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Başbakan 
On gün sonra londıaya 

İstanbuldan C~nevreye Geçen Müşahitlerin Beyanatı: 

mı gidecek1 
1\llüş h itler İyi Son uç la r Alı· 

•• 
Umit Ediyorlar .. 

\ıJ 

nacagını 
---~ 

•'Raporumuzu hazırlamadık. Fakat mütalealarımız k famız
dadır. ,, Konuşmalara Pazartesi günü tekrar başlanacak .. 

CENER,., L iSMET İNÔNÜ 

lstanbul, 5 (Hususi) 
Sancakta Ü 'dettJ!'nberı 

tetkikat y ıpmakta olan 
3 müıahftten İsveçli ve 
Norveçli olan ikisi buraya 
gelnıiıleı ve bu gün Cenev. 

~reye hareket etmişlerdir. 

Hollandalı müşahit bir 
~denbire hastalandığından An
i takyada kalmıştır. 
1 Haraketlerinden evvel mü 
şahitlerden biri verdiği be 
yanalla ezcümle şöyle demiı· 

Ueigrad. :> (Radyo) -
~Nme yu:elt sinin ya:dı· 
!Jı rıa !JOre 1'11 rklye Baş . 
Ve/<fli General /•mel İnö Hataym her tarafını 
1111 lrıgiltueyi ziyaret el- gezdik. Henüz raporumuzu 

tir: 

Ole k lçw bu Oljlll 15 ne hazırlamadık Cenevreden 
ciofiru Londra!İa lıaraket aldığımız telgraf üzerine ev-
~eceklir. velce 15 marttn dönmek 
~~~~~~~;;;__ 
~lletler Arasında Beynelmılel Bir Sulh 
!!,avası Yaratmağa Çallşan Amerikanın 

Deniz Bütçesi: 
5,265,555,428Dolardır 
Yeni yıl bütçısini bu şekiidehazırlıyan Amerika 397 
tırrare, 56 destroyer, 20 denizaltı gemisi, 3 tayyare 
aımisi. IJ bovazör ve znhh inşasrna da ~aşlamak üzere. 
l Vaııngton 5 {A.A.) Mec le getırmit olduğunu ıöyle 
iı büt k . - .. -Çe on 11yonu onumuz 

:ekı yılın deniz bütçesini 
lc••dik etmtıtir. Bütçe timdi· 

1 
inden 35,870,000 eksik o 

miştir. 

Cumhur baıkanı kendi 
islahat kanunlarının mür· 
leci hakimler taraf mdan 

bırakılmamasının 

ANTAKYADAN 
ıçın verdiğimiz kararı değiı· 

tirerek derhal hareket et 
mek mecburiyetınde kaldık. 

BiR GÖRÜNÜŞ 
ta olduk la ti bildırilm "ktedir. 

İstanbul, 5 ( Hutıusi) Ce 
nevrede murahhaslarımız hü 

Raporumuzu hazırlamadık, küm tımizin projesinı komis 
fakat mütalealarımız kafa yona tevdı etmışlerdır. Fran 
mızdadır. 

Zannımıza göre komis-
yonda ihtilal çıktığı takdır 
de reyimize İftlriık edile 
cektir. 

Halaydan memnun olarak 
dönüyoruz. Cenevrede ar 
kadaıımızı da bekliyerek 
raporumuzu hazırh)•acağız. 

Türkiye i e Fransa arasında 
bir itilaf hasıl olduğuna 

göre Cenevrec.le devam 
eden· görüıme1erden iyi so 
nuçlar alınacağını ümit edi 
yoruz.,, 

Cenevre muhitinin Hatayın 
ana yasasını tanzim dolayı ı 
sile bir proğram ha:zulamak· 

eız heyetı, verilen proje 
hakkında hiıkümetinden ta 
limat i temeği ileri sürdü 
ğünden görüşn e bir müd<iet 
tehir edılm fti. 

Ônümüzdekı Pazartesı gü 
nü görüımelere lt"krar baı 
la nacaktır. 

lstanbul 1 5 (Hususi} Da 
hilı)e Vekili ve Parti genel 
sekreteri B Şükrü Kaya, 
dün sabah Mersinden Ada 
naya gelmiş ve istasyonda 
hükümet erl<anı ile halk ta· 
rafından kartılanmıştır. Bu· 
rada bulunan Hataylılar, Da· 
hiliye Vekıline bir buket 
vermişlerdir. 

B Şükrü Kaya, öğleden 
evvel Parı i, vi i'l} et ve bele 
dıyeyı ziyaret etn ış şeh 
rin mezbahasını ge:ımi§ 
ve akş m treni ile Mersine 

dönmuştür. 

Dahıliye Vekilimiz Mer 
sinden Tarsusa geçerek ora· 
da iki gün kalacakl.ru ve 
tekrar Adanaya dönerek 
buradan Ankaraya gidecek
lerdir 

İstanbul, 5 (Hususi) Mü 
şahit heyet, Cenevre ye git 
mek üzere Toros ekspresile 
Adanadan geçmıştir Müşa· 

httlere, Sancağın Suriyeden 
ayrılmaz bir cüzü olduğunu 
müdafaa eden B. Hasan 
Cabiri refakat etmektedir. 
Müşahitler, Ankara ve la 
tanhulda kalmadan derhal 
Cenevreye geçeceklerdir 

lstanbul, 5 (Hususi) 
Hataydcın dönmekte olan 
müşahitler, bu sabah An 
karadan g~İmfşler ve ak 
ve akşam istanbula gelerek 
dokuzda Sirkeci ıstasyonun 
da eksprese binerek derhal 
Cenevreye hareket etmişler 
dir. 

Müşahitler, Adana ve An. 
karada olduğu gibi. İstan~ul 
da da halk tarafandan kar 
şılanmışlar ve uğurlanmıılar

dır 
Suriyenın eski maliye na 

zırı B. Yusufta, müşahitlerin 

peşi sıra Cenevreye gllmit 
tır. ~tak 5,265,555,428 dolar- tesirsiz 

r. emniyet ahana alınmasını ve 

t \'eni inıaat arasında 397 keza hükümetin istihsali ta. 

'hre, 2 balon 8 destroyer nzim edebilmesini, fiatler 
•e 4 d it enızaltı gemisi vardır. 

1 
tta zırhlı 3 tayare gemisi, 
1 1' -

16 
rovazor, 48 destroyer ve 

üzerinde kanunsuz muame· 
lata, spe ülasyona ve sosyal 

terakkinin düşmanı olan pa· 
tronlara karşı hareket ede denizaltı gemisinin inşa· 

11 tı& d bilmesini ve anıele ile pat -evam edilecektir 
V ronların müsavi şeldlde mü· 

r:ı. •tıngton, 5 (A.A.) - li 

Mısır 
Krıh Sen Morise vardı. 
Sen Moris, 5 (Radyo) -

Mısır Kralı Faruk, validesi 
ve dört hemtiresile birlikte 
buraya gelınittır Kralın ma· 
iyetı ıOo klşılik kalabalık 
bir kafıle teşkil etmektedir. 

Avusturya Almanva
ya İltihak Edecek mi? 
Susning ecne ~ilerin AvustüiYa siyasetine karışmalarının 
manasızhğım söyliyere~ iltiha~ ha~erlerini te~zi~etti.: 

"U1: ı zaKere masasına oturabil "e t dün gazetecilere be 
)•11 melerini ıstemektedir. 

lltında Nevyork Times 

Kral burada Mart sonuna 
kadar kalacaktır 

t•tet 
d esinde pazar günü ken· 

1 ta 
tı •a vvurları hakkında in· 
hr d t e en yazının kendiıi 
''•f d \l ın lln yazılan beyenata 
)tu 1 h 0 o duiunu, ikınci cum· 

Parisle Belgrat Arasın
da Telle F otograf Nakli 

tı~r baıkanlığı müddeU bi· 
"Ce 

~ Yani 1941 de siyasi 
'htt ~•t an çekileceğini ve fa 

h tllenıleketi vaktile cum 

11 Dakika Devam Eden Tecrü
be Muvaff akiyetle Neticelendi 

"' b lefı •tkanı Buchananın ha 

b,, ._lincolne bıraktığı ha1de 

Helgrad, 5 {Radyo) 
Bugün ilk defa olarak saat 
10 da telle fotograf nakli 

't(tnak 
h.. istemedığıni ıöyle· tecrübeıi yapılmıll, tecrube 
'''1ıtı t J' 

13. · muvaffakıyet le neticelen· 
ll\e 'tu~velt büyük ve zor miştir 

•elet 
tlı erı tama men hallt'dıl A vuslurya, İtıviçrc hattı 

'ıtıı ''"ı 'hş olrnakla beraber bun üzerinden yapılan bu tecrü 
ata lllefleri tarafından ta be ile Balgrattan Parise fo 

'itlen l.alldedilecck bir ha· tograf naklcdilmı~tir. 

