
n 

ık 

7) 

,. 
~ 
ıf 

~ 

~· ,. 
!ti 

-· r ----------------~-------------.,.. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras Ce
nevre Müzakerelerinden Sonra Belg
rad Tahran ve M '>skovaya gidecektir 
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YugoslavyaBaşvekilimizi H a r i c i Ye Vekilimiz 
l<arşılamağaHazırlanıyor1 Belgrada, Tah_rana Ve 

1 
., - - ---- Moskov ya Gıdecek .. 

smet lnönüye Belgradda Parlak İtalya Harici~-;-Nazırı A nka-

istikbal Merasimi y a p ı I a c a.k . . raya Davet Olundu .. 

lu ziyaret münasebetile BelgrDd~a bir İÜrk nef Js sanatlar sergisi açılacak. Tür-

Kamutay -
Dün bazı münatalelere ait 

kanunu ka~ul etti 
Ankara, 9 (A .A.) -- Ka. 

mutayın bu günkü top lan. 
tısında 936 yılı umumi mu · 

kiye ~akkmda radyo ile Tüı~çe ~onf er anslu verilecek. 

~: l Belırad, 9 (Radyo) - 14 ncü çarıamba günü öf açılacaktır . Bu sergi Cum 
Gtlılye Cumhuriyeti Beı- leden ıonra ayni radyoda hurbaıkam Atatürk ile Naip 

...,. "•lctlt General İsmet lnönü Türkiye hakkında mühim bir Prens Ponlun riyasetinde bu 

vazeneaine giren bir kııım 

daireler bütçelerine 1,210,009 
liralık muazam tahsisat ve
rilmesi ve yine ayni bütçe
nin muhtelif f aaıl ve mad
deleri arasında 279, 776 li
ralık münakale yapılmaaı 

hakkındaki kanun layihala. 
rı kabul_ edil mittir . 

Londra~ı zelzelı 
: : 

lıtln: -:arJ&pacakları ziyarete konferans verılecekt ı r lunmaktadır Açılma töre· 
llt istikbal hazarlıkları bit Yine ayni günde Helgrad ninde Baıvektllmtzle, Harı . 
lllek üzeredir. General Is · Prens müzesinde Türk nefis ctye Vekilimiz de hazır bu. 
illet lnönünün 11 Ntaan pa· sanatlar ve neıriyat sergisi lunacaklardır. 
llttesl akıamı Belgrada gel ======= == 

::.•••ine inil••· edilmekle Japonya Ordusunda 
Ttlrkiye~ Baıvektlintn Yu- s f b ı • k H 1 k 1 10•l••yayl ziyaretlerine kar- e er er 1 az 1 r 1 ar 1 

~ bGylk bir alaka vardır. 
? •ile, evlerini donatmak için 
Irk Bayrakları satın alı 

torlar. 

lıtanbul, 9 (Hususi) - Ha
tlcı1e Vekili 8. Tevfik Rüt· 
~G Ar•ı, Hariciye müsteıarı 

• Nuınan Rtf at Menemen 
tlotıu bugün Ankaradan 

~taya muvasalat etmitler .... 
1-1 General lımet lnönü ve 
'ı ltlctye Vekilinin cumarte· 

IGnn (Bugün) Belgrada 
~Gte•ecclhen hareket etme· 

~t~~~
1

;i;;\j~~-i Belurıdı 
ıırdılar 

Q S.tırad, 9 (Radyo) -
'"•r•I lımet lnönünün ge-

~hıde hazır bulunmak ve 
'-aoıla•~gazetecllerlnin ev 

•l ,,c. TGrktyeye yaptakları 
\J )lreu iade etmek üzere 

4.1'1ı l•ı.eteal baımubarrlri 
fit '-lc•ra ıaylavı 8. Falih Rı· 

Japon ~ar~f ye nalln komşularla gerginliği mevzu~a~s 
ederek askeri kuvvetlerin birlik olmalarında israr etti. 

8. T. R. ARAS 
Ankara, 9 (A A. ) - Hart 

ciye Vekili B. Tevfik Rüıtü 
Arasan mayıs sonunda Mil -

Tokyo, 9 (AA.) - Japon 
harbiye nazırı altı yüz za· 

Londra, 9 (A A.) - Japon letler Cemiyeti toplantısına 
hükumeti bilhaua memle- ittirak ettikden sonra, Bağ· 
ketin b ü t ü n kuvvet dad ve oradan Tahrana ve 
!erinin milli müdafaa t e m n u z iptidalarında da 

bitten mürekkep bir dinle 
yfciye Japonya ile komtu 
lara arasmdalci münasebet: gayeleri için ıeferLer edil Moskovaya gideceği, haber 

leri mevcut gerginliğ i mev· mesi ile ordu ve donanmanın alınmıştır 

8. KONT ÇiY ANO 
Romanya krahnın İtalya ıefl-

rile yakında akdedtJecek olan 
bir ltalyan Roman paktı 
etrafında görütüldüiünü ya. 
zmaktadır. 

Atatür~ün Bııtına aya~ ha· 
stığı günün yıl~önümü mükemmel surette teçhizini 1 it 1 h 1 1 K 

zuu bahsetmit büyük askeri derpiı eden bir proje hazır t açya ar c yednazıHra- "ok 
._ tl · hl 1 k 1 n iyanonun a uyu Bartın, 9 (A.A.) - Ata-
auvve erın r ı o matın· landığı Tokyodan bildirilmek- Mili M ı . ld k 
da israr etmittir. tedtr. 1 et ec tsı açı ı tan türkün ayak baatıiı ıGnüo 
==================ııo-===.,,.,.;,,==== sonra sonbahar fçinde me· yıldönümü mQnuebetile ıe· 

G an d 1• Macar mleketlmize gel mesi için bir ba,tan ba,. donatılmı, r davet edildiği öğrenilmlıtir tır. Bir toplantı yapılmıf, 

f rınsayi it~am e~iyor. Bütçesi 8 mj 1 y on açık. 
Peıte, 9 !Radyo) - J 936, 

J 937 Macar bOdçe1inde bu 
sene bir derece daha salih 
vardır. Biidçenin açığı an · 
cak 8 milyon pengodur. 

Yeni : büdçede 46 milyon 
luk bir imar faslı vardır. 

Kıering tetkı~ıtı 
Roma, 9 (Radyo)- Kle · 

Roma, 9 (A A ) - Şeu- 1Ulu Önder AtatGrke baila-
vre gazetesi halya - Yugoı · lık duyguları tekrar edtlm· 
lavya paktı lehinde bulunan ittir 

Edenin 
Seyahatı 

Mısır 

Krah Zuri~ı gitti 
Bero, 9 ı Radyo) - M11ır 

Kralı Birinci Faruk, Valde 
Kraliçe ve Prenseslerle bir 
likte ve otomobil ıle Zurih~ 

git mittir . 

Londra, 9 ,(Radyo) - Ku· 
vvetli bir ~harekeUarz: olmuı 
fakat haıarat yoktur. 

İtalya 
Kraliçesi Sofyıyı gi~iyır. 

Tiryeate,~9 (~Radyo.) -
İtalya kralfçeıl, Sofyada in· 
zı ne:adtne gltmek _ 6zere bu
radan geçmlttir. Kraliçenin 
bu seyahati gayri resmidir. 

--... ==aw'!J[!ıı---

/talya 
Fransa 

Milli fut~ol takımlın ıra
smda~i maç geri kıl~ı 
Roma, 9 (Radyo) - Trt· 

ltuna ıazeteılne 16re. Fraa. 
•ıs milli fudbol ekibi 11• ltal · 
yan milli fudbol ekibi ara
sında yapılacak ma, talik 
edllmlttlr. 

Pariı Rus sıf iri 
Parla, 9 (Radyo) - Moı · 

kovadan bildiriliyor: 
Sovyetler merkeal lera 

komitesi 8 Jakob Surl~, 

Pariı Sovyetiıefltllll•• ta· 
yln etmlttlr. 

