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Hatayda Kanlı Hadiseler: 

Araplar Türk Evlerine 
Ateş Ettiler .. 

Hamidiye 
Oubro•onik Jimanma vardı 

Ankara , 15 (A.A. l - Ha 
midiye krovezörümüz Yu · 

C 
goılavyanın ·Dubrovonik lıma-

Üya Diyarbekirdeki Kıtaları - nına gelm•tur. 
-~-

ınız Hududa Hareket Etmişler Memleketmizleı 

lSKENDERUNUN UMUMi GÖRÜNÜŞÜ 
ili Antakya, 15 - Rey ha- ler, Sancağın iıtiklaline ka -

h ıençlerlnden Muıa ve rıı yeniden harekete geçe 
~•daıı Muıtaf a Hayri ile rek ihtilal çıkarmak ve gü 
l •ber Reyhanlyede yapı ya Hatayın müstakil bir 
t•t:t.lı. lcurtuluı bayramını memleket olarak otorite le· 
trttp komftetlne itUrak ed- siııfoe muktedir olmadığını 

"" ~ en milleti meçhul ve Ze· illo etmek gayeıile teıkılat 
bı tlJa adında 70 yatında ve hazırhk yapmaktadırlar. 

I" Jobaz tarafından öldü- Suriye gazetelerıle bura -
"'l'-AtUb. daki memurları tahrikata 
~~,.•ly büyük çap l ı hfr dev.am etmekte~lr. Memur 
itle •ilcayı cübbcıinın altına lar, ailelerini Halebe gön-

' 

1•rııaktaydı. Attıiı kur· deriyorlar, SürJye hükume· 

'"'• d lb r •n biri Musanın ka tinin lskendcrundaki gaze 
~ lıae lıabet etmit ve der teıi Elliva, (Sancak Arapları 
~ alGrnün6 intaç etmtıttr. bu boyunduruktan kurtul 

•ttl yobaz kaçarak bir mak için fırsat bekliyorlar) 
'-'lhsı li&d 11 t!!Vine aığınmıthr . diyor . 

Fransa 

Arasıddaki ticaret ve ~le
ring anlaşması J temmuz· 

da meriyete girecek 
Ankara, 15 (A.A.) - Tür· 

kiye CumhurlyeU ile Fran 
sa cumhuriyeti m<lme11illcrl 
araaında Ankarada cereyan 
etmekte olan yeni ticaret 
ve klerlng anlaımaaı müza
kereleri iki taraf için de mem 
nunlyetl mucip bir tekilde 
bitmiı've buıün lmzalanmıı 
tır . 

Anlaımalar bir temmuz 
dan itibaren meriycte ıılre 

cektir. 

Küçük itilaf 
_, 

HütOmet reisleri yınn 
T oplamyor. 

Bükreı, 15 (Radyo) - 8. 
Mılin liodza, Bükreıe va.al 
olmuıtur . 

Haziranın 17 ıinde küçük 
itilaf hükumet reisleri içti-

' maı yapılacaktır. 

--= 

Hariciye nazın Sowyet sa
f irile görüştD 

B. ANTENESKO 
Bükr~f. 15 (Radyo) - B. 

Anteneıko, Sovyetlerin Bük. 
rcı ıefirt H O•trofııkt y i ka
bul etmlttır. Bu mü lakatta 
bilhaa•ll B. Mor;cicki ve Ko 
loncl Bekin Bükrt>ı 11ey11hatı 
üzeri nde müdftvelei efkarda 
lunduğu ıöy lenmt-kt,.d ir . 

-= '>= ·r::ı '!J 

Fransa 
(hemmiyetli ~ir mali teh
like karşısm~ı bulunuyor. 

Parlı, ıs (Radyo) - Bl· 
um kabinesinin mevkii ye 
den buhranlı bir tekil al · 
mııtır . Bir kabine buhranı 
beklenmektedir. Londrada 
Blum k bineıinin büy'.ik ve 
mali müıküllerle karıılaıa 
calı kanaati vardİr ÇünkQ 
par1tr an luymetlni muhafa 
zaya hasredilen ihtiyat ak
ça11 bitmlıttr. fran1a yeni 
bir istikıaz yapmak mecbu· 
riyetindedır. 

Madridin Tahliyesine Başlan
dı. Bask Hiiktimeti Müdafaa

)'a Karar Verdi. 

ASI ASKERLER SİPERDE 
Parla, 15 (A A ) - lapan· - Havaı ajan11n11nın mu

yada Bflbao etrafında tld· hablrl blldirlyor. 
detli muharebeler olmakta· P a z a r gün(i yapıl-
dır. an harekat netlceıinde Bil -

Baskların ıchrl sonuna ka 
dar mldaf aa edeceği ve bu 
maksatla Baak hükumetinin 
Bilbaoda kalacalı blldlrlll
yor 

Diğer taraftan General 
Mıajo Madrfdtn derhal ılvll 
halktan tahlfyeılnl emret· 
mit ve hemen faaliyete geçil· 
mittir . 

Bılbao cephesi, l S (A .A) 

baonun sokakları Franko aı· 
kerlerlnln tüfekleri menzili 
dahiline glrmlttlr. 8islıa7e 
merkezinin etraf andaki 1'11· 
kaç gittikçe kapanmaktadır. 

~ lteyt haber a lan Rey· 
1ı'111Jehler katili yakalayıp 
d llç et111ek için koımuılar - r-------------------------------------------------~ 1 Türkdili ile Duygular: ı 

Şarkta Franko lutaları 
dofrudan dofruya Btlbao1a 
hiktm olan Sanla Marina 
tepesini tııal elmiılerdir. Bu 
tepede bir aanatoryom var· 
dır. Franko kuvvetleri tlfek
le buradan dofrudaa dofru· 
ya Bllbaonun ıokaklarına 
alet etmektedirler San Se 
baatlyeden Bilbaoya giden 
yol da Franko mitraly~zle-

lt, p k 
'il I • af mllıı ve jandar 
lla' •• lrauta muhafaza altı 
'' alarak kanlı elblıelerile 

1 SUÇUMUZU BAGIŞLA... BİZİ AFFET ATAMIZ .• ! 
ı Senin Türk Milleti için icabında Bağışlamayı Göze Aldığın Canını bağışlatmı- ı lp & 

Ş 1 tOrmüılerdir. 
ı~ •ı:n, 15 - Suriye gazete ... t t 
~ 1 •nbul radyoıunun ge-

1 yacağız.. Her ~özüne Evet.. Fakat buna 18 Milyonun Tek Cevabı Şudur: I 
ı - Hayır ... Yüzbinlerce Kere Hayır!... ı 

.._ hafta içinde Arapça 
-...... , .. t 
''d•lrl ' eraıında ıu haberi 

·o .. nun hangi sözü var 
kl heyecanlarımızı kamçıla· 
ma11n, coıkunluğumuzu art· 
hrmasın .. 

