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Atatürk 
~e Doğu 
illeri 

1 iki Vekil Musulda T e- Pazar Günkü Güreşler Çok Heye~anlı Oldu. 

zahuratla Karşılandı.. Meyda~ Okuyan A~enkan Boğa
-------------------------lıtanbul, 21 (Rad)o) -

lrıurum Umumi mOfetlfti 
l'•bıın yanında Umumi mü
fetttılik erkanı olduğu halde 
2rıuruma gitmfttlr. Umu· 
llal llıGfettlı vali. müstahkem 
~••kı kumandanı, kalaba 

8 a j~ıt saırahırına çıkan Hariciye ra iktisat Vıkillı-
1 rimlz dün Mu sula .vardılar 

•lı tarafından ıehir clvarın
ct. karıılanmııtır, 

B. Tabıln verdtil bir nu 
tulua Ulu Önderin doju • 
uı · 

•rlne kartı olan teveccüh-
lerını blldlrmtı ve vapılacak 
ltlerı anlatmıılardır. 

Ankara, 21 (A.A.) - Ha· 
riciye "e İktisat Vekilleri. 
miz pazar sabahı Muıula 

varmıılar ve merulmle kar 
tılanmıılardır. 

Bütün ıehlr Türk ve Irak 
bayraklarile donanmıı ve 
halk çoıkun tezahürat göı 

termfttir. 
Ankara. 21 ( Huıuıl ) ·-

Harıye Vekili tt. Tevfik 

mizi ıelamlamıılardır. 
B. Tevfik Rüttü Ara1la 

B. Celil flayer göıterlleu te
zahurattan fevkalade müte
ha11iı olmuılardır. 

Ôğle yemeği ikametlerine 
tahıiı edilen konakta yen 
miıtir . Akıam üzeri de mev 
ki kumandanı tarafından 
ıereflerine bir çay 7fyafeU 

Ba Şve k •ı ı Rüıtü Araala, lktieat Vekili 
B. Celal Bayar malyet1erile 
bırlıkte bu ıabah Muıula 

verılmiıtır. Daha ıonra da 
Belediye parkını rezmlı
lerılir 

Bura da Handooun çaldı
iı güzel havaları dınlemtıler· 
dır. Bu ziyaret Muıul halkı· 
nın coıkun tezahüratına veıil~ 

olmuıtur. 

... 
1 .. 100 lDLlflJI do·nu·JDf muvasalat etmiılerdir. iki IU 1 Vekil hudutta, hudut kay 

"Aıalrar.a, 21 (AA.) _ Baı makamı ve teırtfat müdürü 
•eJcıı İ 1 tarafından karıılanmıılardır. ımet nönQ Ankara · 
,_ d Şehir kenarında bir ban· 
t:ı. önmek (lzere buıün Misafirler yarın sabah (bu 

gün) yolluına devam ede 
ceklerdir. 

ıı:.ı& ı d do ile çok kalabalık halk 
l ı en ayrılmııtır. 

Anlcara, 21 (Radyo)- Baf =i=ı=ll=kb=al etmiıler, vektlleri 

•t1tu ••met lnönn bugln ıa- , F r an sız kabı· ne s ,· •t 16 da Elizlzden Anlca- I 
'''• hareket etmtılerdlr . 
taı,"fren ftvaa ve Kayıerlde lstı•t asını v e r d ,· .. 
l .. at kaldıktan ıonra yo 1 
.. .._ devam etmlıtir 

9 n •ıvekal yarın akıam (bu 
~f' b•ataya muvualat 
-.e.taıerdtr. 

- 'D 'D 

8afvekilimiz 

.... lıruı;a 1000 lırı- 1 
h~ lıı~hütlerini verdiler. 

8 Ankara, 21 ( A.A.) -

t.~•,•kU lımet lnönü hava 
93ı 1"'••1ni bilen Gye ııf ati le 
~Gd · 938 yılına ait taah · 
'1 'la olan~bin llrayi Türk 
·fi k.ururnun.a vermtılerdir. 

" 

'•• Kurumu Baıbaka 
·~ . .. ,,

1
1• bundan dolayl tük 
•rıoı ıunmaktadır . 

Rus 
1arrırıciıı; Amerikayı 

vardılar 
'1~•1cova, 21 ( A.A . ) 
f'ttru 0 •a • San f ran111ko ıe· 
'ttn Japan Sovyet taya 
lle,1 etı don öfleden ıenra 
t011 -.ı1c Amerika.la Vaıını 
~ .. •Yalettnde VanıuverJe 

.h 1 't nrnıılerdir . 
.,,, 1 

"- ecı er Moıkovadan 
telcetı 

~ .. t erinden ıtlbaren ve 
tabı., :ı. • 

''-tetu uzertnden geçmek 
"-•t • takriben 8700 kilo . 

... k 
~ •tetmlılerdir . 

'• .. ı:~rllca rel•icumhuru 
)etı A11aerlka ile Sov· ... 8 
•111-. lrltft araaında yHe 

•den 
ile le Yapılan bu ılk uçuı 

''" :
1

'
0

tlan muzafferiyet· 
t,~tl)r 01

•YI Sovyet elçhlni 
1 

• , 
1 

•t~ıtlr. 
1 l•ııhz L0 . • . . . .

1 " ı mısgrmm ıst ı ası 1 

..__ ''• 21 ~ le~· (Radyo)- lngi 
~. 1,::;r• 0 n'1mQzdekl ey· 

• edecektir. . 

B. Blum kıbinııinin çekilmesi üzerine as~i ~ıııı~illerden 
lıditıl Sııyıliıt Lideri kıbinıyi tııkilı mııur ıdHdi 

Paılı. 21 (Radyo) - Re 
iılcumhur yeni kabineyi 

kurmafa radıkal ıoı) aJıtt 

liderlerindek ve eıkt baıve· 

killerden Sotanı memur et l 
mittir r 

Pariı, 21 (Radyo) - Blum ı 
kabineai iıtıf a etmiıtlr . lali 

faya ıebep olarak hükumet f*. 
çe hazırlanan mali projenin 
ayan mecliıı tarafından red J 
edilmestdır . 

Pariı, ı 1 (Radyo) - Ka 
binenin gece toplantı11nda 

verilen malumata göre B. 
Blum ve arkadaıl arı Relıi 

cumhurun mütalea11 hilafına 
olarak iıtlfa etmiılerdlr. 

Parla, 21 (AA.) - Leon 
Blum kabineai iıtif a elti. 

Reiılcumur yeni Fransız 

LEON BLOM 
kabineılnln radikal ıoıyaliıt 
liderlerlııden ve eakt baı· 

vekillerden Sotanı memur 
etmiıtlr. 

Sakarya Üzerindeki 
K ö p r ü A ç il d ı .. 

Iran Transit Yoluda Erzuru
mdan ltibaran lşlemeğ Bafladı 

Ankara, 2 l (A. A.) Nafia 
Vekili Ali Çetinka la dün 
Adapazarında Sakarya üze 
rindekl büyük köpr6yü me 
rasimle açmııtır. 

lran Tranıit yolu da diln 
Erzurumda yapılan mera
simde açılmııtır . 

Adapazarı, 21 (A.A.) -
Nafia Vekili B. Aliçellnkaya 
maiyetlerinde tnıut ve de· 
mlryolları malzeme. İtlet · 
me umum müdürleri , vali 
B. Müuel, Adapazarı kay· 
makamr olduğu ha1de Sa 
pancaya geldi Kendileri 
kalabalık halk ve İıtanbul 
teneıznlalerlle ıelenler tara 

fından karıılandı. 8 Ali 
Çetlnkaya Adapazarı teleı 
fon ıebekeıi için ıerekl · 
tedbirlerin alınacajını ıly
lemtıtır Sapancalılar bu 
ziyaretten memnun kalmıe· 
lardır. 

Hami diye 
Mektep gemisi her yerde 

hırı retle karsılımyor. 
Ankara, 21 (AA.) - Ha 

midiye mektep gemisi Giri 
din Soda limanına ırelmlf 
ve çok harerelll doıtluk te· 
zabiirlerile karplanmııtar. 

sı Yenılmekten Guç Kurtuldu .. 
Amerika Şampiyonu Molla · Mehmede Sayı He
sabile Yenildi. Fakat Tuşla Mukaveleye Gi

riştikleri için Berabere Addedildi. 
Spor Bölgesinin tertip et- lim ağabeyılne favullü bir 

tlği profesvonel ıerbest gü hareket yapm ıı olmalı kt 
reı mü1abakaları paz.sr gil hakem derhal müdahale et 
ol General Alı Hikmet ıta· ti . Ve kendlıine böyle bir 
dında yapılmııtır. ıüreıin niz.am harici oldu-
Güreılerde Vali ve C H. Par. iunu ihtar etti 

tlıt Baıkanı B. Ethem Aykut, Bir çeyrek ıaat ıQren bu 
Korıeneral Sabit Noyon, güreıte dokuz yaıında bulu 
Belediye Reiıi B. Naci Ko nl\n Selim 1 l yaıında bulu 
danaz, Bölge ve Halkevl nan kardeıi Kazımı ilç ıa· 
baıkanı B. Feyzi Sözener niye yerde ıırtQıtCl tutmala 
daire direkt6rleri ve binlerce muvaffak olarak mGıabaka 
ıeylrcl bulunmuıtur. yı kazandı 

Bu gGreılerl ı6rmek ü&e · Profeıyonel ıerbeıt ıüreı· 
re kaza, nahiye ve k6yler çllerden eakl Türkiye alatur · 
den birçok ldmıeler ıelmlt ka tkioclıl Adapazarlı Cemal 
bulunuyordu. Sındırgılı Şerif, :)omalı 

Güreılere lttlrlk eden peb · AbdQ11elim Çatalcalı Sarı 
Hvanlar ıunlardır: Bekir ltlirak etti . 

