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Büyük Zelzele F eli keti .. 
SiVAS, OKAT, ERZİNCAN VE ORDUDA 
ZELZELELER BUYUK TAHRiBAT YAPTI 
Sıhhiye Vekili zelzele felaketi 
etrafında B. Millet Meclisinde 

Hükumet, Büyük Millet Meclisi 
Reisinin riyasetinde bir milli 

beyanatta bulundu. yardım komitesi teşkil etti. 

hk .haberler, Toka ua 88 Oır©lu" Nök~ar11 E:ır!Oea, 
i;ıü 09 y•• •·•ılı. z,, r·•ıda 26 Eır~Dnean©la p~k 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ölü, 1"'uııct•liııdc 5 ölü t•I- Ç©k ölü v~r©lıra 
~~~~~~~~~~-

d u ğ ı ı tıi idi riliyor. Akşam, Ankara Radyosu programını tatil etti 
Ankara, 2. (Hususi Büyük Millet Mecli!i bugün Ankara, n !Radyo] Saat 1,50 ile 5 arasında merkezi 

reis vekili Şt:msettin Günaltaym başkanlığında toplan Sıvas, Tokat ve havalisi olduğu tahmin edilen ş"ddetli 
ınış, sıhhat ve içtimai muavenet vekili doktor Hulusi bir hareketiarz hissolunmuştur. 
Alataş zelzele hakkında izahat vermiştir . Bugün Anadoluda hi§solunan bu zelzele 2,50 de Koca 

Vekil demiştir ki: elinde, 1,50 de Bursada, 1.45 de Diyarıbakırda, 2 de An-
<ıBu sabah saat 2 de memleketin birçok yerlerinde talyada, 2, 10 da Kon yada ve Anadoluııun daha birçok 

zelzele hissolundu. Bu zelzele Tokat, Erzincan, Sıvas ı mıntakalarında hafif olarak duyulmuştur 
ve Orduda tahribat icra etti.)) Bu zelzele, 2 de Elazıgda, 1,5 l de Sinopta, Tokatta, 

Bundan sonra Sıhhat Vekili Erzincan Orduda, Samsunda, Sıvasta oldukça şid 
dan alınan telgrafı okudu. Telgrafta zel- TÜRK Dl Lİ'nin detli duyulmuştur. 
zeleoin gece 2 raddesinde çok şiddetli TEESSÜRÜ Sıvas ve mülhakatında birçok insan ve 
vukubulduğu, hükumet, Parti, Orduevi, Anado lu da birço k şehırıerı- hayvan zayiatı olduğu bildirilmektedir. 
Postahane ve diğer sağlam bütün evlerin mızı tahrip e den. b irç o k vatan - Zelzele Ankarada 2 ile 5 arasında ilk 

daşıarımızın oıom one s ebe bi· k · k k 
yıkıldığı, şehrin baştan aşağı ankaz ha yet veren b üyOk zeızeıe ter&- İ isi ÇO kuvvetli olma üzere dört defa 
1 d 1 d keti karşısında. TORKOIL.I d e h inde bulunduğu bil iri iyor u. herkes g ibi ::oyuk bir tee ssor issolunmuştur. Sarsıntı Sıvas, Erzincan, 

Bu telgrafta şu izahatta mevcuttu: ıc;ındedır. varaı ı kaıbımızıe bü· Orduda büyük bir felaket dogw urmuştur. ton okuyucuı .,r ım ıza başsaQlıQ ı 

"Şimdiden birçok ölü vardır. Askerler dilerken, saııke• ırıııerın teıa. Bu ı.:ehirlerde tarihi abdeler, Hükumet 
1 ketzede lere yard ım hus usunda ~ 

ile ankaz altında kalanların kurtara ma· derhal raaııyete gec;meıerını binaları, mektepler, birçok evler ya kıs 
sına ve zuhur eden yangınların söndürül- temerırıı edı ,oruz . men veya tamamen yıkılmıştır. insan za-

llıesine çalışılmaktadır. le, diğer yaralalarm kurtu- yiata için henüz kati rakam- Yarın sabahki trenle Da 
Tümen Komutanı Ak labilmes·ne çahşıhyor, lar verilememektedir. biliye ve Sıhhat Vekilleri 

de>ğan, felaket sahasında 2 - Telgraf, telefon mu- Kız1lay ilk parti olara zelıele mmtakasma hareket 
Yardım işi ile uğraşmakta haberatı kesildiğinden an kazazedelere derhal, çadır, edeceklerdir. 
