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Alman Propo~anda bakanı Sar mese~sinin 
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Baş bakan ismet İnönü BayLavalin 400 Yıl öııce Tüı"k tiyatro. 
sıı nı•sıldı? 

Kadınlaı·ımız<t verilen siy<ısal H<tkflan 
ötü ·ii ülküde özlü bi ı· yazı yazdı 

Roma seyahati ge:r:ri kalıı. 
C<lk mı 

Ankara, 31 (A.A) - .\n 
kara'da ııeçen , ıldanberi her 
ay muntazam çıkan halkev 
lerl mecmuası ülkünün <!3 
numaralı ikinci 
il çılm111ıdr. 

bu sayısında 
olarak "Türk 

1canun sayı 

Mecmuanın 

La~ yazı 

kuclınl;ırı 

nın siyasa alanına giri§•", aş 

lığı aitında Is.net lnönü'nun 
öz 1 ürkçe §ll yazı.ı vard r. 

Türk kadın arı fay 1av se 
çilmek u;ı;eredirler l u eriı 

nıeden sevinç duyduklarını 

anlıyoruz. Yurdun her ya 
nında 1 bize gönderdikleri tel 
yazılarında ulusal kurulta· 
Jın son yasa11 do'ay ıstle 

coıkun duygularını b;ldir 
mektedir. hirr.ıe kadınlarımı 

za bu görünüşü çok görme
yecekdir . Türk kııının en 
Yüksek erginlik bılgeıini u!u 
sal kurultaydan a in ıı ol
ması ulusça hepimiz içın 

bayram yapılacak hir veri~
dir Türk kızı son on yılda 
çok olgunluk ıröıterdi Kur· 
tuluı çağında doğrudan doğ
ruya savaşa değen çalışma 

larındaıı söz açacak deği im. 
Sanırım ki u 'mal savaıda 
kadınların yapdıkları için dü
tündüklerimizl yeri geldikçe 
birçok gez söyledik ve du 
yurma,la çalııdık Sava, ·lan 
ıonra gelen çağ bize çok 
çetin yüz ıle çatmııdı. Ben 
itle bu kurunda kadınları

mızda beliren engin uz uğu 
öğmek iıliyorum. 

le oğünüyoruz 
) aıayışın her alanında 

rll n ~ıi için onun tarlada ve , 
kendde bir az soluk alarak 
yaşaması irin saylav seç 1-
me~i gerek idi. Umarız ve 
1 elcleriz ki kadın 1 arımız yeni 
çıktıkları yüce crundan el 
uzııtarnk .aysal yafayıfın 

tür:ü alanındaki düşkün yurd-

1 rlaşlaıı daha !<olay yiik•elte 
cektir. f1üyük ıssı kadınların ı 
evlere topluk ki ara karfl 
özleri erkeklerınden daha 

1 
değerl ı v.: daha geçnli ola
cağında durııksamıyoruz. Bu 
yazılarım sevgili umudu· 
dur 1 unları son günlerde 
ülkenin her Lucağından 

bana tel çeken ıa}ın ~a 

dınlarımız kendi söz'eriııe 

~ı·~ ahat geri kalsa bilı> iki mPmleket ara
sında konuşıııalar d~vam edecek 

bay Lavalın ziyaret edeceği bir bakış 

Paris, 1 (S.~ ) Fransa ı rakılacağı söylenmekdedir. 
kadın ar kendi ekmeklerini 
çıkarmak için adlarını ko
ruyarak ve aza katlanrak 
iş arama!< tadırla" Ben he 
men her gün böyle bütün 
yürekli Türk kll 1arı ile kar
ııla~ırını l:ııulnıamalıyız ki 

' ve duygularına karıı ık 

ile ltalya arasında devam Seyahat ıkincl kanunun on 
etmekde olan siyasal görüş beı;nden sonraya kaha bile 

meler haylı ılerlemi~ olmakla iki memleket arasında diplo 

. ütün bu görür.meler son 
on iki yı ın öd,1kleıdir. Ka
dınlarımız cumı.rluk l<uru 

rr una koyu karan 
lık bir tutsak çağın 

dan gı·çtihr. Bizim cumurluk
ta kad nlar; mıza sağl dığı 

mı~ yainız karanlık anlllyış 

ların on 1 ara saldırmalarına 

yo . ve yön bırakmamaktır. 
l:lu kaoar ıık~ıl ve en az bır 

yadım kadınımızın yüksek var
lığırıı güne çıkarmak içın , e 
ter olnıuıtur Y<nı Türk top 
luluğund~ yaııyan gerek bi
lok gerek us i'e başarılan 

bütün itlerinde görgü l<a 
zanmıı sesi gür kadınları 

gözümüzün önüne geliri · 
.nis;niz. Bu kadınlaıın çevirdik· 
lerl ev barklar lan düıgün 

ocak yetiıtırdikleri çocuklar-
dan sağlam ve erkli 
dal bulunur mu? 
Bu kadınlar ana o'arak yu· 

tutarlarsa gönlüm güvenç· 
le dolacaktır. 

Mt•rhıım 

malik konuımalar 

edecekdlr. 

SAVAŞ'Çl GôZILE: 

devam 
1 eral er bay Laval'ın Ro 
maya yapacağı seyahatın 

günü kati suretde anlaıılma 

mııdır Çarıam ~.a veya per 
ıembe günü Franıız hariciye 1935 

N eca liyt> ihtifal nazırının hareket edeceğı ı nsanıar tuhaf dırlar. ller 
Ankara 1 IA AJ E•kl ümit edilmekle beraber Pa· şey·e gıiler yıiz göslerme:ler. 

~1..rif llakanı Necati'nin ölümü riı'te dönen kuvvetli ıayiaya P'akal ünıı ıim(i:den lop YP 
y:!dônümü dola_vısile merhu· 
mun Cebecideki mezarında göre bu seyahatın Sar'da ya· ' kı1n ıiç yıiz allmış üç gıin 
bug<>n hir ıhllfal yapıldo. pılacak reyiamdan son yara bı eks:lılifjini bize salık veren 

--:::::::::=::=::::::~::::;=-=-=-=--'::::' yeni yılı coşk ıı n bir sevinçle 

'"l.,ü ı· k M<t•ı rif cc 111 i ''etinin 1carşıloıııak adet oımuşdıır. 1 
.J fireıık cllcriııde olduğu gl 

yerlimalı eş~·a piy;ıngosunu kaı.<ınan ııuma
ral.ı r 

bi lıi:de de o gece, balolar, 
efjlenliler, kumarın çeşidi 
lıerkl'Si sobıı/ılalır l'eni yıl 
lıir « ,.ı;.. gece» içinde kııllamr. Bihük lkraıni '°''' i . . . 

6 a554 \ uıııara kaznn-
mısdı r. 

' 
3000 

malı 

50 lira yerli 
kazanan nu-
maralar· 

No L. No. L 
622 50 11451 50 

5116 ıoo 14951 50 
5804 50 16386 50 

46548 48377 
51484 53865 
58814 59318 
62449 65957 
74586 74858 

50195 50687 
54558 569261 Eııvd~i gece J!J35 şe beş 

62l 58 dakika k·ıla kendi kendime 
742l7 dıışunJüm; blrazdarı eski yı

Yeri imali ı•şya kaza· 
nan numaralar 10 

liralık 
47 383 2454 

2996 3637 
4883 4891 

2774 

4230 
5831 

lın defleri dıirıilıib, yeni yı 
lw dıjlıri açılacak. Dürııle
nin lçiııde nıl<'r. neler yok .. 

«Politika• 
Tükler kadar cenub ılav· 

lar (lzerinde uzun :ıaman ve 
devamlı bir suretde tesir.de 
bulunmuf diğer bir ulus 
yoktur. Hu tesirin bırakdığı 
izler pek çokdur. Bu İzlere 
bilhassa dilimizde de raıtgel 
mekteyız. Bir çok Türk söz 
leri ve Türk dilı vasıtasiyle 

bir çok ya barcı ıözler dili
mize girml~ ve yerleşmitdir. 
Dıl insan 1ığın, en l.üyük 
varlığı ve insanlığın yarat 
dığı ıeylerin, kültür bal< ı
mından, en ulusudur. Türk
ler bize her şeyden öııce dıl 
vasıtası'e tesirde tulunmuı 

olmakla beraber biz Türk 
güzel ıanat'arı ve külrür(l 
hakkında pek az bilırl aahi· 
bi bulunmaktoyız. 

