
Sayııı 100 Para 

Papa 
Nota hazırlıyor ---

Nota metninin 5 devlete 
ait olduğu bildiriliyor 
Londra 5 - Deyil Meyil ga

zetesinin Loodra muhabirinin 
blldirdijine g6re Papa, Fransa, 
lnıiltere, Polonya, Almanya ve 
ltalyaya birer nota göndere
cektir. 

Metinleri ayn olmıyacak olan 
bu notalarla bet devleti alaka
dar eden meselelerın ıulb mDsa· 
lemet içinde tetkik edilmeai iı
teaecektir. a.a . 

....;+# 

Çekoslovakyadaki 
Fabrikalar 
Almanlaştırılıyor 

Londra 4 - Prağdan bildiril· 
diiine g6re Vilkomeçte biiyllk 
endüstri mOessueleri Almanla,· 
hrılmaktadar. Her l'ÜD 80 Çek 
ameleaine yol ve:rilmekte ve 
yerlerine Alman Rmeleıi aha· 
maktadır. a a 

Fransız k~binesinin 1 

ıııülılııı lupletıııılctı ı 1 

Pariı 4 - Franıız kabineıi 
Pazartesi günü Baıvekil Dala· 
dyenin ve Sah günü de reisi
cumhur Löbronun riyasetinde 
laplanacakllr. Daladye siyasi 
meselesi üzerinde izahat vere· 
cektir. Salı glinkü toplantına 

bilba11a harici ıiyaset g6rütii· 
lecek ve hariciye nazırı Bonne 
Moıkova müzakerelerinin neti· 
cesi hakkında iıahat verecektir. 

. : t ..:. 

Sovyet - Polonya 
muahedesi tasdik 

edildi 
Moıkova 4 - Sovyetler bir 

liği yüksek divanı Sovyet • Po 
lonya ticaret muabedeaioi tas· 
dik etmiştir. a a 
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PAZARTESiDEN BAŞKA HER GÜN ÇIKAR SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni Parti Tüzüğü Mucibince 

Milli Şefimiz İsmet İnönü 
Başvekil Doktor Refik Saydamı 
Partimizin genel başkan vekilliğine, Doktor 

Tuzeri genel sekreterliğine intihap etti 
Fikri 

Ankara S - Cnmburiyet Halk Partisi de· 
ğişmez genel başkanı milli ıef ismet lnönü ta
rafından parti nizamnamesinin 27 ioci maddesi 
mucibince genel başkan vekilliğine İstanbul 
mebusu başvekil doktor Refik Saydam intihap 
buyrulmut ve keyfiyet bfitiin parti te,kilitaoa 

Ankara 5 - Cumhuriyet Halk Partiıi genel 
sekreterliğine parti nizamnamesinin 28 inci 
maddesi mucibince değiımez başkRJJ ve milJi 

şef ismet İnönl\ tarafından Erzurum mebuıu 
doktor Ahmet Fikri Tuzer tekrar intihap buy· 
rulmuştur. Keyfiyet" parti te,kilibna tamimen 

tamimen teblii olunmuftur. a.a. tebliğ olunmuştur. a.e, 

Sovyetlerin Cevabı 
Bilhassa Baltık devletlerine ait garan

tilere ait ihtirazi kayıtları havidir 
diği kaydedilme!dedir. 

Sovyetlerin İngiliz, Franıız 
tekliflerine verdikleri cevap 

hakkında Paris gazetesinin al· 
dıirı mı:ııliı""s•s •r~•A J..n ,.,..v•n 

Fransız -
Hariciye nazırı el
çimizle görüştü 
Ankara 4 - Fraoıa hariciye 

nazırı 8. Bonne Paris bnynk el
çimiı: Suad Davası kabul etmiı· 
tir. a a 

Sayıu : 100 Para 

Vildgett• : 

Daimi encümen 
toplandı 

-- -
VilAyet daimi encüm~ni dün 

6ileden ıonra ilbay •ekili mek

tupçumuz B. Rif .ıt Erdalın ~af

ka11lıiında haftalık toplahhsını 

yapmıı relen evraklar üzerinde 

gllrüımelt'rde ve bazı işlerin 

ibaleıinde bulunmuttur. 

İtalya - Yugoslavya 

Milli takımları maçı 
kavgalı oldu 

Belgrad 5 - Dün Belgradda 

oynanan ltaly - Yugoılavya ma

çını bire kartı iki sayı ile ltal· 

ya kazanmı,tı · . Oyun gayet 

ıert olmuş ve bir Yugoslav 

oyuncuıu ağar ıurette yaralan· 

mıftır. Halk bundan m6tee11ir 

olarak İtalya oyuncularını taı
lamııtır. Halk atadyumdao çı· 

karken poli• intizamı temin için 

müdafaaya mecbur kalmııtır. 

a.a. 

Pariı S - Franıız diploma
tik mabfellerinde Soviyetlerin 
Fran11z, logiliz tekliflerine ver· 
d ıkleri cevap hakkındı s ıkı bir 
kütümiyet gösterilmekte iıe de 
ettikleri anlaşılmaktadır. Cevapta bazı değişiklıkler 

teklif edıliyorsa da prensibe ait 

değil şekle ait bulunnıaktotdır . 
a a. 

Günün lt;i'!..d,en __ .....,; ____ _ 
Tekliflerin en nazik kısmı, 

balbk devletlerine ait garanti 
olduğu ve ihtirazı kayıtların 
anlatm•oın ; esasını değiftirme· -• 
Mareşal Varoşilof 
İngiliz ordusunun manevralarında 

bulunamıyacak 
Londra 5 - İyi haber alan 

bir menbaıo Moıkovadan aldı~ı 
habere göre : Maretal Var~ıı· 
lof 1ngHiı harbiye nezaretıne 
ga;et dostane bir mektup ya· 
zarak lngiliz ordularının manev · 
ralarında hazır bulunmak tızere 
lngiltereye gelemiyeceğini çtin
kll ayni zamanda Sovyet ordu· 

larınmda manevralarını olduğu

nu bildirmiıtir. Maraşil 1 varoşi

lof kendisini teınsil etmek üze· 

re yüksek rütbeli z ıhltandan 

mürelckep bir gurup g6nderme· 

\ .!i vadetmiştir,:__ _ •·:· 

Havaya karşı 

Ebedi ş .. f Atatürk, 1928 yı· 
hnda yeni harf inlcilibına baş· 
larken söylediği bir hitabede 
milletimizde o zamaa~i okuma 

yazma bilenler ve bilmiyenlerin 

n"sbetine iyma ederek "bu, uh 
ı nılacak bir şeydir,. demişti. 

