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~AZAR. TESİDEN ÖZGE GÜNLER.DE: VE SABAHLARI ÇIKAR· 11 

Yıllığı: 800, altıaylı~ 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ 1 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ~ 
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1 e eri zamanında sezen 
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Hava Tehlike i Ka şısı a Halkı öy Bayramı Dün 
or T .epe c i k t e Yap il d ı. mızı Alaka ı Gün G ç ikçe A 

Kıymetli bir Yurtdaş başkanımıza bir tel yazısı göndererek üç tavam a'acağını bildirdi Binlerce köylü ve şehiıliiiiiİ biribirine- hynaştığı Uy 
Arıkaro, 31 (A.A.) - lla- nacnğ·mı sonsuz saygılar m rumuno. bın lıra vererPk 1. 1, • 1 t' 

va tehlikesi ksrşısmdıı <ıhal- in arzederiın. hnv:ı tehlikesini hılcn üye uayramı ço~ şuze ve şen geç 1 
imizin gösterdiği dıırin Hlô. Abdıırrahman ~ıwi 0Pmirny yazılmıştdır. 
k3 gün geçtik\·e :ırtmokta.- Haşba kanımızın verdiği Ankaro, 30 (A A.) _ lJI 
dzr. Hir~ok misaller nros n- cevohı: usnl hnyrom ,.0 gcınel tatilleri 
(la kıymetli bir vııtan evlti· Abdurr: lınıun Nori D. mirny Jwkkındtıki 2799 numnrıılı 
ılının fhşbrıkıınırııızu ~·ektiği İıjbu vatan honı • konun bir haziran 935 Je re 
telyozıı:ıilf' İsmet İrıönü sının mn~tıniyoti ı~·ın 
\' ·rdigı ('cvnb :l!-';nğıy1 yı.ız- gö:ıter<liğirıiz yiıksck il. 
ıyo uz: g yi ve f{Plll~ öl\'fü\o yrır-

B ışvekil İsmet lr ör ii J mu koşrı.ak jçın f dokiir_ 
Anknrn lıı'Yımzı tokdır ve telıcil f'Oe. 

tı 

Buyuk ön IPrimiz ıltlhi reh- rım S z n gıl i çııl ş'rnn 
beri i k ve kumu nılnP ı ndn k u- ve f ed • kti r <, v lf\ t 

1 
tı r ı 

r tıırdığın z se' gilı yurdl mu· ıle vutnn ha' ası olbclte mıı· 
zu her tiirlii tehlikeden ko- ::,un ve masum k.alucaktı. Eli· 
ruyacnk lınvu kuvvetlerinin 
bedelleri mecmuu 100 120 

mizi Türk ll uv.1 kurumuna 
verdim. 

bin lıra ı 3 uçok 1 ismet lnönünü 
ilave 6tmek istiyoruz. Hı:ıtlel- 1 Ankara, 31 (A.A.) - İs-
lerini i~tcdiği nnda emı ü tnnbul tecimerlerinden Bur-
devletlerine t\made bulu. in kordeşl r Türk fl.ıvn ku-

=============~·============ı 

Türk Sovyet Dostluğu 
Sovyet arlistlerinin verdiOlbir hnserde memlehtimiz 

ha~~m~a güzel teza~ürat yapıl~ı . 
~1oskova, 29 (A.A.) - Bü- 1 rıklnra götüren hüyiik önl~f-~ 

yük Moskova tiyatrosunda A tatürkün şerefıne kodetıını 
Türkiyedı> ynptıklorı geziden kı.ıldırmiştır. 
dönen Sovyet orli leri bir Verdiği c<.'vnpta Ttirl:.iye 
kon~er vnmiıjlı r ve bu ko- Büyük Elı:isi. zor gunlorde 
nser.ie Türkiye l.ıtiyük el- ı1oğan Tur k Sovyot 
çisi, o çılık vu Dışişleri ko dostluğunun ilerleme 
miserlı<ri ıl :r i gelenleri ve kte olon Türkiye Cumur-
bns n d:lgeleri hazır bulun- iyeti ile, kun•etli So\'yetlcr 

mu~\orJır. 
birliği arasında durmodnn 

k l'I · · \' daha sıkı bir hol aldıfrını ve , Türkiye Huyu ~ \.'1 81 u- ... , 
ı Lu dostluk duyğulorınııı iki 

sır ı~ınar hükfımLt loc·nsınc 11 
Y 1 1 ulusun, i~~indon geldiğini sö-

ırüzükür gözükmez sn on< 
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yledikden sı1nra demı~tir kı: 
;idılf~tli bir nlkış kopmuştur - «Vutırndaşlıırım, ':Sovy-
B. Ç•nıır kendini nlkışlıyıın · et artistlerine hoyrnn kulm-
lurı locadan selfimlomış ışlardır. Her~eyden önce 
ve tı·şı>kkür ('t niştir. Tiyatro bunlar, Huyük S'alinin yön-
asıiircklörii Arkonof Sovyet et~ekte olduğu memleketten 
ıırti~tlerinin 1'iirkiyc<le bu- Relıyorlıırdı. l~ir Türk vnln-
lundukları zomnnı anlatmış ndaşı olnrok ~o\'yet Husya-
Vtj öerek lıüktlmet çevenlerı- nın lıaşarıklnrınıian bilhassa 

!'.) • 1 k l nl'e, w~rek halk~·(), nrtıst ere ıvon~· ( uymoktlıy m.)) 
yıı P• lan c;ok yürekten kabul~ Türkiye Bü yii k Eldsi Pn 
den balı 8 ederıık bu sdvgı eyi ıırtiı:;lerinden bır grupıı 
<tfü,terılerinin iki ıılus.ı lıiri- Ti.irkiyeye gönıler liğinden 
birine bağlıyon sıkı ıloslluğu dolayı Sovyct hükCımt:tine 
bir korP. tl lhu meyJanu koy· teşekkür etmiş ve miizık nla-
ılıı<Tunu söylemıştir. nında Türk iyede yeğrif m 
~onsn: ıırtistlerın Tür- yapılmaktn olıluğu bir sıra 

k. ı k' ıırogrnmlnrının da bu gezinin rok fuydulı 
·ıyeı e ı - olduğunu söylıyer ek sözlcri-

01 Uş ve büyük b"r 
aynı m ni bitirmiştir. 

h:ış'.lr k kozanın ştır. Gazeteler, :Sovyot artisle-
t'.onsordAn sonra. tiyatro rini~ . Türk yede yııptıklnrı 

ılirektörü Mülnik tiyJt 0 hiı gl·zının soııu~·lrırı ve kenıli 
f"' inde b r yuyi ökt cesıne ı duyuşlnrı hukkındaki ynzdık· 
güdemiyle yt>ı ı \'• rmiş ve lorı bir ·ok betkclerle dolu
söylPvinıle 'fiirk:ye yı:1ni lıo:?u- dur. 

Fra sız 

Seçimi yapıldı parti nam- Kabinesi istifa etti 
1 

• 1.. • .... 
1 

·ı,rı · Frank meselesi Kamulayda 

s•ni µ-azete f •• intişar eıl •ce. 
ğı knnun t lı ı ron 35 t·ır

j! indı n itibnıtn n.eriyı te g'
rı <'Pktir. 

Oenizlidl bu sene ~irez 
mahsülü çok ~ul 

Denizli, 1 (A.A.)-, Bu yıl 
kiraz mahsulü bol ve eyidir. 

Her yıl olJuğu gihi bu yıl
da g.·Jiri Çocuk Rsirgenıe 

Kurumuna verilmek tizere 
kiraz bahçPlerile öhrt:t al-

m ş olrın lloba~ n:ıhiyPsind~ 
hugün kiroz trnyrnıııı y::ıpıl

m:..kt::ıJır. 

