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Yumurtalar nmza ~ar içten ta 
lepler artmaUadir. 

~--- Y9r ·--------·---

ispanya' ~a örf ı ioare b · r ay 
daha uzatlld1. 

Nüshası Her yerde S kuruştur EMEGt:: HAK, DEGl:.Rf. HÜRRİYET GETİRiR 
Sahibi ve B a ~m uharrtr ı 

Müstecablı oğlu Es at Ad il 

.__ PERŞEMBE 8 

M.puriç 
Büyüklerimize samimi 

Türk-Yunan 
Ticaret anlaşması 
son safhaya girdi 
ANKARA, 7 (S Ş) Şeh · 

Fransa 

duygulan bildudı 
ANKARA, 7 (A.A.) 

Belgrad'a dönmüı o lan Yu
i'oslavya Hariciye nazar mu· 

l'Yini M. Puriç Türkiye hu
dutlarını terkederken Hari 
Ciye Vekilimize gönderdiği 
telgrafta hakkında göster
diği ıucak ve candan ka 
hulden dolayı en derin ve 
en sa.mimi minnettarlıkları· 
taın kabulünü ve Gazi M. 
~~nıal Hazretlerinin bu dost 

rimizde bulunan Yunan lk· 1 

tuıat nazırı M. Peırnezoğlu 
ile İktıAa t Vekili Celal bey 

arasmda devam eden Türk-

Mebuson meclisi müzake
reler ine ~aşlad1. 

PARİ8, 7 (8 Ş)-Mebusan 

mec'isi bugün mesa1111ne 

ba.tladı . Kral Aleksandr, M. 
Bartu ve M. Poincare'nın 
hatıraları taziz edildi . Ma

tem alameti olarak müza· 
kerat tatil edilir edilmez 
Radikal sosyalist mebuslar· 
dan bir grup \1. Herriot'un 

Urk milletinin büyük ve 

~l\hi fefinin yüksek şahsiye · 
k?e kar§ı derin ve hürmet 

l\r bir hayranlık duyduğunu 
"e Reisicümhur Hazre tleri 

j':ıdinde hürmetkar tazim· 
~tine tercüman olmasını, 
l~vekil İsmet Paşa Haz

~'._tlerine de hararetli tefek 
l Urlerinin ve derin şül< r; n

~ın arzını rica etmiştir . 

Yunan ticaret anlaımast mü· 

zakereleri son safha va gir· 
miştir Prensip üzerinde ta 

mame n mutabakat hasıl o l

muştur. ,\1 ütehassislar • tesbit 

edi len esaslar dahilinde an· 

laşma mukevelesini hazırla 
makla meşguldürler. Birkaç 

gün zarfında ımza merasi -

minin ikmali de kuvvet le 

ümit ediliyor 

Yeni bir fabrika d&
ha kurulacak 

ANKARA, 7 (A.A) - Bu 
ayın on beıinı le sumer bank 
tarafından Konya Eregltlll 

Pamuk:u fabrikasının temeli 
atılacak 

-- -

ı etrafını aldılar ve kendisini 

sual yağmuruna tuttular • 

Mebusan koridorlarında da 

fevkalade bir hararet vardı. 
Hakim olan hava buhranın 
baı göstermesi gecikmiyece

ği hissini vermektedir. 

Radi~al sosyatist nazular 
Başvekile istifalanm ver

dilet 

MüthiS suikastcı 
lW - • ı 
uıatuskıı'nın mahkemesıne r 

PARİS, 6 (S .Ş ) - \ lebu11an 

toplantısından evvel nazır

lar meclisinde başvekil M. 
Ooumergue siyasi mütare

kenin devamı için \1 Her

riot taraf andan teklif edilen 
hal şeklini reddettiğinden 
Radikal sosyalist nazırlar 
başvekile istifalarını verdi 
ler ve mebusan meclisinde 
nazırlar mevkiinde oturma

dı l ar. Fakat Cümhur reisi 

M. Lehrun'un ricası üzerine 

vaz iye tin nezt1ketini bir kat 

daha arttırmamak ve bu 
matem celsesinin mahiyetini 

ihlal etmemek içın hükCımet 

başlaııdı 1 

altlnd ::j 'tatuskrı bunları ruhl-;rın tesiri 
yaptığını söylüyor 

l' BUDAPEŞTE, 7 ( S.Ş. - milel trenleri uçuran Matu-. 
tenleri yoldan çıkaran bey· kayı m ahkemeye başlamıı 

l\~\ınilel suikastçı Silvest tı r. Eski bir zabit olan .\la· 

~11tuska 'nın muhakemfsi tujka iki yüzlü bir oyun 
tôtillmektedir. Mcıluska'nın oynaır akta idi. Demiryolla 
lterıJere kartı yaptığı beş rina koyduğu bombaları biz-
11.lık .. tt .. 1 . k ' . "l •. zat hazırlıyor, infilakları 

.. s e yuz e ı ı ışı o mu- .. k b ' b ' ltUr.M . . . mutea ıpte ır ırine giren 

1 
erkum ipnotızme tesısı vagonları ve facı·a sah . . 

il. tınd . ... . . . nesını 
dtr a haraket ettıgmı bıl görmek için kaza mahallin· 

tnektedir. Bu seft· r Buda-

:~lte mahkemesi huzuruna j 
• 

10.934 tarihinde Viyana 

deki seyirciler araı.1na karış
mak tan adeta zevk alıyor 
du Matujka' vı muayene 
e den doktorl<ı r kati yen c e'i 

olmadığını $Öylemişlerdir . 
k 8udapefte ekispresir.e 
~ .. , 2 . 

o) ~ 1 yaptığı ve 2 kışinın 
Uttıü , 14 kitinin yara an

lllast ve müthit ~ayıatla 
l\etıcel . k t . . k enen suı as ıçın ç• · 

:aktadır. Rahip mektebin 

le 0kumuı ve sonra A vus 
dl.ttya, - \·1 acarista n ordusun

ba. istihkam zabıti olmuş 
.... ~.lunan bu ga rip adam 
~ llda.faasında, d d i olmadı 
gıtıı Q .. 1 
•q· ı • o Y emekle bt rcı ber, 

1 

ı Mukabil tek-
lif leı· 

-
Memnun olacak şe-
kilde haledilecek 
LODRA, 7 (A.A) -

Avam kamarasında Türk 

İngi lz münasebetle rine dair 
1 'ita.stları m uhtelif "Ruh " 
d:tın teşvikile yaptığını bı l 
l~tll'lif ve b u ruhların Alla h - sorula n bir suale ticaret na · 

~ ~ 1 ı yoksa ş eyt a ndan mı mına M . Runciman şu cevabı 
.. e 1d ığini b ılmediilini ıl ave vermiştir. 
"}' . ... 

