
........._ 
§_e/giler, 

Son hızla. 
1 üyük dönerımemiz (inkı

lllbımız) dev adımlarile iler
liyor. Kötü dun ile aramız
daki bütün bağları durmadan 
kesip atıyoruz Bu işte bil· 
tün yurtdaşlar kendi payla. 
rına düşeni kurun bitirme· 
den ateş gibi yapmaları ge· 
rek değil midir? . 

Bey, beyefendi, oğa,efendı, 
efendi hazretleri .. 

Bunlar kalkalı bizim 
ölçümüzle yıl oldu .• 
Neden bir ayak önce bu 
Osmanlı ıırtıklnrını konuşma 

dilinıizden sıyırıp atmıyoruz? 
Dahası var. Bugün bile gaze
telerde beyle efendi ile kor
~ıılaşıyoruz. Neılen? 

- Yavaş yovoş: 

- Yok arkadaş, yer yuzu 
hızla dönüyor. Osmanlı ka
fası nz kalsın bu yavc.ş 

yavnşlarla canımıza kıyo
cnktı. 

Hugüniin pnrolusı son 
ivi (sürat) tir. 

Atıı Türkün yaşadığı ku-
runu yaşıynnlorın ~n önde 
bu parolayı bilmelerı gerek. 
tir. 

K. E. flkman 

Büyük 
ön~erimızle Arnavut krah 

Zoğo arasmda. 
Ankarn, 2 (A A ) - Arna

vutluk Krulı Zt>gonun anne. 
ı:ıinin öhimü dolayısilo Rei
sicümur Ata Türk ile Kı·al 
Zogo biribirlerin3 teessür ve 
teşekkür telleri göndorınişle
rdır. 

Yurtdaş! 
Ken~ine ~ir soyadı seçi 

Türk Ankara, 3 (A .A.) 
Oili ornştırnın kurumunun 
soy odları (B) harfleri 
nin 2 ınci listesidir: 

Bnrcadoğınuş, barcatoyin, 
borhıı, barktırmış. barlos 
ceki, hars, bnrsgnn, hurtu. 
bnsan, b1lsılgan, bntg , brı
tu, borca durmuş. 

burınduk, be rlak. barmon. 

barsbay, baretugan, baruta~. 
b 1 cıtimur, basyan, batml cı, 
botu . baydu. bayımn (ko), 
burguş. barka, barlas, bor. 
nıen ılr, barsbuğJ, bortan, 
bnsok, bnsatugrul. hat. bat 
nınz, batuk, batış. batığı. 
buyan, bn vnndnr, bayonn
snr. boynt~ balog. baybek. 
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Ruhaniler abet ve Ayinler Dışm 
da Ruhani Kisve T aşımıyacaklar 
Türkiye~e bulunan yabancılar memleketlerinin siyasi askeri ve milis kıy af e- 1 

tile münase~eJi olm11a~ ~ıyaf et ve alametleri taş,yamıyacaklardu. 
.\ııkara, 3 (Tl'BKI HLI) - Biiyii~ Mill~t ~IPt·li~iııin hu~iinkii t11p-

lantısıııda 1-.ahul eclilt·rı "amııılara görP, hı\r harıgi din \C ıııt•zhelu~ 
nu•n ~ 11 p ohı r~a ohu rı ru harıiltıı· ma twt 'P :lyiııler Jıar·iei rıdc ruharıi 

kl . .,.vP ıasıvanııv:u·aklar. 
" s • • 

Tlirkivcde hııhırıan vahaııeılar nıenıltıkellt•ri11i11 ~iyasi, :ıskt>ri q• . . ~ 

mili~ kı,,afetilP rniirıa!'lt·h(•ti 01:111 kıyafPt ve alaııwtler·iııi ıaşr~anııya-
eaklarıtır. Tiirkiyf'~ i ziyan~t , dt•ct>k Pt'rıPhilt·r·in askt>ri \:t' dini kıya-
fcLlerlt• gcz11H'lt1 r·i uı iisaa<.lcy(• ı ahi d ir. . 

Ankara, 3 (A.A.) - B ~1. M. bugün Knzım <h1ılpın başkanlığındıı toplnnorok~ bnzı 
kisvelerın giyılmıyeceğinc <lair knnun üzerinde görüşmüş "e onaylamıştır. Konun 
müstaMlen ve tercihan görüşülmesini isterken Dahıliyo Bakanı ~ükrü Koya <.:ü

oıuriyet kurulduğu gündenberi bu yolda verilmiş olan knnunlorı bir defa doha hatırlatnn I 
ve knnunun heyeti umumiyesinin görüşülmeriine haşlnnışında demiştir ki: bu kanun 
icabettırcn sebep asli mohıyeti inkılAbın emrettiği bir zarurettir. Türkiye cümuriyeti
nin hattd Turkiye Jevletınin bekasile nlAkodar bir nizamname meselesidir. Ltıik dev-
let bu zaruretleri gözetirken şu veya bu dinin ahkdmile 
alııkadar olamaz. O köy şefleri bu kararları 
verdiren sebepler doğruJan doğruya milletler menfa.atının icabettirdiği maddi ve ge. 
rçek sebeplerdir. Şu dinde bu kıyafet vardır. Hu dinde şu kıyafet var. 
f.3u yuriıyen ve yürüme::; le lıizım gtjll3n ('anlı inkildbımızın eseridir. lnkılap ya
p;ldığı zurnan onun göstordıği zaruretler takip edilmez ve inkişafına yardım edil 
ınezse 0 ınkıldp geri kalır. Hattd geriye döner. lnkılnp geriye döndüğü 'akit Lu 
Türk Oamin ınm nasıl bir akıbete duçar olacoğını tahmin etmek gayet kolaydır. 
lnkıltıbın emirlerini yopmak, eskiye hizmet etmek, mürteci olmalı: demektir. lmpcır. 
atorluğun kendı elile hazırladığı akıbetleri tekrar hazırlamak demektir. Bizim içimizdt 

l 
nsln lıöyle bir udum çıkmıyncoktır. Okoy sesleri alkışlar bu konun sır ve 
y ... hut bu ferdın şu \'~yahut hu. teşek~ül~ _ ~ar~ı alınmış ~ır te~bi_r doğıhli~. 1 'nıudu
mdur ve zurnanın ınkılAbın ıcobettırrlıgı bır zarurettır . '\ onı bu tedbır bugün 
alınmazsa meıolekt;tin osayışı akıbet vahim neticelere uJrar. Onun için bugün bu 
kanunu olmuk ltizım gelmi:ttir. Onun için meclisi elinizden bunun müstacelen mii-

zokeresi rico. edilmiştir. 
Kanun reye konularak müttefıkan ve alkışlarla kabul 

edilmiştir. Bu konun hükiımlerine göre her hangi din ve mezhebe rnenıup 
olursa olsunlar ruhanilerin mabet ve ayinler hnririnde ruhanı kisve ta-
ımnlorı yasaktır. Hükumet her d~n. ve rnezhe~len m~~asip aörereği 

ş 
1 

bir ruhaniye barnet ve aynı harıcınde de ruhanı kıyafetını taşıyabilmek 
ya nız . M. .ı - ld . . h" d . . vokkat müso.3deler ''erilecektır. usaoue muı etının ıtamın a onun 
H~ın mu · b" b k h · 'l · · ı· uhani hakkında ycn,knmesı veya ır aş a ru anıye vorı mesı caızı ır. 
aynı r · "h" d it d' d l · Kenun bu maddesinin hükmü. ~eşrı tarı _ın. on ,a ı oy son:a .. ığ~r ma ı ~lcrı 

l .. k "" l ri neşri tarı hinden ıtıbaren merıdır. Kanunu 1 bu hukumlerıne gehnce 
ıu um e 1 . d k . ·ı· 

T .. k" , d kanuna tevfıkan teşekkii etrnış veya c ecı ızcı ık ve sporculuk 
ur 1) c e 'b" h l "b" t lanLılar ve cemiyet e kulup gı ı eyet er ve mektepler mohsus 

gı 1 0 P · d"kl · l · kıyo.ftıt nll\mot vo lflvcııım taşımak ıete ı er: zaman ya nız nızamnamc veya 
talimatname ıle muayyen tiplere uyğun kıyafet ve oJAmet ve levazımı ı 
taşı yuco.k J,ırdı r. 

L • 
Paris Görüşmeleri 

Avrupa devlet .adamları ba~ışı d~v~m eltir~ek azmin
de~uler. Sosyahst re ısın sözlen. 

Bükroc:, 2 {" A.) - Ro-
dı,.. işleri hokum 

manya ·-· . 
"1 T"tiilesko vordıgı b ı l-,, • 1 

dirımtle şu sözleri 

lem iştir: 
- Diyebilirim ki bugün 

söy-

Avrupa ılevlet adnmları 

istinasız barışı dovcım 
ottirmek azminıledir. Co-
novrc ve Poris konuş· 

malarının varımından rok 

Rize 
Sular altında kaldı. 

Rize, 3 (A A.) - Dünden. 
hori şiddetli bir fırtına ile 

sağnak halinde bnşlıyan ya
ğmur gece doluya ~ovirmi -
şt.ir. Şehrin her tarafı sular 

idnde kalmış, dereler tatmış 

g~ce etraftaki ıloğlara kar dü. 

şmüştür. Yağış ve denizıie 

Bulgar - Yunan 

memnun g lccek hafta ba ı · 

ııdıı Homanyanın faydaları 

O'ibi Yugo 1 vynnın monfe 
ntlerini de kuvvPtle müda· 
fan etmek uzerc yeniden Ce
nevreye gideceğim. 

fırtına dev:ım Pdiyor. 

-·~-

Hududunda bir hadise oldu. 

Bazı pomaklar ~ududu UeÇmek iste~ile! .. HuM bek

. çileri ateş açarak ı~i ~~~~"ğı"'~,~~r~~!,8~. !.~·i· h•· 
a· 8ofyn, 3 (A:A:) .- Bulgdnr 1 ,.,(, e~eva~ı dördüncü sayruda) 
J ın ının v(m.lıl'ıı hır lınber e 

"' 

Paris, 2 (A A ) - osyalist 
p:ırtisi reisi M. Leon blum 
mehusan ınedisindo demi · 
tir k": 

- M. 1...uval Almanyanın ul 

( Devıımı dörılüncü s:ıyfııdıı) 

. ~azine müsteşarhği 
An koro, 3 (TÜR!\ DİLi) -

Bır hazino miisteşarlığı ih
ılns edilmesi düşünülmekte

dir 

nukur.uncu Yıl -

- İğesi Baıyazgam:Bilecik saylavı HAYRI KARAN 
Çıkarıriı Genel Çevirgeni: K. E AKMAN 

Dün belediyede işe başladı. 
Yeni bele~iye ~aşkanımız Bay Salim dün öğleden evel ve 
öğleden sonra belediyeye gelerek kent işlerile ugraştı. 

Bakanlar heyeti kutkorile 
omuzlarına BalıkeKİr beledi-
yesi başkanlığı eklenen 
valimiz bay Salim 
dun bele<lıyoyo gulerck 
yeni aldığı işo bo laııı ı lır 

:Sayın belediye huşkunınıız 

öğleden evul ve öğl~dı·n o· 
nra belediyede i lnlo uğra 
şmış .,.e soat on altıda Vılll 

yet yerine gelerek V ıldyct 
ıtncümeni toplantıs no başlık 

etmiştir. 
Dün de yuzdığımız giLi yo. 

ni belediye başkanımız Ba 
lıkesir i~·in ~·ok giizel dumu · 
klar, ( fı k irlt1 ı) t n
şı m11kta aymoğımız (hulkımı-
( Devamı ikinci snyf ıda ) Bay Salim 

==-===============~=======:::z::oc::::::ı= 

Soyadı Alanlar. 
Adları "e Sanları. 

Kuman~ammız Ceneral Basri Saran soya~mı al~ılar. 
1 

Kumandanımız Cenernl Ba- inhisarlar nvukntı (Işık oiul 
sri SARAN soy odını olmı- }arından]. 

şlordır. Değerli kumandanı- Ahmet Hilmi BILECEN-
mıza soy adını kutlulorız. Avukat. ** Vasıf AKTAN - Balı-

Soy adı alon knrtle§leri- kesir maarif' çevirgeni. 
miz adlarını vo sanlarını Ali Riza AKSAU - Bo· 
bize bildirmektedirler. lıkesir ilk tedrisat müfettişi 
Biz de bunlnrı basmakta <le· Hayri ARAL - Balıkesir 
vum ediyoruz: maliye tahsil şubesi muavini 

Tevfik ZERDECi - Ômer ARAL - Gazi mek-
llazine avukatı [zerdeci oğul- tebi muallimlerinden . 
Jarın<lan] Talat SÖNMEZ - Bnlı-

Tevfik IŞIK - Balıkesir ( Devamı ikinci sayfada ) 

' Türk Dili ile duygular. 

Siz Söyleyin! 
Çocuk imiş bugünün kü

çüğü, ynrının büyüğü der ve 
bunn inunırız. 

Ancak, gençlerimizin bu 
inanışa aykırı yollardan 
yürümesine ne demoli? 

A~ık söyliyeyim: 
Hir takımımız, ~·ocuğu de

ğerini veremiyor yıılnız sö
züme eyi kulak verin: cdle
piniz» değil bir takımınız di
yorum. 

Az da olsa bu değer (kıy-
met) verm ·menin önünde 
yüreklerin hırsım kesmek 
knf!lların, düşünüşünü dur 
durmak elde ıleğil... 

Bana da bu yazıyı yazdıran 
yürnğimin ac. ile burku
luşu, kafumın hu ulusal(milli) 
iş önünde zonklnyıtlır. 

** Çok değil.. Birkaç gun 
önce .. Bir sokaktan geçiyor · 
dum . Bir dönemecin başında 
«8 - IO)) çağlorınıla (yaş). 

arındn) gözüken erkek bir 
çocukla karşılaştım: Arkası· 
nıla kocıı hir çuval.. Yükü 
kiınbilir neknd11r nğır ki zn
vnllı yavrucuk iki büklüm .. 

"'Güçlükle yürüyor. nı,ha do-

ğrusu yürümüyor, sendeliyor. 
Gözlerıru gözlerine takıldı. 

Nasıl oldu bilmiyordum . 
Bakışlarım ona acıdığımı 
belli etti? Anlıynmadım. Ço. 
cuk birden hı~·kırıkln göz 
yaşlarını koyverdi . öyle ya . 
nık ağlıyor ki .. Yüreğim par
çalandı. içim tutuştu. 

Belli idi ki çocukçağız 
bir katı yüreklinin 
arkasına vurduğu yükün nl
tı~da. bitmiş, bunalmıştı. 
Bır çıtf gözün acıynrok ona 
bakışı bütün bitginliğıni , 
bunaltşını dışarıya vuruvor
mişti. 

Bu bir takımımızın çocuğa 
n~sıl bir ıleğer vordığini 
gostC1ren kiiçiik hir örnektir 
Bu örneğin hemen her yer
de her türlfüıünc dok (snst) 
geliyoruz. 

<;;ocuğo d:ıyak atanlarımız 
da, var. bir büyük adomrn 
yopabiloceği işi görenleri
miz ele. 

** Şimıli siz söyleyin: Qocu· 
ga bu üzguyiı (eziyeti) yapan· 
lCtr hilmiyerik Tiirk yarınını 
boltıılamıvorlar mı? .. 

f1ydemir Cevdet 



SAYFA 2 .. 
Oz dilimiz: 

Ko.vma işi! 

Şet- [şat] - Cür'et 

Küç - Saot 

Cer [car] - Vakit 

Carcı - Dellal 

Cür - Menfaat 
Kur - Mıntaka, ku~ak 

Tes Alçak 

-2 

Eytiş- Hol ve hatır sormak 

Aytığ'- Hayırlı haber bek-

lemek 

Aşlık - Matbalı 

Ezki (gi)- Güzel 

Erin~·en- Bekar . 
lşlar-Kadın 

TURKOiLı 

Orta 
Mekteplerde bir kısım de
rsler ilk mektep muallim

lerine verilece~. 

4 ilk kADd,.-' ...... 
········-····--····------··----··········---············ 1 l ŞEHİRVEMÜLHAKATTA J . ··"' ····-··-············---····················~······················· 
Posta ve Telgraf Evi. 
Posla idaresi kentimizde güzel bir posta ve telgraf 

~inası yaptu mak istiyor. 
Posla ve telgraf idaresi 

kentimizde posta ve telgraf 
evi yaptırm ı ya karar vermiş 
ve duyduğumuza göre bu 
hususta vililyete de bir mür
acaat yapmıştır. 

Po~ta idaresi burada kentin 
ihtiyocın ı karş ı )ıyacak mü
kemmeliyette bir bina yap
tırmayı düşünmektedir. 

Korucuda 
Bir ~ôylü silahı ~ar1,11rır· 

~en ~arısını yarala~ı.,. 
Korucu ( TC'RKDILI) ' . kO 

N h. · · v · ·k bır n ıyemııın ı enıcı e -el 

Kes 

Kes 

Parça 

Haptolunan, meb-

Ohşağ-(k) - Şebib, diğerine 

benziyen 1 

Orta ve ikmal mektepler_ 
inde munllimsiz kalan ders. 
lerin ü~~ıe ikisini beden ter
biyesi, re~im, dikiş, hiçk i 
teşkil etmektedir. Maarif 
Bakanl ğı, maarif müdürlü 
klerine gönderdiği bir biti
d~ bu derslerin liyakatli il
kmektep muallimlerine ver 
ilmesini bildirmiştir. 

Po5ta idaresi postahaneyi 
çarşıda tüccar ve esnn.rır. el 
ulağı olabilecek bir yerde 
yaptırmayı istemekte bunun 
için de hükumet yo· 
lundn belediye tarafından 
yıkılması lrnrarlnştırılan Pa· 
lamut hanını beğenmekteJir. 

