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Bir Haftadanberi Yugoslavyada Bu
lunmakta Olan Başvekil İsmet lnönü 
Belgraddan lstanbula Hareket Ettiler 

20 NiSAN SALI 1937 GÜNDELİK SİY ASAL GAZETE ON BJRINCt YJL SAYI: 10107 

Başvekilimiz Geceleyin 
Belgrattan Hareket Etti. 

ismet İnönüye Yugoslavyada Şimdiye Kadar 
Hiçbir Devlet Ricaline Y apılmıyan Muazzam 

Ve Candan Tezahüraf Yapıldı. 
Beljrad, 19 (Radyo) -

· l'ürklye Baıvekili General 
İıtnet İnönü ve Hariciye Ve 
kuı 8. Tevfık Rütlü Aru 
Dubro•lnke muvaealat etmjt· 
lerdır. 

Kendilerine pek büyük 
t'lıeruım· Te tezahürat yapıl· 
trıııtar. Rıcal Oubrovlokte 
'•kert deniz akademilini zi• 
hret etmlılerdir . Savat de. 
iliz akademiılode en yük 
•ek tazimat gÖlteriln ittir. 

Belırad, 19 (Radyo) -
llır ıün önce Dubrovlnke ge
len Bayan lımet lnönÜ ve re 
r,kattndeki bayanlar parlak 

'ntraıimle karıılanmıtlardar. 
Mlıaflr bayanların Moıtra 

ıtluvaaalatlarında mülhit 

~•itnura rağmen ıehir hal 
J b 1 •okaklara. çıkmıttır. Elli 
~ 1

1n Müılüman kadın Bayan 

1 
•tnet lnönünün geçtiji yol 

t't- çiçekler atmııtar. Bayan 
•trıet loöoü Moltmarda çi 

d
çtkler üzerinde yürümüıler

lr. 

C Belırad, J 9 {Radyo) -
l' tneral iımet İnönü B. 

1 
e~ru, Rüıtü Aras maiyet 

trUe birlikte bu sabah Bel· 

~'d- hareket etmitlerdir 
G Uhterem mlaaf ırJere yol 
~trtndekl ıehirlerde muhte 

teveff a Kral Ale\uandrın me 

zarını ziyaretle Türk bayra · 
ğına sarılmış bır çelenk bı 
rakmıtlardır 

Çelenkte ıu yazılar bulu· 
nuyordu: 

Büyük Alekscındra Ttir 
kiye Gauledlul tarafından: 

18 Nisan 1937. 
Türk gazeteciler ayakta 

bir dakika sükut etmitlerdir. 
Helgrad, 19 (Radyo) 

General ismet tnönü Mos
tarda, Vreme gazetesinin 
Moatar muhabirine verdiği 

beyanatta Yugoıla vyanın 

Adriyatlkteki kuvvet ve 
haımetıni evvelce bilmekle 
beraber bu seyahat le Yu 

.-•••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

Bulgaristan da Bal - ~ 
• 

kan Paktına Girecek ~ • • • 
; Şaşvekilimizin Sof yadan Ge.: • • • ! çerken Kral Boris ile Görüş- ! 
i meleri ihtimali Var. i • • 
: lıtanbul, J 9 (Husuli) - Baıvekilimiz General f,. : • ı • : met nönü bu ayın 22 sinde Sofyadao geçerken bir· : 

: kaç saat kalacaklardır. · : 
: Baıvektlimlzin Sof yada Buliar Kralı Borla ile bir : 
• • mülakat yapmaları muhtemeldir. Oiğt r taraftan Bul • • garların Hallian Antantına girmeleri de pek yakın ol- : 

Jugu ı.aLcr ve•lllyo• Bu " ........ Lı rlınloml\lik mü · • 1 
zakere epey ilerleml§tir. : 

Baıvektlimlzin Belgrada giderlerkf'n Sof ya iatas· : 

yonunda Bulgar baıvtkıh Köse lvar.of arasında cer 
yan eden konuomaların bu meseleyi bir haylı kolaylaı· 
tırdıiı da ilave edilmektedır. 

ir Ha 
T ş 

Ku 
k i 1 

an anh- Büyük M.M . 
dilecek .. 

Memle~etimizde~i tayaiefibrl~alarrnı tevsi ve in~işaf ı
m temin için bazı kanun projelari de haztrlandı. 

Başve~alel teş~ilatı vazife 
ve salahiyetleri hak~mdaki 

kanunu kabu\ etli 
Ankara, 19 (A.A.) - Ka

mutayın bugünkü toplantı· 

sında radyolaji, radyom •e 
elektrikle tedavi ve dtier 
fizyoterapi müesseseleri ve 
Baıvekalet teıkilit ve va. 
zifelerı hakkındaki kanun 
layihaları kabul edtlmlıtir. 

lıtanbul. 19 - Bir RÜn 

önce Ankaradan latanhula 
gelen Milli Müdafaa Vekili 

General Kazım Ôzalp gaze 
tecilere beyanatta bulunmut 

ve ezcümle ıöyle demiıler . 

dir: 

' 

- İstanbula donanmayij 
tef tiı için geldim. Bu ara da 
lngilteredekl büyük merasi 
me itUrak edecek olan Ko 

c atepenln hazırlıklarını da · 
gözden geçireceğim. 

Agkeri ıll.ranın bu def akı 
toplantaın bir ey devam etti. 
Çok ehemmiyetli itler çıka· 
rıldı. Bu arada Millet Mec
lisine verılecek kanun layi
haları da vardır Bunun ara· 
sında memlekete ıamıl ola
cak, asker ve ılvll bütün 

yurddaıları alakadar edecek 
bir ha,·a kumandanlığı tet

kiline dair hazırlanmıt bu 
Junan layihayı itaret etmek 
isterim. Kurulacak olan bu 
kumandanlığın geoit salahı . 

yetleri olacaktır Bundan 

batka memleketimizde harp 
endüstrisinin ve bllhıusa la 
yyare fabrikalarının tevai ve 
inkl§af ım temin edecek bazı 
11.c.a•'-•• r·-J-1-.: ı _ ı.- ... a•ıoa• 
mıttır. 

Gc11eral Kôzwı Özalp 
devam olunmaktadır . 

Yeni Milli Müdafaa büt · 
çeıi geçen yılınkinden biraz 
fazladır. Bir miktar da tah 
slsat verilec~ktir. 

Donanmanın takviyed için 
yapılan siparltlerimtz zama . 

oında teslim olunmak üzere 
muamele tabii ıeyrtni takip 
etmektedir. 

Harp malulleri için tet· 
kıkler vaptırdık. Bu tetkik 
ler llerlemlttlr. Bir karar 

verilecektir. Eski kanunla 

tekaüt olmuı Milli mücade· 
lede hizmet etmiıler hak· 
kında da bazı teklifler vardar . 

Qlum~ 

Şark demtryolları imti

yazı i l e ı i r k e t e 
ait malların satın alınma

sına dair olan mukavelenin 
tasdikine ve jandarma efra. 
dı hakkındaki t 86 l numarala 
kanunun bazı maddelerinin 
değlıtirilmesioe alt kanun 
layihasının btrlncl müzake
releri yapılmııtır. 

----r::ırum 

İtalyadan Almanyayı bir 
heyet uidiyor. 

Roma, ·19 (Radyo) 
20 Kitihk Endüstlrt heyeti 
Almanyada tetkiklerde bu
lunmak üzere 20 ntaanda
Milanodan hareket edecektir. 

Yeni ıaaı ruz hazırlıkları 
Londra, 19 (Radyo) -

Hindlstanda aıllerln hüktımet 
kıtalıuına kartı yeni bir taar
ruz hazırladıkları btldtrlllyor. 

