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·· . ay Titülesko 
Fransız fevkalade S~ri>:e elçi- Küçük a~laşma ile balkan aölaŞmasının rolü çok mühım 

Dış işleri ba a ır ın 

sine verdiği zıya/et uau muLafaznsıb .hsındekimesuliyatleri ço~ mühim~irdiyor 
Ankara, 27 (A.A)- Dıt iş· bulunmuılardır Ziyafeti bü- 1 il il 

!eri bakanı bay Tevfik Rüş- tün elçiler heyetinin, bakan· 
dil Aras dün akşam Anka· !ıklar erkanının hazır bu· 
rapalaı'da Frar.sa'nın Suri- lunduğu bir kabul resmi ta. 
ye fevkalade komiseri bay kib etmitdir. Fevkalade ko· 
Martel ıerefine bir ziyafet miser Ankara'da bulunması 

Bay TitÜTesko Belgrat'dan ayrıldı 
Belgrad 23 [A.A] Ro· tlcesinde bir kere daha gör· 

vermitdir. Ziyafetdc baş ha dola vısile dıı itleri ~akanlı-
kan ismet lnönü bütün ba- ğı, Ankarapalas dün gece 

manya d ı itleri bakanı bay düm ki, timdiki ahval ve 
Titülesko dün buradan ay- şartlar altında noktainazar 
rılmıtdır. llereketinden önce larım'z arasında bir ayniyet 
Türkiye elçisini kabuletmlıtir. vardır. 

elektrikle donatılmış bulu-
Gazeteler mümessı'lerini ka- Belgrat 26 [A A 1 Yevtiç 

kanlar, kamutay baıkan ve· 
kili, Frannz büyük e çisi. 

dıt it1eri encümeni baıkan , 
C. 11. Fırkası halk partisi 
grub baıkan vekili, riyaseti 
cümur katibi, başyaveri ve 
hususi kalem müdürü, mu 
hafıı alayı kumandanı, dış 

itleri bakanlığı ve Fransız 
büyük elçiliği erkanı hazır 

nuyordu 

Atatürk bay Marteli 
kabul edecek 

Ankara. 27 ( .A) Fran· 

bul eden Bay Titü1esko şun 
ları söylemiıdir. 

Küçük anlaşma ile 
Ba'kan anlaımasın n rolü 
çok mühim ve muhafazas. 

sa'nın Suriye Fevkalade Ko bahsindeki mesuliyetleri çok 
, miaeri bay Dö Martel bu hüyükdür. 

