
Ata Türk, BDyük Millet meclisine 
Kurultay adıni verdi 

Her yerde 3 kuruıtur 
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Okonomi, yerli mallar 
Yedi günü İs;,et lnönü'nün 

söylevile başladı . 
Halkevinde parlak bir müsamere verildi 
Ankara, 12 (A.A.) - Bu· 

gün 5 ci Ôkonomi ve yerli 
alları yedigünü lıaıbakan ı 

·amel İnönü'nün halkevind~ 
~eçkin bir .kalabalık önünde 
öylediğl değerli t öz leri e · 

italya, Türkiye 'nin kati adımlarla 
Yugoslavya'ya yaklaşmasından 

endişe içindedir 

CUMURİYET; EMEGE HAK,DECERE HÜRRiYET GETiRiR 

S a h l b 1 ve B a ı y a z ıı a n ı 
Müstecaplıo~lu Esaf Rdiı 

-·-
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Denizli'cle 
Yetiştirilen meyva 

fidanları 
Denizli, 12 (A-A ) - Hu 

susi idare bu yıl Meyva fi· 
dan lığında 73 bin 500 mey
va fidanı yetişdirmiştir. Vi
layetler içindeki mey va 
yetişt irmeğe elverf şlı köy 
ve kent1ere parasız dağıtıla -
caktır. 

T öy adları 

Cencral Basri Saran 
• 

Dün Merasimle Istanbul'da 
Defnedildi. 

Mısır'daSiyasal buhran 
Tevfik Nesim paıanın ri 

yaseti altında bir 1.abıne teı 

kil olunmaslle sonlanan 
Mısır buhranı Mısır krallı· 

kı paıa sıhhati ve kralın 

etrafındaki kimselerin en
trikaları yüzünden iktidar 
mevkiinden çekilerek yerine 

ğının Siyasal inki afında fev Yahya paıa geldi. Yahya pa· 
İstanbul, 12 (S.Ş} - Ralı . C } ™ kalade garip bir devre vü- ıa otoritesine ve lmtl)aZ· 

kesir'de , nezfi dimağiden 1 l~nera cuda getirmektedir Mısır'da larına çok bağlı olan krala 
vefat eden ceneral Basri :.:. a- H ·ı rı· llngiliz nüfuzu devam etmek · karıı tamamile itaatkar ol-
ran'ın cenazesi bugün Asya (. Y tedir. Son altı sene hadise duğunu göllerdi. Fakat kral 

sıhhati ve kralın etrafında· 
vapurile getirildi. Ceneralın Cebecı· - has.tahane- leri bu nüfuzun dıı görüıü k k 1 k 1 1 imse er entri a arı yü-
naşi tophane iskelesinden nü değiştirmiş ise de haki- .. ünden iktidar mevkiinden 
bir motöre konularak Kadı- sinde öldü katleri katiyen değiıtireme- çekilerek yerine Yahya pa· 
köy iskele•ine nakled i lmıı Ankara, 11 (AA.} - Nak· mlıtir Buna kanaat getir ıa otorlstesine ve imtiyaz· 

Ankara, 12 1 AA) ve cenaze merasiı i sa bah )iye müfettişi Ceneral Hay - mek için Mısır'da bir lciri larına çok bağlı olan krala 
iç i ~leri bakanlığının saat 8 buçukta ackeri me ri düngece cebeci 1-lastaha- ardınca çıkan buhranları karıı tamamlle itaakir oldu-

aıladı K .. Iabalık arasında 
kurultay baıkanı Kazı!l1 

Ôzalp. bütün bakanl r , halk 
fırkası genel k atil:i bay Re 
cep Peker ve bir ç<> k rny 
lavlar bu1unuyordu Mnasi 
me tl\m ıaat 16 da .<>. nkara 

• çı'<armış oHuğu köylerimiz rasimle başlıyarak Erenkö nesinde ölmüş ve ö lüsü bu d u~ünınek kaf dir. 1923 e ğunu gösterdi. Fakat 
adındaki bitikden B Atll\y'ın yünde aile kıı.hristanı olan gün askeri merasimle kaldı nesinde İngi!ız tesiri a lt a • kral Fuat'in ıon haa. 

ız lisesi talebelerinden bir 
rubun hep bir ağızdan söy
edikleri İstiklal marıı ile 
aılandı. istiklal marşı ayak ' 

a dinlendi, bundan ıonra 

Yine bir talebe ulusal bir 
arkı okudu. Ondan sonra 

Ankara kızliseıi talebelerin-
en Ankara aıylavı Akagün

Clüz'ün "Türk ıekeri, kumat 
oyunu. plyesleril ekızlisesin· 
den bayan Nezihe'nin "buh 
ı-an. ad ı piyesini oynadılar 
ve çok beğendiler . 

Ankara'ya döndü 
\nkara. 1~ (AA.) - Baş 

akan ismet İnönü beraberin· 
de aılıhat bakanı Refik ve 1 

Başbakan ismet lnönii 

Maiyetile birlikte bu sabah 

soy adı olarak seçtiği köy Sahrayı cedıt mezarlığına rılarak Cebeci şehitliğine !(Ö· Mısır' da bir kanunu esasi yapıl talığı sırasında kabinede de. 
adl arı listesini dağıtıyoruz defnedilmiştir. mülmüştür. mııtır .Bu kanunun ihtiva ettı- rin anlaıamamazlıklar çıktı 

Arbac, Albak, Acar Acar· = --= ği •crbesti, belki Mısır mil- ve Yahya paıa da lstifaıını 
Adı:n, An, Adır, Afşar, Ağın, u k k b !etinin Siyasal o l gunluğuna vermeğe mecbur kaldı. 

baş, Akcun, Akçin, Akcoru, sı i le yapılan tecrübe, Vaft mazlık yüzünden çıktılı için 
Ağbuç Ahıboz, Ahoun Ak· za şar arışı uymıyordu Bu kanunu esa Çok nazik bir anlaıama· 

fırkası ile biriikte Mısır Ulu 
0

b h k ( ıd ·ı ıehrimize dönmüş ~e durak Akhan, Akman, Aksin, Ak - u ranın o ayca g erı me· 
da Merasimle kar•ılanmı•tır. ~k. Ak Japofl'ya 1"e•tb•t p CderSfi bu ı"ş sal demagojisinin galip gel· ı mesi mümkün olamaz. 

• • song-ur, sımgur, taş, • ( • • .' • ( • • '- İ meıi yüzünden sukutu hayal dı. Kral hastalığı yüzünden 
Kllı• ult 6ıy Aktoğan Ala.cam, Alagoz, ç b t k 

1. Alak aç, Albos, Alca, A!calı tçın Ş}ffi8ll ını ıle yu aea ile netic~lenmiıtir. O ~aman S ıyasal itlerin mürakabeıi-
A k 12 (AA ' A lar Mısır da en kuvvetlı ade.m ni bir müddet için bırak-

n ara, · ·' - ta ı A ldıı, Alpa, Alpagut, Alpavut, h .. k. I h -. b'I ·ı · k z " i 1 ·d· 
Türk B. M M. ne kurultay ı Alpu, Allaı. Altuman, Altın· ve U umet eree emmıyet 1 everı mıyece a,. u paea ı ı. - - - mak mecburiyetinde kaldı· 

d F · ı d ıf · 12 (\ A) . . . .. d···- Serdar Lee Stack olduru· ı ğından arzu ve dilekleri a ını vermiştir. ı bu"a Altınla• Alyagut. Anar ı a e ıya, , . . - yorumu ıçın zarurı gor ugu .. . 
" ' " ' 1 Z "l 1 pa•a kabınesl kralın mallarına bakan Ye 

P k 1 1 1 k Bir gazete Bildirglsi Japon· siyasaya devam edecektir. unce a,. u • a et er e satı aca Ancin, Arman, Araç, Aras, 1 bir nevi busuıi kalem mQ. 
1 A Ya'nın Enporyalist bir lmpa. Hatta bunun için lngiltere ve ngiliz ültimatomu yüzünden z b 1 b ı ) • (ti Ş) ı • Ardic, rgut, Ariıan, Arkat, dürlüğü eden iya pap E -

stan u '" - ı ug- 1 ratorluk olmadığırı mevcut Amerika ile uğrat "mücadele yıkıldı Bu andan kralın kuv-
day koruma kanunundaki de Arpaç. Arpaı, Arslandoğu, t k k b·J J " veli Parlamentuyu altetmif raıl tarafından bildiriliyordu 

ğiıikliğe göre makarna şeh 

riye, bisküvi paketlerle sa
tılacaktır Açık •atanlardan 
beı kat vergi alınacaktır. 