dır. Ekmek ve çadıra ihti cak Dumanla istasyonu ile battaııiye para yiyecek Ankara, 27 1 Radyo J 

Ya d 
muhabere yapıldıgw 1, •• d . 'f ' Erzincan, Tokat ve Sıvasta 

Ç var ır. . gon ermış ır. k b l l l f lAk t" 
.. . . 3 - Yıyecek ve çadır Ankara 27 1 Rad 0 1 - ~u ~ u ~n ze ze_e e. ~ 1 

Koylerde- de g ı! nıŞ tahrı- "ht" t . . . ' . Y uzerme uç partıde bın uç 
L k d ı ıyacınm emmı, 1 aşvekıl Dr. Refık Saydam, .. d .. d ·ı . t" A 
oat olduğu anlaşılma ta ır. 

4 
Z I l . k'" ) d d d f yuz ça ır gon erı mış ır. n-

. e ze em~ oy er e ü~ü.ncü ve ör üncü mü et karadan kaza mahalline ha 
Sıvastan gelen telgrafta- de tarıbat yaphgı, tışhklerle zelzele mmtaka- reket eden trenler, doktor 

da şunlar bildiriliyordu: 5 - Keyfiretin, Başve· ı sındaki ve cıvar vilayetlere eczacı, ilaç, yiyecek götü~ 
1 iki raddelerinde vu kilet ve Dahiliye, Milli Mü icap eden acil tedbirlerin mektedirJer. 

luıa gelen zelzelede enkaz dafaa, Sıhhiye Vekaletleri- derh~l ah~ması için talimat Valilere yapılacak yardım 
altında kalan askerler (Sonu üçüncü sayfad.ı ) vermışlerdır. (Sonu üçüncü sayfada) 



.Sayfa: 2 

Gorüşlcr: 

Şu günlerde, göğsümüzü 

iftiharla kabartan bir mes 
eleye temas etmeden g(çe-

miyeccğim. Türkdili gün 
ıeçtikçe milletler arası bir 
kıymet alıyor, kendisini an
hyan kitle, gittikçe genişli

yor. Büyük Türk inkılabı 

Türkdilini kendi hayranla 

rı arasında süratle yaydı. 

Şark bizi tanımak için 

dilimize her şeyden çok kıy
met veriyor. Garp, şarkı bi · 

xim ditimizle tanımağa çalı-
1 

şıyor. Nasıl boğazlar iki 

kıtayı birleştiriyorsa, Türk 
dili de iki uzak alemi bir. 

birine öylece bağlıyor. Bu
•u zaman bize daha yakın 

dan tanıtıyor. Fransız rad 
yosundan sonra İngiliz rad 

yosu da maksadını uzak 
diyarlara anlatmak ıçın 

Türkçe neşriyat yapmıya 
başladı İki Balkan devleti 

de esasen uzun :ı.amandan
heri Türkdili ile havadis· 

ler veriyordu. Son günlerde 
Avustralya radyosunun da 

TURKDİLİ 28 Birincikanun 193~ 
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I 

Atatürk koşusu yapıldı Gömeçte 
Bu koşuya otuz genç iştirak etti DeveQureşleri. 

Ebedi Şef Atatürkün milli otuz koşucu, Cumhuriyet M h y dünYa' 
.. d ı l . d 'lk d ı d ı k eş ur arım muca e esene erın e ı e- a anın a top anara yarış- • di 

fa Ankaraya ayak basdık- lara başlamışlardır. Vasıfçı Karatülüye yenıl ' 
lan günün kıymetli hatıra nar caddesini takiben Ana- Gömeç, ~Hususi) - prıl•. 
larını spor gösteriJerile ya fartalar ve Millikuvvetler hiyemiz gençlik kulubü ~ 
şatmakta olan Ankara genç caddelerinden geçmek sure rarma P.~zar g.ünü yapusel 
liğinin bu tezahüratını, be tile Halkevi önünde koşuya deve . gureşlerı, çok g 
den terbiyesi genel direk- son verilmiştir. ve alakalı oldu. 

