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Başvekilimiz B. Celal Bayar, Hariciye 

Vekilile Birlik te Bugün Belgrada 
Gidiyorlar. 
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Başvekilimiz bugün bel· 
grada gidiyor. 

8. Celal Bayar Dün lstanbula Geldi. Bel-
gradda Başvekilimizi istikbal için Büyük 

Hazırlıklar Yapılıyor •. 
fıtanbul , 7 {Huıuıi ı -

Baıvekıl fi Celil Bayar ve 

Hariciye Vekılt 8 . TevfJk 
RGıHi Araa, buıüo latanbula 
retmııler , lstaıyonda vali ve 
birçok zevat tarafından 

karıılanmıılardır . Baıvekil 
doiru Parapalua gltmfıtir 

Harici ye Vekilt ile birlik 
te pazar günü akıamı (bugün) 
Belgrada haraket edecek 
lerdir. 

Belgrad, 7 (Radyo) · Kü 
çülr ltıllf konı~yine tıtirak 

etmek üzere Sınaya gt tmtı 

olan Yugoslavya Baı ve Dıı 
Bakanı Mi li.o Stoyadınovfç, 
bu.gün Belgrada avdet et
mıı ve istasyonda bütün 
naznlar tarafından karıılan· 
mııtır 

Belaradda Tür kiye Baıve· 
kili B. Celil Bayar!a Hari
ciye Vekili A. Tevfik Rüı 

tü Ara11n lıtlkba l l için bü ı= 
yük hazırlıklar yapılı yor Maliye Vekili 

latanbul, 6 ( Husuıi) .. 

Baıvekilımız R Celal Hayu· /stanbu/da 
la Hariciye Vekıhm l z B. 
Tevfik Rüıtü Araa, yaran 
Ankaradan bura ya gelecek 
ler ve lıtanbulda bir gün 
kaldıkhn ıonra, pazar günü 
Bel.ırada mütev t< cclhen ha 
reket edecf'klerdır . 

Anlcara , 6 (lluıusi) - Baş 

vekilimiz H. Celil Kayarla 

Haridye Ve lcıl ım iz B Tev 
fık Rüıtü Aru Rt l~rada 

aıtmek üzere bu alcıam hu 
susi trenle latanbu1a h arekd 
etmftler ve ıatasyooda teza · 
hüratla uiurlanrnııludır 

Bıııvektl fmiz, hareketinden 
evvel Çaoka ya köık üne gide 
r~k Atatürk taraf.ndan ka 
bul edilmfıttr. 

B Fual A[jralı 
İstanbul , 7 (Husuıi) 

Maliye Vek ili H. Fuad Ağ-
raı. bugün Ankaradan bura· 
ya gelmtıUr. 

Güreş Müsabakaları 1 Mecidiyeye. . 
Sancak Verı/Jı. 

Akşam Yapıldı tıtanbuı. 1 (Huıusi)-Do-
• • na oma kamandaaı Amfra 1 

21 Pehlivanın iftirak Ettiği Böl
ge GiJreşleri Çok Alakalı Oldu. 

Şükür Okan, lzmlt limanına 
giderek Mecidiye harp ge· 
mtıine büyük merasimle san 
cak vermlıtır. 
=== 

Ruzvelt 
1940 da cumhurreisliğinı 
namzetliğini ~oymıyacak 

B. Ruzutll 
Parla, 7 {Radyo) - Va 

tlrtorıdan buraya avdet eden 
Amerika ıeftrı (Bultk) gaze· 
tectlere beyanatta bulunmuı 
ve Ruzvehln t 940 da cum · 
hurrelılillne namzetlt~lni 

koymıyacafını ve Beyazsa· 
raydan ıerbest kaldıktan 

ıonra, uzun bir ıeyahata çı 

\
. karak Avrupayı gezeceğini 
söylemlıttr . 

1 Ziraat Enstitii
sü Kaldrrılıyor 

Ankara, 7 (fluıuıi) 
Ankara Z raat enstitüsünün 
liğvedileceğl ve Orman Çıft 
ltğtnde bir ziraat fakülteıl 
teıls edilerek , Devlet Ztraat 
lıletmelerl Kurumu ile İf 
btrllil temin olunacağı ve 
bu ıuretle zirai kalkınma · 
mızda daha aktif bir rol 
oynanacağı ıöylenlyor . 

Dün saat 20 de Halkevln 
de Bölge aOreı birincllijl 
müıabakaları yapı!mııtır . 

ıfr fdmanbtrllğl) . 
79 Kiloda: 
Birinci ibrahtm Ünal 

T ürkiyenin Yünlü iplik 
21 PehlivanlD tıttrak etti 

ğt güreıler çok alakalı ol· 
muıtur. 

Müıabal<alarda dere 
ce alan giir~ıçller 21 
May11ta ıehrlmlzde ya 
pılacak olan Buna, Bt 
lectk, lzmlt, Çanakkale vi
layetlerinden mürekkep ıu · 
rup birinciliklerine ltUrak 
edeceklerdir. 
Akıamld m6aabakalarda 

derece alan güreıçtler ıun 
lardır : 

Grekoromen ıüreılnde; 

56 Kiloda: 
Birinci Ahmet Gider (Ba· 

hkeslr ldmanblrltil) 26 aant· 
yede tuıla aaltp, ikinci Kemal 
Göçmencloflu ( Bandırma 
Dofanıpor) . 

61 Kiloda: 
Birinci Haıan Kuıoilu 

(Bandırma Doğanıpor} 1,5 
dakikada tuıla ıallp, ikinci 
Ha .. ,ın Zaro (Ayvahk Akın· 
ıpor). 

()6 Kiloca: 
Birinci Haydar ( Band1r· 

ına Doianıpor) 3,..>7 dakt· 
icada tuıla aaltp, tktnct Rtza 
Sertel ( Bahkeatr ldmanblr 
ltft). 

72 Kiloda: 
Birinci Muıtafa K.arabulut 

(Balıkeılr ldmanblrltll) 4, 1 
clalcıkada tuıla galip, ikinci 
Hı .. ,ıa Ara bul ( Balalre · 

(Bandırma Voğanıpor) hük . 
men ga lip Ve Dokuma Endüstrisi 

87 Kiloda ---------------------------------------
Hırtnci Muıtafa Ôzçeltk 

( Bslıkeıir ldmanurdu ) 4'2 
aanlyede tuıla aalip, ikinci 
Mehmet Tanıe~er (Bandır· 

Bu f ı~rlkılınmızm imalat ve satıılannda mu,aff ı-
kıyetli bir netice göze çarpmıkta~ır. 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Sümerbanka baih .. Tür· 
kiye Yünlü Dokuma ve Yün 

~·················································"\ 
! Y ozgad Ve Kırşehir Fela - i 
• • 
i ketzedelerine Yardımlar .. i 
• • • • • • • Ura Kuruı • • • : 771 99 Evvelki yekun : 
: 13 95 Alııuurl il koldu : 
•• 00 il h ı •• • 1 1 uıuıl mu aaebe memur arı • 
: 10 00 ·ı üccardan Ahmet Bozukojlu 1 
: 1 O 00 Tilccardan Aziz iman : 
: 1 O 00 Tüccardan Hüınü Uzay : • • : 5 00 fpltkçl Adtl Şahinoğlu : 
: · 5 00 İplikçi Hazim inan İ 
! S 00 Bakkal Alt Rıza Yalçın : 
: !5 00 Attar Halil lbrahlm Madenli : 

1 5 00 Kunduracı Cemil Özak ! 
! 5 00 Maballeblcl Sadık Solaklar : 
: 3 oO Tüccardan Pertev Etçlojlu i 
: :i 00 Eczacı Azmi Sakol • • • : 3 00 Abdullah Feyzi Erdener : 
: 3 00 Helvaci lsa Helvaclgel : 

• : 3 00 Ekmekçi Muıtafa Aiat • • • : 2 00 Bakkal LUf at Kmm : 
: 2 00 Bakkal Eyup oflu Mehmet Tokat : 
• • : 7 25 Müteferrik yardımlar tutarı 1 
: 883 J9 Yekun . : 

\··················································' 

lpllfi Fabrikalara Anonim 
Şirketi" taraf andan idare 
edilen Hereke ve Feıhane 
yünlO fabrikalara, geçen ça 
lııma yılını, çok müıalt ıart 
lar ve ku•vetli bır lnkltaf 
seyri içinde tamamlamıılar 
dar. Bu iki fabrikamızın 
1937 yılında aldığı neticeler 
bir müddet 11kıntılı bir dev-
re geçlrmlt olan milli yünlO 
endüstrimizin salah ve yük-
selme sabasına glrmlı oldu 
iuna en sarih bir delil teı 
kil etmektedir. 

