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-· ( ' Memleketimizden Bir Heyet 
Tetkiklerde Bulunmak üze

re ita/yaya gidiyor. 

10 ŞUBAT ÇARŞAMBA t9::S7 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BIRINCt YIL SAYI: 10163 

Malaganın Düşmesi Askeri Vaziyeti Değiştirdi .. 
""==============================;...=========-"=============================== 

H · · V k·ı· · An S t Büyük Millet Meclisinde kabul edilen sı-
ancıye e ı ımız - ovye yasi müsteşarlıklar kanunundan sonra: 

k a r a y ~ V a r d 1 1 a r.. Rusyının tak~attiöi siyaset Ü ç V e k a 1 e t 0 a h a 
Doktor Aras ~ir kaç gün sonra Balkan antantı konse- Ha~::~:v:~! •• e~~a~:!.nof ·ı d E d · 1 k 

yinı iıtirit atmak üzere Afinıya gidecektir.. Finlandiya hariciye vekiline h a s 1 e c e .. 
verdtii ziyafette, kadeh,ni - -------

Ankara, 9 (A.A.) - Ha Belırad , ~(Radyo) - Vre kaldırarak Sovyet Ruıyanın 
rlciye Vekili Tevfik Rüıtü me ıazeteıinln Londradan 
Araa buıün ıebtrlmlze ıel aldıiı haberlere g6re İogil 
mittir. tere - ltalya ara11oda mev 

Ankara, 9 (Huıuıt) - zuubahıolan Akdeniz anlaı-

umumun ıulhunu tanin, kol
lektlf emniyet si.temine rl • 

ayet ettljint ıöylemlıUr. 

ihdıı adilıcık alın ~u rı~ilıtlırin ~ı prapaiındı. hı
vı ra münakıllt rıkitatlari ılıcıoı ıınnıdlliyır. 

Tevflk RGttü Araa 15 mHına Türkiye, Yunanistan 
Şubatta Balkan Antantı Japon 

İıtanbul, 9 ( Husuıi ) 

Ankaradan buraya ıeleri 
haberlere göre yeni teıkll 
edılecek olan propaganda 
veklletine parti eıkt ıenel 
ıekreterl ve K6tahya tay· 
lavı Recep Pekerln, hava 
veklletlne Çoruh ıarlavı ve 
Türk haYa kurumu umumi 

konıeylne lttlrlk edecektir. 
Lonclra, 9 ( Radyo ) 

TGrklye ile itaba araaında 
ha.al olan uzlaımadan ba. 
hlıle uzun bir makale ya -
zan Ouener ıazeteıl diyor 
ki: 

"Tlrklye - ltalya müna· 
••batı, bundan ıonra ıün 
ıeçUkçe daha ıenıı bir mi 
k)fasta kuvvetlenecek ve 
Akdenlzde ıulhun muhafaza. 

ve Yugoıla vya da girecek 

Ur. Akdeniz meıeleıinln ıon 
ıekll, ıentı bir anlaıma ıek· 
ltnde tehir edilmektedir. 

15 Şubatta Atınada ya· 
pal•cak Balkan Antanta kon
ıeyl toplanh11nda Türkiye 
H a r t c 1 1 e Vekili Tev 
fik Rüıtü Araıın Türkiye 
Romanya, Yuıoılavya ve 
Yunanistan namına Akde
ntzde ıtaUlkonun mu hafa 

lı~inııin~ı yıniin buh
ran ıı ~ıı gillıracak? 
Tokyo, 9 (Rad,o) - Kabt -

neden harbiye nazırı rahat 
ıızhğından iıtlfa etmlttlr . 

Yerine aıkeri talim terbi 
ye müfettlfi namzet göıte 
rilmittlr . 

merkez relıi Fuat Bulcamn 
ve münakalat VekileUne 
de Aziz Samihin getlrilece 

fi söyleniyor. 
İstanbul , 9 ( Husuı i -

il IÇiD büyük bir im il ola . ZHI lüzumuna dair mühim 
C•ktır., Dünya SükQnu Düze

liyor. Harp Olmıyacak .. 
Ayni ıuete; Türkiye, h· 

•iye, lnılltere, Yunanistan 
ve Yuıoıla•ya araaında ye. 
nı hır teıriki meaa i paktı 
•lcdolunmak üzere olduiunu 
h•ber vermekte ve bu pak
ta •ulh namına ıimdiden 
•llc1tl•maktad1r. 

Niğde 

beyanatt, bulunacafı kuv· 
vetle ıöylentyor 

loglltere halya araıında 
bir Akdeniz anlaıma11 mev· 
zubahıtir Ve bu anlaıma 

umumi bir ıekıl alacaktır. 

Bu projeye lngtliz ılyaai 
mehaf ıltnde bOyilk ehemmi · 
yet atfedılmektedır. 

·air Heyet 

İngiliz nız1rlınndın Sir lOmas « Dunyınm bugünkü 
ııziyati diiar ıınılıra nazırın dıhı iyidir.» Diyor .. 

Londra. 9 <AA) - Milli den bu kt\d u bahıedtlen 

müdafaanın tanzimi ile mü harp patlamıyacaktır Öyle 
kellef olan Nayar Sır Tomas unnediyorum ki, timdıki 

1 Farcho ın Hampıhlre iımlo vaziyet eakisindın daha iyi-

' iliyıtinda le köy sulu T efükıtta bulun mık Oma ~=~~d:u~:1 :::~!·::~1ı~:7:~ ~: · :.:~::.~ııkdbü~~D~~:~:~ I 
llllft~I kıl~I • • k j ılllhlanmenıo ini bir panik ki, istedtlımfz ıey müdaf a 

1 ' ılılyaya gıdacı • n~U ;eılnde dojan ıeçlcl bir aya müteallik üç hlzmeU I 
ıtanbul, 9 c Huıuıi) thtıyaç mahiyetinde olma tamamlle hazırlamakhr. Ay •

1 
Nıtdeden ıelen haberlere Ankara, 9 !Huıuıi) An - maaa Jizımıeldtfinl tebuüz ni zamanda mütemadi faa 
1

6
re, orada çok tiddetli ya karadan ltalyaya içtimai le etlirmittlr. liyette bulunmakhr Çünkü 

lt11urlar yatmııtır . Gölcük ıekküllerl tetkik etmek üze Nazır ezcümle demiıtir ki: bu panik herhalde geçici 
:•hlJeıinde iki ıündenberi re bir heyet ıtdecektir Ümit ederim ki, kendisin birıeydir 
teYana eden yaimurlar ne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

