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Karamüselde bir p sla tayyaresi düştü döıt 
yaralı var 

1 
Her yerde 3 kuruştur 

Bal ,ke&ir Kuvayı M. C. Savaş Vurdu, 
----.! 

PERŞEMBE 17 SON KANUN 1935 

CUMURİYET; EMECE HAK, DEGERE Hl llYET GETİRİR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

• Sar'da sosyalist ve ~oınOnis t gazeteler 
neşriyatini tatil eldi 

1 

Çıkaran ve Baıyazgan 

, E. A, Miistecaplıoğlu ---
İkinci YIL - SAYI : 355 

Kentimizin ikinci seçiciler seçimi bugün yapılacak. 
~--~~~--~--------~~--~:....------__;=-~-==---~------------------ikin c seçiciler seçimi Bir motör Sağlık bilgisı 1 Vali 

Günlerce Marmara- Verem hastalığının hasıl ol- . ~ 
B u g Ü n s a a t 9 d a B a ş l ı y o r. ~~~~~k~~~;~~~n ması ve neticeleri hakkında ve Beledıye ~a~~·nı Erdeua 

-

Yazzan: Sılılıat ve içliınai 
Kentin Skiz Yerine Rey Sandıkları Konmuşdur• 

Saylav seçimi için kenti- Her kolun bulunduğu yer- 1 

Bandırma, 16 (S ş) - Bır bir kan SÖZ gıtdı 
motör günlerce Marmara'da "5' 
çalkandıkdan sonra kurtul· 

mizin ikinci seçiciler seçimi· de olan t u sandıklara o oca . 
ne bugün saat 9 da başlana· ğa bağ ! ı mahalleler ıı:ahal-
cakdır. Bu İ§ için bütün ma leler reylerini atacaklardır. 
hallelerde düzenler yapılnııı- Ocaklara lıağlı mahalleler 
dır ıun ardır: 

Kentimize bağlı köylerin Ocaklar Mahalleler 
seçimi de yarın akıama ka· lzmirler: 
dar bitirilecekdir :\lecidiye: 

Pamidiye 
Os.l" aniye,Selim· 
ye. Oruçgazi 
Vicdaniye 
Mirznbay, ffa 

Yine kentimize bağlı na
hiye köylerinin seçim işi de 
bet gün sürecekdir. 

Köy ve nahiye seçimi iş· 
lerlne bakmak üze· 
re dün bu yerlere buyruklar 
gitmi,dir. 

Kentimizde sekiz yerde 
seçim kolu ve sandık vardır. 
Hu kollar ve sandıklar. İz. 
mirler, Mecidiye, 1-facıishak, 

Aziziye, Mustafafakih, Sah
nisar, Kasablnr ve HacıgayLi 
nıahallelerlndedir. 

~= 

llacıishak. 
Aziziye: 

cıhmail 

Mustafafakıh: Karaoğlan, Ay

Sahn sar: 

Kasablar: 

Hacıgaybi: 

gör<?n, Okçukara 
Salahaddin,Şeyh 
lütful ah Umur
bey 
Dinkciler , Ye
nice 
Martlı , Börek
ciler , Eskiku -
yumcular 

feci bir kaza 
Bi IlOStit tı yy< ı·esi li.ıt -

raıııüı·sel<le fliiş<lii. 
biri Amerika'lıolmak üzere dört yaratı var 

İstanbul, 1 o ( A. A.) - Bu 
' gün saut 14 de lstanbul- / 

dan lınlkın posta Tnyynresı 

makinesinde vukun gelen 

nriu yü;ı;ünden karamürsc 

lin ~end köyünde dü müş 
tayyarede ikisi tnyynreci 

ve biride Amerikalı bir yo
lca ynrıılnnmışlar ve ynkın 
bir hastaneye kaldırılmışlar
dır. 

Tekaütlük 
IJakkıııua eıkarılaıı ha

h ·l'ler ~ısılsıztlır. 
Ankara, 16 (,\ ·\) Mat 

buat Umum müdürlüğünden 
bildirildiğlne göre bazı g" 
zetelerde tekaüt müddetinin 
indirileceği ve le ;aüdiye ilc
ram 'yelerinin kaldırılacağı 
hakkında İntiıar eden ha· 
ber'er uılsızdır. 

Almanya 
Saı•'daki muv<tffitkiyetin
<len <lolityı s<tlitmlitnıyoı" 

Budapeıte, 16 (A.A.) -
Batbakan Macar tel yazısı
na Macariohn'ın l:iar reyiaın 
net:cesini samimi bir suret 
dese amladığını söylemişdir 

\'ıyaııa, 1 ô l \ A ) - l'ro· 
d1ganıla komi~eri Ruılyotlo 

sôyledı~i bır uutnkda ıhınıış 
dirki Saı' la Alına yo serim 
ınu \·cf fJk iyetlerıni s elı1mla· 

ynlım 'e ulusal istek! riıı 

l"hakkü niin,fen do!ııyı , 0 ,·j. 

n 1 m Almanlık zilıniyetirni;ı; 

rırk1 fıkırlerin,Jen lııı· bir 
~ey kozln ıaz yukarı Avus 
lury:ı volıPİ <le vııtan 
P rvor rebhcnin büyük bir 
tezahürü osnıısın.Ju dnmi~t'r 
kı Ayusturyn ~n ı 'ılaki Al
llıan mu \'3 rr.kiyetlerın i se 
l~ınl.ımak vo evinmekle 
beraber Dolfıı torofırdnn 
hazırlana'l ııiyoıAl pıoğron 
d1n b'r parmak ı ile ayrıl 
llııyo<· kıl r. 

f:'ransız bakanlarının 
ziyareti 

Paris, 16 (A.A) - Baı ve 
dıı bakanları 31-1-935 de 
l •ondra'ya ırldecelderdir. 

Sar' da 
Sosyalist ve komünist ga

zeteler kapan~ı 
Sarburkleo, l G (A 

Reyİıım komisyonu 
asker)erinin muhafaza ha 
ket etmitdir. Sosyalist ve 
ko nünist gazeteler dün ·le,, 
itibaren neşrly atlarını la til 
etmiı!erdır. 

Sıvas -
Eı·zuı·um 

Tahlillı ri ıaıııanwıı 
satıldı 

Ankara, 16 (A A) Yüzde 
yedi gelirli f"ıvas - Erzurum 
demlryolu 1934 istikrazının 

1 u dda ihraç olunan iki 
ınılyon liralık ilk t~rtıbe iş· 

tirak için tayin edilnıiı olan 
altı günrle tamamen satı' 

mak suretile dün aktam mu· 
vaffakıyetle netıcelendi 

Kentimiz namzetleri 
1 İ1.rııi!'lt'l' ~tıbt'~I 
1 

• 
Bcıy ıın Scıadel Gıi11 

doya11 
'J Bcıya11 Sırldikcı Allar 

Lıi!fıi 

3 Bayan Suıniye Eııı/11 
4 Bay Doktor Ali Riza 
5 » Yıınııs Vasfi 
fi ıı A:i:: imam o!flıı 
7 ıı Sadık Deniz 
8 ıı Osma11 llıcolı 
!) ıı tlrabac:ı Bekir 

10 ıı ,l/elııııct Crynncı 

2 - .llı•citlivP sulwsı 
!1 

. . 
Bııycııı Hcırer Yıınııs 
l'asfi 

J'l liaya11 firdı ııs Mus 
lafa 

13 Hayan l-lcıdiye Tevfik 
başaran 

14 Ray Ekrem Vali mıı-
aııini 

1;) Ba!J l'ey:i Sö::ener 
16 l) Sadri Reypazarlı 

17 ıı Ömer l~clıp 
18 ,, .llııslaf a Nofrr kd 

libi 
1U 1) Çerı ici Rı:u 
'10 ıı Kırımlı .ıtu~tafa 

//asarı 

llaei islıal.. ~u
lwsi 

? I Bayan Lüfiyc Akma11 
22 >ı Jledilıa mıızaff er 
23 Bay llıidai Ji.kerman 
':!4 J) .\lclııııed lıakırcı 
:25 » Ahıııtd Cezayirli 
26 >> Nuri Ueveci 
4 - .\zizhe şuht'Sİ 

'li B!ıywı 'şaUre Adil 
28 )) inayet 'ıacı 1'l'ııflk 
2.'I Bay lJe/ıçtl Def-

terdar 
30 ıı Veli ıııııııifalııracı 

31 ıı Ismail Hakkı ıııaııi
f atııracı 

32 » Rııknettirı 
:J.1 » Sarfaklarlı Mı fı. 

mcd 
34 
5 

35 
.16 

• Uncıı Ziya 
- Mu:ııafa fakilı 

~u lıt>si 
Bayan Saime /:'kn'm 
» Aliye ebe 

.17 Ilay lfasaii l\aplıııı 
o{Jlıı 

38 >ı Hilmi fırc!ılı 
ıı liırıı/ıim Ucakiofilıı 
»ı Esııl Ad il 
» J~yııp Sabri Kucak 
, ::,ııfeyman yııııııır-

