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1 ltalyada dün 35 Bin Tonluk Bir Zl
rhh daha denize İndirilmişti r .. 

27 TEMMUZ SALI 1937 GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON iKiNCi YIL SAYI: 10186 

e Nafıa Vekilimiz Berli 
Muvasalat Etmiş ir .. 

Erdü E ir i Avam 
Ka arası ın Kararını 

Protesto Etti .. 8. Alı ÇBtinakaya istok~den ayrılmadan önce İs
veç Krah tBr~f mdan kabul ed ilmişt i r 

Ali Arap Komitesı. taksim 1inde yegane tarzı halin 
Arap ha~kımn ıanmmssı ile ~a~il olpcağım ~ild i rdi 

Berlin, 26 (A .A } - Tür-Ankara, 26 <AA) - f'ı a 

fıa Vekıhmiz dün Berline kiye Nafıa Vekili B. Ali 
ııelnıittir. 

Çetinkaya ve maiyetindeki 
Alman hükümeti Vekili 

tnl · zevat bugün Berline muva-zın Almanyada bir kaç 

Kudüı, 26 (A.A.) - Ma 
verayi Erdüo Emiri Abdul 

talik i ve takıim planının 

mandalar komites ine veril 
:.ün kalmuını rica etmit salat etmiılerdir . 
it· V elu l, Alman hukümeti 

lah lngiliz Avam kamarasmao meıinin baıka bir tarihe bı · 
Fllstinin taksimi projeılni mu. rakılması Arap mehaftlinde 

h 8. Ali Çetinkaya Stok- tarafından Almanyada bir 

ı olnıden ayrılmadan önce 
vaf akat ettığl suretindeki ha 
beri hemen takzip et mittir. 

nlsbi bir ıevinç husule ge 

•~e ._ kaç gün ka lmıya davet edil· d ç &ralı tarafından kabul 
tirmtıUr. Araplar, taksim pli.
nanın g e r i bırakılacajıoı 

ümıd etmektedirler. 
!..!,lrnııur. mittir. 

-===--....... -=--====-·;::================= 
Londra, 26 (A.A ) - Arap 

Ali komıtesi Milletler Ce -

Japonya 
lü~~e açığını kapatmak için 

istikı az yapacak 
l'okyo, 26 (Radyo) - Ja 

:
0
nta, bu sene büdçeıin

tltı •çıfı kapatmak üzere 
:ent btr latikraz yapmak 
'''hurundadır. 

Fransa 
ll111nyaya bir nota vardi 
, 8erltn, 26 (Radyo) - frao 
t '1 "•n Berlfn sefiri dün Ha· 

Cly 
tldd e Nezaretine gltmlt ve 
t ettı bir nota ile Alman 
•tet l ıı, e erinin Fransa aleyhi · 
~1 hptıkları netrlyat hak 

lld 
tı dil Alman ricalinin naza · 

lklcatınl celbetmtıtir 
~-

. ltalya-
111 ~ır~ıı dah8denize indiıdı 
li 0

Rna, 26 (A.A.) - Dün 
"'e t kt I 1 ede İtalya kral ve 
'ı laı:ıı-uç~ıi huzurile 30 35 bin 

tlldı bir zırhlı denize 
'llrnııur. 

ördü da 
"Kırp Saôayi sınıfı 

"~ti lra, deniz ve hava kuv 
ıtı,t''•nıızio ~rıilah, mühim · 

ite ı~;chızat, giyecek veıa 
bııl'l , 1 Yaçlarını hazerde te 
•tf. : 'den fabrikalarımızın 

"t l 
bll .. Vaziyete geçiılerinde 

~Unk~ 'k ıtıı,lı u mevcudun bır• aç 
aı, ... ile çıkarılma11 zaruri •• rtı .. 
tGtıd lltehuııı iıçinin bu 
tt,11 erı hazırlanması düıüo
t e bi h ttkth k r arp ıanayi ım ıfı 

H. ararlaım ı ıhr . 
d "'ı> eıı ı ••nıfınm hizmet müd 
'hıt, •5 •enedır. Bu sınıfa 
ıtıae,,cak olan efrat, diğeT 
')lı~ ;•e efradı gibi altı 
ııı~,d ahrn ve terbiyelerini 
t~ll ,: alal' l er ı nda gördük · 
'ttt,S> tlra iki ıene de mü· 
ltl1ı ola ki ı. 14t 81e ca arı sınıf. kıta "'l •e v '" e eya ukeri f abri-

l 
flll ftnrıne verilecektir . 

ı, e tat l 'c" • üzum veya ih· 
~, l aore k . 1 11,\t ara, denız ve-
'llıtıl ll f •brıkalarmda ça 
~ ıı,t'caktır . 
il ıı S> '"na ·· 't" l k f Yll :rı 11nafına da 
~1'-dt t '•t bu sene esnanı 

)etııttrllecekt ir. 

Yahudi mehafili de bu miyeti mandalar komtıyonu 
ile İngiliz fevkalade komiıe vaziyetten memnuniyet duy 

rine ve logiltere müstemle· muı~ur. Yahudiler Ltaluim 

Su işleri üzerinde tetkik- ke bakanl ığına verdiği bfr :~:::.d!;~1;ri~eah~~~i1 ::.' 
1 1 

muhtırada Fliıtinln tak.-
er Yapı 'yor derlerinden bir kıımı FılJs· 

simi projesi aleyhinde tu Un meıeleıinin Yahudileri 
Ankara, 26 ( A. A . ) razlarım bildirmekte ve tatmin edecek tekilde hal · 

Nafia Vekaleti su itleri Umum yegane tabii tarzıhalin ledilemiyeceğlni tahmin et· 
Müdürünün reisliğinde bir Araplara bütün memleketteki mektedirler. 

müteha1111lar heyeti Tokat hakkınm tanmması ile kabil Son günlerde FJlflUnde 
vHayetinde yap ılacak ıu it· olacağı kaydedılmektedir. küçük bir akalliyet letkll 
leri için Taıo"a, Niksar Arto-

1 

Kudüs, 26 ( Radyo ) - etmekle beraber bir Arab · 
va, Zıle ve Kazovada tetkt · Avllm kamarasında Kudüı Yahudi teırikimeıaili teteb· 
katta bulunmuıtur. Bir mınta- meıeleıinin müzakereılnin büsü baılamııtır. 

kada yaram milyon dönümden ===E=-=I e=k=t=r .
1
==-=k ==--K=.

11 
ov at I a 

fazla arazi yakında suya •· 
vuıacaktır. ................ __ 
Varşova 

Sui~aslım 
adam 

tertip eden 
ya~alandı 

V arıova, 26 ( Radyo ) 
Kolenel Adam Koça yapılan 
ıuikastlar Lehistan milli fır· .... 
kası ıeft; bu suikastın aağ-

cenah f 1rkalara ve ordu me· 
haftli tarafından yapıldığı 

t•Yialarını tekzip etmitUr 
Z"bıta; bu ıuikaahn Radi 
kal partisinden Kedanç is 
minde birisi tarafından ter· 
tip edıldiğini teshil etmittir 

ı .. 
Son gaz ve benzin (tatlarının tenztll dolayısile tehrtmiz 

elektrik kilovatının da tenzil edilmesi ımlcanı acaba yok · 
mudur?. Muhteljf memleket gazetelerinden öirendiğl mtze 

göre, civar vilayetler elektrık kilovatlarını çok ucuza 
mal ettikleri halde biz elan ytrmi kuruşa sarfetmekteyiz. 
iki gün evvel İzmir, 18,5 kuruta olan kilovat ücretinin l 7 
kuruta indirilmesine karar vermtı ve bu kararı Veka
let de tasdik etmittir. 

