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CU MU RİYETİ N ELİNDE BEREKET VE KUDRET YARDIR ... 
Başbakan Diyor ki: Biz Vatandaşların imdadına Ko· 
şacak Olan Her Şeyi Yapıp Çaresine bakacağız .. 
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Başbakan İsmet İnönü Üç Günde, Memlekete Üç Veni Hayat Ve 

Yaşayış Tarzı · Verecek Olan Üç Veni Fabrikamızı Açtı. 
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Bizim Paşabahçe Şişe Ve Cam Fabrika Yurt - ·Birlik Birinci Ve 
~z~m~! 1 

Bir müddet Türkiyede bu · mız da Dün Başbakanın Elile Açıldı. k ; n c ; Ta ıc 1 m 1 a r 1 
lunan ve son günlerde dev 
rim ve mem 'eketimiz hak 

kında en eyl eserlerden bi 

rini neıreden bir yabancı 
doılumuz bize yo ladığı mek· I 
lupta diyor ki: "Ulusun fran · 

sızca nüshasında ne gibi 

yeni ikler yapılmak lazım 

geldiğini okurlarınızdftn ıo 

ruyorsunuz. Sız bu Fransız 

ca nüshanızla esaslı bir hiz 
melle bulunuyorsunu7, Hl· 

h •l.Su, son tarihiğ ve arke 

oloj ı k araıttrm:slarınız',., ır 

kı nazın ıanlı geçın11l üstüne 
döktüğünüz aydanlığı, sbin 

yazılarınızla öğreniyoruz. 

Bilirsiniz ki slzin 1e uğraımak 
vazifeleri olanlardlrn baıka 
hiç kimse, memleketiniz 

hakkında malumat edineme· 

mektedlr. Ben Türkiyeyi 

terkedeli lki sene olmuttur. 
Şunu gördüm ki devrimini 

zin büyük tekamülünü, uzak· 

tan, takip edebilmek imka 

• • • 
iş llıııık«ısı llıı 11.,<ılırik<ıııııı lıış•ısı Içiıı 
Bi ,. ı\11i1 )7
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lıııtlit l\'l ıı lı lcaç t ,f flıığ-ıı Ş(' ~' İ 
rl,,e·ııı i il l~det~t .. k tiı·. 

İılırnbul, 30 (A.A .) Bdt memlekt-tin bu sahada muh · Cumuriyetın elinde bere 

ket ve hazine~inde kudret 

vardır . İhtiyacı hissedar et 
mez, vatandaşların imdadı-

bakan dün İstanbu1da Patıt· ' taç o 1 duğu her ıeyi buradan 

bah;ede kurulan cam fab 
rikasuu açarken verd iği bir 
nutukta bu men lekette cam 

fabrıkaaı kurmak için bir 

iki defa teıebbüs yapılda. 

Fakat her teşe bbüs akame· 

te uiradı . Eyi kurulmıyan ve 

idare edilmiyen her itte 

mukadder olan akamet bu 

sahada kendini aöıtermittir. 
Fakat asıl kusuru o devrin 

siyasetinde aramak lazımdır . 

imparatorluk idaresi endüst

ri bayındırhk ve ekonomi 

te m in edeceğini ve tecrübe · 

lerin çok müs'.\ıt neticeler 
verdiğini itaret eden İsmet 

lnönü sözlerini şöyle bit ir · 

mittir: 

na koıacak mümkün olan 
her şeyı yapıp çaresine ba · 

kacağız. 

Tobç~la.rımı.zınl Bir Fransız 
M~vaff akıy~th manawrılın Tayaresı· denı'ze du· ~ıu· 

lstanbul, 30 [Özel J - İs- y 
tanbul cıvarmda onclördün· İstanbul, 30 (Özel) - Fr· 

li '' r ş ı I ,. s ı , , • • r 1 '' ı·. 
" .J • 

JD.\1 A ı\' l'UR1 L Ul.A H 

Halkevimizin şehrimiz kulüpleri birinci 
ve ikinci takımları arasına koyduğu ku
pa maçlarına bu hafta da Yurt - Birlik 
birinci ve ikinci takınılan arasında de
vam edilecektir. 

nı yoktur " 

Bh: propaganda. neıir ve 

ilin itleri için, reamlf, yarı re
mst kurnmlaumızltı lıtank"lar 

ve c emh etler kasasından her 
yıl oldukça mühim masraf 

larda bu 1unmaktayız . fakat 

bir tü rlü ıesimizi srnırlar1-

111ız dııına çıkaramıyoruz. 

Mesela b ı r yeni nüfus sayı

mı yaptık ; ajansımız. ıüph · 
esiz, bu neticeyi her l araf a 

yavdı : fakat hiç hir ehemm · 

iyetli gazetede bunu haber 

o 1arak hile ıörmedık . Rill 

kis, bu sayım neticesi a 1ey

hine yazılar okuduk Bir tn · 
kım büyük gazetelerde Tü · 

rkiye kelimesi menedılmiş 

1 iılerJnde alakasızlığı ve an 

layıınzlığı i 1e kendini mah· 
kum etmiıtir. Dünya reka · 

beti karfl'lında ihtbauız'ık 

ve anlayıısızlık her kurulan 

teıekkülün zayif ve inkiıa 

cü topçu kursunun bitmesi 
üzerine büyük mikyasta alet 

manavraları yapıldı Topçu· 

!arımız, en modern vasıtala · 
rı kullanmıılar ve tam bir 

muvaffakıyet göstermııler
dir. 

Oyuna ikinci takımlar saat 11,40 da, 
birinci takımlar da tam 14 de başhya
caktırlardır. 

Çin HükQmeti de ltalyaya Karşı İn- Mussolini 

g ibidir: Eier memle-
ketimizde bir tren 

devrilip yirmi otuz l<iti 
ölmez bir yangın olup bir· 

kaç mah1tl!e yanmaz bir va· 

Pur batıp kırk elli kiti bo · 
iulmaz, bir yeni komplo 
keıfedi l meue, Avrupa ga 

~etelerinln bizden bahıetti · 

iini görmez.siniz . "Lu" diye 
bir haftalık vardır. Bütün 
dünyada çıkan gaz :.telerin 

•e o 1an hadiselerin haftada 

bir hulasalarmı neıreder. 1 u 

ıazete va11tui e dünyanan 

her yerinde ne olup blttiii 
ili öğrenirsiniz: Fakat mem

leketimiz itlerınin b r satır· 
lılr yer a 1d ğını görmez.siniz. 

