1 lamento maliye encümenin. 

de iuhat vermif ve demfı· 
tır ki: 

de bir tehlike teşkil etliği 
zannını uyandırdı. ltalya)a 

zecri tedbiri• rin tatbık edıl 
mesi sıkıntıyı arttırdı, ve in . 

gil!z donanmaıımn Akdenız 
de toplanmasiyle, ve Akde 
nizde muvakkat tedafüi il. 

tifakların akdedılmesi Avru 
pa ıiyaseti üzermdekl tesır 

leri derin olan bir kavgayı 
büsbütün tiddetlendırdi. ~l · 

Harp ~ özlui 
Berlinde çıkan Germania 

gazetesi yukardaki ba~lık 

altında yazdığı bir baı ma 
kalede, son on be§ yıl için· 

de, harp sözünün, hiç bir 
zaman ağızlarda bugünkü 

katlar aık dolaomamıı oldu 

ğuna ioaret edecek demek 

tedir ki: 

"Cihan harbından evvelki 

muvazene sistemi hakkında 

ne derlerse desin 1er, harbın 

köklerı, bu gistemin ittifak 

larıoda ekonomik emperya 

lt~minde olduğunu iddıa et 

sın le;, fakat, Avrupayı he· 

men hemen ellı yıla yakın 

bir müddet zarfında cıddt 

harp tehlikelerinden korumuı 

olmau gıbi bir hlzmetınl, 

kimse inkar ede~ez. 
Geçmiıtcki 300 yıl içinde 

batından elliden fazla kanlı 

harp geçmiş ve birıbırı ar 
kasındHn on bf'§ yı•dan da ha 

uzun bir müddet su ı h yüzü 
görmemış olan bir kıta lçın 

resa cephesinin yıkılması ve yarım asır 

ltalyan-Alman anlaşması bu ıfade eder. 

UZUJl bir devri 

nun neticesi oldu. Harbların, seyre" leımtş ol-

imparator Huang Tinin ka- dır . Kıt sporları için avrıca 
r111 Si Lung bu böceklerin kapalı kortlar ve hl'lvuz1ar 
koza içine girip uykuya dal da vücuda getlrilmlttlr. 
mak :umanı gelinceye ka- Kış spor m@vs!minln ilk 
dar binle'l"ce (metreJık ipek ve en mühim hadisesini , So 
teli yaptıklarım tesadüfen vvetler Bir1f*I kupur,. için 
keşf etmitti lıte bu tellerle, 20 erkek ve 12 kadın ekip· 

lerl aresında ayrı ayrı vukua 
haşmetlu imparatoriçe fpC'k 

ge lecek buz üstünde hokey 
ipli~I yaptı . 

maçlarıdır. l'u maçlar, 30 
Ôtekı dünyanın esrarını b ı k KaoQnsenide aş ıyaca ve 

herkestt'n fyl bılen Çtnlıler, bir ay kadar sürecektir . 

allahlara yakın olmıyan ki !;ovyt- tler Blrlı~I patinaj 
mselerln böyle .. harlku ade ıampıyona 1 müsabakaları, 
bir keıifte bulunamıyacıt ğı ' 11 o atlet anısında 9 ıla 12 
lıararına varmıılardı. l§te §Ubata doğru, u2un. bir inki· 
bunun için ipek imalini mu tadan sonra ilk defa olarak 
kaddes bir gır olarak gizle· bu sene buz üdünde arlistık 
meğe karar verdiler ve bu pa\inej Şamplvonları yapı· 

ıırrı tam 2000 yıl hıç kim IRcakhr 22 ilii 14 eubalta 
geye kaptırmadılar . Moskovada 2u0 lta)•a kçı so 

Söderimize dikket edin: vyetler birlıği şampiyonluğu 
Çinde on bınlerce kadın ve için müsabakalara batlı} a 

caklardır. Avni tarihlerde 
erkek ıpek yapmakla me 
gul oldukları halde. bu ka sverdlovskta da Sovyetler 

dar zaman sırlarını muhafa btrliğlntn 7S büvük fabrıka · 
sında çalııan sporcuların I§ 

z.a edebi 'meleri düıünülecelc 
tiraklle yapılacak sendikalar 

bir meziyettir. Merkezi Konseyi ~amplyon 
Hiç tiiphe etmeyin kı en ları batlıyacakhr. 

