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_çiftçilerimiz ıçin Dahiliye Fransız-ingiliz Görüş- ' 
vekili 1 meleri. 

istanbul'a geldi ve Ankara-· Avrupa meselele~i ~tr~~nd~ 

lran Sehinşahı 
Tebriz'den Tahran'a 

etti. 
hareket 

Pamuklaı·ıı1 ıslahına neden 
lüzum göı·ülmüştüı·? 

Nazilli pamuk ıslah istasyonu müdürü 

Celal 
ya hare~et etli noktai nazarlar ı 'erı suruldu TEBRIZ, l I (S.Ş\ - Şe • teftiş ettikten sonra niza. 

hinıah Hazretleri bu sabah mlye sarayında bir müddet Başlangıç 
Pamuk Kiiçük Asya'ya 

tarihten evvel Türkler'le be
raber girmiı bir mahsuldür. 
Bunun için pamuk tarıhin .. 
de, yurdumuz pan.uk yellı· 
tlrici memleketlerin en es
kilerinden sayılır. Bu böy'e 
iken son zamanlara kadar 
bu kıymetli mahsule kallı 
layık olduğu alaka gösteril· 1 

memit ve bundan dolayı pa· 
muğun yetiıtirme ve itleme 
sanatları ilerlemiyerek heli 

ÇANAKKALE, ıı(A.A.)- Görüşmelere salı günü devam edilecek 
Dahiliye Vekili Şükrü !(aya LONDRA, ıo (A.A) Dün ! e tti ğ ini zonn~ttiı ec• t k se-
bey dlln, lstanbul'a hare"et öğled~n sonra yap ı lan Frıın- J bepler vardır, 

. etmlı, Vail ve memurin ile sız . Ingiliz g.ö~ü mele rı ne~ 1 !11. Barthou dun akşam 
kalabalık halk tarafından ticesinde tıorı c ıye nezaretı Fransız sefaretinde Yerilen 
teıyl edilnılıtir. bir t e bliğ neşretmi~tir . ziyafette İtnlya sefiri 

ISTANBUL, 11 (S.~)- D.:ı- Tehlığde, M. Bartu , ~l. ile görüşmüştür . Mü-
lı ·ı· k'J' Ş"" ·· K b kdlemenın bahri meselelere ı ıye ve ı ı u .. ru aya ey Pietrı'nin yanl arında M. Cor-
b ·· t J 1 de Ça akka temas ettıği sö .. lenmekte-o~n saa n · hın ve Le~er ve M. ~lasigli , 
le vapurile Ç>ınakknle'den dir . Prıınsız lıar ıc iye nazırı 
J h d ile hariciye nrzaretine gel- sab~hleyın mödyö Hender-stanbul'ıı gelmi ' rı tını a 1 s· 

dikleri. orada Sir Eyse • ır son ıle sılı\hları bırakma 

Tebrize gelmiı, fevkalade 
canlı tezahürat ile karıılhn-
mııtır . Geçtiği yollarda 

istirahat etmltllr. 

Şehinıah dün halkın al-
binlerce halt. tarafından kıılar arasında Tahran'a 
alkıılanan Şehlnıah kıtaatı hareket etmiştir 

Tayyare Piyangosu 
24635 numara elli bin lira 

kazandı. 

litta bulunabilmemiz için 
evvelemirde pamulıların ızın 
evsafını düzeltmek zarureti 
ka"fısındayız. Bunun için de 
en esaslı çare, tohum ve 
ziraat itlerinin ıslahıdır • 
Devlet bu mühim noktayı 

vali ve diğer bir çok kimse_ Voastart "e Lord .Stanlıop 
ler tarafından karşılanm ştır 
Şükrü kaya bey, bugün 

akşam tirenile Ankora'ya ha
reket etmi~tir. 

tarafıntlan kars lnndıkları , 

gayet samimi bir görüşme 

esnas .nda her ik i memlekP
ti mütekabilen aldkadur 
eolen Avrupa m ~ seleleri et · 
rar ndıı noktai noznrlor tea-

lST AN BUL, 11 {S.Ş) - lir, 14228 numaraya on iptidaide kalmııtır. 
koaferansını yeniden can- Tayyare piyankosunun bu- bin lira, 23427 numaraya Yurdumuz, bugün için, va
laod,rmuk İçin ne gibi teda. günkü çekilltinde aıağıdakl beı bin lira , 2020 numaraya sati bir hesapla, 29 m.lyon 
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bir ittıhuzı faydalı olacağını biletler büyük ikramiyeler yirmi bin lira, 14251 numa kilo , yani 150 bin baya pa-
münakuşa elını~tır. Oğle YP- muk yetittirir. Bunun l O 

1 

açm ıtır . ~ kazanmııtır: raya da iki bin lira çıkmıı· 

da gözeterek sanayi prol
ramlarını hazırlarken mem
leket pamulılarının ıslahatı 

için icabeden tedbirleri al
mıı ve bu meyanda mem· 

leketimizin en çok panıuk 
yetittiren sahalarından Sey. 
han ve Ege mıntakalarında 
birer p&. muk ıslah istasyonu 

me,;.inde mösyö B.ldvin ile milyon lira kıymetinde olan Devletin memleket ve zi-o 24635 numaraya elli bin 1 tır. " ı 
mumaıleyhı şıdJ tlrl allilr.ıı- 1 =~~~--::---~~~==-=~-=-~="':""==~---~=~-:--=-:--: ! yüzde tO ni hariç memleket-

1 
raatfmizi sanat aıtırrra • 

-·-
501000 Mu~acir Geliyor 
iskanları için tedbir 

Alınıyor 
İ8TANBı.;L, 11 (S Ş)- Hu· 

ti edildiği bildirilmektedir . 

ÖğledP, rı sonra nazırlar ara_ 
sında noktai nazQr teatisine 

devam edimiş, bir tornftan 

da M Pietri ile Sir Eyres 
Monsel bahriye nezaretinde 
ı935 deniz konferansı . hazır· 

lıkfo.rını gözden geı·irmek 
üzere buluşmu~lardır . 

dar e<l .,n lngılt~ re'oın havııi u·· • ı• • . .. .. lere satılır, geri l<alanı nem- proğran·ınc'a pan ufa ait it· 
müdafaas• meselesinin tet- llİVCrSI(C t.C.ti(Ot•n i leket dahilinde ıarfohnur. ler iki mühim gayeye da 
kik olunacağı unnedılmek· · - -- b Bu 10 milyon liralık ihraca- I yanır: 

sene Türkiye'ye gtlecek elli bin 
muhacirin iskdnı için Uzım 
gelen tedbirler :ılın maktadır. 
muhacirler <loğ'ruca kendile-

te<lır. istifa etti yerine Cemil ey geçti. 1 tımıza mukabil ( 9 senelik Biri yüksek vanflı mad-

LONDRA. l l (A.A.) - 1 vaaatilere göre) dahili ihti- dei iptidaiye yetlttirmek, 
Fransız . lngillz Nazırlarının yaçlarımız için hariçten 50 diiferf de tıu madde! iptida· 
müzakeresi hakkında bir 1 milyon liralık pamuk iplik iyye ile yüksPk dereceli ima-

. rine ayrılan i~kdn mıntaka
larına yerleştirilecek ve der
hal müstahsil vaziyette ı·alı
şabilmeleri imkdnları hazır
lanmış bulunacaktır. 

tebliğ neıredilmiıtir. Bu teb- ve bezleri itlıal ediyoruz; !atta bulunarak dahili ihu-
liğe nazaran bu müzakere. binaenaleyh ithalatla ihra- ) yaçlarımızı doyurmakla be· 
lerin mevzuu bilhassa Fran- catımız arasındaki kıymet I raber mamul ve gayri ma-

. . sa'nın Şarki Avrupa'da daha farkı kırk milyon liraya yak· miil ihracatımızı daha yilk-Salı !-(Ünü sabahı hor ı~ıye ıümullü bir mütekabil emni· laıır Bu fark, milli iktısa- sek vasıflı mevadda lnhl-
__,_ 

Mübadele ko. 
\'e bahrıye nezııntlerın<J e t · ı. hl b k k f diyatımızda mühim ·bir yer . .. k ye sı a arı ıra ·ma on e-
tekrar goruşm eler yapılaca -ı · t'kl"l' 935 d tutacak kadar büyük oldu-

' ransının 18 1 
a 

1 
ve e· lstanbul üniversitesi tır . niz konferaNmın ihzari ::r.e ğundan yurdumuzu sanat. 

sar ettirerek memlekete faz· 
la para kazandırmak gelir . 

