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Rusy 'da dün yine yeniden ~irço~ 
tevKıfler yapıldı 

Her yerde 3 kuıuıtur 
Günü geçmiş nüshalar 10 kuruş 

PAZARTESi 14 SON KANUN rn35 .. 
CUMURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRiR 

GÜNLÜK. SİYASAL GAZETE 

To~yo'da çıkan bir yangında beş yüz 
ev yanmış, i~i bin ~işi 

açı~da kalmışdır. 

S a h 1 b 1 ve B a f y a z g a n ı 
Müstecaplıoğlu Esaf Adh 

ikinci YIL - SAYI : 352 

Atatürk lztnir'de 
İtalya büyÜ~-elçlsini ~abul 1 

Saylav Seçimi 
ı d d d·ı· 1 Türkiye'yi daha eyi tanı-a nıanya a ua e ı ıyor. mitk ve.anlamak lazımdır. 

· - - - - Yazan: Fritz Tieı Bütün kiliselerin çanları çalınmakda, ayinler atti . başladı 
A k 13 AA) _ İtal- 1 lzmir, 13 1 A A.) - ~er. n ara ( .. yapılmakdadır . • 

ya büyük elçisi dün öğleden 

•onra Çankaya köıkünde 

teiıicumur Atatürk tara· 

fından kabul edılmiı ve iti· 
matnameıini vermitdir. Dış 

bakanlığı vekili Şükrü Kaya 

büyük elçinin kabulü sırasın 
da Atatürk'ün yanında bu
lunuyorlardı 

kez knz ısile mülbakatta 
ikinci seçmeler başlamıştır. 
S9çıın bu ayın oıı sek izinde 
bitecekdır. J 

Labratuvar yapılacak 

Diiıı ı·cyleı·in yiizde sekscıı beşi kııl
lanılmışdır. 

-- .. -

IZMİR, 12 IA.~.I - Bu 
yıl içinde taş iskelesinde 
bir Hayvan tahayyüzhanesi 
ile birde labrotuvar yapıla · 

Reyler Varın Belli Olacak 
ŞJrbvrlı: U ıS.Ş) - Hey 

attırma komitesi reylerin 

raktır. 
atılması için socı derece has 
tam bir serbestlik içinde 1 

·~r R u" ştu" A ı·as sas davr&nmaktadır. Sar ıııın· 
& • takasının her tarnfındıı fazla 

P. Lavııl -Fransız dış bakanının konuşmaları kar olduğundan köylere ote· 
büsler gönderilmiş, trenlerin C·ıYevre 13 (S Ş) - Fran- Bay l,tlval bu ayın sonun-

! İ sayısı arttırılmıştır. Her ta-eız hııriciye nazırı Pi yer Ul da ngiltere'ye ı?"idecekdir 
v ' rafta ı'anlar çalınmaktadır. 

'Ya\ bugıin öğleden sonra Türk C'lDevre. 13 (AA ) - Bu- Bütün Alman yada da Sarın 
hariciye vekili ile görüşmüş- rada hususi konuşmalar de· 1 Almanyaya geçmesi yolunda 
tür. Piyer Lıl.val dün de vam etmektedır, Fransız dış kiliselerde ayinler ynpılmuk
lngiliz murahhası ele görüş· bakanı Türkiye dış bakanı ta ve her yarım saalle bir 
nıüş ve akşnm yemeğini Ti- T. üştü Ar:ısl'ıı görüşmüş-1 çanlar çalınmaktadır. 
tülesko ile birlıkde yem:şdir. tür. Berlinin bütün evleri ve 

Macar Muhtırası 
-

Uluslar Kurumu genel ka-
tibliğine verildi 

!'."nevre, 13 ( A A. ) - mnk İ\·in bu devrenin sonun 
Mnrsilyn suikastı mesuliyeL 

lerı hakkındaki marur mulı· 

tırası uhıslar korumu gend 

katibliğıno gelmiştir bu i~ın 
raportörü olun bay il.len 

raporunu gelecek lı ıftn hazır. 
lnyııcak ve orta Avrupa 
hakkındaki Roma anlaşma 
l:ırının tatbikini kolaylaştır-

dan önce ışin 

\' ılışılacuktır. 

Roma yörüyüşü 

tesviyesine 

halır dSI 
Ro:ua, 13 (S Ş ) Mııssolini 

1923 Roma görü~ lıatır:ısını 

taş yan levhanın uı·ılış resmi 

y3pmı~ ve bir nutuk söyle-
miştir. 

dükki\nları donntılmışdır. 

ı;>Jrburk 13 ıs Ş) - Rey 
büroları bu sabah sııot 7,30 

dn açılmış, hnlk reylerini se
kizde atm"ya başlam·şlar· 

dır. bürol:ırın önü çok kain· 
balıkılı Rey atanların nüfus 
kartlarına bakılıyordu San
dıkların baş nda ne jandarma 
nede Polis bulundurulmamış 
dı. Öğleden sonra sab~hkin
dan daha nz kulabalıkdı. 

Cenevre Sabahdao beri bu. 
rada faaliyet devam etmek
tedir. Sar işinin netiC'osi an
cak salı günü sabah dokuz
da ildn edilecekdir. 

Sarsıntının Plançosu. 
• •• 

Yıkılan, Olen Ve Yaralananların Sayısı: 
- ~ - --

689 evdeı1 sağlam olarak ancak 108 ev 
kalmıştır. 

Sar Va lngiltare 
Ceneve, 13 (S.Ş) - İngil

tere Sar meselesinin bu haf
ta i(·inde lı:atileşme yolunda 
eyi arzular beslemektedir 
Sar işinin neticesi bu hafta 
ilıln edilecektir. • 

Yeni tnkifler 
Mosltova, 13 (S Ş) , Bu· 

gün yeniden bir çok kişi 

ler tevkif edilmişlerdir., 

Nl kadar rey eUldı 
Şer burk, 13 (S Ş) ·- hu-

-

gün saat on üçe lı:.adar va

kas z geçmiştir. Öyleden son

ra saıit on alııya kadar atı. 

lan reyler yüzde sekseni bul

muştur. 

• 
Rüyllk bir yantın 

1 okxo, 13 (S.Ş) - Dün 

gece \tkan.rangında 500 ev 

yaıımış bir iki bin kişi açılı:.ta 

ltalmı~tır. · 

Fransız Başbak·anı · 
• • • ' . .• -~ - r 

Harb ·ıeMikesi ~aınıadığıqı re Romf göruımesin!n 
barışı takviye edeceğini şöyJedi 

P,uis, 13 (A .\.) .'._ Baş 
hakan söylediği bir nutukda 

Martjı\ya Suikastı ile vahim 

bir şekil alnn harb tehl.lt8'e 

rinin bertaraf edildiğini 

ve dünkü Roma anlaşması 

ispanya' da 
• •• 1 

Malları olanlar 
• • 

Ankara 13 (A.A )- Mem· 
lek~tiıhlzdett İıpanya'ya 
gönderilmif olan mallardan 
933 yılının< : 2 inci tefrin gü· 
nünden önce ithal edllditlm 
vesika'sile isbat edecek olan 

)arın ' blok! edilmi' döviz· 
'eri yapılan teıebblh üC:erlne 
tamaılıen serbest bırakılmıı· 
dır. Alakadarlar bugibi m~\
lar ~çin evrakı miisbite olarak 
İs(!any"a gümrükleri !aralın-

~ . . . 
dan verilen ithalat vesika· 

Erdek, 13 (8 Şı - Zelze· 
le haliı hafif sal antılarla 
devam ediyor. Fakat bir za· 
rıır vermiyor Çatlak evler 
yıkılıyor. 

Zelzelenin Umumi Blançosu· -
EV ZAYİATI 

1 1 1 . 
ıile Is.fan!! bankaıına span-
ya dakl bir banka vasılaılle 
hat' vurduklarında alaka

dar makaı,n bu mallara alt 
blo~a. al~cakların tamamen 
serbeet bırakılmasına müsaade 
edcce~dir. 'Bundan baıka tim. 

Marmara, 12 (S Ş) -· Fe
lalıetzedelerin imdadına 
ve y rdıır ına dalma candan 
koıulıııaktadır, 

Her gün t .r yeni yardı!ll 
için erzak geliyor. Erdek 
belediye reisi çok çalışıyor. 

Köyün ismi 

Marmara 
Çınarlı 

Gündoğdu 

Paıalimanı 
Balıklı 

Harmanlı 
Poyrazlı 

llocla 
Yiğitler 

Tür keli 
Narlı 

Hane 
adedi 

1 ı'.~ 

30 
60 
65 
\2 
5!) 