~errıııtir. "Bundan bir kaç ay evvel 

d 1
uhakeme sekiz gün ka · Türk hükumetine bazı tek· 

11.t .. 
&urecektir . liflerde bu lunmuştuk. Türk 

tı:lJDAPEŞTE , (S Ş ) hükumeti geçenlerde 
~ahkemesi beynel- . 

A.rnavut'lar--

bize 

mukabil teklifler yapmıştır. 
Bu mukabil teklif leri tetkik 

ediyoruz. En kıu bir müd - j 
ln· ı· -"''r ılere zülu m ya- det içinde memnuniyeti mu' 

cip bir tesviye tarzı bulmak 
~li PIYOrmuş ıçin her türü gayret sarf 1 

11.Je. NA , 7 (A.A .) Atina olunacaktır . ,, 
1 l\sın8 .. 1 ~itJ · ı gore, Arnavut arın 

1 er k 1 dt.:ıkı e arşı yap ıı•akta o. 
arı rn ı · h lk ''tıd eza ım a ara-

tıl'a a..ı büyük b ir hiddet 
n.,.ırrn . 

Ct.:ıkt ıştır lpirliler ço 
1 lltını A 
erirıe .. rnavut m e ktep-

sandalyesine 
vafakat etti

1
er 

geçmeye mu· 

---
istif ayi kabul etti 
bKENDERY<1, 7 (A.A. ) 

_ Kral Fuat kah.nenin is 

t ı fasını ka bul etti. 

Suçlular 
Ne vakit i<tde 
edilecekler 

(S. Ş.) 

Avusturya hükumetince tev 
kif edilen . lırvat miralayı 

P e rteviçin Marsilya süikas
tında zimethal bulunmak 
töhmetile Fransa hükumeti 

tarafından Fransız adliyesine 
teslimi sistendiği malumdur. 

Avusturya hükumeti Fransa
nın iade talc::bi hakkında 
henüz hiç bir karar verme 

mit ise de Perteviçi 27 Hk 
T eırinden beri mevkuf tut 

maktadır. 

PAR1S. 7 t S Ş.) - Bu-
rada mevcut k anaate göre, 
Avusturya - Macar hüku· 

metleri iadeleri istenilen Hır 
vat mevkufları hakkında 

' ft t •..-.7rt'nrtrt'' ...... "Ctit' 

GAZETE ikinci YIL - 301 

Almanya 
İhtikarla şid
detli mücadt.~-

Türkiye Sovyet Rus 

le başladı 
BERLfN, 7 <S Ş. ) - l\abi

ne dünkü toplantısındü fiat
lara nezaret için fevkalade 
sa lihiyetlt. ri haiz bir komi

serli k ihdasına karar verdi . 
Bu maksatla hazırlanan ka

nun fiat 'ar 'komiserinin şim· 

diye kadar iktısat ziraat ve 
iaşe nazır l arının haiz bu-
1 undu k la rı 11allhiyetleri lafı· 
yacağını tasrih ediyor. Bütün 

etya piyasasında ve bilhassa 
enak fiatlarındaki ihtikarın 

önüne geçmek için bu ka· 

~nuna lüzum görülmüttür. Bu 
hafta içinde Breslav'da ihti· 
kar yapan :!4 kasap kapa

tılmııtır. Mücadele tlddetle 
devam edecektir . Muhtekir
ler ağır ıurette ceza l andırı

lacaktır. Büyük E>ndtıe için
de olan halk bu cezri ted

birleri memnuniyete karp 
ladı, Hükumet iıtthlakten 

çok fazla olan 110tlerin sarfı 1 

için yüzde 97,5 un ve ) üz

de iki buçuk süt tozundan 1 

ekmek yapılmasına karar 
vermiş' it . l ~ ütün bü}ük ıe 

birlerde ekmnkl r bu sur• t
le yapılacaktır . 

İngiltere ~ü~Ometinin Mı
sır siraseti 

Reich hüklımeUnin Şark 
misakına ve mütekabil yar· 
dım prenstpine iftiraki red· 
detmesi Paris'ten maada Mos 
kova ve Ankara hükı'.imeti

nin de son aerece ehemmi
yet verdikleri projenin ya. 
pılma111nı yine geciktirecek· 
Ur. 

Bu projenin muhtevası 

esasen son zamanlarda ce· 
reyan eden diplomatik ko. 

nuımalar esnasında bir hay 
lı d'eiitmişti. Şüphe yok ki 

Almanya'nın bu hususta 

vereceği cevap uzun uzun 
tetkik edilecek ve bütün 
dünya kançelarlıkları da 
Hitler'ci Reicli'in beynel mi· 
lel teşriki mesaiye katılma

sı imlc:anına yol açmak 
üzere münasfp bir formül 
aramıya koyulacaklardır Fil 
hakika Şark misakının Ber· 

lin ve V arıova'nın iı:1tirakile 
kuvvetlenecell •tiklrdır . Bu 
bunla beraber Almanya ve 
Lehilltanın son sözü ne o ur

sa c lsun İc:ati ittif akan bu 

iki memleket tıttri.k ehin 

etmesin belki de sene niha· 

yetinden evvel huıule gele
ceği kuvvetle muhtemeldir. 

Bu mü11bet netice almak 
arzusu M Bartho'unuu M. 
Litvtn'of, Tevfik RütUl B. 
ve Baron Alöd tle Cenevre

deki konuımaları esasında 

eyice belirmiıtir İı\lraki me· 

saileri MHletler Cemiyetinde 

açıkça görülen Sovyet birli · 
ği ve Türkiye liariciye Ve
killeri Fransa. lngiltere ve 
İta 1 ya mümessilleri nezdinde 
mümkün mertebe ısrar edip 
müzakerelerin çabuk yürü
mesini istemektedirler. Bofaz 

LONDRA, 6 (A A.)- Ha
riciye nazıra . Sir Con Say 
mon Avam kamarasında Mı
sır'da buhran esnasında fn. 

giltere'nin takip etn it oldu· 
gu hattı hareketin Yahya 

paşa kabiııe11iniıı istifasını 

intaç etmiş olduğunu beyan 
etmiştir. Sir Con Saymon 

ecnebi tebaanın mal ve can
larının muhafaza ve hima

yesini deruhte etmit oldu 
ğundan dolayı İngiltere'nin 
Mısı rda ağır mesuliyetleri 
olduğunu ilave elmtıUr. 

ların askerilett irilmesi meselesı 
Paris mukavelesini kuvvet
lendiren ve çok taraf l ı olan 
bir mütekabil yardım mu

ahedesi yapılmadıkça Uapan· 
mıı olmıyacaktır. M M. Lit· 
' in of ile birlikte çalışan T ev· 

Mısır'dakf İngi l iz fevkala 
de komiseri başvekıli şim. 

diki idarenin tesisi için za. 
ruri o an tedbirleri arıeı mit 
ve bu tedb rler İngiltere 
hükumeti tarafından tama 
men tasvip edilmiştir. -- -
17 nci yıl dönümü 

şenikleri 
MOSKOVA. 7 (A A . 

fik Rüıtü bey, si lah ları azalt
ma meselesinde kendisi i le 

görü~mütür. 

