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-· . ' lngiltere manda ve miistem-
lıkelerinden hic birini A l-, 

manyaya bırakmıyacak .. 
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• Balkan Toplantısında Cihan ıyas öriışüldü .. 
B a 1 k a n Toplantısında Ha iciye k 

ul u. Vekilimiz izahatta ---
İle ısu bah arasm~a 

Mata~sıs verdiği nutuUa: ~ocuklıumızı ~arp musi~etlerindt n ~ u r tarma~ istiyo
ruz dedi. Toplanlıda bütün cı~an meseleleri gözden geçirildi. 

teşe~~ür telgrafları 
Ankara, 16 (A A.) Mısır 

kralının doğumunun yıl dö 
nümü münaııebetıle Atatür 
k le kral Faruk arasında teb
rik ve teşekkür telgrafları 
teati edilmiştir. 

Belgrad. 16 (Radyo)-Bal
lcan antantının bu seneki mu 
tat toplantm Yuıoılavya dıf 
blkanı Stoyadinoviçin riya · 

•etinde yapılmııtır. 
ilk toplantıda Balkanlara 

ltlenıup dört devleti alaka 
dar eden meseleler eörüıül 
ltlüıtür Toplantı mütekabil 
IUınat ve dostluk haleti ru
hlyelf içerisinde devam ede
rek Balkan antantının tesa 
nGdGnü 1röılermi1tir . ilk top 
lantıda fU meıeleler görü· 
tülmüıtür: 

1 - Stoyadinoviç arka 
daılarının muvaf aka tını almıı 
olmakla beraber Bulgarlıtan, 
Yuıollav miıalu etrafsn· 
da mal6mat vermltlir . 

2 lngiltere ve İtalya 
t.ra.ıındaki Akdeniz misakı 

Üzerinde de BÖrütülmüftür. 
Bu misakın Akdenizin ıa· 

rk tarafında tesanüt ve iti 
hladı temin etmittir. 

3 - Tilrkiye Hariciye 
Vekıli Tevfik Rüıtü Aras. 
ltalyan Hariciye nazırı Kont 
Çtyano ile Mtlinoda yaptık · 
lara m6likat ve Akvam Ce· 
illi yetinin ıon toplantı11 hak· 
kında izahatta bulunmuıtur . 

4 - Antant l•panya ha-
diıelerı ile de metaul ol 
rnuıtur. 

Belarad, 16 (Radyo) -
Yunan baıvekili Metaksaı 
Brıtanya otelinde Balkan 

Antanta hariciye vekillerine 
bır ziyafet vermiotir . 

Ziyafette Vekillerle bir· 
lılcte elçiler, hariciye mem· 

Urla.rı hazır bulunmuılardır . 
Metakaaı ziyafette bir 

l'l•hık vererek Atina fehri · 
n ın Balkan Antantı harici· 
Ye nazırlarını ikinci defa 

vazifesini yapmakla me m 
ounlyetini izhar etmlttir 

Stoyadinoviç ümitlerin 
boıuna çıkmad ığını , Balkan 

Antantının yo'una m üterakki 
ve lnktıafla devam ettiğini 

söylemiı ve: 

- Her adımımız ileri bir 
adımdır. Demfıtır 

Bizler gelecek nesillerin 

saadeti için çalııtıtımı za 

eminiz. 

Stoyadinoviç de Türkiye 

Cumhurbaıkanı Atatürk. 

Yunan ve Romanya kra l· 

il arı ıeref ine kadeh ini kal 

dırmııtır. 

Belırat, 16 ( Radyo ) -
Halkan antantı hariciye ve 

kJlleri bugün öğ leden evel 

Yunan kra lı ik incı J oj t a 

ra fından kabul edilmislerclir 
Bugünkü toplantı larda 

Tevfik Rüıtü Aras, Stoya 

700 kişi 
Bir yangında kul oldu 
Londra , 16 (A .A ) - Man· 

çok da Antung ıehrinde bı r 

Manço tiyatrosunda çıkan 
yangın neticesinde yed i ) üz 
den fazla kişi ölmüşt ür . 

C ı~an pamuk istihsali 
ne ~a~ar? 

Roma, 16 (RRdyo > 
Cihan pamuk i stihıali 66 
milyon kentaldir. Bu mık · 
tar geçen ıeneden 1 O mil

yon fazladır. 

İngiltere 

d'inov lç . 
teneıko 

Metaksas, 
ispanya 

A nta. 
hadi· 

selerine varıncıya ka · 
dar 'bi lumum cih':ln vaziye 

ti üzerinde ve ist ı hdaf ed i· 
len gaye ler hakkında iza
ha t vermiılerdir. 

Atina , 16 , Radyo) - Şe· 
hir ve Akropol Balkan an
tantı m ümessilleri şerefine 

baştanbaşa dona tılm ıştır . 

Attna , 16 (A A .) Yu 

nan Baıvekili Meta l<sas ve 

refikası dün Balkan antantı 
murahasları ıereflne büy ük 

bir ziyafet vermiş ve bunu 
resmi kabul takip etmiıtır . 

Ziyafette Metaluas ve antant 
konseyi reisi sıfatlle Yugos 
la vya Başvek ı i birer n utuk 1 

söylem•şlerdir. 
.J._ .. __ .. ___ • .._ __ ., ••v••5•"" 

si de dün ilk toplantısını ya· 
pmışhr 

ayserıye 

Giden 
Talebeler .. 

Kayseri, 16 AA. ) 
Arkeoloji Enııtitüsü ta ebesi 
buraya gelmi~ler istasyonda 
Vali Belediye Rei11, Kültür 
Direktörü tarafından karşı 
lanmıılardır 

Maltada 
Çarpışan 
Mııhripler 

Malta, 16 Radyo ikı 
lngıltz torplto muhrıbı yek 
dı2erine çarpmı 1 rd r 

·Muhripler yardıma ıhhyaç 
göstermeden lıman avdet 
etmişlerdır 

Dahiliye Vekaletinin Bir T amimi: 

Sırt Ve Sırık Ham a-
lığının K a 1 d ı r ı I 
"BayanV e" 

a 

-

Ankara , 1 ti ( A.A . ) 

Dahi liye Vek il ı ve C. il. P . 
1 Genel Sekre teri Hay Şük rü 

Ka ya s ı rt ha mm 

allarından bir yurddaşın yü· 

konulma ını, dı~er yabancı 

m uharreratta ise o dılin "bay,, 

ve "bayan" mekanım kaim 
olan unvanların konulmasını 
tebliğ etmitlir 

15 • 
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A r pa Buhranlı 
eçiriyor .. 

im oyaya karşı ~okosloVifYada fransıl8S~eri heyet
i ri müşterek ve müte~a~il tdt~irle r alıyorlar 

Neus Chronicle gazetesi cuttur. 
muhabıri yazıyor: 

Paristekı mesul mehafil, 
muhtelif menb lardan gelen 
ve A mnnyanın Çekoslovak 
yadakt tasavvurlarına aft. 
olup gıttıkçe artan bazı ma· 
liim tla meıguldür. 

Bu malumat, Almanyamo 
ispanyaya karşı olan t(lahhü 

datını arttırmıyacağını lhasas 
edıyoraa da, Almanya ora
ya biraz mübadele etm k 
ıuretıyle İngiltere ve f ran· 

Sl\YI mevgul ederken Çekos· 
lovokya da ikinci bir lıpan 
ya,, hazırlanmakla meşgul 
olacaktır. 

Almany nın Çekoslovak 
y da çıkar cağından şüphe 

edılen ısy na d ir Çekos'o 
vak cürnhurre sı Benes, mılli 
ffii,İ fA n !fUJ .llf-dn lln>Hm• 

mufettışı erkanı h rbıye re 

hl General F duccer ve çek 

ispanya vakayiini örnek 
edılerek Macaristan bu ha

diseye resmen müda hale et . 
miyecektir. Fakat Macar 
ekalliyetlerinin hareketine 
gönüllü.. ler ve harp mal. 

zemesi göndermek surettyle 
müzaheret edecektir . Çel<o· 
ılovakya a kerlcrinin , bu ia· 

yanı bastırmak üzere Çek

oslovakyada ta hşı di Sude

te Landda ki Alman akal· 

ltyetinin ayaklanması için 
bir ioaret olacaktır Buna da , 

Almanya, gfzlıden g izliye, 
mÜ'laheret eder. Diğer taraf
tan ispanyada oldutu gibi 
resmen a dem i mü dahale ıl

yaseti ılan ed ilecektlr. Alm· 
anyanın Çekos'o vak ya hak

kındaki ta avvurlırı bum~-
1 1 .. • • • • • -

in istila etn esi ,eklinde de · 

ğil diğer bir surette harita-
oslovakva.iıd 1 Fransız a.ske· sını yeniden t anı.im etmele-
ri h~)'eti retsi müteaddit Ur. Çünkü yabancı bir kuv· 
içtımalar aktetmı§tır vetln açıkça istilaya kalk-

Anlaııldığınn göre, Çeko ma ı a rada mevcut muahe 
lovnkyn erklinı harbıyesi §U· deler d olayisfle Fransa ile 
yo da m lumat almııtır: r Rusyayı otomatik ıurette 

Almnn\'anın Çehoslovak. Çekoslovakyanın yardımına 
ya hal kında bugunkü niyet· gelmeğe mecbur eder. 
leri mayı ayında orada bir 
isyan tertip etmektir. 

