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B(;Igra"<lda MUhilli-Siyası· Görüşmelere haşlandı .. 
Başvekilimiz 
Tezahüratile 

Dost Ve Müttefik Yugoslavyada Halkın Coşkun 
V e Y a ş a . . . S e s 1 e r i 1 e K a rş il a n d il a r .. 

~----------------------------------------------------- --------------------------------------------r. ·s· ·· ······ı·· ·· ·· ·· ·· ··d· · ··d·· ·· ·· ·· ··~·ı··k·······K·······f· .... ····;: ı Kamutay Belcik ada i n t i h a b ı 
~~ e gra a 1 on e - ~~ . ıa,reuıeı ,. miteıeri Von Zelant KaZandı .. 
!! r a n s Dün Aktedildi.. il ha~k~~~~.~i ~~0(0!.~.~örü~~.. Pıris uazete.leri bu münaiihtle faşizmin beynılmilıl 
i! Ba-•vekilimiz Ve Maiyetleri Her Adımda 55 :1nu~:y~:,~~~:,:~~e:~fı~~~~~ hezımete düçır ılduğunu yazıyorlar. 
:• T •• vazifeleri hakkındaki kanun Brükıel , ı 2 (Radyo) :! Belgradlıların Samimi Tezahcratile Kar- is ile radyoloj i radyum ve e le · Hükumetin kazandıfı muv · 
"• •• ktrlkle tedavi müeueıele · affaklyetlen dolayı gazete-!! f ılaşıyorlar. ismet lnönü Ve . 8. T. R. Aras .:.=. r•ne ait kanun Jiylhaıınm ıer hususi tabılar neıretme-
• ı birinci müzakereleri yapıl · ktedir. :: Saltanat Naibi Tarafından Kabul Edildi .. :: m•ıtır. 
•• •• l=====-======ı 

Mısırın 
Hükumetçt eazeteler ıev 

inç içindedir. 

Brükıel, 12 (Radyo) -
Baıvekil Von z~tand mün-

tehiplere hitaben neırettili 

beyennamede ezcümle ıöyle 
demektedir: 

"Hükumet bundan ıonra
da rnillt menfaatleri gittikçe 

B. VON ZELAND . 
Pett Parezyen: 
"Oyun bitti . Belçika mtl-

Kralın taç geyme meraıl· 
mi münaaebetile İngllterede 
yapılacak deniz ıenlUderine 
l§tlrak edeceiini bildi rdtğim 
Kocatepe torp ltoıu hazıra . 
nan yirmisinden sonra yola 
çıkacaktır. 
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İLİMİZDEN HABERLER 
• 
Belediye Meclisinin 
D ü n k ü Toplantısı .. 

- - ----
Dünkü Toplantıda Mezbaha 
Tarifesi üzerinde Gör'iişmeler

d e Bulunuldu .. 
Belediye Umumi Meclisi 

dan Relı Naci Kodanazm 
baıkanlığmda toplanarak ça· 
lıımalarına devam etmiıtır 

Tarife encümeninin aero· 
metre ve termometrelerden 
beıer kuruı alınmasına dair 
encümen mazbata11 okundu, 
kabul edildi. Diğer bazı 

yerlere nazaran çok az olan 
ıehir mezbaha varidatını 

arttırmak iayeıile Belediye 
Meclilince mezbaha tarife 
ıinde yapılacak tadilat iti 
ıörüı6ldü Neticede tarife 
ücretlerine yüzde nilbeUn· 
de zam yapılması muvafık 

ı~rüldü. 
Bunclan baıka kesilip ha

rice ıevkedilecek etlerden de 
alınacak mezbaha ücretin · 

Valimiz 
Pızar günü Yeni~öyı gi

dip gal~iler. 
Y enıköy, 12 (Huıuıi) 

Valimiz ve C. H. Parttıi 

Baıkanı H. Ethem Aykut 
pazar günü trenle buraya 
ıeldtler 8. Ethem Aykut 
köy odasına uirıyarak bu · 
rada köylülerle samimi has · 
bihallere bulundular. Köyün, 
köylünün ~uhtellf ihtiyaç 
ları üzerinde ilgilendiler. 

Köylüler vali ile karıı 
karııya konuımaktan büyük 
bir memnuniyet duymuılar

-iır. Bu konuımalardan son· 
ra B. Ethem Aykut otomo
bille avdet etmiıler ve köy· 
lülerln ıamlmi tetytlerl ara· 
ıında uiurlanmıılardır 

Na kıdar köy var? 
Dahili Vekaleti, vilayet, 

kaza ve nahiyelere kadar 
her idare mıtakaıı içinde 
bulunan köylerin ıaymnı ve 
buralarda bulunan ev mik · 
tarlarile bunlarm iıkio ka • 
billyetlerlnl, han, otel, mek· 
tep, kııla ve hamam gibi 
huıuıi binaların lıttap had 
lerlni ali.kahlardan sormuı 
tur. 

Köy 
Telef onları 

Dahiliye Vekaleti, salma 
yolu ile para toplanarak 
köy telefonları yapılmasını , 
telefonların yardım ıuretlle 

elde edilecek para ile te • 
min edilmeılnl kararlaıh 

rmııtır. 

Mevcut telefon ıebekele 
rinln iyi muhafaza edilmesi · 
nln temini vilayetlerden Is · 

ten mittir. 

