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Gırnatada Asi İspanyol Askerleri 
General Frankoya Karşı isyan Ettiler 
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Atatürk larak Hariciye Başvekil ismet lnönü Parti Kamu-1 

Nazınnı Kabul Ettiler. tay Grubun.da İzahat Verdiler .. 
Dumlupınar 

~ 

ilk o~ulunun geceki müsı-
• 

merası , _______ _ 
Hariciye Vekilimiz Tevf ık Rüştü Ar ıs Sark misak mı 
imzalamak üzere yakmda Bsğdat ve Tahrana gidtce~tir. 

Ankara, 27 (A.A .) 
AtaUirk Irak hariciye vezi
rini kabul buyurmuı ve 
nezdlertnde bir saat kadar 
•lıkoymuılardır . 

Hariciye Vekilimiz Tev. 
fik Rüıtü Aru muhterem 
lnlaafir ıeref ıne bir ziyafet 
•erm;ıur. Bu ziyafeti Cum· 
burrelıl Atatürkün de ıeref 
•erdikleri bir ıüvare takip 
etınııttr. 

İıtanbul, 27 lHuıuıi) -
liarlctye vekilimiz B. Tevfık 
Q.Gttü Aru, yakında Bağ. 
dada ve oradan Tahrana gl · 
decekttr. 

Ankara, 26 (Huıuıi) -
Irak Hariciye nazın Bay 
~acı ıa:ıetectlere ıunla. ra 
•öylemlıtlr: 

Türkiyenln merkezi~olan 
Ankarayı ziyaretimden ıon 
derece memnunum. 

lraklıların Atatürke kerıı 
ltatplerinde taııdıkları; aayaı 
•e ıevıtye payan yoktur. 
O, yalnız Türkiyenin değil, ' 
bır çok ıark milletlerinin 
~nlanmaaına ıebep olmuı ........ 

tur. 
Şamda Suriye Cumhurreiıl 

ve baıvektli ile görfiıtüm . 
Bir Arap 11fatile, Türkiye 
ile ~ur iye araıındakl müna
ıebatıo samimi oJmuını le· 
menni etmekliğim tabiidir 
Ankarayı %1)aretimde l:öyle 
bir hizmette buluna biliru m 
kendimi bahtiyar addede-
cetlm. 

Hariciye Vekiliniz B. Tev· 
fik Rüıtü Araaı Bağdatta 

bekliyoruz. GeldıL lerir de , 
oradan Tahrana, gıderek 

ıark miıakını imzalıyacaQız . ,, 

Dem ittir. 
Irak hariciye nazırı, ha 

rlctye vekili B Tevfik Rüı· 
tü Araaı ve müteakiben 
Baıvekil lamel lnönünü zl 
yaret etmtı, Aktam üzeri de 
Atatürk tarafından kabul 
edil mtıtir. 

Ankara, 27 LA A) - · Ir 
ak hariciye veziri ekıelanı 

Doktor Naci dün sabah 
1 oroı elupruile ıehrlmlze 
gelmif vf' hıtaa1 orıda mera · 

( Sonu ikinci Sayfada) 

Yeni Bir Lokarno Pak-
0 o ğ r u ... 

İngiltere ~ariciye nazıilmn Brüksel seya~atma e~e
ınmiyet veriliyor. Konuşmalara dün de devam edil~i. 

B. EDEN 

l 8tüluel, 27 ~J(Radyo ) 
~"Rlltere hariciye nazırı B. 
den, dün tayyare ile ~hu · 
~ . ~ 

h .. ae l mııttr . B. Eden bu 
''b h b a saat 10 da lielçika 
u'ıbakanı 8 . Von Zeland 
ı~ hariciye nazırı H. Starki 
..ı taret etmtı ve uzun müd 
~et k 
'o onuımuıtur. Öğleden 
,1~a lngiltere sefarethane · 
tllt e Yerilen • ziyafette, ln 
ttr eke hariciye nazırı tek 
~e 0nuımalarda bulunmuı 
''r ternekten ıonra Laken 
0 'Yında Belçika kralı Le 

S>old 
tQ tarafından kabul olun-
Uıtur . 

~~rGkıel, 27 (Radyo) -
St Çllca hariciye nazırı B. 
tlc~rk, bu gece lngiltere ha 
fı )e nazırı 8. Eden ıere· "e .. k l -· mu el ef bir ziyafet 
"''Qıt dtl>t lllr. Bu ziyafette Kor· 

ti 
0rnatık ve bütün Blçıka 

c,lt h 
•zar bulunmuılardır. 

B VON ZELAND 

B. Edf!n, dün de konuş 

malarına devam etmtıtlr . 

Siyasi mehafilde ıöylen 

diğioe göre, İngiltere harı · 
ciye nazırı ile B. Stark, 
yeni bir Lokarno için mü · 
da velet efkarda bulunacaktır. 

Hrükıel, :!.7 (AA.) - B 
Eden ve Bayan Haereu ta 
yare me)'danına muvasalat 
larında Belçika hariciye na· 
zırı Stark tarafından selam · 
lanmııtı r. Eden doğruca in· 
glliz elçiliğine inmlttir. Br 
ükıeldeki ikameti m!iddetin· 
ce orada kalacaktır . 

B Stark ile görüotükten 
ıonra Lanken ıarayında kr · 
al tarafından kabul oluna· 
caktır . 

Akıam Hariciye Nazırı 

tarafından ıerefi!le bir ziya
fet verilece!, ve bu ziyafet 
le Lükıemburg Baıvekili B. 
Bcıh de hazır bulunacaktar. 

Kamutay grubu, dost memleketlerin hakktmu~a gösterdikleri samimi dostluk 
tezahürünü anlatan B~şve~ilimizin ~u~atım sl~ışlaılı ~aışılıdı. 

Ankara, 27 (AA) - C . ~ 
H. Partlıt Kamutay aurubu 1 
bugün öfleden 
ıonra Trabzon ıaylavı Ha-

aan Sakanın baıkanhğında 
toplandı . Söz alan lımet 
lnönü Yuguılavyadaki iyi 
intibalarını anlatmıı. doıt me 
mleket hükumet mebusları ve 
büyük Yugoılav milleti ta
rafından Türklyeye ve Tür 
kiye BaıYekilinin ıahııına 

karıı gösterilen: t aenit mu
habbet ve aamimiA doıtluk 
tezahüratı Parti Grubunda 
alkıtlıırla karıılanm11tır . 

Mubuılar Balkan Antanh 
Birliiinln yükıek luymelhd 
ve bunun mfihtm tıttnatga 
h1mn baılıcalara olan Yu· 

ettirmtılerdir. 

lımet loönü Bulgarillan 
payitahtında Majeıte Kral 
ve hükum~li tarafından 
gördükleri doıtane kabulü 
ve Balkanda ıulh fikrinin 
veya kom!uluk münasebet 
terinin yeni bir terakki göı 
terdiğlni kaydetmlftlr . 

Parti Grubu bunu büyük 
memnuniyetle karıılam ııhr. 

Baıvekil bugün memle· 
kettmlzde bulunan Irak ha 
rictye v e z i r i n i 

r e ı m e n memleketlerimlzt 
zl yaretlerinden ba hıetl iil 
zaman mebuılar Irak · l'ür · 

~ ......... kiye arasındaki ıamtmt doıtluk 
Başvekil ismet lnônü tezahüründeki yOkıek kıy· 

goılavya · Türkiye araıında 1 mett hararet ve ıevlnçle 
ıanılmaz doıtluğu tebar6z 1 telikkt etmtılerdlr. 

Berlin - Roma Görüş- Büyük M.M. 
meleri Devam Ediyor .. 
General Göring Mussolini ile de görüştü. Konuşmalarm 

ispanya meseleleri etraf mda olduğu zannediliyor. 
Roma, 27 (Radyo) - Al 

manya hava nazırı General 
Göring. bugün Kapriden 
buraya gelmiı ve derhal 
İtalya hariciye nazırı 

Kont Çiyano ile Siki 
sarayında uzun müddet ko· 
nuımuılardır. Öğleden sonra 
ıaat 17 de \' enedik ıara 

yıoda 8 . Mussoliniye mü · 
likt olmuolardır. 

Roma siyasal mehafilinde 
General Görlng ile B. Muı · 
ıollni arasındaki mülakat 
büyük ehemmiyet atfolunu 
nuyor. Musaolini · Hitler 
müla"atile İspanya hadiıe
lerlnin bu mü lika tta mev 
zubahsolduğu söyleniyor. 

