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Hitler Mussoliniye ihtiyat 
Tavsiye Etti. 

Romanya ı _P_az_a_r_G_u_· n_kü_M_e_ra_k_lı_M __ aç_:_ 

Basve~Hi Bübeşe ~ön~ü 
Bükreı. 24 {A . A ) - Ro· 

manya Bıtı vekıli Prağdan 
Blikreıe danmüştür. 

J\ailer Bazı Limanları Tayare Bombardımanına Bükreıte resmi mehafil 
baıvekllln Prağ ıe)•ahatın · 

ldmangüçlüler Bölge 
Birincisi O 1 d u. 
i~mangücü Ayvah~hlan 2 - 3 yenerı~ kupayı ıld1. 
i~manyur~u i~inci ta~ımma da birincilik ~upısı verildi. tuttular ltalya YenidenSevkiyat Yapacak mı? da eıd~ etuı1 neticelerden 

• l f ev~alade memnundur 
~adrJd, 29 (A.A } - lı· 1 = • 

l>anya hokümeu ademi mü Menemencıoğlu 
Cumartesi günü Bandır llkik veri ldi . Tehlikeli bir 

dahale komtteıtne bir nota 
"ererek Valinıılya hükfime· 
tırıin her nereden mümkün 
olursa oradan ıilô.h , mühım 
ltııH tedarik etmek hakkını 
ltıuhafaza eylediğini ' ' e is-
P . 
l\tayol hayratı altında sey· 

~1'•fer edecek gemi lere hiç 
1
' tedbirin tatbikine m{b· 

'•de etmlyecetlni btldlrml§ 
lir. lspanyayu gönderilen flalya11 Foşllfrri 

devam etmektedirler. <le ıki kolordunun toplan 

Bazı gazeteler B. Hitlerin makta" olduğunu yrızmakta 
1 Royter AjRn11 mevcut an· 
;ıttıE\ntn thlllinln İngiliz ve 
~ '•nıız hQlcQmetlerince fev· 

'l&de miihlm bir hareket yatlı hareket etmesini tav· F t ı · ı ı·t ] l ranıız gaze e erı c e a 
t)b ' 'ak telakki edileceğini siye ettliini yazmaktadırlar. 1 

H Muuollniye daha ihti dırlar. 

il yanan İspanyaya kartı a dıf ı dirrrıektedir Bazıları da aldıkları ma · 
l t 1 h vaziyetten endite)'e düt 0 rlltz gazeteleri ııpanya himata atfen spanyaya · -

~•ile me_fg_u_l ~:lm=a:k;ta~~r~e;k;e~t ~e~t~m~e~k~ü~ze~r~e=N=a~p~o=l=i·~:=m~e~k~t=ed=l=r=le=r=. =~~==~ 

Gaziantep saylıvhğma 
seçil~i. 

mayi yenerek fi na le ka lan vaziyetten ıonra top avut çl-
Ayvalık İ dm tlnyurdu ile şe· zgislnde n dııartye çıkh Do· 
hrimfz kulüplerinden İdman· kuzuncu dakikada GOçlOle. 
gücU arasında yapılan kupa rin 11ol açı~ı uzaktan ka-

maçlarının sonu pazar günü ptığı topu ıahai bir hücu · 
binlerce spor mera khlarını mu ve Ayvalık kalecisinin 

saha }'& toplamı§ ve havanın yerinde bir müdahaleaile top 
da güze l olma11 bu maçın kornere g itti.. Bugün Ayva· 
zevk ve heyecanını b ir kllt. lık takımında en ziyade gö 

daha arttırmııtı . ze çarpan sol bek takımını 

muhakkak olacak gollerden 

kurtarıyor. On b~ıinci da
kikada Güçlülerin ıoldan 

yaptığı bir akın golle netl
e< leni yor 

Bu g olden sonra Ayvalık· 
lılar mukabil akma geçiyor· 

•• 
.§talinin Neşredilen Raporu: Qğretmen /3 .Vurnaıı il .lle11wıwcioğlu Bunu müteakip Güçlü'er 

lj d K d k 1 k Ankara, 2~ (AA.) - Boş a ym alkıı • ve aynı l-ağırm 

Saat 3 30 de hakem taım 
enlerile santra çizgisine ge · 
lerek takımları sahaya da· 
vet ediyordu. Evela miıafir 
takım alkıtlıır arasında ko 
ıarak tribünlerin önüne ge 

idiler .. Üç defa ; "Sağol " 
diye bağırdıktan sonra, Ne· 
jat. Hasan. Mehmet, Saffet, 
Nurittin , Numan , Kemal , 
Musa , Atı f. Cemal , Vah 
va şeklinde yerlerini aldılar . 

lar . Ve otuz yedinci dakikada 

Güçlülere bir penaltı oluyor, 

ııkı bir şuttan ıonra top ai
larda .. 

Vaziyet bir bire beraber . .. 
Oyun miltevazln . Her iki 

r\U sy a a un a ÇI 1 1 .. --- 'f 1 k olan Kayıe ri ve G a zin ntep ayı tekrarlad ıktan sonra , Kurs armua vazı e 8 ıca ıaylavhklarına maliye müıte A li, O sman, Mahmut, Sa 

Faaliyetini Kimler Yaptı ispekteıler \ ~:·c~.:t i~.~:::::: ~~·~c~ ~,~·m~h~::·h::~~~h~~~~:; 
lııcki taraftlrliıı ve bazilcô~lajanıirRıesul ma- Kn~ı~~-;~ka~~,~~·::·~,ı ••· 

L 1 k • • 1 kiz vilayette açılacak olan 
·•mları nüfuz ıderek ro oynama ıstemış er. yeni köy öjiretmenleri kura . 

So ~0ıkova, 29 (Radyo) ·· --~ l tarmda çalıımak üzere vi · 
~ •ht partlıloin üç martta llyetlerden 26 ilköğretim 
~'Yeti umumiye tarafmdan iıpttkteri tefrik edecekt ir. 
t '1ı>ıl,n toplantısında 8. S 
' lrı 

110 tarafından okunan ra 
t\111 metni neıredilmiıtir . 

~ Stalın bu raporda bazı 

man Rtfat Menemencioilu ıeklinde sahaya dtzildıler ... 
ıeçil mtı l erdir . 

Ankara, 29 (AA .) Ka· ilk akmı Güçlüler yaptı 
mutayın bugünkü top lanh . ve avutla neticelendi · Beı 
aında siyeıai müateıarlıklara dakika Ayvahk kalesi çen 
seçilenlere aU BaıvekAlet ber altında . . 7 inci dakika-

! =t ·=. z.=k=e=re=_:__=ı =o:...k=u=n=m=u=ıt=u=r =--==d=a~G~üçl üler aleyh ine bir fi· 

İş Bankası Hissedar-
1 arı Toplantısı .. 

~""dalcçı l ık faalıyet inden ba· 

1 ''d~rek T roçki taraftar-
lltı1a 
~ ın da ittirak ederek rol 

~'"'d•iını anlatmaktadır 

)' . . 