Nişanlanma 
M Celali kızı Bayan Neza · 

fet Aslıerle, Balyalı B. Ca· 
fer Aldemirln oğlu asteğ

men Necmi Aldemlrln nı 

ıanları ikt tarafın dost 1 arı 
arasında yapılmııtır Tebrik 
ederi•. 

den yüzde 30 tenzilat yapı
lması kabul edildi 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Baıkanlığının bin lira yar 

dım yapılması hakkındaki 

yazm t ütçe ~ncümenlne, 

Parti Genel Sekreterliğ i nin 

belediyelerin 937 bütçeleri · 

ne hayır kurumlarına, Hal· 
kevlerlne ayrılan yardım ta· 

hsisatının ne miktar tefrik 
edildiğine dair olan yazm 

bütçe encümenine ha vale 
olundu. 

Baıka göriiıecek btrıey 
o lmadığındRn toplantıya son 
verildi. 

Mecliı cuma gunu vari • 
dat bütçeılnin müzakeresine 
baılıyacaktır. 

Sındırgıda 
Halkevi ve Parti binası yı

pıhyor. 
Sındırgıda yapılacak olan 

Parti ve Halkevl binasının 

planları Parti Genel Sekre 
terlJtince de onaylanarak 
tasdikten gelmittlr. 
Şu bir iki gün içinde in· 

ıatına baılanacak olan bina 
Sındırgının en 1ıüzel hir ya · 
pı11 olacaktır . Binanın tnıa · 
atı Halkevlerinin açıht yıl. 

dönümüne kadar bitirilecek · 
tir . 

Bir yaralama va~ası oldu 
Aygör~n mahallesinde ot · 

uran faytoncu Muataf a ile 
lvrindilt lbrahlm arasında 
uyıunıuz bir kadın yuzun· 
den çıkan kavgada Muıtafa 
bıçafmı çekerek lbrahlmi 
arkaıından yaralamııtır. 

Suçlu bıçağı ile birlikte 
yakalanarak hakkında ka 
nuni takibata baılannuıtır. 

Kavak 
Ağacı yetiştirilmesine 
e~emmiyet verilece~. 
Dahiliye Vekaleti yöpı in 

ıaatmda tahta olarak kuru 
meyveler için 'kutuluk, ka-
ğıt ve ıuni ipek, kibrit çö 
pü, kibrit kutusu ve barut 
kömürü yapılmasında değeri 
olan ve orman11z yerlerde 
odun thtiyacını kuıılamak 
hususunda çok faydası bu · 
lunan kavak ağaçlarının bil 
haasa köylerde geniı mik
yasta yetııtirilmesine karar 
vermiıtir . Her hlrl en az on 
on bet liraya satılan kavak 
ağaçlarının köyler için mü· 
him birer gelir kaynağı ol · 
ması itib.ulle bunların ye 
tiıtlrilmesl, çeltik hazırlan 
maaı, terbiye ve çoğaltılma 
ıı yollarını Vekalet bir tza · 
hname ile tesblt etmit ve 
azami faaliyet gösterilmesi 
rfcaaıle bu izahnameleri vi 
!ayetlere ıöndermlıtlr 

-Bisiklet IYurd- Güç Maçı • • 

Yanşlarma pazar günü ~aş. 
landı 

İdman bölgesi tarafından 
tertip edilen ve yedi hafta 
devam edecek olan btaiklet 
yarıılarına pazar aünü aaat 
1 O da baılanmı~tır . Spor ku· 
luplerinden birçok bisiklet
çinin tıtirak ettiği bu koıu 

Bandırma yolu üzerinde on 
kilometrelik bir mesafeyi üç 
defa gidip gelmek suretile 
30 ktlometrelık bir mesafe 
dahtlinde yapılmııtır Koıu· 
lara bu yol üzerindeki Bo 
ğaz mevkiinden baılanmıı· 
tır . 

Vali 8 Ethem Aykut da 
oraya giderek koıularda ha· 
zır bulunmuılardır. 

Hakemler Güçten Şevki, 

Birlikten Ahmet , Yurttan 
Sa la ha ttindt. 

Halkevi .önünde neticele· 
nen koıu larda Güçten Sab
ri 30 kilometrelik mesafeyi 
bir ıaat 3 dakikada alarak 
birinci , Bandırma ldmanyur 
dundan Necati ikinci, Birlikten 
Rafet üçüncü gelmtılerdlr. 

Gelecek haf tal arda da de · 
vam edecek olan yedi ya
rıı sonunda en fazla puvan 

1 
kazanan üç yarııçıclan btrin 
clye bir bisiklet, tklnciye bir 
kol saati , üçüncüye ele bir 
cep ıaati verilecektir . 

Gür es 
23 Niıanda Köprüören 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
menfaatine güreı yapılacak
tır. Kazanan pehlivanlara 
20, 15 ve beıer lira ikra 
mlye verilecektir. 

-- --- ---- - - - -
Pazar Günü Yurdlular 2 - 3 
Gücü Yenerek Galip Geldiler: 

Halkevlnin kulupler Ara· 
ıında koyduğu kupa maçla
rına bu hafta General Ali 
Hikmet stadında Yurt Güç 
arasında baılandı. 

Takımlar nhaya ) 5,30 
da çıktılar. Hakem Hirlikten 
Münir İlk akını Yurdlular 
yaptı . Müdafaa uzun vu· 
ruıla topu uzaklaıtırmağa 

muvaffak oldu. Yurd forları 
bueün çok güzel anlaııyor. 

Top hemen hemen Güç ya 
rı sahasında oyaanıyor. Bir 
aralık GüçlOlerfn Hidan 
yaptığı akın Yurd müdafaa· 
sının çok açık bulunmasın· 

dan latif ade edilerek ilk ıol· 
lerini temin ettiler. Yurdlu· 
lar akında, müdafaa ağır ve 
çok açık oynuyor. Hıkmet 

çok durgun oynuyor. Top 
Güç yarı ıahaaında fakat 
ıol çıkmıyor. f op mütema· 
diyen direklere çarparak 
eeriye dönüyor. Güç müda· 
fauı, bucalamakta top Güç 
yurı ıahaıında, Yurd forları 

11k sık Güç kaleıini uk.ıtı 
rıyor. Top ıolda oynanıyor. 
Sadi bundan iıtifade ederek 
beraberlik ıayıainı yaptı. 

