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cıSAVAŞıı bu günkü sayısı ile iki yaıına ıılrlyor. 
"Savaı. bu kıs• zamanda onu doituran Cüm· 

huri yetin dinç ve intanç dolu yavrularına; bütün 
Balıkesir'lilere yararlı olmak için çırpındı. 
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11 \' ıl~·ı.k (~ü;.ılıııri~'t•t 
8uRün b· ~yete ettiği hizmd b ~,ıan 

<tvk ıze ya•amanın • - , ini h- • f ild deıtanıc.ır. 
lfnı ' Ur olın .nın kıyme· haıa_!z l er h •'llı•ğ' • . ~ [3 ·ili destanın ı 
Gııiye .. •n haltkını . degerın u mı arının nes ılle ri, 
tın 
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tını getiren Cıimhurlye mısraından Y . 

11 
de 

1 iıı · b" "k ülkü içın mana 
ı,~. cı yılın, da ged l ı· uyu . ve vır· 

~ıa.• . . . .• bol ı anç , 
" "' on ıkiy~• akıyoruz. rın, ,,.gı k al<tır 
"U .. 1 d .. t 1 r t;• arar . 

••dır ~ye bir döı'oiim nokta· tıcı u~. u.~;, ill'eııirönüııde 
hük,, 1

• l l Yıllık Cümhcriyet Bu buyu . :"ıler ne ya· 
~rııetı . k d·ze gel•n n.ı -~ 

Yolu d oıyaset ve 1 tısat ' · . T" k ratılmaınışız 
iı1 "sa.ki kurtuluş ve yiikse- zı\ı kı ur Yd ki d•r Ve 

•av k d'yl" ağlıvaca ar · onu aıını pl ıdaştırara 1 
•1 T" k i ,kıliılı 

ı 8.~inı]· , ff k hiç bir dev el ur 
~ılııı 1 tutumı "muva ~ 1· k l" l nın hir 1ttır rleğil Türk n 1 a 1 
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Ve · · . k dar bile esaslı inkı· 

b~ıl dttılllet lsliklii.l savaşile zerres• .. a ktır Çünkü 
a. ığ 1 ı · dogurmıyac;a . 

llıe h 1 Y•ıama ve yükse· ap . k l"bın r'a .,yn bir 
ol.,. areketınin bot bir iddia Türk ın 1 a d 
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lldıg"ı C" . . ve iman var ır 

ir I nı, umhuriyetın on ınıın G . · deha ı· 
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il . kilAbin e~erleri kar~ısında 
AN ~ünü yeni içtıma ~evresıne gırecak. derin hir say~ı duymak için 
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"'l'lkaraya lzınir ve lzmit müıtahl..em 

nakedili/ bağlı m,.ddeleriıı tadıli ~~ mevkilerinde yabancı ve 
AD Yor merkezin Ankarıı'ya na 

1 il hiç blr kimsenlıı fotoğ· 
"' Ap "l '•tır yer " k ki ya 

literet AZARI. 26 - Türk t.,kliflerl kabul eoı ~] ı~d el raf alamıy•caııı. rok ti . 
il b k . d müteıekkı ı ar I "' ve hare e erı· 
llrJ._tı b an asının hisse Y edı aıa an l i pamıyac•ıı· h 

t l u 1. ·nde istifa eden er n 1 kay~et olduğunu a· 
"ııl11ııt llÜn fevkalade mec ısı ·ı nin ınu ' 1 lü 
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"''nlıı Y•pmııtır. l'an- yerlerini! ricıy• ve 

•••• nıuk•veleane mııttr. 

ı dtı hizmFI Şampiyonaları 
ANKARA, 26 (A.A.) ·-

2 giinden beri ıehrimize ya 
pı•an ordu hizmet at a n· 
piyorıaları dün bitli. Zabit
lerimizln bu müsab•kalnrda 
gösterdikleri meleke ve 
maharetle ıayanı takdir ve 
rebrik götürülmüttür, Şam
piyonanın umumi netibesı 
de suvari binicilik mektebin
den yüzbaıı Tovap bey bi
rinci gelmittir. Aynı mek· 
tepte bin b•ı• Avni ve 
mlz Cevat B. ikıncllikle be-
rabere kaldılar. 

1§ " SAV AŞ .bu mukeddes yoldaki ıavaıında d•- a 
im• Cümhuriyell andı ve"Cümhuriyet; emeAe hak, ı:ı 
değere hürriyet getirir .düsturuna inandı inancın n a 
parlak lıır örneğini 11ördü Bu örnek ıayııı değer g 
oı..u r larının günden güre attmasile ~nlaşıldı 

ısmet Pş. 
ili resmi küşat da~a yaptı. 

ANKARA, 28 (S.Ş) 

Bugün Vilayetl~r Evi ile 
Emniyet abide;i küıat resmı 
va pılmııtır. Büyüklerill'iz 
hazır bulun~uğu halrle ilk 
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Ona. in!<ılap geaçliği ır.rıldı ve onu benlmHdi 
Bütün bunlar bize daha derin bir iman ve inan ver· 
d l Çalı,manın zevkini, eme,lin hakkını öğretti 

Bir sene zarfında yaptık ' arımızı biz az ııörüyoruz. 
Savaılarımız Cümhuriyetin, inkılabın, hızına k•tıl· 
mak ve ona yarar!ı olmak, yurttaılara eyi düfün· 
m~, dogru "örmeyi gö•termek için k6.fl defildir. 
Hunu da biliyoruz. Fakat biz temel ve iman kuv· 
velimize güvenerek diyoı uı. ld bunu da yap•c•itııı:. 

Çünkü SAV AŞ'ın bu temel ve iman kuvveti onu 
seven ıaygı de~er okurlarından, ha1ktan ııellyor . 
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Cumhuriyetin Onbirinci 
yıl dönümü merasim 

proğr«l mıdır. 

l Saat dok uz:!,, hükumette resmi k•bul y•pılacak· 
tır. Res ni lrn'-ul icı 1 Vali beyefendinin tensip edeceitl 

b r ın ! ııu~ te:rifol ta '.imatnam' si ahki\.mını tatbik edecel<ir. 
Reımi knb ı:l sAat lU,5 dıı hit•m bulacaktır 

2 - Saat 10,5 da cü nhuriyet meyd•nındaki 
lecemml• hrol:i i ın l cibi,;ce te ı ;ımlanıı ı ş olau•k Vail be
y fend i Vıraf ndan irat edilec ı, nutku müteakip Vali 
b•y,fendi ve l.uma•ıdan Paşa ilazeratı Askere, mekteplere 
t • n .!:!ile ve halka tel r .lti.tı bi!rirrct k 1er 'e 11 de mev
kil.,rini al ıc•k'ar v • re•mi g 'çil başlıJ'&caktır. 

3 SaJI I .' de :ner-uloıı talirratnamesi mucibince top 
•tılacak ve re•·!'l' geç din n' l ayetleııme,.le reıml merasim 
hit•m bulmuı ol•caktır. 

4 - Öğleden sonra ak~ama kadar hali kürıillerl faa 
liyette bu:unacaktır. 

5 - Kezalik öğleden sonra ı.kıaına kadu muhtelif 
yerl .. rde tem•il heyct•nia tertip edeceği mekteplerin ve 
t(ıeldüi l lerin tem~illeri serbtslce hı.ika irae olunacaktır. 

6 - Yeni muhtelif yerlerde halk ef encelerl tertip edi 
lecektir 

7 - Akıam saat yirmi le ciheti askeriyenin de ittlri. 
kile muazzam bir fener al•Yı y•pıl•cektır. 

8 - Evkaf oteli binasındA •kıam ... at 21 den itiba
ren Cü.-rıhuriyetin yıl dönüm:J ıerefine bir b•lo verilecek
tir. Baloya ancak reımi davetiyesi olanlu girebilecektir. 
Erkekler için siy•lı elbise ~arttır. 

9 - Halkevi baloya davetli olmiyanlar için •yrıc• 
ıorbest bir temsil ve bahçeıinde ayrıca bahçe eitlenceıl 

tertip edecektir. Keza Belediye bahçesinde de eğlenceler 
tertip edecektir. 

Deniz Si~ahtarı 
-
lngilız'ier Japon'ların projesi-

n~ tetkik etmek ist;yorlar. --
Vaziyet ~u ~ifla ~alli olacak. 

Lll'lllRA 27 (S.Ş ı - D.ı 

ı 
r,jz silıilıl <rı k·ınforuıı ı nıü_ 

t ıkerelcri durmuş ı(bidir. Anıe . 

ü ·nitleri p ~k ~z tim ıştır. Hııt

td müzııker .. ye devamın lü

zumsuz olJuğu k .. naatinde 

bulunanlar bile vıırdır. Hal· 

buki lrıgiliz mJhaCili bu fıkir
de değildir. Bunlıır, Ameri· 
kıı azimkA.r dııvranırsa, Ja
ponların bir kısım tıılepleri

ni geri alacakları ltıınaatin· 
dedir. 

ı ik.ı heyuti reiıi M Normun 

D.ıvis lııgilız başvekili M. 

Makdonuld'ı ziyurot ~dorek 

JJponyıı'nın Londrıı ve Vaşing

Vilayetler evi açılmıı ve İs· 
mel Pl\tanın nutkundan son· 
ra Emniyet abidesine gi li
lerek küşat resmi yapılr:-ıı 

tır. ismet paşa burada da 
bir nutuk söyleınittir. 

ton itildflarını hükümsüz say

mak hususundaki teşebbü

se- sünü ~iddt'tlo protesto etmistir. Şükrü Naili paşa 
fir oluyor 

ISTANBUL;ıı28 (S.Ş) -
Tekaü !e sevkedtlm;t olan 
Şükrü naili paıanın berlln 
sefirliğine tayin edileceği 

söyleniyor. Bu t•kdirde Ber 
lln sefiri ll•mdi bey diğer 

ıefuetlerden birine n•klolu 
n•caktır. 

Jnpon muralılınsnları, J~

ponya 'nın büyük devlet sıfıı 
tile roüsavilik istsdiğini söy· 
liyorlur Murahhnslıır bu hu
susta sonuna kııdor ısrar 

edeceklerini boyan etmişler
dir 

Hu 
rilta 

heyunnt üzerine Aoıe· 
mııhafılinde anlışma 

ingiliz'ler JJpon'Jnrın plAn. 

!arını iptıda etraflı bir ıu

rettıı tetkik et!llek istiyorlar. 
lnf(iliz mahafıli, her çareye 
bat vurulmodıkçıı ümit kal
madığı k:ınaııtino i9tirlk et· 
miyor. 

.. Vaziyut önümüıdeii hııfta 
ıcınde belli olaoaktır. 
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Cümhuriyet sağlık 
İşieri:1den Doğum ve 

çocuk bakım e·vıeri 

Müıtake bulunduğumuz 

Cüınhuriyet ilanının ikinci 
senesinin son günlerini idrak 
bahtiyarlığını his etmiye 
baıladığımız sıra!ar2a bun· 
dan tam 9 sene eve) birin· 
ci teşrin ayında Ankarada 
bulunuyordum Bu gün için 
tamamen eski bir hatıra 

mahiyetini alan, her tarafı 

yıkık dökük ve bır yığın 

taı toprak birlklnfüinden 
ibaret olan o eski Ankara· 
da maa' esef bir çok ecnebi 
rical ve memurlarla beraber 
gördüğümüz yoliarı lrnıatan 

daimi toz toprak bulutla· 
rını evleri tokn ntaları hatt İl 
mesire yerleri dolduran 
kara sinek akınlarını insan
ları gün aıırı yüksek ateı 

ler içinde titrete titrete 
yataklara seren sıtmdyı, 

içecek sıhhi bir yudum su· 
yun yoksulluğunu düşünecek 
olursak saltanattan tevarüs 
eylediğimiz bu vatanı ne 
halde bulduğumuzu kolayca 
takdir edebıliriz. Hayır bu 
ifademden tamamen rücu 
ediyorum Çünkü Türkiye 
Cümhuriyeti ülkesinin bir 
karıı toprağı bıle bu milli 
vatana o uyuşuk hanedan· 
dan intikal etmemitlir. 
· Onların ıahsi refah ve 
huzurlarını temine karıılık 

olarak vermek istedikleri 
bu kıymetli toprakıar ha· 
tıralarını daiır.a derın bir 
sayğı ve büyuk bir huıü 

içinde andığıuıız kaplerimlzi 
ebedi bir tükran ve hürmet 
hissile doldurup fedayi nef· 
seden, ben:iği lam, kam te· 
miz. ruhu yüksek, hakiki 
lürk evlatlarının kanı ve 
canı bal:asına elde edilmiı
tir. Evet bu vatan; h~men 

hemen dünyanın her bir bu· 
cağından seçip 'getirdikleri 
her biri ayrı ayrı bir güzel· 
lik borcunun melikesi; İler 
biri baılca bir periyi andıran 
cariyelerle diz dize anberli 
nar ıerbetı içmekten; k ırmı · 
zı bir yakut gibi pırıl pırıl 

yanan şarap havnz'arında, 

etrafta yanan meıalelerden 

yayılan alev r"nginde ışıklar 
altınd:ı, onların daha ziyade 
kızaran, penbeleıen mevzun 
inhinalı vücutları arasında 

akıllarını, iradelerini bütün 
muhakeme ve ıuur hassaları· 
nı kaybetmekten baıka biç 
bir meziyeti olmayan; sefih 
b:r miras yedi zihniyetile 
memleketi satup hayatlarını 
idame etn.iye ba~layan; 

türkü boğ.nak isteyen düı· 

manlarımızla aynı safta yer 
tutan o hakan attıklarından 
bize miras kalmadı. B i < kı 
onların bir zulum ve i,ken 
ce tuzağına benzeyen elle
rinden yurlumuzu pek uzun 
süren ve çok büyük muvaf· 
fakiyetlerle nihayet bulan 
milli ıavaıımız sayesinrle 
kurtardık. lıte büyük bir 
azim, sonsuz bir fedal,itrlık· 
la kurtarı 1an milli vatanın 
kalbini vücuda getiren o 
günkü Ankarayı tanıyan. bu 
gün onu hatırlamak ieteyen 
her kesin hayalinde canla
nacak o eski şehir'e bu gün 
Ankarası araunda her 
halde hiın bi 
r iğinden baıka hiç bir ben· 
zeyif bulunamaz. Bu toz 
deryası sıtma kaynağı ibdi-
dai ye mühmel bir ıehir 
halinde ele alınan hükü-

Yazan: Dr. Ahmet Halit 
Dog-um ve çocuk bakım evi 

Baş Tabibi 
metimizin 
bir kaç güo 

bulunduğum o 
içi.lde elan 

uh ' at ve içtimai muavenet 
vekaletini uhde'erinde mu· 
hafaz:ı etmekte olan muh 
terem pröföaörümüz Dr. 
Refik beyefendi ziyaret et 
mi~tim. 

! lacı bayram veli türbesi 
civarında iki katlı ve 4 · 5 
odalı ahşap ve harap bir 
binaya üst üstP yığılmıt 

gib yerlettir imiş hulunan 
o günkü vekalet dairesinin 
insanı geri atacakmıt gibi 
dikl .. ıen ensiz basamaklı 

rr.erdivenler ni çıkarken 

fikren geçirdiğ·m ümit 
kesiçi mülahazaları bu gün 
kendi kendime tekrar et· 
m~ye bıle unutuyorum. 

Vekil beyfeııdiye, masa. 
sile kütüphanenin ve iki 
koltuğunun giiçlük'e sığııtı
rılmıı bulunduğu, küçük 
ve basık tavanlı birodadan 
ibaret olan, makamlarında 

çalıfırlarken mülaki oldum 
Görü~ürken o zaman için 
memleketlerimizde hüküm 
sürmekte olan s.hhi gerilik· 
ler mevzu bahsoldu O gün 
!erde vekillerin. sefirlerin 
ihtiyaçlarını karıılayan ve 
İslanbulun tolrntliyanı dere· 
cesinde bir ıöhretkazanmıı 

olan anadolu lokantasında 

bile insanın bir elile çatalı· 
nı, kaıığını kullanmağa di
ğer elile de yüzüne ğözüne 
ekmeğine yemeğine üşü9en 

kara sinekleri def 
etmiye meclur olduğu 

o devrelerde Fıhhat ve iç. 
tinıai muavenet vekili bey· 
fendi ile.. başka hangi me· 
vzu içinde konuşula bilirdi 
O esnada her ıeyden sarfı 

nazar Ankaranın tozunun 
sineğinin sıtmasının kolay 
ber taraf edilmiyeceği ka
naatında olduğunu kendile· 
rlne bilvesile arz etmiıtim. 

( Göreceksiniz. Bunlar 
pek kısa bir zamanda ta· 
mamen yok olacak. Şu ııör· 
düğünüz ıehre aza mi 5 1 O 
senelik fası 1adan sonra tek
rar gel ·ce le olursanız onu 
mükemmel bir Avrupa ıeh
ri haline girmiı kadar de· 
ğıımiş bulunacaksınız. Bı. 

zi bu gayeye yetiştirecek 

bir... proğrama tevfikan 
çalııılmaktadır. \ Buyurmuı
lardı. 

Harika esasen nedir? bu 
günkü bilgi mantık ve mu· 
hakeme kudretlerimizle 
yapılmıyacağını zan ve 
ümit ettiğin.iz t:Enleri .. 
Yapıp meydana getirmek 
değilmidiı? Türk milleti bir 
harik~ o!arak milli hudut 
b >ylar:ndaki cenkleri kaza· 
ndı; Türk milleti bu hari· 
ka yı yaratan büyük Gazi
nin devam edeceği teral-ki 
yolunda.. yorulmadan ile· 
rliye bilecek çahıkan feda· 
kar ıefleri de birer fevka · 
ladelikle bulup hepsini ayrı 
bir itin baıına getirdi. 

Cumhuriyetin teessüsü 
ile beraber ııhhat iıluinin 

reiskarlığıııa geçen m~·ht{· 
rem vekilimiz beyefendi, 

Cun'huriyet idaresinin bütün 
memlekette \'e halka bah· 
fellT'ek istediği nhhi yar· 
dımları . yapmağa, sıhha 

lı koruma euslarını anlatıp 
tatbik etmeğe bulunmaz 
Lir va'1ta, kudretli bir el ol· 
dular. Ve cidden buyurduk
ları ııibi bu ııünkü Ankara 

eskisi ile kıyas ı-dilmeyecek 
derecede terakki etmiş te· 
mizlenmit bir h~lde bulun 
ına lctadır. 

Halen Ankara'daki kökü 
kurumuı bir h~le geluı ka· 
ra sinekle sıtma ın:icaddc 

!erinin memleketi mizcle sa· 
hasını fevkalade genit'etme· 
ıi sayesinde artık köylerimiz· 
de ~ehlrlerimizde kurba gi 
bi tif karwlı, sarı bir kil gi
bi ıolitun benizli insanlara 
çocuklara tesadüf edemez 
olduk. 

Cümhuriyet bayrarr.ı 

Saltanat zamanında mil
letin bünyesini bir kurt gibi 
mü~e.nadı s•;rette kenıirme . 

ye baılamış ve oldukca ya. 
yılınıı olan firenğiye karşı 
açılan müc'lc!eleler, mesaile· 
rinde çok muvaffak olmuş; 

bu he.s~alığa tutulanların bir 
çoğu tedavi edilmiş ve bir 
çoğu da zarar.,z hale g• ti· 
rilmittir. 

Ailkara~a ~ayrama· ırak taJyareleride iştirak edecek· 
Romen ve Yunanistan tayyareleri geliyor- Bayram na

sıl olaca~ 
Ankara 28 ( 8 Ş - Cüm

hureyet bayramı kutlulsma 
progrıım ı haz. ılanmış!ır. Re
jg"ctimhur Hl. öğleden evvel 
:'rlıllet M· el sind~ hülıı1m~t er 
kdnıııın, ask~rl, mülki ricalin, 
mehu~lar,n tc'ıriklnini kabul 
edecektir. H·ısrni geçit öğ 
J-.len sonra ı 5 t~ y3pılac:ık· 
ı r. 

<••\'İl resmine Irak toy -
yoreleri de i~tiril"k edecektir. 

Atiınıl"n, Ro'l :ıııyu'ılan da tay· 
yure fılo 1arı gel~cektir O 
akşam H11>.ovınde fırka 
ı.,rafınılan halka m .. h. 
Eu~ umumi hir hulo vcrile:celc 
tir Jlcr senedeki g.bi Anka
rapnlaMlu miik .. Jl~f ziyaföt ve 
bJio verilmi)< <·('ktır 

Gazi H.z. 

Balkan harıciye nazırları 

o akşam başvekil İsmet prı
şanın evinde hususi yemeğe 
dıH·etlid irler. 

ErtııEi günü Bnlkao harici· 
yo nazırları toplnnnrok mü 
~akorcde lıulunacnklnrdır, 
akşam üz•ri hariciye vekili. 
miz Tevfık Rüştü hey lıüyük 
bir ziyafet vrr('rektir. Bu zİ· 

yafetl•• nutuklar trı,ti edılo· 

coktir Zıynfctı müteakip bir 
bhul rr:ııni y:ıpılacoktır. Fa· 
kat dıns vo cazbant olınıya
<'aktır. 

Nuzırlor porıembo günü 
Meclıstı lleisicumhur Hz. nin 
senelık nut~ unu dinliye 
cekler vo o ı.kşam ı.ıar.bui'ıı. 
hareket edcreklcrdir. 

.,,... . . 
::>ergı evı 

Cümhuriyetin başardığı it 
!eri bununla nihayet bulmu§ 
değildir. Her medeni >ehrin ı 

lüzum his edec~ği bır çok 
sıhhi ihtiyaçlarımız gideril 
mittir. Bu gün ın<'mleketlc 
rlmizde tatbik edilmekte ol· 
dı,ğunu büyük bir memnuni 
yelle görmekte o dt ğun uz 
hıfzısııhha kanunları bele 
diyeler! sıhhi kayıtlar altına 
alan beledlye talimatname· 
leri bunların canlı ve kati 
delilleridir. Memleketimizin 
sağlık itleri tükran ve ifta. 
har'a kaydedelimki bu gü 
nün enmedeni milletleri ta
rafından du,ünülüp tatbik 
edilmekte olan pek ince ıb
tiyaçları dütü"'meye sıra ge. 
lh-ecek kad&r ilerlemitlir. 

Sır te~rık ve tazıyet telleri AçılırKen Baş Vekil nutuk 
çekti söyleyecek 

Bu ince 'e rr ülıim iht i 
yaçlardan biri de Doğum 
ve çoçuk bakım evlerıdir 

Unutmayalım ve inkar et· 
miyelimki: Cümhuriyet dev 
rine gelinceye kadar ot, 
saman toz toprak ve hatta 
gübre üstünde doğnmakta 
mahzur ğörmediıi; ıçın 
doğum insanlarına doğum 
arızalarına bir çok kurban
lar veren koylü anne'erimi· 
zi bu feci akıbetten kurtar· 
mak; bilgizislikten. bakım 
sız ıktan dolayı mutamadi 
yen ölen ıüt çoçuklarının 

beyhude ölümlerine nihayet 
vermek ve bu sayede nu 
fuzumu:..u çoğaltm&k ıçın 
yurdumuzun bir çok yerle· ı 
rinde bu müesseselerden 

' birer tanesini kuran bu 
hükümettir, 

Orada fennin ve'tababetin 
bu günkü icabatına 

lüzum görülecek 
sıhhi malzeme aliı.t 

göre 
bütün 

ANKARA, 26 (A.A.) 
M. Zaiınis'in Yunanistan 
reisicümhurluğuna yeniden 
intihabı dolayısile Gazi 1 laz-

1 
retlerile müıarünileyh arasında 
tebrık ve teşekkür t, lğraflar 1 

teati edilmif Peiıicümhur 

hazretleri Yunanistan'da ka· 
in Aıtales ıehrinin uğrudığı 
felaket dolayısile M. 
Z~imis hazretlerine ayrıca 1 

telırrafla taziyette bulunmuı·. 
!ardır. ı 

Üzüm ve incir satış ·1 

ları ı· 
IZMIR, 27 (A.A) - Bu 

ayın 20 sinden 26 ıncı gü 
nü akşamına kadar borsada 
dokuz buçuk kuruıtan ı 9 
kuruıa kadar 7925 çuval 
incir satılmıştır ı 

Kastamoni haStaha
nesı 

KAST-\MONI, 26(A A)
Halkm yardımı ile yapıl 
makta olan hastahane bina-
ları inıaatı ilerlemektedir 

vurulmuıtur. Biraz evvel 
tahtlar üstünde gÖL kamaı 
tırıcı taşlar altında yaıatı
lırken ani bir hiddet gizli 
bir entirika tesiri l\lhnda 
kolundan yakalanıp, bütün 

ve 
edevatı, zengin f aklr tefrik 
etmeksizin bütün doğuracak 
annelerin ihtiyacatını karıı· 
lamak üzre, hazır bulundur 
du. Alil ve bakımsız hasta 
yavruları dertlerinden kur
taracak onlarla bir anne 
baba ıefkatile bakacak teş 
kilatı ikmal etti. Miie.<ese· 

' 7iyneti tekmil mefı·uıatı 
çıplak ve soğuk taı dıvar· 

!ardan ibaret olan zindan 

(erde vatanın binlrce anneti ara atılrnl§ ora'arda hayal· 
binlerce yavrusu ti fa l ult. u !arına nihayet verılmiştir. 
Ölümden yakasını kurtara- ' ~u!tanların baılarına tak-
bildi. 1 dıkları bir tutam tüyden 

İıte saltanat idaresi ile ibaret (tuğ) a mukabil Cüm· 
Cüınhurlyet idaresi arasın huriyet idaresi kadınlığı 

daki büyük farklardan biri batına k dar yükseittı. On. 
de budur, !arın tujtlarınıı haşn,et ve· 

:Saltanat devrinde kadın ren taı parçası pırlantalar 
hakir aciz, şayanı ihmal yerine. gözlerin 'en şefkat 
bir insan muamelesini gör· saçılan kadınlığın etrafına, 

müıtür. Para ile satın alı- el ele vermiı gtilen oynayan 
n'\n küçük bir servetle de gürbüz ve göz alıcı çocuk 
ğişile bilen mahluklar ara· !ardan bir hale kurdu İ~te 

ama sokulmuıtur. Bu Cümburiyet hıikümeli ka· 
vatan asker, ku- dınlığının ve çocukların 
mandan müneV\er ahın, ' vücuda getirdiklerı bu canlı 
hülaıa her tey Y"t'ıtiren ziyneti tuğ yerine baıına 
kadınlık saray zebanileri taktı 

harem ağalannın kara yı- Sayğı değer yurddaılar 
!anlara benzeyen ellerine vilayetimiz merkezinde üç 
kollarına dolanan saçların· sene evvel açılmıı bulunan ı 
dan tutulup yerden yere doğum ve çocuk bakım ev· , 

ANKARA, 26 (AA.) 
Sergi evi 30 Birinciteşrin 
salı günü saat 15 de açıla 

cak ve Başvekil İsmet Paşa 
Hz. açılma merasiminde mü 
him bir nutuk söyliyecekler
d<r. 