39 
ıs 

1 l Ü 

97 
9J 

Tamamen İçeri Tamire 
yıkılan girilmez muhlac 
52 22 
20 2 
45 12 
11 10 
5 1 

59 
33 
13 1 
93 1 1) 

50 7 
30 40 

15 
1 
3 

3') 
1 

1 
5 
3 
5 

Sağlam 

53 
7 

14 
5 

4 

1 

" w 

7 
15 

Bay D~merg 

diye ~adar lspanya'da para· ile •arıııkı Londrıı ı;öriiş 
J • sı altına nispetle düıük olan 

melerinin l;nrışı tnkvıye ede- • " 
1 1 

! 
ceğini söylemiş ve iı· siyıı· 

sal halı:kın•la FraMnnın hiç 

eCılakeiyon ynpmnyıp Fran. 

gın istikrnsıı·ın muh:Jfaza 

edileceğini ilıl ve etmi~ti r. 

munzam verg y ne spanya 
hükümeti nezdlndeki teıebbüı 

lerimi·z üzerine halledilmir 
dir. Bu husustaki karar 

name dünkü hpanycl reı· 
mi gazetesinde çıkrnıdır. 

Türkische post da çıkmış olan bu yazı, Türkiye'ye ge· 
ıen yabancılar namına bir zihniyet değişikliğini ifade 
etmektedir. Bu zihniyet değ'İşikliği, bir yabancının Tür· 
kiye'yi dosce, yai olduğu gibi görmesini temsil eylemek
t~ir. Bu itibarla dikkate çok şayandır. 

Yıldönümünde baıımızı bıııardıği düıünülmemektedir 
arkaya çevirerek geçen yıl Türkiyenin inklıafında tat 
i _ind~ neler olup bittiğine bik edılen ıüratlı tempo 
bakarken yeni Türkiyenin içinde bugün daha bazı ge· 
şimdiye kadar Avrupa davlet· rlltklerin bulunması tabiidir 
\erince ne derece1erde anla· Fakat yine tabii bir hal 
ıılmıt olduğunu da gözden olarak yeni Türkiye bugün 
geçirmeyi ınünasib buluyo· her Avrupalıdan bu geriltlde 
ruz. 

Geçen yıl bu yolda Türki
ye hakkında A vrupada evve· 
la bir kulak kabartıp dinle· 
uıe sonra tee.nmül ve müla· 
haza, bunun üzerine de bir 
anlayış hayret ve takdir his 
ve ~reketlerine daima genlt 
bir Qılkyaıda tesadüf edildi· 
tini memnuniyetle teıbit ede 
bilirtı. Türkiye dahilinde 
kültürel ve Ôkono>mlk ıaha 
farda mühim inkiıaflar ya· 
rata~ büyük itler tesbit et· 
diğlmiz bu muvaffakiyetde 
amil olmuıdur Tamamile 
fakir düımüt ıonu gelmlyen 
birç~k harblerle zayıflam•ı 
bir milletin .kendi kuvveti 
ile böyle çabuk ve aynı za· 
manda sağlam bir inkiıafı 
baıa~abilmeıi na11l mümkün 
olmuıtur? Bu ıualln 

ce'v ahı bize 
bu ·inkifftfı"n, memleketin 
harbden evvelki zimamdarla
rının zihniyeti ile katlyen • 
alakaıı olmİıdıj!ını, ve yeni 

• • Türkiyeyi sevk ve idare 
ede~lerin eskilerle ittiraki
snc!k memleket lamlnln 
müıterek olmasından ibaret 
oldutunu öfntlr. 

Fakat diğer tarafdan eıef
le kaydedilmek lazımdır ki 
harl:ıden evve1kl Türkiye 
hakkında .•arid olub timdi 
eseri kalmıyan eski alaturka 
telakki ve iti yatlara iarar ve 
inadla bağlı kalıb bunlardan 
ayrılmamak istlyen orta sınıf 
Avrqpalılarm adedi daha 
hayı.et edilecek derecede 
çokdur. Bu adamların kendi 
memleketlerindeki matbuat 
da Türkiye hakkında tenvir 
edici mahiyetde neıriyatın 

nokEan olutu yüzünden Tür· 
kly~' ahvalini bilmemeleri. 
ötrenib bilmek hususunda 
da fikri atalet içinde bu-
lunmaları, aynı zaman

da bir çoklarınca ıahta ro· 
mantığın an'anevi batıl mef 

huml~rından ve buna batlı 
olan dekadanı tezahüratın· 

dan ayrılmamak İçin içden 

re inkiıafın bundan sonraki 
safhalarında ya büıbütOn 

kaybolacak yahud da gele 
cek neılller için ibret ve 
ikaz miıalı tetkil etmek üz 
re müzelerde yer alacak ıey 
ler diye bakmasını bekle
mekte haklıdır. Bu itibarla 
bugün daha mevcı:.d olan 
kiyafehizlik en imkln· 
s ı z 1 ı ğ ı - t a k d İralzllk 
ile, yahud adi tesirler uyan· 
dırmak heveai ile - Avrupa 
efkarı umumiyeılne yeni 
T ürklyenin çehresi diye göı 
terip tasvir etmefe hiçbir 
ıuretle müıamaha edilemez 

Orta sınıf Avrupalının ye· 
ni Türkiye hakkındaki fi
kirlerini değiıtirıııek ve dü· 
zeltmek ifl, kendilerine 
Memleketi Tanıyan. ve .orl 
ıuta liat» ıüıü veren bazı kim 
ıelerin neırlyat ıahaaındakl 

saygısız taıkınlıkları yüzOn • 
den güçlettirillp geçlktirll· 
mektedir. Bu adamlar eıki 

idraki kıt, ihatası dar kafa· 
!arının bir taraflı dütüncele· 
rl ile bir mtltetın yenıleıme 
muclzeıini anlayamıyorlar 
ve bu sebeble bu yeniletme· 
yi mümkün bulmıyarak bu 
hareketi red ve inkllr edl · 
yorlar. Bunlar dan 
harbden evvelkı eski te· 
la.kki ve malumat klsveıine 

bürünmüı olan bazıları da 
yeni Türkiye'nin inktıafını 
ıüpheli tarzda yahud ıefkat 
ve ıempatl ile irıad etmek 
ister bir vazlyetde lenkld 
ediyorlar. Bu bir taraflı, kıt 
idrakli ve dar ihatalı dütün
ce ve tellkkl tarzına bir mi· 
ıal olmak üzere ıunu kay· 
detmek isteriz: 

Anknradan dün iki zat 
geldi. Bunlardan f,frlsi sıh· 
hıye Vekaleti Baı nüfettitl 
bay Furt, dıteri hilalialımer 
ıııüfettitl bay Satttlr 

Ba ıkesir valisi bay Salim 
Gündcğanın reisliğinde ir 

;5s9 -411 ı06 65 -108 
~:l"f. 
ıı 
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J bir mukavemet göstermeıi 

-~~~-=ı*ı*~ gibi sebebler, zamanımıza 

Garbi Avrupada çıkan lııir 

ökonomi mecmuaıının son 
nüıhaıında eıki "Üımanlı 
Devlet borçları idaresi. me· 
murundan birisi, Türk liman
larının evvelki büyük faali
yetleri harbden evvel Torkı· 
ye'nln parlak ticareti, 
o vakıtlar memleketdekl al· 
tın bollutu ozamankl meı'ud 
ve kolay hayat ve teıekk61 
eden ıervet hakkında bir 
yazın vardır. Bu adam, Tör · 
klyenln bir daha tekrar o 
mes'ud zamana kavuıup ka· 
vaımıyacağını ıoruyor? Ken· 
dlslnln harbd:m evvelki tec· 
rübe ve malıimat hazinesin· 
den ıaçdığı cevherler lıu ha· 
kımdan karadır Onun fikri· 
ne göre bir aanayileıme pro· 
gramı ile değil, ancak mem· 
leketin tabıt mahsullarının 

ihracı •uret;ıe Türkiye evvel· 

tetkik heyeti teıekkül etmi~lir, 
Bu lıeyet fil zat ardım mü 
tekkeptir, 

Vah bay Salim Günde· 
San ıııüfeltlfi umumi nı mü· 

fettı,, l~a!ıkesir Vilayet jnn· 

darına kumandanı bay l\hh· 
l'llııt Akpulat, sıhhıye nıü 

dürü Va~fi Yücel Erdek be· 
lediye rciıi S.ılfıh,tdlrı, !\ay. 
Oıakam bay ı:sat flugün bü
tün ada ar gezılecek ve ne· 
lice bir raporla hiil<üm.,te 
"erileccklir. Un•umi l>ir fık· 
te göre huap olan <öyle
tın hnllunı ya:-a ~·ıkaracak 
bıırakalar yapılacııktır. 

Bir fikir de bu evlerin ta . 

1 

yakıımayan bu •kendini al-

8 U kalb duracak ! ı ::~:~~;i ~~;:~~::~~ır~a~ı~~a 
' 
1 

insan zayiatı ve doğumu 
Paıalimaoı'ndan 2 yaralı, llarmanlı'dnn 3 hafif 1 ağır 

yaralı, Gündoğdu'da 2 ö!ü, Asmalı'dn l ölü, 1 yaralı, 
Marmara'dn 1 yaralı .. Mkhtelif köylerde 5 çocuk doğmuş 
dur. Güncloğdu'da en tlddetll zelzelede Lir çocuk kayıkda 
doğmeıdur. 