Esasen konferansta silah 
)arın bırakılması deni len ka

rada ve denizde si lahlanma· 

nın azaltı
1

mas1, bir suru 
müt• nakız fikirler ve gürü l 

tülü münakaşaların boı luğu 

iç nde kaybolarak dikkatten 

gittikçe uzaklatmaktadır. 

O kadar ki onu unutulmak -

Bir müddet sonra da Türk 

erkanı harbiyesi sabit t op· 
çulutun oldukça yerini tu· 
tabilecek bir ağır 11eyyar 
topçuluk ihdas etmtıtt . 1 lal
buki henüz malum olmıyan 

bazı sebeplerle ağır topçuluk 
a leyhinde Cenevre'de bir 

çok §eyler söylendiği ve top· 
çuluğun prensip itibarile or

tadan kaldırılması tekarr6r 

ettiği için, Tevfik Rüıtü B. 

bu fırsattan ist ifade ederek 
Boğazların bu suretle tek 

müdafaasından mahrum bı · 

rakı dığını ileri sürdü. 

Bu mülahazalara Türk -
3ovyet Boğazlar siyasetinin, 
Bulgariıtan müstesna olmak 

tarti le bütün Balkan devlet 
lerince tensip edildiğini he · 
men ilave edelim . Mailim 

o 1 duğu veçhile milli hiasi 

ziyadesile temsH eden An· 
kara hükOmetl millt haki 
miyetin kudsiyet eaa11nı her 

ıeyin fevkinde tutmuı ve 
tutmaktadır. Diğer taraftan 

Türk mubarebelerinin dörtte 
üçü hep bu boğazlar meıe· 
leıf yüzünden doğmuıtur. 
Eskiden Rasya'nın bu huauı· 

taki sJyaıi telakkisi de bam 
baıkaydı. Halbuki bugünkfi 

görüıü meselenin en~ a l aka 
uyandırıcı cephelerinder. 
birini teıkil etmektedir, zira 
U. R. S. _S. ile Türkiye ara

sında zamanımızın en dik

kate değer ve büyük milı · 

terek menfaatleri üzerine 

kurulmuı bulunan derin dost
luklardan birini teıktle ıe
b e p olan bu 
görüıtür. Türkiye l 9 uncu 
aaır sonunun diplomatik ta · 
rihini doldurmuı olan mü · 
dahaleleri!'göz önünde bu 
lunduruycır . Sovyet birliği de 

bir zaman aynı enditeleri 
yaıamıı olduğundan istikbal

de bu endiıelerden kendini 
korumaya ça l ışıyor. Zama

nımızın diplomaıisı yeni bir 
nizam üzerine kurulmuı bir 
çok mefhumlar yaratmııtır . 
Maamafih bilhassa son Ce · 
nevre sukutu hayallerinden 
11onra tarihin daimi olan 
prensiplerini unutmamak la . 
zım geliyor. Bu prensipler
den biri de ıüphe yok ki 
Boğazların Türk'ler tarafın
dan muhafazasıdır 

İıte Türk tezinin evvela 
Fransa 'da , sonra bir kaç haf· 

tadanberi İngiltere 'de yani 

datükoya bağh olan devlet
ler nezdinde nazarı dikkate 

Birinci t eşrin inkılabımn 
17 cı yıl dönümü şenlikleri 

bugün başlamıttır. Üç gün 

sürecektir. --------.. . 
Orfı ifl «ı rt" 

Bir ay daha uzatıldı 

tan belki de M. llenderson'un 

sebatı bile kurtaramıyacak

tır . Ruııun içindir ki silah 

sızlanma konferansının ta· 
mf\men iflas ettiği gün :• ğır 

seyyar topçul ı k meselesin in 
ortadan ka l ktığını gören An 
kara hükumetinin ne gibi 

bir vaziyet alacağı düıünül 

müştür. Ma umdur ki Bo 

ğazlar mukavelesi mucibin

ce Türkiye'nin Çanakka e 

alınmasının sebebi budur Di· 

ğer taraftan bizzat Türkiye 

ve U. H. S. S. de bütün 
k ıı vvetlerile aym statükoya 
merbutturlar. 

M \DRİT, 7 •A.A.J 
resmi gazete örfi id1t.re 
nin bütün lspanyol arazisin
de bir ay daha uzatılması 

ha'<kındeki kararı neşretmiştir . 

.\l.t tültsko Bükre~te 
SOFYA. 7 ıA.A. ) - Ro. 

manya hariciye nazırı M.Ti 
tü lesko burada ik i gün kal· 
dıktan sonra bugün Bükre· 

ile Boğazları tahkim etmiye 
salahiyeti yoktur. Yani bu 

ralarda daima ağır toplıı r 
bulunduramaz. İ smet Paşa , 
Lausanne'de bu kayıtları is -

Bunu söylerken ıüpheıiz 
U. R . S . S'in ya lnız kara 

statükosunu kastediyor ve 
komünist nazeriyatı ile ya 
yılma siyasetini mevzuba h ıı 

ediyoruz. Bu itibarla Tür · 

kiye'nin vaziyet ve misali 

dikkate değer. Zira şimal

deki büyük komşusuna 
l'l'\eıc,_~ondernıekten çekin 

navutların bu hareke tler ine İtalya 'nın takip edeceği yol 
karşı Yunan efkarı umumi- da yürüyeceklerdir. İtalya 
yesinde hasıl olan hiddeti hükumeti Dr Ante Paveliç 
kaydetmekte ve bu halin ve Kvaternikin iadesine ka· 

vahim hadiselere sebebiyet rar vermedikçe bu hükö· 
verebileceğini ilave eyle - 1 mel) er de kararlarını tehir 

~~-------------------'--........_ __ ......,,. ________________ ........_.._,~~-1..~..ı--....... ..1---..~._....--..ı.,_.,.._ __ _._. ____________ ~-----------



SAYFA 2 

Memleket haberleri 

Adana 
Borsasınd<t 

fiat lar 
ADANA, 7 ı A.A) Borsa 

mız-la pa nuk satışı devam 

ediyor Di.in pamuk üretmeci-
' liğine üretilen kilovdnt cinsin·. 

den l l O bin kilo 

pamuk kilosu 45 kuruş· 

Hıfız mektebi 
Hıfız muallimleri ile talebeler 

hakkında talimatname 
Dünkü sayımızda hıfız mek· 

tebi hakkında ln 
zı malumat vermiştik. ru 
günde bu mektebin t&limat

namesini neşrediyoruz. Mek
tep 4 Teşrinisanide açılmış

tır. Şimdilik 5 talebesi var · 
dır Talimatname şudur: 

Hıfzı kur'anla nıeşgul ta 

3 - Hıfız mualliminin 

Belediye meclisi 
- . 