[~onomi ~a~anhğmm 
bildirimi 

Anknrrı, 30 (A.A.) - Eko· 
nomi Bıtknnlığından bildirin.: 
Yah11m·ı memleketlorlr• 

aramızda ml)vcuJ rnuvakknt 

tecim an\n9mnlar htiküm\eri
ne göre bir tıkım mnt.ldı-l" 

rimizin ihrarı toknsn tabi tu 
tulmuştur. Bazı ihrncotımı. 

zın bu hususa dıkknt etmi 
yerek m ıllarırıı t.ıkos heyo
tlerino nıür:ırout etmorlen 
oö;ıderdiklrri ve hu viiztlc•n 
~ . 
bazı lı()valede yo p.lması knbil 

olmıynn birçok zorluklorla 
karşılaştıkları görülm~ktedir. 

Bu zorluk larıı meytlan ve
rilm~ineıd için ihr.:ıt'ntçıları-

mızın gönJereceklc>ri malin 
toko~a tabi olup olmadığını 

evPlemirde takas heyetine 
Türkofıs şulıelerino. trciın 

odaln rın o voyu giimrü k le re 
giderek öğrerımelı~ri vo tak

so tabi mndıl leri tokns he 
yetin~ kıymı.-tini tuk•lir ettir

meden ihraç otmPmelcri 
ehemmivctlc beyan olunur. 

ol " 

Hicaz velia~tı 
I 'ur is. 30 ( A. A ) 

veliahdı Vt· D şişleri 
bu rnyn gc:>lmiştir. 

l lieuz 
Bakanı 

ho) liıln cıı ı o~ nnu a• gure~lercıe 

lfolkevi köycüler kolu - l y ıpılarak güzel kutlulanınış-
nun h z•rl::ıdığı köy bayramı tır. ilbay ve Şarbayımız Sa-
d•in bütün Ova köyleri hnlk- lim Güııdoğan ve reCıkalnrı, 

ın n iştirakile yapılmıştır. kumon<lnnımız General Sed-
Ooha sabnhtar. boyrnmcı ut, llbaylık ileri gelenleri. 

iştirak <·lmek üzere ş -.hird- C. H. P. Ba~knn vekili ve 
en birçok aileler araba, fa- Pt1rti üyeleri köylü ierdeşl-
yton, otomobil gibi tiırlii vn- erimizin bayrammıla hazır 
sılalorlo şehre onb11ş kilom hulunmuşlar veevcilerin so-
otre uzaklıkta \'C güzel hir frasındn yemek yemişlerdir. 
yolla brığlı bulunan TPpccik 
köyüne gitmişlerdi .• Civnr Bınlerce köylü ve şehirli-
köyler halkı do snbohın erk. nin biribirile kaynaştığı köy 
en saatlerinde köydo topl.ın- bayramı çok güzel olmuş 
m ştı. Bayram yerinde tak- ve şen geçmiştir. 
Iar ve ç;:ırdaklıır kurulmuş Pamukçu K zeybeklerinin 
hert::ıraf bayrnklarla cfonutı Liı~·,)k rleCıılıır tekrar ettild-
lmı~tı. eri zeybek ve bengi oyunl-

Köy bnyromı bu suretle arı p-3k beğenilmiş ve alkış· 
bPŞ hine yakın köy halk nın lanmıştır. Cirit ve cop oyu-
ve ş ·hirden de yüzlerce oj. nlıırı un zevkle seyredilmiş· 
lenin iştirakile türlü o yuıılur (Devamı ikinci sayfada) 

Günde beş kelime 
• 

On ikinci Liste 
1 - Sukııill lıayal Umusa 

Sıı/w/11 hayale uğramak - Umuswımak 
~Örnek; Kendisinden o kadar iş hekle.diğimiz bıı 
:at, bizi rıe çabuk umusaya u{jral/1. 

2 1 esamit - Dayamşma 

Örnek: En bıiyuk lwıme.1, yrırldllşlar arasrnda da 
l/QllIŞ[Lr. 

.J - 5eviue - Dtizey 
,7 - ıllaksal - Eryl' 

(~rnek; Kullıir işlerindı• crgemiz. bütün yurddaşları 
yüksek bir bilgi düzeyine çıkarmaktır. 

.ı Rekabet etmek - ömirdt•şmek 
Rekabet - örıürdeşme 
Ha kip örıürdeş ~ı y: tun,! hepimiz onun 

110 rekteıı tıtriyoruz 
~a . 

~ t birkteJıt,kPPİni b IPnler! 
t ~\im nç yiiz bin kişılık 

) l~rı 1' ~ değıl baştan Lu~n 
·~118· Urk ulusunun el ele 

zet en reyuırlıgı e seçı ul er şidde1 1 i münakaşalara yol açtı 

il Ankara 3l(A A) - Gazi- Paris, 31 (A.A.) tlükli 
antep Kar~, Tukntta bo"':ılun metin frn~gı k-~~tnrınnkı ~çı.n 

Çimento 
lstiMa~ resnıinoen 225 

Kuruş azaltıl~ı 
Ankıtrıı, 30 (AA ) Ek-

onomi Bakonlığınc·ıı telgrof. 
l ıı yapılan siparişlAr suret 
(}nemi ılolnvısilo ~·imentodrın 

Örnekler: 1 J lwnoml işlerinde lüzumsuz. öndr
deşmelerln :ararım çekiyoruz. 
Ôrıiirdeşmek. her zaman f nydalt 

t ındr. 
~ı~ın 11 ortnya çıkıın 

~e~ 010.cuksırıız 
er Ziya Gurevin 

1 

~nyl .vlıklurı i~·in ynpıları se;· ~leclısten ~stedı~ı so_n s i,tihı· 
· h' · ( ıı 1, · yot ~·ok. şıddctlı ınunakaşn· 

<:ım ıtıııış vı~ J. ı sı 1 ı h ı h'.k" . . . :ıra .;;e ıB o muş ve u umo 
n ıııızetları ola'l Alı il kmı.ıt tin teklıf ettiği Puruze 202 
ı\yerdem, Fuad Köprü lü,Sıtkı reye karşı 353 reyle rcd 
Bükroy birliğile se~·ılınişler edilmiştir. Kabine iştifa et-
dir. miştir. 

~ 

ton bnş nu olınınııktn olan 
istihlak resminden 250 ku

ruş tt:nzilıH yapılmıştır. 

değildir. 

;; Bay . yr"iksek ukasz ile bü. 
tün örıtlrdeşlerini yıktı. 

~OT: Usızetemize göndcrılecek ynzılnrda bu kelimelerin 
O::ımunlıcalarmın kull ınılmamasını rica ederiz, 
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Dil işleri 

Kılavuz icin dersler 
~ 

- 19 ~ 
Havali Dolay 
Banliyö = Yöre 
~1uhit = 1 Çevre 2- Çevin 
Ankaru Jolayında ormanlık yoktur. 
lstanbul yöresi, belki hiç bir şehirde olmadığı kadur 

değişik ve güzeldir. 
Son deprem Trakya ~·evresi içinde kıld ı. 
Londrıı sıyasal çevPnlerinde söylerıdiğine göre hüküm

et arsıulusal yeni bir konfdrans t0plamok fıkrindedir 
Bu misallerde gec;Pn yeni kelime 
Deprem = ZelZt.'le 

** ZarUrt't - Zoroğ, kıstrım 

Havam.zı 1000 türk kanadı ile silıihluııınk rahı.ıt nefes 
almamız i~:in bir zoroğ hulioe gelmiştır. 

