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Ata ür , İra Hariciye · 
Nazınnı Kabul Ettiler .. 

~aıvekil Celil Bayar ve Hariciye Ve~ili Tevf ıt Rüştü 
Ar as misafir Nazula göı üşmelerde bulundular. 

y nan Bal~an Antantı Erkanıharbiyeleri Toplantısı: 

Başvekili Atinaya ~öndu 
Ron ı ya Erkanıharbiye Heyeti de 

Atina, 26 (A A.} - Yu 
nan baıvekili General Me
taksu dün Atinaya vasıl 

olmuı ve parlak bir surette 
karıılanmııtır. 

O ü n 1 s t a n b u 1 a G e 1 d i .. 
-----~ 

----~--- - ----·---- ------ -------

Ankara, 26 f AA.) - Rei 
•lcunıhur Atatürk dün İran 
h,rlcıye nazm Ekselans Sa· 
flliyl kabul ederek kendi~ile 

ı.ııuo müddet görüşmüıtür. 

ismet lnönü ziraat enstitü· 
lerlnl, barajı gezmittir. 

An karada bulunan Yunan va YugoslaY (rtam~ar~iyeleri Bez f abri~amızı görmek üzere 

Baıvekil Celal Bayar mi 
saflrim z şerefine bir öğle ve 
lran büyük elçisi de bir 
akş:tm yemeği vermiılerdir 

Bulgar 
Krah kraliçe ile birli~te 

Londraya gıttı 

dün hususi ~ir trenle Kayseri ye gittiler. 

Bu mülakatta Hariciye 
Vekllı Doktor Rüıtü Aras da 
h,ıır bulunmuıtur . 

Ankara , 26 (A.A ) - İran 
libictye Nazırı Ekselans 
s,fhil fabrikaları görmek 
Gıere Kırıkkaleye gidecek· 
tı .. . 

Ankara, 26 ( A.A. ) -
Şehrimizde bulunan lran 
liarfciye Nazırı bugün Gazi, 

Harıcıye Vekili B Rüt 
tü Arııs t a r a f ı n d a n 
dün akıam İran Hariciye 
Nazırı Ekselans Samii ıere 
fine verı•en zi)'afette Hati 
ciye Vekilimizte muhterem 
mlsaflıimiz Arasında iki mem· 

leketin sağlam ve samimi 
dostluğunu teharüz ettiren 
nutuklar teati edildi. 

Sofva, 26 (A A.) - Bul 
gar Kral ve Kraliçui Lon · 
draya glttıler . 

İstanbul, 26 (Radyo) - Ro· 
mllnya ordusu genel kurmay 
heyeti Karol vapurlle şeh 
riınize gelmlıtır . 

Heyet rıhtımda vali ve 
diğer zevat tarafından kar 
ıılanmııtır. 

Ankara, 26 (AA) - An · 
karada bulunan genel kur 

e 

Akdenizde iki Fransız 
Vapuru Batır1ldı .. 

Kadın Mahkumlar F ab ispanya işlerinde girişilen taa~hütler ıhlil edildiği ta~
rik ala r da Çahştınlacak diıda ingilteıe - hansa icabeden tedbiılaıi alacak 

, -;-- . . . " 1 P a ris, 26 ( AA ) - Ak ! almıı olan Kaıtangata adın-
[~lf08~8 de çocuk ma~~umlar IÇln bır ısla~~ane le- clenızde ıki f .• bllSIZ vepuru l daki ·~g.ılız . vapurundan 

meçhul tayyarelerin taarru 1 kendilerını denıze atmıı olan 

sis e~ilecek zu ile batmlmııtır. müret~ebatı ile y~lcuları al· 
Fransız hükümeti müteca - mak uzere seyircılerinl teari 

tadın mahkumların Süm · 
~tb 

'nkıo Kayseri fabrika· 
;••da çahıtırılmaları karar 
d'ttırılmııhr. Bunlarm ora· 
' da laıeleri ve ayrı bir 
~tde ıkamelleri temin edıl 

ittir. 

Çalııma hususunda diğer 
'~eleden hiç farkları olmı 
)~ k ~ 
1
ca tır. Orada iyi bır ıe 

1 de çıdııan ve mahkümiyct 
:llddetlerini bu suretle ik. 

1 '' edenler, kanunun mü· 
~'deslnden bUfade ederek, 

11 
'hkumiyetlerinden kanu· 

1 1.ıh tayin etti~i miktarda 
lld· . 
~k fabrikadan ayra 

lacaklardır. 
Kadın mahkümlar fabrı 

kada müessesen ı n it nızam11t 
ve talimatına tabi olacaklar, 
iş harıcındcld ztımanlarda 

da hapishırneler ntzamnt ve 
talimatına U)' acaklardır. İt 
haricinde geçecek zamanlar· 
da beden te rbiyesi ve ruhi 
terbiyeleri lçın icabeden ıh· 

ti marnlar gösterilecek tir. 
Kadın mahl<ümlar ın fa b 

rlkaya gönderilmesi için la 
zımg~len tertibat a l ınmıştır 

Diğer taraftan. Adliye Ve· 
kaleti E1irnede çocuklara 

( Sonu ıkinci sayfada ) 

vlzlerın hüviyetlerini tayin 
maksadıie icap eden tedbir· 
lerı almııtar. 

Parla, 26 [AA] f ran11z 
baıveldli rad,·oda söylediği 

bir nutukta İspanya it · 

lerinde glritilmff olan taa h. 
hütler yeniden ıhla! olundu 
ğu takdirde Fransa v~ İngil 
tere hareket serbestlıklerini 
ele alacaktır, demiştir . 

Uzak ~aık Hi~iseleı i 
Slngapur, 26 (A A.) 

Bir çok gemiler, Hongkong-
d an Hainan ara,ında att'f 

etmiılerd ı r . 

Kaıtangatanın mahvolmuı 

olduğu söylenmektedir. Man 
niOg adındaki lngıliz vl'lpuru , 
timdlye kadar kazazede ge· 
mi mürcttabatında l 7 kiıiyl 
11lmıı olduğunu haber vermlı· 
tir Manolnl< , geri kalan 25 
kitiyi aramal<tadır 

Londra, 26 (A.A) - Çın 
resmi tebHğlnde , Japonların 

Şaoghay cephesinde ileri ha 
reketlerlnln durduru lduğu 

bildirilmektedir. 

Büyük Ve Sevinçli Günümüz Yaklaşırken: 

Cumhuriyetimizinl4ncüYıhnı; Yeni 
~im@n~üf erle gece na~li· 

yatı yasak edil~ı 

Ve Verimli Eserlerle Karşıhyacağız · 
Kudüs, 26(A A.) - Filistin 

de hemen bütün seyahatlar 
yalnız gündüzleri yapılmak 

tadır. Geceleri demlryolu 
se ; r ıseferlN i tatil edılnıiştir . 1~ liıincileşıin hamlı klan i ler liyoı. O gün vi liy etin muhtelif yeı le ri n~e tama mb nan ' Filistin in Y ahudı maarif 
müfettııi ~ urşunla öldürül 

c 
eserlerin V limiz taraf m~an açılıştan yapılacak. müştür . Gazze civarında bir 

yolcu trenine karşı sui · 
ı1 I llrnhuriyet bayramı ha· 
lı t 1klar1 ıehrimizde bir hay 

11~rlemiıtir 
.\ 

t~l tı~ caddelere taklar ku 
ı- ltıa kta, elektrık tesisatı 
ltıanılannıa ktadır 

ltrı\tıafartalar , Mı : lıkuvvel 
~~ caddele rile G azi bu\ 

tın d ~ b
111 

a taklardan mae a 
d, 'tıkla muhtelif sütunlar 

dıkilecektir . 
~9 1· >tt ~ırinevvel Curnhuri 

d1~:ltı•lin her yönde başa r 
~'ıtı '•erleri göstt rmek ba 
t,

1 
ltıdan da ayrı bır değer 

1dı. 
~, Randan bayramın de 
~I ~ ettıği günler zarfında 
llııt )et Çevresınde ikmal edil 
llıt <>lan eserlerin açılmn 
h ta1· 
Q~ 11llleri de yapılacaktır 
ı,~ \r~dtt ıehrlmızde inıaalı 
• l~~lanan Hükümet Kona 1 

t 'f ayyare Cemiyetinin 1 

ve Balıklı, 8 üyükbostan 
c ı k ö y okullarının 

ve Ata!ürk parkındaki 

A t a t ü r k madalyonunun 
29 Bırinciteptnde öğ 1 e den 

sorw-a Valimız C H . Paıtisl 

1 
Ba§kırnı B . Ethem A )'lnı l ta 
rafından a çı la cal<tır 

Edre.nıtten davet edilen 
R Ethem Aykut ertesı günü 
bu k azaya giderek oradaki 
( Sonu ıkincı sa vfada ) 

Belçika Başvekili İs-
tifa Ediyor.. , ---- --- . ı 

Van Zeland Kendisine leke Sür 
1 

Edecek 1 

1 
mek lstiyenleri Dava 

Brüksel, 25 (Rad~o) ne lt-ke ı;ürmt k istiyt nlut 
de d a va edecektir. 

