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General İsmet İnönü Dün Parise vardi/ar, 
Başvekilimiz Fransız Reisicumhuru ve 

Başvekili /Je Görüştüler. 

GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON B!RlNCf YIL SAYI: 10121 

aşvekilimizDün b. Blum-1 

la Görüştüler .. 
Öni Fransız Cumhurreisi Tarafından Kabul 
dildi. ŞereflerineB. BlumBtr Ziyafet Verdi İki 
G.kumetiAlakadar EdenSiyasi işler görüşüldü. 
~tık•ra, 8 (Hususi) - _ ~ rfsde de tavakkuf ettikten 

111tere kralının taç geyme ~ sonra İstanbula döneceklcr-
'••ilblnde bu:unmak üze- dır. 
londraya hareket eden ı· " . b • p 'ı ten 
t•ekıl G. ismet lnönünün nQRU U g U 0 8 f S 
tGrı (dün) Pari6e vardık 1 

ı 1 telen haberlerden anin- ayn lyor. 
:•ktadır . Raris, 8 {Radyo) Tür 

•ıbakanımıza , Fransız kıye Baıvekilı Geneıal İı 
heknı B. Blum tarafın· met İnönü saat 8,40 da bu· 
tı btr öğle yemeği ztra raya:_:muvasalit etmişlerdir. 

Hat v Müstakil Ressamların 

Müzakeıeleiinde adlikuv- Resim sergisi Dür 
veı ve amme haUarına dıiı H a 1 k e v i n d e Açıldı. 
ha~ın~~~.~eie~~·~~I edi~!· Valimiz B. lthem Aykut hır nutuk vererek serginin 
Devredeki eksperler komite 
ıl H a t a y anayasasının 

kuvvei adliye ve amme hak 
!arına dair madde erinı ka 
bul c-tmiıtır 

Koınıte pazartesinden iti· 
baren günde ıki celse akdet· 
mek surettle mesaisine de 
van1 edecektir. 

Kamutay 

değerini açıkla~ılır. 

1 
•erli mittir Bunu müte Yarın (bugün) saat 1 O 1 • 

t 
I> ikt baıvektl arasında otuzda Londraya hareket 

: 11'-YI ve Türkiyeyi ali edecektir. 
dt.r eden meseleler üze- Ankara, 8 (A.A.) - Baı 

Sovyetler Birliği ile olan 
anlasmayi tas~i~ etti. 
Ankara. 8 (A.A ) - Ka· 

mutay bugünkü toplantıaın 
da İnhisarlar Uumum Mü· 

dürlüğü 1936 mali yılı büt· 
çeslne seku:n bin liulık mi· 
nakale yapılması Türkiye 

ve Sovyet Sosyalist Cumhu 
riyetleri Birliji araaında ak· 

hUNDAN E\TRLKJ SERGJLERIJEN BiR GÖRONOŞ 
Müıtakı! re11amların resim 

aergısı Halkevlnde dün 
vali ve C. H. Partisi Baıka · 
nı B Ethem Aykut tarafın· 

dan kalabalık sanat merak· 
lıla rınıo önünde aaat 15 te 

açılmııtır. Valimiz kordelayl 

kesmeden önce bir nutukla 

lerinin vazifeleri ve iyi te
ıebbüıleri arasında yürü -

yen ve birinci . derecede gelen 

ıehrloıiz Halkevinin baıar· 

dığı itlerden birlainin de bu 
resim sergisi oldujunu ıöy

liyerek böyle sergilerin bü · 

tün yurddaıları alakadar 
edeceği, gerek ruban ve 

• le Oa(lhtm siyasi görüt bakanımız bu sabah Parfse 
• p er Yapılmııtır. -varmıı ve Fransız hariciye 

t· 
e 

lf 

'•ll1tz hariciye nazırı da /3 HL UM nazırı tarafından karşılan-
llerat ismet lnönü ıerefi taç geyme merasimini takip mııtır. 
. tece bir ziyafet ver mit eden günlerden sonra 17 Fransız baıvekili B. Blum 

a, mayısa doğru memleketımi- İsmet İnönü ıereflne bir öğle 
hekllımtz Londradakf ze hareket edecıokler ve~ ziyafeti vermit ve müteaki -

Rusya Mızır 
. , Neşriyat 

ben reisicumhur 8. Löbrün· 

kabul etmiılir . 

Pötı Pariziyen gazetesi 

ıcıre L • • B ı · - 4'" ıı ıomıserı · 11 . 1 Kal tas almanağının mem-
bu münasebetle yazdığı bir 

makalede Fransız devlet 

adamları yt>nl Türkiyenin bu 

kadar salahıydlt bir devl~t 

ndamıle yapılacak bu te· 

mastan ancak pek zıyade 

memnun olabılirler. 

lnndraya harehteıtı leketimize girmesi menedildi 

8· Ltl'\'/NOF 
~.k ,, t'e.,. 8 (Rad)•o) 

~f j llrlcıye nazırı B. Lit 
1 tı l ~e (fi tere kralmın taç 

lıı:ı ~eraslminde hazır 
"1, k 

~~et 6zere Londraya 
ttrnııur. 

lıt"ı t~) nof, avdetle Ce-
e Uf lı:ı rıyacak ve asam 

lıd )e.Pacağı mutad top-

l' he.zır bulun caktır. 
lt"ı 'ı:ı"1, nofun refakatinde 

t~ ku111andanı amiral 
'

11 b 1 u unrnaktadlr. 

~füetıer 
!.~ti ıhtaia~ içtimaları 

•, 8 (R C adyo) - Mil 
eltaı 

ili 6 Yelinin f avkalade 
Qı..ı ey(fı 1de yapılacak 
el lçttrnada iptidai er 
tıt, tneseleri görüıü 

Ankara, 8 (A A) Tür 
kiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Cumhuriyetleri ittihadı ara 
sındaki dostane münasebet 

leri teıvlt etmek gayes ni 
takıp eder mtthlyette neı 

1 
redilmfı o 1an Kafkas Alma· 

• nağı nammdakt kıtabın hü 
kumetçe memleketimizde sa
tılması yasak edilmiıttr. 

Fransız Türkiye dostlu 

ğunun bu gö rüımelıorden 

l<Uvvel len mit olarak çıkaca

ğma hiç ıüphe yoktur . De. 
mektedlr. 

Bölge L i Maçlan 16 
Mayısta Başhyacak .. 

------
A, 8, C. Gumelerin~e li~ heyetince teshil e~iJen gün· 
~e başlıyacak olan maç'ar 16 haziranda sona ereceUir. 

l/ölgc l•ııtbul Lik ilme 

lince lan:.im tdllt·n 1937 

senesi f11lbol birincilik mu 

sabakalan tulfmal1: 

1 - Maçlara bütün küme 

lerin birinci takımları iflirak 

edecek ve futbo ' cuları bi1a 
kaydü~art lisanslı olacaktır. 

2 · Her maçta kulüpler 

sahada takımların lisansla 

rını hakeme göıterecek'er 

ve oyuncuların lisans numa 

ralar ile, isim, baba ismi, 

soyadı ve meşgalelerini gös 

terlr bir liste vereceklerdir. 

3 · Gerek lisanssız ve ge 

rek her ne şekilde lisansı 

zayi edılen veya esas nizam 

namf'nin müıabakalar faslı 

ve maddeleriudekl hlikümlere 

muhalif ovuncu oynatan ve 

ikinci maddeye ;ıylurı ham 

ket eden takım, maç yaptı 

rılmak ızın hükmen mağlüp 

addedılecektir. 

4 Lik heyetınce tayin 

edilen hakemler. fevka ade 

mazeretleri olduğu taktirde 

laakal üç gün evvel kuru•u· 

muzu haberdar edecek, yeri · 

ne bir diğeri gönderilecektir. 

(Mühim bir sebep tahtında) 
Tam maç zammına kadar 

yeti§emiyen hakemlerin ye 

rine tarafeyn kaptanlarının 

seçtikleri hnkem oyunu nl 

hayetine kadar idare edecek 

ve oyun behemehal netice 

lendirilecektir Akııi takdırde 

her iki takım hükmen mağ 

lüp addedilecektir . 

5 - Fiküatftrde gfüterilen 

saatlerde takımlar Hhada 

hbatı vücut ecleceklerdir. 

