
Bulgaristan' da ki Pomaklara tazyi ~le zorla 
dinleri değiştirtilmaktedir 

Her yerde 3 kuruştur 

, ... CUMURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

Atina'da ko~ünist tahrikatı yüzünden tale
belarıe polıs arasında kanlı hadise oldu 

Sahibi ve Baıyazıranı 
• MüstecaplıoQ'lu Esat Adil 

İkinci YIL SAYI 

• 
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Dün kurultaya Saylav yenilenmesi yapıldı. 
~ürk~adınının ~akkı ~erild~i~~Am~er~ik-a~-Fr-an-s~a-mLe-cl-is-in-de~ 

teklifi 

U 
- - -. k- b I d k lk k 2 numaralı düşmanda öl· 

nlardan alınan vergı asa a ar an a aca dürüldü 
lstanbul, 5 ( S. Ş) - Nev

york 'tan gelen haberlere 
göre Amerika'da ıakiler 

aleyhine açılan ikinci ve 
ıiddetli mücadele yeni bir 
semere daha vermlf ve l. 
numaralı halk dü§manı ad
dedilen şaki Pol Nelson da 

lllınra ' nın küçük bir kö)·Ün· 
de polis tar fından sıkııtı · 

rılmı ~ , tabanca ile katledile
rek elde edilmlıtır . 

bu müsademede iki ame · 
rlkan polisi de ölmüıtür: 

Öldürülen ıaki bir nnma 
ralı Halk düımanı mak 
tül Dilinger'in yerine geçmiı 
menfur ve hain bir katildi . 

Mali kanuni-;;;.-kabul edildi 
Şalobrian'ın Roma'da dikilecek heykelin açılma meraslılne 

Fransa namına M. berasijan gldscık 
Pariı, 5 [ S.Ş ] - Nazırlar Tlmeı, Sulh davasının 

~e:llsi Elize sarayında rel-1 büyük bir zafer kazandıitı · 
a ıcumhur M. Albert Lebrö nı yazıyor. 

nün baıkanlığı al tında top- 1 Daily Herald diyor ki: 
landı. Şatobrianın Roma'da "İç ve dıt zorlukların taz
dikilen heykelinin açılma res- yiki altında bulunan Alman. 
minde Fransa'yı M Berarı - ya, ya l nız kalmaktan kor · 
jenin temsil etmesine karar karak akli selimin aeılni nl
verildi. Bu merasim ayın hayet duyabilmittir .• 
onunda yapılacağına göre Gazete Avrupa için yeni 
Fransız maarif bakanı ilk bir sulh hava11 baılıyacatı· 
kanun da Roma'da buluna
caktır . Aynı mecliste deniz 
bakanı M- Pietri Japonya 
tarafından Vatington anlat· 
masının fesh inden doğacak 

neticeleri anlatmııtır 
Parla, 5 [ S.Ş 1- Mebusan 

meclisi mali kanunları J 22 
muhalif reye karşı 471 rey
le kabul etti. Buğday piya
sasına ait kanun layihasının 
görülmesi teklifi bir muhalif 
reye kartı 584 reyle kabul 
olundu. 

Sar anlaşması büyük memnu
niyet uyand ırdı 

Parla, 5 (S.Şi - Fransız, 

İngiliz, Alman matbuatı Ro 
ma'da Sar meselesi hakkın

da imzalanan anlaıma mü 
na.ebetile hararetli makale· 
ler yazıyorlar Lokal Aneel 
ger bu anlaşmayı mevzu
bahı ederek Fransa.'nın göa 

terdiği büsnü niyeti alkıılı · 
yor. 

Bolivya 
Har~e devam edecek 

Santlyago 4 (AA) 
Yeni bolivya reisicümhuru 
lmperial gazetesine çektiği 
bir tel yazısında bolivya'nın 

adalete ve toprak alma dü · 

şüncesini reddeden Amerikan 

türuine uygun olarak ya doğ" 

rudan doğruya veya hukuki 

bir hal çaresi bulununcaya 
kadar savaşa devam edece 
ğini bildirmitlir. 

lozan'a gilllıı ycrine«Tevjik 
Rıişiıi Lo:an'a yollandrndiye 
yazılıyor. 

Geçmlşieki yu:ı dili halka 
iıımı· mişl/. Böyle giderse 

im çeşil Ö- lürkçe yazı dili 
de olaırııyacak ve lıallrlan 
gıiler yüz görmlyecek 

Korkumuz şu ki; bıı bf;;:ce 
ö:: lıirkçerıiıı yayımına kar

şı bir kundak, bir bozgıın
cıılıık olacaktır. 

Lafın kısası, dil işinde 
oturaklı , bilgili davrananla 
ra uyalım . Sonra Anada 
lıı' ııun bııdıınlaşmış diline 
saygı gösterelim . 

"Dimyala pirince giderken 
eodtki bıılgıırdan olmak. is
temiyoruz Biz öz türkçc 
işinin vıırgunıı, gönüllüsıi
yüz. Hıı savaş başarılacak
tır . 

Bu yıizden , 
saçmalı yanları 

narı.::. 

saçmayı ve 
açıkça kı -

nı umuyor. 

Paris'ten ayrıldı 
PARlS. 4 (A.A.)- M. Hıt· 

ler'in hususi memuru M. Fon 
Ribbentrop Parla'ten ayrıl
~ıtır . Fon Rtbbentrop ırö· 

rütmelerlnin Avrupa mukad-

deratı üzerine olan teılri 

hakkında kendisine sorgu 
soran gazetecilere gülerek 
ıunları söylemlıtır. 

Size aonra cevap verece
ğimSöylememekliğime mQıa· 

adenizi rica ederim. 

Belçika hazinesi ih
tiyacı 

BRÜKSEL, 4 ( A.A ) 
belçika Maliye bakanı bel· 
çika'nın hazine ihtiyaçları 

ve bilhassa fevkalade bütçe
sinin yürütülmesi için Hol
landa'da müsait tartlarla 
aıaitı yukarı bir milyar 
franklık borca baitlaomıı 

olduitunu bildirmiıtir 

Atina'da 
Komünist tahrikatı 
yüzünden hadiseler 

oldu 
İSTANBUL,ti (S.Ş) - Atı 

na'da kanlı hadiseler ol · 
muıtur . Komünist tahrikatı 

yüzünden Atına üniversite 

talebesile polisler ara11nda 

vukua gelen müıademeler 

neticesinde bir polh ve 50 
talebe yaralanmııtır. Hnkn

met fevkalade tedbir almıı
tır. 

Cll • 

Güçleri kırılmıştır 
Londra, 4 (A.A.) _ Çin 

komüniıtleri mukavemeti 

azalmakta olduğunu göste· 
ren İfa retler hakkında tef . 

ıiratta bulunan Ma . t ,... carıı an 
uuardiyan gazetesi icra ko 

mltesinin genel heyeti tara· 
fıodan yapılacak .. - - d onumuz e· 
ki toplantıda iç meıelelerln 
d" uzenmenleri için kuvvete 

haı vurmaktan vazgeçilerek 

ulusal birliğe temin edici 

tedbirler teklif edileceiilnl 
yazmaktadır . 

Gazetenin düıünütüne gö
re, komOnist gQcü artık 

kırılmıı ve flmdlye kadar 
barııa ve birliğe en büyük 

engel olan komünlt Klanıi 

devleti baı eğmiıtır . Bunun 
için valtlerln ve nutukların 
mutlu neticeler vernıeıl 
ümit edlleb!lır. 
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TEKİRDAG 3 (S ..;>.) 
Şehrimizde bu hafta Trakya 
umumi müfettişi İbrahim 
Tali beyin başkanlığında 

toplanan yüksek iskan ko 
miıyonu muhacilerin iskan 
ve laıelerl için mühim ka 
rarlar vermiş ve mukarre· 
rat gizli tutulmuıtur. Bu 
toplantıya, bütün Trakya va 
!ileri. nüfur., varidat ve Si\ 

nayi umum müdürleri, ikinci 
müfettişlik müıavirleri işti

rak etmlılerdir. 

C H F Balı kesi ı· ,. · d. r· · . . . vrın ı ıresı 

Kaza kong.raları yapılıyor 
Vilayetimiz Kaza kon· 

graları yapılmağa başlanmış· 

tır bunlard<rn burhaniye, 
Su•urluk, Dursunbey, ve 
Erdek Kazaları lrnngraları· 

nı bitirmişler, ve idare heye· 

Şehir kulübü yakın 
da açılac"k 

Öğrendığimize g3re öteden 
beri açılması b"lenen"Şehir 
kulübü"nün }akınd" resmi 
ruhstı alınacaktır. Kulüp mü 
esslsleri dün bu yclda Vi
layete bir ist'da vermişlertir. 

ti azalarile 
seçmişlerdir. 

mümessillerini 1 --

1 E(I reınit'te 

Toplatı dnğıldıktan sonra 
iıkii.n umum müdürü Çorlu 
ve Hayrabolu'yu gezerek 
yeni yapılan köyleri ve mu
hacirlerin ahvalini tetkik et
mittir. Bu hafta yeniden ge
len (2000) ne yakın Roman 
ya muhaciri hemen iskan 
m·ntakalarına gerleıtirilmiı
tlr. 

