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-· Başvekilimiz Londrada İngiliz Devlet 
!1dan1/arile İki Memleketi 11/akadareden 
Meseleler Üzerinde Müteaddit Konuşma-

larda Bulunmuşlardır . 

20 MAYIS PERŞEMBE 1937 GÜNDELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SAYI: 1OJ29 

lObin alıkesirlini H yeca 1 Kutluladığı Gün .. 
Gençler Çevi , untazam Hareketi 

Spor Bayramını Yaşattılar .. 
rile 

Dün Bütün Balıkesir Ayaklanmıştı. Kadın, Erkek Çoluk Çocuk 
Vaktile Yer Alabilmek için Daha Sabahtan Stadyuma Akın Ettı 

Büyük Şef in Anadolu ya 
ayak.bastığını• 18 lncl yıl 

dönümü ve Gençlik Spor 
bayramı d n ıehrlmizde bü
yük ve candan bir alaka 
ile kutlulandı. 

Bütün resmi, hususi daire· 
ler, nıüeuueler, dükkanlar, 
evler çok erkenden' bayrak 
larınıızla ıüılenmltti, 

Kalabalık halk merasim 
•aatt olan 14,30 dan evvel 
•tadyuma alnn_etmeğe baı
lamııtı. 

rlnl yGkseltmek husuıundaki 
rolünü tebarüz ettiren bir 
ıöylev verdiler. Her iki ge· ' 
nctn heyecanlı ıözlerl ıürek · 
it alkıılarla sona erdi. 

Daha ıonra Vail ve C . H . 
Partisi Başkanı B. Ethem 
Aykut: 

Bllhu a ıaat 13 e doğru 
•tadyuma giden caddeler 
mahallelerden gelen kadın, 
•rkek, çoluk çocukla dol
aıuıtu . 

Okulların Jimnastik şenliklerindeki Beden Hareketleri 

"Baıtan baıa genç ve 
gürbüz Türk millc:u .. Sayın 
l ürkler.. Hitabı ile batlı· 

yan; derin bir alAka ve 
heyecanla dinlenen kıymet · 

tar nutuklarını trad ettiler. 
Valimizin nutukları mey 
danı dolrluıan binlerce halk 
tarafından sık sık alkıılarla 

kesili7ordu. 
Sözlerine karıı keskin ve tan da durmadan ltllyen 
gürliyen bir sesle fotoğraflarla teıblt edHl 

- Sağol. Diye yordu. 
Evveli Lise talebesinden 

Sırrı YırcRh, daha sonra da , 
Öğretmen okulundan Kemal 
Bağlarlı J 9 Mayısın tarihi 

Valimizin irticalen he-
Saat J 4 de doAru Lise Haykırarak cevap veri 

yorlardı. 

Bunu müteakip Halkevi 
bandosu İstiklal Marıını çal 
mağa başladı. 

Ve Ôğretmen okulu gençleri 
•tadyumda 'yerlerini aldılar 
Hu ısırad_- halk çoktan 
•ırn 11kı dolan tribOnlerin 
haricine tsımııtı . Polisler ha· 
lkın görülmemtı tehacümü rln bir saygı içinde mıuıı 
kar1111nda inzibatı güçlClkle dinlerken Liseden bir kız 
teltltn edebiliyordu. Öğretmen okulundan bir er. 

Binlerce halk ayakta de 

Sevinç, neıe, heyecan iç- kek talebe Şanla Ba· 
inde bulunan Balıkesir Uler yrağımızı direğe ağır ağır 
bu mutlu günün yıl dönü - çektiler. 
tnünü kutlulamak gençlerin l&tiklfıl Mar§ından !onra 
~ltlnıuuk ıenliklertni göre tribünlerin önüne evvelce 

ilmek için ayaklanmıotı. konulmut olan Atatürk 
Vali ve C H. Partııı Ba· büılilne evvela Vali ve C. H. 

tlcanı 8. Ethem Aykutla Partlıl Baıkanı tarafından 
l\orkurmay vekili Tümgene Parti çelengi kondu Bunu di· 
tal Tevfik Kuddaı teırif ede· ğer cemiyet ve müeaaeselerin 
tek saat 14,45 de yanlarında çelenkleri takip etti Büyük 
Qelediye Reiıi 8. Naci Ko Şef in yüksek bir kaide 
:llhaz, Kültür Direktörü, B. üzerinde duran büyük büs 
b lnhı Ergun ve spor bölgesi tünün etrafı §lmdı her ye 
d •tlcanı B. feyzi Sözener ol. ri çok büyük bir dikkatle 
lliu halde muntazam yer al- ve zevkle itlenmit olan 

tnıı olan okulları ve ıporcuları çelenklerle dolmu,ı u. Bu 
teftıı ettiler. Gençler Vali güzel manzara bir taraf · 
tlılıin na11lsınız ? Merhaba: tan filimle, diğer taraf-
~~-::::::.:=========================================== 

kıymetıni ve sporun ulusun 
beden kabiliyet ve karakte· 

Arnavu 1 

Ba 

yecanlı söylediği ve müm 
kün mertebe zaptedebil
diğimlz bu değerli hitabele · 
rlni okuyucularımız diğer 

( Sonu ikinci Sayfada ) 

ih i ı a ı i 
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Kral logonun ~uvvetleri asilerin elinde ~ulunan i~i 
şehri işgal ettiler. 

Tiran, 19 (A.A.) - Hü
kömet l<uvvetlerinin büyük 
bir mukavemete maruz kal 
maksızın ve halkın alkııları 
arasında f l pedelen ile Er· 
glriyi itgal etmif oldukları 
bildirılmektedir. 

Tiran, 19 (A A ) - Ar 
navutluk matbuat bürosu 
tebliğ ediyor: İhtilal hare 
keti. tamamile suya düşmüt 
tür. Hükumet kuvvetleri, 

General ismet Jnönü asileri takibe devam etmek 
tedir. Me.ktullerin ve esirle-

1noi1 iz D --v 1 e am ::~.~~·:1~~~~1:~ ~:~u;..:7,.:; i•y•n ko~~~,.;:;~ ... rmdan 
151. nln komünist temayülleri tertip edilmitlir Dündenberi ile .. te dı't Kon ş - istihdaf etmekte olduğunu Arravutluk dünyadan tecrit 

meydana çıkarmıştır. edıl mi~ bir halde bulundu 
Belgrat ndyosu bıldirlyor: ğundan Arnavutluktoki ha-ma 1 arda Bu 1 un m şt r - Arnavutluk isyanı baa · kiki vaziyet hakkında kati 

. tmlmı§tır. Tiranda neıredi· hiçbir malümat alınamamak 
hnekilimizin yaptığı hu Toöuşmal ıda iki memle~eti 1=

1
e=n r=esm=i =bir=t=ebl=iğe=gö=re=t=aciı=r. ====== 

BlaL .1 • Bağcılanmızın Nazarıdikkatine: 
~8u8r eden İşler üzerinde İYİ 08fİCeler ahnmlŞllL Dün ve evvelki gün bazı bağlarda çok 

dr~nkara, 19 (AA) - Lon edildiği ve konu§maların 1 mühin1 bir hastafığın başlangıcı gÖrÜ/-
ttı al bulunmakta olan Is tl<i tarafı memnu edici / k b b 
lt:t nönü ile fngiltere dev bir hava içinde yapılmakla müştür. Bu hasta I ütün ağcJ/arın 
•ık ~damlara arasında sık olduğu anlnşılmaktadır . öğrendiği Mi/diyo hasfa/Jğıd1r. Mildiyo, 
ltdır~rnaslar devam etmek - Londra. 19 (A.A) - Bü hasta/Jgın1n başlıca ilacı kireç ve göz ta-
._ 8~tb•kan ı ili b yük Elçlmizın ismet lnönü şından yaptıgımız bordo bulfJmacıdır. Bu ll(llU ng z a ve . ., . 
)tn e, hariciye vekili, malı ıer.efJne ~erdıgl ziyafette in hasta/Jk büyük bir tehlikedir. Baglanna 
r,11l azırlarile müteaddit de· • gtlız Harıcıye Nazırı da ha· 

a' konuımuılardır. zır bulunmuılardır. göz taşı yapmıyanlar vakit kaybetmek-
blı : 2

' defalar uzun süren Sovyet hariciye Komiseri sizin hemen yapma/J ve yapanlar da tek-
kıye;~agfalr e8nasında Tür - Parlse hareketinden önce r ar et ne lid i r le r. 
dllr Ve ngiltereyi aJaka · Baıbakanımızla bir mü· zj Rfl/1 T MÜDÜRLÜÔÜ 

eden meselelere temaı likatta bulunmuıtur. 