Brültsel , 25 ( Ra dyo ) -
Van Zelan yapı lacok ilk top 

kast ya pı l mııtır . 

Romanya da 

Velia~tın oı duya intisap 
etmesi münase~etile şen

li~ler yapıldı 
Rükreş, 26 (A A.j Ro 

men ve l iahdınm mü l nzınılı 
ğa terfii münıuebet 1 e Ro 
manyada şenlikler vapılmak 
tadır . 

Yugoslcıv kral naibi, lsveç 
vel iahtı . Belçika kralının 

kardeıi, Polonya ordusu 
başkumandanı, Çekoslovalc 
ya ordusu umum ı rı üfetti~ı. 

iyi haber a lan mehaf ı ll er 
Van Zeland ın bu akşam istı 

fa edeceğini haber veı n ek 
tedirler. lanlıda ıı. t ı f.ı c::ln ı t:k f.kr.nde Türk, Fransız ve Yunan or 

Van Zeland mebus'uktaıı 

da istifa edecek; kendisi 

bulunduğunu kra la söyli}e du1 6rından birer gennal Lu • cektir. aabah Biikreıe aelmiılerdlr. 

1 

may heyetlerinden bir k11-
mı fabrikal11rı görmek üze
re bugün hususi trenle Kı

rıkkale ve Kayseriye git-

mlılerdir. 

Ankara, 26 (A .A. ) - Ro 
manya ordusu genel kur 
may başkanının riyasetin
deki askeri heyet bugün 
lstanbula gelmiı ve mera· 
simle karıılanmııtır . 

Ankara, 26 (A.A )-Anka· 
rada yapılacak Halkan an · 
tanlı 1ıenel kurumay he 
yelleri toplantıeına itli· 
rak etmek üzere Yugoslav 
ve Yuna.o genel Kurmay 
baıkanların riyasetindeki 
Yugoslav ve Yunan askeri 

heyetleri Ankaraya aelmlt· 
ler ve askeri merasimle kar· 
ıılanmıılardır. 

Ankara, 26 [A.A.] 
Dün ıehrlmize gelen Yunan 
ve Yugoslav Genel Kurma1 
heyetleri öğleden evvel riya · 
seUcumhur sarayına giderek 
defteri mahsusu imzaladılar. 
Öğleden sonra heyet reiıleri 
Genel Kurmay Baıkanı Ma· 
raıal tevzi Çakmak, Milli 
Müdafaa ve Hariciye Vekil· 
lerini Baıvekll Celil Bayan 
ziyaret etmiılerdtr. Bu zt· 
yaretler iade edildi. 

Heyetler öğle ve akıam 

yemeklerim hususi olarak 
yemfılerdlr. 

Büyük Günün Yıldönümü Hazırhklan: 

Cumhuriyet Bayramı 
·Proğramı Ha.Zırlandı.·. 

Bahkesir üç gün, Dç gece en büyük bayıamım nııı ve 
sevinç içinde ~utluhyacak. 

Cumhuriyet bayramının 
devam ettiği günler zarfında 
saat 14 ile 18 arasında Halk· 
evinde mikrofon önünde 
söylevler verilecek tir. 

Söylev ver~ceklerln ad 
larını ve ne aünlerde vere
ceklerini sırasile yazıyoruz : 

28 Perşembe: 
A c~mil Kayabey oku

lu Baıöğretmeni, 8. Abdul
kadir Vur al Öğretmen oku· 
luııdan, H. Abdullah Çtlcli 
Öğretmen okulundan B. Mah
mut Er Öğretmen okulundan, 
B. Sırrı Oymak llk tedrisat 
müfettffi, B. Muammer Göz
alan Belediye memurların 
dan, 8 Mustafa Enöz Lise· 
den , Hayan Sabahat Çelıker 
Altıeylul okulu Öğretmenle 
rinden, Bayan Kıymet Kazaz 
Altıeylu l okulu Öğretmenle· 
rınden, 

2Y Cuma: 
R. Feyzi : Öz'!ner Halk 

evi Baıkanı, Bayan Zinnur 
Engin Posta ve Telgraf Mü
dürü kızı, Bayan Mükerrem 
Su Lise öğretmenlerinden, 

Bayan Memduha Şamil Mit· 
hatpaıa okulu öğretmenle · 

ıinden, B. Doktor. Raıf De 
miralp Memleket hastahanesi 
baıhekiınl, B. Naci Kodanaz 
Beledıye Reisi , B. Kami l Su 
l.lee öğretmenlerinden. B 
Cena p Refik Lisf> öğretmen
l crınden, B. Salıh lhsan İn 
hisarlar Beımüdürü, R Sa
mi NaFla Dlrektör6. B Mu 
zaffer ilk tedrisat müfettişi, 
B Halit Aykut Hususimu 
h1U1ebede memur . 

30 Cıımarlesi: 
B Doktor Ahmet Akko 

yunlu Çocuk hastalıkları mü 
tehauısı , B İzzet Tan Gazi 

okulu Baıöjretmenl B Cevdet 

Demiray Dumlupınar okulu 
baıöğretmeni, B. Ekrem Ça· 
vuldur Ticaret Odası Baıka 
tıbi, 8 . İbrahim Tonauz 61· 
ret men okuludan B. 
Latif Okyay ö~retmen oku
lundan B. Refik Bilge 
öğretmen okulundan Ba · 
yan Behmen Bedra Gazi 
okulunda öğretmen, . Bayan 
Seniha Belediyede memur. 

(Baıtarafı ikinci sayfada) 

Danzigde 
Yahu~iler aleyhine nüma

yişler yaplldı 
Vıuıova, 26 ( A.A . ) -

Cumartesi günü Danzini 
ıebrinde Yahudiler aleyhin -
de yapılan tezahürftt üzeri 
ne Palonya Yahudilerinden 
mürekkep bir heyet Dan · 
zigdeki Polonya umum ko 

mlserloe müracaat etmiı ve 
komiser de Danzlg ayan 
meclisi nezdinde bu bapta 
teıeb büslerde bulunacağını 
vadetmiştir 

Bütün Yahudi mağazaları 
bugün kapalı kalacaktır. 

V arıova. 26[ A.A .]- Polts 
Lodz şehrindeki muhtelif 
Alman bürolarında araıtır· 

malar vapmıı ve.,ikt klflyi 
tevktf etmlıtir . 

Varıova, 26(AA .}-Var· 
ıovada altıncı kongresi top· 
lanan Po1onya sosyalist par· 

tisi faı ızm veSYahudi alt:yh· 
tarlığı ile mücadeleye devam 
edeceğini bildiren bir karar 
ıuretl kabul elmlft. 
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Halk Edebiyatı 
Bu iÜokü edebiyaramı:ıa yE ol bir hareket \'e hamle 

verecek, muharriri iy ı eser vermeğe sürükllyecek kaynak 
lardao biri ve en baılıcası halk edebiyatıdır . 

Halk arumda yaııyırn bu edebiyatta Tür~ün kendi 
du1uıu, iÖrÜfÜ, ananeleri en samimi bir teki lde eöze çar· 
par. 

Yalnız bizimki değil , bütün dünya halk edebiyatları 

ıun'iltkten tamamen uıak ve tam manasi le saf eserler 
bırakmıılardır. 

Bunun için halk mahıulleri, cıhan edebiyatında mühim 
eserl rln ve büyük muharrirlerin doğmasına sebep olmuıtur 

19 zuncu asırda Alman ve İngiliz edebiye.tlarında vu· 
kua 11elen romantlzlm hareketi, bu eseri re dönmek sure 
tile vukubulmuı; bu edebiyatlar ancak bundan ıonra is
tiklallerine kavuımuılardır. 