Amatör grekromen ıO Soamlı Abd(llıelam ile • 
reıt 62 lctloda ldmanbtrll · Çatalcalı Sarı Bekir araaın
llnden HOınQ, - ldmanıücQn-, da yapılan ıüreıte 17 dakl
den Rıza. 66 kiloda Bırlık- kr.da Abd'1ıaellm rakibini 
~n Ahmet - Birlikten Muı· yendi. 
tafa Karabulwıt. Adapazarlı Cemal ile -

Prnfeıyonel ıerbut gii Sındırgılı Şerif araaında ya· 
reıde: pı\an ıOreıl 8 dakika IO ıa-

Ru ıOretlere dört çift peh- niyede Sındırıılı Şerif rakl · 
livan tıttrak etmtıtlr . bini kinde ile yenerek ka 

KOçQk Selim - kardeıı zanmııtır. 
Kbım, Somalı Abdülıellm. Bundan ıonra herkealn 
Çatalcalı Suı Bekir, Adapa merakla bekledlll ıüreıe ıı 
zarlı Cemal · Sındırıılı Şerif, ra geldi. 
Cenubi Amerika ıamplyonu 

1 
Memleketimizde ikinci 

bu güreı çok heyecanlı ve 
thtlllflı olmuıtur. 

Hakem hoparlörde izahat 
verdi. Ve birçok seneler dCln · 
ya birinclıl olan Amerikalı 

pehlivanlardan StanlıloZtliıko
yu da tanıttı ve alkıılandılar. 

Hakem Cemal minderde 
bulunan pehlivanları mua· 
yene etti ve bir mani sör
medtiinden gOreıebılecek· 
lerlnl bildirdi. Bu ıırada 
Menejerl Stanlılo Ztbiıko 
vClcudunun yatlı olduiunu 
iddia ettl,.nden Molla Meb · 
met havlu ile ıilindi. 

Dtldük çaldı ve müıaba· 
ka baıladı. Sofa rakibinin 
heıabmı çabucak g6rmek 
lıtemlı olmalı ki ıol elini 
bOUln kuvvetlle Molla Meh · 
medln ıırtlafına ve aal eli 
tle de kolunu luv1rarak en
eeclea J&kaladı 1&r1tı .. 

Böyle namla bir pehlivanla 
belki ilk defa karıılaıan Mo · 
lla az çok heyecanlı fakat 
kendiılnden emin . . 

Dakikalar uauJor .• Ha•l•· 
ler, 1&ldm1lar, Jakalamalar 
fazlalaıtı Mollada bir an 
kükreylf oldu ve Bolayı 

bOtOn heybeUle Jere devirdi •. 
Gözler bir anda minderi çe· 
viren hakemlere dolaıh. Poul joe Ko mar · Molla Meh. maçını yapan Amerikan Bo. 

met. ' tuı namile maruf Komar Menejerlnln rengi uçtu 
Stadyumda hoparlör ter ile Türkiye 937 ıampfyona · ve oturdufu ıandalyeden 

Ubatı da yap.lmıı. gürf'f ma 
1 ıında dördüncü ıelen Molla ı ayala kalkarak a1abi asabi~ 

halli hazı r l anmııtı . • Mehmet arasında yapılan ( Sonu ikinci aayfada ) 
Hakemler: Cemal · Selman 

1 =====---=·====--=::===== 

Mustafa . birkaç defa dünya At. Yarışları Ala,.. ka ile birinciliğini alan Staniılo 

Ztbiıko da hakemler ara 

aında bulunuyordu . K ı d 
Hoparlarde çalınan İıtlk a r Ş 1 a n 1 • • 

ili Marıı ayakta ıaygı ile 
dinlendi. 

Saat tam 16,30 da ıüreı· 
lere baılaodı. 

Bölıe rOreı kapdanı Se. 
iman taraf ındao yetiıttrilen 
amatörlerden Birlikten Ho-
ınü- Gıaiçten Rıza mindere 
geldıler ve ekıeralz mahi 
yetınde olan grekromen 
ıüreılerioi 1aptılar. 

Bunu müteakip amatörler
den Birlikten Ahmet - Mu· 
ıtaf a Kara bulut ge lerek gQ· 
reıtiler. 

Bu güreıler için k11petle· 
rfnl ıırtlıyarak Sunadan 
gelen kuçük Selim kardeıl 
Kazım yallı güreılere 
girmektedirler. Buraya klı dar 
gelen ilci kardeı boı dön 
mek iltemedlklerinden pro · 
f e.yonel ıerbeat gGreılere de 
•ttlrak ettirilmelerini ıöyled • 
ler. Hakem heyeti bu talebi 
kabul etti ve kQçOkler mindere 
ıelerek ıOreıe baı'adılar . 

Biri dokuz, diğeri 1 1 ya· 
ıında olan bu iki kardeıtn 
güreıi çok zevkli oldu. Kü 
çüklerin aiır baılı bir peh· 
livan gibi yaphkları bu gQ. 

ret bütün ıeyircileri kahka 
haya garketti 

Küçükler in birbirlerini öy 
le yakalayııları, öyle ıaldarıı· 
ları Yardı ki. liir aralık Se· 

Kalabalık Seyirci öniJnde Ya
pılan Koşular Heyecanlı Oldu. 

ilkbahar at yarıı1arı pa OçOncO Karacabeyli Alt 
zar günü k al a b a l ık Koldonun Demiri ikramiyeıl 
bir ıeylrci kütleıl önQnde 20 lıra .. 
aaat ı 4 de baılandı. Alaka Dört ve daha yukarı 1aı 
ile karıılanan koıular ıut takı yerli Yarımkan ln,tliz 
15,30 za kadar devam ~ttl. at ve kıaraklara alt olan 

Oç yaıında hiç koıu ka· GçilncO koıa 1800 metre 
zanmamıı yerli Yarımkan me1afe dablllndeydl . 
lngillz, erkek ve diti hay- Karacabeyli Fahri atlının 
vanlara mahıuı olan birinci Andırabudlnl birinci ıkra· 
koıuya Qç hayvan ltlirik mlyeıt 265 lira. M Kemal 
etti Birinci M. Kemalpaıalı 

' Paıalı Aralffn Olgaıı ikinci 
lımallin al kıaratı Uçar 

lkramlyeıi 55 lira, Karaca· 
ıkramiyeıi 180 lira .. 

ikinci Balıkealrli Ahme. beyli Kemalin Yüluela llçln· 

din doru kıaralı Yılmaz. 
lkramiyeıl 55 lira, . 

Üçilncü Balakeıirll Cumalı 
lımallln Ceyllnı lkramtye•I 
20 lira . 

ikinci koıu dört ve da 
ha yukarı yaıta ve hiç ko· 
ıu kazanmamıı yerlı yarım 

kan arap ve haltı kan arap 
at ve kıarklara mahıustu 

Beı hayvan lttirak eden bu 
koıutia Bigalı lbrahimin Gü · 
zanı birinci geldi. İkramiye· 
ıi l 20 lira .. 

İkinci Bozyüklü Necibin 
hayvanı ikramiyeal 50 lira .. 

cO ıkramlJeal 20 lira 

Dört ve daba yukarı 1aı · 
ta 1937 ıeneal zarfında ka· 
zandıfı ikramiyeler yek6nu 
300 lirayı doldurmayan yer· 
li Yarımken Arap ve hallı 
kan arap at ve k11raklara 
mahıuı olan koıuya beı hay· 
van girdi 

Ankaralı Talatın Sarıkuıu 
birinci ikramiyesi 225 l ira, 
Bozyüklü Necibin kilçük al 

Dervitl ikinci ikramlyeıi 55 
lira, Karacabeyli Kemalin 
al Derviıi QçilncQ ikramlyeıl 
20 lira . 