tonunda gevezelik edip sırrı Kıt spor mevsimi, Mosko 
faıeden gene kadınlar olm vada yapılacak jimnastik şe· 
uıtur Japon1ar Koralı tüc nlikleri ve müsabakalan ile 
cnrlardan murekkep bir he- mart ve nts ında 16 en iyi 

yeU Çıne gönderdiler . Hun Sovyet tenisçisinin iştirak 
lar bo: parn ve rüovetle bir edeceği kapalı kort tenis 
takım genç kızlar:ı kandıra maç 1arı ve Ttfliste icra edi· 
rak ipek örmek için Japon lecek ağır atletizm müsaba 
yaya götürdüler kalan tle nlh'tyete erdfrile 

. Tam bu zamanda cfa lrnı c<'ktir. 

beyini• ve çok şımarık bir Sovyetrerde kovu~culuk 
Çın prensesı ipek böcr>ğının 

Son on yıl içinde Sovyet· tohum arıyle dut ağacı to 
ler Bırllğınde koyunculuk zt 

humlarını, elbiselerinin bük 
raat alanında büyük bir en 

10 nleri arasına gızlıyerek 
düstrı haline gelmiotir. • 

Çınden yola çıktı ve llindis· 1933 enesinde birli!< da· 

lngıllere ile İta\ ya araıın· makla l Almadıklarına, aynı Avru.palı kadınlara altırıcı 
da §imdi imzalanmak üzere zamanda güçl~ıtikJerlne de asrın ıonuna kader hiç bir 

tana gitti 
Fakat bunlardan bütün 

hilfnde yalnız 45 400,ı Ou ko 
yun varken ı 93u senesinde 
koyunların nııktarı Sovyet 

olduğu haber verilen .. gen tüphe )'Oktur ve cihan har . pa)' çıkmadı O tarıhte he 

tlemens agreement .. bu an bından beri polıtikanın mi İranlı iki lÜCCöf bamho ağ· 
laımazlığa bir son verecek hverlerinden birini, iki dev- acından yapılmı§ bir boru 

tir. ~öylendiğfne göre bu let ara"smda çıkacak olan içine gizledıkleri ipek böcek· 

uıla§ma iki hükümetın Ak bir harbın bütün devletler lerini kaçırarak Çan hudut. 

denizde sulhun S!lğlamla§ma arasında bır harp ıekline !arını geçtı er ve ganimetle-

d rini 1'5tanbula getirip Bizanı 
sı, ve münakale serhestui eareceğı teıkil etmekte ır .. 
ve statükonun muhafaza 81 4" impıu atoruna tal< dım ettiler 
leh· d b y • { 1 Bunun üzerıne İstanbul der 

ın e asit bir beyanından enı tıya ro ar ib hal Avrupa ipek ticaretinin 
aret olacaktır. İtalya an 

c k k S ı u· ı·w · · h merkezi oldu. a endı hareketleri htık uvyet er nır ıgının mu · 
kınd h teıı· f ı:ehirlerinde helen 28 Ehlısalip orduları stanbu a tea hadlere girişmeyi y 

k b l d la gelince, kcndılerini yola 8 ll ettiği ve hHhnngi yeni tiyatro binası inşa e i 
baıka bır devletın teşebbüs lmektedır. Bu ti y atroların çıharmış olan mukaddes ga 
le · k O 1 1 00 k · yeyı bır müddet için unuta rıne artı mevcud durumu eluerisi 120 ı a 5 1.f 1 

k L rak . ellerine g~çlrebildıkleri orume k hususunda gıHan alacak büyüklüktedir. eni· 
t 1 d ı bütun ipek böceklerini talan 1 er e bulunnrnk iııtemedıği ngrat ve Harkovda yapı m 
için pek kaıi teahhütlerle akta olan hına arın halen cttıler ve geriye döndükleri 
ba~ı k d D w z8 .,,an iı, eği Avrupaya sok 

ıs anma islt-nıeınektedır. içlerı boyanmakta ır . ıger 

ler Birliğınde 6 ~.000,000 a 

çıkmıttır. ince yünlü l<oyun· 
ların adedi bu yıl 15 300, 
000 e baliğ olmuştur Hal 
buki 1~l6 senesinde mem 
lekette bu clsten yalnız .. 
100.000 koyun mt:vcultu 

Son dört yıl içinde ince 
yünlü koyunların mıktarı 
hemen hemen dört mi&li bü

yümüıtür. Bunun sebebı ise 
bu cins l<oyunların Sovkhoz· 
larda ve Koli< hozlardn fenni 
bır surette üretilmesi ve bu 

yolda memleketle mükem 
mel teşkilat vücuda getiril 
mlş bulunmasıdır . Koyunla
, ın yiyecekleri üzerinde ya · 

pılan dikkat ta bu tezayüdde 
büyük amit olmuştur. 