Almanyanıo Çekoslovak· 
yayı açıktan açığa ıstılii. ed· 
ılecegl zannedılmiyor. Böyle 
bir endışe yok. Fakat şura 
sı malum ki, Çekoslovakya· 
daki Macar akallıyetlnin 

bugünkü memnunıyet~izl ı ğı· 

nı bır tsy n haline getirmek 
üzere teşdıt ve tehyiç elm· 
ek gıbi bir nazi planı mev 

Çeko l ovakyanın nüfusu 
14 milyon 700 b indir . Bu 
nüfusun üç m ilyon 200 bini 
yani yüzde yirmisi aslan 
Alm ndır ve kısmı azamı 
Alman hudu duna yakın olan 
Sudeten Land da o turur 

Macarlar ise 700 bin k i§i · 
dır ve Çekoslovak nüfusu . 

nun yüzde beşini teıkil ed 
er 

• 
urı amEdilecek 

olarak misafir ettiğini ve 
bundan duyduğu ıevinci , 
Balkan Antantının bu an 

1 k ün ağırlığı altında öldüğü· 

nü büyük teessürle haber 

aldığından bahitle tek rar 

b ır tamim göndere rek sırt 

Man~a ve müstemlıkeleıin- 1 
~en ~ iç~ i r i ni feda etmiyecek 

hamallığının o rtadan kaldı 

rı lmasını bir kerre daha 

te bliğ etoı lş ve bu vesile 

ile de şehi rlerde yoğurtçu, 

ispanyada uharebeler Şiddetlendi. İspanya
tanta menıup devletler in 
kendı arzularile kuruld uğu 
nu, gittikçe kuvvet buldu · 
iunu . bu sene de Bulgaris · 
tarı - Yugoslav misakını te · 
rntn ettiğini . Yunanistanın 
bu miıaka muvafakat reyi 
verrntı bulunduğunu söyle· 
rnııur. 

Metakıas - Çocuklarımt · 
~ 1 harp ve rnu11ibetlerinden 
kurtarmak istiyoruz, demiı · 
lir. Yunan baıvekili Türkiye 
Curn hurbaık anı Atatürk, 
Yuııoılavya kra l Naib i Prens 
Pol, ve Romanya kralı ıere 
f · 
•ne ka.dehlni kaldırmış ve 

•aadetler dilemittir . 

Yuaoılavya baıvekili ve 
ht.riclyP- nazırı Stoyadinovlç 
Raik an antantı baıkanı sı · 

f atı ile doat de vlet ha riciye 

V-e.lcUlert ıerefinc letekkilr 

Lo ndra, 16 (A.A.) - in 1 
giliz Hariciye nazare t i par· 

lamento müsteşarı a vam 
kamarasında İngiliz ma nda 
sındaki a razi ile İogl ! iz m ü 

stemlikelerinde n hiç birinin 
Almanyaya verilmiyeceğini 

Alman 

ı 

Hariciye naznmm ~eyanatı ı 
Berltn, 1 b (A.A .) - Al 

man Hariciye nazın Avru 
pa sulhu için bu gün hiç 
bir lahliytı olmadığını bila · 
kis beyne lmile l vaziyette kı 

gcrgi nlt ğ ırı aza lnııı bulund u

ğunu ıöylcm lotır . 

s u c u v e s e f e r 

t as ı ile yemek ta ı ıyan kim· 

sele r in omuzlarında iki tara· 

fa eşya asılı uzun sı rıkla rla 

gelen geçenı rahatsız etme· 

lerine de n iha ye t verilmesini 

b ildirmivtir . 

Ba y Şükrü Ka ya ikinci 

b•r tamimınde Büyük Mil 

let Mecl iıinde bazı unvanla 

rın knldırı lmatı ı hakk ında 

kabul edilen kanunu hatır 

IRtarak T ürkçe konuşmada 
~ 

ve yazıda erkek isimleri 

yanına her hangi mı llettt-n 

olu rsa olının " bay,, ve kadın 

isimle ri yanına da "bayan" 

ya Gönüllüler ·n Gitmesi r ık Yasak Edildi. 
Londra, 16 (R dyo) 
ispanya işlerıle e ul 

olan komisyon 20 Şubattan 
ıtibaren İspanyaya gönullü 

sevlunı yasak etmi§tir 
İspanyol tebasındnn ol 

mıyanlar ispanyaya gonüllü 
gldemiyect>klerdir. 

Londra, 16 (Radyo) -
ispanyada çarpışmalar şid 
detle devam etmekt dır 

Malagad onbeı hin cum 
hurlyetçi idama mahkum 
edilmiştır. 

Hükmü idam derhal in 
faz edıleoektir 

Belgrad, 16 {Rad~o) 

Naı;yonalıstlerın bugün 

lerrle M dride ~tddetlı hü
cumlerde bulunacakları bil
dirılmekt dır 

Londra, 16 Radyo)- İs 
panyol nsılerlnin bır tay re· 
si Cez ir aholarındakı bazı 

muhariplere on kadar bom 
ba almış ardır lngıltere hü 
kümeti; Hurgos hükumeti 
ne7dinde bunu prote to ede

cektir. 
Madrid, 16 (Radyo) 

Hükumet kuvvetlerinin son 
vaziyeti salah kesbetınl§tır 

As l r bınden fazla yaralı 
bırakmııtır. 

Perls, 16 (A A Ast 

kuvvetlere men up denh: 

kuvv tlert dün Valansiyayı 

ve Bnrselonu bombardıman 
elm tir 

M:ldrld, 16 AA.) Hu 

radR bulunan ecnebi gaz 

cıleri Fransız Baıvekilln 

bir telgraf çekerek Baıvekl . 
il insaniyet namına Malaga . 
da yf"nl kurbıı nlar verilme 

sinin önüne geçilmesine davet 
etmiılerdir Burada ılvil 
halkın katledılmekte olduiu 
da söylen iyor. 

Madrıd , 16( A.A .)- Müda. 

fa{' komitesi baıvektlden 
mecburi askeri hizmetle 
bütün cep helerde tek kum . 

andanlık usullerin in kurul. 

ması, mühim mevktl eıe ıü · 

pheli unsurları yokedecek 

sadık sivil memurlar getir i· 
lmesi, mukabıl taarruza ge

geçilmesl hakkında bir ka . 

r r verilmesini istemlı ve 

bu teklifleri hamil bir he · 

vet Valansiynya gönderil· 
mittir 



SAYFA: 2 

um r Ve Kumarcı .• 
Rumar oynatan bir kalweııi11 uç ay mıidddle kapa

lıldığ1111 dıi11/w 1'11rkdi/111de okudum 
Al•il: ıdarlo m göslerdifii lıassusiyet k"rşısrnclcı hir 

l ırafla11 seLJİı drnı Diğer /fırafla11 dcı Jı<ilci bu çaıırcışık 
yollard ı'yıirtimek isliye11lerin mevcut lml1111d11ğıı1111 dıişu 
11erek derin bir acı c/11ydıı111 Meşn: y(Jllcırcla11 u/111 lrrl 
ile ekmek ka:anmak lmka11La11 d11rurkc11 bir masa im· 
ş nd ı k ırş sındakfoi soymııfia çalışan inscw: gd:lerlmi:
de ne kadar k11ç11luyor ve.. Adela i11sa11ltürnı kaybedi · 
yor. 

Kumarcı: bence gec< leyin yabm.cı bir ı viıı diva1111daıı 
içeri ullıyan veya l>ir /.asayı 11 obn 111.cı J.lcı oçn u!J(I ça 
lışarı damgalı bir wlcwıclcw clcılıcr ıhluıı bir mevkidt• 
saytlama:.. 