\
1 

Ondan sonra, Milli Şefimizin 
bir nutkunda da işaret ettiği 

\ şekilde "ümmilikle mOcadele 
\ seferberliği"ne giritmit bulunu · 

yoruz. 
Cehalet, bu lcorkunç diltman 

oımanh iktidarının kanatları 
altına sığınarak tllrke o kadar 
k6ttilükler etmiştir ki onun ka· 
ra elinden çektiğimizi, ne ya· 
bancı süngülerden, ne dOşman 
çizmelerden çekmediğimize u· 
zak ve yakan tarihimizin bir 
çok 1&yfaları şahittir. 

aını gördüğümiız sayan bir va
tandat vardır: Öğretmeni 

Hüktimet, girittiği aavaıta 
muzaffer kılabilmek içio ona 

bütOn imkanlardan, bütün vası• 
talardan faydalanıp kitab deni-

len cepaneyi vermekten hiç bir 
fedakirhktan geri durmuypr. 

Bu arada maarjf vekımiz Ha
san Ali Yücelin CSğretmen arka· 

daılarına bitap eden bir tami· 
minden ıu aatırları okuyunuz: 

.. Meslek arkadaılıramızdan 
bazılarının başka itlere geçmek 

üzere vekaletin mu vaffa\dyetini 
almak için müracaat ettiklerini 

g6rilyorum. 
..... Bu arkadaşların mual· 

limlik bayatıodan uzaklatma· 

larınıo be.m meslek. hem mem· 
leld için ne kadar zararlı oldu-

Sovyetlerin Cevabı Korunma komisyonu 
toplandı 

Vilayet, bava tehlikelerine 

karşı korunma komisyonu dün 
öğleden sonra mektupçumuz 8. 
Rifat Erdalın hışkarılığında 

Yazdığı bütün uerlercle bi· 
civden, mizahtan batkı bir ıey 
düşünmiyen ıair Etref hile: 

ğunu, mealeğin asil zevk ve be· 
yecanını derinden duydı1klarına 

yakından şahit olduğum mual
limlerimiz\n takdir ederek me•· 

le ~. t:n ayrılmıyacaklarına emi 

nım. 

Hariciye nezaretinde tetkik ediliyor 
B. Çemberlayn Londraya döndü 

Londra S - lngiliz teklifleri 
ne Sovyetltr tarafından verilen 
cevap, lngiliz hariciye nezare· 
tinde tetkik edilmektedir. 

Londra diplom~tik mahfille
rinde Sovyetlerin cevabı notaıı 

tamamile yapıcı mahiyette te · 
llkki edilmektedir. 

En ciddi engel Baltık devlet
lerinin •aranti meseleıidir. 

On ınndea beri Hayfada bu· 
lunan baıvekil Çemb~rlayn bu 
aabab Loodraya d6omUtl8r. 

Batvekilin Mos~ova ile yapılan 
müzakereler hakkında avam 
kamaraııoda kısaca beyanat· 
ta bulunması bekleniyor. 

Kabinenin harici ıiyaıt ko· 
miteai de Sovyetlerin cevabını 
tetkik etmek üzere toplanacak-

tır. 

lngiliz mabafiliade bu cevabın 
Molotofun nutkuna nazaran an· 
l•ımaya doiru mahıuı bir ıe· 
klld• yakıolafftla olduğu ıiSy· 
lenmektedir. a u 

ı 

toplanmıştır. 1 
1 

Antifaşist \ 
Partisi azaların1n bir \ 

kararı 
Pariı 5 - Tunusta buluoaıı \ 

antif aşist partisi azaları bir 

harp halinde Avrupayı barbar

lıktan kurtarmak isteyen demok

rat devletlerle beraber olduk-

larına karar vermişlerdir, 

Uzağa gitme Eşref, bu ga· 
kınla,.da cehaletten 

Koca bir milletin ikbali, bak, 
idbara dönmüştür. 

beyiti ile cehaletten duyduğu 
ııtırabı, ideta ağlayarak, ifade 

etmitti. 
16 yıld r, o korkunç düşmanı 

bir b.-yla sarsmıt olmakla bera
ber, bilıbütün tepelediiimizi 
iddia edebilir miyiz ? Onun için 
blli, cehaletle ıavaf ve ümmi
likle mücadele seferberliği için 
de bulunuyoruz. 

Bu bllyilk ve çetin ıavaıın 

ileri karakollarında aydın baıını 
ve lh.eril\de terler hiriknıi' al• 

Kıihür ordusuoan aavaf ha· 
linde, ıdt:rbe lik halind.e bulun 

duğıJ ve cehalet denilen kor
kunç dütmanrn. henüz, tama-

m~le tcpcleıunediii fU z.amaııdiıl 
Vekilmizi n bu tamimi bana ateş 

boyunda bulunan bir kumanda
nın ıilib arkadaşlarına verdiği 
ıu emir gibi ıeldi : 

- Düımanı tepeleyinciye ka· 
dar mevzilerioizden ayıılmıya · 
okllDll ! 

NurclliP ARTAM 

• 



YOZ ı 2 

Gezi Notları: 

Bur urda 
-1 

O. Becerik 
Demiryolu her girdiği yere 

umran, ıervet ve refah götü· 
rllr. Fakat, demiryolunu yapan 
ecnebi sermaye olursa iş deği
şir. Çünki, bu demir yolunun 
yapılmasında, yapan şirketin 

ticari düşüncesj, bağlı olduğu 
devletin iktısadi ve siyasi ga
yeleri bakim olur. 

