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Ziraat Vekili 8. Muhlis Erk
nien Dün İstifa Etmiştir. 
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Kamutay Hava Kumanda hğı 
Teşkil Edilmesine Dair Olan Ka

nunu Kabul Etti .. 

Alman Hariciye Nazırı 
Peşteye HaraketEtti .. 

Sümerban~m sırmayesin&i5 milyon lira ilavesi ile 
~evlet demir yollan için ~e 16 milyon lirah~ taahhü

datta bulunulması ~abul edildi. 

Zıraat 
Vekili istifa etli. 

Von Nöyratın Seyehatile Belgrad, Sofya Ve 
Peşte Arasında ihtilaflı Hiç Bir Mesele Kalma
mıştır. Nazır Peştede Dört Gün Kalacaktır. 

Ankara, 11 (A.A ) - Ka
lllutay bugün Fikret Sılayın 
ı,aıkanlığında toplanmııtır. 

Celıe açılar açılmaz ııhhi 
•ebepler dolaylıile istıfa etmlı 
olan Muhliı Erkmenln yerine 
Zıraat v~kaletıne B. Şakirin 
ta Ylnı h a k k ı n d a k 1 tez· 
kere okunmuı, müteakip 
tuınameılne giren maddele· 
tin rnüzakereılne geçilmtı· 
tlr, 

Karnutayan bu günkü top· 
le.ntııında kabul etmlı oldu 

lu kanunlar arasından Ere~· 
!!,_ ıırketınden satın alınan 

Yunan 
laıvekili Meta~sas Yan

yaya gi~ecek 

hattın, madenlerin, Kozlu 
ve Kilimli demlryollarmın 

iıleUlmeaioi v~ Havzadaki 
deniz itlerinin inhisar a ltına 

alınmıuı, Ha va Müdafaa Ge 
nel Kumandanlığı teıkili, 

DeTlet Demiryollarının ih· 
tlyacı olan muharrik ve 
müteharrik edevatın almma· 
sı için on altı milyon lira
ya kadar taahhüdatta bulu
nulması, Sümerbank ıermaye · 

sine on beı milyon lira ilave 
sin eait kanun bulunmaktadır 

Kamutay yarm (burün) 

toplanacaktır. 

Hamidiye 
Kort o~a parlak bir suret

te karşılandı. 
Ankara, 11 (AA)- Hami· 

diye kıovezörü Korf oyo gel 
mtı ve halk tarafandan ha 
rarctle karıılanmı§tır . 

Lübnan 

B. Muhlis Erkmen 
Ankara, 11 (A .A.) - Zl· 

raat Vekili Muhlis Erkmen 
iltıf asıoı vermfı ve yerine 
rekirdağ mebusu Şakir ta. 
yln edllmtıttr . 

T ekirdağda yeni arpa 
ma~sulu 

Tekirdftğ, l 1 (A.A) 
Zahire borsasına taze arpa 
g«lmittir. Yapılan törende 
yeni mahsulün Jdloıu 22 
kuıuıtan ratılmııtır. 

Sofya, 11 (A.A) -Alman 
Hariciye Nazarının Sofyayl zı. 
yareti münasebtıle neıredilen 
teb l iğde yapılan görüımelerin 

ıki memleke•i alakadar eden 
meselelere taalluk ettiği ve 
bütün bu meıelelerde tam bir 
göıüı birliği nıüıahede edil 

diği bildirilmektedir. 
Alman Hariciye Nazırı 

Sofyadan Budapeıteye git · 
mektedir. 

Sof ya, 11 (A .A.) Al 
man hariciye nazırı Buda· 
peıteye gllmlıtir 

Budapeıte, 11 (Radyo) 
Alman hariciye nazırı Von 
Nöyrat yaran öğleden sonra 
Budapeıteye gelecek ve 
dört gün kalacaktır. 

Roma, J J cA.A) - Von 
Nöyratıo l{elgrat ve Sof ya 
ziyaretleri haklunda nıüta 
lealn r yürüten Giornala d'l · 
talıa, ezcümle ıöy)e demek· 
tedlr: 

"Belgrat, Sof ya ve Buda· 
peıte arasında bir güna 
menfnat ihtilafı yoktur Hu 
üç psyitaht arasında bJr 

mukarenet huıule gelmeıi 

için komünizm tehlikesi tek 

baıına kafi bir ıebep teıktl 
etmektedir ,, 

Gtornale d,İtalia, bundan 
sonra Almanyanın faaliyeti· 
nln Roma Berlin mih
veri ruhuna tevfikan İtalyan 
f 11aliyetl tle hemihenk ola· 
rak lnklıaf etmekte olduğu 
uu kaydetmektedir. 

Parlı, 1) ( A.A . ) - Ôvr 
gazetesinin öğrendiğine gö 

Kızı lordu 
Kumandanlarmdan altı ge
neral tevkif edilmiştir. 

Belgrat, 1 J (A.A.) -Tası 
Ajansı askeri vazifelerini 
ıuıistlmal eden, 5 o v y e t 
m i 1 1 e t ı n e ve Kızılor· 
duya hiyanetle suçlu olarak 

tevkif edılcn Maraıal Tu · 
kaıveıkl ile aralarında ha
va kuvvetleri kumandanı 

Aydemanın da bulunduğu altı 
generalin buglin muhakeme
lerine baılanacafım bildfrıl
mektedir. 

Reisicumhurn istanbutoan 
Avrupayı geçti. 

Ankara, 11 (AA) - Lüb 
nan Reisicumhuru dün latan 

.... bula gelmiı ve akıam Av· 

BütünBirKöyü Heyecana 
Düşüren Vaka ... 

·--r;- rupaya gftmfıtlr. •• 
-'Cntral Metaksa! Q[d f k G" üf B • C k l d · k " Retıtcumhur geliılerinde ÜrÜ ere Om en ır OCU ese İni 0-~ ~Un,, 11 (Radyo) - Ba,. ve gidiılerinde merasimle ' 

'i:~ı G. Metaksaı yakında karıılanmıı ve uğurlanmıı- pekler Meydana Çıkardı. Yarısı Yenmiş Bir· 
'aya gidecektir. tır. 

Ja ·ı ç· • A . Halde Bulunan Cesedin Başını Köylüler Bir 
POnya 1 e inin rası Köpeğin Ağzından Güç Kurtardılar .. 
Y·ıne m·ı Açılıyor 7 Sındargmın blr kövünde 1 Düvertepe (Çorum) nehlye· bulunmuıtur Fakat bulunftD 

• • • misline e-nder tesadüf edilir, sine bağlı Şapcı köyünün bu cesedın kime ait olduğu, 
p• - feci bir hddiae olmuıtur. kenarında evelsi gün gaat 14 bir çocuk olup olmadığını bı· 

~ın ~ttalau Casar vilayetine girdi. Almanya Çine ~er Bu kazaya baAh olan ıualerında bir çocuk cesedi le tefrik. et~ekt"e güçlük 
çeklLnlotır . Çunku yavrunun 

Q.~·k!~.rı~, ?~r~~larda~~lunab!le~~~~iv~r~~~d'.~ylevde Al a Ya i ngil e e ile . yi 
aa .. anlığından bildırildiğine büyük bir endüstri memle Geç·ınmek Ta ftarıdır. 
tl~re, Pekinden gelen habe keti olan Almanyanın Çine 
~ıt, Rlyrı muntaze m Çın her huıusta yardım edebi · 
Qltd~~~nın Caaare vilayetine leceğlnl kaydeylemlıtir . 
liıı krlnt bildırmektedir ~Jerlin . l) (A .A. .) Al· 
t,~de.ı erler geri alınmadığı mao İktisat nazırı B Şaht 
l~I' ı!~!e Japonyanın .te~bir dün akıam Çin maliye na 
)or, e.z edeceği bıldırih- zarı Yuan. Yung ıerefıne bir 

