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21 Nisan 
Büyük Şair Hamidin Günü 

Olarak Te bit Edildı . 
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Belgradda Resmi bir 
Tebliğ Neşredildi. 

. .... 
• • • • • • •• • • • • • • • • •• • • •• • • •• 

Başvekilimiz Ziyaret Ettikleri Yugoslav 
Şehirlerinde Büyü/ı Tezahüratla Karşı-

•• •• •• • • •• •• • • • • •• •• •• 

. ~ 

lanıyorlar. B. ismet lnönü Bu Geziden • • 
Pazar Güne Belgrada Döneceklerdir. • • •• •• •• 

Belgrad, 15 (Radyo) -
. rGrktye Baıvekili B. lımet 

llönü ve hariciye vekılı 8. 
Tevfik ROıtü Araa bugün 
6fleden evet Sarayboınaya 
ııı.uvaıalat etmlılerdir. 

İsmet İnönü belediye re · 
iılne Sırp diliAde bir nutu 
kla mukabelede bulunmuı · 

tur. 

Ankara, 15 (A.A.) - Baı 

vekillmlzle Hariciye nkili· 

koouımaların mevzuunu teı 
kil eden bütün meıelelerde 

tam bir noktai nazar muta 
bakatının mevcut olduğunun 

bir kere daha müıahede 
edildiği bildlrilmekttdir. 

Sarayboına ahaliıi yükıek mlzln Belgradı ziyaretleri Baıvekllimlz ve Rüıtü 
llllaafirlerlnl büyük tezahü münaaebetile neıredilen Araı B. Stoyadinavfç ile 

tttla karıdamıılardır . resmi tebliğde iki devlet birlikte bugün Sarayboına-
Beledlye reisi Baıvekt)i. müıterek menfaatlerinin 1 ya ve oradan Yugoslavya 

'bize hitaben hararetli bir hı- ahenk içinde bulunduğu ve sahillerinde bir gezintiye 
ttbede bulunmuıtur. iki devlet ricali arasındaki çıkmıılardır. 
~=-========-================================================== 

Saht 
Bro~ıelden Berline döndü 

Berfin, 15 (Radyo) - Do· 
ktor Şaht Hrükıelden tay. 
ttre ile bugün eelmiıtir. 
~tbahlttyln Berline gelen 
ttlyan bankası müdürü ile 
t6raı,cektlr. 

Mırinlır hirkmda Avam 
~ımarasmda bir izah 

()~ondra, 15 (Radyo) -
Un Avam kamarasında bir 

~Utle vttkl olan cevapta 
d lriciye nazırı 8 . Eden Bal-
'• nuntakaaına konan ma 

)inler hakkında İngiliz tica 
tet 
1 ıemllerfnln ıeyrüıeferl 
Çin bu mayfnlerln kaldırıl 
'-'••ını zaruri olduğunu 
•a~lernııtir. 

1-Iindistanda 
Çarpışmada 
6lenler,. 
dt Ptrıı, 15 {A.A.) - Hin 
,, •ttndaki ihtilalcilere kar· 
ttl '•kt1ri hareketin dört beı 
la:e ,kadar baıhyacağı 

l ttdan bildirilmektedir. 
ltı 0 ndra, 15 (Radyo) 
~, "dtıtanda kanlı bir çar 

0!111ada iki kadın ölmüıtür 
~ ,~ . 

ıır Yaralı vardır --- .... -
Çimentonun 

lırictın da iı~aline mô-
~ sıa~ı e~ilecek. 

•lı nlcara, 15 (AA ) - Te 

"''kernıayeıini ucu~latmak 
"ura ''dile teıviki ıa na yi ka . 

unda 
~dil n istifadesi kabul 
l~.,.~lttlr Sana ylnin tesisi ve 
çı... için lüzum görerek 
t "tato Q'-' llun klering veya 

terı 
"'elbl anlaoma mevcut 
"'Q1 eketlerden ithaline 
1 ''de d '"•il e lleceği alakadar· 
t,.,fik kararı hükümlerine 
'''-' 1•n ~ekaletten müsaade 
t ' "rı 1 A l ı,,t azım geleceği k · 
ct,tl Vekaletinden alaka 

'"• blldtrilmtıttr. 

Çocuk Haftası Prog -
ramı Hazırlandı . 

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

Haf ta içinde müsamereler verilece~. Bayram yerine 
sahncaklar kurularak çocuklar eğlendirilecek 

23 Nisanda baılayacak 

çocuk haftaıınm canlı ve 
tam bir bayram halinde ııeç 
meal için hazırlıklar yapıl 

maktadır Okullar ve Çocuk 
Eıtrgeme Kurumu hu haf · 
taya ait hazırlıklarını yap 
makla meıguldürler. 

Haftanın devamı müdde 
tince ilk okula r tarafıodan 
müsamereler verile&.: ek, Ço 
cuk Eılrgeme Kurumu ço· 
cuk balosu ve çocuklar arasın· 
da güzei ıes, güzel tiir okuma 
ve söz ıöyleme müsabaka 
ları, tt"rtip edil ecele, ayrıca 

en çok çocuğu olan aileye 

Filistin 
Kantonlara ta~sim edilece~ 

Londra 15 (AA) Ga· 

zeteler Filtstınin İsviçre gibi 

kantonlara taın' fi tatihdaf 

,den yeni bir plan tatbik 

edıleceğinden 

tedirler 

bahsetmek 

ll u planın Arap mehafi · 

linde oldukça iyi bir surette 

karıılandığı Küdüıten bil · 

bildiriliyor, 

Kurum tarafından hediye 
ve ikramiye verilecektir . 
Çocuklar haftanın devamın 
ca bayram yerine kurulacak 
olan salıncaklarda para11z 
olarak eğleneceklerdir. 

23 Niaan günü saat onda 
Cumhuriyet alanında bü
tün okulların ve teıekkül · 
lerln iıtırakıle bir toplantı 
yapılacak bu büyük günüıı 

değeri söylevlerle canlandı 
rılaca!:t ı r. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
ida re Heyeti dün yaptı~• 
bir toplantı ile hafta ya ait 
programa teabit etmlttir . 

İtalya Krah 
(ski İngiliz mu~ari~lerini 

kabul etli. 
Roma, 15 (Radyo) - in· 

gil iz sabık muharipler ve 

ve malullerinden mürekkrp 

bir heyet. Roma ya gelmff 

ve İtalya krah tarafından 

kauul edilmiştir. 

Heyet bundan sonra meç 

hul asker abidesine çelenk 

koymuı ve Kapitolı de ziya· 

ret etmlılerdir. 

Rusyada ı 

Kı~m taburları liğ mı 
oluyor 

Varıova, l5 (Radyo) 

Moıkovadan alman bir ha 

bere ııöre Kremlin sarayın 

da B Voroıilofun riyasetin · 

de bir içtima yapılmıı ve 

kadın taburlarının da lağ-

vma karar verilmiıtir . 

Lehistanda 
Komünist 
Tahrikatı 
Varıova, 15 (Radyo) 

Lehtstanda komünfat tahrl· 
katı artmaktadır Kütle ha 
linde te;.rkif at yapılmaktadır 

SovyeUer altınlannm satı
şı için görüşmeler. 

•• 

Hamidi O ümünün 
Uyandırdığı lztir p .. 
Bütün Türkiye matem için~e .. Görülmemiş muaz
zam bir merasimle cenazesi kaldırılan Büyük Ha-

mit için dun istanbulda ~eyecanh bir i~tif al yap\ldı 
İstanbul, 15 (A.A.) - Bü . 

yük Şair Hamidin naıı dün 
büyük merasimle Zincirli 
kuyudaki ebedi iatirahatııa. 

hına nakledtlmittir . 

lıtanbul, 15 (lluıuıi) -
Bnyük Şair Abdülhak Ha· 
•••••••••••••••••••••••• • • 
: Hamit : • • • • i Günü: i . - . 
i 21 Nisanda 167 hal~ev-~ 
i inde merasim yapılacaki 
: Ankara, 15 ( A ı1.) - : 
• • : 21 Nisan Şair Iiamidin : 
: gcinü olarak tayin edil· : 
• . ti • • mış r. • • • : 161 lwlkevlnde o ge : 
: ce hayatı ve eserleri = 
: tetkik edlleceklir. : • • 

midin ölüm h&beri bütün 
Türkiyede derin bir iztirap 
uyandırmıı olduğu geleo ha· 
berlerden anlaıılmaktadır. 