itirn~t __ 
~~~~~~~---~~~~~~~ 

f ransız Başvekili: «- Memleketin dinlınmeğı ihtiyacı 
vırdn)). Diyor .. 

Parlı, 10 (Radyo) - Milli • teın latikbal yapılmııtır . 
J \ıf 8aıvektl Milin Stoyadlno 

bıç Valvada Türk ricaline 
t ılyafet vermittir. 

• 

Filhakika Türkiye ve Yugoslavya ıle Bulgaristan 

arasında halledtlecek bir mesele kalmadığı ilbi Yu· 

: nanistan Romanya ile de vaziyet aynıdır 

: Onun için Bulgarlltanın Balkan Paktına yakında " 
: rtreceil ihtimali günden güne kuvvet bulmaktad ı r. : • • •••••••••••••••••••••••••••••c•••••••••••••••••••• 

Ordumuı.da molör ü v11 · 
sıtaları çoialtmak için bazı 
ciddi teıebbüslerimiz ve ka 
rarlarımız vardır. Hunları 

sırayla kuvveden fiile çıkar

maktaylz Gölcük tersane 

planları hazulanmıthr. lnıa 
sına geçmek için muayyen 
müesseselerle görütmelere 

söıyalıstlerin milli mecllı 
dün mesalıine baılamııtır. 

Parls, 19 (Radyo) - Mtlli 
sosyallıt meclisi aktetdtii 
lçtimaında ihtilaflar komla· 
yonu azasından iki kitinin 

tardına karar vermiıtir. Hü· 
kum ete ve . Bluma tam bir 
itimat gösterilmiıttr. Blum 

verdlil btr nutukda memle· 

kettekt ıınıfların bepıloln 

menf aatlerfnln düıünüldü

iünü ıöylemit ve demlttir ki: 

' 
~iıafirler Valvadan hu 

\la· 
b 

1 trenle ıaat 7,30 kala 
lltl 
1:1 Irada ıelmiılerdlr. Ge · 
tı~tal lımet lnönü Yugoılav 
\ c:,lt tle birlikte muazzam 

~~'hüratla istikbal olun
tı "ılardar. Milln Stoyadi
o"I ~" ç bu akıam Türkiye 

r. k \llllıeııillerinln ıeref ıne mü . 
'lef b ttıı lr veda zlyafeii ver· 

ltlr. 

(jel 
l'~ ırat, 19 (Radyo) -
"tkı 

l,Qı Ye Baıvekili General 

1 ~. ;.t lnönü hariciye vekill 

ı i)ttl tvfik :Rüıtü Aras, ma· 
er· d "ıı ltı eki zevata kon · 

'Yo 1 b,\ n a l ,20 kala Bel -
Q \an hareket edeceklerdir 

1 
F ltttı~lırat gençli fi ve halk 

"~ Q,I ın geçccejl yerleri it 
lı~ l~tf etnıek, klymetli mtsafır 
cJ01 'it\ 

11

1 
e tnuazz"m tefyl mera 

' 1 1 i . ( lltd çın hazırlıklar vapmıı 
ır. 

5 l'u k ~'ld r ricali Yuiosla v yada 
dt tll,~ ıktarı nıüddetçe unuıul 

f, 'ıl hatıralar bır karak ayı 
ef 1Yor l lll,h · Yugoslavya ıerefioe 
~ıf İlı:ıı ';~ bütün mlsaflrperll 
çıl 'ltr Urk tnümesslller lne iÖ 

( tntıtir 
, ~lllld· . 

1 

1 Gümrüklerde 
1 

Bulunan mallar bir ~atayı 
ma~sus olmak üzere i~hal 

edi lıbilecek, 
Ankara, 19 (AA) - On 

bet tubat 937 tarihine 

kadar gü mr ükle re ge l miş 

bulunan herhangi menı 'ek e t 

menıeli bulunan mallar b ır 

defaya mahsus olmak üzere 

memlekete idhal edıleceklir . 
-~ ..... ~ 

Almanya dan 

eınleketimize gire~ile ce~ 
ma~~eler 

Ankara, 19 (A A.) 

Cumhuriyet Merkez Banka· 

sının 12 4 . 937 tarihinden 
itibaren Alm nyadan gelecek 

ııtl d,\>I ıye kadar hiç bir 

t'"d t trıürne11iline böyl~ 
Q&,t ttn ve gönülden tezahürat 

erfldı~ı k 

kredili muvaridattan istıh l ak 

maddeleri için üç ay va de 

hunlar ha ricinde ka ' an mad 

deler için mukavelelerin de 

yazılı maddeleri I< a bul e t 
mekte olduğu bilılirilmek 

tedJr 

13~ı • aydedilmemltUr. 
la,k Rrad, 19 (Radyo) -

Razetectlerl dün mü· 

H e y e t i m i z Cenevre 
~ Yolunda .. 
~~~~~-,.,,,,._.~~~~~-

Hatay ana yasasını tanzim edece~ ~omisyona iştirak 
edacek olan murah~as heyetimiz ~~reket etti. 

GÜZEL '"lSKENDERUN 
İstanbul , (Hususi) - A Menemenci oğlu, profesör 

yın 22 nci perf'!mbe eüoü Alı Fuat, hariciyeden Fatin, 
Cenevrede top'a.nacak olan merkez bankası müdür mu 

Hata y ana yasa komls)O avinl Nazif. Ankara va li 
nuna iştirak edecek olnn 
heyetimiz hariciye vekaleti muavini Salahl\ltln bulun 

rnü11te~arı B Numa n Rif al maktadır . 
Mene mer c• oitlunun reisli İkinci muralıhaı Necmet· 
ğinde hareket etmiştir tin Sadık heyete Be

1
iralta 

Heyetin refakatinde Ethem iltihak edecektir . 

Hükumetin iayeıi memle

kete dinlenmek zamanı bı · 

rakmaktır Bunun için te

vakkuf devreılne ihtiyaç 

vardır 

alkevi Kupası Maç
arı s ·ona Erdi.. 
Ha lkevi kupasının finali 

G t n eral Ali Hikmet stadın· 
da Yurt Birlık arasında 
pazar günü yapıldı . 

Bu maçtan evvel Yurt kü· 
çükleri ile Güç ikinci takı · 

mları karıılaşhlar. 
Oyun daha fazla Güç'üle 

rın lehınde devam etti. 
Yu rt küçükleri ise yaka 

l ac:i ıklıı r ı f ınl\tları kull anft· 
mıyorlar ve bu yüzden iki 
d~ penaltı kaçırarak maçı 
O 2 im ybettiler. 

Bundon sonra herkesin 
m erakla belderliği büyük 
m aça s ırll geldi. 

Tribünler baştan, bata dol · 
muştu . 

Saat 15. 30 da Yurtlular 
sa haya çıktılar Hakem Güç. 
ten Şuiiri ... Yurtlu 'ar Hık 
metin yerine ikinci takım · 

dan Ahmedi al a ra k ıöyle dl 
zi1diler . 

Yurt : 
Latif 

Ahmet Kim il 
Rafet Hulki Mehmet 

Hüıeyin, Mustafa, Celil, Sa· 

dl, Muzaffer. 
Birlik: 

Rafet 

Şefik Münir 
Turgut Ağa Ali 

Hiiseyin, Şertf, Hikmet, Ne
ca tı, Salim. 

B ı rl i kliler rüzgara karıı 
o yuna ba§ladılu. Beı da ki 
ka müte vazin ve karşılıklı 

akınlarla geçen oyun gıltik 
çe güzelletiyordu. Yurtlu! r 
soldan yaptıkları akında Sa 

dinin güzel ortalaylıinl Ce 
lal kafa ile gole ç virdi. 

Bırlikl ıler akında. Fakat Yurt 
haf hattının çok güzel oyu. 

nu bu akınları kolaylıkla ke . 
siyor. Top Rırllk kaleıl ön 
lerlnde... Btrlık müdafaa ve 

hafları Yurt forlarını dur

durmakta çok müıkllat çe. 

( Sonu İkinci Sayfada ) 

• 



SAYFA: 2 TORKDILI 20 NiSAN 937 

Köy Gezintileri: 

Gönen Köylerinde .. 
- .. .,,_ . - . • 

Vilayet 
Köylüler T ıprık Kanununun kındilerinı ~azan~nacağı 

hı~lardın ~otıyi hıkh bir sevine duymaUadular. 

., • • • J. -~ 

Bana yarın köv\ere aıde 
ceksln dedikleri zaman Ley· 
lisını görmüı Mecnun gibi 
sevJndim Arzın en ıüzel 
parçası olan yurdumun bil · 
ha11a batı yönQndeki f'fıiz 

ıüzelllkler· arasına sokulan 
köylerin benzeri bulunma · 
dılına emin oldufum için 
baharın yeıil çimenlerle ve 
rengarenk çlçlklerle kırları · 

nı süslediği bu gQnlerde 
köylere ritmek Türk fltnin 
herıevi olan köylftlerle dert 
leımek kadar bana kıvanç 
Yerecek baıka hiç birıey 
olmadılı için köye ritme 
haberi beni çocuk gibi se· 
vlndtrdJ. 

Stfara dumaolarile tık 

nefes olan, kulakları tavla 
aznif ıalcırtılarile ha11atıiye 

tini kaybeden ve uzun ıün· 
lerl az görerek ona gecele 
rlnl ekleyip iyi k6Ui, bilir bil· 
mez herıeyi tenkil eden in 
sanlar arasında bunalmanın 
ruh ve sinir yorıunluklarmı 
ıön6l üzıünlük'erfnl bir 
sevıtli ell ıthl okııyarak 

ıtderen köylerin temiı: hava· 
smı ciierlerine sindirenlerin 
bana bu sevinci çok görmi· 
yeceklerinl blldiiim için 
onlara gezdlflm köylerden 
sesimi duyurmala çahıaca 
ğım. 

