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GÜNDELİK. SİY AS.AL GAZETE 

Reisicumhur Atatürk şark seyahatla
rına başlamak üzere dün lstanbu· 

ldan hareket etmişlerdir. 

ON İKiNCi YIL SAYI: 10145 ....... 
. --:-""'====-===----==========-==---=========---=======--===--================-=----ı=r=-=-= , ______ --

-------- - --- --, 
Atatürk Dün Karadeni-

ze Hareket Ettiler .. 
1 

Reiaicumhurumuz 17,30 da Istanbuldan Şark I 

Seyahatlarına Başlamak Üzere Ayrıldılar .. 
latanbul, 8 (A .A .) - Re 

iıtcuınhur Atatürk bugün 

~tat on altı otuzda Dolma 
ahçeden İzmir vapuruna 

teırlf etmitlerdlr. 

Reııtcumhur saat on yedi 
otuzda beraberlerinde Da 
~lliye Vekili ve Parti Genel 

elcreterl Şükrü Kaya ile 
1'ıalyetlerl oiduiu halde Ka
radenıze müteveccihen ha· 
relcet buyurmuılardır. 

lıtanbul, 8 (Muhabirimiz · 
elen) - Reiıicumhur Ata· 
tGrlc Karadeniz yolu ile bu· 
ann tark seyahatine çık· da rükublarına ta hıia edilen 
lbıtlardır. İzmi r vapuruna teırlf et -

--..!elıicum hurumuz saat 16,301 mtılerdlr . 

Sdmerbankın Bir Se
nelik Çalışmaları .. 

laın Millet Meclisinde iktisat vekili B. Celil Bayar 
sanayi programımız üzerinde izahat verdi. 

ço, kar ve :ıarar heaaplarını 

tasviye etmtıtır. 
Bank heyeti umumiyesi de 

bazı zevat tarafından ileri 
sürüler. müta lea ve tehlennl 
lere kartı Ekonomi Bakanı 
Cel al Bayar 11\na yi prog
ramımızın tatbikatı netı · 

celerile bu planm ö n ü 
müzdeki y ı 1 1 a r içersin 
de' 'ta th i&r 

1

Hhaaına konula 
ca lc kısımları etrafında ge-

J niı lnhat vermitlir. 
8. Celdl BaLJar Büyük Millet Meclisi bü -

ttlı~n~ara, 8 (A. A)- Hüyük tce, ıktlsat f'ncümeo leri ve 
tı let Mec\iıı bütçe ve ik· divanı muhasebatta n müre · 
t:~~ encOmenlerioden mü · kep elektrik itleri etüt 
\l'tl ep Snmerbank heyeti dairesile m a d e n tetkik 
t•kunıı,~ıt buıOn topl&na· ve arama entitüsü umumi 
it)' bankanın 936 yılJ faa· heyetleri bugün toplanarak 
ld et \'e heıap devresine ait bu ı ki dairenin faaliyetluine 
~ n.ecliııl raporile plan. Ait raporla rı tasvıp ~tmiotir. 

A'lam Kamara ~ da i 
~anya işleri Gö "Üşüldü 
11••RJıda milisler bazı cBphelerde ileri haritetlerine 

l •nım ediyorlar. Barselonda yeni hHiseıer oldu. 
tilı~0~dra, 8 (A A.) - in 
l\.,"1 ıtrbiye nazırı Avam 
r., .. ''"•ırıda geçenlerde İs •• ,., h 
\lft11 •a illerinde hasara 
dı•eıi'; Hunteropido su ha 
~~"1 olay fılle Fra nko hü 

eunı 
"I \' n proterto edild iğ i 
•a,ı: tazrntnat istenild iğini 

ta rraı,u, 
arı, 8 (R 

"'• ~ ' adyo) Hcl-
"'uh bhnıının ll aık cephesi 

' iri b'ld a,,lc 1 lriyor: 
b'llete k rn!Hiyetperverleri, 

l.ll\ltı llrtı taarruzlarda 
"ttıkı "'0ılardır . Fakat elde 
..... eti l .... ,•ıu eınooayı ve diğer 

•tl a ·1 ıı ere bırakıp ri · 

cat etmlılerdlr . Buklar bu 
taarruzlarda tanklar da imi 
lanmıtlardır 

Aııl kuvvetler 25 t oyyare 
ıle bu tankları bambardı · 

man e tmio lerdlr. Bask cep· 
hesi afakında birkaç hava 
harbi olmuı ve 7 Bask ta· 
yaresf i ıskal edllmiıtir. 

Parı ıı, 8 (Radyo) Ame 
rika kızı l haç teıl<i!atı Is· 
paoya dan Franaaya iltica 
eden İ spanyol çocuklarına 
yardım için beı bin dolar 
iane göndermiştir . 

Parh , 8 (A.A) · Barselon· 
( Sonu ikinci aayf ada ) 

müfettlıt Orgeneral Fahret 
tin Altay, Meclis ikinci re-

iı l B. Hasan Saka ve me
buslardan bazıları refakat 

etmektedir. 

Karadeniz ve ı a r k 
v.layetlerl halkının Büyük 

Şefi karıılamak için büyük 
hazırlıklar yaptığı bıldiril 

mektedir. 

Reiıicumhurumuz Trab 
zondan otomob!lle Erzuruma 

geçerek ıeyahatlarına de· 
vam edeceklerdir. 

Atat ürk saat 17 ,30 da 
yanlarında Dahiliye Veki· 
li B. Şükrü Kaya, Ordu 

C.H.P . 
Kamutay gru~unda dıs is

leri gö r üşüldü. 

R. Şılkrti Snraçoğlıı 

Ankara, 8 ( A.A) - C H. 
Partisinin bugünkü toplantı 
sanda Hariciye vekil vekili 
Saraçoğlu harici siyaset 
hakkında Partiye izahat 
vermi~tir . 

--.. ~······-
.Hariciye 

Müsteş rı Anlaraya ~are
ket etli 

lstanbul, 8 ( A.A) - Dıt 
i~ler i bakanlığı siyasi müs 
tcşarı Numan Menemenci 
oğ!u bu at<şam lstanbuldan 
Ankara ya hareket etmittir. 

Lehistan 
Re i sicum~ut u Bükreşe geldi 

Bükrev, 8 (A.A) - Lehis 
tan Reisicumhuru Hariciye 
Nazırile birlikte dün Bükre· 

ıe gelmlıtir. 

.,- \ 

Blomberg 1 Hariciye Vekilimiz Dün ..,, 

İtalyan ordusu ha~kında 1 s t a n b u 1 a G e 1 d i. . 
neler söylüyor? 

Roma, 8 (Radyo) - Al. 

man harbiye nazırı;M. Blom 

berg kendiılne gösterilen 

hüsnü kabulden dolayı de 

rin memnuniyetini izhar et

tikten ıonra demtıttr ki: 

· 8. Tevfık Rüştü Aras doğ uca Sürük $afi zirarat 1 

e~erek tazimlerini sundu ı 

Roma, Napolinln tart · 

hi ve bedıi ıhtlsaaları yanın · 

da İtalyan ordusunun en 

mühim vasıflarını gördüm. 

İta l yan ordusunun üç kıs· 
mı da en modern teıkllata 

maliktir. 

M. Blomberg bundan ıonra 

Roma Berlln gururunun tak· 

vlyeıl ile Avrupa ıulhunun 

tanin edtleceftnt söylemfıtir. 