Sakan sinirlenerek yanhı bir 

fıodan mahrum kalmasanı 
intaç eder dernektir 

İı bankasmm bu faurika 
için bir mılyon liradan faz 1a 

para harcadığmı ve timdi 

hükme kapılmaymız: Bizim 

buna her devletten fazlll ih 

tiyacımız vardır . Şurası da 
bilinmek gerekt ır kı bütün 

bu neş~ıyat her devlet ta 

rafmdan, kendi hesnbına 

idare olunmaktadır. Sütun 

ların çoğu kiralaktarlar. Gaz· 
etelerin salat fiah, çoğun ka . 

ğıt parasına bile karıılamaz 

Kirahk demek, bütün gaze

telerin vıcdanları satalıktır, 
dem,.k değildir . Uz.ak yer· 

lerde ılı.in bilinmesini iste
diğiniz bir 'f ürkiye haberi 

ile, bir mağazanm tan tmak 

iatediğı yeni bir mal araıın . 
da f arl< hemen hemen yok 

tur 
Hayır yeni fedakar'ıklar 

1 
yapmayacağız Yüz bin'er ve 

~ 1 
ya milyonlar harcamaga 

ne lüzum ne de imkan var 

dır. Mesela sarf etmekte ol - ı 

( Sonu uçuncü sayfada ) 

F. R. fltay 

giltere İle Beraber Yürüyecektir. 
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1\ ıı ,, \1et it~ ri f (• Bir lc'şl i riy()t•. 
Adısababa, 3Q [Ôzelj -

İtalyan uçakları Dagaburu 

tiddet i ıutelte bombardı

man e~miıl erdır. Bu bombar 
dıman esnuında 1 SU ) bom 

ba atalmı§lır Habeı a sker 

leri tayare hücumuna kartı 

yapılacak hareketleri öğren 
diklerinden muhte if yerler 
de gizlenmitler ve te lef at 

verilmemittir. Yalnız bir ki· 
lise yıkılmıt ve enkazı al 

tında kalan bir kiti ölmüt · 
tür. 

Berlin, 30 (A.A) 
hükumeti Kuzey 

Çin 
Çtndeki 

muhtariye t hareketine süel 

mahiyette yardım etmesini 

icabettiren taahhütlerini de· 

ğil ayna zamanda petrol 

ambargosu itinde de lngil 
tere ile beraber yuruyece 

ğıni ltalyaya bildirmiıtir . 
İstanbul, 30 IÖzelj Si-

yasi çevenler Makalle bölge

sinde yakanda süe' hareket · 

ler yapılacağma dair olan 

haberlerden hiç ele lt heyyüç 

duyın tmaktadır İngiliz süel 

mütehassıslara · yağmurlar 

mevsiminden evvel İtalyan 
ların Go ıdar istikametinde 

ilerlemelerinin imkansız ol · 

duğu mütaleasmda bulun 
makt~darlar. 

İstanbul, 30 {Özel] Ha-

beş impcs.ratoru otomobille 

Oe .. iya karargahına hareket 

1 

etmi,tir Haile Selasiye An 

kaba yolundan gitmektedir. 

Ve 'iahd kendisine yolların 

bir k : sııımda refakai edecek 
ve sonra Adısababaya döne-

rek Negüsün avdetine kadar 

hükumet itlerini idare ede-
cektir. 

İmpardlorun maiyP.tini ve 

euralarını 23 otomobıl, kam-

yon ve araba taıımaktadır 

Negüs Dessiyede yera l tı 

mahsenlerl olan bir ıatoda 

oturacaktır. De1&ıye ıehri 

hava taarruzuna kartı tah- l 
kim edilm•f· muhtelif yerle 

re 75 milimetrelik tayare 
toplan yerleıtirilmittir 

Meyus bir haldı imiş 
İstımbul, 30 (Özel) - St 

afani ajansı, Royter aja.nn · 

nın lta lyan- Habeı süel ha· 
rekatı hakkında neırevledi · 

ği ha ı,erlerin yalan olduiu· 
nu h ıber verm ekte ve bil
hassa Mancester Gardiyan 

gazetesinin Mussolininln üm -
i 'siz bir halde ve kimseyi 

kabul etmemekte olduğu ha · 

kkın taki neıriya•mı tlddetle 
takblh eylemektedir. 

Dessiyed e on gün kalacak 

olan ımpuatorun h a rekata 

yeni bir tekil vereceği kana· 

ati vardıt . Yollarda halk 

kendisini alkışlamaktadır. 
Sanı1 dığına göre Negüs mu· 

kabil taarruz için emir ve 

recektir . ltalyan kuvvetleri 
nin zaif noktalarını bilen 
Habet kumandanlı.rı, kendi 

lerine faik bir kuvvette bu 

lunan ltalyan ordusuna bu 
ıekilde galip geleceklerini 
söy 'emektedirle r. 

i11tanbul, 30 lôzel) 
Habeı harp sahasındaki ln 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 



Hayvanlara Tuz Verilmelidir. 

Çünki, insanların gıbi ha
yvanJann dahi tuza ıhtiya~ 

çları vardır. Halbuki hayv

an sahiplerinin çoğu, hayv 

anlarına tuz vermeği herne

dense adet edinmemişler 

dır . 

İnsan gibi hayvan dahi 
tuzsuz yaşıyamaz. İnsanın 
tuz yeme$i. bazılarının san 

dık 1an gibi bir göreneltE>n, 
adetten veyahut tattan de

ğil, vücudunun tuza olan 
ihtiyacından ileri ge ir Ge· 

rek insanın, gerekse hayva· 
ııların yaııyabilmeleri için. 

1 Yedikleri maddele-
rin hazmolunmaları 

2 - Bunların bağırsak 
larda emilip kana geçme
leri ve anuıı vasıtasiJe vüc 

udu tetkil eden sayısız ve 
türlü hücre1erin içlerine nü· 

fuz etmeleri. 

3 Hücreleri~ faalıyet-

leri neticesinde meydana 

gelen ve içlerinde birikip 

kendileri için Zt!hir olan po· 
saların hücrelerden d•ıarıya 

çıkarak kana geçmeleri ve 
anın yasıtasile böbrekler 

gibi çıkacak kapılara nakl
olunup vücuttan dışarıya 

atalmaları lazımdır. 