gün •aıı:t 17 de reisicümhur Yugoslavya llaş bakanı 

Atatürk tarafından kabul Bay Yevtlç ile yapmış oldu 
buyı rulacakdır, ğum noktainazar teatileri ne 

~~~~~-=-~~~~~--:-'."""'"""" 

iktısat V ekiiletinin tebliği 
Kontenjan kararnameleri hükümlerine göre me-

1 

m!n~~a~~~~.!~ki~~~Cl~~ik~~~'/:ı.~'~e:~~m~Jes~e~~~~:n~~~ı ile ba; Baiı:~~~~e~=o arasında 
vekaletinden: Kontenjan ka min gönderilmesi lazımdır. lara 24 saat içinde cevap ve· yapıimakda olan dünkü mü· 
rarnameleri hükümlerine gö · 1 4 - Hekla•n işyası için rilmekde, tetkikine muhtaç 
re iktısat vekilliğinin ınüsa yukardaki hususa.ta ilaveten olan işlerde ise bu husus 
adesile memlekete sokulacak birer nümunenln gönderil· derhal sahibine bildirirmek· 
etyaya ait muamelenin ça- mesi icap eder ~lüşterilere dedir. ' baılanmııdır. 
buk yapılabilmesi ve faz'a parasız dağıtılmak üzere ------..,,,.--------............ ---.:.---...... ~ 

zakereler gece geç vakte ka
dar devam etmişdir. ~lüza

kerelere bu sabah yeniden 

sorgulara mahal kalmaması dııarı lan parasız olarak N •• • ·ı 
için a &.kadarlar aıağıdaki gönderilen, Üzerlerinde rek 1 oyı an aşmasını 
hususlz.rı ehemmiyetle göz lam olduğuna da!r fabrika· 
önünde tutmalıdırlar nın açık işaretleri bulunan, 

1 - Kararname ile itha· para mukabilinde dağıtıla llulgarİStan kcltiyen birta-
lat vekilliğin müsadesine cak olnıuyan ve yerli tcda- d" 
bağlı bulunan eşya için si riki gayri kabil veya miiı raflı f eshetmcği düşünme ı 
pariıden evvel izin a1ınma- kül olan rek.fırıı eşyanın Ankara, '27 (A A) Dıı iş- Balkan ınüttefiklerile uluslar 1 

sı lazımdır. ithaline izin verilebilecekdir. leri bakanımız bay Tevfık kurumu Genel katipliğini 
2 - Sipariı izini verilen Alınan No. lar ya tasdik llütdü Aras dün Bulgarlsta- haberdar etmiıdir. istihbara· 

eıyanın bu izinde gösterilen edilip gümrüğe gönderilecek nın yeni Ankara elçisi bay 1 tımıza göreliulgaristan'ın böy 
müddet içinde memlekete veya sahibine iade oluna Pavlof'u kabul etmitdir . le dütünütil Ankara diplo-
getirilmesi lazım cakdır. Bay Pav'of Türkiye dı.arı masi ve siyasal mahafilinde 

3 · ·· Uer hangi bir mad 5 - Kontenjan Döviz itleri bakanı ve uluslar ku sempati ile kartılanmıtdır. 
de hakkında yapılacak mü· ve mem 1eket anlaımalar na rumu konseyi baıkanı sıfa-
racaatlarda varsa evvelki ait hükümler hakkında ala- tile bay Tevfik Rüttü Ara-

muhaberenin Ta. v. No. sını kadarlarrn evvela mahalli s'a hükümetinin Nöyi anla,. [1 lus la r ll ı· ıı Si 
11dresi, ithali i&l~nen eoanın Türkofis şube'erine veya masının askeri hükümlerini 

Feminizm kongrası 
ı~tanbul, 27 rs ŞJ - 1 lus 

Osmanlıcadan 7 ürkceye karşılıkla kılavuzu - , 
1 - O:. Tıirkçe köklerden gılen sözlerin karşısına (7. K ö .) belllği (alameti) kon-

mıışdur. Bunların her biri hakkında sıraslle ıı:.manlarımızın (mütehassıs) ya:ulJrına 
yazılarım gezle/ere vereceğiz 

2 - Yeni konan karşılıkların eyi ayırd edilmesi için. gereğine göre, Fransızcaları 
yazılmış ayrıca örneklerde komılmuşdur 

3 - Kökü lıirkçe olan kelimelerin bugünkü işle11ıııiş ve kullaııılrın şekilleri almmııdı: 
Aslı Ak ola11 hak, aslı üğün olan hüküm, lürkçe «çek» kökıi11de11 gelen tekil gibi. 

A 
Adem - sızlık _ mazlık - (Fr) 

in .. ir .. im .. 
Örnek: Ademi istikrar: Dursuzluk ( 1) 
lnstııbılite 

Ademi mesuliyet - Sorulmazlık - lr
responsabil ile 

Ademi imkan-O'amazlık - lmpossi 
bilite 
Adese - Gözgü (2) - (Fr.J Lentille 
Adet - Sayı 

!\det - Görenek (Fr J Uaage 
Adet - (İtiyat anlamına) Al ıkanlık. :

1

· 

- rFr.) liabitude . 
.\det, (Taamül. örf) Törü - (Fr.) 

1

, 
Us et coutumes 

Adet edinmek - Huy edinmek 
Adeta (hayvan yürüyÜfÜ' - Orta 1 
Adeta - Bayağı - (Fr.) Tout simple 

meni, tout bonnement 
l)rnek: Sen bu hareketinlo \T. Kö.) bana 
bayağı dü~maıılık etdın 

Adeta - [nikonu - (Fr) Reellement, 
vraiment 
Orn~k: Bu'l'Ün hava enikonu soğuktur -

AujourJ'hui ·il !ait vrııiment ( reellement ) 
froıd. 

Adi - bayağı - (Fr.) Ordinaire 
Adit adide - Çok, birçok 
Af, aflv - bağıt - {Fr.) Pardon 
Affetmek -- bağıtlamak - (Fr.) Par -

donner 
Affı hususi - Özgü bağıı, küçük bağıt 

- (Fr.) Grace 
Affı umumi - Tükel bağıf, büyük ba

ğıı - tFr.) Amn;sltie. 
Afaki - Havadan 
Ornek: Bugün nCııki husbıhallerle ~ukıt 

geı,irdik - bugün h~vndan söyleşmelerlıı 
vakit (T. Kö) geçirdık. 

( Opjectif karııl ğı lerim koluna verilmiı· 
dir) 

Aferide Y aratılmıı 
Aferin - Okay - (Fr.) bravo 
Afat - Afet (Yakutça sihir ve efsun 

an'amına gelen "ap" k.dkünden.) 
Afif "- Sili, temiz - (Fr.) probe 
Afitap Güneı (Fr.) Soleil 
Afiyet, (Selamet) Esenlik 

Bonne sanle 
(Fr.) 

Ora k: Esenlık dilemek - Souhııiter boa-
ne sante 
Afiyette (Salim) Esenli - (fr.) En 

Ahlak - Ahllk ı r. Kö.] 
Ahlaki - Ahlaksal - [Fr.] Moral 
[Ahllksal'deki ıon "I" ince okunacaktır) 
Ahlaki - Ahlaka uygun [Fr.) Moral 
Ürn !k: Bu h:ıreketiniz ahldka uygun de-

ğil<lir. 

Gayri ahlaki - Ahlaksızca, yadahllk
;al [3 J - [Fr.] immoral 
Laahlaki - Dııahlalual [4] - [Fr.) 
Amoral 
Ahmak - · Beyinsiz - [Fr.] lmbeclle 
Ahmal ve eskal - Ağırlıklar - [Fr 1 
Charges et polds 
Ahsen · En güzel çok güzel 
Ahta - içirik - (Fr.I Vlsceres 
Ahtab - Ahıap iT. Kö,] 
Ahd - Ant, pakt [5] - IFr 1 pacte 
Ahd - Devir [T. Kö.] ~ [Fr.] Reme, 
perlode 
~hdetmek - Andetmek 
«hrıır - Ôygenler [Bak: hürriyet] 
Ahval - Haller [T. Kö l Cirçonıtncee, 

Ahval-iıler- [Fr.]Sıtualion, leı Cho
Örnck: Ahval kesbi vehamet etti - İt· 
ler kötüleşti -- Les choses tournent mal. 
L'l situntion s'eıt aggravee. 
Ahval [Vaziyet anlamına] - Durum 
Örnek: Ahvali şahsiye - SGysallık du. 
rumu -- Etat civil _ Ahvali sıhhiye -
Sağlık durumu - Etet de sante 
Ahvalü ıeralt ( llalü vaziyet, zurufü ah· 
val anlamına] - itler, haller [Fr.) 

Circonatances. 
Omek: Bu ahvahi şerait içinde bubıl-

!erde... __ Ahvalü şerait müsaid olusa -
işler elverirse, işler uyarsa .... ., 

Ahyanen - Arasıra 
Ahzlıar etmek, ahzi intikam etmek - Ôc• 

lmak 
Ahzll girift - Yakalama 
Ahzü ita - Alııa verit 
Aldat - Verlmce - (Fr.) Cotlutlon 

Örnek: Bu kulübün üyesi yılda 50 lira 
verimce öder. 

Aidiyet (Ciheti taallilk) - ilıtlklik 
Aid, raci, dair, müteallik - Üzerine, için, 

dolayı. 

llııkln 161 -- [Fr l Competent, concer
nant, apparlenant, ayant rapport •· rela· 
tıf, regardant, cequl est, sur 

mahiyeti, mikdar·, kıymeti, ticaret odalarına veya güm- bir taraflı feshe teıebbüs 
menıei, tarıfesi ve lıangi rüklere giderek izahat iste etmeği asla dütüıımediğini ve 
gümrüğe ve ne vakit gelece. melı;ri ve tereddüde dütülen düşünnılyeceğini ve hılii.f.na 1 

ğinin açık olarak ahvalde iktısat V.ne müraca· çıkan haberlerin aslı olmadığını 
yazılması ve bir al etmeleri işlerini kı!altma beyan etmi~tir. Dııarı itleri 

. bonne sante 
lararıısı Feın.nizm kongrns:n.n Selam - Esen 

[3] "Yad., kelimelerin başında arabca (gayri) 
nin ve fransızca (im)in yerini tutar. Bu önek