Arada ycıl111z. bir şekil farkı var O kadar. 
!<.umar için masa başıfl(ı y<'çe11 adam, yal111z cıi:cla 

mmn lç/11dekileriııi de!}il; cm111lu l>lrlıldc lslıklıcı/11 i, i:. 
::.ellnefisinl, kendislnirı, ailesinin ~t'r<f ue lıaysiy<l/Jıi kay· 
belmek tehlikesini de göwne aluu~lıı. Höyle bir aclamrn 
cenılyt'l içindeki roltimirı, def/erinin m· olah1lt ceğ111i ht n 
kestiremiyorum Bunu söyll mr{jc dilim 11c11 ımyor. tuy/cı· 

rim urpcriyor. 
Geçenyıin bir urkadaşun dedi ki: 

İ~lf fi n 1111? Ha yan ( ... ) 111 mı o l11 ln'islw lt'i 11 '" rl al 
ol muş. Adda yarı cirırıl'l yetirmiş .. 

Arkadaıwı rıiçi11 o baya11w yarı cinnet yetirdiğini 

TORKDILI 
E 
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·~~~~'.~~~~ J 
Hayvancıhğımızı sla-

hı şleri ilerliyor .. 

Vilayet Omumi Meclisinin Toplantısınd! 

Liseye Bir Pavyon 1 ıa
Görüşüldü .. • • 

vesı çı 
-------ffayvaolarm isla~ı için hazulanan ~an un projesine göreme

mle~etin muhtelif yerlerinde çayırl r, meralar kurulaca~ Namazgah arsasmm satm ahnması. ~ura ya pavyon ~uu· 
Memleket hayvanlarmın d~lata münasip gördüğü v,i iması "ıçı'n Bakanlık nezdin,le temennı'yatta bulur.u lacı~. r 

fılah ve çoğaltalmalarınd" layet ve kazalardan baılı U 1 

baılıca rol oynıyan mera ve yarak bütün memlekete tat Vilayet umumi meclisi gun olup olmadıtını reYt 
çayırlaramızın bakım ve ia hik edebilecektir. Muhtelif dün saat 14 de vali Ethem koydu kabul edildi. 

lahı işlerinin esaslandınlma mıntakala1da mera ve çayı· Aykutun baıkenhğanda bu Sıhhat dairesinin Göoıe( (1 

11 ve teıkilatlanduılması, ha rlM yapılacak ve bu iş içın senenin altıncı toplantmnı nahiyesine ebe tahıtıah koıı· a 

yvan yetiştıriclhğimizin ve vekalette bir çayır ve mera yaparak görüşmelerine de- masına dair o1an yazısı Sıh 
bunların gelirlerinin yüksel ıubesi ihdas olunacak ve va m etmJıtir. hiye encümenine ha vlllt 

tilmesi için lazım gelen en ayrıca mera ve çayır encü Başkan ekseriyetin oldu· edıldi· • 
mühim itlerden biridir. Me meni teıkıl olunacaktır. Ve Aunu söyliyerek celseyi aç· Evvelce satılmıt olan pı· 
mleketiu istıhsal ve müda· kalet vilayet ve kazalarda m11 ve ruznamenin müzake mukcuda Klemendos ddir 
faa kudretlerinin en mühim icabına. göre müteaddid ça resine,. geçil mittir. meni hakkında daimi encLi 

rükünlerini teıkıl eden hay yır ve mera tecrübe, 'kont Beıinci toplantının zabtı mence verılen karar k&f 
vanlarımızın cüsııeli ve ve· roi ve çoğaltma istasyonla· sabık hulasası okunmuı ve görülmediğinden iade edil 
rimli olarak yetiştirilmesin· rı kuracaktır. Bu istasyonlar aynen kabul edilmiştir mesi kararlaıtı be 
de biricik faktör olarak ele otlar üzerinde t~tkikat ya. Evrakı varide ara•ında bu· Sındırgı Çorum nahfyt•1 , 

1 e. 1 pacak çiftçilere parasız ve L d 1 d ı r a ınan mera -ve çayır arımı lunan ise irektör üğüoün artının değittlrllmeıine a 

b l k b d ya münaalp fiatlarla tohum ı l ı11 zın ta ıi o ara iyi lr ııı a Namazgahın iıtim ak sureti olan kararın görülen üzıl 

h 1 k l 1 " dağıtacaktır. 1 b L h k et a ine onu ma arı yun ve e ir.pavyon inıaıı ve i üzerine te iri müza er 
İlerde ayrıca bir de çayır tıftıklerin nefasetini bozan seye ilavesi hakkındaki ya k~bul edildi. 

likenlerden, türlü hastalık müfettiılığf ihdas olunacak zısı okundu. Bina tı.hriri için ıeçıletı 
söylemedi. /Je11 de sormadım Çıirıktı biliyordum ki bu
rada udrnı nokta nukla olcırak yeçllğl 11 o lwyun birbu 
çuK iki ytldanberi llL r gece devam etli!ii poker parlilt ri 
ne son bir iki ay içlrıde busbıiltirı /uz. vermışli Sabo/ı 
lam kadar devam l'dcıı bu paru oyunu, bu ımithiş iplilci 
onu, rıllıayel b11 acrnacak meııl\lc lwclar s11rnklemfşlı 

ve hıııerelerin kaynağı sayı· 
lan zararlı otlardan ve su 

birlkinti 1 f'ıinden 8 ri bulun 

tır. Haıkan. Namazgahın lise· azalar liakkında verilen k• kı 
Çayır ve mera sai\ipleri ye bir paviyon yapılması rarin muvafık bulunduğu"' 

Kumar: evinin bıilıırı güzellik şartlarım bır araya 
topltyacak olan bir ana için uldufjıı kadar, ayni evin 
saadetini omuzlarrncicı Jaş111wı bir lıaba için <le o kadar 
korkunç ııe yıkıcıdlf. 

Kumarla mıicadcle etmemiz ldzım .. 1-akal bence bıı· 
mı yalrıız uyarıık zabılarm:a bırakmak ydme:.. fier yu 

• • • • • ' il 1 • - ,, , ' _, 1 ' .. J 

de beraberlik ld=ım .. 
Uülürı ımlandaşlar: kararı Irk yullurcı duşt 11 ve kendi 

/erine oradan çıkar yol ""!J"ll vatc111cloşla1111 elindt•n 
fulnwlt; orılura lrıscınlık ve lıal<ilii lıuyat yolunu güst< r 
melidir 

Hu beplmlıirı cemiuete Jwrşı y(Jpn u!/a burçlu olclu{ju 
c n önemli va:ifelacfcn biri de!iil midir? 

Tarihten Fıkralar: 

Bir gazelden çı~ nlan ma
nalar 

Dörduncu Murat z,una 
mnda /slarıbalda bılginler 

ikıye ayrılmıştı. Hunlardan 
birisi meşhur Kadı :a<ie 
Melımel Efendi ve taraftarları 
ile diğeri Sivasi denmekle 
maruf Şeyh Abdul.ııecii 1:./ e 
ndi ve tara/tarları idi 131111· 
/ardan Kadı zade ve taral 
tarları padişahın hıltıj ve 
llısa11lur11 darı f a:.la yuz 
bulmuşlardı. llall<i lııtumrn 
Jıar 1111 vld11fju111ı iddia ecie· 
rek menellirenler de burılcır 
dt. 

Sevin Sel·flkan 

Tuhaf bir ~asta 
Londra mtl'i hastahanesine 

genç bir hasta getirilmfstir. 

Henüz 24 yaşında bulunan 

bu hasta, zevcesinin gülmesi· 
ne tahammül edemiyor, fena 
halde sinirleniyormus! 

Bu hastalık, bu gence, Şarl 

Şaplinin "Son devir,, himli 

son filmini seyrederken ansı· 
zın gelmitlir. 

Doktorlar, Şarl Şaplinin 

filminin mevzuunun bu gen 
cin zaif olan asabını bo.zdu 
ğuııa karar vermişlerdır. 

Sinema da teh'ıkeli Liroey 
oluyor demektir. 

swcla şiirdt•rı arıltyan kim 
sder de vardı Şeyhin bu lıe 
zeyanlcırrn işidinct {( Böyle 
bipervalık Lll' nwllii asrı 
lckfir tlmek ne demekllr ı> 

Diye nefr, ile vaa:.ı yarıda 

tukeciut k cru11idc11 çıklt 
lar. 

