
ııı 

1. 

ı. 
l 

-· Cenevı ede Devam Etn1ekte olan Hatavın 

Statü Müzakereleri !Yeticelenn1iştir. Ko
mite Raporu Ve Metinler Kabul Edilmiştir. 
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Tür Hava K 
Ayhk Toplantı 

U U Al ı l Başvekil-miz 

ını Vaptı l hans~~. h r.iciye nazırının 
verdıgı zıyaf ette hazu 

Kurumun faaliyet raporu ve ~utçasi ka~ul edil~i . Ha- ~ulun~ul r 
vacıhk işlerine da~a ço~ e~emmiyet verilmesi ~ararlaştı 

Ankara, 17 (AA.) nıflarından Türkkuıuna ya 
lürk Hava Kurumu genel zıh olanların askerlık kamp· 

rnerkez kurulu dün altı larmı Türkkuıu kamplarında 
aylık toplantısını yapmıı geçirmeleri kararlaıtırılmııhr 
raporları tasvip ve 937 938 Ankarada Türkkuşu alam 
büdcesinl kabul etmlıtir. 
rı. ve ayrıca lll yyare çahımaları 
n apora altı vilayet merke-

için ikinci bir meydan satın 
ıtnde Türkkuıu ıubelerl fa 
l alınmaktadır . in önü mey da· 

• iyeli de geçmittlr. 
8 m alınmııtır . 

u sene Türkkuıu tube 

Ankara, 17 (A.A.) 
Fransız Hariciye Nazırının 

Londrada verdiği ziyafette 
Baıvekllimiz de hazır bulun-
muıtur. 

~-

ısır 

Hü~ümeti Hariciye Vekili
mizi ~avet etti. 

Ş h imiz Öğ tmenl ri i Y p ığı 
G .. z e Bir •• oy ey aha ı . . 
Balyaya oradan da rı üstecap ~öyüne Valimizin de istirakil 

ya~at ço~ faydall oldu. 
yapıl n ~u se -

Şehrimiz ılkokul öğret geztlmltlir, Burada maden 
menleri pazar günü Kültür mümea ıli B. Mümtaz öğ 
Direktörü B. Emin Ergunun retmenleri maden uhasıada 
beraber•nde ıki otobQıle 5U ki · · gezdirerek kendilerine ma · 
tilik bir kafile halinde Bal- lümat vermıılerd1r . 
yaya ve oradan da Müste Müstecap köyünün koru· 
cap köyüne bir kır gezintisi tuğunda Valımizi ve kafileyi 
yapmıolardır. köy okulunun çocukları, 

Valimiz ve C H. Partisi köylüler hararetll' karfıla · 
batkanı B· Ethem Aykut mı~lardır. 
öğretmenlerin davetini ka- B. Ethem Aykut köylü-
bul ederek Balyaya oradan lerle çok samimi hasblhal-

Jlk taıı yerine · koymuıler ve 
bu taıın Cumhuriyetin yeniden 
baolıyaca§ı tılerin de ııailam 
bir temel olmasına temenni 
ederek harçla taoı tılemlş 
ferdir Köylüler ve köy ka 
dmları büyük bir sevinç içinde 
topluluk inıaat yerinden ay 
rılırken : 

- Y aıasın, çok yaın aan, bin 
yaıaun Atatürk diye haykır· 
mıılardır. 

lerine kaydedilen gençlerin Küçük yaıtan havacılık 
•ııyuı 25 kız 483 erkek ol- sevgisi aıılamak için Anka· 

l"llak üzere 508 dir. Bunla- rada Gazi Terbiye Enstit&· 

da Müstecap köyüne gelmlı lerde bulunmuılar Cumhuri-
Ankara, 17 (AA.) - Mı . ler ve öğretmenlerin gezisi - yet ve inkilap üzerinde ı,endi · 

sır hükumeti Hariciye Vekl- ne oeref vermişlerdir. terini aydanlatmı~lardır 

Buradan köyün okuluna 
gidi !mi§tir. Okulun bahçeeln· 
deki mütevazi &ahnede okul
lu çocuklar misafirlere çok 
parlak bir müeamere ver 
m ılerdir. Köy öğretmeni 

B. Hasan Rızanın gösterdlii 
enerjiyi ve muv&ff akıyett 

limiı.i bu kıı Mısıra davet Ôğrelmenler gerek Bal Böylece kır gezintisi çok 
etm it ve Cumhuriyet Hükü- faydalı olmuo . köylüler ve 

tın 2ı8 tam eıhhatll çıkmıı ıünde, ıanat okulunda mo. 
\'e derslere baılamıılardır. delcllik dersleri verilmekte· yada gerekse Müıtecap kö 

metimlz bu da va tten çok öğretmenler kütlesi b lrbirl-yünde büyük bir hüsnü ka Ankarada bir motörlü dır . 
tayyare mektebi ile Ankara Sanat okulu talebeleri mütahasıis ol muıtur. bul görmüılerdir. ne kaynaımıı bir halde çok 

Rüıtü Aras bu kıı bu da· O gün saat 12 ye kadar neteh bir gün geçlrmiılerdir. 
vete icabet edecektir. B l d l Balya Kaymakamı 8 . Hakkı 

===== =========a=y=a= m= a=e=n=e=r=I =v=e=t=e=ıi=ıa=t=ı Ôneyler öğretmenlere büyük 

Ve lzmirde paaaıüt kuleleri bulundukları ıehrin orta 

hpılmaktadır tahsil müeB&iılerine ve ilk 

Almanyadan sabo alınan mektep talebelerine ders ve· 
0 n mektep tayyaresinden receklerdir. s hi 

T 
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• bir hüsnü kabul göstermit 

baıkn iki rekor planörü de Kurumun son bir yıllık 
e 1 lerdır. Gerek belediye relııi 

8. Abdullah gerekee Balya 
lıetirilmitllr. Luıelerin ve ay· geliri 4, 755, 766 liradır. Bu • 
tıl derecedeki mekteplerin paranın 1, 163,554 lfraaı pl· 1 • e • birinci, ikinci ve üçüncü il· yangoya &ittir. 
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__ ,. •••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••• • · 8ir prof e ör sular ve dig-er isler üzerin~e tet~iklcrde 
i y 1 T .. r i 1 ! ~ulundu. Profesör Bostancı ~öyü deıesinden şehre su 
! Bu·· yu·· Ba ra 1 Var :.· getirile~ileceğini söylüyoL. 
• • Ankara Hıfzıssıhha mek olunduktan sonra yeni icat 
• : tehi profesörlerlnd<'n müsyO edilen ve su ıeviyeılnl &ltı 

!. Büyüt Şef in Anıdoluya ayak ~astığmm yıl dönü- i Virayt ile müdür muavini misli yükselten ikf makine 
Dr. Kamil İdıl üç gün önce ile ıehrin en yüksek mah'll i münü heyecanla kutluhyacağız. i uhhi n o k ta i nazar-

• y ı M B k ş f • dan yapılması icabeden it· • arın 9 ayıltır. üyü e Atatürk bu ta- • 
: tihte Kurtulut Savaııoa baılamak ve Türke istiklal : ler hakkında tetkiklerde 
: h d k k l S : bulunmak üzere tehrİmize • ve Qrrlyetlnl ia e etme arari e amsuna çıkmııtı . • 
• tt y d h • gelmıılerdir. • u mutlu aün ur un er yerinde olduğu gibi ıeh · • ! tlrntzde de bunda.o önceki bir sayımızda neırettiğimlz i Profesör yanıodo Belediye 
: bır proğram mucibince parlak bir tekilde kutlulana· : Reisi B. ~aci Kodanaz ve 
: C•ktır. ~ Sıhhat Direktörü B. Muhlis 
' • s .. ner olduğu halde : 19 May11 ayni zamanda Gençlik ve Spor bayramı : 
" olarak kabul edllmlttlr. • Atatürk parkına daha 
• O Ô : ı on r a iki defa Ç a y : nun için yarın saat 2 de sahada Lise ve iret- .• 

rn deresi civar.na gitmiı lr. 
: en okulu ıençleri, sporcular atadyumda spor gösterileri : 
: hpacaklard1r. : M. Virayt buradaki pıs· 
• • hklerin lağıma alınma11 ve 
: Jtmnaitık ıenliklerlnden önce merasim yapılarak • 

• bunun ucuzca temin edil · 
: hutuklar teati edilecek ve bu günün büyük manası : 
: t•nlandarılaca ktır. : 

1 
meıi için f iklrler lni aöy lemıt 

: Bu husuıtaki proğramı okuyucularımıza yarınki : tir. , g' • Bunun için de evlerin çok 
" Yırnızda vereceğiz. : olan tarafına bir beton ka-

•••••••••••••••••••••• •••••• ••••••• .......... . nal yaptırılmasının ve kar 

line bol su verilebileceğini 

söylemit ve makinaların 750 

lira kıymetinde bulunduğu · 
nu, bu suya ait kcıti rapor 

ları Ankaradan ıönderecek 
lerinl ilave etmtılerdir. 