. ~:\ ı 
/ ·' 

~ 
· ~j .. 

Bakanlık önümüzdeki ayın 

ilk haftumda iıpekterlere 
hangi köy öğretmenleri 
kurslarında vaztfe görecek· 

lerini bildirecektir . 

Dahiliye Vekili Toplantıda J 9 36 yıh plançosu tasvip e~il~i . 
Mürakipler te~rar seçil~i. 

ıı:"'' b•zı ecnebi devletle· 
ı, '1•rıları ve Troçki taraftar B. STALİN 

tı b 
1\,, az.ı meaul makam l arın bunlarn karıı kaygı · 

t'a. llGfuz. etmlılerdir . Stalin 11zhk !{Österdiğini de zık · 
Otunda, allka i ı makam retmiıtir. 

Ankarada 
Ankara, 29 (. AA.) iç 

iıleri Bakanı ve Parti G~nel 
Sekreteri B Şükrü Kaya 

şehrimize dönmüıtür. 

ICır Koşuları J Çekoslovakya Başvekilinin beyanatı: 

'•111 günü Ankarada yapıldı "A ilah çok uzun öm-
l)G""lcera ıY (A A) - •• 1 v • 
~,~~.ı\nk~ra stadında 6000 u r e r e r s 1 n . '' 
tıl> rnesaf e üzerinde ter _ 

~,0 ~dilen Türkiye ı inci Çekoslovakya Habsburgların l,,,' ~•rnpiyonasıoa Ankara, 

''1~~:~· izmir, Kocaili, Tahta Dönmesine Bütün Kuv- . 
"'ıı r •tletleri lıtlrik ve h / L E _J k 
~~. c.~e Ankaradan Şevki vetile Mu a er et aece .. 
lb"'bıltı birinci Kocailiden Peıte, 29 (A.A .) - Çe· İki cebir ıslıldhmın karşı · 
~1tl~tdır 4

•
5 

ile ikinci rel - koslovakya Baıvekili bir F ltğım bulacak olana: 
''"hı ranııız gazetesine: '?)r!,rcc:::s=--

~1"1 B clyeıamplyonluk til Çekoılovakyanın Hab ıbu· 100 L • 
~, .. .._,,;i~~alcan lamel lnönü rgların tahta dönmestne bü 1 r a 

tün kuvvetile muhafelet e • 

ft
Ç(YQno edecellnl ıöylemff ve Kilçük 

•• Antant blokunun ıaraılmıı 

O d oldu~u hakkındaki ıayiaları 
~ '>la a yalan1ıyarak ölümQnden bah· 

()Ilı 
,, b '· 29 (A.A) İtal· ıedılenlere Allah çok uzun 
)'"o •rıcıye nazırı Kont Çi ömürler versin İfle KOçük 
~,.._, 8elıraddan RomR }'R Antantm vaziyeti budur. 

ttar. Demlıtır . 

ikramiye verilecek 
Ankara. 29 (Radyo) 

Türk Dili Kurumu Genel 

Sekreteri 1 iln den: 

Ceyp, Teceyp ıözlerinin 

T Clrkçe mukabillerlDI bula-

iş bankası Umumi Merkez lJillası 
Ankara, 29 (A A ) Tür· lisi aZdları ve müraklpler 

kiye lı Bankası hiaaedarlar yeniden ayni vazife ile se · 

heyeti bugün alelade ve fev çilmlttir 
Tamamı ödenmiı on lirakalade iki toplantı yapmıı 

tır . 

Bankanın, on üçüncü mali 
yılına alt idare meclisi mü 
rakip raporları ve 1936 
yılı plançoıu tasvip edilmiı 
müddetleri biten idare mec 

.-...-======1._,.==~=-===,===== 

rak Nisanın 2 ıine kadar 
mektup veya telgrafla bil · 
dlrcceklere 100 Ura hediye 

edilecektir 

lık beher hlue senedine do 
kıan iki kuruı ve beher 
müesses hi11esine de ayrıca 
dokuz lira da~ıhlmaaı kubul 

edilmlıtir . 

Adisababa sef ıri Napollde 
Roma , .!9 ( Radyo ) 

Amerikanın Adiaababa se 
ffri Napollye ıelmlıttr . Sefir 
bir kaç ıOn buradft kala -
caktıt . 

taraf da rayretli ve ah1ıan .. 
Yirmi beıtnci dakikada GOç· 

lülerin ıağ açılı, ııüzel bir 
vole vuruıu yaptı.. l..ikln 
top kalenin üıt6nden ıeçti . 

35 nci dakikada GGçlüle
rin ortadan yaptılı ıüzel bir 

kombinezon muhakkak 
bir gol olacaktı. . Sol için 

ııofuk kanlalıfını muhafaza 
edememeıi yOzQnden dııarı 

gitti Oyunun heyecanı bun· 
dan ıonra daha çok arttı .. 

Her jkf taraf da bir birlerini 

mütemadtye aıkııtırıyorlar. 

44 ncü dakikadayız . Ya 
ni oyunun bitmesine bir da · 
kika var . Güçlüler ıerih 

paslarla AJvahk kaleıine in· 
diler .. Bu esnada beklerden 
birın°e penahı cezası verildi . 

Kuvvetli bir ıutla ııole çev 
rildi. 

Saat tam 45 nci dakıka · 

nın üzerine gelirken Ayva 
lıklıların çok güzel bir akını 
ve Guç müclafaa11nın tered 
dütlü çıkııı bir ro le mal 
oldu .. ı op ıantraya ıeldlii 
vakit hakemin dOdüiü oyu· 
nun lıittilini ilan etti . 

Birinci devre, 2 • 2 bera 

bere . 

\kinci dene 
Oyun baılar baılamaz ha . 

kimiyeti GGçlQler teıiı etti .. 
Bu vaziyet tam dört dakika 
devam etti . 

Beılnci dakikada Ayva

lıkhların uzaktan çektifi 11· 

kı bir ıutu, Güç kaleclıi 
zorlukla kornere atabildi. . 

Güç müdafii çok falıolu 
oynuyor. 

14 üncü dakikada Güç

lülerin ortadan yaptalı bir 

akm golle neticelendi. Ayva
lıklılar buna itiraz etti 

Bu yüzden oyun bir iki 

( Sonu ikinci Sa,fada ) 

.. 
• 

• 



SAYFA: 2 

Tü - Japon Dostlugu 
----- --- --------

Japonyamn yeni Ankara Büyük elçisi diyar ki: 
« Türkiyenin kısa ve sıkmtıh bir zaman içinde vücuda getir· 
diği han~alar heni hayret ve takdir hisleri içinde bırakh . • 

Japonyemn yeni Ankara J 
elçisi B Taketomi, Ankora· 
da cumhurreisımfze itimat 
namesini verdikten sonra 
lstanbuta gelmııur. 

Dün Ayaapaıadaki ~içilik 

bina11nda kendlıtle görOten, 
bir mubarrtre, J a p o n 
büyOk elçlıl, Japon - Türk 
m6naaebatı, umumi siyaseti 
ve beynelmilel hldlseler et 
rafında ehemmiyetli beya 
nalla bulunmuıtur. 