İıte bütün bu önemli ha
ller, işler tuz sayesinde vu 
ku bulur. 

Tuz hazma yarar; iştihayı 
açar. Az mıktarda kullanı · 

ldıkta mideyi tenbiye ey

ler; faaliyetini usaresini ar 

tırır ve dolayisile mide ha

zmını kolaylaştırır Mide us
aresinin terkibinde bulunup 

mide hazmı işinde tesiri ol

an ve Asitkboridrik denilen 
t?kşinin kaynağı tuzdur. Ev 
et yenilen tuz kana geçtik

ten sonra anın vasıtasıle mi· 
deye ge'ir ve orada tahal ül 

ederek terkibindeki AEitkl

oridrik ayrıhp mide usare -
sine geçer. 

Bundan baıka tuz, mide 

de iken azçok antiseptik bir 
tesir yaparak yeni en mad

delerin tef essühüne kokma

larına mani olur. 

Tuzun et, balık, lahana, 
patlıcan, büber tomatis ve bu

nlara benzer uzvi maddeleri 

kokmaktan korumaktaki te · 
sirini, hulasa salamura esa 

stnın tuz olduğunu herkes 

YAZ• N: 
Haytcıri .\/ıicuılde Başkanı 

H.UZER 
bezler gibi çıkacak kBpıla . 
ra gölürüli' p sidik ve eter 

gibi ayraotılıı.r (ifrazat) ile 

dışarıya atı ' ır ve bu suretle 

vücut zıhir 'erden tetnizlt>n 

mekle faaliyetine devam ed 
erek hayat sönmez Tuzsuz 

luk, önce iştahın bozuk 1u
ğunu ve ondan sonra zehir 

lenmeyi mccip olur. Tuzsuz 
kalan ve yahut gıdalarında 

ihtiyaçları nisl. etinde tuz 
bulamıyan hayvanlar zevk 
!eri bozu!duğundan taş,arı 

yalcıma~a, topr&ğı 1 emeğe 

ba~ 1 ar ve tuz kayaln11 ara

mak üzere uzak1ara giderler 
Nitekim geçenlerde Şa mlı 

kamun merkezi muhtuı ha

yvanlarının ahırda toprak 

yediklerini telefonla bildir

miş ve buna bir çare iste
miştir . 

Sava§larda muhasaralc:ır 
esnasında tuzsuzluk yibün · 

den birçok aakerln ~ehir\enip 

öldüğünü tarih bize öğ• 

retiyor. Nitel..im BI\ kfln m·· 
uharebeslnde Edirne muha ·. 

ıara11nda askerlmi~arasında 

dahi bu gibi ölüm va kala 
rmı o muhasarada bu'unm 

U§ olanlar pek ala bilirler. 

Hayat için tuzun tesiri 

güneşin ziya ve hararti ile 

havanın ve 9uyun tesirleri 
kadar önemlidir. Onun için 

hayvanlara dahi tuz vermek 

lazımdır. Ata aramızın pek 

doAru bir sözü vardır. o da 

şudur; 

Tuz yalamıyan boğadan 

çarık olmaz. Askerlik etmiş 
o1an1ar, pek ala bilirler ki 

askerlik ocağında erallardan 

b~şka, hayvanlar için de tuz 

istıhkakı vardır. 
-~~ 

~in hü~umeti ~e italyaya 
~arşı İngiltere ile bere~er 

yürüyece~tir. 
(Baştarah birinci sayfada} 

g liz gazeteleri muhabirleri 
Habeı büyük ta arrunun da 

ha faz'a gecikmiyeceği ve 

Mareşal Badogliodan evet 
İtalyaı !ara bir darbe indir

meğe çalışılacağını bildir· 

mektedirler. 

İngi'iz muhabirleri, şimdi 
ye kadar yapılan Habeş ta 

arruzlarınm akim kaldıkla 
bilir. 

· rını da ilave etmektedirler. 
Tuz hllzm iıine yaradık-

tan baıka mide ve bağırsa . ltalyan 1 arın Cicika üzerine 

klarda hazmolunaırı türlü (fi" i
1
erlemeleri devam ederse 

daların bağırsaklardan kana Habeı müdafaası pek güç 
geçmelerini dahi temin ey- olacaktır. Çünkü hücum 
ler Tu b · t k' · · tank 1 arı, la yare bo nbardı-. zun u ış e ı tesırı 

dahı·ı· b · h ı ld b manları karQısında muvaf-1 ır u Ü en i aret- Y 

tir B • ki d d fakiyet ihtimali zaiftı'r. · agırsa ar an amar· 
lara doğru vuku bulur. Ya- lstanbul. 30 (Özel) Ma 

· h b d kaile cephesinde bulunaıı ns azım orusun a hazmo · 
lunan türJü gıdalar kandaki ltalyan gazetecileri, Ras Se 

'fÔRKDILi Birinci Kanun 1 - ...... -,. ........................ . 
: Şundan bundan ; 
.......................... 
Bulgar ve Yugoslav ope-

t 1 •ı il •ı 111 ~ • .,, 1111>1~ 111 I • il 111 il . 1~1 f Jıııııllu f: 1 

il. ! .... '·· . ,_ .. . .. ~-~· ' .~. ı; 

ralan 
Yug'>slav - Bulgar kültür 

ve kınlığı için çok çalışma· 

kta olan 8:.ılgaristanın Be -

lgrat sefiri Kzasof, Belgrat 
ta Yugoslav milli tiyatro di 

rektörü ile yaptığı temastan 
sonra her iki mil letin mili 

tiyatrolarında Sofya ve Bel 
grarla gidip gelmeleri karar 

Halk evi Bir kuduz 1 Dünyalık 
Yarın Namık Kemal için Köpek dün ~ir çocuğu ısırdı Su ~oı usunu çalar~en ya~ 

~ir toplantı yapacak 1 va~:s~ ~~~~~~;e bir kuduz kılandı. 
Yarın büyük Türk piri 

Namık Kemalin ölümünün 
48 inci yıl dönümüdür. 

Bu münasebetle Halkevi laştırılmıftır. 
Belgrattan Sofyaya gide- edebiyat şubesi' hir toplantı 

cek olan r Opera gurubuj 
artisleri arasında, Yugosl.lV· 

yada büyük bir sanatkar 

o~arak tanıtmakta olan Mü 

slüman kızı Bahriye Nuri 

Haciç de bulunacaktır 

tertip etmiştir Yarın saat 
20 de yapılacak olar. bu 

toplantı da büyük vatan şai· 

rinin hayatı hakkında bir 
konferans Yerilecel< ve şiir· 

leri okunacaktır. 