Kadı :adt· iltibm11da11 
Hurşil c,.:m111ş ofilıı ıuımwda 

bir şeylı, u devirde şcylıul 

is/dm olan şôır Yahy ı Efe 
rıdinl11 I ir gau luıi11 malla 

ileri suru/en yazdin ma
ım ılerı surerek gö:underı Llat şöyle idt: 
duşurmc I islt dl 

Mescidde rıya pi§eler ıtsün 
Şeyh Hurşll Çavuş uğlıı ku, rıya yi 

l>ir g1111 l'tllih Camiiııde ucıa: Meyhaneye gel l<im ne ri 
etmek uz.ere kursu ye çıkarak ya var ne mürayı 

}'a/ıya l~'Jend/11i11 '"' ga:.dini Avcw11 mtls/imiııdı 11 biri 
okwıcırak yuya samii ne haksı: olurcık lwfur 't 
11 · gazelin fr11alıklarım bir nıek ve aleylıincle söz soyle 
l>lr leşrilı t ili ve· <ı Cmml'll 11wk o devirde şi<id-
M11hu111111el, ller kim bu elli ce:.oyi icap cllircre!li 
/Jeyll okursa kci(ir olur. halde Yalıya E{Nıdi, hendi 
Zrra bu bı"yll, kıifrn sarllı· ı aleylıinde soylem·n l>ll su 
ltr » Gibi ht:Z< !Jfllılw s<ıt ıır ' zlcrt• hiç ulclırış lıl/ı• t l111e 
mayı başladı. l'cıa:. t sn" mlşll 
srnda ve dinleyiciler ara Ka - Do 

arazilerinde bulunan zararlı için geçen sene arsanırı ıs dair daimi encümenin r11ıS 
1 

durulması ehemmiyetle ve zehirli ve tikenli otların to tımlak bec!eli olar k bütçe batası 'Ve bu it için ayrıl•t 
hum vermelerine meyd"n 00 l k 1 ld 1 1 H B •' baoarılmaaı lazım gelen bir 

mevzu çerçivesfne sokulmu 
§tur. Memleketin iktisadi ka· 

lkınmasında ehemmiyeti o 1 

ye 5 tra onu muı o u aza isim eri i e asan 8 

barakmıyacaklardır Ferdler, h lb k b M h Ak f f' 8 ğunu a u i u arsanın ya Çantayın " e met i 
cemiyetler ve köylü halk pılan tetkıkat sonunda ev- Hayatı,, adlı kitabının Vtl!f \r 

kendıleride ait mera ve ça kafa değil, belediyeye aıt Matbaasında meccanen t abi 

S t nba 1 bl. yırlarda mevcut bu"tu··n mı· l d l ld h k bıl an ve erve me ı o a · bu un uğu an aşı ığını iza hakkındaki müracaatı • a 
lecek mera ve çayırlarımızın 
temJzletJlrılmeşini. ıslahını 
ve fennı meralar ve çayır 

ların tesisini mümkün kılm 

ak üzere bu layiha hazırla 

nmıştar. 

Projenin esaslan 

zır otları mahvetmiye mec ettikten sonra buraya . Kül edildi. 
bur olq,c;ald~rdır Zıraat Veka •::0- O-ı ...... ı.ij. n .. 7clinclP - hır Umumi Meclis "Qyelerl t• 
leli alakalaların fenni bilgi· o' 
lerini arttırmak için müna pavyon yapılması lçın te rafından yapılan ta krlrler 

menniyatta bulunulaca~ını ruzname alınarak okund11 
ıip iÖreceğt ilk, orta ve yü !5 anlattı. Ve cüzi de olsa in Ve Hasan Kara {Edremıt) ' 
ksek kuralar açabilecektir. 

ıaat bedeline yardım tahsi 3, Hamdi Arabacıoğlu (8' 
Mera ve çayır kanununun 

hükümlerine muhalefet edt·n. satı konursa meclism bu ndırma) ya <3) gün ııtedıkte' 
1 b h k husustıı alakasını göstermiı izin verıldi. 

1 Layihanın esasl\lrına göre er veya u ü ümlere ria· , 
hl• h ı · ı · h yet etmı'yenler 1 O lı'radan bulunacağını, bu hususların Ruznamede görüıect e ı ayvan arın ı a ı ve 

çoğaltılması bakımından me 
ra ve çayırlara verilecek is 

tikameti tayin etmek ve on 

ları fenni bir kontrol altına 
almak Zıraat Vekaletinin 

vazifelerinden olacaktır. Ve 

kalet çayır ve meralarda 
yapılması icabeden nafi ta 

100 J k bir kerre de masraf. ba•ka madde olmadı"ı11d11 ~ iraya adar para ce- Y 
5 1 

h 1 O muhtelıt maliye en· Meclıs cuma gunü aaat ~ 
zası ya ut günden 100 dl 
güne kadar ~zıyabılecek ha· cümenlerince tetkikinin uy _de toplanmak Ü7.er e daeıl 
plı cezasiyle cezalandırılaca 

klardır Kanunun tatbık şe 
klini göstermek üzere ayrı 

ca bir talimatname de ha
zırlanacaktır. 

Piyango Ayvahkta 

------ Eşyası teşhir ediliyor Yeni bir spor kulübü 
açtlacak. Bir Köylü G ce leyin 

Evi de Yara 1 andı .. 
-

(vine geldiği zaman ans1Zm iki a~amm ~ücumuna uğ
radı ve ta~anca ile yarlandı. 

Bir gün önce Gömeç na· 

hiyeslnin Ya yaköyünde kan· 

lı bir vaka olmuş ve bir 

köylü ağır surette yaralan· 
mıştır 

Vaka şöyfe olmuıtur. 

Bu köyden Alı oğlu İsmaıl 

gece köy odasından kalkıp 

evine gelmek üz.ere ayrılmış 
tır 

lsnıail evıne geldiği vakit 

evın bahçesinde iki karaltı 

görmüş ve bunun ne oldu· 

ğunu merak ederek aranma 

ğ<\ başladığı bir sırada iki 

meçhul adamın birdenbire 
taarruzuna uğramıştır. 

Bu adamlar derhal silah 
ları çekerek bır kaç.. el ateş 
etmış er ve zavallıyı göğsün· 

ün sol taraf ndan ağır uret 
te yarnlamışlordır 

Tnbanca 11e ine koşon köy 

h lkı kanlar içınde İ maili 

yerde bulmu§lardır. Tecavü 

zü yapdnlar derhal ortadan 
kaybolmuılardır. 

Jandarma vakaya vaziyet 
etmiş ve bu hususla tahki 

kat ve takibata baılamııtır. 
Yarnh İsmail dün Memle· 

ket hastahanesine getiril 
mı§tır. 

lsmall kendisini yaralayan· 
larm yine kendı köyündrn 
Raşlt oğlu Mustafa olduğu 

nu fakat diğerini hnıyaına 

dağını ve bu taarruzun da 
sebebini bilmediğini söyJe 
ınişlir 

Yaralama va~ası 
Cumhuriyet mahallesin 

den Huan kızı Zehra ve 
Halıl oğlu Mustafa geçimsız· 

lik yüzünden yekdığerini so 

pa ile hafif surette yara 1a
mıolardır. Kendileri adliyeye 
verilmi§lerclir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
ve Y oksutları Gözetme Bir 

lı~i tarafından tertip edilen 

eşya piyangosunun hayra 
mın dördüncü günü çekıle 

ceğini yazmıştık 

t'iyangoya konan eıyalar 

bugünden ıtlbaren Milli 
Kuvvetler caddesinde Süle 

yman Örmenin vitrinınde te 

ıhir edılmeğe baılanmı~tır. 

Tütün 
Mıntak ları 
Genişletildi 

Yeni tütün kanuniyle alım 

mıntakaları çok genlşletilm 

ektedir. Bu arada Siirt, Kü 

tahya. Van, Seyhan, Bilecik. 

Muş, Holu. Çanakkale, De 
nizlı, Çorum, Anıasva, AY 

dın, Ed rne, lııtanbul. Burstt. 

'rokat, Samsun, Oıyarbeklr, 
Sinop, Manisc, Trabzon, hı 

rlclareli, Balıkesir, Kocae ı, 

Malatya, Muğla, Gaziantep 

ve lzmır vılayetlerının geııış 
kısımlaruıda zeriyat haldu 

v~rılecektir. 

"rt 
Haber aldığımıza go 

Ayvalık İdmanyurduod1r 
ayrılan bazı kimseler bor'

0 
da ıkinci bir ıpor kulüb 

te§kilıne karar vermıılerd1; 
Açılacak bu kulübün B 

Doğanspordur. Tenis ve de 

nizcilık oubelerlne futl-old 11~ 
ziyade ehemmiyet verilec:ti 

iddia edıilyor&a da merrıle 
k lı~ 

ket gençliği araamda i 1 ~ 
tevlıt etmektedir. Eıs5e 

,,~ 

pek az bir sporcuya rtl 3 ~ 

olan Yurt. bu ıkilıkten ço 

müteeuırdir 

Ümıt ederız ki p::k 
11 

bir zamanda her iki ta rtıf ~ 
idarecilerı uyuıurlar d• b' 

d' li hazırdakı kulüplerını 
ha zlyadf' ihya ederler·· 

Yenice Piyangosu ~un 
çekildi 

İstanbul, 16 (Hu usi) 
ıf1' 

Yenice sigarl\ paketle' ıtl 
lkramıyesi bugün çekı bi 

Beşiktaota Nazif ısmınde ~ 
rislne lüks bir otomobil çı 
tı. 

te. 

kı 
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Karakollann Ayşesi.. -

ru· 
.~. 