~Atay, Akıam gazetesi 
Pi Qıuharrtrl ve saylav 8 
t:Qıettın Sadık, Tan gaze· 
t~1 baınıuharrlrl Ahmet 
'1 LQ Yalman, ve .. muharrir 

\lqıtu.. o c h . >et , •• ulrgeo, um urı · 
~L -ilazetesi tahrir müdürü 

Uldt D 
8-ı n aver dün akıam 

B. GRANDİ 
Londra, 9 tRadyo) Dey· 

li Meyi~ gÖl e, İtalyanın Lon· 
dra sefiri B. Grandı, ademi 
müdahale k omitesin ın ilk 
içtimaında Fransanm K ızıl 

ispanyaya yaptığı yard ım . 

lardan bahsedecektir . 

ring üzerine tetkikat yapan 
müessese Türkiye ve ı..eton· 

ya ı le ynpılan uzlaımaları 

da tetkıke baılanuıtır 

Uina üniveı sitesinin zi
yafeti 

İspanyada Hük Omet
çiler Asileri Tepeliyor .. 

letd1'•da muvaaal•t etmiı 
lGt~~ · Mı•aftrJ gazeteciler 
.a,, 1Ye ..:.•lçiai B. Ali Hay-
t~ .. ~ktay, Yuıoılav ma .. ,t 
tll, IDQdQrü ve gazete 

ti t. f 
"'•ıletd ta ıodan istikbal edil-

... it. 
1 Cbk . • 

''-it l•zetecllerı bugun 
tebb ''•lteleri..ı dolaıarak le 
Şe,.~1•rıraa baılamıılardır. 
''-lld erine Belgrad tıyatro 
tı, . ; btr temsil verilecek 
~ erııallde baı rolü Ba 

"N . 

lılarıd~~d,~;~;~~ ·f o;k~·e 
~.k., neşriyatı. 

I\,._ d a, 9 (Hususi) 

'" b •lıala Belgrad radyo
tG .. 1'1 •Jın 12 inci, 13 üncü 

"•rt 8 · c. 
)'t •tvekilimlzin ha· 
l "• ~Ollf ll'leıailerl hakkında ... ,il 1 Yerecektir. Ayrıca 

Fransa 
Hava posıalanm çoualtıyor. 

Paris, 9 (Radyo) - Fran
sız hava post aları umumi 
müdürü bir ziya fette yakm· 
da herblri 40 yolcu la§ı yan 

ve saatte 200 kil ometre lt ft · 
tedein 16 yen i t ayya renin 
faaliyete geçeceğini söyle 
mi§tlr Bunlardan :m ktıılik 
ve saatte 280 k ılometre ka 
ted n sürat tayyareler( de 
iı leyecek ve 8 ay sonra 
Amerika ile Avrupa a ra 
sındaki tayyare sefer leri •le 
haftada ikiye iblağ edile 
cektir. 

Atina , 9 (Radyo) - Atina 
üniversllesi Alman maar if 
nazırı ıerefine bir ziyafet 

4 vermitlir. 

Yoksul 
anneler , 
kimsesiz 

çocuklar, 
Çocuk E-
sirgeme Kurunıu

nun kanadı altında· 
dJr. 

Çocuk/an kurtar
nıak için senede bir 
lira vererek Çocuk 
Esirgen1e Kurumu· 
na aza olunuz .. 

B. EDEN 
Brül<ııe1, 9 (Radyoı -

lngltiz hariciye nazın 8. 
Eden 25 nisanda buraya 
gele cek, 27 nisanda Londr
aya döm~cektır . 

Londra, 9 (A A. ) - İn
giliz har ic iye nazırı B. Eden 
Be lçı kanan daveti üzerine 
bu ay sonlarında Brüksele 
gidecektir. 

~e~oslova~ Aran mec'isin
~en birg rup 8elgr da oio ce~ 

Belgrad 9 (Radyo) 
Çekoslovak}•a avan Mecl i 

1 sinden bır grup ma 1•t11 için 
de Belgrada gPle cek tır Bu 
mü nasebetle Küçü k Antant 
lehinde tezahüra t yapılacal<-
tır . 

--~~~~~-------~-------~-

Hü~O met ~uvııileri geniş bir sıhıdı ııilırin cı--
hasini yardllır. 

Paris, 9 (A.A) - Hnku· 
met kuvvetlerinin ıeniı bir 
sahada aal cephesini yar 
dıkları ve llerlemeğe bat · 
ladıkları Madritten bildirili 
yor . 

İspanyayi karadan ve de· 
nizdcn kontrol edecek memur 
lar vazifeleri baıına gltmit 
lerdtr. 

Madrid, 9 { A A . > - BU 
haodan bildiriliyor: 

"Asiler Ala va böl gesinde 
Dima tepelerindl'l<i c umhu 
riyetçı lere ateş f'derek düş 
manan ileri harek ti ni dur-
durmuı ve büyük zayiat 
verdfrmııttr . 

Yağmur ve sis hareld\tı du· 
rdurmuştur 

Parls, 9 (A A ) - Ha-

vas ajansından: 
11 Pozoblanconun enultu. 

nda harekette t,ulunan Cu· 
mhurlyetçi kıtaat dün alıı . 
am Galatraveno tepeılnl ı•· 
çttkten ıonra 6 ktlonıetre 
llcrleml9lerdlr . Bu tepe Vı
llaharteye doiru tnea •e 11• 

mAfe &iden yegane yof olaa 
bütün vadiye hakimdir. Bu
na b inaen bu bölge müna 
kalatın anahtaradır. 

Tayyareler büyük bit fa: 
al iyet göıtererek düııoaa 
tahıtdatını bilhassa. Vıllahar 
ta ve Penaroyanun biHiln 
lstihkimlarlle Penorrayayı 
Puente Oveinnayı bailıyan 
yolu ,bombardıman etmlıler
dir. 



SAYPA: Z 

Bir Milyon 
Kadına ~oca aranıyor 
lngilt~rede bir milyon ka· 

dan için hiçbir evlenme ümit 
ve ihtimali yoktur. Son neı· 

redllen nüfuz iıta tlsttklerl 
lngllterede 25,900 000 kadı 
na mukabil 24.000.000 er· 
kek bulunduğunu göstermek · 
tedtr. 

Yalnız yaıına kalmıf in 
sanlar heıaba katılmak 

ıartiyle lngiherede erkekler 
den bir milyon fazla kadın 
vardır. 

Hükumet buna biricik ça· 
re olmak üzere muhacereti 
tasavvur elmektedfr. Çünkü 
Kanada ve A vuıturalyada in· 
giliz kanından binlerce de 
ltkanlı vardır kı evlenmek 
isterler, fakat kız bulamaz · 
lar. 

Dominyon hükumetlerlyle 
bu iı lçtn müzakereler cere
yan etmektedir. Dominyon · 
larda yerleımek ıarUyle ev· 
lenmek iıttyen kızlara hükü· 
met yol masrafı ve biraz da 
cihaz vermek suretiyle yar
dım edecektir. 

Sovvet şehirciliği 
l 929 ıeneılnden 1937 ıe-

nealne kadar birinci ve 
ve ikinci betyılhk plan 
devreleri eınaaında, Sovyet
ler Birliği ıehirlerlndeki ev 
inıaatına 11 milyar ruble 
harcandıiı gibi ürbanlzaıyon 
için de l 00 miiyar ruble 
aarfedilmittfr. Sovyet ıehlr. 
lerlnde bu müddet zarfında, 
tnıa edllmit araa mlkdarr, 
50 milyon metre murabbaı 
mlkdarında fazlalaımııtır. 

200 ıehre yeni ıu yol· 
ları konmuı ve kanalı· 

zaayon ıebekesinin uzunluğu 
da üç nıiıline çıkmııtır. 1936 
seneılnde 200 Sovyet ıehri· 
nin ·yeni inıaat planlan, mü· 
tehaHıslardan mürekkep ko· 
mlıy'onlar tarafından teabit 
oluomuitur. 