Japon büyük elçiıi B, Ta
ketomi demlttlr ki: 

.. Büyük Önderiniz 
AtatOrke ltfmatnameml tak
dim etmekle mübahl oldu 
ium ve kıymetli Batveklll 
nlz General ismet lnönil ve 
h6k6met erklnile teıerrüf 

ettiğim Ankarayı harikullde 
bir imar ve mimari eaeri 
olarak gördOm. On seneyi 
biraz aıan kıaa bir zaman 
içinde ve sıkıntılı devreler 
ıeçlrerek öyle bir harıka 

vücuda ıetlrmit olmanız, 
beni h•yret ve t.kdlr btsle 
rl l.;inde bıraktı. Japonyamn 
Türkiye cumhuriyetine, sem
pallıl derindir. Çünkü biz 
Japonlar da 70 senedenberi 
ayni lnkitaf ve ilerleme yo· 
lunda bulunuyoruz. 

Bofazlann tabkımlnl te 
min eden Monhö mukave· 
leılnln de Japonya tarafın 

dan kati ıurette tasdik edıl 
meılnden ıonra Türkiye He 
Japonya arasında ıörütülen 
yalnız btr ticaret mua hedeal 
kalmıttır. Onun Ja müzake· 
releri Ankarada devam et· 
mektedir. Btr iki haftaya 
kadar biteceğini umuyorum. 

Japonya ve Sovyet Rusya 
Japonyanın dlfer devlet · 

lerle de mQnasebah doıtane 
•e normaldır. Sovyet Rusya 
ile aramızda halledilecek 
bathca bir hudut meıeleıl 
ve balıkçılık iti kalmııtır . ' 
Henüz tayin edilmemtı olan 
hudut dolayıalle arada bir 
hldiseler de oluyor. Bunun 
için yapılmakta olan müza 
kereler neticelenecektir •. Ol 
fer taraftan muvakkat bir 
anlaım ya bağlanan balık 

çıhk itinin de müıbet ve ka· 
ti suretle biteceğini umu 
yorum. 

Japon ve Alman siyaseti 
ne safhada? 

Amerika ile normal mü 
naaebatta bulunuyoruz. Al 
manya ile komünizm müca 
delesl yolunda alrdettiiimiz 
anlatmanın, - rivayet edıl

dlii gibi gizli ve asrekri hiç 
bir tarafı yoktur. Gerçi, Fa
kat bunlar, mecliste kendi 
leriol tem il ettirelii 'ecek bir 
ekıeriyele sahip deiıldlr 

Komünist p~rtlye memleket 
dahilinde müıamaha etmit 
olan Japonya, bu liberal 
çerçlve içerisinde komünız 

mle miicadeleyl de devletin 
anaılyaeeti olarak kabul et 
mlotir. 

Almanya ile yapılmıı olan 
anlaıma gibi İtalya ile de 
anlaoacağımız husuıu doğru 

ttcnri mahiyette bir anlaı
ma olabilir. 

Almanyanın eıkl müıtem · 

lekelerini geri almek yolun 
dıkl talebtne karoı Japonya· 
nan vaziyetini ıoruyoraunuz: 
Japonya bu huıuıta muha -
lefetlnl katiyyetle blldtrmtı

tlr. 
Japonyanın elinde bulu

nan eski Alman arazlstne 
gelince, malOmunuzdur ki, 
bu yerler, M.Uetler Cemiye· 
tini de alakadar etmiyen 
bir surette Japonyaya geç
mtıttr. Bu topraklar, bize 
.. Beıler konıeyt,, nin kara · 
rile vertlmtıttr. Ve ' 'Betler 
konseyi., de ıimdi mevcut 
olmadıjma söre, iadeleri 
meıeleal de mevzuubahı de 

fildtr. 

Avrupa vaziytti nas,1? 
A nupa vaziyetine gelelim: 

İspanyadaki hadiseler, önce 
tamamen dahtlli bir mahi
yetteyken timdi beynelmilel 
bir hüviyet almıthr. 

Japonya, İspanya tılerile 
do§rudan dofruya alAk~dar 
delildir. Japonya, dünya 
politıkastle olan tabii allka
sı bakımından ispanya itine 
de ilgi ıösterebiliyor. Bu 
nunla beraber, biz, Avrupa
da herha.oai hadiseye fiılen 

müdahale et.miyecek kadar 
uzakta bulunuyoruz. 

Gene Hıbs~urg s~andalleri. 
Habsburgların skandallerl 

çoktur, bizim Osman oğul· 
larınm son a11rdaki skandel 
leri gibi! 

Yirminci asrın iptldalann· 
da Habsburglardan Artldük 
Leopold Ferdinand dotrlf, 
Vllhelmin Adamoviç iımln· 
de esrarengiz bir kadınla 

evlenmek için bütün aaalet. 
unvan ve haklumdan vaz· 
geçmlı, mamafi dört se· 
ne sonra da ayrılmıılardı! 

Sabık Artidük bundan 
bırkaç sene evvel Berlinde 
bllyük bir sefalet içinde öl 
m6ıtnr. Şimdi Vılhelmtn 

Adamoviç, 30 
süldUtan sonra 

senelik bir 
Viyana da 

mahkemeye müracaat etmif 
ve mühim bir miktar para 
tle ayda 1000 tilin maav 
dava etmiotir. 

Bu davanın, Habsburgla 
rm gizli kalmıo bir surü 
skandallerini meydana çı · 
karacağı tahmin edilmekte· 
dir. 

Ruzvelt ve Gretagar~o! 
Şimdiye kndar en çok 

mektup alan kimsenin ma 
hut ıinema yıldızı Gret l\ gar 
bo olduğu sanılıyordu! Bun 
dan sonra tn fıız l a mektup 
alan Marlen Dıtrih imi§. 

Fakat bu kanaatin hof ve 
yersiz oldufu anlaıı l ını§hr, 

çünkü Grt tagarbo günde ı 

ancak 3,800 Marlen Ditrlh 
de ıadece 2,500 mektup at 
makta olduğu halde Ruzvelt 1 

namına Beyazsaraya günde 
6,500 mektup ıclmektedh! 
Ve, Ruzvelt ikinci olarak 

cumhur 
70 bin 

TORK.DILl 

av 
Kurumu birinci tölge içti- , 
mama g idEce~ mümessiller 

Bursada 10 Nisanda yapıla 
cak olan Hava Kurumu Biri
nci b6lıe içtimaı münaaebetıle 
Partide bir top l antı yapıl · 

mııtır. Bu toplantıda ParU 
Ylliyet ve kaza heyetleri, 
belediye ve ticaret oda11 
azaları bulunmuılardır. 

Hava Kurumu gelirinin 
arttmlma11 hususunda yapı-
lan faydalı konuımalardan 
sonra bölge konıreslne gl 
drcek mümeaalllerfn ıe9lml 
yapılmııtar. 