General Görln1ıtn. bu gün 
Berline dönmeıi muhtemel · 
dir 

~ar~ ~emiryollan şirketine 
ait mıllarm satm ılmması

na dair olan ~anunu kı~ul etti 
Ankara, 27 (A.A.) -

Kamutayın bua6nkQ top· 

lant111nda Şark demtryol

ları imtiyazı tlrketine att 

malların ıatın alınmasına dair 

olan kanun kabul edllmlt ve 

Aıkeri Orman koruma teıki · 

lit kanununun da birinci 

müzakeresi yap1lmııtır. 

Çocuk haftan milnaıebe · 
tile ilk okullar tarafından 

müıamerelere devam edil · 
mektedir. 

Dün de Dumlupınar ilk ok
ulu talebeıl Halkevtnde mü 
aamerelerloi vermltlerdlr 

istiklal Marıı gOzel bir 
tlmıal etrafında talebe ta· 
rafmdan mu•affakiyetle ıö · 
ylenmittlr. 

Yavrular l O inkılap adın · 
dakt bir perdelik temsil ile 
Atatürkün çocuktan isimli 
diier bir piyeıi muvaffakl 
yelle oynamıılardır. 

"Atatürk Çocukları,, çok 
a .kıılanmııtır. 

Bundan bat ka talebeden 
küçük Neclanın yaptıiı ıan 
ile rondlardan ulu.al rakı, 
23 Niıan, köylü kızlar valı 
ritmik, Kafkaı rakıı ve zey · 
bek çok beienllmlıttr. 

Dinleyicilerin iararı ile 
bunlardan uluıal rakı lkl 
defa tekrar edllmtıtlr 

Müıamerede vali ve C. H. 
Partiıl Baıkanı 8. Ethem Ay
kut ve çocuk ve itleri hazır bu 
lunmuıtur. Yavruları tebrik 
ederiz. 

Bu akıam yine Halkevln· 
de Albeylal okulunun mü
ıamereıi vardır 

Hatay 
Anı yııısma dıir olan pro
j amizin müzakeresi bu gün 

bııhyor. 
Ankara, 27 (A.A.) 

Cenevrede Hatay anayaıa
ımın TOrk projeıt ·(berinde 
yapılan tik tetkik diin bit· 
mtıttr. Buıün projenin kati 
müzakereılne ve tahririne 
baılanacaktar. 

Polonya 
Hariciye naznı ~ün Bü~

reşdın ayrıldı. 
Hükreı . 27 (A.A. ) - Po 

lonya hariciye nıızırı Bük· 
reıten ayrılmııtır. 

Belediye Meclisi Masraf Bütçesini 
140 Bin Lira Olarak Kabul Etti .. 
Bele~iyece yapılacak istimi&~ muameleleri için bir heyet tesa~~ül etti. Harman yari 

Yapılan görütmelere ait 
nepedilen teb l lid~ Polonya 
Romımya ittıf akının iki 
memleketin emniyet ve 
beynelmilel,münasibetinln is 
istiklal huıuıunda meıuliyet 
hislerine iıtıoad ettiit teyit 
edilmektedir. 

iki devlet reiıi arasında 
ziyaretler teati edilecek, 
Polonya erkanı harbiye reisi 
de Bükreıe gelerek Romen 
erkanıharbi yeaile Polonya 
Romen ittifak nın aıkeri 

cephesini yeniden tetkik 
edecektir. 

-~· 

G. Franko 
Askerleri isyan ettiler. 
Pariı, 27 (A.A.) - Gır· 

natada General Frankoya 
karıı a s k e r i bir 
tayan çıktığı ve tayyarelerin 
ıehri bombardıman ettiği 

haber veriltyor 

olarak istimla~ edilecek arazi için da bütçeye tahsisat ~onmısı kabul ıdildi. 
Belediye Umu mi Meclisi 

belediye reiıl Naci Kodana 
zın baıkanlığında altıncı 

devrenin beıincı loplantumı 
yaparak ıehlr itleri üzerin· 
deki görüımelerine devam 
etmiıtır. 

Mecltı ıu maddeler üze · 
rinde müzakerelerde bulun
muıtur : 

Zabtı aabık hulasası oku 
narak aynen ve ittifakla 
kabul edildi. 

Kütüphane yapılmak üze 
re istimlak edilecek yer ile 
yapılacak diğer istimlak mu 
amelelerinde l&timlak karar
namesinin yedinci maddeai 
ne tevfikan tahmini bedel 
kamiıyonuna meclıalen dört 
azanın seçilmesi icap edece 
ğl hakkındaki yazı okundu 

Necati Uğurun teklifi ile 

Hüseyin Şahlan, Cemil Ka. 

hakçı, Hilmi Yırı.: alı ve İb 
rahim Samlnln ıeçilmeılne 

BELEDiYE BlNASI 

karar verild i. 

Akaraltan alınacak tan· 

zif at resmi le ıahadetname · 

lerlnden ;, alınacak harçlar 
hakkında daimi encümf'n 
kararı okundu ve tetkik 
edilmek üzere tarife encü 
menine havale edildi. 

ZQrraa harman yeri ola· 
rak belediyece lltimllk edi
lecek yer için lıtimlak ' fu 
hna tahılHt konması hak· 
kında daimi encümen'' kara· .. 
rı da maaraf büdçeılnln lı 
ttmlak faıl :nın müzakere· 
sinde nazarı ltlbare alınma-
11 ve bu yerler için bu f aı· 
la tahılıat ili veıintt karar 
verlldl. 

Masraf büdceıt hak· 
kındakt büdce encümeninin 
eıbabı mucibe rr.azbataaı 

okundu . Heyeti umumiyesl 
..... ye konarak ittifakla ka· 
bul edildi. Bundan ıonra 

mauc\f bGdceıinln müzake· 

resine aeçildt . 

Birinci fasıl: Belediye re· 

( Sonu ikinci ıayfada ) 



SAYFA: 2 fORKDtLl 
C!Ufr&Ei -

Tarihten Fıkralar: 

Sultan Mehmed - f ife adın .. 
Bir çok tiirler vardır ki ıuara tezkirelerinde isimleri 

görünmez. Ôyle şairlerde vardır ki hazan yanh§hkla on. 

ların tiirleri baıkalarına mal edılir. 

Osmanlı padış:ıh ' arından dördüncü Sultan Mt-hmedın 
ıair olduğu şuara tezkirelerinin hiç birinde zıhedilnıediği 
gibi, bazı ıtırlerı de ve ezcümle aıağıya koyduğumuz kıtası 

dördüncü sultan Murada mal edilir. 

Afyo 
aJş 

• 
1ş1 

• 
ıyo • Dördüncü Mehmetle, onun ga}et yakın kadınlarından 

olan Afife kadın ·arasında, çok defalar birbirlerine ş · ır i1e 1 

latifeler yazmışlardır. Bu Afıfe icadının da şaır olduğunu 

yine ıuara tezkirelerinde ras gellnt'mt z . " Şeknyiki 

Numaniye" nin zeyli olan "Zeyli Şekayik,, dördüncü sul
tan Mehmedln mahir bir §Bir olduğul'!u teyıt eder. 

inhisMI r idare i ~öylünün afyon rnahsum değer fia

Sultan Mehmedin Af ıfe kadına ya2.dığı latif bit kıs, sı: 

!ldya:lar geydlfiince bir dürü yddaya bt rı::asin 
Sıiheyler gtydlyince sen be11u 11 Leyl<iyu bn;zer~f 11 

Yeşiller geydl[jince luti i güyaya benzersin 
Benim lıoşbu Afif em sen g11L rôrıaye he11zersl11 

Afife kadındı\ fU hoı ve latif cevabı yazmıştır: 
lleyrı:lar yeydit/lnce J>rıdlşalwn aya ben:t.rsln 
Sıiheyler gcydlğillce kabe · i ıılyaya benzerslu 
Kızıllar geydiğince Cevher i hamroye benzer!/11 
/Jem/11 lıeybelll /ııinkdrw heman deryaya lu·ıızersirı 

Dördüncü ıultan Mehmet, afağıya koyduğumuz 

manzumesini sıkıntılı günlerinde yazmıı olsa gerek: 

bir 

A kullarım suçum nedir bilmedim 
Y~fitni lıtrsızken paıa eyledim (1) 
lfostancı başı Musaya rıe4Ledim c2) 
Hana hay{ değilml der sulta11 Mehmet 

, 
/ler ne dediniz ise hep eyledim 
Vezirin baş11u si:.e yolladım (.1) 
Kı:lar ajjasım azad eyledim 
Bana hay( defjilml der sııllan Mckmel 

Ahmr.dimin ffg(llllflU duramam 
Mustafamın dahi yüzıin yörcmem 
Halice sultanın halini soramam 
Bana Jıayf değllmf der sultu11 .llelımcl 

Bartşlırdım lavıan ile tazıyı 
Görsem gerek başla olan yrı:uıı 
Cenge ~aldun 11fce yuz bin yazl!Jl 
Bana Jıayf 'e{Jilmi der s11Jtaıı Melımcl . 

