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. 
iki Bayram 
Bir Arada •. 

Bugün bütün Türkiye bü· 
Yük bayramını kutluluyor. 

Ulu Önder Atatürk; ulus 
eğemenltğinln en bOyOk kay 
naAı olan Kamutayı 1920 
Yılının 23 Nisanında kurdu. 
~u tarih; Türk ulusunun 
lıtiklfıl, lnkilap davalarmın 
ıa~lam bir temelldlr. Ve en 
1 ğlam bir temeli olarak 
Yilkaeliyor. 

Kurtuluo ve lstiklatlmizi, 
~urnhurlyetlmh:i , sayısız İn
•dl&plarımızı, ulus hayatın. 
dakt bütün baıarılarımızı 
ka~anmak, kurmak, yapmak 
" yaratmnk emelile ortaya 
bugün atıldık . 
b Türk ulusunun kaf aeında 
eı iedı ğl, yüreğinde yaşattığı 

ülkOaü; dünyanın en ulu 
llrlarnının zekası, kudret ve 
tuvvelile onyedi yıl önce 
I llgQn büyük bir eser ha· 
irıde Ankarada yükseldi. 
Saltanatın aınrlarca batımı · 

l.a yağdırdığı felôketler bu · 
Rlin tepelendi 

Gazel Türk yurdunu çep· 

Yugoslavya Başv kili Milan Stoyadi
noviç 30Nısanda Romaya Gidecektir 

GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BİRiNCi YIL SAYI: ıoı ıo 
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Dü nkarada Büyük Merasimle Karşılanan 
l met l ö ii Bugün Beynelm 'lel KömiJr 

Se gi ·ni çaca lar .. 
Ankara, ~2 (Hususi) -

Baıvekil General ismet lnö· 
nü, refakatlerinde Hariciye 
Vekıli B. Tevfik Rüştü Aras 
ile ref ıkaları ve B. Araıın 
reftkaları bulunduğu halde 
bu gün s at 11 ,30 da hususi 
tren le lıtanbuldan burnya 
muvasalat etnıltlerd i r Baı · 

veki ltmizi istasyonda 8 . Ab· 
dülha lik Renda , Başvekalet 
vek li ve Sıhhiye Vekili B. 

-- __,__.. - kası ile birlikte kö~klerine 

gitm iılerdir. 

Ankara. 22 (Husu i) -
Vekiller Heyeti Çankayada 
Batvekil General ismet lnö· 
nünün riyasetinde toplan· 
mıtlardır. 

Atatürk Başvekili Çanka· 
yadaki köıklerfnde kabul 
etmişlerdir ismet lnöoü 
Cumhurrelııine Yugoslavya, 
Bulgarlııtan ıeyahatları hak
kında maruzatta bulunmuı-
tur. 

~e\>re saran karanlıklar 
llgün devrildi. 

1919 da fatiklal rJA. 
"aaıle Anadoluya ayak ba· 
•an Atatürk Türk ulusuna 
gl.lediği, yolunda canını ver· 
llıekten çekinmediği eife· 
tllenllğini bugün b hıetti . 

Blugun Türk ulusunun eğemenliğini eline aldıaı mi 
-·-=-Büydk Millet" Meclisi !920 yılının 23 Nlsanwda ~lıı 
Önder Atatıirkrin kudrellf clile bugurı açıldı Ataturk 
Tıirklyesl bu mutlu k11r11luşıın sayesinde çok kısa zaman 
da , çok a!/tr şcırllar içcr~lndt! f>1iy11k lşlrr l>aşarmı~l~~-

Bugıinkii mevcmliycllmfzln temeli W20 yılıwrı 23 

Refik, Dahiliye V. Parti Genel 
S ekreteri B. Şülaü Kaya ve 
diğer Vekiller, Reisicumhur 
baı yaveri , hususi kalem 
müdürü, Ba lkan Anta nh el · 
"-"···--... --

Bevnetmilel ömur sernisi 
ram vazifesini ifa etmiş - ı Ba§vekll General ismet İnö· 

ve belediye reisi, emnly t I 
k 1 b l k tir. GenerBl ismet lnö· nü yarın (bugün) beynelmt· 

müdürü ve çok a 8 a 1 

l 
' 

dt 

1 

nü gelenlerin eller ini 8 y rı lel kömür sergisinin kO•ııı. 
bir halk istikba etmiş er r . v ayrı ınkmış1ar , bilfıhara refi· · 

Başvekil askeri muzlkanın :-==:acc---= ::::ıı dım bizz t yapacaklardır. 

23 Nisan; Türk tarihinin 
(lrı mutlu, en terefli bir gü· 
tlGdür ve ilelebet böle olarak 
kalacak ve yaııyacal< tır. 

Bugün duyduğumuz. he· 
Yeeanıo, coıkunluiun gös· 
lerd ığı sevincin manası da 
b1.ıdur. Çok büyük zorluk-
lllr ve yokluklar içinde ku· 
tutan ve biltün dünyanın 
aöıterini üz.erin( çeken 
1\ t a t ü r k Türkiyaamıı 
llk ve ölçüsüz hızı veren 
23 Nisanı. yurddaşlar elbette 
'lıllli bir bayram heyecanı 
ile kutlulıyacaklardır. 

Nisanrnda otılımştır 
Ulıısurı bu en briyıik ue NI sellirıçli bayram111uı yıl· 

dôrıürmim1 kııilularkerı Ul11 kurtarıcıya sonsu: mirınei 
ııc şükranlarımızı yılkse ltlrt::: 

oğ 

Onbeş gün içinde. 45 va-
1 pur geçtı. 

Roma, 22 (Radyo) 
Son onbeş gün içlnd '; Ça 
nakkale Boğazından l 7 Sov 
yet ve 5 İspanyol vapuru 
lıpanya ya geçmittir 

çaldığı marş ve n 1kıtlar ara- Sergi 23 Nis odan, 23 

sında vağon\armdan inmitler a Mayısa kadar açık buluna-
Muhafız Alayından bır 
müfreze ve pollı kalası lhti 

dirde a. rt ro-,, • .....,., ..... , . ... "'--·-

,.fından ocuk ayra çin 

Bir Muslüman birliği teş il 
edece miş 

Paris, 22 (Radyo) - Fr· 
ansa hükumeti , Akdeniz 
ııahi\leri MüeH\manları na 
mına bir meclis tesisine ka 

ca.ktır. 

1 k 
Hükumeti iki elçisini azletti 

BaAdat, ~2 (A.A .) - Ba· 
gvektl B. Süleymııı.n , Irak 
parl&.mentoıunda ıu beya-

1 natto bulunmuıtur: 

\ 

- (rakın Pariı ve Berltn· 

Hu mecl iıe hariciye, mfis do.ki elçilik mliste arları lı 
temlekfıt ve dahiliye nazır· p11nyaya yapılan ıtl&h Uca. 
lan namına murahhaslar tş- retine t tırak eyledıklerlnden 
tırak edecektir. dolayl azledllmtvlerdfr. 

Bu müddet içinde gene 
Boğazdan Karadenize 14 
Sovyet ve 9 lspan yol vapu· ır. ___...~çocuklara elbise yôptırılmn· go şvekili 

Diğer taraftan bugün Ço
tuk Haftasının da baılangıcı 
dır. Bü) ük Türl< yarınının ku· 
rucu ve lrnruyucusu olan çocu 
klarıırnza Cumhuriyetimizin 
~ttdiAl değeri göstermesi 
l\ibarile büyük günümüz 
"Yrı bir önem taıımaktadır. 

ru geçmlttir 

T a~ran-T ra~zon arasmdaki 
olun açılma töreni yapıldı 

tür spekteri ile Hagöğretmen sını dileıiz. 

\ 
B. Raif Erdem) gösterecek 6 - 23 Nisandan bir, iki 
tir. Törene bütün yutleşla· k b-

v 
Gi iyo • • 

fiugün hütün Türkiye ve 
bütün Türklük iki hayra· 
llıırıı bir arada kutlulamak· 
it •onsuz. bir bahtiyarlık için · 
deaır 

Türk çocuğu Atatürkün 
llıukaddes emanetini yarına 
trı ernin ekilde götürecek · 
lir. 

