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iz.mir Limanından Bu Yıl 
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3,000 Ton Yaş Uzüm ihraç 

Edeceğiz .. 
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İzmir Limanı dan Bu Y ı 3000 T o ~· rk Tarihi Çi liler HopeyMıntaka
Yaş Üzü ~ İhpraç ceğiz .. Kongresine iştira~ edecek 

olan al ımler Atatürkün 
misal iri oleca~lardu. 

- -

lzmirden dün lngilteı eye 2 [O sep t üzüm göndeı ilmiştir. Ozüm i~racatımu teşrin 
evvel ortalarına ~adar devam e~eceUir. 

Belgrad, 24 (Radyo) -
20 Eylulde lıtanbulda akte· 
di •ecek olan Türk Tarıhi 
ikinci kongresi için ıimdiden 
mühim hazırlıklar y11pılnıak 
tadır Kongre n üoıııel etıle 

lfuihi e ~r erden şıınd ye l<a 

dar misli görülmemiı dere 
CP.de kıymetli bır •~rgl ha
zırliinma k• ndır 

Türk Tarihi kogre<1I Ame 

&ZMIR LIMANl"DAN BiR GÔRÜNCŞ 

rıl a, lngıltere, Sovyet Rus · 
ya, Fransa, Almanya, halya 
laveç, Norveç, Bulaartatan, 
Yunaniıtan, Romanya, lı-

6 
Ankara, 24 (A.A ) - lzmlr 

l t(lll'ı kuru dün tik olarak 
(illtlltereye iki bin sepet yaf 
til1rı gönderdi ve bu mü 

~'•ebetle lzmir limanında 
it lôren yapıldı. 

b h:ll'ıir, 24 (Huıuıi) - Har 
ili llll'ıumiden evvel iptidai 
tı'lılferle Odeıa ve İskende
t:'Ye ıevkedilen ve çok 
"ı ibet gören yaf üzümleri
ll it, her nedense yirmi ıe· 
~denberi bir daha dıı pa
tlt tllra arzedilaıemif ve yal 
~ t kuru olarak ihraç olun-
11ıtur 
& 1,ıı Ulaaristan, Yunanistan ve 

1 'nh üzümleri yaı olarak 
il 

~ l t ı l t e r e, Mısır ve 

tı'd ~ a n y a pıyasala -
''t 1' yükıek fiyatlarla 
h,' •rken her balomdan da
>,, tlef is olan üzümlerimizin 
~ 01arak ihraç edileme 
~ı~11ktııadiyatımız için mü· 

l bit zarardı . 
~ ~li••t Vekaleti bunu na 

tı dik . 
Gt(i lcate alarak, lzmır 

ıh, ltı kurumunun yaş üzüm 
•cın b lltrtlı • aılamaaını teınıp 

~I 1 \te bunun için lazım 
'" h ~ll~t •zırlıklarm yapılması 
li •U1rıı,u. • 

Ôıüm kurumu, bu sene de 400, 12 de 400, 17 de •içre, Fıalindi7a, Dadtmar-
yaf olarak üç bin ton çe. 20, 20 eylülde 30 ve ıon ka, Hollanda tarih profeıör -
ktrdekıtz ve rezaki: üz.Om ola'ak ta 3 teırtnievelde 42 leri davet edilmttlH Te pro 
ihraç edecektir. Hunun iki ton yat üzüm gönderilecek· feaörler bu daveti kabul et-
bin tonu denizyolu ile, bin tir. mitlerdir. h 

M h 1 f k Dünya tarl profesörleri, 
tonu Selanik üzerinden ıev· u te i üzüm mınta a 
kedilecektir. larındao gelen mektuplarda • Türkiye Cumhurrefıi Ata-

Bu partiden ıonra deniz yaı üzüm ihracatına baılan türkün mlıdfiri olacaklardır . 
yolu He 12 'ağuıtusta 150, 16 maıının müstah~ili sevinç Kongreden maksat medeni · 
da 30, 18 de 400, 'L.7 de içinde bıraktığı bildirılmek yeti beşeriyenin inkiıaf ve 
400, 28 de 5, 30 afuatoıta le ve buralardan da ıevki - yükıelitinde Tüık uluıunun 
l 50 ton. l eylülde 150, 3 vat yapılması istenmektedir. yaptığı bü.yük hizmetleri te 
======================== barüz ettirmektir. 

1 al.vad Yapı aca uf iyi 
Manav al ara 100 Bin· ile bir dosıiÔk muahedesi 

Aske iş i k Edece .. imz tıvacaüız 
Ağustosun ilk on betinde 

halyanm ayrı ayrı iki )erin 
de muazzam bir takım as 
keti manevralar yapılacaktır. 

Manavraların ilk ıeriı ge · 
nit Po ov alarmda. ikınci ıe · 
rlai de Sicil ya adasınm garp 
k11mında olacaktır 

vetlcrinlo burada vazıfesl 

i11tilacıları kartılıyarak geri · 

)'e püıkürtmeğe uğraımsktır. I 
Bu harekata "Zırhlı ltvnl. r., 

adı verilen kıtalardan bazı 1 
ları ittir ak edecek tır. 

Sof yada 
300 kişi tevk·f edil~i 

sı a 150 bin Kişilik Bir 
Kuvet Gönderdiler. 

Londra, 24 (A.A )-Japon 
harbiye nezaretinin bir tebliği· 
ne göre Japonlarla Sung Şey 
Uan arasında yapılan anlaıma 
üç maddeden ibarettir.Bun ar 
dan birı Çin J apon müoue 
betle• idır Komünizmin üçün
cüsünü Japon arayı teıek

küilerile Japon.ya aleyhine 
müteveccih mektep proğram 
la rı üzerine 11kı bir kontrol 
konulmasıdır. 

Bundan baıka 37 Jnci Çin 
fırkaıı da Pekinden uzaklaıtırı. 
lauk, Çin mehaflllnin bu 

Mısır 
20 000 ~işilı~ ~ir ordu 

tes~il e~iyor. 

NAHAS PAŞA 
Kahire, 24 {A.A .) - Me · 

buıan meclisinde Nahaa Pa · 
ıa hükumetin milli müdafaa 
h§kllitını vücuda getirmeğe 
son derece faaliyetle devam 
etmekte olduğunu beyan et 

mittir. 
Yirmi bin kitilık bir ordu 

vücüde getıreceği ve iki 
milyon yedi bin liralık ıe· 

nevi btr bütçe kabul edile
ceği tahmin edilmektedir. 

anlatma etrafında bir fikir 
ileri ıürmemekle beraber bu 
anlaımanın Nankin hükume· 
tinde kabul edılir mahi)·ette 
o 1 m ad ı i ı n ı ıöyledikleri. 
Ş a n g h a y d a n verilen 
haberlerden anlaııldığına göre 
Nankin hükumeti büyük er· 
kioıharbıye muavininin ma
halli Çin mehafili ile görüı
mek üzere gizlıce Hapey ia· 

tikametiode aıttıil bildıril· 

mektedfr. 
LoDdra, 24 (A A .) - Ja-

pon ajanaıDın Şanghaydan 

aldılı bir habt!re atfen mer· 
kezi bük6mett 
cenup Hopey mıntakaıına 
yilz elli bin mevcutlu ıekiz 
fırka iJe otuz tayyare ıön· 
derllmlıtir . 

Halepte 
Dün kır gaşıhklır al~u Su
r iye hariciye vekilinin kar
deşine suikast yapıidı. 
Kudüı, 24 (A.A.) - İbnl11u · 

udun idareıinde bilinen Arap 
lar bOtQn tehirlerde Flliıtinin 
aleyhinde protesto mitingle 
rl yapmıılardır 

Halepte Suriye hariciye 
nazırının biraderinin evinin 
kapııı önlnde dün akıam 

bir bomba patlamıı birçok 
çocuk afır ıurette yaralan
mııtır. 

Sulkaıtın ıehlr düımanla 

rı tarafından yapıldığı zan · 
nediliyor. 

