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•• 

Kral Aleksa dnn Olümüne Bütün 
em leke t 1 er Matem Tutuyor .. 

Krahn cenazesi Belgra~a götürülüyor. Belgrat derecesiz bir acı içinde~ ir. Krahn on 
bir yaşm~aki oğlu kral ilan edıld1. M. Bartuya milli cenaze merasimi yap ıla caktu. 

Paris, 10 (AA) Marsi-
lyn cin1) etırıin tedit <'ttiği 
Jı,.ıyecnn gcrıık Jlaris V<' gc 
rek vılayetlcr son h 
ddino varmı tır Bulun hu 
lcumetlerdon taziye tclgr (. 
ları geliyor. Bulun ınrnıl 
ketler sarnyları biH. s 

sn tee surun pek l uyuk 
olduğu kuçuk itılM memle· 
ketleri sarayları matem 
illln etmi lordir. Dohrov.ınik 
zıhl• ı kral Aleksandrın 
cesedini hamilen Marsilyadan 
hareket etmi~tir. Zırhlıya 
iki Frnnı;ız zırhlı ı refuknt 
etmektedir. Bahriye 'ozırı 
ile Maro al Petcn de bcrobor 
gitmokteJır. Bunlar Belgrut
ta y ıp 1 crık cenaze nıerosı
ıııımlo fran;ıoyı t m il crle
ceklcnlır. Cenaze kaldırıL 
dıktnn onra Yugoslavya 
K raliı;osı ile Fransız Reısi 
cümhuru w dığer bazı zevat 
Kr, lııı ve Bartunun bulun
dukları salona gırmişler ve 
seltı.mlnmı lordır Kabine 
Merlısi Bnrtu i~·ın cu-
mcrte. i obnh milli 
cenaze mcr imi yapılma ına 
ko rİlr verm iı;;tir. 

Bclgrut. tO A A.) 
llukuın t \ go )ov mıllrtiı:ıc 
ll§Uğ dnki beyannameyi ne • 

retmiştir: .. 
_ Buyuk Kralımız Lı~ın.-

ci Alck andr dokuz Te rını· 
evelde not l 6 da ~1nrsilyn
du alçakça bir suiknc.ıto 
kurban gitmiştır Kral mut. 
tefık Fran ayn su.h ese~ı 
ıçin seynh t etmoktc. ıdı. 
Bu esurı kanıyla t yıl ct
mıştir. Te kıHttı ('snsıyt 
kanununun 36 ıncı madde· 
si mucıbınce ilk doğan 
oğlu h meUfı Kral ıkınci 
Pıyor llszrotlerı Yugoslavyn 
t ıhtındo çıkmıştır. Krnliyct 
huktlmctı ordu vu donoıııno 
lloşmctltl ikınci Pıyor llaz · 

rotlorino ndokat y mını ya 
pmı lardır Krallık ott rıto 
ıni muvakkaten uzcrine olan 

huktlmet te kıl tı esosıye 
kanununu 45 inci m dde ı 
rnu<'ihinr 11yan VCI nı •mu an 

m rlisıni J ı t rınev ide 
mu torck toplaııtıyn dovot 
etmiştir. ~teclisler teşkıltHı 
esasiye kanununun 42 inc-i 

ve 59 uncu mnıldeleri muci 
bınce yemin odeccklerdir. 
Kr l .\) ksanJr son nefesinı 
v rmed rı vel soyle ıı -,ı son 
v yrg n kel ı u olmuş· 
tur: 

«Yu 'O l ıvvııvı mul :ı.föz ı ,, . 
edinız )) 

Kralın ıııill ti" hır klığı 
"n yuk k mir ı iste bn l 
ur. l<r.ılıv t hukılrnoti hu 
mırosa :dık kulmağa but 

Derecesiz bir acı içinde bu]unan Bclgrat 
un Yugo lav milletini davet bulunmnktn ,,.e te kiltltı eso-
eder. siye kanunu mucibince ve me-

Belgrat, 10 (A.A) - Kr- mleket menfaatine olnrnk ica-
al Alek andrın va ıyetnnm beden tcdbırlerı nlmoktodır. 
esi bu sabah oçılmı tır. Va- Kral Alcksadr Belgratton 

hareketinden eve\ lıüki.imdor-sıyt>lnnme açılırk<'n prcn 

Pol, başvekil Uzumov\', 
Bclgrot v lisi. muhafız ku 
mandana <' ner l Gıvkoviç 

ve ınutcv11U kr ılın seryav 
<'ri hoz r 1 ulun mu lıml r. 
Krol AIPksonılr ıkır d P:y r 
sinnı ru tc va ıl olun<> ya 
kadar ıııyahotı saltanat mc
disino pr n Pol K r g"rg 
'ıç y n cızıı ındırn ''e cı ki 

n zırla rdan Hadenko 1 lano-
viç ve valilerden Dr Pero
vitisi tayJn etmektedir • 'iy
obeti saltanat nrndi i azal -
rına icabında Vl'klllel ctmok 
üzere de unları go tnm k
tcdır: 

Prens Polo Belgrnt ehrı 

askeri kumnnJonı cener.ıl 
fomi~·. St ınkovı~·e oyaııd 
an Janın \'e Perovıçe ve ay 
an don Zelts 'ek 1 t cdı c k 
lerdır. 

Belgr t, ıO (A.t\) Krnl 
Alc>ksnndrın foc-ı olumu umu
mi bir elı m ,, o derin 

bir matem uyandırmıştır. 

Kralın bu kudor fcc:i hır 
t rz la olumu bulun Yugo -
lavyayı ·,lMOCl' ız bır acı 
ıçınd h rakmoktadır Butun 

memlck t ul{ra t ğı bu ft 1 · 
ket ıdnde de siılninetı lın 
d n bırakın moktllll r llo-

ber alınır tınmaz bulun 
moğozolor ve umumi rnoha
ller derhol kendılıkl rındcn 
kaponmışlnrdır. Çok sevdıği 
hıiktlındarını ka) heJon Bt>l 
grot halk elomını nçık._·cı 
gö tcrm kte (ır Sokaklarda 

bıril ırıle ıığlıyur k goru en 
bırçok kını el re rJ tgelin-
m kt dır. 

Bclgrat. ıo (A A.) Bu 
gunkn fı•vkallldo nrtlar idn
d, hulun m<' ulıy tını mud 
r k ol n hukum t Bn vckıl 
~1 l zunovı<ın ri)n etinde 
devamlı olıırak toplantıda 

lık saltıhiyetlerini kohineyo 
devretmiş olduğundan kabi
ne şim.Ji bu snllihiyetleri 
kullanmnktadır. TrşkılAtı e. 
snsh·e kanununun 42 inci 
ınddesi mucibince Velihat 
Krul olmaktadır Genb ka-
nunu esasiye göre Kral va· 
siyetnam ind" ni nbeti sal 
tı.m t morli i zalarınını 

gö terocektir Fakot 
böyle bir vasiyetname 
olmazso bu meclis azasını 

parlAmımto seçecektir. 

Belgrnt, 10 (AA ) -
Kral Aleksnndrın ölurnu ho 
her alınır ulırımoz Belgrnt
taki butun ecnebi devlet 
mumes~illeri hnricıyll neıa· 

rolıno gelerek hukOmetleri 
namına taziyede bulunmuş
lardır Djğer taraftan hari
ri ·e nazır muavini M. Yu 
rıçiç Frıınea moh alotgü -
zorına M. Borlunun olumün
rlen doloyı ) ugoslın yo hü
kumet inin taziyetlerini bil· 
ılirıni t İr 

HükrP , l O (A.A.) Yu· 
goslavyn Kralı Ah·ksandr ıle 
Frun o tlnriciyc Nozırı M. 
Bnrtunun öldiıriıldukleri hah 
erini grızeteler f evknlAde nu 
lıolnrJa bildirmişlerdir. Bu 

hnber hütiın memlekette el-
ım hjr teessur uynndırmı • 
tır Kral Knrol ile Ba Tekil 
~1.Tntaresko vo M Tıtülcsko 
'inaiadn müzakere lı ılinde 

bulunurlarken bu haberi nl
mışlnrdır. Kralın kız knrde-
i Yugoslavya kraliçesi Ma