~aat 4,5 gök küskün bir 
kız yüzü gibi karanlık . rüz 
ıir hafif hafif eserken ben 
ılditinl isteilne bıraktıiım 
Dervltin üzerinde Gönenden· 
ayrılıyorum . 

C::;-"'"1ı ----1--..J--L--• --
yj çarıafh koca çayı bir 

ıevıili elbl kucakhyan uzun 
köprünün üzerinden geçi 
yorum. Çay, senelerin ona 

verdtii hatıraları terennüm 
ediyor Söğüt afaçları içfn · 

de yaqan aık ateılnln sı· 
caklıiından çatlıyan dudak 
larını derin bir hazla 
sevıilisine uzatan 
albi dallarını çayın 

sularına deidirfyor 

iııklar 

mavi 

Kuılar cıvıldaııyor, her 
tarafta taze baharın koku
su var. Dervlt de ben gibi 
bahıırdan neıelenmfı olma
lı ki oynıyor, anlıyor ve 
koımak istiyor. 

Bugün dolaıacafım köyler· 
den birincisi evveli (Kara 

ağaçalan) nazlı ıırıltılarla 
akan btr derenin ayırdığı 
bu kırk eYlik köy o kadar 
güzel, o kadar tiirane ki, 
burada yalnız, yeıll kırların 
renk renk çiçeklerle dona · 
nan meyva bahçeleri ara
sından gurubu seyretme· 
nin zevkine saatlarce doya 
madım . Bu köye gelince 
attan iner inmez yaılı bir 
köylü: 

- Hoıgeldin ojlum di· 
yerek benim · karııladı, ıö· 
türQyor. 

Gece; bütün köylülerle 
bir aradayız. Yirmi dörde 

kadar konuıuyoruz Bntün 
konuımalar köylerin rnzcl· 
le9meslne ve yakında kuru · 
lacak köy birliklerine ait 
oluyor. 

Hepsi B. M. Meclisinin ha 
zırladıiı toprak, dıfer kanun 
larm kendilerine kaza11dıra • 

1 

Ateşlenerek Sokağa Atılan Ve Müt
hiş Bir Taraka ile Patlıyan Dinamit 

cağı yen i hakları btldıklerl 

için büyüklerin adını say · 
aile anıyorlar 

Geceleyin H rkesi 
Burada en çok hoıuma 

elden bir ıey de 14 yaıın . 

da bir çocuğun kendi ken· 
dine yeni harfleri öirendijini 
ıörmek oluyor. Elimdeki 
ıazeteden bazı parçalar aıös· 
teri yorum. 

Sokağa Fırlattı .. 
Suclu Y ahalanarak Mahkeme-, 
ye Verildi. Beş lira ParaCeza-

Yavaı yavaı okuyor. sına Mahkum Edildi. 
Onunla bir saat kadar meı· 
ıul oluıumdan ve bilahare 

cebimdeki Türkdih ıa • 

Pazar günü gecesi saat 
22 sıralarında Dinkçiler ma· 
hallesinde müthtı ve kor 

ıahıt ile birlikte Müddei 
umumiliie teslim olunmuı· 

tur . 
zeteaıni verdtjim zaman 
sözlerinde ıördüaüm parıl 

tı ve sevinç dalıaaı bana 
en büyük zevki tattırarak 

Kültür Bakanlıjının çok iaa· 
beth kararıle açılan kuralar· 
da yetiıtirtlecek ça vuı öl 
retmenlerin köylerde bu ze· 
ki ve okumıya suaıyan köy 
çocukları üzerinde kısa za· 
manda iyi neticeler alacait 
kanaatini veriyor. 

kunç bir seı bütQn civar ev Pazar günü suçlunun me
lerdeki halkı uykusundan ıhut suçlular kanununa 1ıö· 

uyandırmıt ve hf"rkesl tela- re muhakemesi yapılmııtır. 
ıa düıürmüıtür. Birçok kim Neticede Halil beı ltra para 
seler korkunun heyecanı ile ı hk d 1 

cezasına ma iim e i mit 
sokağa fırlamııtır. 1 tir 

Çok geçmeden hldile ye ı .....,~ 

rine peliııler de yetiımiıtır. Çok A.Clklı 
Yapılan tahkikatta D·inkçi· 

ler mahalleslnden Yorgancı Bir ölüm. 
Halilin serhoı olarak evinde 
dolaıırken samanlıkta eline 
geçirdiii bir dinamıtln fitilini 
cigara ile ateılediğl ve sok
aia fırlattığı, ve bu cismin 
bu yüzden patladığı netice 
ıine varılmııtır . Sllramtının 

ıiddetinden civar evlerden 
bazılarının camları da kırıl· 

Büyük bir nete ile yatak· 
tan kalkıyorum . Sabahları 

Gönende duyduaum bat 
afrmndan bu sabah eser 
yok, batım blr kuı ıibı ha
fif... Henüz güneı ıııklarını 
buraya yollıyamadı. Meyva 
bahçeleri arasından yaprak 
ları koklıyarak gelen ·sabah 
rüzgarı bir anne ıefkatıle 

ve bir sev1ıilt soğukkanlıiile 
ıaçlarımı okıarken derin ne · 
fHler aalıyor ve ne güzel ıöl 

ne güzel hava demekten 
baıka birıey ..yapamıyorum. 

Köyü ikiye ayıran kokulu 

mııtır. 

Halil yakalrınarak yedi 

lığl görmenın ve tatmanın 

heyecanları beliriyor. Bol 
su, bol ha va. (;önene naza 
ran oldukça yüksek bir yay 
la, temiz evler, her köyde 
olduğu gibi kim o lursa ol-

ağaç yapraklarının arft!ın· sun her yeni gelene karıı 
..1 .-··· - .. -· • oıan aamımı OHKıın ınsanlar 

bana kasabanın bozuk ma · 1 lıte ( Çınarpını1r ) ilk 
kineli gramofonundaki yah~v defa bulutlarla örtülmüı 
den daha kuvvetli geli - bir köyün, sertçe olmakla 

yor beraber çok tr.miz olan ha-
Horo-ılar aabah1 müjdeli vaaını ciğerlerime sindirebi 

yor, kuılar cıvıldaııyor. Gü lfyorum 

neı süzüle süzüle tlerliyen Hava bulutlu, köyün so· 
taze bir gelin gibi mor dai · kakları oldukçıı sert bir 
ların arkasından yiikıe irken rüzgar süpürüyor burada 
önünde koyunları dağa tır soluk Karaağaçalandan 
manan çoban kırların bütün tabiatile birkaç misil fazla . 
güzelliklerini en yakın dos - Çünkü buraaı oraya naza 
tu olan kavalile betıteltyor . ran çok yül<ıek .. 
Saat 12 de lııtemiye istemi Gece; yine köylülerle l:e-
ye köyden ayrı l ıyorum . raberiz Havasının sağlamlığı 

Fındık ve diğer ağaçlar dolay11ile doksanlık birkaç 
ara11ndaki dar bir yokuıtan dınç ihtiyarı olan bu köyQn 
çıkıyoruz . iki tarafı yüksek insanları da dlğer' eri ıtbl 
da~larla çevrtlmif olan bu itlerine düımüı temiz kalp-
yolda göğü görmek imkan lidirler. Hepsi hayatlarından 
sız . Burada, büyük bir sev· 
gfle kaynaıan ağaçlar rüz 
rlrın temposuna uyarak 
kuıhı.rın orkfstırasına ittirak 
ediyor ve yükseklerden dö 
küfen suların ıeıi bu orkls 
hrayi bir kat daha güzelleı 
tfriyor. 

Gönene bir ııaat ka · 
dar uzaklıkta olan Karaafaç 
tamamen görünmez olunca 
ben de bu tabiatın orkistıra 
sına ittirak ederken kendi 
kendime söyleniyorum 

Bllharda köyler ve kırlar 
hayat kayoaiından baıka 

birıey defildtr. Karaağaç 
alandan çıkalı yarım tıaat 

olmuıtu ki, Çal dağlarının 

göğsüne oturan (Çınarptnar) 
köyünün bulutlarla öpüıen 

tepelerlle boy ölçen beyaz 
sıvalı evlerinin dumanlı baı 
ları görünmeğe baıladı Kö
ye yaklaıtıkça içimde hiç 
ıörmedifim yeni bir ıüzel· 

memnun, yalnız burada da 
köylülerin tiklyet etllk~eıı 
dert yağmuraızlıktır Çünkü 
vakit a-elf p geçtiği halde 
çiftlerini kurak l ık dolsyisile 
sürememektcdirler. Toprak 
ların bağrı susuzluktan 
parça parça yarı l mıı, ekin· 
lerln boynu babasız çocuk· 
lar albl bükülmüf ve beniz 
leri 111tmalı insanlar ııtbi sap 

sarı Gerek Karaafaçalanda 
ve gerekse burada köylüye 
ne iıtedıklerinl sordufum za 
man birden aldıfım cevap: 

- Ya~mur hayırlı yağmur 
oluyor 

Gecemin ıahat ıeçm~si için 
temennide hulunan nur 
yüzlü ihtiyarlar yanımdan 

ayrıldıktan soma yatağa 

uzanırken ıönlümün bir 
parça daha f arahladığını du · 
yuyorum 

Salih Vecdi Bora 

Memleketimizin tanınmıı 

ailelerinden Kuyumcu B. 
Ali torunu ve B Taylbm 
oğlu 25 yatlarındaki B. 
Münibin çekmekte olduiu 
hasta l ıktan kurtulamayarak 
öldüğünü teeuürle haher 
aldık . 

