
r -~ 
l)'eaı \ 

ve Bana:rmanı 
ti,\ Byalıkesir saylavı 

RETTiN KARAN 

Ç karı 
lö • rn genı• l D.rt· k· 1 

- - -
,. . 1 

.. ! 

{TÜRK DiLİ EVf 
Balıkesir 

Yıllığı: 800, allıayJığı '100 
kuruştur. Sayısı 3 kuı uş 
Günü geçmiş sayılar 

25 kuruştur. tu: FU .\ T 8İL' AL 
"- _) P AZARTESİDEN C:>ZGE GÜNLER.D .::; VE SABA:HL.AR.I ÇIK.AR..\_ _____ _) 

SAYI : .:17 18 Ağustos 8 Perşembe 1935 

Balıkes(rGüzel Bir Böşbakan 
ı ine~olu ve Zongul~aUa. 

İnebolu, 7 (A.A .) Dün 
Esere Kavuşuyor. 

~ vapurla Ordudan ayrılan 

eni parkta }'Opilan İşf er gÜl1 Başbakan Samsuna uğrıya 
rak İneboluya gelm1~ ve bu 

geçtikçe ilerliyor. ~~;;~ti~radan Zonguldağa 

~r~ın il~ ~ısını birinciteşiiOayındabitmiş olacaUır. Ga- Süel 
nıo, ~ans mi. çağliranlar tenis ~oıtu ve çocu~ bahçesi.. . 
ı..::Ya•lar me•arlığının park Park nnteresinin önünde Teıfı listesi hazırlanıyor. 
bır,~' çevrılmes i i şi hergün k ı köprünün, merdivenlerin Ankara, 7 (Ôzel) Zafer 
... .. daha ı' lerleme .. ted ı' r k d 1 1 ve ta yare ~ ayramında ilin 
... K ve p ar için e d ça~ ıyan-
&tkın A 1 e rli lt cek olan süel terfi }is 

0ı_ ya< Dedesine kadar )arın in~aatı ilerleınekced i r. 
'lQ k tesinin Sü l ~akanlığınca ha · 

dar b ısmı biriocıteırin c ka- Park yolları için taş kı-
lti · ı k zırlanmasına ba~lanmııtır. p rı ece tir. rılmakta , ç içek tarhları 

lt\ ~~rkata bu yıl yap ılacak için de toprak el t' nmektedir. 
tıı. tamamlamak için her Parkın tenis kurtunun ve 
"l'I Y" 

tıl uze yakın işçi çalı~tı çocuk bahçesinin yapılma· 
~6ktadır. 
r ı;ı ağustos sonuna hırakıl -

ltı ht~a getirilecek olC>n su mıştır. Gazino, dat s yeri 
~. 11 lerHlmiştir: E~ki rn 
"l\-11 havuz ln ;aca pı- rk yukarıdıı 

>'l'ıu arı tem:zlenmel<te ve 
'lıl kan 11 flnr açılmaktadı r da yazdığımız gibi birinci 

Çukurova 
Pamuk rekoltesi 13 bin 

balya fazla. 
Adana, 7 (A.A.) Ra-

içişleri 
Ba~anltğmm bir bildiriği 
polis nizamlanna karşı 
işlenen suçlara müsama-

na gösterilmiyece~. 
Ankara, 7 (Ôzel) - İçiı. 

leri Bakanlığı, genel ispek · 
terliklere ve ilbaylıklara 

bir bildiriğ yollamııtır. Bun
da ıöyle denilmektedir: 

"Polis ve ıdare amiri erile 
hususi do11luğa ve tanıııklı
ğa ~•iınılarak polh; niuma · 
tına karşı itlenilt:n suçlara 
müsamaha gösterildiği işi 

tilmektedır. Polis zabıta, 
idare memurları ve amirleri 
eyi bilirler ki her kime kar· 
şı oh· r~a olsun kanunun tat · 
b ıkinde yapılacak mihama 
ha devletin otoritesi, cumu · 
riyetin nizamı , en Eon mes 
ul amirin kati emirleri itley

hine iılenn . if bir suçtur; 
cezas·z kalmaz . 

O:'.':U~ce Y ı L 

jAnketimiz .. I 
--------
"İnce Her Güzel 
Şey Bir Şiirdir.,, 
« Şiir hiç bir vakit duygu çer
çivesinden dış ar' çıkmamalıaır» 

!\ llooo .. Allooo.. Siz· , 
misiniz? .. Merhaba, Bay llak· 
kı ... 

' l'eş e likür ednim... Bir 
anket açtık . Ta Lii, edebiyat 
anketi .. 

Yıllarda.nberi yazı yazıyor, 

tetkikler yapıyorsunuz .. Hi 
lhassa .. Kaynak" daki ma 
haUi yazılarınıza hayranız, 

doğrusu.. . Çok okuyan ve 
boş kald ıkça kaleme sarılan 
bir insannnız.. Onun için, 
anketimizde, cevaplarınızın 

bulunmasını arzu ettık .. Am· 

an efendim... Biz gerçeği 

vabını, bundan onbet sene 
evel İstanbulda çıkardığım 
ufak bir kitapçıkta vermfı· 

Um Ve demittim ki: "Ede
biyatımız , şiirimiz itikadım· 

ca havasdan ziyade avam 
iç in yazılın 11. lıdır. Hatta (ka· 
dın ) ve (a§k) dan çok uzak 
olma ' ıdır · Köylümüze. cahil 

halk ımıza t icart:t \:e ikttıal 

Yollumı ve terbiyei bt"deni· 
veyi bu samimi dıl ile hep 
bu vasıta ile göllermeliyiz . ., 

da ltrıa tak imalı için boru teşrin ba~langıcında tamam 

111~enrnesine ve park içinde lanacaktır . 
'-'ıı illa çeımele r in in yapıl Bu auretle şehr i miz çok 
tır.''na bugün ba şlanacak - güz • l bir eserle süslen ecek-

porlara nazaran Çukurova
nın bu yılki pamuğu geçen 
yıldan 13 bin balya artığıle 
l O bin balya olacağı tah
min edilmektedir. 

===c:~,= konuşuyoruz .. Anket soru 

Eski divanların her han
ahini açarsanız, her eahif e 
ıinde muhakka k bir (canan) 

la karıılaıırsınız. Fakat za · 
manımız, bu gibi safsatalar la 
uiraşmaktan çok uzak kal 
mıttır. Bunun için edebiyat. 
daima bize terakki ve 
terbiye rehberi olmalıdır 

~ tir 

Bu ... ~e Biçim Uzlaşma 
~tQ/ya ite Habeşistan bir tara
. tQn anlaşıyor, bir taraftan da ... 
11~iz - fransı z ilalyan koıuşması sonuç vermiyece~ 
''!:~merikadı aki sl_a r-ing iliz hükumetinin pr otesıosu · 
d~ li a, 7 ( ~ .A . \ - ltalya Londra, 7 (A .A ) İngil-
~- abt'ş istana ka rşı süel tere hükumeti İtalyan gaze-

ııtlıkl 1 . 1 h h
11 

~ ar devnm etmekte te erinin lngiltere a ey in· 
'°t gl!n de iki vapur asker deki neşri yatını prot~ı-to 

~ .. trıaLteme ilt Doğu Afri etmiştir 
''" h l il areket etmiştir. • 

tôt Otıdradan bildirildiğine 1 ta' yaya 
~ti\~· Yara resmi İngiliz Çe-
l, ~tinde İtalya .Habeı an. 

l~~~~ılığı etrafında, Frama 300 bin kental pa~mut 
~4lt· • Ve ltalya ara~ında 1. 1 
~t~ste Yapılacak konuıma- U8 ığı satacağız. 
n'-'i~ . bit sonuca varılaca~ı Ankara, 7 (.~.A . ) - İlal· 

11 l. ~ • t • ,.. B k d k f b ç,\t goru me" tec. ır. u yanın <•n ı om:erve a 
,,,~tıler Babeşistnnda İtal rikaları imalatı için Türki 
f"'t'ı ancak ekonomik men ye}'e 30 bin ke:ı tel taze 
t llt palamut balığı kontenjanı 
h

1
t inc c! lenebileceğini 

' t ayırmıttır . 

ti~di~i ;ekte Ye Mussolini 

1

. --"----ı''-===.::....;.;c-d__c.==-
t~k h Urumunda inat ede · ta ya a 
il "•la:rp aprs ı İngilter~nin 
)''la sosyetes nden ita!-
~. 