Top ortada. Güçlülerin 11ln 
akını müdafaa tarafından 

uzaklaıtırıldı Top ortalarda. 
Yurd müdafauı çok açık 

oynuyor, Yurt kalesi yakının· 

da firikik .. Güçlüler çekiyor. 
Kaleci bloka edemiyor Gü· 
çlüler bu suretle ikinci gol. 
lerini de kazanıyorlar . 

Yurdlular akında. Güçlüler 
çok ııkıııyor . Penaltı oldu ha 
kem topu vuruı yerine koy· 

Yurt forları çok güzel oyun 
çıkardılar Güç forlarından 
Ahmet ve Hilmintn çalıı 

muı gözden kaçmıyordu. 

Yurt müdafaası bidayette 
çok durgun ve açık oynadı. 
lk inci devrede bu durgunluk 
kalmamıflı. Güç haf hath 
Yurdun akınlarını kesmiyor. 
ve ıyı yer tutamıyordu 

Yurt hafları güzel 01nadı. 

Güç müdafaasında Oıman 

çok çalııtı . Hakemin idaresi 
de iyi ldt . __ .......... , ........... __ 
İnhisarlar 

idaresi yeni satış mağa
zaları leş~iı ediyor. 

İnhisarlar idareıi yeni ıa· 
tıı teıkilitını l Hazirandan 

itibuen tatbik etmlye baı 
lıyacaktır. En ufak köy ve 

nahiyelerde bile ıatıı teıkl· 

lıitları vücude getirilecektir. 

V Ha yet merkezlerinde bü · 
yük bir satıı mafRZaıu ve 
depoıu bulunacaktır. 

Barut ve av 
inh11arına da 

verecek v~ bu 

malzemesi 
ehemmiyet 

inhtıara alt 
barut saçma av kavaniarı 

patlayıcı maddeleri Türkı 

yenin her tarafıoa göndere· 
cektir. 

Ayuca barut ve patlayıcı 
maddelere mahıuı yent ve 

Dükkandan 

Para ve esralar çalınmış. 1 

' du Nedense ıonradan ceza 
çizgisi içinde hava yaptı ilk 
devre de böylece l - 2 Yur · 
dun aleyhine bitti . 

modern depolar yaptırıla 

caktır. Şimdiden Samıun ve 

diğer Karadeniz mıntakala 
rında bu ıekilde depolar 

yapılmııtır. Bu depolar ıe · 

birlerden uzak olacaktır. 

t 
İnhiaarlar idaresi ayrıca 

küçük Yozgattaki dinamit 
ve barut fabrikaıının faali · 

Çatıı nahlyeılne bağlı 
Nergis köyünden Makıut 

oğlu Bakkal Recep dün jan 
darmaya milracaatla kendi· 1 

sinin köyde bulunmadığı bir 
11rada dükkanı açılarak ba · 
zı bakkaliye etya11 tle çek · 
meceainde bulunan parala · 
rmın çalındığını iddia ve 
tikayet etmesi üzerine tah
kikata baılanriuıtır. 

Gür~üz ~acuk Müsaba~ası 
25 4 937 pazar günü Hal

kevlnde gürbüz, ıüt, mama, 
oyun çocukları arasında mü· 
sabaka yapılacak ve kaza · 
nan yavrulara hediye veri · 
lecektir. 5 Yaıma kadar gür· 
büz çocuğu olan ailelerin 
nüfus tezkeresile b ir l ıkte 

çocuklarını kaydettirmek 
üzere hcrgürı saat l 5 den 
17 ye kadar Balıkeslrpalas 

bltiıiğlnde Çocuk Esırgeme ı 
Kurumu Baıkanlığına müra· 
caatları rica olunur 1 

Balıkesir Çocuk Esirgeme 

Kurumu Baıkanlıiı ı 

Sef er~erlik müdürlüğüne 
tayin 

Şehrimizde teıkil edilen 
ıeferberlik müdürl6Aüne 126 
lira ücretle binbaıı müteka· 
it leriaden B. Hüıeyln Liitfl 
tayin edllmtıtir. 

İkinci devreye Güçliller 
baıladı . Birinci devrede yüz· 
den oynıyan Yurt müdaf.s 
aaı canlandı. Top Güç · yarı 

aaha11nda oynanıyor Top 1 

sağda Hüıeylnln güzel ortuı
nı Muıtaf a sıkı bir ıutla ıo · 
le çeviriyor. Vaziyet 2 2 Top 
ortada Güçlüler akında haf 
hattı akını keıti Top Yurt 
korlarının ayağında dola 
ııyor bir türlü Güç kale 
ıine ıtrmiyor. Yurtlular so· 
ldsn Muzaffer vaıtaaile 

akına geçti. Top Güç 
kaleıi önünde Güçlüler çok 
11kıııyor, topu boyuna sa 
Aa sola aayuruyorlar Yurt 
ıol hafının uzattığı topu 
Muzaffer hafı atlatarak Sa 
diye geçirdi. Sadi de mü 
dafaayl atlatarak Yurdun 
galibiyet ıay111nı yaptı . 

Top Güçlüler de Yurt mü 
daf aa11 açıldı . Gücün bütün 
akınlarını kesiyor hiç teh 
ilkeli vaziyete girmiyor. 

yetini arttırmaya karar ver
mittir. Fabriketda daha iyt 
clnı fazla miktarda mamu 
lat yapılacaktır . 

