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Japon askeri Partisi hükumete mem
leketin üç büyük tehlike karşısında 

bulunduğunu bildirdi .. 
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Hariciye 
Vakili Parti grubundı 

izıhıt vardi. 

JaponyaÜçBüyük tehli' M a d r i d i n Telefon Muhaberatı 
keyeKarşıHazırlanıyor Kesi 1 d i. Asiler 11er1 i yor ı ar .. 
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Aakara, ıo (A.A) - DGa 
C. H. P. Grubunda harici· 
1e •ekllmız Terlik Rnetn 
Arat Cenevredekl faaliyeti 
doıt de•letler harlclJ• na 

zarları ı•e müme11lllerlle yap
blı mOıklfemelerle bu ıünkü 
araıuluıal •aılyet hakkında 
laahat •ermlt. Mıl&noda ltal · 
ya hariciye na&ırlle yapb*' 
mlkllemelerl anlahnıı, Bel· 
ıradda Yuıoıla•ya bat ••kili 
ile yapbia 16ril1rnelerln 
•taılar1 üzerlade ıruhu 

teo•lr etmlı •• l:teyanatlar 
alkıılarla taı•lp eclllmııttr. 

lı ıın kıbinasindı ıınidın ~azı dıiiıi~liklır yapdd1. 
Aıkerl partinin ıöz inlndı bulundurduğu ıııılır 

Tokyo, 10 (Rad10)-\Baı ' Ur. Bu rlıalede, aıkerl par· 
bakan Hayati mQnakallt ••· tinin Japonya h0k6metloln 
zmnt 1ordlar kamara11 aza- azamt kuv•etleadtrllmeal 
laiıaa, Hlcerl talim terbl1e ıht11acını . 
mClfettlp ıeneral Sokl Ka · 1 - lnıılterealn Çınclekl 
mayi de Ufo1e 1akalanaa ve ıGphell ılyHett . 
h•ıtahanede yatmakta olan 2 - So•yet Ruı1anın 
harbt1e nazaranın J.erln• ta· J•••n menafllnl J, 700,000 
yta etmlıUr. aık~rle tehdit etmeıl 

Tok10, 10 < Radyo ) - 3 - Btrleetk Amerikan'!' 
Binlerce n6ıha ba .. Jmıı o1an da Çia lktlıacll ıdJ&Mtl ka· 
bir rtıafede, aıkerl partini• rı111ada lal11etUjl lttlcllrll.mlt
noktal nasara lsah edtlmtı- tfr. 

AlmanYa Harp tazmi- Ankara 
natını eeri mi istiyecek Bılıdi1uıiilP11iıı d111ı 

1 llıanyı zararını JI ıs.anilıDıtımlikllerindH ,.~., lotanbul,1~~·: Huıuıl) -

il kndi müstıılikıllf İftl ııriyı ılıık ıurıtill il• Parlı beledi1e relıl, Ank~ra 
'- L k 1 i beledlJe refıl Ne•sadı P.arl· 

' ' ı'i ~ . ıırmı 111 yar ıe da•el etmııur. 

' 

P~rlı, '10 (Radyo) - Bir dırmekte •e meıul nazırlar F.u., .... t .. ·b···o· 1 
çolc ıazeteler Almanyanın tarafından yapılan kati ta 
harp tazminata olarak •er ahhütlerl hatırlatmaktadar. 
clUderlal ıerlye iıtlyeceilnl Karada böyle bir denin 
1azmaktadar. Brttanya lmparatorluiunun f ldlfllJlftU fi İSİ cekildi 

Ôn ıazeteai Almanyanın ıtratejlk emniyetini tehlike lıtanbul, 9 ( Huıuıl ) -
eaaı dav,a11: "Ya zararamtı:ı ye koyacalı ve btlhaa1& Af. Futbol federuyonu reiıl 
lıpanya Ye milıtemlekelertn rlkadaki ticaretine zarar ve- Hamdi Emin lıtlfa etmtıtir. 
.len çıkaralım, yahut, etki recejl, buna mukabil ııe Anadolu ajan11 umum 
Alman müıtemlekelerlnt hl· dd müdürü Mu•affak, futbol Alman7a ham ma e •e 
te ••de edin .• ŞekHncledlr mOıtemleke huıuıunda mü federHyonu reiıl olacaklar. 
de1nektecltr . 

Loadra, 10 (A . A)- Baı'ı· hlm bir fayda temin etml· 
C& ıat cenah muhafazaklr· mlyeceli tll•e edılmel&tedır . Ticırıt ınlıııııı 
l•rıaclan müteıekktl b .. lunan Bununla beraber karar Ankara, 10 (A.A.) - Fe· 
hn1tar•t•r1uk endüıtrl blrltil komitenin Almanyaaın veya lemenk hlll&umetl milme11il 
lt•rll•ento komlteıl dün it· diler memleketlerlnln ham lertle Ankarada devam et 
tlf•kla kabul ettail bir ka madde veya Jlyecek teda · mekte olan ticari müzalce· 

'ikinde maruz lcald·klara relere tam bir ltllifla •elice 
tar •uretlnde lnıtlt& ba7ralı d 

l müıküllh izaleye müHld lenmiı Ye anlatmalar ün 
•tında bulunan arazinin •e · 
• f teklifleri tetkike lmade bu - parafe eatlm•ıttr . ,. tlonua baık• lalr de•le nı 

~ dovr..ıııom•1•••t•n• bil lundutunu bıl~rııı,or. PuıkiD llJBi r-lı_i_ll_İrİIİD 
Kudüste ı Meksıkoda roz11co ıılı. 

.., Moıko•a, 10 (Ra.&10) -

lir ıızıtı kıpıtd~ı. lrıp Slyııl mDcri11lır1 ıf cı~tı Şiir _Puıklnln Aölümünün yü 
• • Mekılko, 1 O 1 RadJo) _ züncu yıla hahra11 olarak 

harekatı buyüyar, Cu•hur l-aıkanı ılyaıl cG llattk ıanatlar f abrlka11 tle 
bl f k hükümet müzeıine Putkln 

Kudüı, tO ( Radyo ) - rümler için ıenıı r • çı ar 
T lımi verilecektir. Keza icra 

etllltçiler tekrar faaliyete mııtır komlteıi Moıkova • Lenlnı 
ıe.. ı l d Cumhur baıkanı buna ıe .,.rn ter lr. ratın cadde ve meydanları · y bep olarak meml: kette ıi· 

Gkıek komlıerllkçe bir k odan bazılarına Puıktoln A yaıl mücadelelerin artı nf 
r•pça ıazete kapatalmıtbr. bayet bulmuı olduiu~u ıöı - adının •erilmesini kararlaı 

Ca1rt kanuni hicret eden termektedlr. tarmııtar. 
12 Y ahudı tlmal hududunda 
Y•kalanauıtır. Ar•p hareke. 
Unın ıltttkçe b6yümekte ol· 
dutu ıörülüyor . 

Kudüı, 1 O ( A A . ) 
Y •hudUlflrı yaydma11na 
•tyonııt ıiyHeli takip edil 
hııeıı11e mani olmak için 
Aldclda müılüman •e hır•• · 
liJaıılardao mürekkep bir 
cerwıı,,t teıek kol etmteUr. 

lir -avı sefinesi bıttı 
S•nfraaılıko, 1 O (Radyo) 

- Bir h••• ıeflneel batmıt 
lır · M&rettebalta• 8 yolcu 
ölrnoıtür. 

Çek-Romen Dostluğu 
R111n 1111teleri iktisat Riiırının fran11nın •ir ilıli 

olduğunu vı Çak doıtluiın~ın bıhıe~iyırlır. 
Belırad, tO (Radyo) - 1 baılamııtır. Cazetefer, M. 

Romanya iktisat nazara M. Şebatan, Franaanan bir l 1eti 
Şebat. yıkında Fraıa ılde · oldulunu ya•makta ve Çe 
rek ÇekotloYakya • Romanya koıJoyak1a · Romanfa mG 
ara11nda yapılan anlaımalar naıebatanın ıhl&I edllmemeel 
etrafında Çek~lovalcya Re · 
lıdcumhur~ M. Beaee ile küçük tullf araıındakl teea•I 
Baı•ekll Milla ltodzaya dün muhafaza11 için M Şe 
izahat •erecektir. batan Romanyadao ayrılma 

Sôn ıGnlerde Romanyada 11 r&zımıetdtjtnl iddia et · 
Şebat aleyh iade bir cereran mektedtrler. 

Bir Hükumet Generali Valansiya Yolu Kesilse 
tle Endifeye Mahal Olmadığını Söyliyor_ Aai
ler Madride Doğru Yeni Hilcumlar Yaptılar .. 

Baraelon, 10 (A.A.) -

Aıl harp ı•mllerl Umanda 

demirli bir vapuru 

bombardıman etmlılertifr. 

Bir aıl denlsalta ı•mlıl ele 

Marellya~an ıelmekte olaa 

i»lr bGkumet ıemlılnl tor• 

pille mi ıtlr 

Maclrld, ıo (Racb•>-~lr 

·~k4•et ıeneraU Ja•etecl· 
ine V l&at&1• 1olu hakkı~· 
da endl,teJ• mahal olmatlı· 

tını, dlj•r Jollarıa tematda 

buluamayı temla e41ecellnl 

t11lemlıttr . 

