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Rusya ile Japonya Arasında Mu
allakta Bulunan Bütün Meselelerin 
Hallı İçin Müzakerelere Başlanmıştır. 
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• • • • 
Başvekilimiz Y ugoslavy 

•• •• on er. Seya atı d 
General ismet /nönü, Hariciye Vekili Tevfik 

Merasimle 

ra la 
Bir anlaşma imzaladık. 

Hava 
Ehe 

Nakliya ına 
V riliyor. • 

ıy 

Tay yare seyrü seferleri için 
bir proje hazırlandı. 

------m=;ar --
Tayyareler 2000 metre~en yüksekte uçamı~acak ve hu· • • • • 

Rüştü Aras Dün lstanbulda 
Karşılandılar .. 

Ankara 21 (A.A.) - Hü 

kiimctimizle İran arasında 
transit, tayyare ve bitaraflık 

mukaveleleri dün Tahranda 

İran hariciye nazırı ile 8 . Ce 

mal Hüsnü arasında imzalan

mıştır. su si müsaade ılmıdıkea ~azı eşya lan tışıyamıyıcaklar~u . 
• • • • 

• • • • 

• • • • 

Ankara, 21 (A A) - Baı- goslavya seyahahndan av· 
"ekılımtzle Hariciye Veki dette Bulgar hükumeti 
hıntz Belarat aeyahatından ile yaptığım teması 
bu ıabah İatanbula dönmüt mesut bir hadise olarak te-
lerdır. lakki etmekteyim. 

EdJrneden tuberea ) o'un Bulgaristan Yugoslavya iyi 
Gıerindeki htasyonlardl\ münatebetlertnden bız, bü 
h I'- b ı tün Balkanlar ıulh ideali il -. tezahüratta u unmut 
ltrdır. 
lımet İnönü ve Rüıtü 

Arıu Sofyada büyük mera 
•iınle karıılanmıılardır . 

eseri fçin çok kıymetli ıe 

mereler alacağız demiştir 
lstanbul, 21 (Hususi) -

Türkiye Başveluli General 
İsmet lnönü Fılibe garında 
gazetecilere refakatlerinde 
bulunan zevatla birlikte l<en 

Devlet adamlarımı:r. bir 
bırınt müteakip Kral Borla 
ttrfaodan kabul edildi Ôğle 
Yeıneğini Kralla yemlıler . 

~ \' ernekten ıonra da Bulgar General ismet lrı6m1 •
1 

8aıvekllile Snayda kalmıı yanatta Bulgarlstanda gör· 

dilerine Bulgaristanda göıı· 

terilen hüsnükabule teşek. 

k~r etmfıler v~ Bulgarısta· 

lar ve aaat 16·50 ye kadar dük eri hüınü kabülden do· 

1 
rÖrüımelerlne devam etmiı layı harar~tli teıel<kürlerinl 
erdır. bildirdikten gonra çok eyl 

J Baıvekilimiz Filibe i&taa hislerle mütehasısis bulundu· 
~ )onunda 8ulgar matbuat ~unu müşahede etmeklığlne 

1 K~;~t~;iMü~~ile ~kll;•n y;i 
j ıuvok Millet Meclisi isıikiii mahkemesi karerile hu
J. ~ut dışına çıkarılan Suat Remzinin Türk vatandaşlığı-
~ na ~a~ulü müzakeresini yaptı. 
J Ankara, 2 J (AA.) - Ka 1 menlerlnce müştereken 
~~ ~'-lty bugiln Hilmi Uranın bat tetkik olunmak üzere 

tı~tılaimda yaptıAı toplan takrar bu encümen veril 
il ruznamede bulu mittir. 

~ llllrı ve İtalyan tabiiyetine Bundan sonra ruznamede 

~ :,'~dt~lnden dofayi Konya fg. mevcut diğer maddelerin 
1
ll mahkemesinin kararile müzakereılne geçilmtıtir. 

'il l J Çıktıı e milli hudutlar dııına Arazi tahrir hakkın 

..,. lndaılağına kabulünün 

na kartı en derin duygular 

la mütehassiı. bulunan Yu 

gosla vyadan sonra Sof yada. 

ki temaslarından memnun 

olduklarını söylemiılerdir. 

1 
Ve be~nelmilel ekonomik 

meseleler 
Berlin, 21 (A.A .) in· 

gilız muhalefet lidulerindeo 

Lansbury Bitlerle görüştük 
ten sonra Royter ajansına 

Almanyanın bütün milletler 
arasında ekoromik teırtki 

mesai ve anlaıma için top
lanarak bu konfrnsa iştira 

kc amade olduğunu söyle-
mlştir . 

at 
Kulesin~eki düdüğün ge

ce~i münasebetsizliği 
Gece saat 

3,20 de~sa· 

at kule11inde· 
kl d Ü d Ü k 
birdenbire 
bağ ırmağa 

baılanıtflır. 

Düdüğün 

bu münase· 
betııızliğı ya

rım saat ka· 
dar devam 
etmiıtır. Ge 
ce yaruı her 
ke&in uyku 
del bulundu 

ğu oır sırada 

baıhyan gü
rültü hemen 
hemen bütün 
§ehri uyan 
dırmı§ y e 

ayaklandır -
mışlır. 

Bu sırada 
bir çok kim 

seler de evlerinden dııarı fır 

hyarak bunun ne oiduğunu 

öğrenmek iıtemiılerdir. 

Gürültü ceryam nakleden 

telın kontak etmeaile düdü 

ğü faaliyete geçlrmeıinden 
ileri gelmiştir. ~~ "'tltılan Suat Remzinin Türk dairi kanuna ek kanun 

~) ~ll layıhasile Kamutay memur 

~
f. ~ 'dık olup olmayacağı 

~ llkltındakı baıvekalet tez· iarı teıkılat ve vazifelerine, 
"teı· l d h 1 satan ahnan Şark demiryol j lll 1 ve ad tye, a i iye 

~ 
1 
lllblltalarıom müzakereıl lan imtiyazı ile şirkete alt 

J t~;de sö:ıalan hatipler ta. malların teslim ve iıletme 
~ 1 •ndan ileri sürülen müta- muamelelerine alt kanun la 

Avusturya Başvekili 
Bugüni alyay Geliyor., 

1 \>tlllar karıı iç itleri bakam yihalarının birinci müzalre 
ş~k Paru genel sekreteri releri yapılmıı ve içtimaa 
h.ı r(i Kaya beyanatta bu · nihayet verilmiştir 
b llınuı ve mevzubahs maz· Kamutay pazarteEi günü 

~liye, dahiliye encü toplauacaktır. 

~; Bir Rus - Japo A -
laşmasına Doğru .. 

şr ~ 

~: llsya ile Jap;;ya Arasındaki 
:~ Konuşmalara Başlandı .. 
~ lu ~onusmalarla iki memleket arasında mualıakıa bu-
,, ı.ı lunan bütün mesel ler gözden geçirilecektir. 

S 01kova, 21 (A.A.) bulunan meıclelerde bir 
o \> 

ti Y e t l e r i n Tokyo anltı.§DHl elde etmcğe çalıı-
Çlıı J tığını bildirmektedir. 1\ apon hariciye num 
t tekrar .. 
J gorüımüıtür. 

'1> 'itli 011 ajanı Sovyet elçi 
~ il J 
Qltlı 'Ponya ile Sovyetfer 

tı •ra.11nda muallakta 

Japon njrmı Japonyanın 

davet edildiği takdirde yeni 
bir dünya ekonomik konfe · 
ransına fstlrnk edeceğini bıl · 
diriyor. 

- - ------
Avusturya Başve~ili ve ariya Vekili yarm 8. Mu-

solini ve 8. Kont ~iyano ile görüşece~lerdir. 
Roma, 21 (A.A ) Av 

uıturya baıvekili Şutning ile 
hariciye nazırı yarın Venediğe 

gelecekler Muııolini ve Ko · 
nt Çtyano ile görüıecekler · 
dir . 

Venedik, 21 (Radyo) -
Venedikte 8 Muısolini ve 

H. Şuoning nıülakatı için 

büyüle hazırlıklar yapılmıı · 
tar . 

Duçe , Venedlğe taye re ile 
gelece k ve yananda Kont 
Çıynno da hazır bulu na cak 
tır. Diğer ltalya nazırlara ve 

müste§arları da Venediğe gel 
eccklerdır . Şımdıden birçok 
gezeteci\er V f>ned ı ğe gelmit 
bulunmaktadırlar. 

Bay Şu~ning ve doktor 

Smit, Dantli oteline mlııaf ır 

olacaklar ve mülakat B · 
Mussolininln yatı (Mora) 

B. ~UŞNİNG 
üzerinde vukubulacaktır. 

halya gezeteleri bu siyaai 

mülakata çok büyül< bir 
ehemmiyet atfetmf'ktedirler. 

Hükumet Türk havalarında 1 
yapılacak ıeyrüıeferlerl ni 

zam altına alan esaıh bir projel 
hazarlamııtır . Türkaye hudut 1 

ları içine giren, havalarında 
uçuılıu yapan veya kara -
suları üstünde bulunan bü 
tün hava gemileri hakkında 
bu kanunun hükümleri tat 
bık olunacaktır. 

Türkiye cumhuriyeti top
raklara ve hududu üzerinde 
ıki yer arasında lnıan ve 
eıya taıımak ve bu tıleri 
tranait suretiyle yapmak 

münhasıran Türk vatandaı 

la rına aittir. 
Memleketin muhtelif yer · 

lerinde hava limanları yapı 
lacaktır . Bu limanlar hava 
gemilerinin duruşlara. tamir 

ve tr.chl:ı:.leri i 1 e yolcuların 
inip binmesi ve hava vazı-

yeti haldunda gemilere her 
an malumat verebilecek va-

ziyette olacaktır. Bunların 

dııında hemen her kasaba • 
da bir tayyare meydanı ola
caktır . 

Hava gemilerınin ıehfr ve 
kasabalarda halk üzerinden 
uçarlarken akrobasi hare
ketleri tlddet le menedilmittir. 
Yalnız huıusi ha va tezahürle
rinde akrobasiye müsaade 
edilecektir . 

Türk ha va hudutları için
de uçacak tayyarelerin lr 
tıf alan ayni makıatlarla ta
hdit edilmiı ve 2000 metre 
olarak kabul olunmuıtur. 

Tayyarelerin hu11uıi mü
saade almadıkça taııyamı
yacakları eıyalar ıunlardır. 

Telaız telgraf, telefon, si
nema, fotoğraf makineleri, 
muhabere güvercinleri, pat· 
layıcı maddeleor, harp silah· 
ları . 

Yarın Çocuk Haftası 
Başlıyor. 

Y arm Cumhuriyet alanın~a saat 1 O ~a bütün o~ullann 
iştira~i ile ~ir toplantı yapılaca~. 

1 - 23 N 9 7 lsan 3 Cuma j 
günü saat 9, 30 da bütün 
okullar Cumhuriyet alanm 
da toplanacak, tam saat 1 O 
da Çocuk Haftası açılacak 
tır. (Okulların yerlerini Kul · 
tür lapekterl ile Baıöğretmen 
8. Raif Erdem) gösterecek 
tir. Törene bütün yuttaıla· 

rın !ttirakini rıca ederiz. 

6 - 23 Nisandan bir, ikt 
gün evvelden baıhyarak bü· 
tün dükkAnlarda çocuklara 
an etyanm teıhlrl ve muh· 
telif yerlerde çocuk bakımı· 
na, çocuk giyimine ait öğüt· 
ler konmaıı . 