Savaş, saygı değer okurlarına Mü- ! gün hala hır çok orta sınıf 
kerrem Kamil'in BU KflLB CURllCllK ! A:rupalıların kaf~sında "Şar~ıı 

b. .. k d ' yakın Şark., Asiya. glbı 
adlı romanının ırkaç,gune a ar mefhumlar ve bunlara baj!lı 

tefrika edilm eğe başlanacağını 1 sayılan zan ve telakkiler kay-~~~~~~~--:'."."'"'""~~~-

miri imkansız olduğundan 

umumi bir iane ''C lıükıi· 

metin yard mı ile bu köy 
lerln yeniden yapılmaudır 

A~valıklılarıı yardıll't 
A~·valık 13 (~ !;i) - .Tar 

"ırıı ,,,\ııh ı ursırıt•yıı uğrtı· 

y"nlzr•ıı:ı y~r·lım olrr.~k iızcro 

Ayvıılık'ılan B<tlık~~ir'.ı ıki 

,( fa ulı:ırnk ı5D !ıra ıl ,1ı~ 

,ı,:;iD<lor j lıni~·lir. 

ay Sabı·i 
Kentimize geliyor :"l..W--'. 

m üjdeler 1 na,makda ve bu telek kiler· 

--- =.: -:ıııı 'J ~ den bir kumı hini bir ıuret· 

Ankara l J ,a.a) · iç bakanlığı 
- ~ de Türkiye hakkında varid 

Erdek ve \larmara adalarında H'lal' ahmerin ~ardımı Bir haftalık kaçakçılık 
yer sarsıntısından felakete 

1 1 
Ankara. t 3 ( A A. ) -

uğrıyanlara ne tiUretle yardım A k 11 13 (A • ) _ Yer b' · d d k k 
d l · ı t ·t f J • k ı· n ar • '' Ayın ırın eıı o uzuna a e ı cJJesın espı ve e a e ı . • · 

h l ı " k " s ırsıntısından muztarıb olan- dar gümrük muhufaza trş· ma aı ır.ce fi<:rme uzere . . . . .. .. · 
ft . h 1- b k b lara yarılı n ıçın hılalıah· kılalı taraCından bıri olu, be-te ıv eye ı aı anı ay . · · k 

Sabriyi Balıkesir'e göndermlt mer dün .2~00 lirıı ld hava- / şı yaralı 38 kaçakçı 12 a-
tir. lesi vormıştır. ~akçı lıayvnnı yakıılanmı§lır. 

ıayılmakda ve bu genç Av· 
rupa ı Cumuriyetln aynı za. 
manda en ırodern rejimler-
den biri olduğu ve inanılma-
yacak derecede kıaa 

bir ıaman içinde Avrupa 
mıll.etlerl araıında kendine 
ıerefll bir yer almağı bilip 

ki cennet gibi vaziyetine 
tekrar kavuıabilır. 

Acaba böyle bir telakki 
ile zamanımız arasında hır 
köprü kurmak imklnı varmı 
ki? Bu yazının muharriri 
acaba btr an düıündümü ki 
har bdan evvelki ıenelerln 
parlak zamanları ve o zaman 

(Lütfen çevtrhalıı) 
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- ' Meğer yalanmış yapılmıyor? 
Lira 
30 Bay V aıfi, Balıkeılr aayla 

vı \Telgrafla} 
Okutan göndfrile 

cek. 
30 llay Pertev, Balıkesir aay

lavı [Telgrafla] 
5 Bay Haıan, Kapdan oğlu 

tüccardan 
5 Bay İbrahim Sami ve şe

riki Mehmet, tüccardan 
5 Sadettin arap zade, tüc· 

cardan 
5 Ahmet ilacı Emin oğlu, 

tüccardan 
3 Mehmet Dursunbeyli, ma

nıfoturacı 

3 Oıman Nuri, Balık pazarı 
bakkaliyesi 

3f Ahmet bozuk oğlu, sa raf 
3 Veli bakkal 
2 Ki.mil Dursunbeyli, zahi 

reci 
2 Aziz imam zade, tüccardan 
2 Kabakçı oğlu Cemil. tüc 

cardan 
2 Ahmet Vehbi, Avukat 
2 Muharrem Sandıkçı oğ u 

manifoturacı 

2 Mehmet Malı!, tüccardan 
1 Emin Emin bey oğlu. tüc

cardan 
Yuıuf 'ıluhıin oğ'u. mani· 
faturacı 

1 Tevfik Budak oğlu, mani· 
faturacı 

1 Bekir, menlfoturacı 
1 Rifat Arap zade, manifo 

turacı 

Fuat, dit tabibi 
1 lbrahlm ve Abdullah. kasap 
1 Muatafa , ekmekçi 
1 nHaltl, peynirci 

larda kazanılan senetler 
herkeıi fayda ' andırdığı hal
de yalnıs Türk milletinin 
fiııüne bir fayda vermemiı
dlr? Bu günkü günde yalnız 
ılraat!a lttigal eden bir 
memleketin yabancı kuvvet 
lerln oyun topu menze'eslne 

d!iıeceğl ve Türk aanayi 
programının Türk mı!leli 

için bır hayati ıhtıyaca ve 
zaruret olduğu hakikatını 

hu adam düıündümü ki? 
Gerildiği kabul etmeyen mo 

dern hıklıaf l:ıakikata yaban 
cı olan lıer türlü fikir ve 
tel&kk1 1er Ü7er"nden ve hu 
meyanda y•ık~rJa zikrettiği 
mlz adan.an fikir 1erİ üzerin
den de aııb ılerileyecekdir. 

l!ekikata uymayan. alda
tıcı ve yanlıılıklaıa ıebebi 

\ "ilayetlmlzin mektebi ol· 
mıyan 18 köyünde millet 
dershaneleri açtlacak
dır. Bu der•hanelere orta 
mekteb mez · ınları da layin 
edllecekdir. Dört ay devam 
edecek olan bu tedrisata 
mukabil her okutana mak
tuen elli lira vl'rilecekdir. Bu 
okutanların yeme, içme ve 
yatmaları köylüce temin edi· 
lecekdir. 

Konferans 
Evvelsi gün saat dörtde 

kız ortanıektebl çocuk dok
toru bay Memduh diı ko 
ruması hakkında konferans 
vernıiı, müteak ıben mar· 
mara adasından dönen bay 
\lemduh tarafından felaket 
hakkında veri'en tafsilat 
ve izahat üzerine talebenin 
felAket görenlere elden ge
len yardımı g6ıtermelerine 

karar verilmitdlr. 

Yeni müddl'i umu
mimiz 

lstanbul Kadıköy sulh ha· 
kimliğinden kentimiz müd

deiumumiliğine tayin edilen 
bay Sünul:ıi gelmit ve yeni 
itine baılamı,rlır. Ba,.rıklık 

dileriz 

Gelenler Gidenler: 

Bay Abdullah 
Balya belediye relai bay 

Abdullah vilayete temııs et

mek üzere kentimize selmit 
ve dün B1tlyaya dönmüıtür. 

yet verici Lu kabil neıriya 
ta karıı bütün Türk matbu· 

atının hep birden yaptıkları 

enerjik müdafaa ve Matbu· 

at Umum müdürlüjf(lnün 

tenvir ve lrtad yolunda itini 

ve hedefini bilir mu•affa · 
kıyetli propaganda meaalıl 

ayak bastığımı:r bu yılda da 
yeni Türkiyeyi harice tanı· 
mak yolundaki propa11anda
ya 'fürkiyenin lnkitafına te
mamı'e uygun bir tempo 
ile devam edileceğine dair 
beslediğimiz snu ve te
mennileri tahakkuk ettirecek 
kudretde amillerdendir, 
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S<ı \r<ışt<ın Sı V<tŞ<t 

Yahya Kapdanın tahmini 
çok doğru idi. Hakikaten 
lttanbu 1 istikametinden iki 
avcı tayyaresi geliyordu. Yah 
ya kapdan çok makul bir 
tedbir diitündü. Arkadaıla
rına. 

- ller ihtimale kartı ted
birli davranmak lazım. Üze 
rimize büyük bir kuvvet cel. 

hetınenıek için,ancak elli kiti 
kadar, ric"t ecliyor ve vazi· 
yetde yol üıtünde görünelim. 
llijer arkadaılar, hemen ça· 
lılıklar araaına 1aklanıınlar. 