Arabca z ıruret kar.şılığı olarak Anudolu<la kullanılım 
kıstam da güztıl bir kelimedir : ((İnsan böyle bir horekeltı! 
bulunmak için nasıl bir kıstam i~·ind~ bunalmış olma. 
lıdır. 

Matbuat = Ba&ın 

Ne9riyat - Yuyın 

Nakliyat ::...=. Taşın 

Nakil - Taşıma 

** 

Vesniti nakliye - Taşıt (taş·ma oruçları) 
Hele bir devrim memleketinde basın kamugası yı en 

yakından ilgilendirea kurumların bagında gelir. 
Bnsın kurumunun dördtir•rii kuvvet olduğunu böylemtk, 

yalnız ödev ve soravlo.rının no kadur biiyük olduğunu ve 
kamuğası bakımın lan ne kadnr diı:ıiplin altında bulunmok 
lı1z m geldiğini anlatmak ılemr.ktir. 

Rudyo. en faydalı yayın araçları orasındadır. 

Taşın işlerine, meınleketın genel ekonomi ihtiyac,·lurına 

daha uygun bir diizen vermelidir. 

Yelkenliler, bugiin bile, diğer la~ ı dların en ucuzudur
lar. 

Taşıma ara~·ları ilerlemiyen memlekette, ekonomi 
0

geli -
§emez . 

Bu misallerde gec,~en yeni keljm(::ler : 
Vasıta - Araç 

Vazife - Ödev 
~esuliyet _ Sorav 

** Emvali menkule-taşıdJı mallar 
Rmvali gayri menkule - taşıdsız mallar 

Fırka programındaki son tlq;işkeler, toşıdsız mallar 
üzerine verilmekte olan krediler hokkında yeni kay11llur 
koymuştur. 

B [ ... J bütün ta~ıdlı ve tıışıdsız mallarını karısının 
üstüne çevirdi. 

*+-
Tedvin etmek- Dergimek 
Müdevven-Dergin 
Türk~·e kamus, Şemseddin Saminin dorgidiği haşlıcu 

tıserlerılendi r. 
A'nın derginleri arasın Ja bu isimde bir eser hutırlam ı_ 

yorum . 

Kavanini mürlevvenemiz _ Dergin kanunlarımız 

Hayli - llayli (T.Kö.) 
Muhayyile- Sanay 

** 
Bu şairin sanay kuHeti eksiktir. 
SanayınızJa icad ettiğiniz tehlikelerle bizi de yıldırmoğ'a 

~·ul şı_yorsunuz. 

TCRK DlLl Hazir 1~ 
~_,... ...... ~~-..~~~,...,...,,,,~==~....,..,,....~-~~~....,-~~~--~~ •••• -'\ 

Öteden beriden: 

Köy bayramın
dan ne anlıyo-

1 ruz .. 
llalkevlı~ri a~·ılulıdaııberi 

Türk iyenin her yönünde, 
hemen her yıl «köy bayra
mı'' tertip edilmektedir .. 

Köy bayramından, köy 
bnyranılurındun maksat, ne
dir?. 

Yalnız, rğlenmek: Yiyip. 
içip güre~ sfjyretmek mi:1

• 

Bir çoklurıınıı, hunu di.i
~ünmt>ıııiştir Lıile .. 

İ ::ımıni söyler, eğlenceye 

dulurız: 

- Kiiy bayramı ... 
- Köyhiler;n bayramı.. 
Dikkat eJt:cek olursanız 
-- Köy bayramı ... 
Demekle o günü tam ma-

nusile ifrıde etmiş olmuyoruz. 
Hu günkü: Köy bayramı, 

demekten ziyade: 
~arlılurın köy bayramı 

adını vermeliyiz .. 
Öyld yn, eğleneı·elc olan 

ş ırl • , karşıdan bakrıcak olan· 
'da köylü olduktan sonra .. 

1 •• 
1 !)ünkü, geçen yıllar ı~·ın 

J~ birko~· «köy bayramı» o

da bulunmu~ ve voziyeti biı 
tiin acılığı ıle seyretmi~ lıir 
1 hlkevciyiz .•. 

Anlutmıya lüzum vaı mı 

bilmem?. 
Bunları , az~·ok herkes gö· 

rmülitür .. 
Şarın burjuva gerinenleri 

hususi veya umumi otomo· 
bil, faytonlarl:ı; diğerle ri UI', 
kamyon, otolıüs. araba vs . 
lerle «Ki)y bayramı» oluc::ı k 
yere gı• lip yer le~irler ve ak
şama kadar eğlenceltn inden 
bir Jukika fcıla etmezler ... 

Htılhu ki. bize soysal yön· 
den bu gıınün chenınıiyeti 

büyüktür .. 
K sa unlomı ile, köy bay

ramıııda, şorlı ile köylü bi
rbirine knynoşuc·nk, arnduki 
uçurum bu şekilde kopnnm
ış olac:ı ktır .. 

« A radııki U\·urum » diyo-
rom .. 

!lem i>yle bir u~:urum var 
kj .. 

Bu da eski günlerin, oski 
hiikiımetin kötii bir hediyesi!. 

Bizim il k ynpnc ığımız iş, 

köylüyü uzaktan baktırma

m k, hi\' olmuzsu o gün 
olsun, onun <•ğlenı·csine ka
t ı lmuk • Oikkut eJiyormu· 
sunuz lrnn ıli Pğlenc•emize 

köylü tle i~tir:ık etsin, demi· 

,----··--··-··-----··--··-··--.a-··-····-··---- ' : KENTTE VE VİLAYTTE J 
1 ·----··---------------- ---··-------····-·· 

Hafta 
Azadı kanunu ta\b.k mev· 

kiine konul~u. 
Yeni haftu azadı kanununun 

tatbik ınevkiine girmesi üz_ 
erine Jün dev:ıir ve müess· 
esal n~·.loııl:ii memurlar giin 
delik j~lerile nğ'rnşmışlordtr. 
Dun ~·orşı lnki diikk:'iııl ırın 

ıln yarısınd ın f zlnsı 0\0 ık 

bulunuyordu. 
Yeni k•ınunıla lı ıfLı nz ı 

dı otuz beş s'lat olJuğunu 

göre azad bugün s ut 13 lle 
boı?lıyocok p ızartesi giınü 

sabahı bitecektir. 

Balya ilçe~ayı 
Bir harta evel Anknruyu 

giden Balyu İl~·ebayı Hifat 
Yenal dün Kütahya yolile 
Balıkt>sire dönmüştür. 

1 İl~ o~ul ö~retmerıler inin 
toplantıs1. 

İlk okul öğretmenleri dün 
Kültür I>ırektörliiğiinde bir 
toplun.1 p pnrıık 15 hı zirn
ndn boşlıyorak olan ilk ok
ulların im ta han İıjleri etrafı· 

oda görüşmiişlerdir. 

Börekciler mahallesine İÇ· 
ecek su veriliyor. 

Hörcıkciler mahullosine ye
ni bir ~·eşme yo pılmnk tuılır. 
Buroyrı yeniquılon vPrilı ı·ek. 

bu suretle bıı ınalıullenin iç. 

ecek su ihtiyacı karşıl ıı n

m ~ olacaktır. 

Aç k teşek~ür. 
Hu kötü propagondrı bn_ 

na da tesirini göstermişti Ve 
doğumevine gitmek iste mi. 
yordum Fuk ıt memleketin 

l yerlisi olmaklığım itibarile ya 
pılun propngandulurın ne de_ 

1 
re<'eyo kaılnr doğru olduğu 
nu öğrenmek ıçın derhal 
doğum ovine gi ttim. Şimdi 
ye k rıdur kolayl.kla çocuk 
<loğurmı d ğımdıın korkuyor· 
Jum Paknt doğurmam o 
kadar kolay oldu ki doğur
duğnmun farkına b·le vormı
yıırak ebe hanım~ eordunı. 