~:::~:d:.1:~~ku:eç •e~:·~1;; FRA~ K()NUN llAl~K ı\ Hİ~l~All'1~Sl: 
~~•r altında iıtalmııtır. Bu ~= ·- · 

~~~·.!: ·:;.~~~~~~1.:;. Mustakbel Ve.Yeni lspanyayi Kol-
)'~rd,rn için genlt tertlb•t 

• ~:~:d~;t•nd• k·•·n köy lanmızı Kaldırarak Selahyahm .. 
lerde iıuanca zayiat olup 
olnıadıaı henüz anlatılma 
lllıttır. 

-•ıa 1 ~· 

Türk 
Felemenk 

Ticırıt maiinrılıri dün 
sona ırdi. 

Ankara, 9 (A.A) Fe 
:t•nenk hükumeti müme11il 
•rile Ankarada devam et. 

llaekte olan ticari müzake 
reler iki tarafın da memnu 

:ı1etınt mucip tam itilafta 
ltnaıı ve vucuda getirilen 

Kadınlar, Çocuklar Heyecan Ve Telaş 
sinde Koca Ve Babalarını Arıyorla r. 

Valansiya Yolunu da Kestiler. 

. 
lceri-
" Asiler 

Pariı, 9 (A A.) - lıpan· muılaraa da bu k11mın ha Malaga komünistlerin ha-
yada aıi kuvvetler din Ma yali bif' ehemmiyeti yoktur, kim bulund ukları yerine 
laıaya ıirmiılerdır . Valinıiya . 9 (Radyo) ıehirdi. 

Royterin bıldirdığ i ne göre Malaganın aıilerin elıne ge Ccbelüttarık, 9 (Radyo) -
V alanıiya yolunu kesmiı l erdir çtiği reımen teyit ediliyor Aıtler, hükümet kuvvetlerl-

Madrid. 9 (Radyo) Sel Malaga, g ( Radyo ) - nin Mal11gada çok mukave· 
gibi yaian yağmur ve ruz · Şehrin ıokakları ve cadde met göstermedıklerlni, lıatta 
gira rafmen asilerle Madrl 'eri ateı içındedir . kuvveimanevtye 'crinln ho · 
dıo c enubunda tiddetli çar- Aüyük kiliıe etrafı fev zuk oldul. larım Malaga li 
pıırr alar olmuıtur . kalide harap bir man1.ara manında 600 kit inin mahbuı 

Aıtlerln hedefı Valanııiya arzetmektedir . olduğu bir vapuruda ele ge· 
Yolunu kesmektir. Asilerin çird klerini 'ö' liyorlar 

Toplanan BlyOk M 1 11 e t 
Mecliı mühim ikt kanun il· 
yihasını müzakere ederek 

kabul etmlttlr Kanunun 

biri•i , devlet dairelerinin 
veklletlere tefrik ve ıljaıl 

mOıteıarlıklar lhdHı ıure · 
tile bu, bu •Oıteıarhldarla 

tdareıl hakkındadır. Dllerl 
mebuılara ve her ıene tev-

kif ataız biner lira harcırah 
verilmeıt hakkındaki ka 

nundur. 

Troçkiye 
Siz ıöylıt119~ istııiyorlır 

TROÇKI 

Nevyork, 9 ( Radyo ) 
Mekıikodan bildirlltyor: 

Troçki ıöz ıöylıyecek o 
luna komünist partisi kuv· 
vet kullanmak ıuretile mü 
dahalede olacaaını ve Troç· 
kıyl ıöyletmiyeceflnl bildir· 
mittir . 

Cenup 
Kutbunda 

Yeni bir arızi kııfıdildi 
Londra , g <A.A ) - Ce 

nup kutup denizinde bir 
Norveçli heyetle beraber bu 
lunan taya reci V ıeree otuz 
beı ve kırk derece tu ü ıar 
ki daireleri ara11nda yeni 
bir arazi ketfetmtıttr . 

General Bluıbıra mü~im 
~ir söyler ıarece~ 

ı lstanbulda 
Grip, zatünie hıstılıklın 

ırttı. 
lıtanbul, 9 ( ffuıuıi ) 

Son ıüolerde ırlp hasta lığı 
çofalmııhr. ZatQrre de art · 
mııbr. Hattl tek tek tifo 
hHtahkları da ı6rQlmekte -
dır. Buna aebep havalarm 
çok ıakat ıttmeatdlr. 

Amerika 
izcilıri dıYıt ıdiyır. 
V aılnıtoa, 9 (Rad10) -

Relılcumhur RoaTelt bGtün 
dlnya lscllerlne hitalten 25 
bin lsclyt 30 H•zlranda ha· 
ı1ıyacak olan izciler konı· 
greılne d.net etmtıttr. 

Papı lalsıYizm ılayhinı 
isırat ıırdi. 

Vaıtnıton, 9 (Radyo) 
Papa, buıuıi apartmanandan 
dün V atıkan r•dyosu ile 
Matili kato lik konıreıine 
bir hitabede bulunmuı ve 
ıene komünizm tehhkeaine 
itaret ederek k•tolik llem· 
ının ua.l .. •-··' IGzumunu 
btldirmlıtir. 

Filistin 
Jınidın ~ınşmıaı hısrıdı 

KudOı, 9 ( A .A. ) -
FıUıtlnde yeni bir takım 
bldlıeler olmuıtur. 

Y ahudtleri t•ııyan bir 
otobüae taarruz edtlmtı, 
KudOıde Hayfada ve Bey -
turrahanda, Arap evlerine 
bombalar ahlmııhr. 

İngiltere 
Krah saf irlari ~ı~ul etti 

Londra. 9 \Radyo) Kral 

altıncı Jorj Sen Ceymiı sa

rayına ıiderek saray erkanı

na ve ıefo·leri kabul etm tı
lir. 

Alman sefiri Ribbentorp 

kralı Hıtler uıulü tle ıelam 

'•mıı ve arkadaılar1nı tak 
dtm etmtıttr . 

- ............. .... 
Cibuti 
Limanında 

Yirmi ye~i milyon frın~
hk insııt 

•nl•1111alar bugün . parafe 
cdilrnııtır . 

Berlin, 9 (Radyf') - Ge- Parla, 9 (A.A.) - Müıtem 
Markiıt zimamdarlar, Fr K 

tiddetli hücumlarına raır:.men ocalarını . kardeılerini 
" anko kuvvetleriııi n girmesin 

miltılerin manevfyah yerin · arıyan kadmlar endfıe için 

l Felemenk heyeti bu gün 
•t•nbul yolu ile memleket 
lerın h ı. l c areaet etm itler ve 
•laıyonda Türk heyeti tua-

fandan letyl edilmiılerdlr 

de olduğu, (iç gündür de den evvel idam edılmtıl erdlr . dedirler . Malaganın yanmak· 
vam eden muharebelt>rln Mala1ıanm zaptı askeri ta olduğu ve bir çok kim 
henüz ne netice verdiği bel · ve ıiyaai noktadan fevkali selerin kur9una dizildtjl ha 
li olmadığı anlaıılnıalctadar. de mühlmdır. Cenubi lapa · beri üzerine bir çok kadınlar 

Aıiler üç kilometre lclld nyadakl kuvvetler tçtn Ma- mal6mat almak için Cebe 
ar ilerlemeie muvaffak ol- laıa bir üııülharekedlr. 16ttarıka ıelmtılerdtr. 

neral Fon Blumberg, 21 Şu · leke nezaretinin bi l d irdiğine 
batta harp kahramanları göre Fransız So ı· · ma 11ı rna 
ıenliğinde bir nutuk irad · kamları Cıbutl il 

m•nanın ı ı 
edecek ve bu huıuıta baı · lihı ıçin ya 1 k 27 

P• aca mıl -
ka hiçbir ktmıe ıöıı: ıöylemı. yon frankl k · t -1 ınıa• ı muna-
yecektir . 1 kaaaya k t 

oymuı ur. 

' 
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SOGANA, SARIMSAGA VE 
K i T A B A D A İ Rt.. 

Niçin olwmıyvru::? . Bu sual, çöuilmiyen, çö::ıilme 
si lmkam olımyan bir bilmece lıaline ueldi Turk mal 
buail yıllardrınberl bu sualin peşinde. Fakat boynu bıi 

kuk, gö:.lerl loprafja bakan isliflıam işareti inal ediyor. 
iki kelimenin önıinde bııltirı heybetle oturan sır uermi 
yen bu işaret, muhakkak ki da/ıa yıllarca yıl gö:.leriml
zl dolduracak v~ b/:c sinsi sinsi yıilccekllr. Niçin oku 

? mıyoruz . ... 
Bu iki ktli 'lle lıtr Türk m11lıarririni11 :/bninl bir 

kurt gibi kcmlrlyoı .• Utıharrlrlu bu Jwrclu kof/abil111ck 
cmelile şimdiye kadar şlşe/cırle mıirekkep, dt'slclale kd 
ljıl hrırcadılar. Mıirellipler bir derde dc11a bulmak için 
11azılan bu ya:ılan 9ö::111ıru dökerel dizdiler. Kayışlar 
döıulti, makiııalar çalışlı filıc /011/ru la kô.ğıl. kilolarla 
mlirekkep harcandı. Nllwyel muvczzller, " Niçin okwm 
lJOfllZ? . " 

Başlıklı makaleleri taşıyan gazeteleri hergrinkıi gibi 
şehirlerin sokaklarmda dolaşltrdılar /"'ara çanta/an aç
ılcll. Vçcr beşer lwrıışlar ı>erildi, gazefder cılrnd1. 

Kimbllir? Niçin okumadığumzı an/alan ııt buna ça-
re bulmağ(l çalışan, mııharri~luln yaıılartnll da belki 
şöyle birer: göz. atıldı 

Fakat hepsi boş .. 
Muhakkak olan blrşey varsa o da şudur: Halli ki-

tap? .. 
- Yalrıı.: !stanbulım Ankara caddesinin kaldırım_ 

Lannda serili dtfill. - Heryerde olduğu yihi bizim şt· 
lılrde de soğanfo , sanmsak sergisinde müşteri btkliyor. 
Ve yine yalnız bi:lm şehirde değil; her yerde kllap he· 
nuz şu kokar, kilosll yetmiş paraya snlıleın soğandan 
daha yüksel< bir mevkle çıkamadı. 

Herblrfnin satışı yli:lu hanesini d.;ldLJrt111yan ciltler
le kllabınırı uurlnde oturun mul1ttrrirln :zihnini lıdl<i 
ayrıl kurl kemiriyor Gö::lcrl perdtlenuı, fak al elinden 
kalemini dıiııirmiyen m•ılıarrir lllild soruyor: 

Niçin oku1111yor11:?. 
Evet, evet.. btı, boynu hukuk lsliflıam b11yclaş kurdu 