• 
mısyonu 

Royter UJODAırıın haber ı seleleri teıkil etmi•tir. Bu ANKARA, 11 (AA) - kültesi Reis vekili hukuku laıtırmak için 5 senelik bir 
• İstanbul üniversitesi Rekterü a ldığına g örP. M. PiPtri Sir j F.on noktada müzakerata de- Neşet Ôn:er bey istifa etmiı düvel profesörü Cemli bey proğramla ite baılıyan hü 

lktısadi hayatımızın en 
kuvvetli nazımlarından biri 
olan bu pamuk siyasetinde, 
yetittirici hallıımızın payına 
düşen büyük vazifeleri var· 
dır. 

Türk 
lehine 

mübadillerin 
karar verdi. 

Eyres Monsel ile gôrü~mele- vam kastile Fran11z harici- ve yerine Ankara hı:kuk fa. tayin edilmiıtir . kümeli cümhi.ıremiz bu proğ. 
rine devanı için Lonrlro'cla ye nazırı Lonra'daki ikame- -=~----:-7"".'------:--:--------=---~--1 ramında pamuk ıanayiine la-

. bir müd.ıeı da1ı . , kalacak tini temdit edecektir. B·ır keş·ıf Bir çt.•k mt•b- yik olduğu yeri ayırmıı bu. 
ve M. Barto evvelce de ma- M Bartu Paris'e lunmaktadır. İSTANBUL, 11 ( S ·Ş )- lılm olduğu üzere bugün do·· ndu·· • USU r Pamuk sanayiinin inkiıa· 

Türklyeye gelen Mübadille · öğleden sonrn Paris'e döne- " ı fında esas olan cJhet. nıad 
"rın Yunan bankalarında bu· cektir. PARİS, 11 (S Ş) -- Fran- Old Ü rücü şua Hitler icin ağır SÖZ· dei iptldaiyenin (ham pa· 
lunan paralarının kendileri- LOXDRA, ıO (..\ . \) - Hoy- sız Hariciye nazırı M. Bar· b } d j muk) evsarıdır. BJzde tim · 
ne verilıp verllmiyeceği key. b I l tu bugün Londra'dan Parf. U Un (J ler söyledi diye kadar iplik . ve doku-
flyetl ihtilafı mucip olmuı ter Ajansının im er 

0

' ığıno se dönmüıtür. NEVYORK, 
11 

(A.Al _ PRAÜ,11 S.:;>) (,:ekoslo- macılığın ilerlememesine ye. 
-eselenfn hallı· muhtelit mü- aörP, dünkü lng ı liz - Fran· PARIS, 11 (".SJ M k J f " gine sebep, meıı.Jeket dahi-
'" 1 " " • Maruf fahri doktor Nıkola va ya A man so oretı mar .. s-b ·ı sız görüşmele ri esnasında !inde yetittirilen pamukların adete komisyonuna verı Bartu, yarın Romanya Bat· Teala 

78 
inci doğum yılı ı·ı mebu3 M. Homer liafi'.n 

'ini i. ·Komisyonun bitaraf mevzulardan Huslnrın müte. vekili M. Tataresko ıerefine 1 bir toplantıda ki nutkunda ince itlere yaramayıır, yani 

Bu cihetleri milstahsll hal 
kım za anlatmak ve kendl
lerile iılahatımız hakkında 
tasarlanan konuımalann Öz· 
lerlnl hazırlamak maksadlle 
bu ve bunu takibedecek 

olan bültenleri yazıp dağıt
mayı faydalı gördllk. Bu 

zan Mftbadillerm bankalar- kabil muavenet projetii ol- bir öğle ziyafeti verecek- milnasebetile beyanatında ' protesto etmıştir. bünyece kaba olmasıdır. 
'llıifrt paralarının kendılerfne muştur: tır dütman tayyarelerin! dütü· Murkısçı mebus bu nut- Binaenaleyh zamanın hakiki 1 ıd ğl k k t k

lf d'I n · recek ve silahlarını imha ihtiyaçlarına uyacı. k ima-veri meal lizımge 1 ne a· 1 Bügün ıı e ı e 
1 

t LONDRA, 11 (A.A.) b· . . .. .. • kunda, llıtler'e şiddetlo lıü- ı--~---------ı 
tar vermittlr. Karar Yu- hatlar üzerinde tahakkuk Fransa Hariciye Nazırı dün edecek yeni ır ö durucu cum ederek «ğır sözler söy- 8 ~d 1 ' · 
lla1'1•tandaki alakAdar Ban ettiği tnkJirde böyle bir akşam Londra'yı terketmit ıua keıfettiğlnl bildirmlıtir leıııı~. bilhassa; ug ay B ımı ıçın 

Candan dileğimizi yerine ge
tirmek hususunda kıymetli 

tevassutlarını eslrıremlyenlere 

derin teıekkür ve saygılan · 
mızı sunmayı ilk vazife bfl. lı:.taN teblıf edilec~tır. misak Almanyıı 'yı .la içine ve hareketinden evvel Lon- Doktor, keıfini Cenevre'de si· - Boşvekıl llıtler'i ve 1 2 5 Merkez daha 

Kocaefi , ôfmanları alacak ve Almaya'n ı n mil- dra müzakerelerinden pek / lahsızlanma konferansına / a.lamlarını ordu4an kaldır- · kuruldu. 
F'ennf -Bir sekilde Jetler "emiyetine avdeti ile ziyade memnun oldu.tunu ve tevdi etmek tesavvurundu- mak. z~ınanı artık gelmıştir, / 

Sovyet Ru•)•a'nın mılletler l ~vrupa vaziyeti hakkında j dır. / dcmı~tır. . 
. işfetilece~ / ('emiyetine g irmos•· fırsatla. lngiliz hariciye nazırile hem- ~\ / Alman sefaretı' l'rnğ hü 
A: KARA, 11 (S.Ş)- Ko. 1 rını hazırlıyabıl r cektir . fikir bulunduğunu söylemiı 1 kumeti nezdinde bu türlü 

calı:ellıdor'.111an~al rını~ .r~nni .. brr 1 Dı•;er taraftan )1 l'ictri lir. iUIS8l Vekili Cel31 bly tee ıvüzlere nihayet vorılm~-~e ı e ı etı mesı ıı·ın numu- " . ·n· · tem ' ti 
ne .ırırılnlaN ideresi namile ,S ;r Eyres. ~.lon~~ı ılo yapmış Spoı· işleı·i Cuma günü Borsaya gidiyor Si 1 ıs J~ r. 
bir teşkildt vıicuda getirile-ı · oJ,Juğu gcıruşm·•ler , lP, Al · 

celıtir. Yakında faaliyete manya'nın da 1935 ıleniz Aziz ve Halit beyler ANKARA, 10 (S Şı - yeni 
ga..,ilecektir. konfera nsına iştir ılki. mese- geliyorlar 1 lktısat vekili celal bey önü komı· s• .. ı•Jı' k 
iki Amer'ıkan Gemi- lesini mevzubahs etmıştır. müzde cuma gilnü otoma- ı '-

l'AHIS, tO (AA) Bahri· A\KARA l l ( S.Ş.) -Tür- bitle Bursa'ya hareket ey· MOSKOVA l J (AA) 
si Geldi ye n~zareti o~oğı<loki tehli- kiye Spor federasyonu reisi liyecek oradan da Yalovaya Merkezi icra komitesi bir 

;STA'.'IBUL, 11 (A.A)- İki ği neşretmiştir. Erzurum mebusu Aziz bey. geçerek bir müddet lstlra- [ dahiliye .ha.Ik komiserliği ih- Ziraat Vekiii Muhlis Bey A 
'L- h j h { le Kars mebusu Halit be-IJ!,erıa.un sa 
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mu a aza Metin gazeirsi . Fransız hat eyliyecektlr Celal bey das etmıttır. ANKARA 11 (AA) _ 
ge .. isi limanımıza gelmiştir. hu· ku' metı'nı'n 935 denı'z kon- yin yakında Balıkesir, Ma . . t· h t .. l . d 1 . Bu komiserlik ihtilal ve dev· z· t V k·ı'· . . · · d 

1 , 1 ki . ıs ıra a gun erın e zmıte 1 ıraa e ı ının rıyasetln e-s d ık• r·~ ~ ~kmd . . nisa ve zmir e ge ece erı d 'd k k. ğ f b k Jetin emniyeti temin sos ya- k' b d K . . urye il 1 em.a a 1 ı ferıınsın·n te~·siini ıstıye.c~- haber alınmııtır. e gı ere. a ıt a rl ası· ı· t "iki '1 . h" 1 uğ ay omıtesı . mevcut 
li _ .,O-ini ve bahrıye nezarctının nın yerini tetkik edecektir. ıs umu"mf ı:ıu Y