8jr Arap b a n k a ı ı 

nın direktörünün e v 1 n d e 
bir bomba ve mühimmat 
depoıu meydana çıkarılmıı, 
banka k11panmıı direktör 
ıehtr harici edilınlı, muavini 
tevkif edllmiıtir. 

b11 ıı.ı er türlü tertibatı almıı 
ll'ttıtı"n kurum, bugün ilk 
lçltıd olarak 2 bin sandık 
~dec ', 20 ton üzüm ihraç 

elftir a . 

Tatbikatta hiç bir yaban
cı muhabirin bulunmasına 

müsaa de edılıniyt ce-kt ı r Daha 
mühim olae Stctlya hareki 
tına kara, deniz ve ha•a 

kuvvetleri lıtlrak edecektir 
Bu tatbikata İtalya donan 
maaının Tunuı ile Sicilya ara 
ıunda venilmlt olduğu ve de 
nizin hem sathı, he::n de altı 
temlzlen~rek adanın iıtilaya 

açak kaldıjı fanedılecektir. 

Sofya 24 - Bulgar hükfı · 

meU bazı kimselerin hare 
katından tüphelenmit ve 
dün gece Sofyada umumi 
bir araıtırma yapmlftır Po 
liı 30U kiıiyı tevkıf etmi~
tlr . Tevkif olunanlar hüvi-
yetlerini iabat edememiıler 
d ır. 

B N. R. MENEMENCIOGLU ,- M 1 . v 
H~:::i:~u~e~:ı.!tR•~:::ı> mü· i spa y ese esı e 1.1 ~ 

'1\llht l llZCimler, kurumun 
~tkı e lf Yerlerde kiraladığı 

tdek 
tıl\d •iz ve rezaki bağla 
ı,t, 'tı keıilıniı ve sandık 
~ld Jerleıınclye kadar üç 

'" ~il Reçerek temizlenmiı 
·~Çil 

t61lGle rntıtlr . Ufak daneli 
ttlllet 

11 
\te çürümeıi muh

~ ~I -" ed·ı Unan salkımlar tet· 
~'tte,1

1 
erek kurumun şıra · 

tı f '1e 
t la l ıevkolunmuı, en 

~'ııı 0 •nları ambalaj edil. l t . 

d tıallter . 
trııe" be Pıyıualarına gön 

~'tııtı Al u Üzümler, fspan 
l\ııı li ll'lariya, Bulgarista · 
Q llf it "'l ~(illıl "' i ve Arjantin 
Ct~. heriJe rekabet edebile -
ll<J "tt& ecek onları mağlup 

Q\l '"•af tadır. 
•,tı RGn. ilk y - - lh 
" lııG aı uzum -
'-ı~l>Urul)::•ebetıle B~elbek 
ı_ t, Ga:(l rneraılm yapıl· 
~ti, do trı kutuları, bayrak-
'1> natıl u,, Y" rnış bir şattan 

uklenınııur. 

Düıman adanın garp sa 
nillerine kuvvetlı müfrezeler 
çakarabilecrktir. Vukubula· 
cak muharebelerde ada muh
fızlarının lıUIAcıları denize 
döküp dökemiyecekleri an 
latılaca ktır 

·ıngfüz-
steıara B. Numan Menemen · ı• • ı t • T k ı • f • 
ci~ğlunun riyasetinde teıek· 1 n gı e r e n 1 n e 1 ı .. 
kul eden heyetimiz, Suriye 

Manevralarda en modem 
makineli silahlarla nakıl va 
sıtaları kullanılacaktır 

Vapurıın iıpanyol askeri 
limanlarma girdiler 

Paris, 24 (A.A ) - Bir 
çok İngiliz. vapurları ıoD 
günlerde ş imali İıpenya su
larındaki Nasyonaliıt ablo-

Gerek Sicilya gerekse ci · kaıını yarmağa ve aıkeri 
vardaki adacıklar büyük ha. limanlara girmeğe muvaffak 

ıle ılyaei müzakerelere bat· j 
lamak üzere yaKında Şama 
gidecektir . 

Heyethniz Suriye hükfı. 
metinin göıterdtğl arzu üz
erine iki memleket arasın · 

da bir doıtluk muahedeıi 
içın konuımalarda buluna 
caktır. 

---~Gır---

K al Faruk va ıüı1eriyle teçhiz rdilmiı bu olmuı_!!.r~ır. '!lOır-==ı::mııı::::r-
lunme.Hadır. Hu tatbik tta · • d p k dl ı~ p , 
kullanılacak kıtaatın 100.uoo ıZmlr B yOCU YUf BU BÇI ul y8rşamba gÜOÜ mBr8Slmle 
kitiye baliğ olmaktadır. Ankara, ~4 (A.A.) - fzmir k 

Manavrayı Tirrene ve ly vilayetinin kurduğu klndu - f8Ç UQY8C8 
oniyen denizlerinde 100 tah. hayulardan ilki Bozdoğanda Knhf re, 24 (Radyo) Kral 
telbahirin keııf hareketleri açılmıf . buraya elli çocuk Farukun taç aeyme meraai-
açacaktar. eönderildı mi. bu ayın 28 inde yapıla · 

Po vadiıindeki manevra A 1 i ağ n çiftllğindektnle caktır. Niyabet meclııt, taç· 
da İtalyanın Alp u:tihkam- İzmlrden ve civar kazalar geyme mere imini müteakip 
larınm yarılmıt oldukları d n deniz havasına muhtaç devlet umurunun tedvirlni 
farzedilecektır italyan kuv çocuklar gönderilecektir . krala teffiz edecektir. 

Franıız gazeteleri lngilte
renln İıpanya meıeleıi hak· 
kında teklif eylemlı olduiu 
uzlaıma projeıinden bahıet 

mektedtrler. 
Edenin teklif etmit oldu 

ğu uzlaıma projesinin ka· 
bul edilmeılne imkan mev· 
cut olmadığını tebarüz et
tirmekte olan "L Humani-

le,. gazeteıi hu mevzua te

mu eden bir makaleılnde 

ispanya hadiseleri hakkında 
etrafla izahlarda bulunduk-

tan ıonra lıpanyRda kara 
tarafından yapılmakta olaa 
kontrolun devam etmesi le 

hinde olarak Almanya ve 

İtalyanın iarar göıtermtı ol 
duklarını, çünkil kara tara· 
fından yapılacak olan kon 

trolun Portekiz hudutlarında 
hiç bir kıymeti haiz bulun· 

mamasına mukabil PJrene 
hudutlarını kapamaya muk· 
tedlr bulundafun• yazıyor 
ve ıunları ilave diyor: 

Bu israr karı11ında Eden 
mukavem et edemiyor ve nf· 
hayet bu ıekli kabul etti. 
ğlni meydana koyuyor, bey
nelmilel kontrol erkanının 

vazifelerine ıalı gilnünden 
beri nihayet vermlı olan 

Franaanan bu kontrolü yeni · 
den ihya etmeıt teL.lifinde 
bulunuyor. 

Hitler ve Muıolinl galip 
geliyorlar. 

Almanya ve ltalya, Fran· 
konun muhariplik ııfatının 

tanılmaıını lıtlyorlar ve 
Eden itaat edlyer. 

İngiliz kablneılne kalırsa 
franko muharip olarak ta-

( Sonu ikinci ıayfada ) 



SAYFA: 2 

Sinema Ve Artist: 

Fay Vray 

Hususi Hayatı 
fay Wray (Canada) da 

(Clberto) ıehrlnde dolmuı 
tur. 

En-ell komedi Wımlerfn · 
de rol almaya baılamııtır. 
MOateana bl r ıüzellf fe 
malik olan bu yıldız ıon za· 
manlarda Amerfkada en ae

Yllen artfalerden biri olmuı
tur. 

