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Madridde elçiliğimize iltica eden ls
panyollar lstanbula getirileceklerdir . 

12 MAYIS ÇARŞAMBA 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BİRiNCi YIL SAYI: 10122 

Taç Geyme Merasimi 
Bugün Yapılıyor .. 

---- --
Londraya Hariçten 3,5 milyondan Fazla Ziya
retçi Geldi. londrada Mühim Siyasi Görüşme

ler Yapılacak .. 
An~ara, 11 ( Radyo ) -

Baıvekaltmtzln Parisi ziya 
rett münasebettle Parla gaz· 
leleri hakkımızda dostane 
neırlyatta bulunmaktadır 

kepupHk gazete Baıvekl · 
li111tz için barukülade ıoğuk 
kanı. karar sahibi açık ve 
ince ruhlu diye yazmakta 
ve kendtntn Atatürkün ıah· 
ıına baih bulunduğunu ve 

talııııının ehemmiyeti oluıu · 
llun onbeı yıldanderi Baı· 

•ekllette bulunmaalle sabit 
oldutunu ve Türkiye ile 
Fransamn çok eıkl dostlu 
iu_nu tebarOz ettirmektedir. 
. Ankara, 11 (Hususi) -
laglllz Kralı Mazeste altıncı 
Jorjun taç geyme meraa!mi 
Jarın (bugün) yapılacaktır 

çocuklar ıoka~a çıkarılmı 

yacaktır . 

Diğer taraf tan bu mü na 
sebetle Londrada muhtelif 
devlet adamları arasında 

ve lngiliz ricali ile mühim 

Hariciye 
Vekilimiz Cenevrede f ran
sız murı~hası ile müza~e

relerde ~ulunacaktu . .. 
Ankara, l l (A.A) 

Türkiye ·Fransa .;ve Suriye 
mukavelesi etrafında Türkl · 

edeceii anlatılmaktadır. 

Londra,11 (Radyo) - T8ç 
geyme merasiminin tik zi 
yaf eti Samajeıte Kral altın 
cı Jorj tarafından Buking
ham sarayında verilmtıtfr. 

Yemekler altıncı Jorj 
tarafından vazlf esinde ipka 
edilen betinci Jorjun aıcıaı 
tarafından hazırlanmıttır. 

Lonra, 11 (A.A) - İn 
gtltere kralının taç geyme 
ıenliklerini açan ilk ziyafet 
kral tarafından dün akıam 
verllmit ve ziyafette bfltün 
kral ve ecnebi hükümdar 
aileleri dahil 450 davetli 
bulunmuıtur. 

Ankara, 11 ( A .A. > -
ye - Fransa arasında yapılan Baıbakanımızın Pariste Fr· 
müzakereler tabıi seyrini ansız nazırlartle görüımeleri · 
takip etmektedir. ne ait neıredilen tebliğ A vru 

Ankara, 11 (A.A.) padaki bugünkü vaziyeti Te 

Suriye 
Baş ve dış ba~anlan An

karayı geliyorlar. 
İstanbu l , 11 (Hu11ı11i) 

Suriye baıvekili ile harici 

ye nazırının, yakında An · 

karaya gelerek rlcalimizle 

konuıacakları ıöylenlyor . 

Hariciye 
Vekaleti 

Ankara, 1 1 (A .A.) - Ce · 

nevreye hareket eden Hari· 

ciye Vekili B. Tevfik Hüıtü 

Arasa gaybubiyetlerinde 

Adliye Vekili B. Şükrü Sa

raç oğlu vekalet edecektir . 

8. Saraç oğlu bu ıabah 

barlciyeye gelerek hariciye 

ıılerlle meıkul olmağa baı· 

lamııtır . 

imparatorluk Şenlik -
leri Dün Sona Erdi . 

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

Mu ss o li n i binlerce halkm bulunduğu dünkü mırasi111dı 
bir notu~ söyliyerak, başladıQımtz isi bitireceöiz, dedi. 

Roma, 11 (Radyo) - im- nuz? Diye sormuı ve halk 
paratorluk bayramı dolayı da: 

sile Romada dün yapılan Nutuk istiyoruz, çün-
geçit resmini bir milyon kiti kl - l b d soz erin ize rehber ir . 
seyretmtıtir Kral, bütüıı 

prensler, bütün sefaretler 

, erkanı ve baıvekil B. Mus 
ıolini ve bütün nazırlar, bu 

meraaimde~hazır bulunmuı
lardır. 

Bu geçit resmi, halk üze . 
rinde büyük bir teılr husu · 

le getlrmiıtir. Halk Mu110 
llnlyi balkona tam on bir 

defa çıkarmıı ve alkıılamıı· 
tır. 

8 Mu11ollni balkona son 
çıkııında: 

- · Beni niçin htlyorau· 

Dire bağırmııtır. Bunun 

üzerine B. Muuolinl: 

- ftalyan imparatorla-

funun birinci ıeneal bayra· 

mı milletin azminin ve za

ferinin bir eıeridtr. Bu za

fer bizi sulha ıevk etmek

tedir. 

F ransız-lngilizDostluğu 
Gittikçe Kuvetleniyor 

Herkeı bilmelidir ki, ltal· 

ya, der;.bde ettiği •azlfe Te 

it" devam edecektir. Bu ••· 

zife ve it. m6ıtakbel bir 

zaman demektir. Bu arzu 

ve dilek için her fedakar· 

lıta devam edeceff:ı.,, 

Roma, l J (Radyo) - Bu
gün j de lmparatorluk bayra · 

mının üçüncü gOnü teıld 

edilmektedir. Bq münasebetle Londra · 
nın muhtelif yerleri bü · 
Juk bir ziyaretcl akmma 
Qlaruz kah!ldıfı bıldırJlmek

ledtr. Bu münasebetle ha · 
rtçten Londraya gelenlerin 
iç ~uçuk milyon ktılyi geç · 
llii bildlrlllyqr. Taç geyme 
lnerasimlnln devam ettiği 

lnlddetce ezilmek tehlike · 
•I mevcut olacajı düıGnct sile 

~;;~c~y:ıçı~e~:·i '~Ü::~:;:~ :~:~em~ez~:~~;!~~:~:~;~~rn I f ransa Hariciye Halin beyanatmda lngiltere ile olan kar-
~:~ .. ~~11~~~:.~::~.~i .~::. ::~:.~::~;~~.~~i:~~:.;.~~~ ııh~h anlaşmanın inkişaf etmekte olduğunu sö rlemiştiı. 

Romanın talim meydan

larmda gerek ltalyan ve 

gerek renkli askerler birçok 

harp oyunları yapmıılardır. 
Cenevrede neticelendirmeğe ve usullerine bağlı olarak Salnt Dizler, 11 (A A ) - eylemektedir. 

Burada cumhuriyetçı birli B Delbos küçlk demok 
karar vermittlr. bütün hükümetlerle itimatlı · · 

iln bir tezahüründe söz ıiy ratik devletlerin vaziyetin · 
f ranaız elçisi iki güne kadar bir it bir ili inin tak vlye üzerinde 

cenevereye gelecek tir. 
llyen Fransa hariciye nazırı den de bahsederek ezcümle 

mutabakat hasıl o1duğu bil-
8 Oelbos harici siyaset ha demiıtır kt: 

siyasi görüımeler cerevan dıdliyor. 

Madrit Elçiliğimize iltica Edenlspa
nyollar Memleketimize Getiriliyor .. 