1 
et nı . ı· buğday mübayaa merkezle 

Aziz ve Halit beyler mın· mıtye, nu us 1<ayıt arını ıcra 'rl e ·J· t 
25 

"b Mühlet 6 ay tem - daha şimdiden Almanyı.'ııın taka dahilindeki Spor iıle. -·••><·•·· · ' h d 
1 

f 

1 

n ı ave en mu ayaa mer-1 k 
ve .. u ut arın mu ha azasile kezi daha ihdasına karar dit edildi. bazı görüşmelere obu!ünü rini tefti§ edecekltrdir. mukellef olacaktır. vermiı ve bu merkezlerin 

ANKARA . 11 ( A.A. ) derpiş etmekte 
01 • 1 ~gun.u Bulgar milli genç- Bir Kadın 

1 

isimlerini tesbltle vekiller he-' k d ~1 l'ıetrı hw Hiıkümetimizle Fransa ara· ynzma ta .r. · · . · lik birligw i Halk bir Zenciyi ı tinin tasvibine arzetmlıtır. sında Ankara'da 27 teırini· bir vakit böyle hır ?eyan~t· Dünya süre. t reko- ağaca astı Alman o:rdusu evvel 932 tarıh'inde imza olu· ta bulunmadıü ı nı bıldırmı~- SOFYA. 11 (S Ş) - Dün 

· gece hars salonunda yapı- runu kırdı LUISIANA, 10 (A.A.) -
nan Surtye'de Türklere ait tır. ) il lan bir toplantıda Bulgar ANGER ıo ( A.A )- Dün Halk beyaz bir kadına hü- Bu sene manevra eınllk ile Türkiye'de Suriye- LONDRA. lll (A.A - oy. 

milli gençilk birliği adlı teı· Fransız Madıı.m Helene Bou- cum etmekle maznun genç yapmıyacak. lller'e aJt emlAk hakkındaki ter Ajansı lı i!Jiriyoı: . .. h od R ı. f b 

· kilit kurulmuıtur. c er K ron öno tayyaresıle bir zencinin mev u ulun- BERLİN, ı 1 (A.A.) _ itıllfnamede derpif olunan M Barthou'nun resmı mu· 
l b 1 d ki Son Birliğe on dört yaıından 1000 kilometrelik bir mesa duğu hapishaneye hücum Mı' ll"ı Mu"dafaa Nazırı bu se-ve 10 kiPunusani 934 de .kil.leme er n, :ı 1 on -

d · • yirmi bir yaıına kadar bü- fe üzerinde saatta 254 kilo- ' ederek kapıyı kırmıt ve ne Alman ordu•unun sonba-teJDdjt eclilen mühlet bu- ra, cereyan e en nım resmı ı 

· · ı tün Bulırar gençleri gire· metre yapmak suretile dün· zenciyi alarak bir meıe 1 har manevralarını yapma-ıriadeıa ıt•'-~n altı ay tem- münakaşaya ıstınac en mem-

- · ktı ya ıürat rekarunu kırmlftır. atacının dalına aamıttır. ~ masına karar vermittlr. dit edllmııtır. nuniyetinin ııahasını g~nı~· ce. r . 
• 

dik. 

Paıııuklarırı ıslalıatına 
IH'ılPıı liizuııı görülnıüş-

tiir. 
Ham pamuk' itliyen iplik 

ve dokuma fabrikaları nez. 
din-le pamuğun kıymeti her 
feyden ziyada pamuk telle. 

rinin uzunluk ve düzgünlü· 
ğüne göre tayin edilir. Pa
muk telleri ne kadar uzun 
ve düzgün olursa deleri ona 
göre artar. Uzun telli pa
mukların ekreriya kalınlık
ları az ve büklüm kabiliyet
leri yilksek olduiu için bun
lardan daha ince ve aatlam 
iplik yapılabilir. Pamuklar
da düzgünlllk, tellerinin boy
ca birbirine yakınlığıdır. Ya· 
ni bir pamuk nümunesl mu 

ayene ed'ldiği zaman bunun 
ihtiva ettiği ramuk tellerin· 
de boy farkı mümkQn oldu· 
ğu kadar az olmalıdır. 

Düzgün telif pamulılardan 
iplik yapılırken ıı:ayfat az 
ve bunlann iplikleri diizgün 
ve sağlam olur. Bunun için 
iplikçiler bu noktalara çok 
kıymet ve ehemmiyet verir
ler. 

Diiııyanın pamuk yetıftl• 
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rici, bu hususla çok il eri 
gitmit memleketlerinde pa
muğa, tellerini" renk, uzun 
luk ve düzgünlüğüne göre 
fiat verirler. Bizde bu usul 
henuz tamamen gözedilme
yüp pamuğun yalnız temiz
lik ve rengine bakılır. Hal
buki timdiden sonra yeni a · 
·çılacak fabrikalar daha fay 
dalı bir şekilde çalışabilmek 
için alacakları pamukların 

yalnız temizlik ve renııine 
değil, tellerinin uzunluk ve 
düzııünlüğüne de bakacak
lar ve yetltliricilerine ona 
göre para vereceklerdir. 

Memleketimizde bugün 
için iki cins pamuk ekilir: 

Bunlardan· biri umum 
mahsulün yUzde 95 tini teı- 1 

kil eden ve hepimizin tohum 
aldığı cinai olup Aıya pa- l 
muğunun bir enmuzecidir. ' 

Eski zamanlarda bu cins, 
dünya yüzünde daha fazla 
ekilirdi; timdi günden günt 

azalmağa baılamııtır. Bun 
dan elde edilen pamuklar 
dünya pazarlarında <Asya 
tipi) namile tanınan halen 
yetittirildiği memleket ve 
mahallerin iklimi ve toprak 
ıartları altında fidanları 
(morfolojık) evsafça bazı 

değişiklikler gösterir ve her 
yerde ayrı ayrı adlar alır. 

Mesela, bizde koza; Ru 
melin'de karapamuk; Şimali 
Aaya'da Türkistan; Hindiı 

tan'da vaget v.s gibi bir çok 
namlarla anılır 

Bu panuk Asya'nın öz ye
tiıtirmesi olduğu için bura· 
!arın ıeraitlne tamam ile te · 
tabuk etmtıtlr. Bunun koza
lıı.rı yarım açık olduğundan 
mahsul olgunlaıtığı zaman 
kozalar çiğitli pamuğunu 

dökmez ve sıkıca içinde 
muhafaza eder. Bundan do
layı mahsul vaktinde toplan
masa bile tehlıkesizce fidan· 
lar üzerinde kalıp bekleye -
bilir. İıte bu huıusiyetlerle 
dir ki koza cinsi nüfusu az 
ve ziraatı ııeniı memleket
lerde fazla ekilir Koza pa
muklarının telleri sert, kısa 
ve az d ilzgün olduğu ve bu 
fena vaaıflardan ilk ikinci
leri yetiıtiricilerin m üdaha
lesi ile giderilmediği için bu 
pamuk yaradılııça bugünün 
iplikçilik ihtiyaçlarına uy
maz .. 

Sert ve kısa olan bu gibi 
pamuklarla 14 numradan 
( 14 te dahil) ince iplik yapıl· 

. maz; yapılsa da iılenirken 

ç~_k zayiat verirler ve bun 

1 ~t·ıı Fıkralar l 
Hükemadan birir.e: 

- lnsan o kadar yük ta· 

ıımağa tahammül ediyor da, 
niçin bir sakil tahsın sohbe · 

tine tahammül 
Diye sormuılar. 

edemiyor? 

- Yük taıımakta bedenin 
azalını müttehiden birbiri 
ne muavenette huhınur l'a

kat sakilin •öhbeti vücudun 
muaveneti olmaksızın yal

nız ruha yüklediliyor. 
Ruh ise yalnız batına bu 

ağırlığa tahammül edemi
yor, cevabında bulunmuı. 

!ardan yapılan iplik ve do
kumalar sağlam olmaz; bu· 

nun ıçın bu pamuklardan 
en ziyade 8 12-14 numaralı 

iplikler eğrilip bunlarla kaba 
kaput, dimi ve alaca ııibi 

kaba ve harcıilem bezler 
dokunur . 