Bu ıeçlm ıonunda Hava 
Kurumu batkanı 8. Avni, 
ticaret oda11 reisi B. İsmail 
Hakkı, Parti kaza relıl B. 
Hilmi Şeremetlt müme11illi 
fe, yedeie de Abdi Ağabey
oğlu ayrJlmıılardır. -- -
Gelenler Gidenler: 

Buna Karacabey Merinos 1 
mQfettlıt Fehmi lmre bir ıün 
önce ıehrimlze ıelerek dün 
!forsaya dönmüttür. 

yvahk -
Sporcul n şeref ine v rilen 

ziyafet 
Pazar akıamı saat 18 de 

İdmanbirliği Şehir Kulü 
bünde Ayvalık ldmanblrllil 
ıereflne 50 klttlik bir ziya 
fet vermtttlr. 

Misafirlerle b6lı~ batlca 
DJ B. Feyzi Sözener, Birlik • 

baıkam B. Kimli Sealloilu I 
ile Bırlikltlerln bulunduğu I 
ziyafet çok samimi geçmlı · 

tir . iki taraf raaında eaml· ı

1 mi ıözler teati olunmuıtur 
Bandırmalı sporcular p -

zar günü akıam trent le, 
Ayvalıklılar da don ıehri · 

mtzden ayr•lmıtlardır . 

Merinosl r v h~yvan 
hastahklau 

lzmirden ıehrtmize ıelen 
baytar mllfetUtl B. Klzım 
vilayet dahilindeki merinos 
ve dijer hayvan hastahkları 
ile eneme itleri üzerindeki 
tetkik lerini bıttrmtıtır Müfet 

§ Bürhanlye umumi me Uı buıün lzmire ııdecekttr . 
clls aza11ndan 8. Ferit Ka 1 

~~:a~n:t~zr~r günü Gömece Daimi (ncumen toplantısı 

Kızılay 

Kongresi münasebetile bü
yüklerimizin cevaplan 
Kızılay Konıreılnln top 

lanmaaı münaaeb~ttle btıyük 

lerimls kendilerine çekilen 
tızlm telıraflarına ıu cevap· 
lan göndermftlerdlr: 

B. Sadık Deniz 
Kızılay Merktz kongrt! 
Başkam 

Balrktsir -
Vtl~yet Kızılay mcr· 

kez konıreıioln loplanmaıı 

münaaebetlle bana ıösterl· 
len temiz duyııulara tefek
kür ederim. 

K ATATÜRK 
/J . Sadık Deniz 
Kızılay Merke: kongre 
Başkam 

- llalıktılr -

Villyet Kızılay konıresi 

mQnaıebetile gl>ıterilen duy
gulara teıekkür eder ıayıı· 
larımı ıunarım. 

R . . W. M. R 
A. RENDA 

B. Sadık Dtııiı 

30 MART 937 

' Lise ve 
Ortaokul 

• em tarih kitaplan 
hazulamyar. 

Kültür Bakanhğı ilkokul 
tartb kitaplarını yeni baıt•o 

yazdıktan ıonra ilse ve or 

taokulların tarih ldtaplarıl• 

meıgul olmuı, yeni baıt•I' 

yazdırmağa karar vermlttlr· 

Bu ııle me11ul olmak üze· 

re Kültür Bakanl.lında bir 

komisyon kurulmuı ve bir 

çok tarih öğretmenleri ko 
milyona iza olarak çalırıl 
mııtır. 

Bakanlık ıon yıllarda ye 
ni veaıkalar elde edildil1 

fçin bu deiiımiye lüzutı' 

ııörmüıtür. Diaer taraft•11 

yeni tarih kitaplarında t• ' 
lebeye dütOnme imkanlar• 

verilecek ve bir vaka1l eı.· 

berlemekten kurtaracak ted 

riı usullerine müracaat edl 

lecektlr. 

Hususi 
Kır koiulirında rlör~üncü- 1 

Vilayet Dahni Eoc6menl 
dün vall muavini Ekrem 
Yalçmkayanın batkanhğın · 
da toplanarak vilayet itleri 
üzerinde 2örüımelerde bu · 
lunmuı ve kar rlar vermft 

Kızılay Kongre Başkanı 
- Balık~ıir -

T eıekkGr eder ı,ongreye 
muvftff akıyetler di lerim. 
C.H Genel Sekrefrrl adına 

ı M AKKAYA idarelere dair bir karsı nı' 
lüöü aldık 

T6rklye Kar koouları mQ 
aabakaları bu ayın 28 inci 
ı~nü Ankarada yapılmıotır . tir 

Bu müsabakalara tehrimlz 
atletleri de ittirak etmlıler 
di. Kır koıuları tafum huni 
fi itibariyle töylece neltce
lenmftttr: 

Ankara birinci, ' Kocaili 
ikinci, lıtanbul \icüncü; Ba 
hkeıtr dördüncü. lzmlr be
ılnci, Bursa alhncıdır. 

Mahıutat rnad~eleri ucuz
latllacak 

Mayi mahrukatı ucuzlat · 
mak fçin bunların aatıtınm 
dislplm altına alınması dü 
tünüldüiünü dün yazmııtık. 
öu huıuıt& aldığımız müte 
mmtm malumata göre hü· 
ktlmet P'lrol, benzin ve 
bunlardan Çlkan maddeleri 
inhisar altma almağa karar 
vermitlir. Bunun için mer
kezi htanbulda olmak üze 
re bir petrol inhisar idaresi 
kurulacaktır. lnhisarın ma· 
hlyeti bir satıı ınhisar ola 
cakhr. Bu suretl bugün 
memleketimizde petrol, ben · 
zln ve i:enzerl maddelerin 
satııına hakim olan dört bü 
yük kumpanyenm faaliyeti 
ne son verilecektir . 

Petrol , benzin ve enir ma· 
ddeler doğrudan doğruya in 
hisar idaresi t rafmdan ha
riçten alınacak ve mevcut 
resimler de zam edildikten 
sonra hiçbir kar ilave edll 
meden ıatılacaktır . 

Hükumetin bu inhisarı 
kurmaktan gayesi bir taraf 
tan hayati ucuzla t ma yolun· 
da en bü yüle adımlardan bl· 
rlni almak , dığer taraftan 
beş senelik zi ra i programın 

da n mahrnlün motörlü vası 
lalarla ldraldi çin müııtahsi , e 

Davasından vız geçti 
Akıncılar mahallealnden 

Hüıeyin ojlu Ahmet •e hlz· 
met çisi Muıtaf a oAlu Recep 
bir alacak meselesinden bu 
mahalleden Hüseyin otlu 
Aliyi baıından yumrukla ya· 
ralamııtır . Ali evveli tlkl 
yette bulunmuıaa da sonra 
davaımdan vazgeçtiğini sl>y · 

lemittir. 

