
' 

, 

' 

e 
r• 
,,, 

/ 

-· - r I B I kesir Yıllıqı : 800 ' ı mtiyaz Sahibi: 8 1 Allt Aylığı : 400 
M ebusu Hayrettin Karan Sayısı: 3 Kuruştur 
umu;;-i/eşnyat Müdürü Adres: Tlirkdfli 

Fuat Bi ! al ___ ..-!!ı.--~ı_ıa-;ll~ke~sı_, __ 
u k Her Gün Çı knf'. 

PAzortıeı ı Günlerinden nf a 

29 MART ÇARŞAMBA 1939 GÜNDELİK srr.A.SAL GAZETE 
ON Qç0NCÜ YIL SAYI: 4 U9 

Hayv&nların teksir 
ve islahında suni 
tohumlama ve te-

nasül biyolojisi 
işleri 

Suni tohum ama: Huıuıl 
lletler nııtaatle erkek da
auzlı&ı:lardan al.nan tohumun, 
rebe bırakmak maluadıle, 
ctnıt kızg ı nlık halinde birkaç 
dııtye •ertlmeıl demelctır. 
Cumburıyet Hükumethnl · 

ıln 1925 yılında Sovyet Kuı· 
Jadan ıeUrtttll bir mQte -
lıa1111ın Karacabey haraaın 
da •eterlnerlerlmlze verdlll 
k'9rılarla Türkl1ede ıuni to 
bumlama uıulQ batlamııtır. 

Meaalekete dıtarıden muı 
illa olarak yOkıek fıatlarla 
•e barice d6vls 6demek ıu 
retlle tedarik ettljlmls kıy 
Gıetlı damızhldardaa ıuni 
tohumlaaaa tle, yerine ıöre 
10.20 mlıll ve daha z{yade 
d61 alarak tıUf ade etmek 
teyız . Ha1•anlarımızın llllh 
'Ye teluırtade bizi ıayemlze 
•koaomılr, kısa •e emniyetli 
Yollardan ulathrac•k olan 
b\I uıulQn memlekete temin 
edeoefl lltlfadelerl llylklyle 
lalcdır eden Cumhuriyet HG· 
knaaethnlz 03 l, 933 •• 936 
Jıllarında Moıko-.aya vele · 
rlnerler ıöndercrek bu hu· 
•uıta ıhttıu peyda ettlrmlt 
•e bu ıuretle memlekette 
•Unl tohumlama ve hay•ao 
ların tenuül biyo l oJ •ı lnln 
eıaıı kurulmuttur. 

Ziraat Veklletlnde bu ıün 
•unı tohumlama ve teaaa61 
bıyolojlı ! itleri tçln bir ıube 
ibdaı edılmııur 

Hara ve çiftliklerimizde ı 
ltlarm •e koyunların teoa· 
•Gl btyoloj ı ıt ü:ıorınde en 
fenni tartlar içinde çahtıl
-•lctadır. K.aracabe1 hara· 
••ada 936 yılında atlar için 
lalodern bir laboratu-.ar açıl 
lllıttır. Burada kıara&cların 
ctnıı luzfınlık de•lrlerl muo
taıaoıan takip edilmekte ıve 
•11ırların tolaumları (Sper 
.. alan) en fenni uıullcrle 
Gıuayene ••kontrol edilmek · 
hıdır. 

Memleket dRhlltndekl ale 
Umum sıfat itlerini hu gü 
bGn teknik e11aıları dabıllo· 
de Japtırrnalc •o yüluek t 'I 

dolumu elde etmek malua 
dile bu laboratu•arda ıeoe
nl• muayyen mevılmhıde 

lunılar verilmektedir. 
Türk merlnoıu yetlıtlrmek 

•• Bur1ada kurulan merlnoı 
Jiln lpllil fabrıkaıının yapa
lı ıhttyacını kartıl mak üze. 
re ıunl tohumlamadan aza 
ttıi ıurette lıtıfade edalmek· 
tedır Bu m"k11tla Bursada 
Q35 Jıhoda modern bir me· 
tıooı ıuni tohumlama l bo · 

'•tu•arı açılrn ııhr · Buod n 
baıka yine aynı 1ıl fçlnde 
\J udaida bır ıuol tohumla 
'b, lıtuyoo• 1aptırılouıt ı r . 
11\ltıa ıunl tohuml ma labo· 
t'l'-•u•nda merlnoı ıuol 
lohuoılama ııler•nde çahıa· 
~'1t •eterlner ve memurlara 
.ı '' Jıl kuralar verilmekte 
"it. 

Sunı tolaumlama •• tena· 
( Seıu lldnıt .. ,fada ) 

ALMA YA, DANZIGIN 
DE TESLiMiNi iSTEDi. 

------------------········------------------
Polonya askeri tedbirler ahyor. 

----~---------------m•••••••••--------------------~ 
Berlinde çıkan yeni haritalar, Danziği ve 
Yukarı Silezyanın mühim bir kısmını Al

man hududları içinde gösteriyor. 
Parla, 28 {Radyo) - (Jur 

nal) ıazeteılne r6re Alman 
ya, ıon hafta içinde Polon 
Jaya bir nota •ererek Mil· 
letler Ceml1et1 haberdar 
edilmeden Danztı meHleal -
ola halhnı fıtemlttlr Alman 
notasında tu ıartlar derme· 
'l•n olunmuıtur: 

1 - Danzlı arulıtnde 

Almen.raJa bazı haklar Ye · 
rtlmeıl, 

2 - YQluek komlıerl lfln 
ıı , ... , 

J - Polon:venın Danzlg 
limanından lıtlfacleıldlr . 

Styui mehaflllerde ı6J 
lendlilne r6re Almanya ve 
Polon1a mali ve lktltadi 
bir tetrlkl meaalnln batlıca 

hatları ftzertoe mutabık kal· 
mıtlardır. 

1 

Berllo, 28 (Radyo) - Res· 
mi mehaflllerde beyan edıl · 
dlilne ı&re, Almanya tara 
fından Polonyaya yerilen 
notada Danzlfln Alman,..ya 
terki, aynı zamanda Odo 
leberk tehrlnln fadeal, Po
len1a topraklarından ıeç 
aıek (lzere bir otomobil JO· 
lu lntHı teklif edllmff old~ · 
iu hakkındaki haberler aaıl· 
sızdır 

Yan rHml mehaflllerde 
Alman1• hududunda Vır

•ıuloı ıehrlnde ve dtier ba
zı yerlerde ıon zamaDlarda 

"Almaova aleyhine yapılan 
n6rua Jftlerln maa le11ef ıon 

zamanda ııtttkçe artmakta 
oldufu kaydolunmuttur 

Parlı, 28 (Radyo) - Bf!r 
lind çıkan Jf!DI haritalar 

Danzlit •e Yukarı Sılez1a

nın mühim btr kıımını Al · 
mao hududları tçlade 161 
termektedlr 

Allkaderlar; bütOn tek 
zlplere rafmen Almanyanın 
Danzlf •D. teali mi için Polon 
ya1a nota -.erdljlnl teyld 
ediyorlar. 

Londra, 28 ( A.A. ) 
Royter ajanıınnı V ıuıo•a
dan blldırdlilne röre Dan 
z lg ıtatüıünün tadtlfal le 
mfn için Almanyanın tu-
1tk yapmuından korkuldu . 
iu için bazı ukerl thtlyat 
tedbirler alınmaktad ır . 

Londra, 28 (A.A .) - Ba
zı ıt1ul mehaflllerde Polon· 
Ja ile Almanya ara11nda 
Danztnı meseleıl etrafında 

gtalt mOzakereler ce· 
reyan etttft ı6ylenmektedlr 

ltalya, F ra.nsa ile olan hu· 
dudlarını kapadı. 
---------------------··········---------------------Almanya, Libyaya gönderilmek üzere ta

yareler le Italyaya asker sevk ediyor. 

Almanya ilı litvanyı ar111nda ihtilaf çıkt1. 
Londra, 28 ( Radyo ) -

ltalyanın Brener hudutlarını 
kapadıia -.e Almanyanın, 

Ltb1aya a&ndertlmek itzere 
tayarel rfe ltalyaya aıker 
16odermeie baıladılı t•Yl · 
aları çıkmııtır. 

Bu haberler a lakadar me 

mel limanına ıelen külliyet
li ithalat euıaıı ıneıeleıio 
den dolayı Almanya ile L1t 

-.anya araaında çıkan ihtilaf, 
nazik bir aafbaya ıırmtıtır . 

Alakadıular, bundan dolayı 
endııe etmeie bat lamıthr 

Budcpette, 28 (Radyo) -

23 ve 24 m rt tarihlerinde 
Macar ve Slo•ak hareket
ierl hakkında tU malumat 
teeblt edllmlttlr: 

.SloYak tayarelerl Macar 
tehtrletlne taarruz etmlt, 17 

kftl ölmüı, 50 kiti yaralan· 
mııtır . 18 Ev yılulmıt, 40 

hafit nezdinde biiyü1' bir !==============-! 

Buda-
otomobil ve traktar tahrip 
edtlro lttlr tetlt ufandırmıttır . 

Berllo ı iyui adamları, 
ademi malO.mat beyan et
mltlerdl1 . 