Evvelce hariçten l'etirilen 
tabanca fitekleri de bundan 
sonra bu fabrikada imal edi
lecektir. İnhsarlar idaresi 
ayrıca bir de kapıül atölyesi 
kurmayı düıünmektedir . 

Çalköyünde 
Bir yaralama 
Va kası 

Durak nahiyesine bağlı 

Çal köyünde dün sabahleyin 

Halil İbrahim ve Ômer 

adında iki kiti arasında çı 

kan kavga birinin yaralan 

maaile nettce1enmiıtir 

Vaka §Öyle olmuıtur: 

Çal köyünde Ahmet o~lu 
Halil lbrahim ile Mehmet 
oğlu Ômerin araları bazı . 
sebeplerden bir müddetten -

beri açık bulunmaktadır. 

Yurt haf hattı güzel çalı 
ııyor. Hidayette a~ır oynı 
yan Hikmet açılmıı. Yurt 
forlarının kaza11dıiı galibl 
yeti elden kaçırmamağa uira · 
ııyor . Oyun da bu suretle 
Yurtluların 2 3 galibıycli ile 
ıona erdi. 

Nasıl ayna~ılar1 
Oyun çok heyecanlı (l'eçU. 

Dün köyde kBrşılaıan bu 

iki kiti evvell ağız ile iÜ 

rültüye baılamıılardır Ara · 
1 dan çok geçmeden kavaa 
büyümüı ve Ômer bıçaiını 
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iktisat 
Ve~iletince yeni ~ağıt ta

rif esi haznland1. 
Genel idhalat rejiminin 

kağıda dair maddeleri ba
kanlar heyetince değlıtirll· 

mfıtır . Bu değlıtkliğe iÖre 
gümrük tarif esinin 324 C 
pozisyonuna giren madde 
lerden sarı ıaman klğıdı, 
esmer hamur kağıdı karbon· 
la boyanmıı ıiyah kiğıdlar 

Girin Kl listeıine alınmıı, 

bunlardan maduı ekonomi 
bakanlığının müaadeaine ba · 
ğlanmııtır. Tarifenin 32i A 
pozisyonuna giren terkibin· 
de asıari yüzde elli odun 
hamuru bulunan kiğıdlar 

Ki llateıine alınmıı terkibin· 
de yüzde elliden az odun 
hamuru bulunan kiiıdlar 

ekonomi bakanlıiının müıa
adesıne bağlanmııtır. Aynı 

numaranın 8 poziıyonuna 

giren terkibinde asgari yüz· 
de elli paçavra hamuru bu• 
lunau kağıdlar Ki liıteaine 

alınmıı terkibinde yüzde el 

ilden az paçavra hamurll 

bulunan veya yalnız ıellü· 

lozdan mamul olan kilıdlar 

Ekonomi Bakanlığının mil· 

aaadeılle yurda idhal oluna· 

bilecektir. Tarife pozlıyonull 
341 C pozisyonuna glrell 

metre murabbaı 800 ıram· 

ağır olan düz mukavvalar 

her aiırlıkta sarı samall 

mukavvası, esmer hamur 

mukavvası, her nevi oluklll 

mukavvalar ve mensucat 

artıkları ile yapılan eleatikl 

mukavvalar KL liıtesı11• 

a lınmıı metre murabbaı soO 
irama kadar oluklu olmıya'1 

mukavvalar Ekonomi Ba 
kanlıiının müaadeıine bırak•1 

mııtır . 342 A poztıyonu11• 

1ıiren eıya ile 342 B pozit' 

yonuna giren metre murab· 

baı 300 gramdan 600 graıo' 
kadar olanlar Ekonomi bak•' 

lığının müıadeslyle idh•1 

olunacak ve 342 B poılf' 
yonun da bulunan DJet· 
re murabbaı 600 gramd•11 

faala olanlar KL lllteıl01 

alınmııtır 

Yoksul 
anneler , 
kimsesiz 

çocuklar. 
Çocuk E-
sirgeme Kurumll' 
nun kanadı altında
dır. 

Çocuk/an kurtar 
mak için senede bil 
lira vererek Çocvk 
Esirgeme Kurumı.r 
na aza olunuz .. __, 
MiaO ~ ~ ,, 

çekerek Halil lbrahtmi ~6 
ıünden tehlikeli surette 1' 

ralıyarak kaçmııtır 
~· 

Vakayi haber alan J• 
1 

darma suçluyu araın•~, 
ve bu hususta tahkl~' 

baılamııtır . 

t 

il 

• 
C) 

c 

• 
1 
) 

lı 
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Nesir : 

Yaşasın 
Oğul .. 

750 Dolara Hınt 
Kongresi 

Belgradda İlk Konfe Bir 

e 

1-
.. 

, .. 
•• 

"' 

•• 

"'' 

,,, 

r 
( 

' 

Bataktan bir denizin rüz
llrla öpüıen koyu gölgele · 
rı arasında uf acık bir top· 
r,k yıgınmın üstünde otur
llıuı kalın köylü sliarasını 
lGttürüyordu. 

Sol diraeiine dayanmıı 
kl1tıbllir gençliilnln hangi 
heyecanlı anlarını ıözlerln
de canlandırayordı ki kımıl· 
darnıyor, yalınız ciğerlerin· 
den boıalan ılğara duman· 
1•rını dudakları üfliyordu. 

- 2 -
Dalgındı. . Atımın dizgini 

•llınde, yetil bataklar ara· 
••ndan ıüzülüp yanına aktı· 
lılbın bile farkında deiildi . 

