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-· ispanyada ':;ahil Ve Hudutlann Kon
trölü Bu Gün Gece Yarısında Baş

hyacaktır. 

18 NİSAN PAZAR 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BJRfNCf YIL SAYI: 10106 

Başvekilimiz Sof ada b · r 
l\1üddet Kalacakl r .. 

General İsmet İnönü Dün Bakatovuskaya Var
dılar. Ve Askeri Müesseseleri Ziyaret Ettiler. 

Belgrad, 17 (Radyo) -
Türkiye Baıvekilf General 
lırnet loönü ve Hariciye 
Vekili B. feviik Rüıtü Aras 
dün bütün gün Sarayova· 
da .kalıp öğleden sonra Sa
rayovanm maruf belediye 
dairesini ziyaret etmfıler 
balkondan temaııı etmiıler 
dir. O ıırada halk tarafından 
alkıılanmıılardır. 

General İsmet İnönü B. Te· 
\>flk Rüttü Araala maiyet 
lerı otemobillerle poligona 

aıtmııler, bilahare Saray-
0\>ayı dolaımıılardır. 

Ôileden sonra Sarayova
hıo Jlçeılne kadar bir gezin 
tl yapmıılardır. 

Belediye re lıi General İı 
hlet inönü_ ve B. Tevfik Rü-
llQ Araa ıereflerioe öğle zi 
hfeti vermittlr Harbiye ve 
Bahriye nazırı da General 

lsmet lnönü ve B. Tevfik 1 ve B. Tevfik Rüştü Aras 
Rüıtü Aras ıerefine zabitan Yugoslavyadan avdette bir 
mahfelinde mükellef bir ak kaç saat Sofyada da kala-
ıam zıyafett vermitUr. caklar ve Bulgar başvekili 

Salonda Ekselans Atatürk B. Köıe İvenofa öğle yeme 
le, Sa Majeste Pıyerin re· ğine misafir olacaklardır. 

simleri asıla bulunuyordu. Adrlyatik seyahatinden av 

Türkiye Baıvekili ve Ha- dette Sırbıstanm Dalovaya bu 

riciye vekilı maiyetleri ile ayın 18 nde gelmelerine inli· 
saat 21 rl on be~ geçe Ba· zar edıllyor. Şehirde hazırlı 

katovuskava hareket et- klar yapılmaktadır. Beledıye 
miıler ve bugün öğleden reisi halka hitaben bir beya 

evel 9,20 de vasıl olmuılar· name neırederek misafirle 
dır. Askeri müesseseleri do· rin istikbali için halkın o gün 
laımıılar, General ismet İn sokaklara çıkmasım rica 
önünün refikaları da Türkiye- etmektedir 
nin Belgrad elçisi Ali Hay· Belgrad, 17 (Radyo) -
dar Aktay an ref ıkaları ile Türk gazetectle dün akııım 

birlikte Bakastovuskaya gel- Operada bir piyerı t~maıa et 
miılerdlr. mlılerdlr. 

Belgrad, 1 ·ı (Radyo) - Öğleden evv~l Pravda, 
Stefani aj.ınsınm tebliğine Politika gazete idarehanele. 
göre General lımet İnönü rini dola~mıılardır. 

Yeni Siyasi Ziyaretler ••• 1Ecne bilerin 
İtalya, İngiltere. ü -
nasebatı Düzeliyor. 

Musolininin. Hitlerle Müniıe görüşeceği tekzip e~iii-· 
Jor, Alman hava nazın bu ayın 24 de Romaya gidecek. 

Seyahatma dair ~anun projesi 
kabu1 e~ildi 

Ankara, l7(A A.ı- Ka 
mutay dünkü toplantısında 

Türkıyede ecnebilerin seya· 
hat ikametlerıne ait kanun 
layihası müzakere edilmif 

l Belgrad, 17 (Radyo) - Bu münasebetle Bükreıte iki ve ileri sürülen bir üzeri · 
lfklya ile İngilterenin müna-I gün kalacaktır. Kendisi Ro ne ekonomi encümenine 

•ebatı tedrici bir surette ha- ı manya ricali ile siyaıi me- vertlmi!tir it 'ü!!ı,...:-===-
1 tabliy(dönmek üzere bu- ıeleler görüıecektır. 
tnuyor. lngiliz.L. gazeteleri Ankara, ı 7 (Husuııi) _ 
llllya aleyhindeki neırtyata 

1llh Yugoslav hariciye vekili Sto 
ayet vermiılerdir. ltalyada 

''bık muharip teıkilatınln in- yadinovlç 30 nisanda Ro 

llliı aabık muhariplerine maya muvasalat edecektir 

Romanya 

y'Ptıia hüsnü kabul göze Baıvektl Kont,Çiyanonun zi 

ç''Prnııtır. yaretine mukabele edecek Ankara, 17. ( A.A.] - Le· 

,,~llgiltere. - ltalya_spor mu ve Arnavutluk hakkındaki hlstan Ajan11 İtalya ıle 

ile italya arasmda ~ir dos
tluk muahe~esi imzalanaca~ 

d akalan hakkında İtalya anlaımayi tamamlamak üze· R 0 m a n y a arasında 
'iyi neırlyat yapılmaktadır. bir dostluk muahedesi için 
ı re görüımelerde bulunacak· 

t n. glltere elçiıile ltalya müzakerelerin başladığını 
q tır. Kont Çıyanonun Tiran 
ltıciye nazırı Kont Çi ve Komanyanın bu ınuahe 

Y,11 seyahatı hnkkındokr haber- d k b ğl 0,araıındaki mülikatln bir enin iı;tn tü oyfl. a anma 
Çdok lhtilaflarm bertaraf edil 1 ler mevsimsiz göründüğü bil- sını is t ıvece ğıni aldığı ha 

111 ı dirilmektedir. bere a tfen bildlrınektedır 
ümit ediliyor. ===========~======== B 4 

~ elgrad, 17 (Radyo) - ı H b • k 
~1rna.n ha va nazın general eş 1 s ta 1 r 
lt,~'ingin_ .... refikası yakında f • • K . D • • ı de 
~:.:~sa t::~:iceb~:!:azetesine e 1 r 1 u şu a 1z1 ı .. 

~ore General Göring 21 
1
' 6 nda Romaya gidecektir. 

it 8elgrad, 17 (Radyo) -
~ '-1J'a baıvektli 8 Mussolint 
tıı°'Usturya baıvekili B. Şuı 
V "ır fle bu ayın 22 sinde 
ı,~nedıkte yapacakları mü 
tıırı ltı ınüteaklp, Muıısollni 
llt .. J\lrnan lideri H. Httlerle 

Dinlerce Ha~il! songünlerde- gitli~ce artan İtalyan 
tazyi~ma dayanamıyara~ İngiliz somalisine ~açmtşlardır. 

•Ot(i 
~Q lınek üzere ayın 24 de 

İstanbul. 17 (Huiusil -
ltalyanlnr, Habeıistanın An 
kara sefiri iken son zaman 
!arda Adilabab ya dönen 
Maryanı da 11on harliselerde 
kurıunn dizmiflerdlr 

,,,.~ 1he gideceği hakkında 
~ .olan haberler tekz.ıp edil 
~ledır. da hava postaları tesis eciıl -

p l elırrad, 17 ı Radyo) - 1 mi~tlr Bu postalara yeni 

Roma, 17 (Radyo) 
Adısaheba ile Roma ar6sın 

o on h - . 
tı Ya. ariciye vekili nisa· tayyareler tahsis edılmişt ı r . 

il} 2 
te 2 ılnde Romanyayt Romadıın 35 ton slkletin 

'hli a:lyarette bulunacaktır. de etya veya yolcu alacak 

ı ol"n tayyareler, hiçbir yere 
uğramadan 12 saat içinde 
Romadan Adıaababaya va 
raca ki ardır. 

Berberos, (İ ngilız Somaliııl 
17 (A .A.) - Mühını mik

tarda Habeşliler hududu 
geçerek İngiliz. Somalts•ne 
ılt ı ca etmektedir Dört bin 
J,-adar erkek kadın ve ço· 
cuk, el< ser ı ı.;i yarala olmnk 
üzere Somaliye iltica et· 

miştir . 

İz mi 
f uanna İngiltere de iştirak 

edeceğini bıldirdi 
Ank&.ra. 17 (A.A.) - İz 

mir beynemllel fuvarına İn· 
giliz hükumetinin resmen 
lıtirak edeceği fuvar komi 
lesine bildirilmiıtir . 