I\~ ziyafet vermittir. Ziyafette 
'le}'b ~, Nan kinde J;ponya Çin icra komitesi umumi 
'tttığ:ndekı propagandanın ıekreteri general Kuf>i, Amf· 
ht v~ bu harekete oihıı · ral Ltn, Alman Finans Ba 
"'hı Verıtırıedtil takdirde kanı Kont Fon Kroıigk, 
dı.ttl.lttıbh&dııelerden korkul ekonomt, hariciye, harbiye 

Bert lldırılrnektedir . ve nakliye müıteıarları 1 Ra· 
lıh hı, 1 l (Radyo) -- Ma- yıbank müdür muavınl 
lıye :a1:ırı 8. Şaht, Çin Ma · Dıeyse hazır bulunmut!ar· 
~tr~1 l1:ırı terefine bir süpe dır· 
~«>ttııtltlr . Zıyafette, Çin icra Doktor Şaht, ıöylediğl nu· 
ht)elieıı relıi ile, Çin mali tukta büyük endü!tr i mem · 

tlı ~' Ve Çın sefareti erka· leketi olan Almanyanın Çı-
"' bl.ll:ıbank müdür muavl ne .. imar meselesinde yardım 

llanuıtur. edebileceğini ıöylemtıtır. 

--- - -------
İtalya ile Almanya arasmda askeri ~ir ittifak mevcut değil
dir. Berlin-Roma anlasmasmm müşterek gayeleri neler~ır1 

Sunday Ekspreı yazıyor: \ mi~lerdir. 
Muuolini, İngtltereye te- Almanya, - ki son dört 

vecc_üh edecak ıiyasetinf ı • ıene içinde diıinden tırna 
bir Italya11 Alman tttlf a · 1 ğından arttırıp sılahlanmıya 
kila takviye etmek istiyor. sarfetmlıtt İngiltereyi da 
fak at Httler, ellerini bağ· 1 h 1 · ı · h 
l11mak niyetinde değildir. 1 a ço c 11 8 lımmağa sevke · 

decek herhanal bir teıvik 
O, Almaoyanın harici ıi ya· ı 

hareketinde buiunmak iste · 
ıetini tayinde serbest kal· 

mlyor . 
mak iatiyor. 

Hitlerin müıa virleri, fngil· Nazi müfritlerinden daha 

tere ile Almanyanan müna-
11ibetini ilerletmeğe çok ta· 
r~ftardarlar. Çünkü, İngilte· 

1 

nin gen it silahlanma p 'am · 
mn ne olduğunu takdir et· 

pratik olan "Alman harici 

ye n ezareti,, İtalya ile askeri 
bır ittifak akdetmektense, 
logıltere ile dost olmağı h r · 

( Sonu Üçüncü Sayfada ) 

vücudunun hemen bütün eza 
ları köpekler taraf ındao pa 
ram parça edllmiı, bir çok 
yerleri de yenmiıttr . 

Bu feci vaziyet köy 
içine pek çabuk yayılmııtır. 

Köyün ya1h11 genel top. 

lanarak cesedin bulunduiu 
yere gelmiıler, daha ıonra. 
da bir ip ucu elde edebilmek 
maksadlle etrafı araıtırma
ğa baılamıılardır. Bu sırada 
cer yan eden bir vaka vazı · 
yetin fecaahnı bir kat daha 
a rttırmııtır. 

Çünkü böyle araıtırma 
yapan köylülerden bir kaçı 
bir köpeğin ağzında koca 
men bir et parçuı olduğu 

halde geçmekte olduğunu 
görmüılerdir. 

Çocuk cesedinin bir 
kısmı olması ihtimalini 

( Sonu tkinei sayfada ) 

re, Voo Nöyratm Belırad 
ıeyahatt eınasında bu ıehir
de daimi bir iktisat komlı· 
yonu thdaaı kararlaıtml
mııtır. Bu komiıyon Alman
yanın Sof ya. Bükreı, Buda. 
peıteden yapmakta olduğu 
hububat mllbayaabnı san
trallze edecek olan müıtak· 
bel teıkılltın temeli olacak-
tır. 

Von Nöyrat ile R. Sto· 
yadlnovlçln ıiyaaf aörüıme· 
lerl hakkında Ôvr aazeteal 
ıöyle diyor: 

.. Meselelerin ekıerlıl Bay 
( Sonu üçüncü ıayfada ) 

Valiler -
Arasında na~il va tayinler 

Edirne valtıl Osman Şa
hin Maraıa, Mersin valfıi 
Niyazi Edirneye, Ellzlz va· 
ltıi Tevfik Muıa, Bingöl va
lftl Şefik Elizfze, Uiyarbe
kir valisi Ferit GümOıhaneye, 
Zonauldak mebuıu doktor 
Mlthat Diyarbeklre, lıtaobul 
belediye reisi muavini NurJ 
Rizeye, Yozgat vallıi Yah· 
ya Sezai Trabzona1 mülkiye 
mGfettıılerindeo SOheyl Va
na, Van valiıi Faik Btog6le, 
Urfa valisi Atıf Çanakka. 
leye, Dlyarbekir Yali mua
vini Ki.zım Urf aya nakil ve 
tayin edılmlılerdir . Bitltı va· 
lisi Haıan Fehmi, Gümüı
hane valiıf Hilmi, Rize va· 
lisl Cevdet tekaüde ıe•ke. 
dilmiılerdtr. 

Lehistan 
Cumhurreisi Bübeşden 

dön~ü. 
Varıova , 11 <Radyo) Cu · 

mhurreisl ile Harlcl)·e Nazı · 
rı Bek Bükret seyahatından 
dönmüılerdir. Reisicumhur 
baıvekil, nazırlar ve meb. . 
uslar taraf andan istikbal edll · 
mittir. 

İtalya 
Oanyamn en büyük ta~tal~a
h ir filosunu vücde getirecek 

Parla, 11 (A A.) Le 
Journal, İtalyanın bir sene 
ıonra dünyanın en büyük 

tahtelbahir filoıuoa sahip 

olacağmı yazmaktadır . hal· 
ya faal ıerviıte çalııan 100 
tahtelbahlre malik olacaktır . 

Şimdiye kadar Fraoıa 90 
tahtelbahir ile birinci gel. 
mekte idi. 
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Ma~rid yıtılm ış ~ir ş'~ir ~ ılin~e değildir. 3 O ~in yapı 
dan 2 bini harabedir. 25 00 de ölü var .. 

yordu. Falrnt bu sıred fra· 
nkonun aslte ierı şehre gir
meğe Laş amış v~ bu konıitt> 
de Grekonun tablolarım bı 

rakarak eüç bela kendilerınt 
kurtarabilmişlt!r< ır. 

1 panyamn muhtelif taraf· 

larında bulunan birçok sa 
nat eserleri ve tabloları bir 
komite teraf ından 18 tem ' 
muzdan sonra San Fr nıisko 
el Grandeye toplanmı§tı Fa· 
kat gerek bu kilıse, gerek 
Gransl!kenlere aid diğer bir 
manastır timdi muharebe 
bölgesi içinde bulunmaktadır. 
Bu killseJe birkaç defa gül~ 
le in bet etmiıse de içindeki 
sanat haznelerine bir zarar 
gelmemiştir. 

