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başvekilimiz bugün lstan· Sancak İşi Üzerindeki 
bulda bulunacaklar.. ç a 1 ' ş ~ a 1 a r · · 

Trakyada 

Başvekilimize Atinada Büyük Dostluk Ve Sa-
rnimiyet Tezahürü Gösterildi. 

Tam Bir Anlaşma Elde 
Ankara, 26 (A.A) - Baı· lnönüye dün verdiği ziya 

bakan lımet lnönü bu aa fette dostane nutuklar teati 
bah deniz yolile Atinadao edilmiıUr. 
lıtanbula hareket etmlıtlr B. Metakıaa lsmet lnöoü 

Ankara, 26 ( A.A . ) - ye kraliyet ve Elen hükii 
Baıbakan lımet loönü dün metinin en candan selamla 
Yunan haıbakenile görüı rını arzetmlt ve bu seyahatın 
lllelerde bulunmuıtur. her iki hükümetin karııhklı 

Kral Jorj ismet lnönü anlaımanın derin bir tezahü 
ıereflne bir ö§le, baıba rü oldueu ve İsmet İnönünün 
k d b k f bu yaklaımanan tahakkuku an a ir a ı•m ziya eli 

için bütün f Aaliyetlerinl ve 
•erınıılerdlr. 

Baıball anımız meçhul u 
lcerın mezl\rına çelenk koy· 
tnuıtur. 

iyi dirayetini sarfetmekte 
olduğunu söylemiısve kade 
hini Türkiye Cumburbaıka 

Göraşmelerde 
Edilmiştir. 
nı Atatürkün, asil 1 ürk mil· 
letinln IU16. ve refahına, in· 
önünün ıahıi saadeltne kal
dırmııtır . 

General ismet lnönü ver
diiı cevabi nutukta memle

ketin bütün insanları tara 
f ından aöıterilen sempatiyi 

ve aaırlarca devam eden 
mücadelelerle iki devletin 

aanılmaz bir dostluia bağ
landığını, beynelmilel meıe -

leleri, ik( devlet münuebet 
lerinl birlikde tetkik etmlı 

olduklarını ve Majeıte~ kra
lın k11a zamanda baıardı Yunan baıbakanı ga - Tos ada ı e t e c l 1 e r e lamel Y l ğı maddi, manevi eıerlerl 

Gönü ile aörüımelerinden ıöyhyer.ek kadehini ::>a Ma. 

fevkalade memnun olduğu · 'ı oo ( 'k' • k·ı ı~ V Ve 1 l insan U O U jeıte kral ıklnci Jorjuo ve 
nta ve Yunanistan ile Tar 
'- asil ElenJ milletinin refahına 
•IJenin bütün meseleler Ankara, 26 ( A.A. ) -
(i.. d T d ve B. Metakaaıın ıahıi ıaa. c.erfn e tam bir ltılaf ha oıyanıo Çakal köyün e çı 
hnde bulunduğunu söyle · kan yangın neticesi yüz ev 
lnlıttr . yanmıı, ikı kiti ölmüı ve bir 

Atine, 26 (Radyo) - Ge· çok hayvan telef olmuıtur. 
lleral lımet İnönü baıvekıl Kızılay Cemiyetınce oıa-
P.!etaluasla bugün bir gö- hallıne yüz çadır gönderil 
'Ütnıe daha yapmııtır mit ve- en mübrem ıhtiyaç 

Atına, 26 (Rad} o) !arını karıılamak üzere de 
8"ı•ekll Metnksasın Türki- üç yüz lira yardım edilmff 
~ !!ıvekilt General İsmet Ur. 

deline kaldırmııtır. 

Atina,~26 (Radyo) - Ge
neral İımet lnönü ve maiyeti 

bu sabah birde lstanbula ha· 
reket elmiı ve kralın baı ya 
veri, baıvekil 8. Metakıaa, 
hariciye müsteıarı ve diğer 

ıahsiyetler tarafından teıyl 

edilmlı1erdir. 

Kral logo Milliye çiler Mütareke 
lıeme uazefesi mu~a~iri- Teklifini Kabul Etmiyor 

na fotoğrafım verdi. Katolonyada kanşıkh~lar e~emmiyetli bir şe~il al~ı. 

KRAL ZOGO 
~ 8elırad , 26 (Radyo) 

, .. '
11

"\rutluk kralı Zogo, Er 
"'I f kıb syaDI mahallinde ta-

ed y 'tıe en ugodavyanın Vre· 
but lllzetesı muhabirini ka 
~,11 ~lDliı ve kendisine im 
'l lr fotoğrafını takdim 

ttıtıu r 

~[iı,...._oo;ııı:m:o_. 

Alman 
Hır~iy8 niiırı Romayi 
~ Ziyaret edecek 

ttı, 11°hıll, 26 (A.A.) - Al· 

)'k harbiye nazırının pek 
•nda 1 ~I) talya orduıunu 

''et h etmek lzere Roma-
tlh"telece§ı Berlinden bıldı-,,o,, 

Gönüllüler meselesi de ~ala ~alledilemiyor .. 
Paris, 26 (Radyo) - Ka· 

talonyada vaziyet çok va· 

himdır. Anrıistler Baı bas· 

troda Lerida 'e Baraelon 

araıında halk parliKi erka 
nını tutarak öldürmüılerdır. 

Anarıiıtler , kendilerine 
muhalıf olanları amanaız 

ıekild ..: ö ldürmekle ve bu 
suretle tedhiş haraketi yap 
maktadırlar. 

Katalonya askeri kuman 
danı Barbar.troya ıki tabur 
asker sevketmiıtir. 

Salamanka, 26 l Radyo) 

Habeş 
Mura~~aslan Cenevreye 

gelmediler. 
Cenevre, 26 ( Radyo ) 

Haile Selaıenin Uluslar sos 
yetesine murahhas gönderip 
göndermlyeceğt henQz ma · 
liim değildir. Dün, bir Ha 
bet murahhas heyetinin Lon 
dradan Cenevreye h1ıreket 
ettiğine dair bir ıayia çık 

mııtır . Gazeteciler derhal 
tayyare meydanlarına koı
muılar, fakat gelen hava 
postalarından hiçbir lfabeılı 

çıkmamııtır. 

Resmi bir tebliğde: 

"Asi ispanya kuvvetleri 
müzakere' •. teıebbüıleri ~ar 

fllında hiçbir teklıf kabul 
etmf!meğe karar vermiılcr 

dır" 
Denilmektedir 

Pariı, 26 (A A ) - İspl\n· 
yadakı gönüllüler in geri çe 

ki'mesi hakkında 1-ıomitenin 
hazırladığı rapor İngıliz, Fr 
ansız, Alman , Sovyf't, İtal· 
ya murahhas heyeti tarnfın· 
dan hükiimetluloe gönderil 

mittir 

Lehistan 
Reisicum~uru Bü~reşe ~a

vet edil~i. 
Bükreı. 26 (A.A) - Var· 

ıovaya gltmiı olan Romen 
veliahdı Leh reisicumhuru. 

nu Bükreıe davet etmiıtır. 
Prens Mihal Romanyaya 

dönmüıtür. 

Alman i~tisat nazuı Pariste 
Parla, 26 (A A.) - Alman 

iktisat nazın Parlıe gelmlt 

Ur. 

