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~ulhun takviyesin~a ~ay Titüles~o ile ~ay 
Ma~sımosuJ büyük yar~ımları oımuşdur 

Her yerde 3 kuruıtur 

Bal:k'lir: Kuvayı M. C. Sava~ Yurdu. 1 CUMURIYET; EMEGE HAK., DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

PERŞEMBE 31 SON KANUN 1935 GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

Dış işleri bakanı 
- ..... - - - -

Atatürk'e .Ve ismet İnönü'ne 
Prens Pol'un Ve Bay Yevtic'in 

Bildirdi. 
Muhabbetlerini 

1\ tııtiiı·k'Ie ismet in(inii-Mukabil ıııuh<th
betleı·inin tebliğine Belgı·ııd elçisini mc

muı· etdiler. 

Bulgar Kralı 
Düşüı·üliilı Cıımuı·iyet ıni 

kurulmak isteııiyor 
İstanbul, 30 (S.Ş.) 

Sofya'dan bildirdiğine göre 
kabine değlıikliğlne rağmen 
siyasal durum aydınlanmıı 
değildir. RI altından hazır· 
lanan hareketlerden bahse 
diliyor . 

Hükumet bir takım yeni 1 
tevkif at yapdırmııdır, Bun 
!arın arasında mühim ıahsi -

---

yeller vardır. Sof ya metre· 
p_plidi tevkif edilmitdir. Bu. 

na sebe~ olarak Bulıarls· 
tan'da rejimi değiıdlrmek 

kralı dOtürmek ve onun 

yerine kendisini reisicümhur 

yapdırmak istiyen bir hare· 
keİin b~ında olduğu ıöyle. 
nlyor. 

T. R. Aras'a Bulgar Kralının iltifatı. Bay Eden lsveÇ 
ve İnönün tarafın· 
dan öğle yem eğine ahko 
nulmuşdur İsmet lnönü Yu 
goı'avyada dış itler bakanı 
mıza gösterilen do<tluk his 

!erinden çok memnun olmuı · 
dur ve hükumetin teıekkür 
leri 'e bera ber kendi selam 
ve muhabbetlerınin iblağı· 
na !'elgrat elçimizi memur 
etmiıtır. 

Ankara , 30 (AA) Ha 
ber aldığımır;a göre Dıı iı 

bakanı bay Tevfık Rüıtü 

Aras ~ofyadan geçerken ıa
majeste Bulgar kralı kendi 
sine saray nazırı vasıtasile 

bilhassa iltifatta bulunmuş 

ve Cenevredeki nıesaisinden 
çok memnun olduğunu bıl 

dirmitllr. Dost Devlet hü· 
kü ndarının bu alakası ve 
irtibata dıt İf bakanımızı 

çok mütehassis ederek sa · 
majeste krala teıekkür ve 
saygılarının arzına vesile ver
mi ~ tir. Sofya istasyonunda 
Hulgar dış bakanı ile dıt it 
bakanımız arasında vu -
ku bulan mül~kat 

çok samimi olmuıtur. Pü 
tün bu haberler bura maha· 
filde eyi tesirler yapmııtır. 

Ankara, .ı o (A .A.) - Dış 

it bakanı Bay Tevfik Rüıdü 
Araı Avrupa'dan döndüğü ve 
İetanbul'a vardığında saygıla
rını sunmak için Reisicumur 
tarafından kabul edi1erek 
Yemeğe alıkonulmuıdur. Dıı 
iı bakanı Atatürk'e Yu. 
gosla vya naibi Prens 
Pel'un ve Baıbakan bay 
Yevtic'in sevgi ve say
gılarını bildirmiı ve bundan 
çok memnun olan büyük 
Önderimizin bilmukabele ,git · 
gide artan ve kuvvetlenen 
dostluk ve muhabbetlerini 
Naibi devlete ve t>aı~akana 
bıldirmeğe Belgrad elçimiz 
memur edilmııdir 

Dün Ankara'ya gelen bay 
Tevfik Rüıdü Aras Baıba 
kan İımet lnönü'ne Cenevre 
deki umumi me~a 's'. Balkan 
nazırlan arasındım geçen 
toplantalar ve aralarındaki 
görüı birlikleri ve dost mem· 
leket Hariciyesinin izhar et
dij!I arzu üzerine gideıken 
ve gPlirken 1.1ğradığı Bel 
grat'dakl teırı .. ları hakkında 
malumat a r z e t m i ş 

=sulhun~ takviyesinde 
Bay Titülesko ile bay M<•k
simtlsun kıymetli mes•ıisi 

g·örülmiişdiiı· 
Ankara, 30 (A.A) 

Alelumum tarki ve merke
zi Avrupa'da sulhürı takvi· 
ye ve tanzimi itlerinde Ro· 
manya dış hakanı bay · ı i 
tüleskonun pek çok kıymetli 
mesaisi gö rüldüğü ve Yuna 
nistan dış Bakanı bay Mak 

k ilJı•it 
tiatl<trı 

lıtanbul 30 jA.AJ _ Kib - simoıun Cenevre'de gelme-
sinde ve balkaıı nazırları 

rlt fiatlarını üç ayda hin 
tesbit eden komisyon toplantısına ittırak etmesin 

de çok isabet ve fayda ol 
ıon deneye ait dolar te . 

duğu mevsukan öğrenilnıi< 
mevvücatı ile ıirketin hesap· 
1 • l ı tir. arını .,\a iyeye göndermiı --- --- ---
dır Şirket fiatları artdır fiatları yeni bir sahaya 
mak için açdığı davaya mah· girmesi flatlar yükselmiye· 
kemede kapalmııdır. Dolar cekdir. 

=. -- -- - -=--

Meınleketi -
• • • 

mız ıçın ııe 

Diyor.? 
Londra, 30 (A.A) - Ray 

Eden'in si>ylediğl nutukda 
f&rkda hasıl olan değitiklik· 
lere temas ederek. demiıdlr 

ki: Türkiye'yi dütfindüğii · 
oüz zaman sizde negibi 
bir fikir hasıl oluyor? Sız 

belki de Türkiye'yi ıark adet 
ve ananelerini Taııyan Hr 
memleket olarak f.l'ahayyül 
edersiniz. Bunların hepıi de 
ğlımltdir . Orada hiç bir feı 
ve hemen hemen peçeli hiç 
bir kadın göremezslnız Bü· 
tün bunların yerine garplılık 
hakim olmuştur. Bir hüküm 
yürütmiyoruııı ııı.dece vaki 
a) ı tesbit ediyorm 

'F"< 

ikiyuz 

- ---

VeJiahtr 
Mem:eketine döndü 

Stokholm, 29 [A.A) -
Şarkta dört ay süren ve se
kiz muhtelif memleketden 

tam bir muvaffakıyetle ge· 
çim. bir ıeyahatden ıonra 

lsveç veliahdı karıu ve pren
ıes lngrld i le preı Bertil 
Trelleborga ırelmiılerdir. 
Pre~sler Telleborırda o1 ıun, 
~lalmoda ol•un pek ziyade 
a 1 kıılanmıılardır. Oradan 

yarın için mukarrer bulu
nan re1111i kabulde hazır 

bulunmak üzere Stokholma 
hareket etmtıleı·dir. 

. Uluslar 
Aı·ası kctflın. 
lar birliği re-

ihtilalcı ile çarpışdı isi 
~1ontevido :..9 (AA) Po 

lis muhalefet fırkasının mer dün istanbula geldi 
e:ılnde araıdırmalar yapmıt 

İstanbul, 30 (A.A,) 
bir çok tevkifat yaparak 

Uluslar arası kadın birliği 
fırkayı kapatmı~dır. Kelah 
yada 200 ıhti ' a!ci ile hükü - reisi bayan Krobel ıehrimi-
met kuvvetleri ı;arpıfnıı~ beı ze gelmiı ve rıhtımda Türk 
kişi öl ınütdür l!ükümet bu. kadın brilği reisi idare he. 
nun üzerine tam sansör ilan yeti tarafından karıılanmıı
etıneğe karar vermitdir. dır. Bayan Korober nisanda 

Hükumet parlamentoya ıehrlml:&de toplanacak olan 
vaziyeti anlatmı~, fevkalade uluslar arası kadın birliği 
tedbirler taharriyat ve tevki· umumi proğramına alt ha· 
fat olacağını bildirmltdir. zırlıklarla metııul ôlacakdır. 