Türk Amerikan 
MukaYelename imza edildi 

ANKARA, 29 (A A.) -
24 Kanunevvel 1925 tar'hli 
iti'afnamede mütevellit olup 
İstanbul' da müzakerata ze · 
min teıkil etmiı olan Türk 
Amerlkan metalibat meıe 

lesi kati bir neticeye iktiran 
etmiı ve buna ait mukavele. 
name dün Ankara'da Hari· 
ciye Vekalatinde imza edil· 
mlştir. 

gi.iıır~ .\ııkaf'ada ~rııil<li 
ANKARA 26 (A.A) İstan 

bul'dan gelmiş olan ateşgüeş 

takımı bugün ilk oyı;n genç 
ler birlıği ile oynamıı ve 
neticede dört bir oyunu 
lcaybetmi§tir. 

inde de binlerce anne ... 
Muayene ve tedavi edilmiı 
yüzlerce ameliyat yapı'mıt 

ve yine binlerce ~ocuk mu· 
ayene ve tedavi <"•ilcrek kor 
kunç akıbetlerden kurtarıl
mıştır. 

Evet cümburiyrt idaresinin 
en büyük ve en kıymet 

li sıh hı.. eserleri nd{ n l iri 
olan müessesemiz bu güne 
kadar ölümle nihayetlenme· 
sidi. Tabii telakki eylediğin'z 
bir çok duyğum &rı7alarıııı 

ber taraf ederek annelerimi 
7l yavrularımızı ölümden 
kurtarmııtır. 

İlk on sene içinde başarı· 
lan bu sıhhi ı,Ierin Cümhu· 
riyetin yirminci senesini id 
rakimizden çok evvel bir 
zamanda bütün ihtiyaçları· 

mızı karıılıyacak derecede 
ilerliyeceğinden tamamen 
emin haz ile olduğumuzu 

bu savaıları llÇın ve bunu 
takip eden ulu Gazimizle 
büyük ~cflerlmizin uzun 
müddet batımızdan eksik 
olmamalarına candan duayı 
vazife telakki eylerim. 

Balkan ıtlifak konseyi için: 

Murahhaslar;\ 
Ankara'y~~ll Gel dile 

Konsey Yarın A:ıkara'da ıo 
/anıyor. 

ANKARA, ;,6 (A.A) 
bu ayın otuzunda ıehrlmiz
de topl.macak olan l'al· 
kaıı ittifıtl<ı komeyisiııe iş· 

tirak etmek üzere Romanya 
Hariciye Nazırı Pay o ryuan 
ve !ktısat Nazırlaı·ı ~e Yu· 
goslavya Hariciye Nazı 

pazar günü ŞPlırirr. ze ge· 
leceklerdir 

ANKARA. 27 (A.A. 1 
Romanya hariciye nazırı 
M. Titile,ko cemireti ya 
rın Yunan hariçiye nıızırı 
M. Maksimos ve iktisat 
nazırı M. pesmezogli ile 
Yugoslavya hariciye nazırı 
muavini M. poriç ve refa
katların~a bu'unan zevatla 
~8 birinçi teırln sabahı 
şehrimize geleceklerdir. 

Ankaradan dönüşle Sofyayaa 
ogruycak 

SOFYA. 26 (A.A. ) 
Romanya hariciye nazırı M. 
T1tül~sko Ankara'ya gelmek 
üzere buracan geçerken ga 
zeteciltre Bulgar;ıtım'la 

Romanyanın arasında 

Ankara 
Radyosu 
Persem~e günü yeni pro-

ğramla ~aşlayacak. 
ANKARA, 26 (AA.) -

ikinci te~rinin 1 inci gü · 
nünden tibaren Ankara 

radyosu yeni bir programla 
ite baılıyacak olan ra1yo 
§imdilik 19,30 dan 21,5 e 
kadar çalışacaktır Bu müd
det içinde fıkir ve kültür 
hareketleriı:e ehemmiyet ve
rildiği gihi çok güzel ve 
cazip bir musiki proğramı 
da bazırlanmııtır. Radyo 

için yeni estr!er hazırlanmak·. 
! 

ta, Türk fdebiyatının en ; 
güzel mevzuı.nu ve müessir ı 

parçaları Ank~ra radyo· 

;..-:::: 

_z~· 

htilesko 
·ııı 

bulunan meıeleleriıı 1 J 
fın da memunun edile' 
rette halledilmesi !çili 

zakereye giriımeıi balı~ 
elf 

R~manyanın Sofya ,.,~ 

ta'imat verdiğini ve 

radan dönüıünde keııdl 
1 ıi1 

Hariciye Nazırını ~· 
etmek fikrinde oldui1111 

;ii;~~ gök ,.ır 
• • 
ıçııı 

ANKARA, 26 (AJ.)
0
,1 

Ziya Gökalp'ın ölilıll61 
10 cu yıl dönümündell f 
Ankara hal kevinln dil ~ 

kOpıl 
ve edebiyat ıl' 

tarafından bugün akt• ~' 
at 17 ,30 da Ankar• ıl 
evinde büyük bir aıııl 1 

1 ud• 
lantısı yapılmıı top an 

1 kara'nın münevverleri f 
çok halk bulmuıtur· 

I 
sunda dinlenebilecel1 lı" 
. 1ı:ı•.ı1 
hocaları, ta ebeleri. lıi"" 

kadınları ve yatlıları ' l 
a'akadar 
Ankara 

•' edecek ıne lttlf 
radyosunu el 

·r ıı mevzu teıkil edecekll ·• r 
!lı 1" dan baıka bizzat ha 

•esleri dinlt:necektir. 

Yugoslavya hi"ıkOmetınin beyannanıe~ 

Mücrinferin Tecziye' 
-- u• 8aşvEkil Uzunovıç alkışlar _JÇıu~e beyannameyı o tI 

Aleksandrın feci ölümü münasebefile ~d 
habbt>t göst<>ren devletlere teşekkur edl ~ 

BELliRAT 26 (A.A) bir vaziyette tutıu:ıyı ~Pt 
Başvekil M Uzuııoviç parla- j k~dd~s vazife_ .tel6,k~;lı: c 
mentoda hükı1mı·tin beyan· ı Sıyası kııdrctını mud d•O 
naoıesıni okumuştur. B··y-ın· V<l kıymetli dostluklar ·tı' 
num··de müt-ıveffn Kral Alek- ittifaklarından da ku~• ~· 
sandırın büyük eseri ehem· Yugoslav milleti soğU~ıir 
miyetle kaydedildikton ve su- !ılığını muhafaza edebi 

1 ikastı ilham ve tertip edt:n- 011 
!erin Yugolt\v devletini sor- Fakut bu soğuk lı: 9 81 
samadıklarını tebarüz ettiril- hareketsizlik manası~:di 
dikten SO!ıfil kralın reci ölü- mamalıdır Bılllkis. ~u ,,ısı 
mü münast lıctıl,• Yugoslav M:ıra•ılya suikastını ,ro 
millet'nl3 karşı muhabbet gös· mile aydınlatmıya v~ .' j( 
termi~ olan ernebi devlet rı • olan cezaların tprtıb 1 ,ı 
isl~~iae hararc~l~ı teş~kkür 1 mesuliyetlerin tesbitiıı9 

edılıyor v'3 denılıyor kı: le çRlışacaktır. 
Hükumet, müteveffa kra· ı 11 ,ııııl lın eserirıe dbvam tılmeyi ve Hükı1metiıı boy•0 ır• 

.. fi ' oıemlektin müdafaa kuvveti- parlamontonun bütU I 0-
ni tcıkviye ederek onu daima rında alkışl11rla kartı • 
büyük vazifelerini ılaıaracak tır. 
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Sava,. Esat Adil'in değil 
~=n;:liğindir. Esat Adil Savaş 

•a<lece bir baımuallimdır 
.E:sat Adil Savaş'la bir aile 

teıaid. 
ır. 

'falebeaiz bir mua'lim an· 
~ak kendi kendıni okulur. 
aıka bir ıey yapamaz 
Çolul<suz çocuksuz bir 

i\ ·ı . 
I •·e reisinin yokluğu ile var 

1
1 ~ 1 arasında ne fark ola bi
ır kı ... 

S· • 
.. ilvııçıla r '-·o1uı~uı:: nı.riu on.. , J 

tl'"ntız U7.un o'sttn 

Bu gece 

'f eni Tiiı"kiye 
Eez<ınesi 

fy öbetçidir 

fia't'{ sir 
8 ınci sayşa: 

~prr ve !'!alık sir 

9 uncu sayfa: 
Hikaye ve dünya H. 1 
ı O uncu sa yfıı: 

, ___ '.l .. in•c•i•y•ı•l•d•u•y•g•u•la•r•ı--

llu gece vt>rilecek ınüıaım 
. in karne!· r sabalıtan 

re ıç d "ı'maı'ia haıhını' 
;ttbare:ı .aR . 

denler ha!kevınden 
tır ar;ıu r 
karne ala Hl rler. 

M?arif mü~ürü döndJ 

Tefti~ için Edremi de giden 

Maarıf müdürümüz V~sı~. beyi 
dün şehrimize dönmuıtur. 

, 
-
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Seni deliı~s<~ndc scvt~ceğim Dişsiz canavar 
Akıam yüksek dağların 

ardına düıen güneı, sonra 
kızıl bulutlar arasından do· 
ğan ayı biz bu denızin ay· 
nasında seyretmedik mi? al
tında oturduğun uy badem· 
lerin mualtar,penbe çicekle· 
rl bile kıpırdamıyordu . Es. 
mer gök ne kadar berrak, 
yıldızlar nasıl parlaktı. Ben 
ıuya çakıl atup büyüyen 
halkaların kendinde çırpınan 
renkleri seyrediyor, gömül· 
mek lıtiyordum. Sen ufuk- I 
ta bir beyaz yelkeni göste· 
rlp engini özlemiştin Lacivert 
dağlar bize pek uzakta ol
mıyan bü)ük ıaadeti müjde· 
liyordu. Göğıüme dökulen 
kumral saçlarını tel tel sa-

l 
yarken mineli çimende uzan 
mıt ne kadar mesuttuk 
Çamlıkta öten içli bir bül 
bül bizi ıuslurmuıtu. Sa def 
ay tepemizden atınca meh· 
tabın nurile yıkandık. 

• 
Bugünde aynı yerdeyim. 

Deniz coıuyor, dalııalar pa· 
ra kadar vahıi. 

Ay dalgalar, geçmiıte 
ayın parlak aksini ta engine 
götüren asi dalgalar . 

Buııün iğfal edilmit bir 
zavallının hıçkırıkları gibi 
ıahile dütüyorsunuz. Vur 
mayın, bütün emeliniz his 
ılz bir kayanın sert bağrın · 

da hiç olmağa mahkümdur. 
Etrafım uğulduyor. Kurt 
sanki bir balta sesile topra- ı 
ğa karııtı, gök yere indi. 

Hani akıamki deniz, bana 
"meıudum. dedirmeğe sev· j 
glli nerede? 

Demek bugün göz alan 
karanlığa esir. bugün sevi
len yarın iğrenç . 

Dalgalar vuruyor, rüzgar 
kırıyor ben hep onu bekli· 
yorum. Tabiatın büyük kuv· 
vetleri önünde günetin bol 
ıııklarına asılmıı silik bir 
nokta kadar hiç miyim? 
Hayır!. 

Hepsini yenmeğe imanım 
kafi Yalnız söz verdim onu · 
bekliyorum. Ne kıran önün 
de çöken, ne vuran önünde 
bir zavallıyım . 

fi ayır!. 
Cana va •ım fakat diılerim 

yok ısıramıyorum. 

Halil Sezai 

Bir veremlinin 
tesellisi 

Evvela dudaklarıuıdaıı 
ba~lıyaıı ~arılık, bir 

kaç lı.ıfta iç.ııde viicudu 
ıııuıı lıer tarafına dağıldı ._ 
~imdı gözleı·in1iıı ıı.:e

risiııe kadar sap ~arı 
kesildim. Acaba lıu sa
rılık hamı, "ak tile se\ gi· 
liınin sarı ::;adal'lııdaıı 
kf'sip \erdiği' hiı· iki 
tclde11 ııı i 'oksa a iiada 

' • ;"'°'! " 

rın saı·arıp <lök.iileıı yap· 
raı..ı,u·ı ıdaıı rııı hulas-
ma<lırt · 

E'et beıı, se,giliıııi her 
lıatırla'ı"ıııı a o bir ik.i 
teli dİıd

0

aklarııııa göt- 1 
._ 

iiriirdüııı. Evet hPn, IP·r 
ağac <lihiııdı> ra!'tl;ıdığım 

• • • 
sararıp dilkiilıııliş yap-
rakları içinıdeıı gı'lf'rı 
sonsuz hir avrılık arzu
su ile dudaklarıma gö- ı 
ti.iriirdiim. 
Hayır hayır hu sarılık 

hına, ne bir yapraktan, 
il!' df' hir S3<' ılf'Illt>tiıı
rl ı• ıı gecmedlr O lıaıı:ı 
scvglli n1i ıı d u ı la ki arı~ la 
verdiği bir ııişaııedir. 

N. B. M. M. 
A.HAYDAR 

YllOIZDAN AGASINA MlKTUP. 
iki üç gündenbHi gözüm seyiriyordu, 
Vesvesenin kurtları ta özümü yiyordu 

Nihayet bu ırün lı.apım hızlı hızlı ı•uruldll, 
Başımcla ıimitlarin ıuzlkları kuruldu 

Bin bir t~laş ıçinde merdivenleri indim. 
Müvezzii göıünce, bilsen ne çok sevindim. 

Uzattı~ı mektubu kapıp içeri kaçtım. 
Ellerim titriyerek acele zarlı aı•tım. 

f 'zerinde göriinco (R. Gök A lıı) imzas:nı 

Sevincim ıışıverı..ii, tubıi hizasın. 

Gözlerim her satırı birbirine ekledi, 
Verdığim haber benını içimi çiçekledi~ 

Demek artık yakında çok zeoğın ol•roğız. 
Yokluktan ve darlıktan, art ı k kurlulacağ z. 

Ağa, deJiğiıı gibi paramız bolarınca, 
Kıvrımlı ve süslü hep keç·i yollarınca, 

Anadoluyu birlik, ıeninle doluşalım . 
Kud uçınaz, kervan geçmez köylere ulatalım . 

ihtiyarları 
Paramızın 

sayıp gençlerle 
topumu onlarla 

gülüşelim, 

bö.üşelim. 

Ağa biz bu emelden bıkmadan, usanmadan 
Kendimizi yabancı ellerde hiç nnmadan; 

Doyumsuz bir tat bulup toprağında, taşındı. 
Günlerce eğlenelim her çeşmenin başında. 

Bak hak ağa, mektubu temizoden ne diyor. 
«Ağan yine bir rüya gördü d~sene (!Jı> J.iyor. 

Köylerin süt gibi ak, çocukları olmazmış, 

işte buna benziyen daha bir aüriı mış mıt · 

O, her ne derse desin kervan yolunda 
Seyahatı bitirip. bizi dönünce görür . 

yürür . 

Ağa, biliyorum ki mektubum çok uzadı . 
Hele zaif gözlorıme lı.im bilir ne s•zl•dı? 

Artık hurda sözümü keseyim, bitireyim, 
P'lsta vaktı çok yakın mektubu götüreyim. 

Temize çeke_!!; 

muharrem 

Trakya köylerinde 

Kültür Dcrlemcleı·i 
Benim çalı bülbülüme ithaf 
- iV -

Şahin yazmasının dört yanı oya, 
Ümidim yok bu dert beni sağ ko)a .. 
Yavrum ben bu derdi senden bulnrnıum. 
Merhum gönder yarelerim iyi ola . 

Yarim kahve içer fincanı mavi. 

Vallahi doyunca görmedim seni .. 
Dön beri, dön beri göreyim yüzünü, 
Katırcı kapıya gelmeden bari.. 

Atlar eğerlenmif istiyor terlıi , 
Yine yarim giymi§ ayrılık kürkü . 
Dön beri, dön beri yüzün göreyim, 
Gidersen göremem ölürüm belki.. 

Şu ıehrın çarşısı sarıyor düzü, 
Sineme kar etli ellerin sözü .. 
Düımanlar istiyor ayırsın bizi, 
Gül hardan ayrılmaz, ben de o yardan .. 

Yüce dağ başının boranı yelken, 

Dostum bahçeaine oğradım erken. 
Kol kanat bağladım, uçayım derken, 
Felek kırdı kanadımı. ko.umu .. 

İrmağa söyle}in bu yol akmasın. 
Akıp akıp ciğerimi yakmasın . 
Benden ıelam •öyle nazlı yarime, 
Boynun burup yollarıma bakmasın. 

Yüce dağ batında cevahir çakmak, 
Sevaptır güzelim yüzüne bakmak . 
Okıayıp sonra bırakmak . 
O da her ylğitin karı değildir. 

Turnam gelir geçer dağın ucundan, 
M~vlam yaratmııtır ölmem acımdan, 
Yazın çiçeğinden, Güzün borcundan, 
Açıl11n çiçekler otlar gezerim, 
Bir gün olur tatlı candan bezerim .. 

halkiyat · fi (Vatan Sevgisi) 

- Derlemeler -
«Hilmi'ye ithaf» 

Edirıwrıin oı·ılıı~u hıııludu actı • 
K .ııılar karı~<1rai- d('l'l'IPr ıa~tı 

il ılgarlar k<ıt;:ırkPıı dı·rı·ler ı:ı~tı 

.\ııııt't•igim. aııııe• iğiııı. lıeıı ltaı-rt'l 

Girip Edirııeye aı zuııııı aldı111. 

E,lirı11•ııiıı ~oı..akl.ırı ııu·rııı<'r' dö~eli, 

. \:-kP lt•ı·iıı siiıı~ii ii dör1 kö~f'li. 
lht)li \akil oltlıı, lıası·pt diişı·li. 

kaldıııı 

Aııııpc•iğiııı. aııııeciğiın iilııwz µf'lirinı, 
Şayet ı.wlııır;; isı•nı ş ılıil olıırtını, 

Eılirılt'niıı kalıraıııaııı ol Siikrii P<ı!'a . . 
. \~k1>riııi dağıtıııı~ dnğıyk ıa~a. 

AtııH'Cİ~İııı, aıılll'('İğinı lwn iiliiyonıııı 
llutlw girf'r ikı·ıı Şl'ıı iilii~onını. 

Etlirııt>ııiıı kalasına saııe:ık dik.ildi 
llerk.ı·s e' IPı·iııdt>n çı\.. . p döki'ıldii. 
llcılµar U:ikPı·l<'ri dıı~ ııp ÇPk.ılı.li 

,\ııııı · l'ifriııı. aıııırcii!inı !ıaııa :ığlaııı::ı 
t. J ( .J t 

Eğt>r i\lürs<' ııı k:ıra h:•frlaıı•a, ' . 
Edirııı • niıı iciııdc ~!Pril'IP, .\l'da 

• • 
Co~kıın a~ıp tı;~ur y:ığıııunia karda 
Oidi ıııf'l'uııı kaldıı.nıı? Oard:.ır. 

.\ıırıı• ı·iğiııı, Aııneriğinı ht> ı; ~eçınf'diııı 

E lirııt> :itılarıııtl;ı ıı hir it'eııwtliııı. 
• 

~laı-.ı~ lrpı·::-iııde toplar. Kııı·ulıııuş, 
'l'l'ııııı111z1111 uııuııda :'<'lııT gıı·ilıııis . ' ' " 

.\ııııt>c.ğiııı, Aııııt>ciğirıı dolaııaıııad1nı , 
Bulgar kaıılarıııa hıılaııaıııadııı:. 

SE\lt~iLİM 
Büründü bağçeler, bağ ' ar bu gece 
Dumandan bir esmer tüle sevgilim. 
Bakııım silinen ufka değince 
Darıldı bülbüller güle sevgilim 

Hülyalar akşdmla kaıdı izinde, 
Karanlık yer ler bir, ağaçlar zinde 
Uu gece sevginin kanlı dizinde 
Geldi aııkların dile sevgilim 

Koıtuğum yamaçlar timdi kar oldu, 
Kaç defa gül açtı, kaç bahar oldu, 
Sonunda bu gönle girdi yar oldu 
Döndürdü benide inle sevgilim. 

Eridi engine döküldü dağlar, 
Düzde yumak gibi söküldü dağlar 
İçimde iğrildi, büküldü dağlar, 
t3enzedi hasretim Nil'e sevgilim 

Eskişehir: 

hafif Sezai 
Dilim tutmaz yara inkioar edem, 
İliğin tutula, kanın kuruya . 
Bir yandan bir yana dönemeyesin, 
Kabirde cevabın veremiyesin 
Vaden bite zemheride ölesin; 
Mezarın kazıla bir ay üstüne .. 

Ağamın atında sırmalı palan, 
Yiğitin ıanına düıermi yalan? 
Dünyada çok olur dert ile ölen, 

Benim için mıhnet eyle zar değil . 

Derya kenarında ben durur iken, 
Gözüme çalındı maya kaıların .. 
Yüzün tevki akseyledi denize, 
Üç gccelık aya benzer kaıların. 

Derya kenarında bir çift gemim var, 
Şu dünyada ayrılık var, öliim var .. 
Va ilahi nazlı yar sevmitim seni, 
Benim senden başka daha neyim vu. 

Tekirdağ: 

Yılmaz flktuğ 

Nermin çıngır .klı bir kuh- . v., her gün bir saat evvel· 
kaha attı. . j kinden daha d.ırin bir ate§ 

- Bak Kemal dıyordu Tıb· kucak kucak s~vgi ve p•". 
kı böyle olurum. Bunu söy. restiıi genç kudının etcklerı· 
!erken : ( boynunu büküyor ne seriyordu. 
gözh rinİ açarak durgun, del- Nermin aşkın bayıltan kU· 
gın, boş bir bak şln uzaklara Cdğında i~lerkeıı: _ 
bakıyor; manasız bir gülüm- - Senı eskıteceğım . 
seme ile dudakforını aralı- - lleyecanlarınıbenbitireceğılll 
yordu) Dıye şalı.& yapardı. .. 

. . .. Ve aenç adam onun goz 
- lşte delırınce boyl~ olu- !erinin~ onun dudakl,.rınıP· 

rum . Ve sen o zoınan benı sev. onun varlığ , nın yar~ttığı ate.t 
mezsin dünyasında oskimektrn, erı· 
Kcmaı'in yozı masasının ba mekten yılmıyordu. 

~ında santlerdenberi gevez~- Şımdi de akşöm oluyor • 
lık ediyordu, Kemal'ın :\ ·rmin- onlar hüla havai şeyler ko' 
ı~ evl,•nmoıbn evvı>l küçük nuşuyorlarJı. 
sargüıı §'.!eri olmu 9, bir kaç Nerın n Jeli taklıcl; yapar· 
defa cidden s.,vdiğini s.ınrnıştı. ktn Kemal oiduğu yerden 

fır!Jdı. Kitııbını kapıyıırelı Bu sevgıler suda eritılmiş şn-
kerler gibi hayatına tatlılık ''e· kar ıs nın diz lor ine atıldı. \'e 

1 rir; hazan adını bile bılmı._ i.ollıırının bütün ihtirası ıle 
k onu kucaklıyarok: 

ı d.ği bir güzel ızın hayalı _ Seni hugün. yarın, h r 
onu sabahlara kadar uyku- zaman s•veceğim Nermin 
suz bırakırdı. Ve böyle sev- Oiye cevap ver.eli. 
diği zamanlarda kitaplorın.ı. Nermin küçük bir çocuAU 
daha çok düşer, do lıa büyük sorğuya ı·eker gibi {•npltın 
bir ihtirasla çalışırdı. ç pk 1, gülerek: 

Evlenmrk için bir tek Cık· _ Hastelnnum? 
ri vardı. - Seveceğim. 

O bir çokları gibi lisan bil ZayıClasnm? 
sin. piynno çalsın, şık olsun. Seveceğim. 

mesleği bulunsun falan diye Çirkinleşsem; 
düşünmiyordu. - Seveceğim 

Alocğı kızın güzel ol· - Delirsem Kemal. Bır ş•1 
ıııas, şarttı. duymıyan, görmiyen, apt111 

Nermin' İ ilk gördüğü aptal hakan manasız bir k9 • 

zaman beğenmişti. clın ol•om; 
Onu resmi bir ziyafette tıı- _ Yine seveceğim . 

nımış; kuvvetli ışıklar altında Ah Nermin. Sen 0 zaoıan 
onun esmer başını kumral, da insana ihtiras verirsiP 
omuzlarını olduğundan daha Sen 0 r.aman tla insanı kU· 
gen iş görmüştü il ele pırıltı durtursun . 
lı gözleri ile, ince solgun el- Hem bunları bırakalıııı· 
leri ona pek hoş görünırıiı~tü. Senı dünyayı unutacak kad•1 

Halbuki :-ı~rmin, öyle göz_ seviyorum işte kıtaplorı111 1 

!eri gönülleri birden çeken bile arkada b raktırdın. f'un· 
güzellerden değildi. <lan ne kadar gurur duysan 

Kemal kitaplarını ~ok, sev· yeridir .. Diyordu . 
diğini okumaktan ~·ok AylRr geçtikçe Nerrniıı'ın1 • 
zevk alJığını her zaman söy- sinirleri büsbütün bozutuy0 

!erdi. Nermin her defasında du. Ona hain bir hastalı~ 
da çapkın bir göz kırışilo musallat olmuştu. Oamorl9r1n• 

- Ya! der. karı~an bir vehim gündeII, 
Sonra giiler, bir çok gülerdi. güne genr knd nı eritiyor,'' 

Nermin ilıt ıraslı bir kadındı. ratıyorJu. ~· 
Dünyada her k~slen ve her Bu .. EvvPlll ölümden kor 
şeyden çok sevilmek iolerdi. makin başladı. Ya ölürse.!": 

Zaten Kemal'ın aşkına inan- ya baygınken öldü Jıyo gor 
mak için onu haylı çetin yol- meseler, toprakta yenide

0 

lar<lon J.olaştırmı•, ondun I dirilsem diyordu. • • . io' 
büyıik feıJ.ıkariıkhr bekle- 1 Sonra kocaıının sevgıs l· 
mişti. Ve gc•nç adıım kudretli ez bulduğunu tutturdu J-lıa 
sevgi.i, yüksek alnı ile üstün buki dü1ıy.ıda hiç bir k11J~Dıi 
gelerek Nermin'i kenJ.ısino belkiNermin kadar sevilıneırı'' 
bağlamıştı. Bir gün sen başkasını 80~ 

Kemal'in ev liliği hayatın viyorsun diye feryat etınc~ 
mukadder bir nelicosı kabul baıladı. 0 
ediyor; yoş .ı yışımız düm- Anlıyorum. Bende 
düz olacak, giinler, aylar memnun değilsin . Usandı!l 
bir örnek geçeceklur, tatlı Dıye tepınıyor, oğ'lıYod~ 
sakin ihtirassız bir karı ko. hayatı kocasına zehir ediyor ... 

b 
. ı · l 1 Kemal onu doktordan do~ 

ca hayo.tı aşlıyacak uıyorı U·' d F k t b )tıı•· 
N 

. . b .. L .. .. b lora taşı ı. a a u , 
ı ermın ıso us utun aş. 11. h' h .. bıl .. .. .. ve ı ve ım er gun . 

ka duşunuyordu: b k k'ld b )' k ol' 
- Evlendikten sonra Jaha a~ 11 ş~ 1 .~ e ırer: d•ll' 

çok seviş ,ıceğiz Günler, hayct hır gun genç 
8 

1 b ' b' . b . ki ç ld ırllı. 

b
uy 'abr' . ır. ı.rıbı,eklenkzıyoı:he . er 1 Hastalık günlerinde titi~· 
ırı ırımızı o er en ı tıras. k .... ıı·· .. 1 Ner· 

1 k 1 k k 
a sı guru ucu o an • 

a ııvru ucağız ıs anaca- , ,' . . 1 ıo~ ğız, ız1ırap çekecegiz, MVİ- mm e bn-ılen hır usu ibi 
· k . ı ı· · geld•. Bır yavru kuı g 

şeceğız, ve uuret ı sovgı· • k' I .. kideO 
nin verdiği h.r~'ınlıklakla 1 boy~u ~u u ~~ş, es U· 
birbirimizi hırpalıy a - 1 tı klıt e.ttığı gıbı o~mu~t l{uo· 
cağız, her d ırgınlığın Şimdı Kemal tıkı te ' e· 
arkasında duho yoken, çıL 1 lerı, onun hoppnlıkların•·:eıı 

· k man zaman ıorguyu çe 
dırlan hır ıı~k loy ver(('e · h ll .. d .... d''k ~bın• 
O

. d a erını uıun u çe oz 
1 

• 
ıyor u. . _1 V ö• e 
N

.h t . t .k. senelı'k dan erıyoruu. e ona e ı , 0_ 
ı aye ış e ı ı . .b. . · 0 ro 

1
. ·d'l diğı gı ı onu yıoe eevıy ıe· 

ev ı ı 1 er. tı·· 1 fk 'hLirBI 
Nermin çıld~rtan aşkının un

1
er geç 1

1 
çe 1 otel' 

1 l 
· rının , wyecan arının, of• 

hummasını ıı ııv e ev geoç· !erinin eskidiğini anlıY ·r 
adamın kanına aşılodı. Onu k" ı ·ğ· · d' ')ınt' b1 

. . d es ı genç ı ının ırı 00 
aılesınden, dostların an, mu. k'ld ki • "rüyor 

1 ŞP ı cuza a~tıgını go d t· 
hitinden, nihayet.. Nıhayet. Ve · mdi hır gün bU 11 

Sevgili kitnplnrından aldı. .?1
1 • k' çap~ 1~ 

Şimdi Kemal için lıa at g:n goz.crın es 1 ıı'P' 
, k y . ı.leşlerla ranlanıverecP!" . 