- n .. hn doğurma~lım m ıi1 

Sualime: 

Tr n Gezi tileri· 
- -----

Dün bircok kimseler Bandır" 
maya giderek güzel eğlendi/er· 

Ciıı. rJ flıııı•llrmanırı İ•I Pi ı:ı H' meplııı ııj!ı . sorı. 

ı h. ·· ·rJı ktc>O 
Bnnıl rma gezinti trenleri 

cuma günii başlamıştır. Bır 

ı;ok kimseler dün sabah Ban-

ze ır gun ~cçı Jôrı· 
ra akşıım geç vıılrıt 
müşlcrdir. . çok 

Bandırma gizintilerı 
dırm:ıyn gitmiı;ln ornıla giL istek görmekted~~ 

Avrupa Parti 
Bir silah de posu mu1 Genel meikeliYeni ~ırar· 
Londru. ('l'he perp'e) ga laf af~f. 

zetesi yazıyor: 
k ''l(AA.) ı\ \ rup ının bugün Büyük An :un. J · ıu· 

harbin koptuğu 1914 yılına Parti yönetını "
0 

f "i 
1
. . yiikle< lt 

rahmt>l okutacak derecede zukle k.rn< ısıno . Jört 
silı'ihland ğ nı :Jnlamnk ınn öJevleri önumüzdekı Dğ•" 

l n9ş o rııÇ 
b;r siltı h ncentosının u on- yıl içinde nıısı " 

1 0rD' ··ye er 
lut ış larımı gözılen geçirmek na plunlı:ımuk ve u 0vk . 

Yeter . l . b ·1·· ü yopl ~ . sını a ış o um ıodı~ı 

Frnnsudu llorkis fubri· için ~9 Mayısta tıoş ae· 
k l 1 d ı l O '1ayısto a arı < unıp ın cnmeı on konuşmalara 3 •1 ,.ıtır· 
rnakındi tüfek yop yor Şi· vı:ım ederek karorlnoırı ",ol· 

nuyılf'r fnbriknlorı v kadar Yeni tuzügiin koy<luğıJ c~ ,.e 
k . . 1 ı k. t • 1 .. k "'nı• tlo , l 

~·o s ı pıırış 11 m ı~~ r ı orım Jun P.ırtinın ıu 11 •• 
1 

kıJru 

filetlerj \'O lokomotıf yup_ iş birligi yupmuSI ~çıro ~tıf 
m ktun du vazge~~miş hPp üyelerinin ödevler• ll 
sillUı yopnrnğa koyulmuştur. tanmışt~ 
İtalyadıı Fuşiı:ıtlcr yalnız si- -- -- .. Jdiir gu • 
1:1h yopon biı şehir kur_ siparişler için gu 
muşlardır, Bu şehrin n<lı dür işliyor \(p100 

Harg-odır. Etrof n<la birtakım Bu ateşli ç·ol şma ~izerio0 
köyler kurulmuştıır Fahri- yanın sildhlonı"13~ya 8slcer: 
r ikaların iş~·ileri bu köyleflle haşlımıştır. A nıa yerı 1 

1 · · · tu·· fekler, ı 
oturmaktadırlar. erını yenı ~or· 

Sovyet Husyoda en büyük mitralyözler. tankn }tlll or· 
k. toplar ile siluhlnn°10 

1• 0o· önem ımyevl hıırp ışıne mcı~ı 
verılmekteJir. dusuou h ışturıbrı~u . 1 50rıu00 

1 k k ı ı !estirmektedir. Hıı ) 
1 

ı.ı 0rı· (_.,o osl.,vo yu< ıı Brun. e ~ ıcınl\ 
devlet Cabrıkıılnrı Skoda rcıb- vurmadan AlınJnyo rıılo 
rikalnrının bulunduğu Pılsen 

ıh geceli giinıltizlti ~·nlışmıı 

ktadır . ,\meriku siltllı fııb-

. . tıı 111 •
1 

nı ve tayarelerıDI •0 rt ti 
Alınan) k 

mış olncoktı~ ... ·ti k olOlJ ' 
deniz kuvvetı ku~ rtıO 

.. ün en 
riknlurı tlu A vrup ıılan olılığı in beraber b~gun AlırıorıY6 

dern kuvvetıdır . ıDr' 
t iıtün hostulurn karşı gös 
terilen hakımılnn dolayı H tı ş-

hekim ll:ıl it Üzttl. Eb~ E mi· 

. krO'D J 
beş yen~ gOO ıorıl\ 
den en son tıpt~ slirnt 

34 ııııl .;e 
vııprtlıŞ . 

18 mulırip . b1r 
ve 

r -~ yorum ve onun gibi duy
mak, onun g 'bi yaşumak .. 
B r gıin i~·i n . . 

Doğurdunuz ve erkek 
~·ocuğ un 'ardır diyince bu
kuılnr koloylıkla ve nğrısız 

ne, ve Başhemşire NPzulıot 

Ozdeno takıl : rlorle sonsuz 

te~ek k ürlerinıi sunarken lıütünl 

kentin b ıynnlorınıı ıln doğnın 

ve sair vokal ı r karş•sında 

·ı ri ic.·ıtı fo 
d •ni?.nltı goını c ~ı 1 r. 

h lan•111
'» ··ıı· 

proğrom oıır <"ole o 1 H a va T e h li k e si n i 
Bile n UyeOlunuz! 

Türk Hav.a Kurumu Başkan/Jğından:· 
«flauu tehlikesini bill'n» uııe ııaıılmamn şartlan 

şunlardır. · · 
A - ller ytl en aşc.iJı '20 lira uermeği yükeıwıek 

{taablııll etmek) toplama işlerini kollıytaşlır11uık için 
yükenler (laahluiLler) ha ytlııı /ıa:/ranwda aluıa~·ak
tır. 

H - Hava fe/ılikesini bilen tiye/ere bir ıiy'! nııma· 
rast ile öz_l bir rozet uerilir ve isimlt'rİ ujuıtsla y<ı:ı . 

Lır. 
c rulunlni (laah/uidtinü) yerine yt:.llremiyecek-

Ler Tıirk Havu Kuramuna /ıaber vererek üyrliklen çe
klleb!llr Yıl kinde haber vermeden vaimccsini ver
miyl'lıf,rin isimleri ajansla yayılır 

Ç -- Yirmi liradan aşa[jı yardımda bulunanlar 
tfürk fluua K11rumun11n yarduncr ıiyfsi olurlar. Rn 
üyelere rozet verilme: ve isimleri neşrı!clilme::. 

lJ - llovu ielıllkeslni bilen ıiye ya:ılmak için nka · 
rrıda Türk Hava Kurumu .1.erkez.ine, başka yerlerde 
1 ürk llaua Kurumu şubelerint' /ıuş vurulmaluilr. 

doğuruıamrlu fen ve 
meharetleri ne dnecede 

kat Almnnyıın n °0 ~l ıtıor•i· 
*!* ' " yüksek olduğunu taktir ed-

Dünkü köy bayramına i~- erek \~ok kıvançlar duydum. 
kaldıkları zaman serbestce 

k vet ll~ 
OLıı vordığ• uv 

9 il ti A,.,ur ·r ır 

tirak eıleınedim . t:idenler in ile le bnkım noktasından de-
:ıöyleJiğine göre, bnyram nilocek bir krlimo bulamı· 

doğu nevine seve sove git· 
nıelerini. vo neticeılc beni '

