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~abeş Çeteleri ltalyan Kar~kolla~ını ! e~Jt Ediyor. · 
Nüfus 

Poltikası 
Devlet han}ti tipte o1ut· 

l4l olsun onun bir nüfus 

Politikau vardır Adeta de
\'letle nüfus po' itıkası hiç 

hh devirde biribirinden ay. 
tı' 111ıt değildir. 

En ilk el toplu'uklarda 
bi e nüfus politıkuı göze 
Çt.rpar. Nüfus politikasını 

hııanlık dtn11el bir ödev ola

tt.k baıarmağa çalıımıfıır . 
lık el loplu'uk 'arı kutsal 

kitaplarında buna~ da ir par· 
Çalar, hükümler görürsünüz 

Eıki Hindin kuhal kanunu 
()lan Manou kanun la ı sık 
•ık nüfus meaf'lesinden ıbah 
·~derdı . Me,eli. bu kanuna 
Riire (bir oğulla cıhanlar 

fethedılir, tıir torunla ebe 

diyet elde edilır, b ir torunun 
0 tlu ile güneı a eın i elde 
tdilmit o 'ur) 

Eıki lranda Zerdeıte gö 
te üç ıey hayır ' ı idi : 

Tarla .sürmek 

Aafaç dıkmek 

Çocuk yetJıtfrmek . 

... ami erde de nüfuı me-
1eıleıt dinıel bir mah1yet al 
llııttı 

Bu z"manla ret" bütun me
•eleler dinsel bir ha va için· 

de olduğu için nüfus polrtı 
kası sadece bir takım emir 
lerle insanları ço~altmak 
emeline bağlı kalmııtı. 

Arım /azla verimli oldu· 
au toprağın it'etılmetı.inin 
t~ kazanç kaynağı 18)1 dı 
Rı zamanda hükGmler hep 
tıijf usun artması ıyolunu 

hıtrnakdı. Babalığı takdır, 
bekar l ığı kötülme J:,uoun bır 
l\eticesi idi. ltir top'uluk için 

kapital faz.lası demek olan 
tlüfus artması beılc e bir 
YÖ•den de önemlı idi . Çün· 
kii harp yaıamanm ,artla
tırıdan biri idi. 

Haı p ~ e faz 'a nüfusla :zen 

iır1lik ganimet elde edılırdi 
.6ıksi takdirde esirlik bir 

ierçek olurdu . 
.. . 

İnsanlık dinsel bir z.a viye · 
den hayata baktıfı z'man 

bu meseleyi böylece görmÜf 

lü. Fakat dah' sonratarı nü 
fuı meselesi bir ekonomi 

değeri olanı k tetkik edil 

l"lleğe baılanmııtır . 

Ekonorri mevzuu olarak 
letk k edilmesi onun rnüsbet 

"e fay dalı şekiller e lmasına 
•eı>ep olmuıtur. Çünl<ü ar
tık bu önemli mesele en 

Ciddi ilim konusu o'arak 

~rtaya çıkmııtır. Onun için 
Ugün nüfus mese lesi müs 

bet rlev et po1 it ı ka 'arının bel 
kcın ·~ · , Ç" k" ıgı o muıtur .un u ar 

~ılt o s.,yıya, mukayeseye 

it 'Yanmaktadır. Sayıya, mu 
lJeıeye dayanmak demek 

llo\ıtika itinde ne ya phğımı 
:tt neler e lde ettiğimizi kon 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

Sadri Ertem 
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L::c~~~!\ .:o~-ıa~~ italyanlar ingiliz Somalisi Boyunca Ve Fakat 
ında boğazlar hc..kk ı nc1ald 4 

Sınıra Yanaşmadan ilerliyorlar. bir soruy~ cevap H ren Şü· 

krü Kaya Çanakka 'enin bu 
günkü vaıiyeti boğazlar 

mukavelesinin m e m 

leketin müdafaasını tamam 

lama.k ihtiyacını ıtr ıulusal 

içtimalarda anlatn ağa çalı 

ııyoruz beklemediğjmiz ihti 

ma ilere maruz kalırsııık ic11p 
eden tedbirleri a\nHı kta te-

rcddüt etn.iyeceğiz den.i~tır. 

İstanbul, ı 1 IA . .\, ) ..- C e 

nevreye gitmekte olan Dış· 

uakanın)IZ dün Belgrattan 

geçerk ... n Yugoslavya,Baıba· 
kanı ve Oışiıleri b.akanile 

bir müddet görüımütlür. 

Gazc:tec ı 'eı e hnkCımelınıi. 

zin ıüel h zı r: ıklar yaptığı· 

ha"Jtında bütün ııtytaların 

katiyen :doğru olmadığını 

ıö)' lemiftl 1r. 
lıtanbul, 11 (Özeli 

lgraddan bildiriliyor: 
Be 

Cenevreye gidt>n dıt itleri 

bakanımız Tevfik Rüıtü 

Ara ~ ; Belgradan geçerken 

istasyopda Yugolavya bat· 
bakanı M Estoya Oinoviç 

ve dııbakanı ile yüksek iş 
yarlar, Yunanistan. Arnavu 
tluk Romanya ve Türkiye 

1 e'çilerl tarafından se1amlan· 

mııtır 

Tevfik Rüttü Aras; istas
yonda az kalmıı ve yo'una 

devam etmittir M . Estoya 

Ji. Te\ fık Rtı~llı J\l"lls 

Dinoviç; o., bakanımıza 
Zamona khdar refakat et · 

miştir . Dış Lakan rm ı:Z; son 

durum uzerine Tü rkiyenln 

süe' ha .,ır l ıklar yaptığı hak 

kındaki ıayiaları tekzip et 
mek salahiyetini Yugoslav· 
ya gazetecilerine ıöyl emitlir. 

fstanbul. 1 J (Öze l ı - C e-

nevreden bild r iliyor: Ulus 

lar sosyetesi asamblesine 

i~tirak eden Türl<iye de'egc-

ai O f itleri Bakanımız Te 

vfik Rütdü Aras söz almıı 
ve İtal)'a Habet rh~elesi 
üzerinde au.mb!enin vere 

ceği kınar do a}'J ile Türki· 

yenin üzerine düşen vazife 

yi yapmaktan kaçınmıyaca. 

ğını bildirmiftir . 

Ekonami Bakanlığının önemli 
Bir Kararı. 

Ankara, 11 (A.A .) - Fın -

dık kongresi dün Celal Ha 

yarın bır söylevile açı'mııtır . 

