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Bulgaristanda 400 Ev Sular Altında 
Kaldı. Tehlike Gittikçe Büyüyor. 

27 NİSAN SALI 1937 GÜNDELİK. SİY .AS.AL GAZETE ON BİRİNCi YJL SAYI: IOJ l 1 

Eden 
Von Zelantfa görüştü 

Hitlerle Mussolini Bugün Valimizin ~tkund_an: 
G •• •• k • ? Atatür~ün başlı başına bir meşale olduğunu urıutmavı-

Londra, 26 (AA) - Bü· 

tüluele gftmit olan İngtl iz 

hariciye nazarı 8 Eden bu güa 

Aetçtka baıvekili ve hart · 
Ciye nazırlle uzun bir gö 

0 r U Ş e C e e r m 1 • nız. Dünya devam eıtikçe onun meşalesi daima kuv-
Alman Hava Nazırı General Göring Romaya 

,. 

tüırnede bulunmuıtur. 
Vardı. Kont Çiyano ile Bir Mülakat 1(aptı. 

Serseri maym bulundu 
lıtanbul, 26 (Huıusi) -

l(aradenlzde dolaıan senerl 

bıayın bulunmuı ve alaka · 

d&rlar tarafından imha edil 

bıiıUr. 

Yani tayarelerimiz 
Ankara, 26 ( A A ) 

ı l'Qrk kuıunun Almanyadan 
' • ' •&tın almıı olduğu on mek· 

tep tayyaresi bu Ankaraya 
hl1nt1Ur. 

Heyetimiz döndü 
Ankara, 26 (A.A) - 1 

J "'ndaki heyetimiz dün Tah 
~ "•nclan ayrılmııtır . 

Londra, 26 (Radyo) 
Deyli Telgrafm İJİ bir men 
hadan aldığı habere göre 
Hitlerle Musaolini yarın (bu· 
gün) Berlinde görüıecekler 
dır . 

Roma, 26 (Radyo) - Al 
man hava nazırı G. Görlng 
buraya gelmıetir . 

Yaran sabah Almanyaya 
hareket edecektir. 

Roma, 26 {Radyo) - H. 
Görlng saat 6 ,45 de buraya 
vasıl olmuı ve saat 9 ı.a 

doğru hariciye nazırı Kont 
Çiyano tarafmd ım kabul ed
ilmltlir. 

Belgrad, 26 [Radyo] 
Polonya hariciye vekilinin 
Romanya baıvekili ve hari · 
ciye vekili ile yaptığı 

müzakereler hakkında bir 

8. HİTLER 
tebliğ neıredilmlılir. 

Bu tebliğde Polonya ha-

~Ulusal Günün 
Hararetle K 

Yıl Dönümü 
tlu andı .. 

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

Hararetli Geçiyor. Çocuk Haftası Canlı Ve 
~ <3 Nisanda Büyük Tezahürat Yapıldı. 

Büyük Millet Meclieimizin binalar, evler, dükkanlar Lise, öğretmen okulu, bü· 
Hin ilk okullar ve halk mu kurulduğu ve Çocuk Hafta bayraklarla donatılmııta . 

il 11 1luı baılangıcı olan 23 NI Saat dokuza doğru da ayyen vakitte yerlerini al · 
~ ''ıı ıebrimlzde çok candan Milli Kuvvetler caddesinden dalar. 

-
B. MU SSOLINt 

riclye veki linin Bükreıl z -
yareti münas~betile Roman · 
ya ba~bakam 8 . Antenesko 
ıle yaptığı görüımelerde her 
iki hükumeti alakadar eden 
meseleler görütüldüğü ve 
bunlarda gerek Polonya ve 
gerekse Romanya bakımın · 

dan bir fark bulunmadığı 
teyit edildiği bildiriliyor. 

Roma, 26 (A.A) - Al· 
man hava bakanı General 
Göring Musao1ini ile görüı · 
mek üzere Romaya gel
mittlr. 

adrit 
Tahliye e~iliyor. 

Madrit, 26 (A.A.) 
Madridln sivil halktan tah-~ te~llhüratl4 kutlulandı . O Cumhuriyet alanına doğru Saat ona doğru Valimiz 

~erkenden reımi, huıuıl halk akın etmeğe baıladı. ( Sonu üçüncü sayfada ) liyeılne baılanmııtar. 

Irak Hariciye N a zır ı Bu Yıhn tletizm Müsa-
A n k a r a d a . . bakaları 

~osı hütometin hariciye ôiiırı don Ankara istasyo-· 
nunda merasimle · karşılandı. 

1 >tıılcara, 26 (Huılsl) - . Bağdat , 26 (A.A.J - Su 

~~'k hariciye nazın Doktor ı riye ile Irak arasında iyi 
'
1'Ci" l 6 4 u •ıh bu ıabah saat _ komıuluk münasebetlerini 
bı 5 

de Toroı ekapreıine teııslne istihdaf eden ve 
'il h 1 btt 1 usuııi bir vagon a birçok hudut meselelerini 

ti r,Ya tnuvaaali.t etmirtlr. halleden bir mukavele im· 
'lır 

~ekıı tıtaayooda hariciye zalanmııtır . 
_. ltnız B. Tevfik Rüıtü =~==,=======~ 

T aş~ı, Bulgaristan~& za

"'"'• lt,k ' v~li ve belediye rei ıi, 
d elçıııı, merkez kuman· 
'tıı 

~.. Ve Irak elçilik me 
.. rla 

ll'ıı tı tarafından kartılan 

rarlar yapıyor. 
t~~ttır Garda askeri bir müf 

ı' teırnı ıelamı ifa elmiıtır. 
b, •t&syon Türk ve Irak 

)t&klarile donatılmı§h Sofya, 26 (Radyo) 
lkı d s 1 -.,ı. oıt devlet hariciye on gün erde yağftn fasıla 
11 llırı1 "' 1 T ''~ n karıılaomaaı çok sız yagmur ar unanın taş -

b, 1
1llt olmuıtur. Askeri maııına ve sula rın ehemmi· 

"ı,~:~ Irak ve Türk milli yetlı ıurelte yükıelmesiııe 
~ &tını çalmııtır . sebep olmuftur 400 ev sular 

ı~, lıarır nazır doğruca altında kalmııtar. in~anca 
~l\:etgahlarma tahsis edilen zay ia t yoktur Nazırlar he-

~ 'r'P•lasa gltmlılcrdlr. yeti bu gün fevkaJade bir 
~ a~ırıo memleketimizde toplantı yapa rak nlmncak 

'~il n kadar kalacağı zan- tetbirler üzerinde görüımüş . 
._ektedir. lerdir. 

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

Müsaba~alar büyük bir ala~a gördü .' Marmara gümesi 
atletizm müsa~akaf arı da yapıld1. 

23 Niean cuma günü gpor 
bölgesinin tertip elliğ i birin 
el atletizm teşvi k müaaba· 
kalan yapılmı ~tı r . 

Müsabnkala ra umulduğ un 

dan fazla a tle tin iıtlrak et 
mesi , havanın müsaadesızl i 

ği ve s·aha da çam ur ol 
duğu halde alınan dereceler 
Balıkesir sporunun gün geç 
tikçe ink ışaf etmekte oldu· 
ğunu göıtermektedır . 

Marmara gümesinde ya· 
palan atletizm müııabakala 

rından · bu güme sporunun 
yeni olmasına biuaen·a lanen 
ne ticeler de umulduğundan 
çok fazla bulunmakta. genç· 
) iğin sporla C\lan alakasını 

göstermektedir. 
Müsabakala ra spor sosye

telerinden bir çok sporcu 
iıtırak etnıittlr . 

Bölge Atletizm Ajana Şev · 

ki inancın idaresi al tında y -

pı lan müsabakala r şöyle ne 
ticelenmlıtir: 

100 Metre ıürat: Birinci 

Nuri (Yurd), ikinci Raif 
ı Güç) Naif evvelce Türkiye 
birincisi ve Ba kan ikincial 
idi. Üçüncü Edip <Güç). 

G ülle atın a : Birinci Hulü 
si (Güç) ikinci Latif 
{Yurd), üçü ncü Yusuf (Yurd) 

800 Metre yarı sürat: Bi
rinci T odori ( Yurd ), ik ı nci 
Kemal (Yurd), üçüncü Fet
hi <YurJ). 

Yüksek atlama: Birinci 
Kadri (Yurd ), ikinci Latif 
(Yurd), üçüncü Cihat (Güç) 

200 Metre sürat: Birin
ci Nuri <Yurd) , ikinci Raif 
(Güç). üçüncü Edip (Güç). 

Girit atma: Birinci Meh
( Sonu ikinci Sayfada) 

I=== 

M car 
Har~iye nazuı Berline gitti. 