Her ne sel-ep olursa olsun 

bulunmıyan takım için niza· 

( Sonu ikinci Sayfada ) 

tedilen anlaımasının tasdi 
kine ait kanun layihalarını 

mQzakere ve kabul etmittir. 
1 serginin değerini anlatmııtır. 

B. Ethem Aykut Halkev (Sonu üçüncü sayfada) 

Hindenburg balonu bir 
Suikasta mı Uğradı? 

Bu Faciada Bir Kundakcılık Olduğu Zanne
dildise de Facianın Ahvali Havaiyeden Vukua 

1 GelenBir ElektriklenmeHadisesindenlleriGeldi
ği8ildiriliyor.ŞimdiyeKadar33 ölü Tesbit Edildi. 

Şuşning de 
londraya 
Gidiyor. 
Vıyana,8tRadyo) · - Baıvekll 

B. Şu~ning lngiltere K.ralının 
taç g ·vme rner .. ııiıninl" fftf · 

rak etmek u7eH· bugün 
LonrJraya hareket edecektir. 

Bir }'f[;JN KOL IIALİSEGl~LEN flİ.VDl~N/JUUR IJALU.VU 

B ~uşning ıki gün Parıııte 
kalacak. Frauıa dıı bakanını 
ziyaret edecektir. 

lstonbul, 8 (Hususi) - · mlşse de bu ihtimal tama- Pariste po1atik müzake. 
reler yapılmıyacak, yalnız Hindenburg Jeplinlnin uğ mile yersiz görülmüıtür. 

radığı facianın sebebi ilk Daha ziyade ahvali havai umumi vaziyet tetkik edile 
cektlr. defa kundakcılık zannedil yenin tesirıle vukua gelen 

B. Eden -
Tarihi Bask şehrine ~eynel
milel ~ir ~eyeti gönderil

mesini istedi. 
Londra, 8 (A.A.) fngi 

liz haricıye nazırı Eden 

Avam kamarasında açlk ıehir 

lerin bombardıman edi 1me· 

sinden dolayi teeHürlerini 
bildirmiş ve İngiliz Guerlnca 
şehrınin tahribi hakkında 

beynelmilel bir heyet tara· 

fından tahkık yapılmasına 

taraftar olduğunu söylemiı· 

tir. 

elektrık hadiselerinin bu fa. 

ciada rol oynadığı anıa,ıt· Mısırın 
maktadır. l 

Vaşington, 8 (Radyo) - Kapitü asyon 
Hındenburg faciasında tim· 

diye kadar ölenıerın sftyts• Mukıref esi dün imzalan.11 11 yolcu, 22 si mürettebat· U 
tan olmak üzere 33 ktşl Parls, 8(Radyo) - Mı· 
tesbıt edılmiştir. sır kapitülasyonlar muka· 

Vaşington, 8 (A.A ) - A- velenatneal Montröde bu 

(Sonu üçüncü sa yf ada~)~~~-~g~ü~n~lm~za~l~~~n~m~ıı~t~ır~. ~== 
,.••••••••••••••••••••o••••••••c••••••••••••••••••~ 
• • • 
i SON HATIRA : • • • • ! Balkan, Çanakkale Ve İstiklalSavaşlannı ! 
• • : nlakadar Eden Gü7el Bir Roman... : 
• • e • 

! Seve Seve Okuyacaksınız ! 
• • 
~.~ .............................................. .. 



SAYFA: 2 TORKDILI 9 MAYIS 937 

FransızVeAmerikaGaz· " 
eteciliği Arasında Fark 1. 

iliMiZDEN HABleRLER J 
Franıayl ziyaret 

0

etmi1 ol· 
an Amerikalılar ve Fransız 
baaananın içinde yüzdüğO ah· 
ilk fesadı hakkında hayret 
verici hikayeler anlatırlu, 

yahud da bu basında acaip 
taraflardan ve amatörlük 
karekterlerlnden hoılandıkla 
rını s6ylerler. Bır Fransız 

aazeteıl 8 veya 12 ıayfa ol· 
arak lntltar eder; xl inci 
Lui hakkında bir htklyeyl 
blrfct sayfHında takdim ed· 
erek bir lbttlil tehltkeılnden 
ancak yedinci ıayfaaında 

bahıetmlye muktedirdir; ay· 
nl zamanda ilanlara hiç ıay· 
ıı ıöıtermez. Amerlkalslar, 
Fransızların kendi gazetele 
rl kadar hafif, ve dtıe dei· 
mez. ıeylerle nasıl tatmlo 
olunduklarma ıaıarlar . 

Bunun izahı basittir, tıpkı 
Amerika gazeteleri gibi Fra· 
n11z ıazetelerini okumaamı 

bilmek lazımdır. 
Deyli Nyuıun pazar nüı· 

ha11: 110 sayfa ve Nüyork 
Taymlsin pazar nüshası 214 
sayfadır, ve muhakkaktır ki 
pazartesi gazeteleri getirildi· 
ği zaman bu gazeteler he· 
nQz. okunmuı değildir. O za 
man, o da hizmetçisi pazar 
nüıha11mn pertıan aayf al arı· 
nı göstererek •bunları anla· 
talım mı?,, Diye sorar, ve 
evet cevabını alır. 

Zaman ve itten taaarruf 
için formilller icad etmek 
hususunda yerinde bir ıöh

rete malik olan Amerikalı · 

laran, karlden çok zahmet 
fsUyen bir ıazete Upinl ka 
bul etmlı olmaları hayret 
edllmiyecek bir haldir. Bu 
demek deilldir ki Amerikan 
ıa:zetelert kötüdür. Bilikiı, 

bunlar muhakkak ki mük 
memeld•rler, biç olmazsa iç· 
lertnde en tylJerL Bununla 
beraber bu ıazetelerln bazı 
esklmtı formilllere bağlı kal
dıklara ve hayatın bugünkü 
ritmini itibara almadıkları da 
daha az do~ru deitldtr. 

Gazetecilik dava11 yalnız 

gazeteleri satmaktan ibaret 
değllair. Halkın bunları oku· 
maaı da lazımdır. Biri; "Ben 
Timesl veya lvnlng Carnah 
okuyorum,, dediği zftma n. 
her ıün::_ bu ıazeteyt aldığı 
nı, ve eğer m~aald §artlar 
buluraa gazete muhteviyatı · 

onda birini okuduğunu ıöy
lemtı olur. 

Tabti her ıeyle alakadar 
olunmaz. Ben, kendi heıa 

hıma beyzbol maçlara hak· 
kandaki haberleri okumam. 
Fakat bizzat beni alakadar 
eden yazıları okumak için 
de bazı enıellert bertaraf 
etmek zorunda kalırım. 

Hu enıellerden biri, ha
berlerin takdim edıltı ıeklt
dir ve Fran11z gaı.etelert bu 
hususta Amerıkan gazetele
rinden çok ayrılırlar. 

Bır diktatör.iln · herhanıl 
biri · yarın .. katledtldlğinl far
zedeltm. 

• 
franaada bu hidiıeden 

birinci t•Yf ada aıaiı yukarı 
ıöyle bahsedilecektir: 

"Güzel gilneıll gün ıonu· 
na eriyor ve güneıın kızıl 

riıkl daiların ardında ıızle · 

niyordu. Günün ıon ıııkları, 
bunca zamandır milletinin 
yıldızı olan adamın etrafın· 

daki muhafızlaran demir mi· 
ğferlerlni ıııldatıyordu Birin 
önce, h~yecanlı halk kütle· 
lerini tebe111üm eden ada· 
mın bu kadar çabuk ademe 
karııacağmı kimse tahmin 
edemezdi. Heyhat! mulfad· 
derat... Tarih kaprislidir. 
Kleopatranın burnu hakkın 
da Paskalın söyledifl gibt .. 
Bır silah sesi lt~tldi: Panter 
gözlü bir adam ılh . , ,, 

Bir Fransız muharriri, fa· 
elanın ıafhalarını, sonuna 
kadar böyle geçlrtecektlr. 
Amerikalı meslekdaıı ise ba
ıka türlü hareket eder. Ev· 
veli alze ani bir darbe ln
dlrınekle tıe glrtılr: Diktatör 
falanca, saat 17 yl l 6 geçe 
Zedmeydanında katledilmfıttr . 