Valimiz Haıtm bey iskan 
itlerini mahallinde sık sık 
teftiı etme~ te ve muhacir. 
!erin dileklerini yerine ge· 
tirmektedir. 

ismet İnönü Trak
yada 

Baıbakan ismet İnönü'nün 
bu hafta bir Trakya seya
hati yapacağı haber alın· 

mııtır. 5 birinci kanunda 
İsmet 1nönü Tekırdağına da 
gelecektir İldaılar.ımız şim
diden ıevinç duymaktadır

lar. Şehrimiz taklarla süs· 
lenmtıtır 

~eçi~enler ıunlardır: 

Burhaniye' de: 
idare heyetine; reis, Tali 

bey, aza Hüseyin, Ferit, İb 
rahim, İsmail Hakkı beyf.,r. 

Mümessiller: 

Hüseyin, Ferit "Gömeçli 
fabrikatör,., Ferit "bü hani 
ye'de yağ tüccarı" Nedim, 
İsmail l!a ki. ı beyler. 

Susur:uk'ta: 

1 

İdare heye!ine;reis Alı Ka • 
sım, aza Sait zade Hümü, 
Bayram , Hamit 
Fikri, keresteci Şaban, Ümit 
elifi Mehmet, fabrikacı Mus· 
tafa beyler. 

Dursunbey' de: 

İdareh.eyetine; reisAhınet llu· 
lu<i bey, a7a Sadullah oğlu 

Rahmi Emin oğlu Arif, hacı 
Ahmet oğlu Mustafa, Mch 
met oğlu Mustafa, llalıl oğ· 

lu Süleyman, Hüseyin oğlu 

lbrahim beyler. 

Mümessiller: 

Ahmet Hulusi, Seyit .\lı 

oğlu Mehmei. 
Erdek'te: 

Yeni iskele ve rıhtım ld h t· · o . , are eye ı; reıs sınan 

Tekırdağı nda yapılacak b -ı 5 ı·h ıı· il 1·1 ey og u a.a a ın,aza a ı 

rıhtım ve iskelenin proje ı ğl F h . Pi. ğl H o u e mı, av o u a 
ve keıifnamesi mütehassıs ı ı- ·· ·ı ı· ·1 M san uınu og u ımaı , us-
bir heyet tarafından hazır- t f "i Edh Ah t • 

1 
a a <> 5 u em, me og-

lanmaktadır. A ınan mühen- ı S 't z· ·ı N' · u eyı , ıya og u ıyazı 

dlılerinden Her Zaide\ sahi- b I .d h . .1 ey er ı are eyetıne seçı 
lin haritasını almı~lır 

Şehrimizde yeni yapıla 
cak iıkelenin ve 5000 met · 
re murabbaındaki rıhtımın 

151,000 liraya kadar çıka
cağı tahmin edilmektedir. 
Mevcut iıkelenin tamiratına 
baılanmıştır. 

Yol yapımı 

mişlerdir. 

silindir tarafından da silin 
draj yapılmaktadır. Bundan 
Ôzgesaray Çerkesköy yo
lundaki silindraja da devam 
edilınektedır Bu yol yakın 
da bitecektir 

Zeytincilik 
1 Bu sene zeytin re 

koltesi çok eyi gö
rünüyor 

EDREMiT 5 ı S Şı Ed 
re nil 111ınt.1 1 ası zeytin dev· 
şiı in.i ilerlen.ektedir İlk çı 
kan yağların verımi çok ye. 
rindedir Müstahsil 'aziyetin· 
den ıne.1ınun görunüyor. Yağ 
fi.ıtları şimdılik 22 :.!3 ara
sındadır. 

Şehir kulüllü 
Edremit'te lıır Şehir kulü

bü açılmıştır. Rels1 iğlne tren 
i'letnıe ~lüdürü müh~ndisi 

Ziya bey seçilmiştir. Azası 

şimdiki halde }etmi~i bul
muştur. 

Poliste: 
l>ün 

- -

saat 1 ı de Si 
ma v !\azasının ka•ımlar kö

yünden lbrahim oğlu Hal.l 

Pabuşçıılar arasında papuş· 

cu Mehmet uslanın dükka · 
nı,dan ayakkabı iasliği ça 

lıp kaçark n yakalanmııtır. 

!* Yine dün Dinkçiler 
mahal e•inden sahkalılhr 

dan yanl<esici llüseyin oğlu 

Halil çarşıda çayırh 1 sar l.ö· 
yünden Yusuf oğlu Meh 
ıııet'in çorap alırken cebin· 

den 7 lira parasını aşırmış 

isede yokalaıımııtır. Suçlu
lar Adliyeye verllmişlerdır 

Yakalananlar. 

Verimli bayındır savaşındadır 
1 

Okulak çalışması da güzeldir · 1 

İVRİND . 4 (S.Şı Ye gibi doğruyu çürüğü değe 
rile ayır ak için köy yasa· 
~ ını eyi kullanan ve canla 
haşla çalıpn aksakal(muhtar) 
İsmail ve çalışma arkadaş
larını alkışlarız 

Kentin en büyük bılgi yu· 
vasrndan biri olan yatı oku
laği (Mektep) Lölük oku 
laldarının (zürr.re md-telı) 

liği olmıyan lağımları bir· hemen hemen en 
gözelidir. Okumak için ana· 

leştirmektedir. 

şif tarlaları, bağları. bahçe 
!erile Anadolu'nun kostak 
yerlerinden biri olan İvrin
di bayındırlık edilerek güzel 
bir tire halini almaktadır. 

Memlekette büyük bir ça
lış"Tia vardır Yüzleı ce rşcı 

birbirlerini kesen yolların 

kaldırımlarını bütün bir de-

kucağından ayrılarak uzun 
Ko .. y ı"çinde ve ko" y dı•ın · k ( f b ) • yolbrdan öğrenci ta e e 

da Güngörmez olundaki gelmektekdir. Ôzyavruları 
çal şmalar kıvanç verecek gibi bu kimsesiz çocuklara 

hl\ldedir bakan hocalar çcıcuklnrın 
Yol ara arta on ak 1 zarar]ve-ı bütün eksiklerini değilese hı 

ren •e hulkın erincini !isti- le p k çoğunu gidermektedir. 
ralıat•nil boz~n evler alınmış Köylerinden çırıl çıplak ge· 
ve hepşi y.ktııılmııtır. Mem· fen çocuklar "Himayeietfalin 0 

lekeıin tam göheğinde pe. yardımile geydırilmiştir. l1u 
zar yerı ve cümhuriyet mey okulak açılmakla tam 32 

d.ını olarak g~niş bir alan köyde okulak açılmı1 oldu. 
yaptırılmıştır. lzmir'i, Çan1k Köylü yavrular bu okulnğa 
kale'yi, llalı esır'e bağl:yan akın etmektedir. Yalnız aşa 
yol da bunun içinden geç- ğı Hnıflara girecek çocuklar 
mektedir. geri çevrıldiği görülrr.ektedir 

Yıllardanberi bayındırlık Bırinci ko !sınıfl<'oksanı aımıf. 
[uınran] görmemiş ve en es· diğerleri<Je altmışı geçmiştir. 

ki bir tire (nahiye) olan Bu okulnk bukadar koca· 
İvrind,'nın y,r! ik yuvalaıı, 

bir baykuş tüneğlni a ııd1> an 
avlular yerine duvar ov ul, r 
yapıldı. Saz örtüler tal dırı· 
arak bir iki ay içinde yaşa· 

ma bağlarına uygun evler 

yaptırıldı 

ULak yollardan Sorav 
!mahkeme! i.,leri için iş nı 
gücünü bırakarak BalıkeFir'e 
giden köy!u 4ı:ıı.rdeılerimizin 
köy yasu~nıa göre işleri dü 

züeltilm iştir .. 

llalkın acılarına em (deva , 
bulan cümhur.yet"aclliyesi" 

ğını bozan bu köyden Hasan 
oğlu Ramazan ve yardı'T.cı· ı 
ları Hüseyin oğ:u Halil ve 
Mustafa oğlu Hüseyin ya
kalanmışlardır, 

man olmasına gore üç okut

aan arkadaıla çevrılınek 
t ... dir. 

En yüksek be,§ anıak (fera· 
gat) ıssı (sahioi olan bu üç 
( umuıiyet genci varını yoğu 

11 ı harcayarak Cumuriyet ,. 
"Perıembelerine,. uygun yeni 

bılg· er yavru1ara vermektedir' 
Böyle bir okulağı olan 

İ-'Tindi ha kı yatı okulağının 
kendi tiresinde açılmasıncll\n İ 
büyük bir kıvanç duymakta· 
dır. Okula~ın her şeyini bul 
mak için çalıpn lire ÇHir 
geni (nahiye müdürü) Şev· 
ket ve gecesini gündüzüne 
katarak canla başla çalışan 
üç okutgan arkadaşı alkış 
farız. 

f rnniyet Mü~üılüğün~en 
P11 thol 

Pomaklar 
Zorla dinleri değiştiriliyor 

İstanbul. 5 (S.ŞJ - Bul
garistan'da Türkleri tazyık 

siyasası şiddetle devam edi 
yor bilhas$a bulgar olduk 
ları iddia11 ile Pomaklar çok 
ta,yik edilmektedirler. Gelen 
haberlere göre, Pomakların 
zorla dinleri deği~tirilmekte 
dir. bulgar papasları bu kı 
zıl taas.ubun muharrikleridir, 
bütün Pomak köyleri heye 
can ve korlıu içindedir. 