;63 ~~~/ı/111 Şalıiıı 
G • Salıııisar ~uhesi 
.11 n~ııı İjfıl Sadık 1 

/)eniz 
.15 ıı Relibe Avni 
:/6 Bay Salim Gılndo 

.iiarı 
i7 • l~ııılıı Hıııin bııy o. 
18 ıı lıilfıi Atlar 
49 ,, Cevdet Kap 
50 ıı Melırııed /ı11cı 
,1 J "ıi l lıisnıi Huıııdi .. .ça

vuş o!f iıı 
7 - K;ı:-a phu· ~u hrsi 
52 l/ayaıı Sadiye lfil 

mi 'Jıirkell , 
5:1 ıı Yeycinc lsmall Ak 

bas 
(Devamı ikinci ~z.,.d_.e)'---' 

• 

mutdur: 

Verem - Beyennaı verem 
denince akciğer veremi an
Iaı,lır, asıl tüberkülozun 
manası muhtelif aza ve el· 

hazlarda yerleıen hu hasta
lık mikrobunun teıirile hu· 
sule gelen intanı ve bulaıı
cı bir hastalıktır. Tüberkü
loz ya edranı münferide 
yahud terenuhatı lljjctemia 
ıeklin le görü1mektedir. Es
babı mucibesi koh tarafın 

dan ketfedilen bir baaildir. 
Bu mikrop uzviyetin nereıin 

Hüdaverdl namında bir 
motör, Mehmed Kapdanın 
idaresi altında makinist ve 
bir tayfe ile Anbarlıya kum 
yüklemeğe gidiyor. Arife 
günü İstanbul'a dönerken 
yolda müdhtt bir fırtınaya 
tutuluyor. Motör ansızın du
ruyor ve dümen katlyen 
tutmuyor. Dört gün dört 

gece kuduran deniz dalgala
rı arasında içi bot bir kar
puz gibi"sallanıyorlar. Gece 
feri Marmara'da geçen va 
purların altında kalmamak 
için gaz, mazot gibi ıeyler ı de yerleıirıe orada hııaıla. 

yakmak suretile ıtaret veri· 
yorlar. Bu müddet zarfında 1 

susuz, aç kalan kazazdeler 
dördüncü günü sabahı ken j 
dilerlni Bandırma'nın feneri 

yanında buluyorlar Dalga- j 
far bu defa kendilerini Ka· 
pıdağının kayalık ve dik 
sahiline atıyor. Kurtulmak 
ümidini beslerken ikinci bir 

tehlike ve ölüm batgöaterl 
yor. Bereket sahilde bulu
nan Çakıl köylü lımail de· 
lik bir sandal n altına bez 
tıkıyarak motörün imdadına 
koıuyor. Bir ip bağlamak 
sureti le ak ıama kadar uğ
raııyor ve bat gösetren teh
likeyi ıavuıduruyor-Bir tay
fanın lıtiriikile motörü bin 
zorlukla kartı yakaya getı. 

rebiliyorlar. Yüzleri kısmen 
slw•iyah vıı kısmen sapsarı , 
olan felaketzedelere kartı· 
yaka okulası batokutanı ve 
köylüler lazım gelen teda vl 

( Devamı ikinci yüzde ) 

lran -. -

tı derenlyeyl husule getirir. 
Basilin mukavemeti hayatı
yesi muhit haricinde, yani 
tozda, toprakda, suda zi
yadedir. 

Genç kedi, köpek ve 
bilhassa kopay gibi bazı hay· 
vanlarda baıildekoh intanına 
haaaasdır. Verem basili iki 
nevi toksin ihraz eder. 

Biri tüberkülin dedikleri mü· 
tebammil toksindir. Basili bu 
vasfından istifade edilerek 
bu gün bir çok tüberkülinler 
istihsal edılmektedir. 

İkincisi - andokıln !amile 
gayri münhal olan, · yani 

basilin hacminde mündemiç 
bulunan toksindir. Bu andok
ain münhal toksin gibi uzv
yetde intltar etmeyüp bul· 
lin vücuduna mülte11k kalan 
toksindir. Bu da iki nevidir. 
Biri eterde, diğeri klorform· 
da mütehammtldir. 

Eterde mütehemmil olan 
andokaln enslceyi hara b ede-

irak 
lhtilafın(la ingiliz müı·ah-
hası lahi a<lalet di Vltnının 
fikrinin <tlınm<tsını istedi 

Cenevre, 16 (A.A) ~ Ulus· 

lar kurumunun konseyi dün 

İran Irak ihtilafı hakkındaki 
iki taraf mümessillerinin lza· 

hını dinlemitdlr. 

Sovyet murahhııaı Sovyet 

Rusyanın ihtilafın değru ve 

bitaraf bir suretle halledil

mesini istediğini söylemiı,ln-

giliz murah lıasıda bu meıe 
le hakkında !ahi adaleti 
divanının fikrini sorma•ını 

teklif etmiştir. Batkan bay 
Tevfik Rüıtü Aras iki 
tarafı da rarortörle te 
masda bulunmıya davet 
etmitdir. Raporun yakında 
konseye verileceği ümid edil· 
mekdedir. 

Londra Görüşmeleri 
4 

Avrvpa vaziyeti üzerinde fikir 
teatisinden ibaretmiş. 

------.-. Landra, 16 LA.A.) - Roy 
ıngılız 1 ter Ajansı Landra'da yakın-

ı da cereyan edecek Fran11z. 

Hind'Stan ticaret işle- lnglliz mükAlemeleri~de~ 
1 maksad Avrupanın vazıyetı 

rinde anlaşmamazlık. üzerine f kir teati etmekten 
Bombay, 16 (A.A) _ Hin.' ibaret olduğunu ve hiç kim· 

distan ile İngiltere arasın· 

daki son ticaret anlaıma11 

kendi menfaat karının in· 

giliz menfaatlerine feda 

edildliiini iddia eden Hint ti· 

seye kartı iki taraflı bir ha· 
reket tetebbüsü olmıyacağını 
bildirmekdedir. 

caret mahııflll tarafından ı 
ıtddetli bir muhalefetle kar.

1 ıılanmııtır . 

muavenet mıidıirü 
Dr; Y: Vasfi Yücel 
rek tecebbün yapar. klorfor· 
mda mütehammil olan ise 
nesci munzammı tezyit eder 
yani tekallüs husule getirir. 
Basil dekohun muhtelif cins
leri vardır eımak, tuyur, 
bakariyye ve insana mah· 
suı verem basilleri mevcud· 
dur. Eınıak ile tuyurun ba 
si!leri birbirine mütabihdir. 
insan basilinden evsaaı 
hayatiye itibarile ayrıdır. 

binaenaleyh esmek ve tuy. 
yurun basilleri insanda tü 
berküloz yllpıunaz. Bakari
yeninkıler he insanda tüber
küloz yaptığı bu gün tama· 
men tahakkuk etmlıdlr. BQ 
ıebep 1 e süd tarlkile sirayet 
tehltkeıi vardır. İnek südlle 
insana verem geçebilir ve 
yine insan basili de bakarl
yeye sirayet eder. Verem 
basilinin uzviyete girdiği 

yollar tamamen anlaıılmıı 
dır. Çok yakın zamana 
kadar tüberkülozun irsi ola· 
rak intikal etdiğl ve basll
dekohlar hubeynl meneviyi, 
gerekse beyzai lntane düçar 
ederek Volkamdan ıonra 
huıule gelecek retıme ve 
cininde neıvünüma bularak 
irsi tederrün husule getlrebl· 
leceai söyleniyor ve kabul 
ediliyordu. Fakat bu gün 
tahakkuk etmltdlr ki teder
rün irsi değildir. Gerçe bazı 
gebelik zamanında rahim 
ve meılmmedekl tevazzuatı 

der!niye ile veyahud devra· 
nı cinini ile ender olarak 
cininin intani vaki isede bu 
hak'lki varisi lntane delAlet 
etmez velb'aaıl koh bııalll 

intani, verem isabeti kisbidir. 
u~vtyete hl'yatı harici rah
mideğirer. 

Koh basili uzviyete dort 
tarikle dahil olur: 

1 - Pek eıkiden malum 
olduğu veçhlle teneffüs yo 1-
larile 

2 - Hazım boruları(Ema) 
yollarile 

3 - Gııayi muhatinin her 
hangi bir tarafından gi-
rerek kan yollartle. 

