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Mitler f ırkasln~an iki yuzbin kışi çıkarmak 
istıyor 

Amerika hponyı'nın muahedeyi ~azma
sından orduya 445 milyon; donanmaya da 

100 mılyon fazla tahsisat koyacak 

Her yerde 3 kuruıtur 
CUMURlYETı EMEGE HAK, DECERE HÜRRiYET GETlRlR 

S a b 1 b 1 ve 8 a f y a z g a n ı 
Müstecaplıoğlu Esat RdİI 

PERŞEMlE 3 SOS KANUN l!l35 GÜNLÜK R!YASAL GAZETE ikinci YIL - SAYI 349 

bay Hitler 
lrıın hitriciye baı·ıŞ hakkmda n(' diyor·? 
bakilllIİle gö- Berlin 2 ( .\ . \ )- ba y Hit· meti hukuk beraberliğine 

Atatürk 

" d " ı ler yıl başı münasebetile se esasına dayanan samimi bir 
ı· u ş u er firler heye tini kabul etdiği çarpışma berJ ber l iğl 

Ankara 2 (A \ ) Ata 11rad~ ıunları söylemitdir: varmak için çalıımaya de -
türk dün akıam İran bari· "bariş hakkında görecek vam edecekr ler 
clye Veziri bay Küı m ı ka· bir güve'l o 1 madıkça her- Nı· zaman an'aşa-
bul e tmifdir ve uzun müddet 1 hangi bir •abada caklar 
rı e :ı:d erinde al ıkoyarak gÖ· tedrici ve feyl:ı:1e bir ink_ i 

1 
) p 

Merlin (A .A ropa· tÜ•mü•lerdir l u görüşmede •af üın i dind ~ l' ulunmak muın d • b' 
• • • gan'da ba ka nın ne,ret igi ır hariciye ba kanı 1 .. vr I< Rüı· kün d e~. i d ir lliç bir ülke S 1 

beyannamede ar mese esi 
tü Aras ile l ran büıü l< elçi· Alman va kadar ı, arişa seven halled ı ldikden so ıra Fra nsa 
al Sad :k han bul unmuılar 1ır. bir ihtiyaç hissetme m• kdedir. ile hakiki ve devamlı bir ba 

Ani< ara 2 1 A \] - Dün ben ul ıııla r arasında dost •ne 
t 1 k rış kunı le cağını ! Ö y 1 emiı ve tehrimize gPlen ran d ı şarı bir rn retde halledi meyece 

d demi•tl ki. Bu ani ~ ıma bütün itleri bak an bay Kazım şe hiç bi r mese eniıı mevcu • 
Al Avnpa'nın ökonomi vazi tefi ne dün d ı şarıiılerl bakanı oldu ~ un u ~ an ıı ı yorum -

b f man Ulugu Ve '\ lnıan hükCı yetin i düzeltecektir. ay Rü•tü Arat tara ın ean __ _,,,,,=--
• =="'~;;:-:;::-·--- ~ = 

~:te ı:~:;ğ:ara~.:ıdlı::":ö,ı~ : ·y~ enı· . bı· r alet 
!erinde akı"m yemeği ve· 
rilmiıtir Ôğ ' e yemeğ inde 

içeri iıleri ~ e ökonomi ba· Ar , ık • · onıışdug" um uz kim-
kan ' ı ğ ı , Rııasetf Cumur Ge· • 1:\ 

nel Katibi,lran lı üyük elçisi SClet•in t•esimlet•ini kar. 
dııarı ıı l erl bakanl ğı ve el. 

çılık ileri gelenleri hulun- şımızdıt görebileceğiz 
ınutdur.I \kı~m yemeğinede 

Moskova, 2 (A.A) - Posta . Al ·ı ny ·ı dııarı ıı l erl adliye itleri, içe · 1 ffi< ( 
k Ye telgraf fenni lelkıkler 

rt itleri ve ökonoml ha an· enıtıtı.ü uzak meıafelere se· ld 
ları, lran bü vük elçhi ve dı · ıl nakleden bir cihaz vü 1700 ton buğday a 1 
tuı tılerl bakanlık ve elçi- cuı'a getlrmiıd ı r. Gerek tel Ankara 2 IS ŞI Orta Av-
lik ileri gelenleri bu unmuı· le, gerek telsizle işli y ebile. rupa'dan buğdey almak için 
tur. cek bu makine hem büyük :ı:iraat bankasına y.,nı tek 
A k 1 b b 1 lifler yapılmııdır 1934 yılı .. a Tu-r e Yl a şı mikyasla reıimler naklede 1 k 1 

'l içinde ıon parti olara A · 
tPbriklı•rj mekde hem de diğer adi tel - manya'ya 1700 ton buğday 

Ankara 2 ( A .A) _ Yeni grafların çekilmesinde kulla yollandı. 

1 
nılmaıı bunların dört kerre Mui!lad"' C.H.F,kOn-Jıl münaaebellle Romanya ., ~ .. 

Kralı ile Yugoılu·ya krallığı daha çabuk çeki meslnt ve ' a S 

k çekilme keyfiyetinde yanlıt· gr. 1 
ıa tanat maibt Atatür e sa 1 k 1 t 1 etmek M .. ırıa 2 [A .A] - C .H F. 