ler ayrıca yazılacakdır. 

orijinal fatura ile bir örnek kabilinden faydalıdır bakanımız keyfiyetden derhal 

Berlin görüşmesisonlandı 
• 

lngiliz ve Alman bakanlarının kanaatine göre 
görüşmeler semere ~1erdi Bir tebliğ neşredildi 

Berfin 27 (A.A) İngi Londra teblığinde yazılı me mekde oldukları siyaset ile 
liz Alman görüımeleri dün seleler tetkik edilmitdir.Gö 1 beynelminel tefriki mesaiyi 
akıam bitmiıdir Neşredilen rüıme!er tamamile doatca, islah etmek suretıle Avrupa 
resmi tebliğe göre bu goruı· açık bir lisanla yapılmışdır. sulhunu temin:ve tarsin ga
melerde 3 ıubal 935 tarihli ller ikı hükümetin takip et· yesini gözetınekde oldukla-

Adana'da ilk sebze 
Tıcaret odası yardım sandığı 

gürültü 'le mücad le 
Adana, 26 (A \) Beledi 

yemiz halk• taciz eden gü 
rültülerle mücadeleye girlt· 
mitdir 

Verilen karara göre lu 
günden itıbaren gece saat 
22 den sabahııı altısına ka 
dar sokaklarda gürültü yap
mak yasakdır. 

Adana 26 (A.A) Bu ak-

tam halkevl temsil şubesi ta 
rafından halkeyi temsil sah-
nesinde oynanan Mele piyesi 
çok nıükemmel olmuv ve 
çJk kalabalık bir davetli 
lopluluiiu bulunmufdur. 

.\dana, 26 (A. \) Horsa 
ve ticaret odası nıemur'arı 

arasında bir yardım sandıi!ı 
kurulmutdur. 

rı anlaşılması İngiliz ve Al 
man bakanları müzakerele-

' rin semere vermit oldukları 
kanaatindedirler. lngiliz dıı 
itleri bakanı hava yolile Lon. 
dra'ya gidecek bay Eden de 
Moskova Varşova ve Prağ 

seyahatlarına devam .,decekdir 

Bay Sim on döndü 
Londra. 27 ;A.A) Dış 

bakam Siman hava yolıle 

buraya gelmıt ve söyliyecek 
hiç bir ıey olmadığın• bayan 
etmitdlr 

Adana. 26 1 A A 1- Şehri

mizde turfanda kabak, >a 
( Devamı iktnzi yüzde ) 

merkez bürosu ."ısan orta. ö.nek: Selfim sana!- esen aanıı 
sınJn burada işe bn ·lıyacak- Selamlamak Esenlemek - (F r.) Saluer 
.Jır. Bu toplantının ı·ok he- Selamlaımak - Esenleımek 
yecanlı b r hav.ı 1çinde ge· Agah ·- bilir, anİar, uyanık 

Agaz - baılama - (Fr.) Commencermet çeceği ve mühim bazı k<1r.ır 
Agaıte -- bulaımıı - (Fr.) ':'louille lır il'ılıaz od:l ıcoği umuluyor 

Deniz yolcu f arifeleri 
I•tanbul. 27 (S Ş) - Oe -

niz tir ırrt ınüJürlıi[.(ündeki 

tarife komi•yonundo bir mıid 

Jettenbori halkın beklemek
Je olduğu yoleu hrifelerini 
indireceği ~iiyl ıniyor. 

Aguı - Kucak 
Ahad - birler - (Fr.) Unites 
Ahadı nas (bak: avam) - Kara! 
Ahar - baıka - (Fr.ı Autre, autrui. 
Ahbap -Aıine - bildik -[Fr.] connais· 

sance 
Ornek: huralurJa hiç bildiğim 

na :lpas içi Je connaissıınces 
Ahdar, ah zar Y eıil 
Ahen - Demir 

yok - .le 

[4] "Dış. kelimelerin başıpda arabcanın (IA) ve 
fransızcanın [ a] sının yerini tutar. Bu önek de 
ayrıca yazılacak . 
(5) T. Kö. Ayrıca yazılacaktır. 
(Ö) Osmanlıcada bu kelimeler asıl anlama-

lar.ııdan ayrılarak son ıamnnlarda karmakarı· 
şık bir hale g~tirilmişdir . Bu dört ıözün 

türlü kullanışlarının türkccıle nasıl karşılana
cağını şu örneklerle gösteriyoruz. 
1 Bu kiğ.dı ilişkin olduğu oruna gönderi

niz - Bu kağıdı aid olduğu makama 
giiııdoriniz. - Expedİn cette piece an 
departemenl competent 

il Dün akıamki sözler hep benim üzerıme 

(bana aid) idi - Toute la converaation 
d'hior soir concernait ma propre per-

Maksimos 
Vazifesine dönecek 

Ahenin - Demirden, demir gibi (Fr.) soane. 
ili Bu ev kimindir? - bu ev kime aittir! 

A liııa, 27 (A A ) Eski 
dıı bakanı B Maksimos ya· 
rın tekrar vazifesi batına 

dönecekdir. 

Milli bayramının yıl 
dönümü münasebe 

tile 
Ankara, '27 {A.A) Yunan 

mi'li bayramı münasebetile 
Heisicumur Atatürk ile Yu 
nan Heislcumuru arasında 
tebrik ve tetekkur tel yazı· 
!arı teati edilmlıdlr. 

De ter, comme du fer 
Ahenk - Uyum - (Fr.) Harmonie 
Aheste Ağır, yavat - (Fr.) Lent 
Ahfad - Torunlar - (Fr.) Poıterite 
Ahir Son, sonunda, en son - {fr.) A 

la fin, en dernler lieu, dernler 
Ahiren Sonlayın (fr.) Dernieremeet 
Ahize Almaç (fr.) Recepteur 
Ahkam Hükümler (T Kö) - (fr.} Ju 

gemenls 
Ahker 
Ahlaf 

ter ite 

prescri ptlonı 
Kor (fr) traise 

<;elecekler, ardıllar - (fr.J pos· 

Ahlakiyat l iımı ahlak l 
[Fr.] Ethiqu'e, moral 

Etik ıT. Kö.J 

[1] Dururlukdan kısaltılarak kullanılmış olan 
durluk sözü, istikraz dem~ktir. 
[2] Ayna türkcedir. 

A qui appartient cette maison 
iV Bu işin bana ilişkinliii (aidiyeti) yoktur

Ceci n'a aucun rapport aven moi 
V Bu iş benim işimdir - Bu iı bana ait

tir - Cette aCiaire me regarde 
VI Kayserin olanı Kaysere Tanrının olanı 

Tanr.ya veriniz [Kayıerinkini Kıyaere 
Tanrınınkini Ta~rıya veriniz.) 

Vll S yasal durum üzerine bir söylev verdi
Siyasi vaziyete dair bir nutuk irad etdi 
-·· İl a lait un diıcours sur la ıiluation 
p~litique. 

Vlll Bu sözler sizin için [size raci] 
paroles ne vou~ conccrnent pas. 

IX Türkiye üzerine bir yazı - Türldye;re 
dair bir makıle-Uıı ıı:ticle ıur la Turqllie. 



Vatan haini E VH .. A Yl5l rE)' 
Dr. Rintelınin müebbet küreğe v·ı A t 1 k it Belediye 
mahkum olmasıbütün Avustur- I aye gene UrU ayı . . -

ya'yı sevindirdi 
Doktor Rlnte1en Avuatur· ı sürerek itin içinden çıkmak 

ya ceza kanununun 58 inci iltemitdlr · 
maddesinin C fıkrası dellle
tıle 59 uncu maddesinin B 
fıkraaı hükmüne tevfikan 
vatana hıyanet cürmilnden 
dolayı müebbet ağır hapiı 

cezaılle mahkum edtlrniıdir . 

Bu babdaki hükümde Vi
yana divanı harbinin dok
dor Anton Rintelen'i 25 
temmuz 934 te Avusturya 
baıvekalı:tı dairesine yapı· 

lan baskın harekatını tasvip 
etmek ve bir revolösyoner 
hükumet tetkill için kendi
sini bu baak•n hareketine 
teıebbüs edenlerin emirleri
ne amede bulundurmak su-
retile Devlet için harici 
bir tehlike ve dahili bir 
ihtilal ve kardeı harbi ~tev . 
lld edebilecek cinai bir ha· 
rekette mürevviç ve müıev 
vik ol.ırak ve aaıl faillerle 
blrllkde anlaıarak valana 

• hlyanet cürmüne uzakdan 
ve dolayıslle lıtira k etmekle 
itti ham ettiği ka ydedtlrntıdlr 

Avusturya gazeteleri 
bu muhakeme ve 
hüküm hakkında yazdıkları 
makalelerde ıöyle diyorlar. 

« Mıllet, divanı harbin 
Rintelen hakkında verdi~! 

hükmü tasvip etmiıdir. Rtn 
telen'in müebbet küreğe 

mahkumiyeti haberi timıek 
suretile lntitar edince bütün 
Viyana, hatti bütün Avus
turya geniı bir nefes almıt 

;fkirı umu mi ye bundan J 

memnun ve mutmain olmuı
dur. Bu memnuniyet ve it· 
mlnanın sebebi hak ve ada 
letin yerini bulmuı olmasın
dan ve marazi bir ihtirasın 
sevki ile kendisini vatan 
ve millet için zararlı olan 

1 
müthit cinai maceralara kapl 
dırmıı olan bir avantüriye 

tin zararsız bir hale sokul. 
muı olmasından değil yeni 
Avusturya'nın tarihindeki 
hazin ve çirkin devrenin 

Yenı bınasına taşındı 
Dün üc, üncü toplantısını y apdı !lükümet caddesinde c. H. 

F. binası yanında yeni yap
re havale etmiş ve encümen-Vilayet genel kurultayı 

üçüncü toplantısını vali bay 
Salim Gündoğan'ın reisliğin 

de yapmııdır. 
Kurultay, geçmiş zaptı 

aynen tudik etdikden son 
