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-· Hariciye V.e Dahiliye Vekil
lerimiz Dün Moskovadan 

Ayrılmışlardır .. 

18 TEMMUZ PAZAR 1937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL 8.1 YI: 10179 

iktisat 1 Vekillerimiz Dün Mosko· Japon Kabinesi Cin 
lıkilimiz-Narilıi koaıbina- d A 1 d 1 1 ş i n i G ö r Ü ş t Ü •• 

ıızı tadkik ettiler Va a n Y r I l ar • • Uzak ıaıkta hu iki tarlidİ ceplere yeni kunetlaı 
v.~~"·~~~:1~t·~lmb:!::~:: Odesa Yolile MemleketimizeDönen Vekillerimiz :evkektektedirler. Japonyı yaniden binlerce askeri ıi-
~~~ ;

1:"d•0

1 •
0
••• ~0• I Sovyet Ricali, Dost Memleket Elçi Ve Elçilik lih altını almıştır 

"'Gıttlr . e rar zmire don- ı l d Londra, 17 (A.A.) - 29 Şanghay, 17 (Radyo) -
N 1 Erkanı Tarafından Uğurlanmış ar ır. . uncu Ç in ordusu tle 37 inci Japon askeri ile dolu 25 

L azı h kombinesi tamam · 
-.,.. Ankara, 17 (A.A .) - Ha · vinof bu kabulde hazır bu da bu ziyareti . herhangi bir Japon fırkaaı arasında mG nakliye vapuru Japonyanın 
.... 11 gibidir tlkteırtnde 
........ 1 I rlciye ve Dahiliye Vektllert. lunmuılardır . Mülakattan it vealleıtle yapılmamıı ol tareke yapılmııtır . muhtelif limanlarandan ti· 1 1D e açılacaktır. 1 

_ mlz lıloskovadao haraket sonra, B. Molotof Vekiller masandan dolayı çok kıymet Her iki taraf hidlıe ma· mai Çın aahtllerlne hareket 
>C»c:.---

etmiılerd i r Odeaa yolu ile ıerefine bir dine vermittir . ll b u 1 u n d u ğ u n u v e hallinden geri çekilecek, bu etmtılerdir. 

Mısır memleketimize dönmekte Ziyafette B. Voroıilof , Ka- münhasıran T6r ki Y e o t n ika kıta ya yalnız tbtilifa Parlı, 17 [ A.A. J - Del-
dirler. ganovi~, Mtkoyan, Valeri, n in Sovyet Ruayaya karıı lıttrak etmem it olanlar boı, Çinin Parlı ıeflrl Koo 

1111 •ırtisi fııistinin tak
ıiıini prıtasta edecek 

Moıkova , 17 (Radyo) - Mejlauk, Sudijln, Potemkhı, olan dostluğunun ve allka· g e Ç e c e k t t r . Bununla ve Japon maalahateGzarı 
Taa Ajana& bildiri yor: Stomonyakof, Budennl ve sının bir tezahürü addetti beraber her iki taraf mü · Uaiyama ile tlmali Çındeld 

Moakovada bulunan Tür· diğer tahaiyetlerden baıka Aini ı6yliyerek demiıtir ki: blm kuvvetlerle takviye vaziyet hakkında g6rüımGr 
kiye Hariciye Vekili B. Dok Türk Vekillerine refakat '' Baıvekil 1

1
•met lna edilmektedir. tir. 

•at 
ltabıre, 17 (Radyo) - Mı· tor Tevfik Rüıtü Araa, Da. eden zevat hazır bulunmut· nünün Büyük Mi let Mech Vaılngtondakl Çin Elçisi 17 { ] 

sinde yaptığı beyanat ara· Parla, A A. - Ga· 
biliye Vekili ve Cumhuriyet tur Amerika Hariciye nazırını zeteler Amerika membaın· 

,... Yemekte B Molotof ve aında ıöylediii Türk Sov ziyaret ederek vaziyet hak- l 
Halk Partiıi \..Jenel Sekreteri yet doatluju ıkt memleket dan gelen nuyenln Qç mil · 
k b B Şok K Od Araı nutuk ıöylemlttir. ı kında hükQmetlnln noktai J k 

l\ lblllt partlıl namile anı-
~ ta tllbdlki muhalefet fır 
._;• 6nthnGzdekl ıah günü 
~'-'lal bir nGmaylt yapmak 

iti 1 · rü aya e · poletlkuında daimi bir amil yon a p o D aı erinin 
l l TQ k d Müteakiben büyük Kremlin nazarını bildiren ve dtier k il d f b 

ta yo u t e r ayeye ön· olarak kalaraklır . «ıözleri· 1 inci mi t mQ a aa attını 
. Sarayanda bir reaepılyon d 1 l · d ı 

~ da•et edllmlttir. Yapı· 
ttJc. k hu nGmantıte Ftllıtlnin 
'elti 11bl keyfiyeti protesto 

milılerdir. nln bir teyidi olarak telik- ev et erın yar ımını ıte . teıktl etmek (lzere hazır bu· 
1 yapılm ıı ve reaepıfyona hü b h d 
llaayonda Sovyet Nuıya ki ediyoruz" yen ir mu tıra tev 1 el· lunmalı emretmlt oldu~·na 

kumet lzaaı, Sovyet müea •u 
hariciye komiseri 8. Lttvıoof S 8 Litvtnof bundan ıonra, mittir. ve 12 ncf fırkanın tlmall ıeNh zimamdarları, ovyet 
Tlrldye elçlıl ve elrtlik ı fQrk . Sovyet doıtlutunun Japon Elçiıi de nazırı zl· .,. teıekkülleri ı im . sanat ve Çine ıitmek Qzere Kurume · tcekur. 

... ~•bire 
k • il S t h ı ı bl 'h l ı yaretten ıonra ıazetecllere er anı e ovye ar c ye matbuat müme11illerf davet· r tara çeı n yapmıı uzun yi terketmlı bulundufuna 

._...11 '1 , 17 (A .A .) komlıerlili ileri gelenleri li bulunmuılard ır bir mazisi olan bu doıtlu Japonyanın tfmali Çinde 
tarafından uiurlaomatla•dır . Türk vekilleri ıerefine ve iun Lauaanneda en ıonra azimle haraket edeceilnl 

dair olan haberler dola1iu · 
fevkallde allka 16ıtermek· 

aynı zamanda hariciye na · tedtr. 