Odun 
Kömür 

Buhram · ~evam ediyor 
Odun ve kömür buhraDI 

nm tiddetle devam ettiğini 

yazmııtık 

Son çıkan yeni orman 

kanununun meriyet mevki· 
ine wirdiğindenberi odun 

ve kömür tedarikinde güç 
tükler çekilmektedir . Hatta 

t o raddeye gelmlttir ki bir tek 
dal odun bulunamıyor. Eğer 

1 vaziyet bu ıektlde de vam 

edecek olursa tehrimizdekt 
fmncılar fırınlarını bir, 
bir kapıyacaklardır. 

Çin -Japon Kuvvetleri 
Yeniden Tutuştular .. 

Çimento 
Fiatı .. 

29 Uncu Cin Ordusıı umanda 
nı Kuvvetİerine Mukavemet Et- 1 

melerini Emretmiştir .. 
Londra , 26 (A .A ) - Şi trenle diğer bir mahal 

mali Çindeki garnizonunun 

hususi servisi Japon 37 inci 

Çin fırkasının teehhüren çe 

kiliılni Hopey Şahar ıiyaıi 

konseyi nezdinde protesto 

etmlıtir. 

Pekindeki Japon ateıemi · 

literi de Pekin karımnda 

yer almıı bulunan Japon 

askerlerinin i tarı ahire ka

dar çekilmiyeceklerini, y e pı· 

lan anlatma mucibince 29 
uncu Çin ordusunun geri 

çekilme taahhüdünün ne de · 

rece sadaka tle ifa edileceği 
nl beklediğini söylemittir 

Londra, 26 (A .A.} - Çin 

le gitmekte olan bin üç yüz 

Japon askerinin n a kline mü 

sade etmemeleri üzerine Pe. 

kin ile Tiyençln arası 

Tangfong mevkiindo Çinlilerle 
Japonlar arasında yeniden 
çarpıtmalar olmuttur. 

J apon tayarelerl bu sabah 

bu mevkideki Çin kuvvetleri 

nl bombardıman etmittir 

29 uncu Çın orduıu ku 
mandam ve Hopel Şohat si· 

yasi rnedi11nln reisi general 

Şuog Ehel · Yuvan merkezi 

hükumete bir telgraf çeke

rek 29 uncu ordu)·a, Japon· 

lam mukavemet etmesi em· 

garnizonunun T i e n çl n d en rinl ver mittir. 

Çimento f ı at ları iktisat 
vekaletince torbasına· l 02,5 

kuruı olarak teshil edildiği 
halde memleketimizde elan 
135 kuruşa satılmaktad1r. 

Sazan çimento gelmediği 

zamanlarda bu ftat 150 ku· 

ruşa kadar fırlamaktad1r . 

Son tesbıt edilen fıat üze

r ine acaba m emleketimizde 

de ıahş 102.5 kurut olma · 
yacak mıdar? 

lstanbulda 
Deniz yarışları yapıldı 
Ankara, 26 (A .A) - Dün 

İstanbul Moda deniz ku lübinin 

tertip ettiğ i yarıı büyük de 
niz bayramı teklinde yapıl · 

m ışhr. 

Reisicumhur Atatürk de 
yanı sahasını şereflendirmlt 

lerdir . 

Avrupa Ölüme Doğru 
mu Gidiyor? 

Bir ltalyan gazetesi Habeşistan meselesi ~eye ~jr me
sele o lmadıö ım, f ran~oya mu~ar ip hakkı verildiğini yazıyor 

Mllino, 26 (Radyo)- Po· kendiliğinden düzelecektir . ., 
pulo d 'ltalta bugün "Avrupa Roma 26 ( A.A.} Havas 
ölüme dojru mu gidiyor?.. Ajanıı muhabiri bildiriyor: 

Serlevhasile bir makale net Popolo d'halta gazetesi 
retmittir. Bu makalede de · hayal ve hakikatler bathiı 
niliyor ki : altında Mu11olintnin bir ma

"Avrupa harpten sonra 
hayalperver hükumet tef· 
leri tarafmdan idare edil · 
mekte ve tahsi fikir ve men
faatler herıeye hakim ol
maktadır. 

Almanyadan harp tazmi
natı olarak bin milyarlık 

mark istenilmesi buna bü. 
yük bir delildir. 

Fakat bugiin bu tazminat 
meıeleıt ortadan kendilliln· 
den kalkmıthr. 

Şimdi bir de harp borç· 
lara meselesi vard1r. Bu da 
halc11z bir ittir. Çünkü A•· 
rupanın bu harp borcu de. 
ailen parayı vermesjne im
kan yoktur. 

Haziran veı: Kinunuevel 
tarihlerinde bu borçların ta· 
ksitleri isteniliyor. Fakat bu 
mühletlerde para yerine 
müzekerelerden batka bir 
netice elde edilemiyor. 

Ve bunların fevkinde btr 
de U luslar sosyatesi meae· 
leıi vardır 

Soıyeteye cihanıumul de· 
mekteyiz. Fakat Amerika 
müessis o lmaama rağmen 

sosyeteden uzaktadır. Müea · 
ılı , herkeaten evvel çekilir
se, bu müe11eıenln vaziyeti 
ne olabilir? 

Sovyetler her devletin 
müıavi hakka malik oldu
ğunu ıöyleyenler çoktur. Bu 
gülünecek bir iddiadır. Çü 
nkü Uluslar ıoıyeteeini ida
re edenler, her teye hakim· 
dirler. Bunlarda Fransa, ln
giltere ve Rusyadır . 

Milletler bunlara rağmen 

sosyeteye inanmaktadırlar. 

Ştmdı iki meselenin düzel· 
tilmeıl elzemdır. 

Birinci mesele, Habeş! sta · 

nın ltalyaya ilhakını tasd ik 
zaruretidir. Nacaıiye artık 
reımi ve gayriresmi bir ma-

hiyet verilmelidir. Hukuken 
veya siyaaete ilhakı tanımak 
arasında fark görülmemeli· 
dir. Zira filen bir Habetlı-

tan yoktur. 

ikinci meaele de, Frankonun 
muharib hakkını tanımak 
mecburiyetidir. Bu hususta 
Frankooun mevcudiyeti sü. 
ratle ve katiyetle tasdik 
edilmelidir. Harbin deva m 
ettiğine göre, Frank onun 

muharib hakkını tanımamak 
ge ne gülünç bir ittir. Bu 
hakkı tanımamak B. Edeni 
avam lc amarasında cevab 
veremiyecek mevkie dütür · 
müıtür. B. Eden Frankoyu 
tanımak hususunu garıb bir 
ıekilde tevil etmiıtır . 

Oyle zannolunuyor kt, ya· 
kın bir atide bu meaeleler 

kalesini neıretmektedlr. H. 

Muasoltnl bu makalede Al· 
manyaya cebren kabul etti-

ri len tamirat borçlarını harp 
borçlarını Milletler cemiyeti 

azası arasında muıavat pren
sibi ve Amerlkadakt fütuha 
tı hatırlattıktan sonra naza· 

r iyal siyasetine kartı menfa· 
at siyasetini ileri ıGrmekte
dtr. 

ltalyan mehaflllerl bu ma
kaleye büyük bir ehemmi· 

yet atfetmektedirler. Maka. 

lenin her taraf ta okunması. 

nı temin için sarfedllen 
gayretler Londrada ademi 
müdahale komiteal müzake· 

relerinin cereyan ettlfl bu
günlerde Mt111olinlnln yazı· 

una verilen ehemmiyeti göı. 

termektedir, Bununla bera· 

ber Habetlıtanın muhare · 

besi esnasında ltalya nasıl 

Milletler Cemiyetinden res . 

men ayrılmıısa Mu1101inin 
ıon makaleıl de her halde 
kati bir hareket yapılacağı
na delil sayılamaz. 

lngiltere 
Hava sillManma proğramı 
tatbik mevkiine girmiştir 

Londra, 26 (A.A.) -
Eveniog Standard adındaki 

İngiliz gazetesi, lngtliz hava 
ıilihlanma projramının he-

men hemen tamamen tat
bik mevkine konmut bir va· 
ziyette olduğunu ve 1750 
tayareden mürekkep 127 
ha, •• filosunun pek yakında 
hazır bulunacağını yazmak· 

tadır. 