2 - Önde muzika ve 
Kurum timsali olduğu hal 

de alfabe saraslle Ali Şuuri, 
Altıeylul, Dumlupınar, Ha 

cıilbey, Gazi, İstiklal, Ka 
yabey, Mlthatpaıa, Namık 

Kemal, Lise ve Öğretmen 
okullAn Milli Kuvvetler Cad 
desine doğru yürüyüıe gtçlp 
Hükumet Konağı önünde da· 
ğılacaktır. 

3 23 Nisan Cuma gü 
nü saat 14 te tik okulların 
4 ve 5 inci sınıflarından ay 
rılan ikiıer talebe birer öğ 
retmenln ref akatile Halke · 
vlnde toplanarak Çocuk Esir· 
geme Kurumu kongresi ya · 
pılacakhr. Kongre üyeleri 
içlerinden yedi ki§llik Çocuk 
Esırgeme ilçe yönkuru1unu 

ıeçecehtir. 
4 Şehirde Dükkanların, 

evlerin Türk ve Çocuk Esir 
geme Kurumu Bayraklarla 

süslenmesi 
5 Mümkün olduğu tak-

dirde ana ve babalar tara 
fmdan Çocuk bayramı için 
çocuklara elbise yaptırılma· 
ıını dileriz. 

7 - Bayram yerinde aa • 
lıncak, atlı karınca, gırgır 

ve emsali eğlenceler tertibi, 
8 - Çocuklara hediye 

edilmek üzere tüccar ve 
eınaftan oyuncak, bisküvi, 

ıeker gibi münaılp ıeylerln 
teberruunu dileriz. 

9 - En çok çocuk sahibi 
olan ailelere bu haf ta içinde 
mümkün olan rüchan te · 
min edilecek ve hediye ve 
rilecektfr. 

10 - 23 Nisan bayra. 
mında herkesin kazancından 
yüzde onunu Çocuk Esirge 
me Kurumuna teberruunu 
rica ederiz . 

1 1 - Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından dağıta· 

lacak yardım zarflarını bü. 
tün yuttaşların seve seve 
knlıul edip içine gönlünden 
koptuğu, elinden geldiği ka· 
dör yardımda bulunmalarını 
rica ederiz. 

üsamere günleri 
23 Nisan Cuma ıünü Ge 

ner 1 Ali Hikmet Stadında 
saat 9 dan 18 ze kadar At· 
letizm müııabakalara . 

23 Nisan Cuma günü ak· 

' (Sonu İkinci Sayfada) 
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Ormanda eölıeler aıtukce 
çoialıyor. Önce yavaı yanı 
bir korku çöküyor. Ar· 
tık tamamen anlıyorum ki 
yolu ıaıırmııım, aıerl dön· 
mek fakat arkamdaki yol · 
lar da üçleıtt Acaba hangi 
sinden aeldım. Orman sakin 
leri yavaı yavaı uluımağa 

baıladılar. Heyecanım git 
tikçe fazlalaııyor. Derviı 

kulakları k11tı. Tehlllte ita 
reli veriyor Her dakika bir 
kaç ayı, domuz veya aç bir 
kurt sürüsü ile karıılaımak 
tehlikesi önündeyim. Yol 
derin bir derenin kenarında 
uzıyer . Her iki tarafımı 

erltilmez dailar çevirdi. O 
an bu dünyanın hiçbir par 
çumda benzeri olmıyan or 
manlarm ı61ıelf k<Sıelerinde 
sabahlamaktan kurtuldum . 
Çünkü kartıma çıkan llö 
mürcü, adının Nuri olduiu· 
nu ofrend ım. Yüzil a<Szü 
kapkara bir adam, beni ilk 
defa yalnızhktan, sonra da 
burada sabahlamaktan kur 
tardı . 

Nurinln anlathlına ıöre 

bana yolu yan'ıt anlatmıılar 
Ve ben bu aeceıabaha ka
dar ıitaem bir köye rast 
gelmiyecekmltlm Çünkü ıl· 
decefim köyden iki Gaat 
uzaklaımııım . Saat beı .. Nu 
rinln yudimlle ana yolu 
buluyorum. Fakat yin• ay
rıldıktan ıonra hazan yan· 
lıılıkla tepelere tumanıyor, 

uçurumlara iniyor ve üç sa · 
at manialarla boiuıarak ge 
ce aaat ıektzde Kumkö1üne 
eıdebıli,orum 

Ruhum tabiatın gündüz 
aüzelllkler diyarı, rece bi 
çimıi:ı bir koca karı yüzlü 
ormanı içinde okadar üzgün 

vücudum Dervlıln ayakları 
gibi o derece bezgin ki 
Kumköye, bu altmııbeı ha
nelik köye aeldliim zaman 
bir saat oturur oturmaz ya 
tağa uzanma" mecburiyetin 
de kalıyorum. 
Yağmur tamam•n keıildi. 

Yine bülbül ıeslerl arasında 
ıözlerimi açıyer ve geçlrdl

ii macerayi anlatan bafrı 

delik çeımede yüzümü bol 
ıu ile yıkadıktan sonra köy 
lületin arasına ıtdiyorum . 

- Hofifeldln oğlum. 
Merhaba evladım. Sesleri 

birbirtle yarıı ediyor. 
- Efendi hoı eeldın. 

Hoıbulduk Mehmet ai• 
Onu Gönende ve etraf 

köylerde tanımıyan yoktur. 
Bir parça akl ıle zoru olan 
ve her tarafta Aııcı Molla 
Mehmet diye tanınan bu 
zarar111: delt Kumköyünün 
hem aülü ve hem de bül . 
bülüdür Klh ağlar, kih 
güler, kah Mevhit okur; klh 
ıarkı söylt1erek gezer. lıte 
bu sabah da odaya eirip te 
ho11eldin derdemez eli ku· 
lafına atıp Emraha taı çı 
karlan telc~rlemelerile ilk 
ıark111na baılıyor. 

Ratan glin kana benziyor 
Yaralt cana be.n:iyor 
Ah ediyor bir gıil için 
Bu btilbı1l bana be.nzlyor 
Esmerim vay ıevgillm vay 

• * 
# 

Sartlar geyme t idim 
Sevdalar bilmez idim 
Se.vda bir ale~ yömlekmlş 
Bilseydim geymt:.: idim 

Esmerim vay st ı1gl/im l1DlJ 

• • · ol~uğu ehemmiyet. Gece Halkevinde 
Gece kapladı her yeri 
Keder sardı bereleri 
Duı11ıcrn de!ill uuda aşkı 
Bağrundukl yara/arz 
Esmerim uny 11euglllnı ııay 

,. * 
* Kalwtnln le.lvdlsi 

Olm11111111 yar delisi 
Gti.ul tiç fıirhi olur 
Stufler clfodlsl 
Esmerim vay sevgilim vay 

- Yaıa be Molla Mehmet 
dl) erek ıöyledıii ezginin ho 
ıuma gittiğini söylediilmi 
aörünce bir dnha bir daha 
söyledi Efer Molla Mehme· 
din birde sazı olsa orta de· 
vtrlerde, ellerinde üç telli 
sazlarile Anadoluyu doleıan 

1 ıaı: ~alrlerınjn tekrar mezarla · 
rından kalkmıı olduiunu 
aanacafım . O tam bir tip 
ye tam bir Orta Anadolu saz 
ıairi, Molla Mehmet Kum 
kiyünün Emrahı onun için 
hareketimi bir saat ıeri bı 
rakıyorum O ıöyliyor ben 
dinliyorum . Ne yazık ki 
aklından tamamen zoru 
olan M o l 1 a Mehmet 

Salih Vecdi BortJ 
. 

/ngilterenin 

Es~i fuı sır f ev~alide ko- ı 
, miserinin Türk-1 ngiliz dost-

1 

luğuna dair söylediği sözler 

Akdenlzde iki siyasi kuv · 
vct karşılaımıı vaziyettedir. 
lngiltere ve İtalya .. Her iki 

devlet de müstemlekelcrile 
irtibatını muhafaza edebil
mek jçin Süvcyt kanalına 

muhtaç nziyett,.dir ve bu· 
rası timdillk İngi l iz kontro 
lundadır. 

26 Ağuılo11da Musır lngi 
llz ittifakı muclbirıce lngll
tere Süveyt kanalında ıu 
imkanları temin etmif bu 
lunmaktadır: 

1 - Kanal mınlakaarnda 

lngilterenln 400 tayyaresi 
vardır. 

2 · Kanal mıntakaaında 

1 ngiltz ukerlerlnin resmi 
mlktari 10,000 dir. 

3 lskenderlye limanı, 
harp tehlikesi hi11edilir edil· 
mez derhel İngiliz deniz Os· 
sü halini alır 

4 Mısır orduıu ingiliz 
askeri heyetleri tarafından 

tenılk ve lıl ah edilmekte· 
dtr 

Hundan batka lngiltere 
fillstinin Hayfa, Mavrayi 
Erdünün Akabe limanlarını 
ve Kıbrısı hem deniz hem 
hava üssü hail ne getirmek · 
tedlr Buralarda itler son sü 
ratle ilerlemektedir. DemP.k 
oluyor ki lngi1ızlerin Süveyş 
kanalını miidaf aa planları 

Süveyş mmtakaaını askeri 
itıal altında bulundurmak 
ve Kıbrıs Hayfa · Akabe 
lakenderiye murabbaını do 
nanma faaliyet sahası ola 
rak kullanmak eııularına 

dayanmaktadır. 
~-

Büyük Hamit · çin Y - için gaz kursu açıl~1. 

pıla Hazi Topl ntı. 
Dün Halkevinde sağlık 

memurları için ıez kursu 
çılmııtır . 

Türk ulusunun ~al~inde daima yaşıyacak olan Büru~ 
Tür~ ~iiri saygı ile amldı. 

Kimyager Abdi Afabeye4· 
lu tarafından idare edilmekte 
olan bu kurslara doktorlar, 
ec7.acılar . baytarlnr, dit dok· 
torları, 11hhlye memurları, 
hemflreler, hula bakıcılar, 

dizenf ekıiyon memurları de
vam edeceklerdir 

Dün saat 20,30 da Halke· 
vlnde Büyük Türk Şairi Ab 
dülhak Himid için l:ir tö 
ren yapılmıotır. 

Törende Vali Ye C H. 
Partisi baıkanı Ethem Ay 
kutla çok kalabalık Dlr halk 
kütlesi bulunmuılardır. Sa 
lon hıncahınç dolmuıtu . 

Törene tam saat 20,30 
da lıtıklal Martı tle baılan 
mııtır. 

Lise Türkçe öiretmeni 
ba1ao Mükerrem Kimıl Su 
tarafından ölümü ile bÜtün 
bir yurtta en ııerıit maniılle 
çok derin bir tee11ür ve 
elem uyandıran Hüyük Ha. 
midin hayatı ve eserleri 
üzerinde de~crli bir !..:.onf e· 
ranı verilmııtır 

mıılardır 

Gece Halkevimlzde büyük 
Hamit ıayaıı ile anılmııı . ka · 

yıbı ıle duyulan derin acı bu 
hüzünlü toplantıda bir daha 
göıterilmiıttr . 

Geceyi tertip edenleri ve 
vazife alan arı kutlularken 

ulusun büyük kayıbı önünde 
duydu~umuz acıluını taze
leriz. 

