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ltalya donanmasıntn yapa-
cağı manavralara ultmış ha
rp gemisi iştirak edecektir. 

16 ŞUBAT SALI 1937 

ON BfRINCi YIL SAYI: 10167 
GÜNDELİK. SİY AS.AL GAZETE 

_H. Vekilimizin Yunan Gazetele~.ine ~~ya~at~ B.M. M clisi Güçlüler y u r t 1 u J a r a 
B a 1 kan Antantı Hergunkunden 22Martakadarıaıiledildi O - 3 Galip Geldi .. 
O a h a Kuvvetli B u 1 u n u yor .. 
Baltan Hariciye V akill eri r unanistanda Halkın ~üyük tezahüratile karşılandılar. 

içtima perıam~e gügüne ka~ar ~evım a~eceUir. 
Belgrad, IS (Radyo ) -

Türkiye Hariciye Vekili Do 
ktor Tevfik Rüıtü Aras Ro. 
llıanya harici)•e nazırı Anta 
neako ve Yuaoslav hariciye 
nazırı Stoyadinovlç Atinaya 
varmıılar ve samimi bir su · 
rette lıtikbal edilmi§lerdir. 

Belgrad, 15 ( Radyo ) -

Balkan antantına iştirak el· 
nu•k üzere giden harici ve · 

killeri Üsküpden g-!çerlerken 
iki bin ktıı tarafından hara· 
retle karıılanmıılardır. 

Romanya hariciye nazırı 
halkın tezahüratıncl kısa bir 
nutukla teıekkür etmiı ve 

~•kübün inkiıafına ıahit 

olduğunu Stoyadlnoviç)e bir
likh yapmakta olduğu se · 
yehattan duyduğu ıevfnci 
anlatmııtır . 

Belırad, IS (Radyo) -
Romanya, ) ugoslavya hari · 

clye vekilleri ıaat l O da 
Atlnaya varmıılardır. 

TOrkiye harfclye vekili 
Tevfik Hüıtü Aru daha 
evvel Selanlfe aelmlt bulu
nuyordu Üç vekil halkın 
t'zahürlerf arasırıda Atina
ya hareket etmiılerdtr 

Selanikte Halkan antantı 
hariciye nazırlarına fevkala . 
de tezahürat yapılmııtır . 

Atinada da halk büyük 
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1-..RDEKI VE~Zf.YTİNLİK~:R .. • ' r;: 
i! Erdek:ve'IAydıncıklılar~ muı~e: :; 

ii Erdek Zeytincller1nd ii 
Hen Vergi Ahnmıyacak!! 
•• •• 
H Büyük Millet Meclisinin dünkü topl~nt.ısında vergi ii 
:: ahnmama11 kabul e~ıldı. " " :: 
:• . fazla fırtına yuzuu· •• :! Geçen ıeneki tiddetlı do~ ve zeytin ağaçları ile !! 
:: den Erde~in ve Aydıncıg~n k bir ,ekllde harap :: 

. :: rneyva ağaçları mahsul verem1yece • • .. :: 
•• olmuıtu . .. •• 
:• k"k t neticesinde zeytın agaç- •• 
,: Erdekte yapıla" tet ı a h 1 erniyece"i yapı· :: 
• • l d h ma ıu ver • • • •• arının bir iki sene 8 a 

1 
t A azi kanunu •• •ı . d laıı mıı ı . r • • h lan tetkikler neticestn e an • • •• •• 

:: nun bir maddesine göre: d h ug" rı :: 
•• b "" üzün en aıara • • •• - Mahıu\leri afatıta ııye y affe· • • 
•• k veya tamamen • • :: Yanlardan arazi vergisi ısmen d :: 
U diltr teklinde bir madde bulunmakta ırA. d k zey :: 
• • E d k ve y ıncı • • 
:: Hükumet bu maddeden r e. k ndilerinden :: 
• • blk dilme11ne ve e • • • • tincileri hakkında tat e b addesinln • • 
•• kanunun u m •• 
:: araz\ vcrgiıi ahnmamuını .. "k Millet Meclisinden :: 
U tefılr ıuretile açıklanma11nı Buyu : : 

tezahüratla kendilerini kar· 
ıılamışlardır Atina gazete 
lerf tik sahffelerind~ Balkan 
antantına dair yazdıkları 

makalaleri neıretmektcdirler. 
Atina halkının ıöıtcrdfği 

samimi ve hararetli tezahü 
rat Balkan antantının tıar 

ımtı ıayiaları tekzip etmlı 
tir 

Ati na gazeteleri beyne! 
milel ahval günden güne 
vehamet ve her gün baıka 

bir hidise ıükütu ihlal eder 
ken Balkanlardaki daimi bir 
ıulh havuı eımekte oldu 
ğunu daha evvel Belaraddan 
Ankaraya avdet eden Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüı· 
tü Arasın Balkanlardaki te· 
ıanüt ve anlaımanın kuv
vet bulduğunu ıöylediğfnf 
de zikrediyorlar. 

Tevfik Rüıtü Aru Sela · 
nık gazetelerine bir beya

nat vermiş, bu beyanatında 

bilhassa dem ı§tir ki: 
........ -1.l - -J .... • t 

dir." 
Belgrad. 15 ı Radyo) 

Atinadakl Balkan toplantı· 

ıı perıembeye kadar de· 
vam edecektir. 

Ankara, l 5 (A .A. ı 
Atinada toplanan Balkan 
antantı konseyi bugün öğle 
den ıonra çalıımalarına baı· 
lam1ılardır Bu çahımaları 
perıembeye kadar devamın 
dan sonra bir resmi tebliğ 
neıredilecektfr. 

Antant matbuat kanferan 

11 da bugün ilk toplantısını 

yapmııtır. 

Ankara, 15 (A,A.) -
Tevfik Rüıtü Araa dün Se· 
lanlkten ııeçerken ıe ' anik 
belediyeıi tarafından satın 
alınarak Atatürke hediye 

d ·ıen tarihi evi gezmittir . 
~e,vfık Rüıtü Aras Selanik 
belediyesin~ teıekkür etmit 
lir. 

Hariciye Vekilimiz Yunan 
gazetecılerine beyanatında 
bugün her zamandan daha 
kuvvetH bulunan Balkan 
antantının Balkanlarda ve 
Balkanları çeviren denizler· 
de barııın en emin un 
ıurlarından birini teıkil ey· 
lediğlni söylemiıt~ 

•• i •• 
•• ıtemlıtt . d E' • • 
:: Bü "k Millet Meclisinin dünkü toplantııın a • :: 
ı • yu . ı k kanu • • 
:: dek ve Aydıncık zeytincilerinin lehıne 0 ara H •• 

ltalya 
•• h b harririmiz ay- •• • • nun tefsir edildljinl tıa ip ve aımu . l : : 
• • ld ğ telgrafla sevınç e • • : : rettin Karandan ıece a ı ımız ıu • • 

•• : : Öfrendtk: k · u 

:~ flnkara, 15 (Hususi) - Geçen sene 1 ii 

Oonanmasmm yapacağı 
mınavrılar. 

Roma, 15 {AA.) - Mu 
tısolininin ziyareti münaıebe 

Ankara, 15 ( Busuıi ) -
Hüyük Millet Mec ' ısi bugün 
kü içtimaında 22 Marta ka · 
dar tatil kararını vermittir. 

Ankara, l 5 (A A.) Ka 
mutay bugünkü toplantısın 
da bulunan maddelerle 
beraber Devlet Demiryolları 
ve l tmanları lt letme umum 
müdürlüğü J 936 yı l ı bütçe 
ılnin muhtelif fa11llarına bir 
milyon 665 bin lirAnın mun 
zam tahıiıal olarak konul 
maıına ait kanun layihn tı nı 
kabul ve verilen b ir takrir · 
le gelecek toplantısını yfrml 
tki Mart pazartesi gününe 
talık etmittir. 

Anadolu Demiryolları ve 
Haydarpaıa tirketleri heye 
ti umumiyelerJ bugün f ev
kalade bir top1anh yapmıt· 
far ve mübayaa mukavele 
lerinde yapılmıı olan tadatı 
müzakere ve tasvip ctmitler 
dir. 

Puşkin 
için ilim aka~emisi top1an

tılara başla~ı 
Moıkova, 15 (Radyo) 

§~:.tt:..~l ~r bırl ı ği ilim akad~-
. · bu lçtima ları bır mısınm 

kaç iÜn ıürecek, Puıkin 
hakkındakı raporlar tetkik 

edilecektir. 