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

'Valansiya Limanında Bulunan Karadeniz Va-
Purile ilk Hamlede 400 kişi Getirilecektir. 
8 

4nkara, 11 (A .A) ·-
Ura1a ıelen malumata 

bir mültecilerden 400 ktıi 

blndirilmlttir. Geri kalanlar 
da Madride nakledilerek 

vas ojansınan muhabiri bil 
diriyor: 

Sollubede vuku bulan 

kkında ezcümle demitlır ki: - Mılletler cemiyetinin 
- Sulhu tarihinin müte bu devletlere kartı vazifele 

addid~ defa iıttlaya uğramıı rlnden bazılarını yapamadı 
ve müteaddid defa parçala. ğmdan dolayi müe11lfim. 
nmıya maruz kalmıı olan Millet~er cemiyetini takviye 
Franaadan daha fazla ha nal etmek ıuretile bunlara il· 
devlet arzu eder. Loren ve minan vermek icabeder. Mi 
Şampanya topraklarında lletler cemiveti .. çok mükem· 
bugün kutluladığımız Dam- mel yapılmıı bir alettir. Fa

kat takvıye edilmek lazım 
remylt genç kızın toprağın· 

aelir. Fransa Mılletler cemi· 
da bugün zamısnlar muha yetini Büyük Leon Bouııee 
riplerinin kullandıkları tah-

isnin arzu ettiği gibi bir ha-
rıp aletlerinin bariz izlerini 

le getirmek için elinden ee· 
reni yapacaktır 

Renkli 1\lkerlerln cirit 

oyunları tiddetle alkıılan· 

mııtır 

Adisababa, 11 (Radyo) -

ltalyan imparatorluiunun bi· 

rincl yıldönümü münasebe
tile Adlsababada Maraıal 
Graçyanl tarafından aıkeri 

bir geçit reımi ... yaptmlmıı

tır. 

Bütün Habet\iler ve Ha. 
bet r6eıaaı at meydanında 
bulunarak askeri resmi ge

çidi alkıılamıılardır. 
Maraıal Graçyaal bir nu· 

tuk irad etmif ve İtalyanın 
Habeıtstanda yaptıklarını ve 
yapacaklarını tzah etmtıtlr. 16re Madrittekl Türkiye el

Çllıti btnaıma iltica etmiı 
01•n İspanyolları Türkiyeye 
"-kletmek üzere ıureti mah· 
•u•-da gönderilen ve Valanıl· 
'- hrrıanındll bulunan Karade 
lllı 

bindirilmelerine devam olun· 
maktadır 

Karadeniz birkaç •' güne 
kadar hareket edecektır. 

kanlı muharebeden sonı a 

Franko kuvvetleri Bilbaodan 
son müdafaa hatlarına gel 

miılerdır Bask milisl~ri bu 
mevzileri ıt ddetle müdafaa 

taııyan bu topraktan ziyade 
azap çekmlt toprak varmı · 
dır? 

Milletin fikrinden ve ar 
zusundsn kuvvet alan hü 
kumet sulha bütün kuvve 
tile bağ lı bulunmal• ladır. Ve 
sulhun ıdaıneli eserinde hü· 
kumetln bütün Fransızların 

tıım yardımına ihtiyacı var 
dır. 

İngiliz ltalyanGerginliği 
~puruna ılmdiy~e kadar 

Poıonyada 
Jı~u~i do~tor ve avukat
ları iş terilmiyecek. 

L Varıova, 11 (A A) ~ Le 
q(ıt d an a avukatlar yeni ba 
to le 

&rarnamesine Yahudı 

'"ukatlar hakkında hususi 
:•ddeler ilavesini ıatemiıler· 
'· 
Doktorlar da kendi dahıli 

nıı, 1 
l QI •r1Da Y ahudı do~tor· 
'rın 
tıl cemiyetlerinden çıka 

~ lrıasını natık bir fıkra 
0Yllıuılardır 

'i ~ir leh heyeti Lehi~tlln 
) ' Udılerlnin Madagalsrda 
~tlettt l t ri melerini kolaylaı 
''rn-1c U rnaksadlle Fransa 
~ lrıülakereye haılamıtlır 

lstanbul, 11 ( Husu•i} -
Madriddekl sefarethanemize 
ilt ı ca eden İspanyolları ge· 
tirmek üzere g .den Karade-. 
niz vapuru 3002 mültecıyi 
hami len bu haf ta içinde ıe · 

hliınu:e gelecektir. 

etmiılerae de f ranko kıta la 1 

r mın hücumları karıısınCla 

Söylendıtine göre mülte 
cilerın en çoğu zengindır. 

Gu;rnlca 11 <A .A)- Ha· 

rical etmeğe mecbur olmuş 

lardır . 

Madrit,11 (A .A) - Milis· 
ler, Guadalajara mıntıka 

11nda bir muvaffakiyet elde 

etmlılerdir 
==============~'============z================ 

~··············································~ 
! SON HATIRA!.. ! 
• • 
: Hakiki Bir Hayat, Bir Macera Romanıdır. : ; . 
: Bu Güzel Romandan Bir Kaç Safir: : 
• • : «Demir parma ~ ltldarm ve mulıllin boya ve uycı.'illl· : 

: elan saksilı. saksısız, çtşil çeşit çiçchler/11 renkli : 
: yapra/d{lr111dan y6 :/erimi hemi:. ayırmıştwı ki Jıay · i 
i rcl uı Jıeyecarı urılatıluıaz hir man=ara ilt karşılaşl ı rıı : 
• • • • 
: llaytr cılclcınmıyorıım. IJelkl hir rnmaııdu bile tescı : 
: dlif edilse incrnılıwllyucak olan gıi:tl labluyrı dik ! 
: katla baktım )ı : 

• • ~ Yakında Neşre Başhyoruz. : 
1 

~••••••••••~••••••••••••••••••••••••••a••••••••~ 

fMahare Avrupa ve dün 
ya urnumi vaziyet nden bah
seden hariciye nazarı tözle

; rine fU suretle devanı et· 
miştir: 

franaız ve lngiliz iki bü 
yük demokrasisi arasında 
mc:vcut ve gittikçe daha zi · 

yade sıklaıan birlikt en pek 
zıyade memnunuz fkı mem· 

leket hiçbir nman bugün· 
den daha ulu bir surette 
bağh bulunmamıştır. 

Htr taraftan Amerika bir· 
leıtk devletlerinin dostluğu 

diğer taraftan da Sovyetler 

birliği hükumetinin büyük 
sulhperver azmi, manevi 
kuvvetler muvazenesinde 
çok büyük bir ağırlık teıkil 

İngiliz mat~uatı ilalyan gazetecilerinin Lon~rı~an geri 
çağnlmasmı şiddetle karşıhyorlır. 

Parıs, 11 (Radyo) -- Tan 
gazetesı İtalyan İngiliz ger· 
ginliğın ın Avrupa meselele 
rinde ciddi teıir barakacafı· 
nı yazıyor. 

Dığer bir gazetes ı de bu 
günkü vaziyetten Mussolini 
nin istifade etmesi lazım 
ıeld iği fikrindedir. 

Londra, 11 (A.A.) - Ak· 
ıam gazeteleri Londrada I< i 
ltalyan gazete muhabir1e 
rlnfn geri ça~rıldıRı haber 
!erini büvük hat' ık1arla net· 
retmitlerdlr. 

Royterle Romadan öğren
diğine göre İtalyan hüku
metinin lnRiltz gazetelerini 
halyada yasak etmesi ltal 
yan logiliz münaaeba· 
tında emsali görülmemiı 
bir hadise teşkil 
etmt"ktedir Hatta Habeş 

har bı yapılırken bile İtalya 

hükumeti böyle bir tedbire 

tevessül etmemittlr. 
Londra, 11 [A.A.] - · Gl· 

ornale D halia ve Popolo 
D ltalia gazetelerinin mu
habirleri müıteına olmak 
üzere bütGn Jtalyan gazeteci 
leri Londradan ayrılmıılar · 
dır. Bu iki gazete muhabiri 
de iki gGıne kadar hareket 
edecektir. 

Londra, 11 ( A.A ) - Resmi 
mehafil, ltalyan gazeteclle 
rinin Londradan balyaya 
geri çağırılmaaı hldlseal et· 
rafında herUirlü mütaleadan 
içtinap eylemektedir. Ma 
mafi bu karar !akaydi ile 
karıılanmııtır. İngiltere ta· 
rafından bu bapta hiçbir 
tetebbüate bulunulmıyacak 

ve ltalyadan izahat iıtenmi · 
yecektir. 



SAYFA: 2 TORKDILl 

Hava Silahlannı B s 
.inkişafına Bir 

---- - -
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Devletler isti~bal ~arplerin~e büyük rol oymyaca~ olan hava ordulan teş~iline 
ehemmiyet vermekte ve bütün güçleri le sila~lanma~tadu lar. 