Büyük Şiirin cenazesi ıl· 
mdlye kadar aör<ilmemlı bir 
ıekilde ve muazzam mera• 
ıtmle kaldırılmııtır. Mera· 
ılmde Büyük Şef Atatürk 
adına yaverleri ve lıtanbul · 
dakl mebuılarla generaller, 
aıker, poliı, müfreıteleri , ec
nebiler, yüksek, orta, ilk tah 
ıil talebeıi, bütün teıekkül· 
ler ve müeueıeler mümeı· 
ıillerl muharrirler, ve binler
ce halk bulunmuıtur. 

Elli bine yakan muazzam 
bir kalabahğın taktbettlii 
cenaze merasimi çok hazin 
olmuıtur 

Londra, 15 (Radyo) 
Sovyet altınlarının İngiliz 
plyaaasında satılması için 
yapılan görüımeler müıbet 

bir netict>ye iktiran et mittir . 
• •••••••••••••••••••••••• 

Merasimde bulunanlar ya. 
kalarında Hamidin rozet 
halindeki birer fotoirafıoı 

taııyorlardı . 

B. Mussolini Berlinde 
Hitlerle Görüşecek .. 

Atatürk, vekiller, bütün 
teıekküller tarafından gelen 
üç yüzden fazla çelenk cena · 
zeyi takip etmlttlr. 