Profesör bilahara · ıehlre 
aelen bütün suları ve taksi 

matını gözden geçlrmitler 
dir. 

Müsyü Vlrayt dün de çaroı ve 

mahalleleri do1aımtı kasap, 1 

bakkal, sebzeci, tatlıcıları, 

fırınları, lnemn ve hasta ha · 

neyi gezmiı hepsinin temiz 
ve aahhi bir halde olduğunu 
takdirle söylemitlerdir. 

Bu arada Halkevini de zl· 

öfretmenlerl, gerekse Müs · 
tecap köylüleri bu çok ya · 
kın alakaya tıttrnk etmiı 

lerdir. Öğleden sonra birbl 
ne kaynaşmıtı topluluğun 
baıında Va11nılz ve Kültür 
Dlrektör(l olduğu halde gö 
ye gitmiılerdtr Köyde gü 
zel bir teaadüf seri olarak 
t~mel hafrlyah biten köy 
odasının B. Ethem Aykut 
tar f ından bu gezide toplu 
luk önünde temel atmA me· 
raslmi yapılmı~tır . 

B. Ethem Aykut verdik 
leri bir nutukla bundan bir 
ay kadar önce de yine güzel 
bir tesadtlf eseri olarak Bür· 
haniye hQkumet konağını 

bu öğret menler kütlesi ön · 
ünde atmıtı olduklarını, bu 
rada da buglin bu köy he· 
yeti odasının lf~melintn 
atılmaıındım d o 1 a y i 
duydukları ıevinci açığa 
vurdular . Törene koşan ka-
dın, erkek ve çocuklara 
dünkü saltanat devrinin kö 
tülüklerfnl, bu günkü Cum 
hurtyet devrinin kuruculu 
ğunu, ilerlliğlni çok canlı 
bir ifade ile anlattılar. 

Temeli atılacak olan bu 
köy heyeti binasının kö 
yün bütün ıılerlnln idare 

Pazar Gü kü F tbol 
Maç 1 arı. 

fi taraftaki evlerin lağımla 
rının buraya bağlanmıuının 

daha ucuz ve daha kolay 

yarat eden ve buradaki re · 
sim 8erglsınl, aııarıatikaları 

gören profesör pazar günkü 
maçı da seyretmiş ve genç 
lerln oyunlannı beğen mittir. 

ı •ı dileceği bir yer 
olduğu bu y a p ı n ı n 

o. -
ç Güme Arasında Maclar Ya-, 

llıldı. Birlik O ,, 1 Gücü Yendi. 
a .. ı 

ı:ı 0 re futbol ilk maçlarına 
-~,t 

S günü baolanmııtır. 
ı>or b"'J 

1 ° ııeııtne bailı güme 
tr ar 

d asındaki maçlar oöyle e,• 
rn etaılotir: 

"'c~ t S \.ırnesi; dmanyurdu ıle 
Usıfl l k 

d t 1 anuında saat 14 

•le General Ali Hikmet 
'd•nd 

"1 a Yapılacak olan bu 
l\ç - s 

ll ı rı b Usığırlık oyuncuları 
dut lr kıs1111 lisanssız bulun 

Undan yapılamamıı ve 

İdmanyurdu hükmen galip 
sayılmııtır . Bundan sonra 
bu iki takım arasındll 

hususi bir maç yapılmııtsr. 

Samimi bir hava içinde 
devam eden oyunu ldman
yurdu 1 5 kazanmı~tır. 

Birli~ - Güç maç ı 
Yine ayni günde idman 

birliği ile ldmangücü arasın
da saat 16,30 da Yurttan 

( Sonu ikinci Sayfada ) 

olacağını söylemittir. 

Bundan baıka Yeni ıu 

yun mftnbaına kadar gidil 
mittir 

Prof eıör menbaın sıhhi bir 
ıektlde ve çok mükemmel 
olduğunu görerek memnu -
niyetini izhar etmiıtir 

Dün de beraberinde yine 
Belediye Reisi ve Sıhhat Mü · 
dürü olduğu halde Dereçift 
likten tehire getirilmesi için 
çalıtılan s u y u n men-
baını daha sonra da 
Bostancı köyü deresini 
gözden geçirmitlir. Profesör 
Boıılancı deresinden istenil 
diği kadar tefrik edilecek, 
bol suyun bati süzen kum 
süzgeçlerden geçirildıkten 

ve Klor gazı ile muamele 

Profesör ve muavini 
dün a k ı a m k i ekspresle 
Bandırmaya gitmiıttr . 

lhndırmadakl tetkiklerini 
bitirdikten sonra Gönene 
geçecekler ve orada da tel 
kiklerde bulunacaklllrdır. 
~--

Ha y 
Müza~ereleri sona er~i 
Ankara, 17 (AA.) - Ha · 

tay statüsünü t&nzlme me · 
mur ekıperler komitesi mü 
zakerelerini bitirmiş, me· 
tinleri ve komite raporunu 

kabul etmlıttr. 

ayni zamanda bundan ıon
ra yapılacak köy evleri 
için de ·l,öylüye bir örnek 
olacağını söyledıler Ve hü· 
kumetln bir mümeaaili olan 
kaymakamlarınm her türli 
emirlerini dinliyerek her sa· 
hada böyle hayırlı güzel 
eserlere başlnmalaranı te 

· menni ettiler. 
H<ıkOmelln takip etti 

ği k ö y kalkınması 
davaBlnan esaalnranı çizdiler. 
Ulusa büyük bir kudret ve 
kuvvet bah§eden BQ -
yük Şef Ata türkü 
heyecanla anarak sözlerine 
son verdiler. Valimizin nut
ku köylüler, öğretmenler 
tarafından müteaddit defa· 
lar ve sonunda çok alkıı 
lanmııhr. 

B. Ethem Aykut bundan 

sonra temel yerine inerek 

bu vesile ile bilhassa ıurada 
biz de açıklamak isteriz. Küçük 

yavrucuklar okuldan aldıkları 
bilgi ve inan ka ynll ğı ile 
bütün yol<Sulluklara reğmen 
bütGn hazır bulunanların 

takdir ve alkıılarını toph· 
yan bir mü1111mere vermit· 
!erdir. 

Valimiz de bundan pek 
mütehassis olarak müııamere 
arasında köy muhtara tle köy 
imamını çağırmıo onlara 
esld devrin mektebi ile Ata · 
türk Tlrklyesinln okulunda 
yetııen Türk çocuğunun ara 
smdakl bGy6k uçurumu pek 
manalı bir ıekilde bütün hazır 
bulunanlara karıı anlatmıılar 
ve: 

" - fıte Cumhuriyet bu. 
dur lnkılAp budur. ,, Sazleri
le AtatOrk çocuklarının 
önünde bütün kitlenin du-

yduğu gurur ve sevince ter
cüman o!muılardır. Çamlık 
ta yapılan eflence ve gezin · 
ttlerden ıonra saat 19 da 

köylünün samimi tetylle.rl 
arasanda Balyaya hareket 
edllmiıttr . 

