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Türkdili ABUNA ŞERAiTİ: Senelig-i 800, altıaylığı '/ 
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Türkiye • Elen Gümrükleri birleştiriliyor mu? 
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Yeni Seçime Doğru .. 
Yeni Mebus Seçimi Nasıl Olacak? Me~tepler için muallim 

yetiştiriliyor, 
Halkımız Fırka tarafından gösterilecek nam- ). Müsabaka imtihanı açılıyor 

l h t ( h d • k Ankara, 15 (Muhabirimi-
Zef ere ya (( evet )) veya u ( ayır)) ıyece zdcn) - Maarif VAkaleti, 

M 
- - 1 Gazi enstitüsünde orta mek-

ec/isfe 1 tep muallimleri yetiştirmek 
, üzere yeniden talebe almayı 
1 

kararla mıştır. Bu iş idn, 
ikinciteşrinin yirmi ikinci 
günü Viltlyctlerde müsaba
kalar yap ılacaktır. 

acele 
görüşülecek 
layihalar 

Anknr, 15[Muhabirimizden} 
-B. M. Meclisi azalarının ye
niden intihabı dolayısile bü
tün Türkiye mebus namzet
lerinirı bir liste halinde bü
tün memlekete teklif edi · 
lerek l Ent veya hayır] re
yi alınmasından bahscdil · 
mektedir. 

Ankara, 15 p!uhabirimi
zden) - Buğday koruma ka. 
nununda tadildt. tuz resmi
nin indirilmesi ve orta 
~ekteplere yardımcı muallim 

B U) uk mıl·el merlı~ 

kabul edilmesi gibi müstacel ı birinci Kanun sonlarına ka-
kanun ldyihalo.rıoı çıkara- dar toplantılarına devam et. 
bilmek için B. M. Meclisinin mesi muhtemeldir. 

Türk - Elen Gümrükleri. 
Yuna n Hariciye Nazın ekrar Ge
lecek Ve Bu Mesele Görüşülecek. 
Yunan Nazırı verdiği beyanatta iki kuvvetin 
birleşmesi hayırlı neticeler temin edecek diyor 

lstnnbul, 15 (Muhabiri- ı man bunu imza etmek üzere 85 kaçakçı 67 kaçakçı 
mizden) _ Dün Bursadan tayare ile tekrar Ankaraya hayvanı tutuldu ve 3393 
buraya gelen Yunan Okono- 1 geleceğim. A~karııd? .g~m- kilo gümrük ve inhisar 
mi Bakanı gazetelere bcya- rükleri b'.rl e ş,tı~m~k ı~ını l~e kaçağı 19345 kilo defter 
nutta bulunmuş ve demi 'tir tetkik otıık. rurkıye zengın sigara kfiğıd ı , ı 69 gümüş 
ki: bir müstahsil memlekettir . mecidiye bin altın lirn 

- Ankara O'Örüşmeleri- Yunanistan da tüccar memle- ve 60 Türk katrisilı bir 
mide jkt sadi v; ticari n.ü _ ketidir. iki kuvvetin birleş- taban<"a ve 1 tüfek ele 
nasebatıınızı inkişaf.ı \'alı~- mesi h ..:ı yırlı neticeler temin ~eçirilmiştir . 
tık . On boş ktinunuev~ltle Fdecektir ... 
nıütuhnssıt-larden bir komis- İsturıbul, l5 (ı:\.A.)-- Yu - Soy a~ı nizamnamesi 
yon teşkil edilecek. tütün, nan i)konoıni bnlı:anı ve mai · 
üzüm mahsullerinin mü~te- yeti bu sabah A.ti:~aya git-
rcken satılması jçin bir ra- ıni~tir . Rıhtımda lktısul \'e_ 
pör hıızırlıyacaklardır . O za- kıli Culdl boy ve <liğor h1r 

.... =--- çok zevat tarafından uğur-

0 Jhj!iye Vekdletince hazı

rlanmakta olon Soy :ıdı niz-

n rf!ı amesi projesi ikmal edi
lmi · ve Devlet şurasına sovk 

edilmek üzere Başvekdlete 

verilmi~tj r , H a r•ı c•ı ye lanmış, muzıko , asker ve 
polis .müfrezeleri ihtiram 

Vekilimiz &emreye gitti ;g·ü;d;İY;k;l~~;·n ~açakçılar. f ener~a~çe ~a~ımi Anka· 
lstnnbul, ! 5 (A .A.) - Ha- raya gı.lıyor 

· Ankara, 15 (A.A.) Geçen U • 
riciye Vekilımiz Tevfık Rü~tiı 
boy dün akşam Cenevreye yedi giinJe muhar •za teşk i· An kora, 15 (A.A.) - Fen-
hureket etti. tıHı tnrafın l:ın ikisi ölü er !:>n hç·e takımı 23 2 inci tc :? · 

.,,;R=o:.:m~~a=n==y=a=d=;=a==~te;=m=-===i~z=a:I i:==;k'"! ~i~!~c:".~~~~.;:; :~~·1~~;.,~~ 
~:nnkayn ilcı kar~ılaşııcuktır . 

Ft• rı l't b ı h~·t· lıu maç. l ,; t .rn l ııı ----c~-. 

müstahsilleri ve fab · 
1 rikacilan bir koopera

tif yaptJ/ar. 
Aydın, ıs (AA ) - Miis. 

t ı h :):llcr vo fubrı knt· ı lar 

i~ t i hsal ve satış kooperatifı 
ad lo kooperatif teşkiline 

karar verdi ve i~e bn~la· 

d1lar. 

Ay~m ~ele~iyesinin güzel 
çBllşmalari 

Ayd ı n, ı 5 (A.A.) - Be 
lediyo me<'lisi hayvan p:ız~ 
rile ;..,Jediyen 'n hayvan 
ahırlarını şehir dışına cıkar

mağa, evkaf idaresi de §0-

hirde sıhlıi vo fenni bir 
hal yaptırmağn karar verdi . 

= 

Romanya 
Görüşmeleri. 

Avusturya ~aşvekili ~e 
Romaya gidiyor. 

Homadan bilılirildiğine 
göre Avusturya Başvekili 

~1. Şuşnig ilo M. B(lrge wa· 
ldenek bu hafta ~onunda 

lfomnya g ideceklerdir. Av
usturya 8aşvekili, geçen 
ağustos oyındo. büyük man· 
evralnr esnasında ilk defa 
olarak M Mussolini ile gö
rüşmüş olduğundan bu sef
erki ziyaret resmi mahiye· 

Uomanya polisi geniş mik-
y«tst<ı tevkif<ıt ~~ıpı~oı~ . 

\ ,hı -;.ı ııı pi yona maı; lurına g ir 
en taıu kud ı ? :ı ılc oyrııynco klır . 

B .. k 
15 

I \ A) Havaı:ı umumı bır t ı•dbır me\ zuba-
u rdŞ, t • · ı J' • • 

AJ'n b'lr · hs olduğunu bı oırmıştır . 
nsı ı uırıyor • 

Ba~a ve kar~eş yanında 
çahşanlann kazanç vergisi JJ. Mussolirıi 

Başvekilimiz pazartesi f abri
kanın temelini atacaklardır. 

. fstanbul , 15 (Muhahirimizdeıı) - Başv.-kil 
lsnıel Paşa llazretlt're pazartesi giinli yirmi lws • 
kişilik bir lu~yelle Ere~liye ~ider.ektir. Bunuht 
yeni yapılacok olan uı.msucat fahrikasmırı lf'

mel atm t merasimi İ<'ra edileC('ktir. 

Mısır Parlamentosu 
- ----

Derhal kapatılıyor ve kanunu 
esasisi ilga edili)'Or. 

Mısır kabinesi Nesim paşanın riyasetinde teşekkül etti. 

~t ısı r ıııebu aıı rn erl is ı b ıııası 

lskenderiye, 15 :(A.A.) - l======:==== 
Nesim Paşn yeni Mısır Başvekı• 
kabinesini teşkil etti. Pa. j 
rlı:lmento ılerho l fesih ve 
şimdiki konun csnsı ilga Paşamız Ankarada bulunan 
edilecektir. fırka reislerine ziyafet verdi. 

** 'l'aymis gazetes i muhabiJi 
gazetesine \'~ktiği bir 
telg rafta Tevfık Paşa Nesi
min, Mısır Başvekilliğini ka
bul etm iş snyılubilccoğini 

bildirtl!ekte ve yeni buşvok . 
ilin yeni Mısır kanunu csus

isi karşısında ve nııiyı~ t ala
cağını tetkik etmektedir . 

Mısır kanunu mucibinee 
bakanlık mevkiine gelenler 
hem kralo , hem de kanunu 
esasıye saJakat yomini 
etıneğe mecburdurlar. Bu 
mecburiyet i son sonelerde 
krnl bir iradH ile_tcsis etmi
~tir. llı.ılbuki yuni başvekil 

bu yeni kanunu esasının 

aleyhinde bir şahsiyettir . 

Hu yeni kanunu esasi 
1930 yılında Başvekil İsm . 
et P:ışa S.tk ı tarafından 

tanz im edilmiş vo bunu müt
eakip hükumetin zoru altı 
ntln yapılan vo vofd ve liberal 
fırkalarının iştirak etmediği 
bir intihopt..ı ~e~·ılen parlem
r.ntf tarııf ııdıın tastl k c<lılnıi 
~ti . O,rnın unılunbori hu knn
nnu c~nsiyu lıir~·oklnrı mtı h . 
alefot etmek tcılirl e r . Yeni 
B lŞVl'kil Tevt'ık P11şa Nesim 
ıle hu muhulıfler arasıntladır. 

Tevkif P ·. \'aktile kabine
nin riyasetinde bulunduğu 

dqıralardn krala eRki kanunu 
esasının tekrar kabul edil. 

fırka Reisimi: T~vfik JlikrctB. 
Ankara, 15 (Muhabirimiz

den) - Başvekil Poşn Haz
retleri Büyük Millet Mecli· 
sinin nçılmnsı dolnyısilo 
Ankarnyn gelmiş mebus fır· 
ka reisleri şerefine bir zi 
yııfet \'Crmi tir 

yem ini \'Crmcm ek i~·i n bu 
vazifı>yi kabul etmemi,.. ti 

flu defa b. ş ve killigi kohul 
etmesi, her holde, kralı ka . 
nunu c>sns iılc bir tnk.m tııdi 

ltH y rı pmnğo razı c>tmi ol
duğu zannını uy:.ınılırmok

taılır. 

Hiç olmazsa kanunu CE!O i
nin son fırknsını kaldırnıo
ğa Kralın muvafakatini elde 
etmiş ohluğu tahmin olunuy-Polis dün öylAden sonra rngiliz milli ıa~ıml ıtal~a 

Rülı:reşLe ,e bütün Roman- ı, d' 
yada geniş mikya8ta tevki- ta~ımım yen 1. 

Baba ve kardeşleri ynnm
da müstahdem bulunanlardan 

ti itibarile hususi bir ma- mesini tavsiye etmiş ve or. Yeni kanunu ee_ 
asinin son maddesi. on 

fnt yapmıştır. Dahiliye Londra, 15 (A.A.) - Dün 
Nezareti memleketin şüpheli lngiliz - İtnlyu milli takımlnrı 
VfJ yolsuz unsurlardan temi- arasındaki futbol ınn<;ında ln-
zleıımesi idn tatbik edilen gilizlcr 3 ·2 kazanmıştır . 1 

kazanç ver3'İsi ulınıp alınmı

yııcoğı etrafında Muliye Ve
kaleti tetkikat yaptırmakta-

dır. 

na almıştır . Avusturyn bu teklifın reddi üzerine 
Başvekilinin Homada istifa etmişti. Ondan somu 
dört gün kolacağı ve bu 1 kral kenılisini nyan uznsı 

esnnJa 6 ş.u~at . ı 930 tari - 1 t~yin ctmi , İSl' de orada ye
( Devumı ıkıncı sayfada ) c nı kanunu esasiye sa<l.akat 

sene müddetle bu kanunun 
tadil veyn tebdili tekliflnini 
bile menetmoktedir. 

(Devamı ikinci sayfedeı 

• 



Topllyan: A. OSMAN 

22 - Kor dede 

Çocuki.:ıı dan biri eline b ir ı l ~ynok alır vo kör taklidi 
ynparak yürür. Oiğdr çocuklarda teker teker: 

- Dede, nereye gidiyorsun? diye sorarlar. D ... de: 
- Camiye gıdiyorum , c~vabını verince, çocuklar: 
- Ben de geleyim mi? derler. D~de: 

- Uslu clurursan. yellenaıezsen gel, namaz kıl sana 
telli pabuç alayım der . 

Çocuklar kör dedenin arkasınn kııt ı lır ve güya camiye 
giderler. 

Kör deıle deyneğini bir duvara dnyayarıık namaza 
durur. Çocuklar da onun arkasında dururlar . Namaz esna
sında çocuklardan biri ağzile yellenme sesini taklit eder. 
Bunun üzerine dede deyneğini kap:nca çocukları kovalar. 
Oyun böylece bıkılıncıya kadar oynanır. 

23 - Kırlangıç 

Kız, erkek beş çocukla oynanır. 
Bu çocuklardan dördü birer köşede durur, biri de ebe 

olnr. Ebe tam ortadadır. Cocuklardan ikisi biribirine: 
- Kırlanğıç, kanadın kaç? 
- Pç. 
- Alda beni oraya uç! 
Diyerek yan tarartardan köşe değiştirirler. Ebe köşe

lerden birini kapabilirse ebelikten kurtulur ve açıkta 
kalan ebe olur. 

24 • Enclkll (kom~ucuk) 

Kız ve erkek çocukları muhtelit oynar. Taşlar ve toz
larla evler yaparlar. Ktzların büyüklerinden birkaçı 
anne, oğlanların büyüklerinden birkaçı baba, diğerleri de 
onların çocukları olur. 

Bcı suretle hirkııç aile teşkil edilir. Bu llilelerin «ev
cikler»i biri birlerine bitişik· veya karşılıkh olur. «Evcikler» 
odalara taksim edilir. İçlerine çuval, post ve küçük hah 
ve kilim p 'ırçaları döşenir. Ouvıır ittihaz edılen yerler 
kendi yaptıkları veyahut evden uldıkları küçük yastıklarla 
süslenir. 

Evde; kutu kapaklarından tencere, sahan yapılarak 
yemek ince tozlardan kara, döYülmüş kir~mitten kır&Jlızı 

biber yapılır. .. 
Birbirlerine gl.lzmeğe giderler, otururlar tam bir aile 

kadınına yakışaçak tarzda ciddi ciddi konuşurlar. Tekrar 
evlerine dönerler . Bozan yemeiderini alarak gece yemeği
ne giderler. Gece tabii muhayyel olup esami yarım saat
liktir. 