Yemen 
imam\ f ılistine yard'm ede

ceğini bll~irdi 

1 
Hıca: Kralı İbniss ıuıd 
Beyrut, 15 (AA) Ye · 

men imamı Filistin Arap 
yı.iksek komitesine gönder · 
diği bir mektupta Yemenin 
Fıliıtınle birlik olduğunu 

bildirmekte ve Filiıtin ihli 
lafının halli için bir nıreti 

hal teklif eylemek ve 
lngiltere kralı nezdinde la 
vaasutla bulunmak üzere 

- ----
Ayvalık - Edremit maçını da Ayvahkhlar kazandı 

iDMAN GÜÇLÜLER 

937 yılı bölge kupaıı Güçlülerin güzel oyunu 
maçlarına bu hafta General 28 inci dakikada kendini 
Ali Hikmet stadında baıla iÖSterdi Kalecinin yer lu 
ndı i lk maç bölge kupası- tamamaıındttn htlfade eden 
nı ıkiter defa alan Yurt .Güç Niyazi ilk golü yaptı. On 
arasında oldu Her ikt taraf 

dakika sonra yine boı bırada mutlaka maçı kazanıp 
kı 'an kaleye ıo l iç Hilmi kupayı yüzde altmıı kendi ikinci golü yapt ı . l lk devre 

tarafına çevirmek istıyordu 
S bu tekilde Güçlülerin üstün 

ahanm çamur deryası ol oyunu ile sona erde. 
masına rağmen oldukça se f 

kinci devrede de Yurt yirci vardı. Saat 13 de ıki 
nci takımlar Hirlikten HüJ; yine tek müdllfıt ile oyuna 

1-aıladı Bu devrede de Yurt eyinin hakem l iği ile oyuna 
baıladılar . Yurt küçül<lerı 
daha ilk anlarda üstün öy· 
namağa baıladı l ar. Ve bir 
de penaltı kaçı arak ıki gol 
. ... - •. ı ... Rnn .l.a" -""il'ft'h :Xll 
baıladı. Yurt muaa "ı u 

hatasından istifade eden 
Güçlü ler de iki rol yapa· 
rak bırincı devreyi bera . 
ber bitirmeie muvafık ol· 
dul ar İkinci devrede 
Yurtlular canlı bir ıekılde 
oyuna baıladılar ve bu de · 
vrede de bir gol yaparak 
maçı 2 3 kazandılar 

Bırinci takımlar: 

Saat 15,30 da günün 
merakla beklenen maçına 

sıra gelmiıtı. Edremitlt Na 
tıkın hakemliği altında oy· 
una her iki taraf ou kadro 
tle baıladı. 

Yurt: Haıan 
Kamıl Hikmet 

Şeref Hulki Necati 
Rafet Celal 8adl Hüseyin 
Mehmet. 

Güç: Ali 

Osman Mahmut 

Şükrü İbrahim 
Cevat Ahmet Nıyazı 

M Ali 

Sabri 
ltılmi 

İlk akını Güçlüler yaph 

f> k Yurt müdafaası .>U a ını 

G ıehasına indirdi . üç yarı d 
Fakat daha ilk dakikalar a 
Yurt far ları bozuk oynama· 
ğa baıladı Ve oyun sonu 
· k dar böyle devam ettt. na a 

1 
. H 

Sağ ve sol taraf ara ıt ye 

medi. y 
Buna bir tıebep de urt 

haflarının çok güzel oyun çı 

forları yine bir tesir eöste 
rttmıyordu. Haf hattı da bir 
türlü kartı tarafın akınla 
rını kesemiyor , bütün yük 
müdafaaya yüklendi. Bu va . 
kim on kiti oymsui'bcn .. -
rağmen hiç 10\ attırmıyor· 

du. Yine kalecinin hatuı 
yüzünden ta, Hnlradan uza. 
tılan top kendini Yurt ka 
leiiinde bulmuıtur Güçlüler 
bu suretle O 3 aibi üatün 
bulunuyordu. 

Bu eolden sonra Yurt 
müdafaa11 çok hırçın oyna 
maya baıladı Bütün haf hat 
tının da ~ ükünu üzerine 
alan müdafaa biraz da ıert · 

liğe baıladı. Bu ıert oyun 
karşııında Gnçlüler anlata 
maz oldular ve uzaktan 
topu kaleye atmıya baıla 
dılar Oyun da bu ıektlde 
Güçlülerin hakettiklerl gali 
biyetle ıona erdi . 

Nısll oynandı 1 
Güç forları çok ıüzel oy· 

nadılar. Auna mukabi l Yurt 
for haflara ıahada yok gi · 
bi idiler. Güç kaleciıi Ali 
daha heyecansız oynana iyi 
olur Her iki tarafın müda 
faası üzerine düıen vazifeyi 
yaptı. Yalnız Yurt müdafa

ası biraz hırçın ve !ert oy · 
nadı. Hakemin idaresi iyi idi. 

Ayvahk - Edremit maçı 
Ayvalık . 15 (Huıuıi) -

Pazar günü yeni yapılan 

bu meıele hakkında lbnlsauut, 
Arabiltan ve Irak krallara 
ile teıriki meıai etmek ar · 
zuıunu güttüğünü ilave et 

mektedir, 

k G üç forvetlerini tu · aran h 
tamaraalarıdır Hemen iç· 
bir hücumu keıemedi · 
ler Top mütemadiyen Yurt 
müdafaa1t ile Güç farları 
arasındft oynanıyordu. 

stadyumda Ayvalık ldman 
yurdu ile Edremit İdman· 
yurdu arasında yapılan böl. 
1ıe kupası maçı çok güzel 
o\muotur. 

ii şiddetli don ve fazla ftrl!na yüzünden :; 
H mahsul veremiyecek bir hale gele~ Er- ii 
:: dek ve Aydıncık zeytinlerinden vergı a~~n- ~= 
H ınaınası Büyük Millet /v1 eclis inin bugun- :: 
:: kü toplaıılısında kabul edilnıiştir. :: 

tile on martta Trabuluı 

Yemen imamının Araplık, 
Yahudilik meseleılni beynel
milel siyaset saha11na koy 
mak ve Arap dünyasında 
bir birlık vücudc getirmek 

Bu sırada Yurt haflarm· 
dan biri sakatlanıp dııarı 
çıkarak Yurt on kiol oyna· 
mıya baıladı Kamil de ha 
fa geçerek Hikmet yalnız 

bek oynamıya baıladı 

Balıkesir ldmanblrliğinden 
Münir Yen alın idare ettiği bu 

maçı Ayvalık ldmanyurdu 
Edremit\i\erin yaptığı bir 
sayıya mukabil iki sayı ya 

parak kazanmı~lardn . 

f\rasın da yapılacak 

•• • •••••••••••••••••••• ••..••........•. ~~············· .................... . ••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 iatedill sanılmaktadır. 

büyük mana vralara altmıı 
harp ııcmiıi lttirak t'd~cek -

tlr 
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- yan Dostluğu 
Türk ltalyan münasebet 

lerinin vuzuhlaşması, günün 

hadiseleri arasına girmiş bu· 
lunuyor. 

Zecri tedbırler do ayıd e 

İtalya ile diğer Akdeniz 

d~vletleri arasındaki gergin 
likten Türkıye İtalya mü 

na ebetlerı de müteessir ol 
muştu. 

Bu defa yapılacak olan 
pohttk görüşmenin, her şey
den evve , Türklyenin İtal 

yan po\itikasma karıı bes 
lcdiği Uimadsızlığı ortadan 

kaldnma~a ve ltalyan bo 
ğazlar andlaomasma karşı 

olrın vaziyetini teıbıt etme· 
ğe yardım etmelidir. 

Birinci meseleye gelince, 
Roma 2 sonkinun tarihli 

halyan - lngiliz gentelmen's 
agrcement'inin, Türkiye ile 

oian münasebetlerini daha 
iyi bir esasa iltinad ettire 

ceğl fikrindedir. 

Statükoya bAğlanmak ile 
birlikte İtalyanın Türkiyeye 

kartı besledıği barışcı tasa v · 
vıırlarına da çığır açılmıı 

oluyor. 

Buna mukabil, Montrö 
andlaomasmın yapılması üze 

rlne Statükoda Habe§ har 
binden önceki devirlere gö 

re değiımto olduğu için hal 
yanın kendini yeni vaziyete 

uydurması bilhassa ehemmi 
yet kazanmaktadır. 