, .. t " bu işler ııı 
lU un b kil 

sıltıhlnnnıokt:ın ~ı; bıt'ıırı 
arzu <'lliğimiz şı>kilde ol mu~ 4 k b ·· d 

v ~ •• 1 yorum .• '\n.<'o. u mue~sesc e J o-ırı•· o"ıı 
ŞPJ di.isiinnıe 1rı 1 ı 11 ııfll t" 

~ • ıı sili\ 1 .• 0 r ı> 
haklı ~·ıknr . cu klurını ıfti-

söylı~rim . Mehınet Tu{}ru/ görıliiğiim ııılıznrn bakım ve fen v11rını yoguıı . östrrı) 
vorılığini npaç•k g 

harla 

Nimet Üne/ - e • tertibat.n n rı.iikeınmiyeti ile 

Köy bayramı 
Dün 
Tepecikte 
Yapr.ldı 
( 1 ls t turafı bir inci sayfadu) 

tir . Yüz motre. ılort yüz met. 
re yaya koşulnrı ve hele 
\'Uvol, yumurta koşuları pPk 
Pğleoc~li ol nu~t ur. Pehlivan 
güreşlerine utuz k ı rk çıft 

iştirak ediyordu. Pehlivan_ 
lnrın kuvvot ılenı>mf'leri de 
altikalı ve giizl·I o!muştur. 

· ı rı ı 
1111 B~hkesi~ ı.~k~ har A~ Ko~u:,,~· :•' i 

ffi. 'arı· Yt' lslalı Erıeuın.-111 tanıfıııdan lt}ı•tıp t•dılı·ıı ılkh ~tı'" ~ 
== 1 - 1 • - .. .. ı. 1 'J ,,ı1:ı(':t ~~ 
_ =::..=~ yarış arı ı ı ıı1t·an 93t> <~uııw gıırıu ı\oşu ~:111a1'J11l a ~ ~ 111 ııdH &rl 

1, l 1 l .. . . ı3- l f>l'(l''"· 11 
~ \oşu ~aı·ı aı·ı yaı·ı~ ~ P ı~ a ı t•ııt·uıııt•nıııın l ~1 D ~ ı ı ;"'l ,:ı-· .. 

==§ yazılıdır. K:t .\ ıı ııHıaııH~ l.,~i ;~ haziı·arı 93fl ~ılı pr·oµrnnııııdn .. 
1
; 5 ~-

-=-~ . . ... l·ıJnı·" 
,€ zıhdıı·. Kavıt nrnarııPIP~İ H lı:ııirarı pazarlt~~i ~urıu : ~ ' 
~ 1 · . l ·· ·· k k t ı . Htle<·•·ktir. ·ı 

.::::=] ıazıı·arı ~ar~arn J~ g1111u a ~auıırıa ·at aı· < e'~un • 1.1b1r 
~ .\1:1kadarlaı·111 flh«n lık B.ıv taı· Diı·Pktikli"ığiiıu• ha~ ,· ur•ıı l 

a1-iııiOO~i~ı~ıiiıiıi1iı~iı;iı~ıi~ooııi~~ııııiiiiiiii~;ıi~ii~~iıı~ıııııı;ııı11~iiiiiiiiiıii~iiiiiimıııııııııııii;i~i:ınii~iiiiWiıii~~iıiıı~ı~~ii1' 



~YIA.: 3 
~ . 
~fer.de: 

Mussolininin Oiyevi. 
«1'enı 

larihtı Ps» 16 Moyıs 1935 
B sayısındo yaz yor: 

Muss ı· · · J'' t ı ~eıı o ınını un tu van 
ııtos " fıld • Unılo,orsu}uscı) meha. 

ıtı 1~ zıyndesile tefsire uğrn-
tan . 

"arı b' gerı knlmıyacak 
Z rn b ır söv lev vermiştir. 

" u .. ı ıır . soy ev, Homa hüku. 
•rıın 1 h ya n,z it !yan - He. · 
tınla -ğıl 

3 
§mamnzlıgına knrşı-

nıı:ı Yn zamanda A vrupo. 
ı' f{en~ 1 ıiurumuna noz:ıron 
ıyet' . 

"~ l 1 .nı S'lrohatle tayin 
ı esbıt etmektedir. Soma
• sınır h byg 1 ovalısinde ~·ıkan 

ltaı Urısuzluklar neti<'esiade 
hu8~~evc.ı Habeşistan arasında 
ııı1 tl k gelen anlo.şama
'1\aL ' 0 rtrı lan kulkmış ol-

'lnn trı... •
1 

uzaktır. IIattd Ro-
liıey,11 e Adisnb ıhı nrasında 

rı ~~a gelm:ş olan ihtılM 
~aıı Uınkün mertebe dostça 

etn k 
t ı ıe hususunda Cenev· 

e ''e 1 ~rr rı en kurar uğrunda 
L e 111.. w 

ıı; 1 L.. n gayretlere ragmen 
•ıu(A 

~ıy r Umet arnsındaki va-
r. ' ın g'ı•t k . l . . ~or·ı • ı "e g,.\r"ın eştıö-ı u Ü .. t'> "' 

tpııı ·I Yor ller iki tnrof muh-
'tınıı.ı olan tehlikeleri ol
ı~ıy n nı"şguldür. Gerçi 
~un an ve Hubt>!;!ll'rin müm· 
l,.., olJuğu kndJ r nahoş 

'<lDsl d 
llılnj a.r ., bu]unmal.nına 

ı tej01 rnak üzHo diğer ba
lı.; bırlere de baş vurul
' u nıu1" d t•,b um ur. Rununhı 
~lsh er Habeş hükllmetinin 
•I ~lln ('" ,.,. 1, u11 gemen ıge sa ııp 

''ok. tn1 ·b kH .. kr de bn~la-
~aa 

1 
uyruk olnrnk kendi 

tııQh~;l~rıııo iş gören hnzı 
~~çit 1 Şefler< r duimo. ı,Öz 
Juğeınemek v::ıziyPtin<le 
~O u da mahlmdur Fvşist 
'{r oı .. ti itolyon ön knruk

ını k 
r 'L Uvvetlendirmek YI! 

1 •ır 1 Ye kırrıaJe knrşı .ı u Som 
~'.lııı 6 fı nıiktar.ıa udom 1 
'J ernıek 'h . 
1 

Ptçj h ı tıyn.cın ı tluydu. 
1ı(· u tedbir ltnlyanın or· ı 

}:)lıl" 1 unlnşmnnırızlıiFı barı~ 
\ ı.ırııln b' t'> ı 
ltııli( ır udo~ma \'U ha-
1 tıııı:y koran yöncemile hal. 

nı rJ Yonn~ınıyacııö- ı nı ifo· • 
'l llıe "' ıtı 1 rı z fakat ltnlynn k to-
~i . tuk . . k r . ~ıs. vıyesı ey ıyetı 
~~hiYet~bnb ı da bir tehdit 
L t ıı D •nde te]ı'I k ki eıli 1 ıne-
-; ~er· ~~ 1 kolmnd ığ ı muhak-
l i111~e ~duğu gibi bu tnk 
~ lbltl orşıda Jiğer nskeri 
l b1111lltle rnukobele ed ldiğ"i 
\ •lyfl.ııtu mukabil dü yine 
~ ~1Qıı 1 Urın lıüsbiıtün kuş· 
}rıı / totkık ılovrn ndıklıırı 
li Ote ) 
u~ ce~ e mnhakkukt r 

~ Ytrınet ~enatodn verdiği 
Jıl ta J? ı:ıll'ı • r.ın ız ve l"ailiz 

aaın· . t'I 

"ıırıt k ınırı Boma ncz<ljn. 
ktırıd l rı bir teşehbüs 
1 an u.Yılbancı matbuotto 
~ti~ rıvoveti kati surette 
~1lt etrniştır 

t 3 b . 
'ak t Ununlo dı kalmı-

~ iııe~'§ebbus ynpmok 1rb-
}11 llrş, . t. 