Ekonomi Bakanlığı dı~ pi

ya alarda hesapsı z. ve lü. 

zumsuz ~ ekild e mütemadi 

yen fiat kıran ve bu suretle 

ulusal ekonomi aleyhine ha. . 

reketi itiyat edinen tüccarla -

rın ııtdetle tal ip l~~h i r ve tec 

ziye edıleceklerini bütün 

odalara tamim etmiştir R C:••lıil H apır· 

r7~~ ~~~~~~~7~~~ ~~· 
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Ad s<tbaba, 11 (A .A) -- 1 

Kuzeyde il<i taraf arasında 1 

te nas ilk deh haldki bir 

sava, oln q , Hal t'f çt tt'luı 
A ksuma kuzeyind. n ı;aıka 

rak İtalyan l<arakoJlarını 
tehdit etrn ·ktedirler · ve Hç 
bin kitilık Lir :Habe§ kuv 

veli de Aduanın do~usundaki 
İtal yaıt hatlarının gerisine 

doğru ıarktı\d n ı ı söy1enmek 

tedir Güney ce phesinde Og" 
d~n ve fakat sınıra yanaş· 

madan ilerlemektedirler. 

Boma, 1? f A .A .] - nü 
tün cephe1er üzerinde hal 

yan uçakları ketif ve bom 

bardıman uçu,'arı yapmak 

tadır. 

rı r~smi iıa!va çeven1eri 

Aksumun İtalyanlar tarafın
dan iıgalini teyit etmemek· 
tepir . 

Habe~standa çı~an guataler 
Habeşistanda kaç gazete 

çıktığını hıli} or 

Bugün Adi~ababa 

musunuz? 

basım 

evlerinde çıl<arılan altı ga -

zete vardır Bun 1arın ikisi 

Fransı zca biri ltalyanc.a, bi-

ri Yunftnca ve geri 'kalan . . . 
ikisi de Habeşler in r4'şmi s.. • 
dtlı olan amharık. dı iyle 
çıkmaktadı~. Bunlardan bt. 
rfnin ach Bahantnadır ve 

yazıcıları arumda pek bü· 
yül< bir ıahslyelin bulunma 

siyle ıeref kazanmaktadır. 

Gerçekten, bu gazetenin 

baş yazılarını lmpar.atorun 
kendisi her gün büyük bir 

öze.1le yazmaktadır . Basımın 

önemini anlamıt olan Ne

güs memleketinde çıkan ga· 
ze e\eri yakından takip ve 

kontrol etmektedir. 

Londr.a , ·11 (A.A) - Ihı . 
gün alın;\n telgraffar r ltat -
yan1arın Kuzey ve Güne y 
cephelerinde yeni harekt'l 

lere geçtıkleri bildirılmek · Ulualar Sosyetesinde: 
t edir 

l,ondra. 11 (A .A.) - J\d . 

ua etrafındf\ şiddetli bir 

h tt rp devam ediyor 

Adi ababa, 11 (..ı..A . ) -
Şimdiye kada r İtalyanların 
2000 yaralıları olduğu ve 

Rouayıman 9 bin kitilik 
o1an ordusunı • n esas kısm 
ile irtıbati kesildiği söyleni 
yor. 

Londsa, ı ı (A . A. ~ 

Eritre askerlerindtn müHk· 

kep bir müfreze Habe§ or 

du~una iltıhak etoıek üze· 

re sınan geçlı~i bildirıliyor 
Cenevre, 11 ( A A. j 

ha'ya Habet harbin ·n süel 

durumu dün de bütün Ct'J." 

helerde kan ve hava ketif 

hrıreketierile geçmiıtir 
Londra, 1 l (A.A . j Ya. 

Sosyete harbi durdur
mak için tetbirleranyor 
italyaya kuşı kf e~i açıln11yaca~ . Sili~ ve mü~immat 

imafins yanyaca~ ma~~eler de verilmiyecek. 
londra . l 1 (A. A .) kontenjana tabi tutmak, 

Deylı Herald gazetesine Habeı aleyh.inde konu 'an 
C enevreden bildırdiğ ine göre 

sosyete nin tanzim komite-

ambargoyu kaldırmıtktadır. 

1 Cenevre, 11 ( ~ .A.j Ro 
•ine verilecek ola n zecri le 

dbirler hakkındaki planın l 
esasları şunlardır: i 

İtalyaya kartı kredı açma· 

l mak, ltalyaya silah ve mü· 
himmat imaline yarıvacak 

J bazı maddelerin ihracını ta 

hdit etmf'k ve İtal } a ihracatını 

yter ajansı bu planın azami 

tesir ye asgari tahrik mııht

ye ti gösterdiğini yazmakta · 

chr 
Cenevre. 11 IA A 1 -

Yunanistanda Cumu
riyet niçin ilga olundu ?ı 

Ulus lar so~yeted asamblesi

n in d ünkü toplanlısmda söz

al ı n de1egeler arasında 

Balkan an d 1 a f m a ı ı 

adına delegeler söz o1a · 

rak h a rbi durdurmak için 

alınacak zecri tedbirlere it 
tiraklerini bildtren diyevler 

de bulunmuılardır. 
- 1 

Kralın Hemen Kabine Düştü. 
Getirilmesine Karar Verildi. 

Alina, t 1 (A.A) - Yu -
nan kabinesi ordu kuman 

d a n 1 a r ı parlamentonun 

derhal top' antıya çağrılarak 

Kral l ı ğ ın alan t> dilıne si h a k 

kı ıdaki talepleri üzerine 

iktidardan çekilmiı ve ye 
ni hükıi neti General Kon 

dilis teıkil etmiıtir. 

Atina. 11 (A.A.) - Bü 
tün Yunanistanda örfi ida 
re ilan edilmi~ ve ulusal 
mec lis toplantıya çajrılmıt 

tır. 

Meclis Cumuriyet rejimin 

ilgasını ilan edecek ve Kon · 

dili s üç ikincitepinde top 

lanacak olan gene l 

oy n e tice:;ine kadar 

olöca ktır. 

Alina , 11 (A A.) 

naip 

Yu 
nan ulusa l kuı u u dün top 

landı ve cumuriyelin ilgası · 

na, krallığın yeniden kurul

masına ve ikinciteşrinde ya 

pı 1 acak genel oya kcıdar 

Kondi iain kra l nalpli§i ve 

na§bakanlık vazifesini gör

mesine karar vermlttir. 