Pek ıenç yaıta hayata 
ıözlerini yumarf Münip iyi 
btr sporcu idi. Ôlüm haberi· 
nln menıup olduiu ldman
yurdu arkadaıları ve ıerek · 

se diğer sporcu arkadaıları 

ve kendisini tanıyanlar ara · 
ımda der in b r teeuür uyan 
dırmııtır . 

7~---- 1 1. · -··-'•• ""~uo ı.c oı 

bugün kaldırılacaktır 

Ailesi efradının ve kulüp 
arkadaılarının acılarına itti · 
rak eder, kendilerıne baı 

sağlığı dileriz 
~-

İdmın~irliöi 8aş~anhğından: 
idman yurdunun de ferli 

sporcularından B. Münibin 
vakitsiz ölümü dolayıstle 

duyduğumuz acı çok derin 
dir . 

Sayın aılesine Blrliiimiz 
gençlerinin içten gelen baı 
sağısını sunarız. 

idman birliği 
Baıkanlığı 

Bisiklet 
Yarışları 

Bisiklet federasyonunca 
tertip edılen yedi haftalık 

bisiklet yarıılarının ikincisi 
pazar günü yapılmııtır . 

Koıular saat 1 O da ve Ban· 
dırma yolu üzerinde 40 ki 
lometrelik bir mesafe dahi· 
linde olmuıtur. 

Bölgeye bağlı kulüpler 
den birçok biaiklctçınin lf 
tirak etliği bu yarı§lar çok 
alakalı olmuı ve ıöyle neti· 
celenmııtir: 

Birinci Güçten Se bri , ikin· 
C: Bandırma Doğanspor · 
dan Necati, üçüncü Birlik· 
ten Sabahllttln. 

Güneş ta~ımı mağlOp .. 
İstanbul Güne§ takımı iz 

m irde Doiansporla yaptığı 

pazar günkü maçta 3 · 5 
sayı tle yenllmiılir. 

Kızılay 
T eşkilitı teftişlerden ge· 

çiriliyor. 
Ankaka, Balıkesir, Bursa, 

Kocatll, Bilecik, Eskiıehlr, 
Çankırı, Kastamonu . Zon 
euldak, Bolu villyetlerinin 
Kızılay birinci mıntaka mü· 
fettifi 8 . Haha Kavur pazar 
eünü Bursadan Suaıiırlık 
yolile ıehrimize ıelmtıtir. 

lkt &ündenberi de ıehrl · 
miz merkezinde tetkikatta 
bulunmaktadır . 

Müfettif kalacafı bir ay 
kadar bir zaman içinde vl · 
li.yetlmtz çevrf'sinde kaza 
ve nahiyelerde bulunan Kı 
zılll y kurumltrında teftııler 

yapacllk , kurumların heıap 
lar, teıktlit ve f aallyetleri 
üzerinde incelemelerde bu 
lunacaktır 

Kı7.ılay kurumlarmda ya

pılacak bu teflitlerle • bazı 
büyük nahiye merkezlerin-
de de Kızılay ıubeleri açıl 
muı ve kurumların ihti
yaçları gibi esaslar iizerinde 
de durulacaktır. 

Ayrıc• her ıene haziranda 
yapılmakta olan Kızılay 

haftalarının daha canlı ol
maaile kurumların f aallyettni 
arttırabilmesi için de lıalkın 
alakasını temin için çareler 
bulunacaktır. 

Daimi encümen toplantısı 
Vtliıyet Daimi encümeni 

toplanarak vilayet itleri üze 
rinde görüımelerde bulun · 
muı ve bu itlere ait karar 
lar Yermi§tir. 

Bu arada Memleket Has· 
tahaneılnde 398 liralık ta· 
mlrat yapılmasına, Meclisi 
Umumide karar verilen bazı 
ılk mekteplerde yapılacak 

tadili.ta baılanmaııına ka · 
r&.r verilmittlr . 

Gii1rcinf 1r çıhnmış .. 
Ht"ariçl mahallesinden 

kunduracı Hasan polise mü· 
racaatla kendisinin bulun 
madıi• bir sırada meçhul 
bir kimse tarafından evine 
ıirilerek beı güğerclninfn ça 
lındığmı iddia ve tiki.yet 
etmesi üzerine tahkikata 
baılanmııtır . 

Yakalının dilenci 
Simav kaza11nm Daiye · 

nice köyünden Mustafa ojlu 
27 yaılarında Alinin Ka· 
raisa mahallesinde dilendlil 
görülerek yakalanmıı ve 
hakkında tanzim edilen eY· 
rakile birlikte adliyeye teı 
llm edilmittir. 

--------------------------
Halkevi Kupası Maç-
1 arı Sona Erdi .. 

(g-1tcualı Oırıncı :Sayfada} 
klyor, Bu sırada on sekiz 
çizgisi içine giren haf Ali 
ye pen alta oldu. Celal çek 
tt. Avuta gitti. 

Birlikliler akında: Fakat 
müessir olamıyorlar. Top 
hemen hemen Birlik yarı 
sahaamdan ayrılmıyor. Sol 
dan b r ortalıyııı sağ iç Mu· 
stafa yakalayıp haf ve beki 
atlatarak topu kuvvetli bir 
ıutla ağlara takdı. Yurt 2 
Birlik sıfır 

top ortada Birlikliler akmd~ 
Yurt müdafaası bu neticesiz 
akınları kolaylıkla atlatıyor. 
Kamilin topa tereddütlü 
çıkması ve bilha111a kesik 
vurmasından Btrlıkliler bir 
ıol kazanıyordu . Fakat ka 
lecinfn çok 1ıüzel kurtarııı 
buna mani oldu. İlk devre 
böylece Yurdun üstürılü ğ ü 
ile bitti. 

l~inci Devre: 
Birlikliler rüzıarla bera · 

ber oyuna baıladılar. 

Bir•z Yurtluları sıkııtır
dılar ve iki muhakkak golü 
de kaçırdılar. Beı on dakika 
Yurt kaleıl Ahmedin ağır 

Çıkıılarmdan Kiimilin topa 
kesik vuruılarından birkaç 
mühim tehlıke atlattı . Oyu 
na Yurtlular hakim olmaia 
baıladı. Bu sarada sağdan 
gelen bir paaı Celal kafa 
ile gole çevirdi. Hakem bunu 

ofsayt olarak saydı. l 
Birl ik müd11ha11 yorulmuv 

görünüyor, favüller faz.lala · 
şıyor . 

Hakem bu sırada açık favül 

yapan Aliyi sahadan çıkar i 
dı. 

On beıtncl dakikada ıol 
dan bir akını Celil eüzel 
bir köıe vuruıile topu ağl,.r' 
taktı Yurt . 3 Birllk U. ToP 
ortada .. 

Birlikliler akında, bu ak•111 

çok ıüzel oynıyan Yurt h•f 
hattı kesiyor ve topu safd•" 
Birlik yarı sabasına indıriyor 
Hakem müdafi Münirin saJlf 
Mustafaya kaadi bir tekrıı' 
vurdu~unu ileri sürerek kell 
d fsine ihtarda hulundu H•' 
kem bu ihtarı bir iki defi 
tekrarladı 

T o p 8 i r l i k k• 
lesi önlerinde .. Hakem, bıJ 

tarzda Müniri oyun harıcl 
addetttğtni bildirdi ile de o 

yuncu ııahayi terketmek i• 
temedi. Çok geçmeden sır 

likliler de bir hareket gör01~ dü. Oyunun bitmeaıne 

dakika kalmııtı ki Btrlikll 
ler ihtilaf yüzünden aahaf

1 

ter kettiler. Oyunda bu •~ 
retle Yurtluların 3 
gallbiyetile neticelendi. 