Valimizin Dün Heye
can Veren Nutku .. 

<c 19 Mayıs Hakiki Halas Ve 
İstiklal için Yapılan Bir Kav

· ganın İlk Adımı idi.» 
"Baıtan eıağı genç ve gürbüz Türk Milleti .. Sayın 

Türkler!.. Saat 3 de can evfmfzden Atanın yataiından 
herkes gibi ilham ve ııık alan Dahiliye Vekili ve C. H . 
Partlıi Genel Sekreteri B. Şükrü Kayanın nutkunu dinli. 
yecekttk. O nutuk Atanın Ankaraaı gibi bize neler il. 
ham etmiyecekti. 

Havanın müıaadeaızliğlnden nihayet bir aletin tntt 
ıar ettiremediği o ilhamkir büyük ıözlerl ltitememekle 
müteelltmiz Proiramımız icabı burada Gençlik ve Spor 
bayramını açmak Dahiliye Vektll ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Sekrtterlne izafeten tarafımızdan, emredildiği ve 
her Türk gibi biz de o proğrama, o emre ittibal etmek 
zaruretinde lıulunduğumuz için maruzatta bulunacağım. 
Bayram ittihaz edilen bu eünde] benden evvel yükıek 
ıözlerl hepimizi müftehtr:ve ga11eden gençlerin ıözlerlle 
bu ginün nasıl büyük kuvvet ve ıııkla dolu bir gin 
olduğu bir daha öğrenildi . 

19 Mayıa Gençlik ve Spor bayramı, yani iki bay. 
ramın btrleıtlği güodür. Naaıl ki 23 Ntıan Eğemenlık 
ve Çocuk bayramı idi. Demek ki büyük ulusal aün mut· 
lak çocuk ve ıence aft baıka bir bayram günü daha 
oluyor. 

Niçin 19 Mayıı Spor bayramı olarak ittihaz edıl-

miıtlr: 

Çünkü Türkün en Büyüğü, milleti dü§müı olduğu 

vartadan kurtarmak için bugün harekete geçerek Sam· 
ıuna ilk adımını atmııtır. 

19 Mayısa tekaddüm· eden yakın zamanı gözden 
geçirirsek Umumi harbin neticelendiği tğf alki.r mütare· 
keden itibaren aalip olan veya kendini aalip ayan 
zümrenin asil milletimiz hakkında neler düıündüğü, 
neler .. yapmak istediği ve neler yapacağı anlaııhrdı. 

O zümre herıeye sahip ve kudrete malik idiler. Fa 
kat yalnız birıeyden gafil idiler. Çünkü tarihi unut· 
muılardı. Onlar yalnız mütereddi Osmanlı devrinin son 
300 senesindeki tarihi gözönüne alıyorlar, haat4 adam 
adıoı verdikleri T ü r k 1 e r i zamanla erite erite 
Harbi Umumi sonunda tam ölüm döıeğinde paylata· 
cak zamanın aelmi(.olduğunu dütünebiltyorlerdı 

Düıünemiyorlardı ki yüzlerce asır dünya toprakla-
rında ıerbestçe at oynatarak kısmet olmamış bir tarı 
he malık olan Türklerle kartı karııyadır. 

Bu paylaımanın batında Antalyanın İtalyanlar, 16 
martta lstanbulun lngilizler ve bu mayıı orhı larına 
doğru yine İngilizler karadan asker ıevki ıuretJle Kon
ya yt iogal ediyorlar ve tam 15 mayısta da malüm olan 
Yunanlılar İzmlre giriyorlardı. Ona tekaddüm eden z -
manlarda bir millet halaskara yetiıebileceğini o galip 

zümre tahmin etseydi böyle davranmazdı. 

Onlar; Türk milletini yani kuruldu kurulalı asker 
olan Türk milletini elinden ııilahmı almıf olmakl mad· 
di ve manevi kudreti ıukut etmif, ümitleri kesflmi11 

kendi haklarına verilecek karara mGtevekkiline intizar 
etmekten baıka bir ıey yapmıyacağıoa kanaat etmiı 
lerdi. Milletin damarlarında cevelan eden asil kanı, 
eıkl harplerdeki kahramanlıklarda keıfetmiş olan Dnhi 
llaliskarı bir an hatırlaıalardı, 19 Mayıı 1919 da için 
için yanan Türkler gibi dalmıı mangaldaki külün altında 
kıvılcım gibi bütün bu hareketleri içinde U) uıturan 
büyük Türk Çocuğu Kahraman Atayı tasavvur etıelerdl 
hareketlerini tebdil ederlerdi Böyle yapmadılar. O ı§ık 
15 Mayıs üzerine artık duramadı. lıte 18 ıene evvel 
O Büyük Türk Yurdunu kurtarmak kati kararile Sam· 

· ıona ayak basdı. 

Bu halas, ,hakiki istiklal, için yapılan bir kavaanın 
besmelesi ilk adımı idi . 

Büyülr Mustafa Kemalin oraya çıkıtı ile o millet 
tekrar dirtlmiı. ayağa kalkmı§, dlnelmf§ ve nihayet!iıte 

, kanında ba~kalarının görgülerfnln kt>şf eden. ediği bütün 
kudret ve enerjisini göıtermiı gençleımit ve dinçleımlı
Ur 

Bu manevi gençliktır. Yat g~nçllği o gençli&< ~enlık

( Sonu ikinci Sayfada ) 

• 
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SAYFA: 2 

Valimizin Dü 
can Vere 

( Baıtaraf a birinci sayfada ) 

ey 
Nutk • 

-

leri mevzubahs olduğu zaman hatıra ~elen gençlıktfr. 

Türk Mıllcti d!nçleşmiı. baıtan a~ağı genç kesilmiş, 

genç olmuıtur. Bunun başı 19 mayashr. 
Milletler medeniyetlerini gençlikleri1e, gençlerıle 

ölçmektedir. Medeniyet bu bn1<ımdan kuvvet demckdir. 
Milletlı rin gençlik ve medeniyetleri kuvvet olunca 
bu kuvvet techizat nevinden maddi olur, Lu kuvvet 
cismani ve manevi olur Türlderde medenıyet nokta 
sandan gençliği, dinçliği, hepsim ıhtiva eden kuvvetidir. 
Cısmani manevi kuvvet ve kudretleridir Esas kuvvP.t 
chmani kudrette ve manevi kuvvettedır. 

Ayni ıeraU altında bulunan iki millet halla nıaddi· 
yatı yüksek olsa bile cismani ve manevi tefevvuku kar
tııanda ondan mutlaka geri geldıği anlatılan bir devir· 
rfeylz. 