Çünkü o, kendisine değer 
\'eren , kendhiini tanıyan , e· 
"en bir çevre içinde yetitl · 
Yor 

Çünku" o· Atatürk inkila-
b ' 1 nın çocuğudur. Elbette 
1\irk yarını onun dinç 
0 1lluıla rında yükselecek, ya · 
''Yaca1· t li ır . 

Buna inanıyoruz. 
Büyük günün iki b yramı 

lılu a' lcutlu ve mutlu olsun .• 

Cevdet Derniray 

Ankara, 22 ( A.A. ) -
Trabzon. Tahran Herad yo 
lunun Tahran Herad arasın· 
da ki 6 ıo kilo metrelik bir 
kısmının dün açılma resmi 
yapılmı§tır. 

Bu yol Heraddan ayrılan 
bir kol da. Türkistan ve Hin 
diBtan yolu ile Çine doğru gl 

decektlr. . ~· -

Yüz mUyon maı hk istikraz 
Ankara, 22 ı A A.) - Bir 

Romen gazetesi Alma ya 
ağır sanayiinin Al manyndan 
makineler ve malzeme ıatın 
alınması için Romanyaya 
yüz milyon marklık bir is. 
Ukr z teklıfinde bulunduğu· 
nu yazm ktadır. 

gün evvelden başhyarn u· 
rın iştirakini r ica ederiz tün dükkanlarda çocuklara 

2 - Önde muzika ve h l alt eşyanın tcıhiri ve muh 
Kurum timsali olduğu a . telif yerlerde çocuk bakımı· 
de alfabe ııırasile Ali Şuüri, na, çocuk giyimine ait öğüt· 
Altıeylül, Dumlupınar, Ha ler konması. 
cıilbey. Gazi, istiklal, Ka 7 Bayram yerinde sa. 
yahey, Mtthatpaıa, Namık 
Kemal, Lise ve Öğretmen lıncak, atlı karınca, gırgır 

ve emsali eğlenceler tertibi, 
okulları Mtlli Kuvvetler Cad h dl 8 - Çocuklorn e ye 
desine doğru yürüyüge geçip edilmek üzere tüccar ve 
Hükumet Konağı önünde da-

esnaf tan oyuncak, bisküvi, 
ğılacaktır . t 

3 23 
Nisan Cuma gü §eker gibi müoaıip ıey erin 

teberruunu dileriz. 
nü saet 14 le ilk okulların 
4 ve 5 inci sınıflarından ay 9 En çok çocuk sahibi 

"ğ olan ailelere bu hafta içinde 
ulan ikişer talebe birer o · 
retmenln refakatile Halke · mümkün olan rüchan le 
vınde toplanarak Çocuk Esir · mln edilecek ve hediye ve 

rtlecektir. 
geme Kurumu kongre!i ya . 10 - 23 Nisan bayra· 

Ankara, 22 (A.A .) \ 
1 Belgradde.n bildi rildiğine gö 
1 re Yugoslavya Batveklli Milan 

1 
Stoyndlnovlç Kont Çlyanonun 
zivaretlni iadf( ~tmek üzere 

1 otuz nisanda Romay gide 

1 

cektir. 
Bu ziyaret esnasında,!-~ 

1 

navutluk meseleginln goru· 
şüleceği tahmin olunmakta 
dır. 

1 1 _ Çocuk Esirgeme 

Kurumu tarafından dağıtı · 
lacak yardım zarflarını bü
tün yuttavların seve seve 
kahul edip içine g6nlünden 
koptuğu, elinden geldiği ka· 
dör yardımda bulunmalarını 

Pılacaktır, Kongre üyeleri d 
k 1 k Ç k mında herkesin kazancın an 

içlerinden yedi iti i ocu E 
rica ederiz 

1 Yüzde onunu Çocuk ılrge . 
Ealroeme İlçe yönkuru unu 

ft me Kurumuna teberruunu 
s çecektir. \ 

23 Nisan Cuma günü Ge 
neral Ali Hikmet Stadında 

( Sonu İkinci Sayfada ) 
• 4 - Şehirde Dükkanlarm, rica ederiz . 

Belgrad, 22 (Radyo) 
Avusturya baıvekill Şuonlng 
iki gün Napolide kalchktan 
sonra Romaya gidecek ve 
Muesolinlye mülaki olacaktır. 

Gazeteler Çekoılovakya 
ve Fraoıa matbuatının bu 
ziyarete ait neıriyatını nak· 
letmektedlr. 

Bir gazele bu mülakatta 
Tuna ha vzaaı mün ıebatının 

da görüıülece~lnt yazmaktadır 

Gazetemiz?. 
Bugün 8 sayf ahk 
renkli çocuk ilav " 

\

1 si ile 12 sayf adar. 
~ 



SAYPA: 2 

Köy Gezintileri: 

Köylerinde 
- 4 -

Ortaobaya geldim. Orta 
oba yükıek bir kartal yu· 
vaaı gibi 50 hane 370 nü · 
fuslu suyu ve havaaı çok 
güzel bir köy gezdiğim köy · 
ler içlndf! Kumköy, Kubur 
lar ve Ortaobanın suyu ka 
dar güzel su ılmdilık gör -
medim. Köye ıelir gelmez 
bütün köylüler etrafımı sar
dı. 

Ve bana ilk defa Antak 
yadaki kardeılerlmlzln ne 
halde olduklarım ıordular. 

Onlara dilimin döndüğü ka 
dar vaziyeti anlattım, ıevln
diler. Bura.11 Gönene tam 
alta saat yine dağ köylerine 
has olan ocağın karıııında 
ıade kahvelerimizi içtikten 
sonra köyün içini dolaııyo 
ruz. Yağmur biraz kesilir 
gibi oldu. Köy ıokakları 
oldukça temiz çalı avlular
dan eıer yok, muhtar köy· 
de birçok •ıler yapmak 11 
tediğlni fakat haziranda 

' yeni teıkilat yapılacağından 
ve köyler birliklere bağla. 
nacağını duyduğundan tim· 
dilik yeni btrıey yaptırmak 
niyetinde olmadığım ıöyll
yor. Ortaobalılar tamamt-n 
çiftçilik yapıyor. Köyde 
muhtelif cinı olmak üzere 
600 baı hayvan var ki bun · 
ların ekıerili koyun Göne· 
nln en nefiı kaymağı bura 
dan çıkıyor Yağmur hali 
yağıyor. Akıam yemeğinden 

ıonra yine köyliilerle bir 
aradavız. Saf Türk olan 
rıne ve köylerin kalkınma-
larına ait oluyor Geç vakit 
yatağa uzanablltyorum. 

Bu sabah her sabahkin · 
den biraz daha erken kalk . 
hm. Akıama kalan itlerin 
1011unu aldıktan ıonra köy
lülerle baı baıa muhabbete 
daldık Saat 11 de Devrlti 
hazırladılar ve ben yola çık· 
tım. 

Yol ıeçUğim yolların hep· 
ıinden güzel, yolun her iki 
tarafındaki çamlar amirine 
ıelim duran Mehmetçikler 
gibi dik ve gururlu; çam 
kokularını derin derin içime 
sindirirken gözlerimi yaıar· 
tıcı bazı ıeyler görOyorum. 

Burada Ortaoba ile Kara 
ıu kabaklann araaındaki 
çamlar oldukça çok 
ve oldukça güzel 

yalnız itte tam karıımda 
değirmenin akar tarafında 
bir kilo çıra için bağrından 
derin bir ıurette yaralanan 
çamlar yüreklerinin acılarm· 
dan inim inim inildiyor. 
Hele bu çamlardan en gü 
zellerinin yollar üstünde 
devrilerek yine bir parça 
çıra için devlrlldikl c: rfnl gör
mek innnın yurt namına 
yüreğini kanahyor, ve gay
ri ihtıyari ıözlerini yaıartı · 
yor. Bu bir saatlık yolu 
dünyaya ha"yat fııkıran 
çamların arasından geçtik 
ten sonra (Kara ıu kabak 
lara ~ geliyorum. 