Baba, baba diye ıeılendl 
tılb zaman ancak kımılda 
Jablldı Ne uar oiul diye 
rek unutamıyacaiım bir 
latlıhkla dalından kopmut 
h.rdaktakl ıuyun teılrile 
IGlen bir ıülü andıran gü 
1
iitile beni kartıladı. 

- 3 -

Kansmı satan ~ir a~am 
Garibeler memleketi olan 

Amerikada, karısını para ile 
baıka bir erkeğe ıatan Ri · 
tar Rost iıminde birisinin 
muhakemeıi yapılmaktadır. 

Bu adam, 41 yaıında oldu· 
ğu halde eenç ve güzel o · 
lan 30 yaıındaki karısını, 
yakın bir dostuna 750 do 
lar konturatla tıatmııtır. Pa · 
ra tarafından batının çok 
sıkıldığını ve bunun için ka· 
rııını satmak mecburiyeti 
kart11ında kaldıiını ıöyliye 
rek mahkeme heyetinden af 
dileyen bu alelacayip adam 
ıunları anlatmaktadar: 

- " Dostum Mister Paul 
Herman ile daima görüıür, 
ahbaplık ~derdtm. Zengin 
olan dostum karımın güzel 
Jiğinden bahseder ve böylt" 
bir kadın bulabilse evlene · 
ceğini ıöylerdi. Bir gün ba
tım paraca çok 11kıldı ve 
aklıma karım ile doıtum 

fierman geldi. Karıma me-
Evet, o hakikat derini ıele) i açmadan dostumla 

do,- - ı 7 o unuyormut, yeti denizi pazarlığa girlttlm ve 5 do · 
:lldıran ıözleri 19}aktı, bu fara konluratla karımı sat 
"'Yıuyu döküyordu. hm. 

Ona Kaı çiftlifinin yolu· Bu parayı, doıtum her ay 
llu •ordum. Varacağın yol elliıer dolar vererek ödeye· 
'-kın, geldın demek otur cekti. Fakat 250 dolar ver 
~iul biraz dinlenirsin, dedi. dikten sonra, karımın muha-
nlının her çizgisi güttüiü lef eti üzerine daha fazla pa· 

Jılların hatıralarını taııyan ra veremiyeceğinl ıöyledi ve 
'-lcalları beyaz eüllerin eıt beni batından defetti . 
'hu hra kıramadım. Yine Bu izahat üzerine muha 
'hlbın dizgini elimde o top keme heyeti meıeleyi ciddi· 
~k 1 el Yıfınının bir kenarına yet e nazarı itibara alarak 
' ben olurdum. ahlakı umumiye ve evlilık 

lll ffer ikimiz de kalın köy kaide ve kanunları noklai 
111ara11nın dumanını el · nazarından mütalea etmit 

ltrlerirnize doldurup boıaltı •c satın alan erkekle ıatan 
ta,ıc 
~ en turadan buradan erkeie 5000 dolar cezaya 

htedi,orduk. çarptırmıttır. 
- 4 - Fakat.. Mesele bu kadar 

Birdenbire cottu gözlerini la da kalmamııtır. Büt6n 
>tard 
~ un dofuıuna dikti ıa · Amerlkada çok büyük ala. 
'llarını tuttu ka ile takip olunan bu mu 

b .\ilah Ona zeval vermeıln: hakeme esnasında, iki koca · 
d '1'"1ızdan yoketmealn ojul h kadın, ikinci kocasının 
tdı · taraf mı tutmuı ve onu sev 

~' kirn baba diyince. . mekte olduğunu ıöylemeıt 
ıı, •hıllerlnl vahıı dalealar üzerine yeni bir vaziyet kar 
ta 

1
döieo bir deniz ıibl ııaında kalmmııtır. Kadın, 

oı:uerUe beni döfer gibi ailayıp sızlamıı ve ikinci 
kocaamdan, kendiıini bırak-

1 Sonra taıkın bir çeviklik- mamaıını yalvarmııtır Mu· 
~~Babamız Gazi) kim ola- hakeme bu ciheti de dütün 
~a ••llt... müı , tatınmıt ve kadının 

1, 'IUGyor muıun tU bereket arzusunu yerine getirerek 
le Çan her batak onun ıüci kadını Hermana vermittlr. 
tG onun büyüklüğü ile bü- Karısını ıatan erkek mahke 
~Gp •allanıyor. me kapuıundan meyuı, mü 

lı,, 1 en benden daha iyi bi· kedder çıkarken. öteki çift · 
rı .. 

811 ler gülerek, eğlenerek oto· 
lGıt ıençliğJmlzde çok dö mobile binmiıler ve evleri· 
lll~ t~· · · Hem öyle döğüı ne gitmişlerdir . 
o)"-

1
•• Dünya yerinden r--------------

late dı, Amma ıonu yine çekli. . Yurdun her bucağı 
~,:1bkeu düıman bürüdü . bir cennet oldu. 
Ofuı lrt mı, tklıt mi. Sürüıü 5 
t'klı · Herbfrl batka bay Vaktimiz geçmiıti Ken· 
~Gt._..ezÇah!arımızın bacaları diıinden yolu öjrendim 
l~ı b 0 muıtu. Tanrım Ayrılırken atıma atladım. 

1•lı le lr kurtaran olıa diye Kendimi zapteciemiyerek o, 
~ı .. l •ndıllerlmlzın ıönük 

.-a ar ı deniz gibi tatan ihtiyarı 
~,.. 1 a tında Hakka yal 
~ 1Yord k taklitle gözlerimi Yurdumun 
lltb u · Hey Yaradanın kal6ine diker~k . . Atam ıen 
8 ••H olayım .. 