Bundan evvel yazdığım bir 
ya:ıımda uzun boylu anlattığım 
gibi eski şirketin yıllardır bir 
hayat ve hareket uyandıramadı
ğı Denizli - Dinar arası batta 
daha ileri istasyonlarda, bugün 
devletin işlettiği şimendüfercili
ğimiz canlılık yaratmış, ticareti 
uyandırmış, umran ve refah ge
tirmiştir. 

Trenimiz daha Burdur istas· 
yonuna girerken, devlet elile 
kurulan bir istasyonun hususi
yeti nazarları okşuyor. Muhte· 
şem istasyon binası, fenni ve 
ıimendüfercilik tekniğine göre 
kurulan anbar ve tesisat, bu 
hatta değil diğer hatlarda da 
olunca rastlamadığımız bir du
rum arzediyordu. 

istasyonun içinde beni saran 
hayret ve takdir hislerim, istas
yondan ayrılınca, Devlet demir
yollarının himmetile vücut bu· 
lan içinde şık havuzile park ve 
parktan şehre kadar yine ida
renin yaptırdığı bulvarı göre· 
rek ziyadeleşti. 

Bu yenilik ve varlık karşısın
... _ !~--'--.......... 16 r..u- ... n--yt.:!.·nıro 

bulunduğum zannına dOştüm. 
Evelce burada yine bir yol 

vardı. Fakat iki tarafı uzerleri 
çalı örtülü kerpiç harap bağ 
duvarları ile muhat yazın toz· 
daa geçilmez, kışın çamurdan 
yürUnOlmez bir yol vardı. O 
zaman bu yol yine Burdurlula
fln mesire ve gezinti yolu idi. 

Şimdi o yol bulvar olmu~ es· 
ki çalılı kerpiç dıvarlar ;;rine 
bağlar caddeden ..şık demir par
maklık ve kapılarla ayrılmış. 
Yayalar iki taraflı asfalt kaldı
rımdan yürüyorlar, nl\kil vasıta
ları toz kaldırmıyan parkelerden 
geçiyor. Toz1 çamur eski yolla 
beraber tarih olmuş. 

Caddenin tam başlangıcmda 
yapılan modern bir gazino var. 
Biraz geçince 'iki l raflı yiiksel
miş ve yükselmekte olan bina
lar görülüyor. 

Fakat bu binalara yaklaşınc , 
keı ki buraları da yukarıları gi-

~i demir parmaklıklı bağlar hn
lınde kalsa idi demekten ken ... 
dimi alnmadım. Çünki etek do
lusu para harcanarak yaptırılan 
bu evlerin hiç birisinde ne mi
mar bilgisi, ne milli zevki ara
makw ve bulmak mümkün değil. 
Programsız. w ?elişi güzel berk_es 
aklına geldıgı gibi bina ısmnr· 
lamış, ioşasını üzerine alan kal
fa veya ustanın bilgi ve gör-

R 
SALI 6/6/939 
ANKARA RADYOSU 
DALGA UZUNLUC'.iU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T. A. Q. 19,74 m. 1519S 

Kes. 20 Kw. 
T. A. P. 31,70 m. 9465 Kes 
12.30 Program. 
12.35 Tt~rk müziği. 
1 - Buselik peşrevi. 
2 - Şal<ir ağanın - Buselik 

şarlusı · Süabüli tan etme etrafı. 
3 - f sbakın - Buselik ıarkı -

Gönül verme bi vefaya. 

4 - 111 Selimin - Buselik 
şarkı • Bir pilr cefa hoş dilber
dir. 

5 - Sadettin Kaynağan · Bu
selik şarkı - Saçlarıma ak düştü. 

6 - Buselik saz semaisi. 

13.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik (Karışık program) 

13.45 14 Konuşma ( Kadm 
saati • Ev hayatına dair. 

19 00 Program. 
19.05 Müzik (Bir uvertür· Pl.) 
19.15 Türk müziği (Fasıl he-

yeti · karışık program ). 
f 

9 - Rıza efendi - Şehna7. 

ıarkı • Meramı andelib. 

1 O - lımail dedenin - Hicaz 

ytirük semaisi - yine neşe mu

habbet. 

11 - Nikolaki usta - Şehnaz 

saz semai i. 

21.00 Konuıma. 
21.15 Müzik (Rayo orkestrası 

Şef: Hasan Fcr!t Alnar ). 

1 - P. Tschaikowsky • 6ıncı 

aenfoni se minör, op. 47 ( pat

betque ). 

a) Adagio - Allegro non 

troppo. 

b) Allegro con grazia. 

c} Allegro molto vivace. 

d) Adagio lamento,o. 

22.15 Konuşma. 
22.30 Müzik ( opera ayarla

rı - Pi. ) 

23.00 Son ajans haberleri, zi

raat, esham tahvilat, kambiyo -

nukut borsası (fiyı.'t). 

23.20 Müz\k (Cazband • Pi.) 
23 55 24 Yarınki program. 

1 

i 
1 
ı 

vı ı uıt .. . .. -... . 

'at kulumuzun 
müsameresi 

Ahenkli bir ça ışmanın eseri olmuştur 

Cumartesi ve pazar geceleri 
Halkevimiz temsil salonunda 
sanat okulumuz tarafından 
verilen müsamere, her iki ge
c de de çok kalabalık bir da
~etli göziy)e seyredildi. 

Bu müsamere her şeyden 
sarfınazar, genç sanatkirlarımı· 
zık ideallerini sembolize eden 
tablolarla, seyircilerin göğllsle
rini, yarının ve daha ilerisinin 
gururi1e kabartmağa kafi geldi. 

Endüstrileşme gayemizin ge
niş mina ve ehemmiyeti karıı
sında, laubali olmaktan çok u
zak bir ciddiyet havası içiude 
seyircilere takdim edilen tablo· 
lar, bir sürü ampulle değil, örs 
ve çekiç arasında kalan kızıl 

bir demirin kıvılcımlariyle ay
dınlatılmış ve süsienmİf olmak· 
la, en tabii ve kanımıza en ya· 
kın kir karakter göstermişti. 