Mi lelin siyasi, ailevi, iktisadi ve içtimai terbiye
leri idrak elmlf kuvvetli bedt:n terbiyesi ve bu arada 
en ziyade mevki alan beden terbiyesi, cismani terbiye· 
ye çok önem vermittir Durgunluk yerine hareket, 
meskenet yerine atılganhk ve mutlaka hareket, cansız 
lak yerine canhlık veren, cevval çalak, tesanütlü bir 
millet istiyoruz 

Öyle bir milletin ihtiyarı genci, kadmı erkeği ara· 
ıında hareket, spor, beden terbiyesi, ıdn-an bakamından 
farkı yoktur. 

Milletimin her ferdi haline, vaziyetine, zamanına 

ve imkanına göre bundan istif ndeye koşmalı ve bütQn 
bu kudretini burada seyretmekle değil, l<endisi de spor 
yapmakla görünmelidir 

Sporla fertler, hayat kudretlerini ve kuvvetini ko 
layca, tamamile ıezer. Hayatta proğramın çok iyi ya· 
par ve tatbik eder. 

Spor dürüst karektar, sağlam seciyye, vücuda milleti 
malik kılar. 

f 

1 

Sağlam kafa, sağlam vücudda bulunur. Buna tekaddüm 
eden zamanda lngi'tere Ameriknda daimi aııkerlikyokken 
bu mükellefiyete karar verdilileı i gün Hrf sporla ter· 
biye edip hazırladıkları kendi milletlerinden sapa ıağ· 
lam, çok kalabalık' baştan baıa hazır oır ordu çıkara. 
rak meydana koymadılar mı? Bu kabili inkar değildir. 
Türkler ber ıevde medeniyet hocalağı yaptıkları gibi 
ıipahilik, ıllahıorluk gibi ıpor şubelerine de daima ön· 
derlik, pirlik yapmadılar mı ? Bu huıuı hiç olmazsa 
tarih'erde görümlyor mw? Muhtelif spor onları böyle 
yükseltmifti Tarıhen büyük eserleri olan milletler, 
muhtelif sporlarla yükselmit olanlar değil midır ? lıte 
19 May11 günü başlayan ve senelerce devanı eden Bü· 
yük Atatürkün Reisliği ile Bıııkumandanlığa i 1e asil 
kanh millet, eski hasta adanı dtrilt>rek cebren yeni 
baıtan kendi yurdunu hem de nual kurtarmıı, galip sayı· 
lan eski galipleri erikeigazattan yere dü~müı kendini 
halen gittikçe devam eden yüksek sa)•gile sl\ydırmııtır. 

(Şiddetli alkıılar ... ) 

19 Mayıs ııığı o günden itibaren gittikçe fa:ılalaı 

mak suretile parlamaktadır. 

Onun ıııklı yolu i1e daha neler kazanacağız Bütün 
alanlarda yükseleceğiz, Ordumuz evlatlarım sinesine 
ahnca her türlü terbiyevi vazıfeyi kemalıle yapıyorlar. 
Orduya gellncıye kadar mekteplerde, mektepler haricin 
de sporla hazırlanan gençler mukaddes asker hızmeline 
ıeldikleri vakit hazırlanmış gelmeleri için spora ne de 
rece eh~mmlyet verirlerse o mertebe yurtlarına hizmet 

için hazarlanmıı olurlar. 

Bütün beıtan başa genç olan millettmb:i ve ııporcu 
gürbüzlerimlzi. mektepli Fporcularımı~ı. bu bayramdan 
ötürü ve bütQn yQrekten gelen sevinçle kutlar, bay
rama açar, daima büyük varhğamız ve her şeyde ışık 

ksynaaamu:. olan Atatürkü ona layık ıayga ile ıelamla 

yarak ıözüıne nihavet veririm. 

Eski ve yeni Mostova 
Aıağıdaki rakamlar, her 

türlü sözden daha beliğ bir 
aurette Moskovada az zaman 
da vücude getirilen muazzam 
terakkıyi göstea mektedir: 

1913 te, 1936 da Nüfus 
l 665.800 3 567 ~00. Endüs· 
tri randımana (nıilyon ruble) 
927 12.133 Adam baıma 
gftndelik ıu (litre) 61,6-182 
Gündelik gaz sarfiyatı 38.6 
287 <bin m3.) Elektrik (mil· 
yon kilovat saat) 14 l,4 
2 235 Şehir dahili yolcu nak 
liyah (tramvay, otohüı. met· 
re ve eaire, milyon k. m ) 
257.4 2.136 Asfalt yol (bin 
mJ.) 198,7 4 500 Granit rıh· 
tım {kilometre) 4 · 42 Tfyat· 

On ~onserin ~e~elil .. 
1'..n maruf şef orkestrler 

den Toslcanini Nevyorkta 
yeni bir mukavele imzala 
mıştır. 

Toskanini, bu mukavele 
mucibince muayyen bir 
müddet içinde on konser 
verecektır 

Ve. Bu on konsere mu 
kabil bu adamcağız bir 
milyon dolar ücret Alacaktır. 

ro t 5.34 Müze 38 65 Yük· 
sek mektep ve akademe l 3 
79 Yüksek mektep talebesi 
36.257 92.195, Sanat mek 
tep1eri 22 83 San1tl mektebi 
talehesi 16 023 32 097 ilk 
ve Oı ta mektep talebeıl 

1 16.236 549.579. 

TOltKDILI 20 MAYIS 937 
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Atatur 
. -

Büstüne ~ün~ü merasim~e 
konulan çelenkler 

Atatürk büstüne dün bir 
çok cemiyet ve müesseseler 
tarafından çelenkler konul· 
muıtur. 

Çelenlt koyan ccm1yet ve 
müe11 eseler şunlardır: 

P.ıırti. Belediye, Halkevi, 
Gazelemız, Polis, Ticaret 

Odası, Atatürk parkı. Dev 
let Demlryolları, Spor Böl 

gesi, İı Bankası, Ziraat Ban 
kaııı, Osmanla Bankaaı, Tay 

yare Kurumu, Çocuk Esir· 
geme Kurumu, Yoksulları 

Gözetme Birliği, Öğretmen 
okulu. Lise, Şehir Kulübü, 

Elektrik şirketi. 
--=-.ır:ıl!J == ==::::::==> 

Bağlarda 

Hastalık 

Görüldü. 
Son günlerde bazı bağ· 

larda Mlldiyo hastahğa gö 
rülmüıtür. 

Bu, bağlara çok zarar 
veren bir hastalak olduğun· 

dan dolayi derhal tedavisi 
cihetine gidilmesi lazımdır. 

Ziraat Müdürlüğü de bu hu· 
susta lazım gelen tedbirleri 
almaktadır 

Kireç ve gözta§ından ya 
palan ılacın bağ çubuklarma 

serpılme ile hastalığın önü 
ne geçllebJlmektedfr. 

A ürke 
- -

8ahkesir ~alkmm minnet 
ve şübam ulastnlld1. 

CUMHURREİSİ ATATÜRK 
! -ANKARA-

18 Yıl önce u 1us ve 
yurdu kurtarmak için yük
sek dehanızln hazırladığı· 
Dız planlan tatbika bat· 
la dığınaz günün yaldönü · 
münü, Bahkesar halkı ve 
gençliği covkun tezahürat 
ile kutlamakta ve bun 
dan ötürü Ulu Önderleri 
ne sonsuz minnet ve ıül<

ran duygularile derin bağ 
lılıklıuanı bir kerre daha 
izhar etmektedirler. 

Engin saygılarımla arz· 
ederim. 

Kullama Komisyontı 
namına Buşkan Va· 
il ve Parli Başkam 

Ethem !1ykut 
PARTi GENEL 

SEKRETERLiGINE: 
ANKARA -

19 Mayıs Spor ve Gençlik 
bayrama yüksek katınız 
dan gönderilen talimata 
göre vilayetin her tarafın· 
da coıkun tezahüratla kut 
lanmıı, spor alanlarında 

çok kalabalık toplanan 
halk ve gençlik Afatürke 
olan sarsılmaz bağlılıkla 
rına ııevinçle lzhAr etmif 
!erdir. 