Ertesi ıünü açılacak pa -
nayırda bulunmak (izere 
Balyada kal&.n B. Ethem Ay. 
kut kasaba kenarında öirel 
menlere bu topluluktan du · 
ydukları hazz1 ifade ederek 
kendilerine kerıı güzel cüm· 
lel rle iltifatta bulunmuılar, 
öğretmenleri uğurlamak lüt 
f ünü göstermişlerdir . Ôğret · 
menler sevinç içinde değerli 
ve sayın valilerine ve Balya· 
nın genç kaymakamana, 
Belediye relıılne, öğretmen 
arkadaılarma teıekkür ed 
erek kasabadan ayrılmıılar · 
dır 

Balya gezlıi ıehrimlz 
öiretmenlerlnin bu yıhn 
ikinci ıeıfsldir . 

Bu gezilerin tertibinde 
yerinde f aalf ,~t aöateren, 

böylece yarının neslini elin· 
de yetlıtlren öiretmenl~r 
arasında güzel bir kayna:vıı 
yaratan Koltor 0Jrekt6rü 
Bay Emin Ergun• 
tebrik ederken 6Aretmenlere 
kartı büyük müzaheret gös · 
teren ve onlftra bu alanda 
önder olan Vali ve C. H Par· 
tiıl baıkanınuz B. Edhem 
Aykutun yakın alakaları ö · 
nünde duydu§umuz sevincl
dt samlmly tle açıklarız. 



SAYFA: 2 

Çocuk Bakımı: 

Memeden Kesme 

Meme ıütü, ıüt çocuğu 

nun en yarayııla bfr gıdası 
dır. Bu ıütten mahrum ol11n 
çucuklar oepünümalarmı no 
rmal ıektlde devam ettire 
mezler. Bunun nokaanmdan 
m6tevellit hutalaklar da ena 
ıütü ile tedavi olunur SGt 
çocuiu ıçin bu kadar 1 üzu 
mlu olan ana ıütünün veril 
me zamaoları muayyendir. 
Nasıl ki zamanında ekllkliii 
f evkalide fena neticeleri 
mucip oluna lizım ol. 
madıfı zaman verılmeai de 
çocutun fena iklbetlere ıü 
rüklenmeıtni icap ettirir. 
Meme ıütü tik üç ayda fev 
kallde lüzumlu, ikinci 6ç 
ayda zaruret halinde yerine 
k11m .. n baıka ııda katm 
olabilir. Üçüncü üç 8yda· 
büy6k bir mecburiyet yok
ta tamamen kald1rılmaz ve 
ıülten baıka bir rıda ilave· 
ıl lazımdır. Dördilncü üç ay 
da çocuğa ait huıuıi gıda 
larla beraber meme ıütü 
de verfltr. Arzu ediline ana 
ıütü htç verilmez Beılnci 

üç ayda valide ıüt6 lüzum 
ıuzdur. Her zaman tekrar 
ettlllmiz gibi çoculun aağhjı 1 

nı koruyacak hazım bo · 
ruıunun güzel çalııma11dır. 
Bu da memede intizam ile 
kabtldir. 

Meme almuı ııralı olmıyan 
çocukların apteltleri bozuk 
tur Uzun uzadıya apteıtleri 
bozuk kalan çoculdarm re -
nkleri ıoluk, etleri porauk, 
kt!mlkleri yumuı-.k ve hu 
tahklara kartı mukavemet
leri azdır 

Memeden keame böyle 
zaif v~ baiır.akları bozuk 
çocuklarda daha ziyade mü 
htmdir. Böyle çocukların 

evvela balıraak1arı teda vl 
ı?dllmeli • ıonradan doktor 
nezaretlııde memeden keıil
meıl temin edilmelidir. 

Memeden keıilme tik gü 

n1erde annenin meme yara· 
ları dolay11lle mecburiyet 
altında vaki olur. Hu hal 
çocuk için en f eoa 
akıbetleri hazırlayacak bir 
kesilmedir. Bunun onune 
ıeçmek için fenni yolları bı· 
rakmam•k lazımdır. Meme 
den keıilme fozuli olarak üç 
dört aylık, gıduı tabii kont
role tlbi olmayan, sağdan 
ıoldan alınan tavıiyelerle te 

ıaddi edilen çocuklard" va
kidir. Anne, memeıinde ıüt 
olmadıiı düıünc.:!ıtle hariç 
ten gıda vermeğe baılar. Ru 
ıuretle memeden süt çekilir. 
Hariçten verilen gıdanın zl 1 

yadeletUrllmeıi mecburiyeti 
haııl olur Bu suretle çocuk me 
meden keıilmiıtir. Bu 11rada 
en zi1ade intihap edilen gıda 
ılttür. lnttzam11z meme alan 
çocuğun bozuk baiırsakları 

birdenbire verilen ıütün ha· 
zminde tahammülıüzlük ıöı 
terlr Derhal amel baılıır. 
Bunlarm en mühim çareıt 
her zaman için çocufun gı 
duını tıbbi lltltare ile ter
tip etmektir. 

Çocutun normal meme 
den keıilme vakti bir yaıı 

nı doldurduğu zamandır. Bu 
sırada bafıraakları hozuk 
olan çocuklar gıda değııme· 
ılnden mütee11tr olarak a me· 
le tutulurlar. Çocuk amelle 
ri herkeıin bildlil ııtbi ya 
zın aı~ak ıün1erlnde fazla 

• 
dır. Bunun için memeden 
keame itini yazın 11cak ııün 
lerlne bırakmamalı bu mev-

COCUK MÜ fl~llASSJSI 

Dr. Memduh Özçam 
ıimde yapmalıdır lıte bu 
tavıtyenln bu aylarda çocuk 
annelerini lrıat için ortaya 
atılmuı saralı oluyor. Meme
den keıllme zamanı gelmiı 

çocuklar bir defa çocuk dok 
toruna muayene ettirilerek 
bağırsak bo:rnkluğu gibi bir 
hal vana tedavi edildikten 
ıonra memedt"n kullmesinln 
hemen temini, ııcaklar 1ıel 

meden evvel mecburidir Sı· 

cak mevıimde çocuklarını 

memeden keıerek •Üt Vt'ren 
anneleri ame11i çocuklarlle 
karıımızda ııörnıekt~ıl kork
tuğumuzdan timdiden bu 
yolları göıtermek mecburi
yetini hlut diyoı uz. Y aıırı ı 
doldurmuı çocukları meme 
den kum~k üure Çocuk 
Bakımevl muayenehanesine 
getirmelerini çocuk anne
lerinden ister ve bekleriz. 
~-

Mos~ova - Volga kanah 
Moıkova Volga kanalı 

baımübendisi S. Juk, bu ka· 
nal hakkında ,.Pravda ft aa
zetesinde neırettlği bir ma
kalede ıu malumatı vermek· 
tedir: 
Moıkova V olga kanalı 

nan lnıaatı bitti ve Volga · 
dan gelen ilk vapurlar Mos· 
kovaya vardı 

Bu İf, hıç te kolay bir it 
olmamııtır. lnıaat eınaaında 

kartımıza çıkan zorlukların 

büyük ekıeriyeli, her ıey 

den evvt'I, itin azametmden 
ileri gelmittlr. Mıkyaa itiba
riyle, Volga - Moıkova ka 

nalı garhı Avrupanın en bü 
yük ıeyrhefaine ııalıh ka· 
nallarını geçmt-kte ve Pan~ 
ama ve Süveyş kanalların -
dan bir farkı vana o da tek 
niğiııln daha muaddal olu 
ıundadır. 

Fılhakika, Volga · Mosko· 
va kanalı, yalnız ıeyrisef a 
in meıeleıini hall~tmekle 

kalmamıı, fakat ayna zama· 
nda Moskova ıehrinin içile 
cek su ihtiyacını da karıı 

lamıı ve ayna zamanda Moı 

kova nehri ıle bunun ayak
larının ıu ıevlyeaini daha 
yükseğe çıkarmııtır. 