Mo~~oıa z·iraat sergisi 
Bu yaz. Moırkova civarın · 

da açılacak olan büyük zl · 
ra';.t · ıerglıi, 90 hektarlık 
bir araziyi kaplayacaktır. En 

yüksek mOhendlılerln, mi · 
marların ve re11amların 
nezareti ahında~ halen 3 bin 
itçl, mihtakbel ıergtnin 60 
pavyonunu lnıa ve dekore 
etm6kle me11uldür. Bu pav· 
yontar, kilçük bir tehir teı · 
kll edecek ve tam ortada 
40 bin metre mikabı bü· 
yükfütünde eıas sergi bfnaıı 
bulunacaktır . BGyQk bir 
meydan etrafında, bütün fe 
dere cumhuriyetlerin mınta 
kaların pavyonları yer ala· 
cak diğer bir meydan etra· 
fında da ziraata makineleı · 

me tıleri ı1e el~ktrlkleıme 
f aahyetlerlne tahılı edilen 
büyilk pavyon ile ıevk • 
boz ve kolhozların pavyon · 
ları bulunacakt1r. Sergide 
ayrıca, tecrüb~ ııahaları , nü 
mune tarlaları ve alaçlık 

ve fidanlıkları da büyük bir 
yer tutacaktır P!rinç tarla 
ları için huıusi bir lrva sis
temi hazırlandığı gibt pa· 
muk kült6rüne tahsl edilen 
arazi de hususi tertibatla 
ıııtılacaktır Baıkaca, Sov 
yeller Birliği dahilinde ye· 
Uıen bntün yemlt ağaçları 
nı bir araya toplıyan mü 
kemmel ayrı bir fidanlık da 
kurulacaktır, 

Boynk bir muvaffakıyet 

8-tSyük ir 
Yurdseverlik 
Karşısında 

Yurdumuzun diğer köıe · 

!erinde o lduğu gibi burada 
fakir ve k imsesizlere yardım 
etmek ve dalma alicenaplık 
göstermekle tanınmıt olan 
yeni hükümet müteahhidi 
B. Mehmet, Çocuk Eslqıe

me Kurumuna büyük mik
yuta yardımd bulunarak 
80 fakir çocuğu geydirmiş 
tir. 

Bu zatın pek yakında da 
yine buna benzer büyük bir 
ha.yır iıliyeceğlnl haber al
dım . Faziletin ve hayırse · 

verliğtn yüksek bir örneği 
olan bu çok değerli yardı

mlarından dolayı kendilerine 
ıonıuz f ü k r a n ve 
ıaygılarımı sunmnyi b i r 
borç bilirken dıaer zengin 
lerlmizln de hemen harekete 
geçmelerJni dilerim. Gönül 
fatiyor ki bütün zenginlerim
iz bir hamlede bu hayırse 
ver zat kadar veya onun 
yarm kadar, hatta bt>§ on 
kim11e11lz çocuk geydlrmek 
suretlle Çocuk Esirgeme Ku
rumuna yardımda bulunsun. 
Ben yurdseverliğfn ölçüsünO. 
maddi farklarda ararım. Ağ· 
ızdan sevgi bu zamanda 
ikinci derecede kalır. Bugün 
zengtnlerlmlz için güzel bir 
müıabaka fırsatı var. 

Hamiyetli ve ıefkatll 
halkımızın yükıek vicdanla · 
rına bat vuruyorum. Bu za
manda herıey yurt ve ulus 
içindir. Yurda veren zarar 
etmez .. Bi laki11 daha çok ka · 
zanır, vurdun en verimli 
ve en önemli ıefkat kayna 
iı olan Çocuk Esirgeme Ku· 
rumuna yardım ediniz. Sıkın
tılı zamanda memleket fa 
kir yavrularınm imdadına 

koısun Gıdasız , bakımsız, 
çocuklar sefaletten kurtul · 
sun, karnı doy~un, geyinsln, 
kuıanıın. 

Memlekette y a r d ı · 
ma muhtaç daha yüzlerce 
çocuk vardır. Bunların im 
dadına yetfımek hepimize 
düten b ir yurt ve vicdan 
borcudur. Çocukları sağlam 
olan bir uluı istikbalinden 
emin olabilir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
ıizlerden yardım bekliyor. 
Bu yardımı esirgemeyiniz. 

Çocuk E irgeme Ku
rumu Ba şkanı Dr. 

Kamil Seslioğ/u 

Sovyet özbekistan bütçesi 
Sovyet Ôzbek lstanın büt· 

çeıl , bu sene, 1 milyar 62 
milyon ruble lizertnden t a n· 
zlm edilmit bulunmaktadır . 
Geçen seneye nazaron bu 
bütçede yüzde 24, 7 f azlahk 
vardır. Bütçenin yüzde 60 

dan fazlası, sosyel ve kül. 
türel yapıcılı~a tahıls edtl 
mlıttr Okuyup yazma bil · 
memezlıkle mücadeleye ta -

hsis edilen para, 30 mllyo · 
na yakındır. Kültilr itlerine 

verilen tahsisat, geçen nene· 
ye nazaran yüzde 30, sıh 

hat itlerine verilen ta hslaa t 
yüzde 16 ve içtimai yardım 
tahsisatı ela yü:ıde 33 faz · 

lala~mııtır. 
=-
teıktl edeceğine füphe edil
miycn bu büyük Ziraat ser 
ıislnin bütün lntaah 1 ha
ziranda tamamen bltirtlmıı 
olacaktır. 
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iZ ERLER J 
Vilayetimiz e60bi Koy Adliye lvrindide 
un 1 a Ş 1 rl ca k 

1 

Vekaleti Gönen adliyesini Bir şoför bir çocuöu ezdi 
Almanyadan getirilen merinos koçları vasıtasile vili- takviye ediyor. 

• .1 Adliye Vekaleti dün müd· 

İvrindinin lalam mahalle· 
sinden Mehmet oğlu ıoför 

Jımailin muavini aynı ma 
halleden Ali oilu Hüseyin 

saat 12 sıralarında otom o· 
bille manavra etmekte iken 

orada bulunan nahiye mer 
kez.inden İbrahim oğlu 12 

yet imızue suni to~umlama yapılacak. deiumumlliğe çektiği bir tf 1-
grafla ıehrim lz su ı h hukuk 

.. , 1 .l. ·---~--------

MERiNOS K.QYUNLARI 
Merinos mıntakasına da

hil olım vilayetimizin Ban 
dırma ve Gönen havalisin 
de bulunan 50 60 bin. kı 
vırcık koyuna Ztraat Veka
letince Almanyadan celbe 
dılen ve herbirl 300 liraya 
mal olan Alman Merinos 
koçları vasıtaıdle ıuni tohum 
lama yapılacaktır. 

Vilayetimiz çe vreslnde ya · 
pılacak olan merlnoslaotır · 

ma lf1 ve ıuni tohumlama 
amelfyesi için kazalarımız · 

13 Yaşındaki 

Kı 1 1 

j dna üç baytar mayıs on 
1 beıte Karacabey Harasında 
açılacak olan kursa gide· 
celder. 

Bu suretle vilayetimizde 
koyunların merinoslaıtml

mau itine daha çok ehem· 
miyet verilecektir. 

Oolaylılle merinos ltinden 
de iyi neticeler alınaca~ı, 

bu vaziyetten koyuncuların 

dah&.. çok iıtlfade>edecekleri 
muhakkaktır. 

Spor haberleri: 

Halk evi 

hakimi B. Asaf a hakimler 
kanununa tevfikan maaşına 
beş lira 7amla Alil.iye mnd 
deiumumiliği teklif etmittir. 
R. Asaf ın bu talebe müıbet 
cevap vereceği anlaıılmak

tadır. 

Diğer taraf tan Gönenlile
r in müteaddıt müracaatlarmı 
nazarı itibara alan Vekalet 
Balıkeıir ağır ceza aza 
muavini B. Kemale Gönen 
hukuk ve ceza hakimlerine 
yardım etmek üzere salahi
yet vermiş ve hemen Göne· 
ne gitmesini emretmiıtlr 

B Kemalin yerine de ha 
kim muavini bayan Makhu 
leye ağır cezaya çıkmak için 
muvakkat ıalAhlyet veril 
mittir . Bu ıuretle Gönen 
mahkemelerinin i§leri k11men 
haftfleml§ olacaktır ki bun 
dan Gönenlerin çok mem· 
nun kalacakları ıüpheaizdir. 

yaılarındaki Hamide otom· 
obilin arkaslle çarpmııtır. 