Bundan batka memleke
timizde yetlttirilen diğer bi• 

pa rr. uk vardır ki bu aslan 
bir amerikan tipidir 

Huna Adana'da (İane) ve 
yanlıı olarak Mmr. Ege'de 
(Hint) namı verilmittlr. Hal

buki bu pamuk hakiki Ame· 
rikan (Uplant) cinılnin ka- 1 
rıtrTııı ve bozulmuı bir ne-

vidir ı 
Bunun tellerinin rengi be

yaz olup uzunluk ve düzgün

lük itibarile yerli koza cin

ıinden pek farklı değildir. 

Yalınız telleri koza pamu-

jiunun tellerinden bünyece 

daha düzgün, yumıak ve 

büklüm kabiliyeti daha 

fazla olduğu için yerli kozo

dan yüzde 5 nispetinde yük
sek flatla ıatı 1 ır. 

Bu Amerikan pamutu 
memleketimize bozuk ve 

dönük bir halde geldijil ve 

burada da huıusi bir iklim

leıtirilmeğe tabi tutul mıya
rak yetittlrildiği çihetle za 
111anla çok bozulmuıtur. 

Yukarıda babı 
biri yeri ve diğeri 
mit her iki cinı 

ettiğimiıt 

yerlileı

pamuk 

tellerinin kısalığı ve ~ün ye· 
!erinde mevcut olan bazı 

uygunsuzluklar dolayııile bu 
gunun sınai ihti) açlarına 
uygun değildir. 

( Devam edecek ) 

I~ e Şehir ve Vilayette . ~~ A J 

Bir haydutluk ker(•steleı· AN 
Ao 

1 Bir kızın namusunu 
lekelediler. 

Şamlı Nahiyesinin Kam· 
çıllı köyünden Ulu oğlu 
Mehmet pehlivanın kızı 

Hatice'yi ıili.hlı olarak ka· 
çırıp zorla namusuna teca · 
vüz etmek istediği iddia 
olunarak müracaat olunmur 

tur.Bu itibarla suçlu hay 
dut Salim üç arkadati 'e 
birlikre adliyeye verilmiıtir. 

Tabanca hissini ve
rerek mahalleyi 

ayaklandırdı 
Dün gece ıaat birde, Pa. 

şacaııdi cİ\ arınca Hisariçi 
mahallesinde büyük bir ha
dise olmuştur. 

Etraftan ta banca ses ~ri 
duyulmuştur. Biz de oturarak 
birbirini takil>eden bu ta 
banca seslerini eayıyor, sayı 
20-30·35 oldukça hayretimiz 
bir dev cesametini alıyordu. 

İhitsas mahkemesinde:! 
Tütün kaçakçılığı yapmak-

1 

tan •uçlu Havran'lı 

Çanlı oğlu Hasan hak

kında yapılan mahkemede 1 

Polis ve bekçi düdükleri 
ötmiye, civar halkın bir ço 
ğu evlerinden korku ve 
dehıetle çıkmıya baıla. 
mııtı 

suçu sabit olduğundan 6 ay 
müddetle hapsine ve l O lira 
hafif para cezasile mahkü· 
mlyetine karar verilmitlir. --
Poliste: 

Salı günü z a h i r e 
Pazarında bir çok sabıkası 
olan Van'lı Mustafa oğlu 
Tahir Salahattin mahallesin-
den Hamdi oğlu Hüsnü 
efendinin sergisinden yarım 

kiloluk bir ölçuyü çalarken 
cürmümeıhut halinde yaka
lanmıt ve hakkında tanzim 
kılınan evrakile birlikte müd
dei umumiliğe veri im flİr. 

Biz de matbaada bu din-
mek bilmiyen ve biteviye 
devam eden tabanca seı

lerini birçok ~eylere atfedi
yor<luk Kimisi askeri talim. 
kimisi karşılıklı patlıyan 

tabanca sesi diye keşifler 

• yaparken bir arkadaf kaşif 
gibi bağırdı: 

- Anladım!. Kereste seıi 
bunlar 

Dedi. Bir arkadaı da dııarı 
fırladı ve beş dakika sonra 
gülerek, avdet etli: 

·- Keresteci Süleyman 
efendinin atelyesi onune 
tahtaları yıkıyorlar. Polig
ler, bekçiler, ve halk yığıl· 

mış dedi. 
Deminki korku ve heye

canlarımızı sürekli bir kah 
kaha bastırdı. 

Dil savaşı 
İzmirde Yahlldi düşmanlığı 1 

laf zan bill' ml~vzubahs ol . . 
marn ıştır 

IZ~IİR, ı ı (lzmir postası) ! lığı ve Yahudi düşmanlığı 
Son günlerde lzmir gençli mcselP.si lfl{zan dohi mevzu 
ğinin açtıJ'ı Türk dilini yay- buhs olmamıştır Tiirkı·euı•n 
ma sa\'aşına lıazı gayri mü- başku ılil meselesi mevzu· 
aasip dedikodular karışlı- bahslır. Buna Uoşnakça, 
rılmak istenildi. Gftya bu Arnavutı·e, Rumca ve İspan

harı davasında bir Musevi yolca dahildir . 
aleyhtarlı~ının da yer aldı

ğı eöylendi. 

~M.oaıt ı·ok noksan ve kö. 
tü olan bu söıler hakkında 

llıılkevi reisi avukat c~\'det 
Akömer beyin fikirlerini öğ
renmek i~tedilr Cevdııt Akö· 
mer hey bu hususta diyor 
ki: 

- Bi:ı:de Yadudi aleyhtar· 

Esasen Türk olanlardı bu 

dillere brşı aı·ılan savaş ar
zusu, hu dilleri konuşanlar 

da mevcuttu. Ancak bu arzu 
ferdi k11ıyordu . l lalkevi, 
bütün bu arzu v;ı temayül
lerin intizamla birleşmesine 
tavessut vazifeı!ni görüyor. 

Ana dilleri Türkçe olmı
yan bir ~·ok gençler, kendi 

y 

s 

Ecnebi gaze. Yunanistanda Sükun avdet 
teleri Bu sene zeytin mahsulü etti 

Çok bereketli olacak Felemenk'teki isyan Alman hadisesini 
fena göstermişler 
BERLİN, 11 (S.Şı - Her 

(;obel bir beyanatta bulun· 
muı ve demiştir ki: 

- 30 Haziran biitün Al
manya'Ja hiç bir . sarsıntı 
Y••psıadan geçmiştir. Bütiin 
miilet fırkanın mesut kara
rını kabul etmiştir. Alman 
milletinin llitler'e karşı olan 
bağlılık ve ıevgisi her za
mankinden daha fazladır. 

Nazır . ecnebi matbuatını ı 
bilhassıı ıon Alınan hadise
sini Amerilra haydutlar va
kHınıı benzeten taymis ga- 1 

:'.rtesini şiduelle tenkit etmiş 
bu g-azetelerin milletler ara
sına nifdk toh•mu saçtık

larını söyledikten sonra, 
bu işaatı ~iılıfotle protesto 
etmiştir. 

Aynı z~mıuıda. Almanya'_ 
daki scnabl muhabirlere 
kar~ı bundan böyle müsa
maha gödterileceğini de ilA
ve etmiştir. 

BERLİN 10 (AA) - Sa
bık Çelik miğfer te,kilatı 

olan eski Nazi muharipleri 
cemiyeti de hücum kıtaları 

gibi 18 Ağustosa kadar me
zuniyetle sevkedilmiş ve ce
miyet mensuplarının bu 
müddet zarfında Üniforma 
geymeleri menedilmifti . 
Bu ıuretle yeni · bir emir 
verilinciye kadar Almanya· 
da yalnız ordu polis vehu 
au,i kıtaat üniformaları gÖ· 
riileceklir. 

iot~klerilıı Halkevine. miira _ 
ratta bulunarak vn·,ı(e al
mak istiyorlar 

Hatta aileler arasında 
Türk dilıni yayma savaşı 
için te!ikildt yapılmasını ar
zu eıliyorlor. Erkekler ara

sında olduğu gibi, her semt
te hanımlar tarafından ko
miteler teşkili için fa1tliyete 
geçe eeğiz Bundan ~onra 
<<Türk Dilini Yayma Savaş<>ı 
na daha ciddi olarak devam 
etmek proğramımız dahilin
dedir. Savaşımızın şimdiye 

kadar alınan neticeleri ı·ok 
eyidir. 

IZMİR . 11 ( S.Ş ) -
Atina Ticaret mümessilli· 

ğlmizden Türkofiı riyasetine 
Yunanlstan'ın zeytinyağı • 
mahsulü hakkında gelen ra · 
porun mıntakamızı ali.kadar 
eden kısımları Ticaret oda
sına bildirilmiştir. 