Her iki fabrika için ıtrket 
tarafından 1936 yıh içinde 
553 719 lıra kıymetinde 
869051 kilo yerlt yapağı 

alınmııtır. Bu yekun 1937 
ıeneılnde 934.924 lıra kıy -
metinde l 459 661 kiloya 
çıkmııhr Aynı müddet iç in· 
de yabancı yapaf mubayaa· 
sı 8 559 liralık 24 207 kilo 
dan 42.083 liralık 109. t 52 
kiloya kamgarm mubayauı 
303.9.l5 kilodan 322 196 ki -
loya, pamuk 2.359 kilodan 
42,930 kiloya çıkmııtır. 1936 
da 4.611 ton kömür almıı 
olan ıtrket 1937 de kömür 
mubayaaaını 6 3741 tona çı 

( Sonu ikinci aayf ada) 

Frangın Düşüriilmesi Uzlaş
ma Ahkanlına Aykırı Değil .. 

- - ---
f ransadı f rangm düsurülmesin~en sonra eşya ıa gı~ı 
maddeleri f iallanndı zam yapmak istiyınları kırıı 

şiddetli cezılar .tat~i~ edilecek. 
Parfı , 7 (Radyo) - lngll 

tere maliye nazırı ~lr Con 
Saymon, bugünkü Avam ka 
maraıında beyanatta bulun• 
muı ve Fran11z franaının 

ftattan düıürülmeıl keyflye· 
Un. lnatltere - Amerika ve 
Franıa arasında münaktd 
mali ltıllf ahklmı dalreıln

da olduiunu ve aterllntn dü· 
ıürülmesl mevzuu bahıol 

madıfmı sö ylemlıttr. 
Parla, 7 (Radyo) - (Flnan 

sel Ta ymts) gazetesinin ver 
dıfl malumata gör~; dün, 
Franıaya 6 milyar frank 
girmftUr. 

Bundan birkaç ay evvel 

çıkan kapitaller, franıın dil 

ıürOlmeıt 6zerlne tekrar 
Franıaya akmaia baılamıt · 
tır . 

Parla, 7 (Radyo) - Malt. 
ye nezareti, frank dütihOl-

dükten ıonra etya ve ııda 
maddelerinin flatları üzerine 

zam yapmak htlyecekler 
hakkında ıtddetll tedbirler 

aianmuını llzımgelenlere 

emreylemlıtlr 

Hükfimet, ıpekOlitörlerl 

yakından takip etmeli katı 

ıurette kararlaıtırmııtır. 

Valansiyada Korkunç 
Bir Tahribat .. 

Alman va İtalyan tıyaralari ıaraf mdan yapllan bomhır
dıman~a şeMrda yüzlerce kiıi il~O. 

f rankist Kuvvetler 
Parla. 7 (Radyo) - Ma· 

yorkadan kalkan İtalyan 

tayarelerı. Valinslyayı bom 

bardıman etmlt ler ve liman · 

dakl depoları baıtaobaıa 

tahr•p eylemtılerdlr. 

insanca zayiatın derecesi 

henüz teıblt ed ı lmemlıtlr. 

Parla, 7 (Radyo) - Bu · 

gün, V alinsiya üzerine ge . 

len bir Alman tayare filo

ıu, itmam ve ıehrin muh 

telif yerlerin i bombardıman 

etmlı ve ağır bombalar at 

mııhr. 

Alman filosunun atmıı ol · 

duiu bombaların tahribah, 

henüz teıblt edtlmtı olma · 

makla beraber. birçok bina · 

larm harap olduğu ve lnıan · 

ca zaylahn, korkunç bir 

raddede bulundufu btldirıJ. 

1 
yon dö Laplana) yı bombar· 

dıman etmtıler ve yGz ev 

tahrip eylemtılerdtr . 

Tayare-lerln, 450 afır 

bomba attıkları teablt edil · 

mtı ve bu bombaların bG · 

yük yangınlar çıkardıiı ıö

rülmüıtür. 

Ölenlerle yaralananların 
miktarı hakkında esaalı ma· 

lümat alınamamııtar. 

Salamanka, 7 (Kadyo) -

General Varelanm kuman · 

duındakl kıtaat, bugün El 

hamra cepheıtnde ıabtle 

doğru beı kilometre daha 

tlerlemtıtlr 

Aranda orduıu da Kaıtel 

yon havaltılnde yeni bazı 

meniler almıı ve Cumhurl · 

yetçllere bQy6k zayiat ••r· 

dırmtıttr. Burada vukubu-

mittir. 

Parla, 7 (Radyo) 

lan muharebede Cumburlyet

Fran- çılerln 400 maktul ve 800 

klıtlerln 60 bombardıman eılr bırakan k kaçbklan bal· 

tayyarHI bu ıabah ( Kıate- dırllmııtlr. 



Alman Gazeteleri Ve: 

gi te 
Gö ... 

UŞ 
Alman gnzetelerinin, üz 

·erinde ehemmiyetle durduk· 
lera iki muele vardır ki, 
bunlardan hhi Londrada ce· 
reyan eden Fransız İngiliz 
görüımelerl, diğeri de son 
günlerde neırolunan ve Ya
hudileri servetlerini ıhbara 

icbar eden yeni kararname· 
dır. 

Londradakt görüımelerln 
Almanyadakl akialerlne geç · 
mezden evvel, Yahudi meı 
eselesialn toptan halli yolun· 
da alınan ıon tedbirin mah· 
fyeU ve Alman matbuatı ta 
raf andan tehir ve izah edil 
lt tarzı üzerinde durmayJ, 
f aydah bulduk. 

Dört yıllık planın tatbiki 
ile muvazzaf Maraıal Göri 
og ile iç bakanı, bugünler 
de bir kararname neıretmlt 
lerdlr. Bu kararnameye gö 
re, Almanya içinde yaııyan 
Yahudiler, 30 hazirana kad 
ar dahilde ve hariçte bulu 
nan servetlerini ihbar ve tas· 
rlhe mecburdurlar. Bu kar. 
aroame hOkümlert , Alman 
yada yaııyan yabancı teba 
menıublnt Yahudilere de teı· 
mil edilmekte, ancak bun
lar aadc Almanya dahilin
deki ıervetlerlnl btldtrmeyc 
mecbur tutulmaktadırlar. 

Kararnamenin "servet" den 
kasdcttiil ıcy, bir kimsenin 
herhangi bir vergiye tabi 
veya gayrltabl, bilcümle 
emvalldlr. Buna, ıahsi ~htl· 
yaca maaruf gayrimenkul 
cıya ve lükı olmamak ıar
ttyle ev müıtemtlah dahıl 
değildir. Ancak btr kimsenin 
aervcU 5.000 marka baliğ 
olmadıkça, ihbar mecburiye· 
tl yoktur. Kararname hük
ümlerine aykırı hareket ed
enler için ağır cezalar kon · 
ulmuıtur 

Kararnamenin 7 ncl mad · 
dealndc ıöyle denilmektedir: 
"Dört yıllık planın tatbiki 
yle mükellef olen makam, 

icabında, ihbar edilen aerve · 
ti, Alman ekcnomlslnln cm· 
rlne amade kılabilir," 

Kararname hükümlerine 
tamamen riayeti temin için 
Maraıal Görlng tarafından 

neıredilen ve Dt'fri tarı h ı n · 
den itibaren de muteber ol 
an bir ikinci kararnamt', ~11 
men veya tamamen Yahudi
ler elinde bulunan bilcümle 
emvalin utılmaaına veya ip 
otek altma konulmasını 

menetmekte veya fevkalade 
hallerde, bu glbi ltlerın yo 
pılmasını rermi müsaadelere 
bağlamaktadır. Bu ikinci 
kararname, aynı zamanda, 
Yahudiler tarafından yeni 
ticarethanelerin ve-ya yeni 

ticarethane ıubclerinln açıl · 
maaını da yasak etmektedir 
Maksat (5 000 marktan da 
ha az tutan servetlu fçln 
ihbar mecburiyeti olmadığı 
na göre) büyük Yahudi ser 
m yelerlnln parçalanarak 
yine Yahudi ellerde kalma· 
sına imkansız kılmaktadır. 