Roma, 8 ( A.A. } - Al· 

lstanbul, 8 (A.A.) - Dııtı 
lerl Bakanı Dr. Araı bu ıabah 
Köıtenceden İstanbula ıel-

man Harbiye N a z ı r ı mittir . 

Vene dikten Sici' yaya geçmlı· 

Ur. Orada bir müddet isti

rahat edecektir . 

Yarın akıam Ankaraya 
hareket edecektir . 

latanbul, 8 (Muhabirimiz 

F enerbahçe - Güneş, 
Viyanahları Yendi .. 

---------------
Bu he ye c a n l ı maçta Tôrk ta~ımı güzel bir oyunla 

2-3 galip peldi 
latanb'1l, 9 - Viyananın 

en kuvvetli takımlarından ! 
biri ol1tn Rapit takımı dün 
Taksim stadyumunda ikinci 
maçını Fenerbahçe . Güneı 
muhtelıtt ile yapmııtır Bin 
!erce seyircinin önünde ya

pılan bu maça muhtelıt ta. 
kım ıu kadro ıle çıkmııtır: 

Cihat 
Reıat Faruk 

Reıat Ayten İbrahim 
Melih Naci Salahattln Rebil 

Fikret 
Hakem Nihad1n idare et· 

Uği bu oyunda muhtelit ta· 
kım ilk haftayımda rüzgar 
altına dütmüıtür 

Oyun çok heyecanlı da 
klk11 la rla baılamıt ve ıonu 
na kadar aynı hızla devam 
etmiştir Rapit takımının 

enerjik, hakim akınlarını 
bilhaıssa muhtelıt takım mü· 
dafıleri ıemereıiL bıraka 
yordu . 

Birinci partinin yirmi be 
şloci dakikasında muhtelit 
takım aleyhine verilen ce· 
zayi Rapit lftkımı güzel ve 
isabetli bir ıut l a gole tah 
vil ediyor. Hirinci golden 
sonra Fener Güneı muhtelıti 
bir a7. gevıemiısede oyun
cular oyunun sonlarında 

tekrar iktidar ve çevıklıkle · 
rini kullanmıılardır . 

Birinci partinin bitmesine 
iki dalcıka var . . 

Muhtel it takımın yaplıQ'ı 
kuvvetli bir akın neticesi 
top N11cinin ayağına geçi· 
yor. Ve Nacin in sıkı bir 
ıutu ile birinci oyun birbh e 
nihayet buluyor. 

Altıyı yirmi yedi geçe ikin. 

ci oyun ba§lıyor . . 
VJyanalılar daha azlmkar 

ve ümitli bir varlıkla oyuna 
baılıyorlar. . Rüzgar Fener 
bahçe · Güneı muhtelitfnln 
lehine. 

Bizim oyuncular ilk adım· 
da iyi akın yapıyor ve ha
kim oynıyorlar. Bilha11a 
anüdaf aa hattının herbırl bu 
gün ayrı ayrı çok iyi oy· 
nıyorlar. . Muhtelit takım, 
maçı adeta tek kale haline 
çevlrmiı· -

Viyanalılar, hakemin ken· 
dl lehlerine yapılan favül· 
leri araaara görmemesine rağ · 

men hakimiyeti yine muh· 
teltt takımdan bir türlü ala· 
mıyorlar .. 

Tam bu ıırada kaleci Hü· 
sameUloio vaktından evvel 
kaleden çıkıtı ikinci partinin 
yirmi beıincl dakikuında 

Viyanalılara bir gol daha 
kazar.dırıyor. 

Oyun çok sert bir saf ha· 
ya girmitllr .. 

Otuz birinci dakika .. . Fık · 

retin çok güzel bir ortala 
yııını Melih ani ve amanıız 
bir ıutla gole tahvil ediyor . 
Şimdi her ıkl takım da iki 
ikiye berabere oynıyorlar · 

Seyredenler ve radyoda 
oyunu dinliyenlerde, her· 
keıde büyük bir heyecan .. 

Maçın ıona ermeı lne az 
kala, hafif bir m6naza baı
lıyor Hakem bizim takımdan 
Naciyi ~e Vlyanelılardan 

bir klılyi oyun .. dııına çıka . 

rarak meseleyi örtbas edi· 
)Or. 

Her iki takım birer oyun
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

l 

den) - Harfclye Vektlt B. T. 
Rüıtü Araa bugnn ıaat 16 
da Romanya kumpanyaıı· 

mn Romanya vapurı tle ıeh· 
rlmlze teırlf etmtılerdlr. 

B. Tevfik Rüıtn Araı Da· 
biliye Vekili ve Parti Ge
nel Sekreteri 8. $Okr6 Ka· 
ya, Reittcumhur Genel Sek· 
releri, Harlctye Veklletl 
Mntteıarı 8 . N u m a n 
Rif at Menemenctoflu, Em· 
niyet müdür6 Salih ltılıç, 

elçiler, konıoloılar, Hatay· 
lılarla, matbuat erkinı •• 
halk tarafından karıılanmıı 
ve ıiddetle alkıılanmııtar. 

8. Tevfik RütUl Araı 
Reisicumhur AtatOrke ta -
zimlerini sunmak üzere doi · 
ruca Dolmabahçeye ıttmtı· 
lerdtr. 

lıtanbul, 8 Hariciye 
Vekili B. Tevfik Rnıtü Ara1 
ile İktiaat Vekili B. Celll 
Bayar bu ayın 12 ılnde ve· 
ya 15 inde Baidada gide· 
ceklerdlr. 

Er dün 
E m i r i dün istan~ul~an 

1ynld1. 
ls tanbu~ . 8 (Muhabirimiz -

d~n) _ Şarki Erdnn Emri 
Aite• Abdullah bugOn saat 
t 7 ,30 ... da Sakarya motör6 

ile Galata rıhtımına gelmıı 
ve Romanya vapuru ile 
Hayfaya müteveccihen ha· 
reket etmittlr . 

Emir Abdullah vali mua
vini 8. Hüdai, emniyet mü
dürü Salih Kılıç , korgene· 
ral Ali Fuat, merkez ku · 
mandanı general lhıan, 
mülki , askeri rica l tarafından 
ufurlanmıılardır . 

Muzika, Erdün ve lıttklal 
marılannı çalmıı, askeri kı· 
talar ıeli.m reımlni ifa et· 
miolerdir . 

Vapurun hareketinden 
beı dakika evvel Harlcite 
Vekilimiz B. Tevfik Rüıtü 
Araa vapuru gelerek Emir 
Abdullah ile gör61mOıt0r. 

Vapur saat 18 de hare· 
ket etmlttlr. 



SAYFA: 1 

Sinema ve 

Mirna 
Loy 

artist 

Mlrna Loy Amerikada He· 
lena vlllyetlnin Montana 
ıehrinde dofmuı ve Loı An· 
reloıda ta ruflfol ık mal et ~ 

mittir. 
EvYeli ( Ruth St. Dentı) 

dansözler heyetine glrmlı bl
libere (Loı Angeloı) de 
(Grauman) tiyatrosunda tem· 
atiler vermefe baı1amııtır. 

lıte bu eanada kendisine , 
film çevirmesi teklif edilmtı 
ve Mtrna Loy daha llk fil 
minde ıanat kudretini göı

tt!rmittlr. (what price bea
uty) isminde olan bu filmi 
Rudolf Valaotlnonun karm 
nın tavaiyeılle çevlrmlıti. En 
meıhur fllmlerl ıunlardır: 

Köpek Balıfı, Temsillerin 
temsili, firariler Ada11 1 Tekıaı 

Mehtabı Altında, Sevgi Böy
ledir, Çöl Şarkm, Şehvet Ka· 
dını . 