BüyQk Edip gözyaıları ar 
asında ebedi metfenlne bı· 

rakılmııtır 
~~~~~----~~~~~ 

Bu görüşmede Almanya, Roma arasrnda~i münase~etler İstanbul, 15 (Radyo) 
Dün Üniversite konferanı 
salonunda Hamit için bü · 
yük bir ihtifal yapılmııtır. 

başhca mevzuu teşkil edece~tir. 
Roma, 15 (Radyo) Ha-

vas ajanH bildiriyor: 
Siyasi mehafil 8 . Muuo 

lini Venedikte Şuıninge mü · 
lakl olacaktır . 

Yıne aynı mehafile göre Mu 
uolinJ Hitlere mülaki olmak 
için Berline gidecektir. 

Bu ıeyahat 1938 de Hit 
lerln ziyaretini iade makaa· 
dıle olacak ve İtalya ile Al 
manya arasındaki doıtane 

münasebetler mülakat mev· 
zuunu teıkil edecektir. 

Londra, 15 (A A .) 
Royter Ajansının Berlin mu 
habirl, Alman ordu;arı ba
ıkurnandanı general Von 
Fritz ile yaptağı bir müla 
katı neıretmektedir. 

G eneral Von Fritz, guy" 
kendisi le A lman zimamdar· 
ları arasında ihtilaf mevcut 
olduğuna dair ecnebi gaze 

1 tecilere Hür Almanya par . 

Haile 
Selisienin heyeli Ka~ul e~\

lecek mi1 
Cene vre, l 5 (Radyo) 

Milletler Cemiyetinin nıa yı -

sın 26 sında yapacağı top 

lantıda Haile S elasienin Ha 

beı hakkının korunması için 

göndermesini istediği heye 

tin buna salahiyeti olup ol 
madağmı tayin etmek üzere 

icabederae hususi bir komite 
topranacaktar . 

tisi irnzasile dağıtalan kağıt · 

ların muhteviyatını kati ol 
arak tekzip etmiıtlr. 

Berltn 13 (Radyo) - Bay 
Hitlerin doğum yıldönümü 

haıebile Herlinde büyük 
askeri bir reımigeçid ve 
bütün Almanyada ıenlıkler 
yapılacaktır . 

Henüz t~yid edilınemit 

olmakla beraber Bay Hitler 
bu münasebetle bir nutuk 
daha irad edecektir. 

Salon baıtan baıa dol
muıtu. Söz alan on iki ha. 
tip merhum Hamtdin yük
ıek ıahıiydtini heyencaola 
yaıatmıılardır. Bu arada 
mebuı ve profeaör Fuat Köp· 
r<ilü , lımail Habip ı6z ala· 
rak Hi.midln hayatı ve eıer
lerinl onun ölüm ile fikir 
ve edebiyat alemimizde ha. 
ıal olan doldurulmaz boılu· 

ğu anlatmıılardar. 

At Yar1şlar1 için Prog
ram Hazırlandı. 

Bu. Senenin llkK-oşusu 20 Ha
ziranda Yapılacak .. 

• 

~IR y ARIŞ A Ti 

Yüksek yarıo ve lılah hay
vanat e ncümenince bu ıene 

vı liıyetlmize iki yarıo veril 
mittir Bu yarııtara a i t 

proram vilayete 

gelmiotir. Bu programa göre: 
birinci yarıı olan ilkbahar 

koouları 20 Haziran pazar 
günü, ikinci yarıı da Sonba· j 

( Sonu 2 iner sayfada ) 
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SAYFA: 2 
' LUU 

Eski Fas -
Sultanmm ölümile fransa 
~üyü~ bir dertten kurtul~u 

Geçenlerde Franıada ölen 
eıki Fas sultam Mevlayi 
Hafit Ankiyen şehrinde 

uzun menfa hayatı yaıadık 
tan ıonra, gözlerini dünya 
ya kapatmıı bulunuyor. 

Mevlayi HafH taban çok 
tiddetli, zalim, ecnebi dü~ 
manı bir adamdı Aynı za. 
manda tiire ve nahve çok ı 

düıkündü 

Merakeıte valiliği zama
nında, kardeıi sultan Ab 
dülazize kartı isyan etmit 
ve muharebe de, o vakte 
kadar Fransızlardan himaye 
gören kardetlni mağlup ed· 
rek, onun yerine tahta otur 
muıtu . 

O aıralarda da meıhur 

Geral Liyotey Fasa 2önde · 
rtlmlıU. Liyotey bu adama 
tahammül edemiyordu. Çün 

1 

kü Mevli.yl HafU koyu bir 

Alman doıtu idi. Fas üze
rindeki Fransız hlmayeıini 

tanıyan siyaat vesikayi ker
hen tmz~lamııtı. 

Ltyoteyle sultan bir türlü 
ıeçtnemfyorlardı. Fransız 

ıenerali bu kadar mağrur 

bir adamla it e~remiyeceğl· 
nl anlamııtı. Bunu bilen 
Mevllyi Hafit ıünün birin -
de tahtından istifa ederek, 
kardeılnin de ikamet ettiği 
Tancl\ya ıtttl. 

Kendi varidatı ve hü 
kumetten aldığı tahıieat· 

la ıenlt bir hayat ıürebllı
yordu. Tancaya gider git 
mez ilk iti kendiıine bir 
saray yaptırmak oldu. Bu 
ıaray, tam ikmal edilmek 
üzere iken, umumi harp 
baıladı. 

Liyotey, eski sultan Ab 
duli.zlzi makıat ve niyetle 
rı•I 3ğrenmek üzere Rabata 
çağırdı Birgün kendisınln 

çajrılacağına kanaat hasıl 

ederek, lspanyayi geçti. 
Filhakika Ltyofey tam bu 

sırada kendiıini çajırdı. 

Llkfn Mevlayı Hafit bu da
vete cevap bile vermedi O, 
günün birinde Almanların 

harbi kazanacağı ve kendı

sloin tekrar Faa ıultanlığıoa 
eeçeceğinl ümit ediyordu. 

Bu müddet çok muhte -
ıem bir hayat yaıadı. Kral 
ve İıpanyol ıoıyetesi kendi · 
sine çok iyi muamele edi
yorlardı. Bundan sonra Al
manyanın gönderdiği tahst 
aat azalmıya baıladı ve son 
ra büsbütQn keıildı 

Müıkül günler baılamıı 
tı. Harbin sonunda ıabık 

ıultanıo Madritte artık dos 
tu kalmamııtı . Fakat buna 
mukabil alacaklıları çoğal

mııtı. Hır milıona yakın 

borcu vardı. Koll~ksiyonun 

da çok sevdiği lngtliz ıılah 
farını bile rehin bırakmıya 
mecbur olmuıtu Ancak 
ondan ıonradır ki, Fransaya 
teveccüh etti ve " aman "· 

de~i. 
Ru müthiı adam Franıa 

ya geçmezden evvel Mad 
ritte Majeıtik otelın üçüncü 
katında oturuyordu . 

Otel ismi hilafına kötü 
btr oteldi. Odasının duvar· 
larını güzel lspanyol kızla 
rını ve av köpeklerini gös
teren kartpoıtallarla kapa· 

tılmıttı Orllrda üzerine mu· 

Hamıhği meselesi frans yı 
en~iseye ~üsür~ü 

Mussolınlnin Trabluıs seya· 

hatı ve orada söyledıği nu· 

tuk ılc "lılam hamilıği" 

meselesi bilhassa Franıayi 

çok meıgul ediyor. 

Fran!'ızca Le Journal ga 

zeteslnde çıkan bir makale 

de Lu meseleye ıöyle temas 

edilmektedir:,. 

"Sizin dininizi yoketmeğe 

geldim diyen olabilir. İnan· 

mayın! Onlara benim tara 

fımdan §U cevabı verin: Hen 

Allaha. Peygamberı Muham· 

mede ve Kurena mamlük

lerden daha fazla hürmet 

ediyorum Kaftler, Şeyhler, 

imamlar; halka ounu ıöyle 

yln ki, bizde hakiki müıslü 

manlarız!,. 

Bu sözler bundan bir ay 

evvel mi söylendi. yokıa iki 

asır evvel mi? Bu sözler ta

rihin mi, bugünün mü? 

llem tarihin, hem bu.rü· 

nün. 

1898 senesi temmuzunda 

General Bonepate Mısırlılarla 

kendıni islamın hamisi ola

rak takdim ediyordu (Ona 

sonradan Afrikalı., lldı 

rilmiıttr.) 

ve-

Mapodeon Sona parle ye 

nl bir müstemleke siyaseti 

lrnru)•ordu. Bu siyaset ondan 

sonra f ransanın ananeye ge· 

gen müstemleke siyaseti ol 

muıtur 

Bugeaudlarıo, 

rln. Lyauteylerln 

Gallianile 

seleti olan 

Bonaparte, cfa ha o zaman 

dan, memlekete büyük bır 