Bütün kültürel uluslar 
gibi biz de bugün Türk ulu· 
sunun büyük Türk oğlu Ga
zi Mustafa l\emal'in önder
liği ile kısa bir zaman için. 
de yaptığı muaazzam terak
kilerln çok yerinde olarak 
hayraııı bulunmaktayız Hal
buki. Türk mil etinin Kemal 
devrinden evvel dini fanallk 
lerın lakib etdiklerl siyasa 
yüz.ünden medeniyet saha
sında yaıamıı olduğu gerilik 
de\ resinin Türk milli tari
hinin y .. Jınız muvakkat bir 
devresinden baıka bir ıey 
olmadığını bilse,dik Turk 
uluıunun bugün mazhar 
olduğu terakkiler bizi bu· 
kadar mütehayyir etmezdi. 
Pizim göıümüzde Türkiye 
nin tarihi r.ıüslümanlığı ka· 
Lul etmesile baılar. Bizim 
için "Türk. sözü "müslüman 
sözünün müteradlfidir. Türk 
olmak mü~lüman:ığı kabul 
etmek manas·nı ifade eder. 
llalbukl bütün bu sözler bir 
dil yanlıtından baıka bir 
ıey değHdir . Bunu alimler 

vlrinden çıkmıı ve kurtul• 
muıdur. Hilal ve ıalib ara· 
aındakl mücadele her lklıl

ninin de zaferile netıcelen

miıdtr 

Türklye'nln de dirilmeli 
için bir çok asırların ııeçme
d lcab etmltdir. Tnrkler an
cak Kemal'ln gelmesile dt 
rilme devresine glrmltlerdlr. 

Türk ve Yugoslav millet· 
leri arasında hiçbir ayrılık 

yokdur Btlakiı iki mllld 
arasında karıılıklı ve yürek· 
den bir sempati vardır. Türk· 
!erle aramızda ayrılık olma· 
11 ıöyle dursun, her iki mil· 
let müıterek siyaaal ve ki1l· 
tür gayeler ardından kot· 
makdadırlar. Bu yllkaek ıra· 
yelerln tahakkuku için her 
iki millet aamlmlyet ve mer• 
butıyet ile çalıtmakdadarlar. 
Bunun için müslümanlıiJ ka
bul etmeı:den ve aramıı:da 
cereyan eden uı:un milcade
lelerden evvel Türklerin ne 
olduklarını bilmek faydadan 
hali değildir. Ancak eıld 

Türk tarihini tedklk etmek 
bizim için kabil olmayıp 
gazete sütunları da buna kl· 
fi değildir Bu makalede yal. 
nız eski Türklerin ne olduk• 
!arını anlamamıze kafi ,ele
cek olan bir ıeyden, yani 
eski Türk tlyatroıundan bah • 
sedeceğlz Tiyatro, kültilrel 
seviyesi yüksek olan millet· 
lere mahsus bir milesaeıedtr. 
l3ir memlelıetde tiyatro ola· 
bilmesi için o memlaketde 
ıalr, aktör ve seyirci bulun· 
masa ııerelıdir. Buırlln bir 
çok kültürü yüksek mem· 
lektler varkır ki, ıalrlerl, ak· 
dörlerl ve ıeylrcllerl olduk· 
ca azdır. ltalbukl Tnrkler 
bundan 4,000 yıl lince tlyat• 
ro ne olduğunu biliyorlardı. 
Hundan 4,000 yıl önce 
Türkler büyük ve kol· 

Kadınlar yaıama didinme 
sine pek yürekli atı!dılnr. 

Yalnız evde ve tarlada kal 
mıyarak kentlerin dolaıık 

geçim bucaklarına soku 1du
lar. Okula ve fokültelerlngöz 
yıldıran köıe'erine girdiler, 
Yargıcı, avukat, hakım ka· 

dınlar, baytar fakültesinin kilg 
aalonunda bu alda çalııan, 
Yüce mühendiı okulas,nda 
Yelifen kızlarımız görüldü. 
Üntvenıtede kimya hocalı 
ğında kadınlarımız var. l loc<ı 
okulasında ve lı~elerde ka-

valarınıızın \e saylav olarak 
büyük ) urdun koruyucusu 
ve bekçısı olacaklardır, Ye· 

1 

6345 50 16826 100 
18498 50 29216 100 
24432 50 21.11 750 

2496 
46J9 
7997 

11452 
12972 
16504 
18893 
20284 
21845 
24521 

10066 10387 
11626 12092 
13756 14299 
16588 16831 
19244 19336 
21481 :· 1522 
22458 24238 
25J20 29799 
28649 28867 
3·414 31782 
34336 34821 

11013 
12547 
154b5 
18843 

Kuskoca bir inkılcibırı Dil 
işi. Soy işi, Balkan işi, Kılık 
işi Çin kavgıılrırı; Jııı,on . 
Amerika deni:: si/alı yarışı; 

Alman dil>latörlıi{j(i, lııılyan 
palavralıırı: /lıılgar ılikl>aş

lıüı: Dolfıis'ıin, Krııl Alek
sa ııd r'ın, BarlLL' nıı n kaili; 

bilirler ve bu kelimelerin ı 
ortaya çılımasını icab 

türce yüksek bir mil-
let ve orta Aıya'da bOyOk 
bir varlık idiler. Tıırk milleti 
muharib bir millet idi 'l'e ni Türk derneğinin bizim 

28826 50 61~47 ıoo 
etdirm İt olan huıuai ıebeb- · 
ler vardır. 

31179 50 32141 500 
öLlediğ.miz ve göz diktiği-

331
)1

4 
IOO 33216 50 

rniz kılıçtı\ yetiştırmek her 
500 

;ı85., l 100 
nesn den önce Turk kadını- 34424 

41 ı 64 50 43085 lOO 

19766 Avusturya meseltsi; Amerl 
ka'ıla ıııilyıııılıık amele grev
leri; Jspanya'nın sonıı ye/ıııez 

26821 1 1 

211~5 
24413 

anarşisi palırlı rı .. 

Türkleri tanıdığımız: za 
man orta çağ Sırb kültürü 
hem Bizans hem de Roma 
kültürü ile rekabet halinde 
bulunuyordu. Türkler ile 
karıı karııya gelmek devam· 
lı bir çarpııınayı mucib ol
du. O devirde bu çarpıf· 

asılzadelerden,Tilrklerden ve 
milletlerden alınmıt kö'elerdea 

1 mürükkeb bulunuyordu. 

dın baıkanlarımızın 
eyice baıardıklarını 

işlerınl 

nın ve onun borcudur. Türk 
kad ııının yurdun her köıe- 45174 50 46120 50 

27490 
31079 
33223 

30160 
323

_i 5 Bu saymakla lıikeıırııı·:. iş . 
\ A11lzadeler zengin ve ku'I'• 
ı vetli idiler. Bu da Tilrkler - . gormeH· 

14Sli6") 750 50071 2000 sinde b:r yüce saygı ile gö - 35993 
ı, r arasırııla herkesin kendi 

38499 s. rasını ı!ıısıl savdığın'. ;ue-
406861 meyi:. 1-u/rnl be11 1!13·ı yı-
4 16931 lından ke~di /~esabıma h~ş-
4.937 ııııdıım. Çıın~ıı tanınıadıyıııı, 
47945 bir çok şeylerı bLL yıl bana j 
52558 l•ı111tnıışdı .llese/ıi; A{jır ce;u

1 

500 G 50 5, 145 100 3760'.! 37643 37667 
35q_,g 40303 40365 ~-==~:--=--.;;::::;;;=:=-::;;;:=:::::;;:;;;;:-::---~:::='.:--:--7= 51976 50 53440 100 

Harp; Harp! 
- -

Habl•şistaı1 ve Şakotl<t eıı 
şiddctilc tlev<tm ediyor 

Parla 1 [S.Ş) Adis Aba
ba'dan gelen haberlere göre 
ltaJya ile Habeı hududu üze
rinde çok büyük ve tiddetli 
müeademeler devanı etmek 
ded r. Roma mabafilinin tek-

La Paz Lukilmeli tarafından 
neırolunan Lir tebliğe göre 
büyük Şaka mıntakasırda 

şimdiye kadar vatı olan ınu
hnebelerin en şiddetlisi Lış
' anıışdır . Bolivyalılar 30,00) 

ziplerine rağm<n Habe~islan' pır"guaylının umuıni hücu• 
da büyük mikyasta rnuhare m~ geçm.! erile Vıllamontes 
b 1 - civarında Zorlu 

e erın devam etdığl anlaııl b 1 1 d 
k t mu ı :..re e er o muı ur. 

rna dadır. .alya ve Haı <'f· P 1 1 ·ı 1 h k 
1. 

1 rav.uay ı arııı ı er are e 
ılerden ölü ve yualı yekun- 1 ' 1 ı~ ··h· b. d d -k il dıırduru.muıdur. 
Arının mu ını ır a e e yu -

40730 41J975 41299 
42t-53 4J843 4443l 

54714 200 55955 '.!00 
57641 200 57884 200 
58154 so 591JJ ıouo 47175 47380 47743 
60156 50 ô3495 100 48346 50013 51992 
ls2979 50 
1
63554 .;ooo 68864 50 

20 liralık yerli mali 
kazananlar 

5J658 5 807 5J937 
54534 56715 56972 
53120 58532 62038 

54 ıss ı ma/ıkenıesinl. siyasetJe 
57092 dustlıığıın kaç santim boyıı 
6 ,.,9ı71 ve eni oldıııjıınıı. mide bağ-
7 3L861 /ılıfjıııın kaj(ı L'C !/ÔIIÜI bağ 

_________ 7_8_1 i Jılı)ından ıfalııı saygılı gö 
64278 70707 71466 
72497 72564 73551 

89 1323 1650 3468 
4039 4042 10851 1~572 

14239 14805 15756 
19207 20091 20176 
25467 25961 26632 
28854 29429 31201 
35830 36928 3809H 
43433 43545 44393 

ı 316 3 
17656 

.21011 
26850 
32215 
42365 

~- _-

Kaçakçılığın önüne 
g··çmek için 

lstanbul 31 (S Ş Ka 
çakçılığın önüne geçebilmek 
için hudutlardaki muhafaza 
memurlarının arttırılması ka· i 

rarlaıtı. .ı 

rıi/dıiğıinıi vs 1!134 yılında 
öğrendikdi. 