PO 
Deyli Tdgraf gazetesinin 

Madrldde bulunan hususi 
mz:hablri Henry V Brıch ey 
yazıyor: 

Madrtd ıehri, e~er hariç
ten heı hangi bir hilcum ve 
taarruz tehdidine maruz bu
lunmıyacak oluna o zaman 
içinde normal bir hayat ge
çen bir fehlr ııtbl görün~bi · 

lır. Fakat yarın, lıpanya har
bi durdurulacak olsa bu ıe 
bir 2500 ölünün matemini 
tutacak, 5000 yaralıya bak· 
mağa devam edecek, elinde 
tamire muhtaç, yıkılmı f 2000 
ev bulunacaktır. 

Bununla beraber. Madride 
hOcum edenlerin dahili harp 
yapan kuvvetler olması bir 
bakımdan da tehrin lehine 
olmuıtur. Çünkü burayı zop· 
tetrnek iıtiyenler, burada 
h0k6metl ele aıeçfrmek ma 
ksadmı ıütmektedtrler Eğer 

buraya yabancı btr ordu hü 
cuaı etseydi, o zaman mak 
ıadı, ne bahaaına oluraa ol 
ıun, karımndakilerl metlfip 
etmek ol•caktt. 

C varda yıkılan vler 
Şimdi Rosaledeki güzel 

ikametıahlar harap olmnı, 

Granvtayı aüılfyen binalar, 
yıkılmıotır . Bunların gö&ter 
diği manzara, maddi zarar
lardan dnha ziyade aöze ba 
tmaktadır. 

Madrld yıkılmı§ bir ıehir 
halinde değildir Bu şehirde 

bfriblrinden ayrı 30.000 ya 

pı vardır . Tamamiyle yahud 

kıımen harap olan 2000 bi 
nanın hemen hep11, şehrin 

garp tarnfmda bulunuyor. 
Şark tarafında geniş ve bü 

y6k mahalleler vardır ki hiç 
bir tGrafına dokunulmamıştır. 

Fakat bu rakamlara ıehrln 
öte tarafındakı varuolarda 
yıkılan evler dahil değildir. 

Buralarda birçok evler yı· 

kılmıfhr. Bunların hakiki 
mlkdarı hakkmda elimizde 
malQmat yoktur. Hele ame· 

le mah llesindekt evler bu 
raluda geçen muharebeler 

neticesinde hep yıkılmıftır . 

Madridın bu bölgesinde otu

ran on binlerce halka, bura. 
ları tekrar yapılıncaya k d
ar oturacak ev bulmak la
zım gelmektedir. 

Bütün bombardıman es 
naıında krala mah uı o1an 

tuaray, çok aağlam bir bina 
olduğu içto, hiç mutez rrır 
olmamııtır. Yalnız güzel dö· 
ıenmit oda ve ınlonlardaki 
etya, haylıdan haylıya lnrıl· 

mıı dökülmüıtiir 

Pardo sanat hunslarini 
kurtarmak için 

Buradaki kıy~etlf eıya, 
deha ~mnıyetlt bir tarafa 
taıromıııa da General Fran· 
ko aıkerlerlnfn saray bah
çesinin clv11rına klldar sokul. 
dukll\rı ,sırada (ikinci teşrin 
ayında) bunlardan da zarar 
görenler olmuıtur. 

Sarayın tam altında bulu 
nan timl\l letasyonu, tama 
mlyle harab halindedir. 

Pardo müzesinin ihtiva 
ettfğl paha biçilmez sanat 
eserleri arlık o binanın dı
varlarında atılı bulunmuyor. 

ilk önce bu eserler, bina 
nın altınd • lci bodrumlara fn 

dirllmtı orada yerleıttrilmlt
ti t-akat ondan sonra cıvara 
dOıen eğır bombıdar, derin 

lere k"dar nüfuz etmlf, battA 
ıehlrdeki su yollarım boz
muıtu. Bunun iizerlne kıy· 
metli Grekolar, Goyalar. Ti 
tlanlar, \'ala kuezler derhal 
ispanya bankasının altında 
gayet derinde bulunan em
niyetli, ateı tılem z kasa de 
polarma lndtrllmlıttr. 

Bu ka&alar. birl<aç ay Ön· 
ce milli altınlar başka yere 
kaldırıldığı fçln, csaıen, bo· 
ıalmıı bulunuyordu 

Fakat bu aerler burada 
da kalmnmııttr. Madrld hQ 
kameti bunlar1 kamyonlarla 
Valanslyaya .. göndumfştir. 

Bundan baıka n i'lt kCitQp

hımenin ve gOzel sanatlar 
mO:ıeılnin ihtiva cttlAt kıy 

metli eserler de nakledllmiı 
ancek fazla. kıymeti olmı · 
yanlar oral ardaki bodrum -
l rda muhfazn it na alın 

mııtır. 

Pardo müzeet küçük bom· 
balarla yangın bombaların

dan ufak tefek h ıarlara uP,· 

ramışııa da bunlar tamir ed· 
11mtotir. Milli kütilphnnenin 

dahilind<> ve bahçesinde 80 
t ane l<adar patlamamıı yan · 
gın bombası bulunmuıtur. 

Birçok lıombnlar da patla 
mış ve ynngın çıkmıts dn 
orada daima h zır b "r vazl 

yette bulunftn ltfolye, çıl.an 
yangını hemen söndürmüş 1 
tür . 

Bu türlü yangmları sön· 
dürmek için Qzorlerfne kum 
atılmaktadır Çünkü eu sıkı· 

lacak olurıı o ::aman alev 
elan kalsiyo m dairesi dah 

ziyade genlşlcmektedh. 

To!e~o~a o r kılan Gre
lof ar 

Toledo ehri düıtüğu za· 
man ordaki Gr kler kalmıı 
tır . Sukuttan haftalarca ön· 
ce Grek ol rın Madrıde taş· 

ıom sı kararlaımı tı. Conde 
de Orgazm gömülme11I,, ismll 
tablo il~ elH kadar tablo bü. 
yük sıkıntı ve meklerle bu 
iıt n anlıyan bır komite ta 
rafı dan senel~rce Toledoda 
yaıamı~ bir Mac r ressamı· 

n n nezareti altnıda alnbalaj 
yapılmıo ve maarif nezareti 
tarafından bunların nakli için 
bir emir çıkartılmııtı Fakat 
bu emir ortadan lcavbolmuş 
tu. 

O ııralarda vukuıı gelen 
yolsuzluk ve inth:amsızlıklar. 
d n birisi olmak üzere bu 
emir, lkf ay sonra büyük 

memurlardan birisinin masa
ıınd bul unnıuıtur. 

