
' 

-· r 
İngilterede 4 muhrip,26harp gemisi, 
üç krovazör ve dört torpitonun in· 

şasına başlandı. 
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Atatürk 
İsmet İnönüyü kabul etti 

~ . 
1 

············································································· 
i ita/yan Gazeteleri Yazıyorlar.. i 

İstanbul, 13 (Radyo ı 
Baıvekil İsmet İnönü be 
raberlerinde Hariciye Ve 
kili Doktor Tevfık Rüıtü 
Araı, iktisat Vekıli Celil 
Bayar, Maliye Vekili l"u 
at Ahralı ve Hariciye Ve 
kateti Umumi katibi Nu 
man Rıfat M~nemenci oğ 
lu iktisat Vekaleti Deniz 
müıh!farı Sadullah Gü
ney oldukları halde hu 
ıuıi trenle bugün latan· 
bula geldiler. Ha ydarpa 
ıada, Riyaseti Cumhur 
namına Seryaver Celal, 

lıtanbul Komutanı Gene· 
ral Haliı, Harp Akade. 
misi Komutanı General 
Ali f uat ve birçok me· 
buslar tarafından karıı 
lanmıılardır. 

Baıvekll doğruca Dol 
mabahçe sarayına g"derek 
Atatürk tarafından kabul 
edil mittir. 

İnönünün bu ıeyahatı 
yeni ihdas edilecek ıiya · 
si müıteıarlıklarla Bal 
kan Antantı konseyine 
ittirak edecek olan heyet 
reiıl Hariciye Vekili Dok 
tor T evfık Rültü Arasa 
verilecek dıreklifle alaka 
dar olduğu ıöylenmekte 
dir 

~Adalar, Akdenizde ileri~ 
! Birer Karakol Değildir .. j 
• 

i "Atatürk Türkiyesi Aleme Hayret~ 
iVeren Bir Hayatiyet Göstermiştir,,i 
• • • 
! Dost ltalyanm gazeteleri Milino müli~aıı münase~eti ile A~alann Tür~iyeye ! 
• • i müteveccih bir vazifesi olmadığma ehemmiyetle işaret ediyorlar .. Ye son ~o- i 
; nuşmayı ~una delil gösteriyorlar.. = 
: Roma, t3 ( Radyo ) - Gazetel~r Türkiye İtalya aratında yapılan Milarıo gö 
: rüımelerl ve iki memleket arasındaki doıtane münasebetler üzerinde durmaktadırlar. • • Bir gazete: 
: "Türkiye; Atatürk gibi bir dehanın idareıinde aleme hayret veren bir hayatiyet • : göstermittir 
: ltalya; diier Akdeniz memleketlerinin menaf ıine dokunmayı aala düıünmemiı· 
: tir... • 
• 1 • • Dığer bir gazete, Milanoda Türk- ltalyan dostluğunun temellc:rtnin ahldığını, ıal • • • • yanın; Anadoluda emeller takip ederek ilu memleketin araııını eçmağn teşebbüs ed ı • • : eninin propagandaıımın n~ kadar yusiz olduAu bununla bır daha meydana konul : 
: duğunu yazıyor. :-
: Yine bır halyan gazetesi de: : 

1 
:.• "Adalar. Akdenizde ileri birer karakol değıldir. Bun1ar ingilterenin o'duğu gıbı :.' 

ltalva imparatorluğunun da n Ündkalitını temin ederler,, Demektedir. 

l .:. . ·:· İtalyan gazet~leri ada1arm Türkiyeye müteveccih bır vazıft:sı olmadığını, İtalya 
nm 1928 siyaaetioln ayni olduğunu yazarak Mıfano müli~atını buna bir delıl ola 

1
:: :. rak göstermektedirler 

: Roma, 13 A. A ) (Hususi muhabirimizdt n) halyan mAtbuatı Mılino görüı i 
• meleri etrafında neıriyatına devam etmekte ve iki memleket araımdaki doıtluğun • • • : inkiıafı üzerinde bilha1&a durmaktadırlar. : 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yann Toplanacak OlanBalkanAnta 
ntın a Büyük BirEhemmiyet Veriliyor! 

lngiltere -
Deniz Harp vasıtalanmn 

inıasmı başladı. Hareket adan Kaılciye -Vekilimiz Selinikh Romanya ve YugoslavyaHaric iye vekilleri 
ilı ~uluıırık Atinaya geçecekler. Atinıdı şenlikler yapılacak .. 

Belarad, 13 (Radyo) -
Romanya hariciye nazırı ve 
tnüıteıarı pau rteıi günü 
Atinada toplanacak olan 
Balkan Antantı hariciye na· 

~ırlırı konseyine iştirak et 
tnek ü21:ere dün öğleden son· 
ra Bükreıten hareket et 
tniılir. 

1 ürkiye 1 larlciye vekili 
Tevfik Rüıtü Aras yarın 
Selanıte aldecek ora-
da baş ve dııbakan Stoya 

dinoviç ve An'anesko ile 
buluıacaktır. 

Üç nazır Selintkten huıuıi 
bir trenle yarın (bugün t öğle 
den eve\ Atinaya hareket 
edeceklerdir· 

İstanbul, 13 (Hususi mu 
habirimizden) - Balkan ha 
r· . 
ıcıye nazırlarının Atinada 

akdedecekleri toplantıya Bal 
lcan gazeteleri büyük bir 
thenırnıyet atfetmektedirler. 
Halıhuırdaki siyasi vaziyet 
dolayısile bu toplantı fevka. 
lide bir ehenımiyeti haiz 
bulduğunu yazmaktadırlar. 

Hariciye vekillerini Yunan 
~ududunda parlak merasim 
c karıılamak için Yunan 
hüku .• I metı ıcabeden hazırlık 
"'1 a lmııtır. 

Vekiller hududcla illikbal 
cdllıp 1 ~ emir erine huıu11 tren· 

ler tahıis edilecektir. 
Atinada hariciye vekilleri 

için merasim ve oenlıkle ya 

pılacaktır. 

lıtanbul. \3 tRadyo) Ô-
nümü:ıdcki pazerteıi 

Atinada toplanacak 
günü 
olan 

Balkan antantı konseyi top 

lantılarında evelce Bükreşte 
toplanılan Balkan hükümet 

leri erki.nıharbiye reislerinin 
konuıma.ları m~vzuubahs 
edıleceği de bildirilmektedir. 

Bundan baıka Hatay ana 
yasasının hazırJanması dola· 
yısıle Cenevreye gidecek 

olan heyet Reisi Numan Rı 
fat Menemencioğluna bu 
husuıda bazı dircktıfler 
verilecektir 

Atina, 13 lRadyo)- Bal· 
kan antantı içtimağında bu· 
lunacak olan hariciye vekıl 
lt-:ri pazarleti günü buraya 
gelmiı olacRklardır. 

Yugoılavya ba~bakanı Sto 
yadınoviç, Romanya hariciye 
nazm M Antanesko ile bir· 
ilkte seyahat etmektedir. 

Kendileri.ne Selinlkte Tür 
kiye Hariciye Nazırı Tevfık 
Rüıtü Arasla buluıacaklar· 
dır . 

BalkRn antantının oldu· 
ğu günl~rde matbuat 
greıi de toplanacaktır. 

kon· 

Suriye 
Hatay işinde hatayı dü· 

şüyor. 

Fransız Gazeteleri 
Böyle yazıyorlar. 
İstanbul, 13 ( H uıuıi 

muhabirimizden) Ge 
len haberlere göre, Fran 
ıız ıazeteleri .Surıye he· 
yetinin Hatay davasının 

hallinden sonra yaptığı 
teıebbüsleri iyi görme· 
mektedirler. 

Bir gazele (Asıl Hata 
Suriye ile anlaıılırken 
Ankara itilifnamesinin 
hahrlanrnamıı olma11dır.,, 

Demektedir Suriyenin 
teıebbüsünü kendi zara· 
rına aörmektedir. Ve Ce 
nevre anlaımasından faz· 
luını istemek zorlukla 
varılan Franıa Türkiye 
anlaımasına kartı iyi bir 
hareket olmadıiını yaz· 
maktadır 

Bu gazete: Suriyeliler 
den beklenen Fransanın 

vazifeıini kolaylaıtırmak· 
hr, sözlerini ilave etmek 
tf"dir. 

.............................. lllllİI. 

Londra, 13 (A A.) Bir 
muhrip denize indirilmit 
dört muh ibin de inıasına 
bnılanmııtır Gelecek hafta 
26 harp gemiıi dnha techiz 
ve teslih edilecektir lkiıi 

saf harp olmak üzere üç 
krovazörlc dört torpidonun 
inıasına da emir verilmittlr. 