Her tarafta büyük bir 

alalrn ile kar§ılanan bu iki 
kararnamenin gayelerini ta · 
hmln maksadiyle ileri ıürü
len f arazlyelerln bılhassa yu 
lmr!d" aynen naklolunan 7 
ncl maddeden ilham aldık
larıoda ıüphe yoktur. 

Aynı §ekılde . "Alman ek-

-F an ız 
1 eri .. 

onomisl" nden balirn1unur
ken, Almanyayı yabancı 

ham maddelerine bağhlıktan 
kurtıuftrek tem bir otarfıiye 

doğru götürmek latıyen 

"dört yıllık planın kudedil · 
diğl de, aynı isabetle iddia 
olunabilir. Şu halde Yahu 
dl ıcrmayealnln, hükumet 
emrinde ve dört yıllık pla
nın tahakkuku yolunda kul
laoalacağJ, daha doğruıu bu 
maksatla muaadere edilece· 
il ıeklinde Jlerl sürülen tah 
mlnleri ciddiyetle karııla

mak hiç de yanlıı olmaz 
Bu itibarla "Der Schwarze 
Korpsde çıkan ve Almanya 
da bulunan Yahudilerin hep· 

• 
sinin hudut dııarı edilmesi-
ni tavılye eden bir yazı, 
bılhaua ehemmiyet kazan 
maktadır. Gazete, Görlngin 
Avustuyadakl Yahudıl~rden 
bahsederken "bunları def· 
etmelt,, dediğini hatırlatarak 
Avuıturyadan çıkacak olan 
bu Yahudilerin Berline veya 

dl~er bir Alman ıehrlne git 
mfyerek doğrudan doruya 
hududu atmalarını tavsiye 
ediyor ve büyük Almanya 
nın gayelerinden birinin de 
"tam bir Yahudi temizliği" 
olmaıı icap edeceğini ileri 
sürüyor. 

Gazete aynen diyor ki 
"Biz Yahudılerl, bizzat ken· 
dHerlnin intihap etmıı ol· 
duklari tufeyli rolünü sonu 
na kadar, tükenlnclye kadar 
ıf aya icbar etmeliyiz ve on 
lara iyice anlatmalıyız kl, 
Almanya, artık Y ahudilerl 
istemiyor. Dört yıllık plan 
tamamen tahakkuk ettiği 

vakıa, Alman ekonomfalnde 
bir tek Yahudi izi kalma· 

malıdır " 
Tabtatlylc diğer gazeteler, 

daha mutedil bir lisan kul 
!anmaktadırlar. Völkhcher 
Beobachter, Nürcnberg kan· 
unlarının Alman milletiyle 
Yahudiler arasındaki sosyal 

münscbah kati surette tan 
zim ettiğine göre timdi de 
ekonomik miinasebatı büz· 
eltmek icap ettiğini hatır 

tattığı bir yazı da, neırolun 
an kararnameslnın dört ba· 
kımdan fay dalı olacağını te 
mtn ediyor. Gazeteye göre: 

1 - Alman ekonomlıi üze
rlndel<I Yahudi nüfuzunun 
ölçü ve ıtddetl durdurulmalı· 

dır Bu ille, Yahudi serrna
yulnl te&bllle kabil oluı·. 

Y ahudinhı, sermayesi dı 
tında icra ettlğı nüfuza gc 
lınce, esasen bu, nasyonal 
sosyallzmın iktidar mekiine 
gelmesiyle nihayet bulmut 

tu 

2 Yohudi ıcrmeye ha 
reketlerl kontrol ·edilecektlr. 
Yahudiler, bundan ıonra pa· 
ra Kuvvetlle Alman ekono 
misine sokulmıyr. cakhr 
Buna. hatta gizli yollardan 
bile imkan yoktur. 

3 - "Ariletmek,. gayret 
lerlne nihayet verilece lir. 
EAer Yahud! nüfuzunun Al 
man ekonomisinden uzak 
laıtırılmasından dolayı isti · 
fadc edecek kimseler varsa 
onlar da "beyaz Yahudıler" 
değil" Alman vatandaıları 

dar. 
4 - Ya lıudlnin ıervetl ken· 
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Bürhaniyetilerin Güzel Bir Yardımı: 

Zelzele Fefaketzede-
leri içi Güreş Vapıld1.. 
Tanınmış Pehlivanların iştirak 
Ettiği Güreşler Alakalı · Oldu .. 

Bürhantyc, (lluıuıi)-Kır · 

tehir fellketzedelertne yar 
dım kolları yerinde çalııma· 
larla bu yolda çok fay dalı 
olmaktadırlar. 5 5·38 tad

hlnde Hızırllyas günü olma 
aından istifade edilerek B6r· 
haniye lskeleetnde bir güreı 
tertip edllmlıtır Kıaa zaman· 
da verilen karar dolay11lle 
geoit ölçüde reklam yapılıp 
etraf laza ve köylere habe
rin yayılmaaına imkan bulu 
namamıı, fakat havanm gü · 
zelllfl dolayııtle gürcı mey 
dananın etrafı iki bine yakın 
ve hepsi de hariçten araba 
ve otomobıllerlc selen me -
raklı ıcylrct kalabalığı llc 
dolmuıtu. 18 Pehlivanın it 
tırak ettiği müaabakalar 
yallı olarak yapıldı. Netice
de deıte blrloclllğinl Gönenli 
Ahmet, baıaltı blrlncillğinl 

Çengel Abdullah aldılar. 

Koç Ahmetle Sındır 

dl malı olmakla beraber. 
hcrıeyden evvel Alman mll 
letintn malıdır. Bu itibarla 
Yahudi servetinin, Alman 
milletine f ayda11 dokunma · 
h, Alman milleti ondan iıtt 

fade edcbllmehdir. Bu iti-
barla, Yahudi ıervetinln ica
bında dört yıllık plan emrin 

de kullanılmaaı, çok isabetli 
bir hareket olur. 

Rcichıpoll gazeteıl, Avuı 

turyadaki Yahudileri bekli· 
yen ak&bet hakkında bize 
bazı ıayanı dikkat rakamlar 
vermektedir. Bu rakamlara 
aöre, v fyana nüfusunun yüz· 
de 9,4 nü ve umum Avus
turya nüfuıunun yüzde 3,8 
nl teıkıl eden Y ahudtlerin, 
umumi ıervetc iıtirikleri 

nlsbetinl a1rı ayrı tetkik 
edecek ol'!na göıürüz ki, si 
Jih ve cephane imalatının 

yüzde yüzü, benzin ve yağ 

ticaretinin yüzde 64 ü , mo 
dacıhğın yiızde 34 ü, ku · 
yumculuğun yüzde 40 ı, men· 
suçat snnayilnln yüzde 54 ü, 

kodf eksi) on tılcdnln yüzde 
80 1, gıda maddeleri tlcare 
tinin hemen hepıl, otelcilik 
ve kahveciliğin yüzde 70 i 

Yahudıler elindedir. Bundan 

baıka Vlvana bankaları ve 
kredi müeesaeıclerinln yüz· 
de 76,6 ıı yine Yahudi ıer 

mayeslyle tılemektedlr. * Alman matbuatı Lond 
rada cereyan eden Frenıız · 

lngılız aörüımelerlnl biiyük 
bir dıkkatle takip ederken, 
kullandığı ltsanın hırçın ve 
asabi olmamuma dıkkat 
etmektedir Bu gazetelere 
göre, dost bir memleketle 
yapılan görüşmelerin sade, 

bizzat alakadarlar için ele 
ğll, fak at bütün dünya için 
fayda getirdiğini bilen Alman
ya, inglltere ve Franaa gibi 

iki eski flhhabm, müıtere. 

ken alakadar olunan meıe· 

(Sonu üçüncü sayfada) 

gı\ı Şerif de uzun bir gü
reı yaptılar. Yat geçkinliği 

aleyhine netice vcrmcğc 

baıladığı 11rada Koç Ahmet 
pes etti. 

Şerif pehlivan bu suretle 
baı mükafatı aldı. Cüret· 
lere rağbeti artıran bir el 

bet de Mülayim pehlivanın 

da bulunması idi. Fakat kar · 
111ına kimse çıkmadığından 

güreı yapılamadı. Buranın 

Karaağaç köyünden Kasap 
Haaan pehlivanla göstcrlı 

olarak ~O dakikalık bır mü

ıabaka yaptılar. Heyecanlı ge· 

çcn müsabakalarda bilhaua 
Müllylm pehlivan ve Bey
köylü Süleyman ile Çengel 
Abdullah pehlivanlar güreı · 
leri csnaamda çok takdir 
edildi ve alkıılandılar. 