Baıçavuı llerliyerek ıordu: 
- Nereye aıdtyorsun. 

rurn . 

Buraaya . 

Yükün ne. 

Boı çuval götürüyo-

Bu kad1n aıaiı inıln. 
Sebep? 

~tmdt ıana 
a<hterlrim fazla laf 

sebebi 

yok aı· 
ağı .. 

Şoför ayak diremek iste· 
di. Fakat baıefendi fazla 
•öylemedi. Neferlere bir göz 
1taretı geçti. Bir dakika iç 

,O inde ıof ör palaa pandıraa 
jf Yak•lanıp içeri tıkıldı. Ar 

1 tık YÜ - - - v 1-dl zunu ortmege uzum 
hı11etrnlyen Yürük A yte de 

e~ baı örtGıilnü kulaklarının 
•'' lltkaaına atmıı. inci eibi be

Yaı dltlerini aöateren bir 

lebeaeümle çavuıa bakıyor 
du. 

- lnıene Ayıe 
Ayıe yerinden kalktı, tıp 

kı Yüz ball\maklı bir tah 
tan iniyormuı gibi ıalma 
•alına kaymondan aıağı in 
dı 

Artık mesele kalmamııtı. 
AY Bu "artayı iki tok .. tla ıa· 
abl vuıturan ıof ör de firenleri 
bıl açıp tam gazla oradan uz 

akl,.ımııtı 
t• Oh olsun çapkına! Naaıl 
Jı •ekız ıaatlik yolu dört gün 

de alır mı? 
Ayıe karakol odaaına gl· 

r~~ce iıkemleye illtti· Ça vuı 
0 

ukça sert bir sesle: 

8 
- Bana bak Ayte de,li .. 

t• enı bilirsin hiç ıakam yok 

1o hır. Seninle eıl<ı<len de tanı 
ıJ ıırıı. Bu gece burada kala 

<:ak 
~ d •ın Yarın .abah erken 

en ıenı posta edip bizin 

~ıntakanın dııına atacağ110 . 
A. 11 Ydı bakalım düt önüme. 
~ Yıe •eı çı'<armadı. Gene 
~Yle •alına salma çavuşun 
Otı6ııd 

' o 

ı 

1 e nezarethaneyı boy 
adı B 

urı 11 tek kapılı, pe 
rıçer · d eıız, davarları kaim bir 
0 

" idi Yerde taban tah· 
laıınd an baıka oturulacak 
"e 1 Yatı acak yer de yoktu. 

Ayte içeri girince etrafı· 
rıa bak d bı ın ı. Yarı karanlıkta 
bı'ley göremiyerek baygın 

r ıeıle çavuıa ıordu: 
Çavuıum ııık vermi 

Yecek rni . .., 11n. 

ak - lıık mı dedin? Kasn
la nu fıltyeceksin kız. Ya· 

r Uyursun. 

Ayıe ses çıkarmadı Ça
"uı d k lfara çıkmıı kapının 

illdini ÇcvlrmtıtL Anahtarı 
Ccbt 
1 1 ne sokarken neferlere 
eı endi: 

Bana bakın ben gidi)'o· 
rum k 

' oğu~ nöbetçi .. kım? 
Haaan 

b - Pek ala aantıralı bot 
•raknıayın 

d Çavuı yürüdü. Neferler· 
en biri llcrlıyerek kmk bir 

1eale! 

- Baıef endi an1'htarı bı 
tak 
d rnıyacak mıaın? Dıye sor · 

u. 

Hangi aneı htarı? 
- Şu. Nezarethanenin 

llnahtarrnı 

Ne Y•pacakım anah · 

M. CiÖZ!ilfffY 
tarı? 

Hani, belki kan gece dı
tıırı çıkmak iıterde. 

Çavuı batını salladı, dü
ıündü, seı çıkarmadan yü· 

rüClü giltt 
Gece olmuı . neferler uf ak 

kofuıtald demir karyolala · 

rın Ü'lerine sırt üstü uzan 
mıılardı Hepsinin gözleri 
tavanın uzun kırişlerine ta· 

kılmıf, kulaklarında kilise 
kampanaları çalıyormuş gibi 

seıler vardı. 

Y a v a t yavaı doğ 

ruldular, göz göze geldiler, 

8ıyıklarmı sıvazladılar. hep 

bcra bcr kalktılar nezaretha · 
nenin kilidini yokladılar. He 

nüz yeni yap~an karakolbl 
nasmm her tarafı gibi bu 

odanın da kapısı ve kilidi 

ıağlamdı. 

Ondan ıoura bellerinden 

kasaturalarmı çektiler 20 da· 
kikada kapıyı kuuile bir· 

likte a~ağı alıyerdıler 

~~ 
Sabaha karıı, henüz or· 

talık tamamen ağarmadan 

çavuı pek erken uyanmııtı 
Evinden çıktı Yolu L<arako 

la düıünce içeri a-irmek is· 
tedı kapı kapalı tdı. Çaldı, 

' yu'llrukladı, seı ıada çıkmadı. 

Tekrar çaldı içerde ayak 
patırtuı oldu. ııihaye l l<apı 

açıldı: 

- Sağır mısınız bl" .. Ôlü 
uykusuna mı yatt n•z! içeri 
girince, gözüne ıllt defa ka 
usile ber11ber yerde yatan 

kapı llittl· Sonra içerde, bet 
numaralı lambanın ıfıfı al· 

tındıt, dört dane tiltenın üıl 
üıte konmaamdan husule 

ge 1en (sedir) üzerinde bat 
tanlyeye bürünmüş güzel 
Ayşeyi gördü. Bır kraliçe 

ıhtııamile köıeye 1 urulmuı · 

tu. Kızarmıı ekmek, süt, te 
re yağı, bal. sucuk hazırlop 

yumurtadan ıbarct s a · 
bah kahvealtı anı yapıyor. 

bir yandan da neferlerin yün 

çoraplarını yamıyordu Bi· 
raz evvel yılcadığı pek belli 

ola,ı ıslak ıaçlıHım kurusun 
dıye omuzlarının üz .. rine koy· 

vermııti. Çavuıu görünce gül· 
dü Tepeleme! ocak korile 

doldurulmuı mangalın rmsa 
khğile yanakları kızarmışh. 

Çavuı hiç ses ç . karmadı, 

koğuıa geçtı Dört nefer şıl 
teı:.z karyolaların üzerınde 
kaputlarını baılarına çek 
miıler uyku toklıd• yapıyor· 

lardı. Çavuıun bağırmasile 
yerlerinden sıçradılar. 

Bune hal. 

... ?? 
Kapıyı kim kırdı 

.. !! 
Hepinizi falakaya çe· 

keceğim. DivanıhRrbe ver 
dlreceğim .. 

İçlerın<len biri atıldı: -Kimsenin kabahati yok 
başeft:ndı Kapıyı k•ran be 
nim 

Sen mısin? Öyle ise al 
gözünden h1tl.alım Nder 
!erden birme seslendı: 

- Mehmd 

Efendim . 

TÔRKDILI 

İngiliz Gazeteciliği .. 
Cihan harbinden sonra dônya matbualrnın mali vaziyeli I 
ve gazetelerin ~ugün~ü ~ali ha~ktn~a bir ~aç f ıkir .. 
İngiliz gazetecıliği , cihan 1 

harbından sonra, Taymis gi · 
bi en muhafazft\ti.r aautel 
erin bile kendılerini kurtara 

madıkları esaslı değiliklik 

ler geçirdi Hu zahıri değı 

ııklikler, gazetelerdeki yazı 
larm genlt ö 'çüde değiftlril 

mCf ol maaile ifadesini bul 

du. 
Londrada çıkan "Ekono· 

miat, adındaki gazete, bu 

mesele etrafında neırettiği 

bir ıeri makalede, bir 1ıaze 
tenin, kamoya dört türlü 
hiz:met görmesi la-zım geldi· 

ği netıcesine varmaktadır: 

l Havadiı, 

2 Fakir ve mütalealar 
3 Havadislerı izah 
4 - lngllız gazetecileri· 

nin "argo" su ile neşriyat 

(\eatureıı> , yani okuyan ha 

lkı meıgul edecek havayı 

yapmak. 
Cıhan harbından evel. en 

ileri planda, "havadıs ve fi
kir,, bulunuyordu. Fakat ha. 
rp bittiKten sonraki on yıl 

içinde "features" hakim va
ziyete geçti Şimdi ise, me 

ıele ve hadiselerin izahı, bü 
yük bir rol oynamaktad.r. 
Bundan dolayı milyonlarca 

huan popüler gazetelerin 

her bıri, '"neden" ve <rnaaıl»I 
dıye tahlil ve ızah eden ek 
ıpnlerden mürekkep heyet 

ler kullanmaktadır. Buna, 

bu tarzdll tahsis edılmlş ol
an sayfa1arı çoğaltmakla im 

kan, hası l olmuştur ki, eko 
nomlatin fikrince, bu aayf a-
l arın adedi, biri- iri üzerine 

aünde üç ıla dördü bulma· 

ktadır. 