Asamble Lu müzakere 
n in sonunda bir irtibat ko 

mitesi teıkil etmiftir. Hu 
komitenin vszifeııi, a 1 ınacak 

zecri tedbirleri tetl. ik etmek 

ve durum hakkında konıe 
1 

yin dıkkatini celbetmekt 
dırJ er . 

Cenevre, 11 (AA) 
U uslar sosyetesi asamblesi 

tarafından kurulan komi le· 

n in bu akşam Habeıistana 

karşı ambargonun kaldırıl· 

muma ve ltalyaya kartı da 
ambJırgonun artırılmasına 

karar vereceği bildirilmek 
tedir. 



SAYFA 2 

Edebi Konuşn7.E.:_ 

ÜLKÜ EDEBİYATI 
}'AZAN: 

Kulak fr'lisafiri 

V-
F Ama benim belgem 

Kurandandır! Yüce Tanrı

benim gıbi ozanlar hakkın 
da buyurmuş ki: "Onlar 

yapi:! ıklarını değil, yapmadı 

k ' armı söy erl~r . ,. Bu Tanrı 

belgesi önünde hakim ozanı 
bağıı 1ad ı ktan ba§ka ona tÜ· 

rlü eyiliklerle de karşılıkta 
bu lunmu~ 

ı,te benim şiirim de bu 

g ı bılerdendir. Pağış ayınız ! 

- Hen d e dediğinize ka 

nıgım Yalnız bu yo 1da ki 
yazıların genç di nıağl arda 

ne gibi kötü tf"' ·irler yapıı. a 

kta. olduğuı u insaf ile düı· 

ününüz! 
- Doğrudur (Ferezdak) 

ın okuduğu ayet üzerinde 

biraz durmazmısınız? 

- O, şiiri, edebiyatı yal · 

nız kendi fenalık ' arına 1tlet 

yapanlar hıııkkındadır. Yok 

ıa ~ser'f!rile u\uguna, ~ urd 

una, inaanlı~a hizmet eden. 

lerln övümüne dair de epey 

ıeyler vard r. Söz ielimf 

(Şaf ıl) ye fiir hakkındaki 

kanAatini gormuılar; demit 

ki: "Şllr de aöz g ibidir. Gü

zeli wüzel. çirkini çirktndır . .. 

- (Güzellik) hakkında b
iraz daha söylemezmiıiniz? 

- Oğlum, aanat eserleri· 

ne bakan vakıa Közdür . Fa 
kııt onları btğenen (Akıl ı 
dır . Yük~ek lıir ozan şöyle 

demiıtir : "Göreceğ ı ni a'dın 
• 

la gör; çünkü göz yalancı · 

dır. Oınliyeceğini ruhunla 

dın'e ; çünkü kulak haind· 

ir . ., Gözün gördüğünü ince· 

den in . eye dimağ itler, ruh 

beğenı r, yahut ruh beğen· 

mez. lıt e onun bu yo lr'a be

iendiğine güzel der'er 

Demin soğuk yı l anın kimi 

ülkelerde kadınların sıcak 
göğüslerinde nasıl ıevgi kö 

fesi bu ' duğunu söyledi 

niz . Demek ki güzel ı ık ani 

atııında çt>vrelerin de büy · 

ük etkileri var . · 

Hunun g ibi zamanların da 

ulusların da, kümelerin de, 

hatta ıah11ların da baıka 
baıka hükümleri olabilır . 
Bu gibi güzellikler bağsız 
ve gerçek değıl, bağlı ve 

(koyma - itibarı) dır Bir 

de bağsız ve gerçek güzel · 

likler vardır ki onlar hakk· 
ındaki hükümler rle bayağı 
genel birlık orta ya gelmiı· 
tir Ahlakın bir çok ana y· 

olları gibi. Bütün bunlar1a 
beraber özellik genel likten 

daha kuvvetlidir . Sos ya 1 çe· 

vrelerin döl yatağ ından do· 
... 1 
gan yazman ar o kurumun 

gerek ve ihtiyaçlarile besle · 
nirler, o biıli 'er'e büyürler. 
Onun için her yazmanın ö-

n ce kendi u lu s ve yurduna 

hizmet etmesi kada r tabii 

bir ıey olamaz. 

Önceki konuşmamı~da 
"Acaba söz dediğiniz edebi 

yatı onun kendı kurallarınA 
aykırı bir bdğsızlık havası 

içinde yaıatabi lirmisiniz ~,. 

Demiştim . Edebiyat kura 

llarının her biri bağdan ba

ıka btrıeymidir? 

Teme' i bir } ana bırasakınız 
bile yalınız şekle, lafza 
ilhenge ait la ğl~r insanın 
ömrunu tüketmiye yeter. 

Büyük bir ozanmızın dediği 

gibi: " Şairin ö lümü ve:ı.in 
zarureti le kafiyeden olur . ., 

Temele_. anlama gelince: 

O da bt. ğsız değıl, bır çok 

bağ . arla bağ 1 ıdır Y ıumanın 

dı~ duyusundan (Hassu) di 

mağına a\do; ve nakış ettir 

diği bir konuyu geliş i g ii zel 

yazması iml<anı \'armıdır? 

O konunun dimağın türlü 
sÜLgeçlerind <? n geçirilmesi 

gerektir. 

Oğlum , haya 1 de b"ğ'ıdır, 

duyu~ da bağ 1 ıdır, f ıkir r?e 

bağlıdır. En gihel eserler 

en yüce haya ll t:r ve en iç . 

ten duyuş lar bezenmış o la 

nlardır . Geliti güz .. l bır şt-y 

tasarlanamaz. Söz gelimi : 

bır verem tiiri yazn <ı k ıs 

tiyorsunuz Hastayi geçiren, 

zavallıyı inleten maddi ele 

mleri anlatırken doktorluğ · 

un kabul eltiğı hükmün dı 

ıma çıkamaıaınız, mesela: 

Hastayi ayağmdan öksürte 

me~sın ~ l.3öyle yapdraanız 

eseri, unat eseri o 'amaz. 

Göklerde uçan, evrenleri do 

laıan muhayyileyi çok düz. 

gün bir kılığa eetirip itlet 

mek için bir çok bağlar var . 