Milli gururumuzun baş hede-

Enver Demirag 

lerek temsiline karar verilen 
( kanuo adamı ) piyesinin ruhu, 
pek tabii olarak seyircilere 
( hissettirilmit ) tir. 

Ve zaten talebelerimizin bn
tün muvaffakiyetlerini, bu his
setme ve hissettirme keyfiye
tinde aramak en doğru bir tarz 
olur. 

Proğramın muhtelif kabiliyet· 
lerin el ele ve baş boıa vere
rek çahşmalariyle meydana ge
lişi, ayni zamanda onda tenevv6 
husule getirmekle seyircileri 
sıkmıyan, hatta onlara zamanın 
akışını hi,settirmiyen bir tem
sil havası yaratmıştır. 

Temsili seyredenler, yekrenk 
ve yeknesak bir tablo seyret-

mişçesine yorulmamışlar, renk 
9e şekil itibarile muhtelif tab-
lolar görürcesine çeşitli bfr fon 

içerisinde yüriltülmDşler ve ade· 
ta &ürilklenmişlerdir. 

19.45 Türk müziği (Halk tür
küleri ve oyun havafarı • Sadi 
Yaver Ataman ). 

20.00 Memleket saat ayarı, 

aj ans ve meteoroloji haberleri. 

Orm n 
da 

fidanlığın
faaliyet 

fi ve milli mefküremiıin en te
miz gayesi olan endüstrileşme 

mefhumu önünde; kızıl demiri 
kHkaç arasında sıkan parmak· 
larla, çekici kaldırıkeıı kabaran 
bazular, bu baş hedefe ulaşa 
bilmek 'emelimizin bir nevi ve 
fakat en kuvetli teminatı hissini 
vere bilmişti. 

Sankar talebelerimiz, ( ka· 
nuo adamı ) piyesinin başında 

olduğu gibi sonunda da mono
log ve diğer baıı numamara-

lardan ıonra bir operet temsil 
etmişlerdir. 

20.15 Neşeli müzik - R. 
20.20 Türk müziği ( Klasik 

program). 
idare eden: Metut Cenıil. 

liayat'i peşre~i. ·- ı.n_ - L ........ : 

2 - Tabi efendi - Bayati se 
mai - Çıkmaz derunfi dilden. 

3 - Aşık Mustafanın • Ba
yati şarkı • Sebep ne bakmıyor. 

4 - · fs~ail dedenin - Bayati 
farkı - Karşıdan yar gOle güle. 

5 - Keman taksimi. 
6 - Doktor Suphi Ezki - Hi

caz beste • Bakınca hüsnü anına 
7 - Şevki beyin · Hicaz ıar

kı - firakınla. 
8 - 111 Selim - Şehnaz şar

kı - Bir nevcivan djl müpteladır. 

bu vaziyetten ·müteessir olma
mak kabil olmuyor. 

Yalnız, Burdurun imar ve in 
kişafında cidden dcğerli,yardım 
ve hizmeti sebkeden sayın vali 
ve henüz şehir işterioi ele alan 
arkadaşım genç belediye reisi
nin bu çok mühim işi ele aldık . 
larını, bundan sonra bu cadde 
üzerinde bir si tem ve cadde
nin ehemmiyet .ve şerefile mü
ten sip binalar inşasını temin 
edect>k kati kararlar ve tedbir
ler ittihaz olunacPğını kendile
rinden öğrenerek teselli duy
dum. 

Demir yolunun Burdurda ya
rattığı imar hareket ve faaliyeti 
yalnız bu cadde üzerine mün
hasır değildir. Şehrin her ye-

rinde yeni biualar yükselmekte 
ve bir çok imar hareketleri gö
rülmektedir. itiraf edeyimki iç 

Aydında geçen sene açılmış 

ve bu sene de küşat resmi ya· 

pılmış olan orman nümune fi

danlığında son bir ay . içerisin

de, fıstık çamı, okaliptüs ve 
9 .. 9u Lu..ı11 ı· yapılmış ~'ıôe' yaı

nız fıstık çamı ve okaliptüs 

cinslerinden 5000 fidan d sak

sılara alınmıştır. 

Son günler içerisinde orman nü

muııe fidanlığımıza, 15 kilo fıs
tık çamı 5 kilo kara çam 5 
kilo da kızıl çam tohumu ekil

mek suretile gelecek yıllar fa. 
aliyetine hız verilmiştir. Ve yi

ne orman fidanlığında 2 dönüm 

kadar şaşırtma yeri hazırlan
mıştır. 

Hemen yeni yapılan evlerde 
umumiyetle konfor ve medeni 
ihtiyaçlar dikkate alındığı gibi, 
bu ihtiyaç bir kısım ·eski yapı
larda da tadiller yaptırılarak 
temin olunnuyor. 

Cumhuriyetin yapıcı ve yara
bcı elinin, neler yaptığı ve ya-

rattığını layikile görmek ve an
lıyabilmek için e!kiden bildiği-
miz fakat uzun zaman görme
diğimiz yerleri gezmek lazım. 

Yurdumuza gelen yabancıla
rın ve gazetecilerinir, milli ya-

pıcılık ve yaratıcıl ık kabiliyeti· 
miz karşısında duydukları hay-

ranlık ve takdir hislerindeki 
samimiyeti, ben on sene evvel 

bıraktığım Burdurda bu defaki 
ziyaretimde gördüğüm değişik
likle daha iyi anladım. 

Ciddi ve nezih, dilrst ve müm, 
taz bir terbiye projök11iyonunun 

uuö:1u"- tMıi. tJıJulm.:ı -~~-!. ~.a~at 
hakkuku yolund bu glin ısrar 
ettiğimiz endüstrile,me mefku-
remizin, inandık ve anladık ki, 
yarma hazırlanan tek ve meşur 
bir mücadele cephe5i ve bu 
mefl<ürenio tahakkuku yolunda 
bir inan ve bir azm kitlesi ol
muştur. 