Posta idaresiniıı bu dü9ün. 
cesini yerinde buluyor, vila
yet ve belediyenin de bu 
düşünceyi <loğru bulacoğını 

yünde Osman oğlu Meb·ıtb 
sildh ı nı karıştırırken 81 

0 
birdenbire patlamış karf18~. 
da duran karısı llavvs~·ıdafll 
ralam ı ~tır. Nahiye ınu f} 

Ali Kas ımın yaptığı arat~r~ı· 
hadisede bir kast oiı:na 1 

nı meydana koymuştur· 
hut olan 

Kis - Zevce 
Tel{Al) - Hile, mekr 

Az - Masnu, fa\i basen, 

tali, baht 

Yalava~· - E\'İ, resul, mebus, 

peygamber 

Oya - Oğlan knrdeş. a!J. • 

raba 

Oba -Kabile 

Atasoğon - Doktor 

Emci -

Em - linç 
(( 

lci - Büyük oğlan kardeş 
Üzübermek - iktifa etmek, 

tabi olmak 
İıi _ Ef~nıli 

Ynrlığ - Ferman 
i' rü - Erkek ~vlılt 
Uza-Geçmiş zaman 
Uma-Anne. müsarır 
Kem- Hıuıtalık 

Tün--Gece 
Tin- Ruh, nefd 
Cin-Doğruluk, sadakat 
Ken-Şebir 

Kent- « 
Sert-Tacir( 1] (Sart) 
Besit-Zehir, müavin, 

ıane 

Kazır- Dul kadın 
Kubuz- Değnek 
Arg-ıç-Aldntıcı 

'-' 

Üzrüş-Muhayere, hıyyar, 
~uhayerlik 
lrtiş-Bnh8. talep, tetkik 
Tebiş-Muvakele 

Arkış-Postu 

Azrık-Oiaeri <ravır 
~ , :"°'I J 

llzma -Tabi olmak, şakirt 
Ortak-Şerik 

Agdık-Dehalet eden 
C zlük - Zaman 
lzlik - Hiza 
Esrik - Sarhoş 

Evşik - Ariza 
Endek - Seth 
Üçkül - Müselles 
Erdem - .t:•fep, mcnkabe 
İmren -Gemaat, bir vilayet 

halkı. 

Ergen - Halet 
Arkın - Gelecek sene 
Bıldır - Geçen » 
i" stün - Fevk, mafevk 
Takış - llis, hareket 
Tokuş - Harp 
Tekiş - Gaye 
Çekiş - Musarao. 
Bacık-ğ - Aht ve misak 
Buşuk - Sultanın izni 
Taku-ı - Taat 
Kısık-Hapis, darlık 

Kısıklık-Habisane 
Koşu'g k-Şiir, rece, kaside 
Butık-Şube ( budak? ) 
Başak - MikAp 
Caruk. - Hiza 
Kılık- ~iret, muaşeret: 

yafet, resim 
Bitik - Kitap 
Ertüt- Hediye 
EmkP.k - Mihnet 
Kelem_ )) 

kı. 1 

( 1] Divanı luğatıttürkte (sert) 
şeklindedir. Bunun (sart) olması 
muhtemeldir. 

Aıtak-Fasit 

Ü:ttık- Zıyadelık 

İvek - Acele 

U:ial- Gafı\ 

Ordu - PJyi ·abt 

l ' mdu - T.ıma, sual 

Umducu- Slil 

Bedik-Büyük 
Bezek-Nakış 

Belek-Hediye 

Bilik-İlim 
Tirek-Mohfıl, meclıs 

Kezik -Humma 
Sarı kezik - Sarılık 

Kezik- Nedıct 

Kuliik - Müsteor, :lriyd 

Sökel llustu 

Tülüm-Silı1h (Tolum İ1) 

Küden-Vclime 

GöJen-Kör bağ . rsak 

Eınikdcş Siit kardeşi 

Yırdcş - \"utanduş 

8:Jl ö-- Yaralı o 
Bilek- He<liyu 
Tünek -Zındon 
~1er('z _ Ecir 

Kutun- Hatun 
Uğru -- Hırs z 
lmğa - Veznedar lahshlur 
Anğa - Rezil 
Otgii - ivaz 
Otnü - () lün<· 
Ütünç - » 
Ürün<· -- Hi~\·ct 
cl 'rund » 
Evin~· - ~levane~e. 

Umunç - Hıcn 

inanç - ~iitemet 

Erinci - - Günah 
İtindi - Defodilmiş, atılmış 
Yurmok - l~nrn 

Üzründü _ Sl·~·ilmiş 

Enkiijin - Gul yabani 
Uzurluğ' - Tecrübedide 
lsınlığ -- Menfaattar 
Tökel - Tamam 
K ı f. ı - Mokns 
Sındı - » 
Bi ı tı - Yemin, sadakat yeri 

(Malıkome):' 
Kirtinmek - Tasdik etmek 
Terci-Ecir 
Cıgn-- Felek, sema 
Bilga - Hakim. alim. akil 
Tutma - Sandık 

Yuvlıık - Al<·ak 
Kurma - Yajma etmek 
Bağ na - Merdi ven 
Türbün - Taharri etmek 
Tarhan - Htıy 

Töksin - » 
('.

1 Tük) - Akt 
Benim (kelime) yerinde 

(gelim) deyişme ilişen arka
da~ca: 

'l'ürkçemizde (söz gelimi) 
vardır. Bunun (~öz) ni de 
(cümlP, kı>lfim) yoıindc (ge
lim) nı de (kelime) yerinde 
kullanabiliriz. (Kelirııeı ne 
demek biliyorrı us ıııuz '.1 (ya
ra, yaralamak) demektir. İş
te örnekleri: kelem - ce
rahat - tektim = yaralu· 
mak, 

ff.B. Çantay 

Yabancı dil dnelerinden 
muallimsiz olanlar çoktur. 
Bu derslerden üniversitede 
imtihan olup ehliyetname 
almış olanlardan çoğu tayin 

e<lildıkleri yerlere ~itmekte· 
dir . Maarif Bakanlığı bu 

derslere muallim yetişmek 
i~· in An karada ( :nzi enstitü
sünde yabancı dil şubesi 

a~·mağı kestirmiştir . 

Riyazi ilimler idn hoca bu
lmakta zoı luk çekilmektedir. 
Gazi terbiye enistiıüsüne bu- 1 

, nun ı~·i n yeniılen talebe alı

nnıusı dii~ünülmeklcılir. Bu 
munlliınler yetişinciye kadar 
dcrsler:n mu . ıll i mf'İZ kalma
ması ı~· ın ~1uurif Baka
nlığı iki sene miiddetle lise, 
muallim mektebi mezunların
dan yardımcı muallim adı 
ile ve en ~·ok Go lir:ı ücre. 
tle orta ve ikmal mekteple
rine mu· ıl l im almak i~·in bir 
kanun lllyihası hazırlanmış

t ı r . Vekıllcr heyetine sevke 
dilon bu ltiyılıu da bu sene 
büyük ulud kurultayından 

~:ıkarılaco k l ı r . 

' Beledıye 
Başganımız 
( Üst tarafı birinci nyfnda ) 
zın) d0nerııneyc (ink ı hiha) 

innnınu güvenerek Bal ke· 
sir i~·in lJiiyük işler bnşıır · 
moğa gulıniş bulunmaktadır. 

Bir dek dalın sayın valimi. 
zin kent işlerine el koymasını 
bütün memlekete uğurlorız. 1 

Tefrikamız: 9 

Yazan: 

Vilhelm havi 

Cümuriyet müddeiumumisi 
Ankaradu bulunan arknd 

a~ıınızdan alıp dünkü say 
ınııza koyduğumuz bir tt-l 

yaz ı sınJa Bal ı ktı- ' r C ıimıırİ)C l 

miidıl '"' iumunıliği n e l !ırahiın 

Sünuhinin t ıy ı n eılildiğini bil. 

Jirivordu. Ciiınurı~ el n.ii 
J 

<ldeiumunıliği 1 öyle 

bir tayinden resmen duyu · 

rıılmamış olmakl . .t beraber 
terfı zamanı gelmiş bulur arı 

müJdeiumumim;z iıay Z ·ki 
~:urığırın tarfıan buıjka bır 

yere tayin eıli l mi~ o l ması 

kuvvetle tahmin edılmcktcdir. 

Ömerköy çevirganligi 
~amlı nahiyesi ~:evirgeni 

Sıtkı Omerköy çevirgen ve· 
killiğine tayin edilmiştir. ~a
nılı nahiyesi ı.;ovirgenliği 
vekaleten tahrirat katibi ta
rafından görülecektir. 

Vilayet encümeninde 
Vıldyet Oaimi Encümeni 

dün toplanarak hususi idar
eye ait işler üzerinde görü
şmü~ kutkarlar vermiştir. 

Türkçeye çeviren: 
it. ftvni 

Bundan da zavallı Muk'un ne derece ~mf yürekli oldu
ğu anloşılır. Eğer böyle olmnsaydı dostluğun para ile 
satın alınac.ığını hatırına bile getirmezdi. 

Ah, keşkı, cübbe :ılt.nlarla dolu iken kara bilseydi. 
~1uk'un herkese avuç dolusu alt.n d:ığıtnrnflı hizmet. 

\'İlerde kıskand. k his:;i uyandırmoğa ba~ludı. 

AŞ\'ı diyordu: 
- O, knlp pJra kesiyor . 
E!-!irlPre bokun başmemur ise Muk, bu 

altınları mutlaka hükümdardun aş rıyor, iddiasında bu
lunuyordu. Muk'un en korkun~· düşmanı olan hozined 
(Arhas), kendisi ara sıra hazneden para uldığ'ı i~·in doğ

rudan doğruya: 

- Bu ~Jltınlur ~· n l rımadır <lemt-ğe boşla l ı. Pn f.U · 
retlı~ bu iki memur uralarınd:ı anluşurulL Muk'u ne 
sur"tle kirleteceklerini dii~ündüler . Şerh ( 1 f;Un\H'U (Kor · 
lıus) bir gün hiilı.iimdu r.n yanınu öyl~ söniik ve öyle tasnlı 
hir \'ehre ile <·ıktı ki hüküfndur, ne bu hal sende'.) diye 
sormağa me<.'bur kaldı. (Koı hmı): 

- Alı, efendimi Ben kay!!uluyuın. deıli . <}ünkü dev· 
letlimin bnnn olun hitiif ve ru .tı:ıbb e tlcriai eksilttiğini gür_ 
mekteyim. 

- Ne söylüyorsun dostum!' diye hükümdar itiraz 

umuyoruz. 
Kentin işlek bir 

yolunda yapılmış iki ü~~ 

katlı bir posta ve telgraf 
binası Balıkes i ro ~· ok yura· 
şacuktır 

Soy Adı 
Alanlar 

Tevfik ıerdeci 

kesir inhisorlar bo ~~·evir ge

nliğinde ziraat memuru. 

Ekrem ALKAN - Bolıke-

sir ticaret ve sanay i odası 
başyazıcısı. 

Nazmi ORAL - Yollar 
idaresi muhasebe katibi. 

Sami GÜNDÜZ - Bal ı k-

HtrSIZ bir ~a~ın. el 

h. . d !bdl Na ıyemız e turp ıır 

oğlu Alinin eşeği çalın~ı\ir• 
Araştırmada eşeğin yedi b' 
alocağ . na karşılık olllr8: _,. 

kad ı n turaf.ndun ol ı ndığ 
1aş ı lmıştır. 

iki hırsız yakalan~ı d" 
Mecidiye mnhııllesı0 11 

Beytullah oğlu ~1ebın.e:de' 
Vıcdrırıiye mahallesi ~~· 
)1ehmet oğlu Mustafa h8 J
nda adliyece tahkikat Y'~r 
mnktaıl r. Mohmed in b9~1" 
sak ~· ı Mt" hmedin bağ 1 r8,' dı' 
rın ı . H .ımidiye mahaJlesıO 

1 
\'Olak Ş evkinin evindeo .~:İl" 
alarmı v11 Ok~·ukara ctıı:J111 fi 
elektr ik lııınbosı ~·aldığı~, 
bunlardıın bir k ı smını tı1 

staftlya sattığı anlaşı11Il 1~ 

=--===-=~ 
. ~ 
lbrahim BUCEL - ,, 

kP~İr po8la m:_rsule melll"t• 
lbrahim GULER -

niceköy muhtarı . 

Halit AKÇAY 
ganı (Aızualcı) 

Mustafa Asım SA v.Qy 
Ömerköy nahiyes inden 
nus ~·avuş oğullarından· 9 

esir yollar idaresi evrak me. BİR DÜZELTME _. ./ 
muru. gıin önecki sayııfl il' 

İbrahim ÇAYLAK - Su - ba s ı lan listede irılıisarlar f 
sığırlık eski belediye r eisi çevrerıl ıği muhasebe ı:nedl (fi' 
(Hoca oğullarından) ru Ihsan Bayraktar .~ 

Muzaffer DİNÇER - Ga_ I san bnyrak<lar) ohrak y• 
zetem i ı i n eski idare memuru. mıştır Düzeltiriz. 

etti. Bu şikfiyetin rıe vakitten beridır) 1,rt ~erbet sunucu hükümdarın bnş tatarını attı0.bf 
boğduğunu. halbuki diğer sudık h ızmetçil e rden bıJ 1

1 unmı <':-ırged i ğir i göıiirıco !.öyle dü:;ünm<'ğo haşladığını 
na \' akıla unlult ı . ~ 

Hükümdar bunu işidince şaşaladı. Derken ona, iÖ' d' 
Muk'un nasıl ötekine berikine avuçla altın dHğıtt• A'10'br 
an !attı. Ve böy lel'e hükümdarda kü\·ük Muk' on devlet 
zinesirıi soyduğuna dair bir şüphe uyandırdı " 

işlerin g-idişi hnzineciyi ~·ok ırnvindiriyordu Çünk.il,lf' 
haz ineden para çala ~· ala aı tık bu ıh fJ düzgün bir 11e 
da veremiyecekti. ... 

jç .. 
Hükümdar, Muk'u kabuhat yerinde tutabilmek 

her adımıla takip etmelerini emretti . ,o· 
Muk, <'Ömertliği yüzünden çarr nbuk paraların• 1,iı 

ketti. Onun irin hükümılura koval ::ı nıl ğ ı giinün gecı'
kürcği alıp para <: ıkarm:.ı.k üzere tekrar saray parkına o• 
ti. Halbuki onun arku:sından : hiç görünmeden, bır'lf 
j ındarmulur ile hazineci de g ittiler. Muk'u kollmağ9 111rJ 
~la.Jl ı lar. Bütiin yııptık.lurını ~ördüler. V~ tam altıO rPf 
<:übbesine doldururken, Muk'un üzerine atıldılar; onu ~1

1,r 
ıkı haglad l.ır ve o lıalJe hükümdarın karşıs ı na ~~ıksr .. f• 

Huhat.ııı bozdukları için hükümdar b:ış tatarın• b01,~· 
bır öfke ile k r~ ı ladı. Ve hı>men işi araştırmaların• ~ 

bih otli . Yı• rllcn 1,·ıkard ı kları altınla dolu küpü, ke~adiıet 
t ı nlıı dolu eübbeyi ve küreği alıp hükümdara g• tır ~" 
11 ızineci , gfıya Muk'u,ultın lo rı yere gömmeğe hazırlanır 
yakaladığını söyledi. 6, 

Hükümdar. ittıhanılarırı doğru olup omadığını ve gli1 
mek istediği altınları nerPden bulduğunu kabah8

' 

rnrılu . 
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Fukut ne d<' ols.ı 
bono ~öro kı ndi 
du ünuu.-,ü:ı <log~ rudur. Bel 
k' '"' 1 İşin İç yüzü de böyled r. 
\lnd(ımki bir nıunakaşn oç
l k o] y ı çevirmeyin. lşto 
benim dü.,.üncem: Her genç 
kendıne hAkim hr. Sevmek 
scvmemrık Plındedır. 

- B,.lki lnı özun bir 
dert c ye ko for doğru olıı
hılir. Fakat önrP d söy
leuığ:m gibi aıuhokkuk her
kt-sin ateşli bir \ağı var· 
dır . i te o zonıı.ın o kim-
e s vmek i teğini kuv· 

v ti hı s der. t'ukat hu dt:
di_ğiın şey kimisinde erken ki· 
?11 İnde geç hn ar.Kımisin lo 
ı c süreklidir Bu bence sa
ra:lnıaz bir kanun gıbidir. 
işte Tekin t n jl)o bunun ok. 
İni ileri slirüyorsun lloyır 
hnyıı !.. Bu dı)ğru değıl 

- Do<rrudur rlostıım. do 
~ o . 
grutlur. Ben bugiin on se ız 

Ya ınd ıy nı , aşk ve ihtiras 
rıodir bilmem. Halta evlenm· 
eğo bile, bu ne olacakmı~? 
d ycbılırim 

- [) rılma :ım:.ı, senink'si 
de ok 111 k d ·ğil 

Kuzum sıl İrıJJ" ... ine 
hAkiın oloınıyıısın bıri dl• St..

n :n 1 tı, sonn en guz i b r 
Örrıok: Ben sev ek 
ve aşk donen sııçmo r.ylo· 
re kulak asnının. Bunlıır bir 
nıezıyet 0 , p ·k ıııii tesna 
kıms lerde rast "Clinir . Dos-o 
tum g ittiığtini.ız r ikır tamn-
rn ile çüriiktur. 8iz zaif ılü
Ş\İnen daha doğrusu kendi
n h4kim olmıynn kimselo 
teinız. 

Aralarında bu basit mü-
~ ko a gittikçe artıyor, gıt
ık~c hararctleniyordu. Hele 

1'ekin her sözünü okadar 
~ntiyetle söylüyordu ki 
Oh" 1 .ur eri ne dese f yda vor-
rnıyor, onlar n sözü kulağı· 
na bile g'rmiyo du 
O kendi f ik 
rince hiç bir kadın'l bokmı· 
Y0calı:, hıç bir kızla C\ len 
rniyect>k. scvmt;k YB tıevil· 
llıek ihtiyaçlarını o rıründe 
du ym \'acaktı Arkadoşlorı 
on l b;mbaşka bir gözle ba. 
kıyoı lardı. zun Loylu gez
ın z. rğl ·ncelertle tat hul
rrınzdı. 