Dün Cenevde ısveç Hariciye Nazın 8. Sandler Sanca-
Bir milyon~meyva f idam 

dikildi. 
Anlıara, 26 (A.A.) -

ğın statüsü ve ıeı~ilatı esasiye ~anunu ile a~alliyetler Trakyada muhtelif yerlere 

meyvalı meyvuız bir mil

yona yakın fidan dikllmtıtir. meselesi etrafmda temasf arda bulundu. 

Havzada Atatürk günü 
Ankara, 26 (AA.) - Hav

zada Atatürkün Havzayl 
ıereflendirdikleri g ü n 6 n 
yıl dönümü olan yirmi beı 
mayıı coıkun tezahüratla 
kutlanmııtır. 

Rus 
Gençliği ve m11u ıkidılor. 

GÜZEL lSKENDERUN 
Moıkova, 26 (Radyo) -

B. Stalin, Mareıal V eroıt
lof ve kepo ıefl 8. Vozuf 
Ladini Merkez kulübünde 
nutuklar Irat [ etmiıler ve 
Ruıyada geoçlltln•~ eski ve 
mızır akidelerden kif I de · 

Cenevre, 26 (A .A.) - Mil- ı 29 mayııta lcapanması tak 

letler cemiyeti konseyinin dlrlnde, silahsızlanma kon 

dün yaptıiı gayri resmi bir feransının bu tarihte derhal 

toplanhda lık~nd~run me· 

ıelesl raportörü laveç harj 

clye nazırı B Sandler San 

cağın ıtatüsü ve teıkilatı 

eıaalye kanununu tesbite 

memur eksperler komitesi

nin faaliyeti hakkında ma· 

lrimat vermiı ve akalliyetler 

meseluinfn bir ıureti hakın· 

da da bazı teklifle, de bu 

lunmuıtur. 

Raportör raporunda dil 

meselesi ile Oç nahiye hak 

kında halen fikir ihtilafla 

rmın mevcut olduğunu bil 

dlrmlıtır. 

Cenevre, 26 <Radyo) -

Konseyin gizli celsesinde, 

cemiyetin içtima devresinin 

Belçika 
Başve~ili 8. Yon. Zeland 

istifa mı edece~. 

B. VON ZELAND 

Brüksel, 26 (Radyo) 

Umumi af arasında Alman 

ya lehinde , bulunanlArın af 

edilip edilmemeleri meselesi 

Von Zeland kabınesini müı 

kül bir vaziyete sokmakta 

dır Bu sebeple B Von Ze 

landın latif a edecell söylen 

mektedir. 

lçtlmaa daveti takarrür et · 
mittir. Ahi halde, konferans 
bu hafta içinde içtlmaa ça
ğrılacaktır. 

Cenevre, 26 ( Radyo } -
lnglltere Hariciye Nazırı 8. 

Edenin ıilahıızlanma konfe· 
ransında hazır bulunmıyeca· 

ğı ve Lord Granford tara
fından temsil edileceği bil 
dirilmektedir. 

Malum olduğu veçblle, 
B. Eden; Almanye. ve ltalya 
nın iıtirak etmlyeceğl silah 
sızlanma kooferanıından 

ameli bir fayda bekleneml 
yecejlni söylenıiflir. 

recede uzaklaıtıiını 

mtılerdir. 

ıöyle-

Yugoslavya 

Harbiye nazuı ~ekosloıak
ya sili~~fa~ri~a lanm gezdi 

Belgrad, 26 (Radyo) -
Harbiye ve bahriye nazırı 

General Labormarlç, bugün 
teılibat fabrikalarını aezmlı 

ve ıeref ine, verilen .ziyafette 
hazır bulunmuıtur. 

·----------.... ·-----------· • Ad O .. . ' t ı egışen Roman ' 
• A • 

t S O N H A T 1 R A.. , 
t Bu romanın haklkiblr /ıayat ve macera romanı t 
: olduğunu evvelce de yazmıştık. Roman muharriri· : 
t nln uaka kahramanlarının müsaadesini alarak yaz- t 
4 dığı bu güzel eserin bugün adım değiştirmek mec· ' 
4 buriyet!nde kaldık. Buna sebep ( A. N.) ulldyetinde t 
• bulunan romanın baş kahramanı olan bayanın gôn- ' 
t derdiği bir lelgraflır. t 
t Bayan pek Jıaklt olarak ileri sıirdüjjü. ve burada : 
e ya:.ma[ja mezun olmadığımız sebeplerle bu adm t 
CI ,Jeği~llrilmesinl ve romana t 

2 Bir Kadın Gülüyordu! ı 
: f1dının Verilmesini Rica Ediyor.. C 
• A • 

~ SON HATIRA.. I 
t lfoşları başa bir haklkcıl ofdll[ju yolundaki iddi. t 
~ amızı bu ad değiştirişi ile bir daha açıklamış olllyoruz ~ 

• Bir Kadın Gülüyordu! ' 
~ Boşlun başa heyecan dolu im romanda acaba bir t 
t kadrn h<ıkikaten güluyor mu idi? l'c bu, neleri Jıa- t 
fi tırlatan bir gülüştü ? • 

: Bir Kadın Gülüyordu! ~ 
f Şimdi ( A. N.) vildycllnde bulunan ue romanda t 
~ mesle[jl ile adı değişen bayanın Jıak~ki aşk ve duygu • 
t romamdtr. t 
: Bir Kadın Gülüyordu! : 
t Sadece; bir kadımn blrıblr mana taşıyan gülli- t 
f şümi saklamıyor, onunla birlikte birçok güllişleri de : 
: ortaya dö/\ıiyor. t 

•. Sabırsızlıkla Bekleyiniz.. : 
------------------------
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Bi~· Kııdııı (;iilİİJroı·dıı ! , . · ... - t.•. ~ ·~, !.' . ·~ . . 

Bu Roman Kimlerin Ve 
Nelerin Romanıdır? .. 

1 iliMiZDEN HABERLIER 
1. 

Banca yazıct, okuyucularının emirberidır. Onlann em
rini yerine getirme~, eserin tekmil ha~erini vermektir. 

Yeni Orman Kanunu Ve Bir Bağ Evinin Kilidini 
Mahrukat 1htiyac1.. Kıran 1 ar .. 
Bu hususta lüzumsuz en~işelere düşerek mahrukat te
darikine koyulmamn ~oğru olmadığmı Valimiz de bir 

tamimle ~ildirdi. 

1936 da (< Bir Kadm Gıilligordtl)> romalftnın kahraman 
Larrnı. tevkif edilmeden önce [ A. N.] ili ne göltin!n Toros 

ekspresi [.] 
Onu yine Atatürk parkın· ı reel ve mutlak yaıanmıt 

da yenl açmıf çiçekleri dal bir mevzuu onların ağ'lından 
ıın ıeyrederken gördüm. naklettim . 

Son günlerde reklamını Bana maceralarını anlatan 
)'&plajımız ve adını değif bu üç varlık birgüo bunları 
tirmek mecburiyetinde kal yazarsam mutlaka "Zeynebin 
dığımız romamndan müte· vuiyeti"ni yerine getirme· 
velllt merakımı gidermek mi ıöylemiılerdi. 
için onun yalnız.lığını fıuat Dedim ya . . Bc:m çok dalgı 
bilerek yanına yaklaıtım.. nım. Yanhıhklll esere "Sov 

O, bunu anlamıı olacak ki Hatıra,, adını verıniıim .. 
beni ıörür görmez ıüler~k Dün aldığım telırafta ro-
takıldı: manımın kahramanları 

- Yine roman meıeleıl- "Zeynep,. in 8Özünü yerine 
mi dedi.. Sonra ilave etti: getırmeml ve romana " Bir 

- EBerlm hakkında faz. Kadın Gülüyordu,, adının ta 
la reklam yaptınız Sakan kılmttımı istediler. 