"O., bir Jıaafta önce mem· 
leketin bir ucundan bir ucu · 

1-... C •tını kaydetmektedir 
~ Clya lıkenderun Sanca· 
b,l"l' l'Grklere tecavüz ha 
ç,llkG~erine T<ırk kabinesi 
•ttı •Jt.da Atat<lrkün riya na uzanırken, bahtiyar yurd 
1 ilde f k • d l k 11 t '-'ta ev alade bir top at arm o arı arasana a ı· 

ll ç,~'Prnıttır. Maraıal fev- lır, 18 milyon çift göz yine 
b" t l:llağın da lıtirak ettiği ona bakıyordu Uütün bır 
ı,tt 0Plt.ntıda Sancak Türk· millet, her vakitki gilli yine 
tl1aı"111 mal ve can emniye- bir tek kalp halinde Büyük 

il ı(l l Atasını takıp ediyordu. '11.. 'at e teminat altma 
.. .._t.ıı i Uulu Ata satı lan, yıkı l an 

t'c'•ta Çin Fransaya mü ve paramparça edilen 

re ııelen sesini yine dınledık. 
~ 

Heyecanlarımız ylne ayaklan 
dı . Sevgimiz bar hıçkırık ha 
linde ııöiıümGzde yine dG· 
iümlendi ve.. . Gözlerimiz 
yaıardı. 

bir kıymeti haiz deiildir. 
Ben icabettıli zaman en 

b6y<lk hedıyem olmak (ize· 
re TOrk milletıne canımı 
vereceğim . ., 

Türklerin Ulu Ataeı! .. Ata• 
mız .. 

Y enlden can verdiğin bü 
tün bir millet ıenin ardında 
ıenln fıaretlne bakıyor. Sa· 
çı bitmedik ya vrularmdan 
ak aaçlı, ak aakalh ihtiyar
larına kadar her Türk hiç 
bir ka lıbına 11ğmıyan bu bü 
yük, bu dcğerli 1 bu ulvi 

o1unabillr mi? 
Her yerde, her ıeyde, 

her zaman aen bizim en önü· 
müzde, en llerlmlzdeıın .. 
Fakat tehlike bellrdiil gOn 
J8 milyon senin önunde çe 
ilkten bir siperdir. 

Affet bizi Atatürk ... Hı. 
zlm canımız, kanımız , 

ıeyim l z olan Atamız .. 
her 

Senin Türk mılleti için 
icabında bağıtlamayi göze 
afdıiın canını bafıtlatmıya · 

cağız . Her tıaretine, her sö· 
zClne evet .. Fakat buna 18 

rlnln aleti altındadır. 
Cenupta asiler Bilbaonua 

yeni mezarlıiı ile Barrale-
zua kasabaeım zapletmltler· 
dır . 

Mılııler zayıf bir muka· 
vemet göstermektedirler. Ba
ıklar , her tarafa rical et 
mektedlrler. Bunların Bllba. 
oda toplandıkları zannedil 
mcktedir. 

.. 
imparatorluk .... 

Koni aransı içlimalınnı bi
tir~i. Kral Altmcı Jorj ıu-

1 ra~haslın kı~ul etti. 
'-''lld karar ve ayol za bir memleketin istikbalini 
"'t lcı~al Adana ve Diyarbe· kurtarmak ıçm 18 yıl 
;•~ttı e •rının hududa ha e vvel de Karadenizln suların 

"0., Her zaman, her yer· 
de ve her itde en öndedir. 
Yüksek bir ferağat ve cı
vanmertlikle bir kaç gün ön 
ce bütün çiftliklertnt mille
te bağıtladı Yıllarla uğrat 

madan aonra kıraç, çorak 
bir topraktan en büyük 
adamın azmi ve sli ile bu 
gün en verimli bir hale 
gelen , maddi değeri kadar 
manevi değeri de pek bü· 
yük olao bu servetin bağıı 

varlığın ebedi bekçlıidir. 
Atatürk. . " icap etli il za 

man en büy(lk hediyem ol· 
mak üzere Türk milletine 
canımı vereceğim ,, Diye 
Karadeniıin bir ucundan 

milyonun tek cevabı tudur: 
- Hayır ... Yüz binlerce 1 

kere hayır .. 

Londra, J 5 (Radyo) -
Kral Altıncı Corc dün ak-
tam domlnyonlardan Avuı · 
tralya ve Kanada batvekll --.ı,.. lnredılmııur. Bu or · deydi. Yalnız bu günkünden 

'"Ytıı icabında Antakyada çok büyOk fark larla .. 
11

l k il rııuhafazaamda Fran O zaman, bütün Türk lüğe 
Ctk1 .. u,dv~etleııne yardım ede-"' ır . kmk bir tekne ile azgın dal 

.\ıata&c galar arn11nda hürriyet ve 
~'tat.; Ya, IS (A A ) - istiklal götürüyordu. Ş imdi 
"'f'lld:•da birkaç Arap ta- ise, hürriyet ve istiklalini 
'llth il haı.ı Türk evlerine verdi ği . ilerilik ve yenilik b. •talın k ti ç,, 

1 

1ttır · Tecavüz ha· yoluna kattığı mil letlnin kol · 
'"'' 

1 
dan duyulunca dük farında Karadenizln art ık ~ .. le 'k, apann111 ve halk 

1'-t'-1 lnaha iline doğru ko 
J •la b 
'"dar •ılamıthr. Fakat 
"-taı illa ve askerin yelit a,.. ''Yeıı d .. al n e bir paniiin 
~, ınrnıı. mütecayizler 

~~'· 
J't., 15 - Vatani-

apaydın olan suları içınde 
g ld ı yordu Gözlerimiz, kulak. 
l l\nm ız , kalplerimiz, bütün 
mevcudiyetimiz her vllkitkl 
gibi yine öndeydi "O .. nun 
Trabzondan. Karadenizin 
apaydın su1armın köpüklü 
dalgalarından köpüre köpü· 

lanma11 kart111nda Terk mil 
letinin coıkunluğu ve Büyük 
Atasına karıı olan hayranlı
ğı minnet ve ıükram bir 
kere daha ıonıuzluk içfnde 
çalkalandı . 

Türk milletinin bu ıon 
suzluk duyguları Baıbaka · 
nan elile ulattırıldığı zaman 
Karadenlzin en uzak huca 
ğından, Büyük Atanın o, 
her zamanki inan, ülkü, fe · 
rağat dolu sesi yükseldi: 
"Mevuıbahaoİan hediye 

yük,ek Türk mllletine be
nim a11I vcrmeğl dilıündü· 

iüm hediye karı111ada hiç 

bütün memlekete karıı yap 
tığın hitaptaki "Bu icap etli· 
ği zaman,,ı bu uluı sana 
bırakmıyacaktır. 

Çünkl böyle bir icap ön. 
de senin yeniden can ver· 
dlğin , baıtan baıa ıenin 
eserin olan Türk, bl1 ki aya 
ktadır O Türk ki, bir avucu 
bltün dünyaya karıı koya
bilir . 

18 Milyonun ıeller eibl 
tatdığını, köpürdüğünü ve 
akdığını düıün Ata .. Bunun 
önünde yılulmıyacak, devrtl 
mlyecek tehlike taaavvur 

Bütün dünya bizimle be . 
raber seni her dl 'edlğlnl ya
pan ve yerine getiren bir 
ad1am olarak tanır, bilir ve 
inanır .. 

Fakat . Ne olur, bu ıon 
sözünü yine bizim için tut 
ma ve yerine getirme . .. 

"lcabcttlği zaman,. dıle
dıfinl , istediğini yapmağa 

ve yaratmağa hazırız . . . 
Affet bizi Atamız! .. 
ilk defa olarak lcarımnda 

olamaz!. . Diye haykırıyor 
ve kükriyoruz . 