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

Ticaret Filomuz büyük Sovyet kongrası 
B<t)' l\lolototRtıs~·,, biı·liğiııitl diğ·eı· ıılıı- Beş yılda dokuz Miyon Liralık 

sl<tı•la oJaıı nıiiııasebetini aıılatdı. l . Vapur Eklenecek 
. _ __ _ ( lstanhul, 30 iS Ş,) edilince Türk limanları ara· 

Bay Molotof süre~ri al~ışlar arasında Tür~ - Rus münase~atından ~ahsetdi. ?o~~aı:7m:d~r:~~n1~!·rafı:~:i: 1 :~:::~~~a::m~!fi edıı!::~ 
'.\loskova, 30 ( A.A. ) - olan Japonya'nıo ~1ançuriyi ınkitaf etdiğini İngiltere, hazırlanan beı yıllık deniz gibt dıı ticareti için elverıı-

Bay Molotof Sovyet'er bir- iıgalini gösterdikden sonra ' Fransa ile olan münasehetle planı Bakanlar heyetince li bir filo da vücuda gelmlı 
il. "'I b· .. k k d k Al • n l 1 k . . k d' . .. .. olacakdır. 

5 uyu ongrasın a o u manya ııı u us ar uru· rın • nde ço eyileı ığınl soy- gozden geçirilmiı ve hükıi· 
duğu hük6met raporunda mundan çıkmasının si'ah· ~edikden ve Sovyet, Alrr an, met tarafından esas itibari Deniz yollar idareıi bu 

1 k h 1 P ro1"enla tatbikinden evvel Le · f k .. k .k anma ve savaıa azır an· b l ., 1 f k - -ı .. d-nın ır asının o onomı k . . h .. 1.. b •1 ınünaıe et erinin .,ovyet, e muva ı goru muş ur . lOOO tondan aıağı olmamak 
k ··ı ·· 1 I I ma ıçm er turu ag ar- .• • . 

Ve u lure a an arda elde d k t l k . . ld • Rusya tarafından iıteme lıgl Bu plan çok genıtdir Ge üzere 14 mil süratinde da· 
d . an ur u ma ıçın o • ' Una 

et lğı muvaffakiyetleri kayt Vaşington deniz andla rma kJdar eyi olmadığından do- rek kaputaj ihtiyacımıza h .. iki vapur 1atın alacakdır, 
'Ve bunu kapitalist memle- . d 1 d b layı teessür duyduğunu ve gerekse dıı yollarına uygun Bundan sonra ticaret filo . 