= 

A 1 d • A antla•maları ve bilhassa çln e me gere se 1 e aponya Halbuki Zeki paıanın kabine rs an ogmuı, rzuman • ve Ziver paıa tarafından 

Al b k At A A 1 deki açık kapu siyasi anlat· bu meselede bu üç ulusun azasından hiç olmazı İki kiıi a e . ay, tca, tan, yapılan kabine 1926 yılına 
A b k A A • b nıasını oldukları gibi koru· kaprizlerinl asla göz önün- ıle en(a .... rak ken bıldi"i gibi ver e , vran, yas .. ~y 8" kadar yerinde kalabılmittir. .- • 
Aychn, Aydoğmuı . Ayhan, mak istediğini söyledikten 

1
de bulundurmıyacaktır. Uzak Fakat ilk yapılan seçimde iılediği anlatıldı. Yahya paıa 

1 Aytemir,' Ayto"an, A"to"- sonra demiştir ki: "Amerika .:;ark ın barışı için zaruri bu bapta İngiliz yüksek ko· 

Tür~iye'nin 
" , " Ziver paıa kabinesi Vaft 

Azı . Az İngiltere bizim uzak Şarkta gördüğümüz takdirde Japon miserlnin ne düıündüğünli muş, Ayvaz, 
man, Bahar. Raci, Baçnal, 
Bağra, Bahadon. l3ahşi, Bal
kan. Baksı, Balaban, Bakin 

fırkasının yeni bir ekseriyeti 
barış ve düzeninin kurulma11 ya Şimali Çini yutacaktır. sordu. Bu da Londra'dan ta· 

ile süpürülmüftÜ. Bu yeni 
na doğru olan seyasamızı Diğer uluslar neyaparlarsa limat aldıktan sonra Zeki 

ekseriyet ülküsüne nlsbeten 
nihayet anlıyacaklardır. yapsınlar ehemmiyet ver paıanın krallık huıull kale· 

Yugoslavya'ya yaklaşması 
İtalyanları endişeye 
düşürmektedir. 

daha kuvvetli, isteklerınde 
Japonya orada barışın mlyecekdir. mi müdürülüğünden kaldı. 

daha dikatli idi ve meıruti rılmasını ve yerine müstakil 

una sebep İtalyanınAkdeniz tahkim atıdır 
Pariı, l 1 (A.A) Anado- bir misak akti tasavvurunda 

u Ajansının hususi muhabi- bulunduğuna dair olan ıayi· 
1 bildiriyor: ayı kaydettikten sonra sözü-

Eke Dö Pari gazetesinin ne şöyle devam etmektedir. 

ondra muhabiri bay Laya - İtalyan'iarın Fransa ve 
ın Roma seyahati dolayısile Rusya arasında çok sıkı 

azetelerde dolaıan bazı ıa bir samimiyet doğmasına 

laları i leri sürerek bunların meydan vermemek ve ita! · 

raıından seyahat neticesini ya'yı pek çok işgal eden bal · 

kim bırakmak gayesini ta
ibeden siyasi bir manev
ayı ortaya çıkarmak lazım 

eldiğinl bildirmekte ve bay 
ussolinl'ııin sırası geldiği 

akit bütün Avrupa'ya ıamil 

kan ittifakını tesirsiz bırak 
mak istenmi1 olması olduk

ça ihtimal dahilindedir İtal-
ya'yı işgal eden Türkiye'nin 

kati bir adımla Yugoslavya 

ya yaklaşmış olmas•dor. 
ltalya siyasası bugün geç 

mitteki hat ıdarını ödemek-

Muhacir Macarlara 

yardım 
Roma, 12 (S.Ş) Macar· 

lar. Yugoslavyadan çıkarıl

makta olan Macarlara yar
dım e tmek üzere halktan 
para toplamağa baılamışlar
<lır. ilk olarak Macarların 
en büyük ruhanisi 1000 
pengö vermiştir 

~-·- ··-

İtalyan - Habeşistan 
Kabahat Hangi Taraftadır? 

Habeşiler yeniden hücuma mı geçecekler 
Roma 12 (S Ş) llabe- lend i ğine göre; bütün kaba· 

şistan hadisesi hakkında bu· hatler Habeşlilere yüklen 
rada siyasal mahafilde söy (Devamı ikicı yüzde) 

-::--~-------::::-'-~-=~--:::-

Büyük Tehlike Atlatıldı 
Macar Hükumeti suçluları 

Cezalandıracak 
Zorbalarııı tenkili icin ~ltıslar ıırası , 

bir ıııtıkavele yapucıık. Bııl~;ıırlııı· 
tedir. Eğer İtalya meydan H h "k • t b h t b' b" ' d d k ıu·· rkçe kasaba ad- er u ume u usus a lr ırıne yar ım e ece 
okuyucu bir lisan kullanma - ) h ı k 

1 d 
• • 1 Cenevre, 12 ( A.A. miyetleri an ! aıılan makamla· ı üzere bir mute aasu ar on 

arını eg· ıştıriyor ar mış ve , .. kdenizdeki adaları y k 
Uluslararası konseyi ugos rın vakit geçirmeksizin ce 1 aeyi kuru aca tır. 

lstanbul 12 tS--s>) Bul 1 sebepsiz olarak tahkime lav Macar ihtilafına nihayet zalandırılmaldrı için alaca· Paris, 12 (S Ş) Dün ak· 
arlar, ülkelerinde Türkçe kalkışmamış olsaydı Türkiye veren ve ittifakla kabul edi- ğı tedbirleri uluslararası şam Cenevre'de nutuk söy 
lan kasabaların atlarını Bul - nin bugünkü vaziyetine mey le:ı karar suretinde Marsilya konseyine bildirmeğe davet liyen Fransız hariciye baka· 

ka .. ;.rc;;,a;;;y:.;a;;..,;ç;,;;e;,;v,,;;ir;,;i,:,.V;;,Or;,;l.;a,;,;r-;...,__ ' dan ver · rıemiş olurdu suikastında ölenler tazim edilmekdedir. Siyasal zorba· nı Lava! nutkunu bitirdik-
- -- - -;;;;-..;;;;;m--...;;;;;;.;;....,,... ....... -_ _.,. lık maksodile tahrikata te- ten sonra \1acar hariciye ._ ..... _. ..... _..._ _____ • ı olunduktan sonra her dev le- ı - -

ıebbüs veya cinayetlerin bakanı Dokanye i e goruıe· 

S ' b •• •• k ı 1 tin kendi arazisinde her tenkilini temin edebilecek rek .">na demiştir ki: "Nasıl, 

avaş in Uyu hangi bit" zorbalar faaliyeti- uluslararası bir mukavele Yugoslavya ile Fransa'nın 
ni ne teşvik ne de böyle bir yapılması itlnı araştırmak do.tluğu eyidir değil mi? 
faaliyete müsamaha göster· ·-- Bizimle dost olanları tutarız, 

Yazı Yarışı k f · k d 1 ı siz de bizimle dostluk tesis 
meme vazı esı 1 tızasın an sar a· a 
bulunduğu, zorbalık hareket · ederseniz sizi de öyle tutarız" 

lstanbul, 12 (S.Ş)-Avru· !erinin önüne geçmesi ve 

UI 1 
L il pa telgrafları Cenevre'de alı· 

i 
onları tenkil etmesi lazımgel us ar arası ~uvve er 

Ç B Si Yu•• de d ğı ve aynı zamanda nan muvaffakıyetli netice a m Z Cenevre 12 (A A) Sard'a münasebetile umumi mem· 
kendisinden yardımı 

prebisit sırasında bulunacak nuniyeti bildirmektedir. Yu· 

Ok Uyun 
isteyen devlete yardımını olan uluslararaaı kuvvetleri goslav-Vlacar davası tehli. 
esirgememesi icap ettiği töyle tespit edilmittlr: J500 keden kurtarılmıttır. 

ve bazı Macar makamatının İngiliz, 13000 İtalyan; 250 Fransa mebusanında 

Ve Yarışa Girin 
!I •::---------. .. -......... "'"""' ........ ~!"'"""-----·-·;·· r ...... __ ...,......,..,;,,;:,;;,,;.;:::.::...:;..~-::· ~;;;...-·.·· ~----~-----------·-------'~ 

, hiç değilse ihmallerile Mar Hollandalı. 250 İıviçli ulus· Paris 12 (S Ş) Fransız 
silya suikastile alakadar ol- lararası kuvvete bir ingiliz mebusankamarası dün sa
mak üzere mesuliye~ altına 

girdikleri tasrih edıldikten 

ıonra Macar hükOrnetl mlicri· 

cenerali kumanda edecek ve bahtan akşama kadar toplan. 
bütün kuvvetler bu ayın 22 tı yaparak buğday koruma 
aiode Sar .. da bulunacaklardı. kanununu aörlimlittür. 