Güzel 
Sanatlar 
Akademisi .• 
lıtanbul Güzel Sanatlar 

Akademtıinln mimarlık kıs
m ına bu yıl da hükümet he· 
aabına fazla miktarda liıe 

tnezunları arasından müsa
baka ile talebe alınacaktır. 

Memleketimizde en ziya
de inkitaf a müsait bir 
meslek olan mimarlıkıta ye. 
tittirilecek talebeye yardım 
olmak üzere ıenede (300) 
lira verilecektir. 

Daha fazla izahat almak 
lstiyen gençlerin ıehrimlz 

kültür direktörlüğQne bat 
vurmaları lazımdır. 



SAYFA: 2 

Moskova 
Ziyareti •. 

Hariciy~ ve dahiliye ve· 
klllerlmtz.in Moıkovayı ziya 
retlerini mevzuubahıeden 

Macar basını, bu ziyarete 
haıuıJ bir kıymet ve ehem
miyet atfetmekte, Aruın 

Tahranda yaptığı müzake· 
reler hakkında müttef tk 
hükumete malumat vermek 
ve timdi akdedilmtı olan 
Aaya paktına Sovyet Rus
yanın da iltihakı tmkAnlarını 
araıtirmak üzere Ruıyaya 
i•tmif olmasını pek kuvvetli 
btr ihtimal olarak ileri ıür
mekte, Türkiye Irak - İran
Afıanlıtan arasında Tah · 
randa akd ve imza edilmtı 
olan paktın bir ademi teca 

vüz pakti olup bununla bu 
dört mOslıman devletin As
ya polltlkas•nda ve beynel · 
milel polUtkada tesir ve nü 
fozlarını tevıl ve tahkim 
etmek gayetlnl gütUiklerlni 
ve bu grubun sevk ve tda
reıfnln Ankara htlkCımetlnln 
elinde bulundufunu, nete
kim bu devletler konıeylnln 
tik kararının Mtl'etler cemi· 
yeti konseyinde Türkiye için 
daimi bir azalık teminine 
taallak ettlilnt ve M:lletler 
cemtvetlnln sonbahar top · 
lant111nda bu kararm tathl· 
ki için bütün kuvvetle çala 
tılaçafına kaydettikten sonra 
tunları yazmaktadır: 

"Her nekadar bu grubu 
tetkll eyleyen devletlerden 
Türkiye harfe olmak üzere 
dlfer Oçft yakın mazinin 
ıl1aaal tarihinde daha ziya· 
de menfi bir rol oynamıı 

lana da bunlar arasında sı

kı bir kooperatlon teıkll 
edl1mıı olmaaı bu memleket· 
lerln Hınd11tandan Balkan· 
lara kadar uzanan fevlcala · 
~Qyük jeogarflk vOıatları ve 
lugtltere ile Rusyanın lran 
ve Afranlıtandakl mühim 
menfaatleri dolayısfle bu tkl 

b6yiik devletin pollttkaları 
üzerinde müeaair olmaktan 
hali kalmıyacaktır . Bununla 
beraber Türkiye ile Rusya 
arasındaki münasebet rüchan 
ve tefevvukunu muhafaza 
edildlil ilk yıldaki gibi ıa· 
labetli deillse de yine dal 
ma iyi ve umimi addedile
bilir Rusya gerek Garp ge
rekte Şarkta iki cenahından 
hem hududu devletlerin mu
arız ta Yır ve hareketlerile 
teadld edilmekte olup buaun 
artık faik kuvvetlerine da
yanarak Ankara hükümetl 
üzerine bir tazyik icra ede 
mez Bunun için Rusya Tür· 
klyenln Avrupa devletlerine 
Ye Balkan devletlerine adım 
adım yaklatbğını ıon yıl · 

larda hakiki siyaset menfa
atlerlnln istilzam ettiği za · 
ruri bir hotgörürlikle takıp 
etmektedir. 

Türkiye hariciye vekilinin 
tlmdikl ziyareti, güttükleri 
dıt politika hatlarının bazı 

noktalarda birbirinden ayrı 

olmalarına rağmen Türkiye 
ve Rusya yine. daima doı 

tane bir mutabakat ve iyi 
bir ittifak müaasebeU içinde 
yaıadıkları cihetle Moskova 
hQkdmetlntn dört ınüslüman 
devlet araaında timdi fmza. 
lanan pakt ile Ruayanın 

Aıyadakı menfaatlerlnın te 
hdıt edildiiine dair bir en
dıteye mahal olmadığını ifa· 
de ve teyit manisanda da 
tef ılr edilebilir. 

TORKDILI 27 TEMMU 

ispanya 
iç harbinin iUısadi cep~esi 

Karlımazhk ltlerinde ya
bancıların ispanyadaki eko 
nomık imtiyazları çok bü· 
yük bir rol oynamaktadır. 

Büyük devletlerin gerek İs
panya hükumetine gerekse 
asi Frankoya karıı tanıdık 

ları ta vrm bu ekenomik 
meıelelelerle çok yakından 
alakası vardır. Mesela ti, 
mali İspanyada bulunan ve 
İngiliz sermayesi tarafından 
ltletilen demir madenlerlntn 
ı.on hidiaeler yüzünden ahi 
kalmaları, Londra demır pi· 

iyasasında da tesirini göster 
mit ve bu itibarla da bu 
madenlerin bir an evel tek· 
rar faaliyete geçmeleri ln
ıtltere için belli batlı bir 
ekonomfk dava halini al · 
mıthr. 

Bu maden iti Londrayı 
ne kadar alakadar ediyoraa 
Parls de o derece dütünü · 
lüyor. Roma ve Berlini de 
en ziyade bu maden ldeolo 
jisl heyecana ıevketmekte 

dir. Son günlerde bu ideo· 
lojlnin bir de pirit imtiyazı 
olao tarafı ortaya çıktı. 

Pohtik hadiseler aruında 
böyle birdenbire en ön plan 
da yer almıt olan bu pirit 
de nedir? 

Pirit, kükürtü çok bol 
olan ve bazı hallerd4' daha 
baıka madenleri de ihtiva 
eden bir demir cevheridir. 
lspanyol plritlerlnln bir k11-
mında bakar da vardar. 
Aıağıdakl rakamlar, lıpan· 
yadaki piritlerln dünya eko 

1 nomyaaında oynadığı rolün 
de değer ve ehemmiyetini 

1

1 

ıöaterecek dereceede kuv-
vetlidirler. 1 

lıpanya, 1932 de 901 ,505 
ton .ıükürtü f.ıhtiva eden 
~. 146 milyon ton; 1933 de 
933 858 ton kükürtü ihtiva 
eden 2.224 milyon ton pirit 
istihsal etmittir. bu rakam · 
lara göre lspanye:. dünyanın 
en büyük pirit üreticisidir 

Amerik 
Bütçesini kapatmak için 
~ulunan yegane çare de 
Geçenlerde ölen büyük 

amerikan milyarderi Rokfe· 
ller 'ln veraset vergisini ala
rak amerikan büdceslnde bir 
muvazene temin edileceği 

umulmakta idi . Fakat bu 
ümid suya dütmüt gibidir. 
Çünkü bu zengin adam, ser· 
velinin mühim bir kısmım, 

daha federal kanunlar tatbik 
edilmeden önce, varitlerfne 
bayar müesaeslerlne verdiği, 
bazı teberrularda bulunduğu 
içln ortaya o kadar göz ka
matbracak bir ıey kalma -
mııtır. 