Nakledilen fotograf Yu
goslavyalı bir bayanın pek 
güzel bir resmidir 

Altında ~u cümle bulun 
makta idi; 

Paris Belgrad arasında 

telle fotograf naklı. 4 Mart 
t 937. Selamlar ,. 

Nakıl işi 11 dnkika de 
vnm etmıştir. 

Belgrad, 5 (Radyo 
Avsturya Baıvekili Şuınang 
verdiğı bir nutukta halihflzır 
da ecnebi mehafilının Avu 
sturyaya karıı gösterdiği 

büyük ilgiyi anlatmış ve 
bazı ecnebılerin Avusturya 
siyasetine karışmak isteme 
ferinin soğuk ve manasız ol 
duğunu söylemittir B Şu~nıng 
bir İngıliz gazetesinin ~azdı
ğı Avuııturyamn Almanyaya 
iltıhak edileceğı hakkındaki 
haberleri kahyetle ve cıddt. 
yelle tekzip etmiştir. 

Londra. 5 (A A ) - Daili 
Maıl gazetesmın bıldırdığine 
göre Avusturya kral taraf 
tarları bnşvekil Şuşnıng ne· 
zdinde kraliyetin derhal ia· 
desi icin sıkı teşebbuslerde 
bulunmuşlardır 

Kraliyetçiler Habsburgla 

rın yeniden tahta getirilme 
sı şimdi derhal yapılmazsa 

bilahare gayri kabil bar ha· 
le gelmesinden korkmakta· 
dırlar Halbuki bugün kü· 
çük antantın bu meseleye 
kar~ı mu halef eli daha ziya
de gevıemiı bulunmaktadır. 

Belgrad, 5 (AA ) Yu 
goslavya Başvekilı Yugoıı 

lavyanm Habsburgların tek 
rar Avusturya tahtına geç· 
meler ne katıyyen muarız 

kalacağım söylemittir 

Ma~rid açh~tan düşece~ 
Londra, 5 (Radyo) Mad 

ridde müthiş bir açlığın hü 
künı sürdüğü bildirilıyor.Ge 
neral Frankonun Madridi 
açlıktan teslim olmağa mec· 
bur edeceği anlaşılmaktadır. 

C. H. P. 
Teşkilatı yeni bir şe~le mi 

so~ulacak1 
Ankara, 5 (Hususi) 

Dolaıan bazı haberlere gö
re Partiniu altı vasfının teş 
ki atı esasiye kanununa gir 
mesi üzerine C. H. Partisi 
teşkilatının başka bir ıekle 
sokulması için tetldkat ya· 
pılmak't\l' 'hlduğu söylen 
mekte~fi 

Subaylarımız 
Tahrana 
Gidecekler 

lstanbul, 5 (Hususi) Muh· 
telıf sanatlara mensub za 
bitlerimiz, İran ordusunda 
çaıışmnk üzere yakında Tah· 
rana gideceklerdir 

Hava 
Kurumuna 

Bin lira te~erru eden yurd· 
~aşa altm madalya verildi. 

Ankara, 5 (A.A ) - İı 
tanbulda kuyumcu Saran 
Ankarada elişler sergisinde 
kazandığı mükafatı olan 
1,000 lirayı Hava Kurumuna 
teberru etmfı.ı·. Kendis:nı 
Genel Hava Kurumunca bir 
altın madalya verilmlıtfr 

Yugoslav 
Hariciye Nazumın nut~u 

iyi ~arşıland1. 
Belgrad, 5 (Radyo) - Baı

vekil ve hariciye nazm Sto· 
yadinoviçin dün Hariciye 
bütçesinin müzakeresi mü· 
nasebetile dıı polatika hak
kıııda verdiği nutku bütün 
gazteler naklediyorlar. Pa · 
ris gazeteleri nutka büyük 
bir ehemmiyet atfetmekte
dirler. 

Nutuk siyasi mehafilde 
iyi bir tesir husule getir-
miıtir. 

Arap 
Kongresi ~e~~eda 

toplancata 
Kudüs, 5 (Radyo) - Tek 

ziplere rağmen, Pan Arap 

kongresi Mekkede toplana· 
caktır Hicaz kralı Arap ıi 
yasetıni daha geniı ve fili 
bir tekilde takibedecektir 

İhzari mahiyette önümüz· 
deki hafta Kahirede bir kon · 
gre toplanacaktır. 

4' .. 

Bu ay içinde Ha~eşistandan 
~önecek İtalyan as~eri 

Roma, 5 (Radyo) Ha-
rbiye bakanlığının bir emir· 
namesi Habeşistanda bulu 
nan ltalyan askerlerinden 
dört fırkanın da Mart için. 
de ltalyaya dönmesini btl. 
diremktedir 



~/!. YFA: Z TÔRKDILI 
E E 

Yugoslavya de 
işsizlik 
Azalıyor. 

Belgrad. 5 (Radyo)-Yu 
gosla vyada iısizlik.. azallmak 
tadır. İkincıkanunda bütün 
Yugoslavyadaki jşsizlerin 

miktarı 35000 erkel< ve 50UO 
kadındır . Geçen gene a)=·ni 

ayda işdz 53700 erkek ve 
8900 kadır1" ~ardır. ,.._ 

Büyü~ laşist mec11'_. · iıı to9-
lant,sı ve İngiltere 

Londra, 5 (A.A.) - Bü·,. 

yük Faılst meclisinin tebliii 
büyük bir heyecan uyandtt· 
mııdır . Evening Nevvı gaze· 
tesi. ltalyanJD. Avrupadaki 

timdiki karanı~lığı karıısın 
icap eden ihtiyat tedbirleri · 
ni almakta olduğumryazmak

tadır 

Mornlnf Post, Büyük Fa· 
tlst meclisini kararana 1n
gllterentn teyakK: z ve in ti· 
baht üzerine halyada haJ;ıl 
olmuı bir aksülamel diye 

tarif ve tav.if etmektedir .. 

Bu gazete, yenr emirname}e-, ı 
rin hükumetin emrine ama 
de kıldığı ihtiyat ku'(fvetle · 

rinln 8 milyona baliğ ofd 
ğunu hesap etmekte ve hal · 
yada lnıilterenin proıramma 
mümasil bir program tatbl · 

ki mevzuubash olmadıfını, 

çünkü ltalyanın milli müda 
faasana ait tertibatı ikmal 
etmiş bulunduğunu yazmak

tadır. 

Namuskarane bir ~areket 
Fransız gazeteleri Rene 

Duay isminde bir mektep 
talebeıınin sokakta bulduğu 
7857 frangı hemen karako 
la verdığlni yazıyorlar ve bu 
hareketi a kışlıyorlar! 

V akta fena bir hareket 
değil; fakat biz bunun hiç 
bir fevkaladeliğini görmü· 
yoruz. Bız de, hemen her 
gün genç veya ıhtiyar birçok 
kimseler buldukları para ve 
ya kıymetli euayı ya sahi 
plerine yahut karakollara 
ve r m e k t e d i r 1 e r . Bu 

hadiselerde ek eriya nazarı 

dikkati celbeden kayıp para 
veya etya sehiplerinin na· 
muskfır buluc-ulara l<arşı gös· 
terdikleri fevkalade hasis ı 
ktir. Fransız gazeteleri de 
bu 7857 frank sahibınin pa 
~ayı bulup karakola teslim 
eden çocuğa ne verdiğini 

yazmamaktadırlar! 

Çelik 
Kuş 

Yuvası 
Arapl.u demir gömlek gi 

• yerler, ınuharipler ve harp 
sefineleri çelık zırhlarla mu 
hafaza altına a mırlar. Şu 

halde bir kuş yuvasının çe 
tikten olması neden garip 

olsun! ,. 
Evet, lsviçrede Solür ta· 

bii müzesinde hala çe lik 

talaş ve tellerden yapılmıı 
tabıi bır kuş yuvası var 
dır . Bu yuvn çelik torna 

larmdau çıkan uzun ve kıv 
nk çelikler ve s11at fabrika 
larınrfan atalan kırık saat 

yAylarile ynpılrnaştar . 