Maclrld, 10 lRad10) - ltr 

aıt eararenıiz tayareıt 1 

ebüı atrnııtar . Obiılerln hep· 

Selam 
Şıkliıi lnıiliz ıızıııl1ri 
ıırıı ldı~ını ıı~ılif 

ıd~ı-iyırlır . 
Londra. I~ <Rod10) 

Kral tarafıadaa l.abul ecll· 
len Alman ıeflıl Foa Rtl.· • 
bent ropla dlJer Hf ar t er 
k&nının Hltler uıulo Hllm 
•ermeli •• daha e••el iti· 
matnameılnl de yine bu te · 

16.mla takdim e•tılnl baıı 
ı•zeteler Sea Ceymlt ıa· 
ra1ının idabına muhalif 
bularak tenkit edi1erlar. 

1 
tlüımeıl General frankonun 
blldm bulunduiu yerlerde 
büyllk bir memnunl1et uya 
ndırmııtar. 

Eko dl Parl ıaaeteıl, hü · 
kilmet kıtalarınm Malaıa · 
dan çekilirken katlilm yap 
tıklarını JUmaktadır. 

Salamank, 1 O (Radro) -
HenO• tee11lt etml~n bir 
haltere ıire Ruı ı•eralı 
Kleber Maclrldtle aıller ta
rafıncla11 eıtr etlllmtıttr. 

Sen • Jan • Deloz, 10 
(Rad10) - EnerlfteD •eri 
len bir rad101• ıöre aılle· 
rln Madrld cenul:tundakl ha· 
rekeU Madrld - VallnılJa 
1olunu Aram'e aehrl cihe
Unden keımlfllr. 

ıl ıuya dOt•ütlür. ıerlye almıılarclar . Aıtlerln ylkeek teP.lere 
yerleetlrdllderl to,lar bu 
1olu tehdtt alhada l:tulun· 
durmaktadır. 

Madrid, 10 {Rad10)-Aıl· Madrld, 10 (Radyo)-Pa-
ler llleden ıonra yeniden &arteıt •e 1ah 1Gn6 1&ldn 

bCleumlar yapanılar, ve Mad· ıeçmlttlr. Halk ı\lktnet Madrldden ıelen haberle . 
re ıöre harp ılıteml ıerek 

aaller ve ıerek mlliıler tara· 
f ından deii1tlrilmi1Ur. Yeni 
harpler tehlrde delil açık 
Hhada olaeaktar. 

rid kö1lerlne kadar ilerle· 

mitlerdir. Cumhurlyetctler 

içlndetllr . 
Londra, 1 O ( Radyo ) -

Madrtdln telefon muhaberata 
J•ptıkları mukabil taarru 

keıllmlıtlr. Bu milliyetperver· 
bir çok me•zllert _ lerln Madrtt·Vallnıiya 101-zunda 

Kamutay 
Müzakereleri .. 

Ankara, 10 (A.A) -
Kamuta1ın ltuıünkO topla . 

nt11ıncla Türkiye Yuıoıla•1a 

af1on anlaıma11nın ta1ellkl· 

ne alt kanuna ek kanun 

ll1ıhaelle TGrklye·Çekoılo· 

'fakJa ticaret, TGrklJe· Yu

ıoıla•ya ticaret t..t_ teyrlae 

fatn muka •elelerl "rorldJ•· 

Flnllndlya ticaret ve ıeJ 

rieefaln muka•eleıl•e mi 

ae11el lttllfın •• bir numa 
rala munzam protokolOn 
taatık1erlne 

laythalarıle 

aıt 

ceza 

kanun 

kanu · 

aunun mer' lyet m••kllne 
l&onulmuına alt kanunun 

27 inci maddeılnin tadiline, 

Devlet Meteoroloji tılerl 

ıenel dlrekt6rlül6 teı"-illt 

•e •azlfelertne alt kanun 
ll1thaları kabul edllmJttlr. 

Troçkinin 
Nutku Hıvyorktın din
jınıııdi. Altı bin kişiyı 

söyliyıbil~i. 
Moıko•a, 10 (Rad10) 

Troçklnln buıün radyoda 
ıö1lecllii ılyaıi nutuk; he· 
naz eebebi tayin edtlml7en 
bir lrazadan dolayı NeYJOr 
klan dlnlenememletlr. Nu
tuk •ltı ı,ın ktıı öotlnde 
okunmuıtur . 

yollarma tlerlemelerlnl atf e 

dllmektedlr. 
Londra, lO (Radyo) -

Londra lıpanya itlerine ade · 
mi mOdahale komlteel ya· 
rın toplanacakhr. Ba lçttmaa 
ıene Lord Ptlmut rl1aıet 

edecektir. 
Cebelüttarak, 10 (Rad10) 

- Ma1aıanın aıllerln eline 

Cebelüttarık, 10 (Radyo) 
- DOnkO haberlere ıöre 
hOkf.\met lutalara Malaıada 

bo,ok miktarda ııda ve 
harp leYazımı. 12 bGyük top 
pek çok mltraly6s barakmıı
lardır. 

Aıllerln eline bir de tay · 
are diit•ilttür . Aıllere me 

( Sonu llLtncl Sayfada ) 

Moskova Radyosunun 
Türk iye için Konseri .. 

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

Puıkin Jübilııi ıünııı~ıtilı ~uıın 1111 2 2 ile 2 3 
tı Mııkııı rı~yısu Tlrkcı nııriyıt yı,ıcık .. 

Bu ıOn Türld · 
ye Haliyle ıaat 22 ili 23 
te, l 744 metrede Komlntern 
Radyo iıtaayonu ile 50 me 
tre, 40, 76 metre •• 31,25 
metredeki k11a dalıa lıtaı. 
1onlar11 Bü1Qk Ruı ıllrl 
Puıkinia jQblletl mlnaeebe· 
t11le, doıt 7e komıı1 TGrld· 
ye için huıuıl bir konıer 

neıredeceklerdlr. P•tldnln 
ıurlerl üzerine Ruı kompo 
zltörlerinlo eıerlertnden mil· 
rekkep olan bu konaer ••· 
na11nda izahat Türkçe ola· 
rak •erllecektlr Bu kcrnıe 
rln proıramını yapıyoruz: 

Gltnka " Ruılan •e Ltud 
mlla. operaımın UYertüril 
orkeıtra, "Mari.. romaatı 
Moıko•a Büyük ope"-'ııodaa 
ıollıt tenor Lem•ıe•, Rubin 
1ta1n "Muıanni ., roman11, 
Cul "Kafkat eılrl. opera11n -
.lan arya, Çayko•ıkl Yt•ıea 

onleıln,. den Lenıki ar•aaa 
1 ~ • 

G lnka "Kanımda arzu ka-
ynı1or.. romanı yOkıek ar
tlıt ıopraoo Nejda nova 
Gltnmno•, Golo•ano• •ce: 
ne erkek •e ıenç kıa. ro 
ma•ı, Dar, omljıkt romanı 
Gurtle• 

4 Aık çeırneıl,. ro 
1 

manı, Verltonkı aolbu1ar 

koca, aert koca• romanı 
ytlkıek arti•l mezzo ıopra 
oo Obuyeko•a, Şe·emetle• 
"Sizi ıe•lyorum. romanı, 
Darıomajıkı ao La ura ,, ar yaet, 
Greçanlnov romanı, meçhul 
"Arzularımı yendim,. rom. 
anı yüktek artlıt ba110 Re 
lzen, Darıomljıkl rüzıin ., 
romanı Rimekı KorsakoY 
romaı, Borodin •Uzak vatan 
kayılarıoda" ro•anı, Muaaen 
ki " lorlı Golluno•,, opera · 
11odan Borlı arraıı, Rlmıkl 
Konak o• "Çar Saltan . oJt -
eratından ıülte orkeıtra. 
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TORKDILI 11 ŞUBAT 937 

lngiliz Niyaz Kromik aaze
te'inde okünmuıtur: 

Dünyanın Hk~ri müteha
s ıslan için 'bugün en afika · 
verıci mevzu, Sovyet Rusy. 
amn 1937 müdafaa progra· 
mmda Kızıl odu propagan -
daımın arttırıfmaıı tasa vvu· 
rudur 

Ufadan ıea İfitlirilebilirdf. 
Gorki tayareıinin kendi 

tabı makinesi , saatte 4,000 
Kızllay Belediye Meclisi Toplantısında: Halk evinde 

broıür çıkarırdı. 

Umumi tatil günlerinden 
bu tayyare tecrübi propa · 
aranda makıatları için kulla 
nılırdı. Küçük bir tayyare 
ile çarpııarak mahvoldu. 

Yoksullara yardıma bashyır Pençere Kafeslerinin 
Kaldırllması Kararlaştı 

Müdafaa teıkilatındaki 

propaganda kıamının ilk ku
ruluıu, timdi Rusyadan ay· 
rılmiı bulunan Leon Troçkt 
zamanına babel eder. O za 
man Kızıl ordunun organi · 
zatörü ve baıkumandanı 11· 

fa tile çelik bir tren içenin · 
de Kızılordunun ilk muha
rebelerini yaptığı 18 cephe 
boyunca siperden sipere se 
yahat ederdi. 