Afrıka müstemlekesi kazan· 

dırmağı düıünüyordu 

Cezayir, 1. inci Napolyo 

nun eınrile hazırlanan plan

lara göre fethedilmemlı mi 

dir? Mısır seferine halya ıe 

ferlnde karar verilmiıti Bo 

naparte "DJrectoire., ı ken· , 

di fikrine müsait buluyor 

du Esasen herkes. günden 

güne ıöhretı artan Genera 

lin Parlıten uz~klaımasını 
la ti yordu 

Bonapartc l 798 senesi ma· 

ymnda Mısıra doğru yola 

çıktı . 

Bu tarihten kırk sene ka· 

dar ıonra Zhiers şöyle ya 

zıyordu: 

"Napolyonun o mucize do· 

lu hayatında bu sefer kadar 

büyük ve faydalı bir ıey da 

ha düıünnıiıt değildir " 

ıamba örtülmüş bir yemek 

masası vardı. Aşçıııı ve ka · 

tıbi burada yatıp kalkar, 

yemeği bu odada pişirirler· 

di. 

Kapuında iri yarı bir .ıen· 

cinin nöbet beklediği öteki 

odada da kendisi yatardı 
• Eski sultan burada teııel 

liyi artık edebiyatta bulu 
yordu. 

Nihayet Franıa ile işini 

düzeltip ve tahsiıat kopar· 

dıktan sonra, Fransaya geç 

ti Ve Anglyene yerleıti. 

TÜRKOlLI 
us 

Beşinci Sovye Tiyatro 
f e tıvali 

Sovyet tiyatro f C'stivalle
ri, artık ananevi birer ten
lik mahiyetini iktisap etmiı 
bulunmaktadır. Bu seneki 
feıtival sıra itibariyle be
şfncıdir ve programı ise 
dığerlerine göre daha çok 
zengin olacaktır. Fe tival, 
1 lla 10 eylülde, on gün 
Moskovada cereyan edecek 
bundan sonra ise ittirnk 
edenlerin bır kısmı 5 gün 
için Leningreda di~er bir 
kısmı da 1 O gün tçin Uk 
ranya ve Rostov Dona ge 
çeceklerdir. 
Moıkova ve Lenlngrad 

festival programı, şimdiden 
leıbit olunnıuı bulunmakta· 
dır . Çok zengin olan bu pr 
ogramda yeni eski büyük 
opera ve piyeslerin temsili, 
bale oyunları, mlllt tiyatro· 
lar. çocuk piyesleri bulundu· 
ğu gibı ıahne vazı müsaba 
kaları da mevcuttur Har 
kov Kfev ve Roııtov prog
ramları da pek yakında tes· 
bit edil..,cektir. 

Sovyetlerin Harici ticareti 
Gümrükler Genel Direk 

törlüiiünden alman maluma· 
ta göre, Sovyetler Birliği
nin kinunaani ı;ubat l 937 
ayları harici ticareti plan 
çosu , geçen senenin ayların 

ın verdıği rakamdan 50. 
658.000 ruble fazla olarak 
399. 142.000 rubleye baliğ 
olmştur. 

ihracat faslı 145.477.00C 
ruble, ithalat faslı ise 

193 000 rubledir. Bu rakamlar· 
da, Şarki Çin demiryolunun 
satı§ muknvelenamesl mu 
cibince ödenen takıitleıle 
Almanya ve Çekodovakya 
ıle mevcut husud mali an· 

laımatarın tatbıkatma Ja 
dahildir. 

1937 Kanunnıani Şubat 
ayları zarfında, geçen sene· 
nin aynı aylarına niıbetle 

aıağıdaki ihracat fa'sılları 
yanlarında yazılı mikdar 
kadar yükselmlıtir. 

Keten 10.213 000 ruble 
Makine 3 023.000 " 
Mangenez madeni 2.295 000 

ruble 

ithalat faslındaki fa-zlalık
lar ise~ ıunlardu: 

Kauçuk 13.073.00[) ruble 

1ılenmemie yün l 1 190.000 
ruble 

Makine 2.966 000 ruble 
Bu ay!ar zarfında zirai 

maddeler Sovyd ihracatıuın 
yüzde 25.4 ünü endüstriel 
ise 74,6 sını teıkil eylemek 
tedir İthali.ta gelince bunun 
yüzde 92,6 sı endüstriel 
maddelerden yüzde 7 ,4 ü de 
genlı istihlak maddelerinden 
terekküp etmektedır 

Bu aylar tçlnde en fazla 
muamele, İngiltere, Alman 
ya, Amerika Birlevik Dev· 
!etleri ve İran ile yapılmış 
tır. 

Azerbaycanda neşriyat 
Azerbaycanda 1936 sene 

sinde, 87 si milli lisanda 

olmak üzere 130 gazete in 
tişara devam etmit ve bu 
müddet zarfında bu gazete 
lerin senelik umumi tirajı 

77 milyon nüshayı bulmuı· 
tur. 

Aynı sene 1 ç i n d e 
6 857.500 nüsha olarnk 900 
kitap ne§redılmiştir. Sovyet 
Azerbaycnnında bunlardan 
baıka 45 mecmua da çık 
maktadır ki bunların senelik 
umumi tirajı da 83J.800· 
nüshadır. • 
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Bürh • 

Hal~evin~e gösteril kolu 
çahsmalau 

Bürhanlye1 (Husu i) 
Halkevl gösteril kolu fay
dalı ve .değerli sonuçlar ve
ren gösterilerinden birini da 
ha başardı. Sosyal yardım 

kolu adına ve yardımına bi 
rl dram dığerl komedi ola 
rak iki güzel eserden mey 
dana ~elen müsamere güd(i 
len gaveye yaravan şekilde 
başladı ve sona erdi. Çalıı 
ma gayretleri gittikçe artan 
ve bilgili bir arkadaşın be· 
raberliğini temin etmek su 
retile bu alanda beklenen 
azami randmnot verecek ol
an gösteril ve r kolu üye 
leri §imdi de yeni temsilin 
provalorı ıle uğraşıyorlar. 

Programlarını haıırlamış 

bulunan diğer bütün kol-

lar da sistemli olarak kendi 
alanlarında devamlı bir fa 
alı yet göstermektedirler. 

Vali ~ün anyasa gitti 
Vali ve C H. Partisi Baı 

kanı B. Ethem Aykut yan 
larında Hususi muhasebe 

direktörü B Raş!) Sekendiz 
olduğu halde dün akşam 
üzeri otomobille Manyasa 
gıtm•ılerdir 

4'" -

Hayvan hastah~lan için 
alman ted~irler. 

İvrindi nahtyeıine bağlı 
Y arem köy keçilerinde 

uyuz hnatalağı çıktığı haber 
al.nması üzerine bu köye gi· 

den Baytar Direktörü B. 
Behçet Tunçay mahallnde ' 
lazım gelen tetbtrleri alarak 
dün dönmüıtür. * Dursunbeyin Kireç na· 
hiyegine bnğlı Kumlu köyü 

ile Uursunbeye bağlı Hacı 
lar köyü keçilerinde haıta 
hk çıhtı~ı haber almmaaı üze
rine merkez baytarı mahal 

linde lazım gelen tetbtrlerl 
almak üzere dün bu köylere 
git mittir 

Bir mil
letin kuv
veti ve 
saadeti, 
çocukla-

rın sıhhatı ile öl
çülür. 

Çocuk insanla
rın çiçeğidir. 

Seviniz, kokla
yınız, fakat öpme
yiniz .. 

,,.-.,,,_.,lllXCmnı==::s;= =-=~==·· 1 

~ocu~ [sirgeme 'ı 
Kurumun~an: 

25 Nıaan pazar günü sa 1 
at \ 4 te Halkevi salonunda 
en çok çocuğu olan aileye 
ikramiye verileceğinden bu· 
gibılerln tim diden kururr u
m uza adlarıoı kaydettirme
lerini Ye o gün Halkevinde 
çocuklarıle birlikte bulun. 
malarını rica ederiz. 

ü akil Re 
yk traş arı 

Ve 
gisi 

Bu genç s nat arlar şe~rimiz e yakm~a açaca~lan 
~ir sergi ile e erlerini t ş~ir edecekler. 

Hundan önce lstanbul, 
Ankara, Zonguldak ve Bur 
ıa iibl vilayetlerde sergil r 
açarı "Müıtaktl Ressa mlar 

ve Hevkeltraılor Hirliği" ıeh
rimizde de yakınlarda bır 

ıergi açacaklard1r 

Sanatkarların evimize va· 
ki olan müracaatı memnu 
niyetle ve alaka ile karıı
lanmışhr. 

A vrupada uzun müddet 
bulunmuş olan gençlerin 
Ankaradaki lnk lap ser.:i 
ıinde İnkılibımızı canlandı 