~ k11d ı ıraz ~tıniş, şjm_ 
il '· Ur h 'ı b.. 1 b. •ııırub ~· oy e ır şe· 

~ "" . ulmndığını söylo. 
( ~lıtıd'k' 1 ı ı talynn Fron· 

ruıııurı rnünasebctlerinin 
1 ıın n Lukoı ok Lu leşe. 
ltı1s 

0 
ınu lııkb ide de yn

~ Ilı 
1

111 nıuhtenıel olnıa. 
t 1 d·· j •Oet' ' , Ut mı~tır. Bu do. 
~ ' (l 

'lld 1 en iki <ll"vlet 
~ t Uki Vll•. . • 

~ e8l zıyetın gerkın. 
~ letnı . 

t ~il a Osı tııkdirde ica 
'ıı tabut .. 

~"ıık ma vnı ftısını 
t ı oı 

ırı· Jn kurum Ulusl-
ı y {'\' 

bil IQ 
1 kurumu olduğu 

eseıo şayet bahs 

mevzuu olursa, yine ilk Ce
nevre toplnntısındn olııcakt. 

ır ki bu takdırde bütün ıınl 

a:;oamnmozlıklorı vı} i~ karış

tırıcıları f\ millerin oldukça 
ortadan kalkması temin ed
ilmiş bulunacaktır . 

B Mussolininin söylevi-
nde bilhassa dikk ıti hıtac,ı k 
olan b1r yer v.ırd r ki o do 
ltalyan hükılmt t Lıoşkoı ının 

hulya Afrikudn uzun boylu 
bir snvoşa girışip daldığı 

takJir<le bu devletin A uup · 
:ıduki durumunun ne olucu
ğı lıakkındo her tarurtnn 
belirip kuygı ve endişeleri 

gidermiye ~·al l?ı ğı yerd ı r. 

Filhakika İtulya kontinon
tul sıynsoda öyle bir mevki 
tutmaklad.r ki. bu devletin 
faaliyet vosıt11l.ırının uğrıya

cağı her hungi bir zoofın. 
genel hokımdıın ciddi neli 
cP.lr.r doğurmarnusınn imkiln 
yokur.. Bir llubeş · l ıu l 
yan ihtilMının her hulıle 

önüne ge~·ıl··eo ği ümit edil· 
mektedir. Zira bılfııl vo bil
huknk biitün eı::hob hem 
H .lb ~şiştantn İt'tiklfilıni ko-
ruyan, hem de ltalyan ya. 
y ılmasının meşru menfaatle 
rini ko1lıyon ndnlete uygun 
bir nizamnameye dayanmak. 
tadır. Fakat Almonyanın 

heybetli yeniden sildhlan
musın n ve diğer tnreflun 
ortu A vrup ·ının koti surette 
tı~şkilatlunması z,ıruretının 

doğurduğu, fevkol!iıle n o z ı k 
s ıy asııl va zire ka rşısır11l u 
ortaya ~·ıkıp I>uce'nin de 
eevnp venliği enılİı§clerin 
buş göstermesi de tabiidir. 
B. ~1ucısoiini ml's• leyi c,·ok 
a~·ık bir samimiyetle mev· 
zub 1hs etmiştir; ve Avrupa· 
ya vukun. gelebilmeleri 
muhtemel olan nni 
ve esef verici hfilliselnin 
ihtimaline dnir olnrc.ık ltul. 
yanın, esasen ihtiyat sınıfı 
1912 s nıfındon uıandı.ı 191 !. 
19ı3 ve 1914 sınırl:ırını ::;i
li'i h altında bulunılurucuğını 
Senato ncızdindc teyit etmek 
isted ğini söyliyerck: Em~i-

1 

yetimizi temin için 800 ılt1 
900 bin nskPr mevcudunun 
kılfı olduğunu zanııeılerim)) 

demiştir. 
ihbarın yı.ıpılJığı niyete 

aöre anlamrık gernktir. Af-a . 
riku vaılisınıle uzııyıp gıt-
mek ı;uretile ltoly:ının kon. 
tinundokı sıyusosını nylıncıı 

köstekliyecek olan kargaşa
lıkların ihtimolino sevinert>k 
bu korfF..ışahklordnn Avrupa 

o . t'( 
nizamını bozmak irin ıs ı O· 

de etmeyi tnsarl ynnlnr ken
dil<>r ni bo~ hnyollt re kop· 
tırmış oluyorlıır. ou~·e. ıtal· 
yanın karo emniyetinin her 
Ş<IJİn fe ,•kİ.1do olJıığUtıU VO 

bu e mn iye tin ltıı lyıın y ·· yı L 
ronsının ve ıliinyaıia pnrlu
musının < n ılk vo en 
esas şnrt ohluğunu ko· 

layca anlıyac:.ık kadar mü-

debbir bir siynsa uda· 

mıdır B. ~lussolini hıitün 

~Pnetonun müşterek nlkış\a

rı arasında elıle ('tmiye mu

vofrak olcluğu ıltıniz kom 

ve havu kuvvetlerine doya. 

nan ltıılyanın olne,,ğı i8tik · 
:ımetin kii~~ük veya büyük 
Lütiin A vrup.ı devletlerile 
birlikte u<,·ık müspet ve gö 
niillü bir beraber çalışma 

TtMKDlLl t Haziran 

. 
Kültür Fransız ı Hıkavej iki yaprak ı---;.ı 

Teş~i!atın~a Tür~çe kar- 1 

şıh~lar tesbit edıl~i 
Bütcesi açık verdi. 

Fransa da arsıulusal bir durluk 
paktından bahsediyor 

Parıs, 29 (A.A.) - Hüku

metin parltlmentodon iste

diği yetki hokkıfllloki knnu-

Kamutay kültür encümerıi 

maarif teşkilfitı Jrıhiyesi iize

rindeki yeni Türkçe ı:ıözleri 

yerle~tirmc işiyle uğraşmak 

tadır. EncümPn, 11 ~foorif Şu 

rası» nın ((Kültür danışrn 

«Talim ve terbiye heyeti H 

nin « Kültii r kurulu)) «teftiş 

heyeti)> nın crnspekiörlük 
kurulu)> tedri5:ıt umum mti -
düdüklerinin «yüksek, oto, 

i nu gerektiren sebepler pro· 

jesinde frnr gın durumu ile 

ekonomi \'cl bütc~ durum 

larınJan parnnın değerden 

diiııürülınesine karşı tedb ir-
1,. rden ve urı-ııu:usol bir 

ilk öğretim g.ınel direktör

lükle» «mesleki tellrisab> ın 1 

«Erlik ve teknik okul 
laru ((Uusuı5İ mektepl t'rnin ' 

·Ôzel okullar• cd~eden terbi . 
yesi• nin << BeJeıı eğitimi Vd 

izcılik» ((N ·~riyah>tn «Yanım)) 
«Asarı!llika be müzeler» in ı 
c(Ontukler ve müzeler» «Kiı
tiiphonelernin «Kıtap saroy· 
lurn c(Hususi kolomııin «Öz
el büro• (<Mektep müzeleri» 
nin «Okul müzeleri• <• Siı.:il 
müdürlüğü» 

rektörlüğü» 

luştırmıştır. 

nün <ıAr:;oyo di
olmıısını karar-

sıyasasını devam ettirmek 
olııcoğını ve bu müşterı: k 
shenk v~ tevazün olmadılc

\'U acunun bo~ı lıo~ lorak 
akıntıya ko pılu<·ağını beynn 
etmiştir ve «en müdebbir 
itimomları uğrunda yapma
ktan çekinmediğimiz ve 
askerif{ rihozımız kimseyi 
taklit etmekte olmo yıp nn
cak barşı tom in eylemekte· 
dir )) demiştir. Hult\sıı İtoL 
ya borışın tehlikey(· diişliiğü 
anda barı:ıı müessir surette 
müdafııa etmek idn kuvvetli 
olmak istiyor ve Mnre 
!ial Lyouteyin teılvin 

ettiği usul mucibince 
gerek Avrupa gerekse Afri. 
kadı. olmak şart ile kuvvetini 
ancak istim::ıl < tmiye ml'C 
bur olmamak i\·in. göster 
mektedir. 

durluk p..ıktındnn hahsolun· 

maktadır. 