Rokfeller, bir defa hakim K. 
M Landis tarafıddan 2g 000 
·000 dolar para ceza11na da 
çarptırılmııtı. 

Betbinler 
Hastahanesi 

"Bedbinliğe meyili olan 
inıanların saym geçtikçe bü· 
yümektedlr. Bunda geçim 
zorluklarının da tesiri olmak 
la beraber, bedbinliğin doğ
rudan doğruya bir hastalık 

olduğu kanaati de bir çok 
bilgiolerde kök salmııtır. 

Bu kanaatle hareket eden 
marailyali iki hekim. sadece 
bendin lere mah mahsus bir 
hastane açmağa karar vt:r 
mitlerdir. Her ıeyı kara aö· 
ren insanlara tedavi etmel: 
kolay olmadığı gibi. ruha 
tesir yapmak için, l>u teda 
vinın bir çok metodlara da 
ihtiyacı vardır . 

Bu iki hekimin tedavile
rindeki batlaca metod, bed 
binlerin can sıkıntılarım ri
derecck vesileler hazırlamak 
ve tedavi altına alınmıf ol 
anları sık sık birbirleriyle 
görüıtürmekt1r. 

Hekimler bu tedavi usu 
liyle çok muvaffak olacak· 
larmı ümid ediyorlar. 

Bedbın olan bir kimse, 
ayni hastalığa tutulmut olan 
bir baıkasının vaziyeti iyi
letliğine ve arhk dünyayı 

kap kara görmediğine ka · 

ispanyadan sonra gelen 
Narveç 1932 de, 318.990 
tonu kükürt olan 727 020 
ton Ye 933 de de 382. 738 
tonunu kükürt teıkil eden 
864 576 ton pirit istihsal 
etmlttir. 

1 naat reUrmelidir. Bendbin-

ı 
ilk haatalığına tutulanların 

ıpor yapmaları ve hep bir 
arada eğlencell lconf eranslar 

1933 de İspanyol tirilert 
oln l.708 milyon tonu; 1934 
de de 1 820 milyon tonu 
memleket dııına çıkanlmıı
tır. 

Bu müddet zarfmda, yüz· 
de 1 .5 ile 5 nisbetinde ba -
kın yüzde 45 nısbetinde de 
kükürtü olan 448. 188 tol'l 
bakırla demir p.rit ispanya 
dıtına çtkarılmııtır. 

Dişçinin 
Mankenleri 

Bugünlerde Pariı mahke
melerinin birinde acntb bir 
dava sona ermlttlr Parisin 
tamnmıt bir difçiıf, muaye· 
nehaneılnde ıayet güzel ve 
tik kızları canlı reklam ola
rak kullanıyor diye, meılek· 
daıları tarafından, meıru ol 
mayan bir tarzda rekabete 
glrlıiyor tddiaılyle dava edil
mtıtir. 

Bu açık göz Paris beki· 
minin yerinde olan bu bu
luıu, dojrusu böyle bir aki· 
betle karıalaımamah idi H•ç 

dinlemeleri lizımd1r. 

1 Bilhaaaa haatalarin ıabw 
ları üzerinde tesirli olan oy -
unlara ehemmiyet verilmek 
tedir. · Tedavi altına alınan
lar gayet hafif yemek yiye 
ceklerdir. Bakalım, hekimle
rin bu tetebbüsleri ne netice 
verecek? her halde boğucu 

bir hava içinde yaııyaıı in
sanlığa rahat nefeı aldırmak 
ftkri bot bir dütünce olma 
sa gerek . . 

sıkılmadan hepimiz itiraf 
edelim ki, muayenekanede 
ki koltuğa oturduğumuz za
man, en cesurumuzun içine 
bile bir korku giriyor He 
kim iltediği kadar nazik ol 
sun, o ditl oyayım derken, 
içimizi de oyduğu makine· 
siyle faaliyet~ geçince, göz
lerimizle dı varlardan bile 

1 merhamet dilEniyoruz 
Bu gibi anlarda, ruhu 

halletlmfzi esaslı bir surette 
değittlrecck bir vesilenin 
ortada peyda olması, mane
viyatımıza azmı tesir it olur?. 

( 11 mlH~iZE>l51~ HABl5RLER 11 J 
Genel Evlerden Bi inde Av 

Kanh Bir Yaka Oldu.. Tezkereleri niçin verilmiyır 
Kıskanclık Yüzünden Bir Adam 

~ 

Her türlü mahsulün keına· 
le geldiği ou zamanda yeni 
kara avcılığı kanununa göre 
av tezkeresi almak için mü · 
racaat eden halka av tezke
resi verilmediğinden mızır 

hayvanat ve haıerat imha 
edilememektedir. 

Dostunu AğıT Surette Yaraladı 
Pazar günü genel evler -

den birinde bir cinayet ol
muı ve bu vakada bir adam 
sermayelerden bir kadanı 

ağır surette yaralamııtır. 

Vaka ıöyle olmu§lur: 
Dinkçiler mahallesinden 

Haaan oğlu kahveci Kör Ali 
adında birisi ogün saat 11 
11ralarında Süreyyanm genel 
evine gitmittir. 

Ali, bu evde bulunan ser· 
mayelerden dostu Mehmet 
kızı Zeliha tarafıodan karır 
lanmadığmdan lçerlemff ve 
kadaom odasına girerek bı

çağını çekmif, rasgele Zeli
ha ya ıaplamağa baılamıt · 
tır. 

Parklarda 
Kanepe 
Azlığı .. 
Şehrimizde halkın, bilhas

sa böyle ııcak günlerde ye -
gane oturacakları ve iıtira

hat edecekleri yerler park
lardır. 

" Fakat, parklara istirahat 
ve dinlenmek için gelen hal 
kımız kanepe azlıiıadan 

ayakta durmaktadırlar. Şeh 
rimlzin en güzel parkların -
dan bıri olan Atatürk par 

kandaki kanepe adedinin az- 1 
hğı bir çok ailelerin sruıtlerce 
ayakta bekledikleri veyahut ı 
.ıeri döndükleri görülmekte 
dir. 

Belediyemizin bu ıhtiyacı 

kartılıyacağmı zannediyo . 
ruz. 

Akşam Hal~evinde resimli 
bir ~onferans verildi 
Akıam Halkevinde bir Al · 

man profesörü tarafından 

(Cava, Borneo, Somatra, İs· 
veç, İsviçre ) memleketleri 
hakkında bir konferans ve· 
rilmlt ve bu konferans si· 
nema projektörile perdeye 
aksettirilerek canlandmlmıı 

tır . 

Halkevlmizin bahçesinde 
verilen bu konferansata 
kalabahk bir halk kütle. 
si hazır bulunmuıtur . 

Profesörün konferanıı al 
kıtlarla bitmiıtır. Konferansı 
müteakip Halkevi açık ha 
va sineması bir filim göster 
mittir. -
Kazalarda 
Gaz Kursları 
Şehrimiz memleket has 

t a h a o e ı i kimyageri 
H. Abdi Ağabeyoğlu Erdelc 
te açılacak ve üç gün de 
vam edecek olan gaz kursu 
deulerini vermek üzere dün· 
kü lzm!r ekspreıile Bandır· 
ma yolu ile Erdeğe gitmlf 
tir. 