Hindistan 
İngiltereden ne za -

man ayrılabilir? 
LONDRA, 5 (S.Ş) Bald 

vin İngiltere Avam kama· 
rasında hükumetin Hindis
tan siyasetini müthiş surelt.! 

teni.it etmiıtir Baldvin söz
lerin• fU cümle ile bitirmit 

tir: "Hükümet, Hin Jistan'a 
timdiki idareyi tatbike de
vam ederse iki sene sonra 
Hin fistan imparator'uğunun 
İngiltere'den ayrıİacağı şüp· 
hesizdir ,, 

11:-

İtalya 
Yükselme rekorunu kırdı 

Rsma 5 (5 Ş) Geçen 
nisanda İtalyan tayyareci 
Dönabi tayyaresıle 14133 

Radyo 
n İlk kanun Perıembe 
latan bul. 
ıs - Almanca ders. 
l s,30 - İstanbul koaservn

tuarı tıra!.ndan oda musikisı ve 
ş•n bayan Nimet Vahit, Sey
itli n, Sezai, f , rdi, Mr. Laşınski 

19,30 - Dünya haberleri. 
20 - Sigan orkestrası 

taralın:laıı Rus sigan havaları ve 
Rus dans havaları. 

20,30 Plak neşriyatı. 

21, 15 Anndolu aj,ınsı · 
borsalar 

:.: 1,30 Radyo orkestrası. 

budapeşte: M. 550 
1 8 Ziraat. 
18,30 Plılk konseri . -

Sözler. 
19,25 S1loa musikisi. 
20, 1 O Hııricl siyaset 
20,30 Budap~şt~ opera· 

• sında verılıcek temsili nakii. 
23, :-ıo Ç•ngene orkestrası. 
24.10 fcn!Jadiya orke~-

trası. 

bükreı,: M. 364 
13 haber ltr - 1'111.k. 
13,45 

14,15 -
\4,40 

18 
kestrası. 

hab( rler. 
h ıberler. 
PIAk. 

Radyo salon 

19, haberler 

or· 

19, l 5 - Orke•lranın devamı. 
20 Konf.,ran. 
20,20 - Koferans. 
20 ,35 - « Die '1ccistersin

ger von Nürnberg» is mli Ri· 
eh ~rt Magnerin opera temsili· 

23,30 - haberler. 

ır.etre yükselerek dünya re 1 Paveliç 
korunu kırmıştı 

Dün, tayyare meydanında 
Amerikan pilot Maskoncu 
yaptığı tecrübede 14630 
metre yükseımiş ve bu su· 
retle dünya rekorunu kırmış 
tır 

Pilot yere indiği zaman 
r kor kırdığının farkında 

delildi. bıı haber kendisine 
verilince b· r ıki gün sonra 
bu rel:o.ıı 1700 metreye çı

karabileceğini söylemiştır. 
........ -

• 
ltalya 

Anlaşmayı bozmı

1 ile Kvaternik 
1 

• • 
1 

ltalya'da muhakeme 
edilecekler 

Roma. 5 (S Ş) - Torıııo 
ad iyesi Pa veliç ve K va ter 
nik hakkında esasa ait suç 
iddialarını tetkik etmekte 
devam ediyor Fransa'ya ia· 
de edilmiyen iki suçlunun 
Torino cinayet mahkemesin· 
de muhakemeleri çok muh

temeldir. 

Saraşın Takvımı 

iLK KANUN 
li 

' 1 

Şimali Trakya'yı Marma· 
ra'ya bağ\ıyan Tekirdağ -
Hayrabolu yolundaki şose 

yapımı değerli sa vaılarla 
ilerlemektedir. l'u yolda bir 

TekirdağValisi mezun 
1 5 aydanberi mezun ola 

Bigadıç'ın Hacıköyünden Ömer 
1 oğlu Mulıarrem"in evinden 
eşya çalan Kozpınar köyün 
d~n Kara Yusuf oğulları il 
yas, Musa, Halil ve Kara 
Hüseyin yaka1 anmışlardır . 

* Kepsüt'ün Saraç köyün
den Hüsey;n oğlu Mazlum'u 
sopa ile ağır surette yara
lıyan bu köyden Mehmet 
oğlu Ömer ve suçlu Ômer'i 
bıçakla ya•alııan Mazlum 
yakalanaralı adliyeye veril· 
miılerdir. 

\Pl'ı!e hİi' adt·t al1111 liı·a Roma, 
• 

~acak 
4 A.A) 

1 
1 

İt ~lyan 1 
1 Per~•mbe I 

Gün doğumu: 

bet onarma çeıme ve üç 

rak hava tebdilinde bulunan 
Tekirdağ valisi zmı beyin 
mezuniyet müddeti iki ay 
daha uzatılmıştır 

Roman Tefrikamız: 1.5 

s •• \f '' ş lll il s •• v (l Şll 

!arak boğulmuf, baıka kuş 

bıle uçmadığına emin olabi· 
lirsiniz. 

Diye raporunu verdi. 
Kafaları yükıelmiş olan jan· 

darmalar koca karıyı dinle· 
dikten sonra onbaşı: 

İıte bu kadarı da bi;ı:e 
kafi. Bir de çerkez köyüne 1 

gideriz oradan da bir ma
lumat aldık mı ona göre bir 
rapor uydurur, yukarıya 

yollarız. Yalnız şimdi biz bir 
göbek havası isteriz, kızlar 
dönsün biraz bakalım . 

Onbaıılarının bu ıözlerini 
itiden diğer jandarmalar da 
aynı fikirde olduklarını bü 
tün atvar ve hareketlerile 
göstermekle beraLer, y~k 
avaz olarak: 

- Bravo Dikran efen<.i. 

Diye haykırdılar 

Yazan: M. YÔRÜKOGLU 

Artık tam ınanasile jan· 
darmalar sarhoı oldular. 
Türk z:ıbıti vehametin zail 
olduğunu an 1 amış olduğu 

için artık lıaşını ka'dırıp ev· 
velce önüne dıktiği nazarla
rını etrafa gezdirnıeğe La~ 

laJı. 

K rııazca rakı içmekte 
olan çingeneler üç jandar
manın fazla olan s.ırho,luk 
larile istihza ediyoılar Jaı.· 

darr.ıalar ise artık son de
receyi bulmuşlardı. 

Ermeni onbaşı bir aralık: 
Çeri Ldfı, senin k11.ının 

şimdiye kadar hiç oyı:nı.nu 

görıı.eclim, çağır Laka ım 
şunun da oyununu göı elim 1 

Bu emri el nlıycn kocalıa 
rı çeribaıının cevap vermc
•ine meydan bırakmadan: 

- Sus evladım, onu iıte 

anma, lıızım çok hasta, lıen 
Koca karının İbo'ya iıaret 

etmesi üzerine göbek hava 
ları çalınmağa lıafladı. Ür· sizın yanıııızda oturan· ıyo: 
taya evvela bir kız çıktı, rum; yalan kızın.ın başı 

onu bir daha takip etti. Kı;ı:· • ucunı:an ayrılamıyorum da 

lıı.r çifte çifte dönüyor Ka- ondan. 
dehler dolup boıalıyor. Ermeni adeta müteheyyiç 

!* lvrhdı'nin l:lozvir,m kar
yesinden lsmail kızı F at nıa 
yı silahlı olarak zarla 
sürükleyip kaçıran ve kızlı-

bir halde: 
Anıan gıdeyim, göre· 

yim, yuık çok acıdım. Çok 
mu hasta:' diye sordu. 

Kocakarı: 

Çok hula oğlum. ben· 
den başka kiıııs•yi yanına 

sokmuyoruz Çünkü harare
ti çok, oıma ı•ilıi bir şey, 
belki de bulaşıcı bir hasla· 
lık diye sakınıyoruz. 

Ermı.. ni isrllr elti: 

lit eylediği ter daneleri es 
mer olan alnından ağır ağır 
gür ve kıvır c ık kaşları üze· 
rine geldiği zaman, bir sa 
natkarın siyah ibrişim telıe
ri ucuna bağladığı inci da 
n;!lerini andırıyor. Kaşları
nın ağırlığına tah.1nımül ede
mediği bu ter danelerinin 
bır kısmı yine çiçek dalla
rından uçan bir büll ül g ibi 
sıyah ve berrak gözleri et 
rafında dolaşn ak için ayrı 
lıyor Bu manzara beyaz eh
rama bürünmüş ınüleassıp 

genç Vt' dilber bir hacının 

Kabe'de hacnüle. vet'i ta. 
vaf etıne•ine çok müşabıh 

- N • o!ur'a o sun,iste.rse 
bana da bulaş ın. Bt n gid p 
göreceğim arkadaşı jan
darmalara hıtaben -·.:.iz d~ 
gelin.gürün; ne kadar güzel 
kızdır o. 