Sonsuz saygılarımla arz 
ederim. 

Vali ve Parti Ba~kam 

Ethem fiykut 
nnwac a 

Geneler Cevik, Muntazam Ha-
, J 

reketleriie Spor Bayramını 
Yaşattılar .. 

( Baştarafı birinci sayfada ) 
sütunlarımızda bulacaklar 

dır. 1 
Söylevlerden sora Lise ve 

Öğretmen okulu ile sporcular 

Halkevi bandosunun çaldığı 
maı ıla Valinin ve Generalin 

bulunduklara tribünün önün· 
den geçit resmine başladılar. 

Sert adamlarla ve çok mun 
tazl\m geçen, bu geçlıle gö 

ğüs kabartan gençler halk 
tarafından sık sak alkıılana 

yordu . ' 

Geçit resmini müteakip 
Lisenin kız talebesi, daha 

sonra da Lise ve Öğretmen 
okulu erkek talebesinin 

bir arada yaptıklara İsveç 
usulü jimnastik hareketleri 

muvaffaktyetle devı\01 elti. 
Gerek liız talebenin ve ge-

rekse erkek talebenin hare 
ketleri sık sak alkıılanda. 

Gençler çevik, yeknesak, 
muntazam hareketleri ile 
cidden öğülmeğe deAer mu 
vaff aldyet gösterdiler Jım 
nastik hareketlerine ittirak 
eden kazların adedi 160, Lise• 
gençlermio adedi 525 
Oğretmen okulunun ile 300 
dü. 825 Erkek talebenin 
hep bir arada yaptık 1 arı 

hareketler kız talebeler ka· 
dar hata11z ve muntazam 
oldu. 

Liıe küçüklerinden 225 

Hall<evi bandoıu ö ıde oldu 
' ğu halde okullar ve sporcu 

lar Vali ve Generalin önün· 
den geçit resmi yaparak 

Mlllikuvvetler caddesini ta· 
kıben Hükumet kona§a önü · 

ne kadar gitıtler ve burada 
merasime son verildi 

19 Mayıs geçen yıllardan 
çol< parlak ve hareketli ola 

rak kutlulanmıştır. Stad 
yumdan başka Cumhurıyet 

alanına doğru dn binlerce 
halk toplanmııtı. 

On bini mütecaviz Ba
lıkesirli bu mut 'u günde, 
bu hareket gününde hazır 
bulunmuştur. 

Gece de Parti, Belediye, 
H,ı!kevi binalarile bankalar 
ve diğer cemiyet ve mües 
ıese lıinalan Lol ııakl" ay 
dınlatalmııtır. 

Sokaklar aıeç vakte kadar 
kalabahklığana muhafaza etti. 

Gece Halkevinde sporcu 
lar ıeref ine bir çay ziyafeti 
verildı. Gençler burada neıe 
li saatler geçirdiler 

HABlelllLIER 1 
.1 

O U n Armağan A 1 a n 
Kur p Ve Oku 11 ar .. 
l~man ş nliklerini müteakip mu~telif müsa~ı~alara ait 

44 madalya ile dokuz kupa törenle tevzi edildi .. 
Okulların jimnastik hare 

ketleri sona erdikten ve lise 

küçüklerinin jımnastık mü-

sameresini müteakip kupa 

ve madalyaların tevziatına 

bıg;lnnıldı. 

idman Bölgesi Ba~kanı ve 
Halkevi Reisi B Feyzi !:>6 

zener önce madalya, sonra 
da kupa alan gençlerin 

ve kulüplerinin adlarım 
söyliyor ve hoparlör saha-

yt dolduran halka dağıtıyor 

du 

Koşarak ve çevik bir hal· 

de gelen gençlere sayın 11 
bay B. Ethem Aykut ilk ma· 

dalyayi bir gencin yakası 
na ilıştfrlrken bu armağan 

daiıtıhıanı değerli sözlerle 
canlandırdılar. Bu müna~e 

betle sporcu gençlik bu he 
dlyelerden d u y a c a ğ a 

ve duyduğu · s e v i n c 1 
açıkladılar . Kazananın sevin· 

el yanında kazanmavanın 

Türke layik olmıyan yese 

düımemesl lazım g~l<tiğini 

sövlediler ve: 

- Kazanmayan eksığinf 

anlar, enerjisini arttırır. 

Çalııan böyle kazanır ve 
mükafatına alır. Maddi m6 

kaf atına aldığı .zaman dol se 
vtnır: .. 

8. Ethem Aykut alkış 1 ar· 

la karşılanan bu sözleri 
müteakip madalya \'e ku· 

paları birer birer sahipleri
ne verdiler. Ve her gence, 

her talebeye güzel ıözlerle 
iltifatta bulundular, kendi . 

lerini tebrik ettiler. Muvaf
f akiyetler dilediler Dürı 

Sanayi 
Mıntakalan teskil edilecek 

İktisat vekiletı bizzat ve
kilin gösterc\iği lüzum üze· 
rine yeni bir tetkike tabi 
tutulan sanayi teıkilat kanu 
nu süratle meclise sevket. 
meğe ve ç1karmağa karar 
vermiıttr. Bunun için kanun 
üzerinde müsteıar Faik Kurt 
oğlunun reisliği altında bir 
heyet tarafandan yapılan tet· 
kikler bltirflmit ve kanun 
projesi tekemmül etmittir. 

Öğrendiğimize göre yeni 
kanunla biri lstanbul, diğeri 
lzmlrde bulunan sanayi bir 
lik1eri kaldırılmaktadır. Bu· 
nun yerine memleket sanayi 
mıntakalarına aynlarak her 
mıntakada btr sanayi fede· 
rasyonu kurulmaktadır Bu 
sanayi federasyonlarandaa 
baıka teıkil eden sanayi için 
mahalli birlikler kurulacak· 
tır. 

Ankarada bir yüksek sa
nayi merkezi kurulacak ve 
bu merkezin riyasetinde ık· 
tisat vekili bulunacaklar. 

Bu suretle sanayi federaı
yon1ara nimresmi bir mahi 
yeti haiz bulunacaktır. Bu 
ıekilde altı federasyon ku · 
rulacağı zennolunmaktadır. 

Yurd 
Cumhu. iyet halk partiııl 

44 madalya ve dokuz kupa tarafından köylümüze arma· 
tevzi edilmiıtir. Bu kupa· 

lan alan kulüplerle okulla-
ra aıağıya yezayoruz: 

1936 Bölge voleybol bt· 
rinciliği kupası ldmangücü· 

ne, Bölge atlelizim teşvik 

müsabakası ldmanyurduna, 

merkez kulüpleri arasında 

ğan edilmek üzere netredi· 
len ve memleketimizde eO 

yüksek gazete tlrajma malik 
bulunan Yurdun 1 mayıs tıa 
rihli 84 üncü sayası çıkrrut 

tır. Bu sayıda dıı poletik• 
maza, Kayııeri fabrlkasanaı 
Türk Hava Kurumunun çalıt 
malarına dair haberlerle• 

futbol birincisi Halkcvı birfn· ağız veremi, af yon yetişti 
cilik kupası İdmanyur<luna, renlere ınüjde, orman kan&J' 

oku 11ar oraımda yepılan futbol nu gibi bahtsler. b"'har de• 
1 maçında bu iki takım berabe tanı birçok kGçük haberle' 

re kaldıklarından her ıki ta · ve resimli kısmında lınıel 
kama Halkevl tarafından birer lnönünün Yugoslavya 11eY"' 

kupa, yine okullar arasında haliyle Irak dış bakanı1J111 

Halk evi vole)·bol btrincılık Ankara ya seyahati ve köı1lor 
kupası Ôgretmen okuluna, 
ilk okullar voleybol birinci· 
lik kupası Dumlupınar ilk 
okuluna. ikincılık kopası 

Gazi ilk ok u 1 u na , 

basketbol blıincisine Hal 
kevi tarafından Gazi alk 

okuluna .. 