Satışlsn niçin r.za ıyor1 
İnhisarlar idare inin yap 

tı~ı heıeplara göre bu mah 
sul senesinin ılk altı ayın

d dahilde tütün ve ılğara 
satışları umumiyetle artmış 
lır. Bu artış, tütünde bir 
sene evvelki ayni müddete 
nazarıın yüzde 2,77 dır Bu 
yOb.selit h~lk kaim, halk in 
ce, köylü k lın ve köylü ince 
ııiğaralarında tebarüz etmek· 
tedir 

Lüks siğaralftra gelince 

Kurumu mensuplanna har· 
cua~ verilecek 

Şimdiye kadar on kili e 
yıkıltnı tır Fakat bunların 

ara ında mimari kıymeti yü 

ksek olanler pek azdır Esa- ' 
sen aanat ıevenlcrin beğene 
ceğı tarzda l~ıliselere M d
ridde pek seyrek tesadüf edi· 
lır 

Sıpahi ocağı siğaralarmın sa
tıııyüzde 108, 11, salon siğft'la
laranın yüzde 69,44, Samsun 

Türk spor kurumu umumi 
merkezı, teıkili.t mensupları 
için bit harcuah talimatna
meıi kabul etmi§tir. Bu ta
limatnameye göre. tıeyahate 
çıkan urnumi merkez reisine 
ikamet yevmiyesi o 'ar k on, 
azalara 7,5, mıntaka me
murlarına dort, dığer 1>por
cular..ı üçer lira verilecektir. 
Seyahat yevmiyesi bunun 
dörtte üçü nishetındedh. 

Mua yyan tarifesi olau va
ıntalarJa yapılucak seyahat 
Jerde umumi merkez reisi 
ve a ıalarına bıriuct mevki 
bilet ve yatakla vağoıı. mın 
taka rehlerine yalnız birinci 
mevki bl et ve r;porcularla 
mıntıka memurlarına ikinci 
mevki bilet parası verilecek 
lir. 

Bntün bu hadiselere rağ

men ıehirdekl hayat norm.al 
denebilecek bir ıekilde 

devam edip ıı itnıcktedlr. Şt· 

mdiye kadar dl' ıen bomba 
ve gelleler, fevkalade bir 
teıadilf eseri olnrak şehrin 
gaz tesisatına hıçblr zarar 
vermemiştir. 

fevkalade bir tesadüf ea· 

eri diyorum: Çünkü her ne 
kadar asileri, vehrin büyük 
tesisatını lopa tutmak ve 
bombalBmak istememışlerse 
de gene erserf gQ\le veya 
bombalaı m bu ttadar büyük 
bir hedef tt§kil eden bu te· 
ıisata zarar vermeleri pek 
ata mümkün olabıhrdi. 

E•ektrı merkezi de zar r 
dan ma1um kalmıştır. Su te 
ıeatı da muntazam i lemek · 

te, hatta ı;okaklar sulanabil 

mektedlr. 

Şe~ir~ i umumi h:zmetler 
Bu hadiselerin böyle cere 

yan e t mesine sebep lspanyo
lların lspanyoll rla harbet -
mekte olma! tıdır . Eğ r lrnrıı 
t r tfta yabancı bir ordu bu
lunsaydı, viındıye kadar, bü
llin bu te iı;at t.ıhrlp edilirdi. 
Gc.neral F rankonun askerleri 
lae ıehlr oturulmıyacak bir 

hale gelir e bunun yükünü 
ve ma raf mı kendileri çeke
ceklerini düıündiıklerinden 

ihtiyatlı devr nmaktndırlar. 
Tramvay depolarına 'is -

bet vaki olmamışsa d tram 
vaylar da, yer altı trenle 

ri de mutazam bir surette 
tılemelr.tedtr 

Böyle kısmen tahrıp edi · 
imi§ bir ıehirde m6n kalat. 
ta intlza uı temin etmek de 
mühim bar mesele olsa ge • 
rektlr. 

En büyük l:ararlar, Ünive · 
rlste mahallinde kendini gö 
termektedır. Avrupanm en 

büyük h slene.eJinden biri i 

Klıntko hastanesı bomba ve 
güllelerin teıılrınP harap ol 
mu§ tur 

[n~üstri nin gördüğü zarar 
Tabii zamanlarda bir mi 

iyon 1 adar nüfu u ol n bü 
yük Mad it ıehrınde gayet 
az endüstri vardır Medridin 
en büyü c f abrlkasında t m· 
muz ayından önce ancak 
700 amele çalıoıyordu. 

kalının 93,2 l, Samsun ince
nin 6,52, Yak nın 95,36 ve 
çeoidın 4 7,29 artmıotır. 

Fakat buna mukabil An
ı kera &iğ-arasının satıfı yüzde 
ı 4 ,83, Boğ zıçlnın 14,91 ve 

S ylavıo 12 2'/ nfsbetinde 
düfmüştür. 

İkinci grup sigara satııla 
rında yalnız Serkldoryan bi
rmci k lın ve lncen n sallı 

la rı y üluıelmi§ dığerlerl hep 
düşmüıtür. 

Serlddoryırndaki yültıelıı 
yüzde 1 ,56 dır. Bozkurlun 
atı, nisbeti yüzde 35,66, ye· 

nice kalın yüzde 20,75, Ye 
nice ince 4.77, Bayan 33,81 
Yalovft 1,85, Böiramaden 
4.33 Enilla 7,83, ismet 26: 
61 dü~müvtür . 

İnhisarlar id resi asıl kAr 
temin edecek olan bu ikin· 
el grup Riğaraların dü~üşünü 
h'çte lehte görmediğinden 

vaziyeti karşıla111 .. k üzere / 
kuv.-etli tedbirler almağı lü 

1 

zumlu görmüıtür. ı 

a 
Husil adam ol~üren1eri 
teşvik e~~nler sürüfece~tir 

Kan gütme sebebıyle 
adam öldürme ve lıuna le 

ıebbüs etme cürümleri hak· 
kmdakl kanun layihası Bü 
vük Millet Mecllıi ruzna 
m "sine alınmııtır. 

La} ıhanın son aldığı şek

le göre kan gü tme sebebiy 
le adam öldüren veya öl 
dürmeğe te~ebbüs eden veya 
batkasını bu cimnü işleme· 
ğe azmettiren ve t brik ey· 
llyen kimsenin cürüm işlen-
diği zaman bir dam al 

tında ya ıyan usul ve f üruğ· 
ları ve kardeoleri ve karı 
veya kocası ik metgahları -

nm bulunduğu yeı den bat· 
ka yere na dedi irrler. Faille 
bir dam altındl\ y şamasa · 

lar bile cürum iflendiğl za
man f aılin ikametgahının 

bulundu~u köy veya kasaba 
veya şehir içinde ıkBmet 

eden hı ımlardan amca, d . 
yı, hala, teyze, yeğen, kay 
nan veya kaynatasından 

herh ngı birinin de takdir 
edilecek lüzuma göre nakil 
lerJne kar.u verilebilir. -

i~man~irliüi 

Otomobil ve diğer vasıta 
larla 8eyahatlerdt1 birinci 
ile sey. het etmek hakkı 

olanlara kilometre bıııma 
30, ikinci ile seyahate hakkı 
olanlara da yirmi kurut yol 
parası verilecektir, 

et ol 
Vc benzin -

f tatlan indiriliyor 
Hüki't neL bir taraftan ha 

yatı ucuzlatmağa, diğer ta 
raftan motörlü vasıtaların 

çoğalmasını bolaylaıtırarak 

me~leketın iktisadi inki§a· 
fma yardım gayestle tarife 

kanununun 6Y l ncl F po
z:lıyonunda yazılı benzinin 
13.20 ve ayni maddenin P 

poztsvonuoda )'azılı petro

lan 10,6 ı lira olan gümrük 
resimlerini 6 !ıraya indiren 
bir kanun teklifinde bulun 

muı ve layiha gümrük ve 

inhisarlar encüm nl tle büt 

ce encümeninden geçerek 
umumi heyete gelmitt lr 

Bu maddeden halen alın 
makta olan verg ler benzin· 
de 20.90 kuru§, pet,olde 
15,50 kurue idi Yeni tari 
feye cöre benzinde J Ot40; 
petrolde 7,55 kuruıa indiril 
mivtlr. 