1 
kar~ı tedbir alınmaııı-

.ı •lıy t'c• ... b 
ıı, Sü "gı ve u meyan 

Bir yanar~aü atevlen~i. 
Roma, 7 (A A. ) İta ' ya-111"1 Vcyf kanalının kara· d a ki Tromali yanardağı dün 

Devlete 
Heyetimiz 

Ukranyaya vardı. 
Moskova, 6 (A.A.) Tü-

BaAğln\ka~raa,nk1al8((Ôdz8el)~8UFmı· -' ) rk endüstri heyeti Ukran 
yada Kramatorsa varını§ · 

nans Bakanlığı devlete bağ- 1 tır Heyet Kramatorsak in· 
la hankanlardaki İfyarların şaat fabrikasını gezmittir 
da Bareme lllbi tutulmala 

rı için evelce miiı>teşarlcır ç 1 d 
k~mİS~O~lUl.U~ t~tkik ~e tes· • ata ca a 
bıt ettığı pro1esı yenı ba~ j 
tan tetkik etmif. Bakanlar 
Kuruluna göndermiştir. 

Müstakbel ~arp .. 
İstanbul, 6 (Özel) Al 

Hüviyeti mec~ul ~ir a~am 
ölü olarak bulun~u. 

İstanbul. 7 (Özel) Ça manyada Münih harbiye 
mektebi müdürii miralay talcada adı ve hüviyeti meç 
Siebert iki binden fazla hul bir adam, ölrlürlilmüf 
harbiye talebesi önünde olarak trenin altına ntılmış
«Müstakbel harb ancak, ye
ni bir cihan harbı olaca
ktır ., mevzuu üzerine bir 
konferans vermit ve demif 
tir ki: 

Harbın i l aııı ile be 
raber heıtarafta kanlı l>oğu 
şmalar olacaktır. Takip ve 
bombardıman tayareleri . 
motörlü toplar, hudutlarda 
sıralannıı~ uzun menzilli 
toplar hemen faa liyete geçe · 
cı::kler ve kuvvetli telsiz 
s :nya~onları da düşman ma 
neviyatını bozınağa başlıya 

cak lardır . 
"Raşlıca mesai geçen Umu 

mi harpda olduğu gibi dü~ 

tır . 

Bu adamı öldürenler za 
bıtaca şiddetle aranmakta

dır. 

Bir Japon 
As~ari ~eyeti Ha~ lşistana 
gitmek üzere yola çı~tı . 

'•ı 'b '°ltt.. gı i tedbirlere de baş 
'"Ca~ 
~ sını zan etmektedir. 

~abahtan ıtibaren coşmtif manın müdafaa •asıtalarını 

İstanbul, 7 (Özel) - Bir 
Japon askeri heyetinin Ha . 
be,idana gitmek üure Tok
yodan hareket ettiği hdber 

verilmektedir . Heyetin bu 
ayın nihaye ti nde Adis Abn
baya varmış bulunacağı sö· 
yleniyor. 

lı O~t" · 'l'b r ajansı da Italyanın 

ve kızgm kaya parçalanle ve kuvvetlerin hudutlara 
ön meli bir lav akıntııı ı fırlat· gelirilmt•sine mani olmağa 
maia baılamıştır. hasredilecektir.,. 

larını posta ile gönderdik .. . 
Cevaplarınıza muntazırız ef 
endim .. 

Aradan üç gün geçti .. 
- Cırrrr r r ! .. 
Yine telefon . 
- Allo .. Allo.. Kimsiniz 

dendim? .. Ooo, nasılsınız , 

Bay Al<ay? .. CevAplarınız 
hazır , öyle mi?. Fakat, te 

lefonla söyliyebilecekmisiniz, 
bilmem . . 

Evet evet telefonla güç 

olacak , öyle ise mektubu 
nuzu bekliyoruz . 

Bir gün sonra İsmail Ak. 
aydan kalın bir zarf aldım. 
Sorgularıma aldığım ceva p · 
ları olduğu gıbi buraya ge
ciriyorum: 

- Bugünkü edebiyat ha
kk,.ında düşüncen iz .' 

- (Divan edebiyat) ınm 

Arap ve Acem dillerıle bo· 
ğulmuş birer bilmeceye be
nziyen satırları arasından 

terlemeden kurtulmak, (Fe· 
criati) cilerin ( kadın ) ve 
(şehvet) kokan . şiirleri içinden 
selametle çıkmak her kula 
na~ip olmıyan bir bahtiyar· 
lıktır. 

Her halde , ulusun (dili) 
ne ise, ( edebiyatı) da o ol
malıdır Şimdiye kadar hn 
devrim edebiyata bir yükse· 
liş ve bir genişleme göster · 
miısede, gene < havlıSa) a ı t 

o lmaktan kurtulamamı~tır. lıç"k~iıtana kartı dört yüz 

~-ı> " bir hava "'askını =======-::===::::-====--======~= 

i r an 
===~=-"'-'-"-''---__..;..:====! Yani bir şiiri okuyup anlı · 

ltıllk .,., b niyetinde ol ! uğunu 

'ııı, lltıların ilkin gözleri 
q Ildır 

\ ~ L an gazla r vı:: sonra 
1 'llirlı . 1 6t1tı gaz ar kullanactı k-

i b 'ld ~ 1 ırmektedir. 
Lı rtı la b· ·1-b n ır suale karşı . 
t.. e, i 
'l'b rtıparatoru ltalyaya 

eht· -~~l\f ttna ozel ekonomik 
•& ! lla ti" r . 1 • ~ • y ~ • vcrı ınıyece gını 

lll ıfli r 
~ev . 

tık~ .York , 7 (AA .) - Ame
t\ ı, r d 

ıf\ il e erıısyonu italy1t . 
":.. ahe · "~Uıı·· tıstana karıı teca-
~lıtrı U durGurınak iç•n 
ı... l!rba k 
""llttl!r. ş ıuı ı nn lıaı vur· 

-
Yolcu tayaresi ahmyoL 

İstanbul. 7 tözel) Ha 
Smu anlaşmazhğım ~otarma~ için lra~ dış ~a~am 

va yolları idaresi, üç mod· 
ern yolcu tayaresi almağa 
karar vermi~t i r. 

T a~rana gitti. 
Tahran. 7 .( \ . A.) Irak 

- Dıtöbakanı hudut anlaşmaz 

Türk- F r an s t z lığı hakkında görüşmek Üle 

, . re Tahrana gelmiştır. 

Tecım ve kle ı ıno anlasma,sı Bir av için~e ne h~ar nü. 
Ankara. 7 (A.A.) Tu 1 ~ 

rk Fransız. tecim ve kleri~1g Çlffien geldi 
anlaımalnrı B. Lava! ıle " J • 

Paris el çimız anuırıda in17a· Son hir cıy içindt- mern -

lanmıştır. leketinıi:le b9ÜO cöçemen 

gelmittir Bunlardan 5900 
zu vapurla gelenlerd ı r. 1775 
Çanakkaleye, 1600 Eceaba· 

da, 1680 Tekirda~ına . 715 
Lapıekiye yerlettirilmişler
dir. Bundan başka perake
ntc olarak Bu' garistandan 
294, Yugos ' avyftdan 701, 
Romanyftdan 3 . Kırımnlln 2 

aöçemen gelmlıtlr. 

yabilmek için her h1tlde yü 
ksek bir edıb olmak lazım
dır . Binaenaleyh bugünkü 
edebiyat, azizim , anarşı içi
nde can çekiıiyor. Dil d ev . 
rimi dolayisile doğacak (Ye 
n i Türk Edebiyatı) hiç şüp 
he etmiyorum ki, çok \eri
mli kendı dılimiz ve benli
ğimizden doğacağı için , da · 
ha samimi ve güzel olacak, 
ruhlarımızdald ateşi ancak, 
bu devrim edebiyatı ıöndü-
rebilecektir. 

2 - Kadımn şiirde mev
kii kalmalı mıdır? 

- Ben bu ıorgunuzun ce-

Eski ve yeniluden ki 
mleri beğeniyorsunuz? . 

- E&kiJerdt>n ~n fazla 
(sehli mömteni ) ve (Hüsnü 
tasvir ve taaavvur) lan iti 

barile tanmmıf iki t•ir var· 
dır ve eminim ki, bu iki 
şairimizi, benim eibi her
kes de sever. Zamanlarında 

yaptıkları inkılap vaziyetle 
rindeki muvaffakiyet dola· 
yisile her kes takdir eder. 
P.u tairler (Şeyh Galip) le 
(Yunus Emre) dir. 