Dünya harbandlln ıonra 

birçok grızeteler btrleımek 

derdine tutulmuılardı. 1930 
danberi, "Daıly News" ıle 

"Daily Chronlcle" in "Newı 
Chronicle,. adı altında bir · 

leşmeslnden baıka hiçbir le 

merküz hadlse&i olmamıştır. 
Fakat, l:.konomlst, teme · 

rküzün mevcut olduğunu 

MÜf TOlOKTEH 
Rasathane direklörluğti 

min tesblli oeçlıile 22 Şubat 
937 p ızarlesi gliıw kurban 
baııra11ud1r Kesil< c~k kur· 
b 'lll ltuyvunlarrnrn dul ve 
ba[jırsal\fortm lluvu "ııru
munn uerdifj1111iz yibi deri 
ue hu!)ırsaklarrn lopla11111cı 
swdtı l<izun yelen yardım 
ve lwlaylt!]ı da gösfrrmek 
borcumuzdur 

Zarıuw11111=w erı 11w/\em· 
mel ve en kuı·vetli silahı 

la yare oldıı.ıiu ma/ıimdur. 

Her dtvlel Havcı ktwvt:lleri 
nl daima arl/ırmakl:ıdır. 
Bi:de bu fırsalta11 lslif <J.de 
ederek bu slldhımı:.uı ço 
ğalmcısı için d blrliülle ça
llştl ması sevgili imi kumı-
d an rica olunur. 

.............. --=~~furo==:::::::;::==~ 

Dünkü un ve za~ire f iatları 
UNLAR: 

Azami 

55 Randıman 
60 
70 
80 

" 

K. 

960 
920 
860 
800 

ZAHİRE: 
Buğday 5,2-; 
Yerli Sert 5,25 
Yumu~ak 5,50 

Hariç plyaıadan gelen 

Yumuıak 6 
Sert 7,50 
Mısır 4, 75 
Arpa 4,75 

Asgari 
K. 

950 
910 
850 
790 

5 
4,50 
5,75 
buğday 

6 
7,50 
4,25 
4.50 

SAYFA: 3 

Tasm iki müsveddesi 
halyn hükumeti Londrada 

bir eski e er ler tüccarından 
Tasın iki müsveddesini bü · 
yük bir para mukalıihnde al. 
mıtıhr. Bu müsveddeler Tasın 
Jerusalem ve Amintedır. Bu 

müsveddeler Dük dö Ferore· 
nln clınde idi; birçok ellere 
geçtıkten sonra l 727 de izi 
kaybolmuştur 

BundAn hır sene evvel bu 
el yazılarınm Londrada oldu 
ğu öğrenilmiı ve İtalya bükü 
meti namına saha alınmııtır 

Bu müsveddelerin ciltleri 
üzerinde Lord Charles Styart 
arması vardır; bu LorCI da 
18 l 5 den 1830 tarihine ka . 

dar lngiltereoin Paris ıefare· 
retlnde bulunmuıtur. 

En ~Oçük kitap 
1855 Parls umumi serglıin· 

de Sen Petresburg meıhur la· 
bilerlnden M. Reykel bastığı 
kitablard,an birisini arzetmfı· 
tir. Bu kitap ancak bir pos· 
ta pulu büyüklüğünde ve 
her sahıfesinde 17 satır var 
dı ve i mi (Lfyon incili) idi. 

Tabi Reykel, matbaası us 
talarm bundan daha büyük 

harikalar gösterebileceklerini 
de söylemi§ ve Ruıyaya av· 
detfnde Krilofun 25 ~faane· 
sinden bir eıeri daha küçGk 
hacimle tabettirmtıttr. 

Ancak bir mukavva kalın. 
hğında olan bu e erin 87 
sahifesi ve her sahifeelntn 
22 satırı vardı. 

Yık ıu karatayı •. 
Mehmet bir haml~de ar 

baıka bakımdan tesbit etm 
ektedir. O da, Londrada çı

kan Popüler büyük gazele· 
rin tirajları yükselmekte, vl 

la vet gazetelerinin ise düı· 

mekte olması hakikatidir. 
Sabahları çıkan on tane mi 

ili gazetenin okuyucuları yü· 

zde 7 ,5 çoğalmıı, otuz tane 
vilayet gazetesi de yüzde 

5,5 niibetlnde okuyucusunu 

kaybetmiıtır Bu hadisede de, 

~ngllizlerin bir nevi adam 
avlamak maniiıma gelen 

"Canvauing" adını verdik 
lerl rekabet ve rekllm da 
ehemiyetli bir rol oynttma 

ktadar Vaktiyle, bu pek pa 

halıya mal olan tarı.dan va 

zgeçilmesi için Popüler bü 

vük gazeteler arasında bir 

BRreement yapılmıştı; fakat 
"Dailv HerAld, bunu bozdu. 

Mü~ür te~dili 
kadaşını yere devirdı Ça 

vuı ~ollarını sıvadı. Meıin 

kamçı havada korkunç bir 

ıslık çaldı Tam Lu sırada 

Yürük Anenin ıeıl ııiti di. 
Ya vaı yavaı gel mit çavuşun 

omuzuna kadnr sokulmuştu. 
Tatlı nıunıs Lır seılf': 

- Çavuşum dedi. Vurnıl\ 

bu delikanlıya . t apıyı kıran 

ben ım .. 
Sen misin? Ru ko& ko· 

ca kapıyı kasaıHe 

indiren ıen misin? 

beraber 

Benim . 
Ya bu ı ltelcrt taııyan, 

lambayı yakan, südü, tere· 
yağları ckmf'ği, sucukları 

hazırlıvan hep senmisin? 

Hep benim çavuşum 

Sen beni bilirsin .. 
Hen karakolların Ayşesi-

yim .. 
Çavuı lıolunu kaldırdı 

Ayşeye vurllcoktı, fakat on 
un içi dumanlı gözlerini du· 
dakll\rındaki uçuk tebenü. 

mü görünce kolu aşağı ıa-

rktı, vuramadı. 

Sonra neferlere dönerek: 
Haydi bakalım dedi. 

Hcp"niz angaryaya bugün ta· 
htalar uğulacak. hAhçenin 

gübrelerı temizlenecek, ak 
şama kadar oturmak yok . 

Neferler memnundular . Hiç 

ses çıkarmadan iş 1 erlnin ba· 

şına koılular. Bıraz srnra 

geçen boı otomobil it rden hı 
rile, bir jıındarnıamn mu· 

hafaz&sı 8ltında Yürük Ay 

ıe ileri karalrnla tulim ed 

ıldi. 

Gece yarısına doğru 

fon çaldı: 

Alo .. 

tele 

Huraaı ( . ) Karakolu 

Eyyy. 
Hen kimim bilıyor mu 

ıun çavuşum. 

Yooo 
Yürük Avşe Karakol· 

ların A nesi. 
SON 

A' şıun gazetelerinin de 
okuyucusu Azalmıştır. '"Eko· 
nomist,. bunun d,. sf'bebinl 
bu gibi gaz lelerin "canva· 
aııing" yapmadıklarındA ara· 
maktadır. Fakat diğer hıra 
ftan, daha haıka çarelere 
de baş vuruluyor; meıelA 

«Daily Tetegraph•>, gazete 

n ln fAatını 2 peniden 1 pe· 
niye indirmek suretile tiraj 
ını be~ misline çıkarmııtır. 

İngiltereye mahsus bir us· 

u1 olan pazar gazetelerinin 

de tirajları düımüıtür; an 
cak hala hahrı sayılar bir 

ölçüyü muhafaza etmekted· 

irler ki, bu nevi gazeteler· 

dl"n üçüncü tirajı ceman 7 
milyondur. 