Suçumuzu bağııla!. . . Ha
yar diyiılmizl affet . Ulu 
Atamız ... 

Cevdet Demiray 

, lerlni kabul ctmfıttr. 
imparatorluk konferan-

ıınm son içtimaı dün yapıl
mıstır 

- ~·-

Alman 
Har~iyı nızuı Marısıl 
Blum~era Pesııye gi~ecek 

Peıte, 15 (A.A ) - Alman 
Harbiye Nazırı Maraıal 

Blomberg vukubulan davet 
üzerine yakında Petteye ıe· 
lecektir. 



SAYfA: 2 

Yarınki Bir Harpte: derin bir felakete düımesi 

demektir Zayıf ve aciz 
vazl ) ete düşmemek. serveti 

_ muhafaza , çalıımayi koru 
ma ve yurd istiklalini mu· 
hafaza halkın va zifesidir. 

Hava Tehlikesine Ka 
şı Korunma Çareleri 

Herkesin yalmz kendi camm , kendi mahm ve kendi 
iş vasıtılanm koı um ası ~afi ~eğildi.r. 

Dalıillye rekdlt!tl ·" t!f a· 
bulik Mıidürltiyü halka lıa· 
va taarruzundan korunma 
yı gösteren bir broşür ne§ 
utrnlşllr. 

Korunma tedbirlerini an · 
Latan bu yazllardan bir 
parçasını yazıyoruz: 

Zehirli gazların tehlıkeıi 

ötedenberi biraz fazlaca mü 
baliia eddmitlir. Her ne 
kadar çok tesirli .ıazlar var· 
aa da tesirlerini tamamen 
yapabilmeleri için fazla mık

tarda ve topluca atılmak li · . 
zım gelir. Meseli. bir kilo . 
metre murabbaı yer için 
ıoOou, l 2000 kilogram gaz 
atmak icap eder ki bunun 
için de 8 • 1 O tane gece bo · 
mbardıman tayyaresine lü 
zum vardır. Bu suretle me 
seli Viyanayı gazlamak için 
1000 tayyare ihtiyaç vardır. 

Bir tehir halkanın a7 bir 
zamanda gazla imhaaından 

bahıetmek kadar mantıksız 
bir ıey olamaz. Zira bu ka 
dar çok tayyareyi bir defa 
da kaldırmak mümkün de
iildlr. Gaz eH:ette kullanıla· 
cakhr Buna kartı ihma 'den 
çok büyük zararlar doğar. 

Fakat .ıazan ancak mabdud 
yerler için ehemmiyeti ziya
dedir Bundan baıkaca öte 
de beride ancak halkı ted 
hlt etmek ve maneviyatını 
kırmak ıibl bir rol oynar. 
Hele eğer halk en tesirli 
gazın bile ancak mahdud bir 
zarar verebilecei'ni ve ha
vadan, güneıten ve bilha11a 
rüzgardan çok müteessir ol. 
ocağını bilmiyorsa o zaman 
gazın yapacajı ml\nevi boz· 
gunluk ve ürkütme çok bü · 
yük olur. Bununla her nevi 
gaza kartı , ıene gaz teknili 
kadar terakki etmiş olan 
maskelerle kati çare bulabi 
liriz 

Havı tehlikesin~en nasıl 
korunabiliriz? 

Tayyarelerin kullandığı 

tahrip, yan.ım ve gaz bom· 
balarmdan gelecek khlikele
ri ve derecelerini söyledik. 
Şimdi bunlara kartı korun -
ma çarelerini anlatalım: 

Ağır tahrip ~om~alarma 
karsı korunma 

Her ailaha kartı korunma 
çaresi vardır. 2000 kilo eti· 
ırlağında bombalara karıı 4-
5 metre kalınğında beton 
örtü ile korunulur. Fakat bu
nu her ev yapamaz Buna 
IOzum da yoktur. Böyle bo 
mbalarm atılacaaı yerler, 
aakerlikçe ehemmiyeti olan 
belli yerlerdir. Bu ıtbi yerle 
rln hemen yakında bulunan 
e•ler de harap olur. Tayya· 
reden atılacak bombaları 

tam hedefe dilt6rmek epey 
rilç bir ittir . Hele tayyare 
kartı tayyare, yah ud dafi 
topları ve makinalı tüfekler 
kullanılıyorsa o zaman bom 
bayı hedefe düıOrmek daha 
çok ılçl .. lr. V • atıla• bo 

mbalu hedefin yakınındaki 
diğer evlere düıebılir. 

Bu sebeble evvelce1de aa 
yd ı ğımız askerlikçe mühim 
fabrika, iıtaayon, köprü, mü· 
himmat depoları , devlet hl· 
nalan, aUolar ve aairenln 
yakınlaranda evler yapılma 
malı, mevcud evlerde ise ağır 
bombalara karıı tedbir ahn. 
mahd1r, yahud botalhlmalı · 

dır. 

Zehirli gazlara kırşı ko
runma 

Zehirli gazlara kartı em· 
"niyetli maskeler ve zehirli 
mayllere karıı da koruyucu 
elbiseler vardır. Fakat eğer 
bunları kullanmanın usulleri 
bilinmiyorsa milyonlarca gaz 
elbtseal ve maske vermekten 
fayda beklenemez. Eaasen 
gaz el blaeleri anc"alr. mayi 
gazlarla doğrudan doğruya 

temasa gelecek olan inaaola
ra, daha doğruau ıivtl ko · 
runma esnaaındao fiilen ça 
lııan mücadele teıkilatına 
verllr . 

Tayyare taarruzları esna-
11oda halkın en çoğu cadde 
ve ıokakları terkeder. Bun 
lara "Paaslf halk" diyoruz. 
Her evin bir bodrumu ol 
duğuna göre bunu "korun
ma bodrumu" haline sok
mak ve oraya sığınmak si 
vil hava korunmaıının t e 
melini teıkil eder. Bu tak· 
dirde d ü f m a n bom
balarını daha geoit sahaya 
serpmek mecburiyetinde ka 
lır ki böyle genlt bir saha
yı hiç bir zaman tam a men 
bombalarla dolduramaz Her 
evde bodrumun korunma 
bodrumu haline konulma · 
sın dan ıu fa > da elde edilir: 

Herkes, tayyare taarruzu 
esnasında olduğu yerde ko 
layca nğınacak yer bulmuf 
olur, uzaklara gitmeğe mec
bur kalmaz, .ıece ıae evinin 
bodrumurıa . gündüz lıe he 
men çalı~tığı yerin bodru 
muna girer. Tabii bodrum 
o suretle hazırlanmalıdır ki, 
tam ve emin bir ıığın&cak 

yer olabilsin 

Her şey tehlikede~ir 
Herkesin yalnız kendi ca

mnı. kendi malım ve kendi 
it vasıtalarını koruması kafi 
değildir . Kendi korunmasını 
temin eden her insan, d~r · 

hal en yakınının korunma 
ıanı dıı dütünmeğe ve ona 
yardıma mecburdur. Şehirli, 

köylü, memur, a mele, tüccar 
herkes ayni derecede teh · 
ilkeye maruzdur ve herkes 
ayni derecede alakahdır . 

