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1 Türk Dfii Evi Ba/Jkesir =~ 

l:=>4ZA.R..TESIDEN ÖZGE GÜNI.-.ER.D :::~ VE SABAHLARI ÇI~AR.. 11

, Yıllığı: 800, altı:ıylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ il 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ij 

. 
~ , : ., . ". . '; .., ...... ._-:. <tt\ -": ~\. ~' • . !-~·· 

l<a""111iı1Em~~u.l.~~ta~~y~l~),Ji~ü .. n •Yaz T a.tiline Karar Verdi~. Bugün 
. 

[ski belediye meydanmda 
büyük ~ir toplantı vAr. Kamutay dÜ yaz t~- ingiliz Romar1Y·~daki T Ür.kli=. 

tili e karar verdi. Ve Alman deniz anlaşması rin anayurda 
~ôm t - Gazeteler neler yazıyorlar? 

•• •• goçu .. 
llavn tehlikesine knrşı ça

lışmalarn ıievam edılmekte
dir. Komitenin hazırlodığ'ı 

büyük toplnntı bugiın snot 
on sek izde ynpılaeaktır U ayın ~·az tatili ~irinci teşrine kadar devam ed- Londrn, 12 (ı\.A . ) - ın-

~c~~rı S J I · 'ki · I . h k (J'iliı-Alman Jeniz konuşma-• r. ay av ar gıttı erı yer erde ava urumuna kırı lı 1kkmıla 'l'aymis ~nze-
UJe ~aydedılmeleri için halkımıza tavsiyede ~olunacaklar. t-~; ,?::,1::~ Y"":~;;uıarınd• 

... 

~ k haır.111.ı~ J\ıır ıı,.ı 

rı ara, 14 ( A A. ) - Pılilnıeı;İ hnkkmıloki takriri 
ııılıtıı 

'i Y bu<,Ün birihiri knhul fld l(lrf'k to,11lnntısınn ın h 

• ıra Yaptığı iiç <'elsP.de 
{el .,.. 

ı,n eı-;ınrle bnlunan biitiin 
Urı ld . 

1 r"t Yıhalnrını müznk<>re 
•f,;ı kııhul etmiş ve Kiit. 

liaylovı R<"<'PP Pt>ker 
l .\'l ta 1 

~. ya SH)'lU\l Cemal 

nihr;yet vrrilmiştir Kamu 

tay hıı~kıını Abdulholik 

Rondn top 1a' tıy.ı gon ""rir
kı•n iiyolcri gı"'zıliklori her 
yenl<~ llnvn Kurımıunn :ızu 

knyıt oıli'rneleri irin halkı -
'·en· 

ı:1t11 1.rı f<amut:ıyın hir ilr- mız:l hvsiye~le hulunmalnrnı 

ı ~lor totil .ı,ı nıj,tir=:-======= 

~alya il_~ _!!abeşis an 

Bevon Ri h 'ıentrop. B. Hitlore 
lıu konıı~malar hakkında bir 
rapor Yermiştir. ~imdi hir 
nndlnşma yopılmusı beklen
mekteılir. 

Bu unıll l':ıma·lu Alman ıle
' niz ku\'\."t>lİ~ri hakkında ln

,,j 1 iz. Alınan nod la"' mnsıııda k İ 
:"' ~ 

rn ıd le hulunrı<':ıktır. Söylı•n-
dıi•ıııı• oİ)r(• bıı anıilasına 

~ ~ , ~ 

f n g i 1 j z d ı! ı iz k u \ v t eri n in 
yüzde 35 şi nislıetind~ bir 
kuvvete s:ılıip olmak lı..ıkkı 

nı verecektır. l ıgılız.ı\lman 
konuşmalarının sonuçları \'ı:. 

rsay andla~ınasını imz ıl ı yu 1 

devletlPre bjldjriJmj~tjr. 

Devli tferul-l g-azetcsinin 
" ' 

oytarı diyor ki: 
<dnıdliz ~ükılml't;. İngiliz 

tonil:itolarının yüzıle 35 i ni
sbetıntle bir kuv\'ete sahip 
olmok hokkıntlııki Alman di. 
lı>ğİn i k. hul etmiş• ir Bunun 
iı.·in İngilizlPr 4 şnrt koymu· 
ştu r: 

1 Yüzde J5 ni,,beti to-• 
ptun olmıyucoktı r. Y r.uı Al 
ınarıya. hiıtün lngilız ıieniz · 
kuvvetlerinin yüzde 35 ine 
değil. fııkat v.ılnız lı •r ~emi ' .. 
kat.ıg-orısiııırı yuzdo 35 ıno 

sahip olacaktır. 
2 Alnınn denız ya; ılu-

Ronıanya~a bulunan müslüman Türklerin göçü üç, en 
ço~ ~ört yll için~e bitecektir. 

Bükre~. 12 (A .A.) -- Bıı
şkabakan T ıı rı ııı Vtl k Baka. 
nları ıle l'iirkiye el\'isi bu 
sabuh ıkinci 1efo tcplunmı 

~lurdır. liııkumetimizirı Türk 
gö~·ıi lın.kkın.fnki 9 dileği bu 
toplaıımada onoylonmış 'e 
g~rı·kı•n kar:ıtlnr verilıııiştir . 

1 - ~Jıı lu ııan Tıirklorin 

~,)ı,:u ıi\· en ~·ok dört y.1 J('

ınılc bil<>cı•ktir 

2 -- ~l ıi ~liinı:ın lii. klıır ; n 

olıırduÇru topraklar 4 iıöfg

'''jl' ayr:laı• .k Tiirk ve> H1Jm· 
en üvrıı·r JPn kııru :ıe.1k ko 
mi:-;yorıl ı r hu topr.ıklnrı tlt•· 
ğcrli~·cı· e ktir. 

3 - Homonyn hükıiıneti
nin sntırı :ılncı ifı t.ı ·ı lsız 

malların tutarının bir kısmı 
pura, bir kısmı petrol ve 
tahtn gibi rnnllrırla ö len°e
ektir. Bunla~ 5 yıl iı;in İP hii
ktlırıetinıize öılPnı n•ktir. 

4 \'ak flur ve Cl'rrı vt!l-., 
!erin toş tsız mıdl::m ı~·ın 

hizuwt'nde bulunan Türkle
rin erıı~k lik olnrak devlet 
kosabrına bırukmış olduk-
1..ırı p ıralar horeketlerirden 
önco kendilerine ödenel'ek 
tir. 

6 - Ask.erıle lıulunrın 

T 1 ı rk delı'knnlılurı özı•ür hı-n 
rakılue::ıktır. 

7 - Tıirıdcrin hazneye 
olan lıorı;·lorı or.ınmıya<' ık-
tır. 

8 - Tlırk halkının hora_ 
her !.'Oliİrl'cokl~ri tns:bız h~r 

,~ ~ 

türlü pıra eş~·a vo mnl öz
gur ı; k..ıc ıktır . . 

9 • Limunlıırılu göçmen-
lerin c;-yaısı vapurlara yuk
IL'Tl rken gümrük hamıııalın
rı karışmıyucak ve bunun 
İı;İn hk bir vergi alınmıya· 

e ıktır. 

lliıklım atiııı z gö~· i~lerinc 

bnkmnk: i~·in hurcıyu günıler

tliirj iki işvar S listrPye gİL 
~ ~ ~ 

mi l ·rdır: Or.ıdo yerleşmek 

Hu toplantıda muhtelif hn_ 
tipler ~öz söyliyecek ve bu 
büyük yurt borcunun öılen_ 
mesi her yurtta~ ic;in en 
ön~mli bir ödev oldu~unu 
lıalka anlatacaklardır .. 

Türk 
Mübadillerine para veriliyor. 

Ankara, 14 (A.A) - Türk 
miibndillerinc vcrjlmiş olan 
~ ci tertip la!:ifiye vesikıılorı 

muhteviyatına karşılık yüz
de yırmi nj .. betindc para 
d.ığılmnsını Maliye VekAleti 
ziraut bankasına bildir ilmiş
tir. 

Giresun~a kredi kooperatifi 
çahşmalan. 