Hu iki değerli ıairimiz, 

çok mılureldir. 
Zannetmeki ıöyle böyle bir 

söz 
Gel sen dahi söyle böyle 

bir söz 
Diven Şeyh Ga.ihin dlva· 

nı . Hemen hemen sır~pa 
sehli nıömtenidir. Sonra Yu
nus Emrenin nefe11ler ini, ili 
hilerini kim okumamıı, kim 
sevmcmittir?. 

Yeni 1erden. insanı coıtur 
tan ve zevkle okunan (Sü
leyman Nazif) merhumla 
büyük. Türkiyatçı merhum 
t Ziya Gökalp) ı çok seve
rim. Çünkü. Gökalp mer 
hum , şiirlerile bize Türklü 
iümüzü ve aslımızı öiret . 
miş güzel bir terbiyeci ustat 
idi. 

Edebiyat terakkı mi 
' tedenni mi ediyor? 

- Edebiyatın terakki ve 
ya tedenni hakkınd• ki sor
iunuza baılangıçla cevap 
verildi zannedJyorum. 

Edebiyat. dil inkılabtle 

beraber yürüyor ve · büyük 
bir istihale geçiriyor. Yeni 
ve kuvvetlı bir edebi)·atın 
seher vaktindeyiz O güneı 
yakında dofacak ve bizi 
ısıdıp nurl andıracaktır. 

- Size aöre tiir nedir? . 
Şiir denince, hatıra 

mev1.un ve mukaffa bir cümle 

l relir. Halbuki bence her 
(Dl'vaoıı ikfo<"İ 8tıyfoda) 



Kayseri Dokuma 
Fabrikası Sovyetuzmanları ile 
Türk mühendis ve işçilerinin 

büyük bir eseridir. 
~-

f a~ri~ada yaf mz Tüı k pamuğu işleneca~ ve yılda otuz 
mil~on metro ~eyaz ve renkli lkı~uma ahnacakttr. 
İzvestiya gazete i yazıyor: meselesinin halli için de ~o· 
Kayseride açılmakta olan vyetler Birliği çok çalışmıf 

iplik ve dokuma fabrika· ve 70 Türk uı1tabaııı11 \ e 5 
sı hakkında Sovyf't gaze- Tu k mühendisi Moskova do 
leleri muhtelif betkeler kuma mektebinde yetittiril · 

yazmaktadırlar. 

«Türkiyenın en güzel da

ğlarmın eteğine yaslanan 
Ka\seri ~arı yanında kuru · 

lmakla olan büyük doku· 
ma fabrikası, Türkiye ile 

Sov yetler birliği arasında 

dostluğun ve iş birliğinin 

bir belgesidir. Bu fabrika 

Sovyet tekni~inin plan v~ 

makinelerile kurulmaktadır . 

Türkiyede iplik ve doku· 

ma endüstrı-<ı ile metgul 

351 ımRlathane ve fabrika 
vardır. Bunların genel yeti
rinıı Türkiyenin umumi ihti 
yacının ancak yüz~e 15 
ini vermektedir. Yalmz 

beş fahril<a beyaz pamuklu 

yaparlar ve bunların da 

yıllık verimi J 5 milyon me. 
troyu aşaml\ ordu. Halbuki 
ülkenin ihti} azi l 50 milyon 

metrodur. Bu suretle Tür · 
kiye Cumuriyetl her yıl 135 
milyon metro pamuklu do

kumayı dıtarıdan almak 

zorunda idi Fakat K<\yseri 
fabrlkası bazı cinıı pamuk 
dokumaları idhalinden Tür· 
kiyeyi kurtaracaktır . Bu fa. 
brika Sumer Banka bağlı 
olacaktır. Ve banka bu fa · 
brikayı 15 ay i.;inde adeta 
çöle ben7er boş bir yerde 

kurulmuştur. Fakat artık 

bu müessese Türkiyenin en 

büyük yaratıcı teknik mer 
kezlerindf"n biri olmak üze
redir. 

Kayseri fabrıkaıı ·34 hek

tar murabbaı bir al a n üstüne 

kurulmu~tur. 0f'mir ve beton 
itlerin "n kısmen kış içinde 
bile yürütülebilmesi ve su · 

suzluğa rağmen inıaatın 

muayyen plan içinde yürü 

yü,iı Türk mimar ve itçile· 
rinin büyük bir baıarısıdır . 

Kayseri dokuma fabrika 

sı üç kısım olacaktır : İplik 
dokuma ve boyanma . Fab · 
rlka her yıl 30 milyon me
tro beyaz ve renklı doku · 
rna ve re cekt ir. 

İplik ~ubesinde :i3,000 iğ 
dokuma şubesinde 1000 oto 

malik teıgah vardır. Türk 

Hüküınetinin iş planına gö 

re fabrika yılda 306 &Ün 

ve her gün iki n ö bet olarak 
çalııacaktır . Fabrikada yal 

nız Türk pamuğu kullanıla· 
cakt•r Fabrikanın elektirik 
santralı her biri t 5UO kilo 

vat kuvvetinde 3 buhar ma
l<ina sı ile ça 1 ışaca k t ır 

Fabrikanın yanında çırak· 
lar ve genç işçiler için gü

zel bir okula açılmaktadır. 

Burada Türkiye dokuma 

fabrıkaları için teknikçi ve 

makinist gibi elemanlar ha · 

zırla n acaktır . Fabrıkanın 
t e knik üstünlüğü ve işçi 1 er 

için temizlik v e istirahat 
VE\&ılaları çok dıkkati çek 

mektedir Kayaeri fabrika

sının demirl>aıını vermeğe 

150 !:>ovyet f ahrikası iştirak 
t-lmi~tir . U7.man ve kadro 

mişlerdır. 

Bunların ye l işmesini kola· 
ylaştırmak için bir çok ki 
tC\plar Rusçadan Türkçeye çe 
vrilmittir. t u Türk o\. urları 
Moskova, Leningrad ve lv
anod fabrikalarında ayrıca 
senelerce çalı~tırılmıılardır. 

Sovyat u;-man];ırı ve mü 

h endi si eri ile K;\ yserideki 
l ürk mühendis ve ı g:ilerinin 
beraber çalışması devamet

mekte ve bu rnretle de Tü
rklerden ,yeni yeni Türk 
teknikçileri yetişmektedir. 

Bu fabrika 25 hazirandan
beri ite ba~lamıt sayılmak 
tadır. 

... aırea 

Türkmenistanda üsnomal 
sıca~tar 

Pravada 17 temmu7. 1935 
tarihli sayısında ynzıyor: 

Tür <menistdna Mergab 
vahasında bir kaç günden 

beri s ıcak rüzgarlar esmek

tedir. Kerki ıle Çarguy mm 
tılrnlarındaki hubuhat ve 

pamuk tehlikt:dedir. Türk· 
meniatan Cumuriyeti 1 arım 
Bakanlığı buralara özel ko· 
miteler gündererek f el ak ete 

karttı tedbirler almağa ça · 
lışı yor. 
A~ka bad etrafında top 

rağm sıcaklığı 60 edreceye 

varmııtır . 

Mos~ova ~itap $B~ri 
Pravada 17 temmuz 1935 

tarihli sayısında yazıyor: 
Moakovada şimdı 2252 

kütüphane ve okum;\ yeri 

ha(ka açık bulunmaktödır . 

Bunlarda 42. 783. 18J kitap 
mevcuttur. Okuyucuların 
ı;ayı ı 1. 638. 869 olar'hk 

bulunmutlur. Halk için pa· 
rn~ız okunıa yerleriııin ve 

(' dalarının sayısı 662 dir. 
Bunl a rın 508 i amele birlik 

lerinin elindedir. Okulalar 
ve ço .:uklar için (4. 500. OCO) 
kitabı olan 74li kütüphane 

vardır Bunlardan batka Mo 
skovada 844 ilim ve ihtisas 

eeerleri kütüphanesı bulun

uyor. 
Lenin kütüphanesi ile, yü 

1 s~k okula ve akademi kü 
tüp hanelerinde kitapların 
genel sa yut 31.561. 000 
dır Bu kütüphanelerde ça · 

· lışan memurlar 5582 kişi

dir. 

Neşriyat: 

Siyasal bilgiler 
Sıyaıal bilgiler okulıuıı ın 

ayda lıir çıkarmakta oldu· 
ğu bu mecmuanın elli ikin · 

ci sayısı olgun yazılarla çak 

mııtır. Lozan ı-ullıünün yıl 
dönümü , çiftçi borçları , 

ars ı ulusal hükünH t l(orisi . 