Araılan znman geçti . Ve 
Yeni sen<>hırin hayatı onu 
dııh canlı Vd daha çekici 
'elırıeğe boşladı Yavaş yn 
~aş değiştiğini seziyordu. 
t uh1rın yakloşt•ğını tabiat 
nkı df'ğişiklıkten anlıyor; 
~~hunun gittikçe ~ özülıliJğü· 

u. kalbinde gıcıklayıcı bir 
~eylerin _kıpırdadığını hisse-
1 'Yordu. 

Bir gez:nti yeri olan c(Kı-
ıılra d .. 
t. 01» a ciolgın dalgın yu-
uyor, birşeyler diişünüyor-
~u. Önceleri burada yalnız 
llŞınn <lolaşmcığo uton.rken 

sonr . 
ı_ 3 buna d 1 ştı. Ertcsı 
~end' · · ını bir ey zorlu)or, ıs-

t~ıniyerek dı arı sürükluyo
r .. u Bu gezintjlı rin birinde 
~u~ l bir k ı z tesadüf ettı. 
d u sefer kond ı:;.n'n bir misli 

11 lıa değ' · - · d' D,•rin 1 tıgını St Z l v 
Ve ıl 
, . nyonılnır, z bir sarsıntı 
~0rırd· ğ l J. Kız clindt•n tuttu u 

l.lı.:uk b' u ır ~·o(•ukln koşuyor-
u 8' d .. ır on Tekinle özgoze 
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gehl ler. ôı iir iı t?!ııi. vazi~ 
etini bozınnd hıh~. 1 ekın8e vuc 
u ilinden cereyan g im· gıbi 
ürp rdi. B.ış nı çevirip tek
rar baktı. Gözlerinden içi. 
ne tJr ( <' lilmcz bir .ıkıntı 
olılu. Bıı kız her holJe 
çok güz •lclı. Tekrnr tekrar 
boktı. Göz! rı gun ş. buk
mış gi' 1 k nıoş ·or, yiızü· 
nün inceliklerirıı s ç·cnıiyor
du. Çok ~ \·meıltn hsk'n 
hır murfınl uyuştuı ulmuş 
a bi oldu. No Y· ptığının, 
~eredc 0 Juğunun fnkınJu 
değildı. KenJını• geld .ği 
\•kit uzun bir w·re gı'ç·r

ıniş ve siislu bir rtl,·a gör
müş g biy li Aı cvel 
gördukl •rini hntırlat~ak-
to gtlç ük çekıyor, 

vakınl ~du kim evi 
ğöromiyordu .. ııer giın nyn 
yerin ziyarot~·ısı olmuş. onu 
bir J:ıha rastlıyamcıın ı tı Ar
tık kerJini günd n gun 
yc>şill ğı ortan bohç nin gu 
z llıkl ·rmo vernıiştı. 

B:r gürı r 'simli lir mec
muon n kabını iıslıyc n go 
n<' b r kız re ınin b kmak 
tua kendini olamadı Yiizu 
güll r kadar pemb~ idi. Ad
eta onu güldon oyırl elm k 
güçtu Birde gül gibi koko
c ık mı diye yüziine yakla'ii'tı
rdı Beklediği tatlı koku ge. 
ı zini uğu.,turur gil i oldu 
Ş ındi h rs ve heyeca
ndan dura rı) onlu. Buh..; ye 
ç ktı. Gezdi, dolaştı fljraz 
ötelerde bir çocuk sesi işi 
dıliyorJu . Kulak verdi Aynı 
os ({Ayl!iin abla, Aygün 

nblırn diye <·ınladı. O esnada 
aüllcri mrcrnu:ı iızcrindl"
bı k ı z resmini, ,tönebildiğı 
hutün güzt)} şeyleşi to ·r~r 
hatırladı . Bu giızcllikler ş rn 

l. A ·gün isminin ctrofır.da 
( 1 } • l·' ' ğ' 
toplnnmıştı. S ~·~ .. g~ uı 1 

tarnfa doğı u yiırüdu. Bır 
tahta pnrçası do.yıyo.rok . bn~-

. yüksek duvarı uzerı-
çenın . 

,.ne tırmandı. Arkil taruftakı 
bahçede 1-:üçük hır kız ço
cuğu öLeye heriyo koşuyor. 
A un abl urtık oynnmıyo. 

yg mo)•dnno çık! l> diye rum. 
bağırıyordu. 1\kıo Jıkk.atle, 
hey<'ronla iki tnrofu göz. ~e: 
zdiriyor bu ııımin sııhıbını 
bır türlu görcmiyonlu. Bır
den sağ tarafta 1..ıir p~rıltı 
farketti ve başını o cıhctJ 
çevirdi. 

Aygu"n k z kord •şınin ko-
n lino doğru yaklo.ştığmı 

1 , .. nen<: vik bır s \'ruyışla 
ıın :ıJ . k 
baııko hır gul fıdanının ar • 

~ Enkla m. lı. Oular 
o. na .. ğ 

.. ha.lalar nı gormc e bugun 
1 . ler ve bah\·l'dll ,ezer 

g·· mış d K. 
k yuna dalmışlar ı. u~· 
ü~nk~z oblosını .bir türl.u 

Aygün ısc so sız 
bulamıyor, 

sessiz ı?iıluyordu - . 
•r k n evclce go11ul ba-

e ını . r K bett'-
ğlaJ ğı kız lıu ıı ı .. ay ı 
- . • metli irşeyını bulon
gı kıy 'n•· ve hoyeranını 
ı r 11 ıevı ~ .. . 

. d. Ne k dar guz ldı 
g çı 1 •. 1 . 

hırı l u mr 1. goz crı po r· 
Saç r d Yuziıı u ı ln k \'0 ncş J) ı. . . 

·t nd 'ı vcn guHım l\'Pn mu t m _ I< . . 
hır h:ıli vardı orpe vncl~-
. b' uul fıdonı kndıır zarıf du ır r"l • • 

O'ÖriıniıyorJu Onu ımdı~e 
"' 1 gözuml n kıskundıgı 
knıor <l' F 
en dolğtın notunu ver ıb ... a: 

b eıuada ona ırııı 
kal u 

TURkDILt SA.YFA. 3 

Ro a 
Dış bal anı Bükreşe döndü. 

t.ı. Tll ülcsk 

Bükre , 2 (A.A.) - Ro 
men D ş bJkanı '1. Tılulesko 
üç gün kolmok üz rcr Pa· 
risten burayJ g lmişt r. M 
l'itul< sko yen ı Sovyet elı.ıisi 
M. 0.;trovskinin ıtimntna-

mesini kıuln ' 'o rmesindo ha
zır huluııncoktır, 

Bükreşte bu hfidiseye 
büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir Çıinki.ı on allı 
sene süren bır münos •bet 
kcsikl iğindon sonr M. 
Ostrovbkİ Romnr ynyu J.{elen 
ılk 'ov yet mü nwssilid ir. ---«Şu kızda ne gibi hır gti-
Zf'll ik vır?» diye sor a ıın
latnmıyocak, muhakkak boca 
lıyocoktı. Çünkü o güz"L 
Uği <luho ilk d ( inono r.ılc 
gözlı1ri önünde süıerc'k 
sPyrediyordu Yalnız o; 
«güz •h> vey ({~·ok güzoh> 
dıye b'r hükum \CrebılirJi 
Folrnt onun <lunkü fıkri ne 
idi. Arka io lorı krnd'ni 
ba ko bir i son di) e ta
nıyorlardı. Bıı g bi duygu. 
larını hangi ce ~aretle onla
ra söyliyebilirdı!. O art k 
bütün sırrını saklı tutmoğa 

mecburdu. Fakat dii ündü. 
Bu da doğru bir fikir Jc> ğiJıl:. 

İnsan kendi duyduğu güzel 
eyı şeyleri ark::ıdoşl ı 
rının, dostlarının da hisset 
mos'ni anlıımnsını ister. 
Eğor h ılini anlatsa bu va
ıiyoti bir alay mevzuu teşkil 
edecek 

Tekin ne yapl ğını ne ya
pncağ nı nşırmı tı. Duvar 
uz rinden mütemadiyen gı n~· 
kızı se redryordu. Fakat on· 
un kendi ini görmediğine• 
bakmadığına k ızdı. Ve bir 
zı:ımon kendi konıline ıslık 
çalmağa başladı. Aygün ha. 
(ıfçe b::ı ını kaldır:p baktı. 
rrekinin pek gülünç bir hali 
vardır. Kendindon utan ı p ıs
lığı kesti. Sor.ra artık bura-
dan gitmeği dtlşün lii. B•ına 
da gözleri ve kalbi rıızı ol
madı. Ak ına bir kurnazlık 
gel mi ti. l~vet çok doğru 
Hem pek vakit geçirmemeli
ydi. 

Etrafıon bir göz gl zdmli. 
Yoldan tarafta nrkodnşları 

kendisini gözetliyorlurdı. On
ları göraH m zlikten gelıli. 
Duv r üzerinde biraz daha 
oyalandı. Sonra birden tehl
ıkcye uğrıyan hır in an fo. 
ryadılo öte taroftcıki bahçe 
ye yu vorlondı. 

Bir kaza oldu diye arka
daşları ynnınn ko tular. Ay. 
gün onu diişt uğü yerdon ko
ldırmağa uğrn ıyorılu. Ar-
kadaşı Y lnıoz becorikli 
lir insan ı avrilo kol 
unn yapıştı. Ve ynva ço 
~ygüle; «Liıtfen siz biraz 
geri çekilin! . Arkada ımız 
kızlardan pek hoşlanmaz» 

dedi Bu öz Tekini diriltti. 
Gözlorinde karanlık ~ celeri 
nyı:hnlatan bir şimıek porl
nmnsı hu ule geldi. Yılmaz-
ın sözüne içerlediği halliydi. 
Birdenbire her eyi haW\ 
y ptığı moskarolığ'ı unutornk 
cıNe münasebet; hoşlanma-

sam buraya düşmcz•liml>dedi 
Muallim M. 

Kasım Kaya 

Yaba c ı 1 ar ve Yeni Türkiye .. 
1 Bir Fransız alimi Urkiye için diyor ki: 

Tü ~evLti, ~elimenin bütün anasile müttehit ~ir memlekettir. Çün~ü, Tür~iyı-
d 1 ydlnız bir mıllat vardır. Artı n~ Sfavlar, ne Rumlar, ne de Araplar vardır. 

Frans z mAbusnn meclisi dinle olt\knsı olmıynıı kim· 
sele r tarafır dan sevk YJ l iiyosınılı.!n nration E.rndnce 

P ır " ste ~· kon c~Lıı O •pch 
Golenialo,>tle Turkiye hakkın 
da şu yazıyı yazmıştır: 

Az zaman önce ziyaret 
ettiğim Türkiye, şüphesiz 

genç bir memleket değihlır; 
hildkis tnrihi aı ideleri gibi 
hnrebeleri de ~·ok olan, top 
rııklnrınd:ı biribiri ard n a 
goloıiş birçok medeniyetle
rin hatırasını saklıyan ve 
dört bin senelik bir tarih 
sahibi olup bu• unla haklı 

olarak iftihar edon bir ınem 
lekettir. Böyle bir tnrih ilo 
iCtihar eden Türkiyenin bu 
hakkını tanır vo t dık ede-
rım. 

Türkiye aynı zam nda, 
hercümerçlori bol bir ılevır· 
de insanı ciJılen 1 Uvük 
hayreti r i{·inde bırakan de 
ğjşıklıkler görmüş olun bir 
memlekettir. Bu asrın bnş 

lanğıcınd::ı Türkiyı•-yııni os-
manlı imp.ıratorhığu 
Avrupalılar n göziindo 
eski ananeler içinde uyuşm 
uş, sevincinde bılo keder h i 
solunan gamlı bir d ıyar iJi 
Üdmıırılı İmporotorluğu yorı 
dun yevi b:r devlet idi ve bu 
şekli dört asırdnnberi hiç bir 
<leğ ş'ldık görmüş d •ğildi. 
O.ştan göriinii ii ve yaşnyışı 

itıbnrılo ~ıırklı bir inıpıırato· 
rluk olan bu devlet. elinde 
kalmış bulunan bütün kuvv
etlerini garbin yeniliklerine 
karşı yoptığı hır~·ın muhafö. 
z kArlığa hasretmiş bulunu· 
yordu. Kucağında birçok 
ulusları yo ton Ü.imanlı 
lmpnotorluğu asri tolokkil r 

mucibince milli değil, kozruupo 
lit bir devlet idi Tıirklcr bi.I 
güo Babı linin Turk ulusu_ 
nun ger~:ek v,ırlıklarına vo 
menfaatlerine ihanet ottiğ'ni 
hissetmektedj ; lınlbuk i hn
riçte Üı>m:ınlı imp rotorluğu· 
nun, hokk nı diğt1r ulus ıl 
unsurlar Türkün kdrıno. ol
m k üzere i tism ır ett ği 
id lia olunmnkla idi. 

920 ile 923 yıllorı nrcısın 
da Mu tala Kemnlin kudretli 
elleri içinde doğan bugünkü 
l'ürkiye lı'lyık, müttehıt \'Ok 

muayyen ökononıik bir isti 
kanıAt sahihi olan eski impa
ratorluğun hotı rasınıı karşı 
hn ım. cümhuriyotçi bir ele. 
vlt:ıtti r. Ru yeni dedot, me-

mlekette yeni vo tıımnmen 
Avrupalı bir zihniyet ve me
totlar gütmeğe çok kııti bir 
şekilde azmetmi~ bulunm k. 
tadır. 

Bu r.oktalnrı; Tiiddyedo 
yaptığım on tetkiknttarı ve 
yeni 1 ürkiycnin ulu şnlıei
yotleri ile vuki olan konuş
malarımdon lı ısıl ettiğim 

konanı ve h tıralar esası 
dairesin,le kısaca izah odi 
yorum. 

Türk devletı, hildfctin ld-
ğvi dolayı ile butün 
dini elomnnlardnn temi-
zlenmiş ltlyık bir devlet
tır Yeni Türkjyeyi idare 
edtm kimseler Türk mille
tinin nc(ıslerinde fıılMet da
hi bulunan sultanlar devri 
alan nç dört asır wüatoıno 

olmak üzere daima 

ı<lnro olunmuştu. Demek. 
oluyl)r ki, Tü kiye bu suretle 
on genç ananesine kavuş

muş oluyor. Demek oluyor ki 
Türkler İstanbul so.ltanlu. 
rının id resi altında geçen 
\'O Türk milletinin hayatında 
ni pot itibarile kısa bir dev
re teşkil eden hu dôr t asrı 
bir fasıld cı n başka birşcy 

tHldotmomolori kolayca nn 
lnşılır bir şeydir. 

Türk dovleti, kelimenin bü
tün munosile müttehit bir 
dovlellir Müttohittir, çünkii 
Tiirkıyu•fo yaln ı z bir rnill t 
varJ.r. Artık ne luvl r, ne 
Rumlar ve ne de Araplar var 
Ahali wübııdelosi neticosinde 
Yun3nistand .• n Turkiyeyo üç 
yuz bin Turk golJi ve Tür
kiyellon büyük miktarda 
fium Yunanistaııa gitti . Tur_ 
kiyonin müttohit olmns.nı 

icap ettiren amillerdtın biri 
do idarenin bir noktada to 
merküz ottirilmiş bulunma 
sıd ır Türkiye fertlerin ta· 
snrruf hnkkını idame ettiren 
bir <lovlct olması ıti-

barı lo So\'yetlor kadar 
so yalist değıldir. Ma-
mafılı fertlerin teşebbüslor 

b ·ımmdan devletin <lunun
dn bulunmasını İstemektt3dir . 
Ulusun menf atlcrine uyar 
oıldettiği tarzd..ı sanayide şu 
veya bu şubenin ynradılma. 
sı, ticaretle şu veya bu şu. 
btmin kaldırılması dev.et ve
r:r Cümuriyet tabirine hu
susi bir mono. vermiş olma· 
sına rnğmen Türkiye clovloti 
cıirııuriyetçi bir devlettir. 
Türkiye bir hanedan eoltu· 
nntı kinde yoşomoktu eleği 

ldir. Şdfıni değiştırebilir, ga
rp memlekctleriOllo olduğu 

gıbi ko.nunlorı pnrlilm nto 
lnnzinı eder. Ancak hu par
lt\mentoda, M usta ta Ke mo lin 
f rkcı. 1 olan cümuriyot hıılk 

Fırkasından başka bir fırka 
yoktur Turkiye bolşcvizme 

ve kroll.ğı yııkın bir faşizme 
çok yukındır. Yeni devletin 
s nai g yret ve meşguliyo•j 

çok n~·ıktır . Bu meşguliyet 
herşeyio iislürıdedir . Musta. 
r ı Kemal da ha batlangıçtnn
heri 'rürkiyonin Gtide kendi 
ıhtiyııdnrını temin edebiloc

l. k bir hale gelmesini i tem
iştir. ~lustaf, Kem l memle
kette birçok sınui müosse
sclor ynpılınusı ı te vik et
mi~lir. Bugun 1'ürkiye nr-

fottiğ şekeri kemli yapıyor 

ve ticaret gemileri satın al
ıyor. 1920 sencsinuo 'l\irki
yode ı 30 r ıbrika var kon bu 
giınkü fııbrikuJarın sayısı 

ikı bin beş yüıden ziyııdo

Jir. ~umuofıh harici ticaret. 
te bir oznlmn görulmektedir. 

ltalyoya yapılıın ihracat 
hirknç sene içinde 26 milyon 
Türk lirus.ndan on mılyona, 
Yun ınistanJ yapılan ihracat 
on beş milyondan ıiç milyona 
ve Bulgsristona gönderilen 
mallar ise sekiz milyondnn 
bir milyona dii müştür. 17 
milyon nüfuslu bir memleket 
olan 1'ürkiyenin 1933 senes. 
indeki harici ticareti 170 
milyon 1 ürk lirasını geçme-

rnektedir. Memlekelin fen ba· 
kamında teçhizi fevkalı1de ile
ridedir; 2500 kılometrelik 
demiryolları 2300 kilometre(. 
ik de telgraf hnltı yapılmıt 
bulunuyor. 