44 Madalya bu atletizm 
yarııları.nda kazananlara da· 

ğatılmıotar. 

l 00, 200, 400, ~00, 1500, 
5.000, tek adam, üç adam 
atlama, yüksek atlama, diık, 

cirit, gülle, 4 X ıoo Bal 1 
kan bayraktır. 

sergisi intıbalarmı teıbit ede0 

büyük ve canhJeaimler va' 
dır 

--~~------------~ 

lif lis Hafif Atletizm Ms~
tepleri 

. eti 
Gürcistan Cumhur&)' 

halk komiserleri mecllıifle 
merbut Spor ve ·beden te'. 
biyesi komitesi. Tıfliste 11 

nl bir haf ıf atletizm anek1' .. ,. 
bt açmııtar. Bu mektebill 1 
len 60 genç kaz ve taleb'' 

vardır. 
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- H ti c 
Köyün vakmına vardı· 

Rını zaman koyu yeıillıkle
rin üstünde allı, yeşilli, pen· 
heli, renklerle dolanmıı Ay 
leleri görmüıtüm. 

Yazan bu güzel gününün 
•on ıııklarından sevda içi· 
Yorlar, yoldan gelen geçen 
lerı seyrediyorlardı. 

lkı senedir haııretıni çek· 
tliıın bu köye beni ço'k se 
\'en liatlce nineyi görmeğe 
Reliyordum . 

Gelitin e ııevinlyor, bu 
lltarla, mavileri~ süslenmit 
Yurdumun genç ve çalııkao 
'llalarmın kenarından g'"çen 
Yoldan süzülüp köyün içine 
akıyordum 

Gözlerimin kuvvetini ça. 

1
1an bu renkleri. Ve o renk 
erın güzelleşttırdiği penbe 

Çehreleri ıe)·retmekten kendi· 
mı rnenedemiyordum. 

O kadar dalmııtım ki kö· 
~ün yanı baıına vardığımın 

ile farkında dejildim. YA 

~ 1 baıımda ka ın sesile hav 
~Yan köpeğin korlmsile far 

1na varabildım. 

~ Do~ruca Hatice ninenin 
'Pısanı çalmeğa koştum 

b l(apı açıktı. Selcalları 
I ernbeyaz gözleri derınlik -
ere gömülmü§ Ali dayıyi 
o 

açık kapının önünde otur 
~\ıt dertli, dertli çubuğunu 
'lttürürken buldum 

t
" l'aşkın evgiml~ elini öp 
uı-de um zaman Hatice nineyi 

•ordum 

1 
Çukurlaımış çileli gözle 

: .. ni gözlerime dikti. lçli içli 
Oyt d il ~n 1 sonra karşımızdaki 
d~ak bir tepenin üstündeka 
Uıt-):. -

bı Ugu do1duran kayalarla 
'ka 

011 
ç top aAacı gösterek, 

il um bir yıldır orada 
Yuyor uyan mıyacak ta de 

dı. 

~ Şaıırmııhm. Dilırn ıöyle 
~ eı 01rnuıtu gözlerim taı 

11\l. 

c 
~ .. ece ortalığı kaplamıştı. 
"rk "ti u ocağın baımda kAh 

b erırnl2i içiyor ıuradan 
u,,d 

~'t . an bahsedıyorduk. fa. 
"' lçirnde büyük bir acı 

'dı lk · Alevlerle yanıyordu. 
b, 1 Yıl evvel yine bu ocak 

tınd d,1 a Yine bu küçük san· 
ı, ~aların üstünde biz onun· 

bab ertı"ırnı, çok ıeylerden 
li•.etrniıtik .. 
c~ç lltanamıyacağım .. 

~1 koılerı odunların fııkırttı 
l. •tıl 1 ı .,, d a ev ere dalmı~h 

El erniıu ki.. 
en d 'le.,.
1 

e gençlığımcle bu 
d1tb er gibi tnşkın bir kız· 
tırd. liiç İften yılmaz çalı 

l il). 

Nere b 
o"'d Ye aksan muhakkak 
t~ k a ben görünürdüm, de 

enar d l.l'ıa'tld ın a.. Tarlada. or-
b~tıdi n, ba~da, bahçede hep 

S 
111. 

onr 1 
'te1 a ara alevlerim s6ndü 

old ' 
()1)0 unı timdi de kül 

ruurn. 

-
Mehmet Ali Kayman 

Hakka şiikürler olsun .• 
Demiş iç çekmitti. Daha son· 
raları nlneliğinden bahisle 
artık ocağ•nın yanışında der· 
manlarına ondan kuvvet bu
lan olduğunu da itiraf et· 
mişti 

O kadar tatlı o kadar 
cana yakın anlatışları vardı 
ki o anlattıkça ben doymı

yordum. 
Bütün heyecanımla yine 

o ocak başında onu dinle 
meğe gelmiıken uf acık te· 
penin onu kucaldamaııından 
üzülmüı ağlıyendım. 

*** 
Ocak başının kısa bir za 

man misafiri lcaldıkça iki 
sene evvelki o geceyi içimde 
yaşattım kendi yerini tutan 
A yşeslnln küçük ellerinden 
çıkan sütlü kahveyi ıçtim. 

O gece gözlerimi uyku tut 
madı sabahlara kadar iç 

çel<en oldum. 
Sabahın alaca karanlığın 

da ayrılırken ihtıyar, hembe· 
yaz sakallı.. Hatice ninenin 
yıllardır dert ortağı Ali Ba 
badan aynlırken . Gözlerıni, 

ellerini öptüm. 
Al ,ca renklerle süslen mi§ 

Ay~e mahzun mahzun ba 
karken rığa flnam öldiııe biz 
varız, bizi unutma yine gel 
dlyipte.. Günef gıbi gözle 
rinden yaş dö~erken, Ali 
Baba da evlat yolun açık 
olsun bizi unutma diyerek 
çilelerle dolmuf gözlerınin, 

dolduğunu göstermek ıste 

' miyordu. 
O günün sabahı hala göı.· 

lerlmde. Ne yazık ki o gür 
çağlıyanlarla donanmıt köye 
varamadım Ali Babayla Ay· 
~eyi bir daha yoklıy madım. 

--·ı 
Kuş 
Konseri 

Rodyoda, şarkısı en paha· 
lı ya mal olaıı kımdır, bili 
yorınusunuz?. Tabıi Marlha 
Egert, Gras Mur veyo Jam 
Kiepura diyecekııiniz.. Hal· 
buki, hiç birisi değıl 

Bir ıarkıcı vardır ki, beş 
dakiktılık bir konseri. Ame· 

rikada bir radyo ıirketine 

tam kırk bin dolara mal ol 

muştur. 

Bu bir tarla kuıudur ... 
Fılhakika, bu şirketın ses 

mühendisleri, bu inatçı ıar· 

kıcının mıkrofona yakla§mA· 
sı için, açık havada kurduk 
Jarı stüdyoda tam on dört 
gün on dört gece beklemek 

mecburiyetinde kalmışlardır. 
On ikinci gün bu kuşlardan 
birisi mikrofonun yanlnrına 

gelerek ıarkı söyleıneğe baş 
Iamuısa da daha başlangıçta 

Orkerek kaçmıttır Nihayet 
on dördüncü gün radyo şir 
keti, dınleyicılerine beş da 
kıka müddetle bir tarla ~ u 
ıunun konserini dinletmeğe 
muvaffak olmuşga da o za· 
mana kadar tam kır bin do 
!arlık bir ınasraf yapmak 
mecburiyetinde kalmııtır. 