Topl<tnmaktan vaz geçtı. 
Bıın<ı sebep reisliğin he

nüz tasdik ectilmemiş ve top 
lanmıınııı vaktiııdeıı evve.l 

yapılmış olmasıdır 
Evvelki sayılarımızda be· üzerine meclisin toplantısı 

talik edilmiştir. 

1 

1 ~ikayetler ye ~ilekler 
-. 1 
Elektrik,er b\raıdaha geç 

söndürülemez mi? 
Dn bir okurumuz idare· 

hanemize kadar gelerek bi · 

ze şu şikayette bulundu: 
- Ben esnaf bir adamıl11· 

1 ~imin başına gayet erkell 

giderim. 
Yine dün sabah evden er· 

ken çıkmıştım. Henüz bef 
on adım yürümüştümki ele 

trikle; söndü Otaht 
zından gibi karan 

tan ikinci cinsıde 42 kuruş· 
tan mısır pamuklarının kilo

su 39, 40 yerli pamuklarının 
kilosunda 33,5 kuruş tan 

satıldı. Koza 60-70, susamın 
kilosu da ıo kuruştur. 

Kafkaslaı· 
ıııec ııı uil sı 

Mem eketimize 
girmiyecek 

)ebenin müddeti tahsili ve ta
dilleri hakkında bir t: lima.t

name bulunup bulunmadığı 

hakkında hıfzı kur'an ıçm 
aş •ğıda yazılı şartlara ehem 

vazif.esi, yukariki maddede 
yazılı şartları ~r:ıiz olupta 

arzu eden efendilere kur' -
anı kerimin kendisine mah

sus usul ve kaideleri veçhi 

le kıraetini talim ve öğren . 

mekten ezberlemek istiyenle 

re ezberine aldı.ğı sahife ve 
cüzleri dinlemekten ibaret
tir. 

4 - Hıf ız mua ilimi vazi 
fesine cuma ve bayumlardan 

b~şka her gün muntazaman 
muayyen bir yerde ve saat

te devam edecektir. Üç ay 
tatiline lüzum yoktur. 

lediye meclisinin ikinci teı
rin toplantısına başladığı, 

sonrada vilayet makamınca 
toplantının kanuna uygun 

görülmiyerek belediye re· 
isliğine vaziyetin bir tez

kere ile bildirildiğini yaz· 

Öğrendiğimize göre, mec 
lis toplantısının tal kine se 
bep bir defa belediye reisli

ğil':lin henüz tasdik edilmemiş 
olduğu ve vazifeleri tasdik 
edilmemiş olan reislerin vazi· 

fe ve salahiyetlerini kullana
bileceğine dair kanunda bir 
maddenin yazılı olmadığıdır. 

hktı. Göz gö1:ü görmiyord 
Bir sokaktan dönerken ta 
köşede birisile burun buru 
çarpışmıyayım mı?Tabii ik 
miz de bu hale teessüf ett 

Daha bundan baıka önil 
müzü görmediğimizden ays 
larımız her vakit ya bir t 

şa veya başka bir şeye ça 

par ve ekseriya düşmemi 

ANKARA, 7 (A.A)- Ya-

rısı Türt<.çe yarısı Fransızca 

olarak Paris'de beyaz Rus' -

lar tarafından çıkarılan şi
mali Kafkas'lar mecmuasının 
devletin harici siyasetini bo 
zacak yazıları ihtiva eyledi· 
ği anlaşıldığından matbuat 

kanununun 5 1 ci maddesi 
mucibince memlekete sokul 

masmın yasak edilmesine he 
yeti vekile karar vermiştir. 

--
Yumıirt<ı 

Nizamnamesi 
. çıkıyor 
IST AN BUL, 7 c S.Ş. J 

Yeni yumurta ihraç nizam 
namesi bu ayın yirmi dör 

dünden itibaren tatbik edi-
' lecektir İhraç limanlarında 

lazım gelen hazırlıklar ya
pılmakta, kontrol ve ha

kem komısyonları teşkıl 
olunmaktadır 

Memlekette bu hafta için· 

de yumurta f iatlarında yüz
de kırk "bir yükseli§ kayde 
dil mittir. 

İç memleketlerkedeki yu 

murta Hatları da hariçten 

yapılan kuvvetli tateplerden 
gittikçe artmaktadır. 

lspartada yeni ıstas· 
yon 

ISRART A, 7 (A.A> Zi 
raat bankası vilayetimizde de 

buğday alma istasyonu açtı. 
Köylü çok memundur. 

gibi 1919 dan 1935 e ka 
dar da kendi mukaddesatını 
onunkine bağlıyan da yıne 
odur. Bununla beraber propa 
gandaya dair hususlarda 

bazı garantiler istedi ve 

aldı; ve bu sahada kendini 

bilhassa enerjiyi ve vazi} e

tinin vüzuhu sayesinde koru. 
du . 

Bugün Rusya ve Türkiyc
b •zı müdahalelerden masun 
kalmak ıstiyor ar. Talep et

tikl~ri şey Fransa 'nın kuv 

vetli istinatgah le birlikte 
bir Şark Loka nosunun ak'. 
tidir. Bıı akti, birinciden da 

ha verimlı ve müessir olup 

İngiltere ve hatta İtalya 
tarafından kabul edilmiş 

ve S twyet Bir:iğinin Mılletler 

Cemiyetine girmesile zaruri 

kılınmış bir mukavele olarak 

telakki ediyorlar. 

miyetle riayet edi mesini 

tanıimen tavsiye eylerim \ 
şöyle ki: 

l - 1 lafız muallimi· kur'· 
anı kedmin güzel bir eda 
ile tecvidine, usul ve kırae

tine, tertiline aşina vukufu- , 
tam sahibi olacaktır 

5 - Hıfız muallimi imam 
ve müezzinlere Türkçe ezan 

kamet öğretmekle de mü
kelleftir. 

6 - Hıfız muallimi; me-
saisi hakkında her ay bir 

mıştık. 

Dün meclis tekrar top

lantıya çağırılmış ve mahalli 

gazetelerde çıkan havadis.in 
aslı olmadığı ayrıca kayıt 

edilmişse de vilayetin be 

tediyeye yazdığı 
ikinci bir tezkere 

İkinci sebep te teşrin sani 
toplantılarının ayın on beşin· 

de başlaması icap ettiği hal 

de meclisin toplantıya erken 

çağırılmasıdır. 

--------
1 Şehir Sinemasında üçüncü temsil 

ramk kalır .• 
Benim bu tiki.yetimi el 

trik şirketinin ve bilhasP 

belediyenin gozu onu 
sermenizi rica ederim. 