(/) Yeğerı Osman J>aşcı 

(2) .~ıusa Paşa 
(3> Sadrazam Süleyman 
(4) Yusuf a!Ja 

il 

Ka - Do 

/'aşa 

Atatürk Irak .Ha ·ciye 
Nazırını Kabul E t 1 •• 
(Baıtarafı birinci sayfada) \ 

simi~ karşılanmııtır. 1 

M ıhterem mlnfır öğleden j 
eve' birblrıni müteakip Dıı 

lerile donatılmış bulunan 
Ankara durağında dost ve 

kard~§ iki memleket Oı~iş · 

leri Bakanının karşılRfma 

itleri Bakam B. Tevfik Rüş ları çok samimı olmu~ vt> 
tü Arası, Baıvekil ismet in ı Ekselans Naci Ulas ku1dısı 
oouyı Kamutay Baıkanı ne ihtiram remıni yapmak'a 
Abdülhalik Renda)rl ziyaret bulunan askeri müfrezeyi 

dmiı ve bu ziyaretler 
edil mittir. 

Ekselans Naci öğle 

iade 

ye 
mejmi hususi olarak ye 

mittır Dün akıam Hariciye 
Vekilimiz tarafından ıerefle 
rine bir akıam ziyafeti ve
rilmlıtir. 

Ankara, 27 (A A.) 

Irak Dııiş!erl bakanı Ekse 
lanı Dr. Naci Ulasıl bu aa 
hah saat 6,45 de Toros eka 
presile Ankoraya gelmiş ve 
istasyonda dııtılerl bakanı 

B. Dr. Tevfık Rüştü Araa 
ile Ankara valı ve belediye 
reisi, Irak elçisi, Mevki ku 

mandam, dııiıleri genel se 
kreterliğl vekili, protokol 
ve birinci daire şefleri, An 
kara merkez kumandam, 
emnıyet dırektörü \'e Irak 

eolçillği erkanı tarafından ka 
rıılanmıı ve baıta bir ban 
do muzika olduğu hald_ bir 
askeri müfreze resmi selamı 
ifa eylemiıtir. 

Irak ve Türk milli renk-

se 1 amlamıştır. Bu emadn 
muzıka lralc ve Türk mılli 
marı arını çalmıştır 

Muhterem mlsııfirimlz ve 
ref akatınde bulunanlar is 
lasyondan doğruca ıkamet 

lerine tahsis olunan Anka 
rapalas oteline ınmışlerdır 

Irak dışişler i bakam p -
zar günü sabah saat 10, 30 
da Türkiye Suriye hududu 
üzerınde fslahlyede Türkiye 
toprak! rma geçmiş ve 
is'ahiye hudud istasyonunda 
cumhuriyet hühumeti adına 
Gazıantep valisi, askeri ku
mandan ve mıhmandnrlık 

larma tayin edılmiş bulunnn 

zevat tarafından karşılan 

mıı ve bir jandarma müfre
zeıı de reımi ihtiramı ifa 
etmiştir. 

Misafirimiz buradan ıhba 
ren Ankaraya kadar olan 
yolculuklarını kendılerine 

tahsis edilen ve T oroı ekı· 
presine bağlanan husuıi va· 

ğonda yapmıılardır. 

tım ~ulmssı için yeni ted~irf e almıştır. 
Uyuşturucu maddeler in 

hisarı 1936 yılı ıçınde af yon 
rekolte in! Türkiy Z1raat 

Banl<ası delaletiyle doğru· 
dan doğruya üretmenden sa
l n a mış v~ şeklin tatbiki 
esas itibariyle muvafık ne· 
tfceler vermişti Ôğrendığı
mıze ı;:öre inhlsa" idaresi 
1937 rekoltesini de gene Zı 
raat b nkası vasıtaslyle iıret-
menden satırı almağa karar 
vnmiş ve bu hususta ban 
kd ile temau geçmiştir Zı 
rnet bankası bütün şube ve 
11 ndıklarına lazım g el e n 

emirleri vermiş bulunmak 
tadır. Çıftçllerimize her tür· 
lü ko1aylıklar gör.terilecek 
tir. 
· Geçen yıl ıatın almalar 

, bankanın yalnız J5 şube ve 
sandığında yapıldığı halde 
bu yıl bankanın ekim mın 
takaları içindeki bilumum 
oube ve sandıkları alım fa· 
aliyetine geçecek ve af yon 
tarın iptidai E"k pertizf ida 
renin Anadolunun muhtelıf ı 

yerlerıne lağılınış b nno 
eksperlerı tarafınd8n yapı-

lacJkhr Ekiciler bunları Zı
raat bankası şube ve ıan 

dıkfarı 1da f uf ca!.lardır 

Bu ııure\le alın mukez 
lerinin çoğaltılması ekicile 
rln hemen de hiç bır l~ülf e · 
te katlanmadan af yanlarını 
kola y'ıkla satmalarını temin 
edeceğ ı g ıt-ı i iptidai teseJlüm 
leri elopertızfn inhisar Pks 

perleri tarafından yapılma&ı 
da kaiıte bakımınd n satıcı
lar hu ~ ukuna ha lt>I ge mesl · 
nl önl ı yecektir. 

İdarenin afyonu temiz ve 
konaksız toplama hususun 
da sene erdenberı devam 
t den teıvlk ve propag nda · 
ları satın almalarda birinci 
derecede göz önünde bulun· 
durulacak ve af yonlannı idi\ 

renin tarif ettlği ~t kilde te 
n iz ve konaksız olarak top 
1 mağa muvaffak olanlara 
daha rüksek bir fiat verıle 
celttir 

T e ~it e ılen f ıaU r: 
fşıttiiilmize göre, uyuştu 

rucu moddeler inhisarı bu 
senekı rekolteye ıu fiatları 
verece •• t r: soft afyon! rm, 

temiz ve konakııız olmak 
~arliyle beher rnorfın dere 
et si 45 kuruş; tem ız ve in
ce top'anınış drokislere 40 
huruş; l<aba toplanmış yiil -

ıı ek n orfhılılere 35 kuruş, 

kaba toplanmı§ düşük mor 

finla1eı e 30 kuru~ Ru suret 
le ekicıye azami derecedf' 
yal<laıı arak yardım e-tmek 
e ası sağ nnmış bulunmakta 
dır. 

Bu fıatlara göre Türkiye 
nf yonlarının vasati derecesi 
sayılan yüz".fe 12 morfinli 

ince ofyonların beher kilosu 
da 420 kuruşa satın alına 
calt demektir 

ince v l<onaksız olarah 
top1nnan afyonların morfin 
leri arttığından lnhisarm gös 

terdiği y o l d a n gidenlerin 

mallarına hatta 560 kuruıa 

kadar değer bulmaları müm· 
kün olabılecektir 

Hu s•ır('tle le bıt edilen 
fiatlar, geçen seneler içinde 
tüccar ve mutavassıtlarm 
verdiği fiatlardan llf ğı yu 

karı yüzde 50 çok olduğun· 
dan inhısa r idares nin aldığı 

bu lrnrardan müstahsilin son 
derecede memnun olacağı 

şüphcsizdır. 

İnhısar idaresi kanunen 
alımlarını laboratuvtsr to.hiıh 
ile yapmak mecburiyetinde 
dlr. Bu itibarla s tınalma sı· 
rasmda tam bedelin öden· 
mesine iml<an görülmemiş 

ve gene geçen yıl olduğu 

gıbi a vnns usulü l<urulmuı 
tur. Ancak, üretmenin dar 
bir vaziyette kalması arzu 
edılmedlğınden idare bu av
a nsla rı aşeğı yukarı umumi 
bede inin ) üzde 80 ne yakın 
rakam arla tesbit etmiştir. 