Geçen ay toplanan malü· 
mata göre her tarafta zey
lin mahsulü çiçek açmııtır 

Rekolte kati olarak Ağus· 
toı ayında belli olac1tktır 

Bu ıene mahıül bereketli 
olacağı ve 115 bin tonu 
bulacağı tahmin ediliyor. 

Bılhaua Girit. Eirlboz 
ve Suam adaları ile Klama
ta, Epir ve Lamya da mah· 
ıul bereketli ve feyizli gö
rünmektedir. 

Maamafıh Giril, Midilli 
ve Halleıln muayyen bazı 

yerlerinde cüzi hastalık ç k· 
mıı ve Astras havaleıinde 
de ağaçlar çiçek açmıı iıe 

de bilahara kuruduğu hak· 
kında haberle gelmiıtir. 

Son aylarda beynelmilel 
piyasa flatlarınde görülen 
tahavvüllere rağmen dahil
de yükselmit olan fiatlara 
tutunmuıtur . 

Lehistan'da 
210 Kişi tehlikeli 

görüldü. 
VARŞOVA 10 (A.A) 

Yarı resmi hır surette bildi· 
rildiğine nazaran faaliyetle
ri umumi asayit için tehli· 
keli görülen 210 kiti yakın
da Bereza Kartuska tecrit 

kampına gönderilecektir Bun
lar arasında 130 Ukranya'lı 
40 milli radikal ve .. o ko
münist bulunmaktadır. 

Londra'da işsizler 
çoğalıyor mu? 

LONDRA 10 ( A·A) -lı 
nazırının raporu itsizlerin 
bir ay zarfında 2.205 fazla
lık olduğunu bildirmektedir. 

bastırıldı 
AM.,TESDAM: 10 ( A.A) 

-Havas AJanıı bildiriyor: 

Vaziyette ıükünet vardır. 

Dün ıabaa Jurdan mahalle

si ile diğer kalabalık mahal· 

lelerden hiç birinde karıa· 

ıalık olmamııtır. Yalnııı ti
mal mıntakaaında bazı bak· 

kal dükkinları yağma edil· 
mittir. Cumartesinde• beri 

ırev halinde buluaan limall 

amelesi ile diğer amele ye

niden ite baılamıılardır. Po
lis gayri meıkün bir evde 

gizli bir komünlıt matbaatı 

keıfetmlş ve bir takım hl· 
clvnameler müsadere eylemlt 
ur. Süküta raemen askeri 
kıtaat tehirden ayrılmamıt
tır. 

SiliMarı bırakıı kınfırıi• 
LONDRA, ı 1 (A.A \ -

Silahları bırakma konferan· 

ıı re111 konferanı büroıu• 

nun ııelecek eylulde içtima• 
davet edilmeılne karar ver• 

mittir. 

Almanya'dıti sın hldiı.W 
~olıyısilı 

LONDRA 10 (A.A) - Ak· 
vam kamaraıında Almanya• 
daki son hlcltıeler dolayttl• 

le hükumetin Lokarno m• · 
ahet.leainln tahmil etıaekt• 

oldukları taahhütlere rtaJ,& 
edip etmemlt oldulu tarzı•· 
da bir mebuı tarafınclan ..,. 
rulan bir suale ceyaben Sil 
John Simon Lokarno mue 
bedenameılnln akclbai ıca· 
betmlt olan menaftta 
ııüna tebeddüle maruz k61-
mamıt olduluAU ıöyt 
ve ılemlıtırki: 

Her halde altına lmz..
zı koymuı oldutumuz blll 
vesikadaki imzamızın ,.,. 
finl korumamız loabeder. ,_,-----------:-------......... ----........ ----...... -----........ ,__-----...--------....... ------ .................. ,,,_......,. __ ....... _______________________ : 

Roman Tefrikamız: 24 
Yarın bir diğerinin karm olacağım 

ha .. 
- Ben de seni · 

SEVGİM VE lZTlRABlM 
T - - - --

Bu gözler bana bakacak . 
Bu dudaklar bana uzanacak . 

Yıldızlar yine semanın süsleri. Ay 

yine semanın ııığ ı . 

Ben böyle hep aynı şekilde doğan, aynı 
kanlı izler bırakarak batan güneılerden 
nefret ediyorum. Sabahleyin gözlerimi 
açınca her günlük it, her günlük hare· 
ket bir siyah pelerine sarılmıı olarak 
gözlerimde uzuyor. Akıama kadar oya
lanmak için yoktan var edilen işlere da· 
lıyorum. Akşam karanlıklaıı i1e bera
ber yine ü '11itıizlik ac111. yine ııurbet 

kokusu zehir gibi kalbime iniyor. De ha 
kaç yıl böyle geçecek? 

Ve böyle bir gün : umulmadık bir 
gün belki beyaz bir yatağın sessizliği 
içinde gözlerimi yumuvereceğim. Ölüm 
hayat acılarını, hayat zulümlerini omuz
larımda kuvvetle gördükten sonra kor· 
kunç bir yüzle bana gelmiyecek. Evet 
ben muhakkak sessiz. tikayehiz, ıztı
rabıız ölüvereceğim. 

keserek topraklar altında yatıyan bir 
ruh gibi kendimi haflflomlf buluyorum. 
Gözlerimden tlfa veren, ıllnlendlren 
yaılar akıyor. Bu göz yaıları kollarUB• 
d'\n, bileklerimden süzülerek ponıu• 
kenarında bir ince çizrl yapıyor. 

Yazan: 

Muk· rrem Kamıı 

Şu halde, nikahta keramet vardır 
derler. Evleneyim; belki beraber yaıa· 
dıkça, gezdikçe ona alııırım. Bir sevgili , 
hararetile olmasa bile sakin bir zevce 
ıougukkanlılığile onun· hayatına karııı 
rım. Onun ismini taııdıktan sonra zaten 
öbürünün sevgisini bile dütünmek mem· 
nu olacak. Evet belki ona alııırım. 
Alıtkanlıktan doğan doıtluklar, sevgi· 
!er yok mu? 

Doktorla evlenmeğe karar veriyo
rum ve bize geldiği ilk gün bu kara
rımı kendisine bildirmek istiyorum 

Bu erkek benim hayatımın en gizli 
köıelerine kadar soulacak ha .. 

Oh , bunu yapamıyacağım. O bana 
huıusi bir sesle bir kerre"Gülıeren.der· 
ıe, ben bu sesin ıoğukluğu ile öyle üıü· 
yeceğim. öyle ürpereceğim ki ' 

Hayır. Hayır. Ben doktor Semih'in 
teklifli bir arkadatından baıka bir 
ıey olamam. 

• • 
* 

Hayat aynı ıekli. aynı rengile bfr 
sel gibi maniasız ilerliyor, gidiyor. Düıü
nüyorum:Bu ÇOfkun sele korumuı bir dal, 
kopmut bir yaprak. gibi katılan, sürü· 1 

nen, sürüklenen yalnız ben miyim :• 

Yoksa duvarlar arasında, gökler al
tında daha böyle benim gibi inleyen 
bir çokları var mıdır? 

Dere yine eskiıi gibi. Tarlalar yine 
aynı renklerde .. Yine ağaç gölgelerinde. 
su baılarında dolatan sevgililer var Yi
ne erkekler ezeli yalanı okuyorlar : 

Benim diye beklediğim bir kimsem 
olmadan. gelmiyecek bir yolcunun ma· 
temini çeke çeke, yolunu gözliye ğöz
liye daha kaç yıl böyle geçecek? 

Yazları kıtlar , ayları yıllar takibe· 
decek . Öldürdüğüm neıem ve emel
lerimden sonra hergün biraz daha sih. 

hatimden de kaybedeceğim . Gözleriır c'e 
yarım kalmıı saadetimin zehiri mevcudi. 
yetimi günden güne yıkacak,kemirecek. 
Yüzümde eza ile geçen gençliğimin 

• • • 
Beş sene . Beı uzun sene . Geçmek 

bilmiyen , sarsak adımlarla i erliyen 
beı uzun sene .. 

Dirseklerim uyuımuş Pençere kena
rında saatlerden beri onunla ilk 'geçen 
aık ve itiraf gecemizi düıünüyorum. 
Gök yine böyle çok yıldızlı idi. Ay yi
ne böyle bir gümüı orak gibi ince idi. 
Tarlalar, ağaçler sessiz, dere bir dua 
gibi ya va~ yavaı mırıldanıy~rdu. 