YOzlnOn çizgileri ve göz
lerinin ıeklı Aıya kavimle 
rinlo hututu veçhlyeslne 
benzemekle berab~r Mirna 
Loy aslen ve tamamen Ame 
rlkalıdır. 

Ekseri filmlerini warner 
Broı lleıabına çevlrmfıae de 
{Fox} ve { Unlted Artfıtı ) 
ılrketlerlnln de fflmlerlnde 
rol almııtır . 

Boyu: 1,63 Metrodur, saç~ 
ları kırmızı, gözleri yeıildır. 

Aaal ismi (Myrna wllllamı) 

dır Dofdufu tarih 2-Aauıtoı 
1905 dır . (Arthur Hornblow) 
nun oflu ile evlidir. 

7 Giin 
içinde 
Doğanlar 

Avam 
Kamarasında 

ispanya işleri 
Görüşüldü 
( Baıtarafa birinci ıayfada ) 
dan alınan haberlere aöre, 
orada yeniden birçok hadi. 
ıelea olmuıtur. 

Pral, 8 (A.A) - Bronoda 
İspanyaya gönüllQ ve ıllah 
göndermek tçln btr komite 
mevcuttur. Anlaııldıjına gö· 
re, bu komite ispanyaya 
cumhuriyetçilere yardamda 
bulunmakta ve Çekoslovak· 
yadan giden gönüllüler te· 
lef oldukç derhal onlarıu 
yerlerini tutacnk Y' ni g~· 

nül lüler göndermektedir. 
Bılbao, 8 (A A.) - Baak 

cephesinde SovJedo manta 
kasında cumhuriyet kıtaları 
Cabritoı tepeılndekl asi me· 
vzllere taarruz ederek k11a 
ve ıtddetli bir muharebeden 
ıonra tepeyi ltgal etmlıler · 

dlr. Bu tepenin sevküleyt 
noktasından büyOk bir ehe· 
mmlyetl vardır. 

Dün akıam aıi kuvvetle 
rfnin Lemona tepesine taar· 
ruzları eınaıında avcı taya 
relerinin hlmayeat1e bom 
bardıman tayareleri cumhu 
rlyetçllertn mevzilerine yüz· 
lerce bomba atmıılardır. Asi 
topçu kuvvetleri taarruzu 
tiddetll bir bombardımanla 
himaye etmiılerdtr. Saat 20 
de 15 asi tankı tepeye ta· 
arruz etmı,se de Bask plya · 
deleri bomba kullanarak ta· 
arruzu durdurma la muvaf · 
fak olmuılardır. Muharebe 
tlddetle devam ıetmektedlr. 

Madrfd, 8 ( A.A.) - Cu
adalaraja cephesindeki l:a6· 
kOmet kuvvetlerinin kuma · 
ndanı Perca Mi lislerin bu 
cep bede mevzilerini f yfce 
ıslah etm lı olduklarını be 
yan etmlttlr 

Milisler evvela 8 kasaba 
İfgal etmiıler sonra da Es· 
plegrares mevkiile diler ba 
zı mevzii eri eli erine geçir · 
mitlerdir. Bu mevziler tim 

TORKDILI ... 

'":, ••• ;, .... • 4 --. ~ -. )' 

Büyük Pehliva G ·· -
r şleri Yapı acak .. 

- ----- -·---------
Bu güreşlere Türkiyenin en tanınmış pehlivanlan ile 

ya~ancı meşhur pehlivanlar da iştirak edecek. 
20 HAzlran pazar günü 

ıtadda büyOk pehlivan gü · 

reıleri tertip edilmlttir. 

mamlanması, tribünlerinin 
yeniden inıa edılmcıl yapı · 
lan diğer esaıh tamirler her 
türlü spor haraketlerine 
çok müsait btr zemin hazır 
lanmıı bulunmaktadır 

lıte dlier spor hareketlerlle 
birlikte bilbuıa b11 güreo· 
ler güzel ıpor günlerinin bir 
baılangıcı olarak sayılabilir . 

Müsabakaların alaka ile 
takip edileceğine hiç ıüphe 

yoktor. 

9 HAZiRAN 937 

1 
• 

Bölgesinin Zen-

HABIE LIER 
. . . :. ·~'" - ~.::.. ,,. .'. - '. ~-· . 

PO 
bi Prog am1.. • 

gı 
-

Bütün vilayet ~ulüpleri arasmda yapılacak olan spor 
haraketleri birinci te şrine kadar devam e~ecek. 
İdman Bölgesi merkez ve 

mülhakat kulüpleri aratın· 

da muhtelif t rihlerde ve 
muhtelif sahalarda atletizm, 
bisikJet güref. tenb ve vo 
leybole alt zengin bir mü 
saba ka programı hazarla · 
mı ıtır 

Bu müıabakalara ilk de 
fa olarak 13 haziranda bat· 
lanmaktnıhr . 

Bu müsabakalarm ıonuncuıu 
olan civar bölgelerdeki ku 

lüplerle güreı müsabakaıı 

birinciteırln l 5 de yapıl · 

makta Ye spor hareketleri 
böylece ıona ermektedir. 

VJll}·et dahilinde muhte 
lif kulüpler araımdn yapı· 

lacak olan ıpor hareket· 
lerlnln bu ay içindekilerin· 
den ilklerJnl yazıyoruz : 

13 Haziranda 

Bu güreılere Türkiye baı 
pehlivanı Tekirdağlı Hüıe 

yin, Mülayim, Cemal, Rifat. 
Molla Mehmet gibi tanınmıı 
pehlivanlar lttirak edecektir. 
Ayrıca bfr vakitler dünya 
ıampiyonluğunu kazanan 
Ribilki, Amerika boğası adı 

ile töhret bulan Bolkemer tle 
Bulgar Deh Ormanıkl ve 
Corc, Hacı Ayvanof da: bu· 
gilreıler~ glrceklerdir. 

Şımdi Jıtanbulda bulunan 
ve en namdar Türk pehli· 
vanları ile boy ölçüıen bu 
ecnebi pehlivanlaran da bu 
iOreolere Jıtırak etmeleri 
müıabakalarm zevkini, he· 
yecanını lılr kat daha artır a· 

caktır. 

40 Li ayı Aşır n 
1 - Merkez ve Su11Aır

hk kulilp1eri ara11nda Ban· 
dırma oosası Ül'erlnde ( 16 
kilometrelik} bisiklet teıvik 
yarııı. 

Stadyumun timdiye kadar 
iaJrJ müsait bir ıekilde ol · 
ması yüzünden uzun zaman
danberi şehrimizde güreı 

müıabakları yapılamıyor -
du. 

Bu defa duvarlarınm ta -

Küpe/erdeki 
Krom 
Madeni 

Küpeler nahiyesine beilı 

Bahçe<lere köyünde ıney · 

dana çıkarılan krom ma · 
deninln iıletme imtiyazı le· 
ra Vekilleri Heyeti kararile 
Şakir Yorulmaz ve ortakla· 
rana verilmtıtir . 

Bahçedere köyünde iki 

Açıkgözle • • 
iki kisi bir ~öylünün ö n ü n a ç ık a r a k 4 O lirasmı 

alıp savuştular .. 
Sındargının Kepez köyün· 1 

den Mehmet oğlu Ali pa· 

zardan köye giderken ıehlr 

kenarında tki kiıiye rastla · 
mııtır . 