riye homı n bir taziye tclgr· 

alı göndermiştir. Boşvekil 
tle Yugoslnvyn hukiımetine 

bir telgraf çekerek do t v~ 
mutlf fık Yugoslav mill<'1ınin 

uğro lığı f cci mat mind n Jo 
layı Homonya milletinin du
yduğu acıyı bıldırmiştır. 

~~~~-----~~~~~ 

\'E Başvekilimiz Memle~etin ~uçak yerlerinde ~elediye intihabı bitiril-
Kral ölümünden mütevellit di. Ve Cümhuriyıt H al~ f 1r~ısı nımzatleri sıçtldi . 
t 

• 
1 

. • J f Ankarn, 11 (A A.) - Kn- Dörtyol, Bohce(eke Kadırlı eessur erım ugos arya stomoni, Arnç, Dadan, fnebo Koraı,.alı, Kozan, Sambeyli, 

f 
· ' b'ld" .1 1 lu, 'l'n köprü, Kors, Cide, Ulukışla, Çankırı, Kureunlu 

S8 lr ln8 1 lrul 8L Buran Bodrum, Daday, Ma- Bütün şehir ve kasabalardan. 
Ankara, 10 (A A.] - Re. rmaris, Köyce~iz, Fethiye, eeçim canlı olmuş ve reyler 

isicumhur lfozreılori namına Denizljde belediye se- hepbirden C. H. F. namzetl-

1 8 0"' _ çımı lıugün biimiş ve C H.F. erine verilmi•tir. cryn,er er, .... ~ .,. 
vekıl 1 met Pcı o namına 81 nomzctleri kazanmıştır. 
hususi kalem mudürü ile Ankorn, 10 (A.A ) - Be-
Protokol dairesi memurları lcdiye seçimi memleketin Maarif 
ındon Kemol Sait beyler her tarafında halkın büyült 

Vakili izmirde teftişlerine 
davam ediyor. 

Yugoslavyn se(aretbnnesinc alAkasile ilerlemektedir. Bu. 
giderek şeni bir ırnik· güne kadar secim biten ye. 
nstn kurban olan rler şunlardır: 

İzmir, 11 (A A.) - Şehri. 
mizde bulunan Maarif Vekili 
Abidin bey tehrimiz maarif_ 
inde tetkik ve tef&iılerine 
dovnm etmektedir. 

dost Yugoslavya Kralı A1e- Afyorı, Emirdağ, Bolvadin, 
kso.ndr Hazretlerinin elemli Çaydınar, Sandıklı, Suhut, 
ziynndnn doloyı Gazi Haz- "öke, Gölpazarı, Şile, Yalo-
rotlorinin ve Türk hükume- vıı, lzmir, Karş11ako, Kors, 
ti ve milletin teessür ve tazi- Yanişohir,Doğanbey, Seyhan, 

~.:----==---------~.._ ..... __ ........... o:=•-------------
yetlerini bildirmiştir. Kalem 1 
mahsus müdürleri ve Kemal s p a n yada Yeniden 
Soit bey müteakıben Fran-

sız sefurethanesine giderek K a r 1 ş 1 k l ı k I ar O I d u. 
dost Fransanın büyük dev-
let odamı M. Bnrhınun zi· 
yoındon dolayı hükOmeti
miz samimi teessürünü nrz 
tmiştir. 

Ankaro, 10 (A A) ~o-

rsilyadnki menfur suikast 
dolayısile Başvekil ismet 
Paşa lfozretlcri ile Tevfik 
Ruştü beyefendi Fransız 
Ro vekiline, Yugoslavya Be
şvekılıne, Yugoslavya Bari· 
ciye Nozırıno, Fronsız Hari
ırı Vı•kilıne taziyet telgrafl
ciyo Nazarı çekmitlerdir. 

Ankara, 11 (A.A.) -
Krnl Aleksandr Hazretle-
rinin cenaze merasiminde 
Reisicümhur Hazretlerini 

temsil etmek üzere Hariciye 
Vekıli Tevfık Rüş\ü beyin 
riyasetinde bir heyet Bol· 
grada gideceklerdir. 

Ankara, l l (A A.) 
Yugoslavya Kralı Aleksandr 
Hazretlerinin maruz kal
dıiı feci akıbet Turkiyenin 
her köşeainde nefret ve 
teesstlrle karşıl..ındığı bil
dırilmektedir. 

Tokat Mebusu Mustafa Bey Oldü 
Ankara, 11 (A.A) - To

kat mebusu Mustafa bey öl-

müş ve C("nozesi bugün me
rnsımle kaldırılocak:tır. 

Romanyanın buyuk dostu 
Bartunun ölümü dolayı sile do 
Frc:ınsıı hiıkCımetine de tazi
ye telgrafları çekilmiştır. 

Bütun resmi binalara matem 
bayraklrı· ı çek ilmiştir. M. Ti· 
tulesito Bükreşe gelmek ür 

ere 'inaiden ayrılırken gaz 
etecilere şu sözleri söylem
iştir: 

Bu devrin en büyiık 
krnllnrından hirinın ve en 
büyüle Fransız adomlarından 
liri inin birde nbiro ölmeleri 
heni oltiıst ·tti Bu çifte zı 
yn yalnız milli değıl, aynı 

zıımanda cihanşumul bir ma
temdir. Milletimiz bu ziyala· 

barsalonda iki bin klsidan lii~ tavkifat yapıldı. OiV1a1 
harpler f ıaliyıte geçti. 

Madrit, 1 O ( A.A. ) - Bir sinde barınan son aailer ıi-
çnrşombrı esnasında M. Kaba. 14bları ile teslim olmuılar· 
lerosko ile M. Prieto, ma- dı 
hasara altına alınmıf, fakat 
bir asinin ate9i himayeıinde 
kormağa muvaffulr. oln uıtur. 
Bu ası öldürülmü9tür 

M. Prietonun oğlu te•kif 
edilmiştir. 

Madrit, vaziyetinde hır de 
ğişiklilr. yoktur. Cenup ile 
mtinakalAt ve muhaberat güç
lükle yapılmaktodır. 

Leon, A viedo, Rilbao vila
yetler inde kıtaat ilerlemek
tedi r . 

r. 
Sandikalietlerin iler gelen

lerinden Doktor Valina, Çiu
dad realJa tevkif olunmuı
tur . 

Baraelon, 10 (A.A.) 
Vaziyet değişmemittir. FH
tan &1ker gelmesi beklenj_ 
yor. Cumarteei günQnden
bttri BaraelonJa iki binden 
fazla adam te~k if edilmiıtir. 
Barselon asilerini ıorğuya 
ç"kecek olan divanı harpler 

El Debato gazetesi asilerin bugün ite baılıyacaklardır. 
silAhlarının Almonyadan ge Divanıharplerin ölOm ceza-
luığini temin etmektedir. sına bükmelmemeleri ihtimal 

Madrit, 10 (A.A.) Soıya- haricindedir deniliyor. Kı-
listlerın önderi, mebus M. ıolonya Dahiliye Nezaretinde 
Uimtnyezdö Asua, Madritte yapılan araştırmada bin 
tevkif olunmuştur. kadar tüfek eekiz aandık 

Sabiledo şehrın birçok dolusu bomba, 125 sandık 
nokta larına makineli tufek dınamit, Jahn bircok ıil4h 
yerleştirilmiştir. ele geç·mi§tir. 

Bj lbaodıı gene lrnrşılıklı Madrit, 10 (A.A.) _ Bugün 
tüfek ateşi olmuştur. Dört olJukça sessiz geçtiği halde 
ölü yardar. Grovoıler bir ôyledon sonra muharebeleri 
çok fabrikalorı tohrip etmi- başlamıştır. Birçok yerlerde 
mişlordir. Elcezirede •mumi bombalar atılmıştır. Şehrin 
grev ilAn edılmişti r. iaıesi gittikçe güçleıiyor. 

==C=ıt=ıo=n=J:a::'=-b-a=lık_c;..·ı ... ..;,;m;.a..;,;h;;.;;a;.;,;ll;;e ... - .:...~(~D;:e.:,va:m:!..:ı 2 nci sayfada ) 

Fransız Gemileri . 
lstanbulu ziyaret ettiler. 

l stanbııl, 11 (A A.) - iki 1 kları ""dd t 1 k k 
F 

mu e çe yapı ma a-
ransız Kruvazörü bu sabah rarla•a _ı k" . l' 7 n programwa ı zıya-

ım.anım.ızn gelmiştir. Gemi- fet ve süvarelerde matem 
lerın lımanımızda bulundu_ dolayısile vazgeçilmiıtir . ,. 

TÜRK DİLİ 
BUGÜN C 8 >ı SAYFA 
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Amerikan edebiyat tarihnie 
kuş bakışı .. 

-8-

Yazan: KE<;HC! OGLU HiLMi 

Karğaşahk devri 

(( 1840-1874» 

Bu devir Amerikada kö!c1iği kaldırmak için Cenuplul
lar ve Şimalliler arasındaki müeadelclerle geçti. Fikirleri 
ananeleri yenileşt!recek içtimai değişiklikler oldu. Bu d'e
virde manzum ve mensur pek çok eserler yazıldı. Fakat 
tuhaf bir hakikattir ki binlerce eserin içinde pek azları 
yüksek bir kıymeti haizdir. 

Eserlerin çoğu milli olmnktan ziyade zümrevidir. Do -
vrin binlerce edebiyatcısmdan pek azı edebiyat al~minde 
hatırı sayılır rol oyn:ımıştır. İlk zamanlarda ortaya koy
dukları eserlerle biiyük şeyler vtıdeden simalar dahill ka
rğaşalığın mrydana getirdiği siyaset dalğaları arasında 
boğulmuş kalmışlardır. Siytıset fırtınalarile sarsılmamış 
yüksek simalar edebi varlıklar göstermişlerdir. 

Henry Waduvorth longfellou 

Kendinden evel gelmiş ve zamanında yaşamıs edebiy
atçılar arasında en çok sevilen ve şöhret kazanan bir şa
irdir. Amerikan edebiyatında sadelik ve samimiyet timsali 
olarak gösterilir. 

İngiliz lisanında edebiyat derslerine yeni başlıyan her 
talebe onun eserlerini kolayca okur ve anlar, gayot sade 
ve tatlı bir as1Ctpla yazılmış olan eserleri gençlere edebi
yat zevkini tattıracak Adeta edebiyat ftşıkı yapacak bir 
mahiyettedir. İngilterece onun eııerleri kadar sa. 
de ve tatlı bir lisanla yazılmış başka bir eser yoktur de
nebilir. 

Longfellouv genç ve temiz kalplerin en büyük şairidir. 
Onun mühim meziyetlerinden biri de Italyan, Fransız, Al
man lisan ve edebiyatlarına vakıf olması Avrupa edebiy_ 
atını hazmedip Amerikan edebiyatına yeni bir çeşni ver
mesidir. Longfellouv Amerikalılara Avrupa edebiyatının 
güzelliğini göstermiş ve ondan faydalanmalarına yardım 
etmiştir. 

Edebiyat §leminde insan ruhunun inceliklerini anlamılj 
onun kadar pek az edip ve şair vardır. En basit mevzuL 
ardan cana yakın eserler yaratmağa kadir bir üstat ol
an Longfellouv şiirle hikô.yo anlntmakta da büyük bir 
mehuret göstermiştir. Yazdığı Sonnetler yalnız Amerikan 
edebiyatında değil bütün lngiJiz edebiyatında da bırinci 
sınıf Sonnetler arasındadır. 

Longfellouv bütün cihan edebiyatçılarının arkasından 
koştuğu fakat pek azının elde edilebildiği şöhret ve saa
dete nail olmuş bütün hayatı müddetince toli ona gülmüş 
kendini sevenler arasında vu refah içinde ölmüştür. 

Hayati; 1807 de Fnlmoth, ~fainedc doğmuştur. llür 
Iıkirli vakti yerinde bir ailenin oğludur, mükemmel oile 
ve mektep terbiyesile yetişen Longfellouv 14 yaşında 
Bouuvdin kolejine girmiş kıt'J plarından ve hocalarından 
azami surette isti/aJe etmiştır . On dokuz yaşında mo. 
lfımotlı bir kafa ile koleji bitiren genç gaire me
zun olduğu mektepten muallimlik teklif edildi. Longfellou 
bunu kabul ederek muallimlik etti. Fnkat bir sene 
sonra hultuk tahsil etmek ıçın mektebi terkeden 
olğun gencin yakasını m('ktep idaresi bırokmadı. Ec
nebi lisanı ve edebiyatı tahsil etmesi jçin mektep 
hesabınn Avrupnyo. göndermek teklirinde bulundular. 

Longfellouv bu teklifı memnuniyetle kabul etti 
ve 1826 senesinde Avrapaya htırı•ket etti. İlk se
neyi Fransada geçirdi Almanynda, Italyoda ispanya
da dört sene tahsil etti 1830 senesi nihayetinde 
Amerik.aya döndii. Bouvdin kolejindEJ ecnebi lisanlar 
ve etlebiynı ı profesörü oldu Gcn~·lere ecnehi edebi
yatı ve lisanlarını öğreterek onların görüş ve du
yuş kabiliyetlerini genişlı·tti . Ömrünün sonuna kadar 
kendini \'Ok seven halk vu talebelı>ri urasında yn· 
şadi. l lnyatınd::ı korıs n n vanmok suretile vukuhu -
lan ôlürniinden başka büyük ~cı çekmedi denilebilir. 

Longfellouvya tali doimn gulmüş ve onun ye-
t.şnı esinde pek biiyiik rol oynamıştır. 1882 tarihi
nde gayesine varmış bir şair olarak şöhret ve 
saadet içinde ölmüştür. 

Eserinin rmihimlerinderı bazıları: 
1 gvongeline, 2 Sonas of flinuntha , 3 -. ~ 

Omni?on lnyls. 4 - \Ye por 8on~s, 5 - Oriftııool, 
, 6 - lnthe llarbor, 8 - Oııter mer, 9 - HYPEHfO~. 

10 - Kavanogh, l ı - \'oi<"es of the night. 1 ı -
Cross of Snou SO~ 

TURKDILt ..... =uz,_! 2 BIRINCI'l'E ,,.,ı 

eksika = ················r---··········-·· ···········-·;: -:r·-:r·;·· 
Nasıl bir yer? 

eksika eksik olan birşey 
yoktur. Herşey var. 

«ll Corriere della Sera»Jan: 
Meksika cihanırı en zengin 

memleketlerinden biridir. 

' Meksikanın mesnhai sathi· 
yesi iki milyon kilometre 
murabbaıdır. Yani Italyadan 

yedi defa büyüktür. iklimi 
gayet mutedildir. Meksika· 
nın şimal mıntakasında elma, 
armut, arpa, buğday ve ü. 
züm yetişir. Cenup mıntaka 
sında muz, kahve, kakao 
mebzulen buluuuar 

Meksika dünyanın inanıl 

mıyacak derecede maden 
membalarına maliktir . 

Bu maddelerin dörtte 
biri şimdiye kadar tah-

arri edilmemiştir. Mt.!ksika
da istismar edilmekte olun 

maden ocaklarının adedi 
21,000 i bulmuştur. Bu mik-
tarın bini demir ocaklarınd_ 

an mürekkeptir. 

Meksikada eksik olan bir 
şey yoktur. Petrol, maden 
kömürü, cıva, altın ve güm

üş madenleri bolca mevcut-
tur. 

Meksikanın nüfusu azdır; 

ancak on altı milyondur. 
Meksikanın serveti bu on 
altı milyon nüfvsu müsavi 

olorak taksim edilirse, her 
Meksikalı zengin olur. La
kin Meksikanın büyük bir 
kısmı cehalet ve sefalet 
içinde yaşamaktadır. Meksi-

ka nüfusunun yüzde yetmi

şi analfabedir, yeni okuyup 

yoz maktan bihaberdirler. 

Meksika ahalısi en korkunç 

hastalıklara müptoladırlar. 

Alkos içkisi ve Marijunna 
tütünleri ahalinin umumi 
sıhhatine çok zarar veamı

ştir. 

Yollar, nrnktepler mefkut
tur. Maksikadu sular bol ise 

de bu sulardan istifade ediL 

memektedir. Nakil vasıtala_ 

rı gayet geridir. 
Otomobillerin yüzde dok-

sanı Maksikanın merkezinde 
dolaşıyor; çünkü iç taraflar_ 
da yollar henüz a~:ılmamış_ 

tır. 

Bazı ask.eri mıntukalarda 

telefon bile yoktur. Bundan 
dolayı, memlekette asayış 

tam değildir . 

Ahalinin 'bir kısmı ziraat 
ile meşgul oluyor. A.hali 
ziraat usullerinde e:;ki si~

temleri takip etmektedir. Bu 
suretle Meksikacia ziraat 
mahsulleri çok azdır. 

~1eksikunın vaziyeti yu 
karıda izah olunduğu gibi
dir. Meksikada inkılfip fır· 

kusı nıilletın terakkisi 
ve inkişa?ı ıçın yenı 
bir plfin hazırlamış 

tır . Bu plan altı sene zarfın

da totbik olunacaktır. Meksi
ka yeni Reisicümhuru bu 
pltlnı kabul etmiş ve tatbik 
edeceğine dair vnitte bulun
muştur . Hu pltln geniş bir 
tarzda tertip edilmemiştir. 

llükumctin esas prağramı 

asayişin teminidır. Ondan 
sonra milletin terokkif-line 
va rofııhın<.ı çulı~ılacr.ıktır. 

: ···"" ••••••• .. uu•••••• •••••••••••••••a•••••••••• ••~•••••••••••••••••••• 

ç kcıl 
Dün iki kaçakçı · tutuldu. 
OP yedi kilo tütün, havan 

müsadere edildi. 
Dün Şehlütfullah mahal

lesinden Halil İbrahim oğlu 
Necati efendinin evi zabıta 

ve inhisar idaresi memurları 
tarafından aranmıştır . Ara.ma 
neticesinde evde on altı kilo 
kıyılmış kaçak tütün bulun
muştur. 

Necati efendinin bu tütün
leri Ovaköyden Halalcalı 
Hiiseyin oğlu İsmail
lden satın aldığını sö· 
ylemesi üzerine lsmailin evi 
de aranını~ burada bir hav_ 
un, bir kilo yaprak, beş 
yüz gram kıyılmış tütün, 
kırk beş tane kaçak çakmak 
taşı bulunmuş ve müsadere 
olunmuştur. 

Her iki koçokcı yakalan
mıştır. Yarın ihtisas mo.hk
emeRine verileceklerdir. 

Regaip gecesi 
Leylei regaibe mlis<'dif 

bulunması dolayısile dün 
akşam minareler elektrikle 
tenvir edilmi~ ve camilerde 
mevhit okunmuştur. 

Daimi encümen~e 
Daimi Vilılyet Encümeni 

dün mutat toplantısını yap- 1 