Z vallı kuıca~ız; yuvaıını 

Ayaksu adaılar 
ısıt Amerlkada münteıir Sta 

rof İndlyampolis şehrinde 
200 tane bacaklara dibinden 

kesilmiş malul adam toplan· 
mıılar ve Amerika hükiime 
tine bir talebnkme vermiı 

!erdir. 

Şehrimize 

Gelen 
Mebuslar 

, Umumi Meclisde Dün Gramafon 
Bunlar, otobüs tramvay, 

şimendıfer ve vapurlarda ken 
dil erinden yarım bilet alınma· 
sını, büyük ıehirlerde kendi· 
lerine mahsus iltica yerleri 

teıis edilmesini ve ihtiyar
lara nakden yardım olun 

masanı lstemiılerdfr . 

Yarım bilete aklımız erer. 

Çünkü adamcağızların yan 
vücutları yok Fakat diier 
metalibata birıey söylfyecek 
vaziyette değiliz . 

fteşe taciri 
Neden olmasın? Bir vakit

ler İngllterede birçok neıe 
tacirleri vardı! Bu iti, teıeb
büı ve ıahsi kudreti büyük 
bir İngiliz 1 ,900 de icad et· 

miı ve üzerinde "Neıe ta· 
ciri" levhası asılı bir dük· 
kan açmıı ve muayyen bir 

Yurt içinde bir tetkik se· 
·yahatine çıkan Edirne me 
busu Doktor Bayan Fatma 
Memik, Samsun mebusu Ba
yan Meliha Ulaı, Olyarbekir 
mebuıu Bayan Huriye Ôzl~, 
ve mebus 6. Mustafa Ôn · 
ıon dün Eıktıehir trenile 
fehrimize gelmıılerdir. 

Mebuslar gittikleri yerler· 
de okullara, hastahaneleri 
diğer müeneseleri gezmekte, 
tetklkatta bulunmaktadırlar. 
Mebuslarımızdan Hayrettin 

Karan Şehir kulubünde nıe 
bus arkadaıları ıerefine bir 
ziyafet vermiı, ziyafette bir 
8Ün önce lzmirden ıehrimi
ze aelen Urfa mebusu B. 
Cemal tle Valimiz ve Parti 
baıkanı B. Ethem Aykut, Be 
lediye Reisi 8. Naci Kodanaz 
Partililer ve memleket aeu 
çliği de hazar bulunnıuıtur. 

NelerGörüşüldü? 
la~aya vergileri tıplama~ üzerı istıhdam ıdilıcı~ mu
ııkkıt tahsil~ırlar icin geçen ytl bütçııinden 3 biı lirı 

münakale yıall11111 kıbul ı~ildi. 
Vilayet umumi meclisi 

dün de baıkan vekili feyzi 
Sözenerin riyasetinde topla. 
narak görüımelerine devam 

etmittir. 

Husuıi muhasebe müdQr· 
lüğünün 936 bOtçeıladen 

[3000] lira münakale yapıl

mak suretlle bakaya V41'rgi· 

lerin tahlili için muvakkat 
tahıildar tatıhdam edilmesine 

dair olan yazıaı reye vaze
dildi ve açık reyle aynen 
kabul edildi. 

Çocuk Eıirreme Kurumu
nun bin lira yard•m latlyen 
yaz111 maaarıf ı muhtelife en· 
cümenine, 

dukları encümenlere ha va· 
leıi kararlaıtırıldı . 

Ruznamede görüıecek ba
ıka madde olmadıiından 

Meclis 8 Mart pazarteıi gü
nü saat 14 le toplanmak üz· 
ere dağıldı. 

Yeni Adam 

ücret mukabilinde asabi ve 
nevrestenik kimseleri ıaat 

lerce güldürmiye baılamıı . . 

Bu adamcağızı, nefesi ta
mamen kaybolmuı bir dul 
İngiliz kadını evinde bir haf· 
ta bulundurmuı ve yüklü 

btr para ile dOkkiioına iade 

Ziyafet samimi bir hava 

içinde geçmlıtir 
Mebuslar bugün tehrimiz 

deki bazı okulları haataha. 
ne ve doı}um evini ziyaret 
ettikten sonra trenle İzmire 
gideceklerdir. B. Cemal de 
Ankaraya geçecektir. 

Smdırgıda evelce askerlik 

ldaireıinln deposu iken bilahare 

mektep olarak kuUanılan bina
ya ait talep edilen kar bedeli 

Yeni Adamın 166 ıncııa· 
yasım mutlaka görün6z. Bu 
mecmua sizin fikir ihtiyaç· 
lannıza çok hizmet edecek 
tir. Binlerce abonesi arasına 
ıiz de alriniz. Bu ıayıda lı
mail Hakkının <Sahneden 
Korkan Kadın) yazmm ok 
uyunuz. içinde birçok ma · 
kale var 20 sayf aaı 1 O ku 
ruıtur. Ehemmiyetle tavsiye 

ederiz. 
etmitUr. Bu zengin dul ka 
dın bu adamı her pazartesi 
aecesi davet ~dermit! 

Şimdi de birisi çıkmıı, 

güT.el kadınların yanakların

daki çuku,ları ve ağızların 
dakl beyaz diıleri gösterecek 
latifeler tertip ve aalmağa 

baılamıf. 

Tari~ten bir yaprak 

Mülkiye müf attiılıri 
Mülkiye müfettiılerinden 

B. Hayri ve B Hilmi lzmir 

trenile bir gün önce ıehri· 

mize gelerek dün Balyaya 

geçmişlerdir 

E~remit mal mü~ürü ve~i
lel emrine ahn~ı 

Ankara, 5 (Huıusi}-Tos-

Çın. malüm olduğu üzere 
en eıki bır hükumettir; ve 
bundan tam 25 sene evvel 
cumhuriyet usulile idareye 

baılamııtır 

Bu rejime tahvili, kanla 
bir ihtilalin eseri değil, fa
kat ozaman henüz 6 yaıın · 
da bulunan imparatorun ira· 

desi eseridir. 

1 ya mal müdürü B. Feyzi Ed· 
remlt mal müdürlüğüne, Ed· 
remil mal müdürü B. Ali 
Rıza da görülen lüzum üze
rine vekalet emrine alınmıı · 

O zaman Çin hükumetine 
iradesile cumhuriyeti vermit 
olan bu hükümdar timdi Ja
ponyanın Mançuri hükumeti 
baıına geçirdiği Puyidir; fa· 
kat Çin cumhuriyeti bu ada
mın Çine kartı beslediii 
emellere bir türlü yanaıma
maktadır. 

-~· 

ı Dünkü un ve za~ire 1 iatlan 
UNLAR: 

Azami 
K. 

55 Handımnn 9 ı O 
60 
70 
80 " 

870 
830 
770 

ZAHİRE: 
Yerli Sert 5 
Yumuşak 5,50 

Hariç pıyasadan gelen 
Yumuşak 6,25 
Sert 7 ,25 
Mısır 

Arpa 

4 

4,50 

Asgari 
K. 

900 
860 
820 
760 

4,75 
5,25 
buğday 

6,~ 5 

7,125 
4 

3 375 

ki ıbillr hangi hesaplara is 
tınat eden çelikten yapmış· 
tır? Fakat bu çelikten yuva , 

kuıcağızın yuvasının rahat bı· 
rakılmasına sebep olmuıtur . 

lıte buna diyecek yoktur 

tır. 

Pamukçu 
Cinayeti faillerinin muha
kemesine devım edildi. 
Pamukçuda bakkal lsmail 

oğlu İsmail! taammüden öl

dürdüklerinden doiayi müd
deiumumilikçe idamları is 

tenilen Çamurlu1u Kara Ha 
sanla Muhittin oğlu Mustafa 

ve arkadaılarmm muhake 
mesine Ağır Cezada devam 

edilmiştır. 

Kara Hasanın evelce Zey· 
nep adında bir kızı öldür 

meslnden dolayı Balıkesir 

ikinci sorgu hakimliğince 

hakkında yapılıp henüz bit· 
miyen tahkikat neticesinin 
sorulmasına ve diğer da.va 
larmın da mahi)et ve de 
rece,inin de Ağır Ceza mah 
kemesinden istilamına karar 
verilerek muhakeme dava 
yı 30 Mert sah günü saat 

ona talık etmlıtir 

Mahkeme salonu bu mü 
htm davayı dinlemiye gelen 

birçok meraklılarla dolu bu 

unuyordu. 