Perager preseden 
"'Daily Herald", mali mu· 

vazenesine imkan veren bır 

tiraja varıncıya kadıır, 2 
milyon lngiliz lirası harca 

mış olduğuna göre, kalkınıp 
tutununca ya kadar ne nisb 

ette fedakarlıkta bulunmak 
icabettıği tauvvur eılllebi· 
lir 

Büyük gazete tröstler ı nde 
ağacından tutunuz dıı rota 

tif makinesine vanncıya ka · 
dar hepsini kendi'eri yapa

bilecek bir surette tröstleı 
miye doğru bir meyil var

dı Fakat, tröstlerin tröstü 
sayılan, Rotherm"'re tröstü, 

bütün bu bağlan çözerek, 

kağıthk ağaç yedeği olmak 

üzere. yalnız yeni Fundlan· 

ddaki ormanları muhafaza 
etmiştir; hnttli. Bowaters fi 
rmasiyle de alal<asını kesm -
iştir 

İkinci büyük bir tıöss sa 
yılan Berry gruhu da Ed\\ 

Köyümüze ait muhtarlık 

mühürünün fazla ıtllnmit ol 

duAu cihet e yenistni yaptı 

racağımızdan eıki mühürün 

ard Lloyddan ayrılmııtır. 

Ancak . buna rağmen, bu 
konaonıumlar hala bırer mu
azzam teıekkül halini mu· 
haf azıı etmektedirler: 

"Daily Exprus"' "Sunday 
t:xpresa" vt .. Evening Sta 
ndard,, gaz ~leleri Bea verb 
rookun elındedlr. 

Ekonomiıt, gazete endüs 
triıinin mali itlerini tetkik 
ederken, bir gazete müeue 
sesinin, çok harcayıp az ka · 
zanç temin etmeal gibi bir 
tezadı tebarüz ettirmektedir 
Bu cihet, bilhassa "Mornlng 

Post" ve "Observer" gibi 
bir ücret mukabilinde bası· 

lan gazetelerde göze çok 
çarpmaktadır. Hu gibi ga.ıe 
telerın yatırılmış sermayele-

rini yalnız bırkaç büro teı 

kil ediyor ki, hpkı bazı hu 
smi ilaçlar gibi, masrafları 

nm yüzde 90 ını reklam 
masrafları teşki etmektedir 

Londramn bir basın org 

aniznsyonu olan Pep basm 
işlerini tetkik eden bir ki· 

tap neşretmiştir . Bu eserde, 
ıki mılyon abonesi olan po· 

püler bir ga-zetenln pilanoç 

su fU ıekilde gösteriliyor: 
Varidat lngiliz lirası 

Gazetenin satııı l 600,000 
llan ı.soo,ooo 

3,400,000 
Masraf f ngiliz lirası 
Kağıd ve mürekkep 1, 100.000 
Tertip ve tabı .!;00,000 
'a azı itleri 350,000 
Tevzi 350,000 
Reklam 300,000 

Okuyucuların sigorta ı ı 100,000 
Amortı 200,000 
Muhtelif 100,000 
Tekmıl masraf 3,000,00 ı 

KazaPç 400,000 
Bu rakam l arın tahlilıne 

istinaden, Ekonomist, olrny · 
ucunun bir peni vererek 8 • 

hükmü olmadığı ilıin 
nur. 

olu-

Büyükbostancı köyü 

muhtarı Halil 

tın aldığı bir gazetenin ma· 

llyetl 1, 70 peni oldu~unu 
hesap etmektedir; bu itibar
la O, 70 maliyet ile birlikte 
mües esenin kazancı, ilan 
parasile temin edilmektedir. 

Birçok okuyucular. aldık· 

Jarı gazetenin yalnız bir kı. 
sım istihsal masrafını öded
iklerini, ilin sahiplerinin ke · 
ndilerine adeta bir hediye 
verdiklerini bilmezler. 

Çalııanlarm aldıklara 
ücretlere dair gösterilen ra

kamlar, çok enteresandır. 
Hu usile teknik iş çok para 
kazanan fakat aynı zaman
da da en iyi organize edil

mi§ olan lngilız tıçisidtr. 
iyi bir mürettip haftada 

asgari 160 1illn1ı alıyor lıe 
yenı başlamıı bir muhbir 
veya muharrır muavini ha

ftada 9 İngiiız lirası ve 9 
şiltng almaktadır; gündüz 

iti haftada 44 saat gece işi 
j8,5 saattir. Asgari mezun. 
lyet yılda üç haft dır. 

Gazetenin asıl masraf 1, 

çok paraya mal olan rek
lam masrafı kadar büyük 

değildir; fak at muayyen ve 

yüksek bir tirajı bulduktan 

onra, bir gazete içın fevk 

alade kazançlar temin etm

ek imkanı da vardır Bun 

dan dolayıdır ki , tirajı yü · 

kıehmek için çok acaip şe · 
killer a lan bir rekabet me 
ydana gelmiştir 

~ u rekabet işi. evvela' 
aboneleri sigortalamak ile 
başlamış ve 1933 de bir 

gazete, abonelerine Dıckcn 

sın bütün eserlerini hedıye 
ettiği zaman, «>n yüksek me· 

rtebesin varmınır . Dört ila 

S"'kiz hafta sabredebilen ab 

onelere dolma kalemler ilah . 

gıbi hediyeler verilmiıtir 



SAYFA 4 

Edremit Hukuk 
Hi ~im liğinden: 

Edremidio Heklmzade M. 
Haaan Basri ile lstanbulda 
mukime Zehra aracında 

Edremit Sulh Hukuk mah 
kemeılnde ceryan eden Ed· 
remidio Heklmıade M. ka 
in aağı Evliya oğlu Tevfik 
ıolu Zeynep arkası haneıi 

Muıtafa ile mahdut ve dört 
yüz lira kıymet takdir o!u 

nan bir bap hane üzerinde 
9üyuun izaleıi için bilmüza· 
yede satılarak bedelinin 
hi11eleri niı betinde tara· 
feyne tefrik ve taksi-
mine dair ıad1r olan l3. J 2. 
935 tarih ve 182 414 aayılı 
illr_n kesbi katlyet ederek 
mezk(ir hane satılığa çıka

rılarak birinci arttırmuı 

13 3 9J7 cumarteıi günü 
ıaat 1 O a ve ikinci arttırma 
25 3-937 pazarteıl ıaat l O a 
tayin edalmlt olduğundan 

talip1erln ve mezkar hane 
Qzerlnde bir hak talep 
edenler in vakta mezkürde 
Edremit Sulh Hukuk hakim 
life müracaatlan ilan olu 
nur. 

TÜRKDİLI 
Pazartesinden baıka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruş 

Altı Aylığı:400 

Sayısı: 3 
Günü geçmış sayılar 25 
kuruştur. 
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BALIKESiR l ÜRKDILI 
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!Wıwmm dal, saç, 
llrrıak lıusl 11ltldarile 

Jıer şekil {frengi. beis>
ııkluğ11 ve yumuşak 

karha lwslaltklurım ld 
rar yolu dcırlıklarım, 
ademi ikl/dan en son 

: usullerle tedavi eder 
• : Haııtalarını hükümet 
: caddesinde nuınara 56 
• • da hergün saat on be§ • : ten sonra kabuleder. ı 
• • ......... ···············• 

Bahkesir Tapu Sici 
Muhafızllğınd 

Köyü Mevkii 
Keıirven köyken 

arı. 

Cinai 
Ev 

Hududu. 
Sağ tarafı kürt 
Süleyman oğuH· 
arı Hüseyin ve 

Ali sol tarafı 

köse oğlu Rama
zan karm Fatma 
ve oğulları ibra· 
hlm ve Mehme 
din hane ve av
lusu arkası kürt 
lısmall torun le rı 
İsmail ve Hatice 
ve gelini Hayri · 
ye ve kısmen 

Kürt Oıman o'ğ· 

lu lsmailın hane· 
leri önü Alaca 
oğullarından Halil 

ilaye 
E 

TÜRK.DiLi 

• " aı 1 
• um • 

1 e • 
• 

1 - Açık ek11ltmeye konulan iş ameleı mükellefe için 
dairede mevcut bez numunesine göre alınacak yirmi ça

dırdır . 
Çadırların keşif bedelı 560 lira muvakkat teminatı 41 

lira yirmi kurutlur • 
2 bu işe aıd evrak şunlardır : 

A Eksiltme şartnamesi 
B Fenni şartname 
C Mukavele örneği 
D Nafıa işleri umumiyesi 
İstfyenler bu evrakı ve numarıeyl Bahkesir daimi en 

cümen kalemınde görebilirler. 
3 Eksiltme 18 ~ubat 937 tarı hine rashyan Per 

şembe günü ııaat 15 de vılayet daimi encümeninde vapı 

lacaktır. 

4 - İsteklilerin yukarıda yazıtı gün ve Baalet muvak 
kat teminatlarını malsandığına yatırdıklarına dair na~ buz 
veya banka mel<tuplarlyle daimi encümene müraeaatlan 
lazımdır. 