Nasıl oyna~ılır? 
Oyun çok heyecanlı idl 

Yurtlular güzel oynadılar·0 Yalnız Kamil tereddüt! 
1 

,, 
çıkıt yapıyor, topa vurul ' 
da kıııa . Bu yüzden ta kırll 1.,, 
ikı gol ya ptırıyordu. K•1' 
cinin fevkalade kurtarııı 17~ 
tehlikeyi atlattı . Yurt b' 

V fo' hattı güze! oynadı e 
1 larını tamamen takip etlf 

F orlarda fcvl<alade güzel 0 J 

nadılar. BılhnssaMustafa, 51
1 

ve Celalin kaleye dalıtl'' 
ttl 

Birlik müdafaasını ısıır f .. Birlikten haf Turgut, O 
açık Hüseyin ve kaleci I 
zel oynadılar. 

b 
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Nesir : 

Bikes ... 
Onu bazen blkeslikle do 

lup boıaldığım bu muhitin 
bana, gülmfyen çehreme ayır
dıiı kuytu yuvasının pençe 
resinden geçen günlerimi da 
lgın bir ruhla tahlile çolı 
tırken tıpıı, lıpıf geçtijini 
IÖrdüm. 

Gözlerim daldıfı derinlik 
lerden ııyrıhr . Bütün kuv 
Yetile yürüyüılerlne vikudu 
rıun muamma dolu sanıntı · 

l&rına akar iç çekuim. 
Bazen pembeler aeymiı, 

bazen alyah ve beyazlarla 
bOrünmiıı, kumrala yakın 
•lçlan dağın1k, 1apl<a11 az 
''ia meyilli , gözleri dalma 
0nüne bakar mütebeuüm kü
çük ayakları çıkık, çökük kal 
dırımlarla mücadele ederken 
t6rünür ıider. 

- 2 
·Duygularım içil, rözlerJm 

Yltlıydı. Bir hlı beni bu pe· 
t .. 1lln anımda nuılaa ıenlı 
bir caddeden sürükleyip 
llkıth. 

Kendimi oldukça ıeniı, 
0ttaıı kırmızı v~ be 

Yazlarla süslenmiı bir mey 
d,nda buluyorum. 

Sağımda yeıillilderile gön· 
lil ıçen bir kucak o cihete 
Yürüyorum, bir yazı gözlerim · 
de aülüyor. 

Atatürk parkı: Hevesle 
b,irına atıldım Ôtt de, be· 
'ide kalpler in,. neıe katabil 
llıd. heveıiyle bu kucaia 
koıan mAvi, y~ııl. ela göz· 
:tr ya vat . ya vaı yürüyüıler 
t gülüyor1ar: Kelebekler gi · 

;ı çiçeklerle k onutuyorlar: 

1
1kbahara canlı çiçek olduk· 
'tanı Jrizlemtyorlar Uf ak bir 
tepe üzerinden ha vaya karı· 
''" ıu damlacıkları aözler· 
~~de yaklaııyorum Oldukça 
b Ort köıe büyük bir havuz 
•n coıu yorum. Garip! iğlnfn 

~Cıl&rını unutup ıu §nıltı 
b''1 ile avunuyorum Koca 
~lr •andal uf ak bağrına le-

t fa.Irat bana sahilli bir di l 
.'''1n unutulmaz neıeıint 1 
~frdı. Yanımda koyu yeşil ren· 

11 bir bank ben oturuyo ı 
'1.1-.•• coşkunum. 

3 - 1 

1 
~uttaaıl sularla se11lz. ıeı· 

'~ kenuıtum . Muhitin kim· 
•eai .. ıı bikeıiydim. O an be 
··iıtı 1 
tı o an havuz bile yal · 
•ıdı. 

dıtŞ,.ıırmııtım . Nereden ael 1 

, hu farkedememlıttm. Kim 
talı od - - 1 d a.mın pençereıl onun 

cı •rı Reçftlni seyre alııtıiım 
tı -çık ela aözleri az yakı 
cl:l)lda aördüm Yanında ken· 
c llbi bahara ümit aşılıyan 
''1lı bı n r çiçek vardı . 

•,,. Qe 1 
S>t d n ın bütün gamlarıma 

l r e 

dl 

l\e çeken havuzun ıü-
tıutten çaldığı akiılerle ko· 

bu~llYotlar, yüzlerinde yer 
"il ı b,ht z Ya parçalarıyle sa· 

}'&, ftrı görOnen hafif ıııldı 
~i Yı l dıza dönüyorlardı . 

tod t Za tnon sonra açık ela 
~I er soluk çehremin aül 
lı Jen az yeııl gözlerine ak· 

l)trı b 
bır n fr bakıı . lakayt 

•ü kG ıüı, acı bir dudak bü 
t tle l . 

ttıu k tn erın oilu olduğu-
albiıne 1e11izce gömdü. 

o 4 -
tıçet teıadüf le aördüğüm pe 
tötı enıın yadigarı açık ell 

trı 

b,,Çoc~kluk denılebilecek 
t61ll:aıtanberi kRlbimde, 

ltlde ta.ııdıfım ıözlere 

TORKDILI 

Büdcemizin 
Her Sene 

Gelirleri 
Artıyor .. 

----~---

937 Varidat bü~cemizde geçen seneye nazaran 16 mil-
yon 913 bin lira gi~i büyük ~ir fazlah~ vardu. 

Yeni bütçenin en bftrlz 
vasfı, tam manisiyle müte 
vazin oloıas. teıkil eder ki; 
bu, Cumhuriyet hükumeti 
nin aarulmaz bir ıiandır. 

Cumhuriyet hükumeti; 
devlet maliyesinin büyük bir 
itimat ve itıbar kazanmasın 
da birinci derecede imli 
olan mütevazin büdçe eaa . 
11nı büdçenin yalmz tanzimi 
sıraemde. değil tatbiki müd· 
detınce de aynı haasasiyetl~ 
muhafazaya ötedenberi dik · 
kat ve itina göstermiıtir. 

Evvelce de ya7.dığımız gıbi 
yeni sene büdçeslnln masraf 
yekunu 1936 aenesıne naza 
ran 16,921.132 lira fazla.ile 
229,677,000 liradır. Bu faz. 
lanın 2,300,000 lirası maarif, 
1 ,500,000 lirası sıhhat işleri, 

900,000 lirası orman iıletme 
işleriue ayrılmış 10.000,000 
lirası sanayi proğramlarının 

tatbikini, madenlerin işletıl

meıini, demiryo' lar tnıaatını 
ve memleketin müdafaa ih 
tiyaç larını temin için l 936 
seneatnde alınmıı ve onu 
müzdeki sene alınacak fev· 
kalede tahsir.atın karıılığını 

temin eden borçların öd 
enmesi için büdçede mev
cut mikdnra ilave olarak 
tahsis edılmlştlr . 

Geri kalan 4,221, l 32 lira 

memleket in her sahadakı 

lnklıafiyle mütenasip <>larak 
genişlemP.kte olan umumi 

hizmetlerin ve son zaman· 
larda çıkan bazı kanunların 

istilzam elliği tahsısat farkı 
olarak muhtelif daar~lere 

ayrılmıştır. 

Geçen sene büdçesine gö· 
re yeni l,üdçe projeıinde 

mevcut fazla lığın normal 
devlet varıdatmın gerek ta 

hsil, gerek tahkık sııfhaların 
daki inkiıafı ile tamamen 

karıılana bileceği 
umulmaktadır . 

kuvvetle 

Bu inkışaf ın; sadrce alın 
mıya aid bir ümid olarak 
değil k111men rakamlara 
müstenid müsbet bir vaka 
olduğunu da işaret etmek 
fAydalı olur 

Miteklm 1936 bütçesine 
munzam ve fevkalade tah 
sisat olarak ilave edilen on 
bir milyon altı yüz küsur 

liranın aynı senenin sekiz 
avhk tahsilatında vukua ge 

benzettim O soldu. Toprak 
bile olmuıtur. 

Mazi benim kalbime ka 
ra perde çeken kuvvetti . 
lıte ela gözlere onun için 
akmıthm Yoksa o kara per
denin, yırtılaca~ına ümit 
yaıatamam, yaıatamıyaca · 
iım da. Neden övle mi. Ha
yat denf'n kafirin benzi sol 
muı gözl~rt tututmuı yol · 
cusu kaldım 

Şimdi de 
Volkanlara kapılmış bir 

ufacık taş gibi 
Parça/amp yanarak meç 

lwl yola gideni 11 

Dlyerekten doğacak her 
günümde de ağhyacağım. 
Çünkü bikeA ve timftsizim. 

M. 111! Kayn1an 

Jen fazlalıkla karıılanmaıı 

da bunu gösterır. 