On ders kadar devam ~d
ecek olan kurslar çarıamba, 
cuma ve cumarteııl aıilnleri 

dtr Çarıamba, cuma ıünl e· 
ri saat 17 den 18 ze kadar, 
cumartesi iÜnleri de 14 dea 
15 ıe kadardır . 

- - ------ - ---

Vilayetimize Yeniden 
Göçmen Y rleştiriliyor. 
Balya, Sındırgı, DursunbeyKa· 
zalarına Yer lef tiri len Bu Göç
menlerin Her Türlü ihtiyaçları 

Temin Edilmektedir. 

lnellterenln e11ki Mısır fe 
vkali.de komiseri ve Nafiz 
siyasi ricalinden Lord Loyd 
lstanbulda iki gün kaldıktan 
sonra dün akşamki expreı· 

le Londraya hareket etmlt 
tir. 

' ~ocuk Esirgeme Kurumu 
Bas~anhğrn~an: 

Konferansta hayan Mü 
kerrem Kamil Su a:r.iz ölü
nün Türk edebiyatındaki 

yükıek mevkiini izah ede · 
rek onun ö ümlle ~debi yat ale
minde haıııl olan büyük boılu
iu eüzel bir dille anlatmııtır. 
Konferans alaka ile din 
lenmit ve Hamit için hazır 
bulunanlar b6yük 1 ürk edibi 
ıçin derin bir saygı göster
mak ıuretile kendisine kartı 
duyulan seveiyi ve kayıhı ile 

hl11edilen tesiri göıtermlıler· 
dir. Bayan Mükerrem Ki· 
milin muvaff akiyetli kon· 
feranıı çok alkıılanmııtar. 

Vılayetimiz çevresine bu 
sene muhtelif yerlerden ge 
len merkeze bağlı köylere 
40, Sıdırııya 25, Balyaya ) 5 
Dununbeye de 15 olmak 
üzere 95 · 100 hane kadar 
göçmen yerle~ttrJlmfıtır . 

Vılay~tlmiz çevresinde ia -
kln edilen bu göçmenlere 
ev verllmiı ve bazılarının 

da evlerinin kira11 iıklu 
tahsisatından ödenmektedir. 

Göçmenlere pulluk, ara 
bo, çift ha)·vanatı ve to -
humluk butday ve dijer ıh· 
tiyaç maddeleri de verildik· 
ten aonra bunların dlfet 
mühim ihtiyaçları da temill 
edılecektir. 

Bu iÖçmenlere evelce v•' 
rilen 6ç aylık jaıe ücretin 
den sonra dünden ittbarel'I 

de ikiıer aylık birden iaıt 

iicretlerinin sıhhat ve içtim•' 
muavenet müdürlüiünd• 
verilmeıinc batla nmııtır. 

Lord Loyd hareketinden 
evvel ıu beyanatta bulun 
muftur: 

" - Martın l 3 ünde Lon· 
dradan bir İnailız askeri 
tayyareslle hareket ederek 
doğru lskenderlyeye, oradan 
Ma\lerayi Erdüne. Filiııtine, 
Suriyeye, KıbrıH gittikten 
sonra tekrar Mıııra döndüm 
ve oradan da Yunanistana 

u~rıyarak İatanbula gefdim. 
Bu sey11hatim esnasında 

hariçtekı lniiliz mekteple 
rinin vaziyeti hakkında tel 
kiklerde bulundum Türki 
yede daha uzun müddet ka 
lamadığıma müteeıalrlm 
Maalesef derhal Londraya 
dönmek mecburiyetinde ol 
duğumdan, Ankaraya kadar 
gidemlyeceğJm . 

Bununla beraber, Türk • 
İnılliz münuebatınm doı 
tane bir ıekilde terakki ve 
inkiıaum eörmekle buyük 
memnuniyet hissediyorum . 
Bu münuebatın iİltikçe da 
ha ziyade ink i şaf edeceği 

tabiidir. Bu, ancak zaman 
meselesidir Türkiye Cum 
hurlvetlnln l:ütçesinl müke. 
mmel bir ıuretle tevzin et 
tiil ıörülmektedlr Kami.llsl 
Türkiyede, diğer sahalarda 
da elde edilen muvaffakı 
yeti er fevkal~ de ıayanı tak 
dirdlr. 

MemlekeUmlzl daha ya· 
kından tanmak üzere önü 
müzdekt yaz mevsiminde 
lıtanbula gelerek, bir müd· 
det kalacağım. Deniz sporla· 
rını çok sevdiğim için İstanbu 
lun tabii aüzelllklerfnden 
de istifade etmek istiyorum. 
Dünyadın umumi ılyaat 

Fakirleri 11even aayın hal · 
kımızın yüksek vicdanlarına 
gü~enen Kurumumuz tara · 
fından 23 Nisan Çocuk bay· 
ramında fakir ve kimsesiz 
yavruların g~ydirilmesi ve 
doyurulmuı gibi hayırlı bır 
ite ıarfedilmek üzere yardım 
zarfları dağıtılacaktır. Ha 
miyetlı ve şefkatli halkımızın 
bu zarfları seve seve kabul 
edip içine gönlünden koptu 
ğu . elınden geldiği kadar 
nakdi yardımda bulunmala 
rını rica ederiz 

Balıkesir Çocuk 
Eergeme Kurumu 

Gençler Hamidln seçllmtı 
güzel titrlerini olcumuılar, 

Büyük Şa irin sanat lrndre
tini tebarüz ettirmtı l er ve 

alkışlanmıılardır . 

Halkevi iÖıterit şubeıi 
Hamidln en değerli eıerle 
rinden biri olan Tarıkın bir 
parça11nı temstl etmiılerdlr 

Gençler her temsilde ol
duğu· atbi bunda da büyük 
btr muvaff akiyet göılermit · 
ler, ve alkıılarla karıılan 

Buralara yerleıtiı ilen ıö 
çmenlerin 11hhi duru mi arı 
ve her tür!ü ihtıyaçları ile 
vilayet çok yakından alaka 
dar olmaktadır . 

Göçmenler yakında fnıa 
atma ba,lanacak olan yeni 
evlere yerleıtlrilecektir Bun 
lara kifı miktarda tıliyebi 

leceklerl kadar tarla da 
v e r i 1 d i k t e n sonra 
bu tarlalara fU ıünlerde 

emece ıuretlle misir , pamuk 
ve emsali ılbl yazlık mah 
ıul ektirilecel<tir. 

~ 23 Nisan pazar günü 
saat 14 te Halkevı salonun
da en çok çocuğu olan al· 
leye ikramiye verileceğınden 
bu gibllerin şimdiden kuru 
mumuza adlarmı kaydettir
melerini ve o gün Halke· 
vinde çocuklarile birlikte bu 
lunmalarını rica ederiz 

Çocuk Hafta ı Yarı 
Başlıyor. 

( Baıtarafı birinci sayfada) 

şamı Halkevinde saat 20,30 
da Gazi okulu müsameresi. 

vaziyeti "fevkalade" d~ğildlr 1 24 Nisan Cumartesi güuü 
Akdcnizdeki vaziyete ge 1 General Ali Hıkmet ~tadın 
lince, eskise niıbeten daha da Lise talebeleri tarafından 
iyicedtr. spor müsameresi 

Dünya· sülhunu korumak 24 Nisan Cumartesi günü 
üzere, İngiliz hükumeti bir· 1 akıamı Halkevlnde Çocuk 
kaç ıene evvel sllahlannı i baloıu (Giyim serbest olma 
tamamlyle bırakmııtı . Fakat, 
maalesıef kimse lnglltereyf kla beraber) baloya ulusal 

bu hareketinde takip etme· ve yerli kıyafetle aelebilen 
dilinden, Londra hükumeti ler arasında yarııma yapı 
ıllahlanmağa karar verdi lacak, kazananlara bedi 
Şimdi kuvvetleniyoruz Ve yeler verilecektir. 
kuvvetlenecejlz lngilterenln 25 NiHn Pazar günü Hal · 
bu hattı hareketi dünya ef kevinde ıaat 14 te gürbüz 
karı umumiyesi tarafından çocuk güzel söyleme. güzel 
takdir edilmektedir, zira in· ses, güzel ıiir okuma mü11a 
giltere sırf sulhu korumak baka11 yapılacak (kazanan-
için ıilihlanıyor " lara healyeler verilecektir.) 

En çok çocuklu a ı e s eçı 

lecek ve hediye verilecektir 
25 Nisan Pazar günii ak · 

ıamı Şehir Sınemuında sa 
at 20, 30 da Kurumumuz 
yararına ıcçme filmlerden 
mürekkep (Gala nıüaameresl.) 

26 Nisan Pazartesi günü 
akıamı Halkevlnde saat 20,30 
da Mithatpaoa okulu müsa· 
meresi 

27 Nisan Salı günü akıa· 
mı Halk~vinde saat 20 , 30 
da Dumlupınar okulu mü 
semeresi. 

28 Nisan Çarfamba eünü 
akşamı llalkevinde ıaat 
20, 30 da Altıeylul okulu 
müsameresi. 

29 Nisan Perfembe günü 
akıamı Halkevinde saat 
20, 30 da Ali Şuörl okulu 

yalnız aöçmenlerln hüki'J 
met tarafından kendılerln' 

verilen pulluk, araba, çffl 

hayvanatı iibi va11talarıt11 

sattıkları da görüldüiünd•" 
halkımızın bedelleri devlet 
hazinesinden ödenen bu ıl 
bi giçmenlere ait etyal•'1 

almamaları ve böyle bir h•1 

vukuunda alakadar makadl 
l•rı haberdar etmeleri li.ız•" 
gelmektedir. 

Bir nıil 
letin kU 
veti ve • 
saadet' 

çocuk IS" 
nn sıhhatı ile öl~ 
çülür. 

Merhamet ve 
şefkatin yıldızıar1 

öksüzler ve terk 
dilmiş yavrulardır 
Bunları kanadınıı 

1 altına ahnız. 
--....-~--"-"'-

müsameresi 
~ 

30 Nisan Cuma aünu 'so 
ıamı Halkevinde saat 201 

da Hacıilbey okulu ..,a" 
meresi. 

"~' 1 Mayıs Cumartesı giJ 

akşamı Halkevinde •'' 
20, 30 da Halkevl Gö•l' 
Kolu müıamereıi . 

b 
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Nesir : 

Hala ağlıyor 
Çağlıyor mu .. 
Sarmaııklar aruandan aü· 

zülQp yanıma reldlii zaman 
Yanaklara al al , ıö%leri ıüaeı 
ldeta dudakları ıapırdıyordu. 

DökülGılerl karı11ında 

kendinden ıeçen hır serhoı· 
ta• dabl farkım yoktu. 

llalbukl kendiıini de ye· 
ni aörmüyordum. Belki de 
beıinci altıncı olmuıtu. 

Rüzrlrın önüne katılmıı 
bir yaprak gibi ben de bu 
.. ahltikun aevrlıln• kapıl· 

lftıı fikirlerimde durak ola
mıyor bucaktan bucafa atı 

layordum. O kadar ki yattı 
iı111ın, oturdufumun ıördü
lümün, ıörmedtjlmln bıle 
farkanda deiildım Aık ve 
oıaun yırtıcı teıirlle lradeal 
tat kaybeden candım 

Dedim ya Yanımda: Elleri 
larmaııklarda: Dudakları 

.-pırdıyor ıözlerl dalırala

ıaayor, ben içinde yGzü· 
1orum .. 