Muhalif askerler arasında 
propaganda yapmağa tnah · 
sus bütün ·ihtiyacah hamtl 
buiunan Troçki· treni muva
ff akiyet kazanıtdt. ·hende 
baaılmıt· beyannameler hüc· 
~mlar . esnatında tevat eclfl 
mek _auretlle bey•z ordunun 
bir çok kıtAları Sovyet kı-
talarına tltıhak etmeıi temin 
edil mitti· 

Şimdi Kızıl ordunun yeni 
propaganda dairesi, propa 
gandayı tayare ti~ yapacak
tır. Bunun gayesi~ rakip ku · 
vvetlerln veya kJZılların mu 
halıflerine yjyecek, para ... . . . 
veya adam, gönde.ren ıivJI 

ahalinin maneviyahnı kırm 
ak olacaktır . 

Bu maksatla 1933 de ya 
pı1mıı olan ilk tayare "Ma 
kıim Gorkl" idL Tayare iç 
inde bir elektrik iıtaayonu 

ve mvazzam bir radyo var 
dı kt 200 mil murabbaı me
safe içinde 4000 kadem ir 

Fakat " Makıim Gorgi ~ 
tayyaresinin muvaffakiyett 
Kızılordu mareıalı Klement 
Voroıilof a bütün ehemmi· 
yet ve faydasını göstermiıti. 
Binnetice Makıım Gorktden 
daha büyük 16 tane tayya-, 
re ısmarlandı. Bu tayyare 
ler halktan toplanan 68 000, 
000 ruble ile temin edilm· 
ektedir. 

Bu tayyarelerden birlnclıi 
"Makılm Gorkl" .te1mıy'8. ol 
unaçak, ondan ıonrakl bet 
tayya·re ııra ile, Lenin, :sta· 
lin, Kalenin, Molotof, Voro· 
ıilof tesmiye olunacaktır. 

Burtdan ıonra meydana 
ıetirllecek olan on tayyare· 
de dtter Markıisl ve'Bo.,ıe 
vık tatihl ıahsiyetlcrlnln ad· 
ları verilecektir. 

Bu tayyerelerin her birin 
d: makineli tüfek yuvalan 
bulunacak ve harp zam•n· 
larında daha küçük müda · 
faa tayyareleri · Wolarının 
refakatinde hareket edece 
klerdır. 

Daha ıtmdtden Moskova 
radyosu tarafınclan yabancı 

dil 6ğrenmiı ktmeeler yetiı· 
tirmektedlr. Bunlar, bir harp 
olduju zaman havadan düt• 
man aıkerlerinl ve ahalisini 
kendi tararlarına 
için propaganda 
hazırlanmaktadır. 

çevirmek 
yapmaia 

Madridin 
Muhaberatı 

Telefon 
Kesildi .. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
nsup iki top çeker Malara 
önündek iki harp se· 
flnesi tevkif etmittir. 

Bir nakliye vapuru da 
aıilerin eline ıeçmiıtir. 

Mataranın baıtan baıa 

tahrip edildiği ve yakıldığı 

anlaıılmııtır Katedral clva· 
rı en fazla zarar görmüıtür 
Birçok sivil halk da katle· 
dilmtıtlr . ·J : 

Cebelüttarık, 1 O {Radyo) 
Franko ke distnf görmek 
istiyen halka hitaben asker · 
lerinin yalnız Malagayı de· 
ğil, bütün Malaga vilayetini 
zoptettiklerinl ıö ylemiı ve: 

- Müstakbel, yeni İıpan
yayı kollarımızı kaldırarak 
selamlıyahm. Demtıttr. 

Cebelüttarık, 9 (Ra~yo)
Asilerln Malaga yolunu kes
dlkleri bildirilmektedır . 

Malaganın zabtı ile ıark 
ayaletleri arasındaki müna 
kalat durmuıtur. Bu ıehrin 
zaptı a'skeri vaziyeti tama. 
mile değiıti rmişti r. 

Asiler Malaga limanında 

üç hükumet gemiltnl zaptet. 
miıler , diğerleri kaçm.ıılM· 
dır. 

Malag ya önce ıiren üç 
kol daha evel ıehrin dııa · 
rıaında kamp kurrıiuılarpır. 

Bu kollar dıaer koll;rla 
birJeıerek ıehre girmiıler · 

dfr . Halkm ekserisi ıtrer-_ 

ken kıtaatı alkıılamıılardır. 
Mtlls kuvvetleri ıon bir mu
kav~met ıöıtermiıleue de 
çabuk çekilmek mecburiye · 
tinde kalmıılar ve üçü dör
dü telef olmuıtur. Asiler 
mühim miktarda mühimmat 
ele ıeçlrmiılerdir. Eıirlerin 
adedi 450 kadardır 

Paris, 10 ( AA.) - Asi 
bir İspanyol h a r p 
"g~~iıi Akdenlzde bir Sov. 
yet gemisini torpfllemiıtir. 

Almerla , 10 (A.A.) - Ha 
vas ajanıınm muhabiri Fran 
ciıco ocana bıldiriyor: 

Bütün sahilin bombardı 

man edılmesi üzerine bırçok 
mültecılerle birlikte Malaııa
yı terkettim· Almerıa ya 5 bin 
kader kadın ve çocuk ael 
mittir. Buraya aıelen ııivıl vah 
ile .görüıt.ü-r.n. Bana an l attık· 
larma göre dünkü muhare 
belerde asi hücum kıtaları 

efradı, hükümetçilerin attık
ları tüfek mermilerinden ku 
runmak için göğüılt!rini ve 
baılarını muhafaza eden 
zırhlar takmıılardır Eyaletin 
her tarafından gelen saymz 
mülteciler pek acın ak 
bir haldedirler. Son gün 
!erde çektikleri isti· 
rabın izlerini taşımaktadırlttr. 
Benzin depolarıle Malaga 
lllaa yonu ve Cepuchinos ' arın 
kıılası a~ev alev )'.anmakta 
dır. . ' .. .. •. 

Kızılay kurumunun yok· 
sullara yapacağı yardım ltı

tesi hazırlanmııtır. 

Bugünden itibaren Parti 
ocaklara vaataaile nüfuı ba· 

tına 25 şer kurut dağıtıla. 
caktır. Bu ıekilde 1500, 2000 

yoksula para dağıtılacaktır. 

Nahiyelerde mevcut Kızılay 

ıubelerinin yıllık seçimleri 
baılamııtır. 

Blğadıç, Sa vaıtepe Kııılay 
ıubelerinin seçimleri sona 
ermiıttr. ... 

(şya piyangosu 
Çocuk Eıirgeme Kurumu 

ile Yokıulları Gözetme Birli
ği menf aa\lne tertip edilen 
·! • ' • • 
piyango biletlerinden bir~r 
dane almakla bu tlii ku·r~
ma yardım edeceflnlz gtbt 
taltnlzi de · deniyecekslniz 

Radyo, oda takımı, halı 

lar, ıaatle.r, . fotofraf ·maki· 
neleri ve1aire .. 

B a J y a Çocuk Esirgeme 
Kurumunun ıaıek~ürü.· 
Kazamız Çocuk Eıir_geme 

Kurumu tarafından doyu· 
rulmakta olan çocukları 

göz önünde bulundutan ve 
kurumumdza bu huıuata 
yardı .... larda bulunan Balya 
maden direktörü bay Mey
zenge kurumumuz namına 

teıekkürler ederiz. 
Balya Çocuk Eıir· 
geme Kurumu 

( vlerinde çeşme suyu bulunanlar aydı 2 lira varecak. 
Bazı esnaf ha~kındı · zabıta sağhk talimatnamesine 

yeni maddeler eklendi. 
Belediye Meclisi altıncı 

devrenin .yedinci lçtimaıoı 
~ 

gece N.,~t Kodanazın baı 

kanhğında yapmııhr. Relı 

ekseriyetin mevcut olduiu· 
nu ıöyliyerek celseyi açh. 

Zaptıaabık olrunduktan 
• ~ I • 

ıonra encümenlerden gelen 
evrakın mü~akereılne geçti· 
dl Meaaİ ve teferrüatının 
zabıta aajhl< talimatnamesi· 

• t • ·ı;... . 
ne tad(lep yeya yen~den 

i• • r ... •• ,. ,~ .. • • 
eklenmeıtnl teklif ettiği ı;n~ 
vat okunara.k. _..kabul edildi. 
Yeni ıpaddeler hakkallar, 
belv.acı, ıekercf, putacı, ıüt 
yoJurtçu ve bilumum ıey· 
yar esn~f hakkın~a ~~rçok 
eıaa ve nfza!llları ıhtlva et· 
mektedfr. 

Bu tenbihatlara riayet 
etmiyenler hakkında alına· 

cak cezalar da okunarak 
kabul ed~dt. 

Müteakiben bütçe encü 
meninden gelen münakale 
hakkındaki teklif mesai en
cümeninclen ıeleo ve evlerin 
pençe re kaf eılerlnin kaldı· 

rılmumı amir bulunan ma. 
dde de kabul olundu. 

lbrahim Sami - Şehirde 

esasen yüzde 90 kaf eılerin 
kaldmlmıı bulunduğu 

ve bu tekltfln geç kalmıı aıi· 

bi gözükmekten korktuğunu 
ıöyledi. Reis cevabı verip, 
eıasen vatandaı1arm bu iti 
müdrik olarak çoktan ka
feılert kaldırdıklarını burada 
kabul edilen maddenin e lde 
mevcut hıf zıuıhha kanu 
nunu teyit eder mahiyette 
olduğunu izah etti 

Bundan ıonra evrakı · va 
ridentn müzakereılne geçil

. di. ~ Belediye- - encümeninin 

.nhlr ıularandan latif ade 
edenlerden ay4.a•ikl Ura alın · 
matı hakkıl'Jdaki kararı . 