ı o mamasını Pm n • ~~ 
rni ni telyazıları çekmıılerdir 1 ded ı r vl ayet kongrJsı toplanmııtır 
Atatürk bu tel yazılarına ,,,;;;:...;__----::===-:-==:-:=::::::~----- _ 
aynı veçhle aamlmi teıek- = budapeşte'de kürlerini bildirmlttir. 

Ata Türküıı 
tcş~kkürü Bir banka basdllar 

Ankara, 2 (A.A) Riya · 
ıetı Cumur katlpliğinden c Rei
•lcümur Atatürk yeni yılı kut· 
luy.ınlara teıekkür ve en 
eyi dileklerinin Anadolu ajan 
ll'lca ı 1 e : ilmeıine emir buyu 
rınuı ur 

lı:ilialııııt•r bolo!'u 
Ankara , "l ( •. ,\ ) Hılalı . 

ahmerın yı ' baıı balosu ~ok 
Rüzel o l ıı ı uşdur. Atacürk ba-

1oya gelmi ı, lıir s ntden faz la 
kalmış , !Onra Ankara pala8 
la ki haloyu şen l endırmişdir. 

•• uç 
Devlet 

i\ tıl,ııı silı1h1ıırdiıri l>ılııkıt-
11ın lıiı-- ıııüştl~ı·isi ()ldii 

1 

Italya kabinesi Dısarda Türkiye hakkında 

i ürk kadınına seçme 
• 

Tadil<ıt yapılacağı lıııber-· 
leri f ceyyüil e<li~·<)r 1 

hakkı veriliyor 
İstanbu l, ı j S, ŞJ İngili :ı: 

gazeteler •nin verdiği ltalye 
kabinesinde tadila t yapıl a 
c ağı haberler! Roma'dan ge
len son ha b .. rlere uygun gel 
mekded ir. 

bu tad i latın lngiliz ga:ı:e 
te 'erine göre manuı , llahe
,ı stan ha diselerinde kabine 
erkanı ara sında ıh ilaf çık 
masıdır. 

İta 'ya mahafı l ise kabine• 
deki tadi latdan sonra ~usso · ı 

nfnin müstemleki.t rıe:ı:are ti 

ni bilfıil deruhte edect ğ ni 
iddia etmekdedir bu tadı At· 
tan ıonra halen müstemle-

kat nazırı olan ıenera l bono dın l ardan esirgedıği ıayıaız 
Somali ve Erltre valiıl ola bay mussolini imtiyazları onlara vermlıdır. 
cak ve bu iki müatamerenin ıdilik buna· cesaret edememek· Türk kadınına bu lmtlya· 
ismi dıo "İtalyan ıarkl Afri· tedir Maamafıh sar mese zı vermek için kanunda 

kaaı. olacakdı" 1 
lesinin hallinden ıonra bu de~itiklık yapmak la:ı:ım gel· 

Mareşal, general mıkdara daha bir kaç hın dl. Yeni kanun 23 yaıını 
.\ mimiral kiti ilave edıleceği tahmln 1 dolduran her kadına ıaylav 

edılmekdedir 1 k 30 d ld Londra, 2 [S. Ş) Yıl ba seçme ve yaıını o u· 
fi dolayı le prens Dugala !~=~======:=~-. ran her kadına da saylav ıe· 
yeni rütbeler verilmı,ıır bun A m e r·ı k a çllmek hakkını verml,dir. 
lar hava kuvvetlerinde Ma· il Gelecek genel seçimde Ke-

malist partisinin listesine 20 1 kara kuvvetlerinde 
reıa • kadar tanınmıw Türk kadını · 
general , deniz kuvvetlerinde Q ı•d U tl\ hsİ- nın gireceği hek lenlyor, vr 
Amiral rütbelo:rldir ~ Türkiye'de yalnız bir parti 

Sil tını a·rttı- · o l duğu için bu kadın nam· Komünistler mah
hQm edildirer 

Prağ 1 (A,A) Gizli bir t~ı 

ki ata ittir ak etmif olan ko 

müni tler bir ay ıle bir ıene 

arasında muhtelif haplı ce 

zasına mahldim edilmiı'erdlr . 

A.lıııan karı~ıklığı 
Pariı, 2 (S Ş) Alman 

ya'da Nasyonal sosyalist par· 
tisi eyice birbirine g ' rmlıtir 

Hitler 20.000 klılyi partiden 
çıkarmak lstiyoua da §im 

Stiıviski11in 
Karısı yeni ifşaatta 

bulunacak 
Pariı l (A A) Bayan 

8taviskl parlamento tahki· 
kat komisyonuna bir mek · 
tuh göndererek çok mühim 

i fıaatd ı bulunacağından din 
lemesini istemiştir . 

cermen itt ~a~i 

:ı:etlerin seçileceğine muhak 
f) )' 0 J• kak gö:ı:ile bakılabilir.Kadın 

Vaıingten 2 (A. A) 

Japonya'nın Va,ıngton undlaı

m;sını bo:ı:ması yüzünden 

bay Ruzvelt'in ordu tahılla 

ı tının 445 milyon ve donan· 

ma tahıisa tında en aıağı I 
100 milyon artırılmasını kon· 

gradan isteyeceği bildirilmek-

tedir 

ı Bursa' da 
1 -

1 \
7 eni :\' II 

.., 1 

1 çıt l ışm<t 1111·1 

bursa ,:! (A A) 

başını u usun lııtek ve ihti · 

yaçlarınıı fırııat tutan vali fır· 

ka kazalar ida re heyetleri, 

lara ıeçme hakkı verilmeıl 

kararı pek ani olmuıdur ve 
her yörıde hayret uyandır 
mııdır. Kadınlara dört yıl 