Maliye Nazırı Avam ka 
marasında milli müdafaa 
itleri için beı Aenede ııarf edıl 
mek üzere 400 milyon in 
gilız liraıına baliğ olan bir 
istikraz akdedileceği hakkın· 
da M Neville Çemberla yın 
tarafından Avam kamara11· 
nda yapılan beyanat burada 
büyük heyecan uyandırdı. 

londra, J3 (Radyo) 
lngiltere kralı Rltıncı Jorjun 
sıhhi vaziyeti hakkında ec 
nebi kaynaklarından verilen 
yalnıı haberlerin doğru ol 
madığı kıti surette tekzip 
edılmektedir. 

Krıhmn sı~hati iyidir 
Londra, 13 (Radyo) -

Kralın hasta bulunduğuna 
dair çıkan şayialar kati 
olarak tekzip edilmektedir. 
Resmi mehafıl doktorların 
Kralın tahta çıkmadan ve 
çıktıktan ıonraki yorgunluğu 
nu gözönünde bulundurarak 
kendiıine istirahat tavıiye 
etmekte olduklarını bu ıa· 
yiaları bundan neıet ettiğini 

beyan ediyorlar. 

Rohıanya H a r i c i ye 
Nazırının Tem i n a t ı: 
«8ulgar-Yugoslav misa~ı Bal~ın menafii ~airesindedir.» 

Belgrad, 13 (Radyo) 
Romanya haricıye nazırı 

M. Antanesko Yugoslavya • 
Bulgar misakı hakkında par 
lamentoda izahatta bulunmuı 
ve demlıtir ki: 

Yugoslavya bu misak 
hakkında fikrimizi iıtıhraç 
etmiı ve muvafakat ceva· 
bımızı almııtır. Yugoslavya 

Kral Zoğo · 
~ 

ı Parlamentoyu açar~en ~ir 
nurut söyle~i 

mevcut taahhüdat dairesinde 
hareket etmittir 

Yugoılavya - Bulgaristan 

anlaşması Balkan 

dairesindedir Bu 

menafiı 

hususta 

Yugoslavyadan kati teminat 
aldık d~mlttir 

Antaneakonun cev1tbı al· 
kıılarla karıılanmııtır 

Roma 
~ 

Krıhmn velia~dı 
Roma, 13 (Radyo)- Au-

gün doğan vehahda V1ktor 

Amanoel adı \'e Neıpoli prenai 

un\'am veri l miştir. Bu müna. 

$ebetle her tarafta ıen ' ikler 

1 yapılacaktır. 

AHMET ZOGO 
Tiran, 13 (Radyo) - Kr 

al Zoğo bugün yeni meclisi 
açmııtır. 

Kral nutkunda komıula · 
rile ve bütün devletlerle 

hoı geçinmek istediğini ve 

İtalya ile dostluk ittifakının 
devam edeceğini bildirmlt · 
tir 

İstanbul 13 (Hususi) 

Arnavutluk hükümeti, ya 

kında memleketimize sefir 

gönderecek ve muhtelif me· 

ııe 1eler etrafında bizimle 
anlaşarak mukaveleleler ya· 
pacaktır. 

Mısır -
Kralı Avrupadı Seyahaıa 

t1~aca~ 
Kahır.-, 1 ~ (Rarlsrn) Kra' 

Faruk anneııle birlikte Av· 

rupada tedkik seyahatına çı· 
kacaktır. 

Seyahatın Şubat sonunrfa 

baılıyacafı zannedilmekte. 
dir. 

Bulgar 
Komilnistleri 
Muhakemede -Belgrad, 13 (Radyo) Bul

garistan komünist teıkilatına 

mensup 19 kitt devlet mü· 

dafaası muhakemesine sevk 
edil miıtir. 

====::.===========-~-=o=:::s:::::======ı ===--=~=========== 

Japon Meclisinin Fes-
hedilme ihtimali Var .. 
'Jokyo. 13 (Radyo) 

Japon meclisi 15 şulıatta 

toplanacak, kabine mali 

programım meclise arzede 
cektir 

Meclıs bu programa ve 
aıkeri kredılere muhalefet 
gösterirse f eshed ılecek tir. 

Tokyo, 13 (A.A) Do 

mel Ajansı bildiriyor: 

Diyet meclisi içlimalarını 
16 şubata kadar tehir eden 

yeni büdçe projesini hazırla· 
maktadır . Maliye nazırı ba· 

zı eıya Hatları üzerindeki 
tereff ü temayüllerinin önü 

ne geçileceğini ümit etmek. 
tedir. 

Hükümet eıki hükumetin 
vücuda getirdiği bütçe pro 

jesi heyeti umumlyeıi üze . 
rinde 275 milyon yenlik ten · 
kisat yapabilmlı ve bütçeyi 

iki milyar 765 milyon üze· 

rinden kurmı~a karar ver . 

mittir. Esaslı tenkiıat mer· 
kezi hükümetın eyaletler üze· 

rine devredecP.ği 150 milyon 

ile bazı nezaretler tarafından 
istenen 125 milyonluk kre

diler üzerinde yapılmıı, 
ordu ve donanma büd. 
çelerl de azaltılmıttır. Eski 

hükumetin 450 mi lyona çı 
kardığı vergi zammiyahnı 
hükumet 300 mtly<'n üze 
rinden tahdit elmlı ve bu-

aun için de gümrük reıim · 
leri ile kazanç vergisi üze· 

rinden alınan hususi resmi 
indirmlıllr. Bu tenkiaat ııa· 

yesinde hüki'ımet Hirota ka
bineıinin bıraktığı açığı ka . 
pıyabilmek için yenı hazi. 
ne bonoları ihraç eyliyecelc 
lir . 



S.\ Yf.\. 2 

Olmiyen Ve Ölmiyecek Olan 
Bir Sanatkar: Puşkin .. 

/)ahrı 183 J senl'lerinde .tvrupanrn en meşhur mt.inek· 
killeri, Shekspeore, Ştlıiller, Uyrorı, l<ad·ır 0/91111 bir 
şahsiye/in beynelmilel sanal alemine gtllrdiği yeniliği 
ya:makla flilirenıiyorlardı. Bu, lfos şairi Aleksancilr hı · 
şkf neli. O Puşkin ki daha pek genç yaşrnJa çurlığa ka
rşı şiirlerinde §öyle isyan ediyordu: 

«Baylar!. Sl:e taç ve lahlı veren tubiat değil kanun· 
dur. 

Siz Jıalkw ıfaliind~ oturtıyorsunuz. Fakat ebedi ka -
nun slzln üsiLinüzdedir » 

Pıışkin düşüncesi uğrunda diyar diyor sürüldü, Hayatı 
mücadeleler. istlraplarlcı geçli, nlhayel guzel kartsı Na -
talya için giriştiği bir düelloda yara ufarak hayala göz
lerini yumdu. 

tıuşkirı öldüğü :llman onu seven, onu sayan ve on 
un bir daha dönmfyeuyine fn<ınBn lıalk; çarlık korku· 
sunu da unutarak evinin önıinde: 

- Puşkin bizimdir .. Diye haykırdılar. 
Puşklnf 11 öldc1ğt1 evin önune loplana11 elli bine yakın 

halk tıir deniz gibi dalgalarııyordtı. Çar Nikola; aristo 
kratlu.rrn değil, «aşağı tabaka» nrn, <ıasil olnııyanlaf» rn 
bu heyecan ve coşkunluğu ö11llnde şaşkrna döndü ve bir 
yec~ yarısı Puşkt11ln cesedi jandarmalar iarafrndan eul
nden çalrndı. 

Halkın sevdii]l adam, halkw gö:ü nden kaçırıldı, ce. 
sedl bir yük arabasına alllarak yölıirüldu. Bugıln, yal 
mz Souyetler Btrllğiııin değil, blilun dünyanın tamdığı 
Puşkin yüz sene wel işle böyle göcmıldü. ~ıı~kln öldük· 
ten sonra da Çarlık için korku11ı; bir adam olmakla 
dtvam etil. Gaıetclerde ölümlin sebebini yll':.mak bile ya
sak edildi: <'Ş!irimi:ln güneşi sö11dJ°i .» Diyerı bir gazele 
hakkrnda takibat yapıldı 

Saraya karşı: "Hurrlyeti n, delw 111 n. şölırel/ 11 kolillerl" 
diye haykıran genç ve ateşli btr şô.ir Kafkasyaya sılrr"il
dü. 

Puşkin adım kimse afjzına alamaz, ondan bahsede 
file" vltlu. 