Müst hsıl evelce b i r !ıra. 

avans alıyordu . Şimdiye ka· 
dar kal•teye göre bu mik · 
d 1r J 4 liraya sıkacaktır 

A) nı zamnnda geçen yıl af
von atınalıı a fiatı stok top 
!anmadan verilemlyo du Şi 
mdi f at derhal verilecektir. 

Müstahsilin geri k lan ala 
caldarımn malı tesellümden 
itibaren k ı s a bir müddel 
içinde ödenmesine v • müıı 

tahnılin çok zaman bekleme 
mesine son derecede dıkkat 
edilecektir . 

Bu sistem· n iyi teraflan 
Bu yılki o.lım siseminin en 

ıyı tBrd flarından biri de müs 
tahsılin arz deceklerı af yon-
larııı bir kılo gi\ i asgari 
hadlarda bile kabul t-dılmeıi 

olacaktır. tnhisar idaresı, ge· 
çen yıl arz arın en şe.ğı 50 
kiloluk sandıklarla vı.ıpı lma 
sını mecburi kılmı§tı . Hal 
bu ı f yon mikclar ıtlbariy 
le az çıktığından 50 ki1oluk 
hir sandığı doldurmak içıı:ı 

hıç olmazsa IÜ - 15 müstah · 
sılın aralarında lıir ortaklık 
yapmaları lazımdı. Bu orttık 
lak vaziyetınin ise müstahsi 
la her bakımd n zorluğa götü
rdüğü anlaşıldığından bu yıl 
l> ir kiloya kadar afyc n ~ abul 
edılmesi ve bundun d&ha az 
mikdarıarın da iki üç müs 
tah hin birleşnıesi sureti)•le 
bır k loya ıblağı hususları 

t nıin olunecaktı ' . 

inhisar idaı esi ekııperleri 
nin bazıl rını, yanlarında 

fenni çızgı ve algı aletleri 
bulunduğu halde ekım mın· 
takalarına göndermıştir. Bun· 
lnr köy köy dolaşa·uk eki· 
cılere fenni çizme ve top 
lama usullerıni gösterecek 
lerd r 

İnhisar idaresi, verdiği bu 
k rarla.r!a af yon ekicılerinin 
bütün endi,elerini ortadan 
kaldırmış ve kendılerinl um 
ulanın üstünde himayeye 
muvaffak olmuş sayılabıl!r 

idare köylüler için bütün bu 
noktalan açıkça anlatan bir 
broıür bastırarak her yere 
dağıtacaktır. 
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Belediye Meclisı Masraf Bütçe
sini 140 Bin Lira Olarak Ka

bul Etti .. 
( Baıtarafı birinci sayfada ) , let ücreti, muhakeme masrafı 
isi muhnsesah ve encümen 
azaları hakkı huzurları 
3270 lira, 

İk ı nci fasıl. Yazı işleri, 
hesap işleri ve zabıta 

işleri memurları ma 
aşatı 9866 lira, 

Üçüncü fasıl: Ücretli müs • 
tahdemler, daktılo, mualop 
ve muhtarlık müvezzii, tah 
sil katibi, tahsildar ve haciz 
memuru, iki tahsildar . üç 
tahsildar ve bir tahsıldar, 

ayar memuru, gnzhane me 
rnuru, tebliğ memuru, iki 

dellal, ıaatçi. tahakkuk me 
muru, ıki zabıta yard11r.oc1&1, 
dört odacı ücreti eri 9180 ı 
lira, 

Dördüncü fasıl: Masarifat, 
konlurato pulu beiyesi, pa
zar yerleri masarıfı, tamirler, 
icarlar. mefruşat, kırtasiye, 

matbu evrak, mÜ§terek, neş
riyat, belediyeler eseri tabı, 
teshin ve tenvir, muhabere, 
müteferrika, melbusat. har 
cırah, İzmir Fuan masrafı, 
3725 lira 

Beşinci fasıl: Sıhhat işleri 

memurları maaşatı 4200 li -
ra, 

Altıncı fa ıl: Sıhhat işleri 
hademesi ücreti 240 lıra, 

Yedınci fasıl: Fıkara ve 
acezeye yardım, hastn ve 
cenaze nakli, hınarhaneye 

sevk, tahlıl masrafı, teçhiz 

ve tekfin, tevem ve 
melrük çocuklaT 
masrafı, snri hastRlık'arla 

mücadele, istirari halde 
doktor ve baytar vesaiti 
nakliye masrafı, köpek it 
lfıfı, zührevi hastahklal'la 
mücadele, tephirhane mas 
rafı, zehirli gazdan korunma 
masrafı 3840 lira, 

Seltizlnci faul: Mezbaha 
ve baytarlık itleri ücreti 
1668 lira, 

Dol<Uzuncu fasıl: Mezba · 
ha daımi masrafı, hayvan 
iaşesi, araba tamiri. zebıh 
ücreti 3520 lfra., 

Onuncu fasıl: imar ve 
tezyin işleri memurları üc 
reli 5088 lira. 

Onbirinci fasıl: Alah hen 
desiye ve kırtaııiye masrafı 

100 lirn, 

On ıkincı fasıl: Park ve 
bahçeler daimı masrafı 4792 
lira, 

On Qçüııcü fasıl: Umun i 
su yolları. kaldırım'11r köp 

rüler ve lağımlar daimi 
masrafı 4100 lıra, 

14 üncü fasıl: Temjzlık iş 

lerf memuru ücretı 420 lira, 
J 5 mel fasıl: Y edı temlzlık 

arabacı11, 5 süpürgeci 2 el 
arabacısı ücreti 2940 lira 

16 ıncı faaıl: Umun i he 
lalar masrafı . tanzif et ve 
sulama masrafı, tenvirat ma· 
srafı, tanzifat masrafı temiz 
lik arabacıları yem bedeli 
8600 lira, 

17 inci fasıl: Söndürme it · 
leri memurları ücreti ve sön 
dürme daimi masrafı, sön 
dürme gece nöbetçileri ma· 
srafı 87ı O lıra, 

18 inci fasıl: Müstahdem 
ler ve memurlar ikramiyesi 
'tarlaların korunması, aka 
ratın vergi ve tamiri, veki. 

acezeye yardım, numara 
lavhaları, şehri aym ve me
rasimi, mahsusa, cumhuriyet 
bayramları şenlikleri meclis 
zabıtları tahrir ve tanzimi, 
memurin ilacı bedeli 8550 
lira, 

l 9 fa~ıl: Cayri melhuz 
masraf 100, 

20 inci fasıl: Reddi yat 50 
lıra, 

2 J inci fa11I: lhtlyat tah 

sisat 4186 lir-a, 
22 inci fasıl: Cumhuriyet 

merkez bankasına 1400 lira, 
23 üncü fasıl: Kabristan tan· 

zimi masrafı 900 lira, 
24 üncü faaıl: Mezarlık 

inıa teala maara f ı 1 O lira, 
25 inci fasıl: Ağaç dikme 

masrafı 100 lira, 
26 ıncı fa11l: Helde harl

tasmın tanzimi ve imar pli· 
m 10,000 lira, 

27 inci fasıl: Kaldırım in· 
şası mHrafı 2500 lira, 

28 inci fasıl: Lalam ınıa 
sı 12,000 lira, 

2\J uncu fasıl: Su yolu ve 
çeşme inşası 3000 lira, 

30 uncu fa11I: Çocuk bah

çelerı ve stadyom masrafı 
50 lira, 

3 l inci fasıl: Cenaze yı 

kama mahallı tesis masrafı 
5 lira, 

32 inci fasıl: Alat ve ede 
vatı tanziflye bedeli ıOO 
lira, 

33 üncü fasıl: Umumi he 

lalar inıası 300 lira, 
34 üncft fasıl: lstimlakit 

bedelı 5600 lıra, 
35 inci fa11I: Akarat ve 

hal er inşası 150) lira, 
36 ıncı fasıl: Cemiyetlere 

ve şehir kulübüne yardıOl 

2600 lira, 
37 inci f aaıl: Parklar te11ı 

sat masrafı 4500 lira. 
38 inci fasıl: Belediyeler 

bank&sı tesis masrafı 6300 

lira, 
3g uncu fasıl: Evkaftan 

alınan otel takılti'l 000 lira• 
Kırkıncı fasıl: Borçlar kar· 

şılığı 1000 lıra, . 
Kırk f aaıldan ibaret 1937 

masraf bütçesi 140.000 lir• 
olarak ittıfakla kabul edil 

lı 

b 
h 

ç~ 

dıa 
)o 

ti 
mittir Bundan sonra mas ı, 

raf bütçesi kararoamesinı" F 

müzakeresine geçilmtı ~e 

kararnamenin dokuz macl 
deden ibaret heyeti umLJ 
mıyesi ittlf akla kabul edil 

it 

fil 

dı 

'~ .. mittir. Q 
Belediye Umumi Mec1 ıti ~ 

k' ıa .. 
ruznamede görüıecek bat 
bir madde olmadığınd•" 
perşembe günü toplanın•~ 
üzere dağılmııtır. 