}'e11i yılın defteri fı-rdler 
için de milletler içi11 de ana 
sıidıi gibi ak, karşımızda. dıı 
rııyor. 

Onıı kirletmemek, bıı 
def/ere lıep gıi:el şeyler yaz. 
ıııak için 11e yapmalı? 

1 

/ıısan olmalı!. 

manın ulusal bir mahiyeti 
yokdu ve olamazdı. Bu çar· 
pııma evvela rnltan ile çar 
arasında bir hakinıl)"et mü
cadelesi, ondan ~onra da 

müslümanlık ve hırlstiyanlık 
arasında faikiyet ve ıöbret 

çerpıımau idi 
Hilal ve ıalibarsında uzun 

ve kanlı bir çarpıtma dev· 
resi olmuıdur. Halbuki haki. 
kati halde hem hilal, hem 
de ıalib birleımiı bir hal de 
lnnnlık kü'. türüne karıı mü· 
cadele etmiılerdir ve her 
ikisi lnsanlı~ı zulnıetler için-

•eldığı mahallınden lıi'diri Kanlı hadiseler 
liyor Me < d! o 31 (A A) - Kı-
f tiı ly a _ yugoslavya Iıselerin biıiııde ~vin ya.,ar 

il 

SAVAŞ'IN 

Güzel yazı y<ırışı 
Ey t~ı.Y.'ı , seni de klrletdi 

ler. /{,ıdi suna ııfjıır ola. Senı 
11ra s,ra anı/san da yeridir. 

de bırakmıılardır . insanlığın 
uyanıb bir zamanlar, paga 
nlst olmakla beraber, haki 
ki l:ıir kültür mevcut plma 
11nı anlamaaı için asırlar 

reçmesl lcab etmııtır. Bun· 
p _ 1 ! S Ş I il hrken kırmızı o·nlck ta ı 
arıs, " avas , ın yilz !·adar lhtılAtci 

ajansının Roma muhabiri ltaJ.

1 

Kiliseye. g rerek tabanca at 
Ya Yugoılavya münasebet- mt\ğ 1 başlamıılar ''e ılört 
lerlnde salah alametleri bar erl<ek ıle hır kadını öldi!r 
t6sterdiğlni bildiriyor. müt 'er ve bir çok kimseler 

'antlyaıro - 30 f AAI de yara1anmıılardır. 

il 

1 

' 1 ' 

Bugün başlıyor 

Üçüncü yüzde okuyun 
-

'I 

• 

' 

~---- - - ıl 

Çıirıkıi . 
llııyır, !ıayır 

dan •onra dirilme oldu ve 
ıôyle · tarih dirilmeye "Renalsnn· 

ce • adını verdi. m/yreeğiml 
Gel I!JJj 

insan eyle' 
biu ytırol ııe blzij Buııünkü Tilrklye bir va· 

. '. kıtkl Türkiye delfldir. Tür-
e;- a ;t 4" 1 kiye ele burQD on. şat de· 

11rasırıda ııüzel onatlar dol• 
masına amil olmuıdur- flu 
güzel aanatlar lnkiıef et. 
mlı ve Türkler tarihin en 
eski tiyatrosunu meydana 
getirmtılerdir. 

En eski Türk plyeılerlndea 
birinin bir parçası buııiln 

dabl mevcuddur. Bu diyeı 

parça11 eıkl Türk tiyatro 
edebiyatının epik olduiunu 
göllermekdedır. Plyeıln me'I'• 
zuunu Türk'lerln o ı:aman· 
ki harblerlnden birinin aa· 
feriteıkil etmektedir. Bu pi• 
yeıln zamanımızdan iki bla 
yıl önce oynanmıf olduiunu 
hatırlamak ııerekdir. Eıld 
Türk tiyatro sanatından kal· 
mıı ve bugOn tanınmıt olaa 
ikinci eıer birinciden az ela· 
ha yenidir f!u piyes Tnrk
lerln Çin'e hncnmlerl sa· 
manından kalmadır. Ve bir 
kahramanlık ve trajedi 'l'U• 
aııdır Valıa'nın kahramae
ları Qç kltlden lbaretdlr. MeY
ıu ıundan lbaretdlr: Bır TGrlı 
muharibi barba rtdlyor 'l'e 
nde .,ııilzel zevcestle knçnlıı 

9ocutuıa11 bırıkıyer, Mabut· 
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bin hareket nl mııteaklb ka· yl teyld elmekdedlr 

~uını elde dmek i tıyen bir Türk tiyalroıunun karak· S ı~ llııl 11 I' 
Çinli ortaya çıkıyor Kadın t~rleri bakımıo~an de.ha bır 4 ı:iİ il 
Çinliye karıı kudurmuf bir noktanın dikkat nazarın alın-J ' 
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Ba!talar: 

' Lanetliyorum 
Bir çoklarımızın ajtzında 

hala frenk T :.irk dostlarının"!!" 
adları vardır. Claude Fa· 
rer gibi frenkler bize hiç 
Lir zaman dost olmadılar. 
Belki, ıarkı severlerdi. Bu 
doğuya du"ulan ıempatı, 

daz'ak bir frenk J.ıı.fıuının 

f' ·ran~ kıymetlerinden baıka 
bir ıey değildir. 

ıulan gibi kendini mndafaa maaı gerektir kı, bu da Tıırk Y J/ başı gecesi nasJ/ geçdi 
ediyor. Safı! Çinli emeline tiyatrosunda mlstlılzmin la· 1 y } b • B } k ' d 
muvaffak olmıyacağını gö mamen mefkud oıu1udur 1 il Şl gecesi el l (~Si r (' 
r!lnce intikam sevdasına dil· Türk tıyatrosunJa ne ilahlar, k • T ğ} 1 • O' d • 
ı!lyor ve kadını yüzünden ya ne ruhlar ve ne de yaradı- ço eyı 'e e ene(' 1 "('Ç 1 
ralıyor, daha doğrusu Türk lıı fevkında o'an ıeyler var· 
pirinin dedliti gibi •"kadının dır. Halbuki hamaylı hika· 
ıtızelliğlnl çalıyor.. Fakar yeılne bakılırsa Türklerin o 
harb meydanına doğru iler zaman kendilerine göre tan· 
lerliyen T!lrk bir aralık ha nları olduğu da ırörülmekde.' 
maylısını evde unutduğunun dır. Bu iae o zamanki Türk 
farkına varıyor v~ bu ha ferin içtimai ve killtürel ıe· 1 

maylı olmadan harba gl<li vlyelerinin ne kadar yükaek I 
lemlyecealnden hamaylıyı al- olduğunu isbat eder. Bu 

1 
mak için eve .:lönüyor, ve Türk kültürü mistlıizimden ve ' 
çok HYdiğl kar111nı güzelliği zulmetlerden berıdir ve ta 
mahvolmut bir halde bu'u mamen lncnidir Eski Türk 
yor ve facia kanlar içinde tarihinde ferdleri hür,yüksek, 
bitiyor. iıııan 1 ık vakarı ve ideal, aık 

ve ıeref ile bezenmif gör· 
mekdeyiz balodan bir hatıra 

Yoksullar balosu 
Vali bay Salim Gündogaıı'· 

ın baıkanlığıl.. yapılan yok 
sulları gözetme biliğinin ev 

kaf oteli salonundaki Lalorn 

en alaka uyandıran fılimleri 

idi. 

Sinema o gice tamamen 

dolmuf ve dütlü ikramiyeler 
dağıtı ' mııdır 

Lisclileı· 

Dün gittiler 
Buua'ya bir tedl<ik ıeya 

batı yapacağını yazdığımız 

Lise talebelerind n 30 kiti 
lık g<ırub dün sabah saat 
7.31) da Buna'ya ııilmlıler

dır 

Düzeltme 
Dlinlclı sn ımızda piy•nııo 

bi etlerinde l ir yan ı , lık o' · 
muş ve '.:! bin lıra kazanan
lar bın lira, 1 in lira kaza· 
nanlar .! bin lira kazıınmıı 
şeklince gösterilmtıdir Eüzel 
t;riz. 

Poliste: 
Dün martlı mahallesinden 

Necmedd n oğlu Fahredd n ve 
Aziziye mahallesınden Caf 
far oğlu Memduh belediye 
önünde sergic ı ;\hmed'ın str 
gisinden 6 da •ıe çinl<0 taba· 
ğı çaldığı görü erek yakalan 
m ı dır. 