2 -
Güle ııOle ellerini saçsız 

lcalao baıımın üzerinde 
dolaıtırmafa, kafeıtnde ma· 
•I semaların haaretıne fer· 
hl eden bir kuı ıibi keder 
"e elemlerıle feryada batla· 
dı. 

Y eıil gözlüm 
Sen henüz duyıularıaa 

dovmamıı, bir yavruaua .. 
Cl6z1erin mevıimıiz açan 
btbarların alevlerilf' dolup 
boıalmamıı .. 

Keder denen mefhumun 
Can yakan çiçekluınden 

lırtlbina zerre kadar acı 
"-rnlamamıı Yarın saadet 
'••htannın kalbine doldu 
tacafı kapılar, bir veya iki 
d•lıl ıürü aürOdür. 

Ben ejer ıenin bu heye· 
C.Qlı anlarına katılaam. Ta 
ltn hiılerini• içine yüzen 
t~h olsam .. Eminim çok 

~Grrntyecek benden. evet 
••lıın tu ıarmaııklar kadar 

lülen çehremden kaça· 
C.lcıın .. 

l 
Dünümün acılariyle ıön 

6 . 
l'1 · Yanarken gözlerim 

ltQ fakat ıiyah bu'utların 
)aldaıı olurken ikinci bir 

'1d•ıııtım beni ebediyen 
'-ttacak. Ve ben bu ıon 
""ıhnle kadın denen ıeT 
tlıiQe caniyle merbut bu 

~lhlCılc, bQıbütün solacak 
ç,. .. , o . 1 Jeceflm. nun ıçin aaç· 
ı:;•nı okııyorum . Evet röz 

lı.ı -1-D ıu uyor. 
~il Udaldarım 
t lcı kalbimde 

ıapırdıyor 

çöl aletleri 
lr 

Çtf •e ben o aletler içinde 
tın Yaııyan kadınım. o ~ llun için benden kaç, 

"Ql 16rrne doğan ııünlerin 
da~ ihnıt etmedfiln saadeti 
" ... ~'•caktır. Git ve beni 
""'l 1 •••ı Ya varıyorum. Ey aev 

derın çocuk 

1) 3 -
·~1Udakları t•pırdıyan o 
it. •rı dınledim O 16&ler 
~, 'lıı.ıda bazan büyOdü, 

lç1:-.: küçüldü. Bazen de 
l' lr göl oldu. 

~ 'tta. Çatladı.. Çailadık 
dth "6ıı&rla evet mazinin 

•ltı~:tını lçlren ıevda riiz· 
d,ı bir olup durmadı, 
d 1'1•ndı Dalıalandıkça 
~dalcı 1\ •rı o ınadı .. 

ı '" ırcı•- ı ç,11 111 saç arının rengini 
't" .,•ınbe blüzu yüdyle 
L 1 re •-"•t._ Gııdeydı. O yanaklar 

111 ı«Ulertn eıtydt. On 

Bu'' Nasıl Aşk ? .. 
Tren gurbetin derinlikle

rine karııabtlmek için son 
aüratı ile ilerliyor. Kompart· 
mammızda yalnız iki arka 
daıız. Diraeklertmiz pençe 
reye dayalı dııarda akan 
tabiata 11eyredlyoruz 

Arkadaıımın gizleri çek 
yorıun fakat yine sabit na· 
zarlardan ayrılmıyor. 

Bütün bu gQzellıklerden 

uzaklaııyoruz; Lakin nereye 
doğru gidiyoruz? ... 

Telefon. telgraf direkleri 
birbirjni takip ediyor, afaç· 
lar karııdan koıturarak dö 
ne döne ve efilerek bızt 

ıelimlıyorlar, uçuıan kuılar 

ise ıerlde kalıyorlar. 
V aaıl olacaiımız yer nereıi? 

Bütün bu gördüklerimizden 
ıüzel ve yükıek mi? ... 

Parçalanmıı olan keskin 
· kayalar araaından geçiyor 

uz Tren ötüyor o kadar 
teılrli ki . . • . Hütün 
mazi hayatımın najmelerini 
bana duyuruyor, bütün 
ümitlerin· ve hayallerin ne 
ticelerlni bana bildiriyor, 
unutmak iatedikleri mi da 
ha derinden hi111ettirlyor. 

Bu aeı nlve bana kadar 
dokundu? Bu. ı i m d i y e 
kadar yaıadıfım hayatın 

bir vedağ nağmeıi mı? Bu 

ıeıln ihtizasa; acaba eıtikba · 
lede teılr edebilir ml? yok 
sa kaybolur mu? Kulak zar 
larım ldeta patlıyacak gıbt 

ıergln ve ıürültülü sealer 
çıkarıyor. 

Arkadaııma dikkat ettim, 
tatlı bir mahzunlukla yü 
zünde bir cazıbe vardı. Sor· 
dum: 

- Niye böyle dalgınım? 
cevap verdi: 

Dalııın mıyım, bilakfı 
yalnız dalaınlar araaında bu 
lunduğu mu inkar edemem 
Hem benim hayatımı yaıa · 
mıı olan kimselerin dalgın 
- --
lar da dalıalanan ıözlerln 

döktüiü yaılarla teselli bu 
luyor o yaılarla öpilfÜyor· 

lardı. ı 
Dayanamadım. Dayana-

madım değil örıüne diz çök j 
tüm. 

Kollarımı f anrıya ıtçtım 
Gözlerimi ıözterine diktim 

Yalvardım.. Dakikalarca 
yalvardım Beni sev, bt>nl 

okşa, beni 6p, beni aar aen 
beoim aıkımın ilk ve ıon 
çlçeiıaın, ümitlerimin hazi· 
neıiıin. İçli güldü. 

Tanrım dedi lnanayirn 

mi .. 
Djjn kandım bugün peri 

ıanım .. 
O zaman ben de aih

y•ndım. Ağlıyorum da. 
inan l'"'an diyene köjıüne 

atıldım. lnanmııtı da .. 
Ne yazık ki o güniin deli 

ıöynü haata deıtekıiz çılgın 
16ynü beyhude taıan bir ır 

makmıı .. 
Bu ııün o ıçlt kadın . . Ai· 

lıyan kadın . Çailıyan, dal 
ıa1anan kadın.. Hail çatlı
yor . Allıyor mu diye dft· 
ıünmlyor bile .. 

M. fili Kayman 

1 

olmasına imkan var mıdır? .. 
Arkadaıımın bu ıözlerlnden 
ne demek iatedliini iyice 
anlıyamamııtım merakta 
kalarak tekrar sordum: 

- Fakat aizi biraz ke
derli gibi görüyorum. Biitün 
hareketleriniz büyük bir ız 
tırap içinde olduiunuzu 
anlatmağa kafi yüzünüz de 
tebeaaümden ziyade menu· 
aiyet akiıleri görüniiyor. Bu 
güne kadar sizin bu türlü 
halinize; bu çefit hareket 
lerlnlze teıadüf etmemit 
Um ... 

Arkadaıım bir ıiıara 

yaktı Y orıun bir çehrenin 
üzerinden trülümılyerek an· 
latmağa baıladı: 

- Dostum!.. Düıünüyo· 

rum, Bu dünyanın biz mi· 
&llflrleri bazan ve hittl bü 
tün ömrün sonuna kadar 
miıaf ir olduğumuzu büıbütün 
unutarak hleaiyatımızın le 
siri altında ıahai hüküınle 

rimlz ile kendimizi idarede 
ıerbeat buluyoruz Hareket· 
l~rimtzin nellceıl bütün meı· 
uliyetleri üzerimize alıyoruz 
zannı ile aaU hakikate 
vaaıl olmakta çok güçlOk 
çekiyoruz. 

Bu cihetten arada aamimı· 
velin ve merbutiyetin ifade 

ettifl manayı baıka ıekillere 
sokarak baıka türlü anlama· 
ğa baıhyoruz. Bir inaanın 

yaıadıfınan anlaıılabllmeıl 
için muhitinde veya bütün 
dünyada bir teılr bırakması 
lizımdır Maddi ihtiyaçlar· 
dan tamamen mahrum olan 
btr ıahıa etrafına manevi 
teılrlni göatermekte hiç bir 

mania kar1111nda buluna 
maz. Bunu yapabilen bir 

inıan en büyük sururu duy
makla beraber fazilet yo· 
luncla bir ııık olarak yü· 
rür Huna o kadar ihtiya 

cımız varki!. .. 
Menfi teıirt bırakanlar da 

hayat ıürer. fakat o zaman 
inaanlyyet mevhumu ortada 
ıörünmez ve ııcak tatlı 
bir cemiyet hayatı yaıanı

lamaz En nihayet o kim•• 
nln mevcudiyetinden bile 
haberdar olunamaz, efer ki 
maddi zararları fazla delil 
se .... 

Arkadatım bu zaman dü
ıünceye daldı. Tren tekrar 
ötüyor, herhalde o, bu sesi 
benim aılbl duymıyor Ben 
bütün geçen hayaltmın yok· 
luklara karııhiını hi11edl 
yorum, ayni zamanda tatlı 
bir mahzuniyet duyuyorum. 
Ara, sıra iataayonlara uiru· 
yoruz Bütün görünenler fa 
kir. Satıcılar fazla. Belli ki 
ellerinde bulunan fuzuli, 
paraca kıymetli olmıyan 

teylerl koıturaraktan satma· 

ia uiraımaları yalnız btr 
ekmek paraaı için .... 

Güneı lf'peler araaına 

aaklanmak üzere aon tuala 
rını ııönderiyor. Trenimiz 
yine son s6ratı ile ilerliyor. 
Gayet ıüzel ruhu okııyan 

bir rüzılr her tarafımıza 

temas ediyor, bu nebatatın 

kokuları ile karııan hafif 

Af rikadaki Müslüman Rusya 
lar ne halde bulun Y O r. Deniz ~uıvetlerini mühim 

(Veodredl) adındaki haf 
talık gazetenin 2 Nısan 1937 
tarihli nuıhaıında (MarJo 
Verone) adında bir muhar 
rir kadınlar ve Kurat bat 
lığile ıunları yazıyor: 

Şahsi atatüleri mu haf aza 
edılmek ıertile, Cezayir yer· 
!ilerine ıeçtm hakkının ve 
rilmeıi meıele11 ortaya çık 
ta, bu ıün acıyıp durduk· 
ları za valh kadınların mu 

kadderatıle ıımdiye kadar 
alakalanmamıı olan bir çok 
kııı tarafından Müslüman 
kadınının vaziyeti hakkında 
ıel gıbi mürekkep akıtılma 

ktadır. 

Halbuki, daha çok evvel 
den, muhteJıf ıahıiyetler ti· 
mali Afrlkadakt arapla 
l'ID bütün İslim alemi için 
de en geri kalmıt oldukla 

btr ıerfnllk lnıana neıe ve
riyor ve büvük bir haz du 
yoruyor. Gözümüzün önün 
den ıelip geçen hakiki ta 
biat manzaraları aıtglde ııil· 
zelletiyor. Ne kadar cazip 
ne kadar aüzel yerler var · 
mıt· Şımdıye kadar nıç·n 
böyle yerler hakkında kati 
bir maltimahm yoktu, ne 
den hiçbir yerden öf rene 
memiıtlm? Gtne derin derın 

dGıünüyorum . Daha ancak 
bir lkf saat yo culujumuz 
kaldı Hem ben buraya ne 
diye geliyorum. ne arıyo· 

rum, neyi bulmak iıtiyo

rum? . 