Bizde de ıon senelerde {Folklor} tetkiklerine son de 
rece ehemmiyet verUmeğe baılanmııtır ki , bu ıüpheslz. 

edebiyatımızda zamanla yeni bir çığır doğuracaktır 
Memleketin her köıeılnde kendini halk edebiyatı eser

lerini toplamaaa hasret mit heveskarlar görüyoruz. Onlar, 
herblrinln büyük bir husuıiyeti olan bu eserleri ortaya 
koydukça, ıahsi emeğlle edebi eser yazacak muharrir, 
muhakkak kendisinin de farkında olmadan . bunların tesiri 
altında, okuyucuyu tatmin edecek ve gelecek nesillere 
intikal edebllec~k eserini verecektir. 

Kemal Demiray 

Cumhuriyet Bayramı Proğra
mı Hazırlandı .• 
(Bat tarafı birinci sayfada) 

1 - Cumhuriyet bayramı 28 Birinciteşrin 937 per
şembe günü saat 12 den başlıyarak 30 Birinciteşrin 937 
cumartesi günü akşamına kadar devam edecektir. 

2 - Bayramın başlangıcı saat kulesindeki işaret dü
düğünün çalmasını müteakip fabrikalar, elektirik şirketi, 
şimdifer düdükleri ile ilin edilmiş olacaktır. 

3 - 29 Birinciteşrin cuma gnnu Hafta tatili ka
nunu istiınaiyetinden istifade edemiyen bilumum müesse
satı hususiye kapalı bulunacakbr. 

4 - Kutlama ve geçitresmi Cunihuriyet alanında 
yapılacaktır. (Orduevi önünde ilbay ve komutan için bir 
tribün ve geçit resmine iştirak edemiyecek kadar malul 
askerlerle şehit anaları için ikinci bir tribün yapılacaktır.) 

S - Perşembe günü öğleyin saat 12 den itibaren 
Parti ve Belediye önünde, eski belediye meydanında, İzmir
ler mahallesinde birer bando, Halkevi önünde kendi 
bandosu ve Cumhuriyet alanında Kolordu bandosu çala
caktır. (Halkevi Hoparlörleri vasıtasile saat on dörtten 
batıya kadar halk hatiplerinin söylevleri devam edecektir. 

(Gece Hallcevinde Ulusal temsil verilecektir.) 
iKiNCi GÜN: 

6 - 29 Birinciteşrin cuma günü saat 9,30 da hü
kumet konağında ilbay teşrifat sırasına göre büyük sa-
londa hükumet namına tebrikatı kabul edeceklerdir. Teb
rikAtı müteakip subaylar, memurlar, cemiyetler, asker, 
jandarma, polis, mektepler, sporcular, izciler ve bütün 
halk Cumhuriyet alanında kendilerine ayrılan yerleri iş-
gal etmiş bulunacaklardır. {Alay ve halkın inzibat ve intiza
mını emniyet müdQrlüğü ile merkez komutanlığı temin 
edecektir.) 

Merasim saat 10,30 da başlıyacaktır. Bu saate kadar 
da kıtaat, mektepler, teşekküller ve herkes 
yerlerini almış bulunacaklardır. lıbay yanında Kolordu 
Komutanı bulundua-u halde Cumhuriyet alanında toplan
mış bulunan gurupların önünden geçerek hükumet namına 
bayramı kutladıktan sonra özel yerine geçince askeri 
bando İstiklal marşını çalacaktır. İstiklal marşından son
ra hep bir ağızdan Onuncu yıl marşı söylenecek ve bun-
dan sonra da geçit resmi başlıyacaktır. 

GEÇiT RESMi: 
A - Ordu (Askeri komutanın tertibine göre) 
B - Malul subaylar ve askerler 
C - İhtiyat subaylar 
D - Polis ve jandarma 
E - İzciler 
F - Mektepler (Kültür direktörlüğünün tertibine 

göre) 
G - Sporcular 
H - Cemiyetler 
L - Halk kütlesi 

Öğleden sonra saat ( 15 ) de Hava Kurumu binası
nın ve müteakiben de Balıklı, Büyükbostancı gibi yakın 
köy mekteplerinin açılma törenleri yapılacaktır. 

7 - Saat 14 den itibaren batıya kadar Halkevi ho· 
parlörleri vastasile halk hatipleri söylevlerine devam ede-
ceklerdir. Bugün sabahtan akşama kadar şehrin her ta
rafında, bilhassa ana caddelerde halk kütleleri ve mek
tepliler önlerinde bando ve ellerinde bayraklar ve inkıla
bı anlatan yazı, reıim ve levhalarla; gece de meşalelerlc 

.ııuııva-.-~-~ ....... --
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Bir Sürüden Koyun Çal
dılar , Kestiler F akat: 

oy 
irbi 

,Yerlerken 
eri. e Gi dile .. 

Koyunu Kestiği Bıçakla Arka
aşını Göğsünden Yaraladı. 

Ça~ıı nahiyesinin Atkö 
yünden Salih oğlu Adem 
Süleyman oğlu Sadullah, 
Ali oğlu Murat, Süleyman 
oğlu Aderr . bir sürüden ko 
yun çalmıt\ardır. Dört arka· 
daı koyunu kesmiıler, güzel · 
ce piılrdikten ıonra yimeğe 
koyulmuşlardır. 

Fakat ltteha lfe atııtırılan 
koyunun baıında dört arka
daı arasında bir anlatama
mazhk bat göıtermlt. önle· 
rlndeki koyundan ııonra bir 
birlerinin baıını yemek için 
de harekete geçpıılerdir. 
Bu kavga esnasında Sadul · 

ı lah koyunu_ kestikleri bıçağı 
kaparak Ademin üzerine 

1 hücum etmltlir Adem ken 
dini korumaia çahımııea da 
hiddetten gözleri dönen Sa· 
dullahın bıçağından kendi · 
sini kurtaramamıı ve gog · 
sünden yaralanmııtır 

Sadullah yakalenarak ad· 
liyeye verılmiştir. 

İvrindinin Çerkes mahal· 
lesinden Ali Çavuıun ve Ali 

l oğlu İbrahimln ıürüsünden 
koyun çaldığı anlatılan Arif 
oğlu 1 laıan ve kardeıi Hü· 
seyln yakala nmıılardır. 

E!?Z32 

Bayramda 

27 BiRiNCi TEŞRİN ~37 
su t! 

HA E 1 lE 
Dükkan Soyan 
15 Yaşındaki 
Hırsız •• 

Korucudan bakkal Hallltn 
dükkanına, geceleyin kapıeı
ımı açarak içeri giren ve 
bazı eıyayi alıp götüren bu 
nahiyeden 15 yaılarındaki 

Emin ya~l'llanmıflır. 

Taylı 
Bir Kısrak 
Çalınmış 

Küpeler nahiyesine bağlı 

Karakavak köyünden Ah 
met oğlu Ferhadın taylı bir 
kısrağını geceleyin lzmirler 
mahallesinden canboz Ha· 
san ve arkadaıı Oruçgazi 
mahallesinden İbrahim ç'll

mııtır 

Her ikisi de hayvanla hlr 
hkte yakalanmıılardır . 

Tahsildarlar 
- :::O° 

Tahsil ettikleri paralan na 
sakilde yatuacaklar 

Vergi tahıtldarları timdiye 
kadar; bin liradan fazla tah· 
ıilatlarını gün kaydı olma· 
dan derhal yatırıyorlardı fi· 
nanı Hakanlığı bunların bil· 
haHa yıl baı\arında külliye 
th tahıllit yapacaklarını ve 

bunları teslım için fazla aün 
kaybedeceklerini göz 6nune 
alarak yeni bir karar ver· 
mittir. Bu karara göre ıırn
dlden sonra atlı tahıildarlar 
Finans yılının tlk altı ayın 

da (4000) , ikinci altı ayında 
(2500) liradan fazla yaptık· 
ları tahsilatı müddet bekle· 
meden teslim etmek mec 
buriyetinde olacaklardır. 

Büyük ve 
Sevinclı , 
Günümüz id an 

V / k Bı• (Baıtarafı birinci H) f3da) 
ı apı aca - Camiden zeytinli ilkokulunun ve Hav· 

Yurdu bir temsil olu teş
kil etti 

siklet Yarışları Çalınan :: .~1.::·,~~0~;~:·;:~:k:,ç:.1 

Cumhuriyet bayrammm 1 d 

ldmanyurdlular yaptıkları 
toplantıda bir temsil l< o'u 
vücude getirmiılerdır 

Teıekkül eden b~ temsil 
kolu kuİüp menfantine mü 
samere1er veu cektır 

R l l 3 ı nci pazar aünü e 
üçüncü günü merkez kulüp a l ar.. Et 

Balyaya gidecek olan B. ' 
leri arasında yap ılacak olan ı Ovaköy camisinden iki hem Aykut Cumhuriyet sis· 
spor tezf'hüratı meyanında l k 1 k 

ha ı s~ccade üç iltm 1 e i 1 nına dikilen Bü ) ük Şe:fıJ' 
merkez kulüplerinin ittira- • l H 1 

dıvar halısı ça ınm ı ıtır. ır- bQstünün açııını Y"pacaktı'· 
kile Balıkesir . Bandırma ıızlar ar""nmaktadır ı . 