Bu köy Ortaobaya na . 
zaran daha küçük ve daha 
dağınık ehaliııı tamamen 
çiftçi olan Kara Sukabak kö 
yü iki daf arasındaki bo 
ğaza kuı ulmuı tirin bir yer 
25 hane, köy içinde bazı 

evlerin önünde çam aiaçla 
rı var. Bugün Gönenin pa 
zarı olduğu için köyde kim 
seler yok. Muhtar pazarcı 
larla birlikte Gönt"ne gitmiı 
ite batlıyamıyoruz. Kö)ün 
kenarında tabiatın uğratarak 

yaralh~ı güı:ellikler içinde 
dolatıyorum. 

Sc-v seveni hak ile bektaş 
olsa da 

Sevme s~umlyerıi Mısıra 

sultan olsa da 
Hu mısraları köyün mina · 

resiz camiintn kapııında 

gördüm. Daha bırÇok yazı 
lar ve mısralar bulunmakla 
beraber bu cami kapııında · 
ki felıeri mısralar bana sev · 
mlyen1eri ıevdtğlmln çektir· 
diğl acıları yada vesile ol 
dulu için buraya kaydet 
meden geçemiy~ceitm . 

Gece köylülerle bir ara
dayız. 

Salih Vecdi Bora 

Irak 
Hariciye na11n memleketi

mizi ziyaret adacık 
Ankara, 22 (AA) 

Irak hariciye veziri Doktor 
Naci hükümetimtze rea · 
mi bir ziyarette bulunmak 
üzere bu ayın yirmi alt11ın · 
da Ankaraya gelecektir 

1 ..-..L:..-•.-.-. 
Hariciye n~Zln Bubeıe 

gidiyor. 
Ankara, 22 (A A.ı _ Le · 

hiıtan hariciye nazırı yarın 
Bü kreıte beklenmektedir. 

!kt müttefik devlet adam· 
lan arasında yapılacak aö
rüımelerde iktisadi ve turl· 
zm meıelelerlne temas edı-

1eceğl bildirilmektedir. 

fakiri ipi ~al~ı n10~addes 
cihada tıhrik ediyor. 
Londra, 22 (AA) - Hin 

diıtanda fpt fakiri halkı İn· 
giltere aleyhinde Mukaddes 
Cihada tahrik etmektedir. 

Araolkette bir kaç in 
galiz müfrezeılnin hOcume 
uğradığı bildirllmektf'dir. 

---.ır::ı~r---

Almanya 
iktisadi bir tiitınmı yapıyor 

Pariı, 22. (Radyo) - Al 
manya Maliye nuırı ve Ra 
yiıbank Genel direktörü Dr 
Şahtın, general Görtngle 
mutabık kaldığı ve Alman 
yanın yakında, bazı devlet 
letle akdeylemit olduğu ti 

caret muahedelerini feshe 
derek büıbütün yeni bir al 

yasetle ikUsadlyatına batka 
türlü ceryan vereceği söy. 
lenlyor. 

Fran11z matbuatı. bu me· 
sele etrafında d•kkate ıavan 
neıriyat yapmakta ve muh 
teHf tahminler yürütmek . 
tedir, 

TORKDlLI 23 NiSAN 937 

Türk Çocuğu 

(23 Nisan) 
Kara kuvvetin yok oldu· 

ğu efemenliitn dolduğu 
gün. İıttpdat denilen keıkin 
tırnaklı pençenin parçalan· 
dığı, halk hükumeti acunu 
sanan cumhuriyetin doğdu · 

ğu gün Bu a6n taassup ve 
cehaleti yıkan yüz yılların 

bağrında yaııyan Türkün 
medeniyet yoluna atıldığı 

ıün .. 
Doğacak yüz yıllarca , 

yaııyacak kutlanacaktır. 
Bu gün acun tarihine dö· 

nüm katan Türkün doğudan 
batıya yıldarımlar ıtbl akan 
güneı olduğunu .. Yaıatan 
17 yıl önce yurdumun kalbin· 
de doğurduğu iıUkllli kutla · 
nan gün .. 

Bize 18 milyon ıevtnç 

içinde yüzen, çırpınan ev

lltlarma . . Atamızdan Y•· 
digir Çocuklar coıecek, biz 

de onların coıkunluldarın
dan ıurur duyacağız. Dünkü 

ölii .. Taa11up çürüdü Her 
bucakta can var. 

Gökleri kucaklıyan duman 
lar göğüalerimlzde kabarıklık, 

yüzümilzde ıevinç yaratıyor • 
Yaratacak da .. 

Artık yurdun her buca · 
ğında kaynayan bir kan var. 
O kan eğemenllk kanı, Ata· 

türkün onıektz milyon kızı· 
na, oğluna aııladığı kan. 

O kan, tarihin asla söndü· 
remtyeceğl bir meıaledlr. 

Damarlarda sonu aelmi· 
yen bir ıevlnçle tatıyor. Bi· 
ze ne mutlu .. 

Türk vavruıu.. Yarının ..... .T••l'ı• oa coıacakıın. 

Çünkü artık yurdunda ceha . 
let ve taa11up.. ltkence ve 
tahakküm yok .. 

Sana mustahak olduğun 
büyük hakları doğuran efe
menltk var .. 

Çoı, laf, atıl, durma koı. 
Ve bafır. 

Fakat ödevini unutma .•. 

Çalı, .. SAna buaünü de 
furaa Atan ıenden bunu 
bekliyor. 

M. /Ui Kayman 

Grevcileri dağıt•ak içiı 
bir usul bulundu. 

Pariı, 22 (AA) - Par
lamentonun açılıı günü olan 

gelecek sah günü nazarlar 
h.eyeli toplanacak ve dahi . 

liye nazarı Dormeyı teıkila 
tınm iılihı hakkında rapo 
runu okuyacaktır. 

Polis birkaç haftııdanberi 
nekadar kalabalık ve inatçı 
bir kütle halinde toplanmJf 
olursa olsunlar münaylfçlleri 
kan dökmeden dafıtabile 
cek bir aletin tecrübelerini 
yapmaktadır Bu alet normal 
seyfr için Heri dofru ve hü 
cum ıeyrl için geriye doğru 
hareket eden elektrikle mü 
teoharrık pek kuvvetli bir 
vantilator vaaitaslyle 100 
metre tleriılne kadar kum 
nçan tertibatı havi bir ne · 
vl otomobildir. Arkada 1500 
ktlo ince kum alan gayri sa . 
bit bir depoau vardır, 

r----------, 1 Okuyuculanmıza 1 1 Bugün bütlin resmi , 
1 daiuler gibi Vildyel 1 
1 Matbaası da J.opalı bu 1 
1 lund11üundon gazete- 1 
1 mlz yarın ve pazar gü- 1 
1 11ü çıkmlyacakiır. 1 
1 Ancak salı günün- 1 1 den itibaren neşir va. 1 
1 zif esine başlıyoca!}ı - 1 
1 mızı sayın okuyııcula 1 
1 nmlza bildiririz. 1 .. ___________ ,Jj 

Bir Yılan Bir Adamı F e
na Halde ısırdı .. 

Adamcağız ıcımn fazlalığmdan kendini kaybetti. Hıs
tahınıda tedavi altma ıhnd1. 

Kurucu nahiyeatntn Mal· 
irca köyünd~n lımail oğlu 
lbrabim bir gün önce çalıı · 
mak üıere tarla11na gitmiı 
tir İbrahim akıama doğru 

köye dönerken Topal Oıman 
adında birinin tarlasına da 
uğramııtır. 

Birkaç Köylü Birbirle
Orada dururken btrdenbir• 

ıol ayağında müthiı bir acı 
duymuıtur. Ayağına bak 
mak üzere eğlldlil zamall 
yanı baıında ıarı bir yıla11 
gözüne lliımtıtır. lbrahilll 
acının verdill mülhit iıtl

rap içinde kıvranmaia bat· 
lamıı ve tabammOI 
edemlyerek ba§ırarak yer• 
uzamvermlt, çok geçmedeO 
de bayılmııtır . 

Hücum Etti .. 
Vıkınm çıkmasına sebep bazı ~öylülerin diğer köy tır

lasmda hayvanlanm otlatmalındu. 
lvrtndt nahiyesinin Patlak 

köyünden Haıan oğlu Veli, 
aynı köyden Hahl oğlu Meh 
mel ve kardeıi Alt Sarıca 

köyünün Buku adı verilen 
yerdeki köy tarluına gide· 
rek öküzlerini otlatmağa 

baılamıtlardır. 