Bunlar para kaybettik· • 
~ 

lerini ı&ylemiıler ve etrafı 

aramaia baı\amıılardsr. 

Gözlerine para iliımeyin 
ce Altye dönerek: 

- Senin üzerini de arıyacağız. 

Bu parayı her halde yolda 
sen buldun. Demiılerdir 

Polis r 
Halka nasll muamele ya

paca~lar. 

Ali böyle bir para bvlma· 
dıiını ıöylemtı ve: 

- Haydi arayın bakalım . 

Demittlr . 

Bunun üzerine iki yolcu 
köylünün Ozerlnl aramağll 
baılamıılardar. 

Fakat bu arada Alinin 
cüzdanında bulunan kırk lira 
da ortadan kaybolmuıtur. 

AH neden ıonra · itln f.ır· 

k ı na vararak tlkayette bu· 
lunmuıtur. Bunun (izertne 
tahkikata batlanmıthr , 

Top başında 
Kavga eden 
Çocuklar. 

· 2 - Ayni kulüpler ara 
ıında Halkevl tenis kortuo· 
da teniı müsabakaları 

3 - Ayni kulüpler arr 
ıında turnova uıulile vo · 
le)tbol maçları yapılacaktır· 

Edremttte: Ele gümeıl 
kulüpleri araıında atleUılll 

ikinci teıvlk mOıabakaları. 

Edremitte: :Vıne bu güme 
kulQpleri arasında ( 25 ktlo· 
metrelik) teıvlk mahiyette 
blıtklet yarııları. 

Edremitte: Yine bu kulOp· 
ler arasında voleybol maç· 
ları. 

Bandarmada: Marmara ıO· 
meıi kulüpleri arasında at
letizm lktnct teşvik mO,. .. 
ba1'aları. 

Bandırmada: Yine Mar
mara kulüpleri arasında (25 
kilometrelik ) tcıvık mahl" 

yette bisiklet yaraıları . 
Edlnclkte: Gönen ldmaıı· 

yurdu · Edincik SporyurcfaJ 
arasında futbul maçı yapı' 

lacaktır. 

26 · 1. KAnundan 1 2. Ka· 
nuna kadar olan doiumlular 
(iki tarih de dahil) evvela 

vaka dolu ve istikbalde fev
kal&de muvaffak olurlar 
İkinci on iki ayda kendile
rine atd olmayan ııkınhlarla 
kartılaıırlar. Herkeı 11rlarını 
onlara tevdi eder. Keskin bir 
doiruluk ve sadakatleri var
dır. Bunun için keodılerlnin 
çok ez menfaatlerJ de olsa 
baıkalarında ıördükleri her· 
hanıt bakıızhklara mddaha · 
le ederler. Yalnız kalarlaraa 
lılerlnl bozmazlar Kendileri· 
ne karııılmHma m ü ı a a 

1 dl tahkim edi1mltlir . 
ıenederıbert bu madenin 

... ' ıırama ifl devam ediyordu. 

Dahiliye Vekaleti vilayet
lere fU tamimi göndcrml~~ir: 

Eie mahalleılnden Mev· 
lut oğlu dokuz yaılarındaki 
Cevdet yedi yaılarandakl 
İımail ile top oynarken ka· 
vga etmtıttr . Cevdet lımaill 
tatla batından yaralamııtar . 

1 icra memürilrl arasındl 
tayinler 

de etmezler. J 937 Sene 
sinde daha fazla meıudl 
yet ve muvaffaktyetle kar · 
ıılaıacaklar . Marta dogru 
belenmedik hldlseler olmak· 
la beraber bu aydan ıonra 
tıler aalAha dönecek. Bu ıe
ne ehemmiyetli bir aevgt ve 
dostluk ıeneıl büyük teıeb· 
büıler baılangıcı, iyi bir ça. 
lııma ve lıtikbale hazırlık 
zamanıdtr. 1937 Yıla onlara 
saadet, ııhhat ve doıtluk 
mQjdeliyecektır. 

B. B. 
,~~!!!!!!!!~==~~. 

TÜRKDİLI 
Pazartesinden baıka her 
ıOn çıkar. Styaa&I gazete . . 
Yıllıiı: 800 Kurut 
Altı Ayhit:400 .. 
Say111: 3 

Güaü geçmı, 1ayılar :l5 
kuruıtur . 

ADRES: 
BA:LIKESIR TÜRKDlLl 

'------iiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiliiiİiiiiiiiii•" ' 

f anerbahçe.Güneş, Viyana ' ~!eu~~::ne ~~!::;:~" 0~:~ 
ta~ımım yen~i zengin oldufu ıöylenmekte . 

dır. 
( Baıtaraf ı birinci sayfada ) 
cuaundan m~hrum olarak 
maça devam ediyor. 

Oyunun bitmeılne bir bu . 
çuk dakika kala, Viyanalı 

lar aleyhtne çekilen penal 
tadan Fikretin galibiyet za
viyesini gözetliyen güzel btr 
ıutu üçüncü golü mOJdeler · 
ken muhtelit takım üç 
ikiye bu çetın maçta ıaU · 
biyeli elde ederek yüzünün 
ve alnının akile ha l kın yü· 
rekten alkııları arasında sa · 1 

8. Ra~nıi Selçuk 
Mebuelarımızdan B. Rah

mi Selçuk Ankaradan ıeh · 
rlmlze gelmtı ve dün Suıı · 

iırlıia gitmiıtir. 

Jimnastik o~ulu direktörü 
Birkaç g6ndür ıehrimlz 

de bulunan Ankara jimnas· 
r 

tik okulu direktörü B. Ce · 
mal dün Bergamaya git· 
mittir. 

hadan çekiliyor .. Darı11 An· ---------
tır. Komiser polislere köpeği 

kara takımının baıına .. 
~·- ba vlatmamalarım emrettıkten 

Köpeğin sa~a~atı. 
Parla Solr gazetesi yazı· 

yor: 
Franaada Monruj kasaba· 

ımda cumhuriyet meydanın -
da ya ılı ve kıyafetinden fakir 
olduiu anlaıı1an bir adamın 1 

<Slü olarak yattıfı görOl n üt· 
tilr Ceıedın yamnda ıevl
mılz, uyuz, zayıf bir de kö 
pek duru)iordu. Yoldan ge · 
çenlerden vakayi haber alan 
polis komiseri gelince köpek 
acı acı lıavlamağa baılamıı 

ve koml1ere doiru atılmıı. 

ıonra eğtlmtt, ceıedl aramı11 
fakat ceplerinde uf ak bir 
kalıt parçası bile bulama 
mııtır. Komjıer dofrulurken 
köpek gene cesede yaklaı
mıı ve ıonra " b e o i 

takip ediniz" der gibi yür6 · 
meğe ba lamıı ve bir çok 
sokaklardan geçerek hir evin 
önünde durmuıtur. Orada 
k&peği tanımıılar ve ölen 
ıhtiyarın bu evde oturııo bar 
ıec bekçisi oldu#u, kalp 
ıektcılnden öldüiü ve k&pe 
Atn kendisini çok sevdiği an· 
laıılmııtır. 

"Kati ve zaruri Jlıtlyaç ve 
lüzum olmadıkça iıtirnheta 

çekilmtı olan b!r vatandat 
sorgu, ihbar. tebliği oeylerle 
davet edilmemelidir. 