* Rn nuisleblt bir devirde hlirrlyel için bağıran, geniş 
kütleler ıi:erinde nti/11= lemin eden Puşkin ; dünya ede
biyalL içinde de yılksek bir mevki işgal cdtr Bunu. an· 
lalmak için eserlainln 84 lisana lercıime edilmiş oldu 
ğunu söylemek kafidir. 

Yine o; aunl asırda yetişen yarplı edipler ve mulıar 
rirler ıi:uinde oldllffll gibi blltılarL takip eden 
edebiyat nesilleri tiz.erinde de lniyılk Ltsirfrr yapmışiLr. 
Ua/ıa yüzlerle yıl geçse de Pıışklnin yazıları. kwraklı[jı 
m, yeniliğini, tazelik ve kuvvetini lwybetmlyeceklir. 

Puşkifl: uzun yılların içinde ölmezliğini kaybetmemek 
mutlulııfjuna eren sanotkiirdır. 

Sevin Sel·flkan 

Ekzeji Monümantum 
l rAZAN: ALEXANDR POUCHQUlN 

Kendime yükselttim kendi gücümle 

El harcı olmıyan bir abideyi, 

Mılletiml ona çeken yolları. 

A•la dikenlerle örtülmiyecek, 

En yüksek sütundan daha yukarı 

Eğil mi yen batı göğe değecek ... 

* Ben ölmiyeceğim bir lahza, hayır, 

Ve ruhum sazında yaııyacaktır, 

Bir şair kalsa da yer yüzünde tek 

Şöhretim ebedi uzayacaktır. 

* Adımı ancak ne varsa dıUer 

Muazzam Rusyanın içinde yer yer 

Mağrur Slav oğlu, ve Fin evladı 

Dağında batı bot dola,an tunguz, 

Ve bozkırlar dostu kalmak, beraber .. 

* Sevecek her zaman beni milletim. 

Çünkü asil htsler dağıttı sazım, 

Bu zulüm aarında hüriyet dedım, 

Dedim düşenlere merhamet lazım . 

* Ey ilham, boyun eğ ilahi emre: 

Ne hücumdan çekin, ne taca göz koy, 

Kayıtsız ol methe ve hakarete, 

Aldırma ahmağın söylediğine, 

TÜ*"-KOILl 

it -
' ' 

Sındırgı Yolunda 
-

Dün de Bir Otomobil 
Kazası Oldu .. 

·--- ---
Dün de işaret ettiğimiz uibi alika~arlann dıkkatmazanm 

bir da~a ehemmiyetle cel~ediyoruz .. 
Gece geç vakit aldığımız 

bir habere göre Sındırgı yo· 
lunda dün bir otomobil ka· 
zaaı daha olmuıtur. Şoför 

Hüseyinln idaresindeki kam 
yooda bulunan yolculardan 
Biğadıçlı Halilin kolu ağır 
surette yaralanmıştır. 

Yaralı Sındırgıya kadar 
gitmiııede orada hükümet 
doktoru vaziyeti tehlikeli 
görerek kendisinin ıehrimiz 
hastahanesine gitmesini tav. 
al ye etmiıtir . 

Halil bunun üzertne Sın
dırgıdan dönerek hastahane 
ye gelip tedavi altına ııir 
rniıtir. 

Geç vakit olduğu için ha 

diseyi daha fada tahkik et
mek imkanını bulamadık. 

Tahkikat neticesinde ôtomo 
biHn devrilerek mi yoksa dl 
ğer bir ~ektlde ml bu kazaya 
sebep verildiği elbette mey -
dana çıkacaktır. 

Dün de Sındırgı yolunda 
olan bir kaç gün evelki bir 
otomobil kazasını yazmıf. 

bu münasebetle mahalli be 
lediyelerin nazarıdikkatını 
celbetmııtık. 

Bir gün geçmeden bu de · 
fa bu kaza vukua gelmiıtir. 
Bu hayati mesele üzerinde 
alakadarların bir daha ehem
miyetle dikkat nazarını çek
meği fay dalı buluyoruz. __________ , ___ _ 

Halkevinde HükQmet 
Ziraat müdürü taraf mdan 

bir konleı ans veril dl. 
Meclisten il milyon lira
hk f ev~ıla~e ta~sisaı iste~i 

İstanbul, 13 (Hususi) -

Hükumet, fazla varidatı ka 

rşılık göstererek meclisten 

1 l milyon Uralık fevkalade 

tahsisat istemiıtir. 

Hu paranın üç milyon 

Ege 
Bölgesinde bu seneki tü

tün satışları 
Vilayet çevresinde Sındı 

rgı ve Ayvalıkta gerek in

hisarlar idareal ve ıerekıe 
muhtelif alıcı kumpanya ve 
tirk~tlerle F e l e m e n k , 
Amerika ve Almanya gihi 
firmalar mübayaalarını ik 
mal etmlılerdir. Nettce lUb 
arile bu yıl yetiıen f a.rla 
miktardaki mahsullerden 
de ekicide satılmamıt tü 
tün kalmamııhr . 

Bu bölgelerdeki tütün .. a. 
' tııları 90 kuruta kadar yü-

kselmiıtir. 

Bu vaziyet zürraı memnun 
edecek bir nisbet teıktl et · 
mektedir. 

Bütün firmalarm bu mm· 
takalardan mübayaa ettik
leri tütün lkJ milyon ki 
loya yaklaımııtır. 

Marmara bölgesine dahil 
olan Gönen, Aiunya, Çakır
da inhııarlar idaresi ve 
muhte lıf alıcılar tarafından 

tütün bayiine baılanmııhr 
Vilayet merkez köylerile 

tütün ekiciler mahsullerini 
inhisarlar anbarlarına indir 
meğe ve satmaia baılamıt 

lardır. 

Bu ıekıl ve ıerait altında 
bir ay sonra zürraın elinde 
hemen hiç mahıul kal· 
mıyacaklır. 

Yine inhisarlar idued ta
rafından tütün ekicilere kr · 
edi de açıldığından bu vazi 
yet bütün tütüncüleri mem
nun edecektir. 

~.....-..,..__;.._.._J 

!ÇATI ALTIHDA!t 
Tarih ne~ir1 

Bir millet kendi tarihile 
öğünür, sözü ne kadar doi 
ru bir aözmüt. Bu keU111t· 
lerln ifa<le ettiği maoayi aJJ· 
lamıyanlar bence dar düea· 
nceli kimselerdir. Tarih de 
nildiği zaman, aklımıza il~ 
selen ıey; ııeçmlıteki .. "le 

kayi" dtr. 
Tarih; bir milletin acı 11 

tatlı vekayilerlni bütün çıP 

laldıiile ortaya koyan bil 
tlim kaynağıdır. 

Eğer tarih kellmeıloi rrı" 
fassalen yaı.mala ka\k1t1' 

ıak )'üzlerce ıayfalık koık0 
C4 bir kitap yazmıı olurıJJ 
Binaenaleyh k11acık yaıdl 
ak bence daha doirudur· 

* Geçen gün, bu mevzu ijJ 

erinde iki arkadat k.onut" 
yorlardı. BtrJıi diiertne: 

- B"zı kimseler tarı lı 11 

uğratacağma içinde bulü~ 
duğumuz asrın terakldyatl 
uğraısalar daha iyi ollfl1 

mı? 

Ve uzun uz.adıye rniiıı ' 
kaıa yapıldıktan ıonra o 
ğeri muhatabına: 

-- Evet .. Dütftnceofı çc 
doğru olmakla beraber, ~ 
rlh ile uğratmak , her ı• 
an için lazımdır ve ıart11 

dedi. Diğeri teli.ı içinde: 
- Hayır .. Hayır .. Belli 

tarihle uğraımak hiç yerill 
bir hareket ola.:Oaz D'~ 
dojrusu tarih bence 

.. fı . ~ 
"hiç,, tir . 

Kulak muaa rı J 
arak dinlemekte oldıJi f 
bu son sözler üzeriPe 
iki arkadaıa bakdım, b' 
bm da güldüm. Çünkü t' 
li1e ufraıılmanın bot btr ~ 
reket olduğunu söyliyefl 

Akıam Halkevinde ziraat 
müdürü Hüdayi Ekerman 
tarafından lotların ve· ağaç· 
ların bünyesi ve aıı esas· 
farı) hakkında güzel hir kon · 
ferans verilmtıtir Hüdayi 
Ekermanıo konfuanaı salo 
nu dolduran dinleyiciler ta· 
rafından alaka ile takip 
edilmit ve konferans sonu·n· 

da kendisi tiddetle alkııla n· 
mııtır. 

lirası , zirai kombinalar ku 

;\,imasına karıılık tutucak· 

tır. 
-. rjh,. kelimes.nin ifade e~ 

-=-==-==ı derin ve tümullü oı a 
daha öğrenememif. Ve f 
butta tarih hiç oku111 ıı ıt! 
Mesela: Biz Tiirkler, her Halkevi ayrıca İstanbulda 

bu yaz yapılan kırk gün 
kırk gece eğlencelerini gös
teren Kermes filmini göı 

termittlr . 