Babalar ite giderler, çalışırlar ve kazandıkları para ile 
eve harçlık düzerler. • 

Oyun hazan J. 4 saat ve daha fazla devam eder. Kız 
ve erkek çocuklar esas vazifelerini talim eden bu oyunu 
çok severek bıkmadan oynarlar. 

Aile sevgisi ve ocağa bağlılık hislerini telkin ve tenmiye 
eden bu oynn maalesef Bal ı kesirin kenar ma ha ileler ine 
inhisar etmektedir. Ebeveyn çocuklarmı «Evcikler» oyunu
nun.ı toşvi ~ e<lorlerse evcilik hususunda çok eyi hareket 
edilmiş olur. 

25 - EL tl üsllindt kimin eli var 

Çocuklardan biri hakem vaziyetinde kalır biri -de ebe 
olur. Ebe hakem olan çocuğun dizine yüz üstü yatar. 
Diğer çocuklar ellerini ebenin sırtına ve biribir üstüne 
koyarlar. içlerinden biri: 

-El el üstünde kimin eli var? diye sorar . Ebe ~:o_ 

cuklardan birinin ismini söyler. Bilirse o çocuk ebe 
olur. Bilmezse: 

- Bilemedin kaldır, hop!. Diyerek hep birden top
luca kaldırırlar ve oldukça kuvvetlı olurak ebenin sırtına 
vururlar. Oytm da böylece devam eder. 

2v _ El bende 

Bu çocukların oynadıkları en basit ve fakat en yorucu 
bir ovundur. Eı velfi bir ebe intihap edilir. Undan sonra 

"' 
~:ocuklardan hiri obeye: 

- El bende .. diye vurur ka~·ar, ebe vuron çocuğu 

kovalar. Ebe onu kovalarken diğer bir ~·ocuk vurur onu 
kovalar Öte ki vurur onu kovalar. Vuran çocuğa elile 
temas etmed en obelıkten kurtulamaz vuran çocuğa o da 
vurursa o zamun ebe değişir. 

Yulnız her çocuk vururken: 
. - m bende .. demesi şarttır. 

Bu oyuna elim sende kaldı elimin öcü sende kaldı da 
derler . 

(SON ) 

«Balkan anlaşması her 
hangi bir blok aleyhinde ve 
diplomisinin suni hır eseri 
olarak tellkki ctnıek yanlış 
olur. Bu anla~m:ı balkan 
devletlerinin mü~terek dilek-

1 }erinden doğmuıjlur . Bu 

müşterek dilok, büyük dev
letlerin bilvasıta ve vesayot
Jerioden kurtulmak dileği
dir. Büyük devletler, tarihin 
gösterdiği gibi, kemdi hu
susi gayelerine erişmek için 
balkan milletlerini biribirleri 
aleyhine tahrik etmiş, arala
rında rekabet hislerini ten· 
miye eylemiş ve korkunç 
tahakküm ve hegemonyaları 
için bu milletleri hiç düşün
meden feda etmişlerdir. 

Balkan devletleri arasın
daki k:aegalar Avrupa için 
daimi bir tehdit teşkil edi
yordu. Balkan devletleri en 
nihayet mevcudiyetlerinin 
aralarında mevcut olup kar· 
şılıklı menfaatlerini zarara 
duçar eden ihtilafların doğ
rudan doğruya halletmeleri
ni, anlaşmalarını, ve refah
larını temin ıçın beraber 
çalışmak üzere anlaşmaları_ 

nı emrettiğini anlamışlardır . 

Müteveffa Kral Aleksandr 
ile Kral Boris tarafından ba
şlanılan Bulgaristan-Yugosl
avya yakınlaşma11 siyaseti 
bu sahada vücuda getirilmiş 
olan ilerlem~lerin en mü_ 
himlerinden biridir. Bunun 
için Bulgari atanın orta va at
tığı prensibe itirazlarına 

rağmen nihayet balkan anla_ 
masına girmesi mantıki bir 
şeydir. Bulgaristan hu birli
ğe girmekle menfaatlerini 
müdafa edebilecek kudreti elde 
etmiş olacaktır. Halbuki yalnız 

kalma, onun eşsiz bir kı
ymetrizl iğe mahkum eder. 
Türkiye Hariciye Vekili 
Tefik Rüştü bey son za
manlarda verdiği bir beyana
tta Bulgaristan hükumetinin 
Balkan misakına iştirak et
mesine intizar ldzım geldi
ğini bütün Balkan millet
lerinin dostluk ve kardeşlik 
havası içinde yaşayacakları 
ümidini hiç bir zaman ter
ketmiyeceğini söylemiştir . 

Balkan anlaşması devlet. 
lerinin Ankara :toplantısında 
mevzuu bahsolunnn mesele
nin ii:ik mahiyeti vardır. 
Bunlar da siyasi ve iktısadi
dir. Siyaset bakımından Bal
kon anlaşmasına küçük itilaf 
gibi bir teşkildt nizamnamesi 
tespit etmek mevzuu bahso
lmuştur. Her iki manzume
nin ayni teşkillita tabi olacak. 
hırı sulhun idamesine ma· 
tur olan aynı gayeyi takip 
edecekleri, aynı prensipler
den ilham alacakları şüphe_ 

sizdir. Mama(ıh, bazı cihet
lerde iki teşekkülün birleşe
ceği zannı mevcut ise de bun
lar hiçbir zaman birleşmiye
ceklerdir. Balkanlara şamil 

olan Balkan birliği ile Or
ta Avrupaya şamil olan 
küçük itilAfın sahaları başka 

başkadır. 

Meselenin ik:tısadi mahiy-

Açtığı kurs halkımız tarafı
ndan alaka gördü. 

Hanımlar için de kurs açılıyor. 
Halkevi kurslar şubesi 

Alişuuri mektebinde halkama 
hsus yarar gece dersleri 
verdirmeğe başlamıştır. Oku
mıya hevesli birçok halk 
bu kurslara devam etmekte· 
dir . Bu alaka hepimizi me· 
mnun edecek mahiyettedir. 

Yakında hanımlara mah
sus dershanelerin de açıla
cağı haber verilmektedir. 

Daimi encümende 
Daimi Vilayet Encümeni 

dün vali muavini Ekrem be
yin reisliğinde toplanarak 
hususi idareye ait işlerle 

meşgul olmuştur. 

f uka kongreleri. 
Dünkü sayımızda Fırka 

kongreleri başlığı altında Cü
muriyet Halk Fırkası kaza 
kongresisin yann (dün) top
lanacağı yazılmıştı. Mevzu
bahsolan kongre Balya ka_ 
zası Cümuriyet Halk Fırkn
sı kongresidir. Yanlışlıkla 

«:Balyadan yazılıyor» kRydı 
başa geçirilmiştir . 

Balıkesir kaza kongresi
nin ne gün toplanacağı ma
lum değildir . 

Balya 
fırka ~ongrasi topland1. 
Balya, 15 ( Muhabirimiı

den)- Cümhuriyet Halk Fır
kası kaza kongresi bugün 
toplanarak mahalli ihtiyaç
lar üzerinde görüşmeler ya 

pmış ve kararlar vermiştir. 
Eski heyet yeniden idare 

heyetine seçilmiştir. 

etine gelince: Bu cihet 
daha ziyade nezaketi ha-
iz bulunmaktadır; ' zira 
mahiyetleri itibarile birbL 
riyle oldukça zıt bir halde 
buludan menfaatleri telif et. 
mek ldzım gelmektedir. Bu 
ise, meselede aldkadar 
olan tarafların yekdiyerine 
karşı fedakdrlık ruhu 
ile melüf olmaları şar
ti iP. kabil olabilir. Bu hu_ 
susta da Balkan anlaşması 

küçük itildfın vücude getir
diği nümuneden ilh3m alab

ilir. Küçük itilaf bu huırnsta 
kıymetli neticeler elde etmi
ştir . Bunu, küçük itilıH dev
letleri milli bankaları lmura
hhasları tarafından alınan 
pararlar ispat eder. Küçük 
itilaf milli bankaları murah
haslarının Bükreşte yaptıkl

arı toplantıda üç devlet ara
sında hakiki bir mali iş bir
liği vücuda getirilmiştir.» 

PugUn idman bırHklerıle kaı ~ıla;ıacak ulan idman gıiçlulrr 

Spor hareketleri. 

Birlik-Güç Maçı bugü~ 
Güç re Blrlik takımları büüün karşılaşıcatlar. it 

teptiler arasında maçlara dün başlandı. . 
«Şimdi müsaade buyu~. 

sanız size bir sual ,ot pı· 
ım Acaba bu maçlar 1~_. 
lırken bizzat sahada bU ,dı 
dunuz mu? eğer bulun .. b"' 
ysanız yanlış olan bu b• 

1 
hangi muhabirden ald•~'.. 

Kupa maçlarına bugün de 
devam edilecektir. 

Bugünkü maçlar. İdman 
gücü ile fdmanbirliği birinci 
takımları ve Alay İdmany
urdu ile idmanyurdu iki
nci takımları arosındadır. 
Birlik-Güç ararasındaki ma
çın heyecanlı olacağı umul
maktadır . 

Mekteplilerin maçı 
«Savaş» gazetesi tnrafın-

dan ortamektepliler ara-
sında bir maç tortip edil
miş ve ilk maç dün Ali 
Hikmet Paşa. ıto.dyomunda 
Muallim mektebi - orta mek
tep arasında yapılmıştır . 

Güzel ve heyecanlı geçen 
bir oyundan sonra mu
allim mektebi takımı 2 -O 
galip olmuştur. 

** «Savaş» ın dünkü sa_ 
yısında mektepliler maçının 
başlaması dolayısile bu sene 
lise takımmın muallim mek
tebi ve orta mektep takım
larına yenildiği yazılıyordıı. 

Dün bu hususta bir okuyu
cumuzdan bir mektup aldık. 
Lise takımında eyi bir yer 
tutan bu okuyucumuz mek
tubunda diyor ki: 

Merinos 
Koyunları vilayetimizde 

çoğahyor. 
Yünleri fazla para ediyor. 
Vilfiyetimizde Merinos ırkı 

koyunlar yıldan yıla çoğal. 

maktadır . Hu koyunlar ye· 
tiştiricilerine çok kıızanç ge

tirmektedir. 

Ye{iştiricilorimizden ilacı 

Faik bey zade İbrahim bey

le Omerköylü Halil Sıtkı, Ha

lil Hilmi, Gönenli Mustafa 

efendilerin bu yıl Merinos

lardan elde ettikleri yapağılar 

Karacabey Harası vasıtnsile 

(63 - 75) kuruştan satıL 

mıştır . 63 kuruşa satılan 

yarım kan Merinos, 75 ku

ruşa satılan <la saf kan Me
rinostur. 

.. ., 
Ben bu maçların ii1 ı)I' 

de bulundum, ve hatta ti 
Muallim M. ma~: ında 0 fljll' 
iştirak ettim. Orta M.· ~ ~ 
maçında ise her haogı o' 
mazeretim dolayısile 0~,., 
iştirak edemedim, ı , 

~ıo sahada oyunun başlan 
1
_,, 

dan nihayetine kadar bil 

dum. ·~ 
YukarıJa söylediğilll ~ 

maçın birinde bilfiil oy o' 
ım diğerinde ise o.)'1111~l 
neticesine gözlerimle. t',ııı 
oldum. Sizin <le<liğinız ~ 
lise her iki maçta llıı ~~· 
ğlup değil berabere 
mıştır. 

ol,. 
Hususi mahiyette ı I' 

bu maçlardaki yanlıt ~a 
meydan verilmesini "8 ~,. 
hassa mektepler arasın.~' bil 
rdeşliği ve tesımüdU 

1
,-

kat daha arttıracak 0bİf 
kupa maçlnrındn _. 

bir yanlışın göze çarpaıı• 
asını arzu eder~ 

Roma 
• 

Görüşmelert 
1 

U.. f . . . ayfıdl ( st tar~ ı bırıncı s I •. . ,o,, 
hli Italya - Avusturya 

1
,. 

· ıur ması ve Italyn·A '/US t-
i çerç Macaristan protoko u · 1,r 

vesi iç inde göriişıJJ' •• 
d'lıll" yapılacağı tahmin e 1 

ktedir. 

Mısır 
Parlamento'" 
Dağıtılıyor deı 
') . ny~ (l st tarafı hirincı 8 0,ı sO 

Bu madde kaldıktan ~ 
t. tıJaO 

ihtimal ki meclis da6ı .
06

• 

. b' . fh p netı ve yenı ır ıo ı a 'ltl,-
sinde toplanacak ola~ ,., 

. . ıll 

buslar kanunu esa••8111 ,, ...• ~· dili meselesini aıu ... 
edeceklerdir. 
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iç acıları: •• 
O.z dilimizle i Y a.zı Mü ;:;abakası i 

••••••••••••••••~•••••••••••••••••••••A••••••••••••• Bu da Bir Dert! .. Gittiğimiz Yol - •5-

Hurafeler .. 
- Of!.. Yeter anne, şu 

hurafe musallarını dinlemek· 
ten bıktım. 

-Ne hurafesi oğlum, bun. 
lar hergün olen şeyler .. 

- Ooğrutm ben bu şeyleri 

gözümle görmeden inanmam. 
- Allah göstermesin. 
-Her ne ise, saat on bire 

geldi, uyku gözümden akı
yor. 

- Haydi yat oğlum .. 
- Geceniz eyi geçsin!. 
Hızlı hızlı odama çıkıp 

karyolama uzandım, fakat 
bir türlü uyuyamıyordum. 

Akşamdanberi dinlediğim 
cin ve perilere ait birçok 
uydurma masallar dimağımı 
altüst etmişti. Onları unut
nıak istiyorum, fakat, kabil 
mi? Hakikatmiş gibi adeta 
onlardan korkuyorum .. Ha
yır!.. Hayır!. Onlardan keti-
yen kormuyorum, o saçma 
şeylere katiyen inanmıyorum 
ve inanmıyacağım •. 

Bilmem, karyolamda daha 
kaç saat böyle düşüncelerle 
Uğraıtım? .. Nihayet uyumu-
tum .. . 

« ... Hızlı, hızlı kapı vu· 
rulmuı: 

-Taki.. Tak!.. Taki.. 
-Kimdir o? .. 
-Haydi oğlum, atını eğe. 

rltdim, erkenden teyzene git 
bakalım, hastalığı nasıl ol
du?. 