Berlin, 26 l A .A.) - Ma
l car harbiye naz ırı Berline 
j gelmi§ ve Hitler kendJsile 
ı görüımüştür. 

vet ve hi~ enerjı kaynağı olacak. o ~izi ~ıra~mıyaca~ttr. 
Kıymetli Yurt· 

taılar hltabile sö · 
zlerine baılıyan 

sayın valimiz nu 
tuklarana şöyle 

devam ettiler: 
"Çocuk Esirge 

me Kurumu Baı 
kanı H. Doktor 
Kamılin:anlattık 

!arını tekrar d 

m •yeceğlm. Yal 

nız kendi hafta 
laranı temiz ve 

masum ağ ı zla 

rın ı açarak ver 

diği söylevle bizi 
memnun eden, 
haftalarını açan, 

kıılbim lz i iftihar · 
la dolduran ço 
cukların b l z e 
verdiği ümit ve 8. ETHEM AYKUT 
emniyetten ötürü sevincimi 
arzedeceğlm. 

Çocuklar .. 

Sız ilk yıllarında , amrü· 
nüzün baharında bu güzel 

bahar günleri ve çiçekleri 
gibi ne kadar talili, mesut 

olduğunuzu o kadar bile
mez, takdir edemezsiniz. Onu 

sizlerden evvel çocukluğunu 
geçlrmlı büyükler daha iyi 

anlıya bil lrler ve takdir ede· 
bilirler Ömrünüzde her tür 

lü müıküllere, çetinliklere 
elem ve kederlerloize siper 

ve •mani olmak üzere btç 
değiım.iyen aUe ıevgislnln 

neticesi olar•k annelerinizin 
ihtimam çenberlerl ile çev-

rilmit olan sizler; nekadar 
bahtiyar elduiunuzu bilmeli 

ve onu ıiz çocuklara ma· 
hıuı olan saf vet ve mülayi· 

metlerinizle taıdık etmeliıi 
nlz. 

lıte siz böyle yaıarsmız .. 
Çocuklar ailelerin kokla

nan, solmayan gülleridir 

Sizler hayatta saadetinizi 
anlamaz gibi görünerek sizi 

ve bekltyen devirlerden ve 
f elilketlerdcn hiç endişeye 

düımlyerek aile ocağından 

ayrılıp ondan kanatlarıoazla 
uçacak zamanı beklersiniz . 

Amma çocuklar siz onu 
bekler ve aile ocağından ay 

rılanınız Fakat ana ve ba
banız ııfzl terk edemezler. 

Hayatta, sizlere çetin halle 
rin geldiğini gördükçe yü 
r e k 1 ~ r i sızlar, tehlike 
lerede b ı r a le m a k 
istemezler ve sizi iyi yolla· 
ra çevirirler . Ana ve baba 
hiç bir vakit çocuklarının 

fena huylarını görmek iste 
mez lıte çocuklar, büyüdü 
ğünüz zaman ııiz de tabla 
tın bu ceryanına kapı -

larak böyle yapmak teıi 
rinden kurtulamıyacaksmız " 

B. Ethem Aykut Türk 
çocuklarının ana ve baba.-

larınm yalnız birer dane 
olmadıimı, çok büyük zor

luklarla kurtarılan Türk 
yurdunun da her çocutun 

ana11 oldulunu söyledi ve 
sözlerine ıöyle devam etti: 

" - Bütün milletin müı· 
f ik babası da halla kir Ata· 

türktür. Ne aaadetUr ki gök- . 
lere kadar yükıelmek, fa · 

tiklale eskf ve yeni tarihte 
itirazı kabil olmayacak ıe 

ktlde hak keıbeden Türkle
rin bayraimı tutan ve aöl 
gelendlren Atalürkün ema· 
net ettiği kardeılerlnlzln 

küçükleri, Türk gençliiinln 
fi lizlerlatniz. 

Ne mutlu sizlere ki Bü. 
yük Meclisin kurulduğu aü · 

nün ilk aünün, Cumhuriyetin 
ilk temeli atıldığı gün ılzin 

için bir bayram ittihaz edil. 
mittir . 

Bu size mahsus bir yev · 
mi muayyenidt.,, 

Valimiz burada Türk ço· 
cuklarmın Atatürk emaneti· 

ol çok yükseklere çıkarmak 
vazifeıılnl deruhte etmfı ol · 

duğunu, bunları yapmak için 
de Büyük Önderin vecizele 

rinde itaret ettikleri gibi 
damarlarmdaki kırnda mev. 

cut bulunduğunu pek canlı ola 
rak alkıılar arasında anlattılar 

ve heyecanlı ıözlerine ıöy 
lece devam etUler: 

" - Atatürkün tamamile 
baılı baıına bir meıale oldu
ğunu unutmayınız. 

Karanlıklarda meıalenfz 
odur. 

Dünya devam ettikçe onun 
meıalest daima kuvvet ve bir 
enerji kaynağı olacak, o bizi 
bırnkmıyacaktır . 

Y aıasın meıale olan ve 
dünyayı ıulelendiren Büyük 
Şef i miz, Atamız Atatürkü
müz . . ,, 

B. Ethem Aykut un hita · 
heleri coşkun al kı ıla rla so· 
na erdi. 
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Molla Memet türküsünü 
en tatlı yerinde bırakarak 

mevlfıt okumafa, kulde ı&y · 

lemeğe, daha doğruıu ıaç -
malamıya baılıyor . 

İılm bitti ıitmefe hazır 
lanıyor ve yola çıkıyorum 

Yollar hep eski yollar .. Hep 
ılnlnin kenarında afaçlar 
ıenç kızların uzun saçları 
rıbı bir birine karıımıı, dün 
kd ıtbt bu ıün de yolu ıa · 
ıırmamalc için raıt relene 
bu yol nereya ıider diye 
soruyorum. 

Gaybular ıirünmefe baı 
ladı . Koca çayın alaç dal • 
ları ara11nda ıQz6le ıüzüle 
akııını seyretmek bana son 
suz bir kıvanç veriyor. Her 
taraf titr ıiirln bol oldufu 
yerde ıalrln dllıiz olduiu 
ıtbl ben de burada her ıe 
yi 16ren fakat ı&yliyemi • 
yen bir dilılz oldum. 

Çay kıyılarında, toprakla 
rı yeıtl bir ıarıaf ıibl 6r · 
ten buidaylar az da olsa 
yafan yafmurlardan olduk 
ça ht11e almıı olmah ki sa · 
rı benizleri yeıermiı, adım 

batında bu yeıtl çarıaf için
de ıiyah yamalar ıtbl par -
ça parça olan tarlalarda ka • 
dınlar , kızlar çift sürüyor. 
H e r z a m a n tabiatın 
ıilzelltklerile baı baıs. bil -
tiln dedikodulardan ve rö -
nal Gzüntülerlnden usak olan 
bu temiz k6ylGlere ctdden 
ııpte ediyorum . Kum köyle 
Gaybular araıı atla tam 45 
dakika Kum k6y ıibl bura-
11da tiUüncQ olmakla bera • 
ber Gaybulardakt köylülerin 
ekserisi odunculuk yaptıkla-
rını Ye Atatürkün ıayeıla -
de çok rahat olduklarını, 
ıeceleri bu dalın ortasında 

kapılarını kıtlemeden yat -
tıklarını söylüyorlar. Gece 
yine k6ylülerle bır arada -
ylz. 

Gece kalın kutcıkler ocak 
ta tatla bir alevle yanıyor 

Ben altımda yataiın (lzerl 
ne ıf!rdlklerl beyaz ve yu . 
muıak dokunmut keçenin 
üzerine uzandıiım zaman 
kendimi en kaba döıekler · 
deki duyduium rahatlıktan 

daha rahet oldutumu hine dl 
yor •e ocaktaki ateıln ça · 
tırtılarını dinliye dinliye 
uyuyorum . 