Ekıerl korkunç fılımlerde 
rol almaktadır. Fay Wray 
pek yak1n zamanda l.tan
bulda tanınmıı olmaaına 

rafmen pek büyük ıöhret 

kazanmııtJr. Paramount be
ıabına çevlrdlfl flhmlerde 
MablcQmlar Alayı, Günah 
Yolu; ikı Buae vardır. 

fay Wrayın dlfer meıhur 
ftUmlerl ıunlardır: Meçhul 
Doktor; Hudut Taburu, Yıl

dırım Yüzbaıı . Ufurauz bah
çe, Klng Kong, lnıan Avc111; 
Mumyalar Müzealdlr. 

Boyu 1 ,58 metre; aaçları 

kızıl kumral, gözleri mavtdır. 
Dofdufu tarih 15-1-tepfn 
1907 dır. (Yohn Mouk Joun· 
dera) le eTlidir. 

Kaç doğum!u~unuz1 
Size hayatmuı anlatahm 

3 Nlaandan 9 nlıana ka
dar dolumlu olanlar iki (ta· 
rihde dahil) latıkballerlnden 
biraz endiıe ederler fakat 
bu beyhudedir. Halıhazarda 
yaptıkları tecrQbeJ"r lıtik 

haldeki ıl'çlGkleri kaldıra· 
cak ve mali ııkJDblar bir
denbire kaybolacaktır. 

Gelecek 12 ay, bllhHıa, 

çok parlak o1acaktır. Bir 
makaadı olanlar bOyük yar · 
dımlar 16receklerdlr. 

Gençler hayatı daha he 
yecanh bulacaklar. Yeni 
do, tluklar peyda olacak ve 

lsdlYaç yapmalara muhte· 
meldır. Yeni bir tıe ıtrenler 
veya lı del i ıttrenler Ornıtle. 

rinln fevkinde muvaffak ol 

duklarını ıöreceklndir. Yer 
d~l·ıttrmelerl muhtemeldir. 
Bilha11a köylerden tehire 
ı~lenler bıç pfıman olmıya. 

yacaklardır. 

Eler aabıraız olmazlaraa 
aık tılerlnde ıaadet bulacak· 
tardır . 

10 Mayıadan 3 hazirana 
kadar olan zamanda her tı· 
lerl dGzelecek. Bu zamanda 
hu dofumlular tılerlnl ileri 
itmeli ve mGteıebbla olma· 

ldırları . Ve tı1erinde deilıtk 

ilk lıtly•nler de bu aylarda 
buna muvaffak olacaklardır. 
Sıhhatleri lyldl. 

B. B. 
-...:ı 1 ••• 

Tarihi 
hir ırabımn sa~i~i öldü 

Geçenlerde Kont Haraı la· 
minde blrlal, Viyanada öl-

müıUir . Bu ölüm dolayısile 

bundan 23 sene önce Prlndp 

iımtnde blrlai tarafmdan Boı· 

nada Avuaturya veliahdı Ar· 
ıtdGk Franıuva Ferdlnandm 
6ldürülmeıl hidlıesl hatırla · 

mııtır. Kont Haraıt, Veltah· 
dıo bindlil arabanın sahibi 
tdı. O ıOn, Kont Prense, Bo 
nanın merkes ıehrlnde ıe 
&erken keaclllllllD ele araba · 

Taya reci Amelia E 
h a r t ı n H a y a t ı .. 

-

En aon glrlttlll bQyük uç. 
uı esnasında Pasifikte kay· 
bolan Ameri"ah kadın tay 
yarecl Amelia Earbart Ame 
rikah mutava11ıt bir ailenin 
üç kızının en büyGiü idi 
1919 aeneslnde, Loı Angeleı 
de. ilk defa olarak tayyare
ye binip ıehrin üzerinde 
dolaımıı ve hemen o ak· 
ıam, sofrada, babasına, tay· 
yarecl olmak istediğini ıöy 
lemııtt Kızının, gelip geç 'cl 
bir heveı telakki ettiği bu 
arzuıunu reddederek onu 
tayana ıevketmek btemlyen 
babası, bu fikri tanlp eder 
gibi g6rününce, Amella bir 
ka~ ıOn aonra fti ftllyata 
dökmeğe kalkıımıt ve uçuı 
deni almak fçfn babaıından 
btn dolar lstemittlr. 

Amelfanın babaaı bu ka -
dar parayı kızının btr he 
vesi uğruna sarfedecek ka 
rlar zengin bir adam d.-fil 
dl . Bu ıebeple kızının lıte 

fini yerine ıetiremedl vt-
Amella. çalıııp para kazan 
mala karar verdf 

Ertesi günden itibaren 
Amelia Earhart bir fabrikaya 
telefon memuru olarak ıır 
mlıtl. O günde ıonra, bu orta 
halli memur kızının bayatı 

b<ly6k bir faaliyet içinde geç· 
meğe baıladı. C6n0n bir kıs · 
mını ünlveraideki deralerlne 
aymyor, oradan fabrikaya 
gidip çalıııyor, geri kalan 
birkaç aaatlnl de tayyare 
meydanında, uçan tayareleri 
ıeyretmele banediyordu. 

Amelta, çalııarak biriktir· 
diil para ıle tayyarerılik öğ· 
renmeie ve 1919 ıeneıinde, 
kadın pil ot ların parmakla aa 

yılacak kadar az olduğu bir 
tarıhte dıplomaaını almafa 
muvaffak olmuıtu. Hatta, bir 
tayyare bile aatm aldı Ma
maft, Amelia. pilotluk öi 
renmek ve bir de tayyare aatao 
almak ıurettle arhk ibtlra11 · 1 

nı yenmif, normal bir tarzda 
yaıamaia baılamııtır. 

f ahsılini bitirdi. Muallim 
olmak istiyordu. fakat bu 
emeline rarayarıya muvaffak 
olabildi. Bir mektepde, aalı 

tanlıia ta yln edildi 
Aradan ıeneler ıeçmlf, 

Amella, nın tayyarecilık iıti · 

dadı yavaı yıt vaı inkııaf et
aılttl .Tayyarecılığln, daha zi
yade nazarıyat ve propag 
anda kıamına ehemmiyet ve 
rlyordu Bostou da, kadın ta 
yyarecllere mahsus tir külüp 
açtı ve kadınlara, makaleler. 
konferanılar ve muhtelif pr 
kpaganda va11talarlle, tayya
recilik zevkini aıılamaia 

uiraıtı . 
Amelia çirkin bir kızdı 

ve ancak tebeaailm ettlll 
zaman yüzünde bir parça 
güzellik g6r0lebiliyordu . Ya. 
ıını tayin etmeğe imkan 
yoktu. Süse tuYalete de 
ehemmiyet vermiyor. bütün 
vaktini, bütün muhabbetini 
tayyarelere hasrediyordu. 

nın çamurlujunda durma11 
teklifinde bulunmuı, Vellahd: 

- Haydi canım , kendin· 
gülünç edecelcıin! Diye bu 
teklıfi kabul etmemiıti. 

Bir saat ıonra Vellahd vu· 
rulmuı, 6lmüı; bu cinayet 
milyonların hayatına olmuı 

tur. 

Onun, tayyıuectliğln naz· 
ariyat ve propaganda ıaha· 

tından, bilfiil uçuı ıahaaına 
ıeçiti 1928 ıeneainde, yOz. 
baıı RalyleylA birlikte yap· 
tığı Nevyork Terre Neuve 
aeyabatlle olmuıtur . 

AmeUa Earhardt, bu ilk 
seyahate atılarken hayli tere· 
ddüt geçlrmif. isminin ifıa 
edilmemesini rica etmtıti. Fa
kat bu ilk büyük uçuf, Am · 
elia Earhardt adının, meıhur 
isimler araaana ıeçmeslne ka
fi geldi Bu ıeyabrı.tten son
ra, Amelia, inaiyaki hir su· 
rette büyük bir faaliyete ahi 
mıı, bir tayyare eatın alarak 
Amerikada büy6k propala · 
nda turneoleri yapmağa baı 
lrmııh. Yorulmak bilmeden, 
oradan oraya koıuyor, her · 
kesi uçma öğrenmeğe. uçuıa 
alıımafa teıvık ediyordu . 