Jafer Greıror "Dünya ti· 

yatro sanatı. adlı eıerinde 

bu piyeıdende bahıedlyoraa 
da hiç bir komanter yapmı 
yor. Fakat biz bu eıer hak 
lıında bir kaç ıöz söylemek 
mecburiyetindeyiz. Çünkü 
ilim adamları, ıu ve yahut 
bu k!lltürel varlığın ortaya 
çıkmaıına amil olan mües -
ılrlerJ aratdırmak adetinde 
dirler. Türk mılleti arasında 
tiyatro sanatının kendiliğin· 

Eski Türk draınınııı çok 
mühim karakterlıtik' erinden 
biri de edeLi formu ve ya
zılıı üslubundaki lirlzlmdir. 
Aık, rikkat ve ittlY•kın ifa
des\ için Türk dili kadar 
hiç bir dil müsaid değildir. 

Türk dilindeki incelik, nü
ans bolluğu lirik müzikalite 
pek seyrek dillerde bulunur. 
Türk dili doğrudan doğruya 
lirizm için yaradılmıı bir dil
dir. Türk dilı Tilrk!ln büyük 
hasretli, genit ruhundan doğ

muıdur ve halla müılüman· 
lık hile Tüı k dılının bu va. 
aıflarıı ı tamamen mahvede· 

memitdir Türk dılı de "ku· 
randan başka kitab yokdur. 
diye müslümanlığllı müdhiı 

buhranluını geçırmitdir, ki 
lskenderiye'nın. bü) ülc kü· 

evvelsi gece çok canlı, ha 

reketli geçmif,gece geç vak 

te kıd • danı . eılilmi~ eğle 

nllmiıdir. fl ,)oda ıehrin bir 

çok tanınmıı aile eri bulun· 
muıdur 

------------------------------Edrerııit MlJa limleri 
- ------

den vücud bulwuı orijial 
bir ıey olduğunu itiraf 

Seyeth<tteı çıktılaı· ve <lüıı 
kt•ııtimİZ(l gt~Idiler 

etmek gerekdlr.Zamanımız 
dan iki 1 in yıl evvel Türk 
ferin Çınlilerden baıkıı., 
kült!lrel seviyesi yüksek olan 
komıuları yokdu Halbuki 
1-undan iki bin yıl önce 
Çinliler arasında liyalro 
eanatı yokdu Çünkü Çinli

! r ancak İsa doğumundan 
8(.10 yıl sonra 1 iyatro oyna 
mağa baılamı1lardır. An 
cak sekizinci a mda Çinlıle 
rın tiyatrodan b 1hıetdlklcri 
görülmektedir. Bu tarıhdeki 
çin tiyatrosu 11rf dekoratif 

"" çocukça bir ıeydir 'e 
Türk tiyatro aanatından çok 
farklıdır; zira Türk tiyatro 
anatı elik meseleleri ve 

Şehir sinemasında Erkek orta mektebi bir çay ziyafeti v1·rdi 

ihtilafları tedkık ve hallet· 
mekde. tıynro tekniğinden 

haberdar bulunmakta ve bu 
ıünkü garb tiyatro tekniğin 
den çok farklı bu!unmakda 
dır.Demek oluyor ki Türk 
milleti ararında Türk dramı 
tamamen müıtakillen inkiıaf 
.etmif ve gı bta verecek bir 
seviyeye çıkabılmitdir Bu 
da tiyatro ıevgiıinin insan
ların ruhunda tabıi bir ıey 
olduğu hakkındaki nazariye· 

tübham it ri de bu ıö:ı.Jen 

dolayı yakılnıı~dıı. Müı ü 
man'ık ve hırıstıyanlık ı un· 
dan sonra yalnız birer halı· 

ra olarak kalacak ve millet· 

Şehir ıinemas nın uyanık 

ve kil ar rr üdürü Ray Cemal 

ılnt:mada bir yılbaşı galası 

tertib eldi. Ca1a gerek proğ 
ram, gerek eğlence bakı mır• 
dan çok hoı 'eheyecanlı idı. 
Gösterilen fil;mler senenin 

r··-····-····-·· ··-
! Fıtralar • 

• • 
1 

! Ba ıkesir Müftülü- l 
.er mü-liiman'ıkdan ve hıris· ı =, günden 
liyanlıkd,ın evvelki kültürel • K ! 
hayatlarına kavuıarak yaıı • ' 
yacaklardır Yarının Türk ! Hıııjılay 7 ! 
ıairi Muhanımedıngeleceğlnl ı• " 111111 Jj •ı 

A 11ıa !! 
aklına getırmemiı olan eıki : Kıırıı ıizıiııı '28 : 
ecdadı gibi iıtıyaklı ıevda 1 llıırnıa 75 1 
şiirleri söyliyecektır. 

1
: L' ı · · · · - 1 nen ımı;ın y~çeıııır yv: 

Artık Türk miletinin ani re bıı sene srır/11/iu!JL fılra 1 
terakkilerini Jaha kolay : yıılrnrııla yôslerildifil yl 1 
anlıyalıilirlz. Hüyük Gazi : bidir. J.ılrıı ve zek<ilın : 
Mustafa Kemal P.ııanın : yıırdııııııı:ıııı /ıaua lwvuel : 
uyandırıb kültür hayatına 'i ll'finl arlırıııa!fıı çalışan : 
döndürdüğü bu günkü Türk- I Tayyrıre Cenıiyclinc t1eril- ! 
ler eski ve muazzam ~!r il nıesi rica olwııır. İ 
medeniyetin evladlarıdır. uu .. .a 
hakikat unutulmamalıdır. 1 

.................. ~., .. 

Kon.1klara çay verilen 
Edremid muallimleri epi 

den beri bu tatil için bır se · 
yahata hazırlanmakta idiler 
Dün bu seyeha!a baı1anmı' 

ve ilk durak olan kentimize 
gel mitlerdir. 

Konuklar ıerefine dün ak· 
tam erkek orta mektebinde 
bir çay ziy!feti veri mişdlr 
çay çok tamimi ve nP.şe'i geç 
mif. karşılıklı söylevler söy 
lenmişdir. 

Konuklar bugün buradan 

Roman Tefrikamız: 18 
rini yumdu, bir lahza dütün· Feyzi ağ.~nın kulesinde 
dü Ondan sonra gözlerini heplmiz karşısına oturduk 
açarak Şubat ayı idi. Oranın ıogu· 

- Hakıkaten, bu bir sır ğuda pek müdhişdir. Toprak Sıı v et ş tıı 11 S<t v '' ş<t 
dır. Hemen kimse bilmez . !' en sobanın içerisin le belki yüz 
o zaman ıekıen kadar ar- okka odun yanıyorcu. Fey 

sinde bek 1iyen vapura bin kadaıım 1 a l:iırbiya hududu zi ağa abani saı ığını eli 
meğe hareket etdiği zaman dahilind~ kalmııdım. Kula· le yokladıkdan sonra kısa ve 

Bu acı bir ha~ikatdır! 

Yazan: M. YÔRUKOGLU 

isa Bulatının oğlu Ömer la ıın 1 Jj n ı lyesinde Feyzi kalın ÇU'Juğunu çekerek, bi· 
rafından alçakça ,ehit edil Kalıç namile maruf ıhtiyar ze dedıkı: H~pin l z ahret ev 
mif, Ömer oradan kaçmıı, bir Türk kahramanile ve ladımmnız! llu sıcak oclada 
babasının yanına ge mit ve onun oğulları Bekir. Şele oturmanız haram oldu He· 
Kıuadaı! kralının, Balkan ve Orloğ ıle tanıımışdıııı. Nı- men yola çıl<1ıı. llodguriçe 
harbı zaferini tebrik etmek yazi beyi Ômer'ın şehit ye varm Alçak i,a ile eğ 
için Karadait hük<imetinin etdiğlni haber almııdık. Adım lu hain Ôrı tr, bir Tüık 
merkezi ldare~i olan Çetine· adım takıb ediyoruz. Ölciü kahranıaııı Niyazi btyin 
ye gelmekde iken Bud- ı-ecegız Çünkü; Türk ve kati ı ol .. akla müftehir c,Ja -

' goriçe köprüs!l üzerinde İsa ınüslüman ismi altında ya- ı-ak, Karadağ prensınin kı 
ile oğlu Ömer katledilmif ııyan vatansızları bir ibreti rallığını tebrik etnıiye ve 

Söyliyeyim: Abdülhamidin 
bir mandıra köpeği vaziye 
Unde ıölırel bulmuş bir İı ı 
Hulatin vardı. Petroviçe san· 
cağına tabi Bulatin köy- 1 
lü, meıhur ve çok kurnaz 
bir ıaki. Evvela bu adamın 

vicdanmı iki kelime ile izah 
edeyim Eılılyalıkta öldürül
m!lı iki büy!lk kardeıinden 
dul kalan iki yenıresini ken · 
diıine nikahlamıt bir vic 

dansız!.. Teeasürün söylet 
dlreceil kaba labirlerimi af 
ediniz Bu adamın cadoloz 
bir anneıile iki karısının 
üç oğlu vardı. 