-.,~ titr fırkası denilen ._..;lef et fırkasının 6nü 

\t, ekı aah gOnl umumi 

~llaaJlt lcra11na davet 
.._. ltabiredenn bildlril 
--l•dıt 

Moıkova, J 7 (A A ) - rden ziyafette B. Lit.ioof MontreuxJe ve iki devletin 
Dan B. Tevfik Rnıtü Araa mühim bir nutuk ı6yleyerek Milletler Cemiyetine ıtrdill 

ye ŞnkrG Kaya, 8. Molotof Türk - Sovyet doıtluiunun 11ralarda açık surette ken 
tarafından kabul ed ıl miıt ır. ehemmiyetini tebarGz ettir dini göıterdiAine ltaret et 

zarına Japonyanın Çtnde 
yeni topraklar ele Vaılnıton, 17 ( A.A) -
geçirmek iıtemedtAI hakkın· Relıtcumbur Ruzvelt hafta 
da teminatta bulunduiunu tatilini Vaıinıtonda ıeçlre
ı6ylemııtır. cektlr. Müpr&nileyh yab 

8- . 8. Zekai Apaydın ve lit. mittir. B. Lltv inof, nutkun- mittir 

tqlet Dlma ylıte hatipler D .., • 1 • A 1 
,:,er::~eıe.ınde bah•· egırmen erın ÇI ma-
Sam;unda sına Müsa_~e Edilecek 
zır . . . Mıliya 'ekileti yaptığı ~ir tamimle aıotôrlü un f a~ri-
" '-

0 
b1n~~sı koyluyu kllarının istihlak mgisinden muaf ol~uğur:u bildirmistiı 

1 
1 stıhsıh murab88CI 2466 Numarala buiday ılz değirmen açılma1ına mü· 

lflft ılı"ndın Lurtırıyor koruma karı•lıiı kanununun soade talebini tazammun 
1 bazı maddelerini deilttiren eden müracaatler, Vekıller 

'o~lllcara, 17 (A A) _ Sam . 22.12. 934 tarih ve 2643 heyetine bildirilecektir . .. 430 
lltd • tGtün kırma mevtimi numaralı kanunun B. M. sayılı kanunun ikinci mad 
~6,:lftde11 zıraat bankası Mecliıince tehir edilen 5 deıinin K fıkra1ında yapılan 
dttıt h ı•nit mtkya1ta para inci maddeıi ve yeniden açı tadilatla timdiye kadar aıu 

... ,-•la batlamııtır . lacak val11iz, elekıiz deiir amele •erglılne tabi tut ul -
lCba menlerin vergileri hakkınğa muı olan motörlü un de-

~L IDGıtabıllleri mu-
t q''cıl Maliye Veklletinden vali ilrmenlerinden, münhasıran 
ili._. &tdan tamamen kur- ı b d ı muhitlerindeki çiftliklerin 
't L 'ı lbuamelelerlni zira· yet ere ir tamim gön eri 
ı_ 111•1llc mittir. Bu tamime göre, buğ· kendi ihtiyaçları için getir· 
""'• 1 ••ile görmefe bat· dikleri hububatı üçQten vals t ltdır. dayı koruma karoılaiı ka 

- ~ nunun bazı maddeler ini de· ıiz, elekaiz ve muharrik 
~ iittlren 2643 numarah ka. kuvveti on beygıri geçmiyen 
r~İncanda nun 5 inci maddesi nıuc l · motörlü deği rmenler bu defa 

1 
- ~ bince, herhangi türlü oluna muamele vergisinden de is 

ılt91f il İnıııt fıılı'yetı' olsun yeniden bir fabrika Uına edilmit dulundukları 
il 9 cihetle bundan ıonra yeni· 

~ '"bul l ve değirmeninin açılma11 ve 
'da 30 ' 1 (Radyo) - Erzin· mevcud değirmen ve fabri · den bu kl\ bı l değirmen aç 

)'tal lıt, l6, 17 de Halkevi, ve kalarda tamir mahiyetinde ma teıebbüslerlnin çoğalma 
"-~ı ••Jon binalaranan te· sa kuvvetle muhtemeldir. 
ı ltlb olmıyan tadil ve ilaveler in 
'~ • lberaıimlert par· yapılabilmesi için (hüküm et) 
~ktlde yıapılmıthr ten alınması lcabeden mü· 

~'htt ~llQe Erzincan Valisi ıaadenin mahalli hükümet· 
Q.t :tel, ordu müfettifl ten mi, yoksa icra Vekillet' '"•raı k. 'ı azim Orbey ıle ri heyetinden mi latlhsali 
~, ~ll lberourin askeri erkin icabedeceil hakkında tııtbi · 
1'ıı h •batık hır halk küt- katta haaıl olan tededdüd 
~~ı, .. ':tır bulunmuıtur. Nu- ve ihtilafların halli için yük· 

~d~ÖJlenınıı Halkevi tle sek mecl tıce ittıhaz edi len 
~ hı fetferin memlekette· 

"-"tt:"'•tletı açıla vurul-
t. 

~--~ bG, 'F..•ra, 17 ( A.A. ) -

"ı -• rııncanda yeni Halk. 

~'••t ;•taıyon bınal arının 
· 

111 
' temelleri ahlmıı-

tehi kararında , mezür beıfoci 
maddedekı {hükumet) ta biri 
tle İcra Vekilleri Heyetinin 
istihda f olunduğu tasrihıın 

teyıt ed ı lmııttr. 

Binaenaleyh , ıımd ı ye ka 
dar olduiu g ibi bundan aon 
ra da yeniden val11lz, elek-

Hicaz 
Veliahdı Parise vardı 
Parls, J 7 (Radyo) - Hicaz 

Veliahda Emır Suut kardeıi 
ile birlik te Londradan Parl· 
ıe gelmiıtır. 

-~-

Çekoslovak -
Kabinesi istifa etti 

Peıte, 17 \ A A ) - Çe 
koslovakya 
etmiıttr. 

kabıneıi istifa 

3 Devlet 
Arasında bir anlaşma 
Londra, 17 (A A. ) - ln 

glltere ile Almanya ve 
İngiltere i le Sovyetler ara. 
1anda iki tarafı birer deniz: 
anlaıma11 Jmzalanmııtır 

-

ışlerinde murahhaslar in-

Tokyo, 17 (Radyo) _ ile deniz ceYllnları yapmı· 
Bugün Haridye, Bahriye, yacaktır. 
Dalullye, Maliye, Harbiye Beyaz saray erklnı bu 
nazırları Baıvekılin rlya1e- 1 kararın, Çin-Japon lhtl&fları· 
tinde toplanarak Çındekl nm iktiıab etmtı oldufu 
vaziyeti tetkik etmitlerdlr. 1 mahiyet dolayiıiyle ittihaz 

N ı t ı t d edlldtflnf beyan etmek,e· 
Q azl ırın arın op an 111n a I dtrler. 
~ima i Çindeki vaziyetin ;-----------
tecri kabili tahammQl bir 
ıekll aldıiı göz önilnde tu· 
tularak hu toplantının ora. 
da alınacak askeri tedbirler 
üzerinde görOıGldiiiü tah· 
mln edilmektedir. 

Londra. 17 (A .A.) 

giltere pliDlnl ~8~UI etti Moakovadakı Çın elçtıı Sov· 
Paria, ı 7 (A .A.) _ İapan- yet hariciye komiıeriDl zi

ya itlerine ademi müdahale yaretle kendisine Çtndeki 

~uııatler cephaiarı sıık 
ıdiliyorlır 

Partı, 17 (AA.) - Roy . 
ter ajansının CebelGttarıktan 
bildirdliine göre Centatetoun 
ve melilladan mütemadiyen k il . i dil k- t l vaziyet hakkında Çin harı-om eıın n n u op antı · 

d b-tü hh 1 l I ciye nezaretinin bir tebliyl. san a u n mura as ar n 
ili 1• _ k nl tevdi elmlttlr. Bu teb· 

g z p anını muza ere esası 

1 k k b l l d. f Jtide Japon tecavGzden ba-o ara a u etmit er ır. 
411" his edilmekte ve bu hare· 

Fransada 
İngiliz poleti~asma muınz 

naz ular 
Paris, 17 ( Rodyo ) - İyi 

haber alan mehafile göre, 
Şotan kabinesindeki Soıya 
list Na21rlar, franaa, lnglliz 
poletika11nı kabul ethği tak· 
dirde iıtlfa edeceklerini bil · 
dirmittlr. l 
4000 Hitlerci 1 

Genç italyaya gelecek 1 

Berlin 1 16 (Radyo) 
4000 Hitlerci genç Aiuıtoı 
iptidalarında halyaya gele 
cek ve ı tahada bir müddet 
gezeceklerdir . Atnı ıekilde 
45) İtalyan faıiıt genci Al 
manyaya ıldecektlr. 

ketlerin dokuz devlette an-
laımaaı Partı paktı ve mil· 
letler cemiyeti paktı ile te 
zad halinde bulunduiu teb· 
arüz ettirilmektedir 
Şanghay, 17 (Radyo) -

Şiddetli musademlerfn bat· 
lamak üzere oldufu muhak
kaktır. Her iki taraf mühim 
kuvvetler tahııd etmekte 
devam etmektedirler. Çinli
ler timdiye kadar yOz bin 
asker tahtid etmtılerdfr. 

lfer gün de yeni kuvvetler 
almaktadırlar. General Şan· 
kay Şek ordu tarafından 
ordu baıana davet edilmiı 
tir. Japonyadan da au ker 

ıevkiyall devam etmekte 
ve 3 milyon ihtiyat efradı 
ilk davete hazır olmak em 
r lni almı ı l ardır . 