önce belediye seçim hakkı 

verilmiıdi; f ıı kat saylav se· 
çim hakkını da elde etmek 
için gösterdikleri gayretde 
muvaffak olamamıılardı 1935 
ilk baharında lstanbul'da 
Uluslararası kadınlar kon 
ğrasının toplanaca ~ının kArar , 

Matbuat 
Umum mü~ürlüğunün 
Bir t~bliğ·i 

Anl<ara, 2 (A .A) 

at umum müdürlüğünden te lı 

liğ edilmltdir: İçra vekilleri 1 



\ 
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l Soy adı ı 

1 
.. ıılaıı l<tr 1 

Ba/ta/ar 

Kafa t•tsı 
Ona, kimimiz kafa tası, 

kimimiz baı, kelle der. Üç 
dört adla çağırılır, llu yum
ruğum kadar nesne, bet yüz 
mumluk lıir lamba büvüklü· 
tlündeki ıeyin hududsL.t. ve 
namütenahi ıeyleri ıçine ala· 
bilmesine şaşarım, doğrusu 

O. da hengi harıkulade bir 
hal vaı dır ki 1 u kadar gen it 
ve sınırsız ıey ' nl kavraya 
biliyor?. tlangi neor.e söyli
yebılırs 'niz ki ıçıne bir 
kaç defa t üyük ıeyleri ala
bı!.in? 

Bandırma mektubu 

Bandırmada belediyecilik 
Kentimiz 

391 Münte
hib sani çık•t

rilCilk 

Muallimleri dün gitdi 
Yıl baıı ve bayram tatili 

münaıebetile bir seyahate 
çıkan Edremid o uallimleri 
bir gün kentimizde kaldık · 

sonra dün ı ursa'ya gitır.iıler· 

Yedi ay içinde Bandıı•mıt 'nın iç ve dış tica 
ret plancosunda neler vaı· 

Dün Vali ve flelediye baı dir. Konuklar oradan latan· 
Bandırma kasabası 

yol işleri 
Bendırma, 2 l S.Ş.) -

9l den 98 kilometreye ka
dar müteahhide vnılmıı ve 
haricindeki kıaımlarıda ldarei 
husu11ye tarafından itinalı 

bir ıekilde tamir edilmekde
dir. Köy yolları umumi ve 
çok muntazam bir mesaile 
ve devamlı olarak yapılmak 
dadır. Yakında ikmal edile· 
ceği:ve köylerin yekdiğerine 
bağlana.cakları memnuniyet· 
le lııtılmiıdir. Fenmemuru· 
oun çalııkanlığı takdire 
değer. 

Maarif iş'eri 
Kazanın yirmi iki mekte 

bi vardır. Kasaba dahilinde 
tam teıekküllü dört ilk mek 
teb ve ikl ıınıflı ve 9.,5 
de üç aınıflı olacak olan 
bir ortamekteb de vardır. 

liu c rtamektebi Yllfalabil· 
mek utrunda belediye daire 
dıye edindıği kendi binuını 
mektebe terk etmlı halk 
ve Lelediyenin yar 
dımlarile bu mektebe lazım 
olan bi umum levazımat ve 
teCruıat temin ve ikmal 
edi mltd r Bu vatani ve 
irfan yolundaki çahımaya 
ön~yak olan belediye re· 
iılnl takdir eder Maa 
rlf vekaletinin de bu mek
tebi koruyacağını ümid ede-
riz 

... Telefon işleri 
!\azanın her nahiye ve 

köylerine teltfon mevcutdur 
Eskimif olan direkleri değif 
dırılmit ve lu iıde belediye· 
nin yardımı dokunn uıdur. 
Razı köyler mıntakalara 
ayrılarak ıantral teeuiı edil
mek ıuretile daha zhade 
intizama girmekdedir. Ban· 
dırma · Balıkedr at81ındaki 
anahattın eıaal bir tamirata 
tabi tutulmakda olduğu du
yulmuıdur. 

Köy kanunu 

lara müıtenid müracaat arın 
yekunu ıftlhar edilecek de 
rece de çakdur 

Hastahane 
Kasabada gü1el ve mükem· 

mel bır de hası a hane var
dır. Müceddeden ilave edil· 
mıı bir de rontken teık lii.tı 
v a r d ı r H as • 
t .hane yirmi yataklıdır Ope· 
ralor 1 ay Samih ıdare et
mektedir 

Su işleri 
Evvelce müteahhldlebeled:ye 
arasında zuhur eden ihtilaf 1 
neticesinde geri kalan ıu lf· 
lerl Mart 935 ıeneıinde yeni
den harekete baılanacak lh · 
tiyaca kıifi ve ıanlyede 17 
lıtre ıu isal edecekdir Su 
meııeleıi i<andırma'yı bir miı 1 
il fazla güze leıdirekdir. 

Fidanlık 
Bu ıene meyva vermlyen altı 

bın fidan yetiıdlrılmııdir. Hu 
f.danlar cadde ve aokakla
run ber iki tarafına clikıle. 
cekdır. 