ran tabloları bılhaııaa çok 
beğen ti miştl. 

n 
Evinin inşasma yakm~a 

başlanacak . 
Vili~ ('t Daimi Encümeni 

dün vali Ethem Aykutun 
baıkanlığında toplanarak 

vilayet iıleri üzerinde eö 
rüıme lerdc bulunmuı ve bu 
itlere ait kararlar vermııtır. 

Bu ararl!!. Hastahane yo 
lunda yapılacek olan Doğum 
ve çocuk bakimevl inıaahnı 
10,045 lira 34 kuruıtan 15 ı 
gün müddetle eksiltmiye 
konmasına karar verml§tlr. 

Diğer vilayetlerde açılan 

sergilerden daha zengin ola· 

c k olan ıehrlmiz sef1ılıln

d bu tablolar da lethir edf· 
lecektir. 

Genç 11 a n a t k a r 1 a r ı n 
sergilerini bir iki ıehire has· 
rettirmiyerek diAer yerle 
re de teımll etmeleri cidden 
takdıre ıayandır. 

Birlik relıi Ressam B Ma 
hmut Cevat ıer.rlnln devanı 
ettiği günlerde birde konfe 
rans verecektir . Sanat ıer· 
giıinln ıehrimizde alaka ile 
takip edileceğine ıüphe yo· 
ktur. 

Dile cilik 
Yapan çocuklar menediliyor 

Aslen Ha~rebolulu olup 

Çay mahalleıinde otural1 

Ahmet ve Martla mahalle· 

sinden Mehmet kızı Faika· 

nın Oıman ve lrfan adında· 

ki çocuklarının dün dilene• 

lik yaptığı görülerek yak•• 

ianmııtır. 

Çocuklarını dilenciliğe ıe\f 

keden baba ve ana hakkın· 

da kanuni muamele yapıl 

mııtır 

At Ya ışlan için Prog -
ram HazırlanCı. 

-- -~~-

Bu Senenin İlk Koşusu 20 Ha· 
ziranda Yapılacak ... 

( gaıtarafı Birincide ) 

harda 3 Teşrinievvel pazar 

günü ynpılacaktır 
Her iki yarııın ikramiye 

tutarı 2230 lira olarel< teı· 

bit edılmittlr. 
ilkbahar koıuau 20 Hazi 

ran pazar günü saat 14, 3o 
da baı1ıyacak ve dört koıu 
yapılacaktır 

ikramiye tutarı 1085 
liradır . 

Birinct koşu: Üç yaşınrlB 
ve hiç ko§U lcazon•THımış 

yerli yarım kan lngılız 

erkek ve dltl taylara m~hsuı· 

tur. 
İkramiye 255 ltrndır. 
Birinciye 180. ikincıye 55. 

üçüncüye 20 lira verılecek 
tir 

Duhuliye 2,55 liradır. 

Sıklt-t 56 kilo, 
Mesafe 1000 metre: 
İkinci ko§u: Dört ve daha 

yukarı yaıta ve hiç ko§u 
kaznnmamıı yerli yarım 

kan Arap ve br.liskan Ar p 
&t ,;e kısraklar mahsustur 

ikramiye 190 liradır 

Hirincıye 120, ikinciye 50, 
üçüncü) e 20 lira verilecek 
tir . 

Duhuliye 1,90 liradır. 
Sıklet dört yaıındakilerde 

58, bundan yukarı yaıtakller 1 

için 60 kilodur. 
Meıafe 2000 metre. 

Üçündi koıu: Dört ve d• 
ha yukarı yaıtakl yerli 1•· 
rım kan lngıliz at ve kı• 
raklara mahsustur . 

İkramiye 340 liradır. 
Birinciye 265, ikinciye 55, 

üçüncüye 20 lira verilecelı 
tır. 

Duhuliye 3,40 liradır. 

Sıklet dört yaıındakılet· 
k ı· de 58, daha yukarı yaıt• 

!erde 60 kJlodur. 

Mesafe 1800 metre ... 

Dördüncü koıu: Dört "; 
daha yukarı yaıta ve 93 
11enesl zarfında kazendığı ılı 
ramlyeler yekunu 300 lfraf' 
doldurmıvan yerli yarım k•11 

Arap ve halis kan Ar•' 
at ve kısraklara mahıustaı' 

ikramiye 300 liradır. 

Bırlnciye 225, ikinciye 55 
üçüncüye 20 lira verilece~ 
tfr. 

Duhuliye 3 liradır . 
Sıklet dört yaıındakiJ,.rd' 

58, bundfl n yukarı yoıt•"1 

lerde 60 kilodur. 

Mesafe 2800 metre. 
3 T eırinievvel 'pazar ıO f 

nü yapılacak o1an yarıf~ 
da dört koıudan ibaret ol 
ikramiye tutarı 1145 lfra4'•' 
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tt•sir : 

Yurdumun 
Kalbi •. 

Çamlarla dolu yarlardan 
COflcun bir hızla ıeçerke" 
ltlh ıajımazda, kih ıolu. 
•nazdan akan Sakaryayı ıey 
tetrnekten bıkmannıtam. 

Ôyle içli akıyordu ki, ba· 
Z.n çafıldıyor, bazen de 
le11izdi. 

Çok açık ıarıyı andıran 
'~1111 bana tahta ııralarm 
~ltıralarını yudum, yudum 
lçtrdı. O bir zaman kıpkı 
:tıl akmııta. Ölen bir mille· 
tın yallllmaz tarihine dönüm 
ilatııuıtı. 

2 
Yolculuiun verdiiı uyuı 

turucu uykudan uyanmııtım 
llt. Güneı nazh, nazlı do· 
hror. Ben demir raylar 
•tertnden ıonıuz bir hızla 
lta1ınana Ova11ndan yurdu 
llaQn bainnfJ, kalbine akı 
tordum. 

Varacafım o cihan tarl· 
'-ille ıan ve dönilm katan 
~'-c:atın heyecanlariyle do 
1•P boıalıyordum. Ne tüken· 
'-ez saatlerdi. Adeta yıla 
~nO)~rlardı. Sabrım da tü-
•nmitli 

- 3 -
kendimi genlı, etrafı top 

top •iaçlarla çevrllmit bir 
~ddede buluyorum. 

O caddenın a nhma kartı 
t''•fında aöklere kadar 
Jlluelmıı bır heykel Mik· 
'-tııın aciz bir demir par· 

~•ını kendine çektafı gibi .. 
ile o heykel de beni ken 
.fıne çekiyordu 

Heyecanamd&n yanına na· 

~~ vardıjımın bile farkında 
qllldim 

14tam) açık anlıyle .. Gir 

~t Çailar bakıılariyle gök 

-· kadar yükıelmi•. . 
Y •ınacında yurdunun hi 

~ic:Uc kızı Ayte omuzunda 
0 cfl bir mermeri . Ojlu 
~ehrnet . Bir elinde tüfeif 

" elt kaılarma yapııık 
dGırrıan ar1yor. 

- 4 -

0 
Gözlerımin doyamadığı 
tablodan ayr1lmıı yine 

~•Qlt bir caddeden hayran, 

b '''•n akarken.. Can içen 
I •bÇeier, bin bir çeıit çiçek ,7 16zlerimde ) üzüyor be 
bı.-Çtldartıyordu. Fakat yine 
~ ... C1tiın beni mıknatıs gibi 
-dine çeku. 
Yurdumun bir babaılyle 

~ti-. ellerinde örs ve çekiç .. 
'ııaıbaıında beyaz mer· 

"-erlerle donanmıı billür ... ' 
... h11un rengine büsbütün 
.... le k 
t,t atan bir havuz Beri 
6~ •fte ölendireii elinde 
llt6:'erını dürten, toprağını 
~ il eden Mehmet 

"' rkaıında yavruıunu tor· 
&.. •Jıp sırtına almıı yeme· 
'11"1 

ıettren A ne . 

- 5 -
._ Cardüın yurdumun, ete 

eııalııı ctcı rntn timsalini gör. 
do~· Gördükçe ıHlnçle 
tı11a. urrı. Irmaklar gibi t•ı 

Ca ı.1 
2 Jaılarımla . Hır olup 

'" d alth ' Jur yaıama sevgisini 
h111edtm t . 

le.a ••t.. O cennet gi 1: i ıü 
llıt rhır buıün benim, yal
... enıın yurdumun uluıu· 
..... ııa k t 

tıı lllbt •• (Atamın) yarat-
ı •a 1 l rıı maz eı.r . 

'' "'•n ettim ki yaran da 
llaıu ı _ 

n •albt olacakhr 

M. Fili Kayman· 

TORKDILI SAYFA: 3 

A m e r i k a d a Sosyal Mücadele 
1 
Vil~yet Daimi 

Ve i ş ç i H a r e k e t 1 e r i. . Encümeninden: 
La iribrirı d~ Nailonda ' ettiler ve ölünclye kadar 

Piya Domlrılk yazıyor - mukavemete karar verdiler. 

Bugün Amarikada "ukua Patronlar müllci}'el haklara 
gelmekle olan ıoıyal müca selamette bulunmadıkça mü· 
dele tahlil ve tetkik edilml zakereye giritmiycceklerinl 
ye değer bir ehemmiyette ıöyledller Mahalli hükumet 
dir. Bu mücadelenin baılıca makamları müdahaleye ce 
