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f ettiklerine Kani im . » 

Sul- :: 
•• •• •• •• •• 

lvanof :: 
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lıtanbul, · ıo (Huıusi) -

L •t•ekll ve Hariciye Vekili 
Q11• k 
I "" tam Semplon ekıpre.i 
le Belırada hareket etmiı 
detdır . Baıvekilimlz fatuyon· 
b' büyQk ve coıkun teza 
Gratıa uiur lanmıılardar . 
I Dört g(in devam edecek 

:b•ll bu ıeyahata büyük bir 
ernrnıyet atfedilmektedir. 

g General İımet inönünün 
of.Yada kalmıyarak, iltasy 

0
"da trenin vurudunda Bul 

'''lıtan baıvekil l K.öıe İva 
llofı el '-' a a aörilıeceği anlaııl 
'lrtadır. 

hrtiye - Yugoslavya mü-
nase~atı 

l'fl8elırad, 10 (Radyo) 
,~ rltıye Cumhuriyeti Baıv
) Ilı General lımet İnönü 
''•n b k dı ura da beklenme te -

.._r. Bugünkü gazeteler baı 
~'"•lelerini ru seyahata 
'•tetrnıılerdlr. 

~~Sır ıazete bu seyahat ha 
,~ •aıd, ezcümle ıöyle dem· 

ledır: 

~il; fcırkıye hükümfti Buıve 
~ lırrıet İnönü, baıvekll 
e h 

dı •riclye vekili B. Stoya 
llo"ı 'k çı ziyaret için yarm 

I~ td:::tlBrelgMradha ı ·rmduvasa1 lat 
d · u te ı e vre er tn 

1 
•eb Reçe n Türkiye m üna-

'' •ta Balkan Antnnh ile 
tnırnı b • tı lr safhaya girm iı· 

t J~ L 
ı-. Ura;iyenin Boğazlardaki 

a 
11
"•ffakiyetinl Yuıoslavya 

'mı l' lniyetle karıılamııtır." 
Grlcı 

&"1 Ye de, Yugoılavyanın 
) larfıt•nla ve İtalya ile 
'ntı1 1 lbt l!\nlaımayı ayni sa-
ilılYett ._ 

ıı, e Kartılamııtır . Ge 
L tal Jırnet l - .. -
ıı'tı ba nonunun seya 
~,1 Yük bir ehemmiyeti 

tdır y 
1ıı 6 · ugoılavya lamel 

~ "
6060 ıah11nda Bü yük 

t,tGrk-1 ı u 1•elarnlıyacaktır. 1 !'•llıkı büyük hamlıklar 
l'Gr•~larad, 10 (Radyo) 

t llllJe 8 
'-6 •t vekili lımet 
~ 'Gnu 
.._,1,,d n leırlflerl dolaylıile 

tehrı Türk Bay . 

Başvekil ismet İnônü 
raklarile donahlmağa bat· 
lanmıthr . 

Türk gazetecilerinin Bel
grattaki gezintileri 

Aelgrad , 10 (Radyo) 
Dün buraya muvua la t eden 

Türk gaze tecileri, ıc reflerlne 

verilen Salama plyeı i nl te · 

mata etmitler dı r 

Gazteci ler posta ve tasar· 
ruf sandığı idaresini ziyaret 

etmiıler ve burada direktör 
tarafıııdan kendilerine verilen 

h.flilatı din lemlılerdir. 

Miıafir gazteciler ticaret 
odasını, ta lebe cemtyetiol, 

zabitan mektebini, 111· 

keti müzeyi ziyaret etmit· 

lerdir. 

B. T evf i~ Rüştü Ar as f ran
sa, İtalya elçilerif e görüştü 

Istanbul, 10 (Hususi) -
Haric iye Vekllı B. Tevfik 

Rüıtü Araa birbirlerini mü 
leak lp Fransa, ltalya elçile· 
rini kabul ederek kendileri· 
le ııörüımüılerdl r. 

r-----------ı 
1 Nazilli • 
1 1 

ı • 1 1 Basma fabrikamll bitmek 1 
11 üzere : 

Ankara, 10 {A.A.) - Na-
zillide yapılmakta olan 
kombina bitmek üzeredir. 

lıtanbul, J O ( Huıuıl ) -
Baıvekll Gen~ral lıaıet lnö 
nü Belgrada hareketlerinden 
evvel Türk ve Yugoslav ga· 
zetecilerile Anadolu Ajansı 

muhabirini kabul ederek ıe · 

yahatlara hakkında mlihlm 
beyanatta bulunmuıtardır. 

lımet lnönü bu beyanatlar 
ında ezcümle ıöyle demtı 
lerdir : 

Fabrika ilk kumaılarını - Yugoı1avyaya sevinçle 
bu ıeneki lzmir uııuluıal fu. gidiyorum. Hareketimden 
arında teıhır ed~cektır. biraz evet icra vekil leri he 

İskenderunu Müdafaa 
Komitesi Kurmuşlar!.. 
Türtlerin sattığı tütünleiln bedeli verilmiyor. Kap- 1 

se~ilen yur~~aşlar e~meksız ve susuz bır~~lldı. 

GÜZEL ISKENDERUNDAN UlR GÖRÜNÜŞ 
latanbul, 1 O c Huıuli) tazyikler günden güne artm· 

Suriye hudutlarında yaka· akta ve Türklere tGrlü mez· 
lanan ıakilerin ellerinde alim yapılmaktadır, Ttıtün· 
Fransız tüfekleri vardır . Şe · lerl rejiye satan Türklere 

hit edilen Türk kardcılcrl · idare tarafından par• veril· 
mizln ceıetlerlndeki kurıun· memekte, tütünlerin bedeli 
ların da Franıız ıilahların 

dan çıktığı teıblt edilmlıtlr . 

Ankara, 10 (Husuıi) -
Şamdan gelen haberlere gö
re lskenderunu müdafaa iç
in bir komite kurulmuıtur. 

Bu komite Hatay hakkında 
ve Türkler aleyhinde •~ri 
halinde kitaplar da çıkarm · 

ağa baıtamııtır. Son çıkan 
iki kitapta Alevilerin Arap 
oldu~u tddıa edilmektedir. 

Diğer taraftan Hataydakl 

geçmiı senelere ait vergi 
borçlarına mahsup edtlm~k 

bahanesi ile hfikümete devir 
olunmaktadır. 

Evelce birer bahane 
ile nakil edllmft olan Türk· 

lere de bnplshanede çok fe · 
na muameleler yapılmakta· 
dır . 

Bu yurddaılara ekmek: 
su verilmemekte, ltkenceler 
yapılmaktadır. 

r-----------. 1 Tiirkiyeye 1 
1 Hayranlık.. 1 
1 Belgrad, ıo (Radyo) 1 
1 - J'rauda gazeltsl An. 1 1 kara muhabirlndt.n al 1 
I dığı bir mektubu neı· 1 
I relmektedir. 1 
1 Bu mektupda 10 &e- 1 
1 nede AlatLirkün yaptığı 1 
1 isldhat sayesinde fılr 1 
1 kiyerıln akıllara hayrti 1 1 veren hamleler kayd.tl : 
I tlği, Atatürkün htr Is 1 1 ldhalta muvaffak ol- 1 
1 muı, mukaytıe kabul ı 
1 etmlyen bir enerji ıa 1 
1 htbi bulunduğu çok ca. 1 
1
1 

nlı olarak zikredilmek- 1 
iedir. 1 ·-----------· yeti fe•kali.de .ıaptılı topl 

anhda Türklyenln Yuıoıla• · 
yaya candan baflıhfının ib 
llfını benden lıtedı. BüyQk 
Şefim AtaUlrk bana 
verilen vazife ile ya· 
kından alaka göıtererek Yu· 
goslavya ile Türkiyeyi bal 
lıyao rabıta lan tebarQz et · 
tlrmek lütfunda bulunmuı 

tur. 
Halk yaptılı lezahQratla 

Yugoılavya milletine Türk 
Milli sempatlıinto blldlrtl· 
meıini lltemlttir. Bu doala 
ne tezahür füphe yok ki • ... 
Bütün düa1anın nazarı dik· 
katini celbetmekten halı kal · 
mıyacaktır. 