Rus :.oıyoloj ı si, id1tri muka· 
vele lerin aktine ırnlahiyet 

sahibi makamlar. Türkiye 
de iatati~tık tetkilatı , gıbi 

faydalı yazılar vardır . 

Okurlarımıza sa~lık veri · 

ri7 .. 

•••••••••••••••••••••••••• • • : Küçük haberler: : 
• • 
········~~ ················ 

Radyonun gümrük 
azattıl3ca~ 

. 
resmı 

Radyonun halk arasında 
yapılması için hükumet ta

rafından radyo vergismin 

az~ltılmaııına dair bir ka • 
nun layıhası hazıılanrnak . 

tadır 

Tapu ve ka~astro genel 
direktörü şehrimize geli~or. 

Tapu ve kadantro genel 

direktörü B. Cemal İstan · 
buldan bu günlerde ,ehri· 

mize geleceği anlaşılmak • 

tadır. 

1 

"-'l. - _.,· • :.: ::. .:.._ 

, i ·- \ İLÇELEniıııizn 

• 
1 
H7'ıLKEVi NDE ÇR~ 1 

. L/ŞM!1LflR. 

Getirilen sesli sinamada 
ilk ~efa pazar günü bir 

filim gösterilecek. 
Halkevimiz tarafından 

getirildiğini yazdığımız ~es 

li sinarnanm son dençleri de 
y.ıpılmııtır. 

Sinama da bu pazar günü 

ilk defa olarak halkımıza 

bir kültür f ılimi gösterile. 

Köylerimiz ı Gönende 
için üç tipte köy odalan 

planlan yapt1rıld1. 
İlbayımız B Salim Gün· 

cloğı\n her yönde olduğu gihi 

köycülük i~ledlc de çok ya· 
kından ilgılenmckte, köyle: 
rin bayındırlannıası yolunda 
önem li işler haşarmaktadır. 

Bu arada İlbl\ylığa bayın 
dırlık dairt sine üç tipte 
köy kurulu odaları ile yine 
köyler için umumi hela pi 

lanları yaptı rılmıttır. 

Hava kurumuna ~ar~ım. 
Bu yıl kaıun karpuz ço~ 10~'. 
Bt ş kiloldk karpuzlar yuz P 

raya satl1ıyor · 
vtarı111ı 

Gö.1en , (Gezgin ıt . JdılğU 
z:lan) Her yerde 0 

. de 
k .. ıerıfl 

ııibi Gönt-nde ve 0 Y dıfll 
y8r 

de ha ve kurumuna J11 

b .. ··k b" · ı . · ıe de''ıı uyu ır ı gı ı -urı.r 

~diy.or . Şimdiye kadar _k iiÇ 
ma asıl üyeler döıt Lıll cı 

ardır" 
yüz yirmi iki lıra, ) uı 

B. Cemal burada tapu iş 

!erine dair teftitlerde lulu

nacaktır. 

· cektir. Bundan sonra kö ylere üyeler Je üç bin sekiı 'f de 
Yiiı.eı1 

beş I ira veril ve 

in~isarlardt ~trtasiyecili~ 
k~ldınlac3~. 

Gümrük ve inhisarlar ba · 
kıtnlığı bütün daire!erinde 

lüzumsuz ve uzun muhabe· 

relerin önüne geçmek ıçın 

incelemeler yarmaktadır . ı 

Şı mdiye lrndar yapılan 

ince ' emelerr.len bunların ço· 

ğunu tesbit etmittir. Yakında 
Bakanlık dairelere buna ait 

izahnameler gönden cektir. 

Büyü~ Mimar Sinanın ~a
ta tası üzerinde incele

meler. 
Sült:ymaniyedeki Büyük 

Türk Mimarı Sinan n rr.eza· 

rında Antrepol ıji uz cı an

ları tarafın clan incelemeler 

yapılmaktac1 1r . Kocn Sinanın 

kafa taı.ı bur, da ı:ağlanı ve 
bozulmamış olarak bulu.n

muştur. 

Uzam anların bu kafa ta 
sında yaptıkları incelt>meler 

sonunda büyük Mımarın 

yalnız kültür itibarile dt>ğil 

Irk noktasından da 1 ürk ol 

duğu anlaşılmıotır . Türkler 

Irk itibarile Brctkisefal yani 

yassı yuvarlak kafalıdır. 

Mımar Slnanın kafasının 

muayeneı:inde de onun bra· 

kisefal olduğu anlatı' mıştır. 
Zatf'n Türklerin kflfıi tasla. 
r:nın brakisef ,ıldır . 

Büyük Minııtrın knfa ta. 
ıu Antrepolojı müzesinde 
saklanacaktır. 

Kayseri fa~ri~asıaa gelen 
ustalar. 

Kayseride kurulan yünlü 
me nsucat fabrika~ında Ç41ı

şmak üzere Sovyet Rusya 

dan üçü kadın. altısı erkek 

olm;ık üzere dokuz montaj 
u ı: lası gelrnittir. 

Hahlanmızm satışı 
H.ıılılarımızın dalıa 

gümrük resmi tatbik 
l ! CUZ 

ed ı l -

mek ~uretile valıancı ülke 

lere ihracı işini görü~mek 

ü ıe re ilgilı tec i nıerlerimi i'in 

de i~l - raki ' e bu~ün Türkfis 
le h r toı>lanlı yapılR.ca.ktır 

Biz~en örn~~ 2 l~ılar 
.\ lana - :"-uriye hüküme

ti de resmi unvan ve laka

bları kaldırmıştır . Bundaıı 

böyle ve7.ırlere bile 

makamı zikredilerek 

ol ıınl\cl\ ktır. 

ya'nız 

hitab 

Müzeler kolu araştu maJar · 
da bulunuyor. 

Hlkevirnizin müzeler ko 

lu llııniz çevresinde araı· 

tırmalarda bulunmaktadır. 

l ler haf' a pazar günleri 

yaptırılacak olan gerek köy 

korularile v~ gerekıe heli 
ların bu pilanlara uygun ol-

ması laum gelme1dedir. 

Planlar llçebaylıldara ~ön· 

derilmi,tir. 

Olgunluk 

bu'unmu .. !ardır .. ..ıe· 
1 I< u 

flaşta ilçebay o.nıa . ıeri 
k 11ııte re hnva kurumu 0 

11111• 

b .. ··k b" tle çalı~ uyu ır gayrt- el· 
kta üye kaydına de'1•fll 

mel< tedirler. 11 
k• "ıı 

Bu yıl Gönende h". 
6\1 

aratlırmnlara cle\oam eden 

müzeler kolu bu pazar da 

Küp~ler kaınununa gıtm : f 

tir . 

karpuz çok boldur. 111 

imti~anlan kal~ınlacak. fta Gönen pazarı~d" dof:ıı· 
kavun ve karpuz 11 Go 

T ~m numara on olacak. ştu. Beş kilo'uk ~l<oCpll arıı>'" 
Ô 

nen karpuzları )"LIZ 

Bir is lan bul gezisi yapıl
ması düşünüluyoL 

Ankara, 7 zel) - İmli· 
hanlar hakkında alınan ka· 5atılıyor. 

Bu ay tiOnun11. doğru Hal 
kevi tar1ıf ından bir İstanbul 
gezisi yapılması dütünülmek 

tedir. 

rarlara göre lise son ı1ınıf • 
larında yapılmakta olan ol· 

gunluk imtihanları kaldtrı· 
lacak, ~l\dece sözlü ve ya
zılı imtihan yapılacaktır. 

Tam numara da on olacak
hr. 

T evf ikiye me~resesinin ar
A~ar.soy~uncuları. bu adda sasınd·ı ne pızarı kuıulmk1 
~lr pıyeS yakında 0~n803C8k Dünkü sayı mızda yıktırı-

Mektupçu 8. Hilmi Oursu· 
nbey~e 

1 L\ )'tl\. 

Dursunbey, 7 (Öze l 1111 11 
. 1 bu u 

rı mızdan ) izin 1 
111 1111• 

ilbay mektupçuı;u B J-lılflıı 
buraya ge1 mi~tir. B. 11 dıı bıır 
b~ininin bir kısmını 

geçirecektir. 

8 Behcet lzmire gitti .. 
' d "eıır• 

Dünkü sayımız il ,1'., . 11,it 
mize geldiğini bildird•S

1
' dii 

· - B ı > ehçe 
l.ımır şarb il yı . . tir· 

Halkevi temsil kolu yeni 

piyesler iuzırlamal<tadır. 