H .. ll"y. AY''' 
törlüğü bütün bölgelere leş Çok alakalı ve zevkli ge avanın guze ıgı, Al· 
mil etmiş, ve her sene 27 çen bu koşuda, liseden Hik- lıktan,d BürhE~dniye~ettn "' 
B. · "k" d b ·· b T b H tıoova an, remı en 
ırıncı anun a u musa a met arcan irinci, asan Be d b' k alr 

kaların tekrarlanmasını bil- Yıldırım ikinci ve Kemal rgama an ırço met lif 
lıları toplamıştı. Muhte 

dirmiştir. Ataman iiçüncü gelmişler- yerlerden gelen pehli'V•IJ 
"Atatürk,, Sokak koşu- dir. develer, birer birer ortad• 

su ismi verilen bu koşu, dün Halkevi tarafından bu ko gezdiriliyordu. 
şehrimizde Halkevi spor ko· şunun birincisine bir fotoğ İlk defa Gömeçlen Bulg•' 
lunun nezareti altında saat raf makinesi, ikincisine rın lökü ile Balıkesirli Ç~ 
10 da yapılmıştır. Omega saati, üçüncüye beş banoğlunun tülüsü gürettl• 

Mektepli, kulfıplü ve ha- lira kıymetinde birer müka Kısa bir müddet içinde Bul· 
riçteki amatör gençlerden fat verilmiştir. µaryalının lökü . tülüyü kı: 

çırdı. Sırasile 13ergamadall 
ve Balyanın Pazarköyüodell 
gelen develer güreşti. Bun 
ları diğer pehlivan develet' 

Yüksek hakem komi- takip etti. 

Nizamettin Nazif 

İstiklal adlı 
Şehrimizde 

tesi ihdas edildi. 
dilimizle konuşmağa başla 
ması bizi içten gelen bir şe 

kilde sevindirdi. Türkdilinin 

Bir gazete çıkarıyor. 
1 ~ubarrir Nizam:ttii1 Na-

zif lstanbulda, " istiklal ,, 

Beden Ter biyesi Genel 
Direktörlüğünün göslt!rdiği 

lüzum üzerine, bölgemizde 
yeniden yüksek bir futbol 
hakem komitesi ihdas edil-

Sıra baş pehlivan deve 
!erden Yarımdünya ile uur· 
haniyeli Topalın tülüsüne 
gelmişti. Her iki d evede ~r· 
taya g .! tirildi. Hemen birbır 

milyonlara hitabetmesi ve 

bu milyonların her gün bir 
&.at daha çoğalması guru

rumuzu arttırıyor. Şarka an
cak Arap ve Acem dilile 

.hitabolunur düşüncesinin or 
tadan kalkması ve Türkdi 

linin bu ~erefi haklı olarak 
alması bizi sevindiriyor. Fa· ı 
kat içimde bir üzüntü var: 

- Ne yazık ki, Türkçeyi 

henüz anarşiden kurtara

madık. Onu dÜnyaya bir 
ders kitabı gibi uzatırken 

değişmez ve mükemmel bir 
şekilde olmasını istemek el 

den gelmiyor. Dilimizi bir 
an evvel bu karışıklıktan 

kurtarsak bizi tanıyan mil 
yonlarıo hergün bir kat 

daha artacağına benim ima
nım var. insanlık aleminin 

mihveri haline gelen Türki 
ye için bu fırsattan istifade 
ederek' diJini yayması en 
tabii bir hakkıdır. Bu bak 

kımızdan istifade edelim. 
Vr. Enı·~ Çuvuşoğlu 

adlı günlük politika, kültür 
ve sanat gazetesi çıkaracak 
tır. İstiklal, 4 ikincikanun 
perşembe günü intişara baş
hyacaktır. Arkadaşımıza mu 
vaffakiyctler temenni ederiz. 

Ampül çalan çocuklar 
Dokuz yaşlarında Naci 

Çevik, 12 yaşlarında Hahat
tin Ayan ve Sadık Camcı 
isimli üç çocuk Halk Partisi 
kapısındaki renkli elektrik 
ampülerini çalarak satarlar 
ken ya1<alanmışlar ve cvrak
larile adliyeye verilm işlerdir. -

Kumaş çalmış 
Kütahyalı İbrahim isimli 

bir şahıs, manifatu racı Ah 
medin mağazasından bir bu 
çuk metrelik bir kumaşı ça 
)arken görülmüş ve yakala
narak adliyeye verilmiştir. 