"' 1 Sındırgı Halkevl btnu1nı11 ıosuında 50 kılometre me· d 

İklncıteırinln tik haftasında 
M . Gözalanın P. ir Aaya · 
Ac111 adıodakı eserile diğer 
kostümlü bir komedi temsi l 

da yine buaıünler zarfıJl 8 

ıaf e dahilınde bisiklet yarış '°" açılma11 ihtimal dahilindedir· 
ları o1ııcaktır. Uu koıunun · 

1 V d k . Görülüyor ki vi li.yetirr'l1 

bırlncisine bir kol saati ikin · J l aşın 0 l zin muhtelif yerleri Cuınhı.ı· 
cisine do lma kalem verile- S / rlyetimlzln 14 ncü yıldönO 

olunacaktır 

Eskişehirle i~manyurdu 
maç yapacak 

cektir. UÇ U • • münde yeni ve verimli eıer· 
4' 

İdınanyurdlular Eıklıehu 
Türk gücü fut bol takımını 

davet etmıı\erdır . İki takım 
arasında 29 Bir;nciteırinde 
bir maç yapacaklard1r 

Oay k atmış 
Börekçiler mahalleılnden 

Halıl oğ l u 22 yaşlarmdald 

ıöfer muavini l{üstem, Hü 
kumet caddesinde boyacı 

Akifi döğdüğü şikayet olun· 
duğundırn yakalanmııtır. 

Akıncılar mahallesinden lere kavuıacaktır 
Salih oğlu İbrahim, Eğe Bunlarda n baıka köyleri· 

1 mahe.lleılnden Hasan oğ ' u 12 mizde, nahiyelerimizde 1111•· 
yaılanndakt Akifi çarııda ıol ah biten bir çok l<öy okı.ıftJ, 

köy odaları , yollar, köpıÜ böiründen hafıf surette ya· I< 
ler ve diğer muhtelif birÇ0 

ralamıttır . 

11 Yaıındaki ıuçlu yaka· 
1 lanmııur. 

itler bu yıl içinde bafarıl· 
mıı bulunmal tadar. 

dolaşacaklardır. ---------------------- _,. 
1 Ankaıava ui~en me~uslaı 

Bu eserleri Cumhuriyet 
bayran.ımızda ç ı haracağııtl 1ı 
bir ilavede okuyucul11rııtl 1 ' 
za ayrıca toplu bir halde 

vermeğe çalııacaiız . 

8 - Bugün öğleden sonra spor alanında bölge baş
kanlığı tarafından kuvvetli eğlenceler, ulusal oyunlar, 
güreşler ve maçlar yapılması için gerekli hazırlıklar ya
pılacak v ebugün, stadyumda çok canlı bir surette yaşa-
tılacaktır. 

9 - 29 Birinciteşrin 937 Cuma günü akşamı vilayet 
tarafından bir balo verilecek ve Halkevinde de halka 
bedava sinema gösterilecektir. 

10 - Saat 10,30 da Kolordunun tesbit edeceği yer
den ( Kanununa göre ) top atılacaktır. 

11 - İlk top sesini işiten herkes ve nakil vasıtaları 
inkılap ve eğemenlik uğrunda canlarını verenlerin yük
sek hatıralarına saygı olmak üzere bir dakika oldukları 
yerde duracak ve saygı ile susacaklardır. 

12 - Gece bütün resmi ve hususi daireler, mektep
ler, müesseseler, ticarethaneler, evler, minareler günün 
yüksekliğine uygun bir şekilde aydınlatılacaklardır. 

13 - Feneralayı saat 19 da başlıyacaktır. Askerler 
kolordu bandosile, lise ve öğretmen okulu talebeleri ve 
halk, Halkevi bandosile ve fenerleri ile eski hükumet 
meydanına gelerek oradan düzgün bir kafile halinde 
Anafartalar caddesi. Milli kuvvetler caddesi ve Halkevi 
önünden geçilerek yeni hükumet kurağı önünde dağıla-
caktır. Feneralayı güzergahına tesadüf eden Hükumet, 
Kolordu, Belediye, Parti ve Halkevi önlerinde tezahürat 
yapılacaktır. Fencralayı dağıldıktan sonra gece saat 24 
kadar Parti ve Belediye önlerinde eski belediye meyda
nında, Halkevi önünde Cumhuriyet meydanında bandolar 
çalmalarına devam edeceklerdir Ve buralarda halk oyun 
ları yapılacaktır. 

ÜÇÜNCÜ GÜN: 
14 Bugün de şehir, yine donatılmış vaziyette bu-

lunacak ve Halkevi horparlörleri vastasilc batıya kadar 
halk hatipleri söylevlerine devam edeceklerdir. 

15 - Bugün akşam Halkevinde yine müsamere ve 
ıinema gösterilecektir. • 

1 MebuslarımızJan B. Cavit 
Demir ıle, B. Rahmi Selçuk 
dün Anknraya gitmiılcrdir. 

1 
Kış yaklaştı. f a~iı yavıu-

1 ları ~üşünelim 
Çocuk esirgeme kurun11111da: 

Kıt yaklaıtı Geç"n !lene 
ler o 1duğu gibi , bu sene de 
Çocuk Esirgemt" K u rumu 

ihtiyacı olan çocukların ge 
yinmesine. mektep kitapla 
rmın tedarikine ba lada Evi 
nizd ~kı etıki çama~uları. el 
biıeleti, çocuklarınızın eski 
mektep kitaplarını Kuruma 
vermeniz birçok yavruların 

ihtiyaçlarım temin edecek· 
tir Kuruma telefonla haber 
vermeniz kafidir . 

Et ya evinizden vesikalı 

bir memur tarafından aldı 
r1lır 

Gürültü cı~armış . 
Dinkçiler mah ,Ueıinden 

Abdu ' lah oğ'u kunduracı 

Mehmet arabı ıle Şehir Ku· 
lüuü civarından geçerken 
gürültü patırtı çıkardığından 
yakalanmıttır. 

Kadın 
Mahkumlar 
(Başta rafı birınci ıayfad") 

te5'1 
mahsus bir islahhııne . 

• 1 et8 
edılmediğinden do ayı c " 
ları infaz ed ılmemif çocU 

lar konulacaktır . dl 
Bu iılahhaneye suç ı ıle iP 

bıtir 
ğı zaman l 1 ye ıını fŞ' 
15 yaıını bitirmiren ve ., 
.k .. - lduklerı 

rı ve mumeyyız o dillJl 
dan dolayı mnhkiim e ·lef 
haklarındaki hüküın katı ,. 
t ı ğinden 18 yaıını dold11'~e 

lı tırı 
mıt bulunanlardan çe ı 

cek cezaları en az 6 81 
0 

an çocuklar alınacaktır· 

Halkevi Başkanlığı~~~, 
2 T eırinsa ni ııalı gu k "r 

den itibaren Fransızca ,. 
tıyıı' 

ıumuz faaliyete bat 11 ,,ıı ı k arıı.ı 
ğıodan ders a ma ı•·e"i 

llıı .. 
da bu ' unıuıl11rın y~l-
ıekreterllğine ad ' a rırıı 
dırmalannı rica ederiz· 
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Tarihl Tetkikler: 

Ayva ık Tarihi.. 
Yaz~n: Kemal Özer 

•Öğretmen,. 

Beni Ayualtk ve Cunın Hakkwdu T• 
rihl 'feikikltr Yapmafjcı Teşvik H.clen 
EKREM ÇA. VULVURA Armağan. 

Bugürıdtn itibaren okııyucalarımııa 
8. K.emal Ö:zerin A.yuall{juı tarihine ait 
Ynptığt letkikltı i seri halinde sunacafiız . 