Bu resımlerin fnoıril rn ... 11i 

ile benzinde kıl o başına 10,5 
1 uruş , petrolde 8 kuru§a 
yı:ıkın bir ucuzluk temin 
ed!lmfıtir. 

Bu hesaba. göre umumi 
gümrük resmi ındirilme mık 
darı 5364462 lira tutmakta 
ise de ucuzlulc netrcui ole. . 
rak memlekette şimdikinden 
fazla yapılac k lstıhlakle el 
de edilecek fnrk ve bunla 

Bu tablolara taşıyacak ol
an kamyonlar daim ho.re
kcte hnzır, be diyor ve ko · 
mite Madride bu hu usto h . 
b r arka11na haber ııönderi 

Ondan dola.Yı ıehrln bo · 
mbardımanı yüzünden endü 
stri büyük zarar görmüt 

, d 1ııc11r. 

aşk nhğm~ n: 
Bugün saat 14 te bütün 

Birliklilerm kulüp knra~ına 

aı im lerl rica olunur. 

1 
ran san yi lnlcl~ef ~ebeplerl 

ile h zıne için ba ka yollar
d n elde edilecek menafi 
ve vnritla tın gümrul reıım

leı inin indirilnıl'slnderı ileri 
gelecek noksanı yf\vaş yn vnı 

fa~laılle telafi edeceği fÜp 

heslzdlr. 

Kunun 15 temmuzdan iti 

b ren mut b r alım kt tr. 
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1 1 

Göne 
Panayuı ~ugün açıhyor. 

Gönen paoaym aeçen yıl 

olduğu gibi bugün açılacak 
tir. Panayua civar kazala· 
rdan ve köylerden bir çok 
alıcı ve satıcılar gelmiıtlr· 

Beş gün devam edecek 
olan panayırın bu sene da 
ha kalabnhk olacağı tahmin 
olunmaktadır. 

==m2 '!IW m 

ç 
Kerestelerin kime ait ol· 

duğu ~elli değil 
Bazı kimselerin ıehre iki saat 

ıneıafede bulunan Çengeloğl.ı 
tarafına kaçak kereste ıetırı· 
relt sakladıklar1 haber alın· 
mııtır. Bunun üzerine ormaD 
muhaf az memurları ile ja • 
ndarma araıhrma neticeıi" 

nde burada 18.l parça ke· 
reste meydana çıkarmııtır· 

Kerestelerin klmiıı tarafıodaP 
bualuldılı ve nereden ke•il 
diği araıtmlmaktadır. 

Tütün 
Kaçakçılığı 
Yapaıılar 

Küpeler nahfyeaJnln J<a· 
ral{a vak köyünde Mustaf • 
oğlu Alt ile ayni köydeıt 

Osman oğlu Mehmedln ka· 
çakçılık yaptığı haber alın 
ması üzerine her ikisini" 
evinde arama yapılmııtır. 

Alinin evinde 8, Mehrrıe· 

din evinde ise 9 kilo kaçıa1' 
tütün bulunarak müıadert 

edilmııtir. Yakalanan kıt' 
çakçılar edliyeye verflınlf 
lerdir. 

Köyü 
1 Heyecana 
Düşüren vakti 
( Baıtaraf ı Lirlnci ıayfadlJ ) 
düıünen köylüler ellerinde 
laf ve sopalar bulundllft.1 

t halde köpeğin ardından k•f 
m ğa ve ağzındaki parçıt11 

almağa uğraomıılardır. 
dil' Köpek bir hayli takip e 

mlısede yetfollemem'ş, uı11" 
bır uğraıımadan sonra h•1 ,.. 
van ağzındaki parç1tyi bır 
karak kaçmıştır. 

Merak ve korku ııe 
koıan köylüler b unu ti' 

I• vücudu paramparça 0 fi 

rak köy civarında bulu11' 
ıı"' çocu~un kafası olduğu "f 

tüyleri ürpererek görfll" 
lerdir 

bil 
Kö]' heyetinin hemen .. tf 

dırme&i üzerine kaza '1'
11 

, 

d klO 
delumumisi. hükumet 0 

111 
ru ve j r. ndarma kumıı11d• le 
va im yerine gidere 

tahluknlft bofilamı§lardır· ııı 
bıl 

Ceııedln yanmda bO 
nan bir ıpden çocuğuf1 r~ 
ğularak oldürüldOğü, •0

" .. .. ,, .. 
gelişi giiıel gömOldGğı.J ~i 
laıılmakta. ist de henüı _,ı 
min çocugu olduAu ve ııl 
çin öldnrüld\tgü belli M 
dır . 
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tlatıralar: 

Otura/ m 
Oğul ... 

Tozlu bir patikadan yü· 
rürken birdenbire sağdaki 
baıka bir patil<adan sakal· 
ları Yarı ak, gözleri çukur
laornıı, ayakları çarıklı yur· 
durnun bir dedesi karııma 
çıkıvermiıti. Halbuki ben 
üç saattir mütemadi yürü· 
Yor, varacağım köyün yolu· 
nu bilmediğim için kimseye 
raatlamadıkca büıbütün yo · 
ruıuyordum. 

Onu görür görmez yor· 
Runlu~umu unuttum ve der 
hal ınerhaba bnba dedim. 

Sert bır se le merhaba 
oğul, nereye vanyon diyerek 
Yoluna devam etmek istedi. 

Hemen baba itin çok mu 
ge} •eninle ıu meoe ağacının 
iölgell~ine sığınalım. Yorul
dunaa dinleomiı oluruz. İtin 
Varsa o baıka .. 
O~ul bız köylü adamların 

1 . 
~ 1 ne olur kırda ba yırdl\ 
gezrnek yorulmak denen bu 
btı~en çok uzaktır. Sız yo
rulmayız var oturalım .. 

*** 
Onunla o ceıur hiç bir 

teYden yılmayan yurdumun 
ıtba l'e bir a t kadar be 

rab 1\ er o Yüm çta kaldık . 

1 
onuot•Jk.. Konuıtukca ne· 
~r n 1 1 h e er ıöy erli.. Şaıırmıf, 
k~Yran ha)ran onun hazan 

1 Uçü'en. bazan büyüyen göz.· 
derın bakmıthm. Ben de on· 

ol\~ gayret alarak ta~mıotım. 
0 Yle taşıyordu ki sahilleri 

tıe .ıı. 
tU,. 11«mıyan V:!hti da gala 
bı ~ kıyılarına hücum eden 

r denizdi 

d Sığ rasanın verdıği neıeyle 
erın derin yamacımızrtakl 

Çll'lo 
11111rak se lerinc daldı Be

hı 
}' • •fyah, alaca rnnkli ko 

kUtıların su gibi akıılarına 
a dı 

Evlat dedi. On dört yıl e..,.., 1 
b c ben de koyunlıu;,ı mın 
aı•ad d 1 1 ) a erl 1 kava ımı fer-

d~t ettirirken nereden gel 
't itnı bilemediğim bar silah 

11 he ı ı. )"1' rn e ııurşunu kulağımın 
•nda.n geçtı 

k lienıen )ere yattım Aı· 
trlı~ı 

t:tıı " nıde yatmasını öğren 
dı ilimde zorluk çckme

dettı Baktım, ta ~u karııdakl 
~ aımak 1 tiyeo bir sü-

,.!' -
• 

TÜR DİLi 
Pazarte&inden başka hcı· 

gün çıkar Siyasal gazete .. 
Yıllıgı: 800 Kuruş 

Altı Aylığı:400 ., 
Sayısı: 3 ,. 