Parla, 28 (Radyo) - Me· 
meli Almanycıya te.llm eden 
Lttvaoy kablneıl, buıQo tı 
tlfaya mecbur olmuıtur. 
Cmnhurreııl , Gıaeral Çeroe · 
YUıu yeni kcıb lnepJ teık•l.e 
mumur etmtıtır 

sı, •• ı mıehdıl, eıkl ka 
blneye tlddetlJ btr liblrar 
bealedı~ınden yeni kabine
n D baıtan beıa yeni f ıt hıf 
Jet lerden mOteıelck tl olaca 
I• v bu kebloede, eski na 
zırlnrdan h ç ktmsenın bu 
luomıyacağı eöylenlyor. 

Parla, 28 (Rnd o) Ltt 
veoya h6kQm•tl ile Memel 
Satalteri Doktor No1man 
ıraıında bi r takım ıhul lflar 
bat ı&atermtıtlr .Bundan do
lnyı LıtvanY• bOkGmetl, 
a1ker toplamala baılamıı· 

tır . M 
Parl•, 28 (Rad10) - •· 1 

Göbols 
peşteye ve Ati
naya gidiyor 

Doktor Gobels 

Berlla, 28 ( A.A. ) - Al
manya Propafanda Nazırı 
Doktor G6belı, Budepetl•Je 
hareket etmtıtır oradan da 

At&••J• ııtiıcektlr. 1 

Tayare harplerlnde 9 
S lov k tayareıl dOtGrül-

mü11 bir tayare de yere 
lodlrılmltlltUr. Gene bu 
harplerde Macar tayare 
meydanların• 1apılan bom 
bardımanda 17 tayare ha
rap olmuıtur. 317 Slovak 
ukerl eıtr edılmııUr. 

....... .... - --

Romanya da 
bir milli birlik 

rejimi ·steniyor 
8Gkret, 28 ( A.A .) Ro 

maa1adakl 33 Hkt baı•e 
kll •• pUJr Kıral Karola 
t.lr muhtıra ••ı erek mtllet
le dofrudao doiruya tem .. 
blllnde bulunacak bir mılll 
birlik rejimi te1lılal lıtemlt· 

lerdtr. 

Alman genişle· 
mesine karşı çare 

--------
M f diplomat Eden, sulh aru . b. 1 . ı· devletlerın ır eşme. 
ıs ıyen 

. · . ve derhal harekete 
sını .. t• 

geçmes~nı ıs ıyor . 

Grloıby, 28 ( A.A ) -
Dün okıam burada bir ou· 

Ed ıulb 
tuk ıöyllJeD rn, 

de•· taraftarı olan Avrupa 
d bl birlik letlerl araıın a r 
1 k Almanvücude getiri ere 

1 1 e mani 
yanın ıenlt emtt D 

olmak için bütOn parttlerla 

ııttraklyle derhal bir kabine 

tetklllnl teklif etmtıtfr . 

Hatip demtıtır kt: 
Btrl eılolz •e derhal hare· 

K b dilecek kete aeçlnlz. ., e 
bir dakikamız 1oktur. Ôyle 
hareket ediniz ki, dOnya 

t k bulun
nıılterenln u1an1 

dutunu aolasıD· Partiler 

ara11nda mlltareke taraftarı 
o'an ılyaıet adamlarını 

MihnkOn derhal çağırınız 

olduğu k dar genlı bir eıa 
hiiklmet aa m\htentt bir 

tetkıl ediniz. 

Bu biikO.metlo yaztfeıl ıu 

ol aca&ı:tır: 

B. Eden 
munffaklyet ıan•1"rı çok 

blyük olacaktlr. 

1 - Hariçte yeol teca-

t için ıulh Yüzlere mukaveme 

2 - Dahilde bu hOkO. · 

metin vnlf tıl memlekete 

mnmkGo oldufu kadar im• 

btr müddet içinde baml 

askeri i yn tlerl aar fetmelı 
hokAnıoı yerecek tedbirleri 

almak ye tatbik etmek ola· 

caktır. Hariçte ve dahilde 

bu t ekilde bir pro~ram tat· 

bık edlldlil takdirde mem

lekette ittihat •ücude getl

rllmlt olacaktır . taraftarı memleketle~I bir 
. k Q 1eçeD raya toplama zere Loodra, 28 (Rad10) 

pazarteal Lord Hallf akıın 
tetebbCll ettlil tekilde asım · 
klrane bir harici ıtyaıet ta 

t bClklp etmek Bu ılyaıe 
Ula parttlerl aıneılnde top 

liyan bir btlkumet tarafın· 
dan takip edlldlil takdirde 

Asılsız 
haberler. 

Ankara, 28 ( A A. ) -

Son ıüolerde bir k111m ga· 

zetelerde bazı valiler ara · 

ıında de~ııtkllkler yapıla 
~•tına, latanbul valisi Lütfi 

Kırdarıo 11hht vazt1ett do · 
laylılle lı tıfa edeceAlne dair 

tendüf edıl mekte 

olen h.ıber'erıAoadolu ajaal!.t 
tekzibe ınemur edllmfıtlr. 

-~ 

Madrid de 
• sukat ettı. 

Parl•. 28 ( A.A) - M d · 
rld bugOo ... t 1 1 de Cum· 
hurı.yetçl kuyntler tarafın · 
dan tahliye edtlmlt ye Frao· 

&dıt ku netler teslim edıl 
m'ı frankflt kıtaatı tehire 
ıırm•i• baılamıılardar. 

A -.am Kamaraaı, dOn öf
leden ıonra toplanmıı •• 
usun milzakerelerde bulu· 

o.almuıtur. Mebuılardan Hen· 

deraoo, Münlhte Alman1a 

(Sonu ikinci ıavfada) 

/ngiliz genel 
• • 

k rmay reısı 
Parise gitti. 

Londra, 28 (A.A.) - in-

glllz fmparatorlP~ genel 

kurmay baıkıuu bugila 
Londrrodan Parlıe hareket 

~tmfttlr . 

Polonya hari
ciye nazırının 

Londra ziyareti 

V rıon, 28 ( A.A. ) -

Polonya 

Koleoel 

Hariciye Nazırı 

Bek 6o0mfütdekl 

pazartHI aıilnü 

bekleamektedlr. 

Londrada 
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Hayvanların teksir ve isla
hında •ani tohumlama ve 
tenasül biyolojisi işleri. 

S E H i R H A B E. R L E R 1 ' .. 
(Baıtarefı birinci sayfada) Sf!nelcrdenberl yapılan ge . 

ıül blyolc•jlıl ıub~ıloln üze nlt tatbikattan alınan neti· 
rlne çalıttıiı meseleler fUD- celer ve Spermn teknoloj ıl 
lardır: üzerinde edindıilmlz tecrü · 

Edremitte hi
maye heyeti. 

Enıları: a) Damı%laklar· belerle bu ıilo koç ve boja 
dan liylklle lıt ı fade edllmui, ıtbl damızlıkların Sperma 

) E 1 l d ları alınarak uyutulup uzak b rkek damız ı~ ar en 
mahallere naklıdılebtlmelerl 

tohum (Sperma) alma, 
m"'mkGndür. ~oç Spermuı 

Teknlif: c) Erkek tohumu u 

(Sperma) l•knolojlıl jele halinde mayiler lçerlıtn· 

Umumi Mecli
ıin dii.nkü top

lantısı. 
Umumi VtllJet Medtıl 

dün aabaıkao 8 . Sabri Sö
zealn rıy .. etlnde en ıeklzln· 
el tçttma!Dt akdettt . 

Parti Genel Sekreter
liğinin teşekkUrü .. 

- ------------
Genel Sekreter intihap dolayi

aile Valimize bir teşekkür 

Edremttte · Jardıma mula
taç tik okul taleheıl için ta
lebe veİılerl ar&11nda hıma· 
ye heyett teıkıl olunmuı· 
tur. 

d) Sual tohumlama tek· de ıl tar• b6 yiklülünde tüb· 
oııı. fere konularak uzak malaal · 

lu meaelelerln en uaalı lere nakledllmekte ve hiç 
mev•u)arından ıuuları ıaya . bir alet ve teılaata ihtiyaç 

Eıkl zabıt okunup kabul 
edildikten ıonra evrakı va 
rldentn tedktklne baılandı 

telgrafı gönderdi. 
iki aydanberl devam et

mekte olan mebuı intihabı· 

nın intizam l~lnde bltmeat 
dolaytılle Partt Genel Sek· 
reterllil dQo Vah •e Parti 
Baıkanına atıiıdakt tel
grafı çekerek bu huıuıta"l 

teıekk6rlerlni bıldırmlttlr: 

Bu heyete hamiyet HYer 
Edremitliler, daha tik adım· 
da muhtelif 1ardımlarda bu· 
lunmuılardar. 

bİllrlz: göıtermeden çobanlar tara 
Erkek damızhkların tevlit fından tGplerln muhteviyatı 

Huıull Muhuebe MOdlr· 
IOAilniln tkınclklnun 339 
ayına ald ıehrtye mizanı, va· 
ridat ve .arftyat cet.elleri 
nln tedklklne dair yazıtı oku· 
narak incelenmek üzere mu
Yazenel maliye enclmeatoe 
havale ıdtldt. 