Yugoıla •ya Bat vekili •e 
hariciye vekili 8. Stoyadi· 
no~lçt bir an evvel 16rmek 
için ıabıraızlanıyoru111.,, 

Baıvektltmtz bundan ıon 
ra Memleketlmbl Cumhurl· 
yet Bayramında ziyaret et 
mtı olan Yugoılavya baıve . 

kili ve hariciye vekili B. 
Stoyadinovlçln TOrklyede ya· 
rattıiı iyi teıirin h&tıra11nm 
hala canlı olduiunu Yuıoılav 
ricalinin yüksek meziyetlerin 
in Türkiye tarafından dalma 
takdir edilmlt bulundufunu 
ve kendilerine kartı büyük 
bir itimat beılendiflnl lllve 
ederek demlılerdlr ki: 

" -- Ben ve arkadaıım 
Hariciye Vekili R. Tevfllt Rü 
ıtü Aru içten ve doıca ko
nuımaia ıldlyoruz . 11 

Sar-
•• • • • • •• 

lımet inana bugünldl ••
zlyetlerle her zamankinden 
daha çok lazım olan A vru
pa ıulhunun muhafaauı iç
in B•lkan mfıakının bOyGk 
bir yardımcı bulundutunu te· 
barOz ettlrmiıler ve: 

• - f ürkıye ve Yuıoı· 
lavyanın Anupa ıulhunu 

korumak için deierlı hizmet 
aarfettıklerlne kantlm . ., 

Açık '6zlOIGfGmClz, mlna· 
eebetlerlmia berUlr)Q ıenl · 

yelten vareıtedlr. ,, 
Sayın Baıbakan nihayet 

her iki devlet matbuatının 
kendlltlderlnde11 b•r birlerini 
anlayıılarlle iki memleketin 
lılerlnl, davalarını en ıGzel 
ıekılde akıettlrdlklerlnt 161· 
lemtıler •e ı6zlertne 161le 
ce ıon vermıılerdtr: 

.. - Kardeı ve mOttef ık 
devletin, eD ıamlml 1aadet 
temennilerini kabul etmeal· 
Dl dilerim .• 

lıtaobul, 1 O (Huıuıl) -
Baıvekll General lımet ln6· 
nü buıiin ıabah aaat 9,30 
da Haydarpaıaya mu•aıa
lat etmtılerdlr. 

Batvekılı, ıehrtmizde bu
lunmakta olan Hariciye ve 
M•lıye vekıllerl Pendtkte 
karıılamıı' ardır. 

Haydarpaıa aarmda da 
vali B Muhittin OıtGndaf 
Harp Akademisi kumandanı 
General Fuat, Donanma ku
mandanı General Şükrü 
Okan, lıtanbul kumandanı 
General Hallı, Vtllyet, Be
lediye mua•lnlert Yuıoıla• 
Hfir •e erklnı, Ontveralte 
profeı6rlerı, C H. Parttıl 
kaza ocak heyetleri, lnht 
aarlı\r, mali mle11e.eler, 
mülki v• aıkert rical tara
fından lıttkbal edllmıılerdtr. 
MQzika ile asker •e pollı lh· 
Uram ıellmını ifa etmı,lcrdir. 

Binlerce halk lımet lna 
nüyQ ıürekli alkıılarla •e 
yaıa ıeılerile karıılaımıılar 
dır . Baıbakan , Akay ıd re 
sinin Akay vapunı ı öp 
rQye Çlkmıtlard ır. • a d 
da halk bilyü' · 
gödermtı ve k 
kıılamıılardır 

nii bur dan otom~bll e 
Perapala a ltmltlerdir. 



SAYFA: 2 

·Bir Gezinin Notlarf_ 

Hayalle Hakik t -
sındaki Uç rum .. 

TO K.DILI 
ZSE!& s sa M 

karaltı var. Küçi~k d ılglllar 
kuıns 1 sahile vavaı yeveı 

il rleyip , geri ' lyorlar . Deniz 
havasını c ığerlerlmize çeki 
yoruz Mtdıllı uzbklarda 
koyu bir sis içinde aömülö. 

f 11 HLil~iZ.I 1511111 HA 15 
1. 

,,. . . . , "' ~r . ....~.. . ~ 

Atladıiımız biiyilk bir 
molclr bir marti gibi kavla 
ler çiz.erek suların üz.erinde 

Radyo 
,. : -._t ' -

Öğretmen okulunda 

Si an 
Bugün 

insan elinin yaratıcıhğı veii"bialm vermekten ktskan
madığı güzellık - Türk su1arrn~a yü~selen sesler .. :::::r~ı.~0~:rü;::an d·~:~ f iatlan dörtte bir nis~atin· 

purunun biraz ilerisinden de ı'ndı'r'ılı'ygr için lılebı tarahn~an ~İr 
ayni hızla ilerliyor. Vapur 

dan dost devletin vatandaı· Nafıa Yeklleti, radyo ma· IOPIBRll YIPll~I 

Güçle Yurt birinci tıkım· 
lan karştlaııyor. 

Halkevi tarafından ıehri· 
miz kulüpleri arasında ter· 
tip edilen futbol mtbabaka· 
larına buaün baılanacaktır 

ları el sal lıyarak bizi selam kinelerinhı mühim miktarda Necatıbey öiretmen okulu 
lıyorlar . Arkadaılttr da ayni ucuzlamaaım temin için ha - salonunda dün gece Mimar 
~eklld~ mukabele ederler zırlamakta olduğu kanun Sınırnın ö' ümunün yıldönü -
ken Onuncu Yıl Mnrtı Türk projesini tamamlnmak üzere- mü dolayisile talebe tarafı· 

Güç - Yurt birinci takı· 
mları buaün aaat 15 de dk 
maçı yapauklardır. 

sularmda dalga dalga yük dir. Kanun projesi yakında ndan bir top l antı yapılm11· 
seliyordu meclise sevkedtlecek ve tu tır. İstiklal Marıı ile açılan 
Do"nüıte ugv radı~ımız Zey dikten ıonra bir hazirandan 1. müdıı.r 

l'l toplantıyı müteaııdp u 

Bu maçın çok allka v• 
heyecanla takip edllecell 

tınli köyü de Güreden da· itibaren mevkıyete ilre muavini B Ztya, Ttrk San· 
ha büyük bir köydü. Kö cektir . Buna g~re radyolar. atkar .Sinanın hayatı ve es-

ıüphesizdlr. 

yün tam ortasından açılan dan alınmakta olan lükı erleri hakktnda bir konfe-
cadde ilk bakııta gözü çeki · ıümrük re•mi kaldmlacak rans vermtıtır. Bir ıaal ka . 

-a:aı.-.:i~:lJeaıa..--

H al k evinde 
yor. Zeytinli köyünün bütçesi •• bunun yerine çok az re tlar süren bu faydalı kanfe· 
20 bin liradır. Yani birçok ka sim konacaktır. ranıtaa sonra bir ıenç Ko 

l. 
EDREMITTEN BiR GôRQ,,Qş zalarımızın belediyelerine Ayrıca eyyelce rady• ıtr- ea Sinan için yazılan bir 

Edremitte ilk indiğimiz yer yok .. Zeytinlikler gözler bile nasip olmıyan bir büt· keti, timdi de radyo idar~ıl l tiiri okumuı, diğer iki ıenç 
Gece veıilen knnf erans 

yer Halke•l oldu. Edre· tnlzln alabildfilne uzanıyor. çe.. , tarafandan 1Gmrüktf!n dahıle le Büyük Mtmaran aanatt•ki 
mit Halkevinin bir çalııma Temiz, eenlı ve kaldırımlı Büyük bir kısmı ikmal 1 rlrerken her radyo makine. yaratıcılığını anlatmııtır. 