Katili, Brutuı caddesinde 
213 numarada mukim Enrtko 
fgrl"k, hapistedir ... 

Sonra ayna haber, az çok 
değiıtklikJerle ıütunlar bo· 
yunca on kere tekrarla na· 
caktır. İcabında, hikayeyi 
her hanıi bir noktada keıe· 
bilirsiniz, çünkü serlevha ile 
makalenin baılangıcı eıa 

ıen herıeyi anlatmııtır 
Fransız muhribi vakayi 

Amerikan muhribi bunu bir 
paket yapar, btrtncıai tefer
ruatı intihap ~tmek ve bir 
tesir yaratmak mecburiye· 
tindedir. İkincisi vak aları 
biriktirir ve bir ansiklopedi
ye girebilecek bir makale 
yazar,. Her iki usulün mah· 
zurları ve mezıyetlert vardır; 
fakat Amerikan sistemi can 
sıkıcı mahiyettedir. 

Ekseriya Fran11z muhar 
rf rleri, hadiseleri siyasi te 
mayüllerine göre değiıiklık 
leri ıçıu muaha2e enilir. 
Amerikalılar bunun mukad 
deı objektifliğe karıı büyük 
bir günah olduğunu sanırlar. 
Halbuki böyle bir ideale 
varmak mümkün müdür~ 

Amerlkada ilan adeta 
mukaddes telakki olunur. 
Fran11z gazete müdirleri, 
Amerıkah meılektaılarının, 

haber ve malQmat namı al · 
tında karllerine ne büyük 
miktarda reklam yutturduk· 
larıoı görerek haset duyarlar. 
Diğer taraftan, Amerikalılar 
dıı. Fransada ılancılığın ne 
derece iptidai olduğunu mü 
ıahede etmekle hayrete dü. 
ıerler Kendıl~rlne bunun 
sebebi Fran11zların septik ta · 
biatları ve ilana inanmayıı· 
ları olduğu söylenince Fran· 
uzlara acırlar Onlara göre 
bu, Fruızların eıki ve geri 
bir ırk olduğuna bir delildir. 
Bununla beraber, Fransızlar 
bir satırlık ilan okumadan 
yaııyablleceğlne kanidirler, 
ve kendilerine nasıl hareket 
edileceği öfretllmeden yer; 
içer, geyfnir ve seyahat ed 
erler. 

Bu hayat israfı, Ameri 
kalılara göre kötü bir ıey 

dir. ÇünkQ, Amerikada ilin 
cılık sanatı insan faaliyeti 
nin en güzel tezahürlerin
den biri telakki edilir Ade
ta, ılancılığın lirden bire 
oltadan kalkma11 Amf'rikan 
medeniyetini mahva sürük 
llyecekmiı ıibi bir his du· 
yulur Arhk diıler yıkanmaz, 
traı olunamaz olur, ancak 
yerde yahlı•bilir. Çlnkü ar. 

~ •, -,,. t •"• • ,· ,. .. ~ )~' .. ~· '.~. • ';....,. ·=·ı. •: • ...... ~~ ~!I -\. • 

Balyaya 
Gazi il~o~ulunun seyahati 

Gazi oklu beıincl sınıf 

8. ıubesl öiretmen Göka lp 

ıle birlikte dün sabahleyin 
saat 7 de Balyaya gltmiı· 

lerdir Yolda Ak bat okulu 
nu gezdikten sonra Balyaya 

varan talebeler madenleri 
gezmtı ve öğleden sonra da 

birinci okulda Balyalı arka 
daıları ve atlel~rtne bar mü
samere vermiılerdir. 

Müsamerede Balta iıimll 

iki perdelik ulusal ıarkılı 

piJes oynanmıt Kafkas, Zey · 
bek, Bedii rakı, Köylü dan 
ıı, Dağlar rondu oyunları 

ve monolog, ıarkı ve filr 
lerle sona ermiıtir. 

Küçüklerin müsameresi 
çok alakalı olmuıh'r. 

Bartnci okulda voleybol 
oyunu da yapılmıı sıkı bir 
kardeılık gösteren Balyalı 
talebeler, misafir arkadaı

larını yanlarına almıılardır. 

Çok neıelı ve fay dalı geçen 
geziden sonra talebeler ak
ıam saat 20 de ıehrimize 

dönmüılerdir. __ _.. ........... . 
ölçülerin 
Senelik 
Muayenesi 

Bir mayıstan itibaren gu 
rup ayar memurluğunca 

ölçiilerin senelik muayene 
lerlne baılanmııtır . 

Şehrimizdeki ölçülerin 
muayenesi onbeı mayısa 

kadar bitirildikten sonra 
ayni İf kaza ve nahiyelerde de 
yapılacaktır. 

Esnaf 
Birlikleri liğvedilece~ 
Yeni "küçük sanatlar ka

nunu,, üzerindeki ıon tet· 
ktkler de bitirilmlıtır kanun 
projesi; evvelki gün devlet 
ıuraaı umumi heyetince de 
gözden ıeçlrilererek bazı kil 
çük defltlkltklerden sonra 
Haıvekllete verllmiıtir. 

Bu günlerede meclh ruz 
namesini alınacak olan 
kanunun Hazirandan ltiba 
ren tatbik edilmesi fçiıı ça -
lıoılmaktadır. 

Mevcut esnaf cemiyetle· 
rinden faydalar elde edilme-

•dıği için kanun oeıredilir 

e d i 1 m e z m e m l e k e. 
timizdeki bütün esnaf 
birliklilert lif volunacakhr. 
Bunların yerine her sanat 
için birer .. Sanat birliği., 

teıkıl edtlec "" k ve sanayi 
erbabı bu bırlıklere bağlı 

bulundurulacakla rdır. 

Ayni zamanda her sanat 
ta . uıtalann, kalf alarm ve 

çırakların karıılıkh münaae 
bellerindeki huıuıi vaziyet 
lerine göre bazı mühim 
r.saa ve kararlar da kabul 
edılecektir. Kanun projesi 
103 maddededır. 

---==--''!Jr!.,...w...., __ .,.... 

Voleybol 
Macı , 

Voleybol kupasının dün 
kü maçında Alt Şuüri okulu, 
Kayabeyi yenmtıttr. Dum · 
lupmarla 6 Eylül ara11nda 
yapılan ikinci maçta Dum 
lupınar ikl ıayı yapmııhr 

Fakat 6 Eylul oyunu burada 
bırakhğından Dumlupınar 

hükmen ıalip addedilmiıtir. 

.. . ..... \:...,.- . .. . 

Köy İdarelerinin 
Salma Hakları .. 

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

Oa~iliye Vekaletinin ~u husustaki kanunun tatbikatını 
ait bir tamimi: 

Dahiliy~ Vekaleti köy 

hizmet ve tetkllitı masraf· 

larına dair alakadarlara aıa 

ğıdakl tamimi göndermtıtlr: 

1 - Köy hizmet ve teı 

kllat masraflarına karıılık 

olmak üzere köy idarelerine 

salma hakkını veı·en 2491 

ıayılı kanunun l inci mad 

desinin tatbikatta birçok 

yanlıılıklara sebebiyet ver-

diği ve bilha11a baıka yer

lerde oturdukları halde köy 

sınırları içindeki arazi ve 

emlaki bulunanlara salınan 

!almalarda pek çok nisbet

sizltkler yapıldığı vaki tiki 

yellerden anlaıılmaktadır . 

2 - Bu itin daha idil 

ve muttarit esaslara daya· 

nan hükümlerle yürütülme· 

si için yeni bir kanun pro· 

jesl hazırlanmıı ve baıve 

kilet yüksek katma sunul· 

muıtur. 