Biraz sonra atıma atlayıp 
yola koyuldum... Her taraf 
ayın parlak ziyaaile kaplı .. 
Adeta, gündüz gibi ... 

lki tarafı yeşil meyva ağ
açlarile mestur bir şoseden 

ilerliyorum. 
Nihayet köy yoluna ayrı

ldım. 
Ortalık ıssız, hafif bir rü

zgAr yüzümü okşuyor .. 
Şeftali ağaçları arasındaki 

araba yolundan süratle gi
diyorum ... Tam bu sırada 
kulağıma bir ses geldi. Din
ledim. 
Sığda kalan köyün büyük 

mezarlığında bir çocuk: ağ
lıyordu ... Geceleyin oradaki 
hu yavrunun sesi beni me· 
raka düşürdü... . 

Hemen atımı çeviraim, şi
nıdj yıkık birçok mezarlar 
arasında gidiyordum. · 

Ses gittikçe yaklaştı, oh! · 
İşte nihayet gördüm, kar

şıki ıelvinin altında bir ço. 
cuk ... 

Hemen attan inip yanına 
gittim, o htıld ağlıyordu ... 

-Niçin ağlıyorsun çocu
ğum? .. 

- Senin annen, babam 
yok mu? .. 

-Yok .. 
Cebimden bir küldh 

Şeker çıkarıp ona vererek: 

- . Haydi seni bize götür
eyim, gelir misin?. 

Hemen razı ohlu, beygire 
hindim, onu da arkasına ~1-
dım. 

- Kollarınla belime sıkı 
tutun, sonra düşersin. 

- Peki .. 
Mezarlıktan rıkmak ıçın 

?lımı eiirdüm, hayvan kanter 
•cinde kaldı .. 

Yürümüyordu.. Bın ise 

mütemadiyen 
dum. 

kırbaçlıyor. 

Buna rağmen o gitme· 
mekte ısrar ediyordu. . Beni 
büyük bir merak ilardı .. Ar
kama baktım .. Aman yara
bbi!. Ne müthiş şey?. Ne ko
rkunç. Arkamdaki cocuk bü
yümüş adeta dev şeklini al
mış ayakları yerlerde ı4Ürük· 
leniyor, gözleri fırıl fırıl dö
nüyordu .. Korkudan bayılmak 
derecesine geldim .. Evet, hiç 
şüphe yok, işte arkamdaki 
bir peri idi... 

Heyecandan don:ı k:ılJ m. 

Ne yapacağımı şaşırdım, ni
hayet hatırıma bir kurnazl
ık geldi. Çocuğa: 

- Ver oğlum ellerini, sıkı 
ııkı tutayım, sonra buralar
da düşersin. 

- Peki.. deyip ellerini 
uzattı. Tutar tutmaz aşağıya 
attım. Büyük bir yükten 
kurtulan beygitim, yaydan 
çıkın bir ok gibi fırladı. Ke· 
ndimi tutamadım . Yüzü ko
yun yere düştüm.. Çocuk 
başucumda dev gibi ayakta 
duruyordu. 

Korkudan gözlerimi sıkı, 

sıkı yumdum, gelecek akıbeti 
beklemiye başladım ... » 

Bir ses: 
- Oğlum kalk, bak kar

yolandan düşmüşsün .. 
Korka, korka kalktım, od· 

amdayım. Of! .. Ne fena .. Aca
b:ı bu gördüklerim rüya mıy
dı? .. 

Ne korkunç şey?.. Düşün
ceye daldım .. Tam bu sır~da 
bir ses!.. Hemen karyolama 
kapandım: 

- Anne!. . Çabuk kapıyı, 
camları kapa geliyor! .. 

- Kim gdliyor oğlum? .. 
-Duymuyor musun? .. Me-

zarlıktaki çocuk .. 
- Hangi mezarlıktaki~ .. 

Sen aklınımı kaçırdın oğlum, 
kalk bak bir saat evel 
ağabeyin geldi, dışarıda on
un çocuğu ağlıyor. 

Kapı a~·ıldı, İçeri ağabeyim 

girdi.. Ben halil yatıyord
um. 

- Ne o kardeşim, hasta 
mısın? 

Hemen karyolamdan fır
layıp ağabeyimin boynuna 
sarıldım. 

- Hayır ağabeyciğim! .. 
Hasta değilim .. Yalnız kor
kunç bir rüya gördüm, hAlıt 
onun tP.sirinden kurtulamıy
orum .. 

- Anne! . Anne!.. Sakın 
bir daha bana o peri ve cin 
masallarından söyleme artık 
onlardan bahsetme .. 

Siz birçok zavallıları böy
le korkutuyorsunuz, onlar da 
rüyaıla gördüklerini hakikat 
sanıyorlar. . inanıyorlar! .. 

Az kaldı bu gece innnıyo
dum ... 

Fakat hayır!.. Hayır!. Ben 
bunlara inanmam. 

Cin .. Peri.. Bunların he
psi yalan. Hepsi rüyada gö
rülen birer hulyadan iba
ret .. 
Başka birşey değil.. 

N. B. ~fua llını mektebi 

M. G1Jndi 

Bulgaristandın gelen muhacirlere: .. Bulgar Türkü!>> 
Bulgarl diyen memurlar.. Bir Türk ve bir Balgar 

gazetesinin yazdıklari .. 
Şehrimize, Bulgaristanden - Rica ederim bey/endi, 

muhacir geldiğini haber latifeyi bırakınız. 
alır a!maz derhal kalker, - Ne ltltifesi be!. Sana 
yeni bir havedis ıılmak, on- olanı söylüyorum. Sizden 
ların aoılarını dertlerini Türkiyeye bir fayda mı ge· 
paylaşmak , kenclilı;ritıe ma- lit sınkil. Ben, hükumetin 
nevi yardımda bulunmak yerinde o·lsam, Bulgaristan
ve kısaca Bulgarların yeni dan tek bir adam getirtmem 
kahramanlarını (!) öğrenmek buraya .. Herbiriniz memle-
maksadı ile yanlarına koşa. kete yayıld ınız mı1 işimiz 
rım ·· bitmiştir, artık bizim .. 

Şimdiye kadar pek çok Anadoluda Türk bırakmaz, 
dert dinledim ve dinliyorum her kesi Bulgarlaştırırsınız . 
Onların göz yaşları karşısında, Gel de, bu adamın sözlerile 
gözlerim yaşarır. Türkiyeye çıldırma ... 
gelebilbildikleri ve bu me- BulgJristanda «Türk!..» 
sut güne kavuştukları için diye tahkir olunurduk; Bura
sevinirler ve hep beraber da ise: 
seviniriz, güleriz, konuşa· - Bulgar!. 
ruz... «Damğasını yapıştırıyorlar. 

Dün, Bulgaristanlı Lir «Halbuki biz, bu muamele· 
Türk genci, bana şunları yi mi bekliyorduk? .. 
anlanttı: •Dert, dert azizim ... Bun-

« - Türkiye Topraklarına ları yaz da bilmiyenlere öğ-
hasaJı üç ay oluyor.. ilk gü- ren sin.·• 

•• 

Dilimiz geniş adımlarla 
öz yöniiue doğru yol almakta 
ve ilerlemektedir. Her eli 
yazgaç ( J) tutan, her kafa
eındaki düşünceyi yazmağa 
yelten':n elinden geldiği dek
hl yabancı sözleri kullanma
mağa çalışıyor. Bu. bize 9u. 
nu anlatıyor ki, dilimiz gün .. 
den güne ilerlemekte ve öz 
yönüne yönelmektedir. 

Dil iti, şimdiye dek <2> 
birçok kezler (3) ele alınmu, 
ve fakat hiçbir iş başarıl. 
madan, başarılamadan yarıda 
bırakılmış bir ittir. Bunun 
birçok sondukları (4) olmak
la beraber en başta bu işin 
bir kültür ve bilgi işi oldu
ğunu kavrayamamak gelir. 

Andacımızda (5) üç, dört 
yıl öncesını karıştıracak 
olnr,.ak, dilimizde katıksız
lığa (6) doğr11 yönelindiğini 
gi)rürüı. Ancak dilimizdeki 
bu katıksızlık hiçbir öy (7) 
başarmak istediğimiz işe 
yetmez. 

nlerde o kadar sevinç içinde 
idim ki .. Ôyle ya, yırmibeş yıl 
Bulgar arasında, Bulgar 
toprağında gez, dolaş, çalış 

ve onların her sözünü bir 

Biz öyle bir dil yapmak 
ve yaratmak istiyoruz ki 
icinde bir tek yabancı ıöz , 
bir tek aykırı deyim olmaaın . 
Bu, belki dün için çok zor 

Geçen gün, bir gazdtede görülebilirdi. Fakat bugün 
gelen muhacirler hakkında için bu zorluk ortadan kalk. 

zehir gibi kalbine akıt .. . 
Her hakarete tahammül et .. . 
Kolay değildir, bilirsin . . . j 

«Ah, bir Türkiyeye gıt· 
sem, anavatana bir ayak 
bassam, dünyanın en mesu
du ben olacağım.» 

Derdim... Belki bu arzu_ 
yu, een duymaımısındır; 
çünkü, on beş yaşında ora_ 
dan kurtulmuşsun ... 

«Henüz hayata atılmadan ... 
«Grldiğim zaman, bu is

tekli günlere kavu9luğumdan 
içimde, dünyanın en mesut 
insanın duyduğu bir se
vinç vardı ... 

bir yazı okudum. 11uştır.~Herkiti bu iıteğimi-
Muharrir bey, Bulgaristan· zin çok kısa bir öyde hata-

dan gelen Türklerin Bulgarca rılacağına aarsılmaz bir 
konuştuklarını, Türkçe bil- inanlı inanmaktadır. O dek ki 
mediklerini ıöylüyor .. 

dün isteğimize aykırı olan
Ne yanlış bir iddia .. 

ar bile •. bugün bizimle bere. 
Halbuki bir de Bulgar ga. her çalıtmak ve bu hatarma 

zetelerinden aldığımız şu 
parçayı okuyunuz. işinde kendilerine de bir pay 

ay•rmak iıtemektıdirler. « . . . Birçok yerlerde 
Türkler bulgarca bildikleri Herkitinin• bildiği bir ger-
halde konuımımakta çeklik Ta·dır: 

T Yapılması iıtenilen bir ve ürkçe konuş-
mağı tercih etmPktedirler. işin, istenildiği gibi başarı-

«Hatta, Bulgarların bile bu. labilmesi için gidilecek tek 
nların aralarına katıldıklarını yol; el birliğidir. 
ve Türkçe konuştuklarını te- Dil işi bir bilgi işiJir. 
essür ve 'eessüfle görüyoruz.» Bunu bilmek ve benimsemek-** le beraber ulusun dil bilgisi 

dımları da unutmamak ve 
küçük görmemek gereğir. 
(8) hunun içindir ki, her 
işte olduğu gibi, dil işinde 
de elbirliğini elden bırakma
mak ve hıpbirden çalışmak 
gerektir. 

Bunu bilen Türk Dili Ta
rama Derneği ilk iş olarak 
bir dil sorağı (9) açtı. Bu 
ıoraldara bütün yurtdaşlar 

büyük bir istekle yanıt 

verdiler. Bu gidişle(ll) dil 
işiniu birinci yüzü (12) ba
ıarılmış oldu. 

Türk: Dili Tarama Derneği 
eorağa gönderilen yanıt. 
ları ayırdı ve büyük bir ta. 
rama dergisi yaptı. işte bu 
dergi dil işindeki elbirliği. 
nin ilk belgisidir. (13) 

** Bütün bu işlerden sonra 
yazganlara (14) da düıen 

it vardır. O da; her ne olur
sa olıun, yazdıkları bütün 
yazılardan yabancı sözleri 
atmak ve yerlerine kendi 
barımımız (15) olan deyim
leri almak ve kullanmaktır. 

Yazgan! 

Dil savaşında yoruyece
ğin yol işte budur. Y azğa
cını bu yolda kullanmağa 
çalış ve kullan!. 

O. Nazif 

İçinde geçen deyimler: 
1 yazgaç - Halen 
2 - dek .= kadar . u 

3 - kez.= defa 
4 -- sond•k;=~sebep 
5 - andaç = hatJra 
6 - katıksız = sade 
7 - öy = zaman 
8 -- ıereğir = icap eder 
9 - ıorak.,.= ankeı 

IO - yanıt =! cevap 
1 ı - 1idiş;=~111ret 
12 -, yüz = safha 
ı 3 - belgi = eser 
J 4 - yazgan = muharrir 
15 - barım = mal 

<'Fakat, ne yazık ki, üç 
ay gibi kısa bir müddet zftr!
ında bazı hddiseler yüzün
den eski nikbinliğim kısmen 
söndü ... 

Kendimden hiç bir şey adamlarımıza yapacağı yar-
ilA ve etmiyorum; yalnız son l=-==========.-------------------
söz olarak diyorum ki: italvada kalevan! 

«Anlatmakla bitmez ki. .. 
«İşte birkaçı: 

«Nüfus işi ile uğratıyorum. 
Tabii muhtelir dairelere 
gitmek icap ediyor ... 

«Bazı yükeek memurlar, 
Bulgaristanlı olduğumu söyl
yince: 

« - Yani Bulgar Türkleri
nden misin; diyorlar ... 

Hatta, bir çokları daha 
ileri gidiyorlar: 

«-Yani Bulgarsın ... 
Diyenleri de var. 
((Geçen gün - ismi !Azım 

değil - bir dairede müdüre 
çtkmıştım ... Aramızdan, şöy
le bir muhavere cereyan 
etti: 

«- Bulgaristandan geleli 
(2,5> ay oluyor. yaşım (25) .. , 
Türküm ... 

((- Dur yahu, birer birer 
söyle .. Demek ki Bulgaris
tanlısın? .. 

- Evet. .. 
«- Peki, bir insan yirmi 

beş yaşına kadar Bulgaris. 
tanda, Bulgarlar arasında 
yaşar da, Türklüğünıi nas.I 
muhafaza edebilir? llem sen 
Türke beı.zemiyorsun. Ne 
malum Bulgar olmadığın?.. 1 

Muhacirlere karşı memur- '.T .T 

ların insafh ve insanca hare-

ket •lmelerini istiyoruz!... Malta Adası meselesı· 
(Me·Te) 

-------------------------------

Skodo Masalasi 
İtılyan ayan va mabuıan ızılan Maltı adası hakkmdı 

Bükreş, 14 (A.A.) - $k-
Mussolindın izahat istediler. 

oda işi parlAmentonun son 
bahar deneıinde görüşüle
cektir. Görüşmenin pek ace
le olacağı anlaş ı lmaktadır. 