İtalya, zecri tedbirler do 
lavısile Montrö andlaıması 

yı te"nki'd etm~kten geri du 

rmamııtı. Ne var ki, İtalya 
bu tenkidleriyle Türkiyeyi 
murad etmek istemiyordu. 

~itekim Cıornale d,İtalıa 
gazetesi yazdığı bir maka
lede: 

"Türkiye bahse konduju 
müddetçe ltalyRnın, bu an 

dla§manan hükümlerinine 
muhalif olduğunu,, kaydet 

mekte ve demektedu ki: 

"Montrö ve ona bağlı ol· 

an diğer meseleler, ayrı ay-
11 değil, ltalyan 

Türk münasebetleri· 
nin genel çerçivesf içinde 

ve iki memleketin ana hat· 
ları gözönünde tutulma" su· 

retile tadkik edilebilir. 

Hadiseleri ayrı ayrı ele 
almak politılrnsı drtık geç 

mittir . t\ugünkü günde. mil· 
!etlerin, dostluk içınde ya 

ıamalarını takviye ttmeğe 

elveri§li olan, büyük ve 

umumi ana istikametlerin re· 
alist polıtıkası hakimd r " 

Romanın politika maha· 
fıllerlnde söylendlğıne göre 

İtalya, Montröde tesbit ed
llmi§ olan boğazlar rejimi 

ne hukuki bakımdan muv · 
afakat edecektir. fakat an 

dlaımayı kahul elmiyecek· 
tır. Buraca gözetilmekte ol· 

an bu f arlan pratik olarak 
nasıl bir ehemiy~tı haız ol 

duğunu anlamak için intizar 
etmek lazımgeliyor. Her hal 

de, İtalya bu me elede doğ
rudan doğruya Türkiye ile 

anlaımak niyetindedir 

Doktor kadm 
Siyamh madmazel Piyera 

Hoon Parisle tıp f akülteıin · 

den diploma ını alrnağa mu· 
vaffak olmuı, hem de birin 

cilik derecesini de aıhğı iç· 
in kendisine bir de iftihar 

gümüş madalyesi verilmi§ 
tir 

Bu kadıncağız, gazelecıle 
rin bir sualine ıu suretle ce· 

vap vermiıtır: 

- Hayır, Sıyama gidecek 
<lt:llilim; orada~ bır kadmın 
erıkaya gldecegim ve orada 
doktorluk ) apacağım? -

Zavallı Şubat.. 
Eski Romahlar Şubat ay · 

ının uğursuzluğuna lnanmıtı 

lardı. Bunun için eski Ro· 
mada Şubat ayına tesadüf 
eden bir bayram yoktur. 

Araplar da bu fıkirden 
dirler. Araplara görr. Şubat 

ayanda semavattan arza tam 
J80.000 fenalık düıermit . 

Acabn, Şubatın bu zava · 
IJılığına bizim kendiaıne to

palhk atfetmemizden doğ
muo olmasın?. 

Belediye Umumi Meclisinde 

Sırt Hamalhğının Meni 
içi Görüşül ü 

18 yaşından ışağı olan çOcü~ıarın umumi mahallerde 
çallştınlmamalan ha~kmda Belediye tenbihatma bir 

madde eklenecek. 
Heledtye Meclisi akıam 

ııaat 20 de Naci Kodanazm 
baıkanlığında toplanarak 
tehir itleri üzerindeki gö-

rüımelerine devam etmiıtir 
Ruznamede ıu maddeler 

bulunuyordu: 

I - Zaptı sabık hulaaa
sınm okunması 

il - Encümenlerden ge 
len evrakın tedklki 

lll - Evrakı varide .. . 
Zaptı sabık hulasaıı okun 

du. Ve aynen kabul edildi 
Encümenlerden gelen ev 

rakın tetkikine geçildi 
Eıki elektrik komiseri 

Kenan Akmanlara beledi 
yece verilen paranın elek· 
trik tlrketinden ahnmaaı 
hakkında bütçe encümeni 
nin mutaleası okunarak 
heyeti umumlce aynen kabul 
edildi. 

NACI KODA NAZ 
yede görüşülerek tetkiki ıçın 
meıal encümenine verilmesi 
kararlaşh. 

Eski belediye muhasebeci 
mua vlni Mustafa Alpyürü · 
ğün belediyeden tazminat 
htiyen yazısı da okudu ve 
bu talebin reddine karar 
verildi. 

Ruznamede görü§ecek bsş· 

ka madde olmadığından 

meclıs Çar§amba &ünü top 
!anmak üzere dağaldı 

" Halk evi Temsil Kolu., 
nun Müsameresi .. 

Unutulmuş ~ehreler piyenıiB i~i ıh~ap çavuılır a~ın· 
da~i komedi muvaffakıyetle temsil adildi. 

llalkevimlzio temsil kolu ratılmıo, mevzuda lnıtca0 dün akıam ve Pazar günü ve alaka temin edllmltll: le~ 
muvaffak bir müsamere ver 1 perdedeki hadiseler, dın e 

yicileri aıkmadan sürükllY 
bilmektedir. 

mittir. 
Bu akıam da tekrar edıle· 

cek olan müsamere proğra· 

mında " Unutulmuı Çeh · 
reler" adındaki 3 perdelik 
piyesle, "İki Ahbap Çavuı· 
lar admdaki komedi bulun ,, 
maktadır. 

Temsil kolunun gençlerin 
den Muammer Gözalan ta· 
rafından yazılan ve yine bu 
genç tarafmdan sahneye ko 
nulan bu eser gerek ilk gece 
sinde ve gerekse dün gece 
gelenlerin takdirlerini topla 
mııtar. 

Halkevimiz ~u temsil ile 
dekor itibarile büyük bir 
yenilik göıtermlotlr Bılhas 

sa baılanııç çok orijinald1. 
Eserde gerek mevzu ve 

gerekse bu mevzuun it'enl§i 
noktasından da muvaffak 
olunmuıtur. 

Şahısların karakterleri ya 

Rol alanlar tunlardı: 
Adam; M. Gözalan, ,.r 

kadat Sali.hattin Eren, dok 
tor Sermet Eren, polis Oırıı' 
Filiz, Jandarma lımall, 1'• 
dm H. Gözalan, Kız Asi)'e 
Gardiyan H. Yahm, A~ 
M Emin, Vlyoloniıt Meli 

Muammer Gözalan, 5,I 
ahattin, Sermet . ve baY'o 
H. Gözalan bılhaua mu"' 
ff ak olanlar arasındaydı. l 

Kız rolündeki Asiye küçO 
olmasına raimen roliirt~ 
aksatmadı. 

·(t 
Diğer aençler de vazı 

lerini tabiilik içinde baf11r 

dılar. "İki Ahbap Çavuılıtf• 
adındaki komedı herkesi kll 
hkahalarla güldürdü I'•~ 
ve Pataıun makyajlara ço 
mükemmeldi. 