DünkG 1ayımızda haz.i· 
randan itibaren tatbik edil
meğe batlAnacak olan Or
man kanununun herkesçe 
lyl anlatılamaması yüzünden 
bazı kimıelerin endiıeye dü 
ıerek lüzumıuz yere mahru
kat ve kereıte tedarıkine 

kalkııtıklarmı halbuki yeni 
1 Orman kanununun kalkm 

ve memleketin bütün ihti 
yaçlarını önliyecek bir mü 
kemmeliyette olduiunu yaz
mııtık. 

Valimiz B. Ethem Aykut 
da bu huıuıta alakadarlara 
aıağıdaki tamimi göndermiı
lerdir. 

Önümüzdeki haziran ayı 
iptic\aıında yeui orman ka
nununun mevkii meriyete 
konacağmdan haberdar olan 
memleket halkı ve köylürıün 

korktufuma uframıyayim, Hence, yazıcı ve muharrir 
dedi. okuyucularının ve kahraman· ' 

, yanlıı Lir telakki ile manfuız 
bır endiıeye düıtüğü ve bu 
yanlıı zehabın neticeıi olarak 
seyaoen hemen herkeıin herçi Bu, ıöz ıormak iııtedıklerlme larının emirberidır . Onların 

güzel bir baılangıçtı. Önü- emrini yerine getirmek ese· 
müzde uzanan ovaya kartı rtn tekmil haberini vermek· 
yaoyana oturmuıtuk. Bir Ur. 

badabat kerelte ve mahru 
kat iddiharına koyulduğu çar 
ıı ve pazar yerlerinde ıatılan 
mahrukat ve kereıte fiatları ıllara yakarak konuımağa - Bu eıtSri nerede yaz 

baıladık . dımz? . 
- Rornanlarmızı na11l ya · - Muhtelif yerlerde .. 

zarıınız?.. Daha doğruıu vakaların cer 

üzerine hiuolunacak dere· 

1 
cede ihtibirın baı gösterdiği 
görülmekt~dtr. 

- Metodik bir çalaımam yan ettiil ve içine aldığı 

yoktur. Daha doğruıu boı illerde. 
kaldığım zamanlar, yazarım . . - Oralara gittiniz mi?. 
Yazılarım iıteklt zamanları- Seyahat.. Hele yurt 
mın eıerldir. Bazan bir yap· 
rak bile yazmadığım günler 
oldu~u gibi, baz.an da otuz, 
kırk ıahife birden karalarım . 

--· Şimdiye kadar kaç 
roman yazdınız? .. 

- Azdır. Dört tanedir. 
ilk eıerlm "Uykusuz Gece. 
ler,, dtr. "Savas,. gazeteıinde 
tefrika edılmııu . ikincisi 
"İideler Açarken,, onu Edtr
nede yazmııtım. fakat lı
tanbu\a ıelirken kompart · 
manda unuttum. Kayboldu .. 
Bu dalınıhfıma ıen de ıaı. 
ben de ıafllylm .. 
ÜçGncüıü .. Yanıldar Bağı,, 

dır lıt.mbulda "Zaman,, 
ıazeteıtnde tefrıka edilmit 
ti . Dördüncüsü, gazetenize 
verdiğim "Son Hatırn,, par· 
don .. Rır Kadın Gülüyordu,, 
romanıdır . 

- Romanınızın adını ni· 
ye değlftlrdiniz? Sebep .. 

- Siz ga'letecller lnHnı 
zorla ıöyletinlniz . Mademki 
iarar edlyonuouz açıklamak
tan baıka çare yok . 

Dün ( A. N ) ilinden ve 
(Ç. K .) vilayetinden bir tel 
yaz111 aldım. Şİmdl oldukça 
mühim bir mevki Jtgal eden 

• 
o karı koca ile bir bayan 
romanımın kahramanıdır

lar. 
Zaten ben edebiyatta çer· 

çlve bilmlyen ve tamauyan 
bir amat6rfim. Eıerimde hiç 
bir edebi, nevi müdafaaya 
Y•ltenmediilm ıibl hatta 
romanthııe hile etmeden 

geL.isl . 
Yani vatanıeverhk .. 

Romanı• bir kıımı frak 
yada geçiyordu. Oraya bir ' 
kıt g6nü gittim. 

"f ikretlo.. doğduğu yeri 
tanır etmek lazımdı. Bir 
ağuıtoı günü.. Aydın yolile 
Muğlaya .. Madranlara yol 
landım. 

~akat •İbrahim,, Çavuıun 
ağzından dinlemek için de 
bir eylul akıamı lçana ' 
doluda "Pınarköy,, yüne 
vardım. " B e d i a ,, nın 

Kalamıı köyündeki kötkünü 
görmek lazımdı . Soluğu İs· 
tanbulda aldım .. 

- Romanlarınızda han · 
ai tipleri daha çol\ canlan 
dırıuınız.? .. 

- Genç romancı hafif 
tebe11üm etti . Sonra bir 
gül fidanından kurumuı bir 
yaprak kopardı: 

Kadın ve tip. . Bence 
her kadın güzeldir. Yalnız 

çirkin olan btrıey vana, 
her güzelllii bir kadında ara
maktır. 

Tıp meıeleıine gelince, 
onu mevıimlere sorunuz . Ya· 
zın beyazın, kııın eımerln, 

ilkbaharda sarııının, ıon 

baharda da kumralın nazı 

çekilmez mi a doıtum ... 
Pardon .. Bir sual da-

ha .. 
Buyurunuz .. 
Romanda mevzu 

olmalı? 

- Kurtuluı Savaıı .. 

ne 

Yeni orman kanunu diğer 
devlet kanunları glbi mem · 
leketin mübrem ihtiyacını 

telıfen kaleme alımıı ve ma· 
ntık icabından hiç ayrılma· 
mııtır . Büyük Millet Mecli· 
ıimizin her milli ihtiyacımız 
da çok hauaa ve titiz dav · 
raodığı gibi memleketimizin 
güz.el ormanlarını korumak 
ve hüsnü idaresini teminden 
baıka makaat ve gaye yok· 
tur Lüzumıuz endııelere dil· 
terek güzel ormanlarımıza 

Gaye 
Kurtuluı Savaıı . 
Kahramanlar 
Kurtuluı Savaıı .. 
Oslüp 
Kurtuluı Savaıı .. 

- Eıas fıkir 

Kurtuluı Savaıı . . 
Yaka 

Kurtuluı Sa vaıı .. 
Bütün neıriyat 

- Kurtuluı Savaıı .. Kur · 
tuluı Savaıı! Daha doğruıu 
halk ... 

Daha kasası . Romanlclrı· 
mız, apartman, plaj, danı , 

balo ve l Q k ı ü içıne 
aldıkça nihayet serhoı bir 
caz muıikiılnden fark11zdır. 

Onu dlnllyenler, dinliyemi 
yenlerin yüzde bir buçuğudur. 