Jandarmalar ayağa kalk-
1 ıdi 

tı. Kocakarı ve çeri başı da 
bunlara ref ket ettiler ve 
çad rdan !ç.ri gird lrr Türk 
ge ci gayri ihtiyari ayağa 

kalktı ,.e bunları t ,ki hen 

çadıra giıdi. Kocakarı Türk 
zabitinin içeriye girclığlne 

mcnınun olmadığı111 ır l ma
ileyhe bir bakışla anlattı 

Çadırın içuisinde seril
miş olrlu 1ıça temiz lı i r yatn k 
üzerınde yalırn çing< ne rlıl- \ 
beri cidden calibi dikLat ıdi. 

Geçirmekte oldui(ıı lıcye· 
can te•irile vücud ıınd., hl\ ıl 

olan hararetın yüzünde lev-

Hacerülesvet'i ~a vaf 
edi;J Arabi~tan'ın kızı \ 
çöllerinden dönen Lu hacı} ı, 
kırmızı yanaklardan yııv11-

lan~n .er dan<'l rı göya tem 
sll ediyor. Bir de bu renkler 
arasında kalın ter lıatrele 

rinin neşreylediği alaimi .e· 
nıa, kızıl çölde 'ağmurun 

yağdığı zehabını veriyordu 
S 11lrnş ermeni,evvelce de 

kızı la ııdığı cihetle ta'Hi 
olarak yanına sokuldu. V<!: 

- Geçmiş olsun, nasılsın? 
diye sordu. 

Ufak ağz.nı ihat" 
pembe dudaklarını 

eden 
tahrik 

Ct·\ı('irj hııl ııııııu~lttf' . ı hükumeti Vaşington ankt· 
.ı • f'"'I " 

1 1 YlL: 1934
Zevali 7,11 1 

Sahihi zıılllll'llltda ıı:Ü- ma•ını bozn:ı.k hususunda 
Japonlar tarafından yapı1an ' 
teklifi kabul etmenıeğe karar I 

E1ani 2,21 

ŞABAN 291 
vermiştir. 'f!'W- - ________ _. 

diirliiğı' ıııiir,ıca ıi 
• 

si ih1n olu1111r. 
et11ıı·-

I 
edince çok muntazam dizil
mı, ve birer inci k.ıdar par
lıyan ditlerni göstermekten 
sakınıyormuş gibi: 

- Hı dayım. 

Cevabını vermekle iktifa 

eden kız, gözlerini yumdu 
ve uykuya Lenziy~n nim 
baygın Lir vaziyet aldı. 

İki Çerkes jandarma çer 
kesce konuşuyor. il ütün ev· 
za ve hallerile mütehayyir 
bulunduklarını gösteriyorlar
dı Çünkü bir çingene kı 

zının bu derece güzel ve ca· 
zip olacağını bittabi hiç akıl. 1 

larına bile getirmemiş erdi 

Bu esnada ermeni Türk 1 
zabitine baktı: 

Merhaba hoca. 

Dedi. Ve ç"ri başıya: 

- Bu sizin hocanız mı .. 1 

diye sordu 

Evlatların çok güzel 
ma•allah, lakin ne analarına 
beııziyor!ar ve ne de baba
larına. 

Koca karı hiç istifini 
bozma elan: 

- ~.vlfıdım, sen ihtiyarlı
ğı biliyor musun? bu koca 
herifin gençliğini gör<e id'n 
Molla yanında hiç kalırdı. 

- 6 
Süvari jandarmalar çinge· 

1 

ne aşire!inc 1 e e}lendikten ve 
aı adıkları f•rarinin çer kes 

köyüne geçi iği veyahut suda 1 

boğulduğu kanaatini hasıl et
tikten sonra atlarına binip 
Çerkes köyüne doğru yollan 
dılar. 

rtık akşam yaklaşıyor 

ve güneşin tesiri azalıyor, 
hava yavaş yavaf serinliyor 
Çingeneler yeniden sofra 
kurmuş, akşam safası yapı 

Koca lrnrı yine kendisi 
cevap verdi 

1 yor. Türk zabiti de takipten 
kurlu duğuna emin olarak 

Oğlum, sen d. ha Mol
layı görmedin llu b nim oğ · 

lunıdur. Aylardan Leri hasla 
idi. Birkaç gün evvel ayıığa 
kalktı. Şimdi d~ kızım has 
trd.ındı 

Sarhoş Ermeni bir defa 
daha Mollayı süzdükten son· 
ra bir de kıza haktı. Sonra 
koca karıya dönerek: 

1 

sevinıyor."l'ürk benci lıir ara
lık koca karıya sordu: 

Hakikaten•kerime has
ta mı?Ne çabuk hastalandı? 

Yok evladım O zap 
tiye onbatısı evvelce de bir 
kaç defa geldi. Kıza telıel 

le, oldu. Bunun için her ne 
zaman gelirse, birer 1 a hane 
ile ku:ı göıtermeyiz ve bat 

tan s ıvarız . Kızımı öz e,·. 
!adımdan fazla sevdim. Şinı· 
dl bunu ben beş parasız na 
sıl olurda böyle birisine tesfiJll 
ederım. lspanya\a götürscııı. 
ben bu kız mukabilinde dürt 
yanın parasını alırım. 

Türk zabiti bu laflardan 
hiç bir şey anlıyamadı Yal· 
nız [öz evladımda fazla se 
verim 1 cümlesinden kocak"" 
rının hakıkı kızı olmadığı 

na ve kızı paraıız tesfin1 

edemiyeceği tarzındaki ifa' 
desindf"n t 1e kııın satılık bir 
emtia vaziyet.nde bulundıı· 
ğuna kani oldu ve bu fııl' 

susu biraz tamik etme~ 
merakına düştüğü için: 

Bu sizin hakiki kızınıı 
değil mi ? dedi. 

- Evladım, üç yaoı:ıd• 
iken b<'n bunu satın aldıırt 

Esircıler lstanl ul' da bucı'' 
el . geçirmişler, büyük bir 
süialedenmiş, lakin küçÜ~ 
olduğu için lıı:nu yetitli''~ı 

1 satmak hem masraflı heırt 

uzun zamana bağlı oldıığ~ 
için yine bizim ellmizde ort~ 
leş yaıındaki lir kızla dt' 
ğiıtık ve hatta üole de dört 

taı•e lira verdık, bu Y"f' 
g~!irdık. O biı az eımer 01 

duğu için biı.im eviadın11' 
olduğuna herkeı inanıY 0' 

8i 
Bir 

içiıı g 

ICırlar 
ttız. 

ııı,k 
' tek 
1 

l,tın 
tedeb 
l~lını 
ltk. 

'tıa.la 
deren 

'tıhfa 
kıııı 
ICuffa 
Yah ~ 

llıttin 
lar ar 
ıı,, . 
terke 
Yor-

' 
lurrn 

ıcu~ 
bir 

doğru 
ka.ra.n 
lte1 ;ı 

IItıtıd 

O, b 
ka.nç 
., Yat 
ta.ıılık 

ktıluy 
leri-· d ... ı 

lı. 

l\te 
Odun 
l~~ını 
Y"k tı &e 
1 ~tiııi 
~htıık 

On -
-
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Batan güneşler gibi gömülür enginlere.. Fliz uzun yo !lar a ştık, Hem ülküye ulaıtık , Z UP çe 
Bu çakıl l ı yollarda seninde sürçer atın , Türk budunudur; coşan, kazanan bu Savaşı. Yıldız , 
Seninde naraların eş olur eninlere. Boşanan atlılarla, dağı, taşı do'oştık .. Öz dille yazmaya başl a 

( Dünkü nushadan mabat ) 
Ozaınan rütbemizin yüksel· 
mesi, maaşınızın artması 

tabiri diğerle "zam" ıçın 

yalı sakaliyle nadir . ondüle 
traıına ve kıymetli kravatı

na bakacak kadar vakti 

Gecenin benzi gibi sehetleşince saçın; 
Uyanırlar dizinde vecd ile tutuşanlar . . 
Sen inde düşer yere mağrur ba şından tacın, 
Seninde savrularak eser başmda rüzg:l r. 

Bir vakitler titrettik, A vrupa'yı, Asya'yı . d ğım bitiklerin bu üçün . 

Çiğnerken yurdu yaban; kadın , erkek savaştık 
Önder oldu Gazimiz, düşmanı yurtlan attık 
Mayasız keneleri, teptik bir pula sattık 
Kapattık o tarihi, örttük o pis sarayı .. 

cusu Benim bu biti klerime 
verdiğin ilk karşılık önünde 

ı çok belenmez Çünkü 
henç güzel tazenin bir kere 
M. Dezemoozın karıışına 

çıkması kafidir. Görüyorsu 

vardı. Mm. 'Vlervil mahcup, 
kararsız adımlarla içeri aır
di Herşeyinden, utanıaç bir 
kadın olduğu anlaıılıyordu. 