, Mülayim pehlivan huıusi 
bir otomob&lle Buna gürcıle 
rlne yctiımek üzere hcmeo 
hareket etti. Yakında Hürha. 
nlycde yapılacak büyük gü
reılere Kara Ali ve Tekir
dağlı Hüıeyln pchlıvanlor da 
davet edilecek, bu ıuret 
le canlanmakta olao güreı 

aporu buraca da bir teıvtk 

görmüı ve meraklı halkın 

bu alandaki zevki tatmin 
edtlmlt o!acaktır . Bu yolda 

ki teıebbüılerc timdiden 
giriıilmlt ve pehlivanlara 
yazılmııtar. Mülayim pehll 
van da teklif ı memnuniyet
le karıılamııtır. Bütün kaza· 

nan pehlivanlara - hasılatın 

K1zılay vastastle felaketzede 
lere yardım olarak ayrılma 

ıma rajmen - ~üz dit ltra 

kadar ikramiye verilmtıtır . 
__,.. .............. -

Bölgenin bisık· 
let birincileri 

belli oldu. 
lki aydanberl devam eden 

Bölge blıtklet bırlncillk mü 
nbakalarında yapıle.n tcıs 

nifte 8 pu.vaola Güçten 
Sabri birinci, 19 puvanla 
Btrlıkten Süleyman ikinci, 
27 puvaola Bırltkten Meh 
met üçüncü, 33 puvanla Yurt 
tan Ferit dördüncü, 35 pu 

vanla Yurttan Mehmet be 

ıtncl, 42 puvanla Birlikten 
Seyfi altıncı, 43 puvanla 

Bandırma Doğanapordan Ne· 

cali yedinci olmuılardır 

Müsabakaların birinci ve 
ikincileri Ankarada yupı 

lacak olan Türkiye bisiklet 

birlnciliklerıne itt!rak ede· 
ceklerdlr. 

Ka~mlara söz atmış 
Kayabey mahallesinden 

Yusuf oğlu terzi Kamilin 

Eie mahalluinden Mehmet 
kızı Nadide ve kız kllrdeşi 

HAtlceye söz attığı tikayct 

olunduğundan tahkikata bat• 
lanmııtar . 

Tepecik 
Tenezzühü 

ldmanyurdu tarafından 
T epeclic tertip edilen tcnez 
züh bugün yapılacaktır. Sa· 
at 8 de otomobille Tepeci 
ğe gidilecek, orada muhtelaf 
müsabakalar ve eğlenceler 

yapılacak, akıem üzeri av 
det edilecektir. -

B. Hüseyin Vasıf 
Bundan üç dört sene ka 

dar önce Vilayet Maarif Mü
dürlüğüncic bulunan Dentz 
li Maarif Müdürü B. Hüıeyln 
Vasıf, dün fthrimlze gel· 
mittir . 

•4h kc c:.-

Bir otelde bir 
insan kalası 

bulundu. 
Dtyunumumlye otf'!llnde 

bir insan kafası bulunmuı. 

tur. 
Polısce yapılan tahkikat 

netlceılnde kafanın, otelin 
yanıbaıanda yapılmakta olan 
Evkaf binasının temelleri 
kazılırken çıktığı ve amele· 
ler tarafından otelin damı
na fırlAtıldığı anlaıılmııtır. 

Şımdıkı halde evvelce bu 
ananın mezarlık olduiu, 
çıkan kafanın da o zaman· 
danberl burada gömülü 
kaldığı netlceılne varılmııtır. 

Müddctumumllıkte bulu· 

nan kafanın, lıtanbul tıbbı 
adlıyeılne gönderılmni 

muhtemeldir. 

Oç ka~m bir eve girmişler 
İbrahim kızı 70 yaşında 

Fatma, kız& Haaibe ve 
gelini Naciye Umurbey ma 
halleslnd~n Ahmet oğlu l lü 
aeyinln evine isteği olmadan 
girdikleri şikayet olunduğun 
dan tahkikata ba§lanm •ıtır 

Teşe~~ür 
Halkcvl tarafından açılan 

ıuni çiçekclıik kuraunun öğ 
retmeol Bayan Zehra; biz 
müdavimlere, kurauo devam 
eltıii müddetce clınden gelen 
himmet ve hizmeti aela esir· 
gemiyerek çlçekcilığl en ince 

noktalarına kada r öğretti, 

kendisinden çok ıatıf ade el 

tik. Bundan dolayı kurau 
açan l-lalkevimlzle, Bayan 

Zebraya kendim ve arka 
daılınım ct<.lına teıekkürleri 

mt sunarım 

Dllnevaz lıtan .................... -...-

Güreş müsaba
hala rı akşam 

yapıldı 
( Battarafı 11,ıncl ıayfada ) 
ma Ooğanspor) . 

A[jır sıklet: 
Şerif Ünal (Balıkesir id 

roanbJrliğl } Ayvalıktan lla 
itile, Havrnndan Ziya ıle 

güretli Şc . lf l, 18 dakikada 

tuıla gtdlp geldi. 
llıılkevi hoparlörü vasıta· 

sile de y pılan güret mü 
sabakalorı dı§arıda da halk 
tarafından ayni alaka ile 
takip edllmlttlr. 

Türkiyenin 
Yünlü iplik ve ~otuma 

en~üstrisi 
( Baıtaraft birinci aa1fada ) 
karmııtır. Geçen sene de 
dııardan alınmıı olan kam 
garın ipliği bundan böyle 
Buna da f aahycttc bulunan 
Merlnoı yünlpllk fabrika· 
mızdan temin edilecektir. 
Şirket Merfnoı fabrikamız· 

dan geçen ıcne içinde 1 1.217 
kilo yünlpllk aahn almııtır. 

imalat: 
f eıhane fabrlkaımda 1937 

aeneainde 965.297 kılogtam 
iplik bükülmilıtür. Geçen ıc · 
ne bu rakam 875.858 kilo 
idi. İphklcrln vasati numa· 
ra11 geçen sene 3,ti9, 1937 
de 3.91 dır. Kamgarn ipliği 
imalatı da 43.293 kilodan 
59,292 kiloya çıkmııtır. Bun
larda vasati numara 21,6 
dar. 

Hereke fabrikasında artık 
aakeri ve piyasa ıayakları 

yapilmamakta ve bunların 
yerini tutacak İıkoç ve ~m 
aali yerli iplikten kumaıla· 

rm imali gün geçtikçe art· 
maktadır. Herckcnin lplık 

imalata 66.0 lO kilodur. 
Kumaı imalatına gel•ncc: 

Fcshaoe fabrikasında birse 
ne evvelinin 843. 1J8 metre · 
ıloe mukabil 1937 de 944,442 
metre kumaı dokunmuı ve 
atkı adedi ı .296,777,000 den 

J ,433,7301580 e çıkmııtar. 
Yabancı kamgarn ipliğinden 
kumaı imali 155.459 metre, 
yerli iplikten imalat ile 

188.983 metredir. 1936 da 

512,548 metre idi 
Hereke fabrikasında bir 

sene cvvelinlo 420,434 met · 
resine mukabtl t 937 de 
517 ,286 metre kumaı do
kunmuıtur. Atkı adedi 
1 934 oUO,OOOdan J.13 I.800, 
000 e çıkmııtır Bu kumaı
lann 77 588 metresi iıkoç 

ve mümasllı fantazi elbise 
ve paltoluk, 439 698 metre · 
ıi de kamgarn kumaılarıdır. 
Kamgarn kumaı imali 1936 
da 332,800 met.re idi. Her 
iki f abrikarıın kumııt imali ye · 
kuou 1936 da 1.263 550 metre 
den 19;,7 de 1.461. 728 met

reye yükselmlftir. Bir sene 
evveline nazarnn imalattaki 
yükıeliı nisbetı ipi ık sı\< it tın 
de Feıhancde yüzde 10,5 
kumat [metre) imalınde Fes· 
hanede yüzde J 2, llerekedc 
yüzde 24 dür. Umum ima 
tatta arht yüzde 15,5 dir. 