teminatlar ile birhkte masra bir adam getlrllmeıinl ta•· 
fın kayıtsız ve ıartsızca siye etti. İngiltere Mı11r'ln 
müstakil olmasını İstiyordu iç iş iılerlne katıyen karıı· 
bunun arkasından uzun bir mak istemediğini ve ıorulmuı 
kargaıalıklar d e v r 1 olduğundan dolayı dütündü. 
geldi ve bu gargaşalık dev- ğünü söylemiı olduğunu or· 
resi Mahmut pasa kabinesi taya atmakla beraber lnall· 
nin it baıına gelerek 1923 tere'nln tasvibi kabil olmı· 
kanunu esasisini kaldırdığı yan bu tavsiyesine karıı ıld
zamana kadar devam etti. detll bir çarpıtma batladı. 
Bundan sonra ingihzler Bunun için birinci tetrinin ıoa 
vaziyetlerini daha bir defa günlerinde krala yeni bir hu· 
tatil etmiıler ve kralı Vaf· susi kalem müdrü tayin edil· 
d stler ve vatddisrleri kral di ve fakat az zamandan 
aleyhine kııkırtmak suretile ıonra Yahya pata da istifa 
ıkiyzülü oyunları daha zi· etti. 
yade kuvvetlendirmişlerdir. Kral Fuad'ın yeni kabineyi 
Bunun üzerine 1929 senesin teıkıle Tevkfik Neıim paıayı 
de lngilizlerin tesiri altında memur etmesi, ıiyaaal bakı. 
yapılan seçim vaki oldu Bu mında temelli değiımeyi göı· 
seçimler vaftdistler için bü terir Çünkü lngilizler'le ııkı 
yük bir galebe oldu. Vafdist· ve mahrem münasebetlerde 
!erin reisi Nahas paıa if bulunduğu söylenmekle be· 
baıına gelerek Mısır istiklali raber Tevfık Neıim paıa 
için Makdonadla konuımalar meıruti idarenin İnanlı bir 
da bülunmak üzere Londra· taraftarıdır. Tevfik paıa kabi. 
ya gitti Bu konuşmalar ne· neyi yapmak vazifesini be· 
ticesiz kaldı ve Nahas paıa nımaemeai için 1930 ıene· 
Parlamentodaki kuvvetli ı:nde Zeki pafA tarafından 
çokluğuna rağmen 'f batın yapılmıı olan kanunu esaıinin 
dan uzak aımak mecburiye· bırakılmasını ıart olarak or· 
t nde kaldı. t&ya atmıttır. Diler fırkalar 

tarafından tasdik edilmemiı 
Memleketı g'.ttıkçe büyü- olmaaı dolayııile kanunu 

yen kargaıalıktan kurtar-
esaainİn tatbik edilmesi müm· 

mak zamanı gelmiıti. kün olmadığını ıöyliyen 
tlom kral hem de lngiliz Tevfık Neıim paıa çok hlir 

yüksek komiserliği tarafın, düıünceli bir adam 
dan kull-ınılan Sıtkı paıa olduğundan Parla • 
kabinesi buna çok çalııtı- mentonun yardımile iılemek· 
Sıtkı paıa meclisi feshetti istıyeceğı tabiidir. Bu hal 
ve krallık hakları salahiyet- -..afd fırkası için yeni umud' 
!erini kullandıran Ulus mü lar yaratmaktadır, fakat 
meu'llerilerinin teı;rıni Kahire'de daimi dikkat ba. 
azaltan bir kanunu esasi ilan kımında tutulmuı aerek 
etti. Bilindiği gibi vafdist olan lnıı liz yardımını temin 
ler ve metrutiyetçi liberal- etmit bulunan Tevfik Neıim 
ler bunu kabul etmt'mlı ve paıa, tüpheaiz anlaıtırma si. 
protesto makamında intiha· yaaaunı koliıyacak olan bir 
bata karıımamıılardır Bu fırka yapmaia ufraıacaktır. 
da meclise yalnız hükOmete Velhaaıl Mmrda tecrübe de..
taraftar kimselerin aelmeei ı reıi bitmiı ve yeni bir rejim 
netıceaini verdi. Fakat Sıt· batlamııtır. 
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C.H.F. Muallimlerimiz 

Bu akşam naMye mümes
silleri toplanacak. 

Bu aktam halk fırkası sa
lonunda merkez nahiye ocak 
ları mümessilleri toplanacak 
lardır. Bu toplantıda merkez 
kaza idare hayeti seçilecek· 
tir. 

· Adliye'de 
r"fayin ve 

n<ıkilleı· 
Balıkesir Cumuriyet müd

dei umumisi Salih zeki bey 
İstanbul asliye mahkemesi 
azalığına, Balıkesir Cumuri
yet müddei umumliğine ter
fian Üsküdar müddei umu 
misi Sünuhi Balıkesir ihtisas 1 
hakimliğine Kayseri Reisi 
Mesut ve Bandırma azalığı
na terfian Kurkutell hakimi 
Necati bey nakil ve tayin 
edil mitlerdir 

·- -
Bir çay verdiler. Bay Va-
sıf Aktay yarın gidiyor. 

Y ozgad'a tayin olunan 1 

maarif müdürü bay Vasıf 
Aktan dün bütün mektepleri 
dolaşarak veda etmiıtir 

Muallimlerimiz dün aktam 
bay Vasıf Aktan ıerefine 
altı eyliil mektebinde bir 
çay vermişlerdir 

Çay çok neıeli olmuş ve 
karıılıklı nutuklar şöylenmiş 
tir. Eski maarif müdürümüz! 
mual limlerimize ayrı ayrı 

veda etmiıtir. 

Bay Vasıf Aktan yarın 

İstanbul trenile ıehrimizden 
ayrılacaktır. 

TBana göre 1 
63-

manlara 
Fayd alı bilgilerle faydasız 

fakat ıöhret kazandıran bil
gilerden hangisini istersiniz? 

Diye soulrsaydı, emin olu
nuzki: 

Fakir 
talebeler 

Elbiseleri dikiliyor 
Himayei etfal cemiyetinin 

giydireceği 105 fakir ve kim
sesiz çocuğun elbise ölçüleri 
alınmııtır. Hunlardan 55 inin 
ölçü ve biçimini ilk ıtık biç · 
ki ve dikit yurdu müdüresi 
Faika; 50 sini de terzi 
Mustafa meccenen yapmağı 
Üzerlerine almıtlardır. Bu ha-
miyetli yurddaılarımızı 
candan alkıılarız . 

Radyo 

13 İlkkanun persem be 

İstanbul. 
18 
18,'30 -

19,30 -
20 

Alamoca ders. 
Plak: Dans musikisi , 
neşeli mus ı ki. 

Dünya haberleri. 
Sigan orkestrası. 

--~------------------------------------------·· ~- -·· 
Savaş'ın Büyük / 

Yazı Yarışı: 
- -- ----

Öz Dille En Güzel Yazılan Yazıyı Seçeceğiz. 
Yazanlara neler vereceğiz? 

Öz dil sa vaıı yolunda ona tam ve doğru bir inanla 
bağlanan Savaı; bütün gençleri ve bütün yazanları bu 
yolda yarııa çağırıyor. 

İstediğimiz ıey: 
1 - Öz dil. yani Anadolu dili ile yazmak (Elden 

geldiği kadar Osmanlıca dili kullanıla mıyacağı gibi 
Anadolu dilinde olan sözler dururken dcr!emelerden, 
ya da öteden beriden bilinmiyen sözler de ai ınmıyacak.) 

2 - Gönderilecek yazılar nasıl olmalı diye bir 
çevre yoktur. Hikaye, fiir, herhangi biçimde bir nesir. 
Yeter ki öz dille olsun ve ülkümüze yazılabilir olsun. 
Kısaca inkılabın, yani ona inan Savaı'ın ülküsüne uyar 
her yazı onanır. (Kabul edilir . 

3 - Yazdığınız yazıları Savaş'a her gün gönderir 
veya da getirebilirsiniz. 

4 Gel,.n yazılar sıra 
yazı 1 son kanunda yani 
tır 

ile basılacaktır. ilk gelen 
sene baıında çıkacak-

5 - Yazıları 1 Şubat 935 gününe kadar getir mit 
olmalısın\7. Bundan geri gelen yazılar yarııa katıla-
maz. 

6 Yazıların; Sa vaş'ın üç direğini (sütun) geç. 
memesini gözönünde tutmalısınız. 

rlrmağanıarımız: 

Soy<tdı 

<ıl<ııılar 

Faydalı fakat gösteriti ol
mıyan, ıöhret vermiyen bil
gilere kimse talip çıkmazdı. 
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20,30 

21. 15 

Konferans: Tasaruf v,J 
yerli mal ı haftosı. \ 

Ajans ve Borsalar. , ı 

Radyo orkestrası. 

Yarışın sonunda okurlarımıza birçok armağanlar 
vereceğiz. 

1 - İsteğe uygun en güzel şiir, hikaye, nesir ya-

Fehmi Öncül - istihkam 1 
taburu K . binbaıı 

Eyileri allnılamanın ilk 
mükafatı onlar gibi yüksel
mek, kötüleri alkıılamanın 

j ilk cezası da onlar kadar 
dü~mek olur. 

Ziya Teoman - İstihkam 

taburu kumandan muavini 
yüz batı 

Faik Sümerkan - İstihkam 
taburu yüzbaı111 

Kaçakçılık vakaları 
Ankara, 11 (A.A.) - Si 

verekli 17 ıaki hududumuz -
dan gizlice geçirdikleri ka 

ç•k malları memleketimiz 

içinde kafile ha linde şimale 
yürüdükleri haber alınmış 

ve mizar nahiyesinin meza
ra köyünde 12 - 10-34 
12-10 34 gününde gümrük 

muhafız kıtası tarafından 
bet saat müsademeden son 
ra hepsi yakalanmıştır Bu 
kafilede 17 kaçakçı 13 hay 
vanı 7 silah ile 1043 kilo 
gümrük kaçağı 326000 yap 
rak sigara kaıdı -1 kilo tön 
beki 4 deste oyun kağıdı 
1200 çakmak taıı ele geçiril
mitlir. 

65 
Hayat, saksıda bir çicek; 

Onu soldurmamak gerek! 