Bu, ona o derece yakıııyor-, 
Başka canan peşinde kaybo'ur birer, birer 
Yolunda can verme ye ant içen aşıklaı ın 
llülrn ettiğin bu yerde aynı kuvvetle inler, 
Onların kahkahası , seninse çığıkların!. 

-- ---

Bir günün senunda 
ir gece gezintisi yapmak 
güneş batmadan çıktık. 

Esat ildi/ -
Göz yaşı 

Genç kız , kayanın üstün
de duruyordu .. Altında dal 

arın ıssızlığında dolaşıyo galar, binl .. rce damlaya 
· Karanlığı iyice görebil- parçalanırken, hafif bir lo

' gece böceklerinin lit- dos saçlarını dağıtıyordu ... 
seslerini duymak, yıldız Bir martı siirü;ii, sukı'.meti 

n esrarlı oyunlarını sey boğarak semayı kıı.tediyor· 
ebilmek için mü sa ' t yer du .. 

ın. . Bir kaç •aat dolaı · ı Bakışını ta uzaklara, deniz 
Nihayet güneşin son ile göğün bir l eştiği yere fır 1 

larile parıltılar hasıl eden lattı. Böylece, hulyalar diyarını 
enin kenarında, es rarlı ' hatırlarken, gözleri bilinmi· ı 
ları barındıran bir sal - yen bir kederl e örii 'üyordu ... 
söğüt dibine yaslandık Göğsündek i ~ araııfil gon 

lar sustu, yarasala r si- cesi gittikçe solmakta idi. . 
kanatları altında ~ul- O genç, geçıni~ l eri ve bir 

tin binbir fenalı ğ ile ağaç· daha dönmiyecek şeyleri 
arasından fırladılar . Gü- düşünüyordu . 
aşinaları karanlıklara l\uvvetli, derin bir nefes 

ediyor, kimseye Lakmı· aldı; başımı öne iğdi. Par· 
; karanlık ufukları tutuş- lak, sıcak bir göz yaşı, pem· 
ağa koşuyo.du. be yanaklarından yuvarlandı 

Uru çırpıl a rı toplıyarak ve denizin hudutsuz gen işli 
alev sütununu göğe ğine karıştı ... 

ru yükselttik. Muzl i ın Bu göz yaşı, geçmiş ve 
anlıklar içinde bir aşk bir daha dönmiyecek ıeyler 
ile vakit geçiriyoruz Ya için dökülmüştü .. 

da sevgilim bu ' unuyor . 
beni çok seviyordu Kıs· 
ç bakışlardan uzakta se

ar ve sevıliyordum Ka
lık bastıkça yanıma so-

Yor, korkak halile göz· 
11\in ateşi altında gülüyor-

leş sönmiye başladı 
n getirerek tutuşturmak 

ın ·· A levi göğe doğru 1 

•_eltmekle aşıkımın göz- 1 

ı daha fazla görecek, 
nktar sesini duyacaktım, / 

Çc viren 

Vusul Balaban 
lir gibi o ldu. Kalbim kan ağ 
ladı. Fa kat her şey aldatıcı 

hayalmiş . Onu unutmak is 
temediğim halde ka lbimden 
siliniyor. Yalnız boğucu fır 
imalar arasında d aima onu 
görüyorum. Evet bir günün 
sonunda hayat insanlara 
zehir oluyor. 

:j: * 
·:: 

Benliğimiz üstündür, eğilemez boynumuz 
Hey! Hakan ve sultanl• r, hepimizi soydunuz; 
Üstelik yurdumuza pis çizmeler soktunuz 
Değişemez bu budun dünyaya Ankara'yı. 

Güneş gibi parıldar Ata Türk Ankara'da 
Her yolda ııık saçar, Türk budunu her yanda 
Duyulmuştur ünümüz. Avrupa'da Asya'da 
Taşırız omuzlarda bu ulu kahramanı. 

Cümhuriyet kızımız, on bir J ıl evvel doğdu 
Doğan bu ' ayık yıldız karanlıkları boğdu 
Ülküsüz yobazları softaları hep koğdu . 
Yarattı on bir yılda cihanda olmıyanı. 

'ledeniyet takyesi bu gördüğün kubbedir 
Ay yıldızı mıh 1anmış al bayrağa gölgedir. 
Dilimiz ufku açık, öz Türkçedir öndedir. 
Gö ürüz her savaşta bu yüce kahramanı. 

Gönen 

hi/mi 

Yolumdan geçmeyiniz! 
Sizi düşünüyordum; oda ma girerken: 
Unuttum artık onu, talih gülüyor derken. 
Ô•en hatıranızın başında ben inlerken; 

Gölgenize haykırdım. Yolumdan geçmeyiniz! 

Penceremin önünden, dün siz yine geçtiniz 
ll ir anda çılgın gibi, bora gibi estiniz. 
Ayların körlettiği yaramı da ettiniz, 

Uağırdım arkanızdan: Yolumdan geçmeyiniz! • 

Duydunuz· mu bilmem ki, hıçkıran bu sesimi. 
Nasıl duyarsın ı z ki, çaldınız nefesimi. 
Vermek için size de bir damlacık yesimi; 
Haykırdım arkanızdan. Yolumdan geçmeyiniz. 

Gök ölgün, toprak ölgün benim de gönlüm ölgün 
Siz gittiniz, ben gittim; balasıya kadar gün , 
Yetişemedim size, yollar da benden üzgün, 
Ağladım arkanızdan: Yolumdan geçmeyiniz!. 

Fethiye Ferit. 

na dedim ki: ~-

Odun taplamağa gide İki Dağ 
-===" Kırlarda akşam 

ın , biraz bekle .. 
- l<orkuyorum. gitme .. 

Korkacak ne var? 
iyfp uyrıldım . Ağaçla 
a l tından koştum Kuru 
ar top ' adıın. Omuzuma 
ak YÜı üdüm Tıtrek } ıl
rın altında bir şahap 

ateşli ka lbimle E alk ı m 
1 altına vardım . O dun-
ateş üzerine atarak aşi 

gözleri aradım Ah Bu 
11aYretin dehşeti benim 

İki dağ v.udı; 
Karşı karşıya, 

Göklere doğru dim dik .. 
hrinin karlı gövdesi, başı; 
Birinin dört yanı ya lçın kaya; 
H em de Çakmak taşı ... 
Bulut kayala rııı, 

Güneş , karııı alevinde 
Oyuncak .. 
Ne kış, ne yaz, 
Ne de çatlak gırtlaklarla 

1 

Şen kardaşim Seniye, 
Cevap alırım diye 
Sana olsun hediye; 
Gurbetteki ahlarını , 
Şu solgun mısralarını. 

Seniye Aymir ablama 
saygılarımla 

Günün şulesi söndü gaip oldu dağlarda; 
Bülbüller sustu artık bahçelerde, bağlarda 
Gölgeli yamaçlarda geziniyor ceylanlar; 
Kavalını çalıyor çamlıklarda çobanlar .. 

Günden eser kalmadı dağların rengi soldu; 
l\ u kimsesiz kalbime yine bir melal doldu 
Ürpertici bir rüzgar yavaş yavaş başladı; 
Issız ova içinJe beni bir korku aldı. 

biraz durakladım . 

15 · 20 sırayı geçmiyen 
bitiğinde 20 den çok bilme
diğim, duymadığım söz var. 
Sen bu yazınla öz Türkçe 
için savaştığ nı öne süre . 
mezsin. Yalnış bir anlayış ve 

kavrayışın var Yıldız . Söz · 
l eriıİıe eyi bak. Öz Türkçe 
yazmak için önüne tarama 
dergisini yığma . Türk dili, 
Anadolu dili, demek iste· 

diklerini anlatmak için, 

şimdilik olsun.yeter.Sen Ana. 
dolu dilinde bulunan öz 
Türkçe söz l el'İ kullan . Kar· 
şılık bulamadığın sözler için 
derlemeye baş vurursun. 

Senin gibi , yalnış yol tu· 
tan çok yazıcılar var. Ben 
senin yanılmam istemiyorum. 
Öz d ille yazmak için, h ele 
sen, hiç derleme eri karış· 

tırma. Biz Osmanlı dilinden 
kurtulup örnek göstereyim 
Uygur, Tatar hatta acıdır 

fakat yanlışsızdı. Uydurma 
söz.leri dilimize almıyacağız. 

Öz türkç eyi koruşacağız. 

Bizde karşılığı olmayan ye
rinede derin araştırmalarla 

elde edilen sözleri alacağız. 