ra gelen evre kı encümenle-

!erden çıkan birkaç evrak 
üzerinde de müzekkere aç· 
mışdır. 

Kuru1tay dördüncü toplan· 
tısıııı pazar günü yapacak
dır . 

,~~=::~==! 
Yurtdaşt 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hila/ihmer insan/Jğın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin , fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavdol. 

Rumların 

Balıkesir lilldl/hma 
Merkezi 

:siv<1s 
Pasaportları 

edilmedi 
vize 1Vilayet genel meclisi 

İstanbul, 26 (S Ş) - Bu
rada bulunan Ruınlar Yunu · 

t!ırm ış oldu~u binaya iki 
günden beri devam c<len 

tıı ~ ınma b itm iş ve dünden 
itibaren Belediye yeni bina
s ında ça l ışmağa başl n m :şdır 

Şehir kulübünde top
lantı. 

Her hafta olduğu gibi bu 
akşam da ıehir 

kulübünde ailece büyük bir 
toplantı yapılacakdır . 

_ı 1 

1 ~i~ayetler Ye dilekler 1 -, ,-
[~remid' ~ E n ~ir fer ya~ 
Edremit'den yazılıyor: 

Gece sabahlara kadar, 
gündüz akıama kadar ayak 1 

üstünde çalıııyoruz. Üç aydır 
belediyeden maaı almadık . 

Müracaatda edemiyoruz. Hi-. 
zi reddediyor Diğer müteah

hitlere veriyor. Çoluk çocu
ğumuz açtır . Bayramda o 

kadar rica ettik olmadı. Biz 

Esat Adil müstecab/Joğlu 

1 - Sosyalist Şefler Ve Sosyalizm 
40 Kuruş 

2 - 8olşevi ~ l 1 k, fa şistlik Ys Demokrasi 
50 Kuruı 

Salim Oündoğan 

3 - Köy K ı tabı 
(Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

.\IÜKEIUlE~I 

, 4 - Sevgim ve ıztırabım 
KAlliL 

(Roman) 

R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Ya s ı ( Pyes > 

6 - İn~ıla~ yolu (
Pyes Türkdili) 
taraf ndan 

25 Kuruı 

35 Kuruı 

25 Kuruı 

1 
Bu kitalıları «S.\ YA~ KİTABEVİ - Ba-

Doktor Rintelen. Avuatur· 
ya'nın sabık Roma elçisi 

olub daha evvel uzun müd 
det Steier mar valiliğinde 

ve ıonra da nazırlıkda bu 
luamuıtu .. 

bu gün nihayet bulub ka· 
panmıı ve bui taalfiyenln 
gayet açık, dürüst ve hak

kaniyd üzere yapılmıı olma
aındandıN İptidada bu mu: 

nis an'a g .tmek üzere Yunan 
konsolosluğuna müraca l\~ 

etmişlerdir. Fakat Yunan hü 
kılmelinden emir alın kon 
solosluk Rumların pasaport
ların vize otme ınişdir. 

S.vas, 27 (AA) - VılAyet 
genel mecl isi nç ı lııiışdı. 35 
üyeden yedisi vilAyetin se
çilm i ş bayan l orındandır Vali 
bay Süleyman Kepenek mcc 

!isi açarken Türk kadınının 

bu müsııviliğini güz~! h ı r 

söylevle kutlulamış. l·ütün 
din \iyenfori eyi te~ir ultındıı 

kölemlyiz, yoksa memleke 
tin adamı mıy ı z.Ne yap ınak 

lazım sa siz söyleyiniz yapa
lım. Açız bize rnerhamd 
ediniz 

l lıh. ~ir» adre~iııden istı-)· irıiz. Dışarıya rıosta 

1 1 
pulu karşılıgı olarak giindPrilir. 

'.-'---~-----"---ı 

1 1 

Müttehim, hakkında ve 
rilen hükmü tevekkül ile 

karıılam· ı ve c<Ben maau· 
mum, Almanya ile eyi mü
nasebetler tesis etmek iste 

dim ki bu da Seipel'in si· 
yaseti idi» demiıdir. 

Verilen hükme karıı Is· 
tinaf ve temyiz kanunen 
mümkün değildir, cezanın 

derhal tatbikine geçilmesi 
lazımdır. 

Mahkeme gayet dürüıt 

bir tarzda cereyan etmiıdir. 
Mahkemenin uzun müddet 
devamı göstermitdir ki, di
vanı harp gerek müddei 
umuminin, gerekse müdafaa 
tarafından ileri sürdükleri 
bütün talep ve delilleri red 
ve tahdit · e' meksizin son 
hadde kadar tetkik ave mu 
hakeme etmitdir. 

Rıntelen müdafaaaında 
daima lnkir vadisine •ap 
mıı ve müıkül anlarda da 
hafızasının zaifliğini i1eri 

hakeme etrafında ne kadar 
çirkin, manasız ve haamane 

propaganda ve tıı.hrikat ya
kılmııdı1. Halbuki dün biti 
rilen muhakeme Avusturya'
da hak ve adaletin büyük 

küçük herkes için seyyan or 

Eski eser arayıcılar 1 _h_ır_ak_m_,_şd_ı_r. ____ _ 
SAV AŞ: Buna biz diyecek 

b ı rşey bulamad ık . Edremid 

belediyesin kendi emekdar
larını aç bırakmıyacak ka · 
dar hassas olduğundan emi-

Ankara 27 (S Ş) - Bir 
müJdetteaberi Trovıı hara· 
balerinde eski eserler arı-

yan Amerikalılor ılan müte. 
şekki! h <ıy~ ı. d i iıı buraya 
gelmişdır . 

duğunu, ifıaatdan falan çeki·, ~~~~~~~~~~~~~~~-~~~--'==~l!:I 
nilmediğini, aynı zamanda , 
siyasi bir maznunun serbest i 1 

müdafaasının hiç bir suretle i 

1 'I tahdid edilmediğini göıter-

1 

nıitdlr. Titiz bir adalet ve 1 : 

hakkaniyet his ve fikrinin 1 

Yeni roman tefrikamız 

İncir Ağacı 
1 

il
,,, Sa Ya· edebi~at sahife~i okıırlarıııııı 

rıııı seve sen• okuduki<ıı·ı 
yaııla-

1 

ıı 

.1 

lıı bıı gıi::.el, 

lHSAN' EDİB 
bu çok gıizel romaımıı 

kadar lefr/ka edeceğiz 

İncir ağacı 

birkc;ç yıiııe 

niz. 

-·•.ıtıe . . . .. 

i Ada na!' da ilk 
sebze 

( Üst tarafı birinci yüde ) 
· f !atalık . domates ve yeni dün-

1 I ya çıknıı ı, ka bağın kilosu 

1 

1 Oü , salata lı ğ ın da nesi l O, 
' domalesin kilosu 200, yeni 

dünyanın ki losu da 40 ku-
ruşdan satılmışdır . 

Adana, 26 [A.AJ Pamuk 
fiatları ki1osu otuz iki kuru
ıa kadar düşmüıdür . 

bütün devlet rejimimizin eıa 
aını teıkil etdiği bu muhake 
me ile de sabit olmuıdur . 

~1aznunun müdafasında bir 
defa olsun sözü kestlme
IDif ve kendisi müdafaa ıe 
kil ve usulünde hiç bir mem 
nuiyet ve tahdidat• maruz 
bırakılmam·ıdır. Maznun ne 
hakkında ıöz söylemek is
tedi ise ne mahkeme ve ne 
de müddeiumumi bir defa 
olsun kendisinin sözünü kes
mek teıebbüıüne giriımemlı· 
dir.» 

l ı l Hayatın ta kendisidir 11 
1.:::::. ~~~==~.1 

Amerika sefiri 
l•hnbul, 27 (S ~) - Ameri
ka s ef ı r i nin • ''san ' n 6 s.n lu 
ge le c eğı lı ı:ıbe r u l :n mı şd . r 

l 
1 

BASIMAKTA OLANLAR: 
Esat Adil müstecab/Joğlu 

7 -
8 -

Bugünün içtiınhi mezhebleri 

Medeni Ye Siyasi Hürriyetlsr(81z~ı~1fe~ı:r1;a ) 

llCKEHHIUI K.\MiL 

9 - Bu Kalb Duracak <Roman) 

Sıı ııaş kitabevi neşriyatı Balıkesir, lslanbııl, lzmlr 
Aıı l:ara kıitıiblıanelcrinde de bıılıınıır. 

bize gelen es3 

Türkiye umum kim
yagerler mecmusı 
Tü rkiy ıı umum Kimyagerler 

ceııı iye ti tarafından ı · İmyag ,,ı -
Jerim İz in bilgi ilıtj y ı c n ı ;;"dl r

mek ve genişletmek için ç.ka 
r lan bu çok k ı ymetli eserın 

ikinci say ı s ı ç ı knıışdır. Muhtelif 

Avrupa alimleri ve enstitüleri 
tarafmdaıı çok eyi k arşılanan 

bu ese ri kimya ile al fi kn sı olan 
herkese b lh ssı Ki myagerle-

rimize tavs •ye ederiz. 

Hafta 

Bir okuyucuııua okumak ilı · 

tiyacını giderecek her türlü 

~ l :lkal ı yazıları kinde bulabile

ceği en eyi haftalık bir mec· 

mua olan (Hafta]ııın son sayı

s ı zeng in bir şekilde çıkınışdır. 

Okurlar nııza tavsıye ederız . 

1 

Roman Tefrikamız: 93 

Sa vııştcııı Scı V<tş<ı 

li devam eden bu müsade 
meden sonra Memiı'le bera
ber sekiz arkadaıının cansız 
olarak müsademe yerinde 
kaldıkları ve Memiı'in kar 
deılle on bir kitinin firara 
muvaffak oldukları anlaşıl · 

dı. 

iıt sulhan halledeceğini ih 
sas ederek hazırlığ ı gevıet

mek istedi . Lakin Mustafa 
Kemal paıa bu telgrafı alır 

almaz, bir lngiliz gemisine 
girecek kadar safdil ol
madığını ve görüımek arzu 
ediliyorsa lnebolu'da ve ka
rada mümkün olduğu ceva· 
