
Boş kafalar en mün~it topraUa bıle 
yeşermiyen çürük tohumlar gibidir, 

onlardan beklenir! 

Nüıhası Her yerde 3 kuruştur. 
CÜMHURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

PERŞEMBE 19 TEMMUZ 1934 GFÜNLÜK1:'1SİYASİ GAZETE 

Gazi Hz.ne 
Bolu'lular tarafından coşkun 

tezahürat yapılmıştır. 

Reisicüm~urun ikametler liiiüalkevi tahsis olunmuştur. 
BOLU, 17 (A.A.) - Reisi· 1 yürekten gelen tezahürleri 

cümhur Hazretleri saat 17 ı arasınd~ .misal_ir olacakları 
de Bolu'yu teırif buyurdular. Halkevını teşrıf buyurmuş

Bolu halkı kendileri için bü ı lardır · 
yük bayram addettikleri bu. BHLU, 18 (AA.) Ge-

günün neıe ve heyacanı için· 

de Gazi Hazretlerinin gele

cekleri yolu doldurmuşlar ve 

ce Büyük Gazinin §erefine 
ıehir baştan başa donatılmıı 

ve Ulu rehberimizin müsa 
fir olduğu Halkevinin önü

ulu halaskarlarını "Yaıa, va- ne toklonan binlerçe halk 

rol!. avazlarile ve büyük te

zahüratla karıılamıılardır . 

Şehir baştan baıa tezyin 
ve Gazi Hazretleri halkın 

keç yakte kadar neıe ve 

heyecan içinde şenJikler ve 
büyük bir fener aıayı yap 
tılar. 

C.H.F. Merkez 
heyeti 
Recep beyin reisli

ğinde toplandı. 
İSTANBlJL, 18 ( S.Ş.) -

Şehrimizde bulunmakta olan 
fırka umumi lcdtibi Recep 

bey bugün fırka binasınJa 
ralı şmı ştır. istanbul'da bulu· 

nan merkez heyeti azaları 

Recep beyin reisliği 

altında bir ktima ııkdedecek 
)erdir. 

inhisarlar vekili ls

tanbul'da 

ANKARA, 18 ( S.Ş.) 
Gümrük ve inhisarlar vekili 

Rana bey akşam ekspresile 
İstanbul'a hareket eylemiştir. 

Şehinşahın memleketimizde gördüğü muhabbet dolayısile 

İran Millet Meclisinde. 

Bulgar Gazeteleri 
Trakya hakkında niçin fe

na yazıyorlar? 
ATİNA, 17 (S Ş.) - hilal etmezliğini göstermele 

Cümhuriyet gazeteıinin Edir- dikkate fayandır. 
ne'nin tarihine ve ıarkı Bulgar komitecileri 

garba bağlıyan ehemrniye· faaliyeti artırdı 
tine dair Trakya muhabiri- ISTANBUL 18 (S.Ş) - Bul-

nin silsile halinde neırettiği gar komitecileri Trakya'nın 
yazılar Bulgarlstan'da bazı Yunanistan kısmında faaliyet_ 
garip telakki ve neşriyata !erini artırmışlardır. Yeni hA
mevzu teıkil etmiıtir. Bul- dieeler üzerine Yunan hüku
gar matbuatının yazıların meti komitecileri takip için 
dan bahseden Atina'da mün- fevkalade tetbirler almııkta
te şir Estiye gazetesi di- d 

ır. 

yor ki; :...,,..-----------
Bulgarlar Edirneye ait 

her şey" büyük alaka göı· 
termekte devam ediyorlar. 
Türk'lerin bu şehri tahkime 
karar vermiı olmaları Bul· 
gariatan'da asabiyet doğur· 
muıtur. Hütün bu meselede 
ehemmiyetli nokta Bulgar 

Buğday alım 
istasyonları 

Talimatname tas

dik olundu. 
ANKARA, 18 (S.Ş) - Zi -

emellerinin tezahürüdür. Bu raat Vekili Muhlis beyin 

sıralarda Bulgaristan'da san· 

Hariciye b L d Tı k sörden geçmiyen bir tek sa-
Naz ırı beyanatta u un u ve ür i- ıırın bile gazetelerde yer 

riyasetinde saplanan bağday 

komisyonunun tespit eyle
diği şekilde otuz iki yerde 
buğday alım istasyon· 

ları tesisine dair hazırla

nan talimatname tasdik 
olunmuştur. Alakadarlara 

tebliğ edilmek üzeredir. 

Ye' den sitayişle bahsetti. almıyacağı göz önüne geti-
rilirse Sofya matbuatının 

ANKARA. 18 (A.A) _ iki kardet ve dost millet eder ve daha ziyade terek- tamamen hükümetin tasvi-
Hariciye Vekili İran Millet son derece bir it 'mat ve kıyata nail olacaklardır ve bile hareket ettiğine hük
Meclisinde Şehlnıah Hazret- emniyetle yekdiğerine da- nev'i beşere hizmet eyle- metmek lazımgelir. Bu da 

)erinin Türkiye' ye 'llan seya- yanarak asude ve rahattan mek, için dünya aulhnnda Trakya hakkındaki Bulgar Milli Müdafaa Ve ki· 
hatlarında devlet ve mille· kendi vetanlarına hizmet çalııabilirlerdir. emellerinin sarsılmaz ve in 
timiz tarafından icra olunan ------------------ !imiz 

istikbale ve gösterilen hüs - ı Kuş adası gümrük hadisesi hakkında .. \N.KARA, 18 . ~S.Ş .)- . Mil 

nü kabul hakkında bir nu· • • 1 • k d lı mudafaa vekıh Zek<lı ~ey 

:~~n~ö:~e::::~~tli~~~:;~a:~~ ıngı iZ a vaın aınarasın aı ~il~~:; bir 8:~1:1a t~::1i~: 
karıılanan bu nutukta Hari- hareket eylemiştir . 

dye vekili ıimdiye kadar Hariciye nazırına sual soruldu nazır hadiseyi Türkiye- Yugoslavya 
yalnız Türkiye de değil, bel- arasında 
ki dünyanın pek az mem- izah etti. ANKARA, 18 (S Ş) - Yu 
leketinde böyle hararetli ve 

samimi 
0ıan hüsnü kabul lngiliz sefiri An~ara'ya hareket etti. 

yapıldığını kaydettikten son· 
goslavya ile aramızJa ticaret 
muahedesi akdi için hııylı 

zıımıındanberi devam eden ra bu muhabbet ve samimi- LONDRA, 17 (A.A.) - liz hariciye nazırı. İngiliz tin daha açık bir şekilde 
yet ve hüsnü kabule karşı Royter bildiriyor Türk hadisesi hakkında bah- tevazzuh edeceği ve mese- müzakerat hitam bulmuş ve 

bir defa resmen arzı şükran 
eylediğini söylemiş ve sonra 
bu seyahatten alınan neti
celeri izahla demiıtirki: 

Avam kamarasında soru- riye nezaretince neırolunan lenin kapanmış sayılııcağı 1 yeni ticaret jtilılfnamesi 
lan bir suale cevaben İngi- tebliğe hiç bir tasrihat ilave muhakkaktır. dün imza edilmiştir . 

~ edemiyeceğini aöylemlıtir. ----------~...,,,,,,,,_ _____ .:...._...:.... ___ _ 

Ani çıkan 1 Kravözöre ait sandallar Si- 9 Eylül beynelmilel _panayırı hakkında 
-Fikrimce fevkaladedir . 

Çünkü hakiki itimat ve mü
tekabil hürmet ve riya11z 
doğruluk ve menafi ortak 
lığından ibaret olan her ne· 

rırtınada l :::zi:i::sııo~arıı~::r: k~~:~ Panayır 26 Ag"' ustosta 
• _ w • yaklaıtığı zaman nöbetçiler 

Biri polıs dıgerı mu- meydana çıkmış ve sandala A 1 k 
hataza memuru iki uzaklaşmasını iıaret etmiş- ÇI aca . 

kişi boğuldu. !er~~~· Sandal :olun~ devam vi hüsnü tefehümü esas ve 

gayeleri tamamile mükem
mel bir surette hasıl oldu· 
ğu gibi iki komşu kardeş 

mille tin rnuazzam reislerini 
ileriyi görmekte olan akilane 
duygu ve kudretli ve sağ 
lam iradeli iki rnemleketin 
samimi ve emniyet bahş 

olan münasebat temelini o
kadar muhkem etmiılerdir 
ki, her güna sarsıntı ve fır
lınadan masun kalacaktır . 