Havacılık, baılıca devlet
lerin milli müdafaalarında 

gl~glde daha ehemmiyetli ve 
pahalı bir rol oynamakta· 
dar. 1937 hava büdceıi için 
tetekkül eden mali komla 
yon namına mebuı B. Hy
manı tarafından hazırlanan 

çok dokümante raporun mü· 
taleuından bu netice çık 

maktadır . 

ltalyayl bir kenara bıra 
karak, Almanya, Rusya ve 
lngtlterenin hava ıtlahların 
da ıon zamanlardaki vazi 
yellerini tetkik ~dersek, bun · 
ların hakikaten büyük bir 
inkitaf halinde bulundukla 
rını müıahede ederiz. 

Aynı zamanda hem de 
ha va kuvvetlerinin kuman 
dasını bir elde bfrleıt ı rmiı 

olan Alman ha va bakanlığı 
6 may11 193:i de teıiı edil 
mlıUr. 2J ıubat ı'9JJ de. 
kara ve deniz orduları ya
nında bir de hava ordusu 
yaratılmıttı. Aynı yılın 15 
ıon teırlnlnde, Hava bakan 
lıfı , o zamana kadar diAer 
bakanlıklar arasında bölün 
müt olaa hava yolları, me· 
teoroloji ıervisi, pasif mü 
dafaa gibi muhtelif idare
leri kendi idaresi altında 
topladı. 

Ha va orduıu baı kuman· 
danı oJao hava bakanına, 
baı kumandan mua vtnl ve 
hava bakanhia müıteıara 
muavirıllk eder. Hava ordu 
ıunun dört ıubeden mtlrek 
kep bir genel kurmayi var 
dır Bunun elinde müfettlı · 
likler vardır ki, ıef erberlik 
laalinde bunlar hava ordu

ıunun dört ıubeden mürek 
kep bir genel kurmayi var 
dır ki, Hferberlik halinde 
bunlar, hava orduaunun mu 
htelıf unıarlannın kuman 
dasını ellerine alacaklardır: 
avcı kuvvetleri müfettltllğl; 
bambardaman kuvvetleri mü· 
f ettıılifi, keılf kuvvetleri 
müf ettifliği merkezi idare
de dört müdürlükten müre
kkeptir Bundan batka tay 
yare dafii toplar müfettitli 
ii ve yurdun hava1a karıı 

korunma11 mOfettitllğl, tay 

yare mektepleri müfettitllğl 
ve nihayet hava malzemesi 
müfettııliği de buraya tabi 
dir. 

Baı kumandanhğının em· 
rj altında bet hava mınta 

kaaı. bir de, deniz ha va cep 
heıl kumandanlığı vardır. 

Sivil hava amirlikleri de Al

manyanın muhtelif yerlerine 
taksim edllmıı on altı hava 
ıubayının elinde bulunmak· 
tadır . 

Ha va ordu•u tunlardan 
mürekkeptir: 

Hava kuvvetleri, havaya 
kartı müdafaa'topları, hava 
kuvvetlerine bağlı kıtalar, 
bir de resmi geçid ve polis 
alayı, Franaada henüz ya

vaı teı•kkül halinde olan 
hava blrlift Rayh Alman 
yasında tamamiyle tahakkuk 
et mittir 

Almanya hava büdcealnin 
tetkiki 1926 dan 1934 e ka · 
dar olan ıenelerde tedrici 
ve ıon yıllarda dehıetli bir 

artış göstermektedir. Gerçe 
kten, bu büdce 1926 dan 

19.13 e kadar Yaaati olarak 
265 milyon frank ıken, 1933 
de 475 milyona ve 1934 de 
1 ,281,437,000 franka yfik· 
ıellyor. fakat bu resmi büd 
ce devletin ve ko\lektivlte 
lerln &übvansiyonlariyle ha 
kikatte çok daha y6luek Lir 
rake.ma balii olmaktadır. B. 
Hymans aon yıllarda hava 
büdcesl için verilmit olan 
fevka 'ide t•hsiıatı asgari 80 
mllJar frank olarak tahmin 
etmektedir. 

Alman hava ordusunl'n 
terkibini izah etmek tetki 
latın tarifinden çok daha 
güçtür. Alman makamları 
gerek tay1arelerin, gerekse 
hava kıtalarının mıkdarları 
hakkında çok ketiim dav 
ranmaktadırlar. Her halde 
çok emin kaynaklardan ma 

himat almıı olan B. Hyma 
ns1 1 ıon tefrin 1936 tari 
hinde teıekkül etmlı tayya 
re filolarının mikdarını 150 
ve hızmette bulunan tayya
reler yekununu da 1900 ola
rak takdir etmektedir. Bu 
ıene sonunda filo mlkdarı 

nın 200 ü bulacağı hakkın 
daki tabminlerln hakıkatte 

açılması pek muhtemeldir. 
Tayyare kuvvetlerinin en bü· 
yük kısmı yüzde 60 ı bom 
bardı mana ; )1 üzd

0

e 20 ai avcı 
ve yüzde 20 ai de keıif hız . 
metine ayrılmııtır En büy· 
Ok gOçlük tayyareci kadro 
ları hususunda hissedilmek-
tedir Fakat bunları yetlı 

tlrmt!'k için çok bGyük gay 
retler sarfedtlmektedlr: 1936 
nhıınında 72U asteğmen or 
duya iltihak etmtıtir. Aısu · 

bay talebeler içın ikı yeni 
mektep kurulmuttur 

Faal ordunun maleryelleri 
harp halinde, sıvil tayyare
ve yedek tayyarelerle kuv· 
vetlendlrilmlye namzeddir 
Tayyarelerin görmeden sev
ki ve radyo ıle idare edil 
meleri hususunda büyGk te· 
rakkiler elde edilmiştir. Mo· 
dern motörler ve hususıyle 
komkresörlti molörler ıma 
linde yapılmıı olan hatal~r 
ber halde yakın zamanda 
tamir edHecektır. Alman 
askeri hava kuvvetlerinin 
büyük bir avnntajı alır yağ 
la motörlerin genit ölçüde 
kullanılıtı olacaktır . Bu usul 
bombardıman tayyarelerinin 

uçuı Ye taııyif kapaaitelerinl 
artıracaktır. Bununla bera 
ber ispanya harbının tec · 
rübeleri, bu hususta vahim 
yanlıılakları m~ydana çıkar· 

mııtır. Geçen yıl, Almanya 
için, en nikbin tahminleri 
bile aımak tehlikesini gös 
teren bir havacılık inkişaf 

devresinin baılangıcını teı 

kil etmiıtir. 

Sovyetler Birliği tarafın 

den elde edilmit olan neti 
celer daha llZ hayret verici 
değildır Hava ordusu müs 
takil, fakat kftra ve denl:ı 

ordularının genel organizaı 
yonu dahilinde bir birlık te 
tkil eder. Ruıyanın hnvacı · 

lık hususundaki maara f ıı rıuı 

a~ıklamak oldukça güçtGr, 
çünkü bu masraflar üç ba 
kanlı la ta kılm edilmektedir 

ve bol munzam tahsisatla 
genıılemektedir. Rutı askeri 
matcryelleri yüksek kapasi 
tede görünmektedir. Sır ha· 
fif bomb.udımancı tipi ve 
bir tek kanad avcı tayyare 
si, saette 400 kilometre ıü· 
raU aımaktadırlar. Bu tay 
yarelerin bütOn malzemesi 
Rusyada yapılmaktadır 

Materyellerin tamam ile 
yenileımesi 1936 ıonunda 

tamamianmıı olacaktı; bun 
)arın çoğaltılması itine bu 
yıl giriıilmiıtir. 

Ha va büdcesl rapörtörü 
fU rakamları veriyor: J 933 
de .Sovyetler Birliği l8GO 
harp tayyarealn<len mürek 
kep 187 filoya malikti. 1934 
de 2800 tayyareltk 321 filo. 
1935 de 3200 ta1yareltk 437 
fılo, geçen yıl da 3500 tay 
yarelik 488 filoya çıktı. Fa 
kat bu filoların kıymeti ne 
dır? Hu hususta \:ir hüküm 
vermek çok güçtür, çünkCl 
Sovyet milli müclaf aaıında 
her şey gizlidir. 

