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Tahrikat Yapanlardan iki Kişi Nefedildi. Jan· 
.... 

Mebuslarımız 1 Hatayda SükUnet Hüküm Sürüyor 
Bandırmaya 

Geçtiler hasına Ha ·ek et E tiler 
Büyü~ Şef, refa~atlannda Başvekıl ismet in önü ol

duğu ~alda dün An~aradan aynidılar 

Tetkıklerde bulunmak üze· 
: re Edremit, Ayvalık havali 
• : sine atden mebuılarımızdan 

darma Kumandanı ile Kaymakama Bila -
müddet izin Verildi 

: 8. Hayrettin Karan, B. Oı 
: man Niyazı Burcu, B Dok 
• tor Vasıf SomyQrek, B Ce· 

mal Esener dün ıehrimiıe 
a vdct etmişlerdır . 

Antakya, 8 (Türkdıll Mu· \:~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--~~~: lltlyenlerl tevkif etmiılerdır. 
hablrinden) - Uzun zaman : TÜRKDILI : Bundan ıonra dükkinlarını 

flnkara, 8 
(it.fi.) Nazilli 
kombinasının 
açılma törenin· 

de bulunmak ve 
Eğe mıntıka
smda yapılacak 
rrıanav ı alan ta
k ip etmek üze
re Reisicum
hur /Uatü r k 
'efakatlarında 
Eja~vekil İsmet 
nonü ve diğer 

levat olduğu 
ha/de bugün 
saat 14,45 dt: 
11nkaradan 
~areket etmiş
erdir. 

istasyonda siyasi müsteşarlar, mebuslar, 
!e~eral/er, vekaletler ileri gelen/erile !inkara 
beJ/ıs;, emniyet direktörü ve büyük bir ka/a
a/,k tarafından uğurlanmışlard1r. 

fj Başvekalet vekili ve İktisat Vekili Celal 
t·~Yar ile diğer bütün vekiller, banka direk
b~rferi ve davetliler de saat 13,40 da hususi 
.,'' frenle flnkaradan ayrılmışlar ve istas
l. 0nda birçok zevat tarafından teşyi edilmiş-

~'· 
tar-==k==iy=e-=-=s=o===v=-==Yı=u=g=o=sl=a=vy==-=a= 
ietler Birliği .. 4'" 

t~ Basvekıh seyahata çıkıyor 
ırat ınlaımısı dün An- seıgrat, s (A.A > - e. 

~ bıada imzalandı 
~--"icara, 8 ( A A.) - Hü j 
\t'' •tırnizle Sovyetler Bırliğl 
ı,11l 1"da ticaret ve ııeyrüse -
"-Gb ltıuabedesi ile ticaret 
I~ 'delat ve tediyahna mü· 

Stoyadinoviç ilkteırin orta 

fa rına doğru Pariı ve Lon

draya gidecektir MumaHey · 

hin müteakiben Sof ta ve 

Romayı ziyaret edeceği zan

nedı l mektedir. 

Oerlin. 8 (A A.) - Volkl t, it olan anlaıma harici 
,t,•ı ~kiletınde merasimle 

, ıer Beoba ht~r , H. Stoyl\dino 
lıı llrnııtır. 
\1~1t _ Sovyet dostluğu viç in Par!slf'n sonra Herline 
'~ı 1Yetine iıaret eden nu gideceğini haber vermt:kte-
~ylenmtıtır dır . 

tunıhuriyet Bay r a mı 
,,~azırl~k a!!_ ilerliyor .. 

lı ~arramın şehrimizde büyü~ tezahürslla ~utluları· 
~~ ması için ~ir PTDGram ~ ~zırfanıyor 

1 ""lı ~ı •~b Ur.yet ba yıamı bu 
\,ti tlrnizde büyül< tE!za 

zi Söz~ner ve Kurmay Haı 
kem Alba.y B Rilıtüniin 
bulunduğu bu toplantıda 

M• buılarımız akıam tre· 
nile Bandırma , Gönen , Er
d r k, Manyas Susığırhk, ha. 
valisine giderek buralardaki 
köy ve nahiyeleri do'aıa
caklardır. 

8. Cavit geldi 
Mebuılarımızdan 8. Meh· 

nıet Cavit dün lıtanbuldan 
ı ehrhnize gelmıttir. 

§ B ır gün önce Sındırgıya 
gidnı General Kemal Ha· 
lıkeairle Sinop m~busu 8 
Cevdet Kerim lncedeyı dün 
cföomüı1 erdir 

ı • • 
danberl Hatayda d~vam eden

1
: HATA YOA • kapatmak tıtlyenlerden 100 

karıııkhklar ı:ürk konıoloıu : t'/ u lıra da cezatnakdi alınacak· • v mdi ııatayda bulunan 
nun ve yeni Fransız delege· : TLirkdlli muhabiri bundan 
aınln gelmesi üzerine dur •. böyle murıtaı.aman Hatay 
nıuıtur. Jandarma kumanda· : haberlerini ve m ektupla · 
nı ile ka vmakama btlamüd· : • nm gönderuıktlr. 
det izin veri lm!t ve tahrikat 
yapanlardan Mehmet Derviı 
Künefeci ile Neılp Araözü 
(Ordu) ya nefedılmiılerdir 

Hükümctin bu kararı üze· 
rine harekete geçen Üıbe. 
cıbu Affanda lJazı dükkan 
ları kapatmak hıtemlılerse

de zabıta kuvvetleri yetııe

rek dükkanları kapatmak 

Bir mılddet evvel San . 
cağa giden arkadaşımız : 
~imdi lskendcrunda bu : • lunmakladır. • • • Okuyucıılarımız; yarrn 
bu siilunlarda arkadaşı· 
mızrn bu f nllbauu anla 
tan birinci mektubunu bu. 
lacaklardır. 

• • • • • • • • • • 
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br. 

Antakya konsoloılutuna 
tayin edi len Bari baı konıo· 
loıumuz Ftruz sah günü Toroı 
ekıpreıiyle lıkenderuna Ye 
oradan da Antakyaya ıele 
cektir. 

Hataylılar konıoloıumuzu 

karıılamak (lzere bQy(lk bir 
tören yapacaklardır. 

Leon cepheıtnde de de
vamla vaimur hükOm ıür. 

mektedlr. lbtilllcller, Tarna. 
dan K.onf aya kadar olan te
peleri ltaal eylemtılerdir. 

lngiliz E!.~_ 
ilanlar 

Japonya, Çini Ezmek-
. ,. t . 7 

mı s ıyor ... İŞÇİ PIJIİSİ Silahlınma Bız yaıta olanlar aaltanat 

proğıamım kabul etti gazete~erlnln ilan ıayfalaranı 
Uzak şark ihlilahm görüşme~ üzere toplınaca~ olan Londra, 8 {Radyo}- inal· ~=~·.r1:::~~!::d;:k~~:!'ıa!.:c~ 

konferansa Japonya, iştirık atmiyıceğini bildirdi liz ııçt partlıl konareal, don bazı askeri kıtalar erzakı 
ıona ermitUr. için ekıiltmeler! Bu tllnların 

Şangbav, 8 (A.A.) - Çın dakl Ameslkan deniz ma· 
~ Parti azasından 8. Lanj· arkaıında Oımanh yarı 16· 

deki Japon baıkumandam, kamları Çınlilerin Cheoo 
huri ve arkadaılarmın ıtllh mürıealnfn mahkilm ve kan· 

Japonyanın aayeıt Çini ez- dalgaluranını berhava et 
mek olduğunu ıöylemiıttr lanma proiramı aleyhinde· ıız çehresini g6rür ılbl olur 

mek tehdidane tlddetle ilı ki takrlrlerı, 228 btn muha· ıunuz 
Londra, 8 (A .A.) - Ç ın - raz etmektedirler. 