Kuduran bir kopek öteye 
bedye saHırırken on yaşla 

rmdaki bir çocukla beş altı 
köpeği ssırmışhr 

Çocuk ted'3.vi olmak üze 

re memleket hastahent &ine 
kaldmlmııtır Isırılan köpek
ler de ö dürülmüşlerdir. Şe 

hirde baş ı boş gezen köpek
ler uray tarafından zehirlen· 

mektedirler . 

s~ı!.~!~!~ ~~~~ıiy~,~~.ı!ı~. 1 İç ve dıŞ ülkelirde ya-
rına karıı gelecek olou oto 1 1 •• ı 4t• ı 
mobil şoförlerine karşı be - ı p 1 a n o ç u er .. 
lediye baıkanlığı yeni ve 
ı : ddetli tetbirler almıştır, 

istikbalde emır ve nizam. 

Ô'çüler hak'cında vilayet 

lere ıu tamim gönderi 1 miş 

lora muhalıf hareket eden tir: 

~oförlerin arabalarına ta uz. İç ülkede yapılarak kul 

aklardan görülebilecek bü lanılacak veya dış ülkeler -

yüklükte sarı renkte koca . den getirilerek piyasaya dö· 

men bir istavroz işareti ba-
1 

külecek olan Türk ölçüleri 
1 

salacaktır. İyi bakılmıyan ve ve ölçü birer1eri boy, yapı· 

lış maddesi, biçim ve bölüm

leri hakkında ölçüler kanun 

ve nizamnrımedne göre şu, 

ha va gazı ve elektirik saat 
ve ölçü parçalarırım ve tak 

simetroların tip ve sistt:mle 

kurumların kanuni icablar· 
dan kaçamak yo\larını arı· 

yarak ve asılsız bahaneler uy 
durarak uygun ölçüler getir. 

memek suıeti'e Avrupa piya

salarında beğenilmeyip arta 

kalan uvgunsuz yabancı 
malların iç ülkeye girmesi 

ne yol açmağa çalııtıklan 

anlaşı1 mıştır. 

Devlet idare ve kurumla-

rile clev'etten yardım gören 
başkaca kurumlar belediye· 

Jer ve tfrketlerce satın alı-

Hacıismail mahallesinde 

oturan Ö nerköylü Süleyman 

oğlu Dünyalık Mehmet Cu

muriyet alanındaki uraya 

ait yedi metre uzunluğun 

daki bir demir su borusunu 

çalarken yaka ' anmıştır Dün· 

yalık Mehmet evrakile bir· 

likte tüzeye verilmiştir. 

Bir Evin 
Bütün eşyalarım Güpegündüz 

toplıyan bir adam 
Halalca köyünden Meh· 

met isminde biri aynı köy

de bir eve girerek bir kaz· 

an, bir su tavası ve yorgan, 

çamaşır gibi birçok sandık 

eşyası çalmıştır. Hırsız eıya

larla birlikte yakalanarak 

tüzeye verilmiftir . 

Bigadıç 

seyrüsefer muayenelerinde 

kusurlu oldukları görülen 

otomob~llere de sarı bir. da 

ire resmi çizilecektir. 1-löy· 
lec.e ha 1 k nizamlara karşı 

geimiş şoförler~e emniyete 

tehlikeli o'an otomobilleıi 

uzaktan görüp tanıyacak 1 ar- ı 

ri Ekonomi Bakanlığınca 

kabul edilmistir 
nacak her türlü ölçülerin şar- I, .. 

1 
• d --,- L.. .1 

1 tnameterinde bunların ölçü ~oy enn e yapı an ıOJOua an 
dır. 

Almanya dans or~estrası 
an yor 

Lepzig radyo istasyonun 

dan veri'en şu teb'iğ oin1en· 
mi§tir: 

"En iyi Alman dans orke 

stralarım arıyoruz. Zenci 

müzikacılara J<arşs olan mü 

cadelemizde vals, kadril, 
köylü havaları ve diğer Al

man danslannı bil1>n hakiki 

A iman rnusikişinaslarına 

ihtiyacımız var . 

Bir müsabaka açılmıştır. 

Birinci gelene 18,000 mark 

ücretle üç aylık bir angaj 

man verilecektir ,, 1 

r -. ı 

1 

Un ve zahire f latlan 

29 ikinci teşrin Coma 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 

60 Randımanlı 

70 
80 
Kırma 

" 
" 

Kuruş 

1025 
925 

860 
500 

Bu ö 1çültrden birçoğ'iı iç 

ülkede yapıldığı ve burada 

yapılmıyanlaran dıı ülke1er· 

den getirilmPsinde hiçbir güç·j 
lük olmadığı halde bu alan 

da başıboş iş yapan ve ö 'çü 

inkılabının manasını sezmi

yen bir takım pasif düşünce
li ve sapa gidişli kiti ve 

ler kanunu nizam ve talıma· 
tnamelerine göre muayene 

edilerek damgalanmış ve he 

le elektirik bavagazı ve su 

saatlerile ölçü parçalarının 

tip ve sistemlerinin Bakan· 

hkça onaylanmış Lulunma 

larının ıart konulması bildi

rilmiştir. 

Konser 
Ha~kevi Ar şu~esi konseri
ni muvaffa~iretf e verdi. 

1 Edremitte 

Dün gece Halkevimizde 
• bir çaylı dans ve Ar şubesi 

tarafından güzel bir konser 

verilmiştir. Saat 20 de baş 

lıyan konserde birçok çağı

rılar hazır bu 'unmuştur. or· 

kestra kolu bir çok parçal 

arı muvaffakiyelle çalmı~ 

ve dinleyiciter tarafından 

hararetle alkışlanmıştır. 

Çağırılara zevkli bir gece 

geçirmek fırsatını veren or 

kestra kolunu bu muvaffa 

kiyetinden ötürü biz de açı 

kça ö -1meyi bir ödev biliriz. 

Son yağmurlar yüzünden 
ortao~ul tatil e~ildi. 