Y apılaa para ve erzak 
yardımlarını 7azıyoruz: 

ha11alar1, kııarhkla11 ve bun 
lara arama metodları, da· 
mızhklarıo teoaaül cihazlara 
nın m•ayeneal, Refleluolo 
jlk ıartları. Damızla"ların 

tafdiJe uıullerl. Tafdlyealn 
ıperaaa verimi ve tenaaüll 
reflelu Ozerlae tHtrı. Bakım 

basit ıurette dlttlerln tena 

ıartlara, damızlıklardan ıett· 
fade eıaıları. (Spermanın) 
terktbt, tiplere a yrıhtı hari
ci ıartların ıperma iberiade 
elan teslrlerl. Bı,olojlk mab· 
llller. Spermanın hariçte 
ıaklaamHı, bir taraftan dt· 
ler tarafa nakil metodlan 

ıül yolları•• boıaltılarak 
telklh icra edı lmektedir. Me· 
rlnoılaıtırmada koyun keaa
fetl a:ı olan yerlerde bu me 
toddan da ııttf ade edilecek 
ttr.Jellttnlt mahl~l uıulQoüd 
ıeçeo yaz Karacabey me. 
rlnoı çlftltilnde birkaç ko · 
yun (lzertnde tecrübeel ya 
pılmıthr. Koçtan alındıktan 
ıonra 25 ıaat bu jelltınlı 
jel• tçlnde ıaklaamıı ıperma 
tle kuzu elde edılmltllr. 

13 Senedenberl atlar Gze 
rl•cle ve yedi Hnedenberı de 
koyunlar Gaerlnde çahııl · 
maktadır. Atlarda ıbttyaca 

ı&re tabii ve ıuai tohumla 
ma mOıterek olarak tatbik 
edilmektedir Geçen tene 
141.000 bu HDe de 28000 
at tabii olmak Gzere 116 OOOI 
koyuna ıuol tohumlama 
yapılmııtır . Sual tohumlama 
tatbikatından hara ve çift 
lıklerlmlzcle aldılımız dolum 
ylzde1I 80 - 90 dır . Aha it · 
ala hayvan ıQrOlerlnde yap 
blımız ıunt tohumlamalar· 
daa da bu nfıbeU almafa 
çalııılmaktadar 

K11raklarda ıebellitn er· 
ken teıhtıt de çalıım• ıaha · 
mızın bir mevauunu teıkıl 
etmektedir. Gebe luerakla· 
nn idrarında menut bor· 
moalarla bu teıhtı erken· 
den ve katlyetle yapılmak· 

tadır. 

Haynnlarda, laeaalarda 
olduju ııbı, tenaaül yolları 
ıle blrlblrloe ıeçen bir ta
kım mOhim ıart hutalıklar 

vardar . Sunl tohumlama aa 

yetinde bu haıtalıklarla da 
mGcadele edtlebtltolr 

* 23 Nisan çocuk 
bayramı 
Esnaf .ve lüccarlarımıza: 

Çocuk bayrtJmı 
.yak IBşıyor. Vitrinle
rinizi çocuk/an ala· 
kafandJracak suret
te süs/emeğe şim· 
diden hazırlanınız. 
* Ulusumuzun ev

lat sevgisine inanç
/Jyız. Kimsesiz bikes 
yavruyu korumak 
için y J/da bir lira 
verip Çocuk Esir
geme Kurumuna 
üye ola/Jm. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merktzi 

Açık teşek~ür 
Memleket HaatabaaHl ope 

rat6rü Bay Muıtafa Şaban; 
reftkamın 15 Hnedenberı 
çekmekte elduiu mGzmln 
bofaz haetalıiını bu def a,1bi· 
yik bir hazakatla yaplllı 
ameliyat ıoounda kendtılal 
bayata yeniden ka•uıturmuı· 

tur. 
Sayın ve deierlt opereti· 

re, ha1tamıza ıaaterdlil ıh. 
llmamdan ve her türlü all · 
kalaraaı Hirıemlyen hemıt· 
reler• açık teıekkürlerlml 

ıuoarım. 

Edremit piyade alayında 
Şevki T aokan 

---ı'!lru =• ,.,,, 

Eıkl tenelerde maliye le· 
hine tahakkuk ede• l 753 
lira 22 kuruıun 93g ıeo11t 
bOdeeılne düyun olarak kon 
muma dair Huıuıt Mubaae
be MOdlrlüiGnna dtleli ted 
kik edtlmek 6zere muvaH· 
nel mahye enclmenlne ıi•· 
clerıltiı. 

Eıbabı kanunlJ• dola7I· 
ııle BOrbaalye kaza11 101 
verılıl tahakkukundan 42 
Uranın terkl•lne dair yaz111 
okandu. terkini muvafık 
ı6r0lerek kabul edıldt ve 
lçtlmaa niha7et vertlclı. 

Umumi Mecllı buınn ıa 
at ı0.30 da toplanarak en. 
clhaenlerln hazarladıiı bQd 
celer üzerinde g6rüıecektlr. 

Devlet Demir
yolları Umum 
Müdürlüğü. 
Şehrimiz OçOncü tıletme 

Mndlrll T ahıtn Sezer, Dev · 
let Demlryollan Umum Mü· 
dOrlüjlne tayin olunmuıtur. 
Kendılerlnl tebrik eder, ye · 
nl vazifelerinde muyaffald· 
yetler dileriz. 

Bahkealr V alt ve Puu 
Batk anlıiına: 

Türkiye iOyük Millet 
Mecllllnln altıncı lntıhıp 

deneti için.yapılan mebuı 
1eçhnl yurdumuzun her 
tarafında tamamlaomıt ve 
bQtün 11çlcller reylerini 
tam bir UUfakla Partimi· 

• al• namzetlerine •ermıı· 
lerdfr. 

lkı ay de•am eden in
tihap faall1etlnln her ıaf. 

huıada lntilııabı mebutan• 
kanununun Putl mevzu
ahnıa ve Genel Sekreter· 

lık teblliahnın bQtnn hO
kOmlerlnt ıünü ıünQoe ve 
tam olaralL ferine ıettr

mlı olan baıta ılz muh · 

1 terem arkatiaıımız oldu
tu halde Parti teıktllta 

8. Eltm Aykut 
mızda vazife alaa bütiln 
arkadaıların ıerek iıtlea· 

re ••gerek reıml lntlhap
larda ıöılerdıklerı yüktek 
ve ılyaal olgunluktan do· 
layı bütOn ikinci mlnte · 
hlp arkadaılar1mıza can 
dan teıekkllr ve derin tak 
dtrlerlml arz eder, hepini · 
7ID ıevgı ve sayıı ile g6z· 
lerlnlzden7 6perlm. 

C. H P. Genel Sek 
releri Erzurunı mebuıu 

Doktor Fıkri Tüıer 

T eksporun çay ziya{ eti. 

, 

Dün Tekıpor ku\Qbü, ku çen ziyafette V alt ve Spor 

)Qp Baıkanı B. feyzi S&zene· Uölıul Baıkan1, mebuılarımız 
dan Hacim Muhittin Çarıklı, 

rin mebuıluğa ıeçllerek ay 
Feyzi ~azencr arumda ıöz 

rılm,ıı dolay11lle bır çay zi · ler teati edilmlf ve toplan· 

yafeU vermlılfr. taya _ rıyoı ıamlml hava için· 

Samimi btr hava içinde ıe· de nihayet verllmlıtır. 
---==-===---=== 

Türk iye - Bulgaristan 
münasebetleri .. 

1939 tarıhlt bulunmaktadır. 14 Mart 

Hem çocuğu va ham da «DnH» ıazetul birinci ıa · Bundan maada 14 mart 
hlfcaıaın baımakııle ıQtuo · tarihli «Doe1» te Goıpodlo 

ln08SlOİ Ylf812~1. larına ve üç ıütun Ozerlne Karayovof «Türkl1ede eko· 

Dinkçiler mahalleılnden «Baıvektl Goıpodln Köıe nomlntu lnkltıf ve muvaf

All otlu Mehmet araba1ından lvanof Türk bOku:netlnl roa fakl) eti» baılıiı altında neı· 
taı indirirken ııçrayaa taı· fetllit makalede Ebedi Şef men ziyaret etmek üzero 
lardan blrlıt 5 Jıılarında Atat<lrkün Türk ekononıiıl 

yarıo Ankaraya mütevecci-
Klzım lımlnde küç\lk bir ntn temellerini attıiını Ye hen hareket ediyor» baılığı 
çocuğa etabet ederek yara· bu eıulann Türk mtlıellne 

· altında h<ikQaıetlmizlo vuku 
laomıuıoa aebeblye vermlıtlr. ve onu fdare edenlere bir 
Çocuıun aaa11, bu yaralan· bulan daveti üzerine «Dod • 
ma hlcliııulnden müteeHi" Tlrklyeyl» re1meo ziyaret (vaa\yet) olarak kaldılıot ~e 
ren Mehmetle ağız kavgaat edeceilnl yaamakta ve ken- bu muvaffak yolda btlAte· 
ua baıladıkları ıırada Meh· dtılne refakat edecek zeva · reddfit yürilndüiQoO ve yü-

medln kadını da llmek ıure· \ tın iılmlerlnl zikretmektedir. rünecellnl yazdıktan ıoora 
ule batından yaraladılı ıl· Gazete, bu yuayi Cumhur· ıktteadı hayatımıza •ld bazı 

Alman genif le-
klyet edddtilnden ıuçlu Ja retılmlz lımet lo6nü ile Bul·l •t~tl~Ukler zikretmekte ve 
kalaoarak adliyeye veril- ıar Baıvekıll Dr. Kı5ae l•a· buyuk eodQıtrt ınktıafları · 
mtıttr. nofun birlikte çektlrllmfı bir mızd n, baakalarımıım maz. 