" - Polonya ya yapılan 

istikraz hakkında kanun pr · 

ojesınin, Fransız parlAmen 
tosunda, Fransa-Polonya lt

tıfakının sarsılmazlığını göı 

termek suretile bütün rey 
!erin ittıf akıle kabul edil 

mesi keyfiyeti, bütün po
lonya milleti araımda genlı 

akisler uyandırmağa değer 

bir keyfiyettir. 

A vrıcA eurası da ne zarı 
dikkate alınmalıdır ki . me. 

sele Polonya için hassoten 

ehemmiyet 1 bir meıele tef· 
kil eylemekte idi Bu istik

raz iti, Polonyamn müda· 
faaaı meselesile çok yakın 

dan alakadardır ve doğru

dan doAruya Mareoal Smi 
giy Ridzın Franıayi zlyare 

tane bağlı bulunmaktadır. 

Ru istikraz her teyden 

evvel Polonyamn asi.eri ba 

kımdan techızl proğramı 

nm tetkikine tahs•s oluna· 

caktır. lstikrazın ayni za.;, 

anda umumi finansal ve 

ekonomik ehemmiyeti de 

vardır " 
--c:ıc:>::I> -==----

Eski Kral 
Avusturyada vaktini nasıl .. 

geç uyor, 
Tahtından ferağat ettik 

t e n sonra A vustur 
yaya giden eski lngıllz kr 
alı Sekizinci Fdvard, Vfya
nada enzf'sfel v şatosunda 

Baron Röçıldin misafiri bu· 
lunuyor 

Eski krala ıatoda büyük 
bir ttibar göstertlmektedır. 
Kendısine oatonun bet odah 
bir dairesi tahsis edilmlttfr. 

Fakat, ee\u kralın burada 
oturmasmdan en fazla En· 

zesferd halkı memnuu olm· 
uıtur . Çünkü, bugüne ka 

dar sönük bir köy olan 
burası . Vindsor dükuını gö

rmek arzuıile gelen yolcu 

ları eğlendirmek ve köyde 

daha fazla tutmak için eğ· 

lenceler tertip olunmakta, 
oyun yerleri yapılmakta

dır. 

Vindsor dükası ekseri va · 
!dini şatrda geçirmektedir 
Dışarı pek az çıkıyor Fa 
kat . şatoda bulunduğu za· 

man Avrupanın her tara 
fındekl tanıdıkları ile tele 

fonla görüşmektedir. Bunun 
içiıı . Enzeıfeldi ve civarın · 

daki kasabaları Vıyenaya 

SAYFA: 3 

Akdeniz 
Meselesi •. 

"Gersl Britaln and The 
East" isimli lngilizce siyasi 
mecmuanın son nüshasında 

lngllteredeki "yakın ve orta 

Şark cemiyeti,. nin son top · 
lantuıında amiral Ueborneun 
"Akdeniz meseleleri,. mev· 
zuu üzerinde ıöyledlğl bir 

nutkun parçaları görülmek 
teciır . 

lngilız amiralı bu nutkun 
da Türkiyenln Bo~azların 

tahkimıle kazandığı mevkle 
iıaretle dıyor \d: 

"Çanakkaleyi tehklm et· 

mek hakkile, Türkıye, kuv. 

vet tahtkasına çıkmak hu 
su~unda büyük bir adım at 

mıştar . Böylelikle Türkiye 
Rusyayı ve Bulgarlıtanı eli-

nde tuttu. Ve topraklarını 

İtalyaya kareı, her zaman· 

kinden daha çok muhafaza 

etmek mevkiine gf'çtl. 

Türkiye bir kere daha di

k kate alınacak devlet oldu. 