~,1,
1';Gn itte ıu karııki te çok yafa Gözleri çukurlat 

Ok '
1
ben yayından fırlamıı mıf, yüzü yı ı ların yükile bu 

a ı ,- - d rutmUt kalmıı dedeme bile t(i"Gda orun ü. Durmadan 

8enı 
t, •• Yorına oğul dedtm 

can verdin. 
Di1erek yeıil baıaklar 

araıındıın süzülüp ~karkf'n . 

feryat ettim. 
lıtı1r, 11 

benden daha iyi bt 
~'-tt " Bizi bu günlere ka 

o' t Utdu 
L ~erız. b 

Arkamdan tatlı can 
dolu bir ıöz kulaklarıma ıı "et ' içeriz, gezeriz 

,&1 t,l\ Yer bizim, her bucakta 
"•'-•ar. Derelerimiz gür 

"' hatlarımız bin çi . 

doluyordu Yapsın oiul ya 
ıasın ... 

M. ffli Kayman 

Yeni Hint ~anunu esasisini 
iptal ermiye ~arar ver~i. 

rans Dün Akdedildi .. 
Mesele 
Çıkabilir mi? 

Londra, 12 (A.A) -
Hint milli konere baıkanı 
kongrenin yeni Hind lumu 
nu eıaaiıinl iptal etmiye ka· 
rar verdiğini ve bütün kuvveti 
le çalııacağını s6ylemlttir. 

Bir Sovyet Re~oru J ese il 
(~il~i 

Parlaten hildirildtğine eö
re, Beynelmilel Havacılık 

Federasyonu, Sovyet pli· 
nörcüıü İlçenkonun eeçen 
21 teırinlevvelde "KiM 2" 
iıimJi iki kitilık bir planör· 
le, yctnmda bir yolcu da ol · 
duğu halde, 133 kilometre 
470 metre katt"derek kurdu· 
ğu beynelmilel rekoru teı 

çil etmltUr. 

Artı~ (nstitüsünün faali
yeti 

Artık Enıtitüıü tarafından 

tetkil edılen 46 kitihk bir 
jeolojik heyet , Yahut Cum 
huriyetinin, Verkoyanık dai· l ıarının en tark tarafında 

1 

kain olup timdiye kadar e-n 
az tetkik edJlmıt bulunan 
bir mıntakasınft gitmek üz 
ert-, ıon günlerde Lening 
raddan hareket etmlıtır. 

( Baıtarafı Birincide ) 
Sofya, Türkiye gazetecileri 
istikbal etmlolerdlr. 

ilk konusmılar 
8elgrad, 12 <Radyo) 

General İımet İnönü ıaat 
1 O da kral sarayına gelerek 
deftere iılmlerlni kaydetmft 
lerdlr. 

Öğleden evel ıaat t 1 de 
General ismet lnönü ve B 
T eyf ık Rüıtü Ar as baıvektl 
Mtlln Stoyadinovlçl ziyaret 
etmi§lerdir. Bir saatten faz 
la ıüren bu ıörüımede ıkt 
dost memleketi alakadar ed· 
en bilumum meıelelerle ge
çenlerde Helgradda akdedi
len anlaımalar görüoülmüı 
tür. 

Belgrad, 12 {Radyo) :_ 
Saltanat naibi Prens Pol 
bugün saat 12 de General 
lımet İnönüyü , birde B. Tev· 
flk Rüıtü Arası kabul etmiı 
lerdir. 

.5ahanat Naibi terefferine 
bir öfle ziyafet verm· 
ittir. 

Ôileden ıonrcı aaat bet 
ten sonra ikinci bir konf e 
ranı aktedilmlıttr 

Gazetecilere ziraf et 
9elgrad, 12 (Radyo) 

Matbuat müdürü Türk ga 
zelecileri ıeref ine huıuıi bir 
ziyafet vermiıtir. 

Belgrad, iL (Radyo) -
Baıvekıl ve hariciye vekili Mi 
lln Stoyadinoviç General 
İsmet lnönü ıerefine bu 

Bu heyet, bu mıntakada 
altın, kalay ve daha diier 
madenler araıtıracağı gibi 
30 bin kilometre murabbaı 
geniılijindeki bu arazinin 
tam bir jeoloj•k ve topog· 
rafık harttaaını vücuda ge 

tirecektir. Bu heyetin çalıı 
maları 22 ay ıürecektlr J 

akıam zabitan kulQbünde 
bir ziyafet verecek ve bir 
reımikal tertip edilecektir. 

Bir Sovyıt Haltercisinin 
üç rekoru 

Kievde yapılan müııaba. 
katarda, yarıhafıf ağırlıkta 

Sovyet at leci Popov, iki t"l
le 105, l kilogram ağırlık 
kaldırarak Alman Walter 
tarafından kurulmuı olan 
dünya rekorunu kırmıttır. 

Popov, gene iki elle 135 ki 
logram sürükliyerek Avuı · 

turyalı Richterin dünya re 
korunu da kırmıttır. Triat 
hle de, iki elle kürekleme, 
kaldarma ve develope etme 
suretiyle, 320 kilogramı 

bulmuıtur ki bu tlmdlye ka· 1 
dar yarı hafif 11klette hiç 
bir neticedir. 

Ubınya Kol~hozlanna Kre~i 
Ukranya Sovyet Cumhu · 

riyeti Hükumeti, ı 937 de 
kolkhozlara yapılacak uzun 
vadeli kredilerin miktarını 
116.340.000 ruble olarak 
tesbit elmittir. 

Bu paranın yanımdan 

Belgratta hılkm tezahüratı 
Belgrad, 21 <Radyo) -

8. lamel İnönü ve maiyeti 
her adımda Belgradlıların 

samimi tezahüratıle karııla · 

tıyorlar. Şehir Türk bay · 
rak larile donatalmııtır. 