Model fidanlıklar teıiı 
edilmiş olup köylüye para_ 
sı z tohumluk verilmektedir. 
Turkiyeden bohıedilirken 
hu memleketin bülün nüfu. 
sunun yüzd~ yetmişi köyl\i 
olrfuğu unutulmamalıdır. 

Yeni rejimin birinci işini 

ddetlerin asriloştirilmosi tet
kil etmektedir. 1923 eene· 
sinde teessüs ettiği ıaman 
yeni rııjim bu husuıtll hiç 
birşey bulmamıştır. Halkın 
yüzle sekseni okumak yaz. 
mok bilmiyordu. Mahkeme
ler hdlti dini idi, her §eyi 
yoniJen yapmak icap ediyo
rdu ve her ~oy yapıldı. Bu 
eahadnki eserin bugün ana 
~·izgileri itibarile tamamlan
mış olduğu söylenebilir. Or
du Avrup ı usul ve esaaları. 

na tevfikan yeniden \eçhiı 

ve organize edilmiıtir. Ku•· 
vetli bir tııyare teşkildtı ya
pılmıştır. Mektepler çoğalta· 

lmıt ve gençler için gett 
oerslorine devam mecburi 
kılınmış, erkeklerin feı •• 
kadınların do. çar9af giyme· 
leri yasak edilmi~tir. LUin 
harfleri kn bul edilerek tala· 
silin bu harflerle yapılmıt1ı 

mecburi kılınmıştır . Hütün 
mekteplerde Fronaııca oku· 
tulmaktadır. Bıki müılüman 
kanunları yerine lsveçre mede
ni konunu, İtalyan ceza kanu
nunu vo Almnn ticaret ka
nunu konuldu. Kapitültı
yonlnr kulJırıldı. Türk dili 
temizlenerek şark dilleri 
gözuyle bakılan Arap ve 
Acem dillerinden farklı 
olurak garplılaştırıldı. 

Bunlar hakkında burada 
daha ziyade izahat verme. 
mek kabil değildir. Vüoude 
getirilen eser çok bnyük.tir. 
Hu bir gazeteci makaleıi 
çerçivesi içinde hulha edi· 
lemcz. Bonn kalına bu ~eer 
19 uncu asır başlanğıcında 
Jnpon milletinin vücude 
getirdiği esere oldukça 
benzemektedir. Bu eıorin 
kısmr.n auni ve lüzumundan 
ziyada siıtomatik olduğu 

muhakkaktır . Büyük bir mi
lleti Anadolu gibi yoksul 
hir yayla üstünde kendi ke
ndıne ynşııtmak istemek tüp· 
hesiz zorluklar aramak de. 
mektir. 1920 senesindeki va
ziyeti bilenler bu eserin az. 
oınetini dnhrı güıel takdir 
ederler. 1920 seneıinde ma. 
ğlil biyct vatan topraklarının 
parç.alnnma8ı intizamıızlık 
ve ruhlarda bitginlikten ba. 
şka birşey yoktu. BugüD 
is~ sulh azmi, ruhi ve yeni 
bir nizam içinde tekrar elde 
edilmiş olan enerji vardır. 

Türkiye topraklarından 
ayrıldığım dakikada ha.ıl 
ettiğim kanaat budur n ke· 
ndi kendime: 

«Gazi vcılnız 'l'tirk kadını. .. 
nın güzelliğini gizliyen pec· 
eyi yırtmakla kolmamıı, Tt
rk milletinin düşünce n ha
yatiyetini esir eden eık.i ·n 
kuTve\li carapacet de kı?lll· 
19\ır» diyordu•. 
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e air tek kol ve ne de bir bacak, biz, topumuz ata 
Tür~ ulusunun ta da kendisiyiz. 

:er .yüzü uluslarının dil- boğuşulup uğraşılucaktı. Zi-
lorınde ınternasyonal e<Türk» ra Türklüğü bile unutturul. 
ad nın bir karşılığı «insun» mak için kat kat katmerli 
'~ <<İnsan)) adının da yine knra kaplarla nasırloştırıl 
b~r ~arşılı.ğı 1 tirk diye aıış soyunun kafasını da dö 
gosterılmemış ve gösteril- ndurmek gerekti ~ Ulusur un 

mıyorsa o ılil yanlış ve o bu büyük işini de yalnız o· 
soy da nslını s~klodığı ıçıo nun başarabileceği pek helli 

h~r~m. zndeJır ... Zıra Y.er idi. Bu uğurrla on iki yılda· 
yuzu ın~anla~ı Turk belın· nberi bcderini uyğun vo 
den turemışler ve Türk olğun bulundukça yat illerde 
atalığı ile yükselmişlerdir. çok korkunç binde bir kar-
Hu b:Igi eskilikl.erin izleri eılıklı ummalar görülüp 
~e ıorıh yozılarıle gerçek- beklenilen-binde bir eylik 
tır. ve sağlık verimli çeşitli ona-

Türk ulusu, öz yatağın- rmalar yaptı. Ve ulusunu 
dan, kaynağından, kabarıp yurdu üzerintle ve içindeki 
to~arak dört yakaya göç dı.:finelerinclen en yüksek
edıp . ynyılnrak dünya böl. ' likte kazanıp en en yüksek 
me.lerınde bölük bölük yer- bir yaşamak kıvancınn ulu 
leşıp varlıklar kuran ve ması ve bütün her şeyi-
kurdurun kolları bu yeni nin topunu gösteren bayra-
yurtlarının hava, su ve ğının göklere doğru sonsu-
toprağı ve diğer çeşitli zluklor içinde ve en üste 
haskıları altında kalarak dalğalanması için hiç bir 
sonra~an kaptıkları takma engel tanımaksızın bütün 
adlar:le. bugünkü kılık kıya- eskilikleri yıkarak kurdu
!etlerını ol p çokları öz ad ğu düzenlerle iş alonınCi çı

ve öz ünlerini unutmuşlar- kardı. 
dır. 

Gün batıya gelenlerden 
Anadolu ya geçen 

Türk ulusunda her yönd. 
en sonsuz ününü kurtaran 
bu biricik güvenci kahram
an öz oğluna bir ad. san ve
recekti. Ulusu şimdi tad ye. 
rinde onu yaptı ve bunu da 
biz her birerlerimiz ona ka 
rşı sonsuz sayğılarımız için 
h:ışlnrımıza çelenk ve her 
işimizin anlına arma yapar. 
ak öz Ata Türkün başbuğlu
ğunda altı oklu tek yolum
uzda ve işlerimizin başında 

ne bir tek kol ve ne do tek 
bir bamık,topumuz Ata Türk 
ulusunun tada kendisi olar 
ok örneksiz bayrağımız ön
ünde dize gelip vorımız ve 
yoğumuzu ister dileree can
ımızı bile hağışlıynrnk bir 
ve bir gönülle dünya bora
nosınn ulaşıp geçmek üzere 
bugünkü insanlığın her işi
ndeki örneklerinden d11ha 
üstün ve değerli yepyeni bir 
Türk modelini kurmak için 

Türkler dört bucakta cey
ltln atları üzerinde sildh, 
kılıç ve mızraklarını er
kek alanların da kıvrak 

cenk ede ede kullana• 
rak tek denk ve ortak 
biricik. kıvençları Türk 
ünü ile yürürlerken ken
disinin yararlığına karşılık 
doğru bir seçimle başa ge
çirilen Kayahan oğlu Gazi 
kara Osman hey torunlarının 
örnekler le eski cenk 
arkadaşlarının erginliklerini 
ve y:ırarlıklnrını oldukları 

yerlerde bırakıp unutarak 
yalnız kendi ve sonradan 
eklenilen yaban! kollarının 
yaşamaları ıçın (Osmanlı) 

adlı ters kurumlerile Türk 
ve Türklüğü cend ·reye ura
rak hergün biraz daha sı· 

kıştırdılar, en sonda paftası 
dişi dükenen cenderenin şimdi arş ilerıl 
birdenbire patlamıısile taçlar. 
tahtlur ve türklüğ•ı ay-. 
kırı herşAyleri yı· 

kılıp yok olarak hep· 
sının üstünde Türk yine 

Sandıkçıoğlu 

M. Edip 

ayakları üzerine dipdiri 
kJlktı ve dikildi. Altı buçuk Parıs 
yıl cenderede inletilen Tür
kün hınç vo kin adamla 
rından birikip kendi özün
den doğup yetişip gelen ve 
topunu göstorrn bir kuh 
ramanın zorbalar ve yohnni 
sürüleri ve bütün kurumla
rın n hepsine birden silAh 
çnttırarak dü ya uluslarını 

snyğılnltığı ve özendirdiği 
bir yiğitli.kle ulusuna baş 
ol iu. Dört yılda biribir çe· 
şit iç ve dış kavgnlarile 
boğuşn boJ,şa yine kendi 
ulusu özünden doğurduğu 

bir varlıkla 29 - 8 -938 do 
( Kncatepe) den . attığı yn. 
yındnn çıkan (lloril) okile 
ulusunun yozılarını ailip 
t rsi dönük knrarm ş uğ

runun parlu güler yüzumi 
çevirtti ve bu başın kür 
sesile hnygırdıgr Türk ndı 

karşısında dünya uluslarına 
boyun kesdırerek ununu 
gö teren hnyroğını kurtardı. 

Bayrak sovoşıoden sonra 
İf k, lkınn asında da çok 
ve dııh buyuk ıavailarla 

Görüşmeler". 
(Üst tarafı birinc·i sayfada) 
uslar nrası barışı işine çağı. 1 

rılacnğını ve ha ttfi ro ğırıl-
ıl ığ.nı söyledi Ve karşılıklı 

yardım antlaşmasının hiçbir 
kimseye karşı olmayıp ka
muya açık bulunduğunu biL 
dirdi. Dış işleri bakanına bu 
Jenltl açık bir sorğudıı bu
lunmak bAlki doğru değil

dir. Ammu eğer almanyıı ve 
Lehistan buna yanaşamazso. 

ne yapacııksımz? 
M. Lnval bu sorguya 

şu karşılığı vermiştir: 

-Bu sorgu karşılıksız knl-
acaktır. bunun üzerine 
Ll'on blulm şunları söyle-
miştir: 

-Bunu biliyorum. Fakat 
nym zamanda hükumetin 
karşılık vermek yükü
münde olduğunu da sanı-

yorum. Çünkü açık sözlü- I 
lük yalnız sıyasal bir 
ustalığı değıl aynı zamanda 
gücü de anlııLır. 
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İngiltered 
f n~a gürültüleri 

Amele fırkası harp mı istiyor 

M. Baldvin 
25 tarihli Sondey 1'nymi~ 

gazetesi «vaktinde bir pro· 
testo» başlığı altında şu boş 
makaleyi yazmıştır: 

Barış meselesi hakkında 
yapılan kötü propagandaya 
glaskovda cevap veren Mr. 
Baldvin ulusal bir vazifeyi 
yerine getirmiştir. Bu çirkin 
propagandanın bir takım ga· 
zetelere geçmiş d'!gilse de 
sosyalistlerin ve hattA. bazı 
liberallerin sözleri ve yozılnrı 
kdfi derecede kötü olmuş
tur. 

Ekseriya olduğu gibi bu 
vakada kötülük istiyenler eyi 
davrananların önüne bir en
gel gibi çıkmışlar ve parti 
önderlerinin düşünceleri ne 
olduğunu bilmezlerin agzına 
düşünce feci bir şekil al mı -
tır. · 

Mr. Balvin, Birmingan be· 
lediye srçimi sıralarında dn
ğıtılmış olan bir beyanna. 
moden şu satırları okumu
ştur: 

« Onyenist fırkası barh is
tiyor. Kocnlurınız ve oğuL 
larını:;r. gene güllelere kur
ban gidecek. Daha çok top 
ve zohirli gaz alınması, yi
yecek fiatlarrnın yükselmesi 
neticesini verecektir. 

Bu muharebeye eusamış

larn kn rşı ldyı k olan mua· 
mPleyi göstermiş olmnk için 
reyinizi amele parıisine ve
riniz!» 

Bunu okuyan Mr. Bııldvin 
demiştir ki: 

« - Ben ömrümde bundan 
daha yalan ve daha iftirncı 

bir vesika okumuş değilim.» 
Mister Bııldvin gibi, biz 

de böyle bir şey görmüş, o 
lrnmuş değ'ilız. 

Böyle ddi bir propaganda 
bolki hnzı insnnlurın zihinl"
rini şaşırtabilir, fakat SPçjm 
dairelerinde bulunun ger<~ı. k 
muhafazakllrlar. önderlerinin 
hai:ikt vnziyetlerir i, Cıkir ve 
maksatlarını her halde nnln
mnk meziyetini gö3terecek l· 
erdir. 

Dünyada her hangi bir sı

yasal partinin harb susa
mış olduğunu propaganda 
etmek ve yanlış malOmat 
alan halkın oldanmasından 

istifadeye kalkışın k kadnr 
sıyasal mcmfıuıtleri baltnlıyun 

aşağı bir hareket olamaz. 
lngilterede umumi efkdrın 

harp aleyhinde bugünkü k ,_ 
dar soğlam bir cephe nldığı 
hiçbir .zaman görülmemiştir 

Muhafazakdrlar da barış 
için sosyalıstler ve liberell
ar kadar ciddiyetle gaynt 
gösterirler. 

Her hangi bir seçimi bur. 
ıı ıevorliği ve sava!f ıever-

F ayaalı bilgiler, 

Oana~urnunun mçin kis
ğacı vard1r? 

Danaburnu denilen küçük 
bir böcek vardır. bunun ar
kasında sert bir kıskaç var
dır. Hayvanın bunun kendi
sini müdafaa ettiğini sanı· 

rız. Gerçi elimizi değdirdi
ğimiz zomnn hayvan kıska. 

cını kapamak suretile elimL 
zi sıkmağa çalışırsa da hu 
kısğacın asıl sebebi bu de
ğildir. Asıl hikmet böcek 
uçtuktan sonra kanatlarını 
bunun içine saklar, böcek 
kanatlarını kopntamoz, bu
nunla alır ve yerlerine yer-
loştirir. 

Kongoronun karnin~a niçin 
~esesi vardır? 

(Kongoro) denilen ve sıc_ 

ak memleketlerde yaşıyan 

bir hayvan vardır. bunun 
karnındaki kese büyücek 
bir cep gibidir. bu cep ko
ngoro için çok liizumnudur. 
Çünkü bu hayvanın yavruları 
yeni doğdukları 'zaman çok 
hufiftirler Kendilerini müd
afaadan acizdirler. Onun 
jçin düşman karşısında ann
elerile beraber kaçıp kurtu
lamazlar böyle bir tehlike 
karşısında anneleri yavrula
rını cebine yerleştirir ve ka· 
çar. Büyüyüp ·kendisile ka-

çabilecek hole gelinciye ka
dar onları cebinde taşır, be-
sler ve büyütür. 

Bulgar- Yuna 
udu dun da 

Yapı Sendikları 
Ve tasarrufun ehemmiyeti• 

Salzberg uluslar arası ya- ip olunca, kopitalizınİO d 
· pı ve tasarruf sandıkları manı olmazlar bildkİS 00 

kongresi başkan1 Sir Saro- tarafını tutarak koruy1l~ 
loJn Uelmon tarafından ya- kesilirler. Küçük bit' 
zılmıştır: sahip olan insanlar 00° f 

Öz yuvam, benim şntom- voş yavaş döşerler jçı~ 
dur. Bu her lngilizin ha. nile yaşay1şı sör• 
yalinde yaşayan bir düşün- çocuklarını yetiştireb 
cedir Bu hayali de gere- ler ve bir de•

1
' 

kleştiren, yapı tasarruf san. ı barış icinde yaşayan ~efo 
~ığı building Societiendir. 1 şayıştan memnun halkı 
lngilteredeki sanayi inkıldbı lar. Jştc bu bakımdan, ~ 
zamanında ufak başlangıç_ kurumalarının İngiliz ~ 
larltt işe başlamış olan bu nun barışçı bir tavır ; 
yapı tasarruf sandıkları, bu- Iaımasında da büyük bır b• 
gün Britnnya imparatorlu- esi vardır; çünkü oı~ısa' 'I 
ğunun en mühim para ku- inıonlar savaş tahrikcıl~ 
rumlarından suyılmaktadır. müfrit Şovisistlere oldıtl 
Bu kurumlar, beş ytiz mil- kadar hükumet de,•irDl

6 rP" 
yon İngiliz lirası değerindd rıkdlerine de kulak 
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servet idare etmektedirler. lar · d"aO# 
Onlnra, lngiliz ulusunun bi. Benim gayem bu u, ~ 
riktirmiş olduğu bütün pa· eleri İngiltere ıınırlarıP•ll ~ 
ranın onda birı emniyet edi- şına taşımaktır. Bugiioe ,r 
lmiştir. Meıela bundan dar en çok lngiliz ve t,r 
yetmiş yıl önce kurulmuş rikolılıırın iştırak etıı tf 
olan «Abbey Road•, bin yupı kurumlar1 uluslar '',r 
lngiliz lirası ve güçlükle Avrupa kıtaeındn yapı t• if 
para biriktiren yoksul işçiler rruf sandıkları düşiiD~$t 
olan üyelerle işe başladı; yaymak gayesini tsşıııı• 
bugün aktif olarak kırk dır. f 
beş milyon İngiliz lirası 250.000 üyesi olan "

6 f 
vnrdır, Building Soçietiesin nız geçen yıl yüz oıilyoıı 
prensibi tercihan tek aile. giliz lirası işe yatıran 1°1 
lik evlerin yapı masrafla- yapı kurumları kanuna~."~ 
larını vermek borcu da on, paralarını krallık birliği~ 
on beş, yirmi veya yirmi şına çıkaramazlar. ~~ 
beş yıl içinde aylık taksit_ yapı tasarruf sandığı ha 
lere bağlanmaktadır. Ancak tini kurum danışınııları 1' 
yapı itasarruf sandıklarının aktif yardımlar .,o~ 
azaları derhal ev sahibi ol- mak biçiminde ~ ~ 
makta ve bunun için dahi kıta.sına yaymoğa çalıf'° 
çok kere yirmi veya yirmi tadır. of 
beş İngiliz lirasıddnn fazln Bu hareketin orta A ~r ,of 
peşin para vermektedir. da tutunacağını san11~~ 
Yapı tasarruf sandıkları hP· Bununla da yalnız u a) 

arası ve soysal havada ',. 