TÜRKDILI SAYFA: 3 
sız &&&-&S Elifi MM422!&E2& 

Bugü k ·· v··k ek T"° Va. hğı 1 
Mustafa Kemal; vapurun 

harek~tten alıkonulacağını 

sezerek kaptana ıu emri ve 
rdi: Rütün süratinle Kara 
denize! .. lk Temeli N ı A ıldı? .. 

Mustafa Ke al Doğruldu; Karabekire : 
Vapur kalktı Boğaz ge 

çildı. Karadenizfn yüksek 
ve kızgın dalga! rı arasında 

ilerlemeğe ba~ladı. Muıtafa 
Kemal bir aralık kaptanın 

yanına çıktı. Ve vapurun 
takip ettiği yolu sordu 1 am 
efendi baba; deryadil bir 
kaptan; takip edeceği yolu 
tahminle, kararlamadan tes 

bit edeceğini söylediler. Çün 
kü yeni memur olduğu va 
purun pusulası bozuk; para
ketesi yoktu . Bunun üzeri 
ne Mustnfa Kemal; kaptana 
şu talimatı verdı; "Sahile 
yakın hır rota çiz .. Ve hep 
buna göre vapuru yürüt . 
Bu rota üzerinde hep ıahil 

boyunca yol alan Bandırma 
vapuru bin mütkilf"t ile ve 
bata, çıka üç günde S noba 
varabildi 

-
(( -[rzurumda organize bir kolordu htra~ılmanuş ola~ilir. f a~at bizim bun~an sonra 

iş görmemiz için lazım ol n asli unsur millettir t halktır. )) Dedi. 
llüyrik Şef Aiatıirlwn 

/{ur/uluş Mticadelesine baş

lamak karar/le İsfa11b11lda11 
aynlarak Samsuna ayak 
baslı.ijrnm 18 inci yıldö:ıü· 
mlidıir 

Rüyıik Önderin Umumi 
lıarp glinlerlnden ili/laren 
malyellt'Tlnde çalışan Bolu 
mebusu R (.;euad Abbas 
Gurcr 19 Mayıs ı91V lari 
hine tekadd11m eden yıin
lerde crreyan eden hadise 
/eri ccrnlt bfr ifade ile An. 
kara flalkeuinde anlatmış· 
/ardır. 

Henüz hlçbir eserde neş
redllmlyen bu çok de!/erli 
hatıraların ne§rlne devam 
ediyoruz: 

( Dünkü sayıdan mabat) 
Ertesi gün Serkldoryanın 

yemek salonunda dört kiıi

lık bir masa etrafında. Muıı 
tafa Kemnlin sağında . Meh 
met Ali, solunda, Avni pa. 
ıa oturdular Mustafa Ke· 
malin kar1111ndaki yer bo§· 
tu. 

Mehmet Ali, salonun ka 
pasının solunda oturmakta 
olan bir adamı göstererek: 
"tlu zat posta ve telgraf 
müdürü umu mı si Refik Ha· 
ltt Beydir Gayet kıymetli 

bır arkedaşımızdır Masamız
da ıhUyat onun için bir yer ha· 
zar lamıştık. Mü aade buyu
rursanız gelsin.,, Dedi 

Mustafa Kemel: "Henüz 
kendisini tanımadım Şlmdı 
lık biz. bize kalalım . ., Mu 
kabelesinde bulundu ve bu 
suretle Refık Halit sofı aya 
çağırılmadı. 

Arkadaşlar; 

Bırgüu Mustafa Kemalin 

Şışlidekı evine bir zat gel 
dı. Bu umum Jandarma ku 
mandam Refet Paşadır. ds 
tanbul bitaraf sa} lavı) ko

nuıuyorlardı. Refet Paşa bir 
aralık taolonel bir ifa.de ıle 

Mustafa Kemale: "Biz lıitan. 

bulda yeni bir k bine tef 
kiline karar verdik. Kabl· 
neye Fent Bey de dahildir 
(Varfoya sefiri) Bana har· 
biye Nenaretini verdıler. 

Arkadaılardan Ferıt Bey 
bir Mustafa Kemal Paşa 
varmıf, onu da aramıza al 
maz mıyı7. dıye sordu. Ben 
de derhal ferağatl nefisle 
evet vardır. Ve benim ye 
rime onu Harbıye Nezare 
tine getirmek muvafık olur 

cevabını verdim. İşte size 
bunu tebtire geldim .. Dedi, 

Mustafa Kemal; "Çok en· 
erjık bır teıebbüı .. Sizi teb 
rik ederim Ancak ben na 
zır olmak istemem Sizin için 
mukarrer olan nezareti nu· 
hafaza etmemizi temen 
ederin ,. ve mukabe 
lede b u l u n d u 1 a r . Bu 
günlerden birinde Muıtaf a 
Kemal; çok evvelden tanı-

yıp takdir ettiği erkanıharp 
miralayi İsmet Beyi ( Bcıve· 
kil İsmet İnönü) Evine da 
vet etti. Önlerine açtıkları 
bır Anadolu haritası üzerin 
de onunla birtakım mesele 
leri görüşüyordu Ona hiç 
çekinmiyerek ve hiçbir şeyi 
gizlemiyerek bütün düıün· 

düklerini açtı ismet, Mus 
taf a Kemalin tasavvurlarını 

tamamiyle tasvip edıyordu. 

Hu mülakat iki arkadaşın 

anlaşması için kafi gelmtıti. 
Must!lfa Kemal, İsmete "Ha· 

zır ol" dedi ismet, Muııtaf a 
K e m a 1 e " Emrettiğin 
dakıkada hazırım paşam ., 
Cevabını verdı . 

Bu bir namus sözü ıdi. Ve 
tarih bunun nnsıl tutulduğu 

nu isbat eden bin bir hadi
se ıle doludur 

Yurddaılar; 

Devam eden günler ara 
sında Refet Paşa, Mustafa 
Kemalin Şıılideki evine tek· 
rar geldi. Ayni haritanın 

önünde . Konuşmağe baıla 

dılar Mustafa Kemal Refet 
Pa~aya sordu: "Sen ata bin· 
meğe meraklısın; birçok at· 

ların da var; ne düıünürsün? n 

Refet Paıa; hutmma öy· 

le geliyor ki Üııküdarda ntı· 
ma bineyim ve hep ileriye 

gideyim" müteleasında bu 
lundu. Mustafa Kemftl şu 

cevabı verdi "~özlerinden 
memnun oldum. Eğer atına 
binip Anadolu ıçlerine gir
mek istiyorsan; ben bir gün 
ııtnin bu arzunu tatmin ede 

riın 

Gene o günleı de idi ki; 
ceph .. de ve kolordusunun ba 

şında bulunan kıymetli ku
mandaninrırıuzdan ve Mus· 

lafa Kemalin sınıf arkadaş· 
larından A i Fuat Paşa fır· 

sat bularak lstanbula geldi 
ve Mustafa Kemah ziyaret 
etti. Mustafa Kemal ona bü· 
tün düşündüklerini açtı Ali 

Fuat Paın bunları olduğu gi· 

bi kabul ettı. Ve Mustafa 
Kemalle müoasebetmi idame 

ıçin l&tanbuldn ve onun em 
rınde bir emır zabiti bıra

karak vazıfesi baıına; iman 
do u kanaatlerle döndü hir· 
kaç gün sonra; kulaAından 

rahatsız olan Mustafa Ke 
mal yatağında yatıyordu. 