Bu sözleri ıöylerken. Y ah. 

ya Kapdan hıçkıra hıçkıra 

ağlamasa haıladı. Devam 
etdi: 

Kıaa keıecetım. uyu
yacafız, dedi. lıte. İsa Pu. 
latlnin of1u, vatanımızın çok 
temiz bir kalesini yıkdı. Nı 
yazı bey,CAYlunya'da kayı 
ta blndlfl ye İatan!ıul'a gel
mek iiwre. AvlQya iıkele-

lerdir müeuire olmak üzere imha elini öpmiye gidiyorlar. Bu· 
Sadık bey, o kadar dal- etmeğe karar vermlıdik. na mani olacaksınız O ha 

mııdı ki, Yahya Kapdan sa- ihtiyar Fevzi ağa, artık 
atlerce ve belkide gilnlerce harekele gayri muktedir, 
söz söylese !:adık beyin gÖ· J ancak bizi oturduğu yerde, 
züne uyku girmlyccek müte- kuvvetli olan istihbarat şe 

madiyen dinliyecek. 1 bekesi aayeıinde mükemme 
Süvari zabiti Yahya kap len sevk ve ıdare ediyordu 

dana niyaz kar hir nazar at 1\ ulaıın halkı o kadar cen • 
f derek. gA.ver bir halkdırki, lıalkan 

l\apdaıı dedi. lsa Bu· ı harbi bitdıkden sonra bile 
lalin ve oğlu Ômerln nasıl bu nahiyeye ayl ı rca düı 
katlediklerini de ıöyle man kuvvetleri giremedi. 
ondan aonra uyuyalım , illi Bir gün Feyzi ağa, beni 
rahat edelim. 1 ve ofullarını latemif '•itdib. 

Dedlil zaman Yahya Kap· [1] Eski Türkiye - Karadağ-
dan oıurduiu yerde töıel· · hodudun<l~ bir nahiyt. 

inleri öldüıeceksini7, güna 
hı benim loynum"! ı' cele 
edin. şu uç gün zarfında 

geçe çek la. 

,\Jlah sizinle berabttdır 

Ben de dua ederim, bütün 
namuslu im"nlarda Leraber . .. 

Demesi ü:ı:erine, hemen 
ayağa kalkdık, ihtiyarın eli 
ni öpdük ve hayır dud<;DI 
alarak yola çıkdık. l\ırk se 
kiz ıaal sonrada l•a fle uğ 
l u Ömer ,tam Podı<orlçe köp· 
r(ll~ liurlnde katleılildiler 

or!amektel ;ıı görüniişü 
Bursa'ya gid ceklerdır !h ı r 
sa' da da hir az kaldıkdan rnn· 
ra oradan İstanbul'a gi cek 
!erdir 

Edremid Yıl başı ba
losu 

Edcemid, 1 (S Ş) · Edre· 
mid'in yıl başı balosu bu yıl 

geçen yıl ardan daha üstün 
ve canlı o•muıdur 

Fa oda g~ç vakte kadar 
eğlenilmiş ve dans edilmiı, 
yeni yıl biiyük bir coıkun
luk için ie kutlanmışdır. 

ve Karndağ'ın yeni kralı 

l\ikol t' nın elin ö penıediler 

Ş • rndid < n sonr istı r ahat la 
z;m , hemen hiıazdan yo 'a 
çıkacağ ız Uyu) al m 

Diyerek, Yahya Kopdan 
nıııta<'ı veçhi e f ı lintasını 

bacakları aranna kırdırdı, 

yan, çısınn bürüı erek sı, I yanı 

üzerine devııki 
Sadık bey - tae.ccüblt- sü 

vari zabitinin yi'züne taka
rak bir cigara uzaldı: 

- ll izde birer cig~ra iç 
dıkden sonra uyuyalım. Ha 
k katen vaktimiz da rdır Si 
razdan kalkacağız 

Dedi On dakıka sonra 
üç arkada~ derin bir uyku 
ya dalnıııdı 

* * ı\• 

Süvari zabiti, en tatlı ve 
derin uykuda ık .. n çizmesin· 
d~n çekildi ğ ini hissetdi.Göz 
leriııi açtığı vakitYı hya Kap· 
don'a Sadık beyi ka ı şı kaqıy" 

o'urmuş, ciğara iç )Gr ıı-ör 

dü. Yahya Kapdan: 
1 liç de babırnıı ben· 

ıememlşsln. Kalksana. 
Diye latife etdı. Süvari u 

biti, kendi inden çok fa:ı:la 

cevherlı bu adamların kar 
tııında kı;ndini küç!lk gör 
dü, mahcı· p, oldu Yahya 
K apdana cevab olarak: 

ller cemiyet. bir takım 
dairelerden ibaretdir,kl ferd
ler bu dairelerin içinde ya 
ıar'ar; her ferd kendi dal 
reftinin muhitinden merkezi· 
ne doğru yaklat a Lildiği nlı 

b etde mesud sayılır Bu, o 
dimekdir k i: 

Her tarafı lnsarla çevril 
mit bulunan bu dalrl'lerln 
içinde ya~ıyan fe• dlerin ken· 
di muhitlerile olan münn •e 
betleri her zı.nu1n denk tuta
bilmelerı ın erk < zden apıl • 
malarile mümkün o'abilir. 
Çünkü: Muhitlerinin lıerhan 
gi b 'r nokta6ına yaklaıclık · 

lıırı !Irada öteki noktalarla 
da pek zaruri olan nıüna 

sebetlerini keseceklui ve 
o denkliği g derecelıleri için 
hep birlikde yaıamal<dan 

beklenl 'en öz fa}da ortadan 
kalkmış bulunacakd:r. 

Sabit Eren 

Soy Adı 
1 

el I et ıı I a ı· 
llalid Ak Edremid Ge· 

neral İsmet İnönü okulu baı 
okutanı. 

"ehmed Girgin 
im mt ktebi kaı ıcın 1 ve ba· 
lıası 0 3man kar l e şi ' h d J 

Lr ~ili l\ii\ iiııdt· Sın . . . 
.hlı ulaiılur 

Ö. Lütfü Engin Mu ;~l-

li 1 ' 

Hasan Özel ~luhtar 
Kaş f Evren Aza 
Sadullah Çetin - Aza 

İdrs Dem rd 
lsmail Gök~lp 
'!ustafa Ce giz 

n.ed oğu l larından. 

Azı 

Aza 
'lelı-

A'i İs 'am - Mehmed oğul. 
)arından. 

M l.m r d Öza 1p Ahmed 
oğlu. 

Tevfik Eren 1 !asan oğ 
lu 

Hasan '<aya Kara ~Ü· 
leyınan oğ u. 

ı . emzi Ersoy 
oğlu. 

Ahme l Türküz 
1 !alil Özsen 

oğ ! u. 
• 
• 

Oıman 

~luhacir 

Ahmed 

Dünkü saı ımızda Soy ad· 
1 arı sütununda eczacı Bay 

- Kapdan. dedi. Senin 
iş'n ııe?Penim gibilerini pişir· 
mek. E bet !.. r gün olur ben 
de bi r işe yararım. 

Oiye mukabele etti. 
Dııarıda iki yüz 

zırlannıı§ hcn•en 
edi ecek, Be> koz 
arşı ba s ılacak . 

k.~i ha· 
hareket 
•~baha 

\ untazam yürü} üş 1 r., ge· 
ce karanlığınJa lleyk .:ız •ırt· 

!arından l•lan1;ul ıııkları gö
ründüğü vakit Yahya Kap 
dan gülerek: 

· Kol başı Tu ı AUnağa, ar
tık ayrılalını. 

Dedikden sonra, t>vvelce 

hazırlanm , ş olan po<talar ~u 
şekilda tal; sinı edildi: 

Merkezde ve ileride süvari 
zabiti elli arkadaşile yürü
yec~k, )ahy• Kapdan süva 
ri zahitioin sag geri s nde ve 
Sadık bey de sol gori6inde J 

eli ir arkat'aş 1 a ilerlıyecekler, 

ellı arkadaş da her ihtimale 
kaqı ihtiyat kuvvetı olarak 
geride kalacak. 

Bu terlibnt dııhilınde iler· 
lendi. S!lvari 7ahıtinin nıüf· 

reze•l, ilk defa b ı r l:ekçl ile 
bir polise te~adüf etdl 
Mılli ku• vct'er, askeri u.ul 
dairesinde ava çıkınıg süva
ri zabiti, en önde elinde ta· 

Onlar, "Dünkü doğuya. 

aşıktırlar. "Eırar ve tevekkül. 
manıı.lı bakıılıı.rla btrlıkde 

bugün tarihe geçen Türk 
kadınını sever1erdl onlıı.r .. 

Onlar. Türk kadınını cami, 
mezarlık dekoru içinde, bir 

esrar ve tevekkül sembolü ola· 
rak, hep böyle dütündüler. 

Claude Farer'in yazdığı 

yeni bir romanda eski miskin 
, .. kı öz 'iyen bir ruh var. O, 
bu arzmi 1e ıair zevkleri için 
Roma'yı ateşe vererek kitar 
çaldıran Neron'dan daha aa· 
lak ve budaladır. 