hakkanda mal müdürlüiün 
ce icara verildiğine dair ve . 

ıalk olup olmadıiı tetkik 
edilmek üzere ev~kan hu 

ıuıi muhasebe müdürlüjüne 
verilmesi ve ondan ıonra 

heyeti umumiyeye aelmeıi 

kararlaıta. 

Encümenlerden gelen ev · 
rak tetkık edilerek kabul 

edildi. Bu evrak araaında na· 
fıa encümeninden çıkan yol· 

lar ve köprülerin yapılmaıı 
ve tamiri gibi esaslar bulu

nuyordu. 

Köy, nahiye ve kaza yol
ları ve bunların araıında 

bulunan birkaç kiprü. 

Dahiliye Encümeninden çı· 
kan evrak arasında da llu· 

ıusi muhasebe mallarından 
irat getirenlerin sigorta edil· 
mesi ve irat getirmiyenleri· 

nln de satılması ve Suıığır· 
hk kaymakamlığının ihtiyaç 

raporu için kırtaıiye ve diğer 
ihtiyaçları için ayrılan 80 lira 

ile bir yazı makine-si alınm· 
111 gibi talepler bulunuyordu . 

Bundan ıonra üyeler ta -

rafından yapılan takrirler de 
ruznameye alınarak okun · 

du. 
Gönen _ 8iga yolu üzerin -

deki ahıap köprünün beto-

narme olarak muvazenei 
umumiyeden yaptırılması 

için Nafia Vekaleti nezdin
de temenniyatta bulunul· 

masa hakkında Gönen 

üyeleri tarafından verilen 
takrir okundu ve temenni 

heyeti umumiyece kabul 

edildi. 

Gönende teıekkül eden 
maarif cemiyetine üç bin lira 

yardım talebi ile Gönenin San 
nahiyeıindeki ilk okula ila-

ve edilmesi istenılen pavyon 

için bütçeye 1500 lira tah · 
s11at konması hakkında Gö 
nen üyeleri tarafından ve 

rilen takrirler okunarak tel 

kık edilmek üzera ait ol 

Ülkü 
Bu kültür ve fikir mec 

muası, 49 uncu ıayııiyle 

dokuzuncu cildine baılamıı 
bulunuyor. 

Ardında bıraktığı sekiz 
büyük cild Ülkünün kıymc· 
ti ve ehemmiyeti hakkında 

kafi bir zenginliktedir Fa
kat bu mazi Ülkünün her 
say11tnda biraz daha teki 
mül etmeıine bir mani teı 

kil etmiyor. 
En kıymetli ve salahiyet 

ti kalemlerden mürekkep 
yazıcı kadroslyle ve titiz bir 
itina ile neıredllen Ülkünün 
49 uncu sayısının münde 
recatı ıudur: 

Halkevlerinin yıldönümü 

töreni münasebetiyle Şükrü 
Kayanın ve Nafia Kanaunun 
nutukları, Fevziye Abdulla 
hın bir ıiiri { Hayat bır ·al· 
danııtır. ) Y oıef Strzygı\Vskl 

"Türkler ve Şimali Asya 
sanatının buz devrindeki 

menıef Behcet Kemal Çağ 
larm şiiri "Halkevinln çocu 
ğu,. Nihat Sami Banarh 

"Hükümdarlara çılu~an şa

irler,, Ömer Herkan wos 
manlı imparatorluğunda çi 
ftçi smıflarının hukuku, si

tatüsü.. Profesör A. Metz 
"Orta zaman Türk ve İslam 
dünyasında malıye" 

Hadiseler ve düınceler 

"a~ayasamıı.daki değitiklik,,, 
Doktor llayri Kaleli"Sağlık 

bakımından spor ve biz,,. 

Bibliyoğrafya: Arif Müfid 
" Etrüsklerin menşei,, Ômer 
Barkan "Balkanlar ve Türk 
lük, Nahid Sırrı "Yeni bir 1&· 

nal mecmuası,,. 

Uu kadar kıymetlı yazıla· 
rı 8 1) s

0

ayfnlık bir cild içinde 
toplayan ülkünün her sayısı 

25 kuruş gibi küçük bir üc· 

retle satılmaktadır. Mecmua 
nın yıllık abonesi 250 ku 

ruıtur llk mektep muallim 
leri ile bütün talebeler içiıa 

ilı bir aynı kıhııden ır
tı~ın kayboldu 

Aslen Billiılt olup Balya 

nın Enverpaıa rnahatle

ıinde oturan Kaıım otlu Al'
Paıaca mi civarında Kamçılıh• 
Hüseyin oilu Haaanın kah 

veafne girmtıttr KahveclnfP 

me11ıul bulunma11ndao isti 

f ade eden Alı 80 lira kıy· 

metindeki bir gramafon il• 

25 ltralak bir aynayı alarak 

aavuımuıtur. Aranmıısa d• 
ıehrimizden kaçtığı anlaııl1111f' 

tır. Tahkikat yapılmaktadır· 

14 Yafında 
Çıkmaza 
Sapmış 

Karaoilan mahaUeaindell 
Nuri oilu Hlllil adında l' 

yaıındaki sabıkalı bir çocuk 

Hisarlçl mahallesinden Ka · 

dir kızı F erldenin evinde bu· 

lunmadığı bir sırada iple 

bağlı bulunan kap11ını açar•~ 
girmlt bir terlik ile ayak ktıP' 

larını çalmııtar. Şikayet ü:ı.e 

rine tahkikata baılanmııtır· 

Yalancı 

Şahit 
Yakalandı. 
Ağır cezada devam edeıt 

bir muhakeme eınasında y•· 

lan yue ıahadet eltili • 11 

laıılan Çaiıt nahiyesinin Ye' 
nice köyünden Hüseyin oJI" 
Yakup dün müddeluırıu· 

mtlife celp edilmif ve mu· 

avın Hilmi Çil tarafınd•" 
ifadeıi alındıktan •onra y•· 

lan yere I" ha d~tten dola11 

sulh hakimliğince tevkif edil 

mittir. 
=-== 
abone ücteti yal naz 175 k\J' 
ruı hesab edilmektedir. 

Ülküyü bütün okurlarırf'll' 
za tavsiyeyi lüsumsuz görii 

rüz .. 

Çocuk 
Çocuk Eıirgeme Kuru111" 

nun; çocuk edebiyatınm el1 

güzel örneklerlle dolu ol"' 

rak çıkardığı bu ıüzcl 111t 
cmuanın 23 üncü say11ı çı' 
km ıştır 

Yavrularımıza emn(yetll 

ve huzur içinde vcrebileG~ 
ğimiz tam b r hıtfta meıg 

edecek onlara yeni ve f 81 
dala bilgiler verecek mali> 

. " matla doludur. içinde tan• ,, 
mıı edebiyatçılarımızın 
muharrirlerimizin yalınız 011 

mecmua için ve çocukla1'1 

' mıza mahsus yazılmıı st' 

me yazıları vardır. 

Kağıdı ve bıukısa cidd~ 
nef ıs tir Bir kar ve lic•'; 
mecmuası olmadığı lçiP 
sayfalık nüshası yAlınaz .,,, 

b·lt 
kuruıtur. Büyüklerin 1

0 faydalanabileceği dt-rgiyi b 

tun ana babalara , çocuk "', 
illerine ve yavrulara ta"tlf 

ederiz 
# 
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Mahpushaneye Hakim Olan Bir 
KüreK MahkQmunun Hay at ı .. 