1937 senesi varidat büt 
çesi (229 milyon 677,000) 
lira olarak tahmin edilmit 
t ' r 1936 senesi varidat büd 
çesl yekunu ( 212, 764.000 ) 
lira olmasına göre bu sene 
bütçesinde ( 16 milyon, 
913 bin) lira fazlalık ıu 
menbalardlln gelmektedir: 

Gümrük vergisinden 6,5 J 4, 
980, ithalattan ahnan mua 
mele verılsinden 1,365,424, 
ıınai müesseselerden ah. 
nan muamele vergilin den 1 
milyon 15 hin 322, muhtelif 
maddeler istihlak verglıln 

den l, 190,352, inhisarlar sa
fi haaılattan, inhisarlar mü
dafaa bedeli hasılatından 
442,000, iktisadi buhran vu 
ıislnde 674,000, muYazenc 
vergisinden 907,579 ve bu 
ğday koruma vergiıinden 
362,589 lira 

1936 •~nesi içinde bu ver 
ıilerin niııbetleri üzerinde 
tadtlit yapıldığı halde tah 
silitın böyle mühim bir faz 
lahk göstermeıi, memlekette 1 
iktisadi kalkınmanın her ıün 
biraz daha mütebarb ıekil- 1 
de inklıaf etmeılnden ah - ı 
nan iktisadi tedbirlerle it 
hacminin geniılemeıinde ve 
binnetlce umumi latıhlik ae· 
vlyesinin yükselmesinden ıle · 

ri gelmiıtir. Bu cümleden 
olarak, bh taraftan huğda 

yın kıymetlendirilmesi üze· 
rinde alınan tedbirler köyla 
sımfmın istihlak kabiliyetini 
çoğalttığı gibi, harici tıcnre · 
tin düzelmesi, dahili ffatJa
rın da müstahıili memnun 
edebilecek bir hadde çıka · 
rılmıı olması memleketle ti · 
caret hareketini çoğaltm..
hr. 

Kezalik sanayi programı 

tatbiki dolayisile yer yer 
kurulan fabrikalar ve iıletl 
len madenler bır k11ım va 
tandaılara it bulu•maarnı 
temin eylemiı ve iktisadi 
kalkınmamn bu muhtelif te 
zahüratı binnetice umumi 
istihlak aevlyeıini ıayanı 

memnuniyet bir dereceye 
çıkarmııtır. 

Ergani 
• 1 

T ahvillerin~en kazanan nu-· 
maralar 

İkram iyeli yüzde 5 faizli 
1933 Ergani istikrazı tahvil
lerinin dördüncü amorti ve 
sekizinci ikramiye keıtdesl 

yapılmıı ve ıu numaralar 
kazanmııllr: 89, 789 numara· 
lı tahvil 30 bin lira, 30,273 
15 bin; 143 898; 19,182 ve 
196 678 No. 3 bin lira; 87, 

370, 69.261 j 134 758; 137' 
473, 155.~80 ve 161 88 .. 
numaralar 909 lira, 289 adet 
ayrı numaralı tahvile l 20 
şer liralık ikramiye çıkmıı • 
tır . 

Ayrıca 5,400 tane tahvil 
numarasına a m<'rtl isabet el· 
miştlr. 

Keıide listelerinin Merkez 1 

Bankaaı, 1, Bankası merkez 
ve şubeleriyle mal sandık 

!arından tedariki mümkün 
dür. 

Büyük Bir 
Radyom madeni bulundu 
Dünyanın ıimdiye kadar 

bilmediği büyük b ir radyom 
madcnıni, Kanadanın ti· 
mallndeki 1111z vr. çorak buz 
luklarda dolaıan metelikıiz 

bir maden arayıcı11 bularak 
bu paha biçilmez malın pi · 
yuasını alt üst etmiıtir. 

Büyük ayı .rölü clvarmda 
Eko koyunda olan ve iıletil · 
me~e baılaoan bu ocak 
ıtmdlye kadar misli görül
memi§ miktarlarda radyom 
çıkarmaktadır 

Maden ocağı yer yuzun 
den 165 metre derindedir, 
ne kadar derine gidilirse da· 
mar o derece zenginleımek 

tedir. 
İstihaalatın tesirleri şimdi 

den görülme~e baılomış ve 
radyom fiatı üçte iki nls 
betinde düımüıtür. Şimdi 
gramı 5000 İngiliz lırasma 
(bızlm paramızla 31.000 li 
raya) satılmaktadır En iyi 
cinten olan bu Kanada rad. 
yomu doktorluk bakımmdan· 
dünyaya büyük iyilikler ya · 

pacaktır . 

Bundan dört bet ay evvel 
meteliksiz bir maden arayı 
cısı ve çorak, ıssız mıntaka · 
ların ba~ı bot gezen bir ıer 
serisi olan Gilbert 1.abın ad
ı. adam timdi bir milyoner 
dır ve Kanadf\ hükumeti ge
çen hafta onun ıeref ıne bir 
resmi ziyafet vermııtir . 

Damarın keşfi cesaret ve 

mukavemetin bir destanıdır. 

Labfne bir ekmek parası 

çıkarabılmek için Otava ıe 
hrinden baoım alıp çıktığı 

zaman büyük Ayıgölü ara 
ziııl dahilinde Avcı körfezin 
de bakır madenleri buluna 
bileceğini işitmiıtt 

Yanında lrnndiııi gibi bir 
rnc\den arayıcısı olan E C. 

Paul ile birltkte ıımal yolu 
nu tutturmuı ve mülhit ha 
valara ald1rıı etmiyerek bo · 
yunn yürümü§tü. Bir sabah 
uyandıkları zaman gözleri 
nl açamadılar. Çünkü göz 
kapaklan donarak birbirine 
yapışmıştı. 

Eko koyu yakınlarında bir 
kar f ırtına11 hu ıkl yolcuyu 
adesa körleıtirmiıtt. Lnbin 
e 'indeki k11a saplı kazmasly· 
le yalnız batına yoluna de 
vam etmek mecburiyetinde 
kalmışh. 

Koya yakın bir yerde yer 
yüzüne çıkmıı bır maden 
damarını kazmalayıoca ko
yu mor bir damara rast gel 
di bu damar radyom veri · 
yordu. 

Büyük heyecana kapılan 
Labin nümunelerl hemen 
Oıtava milli araştırma. la · 
boratuvarına göndermif, ge · 
len cevap bu nümunelerin 
dünyada en zengin radyom 
olduğunu bıldirmlştir. 

Lal>in bir takını düzerek 
derhal madenciliğe başlamıı · 
tır Bir vakitler ortada kü· 
çük bir tahta kulübe varken 
bugün ayni yer dünynnın en 
büyük radyom madeni o\ 
olmuıtur . 

r-----------. 1 23 Nisan 1 
1 -<>~ 1 1 Çocuk Haftası- 1 
ının Başlangıcıd1r.ı 

~----------.. 

Hayvan 
ihracatımız 

Yurdumuzdan hariç mem
leketlere yapılan canlı hay
van ihracah son hafta için · 
de artmıştır Pireye ha
reket eden bir Yunan vapu· 
rile üç bin kadar koyun ve 
kuzu gönderilmfştir . 

Ayrıca diğer bir yapurda 
da 2 bin baı &1ğır ve 6küz 
yollanmııtır. Canlı hayvan 
ihracatı için Yunanıatandan 
~n çok müracaat yapılmak · 

ta ve iyi fiat verilmektedir. 
...-:::=:ı.:=:Q..'iJl!ı"r"'==~~ 

Devlet 
Demiryollarına 

zıaCF -

Yü~sek me~tep mezunların-
dan memur almacak . 

Devlet Demiryolları ida· 
resi şimdiye kadar ortamek
tep mezunları arı:unndan ah· 
nan ve stajdan sonra Dev
let demlryolları mektebin
den geçirilen hareket me
murlarmın yeni bir grupunu 
ilk defa olarak yüksek mek· 
tep mezunlan arasından seç 
mele karar vermfıtlr . Bu 
suretle büyük istasyonlar 
için lfyakatlı hareket milfettıı 
ve istasyon ıeflerj bulumıca 
ğı kanaati vardır Ayni ıe 
kılde ehliyetli mınt&ka mü 
dü1leri yetııecektir. 

Yeni alınacak yüksek 
mektep mezunları doğrudan 
dofruya hareket müf ttiı 
stajyeri ünvırnını alacaktır. 

Bunların 30 yaımı geçme 
mit olması ve tlmendlferci 
ilkte aranılan evsafı haiz 
olması tarthr Kendilerine 
iki sene devam edecek staj 
ları esnasında 130 ltra ma· 

aı verilecektir. iki senelik 
ııt~jdan sonra liyakah görü 

)enlerin maatlan 15 l liraya 
çıkarılacaktır. 

Ayrıca bu gençler içinden 
lisan bilenlerden en layık 

olanlar iki sene sonra bir 
ıenelık staj görmek üzere 

muhtelıf Avrupa memlekd. 
!erine ıönderilecek ve ora 
nan timendifer idarelerinde 
çalııacaklardır. 