Soğuia rafmen konferftn· 
ıın aktedildiğl hariciye ve 
kileti bınaıı, Türk elçiliğı, 
ve Türk aazetecilerinlo ika· 
metgihları önünde kalabalık 
halk kütlesi bulunmaktadır 

Belgrad, 12 (Radyo) -
Bugün çıkan gazeteler Ge· 
neral İımet lnönünün seya 
hatana büyük bir ehemmi· 
yet atfetmekte ve buna ma · 
kaleler ayırmaktadırlar. 

Ankara, 12 (A A.) 
8aıvekil lımet İnönü, rt:ff . 
kal arı ve Hariciye vekili Te · 
vf ık Rüıtü Arat, maiyetleri 
dün aktam Belgrada varrn 
ıılar ve büyük göıterllerle 

kartılanmıtlardır. 

Baıvekil1miz htaayonda 
refakalında Yugoılavya ha 

rbiye nazırı olduiu halde 

askeri müfrezeyi tef Ut ede 

rk.;n müf rezeyl Yugoı · 
lav 
nevi 
olan 
olsum) 

ordusunu& ana 
ıelim cQmleıl 

« Alla/ı yardımcınız 
Kelimelerini Yuroı 

lav dılinden ıöylemek ıure~ 
tıle ıeli.mlamıı ve askerler: 
« Allah sana yardım ~isim> 
kelimelerile mukabele et· 

itlerdir. m 

Yugoslavya Kral naibi 
Prenı Pol Baıvekilimlzl, mü 
teakiben Hariciye Vekilimi 
zi kabul etmlt ve İıımet 
İnönü ile refikaları ıerefle . 
rine büyük bir öğle ziyafeU 
vermittlr . 

8atvekilimlz ve 8. T. R. 
Araa dün Sofyadan ıeçer. 

ken Bulgar Baıvekdı ile ta · 
taııyonda yarım saat görüı· 
miiılerdir 

(Bat tarafı Birinci aa yf ada) 
aında olmak üzere iki kere 
mukabil taarru11a geçmiıler
ıe de kaybettikleri arazinin 
en uf ak bir parçaaını bile 
istirdat etmlye muvaffak ol · 
mamıılardır . 

Çünkü mlliı l er, düımanın 
taarruzlarını evvelce tahmin 
ederek ihtiyatlı bulunmuı· 
lardır 

Ankara, 11 (A .A.) Baı· 

Hllkümet kıtaları Jandar· 
ma cepheılnin cenup lcıa

mında Brunete Ciempozuelo 
hattına muvazi olarak oıd

detli bir taarruza geçerek 
asileri latinat hatlarına lca· 
dar gerilemeğe mecbur et· 
rniıJerdir 

vekil lamel İnönü dün İstanbul 
dan hareketlerinden öuce ea
zetecllere beyenatta bulun 
muı Yu11oılavyaya bü-
yük bir sevinçle içh~n 

ve dostça konutmağa git· 
mekte olduğunu ıöyliyerek 

baıta Atatürk olduiu halde 
Türk hükumetinin ve mille
tinin iki memleket arasın· 

daki doıtluia verdlll yük· 
sek değeri anlatmıı ve de· 
mittir ki: 

Audujar, 12 (AA) 
Cumhuriyetçiler Bozoblan · 
konun cenubunda Vılharta 

yolunun üıtOnde bir taarru
za geçerek 1 J top ] tank 
100 kadar etir almıtlardır. 
Jıpanyada Cebelüttarık 

"Bugünkü vaziyetler, içinde 
bulunan misak Avrupa için 
her zamandan kıymeth olan 
sulhun eıaa teıekkülünden 
biridir. 

ve civarı sahillerini kontrol 
edecek olan heyetlm•ze 
Zafer torpldoıu tahılı edil 
m;ıttr . 

Hu aahillerdeki he) etimi 
zin meaauı müddetince 
Zafer lorptdoıu 
Beynelmilel limanlardan bi· 
rinde demirli kalacaktır. 

Türkiye ve Yugoılavya· 
nın Avrupa ıulhunu halde 
korumak ve itfde onu teh· 
dit edecek hadisata karıı 
koymak uğrunda dt-ğer· 

li hizmet sarf ettiklerine 
kanliz. Beynelmilel 1ahada -
ki nüfuzumuzu olduğundan 

fazla g6stermek istemiyoruz. 
Fakat tevazumuz iıtihkar 

edilmemelidir. 
Açık ıözlüğümüz dürilıt· 

lüiümüz ve bılhıuae müna
ıebetlerimiz her türlü ıuıni
yetlerden varestedir. 

BütQn Yugeılav gazeteleri 
Baıvekilimlzln ziyaretine 
ıütunlar tahılı etmek •e bu 
ziyaretin ehemmıyetlni te 
barüz ettirmektedirler 

8aıvekıl iımet İnönü ve refa
katinde bulunanlar bu gün 
ıaat on dörtte Sefyadan 

geçmltler ve istasyonda kral 

namına saray nazırı ve hü · 

kümet namına da baı 

vekil ı 1 e r e f i k a ı ı, 
Balkan Antantı elçileri ve 
elçilerimiz tarafından kartı 
lanmııtır . 