Sarıca köyiinden bazıları 
m bu hal çok kızdırmJtlır. 

Köyden lsa oilu Nuri, lb. 
rahim ve Ah oğlu Oıman 
ıopaları kaparak kendi köy 
sınırları dııınd.- öküz otla 

tanlara kartı hücum etmiı 
lerdir. Bu yüzden büyük 
bir kavıa çıkmıı her iki ta 
raf yekdiierine girmfttir. 

Neticede öküz otlatanlar 
dan Halil oğlu Mehmet ve 
kardeıl Ali kafalarından ya· 
ralanmıttır. Veli de Nuriyi 
balta tle yaralamııtar. 

Yaralılar muayeneye getl· 
I rllmtıttr. Bunlıudan Alinin 
kafasından aldığı yara ehem-

1 miyetlidtr. 
1 Hi.diıeye el konmuıtur. 

-~-----

Kendlıintn acı acı haykı· 

rııtnı ııtten ve karıı tar· 

lada çalaımakta olan kard•· 
ti Muıtaf a telitla derhal lb· 
rahimin imdadına koımuıtur· 

Diğer tarlalarda bulunan k6f 
lüler de yetitmlıler çapa •' 
taılarla yılanı öldürmüılercll' 

İbrahim de köye ıetırl1111lt 
oaha ıonra da ıehrı111• 
memleket haatahaneıto' 
nakledilerek teda\:i altıo' 

alınmııtar. 

Sıhhiye 
Vekaleti 
Hal~ın sağlıüını ne şekilde 

Çocuk Haftası Bugü 
oe1şııyor. , 

/ da Gazi okulu müıamere-'" ~oruyacağmı aöslarir tab
lolır hızırlıdı. 

Sıhhat ve içtimai Mua 
•enet Vekaleti halkımıza ve 
l<öylüye tür16 hastalıklardan 
korunmak uıullertnl aöıter
mek üzere uf ak broıOrler bas 
lırmıya baılamııtır. İlk olarak 
kızamık, kara humma ve tifo 
brotlrlerl çıkarılmııtır. 

Bakanlıli, bundan tıbaıka 
(Karaılnek), (tahta kuruıuJ 
•• benzerleri aıbı hastalık 
nakleden haıereler hakkın 
da da afiıler bazırlamııtır . 

Bu le,haların baıılmaıı 
bitince trahom ve dıier haı· 
talıldar •çia_oldutu gıbi bü 
tün mekteplere ve tren, va 
pur bekleme ıalonları , tiyatro 
ve ••nemalar, cadde ve mey. 
danlar ıibl umumi yerlere 
aıılarak halkımızın dikkat 
nazarları çekilecektir. 

-~:.-

Eski kocasını 

öldüren 
Bir Kadın 

Sa vaıtepe nahiyesinin Hı 
dırbalı köyünden Mehmet kızı 
Fatma evvelce ayraldığı ko 
cau Ali oğlu Mustaf ayi ta 
banca tle öldürmüttür. Ka 
dın cinayeti iıledikten ıon 
ra Konakpanarın Bigatepe 
köyüne doğru kaçmııtır 
Köy muhtarının hidiaeyi te · 
lefonla ihbar etmeıi üzeri 
ne katil kadın aranmağa 
baılanmııtır. Müddeiumumi 
Baımuavinl B. Hilmi Çıl de 
tahkikat yapmak üzere va
ka yerine gltmtıtir . 

( Baıtarafı birinci sayfada ) 

aaa t 9 dan l 8 ze kadar At· 
letizm müsabakalara 

23 Nisan Cuma günü ak· 
ıamı Halkevinde ıaat 20,30 .... 

24 Nıaan Cumarteıl goııl 
General Ali Hikmet ~tadıl' 
da Liıe talebeleri tarafınd•' 
ıpor müsamereıi 

Müf dlişi Smd1rgıyı gitti. 1 
Bfrkaç gündenberl ıehri

miz merkezinde tef title bu 
lunmakta olan Kızılay bi
rinci mıntaka müfetuıi A. 
Baha Kavur vilayetimiz 
çevreıindekt tetkiklerine de. 
vam etmek üzere dün Sın 
dırgıya gıtmlıtır. 

24 Nisan Cumartesi ıoo• 
akıamı Halkevinde Çocu• 
baloıu (Giyim ıerbeıt ol111• 
kla beraber) baloya uıuJ 
ve yerli kıyafetle aelebıle• 
ler arasında yarııma yap•· 
lacak, kazananlara hedl 

Hava hücumlanna karşı 
hazırhk. 

Bir harbe ve hava hücu 
muna hszırlanmak üzere 
kazalarda açılacak 48 lcurıı 
için hazırlıklar devam et 
mekterllr. 

Vekalet seferberlik mü· 
dürlüklerı bu iti ehemmiyet 
li bir surette takip etmek 
tedir. Bir seferberlJk vukuu 
karııaında ıehirler•mizin ala· 
cağı ~aziyetler ve billhassa 
açılacak hastahaneler, tedavi · 
haneler, toplanılacak ma 
hallerin tesbıt ve tayini ha 
kkmda icap eden mukar 
rerat ıttihaz edilmekte ve 
herhangi bir hareket karıı · 
sında kadın ve erkeklerin 
alacakları vaziyet tesbit 
olunmaktadır. Bu meyanda 
bilhassa .hükumet muame
latın n durmama,. için 81 

keri vazife fle mükellef bu. 
lunan memurların yerlerini 
itral edecek ıahıı'ara varın · 
cıya kadar vazifedarlar teı · 
bit edilecektir. 

yeler verilecektir. 
25 Ntıan Pazar günü H•I· 

kevinde ıaat 14 te ıürbll' 
çocuk güzel ıöyleme, güı~ 
ıeı, güzel titr okuma mDtl 
bakası yapılacak (kazan•"' 
lara healyeler verilecektir.) 

En çok çocukla aile geçi 

lecek ve hediye verllecektfl 
l; Nisan Pazar günü alı 

ıamı Şehir SinemaaJnda ı•· 
at 20, 30 da Kurumumu• 
yararına seçme fllmlerdılll 

mürekkep (Gala müıamereıl 
~6 Niaan Pazarteıi 1oo0 

akıamı Halkevinde saat 20, 
da Mithatpaıa oku!u mD••' 
mereıi. 

27 Niıan Salı günü akf'' 
mı HAlkevinde ıaat 20, ~ 
da Dumlupınar okulu ..,o· 
ıamereıl. 

28 Niıan Çarıamba 1 no• 
akıamı llalkevinde ıa•' 
20, 30 da Altıeylül okulll 
müsamereıl. 

29 Nisan Perıembe güol 
akıamı Ha lkevinde ıa•' 
müaamereai 

30 Niıan Cuma ıünü alı 
ıamı Halkevinde aaat 20, 30 
da Hacıilbey okulu mütl 
mereıl. 

1 May11 Cumartesi ıüoa 
akıamı Halkevinde •••' 
20, 30 da Halltevi GöıtertC 
Kolu müaamereai 
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Resim Ve l\llimarimizin 
Sanat Değeri .. 

Belgrad radyosunda Yu
goılav malıarrlrltı inden Sü 
leyman Yaılc Türk güul 
sanatlar sergisinin açılışı 
dolaylsiylt bir konferans 
Dermf şiir. Hu kon/transın 

güzel kıslmlarını sıil11nları 
n11:a alıqoruz: 

dsr. iddiamız; Avrupa ve 
Amerika bilginlerinin eser
leriyle sabittir. 

Padişah zulmüne rağmen 
inkişaf 

Padlıahların en muzlim 
btıbdad idarelerinde bile fi 
tretlerlndekl sanat, zevk ve 
kabihyetlerint ıösteren Türk 
ler ; Yüce Atatürkün meaud 
rejimi altmda röneıanılarını 
idrak ettikten ıonra da bü. 
yük bir f aaltyetle bu aüzel 
sanatı inklıaf ettirmekte 
muvaffaldyetln göıtermiı 

lerdır . 