Binlerce mahpusun sıv~i idaresini elinde tuian kürık mahkumunun bu tehlikeli vazi
yeti karsismda . af atıh ma~ımlar selamet çaresini · enu sar~est ~uakmakta buldular 

Amerikadan son zaman lerl kadar yenisini alabilir ceğinl keffettlm. Bu ıayede 
larda İngiltereye dönen eı· lerdt. epey de para k1tzandım. 
ki polislerden kürek mah lki üç ay içinde çamaıır Mürekepll kalemleri, mem 
kumu Con baoından geçen dolabında saklı 37 takım iç· nu kitapları, oyun kağıtları· 
lerı bir gueteclye anlatmıı çamaımm birikti . Her gün nı muhtevi paketler hiç ke-
h. Ceza müddetini Amerl gıcır aıcır henüz yıkanmıı ça- ıfedilmeden elime geliyordu. 
kanın en lükı mahpeıtnde maıır giyerdim. Ucuz yüzQklı:rle bir kutu 
Reçfren bu ıayabl dikkat Bir müddet ıonra )'idiflm püro mübadele edllebilfyor-
adaın binlerce rrahkumnn yemekler hoıuma ıttmemeğe du. 
l!ıulradderatlle oynamıı ve baıladL Bizim doktorun kı En revaçta olan ıey dol-
onları teılrl altında bı taplarına baıvurdum. Bir ma kalemlerdi Sakin ma-
rakmıı, bu tehlikeli vaziyet bahlı gözüme iliıtı (Dil il hiimların bu dolma kalem 
karıııında alakalı makamlar tihabı). Hizasında ıunlar ya lerl yazmak için kullandık 
•elamet çareıinl onu ıerbeat zıyordu: laram ıanmayın Onlar bu 
bırakmakta bulmuılardır . "Bu hastalık huıusi bir dolma kalemleri gizli elde 
Con kendlıl ile konuıan ga beılenme iıtH. Mamafl ettikleri morfini derilerinin 
ıeteclye hayatındaki merak - doktorlar bunun · teıhiılnde altına sıkmak için kullamyo· 
lı hlklyelerl ıöyle anlatıyor: çok dikkatli bulunmalıdırlar. rlardı 

"Hapishanede en fena Zira bir parça tütün dil üz Fakat bu morfin kaçak· 
l!ıabküm bendim. Eıki ha- erinde ovalanına i::u hasta çılağına asla iftlrak etmedim 
htınıda en iyi polfı memu lığın lrazı taklit edilebilir . ., Bu kaçakçıhk pek almıı yü-
tu oldufum ılbi orada da Tabii hemen bir parça rümüıtü. Hatta öpüıürken 
lcendımı belli ettim tütünü dilimin üzerine ıürt · ağız ian ajıza görülmeden 

"Hatta komiıyon toplan- tüm ve doktora müracaat beroin ve aalre gibi f·'Yler 
dıfı ~aman azalardan en ya- ettırr. Doktor tabii dıl il nakledlleceğlnden mahpuıl-
thsı "bu adamı atalım, eğ· tihabı dt di ve her gün ba arın akraba ve zlyarelçilerle 
er bı~ onu atmazsak o bizi , na tavuk eti ve çorbası ve öpüımeleri de yualr edilm · 
atacak., diye ıöylemiıU. rllmeılnl emretti. Bu müti- iftl. MahUımlar bu uyuıtur 
d "Jyı .-ıtenografl bildiğimi det zarfında laıtık damga ucu maddeleri kaçırmak için 

Uyan hapishane doktoru rolünü gene eıkııi gibi oy hatır ve hayale ıelmtyen 
ltlGdüre müracaat ederek nuyordum. Hastalığı tebey- ıeylere baı vuruyorlarda. 
bcnı1n IDaiyetlne verilmemi yün eden her mahkuma Kendılerlne gönderilen 
1
•tcd1 tehlikeli bir ~abıkalı istirahat veriliyor ve it ya· mektuplar ekıerlya bu mad 
olduğumu ıöy)iyerek verm . pt ralmıyordu. Zengin bir deler ile kaynatılmııtı. Çok 
ek istemediler. Fakat dok- ıtaorta hıuızını mah - defa afzmda bu mektupları 
lor ki ı. b b" a. ına koyduğu ıeyi ya kumiyelinin ıonun kadu çi~nerKen ıız.an u ıçare 
Pan cinsten olduğundan he istirahatli röıterdim. Arka. leri höcrelerinde bulurlardı. 
~leyın önüne geçerek beni ddılarıma sık sık istiuhat lsteıem zındandaki bütün 
d Usuıi katibi yaptı. Hır mü veriyordum. Rn az istirahat mahkumları peşime takarak 

1 det sonra benden evel bu alanların gözümde olmıyan- kaçabtllrdıın. Fakat beni bu 
ı 11 Yapan adamın mahküm lar olduğunu herhalde ke1 · gibi ıeylerdt>n ziyade zeka 
.. ~•n en ıeytanı olduğunu fetmıısinizdir. M11hkiimlar mla icat ettiğim kurnazlık
~- rendım. Herif o kadar aç· buna mukabil beni sigarasız lar ve çevirdiğinı dolaplar 
ltı:D~ 

•0Zrnüı ki, mahkumiyeti ve ıekeraiz bırakma) orlarda. eğlendıriyordu . Hallahane 
'•naıında birkaç kuruı edı Her sabah on yun.uıta l deki muamelah o ıuretle 
llflllı, Zenrin mahkQmları nefsim için geliyordu. Dokt tanzim ettim ki ben olma· 10

Yu d h h h P ıoğana çevirmlı ve orun içinde hapishane aantrah an iç irşey yürüyemiyor· 
1 u •uretle elde etttat 6000 vaıııtaıtle hariçle konuıulabi du. Amirlertmle konuıurkt>n 
hrı~tliı hra11nı da bir yolunu len bir telefonu ol ın odası- asabıma ziyadesile hakim 

U~p dııarıya çıkartabilmiı. na bir anahtar uydurdum . dtm Bunlardnn dolayıdır ki 
~lfe oktorun yanındaki va· Canım 11kıldığı zaman bu en sonunda geriye kalan 
tlt rn onun dikte ettiği telefonla iıtediğim yerlerle cezamı da affederek beni 
Qı Urı rnetınli raporları kale· konuıuyordum. Karamla. ah· ıerbeıt bırakmaktan baı~a 
Ilı t almaktı. Ayni zamanda baplarımla en hoıuma giden bir çare bulamadılar Yal 

tıı::Ytne saatlerınde de ya· 2000 kilometre uz11 kta otu nız dııarı çıkarken hapiıha · 
du e. bulunmağa mecbur · ran bir a r k a d a 11 m la ne hayatımdan fazla bahse 
~İl:; Bu _ müstesna mev· uz.un uzadıye konuımaktı. tmiyectğıme dair ıöz ver· 
dttı aıttıkçe kuvvetleıtlr Fakat bir gün bu te'efon dim. Hayatım müddetince 
dtı mı sevinçle ıörüyor- meseleııi duyuldu Doktorun bir ıeneri değildim. Benı 
fil Ilı. Yalnız: mahkumlar de katipliğinden garsonluğa dü· bu ha vata ıürükliyen ıebep· 

tfa rd· l l l t Ytık 1Yanlar btle aıağı ıtüm . er an a ayım: 
'Yotı"tı tesirim altında kalı. {yi b ı r katip daima raha VakU e bir bankanın pa 
tGrı '-rdı Hatta affedildiğim çtı olan bir adamdır. Bunu ra nakliyatında kullandığı 
Oldu.'if .gardiyan .. Allahtan biliniz. Bir müddet sonra husuıi bir poliıı memuru id 
a}'rı kı cambaz bir ipte mahpesin katibi beni yanına im Elimden 15 milyon Do · 

1hrnı ı. D 1 t ' ğl halde bir ()ok Yacallltık . ., edi. aldı Burada epey hir zam ar para geç ı 

tlı torun llutık damgası an çalııtım Arkadaılarıma dolarını almak bile aklım 
du tb:e bir sihirbaz asası ol· çok iyilığim dukundu Dok· dan geçmemi§ti . ) alnız bir 
ati u asa ııe akıa havaıe torun yanına aıd.ğı adam gün yazıhanedt- bir masa 
'v llılyen · l . d d - d-ğ·· 4000 •ı · r ıo er çevır ım. kabiliyetsiz çıktığından beni üzerin e gor u um 
b ' el ı O 1 b F ı · ~Ct er rnden bıri de ma tekrar iateıii . Esli i itime ka · o arı ce e atmııtım e a 
1 rtıler 1 k b ı t •r il Veri ecek çamaşı· vuştum Bu sefer telefonu etim iıte o zaman aşa 

ı •rı c · L d d d llltı. ll'lırlerini hazırlama daha sıkı muhafa:La altına mııtır on rada oğ um. 

lJ,ula 
ttıhl nce imzalanmıı. da-
llc d "0rnıı birçok emirler 
ttıeı. Obuau bu iti mükem 
1. "l'l b 
lll•tJ aşardım Birçok ar 

"tlar1 trıel' ( rn ve ben bu toten 
~ •tıfadeler ettik. 