• 
mesıne care , 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
He lmzaladıiı dekleruyonun, 
ıon bldlıelerden 11tnra da 
muteber olup olmadıiını 

baıvekllden aormuıtur. 

· ~ocuk k vgası. 
[yvelkl ıOn Dinkçiler ma · 

halle1inden Rıza oilu 6. 
yaılarında Ahmet ve hemti 
reıl A11e, ıokakta oyun oy· 
namaktalarkeo gazoz ıtıeıi 

reatmlerlyle ıüıleomlıtır. Bu 
re.im, lımet lnönüoOa Bat 

vekllllil e1n11ında ve Sof yaJı 

ziyaret ettiği zaman Dr. 

Köıe IYanofun meni oda 
ıınada çektlmftlerdtr. 

har oldufu muvaffaklyetler
den ıltaylıle bahscylemek· 

tedir. Muharrir, makaleatol 

ıu cümlelerle bitirmektedir. 

- Dikkate f&yand ır lct , 

Türkiye hükumeti bDtOn bu 

lktlaadt, mali ve eodOıtrlyel 

mlleınselcıl hcrhlrnıl bir ba 

rlct lıtlkr~ z b t vurmakıı · 

zın bsınrm ktadır . Bu itibar 

Fabrıkat6r Kara-
göz AH bir teneke 
zeytlnyajı, Evliya zade lh. 
ıan bir teneke zeyt nyafı, 
Sarraf Ah Rıza bir teneke 
zeytlnyajı, Sabit bir teneke 
zeytin yatı, MOhendlı 
Ztza Somer bir teneke zey· 
tloyatı, kültOr tıyan Sall · 
hattln Ôoeı bir ko1ua, Ga· 
zl okulu talebe •eltlert iç 
koyun, Gazi okulu 61ret · 
meni Nimet .. lr koJUD, Ga 
al o'uhı ölretmenl Fatma 
bir ko1un, llretmea Ml•ed · 
det bir koyun, 6fretme• 
N•rlye bir koJu•, Cumhu· 
rlJet okulundan bir koyun, 
MOhındtı Ztya Somer çeJ· 
rek koyun, &lretmen Nerı· 
man yaram ko1ua, E•kaf 
bakkalı oa bet kllo pirinç, 
!50 llta f abrlkatlr Kara 
16• Alı, 50 lira Belediye 
büdcetiaden,' 25 lı Baakaıı, 
42 hra tQcear Bmln Cum· 
hurlJet okulu namına, 19 
ltra 60 kuruı lımetpaıa 
okulundan, 41 iare 61 kurut 
Yeni ılnema varldahodan, 
34 Jlra 93 kuruı Mahfel ıt

nemaaı varidatından, 10 it· 
ra 75 kuruı llllklll okulun· 
dan, 92 ltra 41 kuruı Ca•I 
okulu çocuk velileri tara· 
f ından, 25 lira Sezal bey 
fabrlkat6r. 

Ytk6o 391 hra 30 kuruı. 

Ayvahigücünün idırı hı· 
yıti sıcil~I· 

Ayvalık, (Huıuıi) - Ka· 
zamızda AyvahkgilcO namtl• 

yeni bir ıpor kulübQo611 
açıldıjını J&&mııttm. 

l 9 Mart pazar ıOnü de 
kulubÔo idare heyeti ıeçt•I 
yap•larak •ı•lıdakl zevat at· 
rılmıılardır: 

Bayan Kıvanç, Yaby• 
Akıncı, Mehmet Vardar, 
Nuri Ôrnelr, Necati, MOmlO 
Meadtkll . Yeni idare hey•· 
Una muvaffakı1etler dtlerıı· 

& o ~ •• 

Klüıt ornar~en kataı 
etmişlır. 

Evvelki ıün Hörekçth•' 
mahallulnden Huan oll" 
Sabahattin tle arkadaıı ffO• 
ıametUn, Anafartalar cadd' 

•• ıindekl kahvede oyun 01• 
ma ktalı rken, yaolarıocl• 

bl' 
'>turan Mehmet lımlode ,ıı 
rint. oyunlarına m6clah ~ 
etmeainden mulber ol•'' ,.. 
d6vdaklerl ldclıa ve 1111 , 

Memleketimiz tartları için· 
de bır tiamızhkd1tn ne ka· 
dar dııı tohumla na bılecejlne 
dair henüz bır rekor tulı 

ecltlmemıı olmakla beraber 
bu huıueta bir fıkır •ermek 
ibare ıu mllall g6ıter bılı
rla: Geçen yıl Karacabey 
Merlaoı Çtftllilol Uludajda
ld lıtuyonunda Merlnoı ko• 
yunlarma yapılan ıuot to· 
humlamada aıağıdakl nu· 
mara ve rakamlı koçlar
dan alanan tohum ile: 76 
numarala koçtan 1727 ve 
t 43 numarah koçtan 1399 
ve 217 numarala koçtan .uı 
1223 bat koyuna ıuni to 
bumlama yap.lmııtır. Dotum 
b~atız bltmemft olmakla be 
raber tohumlanan 7600 ko 
yundan 7300 zO doğurmuı · 

tur. Tatbik etm~ie beıladı 

iımıa J•nl tafdtye metodıte 
bu mlktarJD kolaylıkla bir 
kaç mhlfne fıkabılecell ao 
latılmııtır. 

Çemberllyn, bu huıuıta 
beyanatta bulunmak fıte

mlıte de, dtier mebuıların 
da Hendeuonuo ıuallne tı· 
tlrakl üzerine kıaaca izahat 
'fermfı •e Almanyaya ıorul· 
d'fluatt tôyle•ltUr. 

kapalı rneteleııodeil aynı Yine aynı ıazele «Tiirk 
mahallede oturan Halil oğlu knbtneııl» bethiı ahmda ve· 

7 1aılarında Yaıarı d&YdOk ·j ktllerlmlzla hal tercümeleri 
lerl ıddla ve tlkayet olun· nl yazmakta ve bu yrıı.ıyı 
duiundan tahkikata baılan- j BatYektllmlzle Hariciye Ve· 
••ftır. klllmlıla lrH,.Iert1Ie ılhlımıı 

la çok ıığlam mesnetlere 
yet olundutunclan ıuçlul~I· 
yakalanarak acihyeye ••' 

(Sonu dlrlOucü Hyt•da) mlılertlfr. 
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r-- GENÇLİK VE EDEBİYAT 
11. 
Sevmek 
h·akkı 

lnıaolar, kendilerine emin 
bir lıtıkbal temin ettikten 
ıonra; mütevıızl bir yuva 
kurarak meıut olmasını arzu 
ederler. Bu beveı her ıen· 
cin kalbinde menuttur. 

Bunlar, yalnı2 ıeoçlıtını 
boıa barcamamıı kımıeler 
için ruenu bahtı olabıltr. 
Btr de bualardan a1r1lmıı 
ikinci bir zGmre Yardn k i; 
r•nçlıklerlnt zevk ve ellen 
celerle ıeçlren ve o dakika
ların Yerdlil muYakkat neıe 
ile kendini z"hlrllyeolerdlr. 

Bu ılbUer, aaadetla ve 
IQeıut olmanın kıymetini 

1Daale11ef tııkdlr edemezler. 
Ne Yaktt ki fel&ket bulutlan 
etrafını kaplar ve Sır . 

btrlerlal aldatan lcalb hınız 
larm rözdeo ıatp olurlaraa, 
o Yaklt fecaat baılamıı de
lllellttr. 

llerhyen reoçlık ıe· 
tiye dinmez, yaıaoılan 

tatla Ye 1ahte anlar llnet 
le yadedtllr. 
Zamanı ıelmedeo, mey 

•elerlnl oldurarak Hi•· ıola 
datıtanlar, hemclnılerl ara· 
tında ıukutu hayale ujrı · 
Y•nlardır. Sabru metanet 
laıanları fellha kavuıturur, 
dGıturu bunlara ufak bir mi· 

•al teıktl edebilir. 
Onun içindir ki, ıençlerln 

teDlfz btr Hvıl ve aaf bir 
•tlcla HYmek •e ıeYllmek 
• •ullıtfmal edılmemek ıartı 
le tabii haklarıdır 

Zaten bu da, tabiatın b!r 
kanunudur. Bu ııbt aılclara 
beıerl1et ka•unlarında bıle 
•••az Yard1r. 

z. Engin 

Kuşlar 
ilkbaharı karıılarlar, 
Şu pek maıum clel kuılar, 
lıte 1tne ıeldt babar, 
Hep kırlarda uçuıurler 

. lllcbahar ılzladlr, ılzl•, 
Şakrak ıOael 1aratıklar 
Sıaın 6tlımenfz f çln 

Y atahlmııtır ilk bahar 

lJfulduı ıık1rdatan 
Bu aevJmlt ıüzel kuılar, 
Ôt<lııeler hiç ıuımadao 
Aman ne hoı aeılerl nr. 