Çocuk 
Esiı geme Kuru111unun yar

dımlan 
Ankara, 17 (A.A.) - Ço 

cuk Esirgeme Kurumu Ge 
nel merkezi tarafından son 
15 gün içinde 3103 çocu 
ğa yardım edllmi§tir 

Maçlar 
Beşi~taş Ankarada, Güneş 

izmirde galip geldi. 
Ankara, 17 (Hususi) -

İzmirde yapılan dünkü maç 
ta lzmır Üçok takımı İstan
bul Güneı takımına l ·4 
mağlup olmuştur. 

!forada yapılan Beşlktaf 
AnkaraGücü maçında da 
Beşil~ taı l - O galip gelmiş 
Ur. 

Yarın ; bugün) lstanbuld" 
Fenerle Galatasara v karıı 
laşacaktır. 

p nya Sahil Ve Hu
larını Kontrölü .. 

ispanyaya hariçten yardım YBPiimaması için bütün tetbir
ler ahnmıştu. Kontröl ~u gün gece yansında başhyaca~tn. 

Peris, t 7 (A A ) - İspanya 
' lllhlllerile hudutların kontrolü 

için bütün tedbirler alınmıt· 
tır. Kontrol planı 19 niHn 

saat 24 de baılıyacaktır. 

Paris, l 7 (Radyo) 
Madrit müdafaa komitesJnln 

neıreyledi~i resmi tebliğe 

göre, milıslere mensup tay 
yareler, ihtilalcilerin mev· 

zilerinl bombardıman et 
miıler ve mthtm zayiat ver-

dlrmlılerdir. 

Milis orduları her tarafta 
nazırlanı yor. 

Rabat, 17 (Radyo) -
, Bütün İspanya tebaaaının 

silah altına alındıAı ve bu 
itibarla buradakilerin de 

(Sonu ikinci Sayfada) 
::::::=:=-•==============----======---

Ruzvelt 
Belçika başvekilini Ameri

kayı çağ1rd1. 
Hrükıel, 17 (Radyo) 

Belçika bat bakanı Bay 
Von Zelind, Ameri~a reiıt 
cumhuru B Ruzvelt tarafın· 
dan V aıingtona davet edil -
mittir 

8. Von Zelind, Haziranın 
12 ıfnde bu davete icabet 

Fakir İpi 
İngilizlerle uzlaşmak iste-

• 
mıyor 

Londra, 17 (Radyo) -
Hindlstanda ba11röıteren Is · 
yan devam ediyor. Fakir 
(ipi) ile İngilizler ara11nda 
baılıyan müzakereler akim 
kalmııtır . 

<lpt), fngllizlerle uzlaımak 
niyetinde değildir. 

~d•c•kli•. . • · . Atina üniversitesinin yıl 
Bukreşte beledıye ıntıhabatı dönümü şenlikleri 

Belgrad, 17 (Radyo) -
Bükreıte yapılan belediye 
intihabında hükumet ekseri · 
yet kazanmııtır. Muhalifler. 
den yalnız milli çiftçi fırka· 
sı 4 azalığını kazanmıştır . 

Atlna, 17 (Radyo) - Fr· 
ftnsa maarif nazırı Atlna 
üniversitesinin 1 OU ncü yıl 
dönümü ıenliklerine tıttrak 
etmek üzere aıelmlıtfr. 

Belediye Umumi Meclisinin Toplantıları: 

Belediye Bütçe i 140 Bin Lira 
Olarak Tesbit Edildi .. 

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

Bağ ve ba~çeler arasm~a ~ua~ılan yollan işgal e~enlerin tecziye edileceğine 
~air za~ıta talimatnamesine bir ma~~e ilave olundu. 

Belediye Umumi Meclisi 
Belediye Reirıi 8 Naci Ko 
danazın baıkanlığında altın 
cı devrenin dördüncü top 
lantısını yaparak ıehir ve 
belediye iılerl üzerindeki 
görüfmelerlne devam et
miılir. 

Belediye Umumi Meclisi 
ruznamede bulunan şu •ı'er 

üzerinde müzakerelerde bu 
lunmuş ve bunlara dair ka 
rarlar vermlttir . 

Zaprı sabık hulaıası oku· 
narak aynen ve ıttifakla 
kabul edildi. 

Hariçten gelen sucuk \'e 
balıkların muayeneye tabi 
tutulması ve muayene harcı 
f'l lınmaaı ve keçi oğlak sa 
tan dükkanlarla kuıu ko· 
yun ve büyük hayvan tıa

tan kasap dükkanlarının ay
rılması h11kkındalo baş he 
kimliğin yazısı okundu tarf 
fe encümenine havale edildi. 

Spor teşkilatına yardım 

ve yapılacak sladyom için 
937 hütcesıne tahsisat l:on 
ması hakkında spor kurumu 
Balıkesir bölgesi baıkanh · 

ğının yazısı okundu bütce 
encümenine ha valesi ne kn 
rar verllcfi. 

Yokııulları gözetme birli 
ğinin yardınıyapılmaııı hak 
kındaki yazıııı okundu büt-

ce encümenine, Av köpek
lerinden alınan reslmin tenzil 
edılmesl hakkında avcılar 
kulübünün yazm okundu 
tetkik edilmek üzere tllrife 
encümenine ha vale edildi. 

Müskirat satan yerle -
rin hafta tatilinden istifade 
etmeleri hakkındaki dilekçe 
okundu mesai encümenine 
hav<tleılne karar verildi. 

Mezruatm kaldırma za 
manında zürraın belediyeden 
ruhsat tezl.ereıl alması hak 
kında üyeden Halil lbrahlm 
Madenli ve Alı Uzkan ta 
rafından verilen takrir oku
ndu 4 de kartı J 1 reyle 
reddedildi. 

Zürrraa harman yeri gös · 
terilmesf hakkındaki Halıl 
lbrıııhim Madenli ve Ali Uz.· 
kan tarafından verılen tak -
rir okundu tnrife encüme· 
nine havalesine karar verildi. 
Bağ ve bahçe arasındaki 

yolların git gıde kayboldu~u 
ve bu yüzden gelip gitme 
hususunda müıkillıta tesadüf 
edildiğinden belediye zabıta 
telimatnamesine bir madde 
ila ve edilerek bunların 

kapanmıuının menedilmesi 
ve aykırı hareket edenlerin 
belediye ahkamı cezaiye ka 
nununa tevfikan tecziyesi 
hakkındaki üyeden lsmall 

Tlrtt oğlu, Ali Uzkan ve 
Halil lbrabim Madenli tara
fından verilen takrir okun· 
du• (Bai ve bahçe arasın
daki yolların aynen muha· 
f azası mecburi olup bunları 
iıgal eden süren ve kendi · 
arazisine katanlar belediye 
ahkamı cezaiye kanununa 
tevf•kan tecziye e-dilir.) Diye 
Zabıta talimatnamesine bir 
madde ilavesi ittifakla ka
bul edildi. 

937 Varidat biıtçesi hak
kmda bütçe encümeninin 
esbabı mucibe mazbatası 

okundu. Ve mechrıiı~ çalıı 
ma talimatnamesine tevfi · 
kan varidat bütçesinin fa11l 
f aaıl müzakeresi yapıldı. 

Birinci Fasıl: Musakkafat 
ve kazanç vergilerinden ve 
av tezkeresi harcından Be. 
lediye hissesi olup üç mad
deden ibaret birinci fasıl 
yekunu (9515) lira tayini 
esami ile reye konarak ve 
ittifakla kabul edildi· 

İkinci Fasıl: Tanzifat res
mi, tenvirat resmi, inıaat 

resmi, lublyat resmi, numara 
resmi, fenni tathir ve tep· 

hır, tente ve ılper resmi, 
pazar ve meydanlar resmi, 
levha yazı ve ilan reımi, 

( Sonu ikinci sayfada ) 



~TIALTIHOANI 

Abdülhak 
Hamit .. 

Edebiyatımız, 

yük ıima11nı, en 
ti.lr ve edblni de 

en bü-
büyük 
ebedi 

yete kavuıturdu. Hu kayıp 
edebiyatımız tarihi için yeri 
doldurulamıyacak kadar bü· 
yüktür. 

Edebiyat tarihimiz büyük 
üstadının ıahıiyet ve eserleriDi 

sahifelerine alırken altın la· 
lem ve yazı ile nakıetmlt 
ve edecektir. Bu, büyük ölü· 
nün pek taoii bir hakkıdır. 