Dellkılz bir uyku ıeçlr -
dim. Sabahlayın yine kuı •e 
kuzu aeılerlle ıözlerlmi aç 
hm. Bulutlar rilzai.rın önün 
de lcoımaktan yorularak ye 
re iniyor. flaflf hafif 
yajmur yalıyor Her taraf 
ıerin Ben, muhtar olmadıfı 
için buradan erkendea ay
rılmak istiyorum Köylüler · 
le dil: dize sabah kahvalt111 
yaptıktan ıonra yola çıkıyo· 

rum. Yajmur ılttikçe fazla 
laııyor. Yolculuiumun en 
çetin k11mı timdi baıladı. 

Anlattıklarına ıöre bu yolda 
ıaıırmamak imklnı yokmuı. 

Y ajmur yağıyor, ben köy· 
lüler!n rünlt'rdeoberl bek 
ledifl ve yaİarken de: 

- Köyümüze, altın tar · 
lal ara bereket yalıyor de · 
dikleri yafmurdan 11 -

lanmama raimen hiçte ti · 
klyetci dejtllm . 

Yollar ayni ıüzellıkle ve 
afaçhklarla uzuyor. Bu yol · 
larda fazla olarak top top ça · 
mağaçları da var. Y ollaran 
temiz ha vaaına karııan 

bY çam kokularını içime 

çekerek ilerlerken yolu ıa· 
tırmıyayim diye etrafa ba
kıyor ve ıöylediklerl yerle · 
re gelince attan inerek yü 
rümeie baılıyorum. Gaybu 
larla Orta obanın araaı tam 
iki saat var. At1cıoba ile 
Kum köy arıuında aldıiım 

dersten iıtlfade edert'k iler· 
lerken kah yolu ıaıırdıjıma 

zannediyor ve kah yolun 
o yol olduğuna inanarak 
ilerliyorum. 

Gaybulardan çıkalı bir 
buçuk ıaat olmuıtu ki yol 
hakkındaki ıüphelerim tek 
rar belirmeğe baıladı . 

lıte tam bu sırada biraz 
sağımdan gelen çıneuak seı
lerlne dofru 1ıidipte tabla -
tın güzellikleri içinde ka•al 
çalan çobandan yolun dei -
ru oldufunu öğrenince içim 
ferahlıyarak Dervlıt tırısa 

kaldırıyorum Köy evleri ıö 
rünmeje baıladı . Önümde 
tatl ık bir init var Her ih 
timale kartı Derviıten ine · 
rek yürüyordum lniıten in -
mek tam on dakika ıürdü . 

Salih Vecdi Bora 

Siyasi 
Ziyaretler 

Niıan ayı bitmeden Ve
nedlkte A vuıturya haıvekilt 
Şuınina ile Mu11olini araıın 
da bir müla~at olacak ve 
aflebf ihtimal bundan evvel 
Mu11olini i le Kont Çiano 
Görtng ile konuıacakhr. 

Montrö koof eran11ndan 
Kahireye avdet ederken Mı 
ıır batyektli Nahas Paıa Ve· 
nedik sarayına ve Şıgi sa
rayına ziyaretler yapacaktır . 

Bır haftadanberi Türkiye 
baıvekılini mtuf ır etmlı olan 
Yugogla v baıveldU Stoyacli 
novlç lıe ıu günlerde Ro· 
mada beklenmektedir. 

Bundan ıonra İtalya kral 
ve kraliçeıi Budapeıteye ıi 
derek 1936 ikinci teırininde 
Macar naibi ile zevcesi ta. 
rafından yapılan ziyareti ia· 
de edecek'erdlr. 

ltalyan razeteleri 22 ni · 
ıanda Venedikte Avusturya 
ile yapılacak temasları bü 
yük bir nikbtnlikle karııla-

maktadır. 

Bu ıazeteler diyor ki: 
"Avusturya Roma proto· 

koluna gadık kalmaktadır . 

Gürbüz 
~ocuk müsabakası 

Cumartesi günü Halke · 
vinde vali 8 . Ethem Ay · 
kutun ve kalabalık bir hal
kın önünde gürbüz çocuk 
müsabakaaı yapıldı Bu de 
faki müıabakalar her yılkin
den pek fazla ve ümidin 
fevkinde bir raibet aör 
müıtü . Müıabaka1ara 120 
den fazla çocuk ittir ak 
etmiıtir. Hakem doktorlar 
tarafından yapılan seçim 
ıöylece neticelendi: 

Bir yatına kadar olan ço
cuklar: Birinci Sevim, ikinci 
Mullafll, iki yatına kadar: 
Birinci Ve:ı.an, ikinci Eviz , 
üçüncü inci ve Melahat .. 

Üç yaıına kadar: birinci 
Ergun, ikinci Güler, 
üçüncü Necdet. 3 yaıın · 

dan dl>rde kadar ol 
anlar arasında birinci Avıel, 
ikinci Sevim, üçüncü Gökçe 
ve Mesut , dört ya ıından beı 

yaıına kadar olanlar arasın 
da da Nejat ve Sercan bl 
rinci oldular, yavrulara Ço· 
cuk Eslr1ıeme Kurumu tara · 
fından hediyeler dajıhldı . 

f ü~se~ mektep mezunları· 
nm slıjerliği. 

iç Balcanlıiı memurlarının 
yliksek mekteplerden mezu• 
olmazdan e••el ıeçlrdik1erl 

ıtaj müddetlerinden baıka 

ayrıca ılaja tabi tutuhnala · 
rı hakkında dahiliye me
murları kanununun ikinci 
maddeılode deflımeler ya 
pılma11 kararlaıt.ırılmııtır . 

iyi misafir 
Hakkıça vuı mahallesinde 

Mürtit oilu Nazımın evin· 
de misafir kalan Yafcılar 

nahiyesinden Yamacı otlu 
İsmail evde kimse bulunma 
dıiı bir sırada onbeı lira 
kıymetinde bir takım elbiıe 
çalarak kaçtıfı tiki.yet 
olundufundan tahkikata 
baılanmııtır . 

T ıh~ir ıtmis 
Karaojlan mahallesinden 

dellil Oıman bir 1 k Viyana aazete lerlnden bir· 1 a aca 
çotunun Şuıning · Muuolint meselesinden Eje mahalle 
mülakatı etrafında hararetli •inden HüınQyü lisanen tah· 
neıriyat yapmakta olması kir ettiği tlkiyet edlldijla· 
Avutturya efkarıumumiye . den ıuçlu adliyeye verllmiı 
ıinln AvuıturyR ltalya an· tir. 
laımaaına verdiği ehemmi· 
yeti açığa vurmaktadır." 

Bftkreıe gelen Lehistan 
hari c iye nazı · 

rı Beckin ziyareti, Avrupa 
meseleleri hakkıoda noktal 
nazar teatilerlpe medar ola-
caktır Ancak Lehistan ile 
Romanya eıasen iki memle. 
ketin hudutlarını mütekabi
len zaman altına alan bir 
ıttif ak muahedesi ile birbi
rine 11kı surette bıtğ l ı olduk
larından yapılacak görüıme

ler, Leh · Romen ittifakını 
nın hayatiyetinin teyidinden 
baıka bir manayi haiz ola · 
maz Beck ile Antenesko 
ayni zamanda iktisadi me
seleler, turizm meselelerine 
de temaı edeceklerdir. 

Ser hoş kadın 
Dlyoumumlye otelinde ml 

safir kalan Balyalı Sebahat 

ıerhoı olarak çarııda dolaıtıAı 
aörülerek yakalanmıı ve adli· 
yeye verilmittir. -
Kı~va pişirme~ yüzünden 

kı~vecilerin ~avgaıı 
Kayabf'y mahalleıtnden 

kahveci Hulüıinin kahve pi · 
ıtrmek meseleılnden Sakar
ya mahallesinden İbrahim 
ollu kahveci Osmanı batın 
dan taıla yaraladığı tiki.yet 
edildijinden ıuçlu yakalan· 
mııtır. 

ilkokul 
Talebesi tuaf mdın verilen 

müsamereler 
Çocuk Haftasının deYamı 

müddetince ilkokullar tara· 
fından Halkevlnde müaame 
reler verilecektir. 

Bu müsamerelerin ilki 23 
Niıan akıamı Gazi ilkokulu 
tarafından verilmlıtir . 

Bu müsamerede R. Gök
alp tarafından yazılan 6 
küçük tabloluk Şehit Çocuk 
adla bir plyeı muvaffakı

yetle temsil edılmltUr. Bun· 
dan baıka proğramın dl~er 
kısımlarında yavrular ayni 
ıekilde haıarılar göıtermlt · 

terdir. Bilha11a att>ıte ya· 
nan pervaneler. ıen hayat ka
zakıa11 ve bedii rakıslar hazır 
bu lunan•ar tarafından çok 
beienilmlt ve alkıılanmııtır. 
Mithatpaıa okulunun mü· 

ıamereJi de don akıam Halk· 
evinde vertlmiıttr . 