Tem sil l<0lundald ııençlerin 

bir müddettenberi provala· 

rını y,,pmalct" oldukl<Hı At· 

lan Tevfikiye medresesinin 
yerine hayvan pazarı kuru· 
lacağını yazmıştık . Ôğrendi
gımıze i Öre iıuraııı t!Snftf 

pazarı o larak kullanılacak 
tır. 

· . · tnı•Ş 
ı nkü trenle lzmıre ıı 1 

ar soyguncuları piyesi ayın 

onuncu cuml\rte~i akşamı 

evin sahnesinde halkımıza 

gösterilecektir . Önceki pro& 

ramda "yrıca bird~ komedi 
vardır. 

Anketimiz 
. bir lllbi· 

Tenis ~ortu pazar günü 
açılaca~. 

Halkevi teniıı kortunun 

büti.in hazırlıkları b ı lmı~ gi· 

bidir. Bl\zı ufak eksıkleri de 

ıu günlerde tl\mamlan<tbile 
ceğinden kort pıızl\r günü 

açılacaktır. 

Oursun~eye yeni doktor 
~eldi. 

Dursunbey 7 (Ôzf'I ayta 

rımızdan) -· Bir yıldanbe ri 
doktorsuz bulunan ilçe Lü -

kün et doktorluiun atanan 

GereCle hükumet doktoıu 

B. Memduh buraye ge'erek 

işine ba~lamı~lır. 

( B:ı~ t.ır : f b i r . n <' İ !rn yfıı ı ln) 

güzel şey b ir şiirdir . Mese
li. sabahın mahmurluğu iç 

inde, günefin mağrurane 

yü\ueli~ı, al<şamın ses ·izliği, 

içinde güneıin hazin l..ıat ı ıı 

itina ılc tarhedılnıit bin bir 

koku ve bin bi renkle 

bezenmiş bır b"thçe, bu fik 

irın lıep!Iİ birer tiirdir. So-

nra bir or.111\n içcrsinde 
gördüğünüz ve için d~n çıkmak 
istemedığiniz bır manzua, 

bir ça ğlıyanın ah.enktar şa-

rıltısı. Hulasa ne ıöy) ıye 

yim? İmanı ağlatan ve gü

ldüren, ve hayretler içinde 

bırakan her şey bence bı 

rer §İirdi r . 

- Sanat sanal içinmidır, 

yoksa bir gaye iç in mi? 

- İtl<", bu sorgunuz çok 

şumüllü . . Gnçe: "Sıln;ıt, 

sanat içindir,, fikiri çok < s· 

ki bir düilur i~c de. bugü · 

nkü telakluye g öre, buna bir 

şey c.l~ha eklenı~k icap edi 
yor. ! ~ ence, her t e yden cvel 

sanat, bir gayeye i!ltinat 

ed er. Ülküsüz sanatın de~e -Yangrn ~aşbngıcı. ri yo \.. tur . Bunlar, birbirinin 

Dün saat on üçle it faiyeye lazımı g yri murıktir. Re 

tdefonla Ku'ağ ı lelılderin a 1ite Je budur san ı rım: 

mandıruında bir yangın baş· 

langıcı haber verilmiştir. 

!' u haberi alan itfaiy~ 

derhal yola çıkmışıiada Zi 

raat bahçesine gelince yan · 

gının si)nrtii ğ ii nnlfttı I nu~l ı r . 

- Şiir duygu çerçevesin

den taşm 11 lı mı ? 

Şiir, duygu çerçevesinı 

aştığı anda sctnal tan ayrıl · 

mış , kıymellen diişmüı; l..ıir 

ihtiyacın, bir ıı . echuriyetln 

mahsulü olur kı, ce ı;ii1' 
.. ıden 

at la yazılan bu so · Biııae 
lere "ıiir,, denenıeı· kil . lı r ... ,. 
naleyh şıir, hıç 0 ,ıı · 

. . ,.ş 111a 
duygu çerçevesını 

lıdır. 

Öz dil h :ı kkı11d<ı 
~ünceniz? L\,. 

. p. vr&.11' 
- Halk, önceler• 1111 f a) rı 

lılar gibi iki ı;ııı• a 8L1 

ı~tı . Şehirli , Kö)Iii ·: .. . Jil 
ıau•• 

çok çirkin cıyrılık , ,ArııP 
ayrılığı, idi . Ş t·l irlilet• Jıtlİ ' 

l 11ıı ı •Ş . 
ve Acemden ca 1 lfllıf• rr• 
melerle köylüden il bıı11c• 
zwallı köylü , bu >'" ) 'tt 

1 ı,etıı1 
dil araı1 • nda menı e 21,.,. Jll 

bancıH lrnlmış ve tafll 

ı:ile h or olmuştu. ·ki ittir· 
Türkün Atrısı, bu 

1 
k l,ç· 

k. l' .. · rılı .. , 
deş ar.uındl'I ı · go 

kıocl0" ti 
urumunu çok ya l llrtke 

• . l 

müş ve bu yaıı 11 t .. JLır f 

h
·t . 1<öyll• 

" Yurdun sa ı ' 1 . tır · 
ıcı11lf 

vecize~ile ıfade eY . ıııllil· • 
d·t ııı 

l(inaenaJ eyh , 1 ret ve 
.. ·· k zarll 

Türkün en Lı uvu . ·eh · 
d bırı 1 bll 

ilıtiyaçl"rın an , ti 

1 ... k' Cu01ur•Ye ı . ',. ur ıye .. , tjı' 1 

ff k . ti bıı> ı ·ri•, 
muva a ıye e , dtfl , ı 1 
evrensel devri ıolerıo 1 l&J o• 

. o • it" 
daha temin etn ı lf I th"ç 

b~yrık 11 • 6Ll 
inkılabi en u poğrı.ı . 

. li · rıı 1ı 
rı nız:d an biri ı< ' iıt1l'' 
bu rnuvaffakiyelt' ı 

11 
°1 

~uk rl' 
d~ medyunu ) 

iki Vı/Jıt 
. 

ma ıyız . 

tı 

lı 
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/( ö y i ü 
kardaşlarla 
~nuşma 
RK,rdaıları m · 

IJ ~ ' 
lltdut Runkü savaşlar yalnız 
bfus er·~ ç trpıtmasile dt:2il, 
t~ld,"' ~~ilet) sav aşı haline 
~a d g 111 herkes anladı. Bu· 
-h 'ı sebep uçak'arın sa-

' a et. 1 Ilı b 1 o ma•ıdır. Her ul 
t•t ~nlardan sakınma ca-
• ~rırı · · 
~'lk, 1 atıyor . Her yönde 
~•c 1 korunma için ne ya 
l ili<} ~ • 
"tıı d arı o~retiliyor işte 
dıli,,/ size aklımın erdiği, 
t'rt\ 

1
". döndüğü kadar bu 

~ııı tı söyliveceğim. Ama· 
~,. a. Can lrnlağile din 
t~ 111,lı, Okuma bilmiyenle· 

011u 
lırr Yunuz, anlatınız. Bi· 
h· 'nlı ki d .. ı · 
•ı:t • uıman ge ınce 
S· ltıevlüd okumaz. 

1 ıı:t , .. l' .. 
~'"lıf oy ıyeceklerim: Su Ba 
t~ •nın (ınüdafaavj milli 

'ııtt~:kardığı kitaptan alın 
()il. 

lııuı:,tban; sınırlarda ordu 
h~ıll 0z:nıak için geride 
'hklllan\arı bombardıman 

&r'J l•r. fi 1 e yıldırmağa kalkı 
ttt11• erkes bilir ki: ordunun 
~--~ilde olanlar (şehirde, 
~t) ada, köylerde olurırn· 
tıtı.. ne kl\dar doğrl' vt-

··•lı ' 
~k,d çalışırlarsa ordu ela 
ııı,d, i\r güçlü olur ve pşır · 
l't\f. n, irkilmeden utkuna 

"te) k 
''~, avuşur. Anın için 
~I 

1
1 ıattıan nda h 0 r yurt · 

l\ 
111 
"t•rrnada n iş ba~ı. r m a · 

"'Yret S
0 

etmelidir. Ru hir .. 
~~ /ıra tayare s'\lclırışluın 
~1,, u"ddaılArın elbirliğile 
dı"ı ltıası ve birbirine yıu· 

ttrrı . S esı gerelıtir . 
Ilı ,\', 1 

b-_td i arda kullanılcın bo· 
~t -_..,'illan, uçak da (keşf) 
~l'tdatı Uçakları vardır. Bu 
''d 