V/ldydlmlzdt bulunduğu t&nada, bir 
kaç !Jll örıce gautemlzde~lfolıkesir Jınlk 
ddei ve ina11111alarile, diyt'r mahalli la 
r/hi tı tkikluinl neırederı. da/ıa sonra 
dcı ıVaniıa mtıar kitabeleri ve Y"'" 
laru11 ya:arı B. Kemal O:erln Ayvalık 
icır/hi kıymetli bir eludiin nwbsulıidlir. 
Hugün yurdun verimli bir köşesi olan 
ıtrın A.yvullğlll tarihini a11laic111 bu sa· 
lır/arı akuyuc11larmuzın aldAa ile takip K. ÖZER 
edeceklerlnt inanıyoruz 

Ayv"lıkta bulundutum 
zamanlarda yurdumuzun bu 

tirin köıesinin tarihi durumu· 
tıu tetkik etmek için blrhayli 

ça'ııtım . Etraftaki bazı ee 
lllecek yerlerde incelemeler 

hptım. Bazı mchnlara, 
"eııkalara baıvurdum. Bil
haııa; ( H~ 18 ) tarihine ka
dar Ayvalık Rum llıeıinde 
tarıh muallimliai ve direk 
törlük yapmıı olan (Jorı 
S'lklıearı) adındaki b ir Rum un 

l I i2t ) tarihinde Attnada 
llttrettiiı '"Ayvalık Tarıh ı,, 
11 trıinde~u bir eıeri; Ayva
lıkta oturan Giritli luymt:tll 

B. Maclt büyük bir vukufla 
tercthne edıyor. Bu tercü 

'neyi de ~ö ·düm, bunun 
6t~rinde de bazı etütler 

hptırn . Buna kcndı araı· 
tıtrnalarmı da ıllve ederek 

.\halık tarihi h.:skkında bir 
Çok bilaıler elde eltım. Mü 
~. nmel o'm~makla beraber 
)Urddakl tlH thi araıtırmalara 
b· 
~ır çığ r teıkll edcc~k ma· 
l'lr"tte bulunan "Ayvalık 
l' 'rlhi,, adındaki bu ucrl 

Grkdllt ıazetuinin isteiile 
,,,tnaeı uyguo buldum: 

( lyvahğm ıesiıi ) 
d "Kurunu•uata devirlerin· 

t Ayvalıia ait tarihi bir 
~1tnba bulm&k tmki.nı ha 
~1 ~ılamamııtır. ( Eolyan ) 
t11ılen bu havalıde kain 

'•kı tehirler ve kasaba. lıvın 
~ dtvirlude vuıl oldukları 
l tlllal ve terakki dereceıini 
b~tkık edecek dt:illtz. Zira 
t t tarafta o ııtllalar, dlier 

°''''han feyezanlar, ıet'er 
l t ıelzeleler ııbl hidl1ötı 
t~ilyenin iru eylediii lah· 
~ i!lt bu mmtakanm refah 

"Bu memlekette ılk evvel 

ikamet ve tavattun eylemlt 
olanlar mevanında Türk 

Rhalı me•cut oldueunu 16· 
rilyoruz. Muhtelıf rl.ayetle 

re nazaran: Eskiden (Takıl· 

arh) namı verilmekte bu 
luomuı olan ve bugün (İs 
metpaıa ) mahalleıi namile 
yadolunan memleketin yu 

karı mıotA.kuında uzun bir 
zam11nlar Türk atlelelerl 

nıeakün bulunuyordu. Fakat 
bu aileler tedricen: Bu me 

mleketı terketmfı 1 er ve 
hattl bunların ekseriyet 1<11 
mı Babılliden btlihare me 
vıuubahı olacak birtakım 

imtlyazatın bu memlekete 
bahıolunMıı sın dan evvel () 1 
bu ı ehl rden aynlmııludır ,. 
G6rülüyor ki: Şu itirAfla 

Ayva l ıfın t ile ıaktnleri. ku · 
ruculara Tlrklerdir Fakat 

araya rlren me•zuuhahı 
imtiyaıat hakllıt TOrk aa· 
kinlerini tedricen azaltmıı 
tar. 

Ayvalık ı r hrl ahallı ,nden 
"Huikliyan Stavrakl,. adı 

ndal<i kadın tarafmda11 Ru 

mcaya tercüme edilen ve 
Franıız mü\·crrıhl (M Raf· 

fene l) in (1821 h.rlhinden 
ev•el Aynlılıc: ) namındaki 
eserinin mumatleyha ( Harik· 

liyenl tarafından yazılan 

mt'zkdr kitabın mulıc:adde· 

meıılnde •ıağıdakı malOmAt 
vardu: 

"Bu memlekete; ilk önce 
Türkçede (Ay,•alık) Rumca 
da (Kldon•e) namı verıl me· 

ılnin esbabı hakkında h aki 

ki bir nıaiümat yoktur. Ma 

amafth bu bE!ptakt t 11 h'Tlin 

ler ve faraz iyeler çoktur: Me 

ıe l l: Fransız müverrihi (N. 

R affenel) tn tahminine göre 
bu memlekete bu ismin ve 

t •aadetın• ıhlil ediyordu. 

tdı\Yvalık ıehri; ııon a1ırda 
~ ''mit körf r zl havallııi hi 
~:•nca yeni yeni teııiı edil· rılmesı sebebi bu memleket 
~,~ olan sair birçok kasa le ıuya; Li ihe.re mahvol· 
~~ i!lt aruında en mümtaz muf ollln ayva ağaçlııranın 
11.. tn zıyadc aıöze çarpftn kesret ve mebauliyetle bu 
'<l'~k 
ı ~I it ltaal etmektedir. Ta lunmuı olmaıından ileri ııe 
t~ il en mevıuk ınalümatına liyor . Bıtkalarıoın dahi i• 

\~:ıt; ~u memleketin tarihi rar ve iddialarına naza r ı:ı n: 
•tt '

1 
(l6> ıncı asrın nıha · Mıdillı lldaıındıı kain o ' up 

\ 'tıle ( 17) inci asrın bi· 
~!'llerine tesadüf etmek Türkçede (Balçık) ve Rum· 

11fr. cııda (Kidona) namıle ma 
ı\ ruf olan kasabadan vaktile 11111 halatın kadını sakinle 
il• k 1 -'' ' orıan arın teca vuza t 

'~t t,ıytkatından kurtulmak 
t~ 1 'd Civar adalarla Midıl 1 
"•ı '''-'ı •ahıl ı erind,n hicret 

~,1 ' Hırııttyanlar olduau 
ı~ dtraıYorsa da bu iddia dol 
~) 'illdır. ( 1) Bu muhacmlar 
ıt .,, ıı. 
~I , 1

•" dejtl; Ayvalıia 
'~ı '•t mesafede (Kabaku 
\td~ (E:Qribucak) 1H1f mevki 
~la tavattun etm1tle-rdlr Bu 

~-~~ llıızı müverr ih ( Jorg 

~ete• 
-.Q, ô . 

ter 

hicret etmtı o 1an bir tak m 

Rum ahallılnin Ayvalık ıeh 
rlne eelip ikamet etm•ı ol
masından dolayı bu memle 

ket (Kldonle) namlle tevslm 

edilmiıtlr. Bir takımları da 
hi (AyYalık = KıdQnie) 11 

mi Girit Han ya ıehrlne mül 
hak bu1unan ve CKidonle) 

namı ' e yado1unan kazanan 

lıımine izafeten bu rnemle 

kete vertldı~lni iddia etmek· 

tedtr 

:J) Hayır: imliya:;Q/ bt1/ııo 
luıuirıktan ıenra 

TORKDILI SAYFA: 3 

Bu .. yu0

'° yen Tehl.ıke ,•••• .ıuı•ın1B111ımıınumı•ın• 
• • ,. HAlK Sf N[MASINOA 

-------~- ) 

~urçil, düoyayi teh~it eden tehlı~elerin en büyüoünü, • 

in~!~:r~.~!~! r~~!.~,~!!!~?~re1 k1~~~,~~t~~~hJ!ir!~!~~~~~r. \: Vinston Churchill dünyanın 

1 

Bundan üç, dört sene ev· it 

Bu Akşamdan İtibaren 

YARALIKUS 
harp korkuıu içinde tltri- vel ben de çok te 1 ltlı idim ile 
yen vaziyetinden bahaettığl Dünyayı tehdıt eden her ı: 

Senenin En Güzel filtmlerinden, Pola Vesley ve Carl 

Ludvingln Çevlrdıklerl Meıhur Eser Bü)·ük Ve Cazip 
Bir Mevzua Dayanan Bu Fılım Seyredenler Üzerinde 

Unutulmaz Hatıralar Bırakacaktır. 

bir maka lesinde bu kork u tehlıkcye dikkati çekmek 'mt 
nun aha 1 arasında olduiu Ye parlamentoyb silahlan J -

kadar it ve µara dünyasın mdk zaruretini kabul ettir • Y1\RJ\LI. KUŞ da da bulunduğunu, bunun mek lsterdırn. ı• 

"uıafı ıörmek, olmayıp O tarihte tchlıke daha 1~ 
bir "korıcu zihniy~ti,. o 'du· uıaktı ve insanın önünde 

-- ~~ daha çok vakit vardı. Bu 

ilim 
Kurnazh~ va hile ~a~ul 

etmez 
f ra nıızca. "L'lntrenslgeant,. 

aıaıreteıınln Nevyorktakl mu 
hablri bildiriyor: 

Amerikan üniveriiteleri 
nin, talebelerin sıhhati ile 

çok yakından alakadar ol-

duklan malumdur Her ıö-

meıtrin batında ve ıonunda 
talebelerin ııklet ve boylan 

ölçülür, radyo1ıraftlert alınır. 