1 
Salih, Kadri, ti• 

Evrakı varide arasın 
~~~-----

Emin, Ayeti, lamail korned 
yi yaıattılar . 

Bdhaaaa iki Ahbap çı 
da bulunan sırt ve amk 
hammalhğının meni ve nakli 
yatın motörlü vesait ile ya 
pılmaaı hakkında ki daimi 

. .. - T··-·""''H \:ocuı111e-rıme•b'a· 
vale edHdf. 

18 yaıından B§afı olan, 
çocukların umumi mahaller -
de çalı§hrılmamaları(Gazino, 
meyhane, kahvehane, bar, 
dansik, hamam, han, otel 
ve emsali gibi yerlerde) Be 
lediye tenbihatına bir mad 
de ilavesi için daimi encü 
menjn kararı heyeti umumı 

·~~· 

Orta 
Tahsil mezunf an her sene 

arımaUadır. 

Ayvahk 
r.11mhnr,\nt111 ~ ,i,tr.k ulunun Ovnatan ka~Y.t_ka~~!ı.1~!: 
Ayvalık, JS (Hususi) / 

Burada cumartesi ve pazar 

akoamı Cumhuriyet ilkokulu J 

talebeleri taraf ındnn veri 

Osman oğlu Tevfiğin kah 
vesinde Ovaköyünden İsm· 
mail oğlu Nuri bir arka
daşı ile kumar oynarlsr· 
ken paralarile birlıkte ya· 
kalanmıılardır Kendileri 
adliyeye verilerek para ce 
zaaına mahküm olmuılar 
dır. 

len müsamere çok güzel 
olmuştur Kalabalak bir se 

yircinin ve Edremitli spor. 
cularınm bulunduğu bu 
müıamerede küçükler 
sık alkıılanmı§lardır. 

15 liralı~ Saat 
11k 

Sakarya mahallesinden 
Necip Cemal, Çanakkafenin 
.Y aı. mahallesinden 
lbrahim ve Sakarya 

Kumar oynatan 
nlo kahvesj de 
üç ay mQddetle 
mııtır. -

kahveci 
villyetç .. 
kapatıl. 

K1Zıf ayın yo~sullara yar
dımları. 

1 bD 
vuı rolündeki ıenç er t 
bol alkıılandılar. Gerek P 
yeadekt gerekse bu ko"1' 
dideki gençleri tebrik ede' 

ı eşekkür 
Halkevlmfz Kftapsarar·ıı' 

33 kıtap armağan eden iP 
hisarlar baıdirektörü fhs•' 
Gençuluya teoekkürlerimit 
iblağına savın gazetenftfe 
ta vas•utu rica olunur 

MÜf TOlOKTEH 

Sovyetler Birliği Harici Ticareti 
Gümrükler Merkezi İda 

resinin hlatistiklerıne göre, 
J 936 yılının ilk on bir ayı 
zarfınrla yapılan harki tica. 
ret muamelelerinin umumi 
hacmi, geçen yıla nisbetle, 
60 milyon kadar ruble faz 

Maarif Vekaletinin alaka 
h dairesi tarafından yapılan 
bir istatistiğe göre, memle 
kellmizde mevcud resmi Ji · 
selerle, muallim ve orta me 

mahallesinden M
0

ustafa oğ 
lu İbrahim, Haıim oğlu fı 
rmcı llyasla birlikte ça1ıtar
larken İl yasın odada 
asılı bulunan yeJek cebin 

Kızılay dün de Kasaplar 
Aygören, Mirzabey, Hac; 
ish~k mahallelerindeki yok 
sullara yardımlarda bulun-

Rasathane dlreklörlüğtı 
nün tesblli ueçhlle 22 ŞubO• 
9.17 pazar/esi günü kurbt1P 
bal/ramıd1r Kesilcct:k kof 
ban lwyvunlannw deri ııt 
bağtrsahlurı m /Jcwa Jmftl 

muna verdifjlmiz gibi def 
ve bağzrsuklar111 Jop/unmt1 
sında 16zım gelen yardıfl' 
ve kolaylı.<]ı da gösterntt~ 
borcumuzdur. 

ile mevcut hususi mali an 
laırna1ar mucibınce yapılan 
muameleler de dahil bulun· 
maktadır . 

Bu müddet zarfında Sov 
yet ihracatının yüzde 19 8 

• 
la ile, bu defa 2,456, 125,000 

ini zirai mah uller ve yüz 
de 80,2 sıni endüstriel ms 
h uller te§kil eylemiştir. 1t ruble lutmu§tur 

Bu umumi rakam içinde halitan yüzde 86,6 sı endü 
ihracaat yekunu J.~ .J8 876. . striel, yüzde J0,4 ii de gıdai 
000 ruble, ıthalat yekunu mahsullerdir . 

ise 1.2 J 7.249 OUO rubledir. / Bu müddet zarfında So 
Hu rakkamlar tçinde:: §arki vyetler fHrliiinin muhte'if 

Çın demiryolunun !&tııı hak. / memleketlerle ticari muam 
kındaki anla§ma ve ayrıca ele eri aıağıdald yekünları 
Alm1tnya ve Çelwslovakya ı tutmuıtur: 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
,. 

Büyük Brıtany-1 İhracatı: 320 9 )4 000 ithalat: 
Almanya · ,, l 14.028.000 
Amerika Bırl Devi." 123.0 17 000 
Belç.ka 99.312.000 

fran " 58.240,000 
Hollanda ,, 59.455.000 
Fransa ,, 75 300 000 
Japonya ., 26 J 38 000 
Çelcoslovakya ,, 4. 772 IJOO 
Türkiye ,, 16 049 OUU 

187 6fl 1 .uoo 
270. J 53.000 
198.142.0C..O 
43 598 000 
73 384 ooo 
64 1 ıo ooo 
38 696 000 
58 494 000 
4U 964.000 
15.Js ı o0o 

kteplerin 1 :! yıllık mezun· 
ları seneden seneye artmak 
üzere B§ağıdaki cedvelde 
gösterilmektedir. Bu cedvelde 
Y32 · 933 ders yılında görü· 
len azalı§ . muallim mektep· 
!erinin altı seneye çıkarıl 
maaından doğmuıtur 

O sene yalnız Musiki Mu 
allım mektebi 7 mezun ver 
rnioUr. Cumhuriyetimizin kü 
hür sahasında feyizli bir 
eseri olan bu raksmları bü 
Yük bir memnuniyetle neı 
rediyoruz: 

Mezun sayısı 

den onbeı Jira kıymetinde
ki SftaUni çaldıkları ırkiyet 
olunduğundan suçlular ya 
kalanmışhr. 

Belediyelerin yapacaaı işler 
10,00o Kitidfn fazla nü 

fusu olan §ehir ve kasaba. 
arm yapmeağa mecbur olduk. 
ları harita ve müstakbel 
imar planlarile fçme suları, 
stad ve lağımlar vücuda 
getirilmesine müteallik ıolerfn 
kontrolü için DehiJıye Velca. 
letinde bir Relediyeler im

8
r 

heyetinin kurulması kararı 
altına alınmı§tır. Bu heyeti
nin Fen şubesi kadrosu ta 
mamlanmıştır 

Ders yılı 
924 625 
925 926 
926 927 
927 928 
928 929 
Y-.29 930 
930 - 93 ı 
931 932 
932 933 
933 934 
934 935 
935 - 9J(j 

530 
1296 
1991 
2880 
3202 
3950 
4483 
4242 
3606 
7069 
9 167 

Yukarıda zikredilen husus
lara müteallik projelerin tat 
bikine başlanmadan ve ıhale 
yapıldıktan önce fmar heyeti 
Fen şubesine müracaat edi. 
lecek ve bu projeler tasdik 
görecektir. 

10689 

Bu husus bütün vilayet 
ve Belediyelere tamim edil-
nıişllr. 

- .-.z -

Küçü~ sanatlar kanunu 
İktisat vekaleti tarafından 

hazarlanan küçük sanatlar 
kanunu projesi, üzerınde fi
kir ve ınütalealan alınmak 
üzee diğer veka 'etlere gön 
derilmittir. Projenin iktisad 
vekaleti teknik bürosunca 
haı1rlanmasından sonra, top
lanan kongrede alakalı ve 
kaletlerln mümesilleri de 
bulunduğundan bu defaki 
tetkik safha11nın kısa ıüre 
ceği ve projen n yakında baş 
vekalete verılebileceoği unıu l. 
maktadır. -
Esrar satın biri ya~alandı 

Zamanı mrzrn en mtiktnı 
mel oe en km·uelll slla/11 

!ayar,· olılu.riu maltimdaf· 
ller deull'/ Hava kuuueJldl 
ni daima arllırmaktadıf 
Bizde bıı f1rsalla11 islifııde 
ederek hu sihilımı1z111 ç0 