16 Yaşında 
Bir Kız 
Aldatıldı 

Çay mahalleelnde oturan 
Hasan oğlu tek arabacJ 
Fevzi karakola müracaat 
ederek kız kardeıl Fitnetln 
evden 50 lira ile bir 
Brownig tabanceamı ve dığcr 
bazı etyayi alıp kaçbimı id· 
dia etmiıtlr. Yapılan tahki 
katta Fitnetln on alh ya 
tında olduğu ve kendisinin 
Börekçiler mahalleıınde ot
uran lsm&il kızı K drlye ta 
rafından aldatılarak Şahap 

iımlnde bir ge nce kaçmldı 
ğı anlaıılmı~hr . Suçlular le 
\•klf edalmiılerdir . 

Ustra ile dol ş :rken ya
kalan ı 

Sabit oğlu Kemal serhoş 

olarak Dınkçller mnh llealn 
de do laımıı~a baılnmııt ı r 

Bu sırada ~linde btr .uıılra 

da taııd ıiı ve sarlnntıhl< ya 
ptıiı görüldüğünden yaka 
!anarak müddeiumumHl~e 

1Halkevinde 
löye va nüfusı dair ve

rilen ~ir koni ırans 
Halk~•lnde pazar günü 

akramı inhisarlar bat mQ 

dGrü B Salih lhsan Gencuıu 
tarafından köylerde "Tabiat 
kuvveti ve nüfus kıymeti ,, 

hakkmda bir konferans ve
rilmtıttr. 

Konferans çok alakalı bir 
tekilde blrbuçuk saat kadar 
dt:vam etmııtır 

8 . Salih Ihsan Genculu 

Pazar Günkü 
\ Baıta rafı birincı ıa yfada \ 

dakık;\ tehire uğradı . İhttllf 
halledilerek oyuna tekrar 
devam edi ldi. 

Vaziyet Z 
hinde. 

3 GücQn le 

t 3 ünca da kikadayız .. 
Top hep ortalarda dolaoıyor 
Her iki terafm mütemadi 
çalıımal rı rı bir ıı emere ver
miyor. 

Ayvalıklılar çok enerj ik 
oynuyor. Buna muk bil 
Güçlüler bozuk oynuyorlar . 
Her zaman oyunlarını zevk 
tle seyrettiflmiz Güçlüler 
bugQn her nedcn•e oyn,ya 
mıyorla r . Ortaya koydukları 
haf , top kontro 1 ünde ve paıı 
tevı.iinde çok yaya l~ ahyor 

ve bu yüzden oyun a.k11yor .. 
43 ncü dtıklkada , Ayvalık 

lehine çol< yakından bh fi· 
lik lk cezıuı veril iyor. La"ln 
bu f ı rsah Ayva l ı k lalar kaçı 

• 
rıyorlar . Top kah, Ayvalık , 

1936 Y ıh huıuıl ldarel•' 
bütçelerinde yapılan müfl1 

kaleler ile munzom t ab•1 

ıatlar hakkındaki karar' ' 
me Bakanlar Heyetince lı' 
bul olunmuıtur. 

Kararname lç Ba kanhJ111 

ca alakalı vılayetlere >'' 
akında bild irilecektir. 
- ~ f 
köylerimizdeki tabiat ku1 

tlni ve ıüzellifini çok ıD 
zel ve edebi cilmlt erle ''~ı 
landırmıılar, ayrıca .,uf~ 
üzerinde de kıymetlt aıOtl 
lealarda buluDmuılardır Sf 
lerl dinleyiciler tarafınd' 
hararetle a l kıılanmıttır. 

Merahlı Mof' 
bil madao tkiocl devre de 

yor . . 

Bu suretle 937 bölge ~~ 
pa ı meraılmle ldmarılO 
Hilere verildi . 

Nasıl oynadılar 
1• ~I~ Güç takımı seri ' t 

mütemadi bir anlatma 1° 

Forvet hattında ıld o1~, 
cunun ıayretlle bütün .~ 
lar yapılmııtır . 

b~ 
Ayvalık , takımlarıncl• 

1 
kaç oyuncuyu deilıtir1'11 
suretlle tadilat yaparl•'t 

fena deği l.. Btlha11a ıol ~ı 
ve sol haf çok güzel · ı 
kım halinde çalıtırlarstt ~ 

için iyi neticeler bekle"e 

lir . rd 
Her ikı takımı götle 

~i yükıek ıa y ve gsf 
lef~ 

ve temiz ıportmenlik 
den dola ya tebrik ederi# ı! 

934 ııenes l Balıkestr 
.~ 

ge §ampiyonluğunu k•ı ,~ 
kolord u birinci tak•~~ 
f illi ile , bu yılın iktrıcl b 
kım lan arasında bölge ~ 
nci l l ğinl kaz nan ldmttııf ,, 
ikinci t akımınn d e. rner 111 

de~ıldtr. ltal1a kendine hae 
bazı ıartlar ileri t<lrüyor .. 
İtalya ile Japonya ara11nda 

Birleıik A mcrike 
rehf seçlldlil gQn 
mektup almıthr! , eo eenit imkanı vermektir . teıltm edılmiftir 

kah Güç kaleleri arıuınd 

mekik dokuyor . Bugün Av 
valığın bir ik i oyuncusu müs 
tesaa diğer l eri çok ça lı tı yor. 
L kin bu ça lıomalar netice 
ü zerinde hiç bir teılr ynp "'' le aynı ıün kupaları 



TOllU"U 

70 O.la yeni alfabe y2pıldı Harp üzerine riyazi me-
selelır. 

Viyanada bir gezele mu 
harriri, Alman çocuklarına 

mahıuı bir " Heup mesele· 
lerl,, rlealeıl n«-ıretmiıtlr . 

Genel Bayasal~dc .ve 
G ü v e n 1 i ·k 1 ş 1 e r i. . 

komutaolıfana verilir· 

-SUKUT-

lnklllptan evvel Sovyetler 
Bırlijlnde ıakln yGzden faz 
la muhtelif mılletten bir ço
fuaun alfabesi mevcut de· 
ftldt ve bu milletler, ya 
Arap alfabesi •e ye hut da 
ha baıka alfabeler kullanır
dı. Bu iae o derece güçlOk 
ler gösterirdi ki halkm çok 
buyük bir k11mı okumaktan 
mahrum bir halde bulunur 

du. 

Bu rbaledeki meseleler 
den bir lıi ni aynen alıyoruz: 

"Her biri bir buçuk kilo 

ağırlığında 500 yangm bom 
baıı taııyan 46 tayyare, bir 

Takibin devamı müddetin
ce emniyetin edlnt!celi lıtth 
barat da J. Komutanlıf1Da 

zaman zaman htldirl tr. 
Eler takıp bölaeılede emnl· 
yel i m i r 1 t 1 f n c e 

lıtıhbarat ko llara teıkll ol · 
muı he bunlar da 11t1hıal 

edecekleri haberleri doiru 
ca takip mOfrezeai komuta 
nlıiınıı verirler. 

C ı Merkez· kazaaına atd 
teblığat kaymakamlık tetkl · 
lltı yokıa vılayetten dolru. 
ca merkez kaza jandarma 
komutanhiına ve merkeze 
bailı nahiye mOdlrllU,lerlne 
yapılır. Llrı flilenceler te"rar 

baıladı. Benkadalcl pare 

~J'unu çektlfl için çfftltk
•rı ve bir kaç evi paraya 
Çevirdim. 