Bu bağ lar hürriyeti boğmak 
için değil, düzgün 'üğü . gü· 

zellıği, d ı! rme top'uluA-u ba

farmak içindir . 
AlE'f hem yangın yapar, 

hem ısıtır, he,;.. önenılı bir 

kudret halinde <.a'ııır . Bağ 

sız bırakı'an cılız bir kı vıl · 

cım yüzünden örenler yana· 

bilır . Düzgün su ~o l tarı ya 

pılmış olmasaydı gö~ l t: n in 

en su d emeleri bu acunu tu 

fan 1ar içinde boğardı Elek 
trik fennin tabıi kanun l arı 

na uyduru lma aydı bir an 

da her şeyi yok ed ebilırdi 

Oturmamız, yürümemi?, } e 

memiz, içmemiz, sözün k ıs 

uı : Bütün insani ve medeni 

hareketlerimiz yasa larla ba 
ğlıdır . İıte (t:öz ) de tabii 

bunun gibidir . 

- Sizin karıınızda buJun 

duğum zaman bildıklerimi, 

düıündüklerimi unutu ) orum .• 

- Not f'd niz, (plan ya· 
pınız!. 

Beni h t> r halde bAğla · 

mak iııtiyorsunuz , dt>ği m? 

- O~lum, bağsız haydl 

olmaz 

- Edel iyah bu derece 

bağlamak bilmem nagıl caız 

olur? H~r ge n ç - genç iği 

icabı olarak •. . taımaya me· 

cburdur. Gönlü çeken bir 

güzel onu hoplatabilir . S<! 
vmek, ıevilmek de bir ıhti 

yaçdır . Tıpkı gu içmek , ek 
mek yemek gibi . 

· ·• Doğrudur taıabtlin.iniz 
coıa bi l ırainizl Şu var ki ö 
n cc ycıı.ayı çiğnemek şartil c 

yansız koşmak, ba ğ 

sız coşmak çıldırmııların _I 
itidir. Terlı iken su 

içem ezsiniz İçerim derst'niz 1 

korkunç bir son karşınıza 

dıkilir . Ekmek ye rine tftş 

yiyebi lirmisiniz? Hatta mid. 

eniz dolu il.en eknıek yi · 

yebıl irmisiniz
01 

••· İzin vt:r irseniz gidt-yim 

Yine ge lirim Anldıaca ğı n ı 

zı umuyorum. 
Git güle 

(Sonu 

güle? 

var) 

TORKDlLl , 
1 
• Nüfus 
Sayımmda vazıf e 

işyarlar. 
alan 

Sayın1 gününün yaklaşma

sı dolayısile nüfus Dırektör 

lüğunde hazır l ıklar iler le 

mektedir . 

20 İ l kteırinde vazife alan 

. ' ışy ıHr11ra sayıma nasıl ya 

pıl .ı cAk ' arına da ı r olan ta 

limatnarı eler verılmiıtır. 

SaMe orman memuru 
Mustafa kıh mahallesinde 

oturan Nevrokup göç:nen e 

rinclt n ~ a g tp oğlu Ö .n erin 

kendısine orman muhafaza 

memuru süsü verdiğınden 

ve hcılkı do ' andırdığı an 
la~ ı ldığından yakalanmış ve 

genel savamanlığa v rilmıı · 

tir. 

Tale~enin sağh~ durumu 
Yeni sağlık ve sosyal di 

rektörü doktor B. Faik bir 

kaç gündenberi tehrimiz ilk 

okullarım dolaımakta ve 

tll!cbenin sağlık durumu ile 

yakından alakadar 

tadır 

olmak-

Canavar 
Oü~üğü saat kulesine 

kon~u . 
Urayımız 

laraf ından sa 

at kulesine 

konulacağını 

yazdığıma z 

C"\navar dü 

düğünün ele 

l<tirik tesisatı 

ve dığer ha· 
z ı r ' ıkları dün 

tamanıl an 

nı ş t ır. 

Düdüğün 

bugün saat 

12 de dene 

mesi yapı 

lclcaktır 

Bu düdü· 

gün nrdy 

yazı i ui 

direk törlüğü 

o 1asına ko· 

nulan dığer 

bi.iyük bir 

saat le alektı · 
rik ceryanı 

ile ayar edılebilc.cekdir . 

Bu suretle düdüğün bu 

ayara göre i11tenilen saatte 

ça ' ması temin edilebi 1ecek 

lir . 

Bir Çocuk Alevler Ara
·sında Diri Diri Yandı. 
Harmaıı Yerinde Samanlar 
Ateş Aldı. Çocuk Çığlıklar 

içinde ölüp gitti. 

ilk T eırln 12 ___ , 
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Acı bir ölüm Ortaokul 
Öğretmen okulundan bir 

genci( ölümü 
Dün-öğretmen~okulund m 

bir talebenin ölümünü teess

ür le haber aldık, Ölen genç 

Balyalı ve oku1un s on : ınıf ın 

dandır SülE'yman on günden 
beı i mem leket h ;ı stant s nde 

· apandisitten yatıyordtı Gen 

c in hasla 1 ı ~ ı ilerleııı iş i l tıh a p 

y A prmş olclu ~u icin ameliyt\l 
:·ya p mak l<t teretıüt o unuyor 

du. Nihayet 2 gün evel 
haııt11 ı ğ ı a ğ ı r a ş ı n c a 

üm ts iz olarak amelıyat ya

pılmııtır. Genç bütün g~ y 

re tlere rağmen kurtarılama 

m ış ameliyattan bir gün son 

ı a öl mü~tür. 

G enç ta lebenin ölün.Ü ge· 

rek ö~retmenlni gerek a r 

kadaşları ve gerekse kendi 

ni tanıyanlAr nrasıncla bü 

yük bir acı uyandırm• şt ır. 

Süleyman, öğretmenleri 

nin ve arkadaşl;; rlnın göı 

yaıl1trı araaındA dün ebedi 
medf,.nine bırakılmııtır . 

1iirkdili: 
Ailesinin. ö~retmenlerlnin 

ve arkad 'tlarmın tees .. ürlerine 

lştir .. k eder ve kendilerin~ 

ba~sııı ğlığı dileriz 

Geceleyin 
. Yata~lan ve çarşaflan gö

türürken ya~alandt. 
Dün g "ce saat yirmi iki 

sıralarında D ı nkçi l c::r maha 

lleainden Şerif oğlu g ı rnelc: 
ci Sabri koltuğu altınl·~a iki 

ı yatak çarıafi 1 e M~cd ye 

Direktör vl öğretmenleri 
arasında değişiklikler 

ıı . \lı rı ıPt Tı v l ı k Tarz ın 

Şehrin tz erkt- k o·ta ok· 
ul d ı rektörü H. Ahmet Te·. 
vfik Tarımın Adapazarı or 

ta okul dire" törlüğüne at· 
andıAı Kültür Bakanl ı eın · 

d~n ilbay lığa b ldirilmtıtir · 
iki yıl önce erkek orlıt 

okulun başına gelen genÇ 

\ e çalışkan direktör bu anii · 
ddet ıçinde kendisini herke· 

se sevdirmişti Aynlıtı ıe · 
hrimiz için bir kayıp, Ada 

pazarı için bir ~aza n ç tır 

8. Tevfılc Tarıma yeni 

ödevinde de muvaffakıyetler 

dilerız. 