O bana karııkı ağaç altında ilk 
defa beni ne kadar sevdiğini, nlıan
lanmamızın yarattığı büyük sevin
ci söyliyordu. B· n ilk defa karıılaıtı
itım bu erkek gözleri. ilk defa dinledi
ğim bu erkek ıesi ile tutuımuıtum 

Nabızlarım tiddetle vuruyor. l9i111-
den tahlil edemediğim bir hlı beni ,.ı · 
geler altında farkedilemiyen bir cnhı 
ağacına çekiyor. 

Çenelerim birbirine ~arpıyor. Bu 
sıcak yaz geceeinde titri1orua. 
bir atkıya biizülerok rüyada tlolliıtlı-. 
insanlar gibi yavq yav., btı ..... 
duvarı- yaldaıflyorum • 

Ben bu duvara kaç defa ellorial, 
yüaümü ıürdüm, ıürdem atladım. O. 
beni karııki ağaca ıötOrmek lçbs bu 
alçak bahçe duvarında kellanada p· 

1 çirlr ve ben düımemek için bir çocuk 
gibi kollarımı boynunda kilitlerdim. 

İçimdeki kuvvet beni çekiyor. Du
varı atlıyorum . Adımlarım birbirine 
dola,arak, aendeliyerek, koyu ıilp· 

lerle daha faı:la büyük ve korlcun' 
görünen ceviz ağacına yaklaııyorum 

Doktor geliyor. Onun bahçeden ya
vaı yavaı eve doğru yürümesine ba
kıyorum. Şimdi kararımı kendisine bil
dirdiiim zaman nasıl Eevlnecek. göz
lerime bakacak. ellerimi Öpecek. Evde 
hazırlık batlıyacak . Yıllarca bir di· 
ğerlnla karısı olmağı düıünen, istlyen 
ve yine yıllarca arada birıey olmamıt 

yine onun kana imiılm ııtbl bir vehim· 
le yatıyan ben •.. 

Seni seviyorum. 
kırık çizğileri l:ergün biraz daha arta· 
cak. llaıımı saracak beye z teller sen 

aldanıt- lümde yaıayı" ölen beyaz sevııimi bana 
1 dalma hatırlatacak. 

İıte heı sene evvel o gece bizim 
ebedi ve ilahi bir anlatma gecemiz ol 
muıtu. Beı sene sonra o aziz hatıraya 
kalbimi o kadar kaptırdım kı ... 

Lakin .. Bu ne? Orada baıını ata· 
cın kuru gövdeılne dayamlf biri var. 

Yine zavallı kadınlar ezel! 
la cevap veriyorlar : 

Şimdi kafamda zaman mefhumu 
tamamen ıilinmit , dünyadan alakamı 

• 

Orada biri var ellerini afaca ıo .... 
rek hıçkırıyor, hıçkırıyor. 
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i Yıldıza Mettuplar : 
• • .......................... 

Yıldız, 
Bir, birbuçuk aylık muha· 

berenin duruıu adeta par
maklarıma bir gevıeklik 1 

vermfı. !:lak eatırlara, yaza· 1 
cafımı bile kuvvetle ke•ti· / 
remiyorum. Halbuki kafa
mın içi mevzu ile dolu.Daha 
dofruıu hangisini tercih ede· 
cei!lmf bilmiyorum. Seninle 
konuttufumuz gibi de· ha· 
klkaten kartı karııya muha· 
vere batka ıey. insan mek· 
tupla veya gazete ile dert 
anlatamıyor . Doğruıuya 

Yıldız , artık resmi ve hu
ıusl ellere giden mektupların 
ha11raltı edilmesine bir par· 
ça hak verir gibi oluyorum. 
insanın konuıması ile yaz· 
ma11 çok, amma pek çok 
ayrılık gösteriyor. ~uraya 

kadar yazdığım eatırlara ver
diğim zamanı seninle konut· 
maya haırt heydim mevzu: 
ların altından alrlp üstün· 
den çıkardık Bak bunları 
bile yazmak mektubumu 
uzatıyor "Uzasın, ne çıkar!. 
Deme. Her teyle beraber 
cepten 12 kurutta çıkar. 

Evet, mektuplarımda den 
devreıinde takip ettiğim yo· 
lu, yani hakikatten doğru 

ve dürilıt ıöylemekteıı , bü
tün kırğınlıklara göz yuma· 
rak yalnız inandığımı gös
termekten çekinmlyeceğim. 

Zaten büyük söz değil · 

midir: 
Yapılan her itin, inkılabın 

kök letmeıi için temelinin 
kurban kanlarile yuğrul mau 

ıarttır . 

ETet, ben dost ve sevdik· 
inimi, hatta, yerine göre, 
1ah11mı, inandığımı sakınma· 

manın temellerine kurban 
ediyorum.Edeceğim de. Böyle 
kalmak benim yegane eme
lim olacak. Sana da daima 
böyle kalmanı söyledim sa· 
nırım. 

Dünyada ıahsiyet ve ka 
rekterlle hür olarak 2 gün 
yatamak her halde tahsi
yehfz iki sene yatamaktan 
çok eyidir 

Şairin dediği gibi: 
"Döndürmedi, 

rüzgar 
beni havada yaprağa 

ben kattım 
önüme rüzgarı. 

' • 1 • 
Modanın köpüklü. mavi 1 

sularına saçlarını serc1e uyu! 
Seni aüneıte' ay da' gül 1 

ve bülbül de kııkanacak. 
fakat yıldız bu sözümle 
kendine bir gurur el biıesi 
biçme. Çünkü ruh inceliği 
denen(!) bu ha dkat kabalı . 
ğına gıpta ile deAil istihza 
ile bile baknııyacak inıan 
var : Anadolunun Ayıesi , • 
daha 4oi!ıusu "örgülü saçlı 
TGrkmen kızları. ·Ve ben 
lstertnıkf, t•irin: 

•Dumanlı ıözlerin bir ha -
yal arar 

Tan vaktı ufukte güneı 
yanmadan, 

Muralarını : 
"Dumanlı gözlerin hakikat 

arar j 
Tan vakti ufukta güneı 

yanmadan. 
Şeklinde alasın. 
"Ôrgülü ıaçlı Türkmen kız 

!arının" 
Selamını ben gözlerin na· 

rnına. ıönderdiğlm bin bir 
busenin arasına kattım. O
radan alırsın. 

R. Gökalp 

ADEMDEN SUAL 
Sordum seni, dallarda öten kuılara ses yok; 

Duymakta heveı yok! 
Bir dalgaya sordum ıeni, bilmem ne diyordu? 

Şaıkın eidiyordu! 
Sordum seni, bir yelkene, biçare mi kaldı? 

Enginlere daldı! 
Sordum seni, deryaya inerken aya, bir dem. 

Seslendi mi bilmem? 
Sordum seni yıldızlara, hicranla nihayet, 

Gönlümde tikayet! 
Birden, bütün eıya karıtıp vardı ıük(ita . . . 
Oirden. solumaz oldu denizlerle ufuklar!. 
Naaut, ıualetti haflyyen melekuta 
Sizlerde baka var da neden bızde fena var? 
Vaktaki o ıen gözleri g11ybin eli yumdu, 
Her zerre figan eyliyerek geldi lisana: 
Kalbimdeki her fÜpheyi artık okudumdu; 
Benzerdi o fÜphem . sanırım, aynı fıgana! 
Topraklara düımüı te ölümden otalanmıı. 

Yavrum ne yalanmıı! 
Kimden seni sordumsa, hemen, eyledi inkar: 

Mehdinde mezar var! 
DB.lm, ıeni . yaılar dökerek böyle anarken 

Seslen bana seslen .. 
Ey makberler tayfı, cihadın bana ıeı ver, 

bir lahza nefes ver ! 
H\\llakıma sorsam bile ses vermiyecektlr , 

" Suı .. . 5uı ! .. • diyecektir. 

lbrahim Şevki 

Seni Andıkça 
Varlığımda bu yıl bir bahar açtı 
Emel goncasının bülbülüsün ıen . 

Fersiz gözlerime gözün nur saçlı, 

!cimin en güzel bir gülüsün sn. 
• • 

Renklerle örülen güzel beılenin 
Enginden müjdeler getirdi bana. 
Güne'iten gözlerin ve aydan tenin 
Önümde dil döker gönülden yane. 

* :Jı;. 

Kalbimden bir la hza ayrılsan bile 
Açılır önümde bir gurbet yolu . 
LAyık Mı , bu ce!& hasta göıüle 
Perişan ııa~olarım hicranla dolu . 

Suıtınttpe 

ONA 
Dillııiz bir lı[/ gibi gıizel şiirler 6rıt, 
ı\'e ya::ık ki azizim çok kirli bir içsini:. 
ıVasıl (;ıiııeşe kar~ı ay ue yıldı:lar k(Jrse . 
Si: de beııim nıırıınıwı irinde bir hiçsinız. 