Unutulmuş 

Çehreler 

Halkevi gösteril kolu ~u 
piyesi bu gece oynuyor 
Bir iki haftadan beri ha · 

zırhğile uğraıılan (Unutulmuf 
Çehreler) adındaki üç per 
edelik piyes bu gece temsil 
ed ilecekttr. 

içtimai bir mevzudan 
alınmıf olan eser zevk ve 
heye~anla 11eyiredilecektir. 

Oyunda bir çok gençler 
rol almıthr. 

Piyesten baıka ayrıca (İki 
ahbab çavuılar) adında bir 
perdelik komedi de temsil 
edilecektir. 

Hüf us memurlan arasmda 
tayinler 

Dursunbey Gökçedağ na· 
biyesi nüfus memurluğuna 

Yağcıl ar nahiyesi eski nüfus 
memuru Halit; Savaştepe 

nüfus memurluğuna Durak 
oüfus memuru Şefik. Durak 
nahiyesi nüfus memurluğu 

na da Kireç nahiyesi eski nü· 
nuı memuru İbrahim tayin 
edilmiıtir. 

Sm~ugı~a inhisarlar am
bau dar geliyor. 

Sındırgı (Husuıi) - 936 

Tütün mahsulü kumpanyala

rca hararetle tesellüm edil 

mekle ve bir taraftan sevk 

olmaktadır. Havaların kıt 

gitmesi bu sene tesellüm 

muamelesini ağır götürmüf 

ve bilhaHa inhisar idaresinin 

ambarmm tek ve istiaba 

gayri kafi olması bu idare· 

nin teıellümde kumpanyala 

rdan sonra bitireceğini gös 

teriyor. Gelecek sene teşki 

lalı için halk faaliyeti ~ ça 

lışmakta ve ekilmit. fideler 

den bir kısmı şimdiden me 

ydana çıkmıştır . 

Dünkü un ve zahire f tatlan 
UNLAR: 

55 Handıman 
60 
70 
80 

.. 

Azami 
K. 

960 
920 
860 
800 

ZAHİRE: 
Buğday 5,25 
Yerli Sert 5,25 
Yumuşak 5,50 

Hariç piyaaadan gelen 
Yumuıak 6 
S ert 7,50 
Mısır 4, 75 
Arpa 4, 75 

Asgari 
K. 

950 
910 
850 
790 

5 • 

4.50 
5,75 
buğday 

6 
7,50 
4,25 
4,50 

Ayrn Tarihi · 
Matbuat Umum Müdürlü 

ğü tarafmdan her ay çıka 
rılmakta olan "Aym Tarihi,, 
nin son J3 cü sayısın da çı
kmıştır . Çok zengin bir mü 

nderecatla çıkan bu aylık 

mecmua, dünya üzerindeki 
geçen ayın siyasi, iktisadi 
ve kültür hareketlerine a id 
çok mufassal ma ümatı mu 
htevi olan "Ayın Tarihi" ni 
okurlarımıza tavsiye ederiz. 

~ocuk 
Anliara çocuk esirgeme 

kurumu tarafından her haf 
ta çıkarılan "Çocuk,. mec 
muasınm 20 inci sayısı da çok 
zengin bir münderecatla çı 

kmııhr . İçinde çocuklarımı· 
zı yakından alakadar ede· 
cek huıu yazılar vardır. De· 
ğeri yalınız beş kurut olan 
bu mütenevvi okurlarımıza 

1 

bilhassa ta niye ederiz 

Arifeye 
Dükkanlar 
Kapalı .. 

Kurban bayramı ayın .22 
inci pazartesi gününe tesa
düf etmektedır. 

Arife pazara rastladığın 

dan, bu gün de kanunen 
dükkanlar açıl< bu\unamıya 

cağından arife günü her yer 
ı kapalı olacaktır. 

141 
man, her yerde ve 1' 

her söz eöyleyitimizde. 
11 

mizle ift,har ederiz . ıt 
Bugün tarih ilmi, 0 

ilinıler1e yanyana gldiY 0't. 
Bu iki arkadaıtan t•r:ı 

bir .. hiç,, oldu~unu sôY 
kimseye sorarım Buııi 
derler? 

Kısaca: 
ti' - Tarih ilmin yar• ~ 

Her millet kendi tar' 
iftihar eder . 

K. Kanı ff kpıf18 
-~-

Kadmlar mekte~i 
Kaliforniyada l<aôıJ'I 

tüpleri federasyonundJ 1, 
him bir meıele gör'ut6 

ve fU karar verilmııtll'· 
Bır kadın kocuıoJl.1 

ocağına merbutiyet ~e ~ 
kati temin için kadınl" 

Ö 
c1e 

l - ğle yemeğirt .. 
• .,jı· 

ve en hoı ıektlde gı1 

lidirler; fi' 
2 - Kocalartle h:ıl 

iki aktam gezmeie çı ~ 
fakat diğer akşamlar Jı 
lan serbest bırakrn•lı 

1 
3 - Ev mu raf ıo•• 1~ 

let masrafına tercih e 
diri er? ti 

4 - Pazarları ~şll il 
ni yemeğe davet elC'l1e1, 

5 - Ei ~r söz 1Qf
1 

ı 
heveslisi ise kocalıtrıl'I I' 
ve memnuniyetle be~ 
Jidirler. .. Jt 

6 - Kocalar örıil" ,/ 
vvetli ve hakh btleı •'' daima zayıf fakat 

1 görünmelidirlt"r. 
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-Asri Adam-
Büyük-Hik-aye - X/ ~--- /hsan'Edip 

Bir ıaanlye gelen beyaz gölge lamııtı. Hemen keıldn bir 
r6yah gözlerinin önünde bü· el harı!keti yaparak: Ona 
yQdü .. Büyüdü.. Ve bir çift bu düıOnceıindt>kl ~ abalıtı 

yanıınlı ve yasemin kokulu anlattı. Adeta incinen bir 
dudak halinde geldi onun, hali ~e yüzünün sararan bir 
dudaklarını, yüzünü, ve el- rengı vardı. 
lerlnl ya~ts.. . - Oh! Dedi. Hayır ya-

Sabahleyln .. Gözlerini aç- nımda ve gıyabımda böyle 
hiı zaman, prenaeı aynanın ıeylerden bahsedtlmeıini iı· 
önünde arkası yatafa dö temem. Ve ıonra dudakla. 

nük, kirpiklerine "Rimel,, rını bir lrnı gagaaı gibi aenç 
çeldyorClu. adama uzatarak ilave etti: 

"Cemil Sena,. nın uyan- - Güle güle! 

dıfına duyar duymaz batını Cemil Sena merdivenleri 
çevirdi. inerken sade gülüyor değil, 

Genç adama, dudaklarının neıeslnden bayılıyordu bHe. 

uclle küçük bir ıe18 m gön Dııarıya Çıkar çıkmaz yüz· 

derdi: ünü tokatlıyan rüzgar bir-

- Bonjur. Şeri dedi. na· denbıre onu ayılhyordu 
ıılıın? .. Gecenin yarısında hatladığı 

"Cemil Sena" bir rüya bu güzel bekar romanı aan 
içindeymtı aibi sallandı. Na ki ıon yaprağını sabaha 
aıl miydi?., kartı bir ölümle bitiriyor· 

Bılmiyordu! Hiç .• hiç bir muı gibi kalbine ' garip bir 

teJ bilmiyordu Yalnız için hüzün damlatıyordu Saba-
de bütün bunlara inanama- hm bu erken saatinde ba 

Yan bir ıey vardı.. şınm içindeki ıeridin bir 
- Bonjur! Dedi Gelmez ucuna geceyi geçirdiği kar 

miıin!.. yolamn bir ucuna bağlıya-

- Genç kadın, elindeki rak yol boyunca hayft.lleri 

ıadef farçayı masanın mer- saf mağa batladı. 
meri fiıtüne bıraktı Ve ade Karaköye geldiği zaman 

ta, koıarak geldi. Ta, yata· ıtrket saatı 8 i göıteriyor-
iın tiıtüne oturdu. du Cemil Sena tatlı bir eı-