Uiu Önderin milletine ka · 
rıı irad buyurdukları hita 
belertnden birinde Türk ulu 
ıunun güzel sanatların her 

Avrupa ve hıristiyanlık 

llernlnin bir k11mı Türk mef· 
burnunu ancak harp, darp, 
lıtila, alun, top, tüfek , ateı 
~e l n f ı l i k mefhumlariyle 
'-'üteradlf addederlerdi. Aaır· 
larca devam eden salip ve 
l.Uit mOnazealarının tevlid 
ettiği bu ruh haleti maaleı· 
•ef, zamanımıza da lnttkal 
•lrniıtir. Bu ruh haleti için 
de bulunanlar. Orta Aıya· 
da bund11n binlerce yıl ön 
ce büyOk bir medeniyete 
•lhip olan Türkleri, diğer 
bır takım müslOman kavim 
lerle karsıllrmııla r, hepıinl 
toptan aynı manaya almıt 
lardı 

ıubeainde faaliyet göıtermeie 
çalııma eıtavıiye olun'lluıtur. 

İılimlyetin zlruh mahlu 
lc•t tasvirlerine taraftar ol
ihllma11ne rağmen en eski 
ıarnanlardanberl muhtelif 
llıtl\etler ara11nda bilhaua 
l'Grk milletinde res m zevki 
~e bu zevke canlı mevcu 
dat tasvirlerinin yapılması 
leızeti teve11ü ve fnklıaf et 
ttıiıllr. 

Bu lnkltaf, ıilr, neılr ve 
ttluıtkı gibi reıim sanatında 
da bir cihetten kendini göı· 
terrnııttr 

Müslümanlık aleminde ta 
biat peyzej, ca1111z clılmle · 
tin reılmleri ile güzel yazı 
duygunun en bedii, en be· 
hj bir ıurette tercumam ol · 
l'rluıtur . 

Mikel Aojelonun eserleri, 
"'•ıl hırlıliyanlıfm mukad· 
deı teıllı akldeıini canlan 
dırrnıııa, mesela Türk ırkı · 
"a tnenıup olan Şeyh Ham 
dullahın besmelesi de övle 
~e lıli.m akidesini canlan 
1ttnııhr 

Bu arada Endülüs Arap · 
l,rının vücuda getirdlğt eıer· 
lerı bir tarafa bırakarak 
l'Grklerin yarattıklan, yazı , 
teıırn, minyatür , mimari es· 
erleri anmakla iktifa edece 
tiz. 

Prlzrenln Sinan paıa ve 
Sarayevonun Gazi Hüsrev 
bey camileriyle Koca Sokol
lunun mukatı reisi olan Boı · 
"•nın Cııegrat kaaabaımda· 
kı büyük Türk mimara Sı 
"•tun köprüsünü bu babta 
lct binlerce misal arasında 
en eıaah olarak zikrediyo· 
tu~ . 

İki ıene evel iılavonyanm 
Oııyek tehri yakınında IJra 
"a nehrinin bir kıy11ında 
tapılan tathir amelıyesi eı 
"'•ında suya çökmüı ah t'P bır köprünün bakaya11 
•ıfolunmuı ve vukuf erba· 

bı köprünün Kanuni Süley 
~lrıın Slgetvar akmı esna 

~:nd". y~pıldığma ilmi esas 
ta ııtınaden karar vermiı 

"e köprünün hani ve mima · 
l'IQ h h 1 b •n et anıümul ıöhret sa i 

i Türk evladı mimar Sinftn ı 
Q\dutuna ıarsılmaz bir kati 
leUe hükmetmittir: 

Halaıkinn erntr ve dile 
ilnl kend11i için ulu bir va
zife sayan Türk milleti, Türk 
gençliii derhal yorulmadan 
çahımaja koyulmuı ve bu 
lna kadar dikkate deler 
eıerler yaratmııtar . 

Güzel 1anatlar mektepleri 
yeniden kurulur gibi iılah 
edtlmiıtir . lstanbulda uri 
güzel ı ana ti ar akademisi 
teıkıl olurımuıtur . Bütün or 
ta mekteplerde de gQzel ıa 
nallara büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir 

Yüksek bir kültür sahibi 
olan Türkiye cumhurlyetınin 
kıymetli Maarif Vekili Saf 
fet Arıkan müstakbel Türk 
güzel sanat neıtllerlne Av 
rupa ıanat ve zevkini 1111 

İamak için A vrupadan gü· 
zlde profeıörler getirmlıtlr. 

Bu hususta Tllrklye cum· 
huriyeti en doğru ve en gü 

zel y<'lu tutmuıtur . 

Yeni Türkiyenin ıanat ve 
zevk adamlarınm bu ıaha · 
da harikulade muvaffaki -
yeller lıtihaal ettıkierini din· 
leyicilerım lze arzetmekle de· 
rin btr zevk duyuyorum . 

Yeni Tür~ sanatmm_tuttu
. ğu yol. 

A1ri Türkiye güzel undlı 
eski ve yeni ekol prenıiple 

rin gütmiyerek her iki dev 
renin güzldeliklerlni benim· 
ıemittlr. 

Hatıp, burada HınJhtan 

daki büyük binalara varın · 

cıya kadar eski Türk sana 
hndakl aüzelltklerin de ye 
ni Türk ıa11ah üzerinde le· 
ılr icra ettif ıni tebarüz et 
llrerek dem ittir ki: 

Tutulan çığn ve baı 

lanan hamlt'"nln devamı . ne 
ticesınde bizden ıenra gele· 

cek ilk nesillerin Türkün pek 
yakm bir atide vatanına en 
trenuyonal sanat aleminde 
pek yüksek bir mevcudıyet 
temin edect!ğlne sahip ola 
caklerına ıüphe yoktur . 

Biz; bu pır lak istikbali 
müjdelemekle derin bir ıe · 
vinç duyuyoruz. 

Bütün bu cerevanlu ve 
bu cereyanların [neticesinde 
a l ınan ıem ereler U lu Ata 
türkün vücu'da getirdikleri lıl&miyetten evv~l ve ıon 

'•lct Türk mimarlık sanatı ı inkılabın Türk ulusunun ka l· 

"' h O la ld olan Anadoluda ve 
tt" >uyada yüz binlerce 

"•11ıureler ve &bideler var 

binden, kendi mılıi cevhe 
rinden • çıktığını, kendısine 

zorla kabul ettirilmediilni 

iıbat ediyor. 
Kamalist Tilrklye her ıey 

de ve her sahada sa yinln 
mesud ve bariz semerelerini 
durmadan ve yorulmadan 
medeniyet clhanınm tetkik 
ve takdirlerine arzedlyor. 

Avrupanm muhtelıf me 
deniyet merkezlerinde sergi 
lere , panayulara, fuarlara 
tıtlrak etmekte olan yeni 
Türkiye birçok doıt millet 
lerin memleketlerinde Türk 
kemaliııin, Türk sanat ve 
bllglılnin serıJlerlnl açıyor. 

Belgrı~~a açllan sergi 
Bu kabilden olarak cum 

hurlyet devrinin genç reı 

samlarından birkaç Bayan 
ve liaym tabloları ıergl ha · 
ltnde tlmdlye kadar Ruıya 
nın Moıkova ve Kiyev ıe 
htrlerinde ve doıt ve müt· 
teflk Romanya ve Yunanlı 
tao payitahtlannda teıbir 

edılıp sanat ve tenkld ehli 
nld takdirine mazhar olan 
bu eser ve tablolar sevgili 
Belgradımıza , TOrkiyenln 
doıt ve müttefiki olan Yu 
goılavya krall ğının devlet 
merkezine nakledilmlıtir 

Sergi, yaih boya resim· 
Jerden, güzel yazı levbala 
rından, harita ve krokiler 
den ve eıki ve yeni bat1m 
estrlerloden mürekkeptir . 
Harıta ve krokıler arasında 
Belgradın 15 inci aan ikinci 
yarmna aid bir harita da bu 
lunmaktadır. 