Elblrliği ile çalıımaladır ki 
hayat ve maitel mümkün 
olduğu kadar az t fl cize ve 
az zuara uğr•makla kur 
tulsun. Ev sahibi e vinin 
batına yıkılmaması ve yanıp 
mahvolmamaaiyle ne kadar 
ilaıli ise kiracı da o derece 
alakalıdır . Bir ıehrln yan · 
maıı ve harap olması de
mek, bGUln ıehir halkanın 

Sa~si korunma 
Bügünkü ileri harp tekni· 

ğl öyle gösteriyor ki, tftrihe 
karıımış olan ve biz im an
cak tarih kitaplarında oku 
duğumuz (tahai müdafaa) 
yani herkeıin kendi malını 
ve canını kendi gücüne ve 
kendi kuvvetine dayanarak 
koruması ve yakınlarına 

y.udım etmesi mecburiyeti 
tekrar ortaya çıkmııtır . 

Bütün hakın, bütün sınıf ve 
tabakaların el birliğlle çalıı

maaa, bir alvtl hava koru
ması kurumunun temelini 
letkil eder. Gün politikala 
rmı ve fikir ihtili flaram bir 
tarafa bırakarak yurdumu
zun ve milletimizin yaşa 

ması ve aelimeti için elzem 
olan hava kurunmasında 

hepimiz elele verelim. 
Bu huıuata herkesin ha· 

va korunmasını bir vazife 
diye kabul et meal kif i de 
ğlldlr Her ferdin diğer bi
riainin yardımına muhtaç 
olmadan tehlike zamanında 
bılfiil haz1rlanmayı ve leh · 
ltkeyi cesaretle karıılamayı 

bilmesi ve yapabilmeıi la
zımdır . 

Hükumetçe 
ve her ferdin 

yapılm ıyan 

mutlaka ken· 
di yapınaıı lcabeden bütün 
itler (ıahai korunma) sıra 
aına girer. Bunun temini ise 
ancak esaslı öğretme ile 
olur Bu yazılar hev şahsın 
hava korunmasında ne ya · 
paceığını ve ne yapmağa 

mecbur olduğunu ana hat· 
lariyle gösterir Daha esaalı 
ve mükemmel surette og· 
renmek için bu makaadla 
bizde de açılacak olan hu · 
susi öğretme kurslarına işti 
rak lizınıdır. Umumi fikir · 
lerle iktifa caiz değildir. 

$ahsi ~orunma tı~~irleri 
Yangına karıı korunma: 

Yangın bombalarının, en 

teh ! ıkel i bomba olduğunu 

söylemiştik. Yükaek hararet 

neırl , çok fazla kullamlma 
imkanı, her ıeyden zıyade 

söndürülmeıi u ı u l ü o ü n 
halkça bilinmemesi cihetin· 
den tehlıkesi büyüktür. Bu 
aebeble buna çok ehemmi-

yet verilmelirHr. Yalmz bu 
bomba bıle hava korunma· 
sının ha:ka teımili lüzumu · 
nu takdir ettirmeğe kafidir. 
Eğer bir evler grubunda 

tek bir ev tedbirleri ihmal 
ederse bütün blok tehlike 
dedir ve bir ev halkının bil
giıizllğl veya ihmali yüzün
den hepsinin hayatı tehli
keye düter. Hu ıebeble yal 

nız kendi evinde tdebir al 
mak kafi gelmez , bi lakis 
muhiti de tenvire ve korun
ma itini baıkalarma da gös 
termeğe lüzum vardır . 
---'ilWır---

Kuıu~da~i ele~trik değirmeni 
Kutubda kıılıyacak olan 

cesur Sovyet ilim adamla 
rmın kurduklan iatasyona 
lüzum lu elektrı k, bir yP.l 
değirmeni ile elde edilmek 
tedir. Bu motör , müıabih 

Amerikan <tPerkinı» motör
lerinden dört defa daha ha· 
fıftir . Mühendis Perli tara
fmdan vücuda getirilen bu 
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1. 
Bir Arabacı Arabasının 

Alt .ında Kaldı. 
Orken atların yüzündenllvalh ara~asmm altma 

düştü ve haygm bir hale geldi. 
Şamlt nahiyealnin lbirler 

köyünden muhacır oğlu Hü· 

seyin odun yüklü çtft atlı 

arabaaile ıehre gelirken Ga· 
ripJer mezarhğı civarında 

hayvanları ürkmüıtür 

Hüseyin sarsıntmm tesiri 
ile arabadan tekerleklerin 

araıma düımüıtür. 

Ürken hayvanlar büabü 

tün çılgmlaımıı ve zavallı 

arabacı tekerleklerin altında 

ağır yaralanmııtır . 

Baygın bir halde bulunan 
yaralı . hastahaneye kaldı · 

nlmıttır . 

Gümeçte 
Bir kil kaçuma vakası 
Ayvalıklı çoban İbrahtnı 

Gömeç nahiyesine bağ· 

la Dursunlar köyünden Os 
man kızı Fatmayı kaç1rmı1tır· 

İbrahim Ayvalıkta yaka· 
lanmıthr. 

_ _,,.. __ 
~ocu~ düşüren ka~m 

Korucu nahiyesine baih 
Büyük Yenice köyünden 
Ha ticenin kasten çocuk dü · 
ıürdüğQ anlatıldığından ad· 
llyeye verilmiıUr. 

Ortaokul 
öğretmenliği 
imtihanları 

Marmara GümesiAtle-
1 tizm Musabaka 1 arı 
1 Pazar günü yapılan bu isİbakalarda birinci Badır· 

ma 1 ~ m an y ur~ u, ikinci Ooğanspor o 1 d u. 

İlkokul öğretmenleri ara· 
smda Kiiltür Bakanlığanan 

açtığa ortaokul öğretmenliei 
yazalı lmtıhanlarma dün baı
lanmııtır . 

Türkçe grubundan olan 
dünkü imtiha na beı öğret 

men itllrak etmittir. 

Bugün Tarih Coğrafya 

öğretmenliği imtihanları ya
pılacaktır . 

·~~-

Sosalarm ta~rip eılilmemesi 
için alman tedbirler 

Bayındırhk bakanlığı ıoıa

larm tahripten korunması iç 

in vilayet ve kaza helediye 
idareleri tarafmdan tertibat 
ahnmaaına karar vermlıtir . 

Bakanlık, vilayetlerin he 
men hepainde ııliyen yük 1 
kamyonlarından bir buçuk 
tonluk olanlar& bile 3 4 tona 

kadar yük yükl~ttikleri, v~ 

bazı ıoaalarm üzerine, iki, 
1 iki buçuk metre genişl iğinde 

İdman Bölgesi tarafandan 
tertip edilen spor müsaba
kalarına B gümeai kulüple· 
ri arasında da devam edil-
mittir. 

Bandırma Doğanıporla 

Bandırma İdman yurdu ara · 
sında yapılan ikinci atletizm 
teıvlk müııabakaamı idman 
yurdu kazaıımııtır. 

Yine ayni güme de 25 ki · 
loınetre mesafe dahilınde 

yapılan bisiklet yarışlarında 
Bandırma Ooğansporundan 

Osman birinci gelmiştir 

Atletizmde 100 metre bi · 
rinci İdmanyurdundan Nuri , 
ayni kulüpten Tahsin ikinci, 
Doğanspordan Nurı üçün· 
cü .. 