Polis karakoluna her ne 
ıekilde oluna olsun davet 

edilecek bir vatandaıa neza -
ket kaideleri dıımda hırçın ve 

çirkin muamele yapılmama· 

hdır 

Polıııe vakı olacak her 
müracaat 11naf ve derece 

farkı gözetmekıizin nezaket· 
le kartılanacak ve cevap 

ıı:ı: İ>arakdmıyacaktır Bılbu 

sa · her karakolr\a ve polisin 

hususi not defterinde mınta 
kası ıçlnde oturan maruf 

zııtlarm ikametgah adreılerl 
vazih ıurette yezıla ol malı 

dır 

Halka ıebepsiz dürüst mu
amele yaptıkları, tıa lahiyet· 

lerinln fevkilne çıktakları sa 
bit ol n emniyet mensup 

in rınm bu hareketleri sicille
r ine geçirilecek, t rfi hakla -

rı üzerinde müe11lr olacaktır 

Bu emir, emnayet direktör ve 

am lrlul tarafından her po· 
lise okutturulacak "·e bu 
mevı.u1ar üzerinde konfe 
ranılar verilecektir. ,. 

Hutu~ gazetesi 
Üç ıenedenberi kıymetli 

zevatın ve profesörlerin ya · 
zılarile ncoredilmekte olan 
tHukuk Gazetes ı) nln ı kincl 

elit 2 l - 22 cı nüshası ç k 
mııtar. 

Büyük 0atr Abdülh k Ha 
midin bu iazeteye ait bir 
makalesini de ihtiva eden 
bu sayıda ünlverelte ord, 
profesörler inden Er:ıurum 

ıaylavı Saim Ali Dilemre· 
nin Typelegie ve adlı tıbba, 

prof eıör Muatftf a Reılt Bel 
genyın Türk temyiz mah
kemesi karularana, profeıör 
Hirschtn ticaret hukukuna. 
Cevat Hakkı ÔıbeyJn eılra· 
yi devlet kanunlarına ait 
ya;ıalarile, Antalya sayla vı 
Ahmet Sakt Derinin, Gfulle 
Mengefinın Ne eair deicrll 
zevatm makaleleri, etütleri, 
tatbikat kısmıodn da lıtif a 
delı fctıhatlar, tehirler ve 
tebliğler vatdır 

Okuyucularımıza ta uiye 
ederiz. 

Ayvalık fcra memurlui0 

na lıtanbul zabıt kAtıpleriO. 
den Şahap, Bahkeıir ıcr• 

memur muavinliflne de Er 
me kazası mahkeme bıt 
k&tibl Ahmet tayin edllmit' 
tır. 

Haf ıa müdür ve~illiği 
Vilayet nafıa ınüdürlülii 

1 vekaletine tayin edııen atle 
cık nafıa müdOr vekıli 1110· 
hendıs B. Sami aelmlt .,, 

itine baılamııtır . 

Tahrirat UtiPıerf arasıc~ı 
tayinler 

Çağıı nahiyesi tahrlr•t 
t•• 

katipliiine Aıaf, KepıGt 
hrfrat katlpllğine KonakP

1
• 

nar tahrirat kAUbi Mahlrı 
Konakpınara da iı..epıüt u•lı 
rirat katibt Suavi t•f

1
" 

edil mitlerdir. 

~ocuU rm ~avgası ıt 
Eje mahnlleılnde Sıttıl 

oğlu on yaılarıodaki fetıo 
bu mahalleden Salih ol . 
Ahmedi taşla baıınd•11 1:. 
ralndıiından hakkında tıh 
kat yapılmaktadır. 
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9 HAZiRAN 937 

-BAHAR ESRARI 
. il -

- Btr zamanlar fU kal· b• 11'1'1 en temiz, ıaf olan ka-
nımı taıır, en ylikseklerde 
tutulur ve Ad~ta kendisine 
tapılırdı Devranında b na 
Yalnız neıeyl, zevki memnu . 
llly ti ve bahtlyarhğı duyu
rurdu Darabnnı fııe hayatın 
~ar oldu~unu hl1&eltirirdl. La 

in ılındı. . Dursun ey Alla · 
hını!.. Bulutlu ıeneler arka
sından beni bu bale getiren 
hayatı ya~atmaz olr.un .. 

1 1
Her çarpı ınd btıraba, 

n ~me~e mecbur eden, dev· 
'•nında yalnız kin ve huıu· 
~ett duyuran ve tam mile 
ararrnıt olan ıu ke.lbtm ar· 

tık •esini l<essln! .. 

b Yeter olsun hayat denilen 
u kabuslu hülya .... 
Senelerdır o kadar yalnı• 

••ın ki; kendim kendime 
Yabancı ıelmeie baıladım 
BenllAim odur dedlilm ve 
~ılrnıyerek o zamandan bet
b aht olduğum ilahi varlıkta 
enı bıraktıktan ıonra ken · 

~ime inanmaz oldum. Ebe· 
iyen bitmiyecek o1an bir 

hlnızlık ve bır boşluğa düı 
tüm H " Yi ala daha duşmekte 

rn T öblattan çekinerek yal 
nııc b k 8 u menbaın karşı&mda 
k endınıizi kendimizden kııı 
F 4 nerak günluce seviotik 

akat bir ıün ıelmiıti ki 
rtık o .. l t nu goremez o muı 
urn. O z man bu menbam 
&ı:ayu 1 k az mıı ve berraklığı 

'Ybolmuıttı. Aradan dokuz 
OQ 
b sene geçnıı~ti. Ona aln 
u tepede re. tladım. Fakat 

:1•nında kendisini teııtlm et 
d ~I bır erlcek vardı. Yanım· 
tan geçtiler. LAkin o beni 
•nıı:nad 

ı l ... 

f htıyar burada durdu, ne 
tat t k t 1 anır gibi oldu, her 
fttd ti 1 1 bemeğe baıladı. Göz 
trtnı bir kaç defa kapatıp 

'l.çtıkt 
e);, an sonra batını yere 
~dı. F k ı fl 

la~elj11.· a at . • . .ayatının 
k gtni emerek insafsızca 

tı:tutrnuı olan çizgili yüzü 

h ~ Üzerinden süzülerek akan 

0 'ar a<hünmüıtü. Demek 
~1Yordu ... Gençliğine, 

fi. Erdik 
ıevgllielne, hayatına ağlıyor· 

du. Evet o, çekilen kara, 
bin bir hayaller ve ümitlerfo 
birisin dahi muvaffak ola 
madıfına, gönlünün btkeı· 

il Al ne, karanlıiınn, m temi 
aıkına. ilahi ıevgllfııfne ağ 
lıyordu 

Ganç Atıkların, bu lhti~·a
rın haline cl~erlerl parça 
landı Ne yapacaklarını ıa· 
ıırdılar. Sükuttan ve birbir· 
lerlnln yüzüne bakmaktan 
baık bir ıey 1apsmadılar. 

Bir müddet sonra ihtiyar 
tekrar dofruldu ve ıunları 

da tlAve etti : 
- Samimiyet, ciddiyet, 

fazilet, vefa. sebat! .. Bun 
lard u ayrılmayın, mesut ol· 
manın çareıi budur insan 
lar uıl muhitinden evvd 
kendi l<endllerfnden mesul ol · 
malarını btlmelidırlcr ... 
Şimdi en yakın 
yoldaıım, havah meyüsaoe· 
min ve hayatı earattmın en 
yakın teselliyetkarı, bütün lı-
tlraplı:mnıa, teeuürlerlme 
ittlrak eden ve benimle be 
r ber kaynıyan bu menba 
dır. Artık ılze son demleri· 
min safiyeti ile, pek az kalan 
bütün hudretımle Allahtan 
tahhatler diler meıut ve bah· 
Uynr olmanızı temenni ede· 
rfm. 