Fakat, fada ıayretkt>tlik 
zarar verir BuiÜD, V ayn 

üniveraiteıinde, bu ıayret 

lcetllk yüzünden çok ıarip 
bir ihttllf batiöıtermtı bu· 
lunuyor. Bu ünivenitenın 

doktoru,-ki i•yet namuılu 

bir adamdır kız talebelerinin 
ıihbat l erlni letkık etmek için 

enları tırılçıp 1ak ıoyarak 

karııdan ve prof ılden resim· 

lerinl 1&lmak mecburiyetinde 

olduiuau ileri ıürmüı H icL 

dluını tatbik mevkime koy· 
muıtur. 

Doktor, kendıslne mira
caat eden ıaaetecilere fÖy · 

le demfıtir: 

" - Genç kızlar bir hu 

ta bakıcı tarafından bir 

ıtudyeya alınıyorlar; üaerle 

indeki penyuYarı çıkarıyor· 
lar ye fotojrafları bır iki 

dakıka içtnde a l ındıktan ıo· 

nra mesele bıtiynr • 

ilazı ıenç kızlarm utan 
dıkları veya ıoaukkanlıhk 

!arını muhafaza edemedık 
lerl doktora izah edtlınce, 

o fU cevabı vermııtir: 
" Bundan ne d ı ye ıikl 

yet ediyorlar? Hen onları an. 

cak makinemin donuk ca· 
mrndan fÖrüyoı um .• 

Vücuda iyice yapıımıı 

trikolarla da aynı netfcenın 
alınablltcetı huauıundaki 

it'raza da doktor ıöyle de 
mittir; 

"-İlım, kuınc:ılık 'C h i 
leden katiytn hoı'snmaz!,, 

Evlenmek istemiyen ı~am 
Farzedlnlz ki, bir roman 

yaadmız Ve kahramanını
zı attan düıtüğü sırada yar· 
dımına l<oıan bir kasla ev 
lendirdloiz Ôyle b ir kehro 

mırnmıs Yar ki, memleketin 

en ıOzel kızladyle evlenmek 

imkinlarıoa malik iken be 

klr kalmııtır. Şimdi, bu ro· 

mana gitürdüiOnüs kitopçı· 

dan alacatınıa cevap ıudur: 

- Hayal . Tamamlyle uy· 
durma Okuyuc11lar böyle 

beklenmlyen neticelerle br 
ten romanları okumaz. 

Fakat. size haber Yereltm 
kt, bir hayal«- çok bensiyt>n 

bu vaka. lnrllterede ıeçmit 
bulunuyor 

lnıillz aall:ıadelerinden bi 
ri olan Norfold Dakü atın 
dan dGtlilll vakit yar4ıma • 

' 

aüo herk~s tehlit.enln daha 

yakın olduğunu gor uyor 

ve karıı koymak için 

daha fazla gayret sar 

fedlyor Onun için, tehlike · 

yl rözde büyütmek mevai· 

mi henüz ıelmemiıtır. Bı ll 

klı, tehlikeyi cesaretle kar 

tılamak llzımdır. 

Her türlü pey1ıamberlilln 

tehlikeli olmasına rağmen 

ıu kanaatimi ı6yliyebtlirlm 

ki önümüzdeki altı veya ıe· 

ktz ay zarfında büyük bir 
harp patlayacak d~ğildir ve 

devrimizde hiç bir büyük 

harbin vukua ıelooemeıi de 
bGyük bir ihtimalle kabildir. 

Zannediyorum ki bilhassa 
Büyük Brltanye, Amerika 

Birleılk Devletleri tarafın· 

dan da takviye edildlil 
takdirde, harp hayaletınin 

ıö nülmesl huıuıunda belki 
kati bir rol oyoıyabtlir . Bı 

zlm memleket zamanında 

11li.hlanmıı olsaydı bu harp 

faaliyeti buiÜn Avrupa 
memleketlerinde dolaıamu:· 

dı 

Cburcı ll bundan ıonra bu 

ıün Avrupa ve Asyadald 
harp hi.dııelertnl ıözdt:n 

geçlrıyor, Çın meseleılnde 

Jı&ponyaya kartı Amerika 
ııddetli dananmıı olsaydı 

lnııltert:nln de onu takip 
edeceilnt ıöyllyor, lıpanya 

meseleıl için de diyor ki: 

Şunu mu.hakkak sa )'&bili 
rı:z kı,B . Mu11olinı Hüyük Brl 

tanyaya karıı bir harbe ıi 
rlırueyl arzu etmez Büyük 

Britanya ile beraber Fren· 
uya k a rıı hiç Onun iste dtii 
eAer ti.bir caizse ıük\l etle 
ve sulhla elinizdeki haki 

miyetlnl arttıracaktır . Bunu 
İtalyanın muhtellf yerlerin
deki, bllhaua Pantellerla 
adasındaki hava ve deniz 
üslerini ku•vetlendırerek, 
Trablusda, Mıaırı tehdıt et-

mek ıçln, üstQn 
motörleıtlrilmfı 

derect>cle 
bir ordu 

vücude getirerek, ve nıüm 

künse, Krz.ıldenizln her iki 
ınhllinde hava ve deniz üs 

lerl kurarak yapmak lıtl 

JOr 

İtalya bu proğrama son 

1 derece büyük bir faaliyet 
ile çalıfmftktadır. Bu proğ 
ramm büyilk bir kumı da 
daha t lmdiden bitmlt bulu· 

nut·or 
Muharlr, Balear adaların· 

dakl vaziyetin İtalyanın hu 

proğramından bir parça ol 
dulunu ı6ylüyor ve bu ada 

lar üzerindeki ltalyan kont

ro10nün Franaanın millt em· 
niyeti içtn bir tehlike oldu 

tunu, fakftt Fransa ile lngll 

tf!renln birle-ıerek bu tehll 
keye kartı koyabile~eklerlnl 

lllve ediyor 

na koıtufu kızla alelacele 

eylenmiı ve o ~amana ka 

•ar beklr kalacalı hakkın· 
dakt iddialarını unutunr· 

mittir. 

Istırap ve yoksulluk içinde talısill11e devam etmek 
isliyuı hlr genç kızw nmrımdır Fcnalıfi şıiplıe ve 
klsk<1nçltk kar~ıs111da yıık&ek bir lradeııln ve temiz 
bir seugirılfl bıiltill Jı11s11slyellerl11i ifade <den im fi. 
llm si:leri saatltrce hl'lJecan ve uuk içinde bıraka

it caklır. 1 Aynca Yeni Dünya Havadisleri 

• • • ••• •• 
Defterdarlıktan: 

Manyas a6lünden l Tetrlnevvcl 937 tarihinden itibarea 
balık avlanmasına baılanacaktır Balığı almak iıtiyenle
rin Sığırcı 11tuyonuodalct balıi<hanede yepılacek müza-

yedeye ittlrakları ilin olunur. 4 1 479 

,. 

Halalca Köyü ihtiyar 
Heyetinden: 

Ualalca Frndık değirmr.rıi namile mHı·uf ~u de
ğirmeııi icara verilt·cektir. Talipler Kasmıdaıı bir 
hafla e vwd il al ı(~a kövii i h ıı var lıt·vcı i ııc uıura-. . . 
<'nalları ilan olu nur. 