B. Abdi Aiabeyoğlu cu 
ma günü Erdekten Gönene 
geçecektir. 

Kadının fer yadı 6zerlne 
diğer kadınlar koımuılar, 

vakayı nokta polisine bildir· 

mitlerdir. 

Muhtelif yerlerinden ağır 

surette yaralanan Zeliha 
hemen hastahaneye kaldml 

mııtır. 

Suçlu Kör Ali yakalana
rak hakkında takibata baı

lanmııtır . 

Alinin dostunu oir kaskanç: 

lık eseri olarak yaraladığı 

zannedilmektedir. 

Kadının hayata tehlikeli
dir. Tahkikat devam etmek 
tedir. 

Kacak , 
T'/Dtün 
Yakalandı .. 

Dün gece Eskikuyumcular 
mahallesinden Mehmet oğlu 
J04 doğumlu aıçı Kazimtn 
evinde 330 garam mikdann
da kaçak tütün bulundu· 
iundan ıuçlu yakalanarak 
hakkaoda kanuni muamele 
yapılmııtır 

Bir çocu~ bir çocuğu 
yarala~ı 

Bunda bir yanhthk oldu· 
ğunu zanediyor ve bu halin 
önüne geçileceğini kuvvetle 
ümit ediyoruz. 

Anadolu 
Ar~adasımlZ 27 yaşmda 
İzmirde çıkan Anadolu 

arkadaıımız 27 yaıına gtr· 
miştır . 

26 Senedenberi bilif aula 
her sabada neıriyat yapmak
ta olan arkadaıımızı tebrik 
eder ve daha çok uzun yıl· 
lar çalıımasını dileriz. 

-~ 2 ~J. 

Bir meslektaşıtl 
•• 
Olümü .. 

İstanbul, Haber gazete•1 

muharrirlerinden Ahmet Ek' 
rem Harmankaya kalb sek· 
lesinden ölmüttür .. 

lstanbul matbuatının de· 
ğerli bir rGknü olan Ahıot1 

Ekrem Harmankayaoan b&J 
ölümü karıısıoda acıno>a' 
mak elden gelmiyor. Afle•i· 
nin. Haber reflkınuııfl 
acılarana ittirik eder ve Tafl" 
rıdan sabırlar dileriz. 

Müddeiumumi gitti. 
~ehrimiz Cumhuriyet ıo6~· 

deiumumlsi 8. Arif Güugô' 
ren bir buçuk aylık ıneı"' 

k 11 k U- .. ere niyetini u anma ~ 

İstanbula gitmitUr. 

Dün aece saat 13 radde· 
!erinde An af artalar mahal
lesinden leblebici Fethi oğlu 
13 yaılaranda İsmail bu ma
halleden 1 O yaıalarında Bay
r a m (n g ö z ü n e vu 
rmak surettle yaraladığı id. 
dia ve ıtkiyet olunduğun

dan suçlu yakalanarak tah
kikata baılanmııtır. Posta-Telgraf müdürü gal~i. 

Bir yangın baelangıcı Posta - Telgraf müdil::. 
Y B. Melih Engin posta 1 

Mırzabey mahallesinden 1 ki d fttıler 
Kasap Hacı İbrahim kıza 

1 erin e yaptığı te 

dlen dönmüıtür. I ~ 
Zehra Hükümet caddesinde --/." 

Doktor B. Ekremln evinde yat· 1 ft o =-r 
makta iken ütünün içindeki A O Y 
atetli külleri pençereden ail- T 
kip davarın kaplama tahta- 27 J s ı 
ları arasına giren bir kıvıl- emmuz 11 
cımdan yangın çıktığı anla · Öğle neşriyatı: 

111' 
tılmıı . etrafa meydan veril 12,3l): Plakla Türk 111" 

5
. 

meden bastmlmııtır kisi, 12.50: Havadis. l 3,0 

Mer~ez ta~ipliği 
Vilayet merkez tabipliği 

ne Of kazası hükümet tabi
bi Ziya Emrenln tayin edil 
diil sıhhat ve içtimai mua
venet vekaletinden vilayete 
bildtrilmitlir. 

Kepsütte bir maç 
Şehrimizın gayri federe 

Ayıören Gençlerbirliği ku -
lübü Kepsüt ldmanyurdu· 
ııuo da veli üzerine pazar 
günü Kepsüde gitmitUr. 

Bu iki takım arasında ya
pılan maç oldukça güzel ol 
ınuı ve oyun 4 · l Aygören 
Gençlerbirliğinin galibiyeti 
ile netlcelenmittir. 

muhtelif plak neıri1' 
tı· 

14: Son. 
Akşam ntşr/yalı 

111
• 

18,30: Plakla danı ..,ıs 1• 
kisi. 19 30: Konferans, f:dl 
nönü Halkevl Sosyal ";:. 
dim ıubeıi namana Dr· fe 

bi 
san Şükrn (Sporun ter 1,ı) 
ve karakter üzerine te~ıle 
20: Nuri Halilin iıtlrA 3o: 
T .. k "k h . zo. ur musa ı eyetı. p 
Ömer Ri:t.a tarafından A~t.• 
çıı söylev. 20,45 Vedi• d',., 
ve arkadaoları taraf•0 

, . 

Türk muıikiıi ve halk211~5: kıları {Saat ayarı) , 
1
er) 

Radyo Fonik dranı (Ve'.,,. 
22 ) 5: Ajans ve bor•• j 

~ pro 
berleri ve ertesi günuo ıol•' 
ramı, 22,30: Plakla 

10 I•'' 
P
.,ç• 

opera ve operet 
2:.i: Son. 



• 
ı. 

' 

Bu Kadar da Olurmü ya' 
Arlcadaıların içinde atıl· 

ian. cesur, cömert, yaramaz 

~e bilhassa muzipleri bulun . 

0
:iu gibi pııırı", çekingen, 

ur ve hasisler de var. Bu rn •ize h~m obur' hem 
'•la olan birine yaptığımız 

. bir a 1 l ... z z lgi nakledeceğim . 

O liin iıslz, can sıkınh -
''bdan ne yapacafımı bil · 
lnez bir halde kahvede otu· 
'llJordum. 

d 8u •ırada Necminln cadde 
en acele acele geçtiğini 

t6rd~ 
Ek um. Arkasından Hayri, 

1 
'elll, Kerimin ve biraz 

,.
0
bra Ulvi. Manıur, Haıim 

b: iŞ.banın bunları takiben 
l ı hızlı gitmeleri bende bir 

t(l 

''~~e Uyandırdı Çünkü bunlar 
~ cı, ten arkadaılardı. 

\tkle hep beraber birbiri 
"ı(l~•ı sara çabuk Çftbuk 
tlt im btr itleri varmıı gibi 
lçı ltteleri yine bir muziplik 

0 il, Yine birine bir oyun 
ham k idı a için olduiu belli 

1\ . e erıi de bir merak sardı . 
'lkt d, •Qı Peılerini bırakma 

'&lb: ~Pice gittikten sonra 
~, hYe~ tanınmış pisboğaz 
~i '•ıslerden Orhanın dük· 

"'"d dtıkı an biraz ileride dur · 
'-'ıı. ''1

111 ve heyecanlı bir 
""'k H •taya dllldıklarını 
'd(i '''b lb Orada duran bir 

,. ''' siper alarak yavat ... , 
"-et 1 •okuldum ve dinle 

e b,t1adım 
~'cm· h 'ıal ı araretli hararetli 
't1tordu· ...... v l . 

dnlb B" lahi gözümle gör-
~tt d et dakikaya kalmaz 

t e 1 
t(jltl •e gelir. Hem öyle 
lııt 0 'rnut ki . Renim bile 

tı. ~itle vallahi canım çek 
tdı, llllırn hem ne acele 

Orıu B d ltdı nuz eı akika sab-
tlGt." tözlerinlzle görürsü · 

li,,, 
d," k rn arabanın arkasın · 
"at endılerini gözetlediği · 

~e k 
i~... ulak mhaf iri oldu-

"'U o .. 
~orerek hemen ahldı: 

dı. O •h, itte Fahri de gel 
d,ha iyi yapar. 