hını vermekle bera her garb 
cebhesi kumandanı İsmet " 
paşaya da, ordunun çok mü
teyakkız bulunması lüzumu
nu bildirdi . 

ederek d oğru Derviş beyin 
, yonma gitdi ve Ali beyin 

tuhaf halini anlatarak ken· 

Temmuz337gece•i birinci sü· 
vari fırkası müctemian hare · 
kete geçdi. He lef, Alaşehir 
istikametindeki Elvanları ba 
sub Elvanlar köprüsünü ber 
ha va etmek ve andet eyle
mekdi Fırkanın pişdarlığ ı 

nı, Derviı beyin biraderi Ali 
bey yapıyordu Süvari ıabi
ti müsaade alarak Ali beyle, 
yürüyüşde konuşma!.: üzere / 
yolda Ali beye yelitdiği va- · 
kit hayretde kaldı Taban 
çok ciddi ve esasen o1gun 
bir. adam olan Ali bey bü '· 
bül kesı ' mişdi. Süvari zabi 
tine, esir edeceği Yunan za
bitlerinden bir iki danesin 
hediye edeceğ ini, senelerden 
beri içki içmediği halde mu · 
zafferiyetden sonra bir rakı 
ziyafeti vererek kendisinin 
dahi içec o!ğini. mutadı h ı la

fmda söylüyor ve mütema 
diyen gülüyordu. Süvari za -
biti, bu gülmenin fali hayr 

Ali bey nare atarak müte
madiyen filintasını a teıliye
rek ileriye atılmağa başladı. 
)lüfrezesinin sevk ve idare
sini bile unutvrak fevkalade 
şahsi cesarete malik ve va
tan sever olan bu adam, sü· 
vari zabitinin itidal tavsiye
sine karşı adeta kızıyor ve 
süvari zabitinin aözlerini 
ititmemezlikden geliyordu. 

Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Btr gün slivari zabiti Me
mltln takibi için onbeı ne
ferle kendisinin memur edil
mesini alay kumandanınden 
rica etdi. Alay kumandanı 

fırkaya yazdı ve fırkadan 
gelen emirde. süvari zabiti -
nln fırka kıtaatından aeçece 
ifl on beı neferie Memlı'ln 
takibine memur edildliil 
bıldirildı. 

Çokdan muattal bir vaziyel
de bulunan süvari zabiti fa 
allyete geçeceğinden mem • 
nun olarak hemen hl\reket 
etdl. Civar köylerde yapdıjiı 
kısa bir tahkikat netlceıin
de, Memlt'ln Ilıca denilen 11 

cak su civarında bulunduğu 
ve bu adamın elde edilme 
ıi mümkün olduğunu anla
dı ve Ilıca yolunu tutdu. 

Tesadüf eıeri olarak, Ilı · 
ca'ya on bet dakika yakın 
bir mesafede ve aık bir or 
manlık arasında, baıça vuı 
Ddhem efendile konuıa ko
Mlf& yllrlly•n ıilvari :ııabıtı-

nin yamalı doru atı birden 
bire ürkdü. Süvari zabiti, 
bu haasaa hayvanın ürkme Süvari zabiti derllal rapo-

si üzerine müteyekklz bulun- runu alaya göndererek, bu 
mak lazım geldiğini takdir defa Memit'in kardeıinin la
etdiğl cihetle derhal efrada kibine memur edilmesini 
iıaret ederek yol kenarına latedi ise de fırkadan verilen 
çekdirdl ve hemen atdan emir iizerine arzusu isaf 
indirerek mevzi aldırdı. Beı edilmediği cihetle alaya il · 
dakika sonra da, arkasında tihak eldi. 
yirmi arkadaıı olduğu hal· Haziran 337 de bütün 
de Memlı göründü Silahını cebhede sükunet başladı. 

bir sopa gibi omuzuna almıı Likln bu sükunet her iki 
bu mağrur ıaki hizaya gel- tarafın hazırlanmakda oldu -
dlğl vakit süvari zabitinin ğunu gösteriyordu Carb 
"kıpırdama. ihtarı üzerine cebhesi kıtaatının en büyük 
mavzerine sarıldı ve küfür- lıtlfades ', bu sükılnetden ıs ·· 

le kanıık ilk kurıunu savur- tlfade ederek talimle ve tat 
du. Elleri tetikde bulunan bikatla mefgul olması oldu. 
askerler de mukabele etdiler Bu esnada lıtanbul' da ki 
Memlf de cansız olarak yere 
yıkıld . Askerlerin kamilen 
Memiı'in üzerine ateı etme
leri, ~1emit'in arkadaılarına 
bir kaç hatve geriye çekile 
rek mevzi almak fırsatını 

verdi.Şiddetli ateı teatlıi bat 
ladı Kıaa fakat çok ııddet-

kuvayi ifgallye kumandanı 

General llarlngton Mustafa 
Kemal paıa ile ile lzmir ve
ya lnebolu körfezlerin•len 
birinde bir lngiliz gemisinde 
görüımek istediğini Ankara 
hükumetine btldtrmı;k sure· 
tile hlkk<Un.ıı oyalamak ve 

Mustafa Kemal P.ııanın 

telgrafına llerington cevab 
vermedi. Bilakis Yunan or 
ıunun sil~hlarile cevab ver
mek çarelerine tevessülletdi. 
Bu itdekl İngiliz siyasetinin 
çürüklüğünü herkes gördü
ğü gibi bu davet keyfiyeti 
tarihin tenkidinden kortula
mıyacakdır . 

Yeni bir hükumet kur
mu~ , bütün cihana ve bil 
hassa dahili mikroplara kar 
ıı koyınuı, ve dehasile bey
nelmılel ıöhret bulmuş bir 
adamı, en büyük düşmanın 
gemisıne davet etmek, de· 
ğll siyaset, aynı hamakat ol 
duğunu , basil düıünceli bir 
adam bile takdir eder 5 

olmadı~ını Ali beye sôy l edi ğ i 

vakit , A' i bey süvari za hitini 
korkaklıkla itham e derek 
gülm ,_ğe dev am eldi 

Artık taarruz noktasına 

tekarrüb edildiği zaman •Ü · 

vari zabiti Ali beye veda 

disinln herhangi bir şekilde 

Ali beyle beraber bulunma
• nın teminini rica etdi. Der. 
viş bey de derhal alaydan 
kı rk nefer alRrak Ali bey'e 
müıtereken hareket etmele
rini ve Ali beyin süvari za
bitinin emrinde bulunduğu

nu söyledi ve Ali beye de 
emir zabitile böyle bir emir 
gönderdi. Süvari zabiti de 
alelacele k :rk nefer alarak 
seri yürüyüşle Ali beye iltl· 
hak etdi. 

Süvari zabiti Ali beyle 
birleşdiği vakit Ali bey hala 
latifeye devam ediyordu 

Süva ri zabitınin kendisini 
kıskanarak esirleri beraber 
almak için birleşdiğini söy · 
liyerek süvari zabitini neıe 

lendirmek istiyordu. ~üvari 

zabiti, sanki Ali beyin ıehid 
olacağını kati olarak bili
yormuı gibi, çok sevdiği bu 
arkadaşının ziyaından müte
ellim bir vaziyet almııdı. 

Sabaha karşı düımanla 

ateı temaaı baıladı~ı zaman 

Alayların muhtelif istika
metlerdeki harekatı ıayanı 

takdir bir halde idi . Alaylar 
mütemadiyen ılerllyorlar, 

düımanlar ise geriliyordu. 
Süvari zabitile Ali bey de 
E 'vanlar köprüsüne yaklaı 
ınakdıt ve hemen köprüyü 
iıgal etmek üzere bulunduk· 
ları bir esnada Alaşehir'den 
bir katar vagon içersinde 
bir tabur düşman piyadesi· 
nin geldiğıni ve der hal düş 
man kuvvetlerinin takviye 
edildiğini gördüler .. Takviye 
edilen düşman, hütün ıtddet· 
le nıükavemete başla.ılı ve 
süvari alaylarını oldukları 

yerde turdurmağa muvaffak 
oldu. Bu defa Derviı bey bi:ı
zat topçu bataryeslnln başı· 
na geçdi ve düıman üzerine 
ieabetli mermiler yatdırma· 
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Sanat Malzeme ister 

Pa ul Valery ıilri tarif 
ederken "duygu süzgecinden 
geçmiı, lezzeti her dilde 
baıka"diye baılar Ona göre 
hakiki ıiir nesre çevrilmesi 
mümkün olmıyan his ak
manlarıdır. Merhum Ahmed 
Haılm bunda daha ileri 
giderek diyor ki: 
Nasıl istersen dinle; bakın 
Dalların zirvesindeyiz ancak. 
Yarı yoldan ziyade yerden uzak 
Yarı yoldan ziyade"mah"a yakın 

Göz bir görme vasıtasıdır. 
Bize eıyanırı rengini biçimi· 
ni haber verir. !\ulak yalnız 
sesleri alır. Dokunmakla bir 
cismin hissesi hakkında ma
lümat sahibi oluruz . Koku 
ve tat uzuvlarımızla beraber 
bu beı anlama vasıtası bizi 
tabiatla mücadeleye hazır 
!ar. Bunlardan ba§ka altıncı 
bir bir vasıtamız daha var
dır.Bu ıuur,muhayyele,ruhun 
kucaklaıdığı tabiatın ötesin
de eritemediğimiz hakikat· 
leri bizi bağlıyan duygudur. 
Elle tutulmıyan, rekli, rengi 
hergözde baıkalaıan aııl tiiri 