Bu yolda sözlerimi uzatmı
ya deymez 

Kısaca: Anadolu Türkçe . 

si kouu ş Di limizde demek 
istediği'li anlatacak kadar 
söz vardır Olmıyanlar için 
öteye beriye baş vur . Der 
lemesiz yazı yazmak ve 
gün geçtikçe olmayan söz· 
leri bulmak gerP.ktir 

Bizim "Savaş"ın en bü
yük varlığı. öz d i0 i, Anado · 
Iu dili olarak benimsemesi 
ve bu dille söylemek yoluna 
girmiş olmasıdır . Dilimiz te· J 

ınizdir.İşte sana" Savaş. ın baş 
yazganın tarama dergisini 
veya şuraya buraya bakma· 
dan kendi di i, Anadolu dili 
ile yazdığı ve "Türkdili Tür 
k'e Tıı.nrı armağanıdır." 
Başlıklı yazıyı iletiyorum. 
Bunu oku! Ve sen de böyle 
yaznııya ı-alış. Ben böyle 
yazmaya, bu yo 'da yörümiye 
çalışıyorum. Yazdığım bi 
tiklerde anarsın ki dergilik 
2 - 3 sözle ancak karşılaş

mışsındır. 

Gözlerinden öperim Yıldız. 

R. Gökalp 

Yıldız . 

Bu bitikle sana bir de ro 
man yolluyorum. Romanı 

muhakkak olrn Bu « Sev-

·· Gözlerimden alev akı
gibiydi. Kalbim yanıyor 
Sevgilimin vücudu kan· 
içinde! . Artık ı-eh resi 
rat saçları ara~ında 

İiYordu . O ölmüştü! 

l
rine atıldım, vücudunun 
a ., 

Hırçııı hırçın tep;nen poyraz!. 
Tek bir çakıl yerinden oynamadı, 
Korkunç yarlardan yuvarlanan 

Kuduz seller, 
Toz koparamadı 
Bütün güçler kurum! 
Btitün emekler; 

Ufuk kızıl. ova mor ... Artık güneş te batmış. gim ve lztırabım» re manı 
Her tarafa semadan renkli gölgeler akmış Balıkesir gençliğinden do· 
Sonsuz hüzün kaplamış kırları, . de~eleri_ ı ğan bir romandır. Mükerrem 
Siyah gölgeler sarmış çeşmelerı, koylerı· Kamil'in bu romanını okuduk-

h rı . e boyandım Vahıi 
ayvan güzel vücudunu 

elen1işti Kucağıma alarak 
Utnıyaıı vücudunu kok 

~~e sıktım Tabiatın her 
uku kıskanç . flir gü

:ı son d l un a ateş yanmadan 
oluyor. 

~:Unlar eyine lul t1 şmuşlu. 
~ lın; onların arasına fır 
ı ıın F k 
·~ a at can çok tatlı . 
~ çekildim çimenlerin 
"n4 b 
Uıı ~ a Ygın bir ha ide 
leı:;· Karanlıkların zul 
lırı oğmuyo :du Cözlerim-

b.\ alev ıütunu yükıe -

Yine uçurum, yine uçurum!. . 
Duvardan anladığımı, 

Birleşmek istemiyen eteklerinde 
Çıldırmış görüyorum.·. 
İki dağ. 
Üst üste yıkılıp, 
Araların<:laki boşluğu doldurmadılar!.. 

İki dağ .. 
Sırtında yeşil sular uyuyan 
Bir ova kurmadılar . . 

Yazık! . 

Mustafa Seyit 

Tekirdağ tan kelli dil temizliğini, Ro· 

ff hmtt hi/mi man güzelliğini. iç inceliği· 

Abulyont Akş<tmları 
Gizi bir 1isan olur: 
Abıılyont akşamları. 

Sular hep Mercan olur: 
·\bulyont akşamları .. 

Mehtap: Gölde bir kandil 
Göl: Sihirli bir mendil 
Göz konuıur susar d 1 
Abulyont akşamları .. 

Işık dolunca sular 
Hulyalar otak kurar 

nı, Sevgi büyüklüğünü, acı· 
nm geniş iğini birer birer 
anlıyacaksın 

Bu yolda artan sözü oku 
duktan sonra kendin anlar 

sin. 

R. G. 

Günle arzular sorar. 
Abulyont akşamları . 

f'lizami 
Nefeılı oilu 

nuz ya, bu haliniz ı sizin 
için zam görmek ümidi yok-
tur. 

Lüsiyen, bu mevzu hak· 
kında daha fazla konuşma· 
ğa lüzum görmedi Fakat 
bunu takip eden günlerde 
yazıhane etrafında ne mak · 
satla olduğunu k•ndisinden 
başka kimsenin bilmedıği 

ufak bir ankete baıladı 

Ve ihtiyar muhasebecinin 
kendisini aldatmadığını, 

kolayca lahkik etti. Biraz 
düşündü ve ça bıcak karar 
verd i. Bir kaç gün sonra 
şefinden sekiz gün 
bir mtzuniyet istedi. 

Şefi : 

için 

- Bu sekiz gün size ni· 
çin lazım? 

Lüsiyen; 
Evleneceğim, dedi. 

- Y aa, çok güzel! İşte 
size sekiz gün, fakat bütün 
bunları şimdiye kadar ni
çin sakladınız. Tasavvurla
rınız hakkında bir şey söy
le mediniz?. 

- Biliyorsunuz ki, henüz 

kararımı verroemiştım. Ar 
tık karar verdim . Uzak bir 
taşra şehrinde oturan bir 
kızla evler.i}oıuııı. O kadar 
uzak ki, şayet sizi düğüne 

davet etmezsem beni ma-
zur göreceksiniz .. 

- \lazur görürüm tabii .. 
H ıı.ydi git ve şimdiden kutlu 
olsun!. .. 

Ve Lüsiyen çıkıp gitti. 
Bir hafta kadar bir zaman 
geçtiği halde hakkında bir 
ıey işitilmedi Yalnız hafta
nın son günü, "Otomatik 
Makineler Cemiyeti» memu · 
rine, evlendiğini ve fakat 
çok uzak bir yerde oldukta· 
rı için düğünü göremedikle
rine esef ettiğini bildiren 
bir çok davetnameler geldi. 
O kadar ki müdürden baı· 

lıy'arak en küçük işleri gö· 
ren memurlara varıncaya 

kadar davetiye gelmişti. 

Dokuzuncu gün genç evli 
işine döndü Bu gibi haller· 
den - evlenmeden - son· 
ra daima görüldüğü veçhile 
mahcup ve biraz sinirliydi. 

Hayat, monotonluğunda 

devam ederek tabii akıntı

sını kovlıyordu. 

M. Dezermoazın bir çok 
mühim ışlerle meşgul olduğu 
bir akıam üzeri, odacı ka· 
pıyı çalarak içeri girdi 

- Müdür bey, bir hanım 

sizinle konuşmak istiyor. 
Bir hanım, Nasıl ha 

nıın? 

Madam Mervil,. Me
murlardan birinin karısı ol
sa gerek .. 

Lüsiyen Mervil, evet 
hatırlıyorum . Zannedersem 
o evleneli daha çok olmadı? 

Evet, müdür bey . ara 
dan ancak bir ay geçmiştir 
sanırım . 

- Bir ay? Ve kadın bu . 
rada!. Mükemmel, hele gel 
ıln!. 

I du; çünkü daha gençti, ıü
zeldl ve timdi mahcubiyet
ten kızarmıı penbe pudralı 

yüzünde büyük siyah ıözle 
ri vardı 

M. Dezermoazan 
kalkarak büyük bir saygıy · 
la önünde eğildi. 

- Müsaade ediniz ve otu
runuz hanımefendi! Ziya 
retinizin sebebini ıormak 

kü1tahlığında bulunabilir 
miyim? 

Genç, güzel kadın biraz 
tereddütten sonra, hiç ara 
~ermeden, yüksek ıeıle ıöy· 
lemeğe başladı: 

- Çok rica ederim, bana 
inanınız müdür bey, bu te· 
ıebbüsümü kocanın haberi 
olmaksızın yapıyorum. Şöy· 

le ki, pek yakında kocam
dan zorlukla öğrendiğime 

göre, bundan bir kaç ay ev· 
vel maaşının artması için 
gösternıit olduğu arzuyu ıiz 

büyük bir kuvvetle reddet· 
mitsiniz, çünkü ergenmit 
(evli olmıyan, delikanlı) 
ve hiç bir yük altında de
ğilmiş diye •• Halbuki timdi .. 
Evlenince, vaziyet katlyen 

değifmiştir, bin yüz frank
tan ibaret olan maaıımız bl 
ze yetmiyor. Siz bunu anlı· 

yorsunu:. değil mi? Jıte bu
nun için size ricaya geldim. 
O zaman öyle mesut olur
dum ki ... 

Bu nutuk esnasında M. 
Dezermoaz, ellerini mua 
üzerinden uzatmıı ve par· 
mak uçlarile genç kadının 
elini okıamağa baılamııtı. 
Gülerek cevap verdi: 

- Benim yanıma geldiğinize 
çok eyi yapmıısınız küçük 
hanımefendi!.. Çünkü ılzln 

gibi güzel bir kadına eyilik 
etmeği kendim için en bü · 
yük bir ıeref sayarım Size 
söz veriyorum, ay baıında 

kocanızın maaıına oldukça 
mühim bir zam yapactğım. 
Fakat bundan evvel, sizinle 
görüşüp halledeceğimiz da
ha bir ıeyler var ... Yalnız 
timdi buraya geliniz ve dl. 
vanhaneye oturunuz. Buraıı 
daha eyidir ... 