..,. -

Ptyangosun~a ~ızanan nu
maralar .. 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
23390 27912 6035 26571 
39739 26548 35143 3839 
12385 8798 29471 39296 
9800 21338 23998 28143 
37182 25596 22542 12923 

9163 16573 2456 22557 

926 ı 5843 5364 ~3428 
8315 8565 39419 t082 

133376 35332 3977 5178 
20621 1561 1 23406 368 

9469 12972 90 11591 3144 

34672 36677 7945 21000 
16982 7080 39235 10172 
6044 307 49 33003 21355 

24140 367 37040 18373 
5586 37455 12608 5638 

26415 23935 33920 39374 

Cebeluttarık 12 (A -A.) -
Tayyareler tarafından yeni 
cevelanlar yapılmaamdan •e 
bombardıman icra edilme· 
ıinde-n korkan aıiler evvelki 
aktam Cela Tarifa Elcezlre 
San ropue, Lallnea ve Eı 

tekonada bütün ıtıkları ıön
dOrmüılerdlr, 

Londra, 12 (A.A) - Am · 
lrallık da reisi Gallant lım· 
indeki İngiliz torkdo muhri
binin Valenca ile Alkante 
ara11nda bombardıman edıl 
mit olduiunu bildirmektedir 

Muhrip, tayare toplarlte 
mukabele etmlttir. İki taraf 
ta haaara uğramamıı ve 
Gallant kendisine hücum ed· 
on tayarelerin hüviyetini te· 
bit edemeden yoluna dev· 

am etmittir. 
Londra, 12 (A A ) Ma 

laeanın zaptından ıonra te 
vklf edilerek caauılukla it· 

ham edilen Newı Chronicle 
gazeteılnin İıpanya muhabl 
ri Macar gazetc:cllerlntlen 
Koeatlerin akıbetinden endi· 
ıe edilmektedir 

-~ 

5 00 kisiyi öf dOrın bir 
çete yıkılınd1. 

Tokyo, 12 (A A.} - Ka

rada kilo Keyo ıehrl pollı 

dairesinin gönderdiği bir ra
pora nazaran bir cinayet 
çeteıl ele geçiril mit ve hu 
çetenin az bir müddet iç in · 
de bir ıeri tüyler ürpertici 
Cinayetler yaptığı teıbit 
edllmittir. B e ı y ü z 
den fazla insan bu çetenin 
kurbanı olmuı, bu zavallıla 
rın evleri ıoyulmuı ve ceıe 
tler Keyo civarındaki bir 
ormana gömülmüıtür. Dini 
tarikat kiaveıi altında it ıö · 
ren bu çetenin elebaıları te 
vkif edilmlttir. Bu ıakıler, 
ıuçlarını tamamile itiraf me· 
cburiyetinde kalmıılardar. 

f azlaıı, kolkhozlarda hayvan 
y~tiftirmesi ile ziraatın ma
kinilettirilmeıine tahsiı edil
meıine tahılı edilmit bulun· 
maktadır. Koyun ve lnetll 
bulunmıvan kolkhozların 
bunları ıatın almaları ıçın 
de 16 mılyon ruble konul 
muıtur 13 milyon da tek
nik fıdanlar, bağ ve yemit ' 
ağaçları yetiıttrilmeslne ve 
rilmiotir . Kredilerin kalan 
kıımı, irva ve iıka itlerine, 
elektrlkleıme, kimyevi güb
re alınmasına ve ıalreye ıar
fedilecekUr. 1Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE 



SAYFA 4 TORKDILI 

Fennin Mucizesi • • Sovyal ~imento Endüstrisi 
Sovyetler Birliğindeki ya. 

pıcılık faaliyetinin mütema. 
di bir ıuretle artması neti
cesi olarak hissedilen ihti
yacı karıılamak üzere, bu 
sene, yeniden dört çimento 
fabrikası kurulup iılettlmeie 
baılanacaktır . Bu fabrikalar 
Moıkovada , Leningradda, 
Brıanıkta ve tlmali Kafkas· 
yada inıa olunacaktır . Bu 
yeni fabrikaların umumi se· 
nelik randamam, 6 milyon 
harıl çlmeto olarak tahmin 
edilmektedir. 

Oün~ü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

w IJE~ 
Asgari Azami 

K. K. ıç ı n Lü3 ümlü [ş_yaLarı 
55 Handıman 880 890 'fhu.-adan llcuJ 

0

<7flmJ 60 
" 

860 870 

70 
" 

. 830 840 Bizd en eyi Boy~ ve 80 760 770 

BUGDA Y PİYASASI YAGLR.RJNI 
'Burada bula biHt.ıoru3 

Yerli Sert 5, 125 5,25 

Yumuıak 5,625 550 Biı. köyliılı rde 
Anadolu 7, 725 

Yumuıak 6,5 6,625 ' Pul 1 u ~ ve ~ enç b er Dü~eniriı 
Sert B. 7,25 7.5 HEp Bura.dan Atırı~ 
Muıır 3,875 4 ----
Arpa 3,75 4 
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Sındırgı Hususi Muhasebe 
Memurluğundan: 

Molla İbrahim vereaeıinln bina buhran, araz.l ve yol 

vergisinden dolayı borçlu bulundukları meballiln temini 

tahılli için bu veresenin ıaylan taearruflarmda bulunan 

belediye kar1111ndakl han ile dört dükkandan ibaret mn· 

ıtemilatmm satılmasma tahııllit komisyonunca karar vertl· 

mit oldufundan hanın heyetı umumiye.ine veya dört dü· 

kk8ndan her birine ayrı ayrı talip olanların kıymeti mu· 
hammeni üzerinden pey akçelerile birlikte ıeralU anlamak 

üzere muhuebet huıuııiye memurluğuna ve müzayede gü 

nü olan 15-4 937 ıaat 15 de kaza idare heyetine müra· 

acatları ilin olunur. 
4-1-121 

LQtf en Okuyunuz .. · 

Balıkesir in Biricik Gazetesidir 
Her Yerde Okunur· 

iyesi ve Haıyazmanı: Balıkesir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Basım Yeri ti Ba11n evi 