Sabit 
Müftüoğ-lu 

Bize gelen es~ 

Yeni Adam 
Ytni adomın 50 inci sayısı 

her nmanki cıınlı mevzulu ya
zılarıle ç ıkmıştır. Bay İsmaıl 
Hakkı basım kurumu toplana
cak başlıklı yazısında önceden 
beri güttuğu kiillür yayımı dü
şüncelerıni anlafııyor. Dr. Sa
dettin Vedat•ın bulma ve bu
lan bay Abdukebb ,ır'ın Ula
sal edebiat Vahdet Oültekinin 
topluluk edebiyatı başl ı klı ma
kalelerı, İffet Omer. Niyazi, 

Remzi, baltacı oğlu ve Doğon 

Hüsnü imza lı dört hikaye , Si
yasa acununda o!Jnlar, Cinsivet 

• 
t rbiyesi ve daha bır çok de· 
ğerli yaz lar bu sayının topladı. 

ğı y.ızılardand r. 

2 t, 30 
22 Caz, tango orkestrası. 

Budapeıte M. 550 

t 8,30 - Harpa ponseri. 
19 lngıl zce ders. 

16,30 - Salon musikisı. 

20 - Masallar. 
20,25 - PiAk. 
21 - Tiyatro. 
23,30 - Son haberler. 

23,50 - Veres çingene takımı 

Moskova, 360 M. 

18,25 - Operadan nnkı. 
22,30 - Dans musikisi ve 

karışık konser. ---
Beyşehir' de 

Sulama işleri 
Konya, 12 (A.A ı Zi-

raat bakanlığında Beytehir 
barajının yanına baıka bir 
baraj açılarak sulamanın 

bununla yapılması ka~arlaı 
tırılmııtır. Ve sulama çevir
geni itine baılamııtır Nisan 
ayında baraj açılacak ve 

tam sulama çağında köyle -
rin tarluı sulanmıı olacak· 
tır. 

' 
Roman Tefrikamız: 21 

:!!!!!:!=;._.. __ 1 sdamk
1
, bu çerke

1
s dkırması oh]· 

u arını nn a ığıın ma 

Si1 , , it ş t<t rı S<t v <1 Şil 
Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

lükların L .. ni yaıatmıyacak 
!arını bildiğim için yahudi 
olduğumu ve ayda yirmi li· 
ra kadar gelirim olduğunu 

'1 1 ve hakikaten Osmanlı idare· 
" ÜMade istediğim zaman nı batımda üç atlı yedek- . d f d k .

1 
. 

bana bet mecidiye uzattı ve 1 sın en ' ' '" e ere ne ı erı erinde on onbeş beygir oL ı · k d ğ b 
almaklıiiımı ısrar etmesi u·· ze- d d ne gerı açama ı ımı ve u 

D uğu ha.I e belirdi Hepsi b t k f 1 k ld ğ 
rine; ben omrümde cebimde A d 1 B se ep en ço se ı a ı ımı 

rap i ı er. ana arapça b h ·rı .. 1 d· O 
b . id" b ı u erı ere ıoy e ım. n-
ır mec ıye 1 e görmediği· nerden geldiğimı ve nereye 

mi ve bo-yle çok para sa hı·_ d 0 lar da bana açıldılar. Bey· gi eceğiml sordular. ı · en 
girleri çalclıklarını ve bir 
atirete satacakları cıhetle 

ben de kendilerine refakat 

bi olacak olursam tenbelle- yine dilenci ve yabancı ol
ıeceğimi söylüyerek beni duğumu söyleyince gülüıtü 
tenbel alııtırmamasını ve asıl Ier [haydi canım senin esa
sanatım olan dilencilikte beni retten kurtulmak için ka- edersem müstefit olacağımı 

b t b k söylediler. J:jen bittabi her söz ser es ıra masını rica et- çan Osmanlı askeri olduğu 
tim. Bunları yapmaktan nu anladık! Diylnce fena 
maksadım, üzerimde pdra halde korl<tuın. Arapçam 

olmadığına muhatabımda kana noksan olduğu için nereye 
at hasıl ettirmek ve bu su· gitsem böyle ıüphe altında 1 

retle üzerimdeki parayı kur- kalacağım Bildik , tanıdık yok, 
tarmaktı , En sonra arabın yarabbim ne yapayım'' Diye J 

ısrarı üzerine bir mecidiye düşündüm. Ben mütereddit 

ile biraz ekmek alıp veda- hiç bir söz söylemeden arap 
Iaıtım ve semti meçhule lar bana kendilerine refakat 
doğru yürüdüm. Bittabi ne etmekliğimi söylediler. Hay · 
tarafa gideceğimi bilemiyor· vanları sevketmek için nasılsa 
dum Yalnız daima dütün adama ihtiyaçları olduğun
düğüm bir şey varsa deniz dan bahisle beni çağırdılar. 
kenarına bir iskeleye gelip Karnımı doyuracaklarını ve 
bir kolayını bularak vapu· birkaç para da vereceklerini 
ra binmek ve bu suretle söylediler. Naçar mutavaat et. 
kurtulmak. !Kantara] civa- tim. Yolda kendilerine Türk 
rında ırece ıreçiyordum. Ya- oldııjumu söyliyecek olur - J 

!erin_ itaat edeceğimi vadet 
tim. Hu vaziyette üç gün 
üç gece hemen hiç durm 
amak şartile yürüdük ve bi
zim şimdi bu atları satacağı· 
mız aıirete geldik. 

Orada atlar. sattılar ve 
beni de beraberlerinde köy
lerine getirdıler En azılıları 
bu defa beni de tehdit etme · 
ğe baıladı'ar. 

Ayda yirmi lira gelirimi 
getirtmediğim takdirde ıdam 
ettireceklerini söylediler Ne 
yapayım? Bir gün Kahlre'ye 
götürmelerini söyledim. İki 
kitile beraber gittik Kurnaz 
herifler bir türlü yakamı 

zanlardan üçer kiıiye değerlt birer arrr.ağan verece· 
ğiz. Yani 3 tiir, 3 hikaye ve 3 nesir seçeceğiz. 

(Dolgun armağanlarımızın isimlerini pazar günü 
okuyacaksınız.) 

2 l: u; hikaye, şıir ve nesirlerin birincıliği kaza· 
nanlarından, tiiri ve nesri, Türkiye'de çıkan erdembi
lik (edebıyat) mecmualarına . hikayeyi günlük gaze · 
telere gönderecek "birinciliği kazanan yazı. diye bas

tıracağız. 

Yaz.ılarm seçim topluluğu en becerikli erdembilik
lerden olacaktır 

Gençler, yazanlar! 
Sizi ~avaı'ın yarııına çağırıyoruz 

dilinizi deneyin! 
Kaleminizi ve 

'- - - --
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1 Per;embe 1 : geydiren ve herma- • 
1 Gün doğumu;... ~ ı = nada gözeten Yok-
• Zevali 7,18 • • 
1 YIL: 1934Ezani 2,2ıı 1 : sullaı- Birliğine seve 
1 RAMAZAN 

6 1: seve yardım ediniz. 
1 ~ 1 : ·----------' : foksıılları Gö:.elme 

JJlrli[jl Futhol llt>~ ı·ıiııtl ıı: 
Kupa maçlarının ikinci 

devresi de birinci devreki 
fiküstürde gösteri1en ayni 

bırakmıyorlar. Bereket ver
sin sokakta Rus'ça konuşan 

iki kiılye tesadüf ettim Rus 
ca bildiğim için derhal lafa 

karııtım. Meğer bunlar Rus 
sefarethanesi adamları imiı. 
Yanımda ki çerkeslere ara· 
dığımı bulduğumu söyledi
ğim zaman yine tehditlerin 
de devam ettiler ve beni 

katiyen bırakmıyacaklarını 
söylediler. Yine müşkül va
ziyet kar1111nda kaldım. Rus 
sefarethaneslne iltica etsem 
•:erkesler mahalli İngiliz ku
mandanına ihbar edecek, 
hakikat meydana çıkacak 
ve halim pek harap olacak. 
Rus sefo.rethanesinde ise bir 
muavenet görmek için mas
k~ re'simi •öylemek ve bir 
adres vermek lazım- Hasılı 
yiııe bir tehlike karıısında 
bulunuyordum.,. 

• • • • • • .......................... 
sırayı takip edecektir. 

cağıma da şimdiki gibi emin· 
dim. 

Deyince Türk zabıti gül
dü ve: 

- Şimdi biz kurtulmuı 

muyuz? 
Diye sordu Hacı Ahmet 

kemali ciddiyetle: 
Mutlaka kurtulmak 

şart. Yüzde doksan dokuz 
kurtulacağız , Yüzde bir öle
ceğiz . Yani ikisinden biri. 

- Yaşa! . Var ol. İşte 
ben de bu azimle meıbu bu · 
lunuyorum . Haydi rica ede 
rim ıu macerana devam et 
Çok hoşuma gidiyor. 