• • • 
Bugün Türk kadını dört 

yüz dırhem medeni kadındır. 

Türk kadını Saylavd,r. ha
kimdir, gazetecidir, dokdor
dur, kısacası her ıeydir. 

t<enin dostluğundan daima 

gocunurum, ben .. Çünkü la
netli bir emperyalist ülkü 
saklıdır, her dostluğunun al· 
tında .. 

Sen ve senin gihi'er bizim 
mı, ~ n ık ~ünlerimizin dost 
landır. 

ÇünkU, ilerlenıen iz l\ar~ı· 
sında hı:r aykırı düşünen 

adanı beni.n l.ızım düıma· 

nım1 1 dir 

Yıllarca <lamarlarımda do 
laşan anamın ak südü kadar 

temiz ve katkısız kan.mı sü· 

müren, kız kardeıimln kafa· 
sında bir dost olarak çörek· 
lenerek yatan yılan. 

Ve sen ey yirminci asrın 
salak Neron'u .. Seni, anam, 
kız kardeşim namına lanet· 
liyorum. 

Azmi'nin Soy adı Sckul 
rak yazılmışdır Sako! 
cakdır. Düzeltiriz. 

ola· -ola· 

banca olduğu halele ilerli· 
yordu Zavailı pclisle l ekçi 
neye uğradılderına şa§ırdı

lar. Ellerini yukarıya kaldı· 
rıb "T€slimiz Kardan" diye 
bildiler. Süvari zabiti arka· 
sından gelen arkadaı'arına 

verdığı emır üzerine bunla· 
rın tabancaları alındı. Süva 
ri :ı:al iti kati hir emir ma· 
hiydinrlPki metm seslle: 

- Po' s efendi!' Biz cıtnl 
değ lız Korkmayınız Yaloıı 

vatanınızı sevıyorsanız, bu 
akşam l uıada lulunan ec 
nebi 'erle ser komisr r Ma:ı· 

lum beyin yerıııi bize gös
teriniı. ve kendinizi kurtarınıı 

Polis memuru, bır lehli· 
ke kaı ~ısında bulunmadıl!ın• 

kanı olarak derhal kendini 
topladı ve biltı tereddüd ce· 
vab \'e rdi: 

Yurttaş 
llil:Hialııııer iıı~aıılı· 

ğiıı ~efkatınd.ı ıı doğnıtıf 

(Ur rı·l~\h.Pllİ gÜ11Ü11dt' 

SJııa i!h. vardınıı o va-. . 
par. h.aragiiıı do?o1ltı oJıırı 

llilfılialınıere aza ol. 
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(Savaş) ın Güzel Vazı Varışı 
~ıiı : 1 

A. Dağlar 
Renginiz mor menekıe, sevginiz cana değer, 
Ne örttünüz, bu akıam kara til'ler a dağlar? 
Bilsem ki, vurgunıunuz ben gibi ıizde eğer, 
Serperdim, yolunuza top top ııüller a dağlar. 

Zümrüd yamacınızdan geyik koımaz mı oldu , 
Dumanlı baıınızdan ıahin atmaz mı oldu, 
Bağrınızı dellb de,yoksa taımaz mı oldu, 
Çağııyan ak köpüklü de .i seller a dağlar? 

Bize tamıık çıkdı bu yahan elıer bile, 
Adınızı iletdı. uzağa yel er bi !e, 
Hurda halden bilmiyen, yabancı diller bıle. 

Bunlar da garib diye bizi beller a dağıar, 

Geçid vermez yaylaııız "Aslı. yı eyledi mi, 
"Kerem. e yol gösterip, geç yiğıtim dedi mi, 
Bizden haber verdedi mi, se am ar söyledi mi. 
Batınızdan o hızla esP.n yellt!r a dağlar? 

O ardıçlı yollım her gönü ekliyemez. 
Her akıaın yıldızlara eş olup bekliyemez, 
·• evgimız kadar bir gün bizi sürüklıyemez, 
Daji yıkan o ır.naklar, coşkun "Nıller. a dağlar . 

ha,// Sezai 

- -

r unınistan' dı u 'usa ı. mü~a- Yunan kabinesinin vaziyeti J 

faa konfaf3fl$l Yunan gazetelerinde okun 
duğuna göre kabine dahilin j 

Geçen hafta zaıfında Ati de Lazı değ f klik er yapılması · 
tıa'da büyük erkanılıarbıye 

daires n-!e ordu ihlryaçları 
RÖrüıü ınek ÜZEre büyük bir 

konferans toplanmışdır bat· 

bakan bay Çdldari•."i n 1 a 9 
kanlık yapdı] ı 1 u tof>lantıda 
llllaliye bakan:, ulusal ıoıü la 

f"'' hakanı, ıı ' ıısal ın :ddfaa 

gerıye bırak,lınıştır. 

B Çaldaris, • '' daksas'
ın lıüku nete ı~tiral<ini iste· 
mektedır. llaamafih (,u me· 

ı ıele f·azı rııani!t rt•le i.ıırşı· 

lanın .ktalır. Söylend.ğine 

gör. B. 11.,ıaksas, lıüh iımete 

iştirak ipı', Bakan ar rıı:cli 

si, ik inci reısli~I i c ya har· 
biy~ y.1hud da dahi iye ba 1 

tnüsteıar;, lJüy;ı!\ er l·ci.n ıhar

biye rcısı, ordu g ·ncl müfet· 

lfı'eri vı• asheri okullar nıü
fetliıı lıulunmuıdur. 

1 

kaıı'ığ . nı i>t mel<tedir 

l! Metak.as'ın bu tek if 

l"onferans iki 5'allen faz 
la sürmüt ve bu esna la or· 
dıınun bütün ihtiyaçları göz
den geçirilmitdir. Baıbakan 1 

\'e tualiye bakanı meınleke 

lin mali iktidarı nisbetinde , 
hükiımetln bu ihtiyaçları 
telafi etmek niyetin •e 
0 duğunu beyan etmitlerdır 

Bu hcısusda başka toplan· 
lılar daha yapı acak ve bu 
lop'antılara deniz ve hava 
bakanları ile erkanıharbiye 
daireleri de tıtirak edecek· 
dır . 

leri yaptığı hükumet rnahafi· 
li t.ı,af.ndan t, kzıb edilme-

sine rağmen ı ivayetler de 

vam etmektedir Gene söy
lendığine göre, H, Metaksas' 
ın tekliflerıniıı kabulüne 
general Kondilis muhalt:fet 
ederek eğer Bakanlar mec 
hi ikinci reisliği ihdaı olu 
nursa Lu yere geçmeğe ken 

disınin daha ziyade haklı I 
olduğunu ve esasen B. Ça 1 
dar .s'in gaybubeti esnasında 
mec'iıe kendisinin riyaset 
etmek suretile 1 aşkanlıkla 

bi fiil bulunduğunu ve par· 
lamentoda B. Metaksas'dan 

Türk gencine 
Türk genci; 

\Muhtaç olduğun kudret 
damar1arındakl asil kanda 

mevcutdur.) Diyen büyük 

baıbuğumuza hak veriyorum. 
ÇOnkü sen onun bu sozlerl 

ne !Ayık olduğunu ispat et 
din Senin 11 yılda elde et
diğini slya•al. soyıal ve öko 

nomik büyük okaylar Acun· 
da pek az görülmüt itler 
dendir. Kendine Atatürk'ü 
önder alarak yürüdüğün bu 

büyük yolda. önüne çıkan 

setler irdcmin:n ônünde çok 

çabuk eridi Çilnkü sen 
orta Asya'da kasırgalar ya
ratan l ürk boylarının evla. 
dı idin. San ondan kalan 

güç timdi senin yürüdüğün 

bu yo 'da sana 1 üyük bir hız 
veriyor . .Seni l•undan 15 yıl 

evvel tutsak ederek bir ta
moya atmak isliyenlerin el 
l~riııe geçen ancak ker.di 

canlarının aynı vere gitmes 
oldu Bu bütün Acunu" ta -

nık olduğu büyük utkudı•r 
Senin ondan sonra yaratdı

ğın ok aylar Türle ün ~im ve 
ne demek olduğunu herke
se anlatd ı 

Ey tüzün Türk genci .bun· 
ları yaratmak büyük batbu
ğumuzun da söyledijli gibi, 
ancak •enin c!an;arlannda 
olan k,.n a k2.bildı. l'u 1 an 

bu güne kadar bir çok okay· 

lar yaratmış Vtc dahada ya 
ralaca kdır. 