Ziyaretine gelmıı olnn Rü 
ıen Eşrefle konuşuyordu Bir 
aralık -ı ekirdag kolordusu 
kumnndanı Kazım Karabe 
kir Paşanın geldiği haberi 
verildi. Derhal kabul olun· 

du. 
Kazını Karabekir Paşa, 

yalağı yanıbaşında, Mustafa 

Kemal ıle Konuınıağa baş
ladı. Erzurum kolordu rn 
mandanlığına tayin edıldi 

ğini, Bundan hiç memnun 
olmadığını, bu tebdilde 
haksıılık gürdüğünü ve Er 
zurume. gitmek hevesinde 
bulunmadığını söyliyerek 
Mustafa Kemalin mutnlea 

sım soruyor, sözlerine şu 

cümleyi de ilave ediyordu. 
"Esneen Erzurumdii kolodu 
diye bit kuvvet te yoktur " 

Yatağında doğrulan Mus· 
lafa Kemal, Karabekire; 
"Erzurumda organize bir ko 
lordu Lırakılmamış olabilir. 

Fakat bizim bundan sonra 
iş görmemiz için lazım olan 
asli unsur millettir, halktır. 
Ben ılze Erzunıma gltmeği 

bilhassa tavsiye ederim Gt 
diniz ve orada halk teıki 

litı yapınız Yakında benim 

size mülaki olmam muhak 
kaktır ... Cevabındfl bulundu. 
Kazım Karabekir Paşa aya 
ğa kalktHak selam verdi ve 
"Ha§6stünü efendim. emri

nizı ifa edeceğim,, dedi. Ay
rıldı Ve vazifesine yollandı. 
lstitraden nrzed yim kı; o 
gittikten sonra Rüşen Eşref 

Mustafa Kemale soruyordu: 
Bu kimdir? Mustafa Kemal; 
"Görmedin mi?. t~ ana itaat 
eden, ve dafma emrime ama· 
de olduğunu söylıyen bir 
arkadaş., dedi Ve bu suret· 
le Rüşen Eşrefe Kazım Ka· 
rabekir Paşayi pek samimi 
bir arkadaı ta nttı. 

Kardeşlerim; 

Yüksek salabetli ahlakiy
le metin karakteri le düş· 

manlarına bile emniyet ve 
itimat telkin eden Mustafa 
Kemal maksat ve gayesine 
kavuıuyordu . O, o zaman 
ıark vilayetleri sayılan ve 
Samsundan başlayıp şark ve 
cenubuıarki hududlarında 

nıhnyet bulan vilayetlerin 
üzerinde, halk, memur, as 

ker kitlelerinin baıınn . İti 
laf devletlerınin tamamlyle 
ınl<iyadma girmit bir dev· 
lelin aleti olur zannl)•le umu 
mi müf ettış olarak gönderi
llyonf u. 

Mmtafa Kemnl; Samsuna 
hareket edeceği glin Yıldız· 

dan evine döndüğü sırJtda 
sabık Bahriye Nazırı Hüse 
yfn Rauf Beyi kapısı önün 
de buldu. Rauf Bey tlk söz 
olak şunları söyledi: "Gıt 
me Kemal, aldığım malü 
mata göre bineceğın vapu 
ru Karadenlzde battracnk 

. " 
llüst>yin Rauf Beyin ma-

lumatı mevsuk, ve ifadesi 

samimi idi. Mustafa Kema· 
lin kafasından o tında ıu 
dütünceler geçti; gidersem 
tutac klar . Gitmezsem ne 
olacak?. . Gene tutacaklar 
hem daha kolaylıkla ve ha· 
pııedecekler Kimbtlir neler 
yapacaklat' Ve fakat mem 
leket ve millet ne olacak?!. 
Pek kısa bir an içinde. ka· 
pı eıiğinde kararını verdi: 
Gideceğim Senin de başın• 
sıkışınca hemem bana iltl 
hak et., dedi Ve iki arka 
daı el sıktılar ve ayrıldılar. 

Mustafa Kemal; benimle 

beraber sahile indı ve ken 
disini bekllyeo bir motörle 
Kızkului açığında demirli 
bulunan Handırma vapuru 
na gitti. Bandırma v puru 
itilaf devletlerinin koyduğu 
rejım icnbı olarak Kızkuleai 
önünde muayene olunmak 
üzere "tevkif ~dilmişli. Va· 
pura bir takım encebi za 
bit ve neferleri girip çıktı . 

Mustafa Kemal Sinopta 
karaya çıktı. SAmsuna kara 
tarikiyle gitnıek için yol~ve 

vasıta l • du Aldığı 

ıu idi: 
cevap 

" Ne yol var, ne de va 

sıta! n 

Bunun üzerine Mustafa Ke· 
mal bir avuç karargah ar· 
kfkdastarına: "Çocuklar! De 

dl. Daha bir gecelik tehlike 
var; onu da atlatabiliriz, ve 
tekrar vapura bindiler. Dal 
galar arasında yuvarlanarak 
nihayet 1919 senesi mayuının 
J9 uncu günü: Türk tarihi
nin bu en büyük kudsal gü· 
nü. tıalı sabahı Samsuna va 
rıldı 

Sa 'llsunda ve Samsunlular 
arasında, hür vatan parçası· 
nın bu hür çocukları arasın· 
da tarihlerde itilaf askerleri 

ve mümessilleri vardı. Buna 

rağmen Muııtafa Kemalin 
ilk p\anmın tP.celligahı Sam 
sun oldu Çonkü daha faz
!a bekllyemezdi, vakit geçi 

yordu lzmirde Aydında, ve 
Ayvalıkta ve havaltsinde 
Türkler boğazlanıyordu. Ta· 
rlhi ha.ki <atile beraber bat 

lıyan ve vaktiyle dünyanın 

dört bucağına medeniyet gö· 

türen asil milletin mahvına 
yürüyorlardı. 

Güneı zenKin ıualariyle 
vatan semasıodaki karanlık· 

farı yırtarken Sahile ilk 
adımlarını atan Muıtaf a Ke· 
mal; kendi idaresi ve sala· 
hlyetl hududunu aıarak bü 

tün Anadolu valilerine, be· 

ledive reislerine. ordu ve 
kolordu kumandanlarına .• 
Birkaç gün f!vvel Damat Fe 
rit Paşanın ziyafetinden bir · 
likte ayrılan Cevat Paıanın; 
"blrıey yapacak mısın Ke· 
mal~ sualine karıı "evet ya 
pacağım ~ sözünü yerine ge· 
Uriyor ve bu günkü yüksek 
Türk varlığının ilk temel 
taılarını atmıD bulunuyordu. 

- SON -

Balıkesi vkaf 
MUdürlüğünden: 

Vakıflar idare inde mevcut 17,239 kilo buğdayın mft· 

zayideıi neticesinde verilen bedel haddi layık görülmedi 

ğlnden bir hafta müddetle uzatılmıştır. 

ihalesi 26 5 937 çar~amba günü saat 15 de vakıflar 
idaresine mQracaatları ilan olunur. 



Sovyet Harici Ticareti 
1937 Seneıinin ilk üç ayı 

zarf anda Sovyet harici tica 
retioin umumi hacmı, güm
rOkler merkez idaresinin lı 

tatistiklerlne göre, 590 mil· 
yon rubleye varmııtır Ge 
çen senenin aynı ayları ih 
mukayese edildiği takdirde, 
96 milyon rublelik bir faz· 
lalık olduğu anlaıılmakta 

dır. 

ihracat, 256 milyon, itha· 
IAt ise, finansal anlaımalar 
ve ıarki Çin demlryolunun 1 
salln alınmasından dofan 
heıaplar da dahil olduğu 

halde, 334 milyondur. 