Kaldırım 
Bu aene yüz metre 

uzunluğunda kaldırım yapıl· 

mııdır Cadde ve sokaklar 
muntazam bir vaziyetdedir. 

Ayrıca Balıkesir'de ve latan kanı llay Salim Gündoğan'ın l bul'a geçeceklerdir. 
bul'da okuyan acız çocukla· b k ı " it d h • 

1 rın mekteb masrafı olarak ~· an'.~· a 
10 

a say av ıe J le" ye yaz Ve lS3p I\! erı çımi gozetleme kurumu be ıJ8 U • Y 
Yüz yirmi lira earfetmişc ir ledi)e daireoinde toplanmıı Dün. yııbaıı dalayısile be 
Ve bilhaua kaldba hutaha 

1 ve seçim lşlerile iftigal et ledıyede ) apı an tetkikat ne· nea ne fÖY e t lr yardım yap· 
mııdır. mııd r ticesinde bir yıl içinde be· 

Lira Yeni kanuna göre her lediyeye 1912 kağıt geldiği ı 
1032 dört yüz nüfus için bir mün ve .n26 l.ağıdın muhtelif 
IOOI Yedi d i b d 1. tehip ldOI seçileceğine göre makamlara gönderildığı. mu 

Yedi ayda ilaç bedeli 1 

385 E bay a •tek eke 1 "aza merkezinden 391 mün·I hasebece del 195 itin bıtiri 
1 ' ae, ve yala ta ım·, tel ip sanı ~·ıkacakdır. 1 lerek ita emrine ba"landığı 
arına , ıı 

280 Muhtelif ve mütefer ~ Uffia t• a faJ• işi ve <!J8Ll0 mdkbuz keslldıği 
ri.k tamırlere 1 anlaıılmııdır 

Kentimizin cadde ve ıo ~"-=-='-1 ~4 Müteferrik rraaraflara 
58 cenaze masraflarına 1 kaklarile b·naların numaran 

116 .\lefruı ta !anma itine baı anmııdır. 
138) Rootken clhazınll sa.rf. Belediyece kent, beı mınta · 

Çocuk e~iı·g<'
me kuı•umıı 

ed lmitdir kaya ayrılınır ve tahrir me ı ur , 
_4_3_7_6_ Yedi ay zarfında Aaıfe- ' ları dün i~e 1 aılamıı'ardır. 1 Menfaatine bayram-

Poliste: ' da bir balo verilecek dilen para 

D.:lmızlık lloğı Dün gece İznirlermahal 
Belediye ayrıca haıka ya lesinde Ahmed Çavuıun ha-

rar olmak üzere fenni ahır nında mi•aflr ~ıulunan Demir 
!arda cins boğa!,., be;)emek kapı köyünden la~aıl oğlu 
dedir. Buhuıuıda ~aytarlığın l•a'n:n Ahmed oğ u Emin 
da •On derece itina ve dık adıada birisi 15 lira parasını 
kat etd il ltidılmekdedır cebinden çalmıftır 

934 senesi Bırndırnıa fsktlt!İndnı 7 ayda çıhuıı eıyıı 

Ton Kilo Ad:;ı =;;vi 

5_.::I) 
168~ 
1255 
1 1 6 

ı::ıo 

126 
850 
J50 

- tfoğday 

M ... r 
Arpa 
Yulaf 

Adet Nevi 

-5584 !\oyun 
39992 Kuzu 

2783 Sığ. Man. be 
142.3 Dana Malak 

Ünlü valimiz ve belediye 
b.ııkırnımız bay Salim Gün
doğan'ın değerli korumala
rı altında bayramın ikinci 
pazartesi günü gecesi saat 
2 ı de Evkaf otelinde Lir ba. 
lo verilecekdir 

Bu balonun mevsimin en 
parlak l.ir aecesi olmarJ ve 
çok nezih bir suretJe yapıl 
maaı için hazari. klara baı an· 
mııdır. 

Numara taj işleri 
Kasabada ev 2L566, 

Mağza 193, Dükkan 429, 
Yazıhane ;! .. , K .. bve 2u9 
Fırın ~ 5, Otel 7, han 14, 
hamam 2 ahır 301. 1 afçe, 
JYS, ana 7l8, cami ı ·l, 

yoğurl hane 30, muhtelıf 
fabr ka 9, taLakhane 5, ga 
rej 4, mekteb 4, gazha.ne 
çeıme 18, hastal ane 1, t•il• 
umum numarataj it eri ik• 
mal edilmiı ve umum nüfuı 

1 ı ı 129 
122 

2079 
9 

302 
3 

1~86 
"6 

260 

110 
950 
150 
400 
f6) 
5u0 
950 

Bakla 
Faıulya 

t Nohut 
Susam 
Darı 
Kuı yemi i Burçak 
Un 
Ot Saman 

1 
r ~ · 
1 

Öksüz 
Çocuklara ~arın el· 
. bise verilecek 
Yarınki cuma gilnü öğle· 

den evvel ıaat 10 da ço_ı:uk 
esirgeme kurumu tarafından 
Gaz• mektebinde 11 U ökıilz 
ve fakir çocuğa elbise, çorab 
ve kunrlura verıl~cefcınl se 
yinç e duyduk bu eyi iıınden 
ötürü kurumu överiz 

1 

l Z 1 :.18 çıkarılabılmltdir. 