Bu okul yavruları da 
"Aydın,. adında iki perde · 
ltk bir ptyeıl muvaffakıyet · 

le temıil ettiler. Bahriyeli 
askerler, yeni ıün rondla 
rile Şeyh Şamil, zeybek ra 
kıaları , ılir ve tablolar 
çok alkıılandı . 

Muvaffakiyet " göıteren 
her iki okulun yanularını 

kutlularız . 

Bu akıam da Dumlupınar 
okulunun mOsamereıt vardır . 

Oıratman okulunun lılyı 
gezintisi 

23 Ntaan eünü öğretmen 
okulundan bir izci kaf ileti 
Balyaya altmtıler ve orada bir 
ıün kaldıktan •onra eelmlı· 
lerdir. 

Acı veren bir ölüm. 
Sabık mebuslarımızdan 

B Pertev Etcioğlunun ba
bası 8 · Abdullah Etcioilu 
cumartesi günü sabaha. kar 
ıı ıaat üç buçuk sıralarında 
kııa bir haatalıiı müteakip 
73 yaıında vefat et mittir. 

Çok iyi kalpli ve halim 
bir zat olan B. Abdullah 
Etci. otlunun ölüm haberini 
kendisini bütün tanıyanlar 

sibi biz de büyük bir tees· 
sürle karıaladık . 

Merhum namazı cumar 
teıi ıunu Paıa camiinde 
kılındıktan ıonra Baıçeıme 

mezarlıjına defne rHlmittlr. 
Cenazeıinde Vali ve Parti 
baıkanı 8 . Ethem Aykutla 
birlikte büyük bir kalabalık 
hazır bulunmuıtur. 

Oğlu 8 . Pertev Etçloflu 
ile kardeıı B Mustafa Etcl 
oilunun ve yakınlarının 

acılarını paylaıır . kendile · 
rine ıamlmi tazfyetlerimll:I 
sunarız . 

Teşek~ür 
Babamızın cenazeıfne 

gelmek, bizi teselli ve tazi · 
yet eylemek insanlyetper
verhfinde bulunan l6tufkar 
zevata içden teıekkürler 
ederiz. 

Ailesi adına Pert~v 
Etcloflu 

Bu Yılın Atletizm Müsa
bakaları Neticelendi. 

( Baıtarafı birinci gayfada ) 
met { Yurd ), tklncl Latif 
(Yurd) , üçüncü Seyfi (Güç). 

1500 Metre yarı sürat: Bt· 
rlnci Süleyman ( Yurd), ikt 
net T odori (Yurd), üçüncü 
Tur1ıut (Güç). 

Tek adım uzun atlama: 
Birinci Kadri ('t urd) , ikinci 
Latif (Yurd), üçüncü Edip 
(Güç). 

400 Metre ıürat: 
Seyft (Güç), ikinci 
(Birlik), üçCincü 
( Yurd) . 

Birinci 
Ahmet 

Mustafa 

DJak atma: Birinci Latif 
(Yurd), ikinci Hulual (Güç), ' 
üçüncü Kadri (Yurd). 

4 X 100 Bayrak: Birinci 
ldmanaüdl, ikinci ldmanbir
llfi. 

Üç adım uzun atlama: Bi 
rlncl Edip (Güç ı , ikinci La 
tıf (Yurd), üçüncü Kadri 
(Yurt) . 

5000 Metre mukavemet: 
Birinci Süleyman (Yurd ), 
ikinci Kemal (Yurd), Clçündi 
Mehmet (Güç). 

800, 400, 200 4 x l 00, 
Balkan Bayrak: Birinci ld 
manıücü, ikinci ldmanbirli 
il, Qçüncü idman yurdu gel · 
mitlerdir. 

Cirit atma: Birinci Saim 
(Doğanıpor) , ikinci A . Fa · 
dıl (Yurd), üçüncü Hakkı 
(Yurd) . 

lJiık atma: Birinci Raııp 
(Yurd), ikinci Nuri (Yurd), 
üçüncü Mustafa (Aydıncık 

ıpor). 

Golle atma: Birinci Sairn 
(Doğanıpor), ikinci Nuri 
(Yurd), üçüncü Muıtafa (Ay· 
dıncık spor). 

Müsabakaların neticesi ıö 
yledir: 70 puvanla idman · 
yurdu birinci , 45 puvanl• 
İdmangücü ikinci, 5 puvaa 
la da ldmanbirlifl üçüncü· 
clürler . 

Marmara bölıeıl mü1aba 
kalarının neticeıi de ı&yle 

dır: 

71 Puvanla Bandırma ld 
manyurdu birinci, 38 puvaD 
la Bandırma Doianıpor tk · 
inci, 14 puvanla da Aydın · 

cıkıpor Yurdu üçünc6dür 
ler. 

Yapılan naüıabalalard• 
derece alan atletlere madal 
ya ve en çok puvan kaz• 
nan kulüplere de spor b~laze · 
ıi tarafından kupa •ertle 
cekttr. 

Halk evi Marmara gümesl atletizm 
teıvik müsabakaları da 25 
Niıan pazar günü Bandır· 

mada yapılmııtır . 

Yine Bölae Atletizm Ajanı 
Şevki inancın idaresinde 
yapılan müsabakalar ıöyle 

netice lenmlıtir: 

ı T ırıhndın tertip adil ad 
maçlar 

IOO Metre ıürat: Bırinci 
Nuri (Yurd), ikinci Mehmet 
(Aydıncıkspor), üçüncü Oı · 

man (Dofanıpor) 
200 Metre ıürat: Hirtnct 

Nuri (Yurd), ikinci Alı (Yurd) 
iiçüncü Hakkı (Aydıncıkıpor) 

400 Metre sürat: Birinci 
Nuri (Yurd), ikinci Hikmet 
ı YurJ), üçüncü Osman (Do 
fanıpor). 

800 Metre yarı gÜrat: Bi 
~inci Oıman (Dofanspor), 
ikinci Muıtaf a (Aydıncık 

spor); uçuncü Muammer 
(Doğanıpor). 

1500 Metre yarı ıürat: Bi 
rinci Nuri (Yurd) . ikinci 
Osman (Doğanıpor) , üçün· 
cü Ahmet (Yurd ) 

5000 Metre muka vemet: 
Birinci Mustafa ( Aydıncık 

spor), ikinci Ahmet ( Yurd) . 
4 X 100 Bayrak: Birinci 

Bllndarma ldmanyurdu, ikin
ci Bandırma Dofanıpor , 

Qçüncü Avdıncıkıpor Yurdu. 

soo. 400, 200, 100X 4 
Balkan Hayrak: Birinci Ban· 
dırma İdmanyurdu , ikinci 
Bandırma Doğanspor , üc;ün· 
cü Aydıncıkıpor Yurdu 

Bir adım uzun atlama: 
Atrln,ct Nuri (Yurd), ikinci 
Saim (Doianıpor) , üçüncü 
Ahmet (Yurd ). 

Qç adım uzun atlama: Bi· 
rlncl A . Fadıl (Yurd) , ikin 
ci Saim ( Ooğanıpor) üçün
cü Nuri (Yurd ). 

Yüksek atlama: Birinci 
Satrrı (Doğanıpor), ikinci 
A . Fadıl (Yurd) , üçüncü Nu 
rl (Yurd). 

Pazar günü saat 15,30 dl 
liıe lle öiretmen okuiu bl· 
rloci takımları ara11nda H•' 
lkevl kupa11 maçları yapıl· 
mııhr. 

Her iki takım da ıüzel bi' 
oyundan tonra ) - 1 ber• · 
bere kalmıılardar . Halke•1 

iki takıma da birer 1nı11 

kupa hediye etmlıttr. 
Yine aynı ıiln liıe ile öı· 

retmen okulu arasında y• 
pılan ve Halkevi tarafınd• 11 

tertip edilen voleybol maçıpl 
öğretmen okulu kazanmııtl' 
Takıma Halkevl larafıO' 

dan kupası veril mittir . 
Cu marteıi günü lise"'" 

ilk 11nıfları tarafından yaP1

1 
lacak olan ıpor hareketle' 
havanın yafmurlu ritmeslt'' 
den dolayi yap1lamamıı ti 
müsait diğer bir gOne brr' 
kılmııtır . 