Nankin, 17 (Radyo) -
On bin Çınli asker Dayre· 
ne vasıl olmuttur. 

f aııllar gelmekte ve Grena
da cephulne ıevk edilmek· 
tedir. Bu cephedeki hGk6· 

metçilerin taarruzu muvaf

f akiye devam etmektedir. 
Ve aıiler alır zayiata uira· 
mıılardır. 

1 ••••••••••• 

Mızır Eserler: 

Alayhtarlınnm nısrıttiği 
macmuamn mamla~ıtimi

ze girmesi menedildi 
Ankara, 17 (A.A)- Parlı 

te Metakaaı aleyhtarı Yunan· 
lalar tarafından neıredilen~ 

Adimakratla adla mecmua 

dost ve müttef ık Yunanistan 
aleyhine zararlı yazı'ıhtlva elti 
finden memleketimize ldha· 
li Vekıller:Heyetfnce mene
dllmlttlr. 



Sinema Ve Artist 

Güstav 
Frölich 

Hususi HayafJ 
Güıtav Frölıch Türklyede 

en fazla ıevilen arttıtlerden 
birıd•r. Bılhaaaı iki ıene ev. 
vel "Bofazlçi Şark111., is

mindeki ftllmlni çeTlrmek 
üzere latanbula geldikten 
ıoora, onu yakınoan tanı

yan baik, bu ıevim'ı artiste 
kartı fazla bir merbutiyet 
hlasetmlttlr. Almanyaoın 
( Hanovre) tehrlnde doğmut 
mütevazi bir allenhı oflu 
dur. Hayata evvela gazete 
muharrırlıil tle baılamıı bi 
Jahare uf ak romanlar yaz 

·makla hayatına kazanmııtır 
ilk çevlrdığJ fil m: "Metro 

poliı., filimindeki nıuazzam 
aahneleri ve mükemmel bir 
tekniği havi olması itıbarile 
raibet bulmuı ve- ( Güstav 
Frölıcb) in töhr~t kazanma 
ıında imtl olmuıtur. 

D fer methur f ıltmleri me· 
yanında tunları ıayabtllriz: 

Ebedi Senerl, Dudaklardan 
aöniile, Kadın aıker olunca; 
Kad1n lar ne isterler, Boiaz 
içi .:)arkm. 

Güıtav Fröllch üç ıene 
evvel bir suarede tanıttığı 

meıhur muganniye ve ıine
ma yıldızı (Gttlla Alpar) la 
evlenmittlr. Son zamanlar
da ayrıldıklarana dair çıkan 
tayialara aaılıızdır. 

Saçları kumral, gözleri 
mavidir. 

Doiduiu tarih: Mart 1902 
dir. 

Kaç doğum!usunuz1 Sile 
hayatmızı anfatahm. 
13 Marttan 19 marta ka 

dar olan dolu mi ular ( ıkl ta· 
rıh de dabıl) Nisan nibaye 
tinden ıonra iyi bir deiıtik 
lık bekleıinler. Mali itlerde 
az bir ıalah görülecek. Ve 
itlerin de tecrübe devreıl ge · 
çirenler birdenbire ıaadet 

bulacaklardır. 

Aık tılerl iyi gidecek ve 
1937 ıeneıl bu doğumlular 
için ideal bir yıl olaca kdır. 

Bu ıene iyi bir ıeyyahat, 
deiitlkllk ve vizita ıeneıtdir. 
Mümkün olduiu kadar faz · 
la ahbab peyda etmeli ve 
büyük yerlere girip ç.ıkma 

fınatlarını kaçırmamalıdır · 

lar. içtimai mevki, ve mali 
kazançlarını yeni dostlara 
bağlanmakla bulacaklardır 

Sıhhat çok iyidir. Kaza
lara meydan vermemek tar
Ule hayatları çok uzun ve 
ııbhatleri hakkında merak 
edilecek biç bir ıey yoktur. 

Araba. otomobil kullanan· 
lar ve elekrtk veya baıka 

makine tılerlle uğratanlar 

Ntaan ve Mayıı aylarında 

dikkatlı olmalıdırlar. 
lıttkbelleri mazilerinden 

çok daha iyi geçecek dır. Ya · 
nl çok yak1nda çok mesut 
olacaklardır. 

8.8. 
,~~~~~~!!!!!!!'!, 

TÜRKDİLI 
Pazarteıinden . baıka her 
ıün çıkar. Slyaıal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kurut 

Altı Aylıfı:400 .. 
Say11ı: 3 .. 

Günü geçmit ıayılar 25 

kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESiR TÜRKDİLİ 

~=-----•iiiiiiiiiiiiiiiiiiilii9~l 

Halk 
Kitaplarını 

Tet~i~ eden komisyon 
toplan~ı 

Halk kitapları planlarını 

t~tkik eden komlıyan 14 7 . 
937 tarihinde Ankarada Mat. 
buat Umum Müdürlüğünde 
toplnnmııtır 

Bu teıebbüıe edip ve ıa 
lrlerimizln gÖit~rdıideri ya
km alaka memnuniyet ve 
ıükranla kar~ılanmıı ve gön
derilen p lanlardan uygun 
bulunanlaran sahiplerine bi 
rer mektupla p anlan hak
kında komlıyonun mütalea 
ve kararlarının bildırılmeıi 

tekarrür etm ittır. 

··~ 
Mutlu ~ir niş n anma 
Yenice mahal esinden mer

hum 8. Rıfet kızı J eyhn 

Müdrike ile Vilayet Matba 
aaı mürettfplerlnden B. Bür 
han Kocabıyıkoflunun niıan 

töreni akıam her iki tarafın 
dostları aruında yapılmııtır. 

Gençleri tebrik ederiz. --- - . 

a::z 

1..-........... -~l~~~~.~_...-.. 

Deği 
Si a 

-e le i çıl 
aadeE ·ı cek 

Maliye Y akaleti yaptığı bir tamimle motörlü un fıbri
kalanmn istiMa~ vergisinden muaf olduğunu ~if dirmiştir 
( Baıtarafı 1 jnci saya.fda ) 

2643 numaıalı kanunun 
betiııci maddeıile, yeniden 
değirmen açılmasına müsa
ade etmek ıalahiyetlnln İc. 

ra Vekilleri Heyetine veril 

mit olma&ı , memleketin 

umumi vaziyeti gözönünde 
tutularak münhasıran köylü 

ve fakir halkın ka(i ve za · 

ruri ihtiyaçlarına tekabül 
edecek miktarda deiirmen 

açılmasını ve ihtiyaç f ev kin · 
de vergiye gayri tabi de
ğirmen açılması suretlle ma · 

mulatı hem buğday koruma 
ve hem de muamele vergi 

ıine tabi tutulmuı olan fab
rikaların gayri meıru reka· 
betten ve devlet varidatının 

ıebebsiz ve lüzumsuz tena
kustan vikayesi maksadına 

mntuftur Bınaenaleyh ıoo 

muamele vergisi muafiyeti 
de genltletilen va issiz, elek · 

siz motörlü değirmen açıl· 

ması için vuku bulacak 
talebler hakkında yapıla -

cak tedkikatln esaslı ve 
noksansız olarak yapılması 

sureti le köylü ve f aklr hal 
kın ihtiyacından ziyade ka · 

çacılık mak!adile değirmen 
açılmasına mahal ve mey-

dan bırakılmaması ve müıa · 
adenin verilip verllmiyeceğl 
hakkındaki karara mesned 
olacak olan bu tedkikat ve 
tahkikat evrakının nokıanıız 
gönderılmeıl bi ldirilmiştir. 

HA 
p 

ıo ı ı:.romuL ';I~• 

RL R , , 
uğumuzun 

İnkişafı .. 