ğu yerden kolay koluy kalk1111yacak, strrım ko/oo }Alny 

vermiyecek u~ 1ı1~ r. .. ..... : '"' ""~' ıw/asım kolay kolay 
c .. eımyeceğiz Fakat ... ltısarı oğlunun insan ::ekdsımn şu 
yuvarlak ktirre üzerinde lJOpaımyacağı hiç hlrşey, lıalle 
demiyeceği lıiçbir daua yuklur. Yeler ki bu kuvvet el ele 
11crsl 11 •. 

Haydi öyle ise ey 1111/ncııverler ! .. Ve ey bıilıirı yurl
laşlar! .. 

lstlkamcl: l<apılanm örumcek lmülamış kitapçı dtik 
k<inları.. İ~tikame/: Soğan. :-;cır11ııse1k, {asıılya, /)(ılcıte:-; 
sergllcrindeld kitap yı!itnlan .. Marş!. Marş ... .... . 

Sesimi:./ lşiltlreblldlk mi dtrslnl='I. 

Sevin Sel-flkan 

Tarihten Fıkralar: 

Evlatlıktan impararorf uğa yü~selen adam 
H ;ma imp traloru Hadri

yaıms (Gol) da Roma şe
hirlerinden (Nim) de doğ 
muş :.engin bir senatoru 
kendine evlôllık a/1111şt:. An
icıninos ismini laşıyon bu 
adamı , lladriyaıws keneli 
eli ile Romaya lmp'Jra/or 
ildrı etm lşli. Miladi 137 sc 
nesinde lmparafr>r makamı 
na oturan Antoni11os elli 
iki yaşı llCla idi. Kendisi ga 
yel sade hayalı set'' r, ikti 
sada riayet eder bir kimse 
oldu fi1111dan imparalurlara 
11eril111esi lfı:ım yelen p1ra 
yı kabul t•l nemlş, /11 llü kt· 
ıufi scru llrıderı bir kısm1111 
lnfr cullisiyf' ba/ışlsi olarak 
asker/at• da.<Jılrmşltr. ı\nio · 
rı inos tlcbdebe ve clorallan 
bllr l1!Jfl yaşamış ue /ıatln 
ikllsada o dt:rece riayet el 
mlş ki. yirmi .'iene içinde lıti 
/nimet lw::lncsine yaran mil· 
yardan :.iyacle seruel temin 
etmiştir. 

lfrnclisl halim, sıllm, ve 
l1 i r a:da ma!ıcup /cıl>latlı 

imiş , lıaya/1111 daima Uomll 
da geçirir, sena/oya riyasrf 
ederdi Malıkıimlar hakkrn-

da dalma af ile muamele 
yapmak fsllyen Arıtonlnos, 

kendi oi<·ylılrıde yl:ll bir il 
lif ak cdlldi!/l halde yine se 
ııalomın mıicrlmler hakkın· 

da lakibtılla lmlunulmaswa 
ma 11 / ol 11rd11 . 

Rlvayl'le göre, Aıılonlrıos 
kendisine takibat yapılciığr 
ttldlf olu11d11[j11 :aman: 

Vcılandaşlar11nda11 bir 
kaprırn lıakkunda nefret 
bt•sledlklerini anlamakla ne 
ka : anacar/rnı? /)erdi . 

Rlr gı111 e11/litlı{J1 (.ltar/.: 
Orel), llllire.bblsl ölıincc çok 
a!Jlı111ıış /Josllarr 1>11 kadar 
kt•dt'rc lu:11111 olmadıfiını 

söylcrla O zaman Anluni 
nos: « l/trakımz, insa 
nhfirnı yap.,lll, fe.lsefe ile 
imparalorluk kalbi kumla 
llW'Z. >) 

imparator lwrpdt•rı hiç 
lıazel111ez miş . Şu sa 
lrrlur; Jıar len lıoş 

!tın rııadı!Jlfla bir misaldir; 
«bir valttndoş krırlarmak 
blrı <lll§fntın r5lclıirmc/,/t 11 

lıuyt rluht >) dediği mcşlwr

d11r 

Ka - Do 

l'ÜKK.DlLl 

ilLiMiZ 
1. 
Vilayet Umumi 
Meclisinin Çahşmalan 

~ -

Bir nahiyenin isminin değiştirilmesi: hayvan cinslerinin 
islihı, iz mir f uarma yardım işleri üzerin~e görüşüldü .. 

Vilayet Umumi Meclisi mesini reye koydu, kabul 
dün saat 14 le Vali Ethem edildi . 
Aykutun baıkanlığanda dör· 
düncü toplantısını yaparak 
görüımelerine devam et 

mittir. 
Geçen toplantının zaptı 

okunarak kabul edildikten 
sonra Büyük Şef in çekilen 
tazim telgrafına verdik
leri karıılık ayakta saygı 
ile dinlendi. Ve tlddetlt al · 
kıılaodı 

Evrakı varidede bulunan 
Nafia bat direktörlüğünün 

Nafia mutemetliği hakkın 

daki yazm okundu . N afla 
ve muhtelit Maliye. encüme 
nine havale olundu. 

Sandırgı kazasının Çorum 
nahiyesi adının (Sarıalan) 

olarak değlttirl1mesl hak· 
kında Sındırgı ka•a idare 
heyyetinin mazbatası okun 
du 

Baıkan bu nahlyt:ye niçin 
bu adın verilmek istendiği 

hakkında sorduğu suale Hu 
lüsi Küçükler: 

- Zaten kaza idare he. 
yetinin bu hususta bir rapo 
ru vardır. Onu müzakere 
edelim. Kah .. • • .ı.ıc cdue en· 
cümene havale edi lsin. De 
di. 

Ali Reşat bu nahiye ismi 
nln değiıtirılmesinin lüzumu
nu, Saraalan adının bu na
hl ye için yerinde bir isim 
olduğunu; çünkü bunun ora
da yetltmiı tarihi bir tahısla 
alakadar bulunduğunu iı;ah 

etti. Sadık Deniz vilayetin 
Sarı adında bir nahiyeıi 

bulunduğunu , yine bu adda 
köyler bulunduğunu söyli
yerek karıııklıla mahal veri
leceğini söyledi 

Ekrem Çavuldur bu gibi 
itlerin dahiliye encümenine 
havalesi muvafık olur dedi. 
Neticede mazbata tedkik 
edilmt k üzere dahiliye en· 
cümentne havale olundu . 

Yoksulları Gözetme B ır 

liğl Baıkanlığınm cemiyete 
yardım edılmesl hakkındaki 

yazısı, başkanın teklıfi ile 
masarif ı muhtelife encüoıe 
nine verildi 

Baytar müdürlüğünün Vi 
layet hayvan larının ıslahı 

için verdiği rapor okundu. 

Baıkan baıtan baıa bir 
ziraat memleketi ve hana · 
ten bol otlıddarı ve emsal 
siz geniş meraları 

ıtibarile dünyanın 

olması 

hayvan 
bakma , besleme vecinılerin 
islah etme noktaınodan 

memleketimizin çok mü 
ıait bul und uğunu, l:u h asus 
ta mahalli idarelere mühim 
vazıfeler düttüğünü ve viliy· 
etin de bu hususda öteden 
beri bu işte yapıla cak feda 
1-.arlığı yaptığını devletin 
köy ka lkınması iti ll)eyanın 
da hayvan hakımının daha 
~umullendlri l m~si icabettiği• 

ni söyliyerr.k bu raporun 

muhtelıt encümenlere veril· 

fzmfr Anıulusal Fuar ko· 
mltest reisinin Fuara yardım 
edilmesi hakkındaki dileği 

ile Baıvekil İımet İnönünün 
Fuarın açılıı nutku okundu 

Baıkan bu huıusda da 
.şöylece izahat verdiler: 

- Aırımtz iktisat devri· 
dır . Milletler arasındaki re · 
kabet ve mücadele artık 

hemen tamamen iktisadi 
alana tntigal ettiğinden ma
hiyetleri ne oluna olsun ser
gi, panayir ve bilha11a ar 

ııulusal panayırlar bir mem 
leketin i~tisa~ ıaha~f pda ki 
'varlığını ve mevklini kendile . 

ı rinden baıka olan milletlere 
gösterecek en kuvvetli bir 
aynadır. 

Bu vaziyetteki bir pana 
yara her vilayetin kendinin 
yapması ne kadar arzu edi · 
lirse de büyüklerimizin de 
izah ettikleri vechıle pek de 
kolay dejildir. 

Mademki lzmir gibi bir 
vilayetimizde bu tarifdeki 
bir Fuar her sene acılm ... k

tcıdır, enternasyonal olan bu 
f Marı en mükemmel bir ha· 
le koymak için her viliye 
tin ve bllhasaa ayni bölge · 
de olmak demek olan Balı · 

kesirin yardımı bir vazife 
dlr. 

İmkan derecesinde yardım 
edilmesi düşünülerek ve bir
karara raptedilmek üzere 
taalluk ettiği masarifi muh · 
telife encümenine verilmesi 
kararlaıta. 

Zührevi hastalıklarla ve 
fuhuıla mücadele komlsyo 
nunun varidata arttırmak, 

sari hastalıkların önünü al. 
mak, asayişi korumak için 
asri bir umumhane yaptml· 
masa hakkırıdaki dt leji 
okundu. 

Bu 1tln de taallu 
im ve idarei hususiye 
ve vılayet kanununun ta· 
dat ettiği vazifeler mE yanın 
da ne dereceye kadar mev
ki alabıleceği tedkik edile
rek bir m•zbata ile umumi 
heyete arzı için sıhhiye en 
cümenine verilmesı kabul 
edildi. 

Bundan başka ruzname 

haricindeki takrirler de ruz 
nameye alındı. 

Gönen üyelerin in imzasını 
taııyan takrirde Sarı nahi · 
yesine ayda (80) lirn hıhsi

sat verile rek bir doktor is 
teni yordu 

Bu takririn de Sıhhıye encü 
menine tedkik edılmt'k üze 
re verılınesi kabul ed ıldı 

Hulusi Küçüklere bir haf · 
ta ve Mür;ide Evrene üç 
gün izin verildi. 

Ruznamede baıka goru
ıecek bir madde olmadığın· 
dan mecli cuma günü saat 
14 de tekrar içtima ~t mek 
üzere dağıldı 

= 

Piyango 
~ 

İki ~urumun tertip ettiği 
zengin ikramiyeli piyango. 

Çocuk Eıirg · me Kurumu 