Kuılar coıun, kuılar öUla, 
Ôzlemlıtır bahar ılal, 
Çoktanberı tabiatın 

Atık ılze ıüzelltfı . 
Cemaliye Keçeci 

Nisan 
yağmurları 
lıkbabırın ol11•ında 
Y aal tklncl ayıada 
T opraklarıo mldeıloe 
Yaimur ya tar' ılne ılne. 

Coıar, f ıılnrır pınarlar. 
... azın aeılerle çajlarlar 
Bu •Hl ıev n tocuklır 
Hep pınarları uarlar. 

lllcbaharı ıevml1eoler 
~hr •ana 161lestnlır. 
a e.,Hıneı mi aOzel bahar 

u talı kokuiu ktblıbar· 

Cinuıliye K ııeci 

Tasalı bir saat 
(;özlcırim kararılık. gecel~rirn ka )j\'~tli. 
Hoğaznuı sıkıyoJ' öliimiin korkuııc eJi. 
Beyuimde kıvılcımh fırtınalar esi;1or, 
Nefe~irni alevli heyecanlaı· kesiyor. 
Baykuşlar ötiişüyor, gönliirnün hahce~ind•~ 
Can sıkıcı melal var hülbiiJlerin se~inde, 
Bahtını ile iradenı ruhum pençeleşiyor, 
Aczim ile henliğim eziliyor, eriyor. 
Yıkılıyor en ~1 iiksek hülyalı enıelleriuı, 
A~ık kalıyor halka karşı kalkan ellel'im 
Hayatın kalhurunu durmayıp eleyorunı. 
Her adıuı~a öliinıe doğru ileı·liyorunı 
Bana bakıp ta deme yaşıyan bir öliisliu 

• 
inkisar 

necmi~·~ hiiJva ları~ hiı· ~eri dürıi'ı~ " . ' .. 
\'e tatrnak arzufttrı hittiii verdeu; • • 
Kuş ıuh~ali ge<yerek loş dchlizJeı·d.-ıı 
~1irn·Ji ~·astıklarda gürdliğiimiiz diif·· 

Hani resinıleı·inıiz cel'ceveJerde: • • 
~arkıhtı·ın dolduğu odamız ııerdf•'! 
Esrarınıııa vakıf mor perdelerde 
Batan günle beraber ölüş.. · 

~erde, o günlerirnin şen çoetıkhı~ut 
Aynalarda tadılan zevkin yokluğu. 

Sen de ~u varlığınla yolluğun medh)lüsün. ı 

Hüseyin livni Ozon 1 

re gözlerinıde mavi dalgalı buğu: 
(~eçmişten melankolik bir geri döniİŞ··· 

Fethi !ikfuğ 

Gel iniltim 
loUtım ıevdljlm bir kalbt kırdı 
Odam karanlık alııam inince 
O lralb de içlenip bana haylurdı 

lkıoct bir 11ece gCloe ılnlnce. 

O aeıtn hitabı ıözlerlmeydı! 

Kudıiın kalb ! çın aila.» Dı1ordu 
Bu lçlenltt de ıözlerlmeydt 
Beni kırdın HD de ~alla diyordu. 

Akan J•f nedamet yaııyea ejer 
Gözlerim ojluın o aa kör olıun 
Seni kıran ıue de bir mezar dejer 
V • nıo beotm ıulm de toprakta ıolıuo 

Ardından 
Dertli alııam larımızıa kızıl çlzıılerlnde 

YürüdGm, gözlerimde yollarım yanıyordu. 
Öonmde durıuo ıular, cl1ti~u uzanıyordu . 

Kurt 

Haylurdım .. Dedim: Nerd•, aöyleyio, ah o oerde. 
feryadıma aeı Yerdi hazin bir eık butrıl ; 
Yanık ılihflerfe lçll bir kaval ıt1I ... 

Dedi: Ey bedbaht ıitr, beyhude haylcıraııo .. 
Bu yıl ı&mdüler oou, boıunadır 16.ı yaıın, 
Boıunad1r ıözyaıın , beyhude haylu111ın. 

Cahil Uğurtan 

De I i 
O, mıhftllemlzln ihtiyar aup olurdu: Mahallenln 

müozevltl tdı. Kendfrıden ı haylaz çocukları her 1an 
bııka bir loaanı yoktu. Fa 16rlü lOrlQ muz1pltkler icat 
kat yalnız detıldl. Yaz. kıt 1 ederek zavallıları daimi bir 
1amaları üılüne yama •u 1 rahatıızlık içinde bunaltar· 
rulmuı kaim paltoıu ıutın· lardı O zaman ıhtlyar, ucu 
da, htlek kalıolıimdakl ucu demlrll kalın baetonunu kav 
demlrlt butonuna dayuıa· rıyarak çocuklarıa ptfine ta· 
rak ıok•i• çıkar, hayatının kılır, nefee nefeee ıokaklar · 
1«1lne arkıdaıı emektar 1 da kotardı. Bunu ıı~benler 
Ektorunu d beraber ıürük- köıe batlarıadı 11klana. 
llyerek kırlarda dola ıırdı ralı; 

Ektor, neelfoln 1adakate 
•ld huıuııretlnl nehtnde 
toplamıı ihtiyar, 111ka, ince 

cıluk kemtlderlne yapııan 
yarıaının tGylerl dökillaıüı 

ılyab derbl ve fakat içi 
ateı dolu ıözlerl ile tezat 
teıkal eden muolı btr hay· 
vandı Fllbakıka tam mana
ılle Hdık bir kipektt. Mno
zeti ile keodlıl ara1>oda bir 
efendilik, Ufaklık vey bek 
çillk farktndan ziyade ha -
ktlil, iç.ten ııeak btr arka 
datlıAı vardı. Onlar birinin 

dtlerhıden baıka kf maeıl 
olmıyıo babt11arlardı. Bel

ki de bedbahttılar . Ktm bl 

ltr ?. 
Dikkat ıdordlm i ıüodüı· 

ler bu iki can yo!daıa blr 

Delı ! .. 

GeU101 ! . Deli ıelt 
JOI!. 

-- Deh!. Delı!. .. 
Dl)'erek ortalıiı vel.ele

ye ver lrlerdl 

Hele o biçare köpeflo, 
yaramaz teuerllerln eltodeo 

çekmedlil dert yoktu Ek
ıerfya , kulübeden ayr1lmaz 
dı Bazı kereler de ıokaklar 
da teı J•~muruna tutulup 
kuyruğunu arka be.cakları 

aru na 11lcııtırarak e•lae 
ka~ar, ihtiyarın dtzt dibinde 
de uzun k1rmızı dilini kee 
ktn dıtlerJoln üzerinden ear · 
kıtarak bltkto blr halde ıo· 

P€!hi IJ.ktuğ 
(Sonu dôrdOocfi ı11fada) 

Gözlerim güneşin doğduğu yerde; 
Pen1be bir şafak ol, serpilerek ~el. 
l4Jimin hasreti o iklimlerde, 
İnee bir ruh gibi titriyerek gel.. 

(~öğsiine kıpkızıl, iri bir giil tak, 
A~ıJ gözlerimde hem )'aprak, )aprak, 
Deme ki, o yollar şimdi pek uzak: 
Pek uzak ol~a da sen bilerek gel.. 

Mehmet H. Oökaytuğ 

Ayrılık 
Ayrılık acısı duyulduğu an, 
Sazımda sesin \'31' sükun verine; 

" 
Yanma ıessizce çağırır zaman 
fla~wetiıı acısı akar derine .. 

Hasretin kalbimde bir hicran ile. 
Yayılır ~açların durgun sulara. 
flasretim kalbinde gelirse dile 
Başını salıver yorgun sulara ... 

Hasan Bıçak 

Evet 
Kola, •• k11a cevap .. H iç 

Gzülmedeo dudaktan fırl•
rıvereo bir kelime.. . Vay ... 
Ya.. Yeı ... Sanki her lha· 
oın lllml ııbı bir ıururla 
ıaylenebılı1or. Ent . [yet .. 

KO~lk çocuklara dtl öğ· 
retlrken btr par~a kibar ko· 
nuııuo diye hiç ihmal et
meden bunu belletmei• ça · 

lııırlar. Bir ı6z dinlerken 
Evet .. Evet ... Diye tatlılık 
la tHdlk edııler, ıonra, kuv 
Yetlt bir linet ıfadeeile ıo · 
zona ent! Dlytp ıttmekle 
bitirenler kelfmeyl dudak
Janada oynatıyorlar. Ben de 
ıımdJ evet.. Söz O Ue ha• 1 

kat Ye dojru ı~hdOfOm 

bir fikri tHdlk ediyorum .. 
Ent. 
Bu kelimeyi anlayarak bir 

damı• ııbt daime baamak 
lıtlyea , bir kalb hazlneal 
kadar senıtodlr. 

Jlık bir oefeale bu t edik, 
ıöiıümde bir tatlılıkla eue, 
topralımıa znrelerJ bile 
neıeden rekı eder Yeter kf, 

hakıkatll bir ent . Müıbet 
dudaklıno lıauU olaun .. 