Mecranın topoğrafik eera 
ili de kanal inıaa tını daha 
ziyade güçleıtirmiıtır. Muh· 
telif araıtırmalar bir sene 
den fazla zaman olmııtır 

Betbin kilometre murabba 
andan genıı bir arazi üzerin 
de topoğrafi ameliyeıi ya· 
pıldığı gibi üç bin kilometre 
murabbaından geoit bir ıa
ha içinde de jeolojik ve ahid 
rolojik raıtırmalarda bulu 1 
nulmuıtur. ı 

En rasyonel teknik ıureti 
hall~rin elde edilmesi için. 
bir çok huıuli laboratuvar 
lar vüf!uda getirtlmtıtir. Je 
otelcnik laboratuvar d" kıı · 
nal traaeıi üzerindeki muh 
telif toprakların huıa lerı 

tetkik edflmff. hldrotok nık 
laboratuvarlarda iıe pro;eye 
dahil bütün eaerluin mode 

ilerle itl~mefe ıernlti t~crü 
be olunmuıtur. 

Tabii aüçlülder arasında, 
hiç te müıaıt olmıyan j o 
lojik ıeraiti de saymak la 
zım gelir. 

Kanalın foıasında, yerli 
topraiın lnıa melzemeıi ola-

TOllKDILI 

.. 

lngiliz 
Krah konuşma ögreniyor. 

lngıltere kralı altıncı Cor 
cun taç geymeaı dolayıııle 
rütbe ve ünvanlarla taltif 
ettiği tanınmıı ıahsiyetlerln 
batında, kralı, çocukluğun· 

danberı Arız olmuı bir ke
kemeltkten kurtaran müte-
ha11ıs Layonel Log gelmek
tedir. 

Log, kralın; kekemeliğini 
tedavi için müracaat ettiği 

adamların sonuncuıu idi. 
Bütün ümit ondaydı. Ken
dtıi Avuıturya1 ıdır. Doktor 
dur. Fakat doktorluğu bıra 
karak, bilha11a konuıma 

bozukluklarını tedavi huıu 
ıunda ihtiıas peyda etmeğe 
çalıımııtır Kendiıl lngiltere 
kralına da, en basit ıealer· 

den baılıyarak konuımayi 

yeni baıtan öğretmittlr. 
Tahta çıktığındanberi 

kral, aünde bir iki uat bu 
müteha1111la baıbaıa kalı
yor ve müteha11111 Log, ken 
disine arıza11z konuıma 
uıulünn öjretiyordu 

( Oall v Expr~H ) 

iyi havayı karşı sigortal 
Malum ya, Avrupa ve 

Amerikada mahsulatı kötü 
havayn. fırtına ve doluya, 
kurakJığa karıı ıdgorta etti
rirler ve bu müıkül ıigorta 
çok güzel bir tedbirdir. Fa· 
kat İngilterede Rullyal si 
gorta tirkeU rekolte ve 
ağaçları iyi havaya • yanlıı 
yazılmanıııtır . teyit ederiz 
ki tyt havaya ıiıorta etmek 
tedir. 

Bu tedbırı hiç de bot ve 
garip görmeyiniz Ve bizce 
bu tedbir çok yerindedir. 
Havalar iyi olduğu zaman, 
ıehir halkı kırlara ve bah 
çel~re çıkarlar, bu yüzden 
de mah~ulit ve ağaçlara 
pek çok zararlar verirler. 
Çok pratik lnıanlar olan 
İnıtlizler, bu zarara kartı 
btr ıigorta ihdu etmtıler· 

dır 

rak istimali pren11bl, ııenif 

mikyaata, tatbik olunmuı
tur Bırçok parajlar, yerli 
toprak ile yapılmııtır. Hatta 
1 1 kilometre uzunlufunda 

bir set, turb iıtimali ile vü· 
cuda getirilmittlr. 

Kanalın fevkalade büyük 
lüiü, mühendiıleri, lnıaatta, 
Sovyetler Birliiinde ıimdiye 
kadar pratik sahada kulfa 
nılmıı birçok rr akanizmaları 

vücuda getirmeğe sevketmtı· 
mittir. 

Kanalın ıu ıle doldurul 
maaı için çok orijinal 11ıte 

mde tulumba istasyonları ku-
rulmuftur. Bu iıtaayonlarda 

P-rvanelt tulumbalar vardır 
ve bunların her biri ıaniye 
de 25 metre mikabı suyu 13 
metre irtlfaa yQkıeltmel<te

dlr. Bu tulumbllların perva
nelerinin fekli, bir çok tt'c 
rübelerden ıonra en çok raa 
yonal hale getirilmitllr. 

Mümkün olduğu kadar 
her yerde, kanal maklnele 
rinin otomattk İfe batlamaaı 
ve durmaaı için huıuıl terti · 
bat konrrıuı ve bunlaıınuz· 
aktan idaresi eaas olarak 
alınmııtır. 

Kanalın inıaatı iç.in, 200 
milyon metre mıkabı toprak 
kaldmlmıı ve 3 milyon met· 
re miklbı beton konmuıtur. 
En soı ıiıtem ile if görül 
mesi, bir çok itlerin mali 
yet fiatını pek ziyade azalt· 

mıtlır. 

Korucuya Ateş Eden 
Bir Suçlu .. 

-- - -==----

Suçlu ha~kmda müddeiumumilik iddianamesini o~udu. 
Ve suçlunun tecziyesini isledi .. 

iki ay kadar evvel Ko 

rucuaun Mallıca koyünde 

korucu İımaili öldlrmek ka-

derek ıuçlunun ceza kaou 
nunun 62 net madd~ıi de· 
laletlle 448 ncl maddeılne 

itile tabanca ile yaralamak tevfikan cezalandmhnaaını 

tan suçlu mevkuf Beıuni oğ· i • t e m i f t i r · 448 inci 
lu Mansurun ağır cezada de madde 21 ı e n e d e n 

vam eden duruımaunda suç· 18 ıeneye kadar atar haptı 
lunun vaka günü koruc• fsmal· ten bahıetmektedir. 62 in 

lın önüne çıkarak hi.dileden 
bir gln evvel kendlıine tokat-

la vurduğundan dolayi ogün 
tabancaıını çekip üç el alet 
etmlt ve k:urıunlardan birili 
lsmallin koluna iıabet etti· 
ği anlııılmııtır . Bu hadlıede 
öldürmek kasti mevcut bu-
luoduğundan Müddeiumumi 
8. Necmettin Yetıl bu dava 
hakkındaki iddıasını serde-

10 Yaşındaki 
Çocuğa 
Taarruz 

el madde ile bu ceza 
altıda birden üçte bire ka 
dar tenzil olunmaktadır. 

Müddeiumuminin iddiasın· 
dan ıonra ıuçlunun müda · 
fit avukat B. Niyazi Akyü 
rek yazılı müdafauını ha· 
zarlamak için mahkemeden 
mühl~t btemiıtir. Mahkeme 
bu talebi yerinde hulara k 
duruımayl 20 mayıı 1aat 
l 4 de tehir etmlttir. 

1 Kapıdaki 
' 
Mü hürü 
Bozmuş 

Anafutalar mahalleıinden 1 Dinkçiler mahalleılnden 

Kimli oğlu Kizım, Dinkçi· Mehmet Emin kızı 45 yaı 
ler mahallesinden .,t O yaıla- • larmdakl Huibenine vi fuhuı · 

' tan: dolayi komtıyon kara 
randa Y aıar adında bir ço 

cuğu lekelemeğe teıebbüı 

eltfft ııkiyet olundujundan 

ıuçlu yakalanmıı adliyeye 

verilmiıtlr .... 
Bir suçlunun muhakemesi 

Bir kaç adam öldürmek

ten ı•çlu bulunan Bandır 

mamn Edincik nahiyeıine 

bajlı Çepnl köyünden Nu 

man oğlu Kara Haaamn 

muhakemf"sine afır cezada 

devam edilmithr. Bandırma 

mahkemesinden ıorulan ba· 

zı noktalara henüz cevap 

gelmediğinden, muhakeme 

bir haiirao aaat 14 de bırakıl· 

mıthr -
ilk tedrisat müf eltişleri 

Kültür lakanlığı ilk ted-

riıat iıpekterlerlni idarel 

huıuslye bütçelerinden ala 
rak muvazenei urnumıyeye 

nakletmeğe karar vermiıU. 