- İşte çerkeslerle epi uğ 
raıtıktan sonra Ruı sefaretha 

nesine gittim, onlar kapının 
önünde beklediler. Biraz içe
ride dolaııp bittakrip keme -
rimden yirmi lira çıkardım 
Elime aldım ve kapıda bek 
!iyen çer keslere verdim Her 

Türk zabiti kendi gibi bir ay böyle gelip ylrmi~ er lira 
ırktaıının da birçok tehlikele- alıp kendilerine vereceğimi 
re hedef olduğunu anlayın 

1 

söyledim ve bu hnl de ay

ca sordu: farca devam c tti. Her ay 
- Azmin o vakit nasıl? baıında beraber gelirler, ben 

Neticeyi keıfedebillyormiydln? evvelce 20 lirl\yı hazırlarım, 

Neye hızmet ettiğini biliyor sefarethanede bir dolaıır, dı -
miydin? Ve ne yapmağa §arıya çıkar kendilerine tes· 
karar veriyordun? ' lim ederim. Buna rağmen 

- Azmim, imanım, dai-
1 

yine beni bir köle gibi böy 
ma kurtulmak ve kurtula- le sefil, periıan tutarlar ve 
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Baron Aloisi 
Macaristan'ı müdaf aaeçliyor 
Aleksandır'ın ölümü Brüksel1de mi hazırlandı 

Roma (S Ş) Baron 
Aloisi Milletler Cemiyetinde 
Eöylediği bir nutukta: Mar 
sllya faciasının tesirlerini 
izah ettikten sonra Yugoslav 
notasına temas ederek ' u
goslavya ile Macaristan ara
sında aktedilen2 l Temmuz934 
tarihli anlaımadan sonra Ma
caristan'ın Yugoslavya'nın her 
istediğini yaptığını söylemek 
suretile Macaristan'ı açıktan 
açığa müdafaa etmiıtir 

Baron A loisi Marsilya fa· 
cıasından bir ay evvel Brük 
sel'de yapılan bir toplantıda 
Kral Aleksandr'ın öldürüle 
ceği kararlaştırıldığını ve 
bunu o zaman bütün gaze 
telerin de yazmıt olduğunu 

aöylemıştir . 

Bu nutkundan sonra Alolai 
Piyer Lava! ile görüımüıtür. 

Pariı, 10 (S.Ş) - Bakan
lar heyeti dün Flanden'in 
reisliği altında toplanarak 
Laval'ın Cenevre'dekl mu· 
vaffakıyetini takdir etmiı 

ve aynı zamanda Amerika 
borçlarım görüşerek bu pa-
ranın verilemiyeceğlnl 

kararlaştırmıftır. 

Tay misin teessürü 
Londra, (S.Ş) Tay· 

m is gazetesi yazdığı bir ma· 
kalede Yugoslavya'nın Ma
carları Yugoslavya'dan çıkar· 
maları ifinden teea&ürle bah-

1 setmektedir. 

Jclponv<ı'nın /inşaat tezgahlarında 
• Londra 12 (A.A) - Deyli 

Ce' abını verecek bir telgrafa göre 934 yılı sonun 

komisyon kuruldu 
Tokyo l'..! (S Ş.) Ja· 

ponyamn deniz iti hakkında 
Amerikaya vereceği cevabı 
hazırlamak üzere hususi 

bir komisyon teıekkül et 
mittir. 

Sovyet Rusya'nın Sofya 
sefiri 

"Slovo,, dan 
Sovyet Rusya'mn Bulga · 

ristan sefiri Razkolnikof dün 

ekspresle Viyana'dan şehrimi 

ze geldi Gazetecilere ilk 
olarak verdiği beyanatında 

şunları söyledi. 

"Ben Sofya 'ya Bulgarların 
ve . ulgaristan'ın dostu 
sıfatıyle geliyorum. Milletle
rımız uzun senelerdenberi 
devam eden dostluk ve kar
ıılıklı sempati ile yekdiğeri· 
ne bağlıdır. 

Sovyet Rusya ile I' ulgariL 
tan arasında Telefon Tel -

graf muhaberesi ve oeniz yo
lu tesis edilip edilemiyeceği 
sualine de şu cevabı vermiş 
tir. "Tesis edileceğini zanne
derim . Mesela Burgaz ve 

Vı.rna'dan vapur seferleri 
yapılabilir." 

çaldıkları beygirleri götürür
ken beni d ' bir uıak gibi 
götürürlerdi. iıte dört ay 
evvelsi 13 liram kalmııtı. 
Paranın noksan geldiğini ve 
bir kaç gün sonra lıiri-

kip toptan geleceğini 

söylemek suretile avut
tum ve ondan sonra her ay 
başında gidişimizde birer ya
lan uydurmak mecburiye 
tinde kaldım 

da inşaat tezgahlarında sekiz 
kruvazörle 22 torpito 6 de
niz altı ve bir tayyare geç 
mit bulunacakdır 

• 
it•• Iyıı 
Habeşistan 

(Üst tarafı birınci yüzde) 
mektedir. 

ltalyanlar, 5 birinci ka
nunda saat 7,30 da Valbu 
alda Ha beşlilerin taarruzu
na uğramış ve geri çekilme· 
ğe mecbur olmuılar ve tak

viye kıtaatile tanklar ve tay
yareler gelince mukabil ta· 
arruza geçmişlerdir, 

Habeıliler Valv•lda bu
lunan bir kuyunun kendile

rine ait olduğunu ıöy lemek· 
le iseler de ltaiyanlar bu 
kuyunun 1908 de yapılan 
bir muahede ile ltlaya So· 
malisine bırakıldığını iddia 
etmektedirler. 

İstanbul ! '.l (S.Ş) - Ha· 
be~istan'daki hadise İtalya' 
da büyük heyecan uyandır· 
mııtır. Ha beılilerin yenide11 
hücuma geçeceklari ıöylen· 

mektedir Netice henüz a11 · 
laıılmam ıştır. 

Hacı Ahmet söyledi. Türk 
!zabiti de mahalli maksuda v• 

sıl oluncaya kadar kendi ser' 
güzeıtinl Hacı Ahmet'e nak 
letmeğe karar verdi. Hacı 

Ahmet'e hoıuna giderse ke11· 
di başından geçenleri anla· 
tacağını söyledi. Hacı Ah• 
met sevinç ve memnuniyetle 
dinlemekten zevk duyacS' 
ğını söyleyince Türk zabiti 
anlatmağa başladı. Zabit ,.~· 
lattıkca ilacı Ahmet'in za' 

bite karşı hürmeti arttı "' 
adeta atının dizginini çekil' 
geri kalrr ak suretile izharı 

hürmet etmeğe baıladı. Bu· 
nun farkına varan zabit, bil 

Son günlerde beni tehdit 
etmeğe başladılar 1 u defa 
jandarmalar bizi getirirken 
aradıkları adamı benim ka
çırdığımı söylemek için söz· 
leşmişler. Allah razı olsun, se· 
ninle buluştuk ve meseleyi 
hallettik. Zaten bu günlerde~ 

hürmetin nabemevsim oldu· 
ğunu, yalnız şimdi birbiriııe 

iki kardeş gibı kalben mer· neye mal olursa olsun bu 
mahluk larm elinden kurtul. 
mağa karar vermiştim " 

Hacı Ahmet çok safiyane 
olduğu kadar samimane ola
rak tercümei lıalinı anlat. 
tıktan sonra Türk zabiti 
dehıetli bir hazzı vicdani duy. 
du. Çoktan beri arayıp ta bu
lamadığı bir Türk'le beraber 
bulunduğundan cidden bah· 
ti yardı. 

Gidecekleri aşirete yakla
ııyorlar. Yolda kiç kimseye 
tesadüf etmediler. Hemen 
yarı mesafeyi katettiklerini 

but bulunmalarının lazırl1 
geld'ğ:ni söylemesi üzeriııt 

Hacı Ahmet bir kat dahli 
memnun kaldığını, bütün el· 
var ve harekatile gösterme-
ğe baıladı. 

- 9 
Türk zabiti serencamıtı• 

bitireceğine yakın kartıds · 
kızıl çöl üzerinde üçyüz ıca· 
dar tahmin olunabilen ıi 
yah çadır göründü. Hac• 
Ahmet, aradıkları aııreti 
bulduklarını söyledi ve he' 

dl· ihtimale karıı dalma ken 

tı 
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: iV ı I ~ ı z a B i t i ğ ı e rl ı 
Benzerler 
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Kül TUR DERlEMElERi 

: Savaı'ın: "' : Yazan: : 
: Küçük : Kagnı Kamyon : Macıde : 

- vıı -
Kuzguni bir karanlık, ıehir sessiz uyuyor. 
Bu aüküt içersinde kulaklarım derinden. 
Gelen bir hıçkırığın bestesini duyuyor. 
Hu ağlayan kalbimdir, ağlıyor kederinden. 

Savaı; yurdun büyük bir 
köıeıinde ııık ve nur ıerp -
mekle bera ber birçok genç 
kalemlerin, fikir, sanat ve 
duygu hamleleri içinde ayrı · 

ca ıöylenmeğe değer bir 
kudrettir. 

:Hıkayesl : : Sar ı 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yıldız , Sabahtan ıabahtan erden sabahtaoı 
Seğirttim önüne çıktım güzelim. 
Dillerine sağl ık bir söz demedi, 
Elimi koynuna soktum güzelim .. 

- Çakır oğlu 3 ten buğ 

dayları topluyor . 
- Bu yıl da tanrı gani 

gani verdi . 