Eler bu akıl oluna ma. 
htJıtlo anl•ıılpıadıtı mey -

dana çıkar . O zamın mabl· 
yetini anlamadan blnlerte 
defa bu damıayı ıaı yu
marAk b11anlar ı~ıD : 

Seni dtldın sen• ~ok 
olur, loeanı kalbtea tanı 
Slizünü ıöylemek klft iel· 

mez mı? 
BuıGn içten ta•ı1ama-

manın tanınmı1an f~ln Yer· 
dıtt aeıe beafm de, J Ozilmil 
ıoiuk btr yılan ıtbl okıu· 
yor. Bana y6zcle deifıtldlk 
göıteren bir halle: Hayret! 
Demeyta. Çankü bir tered· 
dGt aaba11 ol•D hayatım bir 
hfçUr. lıte benim lçla bir. 
dafma duduklarda tafıDtaD 
bır . keJtmedır. Sen dl! bana 
dalma dudakla11nJa bu•u 

taıı: 
HaJalın &!tir hiç.. . Aıkın 

bir biç... Herıey, her l•tt 

bir bfç .. . 
Bıllaeo bir .. edef.. Oau 

vurmak beyoelmılel bir ıa 
yedtr .. Herk•• tarafından 
bınlorce darbe JIJ•D· bir biç, 
n• yaralanıyor. ne de aıo . 
yor. Btlakl• dOoden daha 

1
ea, ... Her dudakta tue 

Muza/fer Topuz 
(S•au &ır.ıa .. ı ••1fada) 

IAYPA ı J 

' 1 
.1 

Toprağımızın 

zeybeğine 
Sır zaman, kuvHtlnl kay· 

betti, batta ölde. fakat 
Jepyenl bir zam•• dojdu ... 

Kuyvetlnt kaybeden za · 
mae, au tdl; yeal dofaa :ıa· 

man, ırantttlr .. 
O ıün. . Hançerini ıuya 

ıaplı1orduo . Bugüa taıa ıap. 

hyacakııo . · 
Elındtc"kl pul. demtr par· 

çuı oe? O paelı yataian, 
öleo bir zaman oldu . Ôlen 
yatar mı? 

Belindeki kuıak ne? O, 
bir ııoema ftl ı mt aıbı ya•dı .• 
yanan fılım , ekrana alne

der nıl? · 
Zeybek, 0 ıüo ıulnden 

16kler, d ıztoden d"tlar •ar 
ııldı . Fakat . Şımdl cUslDID 
altın.la bir kaya .. ., .. Ya o, 

1uıacek mı? 
Jıte zeybek, dizini buna vur; 

ıeı vermuae bile yumutHın :. 
Dtzlo mi kanıyor? Daha 
vur! .. Kanıyan, dlzla defll, 
beJnlndır .. lıte ancak bu 
kan, 0 kayayı yumuıatır. 

Dizinin yarHIDI belindeki 
kuıak ıaramaz Çünkl çet· 
rul dar. Yaramıyan kemer 
taı ınır mı? Ze1bek! Za· 

1 manda bir kanama, bir JO 
lunma var. Onun için an · 
nenin bıiın•i••ı yel, beline 
ur .. Zamanı oau•la ıara· 
cak11n .. . 

Z•ybek, dojuıunda aıln 
toprakta buldun, 11•1llln 
odur HançerJol, 11nl 6pmek 
fçla dudaklarını uzatan 
bu ıe•ııltnlo kalbine .. pla. 
Ve, hemen dudakları•• han-
,erlnln izin• Y•P1ıt1r, akaa 
ılık kaoı, kanı kana em ki, 
ıevrılın toprafa kartı olaa 
aıkıo, içinde, daim• ıııl· 
dıyon bir lı:or olıun .. 

K emıl Öıdeş 

Dört mevsim 
Gelirler g6çm•a kuılar 
Etrafta ıeollk bıılar. 
Sayarım hep ayları 
Çok 11yerfm baharı. 

Baılarlar 11cak aylar • 
Olıualaıır meynlar 
Unuturum ayazı 
Çok ıenrlm iten yazı . 

Hanlar 11rlnltılr , 
Ylyeeekler yerleıtr, 

Yaklatır kJt ayları, 
Severim ıonbahan . 

Olur etrnf bembeyaz, 
f aklrlerl hiç ıa ymaz. 
Ru ak baba çok 1aman, 
Ben kııtan hiç hoılaam&m. 

Cema/iye !(eçeci 

Kış 
Y:ne baılı1or ıofuklar, 
Peoaereye koaar kuılar. 
Sonbahardan huarlarlar 
Yiyecek ve yakacaklar. 

Kar yafdıkça eofuk ıoiuk 
Seıl r çıkar bofuk b•fuk 
Bacaların dumanları 
llavalan1r oluk oluk. 

Bu feoa huçın mevıtmde 

Fakir bulamaz evinde 
Bir parçacık yakılacak 

At karnJnı doyuraoalc. 

Kıı eell12ce dD16nm il. 
Keodlmlzdeo dOtkllnlerl, 
öu f eoa hırçın ıojuklar 

Ah g lhe de ıelae bah r. 

C•n1aliy• K~r•cı 



IAYPA: • 

Orta Avrupa hadisele-
ri ve. Alman matbuatı .. 

15 Tarihli Alman ıaaete tahldara •e kanlı lhtalifla 
lerlnln bir lnımı, Alman or- ra meydan •ermlttlr. Hal· 
d•lar1•1n Çek araafıln• ıır- bukl buıtın aynı toprakla· 
dlilnl, ilk Hyfalarında •• rın Almanyaya tlhakı, ide 
ıayet be1Hanh Itır ltıanla ta kendlllitaden ve tab&t 
btldtrmektedlrler. Bu bahe bir ıektlde cereyan etmltUr. 
rln llllba11a t•yanı dikkat Z•ra 11kt Alman toprakla· 
olan tarafı , ıa~ılc Çek • Slo. rının bugüa tekrar ••det 
•ak Relıtcumhuru Doktor ettikleri A.lmanya, eski Al
Haclaa tle Hıtler arasında manya defli. naıyoaal ıoı· 
•uku bulan ıörütmeye te· yaltst Almanyadlf. Nuıl Av 

kadJOm etmlt olmasıdır. uıturya ancak Ye anHk naı
Pll•akl bu buıuıtakt tel- yonal ıoıyalıat bır Almaa • 
ıraflardan anl111lclınıaa ıöre, yaya lhlhak edebtldlyıe, A.l 
A.lman k••••tlert 14 mart mı ular ve Çeklerle meıluin 
salı ılnü, Alman • Çek h•· htr mıntakaoıa mu•affakt 
cluduna aı ak muhtelif yet le laımaye altına alıama · 
me•l&llerl ı11al etmlt bulu ıı lçla lazım ıele• tartlarada 
auyorlardı. Halbuki tloktor ancak •e ancak natyonal 
Hacha, ıalı ıtlnQ aktamı ıosyaltıt btr Almanya temi• 
ancak aaat on buç•kt~ Ber· edebilirdi. 
llae •armıı, mGllkat IH, lıte HUlerln ıoa bareke-
l•fe yarmadan ıoara YU tini, buadaa ••••iki teteb· 
kubulmuıtur . Eıaaen 16 ta · bGılerdea a1aran huıuıl1et 
rlhlt cDautıcba Allıemelae de bundan ibarettir.» 
Zeltu•ı•, bu11• ltlylece J•Z· Vellıaaıl b6t0D a•seteler. 
maktadır. bu ton laldlaelerlo tarih, 

Alman ıazetelerlaln bu 
lauıuıtakl D•trlyatana ıehn 
ce: 

16 tarihli « Frankfurter 
Zeltun» töJle yazmaktadır: 

«Çek mllletl, Orta A nu 
pada rahat bir lnkltaf te · 
mtn etlecelr bir fermll laula. 
mamııhr. Şl•dl Rayb bü 
kameti, Çelllerln &cız elle 
rln&lea kurtulan •aalfeyl 
keadt eline almıtbr. Buaün 
lnkıras bulan eıkl Çelııoılo

•ak 4ie•letlaln bariz vaeıf • 
ları, karıatalık •e nlza•11z
lak ıdt. Alman milleti, pelır 

çok defa •• ltl1lk ılçlGk· 
lerle, keadl haıuıl1etlnl 

rıkmala matuf tetebbaılerle 
mlcadeleye mecbur kalmıı· 
tır; bu itibarla Çek milleti· 
Dl• mdlt buıuıtyettne rla -
ret etiecektlr. Çek mtllett, 
keneli lııa1atanı Jatıracalr, 
keadl dilini kullanacak, ken 
dl etlebtyahnı ııletecek ve 
kendi ekonomlılnln lnktta · 
f ıaa tahlt olacaktır Aacak 
bu reni alzamın ltekçlıl 
Almanya elacakhr .» 

16 Tarihli Deutlche A.11. 
ıemeıl11e Zeltunı Bohem• 
1•nın her zaman ~l•an ol 
«luiuna iddia ettikten ıonra 
bir laııhz ıazeteılnln, Çek 
de•letl dahili a.ır lnflllkla 
tnlaldam b•lmutıur tddlHıaa 
ce•alten dıyor ki: 

Bu, Hthl bir ıarOıUlr. Zı· 
ra Çek tlevletl, Anupa po-

Uttkaııoın ne ıtatlk ne de 
dinamik kaidelerine •1ama-

dıiı için mah•olmuıtur. Bu· 
na raf•en bir tnf ıllktan 

bahıl tercih edenler, bllıtn· · 
ler ki, eler Çekoılo•akya 

hakikaten dahili btr laflll · 
ka kur'-an ıttttme, bu Jaflllk 
111addeılnt A.lma•ya cleill, 
VerHy koymuıtur. 