sın1 ımza e en er en a. 
ketleri~ buhranlı vaziyet zı'arı için silahlanma har ı şı fovyet ·Japon münasebet1e- yeni posta vapurları yapdı- muza ,katılacak vapurlar 
lerile bır mukayesesini Y"P b" -k Ok h rinin de nihayet bir gün eyi· rılacakdır. Bu maksadla 9 iıe yeni olacak ve bizim ih· · ve uyu yanusyanın a 1 
dıkdan sonra Sovyetler bir- kimiyeti için bir harbe en leşmiye başlıyacağına enı milyon liralık tahsisat ve· tlyaç arımıza göre yapdırıl11 
lıiiinln yabancı memleket- gel olmasından dolayı fes niye\! bulunduğuna işaret rilmiıdir. flu plan tatbik cakdır . 

~~~~~~~--~~~~ 

lerle nlan münaıebetleı ine hedlldiğine iıare t et- ettikden sonra Sovyet. Rus· en eyi inkiıafı için örnek törleri Ruıyuını temsil eden i 
ııeçmiıdir. llay Molotof ka· miıdir Aay Molotof Sovyet yanın Lehistan ile olan mü- olabilir Son reneler yalnız ı berkesin hedefi idi. O tarihle' 
Pitaliıt ülkelerde hüküm SÜ· Rusya'nın Amerika · Çin İs nasebetinln inkitafına arzu· ökonomik ve ~kültürel mO Sovyet lktıdarı devresi ara- 1 

r b b d h l il panya, Macnristan. Romanya , en u ranın ıı i ti a arı sunda bu unduğuna itaret nasehetlerinin inkiıafı devre· 1 sında timdi bir uçurum yapıl j 
t hl k d d Çekos1avakya ve Arnavutluk kd d S e i e ini art ır ığıııı ve etmitdir. si olmakla kalmamıt aynı ma a ır. ovyet iktidarı 

1 la yeni münasibetler te•is etti · j 1 k" 1- k d f eınperya lstlerln buhrandan 'lüteakıben Türkiye ile zamanda Türk Sovyet dost ame eve oy U 1 tı arı ıı a· 
kurtuh . uı çar•• olarak ye ğlni, Litvanya, Letonya, Es 1 " k ı tile baıka bir siyandan' 

~· F ı d 1 olan münasebete geçerek bu ugunu parla siyasal tezahü .. · hl k h ton ya , ve ın an iya 1 e mulhem oluyordu ve dalma 
nı i a arplerinden gitdik· 1 k h ·· b t ' ti · h ·· d · l d D h dostu münase etlerinin git munase e ı ıu sure e ıza ru evresı o mut ur. a a I' kd d B 1 h 
\:e daha çok bahsetdik1erini · d" "Tü ki ı ı k 5 1 ı. • 0 ma a ır. u • yaıa er tikçe eyiletdiğinl ve l•veç, etmıı ır. r ye i e o an ya ında ovyet mulabından ! türlü tecavüz plinınClan u-ıak 
~e bazı memleketlerde bu Norveç, Danimarka, İran, münaıe l. etlerinizde israrla evvelTürkiyelstı.nbul,boj!azlari durmakda sempati ile kar 
Yolda icraata bıle geçıldi Efganiıdan ve ltalya ile durmayalım Bu münasebet le Ruı emperyalist ve multeci- JI tılanmakdadlr. lıt~ Türk Soy-
iinl söyledikden ve misal münasibetlerlnin de gitdikçe bir dostluk münaıebellerinln lerlni ve tüccar ve fabrika- .• (D•nmı ılt.lacı yüze) 

Ticaret filımuzı 5· yıldı dokuz milyın 
liralık vapur e~lenıcık 

1 
Çıkaran ve Baıyazıan 1 

E. A. Mllltecabhollu ---
İkinci YIL - SA YJ : 367 

Ttürkiye'de yeni 
refromlar 

•· Neuc Züricher Zeitunf, Zürlch. den 
Türk hilkümetlnln dıt •i · 

yua alanında son ıki .yıl 
içinde gösterdiiil canlı faa
liyel v" bet yıllık okonomik 
planın tatbikine ait ilk itler 
aoaıyal yafayıf alanındaki en 
yeni reformları ıimdiye ka
dar ikinci plıinda bırakmııdı. 
Daha buaüne kadar birçok 
müe11eıeler vardı ki bun
lar eski reJimi andırıyorlardı 
Eski osm~nlı imparotorluiiu 
kurumundan kalma bu ıon 
baJıayanın. da ortadan kal· 
dı\llmaıı ıerekdl, çünkü bu· 
eski müefııteı.ıler yeni Türk 
devleı nazarlyeıine ~artı 
zıd tefkil ediyorlardı Te
meli nnbir yıl evvel Musta · 
fa Kemal tarafından kuru · 
lan eıaslar daireılnde reform 

ha1aket ve faaliyetlerinin 
ıon günlerde yine ileri gö
tütüldüj!ü • görünüyor. Bu 
yolda konan yeni kanunlar 
muhtelıf istikametler göıter
meicdedir bunlardan en mü· 
himmi kadınlara saylav ıeç
m'k ve ~çilmek ukkının 
verilmeıidir. Hariçde !ıu 

kıİrarın ı- Türk devletinin 
demokratlaımıuının bir ala. 
metl olarak telakkleinde bi· 
raz acele edilmltdlr. lfalbu· 
ki Tilrk rejimi bizim anla

dığımız manada demokratik 
d~illdir. Burada yalnız bir 
tek parti vardır: Cumurl· 
yet Halk fırkası. HQyük 
Millet Medlılni bu fırkanın 
mebusları · teıkil eder ve bu 
fırka devlet relıinin emir 
ve lradeılne kayıtsız ve tart 
ıız bağlıdır. Din ve 
dünya it1erini birbi-
rinden ay~ran kanun ile her 
Avrupalı kadının haiz oldu· 
ğu medeni haklar kendisine 
de verilmıı olan ve yeni re
jimde okuyub yazmak öğre. 
nen genç Tftrk ~kadını da 
genç Türk erkeği gibi kayıt 
aıı: ve ıartaız Kemalist devle· 
te yardımcı olacakdır. llü
kiiınetin gençliiil yük· 
ıeltmek için çok dikkat 
ve itinası görülüyor. Hayatı · 

nı kendiıl çalııarak kazan· 
mak için faalıyet sahaları 
açıldıkdan sonra Tilrk kadı· 
nı yeni rejimin en eyi yardım· 
cısı olduğunu ispat etmiı ol
duğundan onu saylav ıeç· 

mak ve seçilmek hakkından 
daha uzun müddet mahrum 
etmemek icabetmiıdlr. Teı

rıf itler için haiz olduğu 
kabi'lyetlni' Türk kadını dev· 
let dairelerindeki çalıımaaı 

sırannda isbat elmi§dlr Bu -

nunla beraber Türk kadınla 

rının hepalnin siyasa bilglıin
de ergin ve olgun oldukla
rını zannetmek yanlıı olur 
Bunların bOyük bir kıımı 
d a h a henüz okuyub 
ya:t.abilmez, ancak pek 
azı seçmek hakkının ve ıe· 

çilmP.k kabiliyetinin ne oldu· 
ğunu anhyabileGek vnziyet
tedlr. 

~aamafih bu hal son on 
yıl içınde -okullarda batar•· 
lan mucizevi mesaiyi takdi· 
re katıyen mani teıktl et 
mez, Kadmlara nylav seç
ml!k ve ıc!çilmek hakkını ta-
nıyan kanunun na11I bir 
heyecan ve ıevlnç ile 
kar11landıtı • · Türk kadını-

nın hayat tarzındaki dem
nln nlıbeten ne kadar çabulı: 
tamamlandıtını ıöltermekde· 

dir. lıte bu suretle timdi 
mlllet mec.llıl için yap1lacak 
yeni seçimde TQrk kadını 

ilk defa olarak . haklannı 
kullanmak fırsatını bulacak. 
dır. 

Likalt ve ilnvanları kal
dıran 26 aonteırin tarihli 
bir karar dahi demokratlaı· 
manan bir allmetl olarak 
görülOyor. Bu karan Ylllnız 

idare batındaki de•let adam· 
larının vatandaılann• kartı 
gösterdikleri ıüzel bir }eıt 

olarak tellkki etmemelidir. 
Lakab ve ünvanlar ile 11 • 

lar münevver ve yarı mü· 
nevver Türk6 mOneVftr 
olmayan ve cahil olan 
köylllden yalnaz zahiri ela
rak ayıran bir alimet olma
yıb bunlar her iki 11nıf 

araıanda derin bir uçurum 
açmışdır ki bu uçurum, m 
dl lakab ve ilnvaiıların kal· 
dırılma.a ile ılm .. llık bittabi 
nazari olarak lıapanmqdar; 
f4kat bu tedbirin ele Ttırkl· 
yenin dahili lnkitafı için l>ı
zlm tahmin edebilec:eflmiz
den daha ehemml1etlı oldu
ğuna ıübhe yokdur. 

Bu tedbir, milınkün oldu
ğu kadar az eserleri kalma· 
11 istenilen bir geçmlfJ orta
dan kaldınyor. 811 suretle 
timden •onra Afa, Efendi, 
Bey, Beyefendi. Pa,., hanım 
ve lfazretlerl ıtbl llkab ve 
ünvanlar yasak edilmlıcllr. 
Bi!tilo vatandaılar ka11un 