Bu iş 1 932 de bir Çekos
lovak firm lsının bürolarında 
yapılan araştırmalar esnasın· 

da şüpheli vesikalar bulunması 
ve bunun üzerine firma mü
messilinin casuslukla itti
ham edilmesile başlar. 

Skoda işi bası fırkaların 
muhaıımlarına karşı ıilAh 
teşkil etmiştir. O zama
ndanberi bu işle uğraşan 
tahkikat komisyonu raporu
nu hazırlamıştır. Henüı mec· 
liıe verilmemiş olan bu ra
porda bazı siyasi şahsiyet· 
lerin aldkadar bulunduğu 

«il Corritre della Sera» 
yazıyor. 

Malum olduğu vechile 
İngiltere hükü metinin bir 
emiroımesile Malta adasında 
İtalyancanın yerine Malt li
sanı kullanılacaktır: 

Bugün ltalyanın Vatikan 
Sbfiri imzasile ve 320 ayan 
azaeının iştirakile ltalya ha
riciye nezaretine aşağıdaki 

sual gönderilmiştir. 

lngiltere hükumetinin Mal
ta adaeında ltalyancanın al

eyhinde ittihaz ettiği ted. 

birler hakkında ve hassaten 

resmi dairelerde ltalyancanıo 
lağvından dolayı hariciye 
nazırı tarafından izahat İ•-göşterilmektedir. Raporun 

Skoda fırmasile silAh mukav. riz 
elesinin yapı lmr.ısı 11 rasındn lt:ılyan parlAmentoıundan 
iktidar mevkiinde bulunan gönderilen sual daha şiddet· 
ulusal köyü fırkasında he- lidir. 
yecan doğuraca~ı tahmin 35 J mebusun 
olunuyor. muharip kıtaların 

işti re kile 
şefi M. 

DelkroiX ltalyan hükume
tinden şu izahatı istemiştir: 

ltalyan lisanının va ltıl
yan kültürünün Malta oda
sında İngiltere hükumeti 
tarafından maruz kaldığı 
darbe ve İtalya hükumetinin 
bu mesele hakkında ne gibi 
tedbirler alacağı hususunda 
Hariciye Nazırının izahat 
Termesini rica ederiz. Mus
solini bu iki suale karşı 
mühim izahatta bulunacaktır. 

ltalya 
ff ük8mıti ıazaahlanna i~i 
torpilo ~ı~a ısmarla~ı. 

Finma, 15 (A.A.] _ Altı 
yüz tonluk iki torpido lta· 
lya hükumeti hesnbrna t~z
glha konuldu. 
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Gidenin arkasından: Y u. rtta şiş Köylerimizi görelim ve tanıyalım! 

Alaturkaya Elveda!.. ~a~ınaJ 'Havası Suyu Güzel Köy: Sarıbeyler. 
Bu kere de ulkenın dort ' ~ - , 

Çölün pıırlıyan, yanan son
suzluklarında, adım atlım ile
rlerken çıngırak seslerini 
yürüyüşüne uyıluran bir ke
rvanın susuzluktan alev alev 
yanan çatlak dudaklarından 
bir ümit, bir vaha olarak 
koptun güzelim ... 

Neşe ol~un,çöl gibi tııtuşan 
gönüllere ' serpildin ... 

Rüı·gtlr oldun; fakat, yaL 
nız gönüllerde dolaştın .. 
Nağme oldun, susuzluktan 

çatlamış kalplerde taht kur_ 
dun; sessiz, kimsesiz çölü 
bal}tan başa aştın .. 

O zamanlar, pek toydun 
ve okadar minimini idin ki.. ı 

Lakin, o halinle, bir bede_ 
vinin mehtapsız gecelerinde 
pek d lfi bir ccmah» olarak 
parlıyabiliyor ve pek dlfi 
«yasar!» in tutuşmuş gönlü
nün' açık, masmavi göğünde 
teselli ve ümit olarak dolaşa_ 
biliyordun .. 

Bir bedevi güzelinin vnh şi 
sevgisini, alev bir meşale 
olarak dolaştırmakta ve bir 
nağme olıırak ruhlara dol· 
makta o kadar mahirdin 
ki .. 

Gözlerin ihtirasla parla
mıya, bakışların iç Alem
lerinde hAkim olmıya baş. 
ladığı ve kalçaların dolğu
nlaşmıya yüz tuttuğu zaman 
sen, kendine verilen ehem
miyetten böbürlelerek diyar 
diyar dolaşmak , nağmene 

kucak açacak fıskıyeli, ha
vuzlu, ipek rüyalı lıHe tar
hlı bahçeler aramak için 
yola çıktın ... 

O aradığın diyar, biz de 
"d' A d J da İstanbu-l ı... na o u , 
lda ... 

Nihayet bizde olğun bir 
muhit buldun; bizi, o çöl 
diyarının adım adım ilerli
yen kervanlarına tempo 
tutan nağmenle o kadar ça
buk teshir etmiştin ki. 

Ve içlerimizdeki hfikimi
yetin yıllarca, yüz yıllarca 

sürdü. 
Artık senin bulunduğun 

yerde dudaklar kenetleniyor, 
gözler rüya ô.lemlerine da
lıyor. Yalnız ve yalnız gö
gönüller konuşuyordu . 

içimizi sana vermiştik. 

Bilir misin bizim alaturka, 
Türkün alaturkası, bilir mi· 
sin ne kadar canlara kıydın 
ve nekadar ümitsize can 
verdin. 

Ve bugün, ağlıyarak, hıç

kırıklarla ağlıyarak hatır-
larsın ki, ne kadar 
O'encin kalbinde hazan o 
bülbülü ve kimbilir kaç aş ı-

ğın kızıl gülü oldun... . 
Biz şimdiye kadar senınle 

ağladık, seninle boğuk boğuk 
inledik: 
• Di llıaııem i yıktı n bu grce ta tome

linılen 

.çekt ikle rimı hir ben bllırım yarin 
elıııdC'ı 

•Hicran ı le tcv"cmmı )arat tın bent 
) arap? 

cÖmrıı mde ' fa • orınedım asla 
guı.elimdeıı ···• 

Ve sevgilerimiz, hıçkırık 
larla boğuldu , «ahhh» larln 
ccvaaahh» lorla e trafımı zı 

karattı: 

cCaııa rakılıi handan C ıl (' ı sin, 
c Berı , b ı nevayı ır)arı ı•ders n.• 

Son senelerde tahtının 

c Dızle rınc kapansam 
•Ka na kana ağla.sam ... > 

Sen, mazine baktıkça ha. 
kikaten kıın:ı kana ağlıyor

dun ... 
Çünkii: 

•O guzE>I !;açlarıııı, beu c;o1.üp, b<'ll 
lıa~I ıı sa m .. > 

Mısraları ile dizlerine ka-
panmak istediğin « yaaar! )) , 
çoktan kafeslerin ardından 

çıkmış ve «O güzel saçlarınrn 
çoktan tarihin küflü çenge-
line iliştirmişti.. 

Ağlıyacaktın elbet te ... 
Hıçkıracaktın, in1iyecektin 
tabii .. 

Artık, mukadderatın ta -
yin olunmuştu senin ... 

Ya. bu diyardan gitmiye, 
yahtut ta tarihin askısına 
asılmıya mecburdun. 

Seni, belki hasretle anan
lar olacaktır: 

~.:~·~~~~n;:~~~;:1::ç~7; :~ Sarıbeyler köyünün sokakları baştanbaşa kaldırımlıdır, Bu kaldırımları.o n~ va~~ı ~· 
1·~~~:.:1:~.n\~:~ v.:,~;:::~ kimler tarafından ya.pıld.ıöı bilinemem~kiedir. Köy halkının bütün. işı ~ıf.tç~~~!ı 
yl ı. · Sarıbeyler (Muhabırımız- katarına gıderek çalışmakta mektep bıaası onum ·ı:nle'" 
o s:': ' k "lkbahar ve yaz mevsı ç 1 · 1 • 1 den) - Giresun Nnhjyesine ve bu suretle de para a· ı g35· 

eşmekerldm sularınıdn .. ç:oglra . bairlı ve takriben 8 - 10 ki- zanmaktadırlar. rinde ikmal edilecek h''':nebsl 
ması na, a ırım arın uze m- 1 :::ı kl kt 1 S 936 ders yılında be e I 

. k ki 1 1 ometre uza ı a o an arı- Mekltp: d çs ı· 
esıne, sı> a arın, ağım arın, beyler 250 - 300 ovli ve Köyün alt tarafında yeni mektep binasın a 
temizlenmesine, yaz bah- nüfusu binden aşkın olan bir şı locak~~r . . . dah• 
çelerin uenişletilmesine hu· k"" d.. eskiden başlanarnk ya- Köylu hır muallııne 

1 
•• 

I" • • • • oy ur. rım kalmış bir mektebi k · · ıne~11 
lfi'a: Beledıye gelırınm bu Sarıbeyler bir vadi İçeri- k~v?şma ıçın yaz kl rne~· 
iktısatlı yıllarında şehir i~- sine kurulmuştur. Havası vardır. Bu mektep binası mı~ı sabırsızlıkla be e 

beş altı senedenberi böyle t d le 
lerinin elde~ geldiği kadar ve suyu çok güzeldir. Ev_ metruk bir halde imiş. Ha- e ır r. . . 

1 0ı:ne•İ 
görülmesine çalışacağız diy· leri tamamen denecek kadar h Mektehbın ınşa ma !n b•· 

kt" d .. r·d·· h:" "ti' d lihazırda mektep binası o]a- emen emen tamaın 
eceB ır.d b k . k l " üz or ku ur. aremdı··rı ad~- rak bir cami işgal eılilmek_ zırlanmış bir haldedir. 

en e una arşı ın ı ap lara pe az tesa u e ı- tedı'r. ·ı · 'b t 
k k • d d l ' Nahiye ı e ırtı a : . 

mumu ya ara ışıgın a er· ır. Mektebin bir muallimi ve --.. · ··zaün bit 
im k1: Köyün sokakları paştan- ancak (51) t"lebes1· vardır. Koy n~?ıyeye ldu be tele-, ı d ·1 k ld B k ld "' yol ve mukemme ır ı 'i azın radyo atın a, yeşı başa a ırımdır. u a ı- Geride, okumn yaşında f . -ı d A ak yo 

· 1 ·· · · ı · · l k' k' on ıle bau· ı ır. ne b·~ çımen er uzerınde çeşıt ı çı_ rım arın ne va ıt ve ım- en az (100) ço_ • 
1 

° · lerde ı 
ı f . yngmur u mevsım rr 

çekler arasında havuz baş - ler tara ından yapıldığı hı- cuk vardır. Bu yavrular h h' ·ı kıs1111 . . . .. .. assa nıı tyeye aı 
arında, kırıstal camlı yazıha. lınememektedır. Koyun en mektepsizlik ve muallimsiz- da çok çamurlu olacaktır· 

·Gunlerce okşadın . arnttun beni ne ve . k~tüpha~e~er ö.nü- ihtiy~rları .. bile bu hususta lik yüzünden tahsilden malı _ Köy ile nahiye aros~Pr. 
·~ınni l cr söyl<'yip uyuttun h •nı . .. • nde vantıldtor serınlık1erı aL ademı melumat beyan etme- rum kalmaktadırlar. iki dere ve dereler üzerJP 

Gibi nağmelerle, sana d k · ı · k d d l · d d b 500" 
.... tın a ve ışın ıse pençere erı te ve e e erın en e u Camı· bölmeg-,e müsait ve yıkık köprüler vardır. ·J .... hasret ~·ekeceklerdir. "" 

Belki de: çifte kadife perdeli, duvar ve yolda bir söz işitmedikle- köylü de bunu yapmağa ha- Iardan biri bu defa yen• t 

·Kaçsan, heni yaksan. sa nrı hasretle tabanları Yağcıbedir halıları , rini söylemektedirler . zırdır. Ancak maarif dairesi· yapılmış olup diğeri yık•~:,. 
bay ıl anı . elektrik avizelerile süslenmiş Köyün ahalisi çok çalış- nin bir muallim daha verip Dere fazla kabardığı za~ c~ 

•Öpsen, hC' nı sevsen. heni pu·~nle d k b k l · · · h ı· ·· 1 l d "t · ece&ı ayıllsan .. • ve ö me so a veya a orı· kandır. Bütün işleri çiftçi- vermıyeceğı şüp e ı göru - ar a geçı vermıy o.,. 
Ve: ferle ısıtılmış odalarda ma- Jiktir. Kendi işlerini bitir- mektedir. betle bu köprünün de ~ır 

k 1 . l "k l" "d'l dır·~ •Gbynümdc hazan diılbülil vH, dinle roken döşemeli döner o - di.kten sonra zeytin mınta- Eskıden yarım kalmış olan eve ı ma me gı ı me ~ 
d~rınden tuklarda yaslanıp paslanarak k d / faf 

•Kalbim yarıyor hasreti hıc ri nle B l . t d LJ k ımız a ne er yaZl'"OT ' 
•Bilmem ki 

derınden ölmüş çeşmelere su getirmek u garıs an a na ., 
neden ayrı göziım sen dedenin gece kalkıp ta ap · • 1. ·ı -,d 'L • h • • 11g; 

•Düştüm şu \"İranlıaneye gtip~~~i:eddce~ test alması ıçın türbesine Komitelerin Türkiye cümuriyetı dauı ~e o uğu gıuı arıçte VU11 

rl mden ... • konulan sudan hiç ayrı ol- C' l ' 'I • 1 1 'ft'h 1 kt h kll.llf 
NağmeJerince de seni dai- madığı, sokak kaldırımları- r aa iye ti getiri ffilŞ 0 an 8S8f 8 1 1 8r 8 me 8 8 U .~ ~·r 

ma anacaklardır. nı düzeltmek bugtin yapıp «La Bulgarie»yazıyor: atan Gazinin tccedd0.'ği• 
Senin. mahalle kadınları yarın bozarak temizlik yapı· durmadı Hugün Ankaroda ve kom · deha~ının t~t·elli etroedı ytr 

gibi gö~lerini süzerek vere- • yoruz diye akmnyıp oldu_ Sofya, l4 (A.A.) _ polis şu memleketin her köşesin_ görmıyen bır tek saha 
ceğin cevabı biliyorum: ğu yerde biriken toprak mu"du"rı"yetı·nı"n du··n verdı'g·ı· de Türkiye Cümuriyetin in on- ktur. 