ouş hususi idareye ait işle

ri müzakere etmiş ve 
kar(ırlar vermiştir. 

Süreyya opereti. 
Süreyya opereti dün ak

şam du Mnhfel sinemasında 

ikinci temsili olan e<karırn 

namusludur» piyesini oyna 
mıştı r. Operetin temsılleri 

~ok rağbet görmektedir. 

rdekte 
Spor faaliyeti nısı~ 

Kaçakçı mu~telit cezalara sporcu gençıer id•_.ı 
çarpıldılar. namı altında bırıışı~· 

Mahkemelerde: 

A 1 

Erdek 10 (MubBbı 
Dün ihtisas mahkemesi - ' 'lk 

d 0 k 1 k den) - Burada 1 
61 n e va öy ü altı k::ıç::ı çı · faaliyeti 927 sene 
1 nın muhakemesine bnkılm ı~- . ' b b 1 \'e 

ıtı aren aş amış rp 
tır. 933 senesinde ektikler i ocağı namile bir kU l~P 
tütünleri inhisar idaresi- mı~tır . Fakat bu it~ .1, · 'bır• ne vermeyip kaçağa sar- dek gençlerini bı~1 c• 
fettikleri anlaşılan kaçakçı· nnştırıp fazla bır. ed 
lardan lbrahim oğlu Hüse- göstermelerini teının , 

miştir. Erdeğe gelen •r 
yin altı ay hapis ve 200 lira M tpıP"':..; 

culanmızdan ua (l 8 .... para.sına, Salim oğlu Hü- vinç bey az zaın~tl 8bir 
yeyin altı ay hapis ve ı 75 ler arasında sanııoıi 1' 
lira parn cezasına, Recep va ynratan 933 . e ..,• 
karısı Sünbül altı hapis ve <Erdek spor) u tesıs 

fak olmuştur. 
650 lira para cezasına, Osman " 

, l Bu kulüp . kızı Zeynep u tı ay hapis :.i 
ve 1450 lira para cezasına, suplo.rı memleketırı gr 

karşı olan altı kosını 
Halil.:.oğlıı koca Mehmet beş letmi~tir . 
ay hapis ve 1387 lira { F d k ) bı'r ıP 

~r e spor 
para cezasına ve Şaban oğlu faaliyet gösterdikten 
Ömer altı ay hapis ve 550 her iki kulüp gen_çle~ 
lira cezasına mahkum edil- birilo knynaı§ıp bırle ~ 

{or 
mişlerdir. ve Erdek sporun J~al 

kabul ederek ilk ıeşe 
8 Kaçak~~ılar mahkemenin (İdmanocağı) nanı• 

kararını mütoakıp hapishn- toplanmoğn knrDr ~ 
neye sevkedılmişlerdir. lerdir. 

-======-=======-=========-=====-=~ 
ispanyada Vaziyet . il 

(Üst tarafı birinci sayfada) dürrnüşl ('rdir. Mııdrıt., . . ıııeı• 
Yiyecek taşıyan arabalar dut arasındak1 şı 

ı .d ' 1 nıO~e buzen ateşe tutuluyor. Orta er yenı en ış en c ıı• 
istasiyonda sıkı bir çarpış- lamıştır. Yabqncı. g efİ 

. l k gıro> mo. olmuş, altı kişi ölmüş rın mem n ate ıer 
bır~:ok kimseler yaralanmış- saktır. DıvanıJıarP I 
t başlamıştır . • 
ır. • ... 

-'····· ••••••••••• Jı'Y' Petra Del Soldada aynı - oi' 
surette h§.disele olmuştur. : Yoksul/arı ye 1. 

: d. her 
Asturiyada ordu ılerlemek- : gey ıren ve Yı 

t~dir'. Pa~enciya yakınmdo_ : nada gözef~/1 sC 
kı asıle hır kışlayı uçurmu_ : suf/aı· Bir/jğıf1e . 
şiardır.Sivil muhafızların çoluk : • edl 
çocuklarını kesmişler ve bir : seve yaı dım G6 
"k .. d 1 k' ki • Yoksulları J o suz yur unt a ı çocu ar-

1
: H' //ıi/ ,~ 

ı h. l . ı • ı r :t•'' 
Bere~etli yag~ murlar. a ra ıp erın ~·oğunu ö - ··· ı:ı 2 •••••••••••• ~~ 

Ü'Z TU .. tBK(.JE, ÖYLE (~u···p l3İH KA Y~:ı Dün şehrimize yeniden · - \ f" 
yağmuryağmıştır. Dünkü,ya TIB Kİ O~D .. \N OİLhlİZE SAÜ-LIK VH P 

ğmur devamlı olmuş toprak Lll\IK ,.\KACAKTIB. _.,,,~ 
haylı ıslanmıştır . ~ I 

.?~azı mıisa a~;;. 
Gençler arasında bir güzel yazı müsabakası açacaymuzı yazmıştık· fitl 

müsabakaya girme şartlarım ue müsabakanın nasıl olacağım yvzıyor:: 

Gönderilecek yazJ/ar. .J 
{-, .'''!r :rönderllecek yazılarrn cılezll ktiçük lıik<iye» uasfrnı Jıaiz olmaları ~ 

şarllir. , elti' 
Mıisabakamıza iştirak eden gençlerden gönderecekleri cdezli kıiçük Jıi/:llYİ ff 

ga:clemizln iki stilununu lt•cuvıiz t.'imlyecek bir Jıacm1da lerlip etmclatff' 
ediyoruz. 

Seçim h~yeti tfebi 
Geleceli. yazıları tetkik etmekle bunlardan kaz.manları seçmekle e ,.ıefl' 

muallimleri. ga:ulemizin tahrir rlya:iellne yarduncı olacaklar ve rey verece 

Kazanacak/ar ~ 
JJti.'iabakarnız şt>yle bıışlıyacaklır: Gönderilecek «lezli hikaye)) lal oll bt~yfl 

~ sonra derce lmşlıyacağı::. • /Ju lıi/\ayeleri seçmekte okuyucularwıız arasırıdO 'e 
~ bir ımisabaka lcrlip ediyoruz. Seçme he.!Jclirıct' birincilifll ka:·ımıcak hikôyeY 

~ 
uerıniş olan elli okuyucumaza 11wlıtelif Jıediyeler dağılacağı:. . ( ~ 

Erı giizcl tezli kiiçiik hi kayP~'i yazan W'nce gazetemiz hır ~ 
saaLi) hediye edilt~cektir. ikinci Vf~ iiçiirn.·üye ;!lİ'.Zt>I birt r dolı•1:1di' 

~ lnı~a, dfü·.diincliden oııunCu) a kadar kıymetli birer kitap 1ıe 
'( Hdılecektır. ..(le 

ifa müsabakada okııyııcularwu:m nasıl rey kullanacaklarwı ileride yo"' 
(~ ı·rtç l <'f', SİZİ kalemi lllZİ teel'Ü lwye da \'Pt t-di~ Ol'llZ.. . Ol' 
G6ruierece!jirıi: ya::.Llcır on beş Teşrinievl'le kadar kabul edilecek/Af· 

Teşrinimelde müsabakamı: başlanuş brılurwcaklir 
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12 RtRtNCITEŞRIN 

~············································· ···:·: Kral 
SGÜNÜN HABERLERli 
~ ........................ aııı ••••ll• •r.•••••a••········· Aleksandrın 
iÇTE: 

1 ürk-Fransız 
Dostluğue 
. Fransız sefirinin beyanatı 

İzmir hlldisesi do11tone bir 
suutte hnllodilmiş bulunmo
ktodır. Fran ız büyük Elçi
si M. Kommer bu münasobet
le demiştir ki: 

«- Moselenin çok eyi bir 
ekilde ve çok C bu halle

dildiğini yuabilirsin 'z. Had
di zatinde ehemmiyetsiz o· 
lan htıdise Türk hiikümeti
nin cevabını, torpitolara vak· 
tinde bildimediğimizden ile: 
ri gelmiştir. 11unun sebebı 
de topitolnrın Pireden har13-

ket ederek oçık denize ~·t 
mış bulunmalarıydı. Gemi~er 
lznıir limanını ziyaretlerıne 
müsaade edildiğini zanned<'
rek körfeıe girmek istemiş
ler, fakat bunun kobıl olm.
yncoğım görünce yollnrını 
kesmi terdir. 

Diğer taraf tan Poristen 
nlınun bir telgraf haberi ıle 
körf ozin metholinde kesif bir 
sis mevcut olduğunu biMir
mektedir. Mosele bundan 
ibnrettir. 

flddise çok kolayca, bıL 
boesa on derece dostane 
bir ekilde halledildi. Türk· 
Fı·asız do tluğuno hiçbir ha
lel g lmediği ve bütun ~~
mimiyotini göstermek _ıçın 
torpitoların lston~ulu zıya_ 
retleri münasebetıle bazı 
merusim yapacağız.» 

Maliye Ve~aleti 
burosu 

tetki~ 

Maliye Vı,kllletinde bo 
kişilik bir totkık bürosu 

ihdas edilmiştir. . . 
1,etkik bürosunun vazıfl:\sı 

Vekili tin h z rlıyacağı ko
nun, nizamname ve talimut
namcleri gözden geçirmek, 
sureti mahsusado Vekdlel 
makamından tovıli olunacak 
işlere dair mütaloa beyon 
etmek, gerek ıl~i, gerek 
teknik mesai üzerınde moli 
müşavirlik vazifesinı yap
maktan ibaret olacaktır. 
Tetkik biıro unn ilk verılen 
işi r vergiler üzerinde tel. 
kikat yapmak olacaktır. 

iman mütehassıslar. 
Yüksek ziraut enstitiıleri 

için yeniden Alın.a~yadnn 
be mtitehn sıs getırılocHk
tir. Mtitehas ı tarın mukav
eleleri Ziraat Vekdletince 
ta dik otlilmiştir. 

• 

Yeni bir enstitü 
Ziroot Vckdleti tıırnfırıdan 

Ankaradıı bir (Nebatat ve 
hoyvonnt bastnlıkl~rı a~oştı
rm en titiisiı) tesıs edılcce
ktır. Mütehassıs M. Kosner 
bu müessesenin baş.na geti-

rilecektir. 

Kıy etli ir tevrat 
Bir Haham tnr fmdan Oi· 

bır teyarbokir flalke-. ıne 
· · Bu vrnt h diye edilmıştır . 

tcvrat Ceylfin deı ısi iiz~rı~e 
yazılmı~. dikişle-rindo ıplık 
yerine kursak kullanılmı?tır: 
lkı bin Sl"nelik ve yırmı 

hin lıra kıymetindedir. 

DIŞTA: Müellim 
runanistanda Ölümü 
intihap. 

Yun n Meclisi kapatıılyor. 
Yunan mobusan meclisi 

bir hafüı içinde kapanocok
tır Baz ıntihap Jairelorinin 
hudutl rını tadil eden in
tihap konunu ildn edilmiştır . 
Müstek r ve s kin bir dahili 
vaziyet ihlas edecek bir pa
rlemento intihabatıno zemin 
haztrlıyocok olan bu knnun 
efkl\rı umunıiyeye inşirah 

vermiştir 
Uzun ve mo~akkutli 

müzukereler esnasında :.1. 
Çaldurisin gö tcrmi olduğu 
jticlal ve uzla ma zihniyeti 
siyasi mehaf:h tnrafındon 
takdirle karş1lanmı tır. 

1936 senesin~ umumi 
bir ~arp mi çıkacak1 
Wyon isminde bir lngiliz 

pnpası kehanette hulu muş-
tur. Bu pnpaen göre 16 
eylôl 1936 senesinde yeni 
bir umumi hnrp çıkacakmış. 

Bu popus fısırdaki büy· 
ük ehramın esrarını öğren. 

mek hu u nnd buyük bir 
ihtisas Pide ettiğini iJdin 
etme tedir. 

Lon~ra~a d niz üzakereleri 
Birleşi Amerıko hükiL 

meti Londrn deniz müzı:ıke

rı::lcrinC> iştirnk etm<'k uzo 
re Amiral Stanleydon ve 
normon Davisdon murokkop 
bir heyet gönrlermiştir. Bu 
heyet, ayın onunda Mantı .t 
ton tronsotltltiği ile A vru
payo doğru hareket edcct k
tir. 

• ~orman Davis ile Amiral 
Stonleyin muvnsa.latını mü 
tenkıp müzakerelere boşlnn
ocaktır Birle ik meri ·o he
yetinin deniz kuvvetleri hak
kında yeni bir proje lakılim 

ecleceğı snll\h iyottar mohnfıldc 
söyl nme tedir. Birle ik Aın · 
rikn,toplnnacak olan clcniz 
konferıınbınn, gerek büyiık 
vegerekse küçük clolctlerin 
dnhi iştirokıni i tıyccektir. 

Jopon mümes illeri bu 
projeye muarız kal cnklnr
dır. Japon heyeti Lonclra 
deniz konferrınsının oncak 
olan uç buyuk devlete ınün. 
hoflı r ko iması ist iyer.ct ir. 

. Titüles~o 
Homanyo B "ekili M. To 

taresko Sınai::ıyn gitmi do 
'fruca 1. Tituloskooun yan-
g d" 'l b' 

g 1'dorek ken 1sı e ır 
ınn 

saol kadar göruşrnü tur 1 r-
l M Tituleskoyu bu konu

:aıadan onro ko bul etmiştir. 

Al anya ile cenu~ı Amerika 
arasındaki muzaker . 

Conubi Afrika itııhndı Zi
raat N z netinin 2 birinci l -
şrin 1934 tarihindo vuku 
bulan resmi hcynn::ıtınn noz 
aran Almrıny:ı hfikOmPtinin 
c •nuM Afrıkadcn •npa ugı 
yun mübn ' atınn k r ı tııl p 
ı•ttiği kredı kolaylıkları h_u
suoundaki müznk"reler a~ım 
kalmıştır. 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
rın büyüklüğü önünde eğil

mektedir. 
Belgrat 1 O (A A.) - Yu 

go lavya Ajansı bildiriyor: 
Asker kıtalnrının hareketi 

ve kısmi seferberlik hakkı

nda ecnebi membalardan çı

an bütün haberleri on kati 
bir şekilde tcı.kzibe mezunuz. 
Bu haberler bir tnkım gızli 
maksatlarla çıkorılmaktodır. 

Sofyn, ıo (A.A ) _ Kral 
Aleksandrın feci ölümü ho. 
borleri bütün memlekete yı· 

ldırım sıirntile yayılmış ve 
çok derio hir acı uyor.dırm· 
ışt r. Bıitüo tiyatro ve sine 
malnr ve bütün umumi 
mahaller derhal knpnnmışt· 
ır. Ölüm hah ri geldiği va· 
kit hükumet azası toplantı 

halinde bulunuyorlardı . Ma
tem olAmeti olmak uzcre 
kabine toplantısınn hemen 
nihnyet verilmiştir. 

Sofya, JO (A.A.) - Krol 
Boris. Yugo"lavya Krah A.l
eksandrın ölümünü haber 
alır almaz Kr liçe Mariye de-
rhal samimi bir taziyet tel
grofı göndermiştir. Aynı u. 
manda Krnlın mıişaviri M. 
Gruef Yugoslavya sefaretine 
giderek Kral namına taziy
ede bulunmuştur. Ba vekil 

M. Gorgiyef ile lloriciye Na. 
zırı M. Balalofta Yugo lav-

ya ve Fransız hükumetleri
ne Bulgaristanın toziyetlori· 
ni bildirmişlerdir. 

Belgrat, IO (A.A ) l lu-
kumet milli matemin altı ay 
devamına kararvermittir. Krol 
Alok a<ldrın ölümünü bütün 
momletto illin İçin Yugoslov-
yonın her noktasındaki ve 
her mezhebe ait kıliselor ma-
tem çoniurını çalmaktndırlnr. 
Krala yapılacak cenaze mc· 
rasimini tespit için hususi 
bir komite teşkil edilmiştir. 

llusu i ve resmi bütün bina
lar ve eder moteın bayrağı 

çekmişlcrdır 

Bolgrat, 10 (A.A.) - Kral 
Aleksandru 'cf lı haberi, bu 
rcı.da muzzam hır tee sur 
U}andırmıştır. Derhal topltt-

nan meclisi vükeld • elyevm 
berayi tahsil Londrada 
bulunan 1 ı yo ıodnki Ve 
lıhat Prons Pıeri Kral 

ıHln elmıştir. Teşkillllı osa. 
siye kanunu mucibince niy· 
abat kr hn vasiyetnamesin. 
de goslerilecek olan üç ki i 

tarafından idare olunac ktır 
Vosıyotname yoksa bu uç 

kışiyj tayin mebusan 'e ny
an meclislerine ait olacak 
tır. 

Parie, 11 (A.A.) - Şüp
heli Yugoslavya tnhunsını 

evlerinde aroştırmalnr ya· 

pılmıştır. Ele geçirilen butün 
evrnk hakimler marifotile 
tetkik edildjk:ten onrcı. 

muhürlomi tir. Da hiliyo Na
zırı tar ilyn f cia ının ureti 
vuku h kkında buglın 

milli emniyet mudürünü dinl
iyccektir, lıızım gclcın tedbı
rler herh 1 alınacaktır. 

Bcılgrat, t 1 (A A ) - Yu· 

goslovyanın hor toro(ında 

büyük bir keder hı.iltüm 

T0RKD1Ll SAYFA.: 3 

İktısadi haberler Delilerle mülakat:4 
Almanya sigaret sanayii 

ve şark tütünleri Nuri Çavuşun Ahpaphğı 
Berlinden alınan mnlOmn

tn göre Almanyo s gnret sa
nayii ittıhadı Alman yada şark 
tütünü yeti~tirmok için yapı
lmakta olıın tPcrübelerin şi
mdiye kadar müspet bir 
netice vermediğini ve binno
naleyh Almonyado yetiştiri
len sigarct tutünlerinin haki 

Sanki, kırk yıllık canyoldaşı 
imişiz gibi laübali konuşuyoruz 

ki şark tütünleri ovsofır.ı 

haiz bulunmaları mevzuubohs 
olmıyacoğındnn Almanyadn 
hu nevi tütünlerden imal ed. 
ilen sigorellere alman tütü
nlerin in karıştırılmadığı bil
dirilmektedir. 

Romanyanın, yaş meyra 
ih racatı. 

Bükrcşten alınan malôm
ata göre Romanya Ziront 
nezareti. Romanyonın, yaş 

meyva ihracatını arttırmalt 
üzere bazı tebdirler nlmış 
Te bu arada taze iizüm fiatla_ 
rını tutmak için piyasadan 
üzüm satın almaya karar ve
rmiştir. Aynı zamanda Rom
anyıı Jemiryolları idaresi de 
taze üzüm na.kliyatından al
makta olan muamele reımini 

kaldırmıştır. 

Bu hafta zarfında Almımya 
ile lsvece elma ihracatına 
başlanacaktır. ilk parti olar_ 
ok lsveçe mühim mikdarda 

elma gönderilmiştir. Bundan 
manda ziraat nezareti, muka· 

bilindo mensucat eşyası nL 
mak şartile, Lehistundan 300 
vogrm tııze üzüm için, husu
si bir kontenjan temin 
etmiştir. 

formadır, bazı yerlerde ilk 
zamank ıankınhktan sonra 
büyük: bir tehoT'fÜr baş 

göstermiştir. Zuğrep ve Li
npliyaşda ltalyıı vo Maca
ristunn karşı numnyişler ol