Feshane fabrikaıında imal 
edilen battaniye ve velenıe 
adedi 1936 da 20.587 den 
19J7 de 32 269 a, kilim ade 
di 42 .295 den 44.950 ye 
çılr.mııtır. İmalattaki artııa 
muvazi olarak ifçi • vasatisi 
de Herekc fabrikasında 457 
den 537 ye, Feshane fahri· 

kasında 1009 dan 1096 ya 

yükselmtıtlr 1937 senesinde 
fabrika mamulatından Hllf· 
l arda bir ıenc evveline gö · 

re art ı ı nlsbeti Hereke fab 
rikuı için yüzde 12, Fesha 
ne f abrika11 için yüzde 

26 dır 
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Erdekte Bahar 
"Erdekte bahar,, Ne ka -

dar müıkül bir mevzudur 
bul... lnaan bazan duyar, 
fak at duydujuou anlatamaz. 
Tabll ıüzelliklerio hanglsın 
den baıhyayım? .. 

Marmaranın bir körfeztn· 
de 111ız bir vaziyette duran 
Erdekten cömert tabiat hiç 
birıey eılrgememlttir. Gez. 
meje çıktığınız zaman yer 
ıeçmeie mecburiyetiniz yok 
tur Hangi tarafa giderseniz 
aldınız; görecejinlz muhte 
tem manzara herhalde ılzl 

heyecana getirecek ve gay 
rl ihtiyari gözlerinizi yafar -
tacakhr. F111ldaıan titrek 
yapraklarda, çayırlıklarrn 
çukur yerlerindeki pembe 
fundahklar eratından yükse· 
leo beyaz buharlar da yere 
düten yapraklara ıarlu söy 
leten adımlarınızın hafıf iz· 
lerl mutlaka yetil bir tutam 
otunu çefnlyecektfr. Her ta 

rafı zeytin ve meyva ağaç l 
larlle dolu olan Marmaranın 
bu incisi bılha11a bahar mev 
•iminde görülmeie değer . . 
Baharda Erdek, her gün ye· 
nl bırıey giyiyor, her yeni 
aün daha parlak ve daha 
tatlı görünüyor. Bahçelerin 
btrlıine giriniz. Y eıllllğln eı 
rarlı hakimiyeti gözlerinizi 
kamaıt1racaktır. Bınblr ra 
ylha ile dolu havayı tenef
füs ederken serhot oluyor, 
duygularınız baıkalaııyor ve 
neıenlz mütemadiyen çoğa 
lıyor . . ' 

Hele ubah vakitlerinde, 
Yetti tarlalarm ıon bulduğu 

yerde ıi>aha yakan l<oyu ye

til zeytinlikler ormanı ara 
ııodan altın ıtıklarını ıaça 
ıaça doğan güne§. hiçte ace 
le etmeden yukarı çıkıyor .. 
Sık ormanm koyu yt§ ı l ka 
natlarını ı§ıklandırayor Ye 
ıtl tarlalardan ve ıık aiaç ' 
laklardan karanlık yavaı ya. 
vat kalmakta, fundalıklar, 

ağaçlar, yemyeıll otlar mey 
dana çıkmaktadır. 

Tenbel tenbel doğmağa 

lıaılıyan güneı, aynı z•manda 
kıyının ukio ıularını oktı 
Yarak onlara dokunuyor, 
Yükseklere doğru çıktıkça 

neıeli neıe11, aüler yüzle ar 
zın bu güzel parçuıoı mh · 
Yor. .. Görüomlyen rüzgar 

Yeri genııleterek onu daha 

Seni temin ederim kt bu 
saatte, bu hıkayeyt anlatır 
ken duyduğum heyecanı en 
basit, en ıaf bir köylü bile 

duymamııtır. Ananeye na· 
ıaran, güzel ıııhirbazı ezen 
taıa sessiz seaıı iz bakarken 
Arnarilil esrarla bir ifade ile 
ılave elli: 

Şımdı elinizi bana ve 
tiniz. . Mumu ıöndürece

ilrn. 

Mumu söndürdü: Zıfıri 
Ltaranlıkta kaldık. 

Artık Amarllııt de göre 
tnlyordum: E limde küçük 
ııazık cltol hl11ediyor, nefeı 
•hıına duyuyor, saçlarandao 
Yayılan kır menekşesi koku 
laranı teneffüs ediyordum. 
Birdenbire: 

- Zannederim ki korku· . 
Yorsunuz, dedi 

Karanlıkta daha ilerilere 
götürüldüm. 

- Mumu yakalım mı? 
- Hayır, hayır, korkmu. 

Yorum! . Diye kekeledim 

çok büyük gösteriyor . • Her 
teY yüzerek uzaklara kaçı· ~ 

yor .. . Ve insan, yüzen her 
ıey ile beraber kendlıl de 
yüzmek, kendiıini bu ıonıuz 
boıluğa barakıvermek arzu 
ıunu duyuyor .. 

Ekseri zamanlarda uslu 
duran Erdeğln denizi, size 
açık mavt itaretler yaparak 
davetkar nazarlarla bakıyor, 
durmadan, usanmadan size 
ninni söyllyerek çağmyor 

ve sanki: (Gel gel; kucağı 

ma atı ll } demek iller gibi 

bir vazı yet alıyor 
Bakıtlaranıza baıka tarafa 

çevırlnlz, kartınızda "Zey · 
tınlı ada,, biraz ötede "Tav 
ıanla ada" ve daha biraz 
ötede de " Seytdgazl ,. le· 
peııile l<arıılaııraınız . Bu te· 
peden aıağıya doğru baktı 

ğınız zaman: Kaynatılıpta 

henüz ıoğumamıt bir kurıun 
gibi duran denizi yararak 
yavaı yavaı llerllyen bir 
sandalın kıvrak yürüyütünü 
görününüz. Sandalın bu lnv 
rak yürüyütünü hangi lirik 
mısra, hangi )'Üluek tilr Is 
t ldadı tasvir edebilir? Esa 
ıen titrin güzel olmuı lizam 
iıe de, güzelliğin tilre ıhu 

yacı olmadığından sakın böy
le bir düıünceye kapı l ma

ymız! 

Burada dentz, her zaman 
gergefe gerilm ı t bir atlas 

gibi parıl pırıl yanayor, dil . 
ıtz ve gaddar denecek ka 

dar ıakln oluyor. Eiuıuslyle 

akıam vakatlerinrle su sathı 

üzerinde tıtrlyerek, kaçııa 

rak , daigalanarak ve aka

rak akseden zıya cizgılerl 

araıanda bu ıükiinet çoğalı 
yor . l.3ahçelerl kaplayan, taı 
mıı dereler gibi önüne gele 
ol boğuyor ve bu saatJerde 
inaamn ruhu nthayehlz boş 
luklar içinde yüzmeğe ba§ 
lıyor .. Karanhkta sönen bir 
kibrit ÇÖpÜ (lıbi hiçbir iZ 

bırakmadan halıolunup gi 
diyor. O engin bo§luktaki 
ıtıldıyarak, parlayarak yaşı 

yan yıldız l ardan başka ya· 

tama · eseri yok! . 
Erdeğın emsalsiz grubunu 

da görmek lazımdır: Renga
renk ziya çızgileri birbırlerı· 

le o yntt ıu keo bir sürü ıtık 

oyunlara yaratmaktadır. 

lıte, l u vakitlerde Erde 

Zornk\ bir t ekilde gülme· 
ğe bııtladun 

- Eliniz neden titriyor, 
soğuk mu? 

..:. Mağaranın rutubetin 
den o lsa gerek . 

Hayır, hayır! Burnsı 

aıhırli bir yerdir!.. Ş ımdt 

hissedeceğiniz ıeyleı e iyi 
dıkkat ediniz Birşey lşiti 

yor muıunuz?.. iyi dın leyi 
niz! 

-- Kayalardan darı~ lıyan 

ıu sesine benzer bir gürült(i 
itiliyorum . 

Bunun ne olmas ı ıhtıma 

lint düıünüyor sunuz? 

- Ne olabilir? .. Her hal 
de su damlalorıdır . 

- Hayır, bunlar slhlrba 
zın gözlerinden dökülen ya§ 
lardar. Halta gözlui bt e 
görünüyor, ki tıte ıuradadar! 
Kıuanlakta nasıl parıldadık 

larmı göreceks!nlz l'. ıldızlar 

gibi!. Eliniz gıtlil<çe d aha 
çok titriyor .. Şimdi, gerçek· 
ten korkuyor musunuz? Hay· 

Folklor: 

Yür" k V Çep 
Türküle · .. 

• 
Paris-Londra 
arasında aske

ri bağ ar 
G azeteler, Londra tebliği· 

nl bahtı mevzuu yapmal\ ta
dır . 