T a~~ir etmiş 
Kurtulu~ mahallesinde' 

Kadir oğlu faytoncu Hü•' 
yin dün aaat 17 sıralarıod' 
ıerhoş olarak Hastahane Y" 
lunda jandarma Halil "' 
Faikı vazife halinde liıaoe~ 
tahkir ettiğı iddia ve ıikj 
yet olunduğundan suçlu 11 

kalanarak evrakıle birli~I' 
adliyeye verilmiıtir. 
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Nesir : 

Mazi 
Perdeleri .. 

Dur biraz da ben an~atayim. 
T aıtın kalbinin derinlik · 

!erinden gelen içli hevesle 

tinle ta,tın . . Suımadın ıöy 
ledin. Hem öyle söyledın 
ki . Nefes almakta güçlük 

çeken ciğerlerimi büsbütün 

Parçaladın kanattın .. 
Hala da kanıyor hala da o 

lln laranın yaslariyle çırpınıyor, 
Ürkek bir his!e titriyorum . 

Ne cefakar.. Ne gülme

tnlı kalbin varımı. Sana 
Rülen çiçekler içinde kalbi 

ırülmtyen elem çiçeat ismini 
Yerdim Ve ıeni bütün öm

türnce elem çiçe~i tanıya 
Cağım .. 

içli rengini tefrikten aciz 
kaldığım gözlerin çok muı · 
t•rlpti . 

Benzin bahar gülü: Evet 
••rı gü 1 gibi 1&11. . Fakat 
lendın . 

Elemlerini ıaklıyan tanı
dıa ım ilk ve son çiçektin 

Peki . Ona niçin hain diyor 
•un 

Eğer anlattıkların aıkının 
Yollr.rı, ruhunun geçirdlii 

fırtınalnrsa o haın değil ıev 
Rlsine ağlıyan .. 
E~er dudakların kalbinin 

"'u · uılar.na eş gözlerınden 
~ ılln damlacıkl l\ r ıevginın 

lltılı kuyusundan fııkıran 
Ya~larıa o haın değil .. 

Gülmi yen. Gül ürmekten 
Çel<inrn ı yen o da sen gibi bir 
tlen, çiçeaı .. 

Sana bütün kudretiyle 
lltıl rnı~. gözlerı dolmuş atıl 
~1 1 1 periıftn kalnııı alılmıı .. 
~'•la bitap kal mıf atılmıf . 

11 
•hayeı ün.ilsiz Lir bağın ai · 

hn bülbülü ol muı .. 

h Çekilmıı gitmiı .. Nerede 

b ' 11 ai diyarın sineııinde kim 
ilır 

b E eın ve kederleriyle bat 

h "ta iıtlr ;ı p heceJiy :rek 
'hta akıyor . 

Dil orsun ki .. 

Beni seviyordu Sevgisine 
t(tı . 

ltk•tıd i m. Ne yıu:ık ki deı 
•iz ve bıkeıti. 

ı: kE v e l bikeıliii b e n i ""' .... , Uluyordu. Çok tecrübe-
·~di . 
~ I Saadet yuvamın sefili 
!)~•cağım . Belki de aıkım 
ıı lir f . 
~ akat yoksulluk beni 
ile" k 1 oı ıvacak, örtecek perde 
"caktı 

lia y b t atın u meıum pen 
tııtıd ql! en korktum Seviyor 
~o bı Se..,mıyen ıibi görünü 
tdunı ş· d. .. d .. :.." 

~lbı . ım ı eor u~un 
111, Yüzü güler. Kalbi ağ 
r,,t· Saçları elem ve aık 

11lal oıd arı ile ağaran ben 
unı. 

s,n 
ıfıltı a. acıdım Ve dınle-
ltrıll Söyledin söyledikçe göz

atrıı Parladı. Yaıa doldu . 

IGr dtn kafamda kasırgalar 
e l 

Cı~ 1 'tltıd er < rim tutuftu. Ateıler 
~il be kefen oldum . Bınz 

S ent dinle .. 

c.-'"din atılacaktın 
'->evd· 

darı ın sevginle yuvasına 
ltıij . 

~'rp 1 bır anııe kuı gibi 
~•tıacaktın . 

'orı,'kkın hayatının Tanrıdan 
lı {\ 1 
'lltbı mabedi olacaktı 
~it r tey seni düıündür· 
.ı tcek 
"t it ve hiçbir şeyden 
~Grı .. Otkrnıyacaktın . Şimdi 
~llttlltı korkuları içini bir 

Q\'tı Ribı kemiriyor. Aıkın 
Çiçekler ıibi kalbinde 

TÜRKD1Ll SAYFA: 3 

Ceza Mahkem leriKa Öksürenlere: KATRAN AKKI EKREM 
u Değiştiriliyor.. . 

Bazı meddeleri değiştirilecek olan kanun projesi Müd· 1 

nu kifine 1 üz u m görülmiyen 

maznun s~n tahkikA tın açıl 

ma karariy le birlikte tevkıf 

edilect"ktir. Bu karar kati 
dir . deiumumilere daha geniş selaMyet verme~tedir. 

Ourusma: Kamutay Adftye Encü 

meni, Bakanlar Heyetı kara· 

riyle tayin olunacak yerler 

de tatbik olunmak üzere 
hazırlanmıı olan ceza nıah 
kemeleri usulü kanununa ek 

olan kanun projesini yeni · 

den tetkike baılamııtır. 

Hükılmet projenin muclb 
sebepler mazbatasında, mem

leketimiz.in jeolojik t e ı ek· 

külü itibariyle çok sarp olan 
kısımlarında nüfusun az ol 

masının değurduğu bir hu 
suıiyet olarak, ceza muha -

kemeleri usulü kanununun 

dan ayrılan bazı tatiınaları 

ihtiva eden bu projenin ha· 

zırlanmaaına lüzum görüldü· 

ğünü izah~etmektedir. 

"Ceza muhakemeleri usu · 

lü kanununun takib vazife 
siy le tahkik ve hüküm va· 

ztfelerloi birbirinden tama 

men a~·ırmış, şahun magu· 
niyet ve hürriyetine teallük 

eden bütün salihlyetlt"ri mu 
tlak olarak hakime vermlıti 

ancak bu kanunun tatbık 

edileceği yerlerde suçluyu 

ele geçirmtnin zorluğundan 

ve suçun tılenmcsinden son· 
ra ele geçmemiı veya ser 
best bıralcılmıı olan suçlu 
ları memleketin güvenliği 

için tehfikeli bir unııur halı 

ni aldıklarından cumhuriyet 

müddei umumisine hazırlık 

tllhkikatında ele geçecek 
suçluların tevkif ı salahiyeti 
verilmlıtir. 

Verilen bu tevkifin amme 
hukuku davasınuı açılmaıınft 
kadar yürürlükte bulunacağı 
ve herhalde bir aydan faz 
la uzamıyacağı taarıh edıle 

rek bundan sonraki haller 

de umumi hükümlere bağlı 

tutulmak suretıyle "' ımçlula 

rın şahsi hürriyetleri de ga· 

ranti edilmittir. 

Bu yerlerde itlt:nmekte 
olan suçların kötü mahiyeti 

dolayisiyle sosyal bünye üze· 

rindeki sarsıntıların ortadan 

kaldırılması ve muhitte te 
sirli bir intıba yaratabilmesi 

için suçluların en kıaa bir 

zamanda ftıllerinın akibeti 

ne uframaları bu kanunun 
göz önünde tuttuğu gayele 

rden bulunduğundan ağır ce· 
za l ı suçlulardan can l ı bulu 

nanların ılk tahkikat sıra 

sında tevkiflt"rine lüzum gö 

rülmemış olsa dahi, !on tah· 

kikatın açılması kıtrariyle 

tevkifleri ve duruımalarının 

mevkufen yapılması mecbu 

rlyeti de konulmuştur 

Projeye göre: 
Hazırlık tahkıkatında cu 

mhuriyet müddeiumumlleri 

ıahidlerl celpname ile devet 
edeceklerdir. Cumhuriyet 
müddeiumumileri mevkuflu 

veya .~acele telakki ettikleri 
mevkufsuz itlerde ıahidleri 

ezitiliyor, benzin sarı Sana, 
acıdım. 