Japon ıhtıl:.fını konuı•cak l life karıı 2 milyon 167 bin Bugün, 2 blrlnclteırln cu· cı "" Ştmdikı ha de bir Ame-
olan dokuz devlet konferan rika harp gem ısi harici li- reyle reddedılmlf ve ıtlah - marteail Önümde 69 ıazete 
sı nın bir an evvel toplanıı- manda deıntrlemittir. Tlca· lanma lehine derhal verilen 1 var: Uluı, Cumhuriyet, Ak
cağı söy l enıyor. r~t gemileri de dalga\uranm mukabil bir takrir, büyük ıam .... Huıuıi ticaret etyaaı 

Japony" bu konferanta gir dıımda tahmil edllmekterlir· ekıerJyetle kabul olunmuı- Hanlarının bJr çofu millldir. 
miyecek ve Çındeki ıiyaıe ıer tur. Reımt ilanlar lıe yeni T6r• 
tini de değ • ıttrmlyecektır. ============-===-============ kiyenin inta hamleılne ald 

Şangbay, 8(A.A.)-Japon ispanyadaki Gönüllülerin haberler: Ankarada tarih, 
donanmuanın tayyareleri dil ve coğrafya fakihe bl· 
dün saat 11 ,30 da Nankin . Geri Çekilmesi Meselesi naaının ekılltme tllnı(725,000 
Qzerlnde bir cevelAn yapmıı 
lar ve aakeri hedefleri ı• t 1 ı• • ı • F lira} ' Bttliı h6k6met ko 
bombardıman etmı,ıerdir. a ya, ngl iZ - ranŞIZ nafmda 20 koıur bın liralık 

Bu cevelanlar dolayıafle tamir, Yentıehlr kaaaba11nda 

havada tayyarel~r araaıncla NotasınaCevapVerdı· .. elektrik teılıatı.Manlıa·Tur· 
bir düello yapılmıf ve bu audlu yolunun lDfHI, Antal. 
düello esnasında Japon tay- yanın Akıekl, Alanya, Se-

yareleri 3 Çin tayyaresini İtalya bu cevabında Ü" taraf h müzakerelere ~iZi 'iri- rik, Korkudell, Manavıat, 
düıürmüıtür. V V Kaı, Fenike ve Elmalı kaz. 

Japon tayyareleri bundan larla i~tirı~ e~~~ilecag·ini bil~ir~i alarmın imar pl&nlarma eı· 
ıoora yere inmlt olan 7 Çın Y as olmak Ozere haritalarının 
tayyaresini de tahrip etmfş- yapılmasını, Yozıadın Sor· 
lerdir. gur kazasında yapılacak 27 

Paoting, 8 [AA 1 ·- Çin bin liralık mektep, Çankm· 
lılerin iki bombardıman tay da yapılacak 37 bin ltrahk • 
yareıl Hat 10 10 da Pao- , 

hastahane, Boluda yapılacak 54 
ting üzerinde bir cevelan ı 

bin lira lak haıtahane, Aydın 
yapmııtır. Japon askeri tay-
;c.releri bu ıki tayyareden ıehrinin ıuyu [110 bin lira): 
birini düoürmüılt>rdir. j Malatya ıehranin ıuyu { 127 

Tokyo, 8 [Radyo) - Ja- bin lira}, Isparta ıehrlnln ıu 
ponya Harbiye Nazareti. yu ( 64 bin lira ), Çorumda 
bugün nt>fretttği bir resmi yapılacak cezae-vl, Eliz.iz 
~eb li ğJe, ba1.1 sınıfların da ıehrinln ıuyu [ 100 bin lira), 
ha silah altına davet edil lıtanbul Guraba haıtabane-
dlğfn • bildirmiıtır . ı 'nln bir pavyonu[47 btn lira} 

Ch ,.foo, 8 ( \ A ) -· l~ ura Sümerbankın !zmltte yaptı· 
= 

racağı fl\brikll r429 bin ltra) 
Balakeslrde yap ı lacak doium 
ve çocuk bakımevi, ve sai
re ... &, " kutlulanacakltr 

.. )ttl 

1 
't d(l ttıı kutlulama k<':ni 
'~,tı dı: saat 17de Vali 

Habeşistanda 1 

~din mu~arebelermi oluyor 
kutluloma proğramı Ü7.erin • Tay- Asi f.ı;parı_LJOl Askerleri Hucüma Ha ur Hir Halde Londra , 8 (Radyo) 
de görütmelerde bulunul · mısin yazdığına göre ltal- Roma. 8 (A.A.) - lapan- krre kabul edilmekte, fakat 

Fakat bunlar bir günlük 
gazetelerde g&rdüklerlmlz! 
365 Cumhuriyet yth gününün 
hiç biri yoktur ki ufak bü
yük, uzak yakın böyle btr· 
kaç inıa havadlıl ile mOj. 

tt . t 
\t\\&t 1 ::iaıkanı H Ethem 
•,~~il riyasetinde topla 
\ı .. tôrüımelerde bulun 

""l' ~Ye Reı.ı il Nad Ko 
1 

•lkevJ Reiıi 8. Fey 
deli olmaaın! 

mut ve tfıli kom it eler seçil · yon lar Aduaya kartı yapı yadaki yabancı gönüllülerin taallül mahiyetinde birtakım 
miştır 

1 
lan bir turruzd~ 200 mak ' g~rl çekilmeıine dair İngil· ıartlar ilerl ıürülmekte ve 

Bundan sonra heyeti umu- tül vermiıtir. Yıne bu gaze-
1 

tere ve Fransa tarafmdan konferan11n talik edilmesi 
miyenin yapacağı diğer bir teye göre Habeıhtanda çete ltalyaya verilen notaya İtal- istenmektedir. 
toplantıda da kutlulama 

1 
muharebeleri devam etmek. ya cevabını vermittir, Madrld. 8 (Radyo) - lb. 

prolramı teıblt edilecektir. , tedir. Cevapta Gç taraflı ml&a 



SAYFA: 2 

Münir Hayri ile Bir Konuşma: 

K • 
1 

A ar 
Ede •• 

O bir hey~eltras mı? Birtivatro muharriri mi? Bir 
Muallim mi.. Yoksa bir gazeteci veya ressam mı? 

Onun, Bu Suallerin Topuna Birden Ver· 
diği Cevap Sadece Şu: 

-· Ben Kapıcı Bile Değilim .. 
Münir Hayri yedi yıl ka- tep kapıaından geçerken 

dar önce Kızorta okul di her zaman kalbim ıızlar 
rektörü olarak ıehrimlzde Fakat mektebcı lığln ne ıahne 
bulunuyordu. Yedi yal onu gıbi perdeler! vardır ki açıl 

görmedik. Blraün ansızın ıın, ne heykel aibi bir ıü 
yanımızda göründü. 

Münir Hayrfnln Balıkesir · 

den uzakta kaldığı günleri 
dolduran muvaffakıyetli 

hamlelerini takip ediyorduk 
Onu burada bir maarif 

adamı sanırdık. Günler ge · 
çlnce tıltttk ki Münir Hayri 
tiyatro muharriridlr lran 
Şahının geldiit' gün; büyük 
lerimizin önünde oynanan, 
Ankaranın hararetle alkıı 

ladıfı "Ôz Soy,, tiyatroıunu 
yazmıı. 

lııtttk ki; Almanca klaıtk 
tiyatro tarihi kttaplarmda 
adı ıeçtyormu1 1 tiyatro mu 
harrJrliflne iıtıda dı varmıı 

dedik. 
Fakat baıka birıün tıtt· 

tik ki Büyük Şefin en ben 
zlyen heykelini yapmıı Ma · 
arif Vekaleti takdirname 

ver mlı Y Aptığı büstler en 
hOcra köyle:re kadar y11 yıl
mıı. Mahfellerde, mektep· 
lerde, köy odalarına kadar 
her yerde yaptıiı büıtlerl 

nln yer aldıimı öfrendlk. 
Hüküm verdik: Zahir bu 

adam heykeltraı da imtı, 
dedik Viyana gazetelerin· 
de ondan bahsedıldığlni öi 
rendık. 

Memleketimiz tçtn ıerefll 

bir teknik olan 'Kömür 
Serıiıinde .. de çalıımıı de
diler. 

- Meğer sergi de yapı· 

yor"llUf, dedık . 

Nihayet İzmire gittlğinı 
ltltttk fuarı gez~n Balıke· 

ılrlller Münir Hayrlnln 
ora da baıardığı eserleri tak 
dlrle ıeyrettıler. 

Bırıeyler ıormak istediği -
mizl anlayanca , o gene: 

- Ben kapıcı bile değl 
lim Benimle mülakat edip 
de ne yapacakıınız diye 
ıüldü 

Dereden tepeden baha 
açtık . Kurcaladık, ıöyletttk. 

Fakat: 
- Bu ıöyledikleriml aakm 

yazmayın ha. Diye tenbih 
etmeyi de unutmadı. 

O kuıkulanmaaın diye ya· 
rım ağızla: - Peki. . Dedık. 
Bu entereaan konuımayı yaz
madan na11l geçebilirdık. ' 
Söz araamda ıormuıtuk: 

- Sız maarif el idiniz. Biz 
ıizi böyle tanırdık . Size hey
keltraf. tilr, muharrir, ıaze · 
leci, dekoratör diyorlar .. Bun
lardan hangiılalniı? 

Yine ıüldü: 
- Hiçbirisi • Dedı _, 

Sonra gözleri hülyalarla 
doldu. Hakıılarında tatlıu 
acıya katılmıı hatıraların 
izle ri var gibiydi. 