1 
1" • Zama nı var kı l ıeım ım anarsııı "' · · b ar 

•Be ni ... Bo n ı, hir gün olur. elbet kanalların pisliklerini üzeri· b birinci yıldönümü fevknltlde Bunun ıçın ya ancı ' .... 
bir tebliğde, bu ayın eş ve k" d ·· d t" · ıcn.,. ne çıkarıp döke saça kul- merasimle kutlulanacnktır. r ıye e vucu e ge ırı . " 

dırmak ve çalı süpürgesile altısında Köstnndil ile civar- Cümhuriyet rej iminin ku- azzam Cümuriyet eser:8oıt• 
arar .. n ...• 

Fakat, nafile;gözlerin yine 
yaşaracak : 
·A~kın beni. bak bütün toz ve mikropları ha- ındaki birkaç köyde ve So - ulduğu tarihtenb(-ıri 1'ürki· vkirde müttefıktirler. 0 jllı 

gill~~llernec,ea~d:: vaya karıştırıp halkın dir- fa•da oturan bir Makedonyalı- r · · d·- · t k " "l d millet bu muhteşem ese~lir 
.1 yenı? ?eçı~ ıgı · e. amu e- haklı olarak iftihar edebi ~ 

cLevli eruelım, zil lmctı h icranına liğini bozmak, programsız nın evinde araştırmalar yap- vresını takıp etmış olanlar , l b' 1srr 
. dalıJı ... ~ }A l" • ·· } 

1 
f d iT' •• k' nZ tanı an ırşey •Jj 

ı k. d ve p unsız ge ışı guze ev ıldıg· ı ve bu araştırmalar ne- son sene er zar ın ıı a ur ı d G . d k tli '' Güle gü e es ı ostumuz, b k k b 1 . . 
1
. 'b" o a ozı ve sa a a e'it 

l ··1 ar yapma ve un arın tı"ce sinde bir miktar siltıh, yenın .. Gazı ve .sm~t paşa gı ı arkadaşla:ının vücude g 1tAr gü e gu e... h . b" d . .. .. k l b b•"' 
epsıne ır en ış goruyoruz ener.ıı ve ıı~: ı r zaman dirkleri mütecelli re Şuna emin olmalısın ki, biz demek bir bostan kuyusu mühimmat ve patayıcı mad tekzip edilmemiş basiret ve eserler ·.·10 sı"m..,sı değİ~dlıd' 

seni unutmıyacıığız ... Hayır, <l l ·ı M k d "ht"lr.l u e 
dolabının boşuna dönmesinden e er 1 e 11 e onya 1 1 

tl dürbini ile yenilenme ve refah olan memleket dahilinde nankör değiliz... Senden eh - d 
l b h d • . ve bir yük arabasının yo- teşkilatının bir kısım osya_ yo,lunda katiyetle ilerliyen edilen neticelerdir. . c;ı• emiyet e a se ecegız. .. .. 

Son sözümüzü, yine senin- kuşta yavaş yavaş geriye ları elde edildiği bildirilmiş- Türk m.illetin~~ bütün ~e?~~ ... Bunun i~in Türk•Y: gib 
le söyliyelim, olmRz mı? . . kaymasından başka birşey tir. Dosyalardaki vesikalar- şubelerınde vucude getırdıgı muriyeti dahılde oldu~ ·ıı-

01.nle.· def!ı"ldı"r. muazzam terakkileri burada hariçte de vücuda gotırı ı." .., dan bazısı 19 Mayısta yeni ııae' 
•A .. kın . ez\"akı visal i ııd e de yok tur lnkıldp oklarının gös- saymak imkansızdır. olan eserle .. if~ihar .?t ııtif 

emelim. ış: rejimin teessüsünden sonraya On bir sene zarfında, m::ız- haklıdı r . Turkıye cuıııal>,•" 
•Kalb m, afetzedei m ıhe ıı din gıi- tP.rdiği . aittir . Polis birçok tevkifat har oldu<iu yeni hayat ~art- eti rejimlerini kutlulo )J•.ıı 

zcı.m . ,. Düzgün hır program t> ·ı d 
Ve güle güle civanım... ve pltl.nla halkın sokak_ yapmıştır. Tahkikat devam ları sayesinde z~hni~etj bile ve fn z!.~etler.ini ı dn a ,11.ıır 
Yolun, kısmetin, nağmele- ta tükürüp sümkürme· etmektedir. değişmiş olan hır mıllet yar- olan Cumurıyetlere l~Y ıl•P 

rin kadar pürüssüz olsun. · nıesinden, sağdan gidip nacak duamız değil midir? c<evrst•> tepesi <leğil bir kulak olmak üzere ınl< 6oıV Mehmet Tuğrul sağdan gelmesinden, açı- Belediye geliri ancak me- çöl «eksibe» yığınıdır . Nası l çı gençlerimizi de be!ı f 
lan ellerin kesilmesinden murlarının mııııc:ılarına kadar bir çöl rÜz"drı bir aozu canla başla çalışmalar! .. ,,~ ~~~-

Deniz müzakereleri 
Cenevre, 13 (A.A) - M. 

Makdonalt İngiliz - Jopon de
niz heyetleri ar::ısrndaki 
gizli müzokereler hakkında 
Amerikan motbuotında çı
kan haberleri bizzat takip 
etmiştir. Bu haberlere göre, 
İngilizler Mançuri piya~ 
sasında elde edeceklerı 
raydalar mukabilinde deniz 
sahasında Japonlar lehine ba-
zı fedakdrhklara muvafakat 
edeceklerdir. 

M. :\fokdonalt bu haber
leri kati surette tekzip eder
ken, Amerika ve Japşn mu
rahhaslnrının lng iliz mura-
hhaslarile ayrı ayrı y::ıptık
ları görüşmele rden diğer ta_ 
rafın daima haberrlor edil
miş olduğunu kaydetmekte_ 
dir. M, Makdonaltın bu ha 
berleri bizzot tekzibe lüzum 
görmesi İngilte renin lng iliz 
ve Japon görüşle ri arasında 
herha nO'İ bir yaklaşmanın 

t) 

'$ t> 
0 ·11 b" I"klerı u ı. t tutunuz da, ahldk, terbiye, olabilir. İnkılfipçı bir kafa açıp yummada bu eksibeyi steren mı et ır ı ~ 

. . . k f kurulmuş 111 
bakım, iş, g üç 
şayışla, beraber 

ve ya. ve dünyada özlülüğü yüzünden yok ederse bılgıç hır, a u- ~ne . yasası ... ,. 
bu .. tu··n l T k l Ik h · ·· ış ve seçım de ... örneği bu unmtyan bir ür nın la cev erıne guvene- ' yenilenecek bir seçiı:n •• 

bir şehri taşı , toprağı, 

yolu, suyu, kanalı orma_ 
nı, evı, barkı... ve mü-
zesile yepyenı bir 
Berlin, bir Paris, bir 
Londra kurarak dünya 
boranasına ula ştırmaktır . 

Bunu biz de biliyoruz 
ya para nerede? 

~usunuz bunu söyleme
yiniz. Çünkü bu söz inkı· 

l tlpçı!arın ağzına yakışmaz. 

Bize daha dün verilen ema
neti unuttunuz muil içte 
ve dışta herşey yok olabilir~ 
Lfi kin istiklal ve Cümuriye
timizin sonsuz korunmas ı 

için olan kuvvetin banka
damı olduğu söylendi? 

Yoksa o yalnız siltiha sarıL 
mnk demek midir?.Bu emanet 

halkı cevheri yurdun de- rek kuracağı bir dernek bü- l1i idarenin firesiz ol•~,• 
finelerini çıkarıp ulusumuzu tün bu i şle rimizin yapılama- tam medlı1!ünde kullan~!:,e• 
refaha ulaştırmak ktı.fi değil sı esbabını yok ederek yurt yurt ve ulusumuzun 1°1111•• 

ve ulusumuzun bütün i şle · j c:ıleri boranasına ula u midir? Bu se~·imdeki sözlere '$ 11 ır 
rini yoluna koyabilir. nurdan bir iple kat~r~rı b'f 

diğe r seçimdekilerden başka Biloi Türkün kaybettiği ğlanmakla hepimiz ışıP ~ ~ 
bir de «gelir noksanlığrn ka- 0 d k' d k ·nece · i• bir cevher ir ı onu nere. e ına geçere sevı bitle 
tıldığına göre demek yine haWi düşmanlarında bıle bunları kurup yapan ofl -
yurt ve ulusumuzun işleri bulsa, alacaktır. kahramanımız da en ;8~ıır· yüz üstü kalacaktır. Öyle ise k ıf b'l · · radına -drmiş buluna 1 ı 

.Şayet ekn .11 dı gkı~ız yet- SandıKcı< ı 
yine inkıHlp kaynoğı önün_ mıyorsa ı;o ~ ~r .o ı A;:rupa f,diP 
de dize gelip bir 3VUÇ i~~- bizim her ışımı zde ornek M. _ 
erek sayğılnrımla anarım ki: katoloğudur. Onların şöyle • •

1 
••

0 
·ıvonll( 

Gözün görebildiği yere böyle nnılon gittikleri yol- tngl tere V8 Oml J jo~i 
kadar g iyim, kuşam bir kı- ları bize . ürkeklik verme- Londra, 14 (A.A.) - deııi 
lık ve kıyafet, en yr.ni örnekte melidir. I ş göm leğl'di~e lltls~i~ ltere, .Japonyo ,Ameri~ıırll ~ 

k ı ayakkabı ve e ıven erını görü!';meler i dominyo ..,.jf yat, sat düzülü, oşu u . . · . d . :. d ltO"' 
gıy ı p ıspırto a tcmız- dirilmi!';tir. Bunlur an ·ııer 

yuvalarla yüzlerce yıllar lenmiş ft let1erile hast asının lerile 1 İin<listan rnüı:nes;:iııJ' 
geride bırakılmış olan yar~sını kesip sararak eyi dün dominyonl.~r .. nez:ı~re ~~ 
yurt ve ulusumuzun yapan bir operatör b i lg i ~· - toplanarak goruşın . ıeı:ı>'~ 
her İ § İnin olup bitmediğine in li ği g ibi Avrupa, ulusların- ir verilen i zahatı d.ıo ı:ı>e'; 
anmak nasıl bir «serop» iı:>e dan işimize gelen ulıp lerdir. MümessiJlcrıP rl&l 

sarlsıldığını gördükçe ve his
settikçe o kadar ccaaah!» et
tin, okadar ağladın ki: 

Amerikalıla r üzerinde şüphe 
ler tevlit etmesinden endişe 
etmekte olduğunu gösterm
ektedir. 

köşelerimizi süslemek için 
d1.1ğ il kafalarımızı ülkü ile 
doldurmak için sabah, akşam 
yatıp kalkarken hiç bir 
yanlışsız ezberlenmiş oku_ 

t . arato ıet başarılmas ı da a şılıp deline- altı oklu tek yo umuza uy- ele, hakkında 1mP .. 011ce 
miyecek kadur yakın ve gun ve halkın dilek ve cephesinden bazı duŞ ktııd•' 

h ı d l ekmekıerı'ne k d .. yu·· ru'" ttu"" kler'ı nnla,.ılı:n• yüksek ımn tlya ağ arının ya ın an goz ... , 

-
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---r -=
H aşarı diyor ki; 

, Gülmek le lazım -- --

F ayda/J bilgiler: 

Papağan niçin konuşur? 

Şaşarım akıllarına! 
K11ru kuruya inal edenlerin, 
Kendini Jıer yerde her kesten ıisllin ltılanlarw. 
Yaya Jrnldmm darurken ortadan gidip le ken -

dini arabaya, otomobile e::dlrenlerin, 
t:v ve mektep içinde şapka ile ge:enlerlrı 
Birisi konuşurken söu karışanlarrn , 
Kibriile, ateşle oynayıp ta elini yakanların, 
Ellerini yemekten evel yıkamıyanların . 

Şaşarım akıllarına! •. 
Haşan 

Sebebi? 
Necmi iki senedir sınıfta 

kalıyordu. Buhası Necmiyi 
karşısına alm:ş, darılıyor, 
çekişiyordu: 

- (iörüy0rsun va Necmi •. 
Bu yıl du sınıfta kaldın Ten
belliğin cezası işte bu .. Bak 

\ 
arkuda~ların çalışıyor, sınıf 

1 

ta geçiriyorlar, sen ise. 1 

\! 

- Kabahat bende mi baba? 
- Ya kimin? 
- Numaramdıı. 

\ - Ne münasebet tenbel 
çocuk. 

1 - Siz bilirsiniz baba!. 13 
Papnğı işitmişsinizdir . Bi

lirsiniz ki bu kuş söylenilen 
sözü aynen tekrar eder; ya
ni konuşur. 

.. ---- - -- -
çocuk masallanndan 

-:-:-:======='.'""'":-~ adedi uğursuzdur. Benim de 
numaram 13 Onun uğursuz-

Diyecesksiniz ki papağan 
konuşuyor do diğer kuşlar 
niçin konuşmuy•>r? 

Bu çok basit . 
Konuşmak; ağız, diş ve dil 

işi değildir. Bu dimağ ka· 
biliyeti sayesinde olur. Pa
pnğanın beyninde de işittiği 
sözü taklit edecek bir kabL 
liyet olduğu için söz söyler. 
Diğer kuşlarda bu kabiliyet 
yoktur. 

* 
~ah ~ayvanlarm ağztna 

batmaz mı? 
Bazı hayvanların, bizim el· 

imizlo tutamadığımız dikenli 
ve sert çalıları yfldiğini 
biliriz. Acaba bn çalılar hay
vanın ağzına batmaz mı? 

gğer bnzı hayvanların 

a&zını muayene ederseniz 
k~layca anlarsınız ki bu .gibi 
sert dikenli çalıları yıyen 

hayvanların ağız . i_çleri .. se.~t 
ve knlın bir derı ıle ortu 
lür. Sert ot yiyen öküz, 
inek ve eşek böyledir. 

Bunun için bu hayvanla. 
rın ağızlnrına ~·alı batmaz. 

~ ;+"" 

Har~al niçin ağzımızı yakar? 

Yaramaz Fikret! 
Miyav.. Miyav, miyav!.. 

İ~te afacan Fikret yine 

b. h n n canını ya-ır ayva ı 

kıyor. ıaten evin pnmu_ 
ğuna rahat verdiği bir 

gün yok ki. . Bu sefer de 
hayyo.nın kuyruğuna oto. 
mobilini bağlamış, hayva
nın gözlerini de sımsıkı 
sarmış odada cıyak cıyak 
bağırtıyor . Her gün. bir 
fenalık yapmaktan bılhas
sıı hayvanlara eziyet vor 
mekten adeta zevk al ı r. 
Dün de ördek yavruları 
yüzerken pilicin de yüz

mesini istemiş, hayvanı su-
da öldürmüştü Bu ka· 
darla da kalen . Evde 
büyüklerin sözlerini din-
lemiyor, dikkatsizliği yu
zündon ekseri r in can ve 
bardakları kırıyordu. 