8 . Tevfik Tarımdan açılan 
erkek orta okul dırektör· 

lüğüne kızorla okul direk 
törü K. Fuat Gündüzalp 
kızorta okul · direktörlüğü 

ne de İstanbd Hakimiyeti 
milliye yatı okulu direktö· 

Kepsüt 

çocuk at- ş 

köy lerinde bir 
içerısinde dıri 

<=====================:::;:= 
fCı 1 m :t halle,, indt- n gf' çmekte ık rü Fehim, kızorta okul 

Türkçe öğretmeni Bayan 

Sabahat Tarımda. Adapazar 
orta okul Türkçe öğretmen · 

ligme atanmıthr . 

dıri yanmııtır 

1 ' u acık l ı vaka şöyle o l 

muıtur: 

Kepsüdün Karaçaltı kö

yünden Raaim oğlu altı yaş 

larınddkİ Muı at harman ye 

riıır!e kendi kendıne <>> nar 

k e n eline nuılsa bir ateı ge 

çirmiştır . Bunun kımse farkı 

na v.ırmamıı çocuk da bu 

ate !le harman yerindeki sa 

man yığınlarını tutuşturmuş · 

tur . S amanlar ve sa µ a r 

çok geçmeden alev almıı 

zavalh çocuk da bu büyük 

alev ler ara sında kalınca 

korku ve ca n a c ı sile ağla 

mağa . bağırmağa, çırpınma 

ğa başlamıştır 

Alevler elbise t r ine sar 

dağı bir sırada etraftan çocu

ğun çığlık ' arını ve acı hay · 

kırıılarını duyanlar yetışmiş· 

lene de geç kalındığı için 

zavallıyı kuılarmak müııı 

lcün olmamış, \'Ü cudunun Lir 

çok yerl t- ri a ~ ır suretle yan 

mııtır. Bu yanıkla rın t esiri 

ile çocuk çok geçmeden ö l 

müıtür. 

Bir ku kaçu ma 
Şıımlının Hoğazköyünden 

Halıl oğlu Mehme t kızı Ha 

bıbeyi kaçıran l birl e r köy 

ünden Hayrt> llin oğ lu Ra 

miz hakkında yapılan tah· 

kık.tt ııonunda tevkıf e dil · 

mittir. 

m 
Aarsmda değişiklik yapıldı 

ilimiz hususi muhasebe 

ve ura y işyarlan arasında 

bazı değı§ıklikler yapılmış 

tır . Bun•arı bi1diriyoruz : 
Susığırlık hususi muha · 

e n devriye memurları tara 

fan ldn görü erek .fÜphe üz 
erine yakalanmıştır . Yapılan 

tahkikatta Sabrinin bu ya 

tak ve Çl\ rşafları Hö kkıça 

vuş Mahallesinden Hekir kı 

zı Nazıfen ı n gece açık bu 

Uray süret kurumunun top
lantısı 

~unan pençeruinden elini Dün uray sürel kurulıt 
sokmak surt- ti 1e çaldığı an bellı toplantısını yapmaf ve 

laşıl.nıştır Kend ıs i de suçu şehrı: ait ııler üı.erinde ka· tie~ e İ f yarı Çemal muhn 

sebei hususiye merkez vi la 

yet memurluğuna , uray mu· 

I nu itiraf etmi§tir. ~arlar vermişlerdir. 

Futbolcularımız Bugürı hasebecisi Erııin Su 

:;ı ğırlık huEıusi muhasebe 

memurluğuna, t .. hsil müfet

tı ~ i İbrahim hususi muhase· 

be batkitipliğint>, muhase · 

b~ hususiye baıkatıbi Ha-

tıl İ brahim, Banduma lıusu · 

gi n .uha sebe işyarlığına, iz · 
mir encümeni daimi başkatip 

muavini Eşref lıusu&i muhase be 

tahsil müfdtişliğ in e, Gön. n 

hususi muhasebe iıyarı Hak

kı Edremit huıus i muhase 

be iş yarlığına vilayet icmal 

kat ibi M~hme t Gönen hu 

susi muhasebe işyarlığına 
1 atanmışlardır . 

Uray~a atanmalar. 
Uray hesap işleri 

törlüğüne Edremit 

muhasebe 'Harı 

direk

husuııi 

R ı fat 

urrı y konıise ı i Ka ni 

ura y tahsil i ~~arl ığma , ko · 

ınis erliğe de vekalt"ten za bıt 

iıyarı R .:cep atanmıştır 

lzmire G i d i y o r 1 a r . 
Karma ta~ımımlZ yarın izmir ~arma ile~ bir mzç yapaca~flr. 

Şehrimiz kulüplerinden 

teşkil olunacak karışık fut 

bol talomının İzmir karışık 
takım i le b ı r maç ya p 

m a k üzere davet olundu ğu 

nu dünkü sayrnıızda yazmış 

tık 

Takımda ye r a la cak olan 

oyuncular futbo ! h e yetiqce 

seçılmıştir Buna nazaran 

takım şu oyunculardan ku 

rulaca I< tar: 

Yurttan Hasan, Münip , 

Rıdvan , OrJıan , Hullc ;, K . 

H üseyin , Hikmet, Fethi, l~ i r. 

lıkten Necati , Tevfik, Şev 

kt>t , Güçten Mahmut , Ah 

met , Şemsi, s eçılmiıl c rcfir . 

futbolculMınuz bugün İz . 
mire hueket edecekler ve 

pazar günü maçlarını yapa· 

caklardır. Ke ndilerine ınır 

vaffakiye ller dıleriz . 

f ut~ol ~eye ti ~aş~anhğın~an 
13 Birinciteşri n p a wr gü· 

ı ü İzml~ karışık takırni 1e 
İzm i rd e yapılacak maça iş· 

lirak edece!< olan aşağı<49 

isimleri yazı lı futbolcuları0 

saat 10 da mıntıka hareke ' 

l i n d e f u t b o 1 le" 

azımile birlikte hazır bulu 

omaları rico olunur 

Hasan , \1ünip, M,,hmut. 