• • • 
Alaca karanlıkta Çakır 

oğlunun kapuıunu çalan 
adam, telgraf memurudur · 

Bazı insanlar vardır ki; 
aGcü yetmeyince kafa öteıi 

dGtüncelerlne saparlar- Kar
ıılarıntlakilerini alet etmek 
içın bir ıürü özıüz , düzen
siz söz ederler. Bu sözlerin 
aaçmalığı ve uygunsuzluğu 

taıın bile kulağını tırmala 
1 

dığı halde, kendi kulaklarına 
tesir etmez. Benzeri benze
rine bir muıiki gibi gelir 
onlara. 

Bir içl ik diktirem kolu dar olsun, 
Hir çubuğu yeşi l, biri al alsun . 
Kadir mevlam senden bir yar isterim, 
Ağzı şeker , dudakları bal olsun .. 

Soruyorum kalbime,neye boyle durgumun 
Bana cevap vermeden eteğimden sürüyor 
Anladım seni kalbim; sen yıldıza vurgunsun 
Ve gözlerim balkonda Yıldızları görüyor. 

Kalbimin gösterdiği elbete bakıyorum, 

Yazı hakkının hissedilir bir 
inhisar altına girdiği böyle 
bir zamanda bir sürü gazete 
sayfaları yalnız birkaç ismi 
ışıklı yazıcının kalemleri için 
açıktır. Genç nesil, günden 
güne arlan bir umutsuzluk 
içinde, sanat ve fikir verim
lerinin gırtlağından sıkılan 

hasta ve cılız bir adam ne· 
fesi gibi yavat yavaı sönüp 
gittiğini görüyorlar 

- Kuş sevmezlerln Ya -
kup iti gevıekten alıyor Ça
kır oğlu tetikli davrandı . 

Sabahleyin bir haber ıu
ya atılmıı bir taıın kaanak
ları gibi yayıldı: 

Yine bu biçim insanlar 
kafaları yetmeyince hep suç
larını baıkaları üzerine atar, 
öteye beriye bat vururlar. 
Karıılarındakileri hep, güçle
rinin yetmediği. kafalarının 
almadığı, düşüncelerinin dar 
geldiği; Ulusal (Milli) yeni· 
lıklerin yağisi (Düşman) diye 
ortaya korlar. Bunlar birer 
acınacak tekillerdir 

Yıldız, bunl arı lıu hale 
koyan, az çok, bilgisizlik olsa 
gerek. Kıt düşünütlü olma
ıalar, lıöyle dütünmeleri ko
lay olmaz. Bu insanlara ba 
karsan bulundukları yurdun 
her adımını; eyi veya kötü, 
kafasında itlemeden onanır
lar (Kabul ederler .> . 

Bu, eyi veya kötü her adım 
onlara yanlıısız, suçsuz ola· 
rak görünüz. Sanırlar ki bu 
bir tanrı buyruğudur; ona 
kartı koymak. ulusal ülküye 
kartı koymak demektir. Bir 

Katların gözüne kara getirir, 
Güzellik başına bela ketirlr .. 
Bu kaı,lbu güzellik sende var 
Ôlmüı ölüleri cana a-etirir. 

iken, 

Reri gel beri gel boyu güzelim, 
Göremezsem yüreğime dert olur .. 
Olanca cemaline yüzler süreyim, 
Süremezst"m yüreğine dert olur .. 

Böyle gezme ile yar ele geçmez, 
Geceler y;ıstığı taı olmayınca!. 

Aadam vaz mı geçer sevdiği yardan, 
O yarın hatırı hoş olmayınca?. 

Kaşları benzettim mahı Merale. 
Gözlerin sermaye yedi kırala . 
Seher vakti yar yorganın arala. 
Değsin al göğsüne yel yavaş yavaı!. 

s~bahtan kalktım o yar uyanmış, 
Uyanmıfta gül yastığa dayanmış . . 
Kırmızı yanakları tere boyanmış, 
Vereyim mendilim sil yavaş yavaı!. 

Beri gel beri gel boyu güzelim. 
Ela gözlerinde kaldı nazarım . 
Sakın yol üstüne koyma mezarım, 
Yar gelip geçtikçe candır eğilir . . 

Ne bir Yıldız,ne bir iz kapkaranlık bir parça 
Gözlerime ruhumun gözünü takıyorum. 
Haata bir Yıldız orada haıtaymıı haftalarca 

Hafif bir sesle kalbim tekrarlıyor ismını 
Parçalayıp göğsünü: kalbime bir bak, diyor. 
Ben kalbimin kalbinde yıldızın mini mini 
Şeklini görüyorum, ta içlere gidiyor. 

Geceden daha kara birer kanat takarak 
1 lasta yatan Yıldıza nur vermek istiyorum 
Karanlıklar içinde ıimşek gibi çakarak 
Ruhumun eninini göndermek istiyorum. 

Lise 

halim 

Kıta 
Yüzüme, "seninle dostum. diyene, 
Kalbin de diline uysun ha, derim. 
Önümde kırıtıp boyun eyene, 
llen kulum, git haydi Allaha derim. 

Muallim mektebi 

muharrem 

Cev<lp 
Arıa çıktı ahu vahım. 
Sen kul isen ben Alla hım. 
Dilim ayna kalbim hayal, 
Var mı bunda bir günahım? 

batkaıı; yurddaı olduğunu göı· 
ınek için ırördüğüyanlıılığı dü

zeltmek istese, dütünütünü 
ıöylese, anlattığım insalar 
bir yılan gibi bat kaldırır vej 
kör, sağır bağırırlar. 

Tekirdağ 

YJ/maz l'ıktuğ 

~ocuklu~ n~ tıralarım~an 
Dursunbey'de geçen ço· 

Lise 
l'ıbdullah 

E\1 GÖNÜL 
Sen yabanım, yurt 

yağmıın. Sen bu yeniliği 

anlamamııı ın , anlıyamazsın. 
Bilmezle ki söy.edikleri 

inıan kendileridir. Onlar, 
kendi kendilerini anla
tırlar. Bu insanlar gizli, 
kapalı lı yaıarlar. Bir çoğ• 
tanınmaz bile . Geriden ge
riye öz yüzleri görülür. 

* • • 
Bunları niçin mi yazdım, 

Yıldız? Aramızda bugünlerde 
kendini gösterenler oluyor 
da ondan. 

Dersin ki: 
- Sen bunu yazmakla ne 

çıkar. Sanki seni dinliyerek 
doğru yola mı dönecekler? 
ıcendin yazar,kendin okursun . 

Ben de bunu bi'iyorum. 
İstediğim ıey; senin böyle 
olmamandır; onların doğru 
Yola gelmesi değil :'enin bir 
agan olduğum için, böyle 
insanlara benzemeni içim 
istemez. 

Tanrı seni böyle olmalıtan 
Ve böyleler eline, dıline düş
mtkten korusun. ı 

Gözlerini öperim. 

R. Gökalp 
Yıldız, 

Gönderdiğin Bitikde, sana 
tönderdiğim roman hakkında. 
bizim Savat'la bir yazı oku
duğunu, o yazıda romanın 
beyent ı mediğini, bunu kimin 
Yazdığını- bu yazanın sözleri· 
tıın doğru veya yanlıtlığını 

•oruyorsun. ~ende mi; oku
duğunda, itine gelen sözleri 
'-lıp geriye kalanları görmi· 
~en, yazılı değilmlı gibi sa 
~anlardansın? 

cukluk hayatımın en tatlı 

eylencelerinden !,iri de çay· 
da yüzmekti ve buna doyum 
olmazdı Mektebimiz tatil 
olur,sınıfı geçenek kasabada 
bizden bahtiyar kimse ol
mazdı. Yazın yakıcı stcak 
larında arkadaılarla toplanır 
ve saz denilen çay kenarına 
yollanırdık. Yol da birbır l eri. 
mizle yüzücülük hakkıııda 

münakaşalar açar ve müna
kaşa o kadar hararetlenir ki 
bacaklarımız hiç haberimiz 
olmadan bizi oraya götürür 

ve önümüze çayı sürerdi.tlan
ki çay bu daimi ziyaret
çilerini karşılar gibi o ber 
rak yüzü ile gülerdi. Bize 
haydi benim dostlarım der 
gibi bizim gelmemizi bekler
di. Biz buna dayıı namaz,İ<a 

buğundan çıkan kaplumba· 
ğa gibi soyunur ve kurbağa 
çevikliğile bu kimsesiz dos
tumuza sarılırdık; artik he
pimiz onun akıntısına ka
pılmış karpuzlar gibi ilerle 
re kadar giderek. Avdetle 
suyun mukavemeti o kadar 
fazlalaşır ki, o küçük vü 
cutlarlmızla onu yarmağa 

çalışırdık İçi mizde yüzmek· 
te pek acemi olan Ahmet 
balıklar gibi sulara dalıp 
çıkıyordu.Fakat o suya ha
kim olan.ıyarak geride ka· 
lıyordu Bir zaman sonra 
birdenbire sulara dalıp 

gitti. Biz ıaşırmış, birbirimi· 
zin yüzüne bir an baktıktan 
sonra onun olduğn tarafa 
atılarak bir dalgıç çevikliği 

O eski günleri hatırlatan da 
Uzağa bir nara attın ey gönül. 
Acılık varsa da aıkın tadında 
Sevgi kucağında yatın ey gönül.. 

Gözlerin tutuımuı birkızıl tandı 
Uğruna sayısız gönüller yandı. 
Adını dudaklar hasretle andı. 
Ömründe her zevki tattın ey gönül.. 