Emrini verdi ve bu emri 
de derhal infaz edildi. El'i 
kitiltk bir l.uvvetle bizzat 
Yahya Kapdan Mahmud Şev 
ket paıa nahiyeıi- Beykoz 
yolu üzerinde -rical eder va. 
ziyetde ilerlediği, süvari za. 
bttile Sadık bey de dirğer 
Rrkadaıları çalılıklar araıına 
çekıldikleri esnada tayyare 
ı~r de tepeleri üzerinde idi. 
T«Yyareler, daire yaparak 
vaziyeti teıbit etdikden son· 
ra Yalıya KapdRıı. Ye arlııı· 

Yazan: M. YÔRUKOGLU 

daıları üzerine makina1ı tü
fek aleti açdılar. Ekserisi, 
tayyareye kartı ahoacak 
tedbiri bilmiyen Yahya Kap 
danın arkadaıları bir aralık 
dalgalandı!ar. Bu eınada 

Yahya Kapdanın dik sesi 
itidildi. 

-Açıklık yok! Bir birini· 
ze yanaıın. arkası üstü 
yatın. Sağ tarafdaki 
tayyareye nitan alın Ben 

«Atet>> diye bağırdığım za
man, hep beraber yaylım 
ateı edilecek. 

Yahya Kapdan111 bu söz · 
leri üzerine arkadatları, ıan· 
ki bir makina im;f gibi, bir 
dakika zarfında emri tama· 
men tatbik etdiler. Bır da 
kika sonrada Yahya Kap
danın • Ateı!" kumandası le 
beraber elli tüfek, sanki bir 
tetikle ateşlenmiı gibi pat 
ladı ve yarımıar dakika 
fuıla ile bu yaylı'lı atefi 
bet dakika lekrıu edJldıkden 
aonra tayvareler ıon aGratle 

~ yeni Santral Pelıtköy, 12 (S Ş.) - Pelit çıkmıt· mevkuflar ıalıveril Bir okurumuz idarehane 
1 mize kadar gelerek bize ıu 

b köyü muhtarı ve ihtiyar he - mit. cünıhuriyet adaleti le· tikayetde bulundu: 
Zelzele tahri at az yeti tarafından zeytın hırsı celli eyıemiıdir. 

1 Ben, ~!artlı mahal esin· 
Pamukçu (S.Ş) - YapıL zı diye yakalanan (Balya'nın Hadı'•enln doğruıu töyle k 

• de. hükılmet konağının ar a 
ma"da olan ihtiyar heyeti llaydaroba köyünden lsmaı·ı 

lmiı: 11ndaki sokakda oturuyorum. 
oda11 bitmitdir Yeni kurulan oğlu Muatafa'nın d"ve d0-,·e ı llaydarobalı 

u Ame.eden Sokağımızın tam köşesinde 
santral da lıu odaya kona· öldürüldüğü ve ö1üsünün Mustafa Pelit köyünde giz 1 • 88 numaralı elektrik di-
rak diğer köylerin telefon· ortadan kaybedildi~i) Bur- d 

" ilce zeytin daneıi satarken r ~ ğinin lambası bayram an ları da buraya bağlanmıı haniye 1·andarmasma haber 
yakalanıb köy korucusu ta · beri sönmüt ve hala yakıl 

ve muhaberey~ l:aılanmıı verilmeli üzerine ff büyük 1 
rafından getirilirken kahve- mamışdır 1 albuki lamba 

dır. bir ehemmiyetle adliyeye ler önündeki kalahalık ara hem de elektrik tlrketi me-
Mektebe getirilmekte olan geçmiı,hemt'n müddeiumumi h 

sında kaçmıt bunu gören- murlarından irinin tam 
su teılıatı yakında bitecek vekili baıkatibden, jandar evı·nı'n o"'nu"'ndedlr. Kö•e çok 
d" !erin ve korucunun aldığı • 
'~elze'e burade iki defa ma kumandanından, hükO kuru sıkı ıilah sesine yeli · karanlık olduğundan tehlike 

duyulmuı ve b;raz sarsıntı 

yapmııdır Yalrıız Hacı 

Kadirin evinin ıımal k11ma 
yıkılmııdır. Ba,lı;a tahribat 
yokdur. 

Yeni numarataj iti bit. 
mitdir 

Kar, buraya oldukça faz · 
la yağmııdır. 

Mıntak«ı 
Merkez heyeti 

Dıin akşam Mtııtaka mer
kez heyeti lııvlı:ılAde olarak 
ikınci Reis bay Faikın baş
kanlığı altında toplanarak 
biriken evrakların ve bu me 
yııoda idman gücünden Mah 
mud ve Ahmed efendilerin 
cezaları halıkındıı görü~ül
dükten sonra dağılmıtdır. 

Futbol heyeti 
Bugün alı:9am futbol heye 

ti toplanarak .kupa maçlarını& 
neticeeinı ve (8) gümeıinin 
birincisini seçeeekdir. 

8. Gümesi maçları 
Bitti 

{B) Günıeıi maçları hitmit 
ve Havran İdman yurdu fi.O• 
piyonolmu~ur. (8,A) güme 
finale kalanları geleoek cu· 
ma gönü lı:ar§ılaşaealı:lardır. 

Havranlılar bu ınııçın Havran 
sahasında yapılmuını iıte -
ınektedirler. 

Eger futbol heyeli bu 
l:ınıuıu kabul edor ve 
HaVTanlılarda Balı'ıcesir id
ıııan yurdunun yol paraeını 

verirlerse bu m~çın Havran 
veya Edreaıid sahasında ya· 
pılmaaı muhtemeldir. 

Her iki kulübede şimdi. 
den çalışmalarını töyleriz. 

Maslak lıtlkametinde azak· 
lıııdılar 

• 
Beykoz sırtlarında terli 

bat almak zamanı gelmitdi 
Üç arkadaf, kıaa bir n Qza• 
kereden ıonra §Öyle terllbat 
aldılar. 

' Elli arkadaıla ıüvarl za. 
biti me ·!;ezde, elli arkadaı 
la Yahya l\apdan sağ ce· 
nahda, elli arkadatla Sadik 
bey ıol cenahda ava çıka 

rak u evzi aldılar, bir idi o 
metre geride de irtıbat 

poıtal : ri!e bağlı ve toplu 
bir· vaziyedde elli kiİi!ik ih· 
liyat kuvveti bırakdılar ve 
bu vaziyetde öğleye kadar 
beklemeğe karar verdıler. 

Üç ıaat sonra Beykoz is. 
tikamellnde bir ıüvari keı;f 
ko'u gö:ündü.Yahya Kapdan 
çok sevdifi dürbilnilnü aldı, 
bakdı Yanında otu"'n süva
ri zahitine: 

- . Yine tali bize küıdü. 
Gelenler kalpaklı ve batlık· 
lı 

Yahya Kııpdan, derin bir 
"Ahn çekdıkden ıonr11 sözü 
ne devam etdl 

- . e yııpalun? Ded· Gii· 
vur, kendi a,kerini kırdırır 
mı, hiç? Hu ııelenler Türk, 
mü•li>maıı! 

ı met doktorundan mürekkeb muhtemeldir Bu gibi lam-
h ıenlerin yardımile kaçak bir tahkik eyeti; bir taraf baların yakılmasını daba ne 

b 1 tekrar yakalanmıf , getirilir -
dan kay ın ö üaünü zeytin. kadar bekliyeceğiz~ 

ken tekrar tekrar kaçmıya lıkler araııncla araır.ağa ko 
yu 'muf, diğer taraf dan Pelit çalıtmaaından, halk hırsızı çok aletli il lyret ve hareket· 
köyü muhtarile korucularını linç edecek kadar hırçınlaı le batlanmış ve bu hale ge· 
tevkif altına aldırmııdı. mıf, nihayet lfaydarobalı lebilmiı, fakat her hangi bir 

Ru hediıe yalan, yanlıt Mustafa muhtar odı.ıında sebebden ~olayı yarıda ! ıra-
dedikodu'arla tüyleri ürper· muhafaza ve emniyet altına kılmıı ve ihmal edilmiı ol-
ten bir cinayet haberi ola · alınmış, aorguya çekilmiı malıdır. 
rak halk uaaında iki gün Mustafa {diğer amele gibi Zorluk ve yokluklıı hu 
çalkandı yemeklik zeytin toplayıb hale gelebilmiş otan ve ka. 

Sonra Edremid kaymaka birıkdirdiğlnl ve satıh köyü- sabayı güzelleıdiren bu gü· 
mı bay )1idhat Kemal ve ne dönmek istediğini) söyle- zel eserin etrafındaki par· 
Flalya kaymakamı t>ay Ri- metine kartı hakkında da. maklıkların üzerindeki yu· 
fat'la telefonla haberletmesi vacı olmadığı ve hırsızlık varlakları bazı eller tarafından 
üzerine kayıb diye aranan şübheıfni doğru göaterecek ' bililtizam kırılmıı ve damir· 
~luıtafa'nın kendi köyünde baıka birfey bulunm ıd ğı için, leri de yamdınlmııdır. Par· 
sağ olduğu anlatılan, ve iki kanunen tak b edilecek kın bir kısmı da parmaldıksız 
kaza jandarma kumandan. bir it sayılmamıf, dırarıdaki bırakılmıı ve bir meıireye 
lıırı araaında açılan tel yazı- halkın hırçınlığı yavaılayıp değil bir viraneye döndürül 
ıı haberleımesi ile de haki· dağılmasından sonra ~!usta· müıdür. Çiçekler yetl~dir
kat olduğu gibi 11 eydana fa salverllmit İmiş mek ve parkı ihya etmek 

idman gücü 
Edremitle berabere 

kaldılar 
Bayramın ikinci gunu 

Edremide bir maç yapmak 
üzere giden idman güçlüler 
orada Edremitlilerle karıılaı 
mıtlardır. 