Gece Halke•lode saat 
20,30 da &iretmen okulu 6lrtl' 

menlerinden 8. Reıat Orux t• 
rafıadan; {Modern aanatıO 

mazi ıle allka11 1 doğuıu "' 

içinde oldulu aöze çarpıyor. sokaklarından tırıl. ıırıl ıular l edilen tik okul bınuı çok ıl batında alınan yüzde elli Salona bu münasebetle 
Altmda bir k6tüphanesl var. akıyor muhteıem bir yapı olarak resim de lal.edilecektir. 8~ talebe tarafında yapılan Si· 
Gazeteler, mecmualar eeli Arzuladıiım bir köyden, \ yükseliyor, suretle bir hazlraorlan ıtt~a nanın büy6k kıtadakı yallı \ sanat eseri unsurları) mezulıJ 

bir konferans vertlmtıtır. 
yor. Epeyce kitabı da var. bir hayalden bahsetmtyo· Yakın bir zamanda baıa ren radyo makineleri buıun boya portresi de aaılmııtır. 

k b rum 
1 
rılacaaıoı ve on altı sınıflı künün dörtte biri flatıoa -= =-=- '!IG.ı..---Okuma odasının ço rağ et • ı · 

ıördüfünü de öirendık. Edremidin yanıbaımdaki olacağını öğrendiğimiz bu tnmtı olacaktır Bundan ma Jhracafımız 
Birçok dtnliyecilerln hesıf 

Hırkaç saatlik latirahattan Güre köyü ııte budur. okulun önünde derin bir if kaat herkesin radyodan illi· 
sonra Akçaya kadar bir ae · Bizim seyyahlar parkın tihar duyduk. fadeslnl temin etmektir. Bu 
zlnti yapmak üzere Edre- etrafındaki geniı havuzun Edremide döndüğümüz ıuretle radyo müıterlleri ar-
mltlt arkadaılarm da ilt dört yanını sardılar. zaman karanlık iyiden iyiye tacağmdan radyo ldareılnln 
lhakı ile üç otobüsle yola Belki ona yakın fotoğraf baatarmııh. Ortaokulda ve- de varidata çoğalacak ve bu 
çıktık makinesi güzel havuz ve rılen yem•k ziyafeti ayni yüzden radyo neıriyatların -

On bet yirmi dakika son· onun ardında u21yan ve aeıe içinde ıeçtl. Yine ayni da da yenilikler_, yapılacak 
ra bir yamaca dojru Yat· epeyce ferahlık veren man- okulda Edremit öfretmenle-
lanan, etrafı çepçevre yeıtl zarayi teabit etmek lçln mü· rinin ittirakile yapılan mü· 
ltklerle bez.entnlt Güre kö temadiyen iıliyor. zıklı ejleaıce ıeç vakte ka · 
yündeydtk "Güre.. ile bl · Hele okulun bulunduAu dar devanı etti l3urada Ed-
zlm anladığımız, bildiiimlz yerin 0 ıirioliii Sular aeklz remit f-lalkevl cazının eG-
"köy" ke imeai arasında bü on metre yükseklikten dö zel parçalarını dinlemek fır-
yük bir uçurum var. Gör· külüyor. Gözlerimizin önün· satını e lde ettik. 
düfümflz, tanıdıfımız •e nl ı Ô 

de köpüren suların berakk ıiı. Kaymakam R. mer Bed 
hayet kazamız.da yarataca l 

Kulaklarımızda bu çafı - rettinln de bu topluluk ara· 
ğımız köylerin çoiu elli, alt· 
mıı veya ytb haneyi ıeç 

naez, ıokakları dardır. Kerpiç 
evlerin ekHrlsl ziyaya, aü· 
neıe hasret çeker 

Her Türk köyünü bu de 
kor içinde f arzetmenin ne 

kadar yan'ıı oldutunu eüzel 
GGre en manllı bir 
ıekilde açıklamaktadır. 

Gözlerimiz önünde can· 
landırdıiımız fakat bir ha 
yal karııaında bulundutu 
muzu zannedip de inanama· 
dımız ideal köy Güredir. 

Her kc"Sy bir Güre olarak 
ortaya çıktılı gün hayalle 
hakikat araaındtki doldu· 
rulmaz sandalımız baı dön· 
dürücü boıluk kendiliğinden 
kaybolacaktır. 

İnsan eli burada tabiatın 
verdiil ıüzelllkten istifa et 
mesini bilmı,. bu eüzelliii 
en iyi b!r ıekilde itlemiıtır 

Gözerlerinizin önüne dört· 
yüz evli, 1452 nufüılü bir 
köy getiriniz Bir k6y ki 

200 voltluk elektrlii eece 
her eve, her sokağa ııık tla
tıtı yor. 

Genlı bir park, ve orta
sında bol sularına yukarıya 
fııkırtan bir havuz .. 

Evleri kl,air ve iki üç 
katlı .. Bol ziya alıyor, Dört 
yağ fabrikası en nefis zey· 
tin yağları çıkarıyor. 

Hatta ıehir fabrikalarına 
bile rekabet edebiliyor. 

Yıne bir köy kl bildcesi 15 
bin liradır. Bir köy ki ahı 
yedi sınıflı 200 mevcutlu 
talebesinin bir kısmını yatılı 

olarak barındırdıjı mükemmel 
bir okulu var. 

T opralında bir karıı boı 

dayııın musikisi.. 
Arkadaılardan biri yük· 

ıek bir değırmenin arkından 
dökülen bir su ıütununu 

gösteriyor ve eülüyor: 
- Bu suyun bu kadarını 

Balıkeılre götürmek için Is 
tesek acaba~ vermezler mı? 
Diyor. 

Gürede, Balıl<esirin ııpte 

edecefi birçok güzellikler 
var fakat bunların biricisi 
de ıOphe yok ki suyudur. 

Okulun yatı k11mı ayrı 

bir binada . Pençerelerlnin 
bir kısmı köpüren sulara, 
diler bir kısmı masmavi 
uzanan denize, diğt>r bir 
kıamı da yemyeşil zeytin 
tarlalarına bakıyor Bay 

Emin Erıun: 

- Hu zeytinlikler de bir 
deniz gibi . Derken ' hakiki 
denizi göstermel: için bizi pen. 
çere önüne çağmyor. Her 
kes tik denizi doya doya 

seyretti. 

Ancak romanlarda tasvir 

edilen bir tabiat ıüzelliil 
içinde bulunan Güreye olan 
hayranhfımızı anlatmakla 
bltiremlyorduk. 

Yurdun her tarafına ser · 
pilmiı sonsuz ıüzelliklerl 
ıörebllmek ve onları seve· 
bilmek için bir yerde mıh· 
lanıp kalmamak, ıitmek, 

gezmek ve ıörmek lazım · 
dır. 

Bu seyahat, bu hakikati 
bir kerre daha bütün canlı 
lıfı ile meydana koydu 

Akçaya ıeldiflmlz zaman 

aüneı lnmlıtl-

Ma vt sularda haf tf bir 

sında bulunuıu mü7lk rece 
sine birde tlir ıecui illve 
sin• vesile oldu. Arkada· 
ılarm iararı ile duyıulu ti.ır 
8. Ahmet Kudslden ve ken 
dtlerınden birer ıüzel ıllr 

okumak lütfunu esir· 
ıemedller. lkt ıüzel tlir de 
sürekli alkıılarla karııla nda · 

Orta okul cıllrektörü B. 
OrhaD Edremit 6fretmenlerl 
adına tllr dolu Uade.lerile 
Bahkeıır öfretmenlerini ae· 
lamllıdılar. 

Gösterilen yüksek miaaflr · 
perver ık önilncle B lık~slr 
den bir erk11.doı da bu duy 
gulu ıözlere mukabelede bu· 
lundu. 

Muılki ölretmeni b Ha
lit Ozan "Aytem,, ile diğer 
bir ulusal eserJnl piyanoda 
muvaffakiyetle çaldı ve le 
ıanni etti. Fethiye Orbey, 
'ile R. G . Arkın güzel ılirlerle 
toplantının cazıbeslnl de· 
vam ettirdiler. 
Şiir dolu, ses dolu bir 

ıece 12 saatlik miltemadi 
otobüs yo1culuğunun büt6n 

yorıunlufunu eiderivermlıtt 

Cevdt:l Demiray 

Binicilerimiz 
Brendeziye 
Vardılar 

Ankara, 9 (A.A) - Bey 
nelmllel at yarıılarına iıti-

rak edecek olan ıüvari za 
bitlerimiz bu sabah Bren 
diziye varmıılardır. Baıla
rında General Şemsettin 

vardır. 

tır. 