- Ben kendimi en ziya 
de maarif adamı aanıyor 

dum Dedi. Hocahk tuhaf 
bir meılektlr Bir mek-

tun üıtüne konabilir. Ne de 
dekorasyon gibi ziyaret 
edilır. insanın bu sahadaki 
emeği yalnız keneli nehlni 
tatmin eder 

Sonra ila •a etti: 
- Ben bütün bu saydı

ğınız itleri ıeverek yaparım. 
Hepııne aynı derecede illekle 
çalııırım. Fakat muhakkak 
ki her hangi bir mevzuda 
çahııuam onu hakktle ba 
ıarmak için çok gayret ede· 
rim. 

- Sanat hayahna naaıl 

baı 1adınaz? 

- Uzun bir macera. 
Dedi Bilmem hatırlar mm 
n .z? Ben ilk heykeli Aalı· 

kesirde yaptam. Re11am Sır · 
rı ile beraber muallimler 
birliği baloıunda bir sembol 
yapmııtık Fakat tahıil ha · 
yatımda btr yardımcı meı 

lek olarak ça lııtıiım hey I< el 
itini bir kabahat gibi sak
lar, kim eye Eöyliyemezdim. 
lımetpaıa Kız Enıtitüıü 
müdürü idim. Btr gece Ata
türkün bir heykelini yap · 
mağı tasarladım . Sabah ol 
duğu zaman heykel bitti. 
Ogünden beri bftna he-ykel 
traı diyorlar. Muhıtlrnln, 

büyüklerimin yardımı, ti Uf at 
ve teıviki beni 30 yaıından 

ıonra yeni bir meılek adamt 
yapta . 

En beğendıjlnlz eseri · 
niz? 

Yazmazıanız ıöyliye 
yim. En ıon yaptığımı en çok 

beğenirım Ondan sonra ye 
nl birıey yaparım . Bu sefer 
onu ~ğenirım . Eıerleriml 

bltinciye kadar beğentrlm. 
Sonıa baıkaları beğenir Ba· 
na 11ra kalmaz. 

Güldü .. Ve tf'l"ar etti: 
- Gazeteci gibi değil, 

arkadaı gibi konuıuyoruz 
ya .. 

Yalnız ılz kendinizin 
heykeltraı, ıatr, muharrir, 
ıazetecl, dekoratör htçbirlıl 

olmadığınızı ıöylüyonunuz 
Siz ne lıteraeniz diylniz. 
Biz ıizl bunların aynıza 
manda uıta11 tanıyoruz . Fa 
kat birıey ıor11bilir miyiz? 
Yarın ne olacaksınız? Bu 
ıarrı bugünden öğrensek .. 

- Amma güç bir ıual!. 
Dedi Yarını kim bUır? Beni 
böyle muhtelif sahalarda 
çah§mıya zaman ve icaplar 
sürüklüyor. Bir itin yapıl
masına zaruret hasıl oluyor. 
O vakit ortada tesadüfen 
ben bulunuyorum. Baıla dl 
yorlar, teıvik ediyorlar. 

Baıhyorum. Hadlıeler be 
nim elimde olmadan lnkl 
ıaf ediyor Yarın ne olaca· 
ğımı b enden değtl, bana il
ham verenlerden öjrenrrıek 

lazımdır. 

Hır noktaya daha dokun· 
duk: 

· Bi'&de bir kanaat var . 
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aVaka ıOldu.. Çalışmalar .. 
Alacaklı Adam Borçluyu Ağır 

Surette Yaraladı. 
Dün Edincik na biyeıinde 

bir yaralama vakaıı olmuf
tur. 

Bu nahiyenin Kayalı ma 
halleıinden Ali oğlu İbra 
hım Yenice m8halleımden 

Mehmet oğlu İımailden ala· 

cağını lıtemlttir . 

Bu yüzden aralarında çı 

•• 
Omerköyde 
Yangın 

Ômerköyde muhte r AH· 
nln evinde dün bir yangm 
çakmııtır Ahırda bulunan 
kuru otların ateı almasın· 
dan çıkan yangının büyü 
meden ön6 ahnmıttır . 

kan kavgada İbrahim lama 
Hı bıçakla vücudunun muh
telif yerlerinden ağır ıurette 
yaralamııtır. 

Suçlu jandarma tarafın 
dan yakalanmııtır. 

Yaralı lımail ıehrlmtz 
Memleket Haatahaneıine 
gönderilmııtır . 

Erikli toyünden kaçnılan kil 
Bandırmanın Erikli köyün 

den Behcet kızı Esma bu 
köyden Mustafa oğlu Meh · 
met tarafından kaçırılmııtır. 
Suçlu yakalanmıı ve adliye
ye verilmiıtir Mehmet Ban· 
darma ıorgu hakımllğlnce 
tevkif edllmiıttr 

Gelini Dam da Götür
mek İstiyen Kafile Az

daha oğul caktı .. 
Suıığırlık, ( Husuıi ) -

Buramn bir köyünden dığer 
bir köyüne ıeltn almağa gi 

denler derenin htfn>Hı yü 
zünden epeyce heyecan ıe· 

çirmiılerdlr. 

Söğütçayndan Köıeoğlu 

Mehmet Paıa köyünden Yu 
ıuf kızı Hatice adında 
bir kızla evlenecektir. 

Erkek tarafının akraba 
ve tanıdıkları iki manda 
arabuına dolarak ıelinl 

alıp getirmek üzere yola 
çıkmıılardır. Hatıpderealne 

geldıkleri zaman yağan 

Sanatk arın sanetıle geçin · 
meıi kabil değildir. Denir. 

- Yok canım. Hayat ıa· 
nıldığı kadar gQç değildir 

Her meslek kendisine ıyi 
hizmet eden, inanarak hız 
met eden adamı doyurur . Ve 
bu doyuı Uf o meal eğe olan 
imanla mütenulptlr. 

Sonra lafı dt"ğlıttrdl ve 
gülerek devam etti: . 

- Benim kedi ıibi bir 
huyum vnr, ıevilmeğe kartı 
pek mütehaaıbim. Muhak· 
kaktır ki bent sevenleri, tu 
ıevıılerinl duydukca daha 
çok 8everlm En sevdiğ im 
duygu da vefakarlıktır. Balı 

keıirll eri hele bu mniyet · 
leri ile ne kadar severim. 

Uurada olduğu gibı, ar · 
kadaı gibi konuıtum ıi 

zinle .. 
Akıam vakit aeç oldu. 

Tanıdıkları onu görmeğe gf'I 
mtılerdl. Münir Hayri dur 
madan anlatıyordu. B,.n 
ayrılacaktım: 

Sakın ha.. Gazeteye 
birıey yazmayın . . Diye ar · 
kamdan~ bağırıyordu . 

* '*~ * Münir Hayri bize gücen 
mesin. Büt6n ıôyledıklerini 

yazmamıu eevgimize baiıı 
lasın . 

ŞadiSonok 

yağmurların teairlle suların 
kabardıiını görmüılerdır . 

fak at gelin alayı geriye dö· 
-nüp geliıııiz güvey;o köyü 
ne dönmeği doğru bulma · 
mıılar ve ne yapıp 
yapıp ıuyun ölıür ta -
rafına geçmek istemiıler 

dır. Bu ~ararla öndeki ara
ba ıuya ıürülmüıtür. fakat 
araba ve mandalar 
giltikce suya aömülme 
ğe baılamııtır . Bir an gel
miı ki tiddetle akan ıu ara 
bayı ıürükleyip götürmüıtür. 

Tf'hlike içinde bulunan dü 
fün davetlileri bağmp ça· 
iırmaiA, feryatlar koparma · 
ğa baılamıılardır. Bunlardan 
Alt ojlu Muhittin bu 
11rada ıuya yuvarlanmıı 
ve suların tesirile elli metre 
kadar ıürüklenmııtır. 

Ö lüm tehllkeıt geçiren 
köylü bu ıırada bir ıöğüt 

ağacma aarılmağa imkan 
bulabllmiıtir. Felaketi gören 
dıier arabadakiler kazaze 
delerin derhal imdadına kot 
muılardır 

Attıkları bir iple Muhit · 
tin ıuyun içinden kendini 
kurlara bllmtıtır. 

Suya gömülen araba için 
dekıler de yine yardımlarla 
karıı tarafa geçmeğe mu 
vaffak olmutl ardır . 

Gelini almağa gitmekte 
olan iki ar a b a n ı n 
içinde bulunanlardan bir kıa . 
mı derenin bir kenarında, 

diğer bir k11mı da öbür ke· 
narında ıuların çekilmeılni 

karoı karııya heklemiılerdir 

Bir m6ddet ıonra ıular ya 
vaı ya vaı: azalmıı, diğer ta · 
raftakiler de karııya geçerek 
yeniden gelinin köyü olan 
Paıaköyüne doğru yola çık 

mıılardır. Kafileden kimse 
boğulmamııtır Yalnız kaza 
ya uğrıyan araba suların 

içinde kaybolmuıtur. 