muş ve asker ltalyan v., 

Macar konsoloshonelorini 
himaye etmoğo mecbur ka
lmıştır. Hiç bir hldise ol-

mamıştır. Saray Bosnada da 
ltalyunlar ve Hınntlar aley
hınde nümayişler yapılmı-

ştır. Kralıu katlinin 
huviyeti ıle takip ettiği 

muksa' henüz vuzuhla anla-
şılmaımışıır. Bu cinayetin Mıı_ 

kedonyalılar tarafındnn irtı 
kdp olunduğu rirnyoti en co k 

takarrür eden bır rivayet 
h !indedir. Mıırsilyn sui ka-
tın aafnhntını göıteren 

baıı fılimler hudutta yakııla
nmış ve bunlara vaziyet ed
ilmi tir. Genç Krola karşı aıı-

Jakat yemmi merasimi bu .ab· 
ah parla ıaento binasında ya· 
ptlmıştır. Burada her iki te
~ ri meclis aznıı bir odadn 
toplanmış idi ilk eveld yenı · 
in etlen Prenı Pol olmuttur. 

Marsilyn, J ı (A.A.) 
M. Bartunun cenaze»i dün 
akşam kaldırılarak Par is 
tcenine konulmuttur. Moras 
imde Reiıicümhur bulunmu
tur. 
Cunğseavu, 11 (A.A.) -

llırvnt miiltccilerden ve Am. 
crikcıdai:i Hırvat milli komi. 

Şu delilerle konuşmok, 

nnlıışmak kncfor zor hirşey 
yokmu Jünyııdıı ... 

Dün, butün gün, Balıkesi
rin mütefekkir delilerinden 
Ahmet oğnnın nrkosındnn 
koştuğum hulde, bir türlü, 
mükemmel bir muldkat nl 
mıyn muvaffak olnmndım ... 

Hazret, müldkat ,·ermek
te, 1 lolivut vıldızlnrı kndıır ,, 
nazlı ... 

işin alaylı tarofındrı hep .. 
- Kuzum Ahmet ağa, ne 

olur okuduğun kıtaplardnn 
bir kaçının ismini s6yleeene 
bana .. 

Sualime, ne cevap vene 
beyenirsiniı : 

- Onlar yük8ek şeyler, 
anlamozaın . . Hem, çarpar 
seni onlar ... 

Demez mi? •.. 
Gel de, şimdi, onu kandır_ 

mıyn çalış ... 
- Bir kahvemi İçer mı-

sin? ... 
Diyorum •. . 
- Git, iç sen kahveni .. . 
Cevabını yapıştırıyor .. . 
Nihayet, ümitsiz, Cuma 

günü için bir miıldkat hozı
rlıyamad ığımdan mütee11ir .. 
\' e durmııksızın çiseleyen 
yağmurun altında uzunca 
bir zaman kaldığım kin hafif 
bir titreme ile hedefsiz yü· 
rürken, birdenbiro arkam _ 
dan Nurinin sesini işitiyo
rum .... 

Nuri çavu9 .. . 
Deli Nuri .. . 
h~ime, biraz soğuk ıu 

serpiliyor •.. 
( Su ıerpiliyor .. Tabiri de 

hiç uymadı doğruıu .. Zaton, 
yağmur altındayım .•. Bir de 
icime su aerperlerse, buyu
run clılnaze namazına ... ) 

Evet, içimi bir 11caklık 

istilA ediyor ... Ümidim, yeni-
don canlandı .. . 

A<lımlarımı yavaşlutıyo. 
rum ... 

- Merhaba Nuri çavuş .. 
- ~erhabaoo.. Neredea 

böyle? ... 
( Şan.ki, kırk yıllık can 

yolda ı imişiz gibi konuıu
yoruz ... ) 

- Nuri çavuş, sana çoook 
mühim birşey sorncnğıın ... 

( Onu dn .. climden ku~·ırma_ 

ınuk için Jurmodan sual 
soruyorum .. 

Ne kadıır saçmu olureo 
olsun. 
Ağzıma geleni sual yopar

ak,onun gülmiye hazır ağzına 
fırlatıyorum . . 

Ne kadnrJa candan konu-
şuyoruz .. 

O, kahkahalarla giilerken 
omuzuma hile vuruyor .. 

:Ses çıknrırnııyım hi\•I.) 
-- lla, Nuri çavuş 11ıına 1 

\'Oook, çok mühim bir sual 
eorayım mıi1• 

- Yahu, oramızda teklif 
mi var?. «Sorayım mı» da 
ne? .. Sor ya, sor yıl. 

leci i mümessili Poncnnın (11akat, hay körolosı §6 -

ejelik Aloksondrının katli ytnn, aklımo, hiçte muhimco 
bır cinayet değil Hırvat mi- bir sual gol~niyor.. Ne sor-
Beti torafınd n Aleksondrn 

/ 

malı yarabbı no so.rrnalı?.) 
hakkında ovelı•e vorilon id - Şeeey, Nurı be, eano 
anı lıükınünün tatbik edilmiş şimdi bet yüz lira verseler 
olduğunu söylemiştir. / ne yaparsın?. 

Nurı Çavu~ 

(Bu do sual mi yo?. Neyse .. ) 
- Bir dükkan tı\·arım, 

dükk4n, be, dükk4n .. 
(Ve bir kahkaha ntıırak 

omuzuma Turuyor .. ) 
- Bir dükk4n açarım, iç

ine kavun, karpuz, uzum, 
incir, nıır doldururum. 

- Daha, daha?. 
- Daha mı? . 

- Yani, töyle bir genç 
kız satıcı koymaz mııın dik· 
kdna?. 

(Yine bir kahkaha.. Am
ma, uzan vo gevrek bir 
kahkaha .. 

Bu gidişle omuzum çürü
yecek galiba) 

- Bir genç kız?. Nuıl?. 

- Y ımansın be .. Koymaz 
olurmuyum hiç .. Hom do en 
alA.lından.. Y atıırız o zaman, 
imanım .. Sen de gelinin .. 

Vallahi, sana, üzümün ok-
katını beş kuruşa nr-
irim .. Anlıyor mueun, beş ku
ruıo .. Kah, koh, kah!. Yata
rız o zamanlnr ... 

Seninle şöyle karşı karıı
ya ge\·tik mi ... Oh, gel key_ 
fım gel.. 

Artık, ıusturabilirsen su -
ıtur, Nuri çavufu .. 

O. çıplak ayaklarını 
bu yağışlı havada ıslak 1'0 

eoğuk taşları ıürterek, göm. 
lekıiz göğsüne yarıya kadar 
açtk kollarını sokmu9, üşü· 
meden yanımda ilerliyor ... 

Bava tnmamile, kararmıı, 
elektrikler yanmıt bile ... 

Kası.ıplar mahallesinde, bir 
kııhve önünden geçerken, 
içerden Nurıye iltifatlar ya· 
ğıyor: 

- Uol len buraya Nuri ... 
- Go bakam Nuri oa -

TUf ... 
Ve Nuri, bana bir nllnha 

ısmarladık demeden kah,•e
ye giriyor ... 

Senin ahpaplığın bu kada
rlık mı idi, be Nuri? .• 

(Sen-Tur) 

Roman yanın Mısır lhracaıı. 

Romanya Ziraat Nezareti 
tıırafındnn neıredileıı ıon 

istatistiğe göro Romonyooın 
1934 senesi Mısır ekim 11nhtı. 
sı 5 milyon hektardan yuka
rıdır. 

Eldeki tohminlere nazaran 
hu Aeneki Mısır rekoltesi 
450 hin vağonu bulacaktır . 

Üç yüz eli bin vngoo dahili 
i tihlıtke ayrılacak n müte. 
hnki yüzbin vagon ihraç 
edilecektir. 
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Bir komşu devlet: -

12 etatNdT-

1 Duçe Harbe Niçin Hazırlanıyor1 
1 

TORKDILI 

Dost Yunanistan. 
Siyasi alaka bugün sn çok Cümhur reisinin intlhauı meselesi 
etrafında toplanmaktadır .. Yunanistanda milliyat hissi ve vatan 

1 
Duçe . birço~ yeni tedbirle~ kararlaşdırdım. Bunların en esaslı. noktaeı !a~ı~ 

1 
askerın sekız yaşından ellı beş yaşına kadar cüzütam teşkıl etmelerıdır, .ıJ. 

' hı.ılvan Başvekili :\1. Muss_ ._ .. c .. ha büyük hir iaı~lariifl 
sHglslnin çok dı rin va sağlam temelleri var. oliııi «Niçın harbe hazırlanı- vücude O'etirınek iılk 

" 
«Türkische Post» dan: 1 

Bu mnkalemizle Yunanistn
nın ş imdiki vaziyeti hakkın
da kati bir hüküm vermek 
iddiasında değiliz; esasen bu 
yanlış bir hareket olurdu. 

Maksadımız ancak bu me
mlekette edindiğimiz ihtisa
sata dayanarnlc Yunan dev
letinin halihazırda karşılaş
tığı meseleleri izah etmek
tir. 

Birinci defa olarak Atine
ya g~lenlerin, bu şehrin di
ğer Bolko:ı merkez şehirle
rile kıyas edilmiyecek, Av
rupai bir manzara arzetmek
te olduğuna hükmetmeme
leri imkA.n yoktur. Atinanın 
ifham ettiği klılsik mananın 

bugünkü Atina şehri ile ne 
derecede kabili telif olduğu
nu tetkik etmek istemeyiz. 
Her ne kadar mazisi itibari
le bütün Şarkta bir hayat 
kaynağ ı olan Atina şehrin -
den daha önde buiunmaaı 

tabii ise <le Atinıı şehri ile 
yapılacak ilk temas tahmin
lerin fevkında olduğuna 

şüphe yoktur. 

Yunanistanı tetkik ederk
en yapılması melhuz olan 
iki hat11dan sakınmak gere
ktir. Birincisi, Atinayı Yun
anistan la bir örnek farzet
mek: Mütenddit vilAyetler 
ahalisi yaşadığı ülkenin örf 
ve Adetlerine o derece bağlı 
hulunmaktad1r ki merkezi 
hükumetin yaşama örneğine 
uyabilmesi ihtimali yoktur. 
1kincisi de: Atinayı hususi bir 
budunlar arası kıyafetine bü
ründürmektir. Atina zAhiren 
budunlar arası alAmetlerini 
taşımakla beraber hakikatte 
temiz milli bir seciye ve ka
rakteri haiz bulunmaktadır. 

Metropol olmak vasfını 

taşımanın kendisine tevcih 
ettiği vazifeltıri eyiaen eyi. 
ye kavramış olan bu şehir 
memleketin bütün kuvvet 
kaynaklarını yine memleke
tin her tarafına aksettirmek 

üzere kendisinde toplamıştır. 
Bu münasebetle Atino, llele 
milletin tevsii inkişafı içinn 
en mühim bir enerji kayna. 
ğı teşkil eder. 

Coğrafi mevkii iti bari le 
de Atina «yaratıcı Amil» va
zifesini daha kolaylıkla ha_ 
~arabilmektedir. 

Budunlar orası ticaret haya
tında Yunanibtanın, en büyük 
bir devir iıtasiyonu turistle
rin ilk uğrak kapısı, Avru
pa, Asya ve Afrika arasında 
deniz ve hava katlarının 

birlAşm& noktusı olon Pire
nin Atiuaya yakınlık ve sey
rüsefer kolaylığı, bu hükfı
met merkezinin diğer mem. 
leketlerle sıkı ve daimi bir 
temas halinde~~bulunmasını 
temin etmektedir. 

Bu hakikatlerin ışığı k:ır. 

tısında Yunanit;tun atiıinin 

Pire - Atina mihveri üzerin
de dönmektP. olduğunu seze
memek mümkün değildir. 

Ancak memlek~tin strüktürü, 
tetkik edinince yukarıda ıa
yılan ve devletin yükselme
sine yardım ~ eden Amillerle 
büyük bir tezat ıe,kil: eden 

yoram» başlığı :ıltınuu yaz
dığı bir makalede <liyor ki: 

Büyük manevralardan 
sonra, Avusturyalılar tarafı
nd ... n harp esnasında vurul
an mülazım Çiesa namına 

bir neticeye varıldığı goru
lmektt1dir. Yunanistan aha
lisin;n yüzde 53,6 sını ~·ift

riler, yüzJe 7 sinden fözlus
ını da t alıkçılar teşkil etm
ektedir. Ticaret ve sanayi 
ile iştigal edenlerin nispetj 
yüzde 26,6 yı gu~:mektedir. 

Eğer memlBket arazisinin 
ziraato elvel'İşli olmadığı ve 
ya işlenmediği nazarı itibara 
alı nırsa yukarıda çizdiğimiz 

nispetlerin r.iftci zümresi 
l~hine ifade ettiği mann ko. 
luycR anlaşılır. Ticaret sanayi 
ve ziraat arasındaki gayri 
müsavi nispetl t! rin tevlit et
ttiği bu dahili tezat manza
rasının l'lebepleri araştırılın
ca görülür ki psikolojik Am. 
illerin tesiri çok büyüktür. 
Coğrafi vaziyet, arazinin İs

tihsal derecesi Te memlüke
tin tarihi inkişafı neticesi 
olarak Yunnnh hayatını ve 
refahını temin için eaırford
anberi ticarete daha tnıla 
bel bağlamış ve adet hük
müne ge~·en bu par:ı kazan
ma şekli tabii bir meyil ve 
sevkin yardımile de daha 
fazla inkişaf ettirilmiştir. At
ma şehrinin Yunanistanın 

enerji kuvvetlerini fdrsah 
fersah geçen bir faaliyet 
kaynağı olması da bununla 

ı 
ithaf olunan bir tankın üz
erinde durup söyledığiuı iç-

f.1 j in tanklı unvanını knzaoan 
I n~tkum, faşist ihtilalinin ye
' nı ve en mühim safhasına 

\ 
1 başlangıç teşkil etti O zam. 

kabili izahtır. 

Bu ~ehrin hay:.ıtiyetindeki 
sır «her şeyi cereyana kap
tırmak» şiarının tatbikındaki 

muvaffakıyetidir. Bunun di
ğer Lir sözle itoılesi: «En 
ufak sermaye ile en büyük 
devir muamelesini yupmalı

dır». Yunanlılar bu prensipi 
meselfi umumi seyrüsofer ve 
nakliyat sahasında muv
affakıyetle tatbik edelıilirler. 
Yunanistanda vesaiti nukliye 
çokluğundan sarfı na. 
zar, en ufak bir 
meblAğla en uzak yer-
lere gitmek kabildir. Bu si
yasetin neticesi olarak ara· 
balar tıkubasa dolmaktadır. 

D ğer bir miıal: Drahmi
nin kıymeti mühim bir nis
pette yükseltilebildi; çünkü 
Yunanistana ecnebi dövizi 
mütemadiyen aktp geldikten 
başka bugün Yunan parası

nın döviz karşılığı yüzde 
75 i bulmaktadır. Buna rağ
men drahmi alç:ık kurırnnu 

muhafaza etmekte \'O kıy

metinin yüzde 50 sini kay
bettiği halda satın almak 
kuvvetinın ancak yüzde 15 
iui knybetmiş bulunmakta
dır. Aradaki viizdo 35 fark ,, 

~J. \'eni:ı:olos 

Yunanlı, urıcak asğari iht
iyacını temin edecek kudar 
çiftçilik yapmaktadır. Diğer 

istihsal kuvvetlerini muhtelif 
sanat şubelerine hasretmeğe 
imkan bulamadığı için bn.şka 
memleketlere muhaceret 
yönünü tutmuştur. Muhacer· 
et eılenlerin mühim kısmı 

ise hali vakti yerinde olıır

ak Yunanistana geri gelme
ktedir. İşte Yunanistaııda, 
emlAk ve akarının geliri ile 
geçinenlerin fazlalığı da bun. 
unla kabili izahtır. 

Yunanistanda, milliyet 
hissinin ve vnt:ı n sevgisinin 
çok derin vo çok c:ağl:ım 

temelleri vHrılır. Her ne ka
d~r tarih birçok vakalnrda, 
nüfus fazlal ığın n emperya
list zihniyetini tevlit etmekte 
ve büyümekte olduğunu ka
ydediyorsa ıla Yunanistanın 

kelimenin bütün mannsile 
ı:ımparyalist bir siyaset tak
ip ettiği vaki değildir. 

Anu vatona olan iştiyak 

umumiyet itiharıle o kadar 
ku vvetlj bir ifade bulmakta 
idi ki cazip olabilecek bütün 
diğer şeyler onu bertaruf 
etmekten ~·ok uzııktır. Vatan 
sevgisinin yarattığı birlik 
hissi yanında endividüolizm 
hissi de beraber yürümüşt
ür. Herkesin hürriyete olan 
ihtiyacı ve vahşi kanaatin 
ifade edilmesi hakkı her 
vatandaşın bildiği ve kabul 
ettiği bir hakikattir. Bu ha
kikat zamanımızın takip et
tiği vo libera1iot devirler in 
doğurduğu neticeleri izaleye 
ınutu f olan istikamete muh
alıf olmasına roğmcn Lugün 
dahi sağlam mevkiini muha. 
fazıı etmektedir. 

Haricen böyle böle bir 
manzara arzedcn ve hak 
mefhumunun birleştiğini bu 
iki mektup duha itinah 
ve daha derin bir tarzda 
tetkik edilince müştorek bir 
fikir menşeino vnrı lmukta-

dır. Milletine hizmat 
etmek Yunanlıların asil 

hir ülküsüdür. Bu ül. 

bugün ucuz olmakln berabor 
kA.r temin eden gc-çinrno st. 
ando.nrladını muhafuzn etmE\k 
inıkAnını vermektedır. Bun
dan dolnyıdır ki Yunanistan 
hali hnzırda bütün ahalisini künün en canlı bir ifadesi_ 
istihsHl savaşına to>şrik ettir- ni milletin her tnbaksında 
mek suretile imtiyt•zlı mev- devlete yapılagP.len ve bihas· 
kiincle bulımmaktaılır. sa manrifin yükselmesine 

Memlek•·te tekrar dönüp hadim olan ya rdımlarda gö-
yerleşenlerin adedi umumi rmak kabildir. 
nüfusun 1.5 i nispetindedir. Nnsyonafo;t ve endividü · 
Yunanistanın, bu herkesi ça- ali. t fı kirlerinin doğurduğu 
lıştırabilmek işini nüfusu 5 farklı görüşler dolayısile Yu_ 
milyondan altı buçuk milyo- 1 nanistanda Jahili hayatın 
na yükseldikten sonrn da mu-

1 
dnima hnli harekette bulun

vaffakıyetle başarması cidd- duğu görülmektedir. Bunun_ 
en takdir edilecek bir şey- la beraber devlet gemlerini 
dir. l kapmak için biribirlerile 

an İtalyanın ılaha fazla as
keri, daha fazla militaribt, 
drıha fazla cengdver olması 

lbım geldiğini söylemiş ve 
bu kahir ihtiyacın sebeple