Kimbilir sevdiğin nasıl 

bilmiyorsun, belki öldü bel
ki de senden daha içli. Elem 

ıarkıları arasında gözleri 

kararıyor 

/Vl. fil! K ayn1an 

duğrudan doğruya znb taya 

yazacakları müzakere ile 

celp edebilecek lerdir Hu 
müzekkereler zabıtaya zor 

kullanmak salahıyettni de 

vermektedir. 

Hazır l ık tahkikatında ka · 

za dııındaki her türlü leh· 
liğatı yapmağa ve birinci 

maddede yazılı mü7.ekkereleri 

yerine getirmiye bütün za

bıta memurları mec~ ur bu

lunmaktadır. 

· Meıhud cürümlerde geri 

bırakılmasında zarar umu

lan hallt rde ınhidleri ye 

minle dtn1emiyf', ehli hibre 

ıeçmeğe ve keıfe, arama ve 

zaıbta ile alakalı muan ele
lerin yapılmasına cumhuri 

yet müddeiumumilerine sa 

liihivet verilmektedir. 
Hazırlık tahkikatında cu 

mhuriyet müddetumumile 
riy 'e ıulh ve ı1orgu hakim 

leri maznunları ve ıahidleri 

biribiriyle ve ~ahidlerı maz· 
nunlar1a yüzleıtirebılecekler· 

dır. 

Cumhuriyet müddeiumu 

ıniıl hazırlık tahkikatında 

maznunu sorguya çekmek 

ve hukuku amme davası 

açılın<'ıya kadar yürürlükte 

olmak üzere tevkif etmek 
sıtle hiyeti vardır . Cumburi 

yel müddeiumumisi amme 

d11vasını açmıya lüzum gör 

mez veya tahkikatın devamı 

sırasında tevkif sebt>pl~rin ı n 

kalmadıjına kanaat getirir 
aP. su ç l u y u kendiliğinden 
tahliye edebilecektir Cum 
huriyet müddeiumumılerinin 

bu muameleleri aleyhinde 

itiraz olunmı vac.ı ktar . 

Cumhuriyet müddeiumu· 

misi tevkit tarıhinden itiba· 

Aiır cezayı iatılzam eden 

suçların duruşması mevku· 

fen yapılacaktır D uruıma 
sırasında verilecek tevkif ka

rarları aleyhine itiraz olun 
mıyacaktır. 

ilk tahkikata tabi tutulan 

itlerde mahkeme icap eden 
tebliğleri yaptırarak son ta 

hkikatın açı 1 masına dair olan 
karaı ın, suçluya tebliği ta 

rihinden itibaren nihayet beı 

gün içinde duruımayl yapa · 

caktır 

Mani sebepler olmadıkça 

duruıma bir celsede bıtiri 

lecektır. Cumhuriyet müd 

deiumumisi iddiasını ayni 

celsede bı tirecektir Cun: hu 

riyet müddeiumumısi iddia 

aını ayni celsede bildirmiye 

mecburdur. Talık ve tehir 

müddetleri kati bir zaruret 
olmadıkça beı günü geçmi 

yf'cektır 

C12mhuriyet müddeiumu 

mısiyle maznun muvafakat 

leri üzerine gelmiyen ıahld 

lerin hazırlık ve i k t11hki 

kat safhalarında cumhuriyet 
müddeiumumiıiyle sulh ve 
sorgu hakimleri tarafından 

zaptedilmif olan ifadelerinin 
okuomaııiyle iktifa olunarak 

celp'ernden vaz geçilebile 
cektir. 

Cumhuriyet batmüddeiu 
mumiliğe evrakın gelm~ıin 

den ıtıbart>n bir h fta , tem· 
yız mahkemesi de bir ay 
içinde tetkiklerini bitirecek 
lir 

Sovvet orta şar~ında hava 
seferleri 

Kıt münuebetiyle muva· 
kkat bir müddet süren ta 

ren nihayet bir ay içinde 1 ti devresinden sonra, Sov 
hukul<u amme davasını aç 

madıfı veya mevkufu ken 
dılığinden tahliye etmediği 

takdırde mevkufiyet halinin 

devamına lüzum olup olma· 

dığı hakkında sulh hakimin· 

den bir karar alnıağa mec 

burdur. Bundan sonra umu 

mi hükümler tatbik oluna· 

caktır. 

Cumhuriyet müddeiumu 

misi tevkif tarıhinden itıba· 

yet orta farkındaki hava 

yolları yeniden Ôzbekiıtanın 
merkezi Tatkendı diğer Sov 
yet cumhurıyetlerini merke 
zlne ve Koroga bağlıyan 

hatlar üzerinden, munta~am 
yolcu, posta ve etya naldi 
yatına baılam11hr. 

Bu ıebekeye bu sene ye 
nlden bazı hatlar tlfıve edl 
lecektir 

Teık~ntden kalkarak de 
rı::n nihayet on gün içinde , mir yolundan 120 kilometre 

uzakta bulunan Karftkalpak 
mıntakasının en sapa bölge· 
si ·ı amdına varacak olan ye 
ni bir hat, pek yakında it 

lemeğe açılacaktır. 

hukuku iımrne davası aç 

madığı veya mevkufu ken 
dıliğlnd en tahliye etmedıği 

takdirde mevkufıyet halınin 

devamına lüzum olup olma 

d~ğı hakkında sulh hakimi 

nden bir karar almağa mec· 

burdur. 

il~ ta~~i~eı: 

Bundan baıka, Kuakal
palnn merkezi olırn Turkul, 

bu cumhurl)•etin en uzak 
j mıntakalarm<la, merkezden 

1 500 bu kadar kilometre 

Projenin onuncu madde 

ıine ıöre ilk tahkikatın açıl· ' 

1 uzaklarda kain Çımbai, Kod

g,.lı ve Muinaka hava hat 
lan ile bağlanarak kıyas ka 

bul etmez derecede yakın masına dair olan karurın ka

ti olduğudur İlk b hkıkatın 
sonunda cumhuriyet müdde 

iumumiıi evrakın kendisine 

verilmesinden itibaren iki 
gün i ç 1 n d e iddianameılni 

tanzime mecburdur ilk tah 

kikatın sonunda müddei 

umumilıkçe tanzim edilecek 
iddianame maznuna bildiri!· 

mez. Sorgu hakimi ilk tah 
kıkatta maznunlarla karşı 

laştıra bilecektir. 

Suç atır cezalı olduğu 

takdirde ilk tahkikatta tev · , 

laıtırılacaktır. 

Bu yaz zarfında, Taıkent · 
Semerkand · Kitap ve Taş 
kent · Semerlumt - Bakbudl 
hatlarının da itlemt"ğe açı 
lacağı, salahiyetli makam 
fardan bildirilmektedir. 

Ayrıca, niıan blda yetin 
den itibaren de potaı ve yo
lcu için bu mıntıkada çevre 

bir hat tılemeğe baılamııtır. 
Bu hattın merhaleleri ıun 

lardır: Urgenç, Manglt, Hi 

va, Karnki, Urıenç. 

Madam Camdan 
Litvinof Ada mırı 

Tevkil edilnı;;işlir.Bir üni- Marifeti 
. Almanyanın Drest ıehrin· 

rersitede lngilizce hocası~ır 
Moskovadrın Nly11 z Kro· 

n/kle ya:eles/ne bildirili· 
yor: 

Sovyet Hariciye komise

ri Litvinofun çekılmek üze 
re olduğu ve bir İngiliz olan 

karısı Madam Litvinofun 

iıe Siblryada küçük bir ıeh· 

re sürüldüğü ve orada ho 

calık meıleğıne devam el 

mekte olduğu yolundaki 

haberleri. Sovyet Hariciye· 

ılnin mesul bir memuru 
"manasız ve tamamen asıl 

sız,. diye tnrıf etmektedir. 