Yeni .layihada köy gelir· 

leri; teıkllit ve maara fi arım 

karııhyamadığı takdirde köy 

halkiyle köyde bina, arazı, 

hayvan, kazanç, veraset ve 

intikal vergilerine tabi em 

vali bulunanlara hisaelerine 

ve istifadeleri derecesine 

göre ihtiyar meclisi karariy-

le salma salınacağı ve sal 

ma miktarının tayininde 

köyün vilayet hususi idare 
ıine vermekte olduğu yol 
{nakdi, bedeni), bina arazi 
vergileriyle devletin köyden 
aldığı hayvan, kazanç ve 
raaet ve intikal ...• gibi 
servet ve trat vergileri mec 
muunun nııfınm esas tutu· 
lacağı ve salma tevılatınıll 
ikinci kanun ayı içinde yapı· 
larak muayyen müddetle 
ilan edileceği, tevziat karar· 
larmın mutlak surette karar 
defterine geçirileceği taari· 
han ıöstertlmtttir. 

Bu suretle salmaların mü· 
kelleflerin iktisadi bünye 

ve tediye kabiliyetlerine uy· 
gun olması ve istihsal f aa · 

liyetlerinl sanmaması imkl· 
oları temin edilmlt olabile 

cektlr. 

3 idare 
köy idarelerinin 

amirleriyle 
ıimdidell 

bu esas dairesinde• tetblrlet 
almak suretiyle tevali edell 

ıikayetlerl önlemeleri ve 
salma tevziatı için irat •' 

servet [vergileriyle yol v~r· 

giıi def terlerini ıtmdidell 

hazırlamaları ve köy kanıJ 
nunun 44 üncü maddeılnfll 

5 inci f ıkraaına göre tevsi' 
atla bu eaaıı göz önüod• 

bulundurmaları ve her yet 
de salma tevziatını bu a1 
içinde derhal yaparak llgtll' 
lere yapıla gelmekte ol•" 

Lik Maçları Bu Ayın On Altısında Başlıyor. 

t~blilahn ay sonuna kad•' 
arkasını almaları ve tekeıtl 

mülünde tahakkukatı de' 

hal salma ve imece ko11t· 
rol defterine 1ıeçirme1•'1 

yerinde bir tedbir olac•~ 
hr. 

( Baıtarafı birinci ıayf ada ) 
mi ıermoni yapılacak ve 
mağlup addedilecektir. 

6 - 3 Temmuz 937 tart · 
hinde A .8.C. küme birinci
leri Balı kesirde buluna · 
caklar ve fıküatürde göste 
rildlii gıbl Turnava usulle· 
rtle kurra çekilerek yapıla . 

cak maçlardan tonra 1937 
senesi aampiyonu seçtlmlt 
olacaktır. 

7 · Kulüplerin belediye 
tarifeleri mucıbtnce yalnız 

gidip g~lme masrafları ve 
zaruri masrafları kurulumuz 
ca verilecektir. 

Yalnız final maçları için 
gelen takımların gıdip gel 
me muraflıırına ıliı.veten 
yeme ve yatma masrafları 

da verllecektir 
8 · Her ne ıekılcfe oluna 

olsun hükmen mağlup adde· 
dilen takımın gidip gelme 
masraflara vertlmtyecek ve 
bu masraflara kendilerine alt 
olacaktır. Kendl Hhalarında 
= 
tık yol gösterecek rehber 
yoktur. 

Gazeteci doğruyu söyle· 
mek mecburlyetindeymiı ıl 
bt görünür, ilanat acentaaı 

doiru söylemezse önceden 
mazur görülür. Bununla be 
raber, her ikisi de aynı gaze· 
tede çahıırlar ve birbirine 
muhtaçtırlar Ve bu birleı · 
me bir tez.addır. 

oynayan bu gıbi takımlar 
için de ayrıca yeni gelen tec· 
zlye tallmatname11 mucibin 
ceza tertip olunacaktır. 

9 Hakemler, yapılanma· 
çın raporunu iki nütha tan · 
zim ederek iki gln içinde 
futbol lik heyetine gönde· 
receklerdır. 

10 · Sahalarında nıaç ya 
pılacak kulüpler o gün sa· 
balarını temizleyip nizami 
bir surette çizerek hazırlı 
vacaklardır. 
. 1 1 Döml final maçları· 
nın hakemleri lzmlr veya 
lstanbuldan getirilecektir. 

Bölge Futbol Uk Heyelfn. 
ce tanzim edifrn 1!137 sene 
si futbol biri ne ilik miisaba 
kaları flkislurci: 

A. Kümtı:ıl 
16 Ma yıa pazar İdman 

Yurdu Susurluk Balıkeıir, 

16 May11 pazar ldmaa Hır 
ltğl l Gücii Balıkeİİr, 23 ma 
y11 pazar idman Rtrllği Susur
luk Balıkeılr 2J Mayıs pa · 
zar ldnıan Yurdu 1. Gücü 
Balıkesir. 30 Mav" pazar 
idman Gücü Susurluk Balı 
kesir, 30 Ma y11 pazar ld 
man Birliği 1 Yurdu Balıke 
kesir . 

8. Kümesi: 
16 Mayıs pazftr Band 1. 

Yurdu Ban . Dg Spor Han 
dırma, 16 Mayıs pazar Gö· 
l. Y. Gönen . Y. IJog. S. 
Gönen, 23 May11 pazar Ban. 

1. Y . Gönen l. Yurdu Gö
nen, 23 May11 pazar Ban . 
Doız Spor Gönen Y Dog. 

ı Spo. Bandırma, 30 Mayı• 

pazar Ban l Yurdu Edin 
cik Edinclk, 6 Haziran pa 
zar Han. 1. Yurdu Gönen. 
Y. Dog. S Bandırma, 6 Ha 
ziran pazar Ban. Dog Spor 
Edincik, Edinclk, 13 Haziran 
pazar Gönen 1. Yurdu Edin· 
eik Edtncik, 20 Haziran pa 
zar Gönen Y. Dog· Spor. 
Edincik Gönen, 20 Huirao 
pazar İ Yurdu Band. Dog 
Sp. Bandırma 

C Kümesi 
16 May11 pazar Edremit 

Ayvalık Bürh~niye, 23 Ma· 
yıs pazar Ayvahk Uürhani 
ye Edremit, 30 May11 pazar 
Edremit Bürhaniye Ayvalık, 

Fınal maçları: 

3 Temmuz cumartesi 1 3 
numaralı fl•aliıt kulüpler 
Balıkesir, 4 temmuz ( 1 3) 
Gallbtle 2 No: lu finalist 
kulüpler Balıkesirde kartı· 

laıacaklardır. 

* D D!iru lrısan d i k 
• 

yLirtir. * V ıicııdu nu ve kn · 
f aru işlet, 
* S p o r c u çirkinin, 

kirlinin ve kölıirııln düş 

manıdır. 

4 - Şunu da ilive el 

mek isterim ki planlaıtır•1 

d 
,. 

mıı köy kalkınmasın a e• . ...,. 
muvaff akiyet; yapılması "" 
rarlaıan itleri iyi tansl,-
malzemealnl noksansız ol• 

1 rak ihzar ve zamanında t• ,r 
bık ve imeceye fazla Y 

it suretlf ve kuvvet vermek 
köylünün yükünü 
mek imkanlarını 

mektedir 

hafifle~' 
bul•b1 

Bunun için de en ke•t1
' 

me }·ol; herıeyden önce 6' 
nek köy tarla ve bahçtl' 

k k - lı' rine önem verme , oy 
nununun 17 inci madde•'~ 
de yazılı ıelir kaynakl•'' 

'''" canlandırarak ve kuvve ~ 
dl rerek gelirleri artırll11 

mesai m6kellefleriyle ~.y•~ 
labilecek itlere para tıab~, 
ve sarf ına sureti katlY' 

1 
· k. d' · ı-e' ım an ver ırmeyıp ,.. t 

nın büyük varlık ve kud'4' 
tinden istifade etmek 

b' mütekabilen bu tedbirli t 

reketlerde her yıl muaf1 ( 
bir niıbet üz.erinden ' ıalr11:6ı 
azaltmaktadır. Ve bu ~t 
idarelerine tebliğini rica 1 

rim . il~ 
5 - Umu mi müfettıf ,, 

lere. bütün vilayetlere, ~ 
kez dairelerine yazal1111f 

.... 
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. SUT 
ll~~a~u, süt mevsimidir. Normal hayatımu için elzem 

olan sütü istimal etmeyi ihmal etmiyelim. 
V~L . Skot, Kalendar - dan: M. TÜRKAY 

Sattea llttf ..ıle! Bu mev 
zu, herkesin Qzerl"de d11rma11 
llıı enmeıl lazım gelen mi. 