Bizde ilk defa garp edebi · 
yatının ıiıtemlerinl tatbik eden 
Namık Kemal, Şinıui Abdul 
hak Hamiddır. Fakat Hami· 

din yorulmak bilmez. O 
harikulade kafası ve zeki· 
ıınan yarattığı sanat kudre 
tt, ıüpheıiz ki, dlferlerinden 
çok üetün ve çok yüksek
tir 

Abdülhak Himidln bize 
bıraktağı eserlerindeki tilr 
ve sanat kudreti edebiyatı

mızın ölmez ve ölmiyecek 
olan birer ıah eserleridir. 

Belki de ikinci bir Ab-
dülhak Hamldln gelme11 
mümkün değildir 

Nasıl ki, Franıızlar bir 
Viktor Hüıo, Almanlar bir 
Şiiler. lngilizler ~ ir Şekapir 
gibi dehalar yetiıtlremedi· 

lerae .. 
Büyük edip ve ıairin bl· 

ze barakhğı Makber, Tarik 
lbni Zeyyat, Eıber. Tezer 
Duhteri Hindu İçil Kız birer 
ıah eaerdirler 

Bunlar edebiyatımızm en 
yükıek zirvesinde yer al. 
mıılardır . 

Türk edebiyata, hiç ıüp · 

h e ıiz ki, büyük edip ve ıii· 

rinin ölümile layemut ve yek
ta btr kalemini kaybetti. 

Bu kayıp önünde ne ka · 
dar acmaak yine azdır . 

Ka ·Do 
---'!J'iı www 

Sovyetlerde ~ültür ~al
krnması 

Sovyetler Birliği Hüku 
metinin taadtkına iktiran 
eden 1937 mtlli ekonomi 
planında, kültür ve maarıf 

ihtiyaçları için 18 milyar 
269,8 mılyon ruble tahsis 
edilmiıtir. 1936 p lanmda 
aynı it için mevcut tahsisat 
13 milyar 915,7 milyon idi 
Demek oluyor ki bu ıene 
kültür itlerine 5 milyara 
yakın faz la para sarf edıle· 

cektir 

Bu sene zarfında, maarif 
için lüiumlu esas itlere ve 
yapıcılığa 1 milyar 100 mil
yon ruble harcarıacaktır . 

İlk ve orta mektep'er ta· 
lebeılnln adedi, 30 milyon 
33 bine varacaktır. Bunla
rm 8 milyon 805 bini ıe· 
hirlerde ve 2 1 milyon 228 
bini lıe köylerde buluna · 
ca.ktır Talebe ıntkdarmda 

geçen seneye nisbetle 3 
mılyona yakm bir fazlalık 

kaydedtlecektır. 

1937 senesinde, yükıek 

mekteplerden 93,8 bin, sa
nat mektelerinden 169,9 
bin ve tıci fakültelerinden 
ise 70, 1 bin mezun çıka · 

caktır. 

Çocuk bahçelerinde, ıe · 

"' lspan .. ,a ve 
Sahil 
Hudutlarının 
Köntrö[• •• o 

1\ 

e ıhiV T rbiy (Baıtrırafı Birinci Sayfada) 
cepheye sevkedilmek üzere 
hemen hazırlanmalar Valens 
biikumetındeo bı 1dirilmittir. evı e gö te 'İ 

Sevil, 17 (Radvo) Is 
panyanm şimalinde şiddetli 

fırtınalar başlamı§tır. İki 
gündenberi yağan karlar, 
askeri harekata durdurmuş 
tur. 

Salamanka, 17 (Radyo) -
General Frankonun, İtalya 
ile Almanyayn tavizet va 
dettiği hakkındaki haberler 
te"zip edilmektedir 

Parls, 17 tRadyo\ Cu 
mhuriyetçilerin, gönüllü ku 
vvetler hariç olmak üzere 
son zamanlarda yüz bin ki· 
§ilik bir kuvvet topladıkları 
ve General Frankonun da, 
buna muadıl bir kuvvet te 
min etmiş olduğu gibi, Fa 
ata da beş ıınıf askeri silah 
altına alma~ bulunduğu tes· 
bit edilmiştir. 

Londra, 17 (Radyo) - İh· 
tililcilerle Ba klar arasında 

bugünlerde bir deniz muha 
rebesine intizar olunduğu 
ve bu harbin, (Bisl(aya ) kö 
rfezinde cereyan edeceği Sa
lamankadan bildirilmekte 
dir 

İngilterenin hodd zırhlısı 
Laroıele hareket etmiştir . 

Salamanka. 17 {Radyo) 
Bilbao cephesinde başlayan 

taarruz neticesinde ihtılal· 

ciler Ba§lrnlarm e n mühim 
mevzilerine girmifler, cenup 
cephesinde, birçok mühim 
matla dördü Fransız olmak 
üzere birçok esir almıolardır. 

Valensfya, 17 (A.A.) - 1 
Cumhuriyet tayyart leri Val 

ladolidde Farnesio kışlftSile ı 
Talavera Del Tajo h\asyo 
nunu bombardıman 
lerdlr. 

Bılbao, J 7 (A.A.) 

mi tebliA: 

elmış ı 

Res · 

Baık cephesinde bumhu 
kuvvetleri asi 
bombardıman 

rlyet topçu 
mevzilerini 
etmic.lerdlr. 
cephesinde asileri 

Bizkaya 
bir mu 

kabil taarruzu geri püskür
türmüştür. Burgos cepheııın· 
de kayde değer ıey yoktur 

Berlin, 17 (A.A. ) ltalya 
hava generali Catımone bu 
raya gelmiştir. Habeı har. 
binde İtalyan hava fıloları 
nın başkumandanlığmı yap· 
maş olan general hava ku 
vvetlerinin Habeılstanda na· 
111 kullanılmış olduğuna dair 
Ber1inde bir konferans ve 
recektir 

çen seneden 300 bin fazla· 
siyle, 1,300.000 çocuk bu· 
lunmaktadır 

Önümüzdeki tedrisat se 
neı'nin baılamasından evvel 
ıehlrlerde ve lfçi kasabala· 
rında 812,si ortamekten ol
mak Ü7ere, 528 bin t;ıı.lehe 

istiap edecek 930 mektep 
binası inıaatı bitirilmiJ ola 
caktır, 

Tedrisat sahasanda Sov 
yetler Birliğinde sıhhnt iş 

lerine de büyük ehemmiyet 
verilmekte, gerek ılk ve 
orta mekteplerde ve gn,.k 
yüksek mekteplerde çalışan 
gençlerin sıhhati rı ile pek 
yakından alakadar olun 
maktadır . 

-
Köyldrde yapılaca propaganda için V al tce sinema 

makineleri getirtilmiş ~rosür ve af ister ~aznlanmıştu. 
Sıhhat ve içtimai Muave 

net Bakanlığı l'öylerde sıhhi 
ve terbiyevi mevzular üze 
rinde propaganda yapmak 
üzere sinema makineleri ge 
tırtmittir. 

Bu makıneler akümülatör 
ve elektirik cereyanlarlyle 
ıılediğl gibi petrol ile de 
vazife görmektedir 

Elde yüze yakın muhtelif 
mevzulara dair sıhhi fılmler 
vardır Daha birkaç yüz film 
getirilecektir. Yeril film ya 
pılması için de tecrübelere 
baolanmııtır. 

Bakaohk doktorlarımızı bu 
makine ve filmlerle ltöylere 
kadar göndererek sağlık pro· 
pagandası ynpmakta, korun 
ma tedbirleri ile ilk yardım 
usulleri hakkında öğüdlcr 

vermektedir. 

Broşürler de hazuıamyor 
Sıhhat ue içtimai Mua 

venet Bakanlığı türlü hasta-

lıklardan korunmek usulle 

rini göstermek üzere uf ak 

broıürler bıuıtırmakta ve leş · 

kilah vasıtusiyle parasız ola· 

rak halka dağıttır naktadır. 

ilk olarak bakanlık neşriya

tının 4..s ve 44 üncü sayıla 

rını teşkıl eden "l~ızamık ve 

kara hummft tifo" broıür

leri çıkarılmıştır 

Bakan ık bundnn 

karasmek, tahtakurusu ve 

benzerleri gibi hastahk nak· 

led~n haoereler hakkında da 

afişler hazarlatmııtır. Hu lav 

halarm basılması bitince tra· 

hom ve diğer hastalıkla r için 

otduğu gibi mekteplere ve 

umumi yerlere aıı'arak hal· 

kımızın dıkkati nazarlarını 

ç ki lec~ktir9 
--~ 

B gü H I' vi de 
Halkevi ~;maçları ne- / Gece verile~ o~feıans ve 

ticeleniyor. temsil edilen ~omedi 
Halkevl tarafından ıehrl · 

miz ku!uplerl arasında ko 

nan kupa maçlarma bugün 
de devam edilecektir. 