16 Tarihli K6lnlıcbe Vol· 
kHefhıeı, Bohemya •• Mo · 
raYyanıa tarihine kadar 
eıkl lae, bu toprakluın Af. 
manya7a baflılıfınıa ela o 
kadar Hkl elduiuau temla 
etmektedtr. 

Yl11e aynı ılnkO «Vllklı · 
~her Beo .. aclater• ılyle 1a • 
ZlJOr: 

« Behem1• •• Mora • ·Jaaaa 
4lmaa7a ile blrl•tmHI ta · 
rıh b•1a•~• tJ•••ıa k•rıa-

••lraf ya, tktlıat •esalre ba 
kımlardaa n• kadar haklı 
oldufunu tıbata çal.tmak 
tadırlar. 

17 tartbll ı Fraaldurter 
Zeltuaı» Çeko - Slovakya 
bldlaeıınln dtl•r memleket· 
lerde u1andardıiı akıılerl 
tetkik ederken oldukça aık 
bıa .. ı6r6oınektedlr. GaHte 
e•••ll bOylk demokraılle · 
rla, bundan ••••iki bldııe· 
ler• alıbetle çok daha ıü
ratla reallıt bareket ettık. 

lerlnl teıblt edt1or Ztra tim· 
dıye kadar hiçbir tarafta• 
en ufak bir prolHle adı· 

mı ahlmamııhr.Haltl denile· 
bilir ki ıerek lnılltere, ıe
rek Fraaıa, Çek Stovao bu· 
d•tlarıaı kati ıurette ıaran · 

ti etmemlt olmaktan müte. 
•ellld derin bir memaunt. 
ret duymaktadır. 

Bu reımi mabaf ilin reakıı • 
yonudur. 

Mattiuataa realulyonu•a 
ıeltnce. tik heyecan •e t•t· 
kınlık lnındao ecra blyük 
bir infial fırtınaaı kopmuıtur. 
Aucak Almanya, eıaHa 

ltundan baıka bir ıey 4e 
beklem~mııttr ... 
Aynı rChıkO cNeu.. dıe 

ner Taıeblatt · Neue frele 
Pre11eJ dahi aynt · mev:auı 
ile me11ul olmaktadı 

Gaz~te .... ell lnrtltz ha· 
lu1metlnln reıml noktalaa 
zarını ele alıyor •e ıörG 
ror ki ıerek Cbamberllya 
aerek Lord Ha lif akı, bu 
ıon bldiıelerln ıebebtnı. 
Çeko Slo•akyanın dahili 
lokırHıada bulmaktadırlar . 

Şu halde: 
Bu, OçOocü . bir dev lettn 

Çeko · SloYakyaya cebrea 
mQclahale etmlt oldufu ftk 
rlnl, keadlltitnden rrd ~der; 
Ay•1 zamanda Almanyının 
tarsı hareketini hem pCJlltlk, 
hem de moral bakımtlan 
sarurl ılSrerek tHvlp eyler. 

Gazeteye ıere Al rıı •DJ&, 

Veraay nl&amıaıD doiurdu 
iu ılçlükler ve lmkaoııız· 

laklar karııııada, ne aaman 
btr re•lzyoo latemlt lıe, ae 
u111aa bu revlzyenun mOza 
kere yollarlyl• temlnt l~ID 

baı •urmuıea. tam Itır 

enlatmamaılakla kartıl•tmıf, 
- SONU VAR -

rOUDILl 

Deli 
(Battarafı üçGnc(i eayfada) • ç ı ktılı da yok detı ldt . 
lurdu. 

Ona, bazılara Hint fakiri 
diyorlardı Hlot f aldrl ! Bu 
lıl.m, bizim mnnzevt için bı 
çllmlt kaftandı, o kadar uy
ıun relıyordu Hakikaten 
ıünlerce bir yere çıkmaz, 

kıt uykusuna yatan ayılar 

ıtbi lıul6beıtnde kapaaır 

kalırdı Ş6pheılz çile dol · 
duruyordu Fakat, ıokak ço · 
culılarınıa inatçı takibi Ye 
lararları karımnda çileden 

Türkiye - Bul
garistan mü
nasebetleri. 

(Baıtarafı tktncl sayfada) 
dayanan komıu memleket. 
durmadan, tltnlenmetleo dal· 
ma •• dalma tlerlye doiru 
ııtmektedlr. 

14 tarihli «Zora» ı•zeteıl 
«TGrk - Bulıar doıtluiu» 

bathiı altıada neırettlll 
bat makaleatode Tlrk -
Bulıar dostlulunun yeni bir 
hakikat olmadıiını bunua 
çok eekl zamanlara alt bu· 
lundufunu •e bele Cumhur· 
nlıtmiz lamet ln6nOaGn Lo· 
zan mibakerelerl eaauında 

Bulıar isteklerini kabul et 
tlrmek için pek çok uirat· 
blını •• bunun Bulıarlarea 
unutulmıyıcalını ve neteklm 
Hulıarlıtanın yeni Türkt1e 
de dostluk akdeden tik De•. 
let oldujunu ve ıon zaman 
larda bazı ktmıelerln entrl· 
kalar çet·Jrerek iki memle· 
ket arasındaki mGnaaebatı 

haleldar etmek lıtedlklerlnl 

yazdıktan ıonra : 
- Fakat TOrklye Cum 

hurl1et1nln durbln relıt, bu 
ıthı Bulıarlıtanın A•rupa · 
dakl Türk topl'aklarında zer 
re kadar ıözQ olmadılını 

a•hyacak kadar dtra1et ıa· 
hlbtdtr. Buıfta iki memle
ket arasında •••cut bu ıa · 
mlml dostluk olmuaydı Bul· 

ıarlıtan için Jlne b6yle bir 
fikrin peılnde koıaa•ia im 
kin olmazdı. Çünkil; T Ork 
Trakyuı deallen arazide bu· 
rQn bQy6k de•letlerln çok 
büyilk menfaatleri yekdil•· 
rlne zıd birer durum arz et 
meiırtedtr. 

Dıfer taraftan blr Akde· 
nlz devleti olan Türkl1e1 bu 
bır türlü ıükiin '-ulamıyao 

denizdeki menafUnl mGda· 
f aa edecek katlar ku••etll 
dır. Hiheytn Cablt Yal
çın ıeçenlerde bakla 
olarak: Bız Neullly mu 
clblnce Bulgarlara h rçblr 
t•Y borçlu deflltz, demlftf. 
Biz de bu itibarla TGrklere 
bıçblr fey borçlu değtltı. 

TürklJe Bulıartıtao araıın 
da lct ilk dostluk pakta da 
itte bu Hheptea pek kolay 
alcteddmemtt mlydı? demek
ted ır. 

Bır yaz akıamı münze•I· 
yl ortamıaa almıı, ıonıuz 

bir n~te tle dinliyorduk 
Mattaı•l ı6rlüyordu Çok 
defa ıözlerl birbirini tutan· 
yor, ara11ra mOkemmel nfık · 

t el er u •uru yordu. H• ne 
ıarlp adamdı! Saçlarıada 
ıl1ab lralmıı tek bJr tel 
yoktu. Uzıyaa ıakalları, 
k ırlt eaolartle karııarak çeh 
resine korkunç bir manaara 
•eriyordu. Bııı•ın •• mGll 
ytm JU•utak •• en dehtet· 
it halt ılzlerıode tdl . lrı içi 
parlak 16aler! . 

lır ı•ce - laattl ıece· 
aln de yarm idi - lttmdea 
••ime d6nGyordum, blsha 
thtfyar maa........ kulobeıl 
6n6nden ıeçerken kalalıma 
anlaıdmaıı mamküa olmı
yaa •mit.tar çarph KlçGli 
peaeereılnden dıtarıya ıol

ıua bir ııak akıyordu. Adım· 
laramı Ja•atlatarak yaklaı· 
tım. İçeriye baktım: Arlraaı 
pencereye çenlllyl411 . Ke11ar. 
da duraa lrGçGk bir idare 
IAmbaaanın Qıtln• deir• 
elilmlt ehnde tuttuiu bir 
kitabı okuyordu Y a111 bıtı•
da bir eski ot minderini• 
ucuna hayat arkadaıı yat
mıt, muttarit, haftf lııırıltı 
larla uyuyordu 

Bir mGddet hayretle Htnt 
f aklrlnt Hyrettlm Y •• du · 
•arı boylu boyunca kapla-

yan iri ı61ıeıt esrarlı odaya 
korkunç t•klller •eriyor. 
MGnse•t bu mebabetlt de 
kor içinde btr eıattr kalua. 
ma•ı rtb• kendinden emin 
olarak kitabını olruyerdu. 
Belki (Mantelh) ııbı blr ı . ı. 
muhterU belki de - kendt 
akl.nca - a.tr ıllalr'-azdı . 