. BUL 18 (S Ş ) ettıgınden nobetçıler ateı 
lSTAN k k ·d · ederek mülazım Robenson'u 

Dün gece ço ı~a evam oldürmüşlerdir. Nazır kaza. 
eden bir fırtına lımanda ba- d 1 . .1 1 . h b 

ze e erın aı e erıne mu a -
zı kazaları~ tvukuuna sebe· J bet izhar etmek suretlle ha-
biyet vermış ır. d k" k 

1 1 d NeJ.at dise hakkın a ı endi tees-Po is memur arın an 
ve muhafaza memuru Hıı.lit sürlerine avam kamarasında 
beyler fırtına esnasında bir iştirak edeceğini söylemiı ve 
sandal içersinde bulunduk- mütemmim lıir suale verdi 
Iarından sandal ani fırtına- ği cevapta, sandalın mPmnu 
dan devrilmiş her iki•i de mıntakada bulunduğu hak 
denize düşerek boğulmuşlar- kında hakiki bir ıey beyan 
dır. edemiyeceğini ve doğru ve 

kabili itiraz olabilecek be-

Vatanperver Urla'lılar yanatta bulunmanın sayanı 

arzu olmadığım ifade el· 
mittir. 

Tayyare işinebüyük bir ehem
miyetle sarıldılar. 

ANKARA, 17 (A.A.) - suretile bin lira teberru 

Urla'da memurin ve teıek- edilmesine. 
k 1 C _Ticarethane sahipleri-

ü ler rüesası tarafından bir 

vetlerimlzin takviyesi için 

Türk tayyare cemiyetine yar· 
dım olmak üzere: 

le esnaf ve ahalinin de katoplantı yapılarak hava kuv- k 
zançlarından mür:asip mi -

A - bilumum memurin ve 
halkın daimi aza yazılma
lllrına. 

B-Bütün memurin maaf· I 
arından yüzde yarım vermek 

tar terk et mel erine karar 

verildiği memnuniyetle ha· 

ber alınmııtır. Urla'nın yük· 

sek duygulu ve hamiyetli 

memuren ve ticaret sahibi ve 
halkına verdikleri bu karar
dan dolayı teıekkür edilmiıtir. 

İSTANBUL, 18 ( S Ş . ) -
Kuşadası'n;n dip burnunda 
İngiliz bahriye zabitlerinden 
birinin ölümü, diğerinin yara 
!anması hadisesi etrafında 

izahat almak için lngilız 

sefiri Jün hariciye veki
limiz Tavfık Rüştü beyle 
uzun müddet telofonla konuş
mn§tur 

\'e akşıım ekspresle Je 
yine T~vfik Rüştü beye mü 
laki olmak üzere Ankara'ya 

hareket eyledi. 
Sefirin Tevfik Rüştü beyle 

görüşmesinden sonra vaziye-

. 
iştirak edeceklere bir çok ko-

laylıklar gösterilecekti1. 
ANKARA, 18 ( A.A. ) -

Beynelmilel 9 eylül İzmir 
panayırı dördüncüsü 26 
ağustos pazar günü açılacak 

racaat ve iıtırak talepname
lerini imza edeceklerdir. Mu· 

(Devamı ikinci sayfada ) 

ve 15 eylül cumartesi günü SAVAŞÇI GÖZİLE: 
kapanacaktır. Memleketimiz 
dahilinde panayıra ittirak 
edecekler mallarını peraken
de suretile satabilecekler ve 
mahalli ticaret odalarından, 
milli iktısal ve tasarruf ce
miyetlerinden, belediyelerden 
alacakları vesikalara göre 
gerek kendileri ve gerek mal
ları için devlet tarafından 
veya ıirket halinde idare olu
nan demir yollarından yüz - \ 
de kırk, deniz yolJarı vesai 
tinden yüzde elli tenzilattan 
istifade edeceklerdir. Pana
yıra iıtirak edecekler mahal· 
li belediyenin her türlü rü
sum ve tekalifinden müsteı· 
na ve kazanç kanununun 
3 üncü maddeıinin altıncı 

fıkrasında yazılı vergiden 
muaftırlar. lıtirak edecek· 
ler ya lzmir belediyesindeki 
panayır komitasına, yahut 

. panayır memurluklarına mü-

Dürüst olalım ! 
Bi::. inkılap prensiplerini 

ve rejimin bıilün rııhıııııı 
yal!ıı: kalp dııyıışile değil, 
kafa inawşi/(' de '.ıeniıııse_ 

miş bıılunııyorıı:. Biz, bu 
memleketin ııasıl ö::. bir ÇO

cııfJU isek inkıldbında öyle
ce hiç bir riya ve lıasis e
meller gıltmiyeıı ö;: bir 
ıızuııyıız 

SAVAŞın neşriyatı lrarşı
s111da ters ve lrirli adese 
kııl/anaıılar. gizli politika 
madrabazlığile gccim sevda 
s111da olanlar bilmelidir/er
ki; 

Bi:, rejimin prensiplerine 
bilgimi:: ve duygumuzla 
bağlıyı::. midemizle değili 

Vatanperuerolmanın; in 
/alcipçı olmanın en a::.i::. şar 
tını kafa ve kalp inanışın-

lran millet meclisinde hariciye nazın 
Türk ve İran dostluğundan tam bir 
samimiyet ve hararetle bahsetti. 

Sahibi ve Baımuharrtrı 
MüstecaplıoA-lu Esat Adil 

Birinci YIL - SAYI: 212 

Dışarıdan nasıl görülüyoruz: 

Türkiye hariciye vekili 
"Le Mois., dan: 

Türkiye Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtü Bey bir ııün 
Cenevre'de murahhaslar ile 
gazetecilerden mürekkep bir 

grup arasında konuıurken 1 
dem ittirki: 

- Çok gariptir. Şimdiye 1 

kadar hiç bir ressam benim 
ıayanı kabul bir karikatörü-
mü yapamamııtır. 

Filhakika Türk siyasetinin 
reisi, gözlükleri arkasında 

parlıyan bakırı, nadir saç· 
ları, yüzünün hatlarındaki 
fevkalade canlılık, tebessÜ· 
münün mütehavvil nüans· 
ları, keskin ve çalak jeıti 
ile zaptı imkansız olan ra
kik ve hummalı bir hale 
maliktir. Onu klasik Türk 
tipine benzetmek kabil de
jilldir. O, Oxford veya 

Gembridge'de tahıillni bitir
miı olan ciddi bir centilme· 
ni andırır ~ 

tekrar siyasi miıyonlara fa. 
allyetlni tahıla etti: Mubte· 
lit Türk ve Yunan mübade
le komisyonuna rlyaıet etti. 
Cenevre ile temaslarda bu
lundu. Nihayet 1925 te Fet
hi bey kabinesinin iatlfası 
ve lımd Paıa kablneılnln 
teıekkülü üzerine Hariciye 
Vekaletini ltıal etti. T ev
fik Rüıtü bey dahili ılya

setteki tahavvülata raii· 
men m e v k 11 n 1 muha
faza etti. Denilebilir ki M. 
Benea'den sonra Avrupa 
Hariciye Nazırlarının en eı· 
kiıidir. Ariıtlde Brland der
di ki: <<iki nevi diplomat 
vardır Hayalperestler ve 
realistler.ıı Tevfik Rüttli 
beyi realistler arasında ıay· 
malıdır Hem realist,hem ~de 
ldarei maslahatçıdır. Kendlıl 
de 11k 11k derki: 

- Ben hadisatın ılyaaetlnl 
yaparım. 

Maamafih Türk Hariciye 

Vekilinin a11l mahareti bu 
hadisatı huıule getirerek on· 
fara daha eyi hakim olmak· 
tadır.Zaten bu hadlıeler hep 
aulhcuyanedir. Çünkü Tür
kiye'nin muhtelif devletlerle 
olan siyaseti bir tek formül· 

lık Millet Meclisine lzmir 
mebusu olarak intihap edi
lince mühim bir vazife ile 
tavzif olundu. Büyük Millet 
Meclhlni Moskova'da "gay. 
ri resmi. surette teamile 
gitti. Sovyetler merkezinde 
iki senelik ikamet ve An· 
kara'da Sıhhiye Vekaletin
de kısa bir stajdan sonra 1 

de teksif edilebilir: « Bll&tef· 
rik uzlaıma ve doıtluk. »lıte 

-

Devlet D. yolları 'altı ray 
otobüsü getirdi 

-
Ankara-Çankırı-Kayseri-Ulu 
kışla hatlarında çalıştıracak 

ISTANBUL, 18 (S.Ş) - mizlik noktasından hem 

Ankara. Çankırı ve Kayseri, kamyonlara kar~ı rekabet 
Ulukı,Ia hatlarında çalııtır- imkanını elde edecek, hem 
mak üzere Devlet damiryo· 
lu altı dane ray üzerinde de yolcu nakliyatı az olan 

iıliyen otobüs getlrmışlir. 

Bu otobüsler çok modern 
olup saatte yetmiş kilomet· 
re sürat yapmaktadırlar . 