Zerre için, kütleyi feda 
etmek edebi bır ıukutu bile 
bile kabul etmektir. Kim 
ne derse desin iıte bu böy · 
ledir. 

M. /Y. 
L.) Bu resim yine ayni ro 
manrn kalırarnanlurından 

ue [Ç.K.J ili mimarı U. Sami 
larafwdan o tarllıle alw 
mııtır. 

mahrukat veya kereıte iddi 
harı için ıaldarmak çok bü 
yük bir hata ve affolunmaz 
bir suçtur. Yen · orman ka. 

nununu kaleme alan vaz.ll 
kanun ormanlarımızm korun · 
ma ve hüsnü idareıini düı· 

ünmüı olmakla beraber me 
mleketin mübrem ihtiyacım
da derpff etmem it değı ldir . 

Ormanlarımız memleketimi
zin ihtıyacı mübremeıile 

müvazi bir ıekilde iıleticek

tir. A11cak eski ve sakim id 
are ve mürakabe slıtemi de 
ğiımiıtir. Halk ve köylü ara· 
ıında hilkümran o lan bu 
yanlıı zihniyeti tashih eme 
lile önümüzdeki haziran ayı 
zarfında mevkii tatbika ko
nacak olan yeni orman ka 
nununun ormanlarımızın İf 

letilmeılne dair olan 8 inci 
faslının 33, 38, 37, ve 39 
uncu maddelerindeki ahi< amı 
kanuniye bu ynnlıı dütünce
nin bariz ve mukni birer fı · 

krasıdır. Bu maJdelerdeki 
ahkamı kanuniye eskiden ol
duğu gibi keıime cevazı ka
tı vardır. Yalnız devletin 
mürakaba si.temi defitmiı

tlr. Sonra 39 uncu maddesi
nin ıon f ıkmsında , devlet 
mürakabHi altında ve yeni 
mevzuata göre iıtif edilecek 
tomruklardan bakiye le ala· 
cak enkazı haıebiyenin latif 
haline getirilmesi ıart olma · 
dıiı ve bu perakente keain· 
tilerinin orman idareıinin bi· 
la bedel talip olacak köy lü 
le re verile bil eceli teklinde ce
vazı kanuni devletin köylü· 
yü dütünmek huıuıundaki 
ıenit müzaheretinl ıöıter 

mez mi?. 

Halkın mana11z telaı ve 
endiıeye düımemeıi için ke 
yfiyetin acilen ve önemli ali 
kadarlara tefhimini iıterim . 

VALi 
Ethem Aykut 

RADYO 

27 Mayıs Perşembe 
Ufilc neşriyatı : 

Saat 12 30 Plakla Türk 
muılkisl , 1 l.50 Ha vadıs, 13,05 
Muhtelıf plak neşr i yatı, 14 00 
Son. 
Akşam neşriyatı: 
Saat 18,30 Plakla danı 

musikisi, 19,30 Spor mü 
ıahabeleri Eıref Şefik , 20,00 
Kifat ve arkadaşl arı tarafın 
dan Türk muıikili ve 
h a l k ıarkıları, 20,30 

da Ömer Rıza tarafmdan 
Arapça söylev . 20,45 Safiye 

ve arkadaıları tarafın 
dan Türk mulikiıi ve halk 
ıarkıları (Saat ayarı), 21 , 15 
orkestra. 

Saat 22, l 5 Ajanı ve bor · 
ıa haberleri ve erteıi günün 
proiramı, 22,30 Plakla ıo· 
lolar, opera ve operet, parça
ları, 23,00 Son. 

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

Suçlulardan biri ma~~emeden çı~ıı~tan sonra ~açmıaı 
tese~~üs etti. f a~at az sonra ya~alınd1. 

Mehmet adında birinin 
Haıtahane civarında bulu 
nan bağ evinin kap11ı kırıl 

mııtır . 

Kır bekçisi vaziy~tteo 
haberdar edilince vaka fail· 
lerini aramağa baılamııtır. 

Nihayet faytoncu Ya malı 
Enver ve Mehmet Emin 

adında iki kiti ile Fatma ve 
Şükrüye adındaki iki uy 
gunıuz kadmın bağ kapıımı 

kırMak içeri girdikleri an 
laı ılmııhr Dördü de kara 
kola ıevkedilir l erken yolda 
bekçiye de hakaret etmiıler
dir. Evrakile birlikte adff ye
ye verilen suçluların Cürmü· 

Sındırgı 
Parti ve Halkevi binasmm 

temel atma merasimi 
Sındırgı C H . Partisi ile 

gelecek yıl açılmuı düıünü · 

len Halkevini içine alacak 

olan binanın temel atma 
merasimi bug6n yapılacaktır. 

Vali ve C. H. Partiıl 

Baıkanı Ethem Aykut tara· 

fından yapılacak olan bu 
temel atma merasimine 

ıehrlmiz Parti il yönkurul 
üyelerile Halkevl yönetim 
kurulu üyeleri de davet 
edilmiılerdir. 

Valimiz ve 25 kitilik 
grup bugün ıaat 9 da Sın · 

dır gıya giderek akıama av 
det edeceklerdir. 

Mezuniyet 
Cumhuriyet Müddeiumu· 

mlliii Muavinlerinden 8. 
Necmettin Y eıile Adliye Ve· 
kaletince iıtediği bir ay izin 
verilmiılir. 

meıhut mahkeme.indeki du· 
ruımalarında bağ sahibi 
Mehmet dava11ndan vazgeç 
mi ıtır. 

Fakat faytoncu Ya · 
malı Enver ile Mehmet 
E m i n h e k ç i y e . ha· 
karet ettiklerinden birer 

ay hapı~ ve 30 zar ltra par• 
cezasına mahkum olmuılardır· 

Yamalı Enver Adliye korido· 
runda nezaret altında bulu· 
nurken birdenbire oturduiLI 
yerden bir ok ıüratile fır 

hyarak kaçmıya baılamııtır· 
Suçlu yapılan takip ıonund• 
Aygören mahalleainde yaka· 
lanmııtar. 

Memleket 
Hastahanesi ~oUorlın arı· 

smdı. 
Memleket haatahaneai b•f 

Doktoru B. Alt Rıza Teıel 
Menin memleket hutah• 
nesi operatörlüğüne, yerl111 

Menin memle t el hutah• 
nesi operatörü B. Muıtaf• 
Şaban, ondan açık kal•" 
baı doktorluğa da DahiliY' 
Mütehasa111 B. Raif Dernlr 
alp terfian tayin edilmittl'' 

Değerli doktoru tebrl~ 
eder ve muvaffakiyetler dl' 
!eriz 

-ıı==:=""""'"'!JGı._,.-=_. 