Muvazenei umumiyeden 
maaı alan kültür direktör· 

lükleri katipleri de idarei 

huıuıiyeye devredebılecek 
!erdir. 

Bakanlık uzun mGddet· 
tenberi tetkik etmekte ol 

duğu bu iti tamamla mıı ve 
projeyi hazırlamııtır. 

Haziran baımdan itibaren 
tatbık edilmeğe baılanacak 
tır1 

Prejeye göre birer kıdem 
zamı verilecek ve iıpekter 

Bakırnlılda bir büroya bağ 
!anacaktır. 

Büıo evveli iıpekterlere 

alt bölgeler kuracak, bu 
bölgeler va11tıuile bpekter
ler idare edilecek ve icap 

ettiği takdirde muhtelıf na· 
killer yapılacaktır. 

rile iki ay müddetle k&pe

tılmııtır. Fakat kadın kapı 
nın mühürünü bozarak içeri 
girdığinden hakkında tahki· 
kata baıJanmııtır. -
Köylü hü~Omete olan ~or-

1 cunu 15 senede ödiyece~ 
Hükumet Büy6k Millet 

Mecliıfne çok mühim bir 
layiha vermiıtir. Layihaya 
göre 1337 134 1 ıenele
rlnde iktisat, maliye ve zj. 

raat vekaletleri bütçelerine 
konan tahsi1attan iıtıla gö 
renlerle çiftçilere nakden 
veı ilen paralardan ve aynen 
dağıtılan tohı.ımluk, çift 

hayvanları ve zıraat aletleri 
bedellerinden doğan devlet 
alacakları faizsiz olarak 1 5 
müsavi taksite bağlanacak 
tır. Birinci takıit t~trlniev 
vel 1937 tarihinde dıferleri 
de bu tarthten birer sen•! 
sonra tahıi 1 edilecektir. 

Biirhaniyede 

PeMivan ıüreşleri çok 
ali~ah oldu. 

Bürhanlyede ldmanyurdu 
menfaatine pehlivan güreı 

leri yapılmıı ve çok alakalı 
• 

olmuıtur . 
Birçok pehlivanların itti· 

rik ettiği ve Kara Alinin 
hak~mliği a tında yapılan 
güreılerde seyirci olarak 
üç binden fazla halk bu· 
lunmuıtur. 

Galip ıelen pehlivanlara 
~kramiye ve hediyeler dağı 
tılmışl,tr. 

Bir ~lüm 
Belediye fen memuru B. 

Cemal Aydınlıoğlu pazar 
geceıt kalp sekte1inden ve 
fal etmlttfr. Merhumun ce-
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Balya 
Panayiri ~un açıldı 

Üç gtın devam edecek 
olan Balya panayirl dün 
açılmıehr Panayirin açılııın
da Vali C. H Partisi baı 

kanı 8. Ethem Aykut da bu· 
lunmuılardır. 

Panayıra ıehrfmizden. 

civar kaza ve nahiyelerd~n 
bir çok alıcı ve satıcılar ff 
tırak' etmtılerdir. Burada bil· 
huaa Balyanın Boz cinı ır

kına menıup 11ğır hayvanatı 

ıatılmaktadır. 

Panayırde dııarıdan ae 
lenlerfn her türlü lıUrahatl 
temin edilmtı hatta elektrik 
teılıatı da yapılmıılır. 

Valimiz geldi 
Pazar günü Balyaya 11ideo 

Vali ve C. H. ParUıt baıka· 
e. Ethem Aykut dün tehri 
mize dönmüıtür. 

Muhtar 
intihabı yülunden çıkan 

kavganm mu~ı~emesi 
935 Ma yıaının 7 inci gü 

nünde BOyük Bostancı ka· 
yünde muhtar intihabı yü 
zünden köylller araaında'blr 
kav1ıa olmuı ve bazı köy· 
JüJer bu yüzden kavıa ede 
rek birtbfrlerlnl yaralamıf 

!ardır. Bu hadileye dair 

mu ha kemece yapılmakt• 

olan tahkikat bitmlıtir Da 
vanıo ajır cezada devall' 
eden muhakemesinde Müd• 
delumumiltk tddtanameıf11I 
hu.ırlamak üzere dava eti 

rakının verilmesini fstemif 
tir. Bunun üzerine muhake· 

me buııün ıaat 14 de bır• 
kılmııttr. __ .. ,.. ...... , ... __ _ 

Bölge lik Maçları 
<Baı tarafı ikinci ıayfad• 

Kamilin idaresinde yapılııfl 

maç alakalı olmuıtur 
. Stadyumda divar ve ttl 
bün tnıaah devam etmeıiıı' 
rağoıe .. kalabalık bir ıeylr 
ci kütleıi bulunuyordu. r.111 

çı Birlik sıfıra karıı bir ,,· 

yı ile kazanmııtır. 
B Gümeıi Yurrfdan lrfarııll 

idareılnde Ayvalıkla Edrelfl
11 

ıı.raımda Bürhaaiyede 111 

pılmıı ve 2 2 berabt-rlikle ,o· 
Ol\ ermlttir 

C Gümeıf; Bandırlfl' 
İdmanyurdu, Doğanıpor •'' 
sında ıehrlmiz fdmanY"' 
dundan lrf anın hakemlf~İ., 
de Bandırmada yapıld''' 

ı· 
Yurdlular O 5 ile galip f' 
mitlerdir. 

Yine a vnl günde bu 18 

meye dahil Gönen ldot~~ 
yurdu ile Yeni Oojan•P" 

kulübü araıında İdma~I~ 
cünden Şuurlnin idareııl' j 

Gönende yapılan maç da ~ 
beraberlik !e neticelenıtıifti: 
Gönen İdmanyurdu bu 01•: 
üç oyuncu eksik olarak çı 

mııtır. ~ 
----------- ı•'' nazeıi Belediye memur ,.. 

f 1" ve birçok tanıdıkları tar• f 
dan kaldmlmııtır. Alle•i 

1

1 
radına baııağlıfı diler· '' 
laranı paylatarız. 
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Tahsin Baba 
Vapurdan henüz inmlıtim. 

Üç gün üç gecenln verdiği 
Yorgunluğu Baba Ragıbm 

den ize güler kahvesinin 
Önünde az ıekerll kahveyi 
içmekle dinlendiriyordum. 

Deni:: tatlı bir renkle bü· 
rünmüı hafif haf•f sahilin 
Yıllardır dalgalarla çarpııa · 
rak çürfimlyen kayalarına 

~uruyor ımltılar bile gön1e 
farkı ıöyliyordu. . 

Can içen mavi renklı bir 
•abahtı. 7 Aydır haııretfni 
içtiğim o yerin zevkini, net 
eıfol yudum yudum kalbi· 
rne dolduruyordu. 

içimde bir ıevgl var göz 
leram o sevginin tesirlle bir 
Yüz, bir kalp arıyordu. 

**·*" ,.. . 
Oturduium yere hemen 

80 metre kadar uzakta sağ 
"Yeğıuı ı.ol ayağının üzerine 
lllrnıı, küçük bir kayanın 

Üzerinde bir elinde uzun 
~ır kc.mııın ucuna beğlı 
0ltıuı diğer, elinde nargile 
sının gözlerin ı n rengine uy
Run yeşi l mıupucu . Balık 

avlarken gözlerim n o radığı 
0 rnuhıt ın Tahsin Baba diye 
candan sevdiği babnyl gör 
dünı . 

Yer ımden kalktım. gözük · 
lneden arkasınd,1 n yürüdüm 
O dalmıı nargileslnin verdi
fi zevkle ı;uyun içinden ken 
dıs nı a ld atan tatlı b r heye
can vererek tutulmıyan ba 
11klarla uğraııyor 

O anc\aki coıkun h ı sleriy 
le kah sağına kah soluna 
meylediyor. Olta11ını ÇI· 

~arıyor, daldırıyor muttasıl 
lltekettf" . 