Belediyenin <ıcizı fere 
mühim yardımları 
Yedi ay zarfında Belediye 

ltarafın lan muhtelif lıllkamet· 
fere 169 aciz ıevkedilmlt ve 
mukabilinde 114 •lra tediye 
edilmittir. 

169 Acize lflç maırafı· 

nı temin etıııit ve 6\JUO kilo 
kömür ve ekmek dağıimııdır 

3 
S3 
~5 
32 

5547 
289 

56 

254 
816 
102 

6754 
1193 

75 

5Uo 
200 
8(ı0 

600 
800 
400 
150 

4 00 
"35l0 

600 
s'.!o 
700 

15350 
43435 

615 
5110 

Afyon . ~ ıi 

Pamuk u .. 
Yü1 yapak kıl , 
1\ Ojlak derisi 
Kavun l\aıpuz 

r, Taze üzüm 
Yet meyva 
ı umurla San 
Tavulc kafeı 
Ceviz kütüğü 
Tütün 
Zeytin 
T. Peynir 
ka avana yoğurt 
Bo asit madeni 
Alçı 
Çeltik 

(Devamı dördüncü yüzde) 

Roman Tefrikamız: 19 
Diyerek üç adım atarak 

merkezin k pısına geldi ve 
elindeki tabanca namlusunu 
polilln göğsüne tevcih ede
rek: 

Sıt \'~tştaıı Sıı \T<ışa 
Yazan: M. YÔRUKOGLU 

- Hiç sesini çıkarma! 

deki ıokak büyük caddeye 
çıkar, ı nla döneceluiniz, 
oradan bıtdZ yürüdükden 

Yıl başı nasıl geçti 
burada yı' batı çok güzel 

ve eğit nedi geçmitdir bu 
münasebetle askeri mahfe) 
de balo verilmiıdir. ba oda 
kentini tanınmıı aileleri 
Lulunmuıdur. balo için isten 
buldan hususi suretde getiri
len artist kızlar ve musıki 

heyeti cazib numaralarla 
davetlilere hot 'lr vakit ge· 
çlrtmişlerdlr. 

bu akıam misafirleri yok. 
mu idı? 

- Yokdu efendim. ZAten 
mazlum 1 ey ~rken gitdi . 

Şu halde bize yatak 
hane)'i göster. Kimsenin ca· 
oma kıyacak değiliz Yalnız 

İngilizler hesabına taııdığınız 
tabancaları a 1mak istiyoruz 
Sen de tal ancanı ver 

Kazanın hemen her köyün 
de köy kanunu memnun! 
yl'tle tatbik edilmek· 
dedir 8u kan nun emretdiği 
ahkam dairesinde köylerde 
temiz ık ııhhate müteailık 

alınmaaı lazım gelen tedbir· 
ler ve bilumum duvarlara 
beyaz kireç ıürülmt kde; 
imara müteallık huıuı ar 
ili nal edilme mit ve köyün 
umumi muraflarına kartı ola 
cak varidat temini için her 

köyün l..öy namına hazırladık ı' 
ları olduğu köy tarlalarını 
zerelmekle meıgul bulunduk· 
ları ltidilmiıdır 

- Efendim dedi, Akıam· 
dan sonra burada bir ecne 
bi bulmak imkanı yok. Son 
zamanda aızden korkuların• 
dan olacak, burada geceli 
yemiyorlar. Mazlum bey iıe 

dün Tarabla merkezine nak. 
letdi Ferid Patanın yalım 

adamı o 1duğu için istediği 

merkeze gidiyor 

ıonra merkezi görecekıinl:ı. 

kapısında nöbetçi var. 
.:ıüvari zabiti arkadaıları· 

na dönerek: 
iki arkadet bu efendi· 

)erle beraber burada kalım, 
bir yere ayrılmasın. Mah
mud! ::ien git Kapdana ifit
dıklerinl ve gördüklerini an · 
lal Uız merkeze gidıyoruz 

Kapdana. ıunu da söyle 
(Galiba tüfek patlamaya· 
cakl. 

tehlike yolı, taharri yat yapa 
cağız Dediği zaman, biraz 
ihtiya rca olan pol iı, neye 
uğradığını anlamıyarak, göz 
!erini bir iki defa açıb ka· 1 

padı. Ya gözlerine inanamı
yor, yahud Yahya Kapdan 
zannetdiği muhatabını tanı

mak lsllyormuı gibi Rumeli 
lehçeılle 

Polis n emuru; kendi ak· 
lınce, bir kurnazlık yapmak 

!dedi. 1 
Oturduğu sandalyeden fır· 

lıyarak: 1 
İnşaat 

Kendi arzu arı le ve kendi 
paralarlle gelmiı o an Ro

manya ve Bulgar muha 
cır arından Paıabayır ma 
hailesi taraflarında kül. 
lıyetll mikdarda uıımı2a 
uygun evler inıa etdıri mıı 

o taraflarda yangın boıluklar 
hemen hemen yok oln uı gi
bidir. \fevılmln yağmurlu ol 
muma rağmen bina inıaatı 
hummalı bir faaliyetle iler

lemekdedir .. 