11 baıka uçan halon 
~'tJ~r kabıl sevk balon!ar) 
111\b • Ordunun gcrısinc 

11
t. n llrdırnan uçakları saldı · 

~~ ~t~rılar gece de, gündüz 
llı~ı . ırler Yerdekileri gör 

il ıç· 
~ııt, ın aydınlatan (tenvir), 
, •c-_\ YI\ n gın y., pacak. yı · 
l\tl,' b.>hcak bombaları 

1
' k,~ Günr:lüziin alçakla
ttırıt ttı.a.r ınerler, halkın üz 
't~, akınalı tüf enklerle de 
·~ tde 1 . tııııy r er işte anlıyor 
~ltııı a bu günün 51\ vaşları 
~tttı.Ordu'arın sa va şiarına 
Şll 1Yor . 

r , 
f Yabancı gazetelerde gördüklerimiz f 

~ ~ 
1 Japonya i 1 e Kora ı 
1 

Yarım adasını 

tunel acılması 
• 

Bugünlerde Japonya çit 
!eri Hakanlığı taraf ınclnn, 
Kora yarım adasile Japon 

yayı birleıtirecek bir deni 
zaltı tunelinin proje~i tetk k 

edılerck muvafık görülmüş

tür. Şu hesaba göre , kafi 
miktarda kredi tedarik ol 

unduktan sonra, nsrımızın 

en muazzam eserine başla· 
nacaktır. Pundırn bir kaç 

sene evel, Avrup!\da Ce 
belütarık yolu ve Manş tu· 
neli mevzuubfl ho; oldu~u 

sıralarda vine böyle bir 
Kora tunelindcn hahrnlun 

muştu. Avrupadaki plaııla 

r•n tamamivle unutulması
na n~ukRbil JRpon"ada se
sıı;iz sadasız hu fikir ilt>rleti 
im ittir. 

Faka hun lan takriben 
beş hafta evt>l birdf'nbire 

resmi mehafilde, yine Ko
re tuneli etrafında konuşu
lmağa başlanınca herkes 
bu harikulade projenin, 
bir istek mahiyetinden çıka 
rak artık hakıkate inkı 

lap edeceğine 
betti Japonva 

kanaat kes 
ile Kore 

yarım adasının arasındaki 
kara şartlarını tt>tkike me 
mur olan mühendislerden 
birıle konuştuk. 

Ve bunun bir rüva olma· 
dığını imkansız !{orunen 

bu projenin tutulacak l<adar 
yakın bir atiye yakl1'şdığını 
anladık. 

Bu mütehassıs lunel pro 
jesinin planlarını bize iTah 
ederek dedi ki" "Bu büyük 
haritayı görüyormusunuz? 
Burada a~ağıda JapJnya 

adalarından Kiushiu bulu

lunuyor. Bu acla·ıın .şimali 

garbi sahilinde Karatsu me

vkii bulunuyor. Bu mevld
den şimalı garbi istık<1meli 

nde bir iki münkesir hat 
la Fusana varılır 

Bu söLlerle hemen hemen 

birleştiren bir 
kararlaştırıldı. \ 
herşeyi söylemiş oluyoruz. 

Eğer Hega yolu ile gar
be doğru gitm ış ohaydı~ 
belki biraz daha yakın olu
rdu. Fakat bu indırekt yo· 

lun jeolojik şartları dahn 
müsaittir. 

1 

Bundan haıka bazı tek 
nik ve stratejik sebepler 

de tutmak şartile bütün iş · 
lerın 1 O sene içinde bitece 

1 
ği iddia edilebilir. 

Açılacak kredi on aeneye 
1 

tak~iın olaca~ına göre masra 
fın ne yükseklikte olaca 
ğı pek tahmin edilemez. 

Bugün elde bulunan ma· 
kinelı re göre v~ bu gibi 
tunellerin inşasında mutad 
olan su hücumu ve buna 
bc.nzer aksilikleri göz önün · 
de Karatsuyi tercih etme· 
mizi icabettiriyor. 

Tasavvur edilf'n yol 155 
kilometreden daha uzundur 

Dninlik muhtelif olmakla 
beraber başlangıçta okadar 
derinden gidilecekdir ki, 
sonradan çok esaıılı deği
şikliğe lüzum kalmıyacak 
tır. 

Mamafıh bu muazzı> ın 

planın b;r buçuk milyar pen 

tutacağından bah~o\unmak
la beraber, her halde bu 
miktı\r anlatılacaktır 

- - Fakat ne için başlan· 

gıç noktası olarak Kiuıhiu 
ve muvasalat noktası olarak 

da Fusan tercih edildi? Diye 
sorduk. 

Kiushiu adasında Karatsu 1 
mevkiinde, Asyadan yapılan 
bütün istilaların ve meı;ela ı 
Mongoll"rın Japon toprağına 
ilk defa o 'arak burada ayak 1 

bastıklarına dair izler keş
fettik. Ondan sonra en h <> ce 

rikli Japon denizcileri bu 
rada oturmuşlard r Kuishiu 
böylelıkle Okrat,.jik bakı
mdan büyük bir önem ka · 
zanmıştır ki ilerıde de bu 
önemini muhafaza edecektir. 

ııı, .. "uda - ı · ı ._. d
~ •1 t, ııoy ıvey m Kl uı 

~ lıb, Yarelerinden atılan her 
~ıll 1 l~tedıği yere düşmez. 

boz mayin Ha va tehlikesine 

karşı ko:nak için en birinci 

ça? e düşmana kartı çıkacak 
uçak' ar yapmak, tayareleri 

dütürmek için tayare topla· 

rı Vo! m ı'<ina 1 ı tüfenkleri 
ço~altmak gerektir Bundan 
~onra da korunnıcık açın 

le lbirler almal< gelir. Ge'e 

cek lrnnutnıa larda bunları 

söyli yec"ği n kardaşlarım 

hoşca kalın. 

Fusana gelince bu d.ı J:ı· 

ponların Kore v.ırım adasın 
dal<i en baş'ıca iskelesidir. 
Çünki Soul ·Mukden - Re 
kıng deıniryo! buradan baı
lıyarak Avrup1'ya doğru 
gidiyor. Bunun için an . ak 
Fusan gibi b ir yer, Kora 
yarım adası üzermden J \pon 

yayı Avrupaya bıleıtirecek 
bir demiryolunun baılangıc; 
olabilir . ., 

t,., Çın te'· d- .. k 
~ '' ıt aşe uşup ar ) t,~, ~.rn"Ydan vermemeli. 
~:td~i ır (Sazan) bunlar 
) lld,• kartı konıalarc!an 
~'l>ttı t~ ili kort:nıak için sis 
~ ~tı''rdilC>ın~alar da . atar'ar. 

"'~" n urlrnıeyen te 1 aş 
J' 1 rı . 

S. Basgan 
Bundan sonra, dığer bü 

yük interk!\slnental lunel 

Nazar dikkata ~-·~~ı~l~~,t~-~'~".t~~rı~'1~ :i: ~~~:t-~'1r ... 1.~ ~ 
Konyalı zade Mehmet İz· I~ ŞEHİR SİNEMASINDA ~ 

zet ve şeriki Arabacı zade ~ ~ 

Ali Sadık ü•ıvanı altında ~ Türk filimlerinin ;~ 
on yedi senededenberı de· • 1 .. ,. • ~. 