Çocuk sağ ayağından yara· 
lanmııtar . 

Suçlu ıoför hakkında takı 
bata baılanmııhr. 

KöyliJler 
Duvar 
Gazetesi 

. . 
ıcın , 

Halkevl köycüler ıubeıi lcl• 
re heyeti akta m bir 
toplantı yaparak yapılaca~ 

tıler üzerinde ıörüımüı ve 
kararlar vermlttir. 

Bu arada ıube taraf andan 
köylüler için aylık bir du · 
var ıazeteıi çıkarılma11 ka· 
rarlaıtmlmııtır. -------- ----- -----

oca Sin n için 
Yapılan T o p 1 a n t 1. • 

------ ------ --
Büyük Tür~ sanat~irınm ·ö1ümünün 35 O inci yıl dörıüıl 

' 

Kanuna ay~ ın olarak ev
lendiren h ır ba~a. 

Bir fut o ol rnDsa~ak sı ter. 
tip etti 

münasebetile Hal~evinde bir koni erans venld1. 
Dün gece Halkevinde Bü 

yük Türk Sanatkarı Mimar 
Sinanın 350 tncl yıldönümil 
münaıebetile btr ihtifal ya
pılmıthr . 

yayılan Koca Stna•ın bd 
meıleje intisabını, hayatuıı 

eıerlerlnt, Yavuz Sultan S• 
ltmden. İkinci Selime k•• 
dar olan uzun çalııma11ııı 

d6rt bir tarafta yükael•ll 
camilerini, han, hamam, ı• 
ray gibi eıerlerlnl ve bun 
ların deferinl snlatmıt ı•· 
natklr Slnanın dehasını p•" 
aüzel bir ifade ıle açıkl•. 
mııtır. Bir saatten faıl• 
ıüren konferans alkıılarll 
sona ermlttlr 

) 

' 
Edlnclkte Clnge köyünde 

hizmetkarlık yapan Soğu · 

caklı Alı Çavuı adında biri 
bundan altı ay kadar önce 
Nefiseyi bu senin dayındır 

diye Beyce köyünden 40 
45 yaılarmdaki Osmaola ta 
mıtırmıttır . 

Bu baba btlahere 
de kızı ile Osmanın 

nikahlarını köy ima · 
mı lımalle kıydırmııtır. 
Bu yolsuz evlenmeden ha 
ber alınması üzerine tahki 
kat yapılmıt ve Nefisenln 
12, 13 yaılarında olduğu 

Oımanla üç ay kadar karı 

koca gib i yaıadığı, sonra da 
Oımanın kendisini bırakarak 
kaçtığı ve Ankarada Hari
ciye Vekaleti bahçesinde 
çalıımakta olduğu anlaııl
mıştır. 

Yolsuz: nikah yapan ima 
rnla, kızını aldatan baba ve 
Osman halckında müddei 

umumtltkçe tahkika ta gıri · 

tllınııtl r. 

1 

Türkiye Baş Pehlivanlı~ ı 
Müsa~akası 

Halkevl oehir kulüpleri 
arasında bir futbol müsaba· 
kası tertip etmiıtir. 

Yarın Güç ile Yurt birin· 
el takımları karıılaıacaklar
dır Bunların gal ibi de 'ge 

lecek hafta Birlik ıle bir 
maç yapacaktır . Müsabaka
yl kazanan kulübe Halkevl 
bir kupa hediye edecektir. 

§ Yine Halkevl ortaokullar 
arasında voleybol, futbol, 
basketbol, ilk okullnr arası· 
nda da voleybol müsabaka· 
ları yapmayi kararleştırmıı 
tır . Galiplere birer kupa ar 
mafan olunacaktır . 

§ 19 Mayıs jimnastik ıe · 
nllklerl için lise ve öğret· 

men okulu hazırlıklar yep · 
maktadır. 

Bu idman ıenliklerine gi· 
rmlyecek olan talebe taraf· 
ından 24 nisanda bölge at 

let ızm müsabakaları yapıla 

caktır . 

~ 23 Nisanda bölge a tletizm 

yarışları yapılacaktır. 

~ Bandırma Birlikspor ku · 

lübü Bandırma ldmanyurdu 

na iltihak etmiştir . Birlik 

spor idmanyurdunun idare 

he yetini n izamnamesini ve 

formasını kabul etmfıtır. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 

Umumi Merkezi tarafından 

her sene tertip edilmekte 

olan ve stadyomun bitmesi· 

ne fnUzaren bir iki senedir 

yapılamıyan Türkiye Baş 

Pehlivan . nı seçme müsaba

kaları bu sene 2 1 Mayıs Cu· 
ma gilnü Ankara stadyo 

1 üç gün sürecektir. 

munda baılıyacaktır . Güreı 

Baı Pehlivana 500 lfra ile 

madalya, diğerlerine derece 

ile 7QO lira mükafat verile · 

cekttr. Bu milli güreşe bü 

tün Türkiye Pehlivanları da· 

vetlldtr. 

Toplantıya lıtiklal Marıı 
ile saat 8,30 baılanmııtır. 
Bunu müteakip Llıe tarlh 
öiretmeni 8. Kamil Su Mi· 
mar Slnanın hayatı ve eıer · 
leri hakkında değerlt bir 
konferanı vermiıUr. 