Susığırhğın Muradiye köyündı - her töyümüzde olduğu 
gibi - maarife karşı büyük bir arzu vard1r 

Muradiye, {Huıuıi)- Mu· 
radiye köyü 220 evli ve 1200 
nüfusludur Ahalisini, Balkan 
harbinden sonra gelen Bul 
garistan, Yunanistan ve Ma · 
kedonya muhacırları teıkil 

etmektedir . Köy, ilçebay 

ve kamuobayımızın ve köy 
kurulunun gayretlle ıon yıl 

larda göze çarpacak ve hat 
ta hayret edılecek derec~de 

bir bayındırlık f aallyeti göı 
termektedir . Bar iki yıl içinde 

köy, manzaraıını tamamen 
değlıtlrmitUr. Bu yıl, ge· 
çen yıl baılanmıt olan köy 
kaldmmından 1600 mdre 
murabbaı yer yapılmııtır 

llerlki yıllarda kaldırım ve 
yol faaliyetine devam oluna· 
caktır . Bu yıl köyün hemen 
bütün çeımelert onarılmııtır. 

Köylüler, imkan bulduk 
ça aıhht ve güzel evler de 
yapmaktadırlar. 936. 937 
Y alları içinde 15 kadar yeni 
ev yapılmııhr 

" Köye ~ir hayusev~rin yardıml 
Köyde görülen yeni eıer· 

lerden biri de köyün cami-
ine bu yıl içinde yapılan 

ve bu günlerde bltmif 
olan minaredir . 20 Metre 

yükıekltğindeki bu minare
yi 330 liraya Bursa Gırep 

düıencilerioden 8 . Şerif yap 
tırmıı ve köye armağan 

etmıtlir Bu zat köy yakın · 

larında bulunan bir çeıme 

nln yapılması için daha 75 
lira tebrru vadinde bulun · 

duğu aıbı; köye bir öğret 
men evi yaphracağına da 

ıöz vermitlir. Köyümüze 
iltifat ve yardımını eıirae 

mlyen bu yükıek ruhlu 

yurddaıımızft derin ıükran 
!arımızı ıunarız. 

Muradiyeliier, bir iki ay
danberi köylerıne öğretmen 

geleceğini duymuılardı. Her 
gün akıam üıtü, yeni yap 

tıklara okulun bahçeısİ!'!e 

toplanarlar, saatlerce konu· 
ıurlardı: 

- Öğretmenimiz ne va 
kit gelecek? 

- Ben dün ilçede, iki 

güne kadar geleceğini duy · 

dum. 
- Yok canım, bize bu yıl 

öğretmen vermlyeceklermlı. 

Ôyle ıöyledtler 

- Bırak tunları.. Kültür 
Direktörü gelir, okulu be-

ienlr de hiç öğretmen yol
lamaz mı? 

Bu konüımalar hazar. pek 

hararetli olurdu. Kimi okul· 

larının güzf'lliilnl metheder, 
kimi de lcuru bina~ın ite 

yaramıyacağını, içine bir 
çok araç almak lıerektıjlnl 

Jlerl sürerdi Sonra, hep 
birden, iyi itler baıarmıı 

insanlara has bir aurur ve 
gönül açı&dıjı ile, içine 

henüz talebe ayalı baaaı•· 
mıı okulun etrafını birkaç 
kere dolaıırlardı. Köyün 
okuma çajmdaki çocukları 
nı ılneıinde toplıyacak oleJJ 
okullarının kim btltr, daha 
kaç gün, kaç ay ıonra ça· 

lıım•ya baıhyacaiını düıii· 
nürlerdi Sa bıraızlandıkları 
hallerinden belliydi.. 

itte, bekledikleri RÜD sel
di Köye öfretmen geldiği du· 

yuldu. Biraz. ıonra kültiirO 
ıeven bu köye bir deill, 

iki öğretmen birden verildi· 
ği öğrenildi. Bu haberi, kU' 

laktan kulağa duymıyan tek 
bir köylü kalmadı "Ne 111ut 
lu bize! .. ,. Diyorlardı . 

Okulun açılaıı köyde par· 
layan bir meıale oldu. ti•" 
zarlıklar bttmtıtt. O ıabab 
okul bahçeıi köy çocukla· 

riyle dolmuıtu. Anaları ~e 
ı o•" babaları uzaktan yavru arı 

cıvıltılarını dinliyorlardı Nf· 
hayet ıaat 8,30 da ufak bir 

tören yapıldı: 

Baıöğretmenln kıaa bir 
söylevinden sonra köylülerlf1 

bil 
ve bir kııım çocuklarıo 
dikleri Onuncu Yıl 111arf' 

l •• 
ıöylendi. Sonra çocuk ar e 
nıflara alındı ve ilk der• 

baılandı . 
. it• 

İıte böylece, eıki devir k 
rin ihmal ettiği; btlıiel:ıll ' 

ktıı1 
bakımsızlık içinde hıra (J•t 

ve her zor iti ıören k r.1&J, 
lerimiz.den biri olan ( dtı 
radlye) Cumhuriyet devr1

"
1 1 

bl' kendlıini yüceltecek t&I" 

ve kültür ocafına ka vııt ök" 

O gün köyde, ruhları 'e•i 
lere yükselen bir bav• 

yordu ~ te" 
İlçede - belki de, il k

0Jef• 
rl içinde - hemen tik ıJ 

ko" tkı öiretmene birden "" 
) kulu" ıan ( Muradiye o 

1 
,.~ 

birinci ımıfına ilk 0 
• ı.ı 

·ki f 
) O 1 talebe alındı ve 1 od• 

aııı• be yapıldı . Az 't. ti° 

okulun ekıikleri kıııtleP aı· 
-1e 

mamlanarak eğitlrı> rl"I 
tim tıleri verilmeli ıeY 1111 

almaya baıladı. Der• 
0 

fe· 
sonunda Muradiye köf ,~•' 
nlden 70 kadar okur y 
yurddao kazandı . ıoı# 

Ôte taraftan, okul 
1 
Y'ı.•1 

çocukları yetııttrrnek e 0cı.ı~ 
madı. Fırsat düıtükce ~,ııtr 
velileriyle okulda toPl 1,rd• 

JaP ı ıe 
lıu yapıldı Bu top uiı 1 
okul v~ ailenin elblt ıı'' 

1 urıııe e 
iyi vatandaı yet f k .. 1tM 
ri görütüldüğü gtbl :ıll'ıe' 
ıoyıol ve ertlkıel ti" ,e 
de verildi; Cuınhurlfe efe( 

d jpİJI f ' 
Cumhuriyet evr ııer f 
leri üzerinde haabtha 

pıldı . kt"' B~ 
S" ü .. ü bitirir ,. 

oz muz p.iubl'' ~o 
rada, baıta blıe 1 
Can olduju halde, ılı' 

k61 6f 
laylıklar göıtereD A,, lı 

biıt~ ~· 
yar kuruluna ve 1 •"' 
lüye teıekkOrlerl11>ı:ı 
mayı btr bor9 btlirl:ı 



, 
, 

•' 

,. 
f f 

9 BlldNCl TEŞRiN 937 

imparatorluk Yollarının 
Haiz Olduğu Ehemiyet 

La Republıque (Franıız) 
ıazeteıi yazıyor: 

Deniz ticaret yollarından 
baıka büyük imparatorluk 
Yolları da mevcuttur. Hatti 
elcıerlyetle eıaa yollardan 
Ziyade bunlar büyük Jıtika 
llıetlerl göıtertrler . Bunlar
dan yaldız iklılnl zikrede
Cefım: 

Bu yollar bir cihetten 
Avuıturya - Almanya poll
tıkaıanın, dtier cihetten de 
Ruı pollUkaaının on ıeklzinci 
aıır lptldaıındanberl alm11 
oldukları veçht"yl fzah et
llıektedir . 

On aekizlncf aaır lptldaaın 
da merkezi Vlyanada bu 
hınan ve Macarlıtanı Türk · 
lerin elinden kurtarmıf ve 
•onra da Hirvatlstanı zap 
letmıı olan lmparatorluiun 
Politıkaaı, Selinik ve latan 
bul iıtikabeUnde olarak ce 
nuba ve cenubu ıarkiye 
dofru ilerlemek idi. 