Saat altıda yazahaneden 
çıkan Lüsiyen randevü ver
diği kahvehaneye koıtu. Ora· 
da, çay bardağı elinde genç 
ve güzel, M. Dezermoaz'ı 

cezbeden büyük siyah gözlü 
"küçük hanımefendlHyi bul· 
du. 

Yanına oturarak. 

- Ne oldu? diye heyecu
la sordu. 

- Tamam!.. Dokuz yih: 
frank fazla maaı alacakaınııı. 
Tahmin ettiğim gibi berıey 
mükemmel yürüdil. Rolümil 
pek güzel yaptım. Hatta, 
lüzumlu yerlerde kızardım, 
sarardım. Gelecek seneye 
gene lazım olursam, bent 

Masa üzerine karma ka
rışık atılıveren dosyalar için· 1 

de saklı küçük aynasını çı. 1 

karan M. Dezermobzın, bo· 1 

nerede bulacağınızı. tabii 
bilıyorsunuz. Şimdi bana va 
dettiğinlz parayı veriniz. He 

men kaçmalıyım. Altı buçuk
ta baıka bir randevüm var. 

SON 
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~OTELİ VE GAZİNOSU S 
H Sahibi Hacı Bekir zade Salih U 
f bey idaresinde IJ 
ı Balı"esir'iıı her hususla en lı , 

BALIK11~8İR'İN 

111ırAıtA ırıeı~ı= 
$'t\llAlflll 

Ul-'r lııısusla ı•ııısaliııe listiiııdiır. Balıkesir'in 

lııı ııcfis K.\H.\TEPE sal'alıı lwrli.Pst• 

Zevk, Kı" \el, Sılılıat \(•rir. ~ mükemmel otelidir, f f 

• Konfor. Temizli~. Servislerindt~İ 1, ·I Karatepe Şarabı 
neza~Bt Y8 Ciddiyet emniyet i. Toptan ve litre ile satış yeri 

Ve mükemmel banyosu . Birinci Noter altındaki mağazada • 
Gerek memleket halkının U I.=--- - ~~~~~~~~·-

Cihan, şumül artis 
KARLOt,f? 

Tarafından temsil edilmiştir. gert:k bütün misafırlerimizin Jt ~~~~~~~~~M~ ' 
umumi takdirini ce/betmiştir. ~ı y~ y td • ~inıdiye kad . r )apılaıı KOBK~·~ç \P llEYEC.\.\LI filiııılı·ı·iıı hep· 

siııirı fevk.iııdellir. Bilhassa K.\HLUFF ~ıhi dliııvaı;ııı <'il hii\ük fa-• • • 
cia artisli tarafından lcııısıl edilııı i ~ olırıa~ı f Jiıı t· J;ıfıa lıü) ük bir 

ehemmiyet ye hususiyet verııwktcdil'· 
Cok biiyük fedakürlık. 'c ıııuvaffal-1\eilt• . . . lt·ııısil ı·dilnıiı> oları bu • 

TEMAŞA Gazinosunda rJ 1 UT 3Ş • 
. Güzel Sesli Bir Ra~yo ff ~Hilaliahmere, Himayeietfa_le 

~ı·lırirı, lstaıılıul v<' lznıiı"in biitiirı ~ , zpıplı•riJf ~Tayyareye yardımı borç bıl. 
. lllt'\Clltllll' ~ı ~~~~~~~~~~~.~~~ı 

!! Balıkesir'in en eyi tanınmıı bir oturma ve •41 ~IHf!IHiHl'6!&•-ıit~il····ı 
İl'İ ı . de lİll'ı·tı•cc · k 

• 
fılim sizi ild ~aal miitenı~dh·~'ıı korku 'e lıP\t•caıı 
\e büyiik ta"dirleriııizi kaz; ııacaktıl'. • 

A dinlenme yeridir. •• Jit il! 
, ... :::r-z::::zz:~:::::::::::•~ • Jf aM ltl » fcı t- Qj r,i tt: 1 
···-- - -=--- --= l{~Ji = T • • • . , 1 k, 

1
, ı LK ı ŞIK ıl ~ ~levsirıılik vt' kı~ 1 ık 1'11 son ıııo .ıa ınaıılo u., W. 

1 i j/I ~ ro·ı.ıh:k, y.iiıı_Hi 1-uııı:ışl:ır \t' faııılt> lıaıt>:ılt>l'I- 1 
ıı B. k. V n· k. 1... d . it! ıııız :.--'"'ınııştır. 1 

) C 1 e 1 J Ş 01• 0 'I ~ . 'ı J 1 Cf ' .~ &vti0~{0ı- C.,ci l't 
ikinci sene ve ikinci devresine ikinci I~ ' 

kanunda başlıyacaktır. 1 Eıı lüks paltoluk pardüs(·ıırık '~ askeri ka-

Bütün modellere hakim olmak yurdun huıu•i sis- jı ı putluklaı· giizpf <lesPrılerd · ~·erlı ~c' İııl(ifiz 1 

Liitfeıı bu filiıııe kiiçiik. çocuklarıııızı g<•Lirııı<ı~ iniz. 

ltavet<'n 

Müııir Nıırettiıı Beyin 
Gayet Nefis Halk Türküleri 

f1ynı zamanda FOKS JUR/'lf1L 

Pek Y akıntlıı 
()ELİK 

' . - ;-
, ~:::in~:: ç~::r;:~~=n ·;e d:ğ~~~~ıe:; ~:~~ü=oe~:~~ 1 p IMlı iushetleirkemk llmllu~işlt~elar'ııl·eıırı'ıımıı,·z·ılnlleb\1··rc~ letflal rrn. azamıza /!,,. 

ise ancak yurdumuzda devam edilmekte o1an Parlı M U ~ 
usulünü bilmekle mümkündür. Şimdiye kadar yapılan ~ 

1 Du:sunbey icra , ımuhanlar yüksek maarifimizin huzurunda ve tensip ı m tesrifleri kafi~ir. ~ 
1 

· d j' buyurdukları mümeylzlerin muvacehelerinde yapıl- ,..... 
memur unun an . mııtır. imtihan günü modelden intihap edilen manto, ~ A1ff Rı 

.,..( ~ · . . 

Ba gece 

Si fa 
Ecza hanesi 

Nöbetçidir. 
..... : :;' ; .. . . . 

Nec<• ti B. Mtıallim Mck te
hi Satırı alın<• Koıııisyo

n11n(laı1: 
~fekl.-.p ilıliya('t ıı . iiııakasa~ a kıııııılarttk 

11-11-93~ ıal'ilıiudt' talip ~ıkııı. r dığıııtlaıı tlola~ı 
ihaleleri lıir ay gerıyp lıırakılmış olaıı ht>~az p Y
ııir, t11z, ~ehpı·; İl'ıııik, kuı·u iizııııı, iııeiı·, ka~.ısı, 
sivalı t•rik vı> uıııı ı ; ı-12-H34 Salı ~iiııü ilı:ıll'-. . 
leri icra etli ereğinden isteklileriıı ııwklt>ple rııiile· 
et..kil koıııisyomı ıııiiracaatl:ırı. 

B<ıl ık(•si ı· cü ııı hıır iye l 
ınücldci tıııı ıımi liğ·i ııcle 

Balıkesiı· ceza l'\ iılf' alınarak t•kıı11·k lıes <l\ lık 
• • 

olarak Ye kap.ılı zal'f u"11lilt> iııdiı·ııı 'YI-' koııul-
ıııu~tur. Ekmeği \ı•ı·ııwğl-' j..;tl'hli olaıılar ~t'raiti 

iiğrı·ııııwk içiıı lıcrgiiıı ıııüddı·i ıınııııııillik dairı>siıı
de toplamın kmııis.'ıııııı ıııalısıı~ıııı:ı surııı:ıl.ırı H-' 

tPıııiıı lı ıııu,akl-att'IPriııi yaparak \t·ı·ııw !!İİııÜ 
olaıı 22 • 12 - 934 tarilıiııe rast ı.::ı · ll'rı cuıııartesi 

• 
giinii saaı ı.ı dı\ koııı-.iloııda lıazır hulu1ınıaları 
ilan olunur. • 

····-···················· • • 
: Göz lıekimi : • • 
i Or. l~san l~met i 
• • • 
: Hastalarını her gün ıa 
! at 3 den sonra K uvalmil
: llye caddesinde 159 nu 
5 maralı muayl'nehaneıln - I 
: de kabul eder. : ' ..•.•..................... , 

1 

Dr. M. Ali 
Cilt frpıı"i lwl-

' r"" ~ 

~tığ11 kluÇ(ıı lıa:-;talıl-lan 
11 : i'ı l l' lı3!-~I ~I. 