Edremit, 30 (Özel aylar 

ımızdan) - Son günlerde 

sürekli bir surette yağan 

yağmurlardan kiremitleri 

bozuk olan ilçemiz ortao 

kulu çok fazla akmağa ba 

ş\adığından havalar açı'mcı 

ya kadar tatil edilmiştir 

Yeni jandarma ı~amntanı 

mız ilçenin asayişile 

' pek yakından alakadar ol 

maktadır. Kamutan yıllarca 

önce hapishaneden kaçan sa 

bıkalıları da yakalamağa 

muvaffak olmuştur 

Odun kömür , bu yıl di· 

Bigadıç , 30 (Gezgin ayta
rımızdan) ·- Higadıç kamun· 

bayı köılerda yapılmak~ 

ta olan ve yeniden yapıla

cak olan köy odalarının in

şaatım kontrol dmek üze

re köyleri dolaşmaktadır. 

Kama taşuken yakalandı. 
Djnkciler mahallesinde ge· 

nel evlerin civarında Ethem 

oğlu MehmC"din üzerinde bü· 
yük bir kanıa bulunrr uş, ev· 
rak le beraber tüze ye veril· 

miştir. 

Yağmurdan 

Bazı evlerin ~tvarlau yıkıl~ı 
Bir haftadan beri devam

lı surette yağan yağmurla' 

rın ardı dün kesilmiıtir. 

I ' u müddet zarfında bir 

çok evlerin dıvar'arı bu yü· 
zden çökmüştür 

tuı; sayesinde bağırsaklar· yyumun Gora cephesindeki 
dan dıtmarların içine çekilir. kuvvetleripi Ras Kassanın ' 

inhisarlar 
NOT: 

ğer yıllardan daha pahalı 

olarak satılmaktadır. Buna 

Bu arada Kasaplar mah · 
ailesinden manifaturacı Ab· 

dullahm, Tahtalı mahallesi· 

nden kıbti Hüseyinin, yine 

aynı mahalleden FerideniP• 

Aliyenin, Ayşenin Öme 

rin, Martlı mahallesin· 
den avukat Tevfığin. Aygö· 

ren mahall1?sinden " li Hüse' 

yinin, Hacıisınaıl maha!Jesin· 

den Yusuf ağanın, Aygören· 

den Abdullahm oturduk 
ları evlerin dıvarları yağ 

murlar yüzünden çökmüştür· 

Bundan baıak kandaki tuz emrtne verildiğini yazıyorlar. 
vücudun bütün hücre1erinin İt'\lyan!arın Musaalıdekı ko 

faaliyetleri neticesinde me. lları Adsayı almışlardır . 
ydana gelen ve içlerinde Sultan Mehmet Yayunun , 

birikip kendileri için zehir kuvvetleri, k ervan yollarını 
olan posaları hücre1erin içi· tumuı ve Habeılerden bir 
nden dııar•, kana doğru çe müfrezeyi sıkıştırarak tüfe 
l<er. Bu da harici bir hula)- klerini ve cephanesini :.ıapt 

den ıbaret o'up hücrelerden eylemiştir. Bu kuvvetler, 

kana doğru vukL bulur . İt · Ru Sacanın kuvvetlerine 
te tuzun bu tesiri sayasinde zayiat verdirmlşlerdir. 

dir ki hücreler ve dolayisile İtalyan gazetecı'eri. İtal 
vücut, zehirlenmeden kurlu yan kuvvetler inin Maygora 

lur. Çünkü hücrelerden ka da Ha bet kuvvetlerini püs 
na geçen posalar. zehirler kürrttüklerini haber veriyo 

anın valltasile böbrekler ve rlar. 

Ru fiatlara muamele 

ve buğdayı koruma ver
gisi dahil değildir. 

Zahire 
kilosu : 

fia t arı 

Cinsi Kuruş 

K111lca buğ'. 7 

Sert 

Çavdar 
Arpa 

Mısır 
Kum darı 

" 
6 
4 

4 
4 
3 

beher 

Santim 

25 

50 
25 
75 

1 

Hak a 
Kepek 2 25 

...~-----........ --~-::ı:::ı::_;;.ıl 

direktörü hastalandı. 
İnhisarlar baş direktörü 

B. Kemal Levendin ani ola 

rak hastalandığını teessürle 

haber aldık 

Direktörün hastalığının 1 

ziyadeleşmesl üzerine bir 

h 0 yeti sıhhiye tarafından ve 

rontgenle yapılan mut-yene 

sonunda k1: ndısinin hemen 

fstanbula gitmesi bildiriln i~ 

lir llunun Üz ':! rine B. Kemal 

Leven-:1 dünkü trenle lstanbu 
la hareket etmiştir . 

da sebep odun ve kömürün 

piyasaya pek az gelmesidir 

İskarpin selar~en ya~alandı 
Recep oğlu Osman adında 

biri düJl eskıciler arastasın· 

da iskarpin set.tarken şüphe 

üzerin".! yaka' anmıştır . Ya 
pılan tahkikatta o,manrn 

bu iskarp 'ni baytar dairesi 

odacısı Mehmedin evinden 

çaldığı anlaşılmıştır. 

T epf cik köy deresine de 
fazla su geldiğinden Bahke• 

sir - Sındırgı yolunda itli

yen otomobil 'er müıkü 1 atıt 

uğramıılardır. Şof öt 

Hayrinin idare ettiği 5 rıı 

maralı otobüsünü bu dere11ifl 

çok taşkın oldugu bir zarnsfl 

da müşteri 1 er ini kolaytıklll 
geçirmiıtir 

Müşteriler ıoförün gö~ter 
diği mahareti şükranlar yad 

etmektedirler. 



Birinci Kanun 1 TÜRKDlLI 

.-························ ·-······················ .. 
:ı Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 
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"Ulus 1> un dil yazılarından 

ÖGLE 
tas11 vvurda n hasıl olan mef · 
humlardır 

,\ Ök + öy+ Ôköy, 

Ôk + ü y + - Ôköy Bü 

SAY~'A 3 

Bizim 
Vazifemiz! 