1'0Plll'AN: Kh".l/Al.. Ö/.l~R 
- 9 - Ooyçe Algcmayne Çaylu 

ng, diyor ki: [İne gölde] ( Zı f af ] ge· 
ceslnde ölen bır gel in lçın 

çıkarılmııtır: 

«inegöl türküsll» 
1 - İnegöl davulları güm· 

lüyor 

ı 

3 

.ı 

2 

3 

4 

ı 

2 

3 

4 
5 
6 

(Güve] oğlan tekbir 
almıı geliyor 

Gelin hanam {aahat} 
(4J birde ölüyor 

Uyu uyan elleri kı 
· nalı uyan 

inegölde bir gelin 

ölmüı yau var 
Varan bakın sandı 

ğmda neıl var 
Dtkllmedlk elbisenin 

hası var 
Uyu uyan elleri kı 

nalı !'yan 

lnegölün (horazları] 
[!i) ötütür 

Anneciğimin ciğerle · 

ri tutuıur 
Bubacığam cenaze· 

me [elltlr] [6] 

Saat 
Horo:lurı 

Yeli§ir 

ğın romantik sahillerini de
niz daha çok kucaklamakta 
ve bir güzellık mütaha111sı 

gibi, elinde çok büyük bir 
ayna olduğu halde mınare 

leriol denize yakın bınalar. · 
m denıze indirmekte ve ıe· 

yırine doyulmaz muhteıem 

bir tablo meydana gelirmek
tedır. 

lıte ıevgıli okuyucular; 
ülllmtn döndüğü kadar 

ıızlere Erdeğh.a güzellıklerl 

nı anlatmağa baıladım . Sa 
kın bu anlatııta gizli bır 

maksat, lıir reklam kaıdı 

aramayımı:. · lielkı ıtin için

de bıraz faz ı a coımak 

var .. . tSaıka uırıey yok! 
ououola berar ananmıyan 

o lursa yakanda aününü ay· 
rıca bıldıreceğim Kiraz Sey 
rana · gunu Erdeğe teıraf 

ellto ve bu güzellıklerı gör 
ıün 

!Ui Özden 

4 Uyu uya n elleri kı · 

nah uyan 

Bu türkü Bohkesirin Kü 
peler nahiyesin in Oere-
çiftltk köy On de din . 
lent l mtıtır ( 1293 ] yalında 
(Yanbolu] keıabasanda Bul 
garlar tarafından asılan Meh 
met adındaki bir ıahı s için 
çakarılmıttar. 

1 Yanbolunun ortasın 

2 
da koptu kıyamet 

[Dalgıç] korusunda 
bulduk selamet 

3 - Yavrularım , kuzula 

ram allaha emanet 
Saklı gizli ıevdala 

rımaz [eıgere] [•ı] oldu 
Hu ayrılık bize al· 

lahdan geldi 

4 

5 

l 

2 

Yanbolunun ortaaın 
da vuiyetlm bağlandı 

Şadırvan karıanda 
ipim yağlandı 

Eılerlm doıtlarım ar· 
karodan ağlandı 

Anacığımın, bubacı· 

ğamın yüreği dağlandı 

Saklı gizli ıevdala · 

rım [ eıgere] oldu 
6 - Bu ayrılık bıze al · 

lahdan geldi 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

- Çıksam gltıem dağ 
batına 

ismimi 

5 -

yazdınam 

dağın tat ına 
Genç yatımda neler 

geldi batıma 
Saklı gizil ıevdala 

rımı:ı [evgere} oldu 
Bu ayrılak bize al 

lahdan geldi 

'4 İdealleri tehdıd eden 
tehlike le r in ve tebl l ~de kay
dedılen bugünkü fena 
oar tların neden ibaret oldu 
ğunu öğrenmek fıılerd ı k Pa. 
rls ıle Londra arasında ıık e r i 
bağla r an tak vlyeslni fcap e t . 
tiren b lrıey görml) oruz. 
Maamafth eğer Fran1a ve 

lngiltere bu &uretle hareket 
ederek kendilerini daha zı'
yade emniyette ht11eyllyecek
ler lıe buna bir diyeceğimiz 
yoktur. 

Tebliğin lng ılız · İtalyan 
ve Fransız · ftalyan yaklaı· 
malan hakkmdakl k11ım tas· 
vtbe ıayan lnıımları le§kıl 

eylemektedir 

Eğer orta Avrupa hakkm 
da dütünülen hattı hareket , 

Prağ zlmamdarlaranı adalet 
yoluna ınke muvaffak ol · 
ursa. fena gerginlik unsur 
larından · bf ri ortadan kalk 
mıt olacaktır ,, 

(dremi.t Nüfus 
Memurluğundan: 

Edrtmlt Zeytinli köyünün 
1 19 ıayıla evinde. ka yıllı 
Mülk•yeden doğma AbidJn 

kızı 1332 doğumlu Rıfatin 
Edremit asliye hukuk ha· 
ktmliğlnlo ı 4 4 938 tarih ve 
298 84 sayılı llamtyle ismi· 
nln Üıfet olarak tuhih edıl
mit olduğu ılan olunur 

r-----------, 
1 Yenı 1 

,, A. . • 1 1 
,) - şı qare 1 K . l k H 1 

r·······~~·····~·······~ ı ıra ı ane 1 
! TURKDILI !

1
1 Gazi bulvarında Elek ı 

: Pazarteaırıden baık11 her :·I trlk ıtrketi tarafından dört I 
: aün çıkar. Siyasal gazele •• :·t odalı, banyolu, içinde ıu I 
: Yılhgı: 800 h..uruı : 1 tesisata bulunan kul l anıt 1 
i Altı Aylıjı:400 • : 1 lı yenı bir ev kiraya veri · 1 
• 3 : 1 lecektlr. 1 
t Sayuıı: • 
• ı 25 : ı ı Taliplerln Kereate paza · 1 • Günu geçmıı aayı ar : 1 I ! kuruıtur. : 1 rında Kereslecı Muıtafa I 
: ADRES: • I Ôzdamara müracaatları I 
i BALIKESiR TÜRK.D1Ll i ı l alan olunur 1 
lla •••••••••• . ............. '~-----------... 

Türkdilinin Romanı 
hsklkaten bir mucize olu 
yormuı g ibi göz kamnıtıran 
bir ıtıkla mağarama içi dol 
du! Bu a ydınlığın ortanoda. 
A°marllisı b ı r taıan üatünde 
gördüm Beni korkutmak 
isted ı ğ i nden ba§ ım §alıle ıar · 
mııta: Bu siyah tül onun le 
nfnl daha çok açmıfla, g~z 
leri sihirbazın göz.lerinden 
daha parla ktı 

Çcuiren: Zeki Tı~nabuylll 

d ı. itiraftan utanmayıo ı z! 

Bakıkaten, t a ı iiıerinde 

iki yıldız parlıyordu Bunla 
rın, gün ıtıklara giren iki 
delık olduğunu anlamakta 
gecikmedim 

- Sıhirbaz taım ftltanda 
dır, lakin, ö lü değ ıldir: Di 

rtdır ! Ebed ıyen ağlayarak 

güzel parla k gözlerıle ma 
ğaraya giren genç e rl<eklere 
bakar içlerinden bir ini tes 
hır ed ip elile tıışa dokundu 
racak kadar heyecanlandar · 
mtt ğa muvafrı; k olduğu tak 
dlrde taş yuvarlanncak, de· 
lıkanl ı altmda kalacak ve 
sihirbaz kurtulnca\d . Yalda 
tın1z, cesaretiniz vorsa lata 
dokunun!. .. Sıhtrbaz ıize he· 
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yecan verdi mı? . Ne kadar 
duygusuzsunuz!. . 

Ah! Evet! Uu mağara ger · 
çekten s ı hirli idı! Zthnfm 
karıımıo , kalbim daha §ld 
detle çarpmağa başlamııtı, 

dudaklarım, nerede be duy
gulu olduğumu söyl:)·eoek · 

lerd i. , Ve allah bilir da ha 
neler anlatacaklardı! Fakat, 
birdenbire Amarll ls elimi ba 
rakarak biraz uza kl aıtı Bir 

yere çıkmakta olduğumu 

anladım, bana imlrane bir 
sesle: 

- T,,şa dokununu~, sihir 
baz dirils in, dedi! 