Giınü geçmi~ sayılar 25 

kuru§tur. 

ADRES: 1 

BALIKESJR TÜRKOİI f 
,..----- l 
rü- ;::: ;: kerlerf. ııürüne. 1 
rek kendimi yine o kaışıd ·· ı 
Çalılıklara fırlattım. Soluğu 

dağlarda aldım . Aylarca bu 
ovnmdan uzakta kaldım ı 

Döiilıtüm yalnız ben mi dö 
iüştilm.. Kadın, oğul bu 
bayrağın evlatları döğüıtOk. 

Sonu yüzümüz güldü. Na· 
111 gülmez oğul mala bıraka
rak, kudurmu§ köpek gibi 

cana bile kıyıyorlar, tüten 
bir ocak bile bırak.mıyorlu 

dı . 

Arlık savaş bıtmiıti. Mu 
zaffer olmuştt1k köyümüze 
döndük .. Yıkılan ocakları 
mızı kaldırdık, ıönen kan 
dtllemizl yaktık, sapanı 

mız önümüzde öğendireyi 

öküzlerlmlze dürterek, tar 
IAmızı kazmağa koyulduk . 
Hala kazıyor, biçiyoru:ı 

Dilimizde, kalbimizde yaıı· 
yan bize yol gösteren, evladı, 
biricik oğlumuz <( Mustafa 
Kemali » Tanrı bize beğıf 

lasın diye gece gündüz 
göklere kol açarak dualar 
ediyoruz . O~ul .. O bize 
can veren, yaslı kalbimize 

kan akıtan oldu. 
8elkı ıen o zaman daha 

çocuktun diyerek yüzünden 
sızan heyecanın deh~etin 

den haaıl olırn terleri silme 
ğe baıl dı ve sustu. 

Hemen yerimden fırladım 
buruoult akallı yan klannı 
öptüm . Beni çok sevindir· 
din baba .. Diyerek vara· 

cağım Karagöl köyünün yo 
lunu sordum .. Kalktı . Gür 
bakan gözlerini ileriye dıkti 
gideceğım köyün yolunu \'e 

kendı inı eösterdi Yo'un açık 
o'n oğul, gel ben de ıeni 

öpeyim dedi Ôptü ve ay 

rıldık 

Hala onu kalbimde Lu'ur 

hala o yurt aşkı dolu dille· 

rlni ararım. 

Mdwıet Ali Kayman 

TORICDILI SAYFA: 3 

Cocu la ın • 
az 

isti rahatı 
Pek yakında, Sovyetler 

Birliğinde çocuk!aı, mektep
lerini bitirecek ve yeni kuv 
vet lmnk için kamplara, 
istirahat evlerine ve aanato 
riumlara gıdeceklerdlr. Kırk 
bin kadar çocuk, Karadeniz 
sahıllerfnde istirahat için Kı· 
rıma hareket edecek, dokuz 
bin genç te turfıtik gezintilere 
çıkacaktır. 

Karadenizin şorl• sahi li bo· 
yunca lrnru!a kamplar, Az le 
denfzı ve Karadeniz mmta 

kalarınd n 120.000 taltbeyi 

beklemeldedır. Madencilerin 
4.0uo çocuğu, Don &ahılle 

rJnde hazırlanmıı kamplar 
da istirahat edecektir. Kolk· 

hoz çocuklnrı için, oı man 
larda, armnk kenarlarında 

eski büyük mülk sakiplera
nin ma\iklnelerinde yüzler· 

ce kamp teslı oluomaktad&r. 
K.abardfno Balkiriy pioni· 

yer kampları 1 O 000 kadar 

koll<hozcu çocuğu alacaklır. 

Bütün ~OV)'etler Birliği için 

de bugun en büyük faaliyet 
bu iş üzerinde teksif edil 

mittir. Federe Cumhuriyet 
lerde k roplar h!lzır1anmak· 

ta ve her türlü lüzumlu ted· 

birler a. lınmaktadır. Herl:ov 

mıntoka ı kamplarında, isti 

r hat evlertnde ve çocuk s 

v 
(ndüstrisinin tera kıl ri. 

1928 Senesinde Sov yet 
endüıtrlslnln iatihEnli, 16 mil
yar ruble olarak tahmin edil 

mekt1; idi. l 932 Senesinde 

}'ani ilk beş yıllık plan •o 
nunda, bu istihsa\ın umumi 
kı)'meti, 43 mılyar rubleye 
çıkmııtır. 

ikinci be§ yıllık planın , 
dört ıene üç aylık müddeti 
zarfında ise enduıtri falıhsa· 

lfıtı yekunu, 1 H32 senesinde 
kinin iki mi&lıne balığ ol 
muıtur. Filhoklka, Sovyet 
endOstrısl, ikinci bet yıllık 
plan programını, müddetin 

hitamından dokuz ay evvel 

bitirmiş ve aenelık umumi 
endüııtrl istıhsnlini 86 mılyon 
rublelik kıymete çılcarmış 

tar. 

skova d on y ni öprü 
1 

Moıkovada imar umumi 
planı muclblnce. bu sene 

Moskovada yeni on köprü 

yapılacal.tar. Bunlardan be 

şinin projeleri, halk komı-

aerleri mec1 uıl t rafınd ta 
svip dahi edilmi~tlr. 

Bu yeni köprülerin geni 
ıliğl, 35 ila 40 ınetredır 
Eski köprülerden bir misli 

daha f rkln, bu ) eni köp 
rüler, Moskova nehrinden 

8,5 10 metre yük,ekten ge 

ima H ric ye ftlazır Peşteye 
Hareket Et i. 

(eaı tarnfı birinci s yfada) 
Bekin bazı Avrupa payta 
htlarmda ve btlha !a Buıla 
peıtcde sarfetmekte olduğu 
gayretlerin muvaffakıyete 

mazhar olma ma veya aka 
mele uframaıına jn'izaren 
halledilmeyerek olduğu gibi 
bırakılma tir " 

Sofya, 11 (A.A) Von 
Nöyratın Sofyayı ziyareti 
münase~ettle gazeteler çok 
s mimi makaleler neoretme 
ktedır. Hukümetin nn~iri ef 
karı Dnes gazetesi diğor ki: 

"H rp . neUce mde zayıf

lamıt ol n ve k m11enin ehe 
mmi)'et vermedigl küçük 
Bulgaristan hariciye nazırını 

Sofyaya }'olladığından do 

layı Alman hükumetine te· 
fiekkür eder Von Nöyrat 
resmen Bulgariıtanı ziyaret 
eden ilk büyük devlet mü· 
mel!flll idir. Bulgu milleti bu 
jest karoısmda bıttabJ bigar e 

kalamaz". 
Slovo gaı;elesi diyor kt: 
"Voo Nö}1rot, umumi 

harp esnasın ltt mukadderat 
arkadaıhğı cttl~fmlz bu bli 
yilk milletin evladıdır. iki 
memleket arasındaki anane 
vi dostluk iki memleketin 
de geçlrdtği felaketi devre 
rağmen harpten sonra da 
devam etmi tir. Htç klmaeB. 
Hitlerln mi letl rı arasında 

sıtalara mnlik değıldn. Von 
Nöyratın bu ziyareti Alman
yanan dünya sulhunu muha 
faza hususundaki gayretleri· 
nin yeni bir tezahürüdür 
Bulgaristan. diğer taraftan 
Almanyanın Holıevizme kar· 
§1 mücadelesine de bigane 
kalamaz. 