Provanıoryomı bir sınalı- ı 
ryom ilivı edilecek 

Kültür Hakanhiı, latanbul· 
da bakanlıia alt provantor 
yoma bir sanatoryom illve· 

si hakkında bir kanun pro 
jesi ha~ırlamııtır Bakanlık 
projesinin hazırlanmasını 

mucip sebepleri, laythuın· 
da t6yle anlatmaktadu: 

"Kültnr menıup\arının H•· 
yLeliada ıanatoryomu ve 
Haydarp11.1a salım hastalık· 
lar haıtahaneıinde tedavileri 
sıra beklemek eibl bazı se
beplerle imkansız bulunma · 

ktadır. 
Talebe 'f'e muallimlerle 

kültür menıuplarının tedavi· 
lerinin temini ıçin provan · 
toryoma mevcut tahsisatla 
bir aanatoryom lliveılnl mu· 
vaf ık bulduk Ve bu proje 
yl hazırladık Projeye göre 
ıanatoryoma ücretli hasta 
kabul olunacak, hastalardan 
alınacak ıündelik 6cret Kül· 
tür Bakanlığınca tesbit olu 
nacaktır. Mekteplerin ücre
tli pansiyon talebesinden 
olup her hangi bir takıılt de· 
vresinde mektep panıiyoou 

takıtttnl verdikten sonra 
provantormyomda veya sa· 
natoryomda tedavilerine lü· 
zum ıörulenlerln o taksit 
devresi içindeki tedavi Üc· 
retleri mensup olduUar1 
mektep pansiyonundan ve 
rilecektir. Bakanlık provan· 

toryom ve 
idare ıekli 

sanatoryomun 
hakkında bir 

altimatname yapacaktır. 

..----------.. 1 23 Nisan ; 
1 ...,.._ 1 
1 Çocuk Haftası- 1 
ının Başlangıcıdır .ı ..._ _________ .. 

Diğer senelere nazaran mü
h m miktarda aıtmııtn. 

Hariç piyasalarla olan 
münasebetimiz eün geçtikçe 
armakta ve her ay yüksel· 
mektedir. Bu yüksellı yalnız 
yeni yılm ilk ayanda ıeçen 
senenin ayni ayına nazaran 
yüzde 67 artmııtır. 

936 birinci ayında ancak 
9 milyon 126 bin liralık ih 
racat yapılmııken bu mlk 
tar 937 birinci ayında 

15.284 000 liradır. 

bulundutu konfernnata 8 
Reıat Oruz modern san•· 
tın d o 1 u ı un u, mazi ti• 
olan allkaaını canlı ıı.t· 

larla çlzmtıtlr. 

Konferans allka de takfP 
edilmlt ve çok e.lkıılaP· 

mııtır . 

Yoksul 
anneler , 
kimsesiz 

çocuklar, 
Çocuk E
siigeme Kurumu" 
nun kanadı alllnda-

Buna mukabil hariçten dır. 

Türkiyeye ithal edilen ma Çocuk/an kurtaf' 
llar Cla azalmakta ve bu SU· mak için senede bif 
retle hariç piyasalara çıka ı,:ra vererek Çocuk 
rılan döviz miktarı da eıt 

ukçe eksilmektedır. Esirgeme Kurumu· 
936 ikinci kanununda ha· na aza olunuz .. 

riçten 6,422,000 hrahk mal ·--""'""'--.. --""'""'~-
ithal edılmeaıne mukabil Liseliler 
937 İkinci klnununda itha· 

~~:'.mız 5,902.0000 liralık - I B~lyaya 
Diler taraftan eeçenıen nln Gı decek 

ilk ayında 2 milyon küsur h ra 

olan ticaret muvazene fıuı. 

liyetlmiz bu senenin aynı 

L•se talebealnden b r •:, 
rup çarıaa1ba günü K(1ll ~ 
D ırekt&rQ Tt.biiy~ei B. ~-. 

ayında altı küsur milyon h 
ra fazlasile 9.382,000 lı ray 

d de" Eriıınun refnkatın e m• ~ 

tP-rde tetkıkl rde bulun°
18

, 

uz Ba lya o. gıd eekl rdl baliğ olmuıtur ki timdlye ~ 
dar elde edilmit net icc'ı r 

araeında bu bir rekor t eıı • k 
t-r alyada bir 1 

c kl rd r 
etmektedir. 1 -=-

Yün ve keçi kılı . tıftik, Ne-rel r 
pamuk, barsak, zeytinyağı, 

nohut ve saire. krom, pala.- Kar 
mut, ham deri, kereste, bu 

a~ 

ğday. fındık, arpa , çavdar yağdı? 
veHlre üzerine hariçten ya· Sofuklar devam etmelıı~, 
pılan müracaatler aünden dir. Hatta Yillyet dabtlltl 

eüne artmaktadır. bazı yerlere yafmurdaP tO: 
937 llk ayında en fazla ra kar dcı düımüıtür. Bu ~' 

ihraç edilen ve geçen yıla yanda Kepsüdün lııazı k61d' 
nazaran ihracatı çok artan l D b ı Al adi rı e ursun ey n aç ~ 

mahsullerimiz.in en baılıca11 d 1..1 ;r 
ğına , Balyanın Fm ta 1' 1~ buj.day ve fındıktır. 936 bepli köylerine ıu bir 

ikinci kanununda harice yal · ur· 
nız L7 bin liralık buiday ıöa içinde kar yalm•I ~ 

\ 

ale1 
satılmııken bu aene ayni raç edllmiıtır Binane ~·~ 
ayda 1 865.000 liralık , bu yılın t\k ayında f111,1ı 
buiday ihraç edllmittlr. ı ihracatında ıeçen •;:,.ıı 

1 

. Bu yılın ayni o ymda ise nazaran 160 000 lira 

1,744,000 liralık fandık lh · 1 hk vardır. 
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~-AJ!ından: 

Eski ir Eserin l'ıkılması .. 
Bundan bir müddet evvel 

Yine ayni ıOtunlarda { Na 
llla:ıılh} ıerlevhalı. halen 
•ıkı ıeklfni n uhaf aza eden 
rnemleluıtln biricik tarihi 
••erinin harablyelten kur
tarılmaemı ileri ııOrerek kısa 
bır yazı yftzmııtık. Bu yazı
lllııı naOteaklp Halkevlmizın 

eene evci Namazıahın mev • 
cudlyetfnden bahaetmeıidlr 

kt bu eskilik, tarih bakımı
ndan ve bilha11a kareıl ta· 
rihi için pek kıymetlidir. 

'DünyaıınEn~üyükŞeh Prens Pol 
rini T ehditEden Tehlike Gelece~ sene Praga gidece~ 

Noyt Fray~ Prescderı: ıulluk haberleri değıl, aym 
Btr çok otoriter kimıelu, ~amanda, feliket üıtQne fe· 

2 -Edeblyyat cepheai: O da 
kitabenin ıade ve öz Türkçe 
ile yazılmıı bulunma1ıdır 

kı, bu da edt>'biyut tarıhl-

zaman harbmda en ehemmi. liket ıeçfrecek olan halkın 

yetil rolün daha vatan cep· korkuıu da, ıiperlere taııoa 
heıioe düıtüğü mütaleaamda cakhr. 
dırlar Taymil ıazcteel, ci Aıkeri müdafaanm kuv 
han harbında lnailterenln •etlendlrilmeıi için iıitilme-
taıc kontrolüiünde yapmıı mit, g6rülmemlt ölçGde pa
olan Lord Ronda hakkında ra harcanıyor. Fakat, ana 

neıretmekte oldufu (Ka~ne.k) mız için mühim bir vesika 
lltecmuaeının (49) uncu lll olmasıdır. Malunı olduğu Qze 
Y•11nda da ayni meyzua le re mezar taılarile bu ilbi 
lllaı eder <Eıki EHrler Ko- . kitabeler kültür ve edebiya 

ruıunalı) baılığını teııv n ta çok mühim malzemeler 
lıı1111etll bir tetkik yı;z 111 

çıkmııtır. O kıymetli tetkık 
hıııı namazgahların tarıh 

tekt ehemmiyet ve 111ewktinı 
tahlil ve tetkık ederek o 
rne•zuda lıtenllen ve aranı · 
1•n etraflı malumat en ufak 
teferruatına varalıncıya ka 
4'ar a6zden feÇirilmlf Ye 

~kuf ane bir ıekilde yaaıt · 
rnlıtar. 