Ve onun dostluğu lngiltere 

ve aynı derecede halya için 

çok mühim bir hal aldı 

Neticede hatip sözü dtp

lomatik vaziyete getirerek 

ıunu demiotir: 

"İngtlterenin siyaaeti, Tü

klye, Yunan11tan ve ) uıos. 

lavya gibt devletlerle dost

luk kortası yapıp İtalyayı 
tecrit etmek midir. Yokıa 

geçmloi geçmi§ olarak kabul 

edip İtalyanın elini 11kmak 
ve onunla dost olmak mı

dır? Haric\ siyasette hl11iyat 

hiç rol oynamamalıdır. Ve 

halya ile statükoyu muha· 
faza t:.usuıunda yapılmıı bir 

anlafmadan yalnız fayda çı
kmalıdır. Bu suıelle ticaret 

yeniden canlamr. Gt rgfnltk 
geV§er . Ve Avrupanın sulhu 

için dört devlet muahedesi· 
ne do~ru büyük bir adam 

atılmıı ohır. 

liöyle bir anlatma kendi· 
terini mütecavize karıı bil· 

kuvvet teminat altına alacak 
olduktan sonra Yugoslavya, 

Yunanistan veya Türkıye iç· 
in dahl gayri müsah: olamaz. 

ışbıhr bn gaıson aıamyor 
25 lira ücretle itten an· 

lıyan vrıktlle büyük lokan· 

talarda garsonluk etmiı bir 

garsona ihtiyaç vardır. Sab· 

rl lokantHına müracnatları 

ilan olunur. 

hemen hemen günün her 

saatinde meıgul bulunmak 

tadır. 

Bunu gözönünde bulun 

duran telefon idaresi kra · 

lm görütmesine mahsus ol· 

mak üzere yeni bir hat 

Onun ıçindir kı h-ızır l an a n muhtelif şı::hırlcr arasında, muş oldular 
"gentlemenıı agreenıeııt .. ıle Kazakistanın nıerkezi olan İpPğın eskiden pek de ö 

Bundan başka adi vünlü 
koyunlar ile merinoslar ara 

sınrla ç ftleştlrmeler yepıl 
maktadır Bu yıl l l ,30Q.l 00 
koyuna bu suretle muamele 

bağ ıyan tek telefon hattı, yoptırmıotır. 

l\latükoya saygı pren!!t'pı ka M ld yle herkesin kullanabıleceği "' Alma Atada o avyanın 
Ydedilınekle ıktıfa olutl"cak T !d adi mftllardan o maclığına 
b h .. , merkezı olan ıraspo a ve l k 

u uauııta dair hır misal v~rebi me 
Rynca gardntılf'r Buryatomongolistanın merk· 

zikrolunmıyacaktır Herhal - için şunu da söyliye lim ki j 
czi olan Ulan Udede de 

de bu uzlaşma, Akdeııız hAçlıların ipeği Avrupaya 
birer tiyatro binaaı yapılın 

de siyasi muvaze ne logılte· soktuldarından bırkaç ) üz 
akladır. 

reye ve bütün alakalı dev sene sonr" Hurgundva pre 

!etlere Balear adaları hak· Bahkcıh~ en~üstrisi nalerinden birisı kız.ını ev 'e 

kında İtalyaya atfedılmıı ta Kanunuevel bidayetinde ndırirken, cıhazın<la halıs ıp 
savvurlar hususuncld emnı Suvyet balıkçılık endüstriei ekten yapılınış bır ç.it çor .. p 
yet yerecektir. b ı ı · bulunduğunu söy'emekle öv u yı P anını tam surette 

Yukarda hulasa ettiğimiz tatbik etmiş bulunmaktadır t\nnı üştü. İşte o gündenberi 

rnütalealardan sonra Temps Sene başındanbt:ri, geçen dir iti Avrupa kadınları git ı 
gazetesı, lngiliı İtalyan uz yı.la ne zararı 1 ,400.l UO kt>n · lak\· ~ d ,hn çok ar tan bir hı · 1 
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yapılmıştır Gelecek sene iç : 

in de 19 milyon üzerinde ay : 
BO o -nı muamelenin yapılmau ta· -- Mübadil ve gayri mübadil bonoların 

Bilumum banka ve şirket hisse se
- netleri yüzde 5 ve iki faizli hazine 
: tahvilatı ahı ır ve satıhr . 

sar l anmaktadır. 

Bütün Lu çalışmaların ne 
tıcesi olarak, memlekette 

umumi yün istıhsali mühim 

miktarda artmış ve ayrıca 

yünün kalıteısi de yükselmiş -- fldres: 

----------------=-------tir . Geçen sene Sovyetler _ 

Btrll,linde 70 üOO ton yün -
. -fz.., irde Kemer Altında Hacı : 

ı stıhsal olunmu§lU . Hu sene 

ısc ıstıbsal miktn~ı 84 9fl0 
- Hasan Otelinde 6ı> Numarada: 

Cavit Telefon 3903 : -laımaaından Stresa cephesi tal faz.lasiyle, 13,543,lJ(ıQ rala ipeğe s4rılmış hu'unnıak · 
nln yakın zamanda yeniden keotal balık0 

nvla:nmlft"· todır:ar . lllllllllHllllllllUllllllUllllll 

--~~==----------------------------~~~~ 
tonu bulmuıtur. 