• 1 
okundu. .·,- ·: . · .. ,... , .. ... ' 

Reu -· Suların · · kirik 
boruların deii1tırilme1i 
için 48 btn liralık 

· ~a;raf yapıldığını ve müte· 
madiyen de bu yolların ve 
boruların tamiri için para 
iarfedildlğlni binaenaleyh 
bu tudan htlfatle eden ve 
tamiri için hiç bir ıuretle 

para aarfetmiyen vatandaı
ların ayda iki lirayı maal-
memnuniye vereceklerinden 
emin bulund•iunu slyledi 
ve encümen kararı aynen 
kabul edildi. 

GörüıOlecek baıka it kal 
madığından pazartesi ıünü 
toplanır ak üzere celıeye 
nihayet verildi . 

Kültü:r Bakanlığınca özel ya
yınlara yapılacak yardımlar .. 

lzmir 
lisesi Bayramda şehrimize 

gelecek Bazı müellif, tabi ve· 
ya naıirler telif veya tercü· 

me, edilerek neırolunan e1 

erlerle çıkardıkları dergiler 

için Kültür bakanlığına mü· 
racaat ederek bir kıamınm 

utın alınması suretile kendi· 
lerine yardımda bulunulma 

11nı iıtemektedlrler. Bu hu 
susta Bakanlık şu eıasların 

göz6nünde bulundurulma11m 
bildirmektedir: 

Kültür bakanlığı bütçesin 

de özel yayınlara yardım 

için ayrılabilmiı tahsiaat her 
kitap ve d ergiye yardıma 

yetecek kadar genit olmadı· 
ğından Bakanlığımız bundan 

sonra yardım itlerini ıu yo · 
lda tanzim etmeyi daha fa-

ydalı görmüıtür:. 
.. : .. . ... 

A - Yardım istenen es-
erlerin basıldıktan sonra üz 

erlerine beıer kuruıluk da 
mga pulu yapıştırılmıt ikiıer 

ıayıaının, eğer eser tercüme 
lıe kitabın aslı da beraber 

olmak üzere Kültür Bakan 
lığına bir dilekçe ile gönde
ri lme..; lazımdır 

B Bakanlık bu suretle 
kendisine verilen eserler1 te-

tkık ettirerek uygun (ıördµ 
klerine yapacağı yardım ıe· 

kil ve mlkdarını eldeki t,h. 
slıata göre her yıl temmuz -. . 
ayı baıında le.bit edecek 

ve alakadarlara bıldtrecek-
tir. 

C - Kültür Bakanlıim· 
dan yardım iıtiyen eserlerin 

ıahlpleri kitaplarının Bakan· 
lıkça satın alınma fiatının 

tesbitl hakkını Kültür Bak· 
anlıima bırakmayı kabul ve 

bunu dilekçelerinde zf krede 
ceklerdlr. Arzu edenler di · 

lekçelerine bir malolma he
sabı da ekltyebilirler. 

D - Kültir Bakanlığınca 
bir deraıiye yardım yapıla -

bilmesi için derginin genel 

ve ulusal kültüre hizmet et

tiğlnın Kültür Bakanlığanca 

kabul edilmesi ve en az on 
uyıısınm muntazam olarak 
neıredilmit bulunma11 lazım· 
dır 

Yardım her nüsha çıktık· 

Haber aldıfımıza ıöre iz 
mir Liıeıl talebeıi bayram 
tatilinden llUfade ederek 
ıehrlmlze relecek ve bura 
da bir müıamere verecek 
lerdir. 

Şehrimiz öfretmen okulu 
talebeıinden bir grup dn 
yine Bayramda Btanaya ıi 
deceklerdir. 
-~-

Okul 
Kooperatifleri için ~ir ni

zamname hazulamyor 
Kültür Bakanlığı bir mü 

ddet önce okullarda koope 
ratif teılılne müıaade etm 
itti· Fakat ıon zamanlarda 
teıkilattan beklenen gaye 

ça o sayıya a vrılan para ve tamamen baıka bir ıekilde 
rilmek ıuretilf' yapılır Yar· yQrümeğe baılamııtır. tik, 
dım gören bir dergi Bakan· orte ve liselerde kurulan ko 

lıkça uygun görülmiyt>cek operatlf birer okul bakkalı 
ıekilde n~ıriyatta bulunduğu haline g~lmiıtır. 

takdirde bu yardım Jerhal Kültür Bakanlığı bu dur· 
kesileceği gibi çıkıtı intlza · J umu göz önüne alarak bu 
mı kaybeden dergilerin d~·· gi~i tetki lat jçin yeni btr 

d k lll·r 'nizamname hazırlamaja ka· yar ımı es . 
., N 

1 
t d 1 ra,;; e vermiıtlr. Ru nizamna· 

'"' eşr ya a IBr ım ç· ' 
_ · · medıe okullarda .. kooperatif 

in Küttur Bakanlığına yapı t ·kıl· t t f k'ld • et a ı e ta ı ne ıe ı e·ça 
lacak müracaatların bundan lııacağı müfaual ·bir ıurette 
böyle tarif edilen ıektlde ya yazılacaktır Nizamnameye 
pılma11. alakadarlardan rica aykırı hareket eden te}ek
olunur. küller derhal'kapatı l acekltr

0

• 

Müsamere va ~onlar anı 
Halkevinde Cumartesi 11• 

nü akıamı Ziraat müdiirl 
HGdal tarafından bir konf• 
rans verilecektir . 

Temıil kolu tarafından d• 
Pazar ıüoü akıamı verihn'' 
üzere bir temsil hazulaıııl 
maktadır. 

Bir Arabact 
Bir köylüye ça~parak YI' 

raladı. 
Çay mahalleılnden ToP'1 

Mehmet oğlu Mehmedl' 
idareifndelCI araba llla•Y°' 
caddeaindeh geçerken,' ti• 
lale• koyünden kadir o,., 
Klinile çarpı~uıtıt - , .. 

.P Kamtl s}'i .. ~ı~.,en 
surette ·yaralaiimıitır, Ar( 

bacı hakkı~da tahkik•' 
baılanıpııtır. 

t 

Ayvıhk lurhıniyı "'' 
geri kıldı 

Ayvalık Bürhantye arat# 
da yapılacak olan bölıe k" 
pa maçı yaf mur dolayıılll 
hakemin kararı ile tebl 
edllmlttir. 

Tahkir· elmiş 
Süreyyanın umumhane•" 

de oturan 32 yaılarınd•~ 
Firdevı Dinkçiler mahalli 
sinden Mehmet kızı SakiP1 

yi tahkir ettiği tiki.yet olu0 

duğundan tahkikata bati•' 
mııtır. 

------~~~-------;,,,,,; 

Yeni adam 
Haftalık f lkir ıazeteıtolf 

162 ncl ıay111 çıkmııtır 
1 

İçinde lımail Hakkı 8• 
tacıojluaun · · öiretrn-" 
hakkını öfretmene vereH' 
bu ne biçim adam, Türkif' 
niçin okumıyor? . t 

Bilgi teorisi, hayatım, ~ 
Zil Ôztükelin çocukta r 
inkitafının hatvelerl , Sert' 
Yesari oğlunun Y ahudl ıt' 
dir? 

Hüıamettin Bozokun f" 
ıkinin yüzüncü yıldönOdl 

1 
Hüıeyin Avnlnin orrı1111 tahribatı adları yazılıı'J 
tetkikler, ekonomi haberi 
vardır. 

Her hafta çıkan 

lerli f ıkir gazeteslni 
cularımıza tavsiye ederiı· 

Siyasal Bilgiler J 
Her ay çıkarılan bu ıl f 

mecmuada son sayıaınd• 
yazılar vardır : 

Devletçi lik ve idare ~ 
kuku, Amerikada planla~~ 
tııat, Emperyalizmin tt , 

keleri -ve hatalar., Ek~J 
mi ve paralar, Beynelll' 

1
, : ıe1 

veıayat, Bueünkü def -
maliye ıiltemleri , Ayarı . . 
yasa11 . 

TaV1ive ederiz. 