1 - Fransodun şimdiki 

altın <:ıkışı dtH.•nm ederse 

frnnk tehlıkeye düşecektir. 

S 1ğl<1m paralara Holundn ve 

lsviçro paralarına hucum 

etmiş olcın ar~ıulusul spe

kiila:ıyon şimıli do frnn~a 

saldırmışlar<lır. Bunun etki· 

leri i\·erde, dovlet soh imlo· 
rinde ,.e hozne bonolorının 

öJemesınde kendisini gö::; 

termiştir. 

2 - Devam eılen buhrana 

karışın ekonomi alau.ndn 

korku ıçın bir sebep 

yoktur. Ekonomi-
ıle kalkır ına vard ı r ve ış. 

sizlik azalmnktndı r. 

3 -- Asıl tehlike hiitce 
nçığındadır. Ru, genel borç. 

!arı oğırlnterak rrungın de. 

ğerden düşürülmesi ihtimn

line ılayanan spekültisyon 

İ\'.İn iyi bir hava yaratmak 

to ve parn irin hir tehlike 
olmoktodır. Genel borçlar 

her yıl tıiitreye 3 mılyor 

frank yüklemekt edir ki dev. 

lct bunu daha r ... zla artırn 

maz. Bötce ::ıçıbciınu kor~ı . . 
alınacak tedbirler altın \~ıkı· 

şına kar~ı tedbirlerlt~ birlık· 

tP. yürümelidir. 

4 - Hükumet frangın de· 

ğerden dü~üni lınesine knr~ ı

ndır. ller liud~i bir dev:ılu

asiyon: ancak genel bor~·ları 

Bu yazı amcarıılarda ge· 
çirecektim. Beni bir bitikle 
«mcktup»rağırd ı kları zaman 
kızmış: 

Eh o sönük köyde ne yu
pılır ki~ Demiştim. Annem d~ 
beni zorla göndermek isti 
yordu. 

- Çocuğum diyordu bu
nca sene oldu anıcanlara 

uğramadın sana kırılmış

tır. 

- Eyi amma anne! Ben 
orada ne yopacoğım sonki~ .. 
Yengem 11ağ olsaydı .. 

· - A! Al evladım . .. Sus 
yeni yengen melek gibi ka
dın. Bir gör helı ; demiı;ı. 

ti . 
Amcamlura gitmiyı'li dört 

biiyük sene olmuştu. ilk 
yengem beni çok severdi. 
Onun Civan isminde ben 
yaşta bir kızı v .ı rdı. Küçük· 
lf'nberi sevişirdik Onun si 
yalı gözleri çok hoşuma gi· 
derdi . Diişiindüm Kimbilir 
de,Jim şimdi ne kadar ~er 
pilmiş, güzelleşmiştir. 

Onu görmek isteği içimde 
kıvılcımlondt. Hu istek beni 
oraya « ... ı> köyüne kodnr 
götürdü. 

l lzun bir at yolculuğun. 

dan sonra, beni daha yolda 
karşılayıp azarlardı: 

Demek dedi senı 

\~ ığıdma5ak hiç gelmiyecek
. ;ı 

sın ... 
Ya om<'ncığım Jedim 

biroz işlerim vurJı dn . 
- Öyle yu! ÜJle ya, diye 

sitem otti. S m \'.ıpkınl kln
rını bırakıpta bir sönük 
kimsesiz köye mi gelecek
sin. Kimbilir nasıl olduJa 
gelebildin? Ne ise ne ise 
hele yüzünü görobilJilc. ~o
şalloh epi boy atmışsın 

Yüksek ve ı;ık çam ağar
larının çevreledi~i evlerinin 
önündo durduk 

Amenm heni kolumdnn 
tutup İ(·eriye itti. 

(iel dedi seni yengene 
göstereyim. 

Hüyük avluyu n·eçtikten 
sonra küı;ült o Lı kapısının 

eşiğindea' eğilerek ge~·tjk. 

Gözlerim etrafını araştırı
yordu. Kö~ede bir knroltı 

Barışın ve genel emniyetin 
kuvvetlenmesi uğrunda ltal
ya ile beraber knr ı lıklı bir 
itima<l besliyerek \'alışan 
Fransa ise. ltalvun lıolkının 

kontinan<laki v~ziyetini to
mamon emniyet altına almak 
amccile ~1ussolini hiikilmcti 
t.ırafı nılan gösterilen gay
retten asla alınamnz ''e gü
cenemez. Frans ı z Akdeniz 
rı'osunun ~upoliyı zivart·ti 
Alpların öteki t:ırufınclan c;e 
nero.l Dennin ıl, tayoreci. 
!erim ze g-östf>rilı cek hüsnü 
kohul vo devletin propagıın. 
<ln te · \dlfitı kdtibi v~ ~lus 
.;;olininin damadı Kont Ga
leozzn Cıano ıli <Jortella
zo tararırıdan yarın ltal
ya.n sanijtının Puriste 
temsilino rırsut veren ve i i 
devlet nrnsınıln küttürel 
ve ortistik beraber ~·alışma
nın büyük bir tezahürü 
olun teşhiri münnsebetiyl~ 
Duç l!'nin gösterıliği eonlı 
nlılka: l ·te biitn hunlor, 
metleniyet ve medeni kılmak 
vı:ıziftılerini aynı şuurla ılu-

o ıla kısa bir 

hnrıfletebil:r. 

zomnn için, 

Fakat 

ulusu fakirleştirir ve 
butı-e a\·ığının knp~-

tılmasına du yardım etmı'z 

ı gördüm. Kalbim heyelanla 
ç·arpmoğa başlnd:. Yoksn o 
mu Ch·nn mır Amcam: 

yup Avrupadnki sulh ve 

sükt'ınu tam bir lrnruberlik
lu korumuk hususunda aynı 
kati kararı v11rmiş ol::ın iki 
memleket halkının orasında
ki tlosluğun kıym"tli ula· 
mctleridir. 

5 - llükılmet I' ıraların ' 
ılurhığu i\~in arıısıulusal bir 
ondloşm:ı yopnıayu ve gene 
nrusıulusal tecimin genişil
masi İçin işbirliğine hıızırdır . 

Bu yolda harcanacok gay
retler bugiirı öncekinden ol· 
verişll bir ulnnbulncoktır. 

Pı.ırlfiınenlo vereceği kornrlo 
frang; kreıliyi ve ekonomik 
~·alışmayı tutnıuk istcdiğ ;ni 

gosterirse ~ulkı oyllınlatnıış 

ve hak:ikiğ durumu onu ol
duğu gibi göstcrrııi~ olur . 