SAYFA 4 

1 g"f e 
Roma. 5 (AA) 

iolerı bakanı Kont 
Dıt 

Cinno 
ile Sır Orurnmond hugün 
l l. de Ş ı gi setrayında İngıliz 
İtalyan "Gentemen Agrec 

ment mukavelenamesini,. 
imza etmişlerdir. 

Bu mukavelename. bır 

tek vesikadan ibarettir. Hu 
vesıkada lngiltere ile lta lya 
birtakım teminat teııti et
mektedirler 

Bıı t e m i n a t . Akdeniz 
ıtatükoıu. bu denizde seyrü• 

efer ıerbestiıi, her iki tara 
fın hukukunun ıayılması ve 
iki memleketin muslihane 
arzularına ait bulunmakta 
dır. 

Londra, 5 (A A.) Reu. 
ter ajansmın bildirdiğine gô· 
re, lngiliz halyan Akdeniz 
anlaoması. statükoya ait mü 
tekabil teminatı ihtiva ve 
Akdenizde transit ve ticaret 
hatlarmın &erbestfsini derpif 
etmektedir. Bu itilifm her· 
hangi bir devlet aleyhinde 
hükümler ihtiv etmedıği 
anlatmada ayrıca tasrih edıl
mektedir. 

Loodra 5 (A.A.} - Da · 

ima müstefar mva vini. Sar 
gent bu sabah Fransa mas 
lahatgüzara 8. Cambona İn 
giliz - halyan anlaımuının 
metnini vererek bu metnin 
pazartesi günü hangi ıartlar
la neıredileceğmi blldırmit 
tir 

Londra, 5 (A A.) - Reu. 
terden: İngiliz İtalyan an
laomasmın metni yarın ak· 
ıam Londrada ve Romada 
aynı zamanda neşredilecek · 

tir 

Londra, 5 (A.A. l Res 
men bildırildiğine göre i ngi 

liz · İtalyan Akdeniz anlat 
masınm metni değıl muhte 
viyat Fransız hükumetine 
bildirilmitllr Sıyasi mahafil 
de ltalya ile Fransa arasın· 
da böyle bir anlaıma yapa 
lacağı zannedllmemektedir. 

Bu anlaımanm büyük eh 
emmiyeti inkar olunamaz. 
Mdmafıh bunun derhal gös 
tert>ceii tesirlerde izam ed
ilmemek lazımdır. Şurasını 

da kaydetme . icabeder ki, 
bu anlatma italyan Alman 

teoriki mesaisıne n.ugaytr 
d ğildir ve bu teşriki mesai 
Milano nutkunda da teba 
rüz ettirilmiş olduğu Ü7ere 
ltalyanın harici siyasetinin 
belkemiğı olarak kalmakta 
dır. lt,oılyan · İngıliz anlaıma 
sı Britnnya imparatorluğu

nun deniz yolları hu usun· 
da kı endııelerini göz. önünde 
bulundurmakta ve diğer ta 
raftan İtalyanın yeni impa
ratorluk vaziyetini gözetm · 
ektedir Anlaıma İngllız . İt · 
alyan müna ebatına inhısar 
eder. bir paktan ibarettir. 
Son dakikaya kadar mü:ıa · 
kerelere ııtirak etmiye veya 
akdin tehirine çalışmıı olan 
Fransa bu anlaımaya dahi 
değildir Vakıa ftalya Fran 

saya kartı tecavüzkar hiçbir 
emel beslememektedir Fa -
kal Fransız siyasetınin bir 
çok noktaları ve bilhaasa 
Akdeniz meselesine sıkı sı 
kıy bağlı ispanya işine 
müteallik cihetleri tenvir 
edilmek lazımdır 

İtalyan İngiliz anlaıması, 
İtalyan lngilfz mün&1ebatmın 
ıslabmı. iki memleket men · 
f aatinin telif mi ve diğer bü
tun Akd nfz memleketleri 

• 
- 1 
meh,.fıline rıayet edilmesi 

ni iıtıhd.ıf evlemektedir. 
Bıı anlaşman ı n metni pazar 

lesi günü neırolunacaktır 
Londra 5 (A. c\ .) Bütün 

lnglliz gueteleri İtalyan in· 
giliz anlatmasını miisalt bir 
ı kilde kıuşılftmaktadırlar. 

s :r faslı k tpanmıthr. 