Vı\ m eden ~irketimizi 25 :; [ N 6 U l [ l 1 Y 3 E N M U K [ M M E l İ ~~ 
temmuz 1935 tarihinden ıfr ~ ~ 

baren tarafeyuin hüsnü rı· ·~ı K ,, r ı ııı ile· ıı i Alda ı ı ı·s'' ~" 
zasile fesıh ve cami k~bir 1 ~~ ~ 
caddesindeki ticarethanemi7.i ~ Y E N İ K O P Y A ~ 
ikiye taksim erlerck heı bi t~ İ h\ \'t' lt'll .. l) f' ~ Y .\ il .\ B E 1\ L E H i . ~ 
rimiz ayrı ayrı ticaret et· ~ -

meğe başladığımrLdan şirke ~l'"X~~n~~~~T~ftl':t'Wm~:y;~~-: 
tim ize ait hesabatımı7. I ta- BalıLesr'r sulh LıuLuL l z a b ı·ta n 
mau.en rivayet edip yekdi ~ il l ~ 

yerimizle hiç bir güna ala- haLı'mlı'g-ı'nden.· 
kamı.ı kalmamış olduğunu A 
alakadarın malumu olmak Balıkesirin vicdırniye ma- Teri i listesi hazulamyor 1 

üzere ilan olunur. h11lleıindt:n Şaban kerimesi 
Konyalı Zade Mehmet Ankara, 6 (Özel) - 30 

İzzet ve Arabacı Zade Ali 

Sadık 

Satıhk 
llali fıalİ\t•llt• \'t' ya-

lw~ ıaraıııa~a ıııcılı~u~ . ~ 

.~ı<'~trildt• ıııiiwlıaıTik 

hir hH'ak ıııakiııt'~İ ili' 
hir hucuk hı~' !!İl' ku,· . . . 
Vt'lirıd(~ diıı:ııuosu ,., 
;t\'l'H•iHla :-'alııwak tara-. 
ğ ı i le h i h 111111 ıı ı t ('f'(~ r n ı -
atı da dalııl olıhılw lıa-• 
lılt• nctl't. fiaıla <ıt•Ple 
~at ılı k ı ıı· a 1 nı • ı k i .. , i y t • ıı - ' 

lt•ı· B.ılıkt·~irdt· Kt•c:cc· ;
lı·r ic·i rıde u ııcu 1 lafı'l 

~ 

.\ riftl miira(•aat t-tsiıı. 

projelerinden bahsettik. Ce· 

belüttarık boğazında ilk bu 
rgu ve sondaj ameliyelerine 

ba~lanmışlır. Manş denizi 
altındaki lunele gelince, ta · 
mamile süel sebeplerden 
dolayı uzun müddet bundan 
hahsedilmiyeceği tahmin o\

unur. Boğaz içınden açıla

cilk bir tunel ise, bu zan 
edildiğinden daha güç bir 

ş~ydır. nöylelakle sadece 

behrenk boğazından açıla-

cak olan lunel kalır Hu 
tunel, boğazın en dar bir 
yerinde suyun altında 80 
kilometre boyunca gidecek 
ve derinlik mıktarı ortala
ma o1arak 70 - 85 mete ola 
caktır. Fakat burada da, 
masrafın Kora tunelı masra 
fından daha fi z olmasına 

rağmen alakadar memleket 

lerin ıo.tratejik endişeleı inden 
dolayı bir hayli zaman ha 

kikate inkılap etmiyeceği 
tahmin o~unuyor. 

H !r h 1 'de Kiushui · Kor.t 
tuneli. modern tekniğin im· 

kanla~lırdığı rüyalar seris i· 
nin birincisi olacaktır. 

Zehra ve Mustafa kıu Sab

riye hanımlar vıkili avukat 

Tevfik Zerdecinin yenice 

mahallesinden Rahmi ve 

vicdaniye mahallesinden 

mu!ı im börekçiler mahalle 

sinde mukkayyet Salıh d11-

madı İs nail oğlu Ömer ve 

refıkası aleyhlerine ikame 

eylediği börekcıler mahalle

sinde kain müşterek bir hap 

evlerinin taksimi davasının 

muhakemesinde: İkametgah 

ların da bulunmıyan ve ad 

resi mechul bulunduğu an· 

f!,~ t €MALI HASAN 
r' . 

-l \ DEMiR Hll~DEVAT 
"L BOYA YAPI 
RlM~BlROU7ENİ 

a ğuıtoıta ilan edilecek olan 

zabitan lerf i H'tesi Sü Ha

ka nlığınca hazırlanmaktadır. 

laıılan börekçiler mahalle

sinde kayıtlı Sa 1ih damadı 

İsrnaile ilanen teblığal ifa

ı;ına karar verilmif olmak 

la mahakemenin 

bulunduğu 19 9 935 ıaat 

9 za mahkemeye gelmeleri 

için teblıği makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. 

BizJe en eyi Boy~ ve 

1 

YAGLARINI 
:Burada bula b1Hyoru3__ 
Biz. köylülerde 
Pulluk. ve ~ enç b er Dü~eniriı 
HEp Buradan Atırı~ 

~deni.r.ı (itiıfalinızi) 

tı·. ----.._---------~--------------------·=----
Urk D . . 

~--------=·--------..... ------~........._.-=- __ ._.,=~----................. _.. ____________________________ ..... ~ 

1'1nin hik ayes1.:_ 

Para ve aşk 

sı1: k 
l' " b· 1 ;\ti ı ır Yaz günü 

trı " llrd 
~ t ç a, helıniz dev-
~tıl 'rP1tar1 t l k ~ 

~t lr anrısa agır-

tıık trktthi, bütün köylü
~~ "tıı '. kadın, çoluk ço 

tı trınd 
)tı Ytt e oraklar, alev-

t a~aı 1 .b. 
ı111~"1tın ıar gı ı parlı· 
t, l\dık aplar arasında 

; Yor. Ça kı1:1I yansılar 'a 
t ~ti 1 r,,._ ~ a tar. • 

··•uç l · Zengın 
S 0 aı1 t 1 \ t"Ri arcılar ... 
~ ... , llte.1 .. 
1 ~lld ... erının için için 
'rı 'il hırer k V ~%rıı tapına 

t ar 
"d g~Vgj . 

1 
1Qı t 11 t~şlt rinin nlev-

tı 1 a I> ııa ~ - , . 
Çltı !(ın go get;ınde 

Yl\nan lutu~l\n gür 

birer 

l'.-t l ıl .V: 

O. Balkır 
büz köy delıkanlıları 

zleri yanık, V enü~ten 

güzel olan köy lrndarı .. 

Yü
de 

• Şiındi orakların sallanma 
sı durmuş, tarlalarda bir sü
rü kalabalıl~; !tadın, erl<ek, 

genç, lrnca .. ) erden fışkır
mışlar gıbi.. Eğile eğıle ağ 

rt} an bel erini ıki a vuçlarile 

kavramışlar, dimdik duru 
yorlfır . 

Bütiin orakçılilr ağaç alt · 

!arına da~ılıyor şimdı; tıp 

kı bir panik .• 

Glineş gök kublıt•niıı tam 

o tasında . Ona göğüs geren 

leri y.ıkm.ık, güç 'erini kır 

mak ister Rihi hütlin su·ak 

lığını yığmış üzerleıine .. 
Yakıyor mu?. 
Hayır ... 

Güçler lurılıyor mu? 
Hayır. 

Giin~şin yakan, kavuran 
·ucaklığına dayanan bu er 

lerin güne~ten daha kudre 
tli güçleri var: 

Pamuk gömlek. .. Taze 
ayran .. Soğuk etme ve pı 
nar suları .. 

... 
1· 

Yoksun bir delıkanlı ve 
zengin bir kız. 

A~açlar altına 

orakçılar arasında. 

dağılan 

İri bır armut ağacının göl· 

insine öb t' klenenlere karış· 

tılar. İçlerini serinleten iri 

armut ağacının kovu gölge · 

ııi üıerine ı;erilı n dokun' a 

bir sof r<ı lı e z i n i n 

etrafına çevrelenen orak~·ı 

lar, buz gibi eşme rnyu ile 

ez.imiş ayranla karııtırdık 

ları bulgur pilavını sonu gel

mıyen bir iştıha ile indir 

mekteler boşalan midelere .. 

Boğaz işine dalmışlar; ne 
sağa ııo 1 a bakan var, ne de 

kon!.lşan. Ho~; açlık ve gü · 

neş adamda konuşacak güç 
t'! bırakmıyor ya .. 

Yemekten sonra öğle uy
kusuna yatanların ara~ından 

ince bir su sızıntısı gibi 

akan yoksun de'il<anlı ile 

zengin kız hıtişik tarlanın 

ortasında yığılmıı bir altın 

kümesi gibi durnn sap 
yığ nın gö 'gesine ıığındılllr, 

Konuttular, konuıtular . 
Yoksun delikırnlı iri rapı· 

sı . uzun lıoyu, ç•ılculat rt nk 

ytiı.ü. gözlerini örtecek kadar 

uzun ltaşları_ıle lam bir köv 

delıkanlısı sembolü: Dura~ .. 

Zengin kız; ince yapısı orta 
boyu. k ö y ü n çayır-

! a r ı gibi yeşil göz· 

leri uzun kirpıkleri ve gü · 

neşin pul pul dalgalar ya 

rallığı adı gibi · pembe 
yüzü ile sembolıze edilmiı 

bir köy kızı: Pembe. 
Seviyor ve seviıiyor ' ar . 