<.iiresun. 14 (A.A .) - zirrınt 

bankası moyıs 34 bulan ta 
rını krı Ji •koopı>r:ıtifleri or. 
toklorına ve ayrH·.ı 

zinrilerne kefıliikle koope· 
rutif!er d ııjı nıla kalnn köyl
ıilC're iki lıolu ile ödünç 

Hoııı:ınya lıükılnıcti tarn

f,ndoıı .ıyrı 1 ır l' ır,ı \ı•rılı -
ı•nktir. 

vu k<tr.ırlnrın . yctırilmesini 
"(iruıı k uzore k Baknnlıktun 
~ pnra vermeğe başlamıttır 
c·rni r nlm solan g~nel ispck- • .. _ 

s - n .monya hiikumct < Devnmı ık~"i ~ııyfnctn ) , ~e~oslovakya Oışişleri Ba· 

Pekinde Panık! 1 kanı Prauda. 
~ın ~ü~ümeti Japonlann yeni dileklerini ka.~ul etme 
me~tedir. Japonya Pekin üzerinde ~ir gösteriş yaptı. 

Pra~. 14 (A,A.) \,e-
koslo\'u k yu, Dı b:ı kanı Be_ 
nes ~loskomJarı l'rağa dön
müştür. 

Pekin. 14 (A.,\) - lJ\·ak: doğrudur. A!m rnyodn yükü- ı=}=P=ri=n=in=ı=k=o=n=d=ilt!rıni sau.aya-
lar hugıin ıı. kııı iizerinde m d :ı~keriik hizmeti kuru· 

ıtlllı bir harb:_ tutu_şu-,orlar! 
~ı~ı~a~a~aki lıalyanlar memleketi teı kettiler. lnuliteıe 1 

ı .. !!~!ana külliyetli m.ikt2rda erzak göndermiştir. ! 
~ '·'d · l 4 (A A ) - Adı· ılrı uç taraflı bir koruııcuk 

rı birk ·~· yıl.t ayrıl:a•all tır. 
Hu ~ekılıle .\ lmıınya. logil
tı;,renın eski gemılurine kar_ 
:?ı koyıcak. yeni gP-1111 us
tiinlüğünü elde t•deııııyerck
tir. 

cağ'ın ihtimal vermiyorlor. 
u~·mu,... nrdır . lıluktnn sonrn lıu bir o1ut 

k flitlerin kend lerine bağlı 
Pck iıı. 13 (ı\ A) -- (;ör- h.ııını :ıluı·a t.r. 

k h.. k nld 1ıg-u bu k talıırın rolü \'ok 
ünılii•riinı~ ırörc () n hükılnı- Ordu. en ço tı<'um ıta· 

l " 'lk . 
fı .. : 1 ltah·an!ar.n ço- (lıimavc eılıl •n) yer kurul-

tı "Oe . ~ J 
t , Şıstand .n \·ık mı~ mJsını l lıı be* krulınn tav-' (, . ıy rı k alıınl.ır da gele· :"İyıj ettırıMk istedığ"ı fık ri-

ı ı Ort 
it 0 ırıda nyrılacak- nılı-ıılir. İngiltne. Fransa \'O 

1 ~'tırıb lt.ıılyayn Habe:_?ist:.ır11ln etgı!-
1n) u1, 1 :'! (Aytarımız- rlık (nufoz) höl!{eleri vorıl-
I il.rr

1 
ltulyu ıle H hPşİs eceJ<tir. 

~ 'nduki münasebatın Uenovre ve Tobnnise n·ö· 
1
P (!ton şnkd, iki dev lPlİ'l ro korunc:tk harıl~n 
l rııoı; · 

1 r Jf 'ını zaruri kılma - ko~·ınmcık ıçın <'n C'Yİ bır 
1 rın\j trbın rığu~tos ip- ı;aredir. Bnvnn Tob ınıs Itnl· 

1J'I" 1" bnı-lıya<'oğ'ı söy- yanın ::mo"',ooo kilometre 
1 ~1 (f tulya; İncriltı>rf•nin b } • Ur ~ muru hn ık 1 ir yn alarak 

lıla UQ> ılan 80rı derP<"e 11 bC'~İ tanın en z ı• nı:in .'fe · 
~ıl Ol)ı~ l ~ . " 

Ilı rıı on \'(' :::iU\'t'Şy rini elde eJce"frini s ınnı:ılc-
ıııı rı ka " 

"'orı·· P0nmns.nı muh tıJır. lnu ltf're Su !arı ~ını-
1 L 4 Uğ" ..., 
~ ıs:lillı 11.n<leıı llabe~is r ınn yakın ycrlerın yöne-ti_ 
\ "1;ı ctı~~~lı uıiktnrda Pr· mini kontrol edecektır Fr-
ıı 1 !!ıJir •nınınt gönder- nnquva vı"'ri 'e t•t k böl 1 e duhtı 
'rır..,, . ~ ,., 
"'" ı belli th·ğildır. 
~1 ~' 3 (A A.) Mısı-

Qrı Rtb 
"" ' eloO' •Pozı•te!'Iİ 

~ ·••e>sr. . ~ r-ı ~ 
l!tı ·"sının kyiizünii 

t~ ~(' •• ltıı.ı Cırercık b .. k .. 
tı l1 g'U n U 

"> \'ok - · _ 
}luy rıg- r oldu~u 

11
1lflbQ or Ve M ısırı n hir 
"' lno 1 ı · .. .. 
" 111., !"> ız ı;omuı<•P .. ,rın ~ 

lt ol,t olm.sını 
rı • 

tıı ıstiyor. 
t~ : 13 ( A A 

'tıd. · > Oeun 
f> boynn <ienevive 

1 tııı Yaz l Ç{ bir bet-
' Y<.1nın 1 Yol u u lor '-0"· 

u ılo llo.bt'şiston -

Sovyet-Romen dostluğu 
Biıkreş. 12 (A.A.) - Özel 

uyt:ırınıızduıı: Hon ••nyn ilı~ 

• ovyetler nr,ısıoıl ı resmığ 

ıl.,;ilerin yı•niılen h:ı.~ladığı 

~unün y ldöııiinıü dolay ı:;ile 
· o\'\·etler ~ l \' I ~ i ta rıdı nı..l:ı n 

ol 

dun nkşnm verılen bir ~öl

en.le Romanya Dışişlııri bu 
knnı. Türkiye, yekoslovukyn 
vı• Yuuo::ıla\'vn t.·l~·ıleri ve 

r-ı J 

(Dövıımı ıkinci sayfodn) 

3 - İJtoki ıleniz iilkeleri ~ ~ · k ld ı ıızalmıştır. Bundan dolayı 
etı .J ıponlur:n p•ni ı!ilı klo- hırının onadon n ırı moBını 

Alınan deniz sih\hlurını ka- ı rini kalıul etmiyccl'ktir. istiyeeektir. Bu hücum bö kıtnl:ır orasında hoşnutsuz-
b 1 1 ki .ı · u t ı · ki · · k' · ·b· 1 lk luk bn::.lnm·<:tır. Bu hoşnut-u e 1 ece eruır. uu ş:ır ı, Gecffvnr.sını g"P.ı;t ği htılde u · erının es ısı gı ı ıo ~ '> 

- l ·· · ı ı k suzluk son ,...,0 ·ünlerde; hazır-~=ııı.lty~ k,ular yaln z Jı.ıpon . Jııponl:ır ültirıı:ıtonıl:ırını ye- y g 1n .ırı ıızf>rınt f! yo ırnı a_ 
lık ılene~·leri saatlerinin ıız-ya kabul Ptmiş, b<ışk ı hi~· rino g-eıtirıııek ırin hiı; lıir lnıurn .~t r 

b. 1 '- 1 t k B nln l)" ab t k t" ultılnıası ve u·· nı"forınu hakkı-ır Yerdı•n karsı ıa. ıre nıe- ııırc "fltlc bultırırnnnı slordır. unu .--r er nu l u 
~ ... :--ı , ı d 

· · l ·· e llı"tl ... rı· "' Le e " nılaki buçlamn ar an sonra mı tır. H ıl böyle ikon .lupon <lılı•k_ ar onc " .. r& Y ~· 1 -

4 - Vuıı-n.y anılla:_;;ması- l>rj p.ınik uy<ınılırını:jlır Hi. mı~ blduklormılan eski ~el- artm:~tır. 