Ôyle bi ' andı ki kendimi 
tutamadım güldüm . Duydu 
don uü . 

Bcut eörür görmez elın 
dekı canı kadar kıymetli 
~lltpucile kamıımı bıraka· 
''k olaun bir delıkanlı gibi 
htfnden f ırl ad1. 

l l\.alın ıefkat dolu dudalc 
~tını Yanaklarımda buldum 

0 Yu yeıil gözleri sulan· 
'nıttır 

.!'t!, .:!=. * ,,.: "•"'- ,, 
7 aylıl< hasretten sonra 

<>rıu bulmam bana o kadar 
·~\'i l nç vermitti l>i o zaman· 
~':•tııda beı ay evvel gömdü · 

0~nı baba mı bulmuş gibi 
tnuıtum 'l . 

Ç"' 
1ne Ragıp Babanın kü · 

L lik fak at tatlı bir lleıeyi 
ııet 
~"h ıarnan bağrında taııyan 

D veıtndeyız . 

hı eniz.le baıbaıayiz: Konu 
~ toruz. Yedi a yhk hasretin 
Çtığı 1 dulc acı ardan dem vuruyor-

) · Yanıbaıımda henüz 
~.I 'le 

.. li 1 iyi eeçmiyen bir yav. 
c~~\lk baba baba dıye he

erne'" b C ge aıladı . 

bı"' eldı bu ıefkat dolu kal 
k dızlerine dayandı . Beni uc,R 
I~ •na al diye bakıılariy 
~alvardı . 

))0 da aldı Sevdı okıadı 
llr4 -

b,k YuzGme derin derin 
~ı, "tak otlum dedi, bu da 

evı·d Şe 8 ım Oğlıımun oğlu. 
n ol d d, b rna ıkça teselliyi bun· 

Uldunı. 

Mehmet Ali Kayman 
Tahsin Baba dedim, ben 

tesadüf e san• evlat olanım . 
Beni bu kadar ıevect'!ğinl 

bilmf'zdim. Dütünemezdim 
de .. 

içli, içli haktı. Sonra AL 
lah bilir dedi Vural haydi 
git dedi. 

*~** Onunla tamam on gün 
baıbaıa vermlt dertleımtıttk. 
Hana bıkmadan, usanmadan 
gençliğinin cilvelerini aaydı, 
ıaydıkça tüketemedl gitti. 

Nıhayet kalın bir düdük 
sesi beni ondan ayırdı Ha
la da ayrıyim Belki de bir 
daha o taf diyarına varıp 

da onu göremiyeceğlm. 
Hazan gönülcoıar da ko 

yu yetil gözlerini ~efkat 

dolu bu tesadüfün ruhlu gün 
g6rmüt babasını ararım Ve 
kendi kendıme hen yokum, 
seni oğfunun oğlu o çelik 
yavru avutuyor mu derim . 
Elbette avutacak Tahsin Ba · 
ba elbette 

-~~-

Mankellerin derdi! 
Avrupa ve Amerikanın 

büyük ııeh irlerinde büyük 

mağazaların camekanl3rı ar 
kaımda vazıfe gören man 

kenllk, ıorı zamanlarda sıkı 

bir buhran geçırmektedir 

Amerikada erbabı ilim ve 
dirayetten d?) blrhıi çıkmıı 

manl<eller için bir mektep 
açmııtır . ,Şımarık Amcrılca ı 

lar da timdi dip 1omasız mnn· 
ken kullanmaktun nazlanı 
yorlarmış! 

Hiz de buna bakarak ya. 

pı kalfalarının yanı sırf\ ça
lııan çamurcular için bir 
mektep açsak! ' 

Gürültü rnücadelesiJ 
Bugünkü medeniyet ale 

minin, büyük ıehlrlerin en 
büyük düımanı gfüültüd6r. 
Gürültü ile mücedele evvela 
Amerıkada baılamışlır. Şım 
di . ~ürültü ıle mücadelece 
mlyetleri ht>r tarafta vardır 
Bu cemiyetler ıtmdt. bütün 
tehirlerde taı sokakların ye 
rlne asfal ikamesi ve lastik 
ılz tekerleklerin ve nakil 
vasıtalarının kaldınlmuını 
ıslemektedirler 

Gonaollar ha~~ın~a 
Geçen sene sonlarına doğ 

ru B . ... Mussolini Venedık 

Gondollarının motörlettirll 
mesınl emretmif idi 

Venedık esas Hibarile bir 
seyyah ıehridir. Bu şehrin de 
en büyük huıusiyeti mkak 
makamına olan kanalları ve 
bu~kanallardaki tenezzüh ve 
nakil vasıta ·ı bulunan gon 
dollarıdır. 

Gondolların umumi ıekli 
orta devirlere mahsus bır 

tekil arzeder. Motör . ise ta 
mamen 20 ınci asra mah 
sustur. Bunun ı çin, B. Mus 
s~ 1 ınln bu kararı tutristik 
mehafllde memnuniyetle kar 
ıılanmamııtır B Musıolini 

nihayen bu cınri geri almıı· 
tır. 

TÜRKDILI 

F an a Görü düğün -
de DahaKuvvetlimidir 

Daily Telegraph gazetesinin 

diplomatık muhabiri yazı 

yor: 
"İngiltere kralının taç gey· 

me merasimi dolayııııle Lon 
draya gelmiş olan büyük 
devlet adamlarının mevcu 
dıyettnden istifade edl ecek. 
tir. 

Siyasi görüımeler olacak 
hr. Fakat bu görüımeler yal · 
nız, misafir de,•let ricali ıle 

İngiltere hükumet etkanı 
meyanında de~il, ayni za 
manda. taç geyme meraııiml 
dolayısi 1e Londrar' a biribtri
le buluımak fırsatını nail ol 
muı muhtelif dP.vlet adam 
ları ar88tndA da vuku bula · 
cakhr. 

Dün İngiltere harlcive na 
zm M. Eden İtalyanın1 Pa 
palık namma gelen heyeti 
murahhaıa reiıl Mösyö Jo 
zeh Pizzardoyu hariciye ne· 
zaretinde kabul etti. Bu su 
retle ltal)'a hükumeti bi:ızat 
Londraya mümessil ' heyeti 
göndermlıse de. Roma, ne 
de · olıa, Papalık makamı 

vaaıtaslle doğrudan doğruya 

temsıl edil mit bulunuyor. 
Çekoslovakvll Başvekili H. 

Hodza ile B. Eden arasında 
harlclve nezaretinde cereyan 
eden konuımalar, orta Av 
rupa meselelerJ ve bu me 
selef er etrafında Lestenen 
ümlllf're dairdı Çelrnılovak

ya baıvekı lı, Londraya gel. 
dığındenberi, lngıltere ho ri 
ciye nezareti daimi sekreteri 
Sir Robert Vensitrat ile iki 

temasta bulunmuıtur . 

İ•ıgiltere hükumeti, p::ır 
lamentomın.<gGnü gününe li 
panya itlerile meşgul olması 
dolayısile dikkatini yalnız o 
işe bağlamayıp, orta Avru 

pa hadiselerinin gidtılni de 
takip etmektedir. Nazırlar , 

bugünlerde bu küçük Av 
rupa d :vletlerlnln, gözlerini 
iogiltereden yana çevirmtı 
olmasına ' ehemmiyet .'. veri 
yorlar ve bu hadısenln tesi
ri altındadırlar 

Almanya ve halynnm vü 
cude getlrmiı olduğu "Her 
lin Roma mihveri.. nin 
Tuna memleketleri üzerinde 
bir intiba b1rakmadıfına da· 
ir. emareler çoğalmaktadır 
Tuna devletleri bu teıekkü 
lü, Avrupllda istikrar temin 
edici bir amfiden ziyade 
muhtemel bir tehlıke olarak 
mülahaza ediyorlar. 