ile Y okıulları Gözetme Bir
liğinin tertip ettiği eıya pi· 
yangoıu bayramın dördüncü 
günü Ha1kevinde çekile · 
cektir. 

fiyango zengin ikramiye 
lidlr. Hediyeler arasında bir 
radyo, oda takımı, halı, 

kostümlük kumaılar fotog
raf makineleri, cep ve kol 
saatleri, muhtelif birçok ev 
eıyası bulunmaktadır. 

Bu zengin ikramiyeli pi 
yanao biletleri yirmi beı 

kuruı fiatla satılmaktadır. 

M_anyasta 
Bir spo( kulü~ü açıldı 
Manya~, 9 (Hususi) 

Kaza merkezlnd~ bir spor 
kulübü açılmııhr 

'"Yılmaz Spor" adı veri 
len kuliip bayramda Ade 
na felaketzedeleri menfaa · 

1 o şue AT 93TA' 
;es 

ilkokul 
Yeni tabiat bilgisi ~iti~' 

lan ~azulan1yor 
Kültür Bakanlığı ilkok111 

larm 4 ve 5 inci ımıflart• 
da okutulacak olan tabi•

1 

bilgisi kitabı için muhartll 
ler araıanda bir müsab•"' 
açmııtır. 

Bu müıabakaya aöre 111" 

harrirler yazdıkları eıerlel' 
den d6rt nüshaıını 30 6 93 
tarihine kadar Kültür b•' 
kanlı~ana bir dilekçe ile ıt 
ndermfı olacaklardır. ,..ı 

Kabul edilen kitap üç J' 

ilkokullarda okutulacaktı' 
Müelliflere her yıl ıçlf 

1000 lirn v~rilecektir~ ~~ 
abakada ikınci ve uçuOV 
çıkanlara bir def aya m•" 
ıus olmak üzere biner il,. 
dördüncü ve beıinci ıelell 
1ere de bir def aya mahıı' 
olma~ üzere 100 lira .,et4 
lecektir. 

Hayrettin Karan dün gil 
Bir müddettenberi ıelt~ 

mlzde bulunan mebuslatl 
mızdan Hayrettin Karan Jıl 

tine bir müsamere vermek kü trenle latanbula gitdllf 
için hazırlıklara baılamııtır tir. Hayrettin Karan lsta•1' 

Türk Maarif 
Vekaletinin 

da Vali ve Parti baık•' 
Ethem Aykut, Gazfaot" 
mebusu General Alı tlft 
met Ayerdem, Belediye R,ı 
ai Naci Kodanaz, Part1UIİ 

Tertip ettiüi eşyı piyan- ve diğer tanıdıkları tar11f1
' 

dan uğurlanmııtır. 

kosundın kazanan numaralar 'ij~ • 

Türk Maarif cemiyetinin orman 1 arı 
tertip etmiş olduğu etya 

~~.:~,·~:.~:~:··::m~:~,·!~ Korumak içiO bir kan-
'unlardır. • • h 1 d 

Üç bin liralık büyük ik proıesı azn an 1 
ramiye 3616 l numaraya çık- Ankara. 9 (Huıust) - r.4: 
mııtır . mlekette odun ve odun lı 

J 321 O ve 43326 numarala- mürü yerine maden köOlt 
ra biner lira çıkmııtır. rQ kullanılmasını temin I~ 

7667, 16135, 16835 num mühim bir kanun proJ"' 
aralara beter yüz lira çık hazırlaomıı ve Baıvekale~ 
mıştar . aönderilmiıtır. Bu pro.I' 

2294, 8641 , I 667 0, 19165, ye göre timendif er aü:r;erlj 
19694, 2t321, 23945, 45908, hında ve sahillerdeki ıebl' 
4 7867, 505 1 S, 53707 • 568~3, lerle bunların 50 kllornetı' 
56909,? 7094, numaralara da dahiline kadar muhltlerl.J' 
yüzer lira kazanmışlardır devlet müesseselerinde ı~d 

Son rakamlara 62, 70 75 mai mü .. 11eıelerde ve fa~ 
olan bilet 1er birer lira am kalarda tat kömürü kull' 
orti kazanmıılardır. nılması mecburiyeti vazedl 

-..:ı • -c... mektedir. 

Hasan Bumuhit dahilinde nüf.,I 
ikf bini geçen ve beledlf 

teıkilitı olan oehlrlerd1~ 
Hüseyinin o~unla ~olunu kn~ı müe11eselerde bu mecb"~ 

yete tabi olacaklardır ~ 
Bürhaniyenin Kızıklı kö 

yCinden Hasan oğlu 1 lüseyin 
ile Halil oğlu Hasan kavga 

etmiılerdir Bu kavgada 
Hasan, Hüıeyinin odunla ıol 
kolunu kırmııtır 

Kavganın evvelden ara 
larında geçen bir kız 
kaçırma vakasından ileri 
geld iği anlaıılmaktadır 

Suçlu yakalanmış, yara 
la da hastaneye kaldırılmış 
tır. 

Bu proje mahrukat ol•'' 
taıkömür6 kullanalmaıı 1~ 
yadanan halka da teımlll ~ 
in bir baılanrıç addedilıfl1 

tedir. 
6 Diğer taraftan madeJ1 ~ 

mürü yakan sobaların tı'11 

ı tedarıki için tt'dbırler alı"~ 
cak ve Eti Bank taraf ıf1d~ 
kömürün ucuza verilme•1 j 
in bir çok yerlerde teşk11 , 
yapılacaktır. Bu ça lıırnsl'a 
la halkın da maden kod' 

rilnü m~hrukat olarak "", 
1 

"'' 
Oere~öyden kaçırılan ~iı kız! anmuı lepık edilece ~ 

Bürhaniyenin Dereköyün 
den Mehmet kızı Hatice 
a yni köyden Yusuf adı~da. 
bıri tarafından kaçırılmı~tar 

Tahkıkat yapılmaktadır. 

1 l· u kararlar memleket o
1
,, 

anlarını .himaye edecek 0 ,pt 
ııon hüküml ·.re müterı' ti 
bir tedbir olarak alının"" 
dır 
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-Asri Adam-

TORKDILI 

Seksenlik ihtiyarların 
Hünerleri .. 

İhtiyarların kuvvetlen ke 
sildiğini ve· artık bır tı gö 
remlyeceklerinl sananlar, al · 
damyorlar. Uünyada öyle is· 

Büyük Hikaye V/1- Ihsan Edip 
tiınai hadiseler var ki, bir 
kaçını ııöylerııek lhtiyarlam 
aktan Jaıç korkmayacağınız 
gibi bilhaua hayata yeniden 
atalmak için çok ya§amak 
arzusunu göıtcrect!ğinize hiç 
fÜphe yc,ktur. 

ğildj . Kendisi bütün teferru · 
atlle vücuda getirmek ıçin 

bu mabed modeline 2000 
lrıgilız lira11 sarf etmiıti . Ve 
bır çok kimselerin takdirini 

kazandı 

Allamaya, timdiye kadar gizli 
kalmıı bir takım aıle gizli. 
ilklerini birer birer meyda 
na vurmıya baıladı: -S&z· 
de biz ntkihli değildik 

aramızda üç bin liralık bir 
konturat vardı. Benim bü 
tün tehditlerim bunun için. 
dt. V? bunları söylerken: 
Ôyle perlıan bir utanç du 
yuyordu ki . Herif, kAdının 

bu tlir do!u yeıine daha 
fazla tahammül edemedi. 
Hemen yerinden fırlayarak: 

- Azizim! Diye bağırdı, 
"Sizin Uç bin lıra ıibi, gü 

lünç bir senetle bu kadar 

ıüzel ve ince bir kadını, 

bllha11a ıizden bu kadar 
çok nefret eden bir kadını 

liedbaht etmeie hakkınız 
yoktur!! Sizi kanuni ve me· 
deni bir muameleye davet 
ediyordum. Anlıyormusu· 
nuz? 

İıte size Qç bin liralık 
btr çek.. Derhal hanımef 
endtyi aızunuzla ıerbeıt ba· 
raktafınıza dair bir kijıt 

Yazınız! 8en çaresiz bir ha 
ide, ıenedi yazarken: Karı 
mın aııkı da çeki dolduru 
Yordu 

11 bittikten ıonra . 
katıdı verdim. Herıf 

ben 
çeki 

Yere fırlattı! ve tıpkı rom 
lnlardakl, tiyatrolardaki o 
kuvvetli adam ro'ünü oym· 
Yan aktörler gibi hakaret 
dolu bir bakıt'a beni süz· 
dü: 

- Buyurun! dedi. "Artık 
bu oda ile, bu odadaki ıi· 
le yabancı olan insanlarla 
hiç bir illtlflniz kalmamlf" 
hrt 

Ren ıöyliyecek söz bula 
tnıyan dalıın bir hatip gibi 
P•rlıan baıım öndt; kocö. 
lık mevkiimden inip gider 
ken: 

Karım itıkmm boynuna 
•arılmıı. 11cak minnet yaı· 
1•rı döküyordu. Hikayenin 

• 0 11unu anlıyoraunl delil mı? 
s ena . Hemen o aabah ce· 
birndeki üç bin lira ile .. Re
fikam h.tnımef endi de üç gün 
•onr,, elindeki ıerbest ki 
i•dtle bir .. !!! lıtanbula. 

w Avukat Hicran,, dudak
larının arasana bır siğara 
daha ııkııtırdı Cemil Sena, 
biraz "endine gelmit gibi 
idi. Dtnledlil hikayede gö 

nlünü bulandıran onu ha · 
Ylttan ve cemiyetten iğren 
diren bir ıey var~1. Biran 
için bu nef reli belit etmek 
arıuıile yandı: 

Fakat: dedı "Sen bu· 
nları. Bütün bu itleri nıuıl 
Yapıyorsun? Hicran ben 
kendı hesabıma bu kadar 
düımemek için, böyle ruhi 
bir fuhuş içinde Yıtfamamak 
için ölümü tercih ederım. 
Anlayor muıun?, Ölümü ter 
cih ederim . 

- Ôlümü mü?. "Arkada· 
tının omuzuna bir tokat 
indirdi 

" 
Hay budala hRy De 

mek boı bir inat için ge· 
berip &itmeyi göze alacak 

kadar ahmaksm! öyle mi? .• 
Ah! ıen yok muıun ıen .. 

Senin aıbı kut beyinli adam . 
lar si:ı.ln topunuzu birden deni· 
:ı.e dökmeli. Budala birtakım 
kai"elerle, budala birtakım 
ahlak mürailiklerile. cemi· 
yeti bir cendereye aıkııtır· 