Geçen ıeneye nazaran ih· 
racatta, keten 16, pamuklu 

-6,8, Şeker 8,7, makine 4, 
mangenez 3,4 ve otomobil 
2,9 milyon rublelik bir faz 
talık göıtermektedir. 

ithalatta lıe, demlraiz ma 
denlerde 25, yOnd-= 17 ,5 ve 
kauçukta 14,3 milyon rub 
lelik fazlalık vardır. 

Sovyetler Blrliii umumi 
ihracatında, 1937 aenealnin 

ilk Gç ayı içinde, zirai mad· 
deler yüzde 29, 1 dir. En 
dlıtriel he 70,9 tutmakta 
dır. 

Sovyetler Blrltiine muh
telif memleketlerden yapılan 

ithalatta lae endüıtrlel mah
ıuller yüzde 92, rıdai mad
deler iıe yüzde 8 tutmakta· 
dır. 

Svir nehri üzeıindı elek
trik santralleri 

Lenlngraddan bildirildiği
ne göre, Svtr nehrinin yu 
karı kısmında 160 bin kilo 
vat kuvvetinde bir hldroe-

lekrik santralının lnıaatına 

baılanmııtır. Verhni · Svlr 
iıminl taııyacak olan bu suı· 
tral, bundan yedi ay evvel 
itlemeğe açılan aıağı Svir 
de kiıin 120 bin kilovatlık 

N ijoi Svlr sa ntrahnm müte· 
mmimi olacaktır. 

V erhnl Svir aantralmın 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Alınacak mevadın tutarı yekunu rayiç bedeli muvakkat teminata 

Azami Mlkdarı L. Kr. L Kr. L. Kr. Cınıl 

150 Teneke 570 3 80 tenkeıi 42 75 Benzin 

75 Ton 2100 28 Tonu 157 50 Y erit kok kömürü 

300 Kilo 90 30 6 75 Şehriye 

300 45 ıs 3 38 Kuru bezelye .. 
500 ,, j7 50 7,5 2 85 Nohut 

500 .. 62 50 )2,5 4 70 Mercimek 

3000 225 7,5 16 88 PateteaJ .. 
2000 25 1,25 1 90 Kuru ıoğan .. 
\500 .. 45 3 3 38 (Kepek) irmik 

225 " 
67 50 30 5 ıo Beyaz peynir 

5000 .. 400 0,80 30 Odun 

24000 .. 2400 ıo 180 Ekmek 

25(J0 
" 

675 27 50 62 Şeker 

100 ,, 20 20 1 50 Pfrinç unu 

15 ,, 52 50 3 50 3 95 Çay 

500 ,, 50 JO 3 75 Bulgur 

1800 .. 630 35 47 25 Beyaz ıabun 

600 ,, 72 ıı 5 40 Kuru f aaulya 

5000 
" 

1200 50 ı• 90 Bursa pirinci 

20000 Adet 200 1 Adedi ıs Yumurta 

1200 Kıl o 54 4.50 4 s Arpa 

800 
" 

48 6 3 60 lnce tuz 

8500 ,. 1062 12.50 79 69 Yoiurt 
500 .. 15 30 ıı 25 Makarna (Keıme ve 

ya çubuk} 

300 .. 135 45 ıo 13 Zeytin yağı 

1200 .. 1080 90 81 Sızırılmıı tereyaiı 

8500 .. 450 10 63 75 Süt 

400 .. 50 12,50 3 75 Un 

200 .. 50 25 3 75 Salça 

3500 .. 875 25 65 63 Dana eti 

5000 .. 2000 40 150 Koyun eti 

5000 .. 1500 30 ı 12 50 Kuzu eti 

50 Ton 450 (8,5·9) Değirmi ıaz) 33 75 Linit maden köm6r6 
(7 8 Soma ) 

143 Teneke 479 3 35 tenekesi 36 Gaz yalı 

-: Otuz ıenedenberi resmi ye gayri reımi Türk fab 

inaaıaatından ıonra yukarı 

Svlr nehrinin ıu ıeviyeıi, 

Oage gönlünün ıeviyeıine çı : rikalarında ve deniz, ılmendüfer fabrikalarında •• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : Fransada (TESViYECiLiK VE ~AKlNlSTLIK)ıana· 

'\ : tiyle İftigal ederek bu kerre Balıkeairde 1 trkdlli ıo 

kacak ve bu ıuret le 8vlr in 
çaglıyanlı ve hızla akııı ke· 
ıilerek nehir birinci aınıf 
ıeyriıefere aallh ıu yolu ha· 
ltni alacaktır. Svlr nehri, bun 
dan ıonra, beyaz deniz ka 

ıç ı n lu3 umlu f_,şyaLarı 

:Buradan llcılJ 
0

.7f lm!J 
_::;.__..;,__ ..... 

BizJe en eyi Boy4 
YAGLR.RJNI 

'Burada bula bi1itJoru3 

Biı. köylülerde 
Pullu~ ve R_ enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan AlırıL 

TÜRK DİLi 
Pazarteıinden baıka her 
gün çıkar. Siyaaal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 .. 
Say111: 3 .. 

Günü geçmiı sayılar 25 
kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESİR 1ÜRKDil 1 

ı-= kağında 2 No: da açtığım it evinde (Her Türlü Teı 
: viyeclllk lılerl, kantar tamiri yapılar, ve Somyeh -- Karyola yeni.._ ıiparlı Ozerlne modt"l göıterilerek ıe.tır -: tllir. Her türlü !jomyalar, Karyolalar tamir edilir "' 

:=;;;:;:;;-=::.;;;;;;;;;;;~-----------~ 

= boyanır, Hanelerde Termosifon ve •. Tulumba ve kapll I 
: kilitleri, anahtar ve kaaa tamiratı yapıldıfı gibi &las• I 
: ve nahiye merkezlerindeki fal:rikalaıda tamirat •• I 
: tesviye itleri ve somya tamiratı için gidilerek mahal ~ 
: linde tamir yapılır.) Dükkanımıza müracaat edecels 1 
E saygı değer müıterilerimize ıanahmız dahilinde tı1eJ· Z 
: rini görerek memnun kelacaklarını temin ed• riz. 

Dünkü un ve za~ire f iatlıu 
UNLAR: 

Aıgari 

K. 
Azami 

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

BUGDAY PiYASASI 
Santim 

Yerli Sert 4 50 4 75 
Yumu§ak 5 5 25 

Yumuıak Sert 
Oııardan 6 7 

Santim 
3 75 
3 75 J.<.rpn 

Çavdar 4 
Sısam 14 
Afyon 11 5 
Nohut 4 5 
Kumdarı 2 
Bakla 

Santim 
3 875 
4 

4 
15 
12 

5 
2 5 

"91·11111111111111111111111111111111111111111~ 
T. S. K. Balıkesir Bölgel1 

Başkanlığından: 
J - Ekılltmeye konan it ıtadyomun elektrik aarıttİ 

yanındaki blyGk kapmdır ,,. 
2 - Keılf bedel(ıeklz yQz kırk dört lira yirmi d 

kuruıtur. d•' 
3 - Ekılltmeye iıtirak etmek fıtiyenler yüzdt:: 7 ,5 

teminat vermeye mecburdurlar. 1 
4 - - Ekıiltme 24 mayıs pazartesi günü saat 18 

Halkevinde Bölge Heyetinde yapılaca\tır . IJlf 
5 - Şartname ve keıf ini görmek lttlJenl~r Bö!ge 

kanlığına müracaat etmelld rler. 
6 ilan bedeli ve keılf ücreti m6teahhlde aittir· 

----~--~~----~----~---'---~ 
İyesi ve BatyazmRnı: Balıkeair aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Dlrektörft 

Ba11m Yeri il Baım evi 

FUAT BIL'AL 