Belediye lşieri 
Seçmek ve ıeçilınek itleri 

fevkalade olara1dlerleınekde-dir 
Hanımların rekabet edrceııncle 
fırkaya müraeaat ebiklerl 
ııörülmekJedır. Eiaılı rakam· 

Süvari zabiti düıündü Ne 

talııizlik!? Aradığımızı bula

mıyoruz ... Maıum ve mah· 
za aç kalmamak içın pollı 

olmuı. bir kaç Türk evladı
nın canlarını yakmak, doğ

ru olamayacağına ve ancak 
İstanbul hükumetın n em 
rinde hizmet edememeleri 

için mefluc bırakmalarının 

doğru o'acağına bükmetdi. 
~ Hemen poliı memuruna: 

• - Polit markezi nerede 
bize tarif et? Sen buFada 
bizim ıirkadatlardan tklslle 
kal. Demeaı üzerine h.vallı 
polb· 

- Efendim, ıu 6nilm0• 

Emrini verdikden sonra, 
polis memurunun tarif eldi 
ği ıokakdan arkadatlarile 
beraher yürüdü ve beı da- , 
kj.ka ıonra p 111 m<rkezinin 
kprıısına ııeldiil vakit, mer 
k~7 kapısının önünde bir . . . 
ıandaliye üzerinde us uk1a-
.makda olan nöbetç·ı poiiıl 
g&riince arkuına -~an·~rek 

hılfıf .ede: 
-On kiti benimle ıel•ın; 

dıter arkadaılar pueuya! 
• 

l\apdan bey dedi.Ço 
luğum,çocuğum var.Acı bana 
Heni bağııla Vallahi senin 
maiyetine gelmek lstiyo 
rum. 

Süvari zabiti, karıısında 

acze mahkum Osmanlı 

hükü netinin polisini gör 
mekde ~ mütevellit 1 ir he)·e· 
canla: 

Sonra konuıuruz, 
ışin içerlaiode mem 'eke\ me 
ıe'esi var Mazlum bey ne· 
rede? 
· ·- Efendiıp, Kapdan bey 
'fazluul'bey Tl/!lhyA'ya naJc· 
letdl Şimdi vekil iklnçİ ~-o 
mleer ·var. 

... "'· PdıL Mazlum .. .heyin.. 

-Efendim, heplm z teslimit.

1

' 

Diyerek merkez 1 lnasının 
kapısından içeriye doğru 

dalmak istediği zaman, Sü 
varı Zabitinin sol eli yak as n' 

l sağ elide tabancasına yapııdı 1 

Süvari zabiti yanında duran 
1 a rkadaı arı11a: 

Blrinız ıunu alın içeı 1 · 

ye sokmayın, dığerlerin ·z be 
nl takib edin. 

Emr nl verdikden sonra 
polla merltezlnin kapısın: 

dan iı;:eriye daldı. 1 lemen 
ıağ tarafda, bır kapı -gözü· 
ne iliıaı .içeriye girdi Bura. 
da ıeıi!;omiser. vekili olduğu 
yeknazarda anlaıılan birisi, 
tek bil' karyolada u·yuyor, 
T11bancim, •ıyah boyalı ufa 

Emin Üser Belediye 
aağ.tcısı. 

Rıfat l.lekman - tahsil 
memuru. 

Nazım Tezer -Burhaniye 
lirinci okula boı okutanı ve 
Maarif memuru 

Ferid Evginer - Burha· ! 

niye irine • okula okut•nı 
Rüştü Uztürk l.lurha· 

nıye birinci o.rnla okutanı 
lbrahlnı 'J unçer- Burha

niye ikinci okula okutanı 
Sıdıka Erclen 1 urba· 

niye ikinci okula ol· utanı 
San iye ve Güz ın Tancu -

Ririnci ve ikıncı okula oku· 
hnı ,\ana-kız\ 

Mümir ve Mü eccel Er· 
tem - Birinci ve ikinci oku · 
h okutanı (Baba - kız ' 

Saim Özüt Gömeç 
okulası okutanı 

Esat Akpa.k 
okulası okutanı 

Emine Kocabıyık 
meç okulaaı okvtknı 

Reı t Erdoğan 
okulası okutanı 

Hedriye Alp 
okulası okutanı 

Gömeç 

Gö-

Gömeç 

(iömcç 

ilmi Akbulak Pelıtköy 

okulası bat okutanı 
'lünevver Okay 

köy okulası okutanı 

Pelit 

N,ım Tabak l\araağaç 

okulası llaı okutanı 

!>..Fahir lnceoğ u Ka 
raağaç okulaaı okutanı 

hana öyle gelır ki tabla· 
tın bütün harikuladeliği bu· 
rac'a, batda toplanmııdır. O 
ilk bakışda 1 lındıslan cev zl 
biçimli bır nunedir. İlk 1 a 
kııda hiçdir arr a düşündük 
çe büyür geniıler; büyüyüb 
g~nlşledıkçc dütilndürür 
adamı 

Ben, kafa ile karın ara 
unda ço'< yakın benzerlik 
bulurum. 

llaş, karın gı" •! dır Düıün 
celer. kasıklarına l ır çiğ 
damlası halın 1. düşer fi 
lizl~ nir ve olgunlaıır 

O, eserıni bir ana gıbi 

kas.klarından ağrı, S•Zı için· 
de doğurur kasıkları pat 
ça ana, parç lana . 