~ tndıı· 
"'~ h •nden hoşlanmadı 
~1 tlj er hangi bir mahpus 
k~ ç"rn ı.ılu... "fırları sırtından dö 
d .. tey k 

t b e adar taııdığı hal 
Ofurrı 

a gidenler lıtedık · 

aldılar. Telefonla koınuıma Hatta Vestminilterde çocuk 
yerine mektuplaıma uıulüne iken ilahi bile o\rndum. Ta 

müracaat ettim Mektuplar 
ımı Dr. falan fılana yazıyo 

rdum Bana gelen cevaplar · 
da biz.im doktora hlta ben 
geliyordu Po~ta elımde ol 
duğundan bunları hemen 
bızim doktor görmeden alıp 
okuyordum Bu usulle yal 
nız mektuplar deği lufak te· 
fek paketlerin de gelebile 

hsilim Amerikadadır. Haya 
tımı böyle namuskiı.rane ka· 
zanırken kolaycacık 4000 do 
lara malik olmak beni şa 
şırltı Her nasıl olursa kolay 
para kazanmak kayguıuna 

düıtüm Parasıziıktan bun.al 

mıotım 

Vaziyetimi namuılu ta
nıdığını bir zengin dostuma 

Magnitogorsk Kom~inası 
Ural mın\akasında Mag 

nltogorksta bulunan ve Sov 
yeller Birlığınin şark kısmın 
da yeni h ı r ikinci kömür ve 
metalürjı merkezi kurulması 
çalışmalarından çok büyük 
bir mevkiı haiz olan" Stalin .. 
kombinaları, son günlerde 

Asiler Tazyiklerini Git
tikçe Arttınyorlar .. 

kurlu uıunun be~inci yıldö 
nümünü idrak eylemiş ve 
kutlulanmııtır. 

Bu beı yıllık faaliyet de
vresinde, kombina, 4 824 000 
ton demir dökme, 2 502 000 
ton çelik, 1913 000 ton ıaç, 
6.540 000 ton kok ve 
18.075.000 ton d" maden 
çıkarmııtır. 

Yalnız 1936 yılında, ko 
mbtnanın faaliyeti neticeıln 
de 1.557 000 ton dökme, 
1.165.0.00 ton çelik, 959.000 
ton saç, 1.977 000 ton kok 
5 mılyon tondan fazla ma 
den meydana çıkmııtır. 

1936 da 45.000 ton Mar 
niltegouk madeni yabancı 
memleketlere ihraç olunmuı 
tur. 

Kombinada halen 4 ofur 
no, 12 Mortln ocafı, 1 bloo 
mtnı, 4 kok makinesi ve 
daha btr. çok lüzumlu ıube
ler vardır. 

Kombina gün geçtikçe 
ıenitletı 1 mektedir. Önümü· 
zdekt bir kaç sene içinde 
Kombina iki m isline çıka 
cakhr. Bu geniılemeden ıonra 
Kombla, 4 300.000 tan dö 
kme: 4. 770 000 ton çelik, 
3 71 o 000 ton aaç 4.260,000 
ton kok ve 8 .100.000 ton 
maden çıkaracaktır 
Şimdiye kadar müessese 

1 milyar 135 milyon ruble 
sarfedilmiştlr Bu mlkdar, 
kombinanın plii.n mucibince 
tamamlanması için 2 mllya 
r" kadar Çilcarılacaklır . 

açthm. Beni dinledikten 
ıonra "Con ıen iyi bir ada 
msın. Fak"t biraz fazla na 
nıus'usun!., dedi ve yüzün 
deki maskeyi indirdi Yani 
bu servete nasıl malik oldu 
ğunu anlatmağa baıladı 

O ana kadar sırrı alnının 
terile para kazandıiını zan · 

1 
nettiğim bu adamın belli 

Madrıt , 5 (A.A ) - Ha 
vaa ajansı muhabirinden: 

Hükümet kuvvetleri Ta 
lavera ile Toledo arasında 

Taga nehrini geçınişlerdir. 

Bu kuvvetlf'r, bu geçmeye 
23 saatlik kanlı bir muha 
re beden sonra muvaffak ol· 
muılardır Bu muharebeye 
30.000 mıliı lttirak etmlıttr. 
Muharebeye topçu ve tay 
yare kuvvetleri de iştirak 

etmittfr. 
ihzari mahiyetteki hare-

kat üç hftfta evvel, yani 
San tiartolome de Laı Ob 
iratoada hükumet takviye 
kıtaatının tahıldinden ıoılr& 

baılamııtır. Bu kuvvetler, 
Taze üzerindeki ufak mal-
pika kaubaaını ele 
mitlerdir. Pazarteıi 
muharebe Me kar 

geçir 
günü, 

köprOıü 

etrafında cereyan etmfı ve 
mtltıler bu köprüyü gece 
vakti geçmeğe muvaffak, 
olmuılardır 

Madrlt hükumet erkanı, 

bu harekat hakkında timdi· 
ye kadar azami bir ketu· 
mi yet göatermiıtlr . Milisle · 
rin Heri hareketi otmdl Ta
levera Madrit - Toledo 
yolunu tehdit etmektedir. 

Havu ajanaı muhabiri 
Toledonun zaptı haberini 
vermektedir . 

Anc•k bu haber, henüz. 
teeyvüt etmlf değildir. Bu 
nunla beraber bu muhab•r 
civardaki tepeleri ltral et · 
mek suretiyle milislerin eıa
sen bu ıehre hakim olduk
larını ili ve eylemektedir 

Salamanka,. 5 (Radyo) -
General Mola radyo ile be 
yanalla bulunmuı v~: 

Hareketimiz lıpanya 
yeni bir devir açacak ve ta
rihi liyakatimize göre neti 
celer verecektir Kuracağı· 

mız milli hOkümet ecnebi-
batlı içki kaçakçılarından müdahale ve lttlraklnden 
biri olduğunu anladım Va tamamen muun ve idare 
si bir ıebekenln ıılemesi sistemimiz korporatif olaca 
bu aciama dehıetli para ktır 
yatdırıyordu . Bütün bunla Demlttir 

rı bana anlattıktan sonra Salanmanka, 5 (Radyo) 
kolay para ka?.anıp kazan _ General Franko, Milli 
mamağa talip olup olmadı marş olarak, Karlist ve Ka· 
iımı sordu . 1 lanjlıt marılarını kabul et· 

Gözlerim kamaıhğından 1 mittir 
hemen istekli olJuğunıu Parıı, 5 l Radyo) Eko 
söyledim. Derhal 5000 do dö Pari gazetesine göre. İn· ! 
lar verdi. Vazıfenı bir oto 
mobi li Amerikanın muhtelif 
şehirlerine götürmeklı Bu 
otomobıl hususi bir şekilde 
yapılmıı a. kaı;ında yedek 

lastik ve bağaj yerleri için· 
de kaçak içki saklanan bir 
takım depo 1ar ile mücehhez 
dıl' . 

Yeni vazifeme büyük bir 
illtekle ba9ladım. Fakat bir 
iki dola~tıl<lan ıonra talih 
adiyo dedı. Vaziyetimden şü · 
phelenen zabıta peşime düş
tü. Saatte {90) kilometre 
ı ü r a t le k a ç t ı ~ı m 

Bulgaristanda ~omünist 
propagandası 

Helgrat, 5 (A.A .) - Da . 
hilıye nazm Korchetz Yugo 
ıılavya siyasi zabıtasının ko· 
müniıt unıurlarm tahrika 
tına karşı daha büyük bir 
faaliyet göııterebilme i için 

asrile§lirilmesi için aırileıtı 
rileceğini beyan ~tmittir 

Korchetz, komünist pro 

pagaridasının geçen sene Yu ·ı 
goslavyada pek zıyade in 

giltere hükümetı general 
Franko nezdine bir ticaret 
ajanile askeri bir müıald 

aöndernıittir 

Ayni gazete, lngilterenin 
İspanyol madenlerinden mü· 
bayaat için general Franko 
ile bir mukavele yaptıjını 

yaz.maktadır. 

Londra, 5 (Radyo) - İn· 
ıtliz ıazetecilerinden M. Ba -
rkley, Valansiyanın 200,000 
a1kerl olduğu rivayetini red
detmekte ve Frankonun da· 
ha kuvvetli oldu~unu iddia 
etmektedir. 

Salamanıa, 5 (Radyo)
Dün akıamkt teblijde Miltı· 
lerin müteaddit hücumların
dan bahıedılmiıtir. Madrid 
ve V alans Madrtd yolundaki 
taarruzlar püıkürtlmüıtür. 

Aıller bazı yerlerde hat· 
larını düzeltmlye muvaffak 
olmuvtardır. 

Madrid, 5 (A.A.) - Pa · 
yıtahtın etrafına ve ihtimal 
Üniversite mahalleıl veya 
Caaa Del Campo mıntaka

ıında ııddetU bir tapçu do 
elloıu baılamııtır. Tafllli.t 
yoktur. 