önilnde ve resmi kljıtlar 
üstünde kendi adları ile uıı
lacaklardır Aynı zamanda 
bütün ıivil derece ve rGtbe

ler, nitan ve madaJ1alar da· 
hı kaldırılmııdır; yalıuz aı · 
keri nlıanlar lstlına t91kil 
etmektedir. Tilrk vatandaı · 
!arının ecnebi ıı1tanları ka 
bul etmeleri arbk caiz de· 

ğildır. Aıkeri rütbelerin ıfa
dellnde de bazı defltildlkler 
yapılmııtıt. Miiflre bundan 
ıonra (Maraıal) denecektir. 
Birinci ferik ile ferik ve 
ltvaye (Generali ve bahrl
y~de aynı rütbelerin sahip· 
!erine <Amiral) denecektir. 
Bu aıkeri rütbelerin ıurayl 
askeriden te-vcth ve Vekiller 

meclisince tudık edılmeıi 
lazımdır. Evvelce Torkiye'de 
lakab ve iinvanlar aynı 
isimdeki ıahısları ayırmak 

imklnını veriyordu. Şim· 

diye kadar soyadı almak 
adet olmadıfı için ddncl 
bir ad almek ıuretlle karı. 
ııklıkların bir derecefe 
kadar önüne geçiliyordu. 
Neteklm adı Mustafa olan 
Türkiye Cumur Relllne ço-
cukluğundan kendisinin 
heaab hocaıı ikinci ad 
olarak Kemal demltdlr 

Zaman ile ve bilha- me
deni hukukun ve ceaa huku 
kunun tatbikine baılan .. ık
dan ıonra vaziyet blbbGtOn 
karıımıtdı. Türk kendiltnln 
en eıkl dedelerinin çok ma -

nah suretde ad koJma tar· 
zını çokdan unutmufdu ve 
artık daima aynı ve birbiri· 
ne benıiJen adlar konnJor· 
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VE 
• Savaş köylerde 

Övendire/er 

Baş k<ıldıı·ı 
yoruııı 

1 Bana göre[ 
l 51 -· 

du Ve menkulatın bize 
öfretdifhıe g6re bir adın 

konmasında aynı adı taıı

yan dlfer bir adam hakkın 
dakt ftkir ve kanaat ile 
11kı bır alaka ve mllnaaebet 
gibetılıyor ve ııüdülüyordıl 

Ç9k def Jar vuk · ıa ııelen 
kanpldıklar ve mil ıebet

si•likluao ...ı el-k için 
hilktlmet koyduğu bir ka
nun ile her T rk va ndaıı· 

nı bir soyadı almata tnec-

Sporcu la 
MiJsabakaları 

yyar.e 1 
başlıyor 

Çağış nahiyesinin ateşli hareketleri 
Baı kaldırıyorum en ıoy· 

lulardan soylularım benim .. 
Baıımı omuzlarım üstünde 
kanıra, kanıra bat kaldırıyo 
rum 

Tenkid, hakikat ı.teıinlP 

külü demekdir; münekkld iıt 

O külleri: kanatlarile üfli· 
rüb daj!ıdan bir nevi Anka!" 
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W t tııl Btwçokları eski 
arı: eoy olarak mu 

hafaza etdiler ve dıferleri 

ele herke.çe ınilıtereken 
kutlanıloııyan adlar aldılar. 

• "Ankara. atılı ile çıkan haf
tahk ııazetade Namık Orku
nun Wldirdiflne ıire ad koy· 
mak butuaunda bazı yerlt>r · 
de buıOn bili ıu adet cari 
l•lt: Hır babaya çocııjunım 

dofdufu bildirildifl anaa 
baba - lla aıetırul bulunu
y- çoc:ufuna o meııale 

ilıe yalwt o anda konuıulan 
ıpeorsu ile allka ve münase
beU olaa bir ad verlrmlt-

• Bucııa berket ad koymak 
ı,&acle Jllrk dili Tetkik ce
nılyeU'nin ta vuyelerlne ri
ayet •t-kdedir Çünkü 
ay•ı samanda arabç. ve 
faraca kaynaklardan olun 
b4tüqadların - dil düzeltme 

planında oldufu ırlbl ~ or 
teclan kaldırılmuı ve TOrk
çal .. dirllınasi lizımıeliyor 

( Sonu yarın ) 

yarın 

Yarınki oyun Yurd - Alay İdmanyurdu ve 
Birlik - Güç takımları arasındadır. 

Yarın (hneral Ali llıkmet rabatini temin edecek ıuretde 
etadında «Sporcular tayyar .. 

1 si» kupaıı maçlarına baıla 

nacakdır ilk maç ıaat 13 ı 
de Güç :Umnmi kapdanı Bay 
llamid'ln hakemlifi alhn
da Yurd ve Alay takımları 
araaında ve 15 de de Birlik 
G ilç arası ncladır. Bununda 
hakemi Yurtdan bayEmlndlr 

Bu maçlar , lçfn ııerek tay · 
yare cemiyeti Ye ııerekse 

mıntaka sahada halkın illi 

Sındırgıda gençhr birlıği 
Sındırırı, ~9 (S Ş) 

1 
9J4 Seneaindcı ziraat aıe 

muru bay ziya Kimh'ın tqeb
bUıü ve mecliıi umumi a11111ın· 

dan bay Ali Reıaılın fabrl reis 
liilnde kurulmufdur Birliğin 
ilk kurumuna ait yaw. ba
ıarılmıtdır Gençl!Jin betlıca 
ııayesl memleket dablllnde 
köylere kadar n-Ofu:ı ve ıpo 

tedbir almıı ve bjr çok bi
leti'er satmııdır 

~1açın heyeca.alı olacağı 

muhakkakdı 

İdman yurdu 
bu akşam senelik kon 
g era ~ ını yapacak 

Kentimizin ilk ıpor kuru
mu olan ldmanyurdu bu ak· 
ıam ıenelık büyük konırra. 
sıru 'yaparak bir senelik lıle 
rl ıröz:den ııeçirecek vıı yeni 
idare heyetini seçerek sene 
içinde yapılacak tflcır üzerin
de konuıacakdır. 

Şehir kulübü 
Balosu bu akşam 

yapılıyor. 
~larmarc aar~ıntaH 'l'ÜZÜn· 

den geri bırakılan ıehir ku 
lübü baloıu bu aktam ya 
pı!acakdır. Baloya yalnız 

lübe kayıdlı azalar girebile
ceklerdir. 83lonun elbise 
mecburiyeti yokdur. 

Çağıı 29 (S.Ş) - Şoıada 
Çağııa giden yolun lnıaıına 
mahsus ır. ühim mikdarda t•ı 
getlrtdirllıııit havalar açılır 
açılmaz tamirine baılanacak 
dır. 

~ilılıal isleı•i 
' 

Nablyede sağlık itlerine 
ıümul lü bir ehemmiyet ve 
alaka verilerek sokaklar sü 
pürülmekde ve yevmiye beı 
yüz hayvandan ziyade glrib 
çıkan nahiyenin gübreleri 
uzak yerlere götürüb atdırıl· 
makdadır Memleketin sıhha 
tine mugayir çaınatırlık su
larına nihayet vermek için 
çamaıırlık yıkdırılmış ve 
meydan haline getlrilmi,dir. 

llaaı·if i~lt·ı· i 
Nahiye ve civar köylerde 

üç. sınıflı üç mekteb vardır 
Nahiyede evve,ce yapılmıı 

büyük mektebin ikmal edilme· 
miş kısımları ikmal etdirilmek 

üzere müteahhaid Terllmif 
yakında ite başlanacağı söy· 

1 lenmekdedir. Ve bet ıınıflı 
f bir mekteb haline getirilme 
' ıi için vilayet nezdinde te
l ıebbilsde bulunulacakdır. 
' 

1 ru yaymak, milli ıe ... ıller 
vermek, Cümhurlyet ve in

i kıllba çok ıadık kalmak ye 
1 yeni neılin bütllnasri ve fay· 

------------- dalı cihazlarla be:ı:enmlt Balo için lazıaı gelen bü· 
tün hazırlıklar yapılıuııdır. 

'j T-· lt"foıı irlibatı 
93) senesinde nahiyenin 

Sovyet 
Kongrası 

( Ült tarafı birinci yüzde ) 
yet doatlaiu bu .. flam te 
... ı iie:ı;rinde pekleımekde

ciJf» Bay Molotof'un T6rk 
8ovyet dostluğu 

- hakkuıdaki beyenatı 
aürakli ve heyecanlı bir alkıı· 
la karıılaomıtdır. Bü lün 

, murahhaslar ve riyaset diva · 
ııı aıaaa ayağa kallcuak dip· 

lomatla locuutda hazır bu
lunuı Terkiye bllyük elçisi 
s., v ... r Çınarı-uzun alkıı· 
la.&a aellmlamıılardır 

· bua•• üzerine bay Çınar 
ayala kalkarak mecliıl se

llıahımıt ve teıekkOrlerinl 
'bitdtrtnltdir. Türk - Sovyet 
dottlvfunun bu tezahürü 
fevlcallde kuv•etll intiba ha 
111 et .. ıfdır. 

Bk> ecnebi elçisi hakkında 
böyle bir tezah6ı ön Sovyet-

. tarl!Jlnde emsali yokdur. 

olarak yetlımeıi için HVaf · 
makdır. Memleketde birlik 
ilk kuruluıundınbe~I con-... 

.dan karıılaomıı ve muhitde 
çok canlı bir baf uyal\dır · 

mııdır. 

Üd ıenedenberl arahkları 
uzun olmakla beraber ver
dikleri temeller halk ta• 
rafından derin blr alaka ile 