200 Metrede birinci Yurt 
tan Nuri, ikinci Doğanspor 
dan Muammer, üçüncü Yurt· 
tan Ali . 

400 Metrede birinci Yurttan 
Hikmet, ikinci Doğanıpordan 

Mahmut, üçüncü Yurttan 
Ali. . 

800 Metrede b irinci Yurt· 
tan Ali, ikinci Doianapor'" 
dan Mahmut, üçüncü Yurt· 
tan Ali, 

1500 Metrede b irinci Yurt 
tan Nuri . ikinci Doğaoapor· 
dan Hamit, üçüncü Yurtt•11 

Ali.. . 

4 X l 00 ~ayrak kotuıund• 
birinci Ooğanapor .. Bir adıOJ 
Doğanapordan birinci Salll'• 
ikinci Yurttan Nuri , üçünciİ 
Yurttan Hüaeyin, 

Yüksek atlama: BirJP'1 

doğanspordan Saim, ikinci 
Yurttan Arif, üçüncü Yurt· 
tan Hüseyin, . 

Gülle atmada birinci 'f tJ• 
rttan Arif, ikinci Yurtt110 

Ragıp, üçüncü Yurttan 1 •. 

hain. 
"&1' Disk atmada birinci ı 

rttan Ragıp, ikinci Yurtt•" 
Nuri, üçüncü Yurttan Arif" ,,,. 

Atletizmde B. güme• 
1 

de 64 puvanla Yurt birin' ' 
ot 

26 puvanlarda DoğansP 

ikinci olmuıtur. 

karoseri konulduiu, b irinci 

sinin fazla yük dolayısiyle 

şoaaları tahrip, ikincisinin 
de karııdan gelen nakil va · 

sıtalarıoın ıosalıırın kenarla
rından gitmeğe mecbur et
mek suretiyle ıosa banket · 

!erinin tahribine sebep oldu
ğunu göz önüne alarak bu 
kararı vermiştir. 

1 istatisti~ Umum müdürlü- Kadını Dövetı 

Kadınlar 1 ğünün çahşmalan 
istatistik genel direktörlü- Durak nahiyesinde" 

Bakanlık belediyele rin, bu 
gibi nakil vasıtalarınm aza- 1 

mi istiap haddini ve taham
mül dereceıi n in tesb itini iste 
mektedir. 

değirmenin aksamı, kromlu 
molibden inıa edılmittir . 
Molibden, çelik kadar kuv 
vetli olmakla beraber on 
dan bet misli daha az sik · 
let \ekmektedir Dökme ye· 

rine de aleminium halitaları 
kullanılmııtır . Motörün de· 

ı ğirmeninln kollar ı 3 metre 
uzunluğundad1r ve dakika· 
da 300 d efa dönmektedir . 
Akürnila töt, hafif rüzgarda 
dolmakta ve rüzgar fazla 
laştığı zaman otomatik bir 
su rette akümülatör itlemek · 
te dir. Kutubda kurulan bu 
değirmen mükemmel bir su· 
rette işlemif . iılemekte de 
vam etmiş ve iıtasyono, ra · 
dio istasyonuna ve saireye 
lü7umlu elektrik enf'rjislni 
vermekte bulunmutlur. 

ğü türlü lııtatlatiklermlz çalıı · 

malarına devam etmektedir. 

Genel d irektörlüğün bu sene 

935 · 936 yıllarına aid ıeki 

zinci cıld fstatiıtik y ıllığ ı ile, 

aanayi iııtatistiğini ve mııl i 

lstatiıtik lerı çıkaracaktır . Be 

Süleyman karı• 
1 

-ti• 
Ayıe bahçesini aulayıp e 

ne ielirken ayol köyde~ 
Ömer karıaı Nazife ile k•' 

ti' detiniu kartaı tarafmdao 
d' şa tutulmuı ve sopa ıle 

döğülmütlür . 

Kadının tikiyeti 

tahkikata batlanmııtır. 

led ı ye ve husuııi muhasebe 

ler istatlstıkleri haz1rlanmak· 

tadır. Bundan baıka genel 
direktör lük umumi nüfus sa 

1 ~ 
filimler hakkmda vilavetle 

yımının bütün vilayetler aid bir tamim vapmıttır. B•"'" 
neticelerini havi umumi cildı i lak bu tamimde: 
üzerinde ça 1 ıımalarına de· e tfl1 

' 'Halka. ordumuza v b' 
vam etmekted ı r . Cild 938 1111' ktepler talebeılyle ta 

13
, 

yılı mayıs sonuna kadar ye 
tittirılecektir . Tasnıf l§ler ine 1 

devam edilmektedir Genel 1 
dırektör lük ayrıca 935 s yım 1 

neticelerini gösterir d'yaırnm 
ve kartorgramlardttn mürek
kep bir a ibüm de netrede 
cektir 

-===-· '!lfur«=;l'DS-

Ö ğ ret i c i ve teknik f imleri 
Sağlık ve sosya l yardım 

bakanhğı öfretlcl ve ttıknik 

yetine göaterllmek üıere 'it 

kanhktan gönderilecelı J' 
l ttP 

yahud baıka suretler e 11~ 
r ik edilecek öğretici_ .,e ıç 

h- .,e 
nik mahiyetteki 11h ı "' 
timai filimlerin ıehlr "" e" 

d• '° sahalardaki sinemalar .,ıı 

canen gösterilmesi "e lı• ti 
nun bahııelt ı ği aalahiY':.,ıİ 
ist ıfacle edilm r- sinln trsO 

iıtemcktedir. 
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~lü gözleri sayesinde kör· 
ler iyileşiyor. 

Üdesada Prof eıör Falato 
~Un idaresi altmdakl göz 
kıtıtalıkları kliniğinde, taba 

f 'Yl Zücaciyenin gayri ıef 
af bir hal peyda etmeıin

den doğan zerka haıtalığı 
netıcesı kör olmuı bulunan 

~OO kadar kimsenin bu k&r 
ilkleri gldertlm•ıtir . 

Dünya seririyatında, ya. 
~~Yan bir inıanın karni yef 
~rtılaıının aıılanmaaı ile 
b orle·ı iyi edildiği hakkında 
kazı Yakalar malumdur. Fa-
at bu tromaUzm veyahut 

iö:ı rahatsızlıkları gibi gö· 
tün 
1 

derhal çıkar1lmaıını 
kCtp eden çok mahdut va 

' 1ardll mümkündür. 

Profesör Flotova eelince, 
tnulllaileyh körlere, ölülerin 
Rö:ıle ı I '• içinden a ınmıı kar· 
niye· lA 
1 

ı amla aşılıyarak tyi · 

ttınektedir Profeıör, kör 
lrÖ:ıde dört milimetrelik 
lıfak b· d ır elik açarak ber· 
'ak karniyei lamiad~n bir 

P~rça akıtma~ta; birkaç 
lrllrılük dahi olsa gene ya· 

''makta olan göz içinde 
)'eri 
b 

e,en ve orgenizm ile 
iri 
eıen bu mal berraklığını 

tnuh f f 8 Ull ederek yaııyan 
akat k- 1 d- or o an gözü gör-
llt1t:ıektedir . 