Çünkt samimiyetinden, 
doğruluğundan iıttfade edi· 
!erek aldntılan ve betbnht 
olan bir kimsenin benliğine 

daha in11Rf11zc ve daha mü 

easir hareket bulunnmaz. 
Tedavlıl mümkün olmıyan 

hldiıeler bunlardır . 
Genç se vgtliler; geldik le· 

rlnden tamanılle ayrı. moh 
zun, manasını ifade edeme
dikleri nazarlar, mütereddit 
hareketler ve müvazener.iz 
adımlarla tekrar bu thtiyan 
k ndi alemine bırakmakla 
rahat olacaAını düıünerekten 
gelirken ftzerlerinde buluollın 

hareketler ve dütüncelerden 
tamamlle ayrı bir hal tle 
ıeriye dönüyorlar. 

- SON 

k l'ORKDiLtNlN MİLLi ROMANI No: 5 
tgfYor \' l 

Ptlteı e göğsünden koyu, dıkten ıonra doktor a bera· 
l'or ~hllf btr kan dökülü ber en kestirme yolu tercih 
tGı:ı~ .ir dakika tıonra yü· ederek geldıklerinio ksi Is 
t\ı d iğrenç kırı ıkhklarla ttkamette uzakloıırken, ku 

detu llluı ıye bakıyor: laklarımda yıldırımlaıao 

Ilı Çoktan ölmüf . Sol birkaç kelime benliğimi yak-
enıeat d 

l'or il en ıaplanmıı di· tı kavurdu: 
bır lk Genç a~llyecl bagını - ilk htnsyonda tevkıf.. 
tora t d fa s llıyarak dok Artık herıey nnlatıldı . Ve 

cevap veriyor: sonra dil enli toprak yılın · 
keıı Yapacak bııolc biroey larmı çiRnlyerck gözden git· 

llıad1 d ır. 1 
"ısi mi doktor?.. gıde uzaklaşan inıtmlar ... 

kald Şıı:nddik öyle Artık Nıhayet, k nlı bir mecerayi 
ru •ttabııırsı'nlz . 
'"'lidd · ·· koyu gölgeli ~·apraklarında 

~lıllı lunıumı lfumngelen glzlem Ae çnlıırın soAuk ıel-
ltı etrafındakilere ver · vt alaçlarında ardı ardın 

TORKDILI 

Balık esi 
v·ı~yeti en: 

Vilayet merkezinde arazi tahriri için yeniden teıkil 
edilen ~ekiz komiııyon vaztfeye baılnmııtır. K ylerln tah· 
rlr ııralarını ve takribi tarihlerini ve komisyon numarala
rım gösteren liate ekli cetvellerde yazıhdıl'. 

Sıra No: Nahiye ve köyü Tahririn bat Bittiği tarih 

landığı tarih 
1 Çakmak 7 6 937 9 6 937 
2 Deflrmen ba ı l O 6 937 l l 6-937 
3 Demirciler 12 6 937 ) 3-6-937 
4 Kıpılclar 14 6 937 22 6 937 
5 Hacı Ahmetler 13 6-937 15 6 937 
6 Kına 16 6 937 17 6 937 
1 Çobanlar 18·6 937 20 6 937 
8 Çeltmler 21·6·9J7 24 6 937 
9 Yörekli 25 6 937 Jo 6 937 

10 Kııladere 2 7 937 6 7.937 
l l Kuıdere 7 7 937 10 7 937 
12 Gebe çınar 11 7 937 15 7 937 
13 l ' ıcaı saiır 16 · 7 937 l s 7·937 
l 4 Gümeli 20 7 937 24 7 937 
15 Haydar 25 7 937 28 7 g~7 
16 İkizce 30 7 937 5 8 937 
17 Kılcılar 7 8 937 l O 8 937 
18 Taıdibi 12 8 937 18 8 937 
19 Dö~eme 20 8 937 26 8 937 
20 Yenlceikebir 28 8 937 JO 9-937 
21 Kaıal 129937 189.937 
22 Çargacı 20·9 937 30 9 937 
23 Korucu nahiye merkcıi 1 1 O 937 ı 5. ı 0·937 
24 Ay l<lı 16·10 937 30 10·937 
25 Yenlcelkebir 2 J l-937 4.J ]·937 
26 Geçmlt 6 1 t -937 15 11 937 
27 Mu il uca 18 1 1 937 25· 1 1 937 
28 Osman köy 26 J t 937 3 12-937 
29 Kayapa 4 ı 2·937 11 12·937 
30 Ilıca pınar 12 J 2-937 18· l 2 937 
31 Sarıpınar 1912937 25.12937 
32 lıadcre 26 12 937 31-12·937 
J3 Susuz yayla 1 J ·938 6 l ·938 
34 Ulapan 7 · l :J38 J 2 t.938 
35 Sıtmapanar 13· 1 938 19 l ·938 
36 Yolcupınar 20 1-938 25.1 938 
37 Minnetler 26 1-938 1 2·938 
38 Çiçekli 2 2.938 7·2·938 
3~ Çukurlar 8 2.938 J 3·2 938 
40 Çatalım 14·2 938 J 9-2 938 
41 Maden mezarı 22·2 938 25 2 938 
42 Güvem iskln 26-2·938 31.2 938 
43 Türedüer 1 3-938 7 .i·938 
44 Kovuk yurt 8 3·938 13 3 938 
45 Köıyen 18.J 938 25.3 938 

1 -Haziran- 937 tarihinde ite baılıyacak olan 7 nunıa 
ralı tahriri arazi komfıyonu bir sene zarfında tahrir ya
pacağı ltöyler sıra!lle yukarıya teshir edılmtıtır. 31-5 937 

Sıra No: 

1 
2 
3 
4 

Nahiye ve 
köyü 

A11lıhan 

Anlıhan tepeclft 
Yenice 

Ova Ba vandır 

Y.-lZAN: Halli Bedi Fırat 

uhıyan birkaç baykuıun ıe · 

si .. Sonra derin bir ıüküt · · 
Dııyandığım mezar taıından 

yavaı yRvaı doğruluyorum. 

Vakit ha ylı llerlemiı .. Orta· 

hkta kimsecikler kalmam•f · 
tı. Geldiiim yoldan geri 
dönmek için patilra ya dol 
ru ilerliyorum Yeııl parmak 
lıklı, )'eni tatlı . l<ftçök btr 
parka benzlyen bol çiçekli 

mezarın önüne ıelmiotlm 

Korku, heyecan ve hııyallm 
de aAırlaıan, dımalımda 
tonleıan kanlı mac~raoın bin 
btr ihtlm linden öttıril :sa· 

Tahririn baı 
landılı tarih 
16937 
14 6 P37 
1-7 937 
16·7-937 

Btttlği tarih 

J3 6 937 
30 6·937 
15 7 937 
31 7 937 

man zaman büyüyüp küçü· 
len normal bakıılarını kay 
l>eden 1ıözlerim bu süı1ü 
mezar önünde birden bire 
netleıerek eıki bakıılarına 
kavuttu. Adımlarım ağırlaı· 
mıı ve ben orada sttnki 
mıhlanıp kalmı~tım . 