Gelenler Gidenler: 
Sıhhat müdürü B. Muhil' 

Suner s ıhhat itleri üzerınd• 
ilgilenmek üzere Sındır.ı•1' 
git mittir. * Vile yet dahilinde teftlf 
lerde bulunaıı Adliye S•f 
Müfettifi B. Rahmi Anad01 

ve Müfettlı H. Muıtafa ıll' 
tikleri Gönenden dönmüılel' 
dır 

O k u 11 a r ı n T a t i 1 i. · 

1 
LiSE OKULUMUZ 

Lisenin bütün sınıflarında ve Öğretmen okulunda dO' 
den itibaren denler ke-ıi , mittir. ıl 

Öğretmen okulunun bet haziranda ıözlü imtth•11 ~I 
baılıyJcakhr . Cumarteıi gü~ü tatil edilecek olan ıtk01ı 
lar da sergi f aaliyetlerlne baılamıılardar 

Bir aüzehme J•' Dünkü 1&yımızda Liı~de;,..ııft hi i mtıhana lca l lfı'1J 
mezun olanlar arasında edt-hiyat kolundan Eıdun uıı~,I 
muı, MücteLa yerine Süreyya ve Nadi )'erine de 
yazılmıt oldujundan taablh ederiz. 
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Hatıralar: 

Köy 
Yollarında 
Apansızın kendimi demir 

rayların üzerinde buluyorum. 
Hangi hissimin beni istasyona 
•ürükledlğinl bağrma gö· 
rnüldüğüm vağona bindirdi 
ğlnln bile farkında değilim . 
Onu gözlerimi, kalbimi gün
lerdir parçalıyan sevdamın 
biricik çiçeğini karıımda 
buluyorum. Hislerim coıkun 
ben köpüren bir deniz gibi· 
Yhn tatıyorum . 

ineceğim istasyonun 
ııa11l geldiğini bile bu an 
tahattürden acizim. Kimsesiz 
bu bucağın 5eaalzliğlne biraz 
olsun ses katan birkaç bi 
nalı istasyonda kendimi bu
luyorum. 

*** Tıpkı yazın canlı ~ünle 
rintn zevktai andıra Heybe 
itada ıafasını sürüyorduk 
lata.yona hemen hemen 20 
dakika me11tfede olan köye 
öyle eğlenceli gidiyorduk ki 
rnuttasıl merkeplerimlzin 
lılczaklarından neıe içerek 
Yol alıyorduk. 

o aüzlerin güneı gibi nur 
dağıtan gözlerin kısa bir 
"laman için eğlencesi olan 
lllerkep. . O kadar tatlı akın 

ediyordu ki ben aııpte edi
Yor, kendi merkebimi dür
teliyordum . 

*:l'!* ... 
Nihayet tirin köyün yeıtl · 

lilderle dolu kucağındayiz. 
Çaflıyan su seıleri, öten 
kuılar .. Her köıede bat kal· 
dıran sevda la bağ çiçekler 
biıi ıelamlıyor. Gönüiler 

len .. Ogün yaıadığım tatlı 
tiinlerin en tatlan olmutlu. 

Daha ıonra ak saçlı bir 
iline yanıma ge:iyor, burutmuı 
Yli-ıünün içil gözlerinin çeh · 
reıtne döktüğü masumiyetle 
biti kucaklıyor . Köylerine 
teldiğlmize memnuniyetini 
dökGyor. 

Elindeki siğaraeım tüttü 
terek bu cennet o!ao kuca 
Rın gençliğin~• kendisine 

~lraktıfı ıevgl yi balJandıra 
llllandıra .. Döküyor bitire· 

l'lllyordu. 

*** ~hıenln gençliğint!bestell . 
ren bu kucak benim de iç· 
ki aıkıma sevda heceliyen 

Ucak olmuıtu içimde ya 
ilan acı alevlerin ıüpheleri
t\I •lhniı ruhuma sevginin 
•örı () tnel: ıt1klarım serpmittl. 

k4lbimin ümitlerini içen 
f Öıler bu saf hava kaynağı 
Uceıkta gözlerime akmıt. 

•ev b .._ en akıtlarını eıtrgeme· 
1ıti. Artık gülen benim 

SekYlnen. sevilen benim Ah 
() -oye bir daha gidebil-
''nı. 

Mehmet Ali Kayman 

Antard8JaPTıiCik hnus-
malar 

.ı Curnhuriyet bayramımız 
Qfıı h-k-k u umet merkezimil: An 
•ra - d b uç ost memleketin 

t.. ' 1IYeki( ve nazırını birden 
.... •af· ol, ır etmekle bahtiyar 
ı taktır . Romanya ba•ve-
l{tli l ır 
" k ataresko Bulgar bat· 
be ih Köııe l~anof ve halya 
ar ıcı 

~9 b· Ye nazırı Kont Çiyano. 
b l ırlnclteırfnde Ankarada 

\ı Un ki lllh aca ar ve Türkiye cu 
Fıtı Uriyetının resmen misa· 

B olacaklardır 
YI 

1
' ~üddettenbert bir ta 

b .. ' hftlinde dolaıan bu ha 
"'r Bük ili reıten teytd edilmi-r. 

TÜRK.DiLi 

1\ 

Dört SovyetAlimiKutup 
larda Tetkikat Yapacak 

Sovyetler Birliğinde ku 
tup arazisine gitm.-k üzere, 
ıimdiye kadar dünyada miı 
li görülmem it muazzam bir 
ketif ve tetkik heyetinin te 
dariklerl yapılmakta ve se 
fer tll"rtıba h hazırlanmakta · 

dır . Bu sefer heyeti, tayya
relerle giderek kutup ara· 
zlsiode tertibat alacak bir 
kmm ilim adamları ile bü 
tün kutup mıntakasmda de 
vamlı tetkiklere girişmek 

üzere Arktik Okyanusunun 
sabih buzları üzerinde kıtlı 

yacak dört kiıtlik bir ilim 
heyetinden mürekkep ola· 
cakhr. 

Kutup arazisi ınüdekkik 
lerfnden Papamn Tasa Ajan 
aı muharrirlerinden biriıi ile 
yaptığı bir görüşmede, ya· 
kanlarda , havaların müeaa 
desi ile batlıyacak bu ıefer 
etrafında atağıdakl enteresan 
izahatı vermittir . 

ilmi ehemmiyeti ölçüle 
mlyecek derecede büyük 
olan bu ıef erin istihzarlltına 
daha 1936 tubatında bat· 
lanmııtır. Filhakika, daimi 
hareket halinde bulunan buz· 
lar üzerinde kıılamak için 
kuvvetli haznlıklar yaparak 
ve aynı zamanda da en ti· 
maide kain Sovyet kara 
toprağı olan Sodolf adasın· 
da bir imdat üul\ kurmak 
icap eylemekte tdi 

1936 Senesinde, "Rusa · 
nov» buzkıram, yiyecek ve 
yakacak maddeler ıle bir 
kısım ilmi aletler den mü 
rekkep oldukça ağır yükleri 

Rodolf • adasına isal etmtı 
tir. 

Yapılacak ilmi tetkıkler 

için hususi portatif aletler 
ıımarlanmııtır. Heyetin bü 
tün levazımının, adamlarla 

hır l ikte, dokuz ton sikleti 

geçmemeıi icap etmektedir. 
Bir buçuk senelik gi yecek, 
yiyecek ve yakacak hazır· 

lanmııtır . Ayrıca, küçQk ve 
hafif fakat aynı zamanda 
tamamiyle kafi derecede 
kuvvetli btr';radyo istasyo 
nuna lüzum vardı; bu rad· 
yo istasyonu da hususi plan· 
lar üzerinden yapılmııtır. 

Harkovlu mühendis Perlt 
de, kışlama istasyonuna ve 
radyoda lüzumlu elektrik 
enerjisini verecek rüzgarla 
itler haf ıf fakat sağlam bir 
motör tertibah hazırlam,.

tır. 

Bütün bu lüzumlu etya 
nın ve makinelerin hazırlan· 

masanda ve yapılma11nda en 
tanınmıt mütehassular ça 
lıtmııtrr . 