SAV AŞ: Okurumuz :.: - Talebesi ilk tahsili 

ni bitirmiş bulunması. kur'
anıkerimi az çok okuması· 

nı bilenlerden olması şart
tır. Bilhassa imam, hatip, 

müezzin efendiler kur
0

11.nıke 

rimi namazda uı.ul ve kıra· 

eti · veçhile okumalarının 

1 ' cetvel nıakarnınıza vereceJc 

ve bu cetvel inünderecatı 
muvafık görüldükten sonra 

tasdik edilerek makamı riya
sete gönderilecektir. 

Hedefsiz buseler 
- - ----

D ii n geceki temsilde sıınat-

bu şikayetini yukarıya a 
nen yazıyoruz. Elektrikl 

hakikaten çok erken sön 
yor. Ekseriya matbaad 
çıkup eve giderken elektr 

ler sönmüı bulunuyor ve 
bir (Kör ebe) oyunu oyn 

temini için bu hıfız mu~L 1 
limliğinin tayinine lüzum 
görülmüştür. 

7 ~- Hıfız muallimlerinin 

mesul amiri ' müftülerdir. Mü
rakabasına müftiiler memur

dur. 

kaı·larııııız büyük bir mıı
vaff akiyet dalı ~ gösterdi lt•r 

------

Bi( - diş doktorumuzun yar-. ı· Sonbahar 
~ımı · -

Raşit Hiza bey ve arka~aşlan umumi arzu karştsm~a 
bir ~aç gün daha şehrimizde kalacaklard1r. 

gibi gidiyoruz. Bu hale b 
nihayet verilmesini beled 

yeden ve elektrik şirketill 

den bekliyoruz. 

ÇDrü~ yumurtalar. 
Değerli diş hekimlerimiz

den Fuat bey _dün Altıeylul 
Mektebi talebelerinin ditle
rini muayene ve çürük dişle 

ri t davi etmitUr H~ yardım 
ve alaka mektepçe memnu· 
niyetle karşılanmıştır. 

Yoksulları gözetme 
bir iği fakirler ıçın 

kömür alacak 
Dün geceki mutat idare 

heyeti toplantısında kışın 

soğuklarında memleketin ha · 
kiki yoksul ve muhtaçlarına 

tevzi edilmek üzere beş bin 
kilo kömür alınmasına ka·· 
rar verilmiştir . 

Bı rliği takdir ederiz. 

Poliste: 
Dün gece Balık hanı 

önünde Kasaplar mahalle
sinden Ethem oğlu Mehmet 
ile Mustafafakih mahallesin 

den Şükrü oğlu Alaettin 
kavga etmişler ve birbirleri 

ni yaralamışlardır. 

*Smdırgı'nın Bayramşah 
köyünden Ahmet oµlu Ha 
san belediye önündeki Hay-

dar efendinin dükkanından 

çorap ç;ı. arken cürmü meş 

hut halinde yakalanmıştır. 

* Yenice mahallesinden 
boyacı M hmet oğlu Şükrü 

aynı mahallede l amcası 

Fahri efe udinin evıne gitmiş 

ve mira -; meselesinden l.av · 

ga etmışlerdir Şükrü bu es

r.ada eline geçirdiği bir bı

çakla Fahl"i efendi ile oğlu 

nu ve kızını yaralamıştır. 

Yaralılar rnemkket hada· 

hanesine ~ aldırılmışlıırdır. 

~uç uların hepsi hak!..ın
da kanuni muameleye baş
lanmııtır. 

At Koşuları 
Vann başlıyor 

Yarış ve ıslah encümeni 

niıi tertip etliği sonbahar at 
koşuları yarın koşu çayarında 

ba:şlıyacaktır. Koşu çok rağ
bet görmektedir. Soma, İz

mir, Bolu ve sair ı daha bir 

çok yerlerden hayvanlar 

kaydettirilmiştir. Koşu için 

yapılan hazırlıklar bitmiş 
gibidir. 

Y arıtın çok güzel ve rağ
betli olacağı anlaşılmakta
dır. 

Yangm 
Dün Aygören mahal-

Balıkesir halkı üç gündür 
tiyatro sanatına karşı duydu
ğu derin ihtiyaçların mühim 

bir kısmım tatmin etmekte 

dir . 

Bir okurumuz yaıayor. 

Memleketin merkezin 
1 

de Raşit Riza bey dün ge

ce yine eşsiz bir sanatkar ol
duğunu isbat etti. Kemal resmi ve hususi memur 
bey 'e, Lebibe ve Şaziye ha- 1 halkın toplandığı pazar 

Dünkü sayımızda da yaz· 

dağımız gibi şehir sinemasının 
Kadirşinas sahibi şehrin 

yüksek sanal ihtiyacını hatla 

maddi menfaatlerinden feda-

karlık etmek snretile de 

karşılamağa çalışmıştır. 

Dün gece sevinçle haber 
aldığımıza göre değerli sa
natkarlarımız ileri sürülen 

umumi arzu karşısında şeh

rimizde daha bir haç gün faz. 

la kalmıya muvafakat et-

mişlerdır. 

nımlar çok müşkül olan roL il rinde (100) paraya (3) kı.J 
lerini cidden takdire değer ja çürük yumurta satıhyo 
bir muvaffakıyetle başardı , şehir planı . için mütehaf 
lar. celp etmesini talep ittiği 

Rolleri ikinci derecede belediye maalesef bund 

olan diğer artistler de eyi haberdar o amıyor. 
idiler. Parayı bin emekle ka 

Yalınız,« 1 ledef siz buseler., nan halkı daha fazla oy 
cak etmesinler. 3 kur piyesin mevzuuna uygun bir 

isim değil. Buna daha mü· 

nasip bir ad bulunabilırdi. 
Raşit Riza bey heyetini , 

biz busene çok daha olgun 

ve değerli bulduk. Hele ka-

da çürük yumurta 
masınlar. Bu şikayeti 
gazeteniz sülunundc 
almasını rica ederim . 

M. R uzvelt'i 
lesinde Tophane karakolu

nun üst tarafında bir evde 
baca 

dm sanatkarların sahne ha 

yatında çok ileri hamleler 

yapmış oldukları görülüyor. 