., 
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-Asri Adam-
Büyük Hikaye - Vlll- Ihsan Edip 

Hen, ben hiç olmazsa za· etmit atalılık herifin elinde, 
rarı belli batlı fnııanlara do ince bir bilh'ir gibi çatlayıp 
kunan, ben, hiç olmazaa kırılacaktı "Cemil Sena" 
ınnahını itiraf eden bir ad ıtmdf ruhunda derin bir hay-
amım .. Halbuki: Sizde bu kırıı duyuyor. Ve sanki: in· 
ıon faziletin kırıntm bile ıanhfı, cemiyet vazifelerin 
yok. Ya ftte böyle Cemil den dofmuı bir takım asıl 
Sena beyefendi.. duyguların yardımtle, onda 

"Avukat Hicran" birden felaketlere mani olmak isti. 

bire, eıkl iddia vekilliffn- yen "Rüıtal" bir kahraman 
den kalmıt bir ftfyat ile sa. krakterf yaratıyordu. 
ate baktı. Ve karıuında şa Rıhtıma girdikleri z man 
ıkın bir hayret içinde canlı •Avukat Hicran,, adını bır 
bir sorgu tıareti halini alm· köıede bırakarak; kalabalı-
ıı "Cemil Sena,, ye: ğın arasına karııtı. Vapur 

- Ha ydf, dedi, "vakit henüz gel mitti. 

geldi prensi karıılamıya gl· Mütemadiyen iıliyen vinç 

delim.. lerin gürültüıü, hamallarm 

o, ce~,~~~1~·~alôıiı. iık ıesljerl, inip binen, koıup iı-
Ve flıktn bir porlnoyden den insanların telatları ortalıiı 

. .' ıarıona para verirken: "Ce· .. ıeraem eçlici bir ıamataya: . ı . . . 
. . mu Sena" kOlçeletrnit V~·' boft.İyordu. "Cemli Senf" 
uyu9muı adımlarla deıtyer rıhtımın kenarında götleri 
den rldcp ı•pkaeını aldı. Ve (~aran1ıfın içinde köpuren 
lldıl blid~11·A•ukat Hlcra· tıulara almıt·· Vaklka1arca 

• .) • .J 

nın, bu Hrbeıt fikirler ha. bekledi Kalbinde tahlil ede 
•arlılnln kahkahalarından bt medlil tuhaf bir heycan var· 
rinln ulultaıu içinde bira dı ıecenln bu 11atinde, ba-
haneden çıktılar .. ıında ılıll bir rQya ile rıh 

Serin bir ıonbahar rece· tamın üıUinde bir prenı bek. 
•i idi • Saman ufruları, gök lemek onu duyuılarınıo ka 
YUıünün jellttnli maillfi iç· nadlanan haflfliii içinde, 
iade berrak ve aydınlık bfr flmdlye kadar yaıamadıiı 
nehtr gibi uzanıp ıtdiyor· ı bir hayal dünyaaına uçuru 
lardı... Afar bir ıiı yıfını yordu. 
altında uyuklar ılbi duran Biraz ıonra, vapurun mer-
'-htllerde tek tük ziya ak· dlveniode avukat Hicranın 
lılerı kaadllleniyor, ve ne iri ve kaba gölgeıini gördü. 
t•den ıeldıii belirsiz bir Yanında ağır ve çok kıy 
ııık met il bir "ıen~illa" kürke Parçıuı, ıuların üstünde 
renk bürünmüt ince, zarif bir ka 
h ve gölgeden ibaret bir dın vardı 

•Yal oyunu yaratarak mü· 
t Avukat Hicran, teliılı el emadlyen parlayıp ıevini· 
Yotdu. hareketlertle onun yürüme 

"Cemil Sena,, yevaı ya· 
vaı rüzgarın, batının ıçın 
dekı, ıerhoılufu bir bulut 

~bı daiıttıfını gör(iyordu. 
l •laba_lıfıo arasından 11yn 
•r•Jc. Rıhtımın önüne gel 
l'hiılerdl. 

b· "Avukat Hicran,,. birden· 
._•re •rkadaıının ko1unu çe· 
illi: 

- Sena, yavrum .. Sakın 
Pre" 1 1 il Yanında bir pot lu 
'•Yırn deme .. 

nt ÇÔnkü; bu tatlı dul, be· 
rn ayıe pek •ıafılık bir ad· 

•rn aldutumu bilmez Beni 

d
ccncbi tirketlerden birinin 
frekt- -oru zannediyor. Eğer 

bır f 
1 1 aa yaparsan bütün 
1 er alt üıt olur, Anlıyor· 
•unya7 S S f • ena . onra bu en 
beı kadın ıayesinde, enfeı 

lr iki parti yapacafımı 
tannedı 8 b Yorum. Iraz ıafca 

lr kadındır. Ne tarafa çek· 
•en lider. Onun jçin çok 
rica ederim. Rızkıma mani 
olacak btr ıersemlik yap· 
l'ha •. 

h Kurnaz it adamlarına rna 

1 _•uı Pitkin kahkahalarla aü 
UJordu .. Cemil Sena., cevap 

Vermedi. Fakat içindeki bu 
l~nık hisler, ıarip bir yese 
d~nrnGıtQ Daha yüzünü 
torınedlii, hatta fiayal bile 

~~eınudtfi prenııe karıı kal 
ınde bir'1.acıınak btr yan 

rn k ' • hı111 duyuyordu 
O Renç \re saf d~I, bu 

~ukaddeı ıeyleri çian~mit 
u na 111 uı ve fazileti inkar 

sine yardım ederek, arkasın· 
daki eıya memurlarına bir 
takım emirler vererek rıhh· 
ma indi ... 

Prensin mudkl kadar ah· 
enklı ve nazlı bir yürüyüıü 
vardı. 

"Cemil 8ena" l,aJbinin 
aöiıüoü öttürecek kadar de 
hıetlt ç&rpınhaı ıçlnde onla 
rın yakleıomasını bek'edi 
Kartı kar11ya geldıler 

Ve Cemil Sena, bir baı 
dönmesi içinde, Avukat Hlc · 
ranın boğuk seıılnl duydu. 

- SONU VAR -
-~c::----

Barut 
fıçısı üstünde meşale 
Diktatörler rla ve Şar· 

ki Avrupaya keıılf bir göl 

ge uhyor Her küçük dev· 
let, Hitler ve Mu11ollninlo 
tua\'vurlarınm, kendine gö 
re en iyi yaptığı tahminine 
göre, iııtıkamelini tayin edi· 
yor. Şurası manidardır ki, 
muhtelif akidelere sahip ol· 
an her türlü siyaset adamı 
ile görüıtüm. Bunlardan ya· 
lnız iki tanesi, kendiliklerin 
den Cenevreden bahsettiler. 
Diğerlerıl hep "hakiki" siya 
seti konutıtular 

Orta ve şarlıi Avrupa, 
kendi haline bırakılırsa, İf 
lerini halledecektir. Vaktlle· 
"baru~. fıçısı,, 
Balkanlardn 

tabir ed.ılen 
yanı dikk t 

bir sükün hüküm surmekte 

( Sonu 4 üncü sayfada ) 

Atina Türk Resim Ve 
Kitap Sergisi .. 
"Fenik~ başlığı altında şu 

oları yc1zıyor: 
ıına basmadan bunları ba · 
ıarmııtır. 

Vorga - Don Kanah 
Volga - Don kanalı pro · 

jesi bu yıl içinde tam ola · 
rak LitiriJccektir· Bu muaz. 
zam eııer, Beyaz denizi, Bal· 
tık denizini ve Hazer denizini 
Auk denizi ve karadenlzle 

Edebi -
Abideler eserinin ya ında 
yedinci kısmı da çı aca t 

"I ürk ye 1299 da do~ma 
dı Bu tarihte Osmanlı dev 
leli kuruldu. M. E. 7000 ta 
rıhinde de doğmuş değaıdır 
Esatir ve efııanelere göre, bu 
tarihte Türk milleti tarih 

sahnesinde gözükmüıtür. Tü 
rkiye 191 ~ yılında Anado· 
luda doğmuı ve 1924 26 
yılları esnasında kati ıeklinl 
almııtır 

Türklyenin arıııulusnl _nü 
fusu da buna delildir hal ' 

bırleıtirecektır. 

Nnzarı dikkat< alınan nok
ta, yalnız bir nakltye vası 

lası değıl. fak at aynı zaman 
da bır de büyük e'ektlrik 
enerjisi müvellidl \•e lrva ve 
lııka damarı vücuda getir 
mektir 

Mondros'' muahedesinden 
sonra Türktyenin orduları 

dağılmış, ahalisi yoksulluk 
içinde kalmış ve Bağazlarla 

lstanbul "İtılfıf" ve Yunan 
orduları tarafından ftıtfgal ed 
tlmiştlr 

Bu vaziyet karşısında es 
ki T.ürkler şu taktiği kulla 
ndılar; galiplere itaat ediyor 

görün~r.e~, . bunların arala· 
rındaki ihUlAftao fstıf ade . . . . . 
e\ı:np,lc; fa.kat milleti~ canlı . \ 

kııqu ile a1kerler metçe, &,.~ 

~··~ koy.;;~ay~ tercih • ettiler~ 
K.~ti' bir lzmlhlllden ıonra 
c~llplere . karıı baı ka· 
ıairmali' ıÇın, büyilk bir ka 
hramanlık ve manevi kuY 
vet lazımdı 

Çanakkale müdafaasında 

itilaf devletlerinin mftflQp 
olmalarında baı rolü oyna
mıı olan muktedir bir mira
lay vardı. Bu müdafaa itin· 
de Almanlar ile araııı açıl 
mıı olan bu mtralay, Sela 

nlkli Mustafa Kemaldi. Bi 

naenaleyh Türkiyeyi meza· 
rından kaldırıp diriltmek fı· 

tiyen bu canlı unsurlar, bu 
ünlü miralayın baıma top 
landılar. 