nın ıie~ı ·tirdmEsİ yoll rı rı rı;ok sivil dıın Pokinılen 

nr.ınncuktır. git niştir. <;ünPyı· (cı•nuhn) Türk dili ile auygular: 
Lonılra. t3 (AA) l>.ı· g11len trenin birkıır ~tİTı 

l 'l' ı · ı!e P\'ı linıl11n tutulnıuktoıl.r . Sö. ı y •J graf gaz ,tesinın 
· l k ylendiğirıl\ :-ı,fl'öre .l .ı fH>lllor bu-nızrı ı nytnrı Almnn <lenız . ., 

gıin l'P.kin iizı>rındl' bir ha 
yak ı ları flro_~ramının ~öy- ' - va göHtorisi y:ıpn<"ııld ırıl r. 
ı~ oln<'ağ'ı sıınnıuktaılır: 

- l'olıs lınlk rl dingın (S ık•n) 
. \lın ınynnın har gi tip g-e-

1 ol·ııavı tnv"İVl' l'tmi~tır. . ' 
mıleri f ,•zgı'\lıa koyncoğ ı du- Lonılrn, ı 3 (A A ) _ <)in 

ha bılınınıyor. Fııknt bir an· fınansı hakkında ~:ınkindo 
ln~mııyn vnrılır~n Alnı.ın pr
o!,!'ramı ~n "'ekılılı· gelı · •bi
lir: 

11 v~ 12 ln · ıılık toplar 
ta:;ıynn :!'~.ouo torıluk b.·;; 1 

hnrp trovıızörii fılotılla ::oı 8 

ptl';ltık toplar taşıy:ın 8600 

to pl.ı ıı:ı Nı k kon fnnn ..:;n i lgilı 
iıyelerc ı"rörıderil "ek ı,·n'rır ., ,.... F 

mu hokkırd:ı burrvo 1ı : 41;bır 
lıaher gelmemi~tir. 

He rıi ı, 12 (A.A.) lluvas 
nyt nrı lıılılıyor : S. A kıt.ulu 

ı ının ortuılo.n k ıldırılm:ısı 

tonluk 6 z:ıy r krovnzhr. iı;iıı Ö'lr>nıl: tl'dhirlcr alııı·,k-
H)00 tonluk 6 torpido 800 ta olduğu lıokkında Berlinıl" 
torıluk bıdrnç ,leniznltı •re-..... 

misi vo 22,000 tonluk bir 
u(: ık geınisi. Bilhabsr g•·· 
milı-ırin \'Ok yı)lln olnwbı 

bakımını.lan böylı; hir fılo ile 
{Devamı ikınci sayfada) 

ılolJ:;> lfi lı ıberler esassız gö 
rühiyor Alman hüktiıııPtinirı 

g-eçen 30 hoz rnnılnn bı•ri bu 
\c.t ıl:ırı bü"hiıtiın ort:ıılnn 

k.ıldırın:ık 4lcf{ilsr bilı> kod 
rol:ırını n.zoltmıya \'ıılışlığı 

UCAK. 
' 

l'aşwwık lsliyuru:.. yümi !/eç111işdt11 ayırdıfit 
Yıirc/\lenmi:dt• b11 islcf7i11 yibi yunm da lmqıinderı 

11umş11: gı;:/erimi:de im is ayıracaktır elbet.. . 
fr~ii11 ıştfiı var. Uçak her nesnedir yir· 

raşrımcık isliyoru:.. minci yu:uncü yılda ... 
İsliyurn: ki d:yt•n bir ha- Duymak. görmek işit· 

11a içi ndı• başı bo~lui}a !JÜ- mck ııe. . Yaşamak!.. 
ksefrn ba~lunmı: kasırga Onun hıiyuklüf/ıirıe. yaral1-
n111 kırclt!J1 bir dul gibi ye cılığuıa 11c bi:.:e de yaşrıma-
rc ıluşmesin · mn. ö:.gr.n yaşamom11 Sl' · 

/'.'ut'/ yaşamak İsfiyorn:... vincini yerece!jiiu• inancı 
<.'i!ierlrrimi:in bulıın y11- mız n!clu(iu kadar rJa sev

nimı ııt•rcrek kemli llirkti glmi:. .. 
mıi:ci /ıuykırmuk islediği. /Ju sevgi lopra/jllmza ba. 
mi: kadar !Jüklerimi:.de. de !ili oluşumu:.dan geliyor . 
kendi uçnklrıklor11111:w Offll Uu scvyi her işcfr ol-
1/usırna c/11ymıık isliyor•: 

Uçak ki: Yirminci y11:. 1 duqu gibi gökleriml;.l 
ı yılw Juzıdır . 1 çeltk k~natıarla .örmr. iş!".~ 

Uçak ki, mlmıı Of/lıwa 1 de de. bı:e gere.klı olan gucu 
1 başı hoşl11ij1111 sonsu:. sevi-

1 
verecektir. 

11ci11i duyurmuştur. U, ~" Cevdet Demiray 
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Sovyet 
Kılavuz için dersler Romen 

Dostluğu 
-··--------------------··----------·· 

- 31 - Özel i 1 k O k u la 1 a r d a 
Bir gün bir Bulgar politikocısı köylülere diyordu ki; 
- Eğdr beni saylav seçersen•z, size okul yopacağız, 

yol yapacağ z, köprü yapac.ağız .. 
Köylünün biri bağır·iı: - Fakeıt burıııla nahır yok, 
- Ntıhir de yapacağız. 
işte frenkl rin demagog, osmanlırnnın avampesend de

diği karalak buıiur. 
Biz ne krul ne de karal steriz . 
Yaptırac ğım ev için m ymardan hir ö ıto~ar iste-

dim. 
KimSAye kııraçta bulunma. 
B iyüıe lera kıy litm, kic:ı!n yııptığı henüz anlaşılm:ımı

ştır. 

Biz d wrim İçin bir yöney gençliği isteri?.. 
Ne ·ıaman bir aydun fnz'ıı Avrupeda kaleRm, yurtsnma 

acısına tutulurum. 
Boş savrılo.rla vaktini kny!ıetmel 
Bu misallerde geçen kelimelerin krırşı:ıklı.ıııı: 

Avam - Karal 
Dl3magog - Karalak 
Av m proje - Önta~aı 
Böhtun - Kara~· 

Cinayet - Kıyu 

Cephe - Yöney 
Daüssıla - Yurdsama 
İddia - Savu 
Emanet - inam 
Emanet etmek - inamlamak 
l~an~·ler, cumuriyet size Atatürkün en Lü,ük inamıdır. 

Sırrını kimseyd inamlama. 

* 
Facia - Acın 

Onun bütün ömrü acın jçind~ geçti 
Yugoslavya. ~frlrsilya ac.nını unutmıyacaktır. 

Feragat - ÖzgPçİ 
Eğı:ır başt~kllerde özgeçi olmoz~o, devı im tutunamıiz. 

Feryat - Haykırı 

Ta uzaktan bir çocuk haykırısı duydum. 
Bu söz dünkü yazımızın yedinci böleğinde idi. 
Hoca Nasreddinin }wngi anlat ı ğ . nı nııhn çok seversiniz? 
Fıkra - Bö!ek a 1fotık 
Güdergesiz adum hi\· bir başarığa nemcız. 
Bozut~:u ,.e kowu olmayınız. Ôrgüderlik t l'n ı;ukınınız. 
Tavana vurduğunuz bu Jcnk ban.ı yabansı g"•liyor, 
Fikri takib - Güderge 
Fesad - Rozut 
Mürsid - Hozutçu 
G tınmaz - Kovcu 
Hindar - Ocgüder 
G rib ve acayib Yabansı 

Günde beş kelime - --

Yirmi Dördüncü Liste 
1 - Refah - <Tenlik 

Örnek: Hi:.im dauanuı sı mf de!/ il, 
dir 

lsldh etmek - 1 - fe[/ritmek 
2 - Arıtmak 

halk genli-

Eski kitaplarda «susmak. söylemekten yeğdir» 
gibi sö:leri lwlırlarstntz . Ye.fjrifnuk kelime~inin 

kökü işte bu «yeğ» dir. 