Pamuk mıntakalarımızd81öpıaklarımız için elverisli 
ve daha verimli olan khvlind to~umunun ekilmesine 

ehemmiyet verilecek 
Milli endüstrimizin fnkişa· rübe ile sabit olan ldevlaod 

fına çahşırken iptidai m&d- tohumu ikame edilmekte 
de meselesini göz önünde dir. 
tutan hükümetimfzln muhte· Birkeç yıldanberi gerelı 
lif mahsuller üzerindeki iı Bakanlık, gerekse banka t•• 
lah ve üretme gayreti mal . 
ümdur. Bilhassa pamukçulu· 
ğumuzun gelişimi meıelesi, 

Ziraat Bakanlığının ve Ban-

viz ıuretfyle, ıatarak, par•· 
ıız olmak üzere pamuk eki· 
ciılne mühim mlkdarda ki· 
evland tohumu dağıtmııur· 

kasının ehemiyetl ele aldığı Yer yer açılan iılah ve ür" 
işler arasındadır. etme iıtaıyonlarında Zlr••t 

Bunun için pamukçuluk Bakanlığı müteha1111ları bl~ 
noktasından bir takım mınta· taraftan köylümüze feoııı 
kalara ayrılan memleketi

mizde yerli kozanın ekilme 

sinin önüne geçilmekte ve 
bunun yerine topraklarımıza 

çok güzel intibak ettiği tec · 

pamukçuluğu öğretmekte dl· 
ğer taraftan da üretilen to· 
humları dağıtmaktadırlar· 

Şimdilik Çukurova. f,f' 
mıotakalarına münhasır ol•~ 
klevlsnd tohumu üreuloıe• 

Halk 
Ticaret 
Bıletleri 

Devlet Demiryolları İılet-
me idareıi 15 günlüK bir 
ve lkt aylık halk ticaret bi 
letlerinfo ıimdıden ıonra 

alıodıaı tarihten değil yol
cunun ıeyahata baıladığı 

tarihten itibaren onbeı gün, 
bir v~ya iki ay olarak he 
sap edtlmesinl kararlaıtır· 
mııtar. 

ı Çekoslovakya 

! R e i i s i meiôieketimizden 
tütün alacık 

Yolsuz Ve 
Hakkında 

e· 
iştnln zamanla hududu g 
niıletilecek ve bütün yıJr; 
dun bu değerli mahıulil"11 

1 r· yetltbrmeğe müaaid yer e 
inde bu tohum üzerine lllıtı' 

Gayri Tediyeler 
Maliye Ve aletinin 

Defterdarlıklara Bir Emri. 
aydı !Uretilc muam~le ifa. yapılacaktır Gaye, f abrik• 

Halk ticaret bileti alan 
yolcular bileti aldıkları za · 
man ilk yolculuk tarihleri· 
ni bildirecekler ve bu tarıh 
on bet günlük, bir ve iki 

aylık müddetin baılangıç 

tariht olacaktır. Bu tarıhten 

evel ıeyahat edecekler bi
letlerine ita ret verecekler -
dir. 

Verdirmlyenlerin biletleri 
baılangıç tarihine kadar 
muteber olmıyacaktır 
~ 

Akli 
Hıfzıssıhhası 

Partı, 17(Radyo) Bey· 
oelmilel Akli Hıfzıuıhha 

kongresi bugün Reisicumhur 
B. Löbrun tarafından açıl

mııtır. Kongreye birçok hü
kumet murahhasları tıUrak 

etmitlerdir. 

---"!lııı"""'=--

lızılcahamamda Atatürk 
günü 

Ankara, J 7 (A A)- Kızıl· 

cahamam Atatürkün ıeref· 

lendtrdıii günün yıldönümü 
olan dünkü günü coıkun 

bir surette kutlulamııtır. 

Yanm pulun kıymeti 
Parlıte IOD rünlerde gü 

rültülü bir pul aatııı olmuı· 
tur. Bu pul meraklm Dil
manan kollekeiyonuna aittir. 
Bu pul yarımdır •e ilk neı· 
redıldiii zaman da kıymeti 

40 para idi; 17 Mar 1855 
de ihraç edilmi~ ve Fransa 
nın Selar ıehrinde kullanıl· 
mııtır. Bu pulun mevcudu 
pek az oldufundan 70,000 
franıa ıahlmııtır. 

Çekoslovakya rejisi 
yıl olduğu ilbl bu yıl da 
memlel<eUmizden mühim 
mıktarda tütün almağa ka
rar ver mittir. 

Çekoslovakya. rej11i Türkofi
ıe 1,250,00U ltılo T ü r k 
tütünü almak isteğınde ol

duğunu bildırmiıtir. 

1 ürkofis keyfiyeti ala · 
kadarlan. bildirmi§ttr. 

1 

Mal sand ığ:ôa yatırılmk 1 

paralar 
Tapu idarelerinden mal

ıandıklarma alakadarları 

yedıle gerek harç ve f{erek 
akid ve ketif ücreti veya , 
sair ıuretle yatırılm8kta olan 
paraların kimin yedile ya-
tırıldığının vezne makbuz. 
!arına yazılmakta olduğu 
cari muharebeden anlııııl- 1 

mııtır . 

Müf ettiılerce veya her 
hangi bir suretle yapılacak 

tetkikat, teftltRt v tahki
katta veyahut mahkemeler· 
ce hukuki bir cihetin tesbi
tınde kolaylığı temin etmek 
ve bu hususta müıküliıt çe 
kilmestne, mahal kalmamak 
üzere malıandıklarına gerek 
emaneten gerek hıızine va
ridatı olarak teslim oluna
cak paralar mukabilinde 
kesılecek makbuzlara pıua · 
nın kimin tarafından hangi 
emvale mahsuben ve ne pa
rası olarak yatırıldığı ve ıa 
yet alınan para bfrinin he· 
ıabına kimin yedtle teslim 
olunduğunun sarahaten ya-
zılmasına itina olunmuı 

maliye vekaletinden defte
darlıklara tebliğ edılmfftir _ ................... . 
Meradan çalınan ~ayvan 

Dün merkeze bağlı Yeni
köyde İrımaıl oğlu Aliye ait 
bir kısrağın merada otler
ken bir bir ıahsı meçhul 
tarafından çalındığı j11 ndar 
maya vaki ıikayet üzerine 
tahkikata baılanmıotar. 

Bütçeden mütevellit ola 
rak fazla, yolsuz ve gayri 
L.anuni tediye edilip iıUrda. 

dı lazım .relen par~larıo büt 
çe snrf ıyatından ten.zil edil. 