Ytne aynı HHlaltkle ku · 
labenln peacereıtnden uzak· 
latdım. Yolda bu adamıa 
esrar dolu bayatını dGtGn6 . 
Jor, kafamı saran çeııth dü· 
tOacelerden ııyrılıp kaadı

rıcı .. lr ce••P bulamıyerclum . 
Ü•ua hakkında bOUla bil · 
ılm bir iıtıflaamdaa ibaret· 
ti . Herlıreı bir teJ ı6ylOyor . 

du ki hiçbiri, dlferl•I tut · 
mıyordu. Ytne bepıtnta btr 
lettıldert bir nokta •ardı: 
Delıl · 

Fakat muhakkak ki ba -
yab e1rar perdeıtne ltQrOa· 

müıtQ. lç!ml btr merak ıar 
dı. E. küçOk bir fıreah bl • 

le be lemeAe IGzum 16r me · 
den onunla konuıacak, H· 

rarına •ikıf olacaktım . 

Sıcak, bunalhcı, btr tem· 
muz günü. Herkeste bıklna · 

lak •ereo bir baygıolık Ay· 
nı dekor lçtnde derin al1r 

da llnıraıs bir mezar ıükfı. 

nu Yaprak kımıldaouyor. 

G6kten cehennem zeb al · 
lerlntn • tetlerl d6kOIOJor . . 
G6zl•rl saran uyku •e- uyu · 
mamak azabı . . 

Bu bir .. 
hıtacl perde dekor, dell · 

ıtyor . Gıcırtılar la aralanan 
kapılardan mtıtece11lı ka· 
dnı bati arı uzan11ar . GG. 
r0lt6 ile kaldmlaa p encere· 
reler •e •o•ra sokakta biri · 
ken kalabalık. • Pmltılar ... 
Ne oluyor? Keskin btr kor 
aa seıl; ıelen nıGddetun:uıı 

mtdır . 

29 MART ıat 

1 

Me•lekette taaarruf harelretınia lnkltafına lalzmet 
arzusunda olan Oımanh Bankuı, Aile Sandıfı (Ta
earruf Cüzdana) hesabına te•dlat yapanlara lıura ke· 
tldeıt ıurettle atai•dakt ikramiyeleri tevsle karar •er· 
mittir. 

1 
Keııdeler 25 mart •e 25 ayltsl tarinlerlnde icra 

olunacak n her ket!dede atafıdald lkramlyeler da 
fıhlacaktır: 

TDrk ltrahk 
l aded T.L. 1000 -
4 » » 2~ . 
1 » » 100 -

2s ,,. » ıo 

50 » .,, ıs-

Y ani ct'ma11 85 aded T L 1 000 
TGrk ltr•lık tluamlye 
Aıle aandıiı heaabın.lalıl me•cluatı lluranıD kt!tlde 

ıg edtldlil tarihe tekaddtlm eden altı ay sarfında: "il 
il T. L 50 · Tilrk llra11ndan aıaiı düımemlt olan ~ 1 her m•dl bu ketldelere lttlrak edecektir. 1 
~~~W1'~~~~~ 
•tal• kul6beal lnüode dur· 
du. MOddelumu111I dedtklert 
t•ıman, kııa boylu, lur••ta 
Itır aat, koltufunda siyah 
meıtn çanta11 olduiu halde, 
tkl 1ana ll6rmetle dtzılea 
kadıalı, erkekh kal•balıla 
ıOphelt ı&zlerle bakarak ka· 
pıya yaklath· lld po\ıı me· 
muru halkın dafıtılmaıını 
temin ederken açdaa kulu 
be lıap111ndan içeri ılrenler 
dehtetle irkildiler Yerde 
de•rtlmlt bir lık-
emle . Y andakt ocakta 
yanmıt kifıtlaran dHte dea· 
te külleri . Ve 16l1eal, let 
odanın ortasında, Hllanaa 
•Ocut .. Canıız bakaa •lna· 
11 iri ı6zler .. Moraran du
daklar ara11oda uc11 g&sG· 
kea bir dil .. ~embeyaa ıaç· 
ların 16l1eledlil ihtiyar ahn 
•e boılukta sallanan kollar · 

la çıplak ayakların hareket· 
ıtzlıtı . Ea ıo•ra, bir ucu 
ta•andakl halkaya ballı sa· 
bunlu ip . 

Baıka blrteJ yok. Yalnız 
k6tecle, GıtOoe bir çu•al 

parçaeı atılmıt klpek yatl · 
ye Y aaında Itır defterden 

koparalmıt ıarı bir kli1t 
•ar. M041clelamuml klpel• 
doiru ilerledi. Ayakkabm · 
nıD ucu tle haf tf çe clOrtlü . 
Hareket yok. Ôlm6ı Soo 
ra yerden sarı kliıdı alıp 

baktı. Bu k&utun kalemlle 
yazılmıt bir kliıttı. intihar 
eden mOnz••I pollıe btr ıa· 
tırla niçin kendini aabfıaı 

anlatıyordu. lfadeat aynen 
fQ ıdı: 

«Hayahmıa ea •~vıtll ar 
kadaıı &lince ben, niçin ra 
ııyacakhm?» 

l111z• f ılln yoktu. MGdde 
lumuml yanında birine ıor · 

clu: 

- Bu arkadaı kim olabl
!ır? Muhatabı bır dudak bG· 
kGıtlyle: 

- Kımblltr? Dedi ve ıuı

tu Mahalleliden biri m6d 
deluroumt•ln ıuallne ce•ap 
•ermek için ilerledi, kendt 
ılne ı6x verllmealot b~&de
mele IGzum g6rmede11: 

-Be• btltrlm beyim, onu• 
ea H•ılll arkadaıı btr Jıô · 
pektir! 

Evet 
(Baıtarafı o,aocl sayfada) 

bir meyve .. Ômlt meaflıf: . 
Hiç .. Hıç ... ltt• kas.andılım 
Itır 101adı: 

Ômrümln hakikati mana 
olmuı bana 10ll1er .. 

E•et .. 
Sonra... T ah bin ıDael ko· 

lı•larla dolmut, kmn çam 
ı&lıeılade bir ıayeye alnal 
ılylilyor. K.ı•1rcık ıaçhm, 

dayandılı aiaçta alnnlme 
ytı1mmak tıted•tı ıcblerlnl, 

dıslerl Gzerlade yatan fçlD · 
ku••etlt bir ılhlr olarak bı 

rakıyor .. Boı bir ıaye da· 
hl olıa ben de: 

Ômrllme aaçlarının ı&l· 
ıeal altında nihayet verdim; 

ı6ziln0 söylemek bıçlımlı 

•ar Bır hayalin acıklı HD" 

foalılnt bu hıçkmklar •e 
tatlı çal.yer. Dinle bu sH· 
lerl. •. Bu ıeılerln t9lnde lttr 
••et tas.itkinin ıeceıl sakla .• 

Ganlerce bu karanlrlı 1ar 

ta• laeroalaraa ytlkıek Hl · 
lerı, rece yardaraaı habrla 
tarken bekçinin dld6iü tle 
ller ıece laaram edilen uy
kuları ıolralr kaldmmlarına, 

1alnız bu e••t ılzl ile fe · 
4a ediyorum. 

E•et .. E•et . . 

Muzaffer Topuz 

- Evet bir klpek!. 
- Fakat, lnaaD köpek tçlo 

kendini aıar mı? 
- Klmbılır beyim? Bu 

ihtiyar, köpeil için yatıyor
du, neden onun l~ID 6lm• · 
ıln! 

Mad•eıumumJ im ıarlp 
ıf adaden btrt•Y anlayamadl 
•• ceHdln kaldırılmasını e• · 
rederek odayı terk etti. BI 
ras sonra biçare lhtfyan bit 
belediye arabaslle ı&tOrGP 

topraia Hldılar. Onun ar 
lraaıadan kimse aflamad•· 
Btlaklı bazıları yQzlertofO 
ifadeleriyle belli olmıyan ıı•" 
it bir ıülOıle ve lıtıltza edet ' 
eeılne: 

-- Oelt ölmOı, dediler f•' 
kat, onun &IOmtlnO modd•· 
lumurnlye ifade etm•ie ç•· 
lııan meçhul ıahıı kad•' 
klmee anlaya•adı •e bu do•• 
larıa 61Gm0. benim k•~' 
khntenla ytlrellnl 11zlatll' · 
dı ... 

- Bir k&pek mı? Dtye 
tltmaa mlddelumuml llıy · 

retle ıordu. Belit ki meçhul 
adamı tlılıaa faale ı&yletmek 
tıttyorcl• F efhi llktIJI 

14 ,f ar ı hlt «Ütro» ıazeteıt 
ıBat•ekd Goıpod ın Dr. Kö 
ae lvanof buaün Aokaraya 
hareket ed• yor» baılaiı al 
hada yazdığı bir ya1:1da · 
komıu memleket baı•ektli . 
nla mernlek•tlmlzl resmen 
ziyaret edeceilol ve kendı · 

lerlae refakat edetek olan. 
lam, lılmlerlal kaydetmek 
tedlr. Gasete t.u yası tle 
t»trltkte Bulıar Bat•Hklllne 
yapılarak lıtıkbal meraılml 

,, •• ,.mll)l r••m•ktadır. 

...,....._,_.....,,..."""""' ____________________ ..., _________ ~ 
Oto111o•ıı, lhtt1•r •6'191•· Baııldıtı yerı Vllly.t Matbaaıı-Bahk..ıt 