Balıkeılrdeki Namazaih, 
Gıertndelcl kttabeatnden tea 

bit •dilen tarihinden de ka 
tiyyen anlaııldıtı gibi bundan 
taan betyQz on ıekfz ıene 
•••el yapılmııtır. Bu uzun 
~lrehı nazuı itibara alarak 
ıcrt (735 · 737) ıenelerl 

lra11nda mttmleketimid ~ı · 
hret eden meıhur Arap 
~eJyahı lbal Batuta,nın Ba 
ılreıtrde henüz duvarlarının 
hpılınakta olduju bir na 
lb•zılhtan bahıedt"r kı, bu 
~ll<kmat, hal•n buıünkl\ 
'--ur&hm, Oseriudekt ki 
tabede yazıl. tarihten bir 
••ır -once me,·eut oldu 
tunu bize aarahatle haber 
't•ran k d. b • te ır. Binaenaleyh 
k..~ ••erin memleketimizin 
•reıı ojulları deninden 

lcalrna yeılne ve biricik 
~ir TQrk Heri olduf unda 

iç tGphe yoktur. 

veren baılı batına birer ve 

ılka !ardır Bu gün edebi)·e 
tımızm karanhk tarafları 

nı aydınlatan bu canlı 

veelkalardır . Kitabe de ıu ıe 
ktlde yazılmııtar : 

Konup göçmek makamıdır 
cilıun bil 

Büdünuanın L#nl lıtp 

yaları bil 
Ele geçmiılkcn f1rsal yerağ 

et 
Sana kem gtçrr iıbu el 

lıarı bil 
Arapça Ye Fançanın 

Türkçemlzl bolmak vaziye-

tini aldıfı bir deYirde bu 
kıymetli kitabenin 6z T6rk · 

çe ile yazılma11 Türklük na· 
mına ıayam dikkat bir key 
fıyetllr. Ve ıonra - Yukarı· 

da arzedıldiği gibi Mihrap 
teki kitabt"nin, d ı ğer cami

lerimiz mfhraplarındakf ya· 
zılar aibi dolrudan dotruya 
Arapça ynzılmayıp bunun 

akılne olarak öz Türkçe ile 

yazılma11 ayrıca tetkike ıa 
yftn bir meıelt· i edebiyye 

ve ilmiyyedır. Kitabede 
ehemmiyehız hatalar olmak· 

la beraber, bunun 6a. dille 
ve hiçbir dıni teelrala lca 

pılmadan bılhaaıa o devirde 
yazılma11 TürkUlk namına Bent bu yasıyı yaımala 

~•keden amil de, buıGn ayrıca fil yam iftihar bir ha 

-lll•zrlhın, tarihi kıymeti· rt•kettfr. 

:• bGtGn çıplaklıtıle bize Hulflıa: Bu eserin buıftn 
lclldtren mihrabın Qzer!nde· yıkılmıt olmaıı, cidden acı 

1 kıtabeıinln, mihrabla be- nacak bir haldir. Çünkü, bu 
t,b 

er yıkı ı tıdır ·gibi eıerlerin birer birer or 

li 8a'ıkeıir de memleketimi tadan kaldırılmuı Milli ta 

b" dıter Aluamı ıibi tarihi rihimfz bakımından boılufu· 
ilrçolc hidlıelere ıahne 

a rn 
Ilı •ıtur Bınaenaleyh, bu 

•Yanda Te devir devir bu 
Ilı) el'l'llekette ecnebi medeniy. 

•th1· 
)I ın lfÜzel Hn•tfarife tez 
t 

11 edılmit iearı halen mev 
.. uttur Meseli: Çafıı, Hıfa 
'llç n h 
d,h a iyelerlle Manyaı ve 
tlb " •alr >·erlerdeki iıar 

1. 

k Fakat, kendi ıanatımız ve 
'ndı l llbı ana ımız olmıyan bu 

ta Yabancı eserlerle biz 
••ıl lf h 

)o U ar edebiliriz. lıti-

nu doldurmftğa. çalııtıfınuz 

noktalarla u~raıılırken böy· 

le ortadan yok edtlmeel hay. 
ret uyandıraco k bir meıele · 

dir. Bu vaziyet karı11ında 

teeHür duymamak elden 

geln iyor .. 

K. Kani flkpınar/J 

Benzin yerine gaz 
lngilter •de ıon 'ıafta zar 

fında beş tonluk bir kamyon 

tecrübede 

yazdağı bir bat maka- vatan cepheel de aynı dere 
lede, cede ehemlyetle telakki edil· 

Lord Rondanın üzerine miyecek oluna, bütün bu 
almıı olduğu vazife rnuvaf- gayretler, bu b6yük masraf 
fakiyetle baıorılm ruı, mem lar beyhudedir 
Jeketfn emnıyeti bakımından Hava hücumlarına Hkeri 
kara deniz kuvvetlerinin her- müdafaanın karıı koyaca 
hangi bir muvaff akiyetinden tına ıüphe yoktur. Aııl dü 
çok daha ehemndyetlt idi,, di·1 ıünülmeıi icabeden noktalar 
yordu ı baıka ıeylerdir. Ezcüm1e, 

Loyd Corc da harp h&tı daha harp baılcır başlamaz, 

ralarının birinde tunları yalnız fert itibariyle delil, 
yazmaktadır dlılplfn altına almmıı teıkkül 

"Harp meydanlarındaki ler halinde bütiln erkeklerin 
ıeneraller tarafmdan icap (hatta. kadınların) yanırın 

ettiği derecede takdır edil- ve uhirll ıaz tehlıkHtne 
mlyen ana vatan cepheainln kartı mücadele etmek, ııhhi 
bütün mesullyetlni lf baıın ye hizmetleri ıörmek tehli-
da olan kabineler yüklen- keye glrmıı mıntakalaTCia 

miılerdir. Halbuki, l:üyük nakliye iıl~rl yapmak gıbi 

harbın mukadderatı a11l ce birçok vazifeleri baıarmak 

pheye bağ!. idi. mecburiyetinde kalacak arı 
Rus, t~ulgar, Avusturya muhakkaktır. Bir harp tak 

ve Alman Anavatan cephe- dirlnde, tehlikenin büyüjü, 
leri, orduları inhlzama uj- yapılacak tahribat deiılt!u; 
ramadan önce darma dağ1n en bOyük tehlikeyi, tayyare 
oldular. 8öy.e bir fe ikctin hücumlarınm doAurl\cajı pa 
önüne geçmek vazıfeıl ıı nlklerde aramak lbınıdır 

batında olan hükümete dü Hu itibarla, dokuz buçuk 
ıilyordu . .. Ancak, yeni bir milyon nüfuıu olan Londra 

harpte aoa vatan cepheıi ıehrine fevkalade tehlikeli 
ıon harptakindt!n çok daha I bir bölge gözüyle lıak labi 

ehemmiyetli bir vaziyete ıire. ltr. ÇünkO, diğer ıehirlerln 
cektır, ilerde çıkacak bir j boıaltılması kolaydır 
harpte, hava hücumlarının İyiden iyiye araıtırılacak 
hedefini, dofrudan dojruya oluna rörOlür ki, Londra, 
ılvil halkın teıktl t!tmesi bü- ı yalıuz bir yiyecek içecek 
yük bir ihtlm~I dahilindedir. depoıu delil, aynı zamanda 
Bu takdirde, b6yle bir hücuml türlü tQrlü makinelere aft 
reçmfıte hiç ıörülmemlt bir ehemmlyeteiz fak at tedarık 
ölçliyü bulacaktır ki. harbın edilemedfklerl taktirde mem
akibeti yalnız aıkeri miida lelcet içindeki bir çok endü· 
faaya değil, zehirli gazla ıtri ıubelerlnin faaliyetlerini 
yangınlarla mücadele ede eekteye ufratacak yedek 
cek ve bannılacak yerler parçaları imal eden bir ıilril 
hazırlamakla karıı koyacak fabrikaları olan blr büy6k 
olanı ana vat11ndBki halk ıehirdir. 
cephesinin mukavemetine 
bağlı olacaktır. Bundan baı 
ka, yalnız lnglltereye yapı· 
lacak olan Jaıe nakliyeleri 
değil , dofrudan doğruya 

memleket içindeki nakliye 
ler de düıman rayyareleri 
nin gücumlarına hedef lt>f 

kil edecektir. 
Harp va zlyeti daha ziya 

de makineleıtlrilecek, cep
hede çarpııan her ask~r için 
fabrikalarda, eekiden oldu
iundan çok daha fazla er
kek ve kadın çah!mak mec
buri yetinde kalacaktır. Ve 

'uı lcı ld • memleketimiz.le 
•tlerı le la,.lc Pe mahdut olan 

)in tarzı mimariıi ile tez-

'•kı e:l(~iı eıerlerl bugün 
'' •zıy~tlerl ile muhftf a
l'lka•detı..,.. ıakl&yalım. 