- Sevgilim! Uedi, beni neyiıle ağzını açarak elini 

•e•lyor muıun.1 Btni çok mu yeleğinin cebıne uzattı, fa 
•evi1oraun? 'Bir takım kü- kat nasıl oldu bilınmez Pa 
çük ve ıeytani kahkahalar - rmaklarmın arasında kıymetli 

la rGhiyo, dudaklarını genç altın saatinin yerine mandala 
•danun kumral bıyıklarına açılmıt bir köstek görünce ıa· 

•ürüyordu? Cemil Sena, dık· pkasını rüzgar uçuruyormut 
kat ettikçe budala bir hay· gibi elierini hemen batına 
rete düıüyordu! Dün geceki gatnrdü. Saatin yerinde bı-
o afar ve majrur prenıeılf", çare köstek, kuıunu uçur 

bu ıabahki kadm, araa nda mu§ bir yuva talaıı gıbi 
6yle derin tezatlar vardı ki sallanıyordu. Ellerini cebin-

dGıündükçe: Tuhaf, ve ide- de yabancı bir el çabuklu 
ta korkuya benzer bir ür- ğile dolaıtırarak aranı)or 
Perıne duyuyordu. Mamııfih du. Çüzdanı da yol.tu .. Cüz 
hır kadın için karakter de- danı! Genç addm o dakika 

iltllrmekten kolay bir iey yeıinden boğuluyoıum zan 
0l•mazdı Türlü türlü ~ ~ap netti. 
rfa., leri olan aıenç bir dul- Ve hemen ölmekle çıldır· 
du! Bir erkek yanında ıehvi mak arasındaki o sinır nö-

hlıler duyması, 'Ciddiyetini betleri arasında genç adanı 
unutacak kadar hafif dav- ımluğu etranjelin kapısmda 
ranmaaı tmkinıız teylerden aldı 
def ildi. Merdivenleri çıkaı ken ka 

~ 
Yaram uat sonra, "Cemıl lbi bir faniyete hazırlanmıt 

.. ena,, prensese veda için, gibi göğsün~ yumruklar in· 

odaya girdiği zaman, onu diriyordu Merdl\'en batında 
timamile geyinmit buli::lu. metrdott-1 onu &Harmıı yü· 
Genç adam, arz.u dolu ba· zündeki korkunç manayi an 
kıılarla: Genç kadına yak la madıiı için elınclekı mek-
laıta . tupla gülümıiyerek karııla-

Bır daha dedi. bir da- dı. 
Bu ıiıe Sena bey de ha · · sızı ne zaman görebili 

rhn? Prenıeı. dı, prenses1n selamları var 

Genç kadın, ellerini onun Kendileri on dakika evel 
omuzlarına uzatarak gülüm- hes ıp görf'rek hareket etti· 
•edi: ter. Cemıl Sena soluyarak 

- Beni mi? .. Adres veri 
hiı! kabul günümü size bil
diririm. 

Cemil Senadan aldığı ad. 
test küçük bir deftere yaz 

mııtı. Son bir defa daha 
sarıldılar.. Cemil Sena ka
pıdan çıkarken aklına bir 

ıey relmit gibi birdf'n bire 
durdu: 

- Aff ederainiı! Prenses 
dedı; •izin namınıza otel 
direktörünü görPbilir miyim 

Genç kadın Cemil Senanın 
heıap ıörmek istediğini an-

ve bayılarak yırttığı z8ffta 

tu satırla n okudu 
Meıeri eğer bır it 

kadını olmasaydı mutla
ka senin · ol mayi ister ve 

daima senin olma hülyasın· 

dau kendımi lcurtaramazdım 

Fakat, Bayat. Mamafi bir 

aık hatırası olarak yanımda 
alıkoyduğum saat ve cüz 
dan için bana kırılmadın 

değil mi clcım? Senin bir 

gecelik Prensesin: Güıide 

Hicran.,. 

SON 
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Puş~inin Kütüphanesi 
Leningradda Sovyc tler 

B rlığı itıın Akademesine 
merbut Ruıı edebiyat Enstitü
sünde Puıkin lnıahı;i kütüp
hanesinin tanzimi ile me§gul 
olunm "ktadır Bu kütüphane, 
5,000 ci 1den mürekkep l 522 
ea"?ri m\\htevjdir. Bu kıtapla 

rm hemen hemen hepsinde 
~aırın elyazısiyle haııyeleri 

vardır. Bu eıerler, Enstitü 

kütüphanesinde saklanmak· 
tadır. 

Bu eserlerin tasnifi, Moy 
ki caddesh1de 12 numarala 

fairin evinde açılacak müze 
için yapılmaktadır. Zira bu 

müzeye, bu kitapların çift 

nüshaları konacaktır. 
Bu kitapların çift nOshala

rı büyük güçlüklerletoplan 
maktadır. Zira bir çok lisan 
lardaki bu kitapların mühim 

bir kumı, halen bibliograf ık 
kıymeti haiz nadir kitaplar 
dır. Mamafl son zamanlarda, 

on sekizinci asrın sonlarında 
ve ondokuzuncu asrın baıla 
randa ve ondokuzuncu asrın 
baılangıcında neıreJilen bu 
kitaklardan bir çoğunun çift 
eri, büyük fedakarlıklarla, 

elde edilebilmiıtir. 

Güvercinler dıvalınm ~a
zandllar! 

Macarlstanda Eheıı tehrin 
de bundan bir müddd evel 

"Güvercin babası" dt-nilen 
zengin bir adam ölmüştür. 

Hayatın son demine kadar 

güvercinleri seven ve himaye 

eden bu adam, ölümünden 

az evel vasiyetnamesini tan· 

zim ve ıervelinin bı r kısmını 

güvercinlere hasretmittir. 
Zenginin mirascılarmdan 

fakat uzak akrabasından bi· 
rfsl bu vasiyetnameyi kabul 
etm~mit ve güvercinler al ey· 
hine dava a~mııtar. 

İki ıeoe süren bu dava 

timdi netıcelenmıt ve zengi· 
nin vasıyeti d ,hilınde güver
cinlerın m•raatan iıUfadesine 
karar vermlıtır. 

Puşlin ha~~ın~a Abideler 
Sovyeller Bırliği Halk Ko 

mlstrlerı Meclisi, büyük Rus 

ıi\iri Puokirln L~ningradda 

muazzam bir ahidesinln di 

kilmefine karar vermlt ve 
Manizer, Merkuruv. Sınayskı, 
Çavkov, Şanri ve Şerbu 1 

gibı bır çok tanınmıt hey 
kelt raı1 ar, bu abidenin pro 
jesini yapınıya memur edil 
mittir 

Leningradda Sıyah Irmak 
mevkıinde, ıafrin ö'ümfine 
sebep olan düello mahalline 
de bir Puıkin abidesi dikil 

mek üzere büyük bir f aalı 

yetle çalıımaktadır . Bu !bi
de, jübile günü açılaca~tır. 

Gene jübile günlerinde, 

t>ski Çarskoye ;;eloda, heykel 

tırat Bahın eıeri o1an ve 
bilyük şairi liıe talebesi ha 

linde göst~ren bir abide di· 
ki1eceklir. Şairin okuduğu 

eıki lisenin cephesi ve bu 
binanın iki odaaı tamir edil 

mektedir Buraya bir hatıra 
plakı konacaktır. Bu yıl oda

lardan birinde Putkin otur 

muıtur. Diğera de, şairin en 

büyük dostu ihtilalci Puıki· 

oin odasıdır. 

İaropo tsta, ıairin karısının 

ailesine ait bulunan Gonçar· 
ovlar konağında ıda iki oda 

müze haline ifr1'ğ edılmekte 
ve bu müzen•n kütüphane

si de lnmamlftomllktadır . 

:::n:zz:: 

ispanya ihtilali ateşlar içinde: 

Madridde Halk Umumi Seferber_ 
1ik11an_Ed;1mes;n;1 s t iyor .. 
Asiler Mala~ada 1500 Cumhuriyetciyi derhal 
kurşuna dizdiler. Büyük bir silah deposunu da 

ellerine geçirdiler .. 
~=====-=====-=-=====--

Tol s toy Müzesinde Puş~in 
Sergisi 

Tolstoy hakkında bütün 

dünya lisanlar1nda yazı 1ı 50 
b!o kitaplık kütüphanesi ve 
çok tam bir elyazıaa kısmı 

bulunan Tolstoy milzesinde 
bir"Puıkin ve Tolstoy,, ser 

gisi açıimııtır. 

Bu aerglnln en enteresan 
eserlerinden biri, "Anna Ka -

ranln" tçfn prototlplik vazi 

fesi gören Puşkluin kızı Ma 
rla Alekaandrovnamn port 

residir. 