Kemal lstanbulda idi. He· 
nüz rüıc:ym halinde bulunan 
milli hareketin baıında Ke 
malin bulunduiunu lııtanbul 
hükumeti bilmiyordu Müta · 
reke terllıı.rının tatblktnc ne· 
ı;aret etmek üz re, onu 9 
ncu kolordu kumandanlığına 
tayin etti lngilız'er Kemalın 
kim olduğunu geç anlamıt 

tardı. Onu yakalamal< bte 
dıklerf zaman, Ke>mal kolor· 
dunun batında bu'unuyordu. 
Bu sırada Yunan ordusu iz 

mıre çıkmııta 

lngilizlerden maada diğer 
devletler bu siyasete muha 
ltftiler. Bu yüzden Kemalizm 
hareketinin hamisi mevkline 

düıtüler. Yavat yavtıf Ano. 
doluda müstakil bir devlet 
kuruldu Ve Yunan fe aketı 
Türk milli hareketinin mu· 
vaffakiyeti oldu 

Lozan muahedcıılnden so 
nr& yapılan mübadele neti· 

ceıılnde Türkiye milli teca
nüıünü elde elti, ve dahili 
iılerini düzeltmiye koyuld1ı1. 

Eski ananeler ve teokratik 
ııistemler tekmelerle atıldı . 

Türkiye Avrupa oldu. Hem 
de en aari manası ile A vru 
pa haline geldi 

Bugünkü Türkiye, Milattan 

700U yıl evvel tarih sahne· ı 
sinde gözüken Türkiye de 
ğildir. Ertuğru ve Osm n 
Türkiyeııi de değildir Sultn 
nlar Türkf)'eiıi hıç değildir. 

Bu yeni bir Türkiye, bat-l<a 

bır Türkiyedir. 
Parnaıı sa~~nunda açılan 

Türk sergisin! görenler. ııte 

bunun için hayrete düımuş 
terdir. Türl iye daha 20 ya 

va l:oğazlar sıatülrnsunu im 
zalamak üzere hulunuyor, 
Franııa da lııkenderun mese· 
lesinde uzlaımııtır. 

Bundan bir müddet evvel 
ebedi düımanhklarımızı, kan 
ırmaklarır ı ve f ecl mücade 
leleri unutmaya ve komıu . 
muzla elbirliğJ ile çalıımaya 
karar vt:rmiıtlk. Bu tarihten 
itibarep mPnfaatlerimizl mü 
şterek addetmeye baıladık 

Müttefıklmlzin terakklyatmı 
görert k memnun oluyoruz. 

Türkıyenin ölümden dıril· 
mesl tarıhte ya yegane bir 
hadisedir ve yahut ender 
görülen ft-nomenlerdendir. 

Külden genç olarak doğan 
meşhur Feniks efsanesi bfn 
yıldan bin yıla tekerrür et 
mektedfr. 

Bu tarihli Y ~nan ba11nmın 
hepıİ' Türk se'~~jıfnfn açılma . . ı. 

· töreni' ve ıöylenen nutuklar 
hakkında uzun tafıllit ver 
mektedlrler. 

Atinıikı Nııdın: 
Parnas ıalonunda açılan 

Türk reılm ve kftap ıergislnl 
organize edenler takdire 
ıayandırlar. Bu ser· 
gi, tki milletin ilim aahaaın· 
da leırlki me1ailerlne doğru 
ilk adım sayılabilir Bu ıer· 

gi aayeıinde iki kıamı mille 

tin ruhları tema1 etmekttı 
dir. 

Yunan milleti bunu müd. 
rlktır. Aramızda din ve dH 
farkı bulunmasına rağmen, 1 
dünyada b r 14alkan medeniye· 
ti mevcutsa bu rnüıterek me· 
deniyetın ayrı bir koluna 
Türk· Yunan medeniyeU na 

mını vermek lazımdır Bu kom · 
ıulu aılkardır. İki millet mu 
htelıf ı fhada aynı hiııslyat 
ıle hareket ederler, Türk 
ve Yunanlılard.ın birçokları

nın kabul etmlf oldukları 
bir teori ye göre iki milletin 

kadim cedleri hısım ırklar 
dır. Bu nokta kafı derecede 
müsbet değılııe bile bu iki 
milletin beı asır bir!ikte ya· 
tadığını beraber çalıftığını 
kim inkar edebilir? 

Türkler Bizansı zaptet'Ük. 
ten sonra medeniyetini kıs

men olsun muhafaza etmit· 
lerdır Yunan milleti de ay 
nı medenıyetin mlrascmdır. 

Parnııs ııergi indeki tablolar 
dıı bu sözlerimizi is bat et · 
mektedır. Her eeyimiz ben 
zemektedir Bu yakın1 ığı ku 
vvetlendirerek bağlarımızı 
sıklamak elimizdedir 

... ı:ıa 

UNLAR:' 

Azami 
K. 

55 Handıman 
60 

960 
920 
860 
800 

70 
80 

" 
" 

ZAHiRE: 
Buğday 5,2'> 
Yeılr S ert 5,25 
Yumuşak 5,75 
Harıç p yaıadan ·gelen 
Yuınlioak 6,50 
S rt 7 ,5 ) 
Mıı:ır 4 25 
Arpn 5,75 

..... 
Asgari 

K. 
950 
910 
850 
790 

5 
5 
5,50 
buğday 

6 
7 
4 375 
4.50 

Volga · Don. kömürden 
mahrum Volga mmtakaııını 

Donetz kömür havzasına, · ve 
ormandan mahrum araziyi 
de Kama ormanlarına ba~-

1 
lıyacaktır. Ayni zamanda 
gene bu kanal, Volga mın
takaııı buğdaylarının, Hazer 
kıyıları perollarmın ve aalre
nin nakline de yarıyacakhr. 

Bu su yolunun ilk nakli· 
yata açılıı yılında 15 ila 17 
milyon ton ·eıyanın bu yol 
la nakledileceği t8hmln olun
maktadır. Bu miktar, bitta 
bi her: ıene daha -ziyade:~·. 
ialacalttır: · •• · · ·: · · · 

Don üzerinde inıaıı bıtrri · . 
lecek olan muazzanı f. bir ., ) '"( 
bar11j arkaıında 40 :milJ;,r ,. 
metre rnlkaplık bir ıu ffit~- ı 

yacı toplanacak ve bur~d.a 
büyük bir göl vlicul bula· 
caktır. 

V olgadan gelen vapurlar 

bu Don gölGne eklüzl~r va 
11ta11yle varacak, ve bu ek 

lüzler aradaki 72 melreJik 

irtifa farkını yedlrecektlr. 

Buradan Dona inecek vapur 

lar da gene btr seri eklüz 
lerden geçeceklerdir; zira 
Donun mevkii, bu gölden 35 
metre aıaiıda bulunmakta· 
dır 

Dondan Volga ya geçecek 
olan fazla ııu miktarı, 580 
bin kilovat ku vvetlnde 3 hid · 
roelektirik santralın iıletil
mesinde kullanılacak ve ay. 
nl zamanda bütün o mınta
ka da sulanacaktır. 

Sovyetler Birliği 1937 
Devlet ~ütçesi 

Sovy tler Birlıği Merkezi 
icra Komıtesınln taıdJlcınft 
iktiran eden Sovyetler Birli· 
ğı 1937 devlet büdçeslnlo 
va.ridat faslı yekunu 
98 069 SJ0.000 ruble ve 
masarif fbılı yekünu ise 
97. t 19. 500.000 ruble Gzc. 
rinde tesbtt edilmiı bulun
maktadır 

Edebi Li.bldeler salılbl Şdir 
·ıMfmar Numan Kıya/ 

TGrk t8.frlerinin hayat ve 
es"erlerinl toplamak üzere 
senelerdir diyar diyar gezen 
fimdiye kadar bize alta kı 
sım kitap veren (Edebi Abt · 
deler) sahibi Şair ve Mimar 
Numan Kıyat fehrimlzde bu· 
lunmaktadır. 

Numan Kıyat müteaddit 
ı<J.efalar basılan ( Edebi Abi
deler) in yedinci kumını da 

~akında netredeceğlnl bil. 
4k.aMttir. 

•; • .Jiilmiyoruı. hatırlarda mı· 
dır\ ·' 

.r ~f€umhurt1et) arkadaıımı· 
.. n muharrirlerinden M. Tur
han Tan Şllr Numan hak· 

kında, köı.ıılnde ıu yazılara 
yazmıttı: [ 1 J 

,. Bizim mOelltf ve 
mOterclm Jazıcıların kitap 
buımı bakımından kurduk

ları ıon r6koru merak edip 

ölrenene henQz teıadilf et -
medirn. Halbuki heyecan 

verecek rökor haldkatta bu 

dur, bizdeki kitap baıımıdır 
Ztra baıka memleketlerde 
ba11lma11 ekmek pltlrlp çı· 
karmak lf adar kolay olan 
ve yine ekmeie yakııır bir 
raibetle ıatılaıelen kıtap· 
ları bizim yurdumuzda yaz 
mak bir tı, bastırmak bir 
dert ve ııatmak bir mucize. 
dır. 

" ltıte, ben bu mucizede 
çok ileri giden bir vatandaı 
tanıdım ve onun ıenlzce 
kurdufu rökora parmak 
111rdım Kendlıılol okuyucu 
la.rıma da tanıtmadan ance 
ıöy'emiye mecburum ki ki 
tap baıımı için bu vatanda· 

ım kurduğu rökor ıon yıl· 
ların edebi yazıları baln . 
mmdandır .. 

Ru vatandaıı tamtayım: 
Numan Kıyat!,.. 