Bugün geçen haftanın ga 
lıbi bulunan ldmanyurdu ile 

ldmanbirlıği arasında 
lacak olan maç saat 

da Güçten Şuurioin 

ıinde baılıyacaktır . 

yapı 

15 30 

idare 

Bu iki takımın yapacağı 

maçın heyecanlı ve çok 

alakalı olıscağına ıüphe yo 
ktur. 

Oyunun neticesinde de 

galıp takıma merasimle Ha 
lkevl kupası verılecektir . -

Bisi let ~oşulan 
Bisiklet federasyonunca 

tertip edilen yedi haftalık 

bısıklet ko§ularına bugün de 
devam edilecektir 

Saat ond"' baılıyacak ol 
an koıular Bandırma yolu 
üzerinde 40 kilometrelik bir 
mesafe d ahilinde yapılacak· 
t ır 

- --.-"""'" c«=>=---

Sefe berl"k 
ü~ürlüöü ~a~rosu 

Yen iden ihdas edilen Se • 
f erberlik müdürlüğü katıp 

hğine terfian Vılayct tahra 
rat katibı Ali Demir, tahri· 
rat kllUpJiğine evı ak katibı 
Sami Keşkek. onun yerine 
de Göbel na hıycsı tahrirat 
katibi Kamıl Kıuabulut tn· 
yin edilmışlerdir. 

Bir öğretmenin na~li 
Lise resim öğretmeni B. 

Kemsi Kültür Bakanlığınca 
naklen Nev§ehir ortııokulu 
na tayin edllmlttlr. 

Halkevlnde gece Doğum 
evi Çocuk Mütehassısı Dok· 
tor 8 Memduh Ôzçam ta 
rdfındıın çocuk bakımı ve 
çocuk hastalıklarına dtı.ir bir 
konferans verilmiştir. Kon 
f eransta süt çocuklarının ve 
mektep çocuklarının bakım 
usulleri anlatılmıt ve bunlar 
üzerinde alınacak sıhhi ted· 
birler hakkında izahat veril
mlttir. 

Mütehassıs Doktorun kon 
feransı alaka ile dinlenmiş 
tir. Bunu müteakip Gösterit 
kolu tarafından "Kısmet 

Değilmfı" adındahi bir 
perdelık komedi temsil 
edılmiştlr. 

B. Muammer Gözalan, 
Bayan Gözalan, Sermet, Sa 
lih komedide muvaffakiyet 
göstermiıler; çok alkıılan 
mı§lardır, 

Jandarmalara 
Maaş 
Verilecek. 

Ankara, 16 (Hususi) 
Yeni hazırlanan Jandarma 
efrad knnununo göre, ka
zandan iaşeleri müml<ün ol 
mıyan jandarmalara ayrıca 

maaşlarına ze.m olarak 14 
liri\ verilccelttfr -

Bir ~usız ı~ va~ sı 
Aslen Sivaslı olup, Ana

fortalar mahallesinde oturan 
Halil oğln 60 yaşlnrmda kn 
dı\f bulunan Süleyman, dün 
Su ığırlığın Söve köyünden 
Abdurr hmanın cebinden 
para alırken cürmü meşhut 
halinde yakalanmış \e ev 
r~kile birlikte adlı yeye teı · 
lim cdilmlttir. 
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Urr1 
Topa 

1\ 

mı 

tı arı . 
(Başt0nlf1 Birinci Sayfada) 
kazan motörler resmi, milli 
ve beynelmilel sergilerden 
beledıye hısaesi, evzan ve 
damga resmi, konturato re· 
ıımi, kantar resmi, ihtisap 
resmi, dellaİiye resmi, icara 
vesaiti resmi, tüs ve av kö 
pekleri resmi, piyango ve 
ikramiyelerden belediye hi
ssesi, ardıye resmi, mevuddı 
mü§teile istihlak resmi, yü· 
zde 1 O gümrük hissesi. ıe · 
refiye resmi, yeniden yapıl 
acak kaldırım ve lağımlar· 

dan nısıf masarıfı inşaiyesi 

o arak 24 maddeden ibaret 
ikinci fasıl yekünu (86755) 
olarak ve te.ylni esami ile 
reye konarak 15 reyle ve it. 

ttf akla knbul edildi. 
Üüçüncü fasıl: Hava gazı 

ve elektirıklerden alınan, 

tecrübe rapor ve oahadetna-

Derilerinden 200 lira 
Haber aldığımıza göre 

Yağcılar nahiyesinde vurdu
kları ~omuzların derileri 
Nahiye Müdürü 8. Hüınü 
tarafından l<öylülere yü:ıdü 
rülerek .satılmııtır. 

Bu suretle köy bütçeleri 
ne 200 lire kadar bir para· 
nan girmesi te:nin edilmiotlr. 

Vali any stan avdet etti. 
Bir gün önce Manyasa 

giden Vali B. Ethem Aykut 
orada tef titlerde bulunduk 
tan ıonra ıehrlmize dön 
müştür. 

Nafia müdürü tekaüde 
sevkedildi. 

Tekaütlüğünü istiyen Na 
fia müdürü 8 Galibin iıti· 

fası Nafia Veli aletince ka · 
bul edilmıttir. 

Gönen belediye noktorluğu 
Menem .. n belediye tabibi 

Doktor Cemal Gönen bele 

dıye doktorluğuua tayin ed· 
ilmiştir -- -

Küçü~lerin maçı 
Bugün saat 14 de idman 

yurdu ikinci takın11 . ıle İd· 
mangucu ikinci takımı ara 
smda bir maç yapılacaktır. 

t"-"ı· .. _ Bir mil-
,:· x a~ letin kuv
~~· •· ~,.,.] veti v e 

saadeti 
1 t- çocukla-

rın sıhhatı ile öl-1 
çülür. 

Merhamet ve 
şefkatin yıldızlan 
öksüzler ve terke
dilmiş yavrulardır · 
Bunlaı ı kanadınız 

11 altına ahnız. 
_.. w:w ar:. 

me, harita plan, hafta tatili 
ruhsatiye resmi 4 maddeden 
ibaret üçüncü fasıl yekünu 
(3015) lira olarak ve tayini 
esami ite reye konarak 15 
reyle ve ıttif akln kabul. 

Dördüncü fasıl: Umumi 
evlerden alınacak ve bir 
maddeden ibaret dördüncü 
fasıl yekunu (840) lira ola 
rak ve tayini esami ile reye 
konarak 15 reyle ve ittifak· 
la kabul edildi. 

Beıinci fasıl: Yüzde 1 O 
cezalar, ruhsatiye harç ceza 
ları, ceraimi belediye para 
cez.aları 3 maddeden ibare 
beşinci fası) yekunu (2600} 
lira olarak ve tayini esami 
ile reye konarak 15 reyle 
ve ittifakla kabul edildi . 

Altıncı fasıl: İmtiyazla ıır· 
ketlerden belediye hiHesl, 
sigorta tir keti erinden bele 
diye hissesi 2 maddeden iba · 
ret altıncı fasıl yekünu ( 155) 
lira olarak J 5 reyle ve itti 
fakla kabul edildi. 

Yedınci fasıl yekunu: Mü· 
ıterek m sraflardan istirdat· 
fazla melhuzattan ııtlrdat 

ve iki maddeden ibaret ye· 
dıncı fa11l yekünu (505) lırs 
olarak ve tayini esami f(e 
reye konarnk 15 reyle ,,e 
ittifakla kabul edildi. 

Sekizinci faul : Emlak "'' 
akar kara bedelf, emlak ıs 
tışı bedeli köhne eıY' 

ıtııllşı bedeli 3 maddede" 
ı baret ıekizlncl f 0111 yekiı 

nu ( 12500) lira olarak "'' 
tayini eıami ile reye konıa· 

rak 15 reyle ve lttlfakltt 
kabul edildi. 
' Dokuzuncu fasıl: Mezbıt 

ha hasılatı, Sular ha11Jatı 1 

Haller hasılatı, Mezar 
lıklar hasılatı, 4 mad' 
deden ibaret dokuzuncu fe 
sıl yekunu (21515) lira ol•' 
rak ve tayini eıami ile re· 
ye konarak 15 reyle ve il 

tifakla kabul edıldi. 
Onuncu faaıl: Müteferr•~ t 

hasılat olup ve bir madde 
den ibaret onuncu fasıl ye 
künu (2500} lira olarak ~' ~ 
tayini esamı ıle reye ko111 

rak 15 reyle ve Hifakla lı' 
d 

bul edildi 

On birinci fasıl: Teberr" t 
at olup ve bir maddedt11 f~ 
ıba ret on blrıncl fasıl yekü"" lil 
( 100) lira olarak ve tayifl~ le 

eıam ile reye konarak 1·
1 

~ 
reyle ve ittifakla kabtJ 

edildi. 