Koyu gölgeli lrnrkunç sel· 
vi tan içinde sanki bir 
g\iliste.ndı buruı.. Ona 
dikkatla baktıkca, güzelliği 
ne daha çok nüfuz edlyo · 
rum. Merakım glttlkce artı· 
yordu . Muıtatili menıur 
teklinde ve nefiı bir mer· 
merden yapılmıı tçli bir yu 
va ıankı ... 

Demir parmaklıkların ve 
muhitin boya ve oyasından 
aakeılı, saksmz. çeflt çeflt 
çiçeklerin renkli yaprakla
rından ıözlerfml heoilz ayır 
mııhm ki, hayret ve heye 
canı anlatılmaz bir manzora 
ile karıılaıtım.. ilkin aldan· 
dığıma hükmederek ufut · 
turduium gözlerimle blr da 
ha baktım. Hayır, aldan· 
mıyordum . Belki bir roman-

SAYPA: 3 

.5 Okuf 1·8 937 15·8·937 
6 Güvem çetmi 16 8 937 31 8 937 
7 Değirmenli 1 ·9 93 7 1 S·g-937 
8 Çömlekçi 16-9·937 30 9 937 
9 Meciılye l · 10 937 15- ıo 937 

J O Akyar 16· I O 937 31 · l O 937 
1 l Küık yeni köy l · I ı 937 12 11 937 
12 İokaya 13 11 937 25 l 1 937 
l 3 Kanlı kavak ~·et mi 26-1 l 937 5-12· 937 
J4 .. " Tatar 10 12·s:n 25·12-937 
15 Orhanlye 26· l 2·937 ıo. ı 938 
16 Çafıt nahiye merkezi 1 l·l 937 31·1·938 
17 At 1·2·937 15 2 937 
18 Paıa köy 16·2 938 30 2-938 
l 9 Nerglz J ·3 Y38 25 3 938 

Haziran - 937 tarihinde iıe baılıyacak olan 9 nu· 
maralı tahrfrf arazi komisyonu bir ır.ne zarfında tahrir 
yapacağı köyler ııraaile yukarıda tesblt edllmittlr. 

31 - 5 937 
Sıra No: Nahiye ve Tahrire baılandığı Bittiği 

köy lemi Tarih tarih 
Okcular 1 6 937 8 6 937 

2 Adalı 9 - 6 · 937 18 . 6 . 937 
3 Hisar 19 · 6 · 937 25 . 6 937 
4 llyular 26 · 6 · 937 6 7 · 937 
5 Çeribaı . 7.7.937 15 7.937 
6 Turfullar 16 · 7 · 937 26 . 7 · 937 
1 Gayırlar 27 · 7 • 937 8 8 . 937 
8 Alabarda 9 8 . 937 ıs 8 · 937 
9 F·araı 16 · 8 937 25 . 8 · 937 

10 Emirler 26 · 8 937 10 - 9 - 937 
1 1 Beğendikler 1 1 · 9 . 937 18 - 9 · 937 
12 iskele 19 9. 937 9 . 10. 937 
13 Oımanca 10 - 10 - 937 17 · 10 · 937 
ı" Cedıt ıs . ı o · 937 28 . ıo . 937 
l 5 Çam 29 - 1 O 937 7 - 11 · 937 
16 Yumruklu çetmt 8 · 11 . 937 14 - 11 937 
17 ,. Yörük ıs· ı ı 937 20 1 t • 937 
18 Dura11lar 21 - 11 - 937 28 · 1 l 937 
19 Gargın 29 · il · 937 10 · 1~ 937 
20 Kayalı dere 11·12 937 )8 12 · 937 
21 Kozpınar 19 . 12 937 26 . 12 · 937 
22 llyapao 27 - 12 937 30 12 · 937 
23 Dede çınar 1 · 1 938 5 · 1 • 938 
24 Kadı 6 • 1 938 15 · 1 - 938 
25 Nevzan 16 • 1 938 25 • 1 · 938 
26 Bo ba 26 1 · 938 1 O 2 · 938 
27 Çekirdekli 11 - 2 · 938 21 2 938 
28 Yürücikler 22 · 2 . 938 25 · 2 - 938 
29 Baltalı 26 · 2 . 938 30 2 · 938 
30 f'almanlar 1 - 3 - 938 5 · 3 · 938 
3 I lııklar 6 3 . 938 l 7 • 3 938 
32 Bıtadıç merkezı 18 3 938 31 5 938 

1 Haziran - 937 tnrihinde baıhyacak olan 4 numa-
ralı tahrirı arazi komisyonu bir sene zarf mda tahrir yapa· 
cağı köyler sıraslle yuk raya tesbit edilmiıtir. 

Sıra No. Nahiye ve köyü 

Kon kurca 
2 Çukur çayır 
3 Hıdırbalı 

4 Dikmeler 
5 Danloment 
6 Ta vıancık 
7 Oeveöreni 

da bile te adüf edllıe, ina· 
nılamıyacak olan o güzel 
tabloya dikkatla baktım .. 

Mermer tatın üzerine boy· 
lu boyunc yayılmıo ve üze. 
ri çlçeklerJe b~zenmft bir 
Vatan haritası ..... Bütün ben· 
!iğim tepeden tırnağa ka
dar sarıııldı Bir adım geri· 
ledim .. 

Bu mezar kimindi ? Ve 
ben kimin kArtıımda bulu
nuyordum. Ba ımdan derin 
bir ıaygı ile çıkardığım ıap· 
kamı göğıüme yakleıtırır 

ken huğulanmıf ıözlerlm 

bu yeni mezar taıında bir 
mınra veya bir tarihçe arı· 

yordu. Fakat bir ıey göre
miyordum. Çünkü ayftk ta 
tının karıısında idim . Sata 
1aparak bir kaç adım iler· 
ledlm Bir çlç k dalının çer· 
çlv~ledl~i kabartma yazılı 
bao taıının önünde durdum 

Bir Çan kkale veya bir Sa
karya kahramanının adını 
okumak için çırpınan du· 
daklarım, anlatılmaz bir hi · 

l• ıu iki mıer ı tekrarladı 

1 - 6 - 937 
Tahririn baı 
ladığı tarih 
1 6 937 

6 6 937 
11 6-937 
ı 7 6·937 
26 6 937 
11 i 937 
26 7 9J7 

bittiği tarih 

5 6 937 
ı o 6 937 
15 6 937 
25 6 937 
ıo 1 s37 
25 ·7·937 
31 7 937 

(Lütfen Sahifeyi çevirin) 

durdu: 

<'Zifaf sız duğünlude y11 
kselen kahkahalar» 

«Xtynep için ey zalr en 
güzel {ati lıalar» 

"1!J23n 
Mezar taıınde. baıka bir 

ıey göremedim Dakikalarca 
bu iki mısra üzerinde mıhla 
n n balu{\larımıo, iki kat dfi. 
~ümlenmfı bir muammayı çö-

zememekten doğan yorgunluAu 
nu göz kapeklarımda ht11ett1 
flm ZRmao vakit hayli Her · 
lemtı, koyu gölgeli bir ıeıı 

siz'llk ortahia yayılmafa 
baılamııtı .. Caddede dalgın 
yürüyorum. Baoım 11zlıyor, 

kafamın fçtnde tonlaıan bin 
bir düıftnce ve bir muamma 
beynimi afır bir yük gibi 
eziyordu . Oudukl rırn hlla 
o iki mısraı, zaman zaman 
heceliyor . . Ônırümde tik 
defa dlmefımdan ziyade 
ayaklarımın hakim o\duiu 
bu yolda y0r6yorum 