Devlet demiryolları bun
ları getirmekle sürat ve te-

Y eı·Ii mallar 
• • 

sergısı 

Meclis Reisi Kazım 
Paşa tarafından açıldı 

IST AN BUL, 18 ( S.Ş)-AI· 
lıncı yerli mallar sergisi 
bugün Galatasaray li
sesi binasında büyük teza
hüratla açılmııtır. Bütün 

hazırlıklar ikmal "edilmişti. 
Sergi geçen seneden daha 
mütekamil bir ıekilde haiır

Ianmııtır Sergi şehrimizde 
bulunmakta olan Büyük 

Millet meclisi reisi Kazım 

paıa tarafından açılmııtır. 
Bir çok zevat açılma mera. 

siminde hazır bulunmuıtur. 

da gören; sahte elıl/yetlerirı, 
yarım adamlar111 ve ıokak 
politikacılarının bu rejimi 1 

asla b»rıfnıseycıniyecekleri
ne iman etmiş olan SAVAŞ 
ııı yegdne ar::.usıı, Jıer va 
landaşı inkılapçı ve bıitün -
leşmiş gôrnıektir. 

Mide endişeslle karanlık
lara sapmak ayıptır. Her 
kes ışık all111a . ! 

('..#:;,,,~_ 1 

hatlar üzerinde her gün tren 

tahriki zaruretinden dojian 

fazla masraflardan taıarruf 

eylemiş olacaktır. 

Bu ray otobüsleri Avra

pa'nın bir çok yerlerinde 

yolcu nakliyatında büyük 

rağbet görmektedir. 

Ray otobüslerinde huıuıi 
tenzilatlı tarife tatbik edil

mesi da muhtemeldir. 

Türk Adları 
(C) 

Çağlar 

Çajilıyan 

Çağıltı 

Çakri Tekin 
Çağrı Han 

1 
Cayrat 
Cura 

1 
Cülfan 

Cücü 
Cici han 

aağon Cücünhan 

Çajial Çağrı 

Çağrımalp Çağare 

Çağrıl Çağatay 
Çankaya Çağ 

Yeni doğan çocuklannıza 
öz Türkçe ad koymanız için 
Halkevi Dil, Edebiyat, Tarih 
şubesi Türk adlannı toplamak 
tadır. Bu adlan gazetemizde 
neşrediyoruz. Bu yolda bildiği· 
niz adlar varsa onlan da Hal
kevine bildirmenizi rica ede
riz. Bu adlarböyle toplandık. 
tan sonra bir kitap halinde neş· 
rolunacakbr. "H. işaretlileri kız 
adıdır. 
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riye organizasyonunda ve 
bul atık hastalıklarla müca • 
delede e lde edilen ııüyük 
neticeleri ve matluba mu
vafık bir plan dairesindeki 
memleket hayvanatının ıs
lahını görünce çok müte . 
hayyir kaldım. 

Türkiye yetiştir i ciliği , ıslah 
proğramının gayesi memle 
ket bakım ve gıda şartla
rına uygun, hastalığa muka 
vim, yüksek kabiliyet ve 
verimli at, sığır, koyun ve 
keçi yetiştirilmesine müste
nittir. 

mahir ve sabırlı diplomat 
bu uzlaşmayı ve bu dostluğu 
bulmak için Avrupa'nın sa
hirahlarını dolaftı. 

Moskova, Roma, Peşte, 
Bükreş , Paris ve Londra 

Hariciyelerl ile münasebetler· 
tesis etti. Cenevre'nin tanın 
mış simasıdır. Orada kendi
sine yüksek bir mevki ve 
bir çok şahsi sempatiler te
min etmiıtir. Çünkü sözü ve 
özü doğrudur ve doğruluğu 
ile şöhret kazanmııtır. 

Türk diplomatının en bü
yük muvaffakiyetini, namı
nın ebediyen merbut kala
cağı eser, Bulgaristan hariç, 
bütün Balkan devlet
lerinin iştirak ettikleri bal . 
kan misakını kuvveden file 
getirmit olmasulır . Bu neti
ceye varmak için evvela 
Roma hükumetini temine 
mecbur oldu. ftalyan murah 
haslarile bu noktada ne ka
dar maharet göstermeğe 
lüzum gördüğü anlatılır. 
Balkan misakının esası Yu
nan, Romanya, Yugoslavya 
ve Türkiye arasındaki mua
hedelere gör.ı hudutların 
takviyesidir. Ş u h a t d e 
mevzuu sırf sulha 
matuftur ve İtalyan 
noktai nazarmca Ankara 
bu misakta lüzumu görü 

lürse muaddil vazifesini gö
reçektir. Böylece Tevfik 
Rüştü Bey büyük düşünce
sini tahakuk ettirmiş oldu. 
Yakın Şark devletleri ara
sında siyasi ve ticari bir 
ittihat husule geldi. Bundan 
bu devletlerin her birinin 
iktısadiyatında mütezayit 
bir salah elde edilecektir. 

Bu Balkan misakı güçlük
le tahakkuk ettirilmiş olan 
bir eserin tahakkukudur. 
Bunu meydana getiren Türk 

siyaset adamı için güçlük· 
ler daha çoktu Çünkü sul
tanlar zamanında tefessuh 
etmiş ve ecnebi direktifi ile 
harekete alışmış bir diplo
masiyi eline almııtı. Tevfik 
Rüıtü Beyin tam realist si· 
yaıeti Balkanlar için hayırlı 
bir siyasettir. Çünkü Avru· 
pa'nın volkanı olan Balkan· 
lar artık herhangi bir bek
lenilmez feveran tehlikesini 
göstermiyeceğe benziyor. 
Balkan misakı, federal mi
sak. İşte Türk diplomasisinin 
hedefi bu olmuştur ve hala 
budur. Görülüyorki bu, "ha
disat siyasetini yapmak. tan 
yüksek bir şeydir. Türkiye 
nin dahili yükselmesi ile 

Mezunen Bursa'ya gitmit 
olan İzmir Valisi Kazim Pa· 
şa dün şehrimize gelmiş Va
li konağında misafir kalmış· 
tır. 

Kazım Paıa bugün İzmir'e 
dönecekdir. 

Refet bey 
Bugün Balıkesir'den 

ayrılıyor. 
Senelerdenberi aramızda 

vermittir. 
Bu akıam futbol heyeti 

toplanacak, mıntıkanın kara
rını tetkik ve müzakere ede· 
cekdir. ' 

Heyet mıntıkanın kararını 
kabul etmetiği takdirde cu
ma gunu Kolordu - l3irlik 
tekrar çarpışacaktır . 

Mıntıkanın kararına göre: 
Kolordu . Birlik maçı hiç 
olmamış addedilmektedir. 
Buna nazaran Kolordu Yur
da yapdığı itirazı kazanırsa· 
ki bunun için Yurt Futbol 
heyetinin sualin henüz cevap 
vermemiştrir.puvanı 14 dür. 
Birliğin ise 12 dir. Zira hük
men galibiyetten kazandığı 
3 Puvan yanıyor demekdir. 

Binaenaleyh Kolordulular 
Birliğe galip gelirse Puvan
lar on yedi ile 13 olacak 

ve Şampiyon çıkacaktır. Be
raberlik dahi onları şampi -

ğunca zeytin si ne k mücade_ 
les ine başlanılm ıştır , 

Kundura hırsızı 
Puzo r gecesi Bandı rma

dan paza ra gelen Bond ırm a ' lı 

Hacı Mustafa oğlu İsma il 
ustanın a r aba sından köfd 
için<le kadın ve erkek ayak· 

k a pları s irk at edilm iş \: alı 

nan 45 çift ayakkabı Aydın _ 

cı k karakol kumandan ı Sa-
bit onbaş ı ve karakol efr adının 

s ıkı takipleri neticesinde 1 O 
Haat zarfında h ı r sı z pomak 
Osman oğlu Al i, !tasan oğlu 
Kadir'l e yakalanarak Ban<lır. 
ma' y.a sevkedilmiştir . 

yon yapar. Zira Puvanlar 14 
16 olur. Fakat Birlik galip 
gelirse it değişir: 15 · 15 Pu 
vanla berabere olurlar. Bu 
takdirde bir daha çarpışmak 
lazım gelecektir. 

Spor meraklıları için şu 
varki, bu ve gelecek hafta 
çok zevkli oyunlar seyrede· 
ceklerdir. 

bulunan ve Balıkesir'liler lçinı-------------------------
manevi bir hemşehri gibi 
sayılan ve sevilmif olan ma· 
den mühendisi Refet bey 
bu gün yeni vazifesine bar 
lamak üzere Ankara'ya ha
raket edecektir. 

Bandırma yoliyle gidecek 
olar Refet bey dün bütün dos
tlarını ve müesseleri ziyaret 
ederek vedalaşmıştır . 

Refet bey idarehanemize 
de uğramıı ve bizden; Ba. 
lıkeıır:halkına muhabbetle· 
rini bildirmemizi rica etmiş
tir . 

kıymetli arkadaşımıza ye
ni vazifesinde muvaffakıyet· 
!er ve eyi yolculuklar dile
riz. 

harici siyasetinin yükselmesi 
arasında' bir nevi ahenk 
mevcuttur. 