Normın n aş ı va saadelı k k d ' . 1 ııııY8 . . umma tan en ını a a p 
ıdı. Onu mesut otmek, onu . kadıP'. 
güldürmek, onu herkesin rak hllld 0 deh lıİ'' 
kadınından ılaha derin bir dizleri dı bindtı, on~ 68 

Je 
lb. b ık· k·eınJe!I 

huzur içinde yo1atmak için g ı 0 1 ~ 8 ı 
akla sığmaz !edakArlıklur çok sevmektsdır . _ •/ 
yapıyordu. mükerrem Karfll 
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İn'k~İ~pçı Gençliğin On birinci Yıl için Duygula.!:.ı 
C .. huı·iyette Büyük Gün Onbir yıl 

lnkilabı ya1 ıyanlar. onun 
biiyiiklük ve derinlijtini ol· 
~~ğu ırtbt ölçemezler; buna 
tuphe yoktur, bizde böyle 
Yh:. Ba • d .. d .. .. .. .. 

Uffi 29 Birinci teırin 1934: 

ı Türk kadını Bugün, Cümhuriyet yapı· 
1 k sının ı ı inci yılındayız. 

k • on urucu, goz 
arnaıtırıcı; düıündüren, 

~eYecanlandıran, sarsıcı bir 
ııtekle insanı durdurup 
Yerinde mıhlıyan bu abi · 
deyı Yapanla onu sev.eden 
il -
eıl( araRında elbette bir 

hayret fa . kı bulacaktır. 
l'iirk inkilabı yekdiğerir.~ 

~lttuz vere vere yükselen 
b'.r dağ siiıileslne benzer 
ız onun yamac nda iken 

0 
bizim ölçü ınüzü pek ıaıırt j 

ltıö1z. Fakat ondan yavaı 
Ya1ra1 uzaklaııp l:aktf dai-

1 

rem· .. I 1zi geniılettikçe, o, goz 
a ıcı bir heybetle böyür, 
~iikıelir nihay<'t öyle bir 

al a 1 ır ki l::u durmadan 
artan Yüksekli<>in çoğalan •z· ~ 
k ameti karıısın<la bakı~ 

lldret1 • · ı ' - 'u mızın sarsı cıgını o 
Yarız. 

Annelerimizi din eyer~ Baıımızı çevirip geçmişe 
1 .. Türk lı.aclnr, Turk • J 1 yı ooce . baktığımız zaman gozumuz 

k zı no holde idi onlayabı · de büyüyen ayrılık uçuru 

Cu .. mhuriyotin memleke· munun ne kadar derin, ne J•r•z . 1 / 
1., etı•diği, verdiiti saadete · kadar sonsuz olduğunu cluya 

gd ğ · onılnn evvel olan· rız. İlk zamanları anmamak nn e erı .. • 1 . 
.. 1 .. 1·· [iu günku ma- bozulmuı saltanat gun erme ]arla o çu ur. ı 

. 1 - mi nrnvzu ııahs yanmamak elden gelmez. 
arıf ınese eşı I .. 

0 
bir göz Tatlı ve acı hatıraların 

1 or 1 J ı vr on L. 1 1 b o.uy · .. • . ·r n bu bıraktıi!ı karışık ı ıs ere u· 
"unkı mnarı ı 

.ıtıııız o o k d ori ve gün, mazimizin bittiğini san· 
gi.nkünden ne a nrkg d mıyor vaptıiiım ı zla kanmı-

hu me er· ' ' " zurarlı olduğuna .. .. . yoruz 
· Bu misal bJtun ınlı:ı- f'er yıl bı'ze bunları. tek sınız. . . . .b. ı 

111 ılara çovrilebilJığımız gı 1 rar hatırlatan ilk temelini 
ı / yıl önce ki Türk kadını bugün attığımız bu yüce ya· 
jla bu günkü Tıirk kadınını pınm harcı taı değil, kireç 

. er" önüne getirerek ara değil, demir cle;til laf değili 
J,ı .,oz f · crörmek O, inan. heyecan ve bil· 
,!aki büyük mesa_ ı·yı "T k 

h t ur gln:n karıtmas · nclnn doğan 
~·bı'ldir. Cüm ur_ıy_e . .. 
-~ harikadır. 

P~çeeını yuzun-
ltııdıoının İ~te: onbiryılda atı 1 anher in· 

J g 1 içınden kaldırm ı ş· 
.len D~ 1

' '·oranlık mahzen- kılip tohu.nu yef"mek için 
ıır . ır vu .. hararetini. ziyasını, havaunı 
}erdtn endece güneşA çıkar- bu kayna~an duyguların ya. 

.. · dnr vo karan-
ıoanıış. gurıeşı rattı}ı kaynaktan. hızını bu 

1 •okn,uştur. k :< •• • d ld ı k nınlızeıı Pr0 • avna5ın ozun en a ı. 

. 'evin bir kölesın<len l un, h~yecan bilgi. v~ 
lıte Türk inkiliibr.ı iy·ce 

1
"Yted, bilmek. orun yf!k 

•ekliı<· . 

Uoco erK " k 
ı ııaska bır ŞPY olmüy_n~ . a-

1
. külçele§mfı bir madde ne 

ı ' .. Türk aibı ıstıklll ı de parçalanmıı bir ıeydir. 
d ·· bu gun " O 

gını ve derinliğini iyi· 
Ce k 
b·· avraya~ i.mek için 
~Yle geniı bir saha içinde 

llorüı imkanlaı ını elde et· 
rıı. 11 olmak lazımdır 

Bu gün birbirine omuz 
"ere k y I re yükselen on bir 
c1

.'
11 karft!ında vatandaş 1 

"rnhur 'yet n ne olduğunu 
ileler • l j 

Yaptıgını da ha ne er 
Yarata.b·ı ' . 
~ ı ec«'ii ni ço!< eyı ı 
nlıYor ç·· k" (' h . t · un u tım urıye 

ilt\ık d ı 
ll<tb uyu abilcc.,k. kavra_ 
l'- ılec.,k çağa geldi· çünku 

Urk ' 
b 

17itlandatın n duygusu 
ilg· . 
S ısı, görgüsü o gunlaıtı 

lı . •ltand t n yıkılış , layik 
111

" d ğ 1 lekı o uıu; feıin atı ışı. 
·<ele · k ·h·n d· tın apanışı; !arı ı 

b ~ıeJtilip, dil n temizlenişi 
Ut" <> tın bunlar on bir yıllık 

f "nıhurıyeı tarihinin dagnık 
Otnı ı 

a arıdır. Onu 
fıtaı 1. 
b. e 1Y.,n, onu ma 
it k 

l'· k arak ıçıne 
~ .. 

y tın "n saygılı 
allan nıiU-ı "Jk·· 

diken, 
ruken 

alarak 
kitabı 

1 u u. 
le fite bu kalpleri kalbe, 
e al k f arı kafaya çekere 
erdi eri le·· ti l ku·· tle ı. . u e "ftiren, 
<tı 1 

Ve nıı lel.,ıtiren bu varlık 
~ıl tıyarıış ışığıı!ırki on bir 
tıın ~nıduğunıuz, dilediğirriz 
ınııı' lı~ ıecaııı ver.,rek onu 

O etç., ifad.,'eıtiriyor. 
l\ltı ~ bir Cüınhuriyet yılır ın 
•ın 

11

11 kilap rrcjöktLı ü } a- j 
llıfl engi " !erinde on beş . 

k , Yon Türkün yolunu ''e 
I •il 

dır "uzunu gösterır• kte 

l'lkıı· n · G · · G ı·ı'-~I-· '. rızuıı cı:ısı. ( ~ 
·ırı l'lku· • su. 

'' b' fertdir. oce O, bütünletmif bir varlık. 
;cozrnınış ır . d adı gec· şuurlaım ş bir ruhtur. 
Jıok aıesolelerın e ·· 0.1un çıktıı<ı yer yaptığı 

. T .. lı: kadını bu gun ıs 
ınıyen ur . k eser. Kurduğu yapı bellid r . 
.. - saflardıı seıinı duyurma . 
o.. Çıktığı yer: 
tadır. d'ğ' Dalgalanan kızıl saçları 

Türk lı:adınınrn .. geçir 
1 1 güneıten . derinle•en ye•il 

1 . ,.özumun öniıne • • 
devre erı <> d .. ·· gözleri denizden, t"killeıen 

. l k ·iı hoş ılön uruca 
cretır• · ç V u asil çehresi çe'ikten Lir"r 
bir hız gö.üyorum. e LV • parça olen yüc~ lıısandır. 

· d kt nıuhar-
Jınl Iıukim, 0 or, ·· Or:dan kopan bir seıtir. 
. , ş ıır muhtar kadını du· 

rır • d · · Dağları yaran, ovaları dol 
. J''k 1 göz!orimin ıJımın 

'un lu \'na kolıkohalor attı· duran deryaları kudurtan, 
y..;.n• madı h kitleleri yürüten, bir mille· 
il-ını görüyorum. Fakat . e~· ti diri ten bu ıes, hastalara 
~inin t•ır hakikat güneşı hı~ şifa veren bir nefeı ki ben 

pırloy ı ııı kıırş · sbı~do_ s~l=~z- Jiğlmi:zi doldLrdu, duygu!: rı· 
ve anlumarnak ır ıra . m zı şuurlaıtırdi. 

d . vezgecı· T" k ili b )ık olmaz 1nı ıyor, .. ur m etinin ozulan 
Türk knılını bu gun asil mayaaını değiıtlr.,rek 

yor~1m·1• memleketlerin kadın· hamurunu yeniden yuğurdu 
en ı er . · 

ye•ine yükselmıştır- İnkılap fikirleri; lıte yaptığı 
~r; -~~;'eti~i hakkını bulmuş eser. 

k 
1 ~~~ nynı snfo ğaçmiştir. ink ı lap fikirleri pifli. in-

er c nda kılaplar çıktı. lıt" kurdugu 
istiklıll harbine omuzu · yapı. Bu yapı onun ve bi-

. rt ndı ı·ocukla gı-
mermı 8 · · l · zimdir. Bizi , yugurdu. Fliz 

' d ··erinın emso 8JZ 
den ve eg ·· kendi kendimize pittik. 

b
.1. - Cumhuriyetle go. 

muko ı ını ka- Sultanı attık rejim kura-
Türk karlını, ona ne duk Düımanı kovduk Va· 

ren 'bnet besle· 
dar ıııinnet ve mı k Cıim- t:tn yarattık Tausubu kam· 

d r llcr Türk · ı z r 'ı çıl,.dık. cehli boğazladık 
sc oz ' yükselmesinde ülkü edindik, ıilim getirdik. 
hucry~tın ki Ciımh•ıri· Fesi çı'•ardık f'pka giy-
öo safı tut~cıla ,rİeslim elıı-

1. annesın on di 1,. yan değlıt relik yazı 
ye 

1 r .' do ihtiyarluyıncıı yaptık. Gaçmlıi aradık ta· 
('.•k kcn' 1

'
1 

d ek ve k o·ı· 1 devre ec 1 rihi P"rlattı . ı ı y:ı ancı 
torunlıırt'ı:a onu en mukndJes köklH Jen ayırdık. Cihanda 
bu sure 1 k ebediyete ka·ı uzlaıma rolunu tuttuk. 
bir evldt 0 arn , .. ·kü Cüm·ı Yü:z yılların bataracağı 
dır götün cektı r. ı,;uo Tu .. r k 1 k 

. . yarattığı bu itleri 11 yı a "' ııtırdık 
Jıurıyetın .. htB\' olduğu kud· Bat döndür"n bir hızla 
kızının ((rDU d k · asil kan· hakikat, insanlık medeniyet 
r•t damarların a 

1 
d koıarken o"nu"mu" • iyarına • 

da mevcuttur.» Vefire (j. :ze çıkan engelleri birer bi· 
rer devirdik Tarihin bile 
kavrıyamadıj!ı, heıaplıya 
madığı zorluklarla dolu yap· 
tığımız. baıl,.dığımız bu 

ON BIRiNCİ Yll i~iN 
Yaratan 

sa veıları cıltler değil bir 
acun sığdır maz. 

Kısaca: Masal an 1atmıyor 

B h. ktan var 
ugün dehalarile ıç yo 

Geçlerin ıarkıları ufııklarıb~ş~yo:aten 
N ı ken dun 
eıeli seslerile çın.er 

1 ıhe karıııyor. 
htıyar onbir sene tar 

K h . ar olduğuııa 
endi de inanarak i tıY ·yor 

T • . ikiye verı 
urlc Cümhuriyetını on rak lıolt~ğura 

On bir yıllık y,.ftayı ela 1 di•cT 
'l tllÇ er , 
' enı de eıkittfnfz yaıayın 8 

hikaye yazmıyoruz. 
Bir oluıun , bir amaça 

doğru ilerleylıin if s deılni 
ıekillendirme~e çalıııyoruz. 

O söylem.,k, anlatmak nu, 
1 imkamızdır. O, duyu ur 

1 az· ıe:zil 'r. anlatılma:z. 
yazım • · 
Duyduğumuz sonsuz ıe 

- . kelime kalıplarına ıok· 
vıncı .. k"l ne 
mak nekadar mut u 
kadar çetin. 

B . ı yılını 
iz de Cümhuriyetin on bırınc elim 

Fakat bir kaç kelimede 

1 ,. 0 duyguyu 
K. lb ·k'ye ver a lmize gömerek on 1 ı d 1 nı 
1-1" . lik sen a ı 
urrıyet denizinde o ırenç ı· 

S lk gere ım Gr.,relc ufuklara kızıl ye en 

G, n cıre h iısile 
0 z1erlmiz yanarken ° me d' ederi:ı: 

Büyük Türk gün.,tini candan ta~ ır·ıe 
Gözlerimizden sevinç yaıları al r!d 

11
. 

GÜ 1 !in erız. 
r ilyen s"ılwıizle ona yafl' M.M 

fahri 

ols11 o var ı11ı• .. 
1 

,. yeltenmek Turk an atmaısa 
1 Verdl"i bir gurur a manın ıı 

neticesidir. . 
En büyüiümüzün dediğı 

gibi "Ne mutlu Türkilm· 

M. M. 

Feridun 

Tarihi '!'asa1 

11 inci Yıl için 
Çok eski bir zamandı Aıyanın içlerinde 
Bugıin baıka milletler barındı4ı yerinde 

Ulu bir devlet vardı ismin" Türk derdiler 
Bütün Acun medeniyet serdiler. 

Yutları yer yüzünde cenneti 
Civar komıularını hasetten yandırırdı. 

Bn sevimli ülkeyi yaratnıııken ta~ iat 
Gine kendi kıskandı bu ülkeye saldı at 

Ölüm atı ülkeyi baıtan bafa dolattı 
Bu ani tahavvüle herkeste, oda ıaıtı. 

N • hirlerin mırıldayan musikisi yık oldu 
Güzel vadiler soldu yeşil ovalar rnldu. 

Şaıır:p kaldı herkes böy)., acayip halden, 
Üsteli'< kum gelmeğe baılamııtı simalden 

Suıuz kalan yer!erde kalmak akla sığmazdı 
Kum vire geliyordu vakitleri çok azdı 

Ayrı, ayrı guruplar halinde yayıldılar 
Diiny:ının her yerinde parmakla sayıldılar 

Medeniyet tenceresi hararetten t111mışl ı 
Türk dünyaya medeni var!ığını taçn ı,;lı. 

Birçok zamanlar geçti birgün Lunlardan loiri 
Yurdumuz da bir beyden aldı bir ufak yeri 

Birçok zaferden ıonra hürriyetini kanndı 
lıte bunlar Osmanlı sınırını kazandı. 

Şanlı günler gördül"r bu korkusuz imanlar 
Adlarının altında ezildi bütün ıan ' ar. 

E.J.,rine aldı 1 ar kim varsa yakınında 
Kıl çları durmadı bir lahzacık k ı n.nı!a. 

Sonradan baıkanla.rın bozulc'u seviy< 11 

Korku ile anılmadı artık Oımanlı ıeai 

Cah;J adamlar zevke v" zinaya daldılar 
Sebepsiz yere aıku ve ordular •aldılar. 

Hafiye kuvv.,tleri gızlice ııezil orcu 
Hcınut olmıyan ' arın batını e:zi} ordd. 

P.ıdiıaha zevk için para lazımdı ancak 
Bu paralar köyoüden gelirdi kucak. kucak 

Bunları bu abilmek idi düıüncelerl 
Bunun için yaparlardı kanlı iıkenccleri 

Veli dayı evvele., ~fraftan sayı'ırı!ı 
Çiftliklerine iıısan imrenir bayılırdı 

Hakan denilen yılan bunlar• da el atlı 
Dayının neıesine sonsuz bir elem kattı. 

Köylü yardım ederek dayıyı beslediler. 
Kezban "vlenlrse sen~ bakar d.,dıl"r 

Kez1>an bir tanecık kızı idi dayının 
1 ·ir narin gor.can idi uıun gençlik çaiiının 

Elinde testi her gün r.t?ya gider ıı<lirdi 

Bir giindü yine köyde IJir tahsildar belirdi 

Duldurdu heybe 'eri rr.a5'1ınun para•ile 
Bütün köylü inledi sefalet parasile 

Dayı para verm.,di sefil kalırım dedi 
Tahsildar öyle lae kızı alırım dedi. 

isyan eden babayı kırbaçlar tırrnaklardı 
Ve tahsildar bey kızı yaylaıınr. aakladı. 

ihtiyar n kızı da evi gibi gidicce 
Bir kenara oturdu düşündü ince, ine" 

Kızını almak için kadıya varacaktı 
Anlatarak vakayı kızını alacaktı. 

Fakat ıavallı adam kızını alamadı 
Üstelik istemlıtı bilyük bir para kadı 

Bir dev
1
et memurundan tikiyet ettigl için 

Bunun için eridi ihtiyar için, için 

Seneler sonra yurda çıktı bam batKa bir ırüç 
Gün.,tin doğduğu yıl 1923 

Bu güç ki kurtarmııtı vatanı daltandan 
13u güçki paditahı kofmuıtu kanlı tahtan 

rı .. ~ kı u ııu. 

Bu güçki 
düımanları Ak denize ıılökmüıtü 
anı ta kllkünden ellkmilıı!I 

Türk anını vermitti bu ıanlı yolda diyet 
lıte böyle bir anda kuruldu Cümhurlyet 

Bir gön köyden bir kızı kaçırıp aotürdiller 
Evve'ce oluyordu yine olur dediler. 

( Devamı onuneu sayfada ) 

1 Büyük Bayramımız 

Cümhuriyetin 
Bueün cümhuriyet imizin 

on birinci yılını bitiriyor ve 

on ikinci yılına girlyoru:z. 
'şu anda biri a l tı yüz sene· 
ilk koca bir Osmanlı impa 
ratorluau ile, diğ.,ri on bir 
ıenelik Cümlıurlvellmiz i n 
yapmıı olduğu müsbet faa 
liyet erini Lır biri1., mükaye. 
ıe yapıyorum 

Yazık, o ka•kocn impn 
ratorluk altı yüz se,,ede ne 
yapını•; dünya medeniyetine 
neler hediye el m•§· Evet. 
Yerler işiial ettiler. Kıt'a l arı 

fethettiler . Namlarını, ıan· 

)arını dünyaya yaydılar. F · 
kat, hani medeniyete yap · 
tıkları hizrr.etl eı i, hani Türk 
kültiir ,.e harıiyatına Y~• ı· 
tıklnrı yardımları. Ve 1 ütün 
dünya di•le rin , örnek olan 
dil ve ed"biyatımızı Acem, 
Arap kelimPlerile yabancı 

bir dil haline koydular. 

Bun!\ mukabil, altı yüz 
sen.,lik uzun bir idarenin 
yapamadığı itleri, Cümhu
riyet idaremiz in müıpet ça 

Kutlulan1rkeıı 

On Birinci Yılı 
İimparatorluk devri 

haniii ıehiri imar etti. Hanifi 
tren hatlarını, köprülerini 
yeni veya tamir etti. Bu 
imar itlerini yapacağı yerde 

bilakis onları harabezar bir 
hale koydu. 

Saltanat devri gençlil!i 
ezeli bir uyku ile öldürmüı
ılü Cü:nhuriyet devri onu 
diriltti Saltanat devri m"m· 
lekeli harap bir hale ıoktu. 

Cümhuriyet deYri. o harap 
memleketi cennete çevirdi. 
Saltanat devri, köhne med· 

reseleri açtı. Cümhuriyet 
devri, asrımızın "n ileri fen 

ve bilği mekteplerini kur· 
clu Sa1tanat devri dini k"n-

dine bir alet yaparak zavallı 
halkı atıl bir hal" koydu. 

lıtmalerı ıaye•ind" ve on bir 
Hne aibi kısa bir zaman 
ııarfında düuyayı he yrete 
dllıürecek itl"r baıarı 1dı. 

On bir yıllık cümhuriya ti 

mizin yaplıifı itl.,r, saymak
la b .tmez, tülcennıa :t bir 

hald.,dir ve bi r o kadar ela 
çoktur. Seymağe gösterme· 
ğe ne lüzum var. 1 lepıi 

meydanda Emtitüh r , üni · 1 

verııteler, köprüler. tr"n vol· 
. ' 

Cümlıuriyet devri, o halkı 
layık oldu,lu bir seviyeye 

ç ı kardı. Saltanat 11rf kendi, 
hayvani :ı.evklerini tatmin 

iç!n saraylar yaptırdı . Cüm· 
huriyet devri onrarın yerıne 

baca 1arı göklere çıkan fab
rikalar kurdu. Cümhuriyet 

idaremizin yaptıjiı işler aay· 

makla bitmez, yazmakla tü

kenme:z kadar çoktur. 
On bir sene gibi kısa bir 

zamanda. böyle bir asırda 

y pılacak ve bitecek itleri 

yapan ve yaptıran Büyük 

Önder Gazi'nin dehasıdır. 

Ve onun d~hasıdır ki, mem

leketimi:z imar edildi, mem· 

leketinıiz sanayileıti. Mem· 
lfketimiz Garp medeniyeti 
seviyesine çıkarıldı 

ları teker ve m"mucat fab · 
rikaları. Bunlar Ciimhuriyet 
idaremı z in birer ıaheserldir. 
Anadolu'nun tam aöbeğinde. 
on bir '"ne gibi k ısa bir 
zamanda, bugün medeniyet 
merkezi olan Avrupa hiikCI · 
met meı-kt zlerine muadil 
yepyeni bir ıehir yapıldı 1 
Ankara. 

Yurttaı: Bu en büyük 
bayramımızı kutlularken, 
Büyük Önder Gazimizin 
daha bö)•le çok on bir yıl 
baıımuda darmasına dua 
edelim. 

Ka. Do. 

Cümh u riy~tin on bi ı·inci yı
lı içiıı. 

Daha bitimsiz seneJ.,r dö 
nüm yılını kutlulıyac• [ mız 

Cümhur y tin on 1. i· incl yı 
lın1 bugüıı bütün heyecanı 
mı:ıla katılıyoruz. 

Ne talili .çocuklarız Ne 
talili çocuklarız ki G112.i 
devrinde yeliıiyoruz . Salta· 
nat devrinin gençliği ile 
Gazi Türklye'sinin g<:nçliği 
arasında ne kadar büyük 
fark vardır. Dünyaya her 
z11.man nümu ne adam yetlt· 
tiren Anacl, Ju o zamanlar 
da çok y11kıek ıahslyetl"r de 
yetiıtirmlıtir 

Fakat d.,vrin fenah§ı yÜ· 
zünden hürriyeti ba ~ıtlan
mıyan gençlerin fikirleri, 
hey.,canları kalplerinde sö 
nüyordu. Bunlara rağm~n 

ı eyecanlarını zaptedemiyen 
Türk gençliği o zamanda 
vardı Kıme.,den korkmıyor, 
kimseden yılmıyor fikirleri· 
ni her yere dağıtmaya ça· 
lıtıyorlardı Fakat ne olsa 
itlerinde hep gizlilık vardı. 