___________ , 
daha fazla taraftarı o duğu· 
nu ileri sürmektedir 

B Mataksas'ıı. 1 larbiye 
bakanlığının verilmesine ge , 

lince, General Kondilis bu 
vaziyette kendi programına 
devam oh•nmıyacağını ve 
bunu baıbakanın kendisine 
bir itimat•11lığı gibi telakki 
edeceğini ileri sürmektedir 

Şimdiki halde B . Metak
sas'ın kabineye alınması te
şebbüsü muvaffak olmamıı 
gibi tdakkl olunabilir. 

lord loydun ~ücumu 
·Hindi.tanda politika 9yunu or 

namak tehlıkelıdır» dıyor 
«Deyli Meyl•den 

Eski Bombay valilerinden 
Lord Loy~. dün ııece lordlar 
kamarasında tehlik~lı tecrü· 
belerde bulunduğunu ıöyle 

mittir 
Lord Loyd demiıtir ki : 
"Benim tecrübelerim, beni 

1 lındistan'ı bırakıb hiç bir 
doğu ülkesinde mesul bir 
hükfimet bulunmasındaki 

lüzumu şüphe ıle karşılama 
ğa sevk ediyor. Hen ve ar · 
kadaılarım bu meselenin fe 
deral bir şekilde halledilme 
sine itiraz ettik 

Uiz, merkezde kuvvetli bir 
hükfimet bulunmasını, bu 
dominyonun muhtariyeti ba
kım ndan gerekli saymak 
tayız. Feda ral l>ir sistem, bu 
kuvveti merlıez hükümetini 
tenvır edemiyecektir. 

Federal b ir hükü net, ka 
nunların tatbıki b kımından 
en zay.f ır hükil .n"t ıeklidir 

Hükumete muhalif olan 
!arın ileriye sürdükleri kuv 
vetli bir merkez hükiımeli, 

1 lindistan için hayati bir 
ehemmiyet. haizdır . 

Biz, hü~iı nete . Hindistan'da 
yapı l an reformun yeni bü· 
kiımet tekliı.ın oradaki ver· 
gi mükelleflerine yeni yeni 
yükler yükleyip yük lemiye 
ceğ,ni, yani i~ ln mali tarafını 
d~ soruyoruz. Parlamento 
dan hükumet, yapacağı itin 
mahiyetini lan.amile anlat 
madan beyaz kart istiyor. 

Mesele çok naziktir; 360 
milyon halk·n idare ve 
mukadderatını acemi ve 
tecrübesiz Lir hükumete 
emam·t etmek bir teh 0 ike 
dir. " 

lliikfımet birçok defalar 
eyi niyetler 
ı ahselli. 

beslediğinden 

Fal<at n:yeti ne olursa 
o1sun Hindhtan'da yapmak 
istediği işlerin umduğu ne 
ticeye· varacağı tülrlıelidir. 

Hükiımetin leklıflerinde 

tecrübe, tatbikat ve n edek 
Lir savaş hôlinded r. 

liindistanda'ki mutediller 
alacağımız emniyet tarti· 
batım ellerinden geldiği 

gün kaldırmak Jıle~inde 

olduğunu açığa vurdular " 
Lord Loyd. bu sözüne de

vam ederek demiş'İı' ki: 
"Hindistan'da po ' itika o yıı 

nu oynamaktan çekiniaiz liu 

.................................................... 
• Savaı'ın: : Ye.zan: : 

: Koçnk : 0Enirmen ar~ında ~ogwulan Adam : Medı-N: 
• Hıkaye61 • il • • t • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çınarlık fdeğlrmenler ne burun buruna oldukları hal- A ... one ücreti 
YIL-.ÔI 800 Kunq 
6 AYUGl 450 • 

Güveç oğlu kaç kere alı de hala kavuımamalarının , 
cı çıkdı. Çınarlık deı}lr • verdiği acı ile iki gözü iki 
menleri, en uğrak ve en it· çeıme ağladığını yapııdırdı. 

!ek birer deı}lrmendlr, çün- Kız, babası dOnürlere" A'ahn 
kil .. derae kaçacağını da ileri sür-

3 AYUGI 240 • 
Abone ücretleri tAklite 

Güveç oğlu, para baba· mekte idi. ba~lanabilir. 

ııdır ha . Zenginllı}I dllnyayı 
tutıııuıdur. O, emperyaliıt 

bir devlet gibi, emparyalist 
bir adamdır Kurnaz, çen. 
her sakallı köy ağaları bu 
haberler, vakit vakit kulak
larına çalındıkça bıyık al· 
tından kıs kıs güldüler. 

- Turnayı gözünden vur· 
mak istiyor, diye . 

Kurban ça vup, mü na· 
sib bir flat latlyemiyordu. 
Çünkü alıcı zorlu idi. Ya ne 
bahr.sına olursa olsun alma 
ğa kalkaçak .. Veya et dost 
araya girerek uyuşduracak · 

·ardı. 

On un için bütün ceva bla-
rı: 

- Rı:ı:lıım bu yüzden, sa 
tarsam aç kalırım! dan iba
ret kalmııtı. 

!\urban çavuı. o'cula-
rın en yavuz, en acar 
delıkanlısH ır O, i<olcu· 
!ara yakın köyler de bile ta· 
nınır Düğıınlerde örgü Ü 

saçları topuklarını döven, 
parmağı k nalı köy yosmala· 
rı onu dam başlar1.1dan 

seyrederler. Her arzulu de· 
1 

i ikanlı genç kız yüreğinin 

duvarlarına iri yapılı ve ça· 
lım ı bir Kurban çavuı 

kart postd 1 ı asılıdır. 
işte o. 1 öyle alım'ı bir 

tielıkan'ıdır. 

Çavuo, yıllarca evvel 
arzulu bir köy kızına gönül 1 
kapdırmııdı. llu kumral deli

kanlı kız hayali, kafa ay 1 
nasında ilk gerilen kadın 
hayalidir. 

Maviş, güveç oğlunun 

kızıdır. 

• • 
Ona Mavif, den haber 

getiren yaşlı bir kadın: 
Maviş gayri beni ba

bamdan istesin Diyor. De
di . Ve arkasından \lavlı in 

en tehlikeli bir ıeydir. Eyi 
niyetlerinizi lrnybedHeksiniz 

Bundan daha faz' 11 ola· 
rak ıerefinizi ve eyi ıöhreti 

nizi kaybedeceksiniz. Bun· 
, dan başka size güvenle ba

kan 360 milyonun ııüveninl 
kaybedeceksiniz 

• •• 
lkı ııllo ıonra Kurbanın 

dünilrlerl bir gece Mavlt'l 
istemek için Güveç ofuna 
kavuıtular.Dönerlerken hep· 
ılnde Kurban'a sevinçli bir ıa· 
1 k rötilrenlerin cerbezeci 
vardı. 

Değirmen kilçük bir tüm 
seğe dünemlıdir Aıağılarda 

küçük bir çayır göz alabil· 
diğine gömgök hir deniz gl· 
bi köpüre köpüre uzanır. 

kulak kabartırsanız o1uklar 
dan taıan bir ıu çağıltısı ıizi 
il ı klerinize kadar sarar. Şo· 
sadan geçen yaylıları önli 
yen iri ço 'an köpeklerinin 
ha vlayışlarını duya hi: irsin iz. 
Anadolu'yu bilenler için besi· 
lı çoban köpeklerinin sesleri, 

yükünü değirmene indirmlı 1 
ganısız eşeklerin ııamıız anır· 

maları bir çayır kadar ta 
biidir. 

Eğer. yabancı iseniz bu 
ıesler, ıize Aredolııyu ya· 
dırgata bilir. Çünkü, sitepde 
yabancıları garipıeten böyle 
bir ha&1a vardır. 

• • • 
Düğün hazırlıkları baıla. 

dı Hen, Güveç oğlunun rı· 

zasına taıdım doğrusu .. . Bu 
çetrefil karakterli, karan· 
lık içli ağa tipinin açık 

renkli igini ıübhe:ı buluyo· 

SAVA Ş, a ıı&ndertleD 

yazılar Jrerl vertlmn. 

Müddeti 
10 

ııeçen nllabalv 
kuruıtur. 

Gazeteye 
Netrlyat 
müracaat 

alt her husuıta 
müdürlüı}üne 

edilmelidir . 
. 

Cumartesi - · -SAVAŞ 

çıkmaz. 

-·-
SAVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayl 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesir - ' 
SAVAŞ 

Kurbanın ölüıünli deı}lrmea 

arkının sazları arasından tıı· 

kardılar ... 
• •• 

Tahkikat epl, oldukça usua 
ıürdü. Mavlı'n yanııını lılr 

iki delikanlıya kelf'pçe -· 
rularak kasabaya gönderıldt 
ise de ıonu çıkmadı. 

• •• 
Kurban çavuıun hiç ldm· 

sesi ve karısından baıka mi· 
raacısı olmadığından d~tr· 

menler Mavlıe kalıJ!Drdu 

• • rum. Kolayca "eh. demeıl 

beni o dukça kuıkulandır. 

maktadır. Göz ı-.ebeklerlme 
Aradan yıllar reçtı. H&ll, 

bugün bı e onıın intihar et
ti jiini ileri sürenlerle bir dGt· 

.wlara varmak isdiyenlerin manlığa kurban aıittlllnl ... 
sükiın ve dinlenişini ııörüyo· inanlar boğaz boğazad•rlar.Cil -
rum. lfas, bir hergül gibi veç oğlundan batka biç kleıa-

hakan gözlerinde genit ar· 

göz1erinde bağdat kurmuf, se onun naııl, neden 61dl-
bana sırıtıyor ... ğünü bılmez.Genç ve arMllu 

* • • köy kızları çavuşun lafı ceç· 
İki hafta ıonra düııün dıkçe derin derin göfiia FÇ-

gecesi güveyi ortadan yok direrek: 
oluverdi. ~laviı duvak altında - Filiz gibi delikanlı ıclı .T .... 
telile, pulıle saLaha kadar rı rahmet eylesin. Diye -
kocasını bekledi, Değirme- rahmet okurlar. 

ne saldırılan bir kaç kiti ka· • • • 
pıyı bir haylı yumrukla- Mavlf, yakın bir k&J .... 
dıkları halde içeri duyun· sının oğlıle evlendi. ŞI~. 
madılar . Çınarlık dejilrmenlerl GI-

•, veç oğlunun hesabına •rır 
Aradan iki ııün geçmedi, 1 cayır çalıımakdadır .... 