- Hayrola yahu. Nedir, 
ne oluyor? 

- Bu gün bizim Orhana .. 
- Sen bırak Necmi an 

lataın 

-- Bir saat evvel evden 
çıktım, dolata dolaıa geli 
yorClum. Tam Orhanın evi
nin önünden geçerken kapı
ları açıldı. hizmetci elinde 
büyükçe bir 1t~p~tle çıktı. 
Arkasından refikasının: 

- Oikkat et kız.. Sakın 

dökme.. Sonra gebertirim 
ıeni . Dediğini duydum 

Orhanın hizmetçisi Fatma 
ile eskiden biraz aınafiına• 
hfım vardır. Hemen arka -
sın dan yetiıtim Biraz lltif at
ta bulundum. Kızcağız yu · 
muıayıverdi . Bu arada Or

hana sepetle ala lıaymakla 
nefis yemekler gittığinl öi 
rendim. Fatı-aa ya iki gün 

sonra buluıalım diye bir 
randevu vererek ayrıldım 

Koıarcasına yürüyerek ar 
kadaıları buldum. Meıeleyi 

anlattım. Şimdi bu güzel 
yemekleri Orhana yedirme 
:nek ve onun elinden alarak 

lıte, iıte . . Hizmetçi 
kız geliyor 

Hem~n oracıktaki kahve 
ye daldık . Fatma önümüz 

den kırıta kırıta geçti Hiç 
bir fey yapmağa karar ve 
remiyerek hizmetçinin dön 
nıeıine kadar bekledık . 

Nihayet Orhanı gözetle 
yıp tam yemek için oturdu 
ğu bir sırada hep beraber 
baskın yapmafı kararlaıtır · 
dık. 

Öğleye kadar nöbetleşe 
gözetledik Biraz sonra kon 
trolda bulunan Ulvi koıa 
koıa gelerek Orhanın yeme
fint yemek için hazırlandı 

iını ıöyledi. Hep birden 
kalktık. Doğru Orhanın 

dükkanına gittik. Orhan iç 
tarafa geçmif, yemeğini ye 
meğe yeni baılamıt ve an 
cak iki lokma yiyebilmiıti 
Kalabalık bir halde içeri 

girdiğimizi gorunce ıuratı 
ekıtdi. Geldiğimizden hiç 
memnun olmadığı besbelli 
idi. Ama ne çare ki haber 

siz gelmit tam zamanında 
yakalamııtık. 

- O.. Maıallah . Bere-
ketli olsun.. Yahu sende 
buyur demek yor mu ? Bak 
misafir geldik canım.. Gibi 
ağız kalabalığı yaparak 
Orhana ağzını bile açtırma
dan sofranın etrafına dizil
dik. Bir kaç lokma henüz 
yemiıtik ki en muziblmiz 
Orhana: 

iştah 
Verilen Ziyafet ölcüsü 

Lehlatanda, kontlardan bi. A:ıerikada 

Köpeklere 

ri dört yaımdaki çocuğunu 

boğulurken kurtaran bir kö -
peğln ıeref ine l 000 köpeğin 
davetli bulunduğu bir zlye -
fet vermiıtir. 

Kont malikanesinin civa -
rındakf köylere bir haber 
göndererek çocuğunu boğul· 
maktan kurtaran köpeğin 
şerefine, yoksulların köpek. 
ferine hep bir arada bir öğ 

bir biyoloji 
laboratuvarında çalı§an alim
ler timdi fttahı tahrik eden· 
muhtelif amilleri UB§tırmak 
la rneıguldürler. Bu araıtı
rıcılar, flmi sıhati haiz hü 
kümlere varn1ak için, ağız 
daki salya mıkdarını ölçme

ye mahıuı bir afet yaparak 
bununla bir çok tecrübeler 
yapmıtlardır. 

yu aktı . ., tabiri meıhurdur 

Bu halk tabiri bir uzvi ha

kikatı ıfade etmektedir. Çü 

nkü ağız salyaları, yiyecek 

maddelerin ağza ıtrmesiyle 

oldu~u kadar, bu maddele

rin aadece görülmesiyle de 

tahrik edilmektir. 

- Dostum, Orhan; affe- le ziyafeti vermek niyetinde 
olduğunu bfJdiımiıtir. Haki
katen, kontun tayin ettiği 
saatte ıağdan, soldan bir sü 
rü köpt>k gelmeğe baılamıı 
ve misafirlerin sayısı bini 

Malum olduğu gibi, sevi. 
len bir yiyeceğin manzarası 
ağzı sulandırır. "Ağzının ıu-

Bir çok talebelerden mü· 

rekkep bir grup bir sıra te· 

crübelere tabi tutu1muıtur. 

ilk önce talebelere pasta aÖ· 

zü söylenmlt Ae iıtah ölçen 

alet derhal harekete getiril

mlıtir: A let salya mikdarının 

hafifçe arttığını kaydetmlı · 

Ur Sonra bir pastayı göste· 

ren renkıiz bir resim talebe· 

[crjn gözleri öniinde konul

mus, ve alet salyanın biraz 

fazla1aıtığını göatermfttir. Bu 

renkıiz resim renkli ve gü

zel bir pasta resmiyle ted· 

bil ediline~. salya biraz da· 

ha artmııhr. Nihayet gözle

rin önune hakiki ve nefis 

bir pasta konulunca. salya 
mikdarı birdenbire zlyade-

dersin, bana biraz su verir 
misim? 

Dedi Orhan hiç istemi -
yerek sofradan kalktı. Ça
bucak btr bardak ııu getirip 

verdi ve hemen sofraya 
oturdu. Fakat biz onu uzak
laıtırmanın yo1unu bulmut 
tuk. Hepimiz sıra ile birer 
bardak ıu istedik. Orhan 
her def asında suratını bir 
parça d&ha asarak su geti · 
riyordu. Bazan ittraz etmek 

iıtiyor; biz misafire hörmet 
edilmesi lazım geldiğini söy
liyerek onu tusturuyorduk. 
Her ayağıı kalkııta yemek-

geçmlttlr 
Bunun üzerint-, kontun 

hizmetkarları. köpeklere ev 
veli sucuk, arkasından ke
mik ikram etmiılerdlr Dik 
kate değer bir cihet \'arsa. 
o da, bu kadar köpekten 
hiç biri diğerinin lokmasına 
saldırmllmıf, insanların İftf · 

Bandnma icra 
Memurluğundan : 

Bandırma hazlnei maliye
sine 2362 Ura 39 kuruf bo. 
rçlu Bandırma Moloz mahal· 
lesinden Aodon kalfaya ya
zılan ödeme emri ikametga 
hı. meçhul olduğundan teblli 

edilemediği mubaılrin ıer 
hinden anlcıılmakla ilanen 

leımittir. 
Fakat ya hiç canları yi-

rak ettikleri ziyafetle de ol · 
duğu gibi, her birin in bü 
yük bir terbiye ve nezaket
le hareket etmlı o' masıdır. 