Buna mukabi l Gazi genç· 
liğinl dutünün Karşınızda 
fikirlerini açık yapan, dü. 
ıüncelerini haykıran bir 
gençlik var Büyük Gnzi 
her ıeyi genç1ijie bırakıyor. 
ller y<'nllifl gen•;likt<'n umu 
yor, her yeni inkılabı g"nç
lıkten btklıyor, memleketin 
mukadderatını Türk ırençli
jil1te tevd• "diyor. Görüyor· 
ıunuz bütün ıelihiyet Türk 
e•nçlıiinin elındenir. ilana! 
devirde hangi bat bütiln 
!tunları ıençlıfe bırakmıt· 

tı Tarihe böyle bir devir 
hatırlamıyoruz Taı ıh timdi ye 
kadar daima gençliğin 

t'Zlldiğindrn, fikirlerinin hür 
bırakildığ:ndan hiç bir "Y«' 
karıştırılmaın11nndan bahre· 
dıyor. Ne zavallı eençlik'. 
Dütünün arzusuı u heye 
canlarwı kimseye La)a.,de · 
miyor, h"p kalbinde saklı. 
yor ve neticede kim•c isti· 
fade edemeden mahvolup 
gidiyor. Yahut kendini :ıab

tedemeyip ortaya çıkarak 

haykıran, bağıran bir genç· 
liğin kafası koparılıyor . Ne 
acınacak vazıyet. 

Ne olsa kanımız Türk 
kanıdır. O kan elbette bir 
gün f.,veran edecekti. Vr. 
herkes bunu bekliyordu. 

Artık fazla gamlı kalını· 

yan Türk yavat yavaı kı 
mıldanıyordu. Bu kımıldanı· 
ıı . Türk gençliğinin timsali, 
kanının Türk kanı olduğunu 
ispat eden büyük insan Ga· 
zi Mustafa Kemal idare 
eediyordu . 

Avrupa bunu ehemmlye· 
te almıyordu. Zira bir kiti 
çıkıp etrafına birkaç kiti 
toplamıı, padiıaha ve d!ln· 
yaya meydan okuyordu Ne 
yapabilirlerdi . llerıey yapar
dı. ÇÜnkü onlar her hangi 
bir milletten değil, Türkün 
öz yavrularıydı. Ve yvptı. 
lar. Onları, d11~ çıkan bir 
etkıya zanneden Avrupa'lı· 
lar buııün onlardan derı 
alıyorlar ve onlara imreni
( Devamı onuncu ıayfada ) 
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Köy ve köylü 
«Memleketin efendisi köylüdür. 

Gazi M. Kemal 
Türk çiftcisini, orta zaman vergisinden kurtaran Cümhuriyet, Türk toprağını ilk zaman sapanından kurla"' 

rıyor; bütün Şark dünyasında köylüye «hal ve teknik» i Kemalizm vermişir . 

Köylü kardeşlerle konuşmalar : 
Bu günden çok yarını 

düşün t 
Biz ş imd iye kadar lıo l Beşyüz liraya aldığınız bu 

h~rramaya alışm•şızdı r. Biz bir t e lı: pullunun raizini va-
bu kötü huyu • y ı t.ir ro vere ölünceye kadar 
şey sanıyoruz nmn, ı.unuo ödeyemiyor ve en sonra 
kadar götü bir iş yoktur. çocuklarınıza da biraz borç 
Eyer biz h -ı.rcodığım o z pnra- miraa bırakırsınız. Bu bizde 
ları dütünerek ~arrı:t•eydii: öyle götü bir huydurki biz 
çok ıenğın olurduk. Köyü. bu barayi harcamadan, o 
niızün ıçınde zengin olan tüccarı görmeden bu pulluyu 
aA-alara bakın; oulurı ~öyl~ almadan düğün yapamayiz 
lıır süzün Lnkal:oı . (;örecı k· rahat edemeyiz . Bu bize 
ıinızlı:i zengin olanlar ~ok bir öyünğenlik olur. Fakat 
eyı duşüneu nkıllı adaruhır· bunun ne faydası var 
dır. Bu adaml;;rda ıızio kö- arkadaşlar ? . Bunun hanği 
yünüzün ıçinde ; belkı bun- kitapta yeri vardır; peyğnm
hırında okuyup yozmaaı herler zamanında böyle şey · 
yok. Öyle iae onlar neden ler varmidi? . Peygamberler, 
zenğın olduda i>ız böyltı kızlarını gelin eder oğulla . 
yok~uı kaldık!. bunları hiç rını evlendirirken bir iki ba
duşündünüzmü i' . Amma aı - kır kabı ile bu zorluğu 
raıı gelıoce : giderirlerdi. Bu götü huy 

Bırakın şuuluı bej. Oıı bizim içimize nereden girdi 
!ardan paramı çıkar tııç?... bilmem?. Lüzumıuz yere 

Veciz değılmı ? . Doğru, on- para harcomayi tanrı bize 
hır, meteıığı hosaplıyan yasak etmedimı? . 

adamlardır . Amma aec ala. Sizin bir düğün jçin:hor. 
mıyacağın yerlerede olba codığınız pora ile sekiz on 
liraları emnıyet eder verırsiıı gün fakir deli kanlı evlenir 
o zengın olduğu halde aw · veyahut üç beş fakir çocuk 
nıyet eltığıoe nıle vermez. okutur adam edersinizde 
O her şeyi oturdü&u yerden millete yarar büyük bir iş 
heaap eder, kondı çıkarını 1 bari görmüt olurdunuz hal
düşiınür. Sen o paruları um- buki sizin üç, beşyüz liraya 
madığın birıne verır, ıene- aldığınız allılar, pullular 
!erden beri lı:aııınd ğın para. A vrupadan geliyor arkadaş 
yi batakçılara kapdırır gi- ıiz bu paralarla Avrup1yi 
dersin!. kazandırıyor, lr.en<iinizi ve 

E~kı zamanlarda değılız yurdunuzu yokııul bırakıyor. 
köylü karduşlarj. Eskıden ıunuz! Dünyada bunun ka 
it çok kazanç çoktu. Şimdi dar götü birit varmıdır?. 
her şey kıı~ld •. Bu günlerde Eski zamanlar geçri arka
çok çalı9mak ve hesaplı daşlar, faydasız harcamaları 
harcetmek lazım. Hir düğun bırakRlım para biriktirelim 
için faydas ı z yere beşyüz ve biriktirdiğiniz paraları 
bulkide ıekizyüz, hın lira yurdun eyiliğiııe yarar iş. 
borc1 girdık gelin kız , n lerde kullanalım. 
lıır gün için geyeceği ve Atalarımız: «Akakça kara 
ölünceyt1 kadu bir daha gündirlJl demişler ve çok 
ıırtına alamıyacağı, sandı k- doğru söylemişlerdir. Zira 
tan çıkmayan otuz kırk buğündıın çok yarını dütün· 
liralık pullu entarilere beı- memiz lazımdır. 
yüz lira veril •cek gün de· Çeğıf, 1 - 10 - 934 
ğildir, gözlerinizr dört aç ı n . Kadı oğlu 
akardaşlıır! . lsmail Hakkı 

Onbir yıllık cümhııriyette 
köy ve köycülük. 

Cümhuriyet devrinde köy 1931 yılındn köy hütçele-
inki!Abın hedefi olmuştur. rinin yekünü 4,8S8, 708 lira-
Köyü yükseltmek memleketin yı bulmu~tur. 14,988 lı.ö 
büyük efendiıini yetiştirmek yün sınırı çizilmiştir. Cümh
İçin her yoldan yürünmüt ve uriyetıen evvel 79 :ı köyde 
köyün iüıuei bünyesini yeni ıu tesi111tı vardı Cıimhuriyet 

len sonra 2764 köye ye'liden 
battan kuran köy kanunu 

temiz ve s ı hhi su g~ ti r ilmiş· 
çıkarlılm o ştır Bu kenuna gö 

1 
tir lhelce lıütiin köylerde 

ra köy, ş:ıhs. hJkimiy~ti lıJ - 1618 <;eşme vorJ ; Cümhuri -
iz mıh ılli b 'r v .ı rlık t r Bu 

v ctl .,ıı son:.ı 4.784 ~öy.- ı· ~ -
kanunun nüCuou 150 den yu- mc v ıp ı ltl · . Cıiınhııriyett ·· n 
kırı ola n köylerde t.Jtbiki ,.Vl 0 • 664 Löv oıl•sı voı.lı 
mecburı tutulmu~tur v~ bü CtimhııriyP ttı>~ rnnrıı 4,732 
t~n salı'lhiyetler köy derneği - köy o .lası yapıldı 
ne verilmiştir. Cümhuriyet Cümhuriyetten evvel türk 
idaresi köylerimizde seçimi köyleri ağaçsız ve bakımıız
serbest bırakmıştır. Köylü dı biitün köylerde 860, 197 
muhtarını:ve ihtiyar meclis. ağaç vardı ; Cümhuriyet dev· 
ıni kimsenin müdahalesi ol- rinde bu yekun 13,760,914 
maden seçer memleketimizde olmuştur. Cümhuriyetten ev· 
40000 köy vardır. flunun vel 11,051 kilometrelik köy 
22,084 nde köy konununu yolu varken bu gün bu mik· 
tatbik edilmektedir. Türkiye tor 39,025 kilometre olm. 
nin;,bütün köylerinde oturan uştur . Köy yollarında evvelce 
halk 10, 190,664 dir. ekserisi ahşap 866 körrü 

Değeı·li ıııesle.kdaşlarııı1, ' 
kıyınetli ki)yl üleı· ı ıııe: 

KÖJ' k<t nunu ve B<ılıkesiı· ' Yurt saadeti 

Bügün Türkün büyük bay 
ramıdır . Türk. dünyaya ha- 1 

kim olarak gelmiı ve dün
yanın insanlarla yatadığı 

bütün asırlarda Türk de ha 
kim olarak yatamıttır. Tür · 
kün esir olduğu valci değil
dir. lıte aenin daima hakim 
kalan o neslin bugün o ha· 
kimlyetlnln bayramını yapı 
yor? 

"Cümhuriyetin yıldönümü 
bayramı •. 

Muhterem Savaı; bugü 
nün hürmetine köylüler 
l~in kıymetli bir ıayfa yap· 
m ı f · B u ı ü t u n a 
1 h t i y a ç v e i caba tının 
zerresini bile 11kııtırmak im
kanını olamıyacajlı için her 
ıeydek evvel bu cümhuriyet 
bayramı, bu halk bayramı, 

daha dojtrusu bu köylü ha -
kimiyetl bayramı için ıizl 
tebrik etmeli düıündüm. 

Çıfçller: bayramınız mü 
barek olsun 

Bu münasebetle babanız, 
ağabeymiz ve sadece usta· 
nız ııfatıle ılze bazı ta vsi 
yeler yapmağı da muvafık 
buldum . 

Se't'e seve ı;ıkuyacağınıza 
iman ettiğim muhtasar tevec· 
cühlerime itle baı1ıyorum: 

Arkadaılar; dünya, bu 
gördüiıümüz ıekilde kurul
madı Dünya kurulduğu ze 
man her ıey lbdidai edildi. 
Ne demir vardı, ne atet 
vardı. Hiç birtey yoktu. 
lnsanlar meydana geldikten 
ıonra binlerle seneler geçti. 
Artık yavaı yavaı herıeyde 

yenilikler baıladı. Bugün 
o hale geldi ki denizin al
tında aeyahatlar yapılıyor. 
Gözümüzün göremediği 
yüksekliklerde de günlerle 
geziliyor. 

Butün memleketler; insan· 
ların ıu ıon ıenelerdekl ak· 
la hayret verici yaradıcılık· 
ları kar111ında geri kalmı 
yarak muntazaman ve müc· 
temian ileri gitmeğe çalııı 
yorlar. • 

Köv kan ,ı ı ıııı uq Balıkesir'<frıı 6 avlık ıaıhi~alııı-. . 
da rı alııtarı yi nı>lice lı·re bir bakış: 

on bin sene evvel bertaraf, 
tabii ormaalık . meyva ' ık 

ve çalı ' ıklarla dolu olduitu 
muhakkak iken bugün köy 
lerimi.dn birçoğunda di lıil i 
ağaç görmek imkanı yok 

Şu halde; 
Şu halde çiftçiler bugün 

üzerimize büyük vazıfe ler 
terettüp ediyor. 

Bunda §öyle sathi olarak 
tetkik edelim : 

1 - Etraf memleketlerde 
yorulan topraklar daima 
kuvvetlendiriliyor 

2 - Bugün bütün civar 
memleketlerde kara sapan 
gibi toprağın yalnız yüzünü 
süren aletler çoktan ortadan j 
kalktı. 

3 - Diğer memleket- ' 
lerde bütün köyler bağlık -
lar, bahçelikler , meyvalıklar 
ve ormanlıklar'a do!duruldu. 

- 4 Diğer memleketlerde 
tohumluklar ıalah edi '. erek 
çift hayvanların kı vrl leri 
artırıldı 

1 lulasa görüyoruzki ecnebi 
diyarında her ıeyde bir 
baıka l ık bir yenilık, bir 
fevkaladelik var. 

.. 

Ha!.. İtte çiftçiler ııöril 
yoruz ki bu fevkaladelıklerl 
bizim köyümüzde de yarat 
mak ve yaıatmak tedbirini 
çareıini, senin hakiıneyetinln 
mümeHlll olan Cümhuriyet 
hükumeti dütündü ve bun
dan sonra hepsini hatırladı . 

Köy kanU!' '. lnun vilByetimizde çok faideli 
tatbikine çalııan : 

bir 

K 1'· 11ı e lli \'alimiz Saliııı bey . . 
Yalnız bunu da tetkik 

edelim: 
- 1 Gümhurlyet devri 

karaaapanın fenalığını an -
latmak için bet altı sene 
evel her yerde muhtelif 
köylülerimize hazan mec 
canen, hazan da yarı bedel 
ile pulluklar muhassematu 
tevzi ehi bunun gösterdi. 

2 Jrkları bozulan ha.<· 
vanlarımızı islahı için aynı 

Balıkesir merkez kazasile 
Gönen, Bandırma , Edremit, 
Burhaniye, Ayvalık, kazala· 
rında: 

ihzar olunan 13293 dönüm 
köy tarlası ,23036 metre murab 
baı bııtaklık kurutulmuıtur. 

1447 adet kuyu ağızlarına 
bilezik geçirilmiştir . 

9226 adet ahır evlerden 
ayrılmııtır. 7 467 hususi 594 
umumi hela 198 ~eıme , çeş-

ıekllde bofalar ve aygırlar türlü mücadele usullerinde 
tem ın etti yardımlarda bulunda. 

3 - Bozulan tohumlukla- 1 O lluli.sa, Devlet mü· 
rımızın islahı için muhtelif kel lefine bütün kanunlarla 
merkezlere kal bur makinala· çiftçilerin lehine maddeler vaz 
rı vaz etti etti. 

4 - Maklna kuvvetinin Bütün bunlarla berRber 
yaratıcı kudretini anlatmak 
icin sizlerle traktör sahipleri 

me ve önlerine 16272 met· 

re murabbaını döteme, 354 
köy konağı, 42 mektep ya -
pılmıı 216 ana caddeleri açıl
mıf dıkilen ağaçların 32170 
ti tutmuıtur. 848 ki lometre· 
lik yol, 2J78 dönümlük iç 
timai yardım, 1 l 5525 metre 

murabbaı kaldırım , 213 
adet çama~ır hanne 
yapılmış, 512 od et damızlık 

olaralc köylere muhtelif hay

van alınma~, 83 dağlık koru 

tut ulmuş köylere 2080 adet 
kitap, k i',: ·r için 85 adet 
a latı zir~ iye g~ tirilmi ş! ir 

Bütün bunlarla birliktede 
daha bi• çok hayı r lı itler ol
muıtur 

Fakat biz çiftçiler. biraz 
bundan uzak laşıyoruz. Köy 
lerlmizdekl kara sapan ar, 
hali. dünyanın iik kurulu 
ıundaki vaziyetinden pek 
az farkedılecek bir halde. 
Diğer hususatta da maale 
sef b iraz eski vaziyetten 

1 

ne rüsumsuz gaz verdi. 
5 - Semavi afattan mah. 

süllerl mahvolan çiftçilt!'re ken-

çiftçi lerimizin } üksel mesi 
için bizde çiftçi tetkilatı 

yaptı ki her kazadaki ziraat 
memurları çiftçilerin ı;mum 
itlerine k..apılaıını açınır, 

kendilerile konuşma k, dert 
l eşmek için gözlerimizin içi· 
ne bakup duruyoılar. 

Valimiz ~ alim bey köy 

ka nununun tatb;katın rl a bü
yü 1< va rlılda r ·· R ratma ktadır 

gerideyLı: 
Mese 'a bundan beı bin 

varı l. lıu gün c ks ar i:ıi t ,ı ı> l - ı 
mak üz are 3698 köprü y rı 
p o lm ı şt r. Köy yolların la ev. 
velce menfez yokken bu g ün 
3,659 menfez yapılmı ~tır . 

Oo bir yıl içinde köy büt 
çelerinde dam ı zlık 3,438 bo 
ğa , 1 ,355 teke ve koç alın. 
m r ştır . 

Ey köylü kard~ ş. ey mem
leketin eftındisi ! Bütün bun-

di kudretlerine göre hazan 
meccanen ve hRzan da vade 
ile tohum!uldar tevzi elli. 

6 - Bagcılığın ihya11 için 
meccanen amerika çubukları 1 

tevzi etti. 
7 - Yabani agaç'arı aıı 

lamak için ko 1 aylıklar vucu· 
dil getirdi, 

8 - Çiftcl mahsulünü mah. 
veden muzur hayvanlarla 
mücadele için bildiğiniz bir 
çok kolaylıklar ve yardım -
lar yaptı. 

Ôy'e ise; çiftçiler, siz dur. 
mayınız, çalııınız Bütün 

Yurt saadetinin yurttafl• 
rın ekserisinin mesut olfll•· 
sile tahıil edebile ceği ızıh• 
lüzum olmıyan bir hııkikak~• 
tır . Binaenaleyh yurduınut 
saadet nasıl kabil temindir· 
ve fertlere ne gibi vıııiit 
terettüp eder. ~ · 

Cümlece malümdur 
1
. 

memleketimizin ekseriyetiO'e 
köy.ilde ve memleketin erıı~ 

hlzmelertinin kısmı mÜ~·;ıııı 
ve köylünün üzerındedir· 
Şu hile nazaran yurdnıtııl ~ 
zun saadeti mutlak o•ar• 
köy ün(in s adetine bağlıdır 
Bu içtimai muadeleyi kur~· 
rak tabii kaidesile bu suret t 
halledildikten sonra bizde 
köylü ne den mesut değild;r 
Saadet çareleri nedir. Su• 
leri nazarımıza çarpar 

1 - Maarifsizlık 
lG 2 - Münevv~rlerln köY 

ile temas etmemeleri 
3 - Temas eden mün•f: 

verlerin köylünün derdini 
dinlememesi. 

A: Köylü nur maarıflt 
ıki münevver olsaydı diğer 

sebep kendllığinde zail ol ıı r· 
Köylüde bütün hııklıı rıo• 
sahip olur. lstıhıali.tını ,.ı. r 

ıar 
makta halen yaptığı hal• ,o• yapmaz vaziyetini zaııı , 1 
göre tanzim eder ve meı ıı 

ht ' olurd · ı. Fakat bu bilgiyi 
men temin etmek müıtılıO~ 
oldm& dığinda diğer iki ıtf 
hep üzerinde biraz tevııklııl 
etmek lazım gelir. r· 

B: Münevverlerin koY u 
bil' 

lerle samimi teması ve 
nun faydası. bir 

Köylü ile temas eden 
ıı· 

münevver köylünün nıah~t 
lünün memleket dahillP 01 
ki ve huicindekl piyaııı•d, 
ve harice ihracına mü,.,. ıı 
edilip edilmediğini edildi 

1 
takdirde ne suretle ıatılı'~· 
kar temin edeceğini h•'Jı 
ce ihracına mG•"'Je 
edilmediği taktirde dah11et· 
haği memleketlerde kı)'ı1' t~ 
it olduğu ve sevk edilı11 ğ• 
imkanı nasıl sevk oluna'~~ 

ı~:it e~~:st:ı~:~~:z,!ö~~~O 
ran hiç olmusa yüıde 30 • 
hasıl olur. Jt~ 

C Köylü ile temas e -~f 
milnevver köylünün der0' 
candan dinlememesi Of 

Kpylü ile görüıdü!ii~,,· 
zaman bir az müsadekar 1 
(Devamı onil i~ 

)arı sann v~ren Cümhuriyot
tır . 

9 - Mahsuli.tınıza 
olan hastalıklar için 

arız 

her 

kuvvet kudret ve mevcudiye
tinizle çalışınız. Hükümetiniz 
kendiniz indir Müıkül 'erlnizi 
onunla hal edersiniz. Çiftçi 
dertlerinin umumunda bizim 
tetkilatımız da tamamen ve 
külliyen sizin emrinizde, 
sizin elinizdedir. Geliniz, gö
rüıelim, anlaıalım daima ile
ri gidelim. 

llÜDAYI 
l\ ö·: l o•rirı ·l ·r• 1 · ri :ıc koş ~ n onlar11 y ı rılım ı ,[on 
İtÖJ<'' İ ük şu'ı · s i .ıi n ~ ·· Çın se.rnkı köy ı oyrım n i ı•n 

--------........................................................... -------------------------------------------....... ---,..,,,. ........ ....., __ ...., __ .,...~~-=·,,,.....,,- - .~ .... ,.,.--..---------~----------------------

köylü kardeş! sana yaşamak hakkını veren cümhuriyet 
bayramın kutlu ola 
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Cümh uriyet Maarif inde Balıkes · r mektepleri 
"Maarif Vekili olara.k memleketime hizmet etmek isterim.· 

Gazi M. 

... l 1 Yıllık Cümhuriyetin 
"'''rlf h her h areketlerlnde de 
rıııı hareket gibi bir yıldı· 
l&.b ızı vardır. Hüyii!< inkı· 

ın L• 
ııı, . uıze verdiği bu büyük 

arıfi b "d lııak .. u sayfaya sıg ır· 
~ mumkün değildir. Sa· 
q'ce h ok er yılda binlerce 

Ur 
dı.ı Yazar ye!i~tiren ve 

rmad bı.ı an mekt~pler açan 
tar rnf aarif hareketlerini bir 

a a b ltı ırakarak Balıkesir 
il.arif h 

lhb· ayatını bir sinema 
1 ıröz· ·· onune koymak i<t.· 

Yorıız C 
•it'e k ümhurlyetin Ba'ı\e· 
'- \zaııdır.]ı"ı en mü 
"•ııı ~ lııii llıel orh tahsıl maarif 

'""' . ... M allı eaı "ecati Bey u · 
il Ilı mekı ebi ve li,ef i d r 

llnda kız n ıcnra da erkek ve 
N:rtameklepleri gelir. 

lebı catı Bey Muallim mek 
eıı llı~km manasile asri ve 
lıııııe . emme! Avrupa mek· 

ther rı 11ra11n' girebilecek, 

'd•cetua~ata .. onlarla yarış 
llıııı bır muessesedir.Mu 

len mektebi ve lisenin her 
e talebesi bir misli art 

emal 
- -~-·- -·--- ... __. - . ---Cümhuriyetin Maaı•if e vcı·diği büyük değeı•in biı· if ııdcsidiı·. 

Bu söz 
maktadır. Bu sene mua;lim 
mekteplerine talebe kabul 
edilmemi~ fakat onun yeri· 

rine liseye alııımı.~tır . 
Lise ve ıuua lim nı~Hebı 

'·ı·nadadır Müuüriı 
aynı " 
tabıi}'eci Mehmet Emin bey 

dir. d 
Erkek orta mektebi e 

her rene ınühim bir talebe 
yddinunıı tutıunktad.ır. Ve 

t 
tah8ıle koıan bınlcrce 

ora , B. 
talebeyi yetitlirır.ekteuır. ı. 
seneye kadar sadece nıha 

• 

. 1 b _. olan erl,ek rrta 
rı ta e e:ıı 
mek'ebl bu sene bir de pan-

• · mec· 
siyoıı açrııı~ uc ·et.ı ve 

. t •ebe alını va ba~lamıf· 
canı a 

tır . 1 b Vilayet 
Meccanı ta e e 

muhı,..ebei hususiye' tarafın
dan idare edi'mektedir. lfo 

ı ·k vilıiye< tarafından 
sene ı . 
20 leyli meccani talebeyı 

1 d 
.,.elen kimsesız 

kaza ar an e d 
oehit çocukları arasın an 

·mtihanla seçmiştir. 
ı Mektep tam 11 ıubelidir. 

Ve her müracaateden tale · J 

be kabul edilmiftir 

Mekle~h müdürü Ahmet 
Tevfik !:eyrlir C:dd::n Lıy· 
metli bir ortamektep nıü

d'!rümüzdür, 

K.z orlnmdcli: 
Kız or:arj ekt~Line devaat 

""c!en han 111 kıı.~s rıırı11ın ı 

İlk Mektepler 
ilk mekteplerin adedi ve 

davam ed~n 'llini minilerd~ 
her sene bir artnıa vardır. 
Vılıiyet merkeziııde sekiz ilk 
mektep varJır Bu nıcktep· 
!er de· 

6 tı Eylul, Namık Ke,n l, 
Gazi, Mithat Paı;.•. Knya beı 
ı i şuri. Dum upınar, İs \, !, . 
ini mekteplerıdir. Maarıf ınİİ· mıkt,,rı lı~ se r.• ,.rtnıaktadır 

Orta taLsi~ini b tiren hanını 
}ar di~er \";layı .leıde liselc· 
re de devanı etm. ' tedio ler. 
Mülür'ed :ısu'ü t-~1risi hoca· 

dürü Vasıf be}dir. 

lnrımııd~n Fı at Gi;n(üz 

Alp heyd r , 

Orta tahlil melctcpkr;mi 
zin redınleri size Ciimbu i 
yetin büyük es"rlnln kıym<> 
tini bir az d·üa c>İsın gö1 
terebilir ümidindeyiz. 

:ümhuriyt>liıı Balıı..r~ir'ıle ~·ınıtııgı ıııiikı'ıııııwl 
ıınarir ıııiiı'"~<'~rl<'riııdcıı Xl'(~aıi Rı·' Mu~İlliııı 

mektrlıi \r~li~<'siniıı iiç göri'ıı~ii~i'ı 

ilı..ııwı..tı•plı·ı·iıııizdı>ıı: t:azi ııH'hlPlıi 

l 

.\'ı·ı·;ıti (;e) Muallim \le.klPlıi \t' li~,· si ıııi"ıdiiı· 
ıııuaviı~~ .\\iti, Edehi~al ~lıılliıııi Baki \t' 

Kımya m11alliıııı .\hıli ilk~·[pr 

~lıı:ılliııı ııınktP!ıi yeııwklı · ıııı· .,11 .. • . , Ollllllllll !.(il 

ve ııwktı hiıı ~atakhaıı lt·ı·iııtl!'ıı tıiri 
iiııii.;ii 

. !uallinı ıııektl'iıi \e list· kirıı.' ,1 ı · ı · 1• a ıo!':tl ti\ aı ı ııu•ı..ıı· ıın iş atrlyf'~İ 

\lııalliııı ı.ı · kıı·lıı 11• Li~ı·tk :dı·lw tı·~ekkiillrı·i 
ıııııııta1.;1111·ırı ı·.d .... ı· , ili! IP~ı·k iillı•r<IPıı lıir 

kı-ıı.ı: ııı. kl"P e~~a~ır ı kıH ıı1ıı:ı kolu 
i'" 's!f'l'İIP. 