Tuna havzaıı devletleri, 
Fransayı da ıon Zftmı:mlarda 
dahili itlerile fazla meı gul 
görmekte ve dolayıııile Fra 
n~ayi Avrupa muvazenesini 
mu haf aza ·husuıunda 1 kudrf't · 
li bir amil olarak telakki 
edememektedir. 

Tahmtninıize göre. Fransa 
hariclvc: nazırı 8. Oelbos bu 
defa Londrndal<i toplantıdan 
Tuna devlet ricali ıle bu· 
luımak gibi bir istifade te 
min edecektir . Son hafta 
içinde Fransanın Romanya 
ve Lehtıtandaki nüfuzu art· 
mıştır. Fransız hariciye na 
zırı , bu mıntaka memleket · 
IP.ri grubunun diğer azaamı 

da Franaaoın göründüfün 
den daha kuvvetli olduğuna 
tknaa belki muvaffak olur. 

B Delbos, Londrada iken 
bir garbi Avrupa emniyet 

sistemi vücuda getirmek ve 

umu TIİ bir ekonomik sükun 
tesis edebilmek hususunu da 
lngiliz nazırlarile koouıabi 
lir. 

Bu ayın sonuna do~ru, B 
Delboı, B Edenin yürüdüAü 
izı takip ederek Brüksele gi 
decek ve "'Belçika hükumeti 
ile konu~malarda bulunaca 

"tır. 
Dün, B Edeni ziyaret 

e d e n re r el e n bir dt· 
ğer devlet adamı da, Fin 
li.ndtva baıvekili B Holstl 
idi. Tahmin edildiğine göre, 

Rusya ve Almonyanın vazl· 

yetlerine nfsbetle Baltık me· 
ıeleleri görütülmüıtür. 

Finlandiyanın sağlam ma· 
li vaziyetine bakılırsa , Fin 

li.ndiya iktisatçıları ve ban 
kerlerf, gelecek iktisadi mü 

zakerelerde oldukça ehem 
mlyetli roller alacaklardır. 

Anladığımıza göre, M 
Eden, Almanvanm taç gey 

me • meraslm lnıa gönderdiği 

Alman murahhas heyeti re 

isl ve ll ı t lerln harbiye na 
zırı Feld Maraıal Fon Blom 

bergle görüımek arzuaunu 
göstermiştir. Görüıme bugün 

vaki olabilir. Hiç ıüphes lz 

ki, B. Eden Sovyet hariciye 
' naz n 13, Lttvinof tle de gö· 

rüıecektl r. 

_Parısten geçerken B Ltt · 
vlnot 8 Delboı ile hususi bir 

gli Üfmede bulunduğu ve 
Sovyet muahedesinin kuv 

vetlendirilmesl tçin Franııa 

üzerıne tazyil' icra ettiği an 

laıılmaktadır. Paristeki Çe
koslovak orta elçısı Oeuııki 

de, daha harnretlı . cevval bir 
harici si y.uet takip\ etmesi 

huııu sunda Fransa yi teşvik et 
mektedır. 

B Eden, Amerika murah· 
has heyeti reisi B. · GerArdı 

da kabul elmit ve Avustur 
ya orta elçilığinde bir öğle 

yeme~i 'yiyerek orada Avus· 
turyR' hariciye nazm B. Su 
ido Schmidt ile bir görüıme
de bulunmuıtur . 

Bütün bu konuımalar ne· 
ticeııinde birçok ıüphe ve mü· 
phemiyetlerin gelecek birkaç 
gün içinde dağılm&ıı muhte 
meldir . 

Hayalet masallanndan ~iri 
daha 

lngılterenln Hudington kil 
sahasında, ıon zamanlarda 

bir cadı ve hayalet hadiıesl 
olmuıtur. 

Banker Artur Çenut, ıon 
salın aldığı bir malıl aneye 
ail esi ile birlıkte göç etmittlr. 
Fıı kat bu yeni maliki.nede 
anca le bir hafta kalmak btüm 
kün olmuıtur. Çünkü her 
gece esrarengiz bir ta"ım 1 
gürültüler olmakta, hayaletler 
göı ünmekte imiı! 

Hadise bütün mahallede 
fÜyu bulmuı ve nihayet za· 

bıta da haber almııtır. fa · 
kat zabıtanın bütün gayre 
tine rağmen hayelet ve cadı 
meydana çıkarılamamııhr 

İtin en garibi cadının zabı 
tadan korkarak en küçük 
bir gürültü bile çıkarmama 
ıı olmuıtur 

Arnavutlukta 
Neler 
Oluyor 
İngilizce Nıyuz gazetesin 

de okunmuıtur: 
Arnavut 'uktaki müşahit 

ler, kralın, memleket dahi · 
linde umumi btr ftyaklanma 
tehdidiyle karıılaıtığım söy
lüyor. Ekinler, gayet kötü 
olmuı, hükümet memurlarl
le ücretli işçiler, adeta tah-
rik edilme derece'erlne va· 
rıncıya kadar tedlyat yapıl 
mıyarak bekletllmtıttr 

Halka tesir eden di~er 
amiller, ecnebilerle evlen 
me~I ve demokratik mahl 
vette bütün yabancı neşri

yatın glrmeAlnt meneden 

yeni kanunlardır. Mlhlüman 
kadınların yüzünden peçe 
lerin kaldırılması yolundaki 
emirname de ayrıca müı· 

külata uframaktadır 
Kral Zogo, ıtmdi nazi 

ılıtemi üzere nezaret kamp 
ları ihdas etmio'\'!" ve· bunları 

memleketin 'en tenha yer· 
lerlne kurmuılardır. Hura va 
baılıca hükfımet aleyhtarı· 

temayü.ler besliyen talebe 

kapatılmaktadır ~on gün· 
lerde 42 zabit hapıedilmft 

ve bunlardan birk&çı kur · 

ıuna dizilmiıtlr. 

Memleket dahilinde yal 
nız üç gazetelıln çıkmasına 

imkan bırakılmııhr Bütün 
memleket, cuuılarla dolu · 

dur. 
Arnavutluktft çıkmasına 

www u ;cm' 
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ispanya 
Çarpışmaları 
Bılbao . 17 ( A.A) - Bis

kaye cephesinde asilerin bet 
taarruzu, mutaarrızlara alır 

za ylat verilmek suretiyle tar· 
dedilmittir 

Asilerin tayyareleri. Bil· 
bao ıehrlnin civarını ve bil· 

haua portugaletel bombar· 
dıman etmiotir 

Aıilerln altı tayyareıl, Bil· 
baoyu bombardıman etmit 

ve bir benzin depoıunda 

yangın çıkarmııtır. 

ramak kalmıı olan isyanı 

alıkoyma~a yardım eden 

Musaolinlnln. bu hizmetine 
mükafat olarak neler temin 

ettiği geçen hafta teabit 
edilmlttir ki ıunlardır: 

Arnavutlukta 30 000 İtal· 
yan müstemlekeci bulun 

malıdır. • 

Bütan maden ve petrol 
imtiyazları lt!llyaya veril-

melidir. 

Arnavutlulttaki !ngillz za· 
bitlerinin çıkarılarak yerine 
İtalyan zabitleri konu l ması· 

dır. 

ltalyan ve katoltk mek 
teplerl yeniden açılmalıdır. 

Sahil tahkimatı uzatılma· 
lı, gentıletilmelidtr 

Draç limanında daha faz 
la hava istaa\ onları !'ııpıl 

malıdır. 

Her nezarette bir İtalyan· 
organizatörü bulunmalıdır. 

T. S. K. Balıkesir Bölgesi 
Başkanlığından: 
- Eksiltmeye konan İf stadyomun elektrik santralı 

yanındaki biytlk kapısıdır 
2 - Ketif bedeli sekiz yüz kırk dört lira yirmi dört 

kuruıtur. 