(Başturafı birinci sayfada) 

Fransız işgüderi Lulunmuşt-

ur. 
Şölende hay Titülesko ile 

Sovyetler elçisi birer söyl

ev vermişler vo Romen So. 
\ yeı anlaşmasının gen~l ha. 

rışa olan iyılıklerınden ba
hs<:tmişlerdır. Romen dı.;işl. 

eri bakanı l ürkiye dışışleri 
bakanınırı Sovyctlerle Rom. 

onya tır,ı~ındak.i nomal ve 
dostça bılgilerın yAniden 

kurulması hususunda hare. 
ad ı ğı emPk leri iki defa nıı-

nnetlo il '-' ri sürınüştur. 

I Ana 
1 

Yurda 
Göce derler • 

(Üstarafı birinci suyfııJa) 

ter R. Onaeuso yarın sJbah 
gö~· bölg ısıne h ırckP.t ede
cektir. 

H.ışbakanlıl Torım Hakanı 

Türkiye elçisi ile sürekli 

değette bulunacaktır. 

Tuna ağızlının ı doğru Tu
nca ve Mn kin ~·evresinde 

dolAşun elçım ız buraduki 
gö~· durumunu inceleme
kted ır. 

Köstenceye g"le ı Türk 
vapurları bu oy i~·inde yola 
çıkabılec f' k olan sekız bin 

görmeni bekl~ınektedir. Ba

şbakanlıktaki toplaı;1ıdan so 

ıı rıı elçiwizle kültür hakanı 

aras:nda Rom.ınyudaki Turlc 

okulları hakkın lu hır görü 
şme olr.ıuş vı.ı Lu nallan 

s~nra yeni bir program ya. 
pılnc.ığını hıldırmiştir. 

Bu uk.şam saat 19 du Türk 
tecimenlerin alucağı döviz 

h .ı kkındu B ışbulrnmn yom · 
nda ulusal bunku direktö 
rü ile rlçim ız görüşecektir. 

İdare Direktörü izmire ta
yin edildi. 

Dün İçışleri Bokanlığından 
lıbaylığcı bildirıldiğ ı ne göre 
ilimiz özel muhasobı) direk. 
torü Adıl Soyar İzmir Özel 
muhasebe dırektörlüğüne t3 

yin e.iilmiştir . Bnl kesire ki-

Adıl Sayar 

rnın tr1vin edildiği bilinem~

mektorlir. 
Aıiil Sayor meslektPn ye

tişmiş ,foğerli hir maliyeci-

dir . \)zel idarelerin ilk ku· 
ruluşunda kAtip olarrık v:-ızi
feye giren Aılil Shystr bir 
müddet sonrrı haşkfltipliğe 

ve ı\irektörliiğ~ yiikselmiş_ 

tir. On rlört. on heş senP

denberi rle direkörlük vn 

ziFeRini büyüklerin takdirini 
ve küçüklerin sevg-isini ka· 

.z,rnornk hüyii'k hir muvııfa
kıyet)e bo~ıırmı~tır. 

Ayrılışı BalıkeRir için bir 
kıyı p ve fa kot İzmir i ~·in bir 
kazıın~·tır 

[~remit şar~ay'ı~ bütcesi 
Edremit ~nrbaylığı 935 

bütcesi 54,515 liradır . Y .mi 
8( ılan hııstahane Joktor ve 

hemşire ıı.ıınşl:ırı da hütceye 
konuldniİ'uuılnn bütcede me

eı 

mur mnuşı yüzde otuzu ge\:
miştir . Bu \'nziyet k:ırşıı;ındu 

kişleri Bnknnlığından mezu
niyet almnk lazım ~elmek · 

Ameri~anm Çin 
1 teılir . 

[lçiltği 1 

Vıı~ ington. J ~ ( A.A ) 1 

Yctlcıli \'.evenlerde söylenıl-

diğino göre, Amerikantn <;in 
orta elçiliği. yakında Pekin-

den N:ınkıne tnşınacilktır. 

kararl oşt rılu11 orta eldliğiıı 
biiyük ekiliğe ~·,karılınaıHy-

lo ilgili görülıııeittedir. Çind~I 
bir Amerika büyük el\·ıliği I 
nın kurulması kararı, <;ınde-

Sus,ğuh~ ilçe bayı ve şar -
bay1. 

Susığırlık ikeboyı Münip 
ve şarbayı Kıı~ım Balat ıkeyi 
ilgilt::ndir{'n i~ln hakkında 

ilbaylu görüştükten sonra 
diin yerlerine dönmüşlerdir. 

Örnekler: 1 - Rıı kurumu ye[jriimek, onıı yıkıpı 
y!nlsim yapmaktan da/ıa zordur. 
2 - Ytllardanderi bizdeki at cinsiyetini arıtma 
ya çaltşıyoruz . 

ki duı umun ~on oeli"mesi ' ~ '): 

iızerınedir. 

.luponya kuzey ~,~inde bu 

lunan Arııerikun a~k·:rlerinin 

~~ekilmelerini istiyebilir . Bu 

ihtimal karşısında Amerika· 
da ınesolo daha gc\" ~vrele-

Oda 
,, . ) 

.~ -

lsUih, isldhaı - J - Yt:!/rilim 
_ 2 - Ardım 

Ornek; 1 - 1'lln:im.:t Avrupa korkusuyle. boş 
vurulrmı~ bir yefirilim Jwrekeli idi; bir deLJrim 
değildi 
2 - Jsldhı cinsi feres - Al cinsinin yeğrltlmi 

Saldh bulmak - l'eğrimek 
Salah - Yeyrim 
Örnekler: Dlinyada ekouomik durum hentı= hiç 
bir ve!lrim beldtjjl (alômeti) göstermiyor 
Sıililı - Yarar, elverişli 

Ôrn'.k; 1 - Bu evi bu işi yarar bulmuyorwıı. 
2 - Bu evi oturmağa elveri~li bulmuyorum 

Gazotemize gönderilecek yazılorda bu ltolimeerin o~ -
maolıcaları kullanılmamaaını rıra ederiz. 

rn ~irmedrm once tedbir ala 

c ktır. Tıyeıı\· indı>ki Ameri
ka ıılayı orııdan kaldırılmı~ 

ve Amerika orta elçiliğini 

korumak için birle ·tir.hm 
denil askerleri Je Nankine 

yollu ın : ştı r. 
ıhey.ındnn Çin hükumc!tİ· 

nin ~ankindr. bulunmat1ı Pı•-

kincleki ckiliğin buraya ka. 
ldırılmosı içiB yHtrr bır sf' 
hr.ptır ~Jnkinda ~lc;ılik için 
yeni bir ku ~nğ yapılacftktır. 

Heyetinin toplantısı 
Ter.im \'P endüstri odası 

idııre hPyeti hır gün eve! 
cı 1 :ııia toplanmış , tecim ve 
endüstri oılnl:ırı genel ku
rultııyına BnlıkeFir odası 

ndına iştir:ık eden oıln bnş· 

k'lnı h mnil llıı kı Vnrnnlı -
nın K urultoydn görüşülüp 

onııntın i ler bak kındrı vcr
ıliO-i ı hatı ılinl rnıiştır . 
~ . 
() l : ı lı •yeti hundarı sonra 

o la ya u:t ışl1:rı görüşmüş 

hu :ıraıla 1 bruhirn İzzettini 
Havu kurumu ıdare hey<•ti 
üyeliğine seçmiştir. 

Oarsler kesildi ve imti~1nlara başlandı.. 
Köy progra

mı güden ilk 
okululn.r hir ay 
e\·el nzad edi 
imişti Şehir 

progr.ıını gü
den ılk okula_ 
larda da ders-
ler kesilmiş ve 
imtıhanlaru ha 
~lanmıştır . 

lmtılı:.ınlar 

on <~ok bu uy 
,\ ta tllı k okıı ıa~ ı 

sonundu bitirilmiş olucuk.tır. 