lııarıılanmıt ve taklb edtlmlt· 
dir. 

Sındırgı Cumhuriyet Halk· 
fırka11 bu ırençllk kütleaine 
vatancılık gayeleri dahtlinde 
mükemmel olabilmeleri için 
her dürlü himayelerini esir
geınemekdedlr. Bu cümleden 
olarak genç'ik kOtilphanesl 
fırkanın ve halkın kıymetli 
yardımlarile h~r ııün :ı:en· 

ginleımekdedir. Bu çok kıy
metli kururum gençltk ve mu· 
hıt için müıbet nelicels ver· 
mekde olduiu inkar edılml· 
yen hakikatlarJan biri ol
muıdur. 

Ôn ayak olanlarını can· 
dan övünçle anarız. 

Sağ·lık 
Müdürümüz 

Bir kaç ııün evvel Erdeğe 
giden 8aflık müdürümüz bay 
Yunus Vasfi Yücel dün ken-
tlmlze d&nmllfdür. 

St•y ,ı\dı 
Alarılaı· 

Süleyman Ôzkardetler -
Kırımlı zade 

llesan Ôzkardqler - Bav 
Süleyman Ôzkarıletler oilu 

1brahim Ôzkardetler -
bey Süleymen Ôzkardetler 
oğlu 

Mu.tefe Ôz:kardeıkt -
Bey Süleymen Ôz:kardeıler 
ollu 

Ahmed Uçkur -Muallim 
mektebi kahvecisi 

Kuyumcu oğu 'lan eıki 

muhafaza etmlt• ıo)' adlannı 
terdir 

l bütün köylerine telefon tem· 
dit edilmit ise de köylülerin 
l.ıuna kıymet vermemesi ve
bakımıız1 ık yüzünden harab 
olmuf, 934 ~eneai biitceainde 

konulan tahsisatla yeniden 
ehya edtlmesl için istenilen 

telefon ıebekesiuin levazımatı 
ihzar edilmek üzeredir. 

Nalıi~e "' ın\ıllıal.al ıınıtı· 
ıııi i~leri 

Nahiyeye lıağlı köyler bü
yük ve fark edilir bir z:inde
ei içindedir. imar ve sağlık 
itleri muntazaman takib 
edilmekdedlr. Daha geçen 
sene bir haral iyet arzed~ 
bakımsı~ köylerimiz bu sene 

sevindirici bir inktıafa mazhar 
olmuı, temiz beyaz bada· 
nalı e•lerln halile lı:öy kanu · 
nunun tatbikatı bir bayındır
lık arz etmekdedlr 

Nahiye ve batlı köylerin 
de yıkılmağa yüz tutmuı bi
nalar yıkdınl mış plana uy· 

gun yenisi yap dınlrnıf, çeı 

me ve çeımelikler tamir eldi 
rilmit kuyusuz hatıllar yerine 
kuyulu halalar yapdırılmıı, 
fazla mikdarda müımir 

eayri müsmir fidanlor dikdi
rilmiıdir . 

daıııızlık isleri 
' 

Nahiyeye batlı laer köy 
Balyanın cin• boğa 1arından 

birer dane boiia köy namı 
na köy bütçeıineden satın al 
mııdır. Bu boğalara köy he
yetleri tarafından bakılmak 
dadır 

ne:vet odaları • 
Köylerde heyet odaları mun 

lazam ve eyi bir itina ile 
tefrit "Atatürk ün. büyük 
kı tadaki camlı fotoj!rafı 

münaslb yerlerde tali k 
edilmiı, maoaları kırmızı ör 
tülerle örtQlmüşdür . Köyler 
de ilkgöz:e çarpan bu can · 
lı ve alakalı hareketler bir 
kıvanç baılamakdadır . Nahi 
ye ve bağlı köylerin bütün 

numarataj itleri tamamen bil· 
mit ve umumi Çağlı nüfusu 
taramasından sonra iki bin 
yüz: nüfus artclığı duyulmuı· 

dur. 

Fcl:\kelzt•d lt> t't' ~ ardıııı 
Zelzele feliı keti ne karıı 

köylerimiz çok derin ve mil
li bir alaka göstermekdedir. 
Yüksek ruhlu köy halkının 

bu yoldaki kıymetli yardı ıı
ları yabancı milletleri kıs· 

kandıracak 1 ir mahiyetde 
olduğu canlı bir hakikat ola
rak kabul etdiler. 

Köy kanununu sevindirici 
bir ahenk ile tatbike muvaf
fak olan baıargan nahiye çe 
virgeni bay llakkı ve kıy
metli arkaıl arını överiz. 

idmanbirliği kap-
danlığından: 

Aıoğıda adları yazılı arka 
daıların cuma günü saat 13 
de kulüb Ltnasınde bütün 
spor levazımile birlikde gel
melerini rica ederim . 

Münir, Muzaffer Mazhar 
Hilmi, Sallhhatdln, Şevki, 

Baı kaldırıyorum erlerim 
benim. 

• • • 
Susdum Çok susdum. Ede-

biyat ibi tlerinin dört vagon 
dolusu yavanlarını çuvallar 
tutan herzelerini bir ulu 
ma bi le diye dinlemedim. 
Sallamadım ibiılerin dik 
duramayan boı çuval marta
vallarını . Takmadım bayram 
balonları kadar inceden kü 
fürlerini .. Bıle bile, önümü 
keseceklerini hesab ' ıya he · 
sablıya o yollardan yuru
düm Önümde yolumu ke· 
ıecekleri bu lamadı ıı Ar 
kadan u 'udular ilıişler Ar 
kadım vurmata çalııdılar be ·: 
nt. 

* .. * 
Sa•ulun . Gözlerinde la· 

netli arzuların resmi ge- j 
çitlerini gördüğüm en &oysuz:. 
ların ıoysuzları . Savulun .. 
Ba, kaldırıyorum. Ben gö~e 
bakarak dAmarlarım kabara 
kabara , gırtlağım ş'şe ıiıe 
haykırdığım türkülerlmden 
dönıniyeceğim . Kabaralı pa · 

buçlarımın izleri üstünden 
yol güden soylular da dön 
miyecekler . Dlnmiyeceğiz , 

E lebiyat ibiıleri. Edebiyat 
sotfaları. Vaftiz babanız: 

Olduğu yere bir çok djlı 
ve uzun basamaklardan son· 
ra varılabilen her iktidar 
mevkii nihayet bir sandalye· 
den ibaret ise de; oraya, ilk 
basamağı feragati nefs ve 
son baoamağı tükenmez: bit 
değer olan merdiveninden 
çıkıldığı takdirde umum lçf P 

çalıımak fırsatını veren bit 
saadet olur. Fakat her hangi 
bir kurnazlık veya entrikıı 
ile atlıyarak varıldığı ve if 
gal olunduğu zaman umu· 
mun manalı bakııları altındı 
her an insanı ezen bir fela· 
ketdir. 

, 
(Sadri Ertem ) verdi ajzıoı• 
zın payını ama kanmadırP 

o kadarına ben .. Vız gelirdi 
ıize y a z: d ı k 1 a r ı· 

Kırdığınız kozaların heıab 
günü gelecek.. Sizi, yaka· 
nız:dan tutub kaldırımlar• 

ahtapot gibi çalacağım güıı 

gelecek .. Gün gelecek. Heıab 
gününüz. 

* • * 
Baı kaldırıyorum En sof 

lulardan soylularım. Baııırıı 

omuzlarım üstünde kanır• 

kanıra bat kaldırıyorum. B•I 
kaldırıyorum erlerim benlnı 

tlt'lı?.ltOi~cv\. 

Sporcular 

il.; 

Tayyaresi Müsabakaları 
Ö ı ıiinıüzdeki l'llıııa gnnıı alıııachk spor

cular Lavaresi iciıı İdnıaıı kuliiblrriıııiz fııı-. . 
hol ıııiisalıakalarına ha~Jıyorlar. 

Gençleriıııi:.iıı bııyıik bır şevkle karşıladıkları bu 
mıisabakcılarda inli:.anı111 oe seyircilerin isl/r,;/nfinin 
tı:miııiııine gaıırı t ebiimekdedir. Tayyare cemiytli 
idare yeyeli ve idıııuıı nunlukası merke:. yeycli her 
lı i rlıi tedbirleri almakdaclırlar. 

/Jıı yıi:cl mrıksad için halkımıza lıty«canlı ve 
gıizel saallcr geçirltcek gençleri takdir tdlyorıı:. 
Sporcıılıır lrıyyareslndc Bcılıkeslr'/11 hissesi /ıer lıaldt 
elıemmiydli olmalıdır Bıilıin okurlarımı:a bu mıiaa• 
hake/arı gürıneleri11i lavslye ederiz B. İsmail, Necdet, Celal, Ne · ı 

cali, Tevfik, lsmatl, Ağa, 1.--= -'-' ·- _,, 
K. Celal. 
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rlsi fayda etmedi. Çünkü Ka ı 
zım bey.n her cüzütaırı ba-
ıında bulunması- lmk&n 1 

zı kaza merkezlerinde bi 
le[ .. Kazayı hükümetl mQg. 
tekılesl J mühürleri 'i7e bu 
mühürleri hak etdiren ve on , 
betbın nüfuslu bir kasabada 
hükümet kurmak istiyen ve 
neye hizmet etdiğini bilme
yen bazan betbahtlara tesa· 
düf edeceğiz:. 

mandanı Devriş bey l'ayra- 1 b."' ve diğerlerini münasib 
mın son gününe kadar Ak l ısanla reddetdığl halde bay 
htsar'da istirahat etmesini ve ramın dörd tincü günü müf-

hiaar ve havalisine aid ol· 