maktan batka neye yarar 
sınız?. Karanlıkta bataklığa 
saplanıp kalan ıaman ara 
halara gibi, bir çukura dü 

fÜp kalmıısınızl Anladığınız 
bir ıey yok. Körü körüne 
inandığınız ıeyler var. Bir 
namustur! lıir ahlaktır. Tut 

turmuı gidiyoraunuzl Neyin 
ve kimin namuıt1?. 

Hem sonra, ıen ıu gör 
düğün insanlar içinde tu ıe· 
nin gibi namuılu ııeçinenler 

araamda benden daha fa 
ztletli tek bir kiti ııöıterae · 
ne.:. Göster hangiıi benden 
daha namuıklr bir ekmek 
yiyor? Halkı kazıklayan eı 
naf mı? Yalan aavuran ga 

zetecl mi, katile tefaat ed 
en avukat mı? Hangisı? Ha 
nglnizl.. 

SONU VAR 

Rid isimli bir İngiliz deli· 
kanl111 1tO yaıına ııeldlği ha· 
ide ve muhtelif avukatların 
yardımına baı vurmaıına 

rağmen babaaından kendıai 
ne intıkal eden mira11 bir 

türlü alamamııtı 
Nıhayel 72 yaşında iken 

üniversitenin hukuk fakülte 
ıine girdi. Hukulta çalaıta. 
Birinci derecede bir diploma 
aldı . Ondan ıonra avukatlı 
ğı gıbi, ıon günlerde bir 
mHlek sahibi dahi olmuıtu. 

Hem kendine, hem baı· 
kalarına yardım ediyordu. 
Şimdi gelelim bir baıka 

ihtiyara, bu adamın ndı Gl · 
aaberııdlr. Almandır ve 80 
yaımdadır. 

Hayatının sayet yekneaak 
bir hale girdiğini ıören se 
ksenltk ihtiyar derhal kolla 
11nı sınyarak incili yeniden 
okudu ve orada tarif edildi 
ği veçhıle "Mabedi Süley· 
man" an küçük bir modelini 
vücude getirdi. 

Fakat bu kolay bir it de-

Nafıa Vekaletinin 15 , 
Senede Yaptığı isler .. 

1'/ıt Nnarıclal 1'/mas 
Ga:eltslni 11 Tıirldyeye lıas

relll{jl ımslıaswda Najra 
l'ekili Ali Çdi11kaya11rn 
yrızdığı ş11 makalt·yi ll<'şrct 
mi şiir. 

1923 aeneıi temmuzunun 
24 ünde akdedilen Lozan 

muahedesile Türkiye hükume· 
ti iıtik lalini kazanmaia mu 
vaff ak oldu. 

Memleket harici harpler 
ve dahili iıy<tnlar, ıuiıılima· 

ilerle tahrip edilmitti. Köy 
lerln ve ıehir 'erin bir çoju 
yakılmıt ve yıkılmııh Büyük 
yollar ve köprüler harap bir 
bale gelmitti. Nakliyat gayet 

aüçtü lstanbuldan Ankaraya 
tirenle varmak fçın. inun iki 
üç yerde aktarma yapmağa 
mecbur oluyordu. Seyahat, 
herekeıin taliine ıöre cerey
an ediyordu. Hatta Ankarada 
ft birle tren istasyonu a raıında· 
ki mesafeyı bile lcatetmek 

güçtü 
İtte lrn harabenın canlan 

dırılıp yerıiden ınıa edilme· 
si, cumhuriyetçi rej ı minın 

Nafia vekal~tine düıen va 
zifeydl 

Dı~er hükfıcnet teıkilatı 
gibi, Nafıa vekitleti de faa 
liyetine, Ankarada btŞ oda 
lı l>asit bir binada başladı. 
Birkaç mühendis ve memu 
ru vardı. Veka 'et, bu vazi· 

feyi milıl bütçeden ayrılmıı 
mütevazı bir tahsisat ile ifa· 
ya gayret ediyordu. Teıkila
hnı tedrıcen kurmağa batla 
dı. Bu teşkilat itin vüsatine 

ve iht.lyacına göre kuruluyor 1 
du Nıhayet 1934 senesinde 
teıkilatını tamamlamağa 1 

muvaffak olclu 1934 sene· 
sinde bugiinkü modern bina 
aına taım<lı. Ve timdi orada 

muntazam ve nıüe11ir f§ine 
devam ediyor. 

Bir kaç utırla yaptığımız 
tarif. aıRğıda izah olunacağı 
ıe~ ılde Nafia veldlleti tara· 
fından ortaya l<onulmuı ııler· 
le mukayese edılecek olursa 
yeni Tür~ iyt: cumhuriyetinin 
faaliyet aahuında göıterdığ; 
inıai kudret daha iyi anla· 
tılacaktar. 

Türkiye cumhuriyeti hü 
kümetlnin demiryolu inıutı 
ıiya&eti, 13 ıenedir muvaffa 
kly .. tle devanı edl\ or Yeni 
açılan ve iıliyen hat arın 
ıızunluğu 1935 ıeneıi sonun· 
da 2.399 kilometreyi bulmuı 
tu 1936 aetıeainln ıonunda 

bu yekün 2706 kilometreyi 
bulmuı olacaktır. Muhtelıf 
senelerde ikmal olunmuı ha 
tların yeni demiryollarma 
sarfedılen para ile bir?ikte 
cetvelleri aşajıda göıterilece· 
k tir. 1936 ııeneain 1 n ıon una 
kadar Türkiye hü~ı'.'ımeti la· 

rafmdan yeni dcmir)·olları 

için urfedılen paranın yekCı · 
nu 301 mılyon Türk !ırasıdır. 

Eıki demiryollar ı ve yeni 
yapılırnlar, cetvelde gösteri 
liyor. Bugün mevcut olan 

demir yollarının hulfua11 fÖY 

ledh: 
Eıkl miyara göre döşenmit 

demiryol ları 3840 kilo ıuetre, 

veni miyara göre döı1enmıt 
demiryolları 2,670, faki dar 
demiryolları 245, Yeni dar 

demiryolları 36. Yek un 6791 
kilometredir. 

Cumhuriyet hükumetinin 

yakan iılikbalde inıasını ta· 
s ~ vvur ettıği} eni demlryolla 
rı aşa~ıda gösterilıyor Bır· 

inci derecedt' ehemmiyeti 
olanl.ır ıunlardır: 
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Yani bu ihtiyar dahi, ıh 
Uyarladığı için elleri bağlı 

kal.ıp aciz bir vaziyette ol 
urmak islemiyordu. 

Avusluryada Merafelder 
iııimli 75 yatında bir ihtiyar 
vardır. 1903 senesinde Mer 
ıf el der iki otomobil almııta. 
ihtiyar bu otomobı11erl ııat· 
madığı gibi, kendiıi dahi it · 

letmiyor ve diyor ki: 
- Çok ihtlyariadığım ve 

artak bisiklete binemiyecek 
bir hale geldiilm zaman bu 
otomobilleri kullanmm. 

Düıünün 75 yaıına gelmit 
ve hala biaiklete biniyor Ve 
kim bilir, belki de 90 veya 
100 yaıında oto11obillerini 
kuHanmafa baılıyacakl 

Oturmak iatemlyen bir di 
ğer ihtiyar daha,. 

Cenubi Afrik~nın Yahanı· 
burg ıehrtnde 91 yaıında 
bir ihtiyar bulun•yor. Bu 
~dam kendiıinden lkt yaı 

genç olan bir arkadaıtle bü 
yük bir utranç oynamakta 

dır . 

Fakat arkaıı nerede, bili· 
yor muıunuz? 

Amerfkada. 

Satranç maaaamın üzerin 

deki tat hareketleri, mektu· 
pla yapılmaktadır. Aradaki 

meaafe o ka-:lar uzundur ki 
btrilinin oynadıRı oyundan, 
ötek·ılnın haberdar olma11 
için tam iki ay geçıyor. 

Fakat hiç azimleri kıralm 
ıyor. Cenu l Afrikadaki ih 
Uyar, Amerıkadakı rakibini 
yerımeğe azınetmlıtfr Hiç 

ıüphesiz Amertkadaki 89 
yaıındaki "yavru .. da Cenu · 
bi Afrıkalı rakibini yenmele 
katar vnmtıtir. Artık içer 
lerindeki irade kuvvetini dü
şünün. 

Şimdi ıize luzıl derililer 
kabilesinden Bayan Juana 
takdim edelim Bayan Juan, 
kaç yaıında mı? müsaAde ed 
erseniz biz bunu fıa etmlye
lim. Çünkü kadındır. Ancak 
kendııi yüz.den yukara oldu 
ğunu söylemektedir. 

Bayan Juan lnglllzce bil
miyordu Onun dilini de ırnl
ıyanlar . Azdır Fakat insan 
!arla tanıtmak ve anlaımak 
iıtiyor 1 UO yatından yukara 
olduğu halde ıimdl lngllizce 
öfrenmeğe baılamıthr 

Avuıturalyalı bir kadın 

olan Bayan Vilyam enfiye 
kutuıu kollekalyonu yapm
aktadır. Şimdiye kadu 900 
kutu toplamıştır MQhim bir 
kolleksiyon 

Fakat mesele bundan ib 
aret dcğıldir. Avusturyalı 

kadan topladığı enf ıye ku 
tularm birer birer tarihini · 

kilometre 1 O milyon Türk 

lır.uı, Oiyaribeklr Ce:ıire 

(İrak hududu) 250 kılometre 
18 milyon, Diyarbekir Siirt 
ılran hududu) 454 kilometre 
40 milyon, Burdur Antal· 
ya ve dığer hatlar 1 86 kilo 
metre 14 mılyon Yekün 
yapılan hııtlar 935 kilom et · 
re ve 82 milyon Türk Ura 

ıııdır. 

Japonyanın 
BugiJnkü 
Hali 
Nasıldır. 

Mançeıter Gardlyen aıaze
teıinden: 

Hıldığımize göre birkaç 
ııenedenberi , Japonyada hü 

rriyet ortadan kaldınlmıf 

bulunuyordu Ordunun mü· 

tteflkrl bulunan bürokratla 
rla elele vererek teala etmtı 

elduğu idare, her hangi bir 
Avrupa dıktalörlüiü ile kı 

yaılanamıyacak derecede fi · 
kir ve hareket hQrriyetln\ 

ıilip ıüpürmüttür. Ortada 
genış teıkilath bir aanıür 

yoktur; fakat bir ıkl uf ak ıebep 
fatisna bertaraf edilecek ol 
"" 
ursa, bütün Japon aazetele-
rl, o kadar hükumetin de 