Kültür i Sayırı . 
Bakanımızın telyazısı geldi. 1 Konuğumuz Susığırlı!~.~l!~'· 

Yeni Kultür Bakanı SafCet Cumur Başkanıınız ~· ~· 
A;ıkAn işe boşl ımnsı münn. kün hdmşirele~i ba.~:ı~k oıi· 
sebetile kültür ılirektör:ü~ü bule Baysrıl bır ~.~ 0ı0oıO 
ne bir t~lyazısı g')ntl~rmiş· ' safıretden sonra dunitıııittir· 
tir. Kültür Bak:ınırnız bu tel bille Susığırlığrı ~9ygı -1e 
yazıı:ıında diyor ki: Sayın konuğuaıuı _ ıştır· 

«Ulu Önderim beni Kültür sevgı ile uğıırlanın 
R:ıbrnl ığına atadılar . Bu işin 
yücP.liği kadar da çetinliği

ni rle hilm~kteyim. Anca\c 
saleflerimin giiven vn sizle
rin banu karşı yupocnğınız 

yardım en soğltım dı.ıyanoc

o.klarımdır. Ata.türkün y:ır

att ı ğ'ı Tiirk Kültiiriinii Poze
tif ilmi yoliylc hülün yurd · 
daşl ırıı sindirecek bir şeki

lde \'·•lışm:ıyı siz de~erli 

arknıloşlor . mdnn diler vP. be

klerim )) 

~ar~ayhk doktorf uğu. 
Açık bulunan ~ar baylığı· 

mız ıloktorluğuna Mnniliıt ~h 

rbııylık doktoru Hıza Önrl 
toyin edilmiştir. 

R ısim sirui.si cer~i· 
HalkevinılP)d re:ıf'll ~ir ıılA' 

b··yuk ıı si Hıılıkesirde U ,,i Jıl 
l t ser o . 1· ka uyanı ır rnış ır ·. it jıll 

Je kadın erkek bırf~1 ,,,iştir· gez• se\er tnrafınılun 

Ekmekçileri uruınu ~·· 
)cçıler ıı 

Balıkt>sir e Junı' . toPıoıı 
i .. k a""' bır . Je' rumu < un n Ş ·~ · ı " t ı>yetıfl ı.ıJ' 

vnparok idnre 1 ·ıer " · 
• . . . · okınekçı h .,.etı 
uıştırm ı ştır. r, A; 
~ · ·do re rumunun ycnı ı . 

ıo· şndur: ıot·tl / 

Ekmck<·i Osman· 
1 

· 'fe~ 1 

. krnı•kC 1 ·1111 
hlü Keskın, <J. ' ıekorı. 
rılağlı Hüseyın. 

Hüseyin, ltoşiaı · 

~ 
=======-======-=====~-

1 !ürkiyede 
ı /Lim 
J Ve Sanat 

Ayasofyan n mozaikleri 

hakkında «Ayusofyunın ye 

n; h ızneleriı> haş1 ıklı hir 

betke yazan Tuymis gaze

tesi, Amerikalı Uzınım Bay 

! /ngilr·z 
Alman 
Anlaşması 

(Bliıl) 
.. ci sıı) I' 

(Baş to raf bır ın ,ıi• gcıfl 
boy öl<·ti4ecek lrıf{ 
lı"ri p~k :ızJır. ~ıstill 

ı\ ) ...- rı 
P.ıris, 1 J ( ~ · · · aytıı 

. . Rorııu . ,a· 

Vitlemorun burada yeniden 1 
temizlediği mozııikleri ö~- I 
cliikten, hiraz d:ı bur&sının 

gtızPtesın1n 1· oı!'ıte . d:• .., Jtı· 
ltı-ı !yan basının lıl 1 8 

ııZ• j 't• 

Y j karşı çıkun Y • . bıh ı 
Jd ~ıo• 

ir bir ;ooon "erı ' 

turihinılen boh..ıettiktcn son · 

ra diyor ki : 
Tıirk bilgilı>rİ bülün var

larile Hay Vıtlenıorla ve 

çıılışmı:ı arkıııloşlarilo elbir

liği etmişler ve bura.sırı ı 

vaktilc cami iken tunıyanla 

ı·ı hugüa ~ıışırıı< ak llf'ğ İ ş· 

tirmelerin y'lpılın :ı sına ı zın 

verm i,,.lcrdir 

Ru deÇ(şıııt• lP.rİn Ayasof

yayo. eskisindPn ~·ok ileri bir 

giiıı>llik verdiğinde şüphe 

yoktur. \'aitiyh.: kıbleye do. 

ğru yak lrlığ'ı İçin Aynsofya · 

yı ı•arpık ,,.ihi rröst"r~n hü-
oJ \ ~ ~ 

yük halılar knldırılmıştır 

Şimdi beyaz nıtmııer dö

şemeler meydana ç ktığı için 

~~ok giizel göriinmelctedir. 

Dokuz kapıda bulunan bü-

mekto ir. ~ 
-~ ,.re 

=====-==~ ı;e 
1 ·er" ~- · yük perdt:ler e ç huııır•''. ı 

.. · k lo" jç.ıfl 
asılını~ huyu 11010 

1 
t 

lJ.rıl musı dıı yllf llJ ıl fi ıı 
. ylı"tl 

haylıdan 1111 
• 

·48(1 
. rıstıı }1 ı . . 

'l' .. ıııor .;e 
g.;;k ,,fon ur t ııırıı' ·~İ 

. e kil' ıı r ı 
ı eserlerıne 0 

1 ıırıl
11 

1 ri o s ·1. ... 
· 'urlore11 rıl•~ ,, 

rmış o ve ,e,. 
I A• "ın hn\·tılurıoıll rıltl' 1 ., 
ın bU ıror" 

lnıiıı ı 
z3rar yon criifl ı r 

k )ır bUr- •l.Cffl 
O'ölgeıle 11 •• tıı· iJl'I 
tı • üttüğıJ bil' . 
hiikuıııetı g d9ii ,,ııı 

ı . lüoVıl · ııoe 
ynsıı ıle 1 

" rııı 
. l . ırıiurın 
H)V~J ıns yor· b•1 

~ b JurıU 8 
k:ız::ınnıış u ·,,e " tıi' · et•., ı 

T .. k hük ulJl o"' ur ,. ı 
1
. l .,., 

Vıtternorıı ı ırı ıud"'' 
ı borç 

çok şey er 

m ı !'t ı r . ,. 
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! S E K· İ · N E . i ' . ....... v Ekb ı· ~ ••••••••••• r azan: er nanç •••• .., 

bir · . D şerda yağmur 
•ıcırn .. 
hatı -~ıbı yağıyor, sert bir 
'JordruıgArı yüzleri kıım~·ıL 

u ... 

•tiU!ak, tek katlı bir köy 
11111 rüıga k ·· 1·· •i" ra arşı gu um-

-1en b L 
IQd ası.. tovanlı odas· 
ilk a do~muştu. Gözlerini 
a,, açı,ta yanında sarı bir 
tırı Yüzü, boş ucunda 

aıan L 1 1. .. 
zler·ı ıa ... a ı, nem ı go_ 

1\1 
.. e babasını görmüştü. 

k· UzgAr; kudurmuş bir 
0ııec · . tö S'•bı uluyor. alçak 

b' 1 eYltırinin r.cıkmış Rİ· 
1 Sırıt 

Yotd an du,·arlar.na ~: nrpı-
L" u. Donuk, sessiz bır ıı:ı.ik 
~qpı ~ 
... 

1 
aralığında k11mıs krıL .... ş .. ~ 

h,t· ruzgArın çılğınl klıırınn 
0 ..... 'Yor. Yağmurln eğJeniy-... u, 'b' 
()Ctk .gı ı göz kırpıyordu. 
lıııt bır İki ince çubuğun tu
"'. ~doğu ocak .. önmek üzt-
~ aha uzak La kirli bir şil
YediYere serilmiş ufak 
diıirıi Yaşında yavru ken· 
t11 rastgele alıvermiş, 

l'ıt b' 
tııc_.1r, ır kelli yavrusunu 
~&ta lıyarak uyuya kuJmış . 
hit ~ın yanıboşındn tahta 

!'af r .. d 
)erıj b.' ve rn .n ıçın e 
~. ır «Kuran» duruyor. 

8aba .. 1 . . 
•tirı· goz erını nçıyor eli. 