Sanatkarlarımızı bir defa da-

Dün geceki üçüncü temsıl ' 

«Hedef siz buseler» adlı bir 
tutuımuşsa da etra. piyes idi Piyesin mevzuu 

f ına sirayetine meydan ve· oldukça klasikti . Hatta lsveç ha takdir ve tebrik ederiz 

Siyast1ti~svip t)dil 
yor 

NEVYORK, 7 (A.A) 

rilmeden söndürülmüttür. dahisi "İpse.,nin meıhur "Ce· 

Macar 
Başvekili 

Dün otuz milyon Amerik' 
M. Ruzvel'tin yeni siyıt 
lehinde ve aleyhinde kat 
ını vermişler, reisıct:rrb 
halkın kendi siyaseti lehi 

olduğunu gösterdiği 11 

cesinden memnundur. 
huduttan öteki hududa ~ 

Belediye cezalan hennem,, adlı hai•esine ben 

İzmirler mahallesinden ziyen tarafları da yok değildi 

sucukçu sait oğlu Mehmet Her şeye karşı bedbin, 

ile aynı mahalleden sucuk- bilhassa kadınlara son dere- M. Mu ssolini ile gö-
h ce itimatsız bir baba, çok 

ÇU Halil oğlu Rıza akkın- ru .. ştü. 
namuslu olan karısından-sev-

da sucuk yaptıkları imalat- ROMA 7 (S Ş) B k"l 
mesine rağmen kati bir süphe · · şve ı dar milli kalkmasına si1 

hanenin sıhhi şeraiti haiz ı·le M Mussolini ve hükumet itimat reyi olmuı;tur . tam yirmi iki sene ya- ır: 
olmadıg""ından belediye zabıta- erkanı Viyana' dan gelen ı· stı·fan ın sebebi 
sanca zabıt varakası tanzim 

edilmiştir. * Y akup karyesinden İb_ 
rahim oğlu İsmail, İzmirler 
mahallesinden Ahmet oğlu 

lbrahim, !:'ahnisar mahalle 

sinden Adil, Karaman kar
yeo.;inden Hasan efendilere 

ait tere yağlaı ından şüphe 

edilmiş ve tah il ed imek 
üure memleket hastahane 

si laboratuvarına gönderil 
miştir. . . 

ltızar 
Yazımızın çokluğundan ro

man tefrikamız girmemiştir. 
Özür dileriz. 

şıyor ve yegane kıLınm baş 
Macar Başvekili ceneral 1 8' ka erkekten oldug"'una ina AT NA 6 (S Ş) 
Gömböş'i istikba l etmişler · · 'j 

narak bu yüzden derin ıztı 

raplar içinde kıvranıyor Kı

zı bu bedbin ve muhabbet-

dir. Ceneral Duce ile müsa- grattan Radyonazyonal' 

Jaha ettikten sonra ~elam bildirildiğine göre adli:f'.f 
zuı M. Maksimoviçin i•tı 

resmini yapan askeri teftiş ırt 
siz babadan müteneffir, baba- etmiştir. sı umumi af mese es lı 
sının en eyi arkadaşı Nihat'ın ROMA, 6 ı S Ş.) M. niyabet meclisile ihtilaf il 
kızı dduğuna. inanmış bir va Mussolini lıömböş Vene- . . inde bulunmasından ıo 
ziyette İkinci perdenin so dik sarayında uzun hır mü / ._b_e_is_tı_·r~·-----=-':"'--:--
nunda herşey anlaşı l}'Or. lakatta bulundular. Neşredi- 1 Sanşın Takvımi 
Bu defa yirmi iki sene bir len resmi tebliğe göre Göm- 1 TEŞRİNİSANİ 

birinden nefrete miş olan baba böş'in Roma'yı ziyareti 17 1 S . 1 ( 
ile Nihat'ın evine ve şefkatine mart 1934 de ltalya - Av.us- ! 

Perşembe 
sığınmış olan kızın, hazin turya Macaristan başvekıl· 1 Gün doğ°llrflıl' 

sahnelerden sonra yekdiğerini leri aras.nda imzalanc.\n pro· 1 Zevali 6,42 
sevmesi v~ kucaklaşman ile 
eser bitiyor. 

((Hedef siz buseler ı>de dört 

mühim rol var: Baba rolün-

toko l ahkamına tevfika n üç 1 YIL: 1934Ezani l,'.36 

memleket arasında iktısadi 1 ŞABAN J 
münasebetleri tetkik için vu

ku bulmuştur. 

1 • ·----------
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istiklal marşı 
8Jkın tarihin birkaç say

fasını çeviriyoruz: 
Cenaze alayını seyreden 

ölüleri; kolları , bacakları 
bağlı ; ağızları mantarlı esir
leri g örüyoruz . 

Daha daha: Bir takım 
gaddar gölgeler .. 

Bu hayaletler ki kimsenin 

işitmediği gürseslerile boş 

lukta kendi başlnrma birer 
kahraman kesilmişler.. Yi 
ğitliğin kahpeleri . . 

Şüphesiz en k o r k ak 
insanı , dişleri kırık; pençeleri 
zencirli bir takım hasta aslan 
lar arasına atsak, bizim gad 
dar gölgeler kadar kahraman 
kesilecektir. Bilhas~a o insa 
nın, korkusu arttıkça; arasın· 

da bulunduğu aslanların eyi
!eıtiğini, pençelerindeki de
tnirleri parçaladığını fark 
edemiyecek, ya elinde sa vu
rup urduğu silahını kendi 
beynine çevirecek ve yahut 
Yakalanmak üzere kaçacak 
tır . , 

lıte işgal senelerinde bu 
alCsülameli birer mucize ola
rak belki düşünemiyen var
dı .• . 

Fecirde öten her horoz bize 
1 

•isli bir sabahtan haber ve- 1 

tir. matem ıarkısını dinletir· 
di. İhtiyarlar çocuğuna nem 
li gözler le şefkat yağdırır, 
karısile aynı şekilde anlaşır; 
elleri kuşağında başı göğ
süne düşmüş sanki kcmu
furdu . Nineler, o ak saçlı . 

kınah başlı nineler . "Ah! Bir 
tün yüzü,bahar yüzü görsekl> 
diye kurbanlar adardı. 

Analar kundaktaki yav
l'lJsuna ninni süylerken se-
8i tıkanır , 

'( avrum uyusuda büyüsün ninni 
Yerine söyliyeceğini şasırır 

ttA.rkandan göz yaşları taşıyor» 
senin yasın 

Gönlün yaralılara dolmuş hasta 
gibisin! 

Canı çok, benizin san, ruh yok
ki ağ'lıyasın 

1'abutunun başında vataıı, yasta 
gibisin .» 

Türküsünü ıoöylediğıni anlı
hrnazdı; bebek te anasının 
bll sesine, aşinamış 
&ibi beşiğinde ağlamak, naz 
Ya.prnak hakkı iken bunla
rı muhitinde bir yanlış l ığa 
kapılrnamak için feda ederdi. 

Köylerde şakrak şarkJ 
s.. l oy iyen kızlar, onlarla ya 
tış eden delikanlıl ar. öten 

kuşlar, meliyen k l' zu lar, 
hatta kişniyen atlar. bütün 
sesler susmuş. yalnız ve ya l
nız köpek ulumalarını din li

Yorfar. Memlekette genç kal 
tll"mış. Neden ses yok, Peki 
~tlla yukarda arslanların, 
k ağlı oldukları zincirleri 
0Parmış kükremiye ve hü

cullıa hazır bulunduklarJnı 
okumuştuk Bu muhakak.Şu
tıu Unutmamalı: Türk Avru 
~.ı'yı Atila'sile dolaştı.Okos-

oca Asya kıtasını Mete'sile 
Ç~·ezdı. Artık bekliyemezdi. 