Hay.r, arkadaımun ıözle 
ri cidden bana çok dokun 
du. Benim dOıündülOm ıl 
bir hayat yalnız bir mazıye 
baflanırıa nasıl yQrOyebllir, 
011111 tarakkl edebilır? iler 
lemek ve yOkaelebilmek 
için dalma deiiımek lazım· 
dır . Gerçi ben aııkım bütün 
mevcudlyetımi sevatllme 
verdim. Ona artık d6nya· 
dan bir alacatım kalmadı, 

hayatıma doydum diye ken· 
dimi ıeulzliklere, tenhalara 

çekmııtım. Anladım, timdi 
anlıyorum . Samimi ciddi 
bir aık insanı yükaeltir. O 
insanın kolaylıkla yürüye 
bilmeıi için btr ı:ham rna 
bedidir. Yoksa dünyayı aör
mlyecek bir hale geldikten 
ıonra niye yarar; hem ce· 
miyete benim ne faydam 
olabilir. Arkadaıım gine 

ı6ylemitli: "Aıık olan bir 
insan yalnız se•ıihslne de 

jıl bütün mevcudata karıı 
iııktır, he1tılni aevtllil için 
dır ki kııkançlık hi11i doi· 
muıtur. .. Gine eakl fikrim · 
den ayrılacak delilim. Fa 
kat ıevılllmle beraber •Ü 

cadeleJe batlamalıyım .. 

Uzakta bir tepe eteilnde 
küçük tehir göriinme 
ie baıladı. lıte hı~ceil 
mlz yer. Şirin bir yer <ll

duiu anlatılıyor. Fakat le· 
rakkiden uzak elduju da 

f arkediliyor Çlnka bQyük 
~lnalar, fabrikaya benzer 
bir ıeyler mevcut defli. 

Biraz ıonra trenimiz dur· 
du. İndik. Artık yeni bir 

hayata baılıyorum demek. 
btlmediilm pek çok ıeylera 
öirenebllmekllfim için tim· 
dilik bu harekeUmden me111 
nunum .. 

fi. Erdik 

randa iıbata · ıiriımiılerdlr. 
Lakin birbirlerini veli eden 

hükumetler kulak asmadı 

lar, ve Cezayir ıdare rfie · 
murları da onları taklit et 
tıler. 

Yalnız, en çok aefıl bir 
halde bulunan Kabil kadın· 
lan bıtzı tedbirlere nail ol
dular. Umumi dikkat, bir 
aaırdan fazla bir zamandan
berı Fransız toprajı olan bir 
memlekette Arap kadınları
na çok defa yapılan mua
mele tarzına zelbedilmeli . 
dir. 

Birkaç aaır ıüren derin bir 
uykudan ıonra lslimlık uya· 
nıyor . ilk hamle Kamiliat 
Türkiye tarafından atıldı . Bu 
günden yarına haremden çı· 
kan erkeklerle müsavi olan 
kadınlar iktisadi, aoıyal ve 
ıiyasal hayata girdıler. 

Lakin, denecek ki orada 
liıiklık muzaffer oluyor Ku· 
rıtn l11e devletın ve ferdle_ 
rin hareketlerine kaide ol
me.ktan çıkmııttr Doğrudur 

Bununla beraber, gözler ıa 
rka çevrilecek oluna, az çok 
her tarafta hakıki terakki
lerin vü~ut bulmuı olduiu 
görülür. 

Hindillanda, muhtelif me· 
mleketterde Müslümanlar da 
Hintliler gibi ıeçlm hakkını 
haızdlrler lranla, Suriyede 
çarıaf ı alan kadınlar çoktur. 
Bunlar feminial cemiyetler 

kurmuılardır, isteklerinin 

liıteaim yapmak için kong· 
reler halinde toplanmakta 
dırlar. 

Nihayet Muıırda, genç kız· 
ların fakültelere kabul edıl

mek ve ileride avukat veya 
tabip olmak için oldukları 
mektepl~r ıayeainde kadın 

hayah tamamile deAlımitlir; 
ıon zamı;nlarda çok genç 
bir kadının tayyare pilotu 
ehllyetnameaini almala le· 
ıebbüı ettiği görülmedi mi? 

Ya erkekler? 

Bu reformaları nası.l kar 

ııhyorlar? 

Ananeye muhalif olan bu 

iatihlaza karı• itiraz etmiyor 
lar mı? Şüpheıiz, bazıları 
ürkmüı görülüyor. Halbuki 
birçokları bllakıa memleket· 
!erinin katiyetle terakki yo 
luna ıtrmlı olrnuınden me 
mnun oluyorlar. 

Şaıılacak ıeydir, Müslü· 
manlar arasındaki en ateı ' i 

feminlatler hemen daima en 
mutekitlerdir, bu yolda Pey 

gamberin emirlerini daha iyi 
taklbettıkleri iddiaaındadır 

lar. 

Muhammetten evvel kadın 
faydasız ağızlardan kurtul 

mak itlendifi vakit küçük 
kızlar diri diri yere gömü 
lecek kadar deierslz ıayı 

lırdı; sonradan bu menedll 

dl. 
Taaddüdü zevecah büıbü· 

tün meneden Peygamberler, 
erkeğin hahetle tstedlii hal 
de biitün karıla~ına aynı mü 
ıavatla muamele edemiye 
cefini ileriye ıürerek yalmz 
bir kadın alınmasını ta vat 
yeıile dört kadına indirdi. 
Mal ve mülk6n takılmlnde 

kızın ananın, zevcenin hlı 

aesini kuran tayin etmtıtlr. 

Çarıaf mecburi deilldir, ka· 

miklarda arttuıynr. 
Sovyet Rusyayı dünyanın 

birinci derecede deniz kuv 
vetlerinden biri haline getir· 
mek için Ruıyada ıarfedi 
len gayretler büyük bir ha· 
raretle devam etmektedir. 

Sovyet hükümell bütün 
deniz planını sıkı bir suret 
le gizh tutulmasına rağmen 
inanıldığana göre inıaat pro· 
ğramını , bir veya daha zi 
yade büyük harp gemisini 
ve birçok 1 O bin tonluk kro· 
vazörJeri ihtiva etmektedir. 

Sovyet Rusya bugün 130 
parçalık bir tahtelbahir flo
tiliaına malik olarak tanın 
ml\ktadır. Bu öyle bir ra 
kamdır ki. eğer teyip edilir· 
ıe , Sovyet Ruıya en büyük 
denizaltı filottliıına malik 
bulunuyor demektir. 

Denizaltı gemilerinin ço 
ğu, büyük Okyanuııda bulu· 
nuyor. Ve bu vakıa, Japon 
demz me hafilini haylı ala
kadar etn ektedır. 

Dünyanın en büyük 11ab ih 
havza Sovyet l erı n malık ola · 

cağını ı lmdiden ilin etmtı· 

ler ve- bundan baıka gemi 
!eri denize incllrmeden ev· 

vel, inıaatımn büyük bir 
kısmının lama.mlanması gibı 

lnıa teknıjfnde çok i eri git· 
tiğlnl bıldirmiılerdır. 

Fakat harp ıemtlerlnln 

yapılmasından evvel epey 
zaman geçeceği muhakkak 
hr. Çünkü teraanelerJn tec
hizatı ıimdtki halde küçük 
gemiler lma1i içındır . . ---

lngiliz 
Krahnm taç geyme mera
simi 12 mayısta yıpllacı~. 

Gelecek ayın 12 ılnde ln. 
gfllz krah VI ıncı Georıe 
taç giyecek Bu mGnasebet. 
le Londrada büyük bir me
rasim hazırlanıyor 

Fakat, bu hadiıe yalnız 

(Sonu 4 üncü aahtf ede) 

dınlar için talim serbeıtir. 

1 Eskiden Arap kadın ıfıirlerl 
vardır. Hele zevcenin, aile 
ihtiyaçlarına aarfetmekstzln 

kendi ıahsi ıervetlni iıtedtfl 
gibı kullanmasını hauaten 
kaydetrneliyfz. Ey Fransız · 

lar bunu okurken utanmı 

yor musunu7!) 
Cezayirde yerli kadınlar, 

yalnız iki ıözlert açık bir 
halde meırlbe ile örtülmüı 
olarak ıokai• çıkarlar; yal 
nız bir g6zlerl ıörünür; Te 
lemende kadın öyle kapa
nır ki mütece11iz bir yolcu 
ıöziin yar111nı bile ıöremez . 

Cezayirde Franıa, kadın 
ları kolayca hayvan haline 
kovan yerli halk erkek un
surun ekıerlyetlne hak veri · 
yormut ıtbi, zaten kafi ol
mıyan erkek mekteplerfne 
karıı / kız mektepleri deha 
azdı . 

Franıız vatandaıı olan Ce· 
zayir yerliainin tahıi atatü 
ıünü muhafaza etmek iate· 

ylp iıtemedliini hükumete 
aoruyoruz. Bunun manaıı 

bütün tim alt Af rlkadaki 
milyonlarca müılümanı için· 
de kaldıkları mutlak tabii 
yet içinde bırakmııtır. 
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lngiliz 
Kralmm taç giyme mera
simi 12 mayısta yapılıca~ 

( Ba~tarafı 3 cü sahifede) 

lngiltereyi değil bütün dün 
yayi meıgul etmekte. Her 
tarafta bu müoasebetle ha· 
ı:ırlık lar ya pılı yor, k r a l ı n 
heykelleri, İngiltereye veri· 
lecek hediyeler hazırlanıyor. 

Bu arada Fransada yapı-
lan hazırlıkların batında bir 
fflm geliyor. 

Meıhur Fran111z a k t ö r ü 
Sacha Guttry tarafından ha· 
zırlanan bu film İngiltere ta· 
cında dört taım hikayesidir 

İngiltere tacının bu meı 
hur dört taıı eıkfden 7 Jdf. 
Kraliçe Marie Stuartın ölü 
münden sonra bu yedi taıın 
üçü kaybolmuı ve bugünkü 
taç da o meıhur taılar dört 

Kayıp nüfus ve askerlik 
terhis tezkeresi 

Yedimde taııdığım nüfus 
tezkeremi ukerltk terhis 
tezkeremi kazaen kaybettfm. 

Yen isini alacaiımdan es 
kisinin hükmü olmadıiını 
ilan •ederim. 

Balıkesir Hacı lsmatl 
mahalleıinden 308 do
iumlu Mustafa oğlu 

Muıtaf a Eımeray 

Kayıp şahadetname 
Ankara gedikli küçük za 

bit hazırlama mektebinden 
932 yılında aldıiırn ıahadet. 
namemt kazaen kaybettim. 

Y enlıtnf çıkartacağım dan 
eskisinin hükmü olmadıiını 
ilan ederim. 