Pus~inin Oturduğu Yerler 
Resimleri Sergisi 

Kızıl Ordu Merkez Evinde, 

Puıkinin olurduAu yerler re
simleri sergisi açılmak üze 
redir. Bu sergide 16Q kadar 

tablo ve resim teıhir edile· 

cektir Su resimler ,Puıktnin 
hayatının muhtelıf safhalarına 

ıa~ıt olan_ köy,. ıehir ve ev · \ 
lerıo resım 1erani, Boldine, 

Mihaylovskoye, Trigoskoye 

ve sair yerler manzaralarını 

göstermektedir. 

Sovyetler ~ududu dışında 
Poşkin vesai~i 

' Sovyet lfoıkinlstleri, büy 
ük Rus tfllranın en uf ak el· 
yazısının, onun!" alakadar 
en ufak cümleyi ve Puıki 
nfn hayatı ve trajik ölüm
ünü aydınlatabilecek en uf· 
ak vesikayı, büyük bir ga
yret ve büyük bir sevgi ile, 

toplamakta ve tetkik etme 
ktedirler. 

Tanınmıı Puıkinist profe -
sör Tsiav!ovski, Taae muha 

biri ile yaptığı bir mülakat 

esnasında ezcümle demiıtir 
ki: 

Biz eminiz ki değil yalnız 
Sovyetler Bırlığinde f llkat 

daha birçok memleketlerde 
de büyük Rus şaırine aıt 

enteresan vesaik bulmak ka · 
bıldır. 

Pwşkinin ö 1ümüne sebep 

o'an hadisatı aydınlatan ıkı 
çok entreKan vesıka neşre· 
dılelı, çok zaman olmuttur. 
l~u ikı vesıka, 1 lollandanın 
Sl\bık Petersburg elçisi bar 

on Hekkrerenin ve l lollan· 

da Hariciye nazırı adına el 
çilik katıbi Heversln rapor 

landır. Bununla beraber, 
baron Hekkrenin, hükümc 
tini, kendi manevi oğlu Da 

ntes ile l'uıkin arasındaki 

düellod:tn haberdar eden ilk 

mektubu ha'a neşredılmem 

iştir Bu mektubun, Hollan 

da devlet arıivlerinde bulu 
nduğu muhakkaktır 

Bu düellodd Danteııin ıa 
hidi olan Petersburg Fransız 
elçiliği katibi d Archiaoın 

husmi evrakı. son zaman 
larda, Parlıte bu unmuıtur. 

Au evrftk araııınde, büyük 

ıalrin düellosuna ve ölümü· 

Londra, 13 ( Radyo ) -
Franko kıtaatı Malagaya 
girmek suretile büyük bir 

ıllih fabrıkaa nı ele geçir-
mitlerdir 

Ast kuvvetler Malaga ci 
varındaki birçok kasabaları 

mukavemete maruz kalma
dan zaptetmektedlrler. 

Madrid, J 3 ( Radyo ) '

Matbuat ve halk dütmanın 
ilerlemeıine çare bulunması-

=--

ne ait vesikalar bulunması 

ve bu veıikaların çok enle· 
resan olmuı pek muhtemel 
dır. 

Yanancı memleketlerdeki 
birçok huıuıi evrak arasan 

da Puıkine ait vesikalar bu· 
lm"lk kabildir Bu malıyette 
olarak Franaada 5, Jngilte· 

rede 6, İspanyada 1 ve Av· 
usturyada 2 hususi evrak 

sayılabilir Bunlar arasında 
bilhaaaa ~~emmiyetli olabi · 

lc:ceğl, f ransanın sabık Pe

tersburg büyük elçiıi Baran. 

tın hususi dosyasıdır. Zira 

mumaileyh, Puıkin ile ziya 

de alakadar olur ve kendi 

sile sık sık buluıurdu. 

1936 senesi yazında Fra 

nsız ressam Wetmar, Peter 

s~urga gelmiş, Puşkın\e sı 

kı dostluk münasebetleri te· 
sis etmit ve giderken Put 
kin. kendisiııe on btr Ruı 
halk ıarkıaının tercümesini 
hedıye olarak vermiıti. We· 
lmaran hususi evrakı içinde 
büyük ıiirle temaslarına ait 
kayıtlar bulunması muhak
kaktır. 

Puıklnln karı11 Natallya 
Gonçıuovanın tiire yazdığı 

mektuplar ve pek muhtem 
el olarak tiirin düellosu ve 

ölümüne alt birçok veıika

lar, ıatrin halen ingilterede 

yaıamakta olan hafitlerinde 
Lady Verhner, Nadlyejda 
Hattenberg ve Mihail Torb· 

yde bulunmaktadır. 

Tcrnınmış İngiliz reeaamı 
Da y, Rusyada 1812 senele· 

nı ve umumi ıeferberlik ilan 
edilmesini istemektedir. 

Hükümet alınacak tetbir

ler hakkmda bütün partili
lerin f iklrlerini sormuıtur. Bu 
günlerde asilerin tiddetli bir 

taarruzuna intizar edilmek
tedir. 

Salahiyettar mehaftl hü· 
kümet kuvvetlerinin asilerin 

her türln hareketini akamete 
uğratmafa muktedir olduk· 
larını beyan etmiılerdlr. 

Belgrad, 12 (Radyo} _ 

General f ranko harb divanı 
tarafından Malagada 1500 
cumhuriyete! idama mahkum 

edilmit ve idam hükmü 
derhal infaz edilerek mah 

kumlar kurıuna dlzilmlıler
dir. 

Londra, 13 ( Radyo ) -

Aıile.r mukavemete maruz 

kalmadan bazı mmtakalara 
da ilerlemektedirler. 

Almeriya ve haveleaine 

llerliyen asilerin bu ıehrl 
hafta nihayetinde zaptede
ceklerl tahmin ediliyor. 

Londra, 13 S Radyo ) -

Fon Rıbbentrop ademi müda
hale komitesinde hazır bu
lunmuştur. 

Parfs 13 (A.A) - ispan

yada haTp devam etmekte -
dir. Asilerin üç kaaabayı 

daha aldıklara, hükümetclle· 
rin de btitOn cenup cephe· 
sinde taarruza aeçtlkleri ve 
GTenadayi muhaaarayl ha -

, zerlandıkları bildirilmekte
dir. 

İspanya hükümf'!tl netret 
tlil bir beyannemede Malasa· 
nm düımesinf sebep olarak 
bazı yabancı devletlerin aıi· 
lere gittikçe artan bir el 
birliğinde bulunduklara key

f ıyetlni röstermekte, ltal
yan ve Alman donanmala
rının asilere yardım ettlkle 
ri ve İtalyanlarla Alman. 

ların General Frankoya tak

viye kuvvetleri gönderdikle 
rl bildirilmektedir. 

ri askeri terferinin resimle. :• 

rint y~ptaktan sonra 1928 TÜRKDİL:I "' 1 

de Rusyayı terketmiıti. Pu 

tkin, Dayı Kronıtadtt kadar 
lt-tyi etmiş ve kt-ndisine me· 
ıhur .. Nıçin senin ilahi ka· 
lemin benim Arap profillml 

çlzl 1 or.1 ı> Şıirınin aslını he 
rtiye eylemitti Mar.leııef Pu 

tkloın Day tarafından ya 
pılan portresinin krokil,.rini 

ressllm beraberinde İngihe· 
reye r ölürmüşlür. fıunlar 

bu gün ancalc Dayın İngilt 
erede bulunan müsvedde ve 

kroki albümleri arasında bu 
lmak knbildır 

Puıkinin çok iyi arl<adaı· 

!arından Zinaida Volkons 
kaya, uzun seneler Romada 

yaşamış ve evrakı orada ka

lmııtı Bu evrak arasında 
1 

ıon zamanlarda, Puıkinln 

timdiye kc\dAr bilinmıyen 

yeni bir manzumesi lJulun 
muıtur. 

1825 35 senelerinde lspa 

nyanm Peteraburg clçlllğln -

Pazarteılnden baıka her 
gün çıkar Siyasal gazete .. 

Yıllığı: 800 Kuruı 
Alta Ayhğı:400 
Sayıaı: 3 

" 
Günü geçmıı trn,yılar 25 
kuruştur. 

ADRES: 

BALIKESiR TÜRKDlLi 
~. 1 :iiiiiii;;;;;;;;;;__.. ____ .1 

de bulunan ve Puşkinln do

stu olan Pat>aın hususi evr

akında da mühim Pu§kin 
veılkaları olması muhtemel. 

dır Bu evrak ise bugün ya 

Paesin ö1düğü Dresden teh
rinde yahut !spanyadadır. 

Avusturyada Puıktnin bir 
arkadaşının kızı olan kon 

tes Fikelmen ve Puşkinin 
do&tu Frieıenhoffun h . 

uıusı 

evrakı da enteresandır. 