Bu kütle ayni zamanda, ya
rının en modern cihazlarını bu 
kağı1ayacak olan bir irade ve 
metanetin de sahibidirler. 
Aydın kin makinalaşmış ve 

teknikleşmiş bir varlık sayılan 
sanat okulumuzun genç çocuk
larının, iki gün üst üste ve hal
kımızın mühim bir ekserioeti 
tatmin edercesine verdikleri 
müsamere, davetlilere her şey · 
den evel, onların mefküre ve 
gaye yolundaki birliklerini an- Iİ 
latmış ofmakla, güveniltn ve 
takdir uyandıran sahneler ku- ı 
caldamışhr. 

( Kanun adamı ) piyesinde 
rol alan arkadaşların, yekdiğe
rinden farksız olan muvaffaki 

yetleri ve bilhassa müddeiumu
mi olan baba ile ayni daire de 
katip alan oğulun vazife me
suliyeti ile vicdan mücadelesi 

kcırşısıudaki duyuş ve duyuruş 
muvaffakiyetleri, seyircilerin göz 
yaşları ile ifade edilmiştir de· 
nilirse, burada bana ya;acak 
bir şey kalır mı ki .. 

Operet temsili. Aydında ilk 
defa olarak sanat okulumuzun 

bihakkm başardığı çefitlerden 
olmak itibarile hususiyet taıı: 

m3ktarlır. Temsil edip muvaf
raıuyef elde etmek önlinde, en 

değerli temsil severlerimizin 
tereddüt ettiği operet; ıa-

oatkar çocuklarımızın büyük bir 
ciddiyet ve inanla işbaşı etmele-

ri ve mu vaffakiyet k zanmak 
yolunda tereddüt etmemeleri, 

halkımıza sahne edebiyatından 
diğer bir şekli daha kazandır
mış sayılabilir. 

Operette de rol alan genç, 
sanatkarlarımızm muvaffakiyct-

lerini t~ker teker sayrp dök
mek, bir kül teşkil eden bu 

başllrıyı cüzülere ayırmak de
mek olur ki, okuyanlar; bunun 

yanlış bir tarzı hareket olaca
ğını hi~sederler .. Yalnız demek 

lazımdır k;, ( Kanun adamı) pi• 
y~sinde çocuklarımızın muvaffa

kiyetini göz yaşlariyle ifade e· 
denler, onların operetteki mu

vaffakiyetlerioi de bitmiyeo kah
kabalariyle takdirde gecikmediler 

diyivermekle, görüı 'e düşü-
nüşümü hulasa etmiş olurum. 

Mütevazin bir sanat rubu, 
iyi ve dürüst bir talebe seciyesi 

ve ciddi bir tebsil terbiyesiyle 

yetiştirilmiş olan uoat okulu

muzla iftihar etmek ve onların 
ileri giinlerimiz için birleşmiı 
ve kaynaşmış feyizli bir cephe 

olduğuna inanmakla. saadetimiz 
bir kat daba artıyor. 

güsünün inzimamile gayri mü
tecanis bin:ılar yükselmiş, sıra
lanmış ... {Caddeyi süslemekten 
ziyade Iekelemişlor ... 

Devlet demiryolları idaresinin 
Burdurun imnrı bakımından bu 
caddeyi yapmakla gö terdiği 
himmet ve feda karlı karşı mdn 

ınahallelerde bulvar üzerindeki · 
lerden daha metodlu ve daha 
ruh okşayıcı yapılar görülüyor. 

Demiryolu Burdur ve Burdu
run umumi lyaşayış tarzında da 
büyük değişiklik! r lemiu tmiş. 

Dokunduğum noktalar ise ne 
tenkit ne de muahaze değildir. 
Daha iyi olmasını ve harcan&n 
emek, snrf olunan servetin da-

Muddeiumumi başta olmak ü
zere piyeste rol alRn diğer bü
tün sanatkar gençlerin muvaf
fakiyetlr.rini, onların rollerini 
beniınseyişlerinde ve hissetmek 
gibi tckcmmiiJ etmiş bir knhili
yete sahip eluşlarında aramn
hyız .. ( Hi~ıcdileu ) v~ lıiuedi~ 

Yarınki memleketin bir taraf
tan ilim, diğer taraftan sanat 

yolunda iki avrı ve fakat mlit· 
tehid bir kutbu manzarası gös
teren çoculdarımızı gösterdikle
ri başarı dolny11iylc· tebrilc e
dcbilirir:. . • 

• 

ha çok yerine masruf olmasını 
dilemekten doğan samimi his . 
leriıuin lçrcimamdır. 



Köyüm. 
- Geçen edebiyat sahi
l esinden devam -

Hava epeyce sıcak. Köprüden 
c'lldala bindim eve gideceğim. 
Uınburiyetin onuncu yılında 

:çılan büyük halat fabrikasının 
illinden geçerken insan kendi-:i filimlerde gördüğil nehirler 
ltrindeld fabrika şehirlerinde 

h•nnediyor. Her giln bir az da· 
' büyüyen fabrika elektrikle 

f•lışıyor. Türkiyenin ip ve ha· 
at ihtiyacım karşılamak için 
ltce gündüz işliyor •. 

liiıar bualnrla da t emamla-
11~hlaz. ÜskUdardan Beykoza 
riden şose hisardan geçer. Hi· 
k~rla Kanl.ca arasındaki iki 
•loınetrelik fose asfalt olarak 

k'Pılmııhr. Bu ufalt Kandilliye 
•dar daha iki kilometre uza· 

Yacaktır. 

k· Gaksu dereıinin menbaında-
1 Anadolu sahilinin su ihtiya

~ıııı karşılayan su fabrikası ile 
ısJc ı k· e eye yanm saat me1afedeki 

1 
•rtç ve tuğla fabrikasrnı dil 
'Yacak oluraak Hisar aşağı 

Yu
1 

icara bir fabrika şehri gibi 
O Ur, 

d Hisarın baharı na ve yazına 
0 Yum olmaz Karlar eriyip et;•f Yeşillenmeğe başlayıoca ls-
~llbulun her tarafından, bir 

ioç misafir akım başlar. Kırlar 
~•patya ve kır çiceği kokuları 
~~ dolar: Sabahlara bülbülleri 
ınf,meğe çıkan meraklılar ve 