Kışlamak için yanımızda . 

umumiyet itibariyle kutup 
istasyonlarında bulunmıyan 

yiyecek götürüyoruz. Zira 
fazla ağır aıklette bulunduğu 
için her türlü konserveden 
vazgeçilmek mecburiyeti ha· 
sıl olmuıtur 

Bizim için haf ıf ve kuru 
bir halde teksif edilmiı mer 
cimek çorba11, komposto, 
köfte ve saire hazırlanmıı 

tır 300 kiloğram tavuk to 
zu vücuda getirmek için 
5.000 tavuk kullanılmııtır. 
Yanımızda toz halinde ıüt 

ve yumurta~da vardır Raş 

kaca 180 kilo Ukranya su 

• cufu da aötüreceliz. 

48 Kalemden mürekkep 
ola o yiyeceği rr iz, en fa:ıl a 

kalori veren yiyecekludir. 
Bunlar o derece mütenevvi 
ve aynı zamanda o derece 
lezzetlıdir ki skorbüt ha ata · 
lığı mevzubahis dahi ola 
maz 

Sabahları, kahvsl•ı olarak 
çay içeceğiz ve omlet, pey 
nir, domuz salamı, köfte ve 
buna mümasil teyler yiye · 
ceğiz. Ekmek olarakta tere· 
yağlı galetamız vardır . Bu 
galetayt, beraberimizde gö· 
türdüğümüz toz halindeki 
maddeden yapacağız Ôğle 
ve akıamlan da 11cak ye· 
mek yiyeceğiz. Yanımıza 

aldığımız bütün yivecekler, 
buz dolaplarında sıfırdan 

aıağı 60 derece soğukta bı 

rakılarak huıuıi tecrübeler. 
den geçirilmtıtır bozulmala· 
rının f ennen ihtimali yok 

tur 
i(ıt için 22 litre de kon· 

yak götürüyoruz. Bunu, çok 
ütüdüğümüz zaman, çay ile 
içeceğiz İıpirtoyu, ancak te · 
mlzlemek it1erinde kullana
cağız . 

Kıt için en iyı kürkler 
den yapılmıı elbiıelerimiz 

ve çoraplarımız da gene hu· 
susi kürklerden yapılmıttır. 

En içimize giyeceğimiz 'ey. 
ler iıe, huıuıi ve en iyi bez
lerdendır Kıt için yürümek· 
te ve kayak ile gezmekte 
kullanılacak huıuıi çok m ü 
kemmel ayakkabılar ve yaz 
için ı se gene hususi yapıl 
mıt çizmeler alacağız. 

Arktığin donmuı denizle 
rindeki müteharrik bu1lar 
üzerinde biz, dört kiti kıt 
hyacağız. Heyet ıefl olarak 

benden batka, hidrolok ve 
htdrobiolog Şirıov, mıkna 
tiıiyet ve heyet mütehassısı 

Fedorov ve tamnmıt telsiz 
müteha11111 Kronkol vardır. 

Biz, aramızda, vazıfeleri 
o suretle takılm etmit bu
lunuyoruz ki lüzumu takdi 
rinde içimizden birimiz, di 
ferinin itini görebilecektir. 

Lüzumu takdirinde benim 
yerimi Krenkel alacaktır. 

Krenkele bir ıcy olduiu ta 
kdirde onun yerini Fedorov 
tutacaktır. İcabı halinde f e· 
dorovun heyet ve matema· 
tık tetkikatını ben yapaca· 
ğım Şirtovun yerini ise, di · 
ğer üç kitiden hengislnin iti 
o esnada hafif ise o tuta
caktır. Meteorolojı tetkikatı 

dördümüzün de vazifeıin· 

dendir. BaıkAca. dördümüz 
de yemek piolrmeıini öğren· 
miş bulunuyoruz 

Kıtlama yerinde, buzların 
çatlama11 ihtimalinde derhal 
tertıbat alabilmek için , yir
mi dört . saatlik nöbet usulü 
tatbik l'dece ğiz. Nöbetçi olan 
zat, her saat batında , me

teorolojik vaziyeti teshil ey
liyecektir. Vakıa bu çok 

güç bir lf olacaktır. Fakat, 
gerek emniyet bakımından, 
gerek de Şimal buz Okya 
nusunun merkezi k11ımların 
daki tetkikatın mükemmel 
olmaSt bakımından, elzem 
dir . 

Yiy~ceklerimizl ve eıya· 

!arımızı , her türlü ihtimale 
kartı , aralarında 200.,ıla 300 

. metre mesafe bulunan ayrı 

ayrı yerlere taksım edece
ğiz. Bu avretle emniyet ter· 
tibatı. elden geldiği kadar 
tam olarak alınmış olacak· 
tır. 

Kıtlama istasyonunda do· 
ktorluk vazifesini Şirtov gö 
recektir. Kendisi bunun için 
hususi bir kurs takip edip 
bitirmiıtir . ilaçlarımız yalnız 
tozlardan mürekkeptir. Zira 
mayi ilaçların bu derece aıa· 
ğı soğukta donmuı pek 
muhtemeldir Bu toz ilaçlar, 
isp irtoda halledılmfttir . 

Kıtlama yeri, muazzam 
Şımal Okyanusunun tam 
ortasında seyir halinde am. 
ma, suyu, ancak karları erit· 
mek suretiyle tedarik ede 
ceğiz. Bir teneke ıu tedarik 
edebilmek için yedi teneke 
dolusu kar eritmek mecbu · 
rlyeti hasıl olacaktır. 

içimizde Krenkel ile ben 
ılgara da &lmak mecburi· 
yeti hasıl olmutlur Muvaf 
fakıyetli ve büyiik günlerin 
akşamında birer tane puro 
bil6 içebileceğiz 

Berab~rımizde sadık bir 
dost daha bulunacaktır. Bu, 
Rodolf adasından alacağı 

mız, orada hususi surette 
terbıye edilmekte olan kü · 
çük bir ıimal memleketleri 
köpeğidir. Bu köpek, uzun 
kutup gecelerinde, havlHma· 
sfyle. ayıların yaklaımakta 

olduğundan blzı haberdar 
edecek ve bize daha buna 
münıaıtl bir çok iyiliklerde 
ve hizmetlerde bulunacaktır. 

Bu kıtlama esnaıanda bit· 
ta bli nereye doğru gidece 
ğimizi bilmiyoruz. Buzların 

seyrine tabi olaca k ve bu 
esnada ş i mdiye kadar ya · 
pılmam1ş tetkiklerde bulu· 
nacağlz Tt"tkiklerimizln ilim 
bakımından çok mühim ola· 
cağı kanaatındayız . Bu her
keıçe teslim edilmektedir. 