Onun cezasız bir günü 
geçmezdi. Geçenlerde de 
babasının yazıhanesini açık 
bulmuş ve mürekkebi deverm-

i şti . o gece babası büyüklere 
ait hi~· birşeye karışmamasını : 

insanın yalnız kendine mah
sus olan şeyleri karıştırmak
ta haklı olduğunu söyledi. 
Fikret yine uslanmamıştı. 
Annesinin lfikaythğındıın is
tifade etmiş duvnrlura birçok 

verim. Evimizde ve etramı
dh ne kadar hayvan görür
sem onlara eyilik etmcğe 
ç::ılışırım. Evdeki tavukla
rı beslerim. Suya düşen 
böcekleri bile kurtarırım. 

Hele bobinin ayağı birkaç 
gündür yaralıdır. Hergün 
ona bakıyorum. 

Öteden Semiha seslendi: 
- Ben de söyliyeyim. An

nem evde yalnız olduğu için 

hergün ona yardım ediyo
rum. Hatttl annem çok eyi iş 
gördüğüm için bugünlerde 

bardakları bile bana yıkatı

yor .. Onları dikkatle temiz-

lerim. Sonra bahçedeki çi
çekleri küç.ük kovamla 
suluyorum, balıkların suyunu 
ıleğiştiriyorum. Reis ~·ok 
beğendi: 

- Aferin çocuklarım siz 
büyüdüğünüz znmon çok eyi 
işler görebileceksiniz. Sen de 
söyle Fikret hergün insan
lara, hayvanlara nasıl yardım 

edersin, Fikret esasen bütün 
dinlediklerinden çok utan-

mıştı. Ounun bütün 
eziJet verdiği şeylere çocu

klar yardım ediyorlardı. Ke. 
ndi huyundan kendi utanın· 

ıljtı . Ya şimdi sorulan hu su
ale ne cevap verecekti. Sıkı
ntısından terledi. Gözleri ye· 

luğu yüzünden 1ki yıldır sı
nıfta dönüyorum. 

• 

* 
Neye benzer. 

Muallim tahtaya bir (B) 

neye 
harfi yazıp sordu: 

- Çocuklar bu 
benziyor? 

Cevap veren olmadı. 
Bu defo muallim Erdene 
sordu: 

- Sen söyle, Erden 
bu neye benziyor? 

- Uçlarını\ birer çizgi 
ile birer kıvrım daha kor
sak büyük annemin gö. 
zlüaiine benzer efen-o 
dim. 

* 
Kaç yaşm~a. 

Misafir hanım Me-
leğe sordu: 

Melek kaç 
sın bakayım? 

- Annem gibi 
yeyim efendim. 

- Nasıl?. 
Annem gibi 

yaşında-

mi söyli· 

söyler· 
babam sem yaşım ü~~ , 

gibi söylersem 
kuzdur. 

yaşım do-

Bazı kimyevi maddeler 
vardır. Dilimize ,·eya vücu- 1 
dümüzün nazik bir yerine I 
değince yakar. Hardal da bu
nlardan biridir. 

resimler çizmişti Bu yetişme
miı:l gibi uyku saati geldiği 
baldo Je yatmak istemiyordu. 
ıorla yatırdıkları için ağlaya 
ağlaya uyudu. 

Rüyasında arkadaşı Hnlilk 

şerdi . Gene nğlnmağa başla 

dı. Fakat kendisine hiç un
utamıyacağı bir ders oldu. 
Ogiinden sonra hayvanlara, 

insanlara yardım etmeği, bü
yüklere hürmet etmeği öğr

enmişti . Art ı k evde de kimse 

kendisini azarlamıyor, pamuk 

bile mırav. ınırnv diye kuy · 

ruğunu sürterek onu okşu 
yordu .. 

Bir kilo buz bir kilo su 
olur mu. 

Elbet. Çünkü buzu su ha
line geçiren hararettir. Ha
raretin ağırlığı olmadığı için 
bir kilo buz eriyince ağırlı
ğını muhafaza edeceğinden 
gene bir kilo su olur. 

Hnrclal dilimizde değdiği 
yeri tahriş eder ve orasını 
yukarıya kan göndermeğe 
mecbur oder. Eğer fazla ko· 

nursa, konduğu yeri kızartır. 
' itekim hardal yakılıırında , 
yakının yarıştırıldığı yerde 
böyle bir kırmızılık hasıl o

lur. 

• yanına gelmişti. Haluk eyi 
huylu, uslu, ~·alışkan herkese 
oyiliği dokunnn bir çocuktu . 
Fikreti mahzun görünce gü
zel pnpatyn ve gelinciklerle 
süslii bir havuzlu Lehçeye 

götürdü. 
Burada birçok çocuklar 

trenlik oynıyorlardı. Bu yeni 
arkadaşları görünce sevin
diler. Hepsi kırmızı balıkla . 
rın yıizdüğü havuzun etrafı-

nn oturdular. Düşen şey yuvarlamr mı1 
Düşen birşeyin her hulde 

yuvarlanması ldzı.m gelmez. I 
Düşerken birşeyın yuvarl-

Etrafın yeşillikleri, ağıır
lar, ~,jçekler masallarda oku
dukları sııray bahçelerine 
benziyordu . Hahlk s~~len~li: nnmnsı bırakıldığı zaman 

döndürlmesinden ileri gelir. 
Eğer hiç döndurmeden aş-

ağı bırakmak n unkün olsa 
o zaman düşen birşey dön 

meden düşer. Fakat sarsıntı 
sız ve hareketsiz ve ntmak 

kabil olmadığı içindir ki dü
şon ey inerken mutlaka dö · 
ner yorde de bonun kin yu. 
varlnmr. 

_ Ben memleketın reısı 

olayım. Siz <le benim nr~a
daşlarım olunuz ve yaptıgı
nız eyilik\ed birer birer an -

latınız. 

Buna hepsi rıızı ol-
dular. llalfı k hasır koltuğa 
yaslnn<lı. 

Necdet söze ba~ladı . 
...- Ben hayvanları ~·ok se- 1 

L. K. 

ışık gözümüze tesirini yapıy_ 

or demektir. Işık nereden 

gelirse gelsin ehemmiyeti 
yoktur. Cözümüzün önünde 

yakılan bir yıldızın ışığı ar
asında çok bir fark yoktur. 

Her ikisininde gözümüze 
kfifı miktarda ışık girerse 
görebiliriz. 

Demek ki, gözümüze t§tk 

ne kadar mesafeden 

tesir ediyorsa o koılar uzağı 
görebiliyoruz. 

Kor~unca saçlanm1z niçin 
dik olur. 

Pek ala biliriz ki kork-
tuğıımuz zııman saçları
mız diken <liken olur. Bunun 
sebebi; saçlarımızın dibin
deki adalelerdir. Bu ada-
leler öyle yerleştirilmiş· 
tir ki diğer zamanlarda 
bir iş yapmazlar. Eakat 
korktuğumuz bir anda 
saçları ooerer ve saçları
mız da 

0 
bnnun için dim-

dik olur. 

Ayna ne vakit kullaml~ı 
Madeni aynalar milAttan 

dört vüz sene <lnce kullanıl-
" 

mıştır. Bugün kullnnılan or-
kası sırlı cam aynulor ise ilk 
önce ( J 3oO) sonesinı..lo ve 
Veııed i kte kullanılmıştır . 

6 Numaralı bilmecemiz 

On harfli bir kelimeyim. On bi r yıldır Tü
rk dilinde yaşarım. 

Son yedi haı·fim ciimnrİ)'etin Yerdiµi en 
hüviik hai\tır. 4,5,6 ve 7 inci harflerimin ce-. 
nnette yaşadığına iuanıhr. 3,2,6,10,9 ve 7 
inci harflerim beni sevmez.6,9,Sinci ha\·flerimi 
geçen ay lıütiin yurtda~lar kullandı. ıo, 7 \'e 
9 uncu harflerim :.dizel bir kaza nıerkezi ve . 
sağlanı bir iptir. ı,9,3 ve 7 inci harfleı·im 
bir hesap aıncliy()sidir. 6,5 ve 4 üncü harlle
ı·im insanı ya~atır. 4,2,ı,5 ve 3 üncü harfleriın 
taarruzdur. 

Beni herkes seve. 

Ben kimim, bilin bakalım? 
llEDiYEIJEHiMIZ .. 

Müsabakamızı bilen okuyucularımız arasında kura 
çekilerek birinciye bir J.olma kalem, ikinci ve üçüncü
lere birer mektep kitabı, diğerlerine de muhtelif hedi
yeler verilecektir. 

Müsabaka müddeti on beş gündür. Küçük oku-
yucularımız cevaplarını göndermekte acele etmeli ve 
cevaplarına kuponlarını bağlamayı unutmamalıdırlar. 

5 Numaralı bilmecemiz. 
5 Numaralı bilmecemize birçok küçük okuyucularımızdan 

cevaplar almaktc.yız. Bunların çoğu hilmec~ıniı:i doğru 
olaraİ\. halletmişlerdir. Yalnız on beş gün müddetli ol
duğu için müsabaka neticesini önümüzdeki harta ili\n 

edeceğiz. 
Sevgili okuyucularımız; gelecek haftayı bekleyiniz! 

~- .. 
Güneş sönecek olursa .. 

Et•er aünes sönecek olursa .:'.'\ o • 
acoba dünyanın bugünkü 
gidişi değişir mi? 

Hemen söyliyelim ki Güneş 
sönecek olursa Dünyamız 
pek büyük bir feli\kete uğ· 
rayacnktır. Çünkü insanların, 
hayvanların, ne hatların her_ 
şeyin yaşaması, çoğalması 
var olması ancak Güneş 
sayesindedir. 

Dünyamız büyük bir yıl. 
dızuır. O biitün hayatını 

* 

varlığını Güneşten kazanır . 

Ona sıca klığı, aydınlığı ve
ren Güneştir. 

Eğer Güneş olmasaydı 

Dünya üzer inde ne hayvan 
ne, insan ne de bir ne
bat görebilirdik . 

Şimdi üzeri kaynaşan ve 
bizi bireok güzellikleri ile 
kendine bağlıyan dünyamız 

szaman çorok kupkuru bir 
yerden başka birşey olmıyo_ 

caktır. 

* 
Kurnaz bir hayvan: Tilki .. 

Tılkinin kurnaz bir hay· 
van olduğunu herhalde her 
halde hepiniz işittiniz? in
sanların bile kurnazlarını 
tilki diye anarlar. 

Tilkinin bıyıkları uzun, 
başı kocaman, gözleri kes-

kin, kulakları sivri ve dik 
burnu ve ağzı uzundur. 
Tavuk, kaz, ördek gibi 
kümes hayvanlarım avlamıı
yı pek sever. Gündüz yuva-

3* 

1 

sında uyur. Gece olunca av
cılığa çıkar. Kümeslerin et
rafında dolaşır, fırsat buldu
mu tavukları, piliçleri ynka
lıyarak yuvasına götürür. 

!?o.kat böyle sevdiği av bu
lamadığı günlerde karnı da 
çok acıktığı zaman, fare, 

kertenkele, yılan gibi hay
vanları böcekleri yakalıya

rak yemek mecburiyetinde 
kalır. 

* Meyvaları yıkamadan 

Meyvalar yemek üzerine 
fazla olmıımak şartile çok 

faydalıdır . Gelişi güzel ye
yenecek olursa birçok mide 

hastalıklarına tutulmak teh· 
likesi vardır. 

Meyvnlnrı yemed'3n ovel 

yimeyiniz. 
mutlaka yıkamalıdır. Gerek 
ağaçlardan koparılan ve ge
rekse çarşıdan satın alınan 
meyvalnrm üzeri birçok 
tozlar ve mikroplarla örtü_ 
IüJür. Eyice yıkanmazsa 
bunlarda birçok hastalık 
getirebilirler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • j TURKDI L I nin bilmece kuponu, No.6 i 
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cihan İk t 1 sa d i yat 1n1 n 1nhi1 ali. Almanya TORK Dili)) nin hikByesi-

Nd kadar hm kumtine Savaş Dönüşü. w 
Cihan iktısndiyatı tam bir 

inhilfil içindedir. Cihan iktı
sadiyatında amil olan cihan 
iktısat birlıği çözülmüş ve 
Jnğdmıştır. Dünyadaki öko
nomik huhran, ani olarak 
birdenbire zuhur etmiş şid
detli ve kısa süren bir bu
hran olmayıp müzmin ve de
vamlı bir buhrandır. Bu 
itibarla umumi harp ve sulh 
muahedeleri gibi münferit 
ve bir deCay11, mahsus hAd
iseler dahi bu buhranın kati 
amil ve sebepleri değildir. 
Yanlışlık, takip edilen siste
mdedir ve cihan harbinin zu
huruna da bu hatalı sistem 
sebep olmuştur. Bu sistemin 
hatası Liberal ökonomide se
rmayenin gaye ve maksat 
mevkiine konarak istihsalin 
lüzumundan fazla arttırılma
sında ve istihsal ile istihldk 
arasında nispetsizlik ihtaaın-
da mündemiçtir. lktısadi 
anarşinin yüksek korun-
ma gümrüklerile hudutların 
karşılıklı kapatılı~ının, ithal
at yasnklıırının ve döviz tah_ 
vilfıtınm piyasaların hadden 
aşırı bir halde durulmasının 
ve nihayet İçtimai dağı1ışın 
sebeplerini yukarıda sayılan 
hatlar teşkil etmiotir. Bu 
suretle serbest iktısat kendi 
kendini ilga etmiş bulun
maktadır. 

Cihan iktısadiyatının dağ
ılması, dünyanın arazi siyase
ti bakımından büyük teşek
küller arasında parçalan
ması ile muvazi gitmekte. 
dir. 

lktısadiynt kendisini siy-
nsetten kurtarmak yeni 
zaman medeniyetinin ka-
rakterini teşkil ve tem
sil ettiği cihetle cihan ik
tısatliyatını eski sistemdeki 
cihan siyasetinde daha çok 
müstakil bir teşkkül oldu
ğunu her ne kadar in
kar etmemek ltlzım gelirse de 
Cihan siyasetinin Avrupalılı
ktan çıkması ile cihan ik
tısadiyatının A. vrupelılıktan 
çıkmnsı umumiyetle yekdi
ğerine tevafuk etmekte ol
an hareketlerdir. 