Bir miiddet sonra evlendi. 
Kocası Putnans iıminde bir 
tllnat acentası idi. Amelia -
nın töhretlnl kendi mesl~ii 
için büyük bir muvaffakıyet 
amili telakki eden P utnans. 
kar111101 tekrar büyGk uçuş 

lar aahaıma ıevketU 

Tayyareci kadmm kocası 
ne diyor 

Dünyıtyı dola,rnağa çıkıp 

Okyonuıyadakl kimaesiz bir 
ada civarında kaybolan ka
dın tayyareci Amelia Ear 
harttan ve yanandaki pilot 
tan arhk tamamiyle ümit 

keıtlmit bulunuyor. Amerika 
hükümetlmeti, kendiıinl ara
mak için gönderdiği gemi 
lere ve deniz tayyarelerine 
arhk geri dönmeleri emrini 
verdi .. . 

Buna herkes müteeufr. 
Fakat fÜpbeılz ki en fazla 
müteesalr olan tayyareci ka
dınao koca11dır. 

Earharhn kocası Pitman, 
Amerikada verdiği bir beya 
natta ıöyle diyor: 

.. - Karımın bu seyahatı 
ıon seyahati olacaktı Bun· 
dan ıonra tayyareciliği bı · 

rakmak ve evine çekilmek 
iatlyordu. 

' 'Amel la 39 yaıında bulu 
nuyordu Tayyarectllği bıra· 

kmak istediilnı ıöylerken 
fÖyle diyordu: 

" -- Kırk yaıandaki bir 
kadının artık gençlik heves 
lerlni bırekmaaı Ye evinin 
iti gücü tle uğraıma'1 lazım
dır. Bu seferi yapıp döne· 
ytm, tayyarectltği bırekaca· 
lım . Seninle beraber, evi 
mlzde yaııyacağız .,, 

Madridde 
Avcılık 

Meıhur Amerikan roman
cm Ernest Hemingvey 52 
ıün ispanyada harp sah11nda 
kaldıktan aonra karısını ıör 
mek üzere Amerikaya dön· 
müıtür. Romancı yakında 

insanlarm ıüJle ve bomba 
altında re gibi reakatyonlar 
gösterdiğini görüp incelemek 
üzere telcrar İıpanyaya gide 
cektlr. 

Erneat Hemlngvey. kendi
siyle gör6ıen gazete muha
birlerine demlttlr ki: 

- Bir defa içinde oturdu · 

( \ \ iil~iMiZDIEl~I HABl5·1lLl5R 11 J 
,-· . . ' . - . .,.: . .. 
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Sıtma Mücad lesinin 
Bir Y ı 11 ık Neticeleri .. 

Sıhhat Ve~aleti umum mücadele mınta~alarmda bir se
nede üç milyona yakm sıtmıh tedavi edilmiştir 

Memleketin sağhğı bakı· 

mından en mühim bir me · 
vzu olarak ele alanan ııtma 
mücadelesi, yurdun her ta
rf'lfında hararetle devam et 
mektedir. Mücadele merkez · 
ferinin türlü tedavi usulleri 
ve h~r sıtma mıntakasında 

mıt halli hususiyetleri göz 
önünde bulunddran mücade
le tarzlarını tesbit ederek 
muvaffakiyetle yaphkları 

aavaı neticesinde alman ve· 
rlmler bütün memleketi se
vindirecek mahiyettedir. 

Sıhat ve Sosyal Yardım 

Bakanlığının umum müca 
dele mıntakalarmm bir mart 
1936 tarihinden. 26 ıubat 
l 937 tarihine kadarki olan 
faallyetlne ait rakamlar, 
mfkadelenin muvaff akiyet 1 

Bunların yekun olarak ay
lara takılmi ıudur; Mart 
2,847: Nisan 34.060; Mayıs 
61 .324; Haziran 58,726; te 
mmuz 48,931: Ağustos 60, 
853: Eylül 26, 193; B. Teı· 
rin 103.060: İ. Teorin 34. 140: 
B. Kanun 45,638: 1 Kanun 
69,700: Şubat 68,097, 

Yine aynı müddet içinde 
umum sıtma ·mücadele mm-

takalarında müzmin, nüks, 
yeni intan olmak üzere 

1 11 ,535 ıan tedavi yapıl 
mııtır Hu miktarın aylara 
taksimi şudur: Mart 26,61 fi; 
Nisan 55;537; Mayıs 55.651; 
Haziran 62,668: Temmuz 
99,829; Aiustos 105,531 , 
Eylül 93 .710; 8. Teırin 49, ' 
994; İ. Teırtn 62,716· B 
Kanun 47,260: 1. Kanun 

Edremit 
Halkavi gerıçleri gittiler 

Bir temıll vermek üzere 
parıcmbe günü B. Hasan 
Karanan baıkanlığıuda 34 
ktıtltk bir kafile halinde ıeh· 
rimlze gelen Edremit Halke 
vt gençleri dün Edremtcle 
dönmü§lerdlr . 

iskele 
Tarif esi ve muşambılir 

ikttaat Vekaletince takele 
tarifelerinde bazı tadilat ya: 
pılmııtır. 

lıkele tarifelerinde tasnife 
idhal edllmiyen döıeoıelik 
muıamba, ötül6k muıamb•· 
yağmurluk nevllnden ınu · 

ıambalar hakkında bir eP1fr 
iktisat Veklleti tarife büro 
su tarafından vilayetlere lil · 

mim edtlmtıUr . 

Dursunbeyde 
derecesi hakkında vazıh bir 
fikir verebilmektedir: ı 

Umum 11tma mücadele 
mıntakalarında 1936 yılımn 1 
12 ayanda yapılan muaye· 
neye ait rakamlar ıunlardır: 

36 664; Şubat 17.303. 

Yine bu bir yıl içinde 
umum sıtma mücadele mı

ntakalarındaki kinin aarftya· 
ta yekün olarak 8.062 491 

1 Peh~~~.~I~~şl~!D!~~~la~:I 
Mart 139,426: Niıy 288,594: 
May11 271 531; Haziran 
167, 122; Temmuz 91 268; 
Ağustoı 109,323; Eylül 98, 
992; 8 Te§rin 44,659; 1. 
Teırın 381,597; B. Kanun 

245,945; 1 Kanun ~30,004; 
Şubat 83,352 olmal{ üzere 
bir yıl içinde muayene ye 
kfinu: 2 159.863. 

Yine aym sene içinde 
484,484 dalak muayenesi 
yapılmııhr. 

936 senesi içinde teniya
na, teroplka kuvartoma, cin
si belli o!mıyao karııık Ye 
menfi olmak üzere 654,569 
kan muayenesi yapılmııtır. 

gıamdır. 

Sıtma mücadelesini bun 
dan baıka memlekete dola -

yıslle kazandırdığı bır§ey 

vana o da, kurntulan ba· 

takhkların yerlerindeki top· 
raklardır Üzerinde durgun 
sular olduğu zaman bir siv· 
ri ıinek kaynağı do!ayı11le 

11tma yuva11 olan ba
taklıklar kurutuiduktan son-
ra altı ratıp olduğundan en 
verimll toprak halini almak· 
tadır Kurutulan bataklıkla. 
rnı yerlerine. numune ol
mak üzere ekseriya modern 
göçmen köyleri kurulmakta
dır . 

ispanya Meselesi Ve 
lngilterenin Tek lifi 

( Baıtaraf ı birinci sayfada ) 
nılacaktır. Bu tedbirin sarih 1 

bir manası olacaktır. lıpan
yada çarpııan taraflar ara -
11nda deniz kuvvetlerine 
malik bulunan taraf yalnız 
frankodur . Onun emrinde 
ltalyamn ve Almanyaoan 
deniz kuvvetlerinden müte 
ıekkll bir filo mevcut bu 
lunmaktadır 

Edenin takdirine göre mu· 
hariplık 11f ah hiçbir tahdide 
tabi olmayan haklar bahıet 
mekte olduiundan franko 
bu vaziy~t kar1111nda İspan 
yanın dilediği gıbi abloka 
altma alabilir ve Akdenizde 
poliı vazifesini görebilir. 

f ranko için muharipltk 
ııfatmın tanılmakta olma11 

ğum otelin üzerine üç bom · 
ba düıtü . Yiyecek içecek de 
yolunda delildi Fakat hen, 
arada sırada . kıre.hn avlan 
ma sahasında av avlamağa 

gidiyordum Btr takım kek 
ilkler ve tavıanlar vurdu 
ium da oldu.,, 

her banal bir ıarta bailı 
bulunuyor mu~ 

Mesela Eden, lıpanyada 
bulunan ve lıpanyol olmı -
yan muhariplerin geri çekil 
melerini bu sıfatın tanılmaaı 
ıçin ıart koıuyor mu? 