4 - Cilt (Deri) tariktle 
Kömür tozuna Maruz bu. 

lunanlar yahut taıçılarda 
kömür ve tat zerreleri zirve! 
rle ve ıürrel rie hiza11ndaki 
ukatadı lenfalyeden tekarrur 
eylediği görülmektedir. 
Tevazzuatı derenlye bura
larda görü lduğünden evvela 
baıilln dalma cihazı tenef
fQıi ile girdiğine hükmedil. 
mtı ve ekseriya ufak kasa· 
batın yani esnahı rleviyeye 
müntehi olan ıuabatı kaıa

Dün Vali ve Belediye baı
kanı Bay Salim Gandoğan 

tedkikat seyahatı için Erdek'e 
gltmitdir. 

lsede son zamanlarda turku 
havaiye ile intanın duhal 
mahallertn:n halefi bel'um 
Levzetan hı lefl enftekl ırıyal 
muhali olduğu anlaıılmııtır. 
insan, bu basilleri toz tle 
yahut müteverrİmlnden ök
ıürüb tıkaıranların saçdıkları 

ifrazatı yutarak lntana uğrar 
halli bel'um yahut hallı 
lnftekl sıyrıklardan koh 

baaıllerl beyazkan damarları 
vaaıtastle devrana kan,.rak 
ak ciğerlerin ukadatta ta
karrur eder. Her teneffQs 
borusunun iki dane evlyei 
ıarlyel müterafikası vardır. 

Ve eviye! §arlye kasabalı 

ıarlyeye muvazi seyreder. 
binaenaleyh turku havaiye 
Qzerlnde mevzu gibi görQnen 
earanın eviye! ıerlye etrafın· 
da tevazzüh ettiği anlaıılmıt· 
tır. Bu da basillerin eviye! 

ıariye vastaıile geldiğini ve 
bu turku vlalye üzerinde 
tevazzu ettiğini göstermek· 
tedir. Binaenaleyh baılller 
en ziyade turku emeviye 
ile girer, fakat turku hava
iye tlede intan kabildir.Aca
ba baıilde koh ağzımıza ve 
burnumuza nasıl girer Kok 
basilleri müteverrimlerden 
kaaabat, IOap,ldrar ve mad· 

del nakliye süt,kıh vaaalre 
ile harice çıkar. Mikrobun 
muhiti harlclde ıu ve top· 
raklarda mukavemet hayati· 
yesl ziyade olduğundan uzun 

müdded yatar bu maddeler· 
le mülevves suların içilmesi 
elamanın ekli ile baıildekoh 
uzviyete dahil olur. çocuk 
lukda etama btlhaaaa süt ile 
baıilln bağırsaklar. tarikıle 
uzviyete geçmektedir. bina• 
enaleyh koh basilin! havi 
inek südıle beılenen çocuk· 
!arda bastldekoh em'a ile 

biyenln etrafında tevaz zua- uzviyete geçebilir. Basilin 
tı derenlye görüldüiü için j taklb ettiği yol çocukda 
basilin doğrudan doiruya yüzde95 clbazı hazmı yoludur 
turku ha va iye ile dahli Oiyerek ifrat edtlmlt lsede 
oldujfuna kani olmuılar turku hazmlye vastıulle si
ve binaenaleyh turku hava· 

1 
rayette doğrudur. Llkln en 

iyenln • .srrQn için esaslı I keslrülvuku olan turku de-
bir yol olduiu kabul edllmlt (Lütfen çeviriniz) 
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mevlyedlr. intan en ziyade kan yolları turuku demevi· 
turku havaiye turku deme· yenin !imlası oldufu tabiidir. 
vlye iledir A11l intıkal vazı Binaenaleyh baı ller turuku 
fe•lnl gören de fılüge habbe· lenfaviyenln süzgeci olan 
clklerldlr Ôkıürük esnasın· ukadatı lenfavlyede mevcud 
da kaıabatın en:ufak k111m· periton, mesarikadaki ukada· 
lara ayrılan parçacıklarına ta lenfavlyede kalır ve gü 
fllllfe babbeclkleridlrler. nün birinde hangi ahşaye gi 
bir insanı öluürtüraenlz Ul· decekıe oraya ııtder ve orada 
kürük parçacıkları havayı tederrünü tevFd eder 
zidlri vasıtaalle 2 3 metre 2 - Cimin de tesiri var· 
uzala kadar gidebilir. Bina- dır. Avrupa'da erkeklerde tü 
analeyh tedarruna mübtela berküloz kadınla rdan fazla 
olanlar öksürürken yanınde· dır Bizde kadında fazladır. 
ki adamlar baaılı alabilirler Bununla beraber clnıln teıl 
lıte bu ıuratle gerek turku rl o kadar bariz deilklr. 
havaiye ve gerek turku de· Sefalet ve mahrumiyeti 
mevlye ile baııl girer. gıda iye lnıanı tüberküloza 

Clltde huıule gelen tefer• müıteid kılar. Bılhaua ıuhum 

ruk lttlaalden dolayı basilde· ve meYaddı almuminiyei 
koh clltde aıılanır tevazzu· hayvaniye, yumurta, et, pey 
ah derenlye yapar ve ora nir vesaire, den mahrumiyet 
dan eviye! demevlye vasıta· tüberküloz vukuatının çofal
ılle ahp.yl muhtelıfeye gire· maaını mucib olmaktadır 
hılır. Tüberküloz için esbabı Ziyadan mahrumiyet, ha· 
mubeyylde vardır. vada lkametde tüberkülozun 

ı - Yaıın dabl pek çok- eıbalı müheyyedeıidtr. Fab 
dur: rlkalarda, maden ocakların 

da, toprak altında, çalıımak 
l ·2-3 Aylık çocuklarda te- 1 1 d h 

zahuratı derenlye enderi na- ıure~I e ydaıahyal~ ar a adva 

dl d d 
ve zıya u u unü mene en 

ran an ır. k f 1 , d k 1 a eı pençere 1 ev er e 1 amet 
k 1 n c i tufulinln ı edenlerde o'duğu g bl ve· 

yani iki yatında kadar çola rem fakru zaruret hiutalığı· 
lır0. Iy5·yaıa kadar ziyadedir. ! dır . n uhaıaralarda barpler-
4 aıına kadar vefiyat ve de zaruret Ye ıefslet çoğalır 
muaap itibarile daha ziyade ve 0 nhhettede verem ııahet 
çolalır, 40 dan ıonra mu · ve veflyalı artm•tdır . 
aab vefiyat azalır. Gerçi in- Bazı intani haıtalıklarda 
aan ber yaıta baıildekoh 1 veremin eıbabı müheyyiıln 
alabilir fakat baaılin en ziya- . den ıayılmaktacfır kı,..mık 
de vflcuda girdiil zaman grlb gibi bazı ıntanl haata· 
çocukluk yaıııiır. tederrüne lıklar tederrünün btlhaua 
mübtelA hastalarla ufak yaş akciğer veremlnln ınkitafına 
d~ temaa eden çocuklar ba badi olur. Bunlar meyanında 
ıl,dekohu derhal alırlar. 40 kara humma ile lekeli hum· 
yatındaki bir adamın vücu 
duna basıl dahil o!upda haa
talıia tutulma11 nadlrcedir 

Çocuk doltumdu anası, ba 
baıı ak cllter veremine uğ
ramıt iıe yahud evde musap 
klmıe varaa o çucuğu bu 
aile ocajtmdan ayırmalıdır. 

Halbuki her vakit ve her 
yerde buna imk:ln yokdur ı 
itle o çocuk, baıili ufak yaı 
da bu ıuretle alır. Ye bir 
ailenin bir kaç azaaı bir hl 

ma da vana da en ziyade 
ince haıtalıiın lntanına ıe 
beb veren kızaıoıkla grlhdlr 
Beyin zarlarının vereın ço 
ru perituvanın tllberkiilozu 
ak clfer veremi çocuk.arda 
kızamıkdan .ıonra hu5ule 
gelir gri~den sonrada tü 
berküloz çoğalmııdır Bun· 
dan baıka bazı tesemmüma· 
tın da bu haıtahfı lnklıaf 
etdlrwekde olduiu ve bun· 
lerın baıında teıemmümü 

rint müteaklb teverrüm eder· kflO.li geldlfl gibi frengi in· 
!er.Demek ki müteverrim ek· tanıda tilberkülo:ı:u ınkltaf 
aerıya bulll küçük iken al- etdlrmekıedır. Eskiden bu 
m.,dır. Kupay vereme ne ka- hastalık için tederrünü daha 
dar hauaı iıe çocuk da öyle ziyade teıhll dllfl anlatıl 
dlr. Verem öyle bir faciadır mııdır 
ki blrıncl perdesi betikden Tüberkülozun teırll wa· 
baılar. Yani lnıan basil de· razlıı koh basilleri. tı.angi 
kohu betikde iken alır. 1 S neslcde tevazzu ederse o ne 
20 yaıında meydana çıkar. sicede gözle,hordabtnle ıörü 
Acaba bu basiller nerede sak- lebilecek tefayyüradı teırl· 

lanır Hiç fi1phe yok ki ukada·j biye ve neıciye husule getl 
tı ıenfalyede aaklanır. beyaz rlr bu teğayyüratı teırlhiye 

Roman Tefrikamız: 44 i 
Sa \1aştan -Sa vaş<ı im 

Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKO(;LU 

Çok nazik bir adam ol· Bu tarihli telgraf kongra 
dulu kadar nekregü bir heyeti namına M. Kemal 
zat olan muhabere memuru: im:ı:asile geliyor ve Yahya 