~ocu~ Esirgeme Kurumu 
Başkanhüm~an: 

Fakirleri seven &ayın hal · 
kımızın yükıek vicdanlarına 

güvenen Kurumumuz tara 
fından 23 Niıan Çocuk bay· 
ramında fakir ve kim.ıedz 

yavruların geydtrilrneıi ve 
doyurulması gibi hayırh bir 
ııe sarfedılmek üzere yardım 
zarflan dağıtılacaktır Ha 
mlyeth ve şefkatli halkımızın 
bu znrfları ıeve s;eve kabul 
edip içme ıönlüod~n koptu 
ğu . elınden geldıği kıidar 

nakdi yardımda bulunmala 
rını rica ederiz 

Ralıke.ıir Çocuk 
Eergeme Kurumu -

Çocuk [sirgeme 
Kurumundan: 

25 Nisan pazar gunu ıa 

at l4 te Halkevi tıa l onunda 

en çok çocuğu olan aileye 
ikramiye verileceğinden bu 
glbllerln şimdiden kuruıru · 

muza adlarını kaydettirme· 
lerini ve o gün Halkevinde 
çocuklarile birlikte bulun . 

ma larını rica ederi7. 

SAYFA: 3 

Başvekilimiz 
Geceleyin 
Belgrattan 
Hareket Etti. 
( Baştaraf ı birinci sayfada ) 
goelavyanın bu kudret ve 
kuvvetinin Akdenizde mü
him bir imıl olduiuna kel· 
naat hasıl etliğini ıöyle

mlılerdir. 

Moskova, (Radyo) İspan 
ya sularında kon· 
trolün mertyet mevkllne 
glmeai iizerine ispanyaya 
1ıldecek Sovyet cemilerı
nın kaplanlarına; l<ontröle 
riayet hakkmda tahmal ve-

rllmi~tir . 

Bilbao. ( g (Radyo) 
Aıllerln tayyareleri hüku · 
met hatlan üzerinde uçuılar 
yapmı~lardır . 

Ankara, 19 (AA.) 
Baivekilimiz General ismet 
lnönü ile Hariciye vekilimiz 

Yugoslavya harbiye ve bah 

riye nazm Mariç ile birlik· 
le dün Kataro tersanesinin 

denizaltı üaaünil ziyaret et
tikten sonra Herseke dön· 
müşler ve valinin ıereflerine 
verdl~l ziyafette hazır bu· 

lunmuılardır. 

iamet lnönü ve Rüıtü 
Aras geceyi Henekte geçir
dikten sonra aabah· 
leyin Olubrovice gltmlıler 

orada da candan merasimle 
kar11lanmıtlardır 

Baıvekllimlz Hariciye ve· 
killmiz bahriye :mektebini 

ziyaret ettikten sonra 
Voatere (&itmişler orada da 

halk tarafından unutulmaz 

coıkuolukla karıılanmıılar· 

dır . Mnteaklben Yuroslavya 

baıvekiline mülaki olmak 
üzere Hamejı.!saka harekd 
et mitlerdir 

Ankara, 19 (AA .) - Ba· 
ıvekil İsmet . İnönü ile Harf· 

ciye Vekili Tevfik Rüıtü 

Aru Saraybosnadan Her

seğe gclmtıler v~ burada da 
büyOk bir harare tle kartı 

lanmışlardır . 

ismet İnönü Sarayboına · 

da ıereflerlne verilen ziya 

fetteki nutkunda Türk· Yu 
goılav dostluiunun sağlamlı· 
ğı üzerinde durarak demit 

tir ki: 
.. Ordunuz kuvvetlidir 

Yugoala" orduıunun dostu 
olmak bir bahtiyl\rlıkhr. 

Bu ordunun doıtu olmı 
yanlar günün birinde bunu 

hiuedeceklerdir " 
-~ .... -

Antakya~a işkenceler ~a
vam ediyor. 

Kırıkhanda ve Antakyada 

Milli dava yüzünden hapse· 
dilen 25 ıenç Halep hapis · 

hanesinde en feci ıartlar 

içinde zulüm görmektedirler. 
Bu 25 genç gayet darbir 
odaya tıkılmııtır Zavallı1ar 

yerin darlığından yatama

makt~ ve bir dakika bile 
hava almak üzere odadan 
dııarı çıkarılmamaktadır . Ge

ne Türklerin çektikleri kafi 
gelmiyormuı gibi daha fazla 
tazyik yapılması için Halep
teki Fransız jandarma ku
mandanlığından lazım ge 
lenlere emirler verirlmltllr. 
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Romanya Prensi Nikola Balya l@ •••• IDU •••• IDU •••• UDi •••• IMll •••• 

• • • • LCıtfen Okuyunuz .. ; Hertarlü Hanedanlık Hakkın
dan Feragat Etti. 

Kaymakamhğından: 
l - Balya kazuıom Evciler, Ali Demirci, köylerinde 

yaptırılacak tik mektep binalarının ustalığı her türlü 
malzemesi köyJerce temin edilecektir. 

• • • • 

Bayanlar , Baylar!. ~25 " 

Roma n)'a Kralı Karolun 
kardeşi Prens Nikola. hane· 
dan hukukile, orduda aldığı 
vazıfe ve rütbelerinden vaz 
geçerek alelada bir Rumen 
vatandaıı kalmak üzere ha · 
zırlanan ferağat vesikalarını 

lmzalamııtır. Dünkü Prens. 
bugün bir Romen çiftlik ıa 
hibinln damadı Broıteanu 
hmlnde bir adamdır Prenı 

Nikola bugünkü Romanya 
hanedan azası arasında ıe 

vilen ve kendisinden hiz -
metler beklenen bir prensti. 
Onu böyle, bugün aileain 
den, 1tıraylardan rütbe ve 
niıanlarından mahrum ede 
cek bir karar vermiye aev· 
keden ıebep acaba nedir? 
Uzun boylu düıünmiye ha. 
cet var mı? Kadın . 

Kral Karolun kardeıi, ağa. 
baylılnin rızası hilafına ola
rak, btr kaç yıl evvel güzel 
bir çiftlik aahiblnin kızı ile 
ıevltmlıtir. 

Bordeyanu isminde olan 
bu zat, Romanyanın Buzi 
kasabasında ikamet etmek 
le olup, kızmın Prenı Niko
la ile sevlımeılne ve en nl 

hayet evlenmelerine bittabi 
muhalefet etmemlıtir . Fakat 
Kral Karol, prenıln bu kız 
ile evlenmeılnt .. tememtı 
ve kardeılnt bir kaç yıldan 
beri bu kadından ayırmıya 

çalıımııtır, Prenıtn, kadın 
dan bir çocuğu olmuı ve 
Bükreıe altmıı kilometre 
uzaklıkta olan Snagef sara 
yında yaııyan prenı, karı· 
11ndan vaz geçmemekte iı · 
rar ederek ağa bey .. lnln 
tavsiyelerini dinlememiıUr. 
Hatta daha ileri giden prens 
Nikola, karısının hanedan -
dan bir prenıes olarak ta
nınmasını lstemiıtir. 

Son zamanlarda bu 11ra
rında inad ~den prenı Nıko 
la, ağabeylıfne müracaatla, 
ya karıaının prenıes ;olarak 
tanınıp evlllıklerlnln resmi 
yete gfrmui, veyahut hane. 
dan aza1ı arasından çekile 
rek alelade bir Romen va-

tandaıı kalac1tğını katiyetle 
btldirmiıtir. 

Bunun üzerine Kral Ka 
rol, bütün nazırlarla parti 
ıeflerini, iki ordu kuman 
danı ve erkanı harbiye rei 
sini saraya çağırarak bir ıal 
tanat meclfıi kurmuı ve Prenı 
Nikolanın evlilik meıelesint· 

müzakere ettlrmittir. 
Neticede, prensin hane 

dandan çıkarılmasına karar 
verilmiıtir Sunun üzerine 
Adliye Nazırı lnkuleh, Prens 
Nikolanın yaıadığı Snagef 
sarayına gltmit ve prenıe 

meseleyi ve saltanat mecli 
sinin verdiği kararı bildir 
mittir. 

Bazı gazetelerin yazdıiına 
göre Prenı Nikola feragat
nameyt evvela imza etmek 
lıtemiyerek bazı taraftarla· 
rlle bt~likte gayrıkanuni bir 
teıebbüıe gıriımek iıtemtı 
ıe de, buna meydan veril . 
memtı, diğer bazı rivayet· 
lere ıöre de Prenı, Adliye 
Nazırının getirdlii ferağat
nameyl alır almaz derhal 
tmzalamıı~ ve sevdiği kar111 
namına. hanedan hukuku, 
ordudaki rutbe ve niıanla

rile butün resmi vazifelerin 
den ferağat etmittir. Romen 
Prensi Nikola, dünden itiba· 
ren herkes gibi a le iade bir 
lneen ve Brosteanu namın
da bir Romen vatandaııdır . 
Rrenıtn bu 11fatla yakında 

Romanyayı terkederek ıeya
hata çıkması muhtemeldir. 