Hakem vüzbatı Bay 
Natık'ın ıJareıinde baılanan 
oyun havanın bütün muha 
lefetlne ra~men oldukça 
zevkli ve güzel olmuıdur. 

Gönen 
Mesiresi 

oyun heyecanına 9e zev 
kine ragmen beraberlikle 1 
bitmlttlr. 

Ogece Hall<evi tarafından 

ıporcular ıereflne bir eğ. 

lence tertib edi!miıdlr Bura 
da Hasan, Mahmud Türk 
aporu ve Türk gençliği bak 
kında si>z söylemiılerdir 

Güçlüler ertesi sabah ken 
tlmlze dönmüılerdir. 

(;önen 12 (S.ŞJ - Gönen'· 

de kasaba kenarından ba§ 

lıyan ve kaplıcalar isllkame 
tine doğru uzanan bet altı 
metrelik oldukça genit blo· 

kajıız, kesif bir çamur taba 

kasile muhata bir yolun ıol 

kenarını takib eden ve bu 
yolun uzunluğunca uzakı'an 

insanların yüreğine derin bir 
ferahlık manzarası bağıılıyan 
gür ağaçlı bir park görüyor 

&unuz. Ulakdan cok algın 
bir tablo güzelliği; gösteren 
bu parka yavao yavaı yak
lao lıkça yüreğinizde bir acı, 

bir merhamet duymağa baı· 

SüYari zabiti, Yahya Kap
dana, o zamana kadar hiç 
takınmadığı asabi yazlyetle! 

- Kapdal'I! Sana ne ol 
du? ise. Bulatın meıeleıini 

anlatdın İıte bunlarda o kabil 
çanak yayıcı, menfeatperest 
kimıelerdir. 

Emin ol içlerinde hır da 
ne halis Türk çocuğu yok· 
dur Belki de Rum ve Erme· 
nilerdir. Bizim vazifemiz 
üzerimize geleni ateıle kar. 
ıılamak ve tept'leınekdir 

Yahya Kapdan, uykudan 
uyanır gibi silkindi. 

·- Çok halılısın l'adık 
beye de haber gönder, ceb
haneyi iaraf etmesin Çi'ınkü 
işte geriden süvari ve arka
sından da piyade geliyor 
Galiba eııı kalabalık var 
Haydi it baıına! 

Dedığl zaman, süvari za 
lılti hemen ayağa fırladı ve 
kendi Rrkadatlarının tam 
ortasına geldiği vakit ıağ 

ve solundaki arkada~larına 

ıu eınrl verdi: 
- Ağızdan ağıza niha 

yete kadar söylenecek: 
En büyük dikkat 
cepanedir. Mutlaka tek bir 
kurıun boşa gitmeyecek. 
Dütman l111ha edilecek. 

!arsınız. 

Bu park çok canlı ve 

Süvari zabitinin bu emri 
ntn tebliğ edildiğini. on da
kika sonra. •ağ Ye solunda· 
ki arkadaıları söylediler Sü
vari zabill, dürbününü alıp 
ge'en düımana bakdığı za 
man hakikaten Yahya Kap· 
danın talı sizliğine inandı. 

Çünkü, on süvariden n.üre · 
kkeb gelen ke!if kolu ve onu 

1 
takib eden yüz kadar süva _ 
rlle dörd yüz arasındaki pi 

yada kuvveti Sadık beyin 
tam sol cenahı istikametin· 
de ilerliyor Suvarl zabitinin 
açacağı ateıden bile çok az 
mütee15ir olacağı ve Yahya 
Kapdanın ateş sahası harl· 
cinde kalacağı ıııılaıılıyordu. 
Aynı zamanda tehlikede bat 
göstermltdi. Çünkü 1 u düı 
man kuvvetinin çevirme ha· 
re keli yapmasıda nı u htemel
di Süvari zabiti arkadaıla 
rından biriıinl çağırdı: 

Koıarak kapdıına git, 
düşman ıol cenahı nızın geri 
ıine doğru ilerliyor. Bizi çe · 
virmeıin.Ne yapacağız?! lay. 
dl çabuk gel 

Süvari zabitinin gönderdi· 
ği arkadaı, bet dakika son· 
ra koıarak geldi. 

--Efendim dedi. KapJanin 
emri: Biz düımanı çevirece 

gayretile çalııanlar tarafından 
meydana getlrilmit olan 
tarhlar tabii vaziyetini 
kaybetmiı, bögürtlenler, ay
rık,ve pek çok yabani otlar 
bürümüı. ilk bakııda insanın 
ruhuna kasvet veren eski 
mezarlık halini almııdır 

Görgüsü çok knvv~t!i ve 
ateşli belediye reisinden be. 
lediye için faydalı ve verim· 
il bir vasıta olacak olan bu 
bahçenin ikmalini sabırsız· 
!ıkla bekleriz. 

Kaplıca l<t ı· 
Gönen kaplıcaları Gönen 

ve Gönen'lıler için bir ser . 
vet kaynağı demekdir 

Kaplıcanın kimyevi terki. 
batında çok tlfalı bir kü
kürt hassası mevcutdur 

Kaplıcalar çok mütehip 
bir arazide olmakla bititl· 

Devamı üçüncü yüzde 

ğız Düşman ne kadar geri· 
mize düıerse bizim için oka 
dar eyi o!ı r. 

Süvari zabıli düşündü. 
Yahya Kapdanın dütüncesi 
hakikaten çok makuldü. 
(jünkü lstanbul'dan sevk edı -: 
len bu kuvv•:t ne kadar 
lstanbul 'dan uzaklaıırsa 
okadar da mahrumiyete 
duçar olur. 

Süv; ri zabiti elıı.d<ki dür 
bünile Rrtık temas etmek 
üzere bulunan düıman kuv· 
vetlerinl takib ed ı yordu. 

Dütmanın süvari ucunun 
karıtdığını gtrmeeile Sadık bey 
müfrezesinin ıiliıh aeP!erinl 
tıitmeıl bir oldu. Üç düıman 
siıvıırlsl yere düıdü, diğerleri 
kısmı külli, e iltihak etmek 
için geriye kaçdılar. Oüıma
nın süvari ve piyade kısmı 
küllisi de olduğu yercle mıh 
lanmıı gibi kaldı. Terllbat 
almakda oldukları belli idi. 

Hır ıı'üddet sonra gayri 
muntazam bir tekilde düş
mnn ıüvarıleri atlarından in
diler, piyade de bunlara ye 
litdı; yine gayri muntazam 
hır tarzda avı çıkdılar ve 
Sadık bey müfre;ı;esi üzerine 
yürüdüler. 1 ugüruhun bo§lll· 
da sevk ve id~re bilen bir 
kimıe olmadıiı meydanda icli 

Dün biri Bana dedi ki: 
- Niçln,beni yazmıyorsun? 

Benim dudaklarımı, benial 
kirpiklerimin gölgesinde için 
için, bir istiva denizi gibi 
harelenen yeşil gözlerimi . 
Ona, uzun ve içli bir cevab 

verdim, dedim ki: 

- Hayat bana yeıil bir 
bahar dekoru arkasından 

gülümsemedi , hiç bir zan an .. 
-le rı, hayatı yeıil bir ha· 

har dekoru içinden seyret· 
medim Delikanlılık günleri nı 
kavga türküleri haykırmak· 
la geçiyor. Delıl<anlılık gün· 
!erime acımıyor ıııuyum?F.vet 

acımıyorum . de!ıkanlılık gün· 
lerime . Sesli bir Sinema 
filimi gibi kilometrelerce 

uzun ömürüme do' durduğum 

aynı fotolar ve aynı ses 
!erdir. Ömrüm , hayat bobin· 
1 erine aynı fotalar ve ayni 
sesler taşıyan bir korde!n 
gibi sarılacak . . . En gli 
zel gülerim . . Bu, çok 

yakın bir rüya gibi ... Fakat 
mutlaka başlıyacak sınırsız 
ve sonsuı bir rüya gibi ... 

Ben, en harikulade ,yıllarımı 

ona bağlamışımdır. il atta, 

adakdır delikanlılık günle

rim .. . Hayat, bana yeıil 

bir bahardekoru arkaıından 

gülümıiyemezdi. Ben, hay" 
tı yeıil bir bahar dekoru 

içinden seyredemezdim de .. 