-- Kapdan bey, benim Kapdana, kuvvetli teıkllat 

elim çok u~urludur. Bllha11al yapılma11 ve memleketin istlh . 
büyQk adamlarla komiteci · lakı için müdebbirane hareket 

1 

)ere nekadar telgraf çekdi 1 edilmeılnl emrediliyordu 
timi Allah bilir. Hepıl müı· 1 Yahya Kapıfanın ıeYİncl· 
pet netice verdi lıallAh ne payan yokdu. Son dere 
bunun da ıonu hayır olur. ce memnun ve mütıterlhül
Yarına kadar beklerseniz' kalp olan Y ahya.Kapd•n ar-
ııallah hayırlı bir cevab kadaılarına 
gelır dedi ve hatta telgrafı Muıtafa Kemal paıa 

iıin baıında bulunursa men-. 
leketlmlzin kurtulacağına 1 

ben iman ediyorum, ılz de 
iman ediniz. Çok büyük 
adamdır bu Bunun fedakar 
lıklarını çok dınledlm. Yal
nız acırım ki bizzat malye
tınde bulunamadım. Bundan 
ıonra ölüroem de gözüm 
açık gitmez 

reıml kabul ederek ücreti 
bile almadı 

O gece orada kalan mıl- 1 

Ji müfreze ıabah uykudan 
uyandıfı zaman arkadaıla 

rile beraber oturan Y akya 
Kapdaııın kartııına muhate 
re memuru çıkdı: 

- Kapdan bey, müjde, 
Dedikden ıonra elindeki 

telgrafı uzatdı. Yahya Kap· 
danın okuyup yazma11 ol. 
duju cihetle ıüvari zabiti 
hemen telgrafı aldı. 

Diyerek lclnl çekdı. 
Artık Yahya Kapdan kal

bi müıterlh olduiu ha.ide, 
mıntaka11 dahJlhıcleki ha-

A 
o ' 

Y ı ($f. H 1 R IE VILA YETTE)t 'IA/N &ı· ~E\lı 
Hilaliahmer Kavak Nahiyesi sy . ol 
Yedi bin lira daha UOaDIStan 

gönderdi. Günden güne ilerlemektedir 
Bandırma, IS ( S.Ş ) -

Hillhahmer Umumi merke 
zlnce evvelce gönderl'en bin 
üç yüz liradan bıııka bu de· 
fa zelze'e felaketine uin 
yanlara yardım için yedi bin 
lira daha burada bulunan 
Hilaliahmer müfettit111'1ne 
gönderilmltdir. Bu para ile 
Bandırmada mlihim miktar· 
da un alınarak sal 1 antı yeri
ne gönderllmitdlr. 

Bay Muzaffer 

Mahsul. bayındırlık ve okuma işlerine çok 
t>hemmiyet veriliyor 

Kavak IS (S.Ş) - Kavak Çavuıköy köyleri mah • 
Nahiyealnde bir kaç seneden ıulatı dahil olduğu halde plya 
berl yapılmıyan mekteb bi. sada ün almıı dalma yüksek 
tlrilmiı, çok güzel bir hü fiyatlarla aııtılmftkda olduğu 
kamet binaaı yapılmasına nu ve yalnız Kavak Nahiye· 
baılanmıf ve tat akıamı ta· sindeki bulıday mahıulü bir 
mamen bitmiıdir. 

Köyün ortaıinJa Cumuri
yet meydanının onb:rlncl yıl 
dönümü tesiden abide halin· 
de bir ıütun yııpılmııdır. Bu 
kıymetli eser nahiye halkı · 

senede bir milyon kiloya çı· 

karılmakda olduğu ıölenmek 

dedır. Arpa, Yulaf, Kaplıca 

ıklncl derecede Nahiye halkı 
imare çok eyi bir alaka göı· Saylavımız ray Muzaffer 

dün kentimize gelmlldir. nın Cumuriyete karıı kalbi termektedir.Yenl planlara uy 
ve nesci ye ve hususidir ya· bağlılıklarını ifade etmekde- gun yeni binalar yapılmak · 
ni huıuıi hır tertlbdedir. ya· dir. da ve harebecl demirci gibi 
hud umumi intanatda oldu · Nahiye Müdürü, direkti te:ıgablar da yapılmakdadır. 
fu gibi umumidir Basilde· finden harice çıkmayan Nahiye llalk maadfe çok ehem· 
koh umumi neılclerde otu- halkı araaında ve nahiye de miyet vermekdedir. 
rabilir. En ziyade nesc ı adali güzel bır birlik temin etmlı Nahiye merkezi ve mülha· 
baaildokohun netvünümasına / köy kanununu muvafık ve ko katında üçer aınıflı üç mektep 
müsald delıll gibidir. Bılu- lay bir ıekilde tatbik etdlrmek mevcud olup 200 den fazla 
mum guddeler ahta baıille- dir. Merkeze giden yolun iki talebe okumaktad r. 
rın birleımeıine ve icrayı tarafına da dikilen fidanlar Kavak'ın İçme sular ı tama · 
tahribctına müıolldlr Nesci hepsi tutmuılar 1 üyüdüL.den men aaf ve künkler lçersinde 
adali basile müıaid delildir sonra köy manzarasını bir miı· gelmekdedir 
mese!a mütederrin ıiidile li daha güzelleıdireceği anla·; Köy halkı temizliğe ve ıih
lnıan intane tutulduğu ıılmakdadır. hale çok rajtbet göstermektedir. 
halde etini yemek1e intan Nahiye ve köyleri halkı çok Köyde umumi bir çalıfma 
enderdir. Çünkü baıildeko çalııkan zirai hayatda muvaf ve değerli hareketler temini 
hun adalede teğayyürü en- olmasını eyi öğrenmiıler \'e nine muvaffak olan ~1üdürü 
derdir. Mütederrln bir lnefın çok zeki dlrler. Paıa çiftlik, takdir ederiz. 
eti pltlrildikden aonra ek· 
!edilebilir koh l·aaıllerl bir 
nesicde üç nevi tefaJyuratı 
muclb olur. 

1 

1 - Ukadatı caveraeye -
yani darıya benaeyen ukde · 
!erdir. Bu huıuı kohbuilleri-

i 
nln rie ıümkünde blltün neı· 
cinde kirli ıarı renkde mün. 
teılr ve darı danea!ni andı 

rır hubey~at husule getırir • 
' ki buna hubeybayı caversi· 

ye derler 

2 - llubeybatı cavehlJe· 
den ·daha büyük verem 
ıeklinde aarı edran olub 
ahta ve mesarlkının ukadatı 
lenfalyeslnde badem büyilk 
lüfGnde kati nakıı ıeklinde 
yahud mercimek hacminde 
daha küçük olub buna da 
tllberkül derler 

3 Biı de lıaılldekohun 
afeti marazlyesi lrttıahı olur 
yani nesicde ne hubeybat 
caverslye gibi ıııünhaıır ve 
nede evran gibi ıııabdud 

olur 

·nlerl tenkil etmeğe hasrı 

meaal etmlt ve çok itimat 
etdliti süvari zabltıle dalma 
bu hu uada i•titarede bulun· 
makdan bir ze>k duyuyor· 
du 

Yahya Kapdan, lıtanbul ı 
gazetelerini getirtmekle bera· 
bl'r Balıkesir'de çıkan•lzmlr'e 1 
d••ğru. gazeteıinl de get' r· · 
tlyor ve mütemadiyen, bu 
gazeteleri ıüvarl zabitine 
okutarak umumi vaziyeti 
an 1amağa ıayret ediyordu 

Blrgün Anzavur Ahmed'in 
[1 J Balıkeılr cıvran'da 
mtlıi kuvvetler aleyhine ha 
rekete geçdlilnl gaztede oku· 
dular. Yahya Kapdan çok 1 

milteesslr oldu . ' 

-Yarabbim! Nedir bu? de 
dl. Harici düımanlar yetlf 
miyormuı gibi btr de nefer· 
hkden binbatılıfa kadar 
yGkıelmit, Türk ekmeğile 

bllyümüı. nankörler de mi 
baıımıza muıallat kesildi· 
ler i1 

Diyerek süvari zahitlle 
bat bat" verib derdleılyor 
ve ıünden güne de zayıflıyor 

[t] - Blııa'da katledilen mc, , 
lıur Anzavurdur, 1 

Halk evinde 
Bu akşam bir çay 

verilecek 
K ıı proğramını tatbike 

baılıyan Halkevimiz bu gün 

de, akıam ıaat 20 de hır 
çay Yerecektir. Bu çaya ken· 
timlzln bütün aileleri çağı
rılmıfdır. 

Se~it eytamının . --
ikramiyeleri verile-

cek 
Dün bl:ı:e bildirildiğine 

ııöre ıehit eytamının ikra 
mlyeleri verilmelıe batlana· 
cakdır. 