5 - Muvakkat teminat malsandığına yatırılır Encü· 
mende para ve tahvilat kabul edilmez 

Vilay t . " 
ımı 
•• neme 

4 - 1 - 53 

inde • 
• 

Açık f'ksıltmcye konulon iş Bol k"oir · Bnndırma 
yolunun 39 - 40 inı·ı kilom trelni arııs ndn ve şosa kenn 
rındn mudnfu dıvar nın ı~cilıği l u iş kı şif bedeli 2079 
lira 93 kuru~ mııvakkııt teminatı 155 lırudır 

2 - Bu işe ıııd keşıfname ve O\ rok şunlardır: 
A - Elcsiltme şartnomesı 
B - Fennı ş ırtnıırne 

C - K<'şif cetveli 
O- ~lukcıvele ÖrnC'~i 

E - N~fıo işlı r şı•roiti umumiyı>st 
İstiyenler bu cvrok v keşıfnameyi daimi encümen ka

leminde görebilir 
3 -Eksutme 18 ~ubat 937 tarıhine raslıyon peı şenıl e 

günü saat 15 de viliiyt-t daımi encuıneoinde yapılocuktır. 
4 - lsteld.lerin bu gıbi işlerde uğra dığ no d ir 't.fıa 

müdtirlüğtinünrltın lan kol bir hnfta e' vı l ehlıyt t fenniye 

17 ŞUBAT g1 

Ü J DEL 

Yakında tamiri sona eren Yeni Sine 
inada Temsillerine başhyacaktır-· 

11 
i@t KÜÇÜK HÜSEYiN iki yıl önce Mahfelde Mabfel ~ 

"emasında (KOCATEPEDE UOGAN GÜNEŞ) adıı 
daki piyesi temsil etmit ve çok r uvaffak olaıuftıJI 

~YENİ TE:ı.v.ISİLLER.İNİ S} 
ELR..SIZLIK.LA. BEK.LP" 

YİNİZ: 

~· .. ~ iHitiH111tll HBIHIHil# 
. ~~2!;!'W.5Cs-2 ~asc~~!§S25ii2i!Sbesi§
ın 
;.!! 
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~ı 
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BOZKURT VE HALK 
TRAŞ BIÇAKLARI 

mi YURTD/1Ş. 
MJI Yurdumuzda biricik Öz Türk sahipli olan aot 
I~ KURT ve HALK 1'rae bıçaklarını kullan • e ark• 

'
~I daşlarına da tavsiye et!.. 
IDI Bu bıçakları kullanmakla paranın bir cebtndt~ 

iın'ı diğerine girdiğini unutma! 
llH Yabancı isimli ve yabancı aahipli traı bıçaiı alat'~ 

\
™I fsrarla Ôz Türk sahipli olan BOZ KURT Ve H.4(; 

l:DI Trae Bıçaklarını iste . ~ 

ıfMI 8 O Z K U R T Trdf bıçafı (5) kurut. H A L 

iMi Traı bıça~ı (100) paradır. 
lınl Kasabamızda her dükkanda ıatal1r. 

U31 Balıkeslrde Toptan Salış Yeri: 

frn' İbrahim Çavuşoğlu 
lmsŞ,52~~~~~~~~~~~-- -
~111111111111111111111111111111111111111111• 

E K ARA ---
vesikası olmuları Jazımd r. --Avukat Ekrem ARGUN V' 

Şeriki Ziya SIDAL 5 - lst •klilcr yukord ı u~·ünrü maddede yoz lı giın ve : -sıatind" nıu\·ak\rnt temineıtlnrını molsondığın:ı yotınlıklanno --dair makbuz veya banka mektuplotile daimi f•nrünıene mü- -
rocnnt etmelidir. 

6 Muvakkat tpınınot mnlsondığınu yot·rılır J~ocü-

mende dnro ve tnhvilftt kabul •dilmez ' 
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Tanınmış değerl i avukatlardaf1' 
dır. Hernevi hukuk, ceza davalarrnıı1 

emniyetle tevdi edebilirsiniz. Temyi~ 
ve Devlet Şurasında murafaa kabLJ 

çavuş oğlu Zey· -----------------------

nalın hane avlu ,. j al\ y J : ederler. 

su ve kısmen yol. 1 rm 
hğı 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı evin yeri ara 
zii hali yeden iken Muataf a oğlu Alinin 3U sene evvel ken· K 
dı para11 ve levazımile man müıtemilat ıkı bap hane 
müceddeden inıa etmek uretlle senetsiz olarak temellü • 
k ünde iken 6 ıene ıonra bu evin zemini ile ebniyes nin 
tamamını karıları alaca oğlu lly s kızı Fatma ve Ahmet 
oi lu Haıan çavuo kızı Havvaya 80 liraya sattığından ba 
htıle namlarına tesçil edilme i lstenildi~inden tahkikat yap 
mak için 26-2 937 cuma günü mahalline mt-mur gön~eri · 

lecektir. Bu yer hakkında bunlardan başka tasarruf ve ya 
ıatr bir ıuretle hak tddla11nda bulunanlar varsa bu günler 
içinde yazı ile vilayet tapu sicil muhafızlığına ve yahut 
mahalline gelecek memura müracaatları ilan olunur 

a an: 

Balıkesir Tapu s·ci 

Köyü 
Halalca 

Muhafızhğı • 
• 

Mevkii 
Paıaçaym 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 
Şark an ve şima· 
leo kuru dere 
garben yakup 
köylü İsmail 
tarlası cenuben 
Kütahya şime 

nc\ifer demir yolu 
Hududu ve buluoduiu yer yu~arıda yazılı tarla ismi bi 

linmtyen ıahıı tarafından köy camline imaret ,.e hitabe· 
Unı ifa edenlere lntlfaı lahıls edilmek suretıle terk ve ta 
hılı edtlmif oldufundan bahsıle köy f hstyeti manevıy si 
namına teıcil dilmesi btentldiğinden tahkikat yapmak 
için 28 2 937 paaar günü mahalline memur gönderilecek 
tir. Bu yer hakkında tasarruf veya ıalr bir suretle hak 
lddlaıında bulunanlar varsa bu günler içinde yazı ile Vı I 
1 yet tapu ılcll muhafızlığına veyahut mahalline gt>lecek 
memura mGracaatları lüzumu il n olunur. 

1 

V ılayet köy bekçileri için bir ceket bir pantalon bir 
tozluk bir fotin ve teferruattan ibaret olmak üz.ere mü 
nakasa suretıle vilayet jandarma lrnmapdanlığında bulunan 
örneğine göre lüzumu kadar elbise yaptırılacaktır. ihalesi 
19 · 2 · 937 tarihine raııtlıyan cuma günü saat 15 de 
vilayet Jan~arma kumandanlığında yapılacaktır Talip olan· 
ların ıartlarını ögrenmek üzere vılayet Jandarma kuman 
danlığına mürncaat eylemeleri ve gazete ücıetintn de 
müteahhide alt olduğu ilan olunur. 4 l 6 4 

N hiyesi 
Şamlı 

u 
köyü 
TaşkeAiği 

p 
f ı 1 
Mevkkii 
Dönğelli 

dere 

• 
cı 

• 
• 

Cinsi llududu 
Tara Şarl<an Mu-

tafa oğlu 

ÇBVUf gar 
ben yol, 
Şimalen ba 
yır cenuben 
dere 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla esasen 
köyümüz camıı ferıfi emnnet ve hıtııbetlne vazıfesmi gö 
receklerln fntifaına terk edilmif avarız vakfında olduğu 
bahsile koy ş&lı iyetl maneviyeıi naınına teıcll edilmesi 
Jstenildığlnd n lalıkıkat vapmak için 26-2 937 cuma günü 
mahalline nemur gönderllecektır. Bu yer hakkında tasar 
ruf veya salt bir suretle hak ieddiasında bulunanlar vua 
bu gilnler zarfında vılayet tapu sicil muhafızlığına vazı ile 
veyahut mnhallıne gelecek memura müracaAtları lüzumu 
ilan olunur 
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ANKARA Sanayi c•0' 
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~ Her Tecimenin En Büyük Dileği: 
1 Satıs Sürümünü lrttumıktu . 
1 t~"' A K A rı~ 

Sa ış a i i ci Şart: 
/\. 

"R KLAM,, DIR. 
Satacağınız Malınızı 

Her alde Reklam Ediniz,, 

1 

~ (TÜR 

Rek l•t ııı la ı·ı nıı•, 
Dili) ııe \/ eı·iniı 

1 KDILi 
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Bal!kesirjn Biricik Gazetesidir 
Her Yerde Okunu.; 
31.At~'tAl~~v 
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