diği gibi kalem kullanmak 
tadır ki aanıüre lü:ı.um kal-

mamaktadar. 

Bu vaziyet içinde Tokyo· 
da çıkan Oriental J:'konom 

ist adla Japon gazetesinin 
bat muharriri taraf andan ve 

rilen ve ıonra gazeted~ ne
ıredilen konferans, gerçek 

len, bir ceaaret örneil ıayı 
la bilir. 

Bu konferansta Bay İti· 
bati, gayet akıllıca ı6zler 

ıöyliyerek Japon ba11nının 

Çıne karşı takmdı§ı tavrı, 

adamakıllı, tenkld etmft ve 
ıu ıözleri ıöylemlttir: 

"Büyük bir tee11üfle ka

y de mecburum ki buaünün 

batını bana dünya milletleri 
arasında ıulhu ilerletmek ve 

yaıatmak için defli, hergün 
onu mahvetmek ve batar -

mak için çalaııyor gıbi ge 
liyor. !Sunun aebebi de taı 

kın bir nasyonalizmdir Ga 
zeteler, bürokrasi ile ağız. 

birlıii edıp onun güttüiü 
politikayı müdafaa etmek 

suretile, memlekete hizmet 
ettikleri kanaatinde bulunu· 

yorlar Şunu ıöylemeie lü 

zum yoktur ki ba11nm vazi· 

fesi uluılar arası hayalm in· 

kitafına yardım etmektir; 

bürokralların uıağı olmak 

değlldır. Onun hedefi daha 

yüksek, vazıfc ııi daha üstün 

olmak gerektir " 

Bu sözlerin açık konuı· 

manın tehlıkelı olduğu bir 

memlekette söylemesi ehem· 

mlyet!e üzerinde durulacak 

bir hadisedir 

Say lşibaıt . bundan baı
ka, Çın baaınında arada bir 
dostluk kurulması hakkında 

yapılan müracaata neden 

aldırmazlık edildiğini yazm 

ak tadır. 

de bilmektedir Vakit vakit 
bir sergi halinde bu kuru 
ları teşhir etmektedir 

Lakin biz bu kadının adı 
nı neden zikrediyoruz. Çü 
nkü o, aadece bir bebektir. 
Geçen ay 69 yatına basta . 

Evet lhtiyar l ıkları için 

faaliyetten kesilmek lslemi· 
yen inaanlnr haylıdır Beni 
mi? soruyorsunuz? görüyor· 
sunuz ki bu çağda makale
ler çırpıştırmaktRyım . Önü 
müzdeki ayda 8:3 üncü yıl 

dönümünü teııit etmek üze 
reyim. 

Türk 
.... 

/tal yan 
Münasebatı 

Frankfurter Saytungun Ro 
IT'a muhabiri gazetesine bil 
diriyor: 

halyan · Türk münaaebe 
tlerinin vuzuhlatması, günün 
hadlıeleri arasına gırmıı bu
l11nuyor Zecri tedbirler do 
lay11iyle ltalya ile diğer Ak . 
deniz devletleri ara11ndakı 
gerginlikten halya-Türk mü · 
naaebetleri de mütee11lr ol· 
muıtu. 

Bu defa yapılacak olan 
politik görüımenln, herıey· 

den evci, Türklyenin hal · 
yan politikasına kartı bes· 
lediii itimad11zlıiı ortadan 
kaldırmağa ve İtalyanın bo 
ğa-ılar andlaımaıına kartı 
olan vaziyetini teıbtt etme 
ğe yardım etmelidir. 

Birinci meıeleye gelince, 
Roma, 2 ıonkinun tarihli 
İtalyan · logıliz gentelmens 
agreementlnin, Türkiye ile 
olan münasebetlerini daha 
iyi bir eaaıa istinat ettirece
ii fikrindedir. Statnkoya 
bağlanmak ile birlikte hal· 
yanın Türkiyeye kartı beı· 

lediii baraıçı taaavvurlarına 
da çıjır açılmıı oluyor. 

Buna mukabil, Monlrö an· 
dlatmaıının yapılma11 üzeri· 

ne ıtatükoda Habet harbin
den öncek~ devirlere göre 

değiımıt oldufu için, ltaly
anın kendini yeni vaziyete 

uydurmuı btlha11a ehemmi· 
yet kazanmaktadır. 

İtalya, zecri tedbirler do 

layıaile, Mootrö andlaıma11 

etrafında yapılan görüıme 

lerden uzak kalmııtı; aa-

cak, hiç bir zaman bu and 
laımayı tenkid etmekten ge

ri durmamııtı. Ne var ki, 
halya bu tenkidlerlle Tür· 

kiyeyl murad etmek latemi· 
yordu. 

Nitekim Ciornale d'halia 
ıazeteıi yazdığı bir maka
lede: 

"Türkiye bahıe konduiu 
müddetçe İtalyanm, bu an 

dlaımamn hükümlerine mu. 

ha lif oldufunu .. kaydetmek
te ve demektedir ki: 

"Montrö ve ona batlı ol 

an diğer meıeleler, ayrı ay· 
rı değil , İtalyan-Türk mün · 
aıebetlerloin genel çevreei 
içinde ve iki memleketin 
ana hatları gözöniinde tutu 
lmak suretile tetkik edile 

bilir. 
Hadiseleri ayrı ayrı ele 

almak politıka11 artık geç
mlttlr. Bugünkü günde, mi 
lletlerln, dostluk içinde yaı 
amalarmı ve elbırlığlle çal· 

ıtmalarını takviye etmeğe 

elveriılı olan, büyük ve um· 

umi ana istikametlerin rea 

liı politikan hakimdir " 
Romanın politika melu,fil

lerinde söylendiiine göre, 
ltalya, Montröde teııbit edi· 

lmiı olan Boğazlnr rejimine 
hukuki bakımdan muvafa 
kat edecektir; fakat , andla 

ımayı kabul etmiyecekllr. 
Buraca gözetilmekte olan 

bu farkın, pratik olarak na· 

11\ bir ehemmiyeti haiz oldu

ğunu anlamak için intizar 
etmek lazımgeliyor. Her ha 

ide, İtalya bu meselede do
ğrudan doğruya 1 ürkiye ılc 
anla§m niyaketindedlr. 



SAYFA 4 

Filistin H~diseleri 
Fıliatin meselesi, Arap 

- Yahudı mücadelesi ne
dır? 

Evveia bunu izah edelirı>: 

19 ı 7 senesi teırinsaniıinin 
ikisinde lord Halfur, lngil · 
tere hariciye Bakanı sıfati 

le Yahudı mılyoneri Lord 
Roçild , Filiatinde bir Ya 

hudi yurdu tesis edeceğini 

resmen semin etmittir: 
Lord Ba\furun bu temi 

nalana yakın vadileri Fran 
ısa ve İtalya da vermiı ve 
rm•ı ve Birleıik Amerika 
Cumhur Reisı Vilıon da İn· 
giliz Hariciye Bakanının be 
yanatından dolayı memnun 
olduğunu ilan etmtıur. 

Vaziyet , söz vadiılnden 

filiyat vadisine az zaman 
sonra geçmlttir . 

Uluslar ıosyeteıinin tees · 
sünden tam 3 ıeue sonra, 

1920 senesi kanunevvelln· 
de Filiıtin mandasını lngi· 
ltereyc vermiı ve bu man· 
da 1923 seneıi EyJülün 29 
undan itibaren filen baıla
baıtamııtır. 

Ve bu tahriten ıonra, si · 
yonistlerin proıram ve sev · 
ki ile bütün Yahudi teıek· 
külleri faaliyete geçmit ve 
gittikçe artan bir Y ahudt 
muhacereti cereyanı batla. 
mıtllr. 

Reıml muhaceret rakam 
ları §unlardır. 

1921 yılında 8,517, 1922 
de 7 ,844, 19~3 de 7,421, 
1924 de 12,856, den 1932 
ye kadar 135,000, 1933 yı· 
landa 30,000, 1934 de 42,000 
J 935 yılı ilk altı ayda 30,000, 

Şu rakamlara göre, Fillı 
tine 14 buçuk ıene içınde 
273,638 Yahudi h•çret etmtı 
ve yerleımlıtir. 

Bu sayede, filiıtinde me· 
vcut Yahudi mtkdara k11a 
bır zaman içinde tiddetli 
bir hamle ile 350,000 ade· 
dine varmııtır. 

Halbuki, Ftliıtlndeki um
um nüfuı ancak 1, 115,000 
dır. 

Lord Balfurun bir vadi, 
görülüyor ki Filııtin umum 
nüfusunun üçte biritlni Ya 
hudilere temin eimittlr. 

Vaziyet adet itıbarile Ara 
pların aleyhine dönmekle 
beraber, Araplar rene bire 
iki ve kuvvetli bir ekseriye. 
te maliktirler. 

Fakat bilha114 Almanya. 
dan Y ahudılerin tehcirinden 
sonra Yahudi muhacereti 
öyle bir hız almııtır ki Ara 
plar kendi yurdlarında vazi 
yellerini çök karanlık aıör · 
müşlerdir 

Adet itibarile olan bu 
vahamet, keyfiyet itıbarile 
büsbütün vahim ve fecidir . 

ı 936 da f ilistinde yapı-
lan nüfus tarihinde "Arzı 
mevcut ,, taki Yahudilerin: 

Yüzde 30 u ıanat erba· 
hından 18 ziraatçılardan 

11,6 sı serbest meslekler 
erbabından 6 4 ü nrkliyat 
çı lardan. 3, 7 si akar ve 
irad ahiplerinden VI! ancak 
yüzde üç bu\ uğu hizmetçi· 
lerden mürekkepdir. 

Buna mukabil, Arapların 
ekseriyetmi bedeviler sanat 
ve i şten haberı olmıyanlar 

teold l eder Bunun için, Fi 
ltstınde aded itibarile Arap · 
la ra n bire iki tefevvukuna 
mukabil içtimai ve kültürel 

bakımdan yahudilerin ezici 
bir tefevvuku vardır! 

Para ve mali cihetten de 
vaziyet Areplaların aleyhi 
ndedir. 

Son üç sene içinde f ilis 
tine hicret eden yahudilerin 
1-ı, 000 adedi beraberlerin 
hiç olmazsa biner İngiliz 
liralık nakdi •ervet getirmiı 