SAYFA: ! 

llerliyen Ve Vü r üyen 
Memleket: Türkiye 
Bir İtalyan ve bir f ransız gazetesi hık~ımız~ı güzel 

yazllır neırıtti 
frenaa ıın tanınmıt ılyaai 

muharrlr1erlnden Klod Blan 
ıaran1 Tiirklyenin iç ve dıt 
poletlkaıını, dGnya ılyaıe · 
tindeki ve Akdeolzdekl mO 
hlm meYkltne dair uzun bir 
makale aeriıl neıretUfhal 

yazmıı Ye bu makalelerden 
bazılarını almııtık. Parlı -
Solr ıazeteıl, bu makalele · 
rin ıonuncuıunu neıretmek 
tedtr. 

•Bir ibtıllf zuhurunda, 
Tlrklye hanıt devlete veya 
hangi milletler blokuna da
hil olacaktı ? ,, Levbaıı altın· 

da yazılmıı olan bu maka 
lenin baıhca noktalarını 
tercGme ediyoruz: 

'"Avrupada yeni bir llıU · 
llf zuhurunda, T6rklyenfn 
banıf devlete veya banal 
milletler blokuna dahıl ola· 
cafı ve gene Almanya tle 
birlikte hareket edip etml · 
yeceıı , merakla ıorulmakta · 
dır 

ilk nazarda TGrk rejimi 
nln, kendlılol siy .. t 11hriyat 
dotay11tyle, Hıtler ve Muı 
soltnlye yak.lettırdıfı zanne· 
dtltr BOyGk hata... franıız 

efkln umumlyeıl, Kamiltıt 
TOrklyenln açıkca antlf aıtıt 
oldufuau, buna mukabil ay· 
af ıtddet ve kuvvetle Moı 
kova doktinlerlnl de reddet 
uııoı, iyi bilmiyor. Torklye 
Avrupayla olan ıfyaıl te 
maalar1Dda bCUOn ideolojik 
cereyanlardan uzak bulun 
maktadır ,. 

Muharrir bundan ıonra, 
Tilrk inkılabına müteakip 
Hrçok devletlerin TOrkJyeye 
naaıl teıir yapmak lıtedlkle 
rlnl ve bOtiln bunların nas•l 
ııddetle reddedtldıflnl uzun 
uzun anlatmakta Ye maka 
lealnl ıu tekilde bitirmekte 
dfr: 

"GarüldOIQ veçhtle, Tür
kiye , kefeıtnde bOyQk men· 
f aatler bulunan bir teraztnlD 
Jbreslnl teıkıl etmektedir 
TOrklye kuvvetli zorlamala
ra maruz kalmaktadar. Fa 
kat milliyetperverhlde uyan· 
mıt olan bu mılletın en bü· 
y(lk irade ve arzuıu ılyaıe· 
tinde tamamtle mOıtakil 

kalmaktır. O, henGz Akde
nlzln kapah meydanında bir 
meçhuldür .• 

İtalyanca Gaaetta del Po 
po Türkiye hakkında yaı:dı 

iı bir makalede, memleke 
Umiain ıultanlar ldareıl za
manında na11I geri bırakıl· 
dıiı, cumhuriyet ile Tnrk 
mllleUnfn naaıl bJr terakki 
içinde llerlediil kaydedildık 
ten ıonra ıöyle deniyor: 

"Cumhuriyetin kurulma · 
aında ilim ve fen dütGnceıl 

hlkimdtr. Orada bir yenilik 
•tin bt11olunuyor. Parola: 
.. Ratyonaltzm.. Geri kalmıı 
bir milleti ıarp medeniyeti 
ile bir hizada yürütebilmek 
batka türlü kabil olamazdı.,, 

•cumhuriyet on dart ya
tında bulunuyor Takdire 
en ıayan olan ıey , bu cum
huriyetin yaratılabilmlt ot 
maııdır. Kamil AtatilrkOn 
eserini iyice anhyabılmek 

için bu eıere ne gibi tartlar 
ahında teıebbüı edıldtflnl 
hatırlamak lizımdır 

Makale , bundan ıonra 

TOrklyenln Jstiklillnl ne çe· 
tin mQcadelelerle kazaadıfl, 

evvelce geri bir ziraat mem· 
leketl iken bügQn yalnız 

300,0UO ifçlıt olan btr sana
yi memleketi oldufunu kay· 
dettlkten ve bu eaerlerln 
• yaratıc111,, olan BüyQk Ôn· 
derimiz Atatürkün bir por· 
treslnl çizdikten sonra töyle 
bitiyor: 

.. Memleketin her tarafın · 

da btlha11a deniz kıyıların · 

da kurulmuı olan aanayi 
merkezleri, yirminci a11r 
üaldou ile , kusunuz yapıla · 

rile yükseliyor. Bu millet 
ve bu eserler kart11ında , eı 
kiden bizde •rnrklye,, de 
nloce uyanan fikirler ılnlyor 
ve kayboluyor. Evvelce ne 
hakiki mektep, ne hakiki 
muallim bulunmıyan, adllet 
ve idarenin bozuk oldufu 
bir memleketin ıtmdl her 
tarafında yentltk ıeyreti ıö

rülOyor. Bu da bir ruh de· 
fitlkliflnln alimetldlr.,, 

Halkevinde 
Geceki 
Temsil 

Halkevl temıll kolu tara
fından ıece Sektzloci vodvili 
temsil edllmtıtır. 

Çok kalabahk btr seyirci 
6nünde oynanan bu ı6zel 

eıerde gençler büyQk mu
vaffakıyet 16stermı1ler ve 
çok alkıtlanmıılardır. 

1 --- -

Pazar 
Günkii 
Yarışlar 

Bisiklet federaıyonunca 
tertip edilen yedi haftalık 

blılklet y armtlarının ıonun· 

cusu da pazar ıünO yapıl · 

mııttr 

tOO Kılom4'trel lk meaafe 
dahilinde Bandırmadan teh 
rlmize kadar olan bu yarıfı 
3 aaat 21 dakikada Güçten 
Sabri birinci, ikinci Seyfı 

(Birlik), üçünc6 Necati (Ban· 
dırma Dofanspor) gelmlıler 
dır . Yarıılarda puvan i llba 
rlle Bandırma Dofan~pordan 
Necati birinci, GOçten Sab 
rl ikinci, Birlikten Seyfi de 
üçüncGdürler. 

Federasyonca tertip edilen 
bu yarıılarda birinciye bir 
koıu bisikleti , dlfer iki ko 
tucuya da cep ve kol aaau 
hediye edilecek ve birer 
madalya vedlecektlr 

tf 50 Kilometrelik Halkevl 
bisiklet yarıtı Edremit yo
lunda 25 kilometrede Erıe· 

meye ıtdlp ıelme pazar 
gOnü yapılmııtır . Hırtnci 

Yurddan lımatl, ikinci Ah· 
met (Birlik) ClçOncü Mehmet 
<Birlik) 

Kazananlara birer ma 
dalya verilecektir . 

Yoley~ol maçı 
Pazar günG ıaat 9 30 da 

Yurt - GOç takımları ua 
11nda yapılan voleybol ma 
çını ldmaDyurdu kasanmııtır 
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iliMiZDEN HABERLER l • 
Pazar Günkü Güreşler 

Çok Heyecanh Oldu 
( Baıtarafı birinci ıayfada ) 
dolaımafa baıladı. Biran 
durdu, Mehmedfo hareketle · 
rini kontrol ediyordu. 

Boia yerde yüzükoyun 
yatmıı soluyuıunu - okuyan 
lara mubaleia ıelecek ama
ı<heı, yerinden pek de uzak 
olmıyan ıandallyelerlmlzdeo 

ııtttyoruz 

Molla Bofanıo dinlenme· 
kte olduQunu ıezmlt olma · 
lı ki daha fazla bekleme
nin manisız oldufuou anla. 
dı ve bütün kuvvetlle Bo · 
fayı kucakladı bir hamlede 
koca göjdeyt ipler üzeri oe 
fırlattı . 

Seyircilerden bir alkıt tu . 
fanı ve: 

- Ha ydl Molla . 
- Gayret .. Yaıaaa .. Diye 

aeıler yiUueldı . 

Menejerlnln ta dıbtne iple· 
rln üzere düıen Hoja rakibi
nin umduğundan çok fazla 
ve kendisine pabuç bırakır 

bir pehlivan olmadıjını ses· 
mit olmalı ki .. ... Y ulandılı 
iplerin üzerinden dojrulan 
Bola arhk kaçak ıüretlyordu 

Boğı yeniliyor,. 
18 inci dakikada senem-

ltyen Amerika ıampfyonuou 
Molla yakaladı ve tekrar 
ıırtOstü yere ıerdl. Bola 
yenllmifti . Bafmımalar .. AJ. 
kıı. Herkeate btr hareket ve 
yaıa Molla ıealeri .. 

fakat hakem bu yenme· 
Ji kabul etmedi ve minder , 
dııında olan bir yenilmenin 
kabul edllemiyeceflnt bil · 
dırdı. 