Burada tetkik edeceğimiz 
üçüncü büyük hava devleti 
İngilteredir. Habeş harbi es· 
mumda kendısi için kötü 
bir akıbet doğurmasına ra
mak kalmış olan büyük bır 
gecikmeden sonra İngiltere 
kendine gelmit, ve geçen 
yıl munz'ZAm olacak gibi 
gorunen, bır gayretle ite 
baılamııtır . 1935 baılangı 
cında İngilız hava kuvvet

lerinın vaziyeti çok müte· 
vazidi; bu kuvvetler ıunlar 
da mürekkepti: Metropo\ 
filoları: 54; nizatırı filolar 
24; gemi f ilolan: 12 8 ya
rım filo. 

1935 mayısında elde edi · 
len ternkkiler mahsus mik· 
darda idi: Metropol fılolan · 
nın mıkdarı 67 ye, deni~a· 
ıırı fılolann 24 e 1 gemı filo 
ları 13 ve 8 yarım filoya 
yüktıeklmtıti May11la eylül 
araıında yeniden kurulmu~ 

olan filoların yekünu 24 dü. 
Bundan başka, hükumet ikı 
seneye taksim edilmek üze 
re oldukça mühim yeni bir 
proğram hazırlamıotı. Bu 
proğram 1 geçen ) 6 ıubatta 

birdenbire çok daha genif 
olan bir yenlsıyle de~ıştiril· 

di. Bu proğrama göre İngl 
lız milli müdafaa kuvvetleri 
ve hususiyle hava kuvvet 
leri son derece artacaktır . 
5 ıeneye harcanacak olan 
100 milyar frangın en büyük 
kısmından havacılığı fayda 
lanacaktır. ilk tesis masraf 
lar müthiş nisbetler dahi 
linde artmııtır. Yeni hava 
meydanlarmın inıası 75 ye· 
ni hava istasyonunun elde 
edilmesi, fılolat miktarının 

artıfı Ha va kıtaları mevcu 
du 1934 de 31.000 kişi 

iken 1936 da 50.0UO e çık 
mııtır. Tayyare endüıtrı· 

si de kuvvetlendirilecektir. Ha 
vaya karfı müdafaa vasıta · 1 
ları, bütün müdafaa sistem 
!erinin takviyesi suretiyle çok 
artacaktır. 

Avrupanın bü) ük devlet
leri havacılık huıuıunda ke· 
ıif fakat yıkıcı bir takitaf 
yoluna girmiı bulunuyorlar. 

_..,.,. , . 
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Orta mektep muallimi 
yetııtirmek için Gazi Terbi 
ye Enstitüsünde açılan Gazi 
terbıye Enstitüıü kursu hak-
kında Maarif Vekaleti bar 
kanun projesi bazırlamııtır 
Bu projenin hazırlanmasına 
sebep şudur: 

Yükıek mektep mezunla 
rı orta tedrisat mekteplerin
deki muallim boşluğunu dol 
durmata kafi gelmediğinden 
ilk muallim mektebi mezun 
larının ortamektep muallim 
liğlnde kullanılması lüzumu 
hasıl olmaktadır. Bu maksa 
dı temin etm~k ü:.-:ere ilk 
muallim mektebi mezunla 
rından bir k •~mı için Gazi 
Terbiye enstltfü~ünde bir kura 
açılmıthr. Bu kursa devam 
eden muallimlerden muvaf 
fak olanlar orta tedrisat 
muallimliğine tayin edilmek 
tediıler. Muvaffak olmıyan 
ların açıkta kalmamaları 
ve eski vazifelerine dönebil · 
meleri için kursun devamı 

müddetince maaı almak ıar
rile mnun sayılmaları icap 
etmektedir Diğer taraftan 
bu kurııa devam eden mu 
allimlerin kursta geçirdlkle· 
ri müddetin muallfmlik kı· 
demlerine hesap edilmesi 
ile emsallerfaden 'geri kal 
ma maaşları için zazuri gö· 
rol mektedir. 

Aynca bu kursa, eıaıen 

orta mektep muallimi tken 
kendi branıı dıvındaki ders· 

lerfn muallimliğini de yap 
mak salahiyetini kazanmak 
maksa dile glrmfş olanların 

ayni sebepten do~ayi kurs 
müddetince mezun sayılma · 

lara ve lcursta geç 'rdiklert 
müddetin muallimlik kıdem 
lerfne luttılmAsı uygun gö 

rünmektedir. Bu maksadı 
temin etmek üzere kanun 
projesi nrz ve teklif edil· 
mittir ................. -

Okullarda - . 

Jimnastik derslerine da~a 
çok e~emmiyBt verilecek 

lann elindHn güç ~urtul~u. 
Biri lvrindide diğeri Bos

tancı kö} ünde şu 'iki kız 

kaçırma vakası olmuıtur: 

1 lvrlndinin lalam ma-
hallesinden Arif oğlu H6se· 
yin kız ka rdeıt Emine ile 
birlikte Nahiyenin 15 daki 
kalık bir yerinden taı geti· 
rlrlerken önlerine Nuri oğlu 
Şülnü ve kardeıı Cemli ve 
Deveci Hüınü oğlu Mehmet, 
Osman oğlu Fahri, ve Yağ· 
cılar köyünden İsmail oğlu 
Muıtaf a çıkmııtır. 

Bu adamlar Emineyi zorla 

Bez 

kaçırmak lstemftlerae de kız 

nasılsa ellerJnden kurtulup 
kaçmaya muvaffak olmut· 

tur. Jandarma tahkikata 
başlamıştır. 

2 - 8üyükboıtancı kö· 

yünden Kerim oğlu Hatlmin 

kızı 14 yaılarındaki Emine 
Yağcılar köyünden Huan oi 

lu izzet tarafından zorla 
kaçırılmıştır . Kızın babası · 

nın yaptığı tikayet üzerine 
suçlu yakalanmıı, tahkikata 
baılanmııtır. 

Tayyare 
f a~rikamu ~i~buçuk milyon Piyan~osunun dünkü keşi desi 
f İf8f8 VÜCUd8 U8fİrİl8C8~tİr İstanbul, 11 (Radyo) -

Tayyare piyaokoıunun bu 
Beı senlik sanayi profra 

nıının en mühim kısımların· 
dan birini teıkll eden Ma · 
latya bez f abrıkasının lnıa 
ama yakın da baılanacak · 

tar. Bu fabrtkayi Jcurmak 
ve itletmek üzere Slimer 
bankın lıttrakile Ankarada 
~Malatya bez ve iplik f ab-

rikası anonim tlrketl,, adıy 
la bir şirket kurulmuştu . 

Şirket f 8 brikaya ait proje 
leri hazırlamıştır. 

Malatya bez ve iplik fab 
rikası fn~aatı 1, 245, 4 98 ltra ya 
mal olacaktır. Fabrikanın bi
ran evvel fnıasına baılama 
ıı alakadar makamlarca ar-
zu edildiğinden 

Sümer bank tarafından 

20 mayısta Ankarada fab. 
rikanın fn§aat münakasaıı 

yapılacaktır . 

lnıaa t hpzırlıkları ikmal 
adılince fabrıkanın temel 
atma mP.rasfminin yapması 

Malatya mebusu olan Bat · 
vekilimız lsnıet lnönünden 
rica edilecektir. Yeni bez ve 
iplik fabrikası Malatya ve 

civar vilayetlerde yeni bir 
it hareketi yaratacak ve 
oraya yeni bir refah geti
recektir . Bu sayede yüzlerce 
vatandaşa yeni it imkanı ve· 

günkü ketldesiode ikramiye 
kazanan numaraların bir 
kısmı ıunlardır: 

8590 12 bin lira, 
27752 1 O bin lira, 
25904 2 bin lira, 

555, 12306 ve 23564 
numaralar da biner lıra ka 
za nmıılardır. 

Düğünde 
Gelinin ~ar~eşleri muhtın 

~öğ~üler 
Köseler köyünde bJr dil· 

iiünde kavga çıkmıt ıe· 

linin erkek kardeıleri mub' 

tarı döğmüılerdtr. 