Yüreğim bır koguı 

veli gibi cerahat dolu 
kü 
. . . 

Onları kusmak arzusu kımıl 

danıyor , iÇimin derinlik le. 

rinde Bu arzu. Fatihlere 

has bir azimle ömrümün 11· 

nırlar nı çiğneyip geçmek içlrı 

kendini zorlamakdadır. Ka· 

sıkları köpüklü yağız bir 
kısrak gibi sallanan batımı 

çifte kösteklerle zaptedemi· 
yorum bir türlü .... O, an 

artiEl hir adam gibi ka 
famın sokaklann da eli me· 
ıaleli asiler gibi kavga tür· 
killeri haykırarak dolatan 
asi arzularımdır En hariku· 
iade ııığı en güzel günle· 
rimden alıyorum, ben . .. 

En güzel günlerim. ı.;öz!e 

rime ııık gönderen koskoca 
bir dinaınodur Gözlerim, SUÜ 
mumluk birer ampul glbj 

Çünkü dört betyüz kiıili1' 
bu kuvvet yalnız atların ba 
ıında bir kaç kişi bırnkdılar 

ve ~adık bey müfrezeainlll 
ao' cenahından itibaren Alenı 
dağına doğru geniı bir avcı 
hattı teıkil etdıler. İhtiyat 
kuvvetleri ve ııoktai istinat 
ları yokdu Yoksa lıtanbul • 
dan gelecek daha kuY\·el 
var mıdır? 

Süvari za\.iti, bu cihetle 
ri mülıl.haza ederken, t->ııdılt 
bey müfrezesinin sol cenn • 

hi'e düp1an kuvveti ara' 
ıında tiddetli bir ateş tema•• 
vukubu1du. Vaziyet o k11· 

dar tuhafiaıdı ki; süv1trl zn 
bitinin müfrezeAI bile nte• 

sahan haricinde ha!mııdı· 
Süvari zabıti. kendi bildiği 
ne hareket ederse, Yahyı< 

Kap·lamn güceneceğındeıı 

korkuyor, Yahya Kapdaııı< 

uyar'a bir yanlıı'ığameyd~" 
veri eceğinden çelıiyordu. 

'üvari zabiti yine ar J<a• 
daılarından birıslrıl çağırdı: 

- Koşa koşa. kapdaıııt 

g·t. Vaziyt.tl tanıamıle di.ir' 
bünle görebiliyor mu. 

jf 
Ne yapaca~ımızı bize eni 

versin. 

(Arka»ı var) 
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Soy Adı 
alanlar 

Gene o kıyıdayım 
Akıam, yüksek dağların 

ardına düıen ıüneıi, sonra 
kızıl bulutlar arasından do
ğan ayı biz bu denizin ay
nasında seyretmedik mi? 

Altında oturduğumuz 

bademlerin gül kokulu pem
be çiçekleri bile kıpırdanı 

Şiir: 4_ 
Sevgilim 

Aıkımızdan ağlar ör! 
Düıeylm ben ağına, 
Kalbimi o zaman gör! 
1 'çuyorum bağına ... 

Gönül ateıden ağdır 

Kalbde bir şarap tası, 

Aık ruhu tutan bağdır 
Ağlayıı hücre yası . . 

yordu. Esmer gök ne kadar l Değ•lını ben bir mezar 
derin, yıldızlar nasıl parlakdı. Aııkın kadehine 
Ben suya çakıl alıp büyü ! A kıam da azar azar 
Yen halkaların büklümünde ı· · b · çme@ın enı gene ... 
çırpınan renkleri seyrediyor, B. N. B. M. M. 
gömülmek istiyordum Sen I ,1f. c'~·aıı 
uzakda süzülen beyaz bir ,·-

1 
,. 

yelkeni göiterıb engini öz- Bana go.re 1 
lemitdin. Lacivert dağlar bize 
pek uzakda olmıyan büyük 
bir gönenci mutluluyordu. 
Omuzlarına oökülen kumral 
saçl11rım tel tel sayarken 
ıadef ay tepemizden gülerek 
geçdi. <;a haha kadar onun 
parlak ışıklarile yıkandık. 

ilen yeniden doğmuı Hr 
varlık kesilmiı. her ıeyi 

uııutmu~dum.Çamlıkda öten 
ıçli bir kuı seni de susdurdu . 

' . 
• 

Bugün gene ordayım. Bü-
tün güzellikleri yurdum yudum 
içdlğimi:ı okıyıda deniz coıu
yor. Dalg ılar pars kadar 
korkunç ... 

Ey dalglar, geçmitde ayın 

ıadef resmini ta gönü'e gö
turen azgın dalglar 

: 'e yazık,sizde bugün umut. 

•uz bir dulun göz yaıları 

Ribi kıyıya düıüyorsunuz. 

Vurmayın, bü 1ün emelle· 
rini7. hiuiz bir kayanın ~ert 
uajtrında hiç olmağa tut
•ııkdır 

Halil Sezai 

hep bu dinamodan aldığı ıııkla 
bes1eniyor. l'ir toa"ar Rşk 

·ve dudak tiiri yazdım Bunla· 
tı oana en güzel günlerin in 

ııecelerinden birinde yalnız 

ıana okuyacağım. Sen belki 
o zaman kafamın kaııkJ,.rını 
bes'iyen bir adam,belk! ka 
famın kocası olacak•ın .. 
Fakat bu gün. , 

. - 117-

Eıı eyi ada:n, herkesin 
faydasına ve umum ıçın ça· 
lııan ; en fena adam ise bu-
nu ) apamıy1111dır. 

llaşkalarınııı ve umumun 
zararına çalışana gelince: 

Bu gibileriııe h"nüz bir 
ad takı!amanı:~ ise de sırf 

adsı~ kalmama'arı için şim
dilik bunlara: 

Kendi kendini zararlandı

ran ada ' ! 
Demek muvafık olur. 

118 

ller his tarif edılcbilsey
di! 

Akıldan fazı,. ı;iizel seven 
« his » in nçın kadınlar· 

dan ayrılamadığının asıl ha
kfoati açıkça anlatabilecek 
ince hisli kadınlara daha 
çok tesadüf olunurdu. 

- 119 

insaniyetle beraber doğ
muı, insanlığa mahsus bir 
takım eyi huylar vardır; 
bunlardan mahrum olanlar 
insaniyet için çok tehlikeli 
bir felaketdir. 

Sabit Eren 

bize ı;relen es~ 

Ka~nak 
lfolkeuimi: tarafcııciarı 

oııda lılr ı·ıkarılttrı cıc kı·ııli· 

ıııt:in /ıirlcik krıltıir mecmıı· 

rısı 11/aıı (Kaynak) ırı soıı 
sayısı olgıııı u~ doly1111 bir 
şekilde çıkmışlır. 

Okıırlarııııı:a salık veri 
ri:. 

Ve :Hıkayesi : : : .................................................... 

rejimin ideolojisi Türk kadını 
"Tas Ajansı. ndan «El Beliğ• dan 

Renovatlon" un direktörü Mmr kadınlar blrligi re-
M. Popzlateff, dün müdürlü · isi Bayan lluda Şurair, 
ğün it arkada,ları toplantısı Türkiye CumhuriyetinlnM111r 
önünde yeni devletin soysal Elçiılne aıağıdaki mektubu 
sınıflara ve bu sınıfların göndermittir; 
kendi aralarındaki münaae- Mısr kadınlar birlıgi 18 
betleri karıı güttüğü ideolo· ilkkanunda yaptığı toplantı
jiyi izah etti M. Popzlate- da, Türkiye büyük millet 
ff'in ıöyle hulasa edilebilir. meclisinin Türk kadınına 

Soysal zümreler, daimi verdiği siyasal haktan dolayı 
ve eze i olmayıp kendile- Türkiye hükümetine teıe 
rini husule getiren sebebler- kkürlerini beyan eder. Tür 
le birlikte meydana gelir kiyenin bu babda aldığı 
ve yine onlar!a birlikte or adilane ve vatanperverane 
tadan kalkarlar iıte ıimdiki karar, Türk ulusunun en 
soysal sınıflar da böylece ileri uluslardan biri olduğu-

na delil teıkil etmektedir. kapitalist niz• mm birer ma 
Mısır kadınlar birli<ri Türk hsulü olup günümüz yüz- .,. 

korde~lerine- bu muvaffaki
yılının dönüm noktası olan 

yelten dolayı tebriklerini bu zamanda, bu nizamla takdim eder, 
beraber kaybolmaktad rlar 

Türk kadınının kazan
Soysal hayatın daimi mut· 

dığı hak ile yüksek Türk 
lak ve biricik amili ulu 

ulusuna büyük hizmetlerde 
sun kendisi olduğu ıçın, bulunacağına tiiphe yoktur · 
bizim hareket noktamız Bu münasebetle zatı alini 
ulusun menfaatleridir. ze teoekkürlerimlzle hürmet 

Gerçi biz ce-ııiyet içersin 
de mütezat ve birbiriyle 
çarpıtan menfaatlerin mev 
cut olabileceğini kabul edi· 

yoruz bununla beraber bir 
zıtlık ve çarpışrııa vaziyeti 
nin siyasamızın temeli ola

cağını zannetmek §öyle dur 

sun bunun ancak tifalandı

rılması lazım gel<n bir yare 
olduğuna kaniiz Hatta 
bu leLallardan doğan ve il· 
ham alan mezheb ve teşek
kürlerinde tamaı-ıen tasviye 
edilmeleri icabettiğine ina 
nıyoruz. Bizim tifa bultı.ak
lığımız ancak ulusal menfa· 
atlerimizden ilhıtm almakla 
mümkündür; onun içindir 
kı biz soysal zümreleri tan -
zim etmiye ve aralarında 

barıı temin etmiye çalışa

cağız. 