lıaıas bir meHledir. Maalesef 
bu meselenin blyGk eh~m
rnı,eu henüz anlaoılama. 

lllıthr. 

lnsaalar •• lıaayvanlar ya· 
\'ruJar1nı ılt tle beslerler. 
Hayatımızın •nıayyea bir 
kııaunda beıleame ihtiyaç 
larunızı stlt ile temin ede. 
tiz. Hastalık hallerimizde, 
ihtiyarlık yaılarında vtlıcu 
4umuzda rahatsızlık duyma 

rnak ı~ıa hazım ellaazıaı 

Yormıyacak gıda için ı&Ul 

kullanırız. TecrClbe tle ıal»lt 
olrnuıtur: Taze ve plılrtlmiı 
•llt lnıan için her yaota lrnl· 
lanılmıuı lazım en iyi bir 
gıdadır. Her yerde bolun 
mas•, bOtün gıdai maddeleri 
k~ndlsinde toplamıt olma11 
&üde bir nimeti mukaddese 
kıymetini vermlıtir. Muhtelif 
Yiyeceklerde kulanılması ve 
11Ülten çeıitli yemekler ha 
tirlanması bugQn icat edil 
mit değil, uzun bir mazi 
denberi bilinemektedir. Me 
•ela sütten vapılPn yoğurt, 
Peynir ve daha baıka bir 
çok yiyeceklHin hangi ta 
rihtenberi bilinmekte oldu 
ğu bilinememektedir 

8Gtün bu bü)·ük rolü di . 
ier gıdalar e.raaında abide 
ilbf yükselmektedir. Bu hu· 
•uıta yapılan eon tahliller 
de çocuk ve yaıhların nor . 
mal hayatlarının devamına 

hiç bir gıda süt kadar hal · 
ti ehemmiyet olamamııtır. 
Yeni doğmuılar için anne 
•GtClnGn deleri dOıünO'sün .. 

Bir gıdanın besleme der 
~ceaı tayin için kıymetini ıu 
noktalarda gösterelim: 

1 - Besleme kudreti, 
2 Teıekkülatı bedeni 

Yemıze yarar hazım kabili· 
Yeti bulunması. 

3 - Bedenin ihtiyacı olan 
bQtün gıda maddelerini ha 
\ti bulunması, 

4 - Kullanıı eanasını:la 
tehlike verecek gibi bozul. 
rnuı veya kokmu§ olmama 
sı, 

5 Mahalli revayice gö· 
re ucuz olarak temin edile 
bilmesi , 

G 1 bl h a s ~ a l a r ı n 
•Gt mah ulünGn terkibinde 
bulunmaları kıymetinin art. 
lllaıını gösterir. 

Bir misal: 1 litre südOn 
iıda kıymeti etlerle muka · 
Yese edilince (622 8 gr sı 
iır eti, 391 gr. semız dana 
eu, 691 8 zayıf dana eti ve 
476.7 gr. beyaz f asılye) ile 
llluadıl o'duğu biltetkik an 
181 1 loııotır. 

Bu keyfiyet anlaıılınca, 
bu derece besleyici ve ucuz 
ternın edılen süde rakip ba. 
ıka hiç bir gıda yoktur 
Şu halde ııeaimlzin çıktı 

iı kadar haylnrmalıyız: 
"Süt Mı ili Gıdadır " 
Fakat, sütGn iyi tarafla · 

'
1ndan ba§kıı fena taraftan 

da vardır Sağmal hayvan 
lllrın memelerinde veya ııa · 
ğıldıktan sonra bazı te~irler 
altında bouılmuı olması yl· 
)enlerin, bllha11a klçüklerin 

sıhhatı için p~k tehlikeli ola
bilir. 

Almanyanın Manhaym ıe
hri belediye doktoru Profe· 
sör Dr. Lehritin ıüt hakkın· 
da yaptığı bir istaUıtifi 

gözden geçirelim: 

Seneler: Ôlüm niıbett 
1919 15.59 
1920 14.22 
1921 12 55 
1922 11.43 
1923 11 .36 
1924 9.42 

Altı senelik bir tecrübe ile 
görülen farklar çocuk 
ölümünün azaldığını göster· 
mektedır. Dr. B. Lehritln bu 
izaha tından; fatatistlken ev
velki ölümlerin fazlalığını, 

lıtatiıtık tutulmasına baılan 
dıktan sonra sütlerin ııhhi 

ıerait deireslnde kullanılma 
ıile çocuk ölümünün önftne 
geçilrr it olduiunu açık olarak 
görüyoruz 

Siltün iyihğl ve fenalıiı 

çok basit bır düslome ile 
anlaııhr. lnıan hayatı ıüt· 
ıClz olamaz Çocukluğumuz. 

da ve ihtiyarlık yaılarında 

süt 'le sütlü ıeyler yemenıiz 
hayatımızı korur 

Medeni memleketlerde sClt 
meselesi etrafında dikkate 
ı~yan ilgiler gösterildiğini 

mevcut bir çok teıekküller 

göstermektedir 
Büyük ıehirler halkının 

ihtiyacını temin için emni 
yel tedbirleri elzemdir Ve 
her yerde vardır. 

Fakat, ıehlrlerden uzak 
köyler halkı bu gibi tedabir 
hususunda bihaberdirler. On· 
lara süt içinde gözle görOl · 
mez mlkroblar (bakteriler) 

bulundu4u öğretilmelidir. On 
lar bu ciheti bilmediklerin · 
den stUlerinden emin oldu · 
klarını temiz yaptıklarını 
çekinmeden anlatırlar. Fa· 
kat nasıl inanalım? 

Bız süt yıyiciler, süt satı 

cılardan ıu t"rtlar altında 
süt elde etmelerini tavsiye 
ederiz: 

l Sağmal hayvanlar 
baytarın vereceği talimat 
dairesinde bakılmalıdır. 

2 Sütlerıni yediğimiz 
hayvanlar sallam olmalıdır· 

3 - Süt satılırken ve 
tı1enirken temizlite ehem 
mlyet verilmif olmalıdır. 

Burada göıterilf'n 1 ve 2 
incı maddeyi pek çok süt sa. 

hiplerı halen ıayri sıhhi ıekil· 
de eıki göreneklere gl:e 
yapmaktadırlar. Halbuki sa· 
ğmal hayvanların hıç olma· 
zsa yılda bir defa tüberldl 
löz muayeo~ıl görmelidir, 
Sad<iD 11hhatından emin ol· 

mak ıüt sahcı ve ıüt alıcı 
için de lazımdır. Artık eski 
"Babandan g6rdüf0nden ıa · 
ıma!" sözQnü atmalıyız. Han· 
gi sOtlerio tehlikeli oldu 
ğunu bilmtyen annelerin ço 
cuklarını kaybettikleri za 
man saçını, başını yolmaları 

fayda11zdır. 

3 üncCl madde de süt sa· 
fanlara aittir Set aafıcılar 

da ıunlan bil melidir: 
Sağmal hayvanların dai 

ma temiz tutulması, plı me· 

TORKDlLI 

Sekizinci 
Edvard 

Niçin Yintsor Dükü ol~u? 
İngiliz kralı sekizinci Ed 

•ard tahtını bırakıp kralhk 
tan çekildikten sonra Vind· 
ıor Diika11 adını aldı Hunun 
ıebebl pek izah edilmemiı· 
Ur. 

Eski kral, olmadan evvel 
Waleı Prenıi tdt Kralhk -
tan ıonra niçin Vindıor Dü 
kası ünvanını ahyor. 
Waleı Prenılifi, kral ta · 

rafından kendisine veliaht 
olan oğluna verilen ünvan
dır Sekizinci Edvart da ve· 
liaht iken bu iiovanı taıı 
yordu. 

Eskiden kralın, tahttan 
çekildikten sonra aldığı isim 
ise aile ismidir: 

Vindıor, bir ıatodur ve 
Edvard bu ıatoda doğmuı· 
tur Bugünkü kral ailesinin 
de bu ismi ıoyadı olarak 
taıımaktadır. 