Kafa, doğurucu l·ir karın 
dadar doğrucudur 

lıte unu, için olgun bir 
kafa karısında, olgun temiz 
bir gebe karın karııaındakl 
saygıyı duyarım. 

Hurhan Baydar Büyük * * 
dere '1aı okulaıı okutanı Kellemizle bağlandığımı:z 

A l\emal Büber Hü. teyler, gönlümüzle bağlan 
yük dere okulaaı okutanı dıklarımızdan daha ıonsuz 

il. Avni Akkay l\ızıklı daha sağlamdır, 
okulası Baş okutanı Buna, ülkü dlyoru.ı: 

Vefika Aydın Kızıklı inanma, ülkü ile baıımııı 
okulau okutanı bırbirıne bağlıyan ka.ın ve 

H. Kamil Güngör Ömer 

1 

çözülmez bir kaladır. Ve 
köy okulası okutanı ü kü ampul kellemizin 

t içinde yl\nan hududsuz mıl· brahim Tezcan U'ubey·ı 
yon mumluk ıııkJır. Kafa· 

ler oku ası okutanı 
ıı ile konuıan adam ıempa 

Mustafa Tıwurtaı - H. tik'dır 
Hüseyinler okulası okut.ınl 

Nevzad Tuğrul Sübeyll 
dere okulası okutanı 

llyas Say Taylıeli 

okulası okutan 
Nuri en'i -

okulası okutanı 

Abdullah Zeyrek 
ruk okulası okutanı 

l:lasrl Gazez 
kaubı 

Hamdi Teker 

Sarıköy 

Çu. 

~laarif 

Devlet 
demiryolları beşinci divlzyon 
mesul muhasibi 

cık, bir ınt.unın üzer.nde. 

Süvari zabıti ~endi kendi 
ne güldü ::.-aııkı (hiz si ah 
derci ne memuruz) <1e 1ek 
istiyordu Tekrar kapıya 

dö,.,düğü zaman, dokuz kiti· 
nin, emniyetleri açık olduğu 
halde. elleri mavzerli 
bir vaziyetde kapının 

önünde beklemekdc oldukla· 
rını gö ünce: 

Biriniz l u oda de ka· 
lın. Yapacağımız it tabanca 
top amakdır. Haıka vazıfe 

yok gibi .. 

Oiyip hemen ıkincl bir 
kapının tokmağını çevirdi. 
Lakin kapıdan ıçeriye gire
medi, çünkü kendini bır so· 

::iempa!ik \·e can olmak 
• için bütün arzu arı kafanın 

en geoit meydanluından bi· 
rinde çarmıha germek 
lazımdır E , kafanın hay
kırdığını yazar. Ağız kııfa· 
nın buyurdLğunu haykırır. 
Bunlar kellenin güllabici 
baııdırlar 

Kızım, delikanlım can 
olmak ıste sen bir kafa gibiol 

::ien haykır yazsınlar, sen 
buyur haykır,ınlar! 

ayale hi7meti emrine intizar 
eder bir 'aziyetde .. 

Sü,·ari zab:ti çok mutma· 
in o duğu için, aı kadaıları· 

na: 
Hu polis merkezinde, 

yalnız tabdnca toplıyacağız, 
başka vazifl' yokdur 

Derdemez, arkadaıları bi· 
rer arslan ke•ildiler ve he 
men merkezin muhtelif oda 
larına dalmağa başladılar 

iç erinden birisi, beı daki• 
ka sonra süvari zabitinin 
karşısına d kildi: 

Efendim para lıulursek 
ne yapac• ğız? Dedi . 

Süvari zabiti hiç dü§ünme 
den . 

- - Parayı nerede bulduns' ğan ima athanesinde zannet . 
dı Koğuşda bir ıürü hırıltı, oraya koyacıksın. 
herkes derin uykuya dal- 1 Dediği zaman, muhatıbı. 
m•ı · ~levsim itıbarl e de o'a.

1 

Eft>ndım ihtiyar Lir po 
cak . bütün polls er bol bol lisin başı altınrla 250 •İra pıı.· 

soğan yalıud salıı.ta yenıi~ler ra çıkdı. Parayı yerine hıra• 

dehşet ı i bir taaffün hüküm kayım. tab·,ncayı alayım de· 
•ürüyor ğil mi efendim? 

Süvari zabiti arkıııına bak- Çok giiz~I edersin kar 
dığı zaman, arkadaılarının deılm 

ailah'arını omuzlarına asdık· : Süvarı za~ ıtlnin bu htta~ı 
larmı gö ·iince; Yahya Kap·· esneıında, Yahya Kapılan• 

danın terbiye >ettiği bu adam· .haber. götüren.köse Mahmud 
la!ın vaziyetlerine. hayran kapıdan içeriye girdi ve uk· 
oldı:. Sanki; hiç bir teh lke sek sesle: .• 
yokmuı ·gtbJ. 11r.tık'vl'rilecek . { Devomı• va1 ) · 

( 
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fırtına saç saça baı ha- keltraı, reuam ve rej'sör "Fırtınanın aıkı. genç ve yakıpn bir dekordur. Böy· 