rini izah etmiştim. 

Birçok yeni tedbirler ka
rarlaştırdım. Bunların en es -
aslı noktası vatandaş ile as
kerin sekiz yaş ı ndan elli beş 
yaşına kadnr bir cüzü tam 
teşkil etmeleridir. Bunun bir 
eşine ne ge~·miş zamonlardo. 
ne do bu devirde tesadüf oL 
unnmaz. 

Bu hadi~H', taı·ıhte yenidir 
Belkide taklit edemiyeeektir. 
Çünkü dünyanın başka hiç 
bir milletinde milyonlarca 
ve milyonhırca :ıdarna haya
tlarırıın 47 yılı rı . üddetince 

askeri hayat yaş ·:ıtacak tarihi 
siyasi şerait mevcut dPğil

dir . 

Bu tedbirlerin şimdiden, ge
lecekte de muvaff k olncuğı
ndan zerre krıdar şüph~ etm
iyorum. Bunları 16 sene de
vam edon Iaıjistlikten ve 13 
yılını dolduran faşist reiim
inden sonra kararlaştırdık . 

Faşizmin 13 üncü yıldönü -
mü olan 29 teşrinievel günü 
bu tedbirler tamamile tatb ik 
eılilmi~ olacaktır. Emniyeti
miz! İtalyanın dünyada en 
disiplinli millet olmasından 

İliri geliyor. İtalyan milleti 
silahsız bir milletin bugün 
de, yarın da vnrlığını koruy-

mücadele etmekte olan mü_ 
teaddit cereyanlara fazla kıy
mf~t ve ehemmiyet atfetnıek 
te doğru değildir. Yunan 
milleti bugün iki büyük gr _ 
upa ayrılmıştı r. Venizelistler 
ve bunların muhalifleri. Bu
gün resikarıla bulunan Çnld
:ıris kabinPsi Venizelic:t pur. 
tisi muarızların teşkil ettiği 
bir hükumettir. Bu hüb'lme-
te iştirak eden Nazırlar muh 
teli! Antivenizolist gruplara 
mensupturlar. Siynsct sand
alyesi etro.fındu yapılan m\i
cadele nekadar ozğın ve taş
kın olursa olsun bu fikir 
ve kanaat ayrılığı hududunu 
ge~~ınemekto ve devletin 
ana temellerine zııror yapm
ağı istihdaf etmemektedir. 
Başkaları bugünkü kcbine 
arasında bulunan ve giinlük 
hayatta. yürekleri hoplrıtma
ktan geri kalmıyan Krali
iyet hareketi henüz olgun 
bir hale gelmiş değildir. 
· Bu hareket esasen iler iJo 

dahi bazı yabancı memlek P.
tlerde sanıldığı kadar Lü· 
yük roller oynnmıığa n:ımzot 
d1Jğildir. Siyasi aldka bu~ün en 
çok yeni Cümhur Reisinin 
intihabı meselesi etr:ıf. nda 

toplanmnktallır. Son zamanl
arda vukuhulan ve yabancı 

memleketler matbuatanda faz
lasile büyütülen taklibi hü-

erinde topluyorlar. ~ 
Bu emperyalist ruh~ f 

canlandırncnğt n°~'~ 
mühim değildir . Sır ad 
ilerlemesi için k tı' 
kafasındaki ruhun _,-
uzviyet gibi işle 
hareket etmesidir. ti, 

Daha başka e~~ 
milletler de vardır· l .... , 
zengilliği ve düşiinU ,;.il 
rm sevk ve gayre~le~ 
ıltmiyor. Britoyna 1~ İf 

amiyaceğına drrinJen emin- luğu, doğum nispet•~/ 
d

. lması yüzünden azıc•,··J 
ır. ,,,.. 

hyor. Bir dev olan~ 
Aşırı dererecede medeni, 

ince, ve konfora al ı şık bir 
millet yavaş yavaş ezilir 
mahvolmak yolunu tutar, 
bu türlü yaşty:m millet-

1 lora nasıl mukavemet edi
ledileceğini bilmez. 

Roma milletinin sukut se
bepleri çoktur. Fakat şöyle 

huldsa olunbilir: Bir Jcvlet 
arazisini ne kadar genişle

tirse, derinliğini o derece 
kaybeder. OrnJa sefahet baş
ladı, kira ile asker tutmak 
seyyiesi türedi vo bunun ü
zerine daha ::ız medeni, Cııkat 
daha anlı mill ;tler Ho '1ın nın 

budununa dayandı, hu surC'
tle yeni bir tarih devri a · 
çıldı. 

Bugün askerliğin ınsan 

hayatında en esaslı amil 
olar3k tanınması, sulh zam
anınıJa ıla. günılelik yaşayı

şta da en faydalı şeydir. 
Militarizm hnh!-!ine gelin

ce; hiç bir millet bn yolda 
ilk taşı atmamıştır. Rusya 
ile Jnponyaya ve bütün dü
nya ya bakalım. Bu iki mil
letin biribirine tnmamile z,t 
iktısadi ve içt:mai sistemle
ri vardır. Askeri ruhları bi
rdir. 

Sovyetler, askeri i~~timai 

bir f elscf aye doğru gidiyor
lar. Japonlur, enerjderini da 

da askerliğe çağrı ,li ~ 
oldukları için aynı h t.ı' 
riyorsıı da Amerik81~ 

l"di'· nk ruhu hdla alev ı ~ 
Bir insanın ~lde ;J. 

eği en yüksek ııD811 #' r 
pluluk için kendi caO 

etmektir. ~ 
Ülkülerin çarpl ~ 

sırada rohlarunızda. "J. 
ğimiz ülkülerin birt ~ 
çağırması yüzündeO aıi'. 
ve creri saydığıaııZ, ~ 

o . 1 
boyun eğmesinı~ 
edeceğiz~ ~ 

Mücadele ruhunu ~ 
yon bir millet bel!~ 
kumdur. Devletler ıl 
ki münasebetlerde b ~ 
kararlaştıran nih•r: uJı 
tir. Betı harbi « ',., 
en yüksek mabk8~;0fı 
ye tarif ettim. Bu ,1. 
Çünkü milletlerin Je fi 
mevkilerini zaferler ~ 
metlP.r tayin eder· ~ 
hükmü katidir. On°01', 
zini başka bir bsrP (ıı' 

Bir devletin ınuz~ ~ 
ması, yaln ı z a~ke.r ~ 
yette bir iş değıldır·ı'-. 
neticesi her sabad~·~ ~ 
lir. Bu yenilme111e ~ i'JJ 
dendir ki eski Ro~ ~ 
lıırı gururla «Ci"1

' ~-' 
nus Sum» yani '- ~ 
Roma heşehrisiyioı1 ' J 

Macar baş vekilinin beyatl~ 
«Tim es» gazetesinin Bud-

1 

emelleri arasında .. : ~ 
apeşte muhabiri bi l<liriyor: söylıyerek sözlerı01. ci''J 

Macar B<lşv~kili Ceno- mına nihayet ver111ıi~ 
ral Gömbeş, vazife başına Buşvekil, diğer f'1 
geçmesınin ikinci yıldönümü yaınız Macaristunıtı1,p J 
münasebetile dün gPce rad- lıkıa bulunması ts -'!J 
) oda hükumetinin Lu müd. dikçe ve buna b'J 
dot zarfındaki icraatını noktai nazarını 'l'ıi 
hüldsa etmi~tir. hakkı kendisine ıe1~rl• J 

çe komşu devlet ~'J 
Mumaileyh, büt~·e açığın- bir anlaşma yapı il' 

ın azalmış olduğundan ve imkan olmadığındsJl 
hari~·i ticaretin nrttığındnn şunları söylemişti.r:·""İ~fı 
bahsettikten sonra hükume- dı ... «Maaınafıh ütn• 
tinin tnkip ettiği prensipler- miyorum. Bir giin ~ııP 
in, mevcut muahedeltıri kan- küçük itilafın i.i~~ de IJ'f 
uni ve sulhpervor yollarla memlekete karş.ı on ,~ıt 
tudıl etmek çarelerinı aram- ne evel <YösterıleP 
ak ve ecnebi idarelor altın. nala yık hukksızlığ 1 "ıt•1' 
daki Ma~arların hukukunu caktır.» Bu üç. Je ~,. 
müdufan etmek olduğuı u caristana yapılan b ıı· 'J 
ilıive etmiştir. idrak ettikleri ıa~8 rP~~ 

Ceneral Gömboş, Fransa. pervernne teşriki ıııiıfl~.~ 
nın dostluğunu kaznnmunın ilerletmek için de ~8 ı;ıı~.ı 
ve ~tacaristıın ile küçük arzu besleuirse ıb e1ı 
itilılf arasındaki mün - ortadan kalk.ma8il8 • a-~ 
asebetlcri daha "Yi bir anlnş~mnın temioirıı 
şekle sokmanın en biiyük ilebilir. ~ 

. tı•,,J 
kumet hareketleri muv:ı- halihazır mestıleterı jO ~ 
kkat ve :ıni bir tezhiir da siyasi kana~tlerf, ~ 
neticesi olup her Yunan- telif istikametlerırıe .. ,cı /. 
lı n ın siyası sahadaki cnn- sadi tabakaların g"eO :ı 
lıl ığının hir ak8idir den~- hususiyetlere ~sğıSl,di 8j 
bilir. Gerek bu hareketler }etin siyaHi ve ıktı 9 ,,ı'~ 
kerekse komünist herekP.- l · k 111•~ ~et erı, anca .. •el ... 
ti Yunnnishın ıçın ciddi ımar ve ona en gıı ı ~ 
bir tehlike snyılamazlar. uygun i~~timai .,

9 il~ 
Fikirlerimizi ktsaca ifade bulmak ve ver111e• 

etmek için diyebiliriz ki: gütmektedirler. 
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o c u K .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9\ 
• • : TürkDili çocuk için olan bu sayfayı her cuma : 
5 tertip edecektir. Minimini yavulann afak asın top/ı- i 
i yabilmek bize haz verir. : 
··························································~· 

Fayd/J bilgiler 

Gözlerimizi 
Koruyalım. 

Uözler vücudüw uzün en 
kıymetli bir uzvudur. 

Onun için gözlerimizi ~·ok 
buyii · bir dikkatle korumu
Iıvız. 

·Onun için şu sayacoğıınız 
şoylere dikko.t elmoniz gö
zloriniz için çok fr.ıydolı ol· 
ur: 

ı - Gözleriniz ağrırsa 

hemen bir doktora gidiniz. 

2 _ Gözünüze birşey 
knctığı vakit ovalamayını~ . 
Yalnız bir fincana temız 

su Joldurarak gözünüzü bu 
suyun içine sokunuz. 

3 - Karanlıkta asin kit-
ap okumayınız. .. 

5 _ Kitabı okurken go 
zlerinize doğru yaklaştırma· 
yınız . 

5 _ Çok (azla ışık gözL 
erinizi bozar. Onun kin çok 
fazla ışığa bakmayınız 

Kuılann f aydılan . 
Tatlı seslerilo her yerı 

şenlnndireo kuşl ıı r ı n bize 
çok ravdaları vardır. 

Bazı~ kuşlar v1trdır ki ka· 
rınlarınt hep böceklerle do
yururlar. Bu kuşlar onun 
. . eLınlcre ağaçlara. seb-
ıçın .. ' . 
elere dndannn höl'cklerı 

Şaşarım--- l Jlikaye: • 

r Akıll~rına .. ı Al'. ro: :.1! b~,,: 1 :no.~u= g~ü:,:. lıidd . 
1 IJtflulerlm, kitaplarını 1 cuktu . Fakat çok ta tcnheldi. t!ı•: 

rast gelt karaltyanlarm. 1 v b' - .. 1 · d Sen ne kadar delisin . k I .ı azın ır sgacın go geınn e -
Kılap. ga:elt oku~ıa · kışın da ocağın karşısında dedi. lnenn hiç ~nu. öyle ya-

tansa hayla:. lıayla .... do - ı t akton boşka hirşey par mı?. Unu bır ıpe bnğl· 
laşmuyz listlin tutanların, ya m d B .. 1 n ona ayıp arkandan ~·ekeceklin .. . yapmaz ı . u yuz< e • - l 

~'>Of 11ap1yor11m dıyt T b 1 Al ' · · · l k• 1 - Başka zaman oy e ya-·? ~ « en c ı» ısmını a ,,ı ar . . 
akıama kadar çamur ve ı b d ·ı ğ l d A pacağım dıyc cevap vcrdı . 
I .. d - l . ve u a ı e ra ırı ır ı. n- Carşumbu guııu kasaba 
oz lÇlll t yu-tıı trlfl. nesi ile bir kulübe kadar . •. . · 

,,, ı· · ı. .. . d ka 1 ı.,ıttı ve onun l\'tn çalıştı. ı u l ıı,erı fll .. f/ ra · küçük bir ovde yaşarlardı. 0 • • k 
rşı duran veyu su içeni- il lhtjvar annesi bekAr ve Kosop onabpdaro yerınc ~:,-

,, unun u unu veruı. triıı. 1 komşulnrın çama9ırlarını yı· Ali donundan uçkurunu 

1 
(;eçlmsi:llk yu:linden 1 kamakln kend.ini ve oğlunu \'ıkardı. Eti güzelce bağladı, 

hiçbir arkadaş lulaımya- 1 geı,:indirirdi . lhtiynrlık bir ~·eke reke eve geldi . Yerde 
nların, 1 yandan, çok çalışmağa kar- sürüyerek getirdiğinde.n eti~ 

1 
Btş on kuruş/an ne 1 şı aldığı az gıda bir yandan heı· tarafı tozlandı, y~lendı, 

olacak diye tlint !JtftTI 1 onu gittikçe kuvvetten düşü- yen.mcz bir hale geJıl1, An-
i parayı har vurup harman rüyordu. Oğluna: neıı: ... 
1 savuranların 1 _ Yavrum. Dedi. Büyüd- - Ahmnklsrm nhmagı <le. 
1 Ş 1 ün. Ben ihtiyarladım . Artık di. losan onu .~yle. yapar mı? 
1 aşarım I . . Omuzlarının uzerınde ta ı-

1 ben sanı beshyemem. Çalış , kt 1 . . . yaca ın. 
1 Akı/farına •. 1 para. knzan, kendı ekmPğını - Başka zaman öyle ya,-

L 1 ~~ndın çıkar. Eğer yarından pacağım diye cevap vcrdı : 
____ Haşarı--.. ıtıbarıen bunu yapmazsan Perşembe günü zengin hır 

, • • • eve hiç uğrama. Almam. değirmenci a.kşama. kadar 
Bahkesırm guzıllen Dedi. . \'&lış~ırclığı ~lı;re bır eşek 

Annesi bunları pek ciddi verdı. Annosının en ımn 
söylediğinden Ali çok kork- nasihatını hatırlıyarak eşeği 
tu. Cumartesi giioiı crlcend. omuzlarının üzerine aldı. 
~n kalktı. Bir çiftçinin yan- Hayvan ~·ok ağır olduğundan 
ına gitti. rirmi be kuruş ancak ynvoş yavaş ta ıyııbı-
için bütün gün çalı tı . Ak- liyordu. 

liideceği yol zengin bir deği-
şama eve gelirken bir tahta rmecinin evinjn önünden ge-
köprü oralığ ndnn parayı 

dyordu. Bu ndomın çok gü. nehiı e düşürdü. işi anne&ine • • d d' 
z .. l Lir kızı vor ı. 'ıı ım ıye 

anlatınca; annesi: kad •ır gorulmemiş kadar güzel ;iyerek çiftçiye çok büyuk 
eyilikler yaparlar. ı - Yayrum dedi. İnsan olan hu kızın ıahıren gö. ıinm· 

hiç p rayı kayhoder mi onu iyen iki şeyi noksan idi:«Sağır ~vlerjmizin saçaklnrmcla, 
avlu içlerinde dolaşan Kum
rular tırtılın en birinci dıiş 
nıanlarındrmdı r. 

Bazı kuşlarda vardır ki 
tarlalarda mahsulün arasın
da biten ve mahsule zarar 
veren yabani otların tohum- - k b 

1 Resmimiz çoca nyramı-
larını yerler. Bu surel 

0 
ta- nda llimayeiotfal Cemiyeti-

rlada yabanı otların yeııı- · k 
nin tertip ettiği 9ayıayı a-

don çıkmasının önuno geçı - zanan iki güzel göstermek. 
imi§ olur. tedir. 

işte dttldandala aıçrayan i ==-==ı::::=::== -=-====== 
kuşların faydolarındnn bazı- Ata Sözleri. 
ları bunlardır. 

Burun ~anımasım nısıl 
~indirebilirsiniz? 

Bazı kimselerin burunları 

ı - Ak akça knra gün 
içindir. 

2 - Kurda aiçin ensen 
kalın demişler: Kendi ışımı 

kendim görürü~ de ondan 

cebiı. e koymalı idin. vo ılilsizlikıı 18 yaşına gel-
- Başka zaman öyle ya- djği haltle ne konuştuğu, ne 

pacağ.m diye cevap verdi. işittiği , ne de güldüğü görü 
Pazar günü ba~ka bir çi- lmüştü. Onu tıyı etmek için 

babasının göstermediği dok(tçiye ~·olıımağa gitti, güneş 
tor kalmadı. Hf'psi de ((kızı

batıncıya kadar çalııtı. Ça- oızıo konuıma ve işitebilm
lıatı ıYıno karşı ona bir bar-
~ n eai icin ancak biri tnrafın-

dak süt verdiler. Anoes- c.lao güldürülmesile olol·nk-
inin sözünü hatırladı, Sütü tır» diyorlardı. Bu zavalh 
büyük cebine bo§alttı: En kız 0 zoman pençere 
gelinciyc kadar cebınden önünde oturuyordu. Ten
sütlcr süzüldü, pantolunun bel Aliyi eşeği omuzlarına 
üzerinden yerlere aktı. Kve almış olarak oradan geçcr-
geldiğinde cebi bomboştu. ken gördü. Ömründe böyle 
lhUyar annesi: garip ve tuhaf bir monzara 

_ Ahmak dedi onu başın· görmediğinden hayret etti 
da taşımnlı idin, ve gülmekten kendisini alu-

- Ba ka zaman öyle ya- matlı, bir saniye 80nrn kon. 
pacağım diye cevap verdi . . uşlu ve her eyi işitmiye 

Paz rtcsı günü başka bır ba ladı. Değirmenci bundan 
tıık sık kanar. 

Burun kanamasını dindir
nıek i. in acaba ne yapmalı? 

diye cev~p vermıf. . 
3 __ işleyen dljmır ışlıır. ~·iftçi için bütün gün din- pek memnundu Derhal kız-

baka lenmeden çalışmasıııa kurşı ını hiç bir şey düşünm~den 

Şunlar yapılırsa bu~un ~~-
" ·· gerılebılır : namasınıo onune : .. 

1 _ Bir müddet nğzmız
la nefes alarak durunuz. 

2 Mendilinizi soğuk su 
ile ıslatıp enseni1.e koyunuz. 

3 - Eğer boynunuzu sı. 

kan birşey varsa onu "evş · 
etiniz .. 

Böylece burnunuzun kan
ını kesebilirainiz, 

4 _ Üzüm üzüme 

baka kararır. 
5 - Keskin 

Ali ile evlendirdi. Cüıel bir ancak yarım !kilo tereyağı 
sirke küı1ü· . . A · · son dıiğun yaptı Alinin ihtiyar 