On ikinci Şarlın müttefiki 
olan Ukranyalı Mazeppanm 
Uiradığı bozaundan sonra 
ltuıyaoın imparatorluk po 
littkuı da evveli K:arade 
il ıde yerleımek ve sonra 
-.rkta ve aarpta kara yolu 
ile l.ta nbul (izerlne yürü 
trıek ldı: Bunun için ikinci 
Katerlna Kırımı zaptettl, 
•onra blı inci lıkender Tuna 
Prenıliklerini ele geçirdi ve 
l\llfkaayayı aıarak Gürcüı· 
ltn ile Ermenıstanın bir 
kıırnına ve Azerba ycanı 
ltu,· arazlılne dahil etti. 
Fakat her iki imparatorluk 
d, (Berlin ıonradan Viya · 

"'Ya latinatgih teıkil et 
"-ittir) kendileri ile Türkl 
Ye •raaında bir talum kü · 
ÇQlc devletlerin teıekk616ne 
laa(iıaade ettıler: Romanya, 
Sırbtıtan ve daha ıonraları 
~ Jaıtafonoıda durdurul m Uf 
Olan meıhur Ruı taarru1!unu 
t,lııben, letanbul kapıların -t' kurulan Bulguistan dev· 
eu. 

Bu ıuretle Ruıya, yalnız 
deniz tarıklyle temas edebi· 
lecegı lıtanbuldan kara ta· 
''fından ayrılmıt bulunmak· 
ta lıli; buna mukabil 1878 
de Bosna Hereeki zaptetmfı 
01a11 A vuıturya. Yenipazar 

~ncatı vaaıtaaiyle TürL.lye 
e temaeta bulunuyordu. O 
l•nıan Ahnanya ite dahil 
''d 
1 

u ve Bafdad demtryo• 
"rıu lnı•Y• baıladı . 
li Bu ıuretle Hamburg ile 
l '•ra k6rfezi birbirine bağ 
'nıyordu Almanya aynı 
~"-anda T6rkiyeye aakeri 
it heyet aönderiyor, Ak-

de 
1 lllzdeki donanmasının ko · 
011alıe etmek teıebbGMinde 
b\ılunuyordu . 
d Fakat 191 ~ de Halkan 
d '~letleri fle Tnrklye arasın 
._' harp patladı : Tiirkiye 

ltı~ll~p oldu ve fıtanbuldan 
~ tren Avrupa kıtuında 
" it küçük bir arazi parça· 
~- IDahdud kaldı. Bu ıu 
, 1 le Avuıturya · ve binaen 

,,''h Alman - Türkiyeden 
~lrnıı bulunmakta idiler. 

t, lbii Arnavutluk fellket 

' kurtarılıyor ve hatta 
lı, btr · Alman prenıi veri 
"Otdu. Fakat Ruıyanın her 
~'lllcinden daha ıarih 
l~t. mal11atlarını itiraf 

etmeai anından itibaren mü· 
cadele kaybedilmıı bulunu 
yordu. Fılhakıka Rusyanın 

1914 de ,!leden harp ettiğini 
ıorabilirlz . vüpheıiz Sırbıı

tanı korumak için; fakat 
daha ziyade Avuıturyanın 

ve dolayııiyle Almanyanın 
Sırblıtanı ezerek ve kendi · 
lerlne ilhak ederek Cermen 
A vuaturya - Tlrkiye hattı · 

oı, yani Berhn · Bağdad 

imparatorluk yolunu teala 
eylemeıine mani olmak için; 
ve ayoı zamanda da latan· 
bulu ve Boğazları ele geçi 
rerek Akdenize mahreç te 
mln etmek fçin . 

İhtilafın düğüm noktaıı 
orada, l.tanbulda bulunu 
yordu 

Bunun bir delili de Rus
yanın - 1917 senesine ka · 
dar · Hoiazlar meselesini 
kendi lehine olarak hallet 
mek huıuıundaki israrı idi . 
Esasen RuılH Aıyada Er 
zuruma kadar ıelerek daha 
ileriye, Akdenize doğru git· 
mek için gayretler ıarfet 

mlılene de büyük birıey 

elde edememlılerdir 
Buna mukabil Almanya 

letanbulda iki zırhlıya ve 
bir maraıala malik bulunu· 
yordu . Dıier b1r maraıal , 

Vooder Gdt7, Bağdadda 

bulunuyordu; ve Türkiyenln 
hemen hemen her yerinde 
de mühim mıktarda Alman 
zabıtlerl mevcuttu. Aym za 
manda Alm&nya, Cermen 
kanından olan veya impa
ratorluk aileılnin müttefiki 
bulunan prenılerden latifede 
etmlye teıebbüı eyllyebilir 
di Bu prenıler bütün Bal 
kan tahtlarını ifgal eylemek
te idi: Romanyada ilk za· 
manların Hohenzollernlerl; 
Yunaniıtanda 1917 ye ka 
dar ikinci Vllhelmin kız 

kardeıin ln kocası; 1915 te 
Bulgarııtanda Cobeurg . 

Bu suretle ikl imparator 
luk yolu iki kuvvet hattı 

ıeklinde temadi ederken 
birbiri ile çarpıııyorlardı: 

Moıkova lıtanbul • Ak-
den iz, ve Berlin · Viyana · 
lıtanbul Bağdad. 

Hatların kavıak noktası 

lıtanbuldur . Bu iki kuvvet 
hattındaa birinin kırılması 

lazımdı. Evveli Ruıların 

kuvvet battı Brest - Llto 
wıkda ve Vena yda kırıldı 

Fakat Venay muahedesı 

Avuılurya · Almanya kuv 
vet hattını da kırdı, hem de 
o tekilde ki bugün Alman 
ya yalnız Türkiyeyi ve Bal. 
kanlan elinden kaçırmıı ol 
makla kalmayıp aynı 7.a · 
manda karı11ında bir de 
m6ıtakll Avuıturya bulmak· 
tadır, Çekoılovakya da bu 
na inzimam ediyor. 

Bundan daha müthıı bir 
gerileme taaa vvur edilemez 
di. Yarrn füpheılz Rusya , 
cenubu garbi lıttkametinde 
ki ilerleyifine devam etmek 
çarelerini, hiç olmazsa Uk
ranyayı elinde tuttuğu müd. 
detçe. arıyacaktır . 

Dlier cihetten Almanya 
cenubu ıarkl istikametinde 
ki tlerleylılne devam edemi· 
yecek vaziyettedir, onun ön · 
ünde buıün için aıılmaz ma 
niler mevcuttur. Almanya-

Resmen ölen adam 
İtalyanın Padoa ıehrinde 

Antonyo adında bir adam, 
bir eabah gazetesini okur 
ken kendi vefat haberini de 
okumuıtur. Ticaretle mefgul 
olan bu adam haberin bır 
yanlıılık üzerine çıktığını 
ıanmıı, fakat yaptığı tahki
katta ıehrin hastahanesinde 
Antonya adında bir adamın 
öldüğünü an 1 a mııtır. 

Nüfuı kaydında yalnız 

kendisi olduğu için, haataha 
nede ölen adamın vefat mu· 
amelesi tüccarın nüfuı kü -
tüğü üzerinde yapılmııtır. 

Tüccar Antonya, bu sebeple 
hayatta olduğunu htçbir ma· 
kama anlatamamııtır. 

Reımen ö'en zavallı adam 
cağız, timdi hakiki ölümü · 

nü bekle mektedir! 

nın ilerleme hareketinde bi · 
rinci hamleyi ..... nıchluss ve 
Çekoılovakyanın muhasara 
edilmesi teıkil eyliyecektir . 
Ve Anschluss temin edildik. 
ten sonra Çekoslovakya ol · 
gun b ir meyve gibi düıecek · 

tir. O zaman tlmale ve gar
ba doğru tamamlyle açık 

bu!unan Macaristan eğilmek 
mecburiyetinde kalacak ve 
Almanyamn hazırladığı man
zumeye duhulü ise Alman 
ları Tuna Avrupaaının kalp 
gahına sokacaktır Burada 
duralım; zira bu vaziyet he. 
men Trleıte ve Sellnik, Is 
tanbul, Tuna ağızl arı gibi 
noktalar üzerine bir tehdit 
teıkil edecektir. Halbuki Ak
denizde birinci safda bir yer 
İfgal etmekte bulunan ltal 
ya ise daha timdlden bu 
Ruı ve Alman tlerleyiılerl 
kartıaında onlara niıbetle 
lngıltere (ve Franıa) vaziye· 
tinde bulunmaktadır . 