Sovyetlerin Ticari Ve 
Mali Vaziyeti ne Bakış. «ôü!e~ öül~y. öü!~yin,, sözı~.rı ıle«ılık» ve «liman» ta~i~-

-- - lertnm etımoloıı, morfoloıı, fonetı~ bakımm~an anahzı 

külmek, öne eğilmek, kam · 

burlaşmak 

Not: 4 Pekarskinın Ye· 
kut Dili Lugnt 'nden• aldığı

şu kelemeler ,<l e bahis ko· 

numuz olan kel ı me ile ilgi 

lidir 

( Baştarafı birinci sayfada) 

duğumuzu ameli, top1u bir 

elden ve yalnız memleket 

hesabına sa rf etmekten iba • 
rettir. 

noklası etrafında bulunduğu 

zaman an' aşılır . 
Sovyetler dış ütkelere karşı ticareue kuvvetli ve ~irlik ö G l ( Mutlaka büyük sergilnde 

görüneceğiz . Mutlaka büyük 
gazetelerde sekiz on satırlık 
gün-lelik bir yerimiz o 1acak 

tır. Mutlaka bir kaç resimli 

resim'liz dergide ayda yılda 

bir bi7.im hakk1mızdR etüt-

bir varlık halinde hareket etmeğe muvaff a~ oldu. 
"Pra vda"dan: 
Dıı ticaret de"·leti inhisa 

rı a 1 tına alandıktan ıonra 

Sovyet Birliği dış ülkelere 
kar,t ticarette kuv\'etli ve 
bir ' ik bir varhk halinde ha 
reket etmeğe muuaff ak ol 

du İşl e rin bir plan dtthilinde 
ceryl\m ise ülkenın endüstri 

tarım ve tecım aldnlarında 

ü l kenın kısa bir zaman içi 

nde düzelmesine ve terakki 

ı ine imkan vardı. 

Altan arama itler inin ku · 

vetlenmesl ve ihracatın art 
ması, ülkenin dı~aradan A l 

manya mecbur olduğu tek

nik cihazların pek çabuk 

temin olunmaıına ve lu ıu 
re~'e de dış ü kelere muhtaç 

olmaktan onun pek çabuk 

kurtu'masına imkan verdi 

Fakat fabrika mamulatı 

mızın çoğalması bir zaman 

için ham madde1er ihraca· 

tımıZl azalttı ve bu suretle 

dıf ülke'ere olan zimmetle 
rimizin bir zaman ıçın 

çoğa ' masını zaruri kı 1 dı. Ru 

durum ise, bizi dışarı ü kele

rle daha ç etin ticari muka · 
ve 'eler yapmak ve bir za
man için bahalı da olsa dı 

şandan malzeme almak 
mecburiyetini doğurdu. 

la pazar bulabileceğiz. Bun 
dan dolayı da A lrra nya ile 

aramızda o 1a n lic .uet mü na· 
sebet 'erini yakında yeniden 

gözden geçirmeğe mecbur 
uz 

İngiltereden, büvük faiz 

!erden kurtulmak için pefın 
mal almayı tercıh ediyoruz 

Bundan ötürü müıbel şart · 
larla mübayaatta bulunarak 

dev ' etimiz,n ticaret planço 

sunu gittikçe düzeltmekte 

yiz, 1933 1934 1935 sene1e · 

rind~ 450 Mil ıon Nuble ih· 
racat faz amız vardır Bu 

vaziyet aşağıdaki cetvelde 

de görülmekteJir: 

ihracat faz'ası 

1931 293 Mi .yon Rubel 
19)2 129 .. .. 
1933 147 " " 1934 186 

" " 
1935 120 

" " 
A ' tın iatıhıalimiz ise git · 

tikçe artmaktadır. Yı da ( 100] 
Milyon Rubelden fazla altın ı 
istıhsa edıyoruz Acun ülke

leri arasında Sovyetler Bir· 
liği a'tın istihsalinden sonra 

ge lmekte ve ikinci yeri tut· 

maktadır 

Hulasa bu suret le Sovyet 

ler b ir l iği harici ticaret bor. 
çlarım Y3 I de bir milyar 
400 Milyon Rubelden 1935 

lıktqrininde [ l 3Y} milyon 

Rubleye indirmittir . Bu s~ne 
1 sonun~a iFe borcumuz an 1 

cak 120 milyon Rubleden 

faz 'a olmıyacaktır. Harici ' 

bol'çlarımız azaldıkça arsıu · 
lusal keredı ve itimad va 

fakat bu vaziyet timdi 
art ı !< tamaınıle deği~mittlr . 

Borçlarımızı hemen artık 
ekseriyetle ödemiş olduğu

muz gibi çelin nıukaveleloer 
den lıemen lama miyle kur 
tulduk; hariçden alacağımız 

ham maddeleri ıse pefin pa· 

ra i le almak kudretini ikti 

sa b ettik. Bu hal Sovyetler 

Birliğinin Arsıulusal piyasa · 

larda durumunu sağ l amlat· 

tırdı 1932 1934 yıllarında 

yalnız Alınanya)a 1,5 Mil 

yar Mark ticari borç ödedik 
1935 de 140 Milyonluk bir 

istıkrnıı aynf'n Almanyaya 
timdi borcumuz pek azdır . 

Almanyl\nın ise bizim pet · 

rol keten, kürk , kereste gi· 
bi ham maddelerimize ihti

yacı fazladır. Fakat bu ma 

llaramıza· biz Almanyadan 

ba~ka ülkelerde de kolaylık -
- -~-

ziyetinıiz daha iyileımek-

tedir, ticari p ançomuz 

aktifleştiği gıbi inkılalnn 
on sekizinci yılında artık 

tediye muvazenemızı de 

aktif ha 'e getirmi~ bulunu -

yonız 1935 de Artık harice 
alttn yo lamaya ihtiyacı 
mız yoktur. Hatta dııarıya 

sattığımız mallar için bila 

kıs dıtarıdan altın alacağız 
Bu sebeple Sovyetler hub 

lesi artık kuvvet lenmelı te 

ve ıstikrara doğru yürümek 
tedir. 

f~ı~E\' KA.NiÇü~lil -) 
ULUSAL ROMAN: Nıı 15 YAZAN: 

MUAMMER GÖZALAN 

BiRtNCi BÖ lOM 
Genit ve kararlık bir çuku. ma! Sana bet lirayi göz ya· 

run Lasamaklarını iniyormut t 1arını görmek için verme-

gıbi, inıana bat dönmesi dim. 
vem adım 1 ar'a bu iztirabın Belkis, elektrik lenmiş gi·' 
sonuna varm ık istedi bi olduğu yerden fırladı onu 