Güreıln heyecana artmıı, 

, seyircilerden bir k11mı hake· 
me itiraz ediyorlardı. 

Bola ıüreı nizamıoa hiç 
de ı.: ymıyan favullü bir ıüreı 
takip etmeie, Mollanın ıut
laim ı gene 11kmala ve gizil 
ne,burnuna yumruk vurmaia 
baıladı 

Molla hakeme müracaat 
etti . GOretl idare eden he
yet MeneJerlye Türk prof ea 

yonel serbest güref nlzamıD· 

da bayle hareketin• yaıak 
oldujunu ı6yllyerek Bola 
ya ihtar etliler. 

Bera~ere kılmdı 
Buna ralmen Bola dalma 

hakem heyetini ıözetl•yerek 
hareketlerinde devam etmlı· 

tir. 
Netekim Molla Mehmet 

hakem heyetine bundan ıon· 

ra birkaç defa daha mGra 
caat etti ve ~ier aüreıln 

böyle devam edene kendlıt · 
nln de ayni tekilde hareket 
edecellnl bıldlrdl . 

45 Dakika ıüren bu ıil · 
reıte iki pehlivan blrbirlerl . 
nl yenemlyerek berabere kal 
dılar . 

Hakem aüreıın berabere 
netlcelt!ndiğlnl ilan ettlii 
zaman seyircilerde tekrar 
bir hareket oldu. Bırçok 

klmıeler Molla Mehmedln 
Bofayı sutını yerde tutmak 
ve sarı heaablle yenmlt 
ol dutunu ı6yllyerek ben · 

berlliln kabul edtlemfyecefi 
nl s6yledller. Hakem bu 
ttlraı: karı111nda hoparl6re 
ıelHek vaziyeti izah etli . 
Nizamname mucibince ilk 
yenmenin minder dııında 

oldufunu ve yapılan huıuıl 
mukavele mucibince de ıayı 
heıabının kabul edılmedlil· 

nl bildirdi Seyirciler •ra · 
sanda bafrıımalar ve kay. 
naımalar evam ediyordu. 
Molla Mehmet hoparl6re 
ıelerek: 

- Ben bu ılreıt kazan· 
dam ıayarım. Gür eıtekl Qı

tünlüfüm bunu lsbat etmtıtır . 

Mademki aa yılmadı lzmlrde 
yapılacak olan gürete Bo
iayı davet ediyorum. Demlt· 
tir . 

B6ylece Spor Bölıeatnin 

tertip eltlfl ıüreıler ıona 

ermtıtir . 

Güreıler nasıl oldu? 
Amatörlerin ırekoromeo 

usulünde yaptakları ılreıler 
cidden ıüzel oldu. 

Hüsn6 - Rıza , Ahmet -
Mustafa Kara bulut yaptık . 
lara ekıenlzlerde iyi~ bir var-
1.k gösteordiler . Çalııularaa 
tlerllyeblllrler. 

Bunadan ıelen dokuz Y•· 
ıında &<i Selim ile kardeıt 

J J yatmdakt Klzıma Dinarlı 
Mehmet tarafmdan yallı 
ve profesyonel serbest ıD· 
ret 6frelllmlıtlr. 

Bu iki kerdeı heonüz pek 
küçük ve çocukturlar. İler 
de belki beveıleri söuebtltr, 
fakat belki de.. Seyirciyi 
ınldürmek için k6ylerde 
oldufu ılbl ıüretlere sokula· 
bilirler. 

Her ne oluna olsun bu 
•ki çocuk tam bir pehlivan 
aıbı bütün ıeralte riayet ede· 
rek ıüreıtıler ve bunda 

1 muvaffak da oldular. 
Somalı ~bdü11elim ile Ça 

talcah Sara Bekir ara11nda 
yapılan ıüret de güzel ol 
muıtur . Bu iki pehlivan ren 
çtlr, çalaıtmrlaua daha 
iyi bir varlık 16sterebtllrler 
Abdü11ellm rakibini kuvve 
tle yenmfttlr. 

Adapazarlı Cemal ıle Sı 

ndırıılı Şerif ara11nda yapı · 
lan aareı az ı6rmekle be . 
raber oldukca heyecanlı ol 
muıtur . 

Adapazarı. Cemat serbeıt 
ıüreıçt deftldlr. Oolayıalle 

beklenilen rüreıt yapamamıı · 
tir . 

Buna 
ıde baı 
dadır 

binaen yaflı güre -
pehlivanlar 11rasıa · 

H6küm verılememekle be
raber profeıyon•l serbeat 
ıüreı hareket ve daimi bir 
çalııma ister . 

Smdıraılı Şerif çok ıenç 
ve kuvvetlidir. 

Şerif bö lıemhdn yetlttlr
mekte olduiu bir ıüreıçidlr . 

Grekoromen ıüreılerine bir 
kaç aydanberl çalıımakta · 
dır . 

Ejer bu vazi~ette çalııır 

ve bunun için de saman ve 
zemin buluna lıttkbaltn lJt 

Şair 
Necdet Rü:ştü 
Şehrimizde 

BOtün okuyucularımızın 

pek yakından tanıyacakları 
lıtanbul matbuatının deferlt 
yazıcılarından Şair B Nec 
det ROttü dünkü trenle ıe 
hrlmlze ıelmlttf r- Uzun 711 
lardanberl ıOzel, caztp ıllr· 
lerl ve manzum hiklyelerl 
ile kadm erkek, ıenç yaılı 

b6tün TOrk okuyucularının 

yazılannı allka ile takip et· 
tffl deferll Şllrlm izln ıeh · 

rlmlzde bir kaç gün kala · 
caklarını memnuniyetle öf· 
rendik. 

8 . Necdet ROtdünün Ba
lıkeılre dair yazdıkları bir 
meıele hiklyelerlnl gazete · 
mfze vermek vadinde 
bulunduklarını da okuyucu
larımıza ayrıca mOjdele· 
mek zevk duyuyoıuz . 

8. Münir Hayri dün ıehri
mizden geçti 

Şehrimiz kız ortaokul 
müdürlOf ünde bulunmuı 
olan B. Münir Hayri dün 
Ankaradan otomobille ıeh · 

rlmlze relmif Ye lzmlre ıeç
mlttlr. 

8 . Münir Hayri fzmlr Fu
arı tle llaılenmek üzere ık 
Uaat Vekileti tarafından 

ıönderllmektedtr . 

Tıslı yaralanmışlar 
Çay mahallesinden Süley

maa kiremitçi Ahmet ve 
Konakpmar nahiyesinin Çlft-
çldere köyünden Ali ollu 
Eyup btr alacall meıeleıt 

yüzünden ka vıa ederek at
tıkları taıla Eie mahalleıin 
den kiremitçi Cemil ve kızı 
Şaziyeyi baılarından yara · 
lam ıılardır. 

Haklarında tahkikata baı · 

lanmııtır 

bir pehltTanı olmafa nam· 

zettlr . Kuv•etltdlr diyoruz 
Neteklm ıüreı 16ıtere

memekle beraber rakibini 
kuvveUle yenmittlr. 

Boğa tle Molla Mehmet 
araıındaki aOreıe ıellnce; 

Sofa l 20, Molla Mehmet 
96 kilodur ki arada b6yük 

bir fark vardır 
Bizim pehltvaoların inadı 

Ye lddlaatle bu ıür~ıler ya· 

pılmııtır . 

Molla Mehmet mükemmel 

bir pehltvandır . Çevik, kuv 

vetlt ve· cüretkardır, yılmaz 

ve boauıur . Yaptılı ılreı 

ler bunu hakkile tsbat et · 
mittir. Boğa lıeuvvetlt fakat 
baUdtr. 

lıtanbul ıazetelerlnin bu · 
na 1'1zumundan fazla ehem-

miyet yermelerl de bot ve 
mubaleğadır. 

Yaptığa ıüreı bunu peka • 
il ıöst~rmlttlr Usul ve te · 

rait nazarı itibara alınmazıa 

Molla Amerika ıamplyonu 

nu birkaç ıefer yenmııttr. 

Boia Türkiye bat pehli 
·nnı ile ıüreımek üzere 

memleketimize ıclmlttlr. Fa · 
kat btalm pebllva .. lar ena : 

Elektrik 
Cıryımmn yaptığı kontı~

tın cı~ın rıngm 
Dün saat • l 5 11ralaraod• 

Meyhane. Bofazındakl sokak 

içinde bulunan Maliye Tah 

ıll Şubesinde yanım çık· 
mııtır. Btnanıo dıımdao ı•· 
Çen elektrik tellerinden bl • 

rlnln kontak yapma11odall 

çıkan yangın itf al yenin al· 

dafı tedbir ve ceryanın fab· 

rlkadan keallmealle 6nü atıo · 
mfıtır. 