Bu gibi ıehlt yetimlerinin 

du. Rır taraf dan, A nza vur 1 
hareki.tının uzaınaaı cihetıni 
kartı bir kıaım kuvvet
le Balıkeıir'e gitmek muhak.1 

kaktı dütünürken flalıkeılr'
deki mücahitlerin ve haı · 
lanndakl kumandan Kazım 
beyin lıısa bir müddet zar 
fında Anzavur güruhunu te· 
pelediklerl haberini aldılar. 

Okı.dukları gaı:etelerde, 
Demirci efenin idare etdiğl 
Aydın cebheılne miralay 
Refet beyin [2] gönderlldifl 
ni Anladılar ve ne kadar 
olaa bir miralayın bu ceb· 
hede bulunmuının azim fay
da temin ;edeceline kani 
bulundukları esnada Ôdemiı 
kasabasından süvari zabiti· 
nin bir akrabası geldi. Bu 
gelen misafirden Aydın ceb
he·l hakkında ma1umat al · 
mak içın can atan Yahya 
Kapı:lan, gelen mı• ıflrln, da· 
ha elini ukarken: 

Allahaıkına doğru ıöy 

le. Dedi. Aydın cebheıi ne 
halde? \1 irala y Refet bey 
kumandayı ele aldı mı? 

Lakin karıılaıdıitı 
Ca\ap heın Yahya Kapdanı 

[2] - Hala Mısır'da oturan Re· 
fel paıa 

Altı Eylul 
Okulası okullarının 

yardımı 
Altı Eylül okulu yer aar 

ı ıntısında ziyan görenlere 
yardım için hilalidhmere 
615 kuruı ve ~ O parça eıya 
göndermitdir: 

Toplanan para ıudur: 
K. 

1 inci sınıf çocukları 1 10 
2 

" " .. 64 
3 

" " " 
198 

4 
" " " 

137 
5 

" " " 
lOS 

615 

Bir motör 
( Üst tarafı birinci yüzde ) 
ve istirahati temin ediyorlar 
Felaketzedell'r üç günden
beri köylünün mlıaflridirler. 

Bugün Bandırma'dan mo· 
töre gaz gönderilmltdir. Mo 
tör buraya getl rilecekdir. 

nüfus cuzdan ' arını alarak 
hemen a1kerlik ıubeıine mü
racaatları lazımdır. 

ıüvari zabitini adeta sersem 
etdl. Çünkü gelen misafir: 

- Madem ki ant verdiniz, 
doğrusunu ıöyleyim. Ceb
hede katıyen lntiz:ım yok 
Efeler düımanla erkekçe 
döğüfüyorlar. 

Hefet beye gelince, haki 
ki söylemek laum gelir, de· 
lil mi?Demirci efenin yaveri 
gibi bir ıey. Geçenlerde de
mircinin karargahına gitmif · 
dim. Efe ile eyi tanııırız. 
Bir kaiiıd geldi, galiba Ka 
zım beyden olac Efe bu 
kağıdı okutmak - n yanı 
başındaki odad oturan R.,fet 
beye yüksek sesle"Ulan Ra
fet)" Diye bağırdı. Ben efe 
nin yanında oturuyordum. 
Refet bey içeriye girdi "Em
ret efem. de·li ve temanna 
etdı. Efe, Rafecİ beyi oturt 
madan kagıı:lı okuyup biraz· 
dan ne oldugunu kendisine 
anlatmasını ıöyleılikden ıon· 
ra Rafed bey bir temannah 
daha ederek dııarıya çıkdı , 
Llen de bu ife ıaıdım kaldım 

Yahya Kapdanla •Üvari 
zabiti birbirinin yüzüne bak· 
dılar. Yahya Kapdan, mu· 
tadı veçhlle yine bir "Ah. 
çekdi ve •Üvarl zabitine dö
nerek 

ordularını geniş mikyasdP· 
harp teçhizııtile kuvvetlen 

direcekler 
İstanbul, 16 (A.A] 

Gazetelerin Atinadan aldıkları 

bir habere göre Cenevre'ye \ 

gitmekde o 1 a n b a y \ 
M a k ı 1 m o s Belgratda 

bir kaç saat kalarak Yugos. 
lavya batbakanı bay Yevtlçle 

Romanya 
Silahlarını 

Azaltaeakmıı 

görüımütdür haıka bir Atına 
telgrafına göre kara ve de 
niz erkanı harbiyeleri Yuna 
nlstanın ihtiyacına kifavet 
edecek harp malzemeıinl yap 
mak fü:ere dahilde fabrika -
lar tesisi lüzu•nunu hükO.me 
te bi l dirmlıdtr. 

• 
Ingiltere 

noııaıııııasınııı ziyereti 
• 

Sofya, 16 (A.A) - Bir 

kaç gündenberi Yarnada 

bu 'unan İngiliz Kravezörü 
ıüvariıi <lün reımen Sofya· 
yı ziyaret etmitdlr 

techiz ve harp sıınayilnln 

tenıiki için geniı bir prol 

ram hazırlamakta oldukları· 

Bükre§, 16 (A A) - Ha 1 

len Romanya'da Ulusal em• 
niyetin pekleıdlrilmesi için 
çok çalııılmakdadır Baıba
kan matbuata bir tebliğinde 
salahlyetdar makamların 

orduya harp malzemesile I nı bildirmitdir. 

Soy Adı 
al«ınlar 

lfoFan Özçerı 
laı rre nuru. 

Ahmed lt~ID -
memuru 

Muaıne_ 

MuumelAt 

Sııdetdin Yıldırak - mua. 
melat ki\tıbi. 

İhsan Üçer - Varıdııt KA 
tibi. 

Hayati ~lakkacı - llükıl · 
mel cudd •Finde bııkkııl (vo 
karıleşi l lııs 1n.) 

Kaılri Atnv - Bnlyn ma· 
.ı~ni kili\la~v"1 , un •la 

Emin ıt .~ - Ant lya na
fia baş m ih "n 1 ~) i ğin !o 

Cı hll Atttv - Balık• ·s '. r 
ortn rr. e\r. le binde 

M~hm•'d Öğüı1 - B· l edi
ye ~ıırşısında uncu ıVe oğlu 
Halid ) 

•:,::o •• 

Garip bir hırsızh~ 
Edremit, 15 (S.Ş) - Ed 

remidtn Hekimzade ma 
halleslnde merhum Bay 
Arif atleıinlnin eYlne gire 
rek 48 parça kıymetli eıya · 
larıııı çalan posta müvezzii 
Ahmet cürmümethud halin
de çaldıiı eıyalar tle birlik· 
te yakalanmıı ve Adliyeye 
verilmitdir. 

Kenttimiz 
Namzetleri 

( Oat tarafı birinci .Cüıde ) 

54 Bay Halil lbralrim 
m11de11li 

;)5 » Hilmi Seremetll 
56 » Zühtü kesklrı 
.'ı7 Hacı Tevfik Zerdeci 
:ıs ıı Nazını mıirellib 
59 » Mustafa dombay 
8 - llaeı Kaybi şıılwsi 
tiO Bayan Şerife Sözener 
61 » Dıirdane Salt 
62 » Faika Fahri 
6.1 Bay Fikret Sılay 
6~ » Hilmi 1 ıirkl'ti 
fi,5 

66 
67 
68 
69 
10 

ıı Naci Kodonaz 
» lsnıail Aakbaş 
ıı lsmııil l'arnalı 
ıı Kenan Akman 
ıı Mustafa hatat 
• Halil Necati 

Bugün 
Vataıı 
Ezzahanesi 
Nöbetçidir. 

-Allah Mustafa Kemal pa 1 vakayi ile arz ve iıpat ede· 
ıaya ömür versin .O her teyl f celiz. Yalnız ılmdt ıunu arı 
düzeltecek. edelim ki Rafet bey demir· 

Dedi Ve artık Refet bey \ cinin hakaretine tahammiil 
isminin anı'maaını rica etdı . ı edemiyerek aciz içerisinde "' 

Muhterem okuyucu! karan yanına bir nefl'r dahi almalı 
lık ve kalın perde arkasın· 1 mevcudiyetini _göıteremedeıl 
da kalan bu Refet Pata ıi· 