Abdullah kızı HatfcenlJJ 
düğünü olurken kardeılerl 
Süleyman ile Recep ve lı 
mail hep bir olarak kö1 
muhtarı Ramazan oğlu I• 
maile ıopa ile hücum et 

mit1erdir. 
İsmail batından yaralafJ' 

mıştır. 

Yaka nın ne yüzden rrı•f 
dana geldiği tahkikst ı0" 
nunda anlatılacaktır. 

Maari f Vekaleti önümüz 
dekt yıl tedris programların· 
da beden fçln geniş yer 
a yırmıya karar vermiıUr 

Bilhassa bu, · ' ilktir. Talebe
lerin kafaları gibi vücutla
rını . işletmek iç n bundan 
sonra kati tedbirlet alına · 
caktır. 

• rilmektedlr 
Bir 
Hırsızlık 

Haftada ancak birer sa. 
ate inhisar ettirilen beden 
terblyeeı her gün o1acaktır 

Ders programları müsait ol 
mı yan yerlerde program ha
rici zamanlarda beden ter• 
biyesi yapılacaktır. Maarif 
Vekaleti bunun için büyük 
küçük bütün mekteplerde 
mümkün olduğu kadar te· 
sisatı havı jımnıutik ıalon 

ları yaptıracaktır 

Diğer taraftan lise ve or· 
ta mekteplerde de bu derse 
azami ehemmiyet verilecek 
tir Şımcliye k a dar bir çok 
mekteplerde bu derse layık 
olduğu ehemmfyetın lütfe 1 

dilmediği maalesesf görül 
mektedir Jimnastik alelade 1 

bir eğlence zannedilmektedir. 

Gelenler Giden/er: 
Baytar müdürü B Behcet 

Tunçay baytari işler üz r ın 

de incelemelerde bulurımak 
üzere bir gün önce Bandır 
maya gıtmiılir. 

Baytar müdürü oradan 
Manyas ve Gönene de ge
çecektir. 

* Q uul insan, iyi 
lnsandtr. * En büyıik serucl 

vıic11dıım11zdur. * s O!ilam lJIİClll • 
sujjlam kafa , gıizel in
san. 

• T ·şa~tür 
Kulübümüze 79 ci!d ki 

tap hediye eden Sabahattin 
Yiğiterle, 24 kitap hediye 
eden lbr11hlm Ülküye açık 
tcıekkürlerimizl sunarız. 

İdmanbi;liği Baıkanlıiı 

8iğadıcın Cami terif 111• 

hallesinden Sındırgıya ,e 
mer Htmak üzere gelt11 

Koca Mehmet oğullarıod•" 
lımall oilu lbrahimln "' 
binden on lirası ÇR Jındıl1 

tikiyet olunduiundon t•~ 
kıkata baılanmıttır. 

-~ 

Yilz 
lira 
Çalındı 

,ı 
Gölcük nahlyeılnin -' 1~" 

gür köyünden r.!ehmet ol ıl 
lbrahlm Sındır gıda palto'~ 
nun cebinden elli liralık 1 

panknotunu çaldırmıttır 11 
Sıkayet üzerine tahkilı' 

baılanmııtır 
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Sergi Ve 
.... 

istek .. 
Dönemeçli bir merdıven 

den çıkıyorum Kartımda 
büyük bir salon rengarenk 
tablolarla dolmuı gözlerimi 
gönlümü içiyor . 

Y anlız benim gözlerimi 
mi , gönlümü mü içiyor. O 
merdivenlerden ıayıu bini 
geçer akının ... Gönlünü 
içiyor. 

Karıımda büyük bir tab 
lo Ak aakallı yaıı yetmiti 

ıeçmit dedem. Kendinin 
Yerini tutan oğlu Mehme 
din elindeki güneı gibi par 
hyan ıancağmı bel bük -

müt öpüyor' içli göz yaıla 
tını ıizlemi yor. Civarını ıa

ran oğlu kızı onun o heye· 
canını cani" ıeyrediyor . . 

O can çeken hürriyet dö· 
lcen ıancafın ardında çevik 
adımlariyle çelik göğ6slerly 

le toprafı aaraan yiğit, sa· 
vaıçıhğı ile acunu yerinden 
oynatmıt kahraman Türk 
oğulları yür\hor. 

Beri tarafta kafnlnin 
arkaıında yol almıı nine, 
kızı Avıenln elinde öğendi
•efi ökOzlerinl dürteltyor 
Ya tarlasına gidiyor ve ya 
hut ta tarlasından dönüyor 
du O kağnl daha dün ne 
büyQk it ler görmüı dOoya 
hrihine ibretler yarata · 
rak dönüm katmııtı. 

Daha beride • sık orman 
ların iri gövdeli afaçları 
arasından 11rhnı yakacağı 

odunla doldurmuf ihtiyar 
fakat çevik vücutlu her de · 
dern yürüyor . 

Bu görüıler içinde heye 
canı yanhz ben duymuvo
runı . O salonu dolduran 
•Jakta bile yer bulamıyan 

Yurt kızı , yurt o~lu dolduru 
Yordu Hepsinin gözlerınde 
Parlaklık yanaklarında pen· 
belık vardı. 

*** Eğer tarıhin sahifelerıni 
•Çttcak derinden derine yok 
lıYacak olursak görec~ğ i z ki, 
IÖrüvoruz ki İsa doğumun 
darı 12 bin eene evvel Orta 
Aıya göbeklerinden do~uya 
hataya dört cihete birden 

'11edeniyet ve sanatı Türk 
IÖlür111üı . Her kana Türk 
•tılarnııtır. 

Ttrkün yarattığı sanat 
diirıyanın her lcöıeslnde yer 
bulrnuı iman edelim ki bu 

RGrıkn medeniyet o çağlar- • 
da Türk elinde, mefkuresin 

~e beılamıo ve bugünkü 
ahnı bulmuıtur. 

h Ne Yazık ki öyle olduğu 
alde kara kuvvetin saltanat 

"~ debdebeıl onu yaratanm 
~ irıde yarı bırakmıı kaplan 

'"1 rı elinde büyütmGııür. 
l>ugün o yarı kal"n yol 

llçılnııı - - & -a yuruyoruz yuruyece 
biı çünkü halk hükumeti 
Urıu bize hak olarak ver · 

'11itllr. 

Çok yerinde bir fikirle 
~uhıtın çocuğunu kızını oğ. 
Unu h 1 b eyecan ara doldurup 
0181 lan Türk sanahnın kıy 

illet k 
il Ve udretini ye vruları -

i " •tılayan ilin büyOklerıne 
Çterı 1 h.. Ke en hudutsuz. saygı 
Urrnetı i 

tiL , er nıizl dökerken bu 
Qi •er ı 

gı erin mümkün oldukça 
ç0hlt 1 1 
it} 

1 maıını lstıyoruz . ıte 
ek de hakkırnızdır. 

llehmtl Ali Kayman 

B. Mussolini -General Göriog arasm~akı 
görüşmeler 

A vrup nan umumi sur~tte 
vaziyeti hakkında meıhur 

Fransız siyaıet muharriri 
Pertlnaxın yazdığı bir ma
kalede, İtalyanın Avusturya 
üzerindeki himayesinden va 
zgeçifi, ve almanyamn itine 
yarıyacak bir şekilde Çekos 
lovakyaom tecridine çalıf 

ması mevzubahı edıldikten 

ıonra, ltalyamn da diğer ta· 
raftan ayrıca siyasi faaliyet 
te bulunduğu kaydedilerek 
deniyor ki: 

"ltalya kendi diplomasi 
kuvvetiyle bir siyasi manzu 
me yaratmaya çalıııyor. Bu 
manzumeye Macaristan, Ar· 
navutluk, Bulgaristan, Yu· 
goılavya, Romanya ve Tür. 
kıyeyi sokmıya çalıtır. 