TOrktye Cumhur batkanı 

Ekselans Atalürl<ün ve Yu 
goslavya saltanat naibi Son 
Alte11e Royale Prınce Pau 
lün yükıek himayeleri altm
da bulunan bu ıerga Türkt 
ye cumhuriyet hü" um etinin 
luymetlı baıvekilı lımet İoö 
nünün memleketimizi ziya. 
retleri yle ıereflendırdikleri 

bir anda nisanın ondörc:lün 
Prince Prince Paulün nefis 
sanatlar müzeıinde açıhyor. ,. 

Hatib, burada ıerıiyı ida 
re ve himaye edenlerden 
bahıettikten ve 8 Salah 
Cimcozun liyakat ve lktida 
rın övdükten ıonra diyor ki: 

Gazetecilikten yetlıen 

Sal? h Cimcoz 1908 ıeneıin· 

de meıruttyetin ilanını mü 
teakip .mizah "Kalem,, ga 
zete1ini çıkarmağa baı ami§ 
ve ultanatJ devrinde de İı 
tanbul mebuıluğunu yapma 
ıtır . 

Salih Cimcoz; lıtanbul 

hukukundan mezun nefb 
ııanatlar sahaamdaki iktidar 
ve nüfuzu ile tanmm.f cum· 
huriyet Türkiyeglnin pt'k gÜ· 

zide ricalindendir. 

T ablalara ~air 
Otuz üç Türk reuamanın 

talolars Helgrad ıerglıinde 

teıhtr ediliyor. Bu tablolar 
arasında Melek, Melahat ve 
Hale Asaf glbı Türk kadın 
reuamların eserleri de bu 
lunmaktadır. 

Savan Melekin kadın por 
treıi vle iki na tür morlu Ba 
yan Melabatin ". kadın port · 
resi ve 8ayan Hale Aıafın 
portreıi bılhaua göı.e çarp 

maktadır . 

Hay reuamlardan Çallının 
Atatürkü ile Huan fahri -

1937 Oemiryo!u Müna~alatı Magnitogors~ ve ~uznietzk Ankara 
Halkevinde 
Hamit Günü 

Sovyc:l lt:r Btrliği Hüküme L 1. ' r 
tinin , 1937 senesi iç ı n h e- ~umuma iri 
zırladığı devlt:t mi lli ekono Sovyetler Birliğinin en bü 
mi planı m U<· ı •.>ince , t \J se yük metalürj i f abrlkalarmı 
ne zıuhnda denıiq· o l u mü · letkil eden cenbi Uraldakl 
nakalitına 5 mı lyar 553 mi - Magnitgorsk ve garbi Sihir· 
iyon ruble sarfedl1ecektlr yadaki Kuznletzk Komblna 
Bu ıene içinde, 1.167 kilo- larmın faaliyete baıladıkla 
metrel ı k yeni demiryolu hat · randan beri beı ıene geçmit 
ları itlemeğe açılacak , ve bulunmaktadır. 

Ankara, 21 (Huıuıt) 

Yurttaki 167 Halkevinln 
hepsinde Büyük Türk Şairi 
Himld için toplanhlar ter 
tip edilmlttir. 

ayrıca 1. 104 kilometre üze En modern teçhizata ma- Ankara Halkevinde de 
bu akıam ıaat 21 de yapı
lan törende muhtelif bat ıp· 

!er Hamtdln bayat ve ıah

siyetinden. eserlerinden bah
ıetmiıler, Büyük Şiirin ken
di eserlerini ve onun için 
yazılmıı titrler okunmuı. 
Halkevi temıll kolu tarafın . 

dan da Eıberden bir kmm 
temsil edilmlttlr. 

rinde de ha len mevcut hat ilk bulunan bu ıkt büyük 
lar çifi bale get ı rilecektlr kombina, bu beı sene için 

Bu suretle, 1937 senesi de memlekete, 9 milyon ton 
nthayetlerlne göre , Sovyet dökme, 6 milyon .ton çelık . 
ler Birliğınin umunı i demir 4 milyon ton lamlne ve 11,5 
yolu ıebekeıl, 1600 kilo . milyondan fazla da kok ver 
metrelik elektirildi hatlar n ittir 
da dahil olmak üzere , 87 000 Bu fabrikaların büyüklü 

ki 1ometre uzunluğuna vara 
cakhr. 

193 7 ıeneıfnde Sovyet de· 
mlryolla rı üzerir.de itli yen 
lokomotıflere, 1.100 etya tre· 
nl lokomotifi, 25 yolcu tre 
ni lokomotifi ve ayrıca 50 
tane de elektrikli lokomotif 

ğü hakkında bir fikir vere 
bilmek için bazı rakamlar 
z ikredc:.ceiiz: 

Magnitogo ı ık kombina11 
elektrik santralının kuvveti, 
100 bin kllovatlıktır. Bu 
fabrika dahilindeki demiryo 
lu hatlarmın uzunluju, 312,5 
kilometre tutmaktad11 Bu 

lstanbutdı Hamid ıhtifali 
latanbuJ, 21 (Huıuıi) -
Abdülhak Hamid için 

Halkevinde büyük tören 
yapılmıthr 

yeniden ilave olunacaktır. 
Bu ıene fçtnde hatlara ko kombinada günde vasati 4, 

000 vagon yüklemektedir. 
Eminönü Halkevinde ya -

pılan törende önce Agah 
nacak yeni vagonların ade 
dl ile ıuolardır: 43.00U ye
ni eı ya vagonu, 1500 yol · 1 
cu vagonu Eua vagonları 

içinde bir çok ta sarn1ç va 
gonları vardır 

Sovyetler Birliği 1937 
milli ekonomi plin1 muci. · 
hince, vaa.ıl i olarak günde 
yüklenecek vagon mikdar1, 
geçen ıenekl planda 82,200 
iken, bu ıene 95.000 e ba 
lii olacal.tır . Bütün sene 
zarfında nakledilecek eıya 

mikdarı iıe 565 milyon to · 
na varacakt1r. 

Si mal Kavimleri f olkloı u 
Sovetler Uzak Şimalinde 

yapılan tetkik ıeyahatları 
esnasında toplanan ve bu 
mlntaka lcavimlerln ı n folk · 
larına aıt bulunan eserler, 
pek yakında Lenioaradda 
bu kavimlerin kendi dille· 
rlne baaılacaktır 

İlk olacak bu eıerlden 
Udeğelerfn ve kantulerin 
folklor edebiyatına alt ki · 
laplnr neıredflecektir . 8 u 
kitaplar halen matbaadadır 
ve pek yakmda lntııar 

mevkUne çıkacaktır . Bu ki
tapları , yakın f aullarla, di· 
ğerlerl takip eyllyecektir. 

nan ve Eıref Gürün harf 
inkılabı tabloları cumhurl 
yet devri ıemerelerinin sa 
nat ve tümulünü tasvir et 
mektedir 

Cemal Said, Eren Eyüp 
oğlu, Epef 1 Turgut, Halil, 
Malik Arsal , Mı.hmud Ce 
mal , Nurullah Berk Nusret , 
Bedri Re hml , Ali Kanan, 
Ali Halıl , Arif Bedıi , Sa1b, 
Buuah , Şefik Ziya , Elif Na 
ci, Nazmi Ziya, mebuı Şev 

ket, Sami, Hikmet, Ali Av 
ni, H . Vecihi, Namık lıma· 
il ve Feyhaman gibi sanat· 
kar lar da tabiate, peyzaja, 
farkın kapriatanlanna. port · 
relere ve ıadırvanlara müt. 
ealhk her biri Türk sanatı 

nefisesinin birer !ilanı bela 
gaU olan tablolarını Yugoı 
lavların takdir nazarlarma 
arzedı yorlar. 

Dos ve mQttefıkimiz olan 
genç ve müterakki ·ı ürkiye 
cumhuriyetinin ıanat ve 
medeniyet ıahasındaki yük· 
sek terakLislni bizzat gör 
mek ve bu sanat ve mede 
niyetin takdirle hayranı ol 
mak için Prlnce Paul mü
zesinde açılan Türk güzel 
sanatlar ve neıriyat ıerıtsi 
nl hep birden ziyaret ede· 
lim. 

Kombinanın su ıebekeıi . 
günde, 850 bin metre lmk 
aba ıu vermektedir . 