O 
raketlerinin kuvvetini işçi net temin edilıniq oldl 

[ et torafı birinci snyfndn J sınıfı ve orta tabakadan ,. ıe 
Zı pomakla B 1 · t d l kalınmıyacıık, i~sizli~ r u garıs an an n maktadır ki, bildiğime .. b' 'S't ... ne• 
)'unan Jıududuna L muessır ır suret e ,.. ·~I geçer11.on göre bu uyelerden en çok ır edilmiş olacaktır. Yap• ... 
! ulgar Kara kuvvetleri to_ servetli olunı peşı·n lngı'lı'z 1" ne yatırılan paranın 0tl 
rufından Yunan hududu içer- lirası olarak tespit edilmiş. d rrr ellisi doğrudan O!'J ~ 
}erine kadar takip edilerek miştir. gündeliğe veyilıDe~ ıı•1 
bunlardan beşi öldürülmüş Bu kurumların ökonomik Geri kalanı da yapı s• ,J 

ve ikisi canını kurtararak ve mali ehemmiyetleri bir ioe yapı malzemesi y•r, 
kaçmıştır. Pomakların kadın- tarafa bırakılsın ancak İngi- sanayie, nakliye işlerine ,ti 
ları Bulgarlur tarafından yak- lteredeki yapı tasarruf san- değerli bir hureket. ~::,.
alunıırak Bulgar is tana. döndü dıklurı hareketinin pek bü- olmnktaclır. Husus• ~ f 
rulmüştür. yük içtimcd bir nüfuzu var- değil birlikte kaze.naı11 ,r 

=-=-= . .. d ıaf• 
lııi-ı tercıh edış &ılıg· ınu dır. Bugun kıtamızı tahdit yesı gun en yapı . bit 

0 "' d k ı ki snndığı kurumları hır . uJ 
sokmak onun_ıçın r ıitirleri e en argaşa ı arın büyük rı ti'. 

b
. k ınan bunların benze 

Yanıltmak ve seçicı'leri ald'-'t. ır ısmıoı ülkemizin ancak i.,o .. (tasarruf sandıkları fr•,r 
muktan başka bırşey değıl- bu yapı şirketlerJ sayesinde bankoları) başka nıtıl 1 
<lir. atlatmış olduğuuu söylemekte 1 d' ler .

1 
um arn rnkip değil ır b1Jf 

Her halde umumi efkAr çok ı eri varmış olduğumu r k 1 rı u pı tnsorru ·urunı J t 
burıştt "'ına.uır~· Vt:ı IJunun, si- sanmıyorum. 'tılyonl:ırca ku rı ökonomi bakımın.do.O b 
ıll.nsı:.ı; ve müdafaasız bırak· çük burjuva hır lokmacık et '3aöolıım vn istenılafl 
wliwtdt şurulc, l.ıu ulk.uoun. __ y_e_r_e bır_gayriınenkul,1=1 =s=ı=h=.==::.::ın=d=e=;=n=.11=n~ 
wüzakcru vtj ınuul11nltHer1e "' t başurıımasını ozıor. lngılız Dış akanın Sözle~ 

tiırıbırıuı mutua ıp iktidar Lond~a, 1 (A A ) - Sir mun kon~eyine d ıha r·,,, 
wevkıine,geleu ınuhufuzuı.:dr Con Sa) men, lskoçynda De- nlerde gırıııiştir. Altı> 
ve amele kübJDtıleri sılnhsız_ mfriesd.~ yap.in~ ~ir toplnn ıle Jııponyo. ise k~rıl~ 
lanma davasını gerçekleştır. tıda şoylo demıştır: çekilmışler lir. AmorıkB 

l.il 1 ı .. k " · · ırl• 
mek İçin bir"ıbirlcri kadar - usa ıu ıımetının mun üyesi olmoğ haz 1' 

"lk" .. ı 1 ı··~· 
1 

sıyasasının u u.su .. u us or Jeüildir. bn vaziyet u" ,~ 
gayret göstermiş erdir. 0 ı, k n·ınunun otorıtesım koru· h .. .. .. ttb 

Biı z aklı eren, biraz bil. ru unun gucunu 
n. ıı , onu genişletmektir. surotte zdfa düı:ıün(Jl~' 

<liselerden hilen bir iasun, '$ ~" 
b k ·ı· ıu 

8 
ld . . Pek yakında savaı:ı çıkoca- Fakat ne do ol"a 

nşve ·ı ın. 1ur. n vınuı ve 'I' "' 
hnricjye boknnı Sjr Con Sn- ğındnn hararetle bahsetme- barış yolundn büyü~ 

. h l 'f' . 
1 

d' nin barış davasına yar_ tesir yapıyor. ,. 
menın mu a ı ıerı o n ıp- ,.. 
1 ti d d h 

dım etmek dememek olmıya- Sı'r Con S"'yaıcn sorı ob 
oma or an a a az im yo· .. 

ld 
. cogını bildiren tiir Con S - lngı'lterenı·n acunun 

o. gayret etmedığini sezip 
l b 

men sözlerine şöyle devam devletlerin1·n dostça ııı 
o.n ıya ilir. · · atmıştır: aebetleri korunmnsı ~ ... 

Muharazakdr işlerin, her s · deır - :ıvaş ıcin söylenilen nut tiğini söylemiş ve 
hangi bir meselede böylE\ uklıırla hnrış temin edilmiş ki: 
iftir:ı vo ynlcn yoluna npı- olmaz, barışı lemin ocleLıle « 
laa'ak kerıdil~rini küciil dü- cek uuluslararası esrıslı ilnıil 
şürmeğe götürerek teşcb- uluslar kurumudur. 
buslerin önüne geçmeli, bu- Ne yazık ki bu kurun, ev-

·
nn mÜSij.Ude ı.tın ... melidirler.>' l d r. ld' R k , rense eeı ır. usya uru· ğıno ınanıyorum.)) 



TURKDILI SAYPA: 5 

...., 4 ilk kAnun 
1 ........ ·················································~ 

i Bu sayla her sah günü basJ/mktadır. Bu sayfa-! • • •• 

KÖY ve K O Y L U .. 
. . ,• . ~! .,_. . ~- . I ~.;r . • 

: yı yapnıakla güttüğümüz ülkü köye, köylümüze : 
: fayda/J o!makfJr. Umuyoruz ki köylü kard~şler i 
: kendi sayfalannı sevecekler, benimsiyeceklerdir. ! 
=·····································~····················· - . ·- ..... ,·• j.· .....,..: 

Veli Dayı Diyor ki: 
...., 

1 ürk köylüleri ancak biribir~ 
lerini eever biribirlerine sevgı 

' ' besler olmalıdırlar. 
1 ktan sonra Veli .. Da!'~.ıı~. mek 

tepte neler gorduğunu nn~ 
1 tatmasını yalvardılar Velı 

Veli Daya ogün nahiyede.ki 
Yatı mektebini görmeğe gıt
nıişti .. . Akşnm basarken kö. 
Ytine döndü ... Köylüler gece ı 
ondan havadis almağı gitti
ler ... 

Dayı çok memnu~~u . 
_ Vıl!yetin v~lı~ı . ynşo,~ı~ 

diyordu .. Köylerımızın yuzu 
ak oldu, açıldı , güldü. Mek 

b. - düm "ocuklarımızın te a gor , ,. . . 
da yüzü gülüyor. Yedı~lerı , 

Köy bitikleri: 

Memleketın 
Efendisi 
Köylüdür!. 

Ctimuriyı t çağına dek yur
dun köylülljri gibi yaşattırı
lan biz köylüler yurJ u 
kurtaran ve kuran Ata Tür
kün kurtarıcı elinden de gü
nenc.imizi, efendiliğimizi nl
dık . Cümuriyet boylıkla· 

rından önceki baylıkların 
kötülük dolu öğütmeleri 

ÇİFTÇİNİN 
KÖŞESİ. 

ÇİFTÇİYt ÖGÜLER 

............. 
Veli Dayı komşularını gü· 

Zelce ağarlada. Onlara bağın· 
ın pekmezinden bahçesinde 
ağaçlarının taze ve olğun 
elmalarından sundu. 

Böylece köylüler tatlı ye
diler, tatlı konuştular .. Veli 
Dayı nahiyeden haber verdi: 

iydikleri sağlam . Yanı ka
~nları tok, sırtlara pek .. Mu-

11 . l . boı:ılarında harı l a ım crı 't 
8 
.. 

harıl okuyorlar.. ızım 

(idare etmeleri) içinde biı 

köyliiler bir lokma, bir 
hırka ile yaşamak ve her 
yakit bu varhktan ötesine 
çıkamamak ve çıkarılma

aıak zorluğile karşılaşırdık . 

Cümuriyet ve cümurL 
yet ökütücüleri ise kö. T oPraktan Nasıl istifade Edilir? 

Müdürden seldm getirmiş-
t· y . 1• atı mektebini gezmış, 
nıuallimin ve köy çocukları
nan çalışkanlığını görmüştü. 
Yalnız bir şeye canı sıkımı
tlı., Köyden nahiye pazarına 
yag- götüren Burunsuzun Ali 
orada diğer bir köylü 
kardeşle döğüşmüştü. 
Döğüşmek te neydi? Bu 

köyden 2ö:ıderdiğim.~z .. r.~h.~ 
ti . Hasanın kuçuğunu 

me ı . b' 
.. du" m Ne dcrsimz ır gor •· . . 
.. de biiyiik hır ınsıın oy ıçın ş- 1 olmuş çıkmış ya~amaz oy o 

bir kenara rektım: 

yü ve köylünün her ba-
kımdan yeni bir güç 
ve her bakımdon tükel 
ünürmemize (terakkimize) 
dört elle sarsılaıış çalı-

_ Çalışıyor musun. 

Dedi: 
_ Çalışmaz mıyım Veli 

Dayını . 

Sordum: 
_ Yazma, okumn öğreni· 

yor musuo: 
Dedi: 
_ Alfabeyi söktük bile 

Veli Dayı. 
Sordum: 

şıyorlar. Cümuriyetin ökü
tücü!erı köylüye hergün 
yeni bir benlik ve önür
me kaıandırıyorlar. Ata 
Türk Türkiyesinin köylü_ 
ye bağışladığı eyiliklerin 
en boşında en faydalası köy 
kanununun köylerimizde yara. 
thğı göneçli itleri biz köy
lülerin bu kanuna ve bu ka
nunu başaran ökiitücülere 
olan sayğı borcumuzu açık 

- Karnınız tok, yattığınız ve öz bir kalple yazdırmoğa 
yer nk mı~ iletiyor. 

Çiftçi dayılar; 
Bundan böyle sizlerle her 

hafta Salı günü bu köşode 
görüşeceğiz . Size elimden 
geldiği kadar çiftçi öğütleri 
veMrek toprağı daha eyi 
nasıl işliyebileceğimiz, top. 
raktan nasıl daha çok ekin 
kaldıra bileceğimizi göster
meğe çalışacağım. Benden 
yazmak, sizden bu yazdıkla
rımı tatbik etmek. 

Ben, sizlerle haftada bir 
defa bu köşede konuşmoğı 

cıına minnet biliyorum, bil· 
mem 11iz benim yazılarımdan 
hoşlanacak mısmız? 

Öğütlere başloaıazdan ön 
ce «cİftçilik» nedir ve ne 
demektir? Bunu adam akıllı Dedi: Ben köyümdeki itlerin 

- Çok rahatız Veli dayı güzel yurt parçası Yakup öğrenmek ve ona göre çah-
Sordum: köyünde yapılan ıııyıo işle- şıp uğraımak gerektir. 

Benim bildiğime göre çift_ 
çilik; toprağı kazıp işliyerek 1 
ondaki bereketleri insanla
ra ve hayvanlara faydalı bir 
hale sokmaktır. 

Çiftçi bir eker; on, yirmi, 
otuz, hatt! kırk elli ah ~ . 

Daha kısası çiftçilik toprağı 
işleyip bire llltm ı ş çıkarmaktır 

Çiftilik çok kArlı ve <'he_ 
mmiyetli bir iştir. Bir .defa , 

toprakla uğraşan kimsenin 
gövdesi soğlam, aklı yerinde 
ve tam, ömrü uzun olur. 
Ahalisi çiftilikle uğraşan hir 
milletin kolay kolııy &lrtı 

yere gelmez. Çünkü o millet 
toproklo yuğrula yuğruln öy
le bir hale gelmjştir ki büt. 
ün azası birer çelik parçası 

geeilmiştir. Bundan ötürü çjf. 

tçi milletlerin s ı rtlarını yere 
getirmek çok güc olur. Bu
nun en açık misali bizim ıon 
savaşımızdır. 

Bizi düşmanlarımız yene
mediler. Neden? Çünkü biı 
anodan doğma çiftçiyiz. Bu. 
nun için de bütün vücudüm
üz çelik gibi.. Her zorluğu 

yeneriz, ber müşkülü a~rız. 

Demek oluyor ki çiftçilik 
çok. ehemmiyetli ve uğurlu 
bir iştir . Ohalde ciltçiler! 

Bu oğuz işte hiç durma
dan çalışmak, yorulmadan 
boğuımak. lt\zımdır . Biz de ça
lışalım , toprakla güreşelim . 

Haftaya ekinin ne olduğu
nu konuıuruz. Al!aha ısmar. 
ladık arkad•tlarl. 

Çiftçi 
-----------==-·-==-------------

dünya kimseye kalmazdı. . fn. 
san yaşadıkçn usun arttı
rınıya, sevgili olmıya, 
196Vmeğe, sevdirmeğe alışam
lı ıdi . Yoksa döğmeğe, söy
rneğe kalkışmak Türk köy
lüsüno yaraşır bir hal de
kildi. Türk köylüleri: Tu~t: 
daştarı ancak biribırlerını 
11ever, biri birlerine eaygı 

besler olabilirlerdi. 
Veli Dayı Alinin pazarda 

knvga odişine bayağı içer
lerniıa .. "l ·· t" 

_ Ne olocaksınl rin öküncü için bu satır-

- Köyüme faydalı bir in- !arı karalıyorum: Sağlık ve 
san olacağım Veli Dayı . temiılik terbiyesini, inıan-

Hayvan aağlığı: 

..,, uzu muş u. 
. - Bıc insan kan kardeşi 
ıle kartlak kırtloğa gelir 
tni? 

Da lak Hastahğı Veli Dayı kiicük Tür- ca yaşamanın şartlarını, 
- udun bu ko.rşıl ğından çok uyğur acunun ve Ata 
g · ı · Komıaularınn Tu- rL Tu"rkiyenin ülkü 1 
keyllenmıt ı. " iL ş b J d t edindiği köy idaresinin, l ar on a ını a aşıyon 
etti: .. . plAnlı köy konaklarını, en bu ho.stalık en ziyade ot 

_ Ağ ılar; Allah. cumur.•- · h an ' arı yakar ~·t Köylü kardeşler, Veli Da· b son motlel köy telefonlarını, yıyen ayv ' · " 
Y•yı haklı buldular. Aliyi yete zeval vermes.'~. l u gık- k i l k .. yol yiyen hayvanlar bu hastu-

d' le, bu h ı zlı gıuış e ço öy meyl an arını, oy - l ığa bu saydıklRrımızdan dı -
~~ı~:.ı.p ona öğütliyelim de· y~kında Tiirkün eteğine ~:~~ı;i~ö;eya~~h~m~~y:~=~ h11 ziyade dayanıklıdırlar. 

erişen olmıyar.ak.. f d 1 Dalak yani şarbon insan-
Bu bahis böylece kapandı- erem iyeceğim ay a 1 ve larda da olan çok tehlikt>li 
'==-===~================~! büyük işleri Yakup köyü iki bir hastalıktır. Kutlar da bu 

üç Y 1 içinde köy kanununun hastalıktan kendilerini kur-

n . d .. du··g-ünüz yavrular 
~l:~sım e gor . . 
J!akın bır köyümüzün sevgılı ço-

kl d ı'arolsunlar. cu arı ır· vj 
.. .. k varmırıın temel tn şları-

Ko~ çocukları Tur · .. 1.. bifırili tıöreııek-
<lır O k d·trl ''llC n, ~ ' • · nları her ba ' ııu • l""' • ı t · li 1 varmıuııım t me aş-

Yelişıirmek bu suret r. • . 
h ... 1 ·ık ırereknr .. { r·ını huıriitıdeu ~ag anlt ~ · 

:ı "' yarının cet i rı ı -
Kövlü çocuırunu okut, o,.a . . k udine 

le1 • • • ' ı:ı •. .. er Bu smm• e ~ , 
'lf)I 1)3 a, H(l{'tl ' •• 

~ , ş •raca" l""' b.. ·· i bor•undur. 
G ün, va yurduPa kaı· 1 au u' u 

yoşatıçı ve yükseltici verim- taramazlar. Daluk mikrorJa. 
terinden kazandı Dı.işünü- rı yılltırca toprak altında ka· 
yorum , tarihten evel var ldıktan sonrn bilo kolny lıo· 
olan t rıhtt.;n sonra varl ığını lny ölmezler. 
rıcunu tanıtın ü ı lu ulusun hayvanlarda dalak bütün uluslar giinlomecine 
sığmıyan huyotındu bu istek- hasta/Jğı nasJ/ an la-
le çalışmıyn bı rnkılsaydı bu ş ı/Jr? 
gür yunlun acunun özen. Bu hnslıı hğı sığ ırla. 
çle iıJ kucuğı b ır yurt olur- rda gözden geçirelim: 
ılu . Sonbaharın erin \'O ı şıkl ı Bu çok tehlikeli hasta l ı ğa 
bir gününde köy d likanl ı la- tutulan sığırlJ r dormnnsız 
r le köy yolunda çalışıyoruz olur. Hayvanın ole i iki üç 
Hepi'm iz:n içinde sonsuz bir saat içinde 4 ı hntttl kı rk 
istek, derin bir özene var. bir buçnğa kodar çıkar . 