Belediyede Ha1an oğlu 

Hu an 

Jl,;klWlLl 

Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

22 NiSAN U37 

@l •••• ıcu •••• ımı •• ·• uoı-..~Kıı •••• @ı 
• • • • LUtfen Okuyunuz .. i 
il ll 

15 - 4 · 937 tarihinde kapalı zarf uıuliyle ihale edil. • ~ 
Bayanlar , Baylar!. • 

mek üzere eksiltlmiye konulan Balıkesir Vilayet Mer· : E linlzde hatıra olarak saklanacak öyle eıki re ! 
kezinde 15969 lira 25 kuıuı kttf Maliye binası inıaatı· 1 d k es sim er var ır i bunların iyi bir ıekilde laıhshini ve· -
na istekli çıkmadığından 29 • 4 • 937 tarihine rastlıyan b 1 2S - ya üyülü meslnin l<abi l olamıyaceğını zanneduıtniz -
Perıembe günü ıaat J 5 de evvelce mükerreren ilin edilen f 

: ıte bütün bu düıüncelerin aksini iddia ve isbat : ıerait dahllind,: pazarlık suretiyle yaphrılacağından taliple· : ediyorum: : 
rin yukarıda yazılı gün ve saatte Balıifeıirde Vilayet Ko· 
nağında müteıekkil komisyona mürecaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 138 

Bahkesir Tapu Sicil 
Mu haf ızhğından: 

zs Ç o~ tiski ve. yıpı·anmış_ resinıltj ri büyük 25 

~ 
bır agraııdısman fabrıkasuıda karaka- • 

lem, sepya, past~I ve yağlı boya olarak is- i 
tenilen bovda ve sizi memnun t1dt·c(ik bir _ 

!1 sek ilde lıii~' iik olan k YHJltunwkta' mı. ~25 
• ıı) ._ .. .. 

: Resinıleriuizde isteııtlıı lıer de~isiklik ya- ! • • • • _ pılabilir. _ 
51 Ba,anlar ı~.·111 '· 3glı boyalar hillıas~a sa- es 8· Nban · 937 gün ve 10197 sayılı Türkdili gazeteıile .J - • ~ 

18·4 937 1ıününde ve mahallinde lazım gelen tahkikatın ! yanı lavsiyedi r. ! 
yapılacaiı ilin edilmiı olan Ayazma civarında Şeyh1üt • Eğer resinılrriııiz giiztıl olursa netice- • 
fullah mahallesinden Tahmil oğullarınrlan Ali çu·uı oğlu l IDU ler <le J•ek giizP) olarak gelt•crk Yt• beg-eni- IDU 
Mehmet Ôlçere alt olduğu iddia olunan önce bai ıtmdt 

tane kalmııtır. O diğer üçQ ı---·---------ı tarlama o günü yağmurdan mahalline gldilemediğınden : lecektir. : 
kaybolmadan evvel bu taı 
lar tacın üzerinde bir ar · 
mud ıekli teıktliediyordu. 

Sacha Gultrynln flminde 
bu taıların etrafında geçen 
birçok tarihi vakalar anla
tılmaktadır, Fakat, a11l mil· 
himi, bu filmde Catherine 
Catherlne de Medtcis, Mer 
le · Stuart, lnglltere kraliçe 
al Elızabeth, Napoleon, lll 
üncü Napaleon, lmparatorl 
ça Gugenie ve Jovphlne gi · 
bi birçok tarihi ıahsiyetle
rln bulunmasıdır. 

Kayıp mühür 
l 6 4-937 cuma günü Hav

ran nahiyeılnln Dolası kö · 
yüne ait reımi mübürü 
kaybettim. Yenisinin alın. 

ma11 için kaymaka mlıkca 
muamele yapılmaktadır. Ka
yıp mühürün yukarda yazılı 
olan tarihden itibaren hük. 
münün kalma dıiı ilin olu 
nur. 

Havran nahiyesi Dolası 
köy muhtara N. Sevin 

muameleıi tamamlanamamııtı . Bu tahkikatın 1-Mayıt 937 : Siparişler bir ay sonra iade edilir. Fiatıar pek ucuzdur : 
cumartesı ıünü mahalHnde yapılecağırıdan hak ıddiasında ~ Mesela: 30 x 40 tbatra kaıa kalem 275. yanlı boya _i!5 
bulunan oluna ya tapu sicil muhdızlığına VP.yahut ma 15 

halline gelecek tahkik memuruna müracaatları lüzumu • • 350 kuruştur. • 
ilan olunur. 1 i Nümuneleri hergün mağazamızda ! 

~ görebilirsiniz . latl 

Bahkesir Sulh Hu~uk 
Mahkemesinden: 

Bah~esir Ticaret vı 
Sanayi odasmdın: 

Balıkesir Vılayettnln Sın · 

dırgı kazasında Camlikebtr 

Mahallesinde (23) numaralı 
evde oturan Türkiye Cum 

·ı Saraçlar başında Cuma/J Hasan oğlu ı· 
• fJBDULLfJH • 

mJı •••• ıcu •• ·~ ıını-= !.!.._ımı •••• ımc •••• -~ 
·~~1~~~~~~~~~· 

Fransa namına krala he. ı-----------

Balıkeılrln Eıkikuyumcu · 

lar mahallesinden ölü Ferit 

kızı Şadlyenin Aslan Tepe · 
cik köyünden Emin ollu 

Rasim aleyhine açtığı ala · 
cak davasının gıyaben gö 

rülmekte olan muhakakeme. 
sinde davacı Şadiye dava11 

nı usulü daire1ınde lıpat 

edemedliinden mOddelaley . 

huriyetl tabaasından olup 
ayni evi ikametgahı ticari 
ittihaz ederek 931 yılından 

1 Her Tecimenin [n Büyük Dileği: 1 
I Satış Sürümünü lrttırmıktır. I 

dlye edilecek olan bu film 
taçjglyme meraılmi günün· 
de halka gösterilmeden ön· 
ce ilk defa olarak kendisi
ne gösterilecektir. Bu suret· 

le, kral, taç ıeyerken, bü 
tün büyük kral ve kraliçe 
leri karı111nda görecek de · 
mek ... 

. 
ltalyan 

Havacılığı 
Roma 21 (A.A.) - Ro· 

ma ıehrlnfn tesisinin yıldö· 

nümü münaaebetile inıa edi 

.... • 
TÜRKDİLI 

Pazartesinden baıka her , 
gün çıkar. Siyasal gazete .. 
Yıllığı: 800 Kuruı 
Altı Aylığı:400 ., 
Say111: 3 ., 

Günü geçmiı sayılar 25 
kuruıtur. 

ADRES: 
BALIKESİR TÜRKDİLİ 

\•iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;..iı..-.ı-... .... _,, 

Dünkü un ve za~ire f iatlan 
UNLAR: 

Asgari Azami 
K. K. 

55 Randıman 880 890 
60 " 860 870 
70 825 835 
80 " 760 770 

BUGDA Y PİYASASI 
Yerli Sert 5 5, 125 
Yumuıak 5,25 5,5 
Anadolu 6,75 7 
Yumuıak 6 6,25 
Mısır 3,875 4 
Arpa 4 4 
Çavdar 4 4 
Slsam 14 ıs 
Afyon ] 1,5 12 
Nohut 4,5 5 
Kum darı 2 2,5 
Bakla 3 J,5 

Kıyıp mü~ür 
304 Numaralı Şevketiye 

Tarım Kredi Kooperatifinin 
71 numarala ortağıyım Kerim 
Taı iıimli tatbikli mühilrü 
mü kaybettim. Yenlılni hak 
ettireceğtmden eskilinin hü· 
kmü olmadığı ilan olunur. 

Manyaa Şevketiye Na· 
hlyeaine bağlı Çakırca 
köyünden Kerim Taı ----

len ıtüdyolarda 21 nisandan 
itibaren Duçenin oğlu Vlt · 
torio Mu11olini tarafından 

İtalyan ha vacılının ıerefine 
bir film Ç( vrılecekttr. 

he yemin teklif etmiı ve 
müddeialeyhinde mahalli ika 

meti meçhul bulunmuı ol· 
dujundan yemin davetiyesi· 

oin ilanen tebliğine karar 
veril mit olduğundan muha -

kemenin bırakıldığı 5.5-937 
tarih saat 14 le Balıkesir 

Sulh Hukuk muhakemeıln
de yemin etmek üzere hazır 
bulunması ilin olunur. 

E~·t ~C~IJ 
ıç ın Lu3 umlu (~yaLarı 

:Buradan Ucuı 'Jf!mJ; 

BizJe en eyi Boy~ ve 
YAGLARINI 

'Burada bula b1H1Joru 

Biı. köylülerde 
Pullu R. ve R.. enç b er Dü~eniril 
HEp Buradan Alırı~ 

1 t~ 1\ li A T I 
~S:~:~:~~=:~~i~~:;~~~J~~ 1 satışta Birinci Şart: 1 
~e7r:l~A~::~na o~~:re3m~~ 1 CC REKLAI\ M DIR 1 
Aslan) o larak teaçtl edildiği ~ 'J • 
gibi bu unvanan imza ıekli it 
de Türkçe mühür yazıalle ~ Satacag., ını 'Y llAalını 'Yı 1 
(Ô. Aslan) olarak ticaret 11.. ""' ırıı .., 
kanununun 42 nci maddeıi- 1 LJ h /d R k / EJ • • 
ne göre Balıkesir Ticaret v 1 rrer 0 e e dm tntz .. 1 
~:;.::~a 0ı:;~:;ııd~;.0 ::~~ 1 v e ~il n ': k ~ ih il 1 a r 1111 z 1 1 
01'1~".:~ 0uma•a" 11o 1 ( TURKDILI) ne\! eriniz 1 

• 

1 Ba/Jkesirin Biricik Gazetesidir 1 1 Her Yerde Okunur- ı 

·~~~~~~~~~~~»7/J, 

Balya 
Kaymakamhğından: 

J - Balya kaza11nın Evciler, Alt Demirci , köylerınd' 
yaptırılacak tik mektep binalarının ustalığı her türtO 
malzemesi köylerce temin edilecektir. 

2 - Kazanın Müstecap, Çakallar, Habibler, GökteP'' 
Turplu ve Narlı köylerinde yaptırılacak köy odalara y•P1 

larının ustalıiı eksiltmeye konulmuıtur. 

lıteklller mektep ve köy odalarının pilan1ar1"
1 

kaymakamlıkta veya köylerde görebilirler. 
Eksiltme 3 mayıs 937 pazartesi günü kaymakamlılıt' 

saat 14 de yapılacaktır. 4 - 1 - )33 . ..../ 
r· halline gelecek memura müracaatları lüzumu ilan ol~ 

İyesi ve ~aıyazmanı: Balıkesir aaylavı H. KARAN 

Çıkarını Genel Direktörü FUAT BİL'AL 

Basım Yeri ll Baam evi 
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Sayfa 2 TURKDILI 23 Ntıan 1917 
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23 N san 

( v' 

k (r 
fah) v esenhk (saadet) su 
nan l lusal bir bayram . Bu 
buy k gun vet 1 losaldır . 