Rıdnn, Şemsi. Şevket, Or 

han, Hulki, Necati . Tevfıl<' 
K . llüse yin, Hikme t. Ahnıetı 

f eti 
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lngiltere Ve Şarkta 
Yapılan Andlaşmalar. 
~iç ~imsenin aym taşı, dUrinadan silahlanmaUa ~evam 
ı~an Almanyaya atmayı hatu ma getirmemesi garip 

değilm idir? 
la France M ı lltsireden: niz anlaşmaııı husurnnda 
~ir Samuel Hoa re'ın S . yaptığı da e~aıen bundan 

O. N. 'e verdiğ ı son ı1 ö yl e vi baıka bir şey değild i r Ka 

nde de tasr ı h edılen ingil iz l dı ki bu ha 1, ıarkta ve Ha- ı 
•ivasasının İtalyanın ıarki l::eı ihti ' afı eıasınm hemen 
Afrıkada aldığı vazi}et ha· yanıbaıında büsbütün göze 
kkındaki c1urum n alümd batmaktadır 1 üy uk Brilan· 
Ur, Bu durum , hf'm Cove ya tarafından and aşma 'arı 

1 
llant ile Briand Kell .... gg an· sa ymak hususu nda diğer ı 

dlaşrnuına h e m de italya n ın devletlere ta hmi l e dilen me ; 
liabeşistana dair i mzaladı· cbı;rıyetler göı-t t" riyor ki ' 
iı andlaımalara kdrşı k a ti 19 14 · ı ~IS le a l Jıkları 
•urette gö~terılen riayt'le deıı ler i hat rlarından çıkar 
dayanmaktadır. mamışlardır . 

· Bizim, İngi l i~ dostlarımı İtalya ya ge li ıı ct-, 19( 6 üç 
ıa karşı h iç bir pefin hük yan l ı anlaşmuı le covenant 
llıümüz (preju1re' miz) yok mucibince, Hcıbeşiataııın is , 

tur. tiklal \'e toprak tamamiye · J 
Hatta böyle bir fikre ka t ini laymaya m ecburdur S. 

Pılrnadığımız şöyle ı'ursun D N. üyesi taraftarı (eıcla 
btlakiı bizim kanaatimııce vagiıte) bıle olsa , diğer 
hern iki ulusun tıelamrti / bir devletin ve,ayeti altına 
he rn de Avrupa b Hıtınm giremez Fazla olarak Ma 

fUvenliai (emn•yeh) adına, vi Nil atızlarındakı lrıgiliz 
İhal tere ile Fransa •Jn tam menafii, 1902 lngi ' ız - Ha-

bi~ an 'aıma hüküm sürn e. b e ş andlaıması, 1 ~ 106 
1idır Almanyanm kes1f bir yanlı andlaıma ve 1925 se 
•urctte yeniden silahlan a nesi birinci Kanun İngiliz -

•ının doğurdu~u gitUkçe ar · ltalyan andlatmaları vaı;ıta · 
lan tehlıkeler karşıs nda bu siyle korunacaklar ld , bu 
btlrıı şüp:ıe yok kı her ıe- ıon and aşma ne Negüı ne 

~Jen evel, Fransanın , lngil · de bizzat ~ . D N. indin 
terenin ve İtalyanın, mıutle de mute ber addPdilmemek-

•d çok sarsı l mıı olan Stre tedir. 
'' mültt-hil cephe!linin ida- İşte Türk boğazları, Hın 
l'tıesi hak londaki anlatmaya diatan ve Kap-. Kahıre yol-
dlyanmaktadır . lan ve diğer taraftan da 

Fakat inııan, uıl e 1 ya 
kan dostlarına hakikatı söy 
1 ~rnek mechuriyetınc'edir. 

Hele dıplomatik alanda 
Ve ma'üm darbımcst-lın ak· 
•ine olar11k l.ıilhaıHa İı . giliz· 
lere olmak şarttle her haki 
katı söv 1t>mek gercl< tir 

l' u itıbarla iıte İogiltere. 
Ş.ırkda , kuvvetinin uıl mer 
kezi olup M . sır ile Hındıs 
li\tı aras nd." bulunan bö' ge· 
de (mmtakada) andl11şmala 
"' riayet küİfetini dığ c r dev 
let'ere yükletip kendisini, o 

hiç te bu zahmete l...at 'an 
llııya mecbur addetmeyip, 
keyfın '!. gö re hareket etme· 

kten hür görüyor. İngilte · 
tcn 'n aynı veçh•le Avrupa -

d• Yenaılles and Afması ve 
bilhassa İngi ! iz . Alman de 

Sunda n ile Mısın b t s
0

iyen 

Nil rı>jim ı mevzubaha o 'du 
mu , İngilterenin hemen di 
ğe r devletlerden iıtediği ıey · 
1er bun ardır. 

* Sımdi İngilterenin . ayni 
bö ge (mıntaka) dahilinde 
kendi hesabına nasıl hare 
ket e ttiğine bakalım 

İngiltere, eveli, mezk ür 
mantakadaki gerek manda 
altında gerelise nüfuzu al· 
tında bulunan mülk 
ve a r a z i 1 e r i n i Biri 
anJ Kellogg andlaıması ta 
tbikRtından hariç tuttu; bu 
hareketine .. a doctrine de 
Monroe brıtounıque,, denil 
di Keza İngiltert" , impara

tor l uğun can damarı olan 
Süven kanalının İngiliz or· 1 

~---- KÖY VE FOL.KLOR ROMANI 

1'ıırkdili11i11 Tefrikası : ı;; 

Dive kendi kendini avu
tllyo;du. 

Dudu ile anası, Kayayı, 
'•'bırsızlıkıa be~ 1 ı \'Or ' ardı . 
1(8 Ya da ne kadar ~eç kal· 

ttııttı . Dudu . Kayanın çok 

•evdiğini bild ı ği bol ektimi 

kli kulak hamuru afınt bir 

ke.ç defa ateşe koymuf , ıs· 
ıtlllıı yine soğunıuftu Ner 
d ' 

e ise m eraktan l.ıoğulaca · 
ktı . 

Ducıunu~ z•hnine 
turı·· 

türlü 

Ôy-l Ll feylt:r ge ıyordu . 