Annem, kahr1ndan öldü. 
\' a t a m a k fçln pek 

' a 1 n ı z ve deateluız 
lcaldun. Artık eve gl-
tlb•ie de IOzum aıl:hmüyor· 
a-. .... ve nerede akıemlar · 
ltlft orada ıabahlıyordum. 
8.ı da bir ıene devam etti. 
1'ıbayet çiftlikler ve dOk
lc&._1ar da bitti. Ev ve olo
llaobıt de ııttt. Yalnız par 
llaalundakı pırlanta yüzükle 
ttbtrndekl altın ıa~ttmln kal 
ıılttını ıören Oç bet yı l lık 
doıtlarım, bent ölünciye ka

~r terketrôlyeceklerinl ıöy 
1Jen candan ahbaplanm 
>'anırndan uzaklaıtılar. 80 
ta.. tanıdıklarım benden 
>'la çevirdi. 

Bır kerre ayrılır ıtbl ol
~Ulft fakat bu ayılma biç 
il r ite yaramadı çOnkG bu 

Oea memlekette yalnız ve 
l&a11aıeılz kalmıthm. Eıkiden 
._-._hlara kadar beraber 
lsaldılım kadınların kapıları 
'-laden bile ıeçemez ol· 
~-- Ve tabtattle beni bek· 
... , .. feet akıbete ıürüklen 

~· -batladım. Saati eat 
lla. YGzüiO Htlım. Ve her 

'k' .. ID ba11k tavanlı mey 

~elerde eıkt ıünlerlmi 
il •t•ak tçfn ıuıuz rakı ile 
s..•dtanı avutmaia çalııtam. 
~ •t111ı ve yQzGiün parası 

' dtferlerlnln yanına ıtt· 
~ellte ıeclkmedt. Elimde 
'Qcumda ne • ., .. aitti. 
8una mukabil ben de 

llaGtbıı bir lçkf lpttl&ıı kal· 

~· lçernediilm aktamlar, 
.ı _" deliden baıka bir tey 
~ıu.ti111 

Sotulc ve· fırtınalı bir ge· 

~· ba11lc tavanlı peaçereıiz 
o' r kahveye utradım. 
b '•da bazı kimselerin, kaim 

ı,1"t ••iarayı elden ele do 
~ •rdılclarım ve dumaaını 
l •rtne derin df'rln çektik· 
l\~laı, diler Hr k6ıede bir 
._ 't•lenın baıında bet alh 
llllıı ... 
IGrd n btr narıileyi lçtiflnl 
tolc Gtrı, merakla yanluınn 
b-.ı Uldum ve o ıece rakı 
t •lbadılım için adı ( es ,.. ) 
lat ve içkilerin en çok 
ı,d •tlııı olan bir zehire baı-
Oft ~ Cebimde kalan brı 
b Uruı beni bir kaç ı6n 
.. :, lcah\reye ıürOklr.cH . Nf. 
laa elt o da bitti Tam ma 

ıı e it l Para11a ve klmıuiz 
' d,... 2 '-le · 4 Saat ekmek yt· 

Salih Vecdi Bora 
ne ı<'nra çıkınca alnımdaki 

• 
bu hırsızlık damıulle nereye 
baı vurdiıem kabul etme 
diler. 

Vak tile otomobilimde, 
apartmanımda ıünler ıeçl· 

ren ç ftlifl rn ie varımı yo 
Aumu yiyenler bana beı 
kuruı delil ıellm vermeli 
bile çok aördüler . O zaman 
anladım ki, hayatta düıe· 

ntn dostu az, hattl hiç ol 
mazmıf. Bayım, sultanım. 

Diye boynuma sarılan ka 
danlar bent 16rd6kleri za. 
man Ukılnerelr. dudak bü 
kerek baılarını çeviriyorlar 
dı Ôlmek lıte<itm, öleme 
dim. 

lnkiliptan ıonra lıe, 25 
milyon kiti tarafından konu 
tulan 70 kadar dil , tik li
Un alfebelerlne kavuımuı 

lardır. 
Bundan on veya onbeı 

sene evvel yeni alfabelerfne 
blltlayan bir çok Sovyetler 

· btrlıfi milletleri, bu müddet 
zarfında, kendt1erine :ıengin 
bir milli kültür yaratmağa 
muvaffak olmuılardır. Bu. 
gün bu milletlerin kendi hu 
ıuıl edebiyat dıllerl, mtllt 
muharrir ve tiirlerl vardır. 
Bug(in 53 dilde yeni Latin 
alfabeıı' tle ıazeteler intııar 
etmektedir. Yalnız Ôzbek 

düıman ıehrine taarruz için 

uçmuıtur. 

" 1 Bu ta yarelnim 
bomba hamulralnln afırlıfı 

nedir? 
.. 2 Bu bombalardan 

yüzde otuzunun hedefe va 

racağını ve yüzde ylrrn laınln 

de birer yanıın çık araca§ını 

kabul edersek, çıkacal< ya
ngm miktarı kaçtır? 

" 3 - Tayyarelerin gün
dOz ıüratl saatte 280, gece 
ıüratl da saatte 240 kilo 

Nihayet dtlenmete baıla- cumhuriyetinde 245 ıazete 

metre oldutuna ıöre Bres· 
lavdan Prağa gidecek bu 
fı lonun kaç aaat ıece uç 
ması llzımdar?,. 

Bu den hakkında bir fi 
kir dermeyemna lüzum yo 

ktur! 

dım. inan Çetin 48 eaattır 1 neıredtlmektedir. 
mideme htç bırıey gırme· 

miftl. Artık ayaklarım Ut 
remele, g6zlerım kararma· 
la ve yaveı yanı açtıiıD 

ve ıoiuiun teeirtle kendim 
den ıeçmeğe bat lanuıtım 
ki eem tanımadan ıon bir 
Gmltle beı kurut için ar
kandan batırdım ve niha , 
1et Tanr1 çektıklerıoıi kafi 
ıörmOt olmalı ki bu akıam 
ıenl bana gönderdi. 

Ç-=tin buıün anlıyorum 
ki parayi kazanmaktan sar 

f etmek daha ıüçmüı Ben 
o zaman etrafımdaki1er1n 
1emekle l>ıtmea dedikleri 
paranın aarfetme tek ini bil 
mediilm için ıukut ettim 
Meler hazır para ne kadar 
çok oluna olsun yine ıüoeı 
önOnde buz ıtbi erlmel• 
mah"6mnıuf. 