ğalması için el blrlifj/le çt1 
ltşıl maıı se11gl// /ıa/kmıı= 
dan rica olunur. 

r:n r;~ 

Dünkü un ve zahlfitiarları 
UNLAR: 

Azami 
K. 

55 Handıman 
60 

960 
920 
860 
Boo 

70 
80 

,, 
., 
ZAHİRE: 

Bugday 5,2'i 

Asgari 

K. 

95U 
910 
850 
790 

Bursanın ff ocahasan ma
l1ııllesinden Mehmet oğlu 
Niyazi Karaoğlan mahalle 
sinde esrar satarken iÖrüle 
rek yakalanmıştır. 

Niyllzinin üzerinde 45 1 

Yeılt Sert 5,25 
Yumu§ak 5,50 

Harıç P Yasadan gelen 

1 

Yurııu~"k 6 

5 
4,50 
5,75 
buğdıı) 

gram esrar bulunmu~. müd 
deiumumiliğe t~slim eoclılmJ~ . 
tir. 

Sert 7,5 (1 

Muıır '4. 75 
Arpa 4, 75 

fi 
7,50 
4,25 
4,50 

u~ 

n 
8 
Ilı 

f r 

" d 

Yoı 

1 
~ıd 

tı 

c:ı \' 
lır5 

nıb 

karı 
Cak 

di. 
kal 

acç 
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- 16 ŞUBAT !JJ7 
TÜRKDILI 

Atina Türk Resim Ve 
Elisleri Sergisi.. 

Kemal Atatürkün iktidar 

Troçki 
Fransızca Paria Soir ga 

zetesinden: 

SAYFA: 3 

Kimdir? 
etmektedir. 

Karakollann Ayşesi:-
mevkUne geldiğlndenberi 
olan bu kadar az zaman za 
rfında Türktyenin kitapçılık 
ta bu derece terakkiler el-

Avrupada henü7 bir iki yıl 
önce icad edi 1u.iş bulunuyor 
du. 

Sergide gazeteler 

Sovydler Birhjınde Zin 
ovyev, ve Radek davaları 

görüldü. Sevyet hükfimeti 
bunlara "Troçkictlerin ıul· 
kast hareketleri .. diyor. Dı· 
ğer taraftan, yeniden tev 
kifler yapıldığı haber veri 
liyor 

Bir müddet sonra gene 
mahkum edtliyğr. o zaman, 
evli iki çocuk babaaı olduğu 
halde her ıeyi hrakarak 
Ruıyadan kaçıyor; Viyana_ 
dan, Zürihten, Paristf'n ıeçe 
rek Londraya geliyor, 

Vaka olmuttur. Fakat ıi
rndı deaıl ha .. Esht zaman· 
da, cumhuriyetten çok ev· 
vel.. Bana bir jandarma ça · 
VUtU anlattı ben ne of duju 
llbi Yazdım: 

M. GÖZllL/l!Y 
va11ta ile kendi mıutakası 

haricine çıkarmak l~zımdı 

Batefendl derhal silah ba
ıma emrini verdi. Karago· 
lun dörl neferi tek 11ra ni 
zamında kapımn önüne 11· 

ralandılar.. Çovuı eltndeki 
meıfn kamçıyı çizmelerinin 
konçlarma vurarak eıağı 
yukarı gf'zindl, ıonra nefer 
lere dönerek: 

de etmiı olmasına kar~ı ha 
yran 1ığımızı, hayretimizi ita 
raf etmeltyiz. "Parnanoa,. 
sergisinde Arap harflerf 1e 
buılmıı olan son iki kitap 
görülmektedir; bunlar, §Op. 

heıiz ki, eıki 1 ürkiye ile 
yeni Türkıye arasındaki te
sadı göıtermek için oraya 
konulmuıtur. Bu eıki l<itap
lar ananeyi temıil etmekte· 
dlrler. halbuki ötekiler ink 
ılap Türkiyesinfn kudretli 
hayahn1 gösterıyorlar. Um
umıyetle ıergtlere iÖrmek 
için değil de kendılerini iÖ· 
ıtermek fçln giden müziç 
tnıanların bulunmadıkları 

bir saatte, kitapları itina ile 
tetkik ettim Ve söylemeli
yim ki bu tetkik bende çok 
büyük bir teıir uyandırdı. 

Serginin enteresan olan 
bir diğer şubesi de gazete· 
lere ayrılmıı olanarlır. Bu 
ıube ıki kmmdan yani iki 
kutubtan - mürekkeptir. Ve 
Arap harflerile ilk çıkmıı 
olan gazetelerin yananda bu 
gün litın harflerile çıkanla · 

rı lhttva etmektedir. K.1rm -
ızı manıetlerine varmcıya 

kadar bizimkflerden hiç fa 
rkh olmıyan bugünkü gaze 
teler hakkmda bir ıey ıöy 
lıyecek değilim. Fakat bu 
ıergi hakkmdaki bu acele 

du ıuretle devlet maki
neıinin çuklarını kaplayan 
karlar an "büyük temizleme,. 
ameliyeılne henüz yeni ba 
ılanıldığı anlatılmak iıteniyor. 

1902 ıeneılnde, Troçkt 
Londraya ayak baıtığı za
man i ·k İ§i, Londrada bulu. 
nmakta olan Leninle ıörüı· 
mek oldu. 

lıte baılayorum: 
"Bilmem ne boğazmın yü· 

kıekçe bir yerinde karakol 
bekli yen jandarma neferlerı. 
Uzaktan gelen bir kamyon
un homurtusuna kulak ka 
barttalar. içlerinden biri, bo
Ynunu ileri uzatarak gittik· 
çe Yaklııan kamyona bak
tı: 

- Ştmdl biraz ıonra ge· 
lecek kamyonda kim var 
biliyor musınız! Diye sordu 

Neferler hep birden ce 
vap verdiler. 

Kim ola Mehmet. 
Boı çuval yüklü bir 

kamyon, ıoförün yanında 
bir •dam bir de k;ıdm \lar. 

Hay1r baıefendi 
İçlerinden düıünüyorlardı 

Sakın vılayet veyahut ka 

Kamyon, daha ' fazla ya· 
klaıınca neferler hepsi bir 
•lızdan haykırdılar: 

-- Yürük Ayte .. 

- Vay anaro, nereye gi· 
diyor acaba? 

- Hele bir yol tu kam · 
Yonu durduralım . 

Yürüdüler, haykırdılar b , 
•iırdılar, yumruklarını sal 

ladılar fak at kamyon dur
lıatıdan eeçti . 

Eter duraaydi . İtle o za 
tnan meıele deiiıecektı 

Yolcuıu bir ıoför, bır ya· 
ltlt•&r bı • .t. oi'i.,, ... I A , .... ..1 ..... lb . 
•ret oian kamyon, gideceği 

•ekız ıaatlik yolu aradan dört 
'-lun gÜh geçtiği halde he
lli:ı bir türlü bitırememlıtl. 
Birçok defalar laıtlğl pl'ltla 
lnıı, cıvatalan gevıenıit, di 
franılyeli firenlerl bozulmuı 
~P. ) ol kenarlarında tam 

6rt ıün dört gece tamır 
16rdOkten bütün akHmı ıö 
külOp takıldıktan ıonra bu 

~"Ya k1t.dar gelebılmlttl. Fa 
hat tuhaf dejıl mi? .. Şımdı 

içte o eski külüıtür kam 
Yon değilnıiı glbı tozu du 

~lna katarak gözden kay 
olınuıtu. 

Ncf erler daha uzun za
~an Yumruklarını botluklara 
l 

0
iru •alladılar. Sonra iç-

erinden biri telefona koı· 
hı, ilerideki karakolu bul· 
du: 

k Baıefendi. Şimdi bir 
•tıayonla Yürük Ayte geli -

Yor M 1 • 1 
•• & umun o sun . 

Yürük Ayte mi geli 
Yor?. 

Baıef endiyi Lir teliıhr 
•ldı. 

Yürük Ayıe geliyor ha!. 
~endı rnmtakası dahılıne 

ÜrQk Ayıenin gemeai de 
tllek k- 1 d h ' oy f'r e cinayetin, 

1 ' 11 ılıjın bın dürlü vukuatın 
Çoh 1maaı demektı . Eğer ya 
tı Yolda kamyondan ınerde 
Cıvar köylf'rden birine sıvı 
l•rıa k 

artı ıeyreyleıen gü-
~hürtüyü. Gene köy d .. li 

zanm jandarma 
danı fılan olmasın. 

kuman 
hu dü 

tünce ile, üatlerıne baıları 
na göz gezdırdiler, kopuk 
düğmelerin, yamaya ihtiyaç 
gösteren deliklerin yerlerini 
hesapladılar. Bir ildıl birer 
parmak uzamıı 

ellerile sıvazladı. 
aakallannı 

Baı çavuı tekrar ıöze ba 
ıladı: 

Kim geli1or biliyor
muıunuz? Yürük Ayte geli-
yor .. 

Yürük Ayfe mı/ 
Vay canına .. 

T" hıi hıınl .......... t-~ı --•- • 
inden leçen ıeylerdl Onlar 