Evenıng Ncvn, bunun su 
lha doğru, kati bir a iım te
okil etllğinı Star gazetesi . 
lngiltere ile halyanın birbi 
r lerınin elinı ııktıklaranı ya· 

1 

zmaktadır. 

Evinin Stıındard gazetesi 

ise, bu münuebetle Habe· 
ıistan yüzünden ortaya çı · 
kan İngiliz · İtalyan ihtila
fından bahı ederek diyo ·l<i: 

Edenin nutukh• rı hükume
ti kollektıf emniyeti latbıke 
m ecbur etti ve Negüs de İn 
gilterenin kendisini sonuna 
kadar tutacağmı zannetme · 
ye leşvık eyledi. İngilterenin 
Hab~şistana yapabileceği ye· 
gaoe yardım Laval - Hoare 
planı olabilirdi. Fakat Mil 
!etler cemiyeti paktının ver· 
dl~I heyecan bu p1anı süp · 
ürdü ve Samuel Hoare de 
yuini Edene terk etti Bu 
gün İtalya bütün Habeşista. 
na malık bulunuyor. 

Negüs gümüt takımlarını 

eatmllkla meıgul<lür. Hoare 
un haklı olduğunu vekayi 
gösterdı ve bu adam tekrar 
kabineye girdi. Şımdi de 
Eden hüsnü niyete müstenıl 
bir muahed~nin İtalya ile 
imzası için Romadaki elçi 
sine salahiyet verdi. İngiliz. 
tarihinin utandırıcı bir faslı 

kapanmıştır. 

Pari&, 5 (A .A.) Paris 
Soir gazeleaı, İngiliz İtalyan 
anlaşmasınt mevzubahı ede· 

rek dıyor ki: 

Öyle ümıt ederiz ki artık 
Fransız ltalyan mukareneti 
gecikmıyecektir Roma ve 
Parıs am.ak talı dt:recede 
bir takım izzetı nefis mese
lelerıle ayrılmış bulunuyorlar 
Bunun içindir ki her iki ta · 
raf yeni bir anlatıma teıeb 

büsü yapmalıdarlar. 

Temps gazeteıinfn kana 

atine göre, lngiliz halyan 
anlaşması umumi mahiyette 
teminat teatisinden ıl>arettır. 
Çünkli donanmanın nisbet 
lerı, ılahlar ve üssübahrıler 
gibi me eleler h , ı ıt>dı l me 

miotir Bn ani ımanın t he 
mmiyetl bılhaua siyıui hn 
vada psik o ı ojık hır ı yil k 

husule ge tirm ı:sindedır 

Niyuz. Kronıt,l g zeks ı nde 

okunduğuna göre , Fransanın 
ispanyada muvaffak olması 
ümitleri azrldığı cıhetle A 1 

manya timdı lap nyol Fa sı · 

nda nafiz o lmak emelini 

bes,emektc 
Çünkü lıpanyol Fasını, İs

panyol Fa mı, İspanyadan 
daha kıymetli buluyor. Al· 
manyanın bu arzusunu f:ıah 

eden dört sebep gösterilme· 
ktedir: 

Birincisi buranın büyük 
sevkülcen ehemmiyeU oldu
ğudur . l9panyol Fasına ıahip 
olan Avrupa devleti, aynı 

zamanda Cebelüttarık boğa
zını da kontrolü a ' tında bu 
lundurur. 

ikincisi bu mıntaka Alman 
eline veya kuvvetli bir Al 
man nüfuzu altına geçerser, 
Fransız fransaz Fasında Fra · 
nscrnın faydalı bir Fas ordu
su vnrurl eetlrmek hunuııu 

fÔRKDILI 

laş a 
nd \k e •nelle r ı tahr ip edi 'ir 

Ü üncü sebep, İspıı nyol 
Fasının t ıud ı leµanyol as ı le 

ri elın ı~ bu unmasıdır . Bu 
günk u 'sp önyol dahıli harbı 

netıcesın de asiler İspanyada 
ezicf bır mağübi~ete uğra· 

aal&r da , lspanvol Fasıbala 
iıyan kuvvet eri elınıJe lrn 
lır . 