Profesör Flatovun tesbit 
ttı,~ 1 
d R ne göre , bir Kadavra · 

Yarı e.lınan karniyei lamla 
'fıye, b d u !r insandan alınan 

.,arı daha ziya<le müeıslrdir 
~.,d 
l' ' Rene profesöre göre 
'tıya 

0,.. n rnaddenin şahsıyete, 
'Jhıa l h . ti . - i tıe uıusıye erı, uzer · 

c aıılanan maddeyle mü· 
•det 

ôlu e etmektedir. Halbuki 
iild llladdede mevcut de 
Y,I lr. Böyle bir maddede 
~,,rıız hayati kabiliyetler 
h,1~akta ve bunlar da der
b,k ~tekı nestç üzerine lntl 
ı, ıle neıvünemaye baı 
rn~" ktadır. Tefessüh etme 

~il: ~lr kadavradan alman 
Yabtı'Yei lamla, benliğini ve 
'lllr'ncı nesiçlerle bıoşinik 
r,. •ıaçsızlıklaunı kaybetmiı, 

l{'t 
ltrı b· Yllfıyan ve yaıatabl 
dot ır nesiçtir ve bundan 
la "l'ı kör gözün karniyei 

"11,s 
\fe k- ını taffaflaıtarmakta 
ted· or IÖze nur verebilmek-

Troçki 
Ceıyamna karşl mücadele 
Sovyetler Birliğinde 1 roç~i

ci cereyanına karşı müca
deleye devam edtlmektedır. 
"Mukabil ihtılalci,, adı veri 
len ve tevkif edilen son 
oahıiyetler arasında kendi 
lerlne büyük Rusça lugaUn 
tertibi vazifesi verilen iki 
akademi azası vard1r. 

Derjavin ile Obnorski iı 

mindeki bu iki ıah11, "Rusça 
lfıgatinln tertibi itine halk 
dütmanlarımn ittiraklne mü 
ıaade etmek ve lagati, bu 
suretle mukabil ihtilalci bir 
propağanda ileti haline ge · 
tirmek,, suçi!e itham edili· 
yorlar. 

Lugatin neırolunan ilk 
cildi de Troçkicilerden ve 
Buharlncilerden olan birçok 
zatların ıözleri zikredilmek 
tedir. 

Pravda gazetesi bu husus 
ta ıunları yazıyor: 

Lügatle Melek kelimesine 
uzun bir din kitabı malü 
matı hasredilmi§tir. Fakat, 
timal kutbu ke limesinden 
bir iki satırla bahsolunmak
tadu. Bu, manalı bir şeydir. 

( l.e Journal) 

Y a b a n c ı memleketlerde 
mebuslara verilen maaş 

Senede 600 lngiltz lirası 
lbfzlm paramızla 3750 lira) 
maaı olan lnglliz mebusla 
rmm maaılarına 2UO İngiliz 
lirası ( l 250 'l ürk lirası) da 
ha zam edilmiştir. 

Bu münaıebet le 
gazeteleri muhtelif 

İnailiz 
memle 

ketlerde mebuslara ne mik-
tar maaı verilmekte oldu 
ğunu yazmaktadırlar. 

Btrleımif Amerika mebus· 
ları ıenede 9375 Türk ltra 
ıına muadil bir para almuk· 
tadır . Bu miktnra timendi· 
fer yolculukları içın verılen 
tahsisatla mebuılarm kulla· 

Renkli 
Ftlim 

Holivudun meşhur fılm 
kumpanyası direktörü Sa · 
mual Goldvin, bundan ıon
ra bütün filmlerini renkli 
yapmak niyetinde olduğunu 
söylemiıtir . 

Bu sözler sinema alemin 
de yeni bir dönüm nokta • 
11nda bulunduğumuzu göı 
termektedir. Buna nazaran iki 

aeneye kadar bütün filmlerin 
renkli olacağını tahmin ede 
bilirız 

Sinema müıteriler, bugün 
nasıl ıeuiz filmlere gitmiyor
larsa, o zaman siyah ve 
beyaz renkli filmlere de 
ra~bet göstermemeğe baı 
lıyacaklard1r. 

Bunun bir tki ay içinde 
olup biteceğini tahmin et 
mek doğru değildir Çünkü 
renkli filmler, bugünkülere 
nisbetle daha pahalıya mal 
olacaktu. 

Bugün ıinema yıldızları
nın gtydiklerl e\btse, daha 
ziyade "kontrut,, yapacalt 
ıekilde tanzim ve tertip 
edilmekte idi. Bundan ıoora 
daha ziyade renkler nazarı 
dikkata alınacaktır . 

Renkli filmlerin projeksi 
yon usulü de bugünkünden 
farklı olacaktır. Bunun gibi 
filmlerln negatiflerini pozi 
tlfleıtirerek de ayn hir usul 
kullanmak icap edecektir 

Yalnız ıu var: 
Sinema müfterileri renkli 

filmlerin gözlerine dokun 
duğundan ıil<ayet etmekte
dirler Bu do~rudur; renkli 
film gözleri kamaıtmr ve 

bozar . 

(bizim paramızla 2500 lira ) 

dır. 

Gerek Kanada gerek ce 
nubi Afrika mebuıan mec 
!islerinde tuhaf bir uıul 
vardır. Celsede bulunmıyan 
mebuslara ceza verilir Ve 
cenubi Afrikada para ceza 
sı hiç de ihmal edılecek gi · 

bi değildir; celsede bulun
nacakları katip maaıları da- mıyan mebus beher celse 
hil değildir. için 3 İnr,illz Ura11 (bizim 

Avuıturya mebusları se paramızla 18 lira 75 kuruı) 
nede 850 lneiliz lirnaı (bi 1 para cezasına mahkum olur 
zim paramızla 5312 lira), ' Fransa mebuılarına sene 
Kanada mebusları senede de bizim paramızla 3125 
800 lngiliz lirası (blzim pa- liraya muadil bir tahıisat ve-
ramızla 5000 lira) almakta· ' rilmektedir. Ancak bu para 
dır. dan sabık mebuslann dul 

Cenubi Afrika ittihadı ve yetimlerinin teavün san 
mebuslarının ıenelik maaı dığı için bir miktar para 
ları ise 400 İngiliz llra11 kesilir. 

Titüleskoyu 

Niçin öl~ürmek istemişler? 
Romanyamn sabık hari 

ciye nazm Titüleııko, bu 
hafta Londraya gelmiş ve 
Avam kamarasında mebus
ların huıuıi bir içtimama 
İftirak etmi§ ve İngiltere 
hariciye n&zm Eden tara 
fmdan kabul edilmiştir. 

Titülesko, geçen sene ze. 
hırlenmesinin sebebini, siya. 
si dü~:nanlarına atfetmekte· 
dlr Söylendığine göre içe· 
ceği ıuya Tifo mikrobu ka· 
rııtırmıılar. . 

Titülesko, bu münasibetle 
latife tarzında dcmiftiı ki: 

" - Fakat bence büyük 
tehlike, zehir değil de, ya· 
tağımın başucuna, hayah
mı kurtarmak fçln toplan· 
mıı 17 doktorun, beni ne 
ıekilde tedavi edecekleri 
etrafı~da kavgaya başl:ıma 1 
!arıydı ,, 1 

~imal kut~unda sinema 
Şimal kutubunda buzlar 

üzerine inen heyet azaıı 

arasında birde sinema ope 
ratörü bulunmnkta idi . Bu 
operatör, Mark, Troyanovs 
ki, kutubda, kutub istasyo · 
nundnki faaliyet hakkında 

büyük bir flim çekmio ve 
bu flimde bütün çahımaları 
yere inifi , istasyonun kuru 
luıunu, cesur kutupcularm 
hayatlarını tesLit eylemiştir. 
Kutuha varı madan evvel 
Rodo lf adasındaki hayat da 
flimc çekilmııtir. 