R . Gokalp 

Muallim Mektebi : 

Muharrem 

AYRLLIRKEN 
Sana, etlerime sarılan 

Derim ki, 
Işıklı günlerim gibi 

Sarılacatım. 
Ellerini avuçlarımda 

Kırmızı 2 yürek gibi 11karak 
Ayrılacağım senden. 

4 Gözüm 4 adam ıibi 

Yollara çıkarak 
Seni bekliyecektir. 

Bir 
Ve bir adam gibi .. 

Üstlerinde bir bayram ıüıü 
Ve dudaklarında bir 

Bayram tilrküıQ .. 
Sen önne ö.ı kardeıim. 

Anam gibi titrediğim ıen , 
Sen bu çavdar ekmek gibi 

Sevgisini günde 3 öğün yediğim sen . 
Oraya geldiğin gün ıana : hot geldin 

Bin 
Yüz bin, bir milyon 

Hudutsuz milyon kilovatlık 
Dinamo .. 

Diyecejim günü özlemekteyim tlmdlden. 
Ben 

Hep o 
Hasretle yatmaktayım . 

Ayrılık tuhaf bir 
Şeydir. 

Sevilenler özlenir. 
Hasret sonsuz bir yoldur, 

Ordan yolcu gözlenir 
Ellerini a vııçlarımda 

Kırmızı 2 yürek gibi sıkarak 
Ayrılacağım ıenden. 

4 Gözüm 4 adam gibi 
Yollara çıkarak 

Seni bekliyecektir 
Bir 

Ve birer adam gibi . 

M.N. 

Pariı'in tfsanesi : 

Lüt~s 
Sihirb11z ,, M Merlin " Te 

peri • Viviyan ., dünyayi 
ialah etmek icin geziyorlar. 

Bir gün nuılaa bu günkü 
Pari•'in bulunduğu yere ge
liyorlar. 

Bu güzellıkle te1hir edil
miı mahalde bahtiyar bır 
.kavmin inkitaf etmHini tan
rıya rica ediyor va bıanıa 

temennei ediyor. 

Güneı daha yeni yükael
meğe ba9lamııtı. 

j Sarı Men!~;!~ 
Ufuklar bürünür yine tüllere 
İçine bir derin senlzlik ılner 
Bahçeyi ıüsliyen menekıelere 
Gözlerin dalınca elemin diner 

1 

Kumral saçlarına bir bahar yeli 
Esmiıte aararmıs ıankl her te!f 
Sarı menekıenln gizli emeli 
Görürsün zaman a erlrde ıöner 

····································•••e•••••• .. ••e• : Savaıı'n : :Yazan: l 
: Küçük : Bır gönül yarasının ~i~ay~si : ••partaı.: 
: Hikayesi: : oflu ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Onu ilk defa konı9u köt · Aradan yıllar ıeçtf z... 
kün bahçesinde dolatırken man, kara tahtamdald bu 
görmüttüm. Meveddet ben- tebetir izlerini ıalak bir 
de evveli bayalpreat bir ıünker albf silerek geçti. 
dul hı .. ı bırakmııtı. Körpe Avrupa'ya tahsile ıfttim. Se· 
yaıına rafmen hareketlerin· nelerce İıtanbul'dan ayrı ya• 
de geçkin, hulyalı kadınla· tadım. Sazan ona benzer 
rın aaırlığı vardı. bir yüz görilnce kalbini kır· 

O, gözlerinizin ta içine dıAım bir genç kıa hayali 
bakıyorken bile batka fey- sözlerimin önüne ıelfrdl. 
ler düıünüyormuı ırıbidir •"'• 
Uzaktan seniz bir filim gibi Aradan ıeneler geçti. Se· 

Kararan bahtını afartaın sarı 
Ruhun, teni gibi lçıln baharı 
Temiz varlıAının bu tek kararı 
Dilerim tanrıdan ahtına döner . 

1 Enver 
Kay ın ve k ı ııl oğaç orman

lerile mete fundalıkl .. rını kat 
eden. yatağ . nıo kenarları ça
lı n ıulıklarla çenili gök j 
yeıil ~ulu bir neh. in kenarı
na vaaıl oldular. 

sadece hareketten ibaret neler eteklerini ıürilye ıril· 
olan bu içli (Meveddet kor· rüye aeçtıler. 
delaıı) nı ne kadar seyret Ben Anupa'dan d6nd6m. 
tim, bilmiyorum. Saçlarına ak düımeAe bq-

Nehrin bir torafı gölgelik
ti. Diğer taralı bataklılıtı, 
burada b&t .. ld ğ n kenarın
daki balıkçı kuşlarından · 
mada hayat sahibi yoktur. 

Bızöm bu iki aayyoh ırma. 
ğın lıiraı ileriıinde nebat_ 
!arla kaplı, ağaçl k bir ad!l 
gördüler . Bunun etrııfı ka· 
vak 'ğ oçlarila çevr lıy.li . 

Sabahın •ıeleri ıJayı kesil 
bir örtü gibi saklıyordu. 

On tarafı ıuya doğru çev
rilmiş bir kayık sahılda du

ruyordu. Elma ağacının iiı
tündeki bir serçe kümeıinin 
haykır191, ilerden tavukların 
INı~rıtları bu iki sihirli yol
da,, ürküttü n hem de kor
kuttu. 

Bu gürültünün geldiği ta
rafa doiru Merlin başını çe
Tirdi. 

Fakat •ı• hio bir tarafı 
göstermiyor, hatta yer bile 
:sar görülüyor. Güneşin kes 
kin şuaları bu aihirli diya
rın aihirli yolcularına yar

dım edebilmek için sisleri 
daıtılt , yor, aabnh rüzgArı da 
bunları meçhul taraflara sü
rükliyordu. Aradan epi bir 
saman gecti . Artık ortalık 
larkadiliyorılu. 

Kıııl ıığaç kütlesi altında 
toplanmış olıııı bu adanın 
ortuındaki balıkçı kulübe· 

lerile, küçük köyü görebil· 
m'k kin yürüJüler . Alçak, 
kaba kulübelerın yıkık ba-

calarından ç ı kan mavi du
manlar ıı.boh eisleri arasında 
kıy bolu yordu 

M rlın etrafına dikkatli 
dikkatli buktı. Gözlerini ufka 
çevirdi, güz~) Besile; 

-Na güzel, ne beğenılecek 
yer! diye bağ rıiı. Bir az 
se3siz durdular. 

Adadan s • b ı le doğru ite 
sik dal yüklü bir od ım gtı· 

liyordu. Kay ı ğıı yülılerıni 
koydu. Merlin buna sesle
nerek : 

- Bizi de yanınıza alır 
mıeın.a? dedi. 

Merlin ve Viviyan hafıf 
dalgalarla şakals 9an kayığa 
gülerek bindiler. 

Merlin kayıkçıya ıordu. 
Bu nehir ? 
Sen 
Bu ,ehir :• 
Lüteı. 

Ormanın Meçhul köşelerin. 
de ıararan ağaçlar yükselen 
güne9i •eyrederlerken, gıı
nıı damlı balıkçıların yoıun· 
lu kulübeleri çıtı altlorıaa 

' asılmı~ balıkçı lıleleri, sena· 

ri kaalar, bütün ku§ler Mer . 

lin'in bindıgi kay;ğın arka
ıındaa bağırışıyorlardı, 

Çeviren ; Gönen: 

Okyay 

Onlar Kuzguncuk'a yeni lamıt bir adamım, timdi •• 
gelmiılerdi. Meveddet kim- Sonradan öfrendim ki Me· 
ıeyi tan ' mıyordu. Zaten veddet yıllarca bu ıönlll 
civarda o yaıta bir kız, yarasının matemini ve 
hatta ona arkadaı olabile beni bir türlü unutamamıt. 
cek bır erkek çocuğu bile Hatta hazan bu kırııc 16· 
yoktu. Bu yokluklar içinde nül hikayesini anlatıyornıut 
Meveddet'le çok tez tanıttık. diyormuı ki : 
AhbaplıAJmız birbirimizden - Kendiılnf de, beni de 
roman alıp vermekle baıla- bedbaht etti., kalpılz çocuk .. 
dı. Dikkat ederdim; severek Bir iki defa eTlendırmft· 
okuduğu romanlar içli sönül ler. Amma ııeçlnememlı .• 
n- aı llarıydı Biraz edebiya
ta meraklıydı ga lba. Dost
luğumuzun ilerlemesine iki 
hafta ki.fi gelmiıtı. Bazı 
mehtaplı ıecelerde onunla 
deniz kenarına bile iniyor· 
duk. 