Bu eski doktor, bu eski 
• 

sıhhiyeci kendi toprağında 

milletler arasında bir nevi 
"sıhhi tedabir. tatbik etmek 
istedi En yakın memleket· 
lerden baılıyarak yavaş ya· 
vaş ilerledi. Rousseau bir 

çocuğa coğrafya öğretmek 

için evvela kendi bahçesi

nin planını yaptırır. Oradan 

ufka kadar görebildikleri 
ile ifgal eder. Daha sonra 
gözün görmediği mıntakala
ra dimağını sevkederdi . 

Tevfik Rüıtü bey de böy
le yaptı. Metodun eyi oldu· 
ğu tezahür etti. Hele böyle 
bir araıtırıcı diyanostik he· 
men takip ederse mükem· 
mel bir metottur. Doktor 
Tevfik Rüştü bey bu nokta· 
da da fennini tatbika mu· 
vaffak oldu . Avrnpa'nın bal 

kanlar köşesinde hararet de
recesını tenkisa muvaffak 
oldµ . Bu muvaffakıyet! gö· 
rünce gayri ihtiyari şu fikir 
gelir: Belki de diplomasi 
tababetin bir galebesidir! 

Soğuk 
algınlıkları 

Ynız Nevrozin ile gsçer. 

DEVŞİREN: 

H. 8. 

Çocuğun biri şair Ebülala'ya 
larında şöyle konuıurlar : 

tesedüf eder. Ara-

Kimsiniz? 
Ebülala. 

"Vakıa ben zamanca 
Fakat geçmiılerin yapamadığı 
beytinin kaili siz misiniz? 

- Evet. 

sonra 
şeyleri 

gelenlerdenim. 
ben ba~ardım " 

- Geçmişleriniz hurufuhecayı 28 olarak tertip 
etmiıler. Sen bunlara tek bir harf daha kalabildin · 
mi? 

Ebülala cevaptan aciz kalır. Der ki: 
- Şu zeka bu çocuğu ya§atmaz. 

Mutasam Hakanın hastalığını ziyarete gelmişti. 

Onun oğlu Feth'e sordu: 
-- Benim sarayım mı güzel, babanın Konağı mı? 
Çocuk dedi ki: 
- Siz içinda bulundukça babamın konağı! 

* :;: 
* 

Mutasam parmağındaki çok kıymetli bir yü· 
züğünü gösteren Feth'e sordu: 

- Dünyada bundan güzel bir şey gördün mü? 
Zeki çocuk cevap verdi: 

Gördüm. Onu taıyanın eli! 

* :j: 

* 

Ebu Abdullah Farisi Belh kadısı olmu~tU · O Yahya 
Hammadi'nin aziz dostu idi Hammadinin Yahya kadıya 
bir mektup göndererek Belh hediyelerinden bir ha · 
ber çıkmadığından bahsetti. Ebu Al:dullah verdiği 
cevapta dediki: 

- Size bir kalıp sabun gönderiyorum . Tamaınızı 
yıkarsınız! 

:j: '~ 

* 
Üç arkadaş bir tarla etrafında hendek kazarlar 

ken zengin bir defineye tesadüf ederler. Onu mey · 
dana çıkarmak için uğraşırlar , muvaffak olamazler. 
Nihayet akşam da çalışmıya karar verirler. Fakat 
yiyecekleri. içecekleri kalmamış imiı. İçlerinden bi
rini şehre yollarlar, gider, herif yemeğe zehir atmayı 
kurar ve atar. Kalan iki kişi de arkadaılarını avdet
te öldürmeyi ı asarlar. Şehirdeki gelir, onu feci bir 
surette kati ve defnettikten sonra yemeği yerler. 
Fakat nihayet kendileri de mesmumen vefat ederler. 

Yeni Rektör 
Cemil bey işe baş

ladı 
iST ANBUL, 18 (S.Ş .) -

Yeni Üniversite rektörlüğü
ne tayin edilen Ankara Hu· 
kuk mektebi profesörlerin· 
den Cemil bey şehrimize 
gelmiş yeni vazifesine baş

lamıştır 

Cemil bey gazetecilere 
beyanatında "Devletin Üni
versite için kararlaştırdığı 

ıslahat proğramına devam 
etmek esastır. Ben de bu
nun tahakkukuna çalışaca 

ğım ,, dedi. 
İSTANBUL, 18 < SŞ. ı -

Üniversite fizik şubesi pro
fesörlerinden Nalemenin ta· 
!ebeden Küreyya efendiyi 
dövdüğü iddia edilerek ga
zetelere şi kaye t ol un muş

tur. 
~·--

Yugoslavya' -
lılar 

Milli takımımızı Belgra'da 
ça ğıruılar 

İSTANBUL, 17 (AA.) 
Yugoslavya futb ol fedaras
yonu, fed erasyonumuza mü
racaat ederek Türk. Milli 
takımını maç yapmak üzere 
Yugoslavya'ya davet etmiştir. 
Yugosla v'yalıl ar tarih intiha
bını bize bırakmışlardır. 

--~-

9 Eylul beynel-
milel panayırı 
hakkında 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
vafakat cevabı alınması ve 
i ştirak talepnamelerinin aza. 
mi l O ağustosa kadar pa
nayır komitesine gönderilme
si ve kiralanan pavyonlarla 
açık yerlere ait ücretlerin 
kiralandıkları anda İzmil' 
b ~ lediyesi namına her hangi 

bir bankaya yatırılması şart · 

tır. Satılan mallar anca k 
panayırın hitamında alıcıla. 

rına ieslim edilecektir. 

Abone ücreti 
YILLJGI 800 Kuruş 
6 AYLIGI 450 

" 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleı i taksite 
bağl anabilil' . 

SAVA Ş , a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

---+-
Müddeti geçen nüshalar 

1 O kuruşl l! r . 
--+--

Gazeteye ait her hususta 
Neşriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi günleri ' 
çıkmaz. ! 
----· ---· i r SAVAŞ -ı 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
1 

lmilliyc caddesinde Hususi daire' 

Telgraf adresi : Balıkesi r - .
1
f 

SAVAŞ 

' .f. :ı', :t~"~ • ' ~ 

Rasptıfiı1 
~EllİBDE 

•=vıcııecek 
Kızlaı· 

.\IHAEELDE 

y 

s o 
M. Dumerg'in Mühim beyanatı: 

Yüzde yetmiş beş harp teh
likesi atlatılmıştır. 

PARİS , 18 (S.Ş.) - Baı· .... 
vekil M. Dumerg dün 
bir saatten fa zla devam 
eden çok mühim bir kon
ferans vermiş , beyane tında 
birçok beyne'milel mevzu 
!ara temas eyliyerek dünya 
vaziyetini izaheylem i ştir. > 
Bu beyanat radyo ile dün -
yanın her tarafından dinle
nilmiştir. 

Dumerg cihan sulhünün 
muhafazas ı hakkında çok 
nikbinane beyanatte bulun 
muş, geçen mart ayından 

beri devam eden müzake
relerle harp tehlikesinin 
yüzde yetmiş beş atlatılmış M. Dumerg 
olduğunu delilleri ile teba rü z ettirmiştir . 

--

Dünya üzerinde siyasi ve i~tısadi nareketler 
Çin · Japon mOnase~etleri ispanya' da imna edilen Yu-

(Taymis) den murtalar 
Peking ile Mukden ara-

İspanya'da 
l, 160 İngiliz 
tinde 72 ton 

"Times,, den: 
Port Bou'da 
lira~ı kıyme· 

Türk yumur-
tası imha edilmiştir. 

Bu yumurtalar iki ay e'i' 

vel İspanya'ya getirilmiş; fa• 

sındaki demiryo\larını yeni· 
den işletmek üzere yapılan 
anlaşma Çin - Japon müna 
sebetlerinin düzelmesine 
yardım etmiştir llu (servis) 
pazar günü başlıyacak ve 
her gün bir tiren hareket 
edecektir. Kumpanyanın fa 
aliyeti bir Çinli umum mü 
dür ve bir de Japon muavin 
idaresinde muhtelit bir seya· 
hat acenteliğine bırakılmış

tır. 

' ka t hükumetin kontenjaP 
sisteminden salahiyet alınnıs· 
dığı için memlekete ithaline 
müsaade edilmem ittir .Nıha· 
yet sıhhiye memurları isti· 
male gayri salih buldukları 
için bu yumurtaları 

etmişlerdir. 

• ıır:s: ;' • 

imha' Salahiyettar Çinli memur· 
!arın noktai nazarına göre 
Tangku mütarekesine istinat 
edenLbu anlaıma Manchuria 
ile olan posta münasebetleri
ne uygun bir nokta, bu an -
!aşma Manchuria'daki yeni 
rejimi tanımak mesele
si le alakadar de
ğildir. Posta münasebatı 

meselesi şimdiye kadar ta
mamile halledilmediği ıçın 

Sibirya tarikile giden posta 
birçok leahhürlere uğra

mıştır. Bu meselenin yakın
da halledileceği ümit edil · 
mektedir. 