Akdeniz devletlerinin ana 
damarı büyük Cebelüttarık 

~üveyt yoludur ki yakın ıar 
kın petro) aahaları üzerme 
açık kapı teıkil etmekte ol · 
an Suriyeye doğru ikinci de· 
recede bir de kola malik 
bulunmaktadır. Akderıiz de 
v:etleri için Boğazların Türk 
olması, ve Ruaların veya 
Almanların eline geçmeme· 
ıi , Balkanlarla Yakın Şark 
ıo da her türlü Alman veya 
Rus nüfuzundan ari bulun · 
maaı çok ehemmiyetli ve 
lüzumlu bir mesele teıkıl 

etmlıtır. Bugün de her za · 
mankinden daha zazuri bir 
vaziyet teıl:ll etmektedir. 

lıte yolların düğüm nokta· 
sı olan lıtanbulda yarının 

polltikaeının eaae hatları bu 
nlardır. Bu eaae hatlar ise 
dünkü politikayı veçhelen. 
dirmekte, onlara pek de uz 
ak düımemektedlrler Aoğaz· 
içi, Bojazlar ve EAe denizi 
muhtelif cereyanların birbi
ri tle çarpııtıkları stratezlk 
bir nokta teıkil etmektedir 
ler. Bu suretle beynelmilel 
sahada birinci planda bir 
yer ifgal etmekte bulunan 
Türklyenln dostlusu bir ne 
vi büyük koz mahiyetinde 
ıörülmektedlr 
Şunu da kaydedebiliriz ki 

Almanya ile Ruıya bu nok 
la üzerinde anlatabilmek hu 
ıuıunda 1914 dekinden ileri 
gideme mit bulunuyorlana 
lnailtere, ltalya ve Fransa 
da öylece kendileri için eı 
as noktayı teıkil etmekte ol
an bu meıele karı111nda ay 
nı cephede blrleımiı bulun 
maktadırlar . 

Pierre Dominique 

TÜRKDILI 

Sovyetlerde 
937 - 938 
Yılında kültür 
İlk ve orta mektepler. ye· 

ni ders yılına baılıyan tale
beye kapılarını açmııtır . ilk 
ve orta mektep talebeleri 
nin miktarı, harpten evvel 
ki devreye nazaran. bugün 
dört misline çıkmıı ve 30 
milyonu geçmiıttr. 

Bütün memleket , yeni 
ders yılına büyük bir f o ali 
yetle hazırlanmııtır . Her 
tarafta yeni mektepler yap· 
ılmıf, eskileri yepyeni ola 
cak derecede tarrir edil 
mlı . laboratuvarlar haz•rlan· 
mıt ve kütüphaneler zengin 
leıtirtlmtıtir .. Bütün Sovyet 
gazeteleri ve umumi ttıek· 
külleri, bu mektep yapıcılı 
ğı faaliyetini içten gelen 
derin bir dıkkat ve memnu 
niyetle takip eylemlıtir 

Bu yıl ilk defa o larak 
mektep kapısından içeri gl 

ren 5.200 000 çocuk büyOk 
bir ıefkatle karıılanmıf. bu 
nların sınıfları süslenmit ve 
ilk gün kendilerine hediye
ler dağıtılmııtır . 

Bu yıl. ilk ve orta mek 
teplerin ıhtiyaçlarına 7 mil· 
yar ruble tahılı olunmuıtur. 
Sovyetler Birliiinde maarife 
ıarfedilen paraların umumi 
yekünu, 1936 yılı sarfiyatı · 

na msbetle 7,5 mılyar bir 
fazlalık kaydetmek ıuretiyle 
18.270 000 000 rubleyi bul. 

muıtur. 

Son üç yıl içinde . Sovyet 
ler Birliğinde 1 r .500 yeni 
mektep lnıa olunmuıtur. 

Son yırmi inkılap yılı ea
naaında yapılan binaların 

umumi hacmı, 1 l O milyon 
metre mikabından fazladır . 

Bu mıkdar ise , Çarlık Rus 
yaıımn iki asırda vücude ge 
tirdiği inıaatı kolaylıkla geç
mektedir Bu gün faaliyete 
niha) et verılmlf de değild1r . 

Gerek merkez idareleri . ııer · 

ek federe Cumhuriyetler, 
p 1in mucibince k

0

ültür saha 
sındaki faaliyetlerine devam 
eylemektedirler. 

Panik 
Neler 
Yapar 

Lonrada bir berber salo 
nunda çok harlkölade ve 
garip bir hadise olmuıtur. 

Bir adam traı olurken, 
diğer bfr ada m 1alonun ka 
p11ına gel mit: 

- Bay Dagerni . . Bay 
Dagerni , ne duruyoreun? 
fvın yanıyor! Diye baiırmıı 
ve koıarak oradan ayrılmıf 
tır. 

Traı olan zat yüzünün 
yarıl\ traılı, yarası sabunlu 
boynunda havlu asılı olduğu 
halde yerinden fırlamıı ve 
koımağa baılamııtır. Fakat 
bir müddet koıtuktan sonra 
durmuı ve: 

Ben neye koıuyorum 

böyle? Benim adım Dager
nl değil Delirdim mı? De 
mit ve ayni halde ve ken
d11i, kendi haline kahkaha 
larla rülerek berber sılonu 
na dönmüı traıını da ta 
mamlattırmııtır. 

Hu, panlfln naeıl husul 
bulduiuna ve neler yaptır 

dalına bir delildir. 

0dniz eşk ıl 
Henüz onbeı yaşlarında 

bulunan bir lnglliz k ızı , Ma. 
delen L uiza Vi tlıol denize 
en ziyade meclup olan bir 
lnsanmıı. Bu kızca ğız , el in · 
den gelse d enizden çıkmak 
tstemezmit Çok küçük ya
ıın"da deniz kenarında yarı 

beline kada r 11ular içinde 
oynarmıı Çok çabuk yüzme 
öğreomis, birinci derecede 
yüzücü ve mükemmel bir 
ktıyıkçı olmut Fakat geçen
lerde bir kayıkla denizde 
dolaıırken kaza ya uğramıı 

kayık batm ıı Luizanın ce-
ıedt anca k üç gün 
bulunmuıtur 

sonra 

Luizanın denize kartı se
vgisine hürmet olmak üzere 
cenaze merasimini deniz 
üzerinde sandallarla yapıl 

mıı ve cesedi d~ a) ağına 
büyük bir demir parçası 

bağlanarak denizin dıbine 

bara lnl mııtır . 

Yedi sene sü~uıl 
Paris mahkemelerinde fa 

yamdikkat bir muhakeme 
baılamııtır: Sinir mütehassıs
larından bir adam tam ye · 
di ıenedenberi , ayni evde 
yaıadıklau he ide zevcesine 
bir kelime bile söz söyle me· 
miı, yedi sene derin bir ıü 
lcılt muhafaza etmiıtlr. 

Bu sükutun nihayete er · 
miyeceğine k a naat haaıl ed 
en zevce, kocası alt>yhlne 
mahke'lleye müracaat et
mlıtır . 

Mahkemenin ne karar ve · 
receği ı inı d ilık belli de ğil 

dir . 

Tal i~ ~a~si 
Tüccar Andonyo Adorno, 

bir otomobil kazasile yüzü 
nün ıeklinln değlıeceğlni ak
lına bile getırmlyordu Bıı 

adamcık Navarda, geçen a y· 

ın sekizinde bir otomobilın 
altında ka lmıı ve bet hftfıf 
çe yara almııtır . Be~ on 
gün hastahanede yattıktan 

ıonra bu adam bir piyango 
bileti almıı fakat bu biletin 
numara11nan kendisine çar· 
pan otomobilin numarası 

o1an 15 le bitmesine bilhaa 
ıa dikkat etmiı ve 8515 nu 

maralı biletini ıeçmiıttr. 
İtte bu bilete yarım mil

yon dolar leabet ctmiılir. 

T avu~tan bülbül 
Geçenlerde gazetelerde 

kuı gibt öten bir fareden 
bahsedilmiıU. Faka t ıon 

ıünlerde Yusuf G rad adlı 
bir adamın tavuğu da bül 
bül gibi ötmefe baılamııtır 

Bu tavuk , diğer tavuklar 
eibi gıdaklıyaca~ı yerde 
çok tatlı bir sesle ve bülbül 
gibi ötmekte imi~! 

Buna "Dinle fakat inan· 
ma! .,, mı d emek lazımdır, 

biz bi l miyoruı! 

Radyosuz ve otomobilsiz 
şe~ir 

Merkezi Afrikadan veya 
orta Asya çöllerinden bah· 
sedecek değiliz Radyo ve 
otomobilden mahrum olan 
ıehir, medeni memleketler· 
den bi rlıtndedlr . Bu tehir 
Amerikada Tennesidekl Kol 
llns ıehridir Bu ıehir halkı 
mutaassıp insanlardan mü 
rekkeplir; bunlar, son za 
manm bazı ketlflertnden 
istifadeyi lnklr ve rPddedı · 

yorlar! R va yete göre bu 
ıayetie çok rahat etmtıler! 

SAYFA: 3 

Roma 
Sular alt ında kal~ı. 

Roma , 8 (A A.) - Bu · 
gün yağan ıtddetll bir yağ 

mur neticesinde bütün Ro 
ma ıular altında kalmııtır 

Sular, Vıteryo köprüıünü 

alıp götürmüı. her taraf ıu 
hücumuna maraz kalmııhr. 