ler yarı yar1ya ekıiliyordu. z f t -
Nıhayet böylece hepsini 1 ıya e uç ==~fı~ sürınüıtür. 

tebliğat terasına karar ve
rllmlıdir Tarihi ilandan lU 

haren 1 O gün içinde icra ya 

müracaatla bir itirazda bu 
lunmadığı takdirde tebliğat 
yapılmıı addile lcıai mua· 
meleye teve111ül olunacağı 

ilin olunur. 

mek istemediği ve ııtahları 

da olmadığı halde mütema

diyen ağız arının sulandığını 

hiı edenlere ne demeli? 

bitirdik. Orhan çok sevdiği ı En Fazla 
kaymaktan ancak bir defa 

alabilmı,u. Harp Yapan 
Yemeğin üzerene Orha- Bahkesir Tapu Sicil 

Muhafızhğından: 
nın yaldızlı aljaralerını da Mil/et 
tellendirdik. Bu ııgaraları Harvard üniveraiteılnln so· 

o çok müıtesna ahvalde ıyolojl profeıörü Pitirim A. 
kullaıur ve daima yazıhane- Sorok:n, son 2500 yıl içinde 
sinin gözü~dekilitliduıurdu .. / ki harp ve fsyanlarlaalaka· Grup ~lüdiiı·HiAiinli11 22.7_g37 gün 'e 1549 

f.a~at bır ıey daha kalı l lı çok enteresan bir ese sayılı zeyli iP gelen UllHllU miidiirliik ~ iiksek ltta-

yordu. Kahve.. oeıretmitUr. nu2 harp ve kamının 7-6-93 7 ~iiıı \ e 14G· 133-841 sav ıh hu-
- Ee, Orhan, karnımızı j t8l 6 . d S ki ' d .ı 1 J • • 1 · . ısyana ayanan oro VJ'll . arı ÖZiİll~ ~Ör • J art•ruizue U>I' 13U!ZI Hl' 

doyurdun; ılğaralarını da ıçl · kınin istatistiklerine göre • ._ 
yoruz. Fakat bir ıey daha muanıeJeoiıı yaı•tınlnıası ic.·in ~t'lİril•·cPk e\rak-harplerle en çok karıı1aşan 
kalıyor . Birer de kahve söy- memleket İspanyadır Ondan hırı kim getiril' ise doğum YC hüviyeti ve llCf()· 

leraen.. sonra. sıra ile, lnglltere, Fr de otrduf'ru ve ne İ le Bl<'"'"tıl o1duf'rtlll\1 11österir 
- Tabii, tabii . Bu kadar f"'\ 'i~ ~ ~ 

yaptıktan ıonra 

esirgiyecek . 

onu mu ansn Rusya, İtalya ve Al at;ık adrtısirıi yazıp imza veya nıülıiiriinii hasrnak 
manya gelmektedir. 

Orhan kendisine yaptığı 

mız azizlik üzerine tuz bi 

ber gibi gelen bu kahve iı 

teyiıimize fena halde sinir · 
lendi. Zllten asık duran su· 
ratı bir kat daha ekfidl 
Adeta ajlıyacak bır halde: 

- Bu kadar da olur mu 

Sorokın. yirminci asrın ıu,ıchuri~ ~liııdedir. Bu udrt)~lt· o işin nlfıka \ tı 
ilk yirmibeı yılını insanlık rabıtası olmadığı aııla~ılaular kabul t'dilnıiyP
tarihtnin eu kanlı devri ola. cekt.ir. Herkes k~ııdi vı·akıııı kendisi tnkip vt· 
rak tavsif etmekle ve on 

ini.at· edct\ek Yevalıut uıesrt'ı mazereti olaıılHrnı üçüncü asırda, bugünkünden • • • 
6500 defa daha ziyade sulh \'İmdilik llOlPl'Uell tasdikli \P.k~\JetHClllW)İ haiz 
içinde yatamak ihtimali ol ~t>killeriııin ayni sur·etle adre~ini ~azıp ın ı za eı
duğu neticesine varmaktadır. ,· mekle ~elİl'Pt·P~İ işltıı• ~öriilt•f't•ktir. Buı ı uıı hi-

A '- '- ... \. 
merikan sosyoloğuna gö- 1 ~ f 1 l d f' · · · 1 1 

ya? Diyerek idemiye istemi· re. kültürel ekonomik ve :l llH a W~ fıu e müracnat (1 ( ll'lfl l~JllHZl Pil 3 i-

ye kahveleri de umarladı. i1mi inkiıaf devirlerinde harp koymanıalarını rira olunur. 
İzzeloğlu faaliyetı de çoğalmaktadır. TAPU SİCiL MUHAFIZLIGI 

~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~--~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~ 

l'()Ft 
d O t l(()lltNtN MiLLi ROMANI No: 46 
'~' eceden ıonra Zehraye hazan kıymetli bir parça ve d ı talc 
'llll 1 Yakhıım19, aramız · bazan da bir yıim tpek 
t~ , .... , 

11 ttı"e ll'llyeu en son de- i t i . . D a h a ı o n r a 
lb. lJf kadar ilerletmtı· içinde Hikmetin küçük bir reı 

)' aic b te~t lr baı eğrııiyle 
~I e" al·k 
1 ete: a adar oluyor, 
tı._ b e "Ynl hisle yaıamak 
dı llt(i0 k 

totdu udretfmi ıarfe-
~l~ Ilı .. 

ltt illet b 
ll~'tl,t bl] azı senetler, kon 
41 edet 1_ rrıern neler baha· 

)ti '" k 
"'' tt a 11 •ık bize he-
~ '-'~G etırıyor, bunlan 
'\ " itle b l't '-I etu rte e Zehraye 

1
>otdQkerelc beraber pay· 

· Bunlar araıında 

mi bulunan alt Ye üst kapak
lara altın •e f eruze tatlı bir 
gerdanlık vesaire vesaire . 

Ben Zehrayi, Zehra beni 
birbirimizi o kadar benim
semiıttk ki . Ufak bir fark 
la herteytmiz, geylntılerimiz 
filan birdi. Bu yüzden et · 
rafta dedikodular baılamıı. 
alınan tedbir tesirini göıter-
mittl .. Çok gayret sarfedl· 
yor, her Uirll fedakirlıiı 

YAZ.4N: flalll Bedi hrla 
yapmaktan çekinmiyordum.· 

Günlerden bir gündü . 
Buradan öteılni Zeynebin 
dilinden dinle. Bana anla· 
tırken not tutmuıtum: 

- lıte kadi:ım, b"tımdan 
ıeçenler. Hepsini diyiverdim.· 
Ne yapayim .. Bfr kabahat · 
Ur itledim. Taksiratım ve 
ıağ yazım böyle imiı Ca. 
hil, babasız Lüyüyen bir kız 
dım. Yokıul btr anam var
dı . Halimizi anlatmağa ne 
hacet . 

Siz de bilirsiniz .. Artık bu 
dünyada muhtar amucamla 

sizlerden baıka kimsem 
yok · Allah size çok ömür· 
ler venin . Zeynep suıuyor, 
muhtarın karısı beyaz bat 
örtülü ba!ını bir saat rakkası 
gibi sağa sola sallıyor: 

- Anan nur içinde yat· 
sın .. Ne ınubarek kadındı . . 
Kırk bir ıartlı , doksan do -
kuz tekbirli bir dertliydi .. 
Eh . Kızım üzülme. Dün 
ya bu .. . 

Kurtuldu zavallıcık . 
Kurtuldu Olanlar dirilere 
oluyor, kadınım dirilere .. . 
Azanın karııı ıöze karıtı 

yor: 

Sen hele halıne tükür 
et kızım.. Senin rahatın 
deime memur karılarında 
bulunmaz . Ya bizler ne ya-

palım.. Yoksuzluk içinde 
cayır cayır Marmara çıra11 
aibi yanıyoruz. . Sen bir ye 
de bin tükür et. . 