Cihan iktısadiyatının, hdh-
k\m A vru p:ı devresindeki 
cihan siyasetinden daha 
yavaş bir t a r z d n 
inhilal etmesinin bir se· 
bebini de ona nispeten da
ha fazla bir istikltlle ma-
lik olmasında ve aynı za
manda Birleşik Amerikan 
devletlerinde vakit vnkit 
beliren iktısa<li yükselişte 

nramak lazımdır. Eskiden 
kalma cihan iktısadiyatı, 

bir (merkezi büyük mın · 
tokn iktısndı) nm mevcudi
yetine bağlı idi, Avrupa 
böyle bır büyük iktısat 
mıntakasını hakiki vasfı ve 
nevı ile değilse de, tesir
eti ve neticesi itibarile 
teşkil etmişti. Harp esn
asında Amerikanın Avrupa 
yerıne k:ıim olm3k isted
iği ve cihan iktısadiy:ıtı-

nın A vrupcılılıktan çıkıp 
Amerikalılaşmağa doğru 

gıttiği görüldü. 
Cihan iktısndiyatının kendi 

mevcudiyetini lleğişik bir 
şekil ve bünyede dı:ıha ziy
ade devam ettirmek ist. 
eıliği de görüliiyordu. Fakat 
bu tezahürün geçici oldu
ğu anlaşıldığı :ında cihan 

Yazan: Profekör Dr· Fritp Zadapp 
iktııadiyatı bir darbede çö
küverdi. 

Birleşik devletleri, hal
kın refahı için dahilJe 
sağlam bir iktısat sistemi 
kurmık keyfiyetinin diğer 
milletlerin paralarile muka
yesede kendi paralarının mu
badde kıymetinden daha 
mühim olduğunu bildirdi
ler. En büyük iktısat kuvveti
nin bu retcevahı ile dünya iktıs

adiyatının inkirazı artık mu-
kadder bulunuyordl!. Evel
ce Sovyet Rusyanın beş ~en
elik p!Anında ve Ottova im
paratorluk konferansında 

kendisini göstermiş olan şey 
şimdi bütün iktıss di nizamın 
yeni esas kanunu olarak ge
niş bir şekilde tecelli etmL 
ye başladı. 

Şimdiye kadar kurula 
gelmekte olan her mjlli iktı
sat, dünya piyaaasındaki ka
zanç imkanlarına mümkün 
olduğu kadar büyük bir pay. 
ile iştirak edebilmek gaye
sini gütmekte idi. Her mil 
letçe iktısadi münferit isti
hsal şubeieri yekdiğerini 
tamamlar bir tarzda değildi, 
bilakis her bir istihsal şubesi 
kendi kendine dünya istihsa
ldtının heyeti umumiyesını 

göz önüne alarak kuru
lmakta idi. 

Bu tarzdn hareketin netic
esi olarak dahlli iktısat teşk
ildtında millet iktısadiyatı 

mefhumunun yeri kalmıyor

du. İstihsal ile temin ediL 
mek istenilen en birinci gay
enin milli muhitteki insanlar
ın ihtiyaçlarına cavap Ter 
mek olduğu unutulmuştu. 

Sermaye kendisini devlet ikt
ısadının güttüğü bilcümle 
vazifelerden A.znde saymak_ 
ta sanki hayatta herşey 
yalnız kazanç ve kredi üze
rine müessesesmiş gibi çalış
makta idi. Milletlerin kendi 
milli iktısatları cihan iktısa

diyatına mutlak bir sure· 
tte tabi bulunuyor ve cihan 
iktısadiyatı milletlerle bu 
milli iktısatlarım bir örs gibi 
kullanıyordu. 

Yeni iktısat devri bütün 
bunları kökünden .temizleme
ğe başlamıştır. Milli iktısat 

yine cihana tekaddiim edece
ktir . Bu hareket evel emir
de her bir iktısat camiası· 

nın diğer iktısot camialarına 
karşı kapı kalmasını istilzam 
eder. Fakat bu kapanışın 

müspet .... bir.fıkri kıymet teş· 

kil etmiyen ve az çok tak
kip etmiş müdafaa tedbirleri
nden ibaret olan himnye 
tarzında olmas_ı doğru değil

dir. Şimdiye kadar tatbik 
edilen bu tarz ile ekseriya 
münferit istih5al şubell:'ri 

himaye ediliyordu ve bu 
şubeler kondi hususi menfa
atlerini takip eden şubelerdi. 
Kezalik bu tarzdaki himaye 
U<;uhi, kendince faydalı gör
düğü ahvalde halkın umumi 
menfaatlerine mugayir ola
rak beynelmilel kartel 
siyasetı ile de elele ver
miştir. Yeni koruma sis
temi ise eski tarzın ak
sine olarak milli devlet 
fi k:rin in ifu<fesidir ve rla
ıma millet iktısc.diyatının 

organik bütünlüğünü göz 
önünde tutar. 

Bu hal; ithaltlt ve ih-

racattan mutlaka vazgeç
mek manasına gelmez. Fa
kat iptida ith aldt ile ihra
catı ehemmiyetli birer Amil 
olarak hesaba karıştırmad
an evel, iç pazarın elz 
em bir kuvvet merkezi 
ve ener11 membaı, olarak 
doğru ve haklı bir tak
simat ile tesis ve ikmal 
edilmesi 't'e canl:ındırılması 
icap eder. 

Emine kolundaki papatya 1 O, akşam davullar ça .,-
malİ~flf. demetini göğsünde sıktı, kok- yor, köy meydanı. s•;~!u• 

ladı. Onun içli duruşu, beyaz dönen köy delıkan ı dıD' 
sarı rengi ruhunun eski doluyordu. Hertarafı .. 8~ 
hummasını tekrar çıldırtmış- aydınlatan tunç yüılu oı. 
tı. O beyaz sarı renkler aş- Mehmetçikler yurdunuPlard· 
kının en çılğın ve arzulu de- düğününü y~p.ıyor k•' 
mlerine şahit olmuşlardır. Coşgun bir neşe ıçınde. dl' 
Tosunun artık ask.erden dön- dilerini kaybetmişlerdı: b' 
mesine az kalmıştı. Hergün vulun kıvrak ahenkler• ı°" 
genç bir kız olan köy muaL neşeden yarı sarhoş çıı 
limin evine gidiyor, Bütün insanları döndürüyor. 
savaş haberini ondan dinli- dırtıyordu. 1°' 
yordu. - Tosunumu gören JS• 

Bu inkişafın umumi ma
nası, siyasetin yeni ik
tısadiyata tekaddüm ettiğidir. 
Bu hem iç ve hem de dış po
litika İçin böyledir. İç poli
tikadaki mana bir nevi 
devlet Soıyalistliği ve müd
ahelesi, yani şahıs teşebbüsü 
doğrudan Joğ.ruya ortadan 
kaldırılmamakla beraber 
serbest sermayenin içtimaı 
kayıtlarla bağlı bir serma
ye haline sokulması ve iktı
sadiyatında devletçilik siy
aıeti esaslarına uygun ola
rak tanzimi demektjr, Dış 

politikadaki mana ile de't'le_ 
tin ve devlet iktısadİyatının 
metalip ve müddeiyatı yaba· 
ncı devletlerin aynı şekilde 

metalip ve müddei yatı karşı
sındıt daha ziyade bir kudret 
ve nüfuz temini demek olur. 

Zayıf bir devletin ken
disinden daha kuvvetli bir 
devlet tarafından iktısadi 
esaret altınn alınmasında 
bir değişiklik olacaktır. istik
balde hiçbir devlet kendi
sinin «borcu müstemleke» 
tarzında haklarının gaspedil. 
mesine razı olmıyacaktır. De
vletçe idare edilen her iktıs
adi cüzü tam but yerli 
İstihsal şubelerini ikmal 
için ecnebi sermaye almaltt. 
an mümkün olduğu kadar 
i~tinap edecektir. 

İngiliz Teklifi 
Londra, 13, (A.A.) 

Amerika ve Japon tezlerinin 
telifi için geçen hafta İngi
lizler tarafından yapılan de
niz teklifleri meseleyi şim
dilik teknik sahadan sıyasal 
sahaya nakletmek vı Ingi
liz.Amerikan münasebetlerini 
alAkalandırmak gibi bir ne
tice doğurmuştur. 

Bir Fransız gazetesinin ifşaatı 
Paristen 8 ikinci teşrin 

tarihli Dey li Meyi gazetesi. 
ne bildiriyor: Le Jurnal ga
zetesi bugün çıkacak olan 

sayısında Alman hava kuv· 
vetleri hakkında yazmakta 
olduğu makalelere devam 
edecektir. 

Bu makalede Lö Jurnal 
diyor ki: Almanya havR 
kuvvetini teşkil eden taya_ 
relerin sayısı 3000 den aşa-
ğı değildir. Alman tayare 
fabrikalarından Yunkers, 
Albatros, Blohm, Fos ve A. 
R. G. Nakliye tayare-
leri yapmakta: Fize-
ler, Foke-Vuf, Henkel ve Kl-

em fabrikaları ise sadece av
cı tayareleri yapmakla uğ
raşmaktadır. 

En kuvvetli Alman taya
resi Yunkersin G. 38 numa
rası ile yaptığı Mnreşrl Hin
denburg atlı ta yaredir. Al
man yada buna benzer altı 

tayare daha vardır ki bunlar 
hem .bomba, hem de nakliye 
tayaresi olarak kullanılabi
lirler. 

Bu tayareler, nakliya-
ta tahsis olunduğu takdir
de her biri, bütün teçhi
zstı tamam olmak üzere 60 
asgari saatte 125 mil sür a
tla ve 900 milden fazla bir 
mesafeye bir uçuşta götür
ebilirler. 

Bu nevı tayarelerden 
sonra tek makineli ve üc 
makineli Luft Hansa tayare
leri gelmektedir. Bu teya. 
reler kolaklıkla bomba te
yaresı veya hıırp teyaresi 
haline konulabılirler. Bun
lardrn 175 tanesi hizmette 
elli tanesi ihtiyat elli tane
side inşa halindedir. 

Makinenin ortada olmuı, 

artık bir ticaret tayaresinin 
harp tayuresi haline geL 
mesıne manı teşkil etme_ 
mektedir. Bir tayarenin 
harp edebilmesi için ıçın
deki filo kumandanının üze
rinde uçuş yaptı6ı memL 
eketi görebilmesi pafiJir. 

257 makineden mürekkep 
olan bu filo hava bakan-

··ıaıav İbadet eder gibi kapının k mu ağalar? Bir 0 •f.. 
dibinde diz çöküyor, herbir son hıçkırığına .beıı;:9' 
kelime bir damla nur gibi bu ses keskin hır ar'_ 
içinin pasını yıkıyordu. Türk- gibi bu neşe sdP ~ 
ler üstü. Mehmetçikler f!On birden parçaladı.. o":ıdil' 
bir hamleyle düşmanı ana sustu, başlar sesın g ,r 
vatandan sürüp çıkarmışlar- tarafa çevrildi. EaıİD8•9;r dı. Bir haftaya kadar bütün un siyah örtüsünün 1

6 
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askerler yerlerine dönecek- de bir ıstırap bey~• .. 
lerdi. Emine akşamları yo- bi duruyordu . HerktSI r· 
lun kenarına iniyor, beyaz, yaılı öliim havası bO jtl 

ince yollar t4 gölgeler İçin- yor gibiydi. İçlerinde! if' 
de silinene kadar Tosununu yarı bir efe dik ytı~ 
gözlüyordu. Ne bitip tüken- işile kıza yaklaştı j,e 
meız günlerdi. Bir gün yine omuzuna koydu. Slll _., 
başını duvara dayamış huşu 1 vv 
ile zafer haberlerini dinliyor- dedi cesur 0 san~. ~ 

eceğim kam haber o~ .hl' 
du. Onun işlenmemiş basit eritilme. Anan nasıl ~J, 
muhakemesi bütün bu yazı- .. 0or· 
lış\arı birden kavrıyor, be- nın şehit haberi o dô~' 
nimsiyordu. Okadar dalmıştı bir damla göz yaşı k'4' 
ki, muallime gazet~yi bitir- mediyse sen de onun fP"' 
miş ona bakıyordu. Emine ar sabırlı ol eğer ~ Jetİ' 
büyük gözleri yarı kapalı ncuklarımız, Mehmetçı~ıeı' 
kendi emel bağının yeşil hi- miz kanlarını vermese of! 
yabanlarına dalıp gitmişti. bu cennet gibi yurdulllı0ıl 

- Emine yine ne düşü- sizin gibi güzel kızları -' 
nüyorsun~. Büyük gözleri düşm.m çizmeleri diiŞdl j)it 
açıldı, daha onların içinde kollarında hırpalanır e• 
ye*il hiyabanların altın ışık_ çiğnenirdi. 1' 
ları yanıyordu. Emine bir ölü gibi B~~~ 

- Bilsen neler, dedi. Gü- dı, büyük eözlerinde bU dl 
zel bir rüya görüyordum. rüyasının so~ k.~vı_~cı~la~~\I' 
Tosunumla başbaşaydık. sönerken belı bukulaıUf .,A~ 
Bana sarmaşıklı bir pınar- yarlar gibi doğruldu. Sıyf, 
dan su içiriyordu. feracesinin içinde ine~ ~'1· 

Emine8~~: kad~~r;:~~:~~ ~;:i.biro d:!, g!~~am ·~~;;: 
yorsun. Hop gözlerin sev· nu beklediği yola diz ço 1' 
danın büyük rüyasında gibi orada kana kana, doya d~ır· 
renk, ışık dolu, sevenler kr.,. 

ağladı, ağladı. Knra t~ d ~ 
hep senin gibi mi yanar lar sevdasının son üoııt 

1
°,r 

Emine? • 
lalarını da sorup yutaıU ... 

- Benim gibi sevenler. 
ben kadar yanar hanımcı- dı. r.c/ 
ğım. Refet l~ 
=====================~~··çÖ" 
sade Saatkende askeri kineli ve süratli k\.,. 
haya merkezinde yir- bomba tayareleri de 

1 

mi tane vardır. Sonradan met halindedir. fi 
l ..,, 

bomba tayaresi haline çev- Almanların silAh aıı ~o• 
riıebilecek tayaralerle bu iki esas dahilinde ~d ı • 

d h ld 00 d l k d. B. · · üd• • lığı tarafından yapılmış olan mevcu un her a e 2 en ge me te ır: ırısı m . ba' 
bir diğer "filo ile takviye asağı olmadığını söylemek ıçın silAhlonma, ötekı ·ıı· 
olunmuştur. Bunlar askeri yanlış olmaz. cum ve taarruz için 

11 
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Amerikan murahhas heyeti 
daha geçen hafta Vaşington 
muahedesinin ilgası ve muh
afaza etmek istediği 5 .5.3 
emsalinin terki demek olan 
teklife muhalefetini gizleme
miş ve fakat bunun Japonlar 
tarafından reddedileceğ:ne 
intizar ettiği İçin muhalefetini 
resmen bildirmemişti. Ha
lbuki dün sabah Tok. 
yodan gelen bir telgrafta 
Japonyanın teklifi nazarı 

itibara alındığı ve kendi 
hakkında bazı tasrihat is
temek tasavvurunda olduğu 'ı 

bildirilmekte idi. Aynı zaman- l ı 
da Taymis gazetesinin 
Vaşington muhabirinden 
gelen bir telgrafta un şim
diki görüşmelerin akame
ti İngiltere ile Amerika 
arasındaki müşterek gaye
lerle birliğin muhafazasını 

tehlikeye koyduğu takdirde 
Reisicümhur ile müşavirle 

rinin pek müteessir olacak
ları ve bunun Vaşington 

ve Londra muahedeleri kur 
tarıldığı takdirde tenıin edi
leceği bildirilmektedir. 