1 

Balıkesir tarıkıle lstanbulıı 
yuetinl ozııman çok az kim geçmek hacaletıni göllermif 
seler anbyabllmiılerdir. Re· halifeye dehalet etmek zil· 
fet Paıayı yakinen tanıyan- letınl kabul etmlf olduitıl 
lar, çt>k eyi bilirler ki bu halde tekrar Anadoluya gel· 
adamda hiç bir aıkeri kıy mit ve mazharı af olmuıdur· 
med olmadıitı halde, sırf hu· 
lülkarlığı ıayesinde Miralay 
olmuı ve genç Anadolu bükü· 
metinin de lutufu mahıuıu 

o1arak Paıalık rutbe~Ine yük·; 
selmltdir. Bu böyle olmakla 
1-eraber, Refet Pata en bü 
) ük askerlerle boy ülçüfme 
ğe yeltenecek kadarda maf· 
rur bir adam olduğu halde 
demirci Efenin ya verliğlı'ıi 
yapamak sure!ile Efelere de 
hulul ederek ve daha doğ 
rusu demirci Efeye dayana
rak kendine bir mavki 
temin etmeyi tahayyül etmek 
budalalığında bulunduğunu 

bugünde hayatda olan demir- ' 
el Mehmed efe ve arkadaıla 

1 

rı hiHetmlf ve Refet Pata 
yı adeta bir emirber menzile· 

ılne lndlrmlı olduklarını ileride: 

l:iadaddan ayrılmamak içlrt 
Yahya Kapdanı bırakdılııtt'1 

gebze ve havalislnde takllı 
edelim Yahya Kapdarıııl 

vücudunu izale etmek ıçlll 
gece gündüz, Lütün faalıyeı· 
!erini hasreden mahııı:l 
birı baıı Necati ile yüzbaf1 

Nail , işi kurnazlığa dökmiit' 
ler bir taraftan Yahya KaP' 
danla bartıarak tatlı geçlıl' 

mek suretlle avlamala çıılı· 
ııyor, diler taraftan küçiilı 
arslanla gavur Ali müfreıe· . ·(· 
lerini, Yahya Kapdanı 0 

dürmek ıçln teıvtk ediyorlar· 

( Bitmedi ) 
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Fikir ve tenkit: 

Ucuz şiir 
Doktorlar ve müteha11ıs· 

lar için •Kanser. hastalıiiı 
ııasıl henüz mağlub edileme
mit melun ve uiiraıdırıcı bir 
ınlkropıa; münekkidler ve 
sanatdakl özü seven bazı 

müstesna ruhlar için de«ucuz 
tlir» 6yle henüz önüne ge
çilememlf, henüz ezlleme
rnit bir dütmandır. Yalnız, 

tarihe yaprak olmuı edebi 
bir devrin de~il, lugünün 
hile eısiz bir roman üstadı 
olan bay Halid Ziya ge 
çen ıene bir ankate verdi
ği cevabda; gençlerin az 
doğorucu olmalarınd an ve 
nefeslerinin kısa ' ığından 

hahsetmitdi. Üstad istiyor
du ki: 

Genç nedin o bazı "avan· 
turyur. hikayelerde okuyub 
dinlediğimiz «lıtlridyeıı av· 
cıları gibi çok uzun bir ne
feıl olsun; ve onlar inci top 
lamak için daldıkları edebi· 
yat denizinden, uzun nefeı· 
!erden aonra e 1de edtlebi-
len bir hayali ha:ı:lnenin 

göz kamaıdırıcı parılhsile 

çıkıınlar ... Üıtadın ıözünd<1-
ki bu derin manayı anlıyan 
lar ona, ihtimal yerden göğe 

kadar hak verdiler.Anlamıyalar 
anlıyamamakdakl ıztırab ve 
utançla onu okumadıkluını 

f a r z e t d i 1 e r . Fakat; 
uıl felaket yarım nulr ve 
yarım talr olanların batında 
patladı. 

Bay burhan cahidin harp 
düşünüşü 

Harp dönüıü,bay Burhan firar ediyor. Mmrlı bir 
Cahid'in yazdığı bir çok ı prensin çiftliğine, oradan 
kitaplar içinde en .,-:ok oku- da Zamalik de prensin vll 
nan ve en çok sevilen bir lasına gldib misafir oluyor 
eser. Etrafına bir çok hay· ~fütarekeye kadar vaktini 
ranlar lop 1amıı.. Böyle ol orada geçiriyor. Prtnıln 
makla beraber bu eser ha· kızı fatma kendisine bu 
kikaten noksansız bir eser- aralık ilanı aık edtyorsa da 
midir?. diğerlerine yapdığı gibi oda 

Bunun cevabı bir az geç mukabeleılz kalıyor. Müta· 
olmakla beraber zaman- reke ilan olunca prens, 
sız verilmiı ıayılamaz-Çünkü kızı ve Macid bir Avrupa 
o, diğer eserlerine karıı ha- seyahatine çıkıyorlu. 
la üstünlüğünü muhafaza Artık Fatma ile Macid 
ediyor. iki dost iki arkadat olm-

Eser;n mevzuu: Boğaz uılardır. Seyahatleri eınaıın· 
içinin sakin bir köteılnde da Prenıeı Fatma ile Fransa 
boılayıb parapalas salonla- ıahilloerinde (Bel jerman) 
rında biten bir aık mace- ilminde bir köye gidiyor 
rası. 

Macid, Hamretl boğaz için 
de bir gece köıklerlnln ya
nındaki hara bede bulunan 
bacanın üzerinde görüyor. 
Hu görüt onu sevmek için 
kafi geliyor. Ve yalılarının 
önünde kazara vukua gelen 
bir denize düıme . hadlaeılni 

müteakip aralarında tiddet · 
it bir aık baş'ıyor . iki genç 
bir birini delicu 'ne seviyor. 

Fakat harbı umumi her · 
kea gibi onların da rahatı -
nl bozuyor. Macid ihtiyat 
zabiti olarak Çanakkale'ye 
gidiyor Ve ertesi günü ya
ralanıb dönüyor Yarası eyi 
oldukdan sonra Irak cephe 
sine gönderiliyor. Yolda ta
lih karıısına genç bir ka 
dın çıkıyor, fakat o Ha
mretin sonsuz aıkına iha
neti aklından bile geçir
mek istemediğinden bu ka 

lar. Orada iken Macid Ana 
doluda baılıyan İıtiklal 
hareketlerini duyuyor. 

l lemen Anadoluya geçmek 
üzere hareket ediyor. Ay· 
rılırken prense• Fatma ken
disini ne zaman isterae mek
tub yazarak Bel jermene 
çağırmasını söyllyor. 

Macid Anadoluya geliyor, 
istiklal harbine ittirak ediyor 
ve bir gün lstanbul'a kavu
ıuyor. Fakat aradan on se
neden fazla bir devir geç· 
mltdir. 

Hamretin evlendiiiini du 
yuyor. Bu söz efsanevi bir 
aıkla sevdiği° kı ıdan kendi
sini soğutmak için kafi ge
liyor. 

Parapalas salonlarında 

Hamret ile karıılaıdıkları 
zaman Harr.ret her 
dürlü fedakarlığa razı 

- Üstad, uzun nefeıll ıa· 
lr mi yok dlyormuı? Dur! 
Şunu söylediğine, ıöy(lyece 

ğinf' p·şman edeyim de gör 
sün! l>edıler. Ve yufka tah
taaını ıenbolize eden kağıt 

üıtüne bir parça ıllr hamu
ru fırlatıb, kalemlerini uzun 
bir oklava gibi kullanarak, 
kollarının ve bileklerinin 
bütan gücli ile mayası tiir 
olan bu hamuru genııletme
ff', yaınlaıdırmıya baıladı -

, dından kolayca kurtuluyor. olduğunu söylediği halde 
ona ait kendiılnde sakladığı 
hatıraları yüzüne fırlatarak 

çıkıyor ve bir kaç gün 
sonra Bel jermene hare· 
ket ediyor ve prenıes Fal· 
maya ( Ben Bel jermene gi
diyorum.siz de geliniz) diye 
mektup yazıyor.. Roman 
bttıynr. 

lar. 

Öyle çabalıyorlardı ki: 
dört muraa kolaylıkla 11· 

kıtacak bir ilham uzaya 
uzaya bir türlü ıonu gelmı. 
yen lıir tefrika romanı gl -
bt, bir takım garib tekil 
ler alıyor, ve ılır onların 

telAkkıılne göre vezinle ka
fiyeden ibaret bir neane oldu
lu için bütün mesele birin· 
el mııraı yakalamağa bağlı 

kalıvordu. Hareli bir ıuya 

bakmak, gurubu seyretmek 
seygJltnin mahmur gözlerine 
eğilmek divan edebiyatın· 1 

dan biri, ıakıitli, ka,.uklu 
istanbulinli, redingotlu hütün

1 

Ateş hatlarına geliyor. 
Gaze'de yeniden yaralanıyor 
ve lngilizlere esir düıüyor. 
lstanbuldakl sevgilisi bütütn 
gayretlerine rağmen ondan 
hiç bir haber alamıyor. 