Köyümüzden bir saat ile- Ara sıra sancı gelir. 
rde bilginin çizdiği devlet I Hayvan kanlu kar ı şık f ş-

kı çıkarır ve omel ol-
~ososının doğruıuno t ı pkl 0 ur. Yürürken yalpa yapar. 
biçimde ve o yöndemde kö- Ayakları büküiür. Son za 
yümüz şososını uzatır- mantarda hayvan artık tor-
kc•n uzun zamanl- lemeğe başlar . Sidiği de 
or çnmurda sa- kanlı çıkar. Nefes darlı~ı nrt-
planıp kaldığımız bu bot- köy yolunun. köy konağının 
ak toprıığı yenmckteki gücü bitiminin içlerinde yornttığı 
ve özeni yaratan "ilAyetimi- kıvancın övüncünü yaşıyor-
zia idare nmirlorine kalpler- lar. Akşamın karanL 
imiz ve ioanaınızla boğlanı- ıkları içinde uzakları tutan 
yoruz. davulun coşğunluğuna uyan 

köylüler yüz yılların verdiği 
Akşnmın gölgeleri araeın- miskinliği yırtıp attıklarını 

el ıı köyü .üze dön lük. Köy vı:ı Atn Tiirk Türkiyesinin 
ın oydnnında toplonnn kadan tüıünlü ve genlikli köylüleri 
erk k çoluk çoc\lk öıılerinllo olduklarma göıteriyorlBrdı. 
daol QrJa& ile ıpııı bite• l Uluı baya\ıa4ı l>ir fb bi· 

ar. Ve nihayet hayvan ölür. 
Hastalık bu şekilde gelirae 

kurtuluş ümidi pek azdır di
yebiliriı. Hayvan 12 ve ni. 
hnyet dört salt sonra ölür. 

Bıızan hastnlık çok ~;abuk 

ilerler. Hayvanın etleri titrer. 
Göz kapaklarının, dudaklıı r 
tnın, ağız ve burnun üzerini 
örten zara bonziyen ince de
risi çok fazla kon kaplar. 
Böylece hayv n birkaç saot 
İçin do ölür Bozan h ııstcılı k 
datı a yavaı ilerler. iki gün · 
den hcş güno kadnr sürer 
İşte lıöyle zıımonlıuda hayv. 
anı kurtnrmak işi ılo vardır . 

Koyunlarda: 

Koyunlar hu h atalığa sı
ğırlar kadar da dayannmdl-
klnr ından o nihayet üç 
dört soııt içinde telef 
olurlar. Koyunlarda da öküz. 
lerdP oldnğu gibi iştihn kesi-

lir llornret derecesi kırk ikiye 
çıkar. Ağzından, burnundan 
köpüklii kanlar akar. Tersi 
de kanlı VP yumU§Eık olur. 
Ve sonunda çarpınarak tepi
nerek ölür. 

Dalaktan ölen bir hnyva. 
nın leşine dikkat edilirse ka_ 
nı şiştir. Ve çabuk kokar. 

le sayılamıyacak kadar kısa 
olan üç ay içinde köy ko 
naklarımızı , köy yollarımızı, 

mekteplerimizi ve köy tele· 
fonlarını birer uyğurJuk 

öncüıü diye ileten ve başa

ran "ali Bay Salim ile yanın
daki idarecileru köylünün 
ısı say~ılarını da iletiyorum. 

ihtiyat zabitlerinden ve 
Y mp iöy\\ M'1l\aıı 

Dalak çok büyüktür. Etler. 
yumuşnktır . Bastırınca eıi
lir. Böbreklerde kan vardır. 
Kalpteki damarlardaki kan 
pıhtılaımıştır . 

Bun~ar~an başka hay-
vanın tıtrayerek hemen ölmesi 
ve burnunu sıkınca kan işe_ 
mesi gıbi haller de dalak 
hastalığını çabuk ortaya 
koyar. 

Buhasta/Jğa neyapma/J 
Hemen söyliyclım ki bu 

hastalıkta ilAclar hiç bir ite 
y.numaz Zaten ilAç yapıp 
eyi etıneğe vakit kalmadan 
hayvan ölür. Yalnız vaktin 
de şarbon serumu yani aşııu 
yaptırılırsa faydalı görülür. 
S ğır ve beygirlere serum 
(şırınğa) edıldikten 6 saat ka
dar sonra ateş ozolır 10-1 ~ 
s?at sonra da hayvan eyile 
şır. 

işte bu hastalık için en 
eyi çare korunma aşılon
madır. Bunun için de yaka
r ı da saydıklarımıza benzer 
hayvan da bir hal görülüue 
derhal hükumete haber 
vermek lAzımdır. 

Bundan başka vakit geçir
meden bulaş ı k sürüyü ıağ 
lam sürülerden ayırmak hn· 
stal ıktan ölen hayvanları 
göaıüp bırakmalı: değil yak
mak ve Üzl}rine bol eöomd
mit kireç atmak, yahut ta 
mikrobu öldürücü başkn 
ilAçlar serpmek, ağıllarda 
temizlik yapmak ve hatta 
merayı değiştirmek lAzım
rlır. Hastalık memelndeo 
s~t, gü~re,, ~t , kıl, yapı~ı 
yun, derı ~ıhı şeyleri de l •t 
ka yerler0 O'Önr\ermı-m 1\-
4\r. 
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HiKA YE 1 y A l N 1 z L 1 K . Necati Özer 

Şi \inin soıyote hay..ıtın:ı, 

ıuvarr•lerine benim sıyenler 

bu hnyatın sohbetintlen 
hiran kin bilb ayrılmak is 
tamezler; fakat ne yazık ki 
hen artık ti~linin auvorle· 
rindeo ne d~ adımın çamlık 

eğlencclerindt:n, ne de Suı:ı 

diyenin pltıj hayatından hiç 
birinden hoşlanmıyorum 
Heve~iıni hunlardan ald m. Bu· 
nun iç n ken1ıi yalnızlığıırıa 

tekildim. Evimde f.:.ıkir mo 
bilyalı fakat zengin bir kü 
tüphanesi olan köşemde 
yaııyor, kitoplıırımı okuyor 
küçük hiktlyell3r yazmtıkla 

oyalanıyordum. 

Bir sabah: Gecenin mah
murluğile pençe reye koş · 

tum, perdeyi kaldırdım. Göz. 
lerim biran karşıki odanın 
pençereıinde, lıpıska kumral 
saçlarını, çıplak vücudü, be· 
yaz dekoltesi üzerine 
aacmıt gecenin yorgun -
luğunu açık ifaJe eden 
eyı geçen saatlerinin ma
nzarasını seyreden gözle. 
rını uzaklarda bir nolt 
taya uydurmuc;. Kreta 
Karbonun nşlt rolündeki 
pozunu taknımış, Jerin 
derin düşünen goen~· gü. 
zel bir kıza göziim iliş

ti. Rollerinde çok ı yı 

muvaffak; olan bu artistin 
jeatlerini sAatlerce seyret· 
tim. Ru manzara karşı-

ıında kendimden ge-
cmıt yalnızlığımı unut 
muıtum Sarmanın göze. 
de VBzuyu devirm01ile 
bu dalğınLkt11n birdenbire 
uyandım. 

- Gözümde oturduğum 

uman hep onu pençe-
rede görüyordum, cana 
yakım devamlı tebessüm-
lerine şahit oluyordum. 
LAkayt hareketlerim onu 
sinirlendiriyor, pen~·erenin 
önünden çekiliyor, per • 
ceyi hızla idiniyor. 
Ve bir iki dakika son· 
ra yin~ p ncerenin önü
ne oturuyor sokağı sey
rediyordu. 

Bir gün ne oldu bilmiyo
rum; bu güzeller ildbı olan 
Necid ile anlaştık, karşı kar_ 
ııya kon~şuyorJuk . Buna 
cok memnundum. Fakat yal
nız ıuna müteessirdi m . Yal· 
nız bir hayat geçirmek İçin 

bütün zevklerini terketmit 
oduına çekilmiş olan benim 
gibi zavallıları köşelerinde 
de rahat bırakmıyor, onların 
rahatlarını bozuyorlardı .. 

Ben eğlenceli hayattan 
bıktım, uzaklaı;ıtım.. Kaçtım 

fakat mezi beni bir gölge 
gibi takip ediyor, nereye 
gitaem berRber i~liyordu. 
Onun içindir ki.. Bu hayat
tan uzak · kalamadım. Çar
~·abuk hayatıma Jönrneğe 

ve benimıeaeye başladım. 

** Neclıl ile artık bü-
tün hayatımız beraber g\3· 
çıyor, biri birimizin dütün · 
celi, kederli günlerimizi 
teıelli etmekle gıçir;yor-

duk. Hergün onunla be· 
raber Maçkadan l;>İ!liye 

gezmiye gidiyoruz. Uzak 
dan maslak yolunun ~ık 

ağaçları nrasınılan şakn· 

!aşarak konuşnrak büyük 
dere yolunu iniyorduk . 
Mer akıum temiz hava 
almak ıçın biıiın gibi 
bu yolda çiftler gezi· 

yorlnr, şakalaşa< ak gii\ii- ' yorlın da yine sevgililerinin 

yorlar, hiribirlı rine du 
rılarak nyrılı)orlnr, bir 
iki dakika yalnız yuı u· 
yorlar, biroz rnnrn lı k
rar çiftler birleşiyorlardı. 

Bir akşam yi rıo maslak 
yolunu ~·ıkıyorduk. Şişliye 
geldik vedalaşarak ayr.J.r 
larken yarın saat dörtte 
Şişlide beklememi söyl ·di. 

** Saat dörtte Şişlide bekliy-
ordum. Saat beş oldu, 
altı, yedi ol<lu gelen yoktu 
Şüphelendim artık Leklemi
yerek evime döndüm. Otur
dukları evden çıktıkları için 
günler geçti ne ben onu 
gördüm, ne de o beni .. 
Kendi sevgi atkımı gider
mek için ilk dakika kar
~ı karııya konuştuğumuz 

pen•;erenin onune geliyor 
suatlerce pen~·erenin önünde 
durarnk eski hatıraları 

gözler imin önünde canland
ırıyorJum. 

- Günler geçti, Necl-
ılyı göremediğim gibi 
ondanda bir haber ala
mıyordum, artık büsbütün 
ümidimi kestim, yine kendi 
yalnızlığıma çekildim. 

Bir akşam nasılsa kar
deşi Canana rastladım. Ad
resini öğrenrek şu bitiği 

yazdım: 

Necla: Seni pençerende 
tanıdım, orada sevdim, huyu
tımın en güzel günlerini de 
h"P seninle beraber geçir
dim. ı\e bileyim kendi yalı
nız hnyol ı mdan ayrılarak 

senin aşlunın tsiri olarak 
yaşadım ... Ve yaşıyorum. 

Sözlerime inan... Hayatımı 

biliyorsun seninle beraber ne 
geze! günler geçirdik, fakat 
öyle de bedbaht tesellisiz z ı. 
nıanlarımda oldu ki yine ya· 
lnız yaşamak, batbaşa lcıı. 

lmuk istiyordum. Buna sen 
mani oldun, senin masum 
yüzün yalnız yaşamama ra
zı olmuyordu. Orada bahti
yar olacağımı ümit itmedi
ğin için bırakmadın, beni 
bir çocuk gibi teselli etticı . 
Karanlık geçişimi aydınlat· 

tın, beni soadete kavuştur_ 

dun. O günden sonra yaşa

m ak zevkinı duydum, her 
şeyi eyi görmeğo boşla
dım. Yalnız hayatımdan uzak_ 
laştım , ondan kaçtım senirı 

güzel lı..ı yatına karı l1tım. 

Hayatım ı , saadetimi sana 
vereceğim. Sevgilinin eyı 

bir hayat siirmesini iste
mez misin, bu sarın kı-

vanç uyandırmaz mı Şu 

halde beni nı\·ın y:ılnız 

bırakıyorsun.. Yalv •• rır ı rn 

sana beni yalnız bırakma, 

kollarının arasına alarak 
seni ~·ıldıran bir aşkla ıe 

ven nşıkını okşa, onu bir 
kere dııhn teselli ot. 

~eclfi! şu son günleri-
min acısını unutamıyacağım. 

Aylerılonberi beslemiş ol
duğum sevgi ve nşk his· 
!erimin, iimitlnimın kuru 
yapraklı\T gibi dökülmeıi 

bııni en acı hakikatler 
karşısınJa bulunduruyor. 
Bilmem ki insnnlar n~den 

böyle ııcı hnkikatlar kar
~ısınJa kal yor lar dn hdld 
<lah \ sebut · ediyorlor, bir 
kelebek gibi ldmbanın et
rafında dolaşıyorlar. Onun 
kızğın ate9indo yanmak isti· 

mulıabb t t vtı t.1evr•ililerine 
~ 

kavuşo.mıyorlıır. 

Bon yoştn ol.rn gı>n~·-

ler hnyntlorın n kıymetli 

vakitlr-rini bö\·le hrıvtıi Jü 
" 

şüncelcrlo mektepte iken 
hayallerini olmıyacak rüya
larla dolduruyorlar ve bu 
hayullt•r rüynlar orkasından 
Jurnıodun koşuyorlar, onn 
kavuşmak, istiyorlar bir va· 
kit sonru yoruluyorlo.;, rn· 
rııurlu s:ırp <'O.n sıkıcı çe
tin yollnr üzerinde bir daki. 
kacık durornk düşünür -
lersP ... İşte o za nan nekadar 
~·ocuk~·u hCJreket ettiklerini 
nnlarlıır. 

Ben de şimdi ne kudı:ır yap 
yunlış h:ın~ket t:ttiğiıni an
lıyorum . Çünkü s kılan, üzü
len bir kalbi tedavi etmek 
şöyle dursun onu bir an 
evel ezmek, ıııııh votmet ısı i
yen senin gibi huriler ar
kasındon koşmoktu hi~: Lir ı 

mana göremiyorum Onlar
dan vefasızl ık getiren sevda 
ve aşk hi8lerile molfi mal 
kalmak doğru ola h lir mi? 
Günlerdenberidir ki senin 
aşk ve sevgileri ole 
uzak yn od trım kin beni 
gizli bir kuvvet yine eski 
yalnız hayatıma dönmemi sö 
yliyor. 

Nı~cld, NPr.ld: Bana acı 

kollarını uznt, sıcak kuca. 
ğında bir anne gibi 
bana merhamet sevgi hisle
rini goster ... 

~:* . 
15 gün oldu yazdığım bi-

tiğe cevap alamad m Zaten 
ben de Neclttyi unutmu! yal 
nız bir lıayut sürüyordum. 
Hizmetd bir mektup getir
zat Cı hummalı varmakionm_ 
ln titriy~rck açtım. Okudm: 

Kuzum Yolcın: Ben sa
na çok uzak bir kız Jeğ· 
ılim hem de ~·ok yakın .. Şey 
size bir rica ın vıır. Siz çok 
eyi düşünür, eyi hareket 
edersiniz. İst ile boli benden 
daha eyi görürsünüz. [Ben 
iki genç tarafından seviliyo
rum. Birisi muharrir altı 
aydanberi s~vişiyorur.. 

Diğeri tücear iki ay<l:.ınb

eri to nışıyoruz. l lor ikiı:;i de 
benimle evlenmek istiyorlar Bu
nlRrdan hangisi ile daha me
sut olurum J Cevabınızı ) 2 R · 
bostn restonJu hugiin yaz. 
monızı rica edorim. « mza 
sızı biri yakınd n ta·uyan 
bir kız .. » 

Ne Lileyim! Ben herke
sin işinden anlar mıyım? Heni 
sona kim akıl doktoru 
ıliye tanıttı. lçiw -
den gelen bir lıi8le cevap 
vermek istemedim uzun uz
un düşündüm. eonra ~unu 
yuzdım. 

Mademki iki gen~· tar
afından seviliyorsunuz tüccar 
ıle evleniniz onunla mesut ol-
ursun uz 
daha eyi 
Pdor ... 

tüccar sıze 

bir so.ndot temin 

** NeddJan mektup nldım 

zarfı alelacele ıı~·Jım ok:ıd· 

ar seviniyordum ki .. 

B rılenbiro gözlerim dura. 
klutlı ınoktup •'liımlen ılüştü. 

M ... ktııbu yerden nlınnk 

ı~ ın kendimde kuıtret 

göromiyordum .. Yal~an mek
tubunuzu aldım to ekkür od-

----- - ~----- - - ---. --- - -:_ = ~~----:::- ,,,,. 

Sovye 
Kadının hayati rolü. 

R a Fr nsıı 
Bir Türk doStüilun snzıııi 

· . AIY8 
Par•s, 2 \A.A.) ~ 

Rusyada her sahada çalışanların yüzde elli sekizi kadındır. ,!emokratik mebusla d•0
,1 l\nndas meelıstı• htırı<' Mo3('oW - Daily NcWs, l Köydo, şehirde, mıntuka 

ynzıyor: mnkezlcrindo köy icrn konı- büt~·esıniıı nıüzokor<' 51 5 

s ı nda Türkiyeye yaptığı 
seyn hutten ba hsederck: f 

Kıtdın taburları erkekler- itelerinde, merkez İ<.'ra kom
ih'sinıle Sovyet Ctimuriyctle le aynı seviyede \'dl ı ~mnkta

<lırlnr. İtina teş~bbüı:ı vo 
verim kabiliyetleri erkekler· 
den geri olnc...ık yerde bılil

kis ekseriyetle onlııru üstü· 
ndür. 

ri birliğinin her köşoı;indı• 
intihuhatıa kaılınlnrın adedi 
ehemmiyetli surette arttırıl
mal ıd ı r 

Eski bir Bolşevik ve Sov· 
yet merkez icra komitesi ka

T.. k. . anetl 
- ur ıvcnın d • 

~ )<tll 
dostluğu yı:ışaın9 ·ııı 
O d A voıı'ytll ı. ra n manevı ı; 

çok giizcldır. Faknt 
bundan isti(aıle eı7e:o 

Bu mnksntiıı, Sovyı t mer
kez icra komitesi kdtihi A. 
S. Yenukidze Sovyct ittihnıl · 
ının bütün kadınlarına bir 
lııtobeıle bulunmuştur: 

d.ınlaru ait iş sı.ıhosı reisi Mme. bilmiyoruz Türkiye A ~81 
ya ve Itıılyadnn ınal w c! 