lerddtr kl yalnız bunlar 20 
mılyon lnıiliz liralık bir 
ıaha blokunu Fıliıtin çölle· 
rine iıletmek üzere ıokmuı · 

lar demekiir 
i 919 da Fılistinde ancak 

50 Yahudi kasabası; 1935 
ıonunda bu kasabaların ad 
edi 150 yl aımııtır! 

Yahudiler, Zlrant itlerini 
ni ıermaye ve usule tibi 
tutarak yeniden kurmuılar 

dır. 

Lindberg 

Romadın ıynldı 
Roma, 9 (Radyo)- Met · 

hur tayarecl Ltndberg bugün 
zevce.ile ve tayare ile bu
radan M111ra hareket etmiı 
ve İtalyan tayarecilerf tara 
fından ujurlanmıttır. 

.... ·~··· ....... 
Ticaret 
Odaları .. 

Ankara, 9 \ Huıuıi ) -· 
Umumi mağazalar te · 
tkili hakkında verdiğim ha· 
ber Ticaret ve Sanayi Oda· 
ları nizamnamesinin 125 ncl 
maddesinin icra vekilleri He· 
yetince deiııtlrilmest tle ta· 
hakkuk yoluna ıtrmtı bulu
nmaktadır 

Madde ıu ıekilde değifti 
rUmtıtir: 

"Ticaret ve .:>anayi Oda 
lan her ıene varidatlarından 
yüzde onunu ihtiyat akçaıı 

olarak ayırmak mecburiye· 
tlndedlrler. lıbu ihtiyat ak
çası '"TQrkiye Ticaret ve Sa· 
nayl Odaları Bankası,. na· 
mile teıkll edilecek bir ano· 
niın ıtrketln sermayesine ta
hsis olunacaktır. 

Ticaret ve Sanayi Odala 
rı, ihtiyat akçaları nlıbelin· 
de bankaya hl11edar olacak 
tır. Banka teılıtll edllinclye 
kadar toplanmıı ve toplana· 
cak ihtiyat akçaları menafi 
ht11eleri niıbetinde odalara 
alt olmak üzere umumf ma 
ğaza veya depo tesis ve in· 
ıuı ve idaresi maluadıle 

kurulacak anonim veya lı

mited tirketlerin hi11e ıenet 
lerine yatırılır . 

Odaların Bu tlrketlere İf· 

tirak niıbetini ve miktarını 

iktisat Vekaleti tayin eder ··--Dün~ü un ve za~ire f iatlın 
UNLAR: 

Azami 
K. 

55 Handıman 
60 

960 
920 

70 
80 

" 
860 

" 800 
ZAHİRE: 

Buğday 5,2i 
Yeril Sert 5,25 

1 Yumuıak 5,75 
Hariç piyasadan gelen 
Yumutak 6,50 
Sert 7 ,50 ' 
Muıır 4.25 
Arpa 5,75 

Asgari 
K. 

950 
910 
850 
790 

5 
5 
5,50 
buğday 

6 
7 
4.375 
4,50 

TORKDILI 

Japon 
Ka~inasinin proğrımı tas

vip adildi 
Tokyo, 9 (Radyo) impa

rator kabinenin proğramını 

tasvip etmittir. Proğramda 

ordunun nüfuzu hi11olun
maktadır. 

Bir iki güne kadar baı 

bakan proğram hakkında 

izahat verecektir. 

lir gemi danizı indirildi 
Berlin, 9 (A.A) - Bin ton · 
luk bir Alman harp gemisi 
denize indirllmtıtir. 

Ylldnımm yaptıklan 
Y ıldmmların kaprlıleri 

meıhurdur. 

A vuıturyada Ltzinov kö 
yünde bfr yıldırım, bacadan 

bir eve ılrmtı •e on iki ya· 
tında bir kızın bacakları 

arasından ıeçerek pençere · 
den çıktıjı halde kıza bir· 

ıey yapmamıı fakat pençe 
re önündeki lhlamur ajacı 
nı mahvetmlttir. 

Yuıoılavyada Semendere 
kaıabaaında Vılldiç lımln. 

de bir köylü kar111 kocasın· 
dan kaçmıt ve çınar ajacı· 

nın dalları arasına ıaklan· 

mııtı. Bir yıldırım dütmDı, 
af acın ıövdeılne umumi ha· 
rp zamanında ıaplanmıt bir 
obüıün patlamasma sebep 
olmuı ve kadıncafız da ob 
üs parçalarile yaralanmıı 

tar. 

Ukrınyıdı ~ancar rekoltesi 
Ukranyada 1936 yılı ıe· 

ker pancarı umumi rekolte · 

ıi, geçen yıl rekolteaine ni · 
sbetle yüzde l O t- Jr fazla lak 
ıöstermiıtir . Elliden fazla 
stakanovist kolkho.ıcu eklpt, 
hektar batma 1000 kental 
ve 1200 ekip te ıene hek· 
tar baıına 500 kental ıeker 
pancarı istıhıal ey lemftler· 
dir. 1935 yılında hektar ba · 
ıına 500 kental alan ekip 
lerln adedinin yalnız 23 ol· 
dutu nazarı dıkkata alınar· 
ıa, bir yıl içinde ıtakanov· 

fit hareketin bu aahada ne 
derece ileri ııitUil kolaylık
la anlatılır. İıtihıal verfmf 
bu derecede kalacaiı lıla 

benzernemeL. tedir. Zira pa · 
ncarcılar konf e-ranıında bu 
yıl 1000 kental Jıtthıal ya
pan ekip teflerinden bir ka
çı önümüzdeki yıl içinde he 
ktar baıına 1500 kental iı 

tthaal edeceklerine dair söz 
vermiılerdir. 

........................ 
• • 

~DOKTOR~ • • • • • • 
!EKREM: 
• • 
i N A f i l BAYSAN i • • • • /Jflmmım deri, saç, 

llrnak lwslalıklar/lt 

her şekil firuıgl. belsn
uldu1jt1 ve ywııuşak 

karlıt1 lıasltıllklan m ld 
rar yolu darllklaru11, 
ademi iktlclan en son 
wmlltrlc frdavi eder. 

Hastalarını hükümet 
caddesinde numara 56 

• da hergiin saat on beı • • 
ten sonra kabuleder . : 

'·····················-' 

Para 
Kaçakcılığı 
Varıova - Polonyadan 

Danziğe giden döviz kaçak
çıları ılmdiye kadar tatbik 
edilmemit bir usule müra
caat etmiılerdir . Bunlar Gy
dniada lagar atlar satan ala
rak bu hayvanlara içleri ec 
nebi bankonotu dolu lastik 
torbalar yutturduktan ıonra 
Danzigde atlan öldürerek 
midelerinden bankonotları 

çıkarmaktadırlar. 

f inlindiya ~ar iciye nıun 
Moskovadı 

Moıkova, 9 ( Radyo ) 

Finlandiya haricı ye nazırı 

Lltvlnofla görüımek üzere 

buraya gelmlttir . 

Mıskıva yeraltı trımııyı 
Moskova yeraltı tramvayı· 

nın 14,9 kilometrelik lklncl 

k11mının inıaah, J 937 yılı 

içinde bitecektir. Bu ıuretle 

bu yıl içinde, birinci k111m 
ile birlikte Moıkova yeraltı 

tramvay hatlarının uzunluju 
26,5 kilometreyi bulacaktır . 

Dlier taraftan veraltı tr · 
amvayının üçüncü k11mının 

intaahna da gene bu yıl iç· 
inde baılanacaktır. Bu üçün 

cü kmm uzunluğu. 9,6 ki 
lometredir ve iki yerde Mo-

ıkova nehrinin altından ıe 
çmektedı#-. Bu yıl lnıaatına 

baılanacak olan bu kısım, 
1939 da bitirilecektir 

Sovyetlerda tasarruf hı
sa,ıın 

Kanunusani 1937 tarı -

hinde, tasarruf ıandıklarına 

yatırılmıı olan paraların mi· 

ktarı. 566 milyonu bulmuı 

tur. Geçen yılın rakamları 

ile aradaki fark, 156 mil

yondur. Bu yıl bidayetinde 

tasarruf he1abı ıahlplerlnln 

adedi de bfr milyonu ıeç 

mit bulunmaktadır. 

Umumi nüfus sayımı ~ıı
aplan 

6 Kanunuıant 1937 de ic 

ra edilen umumi nüfus sa · 

yımı evrakının nihai surette 

tedklkinin bitlrllmeıi, bir yıl 

kadar sürecektir. Mamafi, 
muvakkat rakamlar, ıubatan 

10 una doiru anlaıılabilece 
ktir. 

Orta Asyada muazzam bir 
ıth yürüyüş 

Orta Aıya Sovyet Cum· 
hurlyetleri clahilinde yapılan 

atlı yürüyüf, Tacikistan me· 

rkezi Stalinabadda nihayete 

crmittir. Bu spor yürüyüıü · 
ne ittirak etmit olan 40 hu· 

dut muhafızı: millı ve kol 
khozcu, 68 gün zarfında, 

ekseriyetle çok güç ıeralt 

içlndf!, birbiri ardına çöl ve 

urp arazide, 4,300 kilomet· 
re katelmiılerdir. Gerek sü· 

variler gerek atlar, mükem · 
mel bir tahammül gösterm-

iıler ve yürüyüıü çok sıhh

atlı bir halde bittrmtılerdir. 

10 ŞUBAT-~ 
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i ANKARA ----------------
Avukat Ekrem ARGUN Vı, 

' Şeriki Ziya SIDAL i , , 
avukatlardan• i değerli Tanınmış -S d1r. Hernevi hukuk. ceza davalarınıtı ! 

: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiı~ 
: ve Devlet Şurasında murafaa kabul i 
-~ : ederler. ----- ' llDRES ----- i 

ANKAR~ ~anayl cad· ~ 
desi ALI RIZA Apart ' 
manı N U M A R A : 3 -
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Hır T acimanin En IOyük Dileği: 

1 

Satış SürümünO lrttumaktn. 

t~ A K A '"I~ 

1 
1 

Satışta Birinci Sart: 
"REKLAM,, DIR. 

1 Satacağınız Malınızı 
1 Herhalde Reklam Ediniz. 

ı ve -.ıu R~k.hlnılar11uzı.1 
J ( TURKDILI) ne \/eriniz 

1 TORKDILi 
1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 

Her Yerde Okunur· 