alobilmıştı. nnesının annesini de biıyiik geni ev-
ne zarar.. . I 6 _ Ayağını yorğann go 

re uıat. . . . 
7 Bir söyle ıkı dınle. 

8 _ Su uyur duşman 

uyumaz • 
9 _ Çok yaşayan bilmez, 

ok gezen bilir. . I ç 10 _ Sakla samanı gelır 
zamanı. ___ .... __ 

naaihutını hatırladı, ve ge- lerine aldılar ve yıll:ırca 88· 

lirken onu lıaşının üstüne adet içinde !}'aşııdılar. Kim 
koydu. Hava sıcak olduğu- bilir belki de hAIA yaşıyorlar. 
odan terey1tğı eridi. Eneeıi- Nihat Nazmi 
ne, yaoaklarına nkıı. açları, 

yüzü yağ içinde kaldı.\' olda 
bunu görenler gülmekten 
kendilerini olamıyorlardı. 
Annesi oğlunu görünce: 

_ Ahmak ço~uk dedi in
~ l' f' snn onu öyle yapar mı. " ı · 

,. ...................... ~ 
! Yaramazın şiirleri:2 ! 
• • 
i Sevimin Çıntısı i 
: Renim minik çanlcımda : • • : Ntltr ucır, ne.fer. Nelu.. : 

DERE· 
nin üzerinde dikkat ederek 
taşımalıydın . 

: Kitap, kalem. ltbtşir, : . ·' . : M<1kaı. ~il!fl ue dtJ tu... : 

küçük dere 
Nt gu:el akıyor şu - t d6nt 
Ddaijları aşıyor hep don k 

d hoş htlc ba 
Şırıltısı ne ~ I saf ve hem de btrral\ 
Suyu mis gıb 

_ Başka zaman öyle y~
pacağım diye cevap verdı . 

"' alı günü bir fırıncı 

ıcın butün gün çalıştı. 
Akşam eve döner -
ken ona bir av kopeği 

ı ** : ı Bunlar benim dus eşyam; : 
: Urılarz çok stllerim. ! • • Kaltmlt yazr yazar, : 
! Si/gicimlt silerim.. : • • • : ** : : Renkli kaltmltrimlc : 

r 8-llı-,J H-A-IF-'TA-1-11---.. 

BllMECEMIZ. 
Bilmece numarası: 3 

Altı harfli bir kelimeyim: 
Çocuklar hergün anbohtan okşama kndar benim ku

cağımdndırlar . 

Yalnız birkaç ay benim yanının uğramazlar. Bütün 
büyük adomları ben yeti liririm 

J - Altıncı, be ind dördüncü, ikinci, üçüncü harf-
lerim ç i~·ekten {~ İçeğe konon, bize tath yapan çalışkan 
hir hayvanın ördüğü şeydir . 

2 - Dördiincü, ikinci, a1tıncı, beşinci harflerim da_ 
ğdan daha kiıçüktür. 

3 - İkin<·i. llördiincu, harflerim besleyici gıdaları. 
mızdandır. 

4 - i\ iincü, ikifü•i, altıncı, beşinci, yine ü~·iincü 
harflorim (un) elenince elekte kaJır. 

s - ikinci. ucüncü, birinci, beşinci, yine ucüncü 
harflerim bir oraya gelince hergün soframızda eksik ol· 
mıytın bir şey meydana çıkar. 

Nihayet çocuklar; siz beni çok oversiniz. 
Haydi bilin bakalım ben noyim1 

Bu bilmecemizin müdddeti on beş gündür. Yani on 
beş giin h~inıle hilme<'enin yapılmış şekli bize gönderil
miş olmalıdır. 

Doğru yapanlar arasında kura ('ekerek: 
Birinciye güzel bir olbüm. ikinl'İ ve uçunciıye birer 

kitap, ürüncüden ellinciyo kadar du hir~·ok hediyeler 
doğıtacnğız. 

Kuponumuzu va adresinizi uıutmıymızl 
Bilmecemizi yo p:ın bazı okuyucularımız kuponumazu 

göndermeyi bazıları da isim ve odrcılerini yazmayı unu-
tmJktadırlar. Tabiidir ki bu şekilde olanlar kuraya 
girememcktııı<lirler. 

Onun için sevgili okuyucularımıza bu iki mühim 
noktayı hntırlatmayı faydalı hulduk. 

Bir koJıyJık. 
Balıkesir İçinc.l~ olan okuyu~ularımız bilmece cevap

inrını doğrudan dQğruyA idarehanemize getirebilecekleri 
gihi. istiyenlerle Balıkesir dışında olanlar açık bir zarfa 
bir kuruşluk pul yopı§tırmak. suretile de cevaplarını av
esi mize gönderebilirler. 

iki numarıh bilııcımiz 
İki numaralı bilmecemizin ynpılmış şekli töyle 

ola<·rıktır: 

dfor cuma benim ilk ışını Türk Dili1ıde 
t•ocuk savfasmı aramaktır-• • • 

Kızanınlır. 
Bu bilmecemizi doğru yapanlar arasında kura çe

kerek okuyu<'uları mızdan hediye kazananların adlarını 
sırasile yazıyoruz: 

Bir dolma kalt'm kazaııarı: 
Balıkesir Mithntpaşa ilk mektebi beşinci 

besinden 310 numııralı Ali Kaya efondi. 

Bir t•ep dt'flt\ri k~ızaıwn: 
Cazi meHebj 3 üncü ıınıf tnlcbesinden 

efenıli. 

Bir kitap kazanarı: 

sınıf tale-

168 Adnan 

Mithutpaşa 

Hüseyin efendi. 
mektehi dörılünı·ii sınıfton Jcı Fikret 

Bir kalenıtra~ kazarıaular: 
Bnlıkesir erkek ortamcktebi ikincı ı;ınıftan 35 Cıhat, ı 

Balıkesir İstiklftl mcıktohi 126 NPbahat, lise birden 
Orhan efendi ve honımlur. 

Direr mektep dPftt·ri kazauaular: 
Soğucak istnaiyon müdürü beyin kızı ı: •driye, Bın

dırmu hususi ortamektep talebesinden ikinı i sınıftan 37 
Cemal, Bürhaniyode bakkal Aksekili Mustafa i!endi yanıodı 
Mehmot, Ralıkesir hüktlmct <'addesiııde yeni berber lb
rahim knrde~i lsmnil efendi ve hnnımlur .. 

Bu okuyuc·ulurımızdan Bnlıkesirde olanlnr hediyele
rini pazar güniindon itibaren idarehanemizden nlabi -
lirler. d boya aqaçlar. 

Etrafı da boy an /ri yam~çlar 
Kesiyor yolurıuk eı!· ta--:a çaqlıyor. 

yavrusu verildi.'. A.nnesinin 
son nasihntı uıerıne onu 
elleri içinde tuttu. Köpeği 
biraz 181ktığından hayvan 
can acısilo Aliyi ısırdı. Tır
maladı ve kaçtı . E\·e elleri 
yaralanmış olarak ılöndü. 

: Güzel resim yaparım. : Balıkesir dışında olanların hediyeleri adreslerine 
: Çantamı. dtrı eşyamı ! gönJerilecektir. 

4W 

: Yırtmam, lemi:. tutarım .. : .. .. 

ı : :········································· .. •••••••• 1 Yaramaz i i TUAKDILİ niıı bilıııeı•ı: kuponu, No.3 i 
~ ..................... ~ ................................................... : 

' küçü Jlf )" • 
(.arpınca fı·l r gibi aljlıyor. 
Adeta çocu \ a · Güngör 
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öy çocuklarinın ihtiyacı. 
Doğumdan itibaren mektep 

samanınn kadar bir çocuğun 
te~ekkktilü teğaddi sistemi 
ve terbiyesi bu müddet zarfın
daki aiJe vaziyeti ile pek sı · 
kı bir ı:ıurette alakadar old
uğundan, velfı<letlerin çocu -
kları nekadar \akfı vücut 
etiklerini ve vazifelerini ne 
dereceye kadar yaptıklarını 
tespit etmek lhım gelir. 

Köylü kadınlarının fazla 
işle iştigali, memedeki çocu
kların daha sıhhi bir şekilde 
ve ufak yavruların daha itinalı 
bir surette bakılmasına mani 
olduğu gayrı kabili iti-
razdır. 

Köylerde memedeki ço· 
cuklar araaında vefiyat 
miktarının daha fazla olması 
küçük çiftçi zevcelerinin ve 
işçi kadınların iş ile fazla 
iştigal neticesi olarak kendi -

lerini çocuklarına pek az 
vak!edebileceklerinden ileri 
gelmektedir. 

Sağlam bir köyde, bir 
yaşına kadar olan çocuklar 
arasındaki vefiyatın son on 
sene zar!ınıla yüzde yirmi-
den yüzde dokuz-
ona düşmesini, hiç şü-
phesiz bakımın bir zaferi 
olarak telAkki etmek. icabeder. 

Şimal memleketlerinde ise 
vefiyat miktarı bilhassa 
Norveçte yedidir. (Memede
ki çocuk validelerinin vakit 
bütçesi) nam mecmuanın 929 
mumaralı nüshasında (sıhhi 

muavenetin terakkisi) un v
nnlı makalede bir Rus 

hekimi diyor ki: «İki, üç ço
ğun bakımı, bir amele ka
dının bir günü işgal etmesi
ne mukabil, faaliyette bir 
amele kadının günün yüzde 
on sekizini, bir köylü kadı
nın ise çalışma saatinin 
yüzde onunu kendi çocuğu
nun bakılmasına tahsis ettiği 
gösteriliyor. 

Almanyada bu bapta 
yapı'acak tecrübeler hiç 
şüphesiz aynı neticeye 
vasıl olacaktır. Binaenaleyh 
köylerde memedeki çocukla
rın hiç olmazsa mutavassıt 
bakım şeraitine nail olmalar_ 
mı temin edecek himaye 
ihtiyaçları artıyor. Ve köyl-1 

erde ufak yaştaki çocukların 
hıfzıssıhaya ademi rihayetine 
zamimeten eksik gıda alma
ları , istikbalde kendilerinin 
ahldki ve zihnitekAmüllerini 
tehlikeye koyuyor. 

Alelumum büyük validel
er veya ihtiyar kad nlar, ço-
cukların bakımını de-
ruhte ederler. Bu 
h::ıkım tarzı yalnız ayr: bir 
himayeden ibaret kalır. ZL 
ra bu ihtiyar kadınlar, hiç 
bir surette çocuğa lclzım 

gelen terbiyeyi veremedik
leri gibi sıhhi ihtimamı da 
gösteremezler. Çok zamanlar, 
ihtiyar kadınların hasta ol-
ması çocuklnrın üzerinde 
ciddi hi'r tehlike teşkil 
eder. 

Ekseriya çocuğa nezaret 

vazifesini de büyük kardeş. 
lerin deruhte etmesi me -
medeki ve ufak çocuk-
lar üzerindeki tesiri 
menfıdir. Çocukların 

hütiin bir gün kilitli kalma
hırı nadirattan dPğildir 

mark tediyesi suretile ldalet
tayin bir bakıcıya tevdi edi. 
yor. Böyle bir mecburiyet 
sevki le çocuğun tevdi 
edildıği kimse ekseri. 
ya bunu eyi bir membaı 
varidat temin ederek çocuğa 
ldzım gelen gıdRyı vermiyor. 
veya çvruğunu bir bakıcı 
kadına tevdi etmek mecbu
riyetinde kalan bir aile 
münhasıran hakkı nezaret ola. 
rak hafta.da iki mark tediye 
eder. 

Köydeki mektep çocuk -
ları, şehirdeki mektep ço_ 
cuklarınn nazaran daha 
fena b i r vaziyettedirler. 
İlk evvela, mektep va. 
ziyeti gayri müsaittir; 
çünkü bir hoca sekiz 
muhtelif yaşta çocukları aynı 
zamanda okutmak mecburi
yetinde kalıyor veyıhut iki 
ho<'a o.ynı dershane ile ik
tifaya mecbur kaldıklarından 
birisi öğleden evel diğeri 

ise öğleden sonra ders ver
mek ıstırabını hissediyor. Bu 
aile hayatındaki vakit taksi-
matını bozuyor. Senenin 
soğuk günlerinde uzak 
bir mektep yolu bazı 
hu köy çocukları için ağır 
bir yük oluyor. 

Köydeki mektep çocuk_ 
larını tehdit eden tehlike_ 
lerden biri de ailevi vaziye
tin fenalaşması ve binnetice 
çocuğun mektepten ayrı 

kaldığı zamanlar tarlada 
veya ahırda fozla meşğul 
olmak mecburiyetindedir. 

Bir köylü çocuğunun aile 
ocağında ameli surette 
meşğul olması, şehirdekine 

nispetle daha eyi neticeler 
veriyorsa da birçok tehli-
keleri de vardır. Çocuğun ta. 
hnmmülünden fazla işler gö
rmemesi; vücutça ve sıhhat
çe mıızır olduğu gibi fikri te 
kAmül itibarile de menfi net-
icalere müncer oluyor. Her 
giin tezayüt eden ziraat mak-
inelerinin mevcudiyeti de bir 
tehlike halini iktisap ediyor. 
Zira nezaretsiz bir sürü ço
euklnr bu makineler yüzün
den kazaya uğruyorlar. Buna 

mani olmak üzere, c<sebest 
Alman çocuklarına hıfzısı -
ıhha santralı » 
köy halkına, ziraat 
makinelerinin çocuklar için 
tehlikesini ve korunma ça

relerin gösterici bir risale 
neşretmesi şayanı şükran

dır. 

Şimdiye kadar işin faz _ 
!ıızlalığı köylü kadın çocuk
ları ile meşgul olmıya az 
imkdn verdiği gibi arasıra 
vaziyeti iktısadiyenin fena_ 
!aşması da terbiyevi ve vü
cut sıhhatine müteallik 
kaidelere itinaya mani olu-
yor. 

Entarisi aklı yAr 
Muhabbeti tatlı yar 
Hergün selA.m yollardı 
Selllmı tatlı yAr. 

Entarisi nk imiş 
Benim ydrim okumuş 
O yar benim sanırdım 
Müşteriıi çok imiş 

Kartı karşı -duralım 
Portakal atişalım 
İkimizde küçücük 
Sevdaya alııalım. 

a 

Karanfil oylum oylum 
Geliyor servi boylum 
Servi boylum gelince 
Şenlenir benim göynüm 

Çekmecemin kAğıdı 
Üstündedir scıati 
Benim ydrimi sorarsan 
Şoförcülük sanntı 

tiyacının kısmı azamı temin 
edilmiş olur. Bu, derhal ka· 
bili tatbik olmıyan ve yal
nız muntazam bir plA.nla 
yapılmak imkdnının taharri
si icabeden ve yardım iht
imallerinin ne suretle yapı 
lmak lAzım geldiğini ve kö
ylü çocuğunda noksan olan 
veya ikame edilmesi icabe. 
den usulün tespiti meseles
idir. 

Bunun için büyük köyle
rin, köy çocuk bahçeleri ih-
da ı ederek memedeki çocu
ktan mektep çocuğuna 
kadar bütün çocukları top. 
laması iktizn eder. 

Birkaç münferit teşebbüs 
hakkında 1930 da intişar 

eden «Köy çocuk: bahçesi» 
ismini taşıyan ufak bir yaz-
ımda çocuk bahçelerinin id-
amesi için köy heyetleri, 
malik:dne idareleri, papazlar, 
muallimler çocuk idareleri 
vaya vaziyete göre hayır 
müe1&eseleri ve nihayet 
ebeveynin aldka göstermele
rinden bahsetmiştim. Bilum_ 
um masrafların 3 de 
biri ebeveyin tar • 
atından temin edilmelidir. 
Bir «süt damlası» müesees
esinde veya bir sıhhi mües
sesede terbiye görmüş bir 
müdirenin veya çocuk bah
çesi mürebbiyesinin intihab! 
ehemmiyetlidir. 

İki, üç yüz nüfuıtan az 
olan köylerdtı çocukların od
ası, gündüz çocuk bakım 
evidir. Buraya ufak çocukl
ardan başka mektep çocuk
ları da alınabilmelidir . 

Köy çocuk odaları, alelu
mum 8-1 O çocuk alır . 
Bu müesseselerin müdireleri 
olnn genç kız veya kadınl-
ara, aşağı silizyada, «mem_ 
leket çccuk idaresi» tarafın
dan tesis edilen köy çocuk. 
ları odaları müdiresi kurs-
unda kdnunusaniden mart 
ayına kadar üç aylık bir 
deTer zarfında memedeki 
ve ufak çocukların bakımı 
ve meşguliyeti hakkında ld-
zım gelen dersler gösteril
mektedir. 

Köy çocuk bahçeleri ve 
odaları içtimai, terbiyevi ve 
medeni vazifeleri ifa ile 
mükelleftir . Köy çocuk bah
hçesinin; çocuğu fikren ve 
bedımen t erbiye etmek sur
Atile köy adamı olarak yet. 
iştirmesi IAzımdır. Ayoı za
manda bir valide, bir ebeve
yn mektebin mürebbisi sıf· 

ntile nkşamları b ir gençlik 
e'fi olarak gen{'liği iş noktai 
nnzarından da terbiye etmesi 
icap eder. Köye neşe ge. 

Ziraııl işçisi, mecbur kal
dığı zaman <·ocuğunu, bugü 
nkü mutavassıt ailelerin yap 
tığı gibi, hususi şekilde ha. 
ktırncak bir kadın temin 

edemiyor ve haftalık iaşe ve 
ibate masrafı namilo bir iki 

Köy halkının; zayıf ve g3yri 
sıhhi işlere olnn al!kasızlığı 
vücutça ve akılca özürlü 
çoçuklıırın vücut hulmasına 

sebep oluyor. PszyopalhA 
ve aptal çocuklar köylerde 
tamomile dikkatsiz ve ba 
mımsız bir haldedir. Zira 
hu çocukları yetiştirehilec.,k 
tesisat ve muıı.,enet teşkil

dtı gayet azdır. Almanyada 
muavenet mekteplerinde sa. 
ğ'lam bir tor biye gö. miyen 
seksen bin çocuk mevcuttur. 
Köylü kadınının işi· 

ni aznltmnk ımretılo 

çocuğa bakmak ve terbiye
sine itina etmok imkAnı ve

riliree köylü çocuğunun ih-
1 tirmek için köy sahnesini 

Toplıyan: V. E. 
Ak~am ikindi değil 
Sular birikinti değil 
Öyle güzel ybim var 
Ayrılmak mümkün değil 

Karşıda durup durma 
Boynunu büküp durma 
Beni sana vermezler 
Kendini kurup durma 

At gelir kalka kalka 