Çetin emin ol, ben bu 
hale dOıtOkten, arkadatde · 
dtklerlmlo yakından ihanet· 
lerini ıördükten sonra bO ~ 
tOn insanların yekdiferllerl 1 

ne maddi menfaat ' er içın 1 

batla olduiuou anlamıı Yir 
mlncl aeırdıı insanın değil 

parantn kıymetli ve 
hürmete llyik olduğunu 

kabul elmıı, onun için kal ı 
btm~en (arkadaı) kelımeainl I 
çıkarmayı hatti bu rr efhu 
mun hiç btrıey ıfade etme 1 

dıiı kanaatine vararak l(i ı 
ıattan bile ıltemli kab'fl 

Bugünkü Tatarlltan hal 
kının yüzde 85 i. yeni alfa. 
beteri ıayeatnde ana dtllerl 

ni okuyup yazmaktadır. Son 
a tı ıen zarfındft Tatarca 55 

milyon nüıha kitap tabedil· 

mittir. 

~ovyetler Blrlijinde yf'nl 
alfabe l.ullanan nı atbaala · 

r10 adedi 617 ye çıkmııhr. 

Litın harfli binlerce yeni 

yazı makin~leri imal edıl 

mlı ve muhtelıf diller için 

yeni · ıtenograf i ıiıtemleri 

vücude ıetırtlmltlir. 

Sovyetler Birlijinde yeni 
alfabeler vO!=uda ıetirilmeıi 

hakkındalll genıı meealyl 
merkeıt fen komiteei tara 

fmdan tayin ~ dıle.n "Yeni 1 

Sütten yün1 
Harikalar devrinde oldu 

fumuza ıüpbe yoktur Ş n ı 
dl de ıOtten yün yapılmak 

üzere olduğunu haber ah
yoruz. Felemeokte bu huıuı · 

takt tecrübeler Jdamalullı 

ilerlemiı! 

MalOm oldufu Üzere Ho · 
ilanda ineklerı •çok bol ıüt 

ver.irler, bu ineklerin ıdile 
rinde Kozein de boldur 

Bu ıütten yün lıttheali 

tecrübeterıne baılamıı olan 

fabrika günde 1300 litre 
ıiit earfına baılaonfht 

Şu ha1de?. SiUten suhl 
yün imali· dil,OnOlecekUt! • . . 

Alfabe merkezi konıiteıl,, J--
ldare etmektedir. Bu l\omı- 8ıkkeıfr ·~rl ~ 
tenin mesalılne, So•yetler l Mımurlugwun ... • n·. 
Blrhiı mllletlerl konutma ve ~ 
yazı dili merke~ enıtttüıQ, 

ılim akademeal ıark dilleri 
entitüıü. dıl ve dütünce 
entitüıü, Şımal m ı 1 
letlcri eoıtitüıO ve d11 ha 
diğer bir çok enıtitüler ge· 
nlt m Sk yasla iıtirak f'yle 
mektedir. 

tion zamanlarda yapılan 

bir içtımaria komıtl'nın l 936 
f ulıyetl netıceleri teıblt o 
lunmuıtur t~u komite, t9J6 
ıeneainde 13 dılin ortogra 

fahriye borçlu Balıkealr 

pc.zarmda tOccardan Dursun· 

beyli Kamil namına yazılan 
ödeme emri arkaama yazı 

lan mübaıir meıruhatında 

berçlunun nerede bulunduiu 

malim olmadıjı blldirilmif 
ve zabıtaca da yapılan tah· 

kıkalla halen borçlunun otu 

rduiu yerin n alim olmadı 

lı bıldfrılmlt oldufundan 
borçlu Kaoıil hakkında ili 

Madde 6 - Aae yiı bakı 
mand~n vlllyetlerden kaza 
kaymakamlarına ve merkez 
kaza nahiyelerine yapılac•k 
tebliıatın ve bu ıılere alt 
olmak üzere villyetlerden 
Umumi Müfetttıhklere ve 
Dahiliye Vekaletine verile
cek raporlar10 eaaılar1 ıun 
lardır. 

A) Aıazlt bakımından 

jandarmayı ilıilendiren Ye 

takibat ve hareki.ta icab et· 
Urnn herlOrlü emir ve teb 
lijat ialinln umumi dırek· 

tıfleline vlllyet J. komutan 
lıiı t~rafından hazulanır. 
Ve vali ımzaaıle tcap eden 
lere ıöoderalır Ve bir örne· 
it de jandarmadan vakit 
1eçırılmek11zin doAruca em
nlyer imirlıime verıUr 

fi) Jcaodarma kuvvetlerınin 
tahrakıiii ıalıizam etmıyen 

ve dojrudao dojruya emnl 
yeti iıg .lendıu:n vakalar 
hakkı;.dcikı emır ve teblıjat .. .. - .. >.... .. .. 
valınin l!mumi dırektıf ıerıne 

göre e~;.iyet tarafından ha· 
zırlanarak vali imzaatle 

ıcabed~n!tre g ö" n ·d e r ı · 
lir . Ve· bir örneil de vakit 

ıeçiri 1;.;-;den emniyetten 
dotru~~ vilayet jendrma 

Emniyet ve uaytıe taal
l6k eden rapor telıraf ve 
ıtfrelerin ıon maddeılnde 
hangi makamlara .. yazıldıfı 
da btldirlltr, . : 

Madde 7 - Emniyet ve 
aıayiıe alt , bilro · 4tleri em · 
niyetÇe yapılacaf1nc!an umu 
mi ve yevmi aaaylı: raporla· 

rı ile ia~atlıtlkler _ve grafik. 
ler dijer yazı ve çlselıe •ı· 
leri bu biirolar tarafından 

birlettlrtlerek ta~•l!I Yf' ta. 
kip olunur Kıla v.uz muhbir .. ' 

veya yataklara alt .. doı1alar 
umumi doıyalarda ~klanma . 
yıp kilit altında ~k!an1r ve 
ıe l eften kalefe de.vi-edıltr. 

Emniyetten yaz!Ma:n umu 
mi ve yevmi aaa1~1 rapor· 
larınan bir örnelt .&J!_nt ıOn. 

de bilgi lç ın ve e.m~lyetten 

dojruca jendarmA;_k~mulaa
hjına da ıönderılır •. 

1 E.nniyet teıldıit~ ~an ka· 
zalarda ve nabıyel~rde bu 

• • • • .. ' 1 

itler vıllyette oldu...lu ıtbl 

cereyan eder. He~ e•nl
yet teflullta buluo~!Jan ka· 
zalarda ~e . n•hıyelerde ıe
~ r~k e'ainiyet ·ve ıerek•e J•n· 

darmaya att itler: kaza ve 
nahiye jandarma k~..;utanh-

~ i~ ~,~af_~IJ~,~6 yapıl~ ffe bG· 
ro itleri de jandar~u:a 16· 
rülQr. 

- SONU VAR ~ 

- Balı~es·tr- itJ.h"~cirlar.~ ~_:·· :_~--- ~·~~,~ . 
.- B~ı~ mi1411t/!iiünd~n: 

. ı · : . ~~nen J~blearlar miidaıl~iü yaprak t.il&n ._ ba
. kıme!i etrafa!'~•. tartname- mucibince ;'l'a~la~~ .~oas ._.ltra 
keı•f. b~d~l_l_l ,. p~rke ~aldrım. ve. beton ar-. - ıeçUlerkı: in· 
ı~atı açık el<ıiJtmtye konulmuıtur. ·..: -

2 - Eksiltme 6·4-937 tarihine raathyan ıah günü ıa· 
at on beıte Kabataı Iiıhliarlar levezİm .. ve hlübaya; ·pbe· 
ıindeki alım ve satım kemlıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname Kabataı lnhlıarlar levazım ve miibayaa 
ıubeıinden almaca it tar. - ; ~ . · - . 