Zenci ~ahriye zab\tıl 
Bir :zencinin Amerika bah· 

rlyeıl nde zabıt olması müm 

kün müdür? 
Amerikanın kanunuesaslll 

buna cevnz vermez ve aynı 

zamanda hiçbir zenci de 

bahriye mektebine kabul 

edilmemtıtır. Yalnı2' son za 
manlarda uncl mebus Artür 

Mıçelın ıayeılnde ıenç bir 

zenci bahrl)·e mektebine gir 

meie muvafffak olmuıtor. 
Bakalım, bu zenci zabit 

üniformasile~ Ameıikan harp 

cfinelcrınde yer bulabile 

ctk mi? .. 

Bılıyı ıeya~atmı çı~an 
çilllerin köş~u 

Balayı seyahatlerinden he 

nüz dönmüı olan Janet-Ma 

kdonaldla G ene Raymond, 
köıklerinın ıüzel bahçeıinde 

lıtirahat ettalclerl bir sırada 

hiç tanımadıkları birçok ki· 

mıelerin 1ırup ha lınde içeri· 

ye 1rirdıkler l nl hayretle aör

muılerd lr Bu bcklenilmedık 
mlıafirler iıticvap edilince 

meıel e anlaıılmııtır. Bunlar, 
köıkü gezmek için, kendılc 

rtnden 25 dolar alan bir 

acentenın mütlerlleriydi 
Eıuen köıkün boı bulun· 

duau ııralarda, ayni acen

tenin, mütemadiyen, burası 

nı müıterller l ne para muka 

bilinde ıeı.dirdıklerl de mey 

dan çıkmııtır. 
. 

Kıyıp mü~ür 
Pamukçu kredi kooperati-

finde ortaklama olduğum 

[Cemli Çel ık) adlı mühürü 
mG kaybettim. Yenisini ala 

cafımdan hükmü olmadıfı 
illn olunur. 

Kabakh k6yünd~n ŞAkir 

otlu Cemil Çelik 

.. ee eaaaeeeaeeGe~ceeeaae .. 

! TÜRKDİLI ! 
: Pazartesinden baıka her : 
• • • ıün çıkar Siyasal gazete .. e • • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Aylığı:400 : 
• e 
• Sayısı: 3 ,. • • • : .Günü geçmit sayılar 25 : 
• 1. • 
, r\ uruıtur. e 
• e 
: ADRES: : 
: BALIKESiR l"ÜRKD1L1 : 

il. •••••••••e•e••••••ee .. 

,-----------, 1 DOKTOR 11HMET 1 
1 !1KXO YU!Ylu ; 

I Ç~CUK HEKiMi 1 
ı iş Baııkası yanın- ı 

1 daki muayenehane· ı 
ı sinde her gün saat ı 
1 (15-78) e kadar has· ı 
ı talannı k abu/ eder. ı 

~-----------.. 
lah~esir ticaret ve 

sınayi o~asrn~an: 
Balıkeılr villyetlnin Sın

dırgı kazasında Rizaiye ma· 

ha ilesinde ( 7) numaralı ev· 
de oturan Türkiye Cumhu-

riyeti tabaasıodan olup be
ledıye civarında {9} numa-

ralı dükkanı ikamelglhı ti · 

cari ittihaz ederek 935 yı 

lındanberl helvacı ve UUün· 

ciUük licaretıle itt18&1 etti· 
ilni beyan eden lımail oi· 
lu Mehmedin ünvanı tlca· 

reti bu kerre (lıımail ojlu 
Mehmel Balıkçı) olarak tea 

çil edi1difl 1ıibi bu ünvanın 
imza ıek li de Türkçe mühür 
yaz11ile [M. Balıkçı) olarak 

ticaret kanununun 42 inci 
maddeıine göre Balıkeılr 

ticaret ve sanayi odasınca 

937 ılcil sayuana kaydedil 

dlil lllo olunur. 
llla Hmaraea; lif 
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SAYFA: 4 

• 1\ 

ı ayet • 1\ 

ımı 

E cüm ninden: ı 
1 - Balıkelir · eandırma yolunun muhtelif kılomet 

relerinde 1 O adet menfezin beton arma ve ferbetona tah· 
villerJ 18 JO 937 tarihinden itıbaren 15 gün müddetle 
aç•k eks ı ltmeye konulmuıtur . 

2 - Bu i in ke~if bedelı 8900 Hm, muvakkat teminata 
667 lfra 50 kuruıtur . 

3 - Bu ite oıt evrak ıunlardır: 
Ekaıltme ıartnamesl 
Fenni ıartname 
Keılf cetveli 
Mukavele örneği 
Nafia itleri ıeraitl umumiyeıl 

lıtıyenler keılfname ve evrakı vilayet daimi encümt'n 
kaleminde veya nafia müdürlüğünde görebilirler. 

4 - İhale 11 · 11 937 tarihine rutlıyan perıenıbe günü 
saat 15 de vilayet makamında teıekkül edecek datmi en 

cümen huzurunda yapıl acaktır. 
5 - Eksiltmeye bu gibi tılerle uğraıtıiına dair Sah 

kesir nafta müdürlüğünden laikal sekiz gün evvel veıtka 

alanlar girebilirler. 
6 - lsteklflerin yukanda yazıla gün ve saatte muvakkat 

temlnahnı malaaodığma yatırdığma dair makbuz veya 
banka mektubile vilayet d3imi encümenine müracaatları 

ilan olunur. 

4 - 1- 473 

• 1\ 

aımı 

cü eninden: 
1 - Balıkesir - Dursunbey yolunun 26 ıncı kilo 

metreıindekl Kille ve Slm8v köprülerinin tamiratı 

11- 10-937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek· 
ılltmeye konmuıtur. 

2 - Bu itin keıtf bedeli 9183 lira 75 kuruı, muvak-

kat temlnah 689 liradır. 

3 - Bu ite alt ıartneme ve evrak ıunlardn: 
A - Ekıtltme ıartoameel 

8 - Fenni ıartname 

D - Mukavele örneAI 
E - Ketlf cetveli ve teferruatı 

F - Nafia itleri ıeraitt umumiyeıi 

İstlyenler ou keılfname ve evrakı vilayet daimi en· 
cümen kaleminde veya nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

4 - Jhale 4 11 937 tarihine raalıyan perıeml:-e aünü 
ıaat 15 de vilayet makamında müteıe\..ktl daimi encü· 
men tarafmdan yapılacaktır. 

5 - Ekıtltmtye girebilmek için nafta vekaletinden 
1937 yılı için ahnmıı müteahhitlık veaakuı v~ bu iıe 

ehliyetini iabat edecek vesika veya Balakeair nafia mü 

dürlüğünden eksiltmeden en son sekiı gün evvel müra

caat la alacağı vesikayı ibraz edenler girebilirler 

6 - lateklilerJn yukanda yazılı gün ve saştte muvak~ 
kat teminatını mal.andığına yatırdığına dair makbuz veya 
banka mektubile vılayet daimi encfünenıne müracaat et· 
meleri ilin olur. 

Balt~esir asliye hu~uk 
~atimliğin~en: 

4 1 - 458 

Bah~esir asliye huKuk 
ha~imliğinden: 

1 

Ômerköy nahiyesinin Ba
tak köyünden Hüseyin lcızı ı 

Rukiye tarafmdan ayni 
köyden Ahmet oğlu İbra him 
al~yhine açılan ıhlar dava
sının yapılan duruımaaı so 

nunda müddeaaleyhin se . 
bepaiz o larak karısı dava
ciyi ve evini terkle gittıği 

ve bir Oühl avdet etmediği 

ve bu suretle evliliğin ken· 

dialne tahmil ettiği vazıfe · 
leri ifa etmediği §ahadetle 

anlaşıldığından kanunu me 
den inıu 132 ncı maddesi 
muc ı b ince bir ay zarfında 

evine dönmeıinın kendisine 
i htarına knbıli temyiz olmak 
üzere 18 10·937 tarihinde 

karar ver ılmiştir. Müddea
aleyhln ıkamcl f.! ahı belli ol· 
madığmdcına ılam tebl iği 

makamma kaim olmak üze· ı 
1 

Buzağlık köyünden llyas 
oğlu Salıh tarafından M. 