Almany İngiltere ile iyi 
geçinmek taraf tandu. 

( Ba§ t rafı birinci sayfada ) 
cıh tmektedir 

Hıtler, ecnebi memleket 
lerle pazarlık esnasında At. 
m n ltalyan dostluğunu 
elf nde bir kuvvet ve tehdit 
hayaletı gibi tutmak isle 

melde ve İtalyayı Baltık 
denızinden Akdenize kadar 
uz:anması tahayyül edil n 
bır faıtst blokunun parça11 

gıbl telakki etmekteyse de 

onunla askeri ittifak akdet· 

menin, kendi İngiliz dostlu 
ğunu tehhkeye düşüreceğini 
kaydediyor 

Bu itibarla, Alman har · 
biye nazırı maraıal Von 

Blombcrgin Romayı zlyare 

tinden tedafüi veya " keri 

hiçbir ittıfak çıkmı) ac ~· 
bedihidir. 

"Berlin - Roma mıh veri 
eski inden daha saAlnm su 
rette mevcudiyetini muhafa. 

natoriumların~a, bu sene, çec~ktir. Bu suretle Moııko· 

hukuk müs:ıvatı m~sclesinl 1 
il •rl süren ve sulh diktatör 
lerınin 7iocirini kırabilen ilk 
adam tereflni nezedemez 

zs etmektedir " Nevinden 
eskı teyitleri tekrar etmek
ten başka bir şey yapılacak 

değildir 

250.000 çocuk yazı g çare· va Volga ltan~lı yolu ile 
Yalnız Rulg riatan ken 

cektar. Bu mıntakada, mev Volgadan ge cek g nller, 
dıslnl müdafaa 

slmlık olarak 28 yeni çocuk aıkantısızcn bu köprülerin al-

i tından geçcbılecekdlr sanatoriumu açılacaktır. Ma· 
arif lialk Komiserliği. ayrı -

ca Mo!kova, Klev, Zaporf 

jle ve Kafkaısyayn seyo.hnt· 

lar tertip etmekte ve bura 

da genç turistler için gezin 
ti nılerl kurmaktadır. 

Her halde Sovyet•er Bi 
liğinde pek nz çocuk yaz 

tatilini kendi b_ulunduğu ye 

rde geçirecek, böyle olduğu 
takdıı de bile, mm takanın 
en güzel yerinde en hava 
dar mevkiinde kurulacak 

kl\mpta oynayacak, i tırahal 
edec~k ve gelecek sene için 
sıhhat ve enerji toplıyacak 
tır. 

Köprülerın rtlat•l< güzellik 

1 lerınl' de çok büyük Balıl esirin Kesu ven camii hı la beti bo aln >Ş olduğudan 
ı bir ehemmıyet verilınl~tfr imtihanı 26 6 937 cumartesi günü r;a t 11 de icra edlle-

n: 
Köprüler, gE>lecek fıene cektır. lat klı olnnların yevmi mezkürde vakaflar müdürlü-! ilkbaharı sonlarında geçişe ğünde müteşekkil hademe encüu enıne müracaatları ilan 

1 
açılacaktır . olunur. , _____________ ı _______ _.,.. __________________ _ 

3yıp ~ah ~stn me 
333 Senesind Manyas 

Rüotiye okulundan nlmış ol 
duğum şahadetnamemi ka

zaen ka,bf.'tum. Yenisini 

al cağımdan erıki inin lıük 
mü olmadığını Hun <:derim . 

Manyos Maltepe kö 
yünden l evf tk oğlu 

Basri Çağın 

dun ya!.. 

Böyle olacağım bilmi
yMdum ki Niçin bam1 ııöy 
lemedin hunları! 

O z.amen güzelliğine 
bu kfldnr nüfuz edemezdin .. 

Bir haykırış daha: 

Gazate, g zata .. 
Genç kadın yataklı vağo· 

nun pençereslnd n yalına· 

yak, çıplak kaf lı, es 
nıer, kavruk, bakulaıırış 

B ly a~ eme aş atipliğin~en: 
Ba'yanın Koca Cami mahalle inden ölü Hacı oğlu Meh· 

met vere esi be} ninde kabili tekıım olmayan Balyanın 

Koca cami mahallesinde yukarı ç rııda tahtani iki oda ve 
beş metre mürabbaı havlu ve ıol ağa nazır ufak bir dfik 

kfıoı bulunen bir bnp h nentn şu ·uun izalesi için açık ar 
tırmay konmuştur 9 7 937 cum gunu s t 16 da Balya 
mahkem sinde artırması yapılacaktır Talip olanların mu
ayyen zamanda Balya mehkemesinde hazır bulunmaları 
ilan olunur 3 - l - 213 

dan geçerken, tren yolcu la -
rımn zaman zanıan kulak

larma çarpan bir. haykırı~ .. 
Bu öyle bir se ki, hakikı 

manasın gırebilmek, o ses 
lerin asıl anlatmak istediği 
hakilCatı kavrıyabılmek ıçln, 
bilyilk lnkılab iman eden 
bir varlıkla. demiryollarında 

gezmek lazımdır .. 

bir pıırçd g zete alabilmek 
için fiç, dört aaatlık yoldan 
yaya. belki de aç, ıuauz bu 
yollara dökülen yavrucuk 
ların haykırı !arın cevap 
verebil c k birk ç gazeteyi 
armağan edemezsen, onl&. 
rın ümit ettiklerini hulama 
m ktan doian boyun büküı 
lerf, dolu. dolu gözleri, o 

zaman 8 na o kadar doku· 
nur ki. 

l'Q~KDILiNiN MiLLİ ROMANI No: 8 
aıttt Dernek Zeynep daha söylüyordu: 

tını d . 
·~~ §, edı ve su:stu Ak· - Zifahız, yarım kalnuf 

ltı g 1 

YAZAN: Halil Redi Fırat 
Fikret.. Ay ne güzel.. Ne 
güzel.. Çrıhuk ol.. Bak nasıl 

derıli trırla çocuklörmın, 
trenle yarıeırcasınll koıutları 
na hl\yret, nete ve kahkaha · 
larla bakıyor, on alh 11ahi 
fclik gazeteyi parçalara ayı 
rara k onlara tıyor M ki 

nenin hızından doAan rüzgar· 

Son v ğon kendılerınden 

epey uzaklaştığı halde, hfıla 
kollarını 11 1 ıyarak ıon bir 
ümitle haykıran toprak ço· 
cukları~a Zehra dalgın ha 
kıyorrlu ki Fikret seslendi: 

- Daha böyle haykırn
cakl r mı? .. 

Dur bak lım. Henüı: 
lnönüne gelmedik bile. 

~tı u ardan knralara 111 düğünlerı, ıakın yaram kal 
dQıinl binbır yası içinde, mıv bal ayları takip etmesin 
Çı~~l'd l!ltın Yoaunlu kayalarda Ziya .. 

hı~~•rı~' seıler. ıankl bir G nç maliyeci 
~ll'ıl •eli gibi, koyu gölgeli iki defe salladı 
tı "'do. " 

fıatını bir 
Sonra çok 

Gaz.t1t8, gaznta. 
- Gaznta, gazala .. 