K·,~ 111·1 1 rıı ·kıe'.ıi i\.ııll' ı !!ı;:i·ıııii~ü) 

l\ı1. ort ıııwldı·lıi;!l:i.J. ıııt·zııııları ı uallim 
111•\..tilı- lwı·aber 

' 
' Fen ~ulıeı-i ıah·besi h0-

•'.ıhrı .\' wi lı,.~ 11 lı rlikte 

Sosyalist Şefleı· 

• 

Erkek orıanıeklt>bi ön 'ı'ıı 1-(Ül'i"lllii~ii 

Mualliııı ıtll'l..tı·lıi ı ~ı:.ı.J ~l'ııt·~i_ ilk .:ıltı ~,·ııı lik 111P

zuıılaı 
1 
Etlehi~at ınuallinılerı Bakı lıeylc beraber 

Kız Ol'I: ııwktehitııiiıliirii 
Fuat GiiıuJiiz Alp bey 

V~ Sosyalizm 
Fiatı 40 Kr, 

171.: • t • ',. .'G.' 1 -" . (·)~(·\·ili ik 
re tt• ll())i ı·ıı~i 

Fiatı 50 Kr. 

Kitaplarını O~udunuz ır.u ? 
Okııııı.ıtlııııı~a .. ~.\ Y.\!';I l\İT,\I' EYi,, ııdrıı 

cıl1111~. V•' ıııııtlali.a oku~ ııınız. 
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Varlığı alıkes · ' . r ın cümhuriyet Sporunda 
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1 1 Y ı 11 ı K B a l ı k e s i r S p o r u n a F o t o ğ r a f ~Pa B a k ı ş 
Her yönde muazzam eser-1 

leriııi dolgun ve o1gun bir 

heyecanla gördül{ümüz Cü 1 

mhuriyet, >por iş:er : ııe de 

ayni hararet ve hızla ıarıl· 

J·. Ve Cumhur. ;,• t b ze 

sporun en faydalı b:r ş t l<il· 

de yapmayı ve sporun te
miz gayesini öğretti. Her se
ne binlerce mfüabalıalarb 

çıkabilecek suur lu bir mer 
haleye girdi. 19 J 9 da ilk 
teşekl<ü ' e<l~n ! 1. a ny urdu 

na C 11mhuri~.,., e t so <' i~t 

ld ıı ı a nbir ı ğ ı , tdmH gücü ve 

A a y iJ , .anyurdu lb.olc.rdu 

mı kattı 11u ku'ü : ··<r-'e 

y e tiş \l 1 irnı !. gen çl t • ı· Ra 
lıke< ; r sro u. u l " n> l ır 
sporcu ıuhle diğtr ,., ;y~l 

. \ l:ıv İdıııan vurdu 
' 

bu yolda adımlar atan ve 
ıporu millil"ttiren bir idm 
an cemiyetleri ittifahnı o 
kurdu. 

Türk bayra~ını her ce:> 

he gibi spor cephesinde de 

Ayrup'I. s.ıh'llarında d lga· 
!andırdı. 

Balıkesir •poruda C ühufr 

) etin say(ıind her s - re 

yeni ve kuvvetli adım a Ilı. 
Bu günkü sporcu varlığımız 
bir çok vilayetlerle yarışa 

lere tanıttı. Hatta bunun 
arasında Türk layrağı ı 

Ayrupa sahalarında ıerd 

ve iftiharla dalgalandıran : 

da oldu. 

İ;l<" koca kl'rtdere1 Me' 

met pehl · vaıı ve işte Çoban 
Mehmet . 

Bu sayfa<!a gördü Ü f ı 

resim in de s'z" spord' p• 

çen hatır:tıarı drğerli 1 ı 
ıımlaıını venbilıc.-1.t r. 

Ma<·lar IH·yccalS tal..i p <•<liıılirkt•ıı 

idnıaıı Birli~i 

.;Jo st·ı11•siııde .\ııLır a'"' ~i.ıc·rı Balı!..esiı· nmıtak:.ısı biriııci:-i. 
Ortada oturanlar, BM M. Reisİ Kazını Paşa, Maarif vekili Merhum N€cati 13. ve 

Vauf El. 'lelms Hayrettin B. ) 

İ<lıııaıı) 11rdııı111ıı H·fa itin : . ıı) un!ııı.ıı 4 - l ~eııdiği 1aııı: ıı hi'ıyiiklrrinıi 
macı ~ ., ı·<·derkcı •. 

• • 

l·irlik - Yurt takiıııları lıir ~ıı·ada İ tlıııaıı uucu 
~ 

l '.) 'lO ~ 'liPsin k Balıke~ir ldıııaıı vuı du ihiııl'İ t .. hııı ı 

1 
~ . 

. 

l 341 de İdıııaıı yurdıı 
!-!İİl'PŞ~ilf'r ( iindP ıııualliııılPl'İ 

____ ..... ____ ..._. ...... .._.,.._ ...... ~--~~~~-..-~~--~~~~~~~--.. ...... --....... --·--~~--~~~ 

Roman Tefrikamız: 73 

Uykusuz geceler· 
HALiL BEDİİ 

- Müsaade, ediniz bu ge
ce gidelim.. Yarın mutlaka 
ge'eceğl: ize söz veririz . 
Dedi 

Halide hanı ,ıla Şaziment 
hanım kendilerini •okak 
kapısına l;adar teıyi ettiler. 
Ayrılırken üç kadın birbi
rinden tekrar söz aldılar .. 

iıtaıyona gelmişlerdi. Tren 
henüz gelıniı. Nimet, ni 
ıanlısı ve Fuat Cemil istas
yona kadar onlara refakat 
etmiılerdi Meral Nimet'ie 
nlıanlısına veda etti. Genç 
hariciye memurunun elini 
sıkarken Fuat Ct"mil hür 
metki.r bir tavurla onu se· 
lamladı. Adeta itittirmck
ten korktuğu bir ıesle: 

- Mutlaka gidlyonu-

nu~ öylemi \leral hanım~ 

Dedi Meral sesini çıkarma 
dan ayrıldı. Tren hareket 
etmi _ti.. 

Tarabya'ya geldikleri zam-
ı an vakit hayli gecikmiı, or 
talık eyiı:len eyiye kararın· 
ı,tı İlıisinin de i~tahı yok 
tu. Soyundular Kendilerini 
ı ,lonc' akl koltuklna salıver
di' er. ikisi de yorgundu .. Bu 
sı ada hizmetçi kız bir zarf 
getirdi . 

- Bu gün po!tacı bırc.L· 

tı, dedi. Mektup Kayseri'den 
geliyordu .. Nazire hanım se 
vinmit yorgunluğunu unutu 
vermt,ıi.. 

Meral zarrı yırtarak oku 
mağa baıladı . İlk satırlar 
şikayetli kPlimelerdi. Rahmi 
mektubun sonlarında bir 
müjde vrleyor , o t n z 

a ğ u 8 t o s t a n sonr 
izin alacağını İstanbul'a ge· 
leceğini bt 1 Jirlyoıdu. Nazire 
hanım bu havadise memnun 

olmuıtu Meral' e ge1ince o da 
için, için gülüyor ve te ·ıini

yordu Bir müddet Rahmi· 
den konuıtular. Sonra od.1-
larına çekildiler. Meıal 60-

vunup yatac.ığı sırada hiz 
metçi kız tekrar bir zarf 
uzattı . 

- Bu da, b~ra~·er P.'"l"'itti. 
Sizin namınıza irniş Posta· 
cı söyledi. 

Meral hizmet 
çl kızm ne demek btrdi 
ğıni anlaşımtı . 

Naıııınll gelen mektup'arı 

gizli veı merini tenL h ll 
memltti. Kızım zekasını tak. 
dır elti . KRpıyı eyice kapı· 
yarak ınektu! u okumağn 
baıladı Rahmi mektupta 
kumandanlıktan izin aldığı
nı yakın bir zamanda gele

ceiıine evleneceklerini onun 

la An ıdolu'nun saf muhitle 
r inde mesut bir yt; a 
l .. ur8cak!arını uzı:ı.n, uzun 
yazıyordu . Meral. Her 
kelimede b ir az du· 
raklıyarak istikbali hnlinde 
yaşatmağa ~al ı ş ı yordu Ya
kıt haylı iler le rrı i~, gece Lü
tün sessizliği!e Loğaz içini sar 
ınıştı . Saat on ilıiyi vurJu 
Genç hzın uykusu g ih: leri. ı 
den .kıvorclıı. Geceyi bir 
az daha seyre \li Sonra ya
l a~ına 11~and1 . 

Sevmek ne glizel. Fa 
kat ne de zormuş, dedi. 

• 
Gü·ı Ayclın Cemil .. 
O Sen nı l sin Suplıi'ci · 

f!i m .. 

- Yl\lıu bu ne d.ılgml ı k . 
İki sallt lir arka an sesleni
yorum., 

Ciddrn duymaılım .. E; 
ne var ne yok Nereye böy· 
le . 

- Ma ı lum, Sadiye'ye 

ı çıkar çıl<ıraz soluf,u Su<>di· 
ye'de alıyorsun. !lak kın var. 

- Yeni nişanl.lık Kolay ır ı 
-Alayı bırak Cemil lle-

ni hala anlamadın mı'J 
Şaka söyliyorum canım 

CHdi telakki etmesene 
İki arkadat köprünün Ü<

lünde rastl ~ şmışlardı. Fu~t 
Cemil he.1üz Tarabva'dan 
relen vapurdan çıbnışlı . 
Aradığını bulamıyanlara 
Yl.<\h<us acalp halı vardı 
Konuşa, konuşa köprünün 

Kadıköy iskelesine g· imiş· 
!erdi. 

- Ku1übe uğradın mı 
S•.ıphl? . 

- Yok. Ne olmuş yeni 
hir h3vadis mi var? .. 

- Rilmiyorum.haberimyok 
- Pek iyi •"n nereden 

eeliyor .ıın . 
Fuat Cen,;1 bir lahza 

<lt>raklaclı .. 
$PV canım Bir ıey 

için Üsküdar'a geçmittlm .. 

_ Allah verain ı. Şirketten , 

Fu~t C"emil n· ~ıl hir his 
sin tahtı tPsirlnde Tarabya· 
ya gitti ilini sakladığına hay-

S<•lıir ıahııııı - gnlatasarav . ' . 

Olinıpi~tıkos - Birlik 

lJ111an ~ unlııııuıı ilk zanıaıılurında 
~·aptığı bir sı>yalıattr .. 

Yurdun ilk k11r11l11!'11ndal..i litbolcular . 
• 

-~~~~~~--_,,/ - ~' 
ret etmiıtı. Birdenbire 
aklına geliveren bir Ü;küdar 
mesele~i yalardı llk 
defa arkadaıına karıı böyle 
bir hareketle bulunmuştu.· 

Benliği bir an içi11 vücudun 
azabı denilen mnnevi ceza 
nın yeisile titredi . Fakat 
gözlerinin ta önüne gelen, 
sonra kaçıveren bir hayal 
her şeyi her.o bcr sürükleyip 

götürüvermişti 

- Dalgın~ın Lemil 

oldun?. 

Ne 

Hariciye '!1e,nuru hatasını 

anlamı~tı . 
- Bu gün bir az yorgu 

num Suphi'clğim . 
Vapurun kalkm~ sına 

yarım ~aat var. İstersen şöy 
le bir dolaıalım. 

- Sen bilirsin; .. 
K·ır..köy'e kaclaı· yürü 

düler.. M.1yıs ayının son 
günleri idi !la va ok adar 
sıcaktı ki y!\Zı hatırlatıyordu. 

Günef adeta temmuz sıcak · 

lığı ile ortalığı yıı~ıp dl 
vuruyordu .. Köıe \>1Jf

1:b' 
ki birah;ı neden ikiıer el 
bira içtiler . 'I' 

- Bu hafta Rorna111' 
gideceksin öylemi. " 

- Gerd a 1 dığın1 e ~ , ~ ... ,I'" 
mucibince gitı,., em )il rııd' 
Fakat mezuniyetimi ıe 
ettirdim • Jıı• 

Gene; Mühendis sor 

- ~e~ep?. b' 
- Bazı ailevi vaı1Ye1 ı" 

n•ı ic-ıp e~tirdi. BtliYotfll 
ki annem romatizmadall ,,r 
tarip. Bursa kaplıcıı.1' 
götiirınek btiyoruo:ı" f 

- Bana kalırsa Vit1 
, 

but Karllıpat daha "'" 
fık. 

d ,ııııl' 
Y anılıyoracn ° 

::>on tah:ıli kimyevhecl~O' 
zim Ilıcaların tekrnil 

11
,,, 

ılıcalarından daha il' 

olduğu tebeyyün etti · ,-ı 
- Bravo. Fakat 
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~ unya u .. zeı·ı·ndc .::7 .::7 •H k • • N • ~ K k. .

1 
l . . . k • i aye•' • .. azmi • 

M Roman Slll. zannı l utup aşı erı ıçın mn tcıp ··················~·~··· •••••••••••••••••••••••••• _ •• ~SUI ' ,. SİY3 li ij Güzel bır bahar gunu balı tadan kaldırmak, sarfettıgl 
petrolları Hayfa Iİ- j Avusturya nın .ma 1 - "S)o,o,, dan "Tas ajansın,, dan çede diz çökmüt çiçekleri bunca emeğin bo, .. çıkma 

mının AL t Bükreş gazetesindt.n .Di • Şimal deniz yolu merkez .ularken annesi yanıma geldi, masını istediğinden dolayı 
8"11 1mağa • başl1dı. Lsee ~emps" den . tsa 9 B Teırin müdürlüğü bu sene. Kutup - Ihsan geldi. Dedi içe kısa bir an oleun yanından 

" Popolo d'ltalia,, dan N ., Buresch rn1~;~a t;rihli nüshannda katifleri yetiştirmek için bir ride • . . . " ile konu u uzaklaıtırmak lıte bun
1

ar 
"tçen h f M ı· azırı "'· imzalı bir kaç mektep açacaktır. yor. ' için, bu sözü !Öylell'i ı , iize-

llıly·tı a ta, büyük ehem- a ıye h"k·'ınetlnin rna- M. Batsariya 1 d f 1 d . ti 
c h i b A torya u " Bu Leningrad'da bir hidroğra· lhıan adı' le fena olmuıtum. r n e aza a ısrar etmıı . 

ı;;. 11 z ir hadise vus . 1935 senesi makale neçretmiştir · O · t ki · · k' · •t ı· iyaselı ve fi fen mekleci, ArkanJ'el'de nun ıs • erını ım yerme 
~ .. 

1
,,
1
,d çarpmadan geçti. 1 .. 1 . h kkında radyoda ,,,akale "iki türlü hareket Bir de onun buraya gelmeıl k 

L • " ıı. K k"k 1 buiçesı a y bir deniz fen mektebi ve getirmez i 
"'• er u petro . k söylernlıtir· e mevcut mudur?" baılıiını ta ve onunla konuıman hele Onu gören hangi erkek, 

ıa.ıınd H 
1 

hır nutu . · u , 1 " it Moskova'da da kutup radyo b k b ıı, k an ayfa imanı· . A turya büıçes:nın nı ktadır l'aı •ıs•n a JI'a u ran sı ıcı ir onun cazibesine kapılmasın, 
ad .. nı vus ı şlina · t 1 f 1 t 1 f 1 boruı ar doıenmif olan eii bu sene yanız ilave edi en «Bulgar komı e gra çı arı ve e e oncu arı hareketti Ellerim titredi etrafında bir pe ı vare g ibi 

lkıt 
1
"r Vasıtaıile ilk petrol ~a~en icabatlle deği l , aynı tacılarının baskını münasi mektebi açılacaktır. Bacaklarımdan kuvvetin bir dönmesin . Hele ben hiç ya 

il 
1 ıı:ıııtır. u rand bal ve temmuz- k d d maka - d k 'ld '"I 1 d d k d' 1 

bet
ile• ay ın a, an a çe ı ı~ n uy um pamam; en ı zararıma o -

u bo 1 zaman a şu 1 s ' t l kıt0 ru arın uzun'uğu 915 d ki olan ihtilal hare lenin münderecatı izah edı 8SSIZ OP ar Buhran içinde fikirlerimle sa bile üzerinde bir fık r 
llıetredı'r K k"k' a va · oldu"u · d B .. 1 " "t d ld ğ ib' k ~ttr I er u le otuz k tlerinin mucıp d• mek istenmiıtır. . . ,,Pariser Tageblalt"den çarpıııyor um ir tur ü yan yuru me en o u u g ı a -

B~ ok kuyuıu meycuttur. y:ni masraflar yüzün =n ,\lakaltnin muharrırı mü· lstokholm'dan bildirildi larına gitmek islemiyorum ni bul eder , derhal y.ıparım 
r,

1 
Uyuların birindtn fı- bozulmuotur. l\'.aamafıh 2~ him bir kısmı Dobriçc mu- ğlne göre elyevm lsveç hayet fikirlerimde sebatedere<' 

~ldt l\~htinin cenubundaki muvazenesizlik yeniden hacirlerinden mürekkep ol llarbiye nezareti büyük bir \dim Bin bir çarpıımaclan sonra 
''ıi;eye kadar~ iki mu- milyon ti!ing hdsılat y~pan mak üzere teıkıl edilen ketumiyet içinde yeni icat ka~mayı ç;çekl ı Ain r ı t•ıına 
den ~at ıızanmııt ır Hadise· para isiahatı i e kapalı ~ıf çetelerin Rom< nya arazisin bir sessiz topun tecrübeleri fırlattım l'ir heh'!1e •le içe· 
hat 1 lYfa'ya kadar uzanan tır Lau~anne istikrazı '.sa de faalıyette bulunduklarını ni yapmaktadır Bu topu ri girdi ·n Annem her ha1 

ııR·ı · ·· d me•ıne V h k'k tle lu,,
8 

,'iz şirketine ve Trab- vadeli borçların ° end' · iddia ediyor e a 1 a bir İsveç ıııühendiıi icat de içimi anlamış olacaktı 
, illa . k !ine e ı me l"k Jmıyan bu •ıı . k gıden hat ta Fran · ve yahut Gn•e ti bn hiç bir a a uı 0 etmiıtir. İlk tecrübe).,rin ki ımlalılın a ~ bir bakı~la 

hlttıtır etıne aittir. Pu iki !erine ve bu sur• e haddi iddias:nı hakilıal gibi gös- muvaffakiyetli o'dı ğu lrveç bana baktı Doğruca on'arın 
1 n tnec- t 1- 1800 k' b ' mikdarının termek ı· stı'yor ~e ıu suali b 1 d " ld' oııı ... u u u ı- orç ı ar . . kan resmi makamalında ıöylen - u un u.u vere ge ım 
lnıa etr.edır ve bu hatların asgariye indirilmesıne ım soruyor: l~olgaristan'daki mektedir Üzerinde yaılık, k .. a kollu 

lııı 11 •çin on milyon ster- vermiıtir. andan Lethişçi te,ldlallarına kartı kostümü vardı Merdivene 
ın,, •arfedilmııtir. Hatların 1 orçlarına her za~steren bugünkü Bulgar hükumeti- edıyor. M Bataarye'nin bu oturmuı, İhsan karşuında 
, 11nd 11 ve . 

1 1
. ·ya de sadakat g 

1933 
nin b a 1 k a muamele iddiasının uyandırdığı hay- idi. Ben lhsan'ı gıyaben tanı -

''''ııd ıı eme ame ı· zı hukumeti • ı e y 1 A turya ve hareketı' yokmu dur? reli, mumaileyhin Bulgar d H b 
•I llıı er 1 amele kulla- vus · ı- · hazır yor um. iç ir defa gör· 

il 
ıtır. lstikrazının tahvı ını .. , Makedonya tetkilatını da- itlerini iyı tanıyan ve Dob· mediğim halde ondan her 

il b ki bu da huku · ·ı k d 1 llıe1. 
1
. orular on ve otuz lamaktadır .' ltacaktır· ğıtmak için bir azim gös rıca 1 e ya ın an a a zaman bahsedildiği için onu 

ltıQr~~~k küçük borulardan metin yüküniioğ:;:ası halk terdiği halde Domriça ted- kası olan bir zat olması ditarda yalnız göraem 
tı11ktır eVp olup birbirine bi- Mevduatın dç ularının de hiıçilerine karı• gözlerini daha ziyade arttırıyor, bile tanırdım. Uzun boylu , 
Çirııllıi 'u eyer atından ge- taki itiına.~ u:g Bu senenin kapamakla gizli bir maksat Dlminyatsa sütunlarında ince belli. esmer güzelid i. 

j) 1 r, recesını gosterır ide takı'p etmiyor mu? Maki yer bulıı.n bu yazı, Dobrı- O .. d ıb d tlrol . k k ayı zarfında e stun e resmi e isesi var ı. 
tiıı;. b tır eti mümeuille· ilk se iz , d fazla ol donya. ihtl alcileri faaliyet - ca'ddki Bulgar'ların imhan y . b 1 d h 

1 
" ey d'l 

0 
mıktar an k ırmı eş ya~ arın a ir mü· 

oluna anıı.tına göre, sar- e ı e M li ede yapılaca )erine nihayet vermiye mec ve kovulması hakkında eıa lazımdı. 
ı,tıı n Paranın yakın bir muıtur. a '.d - teceddüt bur edildikleri halde Dobri- ıen reıriyat y~ pan Dobrica Hayr&nım dizle r i ıı' n l:a"ı 

llnda . f .. h. bir ı arı . ı 1 b • Ctkı ıt ası mümkün ola- mu ım , . tedvlrinı ca'lılar faaliyet erini arttırı · mat uatın körükliyecektir çözülmüt bir insan ha lini 
1"· Ç- k ı · e işlerının b D b · k" M B b tat h I un ü bu yeni pet- ma ıy k İçtimai yorlar. Cenu i o rıca oy . atsariye'nın bir lale esi andıran bır vaziyetle merdi ve-

. l\t ar ' 1 tıraca tır ı " ı 'ıie •nın inşası do'ayı · ko ay aı f d karlık ya· !erinde yangın ar. Y&.11ma ar Dobrica'dan ıöyle yazıyor : nln üçüncü basam•ğın ot·w 
l>etr il ı· kki erden e a 1 ld ''•ıt . 0 ar Süven kırnalı te a · tile bazı ve korkunç hadise er o u "Bulgar komıtecilerinden muş, anla• ı l maz Ur bakışla 
agıle !maması ıar H.. h .. ı l '11,ft geçmiyecek ve mu· P1 fi zaltılacaktır. u ğuna dai• hemen ergun tama mi e ve ebediyen kur- h•an'ı süzüyordu . 
" ola .. . masra ar a v· ı '- dl J '6•1 d n mururiye resım - . bütçe ıle ıya- haberler ge meKte r, mu- tu mak iotersek Dcbrica'yı Konuıuyordular. Yüzünde 

lir 'l:ıittabi verilıniyecek . kume~ r~·her sene verdığl harrir bunların ihtilalci askeri mm<aka i lan ederek neşe yoktu Fakat ciddi de 

I 

Ihsan kalk• ı. Lal<in kime 
ders verec~ ktı? Dersi oku
yacak k i ın vadı ki? Odaya 

ondan önce damla ,,ııtım. llı ç 
o lr. az•a bana ders v~ rsin 

tl iye be'< lediın . Ka.pıya doğ· 
ru ya vaı yavar yürürken 
Hayranım 

Kitabı alda getir eledi. 
Kut edilen kit.•p iki ay 

ev\· el e1eLıyat Fakü'. teslnde 

il 
na ıer. r nı f tut 1 f d b 1 .. ~ h· · 
6 

il on 1ıJigten mua bulgar çete eri tara 111 an ura arını Bulgar, Türk, Rum değıldi. Oteden beriden gö 
d, ın ıı.dise, Lon1ra Stisin· i 3 ~ y ve fakat polis ve apıldıklarını hpat edeme- Ermeni ve saır akalliyel er rÜfÜyorlar J ı Fakat ekseriyt:l· 
llıtkı 'ınnuniyetJe karşı ' an- ma ~ Jer masraflarından :eke beraber Bulgar hü· . den tenıizliyelim.,,Köstençe' le mevzuları derslerdi. Söz· 

ki Mün ~v,·erin oknm am için 
kendiı\ ile bana gönderd . ğ ı 
bir romandı. Oda ya girmek· 
ten vaz geçtı Kütü,ı ha
neye doğruldu Ondan evvel 
gittim. İstenilen !,ita bı ara 
mağa baıladım . Bir. türlü 
bularr.ıyon1um Ba na saniye 
!er çok uzun ge liyordu. Zan
nedıyorum ki b ir gün geçti. 
Çünkü is le diği kit a lıı biran 
evvel bulup gö t;i{emlyordum. 

Açılmamıı camlı kapakla
rın üstünde kitabı ararken 

adır, hasta ane Vı' ananın da k - l" h k tı d 

l 
bazılarına Y kle· kumetinin i i turu are e en diğer birisi de - Mu· leriııden anlıyordum ki çok 

t • 1 · · isteme d • k h k h kk k D camın içinde akislerini gör 

Ihsan. Altlama, ağla
ma, dedi. 

Ve eskisinden daha fazla 
birbirlerine ıoku' dular. Bu 
hareketler asilane sevinç, bu 
sevinçten gelen bir büyük· 
lük . açılamıyan bana da kıa
kançlık, küçüklük geliyordu. 
Üzeı·inde hiç bir hakkım ol· 
madığından hiç bir. ıey dl
Y emt- zdim, ve diyemedim de 
yalnız çok baygınlıklar ge· 
çirdim . 