dukca mufassal bir harita· 
üzerinde vazulceysi çıı.bıı · 
cak izah etdikden sonra ilj 
ve etdl. 

• 

Sa "it ş lit ıı Siı v it şıt 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

- Bütün kuvveti ve hatta 
ithamı bu mahterem h ·ılk 
dan aldıiiımızı sizin takdir 
etdİflniz:e eminim. Şimdi he· 
yetlnfa:ln pıtrası var. Şu bor· 
c11tıuzu veriniz, itimat zail 
olmam" 

Dedi. Aynı fıkirde bulunan 
bu muhterem iki zat, derhal 
heyeti 111erkeziye ile maliye 
ve merkez teıkilit heyetleri
ni toplıyarak bu borcun 

6denmesi için bir karara al· 
dılar ve bu borçlarını def· 
atett 6dediler. 

Gire&on, Bifadıç ve dlier 
bazı yerlerde nıildafal hu
ICuk cemlyetlerile mOıellah 
teıkt16t araaindakı münafe· 
retl lterta""f etmek için uj[
't<afatl kumandan, dii,manın 
da cepbeCle ciddi haralrata 
ıeçmelr üzere bulunduiunu 

anlamıtdı 
Kumandan Kizı n bey, 

yemekden lçmekden kesil· 
mlf, adeta bir deri bir "'ke· 
mfk kale11dı. Bir tarafdan 

kuvaylmilliyeciler araımda

ki münaferet ve keçimsi:ılijl 
izale etmeğe uğratırken, dl 
ğer tarafdan cebheleri tak
viye ederek. taarruz edeceğin 
den emin bulundutu duıma · 
nı, hiç olmazıa bir kaç ıaat 
ileri hareketinden tevakkuf 
edebilmek çarelerini arattı 

rıyordu. 

Kumandan, alelacele bir 

miliı alayı teıkll etdirdi ve 
en mühim olan Soma cebhe· 
ıine gönderdi. Ciddi ve l.ıy
metll bir asker olan Soma -
cebhesl kumandanı Kea.,al 
beye [ 1) talimat verdi. Ne· 
çare ki harici ve bilhana da 
hi'i duııı · anlar, faaliyetlerin<' 
kuvvet vermiıler, cebhelere 
kadar casus sokmağa muvaf
fak olmuılardı. Cebhelerden 
firar eden efradın ta· 
klbi için kumaadan Hu'usi 
takib müfrezeleri letkll et
dirdi. Lakın hunların biç bı · 

[t l Şimdi Kara kösede fırka ku
mandaııı belıkMiıii ıeneral Kemal 

1 
ondan ıonra münasib. bir ceb · rezesinin mevcudu yüz otuz J 

heye gönderileceğini ıüvari ! utlıya baliğ olmuşdu yokdu. 

•• 

Sinesinde çelik bir kale 

•saklıyan Kazım bey 9ur · 

ıunbey'den gelen Yusuf bey· 

le süvari zabitini makamına 
çaiırtdı. Vaziyeti çok samı 
mi izah etdıkden sonra ko 
rucu cebhesinde uf ak bir 

zabitine söy'edi . 

Akhisar'da muntazam kuv· 
• 

vet olarak süvari on dördün 

cü alayı vardı. Ondan baş

ka bazan milli müfrezeler 

bulunuyor iıe de bunlardan 

intizam beklemek ve bir 
mevzi muharebesinde isti. 
fade etmek mümkün olamı
yacağını takdir eden llevrit 
bey süvari zabitini müfre· 
zesile beraber ihtiyat kuvvet 

baskın yapmalarını emret olarak daima elinde bulun · 
di. Bu baskın da yapıldıkdan durmıtğa karar verdi Çüıı

vatanının kıymeti hakıklye- sonra kumandan yalnız ıü- kü bu müfreze milli olmak

Hayatııtda en yOkaek aske
ri tutbeıi ça vuf olan bir 
adam, tabur ve icabında 
alay ku:ıı~ndanlıfını yapayor. 
ihtiyat zabitleri evvelce mü 
racaat etdıkleri halde vazi 
feye çağırıldıkları vakit, tan

zim edılen davetiyeye dahil 

olan on dörl zatdan beıi imza 

ederek icabet etınlf, dllter · 
leri bir takım mana ve man· 

tıkdan muarra cevablar ve
rerek bu mukaddeı vaı:tfe
ye yanaımamıılarcılır. 

Münevver tabakadan olub 

sini takdir edenler kan ağ· vari zabitini istedi 
lıyordu. Aynı za111anda itiraf! Cebhede silah patlamak 
edelim ki dığer lıir kısımda,' üzeredir. Devriş beyi Akhlıar 
bir ecnebi ku ·rıandasını kabul.! cebhesi kumandanlığına ta
etmek tarafdarı rörünüyordu. yln etdlm !\endi müfrezen 
Bir de en zavallı bir ıınıf le acilen Devriş beyle ilti 
vardı ki, ınilatakJI Balıkeıir hak et. 

la beraber efradı talim ve 
terbiye görmüş süv.trl zabi-

1 lınln sıkı diılblini sayesinde 
adeta lıir nizamiye süvari müf 

rez:esi mahiyetini kesb etmit 
dl. Süvari zabitlııin Akhisar
da istirahat etdıjti dört gün 

Hayramın beıinci gunu 

ıafakla beraber uykusundan 
· uyanan ıüvari z.-Liti elini 

yuzunu yıkadı, bir cıgara 

yakdı ve adeti vechlle, tımara ı 
nezaret etmek üzere tımar 
mahalline gitdi. iıte tam bu 
esnada, düşmanın metum 
top sesleri duyuldu ve git
dikçe sıklatdı. Vaziyetin cid
di olduğunu anlıyan süvari 
zabiti derhal efrada eğer ka
patdırdı. Devriş beyin karar 1 

gihına koşdu. Yolda Dev· 
riş beyin posta neferine ras· 
ladı 

"Kumanden bey acele si 

hükumeti hülyasına dütmüı- Derli. Süvari zabiti de ogün 
dil ki bunun ne olduğunu an haziranın ılık bir ı gicesinde 1 
lamadan y6rilyen sınıfdı yola çıkdı. llaz:iranın on ye- j 

lıte lnglliz altınlarının ve dinci ve ramazan bayramının 
Halife tarafdarlannın oyna· L,arife. günü ıüvui zabiti. m?f I 
dıj!ı bu ıııbı roller, ilerde ı ~rezesıle beraber Akhuar a I 
an, edec:eitmlz -..ça.ı.la ba- geldi. Akhisar eebheli ku· 

zarfında gerek mahalli köy
lülerden gerek diğer bazı 

cephelerden gelen bir çok 
kimseler bu muntazam müf
rezeye dahil almak için mü 
racaat etdikleri halde süvari 
zabiti lfe yanyacakları ka· 

zi istiyor " Demesine hiç mu . 
kabe1e etmeden hızlı adım 

larla Devrii beyin kararga 
hına ve hemen kendi oda
sına girdi Gayet ciddi ve asıl 
simasında civanmerdlik oku· 
nan Derviş Ley: 

- Bir hatamız var 8a-
na araziyi öğretmedik, ~u 

raya gel, şu haritayı çabu 
cak ben.her mütalaa edelim. 

Dedi :ve duvarda 111ılı Ak· 

-Müfrez:en hazırdır zıııı· 

nederim. l lemen papaslı jeti' 
kametinde harekete geÇ· 
Sağ ve soldaki kuvvetlerle 

irtibatı muhafaza et Ben de 
timdi cepheye geliyorum· 

Süvari zabiti derhal, miif' 
rez:enio bulunduğu hana kol 
du. Müfreze zaten hazır idi · 
1 larekete geçen bu müfreıe 
daha .\khisar'd.m ayrılıncll• 

milli kuvvetlere mensub Y11 

ralılarla karıılaımağa bııf' 
ladı Süvari zabiti lir arıı • 
lık sağına bakdı, Kayıt 1•' 
köyü ve istasyonu ateşle' .. 
içerisinde yanıyor, milli k~' 
vetler, gayri muntazam bi' 
ıekilde çekiliyorlar. Pap•611 

cebheılnden gelen ve vaıi 
yetinden iıden anladığı gô 

ii· rülen bir hafif yaralıya 1 

vari zabiti vaziyeti sord~ 
Aldığı cevab: 

- Nafile yorulmayınıı ' 
it' cebhe bozulnıu,, kuvvet 

rimiz: tamamen dağılmııd1 '' 

-bitmedi-
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«Halil Sezai» ve şiirleı•i Şakalar : l Trakya Köylerinde : \ 1984 yılı son gecesinde 
Ben "llalil ~ezai" yl Sa- 1 Yandığın, derin hakıı, türkü Uydu Ku" ltu" r dt1~ ı·Jemelerı· 

• Buııün can çekitirken acun sana sOIOyor. f la lnda tanıdım. slndın yasdı 
vaı say a r Yiğide dilber. kocaya karı On ikide d&rt ııözle alamOnü itekliyor. Daha ııonra "Kaynak. ve Avunduğun, den;zi bir esmer 

Kovana arı, tavuğa dari Duman çökmüt ıu tahinin oiaiına, ller ıey .. na kı:ssın bak batırarak ne diyor: «Uyanı~" mecmualarında bir buğu basdı 