miyerek ilitikli tediyat mu· 
avin defterine kaydolunma 
sı ve senesi idare hesabına 

müteallik d ivan muhasebat 
ilamınm tebliğıne dcgın tah 
silinin oradan takıbedılmesi 
hazinenin usulü heşabiyesıne 
dair olau talimatnamei umu· 
miyenln bazı maddelerini 

tadıleden 83 numaralı tali
matname ıktızM;ından bulun 
muş olmasına binaen devlet 
memurlarından fotifa veya 
herhangi bir ıeb ple ayrı

lanların maaş f azlai ııehazm 
dan mütevellit bütçeleri mez
kür 83 numaralı talımatname 
hükmü doirednde ve 

izah e d i l e n şekilde ta
kıp ve tahsili cihetine gi· 
dilmekte ise de peşin mRaş 

itasından ötürü husule gelen 
fazlai mehazlar muhitt iti
barile dığer ili~iklilerden ta· 
rklı bulunduğu cihetle yalnız 
pefin verilen maaşd n mü
tevel ı it t hakkuk ettırılccek 

zevatların (takip ve ıst ırda

dı lçın 83 numrah talimot-

name mucibınce büdce sarfi· 

yatından tenzi l edilmek ıar· 
tile) tAnzim olunacak bir 

kalem müzekkeresine: müste

niden esas defteri v~ tasnif 
yevmiyeıi üzer.nde mahsubat 
hesabının lav ıtle bir tnraf 

dan eıhas zimemi hesabına 
zimmet diğer taraftan da 
takibata t a b 1 zim 
emat h e s a b ı n a mat 
lup kaydı suretıle tahakkuk 

muameleaınln icrası ve tah 
si lat vukuundn dn cıhas zi· 
meml hesabına tahsilfıt kayd 
olunmakla beraber aynı za 
mand taldb ta tabi zime 
nmt het:abından tenzılen 

emvali umumıyeye (hasılatı 

müteferrika maddesine) irat 

tir' ıı divanı muhasebat riya larımı:la ham madde yetlı I· 
seti ile btlmuhnbere takar· mektedir Ziraatçilerlmi:ı tol 
rür ettlrilmtıtir li düıtriyi kuranlara bu ceP 

1 · Haziran - 937 tari· heden azami yardımı y•:e 
hinden itibıırcn tahakkuk maktadırlar ve emellerlr> 
ettmlecek bu luıbtl zimmet muvaffak olacaklardır. ~ 
ler hakkında ona göre rnu Pamuk ekimi arttıkça ço 

•• amele yapılması maliye ve· tabii olarak elde edilen rJI le 
lıiletinden bütün defterdnr· haul mikdarı da çoğalo>• s•· lıklua tebliğ edilmlotlr. tadır. Ekonomi ve Ziraat 1 

kanlıkları çok iyi bir u•" 
Mali~e ve~aıetin · n defter

darh~I r bir emri 

ft•11 
ittihaz ederek bir tara 

11 
bu çoğalmayı teıblt ederlıt 

111e" d iğer taraft-.n da aıu•ı d· 
Maliye Vekaleti , defter· zamanlarda muhtelıf ro•

1
,, 

darlıklara yeni b ir emir gön· delerin rekoltelerini tahl'll , 
dererek, gerek muamelede ettirmektedirler. Alikah18

' 
e· 

ihmal ıureUle zimmet ve ih· 

1 

gelen malumata göre, B 1 

tilaı vakalarma sebebiyet mmuz t 937 de Çukur0"~ 
v~ren , gerek : bu g thi suiiıti mıntakaıının pamuk rr.ah11

" 

maileri yapan memurların lü birincı tahmini yapılrJ1 11 

darhal vekalete bildirilmeıi tır. Hali hazırda neı"a~ 
ni defterdarlıklardan isle · maıı ıyı devam etmekte " 
miıtir. k ı da pe an ve bazı mınta a ar 

b&I' 
1 1 1 az mikdarda. yeıil kurt k• 

J R O Y O 
---:...~- Junan pamuğun bu mırıl• r• 

1 daki tahmin edılen ıntkd•.,ı 
T-------- 208 bin ô65 ba.lyadır · Y• ti 

Öğle Neşriuait: 41 bin 734 tondur ye~e 
l 2,30: P lakla Türk mu- kurtla esaslı bir mücod~ıı· 

sikiıi. 12,50: Havadı . 13,00: açılmıı ve hemen heıııerı 0 

Beyoğlu Halkevi görterıt ko üne geçilmiıtir . I • 
lu tarafından bir temsil Bu 208 bin küıür ba 'f e 
14,00: Son om 133 btn 325 balya•• 1., 
Akşam Neşriyuil: rli ve 75,340 balyaaı "

1
t. 

18 3 l Plakla dans musi-

kbi, 19 30 Konferl\nll: Ordu 
saylavt Selim Sırrı Torcan 

(Çocuklara üç masal). 20 
Müzeyyen ve arkadaıları 

tarıtfından Türk muılklıi Vl" 

halk ıarkıları. 20 30 Ômer 

land cinsid tr "" d• Çukurova mıntakaeırı , . 
mikdar pamuğun ekildif~ 1., 

ha, mmtakanın dahil bıJ ~eı 
duğu Seyhan vilarett~.0 
183 bin 378, İçel vılaYef 1:,l 

s·ıı ,. 
de (~arsuıı, Menin, 1 

1 
if' 

57 bın 500 hektar ar•ı 
Rıza tarafından Arapca ıöy- gal etmektedir. 
lev. 20 45 Cemal Kamil ve Rekolte tahmini. ıoıdife 

' a•• kadar geçen, havanın 111 pıl arkade~ları tarafındım Türk 
musikisi ve halk şarkıları 

(saat afarı) 21, 15: Orkeıt 
ra . 22, 15 Ajans ve borsa 
haberleri ve ertesi günün 
proğramı 23,30: Plakla so
lolar Opera ve operet par 
çaları. 23,00: Son. 

ld ~artlarma nazaran 1• .. r• 
d 

ıO•• 
mııhr. Eğer bun erı et· 
fevkalade bir hal :ıuhor 

11
1 .. 

mezse mahsulün geçen "ı· 
dan farklı) güz~I ve çok 1'' 
acağı muhakktık ııa:rıtrtı• 
tadır. 
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r 

Kamalizmin R u h u .. 
I ngilizce « Tile Spoolalor » Mecmua:;ıntia n 

mr ve oralara yerli köylülc 
rin, mektep mualimlerinin 
ve İl adamlarınm hiç 
bir tesir altmda kalmıyan 

f qzan: Rom Landau 
l Karnal Atatürkün mem nu vaparken bilfiil yeni bir 
dekett fçin neler yapmıı ol· din yarattığı zehabına kapıl 

ıamimi mütalalarını dinler. 
İtte bunun içindir ki Ata
türkün düıiinceleri evveli 

b U§unu tam maniıile göre· mak gibi bir megalomani 

T~rnek ve anlayabilmek için gösterme mir.tir. l•te onun bu 
urk" ıc ıc 

ıyeyl ziyaret etmek ıa· tevazuu kendisinin bolıevik 
rttar K 1 · arna izm yaııyan DU· ve nazı ihtilal reislerinden 
hlunelerl ile karıılaıınca in- yüksek olduğunu lıbat et· 
•an d- :ı. -b Ufunuyor acal:-a istik · 
alın tarihi Atatürkün ba

tarılarını f aılzmfn veya bol 

tevıznıın muhitlerinde yarat· 
tık) 

G 
arı muvaffakiyetlerden 

•t• un tutmıyacak mı? Sov -
l'et Rusya, thtılald~n beri 
Yirı:ni sene eaçtiğl halde bu-
IÜtı bile bir muammadır ve 
:apılan tenkitleri bir mille 

h
in tarihinde yirmi aenenın 
lçb· it ır fey ifade edem iyece 

le 
cevabı ile kttrıılıyor. Tü 

t ly 
e lnkllabı çok daha 

Yentdtr; bu lnkilibı geçiren 

~~rnleket çok daha geri, çok 
b a karııık •e dlsipllnılzdi; 

una ~ d rasmeo Kamalln kur-
b:iu inkilib1n ıemereleri, 
1 kadar k11a bir zaman 
Çfrıd 1 

mittir. 
Modern Türklyenin temeli 

olan Kemalizm ne yalnız ko 
lıtik ve soıyal bir siıtem 

ve nede sadece bir hayat 
felsefesidır O bun\ardan da. 
ha fazla blrıeydir. Kama 
lizm Türkiyeoia modern ilim 
ve terakkiye açılması yeni 
sanayi, yeni tahsil ve terbi 
ye etmektedır. Kamallzm ay 
nı zamandll if hayatma ka· 
dere lkt bu müılüman ha 
hayatında çok mühim bir 
faktördür) ve kainnt içinde 
insanın mevkiiye yeni bir 
mana vermlıtlr. 

Kamalzmf ifade ve temsil 
etmediği birıey varsa o oda 
diktatörlüktür. Elbetteki mo· 
dern Türkiye coğrafi vahde-ıt e o ıa dahi mazeret gö 

) trrnek lüzumunu hl11etml tini, içtimai mevcudiyetini 

hususi bir mecliste ve daha 
ıonra da darlamentoda mü· 
nakkıa edilmeden kanun ıe· 
kline giremez. Dahiliye Ve 
kili Şükrü Kaya bir görüı 
memiz esnasında bana ıöy· 
le demiıti: 

"Son ondört sene içinde 
sıraıiyle Hariciye, Dahiliye 
Vekiillğl vazifelerini ifa et 
tim. Bütün bu müddet zar 
f ında Atatürk bana bir defa 
bile kati bir emir vcrmcmit· 
tir. O bazı tavıiyelerede 

bulunmuıturr, bu tavsiyeleri 
oturup müzakere ve müna
kaıa etmtıizdir; fakat hiçbir 

zaman bana ıunu veya bu
nu yakmak emrini verme 
mit ve vekillik işime asli 
karıımamııtır. Vekiller he

yetinin bütün diğer azaları 

da kendi sahalarında ayni 
teyin vaki olduğunu size te· 

mln edebilirler.,. 