daha Yürük Aytenln yüzü 
nü aörmüt değillerdi Ya 
lmz hmlni biliyorlardı Bu; 
17 yatında kadar güzel, çok 
güzel bır Yüı ük kı7ı ıdi 

Nereden geldiği, aılı, nea 'l, 
filin belli değildi Onun kim 
olduğunu öğrenmek, timdi 
ye kadar kimlienin aklından 
aıeçmemiıtı 

Hiç kımae, onun 
yüzünü, ufak 
dud"klarmı, uzun 

güzel 
lurmızı 

kirpik 
ler inin ahanda eri yen ba ygan 
eözlerini aıördükten sonra 
nüfus tezkeresine bakmayı, 
mahalle veya köy llmuha 
berini filan yoklamayı düt 

ünmemııtı .. 
Yürük Ayte hakıkaten 

ıüzeldt. _Belinden aıafı uza 
nan kumral saçları. al al, 
yanakları, do 'gun göğüı ve 
kalçalarıle birçok köy deli 
kanlılarının canını yakmıı 

bir diti idi. 
İıte o gelıyordu . 

N:ferlerın göz 1erı, 
lıkta foıforlanan 

karan· 
Çakal 

gözü gıbi parlıyordu. 

Bdf ça vuı tekrar ıöylemı · 
ye baıladı: 

Bu hınzm yakalıya 

cağız:, bu gl!ce burada ka 
ldca&r,; yarın sttbah ' erken 

den hududumuzun haricine
atacağız anlaıı ldı mı? Haydi 
bakalım herku yolu gözle 
sin . . 

Kalite ve bıs~ı 
Gözlerimle görmeden ön 

ce, latin alfobeıınin Türki 
yeye glriıindenberl on iki 
ıenelik bir zaman fuılaaı 

zarfında, muhtevalarının ka· 
liteıi kadar baskıları da mü 
kemmel olan buncd müm. 
taz eser!er neıretmeğe va
kıt bulunmuı olduğuna ina 
nmaklığım kabil değildir. 
"Parnauoı" da bir araya 
getırılmtı olan bütün kıtap 
ları ..birer bir~r 7.ikr,.lmPve 
imkan yok. Den sadece um 
umi karakteristaklerinden ba · 
zılarını kaydetmekle iktifa 
edecefim. Beni hayret.., dü 
türmüı olan eıkl Yunan mü 
elliflerinden ve umumiyetle 
eıki Yunanıstana ait fe l ıefi 

eıerlerden tercümelerin mı 
kdaradır. Muhtaaar bir anai 
klopedık IQgatin mükemm~l 
bir tabı ile muhtelif ilim, 
tarih, tıb ve hukuk eıerleri
ni de zıkretmeliyiz. 

Fökat en fazla göze çar
pan, manzum ve mensur 
edebi mahsullerdir. Türk 
müc:lliflerinin eıer erinden 
batka .::>hakeıpeare, Anato · 
le France, Go1ıol Goethe, 
Tolıtoy gıbi Avrupa müelli 
flerinin ve Andre Mauroi11 

gıl11 Ybfıyao muharrirlerin 
ıaheaerlerinden pekçok ter· 
cümeler Vilrdar. Meıhur 1671 
167 l ııeyahalınl Türkçe an· 

latmıı olan maruf Türk se 
yyahı Evliya Çelebinin eıe 
rını hayrAnlakla seyrettim. 
Yunan tarihçıleri ıçin de çok 
aliıkalanmıya değer olan 
bu eser orıjmal mt:tinle ilk 
defa olarak ta b ve neıredi 
im ittir. 

Son zamanlardct f ürkiye 
de toplanmıf olan tarıh ve 
dıl kongrelerınin zabıtaları 

da lüks bir tabı halinde ne· 
ıredılmittir. Türk maarıf 

menıuplarmı aydmlatma'< 

ve na ta marn tetkiki bitirm 
eden önce eıki gazeteler ha 
kkmda bir iki ıöz ıöylemek 
fstlyorum. 

Türk gazetecllifl pek eski 
değildir. 13u ıene ancak yü 
züncü yılanı tamamlıyor Çü 
nkü lıtanbulda ilk çıkmıı 
olan aıazete 1836 da intlıar 
etmiıtır. Bu gazete muhte· 
lif dil.erle ayrı ayrı yazılı 
yordu. Bunun daha ziyade, 
zamamn lıtıbdad lııüküme

tine tabi, reımi bir gazete 
olduğunu tahmin ediyoıum. 
Gazetenin Franıızcb adı Mo
nlleor Orientaldir, ve Türk· 
çe, Arabca, Fr1tnıızca, Ru 

nıca ve Ermenıce olarak beı 
d1Jde beı ayr1 yaprak hali 

nde çıkıyordu Seraide Ru-

Demek ki Troçkl, inkı-
laptan çekilmiı ve aakln 
yaıamağa baılam f olan gl 

zliden gizliye çalıııyormuı? 
Bu ıuale cevap vermek 

zordur. 

Fakat, ıu muhakkak ki, 
Lenin bu ıivri sakalh arka· 
daıı her zamankinden daha 
çoh fakirleri işgal ediyor 

leon Oaridoriç Doğuyor 
Troçki, asıl lıimll 

Da vidoviç Bronatein, 
Le on 
1874 

seneıinin 26 Teırinievvelinde 
Ruıyanm cenubundaki bir 
köyde doğmuıtur. Çocukluğu 
tarlarda, kırlarda geçmittlr. 

EvJert, yanıbaıındakl hay. 
vanlarm nefeı aldııı duyu. 
lan küçük bir kulObe idi. 
Bir odanın içinde, dört çocuk 
itıılp kakııırldr, bağt1ıırlardı 

Troçki l 4 yatanda köyd 
eki btr ıımflı mektebi bıra . 
kıyor ve Ode11adeki liıeye 
gidıyor. Bu onun, evinden 

ve baba yurdundan ilk ttyr· 
ılıııdır 

vıcrovıç 'artı\c oır da"iur• Ro 
yüne dönmüyor. 1895 de 
Nckolaya gidiyor Orada 
daha fazla kendini okuma· 
ğa veriyor ve Markala En 
ıelıin eserlerini yanından 
hiç ayırmaz oluyo 

Fakat kitaplarla lktıfa et· 
miyor, İf ıahaıına da 
mek iıtlyor ilk ihU il 

geç· 
ha. 

1903 de Ruıya sosyalist 
parliıtnln kongreıi topla Dl· 

yor· Rurada Ruı ıoıyalistle 
rl ikSye ayrılıyorlar: Çocuk
lar (bolıevikler) azlıklar nıe· 
nıevikler Troçki bu iki gr
uptan hiç birini tercih etm
iyor. 

Troçki bir müddet ıonra 
Londradan Münihe geliyor 
ve orada ikinci karıalle be
r a b e r yerleılyor. Fa -
kat, burada da çok kalamı 
yor; Petesburga gidiyor: 

Troçki 1905 ıhtilalinde 
büyük bir rol oynıyor. 

Gene tevkif olunuyor ve 
Sibiryaya nef ye diliyor Fa -
kat, T roçki Siblryaya gider 
gitmez kaçıyor; tekrar ya

bancı memleketlere gidiyor. 
İsveç, Franıa, ispanya, 
Amerika , Küba nihayet tek 
rar Peçeraburg: 

lhulalden ıonra Troçki 
evveli Petrograd ıevyetl 
reisi ıonra hariciye nazırı 

daha ıonra harbiye nazırı 
olarak, &örülüyor 

Fakat 1923 de Lenin bil. 
ıonra Troçki i e Stalln ara-
ıında mücadele baıhyor. 

BugOn "lnkılibın Serseri 
Yahudisl. adı verHe-n Troç
kinin yıldızı dönüyor: Keon 
disi harbiye nazırlığmdan 

alınıyor ve küık bir vazife 
•eriliyor. 

ffig~rnHızı~Aamf'atldNırJeiilı~ .. 
dır . Çünkü, ıerglnin çok na 
zik org.rnızatö · Ü Selim 
Gerçf'Vin söylediğine göre, 
Rumca nüshadan bir tane 
buln ak kdbil olamamııtır. 
Kendısi, Atinada buna sa 
hip olan birinden bır numa. 
ra satın almak niyetinde ol
duğunu ilave ~tti. Az ıonra 
Oiyc-jen iımilc bir mizah 
gazeteıl çıkmııhr.:Bu g"ze 
tenin baılığında f ıçı&a ıçinde 
Diyojenle karııaında Büyük 

lıkender görü1mektedir. Pek 
beceriksizce reıimlenmiı ol 
an diğer gazeteler de bize 
Abdü azizin Partıte impara 

reketlerine baılı yor. Etra fan · 
da topladığı lıçllere latikbalden 
bahıedlyor ve nıhayet "Ru· 

ıya cenubi İfçlleri birltfl,, 

1827 de iıe Stalln Troç
kiyl komünlıt patrtisınden 
koiuyor ve kendillne yaıa 
mak için , Moıkovadan 4000 