Zengine keıe, keseye sarı y ı ül"fl · b " kaç tlirlnl okudum. Onu Oökdıı yon1n yıldızlar dökül· e vurmuyor z u erın a.ına · 
Züğürde sabır ne güzel uydu, El• ı d d lb genç kalemlerin en olgunu, dü damla dam13 " göı erini ıev iğim l er, 

en ıairi buldum. Ay bu akşam jçiu ümidden Koy gideyim ıu gelinin yanına .• 
Çiftçiye öküz, kervana katır 

ilahi Sezat'nin çok beyen· fener asdı, külltana odun, aamama natır 
dl "lm bı"r huyu da az fakat Sönmiyecek , sönmiyfcek 11 Caniye cellat, cellada satır öz yazıyor, az neırediyor. Ba 
zı arkadaılarımın def derle· Nekadar zengin bir hayal İn· Çengiye çalgı ne güzel uydu. 

rinden, mecmualardan, ga san bu güzel parçayı okurken 
Mollaya iıtah, ittaha yemek 

zetelerden ara§dıra araıdıra ai kıamı Oadeta yudmumanyduadulam imama cübbe, eline teabek 
onun ancak on t>e§ kadar çıyor. aynı za • 

B b. · · d t d Zengin ölülerde ıskatda vermek tiirlni top'ıyabildim ir ıatı ıçın e yafa an. on an 
k t 1 k 1. ık Kaba softalara ne güzel uydu türlü tanımadığım bu genç- uvvt n ara yazan ır 

ıairln baıka yazılarını oku bir ruh sahibidir. Şairin bü· 
mak mümkün olmadı. Elimde tün masumiyetlerini en ince 
olanları birer tirer Eiztnle hatlarına kadar koımaların· 
de okuyalı•n dan okuyabiliriz Onları bir 

Cahit 

Balgala rla brıı daha oukumak ve okutmak zi geliyorıı baı1ıklı tiirinin 
ı:ünün titrek ı~ığı isterdim. Fakat mümkün de· de son kıtasını alıyorum 
~oruşan dolgalardn ğil. Hiç olmazsa bir kaçın· 
Alnımın kırışığı dan bir kaç kıta okuyalım 
Bııruşan d:ılgnlnrd.ı Bakınız: 

Ynndığ m, korla yunmış 
And,ğıoı, şeyi anmış 

İsteklerim toplanmış 
\'uruşan dalgalnrıla 

Dalgalı bir deniz önünde 
akıamı bu kadar eyi duyan 
bir inaan elbetde ıairdir. 

Şairin en büyük muvaffa · 
ktyetl ahenge hakim oluıun· 
dadır. Ona bir ahenk ~airi 

demek daha doğru olur. 
()cak 

Banu, ocak bağdaş kur, 
Geçmi !eri an, diyor, 
Sözleri, hayat budur. 
l:öıler;. yalan diyor 

Yaş•ı, öl. lıu bir y:ıan 

ı 1 ıyat. sonsuz bir tnq1, 
DertJ.~ kül olmadansa 

(;el lıırnimlo yan ıliyor. 

yanan bir ocak önünde, at ... 
ti içinde doyan ve bundan 
eyi duyuran bir ıaire rast· 
lamadım Hayali zengin her 
fİİrini baıka renklerle söy • 
lüyor. Zengin kelimeler kul
lanıyor. 

. \kşaı11 
Uüııeş tlıı~dü periıan, 0 özle. 

rı kararıncı ı 
Kızıl bir lav fışkırdı, d ·Jğ bağ. 

rını yarınca 

Sa\ ın, ılık riızgılrda tıtriyen 

bir menekşe 
Tozlu yolu bekl,ıme, }ar bah

çeye varın ·a 
!>öıımi> ecck dönmiyecek 

Eridı, engine döküldü dağlar 

Düzde yumal. yumak [Öküldii 
dağlar, 

İçimdo eğrıldi, l.ükiildü dag1 Jr1 

BuLıed lı<srtliru cN l•e Ecvgilim 

Batka Lir koımadan. 
Ülkemi olamam dağlorı y .. r. 

sam, 
•;>irir:> iıı saçile yarnmı sar. 

sam 

Hu h.ılle dogdu~ıım şehre 

varsam 
llostlarım yüzüme bakacak mı 

hey? 

Oığer bir koımadon. 

Hurada köılır boş, ~kşıımlar 

renksi :, 
Söylenen her koşma, \ürkü 

u heııks · z 
Buraya seyyalılr,r yaklaşma

Yııı sız 

Yollar üdınızı serserı koyar 

Hepsi blrbiri~den µ-üzel, 
birbirinden samımı Onun 
ifadesindeki kuvvet ayrı bir 
tiir yaratıyor. 

«Denizn şiirinin son 
sını alıyorum . 

kıta· 

O moğı ur başını çorpın. ·k ı· 
ya. yu. 

Güneş koyııu~duıkcn, lı ıkiııı· 

ken •ay• a 
Yep yeni bir çihon çıkar 

orlaya 
Dlinyayı nteş·ı yakıvdr deniz 

Ne kudretli bir ifade. »Ga-

Her göğsü kabart"n gnsın 

bu hab r 

Dökülsün yollara kadın, ço-
ı·uk. er, 

Yol verin, o kızıl saçlı pey· 
gamber 

Nur yüzlü !ıJZreli Gazi geliyor 
Diyebi lirim ki Atatürk 

için yazı'an tiirlerin en gÜ· 
zel. en samimiai Daha 1-un· 
lardan baıka "Türkmen gü· 
zelleri. "Hasret. parçalarıda 
ince birer duygu eseridir, lla
ltl Sezai bize çok büyük, 
ümidler veriyor Aramızdan 

1 
böyle bir gencin yeliımeıi, 

hak'ı olarak göğsümüzü ka· 
bartabilir. Bu değerli çalıı
kan arkadaşa daha büyük 
muvaffakiyetler dileriz. Ede-
biyat meraklısı gençler, bu 
özlü genç size örnek 
ouun gibi çalıtın 

olsun 

Yzıma son verirken ıalr· 
den bilha11a ıunu lstiyece· 
ğim: Bizi yeni ıtlrlerinden 
mahrum etmesin, onları neı· 
retsin 

B1ıgün 
Sı:ağlık 
Ecza h(tnesi 
Nöbetçidir 

Yüce dağ batında çadırın yeııl, 
Çimene inerken fıs nın düılir, 

Kırmızı güllerden bir deste düıür, 
Bağla da zülfüne ııönder ki gele .. 

Dostun bahçesin•le kızaran elma, 
Yavrum efkarlanıp kayııuya dalma .. 
Gurbet elde selam veren çok olur, 
Her olur olmazın selamın alma .. 

Kara gözlüm bakııından doyamam, 
Gerdanında benlerin sık sayamam .. 
Azrail de bat ucumda d&ni1yor; 
Can tatlıdır ben canıma kıyamam .. 

O yüce dırılfarı buza döndürdün, 
Yaktın ciğerimi köze dindilrdün .. 
Söz verdin bahara gelirim diye, 
O bahar ayını küze döndilrdün .. 

Akıam olur uyku girmez gözüme, 
Yastık diken olmuş batar yüzüme .• 
Ela gözlerini sevdiğim dilber, 
Kıımet olsa yüzüm •Ünem yilzüne .. 

Yürü gelin yürü yolundan yürü, 
Ağullosta eri dağların karı .. 
Kendinden baskın olıa yeğltın yarı, 
Eğlenmez gtırbet elde döner de ııeltr . 

ffh. hil 
Yüceba901tlu 

• 
Ulkü yold•tşlarıma 

İçimden kabaran hız: ilerlye atılmak. 
Bu yolda' fi:op.nlara yardım etmek, katılmak; 
Dönüm pilanlarını küçük kafama derdim, 
En son gücümü bile bu yol uğrupa verdim, 

Arkadaılar koıunuz biz el .. ıe vereliw, 
Enııeller kırmak için gücümüzü derelım; 
Bu ile kalbi sağlam gözQ yaısız er hter, 
Yarmın gençliiine cennet gibi yer iıter. 

Yatın boru çalınca silahı o muzunda, 
Yazın gür sıcağında, kıtın kar ve buzunda, 
Bilgisi gür, baıı dik, elinde bir al sancak, 
Ey kardeı! l:lunu yapar, biz gibi erler ancak ... 

arıcıojj'lu 

fi. Erdem 

• 

Ne böyQk ıuçların Tar, ondan auk auratın, 
Her bucafın g&tıl1nde11 bir tok bll)'Gk bq alda• 
Otuz dört yılı, ıenln "Kanlı. olıun '°' adın! 

Yaralı kuşum 
Baatıiın ıu dal da incedir sakın 
Kendine bir yuva niçin kurmadın. 
Eıının yanında, neye durmadın 
S&yle sen derdini, yaralı kuıum. 

Sotuktan allıyor, kara pıı:lerln 
Kederden ıoluyor, sanki tü1lertn 
Rilzgilrı çok çelin bu 1ad ellerin 
S&yle sen derdini, yaralı kllfU'll 

Kıp kızıl yanan kuı! Derdini ıöyle 
içinden ailayup. dOtünme 6yle 
Dirlik kıYancı deiildlr böYle! 
S&yle yaralı kut, derdini söyle! .. 

·v. Can 

Bir gün gelecek ki 
Gönlilm• kıt mı reldl, baıka yazlara kaçtın? 
Ylik mil oldu aklımı niye havaya •çtın? 
içerimde parlıyan kor J1tını a6nmed-; 
Nihayeti olmıyan derin bir yara açtın .. 

• Camları eritecek çıkardıtı• her nefes, 
Bofazımdan çıkarken hırlıyacak her btr ..-; 
Dolatan rüzıarlarda, benim ahım ... olaaak 
Dinliyecek bu ahı ruhuma uyan berl&w. 