d'. Cek kadar bariz ve katı· ve bir millet o) maaını Kemal 1 1
' At k 

1 atür ün batarıları ltal Atatürkünle borçludur; elbet· 
d 'n Ve Alman lfdnrlerinkin teki Türkiyede onun yüksek 

Renim kanaatimce Kama 
lizıuin en mühim ba1arı11, 

batıl itikatların ve cehaletın 

melcei olan köhne ve yıp 

t~ Çok daha yüksektir . tasvibinden geçmeden mü-
tb ılhaua ıurası unutulma him bir karar almmaz. Fakat 
.. '1•dır ki Atatürk iıtiklai cahil ecnebiler kendisinden 
""'"aı lek •na airiıtıği vakit mem · diktatör diye bahıetUklerl 

hd et harap ol.~uı, Mılli va · zaman Alatür h1tklı bir hid-
et 

Qı nıırnına bir§f!Y kalma 
le •t, iktisadi hayat tamami
., trnebilerine eline geçmiş 

e lı ~ k 
~ 

1 
u ümet idaresi hem bo 

l.I Ilı 

det ve infial gösterir. Anka
ra' dakl parlamentonun me 
saisi Reıchstag ve yüksek 
fathıt konseyı gibi ıenene bır 

ı ki defa toplanarak diktalô· ic~b uı ve hem de zamanın . 
'l!n atından en eıağı yüz ı 
dut lerı kalmıı bulunuyor 

rün politikasını müzakeresiz 

ve münakaıasız tasvip et -
meklen ibaret değildir Bü -
yük millet Mecliıi hergün 
toplanır, münakaıa eder ve 

~tatürkün müstıtktl ve 
"-tlte 
"1 canıs bir Türkiye yarat 

,,, hı 
b,ktk ç ıüpheslz tarihi bir 
tGtk at vhrdır kı oda Ata 
bı Gn Türk mil etine yeni 

t tuh Q aıılamıt olmuıdır . 
"1· " husus bllhaasa bir za -

"ili dut ar dınfn lıgal etmtı ol-
\Q ;_ •ahada tecelli ediyor 

rıl\a K t'~ b Dmal, dejenere ola· 
'ıt lr takım ba1 ıl itil< atlar 

~tn· h •ın 1 aline gelen dinin ye 
e t 

hıılll arnamıle yenf bfr mef · 
ı:>'tk lcoymuı ve bunu ya 

b'fl,;,n ferdin o dine kar~ı 
'lGı iına zerre kadar teca 

~rnııtır. Ve yine bu· 

kanun çıkarır Fakat Kema
lizmin en büyük demokratik 
husuliiyeli parlamentoda';' ziy 
ade idare amirliği telakkisi
nde görülür. 

Atatlrk takip edecf'ği siya 
setleri kendi kendiua kapn. -

hp lcararlaıtıramaz, bilakis 
döstlarınr ve vektlleri davet 
ederek kendileriyle bir çok 
gece ıababla ra kadar proje 
elerlni müzakere Ae münak 
aıa eder. Yine bu kabilede 
olara~ ara sıra küçük kasa
balar ve köylere kadar uza -

l'()~ 
t'ttı l\DtUNIN MİLLi ROMANI No: 39 
~ l.lıt-
,t~'"' merdivenler ı çı · 

)oıı, Zehra da. aıe-.ine 
)I! b tı~•th.. Kapıdan içeri 

·~ı, 
Ç tlrrniı. teliıla: 

'-ıt11l 
1 

abuk Recep .. Ôğret-
tl~.... tnı de .. k I ·-.lttı çagırıyor, Of 
1 etı ··Zavallı yamak yağ· 
~ ttfnı ~ ı~ 
l 'bıd. on uğüne ıilerken 
ıır. .. rı 
" b •eyırtmiıtl . Orta-

t11 oı bul 
l1 tarı an Zehra. dof 
't\ S be. ııaldarmıı, ba 

ı,~ 'elde i 
~ 't•lık n n pirzola , e 
'Jt b, 

1 
et ve ciğerini ara 

ıı::. .... 1 arnııtı 
l "' \lıt - .. 
"-, bı 1°lde bulduğu et

t Pa. 
rç• kopararak 

kediye •erdlii sırada, Bay 
ram uıta, ıöylene ıöylene 
aıevlne aeliyordu.. Zehra 
te l aıla 1 111.hanı rafa koyar 
ken ciğerlerin en blyük par
çası yere düımOı, kedi kap · 

mııtı. 

Aşe•icden içeriye girerken 
bu manzarayle karıılatan 

Bayram ustanm, kaf a11nın 
tası otmıf, beynine kan fır 
lamııtı 

Zehra, çevik bir hareket
le kapıdan kaçarken. Bay 
ram usta hemen orada ya 
kaladıiı, eline geçlrdiii kep-

ranmıı imanın yerine Ata 
türkün vazettolı olduğu pra· 

ttk dindir içtimai hizmet, 
amm~nin ıaadet ve refahı 

ve gayri ıahsi .itbirllği mef 
bumu. Bütün bunlar Kamal· 

den evvelki Türıciyede bi
linmezdi, çünkü memleket 

soyguncu ve rnürtekıp bir 
memur ımıf ı ile bir takım 

§eyhlerin elmde kalmııtı 
Atatürkün memlekete so

ktuğu yeni rasyonalizm Türk 
vatandaıına ve bilhassa nü · 
fusun büyük blr ekıcriyt:lini 
tetkil eden Tiirk köylüsüne, 

bugüne kadar yancı kaldığı 
kainat içindeki mevkiınt ve , 

kudretini öğretmittir. Evvel
ce her muvaffakiyetsizlik, 

bir talanın mahsul verme · 
mesi, bir aiacıo yemıı ver · 
memesi , bir hastalık hiç bir 
mukavemet göderll mekıizin 
Türkiyedeki islamiyet pren 
sfplerinln tevekk61 ve fata · 
lizm ruhu ile karıılanırdı. 

Her muvaffakiyetst2llği ma 
. zur ve haklı gösteren "in· 
sa ilah~ kelimesi terakkinin 

l'AZAN: Halil Bedi Fırat 
çeyle, Zehranm ve kedinin 
ardından seyirtmfJti .. Koıu 
yor ve avaz avaz bağıra 

yordu: 

- Yemeklere büber ka· 
tar, ciğeri de kedilere kap
tıranın hft . Eee.. Zehra.. Bu 
kepçeyi kafanda parçala -
mazsam bana da Bayram 
demeıinlcr ... 

Bayram uıtanın elinde 
kepçe. avaz, avaz, bl\iıra 

çağıra lrnıtuğunu gören ço
cuklar arkaıına takılmıı, 
okul bahçeıtncle bir gürül-
tü, patlak vermlıtt.. Tam 

Alman 
Fransız 
Yakınlaşması 

Okyanuslarda 
Tayyarecilik 

Güzellik 
Makinesi 

1871. den ve, daha sonra, 
1914 denberi Almanya ile 
Franıa biribirile şiddetli har
betmif iki mıllettlr ve bu yüz· 
den arada hasıl olan düıman· 
lık devam edip gelmektedir 

Kadın tayyareci Amelıa Ear· 
hart ile pilotu Fred Moonan 
Yenigineden bundan yir
migün kadar evvel yola çık

mıılardı . Dünyayı dolaımak 
için çıktıkları bu seferde yol
larında on gün rahatça iler· 
ledilf'r. 