1

Bartnu'nun Londra müzakela· 
rinde elde ettiği neticeler 

Mukden . Pekiııg demir· 
yolu hakkında yapılan an
laşma Tokyo'da büyük bir 

·emnuniyeti mucip olmuş . 
tur.Bu itilafın Çin ve Man. 
çuko'nun refahını müteka
bilen arttıracağı gibi son 
zamanlardaki Kuramoto ha· 
disesinden sonra aralarının 
açılmasından korkulon Çin 
ve Japonya'yı dostane mü 
nasebata sevkedeceği ta!ı -
min olunuyor. 

r ergana vadisinin imarı 
"Tas,, ajansıodan 

Fergana vadisinin sulan· 
masının şeması tanzim edil· 
miştir . Bu vadi Şuralar itti· 
hadının pamuk zeriyatına 

en müsait olan mıntakasıdır _ 
Yapılan projeye göre ,va· 

dide sulanan tarlaların me 
sahai sathiyesi bir milyon 
hektarı tecavüz edecektir 

Vadide bir çok elektrik 
merkezleri, kanalları ve su 
depoları tesisi tasavvur edili· 
yor. Mutahassıslar yeni in· 
şaata tahsis edilecek kasaba 
ve köylari tetkik için Fer
gana'ya azimet etmişlerdir. 

Bulgaristan' da~i ~u seneki 1 

zıra i ma~suller 1 

"Türkische Pos" tan J 

Soa bahar zeriyat geçen• 

"Neue Freie presse"detl 
Ajans Havans'ın Londra 

Muhabiri Barthu'nun Londra 
daki müzakerelerde elde el· 
tiği neticeler hakkında yarı 
remi olarak atideki noktaları 

l - Dır ıarki Avrupa paktı 
hahkındaki Fransız planın" 

karşı İngiltere'n i n serdettiği i~ 
tirazi kayıtlar kamilen kal· 
dırı im ıştır ve İngiliz Hükı'.ı · 
meti bu paktın aklini terviÇ 
edece t tir. 

2 - İngiliz Hükumeti nü' 
fuzunun cari olduğu Devlet' 
!erin bu pakta iıtlraklerinİ 
terviç ve teshil edecektir.Bı.ı 
yolda ilk sırada Lehistan •1 

Almanya mevzubahs olup 
bunlar şimdiye kadar Fraıı· 

sız teklifini reddetimişlerdl· 

3 - İngiltere Sovyet ittilı'' 
dının Milletler Cemiyetine 
girmesine karşı mukavenıel 
etmiyecektir. 

4- Mütekabil itimat eeıt' 
sına istinat eden lngilW 
Fran•ız münasebeti bu müı'· 
kerelerle daha ziyade kuvvet 
bulmuıtur. 

senekine nisbetle yüzde 40 
azdır. Yalnız . cenupte bi1 

dereceye kadar normal ııe' 

ticeler beklenmektedir. il~ 
bahar zeriyalı ise daha gaf 
ri müsaittir. Bilhaua parnı.l~ 
ve tütünler çok müteessif 
olmuftur. Yalnız pirinç ,.,. 
ziyetl memnuniyet l;ıahıtı1 ' 

Meyva ve sebzeler dl 
eyidir, domates hasılatını~ 
akriben 1,500 ton.biber h'f 
!atının 2,200 ton ve di~e< 
sebzelerin 22, 000 ton f

1 

yağ çıkarılan nebat tohuJll; 
hasılatının 15,000 ton ta~ 
min edildiği anlaıılmııtır· 
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Yıldız, 

•Pek derinleıtin Gökalp. 
Mektubunda gizli bir istih·· 
za sezer gibi oluyorum. Bel 
ki de yanılıyorum.Fakat ne 
olur, benimle olsun alay et· 
me Ayıp değil ya anlıya · 

mıyorum.I Moda'nın köpüklü 
mavi sularına saçlarını ser 
de uyu.! Ne demek. Ben 
şaçlanmı Moda'nın köpülü 
mavi sularına değil;Ayıe'nin 
büyüdüğü tarlaların baıak-

ları üzerine serdim. Banai 
Moda'nın denizinde kayıkla· 

rın gezi ti, köyün ıırıl ıırıl 
akan deresinde patik ayak· 

larla dalgacıklar yaratan 
kuzuların verdiği ahengi du
yurur. Fikirlerine tamamile 
eıtim, unuttun mu? 

"Örgülü saçlı Türkmen 
kızları". Ben bu ismi senden 
ilk defa duyuyorum galiba. 

Fakat böyleyken kulağımda 

tatlı bir musiki ahengi yara-

tıyi>r. Ne güzeli; "Örgülü saçlı 
Türkmen,kızları .Bana bun· 
!ardan çok bahset. 

Ben. örgülü saçlı Türkmen 
kızlarının örgülü saçları ara 
sına gençliğimin güneşini, 

aıkımın neıesini saklıyaca· 
ğım. 

Ben lstanbul'lu ~özlle: 

Gülşende yetişen bir yaban 

gülüyüm. Senin ve benim 

gözümle de çölde öten bir 
bdhar bülbülüyüm. 

Köy sevgısını bir mina 
gibi kalbime iıledim. 

Dudaklarımdan hayat alan, 

buseden bir gül demeti yap
tım Kümülüderin çobanı 

oldu onlar. O, onları; onlar 

onu benim tarafımdan sana 

iletecek. Demeti bu · 
ğulanan gözlerine sür. 

dükten sonra örgülü saçlı 
Türkmen kızlarının dudak
larına bırak .. .,. 

Diyorsun. Ne söyliyeyim 
Yıldız, Anlıyorum ki ben an
laıılmamaya mahkum kalaca

ğım? Fakat yapma yıldız, 
Bari bunu sen yapma. Sen· 

de köy Ane'ıinin ruhu var. 

Onun için saçlarını Moda 'nın 

ınavi sularına serdim Ör
gülü saçlı Türkmen kızları· 
nı Ent Adil ağabeğinden 
sor. 

Selamlarımı , örgülü saçlı 

Türkm.,n kızlarının busele
rine katarak gönderdiğin 
koyun ıürüsü buiutlara, yani 
l\ümü!üslere verdim Sana 
iletecekler· .. 

R. Gökalp 
•- -. --

ı ı ı Veni Tt-frikamız. 

Acılar : 

Lale 
Oh; ölüyorum, bitiyorum; 

acaba bu dünyada çektikle-
k ·? K"f' k" rim yetmiyece mı. a ı, a • 

fi' Ey sağır kainat! Yetitir, 
yetişir artık. o kirli ellerini 
temizle, insana gülmiyen, 
insanlığı güldürmiyen yüzü
nü temizle, hiç olmazsa bir· 
az gül, yanındakileri güldür. 
Anlıyorum, bu senin için 
mümkün değil. Çünkü yeşil 
memleketimde, baharın çok 
ılık ve pek güzel muhitin· 
de, ağaçlar altında, bülbül-
ler arasında sevgilinin sesi · 
ni unuttun . 

Ne için unuttun biliyorum, 
evet,evet bunlar hep senin 
ıçın birer türkü birer 
şarkı idi. Fakat bilmezsin 
senin yapmıı olduğun .bu 
numaralı.rın cezasını pek 
fazlasile çektim, elan da çe· 
kiyorum ve daha da çekoce· 
ğim. Güzel ruhlu kız, söyle, 
bana ve buna eminsen eyi 
dinle: 

Senin hoı gördüğüm o va. 
ziyetler beni saatlerce ağlat-: 
tı, saatlarce dütündürdü ve 
nihayet öldürdü. lıte defte-
rimin birinci sayıfasını kara· 
lamağa baıladım. 

Çok müteessir, çok düşün· 
celiyim! Önümde çok uzun 
bir vakit var, müteessirim. 

Görmemek, görmemek ve 
bundan doğan acı... Keşke 

bu sefil, bu ildi vaziyeti 
görmeseydim. Acıların en 
buyüğü: Beklemek! Zevkle 
geçen seneleri nasıl farke
demiyonak, karıılaşmıt ol. 
duğumuz acıların bir sani· 
yesini aksi ve pek kuvvetli 
olarak müthiı izler bıraktı
ğının da farkındayız. 

Bana diyordun ki: bu ka· 
dar düşüncenle niçin bana 
aşık oldun? Evet güzel kız, 
temiz kız, temiz ruhlu, te
miz kalpli kız! lıte ben en 
büyük hata olarak bunu 
yaptım ve yaptığıma da pif· 

man değilim. Çünkü baha· 
rın ıen, ıuh, kudretli. açık, 

güzel günlerinde 31 inde 

olan hayatım biraz daha 
canlandı ve bana kanı kay · 
nıyan o mevsimin en büyük 
hediyesi de sen oldun. Sühey· 
Ia'Ne hoı adın var? Ağzım 
dan : Süheyla'm! diye itlttik· 
çe sen de ben kadar mesut 
tun 

Böyle olması icap ederdi. 
Bilmiyorum.Nasıl oldu da el 
terini ellerim arasına aldım. 
Süheyla, ıunu sana açıkça 

söyliyebi!meliyim ki: Şimdi· 
ye kadar sevdiğim her ka
dın ve kızın elini elime alır· 

ken aynı heyecan ve aynı 
mahcubiyeti gördüm. Bu ka-

--- • _..:. 
1 

1 

DEME! 
"Küçllğümüze,, 

Amıcan geliyor yolunu bekle, 
Elinde bir demet taze çiçekle, 
Yüzüne gülerse uçuk bir renkle, 
Amcacığım pek mi yorgunıun; deme! 