Kral Edvard da, tahttan 
çekildikten ıonra bütün 6n 
vanları gibi, bu timi de 
bırakmıı ve ailesinin soya
dım glhteren ve kendiıinln 
doğduğu yer olan Vidsor 1 

ıatosunun ismini, Düka Ün· 
vanıoı ile beraber, almııtır. 

Kulüpler reisleri kulüpleri 
Malüm oldufu üzere İn· 

gılterede tiyle, böyle 20,000 
kulttp vardır; fakat kulOp 
lerln vatanı Avusturyadır. 

Çünkft yalnız Viyana ıela
rlnde resmen tanınmıı büt· 
ün lngilterede o1duiu kadar 
kulüp vardır! 

Viyana kulüpleri arasında 
amatör detektifler, münec· 
cimler, kahinler, posta pulu 
meraklıları tramvay ve oto 
büs biletleri kollekıiyonc u · 
ları kulüpleri vardır . 

Fakat en son bir kulftp 
teıekk61 etmiştir ki cidden 
enfeıttr Her mes1ek erba· 
bının kulGbü olduf•nu na· 
zarı itibara alan Viyana ku 
lüpleri reisleri bir de "Ku· 
lüpler reisleri kulübü,. teıls 
~tmiılerdir 

melerden ıakınılmahdır. Art 
ayakları ve kuyruk altının 

temlzliflne dikkat edilmeli 
dtr. 

Satmazdan evvel, meme· 

ler gihelce yıkanmalı ve ku
ru temiz bir mendil tle iyi· 
ce silinmelidır. Süt safan 
lar da yıkanmıı beyaz ön· 
ilk takınmalı ve ellerini ko 
kuıuz sabunla iyice yıka 
mtılıdır. 

Süt sağıldıktan ıonra der · 
hal ıık süzgeçten ıüzülmell, 
hususi serin dolabına konul 
malıdır. Daimi oturdufum· 
uz ve yaltıfımız oda ile muh 
telif eıyalar arasına ıüt ka. 
bı konulmamalıdır. 

Süt kaplan da dalma kay

namıı ıu ile yıkanmıı bu· 
lunmalı ve her ıüt s hiblnin 
lamarinden veya yüzde 1 
kuruıunu havi kalayla mun· 
tazaman kalavlanan bakır 
kapları bulunmahdır. 

Taze süt. ıalılınca hazır• 
lanan ıılUlQr. Gösterilen iza· 
hata göre hareket edilerek 
isllhıal edtlenJ ıltlerden slt 
sahibi ve sQt alıc111 emin 
olabilir. 

Evet, s6t hem faydalı ve 
hem de tehlikeli bir gıda 

dır. S6tüa sthhi ıartlarla 
muhafaza edilmesini bil 
meliyiz . Ve bu ıartlara göre 
süt temini sütçülerden 
l•terb;. çünki sütü " Milli 
Gıda,, ol-.rak ıaymalıyız . 

Ekonomik 
Faaliyetimiz 

Memleketin endüstriyel ve 
ekonomik faaliyeti ıçtnde 

alabileceği yere göre veri
lecek yani vaıama kabıli· 

yeti olan iyi, ucuz mal çı

karan memleketin dtler 
endüstrıılntn e k o n o m i k 
f aaliyetlerlne engel olmıyan 
onları bilakis kuvvetlendi· 
ren müe11eıeler kurulabıle 

cektir. Kurma müsaadesi 
alabilmek için ıart olan 
unsurlar memleketin eko· 
nomlk mlvazeneılnlnin da· 
ima canlı ve hakim bir hal 
de bulunma,... asına yardım 

edecektir. Bu e1aslar saye· 
sinde memleket ihtı yacının 
normal ve ıuni va11taalarl 
ve ferdi zenginleıme gaye
leriyle tahdit edılmellnln 

önüne geçilecek müesaeıele. 

re devlet mürakabesl altın
da meırıi bir rekabet sahası 
açılacaktır. Projenin ihtıva 
ettifl eıulara ıöre daimi 
veya muayyen zamanlar 
içinde makine veya iletler 
veya tezgahlar yardımiyle 

herhangi bir madde veya 
kudretin evıaf v~ya eılcallni 
k11men veya tama men kuv· 
vetlendirmek suretiyle top 
lu imalat vücude getiren 
veya bu maksada tahılı edi· 
len yerler ile her nevi ma 
den ocakları, tamirhaneler 
bu kanuna köre eııdüstrl 

müe11eıeıi addolunacaktır. 

Teıvlki sanayi kanununun 
neırinden itibaren geçen on 
senelik bir müddet içinde 

memleket endüstrisinde ge· 
nel olarak müıahede edilen 
terakki ve inklıaf hareket 
leri göz önünde bulundurul 
maktadır. --
Sinema artistleri nasıl gü

zel olur ? . 
Franıız film artisti Nirey 

Balın ıon zamanlarda pek 
büyük btr töhret kazanmıı 

tır. Dünya gazeteleri müte 
madlyen kendiılnd~n bah· 

setrnektedir. Bunun sebebi 
bu genç kadının sanatkarlık 

kudretinden ziyade güzelli 
ildir Kendisine ikinci Grela 

Garbon deniliyor ve dünya· 
dakt altı en güzel kadın 
dan biri sayılıyor 

- Hen mı? diyor. Hen 
mi güzelim?. Benim burnum 

uzundur, göz kapaklarımın 

üzerine kül rengi ve kurıu 

ni boya ıüimekliğim aöz · 
lerimi büyük göıterıyor. 

Halbuki aslında küçüktürler; 
kirpiklerim benimdir, fakat 
katlarım değıl.. Onları ka· 
lemle yapıyorum. Pehriz 
yapmam, idman yapmam; 
çünkü tembelim ... O aba faz· 
la para kazanmak için bü 
tün paramı harcarım . . Yok 
sa. baıka türlü çalıımama 

ımkan yoktur ,. .., 
Ameri~adı yü~se~ ~inalarl 

Birletik Amerika gazete· 
lerinden birisi, Amerlkada 

yükıek binaların azlıfından 
ıtkayet etmektedir. 

20 25 kattan yüksek ol· 
mak ıartlle Amerlkada sa 
dece 387 bina !var imi? 

Ne yazık! Ne yazık! 
Ya, daha ilk 20 . katlı bl 

na yaptıran ltalyanlar ne 

de.inler? 

SAYFA: 

BarselondaBirÇarpış
mada 200 Kişi ö 1 d ü 
Amele sendikalan ararmda çıkan ~u ~argaıahklırda 

400 ~işi da yaralanmıştır. 
ParJa, 8 (A.A) - Son 

ıünlerde Buıelonda çıkan 

kargaıalıklar amele ıendika 
larile Katalonya hükümeti· 
nln müme1111lerl araaında 

yapılan müzakereler netice· 
sinde halledilmittir. 

Bu kargaıahklar esnasın 

da tki yüz kiti ölmüı, 400 
ktıl de yaralanmııtır. 

Perplnyan, 9 (Radyo) -
Katalonyada hükılmetçllerln 
kan dökülmeılne mani ol 
mak üzere baıvurdukları 

tedbirler akim kalmııhr. 

Hükumf'te mensup muhafız· 

lar ve jandarmalar anarıiıt 
!erden c.lmıt oldukları güm 
rükleri yenid~n ellerinden 

çıkarmıılardır 

Anarıist kuvvetler ıehtrde 
muntazam uk~rln mevklini 

-...:~-

Müstakil 
Ressamların 
Resim 
Sergisi 
(Baıtarafı birinci ıayf ada) 

gerekse ulusal noktadan la . 

tıfade edilecefini, bu eserle 

rin rekabet 8.\eminin, ikti 
sat aleminin de bir ayna11 

olduğunu anlatmıılardır. 

Valimız: bundan ıonra söz 

lerine ıöylece devam etmiı· 
lerdtr: 

" - Sergiler de her iyi şey· 
ııtbı Cumhuriyet devrine 
glrmıf, naalp olmuıtur. Ser 
gi insanların bakmak için 
toplanacağı yer olduğuna 

göre, eski devirlerde bu 
serbest toplantılara yer ver · 

mezlerdi. 
Umumi sergiler meyanın· 

da bir de reıim sergileri var· 
dır O da serbest bir mevzu · 
dur. Serbeıt ıanattır. Ser · 
best sanat, glizel aanat, ne 
fıs unattır. 