,, 
di 

Belediyenin 937 vuıd'1 
) 1 

bütceıl on bir fasıldan ib~ ~ 
ret olup butce yekunu J 40, ) 
lira olarak tayini e~~ 
mi suretfle reye konı.JI f lt 
ve 15 reyle ittifakla ayrı' '~ 
im bul edıldt ~ bı 

Bu in kaddn görüşüle''~ 
baıka bir ıey olmadıiınci', 1tl 
mecliı zoptı sabık hulasası,: ~t 
cümenlerden gelecek evr' ~ dQ 
masraf bütceıi ve evr' ~ 
varide üzerinde görüşülfl1e, 

oıı üzere gelecek toplantı g ~ı 
tesbit edilerek ıı 4 9j0 
perşembe iÜnü ııaat 20· 11 
da toplanılrr asma k9 ' 

vererek dıiıldı. 
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* I YAZAN: Fethiye Orbey 

ı. 

Yalvarırım sana: Yal

vacığım - peyeamberim -
ol benim! Ouyaylm evet 
dcdığlnl!. Ne çıkar sanki 
bundan? Nerde benim tan 

tı 

n 
u 

ıılarım mucizelerim -
Deme bana. Sen baıtan başa 
bir tan11111n! Her ıeylnle bü 
tün tansıları utandırıraın! 

..... Haydi; evet de!. Hay· 
di; peki! de! Yalvarırım ıa
na .. 

o 

Bütün suçlarımı saçayim; 
söylediğim bütün yalanları 
Yayayim önüne.. O zaman 
Evet! Diyeceksin, evet, :val· 
Vacın olabilirim .. Bütün et
tiklerimin yanında, sen yü
kıelecek, yükselecek, yük 
selecekıin Hiçbir ıevin yok 
ki, seni indirsin. Sen daima 
ruhuna dokunulamıyan bir 
dua gibi göklerde duracak 
sın!. İnan buna Ve yalva 
tın1 ol benim!. 

a 
ra 
re 
0) 

si, 

e 
a· 

"Olurum,. Dediğini duy. 
•un artık kulaklarım. Haydi 
Ptk1 de .. tlaydi; evet de 

l<hpikierinl indir!. Ba,mı eğ. 
Nc:tsıl söylersen eöyle .. Yal 
nıı. yalvacım ol benım .. ; al 
Vllrırım sana . 

5) 

ti 

ü· 
t· 
at 

e· - Tanyelı gözlerinde bir 
r& evet "yal,, 1 ·' ziyası ., 
·1e Yıtk 1 • Bu yalla benım 
.;e bütun y.,lanlarım y<lnsın 

flütün ıuçl.ırım sararsın, ... "e onııün 

· . Ne olur WTanyeli,. öm .... -
Y' lltnuıı günlerinde yalnız 
e11 •en eıı! Ya I: ız sen dolaı ! 
iı C:örılümun bahçelcrınde se· 

"' ilin için açan kızıl gülleri; 
, •en okşa; ıen kokla, sen 

I• 'evı. Yalvarırım sana .. 

b Hayır! Ogan . Sen 
enırn için yok olan bir 

tıı "a tlıksın ! 
r Ôyle, Tanyeli! Bugün 
o· ~•kt Ogan yok. Bugün senin 

f• fttıında sana tapan, yal va -

lş' Cıl\I\ t b 'tıi apan temiz ir mü 
re' () rı Var . Evet Tanyeli!. Eıı 
ıt ç illn çoktan öldü. . Onu 

:~tan gömdüm . Gömdüm 
" d d· ? H ı O a" e ım... ayır.. nu 

0
'bdliren senin dinsiz ya . 

·-Yi · 1e l•ndir. 

"' k Seni hiç yerine bırakıp 
11• d~çtıktan sonra yıllarca, gez 

"' 7· Güldüm. Eğlendim .. 
d lrılln funa ki: Neşelerımin 

" e ı,.dı~ r ttı gl anlarda beni dur· 
e~ ı_ tılaıhran; yalnız,' dudak· 

"~ ı_t•rtıın hali olan kahkaha 
l" tırtı k 

1• 
1 atılaıtıran bir tek 

t5 "Y v ~ llrdı: Senin o asil ru 
b"I lını ll~ ·

1 
· Ah derdim, neye o 

d· ll. llıadı?. Neye o, hala 
1 

1!lldik d' )ılt duruyor . Ve neye 
ll.r 

b' ~a 
1 

°na yalvararak, yal 
,cfl' ) ; ık tııc-ını takıyor. Ne 

'· 11.ı •' ,,eye?. 

td~ lerıı: · .Tanrı, kötülük def 
t~ •ı.ıçl e Adem oğlu içten ne 

b1 .. ar Yazaise. hepsini birer, 
,~ ~I' h 

V llfenmeden inceledim .. 
,~ ltlede olduklarından fazla 
e~ L •nı N , rı~S> • • e yalanları VllUe 

.~ QQ~ 11111 Yaladım, Var olan 
~ etıı 

~ ~ '"~ dere ben de bir kaç 
t. ~ek b~ha kattım. Çenile

ut · tı:ı,d un dolapları; dolan 
~a11 fln, döndürdüm.. Göz 

• kıt 0 akatruak için gözlerimi ,,r ~... llıada 1 
lill\ D n, gece erce dü§ün· 

. u 
YUyoraunya Tanyeli!. 

Sen benim yalvacım değil 
de neyimsin?. Yalvacım ol 
benim: Yalvarırım sana ... 
Haydi evet de .. Haydi peki 
de: Haydi Tanyeli!.. 

Hayır Ogan! Olamaz .. 
Olmasın bu! 

Neden Tanvelı?. Niçin 
olmasın bu? 

Bu niçin, anlat bana! Yoksa 
beni dininin kulu olmağa la
yik değil mi sanıyorsun? 

Dünkü Ogan için evet!.. Bu 
günkü Ogan, için hayır! 
Haydi T nyeli bir evet sesl 
yüksel&in dudaklarından!. Bu 
ıest timdi l:ütün ruhumla, 
kanımla, canımla, ıioirlerimle 

bekliyorum Şımdi mi be-klı. 

yorum dedim? Yalan!. Yıl· 

lardaıı beri bekleoıı}inl bil 
meden belderniıim .. Bekle 
mi§im ki onlarla, bu eün 
kü1er, birleıerek üzeri aşıl 

ma7. bir yıiın olmuı . 
Haydi Tanyeli; yalvarmm 

sana: Yalvacım ol benim! . 
Kirpiklerini indir hiç olmaz
sa .. Sana bakıyorum .. Bak!. 
Mıhladım gözlerimi!. 

- Olamıu.!. Olmasın!. 

Allaha ısmarladık Ogan! . 
- Gitmiyeceksln!. Hayır . 

Seven ruhların elleri böyle 
oturur i~te!. Hiç gitmiyecek 
ıin! Yalnız benim ufkumda 
esen bir Tanyeli olacaluın! 

Bır yel . Yel değil. Ka· 
11rga ol, fırhnll ol, ıam ol!. 
Ne o'ursan ol.. Yalnız yal· 

varırım Gana . Yalvacını ol 
benim! 

- Hayır Ogan hayır . 
Olamaz bu! 

Şimdi bir daha oturma· 
mak, oturtulmamak üzere 
kalkacağım Ve ıideceğim, 
bir daha dönmemek, göriin 
memek üzere .. 

Allaha ııımarladık Ogan!. 
- Gitmi)'t"cekain bura · 

dan.. Böyle oturacaksın 

kartımda . Hiçbir ıözün, se· 
nl buradan kurtarmağa kot · 
masın sakın!. Hepsi yaya, 
hepsi yalın kalacaktır. 

Sen benim yalvacımıın, 

Hayır desen de Olmam de 

ıeil de!.. 
.... Tanrılaııyorum, senin 

karımda tanrılaııyoıum. 
Kulluktan, kölelikten tan· 
rılığa yükse'iyorum. Yükııel · 

mem 'azım. Anladım ki, 
va lvaçlar, ancak tanrıların 
ıözünü tutar . 

O re Tanyeli? Dudak· 
larmda bir gülüı vRr! . Doğ· 
ru mu görüyorum? 

.. Gözlerin.. Yeıil gözle 

rin ne kadar değııti! Mavi 
leıti sanki. Gözl~ı lınin rengi 
ile uyuşan, gönlümle uyuı 
mu~ demelctir . Hele dık 
başın önüne düıecek gibi, 
evet diyecek gıbi, nasıl ha
zırlanıyor ... 