(Numan Kıyatı)n yedinci 
cilt kitabını t,.zelden ba tır 
maya muvaffakıyehnl d lcr 

A f 

(Edebi Abideler)i okuyucu 
larımıza ta v~lye ederiz.. 

t 936 büdcesi gerek vari · 
dat gerek masarif huıuları. 

rında 78 milyar 715 milyon 
ruble üzerinde teııbıt olun f l} J(j R!J/ıil 19.16 Cum 

lıuriyel. 
muıtu. Bu yıl içinde varfdn- ------------
tta 5 masarifte iııe 3,2 mil- ye, 9 milyarı da dev.et tıca 
yar ruble huııul bulmutı ve ret teıekküllerine I! ıf dıle . 
mali yıl bu suretle kapatıl- cektır. Sosyal y,e kultürcl 

milh tedbirler için, g~en yılın 
ı 937 büdcesinin en eıas- 21,3 mily~ rına mukabtl, bu 

11 varidat menbaları, 77 yıl 26,5 milyar ruble tahsiı 
milyarla İf vergili 6,3 mil- olunmu~ bulunmaktadır. Bu 
yarla ekonomik letekkülle· paradan 18 milyarı maarife 
rin kazanç vergisi 6 mil- sarf edilecektir. Milli Müdafaa 

yarla dahili istikraz· büdcesi, geçen yıl )4,g mil 
lar, tasarruf sandık yar iken bu yıl 20 milyar 
lan \'e devlet sigortaları ho.·": rubJeye- baliğ olmu§tur. Bu 
sıla tıdı~. Halkın verdiğl. '{er· ·esa11h,..if;. l\ mühim krnı mdan 
giler ve resimler de 2,6 mıl- , başkll, 1937 devlet büdçesl 

yar tutmaktadır. • her sahada halkın refahı, 
1 ~37 büıice inin mn lf J 1 k l ..... ~ş~r .:·· mew. e ~.C:tJ~ e it ınması sıh 

faslında en mühim mevkii b t d "-a ı·t~.n e"sinin yükselmesi 
39,5 milyar ruble ile mtlli ve,. d.ab~ dığer te rakkiler için 
ekonomi almaktadır. Bu p · ayrı ayrı ve mühim fasılları 
radan 12.4 milyarı endüstri· ihtiva eylemektedır. 
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Barut Fıçısı Üstünde 
Meşale: 

( Baıtarafı Üçüncüde ) 
dir. Noktai nazar farkları 

tedricen kaldmlıyor. Yugoı 
lavya Bulıarlıtanla çalaııyor. 
Hatta Macariıtanla bile mü 
nase beti 111 ilerletiyor. 

Diier taraftan Balkan mi 
nkı mevcuttur ki, hiç olm 
azsa sulh içeralnde yaıamak 
azmine delalet ediyor. An 
cak Romadan ve Berltnden 
dir ki, rahataızhk ıehnek· 
tedir 

* ~ 

Roma ve Berlindekl dik . 
tatörlerin daimi btr anlaı· 

maya vardıklaranı ve1a •a· 
rabileceklerlnl zannetmek 
hatadır. Ne de olıa, tecaYl:ı, 
diktatörlük ıiıtemlnde mek· 
nuzdur. 

Fakat ayna zamanda bir· 
az bir rekabet ıebebi var. 
Bunun mevzuu A vullurya· 
dır . 

Temmuz anlaımaaı yapıl · 
dıktanberi ltalya pahaaına 
olarak A vuıturyada Alman 
nüfuıu artmıthr. 

Diğer memleketler VIY•· 
naya orta elçiler gönderı1er 
ve fakat Almanya hl,,k 
elçi gönderiyor. Bundaa .la 
Almanyanan A vuıturJ~ 
hergün daha ziyade Al•i• 
nüfuzu altına retirmeye ,a 
hıtığı anlaııhr. 

Bu anlaıılın .:a tU meaele 
kalır. ~undan sonra Httler 
enerjısinJ hangi iıUkamete 
çevirecektir Bu ıualln cev 
abı §udur: Hitlerin eıkiden· 
beri diJlerde dolatan "tarka 
doiru bir tazyik yapma11 • ., 
Bu vaziyette bu hareketten 
müteeaeir olacak devletler 
küçük antant devletleri ola 
cakt1r. Yani Çekoılonkya, 
Yugoslavya ve Romanya ... 
Diğer cihetten mafhlp dev 
letlerdeo Macaristan.. ve 
Bulgaristan ... 

* Hitlerin bu ite batlama" 
için nereyi en •uvafık ıö 
rebileceii tahmin edilebilir? 
Bulıartstan fakirdir, uzakta· 
dır ve tecrit edtlmıı bir ha· 
idedir. Bu mınhkada yapı · 
lacak en iyi ıey , onun hu 
bubatını satınalmak ve bıl
nıukabele "klertnı.. uıullle 
ödemek.. (Klerinı Avrupa 
liıanında yeni ve llemtümul 
bı r kelımedir). B•laarlıtana 
Almanya makine ve ihtimal 
harp levazımı teda rJk ede· 
bilir. 

Harp levazımı Sof ya hn 
kumetlnin nezdinde makbu 
le geçecektir. Çünkü bu, 
siyasete pek alika ıöıtumıı 
olan Rulga r ordusunun dik 
kat ve a 'ikasanın lıtfkame 
tini değitlirmeye yarar. 

Sonra Macarfıtan aeliyor 
Maearistamn iıtedtğt yegi 
ne ıey, tabi olduğu Trianon 
muahedesini tadil ettirmek 
tir Yani, hudutlarını aıenlı 
letrnek iıUyor . Fakat bu 
eme inin tahakkuku Maca 
rlstanı komıularlle ınücade· 
leye sevkedecekUr. Bu ıe 
hepten Macariıtan dahi Al. 
many için muvafık bir ha 
reket noktall olmaz . 

Bundan sonra küçük itilaf 
kalıyor. Küçük ittlif man 
zumesi, belli batlı ve lcatl 
bir ebep için teıelclcül et 
mtftır: O da MaQrfıta•ıa 
bir ıntakam almasın• mini 
olrnaktır. 

Küçük iUIAf, difer mınta 
kalardan relec~k berhaeıt 
tehlıkeye kartı koymak lffii 

kurulmamııtar. Fakat ne de 
olsa, büyük hlr bloktur. Ve 
Almanyanm ıarka akın et 
meıin~ yarayacak yolun üz. 
erinde bulunuyor ve hudut 
lara ol dulu ribi mut.af azaya 
azmetmlıtır. 

Eier Almanya ıarka doğ· 
ru uzanmak taıa vvurunu 
beıliyoraa bunun tahakkuku 
itin küçük Uilifa nuıl bir 
muaınele yapmak lazımı•· 

lecektır? 

Cç küçük itilaf dostundan 
ea lcolay ele ahnacak olan 
Yuıoıla•1adır. Yuıoılavya 
herbanıt bir ıartla lıtthula
tını elden çıkarmaya teıne 
bulunan zirai bir memle 
lcettir. ltalyaya kartı alınan 
secrl tedbirlere ittlraklnden 
kendi hesabına müteaalr ol 
muıtur. Onun için bir Alm 
an veya herhanıi diier pi· 
yaıa onun makbulüdür. Pu-
ndao baıka Alman7anın Yu· 
ıoı1avyaya doıt olma11 Ma· 
carlıtanı pek az rencide ede· 
c•i• benzer Macarlar kom· 
ıolan araınıda en az Sarpla· 
ta kızar .. 

Dli•r taraftan Almanya 
aın Gç ayrı unsurdan teıek 
kil etmtı olan Yuıoılavya 
kraltıfına yaklaıma11mn di · 
l•r bir ıayanı dikkat nok· 
tuı . hu memleketin İtalya · 
ya karıı o1an endlıeıldlr. 

Yueoı'ılvya, Sırplar, Hırvat· 
lar ve Slovenlerden müteıe · 
kkıldir. En büyük arzuıu 
da bunlara tevhid etmektir 
Bu dakikada Yuıoılavya, 
Hırvatlarla anlaımıya ujra 
tıyor Ve Hırvatlar, Sırpla -
ran akılne olarak katoliktir · 
ler . Ve etraftan sempati ar 
amak vaziyetinde olunca bi
ttabi Romaya teveccüh edl 
yorlar. Bunun ıçin ve buna 
benı.er birçok dijer sebepler 
dolaylıiyle Belırad Roma dan 
hoıtaomıyor. Ve btnnettce, 
Berlfndekl daha kı1metlı ve 
rakip dlktatörlOkten teıci ed 
ilme1i umabilir 

+ 
Alman yanan Çekoslovak · 

Y•J• yaLdaımaaı ite tama · 
men baıka türlüdür. Evve 
il Hitlerin Çekoılovakyanın 
içinde doıtları vardar: Büyük 
bir Alman ekallı1eU. Bun· 
ların mlhlm bir~ kısmı, va 
kit Berline vazlfeten ıiden 
bir lider tarafından tetkılat
lintlıralmııtır . 

Sonra vaziyetin bir de ae 
keri ıarünüıü vardır . Çeko · 
ılovakyanan orta Avrupada 
ıayrimuntazam surette uza 
nan hudutları, Alman ırkı · 

na menıup aha it ile ) er yer 
sarılıdır. Almanya tarafın 

dan vaki olacak bir hücum 
esnasında, Çekoılovakyanın 
payitahta Prag oturu lmıya . 

cak bir yer olur. Bu tehli
keye karıı koymak üzere 
Çekoslovakya. franıa ve So 
vyet Ruıy1t ile askeri miıak 
yapmıttır. 