Hyır 

Eden, komitenin son · ıe· 

anamda Grandi taraf andan 
söylenmif olan nutku unut
muı gibı görünüyor. lta1ya· 
nın gönüllülerin ıeri çekil 
meııine taraftor olmadığı 

hakkındaki resmi Leyanatını 
itllmemlı gibi flÖrünüyor . 
Bu aziz Eden. Franlronun 
böyle bir tedbiri kabul et 
mlyeceğl hakkında Reuter 
ojonsma beyanatta bulun 
muş olduğunu bilmiyortnuı 

gibi görünüyor. Nazarın pli 
nı şudur: Bir ttetkik heyeti 
ispanyaya gidecek, İspanyol 
olm;yan muhariplerin tahli 
yesine baılaoılnıış olup ol 
madığım görecek, eğer böy 
le bir tahliye hareketi baı
lamıı ise bükü metler mu ha · 
rlpllk sıfatını tanıyacaklar; 

ağustosda açılacak ve btf 

gün devam edecektir. 

Kazanın en güzel yerıode - ... 
kurulacak olan panayır• 

çok alakalı olacaiı ıüphe 
sizdir. 

-.-el 
Suyu bol ve havaaı gu" 

olan Dursunbey panayır•"111 

·f• diğer senelerden çok f ıtı 

deli olacağı muhakkaktı' 
Panayırın son günü ol•" 
cumartesi günü öğleden •011 

ır' ra Kızılay ve Çocuk E• 
geme kurumu menf aatıcıe 
pehlt van güreıleri yaP

11' 
cakhr. 

Birçok tanınmıt pehli"•~, 
larımızın iıtirakları tell' 1• 
edilen bu 1riireıe bol ikr•"' 
ye konmuıtur. / 

iki Çocuğun 
Marifeti 

Dün gece ıaat ı5 r•d~ 
lerinde, İstasyan cadde•1 .,,., 
ikamet eden Devlet De ,. 

tt"' yolları muhaıibl Şeınıet il' 
evinin alt kat oda11nıo ,.çılc 

1
• 

ı• 
lunan pençereılnden el ıJ .. 

d'bi" 
mak ıuretiyle pençere 

1 
P 

deki masa üzerinde bulıı~ır 
ve içinde bir ıözlfik, le" 

kol ıaati ve yermi bel ,ı 
8 it 

ruf mevcut ailesine ııe 
h' çantasınm da, Eğe 111a ıf 

· d H" · ~ ıu 1 l y ı ıın en useyıo og ,.,e 
larında Rasim ve rJelı /ı 

ftiaJ•t' 
oğlu 12 yaılarıoda d•" 

(ıO t 
adındaki çocuklar tara 1 .,ıı , .. ç 

alındığı anlaııldığmd811 b'f 
yakalanarak tahkikat• 

lanmııtır. ./ 
~ııl 

ıhte" ı Frar.ko <la hu tar e 
· blok" t baren l~pan:veyı a ıı ' 

meğe baılıyarak; lta11:Mo~ 
Alman kuvvetlerıofo t ,ıı 

h t r•".. , bir k11mını ra a 0ıııc.' J 
koymağa muvaff alc 1 

d 111r" 
atbl baıka ar ııt' 
açabilecek. 
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TORkDILI 3 SAYFA: 

tlikaye: 

Sır Ve mezlerTekkesi 
1 Etıı yıl önce kendimi din
de:ııeie en çok ihtiyaç duy
Uğurn bir akıamdr koca 

köp - ' runGu ktnk direğine 
Y&ılanmı§ Çal doğları üze
rlnd b 
t e atan güntttin kızıllaı-
ıtdıl ( k b 1 u u ta içimdeki kay-
olan hayali aramağa çalı

fırken rna vı atlaılara bürü 
nen l . k •cıvert gözlü koca çay 
uıların beıtelediği yeni bir 

'''kı Ç Yı terennüm ediyordu 

k 'Yın kenarında güzel bir 
•ıın 

tib ~zun, kumral saçları 

d 
1 bırblrine karııan ıöiüt 

tlt 
.. •rı akıam rüzgarının 
Otıij d 
il il e çayın ıırıltalarına 
/1 arak raksederken ben. 

en - 1 1 k aun erimin • içinde fe 
,.e iten nıuıb alabilmek için 
~' dıt lıraı ıın bır kaç ıaatin hl 
\ılı:. •rıle ruhumu teıelliye 
, .... ,, d l\t Yor um. 

erhaba Çetin 
. . . 

" Ne kadar dalgınım 
\-tlin d 
ta iye yanıma gelen iki 

l'lıd ~ 
d 1«1b ilk merhabalarına 

... y 
le'- rn • m ı ı olmalıyımki 

il tar h 1 •ok llıer abalara yanıma 
•Ula 

kıı n bu tanıdıklardan 

lcıt~lılınak için bahaneler 
1 •tıı d- - - k 1 ıcuı.. uıunur f'n on ar 
tG1t~be)•e glrer~k beni SÜ· 

11" erceıfne götürmeğe bn ı 
3 lnc... b 

" en: 
dem)' •hu nereye gıdiyoruz 
dııtı tk nutcburtyetıode kal 
~,, 8enirn böyle biraz kı · 
o"ı'talc sorduğum bu auale 

''t: 

b1~1 Çetin bu ak~am seni 
\tt 1~ tekkeye götüreceğiz 
bı~ f •ende bizden ol bak 
~tr trıa insanlardan kaçıp 
'•kı leyden her türlü fena· ,.,el 

tn uzak yaııyoruz . 
ll1~1ı~, Yl arnmft. ben yal 
Stıı ıcven bir in1anım. 

t'"' ......, fi 8.tıız ederim, 
d,1ı, "'Yır kardeoim , ark•· 
otac,~ •enden çok memnun 
\r,tt\ le.r emin ol bir kPre 

ı~, 
')tal girince bir daha 

'rtıı aıt Yacakıın .. . 

tik, güneı tamamen kay 
boldu Akıam rüzgarının tat· 
lı öpücüklerile saçlarımı hw 
çınlaıhrırken biz yıldızların 

altında ayın altın bir top 
gibi suda yuvarlanan aksini 
seyir ede ede ilerliyoruz. 
Bir ıögütlükten geçtik, bü
yük bir fundahiı geride bı
raktık yavaı yavaı yamaca 
tırmanıyoruz. Ay klmbillr 
neye darıldı. Birdenbire bu· 
lutların arkasına çekildi. 
Yıldızlar sönmeğe baıladı .. 
Biz hep yamaca hrmanayo . 
ruz, tırmandığımız yamacın 
tam tepcıinde kap111nda kü
çük bir mum yanan mara
dan içeriye girdik, ben baı· 
kaıının idareslle hareket 
edenler gibi olmuıtum Ka 
pıaında mum yanan maraya 
bir kaç adım kala: 

Gelenler, kimler? diye 
bir seı duyunca. yanımda· 
kiler: 

- Ser verip ıır vermeyenler 
diye cevap verdiler.. Dar 
bir kapıdan içeriye girdik, 
karanlık bir dahlizden re. 
çerek geniıce bir ', meydan· 
ığa vardık. Bulunduiumuz 
yer on metre murabbaında 

var yok tavanda aaıh bü
yük bir lamba, zaviyelerde 
yanan dört büyük mum 
odayı aydınlatıyor . biz içeri 
girince, ortada büyük bir 
tahta masanın batında otu 
ran. kara sakalla bir ihtiya· 
rın önünde dize geldik, ya -
nımdakiler beni ihtiyara ta· 
nıttılar Ve ser verip ıır ver
mlyecejime kefil oldu lar . 
Bende buna söz verince ara · 
larına aldılar. Merasim bi
tip yerime oturduium vakit 
ıöyle bir etrafa baktım 25 
kit• varızki bunlardan seki
zi kadın beıl kadın kılıjana 
rirmio erkekler diğerleri, 
otuz beıten ellisine kadar 
olan tekke milntesiplerl 

Meclıa tamam olupta ka · 
ra sakallı dede: 

Tamammısıoız eren
ler?. diye sorunca 
Ehli aıkız. aşk için biz 

yaşarız. 