Boynunda gümüş hıllka 
Ben sana gönül verdim 
Annenden korka korka 

Karadır kaşım benim 
Talisiz başım benim 
Acap nasıl olacak 
Dolaşık işim benim 

ibrişim arşında yok: 
Sevdiğim karşımda yok 
Çoktan beri görmedim 
Hiç aklım başımda yok 

müşterek bayramlara topla
malıdır. 

Cismen ve fikren özür
lü olması çocuklar ıç1n 

köy çocuk idareleri; mü
racaat saatleri mukannen 
olan istişare mahalleri ih
das etmeleri ldzımdır. 

Ameli misal ve tecrü. 
belere göre her şehir 
dairesinin iki muavenet mek_ 
tebini cami olması kabildir. 
Bu hususta yapılan en 
büyük bata, umumiyetle 
cemiyeti beşeriyenin fik . 
ren özürlü çocuklarla vak-
ti zamanile meşgul olun-
ması ve bunun neticesi 
olarak kenJisinin cınsı 

kabiliyetleri artun bu gibi 
insanların ileride bakım 
ve ceza müesseslerinden 
alelekser çocukken bakılma
dıklarını ve ihmal edildikle
rini meydana çıkarmıştır. 

Sarih bir programla çalı

şan bugünkü yardım mua 
venet teşkildtı bu hususta 
azami bir masraf meydana 
getirmiştir. Çünkü her bir 
mahkumun vey11. hastanın 

iaşeleri için sarfedilen yirmi 
her bir mahkO.mun veya ha
stanın iaşeleri için sarfedi
len yirmi beş marktan ayda 
150 marka mukabil 30 co
cuklcı bir çocuk bahçesini 
vaziyete göre 30 marklık bir 
zardımln idare etmek ko.bil 
d!r. Yani, bir çocuk umumi 
bütoeye ay\la bir markı.ı mal 
olmaktadır. 

Pru'3yada 1930 sonesi bütç_ 
esi 4,350 milyon mark olar
ak tespit edilmiş, bundan 
36 milyonu sıhhat ve içti 
mai muavenete ayrılmıştır. 

Bunlardnn 42 milyonu İçti
mai m.u~nnete, 10 milyo;. 
900 hını hnlk sıhhatine, 26 
milyonu kanunen tefrik ed
ilen içtimai muavenete 7 
milyonu harekatı b1Jdeniye
ye • tahsis edilerek çocuk 
bahçeleri tesis ve idaresino 
ancak 150 bin mark ayrıl
mıştır. Bu tecrübelere göre 
?P.emlekete yardım otmek isti
yen serbest mu.Jvenoti içtim 
aiye, iki ehemmiyetli mem
nuniyet bahş netice v ·
rici vazife karşısında kalıyor: 
Birincisi; bir{•ok yerlerde 
ayrı çalışmış çocuk hima
yesini köylerle birlikte hu 
hususta sahibi sal6.hiyet 
idareler nezdinde şimdiye 
kadrır gayrı kAfi vesaitlerle 
çn lışan bu müessesatı daha 
fual bir hnle vazetmek ikin
cisi de bir gençlik ınunvene 
tınin tanzim vo tedrisinde 
ı slahatta bulunmak vazifesi 
dir. 

Şehirde gezintiler: 

i y sla mezr ığı da·' 
Mezarlarm ha-şye-t verici-ıDanzarası-harap mez~ılıl 

Soganh dede - Ayak dede ve saire.. ve sıırı. 

insan, ne kadar nikbin 
' 

ne kadar yeni, serbest f ı-
kirli olursa oJsun, ölümün 
esrarı karşısında, mezarların 

haşyet verıcı manzarası 
önünde, muhakkak bedbin
leşir ve içinin burkulduğu
nu hisseder. 

Asırlık mezar taşların
dan tutun da, çökmüş .ka
birler ve henüz toprağının 
rutubeti kurumamış, üzerin
deki çiçekleri solmamış tnze 
mezarlara kadar.. hepsi 
hepsi kalbimizde, aynı hü
zün tortusunu bırakır. 

Artık, o gün, her neşeliye 
sinirlenir; her kahkahanın 
ardında bir korku seser ve 
sinirlenir; havnnın açık par
lak oluşuna sinirlenir. Sinir
lenir, kıznr, çatar. Şimdiye 
kadar birçok dualar. tekbirler 
kametler, hıçkırıklı veya bo
ğuk sesler dinlemit ve in
lemiş olan bugünkü ıssız, 
ses&iz harabe halindeki me
zarlıklar, bize ne gibi şeyL 
er hatırlatır?. 

Ve biz; neden bu harabel
er önünde mahzunlaşırız?. 

Mezarlık her adımda, ins
ana, söylemesi bile tüyleri 
ürperten ölüD'lü hatırlatır. 

Ölüm .. · Ne korkun~: bir ke_ 
lime, değil mi?. ' 

** Geçen gün, yanıma bir 
yerli olarak İlyaslar mezar
lığına gittiğim zaman, içim

de, aynı hislerin yükseldiği· 
ni hissetmiş, bir huzün me
zarına dalmıştım. 

Yüksek, kabukları soyul
muş, geniş kollu 3ğaçların 
altından geçtik .. . 

Henüz tümseği kaybolm
amış, taşları devrilmemiş, ve-
ya parçalanmamış me -
zarlara basmamak ıçın 
düz yol arıya arıya ilerledik. 

Yoldaşım : 

- Aman, diyordu; mezı-tr· 
lara basma sakın. Sonra. bir 
cenazenin sırtına veya göğ
süne basmış, onun ruhunu 
çiğnemiş gibi oluruz. 

Ben de, bir çocuk gibi 
ona itaat ediyor, büyük ku
nciuralarının bıraktığ ı izl<•r
den.: yürüyordum. 

Müselles şeklinde, iki 
metre murabbaı kadar bir 
yeri rşzleri ile işaret eden 
kılavuzum anlatıyordu: 

- Şu küçücük yere, Yu
nan harbinde çıkan bir ha. 
stalı ktan ölen otuz otuz bPş 
delıkanlt gömüldü. 

Yazan : MEHME1 TLiGff 
elit 

Bunu işitenler, b 
kazma kürek, nlıırtı~ 
ya koştular. . dilt 

- Birşey bulabıl 
bari?. 

rıı'ı' 
- Hayır, yalnıt 

6 
-

rı harap etmekle \ ı 
taşlarını d~virmekle b:ı 

Pekı, bunlara 
mnnı olmadı m:?. 

Belediye ıni?.· 
Ve güldü. 11r 
Göğdesini, yola. ~e d 

devrilecekmiş gıbı 
oldukça yaşlı bir sğ9ç 
nde, kılavuzum: _ .. or 

- Şu a aacı " oru1,. 
b b ,~ 

sun, dedi; buraya 
dede» derler. 

,·ıı 
«Soğan dede» · fı 

çıbanlara, yaralar• şı 
rir. Yüzünde, çıb00 0 
yara çıkıınJar, bir so~:~r 
rak, o soğanı çıbııP11 , 
L • ' ştJ den sonra getırıp 
ca iğnelerler. 0 

Hakikaten, ağali ~1 
larla, sivilceli, Y8~~cl 
insan yüzüne dönlD~' d 

~iraz ~onra «~13~ 01 
denılen dığer hır 

geldik. 
Ytirümek çağın9 

1.8r' 
çocukları, sabaha I' ~ 

·tı' raya getirirler ye } 1, 

klara, ellerinden .. ı~er 
mezarı tavaf ettırı ç 
Ve pekaz sonrD· 

yürümiye başlarmış· bı 
- Her kes zengiolı • o 

kirliğine göre şur01 
bırakır . . ~o 

Fakat, sabahleyıPı , 
dr 

nsa bul. .. Mahalle ; ~ 
ları, her sabah pustl d 
rlar. Para konun es. 
kap:şırlnr. , 

Yan yatmış, kırıl~~'~ 
yarıya toprağa go r 
sakit, dalğın, ahret 

1 
görerek uyuy~n d•o 
mezar taşları aros~n (l 

k . d' gJP çe r en, şım ı, ga •• 

'ekkül ile BelediyeoıO· 
<' - Yıkılsın!..» ~ 
Fermanını bekliyeıı 

llyaslnr mezarlığını ~ 
ı;uı> son defa olarak u 

seyrettim. ~ 

Bug-day ka~~n; ~al~1 
~,o 

Buğday koruma ı• 
nda hük<lmet~·e bıızı ~ı 
yapılması düşüoiilOle 

· dC 
Buna nazaran şehır ·r 
an ve gerçekten fa~ı )' ı 
u rın vergileri bazı ~~ır 
şartlarla azaltıloc:ı 

Delikanlı, diyorum, deli
kanlı . Hepsi de bu çukur 
ıçıne . 

Mecmualar: 

Ve çökerek ruhlarına bi
rer fatiha okuyoruz. 

Tekrar geri döndük 
Dönüşte, bir adnm boyu 

çukurluğundan giden yoldan 
yürüdük. 

Yolun iki taraftnda, sık 
sık, bjraz azıldıktun sonra 
bırakılmış oyuklara 
geliyorduk. 

rast 

Taaccüp ettiğimi, etrafıma 
hayretle baktığımı gören 
iht iyar yoldaşım, izah "tti: 

Son zamanlar.la, mez
arlıkta ontik-ı ve para buL 
anlar olmuş 

Yeni Adam e 
Bu sanat ve fikir ııı..ı~ 

k k 
. . j eBJ 

asının ır bırınc 9~ 
çıktı . Güzel bir kDP •0 f 
de İsmail Hakkı tıe)'l ~ 
huş odebiyntıns ~ 

gelmek ldzım» ,,e. 
ki yede tiyatro do"rı ~I 
Cami beyin «siyaset 5,d 
de olanlar». Doktor .11~· 
Vedat beyin «Aıeııı'ıır 
kaplar knnsor yaP.Jııfı 

. 1 1 
başlıklı yazıları e ·~Df 
sanat hnberlcri. h~ r 
roman bulunmakta 

1 
t!I' 

Okuyacularımızs 

edriz. 



t2 BiRi 'CI TEŞRiN 

« TORK DİLİ » nin hikaye!}_ 

KEZBAftl • • 

Onun ne elektriğin kuv
vetile k ıvrılon lüle lüle su

çları, ne rouge ile kızaran 
biçimli dudakları ve ne de 
ojeli tırnakları Hı\' hiç bir 
şoyı yoktu . Kezhan, tabii 
güzellığin biçilmiş kaftanıydı. 
!ki omuzundan öne doğru 
snrkan örgülü saçları, iri si-

yah gözlerinin etraf:nı göl· 
geliyen uzun kirpikleri, ufa. 
cık burnu ile kalın dudnkL 
nrı, onun, köy dilberi olduğ
una nbitti. Taşradan gelen 
yabancılar iJk Jefa Kezban
ın motbile kulnklnrını dold· 
urur, sonra kendisini gör
mek emelıle kıvrnnırlardı. 
Onu, köyün bütiin tlelikınlıl
nrı tlşıktı .. En eşrof çocuk· 
larından tutun, en fakirleri
ne kodor, her gün evlerine 
düniır gıderdi. Fakat, Kez
ban, onların hiç birisine mü. 
spet cevap vermezdi. Bir gun 
kôydo hır haber ortalığı \'O· 

lknladı: Kezban, Ali ça'u~l
orın oğlu 1ehmetle yavukl
anmışl. Kulaktan kulağa gı

den bu hnber, Yob z Ha o· 
nın oğlu Hecebin de kuloğ na 
vardı. O ki Kozhonın zengin· 
liğine güvenerek, kaç defa 
istemiş, fakat ret cevabı ol· 
nııştı Demek, imdi, onu Me
hmede vermişlerdi hali O 
onlara yopncnğını bilirdi. 
Kendi gibi, üç arkadaş bu
larak Kezlıana tuzok kurm
ayı tasnrladılar. 

. : .;;~ 

Fokat, güdü kuv,•etli olan 
Om er, bir silkinişte hepsi
ni de attı . Mücadelenin uzun 
siirecegını onlıyan Hecep 
komasını çıkararak Omerin 
vücudüne birkaç defa sok
tu. Zl\'ollı Ömer bir fal·io 
nın kurbanı olmuştu ... Artık 
bu vaziyettn eve girmenin 
imklinı yoktu Geri dönecek• 
lerdi; Cakot, kor ıtlan Yusu
fun iki torafa yalpa vura 
vura eve geldiğini gorünce 
bir kurnazlık düşündüler. 
Tam Yusuf çjtin yanından ge· 
çerken şeriklerden biri, Yu 
suf dayının yakasına yapı· 

şıp içeriye çekti. Sarhoş 
adamcağız, n•lye uğradığını 

anlamadan kornıno yediği 
yumrukla yere yuvurh ndı 
i tamam olmuştu. Sahotılc 
yın Yusuf uyanınca hiç 
bir ŞCIY hatırlamıyocok 
"" u nğını dn ıırhoş· 
luk netice inde ne yoptığınm 
farkında ~lmndon öldurdiiğ
ünü zannedecekti. Ondan öt. 

TURKDJLI SAYFA: 7 
eğer kn bu 1 etmezsen, benim, re;;;~~;;:;=:======:;:=:;;~~ 

hakikati söylemem boynu
mun borcudur. Diye cevap 
verdi ve Yusuf dayının sor
masına vakit b rokmodan 
devam etti: 

- Kızın Kezbanı i tiyo
rum; hem de bugun niktıhlo 
Yusuf hayır demek iste
diyse <le Recep: 

- Eh sonunu sen düşün; 
diye korkuttu. l)aresiz kabul 
etmek mecburiyetindeydi. 
Kızına tfonı mak için bir iki 
saot izin aldı. Kezban, olan 
bitenden bihaber yataktan 
eımiye e niye kalktı. Odadan 
dışarıya çıkınco., baba ını 
merdh·en ba ında dalgın 
dalgın oturuyor, gönlü. Ba· 
basını, hiç böyle duşünceli 
görmediği için, onun fenn
sınn gitti. Acoha babasını, 

öyle duşündiirmeğe se-
bep ne olnhilird1. 'iha-
yet, daynnomodı, babasının 

dizleri dibine oturarak, ni
çin kederli durduğunu sordu. 
Zavallı baba. gözlerinin yn 
ını sıldi, kızının olnındon 

iç çekerek öptü. Ve k"sik 
kesık sözlerle her eyi an
lattı.Kezban Recebin teklifıni 

kabul etti. 
•1• ~· 
•T• ~' 

Köyün mulıtnrı. öğley' 

yakın, Kezbnnın ağzından 
öz olırkım tıkındnn gelen 

nal eQleril" irkildi; ba ını 

nrkaya çevirdıği vakit ot ı 
ü tünde kendine doğru g"-
len ve bir elJi Jı> dur 
i aretini ·npan bir 
jardarmn gördü. NikAhı ya
rım bırakarak nzolRr, nhit
lerlo beraber bir iki odım 

ileriye attı ... 

"·~ ;;ı.· _.,, 

İki saat sonra hnkikat 

Doktor 
Memdu~ A~met 

Doyum ue çocuk balwneui 

ÇOf.UK 

bastaltklan mıilebasslSl. 

:\1uoyonchnnosini postoh
nne civarında Zomen so
kağına nakletmiştir. 

... ~==========~=== 

Gönen Asliye 
Ma~~emesin~en: · 

Gönenin Keçiderc knryo 
sinden Şaban kızı Hani f11 

hanım tarafından nloylıinıl 
uçı ]an bo onma dnvnı.ının 

cari muhakeınesindo moho ll ı 
ikameti meçhul knJon vo 

kendisine bitarikulılon tcbli
ğat icra kılındığı halılo gel-

miyen müddeialeyh nynı 
köyden Şuban oğlu Şevket 

hnkkındn i~bu davanın gı
yaben icrasına ve kendisine 

gıyop karar ı teh l iğinc ve 
muhakemenin 23 - 1 O - 934 
tarihine müsnJif sıılı giınıi 

soot onılörıMe talikine knror 
vcrilmı olduğundan işbıı 

gıynp karnrınn kor ı bir 
ı lırozı v H o müddeti konu 

niyA i z rfmda dermeyan 
etmrsi ve ye,•m ve vnkti 

mezkurda GönPn o liye 
hukuk möhkemPsinde ya 
hizznt bulunması veya hir 
vekili kanuni bulundurmnsı 

lüzumu ok i holtle hir ılohn 
muhokemnyı> knhul olunnıı

yocoğı gibi hakkındoki işbu 

dovonın do gıy.ıhon rıiy"t ve 

Süreyya Öpereti 
Türk filim yıldızlarınd ın ~lt• lck ~luhlis Saha
Jıa ti i rı Jıa ııım Vt' Ferdi 'rayfuı· beyin İ Ş Lİ rak ilt~ 

Mahf el sinemasında 

Gündüz 

Mon bey 
Kece 

MASKOT 
Orke~ıra Muhlis S hahallin heyin idaresinde 

Yalnız iki tems ıl: 
Fırsatı kaçırmayınız? 

Bandırma Zir at 
Bankası da •• 

' '. 
ErdPği ıı Salı i n kt;viiııdPu Ahnwt a1'ra oli! u 

• .. e ""' 
llii s•~yi n ll ashi t;a' u\ıı ıı 6724 rı u rna l'a l ı t • ı wı le 

h.t ikraz t>y lt>d iği 120 l i rayı füh• nwttiği ıHfr·rı dola
~· ı Barıkaııı ıza ipott>kl i ~ah ıu hu rgaz kö~ li rı dt•u 

M :ığaz:ı ııanıı di~··r Kalt·m d.-r .. ~ i ııw~ ~iiı ıdt ·ki 

St'kiz tlfüı lim hiı· twh·k 686 ziirra at ik ıu i kt arm

da lı i r kıta ınli stakil tar aıım . 

~ah i rı hurğaı küyiiudPn Ahuull:.ı lı t • ft• ı1tl i o ır

lu llalil İb rahim 6725 Nu. seııt•tle istikraz e ' lP-. 
knrıırı kanuniye roptediln 
ceği ilAnon tebliğ olunu r. d i ~i 100 lirayı öclc rnPd iğiudeu dolayı Ba rıkamı

za ipotekli ~.dıiıı hurgaz kny iirıdc ı inci K~tr
~·-=--=----·, haıw UH' \ ki i ııdc• 4 düııiim atik Yt' 1 döııiinı 11 AVUKAT twlck 75 ar~un c•t> diı miktarında hir kalla mü

stakil tarlanın. 

Kezhnn, Yusufun bir tek 
kızıydı. Karısını pek erken 
kaybeden Yusuf, bir dohn 
ı:vlenmemi , ü~· tarlasından 
aldığı m h ullo geçinip git· 
mi tır. 'ihoyel, geçenlerde 
do Kezbonı, huyunu pek 
beğendı "1i M hmetle ni an_ 
lamıştı. tloyrct ki, büt un ta_ 
lıpleri reddeden kızı, bunu 
kabul etmişti. KPzhorı ıçın 
Mchmettcn hnşkn e olumaz. 
dı. Çunku ~ıehmet Kezban• 

.. l olduğundan değıl knl-guzc . . 

e i kolaydı. Derhal Yu ufun 
kendi bıçağını çıkarorok ka
no bulodıktnn onro, yn'lınn 
bırakıp knçtılur. O gAco ta 
rlodon geç vakit dön{ln Me 
hmet, at yla KAzhonlorrn oro 
don geçerken, ayın ı k yord 
ım; ile, bahçede iki ki inin 
yattığını gördü. Bunların 
kim olduğunu merak eder
ek otınrlnn inip, o me um 
yere gelince, hayretinden 
dona koldı. Yerde Kezbanın 

babasile u akları Ömer yatı 
yordu. Hem d<' Ömer delik 
d<' ik olmuş. Müstakbı•I ka· 
yınpederile yanında bıçağı 

olduğu holde. Yani Kezban 1 
ın babası kotiP. llayır bunn 