Haydarpa~a taramvay vi 
rajına gelmtıtim 

- S0R0YOR -



SAYFA 4 

( Baıtaraf ı Üçilncilde ) 
8 Muhtan 1 8-937 15·8 937 
9 Çamurlu 16 8-937 20 8 937 

1 O Karakeçili 21 ·8 937 5 9 937 
1 1 Mecidiye 6 9 937 15 9 937 
12 Karacalar 16 9 937 25 9 937 
13 Beyköy 26 g-937 30 9-937 
14 Akpınar 1 IO 926 10 10 937 
l 5 Kurudere 1 1 ı O 937 ı 5.1 O 937 
16 Çiftlik dere 16 10-937 25 1 O·Y37 
17 Eğerci 26 10937 511937 
18 Koca ören 6 l l ·937 1 O 1 l ·937 
19 Karapınar ltll937 15-11937 
20 Soğulcak 16 l 1 937 ıs l 1 937 
21 Giresun 26 1 ı .937 28 2-9:i8 
22 Sarı beyler 1 .J-937 20-4-937 
23 Karaçam 2·5 937 10-5·937 

1 • Haziran 937 tarihinde ııe baıhyacak olan 3 numa· 
rala tahriri arazi komisyonu bir sene zarfında tahrir 
yapacalı köyler sırasile yukarıya tesbit edilmlıttr. 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

K6yl Mevkii 
Aktarma Kapaklı 

Cınıl 

Tala 
Hududu 

GDn doiuıu solak lbra
hlm ıDn batası Bakacak· 
lı bayraktar Veli poyrazı 
Bakacaktan edtılerin tar
lası kıbleıl ıel dereıl. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı tarla Aktar· 
.\ıalı Bekir oflu lımallin tenetıiz mali iken 60 ıene ev· 
vel ölmealle evlltları lly&1 ve Kezban ve Emine ve Fat
maya kalap bunlarında aralarında yaptıkları taksimde 
v e r e s e d e n Fatma ve Kezban hl11elerlne baıka 

emvalden almak suretlle it bu tarla llyu ve Emtne pay
larına lıabet edıp ol auretle ziraat etmekteler iken bun
lardan liyaaın 40 ıene evvel ölümlle kızı Hablbeye bade
hu Emlneninde 339 da öliimOle evlltları Bekir ve Muıta
f a ve Hah.be ve Ommilhana badehu Muıtafaoın da 929 
da ölmeıale karı11 Ümmühan ve oilu Galibe kaldığından 
bahiıle namlarına teıçll edtlmeıl lıtenıldiilnden tahkikat 

.. yapmak için 20 6 937 pazar aünü mı hallıne memur göndeıi
lecektlr bu yer hakkında bunlardan baıkaca taıarruf veya 
sair bir ıuretle hak lddias1nda bulunanlar varıa bu günl~r 
içinde yazı ile tapu ıicll mubafızhfına veyahut mahalline 
gelecek memura milracaatla tozumu ·lln olunur. 

._... ---=~----------------------------------------

rea5tillın!iffii!S!S2S!§Eli~mru~~~B, 

i-Dr~ S~tahattin Karay 11 
ınoNTGEN 1 
İl 1\IÜTEHASSISI ~i 
1101 Milli Kuvvetl~r caddesinde 18 numara/J fm: 

1
1 apartmanda yeni getirttiği Rontgen ma- ICU 

~ kinasile her gün saat 7.5 den 79 a ka- ırnı 
dar hastalannı teşhis ve tedavi eder. ı~; 

.. N!'illllRSIPPBPEJP&miimiisili8!! .. 

·rORJWILI 

Satılık Bağ, 
Oda Takımı 
Ve Piyano 

Memleket Haıtahaneıl 
yolu üzerinde Operatör 
B. Alt Rızaya alt dokuz dö 
nüm bal ve fidanlık, ıçe 
rlılnde iki kuyu, havuz 
ve iki odalı beton ev, 
Alman ma kalı bir piya-
no ve bir oda takımı 1& 

tılıktır. Taliplerin Muhar 
renı Hasbi Un Fabrikuana 
müracaatları ilin olunur. 

Kayıp mü~ürü 
Mustafa Oemlr adlı taa 

dikli mQhOrümü kaybet 
tim. Yeniılni alacağımdan 
hükmü olmadığı ilin olunur. 

lrvanaköyü ihtiyar he· 
yeti azasındlln 
Mustafa Demir * (S. T. Oğuz ) adla mühür 

Omü kaybettim Badema im 
zamı kullanacalımdan hak · 

Bahkesir S.H. Hakimliğinden: 
Balakeslrln Mecidiye ma

halleılnden Hahl oAlu ibra· 
, him Karacanın Şeyhlütfullah 
mahalleılnden lımail Hakkı 
oğlu Muıtllf a aleyhine aç 
tağı iptali ıenet dava11ndan 
dolayı gıyap kararı illnen 
.teblli ıuretıle icra kılınan 
mahkemeıl netlceılnde mez 
kur 70 liralak senedin lpta 
line ve depo edilen 70 l•ra
nın davacı lbrahim Kara. 
caya iadesine 27·5 937 t•
rihinde karar verllmit oldu· 
ğundan 8 gün için de tem
yiz etmediği taktirde hük 
mün keıbl katiyet ed~ceiint 
natık ihbar name mOddea 
aleyhin fkametıahı mechul 
bulunma11na binaen kendl
~ıne tebllğat makamına ka 
im olmak Oztare ilan olu · 
nur. 

mü olmadıfı llAn olunur. 
KOpcler nahiyesine baflı 
Bahçedere muhtrı 

S T. Oiuz 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Muhammen Bedeli Teminatı No: Cınıl 
Lira K 
45 340 7 l ·6 Maiaı.a 

340 71-7 
" 

MeYldl 

Umurbey m•· 
halleılode 

" .. 45 
45 

5 
340 71.8 " " .. 

25 70 T arlalzmtrler ma • 
Ar.. balleılnde ı••• 

hane clyarıad• 

1 - ldarei Huıuılye akaratından yukarıda muba-· 
men bedeli cinı ve mevkii yazılı mafaza ve tarlanı• blf 
ıenellk icarları 21 - 5 · 931 tarihinden itibaren on a,.t 
gün miiddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

2 - ihale 1 O - ! la ziran - 937 tarihine rHtlıyan ,.ı 
ıembe günil taat i 5 de Vıliyet Daimi EncGmeıllod' 
yapılacaktır. 

3 - Arttarmaya ittlrak edebilmek için muhamoa•• 
bedelin yüzde yedi buçuk nlıbetlnde muYakkat teml.,.11 

malıandığına yatırdıklarına dair makbuz ve1a banlıa 111•~· 
tubu ibraz etmek lazımdır. 4 1 · ı 87~ 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonuncla11: 

KepsGt erlerinin senelik ••lar eti ihale ıünG olan 8 6 93~ 
saat \ 1 de talip çıkınadıimdan 10 ıün uzatılarak 18 6 9' 
cuma günü Hat 15 de lh•te edllecekttr. MubammeD a,. 
deli 3000 liradır Muvakkat teminah 225 liradır. lıteklt' 
lertn fartnameılnl görmek Ozere her ıün ve adı •' 
gOn ve ı•utte de teminat makbuzlars ile kor ıatıD aiti'• 
komisyonu haıkanlığına müracaatlar. ,,,, 

iyesi ve Baıyazma nı: Balıkesir aaylavı H. KARAN 

Çıkarım G enel Direktörü FUAT BIL'AL 

8a11m Yeri ll 8a11n evi 