Su altında kalan ıehrln üç 
yüz mıntaka~mdan ltf aiye 
davet edilmiıtır 

Zarar çok mühimdir 

Gönüllülerin 
ispanyadan 
Çekilmesi 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

tilalcilerin dün yapmak is 
tedtkleri taarruz, cumburi · 
yetçi İspanya kuvvetlerinin 
mukabi l taarruzile akim kal 

mııtır. 

Valanıiya , 8 (A .A.) 
Milli müdafaa nazaretl bir 
kararname neırederek ordu 
nun siyasetle alakasını keı 
mek için bir talcım tedbirler 
almııtır. Hu kararname mu 
cibince ordu erkin ve zabı · 

tanın~ slyaai mahiyetle her 
hangi bir umumi toplantıya 
ittirak etmek veya ıeızete

lere beyanatta bulunmak 
yaeakhr 

Kararnamenin eıbabı mu 
cibesiode ezcümle deniyor ki: 

"Ordumuzu bugün terkip 
eden unıurların mahiyetine 
nazaran herhangi bir teıek · 

külün hu orduya ıahip ol · 
duğu kanaatinin ortaya çık 
ma11 tecviz ,-dılemez Ordu 
herkesindir. Ve hiç kimse
nin değildir. Ordu milletin 
b izzat kendiıldlr ., 

Roma, 8 (Radyo) - Çe-
koslovakyadBn küllıyetli 

miktarda silah tahmil edi 
le rek, Avusturya yolile cum 
huriyetçi ispanyaya gönde · 
rilmek iAtenilmlne dt-, Avuı 
turya buna mani olmuıtur . 

Bunun üzerine, bu ıtlih la · 
nn, Tuna yolile gönderilme· 
el ve bu huıuıta Romanya
dan müsaade a lınmaat te · 
kl\frÜr eylem iıtir 

Sen Jan Doloz, 8 (Radyo) 
- ihtilalciler Avuıturya 
cepheı lnde ilerlediklerini ve 
fakat havaların son dertce 
ıı ddetli devam eltlflni ileri 
sürüyorlar . 

Salamanka, 7 ( A A. ) -
Karargahı umumi tebliğ edi 
vor: 

Aıturle 

lleriga ve 
kıtaatımız 

edilmtıtir 

cephesi: Cora, 
daha bazı Hrtlar 
tarafından ltıal 

Leon cephesi: Bazı kasaba. 
larla maglendome dağ ıll
ıiles i kamilen lfial edilmit· 
tir. Düımao sahada birçok 
ölü terketmitllr Kıtalarımız 
timal istikametinde Sanjuıte 
geçlrlin l acrlde bırakarak 
llerlemitlerdir 

Diğer cephelerde topçu 
ve piyade ateıi teati edil· 
mittir . 

Sa~neden çe~ilen... Kıdm 
Bundan ıonra, sahnede 

göremiyeceğimiz kadın, bir 
genç değıldir; fakat 78 ya · 
tında bir kocakarıdır; buna 
rağmen sahne ve filim ale· 
mlnde çok ıevilmektedir. 

Bu kadının adı Adele Sad· 
roktur; \e Alman filimlerln· 
de bilhaasa bilyük anne rol 
lerlnt yapmaktadar. 



SAYFA: 4 

Gualipor En 
Seri 

' 

TORKDILI 
9 BlRlNCl TEŞRlN 937 

Mg~:;.~~1;:1:~\~~~!iP7:;:Elı ~~~~:=:.;~~110~0 çıvıcı~ a~.ı~n~ı ~ ?um~ı~ ~kanımızı i. İ AHenr Ctı·nrs ~o~ I v~ !c:/,: 1v~ MI~/: I 
• va•du; bunun adı Jakop f ayol ıirada 14 . 15 nuınuah dühki.na naklettik. • 1 

ki.ye anlatıyörlar Bugünler Tay!ördür. Saatte 960 kilo 1 '• 11~ .. tiirlü iu,aalın bütün malzt>ıııelPJ'İ hil- • • f!zda kullani/Jr. Kok Ve Sömi Kok Türk 
de Londrada bulunan ve ' ' ö t 
dünyanın en zengin adamla- metre kAtetmlttir . hassa kert·sl<·, ziraat atatları, deruiı·, çinıc11- •• flntrasiti Kömürleri Tecimgemizde Eh-

960 Metre değil, kilomet- • t • F' t/ S f / kf d rından olan bu mihrace, to, hırdavat, heı· ebatta SU horufarı, odun ~ ven Ja a a I ma a /f. 
re . inanılmaz bir rakam t ~ 

yalnız baıına Londra so- de"ıl mı? • ve maden kfiınürii sobalarmııı (.~PSİ Lltıri ma- t •n 
kaklarana dol~ımak arzuıun · " • • t AHMET VE IBRAHIM CUMALI 
da bulundu"u için kendiıl · Bu tereddüd haklıdır. ı f ğazamızda bulunur· 1 •. D i ·ı Ç 

" Çilnkü Jakop Taylör, bu k k Çiviciler Ve em rcı e. arşısı 
ne böyle bir müıaade veril- ıııı Gerek topf rtn ve gere se para ente Demir- Hırdavat- Yapı Malları 

mesafeyi yeni icad ettiği • • . ... 
miıttr . bir tayyare tle katedebıl - ! sureft/e tatış yapı/Jr ve bütün inşaat işle- • Çiftçi Alttlui Almı Salım Evi 

Mihrace raataele bir İngl- • 1 • 1 
lız gibi giyinerek sokaklarda mittir Malum olduiu üzere • ri taahhüt olunur. Fiatlanmız ehvendir. 1 

•••••• • ••••••••••• , ••••• ' 

dolaıarken bir otobüıe bin· mevcud tayyarelerle saatte • ~ - t -~~~~~r..~~~~~~~~· 
500 kilometre ıüç katedil· • •~•••••••-•••••• .. •.•••-~-~~~- 111-miı . Fakat biletçi yanına • - 1 
mektedlr. 

~:~~::.:::~~~dea~:~çipa~:;~ Balıkes·ır Askeri.ık ~ 
büıü durdurup müıterlyi aı- it Ki ağaya indirmek iıtemiı, müı Kıyıp şa~adetnama Subes·ınden.· ~I 
teri inmek iıtememtı ve bu T C . Ztraat Bankata Ba· Ormanlarımızı korumak ]I 
ıuretle bir hayh müddet ot - tçln odun yalulmıyacak. '~ı 
Obü.ün •u"rümedlğini go-ren lıkeılr ıubeıindeki :i44 No: lu 1 - Topçu. Süvari, lıtihkam, Nakliye, Hava ve Mu· 1 

' d d k il d i ·· bunun için ne yapacağız? 
ve acele itine yettımek iıti- tev lahn a u an ı ım mu- zika eratından ukerliğini yapmamıı olan J 16 • 330 dahil 1 
ttyen bir amele biletçiye hürümü kazaen kaybettim. dofumlular kamtlen ve k11men 331 doğumlular. 1 Maden Kömürü 1 

Yenlıini aleca"ımdan eı- d 316 332 d ı ı v JJ /, k D · paraaı olmayan mnıterlnin B 2 - Jandarma eratın an . oğum u ar; l\U anı aca I y e 
kilinin hükmü olmadığı ilan d 316 331 k 332 d ~ ücretini vermlf, böylece oto 3 - Muhabere eratın an · ve 11men o DüşDnmeyiniz .. 

büı de hareket etmittir. olunur. tumlular; 
O vakit meçhul müıterl Balakeılr Selimlye ma· 4 - Jandarma eratı :!I l Teı.937 perıembe aünü, di llerliirlii köıHÜI' 

yol arkadaıına teıekkür ede halleılnde 21 No: lu ier 11nıflar 22 l.Teı 937 cuma günü ıubeye ıelmlt bulu yak.an kullam~h Vt~ 
rek adresini lıtemlı ve bu hanede 311 tevellütlü kl d 

naca ar ır her km;e.ve rlverisli 
arada kendi karlım da ver- Yahya eti Sıdıka 5 - Bedeltoekdl vereceklerin bedelleri jandarmalardan • 
mitti· Amele cebinde beıpa· 20-J.T·ı 937 akıamına kadar, diğer smıflardan 21 . 1 .Teı 9_.7 Zonguldak ve Halk 1 

r······················~ ~ » 
••• TURKDIL ••• 

ra bulunmayan bu adamın - • 1 akıamına kadar kabul edileceklerinden timdlden ıubeye ~ ti pleriıadeki ~o haları 