Bisiklet 
Koıulınnm üçüncüıO; 

ı, 

lı 
) 

~ 
ı, 

yapıldı ' 
Btgiklet f ederaayonunc• ~ ~ 

tip edilen yedi haftalak 
siklet koıularının üçüne: 
pazar günü Bandırma yol 
nda 50 kilometrelik btr ti 
ıafe dahilinde yapılmııtar·,-

Yarıılar saat 11, 22 de ~ d 
sırlığa yedi kilometre u:ı' 
lıktan baılamıttır 

Halkevi önünde ıon• ' 
yarıılar ıöyle netlceleorıı1 , 

Birinci Barıdırma Dol' 
ıpordftn Necati , BırUlı 
Seyf 1 ikinci , Güçten S
de ilçündl ıelmtıUr. 



Nesir : 

Ben!ifimi 
İcen , 
Gözlere .. 

Ounyamn En Büyük Binası: 
Sovyat S111yı 

Moıkovanan tam merke· 
zinde halen lnıa edilmekte 
bulunan muazzam Sovyetler 
Sarayı, dünyanın en büyük 

~u ıarıltıaınan ıöynüme binaaım teıkfl eyliyecektir. 
bıraktıfı tatlı htılerle ıöz- Bu ıarayın yiikıekllil 420 
leriml enılne diktim. Bak- mf~tre olacak, 6,5 mllyoa 
tun, dakikalaca baktım. metre mükabı hacımda bu· 
kalbimde yaıattıfım o eı · lunacak ve u~umt aatbı 110 
itler çehreyi cörüyormuıum bin metre murabbaını bir 
aıbı dakikalarca dalarcaaı miktar ıeçecektlr. 
na kımıldamadan bakbm Bu büyük ıaray, yukarıya 

Hafif eıen rüzgarın me•· dojru darleıan, biriblrlnin 
tile tltreıen yeıil hem üzerine konmuı üç dairevi 
de can alan o nazlı çimen parçftdan terekküp edecek 
ler .. Haata kalbimin birer ve nihayet bütün lslna, Le 
&rkadaııydı ... Bana ıülüyor · olnin 100 metre lrtlfaında 
lard1. yapılacak muazzam heyke 

Hele .. O akan ince ıu line, heykelle mütenasip bir 
muhteıem kaide teıkıl eyli 

l•th, atlatan bir ney ıeıl ılbi 
cektır. 

bütün hlılerlml içiyor, ıön-
So•yetler Sarsyının eaaa 

l(hnü dolduruyordu. 
k11mı, tam merkeaini, 100 
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metre lrtlfaındaki Büy<ik 

Yalnızlıfım içimden ı6k6 Salon IHal eyllyecektlr. 
IGp attml§ll. Saatlerce ıe11lz "•m de klmıeılz orada Bu aalon 20 000 kiti latiab 

edilecek Ur. Y ~rler, 51 11ra 
o, can alan yamaçta kaldım. üzerine terllb edilmit büyük 
Daha da kalacaktım . bir amfiteatr halinde dizili 

Ne yazık ki akıam bQtQn bulunacaktır. Salonun sathı, 
lllrlplljti ile ortalıiı kucak- 12.000 metre murabbaı ola-
lı1ordu . caktır. 

Oturdutum çıplak kaya· Kongreler ve içtimalar 
dlln kalktım fakat yürQye· eanaamda, bu salonun mil· 
lbedtm devver tekildeki orta kmm-

Au ıefer ıözlerim güne da ıandalya ve lcoltuklar 
tin bataıına daldı Güneıtn bulunacak, fakat lüzumu 
b"tıfı, ah o batıı blkeılıtlml takdirinde bu koltuklar, 
~GtGn kuvvetlle içiyordu kendilıklerinden huıuıi bir 
.\tlamata baı1adım . makineler ıebekeıl vaaıtala· 

Yine içli hafif yeıil ı&z ıiyle alta düıerek, bu orta 
lerını hep bu gözlerim ıe mahcıl, her türln ıenlikler 
"'"Ye daldı . için büyQk bir aren halini 

Bulutlar renk, renk yanı alacaktır. 
'"~•ı yürüyor, ökı\izlOjQme Hu Büyük Salondan, Sov· 
tol ıöıterlyordu. yetler Sı rayında ayrıca bat 

O an herıey, herıey bana ka bir ıalon daha olacak 
iç çektiriyordu çekiyordum tar . 5775 kiti iıUab edecek 
da. olan bu nlabetten uf ak ıa 
Dudaklarım kendi kendi· lonun sathı, 3500 metre tu 

ile oynamafa baıladı bir tacak ve salonun tavanının 
tlirirnt okuyorum: ylUuekltii 32 metre tuta 

Beklerim cakhr. 
Bu küçük ıalonun etra-

1<.<uuyan kalbimi okşıyan fında SOU bin kitaplık mu 

el yok azzam bir kütüphane bOyük 
Aoare gônlıimlt b•ş başa bir müteala salonu, bir çok 

kaldım çalııma odaları bulunacak 
Yaıadım yirmi mi bu tır, 

ômıir pek çok·-----------
Hu tı•t· yeni bir çıkmaza kında deiıldlm hlli iç çeki

daldım. yor aihyordum. ... .. 
!Jfr 'huhar görmedim gôy 

nümt açn111 
Susuzum gözlulm altşle 

dolu 
A.tıladwı gülüşüm mezara 

kalmış 

ktkltrlm gtlmlyor bu öm· 
rün sonu 

liern okudum,hem yürüdüm 
~6ılerlrn yine ıözlerim yaı · 
1Ydl 

1 l(ırnıe•iz .. Sahillerine çal 
'Yarı deniz 1ılblydlm. Çallı· 
~ordum. Sevilmemelin ne 
lak~., aüç, nekadar betbaht· 

olduğunu içendim 
- ] -

Da,, 1ıece kendimi acı 
~ll&tıcı bir keman ıe•lne 
'Ptır1tı11 bir aaçak altında 

''•tl b. erce kalmııtım O keman 
lı "hn ökıüzlüiümü beıte 
tor, btkeılifiml içiyordu 

~ C6ı yaılanmı yine tuta · 
d~'dını yürüten ellere içim· 

" Yalvardım . 
dı Ç,1 henı de hiç durmadan, 

"'· S nrneden çal ılikiit etme. 
lı •lltlerce o aaçaiın elem 
~ tlltıafırı oldum Sonra 
Çı~lldinıı yatalımın iç yiyen 

ırtalllrı üzerinde buldum 
Nllııl ıeldlllmln bile far-

Düne bir hiı bıraktım. 
Kalbimi yordum. Yutkun· 
dum Ne kadar talil muaber 
ruhum varınıı.. Bütün ka 

nallanm karanlıkmıt·· 
- 4 --

Açık eli göz Dudak bü
ken çehre .. Lakayt dökülen 
vQcut .. 

Elimde yOrüyen ömrüm 
ııbı ıimılyah kaleminıle .. 

Periıanlıiımı, bıkHllii 
mi avutmata çahtırken ıen 
yine acı . Kalp döğen bakw 
larmı dök . Ben ıüküt ve 
heyecanamla baı baıa kal
mıı lıtlnat11z bir elim .. Göz 
lerine bakmaktan kendimi 
menedemfyeceilm . 

Kalbimde yaıathiım .. 
Heyhat insanlarını bafrına 

çekmekle doymıya• toprafa 
g6mdüiüm 16zlerfn. Ben 
zeri ıenin 16zlerln .. Baka 
cafım baktıkça.. Hicrlmle 
dolup boıalacafım .. 

Garip bir rönGlüm Vü· 
cudumun her köıeılnde deh 
ıet aaçan ateıler var. 

Bu ateıler içinde yanar 
ken, yine ıözlerlne dalaın 
dalıın bakacak, avunaca 
tım ... 

Bunu çok ıörme ve be 
nl hırçın bakııla;ınla ezme .. 

Gnnahkir olacakaın .. 

M. illi Kayman ı 

TORKDILI 

Ulusal Günün Yıl Dö
nümü Hararetle 

Kutlulandı. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

ve C . H. Partisi Baıkanı 

B. Ethem Aykut da merasim 
yerine aelmiılerdi. 

Meıaılme aaat tam 10 da 
Halkevl bandosunun çaldığı 
lıtikl.i.l Martı ihtiram vazi 

yetinde dinlendi. 
Bunu müteakip Çocuk 

Eııraeme Kurumu baıkanı 
Doktor B. Kimtl Seılıoğlu 

bu ıinün deaerlni ve Çocuk 
Haftasının baılanııcı oldu 
ğunu ıöyllyerek Cumhuriyet 
Hükumetinin çocuğa verdlit 
önemi izah etti. 