* • .. 
Geçen aylar, bana bu içit 

genç kız gönlünü yavaı Y•· 
vaı tanıtıyordu. Onun ken· 
dine göre aönül, hayat fel 
ıefelerf vardı. Atkı çok te
miz ve mukaddes olarak 
tanıyordu. Atkı en eyi ıüa· 
geçlerden ıüzülmüt bir ıu 
kadar berrak biliyordu. 

Atk, çok eyi fllitre edil· 
miı bir ıu gibi korkusuz 
içilebilirdi. Ona birgün: 

- Y eıll gözleriniz bakır ı 
çahğı gibi insana zehirliye. 
cek korkuıu veriyor .. De· 
dlm. 

Suıtu; alaka ile beni din
ledi 

Ona birgün dudakların
dan bahsettim Kızdı . Surat 

* • * 

Aradan tam on bet sene 
geçti. Şimdi Maveddet hana
mefendi yaılı bir duldur. O, 
hali doatlanna bu kınk 

gönül blkayeılnf anlatır. Ba 
hikaye salonlarda alayla din· 
lenen bir içli g6nül hlkl· 
yesi olmuıtur 

Meveddet hanımefendi 
hali alayla dinlendlffnln 
farkında olmıyarak afaran 
saçlarına rağmen bu g6nil 
hikayesini lararla doıtlanna 
anlatmaktadır. 

Kahpenin ahı 
- Onlann Ahı - ndae 

Alnımda bir ıfyahım Tar 
Hakıız yere ıünabıın Tar 
Hayata benim ahım Tar 
O ki bana kahpe diyor. 

Kucakladım ben hayatı 
Bu ananın kabehatı 
Her dofu bana bir batı; 
Dütüncem de beni yiyor. 

- astı. bana... Yine blraün I Hayat koıuyor ıı•rtmden 
kalbimin pınar ıuyu kadar Emdi beni fçerlmden 
berrak ve temiz hislerinden 1 Elblıe yapıp derimden 
bahıettim. Beni daha eyi din· kartımda araıa giyiyor. 
liyebilmek için ta burnuma / 
ıokuldu. Dayanamadım. Bir Tahkir bana; acap neden? 

İnsan ıoylle defi!, huylle insandır. 
1 

kor parçan gibi alev alev / Hertey l'eçse adeseden 
yanan batını avuçlarım içi- Çıkar beni kahpe eden. 

,c 
İnsan cemalile deail, kemalile inıandır. 

" fnıan ılyablle değil, ada bile insandır. 

" Her liıan , hakikatte bir insandır. 

" itaat lstlyen lıtltaatı dütünmelidlr . 

~ 
Kavı• btr kelımed~n azar. 

" Bazı ıüküt Tardır ki, cevap ıayılır. 
,c 

Ahlik11zlık bulaııcıdır. 

,c 
Zaman ne güzel mürebbidir. 

" Gahllln zemmi, kemaline ıehadettir. 

insan üç •'nıftır: 
1 - Tarn adam, 
2 - Yarım adam, 
3 - Sıfır adam. 

~ 

Tam adam hem rey eahlbidir, hem istlpre :ta. 
raftarı; yarım adam rey sahibidir, f11kat iltitareye 
yanatmaz; Sıfır adam ne reye maliktir, ne iatltare 
ye taraftar. 

" Muhafaza ettlAln her sır aenin esirindir . 
etmekle ıen onun esiri olunun 

lfıa 

1 
ne alıverdim. 1 Gönlüm ona kahpe dlyer 

Dudaklarını ilikli bir ke 
mik aibi sormağa baıla. Kancık deniz bofdu beni 
dım. Bir iki çırpındı. Nıha- j Hayatta açtım yelkeni. 
yet, yaralı bir kut mecal- Ah ! Bir aöndüraeler seni 
ıizliğile kollarıma düflü. 1 Alevin aıönle deylyor. 

Amma bu hadiseden son
ra benimle mümkün olduğu 
kadar az konuımağa baıla
mııtı . Söz arasında biraün 
yaral birı sesle ıu tlkiyetf 
etti: 

A1nırnda bir ılyahım ._. 
Haksız yere rünahım TV. 
Hayata benim ahım var 
O ki bana kahpe diyor. 

fltsızın Yoldaşı - Temiz btr aönül mace. 
rasına baıladım zannediyor
dum.Yıkıldı gönül mabedim. 

insanların mefer temiz zan- ı Sog., U k 
nedilen yalancı hilale • 

r~. de varmıı. dedi.. Bu 1 algınlık/arı 
sozlerdekf sitemi anlamıt· 

hm. Biliyordum ki roman- Yalnız Nevrozin ilı g~çır. 
tik bir kız gönlü yaralamı· ~~~~~~~~~~§ 
ıımdır. Taıhıh etmek late- - -
dim. Çünkü gönül yaraları- I 
nın tamiri lazımdır. 

- Ben! Dedim. 
Susunuz . Dedi Bu 

sizin cezanızdır. Kendinizi 
de beni de, bedbaht ettiniz. 
kalpılz. 

• 

* • 
* 

Bu gece 
i Vatan 

Eczanesi 
Nöbetçidir . 
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~ Bu filiır.de aradığınız ve istediğiniz her ıeyi bu- _ 

~ lacakıınız Aık, cinayet, neıe. heyecan. teganni, mu- M k 1 k 
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Bu kere İstanbul 
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müı
külpesent ey ve ha
nım efendileri mem-
nnu edecek tarzda 
her nevi ve mcdaya 
muvafık yeni ıapka

lar imal edildiği gibi 
eski şnpka-lar da ye 
ni bir hale getiril-

mektedir. ipekli, yiln· 
ili kumaı· •ar ve elbi· 

seler üzerinde olan 

bi umum lekeler bet 

Jakika gibi pek kısa 

bir zamanda çıkarılır. 

Ayrıca kola ve elbise 

ütüıli de pek ehven 

fiatla yapılmakta ol

mduğunu muhtere ha· 

lkımıza tebtlr ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

Kuvayi Milliye caddesinde Ziraat bankası karşısında 
ŞAPKA VAPIM EVi Muslafa Zeki 
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deıı hilitihar ,;r111i giiıı ıııiidd<'llP alı•rıi nıiiz:ı~t·

oıı u lııı ıı .;tur. 

İlıale!'li ~1 Teııııııuz cuııı ııLP!'İ güııii s:ıaı 15 i 
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Bcılıkesir ,\skeı·i Sııtııı 
Al ııııt l\()11ıisyoıııındaıı: 

Balıl..l•:.;ir kıtaatı ilıtivarı İ<'İıı ıııul..tezi ,·iiz biıı 
' . . 

kilo ~ıi:(ıı· eti, \irıııi hiıı kilo :;ad.- 'a~ı kaı•alı 
zarfla' \l' lıa\',nn:ıt i('irı üc \ ii:ı bin ·kilo sıınaıı 

• .. (1 ' 

alt>ııi ıııuııal..asa ıle ilıalı>lı·ri ı !-8-934 cuıııarır.'İ 
~iiııii saat onda ~·:ıı ılat·al..tıı'. Taliplf'l'İıı ıııezkılr 
!!İİıı Yf' saatte Balıl..t·~ir .\skı>ıi · aıırı .\lıua Ko-
• 
ıııis,orıuııa nıiinwaatlaı·ı. 4-2 . . 

ll•ılıkesiı' \ı' aliliğ·iııclcıı: 
Avnılıl..'ııı lla.\l'(•tiıı Pa~a nıalıalle iı.t.le ka

iııı ,.: 38.' ııuıııralı ıııuafi~t'I rulı~aıııaıııesiııi ha
iz z .. , ıiı"nfrı F:ıhı ika~ı sahilıi Cı·h\I \C lhımzi 
hir,Hİ .. rl~r 92f1-!l30 'P Q3 l nıali seııcsi iı: cetYel
lı•riııi tarihi il:\ııdan itih:ıı·eıı jki :1\ zarf•ııda vt•r-

• 
rııı•dilderi tal..tiı•dp Tt>Ş' iki Saııayi Kaııurıuııun 

:ıı; ıııı·ı ıııaddc1'i ıııucihince rnuamelf ~ııpılactığı 

Lı>lıliğ mah.aınıııa l..aiııı ohırımak fızere ilan olu-

nu'" 
Neşriyat müdürü: ESAT-ADIL -
Vilayet Matbaa11 Bahkeıir 
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