biz orada ararız Orada tiir, 

içine her akıam kucak kucak 
çiçek,ıtık atılan, akd.ğı sah. 
ra meçhul, gülüıle ağlayııı 

yolunda toplıyan Hr sudur. 
Mev'ane 
"Aşk an bahrist keş karan • u 

leb nist 
Bes garka sevencl · ü nale - ü 

yarab nist" 
«Aık. ucu bucağı, sahili, 

kenarı olmıyan bir denizdir. 
Oraya dütüb boğulurlar.Fa 
kat aman diye bağırmak, 

yarab diye haykırmak yok· 
dur. diyor 

Aıkla şiir aynı heyecanın 
ikiz evladı, bir membadan 
kuvvet alan ıki ehir değil 
midir? Nasıl ki , aşk denizi. 
nin sahili yoksa, şiirin de. 
manası hududsuzdur. Ah 
med llaşim "Piyak. mukad
demesinde diyor ki : 

"Mevzu ıair için yalnn 
terennüm ve tahayyüle birve. 
siledir. Sıkı bir defne orma
n•nın ortasına bırakılan içi 
bal dolu bir fagfur kavanoz 
gibi, mana tiirin yaprakları 
içine gizlenerek her göze 
aör mez. \' e yalnız haya 
ili ve kelime kafilelerini 
v,zıltılı arılar gibi etrafında 
dolaıdırır. Fagfur kavanos 
görmiyen kari bu ar.tarın 

kanad musikisini itilmekle 
zevk alır. Zira kırmızı çi· 
çekli defne ormanının bütün 
sırrı bu gümüı l..anad sesin· 
dedir .• İşte tiirin en güzel ta· 
rifi, Habib " llremend " da 
tllri böyle arıyor ve diyor 
ki: 

"Tabiati bana renk ve 
ııık verdiği için severim. 
Fakat benim kafamda yaıı· 
yan güzellikleri bulursam 
meıud olacağım diyor.» 

Viktor Hügo'ya göre de 
şair bir kelime kolleksiyo· 
nundan baıka birşey değil
dir. Şiirin bu güzel tarifle· 
rine boyun kırıldığı bu de· 
virde onda ha!a alelade 
akıl ve muhakeme ölçüsile 

Amma nereye? Bu gidiıdekl 
gayemiz ne? Bütün arkadaı· 
lar hep yazmağa mereklı . 

Okuma terbiyemiz o niabet· 
de kıt. "Eset Adil. ağabey 
bize Savaş gibi genit bir 
çalııma sahası hazırladı. Onu 
temail etmek ve yaıatmak 
gayreti bize kalıyor Fakat 
nasıl? Bu bomboı kafalarla 
mı? Hayır arkadaı, önce ça
lıımak lazımdır . Çünkü 
sanat malzeme ister. Bı. 

ze çok yardımı dokunan, 
gazetemizin münekkidi bay 
Ihsan Edib her hafta bize 
yeni bir yol öğreten güzel 
makaleler yazıyor. Eminim 
ki birçok Savaıcı arkadaı· 

!arım içlerindeki bu varlığı 
bile görüb okumuyorlar . 
Belki birçokları yalnız ken· 
di tiirierinden başka tiir 
bilmiyorlar Hergün yeni ye
ni imzalarla cicili bicili bir 
çok kitablar kütübhane vit· 
rinlerinde bakıı ı mızı çeki 
yor. Hergün elimize gelen 
yeni bir mecmua bize bü
yük ümidler veriyor. Fakat 
çok geçmeden inkisarı ha· 
yale uğruyoruz. işte misal 
«Varlık mecmuası» Bize ilk 
zamanlar özlü fikir , asıl 

sanat vadeden bir varlıkdı . 

Değerli birçok ıairleri, yaz· 
ganları etraf na topladı. A. 
Gaffar'ın Ruscadan yapdığı 
tercümelerini, Ömer Bed. 
reddin. Kemaleddin Kami, 
Necib Fazıl gibi ıair genç· 
!erin kıymetli, güzel şiirle. 

rini okuduk. 24 üncü sayı 

elime geçdiği zaman Ömer 
Bedretdin'in Çoruh akıam· 
ları başlıklı tiirinde: 
Girdapların kararmış gözleri 

süzülünce, 
Korkunç birer dev gibi sulara 

girer dağlar. 
Karlı dağlar ardında titrek bir 

ay gülünce 
Çoruh. zincir içinde bir esir 

gibi ağlar ... 
Kıtasın ı okuduğum zaman 

kendimden geçmiı. gayri ih· 
tiyari "şiir ufku bize güne
ıinden yeni ışıklar döküyor" 
diye hayk.rmışdım. Fakat 
son gelen sayılarda mesela 
39 uncu sayıda Ahmed 
Mühib'in Fahriye ablasına 
yazdığı şiiri okuyunca şiir· 

den nefret etdiın. Bakın. 
Önce upuzun sonra kesik bir 

saçın vardı 

Tenin buğdaysı boyun bir 
· başak kadardı 

içini gıcıklıyordu blitün erkek· 
]erin 

Altın bileziklerle dolu bilekle· 
rın 

Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin 
İnsan bunları olrnrlcen yü

zü kızarıyor. Şair acaba 
sevdiği Fahriye ablasına 

kartı bunları mı duymuıdur? 

llu kadar vefasız mıdır,yok· 
sa sermaye mi yok?Tabii bu 
ikincisi. Bu bay Türk tii· 
rinden sonra Türk Dilini de 
berbad ediyor. «Bugdaysı» 
ne demek? Eğer şair «huğ. 
dayımsı" yani buğday ren
gine vakın demek ıstiyorsa 
yahudi olsa gerek. Bay:Ah 
med Muhib'in hakkı da var 
ya Baıak boyunca, parmak mana arıyau fairler var. 

Bazan da deli ıaçmalan gi. kadar bir kadının gönülde 
bi kırık düzen, bozuk cüm yaratacağı aık bu kadar he-

yecansız olur 
leler kullanan f&ir kılıklı 

Savaı'çılar, bizim vaziyeti
arkadaıları okuyoruz. Son 

miz varlıkcılardan pek düz
zamanlarda yurdumuzun her 

gün değil. Bazı sanat aşıkı 
tarafında eli ka1em tutan arkadaşlarımız olmakla be 
herkes seferber oldu. Bir raber, şair denmek için ya 
yol lutdurduk gidiyoruz..:_ zı yazanlarımız pek çok 

ğa baıladı. :ıüvari zabitile I Savaı sanat istiyen gençlerin 
Ali bey, efradı .ağa sola ya iotlfodeıine bırakılmıı bir ku
yarak ikisi de yan yana şi· rumdur. Liıyik o lmıyan çe -
P.nd!fer raylarını ~iper ederek kilsin Geçenlerde "Esat 
f ediyorlardı Adıl,, ağabeyle bir konuıma 

Koşma 

Olursun . 1 A Yollar 

i~·imde yeşeren bahar peşinden 
Parlak bakışınla bir yaz olursun 
Bülbül ayrılınca pembe eşinden 

Gölgeler titredi inerken günaş, 
Son llşık sacını yoldu a yoılor. 
Çağlayan arzumu yapmadınız eş. 
O size uzanan koldu a yollar! Sen deli gönülde diltıaz olursun 
Bu gün tülüniızü dağlar geç açdı. 

Solgun yüzünüze pembelik saçdı, 

Nazlı gülüşünüz ne de kıvançdı. 
Ufuklar sevince doldu a yollar. 

Minnet etmemişken bab~ma bile 
Bir kuvvet önünde gelirsem dile 
Kalbimde yer eden ılık sesıle. 
Heni benden alan bir naz olursun. 

Bağrımda tutuşan o kızıl ate~. 
C:öklere aksetdi. Doğdu bir güneş 
Sevgilim gel, onu saçlar nla deş 
Belki de yanarak yalaz olursun. 

Kıvrımlı iziniz yamacı sarsın, 

Hummalı başınız engine varsnı. 
Dertliye hemderdsin dşıka yarsın 
Gönüller yurdunuz oldu a yollar. 

Eğer benim gibi sen de dertliysen 
B.crana susuyan duygularla sen 
«Fohri» nin gönlünde pervasız esen 
Rüzgtl.rın çaldığı bir saz olursun. 

Kalbime sevginiz ve adınızı 

Yazdı sizden bana akan bu sızı, 

Her akşam bağlara giden o kızı, 

O yarı söyleyin noldu o yollar! 

Trakya köylerinde 
Kültür derlemeleri 
Değirmen üstü çiçek, 
Orak getirin biçek .. 
Benim bir yarim vardır, 
Orta boylu mor çiçek .. 

~1endilimde kara var, 
Yüreğimde yara var .. 
Ne ben öldüm kurtuldum, 
Ne bu derde çare var . 

Derdim var dağlar gibi, 
Eridim yağlar gibi.. 
Sarardı gül benizim 
Bozulmuı bağlar gibi.. 

Çayda çınar ağacı, 
Çift gezer iki bacı.. 
Büyüğü hele hele 
Küçüğü cahil harcı . 

Uzun çubuk iç oğlan, 
Gel kapumdan geç oğlan .. 
Ne annem var, ne babam 
Al da beni kaç oğlan!. 

Mavi yelek!; yarim, 
Göğsü ilikli yarım ... 
Beni bıraktı gidiyor; 
Demir yürekli yarım .. 

Kara karga olaydım, 
Kavaklara konaydım .. 
Gelen geçen yolcuya 
Ben yarimi soraydım .. 

Kahveyi piıiritim, 
Korkarım taıırırım .. 
Yarim geldi deseler, 
Aklımı §aşırırım . 

Ay doğar ayazlanır, 

Gündoğar beyazlanır .. 
Bırakın uyusun yarim. 
Belki bana nazlanır .. 

Kuyunun kapakları, 
Çınarın yaprakları .. 
Uzaktaki yarimin, 
ç,nlasın kulakları .. 

Bir dalda iki kirez, 
Biri al biri beyaz . 
Kurban oldu.ğum tanrım, 