Konferansta, B. Kamil 
Su; bütün dünya~·a tührett 

~~~---~===========::=====-·~~~--"".l'mS~ 1 JR. A D Y O J 
Yeni Adam 

l 71 inci ıayısı çıktı. Bu 
&ayı ile ili.ve olarak Anato· 
le Franceın {Eplkürl1n Ba h· 
çesl) adlı eserinin 3 üncü 
formasını veriyor. İçinde 1. 
mail Hakkının (imtihan ye· 
ri Travay, Sana niçin düı· 
man olmadım, ilkokul proğ 
ramınm tenkid i, Estetik ne · 
dir? Hayatım} baılıklariyle 

baı makalesi Şair Mehmet 

Akif anketine Kerim Sadi, 

Orhan Seyfi, Yuıuf Ziya, ve 
Raif Necdetln verdiği dik
kate çok değer cevaplar 
var. Ayrıca Hüseyin Avni, 
H. Bozok, Adnan Cemil, 
Dr. lzzeddlnln makalelerini 

• 
ve Andre Gide vesalr ec· 

nebi muharrlrlernden yapı · 

lan tecümeleri okuyacakaı · 
nız En modern bir Türk fi-

kir mecmuası ohn Yeni 
Adamı okuyucularımıza ehe· 
mmiyetle tavaiyeederlz. 

JO Nisan f 937 Cumarte-
Ô[j/e Nl1şrlyulı: 
Saat 12,30 plakla 1 ür~ 

musikili. 12,50 ha vadlı, J 3,~ 
muhtelif p lak neıriyatl J 4, 
llOn. 

Akşam Neşriyatı: 

Saat 18,30 Plakla dao• 
musikisi. 19,30 konfera11•· 
Doktor lbrahtm Zati r.ttlc' 

14 
r~plar ve mikroplarla haıt•· 
lıkların tarzı intikali 20,c!J 1. 
Faul saz heyeti . 20,30 ôru'' 
Rıza tarafından Arapça 161' 
lev. 20,45 Fasıl uz heyeti, 

•e> 
Saat ayarı 21, 15 orkeıtr•· 

22, 15 ajanı ve borsa h•: 
berlerl ve ertesi günün prol 
ramı 22,30 plakla solol•'' 
opera ve operet parçaı,.r' 
23,0Q ıon . 

tı 

Kulüpten islif a 
1
, •e> 

Şahıi itlerlm dofaY111 lı, 
kulübümden ayrılmak ıııe' ~I\ 
buriyetind.e kaldıtımın f' l'lç 

zetenize dercini dtlerldl' 
İdmanyurdu Atleti~ 
Kaptanı: Ali çu.-
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TORKDILI 

SaadetNed_ir? insanlar 
Nasıl Mesut O 1 u r ? .. 

Gerili~ re~oru! 
Anane prestllk husuıunda 

Çin vakıa en önde gelir. 
Fakat Çinde bugfin bütan 
yeniUklet tatbik mevkiinde· 
dır. Yalnız Tibet, gerilik 
huıuıunda ve ananeperverlik 
te en büyük rekoru elinde 
tutmaktadır. 

Maruf romancı andre ma- ı 
llrvıs diyor ki: 

kararsızlıklar devresidir. 
insan, istikrar bulduğu, 

manevi rejimini teıblt ettiği 
zamanla kendisine en uyıun 
ljlyeni tatbik etmeıl öğren
diği zaman daha meıud
dur. 

• 

Bu çolc genit bir mevzu · 
dur, Saadetin tarifini yap 
lll•k mümkündür, fakat 
bunların hiçbiri cıhana ta· 
11111 telakki ediJemez. 

Bazı maddi ıartların ta
h•kkuk etmesi ıarllle < çün · 
lrG rnaddi ıstırap içinde sa -
•det elbette mümkOn ola 
lalaz:. Saadet, insanın ken 
~i kendlsile uyuımuına baf-
1elır. Meıut olmak, bilha11a 

~~•nın yaıadıiı ıekılden 
..._.lca tilrlü yaıamayı arzu 
•lftıerneeı, kendi tabiatına 
1'l4dadına, fikirlerine ve 
~Ylclne uygun bir yaıayıı 

l'zına malik olması, ve 
~ günkü hareketlerini teı · 

t etUf i nizama uydurma -
1lcltr. 

lfk - Böyle bir yafayııa ma 

1 olmak için ne gibi tey 
tr lavıiye edersiniz? 

- Evveli, muhayyel iı
tlraplar ve feliketler yarat-

:•rnalıdır, Birçok kimseler, 
ç bir sebep yokken kendi 

~ularile kendilerini bed • 
ht etmektedirler. Bazı ki· 

"'-eler de vardır ki acılarını 
:utrnaları ıcabettiğl halde 

1 lkıı bunları fdameden ho-
l •ıııırlar. 

IQnunla beraber, bunla

~- bedbahdlıklanndan ıa· 
'-..ı d -... uyduldarı da ıoylene· 
.. eı. 

.,_ Daha ne taysiye eder-
"?'llt? 

~ Tesirine lnandıiım ıkl
.. bır reçete de, fazla ma-
'• a6mü memektedlr. 

) Et1cı acuıkları mütemadi 
._'- tekrar yaıamak, tamlr
--~•talardan nedamet duy 
~ ' Yahut da kaybolmuı 
.._..illerin hitıraıını devamh ,.;tte anmak fnaanı bedb-

•der 
ı_ ~•ıı mazidir. Ona baj 

lı~~•lc tehlikeli olur. Hal 
'-ttı e Yatamayı aaadetın 
t0r •rından biri telakki edi· ....... 
~tt''-rıa muvazi olarak dö · 
ı_.._ "-U~ı ıGd için oturup ağ 
ltld •le daha az beyhude de
tt11 ~"· Bıze ulaıabilecek bü· 
"ıl •nalalcları tasavvur edip 

, ;nihale neye yarar? 
il ~ \1 devirde karareızhklar· 
.. il y k 

tt-1c e arıııkJıklıırdan ne 
\" duyulur? 

l. •rının .. " - k "ile onumuze çı ara 
IG1ı ceıı türlü fellketlerl dü· 
•-ı~"ek kederlenecek olsak 

lallı 
fj neye varır? 
erı k 

1tı4 ' endı hesabıma me-
~'ll :Gael bir konıeri dinler 
~it •z:la bedbin bir ıstik · 
'•ı :t lahayyülf le zevkimi ih· 

....._ ~ek lıtemem. 
~de b •ha batka taeıiye· 

.... uluna bilir misiniz? 
1( Şunu da söllyeyfm: 
endı ı 

'aQr,d n iyice tamdıktan 
"-1tı ır ki hayatta bir isti · 
1 et •I 
tr le malıdır. Nice adam· 
"'•tı •bUıyetlerine uygun ol
dtr. n hleılekler ıeçmtıler-

111,, 
fi tol: bır defa taklbedece 
~"'- lcararlaıhrınca ona 
lı na le d 
' det " ar devam etme-

~'lrtı •ı~n tesirlerin altında 
~lııı:~Ya çalıımalıdır. Ge· 
~ ... , •Yatta en meıud 
clttaı1tıı olduiu düıünceıinde 

lb· b 
' u tereddüdler, 

Saadetimizi temin etmi 
ye. yarıyacak bir prensip 
Yaıayıı, ıekli, bilhassa ha· 
yah telakki tarzı, fikirleri 
meıga leleri sizinkilerle ahenk 
lı oJan bir muhitte yaıayı · 
mz. insan daima sizi anla
mayan ve ılzln anlamadığınız 
insanlarla temasta bulunur· 
aa meıut olmak mümkünn 
detlldir . 

Hangi yolda yürürseniz 
yürüyün, daima. etraftaki 
lerin teıvikine mazhar ol· 
mak ihtiyacım duyaraımz 

Sayesinde saadett ulaıh
ğımız meziyetleri mu haf aza 
ya çalaıınız. Öyle inanıyo~ 
rum ki bu kaide herhangi 

·bir meslekte olduğu gibi 
uıkta da muteberdir. 

Bir kadının sevgisini ka-
zandıktan ıonra, onu 
kazanıncaya k a d a r 
sarfcdllen gayretler terkedi· 
lirse en acı inkisarlarla kar
ıılaımak mümkündür. Mu 
vaff aklyet hususunda da ay 
nı ıey ı6ylenebillr. Size de 
ierlerf denenmit kaideler 
zikrettim. Okurların bunlara 
uymaya çalıtmalarmı temen
ni ederim. 

Fakat tek baıma bu kai 
delerin onları saadete eriı 
tlrmtye kafi ıeleceğlnden 

de ıüpheliylm 

Kı~m romancı Golatte di
yor ki: 

Size derhal eaadetln tarl· 
flnl vereyim! Saadet iç aıkın 
tısını değlıttrmektlr flayret 
mi ediyorsunuz? Ekıerlya 

tasvir e<litdiği ıelcilde bir 
saadet bana teneffüs edıl -

mez kuıturucu bir ha va gi
bi ıörOoüyor Böyle bir sa