Eıkl devirler ondan da çe· 
kin mit ondan da korkmuıtur." 

Valimiz bundan aonra 
hertürlü sanatlar ve insan 

zekaıı üzerinde oynadıiı ro 
lü Cumhuriyet idare1inin 
resme ve sanatkarlara ver 
dlfl değeri anlatarak her 
iyi ıeyi açarken, bu rejimi 
yaratan Atatürkü bu toplu 
luk önünde hatırlamanın 

ulusal bir borç olduğunu 

ıöyliyerek ve Büyük Şefin 

adını aaygı ile anarak kor
delayi s6rekli alkıtlar ara· 
ıında keımiılerdir. 

Valimiz ve General Tev· 
fik Kuddaı ve difer hazır 
bulunanlar ıalona çıkarak 

sanatkarlarımızın eaerlerlni 
görmüılerdlr. Billhare Ordu 
Müfettitl Orgeneral Fah· 
rettin Altay da sergiye teı· 
rif etrniıler ve tablolar hak· 
kında Re11am Sırrı Ôzba y 
tarafından verilen izahatı 
dınlemiılerdir. 

Sergiye on sekiz re11am 
yüz yirmi tablo ile lttlrak 
etmitlir. 

Değefli eserler bulunan ve 
birçok] ziyaretçiler tarafından 
gezilen sergi on aün açık 
bulundurulacaktır. 

almıılard1r. Ve Katalonya 
tdareılne 24 saatlik bir nl
timatom vererek ream1 kuv 
vetlerln dafıtılma11nı bte· 
mitlerdir Akıl takdirde muh· 
ntk gaz ile hOkQmet kuv· 
vetlerlnt dağıtacaklarını bil· 
dlrmtılerdlr. 

Parls, 8 (Radyo) - Loren 
•e Brltanya krovazörlerl 
Baraelona ıltmek emrini al
mıılardır. 

Baraelonda vazi1et bo· 
zuktur. 

Bilhaua Fran11z konsolosu· 
nun mevkii çok teklikehdı 

Anarıhtler hlikıimet men· 
ıuplarınm konıolos tarafın· 

dan himaye gördCiklerini 
ileri sürmüılerdir. 

MüaeHah anarılst grupla 

rı Fran11z koıuoloahanHI· 

nt ihata etmlılerdlr. 

Londra, 8 (Radyo) - fiar· 

ııelondan gelen 

1ıöre anarıiıtlerle 

arasında htçbtr 

haberlere 

hoktamet 

udaıma 

elde edılememlttlr. 

İhtılll komitesine, B. 

Kompani riyaset etmekte· 

dır. Anarıtıtler bulkomiteyl 

tanımamaktadır. 

Baraelon, 8 ( Radyo ) -

Anarıl• d e v a m ediyor. 

Rırçok siyasi adnmlar, t"tl

lalctler tarafından takip 

edilmekte ve sokaklarda 

öldürllmektedır. 

Pariı, 8 (A.A.) - lapan 

yada asi tayyareler dün Bil 
baoyu bombardıman. etmiı 
lerdir. 

Hükumet kuvvetleri bu 

cephede bJr asi taarruzunu 

tart etmiıler ve Santander 

c~phf'ılnde de Eıkinasl ka 

sa hasmı almıılardır. _ __..., ............. __ 
Hindenburg 
Balonu 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

merlkanın yarı""reml mehil · 

fili zeplinin uframıı olduğu 

felaketin sebebi balonun 

müvellidllma ile ıtımlf oldu· 

ğunu beyan etmektedirler. 

Bu mehafll kumandanı Eck· 

nern balonun ilk seyahat· 

lerinde hellum lstimalini 

derplf eylemlı oldufunu ha 

tırlatmaktadır. Kafi miktarda 

bu gazdan verilmesi için her 

1 
ıey hazır idi Fakat Alman· 

ya helium ıatın almak 

zaruri olan d ö v 1 z ı;e r 1 n 

çıkarılma11nı menet mittir 

Malumdur kt hellumum ta· 

bii menbaları yalnız Ame 

rlka ve Kanadada" bulunm · 

akta ve suni olarak imali 

iıe pek pahalıya mal olma 

ktadır . Kumandan Eckner 

yanım tehlikesine rafmen 

müvellidtlma kullanmak mec

buriyetinde ka lmııtır. 

Ticaret nezareti hava ıu· 
besi kaza hakkında bir anket 

yapacaktır. 



SAYFA 4 

ispanyada 
Muharipleri teşci eden 

bir ktz 
Madrid, malum olduğu 

üzere bir şehir değil. artık 

bir harp yeridir . lkt düı
man ordu, şehrin içinde bf. 

rbirine bomba savurmakta · 
dırlar. 

Madrldin üniversite mahal · 
leaindekf mlHa ılperlerinde 

ara ııra genç ve güzel bir 

kız do1aıır; bu kız çok ce : 
ıurdur. 

Ne bombadan, ne kurıun· 
dan ne de ıüngüden kork
maz. 

Bu kız Baak müdafileri 
kumandanı Miralay Ortego. 
nun daktiloıu Madmazel Fe· 
liçyadır. 

Londra ve Parlıte kendi 
ılne çok daha iyi itler tek 
lif edildiği halde, miralayın 
yanından aynlmamıı ve at· 
perlere kadar gelmfı, vazı
feılne devam etmtıtır. 

Madmazel Felfçya, ılper· 

lerde gezerken cumhuriyet 
çi müdafileri teıçl ve aıker· 
lere ıllara hediye eder. 

Arz üzerinde ne garip 
tabfath insanlar olduğunun 

bir delili de bu kızcağızdır. 

Salamanka, 7<A.A.)-Kara 
rıaı umumi tarafından neıre 
dilen bir notada Espana zır 
hlm bir kaza neticesinde 
kızıl sahillere ıerpilen tor· 
pillerden birine çarpmııhr. 

Kaza zırhlının verdiği tıa
rete itaat etmfyen bir lnıi
liz gemisinin takibi esnaaın · 
da vukubulmuıtur. 

Mürettebat gemiyi tam 
bir intizam içinde tahliye 
etmit ve bu müddet zarfm 
da ne bir hükumet tayyare· 
ıi ne de bir hükumet gemi· 
ıi görülmüıtür. 

Mu~avereler 
Londra poata ve telofon 

tdarealnln aon neırettiği bir 
istatistiğe göre, Londra ile 
mülhakat araaında 19~ 6 

Yeni bir rekor 
Londrada Sır Vilyam Su· 

lıbi isminde 84 yatında bir 
adam ölmOıtür Bu adam 
evvelce mu .. arrir ve avukat 
idi . 1875 de Londra bele· 
diye lorduna tavsiye ve ka· 
libi laususi tayin edilmittir. 

Sa bık muharrir ve avu· 
kat kendisini belediye lor· 
duna o kadar sevdirmiı ki 
bu lord katibi hususlni ha · 
lefine tayıi ye mecbariyetin· 
de kalmııtır Sır Vllyam 
Sulıbi ba ıuretle tam 55 
belediye lorduna katiplik 
etmlt ve 1931 de tekaüd 
edil mittir. 

Ban~nma Sulh Hukuk 
Ma~kesinden: 

Bandırmanın Cabi mahal
lesinden Ahmet oflu Meh
met karm (Hatlceye) Hazt. 
ne tarafından aleyhine açı 

lan fazla reddi yattan dolayi 
istirdat davaamın yapılan 

muhilkemeıinde tarafmıza 

gazete ile ilanen tebllğat 

yapıldığı halde mahkemeye 
gelmediiinizden bu" kerre 
müddei tarafından ilanen 
gıyap kararı tebliği lıtenmiı 
olduğundan tayin kılınan 

mahkeme günü 1 O . 5 - 9 37 
pazarteai saat 9 da Bandır 
ma Sulh Hukuk mahkeme 
ıinde bulunmanız veya itiraz 
etmeniz beyan olunur. 

Kııp şa~adetnıme 
Manaatır vılayetlnln Filo· 

rina kazası r ü ı t ü y e 
mektebinin ıon ıınıf ından 
aldığım ıahadetnamemi kay. 
bel tim. Y enlalnl alacafımdan 
eskilinin hükmü olmadığı 

ilin olunur. 
Bahkeair Poliı me · 
murlarından Niyazi 

ıeneainde 1,207.000,UUO te
fon muhavereal yapılmııtar. 