Eğlenirken 
Kavgaya 
Başladılar .• 

Sakar:ra Mahalleııod•0 

Fehmi otlu demirci Şerafe · 
Ş
, .. 

tUn ve bu mahalleden 

han Çavuı otlu A'ımet. _4rlf 

ollu Muıtafa Ômer ojl&ı 
Baari Smdırıılı Fatma adıP 
daki htr kadmı MaltePe 

adı verilen yere g&taroıOf 
ler ve eilenceye baılallJlf 
lardır . 

Fakat bu sırada araları 
.,. 

da kavıa çakmtfı bunlard•fl 

Şerafettln Basriyi ıöğsüodeıı 
ııo · 

Ahmet, Muttafayt sol • 
dıt· 

den haftfce yaralamııl•' 
t•· Suçl•lar yakalanarak 

hkikata batlanmııtır. 

Oürıtıın okulu dün tı, 
mpı gitti · , 

1 b•' Ôlretmen okulu ta e 
1
,, 

dün aıkerl kampa çıkoııf 
dır. 11, . 

Rasim çlftlfllnde yaP de ' 
cak olan kamp 20 ıOo 
Yam edecektir .~ 

,ıı•" - Türkiye baı pebll• fe 

dan evvel blıirr le ıör•f b' 
yen de ondan sonra bat ~,. 
llvaoımızla ıllreıtrslo 

mlılerrlir . ı 

Poia da bu teklifi lı•b" 
etmııttr . lı" 

Aoı•'1 
Ne yazık lcı olJ 

tamplyonu Buraada r.t o· 
ylm ile yaphi• blrtocl 'c1~ 
reıte yentlmlıtfr. Şehrlrı> 1'~ı · 
yaptılı ıkincl ıüref de k•'t•' 

• 6• sinin ne oldulunu ı · 
tll o 

miıtlr iri ve ku••9 ;ıl 
makla beraber çe•lk d• 
dtr . 

t it 
Boi• Oçüncü ıüref1:ıef' 

mirde Y aramdüoya S dt 
J"f mania yapacak ve be tlfle 

Molla Mehmedln da•4' 

icabet edecektir. ;er . . d•·' D6rdünc0 ıüreııoı ıttefl 

aıra ıeltr ve o da bıJ ,d• 
A k•' vaz geçmene - P 1,1ıw 

Türkiye bat pehll\'•01 .,ı, 
1ııt•' datlı Hüıeyin pe 

yapacaktır e~ 
içff1 f 

Bu m6sabakalar ,1111' 
rimlze gelen bütün r ,..,,, 
vanlar dünkü trenle ı 
gltmitlerdlr. soı•" 

Bakalım Amerik• 6,t,ı' 
orada ne hünerini 1 

c:ek •. 



.,,. 22 HAZtllAN 937 

Gönüllülerin Listesi 
fıpanyol hülu'.imeUnin bu 

defa Milletler Cemt1et1ne 
;ernatı olduiu 319 ıa1fahk 

•Yaz Kitabın korkunç ve· 
•lkaları ihtiva ettlil Ye lı 
Pınyol harbinin bOtün ıizli 
taraflarını, el altından mö 

ct.balelerln her cepheılnl 
llaeydana ko,duğu r6rül. 
llıektedır . 

C Dan, Expre11 aazeteıinln 
•nevre muhabirinin yaz · 

dıtına 16re, lıpanya laülni · 

~eUnfn Beyaz Kitabı, daha 

1 
•tlanwıcında , lıpanya dahi· 

1 barbloln uzamaıına ıebep 
olarak ltalyayi göıtermekte 
~e lıpanyadaki ltalyan aı 
etlerine, Romadan, earay 

•r11aa1101 haiz olarak ve ··c b lzlıdır,, tıaretlni hamil 
taluıaarak ıöoderilmıı olan 

1
'
1: 111•b lfıa etmektedir. 
talyan liva aenerall Ar· 

"•ldının imzaemı taııyan bir 
•fıH,ada, deniyor ki: 

1 

h - Uoutmıyahm ki, biz 
le er dakika burada, büyük 
le '19 vetl• ve ıevıllı 111emfe
lc eti119fdo, Faıtıt İtalya harp 

Uvvetlerlnin müme11illerl . 
)'iz .,, 

Cuadalajarada meflubi· 
J'ett~n ıonra 15 Mart 937 
tırthıı e Ye general Koppi 

'-
1••Ue fıp•nyadaki ''Siyah 

'
1
'• •· - ıı·ı ··ı ı d " aonu u u er ne ıön · 

.. :ril1t1t1 alan bir ve11kada 
u IÖnüllülerin kuvvei ma · 

"'•• l .. 1 Je erinin hemen aaflam-
ı''tırılma 11 lazım oldufu,, 
'"•iye edilmektedir. 

1 Bu ve11kalar, İta lyan eılr 
''in· -t •n uzeriode veya ıon· 
•da 1'a il Guadalejara harp 
'Ydanında bulunmuıtur 
9r • , Numarah veıtka, ıene 

'•ll t llluhara bede Mu11elinl 
•r,f d l , ın an iıpanyadakt tal-
'" L . l ._
1 

t!Jyoner erine 16nderil · 

fot' bir teıci telıraf ının 
't 0irdınıo kopya11nı ihtiva 

lllelctedır. 
da ~"••olintnin bu telırafın· 

11
IÖyle deniyor: 

'ıahıfiarbın talUni sakin bir 
~G, ' ~alcip ediyorum. Çün . 
"e leJyonerlerlmizin ıevkl, 
.,f •ebat. düımanm muka 
;eunı ıillp ıüpürecektlr. 

~ 9 Ynelmlle1 kuvvetleri 
'il~ "'-b P etmek hem ıfyaıi 

tı b 11ette en yül11ek kıyme· 
•tz ol kt '7 aca ır . ,, 

1 1 Numaralı vesika, gene 
fotoirafik bir veılkadn 
hal yad renerali Mancfnl ta· 
rafından gönderılmlı olan 

bu meıajda: 

"Duçe, bütün asker ıınıf 
larma btlha11a yaralılara ıe 

li.mlaranı oakletmeml lıti 
yor.,, Denilmektedir 

Diler veıtkalar , ltalyan 
kumaodanlarımo , aekerin 
ku•vel manevlyeıintn tama 
men kmlmasından korktu 
iunu tıaret etmektedir 

General MacinJden relen 
bir telfraf, 16 mart tarihin· 
de zabitlerine, ıayle diyor: 

"Aıkerlerlnlze, lıpanyol 
ların kendilerinden da ha 
aıafı derecede muharip ol
duklarını söyleyiniz ve en· 
ternaeyonal kuvvetin, zayiat 
yQzünden hayli zayıfladığmı 
bildiriniz .. 

98 Numaralı veeika "dl · 
ıtplln,, le alakadardı ve di 
yor ki: Korkaklar en iyi ve 
en cesur kafileler araıında 

bile bulunur. Onun fçin bl 
zim aramızda da korkaklar 
bulunmasına hayret etme· 
yelim. Fakat biz onları baıı· 
mızdan atacaiı~. Kendi ken· 
dllerinl yaralayıp cepheden 
uzaklaıarak haetahanelerde 
yatmak iıtiyen ve eıu iti · 
barıle hiçbir ıeyl olmadıiı 

halde yüzünü ıözünü ıaran 
kimıeler ıördük .. . ,. 

13 Numaral. veıikada ıu 
yazılıyor: 

"G6oüllülerin not defter · 
leri, ıeferberllk emirleri gi 

bi bütün ıahıi vesikaları ı 
toplanacaktır. Bütün yazı 

lar, nizamnameler huliıa 

vealkaların membaını teıhtıe 

yarayacak herıey ortadan 
kald111lacaktır. 

Rütbe ıöıtereo biıtün tıa 
retlerin ve niıanlaran kaldı 
rılmaaı lazımdır . ilah .... " 

"' Numaralı veıika, hal. 
yanların ıu tarzda bir ifa 
deıint tesbU ediyor: 

"Biz kazanacaiız Çünkü 
İtalyan aıkeri ve faıtıt ola · 
rak azmimiz budur!., 

ispanya hükOmetloin Mil
letler Cemiyetine bu yolda 
verdiği çok ıayanı dikkat 
ve;ıkalar, yalnız hal yayı it · 

ham t>dlyor Almanya hak 
kında bir söz bile yoktur. 

l'Ortk.DlLiNtN MİLLl ROMANI No: 16 
- F ''-" .. ,/kret, yine ıidtyor alladı . Ne çok ajlıyordu 

t't () ine kaçıyonun Ftk· bu kadın.. Galiba aihyan 
• f 
~ti Yordu... ların, yahuttaklm atlamak 

)ttle d•ln•la baıladım. Bu ana11ydı bu .. O kadın allar· 
r e f •ıı,, nıan çok çabuk ken bile o kadar rüzeldı ki 

~I '"0
' lielcçı baba . Halbu. bekçi baba.. Kimbilir o ka 

tcı .. _ '1•1ın-a beni evde dö · dm hep ıfUıeymlı heptenltk 
~. b·ı 

~t Çak 1
' bu kadar çabuk ıüzel olacakm11 . Neyıe ne 

lıtt 
0 

.htlı ailamıyordum. bekçi babacıiım . Bir aralık 
dıa~ . :Gn, kartı lcarııya otur- o kadmcağız yüzGme yulı, 
~' ~1•ıtık . Allaıhk . yaslı baktı da ıonrıscıma de-

Q" falc ' bekçi baba .. Zor . dl ki: 
b'ba. ~itle çok zor, bekçi - Küçük .. Sana birıey 
ttbt 'il ole zor .. Ana oful soyleıem yapar mı11n . 
'11,4,._ •ıtal& · O alladı, ben Ben de: 

' B•n ıuetum yine o Eh Dedim . Hadi ı6yle. 