Hele Ruıya itUfakı Alm · 
anlarda hayli infial uyandı 
rayor. Au ittifakın maddi kı 
ymetlnfn ne olduiunu göz · 
den ıeçirmek ıayam dikkat 
o'ur: 

Haritaya bir bakaraamz 
Ruı ordularının yaklaımaaı 

nı temin edecek yeılne ge 
ç'1t, Lehi.tan hariç tutulursa 
Romaayadır. Acaba Roman· 
1• onların ıeçmetlne müıa· 

ada edecelc midir? Çekoılo· 

•akya buna "evet,. diyor. 

tORK.DILI 

Balıkeıir Ortaokulları Satın 
Alma Komiayonundan: 

Balakeıir Ortaokulları için 6000 · 9000 kilo kuzu eti 
26 Şubat.937 cuma ıünü saat 14 de Kültür direktörlüfü 
ndekl komlıyonda açık eksiltme ile ahnacaktır .. 

Tahmin flatı 2520 liradır. ilk teminat 189 liradır. Şar
tname her gün öjretmen okulu kaleminde ıörülebilir . la· 
tekhlerin ilk teminat makbuzu veya mektuplarile aynı •ün 
ve saatte komlayona baıvurmaları. 

ı 
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§ ANKARA 1 
- s = 1 5 Avukat Ekrem ARGUN Vı! 
- l § Şeriki Ziya SIDAL i 
= 1 = Tanınmış değerli avukatlardan•; 

4 - 1 - 66 - . 1 ' 
------------------·=dır. Hernevi hukuk. ceza davaarınııı~ 
Balıkesir Ortaokulları Satın §emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiıi 

Alma Komiayonundan: § ve Devlet Şurasında murafaa kabul 
Ortaokulların ihtiyacı için 2400- 3000 metre kaput be· = ederler· ~ 

zinin :t6·$ubat 937 cuma ıuaii ıaat 14 de Kültlr direk· : 
t6rlüfüodekl komtıyonda açık ekıiltme ile ahnacaktar. : 

Tahmin ftatı 660 liradır ilk temlnah 49 lira 50 kuruı· : -tur ıartname Ye mübiirlü numune.I her ıGn 6fretmen : 
okulu kaleminde görOlebtllr. lıteklllerln ilk teminat malr : 
buz veya mektuplarile ayol 160 Ye ıaatte kemlıyona baı· : -

liDRES ' f 
ANKARA Sanayi ead· I 
deaı ALI RIZA Apart· 
manı N U M A R A : S 

~1111111111111111111111111111111111111111111 ______ , vurmaları. 
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Bahkesir Cumhuriyet ~~~~~~~ 
Müddeiumumiliğinden: 1 Har Tecimenin En lüyük Dilıüi: 

Eıyayl c6rmlyeden olmak üzere eıhabı yetlınden alana· 
rak Adliye em•net dalreılnde muhafaza edilen e.,alard•D 
iadeıl icap eeienlerln eıhabı tarafandtn müracaat eclilm•J•· 
rek tulü mBddet daİreı 'e_;anete muhafazası kıymetini ıa· 
ip etmesi tallU bulu~uluiu~tlan para7a çevrtl•etl lçla ma. 
lfyeye teıllm edlleceiİnden e11a ıahlplerlnln nllaayet 0111 

beı gün zarfında etyalarını almak üzere uıulen mlraeaat 
etmeleri ıt&n olunur. 

1 - 2 

Türk Hava Kurumu Dur ı 
sunbeyŞubesinden: 

Kaza Hava kurumuna alt Merkezi kazada müdahbar 
tahminen 13g 19 kilo Buiday 11785 Arpa 13851 Ça•dar 
1641 Mmr Kireç nahJyeılnde 4675 Buiday 3525 Arpa 
Kavacık nahiyeılnde 4770 buiday 4463 Arpa 450 kilo Mı. 
ıır açı~. artarma ile ıataıa çıkaralmııtır 27 2 937 cumarte. 
ıi aıünü ıaat 1 S de ihale olunacafından iıteklllerln ıera 
itini anlamak ve nümunelerlnl görmek üzere müracaatla· 

Satıı Sürü,ünl lrtt~ııkbr. 
t~AK rr 

Satışta Birinci Şart: 
" "REKLAM,, DIR. 

Satacağınız Malınızı 

Herhalde Reklam Ediniz. 
\le 811 Reklamlarınız• 

(TÜRK DİLİ) ııe \/ eriniı 
rı . 
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TORKDILi 1 
Bahkesir Tapu Sicil 1 

Muhafızhğından· 1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 
DÜZELTME • 1 Her Yerde Okunur· 

Bakırcı Arife Horçlu ölü arahacı ojlu Ahmet verete- ·~~~~~~'Rı'lıAıf~~~~ 
ıinin Eıki kuyumcular mahalleılnde vaki hanedeki 10 
hiuede altı hi11eıinin ıatılmaıma karar verildiil halele 
dünkü Türkdtli ıazeteıinde yapılan lllnda yanlıılıkla on 
da dört hl11esi denllmtı olduju halbuki milzayldeye çıka· 
ralan hanenin on hl11ede altı ht11eıi ıatıhla çılcarılmıı ola 
dulu taıhlhen yeniden ilin olunur. 

Çünkü Sovyet Çek mlMkı ,. .. •••••••••••••••••••\ 

Almanya m(itearrız oldufu • DOKTOR .i 
zam•n faaliyete ıeçecekttr. 

Ve bu taktirde, Milletler Ce· : 

miyett mlıakı mucibince Mi 
lletler Cemiyetinin dljer az· 

aaı aıibi Romanyanm da Çe 
koılovakyaya yardıma gel 

meal icabedecekttr. Çekoı 

lovokya bu tarla aüveniyor 

EKR.EM 

: N A f 1 l BAYSAi • • 

• • • • • • • • • • 
Bilumum deri, saç, : 

• ltrnak haslalıklarilt : 
her şekil firengi. belso- : 
uklufju ve yunw~ak ! 
karha /laslrıilklunm /el : 

• rar yolu darlıklaruu, : 
adtmi ikllclan tn son : 

• usullerle frdaui edtr. : 
• • 
: Haatalar1nı hükumet : 
: caddeıinde numara 56 : 
• • 
•. da herıün ıaat on beı .• 

Bahkesir İnhisarlar 
Başmüdürlüğündef1 

; 
B.&hkeıtr lnhlıarlar tdare1i yaprak tütün anbar1111• 

rafında ıartoameet Ye proj~ıi mucibince ( 299) lira 36; 
ruı keıaf bedeli kaldıram iti ilin tarihinden itabarea 

ekılltmiye konulmuıtur. I 
Eksiltme 3 3 937 Çartamba ıünü ıaat 15 de Bal•IJ 

inhisarlar ldareıfnde müteıekkll komtıyonunda yapıl•' 
jıodao lıteklilerln müracaat etmeleri Uin olunur 

Kıyıp diplamı 
1340 aeneatnde Bandırma 

mülıa ikmal mektebi altın 
cı ıanıfmdan aldıfım diplo

mayi kaybettim Yeniılni 

alacağımdan eskisinin hük· 
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t.• ~ 
·ı TÜRKDİLI 
Pazart~ıfnden baık• trl 

l 
ıün çıkar Siyasal ıazell' 
Yıllıiı: 800 Kurdf 
Altı Ayhfı:400 .. 
Say111: 3 .. ; 

Fakat Romanya1a yakla· 
f ıraanız , mütkülatın daha ço 
faldıiım ıörüraünüz Evveli 
Romanya, dığer kOçük dev· 
letlerle müıterek olarak Htt
lerin bıraktaiı intlb•a yaba 
ncı olmadıiı gibi, ıiyaeeten 

dahi daha ziyade ıai cena 
ha temayül ediyor. Eier 
Romanyada bir hükumet de· 
ğiılkliğı oluna her ne ka 
dar muhakkak eözüyle ba 
lnlamazaa da Romanyanın 

daha ziyade ıaia temayGl 
etmesi muhtemeldir. 

: ten ıonra kabuleder. : 
'••••••l ••••••••••••••-' mü olmadıiı ilan olunur 

Günü ıeçm•t ıayılar 

kuruttur. 
1
1 ADRES: ul 

Roman,.anın 8&1arabya 
üzeriııde Ruıya ile eıkl bir 
lhtllifılı arazi üzerindendir 
ki Ruı askerleri geçmek ih 

Uyacanda olabtlir. Roman·· 
yahlar diyor ki, her Ruılar 
bJr kerre içeri ılrdiler mf, 
arlık çıkmazlar. Binaenaleyh 
Sovyet · Çflk aıkeri lttif a · 
kının aıkeri kıymeti bu no · 
lctalar üzerinden mOllhaza 
edilmelidir 

BALIKESiR TÜRK~ 

'· ~ 
1324 217 M Ali 

K6lıer 

lyeıi ve Batyazmanı: Bahkeılr Myla•ı H. KARAN 

Çıkarım Genel Dlrektöril fUA T BiL' AL 

Basım Yeri h Basan evi 