Son onu gördükçe yalınız eıslz, 
Gözleri bulanık, yüzü neıeıiz 
Yanına ıokulup uıulca, ıe11iz 

Amıca göl gibi durgunsun; deme 1 

Vakıtlı vakıtlız hemen kuıanır , 
Yapmacık süslerden pek çok hoılanır , 
Kurulur kurulur birden boıanır , 
Amıca yay ıribi kurırunıun, deme ! 

Sazan da içlenir hülyaya dalar, 
Kendini bin türlü çıkmaza salar , 
Korkarım ıenin de neıeni çalar, 
A mıca birine vurgunsun, deme ! 

GÖNÜL 
Eııri olalı bir ahu gözün, 
Seyrana çıkıpta gezdin mi gönül? 
içinden ateıle yanalı özün, 
Seyrana çıkıpta gezdin mi ırönül? 

Çoğuna sevilir hem de ıeverdln 
Bu sefer kendini zalime verdin. 
Sonunda elinle belaya erdin. 
Yaptığın hatayı sevdin mi gönül? 

Verdlnde kendini anlamı yana, 
Zehir iç hep böyle hem yana yana 
Bilmemki can buna nasıl dayana! 
Başını bu taıla ezdin mi gönül? 

Verdinde kendini sevecek sandın: 
fleyhode tutuıtun, botuna yandın 
Bu acı ıarabı lçtinde kandın. 

Muallim Mektebi 

Muharrem 

Nihayet bundan da bezdin mi gönül! 

dar denemelere karıı yine 
titriyor, yine utanıyordum. 

Fakat nasıl oldu bilmiyorum, 
o güzel, minicik elini du
daklarıma götürdüm ve alet 

gibi yanan dudaklarım ateş 
gibi yanan ellelni sanki 
öptü .. Beni ıoğuk, ütümüt 
buluyordunuz. 

Hatta ha.ıalığın. nöbetin 
geldiğini söylüyordunuz. La· 

kin o ateılı dudaklar nermin 
ve minik ellere öpüçük ar
mağan etmek için bütün 

vücudun sıcaklığını topla
mııtı. Bunu sen de anladın: 

- Fena oluyorum! Dedin. 
Ah bütün fenalıklar bukadar 
olsaydı. Ben biraz daha eyi 
leştim .. 

Fer! dun 

Matem marşı. 
Sonbahar yaprak döker 
Bıkmadan usanmadan . 
Her gün bir hayat çeker 
Kara toprak kanmadan. 

• • * 

Şunu bil ve inan ki: 
Ölüm öyle bir anki. 
Gönül kül olur sanki 
Hiç ateıte yanmadan ... 

• 
İnsan göz yatı döker 
Ağlamaya kanmadan. 
Hayattan hayat çeker 
Bu toprak usanman. 

Balıkesir: 

R. Gökalp 

(.) (Bir meşale söndii) ismile 
yakında çıkacak olan mensur 
faciadan bir parça. 

Ona 
Çamlıca tepeıinin akıam· 

ları çok içlı olur. Gözler dolar 
ve beyin hiç bir tey düıünme· 
den seyreder. Havanın karı· 
tııını. ishak kuılarının ağaç
ların üzerlerin~ konup ko 
nup kalkııı, ufukta denizin 
uzayıp kısalan cam kırıkları 
ıribi dağılan dalgalarını; 

geceye düıman gündüze a -
tık denizin hırçınlaımnı .•. 
Bütün bunları ve daha bir 
çoklarını ıeyreder!. 

!'lir toplantıydı. Onu ora· 
da görmüı ve ıevmittim. 

ilk önceleri pek o kadar 
beni 1armadı amma, gittikçe 
zihnimi çeliyor ve yüreğl-

mln içinde burkulan bir il· 

zı humma nöbeti gibi vücu
duma yayılıyor. Muhakka kı 
ben onu ne kadar ıevlyor 

sam o da hala beni o kadar, 

belki daha fazla seviyor. 

Bunları düıüne düıüne 
odama ıreldiğim zaman bil· 
mlyorum ne kadar ağlamı· 

ıım, ne kadar zaman baıım 
karyolanın demirine da..<alı 

kalmıı ? 
Allah bu ıztırabı kimsenin 

baıına vermesin! Ağla, inle 
haykır, çırpın; fakat sesini 
duyurma,duyurmaktan kork 

ve boğul! Yavaıça karyolam· 
dan kalkarak pencerenin Ö· 

nüne geldim alnımı rüzgara 

verip, uzun uzun Çamlıca 
tepelerinden mehtapta ıüzü· 

lüp gelen havayi ciğerlerime 
doldurdum. Çünkü artık "On 

dan. ayrılıyorum. Bu ayrılık 

öyle bir ayrılık ki iki taraf 
nasıl muharebe' de çarpıııpta 
sukutu hayale uğrarlarsa ben
de aynı öyle. 

Bu sanayiden sonra artık 
bir fey düıünmüyorum! Her 
şeyi, kini, ıztırabı, göz yaıı· 
nı hepsini unuttum. Hatta 

çamaıır değiıtırlr gibi 
bütün bu ıaydıklarımı 

değiıtırdim. İıtanbul'da bırak. 

tım. Gözucunda tek bir göl-
ge var: 

O! 

* • • 
(< Onu » parkta görmüı· 

tüm Ozaman öyle ferah, 
öyle meıuttum ki: Ömrümün· 

hiç bir an ve .. Hiç bir dev

rinde kendimi bu derece ra

hat bu derece sevinçli his
ıetmedim. 

Yer yüzünde hiç bir ke
dere rdstlamamıı gibi idim. 

bir saniye içinde ayıldım,bir 

saniye içinde hafifledim; 

bir saniye içinde ayların 

kar topu ıribi yuvarlıya yu

varlıya büyütüp kocaman 

bir küme gibi getirip ciğer· 

!erimin arasına oturttuğu ız
tırap yumrusu eridi, nefesim 

genlıledi; kafam silindi, zih

··················································= : Savaıı'n : f . : Yazan ı 
: Küçük : Sonu acıa :v. Günay: 
: Hikayesi : : • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Harpte ölenlerin listesi rüyordu Seviyor , ıevlfl• 
var. Gazete yazıyor. Hava· yorlardı. 
diı. Hikmet'in dalıalı saçları 

Yedlgün, ikdamı üzerine dökülen Gönül'ün 
Gönül, pencerenin önüne sarı ıaçlan ve mavi ıözlerl 

oturmuı. altı aylık evliliği- üzerine değen yeıll göz be
nin kalbine akıttığı zehri bekli bir havuzun içinde 
ııözlerinden boıaltaral< kur· biten çiçekleri hatırlatıyordu. 
tulmağa çalıııyordu. ihtiyar Birbirile fazla konuımıyor· 
ana buruıuk yüzünün her lar, daima mahçup VA· 

kıvrımında bir inci damlası zlyet alıyorlardı Fakat du· 
ıaklıyorı:!u. daklar bu yabancılığı 11k ıık 

Gazetede aradıkları isim- birleımekle örtüyordu. Hik· 
lerl bulmak korkusile elleri met çok çabuk evlenmltU· 

Ağabeyıinin henllz doyma· titriyen ninelerin hali kalp· 
b dığı karısına karıı bu vazl· 

!ere itliyen birer ok gl 1 
yet biraz tuhaftı. Tanıyanlar 

yakıcı idi. Elindeki gazeteyi t f d lü ü -ara ın an onun ö m nu 
asabi asabi çeviren Hikme-
t'in gözü takıldığı ıu cümle· b e k 1 l Y 0 r mu f ıı 1 b 1 
lerle irkildi: bir fikir sürülülyordu • 

Gönül zaman geçtikçe hata
ıını anlıyor, bu kadar tez 
bir evlenmenin ne kadar 
çirkin olduğunu takdir edl· 
yordu. Kocasının ölllm habe· 
rl bile kati gelmemlıtl. 