karakte;leri bence ıunlardır: saret edemiyorlardı ve eıki 

1 - Gıtıide ıoıyalist ve· sendikaliıtler bu hareketi 
ya komünlıt doktrinlerin te· tasvip etmiyorlardı. 
siri altma giren hakiki bir B. Ruzvelt, el altından ite 
proletaryanın doğuıu. Son müdahale etti ve bir uzlaı 
cumhur reislifi seçimlerinde ma zemini bulundu. Fakat 
ıoıyaltat namzedin almıı netice itibariyle halk Lewisi 
olduğu çok az rey bizi ya - bu hareketin galibi olarak 
nıltmamahdır; hakikatte, bir tanıdı. Çünkü müzakerel~ r 
çok ıendikaliıt lıçiler rey onunla yapılmıfh. Karneci 
lerlnı H Ruzvelte yermtı. lllınuva çelik tir keti onunla 
lerdir. bir mukavele akdetti: haf 

2 - '"Soayal adalet,, den 
bahıetmiı ve ııçılere kati 
vaidlerde bulunmuı olan 8. 
Ruzvelttn teıiriyle. merkezi 
hükümetin doğrudan doiruya 
müdahaleıi, merkezi hükü 
metin nakdi ve ekonomik 
meıelelerde müdıı haleıi ıen· 

dlkaliıtlere sosyal meıeleler 
de müdahalenin çok ileriye 
rifieceğl

0

, ve yalnız it taftt 
lerlnin azaltdarak ücretle· 
rin artırılacağı değil, fakat 
ayna zamanda, mikdarlara 
kalabalık olan ııçilerin, reiıi 
cumhurun yardımı ıle bün 
ye reformları ,.ide edebile· 
ceklerini düıünmüıtOler? 

3 - Yeni bİr ıendikallz 
mm dofuıu. 

IJ. )ohn L~wf s 
Bay John Lewlıin tahsi · 

yeti burada meydana çıktı 
Bu kudretli tahrikçi, uzun 
zaman '"Amerikan tfçl fe
deraıyonu,. na menıuptu. 

Geçen ilkteırtnde, cemıye

tin melodlarana karıa müca· 
dele açtığı jçfn buradan çı 
karıldı. lhttllfan sebebi de 
ıuydu: o zamana kada Ama· 
rika iıçıled yaptıkları tıln 

nevine ıöre teıkilatlanmıı 

lardı. Mesela otomobil en
düstrhi barkaç ayn it saha· 
sına malık olduğu için, bir 

kaç ayra ıendikaya aynlmıı 
h Bu ıebepten, grevler çok 
1nkıaama uğruyor ve bir en· 

düıtrlyi umumi heyetiyle 
mütee11ir edemiyordu . 8. 
John Lewls. Bpeıiyalltelere 

ıöre lf'ndıkalar yerine, en
düıtrilere göre, sendikalar 
kurmay· tek 1 i f edıyordu . 

Meıeli, maden endü.trisin 
de çalııan ifçilerln hepsi, iı 
ter içer de, ister dııarda ça 1 ıı · 
11nlar, aynı ıe11dikanın aza· 
ları olacaktılar. Bütün demir· 
yolu tıçileri gene bir tek 
ıendlka vücuda ıeUrecek · 
lerdi. Fakat B Lewis bu fi 
kirlerini kabul ettirmlye mu· 
vaff ak olamftdı Cemiyetten 
çıkarıldı, fakat kendııiyle 
bırlikte sendıka azalarınan 
büyük bir mlkdarana da ıü 
rilkledi ve buıı6n, ~ıki ce 
miyetio 2, 700,000 azi11na 
karıı. onun arkuından 2 
milyon ifçi bulunmaktadır. Bu 
ıuretle B. Lewı, ıendikalist· 
lerin haktld ıefi ve Ameri 
ka ifçilerlnln tek Qmidi haline 
gelmtıtlr . 

Flint greı1i 
Flint ırevi itte bu ıart· 

lar ahında meydana çıktı ve 
Lwls, kuvvetini bu ıuretle 

ilk defa olarak denedi. Onun 
tarafından dirije edilen Fltnt 
ırevclleri fabrikaları . iİıal 

tada 48 yerine 40 İf saati. 
lıçiler için asgari 5 dolar bir 
ücret kabu' edılıyordu. Ni· 
ha yet çelik korporas) onun · 
da sendikalar ıtrketler tara 
fandan resmen tanılmııhr. 

O zamana kadar böyle bir 
ıey görQlmemfıti; çehk tröı· 
tü Ancak kendi atelyelerinin 
birlikleriyle müzakere et· 
mtılerdi. Lewiıtn tröste kar· 
ıı zaferi Amerikanın sencii 
ka hareketleri tarihınde bü· 
yiik bir hadisedir 

Ltuls nereye kadrır yi 
dtrek? 

Lewis nereye kadar gide 
cek Bu yaranan 11rr1dır. 

Ht"rhalde g6rünOıe göre 
bu adam ancak bir asker· 
dir; cesurdur, tabiat sahıbl 
dır, hatiptir, fakat fikir H 

hibt midir? Bir doktrine is 
tinad ediyCJr mu? Onun her 

ıeyden önce iıtediği it ıaat 
lerinln uzaltılma11, asgari bir 
ücretin teıbiti ve ucr tlerin 
arhralmanan tKllere 'ta'kıim 
edllme11dir O, ayna zaman· 
da ve bılha11a •endikalerın, 
yani kendı iıtidarının reı 

men tanılrnasım istemekte 
dir. OiAer taraftan, ıüphe
siz ki o, Amerikan ifçi kon· 
federaıyonu ti" kendi teıkı:r 
lalını birleıtirmek lıtemek 
tedir. Sonra. iıçilerin haki 
ki mikdarına tekabül etmek· 
ten uzak olan mf'nıuplarım 
artırmak da istf'kleri arasın 

dadır. Böylelikle, o bir se 
ri mücadelelere gtrıımek ni 
yetindedir. Oemlryolları için 
açacajı mücadele müthıı 
olacaktır. Çünkü madenler 
de bir müddet için tı erin 
durma11 o kadar ehemmi· 
yelli sayılamazsa da, demar 
yolları ıerviıinln oldukça 
uzun bir müddet ital kal -
maaı nasıl tasavvur oluna 
bılir? Amerıkada büyük ıe 

'birler demiryollariyle beı · 
lenmektedir. Bu, bütün hal 
kı alikcldar eden bir mese 
ledir. Vr. halkan dOıOncesi 

ırevcilere müzahir olacak 
mıdır? Herhalde htç olmazsa 
timdılik, bu tabrikçlnın da· 
ha ileri gldecell ve hakiki 
bır ıosyal reforma mücadp 
leıine gireceği ve hatti bir 
tıçt partiıi kura'cafı taıav. 

vur edilemez. Olsa olıa ko· 
yu ıosyaliat bir cumhur re· 
iıtnin yardımcı vazifesini 
görebiltr B Ruzvelt orada 
gergün, muhaliflı-r1 tarafın 

ıoıyallıt <ltye anılma11na 

raimen bu kelime Amerl 
kada, bizdeki manasına rel 
mu. Hakikatte baait bir 
demokrat olan B. Ruzvelt 
pekili giinilo birinde ıen-

sendikalistlerin iradeıiyle 

Amarikada hali çok aatlam 
olan mülkiyet fikri ara11nda 
kalabilir. FAkat tröıtler ve 
İfçilerden baıka, nizamı se 
ven ve mülkiyete hürmet 
eden orta 11oıflaran ehem 
miyeti de inklr edilemez· 

1 · Eketllmeye konulan it ~alıkeslr vilayet merkezin· 
j de inıa edilecek Doğum Evi inıaaın.a ait temel hafrıyatı ile 
j miitemadi beton arme k11mı. 

I tnıaatan keıif bedeli 10045 lira 34 kuruıtur. 

Hir işçi harekeli önıınde 
engeller 

Lewlale arlcadaılarının Pa 
ronların kendilerine karıı 

ihdas edeceklerj birçok en 
gellerle karııloıabtlecek lerl 

nl de söylemeliyJz Evveli, 

Amerika halkı, hali birbir· ı 
lerlyle anlaıamıyan muhte· 
hf ırklardan mürekkeptir. 

1 Ve iıçiler arasında ınkı bir 
bera berllğin lee111üsüne bu ırk 

anlaıamamRzhkları bir ma 

ni teıkil eder 

Sendikalııtlerln polıtika 

sahasında karıılaıacakları 

dlter bir büyük engel de 
Amerika polltilcasınm husu 

ıiyetleridir. Amerika, bir 
k11mı bazı Avrupa memle 

kellerinden daha büyük olan 
birçok avrı devletlerden 

mütekkep ıenlı bir ülkedir 
Sonra iki ananevi parti o 

kadar kuvvetlidir kt bir üçO· 
ncüıünün kendisini ezdirme· 

den mevki kazanması çok 