- 150 kadar kudın Sovyet 
idaresinde kndının rolünii 
miinakaşa etmişler ve Sov_ 
yet hükOmetinin intihnb!lta 
krıJınlara ne kadar ~·ok 

iş ayırdığını göstermişler. 
M Yenukidzc-:- intihabatı 

en mühim vozifölert.lcn biri 
Sovyd hükfiınetinde intiha
bnta iştirak edecek kiıtlelcr 
meyanında kudın miktarının 

arttırılmasıdır, Jemiştir 

Yeni şehirlerin yapılışın 

du mnuerı ve elektrik islnsiy
onlorırım kur uluşurıda, hiık 
fi"ll •to aıt ve kolloktif {·irtlik_ 
terdo umumi sıhhat ve terb· 
iye işlerinde kndı n. hoy.ıti 

bir rol oynamı ş 'e oynıyal'. 
aktır. 

KuJın hu son senelerde 
kudretli ve fani bir kuvvPt 
olo.rı:ık ortuyn çıkmışttr. Kad
ını nodı.m bu kııd::.ır hüyiik 
hir ölı;üdo işe atıyoruz? 

Vdnkü onun erkekle ny-
m seviyoıle olması ş ırt-

t r. Yalrıız işte değıl. kanuni 
vazi,yt·ti itibarile de öyle ol
malıdır. 

Kadınhmn sanayi ve zira· 
atto çabuk ileri ~(tmesinin 

sebebi, Sovyet iktısat siste
mi ile Rnlnşılabilir. KaLiliye. 
etlerini yükseltmekle bı.•raber 
siyae.;I ve kültürel suhaıla jJ. 
orlenıelerine çok dikkat sor
fedilmektedir Hiıkt'imet idar
esinde, yakışt.kları vnzifele r 
kendilerine ayr ı lmolıdır . 

erim Söylediğıniz gibi yap
ıyorum tütccarlo ı>vleniyor
um. Size sıhhotlt~r temenni 
ederim . Necil\. 

Ya demek bana yakın 

olon.. Uzak olmıynn kız .. 
~foktubu ynzıııı kız ~c.ıclfı 

öyle ınii1 .. Uayır. Hayır be. rı 

yalnız ko lıım nın NP.cld .. ~ecld. 
Banu acımaıl n değilmi? De
mek sen tüccarla evlendin 
şimdi tüccarın kolları arasındo 

yaşıyor onun sevgi ve mu 
habbetlerine terrümon olur
sun öyle mi. 

.:~ :.!-. 
-·-- ~" 

Kara gece y.ıpnynlınız her 
mustarip gencin hayolinden 
ge~·en bin türlü düşüncele
rle beni bir çocuk gi lıi 
bekliyen y&tuğıınn girdim So. 
ğuğun sesinden bir tnraftu. 

n da kedeı )erimin fozlııl ğı 

dolnyısilc uyuyamıyor<lum. 

Dı~nrıda rüzgAr sanki ıenc-

lerden beri malı pns kalan 
heyecanlarını ii.tiroslarımı 

din(lirmek için \fır kuvveti-
le "siyor evlerin çot lorı-
nı sökmek istiyordu. 
Hr•nim gıhi sevgısız 

k.ılan pnişon lıir lıayut sü
ren gençlero ucımıyordu .. 
Bu <lü üne l ı·rle uyuınu~um 

abalı .. <iıineş doğu•lan sarı 

tellerini yer yüzüne dağıtırk
en uyondım, hemen sokağa 

M. Znğıııncnny k h, kadınlcırın 
yalnız sanayi vo zir:ıate dohil 
olmak değil, esk.iılen s rf 11rk· 
r~klere ayr1lan mcıvkılere Je 
geçtiklerini söylomiştır. 

Fabrik • Jıırda pe cok ele
ktrik kuynakçısı. alet yapun 
ve makinist kadın vardır. K 
ollektıf ~·iftliklerde kadınlar, 

tarla taburların n haşındndır
lnr. 'frösıler ve her sahada-
ki tı şebbüslerin müdürl• rin 
yüzde elli sekizi ka<l ndır.F n 
ılo mr şğul olanların yiızıle 

30,6 sı kadmdır. Tzarl ı rdan 
kolmn <lurğunluğun e•ı çok 
ılikkııte çarpan demiryolları 
snhnsında kadınların en yük
~ek vazifeleri işgal otmoğe 

başlamışlard ır. Köy Sovyell
erinin boş n<la binl •rce kadın 
vnrılır Pek çok kadın mınta · 
ka merkezlerinde ve şehirle-
' i id re (· tıncktedirler. An· 
cak k-ıdınlur lıiikfimel idur-
esin<le oynıyucnk lorı role 
henüz vasıl olmnmışlurdır. 

Toplantının sonunda Alın 
onyad•t bugün lı ıyat nı kocası.

1 evi rn ı;omıkların t inhisar 
cttirit~ıı kııdın\:ı ~ovyet 
Jıirl•ğindeki kndın arasında 
bir nı uknyese yap lmıştır. ----

, k" Fr' almnkturlır . (~,ün u 
ondan mnl almıyor. 

018 
Ve buna göre satın if1 

dan sntın almak siyu!et 
tatbikini istemiştir. 

.~-

Mecmualar: 

Gürbüz Türk çocu~~ l 
. . . ,.otı 

Hımayeıetfal cemıı 

rnfından çıkarılan bU ıııdı? 
muanın 95 ıncı sayısı d" .

11 ıçı 
lğun olan k çıkmıştır. ıerı) 
(Türkiye nüfus hnrekeı tı 

k ~ıl•r 
(çocuk yuzısı), (çocu • 
ları),bir yozı ve tahlil), (~:Jf 
konuşmalrırı) bulunrnok ~t 

Bu ılAğerli mccaıo0Y' ·ı 
. ederi aile reisine tavsıyo 

Müzik ve sanat hare~eıııı 
e~t 

«Müzik ve sanat har kO 
leri>rnin iic;ün<'Ü snyısı çı d' 

. z ı:ır 
ınıştı r . lçinıleki ya 
bıışlıcalnrı şunlardır: . b 

UI .. d . . • yePI 
u on .,rım ızın ·"ı' 

işareti, o~ki Türk wuııı f 
S~vyet Rusyada esrarrnngiz ne doir, aıaytı ve ıne~~: 

bir CİOhYtİ musikiciler, yüksek P' oı 
Moskova, 1 (AA.) - HPs. ı. ·• · b. T" k 1cıı 1 

te .. nıgı, ır ur jıt 

mPn bildirildiğine Sovyet mu~ikisi, Halk oyun!sr\0ğ merkezi icra komitf'Sİ riya· ·ıd r (.1 dut kolaylık Jeğı ı ' ~ 
set divanı azasın<lan Kiroş Türki

8
tanda pantatoıiıtıı 

L~ningrutta öldürülmüştür. 
'f ebliğdc katilin işçi sınıf kmen müsıkisi... ~e 
düşmanları tarafırıdon gön· Müziğin satış Jll~ ~ 
ılerihlifd bildirilmektedir. İstanbul,tadır. Fintı '}, ~!if 
Katil yakalanmıştır. Fnknt ruştur. Oe.orlarımıza lt1 

hüviyeti henüz belli değildir. ederiz. 

ı · k d u•ak •dCJl' 
1 

fırladım. ı,:imdesınsi bir va- aş ın nn .. . .
11 

d O 

rlık yaşıyor beni istediği gi· bir yer bulmak ıçı .,,s 
k • d" f\,Y 

bj sevk " . idare eıliyordu enarına ın ım · · 11 tı 
Sokakta zıkzaklı h ı•cketloı- karardı. Elrnfta toş Y'~ ıJI 
le soğu soln yalp:ı yaparak karardı öniimde M1~;ıııf yüriiyor bin ıürlü düşünceler lıafıf mcvcelerlH sn lloı 
jçin•lo kıvranıyordum. Ay· martıların U\~uşlurı ak~eç 
n klnrım titriyor vücudüm sükunetini süslüyordll· be1 
ateşler içinde yanıyordu rakit, ha \'U durgun, f 

Biiyük snatin ultında kotrahır sollıınn snt1,008cı 
durarak bir dnkikıı hile ynn şı_yorlardı BZ Y,.. 

• - J 1 " J 'Ol <f6v düşünJtim. Ner~ye gi<l ı yoruın? rın çorin t ı, goz erı ıı i< 
Gidc<.'eğim yer neresi buolarn dal[!nlarına kar ı şlı, ~~~ ! ( 

cevap. l liç hııyır Necid) ı de Nt.clfi rıın vndettıgı r 
bulmol yım . . Onu bulmalıy.m ve aşkı bulınıyn uğroşıJ0 • 
,imdi kinıbilır nekaJar rn- 1 Başım, vücudüm okodı.ır ~ 
hat uyuyor sıcok yatağından ! nıyordu ki, göz yaşlar•~: b 
daha kolkmodı bile .. Ya ne ni tcski~ etmiyor, deOI b~ 
yopmulı .. işte buradn dima- şuma giıliyord ı .. Hayır 1 
ğı m J uru yor, işlemiyor büL lnrın hi\· birini isteuıclfJ 
ün düşündüklerim nihayete cnk, bir~ı·y. Yalnızlık·' r 

'l ktırB erıyor. Akşam tnruoını e 1~11 
• EYet, hep hunlurın nnnlı- Oturduğum yerden k0 6 
tnrını bu\mu kı>n onu kentli zoman başım ağrıyor G1,~ elimle başka kııpıyı nçtım. rim elrofı görmüyor.;,. 
Buknılnr uztı"I düşünmıekte lnrıııı titriyordu 
rmını.t görmiı) orum . Böyle ılönüyordum. kten ~ ı 

. . . , ı~il JC1jencre olan bir vücut kim- gızlı hır ses 'ı nlçın ı 
1 

den bir fedakArlık beklcbi- sabret itidaline hAkİıil .0,
0

, 

lir:> flöylo her kut bunu kimse i~itın1),ı 
gün onun oşk ateşilo yon· 1 Artık herşeyi unuttuoı ~ t 
mak siirünnwkto ne keyı f vor ynb•ıncı bir kuvvetİ11 C 

oh .. Yulnızl k.. Yolııızl ık uo ~iyim GtinlcrJon b •ri ~' 
güzol ~ey.. Ynlnııl k bann de sakladığım _NeC 
derin bir sevgi o k veriyor_ sergüzeştini unuttu(l)ı ,İ 
Ju. saaJet temin edell ıd 

yalnızlık hayntırna çe1'1 
Tecldnın sevgı ve 



4 ilk kAnun 
== .. --~ 

Soy 
Adlarınızı 
Tanıtacağız! 
1'0RKDİL.İ okuyucuları ' 

rıırı soy adlarını basaca
ktır. Bunun için soy adı 
lakın un okorlarum:cn 
adlarım ve soy adlarım 

Bor ah 
Söylüyor. 

Kanlarını dökecek olanların 
fikirlerini sormanın zamanı 

gelmemiştir 

Nevyor .~. 2 (A.A) - Gaze

l ler Jııpon dıs işleri hakanı 
M. ll i rot::ı nın söylemi · oldu_ 

TURKDİLl SAYFA 7 

NASIL İKTISATÇ.\ YA Hl lJCSTE~ILEKE- 1 f. 
LİKTEN Kl'HTllJ'P EHKİN Bt;IH'N İKTISA- -:::: -::.' 

~-
()iN.-\ nECIYOIL AK niL SAVASINA BA KÜL- - ~ -:ı 
TÜB ı\JC~TEMLEKELİÜİNBEN ÖÇIKIP BroUN ,w~,0itz/

1 

y 

RCTÜNLCGU~E nil>iYonrz. r,,t:.?' ~~·-"'"'· 

Encümeninden: j)akıt!IZ~ 1,., 1r
4 /is 

Balıkesir Sılılıat ılairnsi ilııiy;ıcıic;iıı 500 fi- ışl hO 
11e oturdukları yerleri bi
:e ya:maları yeler. Bl:. 
böylece basılması isle ne. 
cek dl bl '·ar üu nutkun, Londrn konfera-soy a arım r /\ · o .. . . 
~ılık beklemeden basaca- asının muspet hır verım el-

ralık kinin nıÜnaka ava vaz Ye ıııiiddeti lf•mdit Ağrıların ve soQuk algınlıOın ı n seri ve 

edildi~i lıalde . erail. dernıayanı surdile talihi hti tesirli devası, ambalaj ve komprime
ferlnde EB alameti farikasını taııyan ha-

iiız. l'e böylece yurldaş- jl de edılmesi umuılunu vere -
lartmız için eyi bir iş gör- , cek bir mnhiyette, n]masınn 
muş olacağız. tee5süf etmektedirler . Hükfı-

lara f ında ıı teklif Ptlil}:i bedel haddi lfıvık ~firiil- kiki ASPiRiNdir. w • ~ 

nıedii!irıdPn 3 - kfırıumte\'PI 934 laı·ilıirıe mü-
• 

Bize soy adlannızı metin hor ne hnhnsına olu 

bildiriniz, onları ta- rsa olsuıı Voş;ngton ::ıntl ş
mıışı ıniiddcti bitınciye ka-

sadif ı>azartt·~i ~iirıii ~aaı oıı tw~e kadar hir av . ~ . 
zarfında pazarlıkla verilnıe~iue karaı· Y<'rihııi-

ştir. 
nıta/Jm. .. - ~ 

Prens pol M. Makdonalt ile 
görOştO. 

DeyH Heraldın sıyasal mu 
habiri lngiltere ve Fransa 
tarafından Yugoslnvya hti· 
kuoıetıne verılıniş olun itidal 
salıklnrının dün Makdonalt 
ile yapmış olduğu müldknt 
es ıs ı n la Yugo3lavya s ılta
nnt noibi Prens Pol tarafın
t•baylanmış olıluğunu yaz . 
ın.ıktndır. Bu miıltlkatta 

ıhr 5. 5 3 ni .. petini koru
nırıyn knr [, r ve rıni:;; olduğu 1 

söylenmokte ılir. Erk a r ı umu
miye çok sakin vı' ltik nyttır 

O. ho ziyade k i şlerle uğ

r::ı şrııakta ve M. \'ınsonun 
ılen ·z e rı diın flninde .lapon-

yanın Ü\' g• mi yopmasına 
kur~ı l k Amerika nın L e ~ 

':ıi 

geıııi yap c;ı ğ ı nı söylemesini 

Talip olaıılarırı tPuıinnıı BIU\akkatt} lt · ı·ilc 

bil'likıe vt•rmi ııu•zkürda ErıeiirııPııi \'il:İYt'lt' . . 
:.wlıııele ri il:'trı olunur. . ' 

( 244 - ı) 

Erkek· Orta Mekte~i Satn Alma Komisyonundan: 
dPğor::iz hulrnukt ve bu ı (20) Parıısız pansiyon yatrtalobesi idn olbise, ayakkabı, 
knbil sözlerle .1 qıonyrıyı terlik yaptır .ıcuklu r~lır. Aç ı k nrtırmn 26 - 11 934 ten itibu-
bir uzlıı~moğa y uk nlaşt ı r_ I r en yirmi ıriirıJiir isteklilerin 15- 12- 934 Cumart esi Mek-
munın mümkun o\Jm yaca t ı plc bulunmn l::ırı . (286) 
ğını bPyan eylemcklt<dir 

İsrarla tASPİR • 
2 ve 20 komprımcl ' k ambalaıı a raa bulunur. Nil"r.-ı... 

~---- Arnbalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde (B 
markasın ı n mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz 1 

B<ılıkesiı· (~tııııııriyet 
l\11 ü<I <I e i ıı ııı 11111i1 iğ·i ııd en: 

Marsilya cinayeti hak- Ayan hariciye cncÜmC'nj H. ---------------------
M. Uoroh iiç ulus aro~ ında r. Balıkt1 SİI' cPza tl\ iıu• ahııacak t>knu·k lwş k ı ndcı Yugoslnvyn t&· 

rafından uluslar kurumuna 
Y ıpılun müracaatın gö. ii ül
muş olduğunu söylemeğe 

h ıcet yoktur. 

sildh yarış na ç ı kmanın Lir B(t ilk(' Sİ r Z İ .. (l (l t a~ lık olaı·ak \ e kapalı ıarf usuliJ~ indirnwy~ 
delılik olacağını söylemiştir. ( • • 

11 1
. o·. J • \ kouuluıuştur" Ekuwği ,1crnwğe i~t<·kli olaıılar ~e-

Borah ıJem · tir ki: ~.AeVI 1 geıı 1~111( (\1). r .ıiıi üğr·cıırıu-k i~iıı lı f' r~lirı miiddt•iunıunıilik dair 
cd,.ınlurını .tökecek ve nın 

Nevs Kronik! ~ Jzetesine 
göre M Mukdonald, uluslar 
kurumunun 5 sonldiııun top · 
lantısrnda bir tuhkik ko
misyonu kurmasını ve ko
mi yonun eonkAnun torihli 
raporunu güçlü ve Cnlrnt 
miiphem bir surette katilleri 
mahkum etmek suretile ka
bul eylemesini tekli{ edece
ktir. 

sraflurı ödiyccek olanların "" . i\.f ı· kt :tf'I e~ İ il dt• topla ı ıa il ~onı ~İ ~ u il ll malı~u SU llU SOl'llla 1 a l'I 
C111sı " . ı · kı 1 k .. Cıkirlerini sormanın zıımunı \'P t'lllllta1ı llıtl\a "ata armı ~.apara ' verme ~u-

g-elmiştir . )> Kilo ııii oları 22- 12- ~H34 tarilıiıu• rast gt~lt•ıı cun1a-
lşçi fırkasına mensup ay- Buğday 5HOO l'IP~i giinii saaı 14 de Konıi!"yoıHla hazır huln-

andan M ~ipstid, şimdiki ~fısır sapı 30 ara ha rııııahu·ı iları ohıııur. (285) 
hAdiselerde Amerikndan zi- (",,··ır•t"ık s·ırııarı 60 (M 1 ) 

Ancak M Makllonald, sal· 
tanat naibi prens Polu kan· 
dırrnaya muvaUıık olamamış 
vrı Prenı scın ı ld ı ğına göre 
giidu bir hareket yap ı lması 
hususunda ısrar etmiştir . 

yada alt\kadnr olan lngiltc- • 
" « ! u ıanııııerı 

re VC! Uolldndooın kendi he
saplarına Amerikaya yeni 

bir $avaş yoplırmalıırın.lan 

korkmaktadır. 