adeti ula istemem 

Saadet, her ıeyden önce 
manaaız bir kelimedir; türlü 
saadetler vardır, fakat istik
rarlıaı yoktur. Saadetin fa 
tlkrazı imkansız bir feydir. 
Sonra saadeti ara111amak la
zımdır; onu vücuda getirmek 
için elinden geleni yapmak 
kafidir. 

- Fakat naaıli' 
- Hayatın size getirdi 

ğiyle iktifa etmek yok ol 
muı bır saadetin parça 1armı 

toplayıp bir yenlıini yap· 
mak için elden geldiği ka
dar yapııtırmak. Sonra ta
hammül edilmez o'an ıeyle
rl enerjik bir ıurette orta 
dan kaldnmak veya bun 'a
ra bir çare bulmak. 

Sonra aık veya dost· 
luk huıuıunda kendini fazla· 
vermekten, kendilerine faz 
la mafliip olmaktan çekin· 
melidir Her huıusta ihtiyath
da vranmahdır. 

- Sadeli nasıl tasavvur 
ediyorsunuz? 

- Sükiitten ve rahattan 
ziyade aaadeti bir nevi en 
ditede hatta müıkülitta 
buluyorum: 

- Herhalde maddi 
külitta değildir? 

Neden olmasın? 

. 
nıüt· 

- Milcadelenin verdlil 

Bu gerilik davaımın ne 
kadar koyu olduiunu gös 
termek için, ilk daktilo ma 
kineılnfn Ttbete bu ıene 
girdiğini ıöyllyebiliriz! 

Tayyareler nasıl avlanaca~ 
lnallterede hava hücumla 

rına karıı genlı hazırlıklar 

devam etmektedir. Bu ha 
zırhklar arasında da birçok 
yeni uıuller tecrübe edılmek. 
tedir. 

En son tecrübe edilen 
uıuJ, denizden balak avlar 
gibi havadan tayyare avla · 
mak usuliidür! 

Rivayete inl\nılırsa, bu 
usul hava müdafaası için 
çok elverlılf hniı. Taarruza 
geçen tayyareleri hususi va 
11talarla birer, birer tutn ak 
miimkün oluyormuı! 

ÔyJe ya... Ha va da uçma 
ğı temin eden insan oilu, 
havada uçan bir tayyareyi 
denizdeki balık gibi neden 
avhyamaaın? 

----=--
hayatlyetten baıka yerde 
saadet olmıyacaiı mütalea . 
sında mısınız yokıa? 

- Belki sal\det için la· 
allyet ıarthr. fıten çekilerek 
ıaadeti iradlarile geçinmek 
te bulacaklarını uman nice 
adamlar, sıkıntıdan patlamıı
brdır. 

Tiyatro ve sinama artisti 
Ga~y Morley diror ti: 
- Saadet bir laftan tba 

rettir .. Dünyada saadet diye 
bir fey mevcud değildir. 

- Na11I, bunlan söyliyen 
ıiz misiniz? 

- Tabii, bazı aevJnç sil 
ailelerine saadet adı verilir 
ıe bu mevcuddur. Hepimiz 
hayatta sevinçler, zevkler 
toplarız Fakat aaadet. ruhu 
taııracak ıurette dolduran 
o saadet, hayır hatta bunun 
mevcut olabileceğini bile ta
ıavvur edemiyorum. 

- Fakat nasıl oluyor da 
sizin gibi bOtün emelleri ye
rine gelmiı bir insan aaade· 
te inanmıyor? fialbuki yal 
oız ıöhret bile .. 

Şöhret, evet, iyi bir 
ıeydir; fakat bunun ne ka 
dar sıkıntılar, endlıeler, do· 
ğurduğunu tasavvur ed~bili 
yormuıunuz? Şöhret öyJe bir 
ıeydfr ki, muhafaza edilmek 
is teni) ona, üzerine daima 
titremek lazımdır. 

Atk da öyle deill mi· 
dir? 

Onun içindir ki aıkın 
da ıaadet vereblleceiine 
kani değilim 

- - Fakat saadet olmayın · 
ca, ona yaklaıtlracak bazı 

çareler ıörm6yormuıunuz? 
- Baıkalanm düıiinmek 

yalnız kendlılnl düıünmek 

feci bir ıeydir. Huet ve 
hotblnlik korkunç iki ıey· 
yledir ve saadetin en büy6k 
düımanlandır. 

- Fakat bunlara karıı 

ne yapmalı? 
- Mücadele. İnıan ken 

disiyle mücadele etmelidir, 
ve öyle sanıyorum ki, biraz 
irade ıayesJode inıan mu· 
vaff ak da olabilir. Hodbin · 
lik ve haaed tedavisiz hu· 
talıklar delildir Fakat bun 
lardan kurtulmıya çahımak 
l&zımdır. 

Sovyıt otımobil va trak
tör endüstrisi 

Sovyetler birliği otomobil 
ve traktör endüsUriıl, birin 
ci ve ikinci beı yılhk plid 
lar devrelerinde büyük bir 
hızla lnkJıaf etmittlr Bugiin 
birlik dahilinde endiiıtrlnln 
bu 111beıine mensup 7 esas
lı büyük otomobH ve trak
tör f abrikaaa, 9 .. üyOk tamir 
atelyesi tılemekte ve mem -
leketio her tarafında lıe 
400 dağıtma merkezi bulun 
maktadır. 

Traktör fabrikaları Stalln 
ıradda, Çelyabinıkte, Har· 
kovda ve Lerıinerattadır. 

Otomobil fabrikaları ise 

Moıkova. Gorki ve Yaroı· 
lav da bulunmaktadır. Gün 
de iki defa ifçl ekibi deAlı
tirerek çahıan bu fabrika
ların senelik verimi 140 bin 
traktör ve 300 bin otomo· 
bildir. 

Bu ıene zarfında, Mosko 
va ve Gorkidekf otomobil 
fabrikaları geniıletilecektir. 

Rostof ve Omıkta da, Gor 
ki fabrikasının malzemeıl 

ile iıliyecek biren montaj 
fabrikası kurulmaktadır 

Sovyet fabrikaları , gerek 
otomobil, gerek kamyon ve 
gerek traktör eahalarında 

yeni modeller vücude ıetfr · 

mekte ve muvaffak olanlar 
üzerinde geoit mikyasta in 
ıaata baılanme ktadır. Sta lin· 
grad ve Harkov trakUSr fa. 
brikalara, halen gentı mll..
yaıta kuvvetli ve muvaffa -
kıyetli tırtıl tertibatlı trak 
törler yapılmaktadır. 

Bütün bu fabrikalar, ya 
kacak madde meselesini de 
nazarı dıkkate dalma alarak 
metali Dieael motörlerl ile 
itliyen makineler •berinde 
çalaımaktadır Nitekim Çel 
yabinsk IC'endi Die1ol mode· 
delini yaratmıı ve halen 
bunun iberinde tılemekte 

bulunmuıtur ·Dıfer fabrika · 
lar da Dfeael motörlü trak
tör yapmağa batlamııtır. Fa. 
brikalar, gazojen ile iıltyen 
makineleri de yıldan ıtiba. 
ren mühim miktarda fazla 
laıtırmağa baıhyacaktır. 

Sovyet ·çay isıi~sali 
Sovyetler Birliğinde çay 

zeriyatı ve endihtrislne ve 
bu endüıtrlnin durmadan in 
kltıııf etmesine çok büy6k 
bir ehemmiyet verilmekte · 
dir Bundan beı yıl evel çay 
ekili. tarlaların ıenltliğl 25, 
700 hektardı, bu tulaların 
mikdara geçen ıene 38,600 
hektara çıkmııtır, bu ıene 
iıe, plan mucibince, 45,000 
hektara varacaktır. 

Hektar baıına çay yapra 
ğı rekoltesi endeksi, l 932 
senesinde, 70J kilogramdı, 
1936 senesinde ise bu en 
deks, hektar baıma J ,630 
kilograma çıkmıthr ki bu 
keyfiyet, •nktıafın yalnız 
hektar mikdarının f azlalaı· 
maamda dejil fakat aynı za
manda yetittlrme uıullerln -
de de kaydedilmekte oldu 
junu ıöıtermek için kAftdfr. 
Geçen ıene bazı kolkhozlar 
da hatta hektar baıına 
4000 kilogram da toplanmıı· 
tır. 

Bu ıenekf çay iıtihıal 
plim, kolhozlar için &t!lfı
mlı fidanlarla dolu hektar 
baıma 1 .860 ve ıovkhozlar 
da fıe 2.000 ktloıraaı ola 

ltalya 