I Be ' ....._ 
1 
vınçle çırp ı yor: 

•k 8Drım .. Tunrım rrk 
~- diyordu .. 

l llrıl! .. . ı · b" q•lde .. soz S\ly ıyeın,.z ır 
~i"c· gozlerile ior:ıs.nın se-

'4 •rı . 
d, 1 kutluluyor . Ara sırn 

« Andışlarım » 

Bir ses.. Evet evet bir 
yaylım ateşi .. 

Uzaktun İngiliz suvarile_ 
rinin süngüleri se~·iliyor. Te
peyi tutmak üzereler .. Yag
ma yok .. Birsız Jurun baka· 
lım. cdiayher ge~·idini)) size 
okadar kolay verırleroıi yH? 

Hey! Avrupalı bay; Gözü
nü ıyı a~· ... Mermilerıne 

kar§ı göğsünü siper eden 
kah ramanln rı gör. \' ıdtşi di
d ığin bu ulusbr. senin me
dt3niyet tenı~lini kurun bu 
Orta Asyalılar ateşten birer 
par\'&ıfır. liöklerdı•n yıldırım 

gıbi tepenize ine<'ı:ktır. E!lki 
de,·irler geçti. (;öıünü a~· ... 
Knr§ındıı ezilen boğulun le.an 
kusun bir Hinılistıın değil 

senin süngünü pu~·avrn gibi 
al1p yınıJ sona kıyan ve ku· 
rtulu~u ic;in \'ttJışnn bir Afga
nistıın var . 

- Haydi ~·abu 1' • Tupeyi 
tutmak ıçın on Jukıknmız 
kaldı . 

B r düğiin nluyını b:ıkmn

ga gider gıbi siperlerden 
sıı,:rıyoruz .. 

- Tepeye .. tepeyP-.. 
Sesleri kayulı.ır:ı ç trpıyor. 

gündüzün uğuldıyıın gönlü 
mü biraz daha yırtıyordu 

- Allahl Allah sel!leri 
birbirini kov.ılıyor . Düşen 
Mehmetciklerin: 

- Alı! kahpeler ulm di

yen sesleri yü k~eliyor. me
rmilere knrşı durmtıd::ın ko. 
şu yor kayalıırı kop.ıracak. 

isteğile yaşamasııydim .. 
Hen onu görınek 1 görebil

mek jçjo sav:ışı tek bıış .ma 

bitirmeği knlbime koymııli. 

Ad>lmın mt:rmilerino k:ır~ı 
göğsümü siper etmit?tim 

Güneşi; kRr:ı bulutların 
arasınu sokuyor, ıloğıl:m aL 
tın sadarını topluyordu .. 
Oturduğum knrıepedı>n bıışı· 
mı kaldırıyor. <~itm •· k i:1tı

yorum .. Uzaktan inl'e cıvıl

dıynn bır sesin kulağıma 
geldiğini duyuyorum o yona 
dönüyorum.. Uir kız çocu
ğu .. Ve biraz daha ufak 
bir yavru .. 8unn doğru ge. 
liyorlar Onu: 

- Hesgülı•, Hesgıılo ıtiye 

~~ ğırıyorum. 

~nşkınca bana bakıyur. 
- Beni tunıyormusu:ıuz? 

Diyor ... 
- Hayır diyorum hayır 

güzel ~·ı)cu k Hı· nim de sen 
ya:jt:ı bir kızım vardı ıln'. .. 

Onıın da :ıdı Besgüle
miydı:• 

- Evet .. E, et yn vrum .. 
Bu küçük g:ılibı> kurıleşirı i1 

- Şey evet Ôvey k:ırıle 
~iın . Fnk:nt ~en ll\·sın .. 

B:.ık yii::üıı solmu~ Z·ıvol 

lı b .. dc l:ıır gözu dı• saknt . 
- Sakatını yavrum . Sa . 

v:ış sakatı <Woül sukatı .. 
Amma ben hunları ni\·in sa.· 
no söylüyoruııı:ı S,ın on on . 
bir yaşında bir yavrusun .. 

- Zavallı Znvnll. Dıyıı 
inliyor .. 

Evet. Evet zavııllı. ! lem tle 
ne zavallı Ja! On senedir 

kız . y.ınınduy-özlediği 

ken kuea.k lıyıımıyttn 
zavdllt .. llaltikuten acınııcuk 
adamım .. 

Hesgüle ı.,ardcışine döntl· tçla''111ndaki tombul et pa
ını k 

lıte ~ şuyordu . 
'ı-. · işte bu ro<'uk be-

mış gibi tırınun:yoruz .. , yor .. 

t" 
hit ·~~. ben böyle tek katlı 
4ı ~? evinin rüzgA ru kar_ 
t"u tUrnsiyen oda~ınıla do. 

Q ~Um ... 
llnl · t't erım, ayları kuvalıya· 

** Yuşamak. bir f.rtıno, bora. 
gibi geçti . Pııpatyular yine 
yaban güller inu sokuldu aslan 
ağızları, ıjebboyhra ~arıldı, 

eğaçlnr yeşil gözlerini oğa. 

lı.rnruk uyandı 
t e•kil · c. ll)ı 1 a- eştı. Seneler saçJa-
._I, '1 fl\Btltı.. Yaşamak; da-

Er rüzgArı : menekşelere 

sevgiler C sıldadı. 

-~ ~·· arnıa annemizin sar ur. ıllz" 111ij~ Unde toplanmı~ kuru 
''•fırı Y~şları gibiydi Eski
di on f:rUnlerimin kopan şeri
~~lırı ~n kapalı gözler:ne gö· 
~örııu Uş: seygi onun t<>miz 
~l.._İltı~~e kalmıştı ... 0:-.un 
1•ti~ u berıi heş vıış daha 
~ ıarlat -
~I rı, şlı. Benliğim 

}~lı 01.llluş.. Ben bir er 
~a .. g,Li · . . 
~ .. dir· . geçıcı, sevg-ı 
~· tktt8

1

1cı olmuş . Tunrımc.lan 
ı., ~· nı tanımuo.ııştım . Şim ,, ;ıırn,r · 
~'Set· 1 ~ae sevgili kan-
"tl IOı•c ;r.· . 
' l!tirıJ ıfiımın J'ışutao öp 
l~, t en kıvanç alıv<.r. o. 
"'"' tr8 -~ "•r k ' ııysız bir gece 