Amerikada herıeyi icat 
ettikleri gibi, güzellığl mad· 
di bir ıekllde ölçecek aleti 
de keıfettiler: 

Bu aletler arlist namzetlerini 
vücut tenasübünü hiç ıaı -
maz bir ıekllde ölçmeye 
yarıyor. Bu, sala, sola tel· 
fer üzerinde hareket eden Fakat, büğün Alman Fran 

11z kinmi ortadan kadıracak 
veya daha fazlalaımuuna ma
ni olacak hay1rlı bir teıeb -
büıe glrlıllrnı bulunuyor. 

hadisenin bir baılangıcı 

"ar: 
Fıran11zlar, Almanyada ta

lebeye okutulan tarih kitpala 
larında fıranıaya kin besler 
bir ıekilde yazılmıı parcalar 
buldular. Ayni ıekilde , Al 

Fakat bundan on aün ka
dar evvel. ilerlemelerine da· 
ir yeni haberler beklenirken 
imdat foaretlerl ahndı. 

Bugüne k1ıdar da buluna 
madıler. Aradan on gün geç
mi§ bulunuyor: Hayatların 
dan §Üphe edilmektedir. 

ve sıra, sıra makaralardan 

müt~ıekkil kalbur gibi bir 
ıeydir Ortadan makaralar 
açılıyor . Buraya güzelliil 
ölçilecek kadın konuyor. On 
dan sonra. makaralar yan 
dan, vücudun hatlarına 

intihal< ettiriliyor. Yukardan 
da, boyunu teablt eden di
rek indiriliyor. 

manlarda Frantız mekteple 
rınde okutulan tar.ıh kitap 
larmdan talebede Alman d6ı
manlığını körükliyecek bir 
çok ıey)erin olduğunu ıöyle 
diler . 

Bu ıuretle. Okyanuslarm 
dalgalarına gömülen tayarc 
cilerin arasına Amelia ile Fr 

ed isimleri de ilave olunu· 
yor. 

Şimdiye kadar Okyanus 
)arda kaybolan layyarecile 
rfn saym son iki, kurbanla 

tam yetmit etmektedir. eun

lar lktıer. üçer kiti olarak 

bir arada tayyarede buluna· 
rak kazaya[ uğrayan tayyare 
ler 26 tanedir. Bunlardan 

Sonra artisti cendereden 
veya kalburdan - çıkarıyor

lar. Orada çekllmit olan 
makaralar aruında ıekllni 

gösterir bir boıluk, kalmıı· 
lir. lıte bu boıtuk vücut 
harlarıaı bütün güzelliği ve
ya bütün çirkinliği tle mey· 
dana koymaktadır. 

Bunun üzerine, ıki mılle 

Un neslini birlbirine dliıman 
keıtlmekten kurtaracak bir 
teıebbüıe glritildi: 

A.lman ve Fıran11z mualim· 
ferinden müteıek kil bir ko · 
misyon Parlalf" toplandı ve 
beı gün kadar çahıtaktan ıan 
ra, karar verdi 

Gerek Alman, gerek Fran· 
11z talebesine, iki memlekete 
birden ald olan tarihi vak, -
alar hnkkında kin güder le 
llkki verilmiyecek; bazı ha 
kıkatler olduğu gibS gösteri· 
Jecek Meıela, Alıaca Lorr
aine ( Aslaıu Loren ~ bahsin 
de, her iki Fransız ta!ebesi· 
ne Almanyanın 187 J de bu
ralarını almııl. için gördüğü 

lüzum ve ıebep •er öğrelile 
cek, burada ortaçağdanberi 
bir alman kültür ve hayati · 
nın bulunduğu aöslertlecek. 

Diğer ta.rafında, Alman ta· 
lebesinede, bütün bunlar öğ· 
retildiği gibi, Franısanm gö· 
rütü de anlatı 1acak ve artık 
bugün oralarda" tamamıle 
Almnn olan yerler,. sayılmı 

vacağı telki edılecek. 
Verilen bu kararlar her 

iki memleketin tarih hoca · 
ları birliği taraf1ndan kabul 
edilmiıtlr 

Şimdi iki memlekette de 
tarı b kitaplarının bu eıuular 
göz önünde bulundurularak 
yazılması bekleniyor 

( Parls - Soır ) 

bu sırada zavallı adamcağız, 1 

kızgmnlıkla önüne çıkan bir 
hendeği göremiyerek ayağı 
berttlmiı, boylu boyunca 

toprağa dü§erken kepçe bir 
tarafa. beyaz batlıfı bir ta 
rafa f1rlamııtı .. 

O 11rada bütün çooukları, 
bir gülme almııtı; 

- Bayram usta düttü .. Bay
ram uıta düttü ... Aıcıbaıı 
kendinden geçmlıtı.. Biraz 

ıonra öğretmenler yetiımlt• 
onu ayıltmağa çah§ıyorlar· 

dı . . Zavallı adamcağız, uza· 
talan suyu içerken, acı acı 
söyleniyordu: 

- Ciğer ardından koıar 
ken, az daha ellerden ola· 
caktım . Tuh, yazıklar ol
ıun . En sevdifim kız bunu 
bana yaptı be.. Alacağın 

olsun Zehra . Sen de lnıal 
lah en sevdiğinden, ellerin
den olursun..... Demftli· ... 

Zehra, geçmifin bu tatlı ve 
masum hatıralarım andıkça 

kendinden ıeçmif, sanki rü
yaya dalmııtı .. 

on üçü Şimel Atlas denizin· 
de , beıi Cenup Atlas deni -
zinde, sekizi BüyOk Okya · 
nusta kazaya uğramıthr. 

Posta tayyarelerinde kaza· 

ya uğrayanlar 14 kitldir Re · 
kor kırmak içln ıef ere çıkıp
teıebbüslerine kurban giden
ler de dört kiti ... 

Balıkesir Askeri tSatın Alma 
Komisyonundan: 

Kor Merkez Bir liklerinin ihtiyacı için 210 ton kuru ot 
kapalı zarf usulile 26 Temmuz · 937 saat 15,30 da iha

le edilecektir. Muhammen bedeli 6300 lira muvakkat le· 
minah 47Z lira 50 kuruıtur isteklilerin ıartnameainl g&r· 

mek üzere her gün ve eksiltmeye iıtirak edeceklerin de 

vakti muayyeninde eksiltmeyi açma saati olan J 5.30 dan 
bir saat evveline kadar teklaf mektuplarile Kor ıahn al 

ma Komisyonu baıkanlığına müracaatları. 
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Doğum Ve Çocuk Bakımevi 
M!ibayaa Komisyonundan: 

10 7 937: Tarihinde ibatesi icra edilecek olan atağıda 
cinsi ve mikdarları yazıh 6 kalem erzak ve maiuukata talip 
zuhur etmediğinden aynı tarihden itibaren bir ay müddet
le pazarhğa terk edllmi§ oldukları ilan olunur 

Cinsi 
Süt 
Et 
Pirinç 

Ekmek 
Sabun 

Ana, baba ocağı gibi 
bellediği, Çağlayan yalı oku· 
lundan yine bir eylul sabah• 
ayrılmıı . kız öğretmen oku 
luna yoHanmııta. 

Okulun birinci sınıfına pek 

küçük yaıta, daha çocuk 
denecek çaida girmif, fa · 
kat son yıllar içinde biden 

ıerp!lmiş, kocaman, ağır 

baıh bir kız olmuştu .. 
Yüzünün esmer ren -

gine tat ı bir sembol veren kı 
vırcık saçları, dolgun ve ~f 
tiha verici ölçülü vücudiyle 

bir içirn su, gibiydi .. 