Bu h 'ç tanıma dığı yaban· kolundan tutup dııarı atmak 

cı adama göz yaşlarını gös- için içinde derin bir heyecan 

termemek iç n br şmı çıplak h issetti. Fakat birden dur 

kol arının arasına sakladı. du: 
Buna rağmen o gördü - Hakkı var Dıye dü 

- Sizler yok muıunuz? ıündü paraıılle eğlenmeğe 
Diye fıaıldadı . Günahsız gelmiş Lir adama hakaret 

bır kadın gibi ağlamasını ne etmeğe hakkı } oktu Hiç ı1es 
güzel blltrsiniz. Şimdi sana çıkarmadı , tekrar yerine uz . 

sorarsam , hayatımın i k va 

bancı erkeği sensin diyecek 
sin Sizin bu ilk erkekleriniz 

o kadar çok ki.. Haydi ağla-

an~ı 

Niçin ağ 1ıyorsun küç 

Kelim .min etimo1 ojık ıe

kli: 

(1) (2 1 13) 

(öğ + ül +eğ) 
j lj Ôğ: Ana köktür. Hu· 

rada tU malarını göz önünde 
tuta'ım: 

(AJ Günetin kendisi 
l HJ Güneşin sıcalığı . 
[ CI Yükseklik 

j2J Ü: ( +ı) , ektir. 

"Uzak engin" gibi mefhu 
mlar'a objeyi sıfat(andırır . 
O halde: 

Ôğ + ül = öğül: "Çok u· 
cak ve çok yüksek" mana· 
tarını ifade eder. Burada bu 

sıfatm sahibi "günef,, oldu 
ğu meydandadır 

(3) Eğ: ( . +ğ); (k, g, h, 
v •. gıbi) objeyi tamam'ar, 

tayin eder. Suratlaki obje. 

gür.etin bize nazaran en yü · 
ksekte bulunduğu ve hara 

retinin en f azlu olduğu no · 

k tayı gösterir. 

Ôğül+eğ=Ôğüleğ 

ÖGl[Y 
Son ek olan "ğ, y .. dahJ 

olabildiğ ndt n kelime "öğü· 

ley şeklini dahi elabilır. 

Her iki kelimenin son fon 

etik tekil'erini yazalım: 

ö~l[ ÖGl[Y 
"Ôğley" 

demektir. 

(zeval noktası) 

OGl[YiN 

Not 1 (Ôğle) söıünün 
işaret ettiği anlam tam ye -

rindedır. Hakikaten güneı 

öğ ' ey noktasına geldigi zam

an bize nazaran en yükse

kte bulunur: ve tepeden en 

fazla hararet saçar. 

Not: 2 - Kelimenin elim · 
o!ojik şek ini yazarken Ôğ
ü tipini almıttık Bunun 

Öğel tipi de vardır Manası 
"vüksek, çok uzak güneş" 

yani "yıldız, çokluk, zıyade
lik, faz alatma, kesret" me· 

fhumlarında iU şekiller va-

rdır 

1 - (JkHığ·Ôklı {mek = 
Cesametlenmek, l>tiyümek, 

tezayüt etme 

il - Ôkiliğ · ökli !etmek 
= Tezyit etmek 

ili - ökülüğ öklü (tmek 

Ükili~ Ükli {mP.k] = Nema 1 
!andırmak 

iV - Oğılığ Oğlı 

= Teksir etme 
itmek] 

V - Ü.<iliğ · ükil = fa

zla 

Not: 3 Malümdur ki 

gl.ineı öğleye [zeval nokhl'lı· 

na} gelirken ve oradan ay· 
rılırken çizdıği yol bükükt
ür. İtte bu büyüklük, eğri 
e ğilmek,, mefhumlara , gü

neıin bu harehetinden alm 

mııtır. Bu manada şu keli

melere tesadüf ederiz: 

1 - Eğ+il=Eğil imek); 
Ey-Hl -= Eyil ( mekJ = kull · 
andığımız kelime 

Ôğley+in dir. 2 ök+öl ököl [ünJ = 
ln: { +nJ ektir. Obje ve. ı'lne eğilmiı olmak. eğilmek 

1 - iğ ıl + av =- llay = 
Aydınlanmak . 

"Kümmüt tahsan ı l ayan 

erer -= Güneş sakin hava
da tatlı tatlı doğuyor . ,, 

il iğ + ağ + an -= lla 
ğan ::.: Güneş aıcağı, kizgın 

sıcak; {böyle bir zamanda 
htmen hemen bütün hare· 

ketler durur; kelıme bu dur 

gunluğu da ifada ederi sa · 

kin . 

"l ık,, m efhumu da bah 

settiğımiz kelimelerden çık 

mııtır: 

111 - iğ + ıl +ağ X an 

+ ı ğ = 1 ğnı = bıcak, ılık 
iV iğ + ıl +ık 

lhk = Kullandığımız kelim 

Bu söz, havada hl\reketin 

mutedil iği eınaıında~ yani 

(mutedil) kar§ı'ı!fı olar1tk Is· 
tanl u 1da kullanılmaktadır. 

V Ilıman, ılman (li 

man': Bu söz hava hakkın 

da "mutedil,. anlamına o1a

rak Ankara, :Sıvas, Kayseri, 
Oörtyo1

, Kutahya, Orduda 

kul lana maktadır. 

1 1 İbnü Mühenna Lügati 

l . Uy~ur indeksi; Dı 

vanü Lügat · ıt · Türk 

11 - Uygur indeksi 

111.IV. V Divanü Lugat 
· it Türk 2 .i · Pt:karski Ya 
kut Dili Lüga ti 

ler çıkacak ve okuna· 
caktır. Brüksel sergisin -

de yalnız monopol içki · 
leri ile tütünlerimiz için bir 

pavlyyon açmı§tıl< Sergiyi 

gezen on milyondan fazla 
bakın yarıl'lindan fazluı dl · 
yordu ki : "Türkiyede halı da 

yapıldığını ittirdik. Demek 

artık o bile yapılmıyor!" Mil · 
yonlarca Avrupalının , bizim 

bir endüstri devresinde ol

duğumuzdan ve esaslı bir 

devrim yaph~ımızdan ha· 

beri bi1e yoktu. Hepsi tara· 

f mdan tanınan hal ya ise, 

faşizm üzerine dikkat ve 

itibar çekmek için, sergide 

kasaba büyüklüğünde bir 

yer almıttı 

Sesimizi sınırlar ötesine 

duyurmak, yeni Türkiye h.ı· 

ki katini kafa 'ara yerleıtir · 

mek, her gün gazete oku 
yan'ara Türkiye kelimesini 

gfüternıek zoru altındayız. 