Martın 25 tinde ltalyan -
Yugoslav muahedesini• im 
zasından sonra, ftalya, Bük 
reıte Romanya ile müzake 
reye baılamııtır. Bir taraf 
tan da İskenderun üzerinde 
ki Türk da vaıımı, Fransa cu 
mhurfyetınln müttefiki Su 
rayenin zarına neticelendir
mek üzere Türkiyeyi teıci 

etmektedir " 
Fransız muharriri, bu su -

retle Aurupanın bu tarafın . 

da beynelmilel sulhün müt · 
terek sisteminin ııüraile inhi 
lal etmekte olduğunu ve aul· 
hün parça lanmak kabul et 
mez prenstplnln tecezlye uğ 
radığım yazmaktadır Ona 
göre, Mu11o' ı nin bütün eme
li. A.kdenizde ve etrafında 
yağmayn konmaktadır. Ru 
nun için ispanyada hayli il 

eri gltmit ve Arap alemini 
baıtan:,aıa kanıtırmıotır. 

Pertinax yazısını fÖy ı e bi 
tirmittir . 

"fakat İtalya hükumeti· 
ni sıkan ıey, Almanyanın as 
keri hazulıkla rını tamamla 

yıncıya kadar, belki bir se
ne zarfında Orta A vrupada 
cari olan hadiıeleri had bir 
aafha:ıa getirmek)ıtemezken 

İtalyanın, iktiıadi müzayaka 
dolay11iyle, bunu bekliyecek 
vakti olmamasıdır. 

Geçen kanunusanide Sin· 
yor Mu11olini ve general Gö · 

ring arasında Y"pılan müla 
kat esnasında fark bu idi, ve 
belkide aynl~ıhUlif bile ba 
kidır n 

Yüzere~ 9 O ~ilometre 
Tamnmıı Sovyet sporcu

larından' M. Ra yzen ve V. 

Kuznehov, halen, düny" spor 
tarihinde bir miıli daha bu 
lunmı)'an bir spor ltadiseıi 

yaralmağa, Karadenizde yü· 
zerek 80 ila 90 kilometre 
katetmeğe hazırlanmakta 

dar. Bu ıı için antrenman 
lara baılıyan bu ıki ıporcu 

geçen ıenenin eylulünde, çok 
fena hava ıaraıti dahilinde 
altı puvanlık kuvvette bir 

rüzgara rağmen Karadeniz 
de büyük bir yüzüı yapmağa 

muvaffak olmuı. ve o za 

rnan Kuznetaov, 28 saat 35 
dakikada 59 kilometre, Ra 
yzen ise 38 saat 40 da ki 
kada 56 ki ometre yüzmilı· 
lerdi Bu sene, bu iki spor
cu, hattı müstakim üzerin 
de, Kuünehov "CRQWL" 
Rayzen ıse "trudgen crawl" 
stiliyle, durmadan 40 lla 45 
saat ylzecekler.iir. 

TORKDILI 

53Se e 
Bekliyen ~ir vapur 

Londradıı "l'over Bric" na
miyle maruf bir köprG var· 
dır ki, tarihçesi c ı ddP.n ıa 

yanı dikkat ve gariptir. 
Bu köprü 1894 de inta 

edı l dıii zaman, parlamento· 
da bir çok mlnakaıalar ol
muı ve muhalıfler bu köp· 
rünün bir çok kazalara ıe · 
bebiyet vereceğini iddia et
miılerdir Bunun üze-rlne 

"Toner Bric fermam" adıy 
le tanman resmi bir vesika 
neıredilmlftl. Bu ferman mu
cibince bir vapurun köprü 
nün yanında. durarak kaza 
vukunda müdahale etmeıi 
kararlaıtırılmıf, bu iş , Vaıp 

adında bir romorköre tevdi 
edilmiıtir . 

Aradan ıeneler, köprünün 
altından da binlerce gemi 
geçmlı, fakat V aap yerinden 

bile kımıldama mııtır, Çün 
kü bu 53 ıene zarfında bir 
tek kaza bile olmamıştır ve 
olacağı da yoktur. 

Mamafi, lngllterenin me· 
ıhur ananeperetalf klerl ma 
ltimdur. Bunun için Vupın 
su yüzünde durabileceği 
müddetçe orada kalacafı ve 

vazifesine devam edeceği 
muhakkakıtr. 

Artistlerin 
Grevi 

Holivut, l 1 ( A A . ) -
Altı bin studyo amelesi, 
grev yapma~ta devam et · 
mektedir. 

l lolivut 1ırevclleri tesanüt
lerini ilin ~tmek için Ame· 

rikamn her tarafında bütün 
büyük ıehirlerde ıinemala 

rın kapılarına nöbetçıler 
koyarak film göıterllmesine 
maoi oloiağa çalııacak ka 
dın ve e.keklerin m~ktarı 

bir milyon tahmim edılmek-

tedir. 

Holivut, l 1 ( A.A ) 

Büyük studyoların ekserisi, 
stnema1 aktörleri ıendıkaıı 

nm ta lebelerini kabul etmıı 
olduklarından sinema 
aktörleri grev yapmıyacak 

lardır. 

Taç 
Geyme merasimi filme çe

~ilece~ 
Nevyork, 1 J ( A.A. ) -

Dkk Merill ve Jack Laubie 
iıimlerlndeki tayyareciler 
dtln F!oyd B,.nnett tayyare 
meydanından İngiltereye 
havalanmıılardar Londraya 
&aa t 19 da varacaklarını 
ümıt etmektedirler. 

Lakehurat faciasına ait 
fi lmleri hamil bulunan tay
yareciler hava yoltle avdet 
edecekler ve taç ıeyme me· 
rasfmlne alt filmler getire
ceklerdir. 

Artistlerin tazancı 
Yıldızların her gün pe· 

restııkarlardan yüzlerce 
mektup aldıkları maliimdur. 
Fakat herkesçe rnalüm ol· 
mayan bir hakikat vardar ki 
o da, erkek yıldızların, ka
dın yıldızlardan çok daha 
fazla mektup aldıklarıdır. 

filhakıka, meıeli Kit.ırk 

Geybl ve Gari K uperin al 
dıkları mektup adedi Greta 
Garbonun aldıklarına nıabe 
ten asgari iki mislidir . 

Buna mukabil, kadınlar 

daha karla bir cihetten er
keklere f aiktirler: Para ka 
zanmak cihetinden .. 

Kadın yıldızlar, erkekler 
den iki misli fazla para ka· 
zanıyorlar; belki de film 
kumpanyanları idarecileri 
erkek oldukları için! .. 

Yeni bir saat 
Kuru l mağa lüzum görme · 

den kendi kendine daimi 
harekette olan bir saatin 
icadı, aaat yapu:ılarmın asır
lardanberi hayalını ftııal et 
miott. Böyle bir saat timdi 
piyasaya konmuştur, Saat 

"atmosferik" mekantzma 
taraf.odan işletılmektedir. 

Havanın harareti, bir dere 
ce gı bi gilçlUk bir mikyas 

dahılinde bile değiftiği za

man bu mekanizma 120 
~aat kadar itleme kuvveti 
almaktadır. 

Mos~ova HB~ir isıasronu 1• . ·1.ı"L 1. •
1 

. 
Moıkova . Volıa , kanalı oy IStln a~ 100PU8ti IBfl 

nm açılması lzerine, Mos· Soyyetler Birliğinde ha . 
kova tehri artık bir·] nehir len 22 500 köy istihlak sos 
limanı da olmuı bulunmak· yetesi, ve bunların da IOV. 
tadır. İlk gemiler bundan bin mağazaaı bulunmakta . 
bir kaç gün evvel, halkın dır. 

büyük tezahüratı arumde, 1 
Moskovaya varmııtar. 

Kanunusani 1937 tari · 
h~nde bu kooperatifler aza · 
ımm ·mikdarı, 38,5 intlyonu 
geçmekte idi. 

• 
Moskova Volga kanalı · 

nın en güzel itlerinden biri 
olan Moskova l;man binası, 
Moıkova civarında kain ki 
mki mevkiinde bitirilmek 
üzeredir Binanın muhtelif 
kısımlarını biribirine baih · 
yan dört köıeli kule on iki 

kat üzerine lnta edilmitlir. 
Kulenin sivri ucunda yara 

kıymettar taılardan itlenmif 
büyük bir yıldız vardır . Bu 
kule gemiler için, fener va· 
zifesl görecektir. istasyon, 
labrador. diorit ve kızıl gr· 

anitten yapılmıthr. Bina, tar· 
zı mlmariıi itibariyle muaz 

zam bir nehir vapuruna be 
nzemektedtr. Penbe granit 
ten yapılmıı olan iskeleye 
ayni zamanda ··dört vapur 

birden yansıabilmekte ve 
kalkabilmektedir. İstasyon 
dan iıkeleye de granitten ge· 
niv bir merdivenle inl!mek 
tedir. 

l 936 senesinde, bu istih 
lak f irketleri , bir ıene ev 
velki · ı s,5 milyar yerin• 
23,3 milyar rublelik mal sa· 
tııı yapnıııtır . 