~~k ••bibi insanlarda çoktur. 
ti 111 tarlalarının ııararmağa 

y ı tutan yeşil başakları ·ara
•ı~da kırmızı bir çift dudak 

~1 
i gillümsilyen gelincikler 

ll sararan yeşilliklere ayrı bir 
RiltP.llik verir. · 

IQ(leınmuz, Ağustos batta Ey
t" •kşamları mehtap gezmele· 
~ok çıkan ailelere gıpta etme
.. e elde değ-ildir. Cocukla
~111 

tt fen kaygısız kahkahaları 
S rafı çınlatırken annelerinin 

A.~:i:· Gnne§, haydi çocuklar .. 
1 

1 geç kaldık, gidelim sese.,· 
Ctlı ~nları bu usanmaz eğlen· 
~~ crınden ayırır. Koşarak saatı 
il ~renrnek için babalarının yanı· 
8 " geldikleri zaman gece yarı· 
ltıı . ld " geçmış o ıığuuun farkına 
•rırJar. 

-le 

A. F' akat bir akşam gelir ki .. 

1 rtık ne çocuklar ne de bfiyük 
tr d 

l!lt •§arı çıkamazlar. Çünki 

01 ltk son bnbazm müjdecisi 
I •n Y•ğmurlar başlamış, bava· 
ilt • 'd li ıyı en iyiye seriolemiıtir . 
d tr tarafta hazırlık. Söylenme 

tı:ı his d'I b' · · b' , e ı eo ır ıztırap, ır 

d!tılık iztırabı başlar. Bu yaz · 
~· •on bahara geniştir .. 

tı" ır ıabah yatağınızdaıı kalk
b i•nıı zaman her tarafı bcm

k:Ya.z görfince şaJmrsınıı. işte 
~. tıuhlar girmiş, lapa lapa ya
t't n k~rlar etrafı beyaz ör tüle· 
k burüodürmilştür. Kışın da 
ttıdin .. - 1 1 • b e gore cg ence en ve 

d~lla mukabil üzüntüleri var-
• 

Cik~•rların ycşillilılerini, gelin~ 
a~ıu'''· papatyaları daha çok 
la Ytrek tatlı güulerine bazır-
k,:~1ak için her halde kış1n sı 

1 arma katlanmak Jiiz mdır. 
Ôğ. Naci Sarıökmeu 

.... ,,, .... ,,. ............ ,... .... ...,.,._..___.~ .......... ... 
Nazilliden Ayrılırken 

ÖmrDmde bir acı bu bahar geçti' 
Biçare kalbimin nesi var geçti. 
Bu yerde çağladı, bahtiyar geçti . 
Mendres halile yalnız üç ıeoem. 

• 
Bir lAbza düşünsem ıeni gurbette. 
Ey yeşi Nazilli, ey güzel belde, 
Ben nasıl yaşarım, başka bir elde. 
Şimdiden yanıyor, sızlıyor sinem. 

* Derinden derine bir kaval seıi, 
Kuşlann ilahi şen mersiyes;, 
inerse madrana akşam gölgesi 
Teselli sunarmı hurdan gidersem? 

* Avuç, avuç içtim, suyunu ben de, 
Gönlümü bağladım. Hevesim sende. 
Adını ansalar ederim secde , 
Kör olsun gözlerim yalan söylersem 

:+ 
NaıilH, Nazilli şirin 
Sevgimin kaynağı 
Kendine bağladın 
Egenin kalbisin • 

• 

Nazilli 
giizel, Naz, ili 
çok Sabri Dili 

egenin kalbi 

Üç yıl 
Pamuk 
Havalar 
Yollar 

olacaktı bah•tr bitseydi, 
çiçekleri bu kez yetseydi, 
yağmurlu, yaslı gitseydi, 

kıtpanrrdı gözlerim gibi. 

* Bilmem nasıl çekti beni Adana 
Bir şairi çok mu, g6rdiller Hna 
Mektuplnr yazarım, sende yaz bana 
Yarını bu gflnden parlak Naıilli 

* Ayrılık içimi yakbğı zaman, 
Ruhumda şim,e1der çaktığı 
Hasrdle yoluna baktığı 
Seni ~ıçkırıklar tutsun 

• 

zaman, 
zaman 
Nazilli 

Derlerki:· Dağ dağa kavuşmaz, lakin 
insansa in'lana kavuşur, bir, bin 
Na!ul geldi isem buraya ilkin 
Belki görüşürüz yine Nazilli. 

Nazilli : Sabri Dl 
'YY ............. f4V"l'Yf ....... '+ ... f4 ...... ..,....V++~Y•+•V"fYWıvYT.-w:V 

r ai .. o l JE2QG77 mr:: ..... 

Akşam ... 
- -+-

İhtişam ve ıaşaanın bütün 
kudretini üzeriııde toplayan gü· 
neş, eski bir Yunan ilahesi gibi 
başını ufka uzattı Deniz namD· 
tenehi ge-nişliğine nadir şalları
na sermiı sessiz fakat içten ge· 
len bir iştiyakla, hareketsiz fa
kat ru btao doğan bin bir titre 
yişle bekliyor ıevgilisini .. Pem · 
be yanaklarında sevincin Jema
ları parlflyan bulutlar sevgili kı
raliçelerine balelerden çelenk
ler suna suna teşyi ediyorlar. 
Zavallı serseri aşık rüzgar bü
tün gündüzün sesleri duyulma
dık nameleriyle onu nekadar a
vutmak ve aldatma1< istemişti .. 
Likin şimdi başını koyulaşan 

kayalara, sırtını da mükedder 
dağlara dayamış hazin hazin ağ 
lar gibi seyrediyor bu tab'oyu. 
Şuna eminolmamalıki bu serseri 
aşık haksızlığa çok büyük bir 
ncfr et besliyor. Uyuşuk duruşun
da bile öyle korkunç •aitler sak
hki onları sezmek heyecana ka
fi ... 