Ve çocuklara hitap ede 
rek yarın Yurd için faydalı 
blr uzuf olacaklarına bütün 
uluıun . tnaodığıns Atatürkün 
mukaddeı emanetini kuvvet· 
le muhafaza ve müdafaa 
edece&.l~rlnl ıöyledl. 

Y aıaaın, Atatürk. 
Y aıaaın Atatilrkün çocuk 

lan. 
Sözlerile nutkunu bitiren 

8 Kamil Seahoğlunun ıöz 

lert ıürekll alkıılarla ıona 

erdi. 

Bunu m6teaklp Gazl 
okulundan bir talebe kür· 
ıOye ıelerek ı6ylece ı6ze 

baıladı : 

"SaYlrılı bftyüklerim Sev 
ıılı kardeılerim." 

"Türk uluıu bundan on 
yedi yıl önce padiıahlıum 

saltanat denilen ölQm bay 
kuıunun önünü, ardını ıor

mlyen kör baık111ndan 11y 
rılmıı ve kendtainl bekliyen 
baıına buyruklufa kavuı 
muıtu. Nemutlu bize ki, 
yedi ıünümüzün baılangıc.' ~ 
Kamutayın uluıa dayanarak 
uluıal lılerl eline aldıtı büyük I 
günle karıılaııyor... 1 

Küçük bundan ıonra sal· 
tana tın aaray çocuklarına ve· 
rdiğl değer yanında di~er 
çocukların hiç bir mevki 
alamadılını halbuki kendile 
rlne Cumhuriyetin b6tün 
hakları temin etmit olduiu· 
nu lf liharla ıiyledi. 

Ve ıöylece ıazlerlne ıon 

verdi: 
Türk çocuju. AtaUlrkün, 

inanı , en ıOçlü temelidir. 
Siz kudreti, imıuiı her ıeyl 
ondan alıyoruz. Heydi ileri 
Türk çocufu . Atatürkün, 
çocukları BüyOk Öndere bin 
yaıa .. 11 Yavru allıuılarla kür

ıüden indi. 
En ıon olarak ıöz alan 

sayan valimiz ve C. 
H. Partlıi baıkanı B Ethem 
Aykut çocuklara çok ve· 
clz ve def eril ıözler le hl · 
tap ettiler Nutukları tık 
11k alkıılarla keıildi. Bu 
nutku dlfer ıiltunlarımızda 
bulacakıınız . . 

Gıçit resmi 
Yeni üniformalarile naza

rı dıkkatl celbeden Halkevl 
bandoıu gençleri önde ol
auiu halde alfabe ııraaile 

evela tik okullar daha ıon 
ra lise ve öğretmen okulu 
valimiz.in önünden geçit reıml 
yaptılar BGtün okullar çok 

muntazam bir halde ıeçtl 
ler Ve halk tarafından aık 
11k alkıılandılar. 

Geçit alayı MilltkuvYet-

ler ve A n a f a r t a l a r 
caddelerini takiben Belediye, 
Parti, Kolordu önünden 
ıeçtl ve Hükümet önünde 
dajıldı. 

~ocuk ~nngresi 
Öf leden ıonra ilkokulla · 

ran ıon iki 11naflarından bi
rer talebf'nln ittiraki ile 
Halkevinde Çocuk konareai 
toplandı 

Çocuklar kendilerine alt 
birçok dilekler 
ileri ıürdüler Mü. 
nl\kaıalarda bulundular. Te 
ıbit ettikleri dileklerin Ku 
rum baıkanhiınca yerine 
getlrilmeıl tçln alakadarlar 
nezdinde teıebbüaalta bulu· 

nulacakhr. 
Yine küçükler Atatürke, 

Baıveklle, ve diğer büyü&. 
lere ıayaı telarafları çekme 
Al kararlaıhrarak bu kararı 
derhal yerine ıetirdiler. 

~ocu~ ~alosu 
24 niıan cum:uteıi akıa 

mı Halkevinde çocuk baloıu 
yapıldı. birçok ailelerin 
çocuklarile birlikte ittirak 
ettiil balo pek neıeli geçti. 

U'mal kıyafetle lıtlrak 
eden küçükler araıu,ıda bir 
kıyafet müıabakaaı yapıldı . 

Küçükler o kadar ıüzel 
ıevinmitlerdl ki hakem he
yeti hiç birini diferind~n 

ilıtün tutamadı ve kurra çe· 
kllmeğe mecbur oldu. Bu 
kurra neticeıinde birlnclltil 
Halkevt baıkanı B. feyzi 
Sözenerln küçük oflu birin· 
el geldi. 

Btrlnciye, ikinciye ve üçün· 
cülere Çocuk Eıiraeme Ku · 
rumu tarafından hediyeler 
1erild1. Dana müsabakaıına 
da bir çok yavrular lttlrak 
etti ve dereceler aldılar. 
Uluıal rak11ları ile büyükle 
rln takdirlerini topladılar 

ve çok D l telt bir gece ie 
çlrdtler ve aeçirtUler. 

Diğer müsabakalar 
Pazar ıünü de ıaat 14 de 

Halkevinde ilk okullardan 
lttlrak ~den talebe araaında 
aüzel ıu, güzel ıtır okuma 1 

ve ıüzel ıöz ıöyleme mu· 
aabakaları yapıldı Müıaba 
kaya ittlrak eden bütün 
yavrular iıtldatlarmı pek 
canla olarak gösterdiler. 

Her üç müsabakada da 
hakem heyetini birinci, ikin 
clyl, üçünc(i tereddiide 
düıürecek kadar ıüzel ıöy 
ledller. G\bel titr, okudular 
ve ıüzel sealerinl ıöıterdJ· 
ler. 

Metlcede güzel ıeate hl· 
rlncl Hacıllbeyden Celil, 
Namık Kemalden Sabahat, 
Alheyluldeo İstiklal ve Ga · 
ziden Selma, üçüncülüğü de 
AltıeylCild~n Müzehher, Na · 
mık Kemalden Bedia. 

Şiirde birinci Şevki (Ah 
Şuurl), ikinci Altıeylulden 

Sedat ve Gaziden dlier bir 
yavru, üçüncülüiü Altıey-

lCilden Sevim. 
G6zel ıöz söylemede bl 

rlnclliai ve lklnctltii Alt 
Şuurlden birer yavru, üçün
cQlüiü Gaziden diler bir 
yanu kazandı. Kendilerine 
muhtelif hediyeler •erildi. 

Es~i Horazm Dil! lugali ı 
Sovyetler Birliği ilim Aka· 

demeıine merbut ıark dille · 
rl Entıtüıü 1937 ıeneıi son
larına doğru, Aıtrahandakl 

Muhabirinden, eıki Horezm 
diline ait müsvedde halinde 
bir yazma lügat kitabı al 
mııtır Au lugat 2.000 keli · 
meyi ihtiva eylemekte ve 
bunların Arapça ve Acemce 
kartı lıklarına vermektedir . 

Sovyet ıarluyatçıları bu 
yazma kitabı derin bir tet· 
kike tabi tutmuılardır Hal
en bu tetkikler nihayete er· 
mek üzeredir . Profeıör A. 
Frayman, pek yakında, bu. 
gün kullanılmıyan bu dilin 
ufak bir gramerini neırede 

cektlr. 
Vak~iyle Horezm vaha11 

tarafından kullanılmakta bu 
lunsn bu Horezm dili , tak 
ribeo ondördüncü aaırda iı 

tlmslden düımeğe baılamıt 

ve yerini Ôzbek dili almış · 
tır. Bu ıuretle llorezm dili 
de. gene orta ıark kavimle 
rinden Sogdllerin bu eün 
tamamen yok olan dilinin 
akıbete uğramııtar . 

ltılya Ve Süveyş 
ltalyamn planı Jıe Süvey 

ti uzaktan kontrol etmek 
eıaaı üzerine yapılmııtır. Bu· 
nun için ltalya Cebelüttarak 
Malta Süveyı Hıntdenizi 

hattı üzerinde birbirine ya 
kın üç noktada hava ve de· 
nlz üsleri hazırlamaktadır. 

l . Sicilya kanalında ( Sl· 
cilya ve Tunuı arasında) ki 
bu kanalın ıeniılediği Pen 
tellarya ada11nm tahkimi ıle 
bir haylt daralmaktadır. 