Bu miktar 1935 ıeneıine 

nlıbetlc 78,000,000 f azladar. 
Nevyork ıehri telefon mu 

ha vereal iıe ıenede bir buç•k 
milyardır. 

TORKDILI 

Gönen Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Gönen kaaabaaının halt hazır haritaları Nafia Ve
kaletinin matbu fenni ıartnameleri datreıtnde yaptırıla · 
caktır. 

2 - Haritaları yaptırılacak aaha ( 150) hektarı meekun 
(50) hektıuı gayri meskun olmak üzere (200) hekterdar. 

3 • Muhammen bedel meakun yerinin hektarı (18) 
lira gayri meskun yerlerin bekten ( 13) liradır. 

4 . Açık münakaaa ile ihale 15 mayıı 1937 tarihine 
müsadlf Cumartesi günü ıaat 18 de Belediye encümeni 
huzurunda yapılacaktar. 4 - 1 - 154 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

No: Cinsi Mevkii Teminatı 
1 Sebze bahçesi Mektep Sokajı 20 00 

2 " " " ,, 20 00 
3 ., ,. Bayramyeri arahiı 38 00 
4 Yedi parça araa Yalı oddeal 30 OD 

13 Tarla Murat bayıra 00 
Erdek kazasında Evkafa alt olup yukarıda yazılı gayri 

menkul peıtn para ile temltken satııı 1 S gün m6ddetle 
artırmaya çıkarılmııtır . ihalesi 18·5 937 aalı günü ıaat 
15 de Erdek belediye dalreıinde yapılacakhr. tıtekli olan· 
ların muayyen gün ve ıaatte müracaatları ilan olunur. 

161 - 1 - 4 

Orman Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 2500 liradan ibaret muhtelif alatı 

teraimlye1 hendeılye ve levazımı aairenin orman ltletme 
ı.nde mübayaaları kararglr olmuıtur. Mübayaa olunacak 
etya 15 gün müddetle ve 27 4 937 tarihinden 12 5 937 
tarihine müaadif çarıamba günü aaat l 5 de ihalel katiye· 
leri icra kılınacaktır . Milbayaa olunacak etya ile ıart~a

melerl hakkmda fazla tafsilat almak isti yen taliplerin bu 
müddet zarfında orman direktörlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 4 - 1 - 149 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komis:yonundan: 

Kolordu birliklerinin ihtiyacı için 27000 kilo benzin, 
l 000 kilo valvalin, 1300 kilo gaz yağı, 2680 kilo vak om 
yağları 17 5 937 pazarteıl günü aaat l 1 de pazarlıkla 1 

9 MA.YIS Y37 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Bahkeılr Vilayet m~rkezlnde illfa t:dilecfk dojum 
evi için lüzumu olan malzemeden ıartnamelerlnde evıafı 
yazılı Demir, Çimento ve tuğla 20 - Mayıı · 937 tarihine 
rastlayan perıembe günü Hat 15 de ihaleei yııpılmıl< üze· 
re 15 gün müddeti~ ekıiltmiye konulmuıtur. e 

2 - Alınacak malzeme miktarı: 
40 ton demir; tonu 160 liradır 6400, muvakkat temi

nat 480 liradır. 
100 ton terba içinde çimento; tonu 28 liradan 2800 

Ura: muvakkat teminatı 21 O lir adar. 
100000 tujla bini altı liradan 600 lira: mu•akkat te-

minatı 45 liradır. 

3 - Bu ite alt aartname ve evrak ıunlardu: 
A Ekalltme ıartnamaıf 
B Mukavelename auretl 
C Huıuıi ıartname 
K Ketif evrakı 
İıtiyenler bu evrakı ve ıartnameleri Vtllyet Daimi 

Encümeninde ve Nafıa daireıinde görebilirler. 
4 - Ekıiltme her nevi malzemeye ait ayrı, ayrı ek· 

ıtltme ıartnameıi üzerinde ve Daimi Encümen huzurunda 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye ıfrebilmek için haiz olduğu malze 
menin hizaaında yazılı ve ketif bedelınin )Üıde 7,5 ğu 

olan muvakkat teminatın maleandıiına yatırılmıı olduauna 
dair makbuz veyahut banka mektubunu yukarda yazılı 
ihale tarihine kadar Encümene ibraz etn.eai lazımdır. 

Encümende para ve tahvilat kabul edilmez. 
4 - 1 - 159 

Devlet Demiryolları 3 üncü . 
işletme Müdürlüğünden: 

Yazıhane olarak kullanılacak muhammen bedeli ile 
evıafı aıağıda yazılı baraka üç aene müddetle 17 5 - 937 
tarihine müıadlf Pazartesi günü aaat 15 de açık arttırma 
uaulile Bal.kesirde üçüncü iıletme binaaı dahilindeki ko
miayon tarafından kiraya verilecektir. 

Bu Jıe girmek fıtlyenlerin (~) Jkı lira (~5) yirmi beı 
kuruıluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin 
ettiği veaikalarla kanunun 4 üncü maddeıt mucibince ite 
glrmeğe mani kanuni bir mani bulunmadığına dair 
beyanname ile ayni gün ve eaate kadar komisyon reiıliğine 
mürracaatları lazımdır. 

Bu ite ait ıartname itletme müdürlüğünde parasız da· 
ğıtılmaktadır. 

Cinai Mevkii Senelık muhammem bedeli 
Baraka Balıkeılr fataayon 

an barında 1000 kuruı 
4 - 1 - 151 

halesi yapılacaktır. Bunların muhammen bedeli 10,000 it· '#~~!{~~~~~~~~~~., 
radır. İhalede 1500 lira kati teminat alınır. Evıaf ve ıart- 1 1 
larını görmek iatlyenler Her gün ve pazarlıfa lttirak için ~ Her Tecimenin En Büyük Dileği: '11 
ihale günü Kolordu ıatın alma komisyonu baıkanlıtına il.. ~ 

müracaatları. 4 _ 1 _ 166 1 Satış Sürümünü lrtt11maktn. 1 
----:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-~~.. ;;::-, ı ~ t~ A K A T 1 

.~~~~~~=~~=~~ TÜRKDiLI 
11 1 

l'l~'<?<•L•HASl\N ·::::~::~~;;a.~;~~:.~:.~ 1 Satışta Birinci Şart: 1 
ı V DEMİR HIRDEV.<ı Yıllığı: 800 Kuruı i 1 
~Rl~.~~~~~· G~~~~:::~~~~ .. y.; ... 25 ! "REKLAM,, DIR. 1 

E~er ~,r•1 
ıçın Lu3um u~ş_yaLarı 

~adan Ucuı 
0

c7f.hnJ 

Bi~ köylülerde 
PulluR. ve R..enç her Dü~enirfı 
HEp Buradan Al!rı-;;!:_ 

kuruıtur. fi. ~ 

ADRES: ~ "l.f. 
ı BALIKESiR TORKotLt it. Satacağınız Malınız: ~ 

Oonkü un ve za~iıe f iatlar~ 1 Herhalde Reklam Ediniz .. 1 
UNLAR: ~ 1 

Aıg~~i A:.mi €Ve Bu nekfünılar1111zı « 
55 Handıman 990 900 it 

~g : ~~~ :~~ 1 ( TÜRKD/Li) il(~ \'t~ri11iz 1 

~;.~~~~;A ~ }~~~1:::
0 

1 T o R K o 1 L i ~ 
Yumuıak Sert ~ 1# 

Dııardan 6 25 7 25 it. Ba/Jkesirin Biricik Gaz.efesidir .l 
Santim Santim ~ '1' 

Mııır 3 75 3 875 '1_ • ~ 
Arpa 

4
3 75 4

4 
rıt; Her Yerde Okunur. 'ıl 

Çavdar ~ ~ 
15 il!...\.~ .. &:>-J~~ ~~~~~~~~~ Sıaam 14 ,.,.....,....., 

Afyon 11 5 12 
Nohut 4 5 5 

Kumdan 2 2 5 
Bakla 

iyesi ve Katyazmanı: Halakeair ıaylavı H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

l:Sasım Yeri il Baam evi 
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