Hemen ve h" t ta iııtemt 

)'erek avcumla ta§a üç defa 
vurdum, üç adım geriledim, 

Hakikaten dirilen ı ihfr 

bazmaı gibi bir kral içe eda· 
aile: 

- Hayatını sana bağıt 
ladam , dedi. 
Mağ ranm birdenbire na· 

111 aydınlandığını anlnma 
makla bernber biraz kendime 
gelir gibi oldum 

Bayağı dize gelerek müt 
vazi bir sesle: 

- Hu cömertlfğinlzden do· 
layı 11ize teıekkür ederim. 
dedim. 
Bulunduğu taotan atlaya 

rak indi , gülmeP,e baıladı: 
- Of! Aman! Daha zi 

yadesinl yaparnadım . Dedi 
Nasıl rolümü oldukça iyi 
baıardım, değil mi? Teıı 

.SA lfA : 3 

lngiltere 
Fransız 

Görüşmeleri 
[ikinci aayfonan devamı] 

leleri tetkik maksadiyle kar
tılatmalannı, pek tabii ıö· 
recektır. Y alnaz bu arada 
unutulmamalıdır ki, böyle 
bir dostluğun tevlit edeceği 
kuvvet ve kudret, dünya si· 
yaaetln1n müıbet surette in· 
klıafı ve umumun menfaati 
yolunda kullanılmalıdır 

Zlra tarihte geçen hadi · 
ıeler öiretmlolerdir ki, Fran
ea · İngiliz itbirllğl dalma ya 
harlı veyahutta doktrloer 
dütüncelerlle, bazı ıayanı 

teenüf hatalar irtikap et
mltlir. Bu hataların dünya 
siyasetinde mucip oldukları 

aksaklıklar daha derin kar
gaıahklara yol açmadıyıa, 

bu ancak zarar gören tara· 
fın makul idaresiyle müm
kün olmuıtur. Bu itibarla 
mazinin pııkolojtk hataları 

istikbal için bir ihtar teıkll 

etmelidir . 
Alman gazetelerinin Lond

ra görüımelerl münaaebetıle 
yazdıkları yazılarda kullan· 
dıkları umumi ton bu ıekll
dedir ve denlleblltr ki bütGn 
makaleler ufak tefek deil
ıikliklerle hep aynı örnek
ten kopye edllmtıtir. 

29 tarihli gazeteler lıe, 
Bitlerin yapacağı Roma se
yahati hakkrnda tavıılltla 

ve kendisine refakat edecek 
klmıelertn ltıtelertyle dolu-
dur 

Yenice kazası sul~ 
hakimliğinden: 

Nıunın 22 ncl ct1ma gü. 
nü vefat eden Çanakkale 

vilayetine tabı Yenice kaza· 
ıınm Engecl köyünden Ali 
oğlu A ll Rızanın alacakh· 
larile borçlularının ilan ıü
nünden itibaren bir ay mü 
ddet içinde Yenice ıulh mah
kemesine müracaatla ala
caklarile borçlarını ka yıd 
ve beyan etmeleri, bu müd
det lçinde mürllcaat etml
yenlerln ıonradan vaki ola
cak beyaolarınm medeni 
kanunun 569 ncu maddeıl 
hükmü veçhile kıymeti ola
mayacağa ilin ve tebliğ olu

nur. 

kaldınpta içeriye birdenbi

re ıtık bıraktığıll\ zaman 
epeyce korktunuz. 

- inkar edemem, dedim . 
Bununla beraber, korkmakta . 
da haksız değilim . 

· Bir an ılhirbazm ııer
çekten dirildiğini zannetti · 
nlz . 

Hali da öyle ısanıyo· 

ıum! .. 
Yüzüne baktım . 

- O .. O . Dedi Roman· 
tık mubaleğalar yapmasını 
da biliyoruz!. Şimdi , gidip 
babamı görelim! Zavallı! 
Bizi bekllyerek canı sıkıl · 

mııtır . 

Sevımli komvum sükutla 
slğaraııım tellendiriyordu. Kı · 
zı beni nasıl korkuttuğunu 

1 

anlathğı zaman gilldü ve 
bana, mağaranın tepcıln 

de büyük bir taola kapalı 

bir delik bulunduğuna ııöy 
ledl. 

SÜRÜYOR -

• 



SAYFA : 4 TÜRKDILI 8 MAYIS 1938 

E1••••1t1t••• .. ••• .. •••••••• Balıkesir Vilayet Daimi ı ~~~~~~~~~~~~~~ 
1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası İ Encümeninden: 

1! MÜHIMDIRJ 1 
• il 1 - Pazarlıkla alınacak olan Balıkesir - Bandırma ve ·l lf. • :ı. 
• K apit~l: 100,000,000 Türk Lirası • Balıkesir Sandırgı yollarına alt (sooor liralık parke taıının ı ı . .. .. .. .. 1 1 .. Yurd içinde 261 Şube Ve /ljans 1 ıartnameıl mucibine•_ ~lınmak ve l8·May11 938 tarı~ıne ı .: ISTIFADENIZI DUŞUNUNUZ. ~ 
• Dunyanın Her Tarafında Muhabirler • raetlıyan çarıamba gunu aaat 14 de ıhalesl yapılmak uze· it. Böyle, gü· ~ 
• .. .. r • , • • • • il re 15 gün müddetle pazarlıkla alınması ekılltmeye konul· ı zel bir ev- » 

l ller Turlu Z1raı ikrazlar - Hı.iter Bı )<·timle ı· muıtur. ~ de rahat ~I Muvakkat teminatı [375] lira olup bu babdakl emir 
Banka Muameleleri Büvük Şubeler inde. Ki- nameye tevfıkan pazarlığı müteakip malsandı~ına yatırı- ömür ge· 

., • ~ çtrmek Is· ';I 

1 
rah k Kasalar. • lacak veyahut banka mektubu gettrtlecektır . « termtııntz? ~ 

)hl ars Tasarruf Ye Kun'hara H 1 • 2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: ~ 8 kl d 1 
• ) ._ J Z ' esa fl a- A - .t' ennt ve huıuıi ıartname il, e e iği . 
• rın da ikramiveler: • ~ ntz menım m • • B - Umumi ıartname 1J.. geldt.Mal· 11 
• • C - Mukavele örneği 1 ~ 

l lkra . M"k lk . . • 1 zemen n 1 mı ye: l . tarı· ramıvenın tutarı 3 - Pazarlıkla ihale muayyen vaktinde hükumet !<o- t " 
• • • , UCUZ U5UOU 

ı\dedi Lira Lira • nafında teıekk6l edecek Vilayet Daimi Encümen odaeın · ı ~ fınat bilip ~ 
---------. da yapılacaktır. ft. ntyettn ı z ~ 

1 1000 1000 • 4 - Buna alt evrakı görmek lstlyenler her rün için ı olan 11 e ı 
1 500 500 • vlllyet nafta dalreılne veyahut encGmen kalemine müra· ~ baılama _ 

1 250 250 ı caatla g~reblllrler . ft dan eYvel 

10 100 1000 - 131 
Ucaretha· 
nemize ug. 

25 50 1250 rama nı z 

!g :g ı~gg 1. Encf1meninden: 1 ~:·kk':~ 
• 1 - ldarel huıuslye akarahndan Bttadıç nabtyeılnln icar temin 

•
• 108 6000 • Hııar lcöy6ndekf kaplıcanın 938 mali ıeneslne alt bir ıe- fit ıl • 4t. edecektir. ~ 
• _ • nelik icarı muhammen br-dell olan 150 lira üzerinden ve ~ B t Gb ti bt 1 ;ıf 
• B İ k · /ı H Üı ·· 23 may11 938 tarihine raatlıyan pazart~sl ıünü ıaat J 4 it. u, ecr e e a tt r. ~ 
• u ramıye er er ç flyda Bir Ol- • de lhalesl ynpılmak üzere lS gün müddetle açık artırma· ~ Her cins demir, çimento, cam, çivi, hırdavat ve » 

mak Ozere Senede Dört Defa Bu Miktar : ya konulmuıtur . Muvakkat teminatı 11 lira 25 kuruıtur. il. btlQmum malzemel lo§aiyeyl gayet ehven flatla sat· ~ 
Üzerinden Kura İle DağJfJ/acakfır. • 2 - istekliler ıartnameyl üzere her gün için encümen ~ maktayız. Bır kere deneyiniz. ~ 

/ık ve ı' ..ı l·E / "/ 9.'.JB . • •- 1 b l ı « Her renk yailı ve badana boyalarlle boya yağları ~ 
ı. rı 1 Ş ue ..ı -1 "a emine mOracaatla ıöre 1 lr er. 1 1 y u ueuJr. • 1 ve malzemesi de bulunur. 