2 - Tobruk ve Lörea üı 

lerl. 

3 · Kızıldeni:ıde Dumera 
ada11 tahkimatı ve Mauua 
ününün takviyeıl 

ltalya böylece İngllterenfn 
müıtemlekelerlyle muvaaala 
yollarını tehdit etmekte, ln
ıtltere iıe Süveytte İtalya 
ile Habeıiıtanın muvaaaaım 
kontrol edebilecek vaziyet 
le bulunmaktadn. hal yan 

gazetelerinin arada ıırada 
lnailtereye hücum etmeleri 
nin aebini burada aramak 
llzımdır ve vaziyeti iyice 
kavramak için haritaya ba · 
kmak klfldir . Filvaki lnıil · 
tere ile ltalya arasında bir 
anlaıma imza edilmitllr. 
Ama cotrafya diplomaı:n 

dan daha kuvvetli çıkmıf, 

iki devlet ıiyaaeti bir ahenk 

bulama mııtır. 

ltalya · eıkiden yalnız Br 
enner ıeçidiyle me11ul ol · 
mak mecburiyetindeydi. Şi 
mdl Süveyt kanalına dıkka 
tini vermek mecburiyetine 

ıtrrı ittir 
Entransijan -

Mııhur Mimar Bajınovun 
Yıl~önümu 

Sovyetler Btrltil, ıon 1ı6n 
lerde, onaekizlnci aırın en 
büyük Ruı mimarlarından 
Bajenovun dofmunun ikiyü 
züncü yıldönüm6nü kutlu 

lamııtır. 
A vrupada tahıtl gören Ba

Jenov, klastık Ruı mlmarlıl 
nln baniıldlr. Bajeovn vü 
cuda getirdiği bir çok eıer, 
ezcümle halen Lenin Kütü· 
phaneıinln bulunduiu bina, 
Moıkovada bueün dahi 
mevcuttur. Bu mimarın en 

SAYFA: 3 

Rusyada casusluk 
Deyi! Herald yazıyor: 

Btr Sovyet müeueılode 
çalıııp , kendlılnin tedhltçi 
bir teıkilita menıup olduğu 
söylenen ve yabancı bir ca · 
ıuı teıklli.tına gizli malü
mat tevdi etmek üzere 
memleket dııına kaçmafa 
teıebbüı eden biri yakalan· 
mııtır. 

Bu adamın, Troçkl ile bu· 
luımak üzere oldutu ve on
dan daha baıka tedhtı ha
reketleri ve suikast yapmak 
husuıunda tallmat alacağı 
yolunda itirafta bulunduiu 
ıöylemektedir 

Son defa gazetelerin ha· 
berlerinden anlaııldıtına gö . 
re, Siblryadaki Sovyet hu
dut muhfızlarından yalnı:r. 

bir tek alay, "bir alay teı · 
kil edecek kadar çok casuı 
yakalamıı,. ve 100,000 inal
gillz Hra11 müsadere etmiı

Ur 

GorkiniR [serlerinin yani ta~ı 
Bu ıene, Makılm Gorki

nln bazı Herlerl 3 600 000 
nüsha üzerinden . yeniden 
tabedilecektlr. Bu eserlerden 
bazı kitaplar, 100 bin nür 
ha olarak basılacaktır. 

Bıhkısir~ Ticaret vı 
Sanayi odasm~an: 

Bahkeıılr vilayeti merkezi· 
nln Eıkikuyumcular mahal
lelinin Biiadıç caddeıinde 
(26) numaralı evde oturan 
Türkiye Cumhuriyeti taba•
aından olup eıki Belediye mey
danında (4) numaralı dük 
klnı ıksmetgahı ticari itti 

haz ed~rek bu günden iti · 

haren mahıu'at •e maınuatı 
zlralye ve emtial ticariye 
alım ve ıatımı ve imallle 
ııtıgal etmek üzere araların 
da bir Ltmtted Şirketi teala · 
ettiklerini beyan eden Ab· 
dullah Kanıal ve Mehmet 
Kangahn bu kerre {Kangal 

Kardaılar Limited Ştrketl ' ün
vanile teıçi\ edildikleri 1ıibl 
bu ünvanın imza keıll de 
Tilrkçe ya711lle ıırket firması 
altına m\inferiden (A.Kanaal) 
ve (M.Kflnıah olarak ticaret 
kanununun 42 tncl maddeılne 
göre Ralıkeıir Ticaret ve 
Sans yi oda11nca 91 4 ılcll nu
marasına kaydedıldlil ilin 
olunur. 

Gönen Asliyı 
Mahkemesin~ın: 

Gönen Malkoç M. Abdi 
kızı Hayriye Rüttem M. 
Muılt oğlu Riza beyinlerin 
deki boıanma davasında: 
ikametgah\ nıeçhul oldaAu 
anlaıılan müddei aleyh Rt • 
za hakkında tlanen tebliiat 

yapılmasına mahkemece ka. 
rar verilmit olmakla yevmi 
mahkeme tayin kılınan 

12 5 937 ıaat 13 de G6· 
nen Aıliye Hukuk mahke· 
meıinde merkum Rizanın 

hazır bulunmaaı veya bir 
vektli kanuni ıöndermeıl 

ve akıt takdirde muhakeme 
ılnln gıyaben rüyet edllece 
fi tebliğ makamına kaim ol
mak üzere llln olunur. 

büyük eıeri, Kremlin tadi· 
llt projeıidir ki maale11ef 
tatbikinden Katerlna tara· 
fmdan bilahare vazaeçilmiı· 

Ur. 

• 



SAYFA 4 

Satıhk Mağaza Eşyası 
Çanakkalenin en güzel bir mevkiinde Yalı cadde-

sinde 26 numaralı bakkaliye mağazamda hırdavat, baha
rat, tütnn, pul, urgan, yatlı boya, makine yağı, benzin, 
ispirto gibi satmakta olduğum mevcut malları derhal ta 
libine devretmek arzusundayim Bin bet yüz lira kadar tu. 
tarı olan bu e§yayi tüccariyemln ıermayesfnf baıka bir 
ite çevireceğimden taliplerin aıağıdaki adrese müracaat
ları ilan olunur. 

Çanakkale Yalı caddesi bakkaliye 
mağaza1ı sahibi Ahmet Kavak 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Köyü Mevkii Cinsi Mikdara Hududu 
Nergis Ayvalık Tarla 25 dö. Şarkan: menci ojlu 

Mehmet garben kara 
Ahmet oğlu Mustafa 
Ştmaleo Hacı Emin 
oğlu Salth, cenuben 
kobak oğlu Ali. 

Evsafı yukarıda yazılı ve kökten küıat suretlle mah
lulit defterinin 657 ve 13 defter 83 ıahlf e ve 32 numara 
ve 32:l yoklamasmda danacı Haaan oğulları idris ve Oı
man namlarına yazılı iki taraftan mezkur ddterln 33 nu· 
mara11ndakl kale yeni mevkitndeki iki dönüm tarlanın 

Nıun 324 defterinin 17 numarasına gittiği göaterilmiı lıe
de bu tarla kaydının yedi numarasında eenede beilandı· 
iı tebeyyün etmiıir. Bununla beraber bu Ayvalık mevki · 
indeki tarla11ın da 32 numara Niıan 324 de glttiil yu:ıl · 
mıı olduğu halde mezkur deftere kayıt edilerek Tapuya ı 

baflanmamıı bulunduğu yapılan uzun incelemeden anla. 
ıılmıı olduğundan Ayvalık mevkiindeki 25 dönüm bu tar· 
lada har hanai bir ıuretle bak iddia edenler varsa veaa
lkl taaarruflyeılle birlikte 15 aün zarfmda Balıkeair Tapu 
Sicil Muhafızlıfma müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Kazaaı 

Balıkeıir 

Mahalleıi Sokağı 
Kasaplar M. Kuaplar 

Cinıl 

Arsa 
Hududu 

Doğu: Bakkal 
Ahmet evi ve 
dükkanı. Poyraz: 
Mehmet vereıe· 

leri evi. Batı, 

kıbleıl: Yol 
Yukarda cinsi ve bulundufu yer ve hududu yazılı:araa

nın ıahlbl Kaaaplar mahallesinden bezci oilu: lsmatl mah· 
dumu Muharremin ı 318 de ölümile karısı Ganime ve kı· 
zı Fehtmeyl terk Ganlmenlnde 1319 da ölümile kızı' 1-e 
htmeyl terk edüp baıkaca varis olmadığından bu arsanın 