' Ya .. Bayan bu. İl yok . 

YAZAN: Osman Balk1r 

i bet yok . Hem 1 azara ekin 
götürdüğünü bi lsin kötü 

adamlarda vardı . l' elki de 

Kayayı soymak için önüne 

geçmişler , Kaya, onları ya. 

nına yakla,tırmayınca kan 

cıklık edip öldürmüşlerdi. 

Bu acı ' e kar,\ düşünce· 

ler, şimdi anası nı da sar· 

mıt onu d' korkutm"ıtu Hiç 

sebeb ııiz bu zamana kadar 

ka 1 ınır mı idi Akşam e7anı 

okunmuı . yatım valil ı geç 

miıtı Hala Kayadan bir ses 

bir haber yoktu 

TÜRKOIJJ 

dularmın işgali altında bu
lunması dolıq isile M ı sıı a 
tam bir ergin i ık {istık al ) 
vermedi. Bu itıl:-ar la Mısır 

S. D. N e giremez oldu 
o S D N. ki , bir taraftan 

ıarkta prensipleri Landra 

tarafından müdafaa edilir 
gibi görünm~ktedir İngilte· 
re, Cenevreye 93ll İngi l iz 
Irak ıttıfak a nd cı şmasır.ı 

kabul ettirdikten sorra lrnk 
üzerindeki mandasını t · r 
kediyor: halLuki böyle bir 
andlaşmanın kabulü füphe 
yok ki :::- . D N. ıçin bir 
zaaf eseri telakki edi\ebi' ir , 
zira aynı andlaşma, İngiliz 
lere müttef ı klerinin arazisi 
ni iıgal etn tk haki.mı ver
diğindt n Irak löylt ce bir 

hakimiyet kaydına • oynunu 
elmiş bu 1 unmııııı a rağmen 
Cenevre "ulus birliğine alın . 

mıı oluyor. 
Irak gibi tam veya mukay
yed hır vesa yt'.lten hareket 
ederek neticede nazariyat 
tan ıbaret b•r hürriyete ve 
bu itlere göz yuman S. D. 
N 'e kabul olunma gibi bir 
feye va mak iıtemiyen Mı · 

sısır, 1929 da, buna benzer 
bir and aımayı im1alamak · 
tan geri durnıuıtu . Halbuki 
İnııltere . h .. .ly1tnın bunun 

tam mukabı l i olan bir usu· 

lü Habetiıtana tatbik etme · 

ıine mani oluyor, zira Lon 

dra nın c\eyifine gör~ Habc
fİslan . Cc:nevreden Romanın 
vesayitine dü~mezmiş. İndi 1 

Habeıistan, Iraktan ıiaha 

az medc:ni olduğuna 

M11ıra nazaran koıa 

öyledir . 

gôre, 

kota 

"Aceba n e oldu!. Başına 

bir tey mi geldi?" 
Diye birbirlerıne soruştu 

kları ve yola gözcü çı~ ar 
mağa karar verdikleri sara 
da Kayanın seııi arabanın gı 
cırtıları ile karaşık köy tür · 
küsü söyliyert k yaklaşıyor, 

Dudunun kirifte olan kula 
ğına kadar geliyordu. 

Dudu : 

-- Geliyor ana .. Diyerek 
yerinden , kurulu yaydan fır· 

lıyan ok gibi fırladı ve bir 
anda kendisini sokak kapı 
•unın ağzında buldu 

Nüfus 
Poltikası 

(Battarafı birinci asyfada) 

trol etmek emektir. 
l 9L7 de bir nüfus 

sayımı yaptık O ı.aman bir 
gün herkts ol~uğu ytr<le 

durdu Kaç ~ i fiyiz, nere 
lerde oturuyoruz, ne k adar 
it yapıyor uz. iş ' erimizin cins 
leri nelerdir? Hulasa 1927 
yılındaki durumdan bir çok 

~manalAr çıkardık . O zaman
dan bugüne kadar 8 yıl 

geçti Şimdi bu 8 yıl içinde 
de bir çok feyl e r yaptık . fa· 
kat bunların ıöyltıce bir ge
nel mukayesesini yapmak is 
tf'nek ne yapmalıyız, bunun 
tek çaresi 1927 de olduğu 
gibj 20 Teırinevelde de her 
kesin olduğu yerde durarak 
bir an içindeki halimizi 
tesb .t etmeliyiz. 

Önümüzdeki T eırinievel 
de yapılacak nüfus yazımı 

bu bakımdan çok amma 
çok ehemmiyetlidir Çünkü 
927 den bu zamana l<adar 

n e kadar artmııız, yahut 
artm \ll'll istediğim i z yere 
ne kadar y<1 klatmııız bunu , 
öğrenecP.ğiz buna benzer 
nice, nice mukayt'le imkan
ları e'inize geçect.'k . Eğı r 

bir mıntakada nüfus artmıı 

iıe onun ıebep'erini dahi 1 
eyi} arıya bileceğiz, bir yer· 

de aza 1 mıt ile onun ıebt-p · 
lerlni kökünden kazımak I 
için lazımgelen tedbirleri i 
al? cağız. 

l'u ıayımcla ne kadar 

doğru netice alırsak muka · ı 
yHelerimiz o kadar sağlam 
olacak, hayalden, hülyadan 

kurtulmak için tek çare cid · 
di bir nüfus say ı mlarını tek 
rarlamaktır. 

nalın her zaman serbeslisini 
temineden 1888 İstanbul llrsı 
ulusal andlaımasına mugayır 

olarak, Süveyt kanalıuın 

hinühac, tte kapatılmasını 

emredılmc!si lazımdır . 

Bu çift tarallı tablonun 
her iki cepheııini mukayese 

etmek, sırasına göre arsıu 

lınal hukukun presip1erini 

banın sarsıntısından köye 
geldiğini farkeden Kaya. 

yavaı yavaf v~ gerinerek 
doğru du Göz'erini ılerde 

bir noktaya dikti. Mayatiz 
ma edilmio bir insan gibi 
o noktaya doğru sürdü ara
basını. 

Öküzler kendiliğinden du· 
rmuıtu. Kaya ) erindc?n sıç 

radı ve kapıda kendiıini 

bekliyen Dudunun boynuna 
sanldı. 

Ve 11oora arabayi avluya 
çekerek öküzleri çıkardı. 

Dudu . 

- Haydi sen çık yukdrı 

Kaya!. Ben bağlarım öküz 
leri. Diyordu. 