Valenıiya, 5 { A.A. ) -
Belediye reiıl İıpanyanın 
bütün beledıyelerfne müra • 
caat ederek ne kadar mQI -
leci kabul edebileceklerini 
ıormuıtur. 

300 bin kitilik bir ıehir 
olan Valanılyada 800 bin 
kiti toplanmııtır. Şehir ar· 
tık bundan f az.la11nı alama · 
maktadır. 

Hükumet orduıunun va· 
ziyetlni kuvvetlendirmek 
için baıkumandanlakla yeni 
bir teıkilat vücuda etirll· 
mtıtir . 

Salamanka, 5 (A A. ) 
General Mola yeni devleti 
proğramını radyoda ıu ıu · 
retle iz.ah etmiıtir: 

- lıuhıalatın korporatif 
ıekilde tanzimi, kuvyetll 
o 'anların ıuiiıtlmaline mani 
olmak için mesainin lnıanl 

bir ıekilde derpif edilm
esi, hususi msekenlere 
riayet, s p e k Ü l a • 
yola mücadele, adliye kuv· 

velinin istiklali, devletin ta
yin ettiği istıkamet milletin 
lemayü1ü ve hıtıstiyanlık 

prensipleri dairesinde tedri· 
satta serbestlik , çocukların 

himayesi, herkes için çalıı · 
ma mecburiyeti, devlet ida
relerinde tavıiyelerin ilgası 

ve tufcylilerin uzaklaıtırıl · 
maıı, lıpanyanın tarihi ıah
slyetlnln tanınması, dahilde 
ve hariçte herkesle sulhçu· 
yane ve iyi münasebet te· 
silli , memleketin mukadde · 
ratına karşı yapılacak sui· 
kastlara mani olmak için ot 
orite ve nistplin teıisi. 

Parls, 5 (Radyo) - Eko 
halde kendimi ka 
nunun pençesinde buldum. 
llerha ide talıhli bir adam 
olacağım . Zabıta memurlara 
merhamet ettiler ve hana 
içki kaçakçılığı yerine oto 
mobil h ırıızlığı lana t ettiler. 

kiıııf etmiş olduğunu kay ' Dö Pari gazetesine göre, oı 

delmiştir. Dahiliye nazırı, yalist ve komünist lerin lı 

Onların bu lütfu saye.ııin · 
de (3) ıenelık bir mahku· 
mfyetle kendimı bu sonıuz 

yoldan kurtarabildiQ1 

me'"lllekette bu lunBn ve en 
ehemmiyetlisi Zagrebdeki 
te~ekkül olan gizli komünit · 
te~ekkül lerinin bir lbtesinl 
okumuotur. 

Zagrebdeki te§ekkül, Vı 

yananın gizli komünist mer 
kezinin bir ıubeıidir . 

panya namına topladıkları 

iane miktarı 250,003,000 
franga b~ liğ olmu tur. Her 
komünist 40 her sosyalıst 
1 O frank iane ile mükellef 
hılmmııtır. 

Madrid, 5 (A.A .) - Ha 
( Lutfen aayf ayı çeviriniz ) 

• 



SAYFA 4 -
rfciye nazırı B Delvayo dün 
öğleden 11onra general Mia· 
jayı ziyaret etmiştir. Nazır; 

salı günü Valensiyaya ha · 
reket edecektir 

B. Delvayo dün büyük 
bir halk kütleıinin önünde 
ıöyledi~i nutukta f atld dev· 
!etlerin Avrupaya tahakküm 
etmek lçin başvurdukları 
maneralardan bahsetmiş ve 
demiıtir ki: 

- Bu manevra demok . 
rat memleketlerde ekseriye 
tin arzusunu temsil edenleri 
bol§evik ajanı olmakla illi· 

ham etmekten ibarettir. 
Nazır; bundan sonra 111 

panya hükümet kuvvecleri
nln hangi sebeplerden do'a · 
yı neticede muvaffak ola· 
caklaranı söyllyerek demi§ 
tir ki: 

Neticede elde edile 
cek olan bu zaferi tesir el· 

mek lizımdır. Bunun için 

orduyu ıslah etmek ve ge· 
rldeki kuvvetlerde de zaph 
raptı temin etmek mecburi· 
yeti vardsr. 

Delvayo asilerin işgali al 
tanda bulunan arazide ya§a· 
yan 1ıpanyollara hitap ede
rek, düıman kıtalarından 

firar edenler arzuları hilafı
fına cumhuriyet aleyhind st· 
lah kullandıklarını isbat et 
tikleri takdirde kendilerine 
dokunulmıyacaAına hakkın 
da neıredilen bir kararna · 
meyi hatırlatmı§lır . 

Madrit, 5 ( A.A ) Ar· 
jantin sefaretinde artık hiç
bir mülteci kalmamıştır. 
Son kafile Arjantin kruva· 
zörü Tuenman ilt> Valan
ıılyadan Marsllyaya hareket 
etmittir. Arjantin maslahat
güzarı Perez Gueııeda evve· 
elki gün Prleto nezdinde 
ıon bir letebbüste bulunmuf 
ve ispanya hükumeti de 
Arjantın tebaasının azimeti 
ni kolaylaetımak için her 
türlü kolaylığı göstermitllr. 

Şilı maslahatgüzarı Enri 
rue Gajaedo Şıli sefaretha 
neıindeki mültecileri sevke · 
tmek için icabeden tedbir 
lerl almııtır, Mülteciler Pa 
riıten gelecek olau 4 ·otok 
arla yakında hareket ede· 
cekle~dlr. 

Norveç, Polonya, Helçika, 
Bolivya, Paraguay ve Çek· 
oslovakya mümesslllesi bur
aya gelerek sefarethanelede 
bulunan mültecilerin sevki 
meselesini İspanya hükiim 
eti le görüımüılerdir. 

8ah~esir sul~ ~u~u~ 
Hakimliğinden: 

Balıkesir icra memurlu 
ğundan: 

Açık artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu Şekerci Hacı Ah· 
met veresesine ait Şeyhlüt· 

fullah mahallesi gayrimen· 
kulün bu 1unduğu mevki, ma 
hailesi, sokağı numarası: 

De ve Kuvvai mılliye ca
ddesinde kain iki hıme ve 
ma fırın. 

Takdir olunan kıymet: 
iki hane 2000 yalnız fırın 

3000 lira. 
Artarmanın yapılacağı }er, 

gün saat: Bal.kesir mahke
me 5 4 937 pazartest saat 
16 

İ§bu gayrimenkulün 
arttırma şartnamesi 5·3 937 

1 tarihinden itibaren numara 
ile Balıkesir icra dairesinin 
muayyen numaruında her 
kesin görebilmesi için açık 
tır. ilanda yazıla «'!anlardan 
fazla malCımat almak istiy · 
enler, i§bU şartnameye ve 
dosya numaraııile memuri · 
yetimize müracaat etmeli 
dır. 

2 - Artırmaya iştirak 
için yukarda yazılı kıyme· 

tin yüzde 7,5 nfsbetinde pey 
veya milli bir Bankamn te · 
minat mektubu tevdi edile· 

1 cektir. (124) 
3 - İpotek sahibi alaca 

klılarla diğer alakadarlarm 
ve irtifak hakkı ıahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan lddiala 
rını ıobu ılan tarihinden itı · 
haren yirmi gün içinde ev · 
rakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetlmfze bildirmele-
ri icap eder. Aksi halde 
hakları tapu sicilıle sabit 
olmadıkça satı§ bedelinin 
paylaşmasından hariç kalır 
lar. 

4 Gösterilen günde ar 
tlırmaya ittirak edenler ar 
tırma şartnamesini okumuf 
ve lüzumlu malümat almıı 
ve bunları tamamen kabul 
etmfı ad ve itibar olunur 
lar. 

5 - Tayin edilen zama· 
nda gayri menkul üç defa 
bağrıldıktan tıonra en çok 
artırana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş be
§ini bulmaz veya 11atı§ iste 
yenin alacağına rüchani ol
an diğer alacaklar bulunup 
ta bedel bunlarm o gayri 

IÜRKDlLI 
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lnl BOZKURT v·E HALK l~ 
.. .. :ifil 10' 
:: :: rn

1 
TRAŞ BIÇAKLARI I~ 

•• ... i'iJ ıın 

EE ~~ mı YURTD!IŞ. 1~ 
:: ,. :: IMJI Yurdumu7.da biricik Öz. Türk sahipli olan BOZ- ı ı 
:: Y ALNJZ BJR AŞE =: llifl KURT ve HALK Traı bıçaklarını kullan ve arka· I~ 
EE • :: llMJ daş!arına da tavsiye et!. . I~ =:.=:.HA A N :: ~ Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebinden ı~W. 