• Gömülen ıehitlerin hatı
rasını yüreğimiz 11zlıyarak 
anıyoruz. içlerinde feci ıe· 
kilde ölenleri and ıkça göz 
!erimiz kararıyor, batımız 

dönüyor. 
Patlıyan bir lağım netice· 

ıinde diri diri gömüldükleri 
tahmin edilenlerin bir kıı· 
mını yazıyoruz: Yüzbaıı Se· 
!im bey, mülazım Murat 
bey, ikinci mülazım Hakkı 
bey tüzbatı Nusret ..• 

Evin içindedehıetll bir çığ· 
lık koptu. Hikmet, ağabeyhf
nln ismini duyunca ıraze 

te elinden düıtü. Gö:ılerl·· 
nln karardığın, baıının dön· 
düğünü hissederek dııarı 

fırladı. 

Ana ile gelinin feryatları 
sokaktan geçenleri bile kal
binden vuruyor ve her ağız 
bir: 

Zavallılar, galiba zabit 
evlatları var, diyordu. 

** Aradan bir sene geçli. 
Şimdi Gönül eski kocası 

yüzbaıı Nusret'ln kardeıi 

Hıkmet'le evlenmiıtl. Olduk· 
ça mes'uttular. Nusret'in ev· 
den uzaklaşıp kaybol • 
uıu hala bir sır halinde 
idi. Çünkü, o gazete hava· 
disinden sonra hiç bir ıey 

çıkmamıı. sadece gazeteyi 
tekzip edecek bazı ıeyler 

duyulmuştu . Bunların ara
sında şu fikir kuvvetli idi: 

«0 dört zabit esir edil
mlf. düıman hududunda 
lmiıler. Bir zabit cepheden 
geldi. ıı 

Dört zabitin aileleri de 
alakadar yerlere daima 
müracaat etmiı. fakat bir 
netice elde edemeden dön· 
müılerdi Ekseriya aldıkları 
cevap"Ölmüıler arasında fÜP· 
heli olarak mukayyıttlr." den 
ibaret oluyordu. 

Hikmet genç kadına kartı 
büyük bir sevgi taııyor ve 
daima da mukabelesini gö. 

Bütün bunlar birbirlerini 
sevmediklerinden değil, vic
dani hislerinin aıklanna ıra· 

lebe çalacak bir halde ln
ıanl leımlı olmasından idi. 

* * * '-Allahüekber Allahnekber! 

Bu ezan ıeıl 

dını hayatında 

uyandırmııtı. 

genç ka. 
ilk defa 

Kulaklarında bir uğultu 

halinde gezen kelimeler du· 
daklarından döklllüyordu • 
Baıını hafifçe çevirdi. Derin 
bir uykuya dalmıı gibi ırö

rünen kocaıı Hikmet'ln ma· 
vi gözlerine dudaklarının 

yaklaıtığını gördü. En te
miz bir aıkla koca11nın ıroz 
kapaklarına dudaklarını do
kundurdu. Bir iki saniye, 
belki bir dakika öyle kaldı. 
Fakat bir: 

- Tak, Tak. Sesi onu 
silkti. Yataktan fırladı. Ka· 
pıya koıtu. 

- Kim o. 
- Benim, Gönül. Aç. 
Gönül çıldırır bir vaziyet· 

le deliceıine kapıyı açtı. 
Öldüğünü itlttikleri Nu1ret'I 
harap bir vaziyette karıı· 
11nda gördü. Boynuna atıl· 
mak istedi. Fakat yapama• 
dı. Nusret bunu genç ka
dından beklerken mütblı 

bir ıukutu hayale uğradı. 

Aıağıdakl gürültüye uyanan 
Hikmet koıtu. O ıevinç ve 
hayret bhlerile birbirine ırl· 
rer ıribi olmuılardı. 

Hikmet ve Gönül utan· 
cmdan Nu1ret'in yllzüne 
bakmıyorlardı. Harp genç 
adamı lhtiyarlatmıı ve çir· 
kinleıtlrmlttl. Fakat onun 
insanlığına hiç bir teılrl ol· 
mamıftı. Bir ırün ıonra iki 
evli insana Nusret: 

Seçme Rus 
hikiyeleri 

1 

Teninizin çıkarmıı oldu -

ğu ve söylediğim gihi çok 
hoş gelen o kokuyu daha 

eyi duyabilmek için batını 

göksüme yatırdım, kokuyor· 
dum inanır mısın Süheyla? 

Bana koklamak öpmekten 
daha eyi geldi. Sırf seni 
düıünerek yanak ve dudak· 
!arına dudaklarımı yaklaı

tırdığım vakıt bira:ı: daha 
eridiniz ve bilmem nasıl 
bır hisle sinirlerin gevıiyor, 
benim de gittikçe oynak bir 
vaziyet alıyordu. Nöbet baı
ladı. Hoı, bu korkutacak 

Zengin münderecat
la yakında çıkıyor. nim duruldu Ömrümde bir ı------------

- Sizi rahatsız etmlye· 
yim. Benim bu evde hiç 
bir itim kalmamıı. Kapu• 
!ar bana kapanmıf, hayat 
bu lmlı demek. Keıke öl· 
ıeydim de dönmeıeydlm de· 
dl. Ne yapacağını ıaııran 
Hikmet mütemadiyen: 

Çeviren: fi. GllFFflR_ .. 
Ji11 lanııımış Tlus ediplerinin eserlrr11~ıle11. ·~· fr1ıj~ 

1 !cır beyin seçerek tercüme ettiği im ııefıs hıkayelerı 
1 yarından ilibare:ı tefrilcaya başlıyorıı:. 

Büyük bir zevk ve alaka ile 
okuyacağınız bu 

Secme Rus Hikayeleri 
' 

ıl!emlekelimi::ıle bir sanal ve edebiyat lıadistsi 1 

-· 1 yaratacaktır. ·---- -. - - -- -:.:...-===- • 

nöbet değildi.Çünkü ağzından 

iılttiğim gibi: sevgi sıcaklı
ğı, aık nöbetildi. Kendim-

den geçtim, bayıldım. Ak· 
ıamdan sabaha kadar ya· 
takta kalmııım. Sayıklaya· 
rak geçen bu saatlerin ba · 
na bir saniye olsun vere
bildiğini görseydim. 

Günler geçiyor. fakat 
beklemek ... Bu defa olsun 
ne diyecekıin? Evet mi, 
hayır mı?lıte ben bunu bek· 
liyor ve buna güvenerek 
yaııyorum . 

Kemal Ferdi 

TAHASSÜR 
Saçımı okfıyan aktllm rüzgarı 
Tükenmez arzular serper gönlüme ; 
Oraktan dönerken köyün kızları . 
Benzeyen görüumez nazlı gülüme . 

Bu köyde kim varsa bana yabancı , 
Baıını çevirir görünce her kes . 
· Kalbimde belirsiz, müphem bir sancı 
" Buradan uzaklaı ! " der gizli bir seı . 

Bu dört dağ aruı bana bir zından , 
Zenclrlerle bağlı sanki ayağım. 
Ne zaman bitecek çektiğim hicran , 
Ben ıana ne vakit kavuıacağım ? 

Cahil Vecdi 

saniye daha acaba bu ra

hatlığı bulabilecek miyim? 

O anlatırken hiç bir ıey 

dütünmüyor, muhakeme et

miyordum. 

Sadece bir sinema seyir· 

ehi en heyecanlı bir temsili 

seyrederken ne yaparıa, ben 

o haldeydim. Ah! O an .O

na. raıtlamaıaydım, aıkım 

yırtıp kanatliğı kalbim su
kutu hayale uğramamıı 

olurdu. 

.R. Kemal 

- Affet ağabey, demek· 
ten baıka ıöz bulamıyordu. 
ıuorunu kaybetmlttl• Hayat· 
ta bütiln kabahati kendinde 
buluyor, bir ölnm çareıl 
arıyordu. 

* Yine aynı sabah aynı aa· 
attel Allahü ekber, Allahll· 
ekber seslerini duyan Gö. 
nül yanında koca11nı bula
madı O anda ezanın aeılnl 
öldüren bir tabanca seaı 
lçerki odadan kulağını tır· 
maladı. Bunu bir: 

- Borcuınu ödedim. Me· 
aut ölüyorum. TaklbetU. 
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=~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;I 1 OTEL VE GAZİNOSU ~ ÜğlPdensoııra. saat14deıı16'ıa k.adar dahili • • 
lıa _,ı;ılı"-lar muayenesi ( noktoı· .\lırıırı 

1 Emin bey) 
1 PAZ.\H (}ÜNLEHİ: 

1 
Üğle,leıı sonra saat 15 deıı 16 ~a !..adar 

. kııtaı.., huruıı. lıoğaz lıastalıı..tarı nıuayl'

ııesi (Ooı..tor \letıııırı K:iııİil he~) 
PAZARTESİ GCNLERİ: 

Üğledeıı CY\el saat 10 dan 12 ye k.ad <ır 
dahili hastalıklar ıııııa~ · t'ııesi (Dol..ınr Ali=°' 
ıııet Enıiıı bey) 

SALI GÜNLERİ: 
1 . Üğledeıı l'vvel s::ı:ı ı 1 O da ı, 1 2 ~ t• !..atlar 
, dahili hastalıklar ıııııavt•ıwsi (f)oklor Alı-
t • • 

nwl Emin he) ) 
. C.\.RS.\~IB.\ (;f'NLEHİ: 

• • 
1 Öğleden soııra saat 15 dl'ıı 16 ~ a ı..adar 

dahili hastalıklar ıııııa~rn<>si (Dııktor !la-
l saıı llaif' hf!Ş) . 
ı PEHŞEMBE Gt;ı'' LEHI: 

Öğledeıı soııra suat 15 Ut'll 16 ~ a !..adar 
cildiyf' ve bt'' li)e lıastalıı..lan ıııua~ c•nesi 
(Doktor ~(ehıııPt .\li be~) 

1.------ - - .1 

~-···· .............. . 
!Yenimüsteciri:HABIP AGAI 

İ Gece saat 11 e kadar 

1 açıktır. 