üıtünde yapılan 

görülmüttür ki: 

Benzin yerine kömürden 
tnkllr edilen gazla tıllyen 

ara balar çok lktiıa tlıdır ve 

benzinin yarı maerafiyle ay· 

nı iti görmektedir. 

, nlha yet, aekeri cephenin ya 
rılma11na da hiç hacet kal

madan, doirudan doiruya 
ana vatan cephesine hOcum ' 

edlleceiınt de hesaba kat· 
mak lazımdır Hatta bazı 

Bunun içindir ki, bialer, 
yalnız hayati bir ehemmiyeti 
haiz olan ıeylerin muhafaza 
nakil ve tevziini değil, ıf'yrJ 
ıefain proıramının da değl 
ıtırilmeıi meıeleılol diiıGn 
mek zorundayız. Bütün bun 

~ar ara11nda, tehirin tahli 
ye11l11i, 11adece, halkın baıka 
bır yere nakli diye düıiine 
meyiz. lnıanların faaliyet 
sahalarını ve baıka bir yere 
ıöç etmeleri neticeıinde me 
ydana gelecek olan ekono
mik kargaıalıjı da göz ön 
ünde tutmak mecburiyetin· 
deyiz 

Her halde devlet, yeni btr 
harp olunca, ıon harpte va· 
purların ılıorlaaını üzerine 
aldıiı gibi, hava hücumları 
netlceeinde meydana gelecek 
zarar ve zayanların da ıigor· 
ta11Dı üzerine alacal< tır. 

tk ' bu da bizim eıki Tü 
••nat ı du d eıer erine karıı , ut old Umuz ve göstermit 

t.t, Ulul11uz güzel hiılerlmizl 
•rcıı 

D ve tezahür ettirsin. 
ll"ıkıt L un, yıkılan Namu1rih 
•ueıı iki •du cepheden tetkik 

1 -"';le defer bir eserdi: 

1 
arıh, 2 Edebiyat. 

tQ, Tarih cepheei: Na· 
Ztillıın l h t,b d arı cepheaı, ki 
' e t,,ih ll'levcut (837) hicri 

t a ile h 1 ''ha b ' •eyya bni Batu 
u tarihten yüz tki 

Kömürden istihsal edilen 
sulu mahruk bu kamyonla 

rın önünde, radyotör yerin· 

de olan ıaz deposuna dol 

durulmakta ve iıtlal ettiril· 
mektedit 

Maden kömürü olan bü 
tün memleketler yavaı ya · 
vat benzin ve gaz kullan
maktan vaz aıeçerek maden 
kömüründt:n taktir 11uretiyle 
elde ettikleri sulu mahruku 
kullanacaktır. 

otoriteler, ana vatan cephe 
ılnl nakavt edecek dar· 
benin dab~ ilk ıünlerde in 
dirAlmeıl ihtimali oldufu ka
naatindedirler . 

Yine Loyd Corc harp hi-
tıralarının bir yerinde, ıon 
harbm cephelere dönen izi 
nlller taraf mdan siper ferde 
anlatılan açlık hlklyelerinln 
maneviyatı berbad ettikleri· 
ni söylüyor Halbuki ıele· 
cek harpte, yalnız memle· 
.ket içindeki ıefalet ve yok -

Buse yası~! 
Japonyada umumun ahla. 

kı namına mühim bir karar 
Terilmiıtlr Bu karar muci 
bınce, filtmlerde buıe, daha 
doğruıu Amerikan buıeıl 
yaıaktır. Japonlara ıche, 

Amerikan flllmlerdekl öpOf 
sahneleri, Japon kız ve er 
kek ıençlerinin ahllktnı lf 
ıad etınektedlr. 

Pıaa, 10 (Radyo) - Ba1. 
vekil B. Milln Hodzanıu, 

ıon Viyana ziyaretinde 
Habıbwırı prenslerlnde• bi 
riılle rnüzakeratta bulundu 
iu hakkmdaki haberler ka • 
tlyyeo yaland1r. 

Yugoılavya naibi hftku 
meli prens Polun Prai ıe 
yehatl ancak ıelecek sene 
fpttdalarında vuku ıelecek· 

tir. 

Mımar Sinan ihtifali 
Ankara, 10 (A .A .) - Mı 

mar Sınan adma dün yur· 
dumuzuo muhtelif yerlerinde 
ihtifaller yapılmıı ve bu Bü
yilk Sanatkirın eıerlerlne ve 
hayatım' dair konferanılar 
veril mittir 

Oç çocuğun eseri 
Amerika da "Devriil~m 

ıeyahati,. adı altında bir ki 
tap neıredilmfı ve en kıea 
bir zamanda yüz binlerce 
nüsha eatılmııhr. 

Bu kıtabın muharriri Qç 
kiti daha, dofrusu üç küçük 
çocuktur. Bu çocukların ee 

eri o kadar ıöhret bulmuı
tur ki nihayet Holivuda da 
vet edalmlıler ve kendileri· 
ne bir ıeyahat filimi vücu 
da getirmeleri için tcklıfte 
bulunulmuıtur. 

İsp1nya ça~pışmalan 
Parts. 10 (A .A .) - lıpan· 

ya hükumet kuvvetleri Mad 
rid cepheılode yaptalı bir ta· 

arruzda mnhım m~vzller al
rnıılardır. 

Parh, 10' AA ) lıpanya· 
nın Londra, elç .. J n~ırettlff 
tebltAi ile 22 23 24 mart 
tarihlerinde Kadtkıa )fenlden 
ltalyan aakerlerinln çıkar1l 
dıfı hakkındaki ha berlerl 
teyit etmektedir. 

f iıistinda vaziyet düzeliyor 
Kudüı, 8 (A.A.) - Ga 

lilede yerleten Yahudi çift · 
çiler gükumetten emniyet 
tertibatı almHını illemtıler· 

dir Fıliıtinin dijer mınta 

kalarmda vaziyet iyileımtı 

he de ıtlkünet tamamile ay 
det etmemiıtlr Yahudi mat
buatı ıon ıünler zarfmdakl 
haydutluk vakalarını ıay 

makta ve hGkümetin kati 
ıktlde müdahale etmesini 
iararla iılemektedir 
Mübımmat yOklü bir ka· 

myon koluna da leabet va· 
ki olmuı ve birkaç kamyon 

yanmııtır. 

Yeni mayalar 
Buralarda vakıa plaj mev· 

11iml henüz baıla'lladı, fU 

ıon günlerde pardeıiiler bi . 
le aranıyor fakat Amarikada 

Floridanın Mayamı plij 
larma mankenler, yeni ıene 
plij modalarını arza baıla 
mıı bulunuyorlar Yeni mo 
dalar, çok caziptir. Mayolar 
bir kadın vücudunun ıüzel· 
liklerlni en fazla ve en a6· 
zel ıöllerecek ıekildedlr; 
b1lha11a arka k11mı açık bı· 

rakmaktadır 

Yeni mayoların renıl de 
tuhaftır. Yeni cilllanmıt bir 

çelik rengi, yani zırha ben
zer bir renk! 

Acaba bu renıl 
ıeçU1er? 

neden 

SAYFA: 3 

Nesir : 

Sarı 
Yaprak .. 
YJkılan ceyfz af acının 

a6vdeılne oturmuı yamacın· 
da tabiata ninni ı6yltyen 
derenin arar ... ı. akııını 
aeyrediyordu. Belki de çal
lıyan berrak ıulardan mut
ber tallinin yollarını ıoruyor· 
du. 