miştir. 

Komitenin reisliğine Ve 
teriner Müdürü Selim Yata-
gan, azalıklarına da Şuuri 

Sümer ile Enver Şaylan se 
çilmişler ve Genel Direktör
lükçe tasdik edilmiştir. 

Bir sarhoş kahv~ciyi ı1 başından yaraladı 
Anafartalar mahallesin ~ 

den Hüseyin Çankaya sar 
hoş olarak Dinkçiler mahal 
!esindeki kahvede rezalet 

' çıkarmış, kahvecini"n müda 
halesi üzerine ona da san
dalye ile hücum ederek ha-

şından yaralamıştır. Kahve
ci, MP.mleket hastahanesine 
sevkolunmuş ve tahkikata 
başta nmıştır. 

Maarif Vekili izmire gidecek 
Ankara, 27 [Radyo] 

Hataya giden Maarif Ve 

kili Hasan Ali Yücel An-

takyadan hareket etmi~tir. 

Vekil İzmire gidecektir. 

lerine saldırmağa başladılar· 
Bilahare, Karatülü ! arıOl 
dünyayı yaraladı. Biraz et 
dikten sonra, Kara TülÜ 
yan düştü. Y arımdün 
ya isteseydi üzerine yük 
lenüp galip gelebilirdi. fa· 
kat hayvan şaşırdı. 

Ve o vaziyetten istifade 
eden Karatülüde YarımdüD 
yanın üzerine saldırarak ka 
çırdı ve baş ikramiyeyi ka 
zandı .• 

Gençlerin gösterdiği ça· 
hşma neticesinde, güreşten 

yedi yüz lira hasılat yapıl· 
mıştır. Bunun 300 lir.ısı ik 
ramiye ve diğer masraflara 
verilmiş ve miitehaki 400 
lirada kuhibe kalmıştır. 

Bahkesir ovası su 
altında 

Üç dört günd nberi şeh
rimize yağmakta olan yağ· 
murlardan Çay deresi ta,
mış ve Balıkesir ovası da k5· 
milen su altında kalmıştır. 

Hiçbir hasar yoktur. 





• 
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TURKDILI MATBAASI 
Balık~sir askerlik Şubesi 

Reisliğind~= 
316 Dahil 334 dahil doğumlu olupta henüz hiılDet 

filiyesini yapmamış topçu, istihkam, muhabere, naklire, 
Viliyet matbaası, Türkdili matbaası adı altında ve tank sınıfından olan gençler bu kere celp ve sef'k 

gazetemizin idaresinde faaliyete geçmiştir. 1 edilmek üzere 28/12/939 tarihinde şubede ısbatı viC11t 
14 Seneden beri muntazaman çıkan ve karilerine etmeleri ve bedel nakdi kabul ediJmiyeceği ilin 0111· 

hizmet eden « TÜRKDİLI » gazetesi bu suretle daha . _n_u_r·--------------------

1 geniş bir şekilde çalışmağa başlıyor: .. Orman Çevirge Müdürlüğünden: . 

l&ii TÜRKDİLİ MA TBAASJ 1 Balıkesir vilayetinin merkezi kazası dahilindeki 
Karadikmen ormanından 1302 kental meşe kömürü ıe 

li!I! Ucuz, temiz ve süratle herkesin ihtiyaçlarına ce- 11940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de .. 

1 
vap verecek, herkesi memnun edecek bir şekle ko- B tılmak üzere 20 gün müddetle açık artırmaya çıkarıl-
nulmuıtur. mıştır. 

2 - Beher kentalin muhammen fiatı 30 kuruşt11r• 

1 Tu•• RKDl.LJ• MATBAASI 3 - Muvakkat teminat 29 lira 30 kuruştur. 1 4 Satış orman müdli rlüğünde yapılacaktir . Şart 

1 
name ve mukavele suretleri orada görülebilir. 