A~ksı.: olan insanlara şaşa 

Ehil aıkrz, aşk için biz 
yaşarız. 

*** 
Aşıklar hep ioplaııalım 

meydana 
Can katalım canımızla cana 

Hep güzeller gelıln ~ôyle 
bir yana 

Aştklar hep toplanalım 
meydana 

Nefes bitince, fııtanla 
gençler, ellerindeki toprak 
destllerdeki yıllanmıı ıarap· 
lardan yine toprak bardak
larla ıarap sunmağa baıla · 
dılar ve ilk kadehi dedeye 
sundular. Onlarca ibadet 
baıladı, tatlı bir aık havası 
çıkaran (ney) le birhkte her 
kes lçmeğe baıladı . Ne tu · 
haf tekke idi bu; ben tim· 
diye kadar tekke nedir bil
mezdim . Ve tekke denince 
aklıma namaz kılınan iba · 
det edilen yer gelirdi. Hal
buki bu akıam buradaki 
vaziyeti hele her ıarap içe
nin meze olarak ıarap dağı· 
tandan bir öp6cük aldığını 
gördükce hayretim glttlkce 
f az1alaııyordu 

T okra destin in biri boıal. 
dı, ikinclıl baıladı oda bitti. 
Arada sırada şarap doğa 

tanlarda içiyordu . . Dede 
sevdiği bir kadınla rakıa 

kalktı, ben tekkenin aırlerını 
öğrenebilmek için mümkün 
oldufu kadar az içiyordum .. 
Şarap destislnin üıüncüıü 

bitince artık kafalar tama · 
men dumanlanmaia baıladı. 
Burada berkea bir olduğun 
dan alenen ahp veriyor. 
Kimse kimseyi görmüyor .. 

Sağımda otuzluk bir ka · 
dın solumda on sekizlik bir 
fistanlı "·ar. Uıulcacık ara
larından kalkıp bir kenua 
çekiliyorum. Aman yarabbi, 
tıte on üç erkek b•fta de· 
deki, camilerde h~r cuma 
vazeden, ıarap haramdır 

içenler cehemnemlikdir diyen 
meıhur bir hoca baoı sarık
lı bir imam. ıkinci esnaftan 
en temiz taoman bir adam. 

Diğerleri de kimi ahlakıyoo, 
kimi, ömrünü ötekine beri 
kine nimet vermekle geçi· 
ren riyakarlar. . Kadınlara 
tanımıyorum. Şarabın tesiri 

~lkı:'tll neden, bu akıam 
ttıbı.ırrı e içimdeki garipllfln 
tl\ Çakdakı_ yalnızlıiın bana 

'k*'ttı huznn verdiği bir 
•td et 01ınalıki sözlerini 
()tıl,t l'lleden ilerliyordum. 
)cıtdll 'rılatayor . Ben dinli 

tll lıte köprüyü g~ç-
Aşkla ağlar, 

rız tamamen kendini göıterme · 

aşkla güla ye baıladı. Kimıe kimseden 
1 

coşarız çekinmiyor. 

ıe 

't()~ . 
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t ••rn~ 
l td~l'a ayle bir çorap 
ll~l •e ı 

"" ,1 flu b·' açtın ki Neza 
r lı"d ır - - I 

suratıma bir tokat ıibi çar· 
pan kahkahanm renaıini bi 
raz batn·lıyorum . Küçük ve 
illç kokulu odamda ıenin 

11tı ·• 'n suru yazı aran 

havuı gibi 
~ ltılll "'•ıl kalk11cağım . 

,,r'f' :t•uı hidiıeleri bir taze bir bahar 
~t... IJ> h X. 1 ~~'ltt, en rnühtmlerlni ayat ıunma5a ça ııan ne-

~,~ Qtllltı il baıka çare çok • f eılerinl. ıolaun yanaklarım-
tt ltlın en baıına. be - da hl11edlyorum. Beni öpO· 

tı~ ttçırd . 
~,1 lltcel'lira 1~•ıntz o, uyku 

o~ l\ iti .. t, hıçkarakla Jll 
'•ıı •ihı 

~,l hçt var . O aece 
•• , 1. o 
~ l~ı nu benden 
~ 1~ ''b •~n billrıln . O ıe· 

'lıra,: •oı, ayaklar altı . 
lt2ettnef ılmln, 

yor: 
Aç gözlerini Bedia a b 

la .. Artık.. Ama beni kor-

kutuyorsun diyordun ... 
Açmıı ve ıana bakmıı 

tım .. Heyhat . O bakıılar 

16r01lerlai kaybetıulılerdt .. 

l'AZAN: HaW Hedf l!tral 
Herıeyi yenlıı ıörüyor .. 

Hakikata sorup öirenmek 
istiyordum.. Bütün varlıiım 
birçok ıoraulardan yapılmıı 
bir büylk ıorıuydi . Yüzü
mün acı acı kırıııkhklara, bir 
çok iıtifham çtzaileri, diıle· 
rimln çarpmaaı, "Neden.. ıh
tlzazı, parmaklarımın, kollara 
mın, maddi ve m a n e .- 1 

varlıfımın bütün hareketleri 
ancak "Niçinlerle., bir hale 
gel mitti .. Muhataplarım yıl

dız, ay, güneı, bulut, koku, 
renk çiçek ve bGtün bir 
tabiat.. Ve bQtün bir 

DüıGnOyorum .. 
Bu adamlar görünüıte dü

rüıt ahliklı, baıı açık ka
dınları ahlaksızlıklR iatlbam 
eden bu insanlar aceba haf· 
tanın muayyen ıünlerinde 

bu matarada olan toplantı 
larmda yaptıkları ve herkes
ten gizledifln hareketi dü · 
rüatmü sanıyorlar . Onlara 
göre ibadet gizli fenalık da 
gizli olmalıdu.. Fakat ben 
ce her gizlt ıey fena ve ah . 
liktızlıktır . Atikire yapılan 
bir fena hareketin yananda 
gizli yapılanı elbet de daha 
fttnadır . Vicdanlarından 
korkmayanlar onların önün -
de her dürlü fenalığı ahlak 
sızlıiı yapmaktan çekin mi· 
yenler bilmem ki bunu aıi · 
kare yapmaktan neye uta· 
nırlnr . . İnıan olanın en ev · 
vel utanması lazım gelen 
birıey vana o da kendisi
dir kendisinden vicdanıdan 

Almanyadan 
41' 

ilham alan bir eser 
1ngtlJz Krah Vlll inci Ed. 

vard, tahtanı bıraktıktan so
nra İnglUz muharrirlerinden 
Bernard Sbow bir hlkaye 
yazmıı . burada kralın ma· 

ceraııını , ismini zikretmeden 
"Bir varmıı, bir yokmuı, 
evvel zaman içinde, kalbur 

saman içinde bir kral var
mıı. '" Oiye baılamııhr. 

Şimdi bir lnglliz tiyatro 

muharriri de Almanyayı te
nkfd eden bir eser yazmış. 