tllnı llra gözlerinde JflŞI· .. 

~~~· ** lf L 
1YOtu..., 

~ 11lle · ...... 
ıt rırn8 L J 
"~· korı.: &aı ar işliyen 
~ 1}oru u bit ht3ye<'dnla 
&"· rn o . 
~. l)oru " ou sevıyorum. 
'(lı .l'a•·cn onu.. Sevgımin 

k h ııı;ıc 1 .. l . . . 
l 0 .. "" evı ıçımı yala

lltun . 
,. 8 . ısteklerim: 
'' e\'ıy ~lrar oruoı . Kelimesi-
~11~1la: ında toplanmış. 

~•tıa:ı - ~tıyi, kimi soru-
'J • n· 
Qı, .. ,· ıye soru yor lor. 

~, Se •. Yalnız. Yalnıı: 
~ •er· ıyoruın ·diye- <.'e
~hı IYoruaı 

\~... .\hı 8. 
•"11 d-· ır kere şu sa· 
ı,, 0nıeınl 
'~L ilet t . : 
) "'-alt ~Penıızde bizi ku-
~~t., Gö~ster gibi yolda-

a Lo ... Berrıık Oal-
oı, d . . .. 

enız yüzü gibi 

Savaş bitti. Korkun~· bir 
rüyadan uyıınılık. Ölenler, 
rahat ılö~eğirıdtyken biz sağ 
kalanlar Jiıf iniyoruz on se
nedenberi etrafım saran de
mirlerden kurutulmuş kımdi 

toprağında dola ıyor. Heni 
esir ettiren o ~orkunr ge
ceyi düştlnüyor. Sonra .. Sonra 
ya~aına kitabının ilk yupr .• k· 
lnrım karıştırıyor Onu, karı
mı ~·ocuğuırıu. « Besgüle,> yi 
anıyorum. Ve ~imdı bu ıki 

yana Rars i.ın kumyon beni 
onıı ynkla~tırırken: 

Acaba - ıjjyorum onu 
nasıl bulacn~ım? 

** lfofıC bir poyruz yüzümü 
okşuyar:ık uykumu d:ığıttı 

yanlarıma bakıyorum . Tam 
o.ı sene ıwel di~d;ğim 

ağc< çların altinılııyım ve ilk 
sevgimi sıiklıyttn sarı boya
lı evimi se~:iyorum ... 

Sözlerime: lluyır, hayır 

tek gözüme bir gölge 
ilişiyor. 

1 Bu onun, evet onun, ka·· 
~ rımın gölgı.: si . Bak, sn\·ları 
da!'maJa~ın ko§uyor ve di
ğer biri; bır erkek onu ko
valıyor . Başları uzanıyor ... 
Nefeslerini karı~:ın neff.'sleri
ni duyuyorum . 

Ah! O korkunç savuş ge· 
celeri. Keşki öl~ydım ıle bu 
günleri görmiyeydim K(jşki 

keşki Besgülemi görmek iste· 
ği içinde luvılcımlanmasuy

dı.. Ketki Stkineyi görmek 

_, Haydi «'l'ur~ulu diyor. 
umcan:ı biraz ekmek getir. 

Unu bakıyorum . UlcıvHrt 

gözleri yaşlanmış. Kara uz
un saçlar. ornuıuma dökulm 
üş .. Tıpkı .. Tıpkı. unneııı 
gıb: beni süzüyor.. Birden 
bire arkasını dönüyor. 

- Anne! Anne! Diye bağ · 
ırıyor. 

~e yupmnlı;> . Gıtu.ek .. 
llılyır~ hayır . Sı,kineyi 
son bir daha görmeJen gıtm· 
iyPceğim ... 

işte o . · Lopiskn uzun sa 
Ç'.larını g-eli~i giizel tnrnnı ı* .. 
Arkayn :ıtııı ~· Kısn udıınl.ır· 
la ilerliyor .. 

Besgült; yüzüme Lakıp: 
- Bak unneciğim.. Zu , .. 

allı ihtiyar aç .. Savaş saka · 
tıymiş. lfnst:ıymiş. 

Anne1 kızın n yüzünü öpü· 
yor. ~onru hnnn. Hen per ; 
şon adama dönüvor .. Eskil· 
erden hirşey ;ır:ışt•rıyo: .. 
Geçm i(?ler i tele göziimllö ok 
um .ık: istiyor .. 

- Şey - D.vorum. Riroz 
yvrgundumda ~ burayrı gır_ 
Jim. 

Hıç·kıran ı-esinde on sııne 
nin ayrılığı loplunmı:;; .. {}öz 
)erim kaprınmeğ'a başlıyor: 

........ Burdu kal - dıyor -
eyilP:?İrı<"e giderız 

- H .• yır! Diyorum. llay.r 
Bayanım . Yalnız bu gece 
beni barındı rın .. O kadar!. 
O kadar!. 

-· Pelti .. Haydi 
beraber gel cfiyl)r, 

öylese 

Arkııs ndıın gidiyorum .. 
Kırlaşan kora sac,:larındnn 
alışt•ğ'•m kokuyu duymuk 
i~tiyor . Üı1:ı yakla~ıyoruırı .. 
Fakat hi~ . ili\" Hir şey du. 
ymıyorum .. 

** Gectt, uzun, seaaiz bir 

15 Haılr&t\
0 

Bolşevik Panislavizmi mış miJleıler, (herkeai ken. 
di n ukadderatımn hakemi 
olmalıdır) prenıibini ortaya 
atan ilk komünist devletten 

Mo~kov:.ıdo hııyram yapı

yorlar. Fransız Hus muahe
desinden sonra Rus Ç •kos· 
lovaky:ı nrıdl..ışmnsı d:ı im
zalandı. (ierek hirinc•isi ve 
g ..! rok ikıncisi A\munynyı çe· 
viren ~·enberi hirnz doha 
sıkmnkta olun Frırn~ız s .ya 
sasın : n h•rer zaferidir .. Alm
an askeri kalkırımasıııın kd
buslarınıl ı sıkışan bugünkü 
Hu~ya idareı·ileri için hu va 
ziyet. tamamen bir emtıl hn
linde idi Frnns z ılostluğun 
dan nıemrıuıı olun Huslar. 
Çekoslovnkya ılo~tluğunılan 

dtıha ziyaıle menınıın oldul· 
ar (_;ünkü bu ikincisi onları 
manen de tutmin Ptmiş bu
lunuyor: 

~imdiye kaılnr Hus ınii!t

cilerinin nüvesini teşkil ı:>ılen 

İslav rrıuhitlerınP dıırhe İn· 

dirilmiş bulunuyor. l>eniktm 
orıJuc;unnn izıoıhınlini mütP. 
akip Çeko:ılovakynnın hiiku 
met rTıorkı•zi m\rnCV\'C'r n US 

multetcilorinc kollnrını 3~ .. 

m ~lı. Bunlar orndn snılı'<:ı} 

lrnrıleşlik tt•lı:ıs~iisü ilo de· 
ğıl. aynı z:ımandn ıı :ınevı 

bı:- rn ı- snet bularak karşıla

ştılar v ı ~;'-!kııslnvlnrının lıi 

m 1y ılının~ ııınzhar oldulnr . 
Bun!arın başında ııynı za . 
ınl.WlJn büyük hir Bulgnr 
ıloJtu olun ıloktor Krnnıorji 
bulunuyorılu. Bu 1.11tı rı ttlru· 

r na yııln,z Hus nıultı·tcıleri 

değıl. Çolcoslovnky:ı halkının 

ınuhim bir k snıı toplan mı:· 
tı. Hunlar ~:ı:koslovuk ya ile 
Ruılya münasPbıı t nlt'yhiııde 
rulıı;ııyorlurdı. 1 l:.ıtt:l lıu :))av 
mnhrellı,ri da ha ileri g .derek 
gııyelerinılcki ta::ıssuptıın nl
Jıklurı h zla ımpernlo. luğ"un 
yeniden ihyası H'İn müeaıl

ele ediyorLrd ı ~~yi orgJnİze 

edilmiş \ ' C birbirıne bağlan _ 

mı'i' olun hu ::;.ovlnr aynı za. 
manıia mulıtelıf Avrup .ı nıe
rk l' z lerintl•· Prop1gorıdn ya
p yor ve hunbr i:ıe bo'ş0 v i

kleri fl!on halde tahrik edi
yorlardı. Hus resmi organı 

şimıli hem orıılişelerini k(>m 
sevincini izh : ır ~·tmckt c ılir. 
Çiinku t_.; ·koslo\'Dkyııdaki bu 
slaveılık rnuhıtlerı art k bo. 
rtara( f'dilmi ı_ı t;r . Arıılaşmn -
nın imza edilmesini rnüt 'U· 

ce .. l lı~· kırıyoruııı .. !>isleri 
mi bevuz ynstıi•n ırpı·İrmer't'. ... rıı t°' • f"'\ 

göz vaşı diiküJorum ... 
«0, ko<'asiyle lınşba~o. kim· 

bilir hangi tatlı rüyayi tud
:trak uyu yor• diyorum .. 

Birci :n birn pmırndukı od· 
ad.1n hıç·kıı::ın lıjr kadın sesı 

işidıliyor. kulak veriyorum .. 
O. Evet o ... llı\·kırıyor . 

-<< Tanrını diyor niçin, 
nırın onu tıım unuttuğum 

sırıııla knrşıma \' k rıyorsun. 
Fakat hu ılirilen bir ölümü:1 