Ç nkıi ATATÜRK; uneıin 
kız yalaz l ( ldı p k 
saçlar ıl b z n ş ( usl 
nmı ) ol o ve An dolumuzu 
gobeğınd bır şafak gib 

arl y Ankar J ılk Turk 
K mut n 23 Nısan 1920) 
d k u. Yurdun d r y ......................... • • • • 
i 23 Nisan i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: N san gun ! • • : Kamutayın ilk gun : 
: Ankar a açıldı : 
: içime. nur saçıldı : 
: : 
: : 
: : • • • • • • • • : A a : 
! FERDA SEKENDiZ J 
• • • • ......................... : 

nunu r y ğı ( du man ) 
lar nı t p mek ın J 9 Ma 
yıı 1919 nunün ltzl ı 
kları r ında Samsun " ktı 
15 May s 1919 da Yun n 
1 ların hu umu ıle ıırın 1 
mirim z yakılıp y kıld Bu 
nu gor n 1 tanbu ar yl • 
rınm debd beler bak n P 
ditahlar) ae bıl 
dılar 

16 M rt 1920 d art it 

namadı ve Turlt 
yağılarmdan Juırtarmak ı ın 

23 Nıaa 1920 de ilk Tflrk 
Kamutay nı kurdu ve k~n 

diıi bM olmak e 18'-
laru~a.n '.ti.arflilill~li., .... 

itte vatandaılarnn:· Bagun 
hem Tirk IJiuaunun ouı 
olan Kamutay o a~ ldığı giu 

M şe Y 1ı lnsınlırtı türll türM rııllır 
Radyfhno yutan koyan 
R dy b lmem 

hıç ışittın z mı Bu çok kıy
metlı hır taştır Dunyoda p k 

ld dıl ın çok ha 
halıd r R dy mu ıka d ğı 
ı ki k ır st lı ına 
tululan eder Bu 

T ayy recdır yı I nm 
nısıl buluyarlar7 

k 

ferda Se1<endız rum •• 

Uı 

ça ıt 

ıdıp te 

ba kadar r 
Yoksa b: r ku 
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Neler Söylüyorlar? 
--------

Güneşin, Rüzgarın, Derenin, 
Karıncaların Bi'ze Anlattıkları 
Güneş bulutların araeınuan 

yavaş yavaş yükseliyor. Ye
şil daği.ıra, ovalara gülüm-

siyerek b.tkıyor. Bir ganiye 
bile yüks •kl<'rden : yr.lmı
yan. ~özlı>rimizı alrm ziya
sile yavnş y ıvaş kayıp ~İ

diyor. Hu gi !işle• ve parlak. 
ışıklarilo s::ınki hize ~unları 

söylemek istiyor: 
- \<Güzel çocuklar . Göz. 

}eriniz ıluima bende olsun. 
Neden mi? Koyboton vakit 
lerinizi. benim her saniye 
uzaklaşmamla ölçebilirsiniz 
de ondan . . Eğer bu vakitle. 
riniz boşu boşuna geçtiyse 
bilir iz ki çok şey kaybetti_ 
DİZ . )) 

* * 
Serin bahar rüzgdrı reıık 1 

Jenk çiçeklerden, ardıçlıır

dan, çamlurdan topladığ gü 
zel kokularla kurşun gibi 
koşarken vızıldıyor: 

- « Bir suniye durmak 
için vaktim yok. Dahu ı,:ok 

koşmalıyım, daha \'Ok . Yu
maçlnrdaki Değirmenlerin 

ağır kanatlar: benden yar· 
dım bekliyor. Koen ta~ları 

döndüreceğim. Buğdayları 
üğüteceğioı. » 

• • 

dere, ~uru sıra sö-

ğüt ağaçlarının altından bil· 
Ilır gibi akıyor. Ufacık taş

ları atlıyarak sarp yollarda 
kıvrılarak yolunda ilerlıyor. 

Durmıyor, dinlenmiyor. 

Taşlara çarptıkça ağlar 

gibi dövünüyor. Kıvrımları 

dönerken tatlı bir sesi•! şırı . 
ldıyor : 

' - « Yollarım ne kadar 

s ı.. rp .. N~ kadar glıç l ükla il
erliyorum biliyor musunuz? 

Fakot bununla zorluğa knt· 
lanamıyac:ığ · mı, gni döne_ 
ceğ' ı mi ın ı zannediyorsunuz? 
Aldanıyorsunuz küçük dost
lar ı m .. Alılanıyorsunuz.. Gi
decnğim yolların daha on 
misli sarp olduğunu bilsem 

yine geri döJmeyi hatırıma 

bile getirmem . Bence baş

lanan bir işi yarıda bırak

mak kadar ayıp sayılan şey 
yoktur. 

Hem beni ileride bekliyen 
birçok ağJçlar, tarlıılar var. 
Onları gidip sulamak benim 
vazifem .. Öyle ise vazifemi 
nasıl geri bırakabilirim.» .. . 

Küçücük karıncalar sıra 

sıra dizilmişler. Usanmadan, 
~durm:ıdan..,boyuna çalışıyor-

Uçan Bisi~let 
Şu dünyada icat~edilmiyen 

ve edılmiyecek olan şey vıır
mıdır? Ve olacak. 1111? 17•e 
Avusturyalı bir adam <la ka . 
natlı bisiklet icat etmiş . 
Bu bisikletin tecrübeleri ya 
pılm ı ş herkes bunu merakla 
se) re koşmuş . Btl'lıkleti y ı
pan adrım sokakla,.da h ı r 

gün halkın üzerinden uçu. 
yormuş 

Nasıl hoş bir bisikl~ t J.:ı
- 'l '? gı mı ... 

Çocuklara katiyen, 
Çatmayın "kaşınızı 

Döğersiniz gün g~lir, 
Siz kendi başını zı 

Çocuklann sıhhati 
Kendi elinizdedir. 

' Terbii esi rahafl 
Tat/J di/Jnizdedir. 

Babasımn haberi var 
- Anneciğim, ovludon 

geçerken pençerP-ye dayalı 
duran merdiveni düşürdüm. 

- O halde gitte bahanıı 

haber ver. 
- Babamın hnberi var 

anneciğim. Merdiven düşün

ce, o da pımçer ·y9 yapıştı. 

Oruda asılı kuldı. 

iki bayram 
Senin Babanın Adı ne? 
Bayram.· 

lar . Arpa, bnğday tanelerini 
birer ikişer ite kaka 
yuvalarına sürüklüyorlar. 

2J Nisan 937 

Bir At ne ~adar uçır? 
n:r İngiliz Alimi, bütün 

hız ile bir mil ( 1609 metre) 

rn11su f ~ yol olun bir atın bu 

me~afenin 396 metresini uç. 
ura ı kııt ottiğini iddia edi. 
yorın •ış. ÇütJkü bu a.lim, 

at n dört uyağının yerden 

kesildiği saniyeleri birer 
hirı>r ıoaynıı~, hesap etm't 
va hu r:ık:amı çıkarmış . 

.\l.m hııklı dE>ğil mi? .. 

İki metre 
Can okuldan dönerken du

rmadan göz yaşları dökerek 
ağlıyordu. 

Annesi 8ordu: 

- Nen var oğlum? 

C:ın hıçkırıklarını koyu-
vererek C!vop verdi: 

8 . öğra\men hastaydı. 

Öldü mü? 

Hayır . Eyileşti. 

- Deeene bu ıtin ıtzde iki 
Bayram var. 

Top1uluk kuvvettir, hereke· 
ttir. '> Demek istiyorlar. 

Güneş, Rüzgar, Dere, Ks-,- ~ . 

ı~· . ~~J .. .._ __ ·· - - . :J 
Onlar bu toplu bnllerile: 

- « Ayrı ayrı çalışmak 

fayda d~ğil zarar ~ctirir. 

rıncu, Duğ, Tepe, Orman 
her şey oize insanlığımızı 
öğretıyor dPğİİ mi? .. 
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HiKAYE: 

Beş Büyük 
Türk V arlığı 

- ·-· --, 

ı 1 

1 

Ktiçük yararnaz.lar o kadur dalmışlardı ki öfjretmen ses. 
ltnmese onun geldiğini bile d11yrmyaculılardt 

Ders bitti. Bütün Çocuklnr 
okulun bahçesine neşe için
ie dağıldılar. Büyük bahçe
nin her köşesinden bir kah
kaha, bir gürültü çıkıyordu. 
Kimi top oynıyor, kimi ip 
atlıyor , kimi de kol kola bir 
a 'lğ& bir yukarı dolaşırken 

bir kuş ıakraklığı ile yek
diğerine bir ızeyler anlatı

yordu. 
lıte İ oci, Güler, Gülöreo. 

Ayten, 'fürkAo, Suna da bir 
araya toplanmışlar .. Bu yek
diğerinden biç ayrılmıyan 

altı arkadaş da tenefüste 

Kimi ip ailıyordu 
ateşli ateşli yekdığerine bir 
,eyler onlatıyorl ı:ı r .. Hepsi de 
kendilerinden geçmiş bir hal-

de ko lUŞm ları nıı dalmışlar. 

Ne yanlarından öt yd beriye 
koş ıın arkadaşlarının patır

tısı, ne do güriiltü hiç bir 
şey onları bu Jalgınlıkların 

dan uyandıramıyor . Bu hal 
sınıf öğretmeninin gözünü 

Gül<lrenln de sesi 9üzeldlr. 
de çekmekten geri kalmadZ" 
Onlııra doğru ilerledi, kendi 
kendine: 

- Bu küçük yaramazla· 
ra da bugün r.o olmuş? . Di
ye söylendi.. 

Yanlarına kadar sokuldu. 
Onlar bunun bile farkında 
olmadılar. Öğretmenin: 

e var çocuklar? .. Di-

' 

Açık Hava, Bol Güne, .. 
Açık ve temiz hava çocukların en büyGk ihtiyacıdır . 

Onun fçln boı za.maolarınızda, tatil rGnlerlnde bol bol 
kırlara çıkınız . Şehirlerde hava o kadar ıaf ve temiz de· 
iildtr. 

Halbuki kırlarda ıüneı boldur, eıen rüzıarlar ne bir 
toz taıır, ne de fena bir koku ... 

Seaaizlik ve yeıillik her gün ıtzler ıtbl çalJıanlar1n ka· 

r~ n , , 1 lı .. ti , .. OV Ct" '' ' 1 iŞ ,..lf> 1 I{ n lı fil> v .. 01 

1 n r ı , •.,. r " .. o.( k ı ., v •I ıı k ı 1 ı ıı ş o u' u n ı 1 

Y le .ı.," ..... . ,un g o •• u ız ııı t z u<.· ol\u l ıı 1ıd 1HJ11ş da 

t ,ı ı t l .. ,.n t" ,, gı ı..· ı öy d&lt rı ty~ı t. l dlgı, u. ı?. 

N ll '-" . çı ııu.::: yt'fil çımen lerde, bol güneı altında kim 
bı l tr birb ırlerıne neler anlatıy orlar. 

Kırla ra seviniz Çünkü bol hava, bol günrı vücudu çe · 
vik ve d inç yapar. 

ye kulaklarına kadar uzanan 
sesi ancıı k kendilerine geti 
re bildi. 

Türk do güldü. Arkadaş · 

}arının yüzüne bakarak: 
- Bayramı görüşüyoruz 

efendim dedi. 
- Eyi, balrnlım neler di

yorsunuz? 
İnci - 23 nisanda öğle. 

den sonra okuldn bir tören 
yapılacnk, bayram kutlula
nacak demiştinizyel Biz de 
ona hazırlanmak için bir 
şeyler yapmayı düşündük: . 

Öğretmen küçüklerin bu 

Kimide gültip oynayordu 
güzel düşüncesi önünde de· 
rin bir zevk duyurak g ül 
dü ve: 

Çok gıizel diye ilAve etti: 
Ayten incinin ıözlerini ta

mamladı: 

- Elendim bu törende 
biz <le yukorıki sınıflar gibi 
bir şeyler söyliyelim, birşey 
ler yapalım dedik. Suna he

pimizden evel davrandı. O 

gün ben Türkün en büyüğü 
Ulu Atamız için dilimin döo_ 

düğü kadar birşeyler söy
lerim dedi. 