-..-.. __ ........ ____________ ~~--------~--------~--.....;~-----~ ...... ---------------~---------~--------~~--------------------........................ -""" ..... ""'".,._..,. ___________ '* rünce elini cebine sokarak bir tabanca 
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çıkarır, masaya kor:J Evet •onra. 

Bir Zaferin ggaaaa )luallim ' - Bu ne ya! Sok cebine 
D onu; nedon çıkardın. 

ı:ıaaagg Y aSl (Bu sırada kapıda '.\lehıned görünür 1 
a Cezıd- Sözleıl .. lze devam etmezse· 

l'a:uıı: U r;Ol\..J.Ll' niz lazım olur diye. (Değitlirerek) Yani 

~Öyü ıle llerebayır arasmdaki yol üze 
tlııe iki nefer koymadık mı Onlar her 
te'en po~tayı •ansör etmiyorlar mı'" 
t Cezmi -Aff.,dersın1z başım ağrıyor. 

l'et, [ Kaydetm · yı unutmaz.] 

S _Muallim - Neyin var Allah aşkına 
ıe11n de dt>ğişik 

Cezmi - llaflf nezleyim Kendimi 
qliltmüı olacağım 

Muallim - Vah vah vah. 
Cezmi Heni düşünmeyin. Daha 

11~1er var, ondan haber verin 

luallim Bur .. da fazla dl'rmamız 
tyi değıl. Bana müsaade et, ben gide
riııı, llem baderna burada buluşmıya 
ı11ı Doıt vıu, düıman var 

Cezmi !\erde buluıabilirlz? 
\luallim Evde BiLim evd·e. 
Cezmi Orda baskın olmaz mı? 
\1uallım Hiç korkma. 
Ce:ı:mı · [Tabaka çıkararak zehirli 

Cııe. uzlltır. ~lualllm anlar J Buyurunuz 
cı .. 

.. ara için. 
\1uııllim-Siz buyurun için. 
Cezını - flen lçmlyeceğim 

d :'ıluaUım - Uenlm cıııara kullanmd 
1 lıııı1 bilirsin. 

Ceınıı ·- [muvaffak •ldutqnu ııö· 

be~ ki birisi girer 
1 

1 Mehmed girmittir. Uzakdan ve hızlı 
olarak 1 

Mehmed \luallim bey koı. 
Cezmi - ( llirdeııdire yerinden fırlar 

Çocuğa koıar. Arkası muallime dönük 
dür J :Söyle. 

Mehmed- (Kızarır ve yavaıc11 J timdi 
hoca efendi yanında iki adamla bizim 
evden cıkdılar. !Bu sırada muallim ta· 
bancadan kur~unları çıkarınakdadır. Bo
ıal ır ve tabancayı yeıine l<or 1 

Cezmi p ,,ki nereye gidiyorlardı? 
)lehmed- llasan dayılara doğru git· 

dl ler. 

Cezmi [Cebinden bir lira çıkararak 
çocuğa verir! al bunu. llaydi kot, onları 
Lurayll getirmeye çalış. ~1uallim bey 
ı izi çağırıyor demeden getir. Haydi oğ 
lum. 

\lehmed !Sevinerek ve tebessümle 
çıkar 1 

c.,zmi [ ,\ğır ağır döner ve taban-
cayı unuttuğunu görünce korkarak alır 

ve cebine lcor 1 
\luallim Ne hayret taleben mi? 
Cezmi Evet! 
'1uallim- Ne diy01'7 .. 

Cezmi - lliç mektebden bah<~diyor 
Muallim Ya, güzel Eh bana mü 

saade b~n gideyim 
Cezmi - Nereye gidiyor· unuz? 
'1ualllm- Eve: nereye gld e bı'.irinı. 

Cezmi - Öy'e demeyiniz. Be'ki haıka 
yer" gidersinız. 

~luallim O halde göndereceğin ye 
re 

Cezmi 1 Hayretle, keııdı kendine] 
Anladı mı yokrn:' !Ona 1 en Bnereye gön 
der.,ceğim süd baba .. 

Mua'lim - IGü erek J llıç oğıum, hiç 
l lemen, değiıme Şakalaşmıyor muyuz? 

Cezmi (Sahte] Ha. evet. Ne bileyim 
tuhaf söylediniz de. Merak etdim. 

Muallim Haydi Allaha ısmarladık. 
Cezmi Güle güle IMual!ım yavaf 

adımlarla giderken] 

Cezm [Tabancayı ceLinden çıkarır] 
Zavaliı ihtryar. Bir hissi kablelvuku aıide
ceğin öbür dünyayı sana hatırlatdı amma 
sen anlamak istemedin. Ne yapalım gÜ· 1 
le güle [der ve talancayı ona Çt!Virerek 
tetiği çeker.] Al. (hafif bir çıd sesinden 
başka birıey duyulmaz.] Tuhaf [der ve 
tabancayı açar kıırıun göremez) l\urıun 
kalmamı~. ihtiyarın eceli daha gelme 
mıı. 1 alıli im it Dün sabah kurıunların 
bıtdiğlnl biliyordum. Yeni koyacakdım. 
De,uek unutmuşum. 

[Muallim çıkmıı ve çokdan kaçmı•· 
eır. J 

üçüncü duruş 

Cı·zıııi yalnız 

Cezmi - [Kendi kendine söylenir ve 
yazar.) Çok güzel ve çok.mühim p lan
lar ele aldım Zavallı moruk. Adam 
akıllı at dallaımış, bunamıı. bu kadar 
yanlıtlıklar ve falsolar yapdığ•m halce 
çakmadı (Yazmaya baılar ve hızlı söy 
ler J Adam ölmediğine göre kaçmama 
İüzum yok. Burada oturub raporumu 

yazabiliri'•l. 

.\zizim nıösyö Briyoo; 

l:lu mektubumla size mühim ip uç . 
(arı veriyorum Bir Mustafa Kemalci 

elebaııya bunları ne tekilde söyletdiğl 
mi bilsen her halde beni takdir edersin. 
Bu kadar malQmatı aldıkdan ıonra bir 
de adamcağızı .ö'dürecekdim. Tetiği 
çekdim Fakat patlamadı . Meğer kurıun 
kalmamıt • Yani herifin talil varmıı. 
Eceli gelmemit daha. Sen belki •Amma 
lnsafuz'ık. dersin biliyorum. Amma ne 
yapa) ını Tel'(lizlık lazım Azizim, çok 

dikkat edin. Herifler tamamlle muvaf
fak olmuılar. Hunlar laf değil. Hakikat. 
E 1de etdiı}im pl.lnları sıra ile yazıyo· 
rum: 

1 ler cebhede umumi bakıı on 
ların lehinedir. 

1 
Aııl zayıf olan cebhe ceoub cebheıidir. 

3 · Sizlerin teslim olmak yolundaki 
fikriniz yanlıı· Heriflere kuvvet veri· 
yorsun uz 

4- 200 kilometredeki ıark deresln· 
de Yunan kuvveti esir olmuı. lmdad 
yetııtırln. Bu en yeni haber. 

5 - Sızın etrafa gönderdiğiniz emir, 
mektub ve telgraflar ( Dört gllneı) ile 
(Derebayır) isimli yerlerde Mustafa Ke
malci er tarafından sansör edlllyormUf. 
Ne tekilde olduı}unu bilmiyorum. (Bil· 
yük çınar) ve (Tepe burnu) clhetlerlnde 
kimseler yok 

lıte azizim, tlmdılik bu kadar Daha 
eyi ha berlerlml bekleyiniz .. Cezmi• · 

Şimdi keyifli ve rahatım . Bu miihlm 
haberlerim kımbillr ne ile ödenir. 

[Bu ıırada hoca ve llrkadarı ıırer· 
ler.) 

Birinci adam - Merhaba Cezmi( Hay. 
rola 

ikinci- Ne haber? 

Hoca - Eyi itler lntallah evlat. 

Cezmi-Çok, hem de çok eyi tefler 
~IOkemmel bir rapor yazdım. Nercle 
idiniz 

Hoca Biz de bizim molla çaVUfUD 
evinde ıdik . Oradan mektebe ıklelfm, 
muallim ne halde ııörelim dedik. 

2 - ~ark cebheslnde zayıflık yolunda 
aldıiını:ıı netlee yanlıı. Si:ııl allilatmıılar . 

[De•aıııı •arj 
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