imklln yoklu . İşte. hiroz 
ötcd<'rle HHehi n kaçar k Pn 
unuttuğu bıçoğı vnrdı. R c>c
obin hıçoğını olarak. bu l sr
ar perdesini •ırllırm{lk için 
atına atlayıp u~· saat ileride
ki ehrin znhıtn ınn doğru 

koştu .. 

maydona \'ık mış, Recep ve 
curum erikleri polie ve 
jonclnrmalorın önünde, P.lleri 
kelepçP.li ih rlcrkrn diğer 

taraftan Mehmet le Kezbon, 
bir dnhn nyrılmomak uzore 
biribirloıinc sorılmı lnrdı . 

Yu uf Jayı, gözlerini yola 
dikmiş kendisini oldotnn 

1 haydutların o.dnletin pen- H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

Yl'S ~ r KEN.\N 

Şa hiıı bnrgaz küyiinde nıuk im Cabu oirullar
ırıdan Yakup oğlu ~Pft~ı · Ça \lIŞun ö 708 N. seıwt
le istikraz · · ~· l etliğ i 300 lirayı lauıauıeu ö<lt 'nıedi-

ben sevdiğinden istemı.st.ı. 
mın açık mavi gözlerının 

ta derinlerinde Kezbonın 
hayali aklıyJi. gvcl Meh
met Kezbanı; K'lzbon lla ~t~h
ınedi eviyordu Onlar, gu
mü ton halkayı pnrmakl~
rınn doğıl kalplerıne geçır-

mişti... b' 
Onları hiç bir kuvvet ırı· 

birinden ayıramazdı 
.:~::~ ,, .. , .. 

Bir daha Yusuf dayı, 

bir kOlleh ıluho 
Heeeplorin harmanlarının 

ortasında kurulan sofrayn, 
<liz çök n dört 'lerik, Yusuf 

k · · uğra-dnyıyı sızdırma • ıçın 
d -ızı Şıyorlardı A amcog 

bir kurnazlıkla yemrğe davet 
Pdt'n bu dört arkadaş. 
Yu uf ı.ı biç kullnnmodığı 
rnkıyı, ilk defa dnttırıyor
lordı. On beş dakıko onro 
Kczhnnın babasını hormondn 
sorbo8 l-ıraknn serseriler 
Kezh ınlnr n evl(lrine doğ.ru 
ilerliyorlardı; efkıtrlnrı gı~
)i('o Kezbanların ('\:İDi' gırıp 
or ncla k zan nomu unn teco
vuz ('itmekti. Foknt hulya 
knrduklarılt• knldılor. Çun· 
ku: bahç nın otr fını çev}
ren çitlerden ntl en evın 
Porhh u nğı ônırr gor~Ü 
onlan doğru ı~··liyorıhl vn
rnnçar. uzrıriı.e lnıcurıı eJıp. 
kl'ndjleı ini c1ö tormf'dElll ba
ğlnmol r ırı:ıındı. Derhal dört 
haydut ÔmtJro \:ullJndılı.ır. 

Ku lorlo h roher uyonnn 
Yusuf dayı. gözlerini a~·tığı 
vakit kendisini boh~·edo u o. 
gının c s di yanında görun 
cc ş alodı. D •mck. o gcc<' 

ne yaptığının forkınd olm 
ndon bir rinrıyet i lemi ti lın 
demek. imdi onu e<sen knti
lsin1 » el.ye, h psc atacoklor 
ve kızı do tek bn ına knl6-
caktı. or yarabbi i !ediği hu 
cinayeti, belki bo ı il ôdı
yebilecekti.1 Fakat hoyır, eti
m ünü itiraf etmiyecek; sn· 
klıyncaktı. Derhal bolı~·ı•de 
bir yer kazıp, Ômcri ornyo 

ögmdu .. 
''l'om fopraklurı düzelt rken 

Hocep görrindu. özde h r
mano giderken kozmo. se i 
duyduğunu, ne knzd ğı~ı 
merak ederek buroyn geldı 
~ini sdyledı vo ~ın ı ın i 
:uldü; 50nr. yerdeki kanla. 

rı ( östorerek: 
n ılıbo bugün soboh 

• 1 
tavuk ke tın .. 

Dıyerek tokılmoğu bo lodı. 
Zavallı odııın, ilk ovcl sok 
lomnk istoJıys de Ho~ehın 
kolay kol ıy ~ n1~11vo: ğı~ı 
,nlıynrıık hakıkntı t'Oylcdı 
Vo kendisinden d nkıl ıstedı. 

He cep: 
B rı s ni müd ıfn cd •r, 

önün~ siper olurum. lfıkın 
hir şartlar Eğer nrlımı kn· 
lıul edersPıı hu mesele ıki 
uııziıı nrıısındu kulıı- . Yok I 

çesinde gidi ini seyreJi -
yordu i"ç ay onra, Rcrep 
yirmi sene, orkntlo ları do on· 
or sene hapsı-> mahkum oiu 
rken Jığ~r taroftrın dnvullnrln 
zurna! r M ·hmotle Kczbnnın 
düğününü etrofa müjdeliyor
du. 

Vahtet Tevfik 

Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez vo kozalarda her 
nevi dava kabul \'O surat
le neticelendi rilir. 

Belediye 
Riyasetinden: 

Öld i \'c• t a rııla r111 uHıavrıt> , ., danu.rn nıiid-
• • t. J 

df'l i Birinci lt1 rrniı ı ~on ~üıılt • J' İ ıı P kadar t tı nıdil 

~dih ı ıi~tir. 13 - 10 - 934 t arİh i ııdt • u itihar'4'JI 
22-10-934 ~iiııii ıw k ad a ı· Balık .. ~i riı ı iH<"iilcri 
dam~a t'dilf' f'f'K uıiizk ı"ır tarilı lt• n it i haı·t•ıı • a vaı· . 
ııwıu urlarıınız g tll 'll ha dahil lwled i y<' lt•ı 't' gidPc't'-
ğiıı tlt • ıı hu mti ddc • ı za ı · fırıd a f' ll t• rjudt· damga · ız 
ölçli \ f' ta ı·ı ı a l e ı i htıh ı ıı a u t>S ı ıa f \'t' tfü•,•aranın 

ği ndl'n dolay ı Banka mıza iıoıw kli ~ahin hurgaz 
kiiy iitıdt• kara ağa~ me\'kiiııde 1 diHünı vtı 2 ev
lek atik yalınız 13 t•Ylt•k 78 aı·ş11ı t•edir mikta
rıııda mii stakil ve yııw k:l rlaaııe mcvkiindt• 3 
dötıiim 3 evlt'k 16 ar~m atik miktaı·ı ııda nıii\\
takil ve yiuc Kuşara mcvkiiudt• 1 evlPk 3 54 
arş111 at ik mikıa1·11ula nıfü~takil ve yine Sınrnr

ma mt'vki i rıtl t- 4 dHnii nı a ı ik hir dön ünı 11 P \ '

lt'k 7 G arş ın cPdi t nıiktarırıdrı müstakil ceuıan 
4 kıta tarlalarının. 

Kıymetlt•ri ht•rmtwihi kanuıı İcra marift•t ı le 
talımin eıl i lt'rt'k 45 giiıı miidd .. tlc a ·ık artıırm-

• 
aya t;ıkarılııu~tır. Mulıamrau• ıı kıynwtlcrin yiizdt• 
75 uı ikrn nııa kad:ır pt'Y s iirt· ıı alı('ı oldu l"! ıı ıak
tirdf'. ıuiiddPtiu hiramır ı ıda al1<•ısı iizt•riııe ·nıu~a-
~ka ı ihal• ·~i 1 f> giiu sonra kati. ilıult~si yapıhwa
gı mla n al w ı olanların Barnlırnıa Ziraat Baı ı ka ~ı

na ıııiirae•Hlt etnu'lt'l'İ il:\u olunur . 

abık ~ula r ida r<' ~i hiııa:mda hr, lctl iv«' avar ıııf'- --- ------------------== 
murlığın11za nıii ra ·aı l ar4 ak ·i t a ktl irlİ t> t • lİt•rirı<l tı 
bııl uua ıı hu gi hi öl t:iil t•ı· \'P tartdar Jı i t• hir u
r llP da 111 ga la rı 1111~ ac•ak ve kanuıı ş.-. raİ ıit i u • gfi
l'f' kullanıl ıııak ta rı mPrı f'd il 'C<'ği ~i h i kulla ı ıa ııl n ı · 

hakkıuda tla öl~· ii lt•r kaıı u ıı urıu rı 24 cii maddt>
!'\İll • lt>vfi ka ıı k:rn uı ıi nıuarn t> lt• y<ıp ıhwağı il:trı 

olııııtır. 

. '.\SiL IKTl~ATC.\ YABJ ~1 -"STEMLEKELI • 
KTEN Kl'HTPLr P EBl\IN Bl'IH 'N İKTISAIH 'A-
CEÇIYOHS.\ K UiL s.\ VAŞINA I>.\ KÜL'r'.'H 
M "''sTE.\11..EKELit~f ' f>ES ( IKIP Bl., 'N B"'Tr-
'Lf GÜNE (,f uiYonrz. 
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1 CEPHEDE BİR. GECE 1 ~:r:":~li 3~ggg t~g~g ! 
~ Temsil edeni ~r: • ~ ~~~ı; ;:ğı ;gg~ ~~~~ 1 ~ 
~ JEANNNE BOJTEL Zeytin yağı 1500 2000 ~ 
it. . Zeytin danesi 700 1000 == 
~ RJCHARD VJLLUM Kuru fasulyn 2500 3000 =:_] 
it. Mercimek 600 1000 ::::=:i= 

~~ Haı·hi nnnımive ait Fit\~ iZ - .\L~IA~ 6 Nohut 800 ıooo ı = 
;f harbi olup içinde ·ııakiki harp ~alııwleri, va-~ Bezelye 400 500 ---4 
~ tarıperverlik, aşk ve heyc<'an vaJ'dır. büyük ~I Pırinç 4000 5000 ,:;=~ 

~ ıııa_sr.afl :ıı·la v iic_ud I' gel iri 1 ıın i ~ ııı u:ı zz:ı rı ı \' C ~ ~:;:; peynir 
1 ;~~ 1~~~ Ş ]l 

l ları l~ı hır eserd11·. .. 'jl Soğun 2000 2500 ; 

~. l!:heteıı FOKS Jl.;fü\'.\J,. ~ PŞeaktuetres 73000000 48000000 - :_-.· 
11. nündiiz matineleri. i>Pr~emhe, Cuma, ~ .... 
ı Pazartesi Saat 2,30 tlaılır. ~ ;;.~':na ve kuekue ~~gg ~~~~ ~ 
~ PEK y AKINDA '1' İrmik 200 300 =~ 
it ~ Şehriye 200 300 ! 4 

Mata Hari 
;ti Un 1000 ı 300 _ ~ 
~ Süt 5000 60tl0 -• 
~ Yoğurt 6000 7000 ~ Bina yaptırmnk mı istiyorsunuz? İlk defa t.~· 

\: »?iL~~~~~~~~~~ı Soda 1100 1300 =~ carethanemize uğrayınız. Binanızın ikmali için bU· 

• 

C. H. F. Vilayet İdare 
Heyeti Riya etinden: 
Bürhaniyenin Keremköy hududu dahilinde Balıkesir 

Türk ocağından müdevver fırkamıza 8İt malftmülhudut iki 
parça zeytinlik 2- Teşrinevel - 934 tarihinden itibaren 21 
Teşrinevel - 934 tarihine kadar 20 gün müddetle temliken 
satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. Şeraiti anlamak 
ve duhn fazla izahat almak istiyenler Balıkesir, Edremit, 
Hürhaniye, Ayvalık halk fırkosı riyasetinden tafsilfit olma
ları ve talip olanların 2 ı f Teşrinievel / 934 tarihine mü
sadif pazar günü saat 16 da Balıkesirdo C. H. F. Vıl§yet 
idare heyetinde ihrıle edileceğinden talip olunlorın yuka . 
rıcla isimleri yazılı !ırka riyası::tlerine müracaatları ildn 
olunur. 197 

llAŞİYE: 
İşhu iki parça zeytiulik ~35 senesi ıuaruna 

kadar Zarhalı Za<lc Hulı1si heyirı talltı islicm·ıru.la 

buluıaluğundau alıcının intifa hakkı bu tarilıteıı 
sonra başlıyacaktır. 

Daimi Vilayet Encümeninden: 
Balıkı_, ir sılıhat dairesinin ihtiyacı için 500 

lil'alık kinin şartııamesi mucibince nıübayaa 

edilmek ve 25 teşrinievel 934 tarihine müsadif 
perşembe ~iinii saat orı luışte ihale edilmek üze-
.. ~~ virnıi ~iirı ıniiddetle al~ııi uıünakasava 'az• -. . 
dilmiştir. 

Ki11iniıı bclıer kilosu 32 lir·adır. Tulip oları
lar11ı yilzde yedi buçnk rıispetiıHJe leıııiııatı mu
vakkale makbuz ve)'tl mektupları ve ticaret 
oda.,ı vesikasilc birliktn vcvmi mezkürde Ralı-., 
kesirde crıclimeııi vilttyetf', şartnamesini ~örnıek 

ve hu hu"'usa ddir nıahimaı almak isıivenlfriıı duha 

Kayısı 200 300 ~ tün levazım mağozamızda m~vcuttur. . 
Kuru üzüm 400 500 §~ Demir, hırdavat, cam, çimento, pulluk ve zı~ 
Siyah erik 100 200 ~ ncirnlıltı bulunduğu· gibi yakın zıımandon berı 
incir 400 500 ~ satmnğcı boşladığımız her nevi yağlı ve badorı9 

1-lllektebimiz ihtiyacı için ~Ja~·ıs 935 gaye
sine kadar yukarıda cinsi, azami ve asgari ıuik. 
darı yazılı olan 29 kalem, erzak vesairenin 28 te
şrinievel pazar günü saat 14 de ihaleleri icra 
edilnıek üzere 8- ıü - 934 tarihiııdt>n itibaren 

-=~ boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsinden ol· 
e=.l ması müşterımizi memnun etmiştir. 

§ Her nevi ölçü ve tartı illetleri de satı)aıok· 
=.J tadır. 
~~ Saraçlar başında boya ve Jıırdevat~ı 

- Cumalı Ha ?a === · "lllfllll'"'llll[llt 1"1ımııll". mır. .. ıınlJll!:·•ıııuııı• ·•ıınıııı•· .. ıııııııır ''111..'!ll' "'11111~· ••RI~ 
2 o gün ın ii d de ti e ve ~ y rı ay r 1 nı ii na kasaya imlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillm~ınııııııııınıııııııımıııııııııııııımııııııııınıııııııııııımııııım 
cı karılmıştır. 

• 2-Şa rı rııı meler her: gün nıck teptH giiriilc h i !i r. fg~!~J~J~~~JW~~J~~~!~~~~~~~!~~ID!~!,!!~l.~~~fil!IJ!!Jt.--
istekliler) iizde 7 ,5 nisıwtiııdc dfJıozitolurile- rııut- ve~ 
ehcı· haııka mektubu da kabul edilir·- bel'alı<·ı· mu- h=~ 
ayyen gün ve saatle mekteple müteşekkil mü· ==:€ 
bayaa komisvouuna nıüracaat etmeler. ~ • • IJjJ§fff. ;; 

------------------------------~-------·· ı. 

Balıkesir Vilayet 
Daiıııi Eıı,.•inıeniııdeıı 

Balıkesir - Kepsüt yolunun 27 inci kilomet-

resindeki ahşap killik köprüsü keşifname ve 
• 

şartnamesi nıucibince tanıiri 22 teşriuievvel 

934 taı·ilıirıe nıusadıf pazartesi ~ünü saat onhe
şte ihale edilmek iiz• e :virmi glirı müddele aleui 
miinakaşaya konmuştur. 

Tamiratı rnebhu~enin hedelı keşfi 1982 lira 
35 kuı·uştnr talip Olanlarıu yiizdn ye<lihu~·uk 

rıishetirıdc teminatı muvakkate nıaklnız w~ ~a 

m.-kı ıhlariln ticaret odası ve dıliyPLi fenniye 
vesikalal'ile hirlikde yevnıii mezkurda hu husu-
a <lair fazla malumat almak istiyeul('l'İn dalıa 

evvel enciinıeni yiJayete gelmeleri ilt\ıı olunuı· . 
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4 En lenıiz ka vuç\·nktarı ya pılıuış ~ ıı .. 
~i. nıuşak ve alflstikiyetli, diirayamn en sağ 
-~ lanı lastiği olan Mi~lru l:\stiklfı·ini diğer 

~markalara tercih edil iz. Ciinkii hihiu•tl11 

=~ lflsti klerin f e' kinde· olduku ~a iilanıh~jle. ====. • ~ 

~ tecrübP ~dilmiştir. 

1
t ;~ Mişlen siiperkoııfor lfıstiklflri ile ke' 
::.~ mali enı11h1ette ~e,alıat t•dilir. Her 1 "~ 
:-.:.~ dan nwvcl~dumuz 

0

lmlnnur. 
~§ Mişlr~ n lfietikleri RalıkP ı- İ r ve. mülhakatı ac:ırıt11111 

- ~ Ynnyalı zade 
~= il. ~rSHET 
~~ Zar ıa!ı lıaıı-Halıke•ir 

H ve 1 L t:.ı n hu J da sı lı tı at m ii el ii ri ~·e 1i11 r~· ve ıı w r kt• z- -------------------------
b ~ ..• ~ 

11ı~iiiiirniiiiiiııı1iıiiiııııııırııi~nıınırıiiliiırıııiııınııııııiiiijriiınıiij~iıii~ııııınıiı fif' encümeni vilavet kalenıine müracaat etnw-. 
leri ilfnı oluııur. 4 - 211 C.H.F. Vilayet idare Askeri Satın Alma fi: 

H • R. • d Komısyonun~~ı 
Balıkesir Evkaf Müdürlüğünden eyetı ıyasetın en: . Balıktı. ir askrri kıı:ıatı ihli~acı içiıı 1) ı 

1 

Bürhaniyenin Keremköy huıludu dahilinde Türk ocak_ pirinç lo ton sa hun V<' 12 toıı zrylinyağı 2°~ 
Bürhnniye ve Ayvalık hudutlnrın<lak Evknfa rıit zeyti- }arından müdevver fırkamıza ait malümiılhudut 7 parça 1 934: peı·şenıhr gürıii ~aat 11 de kapalı ıaı:f ~ 

nliklerin ~34 senesi mahsulü 13 - ıo - 934 tarihinden ı zeytinlik 1- teşriııieveı 934 turihınden itibaren 20 teşrınıev Iıie ayrı ayrı satııı alınaeağından taliplrrıı• ,., 
itibaren rırttırmnya konulmuştur. Bürhaniye hududundaki ~1 934 ı~_rihine kadar 20 gün müddet_!~ temliken satılmak . ,tı 'i 

mazbutn zeytinliklerin ihalesi 24 - ıo - 934 çarşamba uzere muzayedeye çıkorılmı~tır. Şeraıtı unlamok ve dabn tnanw~ ı ~ör ıııek için h(•J' ~l.in rniina~a~3. jf 
ve mülhoka zeytinliklerinin ihalesi 25 - t o - 934 per,şem - fuzla izahat almak istiyenler Balıkesir, Edremit, Bürhoniye rak i<;İn d~ ) iizdt'\ yed İ lmçuJ-.. mu va kka1 trfl~11ı 
be ve Ayvalık hududundaki mazbuta ve miilhoka zeytinli- Ayyalık lfolk Fırkası riyosetindrm tofsilat nlmaları ve· talip tlnrile birlikte yevmi lllf'Zkl)rda nıu::n, erı :-~' ~ 
klerjn ihalesi de 27 - 1 o - 935 ı·umartesi günlerinde ve olanların 20 - Teşrinievcl 934 tarihine müendif cumortı.ıı:;j l · · · · oıı 
saat 15 de yapılocıığından isteklerin bildirilen giirı ve saa- giinii sı:ıat 16 da Balıkesirde C. fi. F. Vililyct icluro heyeti- cv.~·l I alık1{'SİI' kolordu ~Hllll alnıa konl~~) 2b 
tlerde B~rhaniye ve Ayvalık Evkaf dairelerine arttırmaya nde ihale edileceğinden talip olanların yukarıda isiınleri nı111·acaal aı·ı. ' il 
gelmelerı. 4 198 yazılı fırka riyasetlerino müracaatları illin olunur. BALIKESİR ViLAYET MATBAASINDA BASIL~uş1'l 