Bunda Almanyada geçen 

bazı aiyasi hadıseler, kah · 
ramanlara baıka isimler ve· 

rerek temsil edilmektedir. 

Hadise "Orta Avrupadakt 
bir memlekette, , aeçmekte· 

dir. Vernik iımlnde bir dik· 
tatör vardır; bir de bu dik 

tatörün Rakovski isminde 

muavini. Ahali diktatörQ 

' · Y a1ıaıın Y eznik!,, diye ıe . 

laı"Ulamaktadır. Almanyanın 
uçları kıvrık haçına muka

bil bu muhayyel devletin 

itaretl bir kılıç ve bir balta . 

dar. 

Ttyatro eserinde Alman 

yadaki mecliı binası yanıı · 

nı davasına benziyen bir 
hadise geçiyor Son sahne 

de. diktatör de ıahit olarak 

dinleniyor. Fakat, ihtiyar bir 

adam olan hakim, herkesin 

gözü önünde, tabanca çekıp 
diktatörü öldürüyor • 

Bu eserin lngilterede çok 
beğenildiğini söylüyorlar. 

~ ~~~ ~~ •• • 
~::~=~:n ut~~~::~DI~:;:~ Her M ı· y ı· . v i 
abea bırıey varmıdır.. ~ a ın er ısı ar e• ;ıf 

Solumalar gittikçe faz - fı ~ 
lalaııyor .. _ Gözle~imin önün · 1 Uzun scntltrdenberi tecrube nelictsi olarak her 1 

'd~ tahayülunden bıle ~tanacak· ~ düzeni bir Trirk sanatkdrtnın elinden çıkarı lıuğd.ay ;ı, 
gınız manzaralar vucut l>u- IJ.. dtmt kalbur maki nelerini piyasaya arzedlyoruz. ~ 
luyor .. Kollar bacaklar yı ı B ki ı bit ' · d k'l b "d ı · · ı u ma ne er mu ımız e e ı en u 5 ar ar ıçın 

lanlar gibi kıvrılarak birbir- en e l veriıli ve en uygun bir §ekilde tecrübelerle ya 
ferine dolaııyor .. yine düıü· 1 pılmııtır . Saatte muhakkak dört yüz kilo buidayı "JI 
nüyorum · Kalkıp buradan her çeıitte ayırır ve temizler. ~ 
kaçayım. . Ve hemen hüku · M k · · }(. /'/ k f1 M k · / 'ti 
mete haber vereyim .. Fakat a ıneyı U anma vrupa a ıne e- ~ 
kimi kime haber vereceksin 1 rinden Çok İyidir. 
bu akıam bu batakhenede q;, Çünkü diğerleri gibi ağır değildir ve ayakta çev- "}.I 
olan itlerden haber vermek it rilmez Oturduğunuz yerden kolayca hatta bir çocuk ~ •• 
için gireceğim sarayda i tarafından bile çok hafif bir hareketle idare edılebillr :: 
oturanlar bundan daha te · it Böyle ~lr ~akin~ye sah:~ olmak istiyenlere terci 11 
mtz bJr hayatını reçirlyor- ~ han bir Turk ııçlsinın emegı ile olan bu makineler . ~ 
lar.. ~ den almalarına ehemmiyetle tavsiye ederiz. Tecrübe-

Süt banyolarında , hamam· \t !erini her arzu edene herzaman göateririz. » 
1 a r d a • c a r ı y e 1 e r 1 e lf Ticaretlıanemiıde lrışaala alt demir, çimento, ~ 
beraber yaııyarak mem· çivi ueıaire gibi ha düzen v~ köylülerimi: için de 'll 
lekeU harabiye sürükliyen herneul rtnçber dü:tnl ile en iyi boya 11r. baya yağ. 'ı 
padlıahın hangi zabıtaaa ıe· ları bulunur. 
Jip bu vaziyeti bu sefaheti 
menedebilccek? . . Fiatlarımız Cok Ehvendir, Bir De- » 

Şarap kokusuna karııan " 
ter kokuları, büyükçe olan it.. 

~ 

fa Deneyiniz.. ~ 
Saraçlar Başında Demir ve Hırdavatçı 1 

odayı tamamen dolduruyor. 
manzaralar gittikçe çirkin· 
leıiyor . Artık burada bu
nalmamak için tatriyen mu 
mun ıııgiyle mağaradan dı · 
ıarda f arlarken tekkenin ne 

demek olduğu ve tekkeler 
de toplananların ne ıaye ıle 
toplandığını tamamen anlı-
yorum .. 

Bilmem, belki tekl<elertn 
içinde böyle olmıyanlar da 

tabiatın özü olan anlıyama · 
mak yani muamma . . . So· 
ruyor, hepsine yorulmadan 
soruyordum . Fakat ıeı yok, 
sükut Hep süktat . . 

En büyük bi iaı ve en bü 
ytlk felsefe, tam yerinde aü

küt edileceğini idrak ederek 
ıükütun sesiyle cevabı din
lemektir galiba.. . Ômrüm 
uzun bir yolculufa baflan 
mııtı. . Ve bu yollarda ben. 
birgün anaazın kaybettiğimi 
bulur aıbi oldum . Yollar; 
zaten iki seıli hayat çalıı 
ıunan hicran ve vuılat no~~ -
taları arasında gerilmtı tel

lerdır ki , üzerinde gezinen 
yolcu ayakları bahtlaranın 
notaıına ıöre aönüllere ya 

hıçkarık veyahut kahkaha 
lar dinletir durur .. Bu yol· 
lara ben bile bile ataldım . .. 

Dütündüm, her kayboluı 
bir buluıu hatırlatır .. . Guru
rumu, izzetinefsimi bulmak , 
yani aramak la21mdı. . Çı 

kacafım uz.un yolculukta 
benimle beraber bulunacak: 

Hasan Cuma/J 1 
•• ~'.~·~.._.-..t~~~~· 

vardı! takat ben bu akıem 
buradakileri gördükten son · 
ra artık tekke dlylnce, elbet 
baıka birıey düıünemem .. 
8abah horozları öterken çay 
kenarına ulaıabiliyorum .. 
eülbüller sabahı müjdeliyor . 
koıarak uzaklaıtığım tekke 
adlı batakhanede teneffüs 

bir inıan olmaltydi .. Bu ka-
dar üzOntüye kim ket 
laoacak.... Buldum Fikrel . 
K a y b o ) a n ı bere ber 
aramalıydık.. Bu da kafi 
değildi. . Bıze de yardımcı 

llzımdı . Rulduk .. Blrdim .. 
iki olduk .. 

Ze1nep çifti, tek yaptı . . 
Üç olduk . Üçü b~ğenme 
dik Hikmet dördüncü oldu .. 
Bu kervana bir baı lazımdı . 
lıtirap kervaoana kim baı ola 
bilir .. Ben değil mi? .. Konuı · 
tuk, ben üçüncü kaldım ... 
Meğer bu yo llara benden 

çok evvel atılanlar varmıf .. 
Onlar g6nlerini o kadar 
yıpratmıılar o kadar solmuf 
lar ki, bu solgun varlıiımla 
ben onlara ıtık veriyordum .. 
Benim istırabım onların 
kahkahalariydl. Onların ya · 
mnda ben hıçkırırken bile 
meıuttum .. Bazım en büyük · 
teıellı ve Dmlt, koyu bir lı· 

Urabın renrtnden sızar . . 0 
ıOrı . o ık ı zavallıdan aldı 

fım teHlli ılbi . 

ettığlm zehri çıkarmak için 

sabahın temiz havasını içime 
çekerek yüzümü mor dal

galı çamın soğuk ıuyu ile 

yıkayıp kasabaya girerken 

tekkelere of an nefr,thn btr
kat daha artıyordu . .. 

S. Vecdi Bora 

Kervana Zeynep bat ol· 
du ·. Ftkrete gelince o , bfzi 
bir rüya içinde takip ede· 
cekU.. Daha do§ruıu glde
cejlmiz yolu o çlı:eccktl . 