Dördüncü sebep, İspanvol 
Rıfındt-k ı dağlorın madc.: n 

den yan .. zengin bulunması 
ve bu madenlerin Alman 
ağar sanayilne pek yaraya
cak olmasıdır 

Ve şimdı hiç şüphe yok 
tur ki Fastakt .\ lman nüfu· 
zu hayli büyüktür General 
Franko Berlinden gördüğü 

yardımın ücretini Fnstan te 
mfn ettiği manga nez ve 
ham demir madenlerile ödi 
yor 

Bulgar Yugoslav münasabeti 
Sofya. 5 (A A .) Baş· 

bakan ve Dıı işleri bakanı 
Köse ivanof dün sofya rad 
yosunda Bulga milletini te 
brtk ederek, Bulgar hük ü 

metinin iç nizamı kuvvet 
lendirmek ve BuJgarlstanın 

komşuları ile ivi milnase 
bette bulunmak, büyük de· 
vletlerin itimadını kazan· 
mak hususunda ııarf ettiği 

mesaiden bahsetmiş ve bu 
mesainin müııbet semereler 
verdtiini kaydetmiştir . Baş 
bakan bundan sonra Bulga. 
ristanla <loıt Yugoslavya ar· 
asmda pek yakında bır do· 
stluk paktı lmu edlJeceğini 
haher vermltıtlr. 

Baıbak11ndan sonra bir 
hitabede bulunan içbakanı 
belediye seçimleri hakkmde 
yeni bir kanun yapılaca~mı 
ve iç vaziy .. tln normallet 
mesi için böyle bir kanu· 
nun elzem olduiunu ı8yle 

mittir 
Atına, 5 (A.A) - Atını\ 

ajansı bltdiriyor: 
• 
Yugoılavyll ile Bulgaristan 

eraeında yakında bir ademi 
tecavüz paktı yapılacağı &a 
lahiyettar mehafilde teyid 
olunmaktadır. Ancak ourası 
da tasrih ediliyor ki, Bulga· 
rilt'ln Yugoalavyaya böyle 
bir tek'lf yaparken !-(omaya 
ve Yunanlstana da münasip 
Hr zamanda müm sil teklif. 

lerde bulunmak fıkrl nl izhar 
etm iotır . 

Ma Cim olduğu Üıf'! re 929 
tarih Türk Hu g il r dostluk 

mua hedesi 19 4 de esasen ' 
lPmdit f'dılmıştl 

Bıı lknn P.ıktını ımzalıyan 

dev etl er arRı;m ta yapılan 

noktai nazar lenhl~ri mez 
k(ir palctın tıt m ve mutlak 
oı ra ı. nıerıvette kaldığı mü· 
ş h ~de ,.tfi mt,tır. 

Bulg H ı&l"nın diğer Balkan 
de vl "" t ' t"• ıle muk.arenet tesisi 
hususu 1dd gösterdiğı arzu, 
1tatü ı onun mu ~&faza sile 
Balka n su hunun iclamesini 
istihdaf eden Balkan Pal<tı · 

nın esasına tamamlle leva 
fuk etmektedır. 

;:,ofya , 3 (A A ) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Bulgaristan ile Yugoslav 
ya arasında yakında bir do · 
stluk muahedesinin akdedi· 
leceğlni yazan sabah gaze 
te leri bunun, umumi Balkan 

sulhu için olan ehemmiyeti 
ni tebarüz ettirmektedirler. 

Yarı resmi Dnes gazetesi, 
bu paktın kral Al eksaudr 
ve Oorls tarafından açılan 

kiy 8f'tll siy •elin btr neti-

......................... 
• 

DOKTOR 
EKREM 

• 
• N A f i l BAYSAN ! 

• 

• n11111111m1 d{·ri, soç, : 
ltr11ak huslaltklarlle : 
hı r şt kil {irengl. l>el.ıu- : 
uld1t!İ" tJe y11muşak 
kar/rn /ıasfo/ıkfrır1111 id 
rar ııolu darlıklarwı, 

ademi ildldan nı .~on 

: usullerle lulaui ed~r 
il • • Hastalarını hükumet 
: caddesinde numara 56 
• : da hergün saat on bet· 
: ten sonra kabuleder. • 
• • ·~ .... .,, ............... . 
Bah~esir Ticaret ve 