Benzi eararmıı, eaçları 
datın1k, dudakları moımor, 
rözlerJnı enıtne dlkmlf .. 
Uzaklardan birinin ı&la~ıtnf, 
aeılerınl arıyordu. 

içliydi, dOıilnceliydl. En
ıtne bakan gözleri ıulanmıı 
tir kaç damla yaı ıararmıı 
yanaklarından 11zıyordu. 

- 2 --
0 ıan tabiatın can alan 

kucaimda ben ona arkadaı 
olmuıtum. Ötede, beride ye· 
titllkler araaından baılarını 
çıkarrnıı kırmızı , earı pembe 
çiçeklerin ıevdalarlyle boful 
muıtum. 

Çiçekler gü lOyor, oynaıı · 
yor.. Günün ıüzellıtıne bir 
kat daha aüzelltk kahyor· 
ken ben onun dudaklııırın
d a n dökülen kalbime hal· 
kalanan ıözlerlni içiyordum. 

- 3 -
O, bir aar. yaprakmıı .. 

Elem rüz1ıirlar1 önünde bu -
caktan bucaia aanulmuı, 
ıamdan bir deniz içerlııinde 
bucalıyormuı Artık onun 
içın güln ek de, atlamak da 

herıey, herıey hiç olmuı .. 

G6zlerinln rengine gQnGn 
ıuleıl detil, gönlünQn acı 

heveılerl perde olmuı. 
Aldatan, ıeTmlyen bir 

vefaeızın hicranlarına bey· 
bude bir ıayretle akmıı; bu 
akııları kalbinin her heve 
ılni çürGtmOı Nihayet hayat 
fırtınaları 6nilnde ıarı bir 
yaprak kalmıı. Cif erleri ne· 
feı almakta aGçlOk çekiyor · 

-· 4 -
Gözlerim yaıarmııtı Ru 

humda derin bir ateı yanı · 
yor. Beı ıenedlr haaretine 
ıuıa dılım ve koıa. koıa diya 
rına ulaıtılım kalp kaynalı· 
mı , •ıra arkac:laıımı köyünün 
durmadan çaflayan dereılnln 
batında böyle içli bulmuı, 

ıızlıyan gönlümün df!rtlerinl 
hıçkırarak dinlemiıttm. Göz
yaılarımı dökmüıtüm 

Baıan ıön6l coıarda onu 
arıyacak olurea.. . Hiç y6· 
zGnden emelleri ıolan ıarı 
yaprak, yine o derenin ya-
macında ıözlerl yaılı cevi 
zfn ıövdeılne yaalanmıı al· 
lıyormuıun . Diye ıöylenlrlm. 
Sonra dört köıe kazılmıı 
beyaz taşlarla çevrllmit bir 
toprak yılını gözlt>rime ıö . 
mtılür. ıükut ederim. 

M. fili Kayman 

larçlunun ömrüne dua 
Singapurda bir Çinli beı 

ktıfye 1000 ıterltn borcu 
varmıı . Bu Çinli mahkeme 
huzurunda her alacaklaya 

ayda ancak yedi tilin vere· 
bilecellnl teklif etmtı Mah -
keme bu karara kabul eder· 
ıe Çinlinin bu borcu öde-
meıl için 222 ıene daha 
yaıama11 llzım gelecektir. 

"Bizde "borçluların ömrü · 
nun uzun olmasını alacak. 
lılar dua eder~ derler Çin. 
de bu kaidenin daha ziyade 
merl olabilecetı anlaııhnak· 
tadar. 
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(drımit Nüf uı 
Mımurluğun~ın: 

Edremldln Camii V aaat 
mahallealnln 191 hanesinde 
H8•vadan dolma ölü Ahmet 
kızı ve Himmet oflu Meh
met kar111 Ümmütün Edremit 
ıuliye hukuk haklmllllnin 
30 Mart 937 aüo ve 449· J 32 
ıayıh lllmı mucibince iımi 

Ümmühan oldufuna dair 

illa olunur. 

Bıynılmilel zabiti 
16 ıncı Aıırda lrlandalı 

O, Tol ltmlnde bir adam 
1aıamııtır. Bir Fran11z ea· 
zetealne ıöre, hu adam in 
ıillz orduıunda yüzbaıı, Fe 

lemenk orduıunda binbaıı, 

Fran11z orduıunda miralay. 

A •uıturya ordusunda ı-,ne 

miralay, Oımanlı orduıunda 
paıa, Papa ve Venedlk or
dularında mareıallık yap· 
mııtır. 

Bu adam Hlndlıtanda da 
raca olmuı lmlt. 

Fraaız ıazetHI, bu adamın 
Oımanlı orduıunda ne adla 
hizmet eltlilni yazmamak
tadır! 

Esrar mucıdaleıi 
M111rda, bOUln ıayretlere 

raim•n haıhaı zerine de
vam edilmektedir. F ellablar 
m111r veya ıeker kamıtı 

zertyatı ara11nda klff mık· 

tarda haıhaı da yettıtlrmek
tedirler. 

M111r hilk6metl buna ıtm· 
diye kadar bir çare bulama· 
mııh; fakat timdi tayyare 
ile bu ıtzll zerlyatı meyda-

na çıkarmak mümkün ol · 
maktadır. Huıusi tayyareler 
m111r ve ıeker kamııı tarla

rı üzerinden uçmakta ve 

müteaddld fotolraf almakta._ 
dar. Bu fotofraflarJD tetki
kinde, ıGphell zetlyat mey · 
dana çıkmaktadır. 

lif liste ~üyük bir otel 
Tlfltıte bQyiik bir Turlıt 

Evinin lnıaıına haılanmııtır. 
Bu bina iki milyon rubleye 
mal olacaktır. 

Kol~hozlırda Zirıat L•bo
rıtuvarlan 

TOR~DlLl 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Sındırgı Hususi Muhasebe 
Memurluğundan: 

Kolkhozlar tarafından ıon 
üç ıene içinde vücuda ıett
rllerek halen Ukranya Sov. 
yet Soıyaliıt Cumhuriyeti 
dahiltnd~ muhtelif yerlerde 
çalıımakta olan köy ziraat 
laboratuvarlarının ade.11, 11 
bini geçmiı bulunmaktadır. 

Bu kolkhoz ziraat labora 

tuvarları, ayrı ayrı birer ta

tbil merkezi teıkil eyledlfl 
ııbt kolkhoscular araıında 

ziraat bileılertoln artmaıına 

da çok b6y6k mtkya1ta 

Kolordunun ihtiyacından 15 metre Yaka çuba11 400 ki
lo Neftalin 200 takım İf elbiıeai 500 yemeni 100 mahmuz 
3000 çorap 125 kılo köıele 50 baı clblnllil 300 makara 
200 çift terlikten ibaret melbuıat efYHI 24·4 937 cumar. 
teıl ıünü aaat 10 da açık eksiltmeye konmuıtur. Bunla· 
rın umumunun muhammen bedeli 4217 lira 25 kuruıtur. 
Muvakkat teminatı 273 lira 80 kuruıtur. Bunların muhte· 
ltf clnı olma11 Uibarlle ayrı ayrı da ihaleleri yapılabilir. 

fıteklilerin numune ve eV1aflarını eörmek üzere her ıün 
ve adı geçen gün ve ıaatte de teminat makbuzlarile Ko· 
lordu Satın Alma Komllyonu baıkanlıiına müracaatları. 
Gazete ilan ücreti de müteahhide aittir. 

Molla İbrahim veresesinin bina buhran, arazi ve yol 

vergisinden dolayı borçlu bulundukları mebaliğln temini 

tahıllı için bu veresentn ıaylan tuarruflaranda bulunan 

belediye kar1111ndakl han ile dört dükkandan ibaret mn
ıtemilahmn ıatılmaaına tahsilat komisyonunca karar veril· 

mit olduğundan hanın heyetf umumfyeıine veya dört dü

kkandan her birine ayrı ayrı talip olanların kıymeti mu
hammeni üzerinden pey a kçelerile btrlikte ıeraitl anlame k 

üzere mubuebel huıuelye memurluğuna ve müzayede gü 

nü olan 15-4 937 ıaat J 5 de kaza idare heyetine müra· 
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acatları ilin olunur. 