TORKDILI SAYFA: 3 
&4 

Fevkalide bir uçuş 
"Pravda., ıazeteıi, at1r 

liman yada Kıminist faaliyeti Be 1 e diye 
İngilizce Daily Herald 1ıa · 

tayyareılyle tlmal kutubu 
tıtaıyonuna muvaffakıyetli 

bir inlf yapan Sovyetler 
Btrllit kahramanı ilnvanmı 
haiz pilot Molokovun bu 
huıuıtaki lhtiıaalarını neı 
retmektedlr. 

Molokov diyor ki: 

Riyasetinden: 
Elektrik hattı için kullanılmak üzere 14 santimlik ve 

8 metre uzunluğunda 25 tane porel direk eksiltme sure· 
suretile alınacaktır . Eksiltme müddeti 2·7 937 tarihine ka
dar 15 gündür. İhaleıi 2·7·937 tarih cuma günü aaat 16 
da Belediye Encümeninde yapılacaktır lsteklılerln Beledi· 
yeye müracaatları bildlrJlir. Ben evvelce makiniıttlm, 

bHihare pilot oldum. Yirmi 
ıenedir uçarım . Şimal ku 
tubuoa uçuı1 büUln haya 
tımm en entereıan, en cid 

zeteıinde okunduiuna g6re, 
Almanyada 1934 aeneılnde 
reımen kapahldıiı haldesi · 
zlice faaliyette devam ettlfi 
Ye hariçde olan mürıeıebeU· 
ni muhaf ua t>ylediAt anla· 
ıılan "Buendlnche" iıimli 
ıençlik tt-ıekkülü menıupla 
rından 40 ktılllk bir kafile · 
nio E11en ıehlrlnde gizlice l------7 __________ 4 ___ ı __ 2_2_9 __ _ 

muhakemelerine ba,ıanmııtır. Balya Mahteme Ba'kitiplig·inden·. 
Bu cemiyet 1932 ıeneıin· 'l 

de komlntern ile münaaebet Balyanın Koca Cami mahallesinden ölü Hacı oğlu Meh· 
dl ve en mOhim f fi ofmuı 
tur. ArUkteki ilk uçuıum, 

bundan beı Hne evveline 
aittir YGkıek ıımal mıntı 
kalarını hava yolu ile fet
hettik; her ıene memleketin 
ekonomik hayahna yeni 
köyler ve yerli ıöçebelere 
alt k•mplar ilave ediyoruz 
Yeni arktik hava yolları 

tesiı ederken, timalin ıtd · 1 

detli ıeraUine karıı miica 
deleyl öğrendik; ve bu ıu

retle bizzat arktik bizim 
hocamız oldu. 

peyda etmitti Sonra Alman met vereıesi beyninde kabili taksim olmayan Balyanın 
yada kapat ı lmasına rafmen Koca cami mahalleıinde yukarı çarııda tahtanı iki oda ve 
bu münaaebett devam ettir- beı metre mürabbaı havlu ve ıokafa nezır ufak bir dük. 
dlii için menıuplar1, bugün kim bulunan bir bap hanenin ıuyuun izalesi için açık ar. 
vatana ihanet ıuçlle itham tlrmaya konmuıtur 9 7·937 cuma günü aaat 16 da Balya 
edilmektedir. mahkemesinde artırması yapılacaklar Taltp olı\Dların mu· 

Şimal kutubuoa uçuıu · 

muz çok güç oldu. Bu se 
fere ittir ak edenlerin hepıi 
buuu evvelden biliyordu. 
Fakat hava da bize yardım 
etmedi Hükumetin bize ver · 
dili vazifeyi yaparken, bü· 
t6n dikka~imizi topladık ve 
iyi zamanı bulabilmek için 
sabırla bekledik. Yolumuzun 
üzerindeki güçlükler ve ha 
tiler, ancak bizim mücade· 
le kuvvetimizi arthrmafa 
yarıyordu 

Kutup tarihinde ilk defa 
olarak dört ai1r tayyareden 
mürekkep bir filotila ile bir 
kutup ıeferi yapmıı bulu 

Cemiyet azaları, türlü ıi 
yaal ve dini akidelere ıahip 

genç kadm ve erkeklermlı . 
Aralarında katolikler, prote1· 
tanlar, Alman milli parllıı 

meoıupları ve komüniıtlcrin 
bulundufu yazılmaktadır 

/Jk Kırgız 
Operası 

Frunzede Kırgız Devlet 
Tiyatrosunda, milli kompo· 
zitör Cömert Hokonbaevln 
"Altıncı kız" mGziklt dramı 
ıyeni eahne tertibatiyle. çok 
muvaffaktyetl ı btr ıurette 

oynanmııtır. 

" Altan kız" opera11, ilk 
milli K11gız muılkt eıerldlr 

ve moderen K"gn.iıtandaki 
hayatın muhtelif ıafhalanm 

mükemmel bir ıurette can 
landırmaktadır. 

nuyoruz Bu uçuı, tayyare- Kıyıp mu·hu·r 
lerde bulunanlar için çok 
faydah olmuıtur. Pilotlara· MalQI maaıı tediyatında 

mız, bu uçuı eınaemda. bü kullandıtım (Ômer Çoban) 
yük bır tecrübe sahibi ol adla taadikli zat mührümü , 
dular. Önlerinde yapılma11 kaybettim . Yenisini alaca · 
güç büyük bir vazife vardı ğımdan eskisin in hükmü ol 
Fakat hepıl bu ıüç havacı · madığanı ilan ederim. 
lık imtihanını büyük bir Balya KocaaYtar köyün 
muvaffakıyetle ve parlak den Hüseyin oğlu 
ıurette geçirdiler. Ômer Çoban 
~----...;;..~----------------------------

Kültür 
Direktörlüğünden: 

Llıe binaemda yapılacak 400 lira bedeli keıif, tamirat 
ve ıu testıah açık ekıtltmeye konulmuıtur 

l.tekltlere yüzde 7,5 niıbetindeki pey akçalarının ma 

YAZAN: Halli !Jedl Fırat 
Beni telırar okıadı .. Koy · 

nundao ılyah bir keıectk 

çıkardı .. İçindekini aYuçları 
ma bo,alttı.. Parala11 ıay· 
dım yirmi beı kurut kadar 
dı.. Zavalhnm topu topu 

yirmi bet kuruı. benden az 
paraaı varmıı .. Ne denin 
ıen bu ite bekçi baba? De
mek dünyada bendan az 
paralı ineanlar. hem de 16· 
zel kadınlar varmıı be .. Vay 
canına yandığım dünyuı 

vay .. İlkin verdiği parayı 
almak lıtemedlm .. Sonra o 
yanaklarımı birçok okıadı .. 

Yalvardı: 

- Al. Çocujum al . Para, 
yaıamak iıUyeolerin hakkı -
dır . Dedi . Zorla aldndı ba· 
na . Sonra koynundan ma · 
vl bir zarf, nektubu çıkar
dı.. Heraber o ıüslü meza 
ra &ittik. Beni içerıye at· 
lattı .. Nektubu mermer taıın 
üzerine ıerllmif , neydi onun 
adı bakayım . . Hani mayi 
boyalı, üzerinde kara, al 
çizıiler var be .. Kaaabaları 
gösterirmiı 

- Harıta mı? 