Sanayi O ~asmdan: 
Balıkesir vilayell Sındırgı 

"'1111111111111111111111111111111111111111111'\ 

E ANKARA ~ - -- .. - .. - -: Avukat Ekrem ARGUN Ve: - .. i Şeriki Ziya SID~L i - -- .. E Tanınmış değerli avukatlardan. 5 = drr. Hernevi hukuk. ceza davalarınızı = - -: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz : .. -E ve Devlet Şürasında murafaa kabul 5 
: ederler. : - -- -= f/DRES = - -- -- -- ANKARA Sanayi c"d- -- ~ - <lesi ALİ RIZA Apart .. - -: mam N U M A R A : 3 : - -- .. 
l.1111111111111111111111111111111111111111111 .1 

kazasının Rizaiye mahalle #~~~~~~.__11!''111....,~~~ 

Her Tecimenin En Büyü Dileği: 

Satış Sürümünü rttumıktu. 

sinde ( 1 ı) numarala evde ~ 
Türkiye Cumhuriyeti tabaa- 11.. 
smdan olup aynı kasabanm f(l; 
hükümet caddesinde ( 13) nu- 11. 
maralı dükkanı ikametgahı 1 
ticari ittihaz ederek 930 yı ~ 

lınd«tnberi tütün ticaretile il. 1 · rıı 
iştigal ettiklerini beyan eden ~ J\ . \ 'JI 
Kemal Gökstdan ve Ali Re it ~ 

Satış· a ir· ci art: 1 
" REKLAM,, DIR. 

şat Göksidanın unvanı tica 1 
reli hu kerre (Kemal Gök 
ıidan ve Alı Rt>tat Gökstdan) 
olarak teıçil edildıfü gibi bu 4t: 
unvanm imza ıekillcride it 
Türkçe el yezı&ile (K. Gök ~ 
sidan, A "Reşat Göksidan) " 
olarak ticeret kanununun 42 it. 
incı maddeııne Halıkcıir ti - " Satacağınız Malınızı 
caret ve sanayi oda11nca it 

~a~ı1s1~36t::~:~ 1:1.~m~~40ı~:i' 1 Herhalde Reklam Ediniz. 
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TÜRK Dİ LI- °' Bahkesir Vil~yet Daimi 
Pazartesinden baıka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 

Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 

Sayısı: 3 .. 
Günü geçmit sayılar 25 1 

kuruştur. 

ADRES: 
l BALIKESjR TÜRKOILİ 1 

~. ~ I 
ct>si olduğunu kaydettikten 
sonra memleketin her tara· 

1 

fındAn gelen haberlere isti 
naden bulgar msıletinin ka
rdeş Yugoş1avya ile ebedi 
do6tluğu heyecanla kar§ıla · 
dı!iını yazmaktadır 

Budapeşte, (A A ) Ha 
vas ajansından: Bulgar · Yu 
goslnv dostluk paktandan 
bahı;eden siyasi mahafil! 
Bunun Bulgaristanın tadilci · 
ler tarafını t !rkederck Bal· ı 
kan Paktın~ iltihak. demek 
olmadığını söylemekte ve 
mezkur paktın Bulgaristanı 

Küçük Antant tarafına cel 
betmekten ziyade Yufos1a v · 
yayı dostlarından ay ırmak 

gibi bir netict> verereğint 

ümld cylf"mf"ktedl.-

Encümeninden: 
1 Açık eksiltmeye konulan 1§ idarei hususiye aka · 

ratından maaruf mağazaları denılmeklc maruf 8 parça dü. 
kkanan tamiridir 

2 - Sekiz dükkanın tamir bedelınin mecmuu 3626 
lira 16 kurut muvakkat te-minalı 27 t !ıra 87 kuruıtur. 

3 - lhale 11 l<anunsani 937 tarihine raıtlıyan paz r· 
tcıi aıünü saat 15 de vilayet daımi encümeninde yapla 
caktır. 

4 - istekliler yukarda yazılı gün ve saatte muvakkat 

teminatlaruıı malıandığına yntıı dık larıı a d<ı ir makbuz ve· 

ya banka mektuplnrile vilayet dilimi encümenine ve ve 
raiti öğrenmek ve evrakı keşfiyeyi görmek üzere dahıı. 

evel vilayet daimi encümen kalemine müracaat edebilir· 
ler. 

5 - Muvakkat teminat malıandığına yatırılır Eııcü 

mende para ve tahvilat kabul edilmez. 

6 · hteklilerin bu gihi itlerle uğraıhğma dair laakal 
bir haftd cvel Nnfia müdürıüğün<:len vesika almaları la· 
z.ımdır. 'i - 1 - 1097 
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