kilometre uzakta küçük bir 
yer göıteriyor. 

tor üçüncü Napolyon ile im
paratorıçe Ôjeni tarafından 
kabul ünü göstermektedirler. 
Diğer gazete ve mecmualar 
seriyi tamamlıyor. 

Umumi inti~a 
Umumi intiba şudur ki, 

bu sergi edehiyatla metgul 
olan herkes için bir ıürprız 
o 1 muştur. Çünkü büyük bir 
devlet ı e f inin demir iradesi 
ve aadık ış arkadaıları tara 
fından Türkiyede pek kua 
bir :uman faaılaaırda bata 
nlmıı olan bir harikayı bı

ze göıtermiıtir Yenı Türki 
yenin tarakkllerini hiç bir 
ıey bize bugünkü Türkıve 

nin belagatli bir aynaaına 

teıkil eden bu sergidell daha 
büyük bir sadakatle anla
tamazdı. 

Kayıp Mu~ur 
M Uçala yazıla tatbik 

mühürümü bir ay evvel kay. 
bettim Yenisinı a lacağımdan 

ni kuruyor . 

Troçki doğuyor. 
nu hareketten dolayı ilk 

defa olarak hapae düıüyor 

ve Odeua hapiıbaneılnde 
günlerini yazmakla reçiri 
yor. 

Burada onun rahatını 

bozan kimıe yoktur. yalnız 

bır gardiyan va.rdLr ki oldu 
kça serbest bir adamdır. Bu 
adamın iıml Troçkidl. lıte 
Leon Dauidoviç. belki bir 
ıntikam hiuile, kendiafne 
bu aıardıyanın iımini alm 
ııtır 

Bir müddet ıonra Cenev· 
rede Troçkınin imzala küçük 
bir kitap çıkıyor . Odeaa haplı· 
hanesindeki mahkum, yaz. 
dıklarını bir va11ta He gizlıce 
Ceoevreye göndermeğe mu 
nffak olmuı ve orada baı 

hrmııtı. 

Si~irya. Nef 1. İMilal 
J 900 de Troçki Sibiryaya 

geliyor. Şimalde uzak bir 
arazi Lena nehri lıenarında 
bir iki kulübe 

Fakat 1929 da G P. U. 
ona memleketten çıkma 

emri veriyor. Bu tarihten 

sonradır ki Troçkl çanta .. 
elinde, yanında kansı ve bir 
katibi ile beraber Avrupa 
nın bütün merkezlerinde 
ıehirden ıehire dolaımak 
taf'lır. Troçki timdt de yeni 
dünyada bulunuyor. 

(n es~i şeker 
Japonyada Nara ıehrinde 

en eski şeker nümuneıl var
dır. Bu nümunenln 1200 
senenlık olduğu iddia edil
mektedir. 

Miladın 7 l O-7 48 aenele 
rinde bu tehir Japonyanm 
en büyük kimya tehri, bil 

ha11a ilaç asoayli merkezi 
idi. Birçok ilaçlar ve müs 
tahzarat aruınoa ıeker de 
- tabii ilaç olmak üzeredir 
- yapılmakta lmit O zamanın 

•nlıları birbirini bıçaklıya 
tak, gene anbarlıuda zahi · 
'elet eksilecek, gene ıhtiyar 
11111elerın beşiblryerde 1 eri Yü· 
'ük Ayıenin yo 'unl\ harca
"•t-ktı. 

Ortalık kararmak üzf"rey 
di. 8 

Nef('rler, karakolun önü· 
ndeki çardağın a l tına aıra· 

!anarak yo u ıözlemiye ha· 
şladılar. Biraz sonra kttm 
yon gözüktü. Tozu dumana 
!.atarak geliyordu. Mav:r.e 
rini kapan yola fırladı Ta 
bıi bu vaziyet kRr§ısında 

kamyon durdu 

için Almanya ve Fnmada 
tatbik edilen tahsil ve ter 
biye sıstemleri de monog•a 
fıler halinde buılmııtır Çok 
güzel kepak arile mektep 
kıtapları enlneııandır, keza 
1836 da İstanbuldR yapılmıt 
oll\n Lıtograf tk baskılar. Bu 
baskıların ıı ükenımdıyel ı 

kar111ıııda insan hayrete dü 
ılıyor, huıuııle ki lltoaıraf ya 

eskisinin hükmü olmadığı Burl\da Troçki timdi gaze 
tecilığe baılamııtır "Ş . .uk 
Mecmuuı.. na muntazam 
yazı yazmakta ve mahftlli 

ıosyaliıt teıckküllcre tflirak 

ilaç nünıuneleri nıevcud ve 
bu arada da şeker kimya 

tarihi alakadarlarına göıte
r ı lmekte inıi§ . Amma, bu 
şekerin mesela :.>o- 3U se 

nelik bir teker nümunesi 
olınadı~ını nasıl iııbat, edt 
yorlar, doğrusu nn'ıyamıyo. 
ruz. 

k u mn;1r mahlüku ya 
"

1
•mak, gec"vı karakold1t 

ll~irtcrek. erleıi günü ilk SONU VAR 

ilan olunur. 

Havranda Hıuuambaıı 
mahallesınde Dereobalı 

Mehmet Uçala 



SAYFA 4 

Çingeneleri Hayatı .. 
Çingeneler her memlekette 

yaıarlar ve her memlekette 
onlara ayrı bir isim verilır : 

İspanyada Gitano, İtalya 
da Zlngaro, fngilterede Cip 
ıl , Almanyada T igoyner çi 
ngene demektir . 

Macarlstanda da çıngenele 
re Faraonapek (Firavun kav
mi) adı verilir Fransızlar 

da çingeneye Bohem:en \ Ba
hemyalı) derler. 

Bir de onların kendi ken 
dtlerlne verdikleri isim var 
dar. Bunlar kendi dillerinde 
çingene mana ana 
derier Bu kelime 

manaıına gellrr. 
Fakat, ne fsim verilirse 

verilsin, çingeneler her yer· 
de birdir: Göç<:be bir kavım 
memleketleri bütün dünya 
olan ve oradan ora ya dola. 
§an insanlar. Onlara Asyada 
da te sadüf edilir, Avrupada 
da, Amarlk da da Zaman 
mekan ve meıafe mefhum

ları onlar için hakıkaten hiç 
bir mevcut deAildır . 

Çingeneler yer yüzünün 
en eıkl zamanlarındanberl 

ya ııyan bir kavimdir; her 
yer onların mekanıdır ve her 
m e afe onlar için yak1ndır. 

Bununla beraber, her yer
de çingeneler hatlı baoına 
bir k avim kalmıtlardır Git· 
tiii yerde yerleımlyen bu 
insanlar, oradakilere müna
sebete geçmemi ler, ve on. 
t arın yaf&fıılarına giritme· 
mııler , ve on1arm yaıayı§· 
larına glriımcmiılerdlr . 

Fransadaki, Almanyadeki , 
bir uman o millete karı§· 
mamışd1r ve dalma çingene 
olarak kalmıtlardır. 

Çingeneler nerede olurlar· 
ıa olsuolar, yaı yııları bir· 
dir. 

Franıada yaııyan çinge· 
neolerln aıiret reislerinden bi· 
ri aralarındaki kanunları ıöy 
le anlatıyor: 

Biz çingeneler arasın 
d.1 dört kanun vardır : 

Az mı? Belki az, Fakat, 
baıka mftletlerln yüzlere~ 
kanunu kadar, belki onlar 
dan daha kuvvetli ol n bu 
kanunları her çingene din 
ler Dünyanın neresinde olu 
raa olsun bütün çingeneler 
bu k a nuna riayet ederler ve 
bütü o çingeneleri teıkıl ed ~n 
umumi vasıfla r ancak bu 
kanunlarla muhafaza olu. 
nur. 

Hu kanunların bfrinçlıi ve 
tın mühümi ıudur: 

"Hangi memlekette olur 
s olsun çingeneler arasmda 
çıkan kavga, geçimsizlik, ;ın 
laırmamızlık gene çingene 
ler arasında halledi lecektir. 

Bu kanunun ehemmiyeti
ni lüzum yok. Çünkü bu su 
retle izaha çingeneler adeta 
tamam ile bir millet halini 
almaktadır . 

retlerinde inzlbatlı olnrak 
yaoamalarım teman eder. 

Üçüncü kanun §Unnu em 
retmektedir: 

"Hangı memleketten ge
lirse gel ~in çingene ırkandan 
olanlara yardım edılmeli , 

miııafirp erv <" rlik göstermeli 
dir. ,. 

Dördüncü kanun da fU 

şekildedir: 

"Çingene anane ve ade