l 'u bize, bitim hakkımızdaki 
yaı.lış dütüncelerden dola) ı 
ge'ecek olan maddığ mane· 
viğ zararlardan kurtulmak 

gibi, esaslı bir tasarruf le· 

mln edilece1' tir . , 

F. R. ATAY 

Ballkesir müddeiumumilıginden: 
Balıkesir ceza evine a ' anacak ekmek beş aylık olarak 

ve kapalı zarf urnlile 1 12 935 tarihinden ıtıba:-en on btı 

gün müddet 'e eksiltmeya konulmuştur. Ekmegi vermeye 
istek li olanlar her gün ceza evi direktörlüğüne baı vur 

maları ve teminatı muvakkatalarını t a mamlayaı ak ıha le 

günü o'an 16 12 935 gününe müıad f pazarteEi günü Eaat 

14 de Balıkesir C müddeıumumiliğinde tc planaca.k l<onııs 

yonda hazır bulunn1alan ilan olunur. 
4 1 - 330 ya süjenin bitişik sahasında 3 · Ôk + öğ -1- Ökö'. I (ön) 

bir mevcudiyeti veya hare· =- "(Atın üzerinde oturan 
keti iıaret eder. ' uzuıı boylu adam, hak ) na · 

Burada öğley noktası bi- '11 öne eğılınış?,, 

tişiğindeki sahada hareket Bu kelimenin manası, ki 

eden, tabii, güneştir . Dem~k "öne eğılmıı" demektır, bu. 

· Ertek ortaokulu satınalma komisyonu satmalma ~uru
lu başkanhğmdan: 

ki güneıin bu vaziyetinin nu ı zah ederken Türk bir 

ifadesi öğleyin dir. Hareket süje tasavvuru ediyor; onu 

ve saha mefhumlarında tab - da nasıl tasavvur elliğini 

iyatiy'e zaman mefhumu va parantez içinde gösterdik. 

1 • Pansiyo11un ekmek, zeylin yağı, beyaz peynir, kaı· 

ar payniri , patates, kuru fasulye . nohut, kuru soğan, sab

un, u.n, makarna, tuzdan ibaret olan bir yıllık ihtiyaçla

rının açık ekhiltmesi 4 Birinci Kanun çar~anıba günü sa 
rdır . Onun içindir ki öğley- "At,,, "uzun hoylu adam,, ' at 14 de üçüncü defa yapılacaktır . lsteldi't rin okula bl\f 

in sözünden "güneşin zeval "hak" bütüıı bunlar iÜoeşi vurmaları 4-1 265 

üğüm; genç çocuk cevap ve 

rdi: 
- Ağlanıyorum Size öy 

le geliyor .. 

Yalan söyleme iıte 

bak parmaklarımın ucu ıs 
landı. 

Ufak mendıli1e onun göz 

Jerini sıldi Bu yirmi iki ya 

ıında genç bir mektt'pli idi, 
O akşam eğlenmek için Bey. 

oğ'una çıkmıf, bir tanıdık 
onu, !Fatma hanımın) evine 

getirip bırakmıttı. Belkis; ge 

nç huvardaya biraz daha 

sokularak tekrar ıordu: 
- ~iç n af ludığını söyle 

mivecekmisin? 
Böyle gecelerde ağlanmaz 

A~k gecelerinin boş geçen 
her dakikası bir ziyandır 

Genç aclam gözlerini Bel 
kisin gözlerine kaldırdı: 

Ben senin için ağlıyo 
rum dedi. 

- Benim için mi? Neden? 

Güzel bir kadınsın. Se· 

ni kim olsa kendine nika 
hlıya birlidi: Sen hangi 

erkeği istesen bahtiyar et· 
mezsm? Höyle olduğu hal- ı 
dt l:.urada. bu dütkün yerde .• 

Ne fena ne fena .. Ellerile }Ü· 

zünü örttü 
Belkis, kıp kırmızı keıil 

mitti. Kendi kendine ııöyle 
nir gibi: 

- Hakl\ın var küçüğüm 

dedi. 

Kadife kimenosun•ı sırtı 

na geçirerek kapıya doğru 
yürüdü. Odadan çıkmak , bir 

daha dönmemek istiyordu. 
Bu ufak adamcıktdn utan-

larca {Fatma hanımın l evin 
ce bayağı ~ ir kokot 'llara 

ka 1-dı 

Ômeri dütünmek, hatır 
laınak bile islemiyordu. Bir 
gün yemek yediği metanın 

üstüne ya~ ı ı bir gazetede 
şu satır'ar gö1.üne ilişti: 

"Hayvan 1 ıiın felsefesi,, ya · 

zan Sacit Kf!rim Makbleyi 

okumak zahmetine katlan· 

madı. Yemeğini yedı ve 

kallı tı 

[f okatlıyan] sokağının bir 

aı ilersinde büyük bir kala 
balık göze çarpıyordu. Yü 

mıftı. Kapıyı açacağı sırada 1 

bütün bu temiz düıünceler 

bir anda müfekkiresinden 
silindi 

1 zlerce kişi yaya kaldırımını 

' kuta tarak bir birini ite kaka 

1 lakarete kanıksamıs bir 

kadın gibi tekrar geri döndü. 
* " 
• 

Aylar geçti Hu müddet 

içinde hayatından ıayunz 

erkek tip1eri geldi geçti. Ay- 1 

hadisenin ne olouğunu öğ · 

renmeğe çalışıyorlardı Po· 

lis1er bu meraklı kafilesini 
dağılmak i\in oraya buraya 

kotuyor1ar. 

- Dağılan bir ıey yok . 

Diye haykırıyorlardı. Kim · 

senin aldırdığı yoktu. Yaı'ıca 

bir adam bir baıkasına sor· 
du: 

Ne o 1u} or Allah aşkına: 

- Sır kadını vurmuşlar, 

Ölmüş mü? 

Ga 'iba henüz yaşıyor. 

Fakat yarası tehlikeli imiş. 

İm lat ot•)mobilini beklıyor-
1..r 

Mutlaka Lir aık ma 
cerasıdır . 

Kadın eyi ayak li.abı 

deği ! ınış 

İhtiyar ndam, çok bi 

lenler~ mahsus bır ifade ile 
batını salladı: 

Su testisi su yolunda 
kırı 1 ır . . Onla r için~ mukad 

der olan ya bir bıçak veya 
bir kurşun. Şemsiyesıne da 
yanarak yürüdü gitti. 

BiTMEDi -
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