Madam Litvinofun . geçen 

kinunuıanlde on sene hap 

ıe mahkum olan sabık Lo· 

ndra sefiri Sokolnikofun ka· 

rısı ile pek fazla 

olduiu şeklinde 

arkadaı 

uydurulan 

bir ıuçu da ayni ıekilde saç· 

ma telakki edilmektedir. 

Lıtvirıofun yirmi yaıında · 

ki kızı Patiania da dahil 

olduğu halde . yaptığımız 

muhtelif tetkikattan anladı · 

tımıza göre, Madam Litvi 
nofun Siberyanın garbında 

Urallarda Verdlovak üniver 
sıtesinde {850 ı kelime ile 

lngılizce öğretmek ( Basic 

En.ılish ) usulünü tatbikan 

fngilizce okutmakta devam 

etmektedir 
Madam Litvinof kocaıına 

ve çocuklarına mülaki ol · 
mak Gzere vakit vakit Mos 
kovaya gelmektedir 

1937 Yaz Spor Mevsimi 
Sovyetler Hirliğinde bu 

yılın ıpor m.evslmt çok zen 
zengin ve çok enteresan o 1a· 

caktar . 
Her sene olduğu gibı bu 

sene de "Sov)etler Birliği 
tut hol kupası,, maçlarına 

mayııı sonunda baılanacak 

ve 130 takımın iştirak eyli 
ceği bu maçların finali 

t emmuzda yapılacaktır 

Birlik Ruyg kupası maç 

larınn bu sene 16 takım it 
Urak edecektir 

Boka ı~mpionası maçları 
da mayısta baılıyacak ve iki 
ay sürecektır ller kategori 
rlen 10 olmak üzere 80 en 

iyi boksör, ıcklz ıampıonluk 
ünvanı için bu maçlara gi 

recektir 

Bisiklet yarıılarına 100 er 
kek 50 kadın olmak üzere 

150 ıporcu ııttrnk edecek 
tir. Moskovada haziran so 

nunda, erkekler için İOO ka 

dınlar için 50 kilometre üze 

rinden sürat yarııları yapı 

laca k ve 18 ağustosta da 
Moskova Kiev Minsk · Mos 
kova yolu üzerinde 2.l40 ki· 

lometrelık bir koıu için 100 
bisikletçiye depar verilecek-

tir 
Önümüzdeki mevsiminin 

en enteresan hadiselerinden 

birini de, 32 erkek ve ka

dın ekipinin iştirak edeceği 

Sovyetler Hirltğı Basketbol 

ıampiyonası teıkıl eylieecek 
tir. 

Temmuz içinde 150 yü:di 

cünün iştirakiyle denizcilik 

ıenlikleri ve Ağustosta da 

de bir aftf l ık müzesi vardır. 

Bu müze f ennln bir harika· 
sı olan (Camdan adam)ı ile 

şöhret almııtır. Drestln bu

camdan adamı timdi bey· 

nelmilel Paris serıiıine nak· 

lolunmuıtur. Sergiyi gezen

ler camdan adamı görecek· 
lerdir. 

Canlı bir insan vücudun· 
da ne gibi uzuğlar varsa 

camdan adam da bunların 
hepsi vardır : 

Kafa tuı içinde dimai 
vücudun iskeletini teıktl 

eden kcmıkler. ak ciğer, 

karac'ğer. kalp, mide, ba 

ğırsaklar, böbrek .. İlah bü · 

tün bu uzuilar gözl~ görü 

lebilir . Parmakla bir elek

trık düğmesine basılınca ka · 

fa tasının içerisi ap!lydınlık 

olur Diğer bir düimeye ba-

sılınca hançerenfn ve boğa · 

zın her tarafı görünür Mi· 

de, bağırsaklar, akciğerler, 

karacığer, kalp ve damarlar 

böyle elektrik ziyaaa ile göı 

terilir. 

Jı bununla da kalmu; . 

Camdan adamın vücudunda

kı uzuğlarin her biri, tıpkı 

hayatta olan inıan gibi ha· 

reket ederler. Meıela kalp 

ve clierlerden, içinde renkli 

bir mayiden ibaret olan ka· 

nın geçmesi damarlardan 

ceoreyan etmeli gözlerle ta· 
kip edılebtltr. 

Cnmdan adamda canh 

adamdan eksik o1an yalnız 

blrtey vardır . Bu da kendi 

yanına gelıp en gizli uzuf

larına kadar bakan intan· 

fardan utanmnmaıııdır Etra -

fını ihata eden cRnlı lnean

lara kartı ne düıündOğünü 

anlaıılmamasıdır. Camdan 

adam, canlı adamlar gibi 

heyecana kapılmaz. Htç bir 

hidıse karıııın"da müteeaair 

olmaz Son derecede ıojuk

kanlıdır Canla adam ö\(imden 

korkar . Bir kere kalbi du 
runa bir daha ıılemez. Hal· 

buki camdan adamın kalbi 

htenildiğl zaman ıOratle 
hareket eder , iıtenildill za
man hareketi yavAtlar. Ni
hayet iıtenıldtği 2aman bü
tün bütün durur. Cfimlı 
adam için kalbinin durmuı 
ölüm demek delildir. Fakat 

bir tat parçuile vllcuduna 

vurulmuı olsa bin parça 

olur. iste camdan adamın 
ölümü budur. 

tenis ıamplonaları icra edi 

lecektlr. 

Gene Moakovada sonba· 

harda en iyi IOO güreıçinln 

iştiıaktyle Bfrlık gilreı maç· 

ları yepılacaktır 

Nihayet, Sovyetler Bırltfi 
hafif atletizm ıenlikleri ve 
müsabakaları bOyük bir sa· 
bıraızlıkla beklenmf·ktedir . 

Bu müsabakalara memleke· 

tin har tarafından gelecek 

binlerce sporcu genç ittirak 

edecek ve bunlar ~oıkoYa · 

da muktelif ~ampiyon ünva

nları için kardeıçe çarpııa 

caktır . 



SAYFA 4 

Belediye Riyasetinden:1 

Olçülerin muayenesi hakkmda ilan 
Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesi mucibince 

937 senesi ikinci Klnun ayı içinde kaydedilmlt ve sahip· 
lerlne müracaat kiadı verllmlt olan ölçülerin 937 senelik 
muayenelerine 1-5-937 gününde baılaaacaktır . 

Muayeneye getirilecek ölçüler 
1 - 1935 ilk veya senelik muayene damıa11nı taıı· 

yan bütün ölçüler. 
2 - Senelik muayene damgası ıiltnmit veya okuna

mıyacak kadar bozulmuf bilumum ölçüler. 
3 - Sahipleri taraf andan ayarından Teya damgaaın 

dan f6phe edilen ölçüler. 
Ölçü sahiplerinin mütkilita maruz kalmamaları ve it · 

lerin çabuk yaptırmaları için ellerindeki müracaat klat 
larında yazılı olan 3 maddeye çok dikkat etmeleri llzımdır. 

Aıalıdakl yazılı günlerde grup ayar memuru mıntakaları 
içindeki belediyelerde ölçüleri muayene edecektir. 
l - 5 · 937 den 15 · 5. 937 gününe kadar Balıkesir grup 
merkezi. 
ı 7 - 5 . 937 
25 - 5 . 937 

1 • 6. 937 
9. 6 - 937 

21 . 6 . 937 
1 . 7. 937 

22 - 5 . 937 
31 . 5. 937 
7. 5 - 937 

17 . 6 . 937 
27 . 6. 937 
10 - 1. 937 

Kepıüt belediyesinde 
Sındıraı 

Blğadlç 

Susığırılk 
Dunun bey 
Balya 

Orman Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli 2500 liradan ibaret muhtelif aletı 

teraimlye, bendeılye ve levazımı salrenin orman ltletme · 
sınde mübayaaları kararglr olmuttur. Mübayae olunacak 
et ya 15 gQo müddetle ve 27 4 937 tarihinden 12 - 5 937 
tarihine müıadif çartamba ıünü saat ) 5 de ihalel katiye· 
lerl icra kılınacaktır Mübayaa olunacak eıya ile ıartna 

melerl hakkında fazla tafsil it almak la ti yen taliplerin bu 
müddet zarfında orman direktörlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 4 - 1 - 149 

Yüksek irtifa uçuşları el
bisesi 

Sovyetler mübendlılerln· 

den Çertovskl, irtifa uçuıları 
fçln yeni bir ılıtemde bir 
elblıe vQcuda ıetırmlttir. Bu 
yeni elblaenln timdlye ka. 
dar mevcut olanlarından 

farkı, bu yeni modelin ka· 
tiyen pilotun harekatına 

mani teıkll eylememesi ve 
hantallık vermemeıldlr. Pi 
lotun bittabi batını da içeri 
alan bu elbise, ince bir ka 
uçuk bezden imal edllmlı 
bulunmakta ve mütemadi 
surette 7 lll 8 saat çalıııla
btlmektedir. 