Bu iki kombinanın da in· 
ıaah tamamiyle bitmit de 
llild ı r . Ml'lgnltogorak kom 
binası , 2 milyar rubleye 
çıkacaktır. Bu ıenenin ka · 
nunusanlılne kadar iıe fab· 
rlkaya 1 mll)ar 135 milyon 
ruble sarfedilmit bulunuyor· 
du. Tam randımanlyle ça
hımağa baıladıAı zaman. bu 
Kom bina, günde 4 300.000 
ton dökme, .4.700.000 ton 
lamfne, 4 770 000 ton çelik 
verecektir Bu rakamlar, ko 
mblnanm bugünkü lltihaali · 
nin üç millidir O zaman, 
yalnız bu kombinanın lıtth 

11\li . inkiliptan evvelkt Rus 
yanm umumi lltlhsallne 
tam surette tekabül edecek 
tir. 

Bu Kombinanm yanında 

200,000 nüfusluk mükem
mel ve tam~modern bir ıe 
hir vücut ol muıtur. Kuznt -
etzk yanındaki tamamen ye-
ni ıehtr de balen 200.000 
nufusa varmııtır. Beı aene 

içinde yokken fıtkıran1bu 
modern şeh i rlerde her türlft 
kültürel. soıyal ve medeni 
ihtiyaçları karııhyacak bü · 
tün müesseseler, en mükem· 
mel Ye modern ıektllerln· 

ele, mevcut bulunmaktadır. 

S1rr1 Levent, daha sonra 
birçok hatipler Büyük Şii· 
rin hayatı hakkmda konfe· 
ranılar vermitlerdtr. 

acıem 

Süveyş 

Ve ita/ya 
Fransızca Le Journal ga . 

zeteıinin muhabiri lıkende· 
riyede büyük bir"mevkie sa· 
bip bir haJyan muhabiri o· 
lan B. Glanlye yaptaiı ıö · 
rüımeleri naklediyor. 

Slyaıi meıelelere temas 
ederek Süveyt kanalmın 

halya için haiz olduju ehe · 
mmlyeU ııaret eden B. Gla
nl sözü Habeı imparatorlu 
tuna ıetlrerek bu toprakla-

! r1n_fethinden . dolayi ftalya 
nın loıtltere ile Franaaya 

1.müteıekklr oldujunu söylü · 
yor ve ıöyJe ... diyor: 

"Bllha11a 8. Edene. Çün
kü, eğerJnıtlteretıle Franıa 
ve Milletler Cemiyett .... zecri 
tedbir meıelesinde bu.kadar 
israrla. da vranmıı olmasalar· 
dı biz de iti tatlıya bağla

mak lstiyecek ve Necatı ile 
anlaıacaktık O zaman da 
Habetiıtanı almıı olmıyaca· 

ktık .. ,. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Çanaklr.ıle Müıtahk~m mevkii için evelce ihalesi ya. 
pı l an 25 adet aekeri nakliye arabaamın taliplisi yapmak 
tan imtina ettiği cıhetl~ yeniden açık eksiltmiye konmuı . 

tur jhaleıi 8 Mayıs 937 cumartesi günü ıaat 10 da dn. 
Muhammen bedeli 2500 liradır. Muvakkat teminata 187 
lıra 50 kuruıtur. İsteklilerin ıartnameılnl görmek üzere 
her gün ve adı geçen gün ve eaatte de teminat makbuz
larile Kolordu aekeri ıatm alma komiıyonu baıkanlığına 

müracaatlar1. 4 l - 146 

inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Smdsrgı emanet anabarlarındakanuni müddet( nihayet 

bulmuı olan 934 yılı zürrama alt ' 88 denkle 2257 kilo 
yaprak tütün IS 4 937 ıünQnden itıbaren~20 gün mü ; . 
detle açık arıhrmıya konulmuı olduğundan taliplerin Sın 
dırgı inhisarlar mGdürlüğüne müracaatlan tlin olunur. 

4 - 1 - 140 

Defterdarlıktan: 
Börekçiler rnahalleıinde kain ve üç oda ile bir bod

rumu havi 480 lira bedeli muhammenli evin müzayede 
ve temdıt müddetleri içinde talibi çıkmadıiından 19 5 937 
tarihine mü1adlf çarıamba günü ıaat on beıte defterdar · 
lıkta müteıekkil komisyonda pazarlıkla Hhf yapılacaktır. 
Taliplerin yüzde 7,5 pey akçeıile yevmü mezl.urda def · 
terdarlıkta fazla malumat iıtiyen !erln milli emlik müdftr
lüfüne müracaatlan. 
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Bandırma icra Memurluğundan: Vil~yet 1 e •••• ırnı •••• l~I ••·· IIDI •••• l~l •••• 
Bandırma itam idareıine iza 

fetle, hazlnef malireye 134 
lira 85 kuruı ve ayrıca fa· 
iz ve masraf vermeğe borç-
lu Edlncikli manlf aturacı 
Yuıuf Ziyanın iıbu borca 
kartı teminat olarak göller 
dlAi, hane heylan sebebile 
yıkılap halen 22 metre mu 
rabbaandan ibaret kalan 
arsanın satılması takarrür 
etmiı: Ve ıôzü geçen arsa
nın sağı Sıdıka ıolu Abra 
ham arkası İlyadi mağaza· 
11 önü Edinclk yolu ile 
mahdut ve 50 lira muham 
men kıymetli arsa satılığa 

arzedilmlollr. 
Borç 18 - 6 - 933 tari 

hinden evvele ait olması 
huablle aatıı 2280 sayılı 
kanun hilkümlerine göre ic

ra olunacaktır Satıf 25 5 937 
günü saat on beıte olup 
muhammen kıymetinin yüz
de yetmit beıt verilmediği 

takdirde 10 6 937 perıembe 
aDnü yine ayni ıaatte lha· 
leıi tekayyüdat Anife dai· 
resinde yapılacaktar. 

1 - lıbu gayri menku 
lön ıartnamesl 25 · 4 937 
tarihinden itibaren Bandır 

ma icra dairesinde muayyen 
numaraaında herkesin göre· 
bilmesi için açıktır İlanda 
yazılı olanlardan fazla ma· 
Himat almak lstiyenler, ııbu 
ıartnameye ve 33- l 71 doı· 

ya numarasile memuriyeti
mlze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya lttirak 
fçln yukarıda yazılı kıyme· 

tin yüzde 7,5 niabetlnde pey 
veya mtlli bir bankanın te
minat mektubu tevdi edi
lecektir. 124 

3 · İpotek sahibi alacaklılar 
la ve irtifak hakkı ıahtple· 
rlnln gayri menkul üzerin· 
deki haklarını husuıile faiz 
ve masrafa dahil olan iddi
alarını lıbu ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müıbitelerlle birlikte 
memurlyetlmlze bildirmeleri 
icap eder akıl takdirde hak
ları topu ıiclhle sabit olma· 
dıkca ıahf bedelinin paylaı
maaından hariç kalırlar. 

•" • 
' 
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TÜRKDİLI 
Pazartesinden baıka her 
aün çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıllıfı: 800 Kuruı 

Altı Aylıtı:400 .. 
Sayı11: 3 .. 

Günü geçmıı sayılar 25 
kuruıtur. 

1 
1 1 

BALIKESİR TÜRKDİLİ 1 

'· ,, 
ADRES: 

Dünkü un ve za~ire'f iatlan 
• 

UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

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

BUGDA Y PIY ASASI 
Yerli Sert 5 5, 125 
Yumuıak 5,25 5,5 
Anadolu 6,75 7 
Yumuıak 6 6,25 
M111r 3,875 4 
Arpa 4 4 
Çavdar 4 4 

Siaam 14 15 
Afyon 1 l ,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kumdarı 2 2,5 
Bakla 3 3,5 

4 - Göaterilen günde 
arttırmaya tıtfrak edenler 
arttırma ıartnameslni oku· 
muş ve lilzumlu rrtaliimat 
almıı ve bunları tamamen 
'kabul etmfı ad Vt' itibar 
olunurlar. 