Profesör' sözlerini' bunl". 
rm neırinin çok iyi olaca· 

ğı fikrini ileri siirerek biUr
mittlr . 



Osmanlı İmparatorluğundan 
Ayrılan Devletler .. 

Oımaıılı İmparatorluğun 
dan ayrılarak iıtıklalJerine 

kavuıtuklara gündenberi, bu 
ik• devlet yalnız bir defa 
pCJlatfk~da birleıeblldiler Bu 
da Oımanlı devletine karıı 

harba glriımek makıadiyle, 
dijer Balkan devletlerinin 
de katıldıkları 1921 uldmı 
andlaıma11yle meydana gel 
mitti; fakat. iki safhası olan 
muha1amalar biter bitmez, 
müttefikler biribirlerlne gir 
diler . Bulg .uiılan, yapılan 
ıulh andlaımaaında zararlı 

çıktıı}ını iddia ediyordu. Hu 
nun üzerine, diğer Balkan 
devletlerinin Sırblatan ile it 
tıfak akdetmeleri netıceıinde 
çabucak nihayete erdirilen 
bir Sarp - Bulgar harbının 
tehlikeıi bat göltermiıti Bu 
harbm sonunda Bulgariıtan 
evvelce zaptetmiı olduğu to 
prakların bü)·ük bir kııımını 
kaybederek bugünkü sınar 
lan tçtne sokuldu. 

En büyük yarayı, Sırbis 

tan" terkedUmit olan Make· 
donya htktl ediyordu. Hul
ıariıtanı merkezi Avrupa 

devletlerinin ara11na sokan 
cihan harbı bu iki memle
keti yeniden çok çetin çar 
pıımalarma 11evkettl . Bu ha· 
rpta da Bulgaristan büyük 

fedakarlıklarda bulunmak 
mecburiyetinde kaldı. O, ka 

ybettiklerloi tekru kazan
mak istiyordu; fakat bu fı · 

teli, onu Yunllnlıtan ve Ro . 
manya ile de anlaımazlığct 
ı6r0kledt. 

Bulıariıtan, ıon senelere 
kadar bu tecrit edılmft va. 
ziyette kaldı ve bütün kuv 
vetlni memleket içindeki ka 1 

lkmmıJa haarettt. Revlzlon 
yapılması hususunda göster · 
dlil arzular, bir çok taraf
larda sempati ile kartılanc\ı . 

Ancak, Revizionlzme karıı 
birer kale halinde kurulmuı 
olAo küçük anlatma ve Bal· 
kan antantı, arazi veya di 
ğer münazaalı nıeıelelerJn 

doğrudan doğruya hallini 
imkansız bırakıyordu. Hu 
itibarla , bir türlü düzeltil 

memlı olan Makedonya me
aeleıi, hazan fevkalade ger 
g1nlikleri mucip olmaktan 
1ı~ri kalmıyor, politik ve ek· 
onomlk münasebetlerin can· 
lı bir ıekilde tesisine engel 
oluyordu. 

Gerek Belgratta gerekse 
Sof yadaki aalahiyetlı kimse· 
ler, bu vaziyetin böyle ıü 

rüp ıtdemlyeceğlni ıörüyor 
lardı Ne çare ki, devlet ma 
kineıi bu mill«"t'erln hissi 
bazı büyük aykırılıklarını or 
tadan kaldırmak zaruretinde 
idi, 

Bulgaristan. ayrıca baıka 
meıelelerl de düıünmek me 
cburlyettndedir. Onun İtal· 
ya ıle teılı ettlii ve hane 
dan arasındaki izdivaçla da 

takviye edilmtı olduiunu gö· 
steren iyi münasebeti bir 

müddet itimatsız havasını 
estirdi. Fakat her iki mem· 
leket batında bulunanlarının 
ihtimam ve itinalı temasları 

uyeslnde pratık bir ıektlde 
ekonomik andlaımlllarm ge· 
rçekleıttil devreye geçi le bil 
dt. Şimdi bu itleri, ılyui 

temlıllk takip ediyor. 

Bu inklıafın ne mertebe
ye varacağı malum delildir. 
ihtimal ki , kOçük anlatma · 
oın hOkumet merkezlerinde, 
Bulıarlıtanı, burüne kadar 

inkiıaf etmit olduğu bir ıe 
kilde tekmil Ba lkan politi 

kası içine almak derpiı edi· 
liyor. Fakat, asal ehemmi· 
yetil olan ıey . ezici bir ma · 
zi ortadan kaldmlarak Yu 
gosla\'ya i 1e bir dostluk te· 
siı edilmiı olmawhr Bu hi.· 
dise doğu cenubundaki Av 
rupa ıulhunun menfaatları 

bakımından alkıtlanmıya de 
ğer bir hidfıedlr. Ne var ki 
bu pakhn . Avıupanın büyük 
meselelerinde bir taraflı va· 
zi yet alın ma1anı hedef itti 
haz etmit o 'duğu bir parça 
güç kabul edilebilecek bır 

Bu pakt, 11ükün telkin etti. 
ii müddetçe, iç inden bir de 
ğeri haiz olabilir . 

Tarıhi hatıralar ve milli 

münazaalar yüzünden birbi 
rinden ayrılmıı olan iki mil · 
let araıındaki itimat buma 
kalıp bir tekilde teıis edi 
lemez. Böyle bir itimadın 
teaiıi için, her iki tarafında 

olgun bir görüıe, iyi bir ni 

yete nhip olmaları lazım -
dır . 

8el1ıratta imzalanmıı ol 
an doıtluk andlaımaaı bu 
gibi in11iyatiflerin ilk örneği 

değildir Fakat bu meselede 
a11l tebarüz ettirilmesi icap 
eden cıhet, bu paklan iki 

komıunun karıılıklı olan do 
stça duyguları da İnzimam 
etmıt olmakla beraber, asıl 
ıki tarafın doğrudan doğru

ya faaliyetleriyle meydana 

gelmiı olmasıdır. 

lo parola Bulgare gazete
sinin ~aşyazısı 

Fransız ve Türk hüku net · 
Jerinfn mese1e için bulmuı 

oldukları hal ıek l i birço\c ba 
kıınlardan enteresandır. Fr

ansa ve Türklyenin, aıüçlük 
leri izale edebalecek bar hal 
ıekline varmak hususundaki 
samimi arzuları sayesinde 
iki tez arasında muvaffak 

bir ıekil olan anlaşma ger 
çekleımi§tlr. Milletler cemi· 
yeti tarafından Franıaya ve· 
rilmiş olan mandanın hudut· 
ları dahilinde kalmakla be 
rkber, İskenderun Sancağa 
hakiki bir dahili otonomi 

kazanmaktadır; Sancak Su 
riye devletinin çerçivesine 
dahil olmıyan ayrı bir üni 
te teıktl etmektedır; çünkü 
iç itlerde tam istiKlalden iı 
tif ade etmesi kati ıurette 

temin edilmiıttr. Fakat bu 
istiklal yalnaz iç iı'ere mü 
nhasırdır. Enternasyonai sa 
hada Sance k istiklaline ıa 
hip değildir. Harici itle-rlnin 
idaresi Suriye devleti vasıta · 
siyle olacakur Aynı zaman
da Suriye ile Sancak arasın· 
da müıterek bir gümrük ve 
para ıistemı mevcut olacak· 
tır. Görülüyor ki, yapı 1 an 
anlaıma Türk hükumetinin 
isteğini yerine getirmekle be 
raber, Franıaya verilmit ol 
an manda yaratılmat olan 
hukuki vaziyeti de gözden 
kaçırmamaktadır. Diğer ta 
raften, ıurasım d1& tebarüz 
ettirmek lazımdır ki, konsey 
tarafından temsil t>dllen Mıt. 
letler Cemiyeti, yenı San 
cak statüsünün tatbiki hu 
ıu11unda devamla bir kontrol 
ifa edecektir. Anlaımanın 
hükümlerine gÖrt", Türk hal 
kının hakları dil grantJ edil · 

Vilayet Jandarma 
Kumandanhğından: 