Ayrıca, Soyuzktnokronika 
büyük kutup seferinin istıh · 

zaratı hakkmda da kısa bir 
flim vücuda getirmiştir 

Ballkesir Sulh C za 
Ha~imliöinden: 

Hır112lıktan suçlu Erge
ma köyündan Mehmet oğ · 

lu 3 Is doğumlu Osman hak · 
kında yapılan d·urutmada 
evvelcede yapılon ihzari tah 
kikat sırasında il<ametgah 
senedi vermiş olen suçlu na· 

mma çıkanlan celbname 
kendısıne tebliğ edilmiş ol
duğu haldt: bu davete ica· 
bet etmemiı ve zorluğa ge· 
tıri mesi hakkında yazılan 

müzekkerede suçlunun on 
gün evvel köyden ayrılarak 
nere~e bulunduğunu biline 
mediğl ve yazılan müzekke
relerde ıkimetgihının meçbul 

ay 
·· dür Üğ ·· nden: 

20 Haziran 937 giiuündP Balıkt1 !'iı·de yapıla

cak .\t yuı·ı~lar·ı kayt muarııeJesiuiıı 17 - 6 • 937 
d c ha ş la y u p l S - 6 - 9 3 7 g ii n ii sa a t 1 7 , 5 da 
bittıctlği ilflu olunur·. -

icara Verilecek Köy Merası: 
Balıkesir Ay§ebacı köyüne ait şarken köy bağları . fi 

malen köy evleri garben köy arazisi, cenuben köy arazisi 
ile mahdut tahminen (2000) dönüm ve kiremitli mükem. 
mel sayası ve çoban odası mevcut çayırda 1 teırlnievvel 
937 t rihinden lO mart 938 tarihine kadar beı ay on gün 
müddetle koyun otlatmak hakkı müzayl·deye konmuıtur. 
Çayırda yalnız koyun othyacaktar. Ve koyun miktan üç 
yüzü geçmiyecektir Müddet hllarmnda derhal koyunlar 
çayardan çıkanlacaktır. 

Müzayede eksiltme ve artırma kanununa tevfJkan Ay 
şebacı köyü muhtarhk dairesinde açık olarak yapılacaktır. 
Arttırma günü J temmuz 937 tarihine mü1adtf perıembe 

günü saat 14 dedir. İhale tarihinde ihale bedelinin nısfı 
peşin ve nısıf diğerinin kanunevvel 937 nihayetinde tediyesi 

ıarltır. 

Müzayedeye iıtirak etmek istiyenler yüzde onbeş pey 
akçesi olarak muvakkaten 45 lira tediye etnıeleri la· 
zımdır ilan bedeli vesafr masraf muüstecirc aittir. 4 1 209 

flyşebacı Köyü Muhtan 

Balıkesir Askeri Sa ın 
Alma Komisyonundan: 

Kor Merkez Birliklerinin ihtiyacı lç ı n 420 ton ~e Kep 
sütteki kıta içın 75 ton odun açık eksi tme suretile 29 · 
Haziran 937 tarihinde 75 ton saat J 1 de 420 ton saat 15 
de ihale edilecektir. 420 tonun muhammen bedeli 42CO 
lira muvakkat teminatı 315 liradır 75 tonun muhammen 
bedeli 750 lıra muvakkat teminat. 56 lira 25 kuruştur. Is 
teklilerin şartnamesini görmek üzt:re her gün ve adı ge 
çeo gün ve saatte de teminat makbuz1arile Kolordu 
Sııtm Alma Komisyonu Ba§kan:ığına müracaatları 
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Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kor bir[!klerloln ihtiyacı için 52.0 ton linyit maden l<ö· 
mürü açık eksiltme suretile 2 Temmuz 937 cuma günü ııa 
at 15 de ihalesi yapılacaktır Muhammen bede:ı 3900 lira, 
muvakkat teminatı 292 lira 50 lrnru~tur . isteklilerin ıart
namesin i görmek üzere her gün ve adı geçen gün ve ııa· 

atte de teminat makbuzlartle Kor Satın Alma Komisyonu 

Baıkanlığına müracaatları . 

olduğu cevabı verilmiş ol· 
mauna mebni ikametgahını 
değiftirdiğl halde haber ver· 
miyen Ergama köyünden 
Mehmet oğlu 318 doğumlu 
Osmana ce7a muhakemeleri 
usulü kanununun 35 inci 
maddesi dalaletile hukuku 
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usul muhakemeleri kanunun 
123 üncü maddefli muclbin 
ce ılanen tebliğat ıfaıına 
karar verilmiş olduğundan 

ve duruıma&1 21 haziran-937 
pazartesi saat 14 de talik 
edilmiş olduğundan keyfiyet 
ilan olunur. '-., 
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l'O 
lk RKDlLININ MiLLf ROMANI No: 11 

Otıı. 1 ' 1 de bir boyda .. Fakat lerimiz de ayrıdır Yolun 
.. tırı b 

cJ,,lıd iri ovalı, değeri ıağına bak. İkl delikanlı 
l\ltı ~ Adımlarını munta· atla gidiyor. Bir tanesi hay-
o~,' k~p bir ölçüde atan vanın omuz baılarına yakın 
b,ıll 0 Ylüdür. Diğeri bak, oturmuı, bacaklarmı gev 

n U;ı 
)o_. l un, hazan kısa nh · ıek tutmuş, ayakları ııallanıp 

8ıl' d tle 0 d•ilıdır, dai ı. .. duruyor lıte o da ova köy · 
~'r''dai köylüleri. hep bir lüdür. Onlar atlan üzerinde 

il y- ~ 
llt bi 

1 
uruyemeyiz. Tabi bile uyurlar. Halbuki diğe 

ı b" l Ne oy e •lııtırmııtır. ri hayvanın kalçalarına yer· 
lıç\ltı.ı Yapalım . Korkunç leımif, bacaklarını ıııkmıı, 
lll,11 :latı, kocaman koca- ayakları kıpudaırıyor. iıte 
lıYı:ınt ayaları 11k, ıık çağ- o dağ köylüdür. Biz dağ 
lerı ,•rı, bir vığın tümıek köylüleri hayvanlarımıza, 
"-t:ı ):'rken ölçülüp yürfin topraklarımıza, aılelerimlze 

·· Bizim ata binit· daha 11kı sarılmz. Her ye · 

Y:lZAN: Halil /Jedi Fırul 

rf miz 
sahip 

tetiktedir. Biz ne 
olduklarımızdan teh· 

ltke görürüz, ne de bize 
bağlılara tehlike gösteririz. 
Daima uyanık dururuz Bu 
da yaıadığımız muhltın biz. 
de yarattığı karekterdir .. 

Ne o. Ütüdün mü Zehra .. 
- Hayır. . Anlat Fikret .. 