"Oh!. . Geliniz, bütün 
vinçler!. 

Önümde 
Ruhumda 
doğdu.,. 

secdeye varınız!. 

hepinizin k "' lı 

- Y alvarmı vorum sana, 
tanrı gibl emrediyorum .. 

Hayır denemez buna: Yal 
vacım ol benim!. 

Ognn!. .. 
Tanyeli!. .. 

TÜRKDILI 
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Afrikadaki Kum Deryası Her 
Sene Bir Kilometre Araz ·yi 
istila Etmektedir .. 
halya bft~vckili B Mus· 

solfnln Trnblusgarba yaptığı 

seyahat, bir fırtınalı zama
na tesadüf etti Bu müna
sebetle dünyan•n nazarı dik 
kati bütün Af rıknnın mamu 
releri için bir af et teıkil 

eden Sahrayikehirin kum 
kasırgalarına ve bunun tah 
ribatına çekildi 

Sahrayikebir kumları yal. 

nız ltalyanın Bingazi ve 
Trablusgarptaki imar ve is 
kin işlerini ve müessesatın 
değil Af rıkanın garbindeki ve 
G;ne körfezindeki İngllizle 
rin ve Fransızların memur 
müstemlekelerini de tehdit 
etmektedir 

Kum tepeleri fırtınaların 

sevkiyle Afrikanın büyük 
nehirlerınden (Nıjer) e doğru 
i erlemel<te olduğundan bir 
gün bu nehrın mecrasmı te 
hlikede bırakacaktır. 

Şimdi İtalyan ve İngiliz. 
ve Fransız gazetelerı hep 
bir ağızdan ~ Afrikadaki 
qıüstemleke ve mamureleri· 

mlz müthit bir dü,man olan 
kumlar111 isli lası lf artısında 
bulunuyor." Diye bağırıyor
lar. 

Büyük çölün es~i ~uduu~ 
Bu gazeteler b yük çölün 

kum istilasma karşı A vru
palı devletlerin elbirliğile 

ciddi mücadele açmalarını 

ısrarla istiyorlar. 
Şimdiki halde 8alırayıke 

bır kumlarının en ziyade 
tehdit ettiği müstemlekeler 

Fransız Sudanı, Filditi s hi 
li ve Çad gölü havaltsi, ln

gılızlerın altın sahili, Nıjer· 

ya ve lnglliz Kameronu mü· 

ate nı 1 ekeleridir. 
Geçen yüz sene içınde 

Sahrayikebırin kumları mü 
temadiyen ilerliycrek binler
ce mamureyi harabe hıılıne 

çevirdiği kumların içinde 

kalan büyük şehırlerin bek 
&yasından anlaşılıyor. 

Eski Arap çoğraf ya alim 
leri Sahrayikebir kumlarının 
hududunu 140 ilfı 1490 se 
nesine kadar mükemmel su 
rette teıbit etmişlcrdı. 

Bu büyük çölün ıımdiki 

hududu Arap coğraf yacılR 

rm gösterdikleri hududu çok 
geçmittir. 

Sene~e bir ~ilometre 
On sekizinci asırda Tuh 

na ve Gao ve Agaden ıın1a 
linde birçok memureler var 
dı. Şimdi iıse buradaki ıe· 

birler ve köyler kumların 

altında kalmııtar. 

35 sene evvel Dunkana 
havalislnde aslan ve fil gibi 
büyük a'\· hayvanları varken 
ılmdi burada ördek ve fa 
r•den baıka mahluk yoktur. 

1908 seneıinde meşhur 
coğrafya alimi Tomson al
tın sahilinde ucu bucağı bu· 
lunmıyao bu bü} ük ormanı 
tesbit etmişti Şimdi bu or 

mandan az bir fey kalmııtı 
O zamanki ormanlar timdi 
ıtep ve çöl bulunuyor. 

Son yapılan tatbikata gö 
re on beıtnci aaırdanberi 

Sahrayıkebirin kumlara her 

sene bir kilometre yayılmıır 

tır. 

Orm nlarm kal~ması 
Sııhrayıkebir evvelce kü 

çük bir çöl iken sonradan 

dünyanın en büyük bir çö 
lü olmasının seb bi asırlar· 

dan heri bu sahranın civa· 
rindaki büyük ormanların 

yerliler tarafından tahrip 

edilmesidir 
Yerliler 7iraala başladık 

tan ~onra ormanları ltökün-

den baltalamıılar ve ekseri 

yakmıılardır Ormandan te 

mlzlenen yerleri yağmur 

mevııiminde ekmiolerdir. Ru 

arazin n inbat kuvveti azal 
dıktan sonra bir parça or 

mana daha tahrıp ederek 

yeni tarlalar açnuılardır. Bu 

suretle eski ormanların yer

lerine sauanlar ve stepler 
nihayet çöll~r kotm olmuş 
tur. Ormanlar bol ılcen yağ· 

mur ela hol y.,ğıyordu. Orman· 

ların bıtmesi ile yağmurların 
dn nrkaıı kesı!mlştir. Orma. 

nın yağmur için ne kadar lüzu-1 

mlu olduğu Sahra yıl<ebirdekı 

tecrübe i 1e pek h<trizi s bit 

olmuştur 

Arnzinin nbat lrnvvetl 

bllt kçe yerli ah li ziraatı 

bırakıp hayvan yettıtarmek 

işine başlamıştır . Şimdi S 

hrayıkebiıin etrafandakı yer 
lerde halkın başlıca medarı 
maişeti kovun, keçi yetiıtır 
mektedir 

tı nlyarlar c ğaç 
Sahrayıkebirın kumlarının 

önüne geçmek içın yegane 

çare henüz tahribe uğranıı 
yan yerl~rde muazzam or 

mnnlar yetlftirmekttr Bu 
ma.k!atla lngılizler ve Fran· 
11zlıır Sahrayikehir ile Gine 

körfezi ıahili arasında 1370 
mil uzunluğunda ve 7,5 mil 
eninde bir orman mıntıkası 
vücuda gelirmeğı düşünü 

yorlar Bu ormanda ağaçla· 
rın bıribirinden 180 san ti 

metre uzakta kalmaıına lü· 
ıum görülmektedir Bu he· 
sap üzere bu mıntıkada tam 
15,914,000,UCO eğaç dıkmek 
Ia21m geliyor. 

Bu kadar ağacı bulmak 
ve dikm~k çok büyük mas· 

rafa muhtaçtır. Lakın bu gi 
bi çarelere müracaat edil 

mediğı taltdirde Sahrayiitc
bır kumları bütün Af rıkayi 
harap edecektir. 
~(r 

Hak~m~a ilmi Ar stumal r 
Balıkçılık endüstrisi teşek· 

külleri, bu sene balıkçılık, 
ve balak avı sahıuıudakf 

ilmi tetkikler için, 445 000 
ruble tahsisine karar ver· 
mit ve tetkiklere timdiden 

baılanmıthr. 

§ A 2 

Sovyetle 
·r iğınde 

Gazete 
1936 senesinde Sovyetler 

Bırliginde 10.000 e yakın ga 
zete çıkmakta ve bunların 

gündelik tiraj\ 38 milyon 
nüshayı bulmakta ıdı. De
mek oluyor hl gazetelerin 
adedi, 1913 e nazaran, 1 l 
miııli, gazetelerin gündelik 
tlrrıjı ise 13,5 mtslı fazlalnı 
mıştır 

Sovyet gazeteleri, bılhas 
ııa son senelerde seri inkişaf 
hamleleri ka ydC"tmiş, ve ga 

zeteler, yalnız büyük mm 
takavi merkezlerde değil fa· 
kat aynı zamanda da sovk· 
hozlarda. traktör istasyonla
rında bile intııııre başlnmış· 
tır. 

Gündelık umumi tirajın 

dörtte biri. merkez gazetele 
rlne aittir ve bu gazetelerin 
tirsjları, dünyanın en büyük 
gazetelerin tirajlarına } alt
loşmakta ve ha.na bunları 
geçmektedir, Mesela geçen 
sene zarfında "Pra vda" ga 
zeteslnin gündelık vasati tl· 

rajı 1.900.000, "İsvestlannın 
l 6 0.000 ve "Kreııtiyans 

kaya Gazetanm da 1. 750 000 

idi 
Mılli Cumhuriyetler mer 

ltezlerınde ve diğer mıntaka 

merkezlerinde ınHıar eden 
gazete!< rın m kdarı ve tira 
jlorı dtt mühim ı;urettc art· 
mıştır 1936 senesı bidayetin· 
de bu yerlerde 9 milyon 

tırajlı 2.900 gazele çıkmak 
t ıdi 1936 nihayetınde ise 

bu g ı:etelerın adedi 3 400 e, 

hrajıları da 1 1 milyona v r 

mıştır 

MılH lisanlarda çıkan ga· 
zeteler de seri surette inki· 
şaf etmektedır 1929 dn 
Türkmenistanda c c m e n 
25.UOO nüsha tirajla 5 gazete 
çıkmakta idi 1936 da iee 
bu gazetelerin adedi 42 ye 
tırajları da 177 .OUCJ. ,. bnlağ 
olmuştur. 