Ancak kayib olduiiunu 
öğreniyor Bunun üzerine 
onun bir yerde ıehit oldu 
ğuna yavaı yavaı inan 
mağa baılıyor 

İngilizler \lacld'i kendi has- ' 
tahanelerinden birine götll · ı 
rüyorlar Burada tedavi 
edilirken karııaına Londra'
lı bir hasta bakıcı çıkıyor 

ve kendisine Londra'ya ge
lip beraber yaıamak tek· 
lif ediyor. Fakat Macid Ha-· 
mreti aklına getirir getirmez 
hemen cevabı red veri-
yor 

Hastahaneden eyi olub 
üsera karargahına gönde· 
rillyor, bir müddet sonra 

hır devrin hayatına mevzu ------------

~fuharrlr bu eserile bize 
neyi anlatmak lstemlı? Dü. 
ıunuyoruz, bir devrin içti· 
mal hayatını mı. bir asker 
ruhunu mu, yoksa ilahi bir 
aıkmı? lfo üç noktada eıer
de aynı derecede yer 
almıı. Fakat hangisinde daha 
ziyade nuvaffak olmut? 
Şüphesiz aık k11mında. Bay 
Burhan Cahid'in akıcı bir 

üslubu vıa. Vakaları birbiri
ne gayet uıtalıkla ulayor, 
Bız satır'arın arkasından aca
ba ne olacak, acaba ne 

olacak diye merakla koıu· 
yoruz Tabii bu onun için 

inkar edilmez bir muvaffa

kiyetdlr Sonra tasvirler teı
bthler gayet güzel bulunmuı 
Biz onları okurken manza
raların gözlrrimizde hemen 
canlandığını görüyoruz. 

olmuı ağdalı, yapııkan bir 
edebiyat olduğu ha ide, ge · 
vezellğln ıilrlnl yapan 

gençler bu yazıla yazıla ha· 
Yağılaımıı bunak ve salyalı 

tehvet ıarkılarına yeni ve -
:ı:tnden bir topuz çeınisl ila · 
Ve ederek. topal kafiye kol
ordularile "Orjlnal. sanata 
doğru kanadlanıp uçmaya 
çalııdılar, Ve bu •Sansoalı
te»sl bol edebiyatla en ta
biı bir ibtizale düıdüler, 

Üstad "Halit Ziya" sözü· 
lliln bu kesimde anlatılaca

ğıııı bilseydi belağatından 
ııasıl fedakarlık ederdi? 
kuvvetle bilmiyoruz. Fakat; 
bi%e kalırsa onun uzun ne

fesden murat etdliil şey; 
okuyanı ve dinleyeni ıinir 
lıastalıklarına uğratacak 
hır kaynana zırılt111 değil, 
3••1nl uzaklara duyuran 
h n eriıl kuvvetli ve rar-

büz bir edebiyatdı. 
Gençler, bu «Ucuz ıiir~ 

satımında adeta bir rekabete 
düıınüı gibidırler . 

Fazla yazmak, tiirden çok 
satıra sahih olmak bizim in 
kar etdlğimiz bir kıymet bile 
olsa. yine bir nedret değildir 
Zira her ucuzluk bir nevi 
yabancılığa delalet eder. 
Bir sanatkar her ıeyden zi
yade edebiyata, edebiyatın ta · 
rihine yaprak olacak eseri ver
mesini bilmelidir. Yoksa kafi· 
ye ve vezin oyunlarile fiti · 
rllmlt bir kitap hiç bir za
man insana on ılirle resul 
olmuş b r «Yahya Kemal» 
bir «.\hmed Hatim» ıöhreli 
temin edı:mez. Biz gençler, 
kendi mıı:ı bu ibtizalden ko
rumak için biraz kapalı ve 
btlhasaa çok az geveze ol
malıyız 

Denizinde Norveç ftyord -
!arının cuıeıln, dağlarında 
bütün dünyanm baharını ve 
üzerinde tabiatın en ber
rak semasını gördüj!ümüz 
bucennet köteıinde aık bir 
vaaıtal zeuk ve ıehvet değil, 
insanların hllkata ve tabla· 
ta karıı yapmaiia mecbur 
oldukları bir ibadetdir. 

Bahar olunca toprağından 
menekşeler, papatyalar fıı

kıran, yamaçlarında berark 
sular süzülüb akan, tepele
rinde açık denizlerin serin 
rüzgarları esen boğaz içi 
atk letlyen, ğram lıtıyen, 

zevk ve ıehvet istiyen~mah
lııldıı.rın arzı mevududur. 

Nokta 
- Hocam boy Baki - ye 

Kurulmuı ömür «yay» ı 

Can, atımlık okdadır. 
Ölüm, herkeıln payı, 
Ne azda, ne çoktadır. 

Olmaaa «etı> in, dengin 
Ne savaıın, ne cengin. 
Hayat, uçıuz bir engin, 
Yaıamak bir noktadır. 

Halil Sezai 

1 Bana göre 1-
( 112) nln birinci eki [l J 
O ~a b11 demekdlr ki: 
Bir çok fertlerin birleıe

rek hepsi de bir ferd gibi 
bütün yaıamak istemeleri 
demek olan cemiyetin bir 
takım hayat ıartlannı ifade 
etmek üzere çlzdtfi bu dal · 
renin miltemadl> en kıyıla· 

rında dolaımakla o tartlar
dan bir!•I olan muhitle mil 

Ruhumun kanatları 
-Halil 

Ap.r tu ıarp dalları, dolatır vadileri; 
V anr o varılmıyan yerlerden de ileri. 
Ürküdür bahçede gül toplayan bir dilberi, 
Benden uzakda olan ruhumun kanatlan. 

Sezal' ye-

O her neıeye ııiıler Ye her kedere atlar. 
Onun için bir hlçdir aıılmıyan! ıu daflar 
Dağlar ardındaki bir güzele ıllnOl ballar. 
Yarin gözüne dolan ruhumun kanatlan· 

ıerer, 

----------- nasebetı; daha yakından temin 

Kth bir duman olur, tu dağlara tııller 
Kimsenin ermedıtı yere ancak o erer. 
Yarla el ele verib glll bahçeılne girer; 
Gül yapralını yolan ruhumun kanatları. Bu iklimde, bu mavi gök 

altında, bu yeıtl yamaçlar 
içinde menekıe kokularını 
teneffüs eden böcekler ve 
kutlar bile aıkla, heyecanla 
ihtirasla ıevltirler 

~fuharrlr ihtiyat zııbttllğl 
yapmııdır. Ouun için içinde 
yaıadığı vakaları eıerlnde 
muvaffakıyetle anlatıyor . 

Bir aralık gözüme alay 
kumandanının ıevimlı çeh · 
resi göründll . 

Arkaaında bölük ve takım 
zabitleri olduğu halde orta
mıza geldi. Durdu: 

Arkadaılar dedi .. Bü
ylik bir memlektın müdafa· 
asını üzerine alan askerler 
bu vazifeyi ıf,. ederlerken 
yalnız galebe çalmayı dü
ıilnürler. Baıka hiç bir blı 
asker yüreğindeki bu kök 
lqmtı imanı çürütemez· . 

Silah arkadaılığı insanları 
bir birine bafhyan hfılerln 
en kuvvetllıl, en aamlmlll· 
dir . Aıkerllk ferağat ve 
cesaret hlslerlnln menba•· 
dır 

edllmiı olacak bede fakat bu 
çenberin muhitinde bulunan 
ve hepside aynı tekilde bi
rer müatekil çenber içinde 
duran öteki ferdlerln de, ay 
nı münasebeti muhafaza 
makaadile kendi dairelerinin 
dalma muhitinde dolatmak 
suret'le yorucu ve üzücü 
bir ıekilde yaıamalarını icab 
etdırecekdir-

Cemlyet içinde yaııyan 

ferdin, herhangi bir hareke
tinin diğer ferdlere de pek 
sari ve tabii olan ılrayetl 

dolayısile , topluluğun bir 
t a k ı m kanunlarla 
• Herkeı kendi dalreılnln 1 

merkezinde duracak!. 
diye kotdufu ilk t&Jtı tabak 
kuk etmlyecek ve bu yüz 
den topluluk ve bütünlük 
düzeni bozulmut olacakdır. 

Sabit Eren 
[1] Başı- .2 son kanun tarihli 

sayıdadır 

var ki ıırf eıeri tltlrmek için 
konduğu meydanda. Haleb 
yolunda ıeçen Mediha ha
nım vaka11 ne kadar ıoiuk 
duruyor. 

Diyebilirim ki kitabın en 
can ııkan noktaıı bura11. 
Mediha hanım Kerem, Aıh 
atkı gibi ilk defa gördOfü, 
hatta biç konutmadıfı bir 

Gözlerin görmedlti ıllzellerl o rıırar. 
Ölüleri dirilUr kah aatlan 6ldilr0r, 
Gurbetdekl yüzleri kendlılne d6ndllrilr, 
Akıamlarla bir ıolan ruhumun kanatları 

Bulutlar gibi büyür, nokta ıthi ufahr. 
Güsellerle bir gezer, benden uzakda kalır, 
Her çicekden birer renk, her güzelden nur alır. 
Her yllzden buse alan ruhumun kanatları. 

Sazan ıu fezaları deltb reçen ok olur, 
Geçdlll yerde aülmek az, atlamak çok olur 
Her yerde vardır; efer o istene yok olar 
Sazan olur bir yalan ruhumun kanatlan. 