Pilotun teneffüı ettiği ha 

TÜRKDILI 

Puşkin S1rgileri Ziyaretçi
leri 

Moıkova tarih mOzealnde 
açılan Puıkin ıergisinl , bir 

buçuk ayda, 150 bin kiti, 
Lenlngrattakl sergiyi lıe bir 

ayda 35 bin kiti gezmlttlr. 

va, daha evvel bir rejlnera -
törden geçmekte ve orada 

temizlenerek okıijenle dol · 
maktadır. Pilot , bu elblaeyi 
kolaylıkla, kimienin yardı
mına ihtiyacı kalmadan, 
ç&karılabllmekte ve gene 
öylece lüzumunda kolaylıkla 
ve yardımsız giyebilmekte 
dfr . 

TORKDILl 

Vilayet İdare 
Heyetinden : 

Mevkii Mık tarı Cinai 
Tarla 

Hududu 
Çerkcf dereıi Doğuıu İnci oğlu bat111 

nalbant Agop poyrazı 

d~re kıblesi Mehmet 
Çavuı 

Çınar altı " 

Ova harrr anı " 

Şarkan Şerbetçi oğlu 

Mustafa ıtmalen dere 
garben nazaret cenuben 
yol. 

Şerkan Arap oğlu hacı 

Agop elyevm . Keçeciza · 
de hafız Mehmet ıarben 
Keçeci hafız İbrahim 
kerimesi elyem Şah 

Mehmet tlmalen dere 
cenuben Kara Kirkor oğ
lu Artln tarlası elyevm 
Rlf at vereıelerl . 

Balıkesir Yenice mahallesinden Keçeci hafız oAlu Meh 
medln Milli Emlak taksit bedeli borcu11un temini istif a11 
için Villyet Tahsilat Komlıyoounca tehh he.eze alınıp ta · 

tılmaıına kaı ar veril mit olan yukarıda mevkt, hudut ve 
miktarları yazılı üç parça gayri menkul emvali Tahıllı 
Emval kanununun 13 üncü maddesi mucibince ıehrl halin 
16 4.937 gününden itibaren 6 ·5· 937 perıembe ıüoüne 
kadar 21 aün müddetle müzayedei evvellyeye konulmuı 
oldufundan taltp olanlaran müddeti mezköre zarfında yüz· 
de yedi buçuk teminat akçesini mal sandıklarına teslim 
ettiklerine dair makbuda veya banl<a mektubu ile Vıla
te7 idare heyetine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

4 - 1 - 143 

Balya Kaymakamlığırrclan : 
J 
2 
3 
4 

19 Pençere ve 8 kapı üzeri için çimento 
Kapı sağ ve ıolundaki sütunlar için ,. 
Alt katı Qst kata baihyan kuıak ,. ,. 
Cümle kapm merdivenleri için ,. 

Torba 
68 
32 
76 
20 

169 

Kıl o 

400 

5 - Pençere ve kapu üzerine beton demir 350 
6 Sütunlar için demir 600 
7 - Kat bağlı yan kuıak için demir 100 

8 - Cümle kapııı merdivenleri için demir 1450 
Kazamızın Koca Avıar köyünde yapılmakta olan okul 

blnaıı malzeme ihtiyacı yukarıya çıkanlmııhr. Taliplerin 
3 5 -937 günü alafranga saat ikide Balya kaymakamlığına 
müraaaat_etmelerl tlanolunur. 4 - 1 - 144 

Pazarteıinden baıka her 
gün çıkar . Siyaıal gazete .. 

c;> .... ,.~ 
vı\~ \!!_HAlı HASAN 
t e . 

Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Ayhğı:400 .. 
Saym: 3 .. 

Günü geçmtı sayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDlLİ 

~. ,, 
Dün~ü un ve za~ire:ı iatlan 

UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. -

55 Randıman 880 890 
60 .. 860 870 
70 

" 
825 835 

80 
" 

760 770 

BUGDA Y PlY ASASI 
Yerli Sert ·5 5,125 
Yumuıak 5,25 5,5 
Anadolu 6,75 7 
Yumuıak 6 6,25 
Mısır 3,875 4 
Arpa 4 4 
Çavdar 4 4 
S lsam 14 15 
Afyon 11,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kumdan 2 2,5 
Bakla 3 3,5 

.. 1 i DEMiR. HIR.DEVAT 
- r.'ı .-' 'H B 0 Y ~ YAPI 
1UL' RUl~Brn DÜZENİ 

E~•r ~r."~'J 
ıç ı n Lu3 um/u [şyaLarı 

~adan llcuJ 
0

ı7f hnJ 

BizJe en eyi Boy~ ve 
YAGLARJNI 

eurada bula bili oru3 
Biı. köylülerde 
Pullut\ ve R..enç ber Dü~eniriı 
HEp Buradan A!trı~ 

28 NiSAN 937 

'#~~~~~'M'.'1dlt~~~~~~ 1 Har Tecimenin En Büyük Dileği: 1 
I Satış Sürümünü lrllırmıktıı. I 
1 FAKAT 1 
1 Satışta Birinci Şart: i 
1 "REKLAM,, DIR. 1 
1 Satacağınız Malınızı 1 

·ı Herhalde Reklam Ediniz .. ; 
I Ve ~u R~k!dın larınızı İ 
1 ( TURKDILI) ne \ /eriniz 1 

1 TORKDILi 1 
1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 1 Her Yerde Okunur. ı 

·~~~~~~~~~~~~' 

Yakup Köy 
Muhtarhğından: 

Köyümüze alt mera kasıma kadar o'mak üzere alt• 
aylığı icara verilecektir. 

Tutmak lıtlyen sQrü ve hayvan sahiplerinin 12 5 . 937 
tarihine kadar köyümüz ihtiyar heyetine müracaatları tliO 
olunur. 

3 - l - 147 

Nafıa Müdürlüğünden: 
15 4 937 tarihinde kapah zarf usullyle iha)e edllmelı 

üzere ekıiltmlye konulan Balıkesir Vilayet Merkezınd• 
15969 lira 25 kuruı keıf Maliye l:inaıı inıaatına istekli 
çıkmadığmdan 29 4 937 tarihine raathyan perıembe g(loO 
saat 15 de evelce mükerreren ilin edilen tt>ratt dahlllnd' 
pazarlık ıuretlyle yaplırılacajından taliplerin yukarıda y•' 
zıh gün ve saatte Bahkeairde Vilayet konağında müteıelı 
kil komisyona müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 - 138 

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

Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Pazarlığa konulan it: Bandırma yolunun 67 ıoc1 

kilometresindeki Karadere köprüıü ile Suıığırlık · M. J't' 
mal paıa yolunun o+ooo kilometreıindekl Yayaköy koP 
rüleri üzeri erine parke kaldırım yapılma11 "Parke taıl•'1 

Kapıdağı ocaklarından olacaktır . " 

Kaldmm lntaatı bedeli keıfl 4188 lıra 77 kuruıtur· 
2 - Bu ite eit ıartnameler ve evrak ıunlardır: 

A - Eksiltme ıartoamesl. 
B - Mukavele projeıt. 
C - Nafıa itleri ıeraitl umumiyeal. 
E - Fenni ve hususi ıartname . 

F - Keıtf cetveli. 
lıUyenler bu tartname ve ketlf cetvelim Nafıa dair'' 

sinde görebilirler. 
3 - Pazarlık 29 Nisan · 937 tarihine rastlayan pert'' 

mbe günü saat 15 de Nafıa dairesinde Komlıyon hu:zor~ 
nda yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girebilmek için 314 lira 15 kuruıl"t 
teminatı muvakkate vermesi ve yukarıdaki tol yapabtle'

1 

ğioe dair Nafıa müdüriyetinden laakal ıekiz gün evel "' 
ıika alınması lazımdır. 

5 -- Teminatı muvakkate m"l sandığına yatırılıp ı'0 

miıyıonu mahsusunda para alınmaz. 
4 - J - 132 

İyesi ve Batyazmanı: Balıkeıir aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Basım Yeri il Basın evi 
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