güç olacaktır; bundan baı 
ka federal Nhada meydana 
çıkmadan evel, her devlet 

le ayrı ayrı mevkiini kuv 

vetlendirnı ek ıca brdtcrktir 

ve bu devletlerin birblrln 
den ayrı ve çok çapraıık ka· 

nun ve nizamları, umumi· 
yetle bir iiçüncü partinin 

meydana çıkmaaım önliye 
cek huıuıiyetlere ıahlptir. 

Bun~ mukabil, huıuıiyle 
8. Ruz.velt. ıoıyal polltlka· 

1101 biraz daha kuvvetlen 
dırlrs~ ve ıendıkaliıtlertn bir 
tek organizıuyon halınde 

birleımlye muvaffak olur· 
lana, bu organi.ıyonun yal· 
nız demokrat partisi mOza 
haret etmesi, bu ıuretle de 
soayaliıt liderin demokart 
reisi üzerinde bir nil! uz ka 
zanmaaı, bu sayede demok 
rat bir cumhur reisi tarafı 
ndan genit ıoıyal reforma 
ların tahakkuk ettır1lmesl 
mümkündür. 

ŞOpheıiz ki, demokrat 
pttrtlsinln içinde büUin bir 

endüıtrl alemi ve bütün bir 
burjuva zibnı•etl vardır ki, 
bunlar bu manevraya müta· 

ade etmiyeceklerdir. Fekat 
' Ruzveh ve Lewia ne yapar · 

lllfaa yapsanlar, bundan böy· 
le, Amerika itlerlnde yeni 
ıendıkalizmln ve teıktlitla 
nmıya baıhyan lfçl alemi· 
ntn kuvvetini hesaba kat. 
mak icabedecektir. 

John Lewis, birkaç ı.afer 
daha kazanırıa, Amerıke po· 
litika hayatının manzara 

dei•tttrıneıioi ıoıyal ıörüıün 
gitııide politikaya, ıendika 
liıt hayatın partiler hayata 
na hakim olmıya phld ol 
mayı bekliyebtltriz Gelecek 
cumhur reiıliii seçiminde 
B Ruzvelt namzedliilni ko· 
yamıyacakhr O zaman John 
Levvsln ıabımda ifçi kütleleri· 
nln namzedi ile karıılaıacak 
mıyız? 

2 Bu iıe ait ıartname ve evrak ıunlauhr: 
A Ekıiltme ıartnameıl. 

B ~1ukavele projeıi. 
C Bayandariık itleri ıenel ıutnamesl 

K· Fenni ve husuıl ıartname. 
F · Keıif cet veli, Silıllei fiat cetveli. 

G· Plan, 

lstiyenler bu ıartname ve evrakı vllayf'l Nafıa müdOr 
lüğünde görebilirler 

3· Eksiltme 30 4 • 937 tarjhine teıadüf eden Cuma 
günün ıaat 15 de Villyet Daimi EncOmenlnde yapılacak-

tır. 

4- Eksiltme kapah zarf usulile yapıllıcakhr 

5 Binan an yalnız bu ıene için 10045 lira 34 kuruıluk 
k11mı yapılacaktır. 

6 Eksiltmeğe rtr~bilmek için 753 lira 40 kuruıluk 
muvakkat teminat •ermeai bundan baıka yedinde bulunan 
vekaletten verllnılf müteahhitlik vesika11nı ibraz etmesi 
lazımdır. 

7 Tekltf mektuplara yukarıda üçüncü maddede yazılı 

saatten bir saat evveline kadar Viliyet Daimi Enc6ml"n 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üç6nc6 
maddede yazıh ıaate kadar gelmiı olması ve dıı zarfın 

mühür mumu ile iyice kapatılmıı olma11 lbımdır Poıta· 
da olac.ık gecikmeler kabul edılmez. 

4 134 

Evkaf müdürlüeünden: 
Sallı ne~ 

4~8 

465 
466 
900 
9'5 
904 
903 
91)6 

907 
908 
533 
435 
45~ 

463 
468 
560 
885 
886 
889 
890 
891 
892 
893 
895 
897 
898 
488 
496 
505 
521 
528 
558 
555 
556 
561 
562 

Mevkii: 
M. Kemel paıa c 
sığır yolu 

" n 

Gazı paıa Ca. 
paıa Mehmet So. 

.. 
Çarpanı. Şerıf So. 
Meıerret Ca. 

.. 
.. " 

kerplçllk 
büyük hvca 
Gam almaz So 
IJevriı oflu So. 
Vatan Ca 
Haydar çavuı Ca. 
Gazi paıa Ca 

" .. 
lıkele 

" 

Nevi 
hane 
dükkln 

fmn 

.. 
" 

d6kkln 

Muhammenl 
250 00 
80 00 
180 00 

1000 00 
500 00 
150 00 

hane 500 00 
kahve han 100 00 
dOkkln 50 ()() 

,, 50 oO 
tarla 25 00 
harman yeri 15 00 
arsa 118 50 

" 25 00 
.. 148 l10 
" 219 25 
" ' 320 00 
" 320 00 
" · 1200 00 

.. Ca . " 1200 00 
park ve hük6met .. 560 00 
hOk(imet Ca ,, 48 00 

" .. • 144 oo . 
,, ve lıkele meydanı 280 00 

İıkele meydanı ., 400 00 
park cadcleıi ,, 120 00 
Edlncik tabak hane dereıi tuttuk JO 00 
Edinclk tutlu mezarhiı tarla 10 00 

,, Cumhuriyet C. arsa JO Oo 
., hacı Hasan bal yeri çeıme 20 00 
., Çelebi dut yeri 5 00 
., Bodernea zeytinlik 40 00 
,, g6kbekli çeıme ,, 150 00 
,. keçi yolu • .. 250 00 
,, kemer ön6 ,, 150 00 
• malta 100 00 

564 .. .. 200 uo 
5 76 n topraklık " 24 00 
581 ., • n 25 00 
909 ,, semiz llyasaM ana 20 00 

Bandırmada: Pabuıçula rara11nda 863, 864, 865, 866, 867, 
868 869, 870, 874, 875 876 877 No: lı ve birbirine mut
ta11I arsalar 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917 No:lı 
blriblrlne muttaııl kikir dükkanlar. 

Bandırma kazaaı merkezi ile Edincik nahıyeıtnde Ev· 
kafa ait 60 parça emvali ı•yrlmenkule peıin para ile 
temllken ıabhla çıkaralmıı lıe de bir k11mına talip bu· 
lunmama11 ve bir kıımına verilen bedel haddi liylk ı6· 
rülmedifl cihetle arttırma gOnü 1 O ıün uzatılarak ihaleıl 
19 · 4 937 pazartesi glaii aaat 14 te Bandırmada itele· 
diye daireıi ıalonunda yapılacağından iıteklt olanların 
belli ıün ve ıaatte mezkur mahalde müteıekktl Vakıflar 
ıahı komisyonuna müracaatlara llln olunur. 
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Bahkesir Tapu ~icil ıı~;~=~~ 10;;;~~~İ ~li ···· ıcıı •••• ıcıı ···- ıı:ıı-.. ··-ı::ıı •••• : 

Muh~fızhgından: 1
1 

Satış Sürümünü lrttırmıktıı. ~ :!!: LCıtfen Okuyunuz .. s 
Mahalleıl 

İzmirler 
IJ d '.1' Bayanlar , Baylar!. ---

cıoıi Mevkii ıudu u 1 L., i..~ K' A ~ı"' 1 . . 
Ev Mahallede: Sağı rençper koca I' ~ • E ı d J • • iniz e hitıra o arak aaklanacak öyle eaki re : 

'ıMaor~uıhnmdBa:n~laM~elihoım:e~t~ il Satışta Bı'rı'n c·ı Şart.· il ~simler vardır ki bur.farın iyi bir ıelcilde tuhlhini ve· il 

., .. " 

Numara 

.. ti 1 
" 

" .. 2 " 

.. il 3 il 

" 
Ana 4 

" 

oğlu Mehmet ar· : İtte bulun bu dutuncelerın akılni iddia ve iıbat : 
ya büy_ü~~lmeıJnin_ aı_a b ıl ol~rnıyacıığı nı zeDntdt>ralniz ~ 

ka11 vakıf idareıi· 1 (' RE K L AA M o 1 R 1 : ediyorum: : 
nln mevlevi tekke- ~ '' • » i!5 ç ok eski ve yıpranmış resiuıl .. ri bii~·ük il 
ıl binaıı önü yol. it. ~ 
Saiı muhacir her- ~ ~ • bir agrd rıdisuıan fabrikasında karaka- • 
ber Kara Ahmet it. Satacağınız Malınızı ~ i lt·m, sepya, pastel ve ~·ağlı boya olarak is- ! 
vereıelerl evi ıolu 1 1 - tenilen boyda Vt-~ ~izi nwm11un t1dt·cpk. hir S 
Kalaycı lbrahim ~ Herhalde Reklam Ediniz.· ~52 sekiJde bii~' iik oJar<f k vaı•tırrn~kra\ııu. ~ 
evi arka11 S"petçl il. \ 1 B R kJ" ı 1 ~ • • ., • 
Çakır Ali olilu Ha- 1 e ll e a n l a r 1111 z ı 1 Utısi 111 leri il izde ist eı 11'11 her deği ~ i k 1 i k ) '3 • : 