O şöyle mülahaza ediyor: 
(Ben alemleri muçbul semtlerin 
renklerini, kokular: oı ve ıesleri· 
Di d~ğersiz şeyler gibi onun a
yaklarına ~erdinı. Tfirlil gUzcllik
te kuşuµ uağo:ıesini, görülmedik 
'ik ğiıı kokuıuuu un hultet bu-

- Nesir -

ket taııdım. Tek gitmesin bu 
deli gönlüme hemdem olsun de
ye. lı te görüyorum ki heyhat •. 
Aşk yalan, sevgi rüya, ma9uka 
bayalmi~) 

Kalbinin ateşi uzv•ına ıon gay· 
reti verdi. Bir lahza aşkının bü
tün masumiyetini toplayarak gü· 
zel kıraliçenin yüzünü titrek el
lerile ile okşamak istedi ; lakin 
bulutlar onun bu son gayretini· 
de siper olarak-heder ettiler. 
Za valh aşığın çıldırdığı ve bü
tün azametile kırıp, yıkmc;k is
tediği andı İradesini toplamak 
i5io gayretioi sarf edip onun üs
tüoe atılmayı tasarlarken birde 
baktıki zekası zi yaları gibi na
mahtut olaa sevgilisi narin a: 
yaklilnna kıvrak bir şuhluk ve· 
rerek denizin kalbine sinmiş ... 

Bulutlar son veda pusele· ini 
yollayarak yüılcrine siyah P' çe· 
Jerioi örtüyorlar . Dağlar matem 
el biııelerini giymiş, kayalara si
yah tuller ıeı iıiyor. Bunlar ani 
olarak şimşek endirdi aşığı. Ar
tık kalbinde bir volkan kaynıyor 
daooarlarmda yıldır1mlar dolatı· 
yordu. Bütün acıyı duydu ~ük· 
remek için tahlanarak ataldı 
mt:cnun gibi all üst etti kaina
tı. Fakat kalbi parçalanarak 
duyduld o yok, yok, yoklu .. . 

ISKENDER EGE 

Ay 
Vade ile elbise 

Yaptırmak isterseniz, kadın ve 
Erkek terzisi Muzaffer 

Eraydana koşunuz 
T erzibanemde Sümerbank yer· 

li mallarının hemen en emsalsiz 
kumaılariyle ve 6 ay vade ile 
bilumum memurlarımıza elbise 
yapılmaktadır . 

En mutenA biçki diki,le ve 

en özenişli provalarla müşteri
lerimizi memnun etmek israrıa
dayım. 

Memurlarımızao bu fırsattan 

istifadeye koşacaklarını omerım. 
K •dın ve erkek terzihanesi 

Muz~ffer Erayıo 
Demiryolu caddesi: Aydm 

fi 05%- tte:PM T 

ilin 
Aydın Tapu Sicil 
Muhafızhğ:ndan : 

'E7 . 

Çulhalar köyünün demirci 
pınar mevkiinde şarkan Zeki 
garben Ali oğlu Mustafa Uğur
lu cenuben Zeki ve Ali Uğurlu 
timalen Mustafa Uğurlu ile çev
rili 56 dekar zeytinlik ve yine 
ayni k8yihı yf'!ni pınar ve barım 
dere mevkilerinde şarlran mU
badil Zeki g•,.ben Memduh 
Menkn cenuheo Mustafa Uğurlu 
•imalen Memduh mevkii ile çev· 
rili 34 ağaç zeytin ile yine Na· 
ipli klSyün ln kOpbaşı mevkiinde 
9arkan Meryem bahçesi garhen 
kıbr1slı Yorgi bahçesi cencben 
Hndayi şim11len tahsildar Atim 
ile çevrili 5 dönüm bahçe Mi
hala ki Filibdinio iken kaçmasiy 
le bu yerlerin maliye hazine~i· 
ne ve bazineninde iskan kanu
nuna tevfikan AydLnı güzelhi
sar mahallesinde muhacır olarak 
ikamet etmekte olan Nebi oğlu 
torun karabıyığa iskan iddresin· 
cc tahıis edilen bu yerlerin 
keşif ve tabkikatınan tasarrufu 
için mahalline memur gö det i· 
lecektir. 

itirazı olanlar varsa köyde ve 
gazete ile ilin tarihinden 11 

1 gün sonra müddetle yerinde bu· 
I lunacak memura ve idaremize 
j 1304 fit numara•iyle müracaat• 

1 
_ ları ilin olunur. (8) 

YOZ ıs 

İngilterede asker
liğe kaydolanlar 

Londra 4 - Dün lngilterede 
20 • 21 yaş arasında 250 bin 
ıenç askeri kayıt oıuamelesioi 
yapbrmııtır. a a 

ilin 
Türk hava kurumı.ı 

Aydın şubesinden 
Koçarlı suyu bu sene kimilen 

demir borular içine alınmış ve 
fenni teıtibat sayesinde safiyet 
ve husuını yollardıı biç bir 
suretle kaybctmiyecek vaziyete 
getirilmiştir. 

Bu ıuyun, en mükemmel şe
rait ve vaaıtalarla Aydına nak
li ve arzu edenlere satılması 
işi, kurumumuzca deruhte olun
muştur. 

Yakında nakline başlanacak
tır. 

Şimdiden abooe kaydedilmek
tedir. Bidayette mllracaat eden-

lere ve abone kaydedilmek 
isteyenlere kolaylık gösterile
cek ve tenzilat yapılacaktır. 
Kayıt itinde para alınmaz. 

Mü'•emmel ve mazbut kaplar 
ve şiıeler içinde mühtirlü ola
rak tevzi edilecek olan bu ıu· 

yun kabil olduğu kadar ucuza 
tevzi edilmesi de takarrllr et· 
miştir. 

Abone olmak isteyenler her 
gOn ve her saat, hükumet bol· 

varmda olan merkezimiz bilro · 
ıuna müracaat cdtrek isimlerini 
kaydettirmeleri veya tahriren 
telefonla b\ldirmeleri rica olu· 
nur. 
1355 26 30 2 6 

r....... Abone teraiti -·····ı 
i YıHıtı her yer için 6 tin. { 
l Altı aylıf ı 3 liraı!ır. f 
ı idare yeri: Aydında C. H. ! 
f P. Buımevi. f 
1 rueteye ait yazılar içın i 
f raıı itleri müdürlü~üne1 ilin· i 
i lar içİD idare müdürlüğüne f 
t ·-~~~~~~~~ .~.~~!~~~~~~:-......... .J 

lmtlvar a11hlbl ve Umumi N9'rlyat 
. llüdlirU t Etem Mendr•• 

BaaıldıiJ yer 
C H ,. iı•aım•"' 

Sağlık Yurdu açıldı 

Aydında Hasan efendi mi!ballesinde sağlık yordu, şimdilik 

cerrahi kadın hastalıkları ve rontken suvisleri ikmal edilerek 

açılmıf. Hasta kabulüne batlamıştır. 