S - Sa tış orman kanununun 6 ıncı muvakkat mad· Her yerden sipariş kabul eder ve istenildiği şe-
E kilde hazırlar. = desine göre mahaJ li ihtiyaç için yapılacaktır. Taliplerill 
== f 1 ticaret odası vesikası ibraz etmeleri şarttır 
~ D KKA T: Matbaa itlerile alakadar her türlü & 4 1 435 
1 muhaberat için şu adrese müracaat edilmelidir: 1 ----------------------"""' 
1 Türkdili matbaası • Balıkesir 1 Balıkesir Nafia Müdürlüğünden: 
lii.._ JE: Balya hükümet konağının 5J9 lira 33 kuruş bedeli 
........U .. 1 ... l•lllllllllllllmll .. IBllM•lllUlll' keşifli tamiratı açık eksiltmeye konmuştur. 

Tapu Sicil Muhafızlığından: 
Vilayeti: Mahallesi: Cinsi Hududu: 
Balıkesir Yenice Bir bap bina Sağı Dikilitaş oğlu 

Cemil Hanesi, solu 
Dabanlı oğlu kızı 

Feride, arkası Ka -
dirlerin Riza ve kıs 
men fontçu Basri, 
önü yol. 

Hudut vesair vasıfları yukarıda yazılı evin maliki 
Yenice mahallesinden Sarı Zeybek Mehmet kızı Sadi ye
nin 312 yılında ölümile kocası bacı Etem ile oğlu Aliyi 
terk edip badehu Alininde 330 da bekar olarak ölümi
le babası hacı Eteme badehu Eteminde 93 • de ölümile 
ikinci karısı Kamileden doğma evlatları Halil, Sıdıka ve 
Neıibe ve üçüncü karısı hacı Ahmet kızı Hacere kalmış 
olduğundan bahisle namlarına senet almak istediklerin
den bu cihetlerin mahallen tahkik ve tetkiki için 7 1 
940 günü mahalline memur gönderilecektir. Bunlardan 
batka tasarruf iddiasında bulunanlar varsa bu günler 
içinde bütün vesaikile birlikte Tapu Sicil Muhafızlığına 
veyahut mahalline gelecek memura müracaatlar• lüzumu 
ilin olunur. 

Paşacami caddesinde her türlü kır· 
tasiye ·ıevazımını ucuz olarak temin 
edebilirsiniz. 

Mektep deftri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 1 ........... 

1 Keşif evrakı nafia müdürlüğünde görülebilir. 
2 - Muvakkat teminatı 45 liradır. 
3 - İstekliler nafia müdürlüğünden alacağı ehliyet 

vesikası ve muvakkat teminatile komsiyona müracaatlar•• 
4 İhalesi 9/1/940 tarihine müsadif salı günü .... 

at 15 de nafia müdürlük odasında müteşekkil komir 
yonda yapılacağından talipler in mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları ilan olunur. 4 1 426 

Orman Çevirge Müdürlüğünden: . 
1 - Balıkesir vilayetinin merkezi kazası dahilindeki 

Kadıpınarı ormanından 910 kental meşe enkaz oduaO 
10/1 ~10 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de sa· 
tılmak üzere 20 gün müddetle açık artırmaY.a çıkarılmıf 
tır. 

2 Beher kentalin muhammen fiatı 8 kuruştur. 
3 Muvakkat teminat S lira 46 kuruştur. 
4 Satış orman müdürlüğünde yapılacaktır. Şart 

name ve mukavele suretİeri orada görülebilir. 
5 Satış orman kanununun 6 ncı muvakkat mad 

desine göre mahalli ihtiyaç için yalMlacaktır · Talipleri• 
ticaret odası vesikaları ibraz etmeleri şarttır. 

4 1 - 434 

Balrkesir Köseler köyü 
ihtiyar heyetinden: . 

Köseler köyünün güney tarafında tahminen [1000) 
dönüm sahasındaki Öküz çayırının otlakiyesi 940 senelİ 
mart ayının 15 nci gününe kadar icara verilecejinde• 
talip olanların 24/ 12/939 gününe müsadif pazar günii 
Köseler köyü heyet odasında y:ıpılacak açık arttırmada 
hazır bulunmaları ilin olunur. / 

Basıldıtı yer: Türkdili matbaası-Bahkufr / 
Sahibi: Balıke&~ meb usu HAYRETTiN KAR~ 

Neşriyat müdürü : FUAT BiL,'JJ 