• (;iindiizl 1 (' !..adar t•rl..rk.leı·e, 1 l dPn~oııra i da kadınlaradır. 

1 Havlular ve hamam ta~ımları yeni~ir. 
1 Temizliği ve zarafeti ile sizi memnun edecektir. 1 
lora va ııidiııiz. Yıkaıınıaııın ze,kıııi dı" arsınız.,. . . ~ . 
&.J~H..~.:R-itltltl!HHH 

1 ŞEHİR 1 1 MAHFELi H 
. " Şeref Bey idaresinde ~ 

Balıl..t'siriıı lıer hususla eıı n 
ııılikeıııııı('I otelidir. n Sinemasında 

18 Tem muz 934 Çarşamba dan itibaren 
RASPlrfİ 
IL\İN rE K .\~Ll P.\P .\S 

Sibirya'nın küçük bir köyünden Kal
kup Petrağrat'ta imparatorun sanyına gi
ren, bütün saray halkını nüfuzu altına 

alarak nazırları azleden, Rusya'nın en asil 
aileleri arannda bin türlü rezaletlere se
bep olan ve Rus tarihinde mühim bir rol 
oynıyan ve umumi harple büyük bir amil 
olan hain ve kanlı papas Rasputin'in gizli 
hayatını hakiki olarak bu filimde göre
ceksiniz. Ayrıca orijinal dans filim 

Suvare tam 9,30 da baılar. Cuma ' 
matinamız 2,30 dadır. 

Sinemamız gayet •erindir. Soğuk ha
va makinelerimiz ve vantilatörlerimiz da· 
ima halı faaliyettedir. , __ 

SllVEMASINDA r2 
" 18 Temmuz 934 ~arşam~a dan itibaren ıı ' 

ı •• 
Evlenecek Kızlar: H ~~~ 
Bu şen ve hoş filimi fJ 

u 
•• 

Koni or. Temizlik, Servislerindeki 
nezaket ve ciddiyet, emniyet 

Grr<'k /v'ıem/eket halkının. 
gerekbiltün mısafil'/f•rimizin f 
umumıtakdirini cebetmiştir. görmenizi tavsiye 

ederiz. r. TEMASA Gazinosunda " , . 
Mevsimin en kibar fi/imidir. 1 

•• Güzel Sesli Bir Radyo !i 
Yakında : Ben bir 1 u ş.ıı •. ;,., isıaııbuı "' ızııı;,;,, büıim "'"'· ı..ıen a 
P . k ., I •• ııwvcuttıır t• ranga açagıyım . •• •• 

1
1. Balıkesirin en eyi tanınmıf bir oturma ve M 

.... •• dinlenme yeridir. = 
Muhterem Balıkesir 

Ahalisine Müjde. 

~ .•,• .................. _ ............ _ .... . 
ı ------------------------
! SAGLAM, 

Bu kere İstanbul
dan celbine muvaffak 
olduğum Müsyü Vil
li tarafından en müı
külpesent bey ve ha
nım efendileri mem
nnu edecek tarzda 
her nevi ve modaya 
muvafık yeni fapka
lar imal edildiği gibi 
eski ıapka-lar da ye
ni bir hale getiril-

BİR 

Defa 

Deneyiniz 
'" ı - • 7". , ·--; ,· ~-,.~ ... ': .:,···::.: :..;...: 

mektedir. İpekli, yün- ) 
lü kumaş-lar ve elbi
seler üzerinde olan 
bi'umum lekeler beı 
dakika gibi pek kısa 
bir zamanda çıkarılır. 
Ayrıca kola ve elbise 
ütüsü de pek ehven 
fiatla yapılmakta ol
mduğunu muhtere ha
lkımıza tebşir ederim. 

Dükkanımıza uğramak müddeiyatımızın 
doğruluğuna kafidir. 

ZARiF, 

Kuvayi /v1i//iye caddesinde Ziı'aat bankası karşısında 

ı~~s~~??l®~?f®" ŞAPKA YAPIM EVİ Mustafa Zeki 

Y Bu. gTe:.e k" ~ Diş Hekimi~ a.~~~=====;;;;;;;;~=====:::.=:-~ -.. ---.1 
en~z~:e;;e :j M N. . ~ Balıkesir Askeri Satın Alma 1 

Nöbetçidir. ,~ • ıyazı ·~ Komisyonundan: 

f 
lla>lasııııu euıııa- ~ 

---------i daıı nıacla her gün ~ 
~ saat !-! daıı ı 7 ,.e ~ 

i Sataşın lakvımi İ ~ "-adar '. ..\~rılar;la l'!-

1 TEMMUZ 

1 
~ ~ı>cel~rı !..alnı( ve i 

Bergama ı..ıtaaııııın ihtiyacı olaıı a~ağıda )azılı Sl'l..iz l..afpııı ı•rzal..lar 1 

lıizalal'lndaki ıarilılerde ilıalelcri iera edilecı kıir. Taliplt·r·iıı ıııezl..ı'ıı· giiıı • 
ve saaıler·de Bergaıııa A~kt·ri salııı alıııa ı..oıııi~~· ıııına nıiiraeaatları. 1 

Teminat 1 19 ~ tPdavı edeı·. '1c Cinsi 
~ ~ Sadeyağı 9GOO 1 Perıe~übne doğumu: 1 ~ . ~ Zeytinyağı 7 500 

Kilosu 

1 YIL: 1934 Zeva~; 4
•55 1 ~ Balıkesır K. ~ Kuru fasuly(• 32,000 1 Ezanı 9,13 . 1 ~ ~ 

1 REBİYÜLAHİR 7 1 ·~ il c 1'.T ~ Bulgur .)0,000 
1 1 ~ m ye . 1910 ~ Pirin<' 21,000 
IYazın abasız k.şın ekmeksiz•'!!! ~ rn . 31)0,000 1 yola çıkmak doğru değildir 1 ~ J 2 2 ~ Arpa ()00,000 1-----------1 · ~ Sı~ır eti 120,000 

~.@!L~~~~ 

EN SERİN 
~ğer ~ıcaı..tardaıı müşteki isPııiz ŞEHİR 

SINEMASI na gidiniz. Ciiııl..ii Balıı..esir
de E.~ SERİN YEH ~ehir Siıırı;ıasıdır. Biııaııııı 
hususi~eıiııden ıııaada SOÜL:K il.\ V.\ ıııal..iııa
ları ve r.\~TİL.\ TÜR teri dainıa hali faaliyet-

• 
tedir. 

.......................... ,. 
• • • • • • 

Yoksulları yediren. : 
geydiren ve herma- ; 
nada gözeten Vnk- : • 
su/far Birliğine seve i 

• seve yardım ediniz. : • • • • 
: Yoksulları fhj:efme : • • • Biliy'i • • • • • •••••••••••••••••••••••••• 

İhale şekli 

. \cık 
İhale günleri 

G-8-9U4 P. ert•'Sİ 
Saat Lira K . 

• 
)) 

)) 

)) 

)) 

Kabalı 
)) 

)) 

)) )) )) 

)) )) 

21 - 8 - D34 Salı 
)) )) )) 

.>-8-93-! Pazar 
)) )) )) 

)) )) )) 
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1 (i3 
180 
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2025 
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NEVROZ İN 
CELAL 

13 

.-ıo 

88 

Bütüıı asap ağrılarını süratle 
• • 

geçırır. 

Satış yeri: 

TA VSANLl!LI ZADE • 

Fantazi Manifatura Ve 

Kumaş Mazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

-·~ ! ,.~:' • • •• 

1 Foto Filim Sümer 
Bu defa Avrupa'dan getirdiğimiz 

son sistem filim makinasile 

9 muhtelif poz 35 kuruştur 
Vesika işlerinde de kullamlır 

.\Üiesscse salıiplerinin siııerııaya 'erı-
l'Cklrri yazı, l'f'klt'ııııhırı ucuz fiatla ~apılır 

Balıkesir namazgah caddesi ma-
arif dairesi arkasında 

'!(1!11:·.:;'- - ...,.,, 1 'lo> 
~ • • • ...... . ı 

Neıriyat müdürü: ESAT ADIL 

Villyet Matbaaıı Balıkeair 
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