O .ıun ölüsünü gömdük ,fiye 
gelen telyc.zısı ıluhn yun ım 

da!. Y 11v:.ımı bozmnk mı isti· 
yorsun '.> Ta.ırıın onu hana se~· ı 
dirip unutturan sencin. Yul
vurırım yuvamı 1'ozına. Heni 
kaldır. Evet, evet öldür. Öl 
ümü. 
y.m.» 

ar, lı o suyunu iı;-meli 

- Z·ıv..ıllı /ıavallı Sı.:kino! 

Korkma YuvJnı bozmıynC'11· 
ğım . Yeter.. Y ~ter ki beni 
sev liğini unludım . Yeter ki . . 
senı ve kızımı gördüm., 

Yavaş v~ he_yec.ınsız 1-1111 . 

mla rl:ı k:ıllt ı yor . Oaha kuv
vetlı . dolı ·ı cesur olarak gir
diğim lcapıdun çıkıyorum .. 

kip <dsvestiya» gozı•tesi şö
yle yazıyordu: 

- «Çelco~Jov.akyadald Rus 
mültecileri şimdiye kadar 
ÇBkoslovakya sıyaırnsına te
sir İcra edivor vo iki mcm
Jeket arasındaki münasebat. 
ın teessüs etmemesine <·nlı

şıyorlarılı . ı,Jünkü bunlar lıö 
yle bir aoloşmatlnn sonra 
Rus milletinin Çı> koslovhır 
hak kında artık bir semp ti 
hu--lP.yemeye<'eğıni ileri sür
üyorl::ırdı. Sovyet Rıısy:ının 
mühim oleyhdarl:ırından hiri 
olan doi tor Krnmnrj bir be~ 
yn natındo Çekoglovn k ya isti-
k li\ linin hiri<'ikgarnntisi Ça
rlık Hu~v:ı~ı n ın yeniden te
essiisii f·l.Iuğunu vf' holşev · 
ik Rusynn n pıınisll'\vizm ::ıl-
<'yhdnrı bulunduğunu söyle
mi:;;tir )) 

Sovyet Rubya t.liplomıısjsi 
daha ziyn ı~ tatmin edilerek 
siyns:ıl irnkAnlar detli 
ğimiz ~·ı>rrPn~ye g:rdiktcn ve 
ha.Y• llni hukikntlerden dolıa 
A{'lk bir sur<-tto ayırmnğa 
ba~lad ı ktnn sonra Slavpıınlı· 
~o ve ı;ılnv millı>tlnine kıy
met vc•rmektl'1 olduğunu sö
ylemrktrılir. lfottt\ cHrmaniz· 
nıc karşı holşevikfor hugün 
bir slav lınmisi olarak orte 

vn ntılıvorlnr cc lsvcstiy:ı, yı 
~kuvıılı~ı: .. 

- «Almnn matbuatı sov· 
yet Ru~yanın eski rarlık re 
jinı ; nin slnveıllk sıv:ısas nı 
dirıJtdiğini acı bir - istih.zn 
ile karşılamaktadır. Almnn t 
fJ~İımi, ı;Jnv ııluı;ların Alnına 
tur!al:ırmın lıirer gühresi ol. 
ıluğunu söylüyor So\'vet Hu. 
syrı p.ınislavizm tar:ıiforı ol· 
mamnklıı bo rııhe r s.lav mili· 
etlerini himayesine alacağını 
.söylemekten çekinmemekde 
ve çünkü z ıman•nda Frans• 
uyıı yJpılnn bu himayek4r
rl.ğ .ı bu ulusların ıfn müs
tah :-dc bulunduklarını bildir
mektedir. 

Eğer bu Slav ulu~lnr •n rn 
- ki bu meyanda 8uJgııris . 

tan da d.ı hildir -· sempatis
ini kazanmak için yapıl:ııı: 
plüfonik bir ıleldurtıE:von at!-

"' gilse, Rus dış siyososı and-
]ıı mnların tetkik ve tadil 
mc>sPlesind ı ki nç-ık mevziini 
alm :ığn mecburdur. 

Mağdur ve tazyıka uğra-

bilhassa bunu beklemedi. 
Fuk!lt zamanlarla birlikde 
ınsanlor da değişmektedir. 

Sovyet Rusya uluslar soıy
ete~inde az:ı ılPğil iken, tt!c· 
rübe ve teh ılit Pdılmiş bul-

llnurken burjuvazin!n yaptı · 
ğ ı barı~ andloşmaları hnkk. 
ında oteş püskürüyordu . So
vvet Rusya tarufı ndan ulus
ların mukadderatları üzerin
de mite8sir olacak olan ver-
say ve diğer andlaşmalar 

barhnrea birer vas.tn olarak 
telfikki eılilm"kde idi. 

Riz de, Makecionya ve Oo
hricnnın i~tiklAli şimold,.n, 
Rusynd:ın gelecektir, diy,.n 
bizdeki mütaassıp kominist 
ajanlarına bu ciheti hatırla-
tmak isteriı . Çönkü bu gü· 
nk i Ru~ siyasası temamiyle 
buna z ı<lchr ıstikamete dönm
iişdür. Yani Rus diplomAtl. 
nrıdn bugün slatükonun mu
ha(azası toufdarı oldular, 
ıoçünkii galiplerin yapdıldarı 
nndlosmRlnrı kabul etmiş 

hulunuyorlRr. Onlar hu~ün 
bütün vnsltalarla ve n"' ba-
hnsınrı olurl'A olsun l arıt 
sevP.rıtiler Hangi harı,a? Bu-
rjuvazi imperyaliaıninin ya· 

ptığı ~nlh! Bugün holşevik 

orgıını bize slav himayeain
den hoh~ eJerken bizi Alm· 
nnvnyo ~ön,lermeA-e lüzum 
yoktur. '!iz Almanya ile bü
tiin hı>seplarımızı tasviye et-
miş bulunuyoruz. Bizim izti
rabım z, hakkımızda verilen 
ve kesbi kanuniyet etmit 
hulunon bir haksızlıklı'n ve 
bir tazyii:ten ileri gelmekte· 
dir . Bunun tashihi ise ancak 
anıllaşmnların t:ıdili ile olur· 
ki bunun muslihane bir su
rette b:ışl:ıyıp bitmeai IAzım
tlır. bu emel uğrunda bütün 
lıeşcri ve içtimıi adaletin· 
mürnoı:ı~illeri bize faydnlı 

olabilir mi~ lşte mesele bun_ 
dnn ibarettir. Bu suale 
bizim verecegimiz cevap 
menfol;r. Sovyet idere<'İleri 
lten.li menCııatları icabı ola· 
rak başka bir andlaşma da 
imzaladılar: Muharebedea 
evelki burijuvasisteminin 
takdis ettiği haksızlıkları 

enkAzı sayılanlarla yaptığı 

muahede!. 

ff. D. Spisarevski 

il.\ İlli \'İ[.\ YET EXCf'11E~i~nE~: 
Havi~· bedi•li 

04 
8 
5 
8 

24 
25 
7 

25 

' ıo 
3 

azami ınikt11rı 

2500 
SoO 

3200 
500 

1000 
250 
500 

1500 
8000 

300 
1500 

adet 

cınsı -kuru soğan 
bulgur 
pstates 
merr.imek 
gaz 
pirin{· unu 
nohut 
beyaz sabun 
yumurta 
kuru bezelye 
arpa 

1,5 1500 irmik 

ıs 7JO Ç. üzüm 
12,5 7000 yoğurt 
8 9000 süt 

25 800 zeytinyağı 
80 l 500 tereyağı 
8 600 kuru fasulye 
lJ,5 ıooooo odun 

38 2000 şeker 
7,5 20000 ekmek 

~2.5 ı::cr10 ~, ~J kuzu eti 
~5 5000 Bursa pirinci 
20 9000 kok kömürü 

30 :7700 koyun eti 
25 400 tebriye 
25 500 makarna 

Me:nleket hnstahanesinin 935 senei maliyP.sİne ait yu -
karlla ı:ins ~e miktnrı ve rayi~1 bedeli yazılı 27 kalem me· 
v:ıddı İl\ş.? ~.o manrukatın 2~ - 6 - 935 __ gün~ne rnsllıyan per. 
şemhe ~unu saat 15 ıle vılAyet encumenınde ihule Pdilmek 
üzere 15 g.~in müıMe~le e~Riltmeye konn4mnttur. istekli 
olanların yuzde 7,5 nısbetım\P. teminatı muvakkate makbuz 
ve mektublarile yevmi meıkQrda ve şeraiti 6A'renmek iıU-
yenlerin daha evel vilAyet encümenine ge · · .alı 

, 
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Namına imıivazı 'pı·ilt>n hu ıuatlt · 11 :--uvul ıııııı talılil rapo~ıı ~işı>lndt>l,i eıikeılt·rıl .. Ya

zılıdır . 

Bu ~"~ 1111 ha~iliğiııi Hııcak ıııuhlt'l'Ptu 
halkurnza hiı· hiznwt olmak iizt·ı·t ~ aldmı . 
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