·-----yaramaktadır. Sovyet Uk- •••• ıfMI •••• IDU •• •• 11111 •• •• IMll •• •• 
ranyaııncla çalıımakta olan 

150 bini müteca vüz kolkhoz

cu, dofrudan doiruya bu 

1 S Ç İ A R A N 1 V O R •. • • • • 
• 

LUtfen Okuyunuz .. : 
Soma Kömür madenlerinde amele olarak çalıımak lı · B 

laboratuvarlarla temas ha- ~ Bayanlar , Baylar!. 
ltnde bulunmakta ve bura- tiyenlere yevmiye 80 ve J 00 kuruı verilecektir. 

larda yapılan tecrübelere fı· Jeçilere müracaat ettikleri gün derhal fı verilecektir fıle - E linizde ha tıra olarak saklanacak öyle eaki re 

Urak eylemektedir. lerlnde kabiliyet ıöıterenlerln yevmiyeleri arttmlacaktır 2S ıimler vardır kt bunların iyi bir ıekiide tuhlhlni ve 

boratuvarlardan tecr6be ve ~OMA KÖMÜR MADENİ lıte bütün bu düıüncelerin aksini iddia ve tabet • 

Oç Hn• zarfında, bu la- Müracaat rerı: ~ ya büyütülmeıfnfn lcabil olamJyacağını zaıınedeulniz 

lıllh ıahaaında çok büyOk 123 ediyorum: 1 
ve ehemmiyetli neticeler alın· ---------------------- k ı . · """" • 1 • eruını ıtmdıden repertuarı· 25 ç O ' PSl\l Ye yıprannuş resimlPl'İ hiiyiik il 
dıiı ıtbl, ıene bu Oç ıenellk Genç Tatar kompDZllÖr en na almııtır . ~ bir agf'J lldbmau fahrikasrnda karaka- ~· 
müddet zarfında, 700 binden MoıkoYa IConıervatuvarı· 

1 h b Bu ıenç Tatar kompozl- lt•m, seı>ya, J>aslcl ve .va .l!:lı boya olaı·ak İS- : 
faza kolk ozc:u, u labora · na bailı Tatar Opera Stü· ~ ·1 ·~ -

1 d törler, Moıkova konıervatu- t · ı b d ) ' İ i eı} l } e 1 k ı . 
tuvar ar civarın a tealı edl- d•oıunda halen 6S ıenç Ta- Si! em en O)' H Vt , ~ Z IJl l IH 1 ( CC~ ' H r 25 

ı varının en iyi profeıörlerl ~ k ld l .. "k 1 k t k ~ len kulüplerde ziraat bllal · tar talebe okumakta ve mu· şe · j e Hl)'U . O 31\1. yap ırnHJ ·ta)Jill. 
ı tarafından yetlıtırllmekte ve S 
erini tamamlamııtar . ntazam ıurette çalıımakta· Resimlerinizde istCll(lll her degrisiklik ~' a-

s üzerinde çalıımakta olduk • -
lfmlSlk yiyenler CldJİ· dır . Bu talebe aratında, ke· tarı operaların librettoları - pılabilir. 

adı milli tiyatroları için ıü· iıe en iyi Tatar muharrir ~ Bayanlar içi il yağlı boyalar hilhassn ~a-
yltl .. J zel operalar yaratmakta ol- d' • 

ve ti.irlerl tarafından hazır· : yanı tavsive ır. • 
Malum ya .. Sarmııak yl· an büyük islldath mOziılye . • • •' : 

yenlerin bir müddet yamoa nler vardır Bunlardan Sa- 1-=la-=n=m=a=-=k=t=ad=ı_r_. -==.,.ıt,..==== • Eğer resimleriniz ~üzel olursa nrtİCf'-

rmııak yiyenlerle, ylmlyenler motiflerinden lıUfade ederek lecektır. 
uıramak dotru detlldır. Sa· lih Saydaıev, milli folklor Azarbaycanda ~i!S ler de_ pE>k güzd olarak gelec~k ve lwğeni-

ara11nda her zaman thtllif. çok muvaffakıyetli birçok Uumumt kütüphaneler Siparişler bir ay sonra iade edilır. Flatıar pek ucuzdur 
lar çıkar . Bllha11a karı, ko· ıarkılar vücuda ıetlrmlt bu · 1920 ıenesinde Azerbay · ~ Mesela: 30 x 40 EbGtta ka ı a kalem 275. yağlı boya 
ca araıında kavıalar çıkma- lunmaktadır. Saydaıe•, ha. 

canda ancak ıeklz kütüpha· 350 kuruştur 
11na bale ıebep olur. len, "Mavtıal" ilmindeki bir : ' 

Buna nihayet vermek iç- ıenç kompozitör, Muzaff· ne varken, bugün bu kütü- : Nümuneleri hergün mağazamızda 
phanelerln mecmuu, l 5o0 e •• b"I" · · 

in Amerlkada Mııtıanda arov tıe "Genç kalpler" op· es gore l lfStnız · 
çıkmııtır. Bu umumi kütüp - I~ earımıak yiyenler araların · eraıını ya.ımaktadır. Habi ı ·ı Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu 
hanelerde mevcut kitapların ı 

da bir cemiyet teıkıl etmtı- bulln de "Kaybolan aaadet,. • ff BDUllflH 
l dl S k h ı adedi iıe 5 milyon kadardır ~ 
er r. arımıa mu ip erı operaıının musıkııinı bilir · @J •••• iDii .... IMll-!.!.-1101 •••• UDi .... _l!i" 
bundan böyle muayyen uı- mek (i~eredlr . Ayrıca, yakınlarda, Azerba-

uller ve ıeklller altında ıa- Kazan Opera Uyatroıu, ycan kültür halk Komlıer · ·~~~~~~~~~~~~· 
rmııak yiyecekler ve bun. Moıkova konıervatuvarı ta . liil, Bakuda ve diler yer- ~ 
dan hiçbir klmıenln tlklye· le besinden Gıdanovun vüc· )erde 41 tane daha küUlp · ~ 
te hakkı kalmıyacaktır. uda ıettrdlil "Kaçak,, op hane açacaklar. « Her Tecimenin En Buyuk Dileği: 

:;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;:;;;;:;;;:-;:----------------------------------------------------------
~ 1\ 1 Satış Sürümünü lrttnmıktn. 
1 TÜRKDİLI 
Pazarteılnden baıka her 
gün çıkar. Siyasal gazete .. 

Y ıllıfı: 800 Kuruı 

Alta Aylıiı:400 ,. 
Say111: 3 ,. 

Günü geçmiı ıayılar 25 
kuruıtur . 

ADRES: 
BALIKESiR TÜRKDILl 

,._ fi/ 

Dünkü un ve za~ire fiatlan 
UNLAR: 

Aıgari Azami 

K. K. -
55 Hanclıman 880 890 
60 

" 
860 870 

70 830 840 

80 .. 760 770 

BUGDA Y PlY ASASI 

Yerli Sert 5,125 5,25 

Yumuıak 5,625 550 
Anadolu 7, 725 

Yumuıak 6,5 6,625 
Sert B. 7,25 7,5 
Mmr 3,875 4 

Arpa 3,75 4 

1 

·ll 1 1 1 : 

~ı ': 1 1 ! ~ı;· ~if ~· ~~--_._._ __ 

E~e~ !J~f!'"!~"''J f.v. 
ıç ın Lu3 urnlu E~yaLarı 

~adan licuJ 't7f lm!J 

BizJe en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

'Burada bula btliyoru3 

Bi~ kOylülerde 
Pullu}\ ve r:\_ençber Du~eniriı 
HEp Buradan Atırı~ 
~-

1 t"' A K A rı~ 

1 Satışta B · rinci Şart: 
1 /\ 
1 "REKLAM,, DIR. 
1 Satacağın1z Malınızı ' 
1 Herhalde Reklam Ediniz. ~ 
1 \feBn lekhlnılarnuzı.I 1 ( TÜRKDiLi) ne Veriniz 1 

• 

1 Balıkesirin Biricik Gazetesidir 1 : 1 Her Yerde Okunur· ı ' 
·~~?4~~ ~ ~~~~~~~ 

İyesi ve Baıyazmanı: Balıkesir saylavı H . KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü FUAT BiL' AL 

B•um Y ~ri il Baıın evi 