Beyazını bana yaz . 

Ah . Bil. 

esnasında söz açıldı. O da 
bi>.im bu halimizden ıika -
yetçi. içi yanarak "Gençler 
okumuyor, kültür yok., De
di. Evvela yorulmak, hazır· 
lanmak; ondan sonra şair 

denmek. Bize büyük feda
karlıklarla elini uzatan bü • 
yüklerimizin ve onların kıy
metli kurum,arının kıyme· 
tini bilelim. Onlara layık ol· 
mak için çalııalım. İnsan 
kafası gübreli, suyu bol bir 
tarlaya benzer. Eğer eyi ha· 
zırlanır, ekillne, eyi mahsul 
verir. Olduğu gibi tabiata 
terk edilirse ondan alınacak ' 
mahsul ya deve dikeni ve . 
ya yaban gülünür. 

Jfo { i' . S«--1 1 

Balıkesir 

Frıhri 
Z Önay 

Aruz dağında son akşam 
Savaş'çı arkadaşlarıma 

Cökden süzülüp inmede yorgun bir alay kuş 
Zümrüt yamacın göğsüne düşmanca sokulmuş 

Bir kanlı bıçak gölgesi ay lı:aymıy!l başlar, 
Boşlukda bu akşam sönecek nurlu bakışlar. 

Bir dağ ki, uyanın ş dev olup kalkmada yerden 
Bir dağ ki, görenler erimiş çığ gibi birden 

Kaylı oldu sanırlar son ışıklarla ırakda 
Seyret bu kızıl alemi her derdi bırak da. 

B;r tüy gibi titrek bulutu nerde bulursun. 
Çizmiş uzayan yolları vurgun , güne en son 

Mor dalgalarından denizin sevgi \'alanlar. 
Taşmakda sönen bir ümitden artda kalanlur. 

Dö~mez mi giJ~nler sılayı bir gün edip ydd 
Artık uzayan yollara öç oldu bu feryat 

Bir dağ ki, tutuşmuş yanan uClı:un alevile 
Bir dağ ki, boyanın ş «Arapı> ın kanlı elıle 

Halil Sezai 

Köy içinden 

ASKER OLACAK 
Kapıda kımıldandı gıcırtıle araba 
Boğazındaki düğümü öksürüp ezdi baba 
Elinde çamaıırlar anne ağlar beride 
Şu güzel kızcağızın dalmıt bak gözleri de 
Abeyln mendilıne bir ıeycikler tıliyor 
Göz yaıından bir dizi dudağını dtıllyor 
Avutmak için gelmit onları arka komıu 
Sepeti alıp gitdi arabaya bir koıu. 
Hepsinin yüreğinden bir acıd·r sızıyor 
Anneyse durup durup kendisine kızıyor. 
lıte timdi gidecek biricik oğulları 
Cama, duvara çarpup ne vızlıyor ıu arı 
Acar, yabana çıkıp yıllarca okuyacak 
Babası da kim bilir meEarından duyacak 
Oğlunun belki bir gün bir zabıt çıktı&ını 
Kan kakmalı kılıcı elile sıktığını 

Neden sonra baıladı, baılıyabildi söze 
- Oğlum yaban elinde yurdu alıp da göze 
Çalııırsan umarım büyük asker olursun 
Ulusun için calıı yüreğin temiz dursun 
Bizleri h . . i . . . ç 

Sözünü artık bitirmedi 
Tıkadı hıçkırıklar. Acar hiç titremedi 
Gözleri dalmıı göğün kapanan gözlerine! 
Anne baıladı titrek 

- Sıcaklardan serine 
Çıkma! Oğlum kendini ütülme darılırım: 
Kardeti geveledi sözleri yarım yarım: 
- Ağabey, bitiğini bizlerden esirgeme 
Bağsız bir demet çiçek gibi bu son söyleme 
Serpildi genç Acarın titrek duyuılarına 
Tunç heykel gibi düıdü babasının bağrına 
llepıl de bir çok sözler söylemek istediler. 
Sustular! Bu susuşlar Tanrıdan neler diler 

* 
Araba uzakla§dı hem sallana sallana 
Ağladılar baı baıa kardeı, baba ve ana 
Gözlerin çimeninde ümidin, tan yerinde 
Birinde yaılar titrer, Acar güler birinde 
Bunlar b,Jki gün gelib eriyecek solacak 
Acar asker olacak, büyük asker olacak 

MALTEPE 

Şükrü Galib erker 

Ona Ve onu sevene! 
Yosma!.. Seni görmedim .. 

Görmek de istemem. Cörmiye
ceğim de .. Sen onu bodur ho· 
yunla kendine çektin . Bir 
mıknatıs gibi çektin.. Çak
tın diyorum. Evet yalan 
sözlerinle.. O saftı!. O ya
lan bilmezdi.. Çok zaman, 
beni senin yerine metetti .. 
Sen onu, birkaç şiirini sütun 
başlarında metederek ka. 
zandın! Bem de fıızlasile .. 
Ben buna kulak bile asma
dım .. Ve asmıyacıığım .. Asa
mam da .. 

Oaıı ben izin verdim ... 
Onu ben gönlümdeki yerin. 
den dikenli çöllere attım 

Attım diyorum. Ağzını 

bile açmıyacak,.. Açamaz da. 
Açtırmam! Bir daha alma· 
mak üzere attım . . O eeni 
çok zaman bekledi ... 

Sisli güalıırde seni dolam 
baclı sokaklurın başında 

belrledi.. durdu .. 
Bodur yosman! Ben telli 

yazmanın altına, onu bah
çemde çok beklemişdim .. 
Ben ona sen in gibi şiirile 
kanmadım .. Kanamam da! 

Şimdi köyümün çakıllı 

yollarında bağ bozumuna 
çıkacağım. Çıkıyorum da .. O 
çok zaman beni diye seni 
metetdi. O çok zaman seni 
diye beni sayıkladı. 

Yine onunla bir zamanlar 
(Porsulı:) un durgun suların 

da poyraza kürek çek<lik. 
, Cılız pazularını ona ben sağ 
lamlaştırdım. Hayatın zevki. 
ni ona ben tatdırdım .. 

Sor bakalım!. Bağrıma 
yasland•ğı valı:it ( Akgül! 
Akgül! ) diye diye 
gözlerini yaşartırdı.. Ben 
onu bir öksüz gibi bırak
madım_. Ona hiç bir zaman 
öksüzlüğünü sezdirmedim .. 
Al yazmamla sızan yaşları 
sildim. Ağlıyan gözleri 
öptüm . Biliyordum .. Biliyor· 
dum. Ben onunla dudakleı· 
madım .. 

Çok zamanlarda onunla 
Porsuk'du sabahladık, O ba
na her gelişinde bir şiir 
yazardı . Ayın yarısından 

Çoban 
Kızı 

Sıra sıra mor dağların 
zümrüt yamaçlarında, dün
yanın en mesut ve bahtiyar 
hayatını yqıyan çoban kı. 
zı.. Üstümüzdeki geniı ve 
mal kubbe seni tanır. Sa
bahleyin kırlarda ufkun kan. 
dilini açan sen; akıam yıl· 

dızını doğuran yine sensin 
Göllerin yeıil çerçeve ile 

çevrilen ıadefli, narin kıyı

larında dolıııırken ince ka· 
valın bütün aaadetlerinin 
tercümanı olsun .. 

Yalnız ey güzel çoban kı
zı! benimde ruhumu kam • 
çılıyan fU ıonıuz matemlmi 
bestelemeyi unutma! .. 

Tekirdağ 

AH. HIL 

Stıbalı 
Gökle dudak dudağa, 
Dağlar kızardı yer yer; 
Sır an bakmak fU dağa! .. 
Oerliler, ömre değer. 

bir eksik.. Hep yazardı .. 
Ona o ilhamı ben verdim .. 
• ·eden sordun öyle? Artık 

ondan fazla yazamaz Gönöl· 
daşı kaynakları kapatdı .. 
Şimdi sarp ümitsiz (Kaya) 
!ara yaslandı .. Ona harmanda 
kararan tunclaşan kollarım 
y a s t ı k olamaz •. 
Olamıyacak . Sor nasıl bera
ber oraya giderdik! Sor! 
Nerde ninem dıye boynuna 
sarıldığı anam. Olsa da söy
lese. 

Kız! Sana du yazın kızgın 
güneşinde salkım söğütlerin 

dıbinde ıarkı söylüyor mu?. 
Bana yazdığı koşmaları 

besteliyerek söylerdi. 
Ey Yosma! Onları aea 

unut. Oular birer basma ka 
lıp oldu . Buru~uk defterler· 
de hazan yaprakları gibi 
soldu. Soldu. 

Oobeı. Bir eksik. Fazla· 
sını sorma. Onları hıır mec 
m ualar her gazeteler.. On
kadar .Dedim ya Cazla yaza. 
moz. Yazacak olsa o kadar .. 
Serlııvha~ını değiştirir. 

Kara gözlü .. yuvarlak yüı
lü yosma .. Onu tanımıyorum 
deme. Herkes biliyor .. Ben 
bile .. Ona benden söyle •• 
(Alı:gül) Porsuk'un durgun 
sularında .. Söğütlerin gölge
sinde akşamlıyor. Akşamla. 
makda .. Söyle oralarını öı

lemedi mi?. Söyle bakabm 
Harman vakti gelince mor 
çevresine (Güllük) den ge
çerken üve;ı; dolduracak mı? 
Söyle .•. Sakın bana kııma. 

Onu benden ayırdın, una 
ben kızmadım .. Kızmam da •• 
Onda vefa olmadan .. na 
söz söyliyemem.. Söyliyı· 
miyeceğim de .. Belki coşacak, 
bana yazdığı gibi sana da 
bir koç satır yazacak .. Son· 
nu yok .. Sonu yok olacak., 

Baş başa kal. [ !ygörıu] 
in yosunlu [kav• 1 larmda 
grubları seyretsin.. Söyle., 
Söyle .. Bir daha Porauk'cla 
akşamları gezeceğim diye 
bana koşmaları okuyacağım 
diye üzülmeıin.. Söyle •• 