5 - Tayin edilen zaman· 
da gayri menkul üç defa 
bağırıldıktan 11onra en çok 
arttırana ihale edilir 
ancak arttırma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde 
yetmtı beılnl bulmaz veya 
salı§ iıtiyenin alacağına 

ruçhanl olan diğer alacak· 
lılar bulunupta bedel bunların 
o gayri menkul ile temin 
edilmit alacaklılarının mec 
muundan fazlaya çıkmazıa 
en çok arttıranm taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün dahh temdit 
ve on beıincl günü ayni 
saatte yapılacak arttırmada, 
bedeli satıı illtiyenin alaca 
ğına rüçhanı olan diğer ala 
caklıların o gayri menkul 
ile temin edilmıı alacaklara 
mecmuundan fazlaya Çlk
mak ıartile en çok arttıra · 

na ihale edilir böyle bir 
bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz ve satıı ta lebi dü-
ıer. 

6 Gayri menkul ken 
dlalne ihele olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayi vermezse ıha 
le kararı f esholunarak ken 
dislnden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimsenin 
arzetmiı olduğu bedelle al 
mağa razı olursa ona razı 
olmaz veya bulunmazsa he 
men on beı gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki 
ihale arasmdakl fark geçen 
günler için yüzde 5 ten he 
sap olunacak f aız ve diğer 
zararlar ayrıca hükme ha· 
cet kalmaksızın memurlye· 
timizce alıudan tahsil olu 
nur. Madde 133 

Yukarıda gösterilen tarih
lerde Bandırma icra memur 
luğu odasında tıbu iJan ve 
gösterilen arttırma ıartna · 
mesl dairesinde satılacağı 

ilan olunur. 

Mevkii Mık tarı 

Çerkcf dereıt 

Heyeti de • 
• 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Doğusu inci oğlu batısı 
nalbant Agop poyrazı 

d~re kıblesi Mehmet 
Çavuı 

• • • • LU fe Ok uy nuz .. 
~ Bayanlar, Bayları. • 

ı ıiı E lınizde hittra olarak saklanacak öyle e•ki re ; 

Ü simler vardır ki bunların iyi bir ıekilde taahthint ve- ;;...,,; 
ya büyütülmesinin kabil olamıyacağını zannedersiniz 

: lıte bütün bu düıüncelerin aksini iddia ve iıbat 
• d' • e ıyorum: 

Şarkan Şerbetçi oğlu 25 ç ok tı~ki ve yıpranmış ı·esirnlt · ri hiiyiik il 
Mustafa ıimalen dere • hil' a~l'Jıuli~man fabrikasıııua karaka- ~ 
garben nezaret cenuben • ~ • 

Çinar altı ,, 

Ova harrr anı 

yol. 

Şarkan Arap oğlu hacı 

Agop elyevm Keçeclza 
de hafız Mehmet garben 
Keçeci hafız İbrahim 
kerimesi elyem Şah 

Mehmet §lmalen dere 

: l•·ııı, st>pya, paslt'I H1 ~a~JJ ho~·a olal'ak i ·- : 
- lt)nilrn hovda \'~ ~izi nı<·mııun t>dt et k bir ::o' 
52 • ~ 

-:- ~t)kıJdt> lıii) iik oları k yapt11 uı: ı ktu~ mı. ~ 
i Hesirnlt·rinizde i~tPııt1 11 lıPı' ()(·~i.)klik )·a

pıluhilir. 
5i! B:nar ı hıf' H' IJI 'tı''lt lıo,: . laı· lıiHıu~~ll sa- ~ . . . ~ . . 
: vaııı t:n~hedir. 

cenuben Kara Kirkor oğ· • • ., 
lu Artfn tarlası elyevm • Ei!el' l't>~mıJtıı·iııiz ufrzt 1 olur~a 

• • • ' . 
Rifat vereseleri . 

Balıkesir Yenice mahallesinden Keçeci hafız oğlu Meh · 

medin Mı ili Em ak taksit bedeli borcur.un tt mını istıfası 

~ ' . 
ICU lel' dP fWk giiıd o}aı·ak fWlf'f'tık \'(' 
• h)et•ktir. • • • 

IH 1 İ ('«'• 

IH'~<'tıi- 1 
~ 

Sıparişler bir ay sonra iade eôilır. Fiatlar pek ucuzdur • 
csela; 3u x 40 Eb~tta ka ı a kalerı 275. yaRlı boya ---= için Vilayet Tahsilat Komisyonunca tahta hacze 11lnııp sa · fil 

tılmasına kaıar verilmi~ olan yukarıcla mevki, hudut ve , 
miktarları yazıla üç parça gayri menkul emvalı Tahsili 
Emval kanununun 13 üncü maddesi mucibrnce şehri halin 

: 350 kuruştur. : 
: Nümuneleri hergün mağazamızda : 

görebilirsiniz · ı 16 4 937 gününden itibaren 6 5 . 937 perşembe gününe 
kadar 21 gün müddetle müznyedei evvehyeye konulmuı 

olduğundan talip olanların müddeti mezl ure zarfında yüz 
de yedi buçuk teminat akçesini mnl sandıklarına teslim 
ettiklerine dair makbu~la veya banka mektubu ile Vila· 

Saraçlar başında Cunıa/J Hasan oğlu 
?ıBDULLflH 

ımı •••• 1. .. ı_---•• -ıını-..-..~ıınC•• ••:: 
tey idare heyetine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. q~ 

4 - 1 143 it. 
~t~~ ~ ,,, ~-~ lif 

Defterdarlıktan: 
Bedeli Miktarı 

muham- Hel<tar A'r Metre Adet Cinai 
meni 
Lira K. 

6 87 o o 1374 Tarla 
148 50 3 2 95 1 " 

22 50 o o 150 1 Arsa 
696 00 o o o 1 Hane 

J 

Mevkii Mü§te
milit 

Köseler bağları 
Ayıebacı 

lvrindi 
Martlı dört oda 
bir az avlu 

Yukarıda cms ve evsafı ve bedeli muhammenleri ya 
zılı gayri menkullerden Ayşebacı köyündeki tarlanın iki 
11enelik icarı ve diğerlerinin de temliken satıtı 23 4 937 
tarihine ınüsadlf cumn günü saat 15 de Ddterdarhğkta 
teıekkul edecek komisyonda icar edilmek üzere 9 4 937 
den 23 4 937 ye kadar l 5 gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. Tallplerın yüzde 7 ,5 teminat ekçelerıle bir
lıkte komisyona fazla malumat istlyenlerln Mılli Emlak 

ı Müdürlüğilne müracaatları. 4 - 1 · 131 
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Her Tecimenin En üyük Dileği: 

ş 

'' 

Satış Sürümünü Arttırın ktu. 
j K ;\ 1" 

it 
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~ Satacağınız M lmız~ 
Her alde Reklam Ediniz .. 1 \! c '. u ~<:_k~lt m la rnuzı 

1 (TV Dili) ıw \f eriniz 

1 TO KDILi 

2 
3 
4 

19 Pençere ve 8 kapı üzeri için çimento 
Kapı s.:ığ ve solundaki sütunlar için ,, 
Alt katı üst kata bağlıyan kuınk ,, ,, 
Cümle kapısı merdivenleri için " 

5 -- Pençere ve kapu üzerine beton demir 

Torbl 

68 
32 
76 
20 

Kilo -400 

1 en eyı oya ve 
1 YAGLARJNİ 

6 - Sütunlar için demir 
7 Kat bağlayan kuıak için demir 

350 
600 
100 -

'Burada buia ~11i1Joru3 
Biı_ k." y " ~ de 
Pullu)\ ve "enç ber Dü~eniriı 
HEp Buradan Atırı~ 

8 Cümle kapısı merdivenleri için demir 
i<Jlzamı:ıın Koca Avıar köyünde yapılmakta 

binası malzeme ihtiyacı yukarıya çıkaulmııtır. Talipleıif' 

3 5-937 günü alafranga saat ikide Balya kaymakamlağı11' 
müracaat elmelerı ilan olunur. 4 - 1 144 

İye11t ve Baıyazmanı: Balıkesir saylnvı H. KARAN 

Çıkarını Genel Direktörü FUAT BİL' AL 

Basım Yeri il Basm evi 