$ımali Af rikada yani sal
d1rma hareketleri yapıyor. 

Mu1101inJnln Tunuı hudu· 
dundan Sudan hududuna 
kadar uıanan bir yolun bı
tirtlmeıi ile alakadar olan 
Lıbya ıeyahatl, ltalyan em
peryalizminin yeni bir teca· 
vüz.e hazırlanmakta olduju 
nu aöatertr. Bu yolun ıev 
külceyıi karakteri ıayet ba· 
rlzdir. İngiliz - ltalyan ıh 
tılftfı ba,göıterdlji zaman 
faıiat kuvvetler, bu yoldan 
Şarki Akdenizdeki lnglliz 
yerlerine doAru ıüratla tah· 
rlk edileceklerdir. Salih yo 
lun mevcudiyeti . ayni za 
manda ltalyan askerlerinin 
Şimali Afrıkadaki Franaız 
müıtemlekeleri hudutlarına 

da yıfmuını kolaylaıhra
caktır. 

Burada ıu hakklkatı ha· 
tırlamak llzımdır ki, daha 
üç dört ay evvel İngiltere 
İtalya arasında Akdeniz lh
tilAflarmı izale eden bir ne· 
vi anlaıma yapılmııtı. Ro
ma, bu anlaırnayı lngtli:a -
ltalyan mftnaaebatıne "Yeni 
bir devir., in bati angıcı di· 
ye tarif ediyordu. Yine bu 
anlaıma . ltalyanın Habeıta· 
tana f ethetmeslnden dof an 
müıkülatın nihai surette 
halledilmesine yaramıı ıııyı
lıyordu. 

Bu seyahatın Fransız aleyh 
tarı olan cihetine geUnce, 
yukarıda da ar:zettiğimtz gl· 
b•, bu nokta hiç de ihmal 
edilemez Libya yolu, hal 
yan emperyalizminin, Fran 
sız müstemlekelerine, bilhas 
ıa Tunuaa tecavüzünü kolay-

laıtıracaktır. Fakat, ltalyan DÜ· 

maytılerinin, ayni zamanda 
1935 ıeneai lcAnunuıanislnde· 
ki anlaıma ile muvakkaten 
terkedilmi§ olan Çat 16lü 
iatJkametinde m(htemleke 
genftlemeıl yolunu tutufu 
nu da göze almalıdır. 

Mu11olininin Ltbyaya yap. 
hiı seyahatt, halya heıabı· 
na yapılmakta olan sfyaat 
nümayiıin hezimete uirama 
ıına rağmen pek belli olan 

bir hakikati bır defa daha 
teyit eder. O hakikat de te 

cavüze kartı mukavemet 
göıtermemeniu ancak ıulha 

karıı dafma büyüyen bir 
tehlike yaratmakla netice· 
lenmeıidlr. 

Mascow Daily News -

r----------~ 
ı 23 !f~san i 
1 Çocuk Haftası-1 
ının Başlarıgıcıdır.ı 

~---------.. rak tesbit etmektedir. Bu 
suretle, Sovyetler birlilinln 
çay fabrikalurına bu ıene 

asgari 24 500 ton çay yap 
rafı itlenmek üzere girecek 
tir. Bu mikdar, 1932 ıenesl 
rakamlarına nlıbetle 15 miı· 
il daha fazladır. 1936 fıtfh· 

sali il" mukayese edıllrse 
f azlahk miktarı, 5 bin ton · 
dur. 

Çay rekolteıfnl fazlalaı · 
mak için, bu ıene, mühim 
mikyasta kimyevi gllbre 
kullanılacaktır. Ayrıca çay 
zlraahndaki teknikte islih 
dilemektedir. 

SAYFA: 3 

Sarışın 
Esmer 
Kavgası 

Sarııın esmer kavıa11 .. 
dünya kurulahdanberl bu 
muharebe devam edegelmlt· 
Ur. Bunun aaıl kabahati, 
tüpheafz ki , tabiattedir: in· 
sanların bir kısmını ıarııın 
bir k11m1nı eımer yaratmıf. 

Fakat, bu muharebede ka
zananlar kimlerdir? Şimdi
ye kadar galebe ıarıımlar 
da. Büyük caddelerde etra
fınıza ıöyle bir bakmak bu
nu hbata kafidir: 

Etrafınıza bakıp da aan
ıınlarm çok oldufunu aörün, 
demek istemiyoruz. Belki 
bil&klı, sar11ınlarm nadir ol. 
dulunu görecekılniz. rfalcet 
bOyük caddelerde, ıa;ııınla· 
rın galebe çaldıfını g6steren 
ıey baıkadır. Elbieecl maja. 
zalarında mankenlerin hepıi 
sarııınd1t. 

Niçin mankenler alıcının 
ı<Szünü çeksin diye yapıldı
iı için, demek ki ıarııınlar 
umumiyet itibariyle herkesin 
hoıuna giden t f p t 1 r. 
Ohalde niçin herkeı daha 
doğruıu, umumiyet sarııın
ları seviyor? Bunun cevabı
m ruhiyat lltmlerlne bıra· 
kalım. Yalmz, onların bunu 
na11l izah edecellnl biliyo. 
ruz 

lnıan nadir olan bir feyi 
ıever. Sar11ınlar da lnıanlar 
arasında yahut bOtln muhi
timizde azı teıkil edendir. 
Binaenaleyh . 

Alimler daha çok ıey ıö· 
ylerler. Onları bırakahm 
kendi hallerine. Bizim bura· 
da sarııın eımer kavgasında 
üzerinde durmak lstedillmiz 
nokta batka: 

Elbiseci diikkinlarında 

mankenlerin ıarııın olması 
belki bir ıey ifade etmez 
fakat, esmerlere zarar1 ol
masa. 

Evet, aarııınların manken
leri model olacak kadar ıa
lebe çalmaları eımerlerln 
zararına bir netice veriyor, 
onların yıldızlarımn parla -
maınna mani oluyor. ÇOakü 
bütOn modalar - aerek el· 
blae modaları, ıerek ıaç tu 
valetleri - ıarıtınlar için 
çıkarıl.yor. 

Şapkalar kıvır, kıvır, ya 
hut, altın bukleli saçlara ya . 
kııacak renk ve tekilde. Ro· 
blar bir ıarııın kadını teni· 
ne ve endamına yaraıacak 

biçimde. Yüze örUUen Ulller 

öyle, eıarplar öyle ... 

Moda sanıınların ıüzelll

ilne bu kadar yardım eder 

ken esmerler ihmal olunu

yor, elbJse ıapka modelle

rinde. krem pudra illnları 

randa VenüslM hep ıarııın .. 

Bu ıuretle güz.ellik timsali 
olan aa rııın Venüsler blltün 

reklamı Üzerlerinde tophya

rak esmerleri gölıede bıra · 
kıyorlar 

Alt1n sarm ıaçınıza, hafif 

pembe renginize siyahtan da· 

ha yakııacak bir renk bula 

mazıınız. Bu fapka da ılyah 

kumeıtan yapılmıttır. Fakat 

fapkanın altından ıaçlarımz 
çıkarken üzerinden de onlar 

gibi. çiçekler kıvr1lacak. Bu. 

nlar ilkbahar çiçekleridir. 



SAYFA 4 

Bahkesir Tapu Sicil 
Muhafızhğından: 

Nahiyesi Köyü 
Şıımlı nahi Şamla 

yesi köyü 

.. " 

Mevkii Cinsi 
Gedikler Su de· 

ğlrmeni 

Hududu 
Doğu boz ha· 
li , batı dere 
poyrazı Ar
mutalanhlarm 
değirmeni kı· 

blest Şamhlı 

Muhiddinln de· 
ğirmeninin ko· 
rusu: 

Köyde Oda Doğu Nuri evi 
poyraza Mu. 
bittin evi, ba
tı ve kıbleıl 

yol. 
Yukarıda bulunduğu yer ve cinılerl yazılı iki parça 

gayri menkuller vakıflar direktörlüiünün mali olup vakıf · 
lara namına tescilleri lıtenllmekte olduğundan bunlar hak
kında mahallen tahkik memuru gönderıleceiinden bir hak 
iddiasında bulunanlar var1& ilan gününden evvel vilayet 
Tapu Sicil muhafızlıjana veya 18 4-937 tarihine raatlıyan 
Pazar günü mahalUne aelecek tahkik memuruna müraca· 
atları ilan olunur. 

TORKDILI 10 NiSAN 931 

Balıkesi NafıaMüdarlüğünden:' Sındırgı Hususi Muhasebe 
] - Eksiltmeye konulan lf, Balıkeılr vilayet merke- M l ., d 

zinde Maliye dairesi bina ioıaahdır. emur UgUn an: 
Binanın keıtf bedeli 15969 ltra 25 kuruı olup berayl Molla İbrahim vereaeainln bina buhran, arazi ve yol 