Glln batarken ufukla beraber olub yanar, 
Geceyle haı baıa bir an geçmlflerl anar. 
GardOfüne aldanır, her aüzel ıöze kanar; 
Bilmez ki her ıey yalan. ruhumun kanatları. 

Eyüp Tekin 

TURK KIZI 
Kafamızda parlıyor laUkballn günetl, 
Bizler de olacağız Edlıonun bir e,I, 
Türk kızı yükıelecek, yürüyecek ileri; 
Düny'a bile yıkılsa dönmeyiz biz hiç geri'. 

Şefkatlı mektıblmlz baatı bızı batnna, 
sıı,ııı kafamızla çıkacafız yarına, 
Tilrk kızı timsalidir dünya kadınlığının, 
Türk kızı yilkıellyor, eYet buna lnanm. 

M.M 

!ibdurrahman 

Ayrılırken 

Mürettep bölük, hazırol. 

Cümle kapıaı önündeki 
ıenlt koridorda bütün Lölük 
bir tek nefer gibi dikildi 
Alay kumandanının elektrik 
ıtıkları altında mumyalaıan 
muniı çehreıl yine &öründü: 

- Arkadaılar ... 

Fakat içinde yaıamadıtı 
vakaları anlatırken hadlsele · 
rin bize ancak dıtını, l<abu· 

. erkeğin reımlnl gurup halinde 

çekdlitl fOtotrafdan ayırıyor. 
Sayalı bir ruhla kompartu· 

manına çağırıp resmi kendi· 
ılne veriyor Bir gün ıonra 
da ilanı atk ediyor. 

H 
A 

- Akroatiı -
Hasretle aeyrederken o ıallanan elleri, 
Alır alır bir matem bilrildll rllklerl .. 

L Ll.kin blcranmıt dedim g6nl0m0n bu kırancı; 
t lnıldiyen bir dadük batırdı acı acı • 
M Ruhumda yandı aleYden bir af; 
E Ey ten ruhlu kardetim!. Artık ılzlere veda!. 

ğunu gösteriyor. llalbuki 
biz badtıelerl dııından 

1 
dejttl içinden ıeyrederken 

; daha ziyade lezzet duyarız. 

Bazı güzeller vardır ki bütün 
inceliklerine rağmen ıevil

mezler. Çünkli ruhsuzdurlar. 
Onlardan bahsederken, 
aman ne soğuk , deriz. Sonra 
yine bazıları vardır ki daha 
uz güzel oldukları halde daha 

ruha yakın, daha sevimlidirler. 
Ruhiyat lieanile anlatmak 
lazım gelirse birine tler anti 
patik ikinciler sempatıkdır . 

<Ben harp dönilıünün kahra· 
manlarını ruhunun birinci 
güzeller gibi buluyorum, ruh· 
suz diyorum. Muharrir ya· 
tatmak lıtediğl ili.hl atkı 
yaıatamamıı diyorum. 

Bay Burhan Cahid bize 
yüksek bir asker ruhu göller· 
mek, milUyetperver bir 
çehre yarAtmak lslemlt· llal
buki en çetin zamanlarda 
gözünün önünde ıevgillsl 
canlanan bir aıker bize 
Türk askerinin ruhunu ııöı -
!eremez. O ihtimal bir kah
raman, fakat yükıek bir 
asker değil Ilarblye alay 
kumandanı n°e diyordu. O 
vatanını ıevlyor fakat mil
liyetperver değil. Çünkü mll
miyetperverlik vatan tehli· 
keye dlltdütü zaman içinde 
olursam g6rürde mütee11ir 
olurum diye dııarıdan sey
retmeği lcabetdlrmez. Eğer 
büten milliyetperverler böy· 
le yapıa vatanın halı ne 
olurdu? Sonra bazı vakalar 

Vakarun geçdtğl zamanı 

o zamanki kadınlarımızın ve 
erkeklerimizin vaziyetini dü· 
tünürsek bu vakayı gülünç 
bulmamak kabil değil 

Ya hastahanedeki İngiliz 
Mlılnin beraber yaıamak tek· 
lıfı? Dünyada lnıan olmak 
için İngiliz olmak lazımgel
diği kanaatinde bulunan 
hodbin bir milletin kızı o 
ellerinde esir bulunan bir 
düımana böyle bir muamele 
yap11n, bılmem ne derece
ye kadar akla yakın. Eğer 
mul-_arrlr Macıdin (Gülümün 
üstüne alil koklamam ben) 
demek istediğini anlatmak 
istiyorsa bu kadar külfete 
ne lüzum vardı? 

Teldrdai 

Yılmaz liklu 

Benim derdim 
~Kardeşim Hilmi'ye Annara

Kalblm derin bir azabla yine yandı bak buıün; 
Gon geçdlkçe çoğaldı aenslz geçen rOnlerlm. 
Dediler Ayte yapdı, bu kıt yarile dOtOn, 
Yine taıdı derinden derine hüzünlerim. 

Saçlarım akla doldu verdiğin kederle kız! 
Bu kadar acıyı tatıyacak kalb nerde? 
Btrrün gelir aıkımdan alınam derin bir bız 
O zaman deva olmaz bu kan afhyan derde 

Adana 

Rectıb Turan 

A"fATÜRK 
Tunç abaklar üstünden yü<"elmit bir ılinetıln. 
Eğilır saygılarla seni andıkca hatlar. 
Yıldızları titreten Onganlara bir etlin. 
Acuna ün salan Türk ulu adınla hatlar. 

Yarını bugün gören ö:ı: ıııklar ıllzdnde 
Aydınlatır yolunu her y&nden bu uluaun 
Akınlann yankosu duyulur sözlerinde 
Sen Atilla Oğuzdan ön çağlardan uluıun 

Ya prenses Fatma'ya ne 
diyelim? Bır erkek tarafın
dan aıkı red edildiği halde 
ona yine beni ne 
zaman istersen mektub yaz· 
da Bel jermene çajtır ge· 
leyim diye bir oyuncak mev· 
kiine dilımesl onu izzeti ne-
fis nokta! nazarından ne Adınla sen Türklüğü yilceltdln ey Atatürk 
dereceaıağı bir mevkle do. Yüreklerdea göklere sapladığın bir okla 
türüb nazarımızda kücült- Çizdin özlü ülküyü dedin ey hilyük küçük 
müyor mu? Acun sana dar gelir etin gökleri ynkla 

Macid İıtanbul'a döndüiü 
iliz aldık akınlara hız katan ıözlerinden 

zaman llamretl evlenmlt gö· 
Yüz yılları devirdik yüz yıllarca yıllık Türk 

rünce ondan ne kadar çabuk 
Nasıl ıenl kııkanmaz bu uluı g6zlerlnden 

ıotuyor . llalbukl aradan 
Ey önderler önderi yüce adlı Atatürk. 

uzun yıllar geçmit- Kendl-
ıinden bir satırlık haber alın· H. Bedi Akyol 
mamıı • bu itte onun ailesi· ı-t-ü~rl~ü~fed_a_k_i._r_lı_lt_a_r_a_zı....,.ln_ı_a----z-e-li-f0ln._l_ı_e_v_ly-o-r-m-u-,.;,.---
nln mukavemet edilmez ıs· Yokta bu kadar ıalimcıe 
rarı olmadıfı ne maldm. nın fena bir karar vereceği bir karar vermez. 

Bu bir kaç ay meaeleıi geliyor, Macid hamretl de- Kadıköy 

daği! ki. Hem Hamret har tıl,adeta onun kıılılını , ta- muzaffer Bumin 
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B<ılıkesiı· Askeı·lik 
Şubcsin(leıı: 

~ekil e~· taııııııııı ikranıiyf• defterleri ~apılnıak 
ladır 

!iu gihi selıil n~tirıılt•riııiıı ııiifns ('iİzılarılarilt' . . . 
lı ı •ıııeıı lhılıl..t'sir ,\!'1.Prlik ~ulıesiıl(' ıııiiı a<•twtlal'l· 

ldman1urdu Baş~anlıgın~an 
Jl-1-\li35 Peı·şı•ıııhr giiııi"ı saaı 20 dı· ) ıllık 
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Yurttaş! 
ı\Jı•ııılek<'t dı~rdini lıa

f'ifll'lflıı llilrilialııııPri 

nııııtıııa lı ı <'t>ıııivetP 
aza olıııakla <·ııhii.yiil.. 
iıı-aııi \azife ııi \:l(Hlııs 

• • 
olursıııı. 

Balıkesir llilaliahmer 
cemiyeti merkezi 

Zayi 
Karahisar demlryolu ti' 

mendifer taburu birinci bo· 
lüğünden a ' dığım terbi& teı· 
keremi kazaen zayi etdım. ye· 
niıini alacağımdan esk:ıinill 

hükmü olmadığını ilfln ede" 
rim. 

Balıkeılrin 1 facılshalı 
mahallesınden Muıtl'f~ 
oğlu 322 doiuııı111 

MEHMED ./ 
~~~~~~~~~~~~~ 
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Vlllyet Matbaa11 Balıkeılr 
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