Nıhayel kitabı bulmuı 
yanlarına götürmüıtüm. iki
si de uzakla idi:er . Biraz 
evvel yaptık l arından plıman 
gibi idıler . Bu plımanlıkla 
geç iri ' en tatlı heyecan yor 
gunlu Üzerlerine çökmüıtü. 
Belki kız da deall in, 
delikanlı da muhakkak • 
tı. Çünkü bende öyle 
g üze l a'llar geçirmiıtım. 
Büyük bir sevinci duymuı 

bir anda bana kuvvet gele· 
ceği yerde bacaklarımın 
ku vvetl gittiğin i ve her ye
rime bir gevıeklik geldiği
ni hissederim. Kitabı alır 
ken hayret 1e: 

- Nihat, eline ne olmuf, 
kan akıyor 

Sol ,.(imin birçok yerleri 
kan1 anmııtı. llu kan nereden 
o 1 muıtu Baı parmal!ımdan 
hala kan sızıyordu. Düıün
düm Acaba nerede oldu? . 

llatırladım : ller halde bi
raz evvel bahçede çiçekleri 
çapalarken küçük kaEmayı 
elime vurmuı olmalıyım . 
Kendimden bu kadar geç
mek! Hayret. Hiç de acısını 
duym!ldım. Lakin ıimdi acı· 
yordu . Hayranım mutbaha 
kot lu. Bir taı ılık su getir
di. Kurumuı kanları silmek 
için elimi ellerinde mütema-
diyen çeviriyordu. Bu ne 
ta tlı bir temastı Acısı 

elin1n temasile durmuıtu. 
Ellerin ne kadar sıcakded 

Nihavet kanıyan yere pa
muk koydu. Daima kuru du 
an anlını silmek için iize
rinde taııdığı, zarafetle it 
lrnmif ve içine ıebboy ko-

'~Ca L' 
1 

, ittirak et.r:esını olup olma ıgını ıorma a • a a iminyatsa'dakl heyecanlı idiler Duruı arın· 

Sıılre 1n Büyük ISlahafl dirA. vusturya malıY. e . na·zkıtrıı_ I! kını kendisinde buluyor. makaleyi okuduktan rnnrn da, söy ' eyişleri:ıde t eskin 
füz M. Batsarlya'nın Dimin· olacak - Dobr ca'da taz edilemiyecek , halla saklana 

düm. 1 
Sandalye ortadan kalkmıı , 

İhsan kızımın ayak ucuna 
oturmuı llayranım da ondan 
bir bu.unak yukarda oturu 
yordu. Kızımın dizlerine 
dayanmıı . için için ağlıy o r 

du. Kızın ı onu te•kin etme!< j 
makıadile , saçlarını okıamak, 
omuzlarını tutmak istiyor, j 

kusu ~inn.if olan ipek men
di li ile parmağımı rardı. Ne 
k .. dar mesut idim. 

l·ııc "Daily Mail» den: Avusturya'da yenı bır 1 
_ •' "t larındakl bu id ylk y an B 1 arl ' ka ~ a h yatsa au un ap u g ara rtı mıyacak kadar ac, ık olan bir 

''n•ı'y . s ire pamuk iplik d" canlann,adan nıemnu ı k 1 dd 1 db 1 1 
j 

~ ıını sa ı d' diasının haki ate uygun o ti et 1 le lr er a ınmaeını heyecan vardı O ıulerde, 
''inı n Yeni teıkilat pro· . ti bahsetmekte ır. _ h t k rı re k " .. nıye e ' madığını ve ayre uyan- lıliyor o bakıılarda, o hareketler 

' laın Y ajtıtları dun • hükümetin iki 1 dırdığını iıaret etmek isteriz Fakat buna hacet kalma- de daha ne yoklu ki yarab· 
llıQ,8 tnuhtelif alakad . r gelen para il Itk ikrazatıle \ ••uharrlrln iddiasını çürüt dan ve suni olarak yaratı!. biın: intizar, titremr, hiddet 
Ceı. ıekselere gönderl ' miıtir. milyon ds~elercenktı'r. bu para 1 m 

1 
<Ce temin e ı d k I mek için şu iki nokta ka· madan da Dobriça'nın vazı. yalvarıı, üzüntü, sevinç. 

lk cevapların muvaf· d vanı e ece yeti fena ve gergindir. E"'er 
olın iıleırıeğe e k fak bir fidir: " 

Ye1ı asını bütün samimi- "hl ra konaca u ' il gün vukubul iki türlü muamele ve tedbir 
il 11\izle t tezga a dil cektir. 1 t - er 

, 11 I eınenni ederiz. rgi ile elde e .e d bil - duğu iddia edilen hadise- mevzubahlı ise yalnız 
1 , r llrd d ve . . tatbık e e '-'~t• h a ır ki bu proje, Bu proJeyı k na ıhtıyaç 1 l·rden hiç birinin Bulgar orası için olabilir. Mademki 
l•ı ~• lr 'd i · bir anu ' ld M il k '~kı e e lüzumsuz te rnek çın I ·h teklif.o çeteleri tarafından yapı ıi!ı . atsarlye i l türlü ha· 
lı edıle " d Binaenea e) 1 d k d' ti dd ltın 

1 
n on milyon Jğ.1 var ır. d b"tün sa· Diminyatsa sütun arın a re et mevcu ıye 1 iasını 

lı 11 den h 1 h su•un a u b b h 1 .. tü B lthc1 f artç bıralmıağı kahu u · 1 son de· 'h edilmediği gl i u u . 1 eri sürmuı r ize de 
B 11 ediyor. 1 nayiin ittifak etm~s h ·zdir. stasusrtaı en ziyade salahiyettar Dobrica'da yafıyan ve ka-

l . il lhu . h mrniyctı aı d Ilı~ Yaç pamuk sanayı- rece e e 'atle ve olan Dobrica gazetelerinde nunun hlınayesln e olmala-
e 8.z 1 1 b roJ'e sur 1 1 n 1 tıııı 111 a mıı.aıııdan neıet Eğer u P tb k sahasına de böyle bir 1ey )'Oktur rı azımge en u gar'lara 
b r • Y 1 1 " "zce ta 1 k 1 1 URiltı • ıı.pı an tetkikat gürü tusu h' 'nin reka- z _ Hükumetin resmi arıı yapı an ayrı muame e 
lı~ 1 Dijıçın muatt ... ı kaldı geçerse Lancu ı~ehı'm suret· tebll"i hudut boyun

1
da a'e · hakkında nazarı dikl<atı 

tı " st ı b' · yelı mu • ı 1 .. d d c~r 
1
. er Yor. Bu suretle bet ka ı 1 ·f firmalar la"de eıki)·alık vaka arı o - ce betmemize muıaa e e il 

~ e •n tmıı ve zaı b 1 d IJ d B 1 'J , lıı 
1 

. muhtemel terak- 1 te ar k kmıı olur Bu duğunu kaydederken Lnun me i ir ura a u gar ara 
q~f,ıçııı Yedek olarak mu da ortadan ·at m bir teıki· Dobrlça muhacirleri tarafin- ara:li alım ve satımı bi le 
Ilı il d ti •OD SiS e b lly e ilmektedir. On sure e . in büyük ır ı dan yapılmadığını tasrih ınenedi l miıtlr. 
ıı 0 ıı ıı. · 1• t yapıl mu• ıç k 

ç ç~~s~ı~n~is~t~lm~a~ld~e:n~:h~a~~a~~~~~~l:::ı~t~o:la:c~a~t;ır~·-;--~~;:;:~~~~~~~~~~~~~~ 1 llrıl- 1·teri adım atı m G - d d i l ... aaı ıçın lazım .. b' . de nnun tarafından ruya .. öruyorum e i. ır 
'e 1 nun ırın .. .. · lk d K lb it b d ülüttü er.. I "ını hiç duıunmemıı den bire si in 1.. a ini 

,., l~ını .. iki ,. rka af g .. e idi kırı aca• . H h d 
'llat C z~ppelere anlat. d kalkınak uzl'r ve düıünmüyordu bıle.. dınledı.. ayır ayır cdi. 

nı,dı eınıl sesini çıkar- Vapur 
1 
a Mühendis kama - adeti kendi saadeti Vapur iskeleye yaklaınıııtı. 

'1ıı1,· Sonra lakayt bir ta Ayrıldı arha bir köıesine çc· Onun k:; Eğ~r Fuat Cemil Deminki ihtilaçlar sükunet 

Kızım diy"rdu ki· 
Ihsan derse gir 

Del ikanlı sandaliyesinden 1 

bir türlü kalkmak istemiyor 
Daha dol!rusu gözlerini bir 
An olsun ondan ayıramadı

jtından çekilemıyor. Bunu 
lh~an'dan çok ve da
ha fazla hissediyorum. Bu 
rada hangi derse glreC• kti 
ve kimi okutacaktı? 1· uraaı 
oturduğumuz, yat t ığımız bir 
evdi llayranım kendini bu
radan kurtarmak için, ileri
de olarak birçok fena ha · 
reketlerin mahzurlarını or-

. Suphi bey gelme-
den gidersen biraz 
tuhaf kaçar değil mi? Sonra 
ikimizi de taıa tutar. 

El erimi, ellerinin içinde 
alıkoydu. ::ııktı ve yavarça 
üstündeki elini sağ elimin 
Ü71'riı , e okşar gibi hafif, ha
fif vurduktan ıonra 

- Meııdılim sana bir ha· 
tıra lıaJ,ın dedi. 

Ellerimi, ellerinin içine al· 
mau ya o hareketi, ya o men-

hkat bir çok defalar fikr ini 1 dili hatıra vermesi. Bunların 
anla n-. ak içi n onunla müna her biri d • ğeri ölçülemlyecek 
kn ıa edüpde bir türlü hay· kadar l;ıymetli olan sevinç, 
ranlı f: ı g öslern. ıyen b. n · neıe, saadet menbaları idi. 
den, bu sure tle orada bu Bunlar yaıamak husuıunda 
lunmakılğ ımdan korkuyor, hona çok büyük kuvvetler 
üzülüyordu l'u korku, üzün- verdi ve ona bir çok yer· 
lü çok sürmemiıti fler ıeyl ll'Tde yulandım Bugün de 
göze almııtı Çünkü karııaın· hala bı. nların hatıralarile 
da keneli için bir erkPk ağ- ya~ıyorum . Ne zaman bu 
lıyordu . ıztırnp çeki)'ordu. mendili görsem , derhal o günü 
Duyduğu merlıan et l ep&I- hiltırlarım Kıskançlık fikri 
nin yül<0eğinde idi. yüksdlrken en büyük: saade-

Bu sebe .,ten ona daha ti o zaman duymuıtum diye 
fazla yaklaımışlı seviniyorum. · 

yordu.. l'.lu yüzden yalıya 
dönmek için ıs•ar etmlıtı 

Nimet hala yalv11rm ~ kiaydı 

hendlı anlamamıt gibi gö· 

ründü . 
Şöföre tenbih etmlttlm. 

Birazdan gelecek .. 
- Yok canım öyle değil . 

Yalıya dönm<'k fikrinde .. 
.... ~0rdu ranın ten d kika ev· deme l.mak için mutlak buluyordu .. 

• ı v. • erıı.t h .. ı1·· • " kilerek· bir kaç. a u"zu"- mesut 0 şı d' d' 1 1 h ı • ~r .... ' anımı gor ugıın iç y k 1 tıhaıı etmeıi lazım nı ı na ım o an ara ma 
" ·••ı iki muhaverenın b zı n uıı~ 1 · ve "e koyuldu.. ir 1 k 1 n Me ıus bir hal almııtı. gözleri 

iki genç lrız köıkün bah 
çesindeki havuz kenarında 

konuıuyorlardı .. 
Meral dört gündür onlar

da misafirdi. Teyzeıi verdi 
ği sö:ıü bir takım l.adiaal 
dolayısi e ancak bir hafta 

ıonra yerine getırebilmiıtl. 

Şaziment hanımlarda ancak 
bir gece kalacaklardı Fakat 

Nimet, arkadaıını bir türlü 

bırakmak lıtememlı. teyze 
sinden izin alarak onu ya 
nında e.lıkoymuıtu.. Bugün 
dördüncü gündü. Bu müd
det zarfınd<. lıtanbul'un ge 
zilecelc en güzel yerlerini 
gezmiılerdl . Yarın Fener
bahçede verilecek bir balo
ya davetli idiler .. Fakat Me
ral oraya gitmek istemiyor· 
du Fuat Cemil'le mutlaka 

karıılatacağını tahmin edi-

- Göreceksin Meral, o 
kadar eğ l ~necejtiz ki ... Mü· 1 
hendls karşıki yo lda göriin· 1 

müıtü .. Nimet e 1ini çırptı 1 
Hah iıte, Suphi geliyor. 

Suphi gizli bir ııteml belli 
etmeden dudaklarında çiğ
nedi . 

b' 

,,, 
,11 

~- ark d .. tetkik etmeıs k ııne onunda at yye ~ler a aıının bu damdan, nu 1,. ma - ge . n et- ni dalgaların köpüklü ııkıı 
c Ceıı 1 Fuat Cemil Mera ı ne 1 ral olmıyacağına ıma d k 13 k b k 
e.,, ne ıuailne ne tür ü rmuıtu . !arına i ti. " tı, a lı 
.\klı~ Vereceğini keıtireınedi' satLı ve ne içıh·n ~o. li kal. mittir. , b'ın bir ıüphenin Dudaklarını kıpırdattı. 
Ilı '' 11 bı Btr kdç ay da a ızın D'magı ı · 'ııı. O r çok ıeyler gel masına sebep ne idi?. 

1 
k ıhtilaçlarile sar11lmıı- - Kim bilir dedi. Belit 

1Yad nun hislerine daha u karıtı d Fuat Ce olmaz Gün doğmadan ne-ea e ıı f Eg' er hariciye memur N oluyor u . 
ı'er · u uz edebilmek için b 1 na tı ... ,, eb"yle bir teıebbüıü bi· !er doğar· 

l 1 nı . t ebbiiste u unuyo ı o 
' lllk göllerine dikti. Ade· bır eş d'ye ba- mı ın onu niçin bu dere Vapur iskeleye yanatnuı 

acı b kend ıine neden, ne 
1 

• ı varsa 
,..., ir tavur almııtı . . t' Onlar kı ara- cee at•kadar ediyordu .. Tu- tı .. 

•a "ordü d 1 h' etmemıı 1 
• . .. Yle m esem ya an ıs f k bir 1eyı bı· ? 

il ını, 1 1 da en u a haf değil mi. . ' . 
'-ve ettı o urum Sonra arın . haber verir· Arkadaıına karı• kaıbınJe 

1 birbirlerıne . 'h ..,, K . e C il'in ıntı ap ba ka bir his belirmeğe 
"ar uvv~tli iıabetlerin !erdi. Fuat emb omu idi?. bam ş bir se 
C l'ebrık ederim seni ettiği kız aca ka' ve ih- baılamııtı. Tam on im 
eınıl " im "'" l'k arkadaı hayatının f • 

Fakat buna b" le olma- ne ı t 
.._ l'uh f 1 tı'mal yoktu. Ve oyd " u" nu" di karanlık mecraye sapı · 

Y11ııı " sın Suphi Sua i • ld il 
b 

•ı ıı.nı d . it diye u, "ını go"rür gibi o u. aıı a 1 D · ıi lazımge r ·ı•· , g 
t ·~llıtyeıı bın. k enıın ona du Belki Fuat Cemı ın birden bire dönmekle duğan 
uın d r ız görmü•· yor 1 hı an k k b " nı 

S e.. dediği gibi su&. 1 yan acı bir sızı ya ara d a5r~ 
llphi lamıt olacaktı Arkadaıını . 1 ğe batla ı.. lr 

ıııı 1 'illi· manalı, manalı ba zehır emel pkı bir korkunç 
.._ I ·dı.. çok seviyordu." . . . Gü kabuıu, ı 

nıı.nayım mı?. Tıpkı öz kardeı• gıbı .. 

.... . ' . . 
- Artık müıaade etme

lisin Nimet. Bak dört gün
dür misafirinizim. Teyzem 

de muak eder. 
-Olmaz. Olmaz. Olmaz . 
.. lsrar edersen darılırım 
- Kabil mi Meral? Şimdi 

telgraf çektirir, bir gece da

ha izin alırım .. 
Sonra ilave etti: 

Meramını anlat ona §iıııdi .. ı 
Dedı Suplıi on!arı b a hçe 

1 
kapısınd ı buldu .. 

Doğru•u kl'kanıyorum 

M ~ral lıanım. Nimet sizi 
bulduğu gün,lenberi niıan

lısını unuttu 
Kalp kalbe karııdır 

Suphi bey. 

Gerç~ öyle Kalpten 
kalbe yol "llrdır derler . 
Meral,mühendlslıı ne rlemck 

iatedtjtini anlamamıştı Tas 
d ik elli : 

- Ona şüphe rnl var? 
Nimet niıanlısının uzattığı 

büketl alıyordu 

- Fena havadis.. Meral 
bugün gitmek lıtlyor .. Mü· 

- ilana karıı bir sürpriz 
olmasın Meral hanım .. 
Genç kız ciddi cevap verdi. 

- Hayır efendim. Bu ka· 
dar misafirlik kafi değil mi? 
Nimet söze karııtı 

- Yarın hep beraber 
Tarabya'ya gider, Nazire ha· 
nımın gönlünü alırız . 

Mühendis el çırptı .. 
Bravo . Güzel bir fi

kir. Kabul Kabul... 
Meral bir gece daha kal· 

ml\ğa, çareılz razı oldu . 
llavuz batında ıütlll kah . 

velerini içiyorlardı Mühen· 
dis, ikisini de eğlendirmek 

için , güliinç hikayeler an

latmağa baılatmııtı • 
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T ürkiy;YCÜmhuriyeti lnki apçi gençligin t f inci yılı için duygular 
Payidar olacaktır. 1 -. • y ed .• .. .. Taı•ihi Mas<ıl _____ on.~!:!~.~!!~! ~~."~~!ı.!ç~ 11 ıncı ı onumu 1 1 inci yıl içi 
Amerika sefirinin mühim b!

0

r !inde kurduğu Osmanlı dev- Cümhuriyet 

!eti ıısırlarco. yaşadı. Asırlar· inkılabınııı 11 
nutku : ca huki·oiyet es1slarını krn- inci yıll!önümü 

• 

ı 1 ·- dirıd& tophılı. llunu rihnn olmal< üzere . Amerika'nın Türkiye se· ğuna çiftçiler•!' teeKi ettıgi . Deuıek •ı· ._, u" r" 
1 turılıleıi riyaz· hakiko.tlurla " ·• f irl Mister Robert P. Skin- ni. toprak <nnhsu 'ünün hal budunu tam 

, yuı y r. Fuk ıt h r y ıny ~tıı ner Parl's Am•.rı'kan kulübü kı ancak iaşe eclebii eceı< f ı 1 s ~ne bu 
ol·iuı"u '"ıhı z~1:H.ırıfJ ~~nu ... nu"n haftalık ziyafetinde miktarda o'cluğum: v·.• feu'l i ,.. I " f J 1 • u" ll{u·· ile ya•a-
f(<iru< , r'. "'0 ı ı are r ıe , Türkıye hakkında bir nutuk idare il lnl kın va~ayış ke <hı, gö>tt•r.ı. :\ıh •\'d mı:, bir dü 

irat etmif ve GAZİ hüku- standar.!ım "lil.••ltn;eğe ö 
111 

ic ıız;ı. k n lıı:Ülığ, şünmüş, hır 
metinin clemol.ıat n.ünse· çalışıldığını ı;ıcrüyor.ar Bu 
seler lehindeki gayretim si- gi!:oi fenni iılarP ds1emleri 
tayiıle anmıştır filhakika ~ok eyi şey!e d r: 

ll '.' Amerika ılariciye Neza fa!,at Türkiye in "nı Y•'"' 

reti mentup latındaı1 hır s ~lt ıı~'< :ayr.! ı e '11 l·!1r .. 1 i 

çok tanınmıı zevatın bulı•n- t'\tb;k~t nhasınd.ı da t1'~;ip 
duğu bu ziyafette Sdir Ct- etmek liiı.m dır 

naplarınm vermiş clduğu Türkiye\·e gP.len cc"1ebiler 
nutkun tercümesini atnğ'}"' tahsil ve terbiye s ~t•nıi i e 

dercediyoruz de çok alakadardır. li(kü 
"İçimizden bir çokl a rının metin cehalete l. ar~ı müc~· 

Türkiye'yi ziyaret eı miş ol- dele açtığını ve eski Tüı k 
duğunu tahmin edıyorunı harflerinin yerkrini Lalin 
Eminim ki İstanbul'a aya ğı· harflerine bıraktığını go : ur-
nızı baıar basmaz oto ritenin !er Bunu !:izim garp usul 
hüküm sürdüğü ve bayatı !erimize karıı yanılan bır il-
nızla malınızııı emniyet al- tifat za nnederler. ili m iyor
tında olduğu bir ülkeye gir lar ki bir Türk çocuğu eski 

difinlzl derhal anlamı~ıınızdır. harflerl e okumayı üç senede 
İıtanbul'a girer giı'mez Boğaziçi öğreni ı ordu; halbuki Lalın 

nin romantik ve sihirli ca . alfabesile bu iti bir senede 
zibesine tutulur ve bu §eh- yapıyor. 
rln haımetini anlarsınız Türkiye'ye her geler, feı-
lstanbul'un baha biçilmez !erin kaldırılmıı olmasından 
koleksiyonlarını ziyaret ve bahsediyor ve buna esef 
harikulade mimari abldele- ediyor. l!akikaten fes çok 
rln iseyretmek için saatlerce zarif ve biz garplıların kul
günlerce; hatta haftalarca !andığımız her türlü şapka-
gezerainiz Bunula beraber ara kıyasen manzarası hoş 
Türkiye'yi ziyarete gelen bir şeydi. Fes in kaldırılma 
alelade bir seyyah gördüğü sını hükumetin lüzumsus 
maddi eserlerle o derece I bir ha;eketi g ibi te ' akki 
meıgul olnr ki en ehemmi- ı edenler bu unabilir fakat bu 
yetil telakki ettiğim ıeye kirrıeler unutuyorlar ki Tür 
dikkat etmez. O da: Türki- kiye halkını yeni bir ida-
ye'nln Cümhuriyet İdareside re ile kartı kaqıya getiren 
Hüyük bir adamın - çünkü siyasi bir hareket vardır . 
Mustafa Kemal Büyük Bir 1 Bu mi rnlleri bir kaç mis-
Adamdır ve tarihte de dai- line çıkarmak kabildir fun 

ma Büyük Bir Adam olarak !ar içinde en büyük hakikat ı 
yaııyacaktır.Kıymetli Lider- j ıudur: 
liğl altında, bu devletin Cum· Türkiye hükumet i bir Cü-
huriyet idaresi kurulmuı· mhuriyet i.lare•i kurmuıtur 
tur IJaıta bulunanlar bu ve bu idarenin muvaffaki 

idareyi o kadar eıaılı }'eti için halkı, onu iıletme 
bir surette ilerletmektedir- ğe rnektedir bir l·ale gel r -

ler ki atiye ait bütün mes· mek üzere hazırlan:ak niye-
uliyetleri çekinmeden üzer- tindeclir . 
lel'ine alabi irler GAZİ nin Muhterem efend•ler! Halk 
bugün etrafını çeviren muk iş erının bugünl<ü inkişaf 
tedir arkadaşları dünyadan devresinde demokrat müe5-
çekildtkleri zaman, arkaia seıelere lrarşı mücadele cdi-
rında bırakacakları halk !erek, hatta burada Fransa'-
kütlesi o yükü ve bu mües· da hal " o eski " Hürriyet 
seseleri matlup tekilde yü Müsavat, Uhuvvet " kelime 

l'Ütecek iktidarla mücehhez !erini alayla yadederken,Tür

olacaktır. kiye'de Cümhuriyet idaresi 
İstanbul'u ziyarete gelen,kimse kurulması . enlere•an telakki 
ler Ankara'ya kadar uzanacak edeceğiniz bir hareket değil 

olurlarsa hayretler içinde ka- midir 
lacaklardır. Bir kaç senelik 

Türkiye'de vaziyete ha
kım olanlar hükumete iste
dikleri şekilde bir mod2l ve

rebılirlerdi. Gilbert ile Sulli. 
van'ın operasındaki Rus, Fran 

sız, Türk veya Prusy.,'lı ol
ması muhtemel olan ve ne 

ticeJe lngiliz olduğu meyna
na çıkan bir adamdan bah· 
seder!<en söylenen saç'l\a söz 

bir zaman içinde ne kadar 
mÜkeoımel bir şehir yapıldı
ğını göreceklerdir. Bu terak. 
ki bizim garp şehirlerimizd-; 
bir kaç sene evvel gös
terilen harikuladelikleri an 
dırıyor. Ziyaretçi! e r i n 
görecekleri ıe y 1 e k a r 

fmnda takdirden baıka bir 
lıis beslemiyecekleri muhak · 
kaktır; fakat belki de hü 
kümet merkezinin " Şehir
lerin Kraliçesi" ve "Allah 
ın yarattığı ıehir" isimlerile 
maruf olan İstanbul' don ka l 
dırılarr.k Ankara'ya taıın 
masının ıe~eplerini anlıya 

mıyacaklardır. Lakin bu me
seıeyi tetkik edecek olur 
larsa. bunun halledilmesi la
zım gelen siyasi bir cephesi 
olduğunu göreceklerdir. 

eri ha!ırlarsın ı z. Bu hare
keti te f:; iren anlatmak isti

yorum ki iktiJar mevkiinde . 

kıler hükumetlerini ~s.tedil<~e ı 
ri ıekle koyabılırlcrdı; / 
fakat uzun t E e m 
müller ve uzun tecrübeler 

!ııiytii;; ı!Jlı ,; V O• lı :..-Jrn 
tl •ış'ıırı !ı Z 1'•!1 [ Tc ıtı:hU?. 

h d 'ı t n•lcr y.ış11.eıı. ı• 
ı.;ı,Jı.Vcıııılüyllk nu 
k rı,lıı.. ıı ı. ı;ı ı\dı•" kıt:.pta 
b /.. ~· '1,._1 ~rtJ U l...lU t ftt ğiıı 
•ü;I iı. V~ı ! C:ıııılııırıyP!ı' 
ı!" .~ •r" r ,j b zi .. rız. ~: ·k 
e8•~ı. t ııı ll~r ·i•lun ı · kuııı 

\'O O'"! hır S Jld l\·ı·ı f•' t;lfl, 

rı ı yapa mı vac•ğ oh l'I y r
u .. g •nı· Tiirk y C:ı .ıhu:-ıyı· 
ti n .mıılt•n•l.ııı .. i r, L r s ı
cıık v~ ,ıs,rlur o da y llar 
k u.l.ır ı·ok olııcak çllıık,ı «O » 
buliin •ıs,ıs\.ıroııı v•• 1 ütun 
kurulu ı;; l,.m.,Jler~ni \'Ok de 
r i.ı kJzm:şl:r B· z g •nç :uka 
ı l oş lar Lunlıı rı ı;:öz\J.ı ,üzltt 
goruyor vo in nıyoııız ki: 
B ıı kurulu~la Cllmlıuriyr;t as
la ôl'Doyccıık ve yaşayacak
tır. Bun ı hlltüıı ıliinyanrn 

sars im z bir ın•ncı vardı r. 

Bu gün on b irinc i y.lıoı sert 
udımlor ı..tarnk kııtlulor. 

lı:eo n~sıl co..uvnr vr sevini-
• -

ycrsıık her ;ın onu korumak 

ta •h aynı hızla çnrp şacağız 
ve osırlar<'a sonrn <tCüıııhu 

rıyetıı yine Lu hararet ve 
ıiuyğ u ıic ku.lulunaeaktır. 

Ve ozauıı.uı Türk mi !eti t ı
rihinin sa,Cel~rin•la ollm ya
zılarl ı:ı ya~ılmı · ;:a.ti~ıni hü. 
yük doh.sini gördukçt', oııun 

ynpl•ğ'ı lııkil•lp!urla ıliinll 
knrşıla~t ı r.\ .k ı·u coş .caklar 
ve ıınt i~·ccoblerJirki: Cum

lıuriyot yu~oyacaktıı ! .. 