Bundan sekiz sene evvel, 

Tacıkıdanda 68.0uO tirajlı 
2 gazete çıkmakta idi; bu 
gün ise 138.000 tlrazlı 55 
gaz.ete çıkmaktadır. Kırgızis· 

tanda gazetelerin adedı 3 , 
ten 36 ya, Özbekiııtanda 17 
den 190,aBielorusya da 17 
den 205 e ve Gürcistanda 
ise 20, den 143 e çıkmııtır 

1928 de Sovvetler Birli
ğinde 47 lisand& gazete in 
far etm€kte idi; bugün ile 
68 lısanda intiıar etmekte· 

dır. 
1936 senesinde. polıgraf 

müeGıeseleri ile matbaa ve 
sair inşaatına 53 mılyon 

rubleden fazla pnra tahsis 
edılmlş bulunmaktadır. 

l 937 sene inde gazetele· 
rin g-ndelik umumi tirajla 

rının bir milyon nü ha daha 

fazlalaıacağı muhakkak te · 
lakkı edılmektedir Bu su· 
retle bu sene sonunda Sov 
yetler Birlığincle intişar eden 
gazetelerin gündelik nüsha
ları mıkdarı 39 milyonu bu· 
lflcakhr 

Bu sene zarfında gazete 
kağıdı istihsali de yüz e 13 
nisbetınde f azlalaıtırılacak • 
tır. 

Matbuat. gene bu yıl iç 
inde, 43 milyon ruble lik po· 
ltgrafı makinelerine sahip 
olncakhr. Bu mal-inelerin 
hepsi. Sovyetler Birliği f ab
rlkıılarında inşn edilmf"kte 
dir. 

SAYFA: 3 
4 4 • §1±&2 

Bah~esir icr 
emurluöun qn: 

İbrahim karısı Cemileye 
borçlu Karaoilan mahalle 
sinden lımail oğlu Hasanın 
Okçukara mahallesinde vn· 
ki ve aağı ve arkası Mıdll· 
lıci oilu Ethem veresesinden 
Ayıe ve Feyzi ve Mehmet 
ve ıolu kar:ıkabur kar111 
Zeliha iken halen beledıye 
çavuşu Ali haneleri ve önü yol 
ile çevrili üst katta tavan ve 
daban ve tabana toprak ve 

ön camları tel<mil sekiz çer· 
çevelf oda ve önünde ta· 
vanısz ve tavanlı yine bir 

od bu odanm koridor clhe· 
ti 12 camlı ve bir camı ka· 

palı ve havlu cihetinde tam 
camlı ve çerçeveli ve pen
çereıi olduğu ve yanında ta 
hanlı ve tavansız bir kiler 
ve yuk rı icatta yük ve do· 
laplı ve taban ve tavanla 
ve önündeki ıofaya müte 
velcıhen 4 çerç~velı iki cıım 
lı bir pençere ve 48 camı 

buiunan 12 perıçcreli salon 
ve havluda ağzı taş kapalı 
bir kuyu ve tulumba ve bir 
mutbah ve hır hela ve 42 
metro havluya nazır hane

nin dığer hır şahsa 600 lira 
mukabıli ipotekli olup ve bu 

haneden kendisine ve meıı · 
ken bedeli ayrılmak ve bu 
iki nokta aatışda nazftra 
olınmnk üzere açık artırma 
ile satılığa çıkarılmııtır. Bi
rinci artırma 19 's 9 ~7 tari· 
hıne tesadüf eden çarıamba 
günü saat 16 da baılıyo.· 
caktır. Almak ısttyenlerin o 

gün h nenin muhammen 
kıymetı olan 800 liranm yüz. 

de yedı buçuk nisbetinde 
pey altçasile beraber icra 
dairesine gelmeleri ve bu 
babda yazılan şartnameyi 

herkes görebılmek üzere icra 
dairesinde açık bulunmak· 
tadır . O gün konulan pey 

ipotel< bedeli olan 600 lira

dan fazlaya çıkarılmadığı 
halde son artıranın taahhü · 

dü baki kalmak şarUle ar
tırma J 6 gün uzatılacağı ya
ni 4 6 937 tarıhıne tesadüf 
eden cuma günü saat 15 de 
haelanacağı ve o gün de yl· 
ne konu an pey 600 liradan 

fazlaya çıkmazsa satıı düıe · 

ceği ipotelt alacaklı ıırile dl 
ğer alacaklıların g yri men· 
kul üzerindeki hakları hu 
siıe faiz ve m &rafa dair 
olan iddialarını evrakı müı· 
bit el erile bit ltkte 20 gün 
iç nde icra datreslne bildir• 
ıneJtkler 1 takdirde hakları 

tapu ılcilıle sabit olm dıkça 
satıp bedelinin pnylaomaaın
dan hariç kalacakları ve sa 
tılan hanE"nin mfiteraldm ve
rgisi varsa 3 ııenelik vergi 
miktarının evv,.la stthf be
delinden tercihan ödenece 
ği ve satltırmadan doAma 
dellal resminin müoteriye alt 
olacağı ve artırma günü gel 
meyenlerin vaz geçmfe 1ayı 
lacakları ilan olunur. 

~ocuk (sirg m 
Kurumundan: 

25 Nisan pazar günü sa 
at 14 le Halkevi salonunda 

en çok çocuğu olan aileye 
ikramiye verileceğinden bu -

glbılerin şimdiden kurumu

muza adlarmı kaydettirme· 

lerinl ve o gün Halkevinde 
çocuklarile birlikte bulun. 

malarını rica ederb. 
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Nafıa M ·· dürlüğ ·· nden:1 Bahkesir Tapu Sicil ~, _____ .. ........._. .. ıcn •••• mu .. .... ıını---...-001 •••• 

Muhafızhğı dan: ! LUtfen Okuyunuz .. i 1 - Pazarlığa konulan it: Bandırma yolunun 67 inci 
kilometresindeki Karadere köprüsü ile Suıığırlak · M. Ke
mal paıa yolunun o+ooo kilometresindeki Ynyaköy köp
rüleri Üzerlerine parke kaldırım yap1lma11 "Parke taıları 

Kapıdağı ocaklarından olacaktır." 

Kaldırım inıaah bedeli keşfi 4188 lıra 77 kuruıtur. 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme ıartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Nafıa tıleri ıeralti umumiyesi. 
E - Fenni ve hususi ıartname. 
F Keşif cetveli. 
lsttyenler bu ıarlname ve keıtf celvelinl 1'afıa daire

ıinde görebilirler. 
3 - Pdzarhk 29 Niııan · 937 tarıhtne raathyan perıe 

mbe günü ıaat 15 de Nafıa daireıinde Komlıyon huzuru. 
nda yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için 314 lira J 5 kuruıluk 
teminata muvakkate vermesi ve yukarıdaki işi yapabilece 
ğine dair Nafıa müdüriyetinden laakal sekiz gün evel ve
sika alınması lazımdır. 

5 -- Teminata muvakkate ml\l sandığına yatırılıp Ko 
misyonu mahıuıunda para alınmaz. 

4 - 1 - 132 

Kolordu Kumandanlığından: 
319 Doiumlu lzmitll Mehmet T enzll oğlu Yıldırım zı. 

yanın yabancı memlekete kaçmak suçundan dolayı Aske
ri muhakeme usulü kan umun un 216 ncı maddeaine tevfi
kan aleyhine amme davaaı açılmıı, tevkifine ve yakalan 
maaına ve Türkiye dahilindeki menkul ve gayri menkul 
mallarının haczma ve kendlıinln askerlikten tardına ve 
kıtaıına iıbatı vucüt eylemesine ve meskenini bildirme· 
ılne gıyaben karar verildiği ihtar olunur. 