tine son derece riayet edil· 
mesi l azımdır 

Gördünüz ya , dört ka 
nun fakat , içinJe bütün ka· 
nunların hulfısası var. ,, 

Aşiret re:isinin söylediği bu 
kanunlar hakikaten bütün 
çingenelerin her memlekette 
riayet ettikleri kaidelerdir 

Onun i( in Avrupadaki 
çingene kadar Amarikada 
ve Asyadaki çingeneler bir· 
birbirlerinin aynidir. 

Aş,klar 
Doltsan ya ında Nfkola 

Morza ç ve 8 l yaımda Vera 
Oyasenso tam altmıt sene 
birlbirini bekledıkten sonra 
geçen hafta Romaynaın Ça· 
zeanu ıehrinde evlenmişler 
dir. 

Bir vakitler Ruı muhafız 
alaylarına mensup parlak bir 
zabit o'an Marzaç 1877 Türk 
Moskof Muharebesi esnanın 
da Bükrette bir baloda Ro 
manya arazı sahip1 erınde .. 
zen~in Dyasensonun güzel 
kızıle tanı~mııtı . Birbirlerine 

ilk görüıte aıık olmuş ar, 

f)t!
1 ve -06'ötl$T,- 1 ·o·ıac"Aglha8n 

fazla borcu olan genç bir 
zabite kızlarını verm<-k ıs 
temişlerdi. 

Aradan altnııt sene geç 
tıkten sonra Marzatç poll& 
taharri memurlarının yardı 

miyle eski sevgilisini 
bu ldurnıuı ve onun şimdi 
Çızeanu şehrinde büyük bir 
yoksulluk içinde vaıadığını 
görmüştür 

llarp ve onu takip eden 
buhranlıu Oysenso aileılnln 
servetini mahvetnıi§ti, 

···················· ... ,. • • 

! o o ~ • • • • • • 
!EKREM: 
• • 
i N A f I l BAYSAN i • • • • • Bilumum deri, saç, • • • : ltrnak lıaslalıklar/le : 
: her şekil /irengl. belso- : 
• • : ukluğ11 ue yumuşak : 
: karlıa lıas/ıliıklunm le/ : 
• • : rar yo/11 darltklarım, : 
: ademi ikficlan en son : 
: usul/erir tedavi eder : 
• • 
: Hastalarını hükurr et : 
: caddesinde numara 56 : 
• • : da hergün saat on beş : 
: ten sonra kabuleder : 
• • ••••••a •••••••••••••••• Gelelim ikinci kanuna. Bı 

rlncisinden pek fazla ehem 
mlyetatı· olmıyan iklncf ka· 
nun ıöyledir: 

.. ~ ..... ~-~---• 

"Aıirettekl ihtiyarlara ve 
aıiret reislerine bılakaydü 

ıart Haat l azımdır. ,, 

Birinci kanun, bütün dün 
yadaki çingeneler arasında 
topluluk ve bütünlük bulun 
masına ne kadar yardım 

ediyorsa, bu ikinci kanun 
da çlneenele rln kendi ati· 

TÜRKDİLi 
Pazartesinden ba§ka her 
gün çık r Siyasal gazde . . 
Yıllığı : 800 Kuruş 

Altı Aylağı:400 ,, 
Sayı s ı : 3 

Günü geçmi~ &ayılar l 5 
kuru~tur. 
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TORKDlLl 16 ŞUBAT 937 
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1 den: 
Kaza Hava kurumuna ait Merkezi kazada müdahhar 

tahminen 13619 ki o Buğday 11785 Arpa 13851 Çavdar 
164) Mısır Kireç nahiyesinde 4675 Buğday 3525 Arpa 
Kavacık nahiyesinde 4770 bu~day 4463 Arpa 450 kilo Mı 
sır açı~. artırma ile aataıa çıkarılmııtır 27 2 937 cumarte 
si günü saat 15 de ihale olunacağından isteklilerin şera 

itini anlamak ve nümunelerini görmek üzere müracaatla 
rı 5 - 1 - 65 

Balıkesir Ortaokulları Satın 
Alma Komisyqnundan: 

Ortaokul ların ihtıyacı için 2400 3000 metre kaput be· 
zinin ı 6 Şubat 9~ 7 cuma günü saat l 4 de Kültür direk 
törlüğündeki komisyonda açık t:k ıltme i1e almacaktır. 

tur §Brtname ve mühürlü numunesi he r gün öğretmen 

oku1u kaleminde görülebılJr İsteklller in ı lk te minat mak
buz veya mektuplarıle ayni gün ve saatte komisyona baı 
vurmaları. 

4 

ir Orma 
Üğ .. 

1 - 67 

• 
• 

1 - Balıke ir vilayeti merkez kazasının Savaıtepe rıa-
hiyeslnde vaki olup hudutları ıartnbmede yazılı 1 ürkmen 

dede altı devlet ormanından 3 1 Mayıs 937 tarihine kadar 
ormandan çıkarılmak § B ıtı le 3740 kental meşe kömürü 20 
gün müddetle açık arttırmaya konu'mu tur. 

2 - Arttırma 4 3 937 tulhlne rastlıyan Perşembe gü. 
nü saat 15 de Orman müdürlüğünde yapılacaktır . 

3 Beher kentalinin muhammen bedeli 30 kuruıtur. 
4 Muvakkat teminat 85 liradır. 
5 - ŞartnamP. v e mukavele projesini görmek istiyen 

ler ln bu müddet içinde lıer gün Orman müdürlüğüı. e ve 
Ankarada Orman umum müdürlüğüne müracaat edebilir 

ler. 4 - 1 - 69 

Balı o • 
1 
•• u 

1 - Balıkesir ilinde Sındırgı ilçesinde hudutla rı ıart 
namede yazılı Al<pınar Devlet ormanından numaralanmış 
ve ölçü1müş 45 1 452 metre m ıkabn muadil 336 Adet de
vrik çam ağacı yirmi gün müddetle açık artırmaya konul 
muştur. 

2 Artırma 4·3 937 tarihine rastlıyan per§t:mbe günü 
saat 15 de Orman müdürlüğünde yapılacaktır 

3 Beher gayri mam ül m etre mıkabının muham -
men bedeli kuru§ lur . 

4 Muvakkat te minat 82 lı radı ı . 
5 - Şartname ve muk vele projesını görmek istiy n 

lerin bu müddet içinde her gün orman müdürlüğüne ve 
An karada orman umum müdür1 üğüne müra caat edebilir · 
lcr . 4 J 70 

. 

-- ~ = = : Avukat Ekrem ARGUN Ve i 
~ Şeriki Ziya SIDAL ~ - ~ = ~ : Tanınmış değerli avukatlardan. ; 
: d ır . Hernevi hukuk. ceza davalarınızı ~ 
: emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyiz ~ 
5 ve Devlet Şurasında murafaa kabul i - ~ : ederler. ~ 

; RDRES ~ = ~ ---- ANKAR A Sanayi cad· i 
desi ALI RlZA Apart ~ 
manı N UM ARA : 3 ~ --- ~ 

....... 1111111111111111111.i 
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~'>t§.H~T~ .... ~.~[ .. k ~o·ı ~~~~i 
~ er ecımenın n uyu ı euı: J 
I Satış Sürümünü lrttırmıktrr . j 
I .~A KA'f ~ 

"R KLAM,, DIR. 
• Satacağınız Malınızı l 

Herhalde Reklam Ediniz. 

i ' e '.lu R~k_hilnlarını~ı.J 
(TUR rDJLJ) ııc \'t•rinıı 

o 1 i 1 

1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir f 
1 Her Yerde Okunur· j 
-- ~ ~~~~~.,pi 

Balıkes · Ort okulları Satın 
I 

Alma Komisyonunda"' 
e Balıkesir Ortaokulları için 6000 9000 ktlo kuz~ D 

26 Şubat -937 cuma günü saat 14 de Kültür direl<törl&JI 
ndeki komisyonda açık el ailtme ile alınacaktır .. , 

Tahmin f ıatı 2520 lıradır. İlk teminat i 89 l iradır· ~ı 
tname her gün öğtetm n oku lu kaleminde görül ebilir~ 
teklilerin ilk temloat makbuzu veya mektupla r ile aynı 
ve saatte komisyona ba~vurmaları 

--~~------~~~~-----4~-~ı ___ y 
iyesi ve ~aşya~mnnı : Balıkesir sayluı H KAR AN 

Çıkarım Genel Dir ktörü 

Baıım Yeri il Basan evi 

FUAT BİL'AL 