Bôcık marıkhıı kıdm! 

2 - Kazanın Müıtecap, Çakallar, Habibler, Göktepe, 
Turplu ve Narh köylerinde yaptırılacak köy odaları yapı. 
!arının ustalığı eksiltmeye konulmuıtur. 

1ıtekliler mektep ve köy odalarının pilanlarını 
kaymakamlıkta veya köylerde görebilirler. 

Eksiltme ::S mayıa 937 pazartcıi gQnü kaymakamhl<ta 
ıaat 14 de yapılacaktır . 4-1-133 

Vila.vet Daimi 
Encümeninden: 

1 · Eketilmeye konulan it Balıkesir vilayet merkezin
de inıa edilecek Doğum Evi inıaıına ait temel hafriyatı ile 

mutemad(beton[arme kıamı. 

fnıaatın keıtf bedeli 10045 lira 34 kuruıtur. 
2 · Bu ite ait ıartname ve evrak ıunlardır: 

A Eksiltme ıartnameel. 

B· Mukavele projeıi. 
C Bayındırhk itleri genel ıartnameei 

K· Fenni ve huıuıi ıartname. 
F · Keıif cet veli, Silıilei fiat cetveli. 
G· Plan, 

İıtiyenler bu ıartname ve evrakı vilayet Nafıa 
lüğünde: görebilirler . 

müdür 

3 Eksiltme 30 4 · 937 tarihine tesadüf eden Cuma 
günun aaat ı5 de Vilayet Daimi Encumeninde yapılacak-

E linizde hatıra olarak ıaklanacak öyle eıkl re . " 

2S ıtmler vardır ki bunların iyi bir ,,kilde tıuhıhini ve· -

• İıte butun bu duıuncelerın akımı ıddia ve iıbat : 
: ediyorum: : 

i!5 Ç ok c•ski \ 'C yıpranmış resinılt ı·i lıih· i"ık u 
• bir a~ı'<ı ndisnıan fabrikasında kar~ka- ~ . ~ . 
: lt'm, sepya, pastd Ye ~·ağlı boya olarak is- ! 
Si! tenilen hovda ve sizi memnun ~dec~k hir 
-:- şekilde bii;'iik ohır·<ı k ya ptırnl~ kta) ııu. ~15 
: Hesimleriniz<le i~teneu her de~isiklik ,·a- ! • • • • • 

pılahilir. • 
~ Bcı~·aıılar u;w )' tığlı boyalar bilha~sa ~a- 15 

: vanı ta\·sivedir. • • • • • • • Eğer re~im leri ııiz giizel olursa netice- • 
llMI ler de ıwk güz~ı olarak gelecek ve brğeni-
: lecektir. : 
• • • Siparişler bir ay sonra iade edilir. Fiatlar pek ucuzdur • 

i 8 Mesela: 30 x 40 l betıa kaı a kalem 275. yatlı boya -
• 350 kuruştur. • 

1 
i Nümuneleri hergün mag .. azamızda ! 
!§ görebilirsiniz . 1-. 

• flBDULL11H ' 
·ı Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu ı· 

tır. 

4- Ekıillme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. @) •••• llXI •• •• 1~1-=.:!!.....liDI •••• IKJC••••=ill 
5. Binanın.,.yalnız bu ıene, için 10045 lira 34 kuruıluk #~~~~~~~~~~~~· • 

kıımı yapılacaktır. 1 . 1 
6- Ekıiltmeğe girebilmek için 753 ~lira 4o kuruıluk 'it; Her Tecimenin En Büyük Dileği: ı 

muvakkat teminat vermesi bundan baıka yedinde bulunan fi! s s 1 k '-
vekaletten4 veril01jı müteahhitlik veıikaıını it:raz etmeıi " atış ürümünü ırtl1rma tir' 
lazımdır. ~ 

7 · Teklif mektupları yukarıda . üçüncü maddede yazılı ~ i°"' A K A ,.,.., 
ıaatten bir ıaat evveline kadar Vilayet Daimi Encümen ~ 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. « s 

Poıta ile gönderılecek mektupların nihayet üçüncü rıı; atışta Birinci Şart: 
maddede yazıla saate kadar gelmiı olması ve dıı zarfın fl 

İn:ı:: ~~:.:~ b~•c:~nd:op~~~ :ü~~:c::u;:cı~::~~:e k~:~;t:~;~eo:.maaı lazımdır Poıta 1 C( RE K LA" M D 1 R 
mai• ~meraklıdır; bu kadın 4 . J J 34 ~ '' • 
bu böcek aıkile tam on se- it 
ne Guyam vahıılerl arasın- l"' h • J B üd" Jü ., Ü. d 1 S f ., 111 / 
da yaıamıı ve 26 bin nevl n ısar ar aşm ur g n en: 'it a acagınız ırıa ınızı 
böcek ve hayvan _ nümurıesi Sındırgı emanet anabarlarında kanun\ müddeti nihayet it.. Herh Jd R Jı.J" EJ • • 
toplamaia muvaffak olmuı · bulmuı olan 934 yılı zürrama alt 88 denkle 2257 kilo ~ a e e am ınız .. j 
tur . yaprak tütün 15 4 937 gü~üDden l~ıbaren 20 gün müd- it. Ve 811 llek laııı la rı ıı ı z ı '-

Miı Tlıman l:u kolleksi· detle açık aratırmıya konulmuı oldugundan taliplerin Sm- 1 J 
yonu Londrada çok büyük dırgı lnhtıarlar müdürlüiüne müracaatlar4ı _ilanı :ıuln4uor. ~ ( T o R K nı"ıır} ile \ / (~ r 1· 111· z,, ~ 
bir ftatla satıhla çıkarmııhr .! - il. ~ ~ ı 

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

TÜRKDiLI 
Pazartesinden baıka her 
gün çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 
Altı Aylığı:400 

Say111: 3 
.. 
.. 

Günü geçmiı sayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 

• BALIKESiR TÜRKDİLİJ 
•• -- J 

Dünkü un ve zanire f iallan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Handıman 880 890 
60 .. 860 870 
70 " 825 835 
80 " 760 770 

BUGDA Y pjy ASASI 
Yerli Sert 5 5, ı 25 
Yumuşak 5,25 5

1
5 

Anadolu 6,75 7 
Yumuıak 6 
Mısır 3,875 
Arpa 4 

Çavdar 4 
Sisam 14 
Afyon J 1 ,5 
Nohut 4,5 
Kum darı 2 
Bakla 3 

6,25 
4 
4 
4 

ıs 

12 
5 

2,5 
J,5 

" 

~,~ f ~lll HASAN 

ı e . ~ · .. , t DEMiR HIRDEVAT ~ 
:: r.'ı .-! ... . B ov A YAPı il.. Bal!kesirin Biricik Gazetesidir 
"lllJL'RUl~BlHllUZENİ J 1 Her Yerde Okunur. ~ 

E~•t ~,~'J 
ıçın Lu3umu[~yaLarı 

tJdan llcuı ·c7f!tnJ 

Bizde en eyi Boy~ 
YA.GLARJNI 

'Burada bula bili1:1oru 

Biı. kOyliılerde 
PulluR. ve ~enç ber Dü~eniriı 
HEp Buradan Aflr(;;!:_ 

·~~~~~~~~~':Pil.~»1it~~, ;,ti' 

Defterdarlıktan: 
Bedeli Miktarı 

muham· Hektar Ar 
meni 
Lira K . 

6 87 
148 50 
22 50 

696 00 

o 
3 
o 
o 

o 
2 
() 

o 

Metre Adet Cinıi 

137-1 
95 

150 

o 

1 
1 
1 

Tarla 

" 
Ana 
Hane 

Mevkii 

Köıeler bağlar• 

A11ebacı 

l vrtndl 
Martlı dört od' 
bir az avlu 

Yukarıda cıns ve evsftfı ve bedeli muhamm~nlerl y• 
zılı gayri menkullerden AnEbacı köyündeki tarlanın iki 
senelik icarı ve diğerJerınin de temlıken ntııı 23 4 931 
tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Dcftcrdarlığkl' 
teıekkül edecek komisyonda icar edilmek üzere 9 4 931 

den 23 · 4 937 ye kadar l 5 gün müddetle müzııyedeY' 
konl\lmuştur. Taliplerin yüz.de 7,5 tt'mır. at ııkçcleri)e bif' 
likte komisyona fazla malumat istiyenlerin Mılli Ernli~ 
Müdürlüğüne müracaatları. 4 - 1 - J 31 

------------------------------------------~-hall,oe gelecek memura müracaa~ları lüzumu ilan olu~ 

lyeıt ve Baıyazmanı: lialıkesir saylavı H. KARAN 
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