Unkü ~imdiye kadarbeklediği 
Mustafa Kemal son emrini 

"erınişti bile : "Ordular. İl k 
liedef· · · ı · ı rn ız Akdenizdir. 1 erı." 

Y· M ıne yukarda okuduk: 

SANA- T rakyada kültür derlemeleri , _ ' 

MEZAR BA C:.JNDA DİZi:: GELEN GÖNÜL Namık Kemal zade Ali Ekrem h•yefrndiye 

Karşına aldın mı ey üstat beni 
Ruhumun kırında çiçekler güler. 
Muhteşem bir g' rup görürüm seni, 
Ruhumu karartır hazin örtüler. 

at 'I 
\ Kız Aşık ne sorarsın benim halimi, 

1

) 

Yar aşkına dolanırım mezarı . 

Damla, damla emmiş sanki gözlerin, 
Yosunlu suların yeıil renginden. 
Söğüt dallarının sevdalı, serin 
Gölgesi serpilir kirpiklerinden. Ben yanarım öyle fırkat ödüne 

Yar aşkına dolamrım mezarı 
1 Ruhları gösterdin gözüm yaşardı. 

Dalga gibi co~tum rüzgarlarınla 
Seni kim gördü ise secdeye vardı, 
Günetli bir ruhla göklü a1ınla. 

Oğlan K aralar giymişsin yastadır baıın, 1 , 

Kudretten çekilmiş karadır katını 1 

Denize gömülen güneş olursun. 
"Mavi,, ler içinde görününce sen; 
Dalgalı saçlara bürününce sen; 
En güzel Periye bir eş olursun! 

l3ilmem baban mıdır yoksa kardaıın• ı 
Ah güzelim ne dönersin mezarı?, . 

Daima yükselen bir hayalsinki 
A lamaz göklerin muhayyelesi 
Ruhumun ufkunda bir hilalsin ki, 
Süslemiş nurunu bir şair sesi. 

Kız - Karalar giymişim yastadır başım, 
Kudretten çekilmiş kar .. dır kaşım . 
Ne babam ölmüştür, ne knrdaıım 
Yar aşkına dolanırım mezarı. 

Ruhunla aşı1<ım ben senin ancak 
Orada yaşıyor «başbuğum» asıl 
Aşkından örülmüş bir kcınlı bayrak, 
Gök kalpli burçla.-da yüzüyor nasıl 

Oğlan - Gülmedim dünyaya geldim geleli, 
Ağlayupta çeşmim yaşın sileli, 
Kaç yıl oldu senin yarin öleli, 

Bütün o «Gök kalpler» bir • mai göz•dür 
İçinde bir cihan, vatan tutuşur 
O güz yüreğımde deııtandn özdür 
dağrında, koyduğun bir can tutuşur. 

Ak saçın ruhumda bir yuva ördü, 
Hayali her kuşun hissini süsler. 
Bakanlar orada çehrtni gördü, 
Penbe bir gölgenin içinde gült r 
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Şükrü Galip 

Gurup 
Hava saf, deniz rakitti yine bu akşam 
Ufuktan altın kolile kuşattı denizi 
Kalp lere uzun günde keder çizdiği izİ 
Silerek ka) boluyor işte yine bu a1'şam. 

Yıldızlar bu akşam pek erken uyanıyorlar 
Mahmur gözlerle etraflarına bakıyorlar. 
Bu grubun güze liğine onlarda şaşarak 
Ay dedeye geceniz hayır olsun diyorlar 

Kız 

Oğlan 

Kız 

Ah güzelim ne dönersin mezarı? .. 

Ren yanıp ağ 'arım sana ne oldu?. 
Ağlayupta çeşmim kan ıle do 1du. 
Sevdiğim öleli yedi yıl o ldu; 
Yar aşkına dolanırım mezarı .. 

- Çayır çemen mezaırını bürümüş; 
Sam urmuş yaprağına kurum uf .. 
Yedi yıl oldu ise şimdi çürümüt; 
Ah güzelim ne dönersin mezarı? .. 

Toplıyan : AHMET HİLMİ 

Bir ~öylü ~ızrn derdi,. 
Akşam olur azığını yiyemez, 
Sabah olur çarığını giyemez . 

Pek küçüktü şu çocuğa verdiler, 
Verdiler hem günahıma girdiler .. 

Tavuk değil tarhtan tarha atayım, 
Yiğit değil sarılayımlyatay m .• 

Koyun d~ği) sürülere katayım, 
Keçi değil kasaplara satayım .. 

Ay dede şimdi güneşle artık veda etti. 
Ayrılırken güneş, aya: en.anet elti 
Şimdi beyaz tülile denizi kuşatarak 
Yalınız kalan bütün yolcu lara göz etti 

Pek küçüktü şu çocuğa verdiler, 
Verdiler hem günahıma gircliler. 

Tekird.ağ: 

flhnı et hilmi Muammer · 

Vurulan gönül 
"E Tekin" e 

Benzin biraz sararmış 
Kuzum yorgun gibisin .. 
Gözünü ateş sarmış 
Bugün vurgun gibisin 

Sen o gülden uzaktın; 
~e zaman ona baktın? 
Kallbini mi bıraktın? 

Bugün durgun gibisin. 

Kasım Kay a 

Kumandandan emir almıya 

koşmadılar mı? 

* * * Şimdi biz o kara günleri 
nası 1 u n u t u r u z; 
ve besmele çekercesine her 
işte, her yerde bu vatan des 
tanını tekrara mecburuz 
Bunları bizden vicdan dıler. 

Türklük ister. 

Bir ananın ninni yerine 
matem şarkısile uyutup bü
yüttüğü kundakdaki çocuk 
bugün belki de bu tarihi 
okuyor Annesinin kendisine 
söylediği "tabutunun başında 
vatan yasta gibisin,, tür 
küsünü belliyor. lakin söy

lerken böyle diyor: 

" 
Korkma sönmez bu şafaklarda 

yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tü

ten en son o cak 

Trakya köylerinde: 

TevuTve muha~~et terennümf eri 
- Çalı bülbülüme armağan- Karpiç koydum dl:lvara 
Trakya köylerinde unu- El ettim e ski yare. 

tulmaz ve tatlı nağmeli E<;ki yar h ele hele, 

ı memleket havalarile kulak- C -. n kurban taze yare .. 

tan kulağa dolaşan orijinal 
halk türküleri üzerindetet
kikler yapılırsa bunlarm 
köylerde mermer abideler 
den ve heykellerden daha 
sağlam ve daha beliğ bir 
surette yaşadığı görülecek-
tir. Trakya köy lerinde işit · 

muhabbet tiğim sevgi ve 

terennümlerinden bazı par-
' çalar not ediyorum: 

Evleri uçla yarim, 
Ne vereyim müjde yarim 
Ayak bastığın yere, 
Kılayım secde yarim. 