4 - i.tekltler ihaleden en az lk:r ıG.; ;vel tnh.lı~rlar 
umum müdOtlOiü ınıaat ıubealne mOracıaatljl bu ,aibl it 
lerl muvaffakıyetle yaptıklarına dair resmi veıika a61te 
rerek ehlıyet vesikası alındıktan ıonra Kabataıta · ,az.de 
yedı buçuk aüvf'nme paralarile alım ve ıahm komisyonu 
na müracaatları ılin olunur. 4 - ) Y6 

Tapu S cil Muhal ızlığıncıan: 
Mahalfeaı Mevkii Cinai Hududu etmiıken bu gece bu kana 

atim bıraz deiııtr gıbi oldu 
Dıye sözünü bıtltır bıtir 

nen t~blığat ifa11na karar 
vertlmıı oldutundan borçlu Eıkikuyumcular '\ eıılli ıokaiı Dükkan Salı: Cam Alı, ıolu: 

abacı Aıop metrukeıl 

mez: 
Ôzdemir, insanı dütG 

ren de, kaldıran da yine 

Kamil ılan tarıhinden ıtıba 
ren bir ay içinde bu borç 

hakkmda bir itirazı olduiu 
takdirde ıi(ahen veya yazı 

ile blldırmediği tal tırde İcra 
takıbatına dt:vam edıl~c~tı 

teblifmakanıa kaim olmak 
Ozerlne ilan olunur. 

arkaıı aıçı Oıman 

evi 606 teıillt cadde
. aile mahdut 

Evsafı yukarıda yazılı dükan Cıngeh oflu Ha illin 61ü· 

mile otullsr1 İbrahim ve Mehmet ve kızlara Hanife ve Ha 
bibeye Hanıf enin de 327 de ölüm ile kocaaı H11lil ve kız-

lçlc~entn verdtli latlraptan 
Ilı d Çernedtflm, eerar bula · 
.. : •lı111 ıGnler duydufum 
du ':p daha bQyOk geliyor 
but an, · lıte bayle içki 
ı,1, "1trı•dıflm bir alfıam ka· 

arkadaılarıdır. Elverir kı in 
ıan daha küçüklükttn konu 
tacaaı. beraber yaııyacajı, 

kendiııe arkadat yapacafı 

inaanlerı iyi ıeçmelidır . Çün 
1 k ü bugüniln fnııanları 

f ını teıbit etmıı vt.- 1 O dil 
içın de gramer YÜcudn ge 
tirm ttlr. ı2 dıl de de ıoıyııl, 
ıiyaıal, teknık v~ ilmi·ter· 
minoloji tekmil edılmiıtlr. 

Geçen ıene komite, bu tıler 
için, Azerbaycan, Kafkasya, 
8aıkıriat11n Kırım, K11lmu 
kıstan. TOrkmenlıtan, Çavu 
ıistan ve Udmurttıtana ıe~lz 
ilim heyeti göndermıttir. Al· 

ı tay dağlan mıntakıuına da 
çok mühim baıka bir heyet 

ları Emine Dudu ve dlier Emine Duduyu ve Halalın de 328 
de ö ümlle adları ıeçen evlatları Emine, Dudu ve diler 

Bu Unan Lif beynı'r Emıne Duduya lbrahımın de 329 da ölümtle karm Hatice 

' ılct lt,d lr an latif ade ~der~k 
d l a, lıkeleılnde kendim· 

• ol ti •ayarak elimi para 
c.,~~lt için bir beıknsın n 

t, "• •olctufum için poliı 
'•fıQd . 

ltıa •n yakalandım ve 
L il bir h q'P rnu akemeclen sonra 

•e atıldun . 1 
81, •• h 

' ne ıreızhfa teıeb 
CGtlblle yathm. Bir •• 1 

hem birbirinin doıtu, kur 
r1c111, ve hem de, batırıcı 

ıeytanıdar . 

Haydi artık yatalım Ya 
rın bir ıey dOtünOrüz. Diye 
rek onu odasına götOrüp de 
dönerken pençereden ıaba 
hı müjdeliyen ııık perıleri 

nln odftma ıüzüldüjünü ve 
bu alııam yaptıjım bu ha 
rekettton c olayı lç ı mln gül 
düğQnü duyuak yatafa 
uzandım 

SON 

git mittir. 
1937 senesinde iıe komite 

diier 40 kadar alfabeye ıon 
ve kati ıekllni verecek ve 
bunun ıçln de bu dillerin 
ilmi gramerleri ile luıat ki 
taplan neıredilecekttr Ay 
rıca Sovyetler Btrli~inde kul · 
lanılan daha yirmi kadar di 
lin tetkiki için de muhtelif 
mıntak"lara cHI heyetleri 

aanderilecektlr. 

U 1 ve kızlan Şekibe ve Fatmayı ve HalH oğlu Mebmedtn :131 
Bir hafta kadar evel kö- de ö ümile kardeıi Habibe ile kendhind~n evvel ölen di -

ytlmüz hududunda 10 yaı· ğer kardeti lbrahlmin &nzları Şekibe ve Fatma ve kendi 
larmda kadar doru bir be sinden ö~ce ölen difer kardaıı Hantfenin kızları Emine, 
yglr bulunmuıtur. Dudu ve diier Emıne Duduya ve Halıl "•zı Habibenln de 

Sahibinin hlr haftaya 930 da 61ümile ollu l\1thmet Emin ile kttlara Hatice ve 
kadar köyümüz ihtiyar heye.il Zelihayı ve lbrahim lrar111 Hatic;enin de 93J de 616mlle kıs· 
tine müracaatı , akıl halde ları Şekibe. Fatmayı terk ederek bu vereıe namlarınll bu 
hakkını kaybedecejl bilin · d6kk&n1n fntlkalen teıcllint lstedıklerlnden 1 l 4.937 aünO 
mek üzf!re ilan olunur. mahalline m~mur gönderilecektir Bu yer için hak lddiaa· 

Halıılca k&y6 ihtiyar ında bulunanlar varsa bu ıOnler içinde vuat~klle birlikte 
heyeti reisi muhtıu : yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığına veya mahalline ıeleoek 
Ahmet Orhın memura müracaatları lGıwmu tlla olunur. 
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Azami Aıaari 
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Yerli Sert 4,75 
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TORKDll.I 

LQtfen Okuyunuz .. 
Bayanlar , Baylar!. 

3t MART i37 

Her Tecimenin f n Büyük Dileği: 

Satıs SürOmOnO Arttumıktu. 
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iyesi ve Ha,yazmanı: Balıkesir saylavı H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BiL' AL 

Batanı Yert ll Balln evi 