Bu düşünceler \'6 horçlnr 
meselesinden bori Avrupnya 

karşı itimatsıılık gösterme
kte olun Amerikanın batı 
kısmındaki ç·ıft~~ ilerindir. 

' 

ll iil~a Kepsiit ziraat m~klt·birıdt• rııc' cuı 

yukarıda cirıs VP mikıarları vazıh Bııfrdav ~lı ır 
• .. t.. J • ' 

sapı ve ~iiriik saman miizayedt~yc 'azPclihuiştir. 
Taliplt•riıı ilıalt> Hİiııii oları ıo- 12- 934 tarihinde 
Ziraat ~I iidiil'İ yPI iıu· nıfı racaat.laı·ı il:\ıı ol uıı ur. 

( 279 J 

ALTIN MAKAS 
.... 

Üc h acu k stııw .\lıııaıı~·ada taJı ·ıl t•lıııi~ saııatm hiitiiıı iıwPlikh·ı·irw 'akıf Berlin terzi akade
n;i ini;ı aliyviihil:\ dert•ccdn uıak a~hırlık şehadeıııanıP ini Vt' ayrıca ::•1rcf tliplornasmı lıaiz . . 

MUHARREMHASBi 
Erkek ve Kadın terzıhanesı 

Makasları bulunduğum hanımlar terzihanesinin imal uttiği manto, toyyur ve balo elbiselerini gorunuz. En 
zarif geyinmiş hanımefendiler, en şık geyinmiş bcyııCendiler Altın makasın muhterem müşterileridir . Modellere 
muvafık olmıyı.ın ,.e sevilmiyen elbiseler derhal tcıtbik edilir. 

f;iizt•I ve pahalı olan kurııaşlarırıızı ~almz . .\LTL~ ~l.\K.\~A lıic;ıiriııiz. 

Çünkü ı senedir hali faaliyette bulunan Altın makas atelyelennde şık 
biçilmiş zarif dikilmiş elbiselerinden şikayet eden görülmemlştir. 

Erkek atelyas posta~ane sokağ No. 50 
ffammlar aıelyısi Karaoğlan mahallesi i~neci so~ağ No. 24 ıı 

ll<ıiıııı Vil«tY('t 
11:ııcii ıııeııinden: 

Balıke~irdt~ tıvclct• yarmıış olan ~litat Paşa 
ııı~~ktt>hiııiıı keşifııame , p Şi.ll'i ııamesi mucihince 
m.ulıı·t~nı :.~ks uuırıırı y.-ııid<·n iıışası :1 K~\ınıınwvel 
~.~4 tarılııne ıııiisaitlf Paz.arlt•!Sİ giinii saat 15 ıe 
\ ılflyt>I maka11ı111da ıııiitrşPkkil Enciimeni vil~-
yettc açık • k~ilırıw ile verilmek üzere 
rııiinakasava konnnısıur . ~ . 

Bu irışaaıııı hed••li k••şfi 3990 lira 70 kurus 
ve temiııatı nrn 'ak kt•lt i 300 liradır. Mfi
~ı~ıka~aya ııwslt"k lıa~'~iyeı \'t' itiharı nıalisine 
llırı.aı olurıarı n· lu•led ı yH vtı ~a dt~\·airi saireye 
Vt' yalıut .S•·rlwsı olarak hirkac ht~lonarma 
l~irıa~·ı hil:t m 'inazaa ıııt>tiıı olarak· viicude ge
tırmı~ olduµuııa dair \'t1!'.lika ve ticaret odasına 
m~~kay~T~}ı ohluğmıct dair ıııakhuz ihraz edeu 
mulıendı.s, mimar YP kalfalar iştirak edebilirler. 
Bu ·urt•tl.e lali p olarıla r ~ evnıi uu~zktirda ~aktı 
mua~'yeııırıd(• ve~aiki mezk5rt• ve teminatı n1u-
':a~kate ın~khuz _H•ya .. ıuektuplarile makamı 
' l(ıyette nrntPşrkkıl fltıt•unıeııi vilavete ve bu 
lau~u~ıa mahlıııaı t•di ıı nu1k 'tl hita bedel sart-
~ıame .'.ur:~·t iııi alnı:ı k ve pl:\rıı :'örmek isıi;en
ılıale gurıurıd•rn t•velki glinlerde Enciimeni vi-
hiycı. kalemiııe müracaat t~tmcleri ilfuı olunur. 

(262) 

ll•ı lıkesir l\'lilli Eııılak 
1\1 İİfliirJiiğiinflen: 

~lulııelif miktar vf• mc>vkidt• 21 part;<i tarla 
~ seıwlik. VH 1 vriııdidt1 bir diikkaııın bir seneliği 
wara verılt•cek ve 8- 12- n 34 tarilıiıule ihalesi 
deflcı:darhkta i~·ra Pdilt•cPklir. Fazla rnal\ımat al
mak ı -- tcyerıler111 ~tilli Erııhik Mii<liirlii"iine .. 

ti :mı nıura-eaa arı . [2 71] 
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~1! ~!rı!!ll'!!V1'. f ~~~!!! !!~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~t~l!!!~l~~!!!!!!!!!!l!!l!!!!\!!!!!ll!!!!l!~~~!!!!l!!!!~!!!!ll Orta Avı u pa ha K k' n ~akı . 
~ ~ ita~yan plam 

§~ Şehir Sineınasında ~ <d .. e .ıouroah> Paristen: 

===ıi Bu akşam ~ Uluslararası tezahürlerin-
§§ g;;;;;;;;; ı 1 en biri vardır ki onun varı_ 
-] k f· mın Avusturya Başvekılı '1. 
, Kızıl saçlı çapkın lZ r 8chuschniggin Romayı ziya- 1 

. =~ === reti sırasında söylenen nutu-

-:. -~ r/ LAR A B Q V zn ~ klarda olduğu gibi açık bir 
=== ~=- surette ortaya çıktığı sey 

~C .üyük va muvaffakıyetli eseri olan ~ ~:uknag:;.~;.~~m.:·;~::~~:~ ~: 
- ~ ~ ~ Çünkü nereye gidildiğini bi. 

[ --==~ ç 
1 

g.., 1 1 Z ._==~= lmek her vakit eyidir. Bun-
dan sonra dn Orta A vrupanın 

=-"'i v= h d .. M ~"" : = yarını er şey en once . 
§F ~ Mussolinin başladığ' sıyasa- 1 
=~ Bütün yıldızlar arasında ateşin çabkınhğı ve f '"' 

• 
.= d b 1 ı k · l' a- nın inkişafına bağlıdır. --~ fe:'k.~ld e cazı esi e şö ırc~ ozanon sevım ı ve ~= 

:--1 buyuk yıldız KLARA BOVın, muhteşem dekorlnr ~ Bu sıyasadn çok eyi ele-
- - - - manlar varJır. Meseld, Tar 
:§~ ve zengin tüvaletler nrr sındu geçen ve dünyanın ~ 

ı diceu pU.nı ve Stresa anlaş-
-~ her tarafında büyük takdirlere mı:ızhar o an, ~~ 

~ heyecan, zavk, neşe, ve macerıı ile dolu olan ,~ rııalarını mülhem olan Tuna 
~ bu fılimini her balJe görünüz. Çok memnun ~= havzasının ökonomik teşk•l-
~ kalacnksınız f dtını yapmak ve pancerman_ 

~-§ Suvtıre Tam saat 8 de başlar. ~ izmin saldırarak gelmesine 
::; Salon arımız kalurıforle teshin eJilmiştir. f karşı durmak düşüncesi bu-
~ ~-~ ~ ifjjfjjf§ nlardandır. Bunların en mü-
i!E!EEE:: P E K Y t'\ K 1 N D \ · = himi de öldürülen Avusturya 

~ .. • • ~ Başvekili M. Dollfusssu öl<l. 
.:::::::.::.: LJ J :::::::.. ürenlerin yaknlanmasına ya-=, nort ıyan umya ·' rdım eden 30 bin ltalyan as-

- FevknlAde heyecanlı ve muhteşem bir eserdir. karinin bayrak altına alın. 
W~ ~ masıdır. 
~- • .. ,ıııııw ·•ıırııııı•···ııuıııı"·11ıııııw·· 1 ıııın11• ··•ıııııw· ··•1111111• "•ıuıııw ·•ıııııırw·•ııı1111ı•· ·•ıııııııw · = 

aııııııııııııımııııımııııııııımııımımınmııııııııım111111111mıııı111ıııı111111111ııı111111111ııı111mmıııı11111mıııe HU k U vvet I i ues tek A VUS· 1 
turya istikldlinin en eyi zi-

IJl!lllilll~!~l!!\l!!fü~!!!!!!!!Wı~~!m~!!~!!!!~ıl!~!!!!!!~!!!!!~!l~!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~!!!!!IU ına ıı ı 1l ı r. Bu destek ancak 
• ..ı ı.- grupman kapalı kalınca bir 
~~ • f · g~ himaye yürüyüşünü alır. Du-
~=-='=_::ı • . a . z ·, f=p,@ifi!Ei§ b b' = = çe unu ır zaman düşün-
===- r§ müş değildir. ltalya, A vus. 

-~ • •• •• ' ~ turyn ve Macaristanı 
f:E). ŞU U UZ. ~= biribirino bağJ,yan misak- 1 
~5 ~ lor cfah .ı ilk günlerde diğer f :~ te= ılevletlerin de bu mieaklara 

~ girmelerini iltizam etmiştir. 
§~ ~"§3 Bıı girmemin temeli bir z d-
-~ f ıliyet yüziinden vücut bula-

===-= :.==s === ~--== mnd ğı tlu bir hokikntlir . Son 
h~~ _ ~ ~ nutukların en çok alAkn u-
== == --~ r= y1..ınrlı·nn ciheti bu z.ddiyette 

Sa-~ ~-=· - ne el •rrcedı~ var olduğunu 
__ gô ;tormel11riJır. 
§ Bu zıdıliyot nedir? Mesule 
~-=_- . g.ıyPt hosittir. İtalya kurul- 1 

mu~ bulunan düzenin bozıı'- ' ::-=== 
!:,.~ mn~· irin A vu ·turyavı kuru_ 
§E§ J 

'?§ yor vo bu ıliizeni değiştir 

~-~~ mek İçin is~ Macaristan ile 
~-~= anlaşmış bulunuyor. Maca 
'§ ristan BAşvekili i\1. Gömbeş-

~-· ) I iin son Homı:ı yolculuğunda 
yopılan göst"rişler bu iki 

Aşağıya hastığmıız rehber t3blo halkun ızın ltrr tülii ihtiyaç!a 
rını en rahat, en e~'İ, en m·uz ve en sa~lam şartlarla ıı~rede, k10 

lcrrlcn karşıhyabil<1cf'k lerini gösteriym·. 

Rahat bir otel i tiyorsuıauz.o Hangi ote• 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz 111ıal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .. 

TRİKO T' AJ• Mehmet Servet örme evi, Kuvayi nıil 
rt • ve caddesi numara: 98 . 

KlR T, AS/. YE· Mustaf~ Fehmi. Hükfınwt cadoe~i post31 
..fil • ne sokagı. 

O T e L : kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadd 
sinde .. 

AT: Emin Vedat bey ... flük1'ımet caddesindr 

Sadık ve Hacı Tevfi~' beyler· 11nk<111 

caddesinde Ahnıet çcşn~esi karşısında 

BE R BE R : Moda berberi Sabri bey. lliikt'ımet caM 
sinde .. Darhalı oteli altında. 
Yeni berber ıbrahim efendı: lliik ıiO 
caddesi Yıldız Karaatha nesi karsı~ınrla. 

~ 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve gülŞ 
• kolonyacısı ... :\.hacılar caddesi No. 3 ı 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şalı Mehmet 
rımuar·a 18 

· B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman NLJJ 
Paşa camii ca<ldcsiıı<le.. ~leylıaııe t o~f!Zll'd 

Bantfıı·rna hakkaliyt>si Ahmet Hilmi efef'I. 
Bihlmumickiler, ko11sen'e vt~ ~ .. k(•l' çtısiıterı 

• 

TERZi 

. 
ŞEKERCi : 

• • • 
: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. 47 

Terzi ' 'e üriidi Celalettin bey. Kt1' 
rniJJiv•~ cadde~i No. 16~ ... 

Ahmet Nuri efendi: Balıkcsirin en c~ki şt' ~ 
cisi. lllik(1111Pt eadtlesi, p:'Jslalwııe soka~ı 1 

nıara: 24 

MANİF A TU ~:Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fanwzı 
nifaıuı·a v~ knnıaş mağzası. Ku vayi uıill 

caddesi 11 umara: 5 2 
E-~ ~ yüzlü oyunun devam ettiği 
~:~ =E:3 tesirini yapmıştır. • 

;; ~J Bu tesirini M. Schusch-

'S:'· .• , ,;-.. • 
:~ti . . 

si! ..; --:~ i:.= nigge karşı söylenen r u- 1 , 
--§= Bino. yo.pt rmak mı istiyorsunuz? ilk defa ti ~r= - luklar ile hafıftetilmiş ol- ı f :'j carethaoemize uğrayınız. Binonızın ikmali için bü· ·~· l 1 madığı açıktır. 

ediy 
= tun lovazım mağazamızda mevcuttur. = 1 · _. = >uçanın söyledıği nutkun 

-§ D •mir, hırdavat, cam, çimento. pulluk ve zi- ~= başlıca eümlesi şudur: «An· 
§~ nciraltı.tı bulunduğu gibi yakın z.ımrındıın beri f 
==~ satmağa başladığımız her nevi yağlı ve badana ~ taşmalar» aym ülkü ve aynı 
- ~ boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsinden oL y _ guye arkasından giden ve 
ı-~ m::ısı mü~t 'rimizi memnun etmiştir. 5§ teşebbüs edilmiş hulunnn 
c-.: Her nevi ölçü ve tartı tı.letleri de satılmak- r..:== şartları benimsiyen ıçın 
e:=s d ::=-=. a~·ıktır. Bu da Almanya 
=-~ n ır. ~.::::::i 
:- ~ !:_, «Anschluss» tan vazgeçme-

-= Saı·aclar ba~ında hoya Vl! l ırdevatcı ~==== dikçe giremiyccek demektir. 
r~ ~ a • ~ • bu sözler aynı zamanda Yugo· 1 

~ Cumalı Ha~aTl ~- slavyanın muayyen şartları 
- ~· ~-~ benimsemedikçe bu anlaş-
~ -r.ı.,,1111111•·"111111ıır·•ınııın•··•ıııııııw·•ıııııııı•·"ıııııııı• ·•111111111 ·•ıııııııw·•ıııııııw·•ıınuı..- ... ın111'·;:- mal ora gi remi JPCP ği hakkı-

ljfi!:lllllllJlllllJj::;ııııım:ırnmııııııJll:lllllllllllllllılllllJ!lllllllllllllmlJlllllllllll\llllllllllllllJlllllll!mıımııııırrı11. n ıl ~· 1) u ~· n i il ö y 1 eı l ı ğ i söz- 1 
r~ ~~~~ ~~,~~~~~ lerı ~atı~l~tıyor. Bu şartlar 
.-ı s ~~ ,..., • """"" ı hangılorıdır-?>ı 

~ DİLİ neşriyatından: ~ ,..~0==0=~==t0~====:~ 
~ o~ o 1 
~ . . ~ 
'(;; YAZAN: ~I. CEVBET 7$ çor:UK 
~ d j k k ·ı Th Jıasialzkları mıilehasslSl 
~ T per e İ me tepJ femSl l ~: Muaycnohıınesini postalı · 

Fintı: Beş kuruştur. ~ nno civnrındn Zemen s -
İdar~r\ inıizde V(1 Jıer kitap~ı<la hnlurıuı·. '.1\ kağına nakletmiştir. 

~tr ~ • ·ı ~~~~/ı.. ~I 

Memduh Ahmet 

Yaklaşan bayram için hediyemi diişiinliyor~urıuı? 

O halde hükt'ımct ea<ltlesiıı<le şehir sınaması " ' 11~ 
izmir - İstanbul şekerisi Mehmet ReŞ~ ~61 
adresiue müracaat erliuiz. llmliyelik herıuwi KrTr SE~ , 

. 1 11171' ŞEKEHLEllE, ÇIKULA'I' ve ayrıca lanıazaıı ıcrn ) . 
• b 1 •ı1~ 

ve HECELLEHI orada hulacak ve ncHz olal'ak tedavi e< eG 
~ 

nız ... 

, .. . 
''TUR D Neşriy 

Çoc 1 
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ıç n. 
Yazan: ehmet Cevdet 

<ıyat bilg·si 1t• ııyg·ıın ol«ıı·ıık 
zılııııştır, ile· k·t, ıçıda s<1tılıı._ 
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