3 - Eksiltmeye ltthik etmek iııttytnler yl2de 7 ,5 dan 

teminat vermeye mecburdurlar 
4 - Eksiltme 24 mayııı pftzarteat günü saat 18 de 

Halkevinde Bölge Heyetinde yapılnuktır 
5 - Şartname ve keıflni görmek htıyenln Bölge Raı 

kanlığma müracu.t etmelidirler. 
6 İlan bedeli ve keıtf ücreti mtlteahhide aittir. 

Vilayet daimi 
Encümeninden: 

Köy vollarında kullanılmak için Nafıa daireıinc~ 
alınması istenilen ali.tı turuldyenln ıartnamf'ılnde~ yazılı 

evsaf ve ıeraıtl dalreılnde a lınmak üzere 6 mayıe 937 
tarihinden itibarea 15 g6n müddetle açık ekılltmeye ko· 
nulmuıtur ihale 22 mayııı 1937 tarihine rastlıyan cumar 
lesi güoQ saat J 1 de Vilayet Datmi Encümeninde yapı 

lacaktır. 

2 - Alınacak malzeme Muhammen 
rayk bedeli 

1500 Adet 3 kiloluk kazma 1500 Beheri 1 Hradan 

360 " kürek 360 ,, 36 kuruıtan 
100 Varyoz 5 şe r kiloluk 200 2 lirad&n 
tOO Küskü 15 şer kiloluk 6UO ,, 6 liradan 

2660 
Muvakkat teminat kazmanın l 12,5 liradır Kürejln 

27 liradır Vr.ryo1un 15 liradır. Küskünün 45 liradır ve 

cernan 199 lira 50 kuruıtur 
3 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 

A) Eluiltme ıartnamesi. 
B) Mukavelt'!oame 
C) Hususi tartname . 
İstlyenler bu evrakı ve nümunelerini Vilayet Daimi 

Encümeninde veya Mafıa dairesinde görebilirler. 
4 - Eksiltme hernevl malzemeye ait ayrı ayrı ekıilt 

me şartnamesi üzerinde Vilayet makanıında teıelı kül edec~k 
Daimi Encümen huzurundu yapılacaktır . 

5 - Ekııiltmeye girebilmek için hıza11nda yazılı ve 
rayiç bedelin yüzde yedi buçuk . olan muvakkat: teminatı 
mal ııandıima yatırılmıt olduğuna dair makbuz .: veyahut 
banka mektubunu yukarıda~yazılı muayyen vakte kadar 
Encümene ibraz etmesi lazımdır. 

Encümende para ve tahvilat kabul edilmez, 

4 - 1 164 
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Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Bürhaniye ceza evmın mali 937 ıenui haziranının bi
rinci gününden itibaren 31·5 937 mail ıeneat nihayetine 
kadar bir ıenelik ekmek ihtiyacı artırma ve ekıit l n e ka 
kanunu mucib ince müzayideye konulmuıtur. Talip olanla· 
rın ıeratti anlamak ve pey ıürmek üzere hükumet daire · 
ılnde Cumhuriyet müddeiumumHık makamında olan ıatıı 

komisyonuna müracaatlara. 
Müzayede J 5 937 den ttıbaren baılamııtır. Ve 3J.5. 

937 tarihine müıadif pazarteıl günü saat ondörtte konu· 
lan bedelt muvafık gördüğü taktirde ihale tekarrür ede 
cektir. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçaaını ihale günü 
yanlarında bulundurmaları ilan olunur. 4 1 - 165 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

No: Ctnıl 

Sebze bahçesi 
Mevkii 
Mektep Sokağı 

Teminatı 

20 00 

TÜRKDILI 18 MAYIS Y37 

Bahkesir Askerl!k ılı B~hk~si; . Em~n~t- j' 
- 1·6 937 Tarlhln~~b~e~h~~l~u~y~ı~\: fil cisi Ahmet Gümüş .. 

memurların voklamaıına ba11anacak~ır . ı I Her halta çarşamba günleri Ba/Jke- ı•ı' 
2 - 1076 numaralı kanunun 9 10 ncu mad4eai mucl· ıl sirden İstanbu/a hareketle pazar gün/e

bince Haziran nihayetine kadar devam edecekti. Bir ay 
içinde ıubeye müracaat etmiyenlu ceza görecektir. Her •• ri döner. Hafta arası ve müstacel sipa- •' 
yedek ıubay nüfuı cüzdanı, ıube ve11kuı ve terbiı veıl 111 riş/eri [elefonla (20724) de bildirildiğinde il 
kalarana beraberinde geUrecelderdlr. J2 saat zarfında sipariş gefir. ------------------ ______ , .. •' 

111 

/Jalıkeslr posla uc telgraf adresi: il 
BALI KESiR EMANETCIS/ AHMET GVMO~ Gönen J 

2 
3 
4 

13 

" 

/STANBVL... . lSTANBUL IJALIKE,'-' /R 01'El..1 'J ' . . .-----. . ·~=== .... ---~-· . . . . ·~ .. .. .. 
20 

()t) B 1 d. . d 
.. Bayramyeri aralığı 38 00 e e ıyesın en• 

Yedi parça araa Yalı uddeıi 30 00 • #~~~~~~~~~~~~· 
Tarla Murat bayan 1 00 Gön~n halt hazır harltalarıqın yaphrılmaaı, meıki'ın yer· 'il; ~ j 

Erdek kazasında Evkafa alt olup yukarıda yazılı ga}'ri lerin hektarı ıs lira, 1ıayri ıneıkun yerlerin h~ktara 13 il ~ Hır T acimenin En Büyük Dileg .. i: ~ 
m~nkul peıln para ile temliken ıatııı 15 ıün mtıddetle ra muhammen bedelle ve tahminen iki yüz hektar o1a · it '-
artırmaya çıkarılmııhr ihalui 18 5 937 ulı günü saat rak münakasaya verllmiı 15 5 937 tarihinde ıaat 10 da ~ s s l J 
15 de Erdek belediye datreıinde yapılacaktır. istekli olan· ihalesi kararlaıtırılmııtar Talip çıkmadığından 25 5 937 

1 
it. lllŞ ürümünü rtlırmaktn, 

1
,, 

ların muayyen gOn ve ıaatte müracaatları ilin olunur. salı aününıaat 14 de ihale edilmek üzere münakasa tem· ı· ~ L..., .• K A ,.
1

., 
161 - 1 - 4 dit edilmlttlr. ~ I' f~ j 

----------------~--------~--~----=-~;;;;;;;;;;_;;~.~-~-~-1 ,, 
::=:~~~~~~~~~~:.~:'.' 1 Satış a Birinci Şart: 
Yıllığı: 800 Kuruı ~ CC REKLAI\ M DIR 
Altı Ayhğı:400 ~ 

Sayısı: 3 ,. il '' • 
Günü geçmjı sayılar 25 ~ 

kuruıtur. llt. Satacağınız Malınızı j 
ADRES: " 
BALIKESİR TÜRKDİLI J ,, ı Herhalde Reklam Ediniz .. ,. 

Dünkü un ve za~ire f iatlın ~ I \ f e Bu Rekhhn larınızı 1 UNLAR: 
Aıgari Azami 

K. K. 
55 Handıman 990 900 
60 840 850 
70 " 815 825 
80 " 740 750 

BUGDA Y PİYASASI 
Santim 

Yerli Sert 4 50 4 75 
Yumuıak 5 5 25 

o., an 
Yumuıak 

6 
Sert 
7 

Santim 
3 75 
3 75 M.rpa 

Çavdar 4 
S11am 14 
Afyon 11 5 
Nohut 4 5 

Kumdan 2 
Bakla 

Santim 
3 875 
4 
4 

ıs 

12 
5 
2 5 

~ ( TÜRKDiLi) ne \ 'eriniz 1 

1 TORKDILi ~ 
1 Balrkesirin Biricik GaLelesidir : 

1 J I ~ Her Yerde Okunur· 2 

ı ""ı;.ı;t~ ~ PJ.'lt:J'it~?,/,'J;il;L':Pi/,)At ~ 
1 İyeıt ve Haıyazmanı: Balıkesir aaylavı H. KARAN 

1 Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

1 Buım Yeri İl Baaın evi -----
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