Rahat bırakmıyacak ıenl durduğun yerde, 
Hayalimle gllflde ılyahla1&n bir perde; 
Gözlerin kararacak, g&rmeden ıalecekıln, 
Soğumuı bir kucağı mtaeakıın ilerde . 

,---~ 

Yurtdaşt 

balık Mir 
hilmi 

Fe/aketligünlerde sana yardım 
uzatan hilalihmer insan/Jğın şefkatin

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

Balıkesir Hildllhmer 
Merkezl 

• 1 Sııvaş'ın Romanı : 1 
~ merak edeı lerken takım takım zabit 

bayanları da İstantul'dan gelecek yeni· 
liği, modayı, tuvaletleri göreceklerini 
düıünerek heyecan ve üzüntüye düşü· 
yorlardı Şarkın bu sakin köıe>i bir avuç 
askeri bağrında yaıatmakla tenleniyordu. 
~ayet bir gece garnizon baıka bir yere 
göç etse, geniı ovalarda, gölgeli dere 
kıyılarında örgülü saçlı köy kızları ile. 

dl. Kadın , erkek, hatta çocuklar ve 
hatta askercikler penceredeki siyahlı 
kadına bakıyorlardı. 

ııirib çıkan yalnız o idi. Şimdi ıiyahlı [ 
kadınla, karıısında biriken renkli bayan 
çetldlerini kafa11nda ölçüyordu. 

- Bır kerre g&zlerlnla deydlft yer 
da~lanır mutlak .. 

" 

'I 

BUKALB 
El DURACAK 

Kıırdcşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Yazıın: Mükerrem Kamil 
Mülazım Doğan nöbetini devreder 

etmez kendisini istasyon }oluna zor at 
mııdı. Biraz ilerdeki gruba yetişmek 
için adeta koıuyor, onlara aesleniyordu: 

-Türker, Ôzer' Durun biraz yahu .. 
Onlar tepeyi dönen treni görür gör 

mez biraz daha hızlandılar. Doğan için
den küfür etdl. 

Bugün iltasyon çok kalabalıkdı. Va

kıa her ekspres günü hemen hemen 
kasabanın yaruı buraya gelirdi amma 
bugünkü kalabalıkda gerek giyiniı, ge
rek telaı noktasından bir baıkalık var
dı 

llinbaıı Vural'ın baldızı geliyordu 
Pu kız bir haftadır kasabanın biricik 
mevzuu olmuıdu. Kahvelerde, çarııda, 
komıu evlerinde hep bundan bahsedili
yordu Kocaıının ölümünden sonra büyük 
bir ha•talık geç•rmit olan baldız , kar 
definin yanına dinlenmeğe geliyordu. 

Sineması, tiyatrosu, herhaııgi bir 
eğlence yeri olmıyan kasaba erkekleri 
bu genç dulu güzel mi/ çirkin mi diye 

alınlarında altınlar sallanan esmer ka 
dınlardan, kadınlarını dalına birkaç ma 
deniye alan yerli erkeklerden baıka 

birıey görülmiyecek, birkaç inek ve 
birkaç keçi sesinden başka birıey iti -
dilmiyecekdi 

Kasabayı göklerin kızgın· güneti al. 
tında erimektlen, insanlarını çıplak ova
larda tenbel tenbel fürünmekden askeri 

vaziyeti kurtarmııdır Buraya asker yer· 
leıelidir ki kasaba günden güne ilerli 
yen bir hayat hamlesi ile yol alınak 
dadır 

Tren bir renk , bir kaynatma , bir 
dalga halinde çalkanan kalabalığı se 
lamladı . Ray!.uda gürültü artdı Maki 
ne derin derin so udu. Kadınlar çocuk 
tarının ellerine daha sıkı sarı'dılar. Göz· 
ler t'ayan Sevgı'nin üzerine dikildi. 
O, çok heyecanlı idi. Yüzü sararmıı, 
adeta kalbini gözlerine takarak trene 
I.akıyordu. Trenin durduğu saniyede bi 
rinci mevki kumparlımanda bir gülge 
belirdi O anda nereden geldıği belli ol
mıyan derin bir sessizlik istasyonda es· 

Binbaşı Vural vagona çıkdı: Sevgi 
ağlamamak için diılerini sıkıyordu. Vu
ral önce basamaklardan kiiçük bir ço 
cuğu indirdi. Sevgi'nin kucakladığı be· 
yazlı çocuk güzel ve yaıından umulmı 
yacak kadar afır ve üzgündü. 

Siyahlı kadın her adım atııında ka 
dm yaratılmakdan gelen bir gururu ilan 
eder ııibi ağır ağır indi. :-;evgl ile öpüf 
düler. 

Şu mor ipekden kloı elbiseli, kurıu· 
ni çoraplı, liclverd bereli bayan binba 
şı İzzet'ln karı11dır. Geylameıini hiç 
bilmez. Biricik batarığı binbaııya her 
sene bir oğlan yetitdirınekdir. iıte dört 
yanında dört oğlanla emirler Mu.ıafa da 
arkasından kafileden ayrılaılar. Çünkü 
eYdeki bebeğin ıüt vakti gelmiıdir. 

Şu beyaz e !biseli, beyaz &rtülü zaif 
genç kadın mülazım Ahmed'ln karısıdır. 

Renkli bayanlar gümesinde göze çar· Yeni evlidirler. Hu hayanın iti gücü 
pan bir ıaıkınlık oldu Tanııma baıladı: kadınıızlıkdan çatır çafır çatlıyan bu 
Sevgi zabit bayanlarını sıra ııra ablası· ilcra kasabacıkda kuzu gibi uslu koca · 
na tanıtıyordu: ıını kıskanmakdır. 

Bayan Nezihe. Kaymakam bay Bayan Feride, bayan Mualla'yı ko· 
Bedri'nin kınısı . tundan çekerek ayrıldı Doğan onu da 

- Bayan Nilüfer. Yüzbaıı Bay Gev- pek güzel tanır. Bu kadın dliııyada her 
det'in kardeıi. ıeyden ~k bir baıka11nı çekltdirmeğl 

Ve sıra sıra bir haylı isim saydı sever Şüphe yok ki, ıtmdi de haıarı di· 
Siyahlı kadın uzak ve dalgın gözlerle !ine siyahlı kadını dolamııdır 
hepsini selamlıyor, el sıkıyor belki de Kalabalık uzak ülkelerden bilinmemif 
içinde uzun bir yolculukdan sonra hiç· saadetler, umulmadık müjdele.- getirmlı 
de hoı olmıyan bu merasime kızıyordu gilıi bütün g&zleri üstüne çeken siyah · 

Doğan bekarlar güm~sinde - çünkü lı kadının arkasında memlekete akdı 
orada evliler ayrıdır - bütan bayan· , Doğanların gOmeıinde konuıuyor · 
tarı ayrı ayrı gözden geçiriyordu Bu lardı: • 
İstanbul'un en fen, .. n çapkın çocuju - Binbaıı Vuralın bu kadar gli· 
ıakaları ile, hokkabazlıkları ile, bir an zel bir baldızı olacafını dilnyada aklı· 
su damlalarına benzlyen ıen kahkaha · ma getlrmemltdim. 
ları ile kendisini herkese sevdlrmı§dı. Sarııın bir mülazım otuz iki ditlni 

• 
Bekarlar arasında aile toplantılarına göıteren bir gillilııle: 

Diyordu. 

Türker her kafadan çıkan .azı -· 
durmak iller gibi: 

- Zaten bayan Sevıt de süzel btr 
kadındır. 

o-ııdı. o zaman iki karct., ara-
11nda bir ölçü baıladı. Ve s-.ç %&btt· 
ler gümesl iddlalııpralı, ıül ....... ılok· 
tor Erdinc'tn odaaına ıeldıler. 

Doktor Ercltnç bU M!Mdtr YAf&dıft 
muhitde her kalbi kendtılne çeken bir 
tatlılık ve bir afır baılılık ghtennlflftr. 
Yerli ve yabancı onu herkeı &e'Yer. O.. 
herkeı inanır. Ha1ta yaYrUeunun INıpnda 
hıçkıran bir anne, çocufunun fi· 
faıını ımdan bekler. Sanaılan 
kıvranan bir Mehmedclk, kurtulllftl 
onun bilyilk ellerinde arar. O; ço· 
cuk hastalarından, ıaçlı aakallı adaııı
cıklarına kadar hepılne doet, lııeıı•• 
11cak ve eyi bir yürekle bailıdır. Ara· 
larına girip içmedlfl, eflenceleriae COf• 

kunluklarına karıtmadıiı laal4e belıArk 
zabitler de onu severler. Ve oaıu 11k aa 
odasında basdırarak: 

- Haydi çay isteriz! dJye rahat cft. 
vana, alçak kanapelere g&millllrler. Ve 
tatlı tatlı çene çalarlar. Duktor latan· 
bul'da uzak akrabaaındaa btr ftaç lan 
nlpnlıdır. Yakında evleucek Ye kan. 
sını buraya getlrecekdlr. 

DeYam edecek 
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Sadi Özatay 
lı· : tai 
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