Bedia ile, dördüncü sınıf· 

tayken iyice tanıımıı. an 

laımıı ve birbirlerine bağlan
mıılardı . Tıpkı yatı oku· 
lurıdaki Şefika gibi , Bedlayi 
seviyordu.. fikretle, yine 
&J ol yıl içinde birgün Bc
diayle tramvaya binerken 
karıılaımıf, bir iki ay için
de, bir iki tesadüfle batlı· 
yan göz tantfıkl.Rmı, Fikretln 
ilk uzun m .. tubu kuv
vetlendlrmiftl .. Bedia da l>u 

Kıl o 
3000 350G 
2500 300 
1000 1300 
5000 5000 
500 550 
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tanıımıya, büyük bir yar
dımcı ve hız verici olmuıtu ... 

Bedianın ağa beyi Hik
met ayni zamanda birkaç 
okulun ve bu arada kız öf· 
retmen okulunun da ıeker ve 
ysğ mutemedi oldutundan, 
Bedlı=ının tatil günlerine mıh· 
ıus biraz üstün tutalutluğu 
vardı .. Perıembe ( timdi cu
martesi ] günleri bayan dl -
rektörden Zebrayı köıke ıö· 
türmek için izin ahr, Fik
retle konuımalanna müaa
U dekorlar bazulardı... Her 
kız bir ıenç erkekle tanı · 

ıır. günün birinde nlıanlanır .. 

Fakat Ftkrelle Zehramn tanıt 

maları , konuımaları pek ender 
tesadüf edilir anlaımalardı .. 

Zehra onu. bile bile, isti-
e iıtlye, belki hiçbir kar-

ııhk beklemeie, uf ak bir 
arzu bile hlaaetmemeie inanır 
gibi sevmiıti ... 

Fikrelln ne göz kamat· 
hrıcı serveti,· ne de alımlı 

bir güzelllil vardı.. Zehra· 

- SOROYOR-



{Baıtaraf ı üçüncü sayfada) 
en büyük maoii ve tenebe
ller ile emelsizlerin nekaratı 
idi. Atatürk Anadolunun ço
rak topraklarınm ortasında 

yeni bir hükümet merkezi 
kurdu ve o-;:;un yani baımda 
herhü.1 binlerce vatandaıın 

ziyt\ret ettiği bir nümune 
çıftliğ i tesis etti Rurada ha 
yretler ıçinde kalan köylü 
azim ve tı e l>atın , bilgı ve 
çalaşmanın çorak çölü natıal 

münbıt toprak haline getir· 
diğina ve insanın esir olduğu 

tabiata nasıl hakim vaziye 
tine geçliğini görüyor. 

Bu prattk bulut fatalist 
zihni vetler üzerinde pek mü 
hım hlır ir.kilap tesiri yapı 
yor . Bu surette yeni bir in 
san. hayat ve it mefhumu 

yarahlmsı oluyor. Türkiyede 
bulunduğum müddet zarfın 

da benim üzerimde hiç bir 
ıey ne A(man üılubundaki 

modern hastahaneler, mek· 
tep ve hükumet binaları ne 
de mükemmel planlı Anka 

ra caddeleri hayati ıartları· 
na bu derece vyguo olarak 
gösterdiği tahavv61 kadar ic

rayı tesir edememiıtir . Ma 
maflh Atatürk ıeyhlerle im . 
amlarm nüfuzlarını kullan· 

malarına müsaade etmlf ol · 
saydı bu eser meydana çık· 
mazdı. Türklyede din Rus · 
yada olduğu glbl yasak edil · 
mlyor. Almanyadakl gibi 
dOımanlıkla karıılanmıyo. 

Türk devleti vatandaııo di· 
ni hayat faaliyetine hiç bir 
müdahalede bulunuyor. fa· 

Atatürk yln nüfusunu ha
yatta yeri olmıyan sahalar· 

dan ve kötü ruhlu feyhlerln 
terakkiye mani kaldıkları 

faaliyetlerden kaldırmııtır. 

Bugün imamların faml dı 

varları içine inhisar ettirll

rilmlı ve vatandaıın terbiye 
vi, mesleki ve kanuni ha
yatına müdahale etmesine 
imkan bırakılmamııtır. 

Atatürkün ıahıen din me· 
selelerini münakata etmek 
istemediği görülüyor. 

Bu mevzu hakkında ken· 
dlıine gönderdiğim suallere 
cevap alamadım Kendtsi bir 
materyaltst olmakla beraber 
halkın ruhi ihtiyacım takdir 
eden ve anlayan bir adam 
d:r. Türk lisanını tasfiye et· 
mek he Türk tarihinin kök· 
lerini bulmak hususundaki 
gayretleri de gösteriyor ki 
0 1 Türkün hayatını sadece 
rasyonalin etmek ve garp 
lılaıtırmakla iktifa etmek 
niyetinde değildir. 

Kamalizm felsefesinde na· 
syonalızm mühim bir rol oy
namaktadır. Buaıüne kadar 
bu nasyonalizm baıka ele 
manların gölgesi altında ka· 
lmıı ve tehlikeli bir bil al
mak için vakit bulamamıı
tır. Türklyede karıılaıtığım 

herkes Türk nasyonnlizminin 
sulhperver mahiyeti hakkın
da beni temine çalııtı Bu 
na rağmen bana öyle geli 
yor ki Türk nasyonalizminin 
bu mahiyeti, Türk silahları
nın, Türk maliyesinin' ve 
Türk sanaiiyinln ona başka 
bir mahiyet veremeyecek 
müddet devam edecektir 

At:ı lürkün icra atı da gôs
t~riyor lci kendisine kalırsa 

k~malizm ıdealıni nasyona 
lizm hududiarının ötelerine 
kadar tevsi edecektir Tür· 
kiyen!n nıe~hur hariciye 
vekili bana ı~yle de111i1U: 

--------· ...., ............ 

r::'l 
1:1 Sayın 

"Gerek Atatürk,~~ gerekse 
ben öğrendik ki hodbtolik 
bir milleti p~k ileriye.. 1ıö 

türemez, her milletin aaa· 
deli için büt6n milletler ca · 
mia11na kartı iyi hlıler bea· 
lemek ıarttır; ve bizlm en 
büyük siyasetimiz milletlerin 
kati refahına vej anlaıması
na çalıımak ve buna inan · 

Bahkesir Kor~merkez birliklerinin ihtiyacı lç1n 23 bin 
kilo Sade yağ kapalı zarf usulile 20, .Tem muz Salı günü 
saat 15,30 da ihale edilecektir. Mezkur yağın muhammen 
bede it 23' bin .1;.ltra muvakkat teminata l 725 liradır. istekli· 
lerln ıartnamealnl görmek üzere her gün ve ekıiltmeye iı· 
tirak edeceklerinde ekıiltmeyi açma saati olan 15-30 dan 

bir saat evveline kadar teklif mektuplarile Balıkesir Kor 
astın alma komisyonu baıkanlığına müracaatları 4- l - 263 .. . . . : . . .. 

Tatlı ııu yapıcı ve kireç temizliyen cihazlara ıeh· 

rtmiz piyasasına gel miti lr 

Şehir ve kuyu sularımn kirecini ( O ) derecede 

gi.' eren ve klreçst( tatlı suya çeviren! bu kıymeti el· 

han değer ( V e-bolid ) cihazları insanların: 

SIHHATiN/ 

1 
1 
= 

G ÜZELLJGINI 
SERVETiNi 

maktır.,, Tevfik Rüıtü Ara· 
sın sözlertode~samimi~ olma· 
sanı ve Türk milletinin Ata· 
türkün rehberliği altında 

hali geçirmekte olduğu ve 
manevi ihtlli.l ve inkılabın, 
Türkun ruhunda her türlü 
tecavüz hissesinin kökleıme· 
sine mani olacak kadar kuv
vetli blr[ahlik esası yarat· 

(IJ S~m~ Li~yit KÔmÜrü \{ 
11 

Depoziterleri l lı Muhatız oldulunu ilin eder H takdirkar muhtarı• 
•• flvni Sağ/Jkçı - flhmet Seymen •• ' müşterilırimıze kendisini fJkdim eder. 
~.,:=:=::: : : : : : •l: Balıkeıirde yegane satıı yeri: 

rtm. ,. 
masını candan temenni ede 
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