Etkişebir, Porsuk 

Gülçömf. 

BİZ 
Bize ateı diyorlar, 
Ne ateıiz, ne külüz. 
Cumhuriyet yurdunda 
Yeni açan bir gGlüz .. 

Bize seller diyorlar, 
Biz ne selıiz, ne kumuz .• 
Çankaya; d,r yolumuz, 
lnkılapla doluyuz •. 

Ne yıldırım ne fimıelı:, 
Kamafdırır çakea da, 
Gözümüzü yerle ııök, 
Varlığını yakea da., 

Enginliğin denizi, 
DalgJları gibiyiz . 
"Step. !erden ötede, 
Da lgalarm ııeılylz. 

Doğulardan akdık biz. 
Karanlığı yakdık biz .. 
Garba üetün bakdık biz, 
Ayyıldız güneıiylz .• 

Tekirdat 
fl. N. 

Bug·ün 

Sağlık 
Eczahıınesi Tutuıan ufka erdim. 

Gönlümü ona verdim, 
Belki, ben de gülerdim 
Gözaüz olaydım eğer. 

Halil Sezai 
ı Nöbetçidir 
1 
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H :ı yeıı talipleriıı ( 180) liı·a dipozito ak~asile hPra- ıııek.!Plı s,ılıt•ckt ııanu·~i :.ı~keri ı·lıli' ('tııanıderiıı 
M TPşrif ı•dt'ıı eıı miişkiilpPseııt ıııii~tl'rilpriııi dulıi uıenıııuıı eden •• ber rııak;.ııııı ,il:h ı·tde lllİİll'!'rkkil konıLi, 01111 • 
tf ı ı k ı ı· •• sulw~<' ıııi"ıracaat ı•tlı•eeklpı· lıu ıııliracaaı 15 ııi-N lemiz, konforlu H' ser\İsı Illİİl\<'IlllHP' iieretleri her ı·se I' veriş ı yeni tt rıı"lı~tı"'uıı.·ı ıııı'"ıı· • .'ıı·,·ıut <'tııı"lı:ı·ı· ih'ııı ıılıııııır .• 
M k t " ' " '- ~aıı 935 tarilıiıw kadardır. 

"
inşa ettirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uyguıı fev alade baııyosile •• 

•• S t } k t' '"' f b · k 3 Balıkı•siı· ıııııılakcısıııda oturan vabaııeı· " lavsiy<'~-p dPğeı· bir oteldir. .\ltında gazinosu vardıı·. Gaziııosuııda •• a l 1 zey ın yagı a rı ası . 
" 

ı •4 laı· dahi avııı ~uretlı• ıııiiracaat ı•decekl<'r •• biiliiıı ~Praiti sıhhiyeyi havi YP her ıııeıııle11.ctin gazı ıı· Vt' ıııPcnıua- '1 Burlıaııhe'dı• ıııüdiir o~lu fahri kası dcıınıck- · 
" ı · ' seYkll'riııe kadaı· sıılwlı•rilı• rııuhaberP edilerek N larıııı huluııdurur. Güzel \<' sesli rac yosu rnevcuttur. 4 le maruf iic,: ııiı·eseli soıı sisteııı zcytiıı ) ağı falı- • • 
H t4 ıııüı·aeaatları t<•slyit oluııacaklardır. 

*"ill"•••••-•••••••••-•••••••••-•••••-•* rikası n>. 200 toıı .vağ dt•ııosu ile iki lıazıwli sa- , ... k·• . , 
1 11 . 

--.. :!!!! .. ~•••••••••••••-••••••••••-•••••-• • cı- -- .:ıı•v ucıı g<'rı )\a acal\ aı·ııı 'e'. a tayırı 
uuıı falıriJ..aları ıııiistt·ıııilatilf' satılıktlır. Talih 

Bı1nd ı rıııa kıızcısı 
bclecliye reisliğiııdeıı: 

f • edilen ıııiicidetl it•iııdP \lıziveliııi tesLit etıııi,cn-
- I olarıları ıı s:ılı i lıi llt' ili İİ racaa t la l'I İlıİ il ohı il il I'. lt•ı·i 11 askPl'i kaın:ıı ıı ıı S9 l'~I maddesi ıııucibiııce 

j , 1111•11111ri\1•1 '<' vazif'ı·dı•ıı ı·ık.arılaeuk ve ınczkı'ır 
Cilt, freııgi, lıc·I- 1 Belediye Dispanserinde 111,ıddı· l;lllt'İhiı11·t• htilıdar;ı edeııleaiııde lPC'Zj~·ı· Bandırıııa'ıhı iskele ıııeydaıııııa koııulacak 

Dr. M. Ali 

a~ağı ile heraher ( 500 ) lira keşif hedelli 
lıir saatin alı11arak ıııalıalliııe koııulnıası ~ irıııi 

1 

soj!tıkıuğu ııasıaııkıurı Muayene Günleri 
miitl'lı::tssısı. 

güıı ıııiiddt'lle a<_:ık eksiltnıeğ<' konıılnıuştur. i 
Buna ait sarlnaıııf' h~delsiz olarak Bandırma 1 Hastalarını saat üçte 
1 1 d. : d 1 1 · hükümet caddesinde mu-
lC e ı~·esııı eıı a ıııacakc il'. ıı ayene hanesinde kabul ve 

Saat Zenil, Loııjin, Onıe~cı \e~a Singer olnıa- 1~avi eder. . . 
sı ayanı tereil dir. 

1 uu ı·ksiltnH' ihalt•si 935 seııesi ııisaıı a\ı-
• 

ııııı ikinci salı 1-(iinii saat 16 da Baııdırnıa lwlf'· ı 
diye dairı•sind~ ~apılaeakdıı'. İstekli olaıılar 
37,5 lira ıııuYakkaı tPllliııatı ht>ledi)cye yatıra- 1 

ruk pryı• işlirıik ı·dPuilt>eekh•rdir. 

Oalıa zi\adı• tafsilat alıııak iizpı·e lıclc<liye\e . . 
ıııüracaaı Pdilıılt'si \t' ilıale suatiııdP eııciiıııe11-
ıle hazır hnluı11ılıııası iltiıı uluııur. 

-~~~~~~~~l 

Yurtdaş: 
Hilaliahmere, Himayeietf ale 

1 Tayyareye yardımı borç bil. 1 
~.~~~~~~-~~-~~~.IJ. 

Ka(lııı Teı~zisi 

A one ücreti 
YIL .. GI 800 Kuruı 

6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
baA-lanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar ıreri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur . 

Gazeteye Ait her hususla 
Neıriyat müdürlüğüne 1 
müracaat _:dıimelidir . ı 

SAV AŞ Cumartesi günlerı 
çıkmaz ı -·--

cr~L\ BTESİ (;(\\'LEHİ 

ÖğiPllt·ıı soıını saat 1;) - 16 
Dr. Ba' .\lııııPd Eıııiıı 

P.\Z.\H GCSI EHİ: 

İ<· lıa .• ıalıkları 
• 

Üi!leJt>ıı soııra saat 15-16 Kulak, Boğaz, 
.~ . 

Bunııı lıasıalıkları l>r. Bay \lelıııwd K:iıııil 

P..\Z.\HTESİ GÜNLEHİ: 
Sahalı saaı 10 - 11 
Bav ..\ lı nıed Eıııiıı . 

İ<· lıaslalıklaı·ı l>r. 

Öğledt'n snııra 14-15 (;üz lıaslalıUarı Dr. 
Ba' İlısaıı . .\hıııı·d 

S.\LI GV. 'LEHİ: 
Sahalı saat 10 - 11 
B.ı,\ .\lııııPd Eıııiıı 

İ c hastalıkları Dı'. . 
ÜğlPdı•ıı soııı·a sa,lf 15-lG D.şlıasıalıkları 
nr. opPrali"ır B·ı~· Sadi Üzat I~' 

C..\HS.\~JB .\ <;f' \'LEBI: 
• • 

İı•lıastalıkları 
• 

Üğll'd<'ıı soııra saat 15 - 16 
l>ı·. Ba' Haif 

PEBŞE.\lllE (;(:ı ' LEHİ: 
Üğledt•ıı :-;oııra saaı 1 ;, - 1 G l>ı·ı·ı lıa:-ta-

İstaıılıul BP~o~hı ~ıı~ır .\partrnıaııınd ı Terzi 
Madam (FPııg.ıraııııı) k.alfalarıııtlaıı Terzi ~IY -
.\JET GÜK .\L . .\~ lıu kel'l't' Balıke.-.ir Yı•ııice ma
hallı>siniıı n Evllıl 'h•ktPb sııkağıııda 24 lllımara-

• 
lı haııevP 11akloluıımu~Jur. 

'iDARE YEARı· .. BValıkAesı·rŞKııvvayı· ·ı, 
milliye caddesinde Husu~i daire 

il 
'1. llr. Bay )lehııwd Ali 

Telgraf adresi: Balıkesir - _. 

SAVAŞ '------------------• 

olunaeakdıı·. 

3 - llcrııe doğuıııda oluı·sa olsuıı 335 
ğurııa kadar hazırlık kılasıııa gitıııiyeııleriıı 
lıPye ıııiiı"<ıcmıt etııı<'leı·i ilan olunur. 

n,, lıkt~si ı· ()rı1ıa11 

do-
~ıı-

Müclü ı·liiğiindeı1: 
Sıısuduk kazası dalıiliııdı• Cataldağı orıııa-.. . 

11111111 Tas \atağı me,·kiiııdı· Maden sütuııluğu " .. . ( 

id11 kt>:;ilıııis 't~ nıiidılPti iı•iııdl' eıkanlmanıasııı· 
ıJ .. " "' 

daıı miisad('l'P Pdilıııis olaıı 149-831 nH·tı·e 
• 

ıııik:lh 1-(avı·i ıııaııı11l<' 11111adil 4a~) ıaıw \alır ha-, . . 
liııdt> \ll\arlak ka\ırı ağ:ıı·ı 30-3-9i>5 (;üıılt~ıııc•-. .. . 
ı·iıH' ı"<ıstlıv<ııı CuıııarLP!'iİ giiııi"ı saat ı 5 dı~ ilıtıl<· 

• • 
olıııııııak iizPrc aeık artııı·ıııa\a koıııılıııusdııı" . . . 
BPlıcr ga\ı·i mamul ııu•tre nııktllıınııı hPdeli ' . 
ıııulıaııınıeııi l!i~ kıırıı~ olup ilıal<' ~üııii isll'k-
li!Priıı yiizde 7,5 dı>pozito ııı.ıkhıızlarilP Bıılık<•
siı· 01·111;111 "iitliirliigünılı• toplaııacak koıııİS)OIW 
\t' tPsliııı \t' lı>sf'lliiıııdı•ıı itibarf'ıı bir a\ ieindı• 
l'ıkarılıııa:ı ıııPsrııı olaıı ııH1zkılr ağaehıı:ııı ~'saf . ' , 
Yt' eaplaı·ı 'ı• saiı· ~eı·ail hak.kında daha çok ııı:ı· 

h'ırnaı alıııak istivı·ıılPı·iıı l11•r giin Orıııaıı ~liidOı+ . . 
YPlile Sıısııı·luk Orıııaıı ıııuaııwlı\t meıııııı·hığıı· . ' 

ııa ıııiin11·a:ıll:ın il:iıı olunuı·. 

Nefriyat müdürü : ESAT ADIL 
--------

Vilayet Matbaası - Balıkeılr 
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