Kaya , arabanın içine bo
ylu boyunca uzanmıı. hiç 
bir tıuası olmıyan inıanletr 
gibi yatıyor. sesini arabanın 
gıcırt11ına uydurarak türkü 

söylüyordu . 

Bozuk döıemelerde ara -

Beraber yapılacak itleri 
:yBptılar. Heybeyi omuzlı 

yan Kaya, Duduyu elinden 
tutarak ev içine sürükledi. 

SAYflA 3 

B~llK[StR ASKERİ SATIHAlMA 

KOMiSYOHU illHLARI .. 
t:dremit garnizonunda bulunan birliklerle Ayvalıktaki 

kıtaatının senelik ı ht iyacı i çin kapalı zarfla alınmak üze
re 370 ton un eksiltmeye konu1mu,tur. Bedeli tahmin 
37000 liradır . 17 1 Teşrin 9J5 puıembe günü sut 11 de 
Edremit fümen satına lma komisyonu daireıinde iha le o la 
caktır. Birinci teminat bedeli 3775 liradır . Eksıltmeye 
girmek isli yen ' erin birinc ı teminat p · ralarının veyahut bu 
miktardaki ban'(a mektuplarile tahvilatlarının 17 Birinci · 
teırin 935 Perşem be günü saat 10 na kadar Tümen mu· 
hasebeci l ığine yatırarak eksitmiye girmek ıerait ini haiz 
vesikalarla beraber komisyonda hazı r bulun1tcaklardır. 
Evsaf ve şeraitini almak veya öğrenmek istiyen\er ıçın 

omisyon her gün açık olduğu ilan o 'unur ( 4 - 1 143 J 

** Ba ' ık esirde yapılacak ü ç adet binanın inşası husurn 
7 1 Teşrin 935 tarih saat 15,30 da kapalı zarf usul ı )e 

eksiltmiye korımuş ise de vakti mua yyeninde verilen tek
lif mektubunda mukdbil tekl ı fatta bulunu 1duğundan ka · 
nunun 36 ve 40 ınc ı maddel~ri mucibince bu it 25 1-
T eırin 935 cuma günü saat J6 da kapa ' ı zarfta ihale edi
lecektir . Tahmin bedeli 8J92 lira 26 kuruştur 1 eminatı 
675 ira d ır . Şartnam esini görmek istfyen hergün ve itlirak 
e:ieceklerin vakti muayyeninden bir ~aat t.-vel yani saat 
15 de zarflrala komisyona mürdcaatları . 4 - 1 - 171 

** Kor Kıtat ı nın ihtiyacı için 45 Ton un havası hikemiye 
nokta i nRzarından muayene edi 'mek ve ~efaten verilmek 
ve bunun 15 tonu usığırlığa ve 30 Tonu Balıkeıire ve 
nakliye ması afı müt !ahhide ait olmak üzere 14 l Teırin 
935 pazartesi günü ıaat 15 de ~azarlık 'a ahnaca ktır . 
Tahmin bedeli 4500 l ı radır . Talıplerin pazarlık günü 

vakti muayyeninde Kor satına lma komisyonuna müracaat 

ları. 3 - l - 179 

** Kor ihtiyacı için 30,fıOO kilo nohut açık ek.iltn e usu· 
life 4 · İkın ci t e şrin · 935 pazartesi günü saat 15130 da 
IJ .. dıkesirde . or. komsuyonnnJa eksiltmi ye konmuıtur . 

Tahmin bede'i 2250 liradır . Muvakkat teminatı 168 lira 

75 kuruttur. Eksiltmlye itlia:ak edecekler ıartnameııini 

görmek üı:ere her gün ve ihale gününde J e vakti mu
ayyenind ! teminatla rile kor komis . ona müracaatları . 

ya ka bul eJen yahutta re· 
deden bir menfaatcı İngi liz 
ıiyaııetinin dütüklüklerıni 

tartmdk demektir. Mamafi 

Covenanttan ıonra bile ken 
di vicdanını rahat hisseden 
bir kolonia l u ' us varıa, o 
u!uı ltalyBya müeyyideler 
taıını almaktan geri dur -
masa . 

Bu. böyle olagelsin, h iç 
kimsenin aynı taıı , durma-

Kaya . aldıklarını heybe 

den ç ıkarıyor, birer birer 
Dudunun önüne seriyor, bir 
sergi gibi lethir ederek gö· 
steriyor ve izah ediyordu : 

Bu pulluyu tam on 
ıekiz liraya aldım . On lira· 
ıkları da var amma gözüm 
tutmadı onları . Nasıl, güzel 
değılmi bu? Beğenmedinse 
gider değiştiririm Hele hu 
basmalar. Hacı Ahdinin dü· 
kkanındaki ba1maların en 
iyisi. Altmtf bet kurut ar 
ıunu bunun be .. 

Dudu pek ho~nuttu . Hele 
pullu o kadar hoşumı git 
miıtıki hemen geymekten 
kendin i alamadı. Fakat Em· 
ine teyz~. belkide büzülür 

korkuıile buna gönülsemi
yor: 

- Gelin olduğun zaman 
1ıeyeuin diyordu . 

- 4 • 1 . 178 -

( 4 - 1 - 192 ) 

dan silahlanmakta devam 
eden Al manyaya atmayı 

hatırına getirmemesini ga , 

rig değilmıdir? 

U z a k memleketlerde 

kopan kolanya ve mahalli 

anlaş ,nazhkların, Avrupa 
devletleri arasınd.t ki ahenkli 
it birliği üzerinde nahot 
tesifler yapmaması , her ne 
bahsına olursa o' sun temin 

etmek gerektir. 

Kaya: 

l~ırak ana!. Gey!in 
bakalım e) i gelecek mı?. 

Büyük gelirse belinden ka· 
ra.rız amma, ufak geline 
çaresi bulunmaz, o zaman 
değiıtiririz . 

Dedi. 

Dudu zaten bunu bekli· 
yordu. Pulluyu hemen ark
asına geçirdi. 

Nede güzel yaraşnıışh yo 
smaya. Hem &llğa , s\lla dö 
nüyor hem de Kayaya ıüz 
süzgün bakarak: 

Nasıl yaluıtı mı?. Güzel 
oldum mu'.1• Demek istiyor
du . 

Pullu tıpa tıp denecek ka
dar Dudunun yüzüne ben· 
ziyerdu Güneıin penbe yu
zü üzerinde yarattığı sarım ·. 

tırak benekler, pullunun 
( Bitmedi ) 
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