Günlerce yanarak koıtun izinde, 
Ninniler dinledin onun dizinde! 
Matem türküsünü; aşk denizinde 
Çağıra çağıra hattın ey gönül. 

KOŞMA! 

Doğan gün vurgunmuı, güzel yüzüne 

Bahardan güzelsin, kuıtan bahtiyar. 
Yanmağa can atar, bakan gözüne 

M.M 
Fahri fi/tan 

Her gönülde büyük sevgin, saygın var. 

Ülkeler mahvolmuş, coıkun selinde 
Kalpler parça parça narin elinde, 
ipek saçlarının altın telinde 
Geçen mevsimlerin güne1i parlar. 

O alev dudaklar yakan yaz oldu, 

Çatlamıf, kırmızı, bir kiraz oldu; 
Dünyaya sen gibi gelen az oldu 
Yolunda gül biter, çiçekler açar. 

R. turgay 

Edebiyat diktatörleri, yap
tıkları asri feodalitenin genç 
kalemler için nasıl bir duvar 
oldu~unu düıünemiyorlar. 

Ve bir sürü gözleri güneıli, 
kalpleri ateıli gençler o asil, 
ve mukaddes fikir ve sanat 
yangınından ruhlarında bir 
tutam hüsran renkli gülle 
ıaıkın ve bitkin dönüyorlar. 
Bu gıdasızlık bu lakaydi
lik yarının kaç parlak şöh
retini söndürdü? Ve yine 
kimbilir kaç genç ve olgun 
ruhu havası emilmit §itirme 
düdükler gibi somurdu. 

Savaı, diye biliriz ki: ::la
yısız gazetelerin, ıekilde sa
nat; fakat, hakikatte birer 
tirket olan haftalık mecmu
aların dolduramanığı derin 
bir boıluğu kapatmıı ve sa· 
de Ba ' ıkesir gençleri için 
değil, yurdun en uzak köşe
lerindeki kalemler :ıçin bele 
sıcak ve taıkın bir kaynak 
olmuıtur. Yurdun yarınki 

ıöhretlerine böyle genit bir 
sanat ve kültür ıaha11 veren 
"Esat Adil" bey şüphe yok 
ki: yarınki Sa vaı mektebinin 
edebiyatında en çok rolü 
olacak adamdır. 

Gazetenin edebi "bran1 0 

larında değerli kalem !er ça 
lıııyor. 

Hasan Ali'nin tercÜ· 
melerinde ıaıılacak bir mu· 
vaffakiyet var Son defa ola 
rak, (Andre Theuriel) den 
çevirdiği «Üt yığınları> adlı 
parçası bize, telif bir eser· 
den daha ziyade yakın ve 

sıcak.- Üslup akıcı ve kıv
rak, fikirler asıllarındaki gü 
zelliklerile düm düz Bırkaç 

tecrübeden sonra - tercüme 
kanaviçenin tenidir · diyen 
büyük zekanın sözü, boı 

ve menfi bir görüıten iba
ret kalacak .. 

Mustafa Seyit karak' e
rlıtik bir yazıcı. Fazla ııir 
yapmıyor. Fakat onda çeki 
ci bır ıey var 1 Sarhoşların 

türküsü 1 rilim ve ahenk ili 
barile insanı şiirden uzak 
laıtırıyor. Fakat daha az· 
güzel olmıyan baıka bir uf 
ka yaklaıtırıyor. 

Sarhoşların türküsünde 
insana meyhanenin kokusunu. 
sarhoıun netesinl ve bektaıi 
!iğin rentliğini , tevekkülünü 
duyuran bir tatlılık var . 

Şükrü Galip dikkati çeken 

- Bütün köyün harman
ları onun elinde, ne diyor· 
sun? 

- Buğday da bol hani. 
Hambarlar taııyor 

- Çakır İstanbul'daki ka. 
rısından yavuz haber alıyor 
emme 

O hatun da oğ1anın pa
rasına vurgun .. Diyorlar. 

- Çakır oğlu, İstanbul'a 
gidip geldikçe, el mit haspa· 
nın gönlünü . 

Bunları konuıan ıadır 
vandn abdest taze-
li yen iki köylüdür. Vakit 
öyleye yakın. Müezzin ıe· 

refeye yeni çıktı 

Bunları konuıan iki geve· 
zedir sanmayın Onlar çe~

me baıında yarenlik etmi

yorlar. Dedi kodu hiç .. 
Köyün damarından, ka

nından dem vuruyorlar. 
Çünkü efendim. 

Buğdaydan konuıuyorlar. 

Sakızlı köyü buğday, buğ

day Sakızlı köyü demek
tir . Sizin anlıyacağınız Sa· 
kızlı buğday bol çıkaran 

bir topraktır. Hem de yüz 
lerce, binlerce kağnı yükü 
ile .. 

He 'e bu yıl .. 
Ne Çakır oğlunun ve ne 

Kuı sevmezlerin Yakup'un 
kağnıları taıımağa yetmlye
cek bile. 

- 2 

Uzaklarda gıcırdı yarak ge· 
çen kağnı seılerl duyuyor 

musunuz? I 
işte onlar Y okuıca istasyo

nuna buğday taşıyan kağnı
lardır. Seslere eyi kulak 
kabartınız. 

• $ • 

Çakır oğlu, Kuşsevmez· 

!erin Y akup. 
Bunlar iki yarııkandır. 

Sakızlı köyünün buğday ıa· 

tııını ellerinde tutarlar . Buğ· 
daylar daha harmanda iken 
satın alırlar. Kağnılarla Yo· 
kuşca istasyonuna getirirler. 

Oradan vagonlarla latan 
bul'a. 

Onların buğday ıalıtından. 

fiatlardan günü gününe ha· 

berleri vardır. Onlar lam 
bir tüccardır 

İstanbul'dan telefonla pi

yasayı sorarlar- Şehre indik 

leri zaman radyodan fiat 
!arı öğrenirler. Yahudi tüc 
carlarından borsayı iıkan

dil ederler. 

oldukları aydınlığı veremi
yor. 

Sen o romanı ve o yazıyı 
eyi oku gelecek Ritiğimde 
bıınun için sana birkaç sıra 
•öz yazarım. 

le suya daldık ı azımız ba
cağından . kolundan, başın· 

dan bu yarı canlı cenazeyi 
suyun kenarına çıkardık .Ve 

b-.ı aıağı yere dikerek bir 
z;ıman tuttuk. 

r yazılarile yarın için en renkli 
cut biraz sonra canlandı ve daıımızı kaldı ılarak ara· bir ümit. Dimağının büyütücü 

Halıl b ezıı.i Daha ziyade 
ritim ve ahenk ıairi, hayali 
zengin kelimelerinde itinalı 

bir dikkat ve ahenk endiıe
si var . Lakin sembolizme 
müsait ruhu onu vuzuha kar
şı muvaffakiyetsiz gösteri· 
yor. 

......... R. G. 
•inin aıirel reisine yazıp çer
kea "Sait Ablay 0 ın İmza 
ettiği hir mektup yazmak 

;cap ettiğini ilave etti. At 
bardan indiler. Hacı Ahmet 

ıı defa mütee11ir old •• ve: 

Ri ·den bire ağzından bar
daktan botanırcasına akan 
sular altımızdaki çayırı ça
mur etmlfti. Bu canıız vü · 

onu giydirerek kenara yatır- mıza almıı ve kol kola gir· adesesinden ziyade hissiyatının 
dık. O derin bir uykuya da· miı hep bir ağızdan terennüm net.iz supjektifinden· süzülen 

lıp gitmltli Biz de yarı zevk ettiğimiz şarkı seslerimizle C<yolculuk. unda duyuı ve 

li,yarı zevkıiz sularda gezen kasabanın bizi bekliyen so- görüş varlıkıarının güzel nü-

k ki d 1 muneleri var Lakin bu gö· mahluklar gibi eylenıyorduk. ı a arına ağı mııtık 
L. rüı kudreti hazan buğu· Artık akıam yaklaııyordu. ıse 

T S lu bir cam gibi tekilleri ıis-Çabucak a-eylndik ve arka· • alim 
landlriyor. ve onlara muhtaç 

Eğer ıahıiyetine ve haya· 
!ine daha sembolik bir ıekil 
verebilirse bize "Türkmen 
güzelleri. nden daha kuv
vetli tiirler verecek. 

İhsan Edip 

- Buğday 6,30 paradan, 
12 kuruıa çıktı. Diye . 

* • * 
Sabahtan akıama kadar 

Çakır oğlun'nun ka~ıla
rı istasyona buğday taııdı. 

Çakır oğlunun adını taıı· 

yan haberler telgraf telle
rinde bir nabız gibi vurdu. 

• • • 
O sene ambarlarda bir 

ıinik buğday kalmadı. Buğ
daylar köyün keçi yolların
dan , istanbul'a bir oluk rt · 
bl aktı. lıi eyi kavrıyan Ça· 
kır oğlu turnayı gözünden 
vurdu Piyasayı ah üıt etti. 
Çok para kırdı. 

• • • 
Çakırın İstanbul'lu karı11 

orada borsa itlerinden anlı
yan yüksek bir adamla ara
yı uydurdu. Çakır oğlu 

bugün karısından bir mek
tup aldı. Karısı: 

"Müjde diyordu. Borsadan 
anlıyan dostum burada bir 
kamyon ıirketınln mümeuı · 
il ile görüıtü. Sana buğday· 
ları nakletmek lçın üç kam
yon gönderecelı, parası uyu· 

ıuldu." 