Çizmek iıtemlye iıtemtye . 
Çünkü durağımız onun ıö 

nül kayna§ı, onun ümit yıl
dızı Zebranın ta kendisiydi .. 
Zehrada herkes istediğini bu · 
lacaktı . 

Zeynep, iıtediji Ye özle
diği o geceyi, Hikmet ıol · 

ıun gecelerinin engin. tilrli 
renıfni, ben de aradıiımı 
bulacaktım . . 

Ben buldum . Hikmet 
buldu .. Zeynep bulacak. Üç 
buluı. iki kaybediıt doğurdu .. 

Hiç isyan etmeden, beni 
haksız bulmadan mektubu

mu sonuna kadar itidalle 
oku .. 

Şimdi ıeliıi giızel ı&zleri 

bir tarafa bırakarak dramın 
birinci perd sini ya:ımaia 

baılıyorum . 

S0R0YOR -
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Adisa - A~a~ada kıııılııfuk 
tesis ettr 

lnhi arlar Baş 
Müdürlüğünden: 

t -lataayondan merkez aınbar. Nakliyat ticretl "/u 7 ,5 teminat 
farına naklonufacak takrl Bedeli muha- nıtkdarı 

ben (8220) aandık mamul& mmeni 
tın naklf yet ücreti bedeli Lira Kr. 
muhammeni 500 00 

2 - lstaayona gelecek ve Baı- 500 00 
ya idareılne gönderilecek 
(800) sandık 

3- Sındırgı ldareılne gönde
rilecek (700) aandık ma-
muliıtm 

400 00 

4 - Bığadıç ldareılne aönde- 350 00 
rllecek (600) ıandık mamulltan 

5 - Kepsüt ldareıine gönde 300 00 
rilecek (450) aanbık ma· 
mulitın 

Lira Kr. 
37 50 
37 50 

30 00 

26 25 

22 50 

Balıkeılr Baımüdürlüiünün 937 mali yılı lçtode merkez 
ve mülhakat ambarlarına yapacaiı nakliyatın ctnı, mikdar 
ve mahalli sevkleri yukardakl cetvelde göıterilmtıtlr. Açık 
ekıiltme suretile bu nakltyabn icraaına talip olanlaran hi · 
zalarında göıterilen yüzde 7,5 pey akcalartle müddeti mu· 
ayenesinde idarede müteıekkil komisyona müracaatları ilan 
edilmit isede yevmi ihale olan 22· 7-937 günü ıaat \ 17,JO)a 
kadar halt içtimada bulunan komiıyona bir müracaat va 
ki olmadığmdan artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 
43 üncü maddesi mucibince münakasanın pazarlıkla icra· 
sına ve 26·7-937 pazarteıl ıüniladen lttbaren (on ıün) 
müddetle uzatılmaaına karar verllml§Ur. Talip olanların 
4-8 937 günü saat 14 de idarede müteıekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. 1 -- 4 

Pehlivan Güreşleri 
Dursunbey Belediye 

Riyasetinden: 

Dursunbey panayirinin beıtnci gününe tesadüf eden 
14 - ağuıtoı - 937 cumartesı günü Kızılay ve çocuk 
Esirgeme Kurumları menfaatine pehlivan aOreılerl yapı · 
lacaktır . 

Pehlivanlara: Ltra: 
Saıa 40 
Baı altı 20 
Orta 15 
Küçük orta 1 O 

Devlet Demiryolları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - Devlet Demlryolları lıtasyoD ve katar tılerinde 

çalıımak üzere müsabaka ile hareket memur namzedi alı · 

Tatlı 11u yapıcı veklreç temizllyen cihazları ıeb · 
rlmiz plyaaaıına gelmiıtir 

Şehir ve kuyu sularının kirecini ( O ) derececi' 

gl ~ eren,.ve kireçsiz tatlı ıuya çeviren bu kıymeti ci· 

han değer ( V e-bolid ) cihazları insanların: 

SIHHATiN/ 
GÜZELLIGINJ 

SERVETJfJ/ 

nacak)tırM. b k lttirak edebilmek için orta tahıilibi- Muhatız olduğunu ilan eder '8 takdirkar muhfer•• 
Urm~ ol::~; 8 

aya w mÜŞİ8ril&riffiİZ8 k&DdİSİOI ldkdiffi 8d8f. i. 
B) Türk olmak; ·~ Balıkelirde yegane aa t ıı yeri: 
C) Yaıı 18 den dun ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; •tt Hükumet caddesinde Zarball oteli karımnda No.20 
o) ' Hu ıene için aakere çağmlmamıı olmak; u M. Hu/Cısı Erdin tlcarethaneatdlr. 
E) İdaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak M 

ııhhi muayene neticesinde faal servisde çalıınıağa mani bir .. ::::•-------------• -
güna arıza ve haatalıjı olmamak; ıarttır. === ~' ·=====·-----. . .--~.~ Liae mezunları imtihanaız olarak 61 lira ücretle me ~·---• •===== --- --- ~ ı •• 
mur namzedi olarak alınırlar . ! 11 

2 - Musabakada kazananlara muvaffaki} c:t cfutcuı rıe ~, Soma 
aöre 6 l, 57, .. 46, 43 lira aylık ve buna göre nıuhtrlif va· •• 

ztfeler verııecekur. ı ı· ı Depoziterleri 
3 - Muıabaka imtihanı 31 Temmuz 937 tarihi de ıa-

al 14 de Hardarpaıa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, flvni Sağ/Jkçı - flhmef Seyme~l 
ı:..---·=====· . . . ·~ M•latya, Adana, Afyon, IEmlr, Erzurum, Mudanya, tılet • • • • • • 

meler merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En ıon müracaat tarihi 30 Temmuz 937 cuma 
günüdür. 

5 - Dflha ziyade tafsilat almak iıteyenlerin tıletme 
müdürlüklerine ve amirliğine ve büyük lataayonlarımıza 

müracaat etmeleri lazımdır. 3 - l 285 

Vilayet Jandarma 
Komutanlığından: 

Vilayet köy bekcilerl için bir ceket, bir panto1un,bir 
tozluk ve teferruatından ibaret olmak üzere evvelce açık 
eksiltmeğe konulup talip zuhur etmemeıi üzerine bu k~
rre on gün müddetle tekraraçık ekıiltmeğe konulmuftur 
Beher takımın muhammin bedeli on lira üzerinden 200 
lll 300 takı:n alınacaktır. Talip olanların 2 8.937 tari
hine mfiıadif ,.ArtHI ıaat 15 de yüzde 7,5 teminat ak 
calarını veyahut banka mektuplarmı hamilen emniyet 
daireıinde hazır buluna• komisyona müracaatları ve ıart · 
name, ve kuma{ numunelerini görmek btiyenlerln ihaleden 
evvel bu daireye müracaatları ilan olunur. 

4- 1- 94 

Orman Baş , 
Müdürlüğünde~; 

ttl ' 
Savaştepenin Türkmen dedealtı ormanandaıt 314 

1500 kentali Balıkesir kasabasında satılmak üıert ~ 
kental ağaç kömürü beher kentali 30 kurut e•"' dcfeıll 
üzerinden 6 - 7 - 937 gününden itibaren 20 güo '°il ,l . .. ıre" pi 
açık arttırmaya konulmuıtur. Taliplerin ıeraıtıoı 0 ı' 

üzere bu müddet zarfında Baş Müdüriyete ve tb•
1
e 1'J 

olan 26 · 7 937 pazartesi günü saat 15 te yoıc:li' ti'' 
el• r O 

buçuk teminat akçeıi ve bu itin ehli olduğun• dt ~ 
ret odasından muuddak vesika ıle Orman ıdare•10 

telekkil aatıı komtıyonuna baı•urmaları tllo 1ol~~?3 / 4-A 
iyesi ve tSaıyazmanı: Balıkesir saylavı H. K.41<.41-' 
Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL' AL 

8a11mveri : il ,Basımevt ---