tetkik ve taadik Vekalete gönderilmiıtir . Keıtf cetveli üze- verglılnden dolayı borçlu bulundukları mebaliiln temini 
rinde Vekaletçe yapılacak tadilat ve taahihata göre tuta· 
cak bedel eaas kabul edilecektir. 

2 - Bu tıe ait ıartname ve evrak ıunlardır. 

A - Ekıillme ıartnamesi . 

B - Mukavele projesi. 

C Bayındırlık itleri genel ıartnamesı : 
E - F ennl ~ve husus( ıartname, 

F - Keıif ve · silsllei fiat cetveli . 

G - Bet adet plan. 

lıtekliler bu ıartname ve ervakı vilayet Nafia daire. 
ıinde görebilirler. 

3 - Ekıiltme 15-4·937 tarihine müıadif perıembe aü · 
nü ıaat 15 de vilayet konağında yapılacaktır 

4 - Eksiltme~l<apalı~zarf usultyle yapılacakta . 

tahıllt için bu vereıenln ıayian tuarruflarında bulunan 

belediye karıııandakl han ile dört dükkandan ibaret mü· 

ıtemllatının ıatılmaaına tahıtlat komfıyonunca karar •ertl· 

mfı olduiundan hanın heyetı umumlyeıioe veya dört dü· 

kkendan her birine ayrı ayrı talip olanların kıymeti mu· 
hammenf üzerinden pey akçelerile birlikte ıeraltl anlamak 

üzere muhaıebel huıuıiye memurluğuna ve müzayede gü 

nü olan 15-4 937 ıaat 1 ı; de kaza idare heyetine m6ra · 

acatları ilan olunur. 
4 - 1-121 
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• • • • LCıtfen Okuyunuz .. 5 - Ekıiltmeye girebilmek için 1197 lira 70 kuruı 
luk muvakkat~ teminat vermesi, bundan baıka aıağıda ya-

zıla vesikayı haiz olup göıtermeıl lazımdır. ~B Bayanlar ' Baylar!. ~ 
Ekıiltmeye girebllmelı için yedinde Vekaletten verilmiı • • 

müteahhitlik ve•ikaa• bulunup ibraz etmesi ıaruır. ! E ıınızde hatıra olarak •aklanacak a,ıe eakı re i 
6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede ya 

zıh saatten bir aftat evveline kadar vilayette teıekkül eden 25 simler vardır ki bunların iyi bir ıekilde taahthlnl ve· 

~ 
ya büyütülmeılnln kabil olamıyacafını zannedersiniz 

Ekıiltme komisyonu reiıhğlne makbuz mukabilinde verl-
(dremİt Nüfus lecektir. ~·;~yor~':~D bu düıüncelerin aksini iddia ve lıbat 

Sabır huıuıunda Aıyalılar M ı v d Poıta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü 
Allah bizi korusun 

biz Avrupalılardan çok tle · emur ugun an: maddede yazılı ıaate kadar gelmit oJmaaı ve dıı zarfın i!5 ç ok eski Ye )'lpranmış resimlrl'i büyük 
rfdedtrler. Edremidin Zeytinli karye· mühür mumu ile iyice kapatılmıı olması lazımdır. Posta- • bir agr ..c ndisnıan fabrikasında karaka- • 

Bizde bir tefrika en ntha ıinln 16 yabancı h•neılnde da vuku bulacak gecikmeler: kabuli edilmez. ! lem, sepya, pastel ve yağlı boya olarak İS- i 
yet altı ay ıürer. Bundan kayıdlı Zehradan doğma 4 _ 1 - 95 
fazla süren bir tefrika kari- Muıa kızı ve Hasan karm Si tenilen boyda ve SİZİ menınun edecek bir 
lerinfn çoiunu kaybeder. Hanife, Nadide babasın1n lı ~ şekilde biiyiik olarC1 k yaptırmakta)' Jfll. 

Fakat Japonyada hal böy. mt kütükte Muıtafa iken R l · · d · 1 d k 
le deiildır. Japonyada bir Edremit aaliye hakimliğinin Balıkesir Askeri Satın esim erınız e ıstenen ıer eğişi· lik ya-
gazetenın bir tefrikan tam 9 Mart 937 tarih ve 323·87 pı la bil İ r · 
ylrmı •enedır devam etmek- numraı. ııam• mucibince ba· Alma Komisyonundan: ~ na yanıar için yağlı boyalar bilhassa şa-
tedir . 3,700 üncü tefrikaaı · baaının iımi Muıa olduju • 

1 Kolordunun ihtiyacı olen ( 17000) kilo ıüt 13 4 937 • ,·anı tavsi'-'edir. 
na gelen bu roman on ae · 1 in olunur. • • .1 

salı günü saat 15 te açık eksiltme ıuretile ihale edilecek· • 
ne kadar daha ıürecekmıı I ~ ~ ~ Eg"' er resimleriniz ~iizel olursa netice. 

ayıp O"y mu· u·ru· tır. Muhammen bedeli (1360) lira. Muvakkat teminatı (102) . 
ve karileri tarafından pek • 1 i!5 (er de pPk güzd olarak gelecek Ve beg"'eni-
fazla tutlmuı imlt! liradır. stekltlerin ıartnameıini görmek üzere her gün ve ~ 

Kavacık nahiyesinin Ka· l k · 
E k 

. ' adı geçen gün ve saatte de teminat makbuzları ile Kol ece · tır. 
n U·çu· ~ gell" rakaya köyil muhtarlıiının 

" 11 •• resmı mühnrn kaybotmuıtur . ordu aatm atma komisyonu ,,baıkanlığına müracaatları. Siparlşlar bir ay sonra iade edilir. Fiatlar pek ucuzdur 
Bir gelinin yaıı henüz.. . Yen lal ahnacafından eski· 

4 - l - I 1 O M ıa b fi k k 1 2 75 fi b 
İki .. Buçuk oluraa, buna en •inin hükmü olmadığı ilan ·------------------ - ese : 30 x 40 8 a a il a a em 1 Ylı 1 OJI 
küçnk gelin demek haluız- olunur. ~ 350 kuruştur. 
lık teıkil ~tmez ya . . Bu kü· Kavacık nahlyeıi Ka- 1 s ç ı· A R A N 1 y o R.. Nümuneleri hergün mağazamızda 
çük gelin Kanadanın maruf rakaya köyü ihtiyar • b"I" ' 
beılı çocuklarından biriıldir . heyeti i!5 göre 1 ırsıniz · 
V e damat bay da ancak de benim kadar hiçbir kim · Soma Kömür madenlerinde amele olarak çalıımak is- ı:ı Saraçlar başında Cumah Hasan oğlu 
ıekiz yaıındadır! ıe sevemez! tlyenlere yevml~e 80 ve J 00 kuruı verilecektir. • flBDUllflH 

Dehkanla, bu küçük ae- Ruzveltten ıonra Birleıik t r.;1 •••• ınıı •••• 11nı_-·•_!,_IUll •••• 11nı •••• ~ 
linin deati izdivacını ıu mek· Amerikaya relı ben olaca-

lıçılere müracaat ettikleri gün derhal tı verilecektir . ıle - lEI lft 1U ftl IU = 

lerlnde kabiliyet gösterenlerin yevmiyeleri arttırılacaktır ~ 
tupla istemlıttr . ğım ve harbe glttlftm za- #~~~~~~~~~~~RY,._ 

"Senin desti izdivacını man, Amerikayı ıen idare Müracaat Yeri : ~ 

~~.~:::y~::.:ıı~::':. b::.:::: ed;:::-·:~ğil, değil mi? SOMA KÖMÜR MA~~:· i Her Tecimenin En IDyOk Dileği: 
~~-~~~~~~~~~~-~-~~~~~~~-! ı Sahş SOrOmOnü lrttumıbu. 
1 

p ••• J.~n~e~D~~L her 1 F A K A T 
k 5 (~~ f ~lll tiASAH 1 

g!~~~~:y::A.:!~t:~:::e.. L~.~':~;'~0::~r Satışta Birinci Şart: 
~RUl~BLRDUZ E.N İ 

Asgari 

K. 
55 Handıman 880 

60 " 86Q 

" 
830 

Azami 

K. 

890 

870 

840 70 

80 " 760 770 

BUGDA Y PİYASASI 

Yerli Sert 5, 125 5,25 

Yumuıak 5t625 550 

Anadolu 
Yumuıak 6,5 6,625 
S ert B. 7,25 7,5 
Mmr 3,875 4 
Arpa 3,75 4 
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