:: ıın diğerine girdiğini unutma! I 
:: 55 fu 1 Yabancı isimli ve yabancı sahipli traı bıçağı alma! I" 
:: h :: ı~ı israrla Ôı Türk .sahipli olan BOZKURT Ve HALK ~. 
:: Alarak ağnlardan sızılardan er türlü :: ,m, Traş Bıçaklarını iste • i~ 
:: iztiraplar dan ~urlulaca~smız, =: ~ı 8 0 z K u R T Trd' bıçağı (5> kurutı H A L K 1~1 :: :: ı~ı Traı bıçnğı ( 100) paradır . ~ 
:: Başu11z, dişıniz ağnyabi/İI; so,quk alabi- :: ıruı Kasabamızda her dükkanda satılır. ı~ 
:: lirsiniz nezle olabilirsiniz; ron1atizma :: I'! ı~ 
•• •• ıfuı Baltkesirdt• Topları Salış Yeri: f~ 
:: ağnlan size çok iztirap verebilir. :: ,~I . ır 
:: Hıç merak etmeyin eczahaneden yukarıda şeklini gör - ~~ ~ı / brahim Çavuşoğ/u ı: 
:: düğünüz mavi renkte mühürlü HASKALMİN ka§elerin :: 1 11 .. .. ~ 
:: den bir kutu isteyiniz. Ani ve y;;ksek tesiri sayesinde :~ i!1 ~es ~',g=~SiaSi! ~ ~Si! ~-a,-_:_ ı 5i!CL2!i1-ı~l:, 
:: pek az sonrn ağrılarmızdan kurtulrr uş olacaksınız :: 
:: HASKALMlN bayanların muayyen z.amanlarındaki :: 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

husu11i sancılarına karşı da pek tesirlidir. 
,. 

Dl K KAT 
DİKKAT 

•• 
•• Kutular üzerinde bu gördüğünüz alameti farika •• 
:: pul §eklinde b u l u n mas ı şarthr. 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

1 :: •• 

Taklitlerinden sakınınız. 

HASKALMIN kutulan ma-
vi renktedır. 

HAS KALMiN > 
6"~.~· D.;.., ~zma 
cığrtlo.ram dindirir. 

Fiatı Her yerde 7 ,5 kuruştur. 

••••••••••••••1••1•••1a1•a•1 •••••••••El••• ···················••111818•1•P••••••lllll•• 

: As eri levazı 
1 Müdür üğünde 

Tecrübeli bir fen memuru aramyor. 

• 
• 

•• • • •• •• •• •• •• ... 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• • • •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• 

Balıkesir kolurdu inşaat §Ubesi emrinde çalışmak üze
re ayda ( 150) lira ücretle bir sürvP.yyana ihtiyaç vardır. 
Haiz olması lazım gelen ıarllar §unl1ırdır: 

1 Nafia fen mektebinden veya htanbul sanayi mek· 
tehi inşaat ıubesinden mezun ve laakal iki sene inşaatta 
veya inşaat dairelerinde çalışmış bulunmak. 

2 - Askerlik hizmetini bitirmiş olması. 
3 - Polisçe musaddak hüsnühal şahadetnamesi, sıh · 

hat raporu ve iyi hizmet vesikası . 

4 - Y o kardaki şartları haiz taliplerin mektupla veya 
bizzat ellerindeki vesaıkin suretlerile beraber Ba lıkesirde 
Kork.lığma müraceatları Uan olunur. 

ı 4 - 81 
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A A ~ 
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~ 
~ Avukat Ekrem ARGUN Ve i 

Şeriki Ziya SIDAL i 
~ 

Tanınmı~ değerli avukatlardan. i 
dır. Hernevı hukuk. ceza davalannızı ~ 
emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz~ 
ve Devlet Şurasında murafaa kabul~ 
ederler. ~ 

llDRES ~ 
~ 

ANKAR!'- Sanayi cad- ~ 
de11i ALI RIZA Apart· ~ 
m nı NUMARA: 3~ 

"I 
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Her Tecimenin [n üyü~ Dileği: 

Satış Sürümünü lrttumıktn. 

K A rr 
1 Sa ışt ciSar Biri • 

• 

1 A 

1 "R KLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 

Londra, 5 (A A.) - Tali 
ademi mübadele komitesi pa 
zarteıi gününe kadar deniz 
kontroln planında bir değl 
tiklik yapmadığı takdirde 

par lamento gelecek hafta 
İngiliz harü gemilerinin 6 
marttan itibaren kontrole 
baılıyabllmeleri için lazım · 
relen tt:dbirleri ittihaz ede
cektir 

menkul ile temin edilmiş'------------------------- 1 Herhalde Reklam Ediniz. 
~ \ 1 (~ '11 \ c k ,. ı ı ı I '' ı· ı ı 1 z., 

ispanyaya giden lngillz 
harb gemileri tesbit edilen 
limanlara ufrıyarak oralarda 
İspanya için vapurlara tah -
mil edilc:cek' yükleri kontrol 
edecek müııhitleri alac k
lardır. 

Pas De Calais den geçen 
emiler Dovnsde duracaklar 

ve lrlanda gemiler de Cher· 
bourg veya Breate gldecek
lerdtr. 

Kontrol planında zikredı· 
len dlAer limanlar Madera, 
Oran, Maraıilya ve Palermo 
lim nlarıdır . 

alacakhlarımn mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa en çok 
arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere artırma on 
beı gün daha t e m d i t 
ve on beşinci 

gün aynı saatte yapılacak 

artırmada, bedeli salış i11te 
yenin alacağına rüchanl olan 
diğer alacaklılarm o gayri 
menkul ile temin eiJilmit 
alac.ıklıları mecmu undan 
faz laya çıkmak §artilc, en 
çok artırana ihale edilir 
Böyle bir bedel elde edıl 
mezse ihale yapılamaz Ve 
salıf talebi düıer. 

6 Gayri menkul ken · 
dtsinc ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde para yı verme7.se lha 
le kfttarı f eıholunarak ken· 
diııinden evv 1 en yük 
sek teklifte bulunan kimse 
arzetmi§ olduğu bedelle nl-

1 maAa razı olur a ona, razı 

olmaz veya bulunmazsa he 
merı on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir. İki iha· 
le arasındaki fark ve geçen 
günler için yüzde 5 ten hesap 
olunacak faiz ve diğer zarnrlar 
ayrıca hükme hacet lı al 
nınkıızın memuriyetimizce 
alıcadan tahsil o'unur. Mad-
de (138J hane fırın yuka
rıda 5 4 937 tarihinde Ba-
lıkesir icra memurluğu oda 
sında işbu i' an ve göeterilen 
arttırma ıartnanıesi daire11in · 
de satılacağı ilan olunur. 

Vilayet makammd n: 
Vilayet idarei husu iye 

kadrosunda münhal muhte 
lif hizmetlere memur nime 
cağmdarı terniti lrnnunlyeyi 
haiz olanların veslknlarile 
1 O 3 937 gününe kadnr mü · 
rac at etmeleri . 

... ~~~~~~ ----• 
TÜRKDİLi 

Pazarte11inden ba§ka her 
gün çıkar . Siyasal gazete . . 
Yıllığı: 800 Kuru§ 
Altı Aylığı:400 .. 
Sayısı: 3 ,, 

Günü geçmi~ sayılar 25 
kuruştur. 

ADRES: 
BALIKESiR l'ÜHKOİLİ 

............. ,;;.;;~;;;;: ------ ,.1 

Kayıp mü~ür 
Bnlıke11lr ziraat bank ın

daki tevdlatımda kullandı · 

ğım mühürümü kazaen kay 
bettim. Yenisini alacağım 

an eskisinin hükmü yoktur . 
Ba 1 ıkeııir Kasaplar rna 

hailesi Biğadıç caddeıi 
Bahçn van Hacıoğlu lb 
rahim kıı.ı 333 tevel
lütlü Emine Dudu 

,... . 

Balıkesirin Biricik GrJLelesidir 

Her Yerde Okunur 

.,.,Y."t-,J,.];6"" ~~,""""'~ ~~~~ ~~"" 

İyesi ve Ra~yazmnnı: Balık~ ir saylavı H KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL' AL 

Baııım Yeri il Basın evi 