1 
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E ANKARA ~ 
V ıla yet köy bekçileri için bir ceket bir pantalon bir 

tozluk bir fotin ve teferruattan ibaret olmak üzere mü · 
nakasa 11uretlle vilayet jandarma kumandanlığında bulunan 
örneğine aöre lüzumu kadar elbtse yaptırılacaktır. ihalesi 
19 . 2 . 937 tarihine rastlayan cuma günü saat l 5 de 
vilayet Jandarma ktımandanlığında yapılacaktır Talip olan· 
ların tartlarını öğrenmek üzere vilayet Jandarma kuman · 
danlığma müracaat eylemeleri ve gazete ücretinin de 
müteahhide alt olduğu ilin olunur. 4 l · 64 

mittir; onların selameti Mil· 
ıetler Cemiyetinin kontrolu 
altında konulmuıtur ve Türk 
dili Sancagın resmi dili o 1a · 

rak ilan edilmiştir 
Sancak meseleıi münase· 

betiyle Fransız Türk mü 

naıebetlerinin seyrini tetkik 
ederken bu mesut neticesi · 
nin bu davarla kabul edil 
mit olan usul sayesinde ko· 
laylaştarılmıı olduğunu kay· 
detmek lazımdır. Milletler 

Cemıyetin~ müracaat etmek 
ve paktın hükümlerine iıti 

nad etmekle Türkiye Sancak 
meselesi hakkında Fransa 
ile doğrudan doğruya müza· 
kerelere giriımekte tereddüd 
etmedi. Bu uıul, iki devle· 
le orta ya konulmuı olan 
problemin muhtelif safhala. 

rını inceden inceye tetkik 
imkanını vermlıtir; iki ala 

kah tarafın tatmin edici bir 

hal şeklıne varmak emelleri 

karıı11ında esasen anlaımanın 
husule gelmesi gecikmezdi. 
Bu netice, enternasyonal ma
hiyette bir ihtilafın halli için 
iki alaka ' ı tarafı birbirlerile 

temasa aevketmek lüzumu 
nu bir kerre daha gö11term 

iştir. Ve ııte Fransa ile Tü 
rkiyeye, görüşlerini karşılaı 

tarmak münakaıa etmek ve 
bir anlatma zemini bulmak 
hususunda verilmi ş olan im· 
kanlar sayeslndedır ki itilaf 
tahakkuk edebıl mfştir. 

Bununla beraber, bu me 
selede, Mil etler Cemiyetinin 

oynamıı olduğu h< yırlı ve 
ve ehemmiyetli rolün kıym 
etini kimse azaltamaz. Esa 

sen, i\nlaıma bir kerre ta 
hakkuk ettikten sonra, Mil · 
!etler Cemiyetinin vazifesi 
tamamlanmıı değildir. Bu 

anlaımaom Cenevre müe11 
sese11lne tahmil ettiği birçok 
ve bazı pek nazık vazifeler 
konseyin istikbalde Sanca 

ğın siyasi hayatmın inkitafı 
huıusunda d1t çok ehemmi 
yetli bir rol oynıyacağmı is · 

pat etmektedir. Bu 11uretlt>, 
Milletler Cemiyetinin neza · 
reli asla eksik ol mıyacaktır 
ki bu da Sancağın siyasi ha· 

yatınao normal inkiıafına 

büyük hizmetlerde buluna 
cak mahiyettedir. 

Yeni Sancak statüsünün 
ıümulünü kısaca gözden ge· 

çirirken, Türk halkının hak 
!arını tebarüz ettırmek la · 
zamdır. Milletler cemiyetinin 

kontrolu altına konulmuı 

olan grantiler, birinci dere 
cede bir ehemmiyet arzet· 
mektedir. Filhakika , ~uriye 
deki iürk halkının hakları 

yeni Sancak ıtatQıünde ta · 
nılmııtır. Türk dilinin Sanca
ğın resmi dalı ilan edilmesi 
keyfiyeti, ve umumiyetle 

Sanc6k mesele11hıtn hal ' şekli 

Cenevre müeue11eıınıu , 
enternasyonal münasebetler· 
de hak ve adalet prensiple 
rini daima itibara alınacağt· 

na delil tetkil eder. 

Bınd1rma icra 
memurluöun~an: 

Bandırma Eytam idaresi 
namına Hazinei maliyeye 
<350) lira (97) kuruş ve ay · 
rıca muraf vermei~ borçlu 
Kızıksa köyünden Naçuk 
Hasan vere11e11t kar111 Zehra 
ve oğlu Cemalin D' erhun 
Bandırmada İhsaniye mahal · 
leainde sağı: ilacı Ha1an 
arıası, ıolu: Ali kalfa ha 
neti, arkasa· Manol ve Kir 
yako anası, önü: yol tle 
mahdut altında iki odl\ bah
çe ve üstünde iki oda bir 
ıofa ve bahçenin ikt tarafı 

tahta perdeli olan hanenin 
para ya çevrilmesine karar 
veril mlıtir. 

1 - ipotek sahibi alacak · 
lalarla diğer alA.kadarların 
ve irtifak hakkı ııahiplerinin 
iıbu gayri menkul üzerinde
ki hakları ve huııui faiz mas· 
rafa dair ıddfalarını evrakı 
müsbttelerile 20 gün içinde 
icraya bildirmeleri ve hakları 
tapu ıictlli ile sabit olmadıkça 

11atıı bedelirlin paylaımaıın · 
dan hariç bırakılacaktır. 

2 - llk arthtma 17 3 936 
çarfa m ba günü saat 15 de 
Bandırma icra memurluğu 
odasanda yapılacak ve art. 
tırma bedelı muhammen 
kıymetin yüzde yetmlt beıi 
ni bulmadığı taktirde en son 
artaranın teahhüdü bakı ka 
lmak şartıle arttırma 15 gün 
daha temdit ediler~k l .4.937 
perıenbe günü saat 15 de 
yapılacak ve arttırma 2280 
numaralı kanun mucibince 
mu ha mm en kıymetin yüzde 
75 ni bulmadığı taktirde 
ihale yapılmıyacak ve satıı 
geri bmıkılarak kanun ah 
kamı dairesinde l; orç tecile 
uğrayacaktır . 

3 - Arttırma §arlnameıl 

ilin tarıhinden itibaren her 
kesin bilmesi için icrada 
açık bulun .forulacaktır. 

4 - Arttırmaya ittirak 
edecek alıcı muhammen kı 
ymt:lin yüzde 1 ni11bettnde 
pey parasını veya milli bank 
teminat mektubunu getire 
cektir . Daha fazla malumat 
almak lstiyenlerin 933 859 
numara ile icra ya müraca · 
atları ilan olunur . ......................... 
• • 
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kurlw /ıasl11/ıklar1111 id 
rar yolu rlarllklaruu, 
ade.ml iktldan e.n sun 
usullulc lednui eda 

Hastalarmı hükumet 
caddeıinde numarft ;,5 
da hergQn ıaa t on bet 
ten sonra kabuleder. 
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1'!~~~~~~~~~~1 1 Her Tecimenin En lüyük Dileği: ! 
1 Satış Sürümünü lrttırmıktır. ! 
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1 Satışta Birinci Şart: 1 
1 A i J "REKLAM,, DIR. t r 
1 Satacağınız Malınızı 1 
1 Herhalde Reklam Ediniz. l ' ' (•1\11 R(~klchnlarnuzı.1 
~ ( TÜRKDiLi) ne \1 eriniıl 

1 
1 Bal!kesirln Biricik Gazetesidir 1 
1 Her Yerde Okunur· J 
JtiAıt .. ~~~~~~~iAt~~.,,. 

Bahkesir İnhisarlar 
Başmüdürlüğünde11: 
Bahkesir İnhiıarlar idaresi yaprak tütün anbarınıP el 

rafında tarlnamesi ve projesi mucibince <299) lira 36 ~; 
ruş ketif bedeli kaldırım iti ilan tarihinden itibareP '' 

ekıiltmiye konulmuıtur. '' 
Ekıiltme 3 3 ~37 Çarıamba günü saat 15 de Bal'"' 

inhisarlar idaresinde müteıekkil komisyonunda yapıl•'' 
ğından isteklilerin müracaat etmeleri ılin o!unur. 

4 - 1 - 57 

Türk Hava Kurumu DLJ1 

sun bey Şubesindef1: 
Kaza Hava kurumuna ait Merkezi kazada müdalıb~ 

tahminen 13619 ki'o Buğday ıt785 Arpa 13851 Ç•~ 
1641 Mısır Kireç nahiyesinde 4675 ~ Bujday 3525 ft r'ı 
Kavacık nahiyesinde 4770 butday 44ti3 Arpa 450 ktlo 

1 
sır açı~. arbrma ile satııa çıkarılmııtır 27 2 937 culll1~ 
si günü saat 15 de ibale olunacaiından isteklilerin ıt il 
"itinı anlamak ve nümunelerini 1ıörmek üzne mürac•11 

rı. 

5 - l -v 
m 
İyesl ve Haıyazmanı: Balıkesir saylavı H . KARAN 

Çıkaram Genel Direktörü 

Batım Yeri İl Basın evi 
----------------------
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