Şahinliyim ezelden, 
Gönü l gitmez güzelden, 
tlileydim ayrılık var 
Sevmezdim ben ezelden. 

Mavi boya, al boya 
Bel vuruldum dal boya .. 
Düğün evine gelsene 
Göreyim doya doya. 

Çitin ucu yılandır, 
Çal boynuma dolandır. 

Sen dedin geleceğim, 
O söz neden yalandır?. 

Bugün ayın on beşi, 

Yandı sinemin baıı. 
Ben senden ayrı ıalı, 

Dinmedi gözümün yaıı. 

.\1avi yelekli yarım, 
()ifte benekli yarım .. 
Sen orada ben burda 
Hain yürekli yarim. 

Lahuri şal beldedir, 
İki ucu yerdedir .. 
Cennetten huri çıksa 
Gene gönlüm sendedir. 

Çemene basma güzel. 
Kendinden yosma güzel 
Felek bizi ayırdı, 
Selamı kesme güzel. 

Zeytin yaprağını dökmer., 
Muhabbet aradan gitmez •• 

Bu gözler seni gördü, 
Başkasına meyletmez. 

• 
Uzun çubuk tütün az, 
Yeter ettin bana naz .• 
Hakıkatli yar isen 
Baş deftere beni yaz 

Sevgilim salın var, açık alınla, 
Sevda kal'asına zaferle girdin. 
O, hulyası derin bakış l arınla 
Asi gönlümü sen dize getirdin! 

4-lı.934 

Esat Adil 
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Uzun,düz bir sokak: Ha - O, ekseriya bunu yapardı. 

fifçe yağmur yağıyor. Sanılmasın ki, annesinin gö 
_ ve ölüm - ağaçlarda ka- züne girsin için, hayır! 

lan son yapraklardan... dö. Onun için değil saat altıdan 
külüyor sonraki yalnızlığını biraz 

Vitaıtan (1) gelen sis ta · hafifletsin diye geçikirdi. 
bakası alçalıyor ve delice Daireden çıkınca: 
yerinde tepinen atlar gibi - Nereye? - Her akıam 
dağın eteklerine yakın mail kendi kendine bu suali so· 
sathında acele', döne döne rardı 
koıuyor. Ah, evet - meılek ar-
Akşam üstü.. Fakat elek kadaıları bu sorgunun ce-

trikler yarımamış. vabım her vakit vermeğe 
Saat altıya yaklaşıyor ve hazırdırlar. Fakat o .,. 
memurlar günlük mab- Arkadaıları hep birlikte 

peslerini terkediyorlar. "Ararat,,kahvehanesine gider 
En son çıkan Nikola'dır . !erdi. Temiz, geoit ve ka

[l]Sofya yakınındaki balkan 

Yar beni hiç unutma .. 
Her aklına geldikçe, 
Göz yaşını kurutma 

Çiy sütten kaymak olmaz 
Güzele doymak olmaz. 

Gözlerinden öpeyim; 
Yolcuyum durmak olmaz. 

Asmada üzüm sana, 
Kem midir sözüm sana?. 
Seher yıldızı gibi. 
Oikmiıim gözüm sana .. 

Karanfiller katmer oldu, 
Hasretlik yeter oldu .• 
Senin güzel hayalin 
Gözümde tüter oldu .. 

Kaleden indim atsız, 
Bir elma yedim tatsız. 
Sen orada ben burada 
İkimiz de bahtsız 

Keten gömlek iki kat, 
Yok mu s· nde hakikat?. 
Benden ba§ka yar seversen 
Yedi yıl yatakta yat.. 

Karaben karaben, 
Acemi tavşan gibi gömül· 

müşüm kara ben .. 
Şaştım nereden öpeyim, 
Her tarafta kara ben. 

Kara gözler, kara gözler, 
Gemim gitti deryaya taife 

kara gözler. 

Beni yakup bitiren 
Sendeki kara gözler .. 

Arpalar kara kılçık. 
Geyin kuşan dama çık .. 
Demir başlar geliyor 
A 1 yorganı yola çık, 

Çıraya koydum bezir 
Yüreğim ezir ezir .. 
İki gönül bir olsa . 
Halt etmiş ağa, vezir-

nepeleri, kristal aynaları 

ve mermerlerile biraz da 
lüks bir yerdi orası . . Evet 

t 

pek herkesin gidemiyeceği 
bir yer .. 

Bir defa onu da oraya 
götürdüler. . Büyük bir ma
sa etrafına dizilip iç lerinden 
ikisi tavla oynadı. 

O, tavladan anlamazdı. 
Fakat o küçücük kemikçik
lerın durmadan bir yerden 
diğer bir yere acele ve sabır. 
sızca nasıl yuvarlanclıklarına 
baktı, haktı, ve daha 
nasıl, geri kalanların mırıl -
tılı nazarlar, büyük bir 
titreyif ve dikkatle oynıyan
ları takip ettiklerine de 
baktı. 

Kahvede hizmet edenle-
rin hepsi iki Ruı 

Fakat - Tanrım 
kızıdır. 

oka-
dar ince, muııis ve genç idi 
ler ki ., - tıpkı bir çiçek 
gibi ... 

- Rusya'dan kaçan Pren
seslerden olsalar gerek! -
diye Nikola işaret etti 

Lakin buna, evrak odası 
memuru Liçef güldü: "Hi -
hi" Ve kulağına, fena has
talıktan elem çektiklerini 
fısıldadı. 

- İnanmam!. 
- Bahsine?. 

Göründükleri kadar 
küçük, günahsız ve temiz 
iseler imkan var mı? 

Fakat, neticede olabilece
ği anlatıldı . 

Bir kaç gün sonra esra
rengiz bir surette muhase
beci kendisinin de artık 
o hastalıktan muztarip ol 
udğunu söyledi Ontarla imit 
ler, bütün gece içilmiş ve 
sonra - ötesini hatırlamı

yor. Ona, bu işlerden an
lıyan tanıdığı bir doktor b ern)ekette genç kalmamış; 

81.l ne demek, nereye gitmiş? 
un\l hep· . b' l· . V ımız ı ırız: 

a.tan kur ar ı · 
Hakkıdır hakka tapan milletimin 

istiklal" 

Ne bakarsın bacadan, 
Gömleğin a lacadan. 
Gel kız seni kaçıram, 
Kurtulasın kocadan!. 

Kaşlarını andıran yar, 
Gözlerini d ·; ndüren yar .• 
Mevtime sebep oldun, 
Ecelsiz öldüren yar .. Toplıyan; Tekirdağ 

11. flilmi. 

tavsiye etmesini rica 
Tanrım! 

D 

etti. 
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