3 - hale Hükumet konafında teıekkül edecek Dal· 
•••••••• I . W mi Encümen tarafından yapılacaktır. isteklilerin muayyen 1 Köylü ve rençberlerlmlz için pulluk ve her türlü 1 

••••••n•••nunıını..:11 k d ·-·· 1 dbzen de mağazamızda ucuz bir flatla ıatılmaktadır. Ya tin e muvaaaat teminatı ma ıandığıoa yahrdıfına da· 

B l 
n h lr makbuz veya banka mektubile müracaatları tlan olu . ~ Masa, kollu teraziler, kantar, litre, ktlo ve metre lf 

a ya re livan Güreşleri: nur. 1t. gıbı ölçü ve tarta düzenıerınıo pazarı da maıazamız · ~ 
4 - 1 - l 36 i dır. 1 

Balya Hava Kurumu menfaatine 29 Mayii 938 tarihinde ----------------- Tütün fidan ve tarlalarlle, meyva aiaçlar1 ve her 
Balya panayırının üçüncü pazar günü panayır clYarında Balıkesir Tapu Sicil türlü hububat tarlalarında kullanılan ve randımanı 1 
yapılmak üzere pehlivan güreılerl tertip edilmtıtlr. f(1' arthran "KİMYEVi RUS GÜBRELERİ,. nl ılz de tec · 

Lira Muhafızlığından: il. rübe ediniz, memnun kalacakıınız. 
Baıa 50 Vali.yeti: Mahallesi: Cınıl: Hududu: ~ » 
Baı altına 25 Balıkeılr Dinkçiler İki ıöz odalı Cırak Musta- € Saraçlar Başında Hasan CumalzoJulları ~ 
Ortaya 20 hır bap hane. ~: han:ı:;,::; lt.I . Mehmet, lsmail. Abdullah il 

Bu ikramiyelerin yüzde ylrmlll mailup olacak pehlı- Mehmet Ça -
vanlara verilecektir. Dlier pehlivanlara da münasip ılna- vuı, arkall ~~~li1\t~~~~~~~~~I/. 
ml1eler ayrılmııhr. 2- t Kabaca oğlu 

Mehmet, öoü 
yol. 

Edremit lüf us Memurluğundan: 
Edıemldln Bo-ıancı köyü 

(~3) sayılı evinde kayıtlı 
Seltmeden dofan ölü lbra
hlm kızı ve Şükrü karııı 
329 dofumlu Cevahirin Ed
remit aıltye hukuk haki 

m'lftnlo 7 may11 935 tarih 

ve 363 - 186 sayılı ilamı 

yle (Hacer) olarak tashihine 

karar verllmlı olduiu alin 

olunur . 

Hudut " bulunduğu yer yukarıda yazılı ev Dinkçiler 
mahallesinden Alı Çavuı kar111 ve Yuıuf kızı Saflyenln 
aeneb!z mali olduğundan bahlıle namma teıçtl edilmesi 
lstenlldiğinden tahkikat yapmak için 15 5 938 pazar günü 
mahalline memur rönderllecektır. Bu yer h-.klunda bun
dan baılca bir hak iddiasında bulunanlar varsa bu ııünler 
içinde yazı ele Tapu Sicil Muhafızlıiına veyahut mahalli
ne gelecek memura müracaatları lüzumu ilin olunur. 

2 

3 

4 

s 
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Balıkesir Vilayet Daimi Encümeninden: 
Cinsi: 
Hane (Aaytar müdürlüiilnün 

. ıuallnde) 

Mektep(eıkl Mıthatpaıa mek · 
tebl, halen lisenin bir ıubeıl) 
Hane (Cumhuriyet H . Farka· 
ıının oturduiu bina) 
Sebze bahçeıl 

Mahalle ve mevkU 
Börekçtler mahallesinde 

Karaoflan mahallesinde 

Eski hükumet caddesinde 

Anafartalar caddesinde, Kaaaplar mahallesi ve 
park civarı 

Mektep binası (eıki sıhhiye Martla maballeılnde 17 net mıntıka kuman. 
bına11 ve Hasan Çelebi mektebi) danlıiı l111allnde 
Hane (eski mubuebe blnaııt Martlı mahalleılnde 
halen ebe· mektebi) 

Bir ıenellk icarı 

Muhammen bedeli 
180 

300 

150 

20 

240 

180 

Muvakkat T. 
Ltra Kr. 
13 50 

• 
22 50 

1 1 25 

50 

17 00 

13 50 

7 Maza '71-3 Umurbey mahallesinde 30 2 25 

8 " 71 5 " .. 30 2 25 
9 " 71 -8 .. ., 45 3 75 

1 o .. 71 7 .. " 45 3 75 
1I .. 71-6 .. .. 45 3 75 
12 Dnkkln (yemlıçl dOkklnı) Camlkebtr karı11tnda J 20 9 00 
13

4 
" (kalaycı ,, ) Abacılar içinde 125 9 37, 5 

1 " (kahvehane) Martlı mahallesinde 40 3 00 
15 ., (terzi d6kklnı) Kaaap Musa adasında 40 3 00 

ldarel huıuılye akaratından yukarıda clnıl ve mevkii yazılı 15 parça akaratın 938 senel maliyesine alt bir ıene· 
ilk icarları hizalarında yazılı muhammen bedeller Ozerlnden 23 may11·:J38 tarihine raılıyan pazarteıi günü ıaat 14 de 
ihaleleri yapılmak üzere 15 ıOn müddetle açık artırmaya konulmuıtur. Her akarahn muvakkat teminat mlktatı ht · 
zatında yazılmııtır. Şartnameyi görmek lttlyenler her güo için encümen kalemine müracaatla görebilirler . 

• ihale •uayyen vakitte hükumet konafında müteıekkıl daimi enc6men tarafından yapılacaktır . lıteklilerln muvak · 
kat teminatı malıandıjına yatırdığına dair makbuz veyahut banka mektuplarıle ihale ıünü muayyen saatte encüme· 
nl vJllyete mGracaatları illa olunur. 

4 - 1 - 135 

Türkiye Cum~uriyıti Ziraat Bankası 
Bıhkesir Su~asi Müdürlüğünden: 

Bankamıza (340) numaralı senetle borçlu lvrlndl nahl· 
yeılnden Osman oğlu Topuzlarlı Alinin beı parçadan tba 
ret tarlaaının 26 4 938 tarıhtnde icra kılınan müzayedeal 
netlceıtode konulan pey tarlaların kıymet ve mevktlne gö
re muvafık görülmediğinden 26 4 938 tarihinden itlba · 
ren bir ay müddetle ve pazarlıkla satııına vilayet idare 
heyetince karar veri lmtı olduğundan bu müddet zarf anda 
tallp lerln bankamıu müracaatları ve 26 m&yıı 938 per
ıembe günü saat on beıte vilayet idare heyetinde hazır 
bulunmalara ilan olunur . 

4 - 1 - tı7 

Balıkesir inhisarlar 
BaşmüdiJrliJğünden: 

Gönen inhisarlar müdüriyet btnuında 661,30 lira ke· 
tlf bedeli marangozluia ve demirciliğe ve duvarcıhla alt 
müceddlden ve tadllen yaptırılacak lnıaat pazarlığa ko. 
nulmuıtur. Pazarlık J 1 5.938 tarihinde ıaat ı 5 de Gönen 
müdürlüjünde yapılacaktır. lıe alt ıartname ile keılf va· 
raka11 ve lzahnamesl İohlaarlar Baımüdürlüğünde ve Gö· 
nen inhlaarlar müdürlüğ6nde görülebilir. Teminat akçası 
49,60 liradır, ehliyet vesikası ibrazı ıarthr. 133 - 1-4 

Balya iskan Dairesinden: 
1 - 15,000 Kilo tohumluk ~-5-938 den 16 5 938 tari

hine kadar · münakasaya konulmuıtur. 
2 - ihale 16.5-938 pazartesi günü saat 16 da Balya 

lıkin dairesinde yapılacaktır· 
3 - Talipler yüzde yedi buçuk tem inatla o gün mü · 

racaat etmelidirler. 
4 - 1 - 132 

Sahibi ve Baımuharrlrl: Balıkeılr Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BL ... 'AL ... 

Baıımyerı: Vtli.yet Matbaası - Balıkeılr 