•• • 1 TÜRKDİLI 

l'ORKDILI 27 NiSAN 937 

Balıkesir Askeri Satın [ml •••• ıcu •••• mu •• ... ıKıı .... wıKJı .... l@ 

Alma Komisyonundan: • • • • 
Çanakkale Müstahkf'm mevkii içln.,evelce ihalesi ya. 

pılan 25 adet askeri nakliye araba11nın talipliıi yapmak ! B 
tan imtina etti~i cihetle yeniden açık eksiltmlye konmuı 

Lütfen Okuyunuz .. ~ 
Bayanlar , Baylar!. !! 

tur İhaleıi 8 · Mayıs 937 cumartesi günü saat 10 da dır. E l d h : iniz e atıra olarak ıaklanacak öyle eılcl re • 
Muhammen bedeli 2500 liradır. Muvakkat teminatı 187 • 

lira 50 kuruştur. İsteklilerin ıartnameslni görmek üzere ~ ıimler vardır ki bur.farın iyi bir ıekilde t11hıhinl ve· ~ 
her gün ve adı geçen gün ve saatte de teminat makbuz- ' - ya büyütülmeıfnin kabil olamıyacsğını zannedeuinlz ~i!S 
larile Kolordu aekeri satın alma komisyonu baıkanlığına ! fıte bütün bu düıüncelerin akıini iddia ve iıbat : 
müracaatları. 4 ı - ) 46 • ediyorum: : 

Yak Up Ko•• Y i!S ç o~ t
1ski ve. yıpranmış. resirıılrri biiyük i!5 

• bır agrandısnıan fabrıkasında karaka-• . 
Muhtarllg.., ından.· : lem, sepya, pastfll ' 'e yağlı boya olarak is- ! 

52 
tenilen hovdu \ ' f1 sizi nırmnun tıdt ct•k bir _ 

Köyümüze alt mera kasıma kadar olmak üzere altı -=- şekilde bii~· iik olar~ k yaptu nrnkta) mı. 25~ 
aylığı icara verilecektir. : Hesimlerinizde istenen her de~işiklik Ya- : 

Tutmak lstlyen ıürü ve hayvan ıahiplerinin 12 · 5 . 937 _• pılabilir. ~ - • _• 
tarihine kada·r köyümüz ihtiyar heyetine müracaatları ilin ~ 
olunur. 

3 - 1 - 147 : vanı tavsivcdir. : 
Bayanlar içi ıı ) (ı ğlı bO)' ahıl' hilha~~a şa- ~es 

• • • • 

B 1 k . T s· ·ı . Eğer re~inıltlJ'itıiz güırl olursa Jlf• t İ ('t'- • a 1 esır apu ICI iDll ler de ]Wk güzd olanık gelecek ve h~ğeni- ıou 

Mu haf ızhğından: I i ıec~~~r~~ıer bir ay sonra iade edilir. Fiillar pek ucuzdur 1 
Mahalleıı Mevkii cınsi Hududu .. 8 Mesela: 30 X 40 Eb&tra kaıa kalem 275. ya~lı boya g 
Dinkçiler Peter alanı Tarla Doğu mecidiye mahalleıln· ' , 350 kuruştur. • 

den kaeap Ali tarla11 poy· i Nümuneleri hergün mag" azamızda ! 
raz kasaplar mahallesin 
den Ali oğlu İımafl bağı 25 görebilirsiniz · Dl 
bata kara oğlan mahalle- ı·ı Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu l 
sinde kasap Halil. oflu lı • flBDUllflH 1 
mail Sefa tarlaaı kıble ye. 

@) •••• ıcu •••• IMll.....::.~IKll •••• IKIC···· -'m1 
nice mahallesinden yağ ha. l!:l!I 
nect oğlu Huıamettin ka ·~~~~~~~~~~~~, 
rııı mediha bağı. 1 J 1 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarlayf 60 ee· t; Her ecimenin En Büyü~ Dileği: 
ne evvel Dankçiler mahallesinden çeımeci 1ımail uıtadan it.. S t s· . . . l tt kt 
ıatın almak ıuretıle ıahin oğullarından Ahmet,, oğlu llya· ~ 8 iŞ urumunu r lfml H, 
110 50 ıene evvel ölmHile evlatları Abdulkadir ve Hakkı ~ .... .., A K A ,.,., 
ve Hanife ve Atikeyi terk edip bundan 43 ıene evvel il.. I' 
isimleri geçen Abdülkadir ve Hakkı ve Hatice ve Atıke " 
mezkar tarladaki hi11eleri11in tamanını beı adet altun lira it. s B • • • s 
bedelJ mukabilinde kardeılerl Hanifeye haricen ıatmıı ol· ~ atışta ırıncı art: 
duklarından bahisle Mezbure Hanife namına teıçll edil- « 

~ 1\ 
meli iıtenildiğlnden tahkikat yapmak için 9 5·937 pazar it. (( REKLAM D 1 R 
günü mahalline memur gönderllecektır. Bu yer hakkında ~ 
bundsn baıka bir hak:ıddiuında bulunanlar vana bu gün f,t. , , . • 
ler içlode yazı ile Balıkeılr Tapu Sicil Muhafızlığına ~ ve ~ 
yahut mahalline gelecek memura müracaatları lüzumu #t. Satacağınız Malınızı 

~::ı~~u::~m• teıcili ııtenıldıfinden bu yer ıçın 9 s 937 1 Herhalde Rek/dm Ediniz .. 
tar•hıne müsadıf pazar günü mahalline tahkik memuru ~ Ve B .. 11_ Ue_k~ftın la rınızı 
gönderilecektir. Bir hak iddiasında bulunanlar varsa gü. 11. .. ~ 

nünden evvel Balıkeılr Tapu Sicil muhafızlığına veya ma ~ ( TURKD/l/\ ne \! eriııiz 
halline _ ıelecek mumura müracaatları ilan olunur. it 'J 

Pazarteılnden baıka her 
gün çıkar: Siyaıal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 .. 

~~ f {[H4LI HASAN 

·:..l f DEMİR HınoEvAT 
"• B O VA YAPI 1 

1 
Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 

Say111: 3 .. 
Günü geçmiı .ayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESIR TÜRKDİLİ 

~- " 
Dün~ü un ve za~ire:t iatlan 

UNLAR: 

Aıgari Azami 
K. K. 

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

BUGDA Y PiYASASI 
YerliSert 5 5,125 
Yumu~ak 5,25 5,5 
Anadolu 6,75 7 
Yumuıak 6 6,25 
Mmr 3,875 4 
Arpa 4 4 

' RUISBER OUZENİ 
Her Yerde Okunur. 

·~~~~~~~~~~~~ 

lnhsarlar Başmüdürlüğünden: 
Sındırgı emanet ana barlarında kanun("müddet( nihayet 

bulmuı olan 934 yılı zürraına alt'' 88 denkle 2257 kilO 
yaprak tütün ı 5 4 937 gününden ... , itibaren 20 gün mü · 
detle açık arıtırmıya konulmuı olduğundan taliplerin Sıo· 
dırgı İnhisarlar müdürlüiüne müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 140 
il 
~ 

d 

t 

s 
Çavdar 
Si sam 
Afyon 
Nohut 
Kum darı 
Bakla 

4 
14 

4 
ıs 

l 5 4 937 tarihinde kapalı zdrf uıullyle ihale edılrne~ 
üzere eksiltmlye konulan Balıkeılr Vilayet Merkeztrıd• 
15969 lira 25 kurut keıf Maliye l:inuı ~ inıaatına istekli 
çıkmadığından 29 4 937 tarihine raatlıyan perıembe güoil 
saat 15 de evelce mükerreren ilin edilen ırralt dahillnd' 
pazarlık suretiyle yaphrılacağından taliplerin yukarıda yı' 
zıh gfin ve saatte Balıkeıirde Vilayet konağında mQteıelı 
kil komisyona müracaatları ilan olunur. 

4 - 1 - 138 _..., ti 
- Fı 

ı 1,5 12 
4,5 5 

2 2,5 
3 ;;$,5 

İyeıi ve Ha.,azmanı: liahkesir aaylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü 

Basım Yeri İl Baaın evi 

FUAT BİL'AL 
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