1 arihi 
Kutup 
Seferi 

Sovyetler Birliğinin ha· 
zırlamıı olduğu bu mtsli gö· 

ıü lmemit kutup seferine, bu 
mıntaka uçutlarında büyük 
maharet ve tecrübe ıahtbt 
pılotlar , makinistler ve tel· 
stzcller iştirak etmektedir. 
Bunlar arasında Sovyetler 
Birliği Kahramanı ünvanını 
haiz Vodopianov ve Molo 
kov, tanınmış kutup mınta· 
kası tayyarecllerlnden Golo· 
vln, Babuıkln, Baseyn, Ale· 
kseref, Kruze, Mazrok lvanov 
ve Krenkel tle "Çeliuakin .,in 
telsizcileri vardır. Heyett-, 
bü tün dünyaca tanınmıı ku
tup kaş ı flerinden ve Akade 
mi azasından Şmit riyaset 
etmekte ve Şimel deniz yo· 

lu idaresinin Havacılık tu· 
besi feft Şevelev, Şmite yar · 
dım eylemektedir 

Bu sefer için bet tayy:ue 
hazırlanmıotır . Bunlardan bi. 
ri, "R-5,, remizli iki motör· 
lü tayyare, rehber vazifesi 
görecek ve bu tayyare Go 
lovln tarafından kullanıla 
caktır . Tayyarelerin dtier 
dördü, baıtan aıağı metalik 
dört motörlü "Ant 6,. alste 
mi tayyarelerdlr. Mühendis 

Topulovun hazırladığı bu 
tayyareleri , Vodopianov, Mo
l<'kov, Alekseev ve Mazurok 
lclare etmektedir. Bu tayya· 
relerde "AM 34-R,. markalı 
900 beyıtrlik motörler var -

Bah~esir Sulh Hu~uk 
Hakimliğinden: 

Halıkeıirin Börekçiler ma· 
halleslnden Memiı oğlu Ah · 
met kansı ve Yusuf kızı 

Fatma vekili avukat Niya · 
zinln Börekçiler mahallesinde 
ölü Muıtafanın küçük ev· 
!atları Hulki, lsmatl, Havva 

velfıl ve Mustafa karısı Fev· 
ziye ve Yusuf izzettin aleyh· 
lerlne açtığı izalei şuyu da· 
vaeının görülmekte olan mu 
hakemeıinde: 

Müddei aleyhlerden Yusuf 
l-ı;zeltlne çıkarılan davetiye 
deki meıruhatta Yusuf iz 
zettlnin halen nerede bulun
duğu bildlrilmemtı ve ika
metgahı meçhul bulunduiu 
anlatılmıt ve davacı ilanen 
tebltğa t vapılmasını istem it 
olduğundan müddei aleyh
lerden Yusuf İzzetine ilanen 
tebliğat ifasına ve muhake 
me günü olan 30 6 9::s7 ta 
rihinde BalıkeAir Sulh Hu 
k11k Mahkemesinde hazır 

dır. Orijinal bir mekanizme 
ile bu motörler, dördü birden 
hareket derecesi ne olursa 
olııun, hareket haline geL 
mektedir. 

Yapılan tecrübelerde tay
yarelerin motörlerl 24 saat 
nakıı 30 derece ıoğukta bı

rakılmıt ve müteakiben 18 
dr,ktkada harekete geçiril 
mittir. Ayrıca bir tayyarede 
huıuıi bir "kutup havacılık 
lambası,. mevcuttur Bu lam· 1 

ba, büvük bir sıcaklık neı · 

retmekte ve bir kaç gün 

nakıs 70 derece ıoğukta kal . 

mış olırn motörlerin suyunu 
bir kaç dakika içinde uıt 

maktadır . Radlyatörlerdeki 

su yerine donmıyan hususi 
bir mayi konu1muttur. Her 
türlü ihtimale kartı, tayya
relere hususi yapıda birer. 
su haznesi konmuştur. Hu 
lamba sayesinde bu hazne 
lerde kar eritilerek ıu yapr 
labilmektedir. Bu hazneler 

termos vazifesi de görmek 
ted ir. Bütün tayyarelerde, 
telsiz itaretlerlyle ve hiç bir 
yer görmeden pilotaj yapa 

bılmek için en mükemmel 
makineler mevcut olduğu gi· 
bl astronomik usullerle yer 
tayini aletleri de vardır. Vo· 
dopianov tarafından idare 
edilecek rehber tayyarede 
bir de otomatik pılotaj ma · 
kinesi mevcuttur Tayyare
ler, içlerindeki mükemmel 
telsiz teıitatı sa yestnde ge 
rek aralarında ve gerek ka . 
ra ile daimi irtibat halinde 
bulunmaktadır. Tayyareler, 
bütOn sefer müddetince, 
Moskova ile irtibat tesis ede

bileceklerdir. 
• Şimalde ve bllha11a Ark. 

tikte, hava ıeraiti çok mü· 
tehavvildir . Bu sebepten 
uçuıun ilk merhalesinde, tes 
bit edilen Moskova ·Arkan 
gel Narian Mar Amderma • 
Arzu burunu·Tiksi körfezi 
Rodof adası yolu üzerinde 
bazı tadilat yapmak icap et· 

miştlr. 

Tayyareler, ilk defa Ar· 
kangel yerine Kolmogoriye 
ınmiıler ve ha va ıeraitınin 

fenalığı sebebiyle bura.da al · 
tı gün kalmıtlardır . 28 Mar· 
tta buradan hareket eden 
heyet, onbet günde Mari
an Marda beklemiı ve Ma 
toıkin Şara ancak 12 nl11tnd" 
vasıl olmuıtur. J 2 Puvanlık 
bir kar fırtınası, heyeti bu . 

SAYFA: 3 

Bah~esir Ticaret ve 
Sanayi odasm~an: 

Ba lıkesir vilayeti merke · 
zlnin Mecidiye mahallesinde 
(29) numarah evde oturan 
Türkiye Cumhuriyeti tabaa 
sından olup Milli Kuvvetler 
caddesindeki (38) numaralı 
dükkanı ikametgahı ticari 
ittihaz ederek 936 yılından
beri elektrjkcilik ticaretile 
ittigal ettiğini beyan eden 
Ali oğlu lsmailin ünvam ti· 

caretl bu kerre (Ali oilu 
la mail Erçevik~ olarak teıçll 

edildiği gibi bu ünvanın im· 

za ıeklllde Türkçe el yazıııl 

le (lamail Erçevik} olarak 
ticaret kanununun 42 net 
maddeıine göre Balıkesir Tı . 

caret ve Sanayi Odasınca 

9 l 3 sicil say11ına kaydedil· 
diği ilan olunur, 

bulunmadığı taktirde hak
kında gıyap hükmi verile
ceği tebltğat makamına ka
im olmak üzere ilin olunur. 

rada da üç gün a\ıkoymuı 

ve 18 nisanda hareket ede· 
rek aynı gün, altı saat uçuı· 
tan sonra , Rodolf adaaana 

varmııtır. 

Rodolf adası, 220 kilo· 
metre murabbaı büyüklüiü
ndedir ve 82 inci tlmal arz 
dairesi üzerinde bulunmak · 
tadır. Bu adada, Şimal Ku
tubundan ancak 900 kilo. 
metre mesafede, dünyanırı 

en timalde kain kutup ilim 
sitesi tesis olunmuıtur Yır· 

mi iki kitiden mürekkep 
olan heyet, burada mükem

mel surette yapılmıı iki ev· 
de oturacak ve bura11 Buz 
Okyanosu üzerindeki seyyar 

banklzlerde kıtlıvacak olan 
dört ktıtlik ilim heyeti ile 
daimi irtibat halinde bulu
nacaktır. 