Köylerin ters düşüncelerine 
aldırmadan seviyor ve sevi· 
şiyor ' ar. Bu sevgi, ı\şk tan · 

ruının ayak 1 arına kapana rak 

yal varan acınacak aııkın sev 

giııi kaclar ateı 1 i. derin ve 
içlen . . 

Yığının l<oyu gölgesinde 
gövde1 erinın ateşlerini gide 

rebi 1en Durak ve Pembe iç· 
!erinden gelen bir ateı'e ya 
nıyorlar. Bu atefi, ne bir 

pervane kanadının yaphğı 

dalga kadar az esen esin, 

ne yığının koyu yö1gesi ne 

de gümüt derenin, serin eş
menin soğuk ıuyu giderebi 
lir. söndürebi ir. Bunu yal . 

nız gönü~lerinden f ııkıran ve 
yine gönül ferine ince ince 
akan sevgi kayna~ıoın buz 

gibi suyu ııöndürebilir Yok· 
ı:a . Kıyamete kadar ateş · 

l eıımck. yanmak, tulu~mak 
bir a 1 ın ya7.uııdır. öyle bir 
alın yazısı ki onu ne irade 

dejııtirebilir. ne de . 

Pembenin yağmurdan son· 

ra kayalardan sızarak kü· 
çük bir çukura akan küçük 
bir ım tırı 1 t sı gibi ince se 
si, Durağın gönlüne, ateı 

ve ":ev dolu gönlüne akı
yor. kımi bir ilkbahar esini 

gibi bir serin1ik veriyor, 

kimi yediyanarlard~. günetin 
a\tındR baş açı k çal tan bir 

İfÇi beyninin tulu~tuğu gibi 
tutuıturuyordu. 

( Devam edecek ) 



SA. YFA: 

Dursunbey Panayın 
1 O Ağustos~an 14 Ağustos gününe kadar beş gün 

Balıkesir garnizonundaki kıt <'a t için 350 ton odun 

19 8 9J5 pazartesi günü saat on befte ihalesi vapılmak 
üzere açık eksiltmeye konmuş! ur Teminatı mu vak kate 

miktarı IY7 lira olup ihale yeri kor satınalma komisvo 

nu binasıdır. İstiyenler şartnameyi iş günlerinde kor satın. 
alma komisyonunda görebilirler Taliplerin muayyen gün 

ve saatte teminatı muvakkate veya banka mektuplarile 
komisyona müracaatları . ( 441 4 ) 

desindt> Yeni Türkiye ec
zanesi füündeki mua ve
nehanednde her gün sa 
bahtan ak§anıa kadar ha· 
stalarını muayene ve te
davi e!ler 

r~'l~J~~;~~~~T~'~~~~~ 

~PASA HAMAMI"~ ~ - ~ 
~ M h MH ·ı . . ~ » u terem uşterı erımıze: ef 
.... ~ 
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4 
l(•losu 1500 Arpa ~ıı:ıri kı,\ ;ıı~ı•ti ..... · lılı ~ı C'."'a~liıt' <l~ılı'ılı'ııılt• ~ 

12 l> 500 ~forejm . k '~ ııı~.ı ~:ı, 1 
12 ,, 60lJ t ~ d i l ıu • ·:.; i ı ı d t' 11 d i r. ~ P k: ı el: ı r faz 1: ı J.. a 1 ın ır· :--a .. , kuru facıuly" ..., 
7 » 3200 pıtutis fft kalııı~ırı lıt1rıı:ı111 cı·lcı lıa~a \'lll'llıaz. Hiğ(•r· "il 

26 » 400 ~t· lı r ye it. 1 1 ı 1 ,_ 
• 

1
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8
/s •> ı 5oo irrnık ~ lıarnaıııl:ır ~i Iİ ~ll~llt a f\ll~ll !"tı~ll o ıııa~ıp ~ 

» 700 pıkirılı·k!iiz uzijm #1. ~ııı· 1 ·Iİ nıalı!'lıı~:ıda balP c·dilt•ıı f(tllı ıııı·ııha ~ 
2S ~ ~ 

2 

ele~· 
Alel'umum elektrik levazım ve te~ısatınııı ~ıı~ 

sili.\ 
trık, motör. dinamo motör, su tulumbalarıı . 'le· 

ıet• 
ha va dolaplraınızı, vantılatilr. su ısı tına a 

sair tatbikatı elektrikiye cıhazlarınızı; 

'l'Plc•forı \t' ı•lf'ktı ik zili: 
1 l or 

--== www - 1 i ıa ' 
Masa, du•ar telefon ve santıralları, te • f1 1ı•i 

•• ;) 

·ı ·ı ·ı - l · · l azın1at• pı , zı vt: zı numarator erı, vesaır ev 

Had.' o: 
1111 f11f 

1 fer zaman memnun kalacağınız partik kl.I p•~ 
1..1ı 11 • lı Philips radyosunu 'e radiyogramofonun -ıiii 

~ aoıı 
ap ve elektrikle çalışır gramofon motor 

( r I' a il 10 fo il \' t ~ p İ ı Ü k: ·rı 
------------ . tlı:r• . nrtıs 

1 J 

() 

O.tinıa piyaşaya yeni çıkan ve yenı 
11 

ıı; 

plaklarını ve granıof on makine ve levaıılll' 
Fol ogı·cı f: "1 l !{odıı ' 

Bütün dünyaca ııenelerdenberi taııınrnıŞ foto~. 
İngiliz 1 Zeis l fabrikalarının < n son si~teıtl efl fılıı1' 
raf makineleri cam, f ılim, kart, kftğıl, ronl~ fılif'l1 

ecza ve sair levazımatını z ı 

banro ve ko;ıyalar nızı ve 

Fı· ııııi g:;zli'ık: 

·çırı 
amatörler 1 ı.ıı; 

1arıı1 
ağrandisrna0 

---------- gtı' 
rı' k e 

Reçetelerinlze uygun çok temiz 'e ptt öf'e ç 
mel< istediğiniz gözlüklerinizi, zevkinize g 

rçiveleriuiz ; 

- 7 ~aat \P ~Iİİ<'(•\llf'r:ıl: 

(Ailevi mesleklerdir) cej', kol, masa. 

lerini 'l.İ ve ınadal ya IArınızı; 

·ı 2 ,, ıuoo· <Lız ~ :-'tı~' ııdııı· . . \yrıen haıı~o te.~ ~ · l:'ıtı olup lıtı~u~i ~ 
.ı » 800 ~ !Jlin var~, ~ ~ 

2 Adedi 8ıJOO Yumurt~ ~ '? oıla \C' k:ınolalaı·ı \ill'dır·. TaJ..ıuılaı·ı ~t\ı ı ~ MHu.-kuHmetUcadldesinLJd.e S 1· ER D J' .# 
24 Kılosu 30J l\ııru bez l)·i' ;~.::. \c' !! ı l\' ı•llt'tııizdir. "İİ:-\lt•rilPJ'İllİll lıı ,. ıiirli'ı cr' ~ ·r ~ .. . ) 

28~0 onu 90 To1 K,,'< k <>ırılırü · ~· ı·:-;lıahı İ~liı·alıati lt·ıııiıı 1 1 dilrııiı-:tiı'. hir kt•rı· , 
M mi kPt lı ıslolıone::-inin bir ='' r-(•lık ibtivnc ı ırın '\U· 'I9~· • rı ı· iP 1ıJ 

k ı ıı ~ ~ .!!:iı·ıııt·k k:Hidır .. \lulılı•n•ııı ıııii ... ıı·r·ilt·ı·iuıizc· · ıııı•• ı:-ır~ il n orı yuz lı erz.ılc ve mııhrukut IY A~usto~ 935 »• · ~. .\lağaza:-'ıııd:ııı tc•d;ırik \t' tı·nıııı t' 
gıiniine r:ıstlaynn paznrlrsi giinii s:ı:.t on bt tc . ılınJ ... leri il:'trı 011111111·. "l ~ 
ynp 1 nnk üzere uçık ek~nltmeye konınıı~tur . İ te~ lı olan in- 1. -
rın yüzrie yı•ıli bu~·uk ni~betinde ınuvnkknt tP.minnt mıık- 'j KEKLiK OGLU ~ j --------- btJ(J9I 
?u.z vu Y?lıut mektııplarıle vnkt nılu ve şnııtı öğreernPk Mehmet ~ • ,·/bay/ık r'Ylal 
ıstıyenlorın dulın evel COC'İJ•nani villlyr.te g6lrndıri il:ln . ~~ ı Basım yerı: ,,. 
olunur. (446 - 4) 1 '" ~~~~~~~~~~~~~ 

f 