Yurtda birioci sınıf mütabasııs doktorlllnmıı tarafJDdan her 

türlü erkek lı"drn ameliyatları ve rontken muayeneleri yapılmalch• 

ve tedavileri fennin !!OD kabul ettiii tıbbi esaslar ve ıı!lerkaid 

d irc inde takip cdıluu;ktetir.. 



AYUlN 
1 crı;- c = 1i m 

Gramofon Plak 
------------

Merakhlarına Müjde 
10 Mayıs 939 Tarihinden İtibaren 

Sahibinin Sesi, Odeon 
Kolombia ve Polydor 

Marka plaklarını 135 kuruştan satmağa ka
rar verdiğimi sayın müşterilerimize iftiharla 
bildirir bu fırsattan istifade etmelerini tav. 
siye ederim. 

Giirer 
-

DEMiR YOLU CADDESi 

3212 AYDIN 

ıır it' 

_, ••••• 6 ...... ~······· ... ··················~ 

1 Ticaret ve müesseselerin 

Dikkat nazarlarına 
Matbaamızda Maliye Vekaletinin 1 Haziran · 

939 tarihinden itibaren ~abul ettiği formül 
mucibince müstahdimin aylık vergi brduroları 
hazırlanmıştır. . · 

Bordurolar, fazla ve az müstahdimin 
dikkate alınarak iki boy Üzerine yapıl

. mıştır. Sayın müşterilerimizin emirlerine 
arzolunur. 

C. H. P. Basımevi 

········································' 

HALKEVI 
Bakım Evi Muayene Saatlan 

ll•ayeae flal 

Pazarteıi 

" 

" 

c ••• 

c ••• rt .. ı 
.. 

Saat 

J - 4 

4-S 

Doktor arkaclqıaıaa atlı 

Operatk MedeDI Bo1er 

Doktor Faat Bayraktar 
(Cilt butabldan mutala ..... ) 

2 - 5 Operatlr' Nuri Erkan 
J - 4 Doktor ŞeYket G&zaçan 

<Glı haltahldan mutaha .. ı .. ) 

4 - S Doktor Malaala· 
<it baltabldan matah .. •) 

5 - ' Doktor Şeyket Kırltat 
<l•ta•I baJtalıldar matalaa•11) 

4 - 5 Doktor Mhif Ermu 
<Kaclıa lautabklan mataha11111) 

2 - 5 Doktor Nafia Y aııaa 
5 - 4 Doktor Halli Glıaym 

"AeAAe.eOAOAO*AAeOOOAeAe•e•, 

: Süleyman Gezer-Osman Sezginer 
• • i Gazete Kita.p Evi 1 
• • : Bu Hafta Çıkan Kitaplar •.• 
41 Kitabın adı Yazan Fiyatı 

: laHnlar Alemi Faik Sabri 150 : 
Hayvanlar Alemi Faik Sabri 150 • 

: Pratik Almanca dertleri Şevket Dllma~ 1!0 • 
41 Pratik lngilizce Enver Kalakb 125 
411 Atat&rk M. Turhan Tan 50 
411 Beyaz kitap Haluk Cemil So 
• AtatDrk iki cephesi Burhan Cahlt 50

50 
• 

• Kaynak A. Candemir 
• Esrarlı Ada. Cilt 1,2,3 Fehmi Balda, 50 
• Define adaaı Muzaffer Nay1r 50 
• Yalnız danUyorum Şiikôfe Nihal 50 
C . En bUyUk kaybımız 75 
• Doktor Moronun adaıı Hamdi V aroğlu 50 • 
• Bu lcitaplan Avdında SDleyman Gezer· 01111•11 Sesriaer • 
41 Gazete kitap evinden tedarik edebllirainiı. Siparifler taala- •. 
\hll'lll ırlladerilir. ~ 

•••••••••••••••••••••••••• 
Aydın vilayet daimi encümeninden 

Depoya teılim Nazilliye te1lim S6keye teılim U. yekill 
azami asgari azami aıgari azami a•ıarl azami aıı•• 
Kilo Kilo Kilo Kilo Kilio Kilo Kilo Kilo 

Yulaf 19080 15440 1620 1440 1620 1440 22320 18320 
Ot 22160 20520 1800 1620 1800 1620 23760 23760 

Husuıi muhasebeye ait Aygır depoıund•ki Ayrerların -939 ma• 
li yılı iateleri için lazım olan yukar1da miktarı yazıla ot ve yulaf 
15/6/939 tarihinde ihale edilmek üzere 20 rll• mtlddetle açlk 
eksiltmeye konulmuıtur. Fazla malumat almak iıteyeulerin bet 
gün Veteriner mOdilrlilğO ile daimi encllmen kalemine mtlracaat · 
ları. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerile ı6ıl reçen raad• 
vilayet daim' enciimen salonuna gelmeleri il:\n olunur. 

1368 30 2 6 8 

Doktor Şevket Kırbq 
Memleket hastanesi bakteriyolof ve 

entani hastalıklar mütehassısı 
• 

Muayenehaııe•l•I · Camllariyet mahalleıinde ankat 
B. lbıanıa ••İ•• aaldetmif tir . 

ba•talanaı ber ftla uat yediden 1eldze kadar n 
ltledea 10nr ıaat içten altıya kadar kabul ed•. lclrar, 

kan, balgam, maddel raita ... ller tirli tabllllb icra 
ı eder. V eremlllerde feanİll •• IOD teclaYlal olan Plnom• 

torakıi Ue lıadalan teclaYi eder. (971) 