Haydi içeri girelim. 
Genç kadın. se11iz bu 

teklife boyun eğiyor. Be· 
raber içerf giriyorlar . Kom· 
partmamn yarı aydınlık de 
koru içinde güzel kar111nın 
gönlünde alevlenen heye-

can ve istekleri onun çekici 
gözlerınden okuyan Fıkret 
hilkatın bu şaheser ve iı 
tıha verıci, nefis varlı~ını 

kollan arasına alırken ayni 
htıle çırpman dudaklorını 
onun alev, al v dudakların· 
da gezdırdi . 

iklıi de yan yana otur 
mu§lardı .. Sükut içinde ge 
çen birkaç dakikadan sonra 
genç kadın derin bir iç çe 
k işile baıını kocasının dizi 
ne koyarken içli bir beste· 
yi andnan bir ıeıle sanki 
çağladı: 

- Biraz evvel ne güzel 
anlatıyordun Fikret.. Neye 
ıustun? .. 

Dağlıların öyküsü ho 
şuna mı gitti? . 

- Hadi anlatsana .. 
Peki ama uyumak 

yok 
0 1ur. 

- Bizim yaşayışlarımızla 

ova köylülerin yaıayıılan 

araBında çok ayrıhk vardır 
Zehra.. Giylnişlerlmiz, ko 
nuımomızın tonu, ft.rkıları-

mız, aşlarımız birbirinden o 
kadar ayrılır ki .. 

Ove.lılar konu§urken iıde · 
ta fmldaıırlar . Halbuki biz, 
bağıra , bağıra , gürl ıye, gür 
lıye konuşuruz lfele şarkı · 
larımızı bir yol dinlesen: 
«Da,ijlar aman d11mansız>) 

« Yı1rıik efrm dinsi: imansız» 
Diye bir kez hey. heye 

baıladık mı vay anam vay .. 
Çam ormanlan, dağ, laf, 
bangır bangır. inim inim ini 
ler Ve Zehracığım inim, inim 
inler .. Hey tapgacına can 
adadığım, avradı çifte say 
gı ı dağ köylüleri hey 

- Ne biçim lrnnuıuyor · 

sun Fikret. 
- Gel, suçum bağıola 

Zehra Ana dilimle ıakıyo· 
rum. Ncyleyem. Köyüm, oca· 
ğım aklıma geldi .. Coştum . 
Coşturur bu Anadolu yolla 
rı beni coıturur. Alevilerle 
alaka8ı olmıyan Çepnilerden 
Y ağcıbedirlılerden, Kara Ke· 
çilli erden baıkmdır, hey bey
lerimiz. Bıldır hani bir ay 
kadar oralara geziye ııit-

mlştim ya. inan olsun, geri 
dönerken, bayağı ağlıyasım 
gelmişti . Geleceğim gün 
köyde doya doya, tarhana 
çorbaıı içtim .. Neydi o, bak 
kaldan geçen gün aldırdığm 
tarhana. fare pisliği, pire 
tozu gibi blrşeydl Bizimki-
leri gönen topak topak, 
yumru yumru, tombul 
tombuldur. Hele"büryan,, ke. 
baplarımız, ağzına layık . 

- Nasıl şey o, öyle .. 
Anamla, lstanbula gel

diğimiz gün kuzuları, oğlak
ları kasaplarda çengele 
asılı görünce bir hal olduk • 
Bir hil olduk ki.. Btrgün 

bir yol düıdü de kasaba uğ
ramıotım.. Et ahrken süslü 
bir kadınla ıık bir erkek 
de oradaydı. 

Erkek "Yarım kilo et, ka · 
dın da iki yüz etli gram kıy
ma tart dhuestn mi" orada 
öyle gülesim geldi ki, ken · 
dimi dııarı zor attım. Ak· 
ıam evde anama gördükte· 
rimi diyiverlnce eh, gayri, 

- SÜRÜYOR -



SAYFA 4 

Hu iddia ile artiıt al ey 

h inde dava açılması bütün 

Amerikayı heyecana ver

mittir. Bu hadiıe karımnda 
Mae V ~ ıtin ne yapacağı 

111erak olunuyordu. 

Artist mahkemede, gayet 

ciddi bir halde ve ıoğuk-

kanlılıkla ıu cevabı verdi: 

- Ben bu adamı tanımı
yorum! 

Mae Veatın kocuı oldu
ğunu iddia eden adam eıkt 
bir aktördiir. iddia ettiğine 

göre, artlıtle 1911 de ev-

lenmtılerdir ve onun iddi-

asına ıöre, Mae Veı bugün 

elit yaıında bulunmaktadır. 

Artlrtlo böyle bir adam 

Muhammem 
bedeli 

45 

Muvakkat 
teminatı 

3,40 

Ctnıt 

Maiza 

Mevkii 

Umurbeı; 

M. de 
71 - 6 

ft " 7 
" " 8 

45 
45 

3 

3,40 
3,40 
0,25 Tarla Arsa İzmirler M. 

de eazhane 70 
clvarmda 

idare! huıuılyt akaratından yukarıda mevkii ve mu
hammen bedeli yazılı dört parça akarahn açık artırmada 
bulunan bir ıenelik icarına talip çıkmamıı olduiundan 
21 - Haziran - 937 tarihine raıthyan Pazarteıi günü saat 

c:;,1/! ~~lı HASAN 
~ . ... , 'l DEMiR. HlitOEVAT 

-·r.ı,_. n.,B OYA YAPI 
11l.'.1L!RUI ~BER DUUNİ 

... 

~er~ .. '~'J 
ıç ın Lu3umlu [ş_yaLarı 

adan llcu J ·Clf lmJ; 
----"'----'" 

ı BizJe en eyi Boy~ 
YA.GLARJNI 

'Burada bula btli oru 
Biı. köylülerde 
Pult u )\ ve "enç b er Dü~eniriı 
HEp Burada.n Alır(~-

TORKDILI 16 HAZiRAN YJ7 

.. 

Türkiye plyaea11nda yüksek mevki kazanmıı olan 

dünyanın en meıhur ( (Mil MAROJ ) Kalbur Fab· 

rikaıının mamulatı olan kalburlarından 4 ve 6 nu· 
maralı bütün ve tkl parçala bfiyük haeılatlı makine · 
ler tlcarethanemize eelmiıtir. 

: • • • • • • • • : 
• • • 

İstanbul piyasasın dan yüzde yirmi : 
ve yirmibeş eksik fiatla satılmaktadır 

Bu bir fJrsafJr. Bu fırsat her zaman 
ele geçmez. Köylü ve değirmencilere 1 
ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

AHMET CUMALI 

'#~~~~~~~~~~~1ftdl. 
on beıte ihaleleri yapılmak üzere artırma müddeti 10-bazi· 
ran 937 tarihinden IUbaren on gün müddetle u2ablmııtır. 1 Hır T ıcimerin En lüyük Dileği: ihale VtlAyet makamında miiteıekkıl Vtllyet daimi en
cOmenlnde yapılacafıodan ııteklilerfn muayyen vaktinde 
muvakkat teminatını mal ıandıima yatırdıfına dair mak
buz veyahut banka mektubile beraber müracaatları ilan 

~ Satış SurOmünü lrttumıktu. 1 FAKAT olunur. 

,#" "'11 S t t B. . . S t· Paza!.~~.~D~~L her l ı a iŞ a ınncı ar . 
'~7ı~:~r. Sl=I ;:::•.. 11 CC RE K LAi\ M D 1 R 
Altı Aylıtı:400 .. 1 

3 
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Yerli Sert 3 3 25 ~ Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 
Yumuıak 4 75 5 11. 1 
Dııardan Sert 5 50 6 50 ~ Her Yerde Okunur· ! 
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