Bu ~oysal sınıfların, bil
hassa Uulgaristanda birbir
lerinden" Physlonomie görii 
nüıüıı ve zihniyet yap ı sı iti
lıarile değil de, yalnız ta
rihin teknik mana11yla, ce
miyet içersinde ayrı fon
ksiyonları olan zümreler teı 
lcil ettikleri söylenebilir. 
Esasen kurtuluştan evvel 
llulgaristanda sınıf yoktu 
Bu sın,flar, ancak Bulgaris· 
tanda kapitalizınin inkiıa· 

fıyla teıekkül etmeye bat· 

!erimizi arz ey'erim. 
Türkiye elçisi Mısır kadı 

nlar birliği reisine teıekkü 
r!erini beyan etmiı ve me
ktubu Türkiye hükümetine 
tebliğ edeceğini •öylemiıtir 

!adılar; fakat o esnada bir 
birini kovalıyan harblar, 
bütün yurttaıların cephede. 
birleıip aynı görüı ve te'ek
kiler lçerainde kaynaımala· 

rına sebeb olarak.sınıf zihni· 
yetinin meydana gelmesine 
nıani oldu llu haberlerden 
sonra da, kültürlük ve öko
nomik buhrandan bir kur
tuluı yolu arandı ki bu da 
arıcak bütün Bulgar ulusu· 
nun ınüıterek cehitlerlnin bir 
araya gelmesiyle olur 19 
mayıs tarihin sınıf zihniyeti
nin inkitafını kati surette 
durdurur ve batı uluslarının 

nın hayatını tavsif eden sı· 
nıflar vaaıtasile farklılaıma. 

ya ıDıfferenclatln'a) mani 
olur. itle bu farklılaıma ve 
sınıf zihniyetin olmaması.eski 

1 
Bulgar fırkalarının program-
larındaki esaılı farkların me- 1 
vcut olmamasın n baılıca 
sebebidir. Şu halde bizim en 
esaslı gayemiz, Bulgar ulu· 
sunun bütün canlı vahdet 
ve birlik timsalini hem tek 
olarak al nm f Bulgar yurt 
taıının hem de sınıf farkla· 
r.nın üstünde tutmakt r 

Salih bey o sene üniver- J En nihayet bu akfam se· 
siteyi billrmiı ağırceza mah- oin canına kıyarım diyerek, 
kemeslne katib olmuıdu. .Kanaınm yatak odaaının 

Kendisi orta boylu, genlı kap11ını açtı, Cırdı· Birden 
omuzlu, killar hir zatb. Bun- bire Cehtııden çıkardığ rllver· 

dan üç sene evvel, Nevzer verle iki el ateı etti.Hemen 
laminde bir lise talebesiyle diğer erkeglde öldürmek için 
tanıtblar. Aralarında sözleı-

hazırlanan Salih bey, Yatak 
mitlerdir. Kız liıeyl bitire- odaıının elektlrlflnl açınca: 
cek. Salih beyde ünlver 
siteden çıktıktan sonra ev· 
leneceklerdi Salih bey, en 
nihayet üniversiteyi bitir
di. çok sevdiği Nevzer ince 
Darin, yapılı kumral saçlı 

uzun boylu, temiz bir kız

lkiıide birbirlerini görüp 
ıeviımiılerdi. Bir yuva kur
mak için Nevzerle evlen
diler. 

Şimdi onlardan mesut 
yoktu .. 

Radiyo, konfor, her ıey 

leri tamamdı. Fakat' karı 

sını çok seven Salih bey · 
herkesten değil, hatta kendi 
gözlerinden bile kıskanırdı . 

Her akşam, memleketin 
dört yol agzındaki kahvesi
ne gelirdi o Akıam da ka
hveye gtrince,dilnkü arkada 
ılarından birine raa geldi 
Selam ve hatırdan sonra 
konuımağa . daldılar. Salih 
bey ne deme çok kızgın ko 
nuıuyordu. Anlattı, bir sürü 
ıeyler söyledi. o akıam ka 
rısına eve gelmiyeceğini ten· 
bih etmişti. ~alih bey her 
ihtiı;nale karıı evin anahtar 

Ne göuün her günkü çok 
sevdikleri pamuk kedisi ka

rısının yan·ndan fırladı ... 
Bu hali gören f alih bey: 

- Zavallı karım, masum 
karım beni affet diyerek 
dizlerine kapandı. Fakat. 

Heyhat ki . karısı ıon 

nefesini vermltdi. 

A ... one ücreti 
YIL .. GI 800 KW'Uf 

6 A YLIGl 450 • 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücreUeri tak.site 
batlanabilir. 

SAVA Ş, a ıönderilen 

yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüıhalar 

10 kuruftur . 

Gazeteye ilt her hususta 
Neırlyat miidlrlüğüne 
müracaat edilmelidir . 

---+.---

SAV AŞ Cumartesi günleri 
çıkmaz. 

-·--

Ahmed Emin Çudrl - le
ledlye bat hekimi 

M. Zııbdü Doianıül -
Huıuıi muhaeebe ılivari tala
ııldarı 

S.bri SÜER -
vilAyetinde piyade 
(Balıkesirli). 

Gireea 
mülAııı•ı 

Pakize ÔZKAN - Mea. 
lelı:et Hastahaneıi hemıirel.. 
erinden. 

Hılmi YÜRDEKÔK -
Ankara levazım amirliği Jİ· 
yccek ombar heHp memuru 

Korucuda Sov adı alanlar 
• 

Ziya Cenğlz - Ko..
Nahlyesl tahrlrad kltıbı 

Galıb Balaban - Ormaa 
muhafaza memuru 

Akif Eirl - Orman mu· 
hafaza memuru 
Muıtafa Gllrbüz - K-u 

tayyare relıi 

Mehmed Çetin - K-u 
merkez muhtarı 
· Ahmed Tarhan - Ko1'11CU 

heyeti ihtiyariye aza11 
Mustafa Yaıar - Konıeu 

Nahiyesi tütün baı bayii 
Zühtü kAhya - Korueacla 

tüccar dan 

* * * 
Dünkü sayımızda Soy adı 

alanlar ara11nda Paıa ha-•· 
cısı Bay Ali'nln Soy adı (Gla
tekin) yazılmııclır. 

Halbuki (Emengen) olacak· 
dır, dGzeltiriz. 

Gönen • • 
mesıre11 

Üst tarafı İkinci yüzde 
ğindekl yarıda kalmıt ıftel 
parkın tabii manzarası kap
lıcaya bir husuılyet vermek· 
dedir. 

ını yanına almııtı. Fakat, 
Karısını tecrübe etmek içn 
kahvede saat on ikiye kadar 
güç bal ile oturabildi. Bu 
vakitten sonra evine git· 
mek için kalktı. Paltosunu 

siyerek kapıdan dışarı çıktı 

Evin önüne geldiği zaman 

adeta bir hırsız gibi yavaıça 
cebinden çıkardığı anahtarı, 

kapınm deltglnden sokarak 
açb' Parmaklarının ucuna 

haltfce baıarak merdivenler· 

den yukarı çıktı. Yatak od
aaının ~pıaında bir lahza 
durakladı. içeriden bir ses 
geliyordu: 

S A V A Ş Baıda Gönen belediye re· 
1 lal ve onun baıagan arka· 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvva · datları olduiu halda hu kap
milliye caddesinde Hususi daire ı lıcaların asıra uyguD ve fea. 

- Of yapma, uılu durda 
ıeni seveyim. Bu sözleri iti· 
ten Salib bey beynWıden 
vurulnnıtll döndü t\:tnden: 

- Kafir kadın zaten bun 
dan dört be, ay evvel bu 
manzarayı sezer gibi olmuı· 
tum. Bir fıraatını~ gözliyor

PUIJ\· 

Telgraf adresi: Balıkc~ir 1 ni bir tekle getlrilmeıi -
S A V A Ş i çok geniş hazırlıklar J'ellll· 

makdadır. 