Tanzim edılen plana gö· 
re, bu iatlhlak kooperatif 
leri, 1937 ıenesiode, 32,6 
milyar rublelik mal ıata . 
caklar ve haHatan kültürel 
kalemler üzerinde hususi fa· 
zlalıklar kaydedeceklerdir. 

Batınlan ~ir Kruvazör 
Toulon, 11 (A .A.) - Bir 

~ndaht talimi esnasında Tour 

ville krovazörünü kendisine 
hedef iltıhaz elti Jules Mtc. 
hlet krovazörünü otuz.uncu 

top darbslnde "batırmafa" 
muvaffak olarak uzak ıark 
f ılosuoun amiral gemisinin 
faaliyetine nthazet vermtıttr. ' 

SAYFA: 3 

Kapitülasyonlan Ilga 
Mukavelesi imzalandı. -- -
Na~as Paşa Mısır Kapitülisyonlannm ilgası münase-

betile bir nutuk söyledi. 
Montrö. 1 O (Radyo) - Mı-

11r kapltülaayonlannm ilgası 
için toplanan konferanı, bu 
gün son lçtlmaını yapmıt ve 
kapitülasyonların l<aldıral · 
muı bakkmdakl mukavele 
yi imzaladıktan sonra geç 
vakit da~ılmııtır. 

Son içtima çok samimi 

olmuıtur. 

Mısır baıbakam Nahıu 

paıa, bir söylev vererek 
konferans delega ıyonlarma 

teıekkür etmiı ve bugünün, 
Mııır tarihi ve unutulmaz bir 
mahiyeti haiz olduiunu söy
ledikten sonra. Mısmn, lnı 

ndan ıonra büUin Avrupa 
devletlerlle daimi surette 
doıtane münaıebatta bulu 
nacağını beyan etmif, M11ar 
:çın yeni bir devre baıladı 
ğını ili.ve eylemlıtir. 

Yakınşark 
Oevletlıri arasında teş~il 

e~ilecek birli~ 
Fransızca Le Tempı gaze 

teıinin Kahlredeki muhabi 
rl, Türkiyenln Arap alemıy. 
le mümuebatı., başhAtyle 
ıayanı dikkat bir mllkale 
yazmııtır. Bu makaleyi ay 
nen tercüme ediyoruz: 

.. Yakın farkın baılıca dört 
devletinin: l"Orkiye, lran, Irak 
ve Efganistanm dıı siyasala 
rına bajlamaia matuf bulu 
nan Aıya paktı arJfeıinde, 

ıarktaki efki.rı umumiyenln 
menfaaıları, Ankara hOku
metlnin nüfuzunu Arap ıi 

yasetlnln cümlel asabiyesine 

yaymak ıçln, ıarfettiği gayret 

üzerine temerküz etmekte 
dir . 

Evvelce Cenevrede parafe 
edilen bu pakt, Arap ıarka
nın atisi cihetinden çok ba. 
yük ehemmiyeti haiz bulu· 
nan bir vesikadır. 

Böyle bir muahadenin im· 
zası . en büyük inikasını, bu
gün Kamilist cehdiyle Arap 
birlıği propagandası cehdinin 
birleımıı oldukları Ha~dat 
da gösterecektir. 

Filhakika, lrRkta çok de
fa biri birine zıcl menfaatler 
peıinde koıan ilci cereyan 
çarpıımakta<hr: 

1 Haıtml hane danı ile 
yenı Irak kralı S . M . Gazi 
E levvel ile Maverayi Erdun 
Emirl Abdullah ( Seudt ha
nedanı (yani Hıcaz ve Necıt 
hükümdarlığı) ve Yemen ha · 
nedanı (vani İmam Yahya) 

arasında tam bir anlaıma 
olmasını istiyen İngiliz nQfuz 
ve arzusu - ki geçen yıl 

Irak ile Hicaz arasmda im 
zalanan anlaıma ile emelfne
muvaffak olmuıtur. 

2 - Türk nüfuz ve arzu 
su ki bilha11a geçen ıonba 
harda Bağdatta yapılmış olan 
hükumet darbeıl ta.mamlyle 
bunun lehinedir. Irakta ya· 
pıian hükumet darbeıi neti 
cede devrilen Yasin paıa 
irap iıtiklaltnln ve İngiliz 
Ira k muahedesinin büyük 

baıarıcııı idi. Bugün Baidat
tla Irak ile Türkiye arasın 

Nahaı Paıadan sonra Fr · 
ansa delegasyonu reisi 8. 
Ooteıan ıöz almıı ve de 
mittir ki: 

Mısır h6kumetfne tam bir 
emniyet ve itimad besliyo -
ruz Kapitülasyonların ilgası 

yalnız Mmr için dejil, ec
nebi devletler tebaaaı için 
de iyi neticeler vereblle 
cektfr. 

Hundan ıonra diier dev 
letler delegeleri de 11ra ile 
söz söylerniıler ve Mmrı, 

Nahaıı Paıanın ıah11nda 
tebrik eylemftlerdfr 

M11ır delegasyonu, bQtün 
delegeler ıereffne bir ziya. 
f et vermlttir. 

Kapitüliuyonların llgaaın 

dan ıonra Mmrda yalnız 
1949 seuesi fçln muhtelit 
mahkemeler kalacaktır 

Sovyet 
işçilerinin Tasarruflın 

1937 seneeinin tik üç ayı 

zarfında, Sovyetler Birllfi 
itçilerlnin taearruf sandıkla· 
rlndaki hesapları, 222 milyon 
ruble fazlalaımııtır. 

1 Nıaan tarihinde heıap 
aahiplerınln nıikdara 14 mil. 
yona, heıapların umumf ye
künu da 3 milyar 750 mil
yon rubleye çıkmıt bulunn · 
yordu. 

Köylerden ıelen tHarruf • 
bu on üç ay içinde, ıeçen 
senenin aynı aylarına nlı 

betle,.,. ıki mhllne çıkmııtır. -Hindenburg f ıciısı 
Berlln, 11 (A.A.} Hın 

denburg faciası kurbanlarına 

ait resmi 1 i ı t e y e 
nazaran ıekizl yolcu, 

yirmi Oçü mOrettebattan ol
mak üzere 31 kiti kurtarıl· 

mıı, on ikiıl yolcu, yirmi 
ikisi mürettebattan ve biri 
seyircilerden olmak üzere 35 
kiti ölmOt yolcu mürettebat 
ve ıeytrci olmak 01ere on 

biri afır, 33 yaralı da hasta
haneye kaldırılmııtır. 

Karp şı~adetname 
Balıkesir beı sınıflı mek 

tehi idadinin üçüncü ımıf aa 
dan ve 148 ıınıf numaralı 
327 ıeneslnde almıt oldu · 
ğum rütli ıahadetnamemi 

kaybettim. Yenlıini alaca 
ğımdan eskisinin hiikmQ ol 
madığı ilin olunur. 

Balıkeıi r emniyet di -
rektörlüğü ıantaral 
fen rnemuru ve Oruç 

gazi maballeıinden 

Muıtaf a otlu Meh · 
rnet Kadri O c a k 

dakl bütün meselelerin hal 
lini lıtiyen ve buna çahıan 
bir !ıükumet vardır Bunun 
için Bağdatta Hıkmet Süley 
man Beyin baıvekllete ge 
tirddiği günlerde Arap Ale

minin duydufu he1ecanın 
manasını, timdi, Türkiye ile 
Suriye ara11ndaki ihtilaf 
mütalea edıllnce çok iyi an· 

lamak mümkün olu1or. 