- He . lıte onun altına 
kodum.. Sonra o, ellerini 
yukarıya kaldırdı. . Kendi 
kendine birıeyler ıö1lenme 
fe baıladı. . Ben arkuında 

durmuı ona aval aval ba· 
kardım . Göz1erinden kay · 
tan aibi yaı akardı .. Dedim 
ya, allamak anası bu ka 
dın ıonra bana döndü: 

- Haydi yavrum, artık 

ıeo buradan uzaklaı dedi .. .. 
Yüreflm ıızladı Cız etti. 
Bekçt baba .. Ayrılmak lıte 

ayyen zamanda Balya mahkeme!inde hazır bulunmafar1 
ili.o olunur. 3 - l - 213 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor Merkez Birliklerinin ihtiyacı için 420 ton ve Kep · 
ıütteki kıta iç in 75 ton odun açık eksiltme suretlle 29 · 
Haziran 937 tarihinde 75 ton saat 11 de 420 ton saat 15 
de ihale edilecektir. 420 tonun muhammen bedeli 4200 
lira muvakkat teminata 315 liradır 75 tonun muhammen 
bedeli 750 lira muvakkat teminatı 56 lira 25 kuruıtur. İs 
teklllerin ıartnamesini görmek üzt:re her gün ve adı ge 
çen gün ve saatte de teminat makbuzlarile Kolordu 
Satın Alma Komisyonu Baıkan'ığına müracaatları 

4 - 1 215 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Susıiulık garnizon hayvanatı için 1 J 5,000 kilo balya 
saman 5 temmuz 937 pazartesi günü saat 15,30 da açık 
eksiltme suretile ahnacaktır. Mecmuuna tahmin edılen fiat 
1725 liradır Muvakkat teminatı 129 lira 38 kuruıtur . 
Taliplerin ıözü geçen gün ve saatte teminat makbuzlarlle 
Susıfırlık askeri sahn a lma komiıyonuna müracaatları 

4 - J - 227 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin ihtiyacı için 15000 kilo Koyun 
eti kapalı Zarf usulile 5 Temmuz 937 Paurtesl günü ıaat 
11 de ihale edilecektir. Muhammen bedeli 5250 l i radır . 

Muvakkat teminatı 393 lira 75 kuruıtur. lıteklılerin ıart 

namesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye ittlrak ed 
eceklerin de ekıiltmeyi açma saati olan saat 11 den b ir sa 
at evvline kadar teklif mektuplarını vermek üzere Komiıyo· 
na müracaatları . 4 - 1 228 

liyeye yahrmaları ve ihale glnü olan 5.7.937 pazarteıl gü 
saat 15 le Kültür Otrektör1üğilnde huıuıi komılyonda bu 
lunmaları ilan olunur. 

(Şartname ve keıif evrakı Hıec1en göıüleblltr.) 

4 - l - 234 

miyordum .. Bu ağlamak ana· 
undan .. Ne çok aevmittlm 
onu.. Bekçi babacığım .• Bil · 
Hn ne ~ok ... . O mezar taı · 

larma bir adım dahıı atarak 
yaklaıtı . Birden gözleri bü
yümüı, renıi değlımit kor· 
kunç olmuıtu aıhk o güze l 

kadın .. Sen ne denin bekçi 
baba bu İfe .. Mezar taıları · 

na yaklaıan kadınlar, hep 
b6yle çirkin mi olurlar aca· 
ha. Yüzüne fazla bakama· 
dım. . Hemen oradan uzak· 

laıllm. Uzaklaıtım ama, 
içime bir kurt girdi . . ilkin 
ıider gibi yaptım . Sonra 
birden bir çokura ıindim .. 
Onu gözetlemefe koyuldum .. 
Onu iyice görüyordum .. O, 
ayakta durmuı, uzaklara 
dof ru bırıeyler, söylüyordu 
Sonra derken bekçi baba. 
koynundan bir bıçak çıkar 
dı . Ôteılni bilmiyorum .. Az 

ıonraydı Yalnız . Bir: 

- · Ah .. lııtttm . Sonra or· 
talıfı dinledim.. Bir in· 
ıanm adı ıelviltklerde tnle · 

di: 

Fikret. .. Fikret .. .. 

Orada fazla duramadım . 
Bekçi baba . Koıarak me

zarlıktan çıktım .. Yolda yal· 
nız bir adama, ıördQğümü 

söyledim . . Do~ru eve kapan 

dım Analığıma ıördüklerl· 
mi anlattım .. Analığım, kork· 
tu . o~ıı gibt oldu .. Hele bir 
çok paraları görünce: 

- Eyvah · Buda mı ıeldi 
baııma . . Dedi.. Üzerime y6 · 

rüdü 

- Hele ağzından baıka 
birisine bir ıöz kaçır, val · 
laht keserim ıenf dedi . Ben 
yalvardım, doiruyu ı6yfc· 

dim. Benim ıuçum yok de· 
dım .. Dinlemedi . Eve ka 
pattı beni .. 

- Seni katil ıeni diye 
ıündü~ döAd6, gece döidü, 
ıu verdi döidü , aı kutar· 
dı döğdü , komıuya kızdı 

döidü ocak tüttü döldü, 
geldi döJdü, ıittl döidü . 

SÜRÜYOR -
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Paza~.?ı~!0~~!. h·· ~Sa g- l ı g~ ı n ı Korumak İs t ı·y en mı ~I Dr. Salahattin Karay 
g~7ı~~~~r. Si~~;1 ~::::e.. mı S H I k mı lmı'R ON TG EN 
~!~.~~lığı:40~ ft mı ay 1 n a 1m1 z a : mı ~I M(T'"fEHASSISI 

G ünü geçmit ıayılar 25 fiil Şıfa ha11a · ~~ mı UDi . ... · 
kuruştur . ları her taraf . f ır- IKll MJ/h Kuvvellf:r caddesinde 18 numara/! 

ADRES: mı ta ün ıalmıı mı :mı1 apartmanda yeni getirttiği Rontgen ma- . 

\ ' ,, Balıkesir (DA G rrnı 
liAUKESJ R .i ÜRKDILİ iJ olan meıhur ffi) ıMJ k inasi/e her gün saat 1.5 den 19 a ~a-

O
•- k f mı ILICASI} itle- , mı ICU dar hastalannı teşhis ve tedavi eder 
ün Ü un ve zahn~ iatlafl meğe batladı. lt._i!S~Şi!_!ia5i!_~~~-sag~-~-SC-5&!§52R-f2'"" 

l!I Suları v e mı ı••••"•••"-•••••••••'••••••••••• .. • ;;;; •••• , 
kum banyolu 

mJ rt miiımin ro · i mı Z L 1\ tf ok 
1 malizmaya, ~ mı i u en uyunuz .. ~ 

UNLAR: Asgari Azami 
K. K . -

55 Handıman 860 870 mı siyatik, böb 

1

. 1 
r::'I rtk , krım, ve ' r.:1

1 

: bayanlar. baylar! • 
a!!I uu • 

ra/ıfm hasta- l • E ' 
l'::'I • linizdf! hatıra olarak ııaldanacak öyle eski re· 1

1 

mı lıklarrna son ~ • ı; 
derece nafi ol .• 1 i simler vardır ki bunların iyi bir tekilde tashihini ve n 

60 830 840 
70 " 800 810 
80 " 690 700 

BUGDA Y PİYASASI 

mı d11ğu Sıhhiye- mJ : ya büyütülmesinin kabil olamıyacafını zannedenınıs. S 
Vekôlellnln raportle musaddoktır. lW ! lıte bütün bu dütüncelerln aksini iddia ve iabat ! 

Santim .. 
Yerli Sert 3 3 25 

mi Vilayet , ve kaza yolları çok gü:rel yapıldığından Ilıcaya araba, otomobil etbi • : ediyorum: : 

mi seri va11talula ehven ftatla gidip eelm(k kolaylaımııhr. mı : ç ok eski ve yıpranmış resimleri biiyiik i 
Yumu§ak 4 75 5 
Dııardan Sert 5 50 6 50 

Otomobil için Sabrlaia hanında B. Zülfikira müracaat edilir. Bununla • 
•. bir agrandisman fabrikasında karaka· 

., Yumuıak 5 5 575 
Mmr 3 25 3 375 mı beraber halkımızın ıağlığına hizmet etmf"k dütünceslle fiatlarda da ehemmiyetli mi 

tenzilat yapılmııtır. i lem, sepya , pastel ve ~'ağlı ho~·a oJarak is- ' 
lil Kaç defa banyo )'aparsa yapsın yirmi dört satttte lıir kişi için 25) ffiJ : tenılen bovda ve ~izi memnun edect>k bir 

Arpa 2 25 2 50 

Kayıp şaha~etname 
321 -322 senelerinde Balı· mı kuruştur, On ~·aşına kadar çocuklardan para alınmaz. mı ! şekilde biiyük oJarak yaptırmaktayım. 

mı On giindeıı fazla kala~aklarda ayrıca yüzde )·irmi tenzilat yapılır. mı ! l{p,simlerinizde islenen her d~ğişiklik )a· kesir rÜftlyeııinden almıı ol· 
duğum mezuniyet ıahadet

namemi kayıp ettim. Bu ker· 
re yeolılni çıkartacağımdan 

eıkislnin hükmü olmadığını 
ilin ederim. 

fstivenlere karyola ' 'eya yatak. verilir. ! pılabilir. 
mı Teşrif edec~k mü;te;ilenmızın hertür/ü istirahatleri temin mı l ! qayanlar için yağh boyalar bilhas· 1 
mı edildiğini ve sayın halkımızın llıcamızda sağlıklarını kazana- mı 1 i s~ şayanı tavsiyedir. 
mı caklannı arzederim. mı : Eğer resimleriniz güzel olursa· 

Balıkesir Karaoğlan ma
haHeılnden Ôzgedik Mus. 
taf a oğlu Ali l<ıza 

DAG ILICAS1 MOsrEcll\i 1 i neticeler de pek güzel olarak gelecek 
CI mi • mımı mı l!l fi mı fiil mı mı mı mı mı mı mi mı mı mı mı mı mııl l : ve beğenilecektir. 