Buz üzerin~e~i ~uıu~e 
Kutup mıntakasında kıılı· 

yarak ilmi tetkıklerde bulu. 
nacak olan Sovyet heyetin
den dört ktıl, bu tetkikatını 

arktik Okyonusu ortaaında 
yürüyen buzlar Ozerlnde ya· 

pacaktır. Bu dört kiti, bu
rada, tavanı kubbe teklinde 
küçük bir hanaıara benzlyen 

bir kulübede bi r sene müd 
detle yaııyacaktır. Bu ku· 
lübenin uzunluğu 3, 70 met-
re, gentıhği 2,70 metre ve . 
yüksekliği de 2 metre ola
caktır. Kulübenin siyaha 
boyanmıı olan dıı kısmı, 
buzlar üzerinde kulübenin 
ta uzaklardan görülebilme 
ılni mümkün kılacağı gibi, 
siyah rengin daha ziyade 
güneı ıualarını almaaı se · 
bebiyle, içerisini de niııbeten 
çok sıcak tutacaktır . Ftlha· 
kilıa , bu. ketfiyet çok mü 
btmdir, zira burada buzlllr 
üzerinde kıılıyacak olaa dört 
kiti gayet az mikdarda ya 
kacak madde götürmekte· 
dlr. Bunlar, yemek pifirmek 
için günde ancak btr buçuk 
litre petrol kullanabilecek· 
lerdtr 

Kulübenin iskeleti, düra 
lüminimdandır ve ıayet ha· 
fiftir . Bunun etrafına kau · 
çuklu bir bez getirilecek ve 
bunun üzerine de gene ka · 
uçuktan mamul ve içi hava 
dolu tilteler konacaktır Ay 
yrıca, tüy dolu ve fpeklt pi· 
keden yapılmıı tkl kat bes 
örtü olacak ve hava dolu 
ıtltelerln üzerine de Ren ae · 
y 1 ğl derileri latif edilecektir 

- SONU VAR --



SAYFA 4 

Balıkesir Askeri Satın Al a 
Komisyonundan: 

Kor merkez hirliklerintn senelik ihtiyacı için 20000 ki· 
lo taze fnsulyası 14 Haziran - 937 Pazartesi günü saat 
15 de açık eksiltme suretile ihale edilecektir. Muhammen 
bedeli 1400 liradır. Muvakkat teminah 100 lira 50 kuruı· 
tur. İsteklılerio fartnamesini görmek üzere her gün ve ndı 
geçen gün ve ıaatle de temlnatlarile kolordu satm alma 
komisyonu bn§kanlığma müracattları . 

4 - ı 193 

Balı esir Askeri Satın lma 
omisyonundan: 

Kor merkez birliklerinin senelik ihtlyecı için 11500 kilo 
kuru soğan 14 · Haziran 937 Pazartesi günü saat 16 da 
açık eksiltme suretile ihale edilecektir. Muhammen bedeli 
460 liradır. Muvakkat teminatı 34 lira 5C kuru§tur istek
lilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve adı geçen 
gün ve saatte teminatlarile Kor satın alma komlsyonu bat· 
kanlıiına müracaatları 

4 1 - 194 

M ü r e t t i p A r a n ı y o r •. 
Tertip işlerine vukufu olan bir ınürettih j]ı .. 

tiyaç vardır. Talip oJanların Tiil'k ı•azaı·ı Basırn
evine müracaatları. 

a ık esir Tapu Sici 

Kazası 

Balıkesir 

M hafız ığı d n: 
Mahallesi 
Mecidiye 

Cinai Sokağı Hududu 
Mesken Mezarlık Satı: Bek · 

hane çl Riza 
Solu: ök
süz Ahmet 
önü ve ar 
kası yol. 

Yukarıda evsafı ııalreıl yazılı hanenin ıahibl aslan at 
aııından lntlkalen Mecidiye mahalleıinden eskici izzettin 
mali iken <35) yıl evvel mecidiye mahallesinden muhacır 
Mustafa oğlu F eyzulla ha ( 1 O) madeni lira ya haricen ve 
adlyen ııatarak f eyzullahın tasarrufunda.)ken 332g yılında 
ölümlyle karısı Zeynep ve evlatları Mustafa ve Mehmede 
terk edip bnokaca varis olmadıAmdan, mezlrnr evin teıclll 
için 6 6 937 tarih pazar günü mahalline tahkık memuru 
gönderileceğinden bu ev hakkında bir hak iddiasınca bu· ı 
lunanlar varsa keıtf günGoden evvel Tapu Sicil muhafız· 1 
lığına veyahut keşif gününde mahalline gelecek memura ı 
müracatları._flao olunur 

,. 

/LAN 
Bay Tayyip Serpen ile aramdaki Şirketi feıhederek 

müstakilen muameleye baıladığımı ıayın müıterilerime 

bildiririm. 
1. Balıkpazar Helvacı ııokak 

için Lü3ümiü[şyaLarı 

~adan llcu,,~ ·.:Tf.lmJ 
--=~_..;..---

. 
en eyı 

YA.GL.ARJNİ 
'Burada bula bili1Joru3 

1 OitıUılLI 

1\ 11111 11111111111111111111111111111111111 

Kiralık Dükkan 
Küçük Şadırvan karş111n 

da manifaturacılar içinde 
Yeoillicemtt akarından 20 
numaralı dükkan bır sene-

görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve ıaatte temi· , 
natlarile kolordu ıahn alma komisyonu baıkanlığına mü 

racaatları. 

4 L184 

Atatilrk parkı civarındaki tarlaların birinde dökülen 
gübre içinde bir alyan yüzük bulunarak dairemize teelim 

edilmııttr. 
Sahibi çıkhiında dairemize müracaatının temini için 

gazetenizle ilanını rica ederim 

No: 7 Yeni Balıkesir •. anbarı 
H. Zihni Temizkan 

1 •• • 
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TÜRKDİLI 
Pazartesinden baıka her 
gün çıkar . Siyasal gazel~ .. 
Yıllığı: 800 Kurut 
Altı Aylığı:400 .. 
Sayısı: 3 .. 

Günü geçmit &Ryılar 25 

kuruştur. 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDlLI 

~~~---;;;--r-=-" 

27 MAYJS 937 

~ ~ ~ ~~~'M-' 

Her Tecimerin En üyük Dileğ i : 

1 Satış Sürümünü Arttnmıktn. 
1 t_,, A K A T 
1 
~ Sa ış a i inci Sart: 
~ 

J\ 

'' RE LAM,, DIR. 1 
Satacağınız Malınızı 

f-lerhalde eklam Ediniz .. 
Dünkü un ve zahire f iatlan ~ • 1 e lct ııı la ı· ııı ızı 

UNLAR: 
Asgari Azami 

K. K . 

55 Bandıman 870 880 
60 850 860 
70 810 820 
80 " 750 760 
80 " 780 790 

BUGDA Y PIY ASASI 
Santim .. 

Yerli Sert 3 75 4 75 
Yumuşak 4 75 5 

Yumuıak Sert 
Oışardan 5 75 6 75 

Santim 
Mısır 3 
M.rpa 2 50 
Çavdar 4 
Sisıım 14 
Afyon 11 5 
Nohut 4 5 
Kumdan 2 

S
0

antim 
3 25 
2 75 
4 

15 
12 

5 
2 5 

Di l i 
Bahkesirin Biricik Gazetesidir 

Her Yerde Okunur· 

,t~~I~~""* 
--------------------~________,, 

iyesi ve Baıyazman1: Balıkesir saylavı H. KARA N 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BIL'AL 

Basım Yeri it Bast,n evi 
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