Yurttaş 
Hil:Uialınıer insanlı-

Bu it için iham ,.ı .. W
naları almıı ve tapu ...... 

terini dahi çıkartınıtdır. • 
.. hada m6ıbet neUeelw el
de edllmeıl için aııaml fe• 
daklrlıklar yapılmakd.-. 

ğhı şefk.atından doğmuş· 

tur Feh\ketli gününde Bugün 
sa.ııa ilk ~-~~dımı o ya- va tan 
par, kara~nııı dostu olan 

l llil:ilialıİııcrc aza ol. 1 E~zahıın~si 
ı , N o betçi dır. 

S ~-a-va·ş~·~-n-P ..... ~-e-sı-·:·J5..._ __ ._ ..... a~ "11 
1 

Bir Zaf e.rin =:Daaa 

gisı? [Kapıya doğru gider, dururlarl · ı 
Mehmed - İnıallah içimizden bi· 

ri değildir. 

vurdum ? Ben muallimi vurdum ha. 
Fakat naaıJ olur? Yanılıyorsunuz. 

[Elindt>ki planlara bakara''] Sız ıe· 
vlnçden delirmltslnlz. 

Yedinci duruş 
Evvelkiler - Sevfi 

Mehmed - [Aflar bir ıesle) Ent 
Süd baba. O bir meıaleydt sanda. 

a 
aaaagl Yası a 

l'u:a11; il. GÖK:1/,J, 

Süd baba - Bu bir parça eyi. Fa
lı11t yine içim rahat değil. Gel, gitme 

Mehme.I Muallim bey gitme. Al· 
lah saklasın !;onra .. 

Mua\I İm - Ôyle demeyin. llııarda 
•ilah sesi duyulur ve içimizden biri dı
larda olur da biz nasıl içer de kalırız. 

l Ve dııarı çıkarj 

Beşinci duruş 
~lelımcıl - Süd baba 

büd baba _: Allahım &en ""kla bızi 
Mehmed Ya bir felaket olursa. 

f; 
'iid baba aklıma fena ıayler gelıyor 

8üd babn .. Tanrım, gece yarıu 
kı1e. bir harb sahasına dö dü 

1\1.ehmed- Slld baba, abBh oluyor. 
N Süd baba - o:ıurn Seyfi ucrde? 

e olur gelse. llasan. \avrum. 
b · Muallim Oğlum. Yarabbi hangi 
itlıi için sızlayım. 

lı [ l'ıım lıu sır ela dııardaıı )akından 
it ıllAh sesi '\'e peşinden acı bir çıflık 

ltcenin sükiınetıni yırbr J 
Mehmed - vuruldu. 
~ild baba -- Vuruldu. Fakat han-

ı::ü..ı baba - [ Ajtlar. llıçkırıkla) Ila 
1 ~an, yavrum, muallim bey, evlAdım .. 

' [ ·lu sırscla il asan heyecan ve telaı 

1 
dolu. soluyarak, bir elinde tabanca 
s~hnaya atılır.J 

Altıncı duruş 
llas:ııı - EvYı·lkiler 

llıı3an [Elinde kağıdlar vardır 
!:'üd bııbıı ile sarılırlar. J Vur,lum. 
Kurtulduk. ller ıey tamam. 
[Etrafına bakarım 1 Nerde muallim lıey? 

Süd baba Kimi vurdun L Çılgın 
gibidir.] 

il san Vurul·ııa11 İi\zım g· IP.n 
adamı. Ele h"tları Cezmi'yt! 

Süd be lıa - [Korkunç lr çığlıkla] 
Ahh. 

!lesan · - Hu ne? flütün planları 

aldım, iıto 

[Onlarda hır aygınlık görerek ıa-

t ırır ] 
Ne oluyor. Niye durgunsunuz? 
Mehmed - Muallim bey. 
llasan (il isini sarsarak sorarJ Ne 

var? Ne o'du n.uallim beye? 
Meh ed - Muallim beyi 

ıığnbey. [Siıd baba kol ııkda 
dır J 

vurdun 
baygın-

Basan [Bütün &eYincİni örten 

bir korku ve elemle!Ne? Muallım be)'i mi 

lıte muallimi vurmadığımın isbatı. 
Ceketinin cebinden planları aldım :\1u · 
alllın Ley belki daha dııardadır 

SGd baba [Hazin ve ağır Lir 
sesle. [ Haean, büyük I.ır cinayet ııle 
din Ce1mi'yl muallim bey evvelce vur 
du. Ölüsü hala evimizin içinde. 

Hasan - [lleyecanla atılarak.] Eee, 
sonra? 

Süd baba - S.,n gttmitsin. Baıına 
Lir felAket gelir diye p·'ıinden gitmek 
istedi. Mani olduk. ÔldGrürler senı. 
İki dü§ilıan ve.r dııarda dedik. 

llaaan - [Daha büyGk ve korkunç 
ı latan btr heyecanla 1 Sonra? Daha? 

:,üd baba - ::lonra ben muhakkak 
llasan'ı kurtarmalıyım Bir çoçuk iki 
vahıi elinde kalamaz. Kendimi onlar· 
dan kurtarmak için öldGrdüğüm 
adamın ceketini geyeyim Görürlerse 
vurmazlar " Dedi. Senin öldüreceğin 
nk:ımıza galir midi? Bunun olacağını 

düıünebirllr mi dik? 
llasan - Halbuki ben kapının ya

ııında sipere yatmııdım. Oemek beni bir 
cim kurıunundan korumak isterken 
benim kurıunumla öldü ha. 

1 Asker elbiseıile Seyfi aahneye ko· 
ıarj 

• 
Seyfi - «Batırarak» Zafer. 
llasan - [Birden döner, hem ıevinç 

hem kederli] Yas (boynuna atılır.) 
Sod baba - (Alnından 6pmek iı· 

terken) Evet, zafer ve yaa 

Mehmed -- (Onun yanına ıiderek, 
batı önünde} yanı bir zaferin yası 

Seyfi - Ne demek bunlar? Rır za
ferin yası ne demek. Niçin yaa'.1 Ordunun 
zaferi. Yarın hepsi burad.;.. 

Süd baba - [Ailıyarak, diğerleri 
önilııe bakar] !!asan, yanlıtlıkla muallim 
Erdofan beyi vurdu. Cezml'de vuruldu, 

llasan - O Cezmi'yi vurmUf. Ve 
benim kurtulmam için Cezmi'nln ceke
tini fesini geyerek dııarı çıkmıı Ben 
onu Cezıpi zaonetdlm. Ve vurdum . 
Pllnları cebinde buldum. Sevinçle koı 
dum, fakat bir yaala karıılaıdım 

[Burada derin ve hazin btr ıGküd ] 
[lıtenlrse hazin bir muallo de çalına-

bilir l ' 
8eyfl -- 1 Heyecanın ıon haddıot pte

rlr. Kendi toplar.] Muallim Erdoğan bir 
zafer sabahında öldG. Bu büyük vatan 
ıever genç vazifesini bitlrdıkden ıonra 

ıehid oldu Vazifesini yapan ve bir va 
tan kurtulmasında çalııanların ölümüne 
niçin ağlamalı. 

Süd baba - O mualllm istiklal 
harbi cebhe ıeriıinin belk~ bat .ku
mandanı idi. 

Fakat önümiizde and lçl1orum. Bea 
bu toprafın çocutuyum. 

Muallimin yerini tutacafım. Mepl• 
mi çok kuvvetli olarak yakdım. Baaa 
inanın. Ben onun yolundan, daha doirus 
ona yolunu g&terenln yolundan ııcla· 
ceAlm. Yani Muıtafa Kemal'ln 1olıınde• 
yürüyeceğim, ve ben de binlerce meta• 
leyi gür olarak yakmadan tClıomtyecettm· 

[Derken yerden iner] 

Diiyük baba - Ve çocuk.lar. 

86ylik baba - [H6nk6r hönk6r •it· 
la yan çocuklara bakarak] 
lıte yavrum bu kadar bu p.rkının 111&11 .. 

lıte bunlardır benim içimin yası, 

Size ondan ı!iyledlm, bu bir iç yaralıdır. 
Bu ınaaal lıtıklalln 6lmez hatıraııdır. 
Bu ıarkıyı 6len muallimin muannda 

BGtGn köyle a6yledtk yıl döailm haha• 
rında. 

Çok ilzilldGnüz J•YMlm. Haydi kalka 
ıtdelim, 

Bu gün6 1V•tana ıidtb duıa edellnı. 
Bu gün6n deierlnl anla1ın bandaa ıeri, 
Geriye bakmayın hiç ılz, dalma ileri. 

(Çocuklar kalkar. Alır adımlarla ve 
tukınm birinci kıta11nı t6yllyerek vak· 
laprlar] 

SON 
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Sıva~ ve Samsun'da İbrahim Ferit itılc elektirik depcları. 
Konya'da Ali Ulvi tuhafiye ye gramofon tlcaterhaneai, 
ı\fyonkarahisar'da Hüsnü Riza İstanbul eczahanesi. 
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