1 kartını aörür aörmez ıül- milracaatları gerektir. tİeart'tlıaıwnıiHIP lıu-
mekten bayılırcuına: : Pazartealnden baıka her : 6 _ Diğer ıubeler eratından olup da Bahkelir mınt&· '11 

- Ôyle fle ben de Belçika : aün çıkar . Siya.al gazete •. : kumda bulunanlar müretteblerl ıubelerlnden fıtenllmek I~ lacc.t ksrnız.. I~ 
kralıyım demlıtir. : Yıllığı: 800 Kuruı : üzere hemen ıubeye müracaat edeceklerdir. it. 'Duman 'e ı~ l 

F .. kat erteıl günü amele. : Altı Ayhjı:400 : y< p-

:: :ç~:~:a.g~~~ ~~:,:·~~ i Gs::~·ı:geçmit 3,ayıl:, 25 i Legorn T avuklart JI nııyan çok dayanıklı «Türk .\n\ra~idi» nde il 
Çek rıkıvermi Mihrace ame • kuruıtur. • hulu uacak tır. "' I· • : : Ankara tavukcu\uk eoıttUblinden getirilen hallıOddem 
lenin verdiği iki penilik oto : ADRES: : Legorn tavuk ıQrüııü satıhktır. Arzu edenlerin Anafartalar Yapı düunl fçin lüzumu olan demir, çimento, .~ 
büı Qcretlnl bu ıuretle öde- l BALIKESIR TÜRKDILI ~ caddeılnde 127 numaralı haneye müracaatları . ~ çivi, cam gibi çeııtler de mağazamız da her yerdeD 

1
~ 

mittir. •••••••••••••••••••••.... it, ucuzdur 

Ballkesl-.-/A•kerı' Satın Alma Balıkesir Askeri Satınalma ~ En birinci boya yağ1arh boya malzemeıide uca 
,..- ~ rethanemizde ehven fiat 'arla ıatalar Bır defa den• il 

Komisyonundan: it. yinız . ' Komisyonundan: 
Suııiarlık garnizonu ihtiyacı olan 90,000 kilo un kapalı 

zarfla ekılltmeye konmuıtur Tahmin edilen ftatı 12, l 50 
lira, ilk teminatı 912 lira 25 kuruıtur Ekıiltme 25· I Teırtn 
937 pazartelf günü saat 10,30 da Suıığırhktaki komlıyon 
da yapılacaktır İıteklilerln münake1a ıaattnden bir ıaat 
evvel teklif mektuplartle Su11ğırhk e1keri ıatın alma ko 
mlı1ona müracaatlara. 
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Bahkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

Beher kentalin 
muhammen va . 
bit fiah 

Ltra Kuruı 
8 
8 

Miktarı 

600 
360 

Clnıi 

Kireç ocağı 
çalm 

Ormanın ismi 
Elmadere 
Çerkeı or-
manandan. 

1 ~ Balıkesir vilayetinin mer~ez kaza11mn K~pıüt na 
hiyeıl Tekeışıklar köyü civarında Elnıadere ormanından 
600 kental mahlut çalı ve merkez kazuınan ziyaretli kö · 
yü hududu dahilinde 360 Lental mahlut çalanın 25·9 ·937 
gününden itibaren ayrı ayrı , on bf't gün müddetle ve açık 
arhrmıya konulmuıtur 

2 - Her iki artırma J 3 IO 937 tarıhlnt' rulıyan çar 
ıamba günü aaat 15 de orman müdüriyeti daireıinde mü 
teıekkil komlıyonda 1apılacaktar . 

3 Beher kentalin muhammen bedelleri 8 kuruıtur . 
4 - Muvakkat teminatları 600 l<entallilc: 3 lira 65 ku· 

ruıtur 360 Kentallık 2 lira 16"kuruıtur 

5 Şartname ve mukavelename ıuretlt'ri orman n.ü 
dürlyetlnde ıörülebllir . 

6 - Satıı umumidir . 4· L439 

Defterdarlıktan: 
Manyas gölünün üç ıenelik 1aydlyeılne 

temdıt m{iddetlerl için talip çıkmadıfından 
hinden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla 
raaınft karar verlldili ilin olunur. 

müzayede ve 
11 9 ·937 tari · 
ihalesinin ic 

4 - 4 - 423 

Ralıkeeirde yaptırılacak 6 adet ukeri binava talip 
çıkmadıfından tekrar 15 gün müddetle ve kapalı zarf 
uıultle ekıiltrrı eye konulmuıtur. ihalesi J l - l O - 933 pa
zarteal günü ıaat 15 dedir. Binaların muhammen bedeli 
( J0,200 ) ltra ( 72 ) kuruı. ilk teminatlara 765 lira 53 
kuruıtur. lıtekltlerln ıartnamulni görn ~k ü:zHe her gün 
ve ekıiltmtye lıttrak t"deuldt rın de teklif mektuplarını 
ihale ıaatınden bir aaat evvel komisyona verrr.elt"ri 

1 Saraçlar Başında Demir « 
~ Ve Hırdavatçı 1 
it. Hasan Cumalı I 
•»1it~~~~~'\~~~~~~)#IJ. 

1 ------------·------------=· •··············································· = :\i E z m e Ve K ı r m a f 
I•• ' 

Balıkesir Ortaokulla~ ;~,:: 1 u M o t ö r Ü • • ! 
Al K 

. d 1 ti Palamut, bulgur ve tuz kırması, arpa , 
ma omıayonun an: \ ı; ezmesi, mısır kırması, öze, fi bakla, bur i 

Miktarı Muhammen Teminatı t: çak, çavdar kırma/arını son sistem o/lJ- •,' 
kilo flah Lira Kr • 
az çok Kr. ti rak meydana getirmiş olduğum afat/ar VlJ"' mı 

Sadeyağı 5000 1000 110 577 50 f: sıtasile en seri ve en temiz olarak kırma- !, 
Ekmek 68000 880.lo 

280
10
0 

666 !!, yi veezmeyi ehven fiatla taahhüt ey/erirfl· İ,• 
Yerli kok (ton) 200 · 250 525 • ' 

1 - Yukarıdaki ihtiyaçlardan ekmek •ve sadeyağana •: Al.JRES: '• 
verilen ftatlar haddi layık görülmediiinden, kok kömürü· e: Deve Loncası Caddesi !, .. . ., 
nün nevi de~iıtirildiğinden yeniden kapllla zarfla ve 15 gün ·= Moförcü /smai/ .... &, 
müddetle eksiltmeye konulmuıtur. ihaleleri 15 10-937 gü- ı •:•••••••••••••••••• •••11•••••••••• ••••••••!:;;•., 

···-··---~·····-·--·---nf\ uat J 5 de yapılacak ve Zl\rflar eksiltme günü Hat 14 k F n 
de kadar kabul edilecektir sa ılık o u·· k a" n 1 r 1 

~ lıteklilerin kanunun tarifatına uygun olarak hll · ) • 

zırlıyacakları zarflarla belli gün ve saatte kültür dırektör B a g"" V e E v y e r ' · .. 
lüğünde toplanan komisyona başvurmaları ve ıartnamelerini 
her gün Balıkesir Muallim mektebi kaleminde görebile · Arabacıol 
cekleri tlan olunur. Aıağıdald yerler ıRtılıktır Taltpletin 

4 ı _ 431 Bay Ali Sadıka müracaat dmeleri. f 111d• 
1 as a• 

------------------ 1 Eski beledıye meydanında uncu ar ar 

Belediye R·ıyasetinde ., • halen terzi l brahımin • 1ga t ındeı..t kara ır d ül-&ıan · 
• 2 - Kerestecilerde köıe baımda Saatçi Ethelll 

1 _ Zahire hali içinde m t vcut proje ve planlarına gö· kartmnda farın . d• 
yaPll1 

re yaptıralacak ıundurma inıeah 15 gün müddetle açık ek 3 - izr.ıirlcr mahalluinde iplık fabrikıuı 
ıiltmeye çıkanlmııhr. Gavurun bağı diye anıİan bağ ve ev yeri. B Jjıl 

ı· a) 
2 Keoif bedeli 3393 lir& 60 kuruştur. 4 Fazlı kuyusunda ıosa üstünde Şereoıel 1 eri· 

3 - ihalesi 15 lO 937 cuma günü saat 16 da beledi- minin bağının keuı11anda 4 dönüm 1ük bağ ve ev~ 
ye encümeninde yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7 ,5 dipozl- ·- N 
tolarına belediyeye yatırmaları ve fazla malumat almak iyesi ve ·~anazmanı : Balıl<t>:sir sa ylavı H. KAt<A _.... 
iıllvenlerln beledıye fen ıubeıloe müracaatlara ilin olu- Çıkarım G enel Direktörü : FUAT BİL' AL 
nur. l 

4 - ) - 432 Ba11myerl : l Ba1ame•I 