Güler de benim babam bir 
askerdir, diyerek bu menua 

lll ı lı. inci şanlı Bayrağımız; 
ben güzel yurdumuz, Türkdn 
Cumhuriyet üzerinde sözler 
söy liyeceğiz. 

Tam Gülören için bir va_ 
:>:i f'e arı yorduk ki siz geldi
nız .. 

Öğretmen küçüklerin saç. 
lorını okşıyarak tatlı bir seıle 

- Aferin çocuklar ... Çok: 
güzel bir proğram hazırla· 

mışsınız . Atatürk Türkiyesi
nin beş büyük varlığını bü
yük bayramda yaşatacaksı
nı z . Benim hotırımn Gülören 

{Lütfen Sahifeyi çevirin) 
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Birinci smıf ta .. 
-Söyle ba

kayım çocu . 
ium ! Saçlar 
neye yarar? 

- Yıkayıp 

taramağa öğ 

ret men .. 

Peki, ya 
burun? 

Nezle olmağa .. - -
SfVıMıN ÇANTASI 

Benim mınık çantamda 
~E\ler var, nelPr nelrr. 
Kıt ıp. kalem. tebeşır. 
Makas sılgi ve defter .. 

- TORKDiLI 

Bir tarihin hi~ayesi 
Bir arslan uykudaydı yannştı av·cıları 
Kimının eli tıtrek. kıminin benzi enr ; 
Hır arslan uyku undan uyandı kiıkriyere.k .. 
Genış uf tuttu o an la sayhaları . 

Bir arsl.ın pen~·esine doladı düşmorılnrı 
Fırlattı yuvasından, uzaklara fırlattı; 
Yarasından f şkıran \'e akan k zıl kam, 
l\ımdi CZ tarihine ŞfHef payları katlı . 

Bir tırslon l!ukrıy r,.k çağırdı arslm lor•, 
l>cdı ki: görmiyPlım bır daha duşmanlnrı, 
Kuralım bır toplantı, gösterelim biz 'V r z; 
Biz kendı kC>nılim ze daha iyi yaşarız . 

Hunlar hımım ders eşyam, 
Onl ırı çok severım. 
Kalemle yozı 'nzur, 

Jşte arslan Tuı k oğlu k ndı oz vut.ın n 
Kurtararak yaşattı Yirmi l ~· N s n gtinu. 
'\ ptı biıyük ve candan özlt d ğı du;unu; 
Kamutcıyı kurı:ıralr yıışottı o ı:1 ın nı .. 

Lütfiye Çığtr 
8 l~ırimJe sıJ rım 

Henklı kulı>mJerimle 
•UZ l re ıııı y11porrn1. 
l_.,antam•. dflrs PŞ) an ı 

Yırtmum 1 em 'z tut ırım. 
YAHA\1AZ 

HIKAYt: 

Beş Bifiyük 
Türk Varlığı 
İ~ ın do bır g •Ilı B lmAm 
nusıl bul c·ıks nız 

Ba t:ı h r k n r.ı ~ kıl 
rek 

s v 

1-

r a n 
sın z · 

Ku ukl r vın le Pli rını 
vurar k: 

Oh 
guz 1. 
dı 

Oh.. <•ıızel ç·ok 
> Y tı vkır y rl r 

O r z lı ça m t Alt ~ı da 
üzeri r 1 J k r zır dE>n 
cloJ 1Y buyuk bır gurur ve 
8 vın~ duy r k s nıf gırdi
lt> r. 

H kik. tPn ne 'Uz ldj1 O 
kulun tor(:lnin fe be de erli 
Türk var) ğı At01tuk, Türk 
nskari. Ttirk Yıırdu, Ttirk 
Bayru r ve Cumhur·yf\t bu 
heA A.t turk ço ·uğunun mi 
nı mmı dudaklarında ya ı· 
J8( rıktı 

v.~.!.~.!~! ~ız:m !ÖŞ••• ı 
CPnnet VI' hazinı:1dır. Her 
tarafı doloşsnk onun bır 1 

23 Nisan 

Benim 
Bayra ım 

eşine teı:ıaduf e 1 c ğı m · zi 
tahmın ed mıyorum. hte .bu 
yur.Jumu.rn, lıt>r görPn llş k 
olur ve elortna tokılmnk 
ist rl r onun ıçersın f y. 
şamağı der bir hasretle 
arzu edPrlı.ır ttutun öınriim 
özre orıun yalnız güz •ilik
( rinı s~yr ts k dovahılmek 
Jj.ğın imkanı tasavvu edile
me.z. 

F ukot omsalsız olan bu 
vat ım zı sıl kıvmetinı; 

r yt lı v h m de ebedi ol . 
k do~ rn hır g-un' le ani 

ın ;, h l J k, tıarı:ıılmıyo 
' k t m lın ız 

1
de 23 ~ıstın 

1920 <l Arık r d atıldı 

Bu gunP~le htır, kesın gô 
zu kam ~tı, Turkliığtin g3zu 
İsı• parlnd, · 't> dev o dı 

. Hem o zam 1 r f · bıle 
dtiny d unun ı olmadı 
~ n ! k y k bul t ıl\.r. 

Artık bu t pr kl r ( ıHı 
gözle k nlur ol t d 'hı 
Ttirkluğu kolu, onlar n ku. 

lbmı &okup tm ~ h z r iır 
8ı ndı hu y r butiın 

bunl r b z ır dıy göğsiı 

muz kabar r k v coşarak 
ne .k ıdnr haykırsuk yeridir. 
lstonılen he iefimızA varmo. ' 
kta muvart k olduktan, va-

/ 

zifemizi tamamıle y ptıktan 
SO!'lra t'Ç k alın 111 ~üJiıp, 

1 

eğlPnmek, şen olarok ve 
zevk içinde zomonlorımızı 
geçırmek tıımamile hakkımı 
zdır. 

Benim bayramım ışte bu 
gündür. Bu bayramda duy
duğum süruru hiçbir abide 
hiçbır san'at eseri hiçbir 
büyüklük karşısında duya 
mam 

Çünki benim bayramım
dan daha büyuk hiçbir ıey 
olamaz. Bu gün. benim. 
kendi .varhgımı duyduğum 
bır gündür Bu gün, benim 

• 
iç1n bfi>ükler m n dıktığı en 
büyük bir abıde, ölmez bir 
faheserdfr Pu günden evvel 
kendımi bılmeden, karanlık 
lar içınd~. garp .uçur.umJar 
dıyarmda dolaılım Bu gün 
olm saydı, ne .bir sa1ft ~ııeri 
ne de bir bü\'üklük abidesi 
görec.:ektım. Gö2le1lme mil 
çekllmıı, bir adım bile ata
bilmek kudretinden mahrum 
oldugum haldP ölümü bek 
liyecekt m. lıte bugün, bun 
fardan kurtularak , kendi 
büyüklüğümü duydugum btr 
gündür. 

Benim, ölümden kurtuldu 
ğum bu günden daha büyük 
bir gün olabilir mı? ~eneler
ce usanmadan gözlerim ufuk. 
larda hep bu günü tahasııürle 
bekledim. Şafağın penbellği 
içinde, seher vaktının güzel 
kokuları arasında dolaıarak 
gurubun kJzıllığma bürüne· 
rek gecelerin tlahi ıükfıtunı 
dinliyerek, 

23 Nisan 937 

Parlak iş .. 

Mühendis .. 

İki .çocuk 
arasında: 

- Benim 
babamın pa
rlak bir Jti 

var: 

- Benim babamın daha 
parlak! . 

- Necı?. 

- Karyola cılacm .• 

8 E K ~ i 
Biıtun ge<' soğukta 
G zer . Yağmur, kor bJlmez 
Evimizın onunden 
Ayak s~si kesılmez .. 

fler gece gf'zer durur 
Elinrle sopasıle 
Suğuğn karşı durur 
~ırtında ubnsılE'. 

Bf'kçı baba g zJik{'A . 
Rab t uyku uyuruz 
lıönliımiızdf' gflnışl k 
O µez 0 rk n buluruz 

YARAMAZ 

Üçyüz sene evelki takvim· 
fer nasıl~ı? 

On y d n i rd y nı 
bundan il~ yuz yıl once 

ağ tan y pim tnkv'n let 
kullnn 1 rdı· Dôrt k Jı hir 
ağac n ·her yuzu U\ ylık 
bır z m n go t r y 
koşeJer uz rınd k 
1€'r de guru t H r rı 
rem gibi Vfl)O loy'le 

gunleri nl&tmok ı teri rse 
1 

oı1ımcın bu .;c nt k r <le, da 

ha buyuk b r ek ele v pt 
lıyordu. O zaman! rı bu 
t kvım r fr aıJter d ~Of· 

' veçt n nıma k do kul-
la im t ydı 

Baııman u tunde kızıl bu 
Jutfarla hep bu gunü ölmez 
bir imanl bekledim fıte 
bu günün ölmez bir abideıl 
benim. Bu gun vaıadıkça. 
ben daıma varım Dalma 
var olac gım Bu gOn b~nlm 
en büyük günümdür En bü
yük ülküm de, bu büyuk gii· 
nümü daima büyük olarak 
yaşatmaktır. 

K. ilhan Öksüz 
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Biraz da Gülelim • il 

Kuvve li hesap 
ğretm n Kendini lo· 

kant.ıda old ğu 1U farz tsı>n 
e 20 kuru luk bır döner 

kebabı, l :.> kuruş'uk b,r ta 

hak Hsp nak 15 kurus 1uk 
r Mvıın 5 kuruşluk ek-

lllek yımış olınn toplu ola 
t lr kasay k ~· kuruş ver 

n lazımdır 

Talebe 60 kuruş ef. 
<\;r tme~ ~.ısı olur, 

'en h s pl as nı bilıni 
Yorsun? 

1'ulebe Biliyorum, '>ğ 
tetınen . Ben yuzde on g..ır-

•on hakkı ıı da hesa .... 1 at
'Qı tım da ondan 

Dostum, neye Boks 
dersi almıyorsun? 

- fşte san aşa dan 
tekmelP.me 

- Bıraz daha d v 1 

edebilırim 

ikizler 
Birbirinize ne kadar benzlyoı :mnuz? Anneniz sizi 

"'•ıl ayart edebiliyor. 

- Dvmek suretile . En çok bağıran Mehmet . 

- Bu şımdı hem moda. 
hem de çok hoş bırıey 

Bu ı d yüı: tekme 
atı a dE" r. 

Yoruldun g lıba 

Buna sağdan vuruş 

elerler. 

- Göruyorsun ya .. 

Görüyoru , bu da 
taklak attırmak. 

O~ le ıse gel bar az 
diol n, alt tarafını baıka 
vakıt ögrenirsin. 

J....1.-.ırAııi ... ~~~ ... -~ 

ıki çocuk arasmoa: 
- Bayram gelince babam bayıhyor. 

- O da mı çok seviyor. bayrama?.· 
- Yok canım.. Masraflar kabarıyor, paralar suyunu 

çekiyor da ondan .. 
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~:ıı:==~=====.:::=== 
Türk Çocuğunun Andı: 

Türküm, doğruyum,lçahşkanım. Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi 
saymak, yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir. Ülküm: Yükselmek, 
ileri gitmektir. Varhğım Türk varhğına armağan olsun !. 

• 