,;uymuş 

·~!e miştir 
bir 

B ·rar!a 1 1 
enec1c yapılan 

eri, c'oğrıı, &Ü· 
ı:tl i §lcrder. 
UO'.!>n uzadıya 

, bahse l Gzuı:ı 
yoktur Eser. 
toplu görı~iye 
p ~al ı m Se 
nelerce evvel 
bir gaz .. te yap· 
tı~ı ankett e 
Gaiz'n in en bü 

yük eseri ne.1i.? sorbu unu 
sorcyorl:u. Gazi'in en bü 
y·;ı. es.ri. Tiirk millelinir: 
yaş.tn a l:abi iyctine inan
ı :ıHı, clemi,ti ıı. ll.,g(;n, bu 
inancın en büyük neticesi 
nedir? derle ne şu cevabı 

vermek için hiç güçlük çek 
mem: Onu ülkesi bütün, 
ülkü•ti bütün dili b atün bir 

• 
varlı 1! haline P.'etirm ~ sidir . ı 

lirincisi ülk :fi bütün bi r ı1 mi le t Toprdk budunluk ol· 
;m her ~eyin temelın "-odir. / 
Ve bu toprak coğr .. ";:ı.lık ı 

lıir an'ayıştd değil, ü.kü ka · j 
bı. ü k:i yatağı o 1an bir top 
rak. Gıızi'nin i!k eseri bunu 1 

bu to;>rağı cos;ııosc n 1. ti tün 
imkii.n'arından ve o uş arın 
dan istitilde ed~rek tamam · 
l tn1ak o!du. 

İkinci ülkü.ii bütün bir 
bu dun İçind e ıs ii.m c ılık, os 
m.ın ıcılık. turancılık gibi 

! 

de! ıasına uygun olan akıl ve 
d üiünce kuv~tile Türk erin 
soyluluğunu ve Tü!<çenin 
zengin:iğini kuvrı}or, anlı 

yor ve kendi kendine yaşı
yabi ! ecn!jini, 

kendini bile 

l:alta kendi 
tutabileceğini 

görüyor, dil •eferberliğini 

birden ilan ediyor. Bugün 
yazarken. okurken, düşünür 

ken yerin altınclnn çıkarılan 
h1'zineler gibi Türkçenin 
göğsünden Türk hazineleri 
çıktığ nı görüyor ve ıaıırıyo-
rum •. 

H,. üç yaratıcı başlangıç 

11 •~nelik Cümhurivet tari 
hi.1in bütün akıntı arını 

ve bütün biriktinlerini 
anlatıyor, nereye doğ-

tu ve ne kadar bü 
yük? sorgularının karşılığmı 
b. !diriyor. Ve alemde bu 
doğru düşüncenin doğruluğu 

bir kere daha anlaşılıyor: 

düşman güçl•r olaınk çar- kendine güvenme•ini bilen 
bise pışan bu topraklarda Büyük ve kendi kendine tanıyabilen 

hasan İfli Ad.un dilek birli:!i, ülkü dü- 1 bir cemiyet için kadar bü
•••••• ••••• ••~•••••s•m••·~ >eni kurdu. Tü klük ülki.ı - J yümek ve yükselmektir. 

; Yok.'>ullaı·ı yediren, : sünü her ı eym ü'tünde tut 
1 

Bir millet siyasetlik reji

• h =ı ıu Gazi'nin bu eseri içinde 1 mini değ iıt ; rlyor, buna ko-: .'1e11diren ve erma- • d . 
ı ::J J : yal:ıı:ı: söz sanatı taııyan bir lay diyelim , fakat me enıye 
: nada gözeten Ynk- : edebiy at e~ed değ il. hızını tini yazısını da değiştiriyor, 
: su/Jaı Birliğine seve : devlet Tü:k(ülıığüne kadar olabilir. diyelim, fakat dilini 

: seve yardırr7 ediniz. : götüreni§ ve güç Türkçülü· değiştiriyor, yahmcıle.rı atı-
' 

1 
1 1 yor, o"'zle•iyor, ve bütün di • l'ol;.rn/lurı Go:ı•/ııı,. • ğü o muş ar. , 

: JJirlığı : ı Üçüncü:dil i bütfüı Lir rim anlayışlarını değiştiri · 
: •• , ••••• • ••u•••••••••• • budun. Dil a n .cşma için bir yor .. Ve bütün bunlar tek 
fakiyetlerin ehemn.i yetiııi an· alettir, dil bir vas ı ta, bir ! önderin ğösteıdiği yoldan 

lar;ınız kalpt ir , anlRdık Fa 1 geçerek ve örneğini benim 
Tii ..ı..i~ ı• lıa va posı:ısı kat d ili dileğme yabancı kal- sıyerek oluyor. lıte Türk 

Türk nıilleti btiyük birse mış bir budun nedir? Ken- 1 mi ! ~ tinin büyl.klüğü burada· 
vinç ile İstanbul - Diyaribe dini bulmamış olun ıuursuz İ dır, yarının bütün imkii.ııla-
kir Hava hattın.• a_çmı·ş· ıı_r. \ bir varlık . G a;i kendi deha- rı da oradadır . 

H ' 1 h t d ı "Yeni Adam,, Tür~iye .. Cümhurı~e~ı uı-;u - sına uygun o an ,a s ve uy. İSMAIL HAKKI 
melı , Turk mıllletının t, rak gu kuvetile hem de kendı , 

ki ve inkişafına bütün gay- 'ı n _ --~a ~ 
retini sarfetmekte~ir Demir- - ~--
yolları Anadolu'nun en uzak 
kasabalarına ycti§mi~tir. Bun 
dan maada, Türkiye Cüm
huri;eti hava l:at!atı in >a-
sile me,gul oJn,aktadır 

İ•tanbul ile Diyarbekir 
arasında tesL> edilen y~ni 

hava postası yolcu da nak 
!edecektir. 

Yeni Türk hava potası 

aşağ..!a yolları hkip edecek 
lir. 

İ>tanbul'.lan t a at yeclir' e 
kalkacak, Es\,işehir vc Anka 
ra'ya uğradıktan son ra Di
ya rhd« r" e v,decek til'. 1 ütün 
b ı mesafeyi yedi saat zar· 
fmda all\bilecektir. 

Biri ı.ci Teırlr in 29 u ııcla 

Turklye hüku;neti mnden 
p >ra ba acaktır. 

Türk mil' eti Gazi l iz ııin 
hey kellerini her mınl almc' a 
re'<zet•nekt •cli r . Geçen haf 
ta Adana'da büyük iht rfe l 

Ben kirniıı? . 
Reı kimim?. Ren· Mazinin kara ufuklarından. 
Dojmuı ·ıulme i yırtan ışıklı bir yıdızın . ! 

B ~ 11 kimtm?. 1 en: Altayın altın oluklarınclar, 
Fiş'crran ça j!lavanım; Altaydan gelir hızını. 

Ben Aıyanın lrnpkuru çölleri • deıı fış 1 . ırdım, 

Medeniyet merrına ı , insan 1 ık ıi arıy.m; 
Tek ba ' ı na ben zulmıım zencirlerini k ı rdım, 

Atımın nallarile çiğnendi İran kırim ... 

q · + 'P '.J bi oynattım Dü'1 Vi\ Yl avucumda , 
Şanlı taçlar k ırıldı ö• ünc'e hep tugumun .. 
f~enden örn •k alırdı ~im şc1<l er ha~ ucumda; 
llükmü yoklu bana lıiç n" d<'nizin, ne ~ unıun · 

Yıldırıma !ın ını benim ahnım \·erci., 
Atımın n a l sE-~lcri fırtı,, nın ahengi! 
Malaryalı Çi nliler reddi ~ini gö•te rcl i; 
Hızımı c!urc! urmr. ğa !ıiı.fi imiş o sanld?. Türk devletinin inkişafı 

için Türkiye halkını aiya!l 
sahada karıılaıtırabilmEk 
makıadile büyük bir yara
tıcı gayretin gösleriln esi la 
zımdır. Türklye'ye gelen ec
nebiler ziraatle çok alakadar 
olmaktadırlar. Nüfusun ço-

neticeshde Türkiye vatan 
da~ların refah ve •aade•ie· 
rini'1 unca k Cümhuriyel 
idues ıl., id>ıme e ttirebile ce 
ğine kani oldulnr. Ya 'n 7. 

§Unu hatırlarr anı2ı :ste rim 
Türkiye halkının ananeleri 
otokra•i i le yuğrulmuştur. 

Onlar fımdiye kadar otok
ratik bir hükumet idaresin
de y .ııamııardır. fıte bunu 
nazarı itibare alırsanız, Tür
kiye'de elde edilen muvaf-

1 ile ve viliiye:in mülki 

.<\sarak bir h ~mle:le kafka~ın dal!larıııı 
Y~ rattın ı yepyen i hi r ii llıe Anado1u '" 
Atının nallaril e karpatla rıı ı. '\rını, 

Açarak ben rö<tndim bozl.u ılara yo1u d ,. 
askeri erkanı huzurile Ga i 
heykelinin temelleri kurul-
muıtur . 

Bir kolum Viyanada, Turanda bir &}· ağım. 

Bir ayağım Karpatta, bir kol bahri ballıkta .. 

Baı tarafı beıinci sayf~ da 
Rabası müracaat ederek hükumete 
Bu dürüst hareketli dürüst işli kuvvete 

Dedi kızım arzusuz götürüldü zor ile 
O.ıun için yastayız lı öyde bütün aile 

Hükumet kuvvetleri harekete geçerek 
Birkaç açık göz memur ayırarak, &eçerek 

Buldurdu kızcağızı teslim elti babaya 
Suçluyu sevkederek en yakın kasabaya 

Ö11üne adaletin perdesini gerdiler 
Ve ona 15.yik olduğu cezayı da ver<lil<r 

K ö yde sonsuz bir ne~e çal k aoıp duruyordu 
Ve!i dayı iki b:ik l üm, başını >uru yordu. 

Diyordu ki: Ne diye girmişsin buı:ca &erıe 

Saltanat dedikleri kızıl renkli k.-fene 

Köy gençleri toplanmış konuşuyordu 
Kımi sevinçten nara atarak coıuyordu. 

Veli dayı çıkarak meydanın göbeğine 
Şu s5zleri s5zleri söyledi yaslanıp değneğine 

- Sizthn evlat istiyor mukaddes vatanımız 
Ona fedad r cibet canımız ve varımız 

Sizlete bu ışıklı yolda gidin diyorum 
Bu yolda giderken siz, ben yemin c.diyoı um 

Dünya kopuncaya dek Cümhuriyet bizimdir 
Türk'ün öz farikaaı cesaretle azimdir 

Nefretle söylenilsin dudaklarınızda mazi 

Ya~asın cümhuriyet baıkanı Büyük Gazi . e 
Lı5 

m. halifl~ 

Cümhuriyelin 11 inci yıl için 
(Üstarafı Bı;ıinci sayfede) 

yor, onları kıskanıyorlar . 

ze şunu haykırıyor 1 
·tıe 

"Türk o 'maz•a tarı B~' 
zılacak ne vardı!" Bugün onlar ilham men 

balarıdır Bugün on ar teri

he misli görülmemiı bir 

eser bıraktılar. l:lugün o 

birkaç kişi . Sakarya, Dum· 

lupınar , lnönbnde dünyanın 
baıını eğdirdiler. 

Gazi. iti 
imanı senden aldı.1< 'c 

yoruz. Em:ı.net ettiıı•~-t · 
huriyetin değil 11 degı~~ 
değil l 1 J 1 inci yılın• I' 

1 Ç- ı. .. tell1 ayacağız unKu 

bugün onlar tarihin iftahar 
edecek ııahıslardır. Tarih bi-

kadar sağlamdır. r~\ 
Muallim nı rJl 

MEHMET l~ - - - ...... 

6 e c e 
Geceyi çok severim, ruhuma yoldaı odur. 
Çünkü onun vücudu gözlerim gibi nemdir . 
Geceyi •evme}enin bıl ki ruhu bodı:rduı; 
Gece ld her hastanın yarasına merhemdir. 

Serin kaı·anlıklara saln·erde kendini, 
Ruhuna dolan güzel hisleri dinle her 
Alır bütün içinden, kederini , deremi ; 
İoler isen ölü ol veyahutta bir yanan 

Gö ·nülmek istiyon•m siyah, •eri11 yatağa 

KıCçıkmurn aradan ateş olmuş nefeıim 
;ileyim ebedi, çıkılmaz bir hatağa 

Du lnıasın sükutlar gibi hıçkıran sesiıı rJ ~! 

Hil~ 
--------

UTKU KUŞLARINA 
Günle beraber doğdu üç büyük Türk kartalı· 
Güne~e önder gibi yırtıyor bu'utları. 
Bunların yankusile kalktı büllııı ahali. 
Gen ·i k içinde bütün seyr<diyoı lu hali. 

Ünlü utku ıssıları iniyorlar alaı.a. 
Yedide.ı yetmir d?k koşuyor halk oynııa· 
Bu ü süerdem ıssı, çevrildi bir kıvançla. . ' 
Bu alan do du bütün, sade Türk vatandaı:aı 

Her Türk genli~ içinde reyrdti roy!ı: llücİİ 
Seyredin ulu rııillet, kendi öz gütümüziİ 
Özenç ederd iişman ar, bu seııın önürmene• 
Vnr• n ö·,eııç < t~ n 1er uü u _f >in d ıı gu ~ 

Ey; erdenli ulu Türk, ça ııma ! ı fon l. ıı 1 ıı! 
Ay yı l dızl ı kubbeye erelim hafın.ızl.,, 

Balı kir 

Cahit 

om •-·--.. -----------

Her kö§esinde arzın dalgalandı ba } ra~ın ! 

Yas"'.n Yurt s • verliktir. f enne ) ük<elit ü' kiioı! 
Saplanıp kalamazdı ayağım bir lal~ık•a · .. ..,'. 

T .. rl<ıı"· . Ben kimim?. B n: Tarihten önce yatamı~ u f'/iJtl 
o. 
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Ölmez mabtJt f'- -- s 1 Ankar~!~,!~tli eller ta-Üıtline balçık aıvanmıı ı ı· ALT 1 N MAKA ·\ rafından ayda bir çıkarılan genç- ı· 
terk ve ret edilmit bir ma- 1 lik, fikir ve sanat mecmuasıdır. ı 
b d Son sayısı intişar etmiştir. Gen:;- 1 

u un asırlar sonra nı:r ı li~'ll J' 1rıs il ''IS C il ıere tavsiye ederiz. 

1 Sevgım
Ve 

~: ~~:~~~n ;:7i:;ıf~z~e;,:. ,~ · Alllıı.IS lrle 1111 
11 111 111 1114~ , Fikil' hareketlari 

tarak zefer ve inoanlık fe- · · ı Hüseyin Cahil beyin her ha!-
1·aların1 kaplamıya baıla· ı ta muntazaman çıkardığı bu kül-
lllaaı, eski kullarını hayret· . , • \ • 1 / tür fikir mecmuasının 3 cü cilde 
lerJe yanı ölmez bir inanca 1, ,.,., 1 başlıyan ilk sayısı her zamanki 
v t güzel münderecatile çıkmıştır. 
) e nedametlerle de vicdan- ıl · / Okurlarımıza tavsiye ederiz, 
arının kendilerine telin ı 

1 
taıl ~ arı yağdıran cehennem•-

1 

ne düıiirm" t" 11 
YENi ADAM 

Uf ur. j ı 

B ır, 

S atın inceliklerine vakıf Almanya'da !ı I U tanrı be~eri bir ka- / 
1Pta aaırlarca ilahi, hakim an . ı 
ltad k b eyi ve penbe, uza 
lr ufuktan güneti nurdan 

ağlarında sürüklf•·erek inli· 
Yen ı_.. 1 1<or ve ğafil insan arın 
ruhlarına, önlerine ta~ıdı. 
Yaydı. 

itte; onun tekrar canlan-
dıfı l 1 yıl evvelki kutsi 
Riln .. . u, ruhumuzu ıevgi ve 

' .. b cak sene kadın ve erkek elbiseleri üze· ' uç u, . . . 
' · d tahsil etmiş olan Berlın terzı akade-

1 rı11 e ı 1 
·n alı'yu"lala derecede makastar/ık şe- ·., 

mes·nr . i 
hadetnamesi ve ayrıca şeref dıploması~ı haız. 

1 

MUHARR M HASBi lıtıandan bir tül gibi sardı
~ıın,,,_ türk istiklal ve haki- 1 

ltılyetiııln emin •·e sonsuz 1 

ikbal lıfuklarını PÇ8n müj- i • ,..· ıJcki hll atelyi'llİfl .. ~İ.~ll~~j~C ktıdtıl' İOJ:ll. ~>tlj~j .rop_, !llalltO, 
deıeyen, onun yüce kudret ['[ ld,u< ~ 11 

· letlı'ı·irıi ~iirdııguıııız t>ıı ~ık ve zant gı~ınıııı~ lıarıırıı-
ve 1 1 t 'lll' V<' llf\d l · · J l ·· 'I 'd' eser erinin düğümü o an t~ ~ · k-ı' .ıilt~ tı•rlİ ati'~ •sıııııı ıııu l erı>nı nıoşterı erı ır. 

bu lfiinü ve onun yaratıcı· ı·ır .\it 11 ın.ı 'U\'lflk olıı ıı;ııı ,. li<'\ ilmİVl'JI Plhi!<PICI' <lerlıal tıınıı·ıı 
lar 'l 1 •llPl'f' ili < · • ını; heyecandan alevleş- ''.Ol« , 'cin o(İLPI \1\ p:ılıalı alıııllilŞ kıını:ı~larıı iZi altın ııı:ıka-
llıit Zafer ternneleıi 1 e, bu Jilıı• B lllll•I 1 • "' 'I · J ~ ı · 1 'l · f' ııah· .. ,, t~ • • •• • ., ·ı«' lıic Jıir t< rzı ıarwıırı. ıaş~ı·arı l)~H·:ı~r HÇl\J erı 11111\a · 
d 1 ferefi en derin yerın S t hıçtıı JllllZ' Si. lırıı'ı ..;ık \'e hemde zarif V • nırtiıı dikilnıis t Jhisr. 

en duymuı ve tatmış bir fak.iyt.>tlıı ıı~r.ıı ·. ' 
Peyııaınber vecdiyle ıeslt · J" ı·ı· 
" "" ( H' • e takdit ediyoruz. ~ ' Karaoğlan Mahallesi iğneci &okak No: ~& ADRES: 

Y·;ni Adam'ın ~ 3 üncü sayısı 
1 ... dolgun yazıhrla ç kmıştır. lçin1' 
1 Dr lfahattia Vedat !Jeyiıı ·Eski-

lerin nazariyeleri• adı altında öz 
j T6rkçe ıle yazılmış bir yaz.11, 
1 Dr. İzzettin Şadan beyın •Ade 
ı mi iktidar• yazıları dikklle değer 
J bir kıymet taşım~ktadır .. \lecmu-
1 anın diğer canlı yazllarını •S•ya. 

set aleminde olanlar., ıZavallı 

Doktorhr•, •Acem ş•iri., Cemal 

1 Sııt b~vin •FernanJ L•ğer. yazı-

1 

l~rıle, Terbiye bahisle• i , İff<t 

Omer hanımın • Keçı yoiunda~ı 

1 
kuyu• is:rnıı vazısı ile K Ouy de 
Maupassanl'd ın ve Achılie Coın. 

1 paı ıllt' J cn tercüme 
teşkil etme<lcdir. 

ıkı lııkaye 

Çocuk sesi 
Mini mini yavrularımızın seve 

seve okudukları çocuk se
sinin son sayısı çıktı. Kapağında 
ve içinde güzel renkli rPsimler 

I ve e~lenceli, istifadeliynzılar var. 
1 Çocuklarımızın okumalarıuı 

tavsiye ederiz. 

lrkıın milletim bu dar ı\ • :::::.;=:::--:;::;:========================:: Z ' 
llladdi varlığın üstünde 1 .;: ayı 
~b:diyetlerin bile kucaklrya . ~ ,-;~·.:-r."'<:;';it~~;t.,.~~\~1#~~~?.r~~~7~~i~~"1\\ Kop atıfte kullandığım tat-

Yacağı manevi kanatları ?f"7J:Ş.~.~ ı bik mührümü zay iılin. ye 
;ilıana nizam veren en I~' ş he s • d "IJ nisini alac:ı.ğımdan eskisinin 

~:~·::~ik, k::~1:;:: ~:~: i e ır ın enıasın a ,, ~::~Ü 01 madını ilan edlyo 

thıetli daha ilahi sayılacak~ • p ,ı • ·~ 1 Çağıı Nahiyesine bağlı 
:~:.ar büyük ve nerde~ I~ 28 Teşrın azaruan ıtıuaren ~ Yenice köyünden Ali çavuı 
1 ğı b~lli olmayan iraden ~ M.. b f • ı 1 kızı \l,Yfe. 
~'ı Yarattı yaıattı ve bu »it Bayl'(lffi unase e 1 e 
v ııı Kopratifte kullandı ğım tat 

... ta::k:,::;.;:::.aima ya ~./. Beka" rlıg .. a Veda ~«.. bik mühürümü .. zay ittim 
f.'t yenisini alacağımdan eskiıl-

llıkl u nı_ iJlet; olnınclan ya· Y, 

1 
nin hükmü olmadığını ilan 

le k .. ediyorum. 
rıne ter uzara gu- •i-.~~.- .1 d nler :~·ıler altında Eapanile gö- -, Temsi e e .'1.\RTIL\ E(}GERTH Çağış Nahiyesine bağlı 

u v d ffet .. 1 , El Yence köyünden Arif kızı 
e vic anına sa P.\l'L llOHB (ı '\ Hanıfe. 

- lztırabım 
Yazan: )ILKEBBE~I K.\~IİL 2.5 kuruş 

Mevsimin en güzel romanı 

nazett>ıııizdP ZPYklc tı·kip etliğiniz hu 
giizrl f'S«'I' kilap h:diıı<le 

Çıkmıştır. 

l<tlık( siı· i ·(\C<tti Bey l\ttı
<ıll i ııı i\'I elit cl>i l\liid ii ı·lü 

ğiiıı<lcn 

ı - 'hl\1s ~135 1-(:nı·siııı• kadar ilıtİ\a('1ııı1ı . ~ . . 
olaıı 200 lnıı kok kiimiil'ii ı...apalı zarf 11s11lilc !-i-
11-;134 salı giiııii saat 14 ıc ihale (•dilııwk ıızc

ı·t• 1G-l0-U34 tarilıiııtkıı itihareıı ~irnıi giiıı 
ıııiiddBtlt• ıııiiııakasaya koıııılıınıştur. 

~ - ~arlııaııırsi 
0

hcı· z:ırııaıı mektı•plt•ıı i\~rc-
ııı i ıı·. j.,lt:kliler mıı:n \Pli diıı '" :; ıattP lf'kli( 
ıııPktuphıı·ilr ııH'ktt>İıİe ıııii

0

tP~t·kkil ıı iiha~ aa ko

nıısyıırıııııa ıııiiraeaat f'~ll'nıı lt·ı·i. 

B<ılıkesir Vilı1yc.·l Daiıııi 
Eııciimcııiııdeıı 

\l,,ııılekt>l lıa~talıaııt>~i ;.iıı 1 ;ı - T Saııi - 934 
tarilıiııl~ k.adaı· bir ay zarfında pazarlıkla veril
ıuesi ıııukarrı•r Y('ııııi~ he~ toıı kok kiimüriiııiiıı 
lı )lwr toııııııu yirıııi s<'kiı. bııcuk liı·ava ,.f'rmek . . . 
iiz rr talihi ııılıııı· <'lıtwıııi~ olrııasırnlan hir Tf•şrin 
"ani !Jj4 taı·ilıirt1• ıııii~adif Pt•r::eıııbe giiııii saat 
on hı·~h· pazarlık sıll'l'lilı• ilı:ılt•siı;e ı..ararH~ril
ıııiştil' Dalıa a~•ığı hedt>llt• pazarlık sureti le \rr
ıııı•gı• talip o!aıılal'lıı ~P\lllİ 11H·1.kt'ırda dipozite
lı~riıe encüıııeııi , il:h ete gelııwlı·rı ilaıı olunur. . . 