C l G .. · in Jı• 
hava karargtıhlarında tali. Şu halde diyebiliriz ki nma. enera orıng ell 

mler yapmaktadırlar. AL bugün Almanya bomba ta- va silAhları arasında 111, 
k t b b k k kl l Çok nvcı ve müsade manyanın aç ane om a şıy-eca ve as er na eı e- .... .,6• 

. et .. tayaresi bulunduğ kati ola- deı~ek 500 tayareye malik tayarelerine ehemmıy 

;;;;;;_-~eatirilmezee de h_u~aktadır. çifte ~·- rdiği g~rü~mek~~. 

ı TÜRKDİLİ Neşriyatından: , ____________________________ ! ________ __ 

Çocu.klar için. 
Yazan: Mehmet Cevdet 

il H t b·ı .. 1 a)'a ı gısıne U)1g11n 
zılınıştır, Her kitapçıda 
' ~- _-

it 



Sark Meselesi Ve Bal
kan Anlaşması 

ftJJbtDILI 

1 Balıkesir İnhi arlar 
Başmüdür.IOğünden: 

nöneııde 44302 lira btd~li kt· ~if oluııau hir 
8 · Jı l G - · }' anbar biuasın.u in~ası kapalı zarf usutilc miina-
ır ta :yan azetesinın azısı. kasaya vazedilmiştir. Fenııi •·illiyeti lıaiz olan 
L' lnılependance Roumaine mış olan uluslara gittikçe taliplerin ş~rtname H~ pro,J'Pleri.ni h~~.~r lira 

Y8 z yor. yakınlaşmaktadtr ve çok 
. «19 uucu yüz yıl tarihin· hayırlı bir b .ışl:ınğıç olan mukabilinde İnahalli ıııüdiiriyetile İstaulmlda 
1' ' bn~ı,<', iş i Boğazlar ve bir sı yas" gütmektedir . Cibalide f nhisarlar Levazım nıiilıay:ıat şulwsin-
ııarlc i şi iılı. «Hasla adam»a Biribirine karş ı ayaklan- dPn ahzPylrnwlPri VP teminat ak<';tlHrile brra-
Y~.ni sultanlar Türkiyesine mnyn ve biribirilc Luğ 1 z 1 ber yeViUİ ıııiiııaka~a olan 6 ... ı2 . 934 tari-
~~yük uluslıırın hep'" İ göz laşmıyu her gür. ho zır ı 1 · d p 1 .. .. k \lılcmı'ş bulunuyorl" rcfı . Sava- 1 l 1 tın e t•rşem )f! gunu saat 15 de. flWZ · (ır ~tıhP-

u bulunan b::ı! kan u us arı nası - ~ 
' 1ar ve nnlaş " mamazl ıkln o- oldu uu menC.ıatini bılınek. de hnz1r hulunmaları ilan olunur. 
rodan çık ıyordu Balkan ul- işinde bu kadar uslu bir 
nsları entri ko.lnr ocağı düşünce eldll tıttilıJr bu de-
olmuştu Büyük ıliplomatler rin ara~tırılmağa değer bir 
0 r.adll uvrnş ı yor ve kendileri- · 

!:' ruh du1gusu işidir. Bız 
nı gösteriyorlardı. Bugün 
Vaziyet tam:ımen değişmiştir . bundan ileri gelen öğünme 

nin balkanlar uluslarını gü-
O.ünyadn hiçbir yer yoktur k. den kafaları usluluk-

ı , balkanlarda olduğu gibi d 
b 

la ve doğru üşün· 
aysnl yerleşmiş ve uluslıır 

a k 
mek gücile dolu 

çı yüreklikle il birliğ i ya- olan ulus adamlara düstüğü -
Pmış olsunlar. Bundan vir-
rn · ı ·· S ~ l " nü sanmaktayız. Avrupa ye. 

1 yı onca aıdil erce yapı-
lamaz hir iş sanılan şey bugün niden savaş korkusu ile kar-
en inandıran birşey olmuştur. şılaşmış bulunuyorsa bu 

korku bu sefer şark işinden 
Ankara toplantısı lto-

manya • Yugoslavya, Tür- doğmakta değildir. Bugün 
1-· büyük uluslar küçük ulus
.. ıyG ve Yuoan i st:.ın arası-
ndaki anlaşmayı şaşmazca- )ardan, B:ıJk:ın uluslarından 

daha az ulusluk göstermek
ıına yeniden ortaya litm ı 
ttır. Bu anlaşma müşterek tedirler. Eğer büzük ulusla-
ınenfaatlerin tam olarak ve rda küçük uluslar g ibi an. 
karıılıklı anlaşılmış olması laşamamazlıklarını açık yü. 
ve büyük ulusların entrika· reklilikle düzeltıeler Av-
larına ün vermemek temeli rupa korkunç yarın • 
üıtünde durmaktadır. lardan beri kalmış olur. 

Bulgaristan bu anlaşma bugü~ baysal ocağının Ka 
Y~ g~rek olduğu gibi 

1

. rad.e~ız kıyılarınJ~ bulunuşu 
gıraıemış olmakla hera - tarı hın şaşırtıcı bır göste-
ber bu anla9mayı yap- riştir. 

Balıkesir Evkaf 
Mildürl'iiğilnden: 

Edremit kazasının Edremit merkezile Zeytinli ve K z.l 
keçili mtntakesındaki mazLuta ve miilhaka zeytinliklerin 
934 mahsulü on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştı r. 
ihalesi 21 - 11·934 çarşamba günü saat 15 de iç.ra edilece
ğinden talip olanların yevmi mezkurde Edremit Evkaf da-
iresine müracaatları ilan olunur. (258 - 2) 

Gömeç Niahyesi 
Muhtarlığından: 

Gömeç camisinin e~aslı tamiratı ,-e minaren
in yeninden inşaası 14-11-934 tarihinden itib
aren on beş ~iinmiiddeıle acık-münakasa va ko-

. ..... • - ti 

nulmuştur. Keşif ve şartnameyi görmek ve da-
ha ziyade malumat almak 1sti~·enlerin her giin 
şartname mueihince ~·apmağa talip olanların ih
ale giiuii olan 29- ı 1-934 perş~mbe gii'nü (~öm-
eçte müteşekkil komisyona ıuiiracaatları ilau 
olunur. 2-3 

Balıkeair Satın Alma 
&omiıyonundan: 

Balıkesir kttaat efradının ihtiyacı için 20 şer 
-hin kilo lahna, pırasa, ispanak ve 3 bin kilo ka
ı·nı ualaar, 5 bin ldla kereviz, 500 kilo beyaz pe
ynir, 400 zer kilo kaysı \''e vişne,erik reçeli 24-
2. T··ş. - 934 tarih Cumartesi günü saaı 14 den 
itibaren açık indi rm • uretile satın ahnlteaktır. 
Taliplerin şarlrıameleri görmek için her gün ve 
aruırmıya iştirak i~~in de yüzde yedi buçuk mu
vakkat lemi natlarile birlikte arttırına giinü mu
ayyen saatte kolordu satın alma komisvonuna 

~ 

müracaatları. 4 - 243 
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ALTIN MAKAS 
,.-·· .. 

üc hucuk sene .\lrnanycıda tahsil etmiş sanatın hiitün inceliklerine vakıf Berlin terzi akade
rn.isini;ı aliyyülala derecede mak.astarhk şehadetnamesini ve ayrıca şeref diplomasını haiz 

MUHARREMHASBi 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

u k ' b luoduğum hanımlar terzihıneıinio imal ettiği manto, tıyyur ve balo elbieelerı'n'ı g·· .. .. E , .. a as.arı u . . C .1 orunuz. n 
zarif geyinmiş hantmeCendiler, en şık geyınmış beyti . i.rndı ~~ Altın makasın muhterJm müşterileridir. Modellere 

~ k 
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e sevilmiven elbiseler derhal tatbık ed1lır. 
rnu vau o mıy&n v J 

Giizel ve pahalı olan kumaşlarınızı yalnız ALTIN MAKASA hiçtirtniz. 

Çünkü ıs senedir hali fa_aliyette_ ~ulunan Altın makas atelyelerınde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerınden şıkayet eden görülmemlşıir. 

. . . _ Erkek atılyasi ~nsllhını slkaiı Nı. 50 
foınlaı atalyısi Kırıoğlan 11ıhallesı ıknacı soklg No. 24 

16 İKINCITEŞRIN 

f--·'"""":~ıeıı•~~mU!I\ 
llJj Şehır Sınemasında tii 

~ === 
4 Bu akşam ,1§ 
f B ii y ii k T Ü R K F i 1 ııı i j; 
~MİLYON AVCILARdl 
j ~== 
~ -~ 
~ Tamamen Tüı~çe sözlü ve şarkılıdı. ~= 
. f..E5El! 
~ 'l emsil edenler: ~ı t Ertuğrul ~luhsiıı, Fer,ha Tevfık, ~ 
~ Melek Necla, llazmı, Muammer, ~= 
~ , Ferdi, ~lalımut he~·ler.. t.Eil\5! 
~ Her yerde ve herkes tarafından m:ızharı takdir ;1 
• olan .~u milli (~imi herhalde görünüz. lstonbulun ~
~ en guzel ve şaırane manzaralarını bu filmde gö- ; t recak ve en müntahap müsiki ve şarkılarını din. l 

1 
leyeceksiniz. " 

İLAVETEN 

FOKS JÜRNAL 

Mahfel ainemasında 

HİMA Y Et ETF ALİN iDARESİNDE 

13 i~inci teşrin çarpıba a~ıammdan itibarın 

Yirmi bin Senelik 
Kürek MahkOmları 
Ayrıca: 

Yugoslavya kralı .\leksandr llazrederi ve 
M. Baı·Lunun ölümile neticelenen Marsilva 
faciasına ve kral hazretlerinin ceneıe nıe;a. 
simine ait_filim gösterilmektedir. 

Halkevi Riyasetinden: 
Halkevimizin kurslar şubesi tarafından halka 

mahsus serbest ve ıuee~ani okuma vaznıa hil
meyenlerlf> az bileul~re mahsus oln;ak iizern 
üzere Ali Şuuri neklebi nde ( 15) Teşrinisaniden 
itibaren gece dersleri vermeğe başhyacaktır. 

Yurtdaşlarımızın mezktir mektep Ba şnıual
limliğine müracaat. ederek kayıtlarını icra ettir
meleri ilan olunur. 

Daimi Vilayet 
EnciJmeninden: 

Ba!ı~esir .~ıhhıt dairesi ihtiyacıiçin 500 li
ralık. k.ının munakasaya vaz ve müddeti temdit 
edildiği halde ~erait dermayanı suretile talihi 
tarafında11 teklif ettiği bedel haddi layık ırörül
mediğinrlen 3 - kanunuev~ı 934 ta~ihin~ mii
sadif pazartesi günü saat on beşe karlar hir ay 
zarfında pazarlıkla v~rilmesine karar verihaıi
ştir. 

Talip olanların teminatı muvakkatelt\rile 
birlikle yevmi mezkıirda Encümeni Yih\vete 
gelmeleri ilan olunur. ., 

( 244 • 1) 
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YURfTrl)J\Ş 
NASIL İKTISATCA YARI ı\ICSTE~ILEKELIKTEN KrRTl'LCP ER

K!.N B[J)[JX İKTIS..\.~DJN.\ GEÇİYOHSAK OİL SA \TAŞINA D:\ KÜLTÜH 
MlJSTE~ILEKELİÜİNDE~ CIKIP RUu[N BÜTUNLÜGÜNE GİUİYonrz. 

~ 

Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Küçük şadı rvan caddesinde bezzazlar içinde evkafa uit 
203 numarı:ı.lı dükkflnın cam ve camaktınların tecdidi boya 
ve direk k:ıp lamalarının yap lmn sı yirmi gün müddetle aç
ı k münııkası-ıya çıkarı lmıştır . Talip olanların yevmi ihalesi 
olan 2ô 11 -934 pıızo rtesi g ünü saat 16 da 31 buçuk lira 
teminat ak ça.sile birlikte Balı kesi r evkaf müdüriyetine mü
racaatları ilfin olunur. (2 6 · z) 

Mecmualar: 

Yeni Adam 

Memduh Ahmet 

... 
1 

· Okuyucularımıza Bir Kolayhk· ....... I • 
• , I -

Aşağıya bastığcmız rehber tablo halkınıızın lıer tülü ihtiyaçla" 
rını en rahat, en eyi~ en ucuz ve en sağlanı şartlarla nerede, kitıl" 
lerden karşılı ya bileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tiirlii suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

'llİ" TRİKOTAJ· Mehme~ Servet örme evi, Kuvayi oıı 
rt • ve caddesı numara: 98 ., 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. Hükfınıet caddesi postaha" 
• ne sokagı. 

O Tel : kaptan zade Oteli .. Kuvayi ıuilliye cadde' 
. d • 

sın e .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliiktımet cadde~iuJe. 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· fi ii kt'ıo'e& 
cadde~inde Ahmet c<·~mc5i karsısında 

ıa ~ • • 

Hukuk evi avukat Tevfik - Eyup sabrl 
llüktlnwl caddt·si 

G A z i N o : Merkez krathanesi: Pa~a camii cautlesiıılte. 

B ER B E R : Moda 'berberi Sabri bey. lliiktlrı1<\t <'ildt1e· 
sinde .. narhah oteli altında. 

Yeni berber ıbrahim efendı: lliikt'i•11t'
1 

caddesi Yıldız Karaathanesi karşısıııda. 

l O KANT A : Sabri Lokantası: Şalı Mehmet so~a~ 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri-' 
Paşa camii caddesinde.. l\leyltane lıo~azuıd3• 

Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi efendi·· 
Bihimunıiçkiler, konserve ve ş~ker çeşitleri. 