Bir tane Jahe. atalım 

)cır b goz yeşları devıi yav v bir sesle c vap verdi: 
'cı b 1

' köpek uzakta acı - Bilmem yavrum Fa 
~ ll\'lıyordu. icat hu ef er yıı sonanz bir 

ı.. \ ıtn z 
"tııt k iya yaslandığı kahkaha veyahut eb .. di bir 

~'' dat oltuktan yavaıı ya hicran ve nisyan dedi .. .. 
btı"l rularak nemli ııö~ 
'~'ti tf nç kocatıınrn 11lak 

\'41 ~tın 
ıı,'l'k il gizli bir mabet 

ıt tıpkı ayıklar elbl 

çırpınıyorlar ...... . 

Orta okut direktörü ikin· 
el valezden çıkardığı ilk ga 

zeteyi karasına \1Z&tarken 
c vop verd 1: 

Bu da senin ıözel ha 
tmn için . Fakat artık yeti 
şlr Zehra .. Birinci valez bit 
ti Halbuki daha yolumm:u11 

dörtte biri. 
I>ah çok almadığımı · 

za o kadar üzüldüm ki . 
- Canım bu kadar ga · 

xctcyl n yApacakıın diyor 

la havada uçuşan gozete 
sahifelerini s nkl tanrısal 

bir müjdeyi bekliyorlarrnı 

gıbl. ba§ları yukarıda, an 
latılmaz bir çırpımıla öne, 
arkaya kovan .vavrucukları 
gözden geçiriyordu .. 

Gaz ta, gaz ta .. 
1 te ıs ız v dılerden, kim· 

11eıiz yamaçlardan ıürülmüı, 
v ya çıplak tarlalar araaın 

Tünele g rlyoruz Zeh 
ra, perıçereyl kapat .. Genç 
kadın istekıiz bir horeketle 
yerine oturdu 

- Bilsen o kadar üzül· 
düm l ı F kret .. Neden hep 
ılni atmadık? .. 

Diğer ya vrucuklarıo 
h kkını yemek olur mu?. Bu 

yollarda ela bo boı gezmek 
o k dar acıdır ki Zehra dü· 
ıün bir kerre . S n bu sOs· 
lü vatonda m . Kiloınetrele 

rl y t rak fıyoraun . Fakat, 

içe glrdıkce demlryolları· 
n akın, her yönden 

dı~tan daha fazladır . Geç 
tlğimiz yol boylarında niha
yet gazala, gazata dıye ba · 
ğıran her kOmede beıer, al· 
tııar çocuk gördOk .. içe gir 
dlkce bu adedin üç dört 
mislini daha sık olarak gö · 
recek&ln inkılabın, en gü· 
ı:e1, en özlO, en içit beı· 

lesini ben demlryollarındıt 

dini dlm Zehra . 

S0R0YOR -



SAYFA 4 

r~~~Ü~i!i2!1~~~~~~~~=~m~~, 

ıınıor. Saıahatti Karay llJ j!ı 
I RONTGEN ~ i 
~I ·· ssı ' ı mı : ıcıı MUTEHA.. .. ... mı1; 
ı;jı Milli Kuvvellt:r caddesinde 18 numara/J lctl ! 
tul apar/manda yeni getirttigi Rontgen ma- 1 i 
mi kinasile her gün saat 15 aen 19 a ka- llMI : 
ımı dar hastölannı teşhis ve tedavi eder imi ! 
~~~~~2~~~~~~~~§~~~~~~~~~~~! 
Edremit Kaymakamh- i 

ğından: 1 
i Eksıltmeye konulan ı,: Edremit • cıvarındaki Bos- • 

li tancı ılıca binaamın yeniden tnıası . 

2 - Keııf bedeli: Keıif bedeli 9973 ltra 50 kuruıtur. 
3 - Bu tıe aid ıartnameler ve evrak 
A E~i:&lltr.ıc ~artnamesl 

B - Mukave le projesi 
C - Fenni şartnama 
D - Hususi gartnama 
E - Metraj ve hülaaai keıtf cetveli, projeler istlyenler 

bu ıartname ve diğer evrakı Edremit kaymakamh~anda 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • görebilirler . 
4 - Ekılltme 28 6-937 pazartesi günü saat 

reu it kaymakamlık dairesinde yapılacaktır. 

1 •• 15 de Ed 
ı : • • • • 748 ltra • • 

5 - Ekıiltme kapalı zarf usultledlr. 
6 - Eksiltmeye. girebilmek için .. Hıteklilerin 

muvakkat teminat vermeat ve bundan baıka aıağıdakl 

vesikaları hamil olup göstermeal~ lazımdır. 

A - Ticaret odaıına kayıtla bulunduiuna .. dair vesika 
B - Bu gibi -ı inıaata yapabilecek fenni ikUder bulun

du~una veya Lu evsafı haiz gösterecekler inıaat uıta ba
ıınm oafiadan veyaı.. aalr fen heyetlerinden aldığı ehliyet 
vesikaları. 

7 - Teklif mektupları yukarda 3 ncü maddede yazıl ı 

saatten,. btr saat evveline kedH Edremıt ka1melcam l ığı 

dairesine getirilecek eluiltme komisyonu r elıltğine mak 
buz mukabilinde verilecektir 

Polta ile .. 2önderilecek mektuplarm nihayet 3 ncü mad. 
dede yazılı saate kadar gelmtı olmau ve dıf zarfların 

m'1hür mumu ile iyice kapatılmıf olması lazımdır Poıla· 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 203·1 3 

TORKDILI 
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Türkiye ptyaıasında y6kıek mevki kazanmıı olan 

dünyanın en meıhur ([Mil MAfıOT) Kalbur Fab· 

Satılık bağ, 
Oda takımı 
Ve piyano 

Memleket Hastahanesi 
yolu üzerinde Operatör 
B. Ali,Rizaya alt dokuz dö 
nüm bağ ve fidanlık, içe· 
rislnde iki kuyu, havuz 
ve iki odala beton ev, 
Alman markala bir piya
no ve bir oda takımı ıa · 
talaktır. Taliplerin Muhar 
rem Hasbi Un Fabrikaıına 
müracaatları ilan olunur 

Dünkü un ve zahire f iatlan 
UNLAR: 

Aıgari Azami 
K. K . . 

55 Handıman 860 870 
60 " 830 840 
70 " 800 810 
80 " 690 700 

BUGDA Y PİYASASI 
Santim .. 

Yerli Sert 3 5 3 25 
Yumuıak 4 4 25 

Anadolu Sert 5 5 600 

" Yumutak 5 5 575 
M111r 3 25 3 375 
Arpa 2 25 2 50 
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Satış Sürümünü Arttumıktu. 
f., A K A T 

11 Satışta Birinci Sart; 

1 "REKLAM,, DIR. 1 
1 Satacağınız Malınızı 1 
I Herhalde Reklam Ediniz" I 
~ \le Bu l eklctın lar1111ı• 1 

( TÜRKDiLi) ne \ f eriniı 1 

~ 81:1/ıkesirin Biricik GaLelesidir r· f 
1 . Her Yerde OkuflU j 
'lf»?it~~~~~~~~w.~ 
ivesi ve Batyazmanı: Balıkesir saylavı H. K~R~ 
Çıkarım Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Baıım Yeri il Basan evi 