=~c:·:~::.~n ~~~ ~ ( TÜRK Dili) ne \ferin iz » !!B pılal~~ 1.~:·ıılar ıt.~11) ~~1~Jı bo\ .. 'Hlar bilhassa sa- H 
Hüıeyfn evi önü il ~ - - • 
yol. 1 T u,,,.. R K o , .. L ı• 1 i yaı~ _tavsiyc.diıl·. . . .. l J • 1 

~ 'l r ... ger resım erırnz ~nze o ursa ıwııct>-

Saiı Mehmet Ali d!I ~S llKI ler de pt~k güz~l olarak gelecek ve hrğeni- ili 
evi ıolu Atike pa · ' ~· lecektir. I: 
yana kalan mahal 
arkaaı vakfa aıt 1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 : Siparl$18r bir ay sonra iade edilir. Fiatlar pek ucuzdur ı: 
tekke bıaa11 önii 1 Her Yerde Okunur. 1 _ Mesela: 30 x 40 tbatta kaıa kalem 275. yatlı boya ~ 
101. •~~~~~~~~~~~~~ : 350 kuruştur. : 
Saiı Emıne payı· , • • • : Nümuneleri hergün magv azamızda : 
na kalan mahal B 1 k J 1 s .1 d ıolu Mehmet oflu a 1 esir ıcare va ınayı Du8SIO an. § görebilirsiniz . ı~ı 
Mehmet evi arkaeı Bahkeılr vilayeti merke- unvanı ticareti bu kere l•I Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu I~ 
vakfa alt tekke zlnln Hacı lıhak mahalleıl ( Halil İbrahim Toplar ) • ff BDUllff H 1 

b ~ ü l Vicdaniye sakağında ( 12) l k ı d ld ~ 
lnuı on yo · numarala hanede oturan ° ara teıçt e 

1 1
"

1 imi •••• IDH •••• IKll~!.!-UOI •••• IKJC••••-~ 
Safı Emine payı gibi bu unvanm im:ıa ıek· 
na kalan müfrez Tarklye Cumhuriyeti taba it de Türkçe el yaz11lle (t. Tapu Sicil Muhafızlıg., ından: 

11ndan olup Yeılllt civarında 
ana ıolu Kalaycı Bliadıç caddeıinde ( ~ 2) nu- Toplar) olarak ticaret kanu · Nabtyeıl Köyü Mevkii Cinsi Hududu 
İbrahim evi arkası maralı dükkana ikametgahı nunun 42 inci maddesine Kepıüt Hotaılar Yeni bağlar Bağ iken Gündofuıu Solakoi 
Demirci Ahmet ticari ittihaz edip 930 yılın göre Balıkeılr Uca;et ve ıa halen tarla lu Ahmet çavuı ıüfl 
oğlu Hüıeyin evi danberl yumurtacalık Uca· nayi odaeınca 909 ıtctl ıa bat111 Mehmet Ali 
ön(i yol. rettle iıtlgal ettiğini beyan ymna kaydedildiği ilin olu- poyrazı Kara lımall 
Safı lıltmye mu· eden Halil oflu lbrahlmln nur . kıbleai Naauh ojl&J 
hacırlarından ber· İbrahim. 

ve levazımlle ev inıa etmek ıuretlle her iki hanede ıene· ,, ,, Kuyu baıı Tarla Doğu Mehmet ojlLI 
ber Kara Ahmet hlz olarak temellükünde iken mezbur Ahn1edln 9 37 de Yuıuf batıu Ali Oı 
vereıeleri evi ıolu almeılle karııı Ahmet kızı Fatma llt• ~vJatlara Atike ve 
AUke payana ka · 
lan müfrez ev ar· 
kuı Sepetçi Çakır 
Ali oğlu Haıan 
önü yol. " " 

Köy altı 
" 

man poyraz Kar• 
lımatl oğlu Muhar· 
rem Kıble Dayı Hil 
ıeyin 

Uoğu İzzet karı•' 
Maviı batı ve poyraı 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı iki parça ev
den biri Çerkea Habibenln iken 317 de Kara Bilal oğlu 
Ahmede haricen 12 madeni liraya ve dıierl de ıenehlz ol 
arak Kaıap Hüıeylnln tarla halinde araaaı iken parçalara 
ifrazen ev yeri için ahara ıattıiı ıırada bu yeri de 320 ıe· 
neıinde yine Kara Bilal oğlu Ahmede 5 madeni liraya ha 
rlcen satarak mezbur Ah mette 17 ıene evel kendi paraıı 

Emineyi terkedip bunlarda bu kere araJaranda yaptıklara 

rızai takılmde yukarıda 1 ye 4 numarala hudutla aıöateri· 
len mahal Emine payana ve 2 ve 3 numaralı hudutla gö 
ıterllen mahallerde Atike payına ve Fatmaya da menlcul 
ve elden nakit ve eai,e vermek ıuretile bu evlerde alaka 
ıı k!llmamıı olduğundan bahiıle Emine ve Atike namları · 

na teıçil edilmeıl lıtenildlğtnden tahkikat yapmak için 
25 ·4 937 pazar g6nü mahalline memur gönderilecektir. 
Bu yerler hakkında bunlardan baıka taaarruf veya aair 
bir ıuretle hak iddiaıında bulunanlar vana bugünler için · 
de yazı ile vilayet tapu ıicil muhafızlığına veyahut ma • 
halline gelecek memura müracaatları lüzumu illn olunur. 

" .. 

)) 

Alan tarla )) 

Ada tarla 

yol kıble kaz Meb· 
met . 
Doğu Yalrnp 1ravut 
batı İzzet ojlu Ha· 
ıan poyraz Mehmet 
oflu Yuıuf kıble fll&J 
ri oğlu Büıeyfo . 

Doğu Nuri oğlu Ab 
met bata Nuri oif LI •• • 

TÜRKDİLI 
Pazarteeinden baıka her 
gün çıkar . Siyaıal gazete . . 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Ayhğı:400 ,, 
Sayıaı: 3 ,, 

Günü geçmiı aayılar 25 

kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDİLI 

'• ;_;;;;; ____ iiiiiiimi _____ _, 

Dünkü un ve za~ire f iatlın 
UNLAR: 

Aıgari Azami 
K. K . 

55 Randıman 880 890 
60 860 870 
70 825 835 
80 ~ 760 770 

BUGDA Y PlY ASASI 
Yeril Sert 5 5,125 
Yumuıak 5,25 5,5 
Anadolu 6,75 7 
Yumuıak 6 6,25 
Mıaır 3,875 4 
Arpa 4 4 
Çavdar 4 4 
Sıaam )4 ıs 

Afyon 1 l ,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kumdan 2 2,5 
Balda 3 j,5 

E~•r ~,~'J 
ıçın Lu3 um u[ş_yaLarı 

<Buradan Ucu3 "Jr.!m) . 

BizJeen eyi Boy~ ve 
YAGLARJNI 

'Burada bula btlilJoru 

Biı. kOyliı/erde 
Pullu}\ ve ~ enç b er Dü~enin·ı 
HEp Buradan Atırı';;C 

" 

.. Çakırkavak 

" 
» Kabaklı nam 

yar batı 

" " 
Köyde 

» 

Ev 

Hasan poyraz Kar• 
Muıtafa oğ!u Halli 
Kıble Amucalarıfl 
Muharrem tarlaları 
Do~u Mehmet oğflJ 
Yuıuf batı Lazlarıll 
Abdurrahim oğlLI 
Muıtaf a poyraz rne 
ra kıble Koca ay•fl 
lımail tarlalara 
Doğu Kara Muıtafı 
oğlu Mehmet bati 

ve poyraz ve kıb' 
le boz ha lt. 
Sağı ve solu 'le 
önü boz halt ark•· 
11 lımail oflu Meb 
met ve avlusu ;le 
mahdut . 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazı · ı 7 parça tarlı ltl) 

ile bir bap hane berber oğlu namı dığer Kireçli oğlu 1•
0 

1~ 
mailin oflu Ali Oımanın ıenehlz olarak mali ıkt'n 34 ~, 
ıeneılnde ölümile kınıaı Fatma ve diferı Medine ve fııf il 
madan olma oğlu Ahmet ve kızları Safıy~ ve Ayıe "e 
Emine ve Medineden olma oğlu Mehmet ve kızı Ane'!e ~' 
kaldığından bahisle namlarına tescil edıln. eai i ıtenildiğft' 
den tahkikat yapmak için 25 4 . 937 pazar günü rrı8 

h a lline memur gönderilecektir Bu yerler hııl<kında b\J.,. 
lardaa baıka tasarruf veya aair ıeretle hak iddiaıında b&J 
lunanlar varaa bugünler içinde yazı ıle Tapu Slc ı l M" 
hafızlığına veyahut mahall ine gelecek memura müracaııt· 
ları lüzumu ilan olunur. ./ 
____________________________________ ,,,,,,,,, 

lyeıl ve daıyazmanı: Balıkesir saylavı H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL 'AL 

Baaım Yeri lı Battn evi 