Kemalpaıanan Dere mahalle 
sinde Borazan Mehmet kızı 
Sabriye Aleyhine açılan ih . 
tar davasının yapılan du

ruımaaı sonunda. müddea • 
aleyhanın ıebepıiz olarak 
kocasını ve evini terkle aem· 
ti meçhule gittiği, bir dahi 
avdet etmedljl ve bıı ıuret 

le evliliğin kendisine tahmil 
t!ltiğJ vazlfeleı i ifa etmedi 
ğa. şr:ıhcıdetle anlcııı ldığındao 
kanunu medeninin 132 ncı 
maddesi mucibince bır av 
zarfında evine dönmesinin 
kendisine ihtarına kabili 
lemyız olmak üzere 18· 1 O 
937 tarlh ind.., ka rnr verıl

mittlr Müddeaaleyhanm 
ikametgahı beNı olmadığın 

dan ilam teblığ. makanımil 

kaim olmak üzere ilan olu 
1 

fÜRKDIU 

Deferdarhk a • 
• 

Mevkii Cinsi 
Sanhlıar tahta Dükkan 
pazarı sokağı 

1 · Senelik bedeli icarı 

18 lira 

Yukarıda evıafı yazıla dükkanı bir sene müddetle ki 
ralamağa müzayede ve temdit müddetini içinde talip zu · 
bur etmedlAinden bir ay müddetle pazarhğa konulmuıtur . 
Talip o lanların pazarhğan tcra kılınacağı 16 Teırinaan 
937 larıhine müaad.f ııalı günü saat 15 de yüzde 7,5 pey 
akçalarile defterdarlık dairesine gelmeleri ve daha fazla 
malumat almak lstiyenlerin milli emlak müdürlüğüne 

müracaatları . 

4 1 471 

Defterdarlıktan: 
Mevkii Numarası 

j4 
Saht bedeli Müıtemllata 

Üste 3. oda altta 480 Börekdler 

2. Oda ve btr methal mahal leıi Ta 
buk ıokRğı 

Yukarıda evsafı ya:ııh ev nıüzayede ve temdit müd· 
detlerl içinde talip zuhur etmediğinden bir ay n crlctt le 
pazarlıia vaz edllmi ıtlr. 

Talip olanlarla pazarhğın icra kılınacağı 16 11 937 
tarihine müsadlf salı günü ıaat 15 de yüzde yedi buçuk 
pey akçalarile defterdarlık dairesioede müteıekkil komla· 
yona ve daha fazla malumat almak iıteyenlerlnde mılli 

emlak müdürlüğüne müracaatları. 
4 1 469 

Dilayet Daimi 
Encümeninde • 

• 

1 - Nafıa yollarında kullanılmak üzere açık ekılltme· 
ye konulup müddeti temdit edilen alah turukuye için lı
tekli çıkmadığından 18· J 1 937 tarihine rutlıyan perıembe 
günü saat 15 ıe kadar bir ay zarfında pazarhlda alınma · 

sına karar verllmtıtir. 

2 - lıteklilerin lS-11 937 tarihine kadar ihalesi yapıla· 
cak olan encümeni vilayetin toplantı günleri olan pazar· 
teıl ve perıembe günleri saat 15 de vilayet makamında 

teıekkül edecek encümeni vilayete müracaat edebilirler. 
3 - Alınacak malzeme 1unlardır: 
500 adet 3 kiloluk ve tamamen çelik yerli m"lı kaz 

ma, beherinin rayiç bedeli bir liradır . 

500 adet tamamen çelik yerli malı 3 köıe delikli kü 
rek beheri :i6 kuruı 

100 adet demir el arabası beheri 750 kuruıtur. 
4 - Bu lıe alt evrak ıunlard1r: 
Eksiltme ıartnamesi 
Huıuıi ıartname 

lstiycnler bu evrakl ve numunelerini Velayet Daimi 

encümen kaleminde veya Nafıa müdürlüğünde görebılir 
ler. 4 - 1 474 

Aydıncık Belediye 
Riyas inden: 

Nahiyenin tahminen 50 hektarı meskun, 25 hf"ktarı da 
gayri meskün olmak üzere 75 hektarlık pilan ve hRlt ha'Zır 
haritasının alınması meskün yerlerin hektan 25 !ıradan, 
geyrt mesliiın yerlerin hektan 13 liradan oluak ( 1575 ) 
lira muhammen bedeli l -11-937 tarıhlne rastlı)an pa · 
zartesi güuü saat 16 da ihalesi açık münakuaya lf onul· 
muıtur . Daha fez !a tahı lat almak isHyenlerirı nahiye bele 
di yesin t! müracaat etmeleri ilan olunuı . 4 1 461 

27 BiRiNCi TEŞRiN 931 

Jill! Her Cins Soba Ve Ocaklıkta Ve Maı -1 
fJzda kullanJ/lf. Kok Ve Sömi Kok Türk 

it flntrasiti Kömür/erik Tecimgemizde Eh-'lM. 
~ ven Fiatla SatJ/matadır. • 

AHMET VE IBRAHIM CUMALI 1 
Çiviciler Ve Demire/le. Çarşısı 
Demir- !fırdavat- l'apı Malları • 
Çiftçi Aletleri Alım Salım Evi lif ····· >( •••• ı 

p.~~~ ' 

K s GE İYORI 
Ormanlarımızı korumak 

için odun yakıl mıyııcelı . 

~ bunun için ne vapacağıı? 
1 Maden Kömürü 

KullanJ/acak Diye 
~ DüşDnmeviniz .. 
~· llerı ü rlii köıuiiı· 
~ ~·akan kullanı~lı VP 

~ lıer kcseve dverisli . ~ 

Zon~uldak ve lfalk 
1 tipl~riııuPki ~ohaları 
l ticar.etharn•ıııi1.dl' hu- ~ 
~ l ac.ı k~mız.. ~ 

I ,Duman ve ıs 1 
l yapmıyan çok dayanıkh sömikok ~ 
~ «Türk Antrasidi» de geldi ~ 
it. Yapı düzeni için lüzumu olan demir, çimento, ~ 
~ çivi, cam gibi çeııtler de mağazamız da her yerden 
lf. ucuzdur. 1 En bl~inci boya yağ1an, boya malzemeıide Uca 
~ r~t~an~mızde ehven fiat larl a satılır . Rir defa dene 

Saraçlar Başında DFmir 
li -yınız . 

» Ve Hlfdavatçı 'ıJ 

Hasan Cuma/J ~ 
. ~,At~~~~~~~ ~~~' r............ ... ......... -.- ~ ....... 7ııit" ..... _.. ........... -... ~1 

iİş·· r .. Kaylar-Ahmeti 
!: Sa aç o ğ 1 i 
tt Çiviciler araataaındakı 17 numaralı dül,kanını ıı , 
t ayni sırada 14 · 15 numarala dükkana naklettık . , 

t ı lft•r türlii i ıı~aatırı hii tii n malzPmeleri tıil- ' 
!j lıassa kcrı · sle, ziı·aal alt\lları, dt · nıir, çinwıı- ~ 
• lo, l111'(lavaı, lıPt' chatta ~u boruları, odun t 
~t "' ıııaderı küıniil'ii sohalanıım ~~t>Şillt·ri ıun- J 
ı ğ•ı zamızda lnıhıı ı uı·. f 
g Gerek topt n ve gerekse parakenfe 
• ı suret ıe !atış yapJ/tr ve bütün inşaat işle- J 
t ' ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir· 

• · 1~3i~ - ... - .... -...-- ---"' .. ..... ....................... _...~ .-..... ., ......... 
aaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaa~oaaaaaaooo~ S 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~§~~~g ~ 
~ · p ç mı: D S a" h tt·ı KaraY ~ 
& u ık ıklan §i ~ .;N" ' Erı ; 
~ Çandırdaki Pamuk Çıkrık/arımızı Balı- ıiir g 'E . ASS sı G 

1 mı kesirde İstasyon Karşısındaki Ot Depo- ~ a " 
ffiJ muza Naklettik. cm g Milli Kuvvetler caadesir de 78 nun

7
a- g 

mı Pamuk c.:ı•kiı'ılt·kl<'l' l llİll ElıH•tı Fiaıla, lla- !il! : rafı apartmanda yeni getirttiği Rontge~ ~ 
1::1 ı ·r · · l:!J g cihazı ile her gün saat 15 den 19 a kB ~ 
l

a:.:.. ıa · · ıııız \ c l>alıa Kola~' lıkl a .\yr ıln ı a~ıııı m:J a " 
r il \. I' ı ~ K .. ı ·· ,. 

11 
lk mJ a" dar hastalannı teşhis ve tedavi eder· ~ 

fi:"] 1 IZU ~ I ım C'ay111 O)" ll P a · 1111 JZlll rID a 0 r;aıı:ıı"., 
fü1 ~Jiiı·•wn a ıhırı İhlıı Oluııur. fiil aaaaauDaancnıaDaaDacaaaaaaaaaaaao00 
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