~~~~~~~~~)Al~~ 

Vilayet Jandarma 
Kumandanhğındarı: 

Vili1et köy bekçileri için bir ceket bir pantalon blf 
tozluk bir fotin ve teferruattan ibaret olmak üzere ..,o 
nakaıa suretile vtlayt>t jandarma kumandanlıjında buluo•" 
örneilne göre lü;ıumu kadar elbise yaptırılacaktır. lhalt~ 
19 · 2 · 937 tarihine rutlıyan cuma ıünü saat ı5 d• 
vilayet Jandarma k•mandanlığmda yapılacaktır Talıp ol•" 
ların ıartlarını öirenmek üure vilayet Jandarma ku111•"' 
danlığına müracaat eylemeleri ve ıazele ücretinin ~ 
müteahhide alt oldutu ilan olunur. 4 . ı - 64 

Satılık Ev 
Kız Ortamektebi ıokağı

na çıkan köıc baııntla üst 

katta büyük bir oda, alt 
katta iki oda bir mutbah 
bfr miktar ana - hela ile 
kuyuyu müıtemil - 14 nu 
maralı bir ev satılıktır. Ta -
liplerin aynı numaradaki 
haneye müracaatları ılin 

olunur. 

TÜRKDILI 
Pazartc-sinden baıka he' 
gün çıkar Siyasal gazete·· 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 .. 
Say111: 3 .. 

Günü geçmiı tayalar 26 
kuruıtur . 

ADRES: 
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