Haat alarmı ıaat üçte 1 
hükumet caddesinde mu
ayenr hantaincle kabul ve 1 
tedavi edl'r. _ 1 

1 - Duraunbey'de Hidayet : tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap· it TAVSANLIILI ZAUE F li\ · F 
efendiye 100 ve kolu kısa 1 mıı ve bununla not almıılarclır. Mezun olan (44) ha- ~ ' -

oğlu \iehmet efendiye 600 nım muvaffakıyetle bitlrmiılerdir . Ve buna kanaat !l Fantazı' Manı'fatura Ve 
lira vermeğe borçlu Dursun h 1 h d k ki d ~ 
bey'in vak•f M. kolu kua il getirmlyenler anım arın ariçte ı ti eri ikit ve 1 ~ K M zası 

'ı biçtikleri kumaılarla fikirlerini daha kuvvetli tashih ,. 1 ~ umaş a 
oğlu Abınet kızı ölü Ayte !il 
hanımın bu borcundan CO· etmiı olurlar. 

1 ~ Kuvayi Milliye Ca~desi No: 52 * 
layı tapunun 1 ı ·8 934 gün Fiatl<ıl' ucuz, lakı-;iıl ,. ı·dc· :ıı.ııııi ,1 ıtHiE'ce.iHfiH~ilt!~mıt•~ltı;:ltlHiHISIM& 
ve 12 • 78 aayısında kayıtlı 1 1 - - - " 
vakıf M aağı Mehmet Emin 1\ kolaylık gtblt•rilnıişt ir. I 
ve Emine, arkası Mehmet \ Bazı hanı :-nlnrın daha tedrisi esnasında aldıkları 1 i İ 
vereıesi evleri solu Meryem 

1 

1 1 
Emin veresesi evi ve önü dikitlerle kendi verdikleri para}ı çıkardıklarını bizzat j, ' 

' ıı -yol ile çevrili lir hanenin kendileri söylemıılerdir. ! 
48 payda 46 payı ve gene . 'I Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet ır.ek· 11 . (',i lı \I.\ BTE~İ GC\LEHI 
tapunun 11-8 934 gün ve 1 tebi 18 ) kuraundan mezun olan hanımlar diploma 1 1 

Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

12 / 80 say11ında kayıtlı çar \ 1 alabilirler Diğer hanımlar ar.cak biçki bıçır.ek ve dikiş lı 
ııda ıağı yol, ıolu acem_ oğ~u l ı dikmeyi öğrenmiı .. olurlar. Fazla izahat a lmak istiyen ı 1 

Mehmet, arkaeı vakıf dulckanı ler yurdumuza muracaat etsinler 1 

ve önü yol ile ça vrlli demir 11 f 

Üğle it 11:-;ııııra saat 14dı · ıı l fi~a k.;ııl:ır dalıili 
lı~ı.ı . lıklal' ıııııayt'ııt•:-;i ( Doktor ,\lııııı•I 

Eııı i ıı Lıe~- ) c1 <lükkiı.nı iken ııeıedıye da-
1 

ilk ışık biçki ve dikiş 1 j 
ir~ıl . tarafınd11n yıktırılan 1 yurdu müdüriveti 1 .i . 
dukkan arsasının 12 payda J _- :t.ı~~-· '.~ . P.-\Z.\l: (;( NLElll: 1 
11 payı gene tapunun 5.9 ııa.'~ =- - =• Öğlt>dt>ıı ~oııra ~aaı 15 deıı 1 () ~ a kadar 
336 gün v~ 4. J 84 ıayııında ı.ı:M 1 1 1 ' I 

Akıl halde hakları tapu si- menkul ile temin edilmiı ala· 1 kıılah, lıuruıı, ıogaı, ıa:-;la ıı.. ilf'I ıııııay~~ kayıtlı çoban bağında gün 
doğu abdurahman, gün c!lile sabit olmadıkça satış be- cakların mecmuundan fazla- . 1\ lıt'!'iİ (l>nklOI' \ l t•lıllıt'I K;\ıııil he.\) 

delinin paylaşmasından hariç ya çıkmak ıartile en çok , batııı Halım, poyrazı Zahide · 
ve kıple i moila Mehmet kalırlar. arttırana ihale edilir. Böy!e ı İ 1 ıı \Z \l''l'E , 1. ('İ._,., 1 El' I. 
ile çevrilı 1 ir dönüm tarla 6 - Gösterilen günde art- bir bedel elde edilnıeue ihale • · · J · l :"İ ıt._,,~ , ' l : 

tırmaya i•tirak edenler art- I yapılmaz. Ve satıı ta 1ebi dü- '. Üjjlı·dc•ıı ('\ \ı • I ..;;ıal 10 daıı 1 ~ .\t~ k.ıd:ıı· açık arttıı ma suretile sa· • ı -1' ' 

tılığa çıkarılmııtır. lırma ıartnanıeıini okumuı ıer ,; ılalıili lıa<;lalıkl . ıı· ıııııa~ l'i ; l'~i ( 1 l ı ıkltıl' .\lı-
2 - Takdir olunan kıymet: ve lüzumlu malumatı nlmıı 8 . Gayri menkul kendi- 1 

Evin trmamına (475) ve ve bunları tamamen kabul sine ihale olunan kımse der· ı 1 ıııPl Eiııiıı lw~) 
dükkii.n arsasına (60) ve elmit ad ve itibar olunur · hal veya verilen mühlet içtn- !J 
tarlaya ı 130) lira kıymet lar. do parayı vermezse fesholu S.\LI GC~LEHİ: 
takdir .. dılmittir. 7 Tayin edilen zamanda narak kendisinden evvel en :1 Öjjll'dı•ıı l'\ vı•I ._;ı;ıl 1 () daıı 12 '.' I' h.ııl:ır 

3 - birinci arttırma 5· gayri menkul üç defa bağı- yüksek teklifte bulunan kim " ı \ 1 
k ' \ ıl·.ılıı·ıı· lı·.1"i. 't ; ıl1 1 la .. ııı11.ıvı•ıı<'!'I ı 01111.tıır. ı-i!<incikanun 935 cumartesi rıldıktan sonra en ço art· se arzelmiş olduğu bedelle " 1 

günü ••nt 16 da tırana ihale edilir. Ancak . almağa ratı olursa ona razı 1
• lllt'l Eıııiıı lw~) 

4 İklnol arttırma 21 ikin arttırma bedeli muhammen 1 olmaz veya bulunmazsa he-
cikanun 935 pazartesi günü kı>m!tin yüzde yetmiş beti· j men onbeş gün müddetle arl-
saat 16 da ni bulmaz veya .atıf istlye- \ tırmaya çıkarılıp en_çok art - ii 

5 - artırmaya iıtirak nin alacağına rüçhanı olan tırıma ihale edi lir iki ihale 
için yuk •rıda ya:ı:ılı kıymet clfer alacaklılar bulun pta arasındaki fark ve geç€n 
!erin yüzde yedi buçuk n's· bedeli bunların o gayri men- günler için yüzde beıten i 

1 pelinde pey akçası yatırma· kul ile temin edilmiş alacak - hesap olunacak faiz ve di j. 
!arı lazımdır lıların mecmuundan fazlaya ğer zararlar ayrıca hükme İ 

İpotek sahibi alacaklılarla çıkmazsa en çok arttıranın hacet kalmaksızın l"ıemuri- 1 
diğer alacaklıların ve irtifak teahlıüdü baki kalmak yetimizce a'ıcıdan tnhsil olu-

: kakkı sahiplerinin gayri üzere onbeı ııün daha tem- nur. 
menkul üzerinde haklarını dit ve onhetlnci gunü yani 9 - f1u gayri menkuller 
hususile f11iz ve masrafa ikinci arHırma tarihi olan yuk11rıda göıterllen 5 ikinci i 
dair o1an iddialarını l~bu 21 ltiı.ııuneanl 935 pıtzarteıi kanun 935 tarihinde Dunun· 
ilan tarihinden itibaren yir- günü aynı saatte yapılacak bey icra memurluğu odaıın 
mi glln içinde evrakı müs · arttırma bedeli satış i•liye· da iıbu ilan ve göıterilen 
bttelerlle birlikte memurlye- nln alacafına rüçhanı olan arttırma f"'tnameıl dairesin
ttmlze bildirmeleri icap eder. difer alacaklıların o gayri de ıatılacafı llAn olunur. 

(~.\H~ \MB.\ tıü~LEHİ: 
Öğletll'ıı .;oııra ~aat 15 dt·ıı 111 'a k~ular 
dahili lıa.;talıklar ıııııa:ı·111· ... j (llı·htol' ll:ı 

sııı Haif .ıı·~) 

l'FHSE\l Br GÜ ; 'LEI\ İ: 
' 

ÜÇdPd··ıı :-;oııı·:ı ~.ı~t ı 5 ılc-rı 16 ~a 1-:ıdar 
ı:i iti ı ~ (' 'ı• hı~ diye lıa~lal ı klaıı rııııa' r ı ıı·!" 

( noktor \lelı 111<'! _\ i i lıt'~) 
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lı 