SAYFA " 

Bahkesir Vil~yet Daimi 
Encümeninden: 

Teminata Muhamen 
muvakkate bedeli 

Li . K. 

Mo: Mevkii Cinsi 

1,50 20 74 Kasaplar M. de Sebze bahçesi 
lıyaadede mevkiinde 

4,50 60 

9 120 

1,50 20 

3 40 

1,50 20 

9,370 125 
s,ıs ı ıo 

2,25 30 
2,25 - 30 
2,25 30 
2,25 30 
2,25 30 

61 

67 

79 

Martlı M. de Dükkan: kah 
vehanedir. 

Camikeblr kar · Dükkan: Ye· 
ıuında 
Matbaa altında 

miıçl 

DükkAn; Bakır
cılarda kalaycı 

dnkkanadır. 

73 Kasap Muıa Terzi dükkanı 
adaeında 

78 Matbaa altında Bakırcılarda ka · 
layca dükkana 

65 Abacılar içi Yemtıçt ,. 
80 Hiaar köyünde Hamam: Hiıar 

71 -5 
71 ·4 
71 3 
71 2 
71-1 

ılıcası 

Umurbey M de Mağaza 

" " 

" .. 
" .. 
" .. 

l - İdarel huıuıfye akaratından yukarıda numaraıı 
mevki ve clnılerl ve muhammen bedel icar ve muvakkat 
teminat miktarı yazılı onüç parça akarın 937 ıenet mali 
yeslne aft ıartnameıl mucibince bir senelik icara l O ma
y11 937 tarihinden itibaren 27 - mayii - 937 tarihine te
sadüf eden perıenbe ıunu saat onbeıde ihaleli 
yapılmak üzere onbeı gan mGddetle açık artırmaya ko 
nulmuıtur. 

2 - İhale vilayet makamında toplanacak vilayet dai 
mi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Talip olanların yevmi mezkCsrda muayyen vaktinde 
h!zalann dagörüldüğü veçhile bedel muhammenln yüzde 7,5 
ğu niıbetlnde muvakkat teminatı malıandığma teslim et· 
tifinlze dair makbuz veyahut banka maktubunu ibraz et 
meal lazımdır. 

Encümende para ve tahvilat alınmaz 

4 - J - 171 

Milli Emlak 
Müdürlüğünde 

Bedeli 
Muhammenl 
Lira K. Miktara 
148Ju.OO 
G96 00 

Miktara 
Hektar Ar 

3 2 
Metre 

95 
Adet 

• 
• 

Ctnıl 

Tarla 
Hane 

Ynkarada evaaf mevkii ve bedeli muhammeni yazıla 

l·C'-' ' ' 'L1 
·-·-~· 

Hah, Kilim, Hayvan Panayuı 
Yenice Kazası Belediye 

Riyasetinden: 
Çanakkale vilayetine bailı Yenice kasabasında Mayı· 

sm on sekizinde büyük ve zengin bir hayvan panayırı 

kurulacaktır . 

Bu kaz• Balıkeıılr ve Çanakkale büyük ıosasmm ve 

Balya, Edremit, Rayramıç, Biga ve Gönen kazalarının 

tam ortasındadır. 

Damızlık kaııablık hayvan halı kilim ve Seccade 

meraklılarının bu panayıra itUrakleri çok faydah olacak· 

tır. 

Yeni kurulan bu kasaba çamlıklar içinde bir eğlenti 

ve aağlık yeridir. Menba ıularile meıhurdur Her ihtiyaç 

belediyece temin olunmuıtur· 
4 - 1 - 158 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Vilayeti Köyü Cınıı 

Balıkesir Ziyaretli Hane 
Hududu 
Sağı lsmail ollu Ahmet ıolu 

Mehmet oğlu Adem ve k11 
men Oıman oğlu Halil ibra -
him arkası İban oğlu ldriı 
önü yol. 

• 
Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazıla ev ecdadın· 

dan lntlkalen kara oğlan oğlu İbrahtmln mali iken 25 K. 

ıanl 317 tarihli mabeyin ıenedlle evin yerlni .• )4 lira 50 

kuruı bedel mukabilinde oğlu İlyasa satmıı!ve o tarihten 

berİ mezbur lıyaım ıenehtz olarak lbrahlm oilu İlyasın 
temellükünde iken 934 de ölümüle ilk karısı Fatma ile 

diğer karm Havva ve ilk kar111 Fatmadan olma evlatlara 

İbrahim Hacer ve Halde kadığından bahisle damlarma 

teıçtl edilmeııi iılenildilinden tahkıkat yapmak için 23.5. 
937 pazar günü mahalline mamur gönderHecektlr. Bu yer 

hakkında bunlardan baıka tııaarruf veya sair bir ıuretle 

hak iddiasında bulunanlar varsa bu günler içinde vazı ile 

tapu isli muhafızlığına ve yahut mahalline gelt!cek memu. 
ra müracaatları Jüzunu ilan olunur. 

bir bap hane aatııı ile 3 hektar tarlanan iki senelik kira . 
lamna11na müzayede ve temdit günlerinde talip zuhur et· 
mediii cihetle aatıı ve kiralanmaları 6 6 937 tarihinde 
ihaleleri yapılmak üzere bir ay müddetle pazarlığa koo
muıtur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerJle 6 6 937 de 
saat 15 de Defterdarlıkta mlteıekkil komlıyoaa ve fazla 
malümat almak istiyenlerin de, Milli Emlak dairesine mü· 

racaatlara. 

12 MA Y!S :JJI 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü 
Tat Pınar 

Cinsi 
Hane 

Hududu 
Sağa: Mehmet oğlu Muharrem. 
ıolu: Bayram oğlu Yuıuf lzzettlo 
arkaaı ve önü: yol 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev Şahbaı 

oğullarandan Mustafa oğlu Yusufun ıenehiz olarak ve te· 
mellükündeni iken 325 de ölmesile oğlu Mehmedl terk 
ettiğinden bahisle namına teıçll edilme11 istediğinden tah" 
kikal yapmak için 23 · 5 · 937 pazar günü mahal!ıne 

memur gönderilecektir. Ru ev hakkın bundan baıka hak 
iddlaımda bulunanlar vana bu günler içinde yazı ile Ta
pu Sicil Muhafızlığına veyahut mahalline gelecek me01u· 
ra müracaatları ilan olunur. 

#~~~'Mi.~~~~~~~~I. 1 Her Tecimenin En Büyük Dileği: 1 
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E~er~~'J 
ıçın Lu3umfu[~yaLarı 

!Buradan llcu_J ·ı7f lmJ 

BizJe en eyi BoytJ ve 
YA.GLARJNI 

'Burada bula bilitJoru 

Biı. kOyliılerde 
Pullu R. ve R. enç b er Dü~eniriı 

ı HEp Burada.n Alır(~-

Yıllığı: 800 Kurut ~ '-
Altı Aylıjj,,400 1 1\ ~ 

c::~llı:geçmif 3
, ••• ::. 25 : ı "REKLAM,, DIR. ~ 

kuru~tur . • ı ~ j 
ADRES: it. Satacag., ınız Malınızı '-

i. BALIKESIR TÜRKIJILI"' 1 ~ 

Dünkü un ve zahire f iatları 1 ı Herhalde Reklam Ediniz .. ı 
1 Ve Bu lc.khhulaı-ın ızı_ I UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Handıman 990 900 
60 " 840 850 
70 .. 815 825 
80 " 740 750 

8UGDAY PiYASASI 
Santim 

Yerli Sert 4 50 4 75 
Yumuıak 5 5 25 

Yumuıak Sert 
Dııardan 6 7 

Santim 
Mmr 3 75 
Arpa 3 75 
Çavdar 4 
S iaam 14 
Afyon 11 5 
Nohut 4 5 

Kumdan 2 
Bakla 

Santim 
3 875 
4 
4 

ıs 

12 
5 
2 5 

~ ( TÜRKDiii) ne Vc•ı-iniz j 
1 TORKDILi ~ 
1 ~ 
~ Balıkesirin Biricik Gazetesidir ı 

~ · Her Yerde Okunur· ~ 

~~~~ :t~~~ 
İyesi ve P.aşyazmanı : Balıkesir snylava H. KARAN 
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