Edremit Asliye 
11ah~emasin~en: 

Edremldtn Gazi CelAl ma· 
hallesinden Ankaralı Ahmc:t 

kızı Fatma Dudunun koca11 
müddea aleyh Edremidln 

Güre köyünden izzet oğlu 
Mustafa aleyhine açmıı 

olduğu boıanma davasında 

müddea aleyh namına çıka-

rılan davetiyenin bili teb. 
liğ . iade edildiğinden ili nen 

tebllğat fcraaına karar veri 
lerek muhakemeleri 4 5-937 
saat 14 de talik edllmıı ol· 
duğundan müddea eleyhin 

vakti mezkürde ya bizzat 
veya bir vekil göndermesi 
akıl halde muhakemenin gı· 
yabında devan edeceği da 
veliye makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. 

•• • 
TÜRKDİLI 

Pazarteılnden baıka her 
ıün çıkar . Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Ayhğı:400 

Sayısı: 3 .. 
Günü geçmlt sayılar 25 

kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESiR TÜRKDİLi 

';.L=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_....; ____ ,, 

Dünkü un ve zaMre f iatlan 
UNLAR: 

Aıgari Azami 
K. K. 

55 Randıman 880 8YU 
60 " 860 870 
70 " 825 835 
80 760 770 

BUGDA Y PIY ASASI 
Yerli Sert · 5 5,125 
Yumuşak 5,25 5,5 
Anadolu 6,75 7 
Yumuvak 6 6,25 
M1t1ır 3,875 4 

Arpa 4 4 
Çavdar 4 4 

Sısam 14 15 
Afyon 11,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kum darı 2 ~.5 
Bakla 3 J,5 

Edremit Asliye 
Ma~kemesinden: 

Edremidln Altınoluk na· 
hlyeılnden Mehmet kızı Fat· 
manın müddea aleyha ko 
caaı aynı köyden Abdurrah 
man oğlu Mehmet aleyhine 
açmıf olduğu sulh teıebbü 
ıü da vaıında müddea a · 
leyhin ikametgibının meç· 
hullyeti haıeblle ilanen teb· 
llğat icrasına karar verile· 
rek muhakemeleri 7 ·5 937 
cuma günü saat l 4 de ta · 
ilk edilmi§ olduğundan 

müddea aleyhin vakti mez· 
kürde ya bizzat veya bir 
vekil göndermeıi akıl halde 
muhakemenin gıyabında de. 
vam ile akametine karar 
verileceği davetiye makamı 
na kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

Belediye Riyasetinden: 
Vilayeti Mevkii Cinsi Hududu 
Balıkesir Yttilli Dükkan Sağı Çanlılı Mehmet dük-

camii kanı arka11 Doğanlarla Ha. 
lil anası · Solu Semerci 
Mehmet Emin dükkanı, 

önü Y eıilli caddesi. 
Hudut ve bulunduğu'" yer yukarıda yazılı dükkan Su · 

lar ldareılnden Sular kanunu mucibince Belediyeye dev 
redilmtı olduğundan Belediye Encümeninin 27 3 937 gün 
ve 14 sayılı kararile ahara ıatılacağından l-ahııla teacllt 
istenildiğinden tahkikat yapmak için 28 4.937 çarfaD\ba 
gfinü mahalline memur gönderilecektir. Bu yer hakkında 
bir hak iddiasında bulunanlar varsa bugünler içinde yazı 
iİe Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut mahalline gelecek 
memura müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Belediye Riyasetinden: 

• • • • 

Bayanlar , Baylar!. § 
• E llnlzde hatıra olarak ııaklanacak öyle eıki re ! 

25 simler vardır ki bur.lann iyi bir teldlde laıhıhlni ve· i!5 
- ya büyütülmeılnin lıabıl olaD\ıyaceğını zuıntdftılniz ~ 

: lıte bütün bu düıüncelerin aksini iddla ve iıbat : 
: ediyorum: : 

i!S Ç ok eski Ye yıpranmış re~inılt>ri büyük il 
• bir agı't.ıudisnıun fabrikasında karaka- ~ 
! lt1m, sepya, pa~td ve yağlı boya olarak is- ! 
52 

ten ilen boyda ve sizi nıemnun t>dt•ct'k bir 
25 

~ 
şekilde bii~·iik olar&Jk ~·aptırn1~kta)'JJH. ~ 

llesimlerinizde istenen lıer değisiklik \'a- : 
~ . . . 

_ pılabilir. 

g lfa)·anlar içiu ~' aµlı boyalar bilhas~a şa- ~25 
: vanı tavsive<lir. ı= • • • • 
• Eğer resinıleriııiz güzel olursa netice- • 

IDU ler de pek güzel olal'ak gelecek ,·e beğeni- 111! 
: lecektir. : 

: Siparıııer bir ay sonra iade edilir. Fi atlar pek ucuzdur : 
Vilayeti 
Balıkesir 

Mevkii Cinai 
Blğadıç cad Düklcin 

Hududu fil1 Mesela: 30 x 40 ebatta kara kalem 275. yağlı boya 
Sağı Yeıilli ca· ~ 
ddesi arkası ha 1 • 350 kuruştur. ' 
cı yazıcı dük i Nümuneleri hergün mağazamızda : 
kanı solu Pa · 

1 
i!5 görebilirsiniz · 

mukçulu Ah· - 1 
met dükkanı ·I Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu 
önü Btğadıç • ff BDUllflH 
Atalar caddeat. @} •••• IDU •••• fiil!-=:.!.!-IMll •••• IKJC•••• 

desi 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı dükkan Su· #~~~~~~~~~~~~ 

Her Tecimenin (n Büyü~ Dileği: 
Satış Sürümünü ArttumaktH. 

lar idaresinden Sular kanunu mucibince beledlyeyt; devir " 
edtlmlf olduğundan belediye encümenlnfn ~7-3·937 gün ~ 
ve J 4 sayılı kararile ahara satılacağından bahisle tescili ~ 
istenilmekte loduğundan tahkikat yapmak için 28 4 · 937 it. 
çartamba günü mahalline memur gönderilecektir. Hu yer 1 
hakkında bir hak iddiasında bulunanlar vana bu günler ~ F A K \ ~r 
içinde yazı ile Balıkesir Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut I! 

1 f · 

s;i~k~~i;urN;f;~ulüzumuılinolunur. I Satış a Birinci Şart: 

Müdürlüğünden: 1 "REKLAM,, DIR. 
15 . 4 . 937 tarihinde kapalı zarf usuliyle ihale edil. ~ S f ., M l 

mek üzere ekıiltimiye konulan Balıkesir Vilayet Mer· ~ a acagınız Q ınızı Q 

kezinde t5969)ıra 25 kuruı keıifli Maliye binası tnıaatı· it. Herhalde Reklam Ediniz .. 
na iıtekll çıkmadığından 29 • 4 - 9J 7 tarihine raıtlıyan ~ 9 

Perıembe günü ıaat 15 de evvelce mükerreren ılin edilen lf. \ 1 C IJtJ llek lfı IJl l(l rJflJZ) t 

ıerait dahillndr: pazarlık suretiyle yaptırılacağından taliple· 1 . ~ 
rln yukarıd~ yazılı_ gün ve saatte Balıkesirde ':ilayet Ko. ~ ( TÜRK D j l j\ rı (~ \ /eri il iz 
nağında muteıekkıl komisyona mürecaatları ilan olunur. it ~ 1 

1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 Her Yerde Okunur· 

·~~~~~~~~~~~'ı?I 

Bahkesir Tapu Sicil ~ 
Muhafızhğından: 1~ 

" 
Belediye Riyasetinden: 
Vilayeti 
Bahkeılr 

Mevkii Cinsi 
Bakırcılar Dükkan 

Hududu , lr 
Sağı Binbaıı damadı ' 
f at furunu arkaaı "~ t 
kek oğlu Hilmi dOIJ' ı, 
nı ıolu Aıçı Recep el 1 •ı 
kanı önü Bakırcılar ' ı, 
flSI, 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı dftkkaıı 
lar ldareıinden sular kanunu mucibince belf'diyeye 
edtlmft olduğundan helediye encümeninin 27 3 937 , t1 ı 
ve 14 sayılı kararlle ahara ıatı!acığından bahls)e tt' ~ 

ı iıtenildiğinden tahkikat yapmak için 28 4·937 çart• ~' tı 
güoü mahalline memur gönderilecektir Hu dükkan halı 

1 da bir hak iddiaaında bulunanlar varsa bu günler t(:/ •t 
yazı ile Balıkesir Tapu Sıcıl Muhafızlığına veyahut t d 
halline gelecek memura müracaatları lüzumu ilin ol"" ' 

iyeıi ve Ba~yazmanı: Balılcesir saylavı H. 

ı Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Basım Yeri ll Bal\n evi 

KARA~ -
c, 
ta 