~:~;at Ve iman sızarak_» EHNSTE \'EHllEH ~ ' 
lii ızlar altında silahile; bu 1 .. Kup~atı~de.kullandığım tat-

1 Jlcl l J k (\Sİ I' 
nı ~ ha~la~ına deni hır~_ıarı- - •. t'.• k ftp~t·li \ e çok zaı-if ol~~l hu fılinıi Jıillı:~~~a l~:ı~·-. bık muhrumu zay ettim ye-
llifl~·~·~ ıçin bir ko.pek Cok. f'!-(~_t'll<'t lı.. •.1 ıroirr:ıııııııııza ko~'Chık. hger lı:ıyınııı gtııılrrıı,ızı !} ntsini ah.cağımdan e,ki•inin· 
,. 1 Ylığıyle atılan ı;adııah 

1
,:.101 lllllll'.ISelH'll r f "'.. il'' j..,·tr~l'C'llİZ hu (ilimi llllltlaka u/\f'iiniiz Y, hükmü olıuaclığını ilan edt-

Rt}lt\(liye 
• 

lleisliğ·i ııfl{\11 
., ıürn ı her ' · · · ,.,., "ı~cıı il , 1\ • :-- " :Y yorum. 1 - Erııığrııl \P YPrıİl't' kih,·lı•ı·iııtlc lwlt>dİ\,·c·-

t(irl" resine asır arca \l' gı~ct•lt'rııı11..ı . k-.: • k ııwınııtırı ı·drceı..tir. ";\ 
l:ı u varlığından ilahi i . • k J••ıuJırecr \C, 1 O • J , b · ı · 1 ı·. 1 Çağıı Nahiycwine bağlı \ıl .ıiı lı>Airıııt\ıılt•I' 934 sı•lll'Sİ kasıııııııdaıı 9::15, 
ir in· k . sizı cu rıı . 1 'l'İ (laz·~rtesı sa 1 \t' e.ırşam a saat fl\IC f't il· Bayındır köyünden ilacı Ya-· . 1 • • • 

di, V ın ğfla balııışl·a· r ver· ı°>:ı, rilUl ıııatıııf' t '' ' k "I j il St'llt'SI l\\\"llllllla kadar hıı· °'f'llC lt'lll'U \'Cl'lintf'ı.. 
e aııırlar suren bu ı " • \"" k d up 0

M u sma · ' 

w t•« ı~ f' ı aİt'<'siııdP saat ı 7 dı• '· aııılncaktır. Ta-

0 
hükmü olmadıjiını ilan edi-

kll:Jı ocağına kölelerinm 

1 
. I f'\t'Caıılı filıınlerdt•ıı dalıa esrarrııgiz '" da- _ yorum . lipl 1·r·n \'P fazla nıaluıııal almak i-tiyeıılPriıı he-

tırnaklarını uzatır. L' e ·ı"lrtlfl"IZ erı 1 • Kep•üt Nahiyesine bağlı lt>dİ\('\ 1 ıİİl'il('il:ll Ptllldl'l'İ il:\ıı oluıııır. 
Rötdu r ... ıı ~ ' J ;" • • • 

bo~!!k; ne. zamanki kanı ~ ha hf'VP(':llllıdır. ·~~~~~~~:~~~-~~~=~ .Jt Kalburcu köyünden Ali zev· 
t•nııı ~adııahların ma~ma- ~~~~~~ D • , s h-;--- cesl Fatma. d I 
~.::ku1 :::;:.::nın:~:f:~: -~8 . -,--k(•sir-\rjf~)'C- t .<111111 e lr Sinemasın an l llılltk{\Siı• ~7 il<i.rt•t J)ıtiıııi 
ok 111

•1kab;1 vatanını ver•p a ı Eııcuııı•\ııı ııdeıı F .... nt~ıııııeııiııdeıı 
Ya anı. ellerle .. 1 birliği ı· Günlerin kısalması sebebetile ır 1 . 1 Ptı~ını .. d" 

0 
vakit . . . _ OO li 11-(<I< ı~· ili hi~al' karytısİIH t' k.:\iııkaplıeanııı 17 

a•ırtard bgor u, 1 l Lthirı·"'iııiıı ilıll~aeı ıı;ııı J - :~ı T. f'\VPI <_:ar~aıııha :·k~:ıııııııdaıı itihareıı a~lık İl':ıl'ı miiza'. edı•'. t' yaz \t~ ıııiiıl<ll'ti tf-'ıııtlit 
l:ı(i . an eri biriken en l),tlık '!'IİI' Sil ı:ı ' .• ;L .. 'rııiih:n:ıa rdil- Si;\. 'llC' 8 1 1 - 1 

. Yilk bır milliyet galeya- , ' . . , .1.11111 !"l rııucı ıınt 1 .: • u ·1 r, ~·p taııı saat t 1' mş aıı.wagırıı 11111 ı- edildiği lı.ıltl•' lt'klif t•dileıı pı·~· lıaddi I:\~ ık ~Öl'İİl-
ıııyıe b .. h · r·ılık kı ııı ş.ıı ' 1 3 ı t·ırilıiıtt' ıııusadıf ıwr tıH·eııı ıııii ·tt·rilrrinıizı• arz "'·!Priz. ı·~· d ı · 
kıı u mutecavlz ve aın ' • , ;ııe\'\I' 9 '* ' .. . --------=-- ııı '< ıgın t'll 5 - ft·~riusaııı-9::14 laı·ihirıe nıiisa-

v,.etlerı boğdu yok etti. 
1 

ııwk. \t' ~.J .~e'.''.ıtorıhrste ilıal('<'llilııll'k ıızı'1~'1e ~lr· B<tlıkesiı11 \Tilay(•t tl<tiıııi dil' fH'l'~t-ııı!lt'giiııii !"aat oıılH'~ekadar hir av zar• 
ltt I !",·erııbt' gunll !" ı. ,' .. , 1 ı 'l"''t\<I \:lZ l'l I ll'IŞ• • f 1 l ı ' 

r . e, artık büti:n kudrete 1 
. .. ' .. ld >tir akııı 1111111< I\<... encu" ili"'" •• •1df .. t)•. 1111 a pazar JI\ sııı·etilı) \l'l'İlnH'Sİllt> karar \'Cl'İl-

iııı fı k 1 1111 "illi Ullll t 'l 11 1111•. tl.I'. f ırtmak yine beıer - e> 
Yet ı · l' l ı· Balıkı•siı· sılıhat dail'e.si ilıth.·aı•1 ıt•ııı 500 lir·ı T ı 
i i ın öncülüğünü almak tır. . . . , t'I' kiJostl 3'.? Jl'<l( I ' . . 1 . . .. - . ·-· ~ - il.İp Olitlll:ll'lll tenıiııatı Jlll1'akı..atf'Jerile Jıir-
.,:~T~uka.zim ve ilahi kuv- K111~1ııııJ·hı/~rırı ,jizdc ~e<libn~uk nısllıetımlt• l lık! k.ıııın ıııuıı.'tk<lısa~a 'ıaz edılılı~ı. lı:ı~dı!)''., !alıp likıı• t'JH'İiıııeııi \ll:'ı~et<' /-(('lnwlt·ı·i ilı\ıı olunur. 
clt . Ur iradesi kendi ken· Talıp o aıı' . 'kb iZ \'(''"' nlt'ktııp aı·ı \C Zll ıur etııwıııış o ııı:ı"ırH aıı l-leşr1111sanı-. ,)'i- ta-

h11~ı~::::iyor. Artık bütün lt>tııiııalı ıınn~:~a'.ı·,~;::'bir~iklr ~(•\lllİ 111 eıı..ı'ı~~la rihine u~iisadi~. prrşPı~~he giirıii .. saat. t!ıılıe~tl' 
"edin lalmit tarihe genç lİC'Jl'Ct oıhısı \t stk.ı~ı. ''J:'ı , .. f'fıtıtııll'Sİııi gor- lıııJ,. Nlılnıı•J. ıızt•ı·r ııııırıak:ı."a ıııııddt•!ı hır lı:ıfla 
11 ç o arak atılmıt ve ' 'jııırııı \ ı •\!'it "'

1 
.' ı <l't d'l · ı· 

h:ırlarca ruhunda todlanan llalıkt>~İl''ıit' f•lıt'I •• hir nı:ıtııııı:ıt alrııak İ. tıyf'ıı- teırı '. e 1 nıı~ ır . . . 
Psotan t kk· teka· 1 •1, lıtı (ıususa ( • l I 1 "dı"ıı·ı'\"tl'ıu• talııı olarııı tanııııa1ı llltl\tıkkatPIPrılı· lıırlıkLP tn(il , era ı ve lllf'I\ \ . . 1 l'ıf-1 Si 1 1a 11111 ' 

ı"d 1tliya.kları hür bir fe 1 . ,ı·ılı•ıe\Vt>l lstaıı nı '· 1 1 'ııı>miiraea- ,evnıi ıııezkıir<la l'll<'İinııııi \İhhf'tC' gelnwll'ri 
a f 1 kJ·k ~rııı ' ' · .. · Yif'lzel l\a ı•nıı . • · 

lrad . ır ayarak Tür u . '·ı..ezde eııctıllll'lll , . ila:ı olunur. 
<inil eaını bu l 1 yıl içinde \ <' lllf 1 - . , J rıtı I' 
k llıli:ı:deki mucizevi haki· at l'l!llP.leri ıt:ııı () u . 
y:~erıe ilpat etmiı ve fı ttaş ı Hilalihamere yardım et 

•eltrnı,tır. ar . 
m . M. Holil 

Merkez kıratanesi 
~hıhtt>rrnı mii~terilt>rinıdeıı gördii~iiııı ra~

bPI iizcl'İııe ahvaliıı uaı lı~ıııı da güz öııiine ala. 
rak lıiluıı111ııı ıııe~rıılıatınıız ~ibi oyunlarda ici
lt•ı•ek ııw 'l'tılıat lİa 3 kuruş olduğu ilAıı olunt;r. 

MüsLeciri 
M. Ali 
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Yurf Sevgisi Belediye Riyası .. tinden --D M Al" o:z:::::::z:z:::::n::xxs• r. . ı 

(Üıt tarafı 6 ıncı suyfada) Belediye meclisi 4-11-934. lal'İlıiııP ıııi.isadif 
'.\frnıleket lıastalıa

ııesi ,•ilt, fn·ngi, Lel
soğukluğu hastalıkları 

Temaşa ··~· 

OTEL VE GAZİNOSU 

ranınız görecekıinizki ıize rak temızlendikten sonra pazar güııü saat l4 de Belediye dairesiııde mti-
hemen dnrdini açar ıiz kıa anbara götürmeden sönme-
men malumatınızla kısmen mit toz kireçle karııtırılırsa tat içtim,ııııı akt ile aş.ığıda yazılı ruzname ıııü-
dütüncenizle bu dertlerin ki- bu karııtırma fenalıtını ya· zakere edileceğiııdcıı azayı kiraıııiıı ıııuayyen 
aım mühemmıne çare bula bı· pamaz dedi. !Ben de bu ça · vakıtta Belediye dairesini Teşrifleri reca ohıııur 
liralnlz o zavallı sizin söyle- reyi aynen köylüye ihbar 

rııiilı'hcıssısı. ~: 
1 1 Ha,ıalarını saat üçte IJ diğintz ıJ' çarelere hemen ettim. o köy gaybettiği bir efeııdiııı. 

servetine tekrar malik oldu Rl"ZAN.\,IE : , hükümet caddesinde mu· tt Şeref Bey idaresinde ta vsil.'._eder itte onca gayrika · 
bil lktıham olan o müıküller 
hal olur o büyük bir zarar
dan kurtulur. Bu münuebet· 
le bir hadiseyi bilhaaea genç
lerin nazarıdikkat[arına vaz 
etmek iıterlm 

Altı ay kadar evvel bir 
ay vazife karaçeketi köyü 

ve mühim bir zarardan kur· 
tuldu. 

!Jınaealeyh münevver zü
mrünün köylülerle candan 
temaaı mektepler kadar fa· 
ide temin eder. Her münev 
ver türk bunu kendisine bir 
vazife ve borç bilirse köy
lüye ve vatani\ çok büyük 
hızmet etmlt olur 

ne gltmlttlm. Gece köy oda· İhsan 
aında otururken köylerlude ----------·il 
ne gibi mahsuller yetiıtiğini Balık~siı· a~liye lıukuk 
sordum ıöylediler bu me- ıııalıkt'llH'Sind<•ıı 

1 - Hei~ 'ekiilrri ilt- kaıiplt>r ıııeelis 
ıııeııleri i ıı ti lıalıı. 

ı>rıcu- " 
1 

ayene hanesinde kabul ve 1 M 

tedavi eder. = 
. ·c····-················· a he~abı kat'ilt>riııin tetkik : Göz hekimi ! 
• • 

2 -- 933, senesi 
• • • • re tasdiki. 
• • 
! Dr, l~san A~met ; i~ 
ı~ ,\h·ııılı'kt•I lıao;l:ılıaııt•- i ıl: 

B1\l.JIKE8İR'İN , 1: :-:i giiz ha:-ıalıkları : ~~ 

t(All'',rlr.
1

,

1
f." ı, ii ıııÜL(•frn..:sıı;ı il R 

_ ___ ': Hastalarını her gün sa : ~ 

3 - E\rakı varide. 

Balıkesil'iıı her hu~usta l'll 

nıükeııııııt>l otelidir . 

Konfor. T emizlik1 Servislerin~eki 
ııezak~t ve ciddiyet, emniyet ~ 

Gerek /'1emleket halkıntn, ~ 
gerek bütiln ınisafirlerimizirı 
un1un1i takdirini c elbetmiştir 

yanda köyde yetiıen arpa 
fena kaııttırdıitından birkaç 
ıenedlr arpa zira etmeJikle· 
rinl teeuürle beyan ettiler 
l..öylü için bu mahrumiyeti 
çok mühim bulduw. Ayni 
aamanda bunun bir çaresi 
olacağını dütündüm ve not 

~ A 4tı: ~il ltıı'"l;ll - \ I ~ ~~: c:;d:::~: ~~~ai~~- ~ d 
il 4~j~ı~ll''~1~ ki ~---- . \i ~~ar:~~u71~~::~ehanesın- i '~ Güzel Sesli Bir Radyo M 
ı/ il . 1 . . , .. ı· , ·· 

1 
.. d . il I' ,· ,. f ı !! •••••••••••••••..•.••••• ! ~ ~~l'lırııı. lsıaıılıııl ,,. ızıııiriıı lıiiıiiıı ~a1. .. ıı·lt-ri R 

Balıkeılr'in eski kuyumcular 
mahal lesinde kayıtlı Börek
çiler mahalle~inde mukime 
Çantay zade Hüsevin efendi 
kızı Lütfiye hanımın vekili 
avukat Ahmet Vehbi bey 
tarafından Lütfiye hanımın il 
kocası olup Şeylutfullah ma
hallesinde mukayyet, halen 
oturduğu yer belli olmıyan 
elektirikçi Kemal efendi aley 
hine açılan boıanma davan· 
nın muhakeme günü olan 

eı ıu~u~la 1111~.t 1111 u~ ıın uı. .ı 111.e~ır ııı ; ı- --· . . ·-

1
.• .. 

hu nefis ({.\lt\TEPE ~al';ıhı lıt·rh.('Se ı · · DOKTOR 1 t . . ın~vcu ııır D ' ı ı: ı M Balıkes ı rın en eyi tanınmıt bir oturma ve ~ 

ze,k, l\ın \'ı·t, Sıhhat \l'l'il'. ı· ASI'M N'I'.HAT ; ~· dinlenme 'd' J! 

( 
1 , .,.,.,-~ ..... 'l<ı; • .,...,..z:z .. ~':.1,,~ - M. "'°-··•'!'.• 

1 . _! _ . . ...... .,, ,.,.:a, ........... $_ • --..... -- __ .e ..... -

: 1 GÖZ HSTALIKLARl -" 

il MÜTEHASSISI 

ettim. 

Kara tepe Şaıahı 
Balıkeıir'e avdetimde bu 

itle malumatı olabileceğini 

tıı.hmln ettiltim tanıdıkl.ırı 

illa ıöyledim Bir zat basit 
ve kabil icra ayni zamanda 
çok makul bir çare söyledi. 

30 Teırinevvel 934 salı günü 
saat 10 da Balıkesir asliye 
hukuk mahkemes'ne gelme 

T t l't 'I t · : , \ Meyhane boğazı No. 65 1111 llıı' il 4rı: il llıı' 
Op an Ve 1 re 1 e Sa iŞ yen '. !, . hMearl~iı.entashasaii1şu1b3e_si 1 i7ıt'.sa~i~ddea f ! I 111 \_ 4•• \_ 

1 Birinci Noter altındaki mağazada ı ~ 0 L ,. 

• M 1
1 
hastalarını kabul eder. ! 1 \T 1 

(Arpa, sürülerek, savrula· si lüzumu tliı.n olunur. 
•ı==:;-=:=-=.=~;;;:;·~··.:-_~-u~~-~-=-=====•, -=-"\ ( iliçk i \' e Dik ~ş ıırı ~ı 
R<tlık••sir J)oğ·ıeııı \'C \,-- Kohinordlş ·i Maarif Vekaletınce tastık 

Btılıkesir ,.\eca ti Bey 
\lııalliın ı\'lt•ktel>i Lisesi 
:\'I udiiı'liiğ·üııden: 

Erzakın cinsi 
Ekmek 
Kovnıı Pi i 

• 
Kuzu ıı 
Sı~ır ., 
Sade )'a~ı 
Zı>vıiıı 'aı:tı . . . 
Mı>rciıııeh. 
Nohut 
R('zeht' 
Piı·iııe 

• 
Pevni I' 
Ka'saı· 

• 
Soj(a ıı 
Kuru fasnlve 
Patates • 
Şek.er 
Sabuıı 
~lakarııa \e kuskus 
irmik 

Asgari 
Kilo 

22000 
4000 
3000 
2uon 
1800 
1400 

500 
500 
200 

:;ooü 
JüOO 
300 

~0(ı0 

2000 
6000 
1400 

!lOO 

Azami 
Kilo 

'!,.)000 
5000 
2500 
2500 
2300 
1700 
800 
800 
300 

,•, 500 
1200 
400 

2500 
2500 
7000 
1700 
1100 
1800 
~00 

f;()Ctık Rıtk 1111 ·~ Vİ 1 macunu \ 1 \ I l k M ·f 
v 1 Dişleri beyazlatır. ~ edl en ve Ba ı esır aart 

1 - \'ili'tvı•(İlı llll'f'h.l'z \(' llıİİllıakalı, ~clıiı• etferİl!İ kuvvet/en· I i müdürliiğünün müsaadesile 
\I' kil~lt·ı·i af;;ıli~iııdı•ıı ıııüracıı:ıt l'dı·ıı ~clıı:lrriıı ! dirir. 1 birsen~denberi faaliyette brı-
ıalıii q• ıııiiskiıl;itlı l11·1· 111•\İ cloğıııııl:ınııı "'ah'- 1 • • llı•ı· ~ ı·rde arayıııız 1 
11111111111 ~adııı aıııf'liyail ıı·ıııı ııılit>~sı·~ı·dı· 11.ı·eı«ı· ııı __ ~ buluna• Ve 42 talebe yetiştirmiş o/afi 
ııcıı yapar. ı,:o<'ıık dii~lirıııek trlılike~inde lıulıı- Kafiıı İŞÇ ! ııralıl)Dr ı ' Yurdumuz Kı~ dPYrı si c.;iıı 20 e~· lı'ıl 934 
naıılaı·ı tla f...pzalikııH'C"allt'll yatı1·aı·ak ırd~l\i t'der.' Kaptan .ı:ade "telinde is 1 ı ı 1 1 1 1 r 

' 

ıl_··ıı iıı 1;11·1·11 "''~.' .. "l' "'' ııı (' ı · ~.aıııı . ı_~u ·, 
2 - Süı col'ııklaı·ı \l' iki vasıııa ~adal' oları 1 tihdam edilmek üzere bir · • (\H\ ı ıı;ııaıı;l'ln.ı ! ır :l\ de anı ı·dı·ı·ı•ktıı'. 

kiiı•iik lı.ısla ~a' ı·ıılal'l dalıi ıııİİl'~Sl'~l'dl' \Ctlll'<l- kadın işçi aranıyor Talip· . . 
' ' 1 1 K d ı Yurdumuzdan l a~l<a ,ube açılmıyı:caklır 

r;ık. lıı•r Z:llllall lll l '('('alll'll lı•davi ('dl'!'. . erin aptan za e ole in E.-
3 - Süt cocuhlarıııııı h;ıkıııı lan.laı·ı lıakkııı· , müracoat etmeleri iliiı <' u· ı 934 birinci teşrinin birinci gününden 

tla ıııü:-tak.IH·l \;ılidPlt'ı·ı· \(~ gı'lwlik psıı:ı~rııda n~-~ -~ itibareıı derslere başlanacaktır. 
vııkıııı 11H'llı111. ar11.al.ıı·akaı şı tatbıki l:h. ıııı µ:•·h•ıı ~ 1 
tedavi v.· lt·dlıirlt•ı iıı :ılııııııa:-01111 d;1 !..:t·lı\'ll'l'f i\ğ- ' ~ . ' 

/\DRES: l'örck.;ılrr ıııi!h~llesi Ali Hikmet Paşa cadrie,ı 
No: 6 iLK l.;)IK bi•;ki ve dikiş yurdu müdürü 

Fikriye hanım 

flamdi ~riye H. J rı•Lınt•k i'ız<'l'l' tll'r~lt•r n·rilir. 
4 - Cliııılııı,.ivl'liıııiziıı l\alıkesiı'ı · lıalı~dıiU:i 

bu faydalı ve lı ı ~:ırlı müesseseden ıınılıtert';ıı 
halkımızın isıifadt'ye koşmaları ilan olııııur. 

Erdek Kazası MlırMü-=
dürlüğünden: 

Abone ücreti 
YILLIGi 800 Kuruı , ____ .._. __________ _ 

llt~iHi~~·t~~·~!j it~ :lilHiHf•&• ._._ 
Abone ücretleri taksite = :ş:t • • 

bağlanabilir. ! HANIMLAR iÇiN 
SAVA Ş, a gönderilen : 
yazılar geri verilmez. » ._ i1 • ı • k k J k Jl --- = l\tıevsıııı ı \1e · ış ı T t~ 

6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Şehriye 
L'ıı 

1500 
150 
150 
800 

200 Erdek kaza~ı ~lududıı ıııııhtt'lif ıııev~il(•rle oc-
Müddeti geçen nüshalar ~) 17 

\O kuru~tur. ~ S0Il f})()d(l lll8flt01Uı\' 
lOOO aklaı·, Narlı; ilhan, Pogaıılcır, Ttıl'aı, Çakıl. Kar. 
2500 şıyaka,Saraylar, Asıııalı nıa (haköy, Yt' Tiiı•kı li Si.it 

Yoğurt 
Soda 

2000 
3000 

800 
150 

iggg köylrriııdc lı;ıziıH·~r :·il IC\Zi lı:ırici ıııtkllllll ZP~tiıı· 
200 tikler ı ~ 4: sı·ııPsi ııı;:lısııllf•riıı<· kı · nıı·ıı ı: lip zıı-Ka, ısı 

K11r11 iiziiııı 
Sivalı ı·rik 
iıı~·iı· 

~50 
100 
4-00 

300 lıur rtıııuıııi~ "' hir kısııııııa da' (•rikıı pı>~ lıaddi 
13() l:\\lk ıriiri'ılıııe<lii1dit>ıı ;j0-10-!13.t t<ıl'ihiıll' ıııi'ı~ ·• 

• t""" ~ 

500 tlif salı giiııii :":tnl oıı lwsll' ilı:ıll' 'dilıııı·k i'ızPrc 
' . 

Zı'ytiıı ıLııırsi 500 600 ıııiiz<I\ ideııiıı bir h:ıf'ı:ı ıııiidtktlı· ıı·ıııdiı ı•dildigi 
~lf'ktrbiıı rıı:ıyıs 9::15 g.ı~t'1'İııe kadar ilıti,,aı·i ilı\ıı , ;lıınıır. 

lllaıı ;ız·ııııi "' asg;ıl'İ ıı:ikını 11 11 bildirı · ıı, 8-lU-904 
t . ırilıiıllltııı ıtibar:·ıı y11·111i l.(İİrı nı :ıl'll'tll' ıııi·ına- -
ka ... a•:ı il:\ıı edileıı ı-İ·zak ıı;iktal'ırıda lı:ı1ı ı;ıd l:iı llıtlıkt•sir \'ilttyef 
~apılııı:ıı;ıııa z ırıır..ı lı:ı"'ıl o dııgııııd:ııı lııı ıa.li
lı\Lııı az ınıi \l' ;ı~~<tf'İ rıı ktal'I \ ukar·l\:ı cık:ırıl-. ' . . ., 
rııışlır. İlı ılt>lrri -!- ı ı-nn.ı ı ıı-ilıiı.dc ayrı a~ rı 
icra PnileceğiııdPıı isıl'l lilı ı· ııı zkı'ır giirıde saal 
14 cfp depozitolarile ber . ılı , r ıııekıeptc ıniitt'. ek· 
kil nıiibayaa koıııisyoııuııa 111iiraeaat "~dPmrlt'ri 
liizuıııu il:iıı olıınur. 

Kepsiit Belediye 
Reisliğindeıı 

Kepsi.it Beh>tliyesiıw ait. Cıık.11r .\ ğıl merası 
kovuncular ir:ıı vasi kıslık ııtlaki\f•si bilıııiizavidf• .. . . . . 
'e {6) ay nıi'ılldt·lll' ictİı'.ı \PrilPcf'~irıdeıı ye' rııi 
ihale olan kasınıdarı lıir gi'ııı l'\<'l 7 Tesriııi saııi ' . 

34 tarihinde t:.ıliplı>riıı Kepsiiı. Belediye daire-
erıı üraeatları liizumu ilan olunur. 

l}(l İ llll l~llClİllJ(•11 İ IJ(lt_•11 

Balıkl'~iı· ııwııılPh.ı•, l1cı~talıaııe .•i iciıı ııH·vh.ii , 

ıııiiııakasatla Lulııııaıı ı et.ayı ııhhi~ı· "~ paıısıı
ıııaıı ıııelzeııırsi i~ · ıı tnlipkri t:ııafındaıı \Pklif 
f•dilen ıw:df•r hedefi mulı::ıııııııı>ııine n ızaı aıı lı . ıtl
di l:h ıh l(ör ııl ıııeıl iCı:iııdP ıı 1 fı-trşı·iııis:ıııi-}134 
tarilıi.ııe ıı;ii..;adif pE'~şenılır gi.itıi'ı ~aaı oıılıı·~<' 
kadar lıir a~ z-ırfıııda pazal'lıkl.ı ilıall'"'iııP karar 
\Crilıııistir. • 

T;ılip nlaıılarııı lı·ıııiııalı ıı ıınıkk.ıtrlı·ı·i ilt' 
lıil'liktı' eııeiinıt•ııi 'il :l\etı· li-.ıı· ,.. ~arı ıı:ınHvi 
görnlt'k isıi~eııleriıı d :ılıa ı 'ıı'I taşrada lstaııb;ıl 
sıhlını' 111iiıliiriYt'li ı• Yt' Balıkesir'de eııciirıwııi . . 
Vilay<•t J.alemiııf' müracaatları ih\ıı tlhınıır. 

Gazeteye ait her hususta ! rop ... ~Ik' yiinlü k u llltlŞ "' 
Neırlyat müdürlüğüne 1 ~'1 1.-, • 1 b J •J' 
müracaat edilmelidir . : ~ lclr vt• ıll ili e azcn cı , 
SAVAŞ Cu:artesi günleri. ~ 111 İZ g·e 11 ) İŞ( İ f\ 

1, s ;~~ ş ıl ERKEKLER İÇİN ı 
[iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 1 ~ ~; ~11 1 ;? ~. {,;,. ~:ı~ !l ~: (: ~ (1 k (} 9'' 
' 11· dd . d H - d .. ~ ~ 1 ~ ~ ~ "" ' • • ,. " İ mı ıye ca esın e usıısı aıre i lı/f• 

1 
.. il .. fi 

1 Tclg-raf adıesi· Balıkesir - j~ ( (•S\ fıılli\. \"(• ıil k<ı.r•i \[I' 
l SAVAŞ ,l-'1'1; 1 ·• 1 1 f,,_ . »·~ ilUl~ ıl ii!i 0 ;.:iflJ.(l ~ t•s(•ll' 

!:; lt•rtlt• ) t~rli \'t• lııgil~ı 
:.~ ·11 ı· •l'ı•· •· ~ ı ı·ı~l·aı·ıııııı 

F ransısca ders. 19 Konfcra ı'~( } • • ( D " t ' ( "5' ( 
19,30 Türk musiki neşriyatı: (Ek· ~ ll)Jl \ TC, ll ( tıı ı• 
rem, Rnşen, Cevdet, kemanı Cev- ·~ '-
det, Şeref, lbrahinı Beyler ve 1 ~ &I l..t· " ta . ı . ~. . I,' .1,f. mıza 
Vecihe, Belma l lanıınlar). 21,20 • ır.Uıı aı~m muş 11rt e11 11.ızın un u" d maza 
Ajans ve Borsa haberleri. 21,30 1 2~~ İ ı'fl • k•t· ~· 
Bedriye Rasim Hanımın iştiriikile ~ t.Ş r &fi 3 lu\f. 
tanga ve caz orkestrası. , 5iM TAVSA_. N'LILI ZADE FAHRİ BUDAPEŞTE. 550 m. 

1 
l'ft fi . 

Gündüz (Plak) neşriyatı. 18 ~ - • • - • - V 
Radyo orkestrası (hafif musiki). ~ Fan tazı Manıf at ura e 
20 haberler 19,15 Radyo orkes- • 
trasının devamı 20 Oniversiıe20 ~ Kumaş Mazası 
20 Plak (tagannili) 20,45 konfe· I! . . . . . ,., 
rans 21,30 konferans 21,45 Mme ~ KuvaY.I Mıllıye Caddesı No- s~ 
Mimi tarafından opera havaları -~L:'~ı-{~~~1f3~~;f IHfg~;ı glHiHf• 

22,IO Plak ile kabara musikisi 28 ~ 

haberler 23,30 kahvehane musi· Neşriyat müdürü: ESAT ADii.-
kisi (nakili.) - -1 k 8tr VilAyet Matbaası Ba ı • 