! Siparişlar bir ay...sonra iada ıdillr. Fi ı 11ar pak ucu· 
Vilayet Daimi Cmhuriyet Müd- i zdur maseıa: 3o x 40 ebaııa kua karam m, , •• ~ 

' : boya 350 kuruştur. 
Encümeninden: . deiumumilig.., inden: : Numuneleri hergün mağazamız· 

i da görebilirsiniz. S 
İdarel huıuılye akarahndan 937 aenei maltyeıine alt 

bir ıenellk lcftrlara açık arttırmaya konulan muhemmen 
bedelleri otuzar lira olan Umurbey mahallesinde 74- 1,2,3, 
4,5 numarala maizalarla muhammen bedeli yirmi lira 
olan Kaaaplar mahallesi civarındaki sebze bahçesi için 
müddeti temdit edildiği halde talip cıkmamıf olmatından 
8 temmuz 937 tarihine teaadüf eden pertembe günQ saat 
onbeıe kadar bir ay zarfında pazarlıkla verilmesine ka · 
rar verilmlttir. 

istekliler muayyen gün ve saate kadar muhammen 
bedelin yüzde yedibuçuiu mikdarını malaandıiına yatır 
dıklarına dair makbuz senedi veyahut banka mektubile 
pazartesi ve perıembe &ünleri vıliyet makamında miite · 
fekki} vilayet daimi encümenine ve bu huııuıta mala.mat 
almak lıtlyenlerln her ıün için daimi encOme kalemine 
müracaat etmeleri tlin olunur. 4 · 1-216 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Balıkesir memleket hastahanesi için Ulzumu olan 
225 kalem eczayı tıbbiye ve pansuman malzemeal ıartna 
mesi muclblnce almmak üzere 3 Haziran · 937 tarihinden 
itibar en ve 24 · Haziran 937 tarihine raatlıyan perıembe 
günü saat onbeıde ihalesi yapılmak üzere onbet gün mü· 

ddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Bu ecza malzemenin muhammen bedeli 4695 11-

ra 10 kurut ve muvakkat teminatı bedeli muhamminin 
yüzde yedi buçuk olan 352 lira 14 kuruıtur . 

3 - İhale Balık~ıtrde Vilayet makamında teıekkül 
edecek VllAyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Buna alt evrak ıartname ve eczayı tıbbiye liste
sini görmek htfyenler Bat.kesirde encümen kaleminde ve 
memleket haatahaneılnde latanbulda Sıhhiye mQdOriyetln· 
de görebilirler. 

5 - Ekıitmlye girmek lııtlyenlerln yukarda yazılı mu -
vakkat lemlnahm malsandığına yatrrdıiıoa dair makbuz 
ııcnedi veyahut banka mektubile muayyen vaktinde Vlla 
yet Daimi Encümenine müracaat etmeleri ilin olunur. 

4 - 1 - 205 

Balıkesır Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Bal.kesir cezaevi için 1 Temmuz 937 tarihinden 30 
teırinlıant 937 tarlhhıe kadar alınacak beı aylak ve (48960) 
adet ekmelin 12 Haziran 937 tarihinden Ubartn on bet 
ıün müddetle açık elutltmeye konulmuı olduğundan ek 
meği vermeğe fateklt olanlar ıeraiU öğrenmek için her 
gün ceza evi müdürlüjüne bat vurmaları ve yüzde yedi 
buçuğu niıbetinde mal saodıiına yatıracakları (352) lira 
(51) kuruıu havi teminatı muvakkate makbuzlarile ihale 
günü olan 28 Haziran 937 tarihine müıadtf pazartesi gü
nü aaat 14 de Milddeiumumtlik datreıinde toplanacak ko 
misyonda hazır bulunmaları ilin olunur. 4 - 1 - ~ 14 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Cinsi Azami mikdarı 

Şeiıriye 300 
Mercimek 500 
Kuru ıoA"an 2000 
Kepek (irmik) 1500 
Beyaz sabun 225 
Şeker 2500 
Bulıur 500 
Kuru faıulye 600 
Yumurta 20000 
Arpa 1200 
lnce tuz 800 
Zeytin yağı 300 
Un 400 

kilo 

" 
" 
ft 

" 
ft 

" 

" 
ft adedi 

.. kilosu 

" 
ft 

ft 

Gaz yağı 145 teneke 

Rayiç bedeli 
L. K . S. 
0 ,30 kilosu 
0;12,5 " 
0,01,25" 
0,30 ft 

0,30 " 
0,27 " 
O , ıo 

o, 12 " 
0,01 bir adedi • 
0 ,4,50 kiloıu 
0;6 " 
0,45 " 
0,12,50 .. 
3,35 tenekeıl 

Memleket haatahaneıınin bir senelik ihtiyacı için açık 

eksiltme surettle alınması mukarrer cinııl ve mikdarı yazı

ı. mevadı gıdaiye ve mahrukatın bir kıamına talip çıkmama11 
ve bir kııım1na da mevzu peylerln haddi layik ıörülmemit ol
maaı haaebile müddeti temdit edıld ı ğl halde yine talip çık
mamı§ olmasmdan ) 2 Temmuz 937 taıih i r. e raatllyan pa
zartesi günü aaat onbeıe l<adar bir ay :rerfında pazarlıkle 
vertlmeıine karar verilmitUr. 

isteklilerin o r6ne kadar pazartesi ve perıembe günle 
ri makam vllivette mületekkil vilayet daimi encümenine 
ve ıeraitlnl öğrenmek istt>yenlerin her gün için Dahri encü
men kalemine mi\racaat etmeleri ilan olunur. 

SuınAırhk garnizonu hayvanata için 130,000 kıJo kuru 1 4- 1 2 17 
0 t 5 7 Y37 günü ıaat 11 de açık ~ksiltme ile almaca&chr. 
Mecmuuna tahmin edilen fiat 3900 lirad1r. Muvakkat te 
mina ta 292 llra 50 kuruıtur . Talfplerln sözü geçt>n gün 
ve &aatte teminat makbuzlarile Su11ğırlık askeri satın al-
m a komlayonuna müracaatlara. 4 - 1 - 226 

--------------------------------------------_Belediye Riyasetinden: 
41) lira ücretle bir tahsildar alınacaktır . isteklilerin 

bir hafta zarfında vesaiktle belediyeye müracaatları llin 
olunur. 3 -1 231 

: ELLENATlSl IK ~IRK.ETİ 
: l'HNUS • : ATii. VJTSAS • : Merkezi: Atina Kolokoktroni 38 Şubeıl: lzmtr 

: Büyük Kardtçalı Han 6 
Z KOSTl PISPlRlNGOS 
!Balıkesir Saraçlar haştnda Hasan Cumalwfj/u Abdullah 

~••••••••••;;;:"••••••••••••••••••••ee••••••.!! 
Balıkesir Askeri Satın Alma 

Komisyonundatı; 
Kor birliklerinin ihtiyacı için sıO ton linyit made11 ~ 

mürü açık eksiltme suretlle 2 Temmuz 937 cuma 10110 ti 
at 15 de ihalesi yapılacaktır . Muhammen bede!ı 3900 11~: 
muvakkat teminah 292 lira 50 kuruıtur . İsteklilerin • .-' . 
nameılni görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve •'., 
atte de teminat makbuzlarlle Kor Satın Alma Komlst00 

Baıkanlıtana müracaatları . 4 - 1 - 224 -..A 
#~~~~~~~~~~~'FU· 

1 Hır T ıcimerin En Büyük Dileği: 
1 Satış Sürümünü Arttırmıktır. 1 
~ . ı~ AK AT 

~ "REKLAM,, DIR. 
1 Satacağınız Malınızı 
1 ·Herhalde Reklam Ediniı·· 
ı \lt~ 811 llekl8nı laruuı• ~ 
1 ( TÜRKD/Li) ne \'erirıiı i 

Her Yerde Okuf1-.p,I 
ti,~~J.At~~~~~)Aı(~~ 

KAR~ lyeııi ve Haıyazmana : Balıkeatr '"ylavı H 
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