Paris. 29 (AA) - B . .Jer· 
m.rn ~ nten parl!\mentoıla 

Fransudan on nlt•n ı,·ıkı§ln. 

rını anlııtmış ve hele öte>y 
gün ç kon altının hir milyar 
yüz milyon frangı bulmu 
olduğunu söyliyl rek demiş. 

tir ki: 
Gelirler ile saypala

rın ılenkle:?tirilmesi gerektir. 
Fronfl'ın bugün değer inde 
tutulması kin kabinede tnm 
bir ~örüş bir'iğ'i vurılır » 

B. Blum. hü luıneti istedi
ği yetkiy<' knrı..;ın bulunmuş

tur. 

-- Kızım annen nerede? 
ıl iye seslendi.. 

Ve dört sPneJir işitmedi

ğim tatlı bir ses: 
~ımdi gelir bey Labo! 

diye r.evap verdi. Ülvon uz
akta bir kö~ı de meşguldü. 

Bobosı: 

- tiel Ülvan; bok kiır. 

geldi dıy" onu ç·af;ırdı. Kısa 
ürkek adımlarla yonımn ka 
Jo.r sokuldu ve yeni alıştığı 

utan ~uç tavrile: 
'-

-· Hoş geldin 8ucit, dedi . 
Onn bakıyorum, gözlerini 
yere iodirmi~. topuğile top
roğı deşiyordu Elleri titre
yor, kızaran gül yonokları
ııu hu(if bir pembelik karı . 

şıyorılu. Rirnz sonra yen
gem ıle geldi. Beni görünce 
sanki kırk yıllık ahbabımı_ 

ştm gibi: 
- Ooo!. Hoş geldin yuv

rum dedi. 8ıkılma çocuğum 
ev kendi evin. Yerin başı
mızın üstünde. tieni o.blnn 
bana ~:ok öğdü. Tam baba
sının evladı ıledi. Babosı 

gibi \'alışkan .. 

Ne çena. aman yarabbi! 
Ben seni dinlemeğe gelme. 
dim ki: 

Birnz daha ilerledim. Eli
ni öptüm . Beni okşadı Son
ra dudaklarını alaımda saç· 
larımdjj gezdirerek: 

Geldığine ne eyi ettin de
di. Başımı ona doğru kal
dırdım. Yeşil gözlerinin çıl
gıncasına gülümsiyen bnkış
larile karşılaştım. Oh! ne de 
güzel hir kadın!. Annemin 
dediği gibi göLılii de temizse 
amcam turnayı gözünden 
vurmuş demektir. 

Biraz hoş beşten sonra, 
amcam ç•ktı, yengem de kom. 
şuda işi olduğunu söyliye
rek gitti. Ülvanla başbaşa 
kuldık. Ona bakıyorum. Ya
vaş yavaş uzaklaşıyor; sü
ratle yanına gittim: 

-Olven, dedim. Dört sene 
seni ne kadar değiştirmi~ 
bilsen. t)ok çok güzelleş

mişsin. 

Elimi uzattım, eveld bir 
az çekindi. Sonro. titreyen 
elini avucuma btrakıı. Elini 
lrnld.rdım. Sarı bir halka .. 
Bir yüzük gördüm. Demek 
Olvan nışanlı ha! Duduk
larını aradım. Yavoşca: 

- Yapma ağabey, diye 
mırıldandı. Elleri titriyor, 
nefesi tıknnıyordu. 

- Neden dedim. Ülvan, 
neden beni unuttun mu? 

- YopmJ Sacit nış'lnlı

yım .. 
- Ne olursa olsun Ülvan 

nışanlısın fakat kalbini ça
lan yok ya! O benim olduk· 
tan sanra .. 

Başını eğdi. Uzun siyah 
~odıuı yuzunu örttü.. Ve 
birden hıçkırarak uzakloştı . 

** Gec*' öyle yıldızlı. gök 
parlak. Sivri sinekler Jur
m ıdan vızıldtyordu. Yattığım 
minderden başımı kaldırdım. 
8aate bakıyorum. Daha on 
bile değil. or bu ne sıcak
lık... Etrafıma bakıyorum. 

Yengem gili uzak bir kö · 
şedeler. Ülvan yanı bnş.nda. 
Ay ışığı saçlarında gf'zerek 
dudaklarını yalıyor. İn re 
örtü göksünü açık bırakmış 
Oh! Titredim işte. işte ara
mız in hiç .. Hk kimseler 
yok . Hir adımlık yer .. Kol
kCım. Açık duran pcnçereyi 
sürmeledim. Perdeleri indir· 
<lim ... 

İçerisi biraz karardı 
Titriyerek ona yaklaşıyorum. 
Siyah saç] ırını okşadım. So
nra. SJnra dayanamadım. 
Dudaklarını aralık duran ağ
zıma yap:ştı rdım. Emdim, 
emdim .. 

Ülvan hızla doğruldu. 
E voln beni tanıyamadı ... 
Gözlerini oğdu ve beni elile 
itti bnşımı öne 
iğtlim. Ona gözlerimle yel. 
vardım. Ellerini avucuma 
aldım. Ona gittikçe sokul
dum. Birdenbire beni ken· 
rlisine dağru çekti.. Yakıcı, 

b.ıl dmiaklarını yüzümde do· 
laştırırarak beni sıktı, sıktı 

Ona sarıldım Kemiklerimiz 
birbirine geçecek derecede 
sarılı yorduk. 

- OC! S:ıcit diye inledi. 
Onu daha ziyade sıktım. 

Başımı beyaz göğsünde din· 
lendirdim. Biraz sonra be· 
ni itti: 

- Yeter, veler artık Sa_ 
I 
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cıl ıledi. 

Yok yok Olvnn dört 
senedenberi hasretini çek 
tim. 

Dudaklar ıoıız saatlerce öy 
lece knld.k Ah! bu ne snudet. 

Ansız ın am<'am kıpırdan . 

dı bir şımşek hızil~ yerim
den fırlayıp, p.mçereye yn
klıış\ım. ı\mcıım biraz ök
sürdü. Sonru gene rski Je
rin uykusuna daldı.. Horla
mağa b:ış\udı. Ben Olvana 
bir <lalın yaklaştım. Arnlık 

duran yorgandan hnş mı uz ı
ttım. Onu bir daha, bir dnho. 
öpdüm .• 

** 
Sabahleyin, nemli \ ' C tat · 

lı bir şeyin yüzilmdP, saçla· 
rımda dolaşt ığ ını hisseder~k 

uyandım Ülvan ellerini sa
çlarımda dolaştırarak: 

- Hııydi ortı k knlk, dj. 
yordu Doğruldum, ~öz göze 
.geldık, Saate baktım, dokuz 
Oau k.ollurından tularok kr n. 
dime doğru çektim . 

lla ydi d • ıl i, g-evezelen. 
me kahvaltıya bek:iyorl ıır. 
Onu yav~şca öptüm. 

l::?te, dedim benim k'\ıh 
valtım. Güldü, gözlorinj kır

parak ayağa kıılktı: 

~ Çabuk gel emi S lcİt, 
diyerek uzaklıışlı.. 

** 
O güa ı( . .. >> Köyünılen ay

rılacaktım. Amı•ama: <ıGjde
ccğim . \'nkit g_ol<li)> dedi
ğinı zıımnn gülerek yüziiıne 
hoktı: 

- Öyle deJi okulunuz 
nçılmış gitmen lnzım. Ren 
sann at hnzırlndım ... 

Amcam. Y cngem huni öp

tüler. "vlerinin önünuen ay

rıldım. Ülvan etrafta gözü

k miiyordu .. . Kimbilir de

dim diinkü veda kendis:ne 
kalı geldi mi?» 

Bir buruk aydanberi Gl
vanlu ne kadar rok seviş

miştik Ona okodar al.şmı_ 
ş m ki, hir tür lii ayrılmı·k 

istemiyordum. Gıdecoğim 

günler yakluştığ: zamnn ha 

nıı daha çok sokuluyor, be-

, 
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