- Tanrı eksikliğini aös 
termestn. Ôlmlyecek kadar 
gündelik alıyoruz . 

- O naııl söz . 

Ne yapalım . . Tütüne 
ıidıyorum .. 

- Aftll Üstüme iyilik 
sağlık ne tütünü bu. 

- Bayağı itte .. 
- Peki llma ıen o zen· 

gin adamın nikahlısı değil 

miydin .. 
- Ne gezer kadınım, ne 

gezer Beni kandırıp gönlü 
nü eğlendirdiktan sonra bir 
paçavra gibi, öyle bir fırla 

tıı fırlattı ki neye uğradığı~ 

mı ıaıırdım 

- Sebep! . Neymlt . 
- Gözünü kara sevda 

bürümüı .. Hiçbir ıey gör
müyor 1lk aüoler pek o 
kadar huysuzluk etmiyordu . 
Hatta bugün yarın nikahımı 
Hle kıyacaktı . 

Gelgelelim.. Son aünler 
içinde öyle bir defitli ki 
nevri döndü . Bir sabah ar
tık açıkca yüzüme karıı 

sevmediğini ve beni tanıma 
dığını ıöylemeıln mi? .. 

Evlerden :ra k olsun . O 
gün dell divane olacaktım 

kadınım .. Bu da yetlımiyor· 
muı gibi üıtelik ne deıe 

beğeninin . Ben nuıl olsa 
anasız kimsesiz bir kızmı· 

ıım . Bana da acıyormuı .. 
Eğer odalık kalmak iıter
aem beni köıküne ahrmıı .. 
Gel, ıen ol da bunu kabul 
et. Az daha canım boğazı 
ma gelecek, yüreğime ine
cektJ. O ıöz: 

~ Peki.. Sen hiçbir yere 
bat vurmadın mı? .. 

- Kimi kime tiki.yet 
edecektım teyzeciğim . Din 
liyen kim.. Şahit yok . fs. 
bat yok . Bir cahilltkUr et · 
tim . . 

Bir daha onunla yüz 
yüze gelmedin mi? . 

Gelmez olurmuyfm . 

O da yaptıfına, söylediğine 
bin kere pifman ama, zaval 
lı ne yapıın .. 

- Ne yapsın ne demek .. 
Deli gibi bir kıza tu

tu1muf· · Kaç defa benim ya
nımda ağladı durdu .. Elle

SÜRÜYOR -



IUkKDlLl 

·--------·--·· ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 
•t Kiralık • ~ 

• (fil 

~Ev : ~ 
lstaıyon civarında Ata· t 

9 türk Parkı karımnda 4 t mJ 
• oda, bir hela, banyo ile t 
.b •'ii' Şf h lf lr mutfak ve genit bod- ., l:!l ı a essa 
l) rı~m~ havi. önünde iki ı ffij l Hı her tar ... f-
4 donum y~tıımiş bftğı bu ta ün salmış 
t. l h f t r.:ı olan me•hur I' unan er tara a nazar ve tl::.ı -w 
fi k A Balıkesir (DAG manzarası ço güzel olan '= 

otele( Bedriye ait ev_ ki ınJ ILICASJ ) itle- ' 
meğe baıladı. raya Vl·rilecektfr. 

Taliplerin Yeıilli cıva- C 
rında' terzi Ziyaya müra · 
caatları ilan olunur. 

Q] S11lan v e 

-------- .,. ··!!!!!!!!!"!!~~~~~~~~:::::: • 

kulll bcwyola 
rt mri=mf n ro 
mcıti:maya, 

siyatik, böb 
(fil rtk, kum, ve 

rahim hasla-TÜRKDİLI 
Pazartesinden ba~ka her 
gün çıkar . Siyasal gazete .. 

Y allığı: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 

Sayısı: 3 
" 

Günü geçmiı sayılar 25 
kuruıtur. . 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDlLI 

... " mı 

VilayetMakamından: 
Teıvikı Sanayi Kanunundan iıttfade eden aıağıda 

f abrikalannın ve sahiplerinin ııimlerl ile bulunduklyrı ma. 
hal ve muafiyet ruhsatnamelerinin numaraları yazılı sınai 
müesse& Jer mezkur kanunun muaddel 30 u madesi mucib 

ince her sene vermekle mükellef bulundukları !~nelik it r.etvel 

lerfni vaktinde vermediklerinden kanunun muaddel 36 ıncı 
maddesi mucibince kendilerine yazı ile tebliğat yapılmak 
islenllmiı lsede mahallerinde bulunmadıklarından derhal 
cetvellerini Vilayet makamına tevdi etm .. leri mezkur ma 

ddenin 2 tncl fıkrau mucibince ilan olunur. 
Muafiyet Kazası Sahibinin 
No: ismi 
2100 Erdek Ömer Sıtkı 
ı 146 (( 
1131 Edremit 
748 « 
451 
435 
418 

(( . 

« Havran 
(\ 

Hüseyin Sarı 
Hasan Altıparmak 

Ahmet Hüsnü 
Remzi Adil 
Mehmet Bedri 
Ahmet 

ijj S~m~ Li~yit= Kö~ü=~ijJ 
l l I 

Depoziterleri ı ı 
flvni Sağ/Jkçı - flıhmet Seymen -.-===· . . . . .---. 1 • • w• • 8 .--. •• 

268 

1287 
1150 
389 
366 
356 

2483 
2483 
1248 

(( Ferhat Zade Mehmf>t 
Kazım 

Bürhanlye·Karaağaç Mustafa 
« Şahinler Mehmet Cavit ve Ahmet 
« Camiikebir Mustafa Elektrik 
« Bahadınh Seyit Zade Halit 
« Hacı Mustafa 

Ayvalık Ahmet Vefik 
(( Mehmet 
(( Ayvalık Be1edtyeıt Elektrik 

27 TEMMUZ Y37 

Cinsi Azami Rayiç Muvakk•t 
mikdarı bedeli teminatı 

K. S. L. IC 
Kuru çayır otu 30000 kilo 3 50 75 00 
Yulaf 27000 ,, 4 50 81 00 

1
., 

1 B 
,,, 

ahkeslr Aygır deposundaki damızlık hayv•0 ıi'' 
bir yıllık ihtlyaçle.rınJao olan yukarıda cinsi, azaDll Sil~,· 
darı, rayiç bedeli ve muvakkat teminatJan yazılı iki .. d 
lem erzak 22 7 937 tarihinden ttibaren onbeı ızün fl'&J 

detle açık eksiltmeye çıkarılnuıtar b' 
2 - İhale 12 ·Ağustos 937 tarihine rastlayan pert'~e~ 

günü scıat on beşde Vıliıyet makamında teşekkül ede 
Encümen huzurunda eksiltmesi yapılacaktır. oı 

3 İsteklil er yukarda yazıla muajyen vaktinde ~ ıı' 
de ( .5 nisbetinde muvakkat teminatlarını 01alıaod• 

1 
b" 

yatırdıklarına dair makbuzlarile birlikde encümeoe .,e ıı 
hus4sda malümat almak ve ıartnameyi görmek iıtlf'~jl 
rln daha evvel Encümen kalemine müracaat etmelr.ri 
olunur. 4 ı 297 

b•ıl V• 15aıyazmanı: Hahkeıir ıaylavı H. ~ 
1 Çıkarım Genel Direktörü: FUAT 8 İL' Al 
l:Sasımverl : İl Baatmevt 