An barlar yine taııyor. 

Buğdayların hepıi depo edil· 
dl Kuı sevmezler'in Yakup 
da harıl harıl burday toplu
yor. Bu sene buğdayları ça
buk yollamak için kağnıla
rın tekerleklerini katranladı, 
tahtalarını eyice yağladı. 

Bir hafta sonra Çakır 

oğlunun kamyonları fab
rikanın usta töförlertla 
beraber Sakızlı'ya geldi, 
kuruldu. 

Kamyonlar sabahlara kadar 
istasyona buğday taııdı. Şo· 

salar tekerlek yollarından 
geçilmez oldu. Yakup'un kaf

nıları çarpık yollarda buca

ladı. Y okuıca istasyonu dağ· 
!ar gibi buğday yıfınlarlle 

doldu. Kağnıların ıealeri daha 
yakınlaştı. Mandaların çoiu 

yolda öldü Y akubun adam

ları arabaları yolda bırakup 
kaçtılar Kamyonlar gece 
karanlığında kağnıların üze· 
rinden geçti. 

Kuş Sevmezlerl'n Yakup 
bir hafta sonra çıldırdı. 

Kamyonların geçtiği toz
lu yollarda gelip gidene: 

Ağalar, afalar, buradan 
arabalar geçti, gördünüz mü? 

Diye sordu. Onu kimıe tek· 
rar köye getiremedi. Kar111 

çocukları yollara döküldü. O 
köye dönmedi haftalarca lil· 
ründü: 

Buradan kağnller geç
ti mı'.l Diye ıoruıturdu. 

Kamyonlar gözünün önün
de buğday taııdılar. Çakır 

oğlu hususi bir spor oto
mobili ile yanından bir ok 
gibi geçti gitti. 

• • • 
Bir sabah Kuı Sevmezle-

ri'n Yakup'u yolda karnı 

deıllmif buldular. Şehirden 

gelen doktor ölünün üzerin· 
de kamyon tekerleklerinla 
llıtik lalertnı bulcla, 
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HOLEI\ Tl'TEI\ ta rafııulaıı l<'ıı sil t• dilıııi:- cok ıwseli, zarif Ye t>~-

• " • t 

lenceli bir oıwrettir. 

Ayrıc<t: Deniz kızı Eft«:tlya lıııııım \Te 

,\rkadr~laı·ı taı·afıııd:ııı ZEYPEK TC'HKCLERİ 'e RAKISLARI. 
Bu filim kons•·re İSTANBl'l,'l'N ı>ıı miinıtaz saııat karları iştirak 

etmiştir. YE ... 
l.,okus Jürnal. 

SUVAHE s rn t 8 dedir. Gisemiz dainıa acıktır. • • 

Ramaz<ın miin•ısebetilegündiiz ına
tinelerimiz .. 

Per~enılıe s:oıat 2 de, eurııa giinii !-'aaı 
ikilfilim birdE>n gösterileed.:tir. 

' '. , • • .1 

Satılık Dükkan 

Ba gece 

Şifa 

1,30 dadır. Her 

•••f~~~~~~~~~--ı 

İ İLK ISIK ; BALIK ESİR'İN 

= ll1CAllA 1rısı~ır. 1 

ı Bicki Ve Dikiş Yurdu 
11 " 

· ı ikinci sene ve ikinci devresi tedrisatına 
ikinci kanunda başlıyacaktır. 1 

ıı 

1

1 

flütün modellere hakim olmak yurdun hususi sis· 
~emi. olan her devrenin değiıik ve çetin . modeller 

1 uzerınden çıkarm .. kla ve modelleri mahkum etmek 

1 

ise ancak yurdumuzda devam edilmekte olan Paris 

1 

uıulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan 
i 1 imtihanlar yüks~k maarif.çimizin huzurunda ve ten~ip 
1 buyurdukları mumeyizlerın muvacehelerlnde yapıl· 
1 mııtır . imtihan günü modelden intihap edılen manto, 
j J tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap· 
1 1 mıı ve bununla not almıtlardır . Meztm olan (44) ha· 

J nım muvaffakıyetle bitirmiılerdir . Ve buna kanaat 

11
11 ır~ti~mıy~nler hanımların hariçte diktikleri dikit ve 

bıçtıklerı kumaılarla fik irlerini daha kuvvetli tashih 
il etnılf olurlar. 

· Fiaılar 11<·11z, ıaki'illı>rde- azaıı:i 

kolavlık :,:öste-rilnıisıir . . . . 

ŞAllAl~ll : -- -
Her hususta emsaline iistiiııdiır. Balıkesir'in 

1 

lf hıı ııefis KAR.\TEPE~arabı herkese 
' 1 Zevk, Kuvvet, Sıhhat verir. 

' 
ı, Karatepe Şarabı 

Toptan ve litre ile satış yeri 
Birinci Noter altındaki mağazada 

...,.........---- ...........--~-------

~~~~\ ,.;,.;·'. ~~~~·.ı::-:-ı:-:~~i"~~ 

~ Yurtdaş: ~ 
~Hiliiliahmere, Himayeietfalel 
~ Tayyareye yardımı borç bil. ~ 

Bazı hanımların daha .edri•i esnasında aldıkla rı j!:~~~~~~~~.A.~~~,f. 
' 1/ dikitl.erl~ ~endi ~erdikleri parayı çıkardıklarını bizzat !l!'tlf.~~~jtlfitif H• i!~-1'-'!!!l:!fH!Hi! 
1 kendılerı soylemıılerdir. lll'l lM 
1 Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet nıek· ; Jf CW4 "1'Jll,,f.ct;t, ~ r,i l't: . 

1
• 

tebi cB) kursundan mezun olan hanımlar diploma ~ T 

alabilirler Diğer hanımlar ancak biçki biçmek ve dikit ~ 
dikmeyi öğrenmif olurlar. Fazla izahat almak istiyen • ~lt'\~İınlik Vt ~ kış ık t· ıı i'Oll ıııo ı la ıııantoluk, 1f! 
!er yurdumuza müracaat etsinler ~, ro_plıık. ~·.üıı.lii ı..uıııaşl:ır .... faııilf• lıazt>: .leri- ı 1 
ADRES: eörekçı ler mahallesi Ali Hikmel Paşa caddcsı No: 6 it 

ilk ışık biçki ve dik iş it ııııı ı..wlnııştır. 

li yurdu müdüriyeti ;~ 1 p " " p C:ı . 1 
il ~ lİ Lq't-1'i ~ 1Vl-~"t- CJy l# 

! IHf:~-=--· - . - - -~~ Wi 1 
,, '·Jııl!!'. , ıı ;:;ı"'"""'~~~· ~!iii:Silllllii.!m.J•mm ı En lüks paltoluk pardi.isiilük vt.~ aske~i ka-

s • pulluklar güzel deseıılerdı· yerli ye ln~iliz I 
evgım ~ elbiselik. k.unrnşlarınıız ltle\('Ulllll'. ~ 
fi- ;ı m • r M~~~~~~~, ~~~!L 1 Muhterem müı::;~ıi:::~iz~tıl:r.dıla mazamıza : 

Ve Ve en acı ıztırabı .1 l1AVSANL~LI ZADE FAHRt 
Au İnkdap romanı nc!a /~ • -

Göstermlttir 

O~uyun 
Savaş kitap evı 

'll Fantazi Manifatura Ve • Jt Kumaş Mazası 
·~ Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 it 
l lli!iı.\~tHiHtHiH+•~~~-~~~-~--~lfd , - - -- -

11 Belediye Dispanserinde 
25 Kuruı Muayene Günleri 

Her kitapçıda bulunur. 

; ........ .. '. '' 4, . ' 1 ' 

CUMAHTESİ GÜ~LERİ 

Ö"ledeıısonra saat 14dPn l Gva k:ıd:ıı· dahili 
~ ~ 

hastalıklar muayenesi ( Doktor Ahıııet 
Emin bey) 

PAZAH üÜNLEHİ: 
Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar 
kulak, burun, boğaz hastalıkları nıuaye
ııesi (()ok.tor \lehnıet Kanıil bey) 

PAZARTESİ GÜNLEHİ: 
Öğleden ev,el saat 10 darı 12 ye kadar 
dahili hastalıklar nıua~ eıwsi (Doktor Ah
met Enıiıı bey) 

SALI GÜNLEHİ: 
Öğleden e\vel saat 10 daıı 12 ye kadar 
dahili hastalıklar muavenesi (Dok lor :\ h
m et Eıııin bey) 

ÇARŞAMBA GÜNLERİ: 
Öğleden soııra saat 15 deıı 16 ~a kadar 
dahili hastalıklar ınua~eııesi (Doktor Ha
san Haif lıe•ı) 

PERŞEMRE GÜNLERİ: 

Ö"ledeıı soııra saat 15 den 16 Hl kadar 1 

ciWive 't' bevliye hastalıkları n;uaveııt•si . . . 
(Ooktor Mehmt>t Ali bey) ı __ , 

Neıriyat müdürü: ESAT ADIL 
VilA.r•t Matba- - Balıke.ir 
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