Kafitmclit h<t- ' 
y<ı tın izitı. ı•i 
Anadağı kayalarının yefil 

otlarla bezenmiş , çam o man
larile iirtülü , ha ya t dolu / 
sırtlarına yaslanır. geçmişi 
anardım O tabiat güzdlı ği 

kartısı , da bayı 1 nııı rr. a k ne 
kadar duygusuzlulıd ur Ya· 
lllaç : arının dibın.Jen geçen 

Uzunçay, tanrı hu Jretin:n di 
leklerini söylüyor Hafıf ır.a 
vilik içinde top top eğilen 

•öğütler su)un akııından 
renk topl uyor Yeı ı l ot arın 
ıçinde hayatın arpağ ını • k 
lıdır. Oturu\mca ya bir gü 
zel böcek, yahut da akrep 
•lirüsü görünür Tabıi her 

R'Üze lığin bir zeh ı ri V.<rdır. 
Gün~firı yakıcılı ~:ı ve ren k 
leri gözhebek ' erınden da nı 
la da ıı la ruha akar Vadi· 
ilin der • n l iğınden dka ba 

kilınca yeıil hayatın, tabii 
kıvrımlar ha1inde dolandığı 
ııorünur . Seuizlık yokdur 

E:n kimsesiz yerinde düfün 

ULU 11 l~ Z . .\ 
Sumııclı canavar'ar yurdumun her yanını, 
Em yordu soluksuz damarından kanını; 
Alın nı şdı sila !ılar ihtiyardan gençlnden 
Ü n idı ke ·di ulu< yurdu rı un günencinden. 
Yakıldı bütün köyler, kesildi öküzleri; 
Bir karanlık bürüdü ht> p parlıyan gözleri 
A ğ ! tan b\cıl a rın çığlı ğ ının yankusu. 
f3ulamacl ı kuracak yağ ı .ı lara lıir pusu 
Bu Y ankuyu bir Oğuz duydu ona ses verdi, 
O •es vü'< ~ ı ne•eydi yurdum eden giderdi 
Sonra bir 1 uyr uk kopdu sarsıld ' bütün yerler . 
Çağırıyordu ' a va,a bütün Türkleri önder. 

Buğal ırlar top' andı bu gür sesin önünde; 
Ün lü l ürkler le ,:zanc' ı utkuyu İı öııüı· de 
Sakaryada köpürdü Dumlupınarda ta,dı; 

On dört güne varmad: n"Eğe" yle kucıı.klaşdı. 
Ya zıldı ınn vi göğe Türkleıin u utkusu , 
Artdı yin' Tü ·klere vağınlarııı korkusu; • 
Bu gün'erı p rala ı ülk eyi a '1ınlatan, 

Patsıı b ıı g in • ş li r . l\ albleri ııi zde yanan!. . 
O ııüneı ki h •·tze nez gö .ül eıdek i günete 
Verir yakı şı onun bir acun ,ı ateşe . 

Ey Yaltırıklı güneş Türkü günence boğdun 

Ônürm de sava .da önümüze sen doğ lun 
8in ~ sırda b ı r g~len armağamın Türke sen 
!' aşımızdan ck <iln e ü l<ün ü. ü yüceltEn 
Yüceltdiğ ı n genç: k le <'ngln ülkeleri aş .. 
Ey tarıhin ~ığrını değişdiren " Ulu l • ı.ş • . 

• 

f~ . Shakeıpear'in günet
1
1 için bir çok müıamahalarda Savaı'çı kaleminden ağır bat· lf dütünebiliriz. Fakat ne• 

dehası ve onu gizli yenler .· bulundu. lı eserlerini dınlediğlmlz bay ye yarar? Şairin istediği ıey 
Edebiyat mihveri kuvvetli Mısralarını rejisörün zev- "Eıat Adil. in sone ıek geceyi beıtelemek değildir. 
olan uluslarda bu kasırga kinden.ressamın fırçasından, linde yazılmıı bir ıılrclğlnln 
far yükselemez Fakat pa aktörün heyecanından süzü adıdır. ilk bakııda insana bü 
razitlerln geçinmesine elve len ıııklara bir avuç beyaz yük ıı'er, büyük hayat yor· 
ritli alanlarda bu yaygara to:ı: gibi serpdt. · Seyirci 0 gunluk arı arasında ıöyle bir 
lara oldukça ağır basar beyaz tozları bu türlü renk· fantazl olsun diye ya:ı:ılmıı 
B zde de bu ~ıintl epi dl- il ııık'arın me 1odisinde nt hi11lni veren bu fiirln oku· 
rekler devirdi. Tanrı yettlğe san kızının altın saçlarına dukça kalbi bir kadeh gibi 
özü kalem er, bu parazit dolanan gök kufP · <.1r1 gibi nefiı ve ıtırlı b;r ıarapla 
akınlarını pek yıı.man kılıç ıeyretdi. dolduran tuhaf bir tecellisi 
dan geçirdiler. Bu yüzde or• Hamid'in yapdığı bunun var. 

tada bir fey kaldı: Hamid büsbütün tenidir Yapdığı Anlıyoruz ki; ~avaıı'n usta· 
ve Shakespeare . da sonsuz dehasının gerekıe sı yalnız zeka ve ilimden, ilim 

f ozgun ar son bir kurtu · dlği ıeydl Finten'de,Eı"er'de 1 ve projeden ibaret bir adam 
, luı ümidıle bu koca ıatrtn her saniyede, her sözde bin·( değil, aynı zamanda ruhta 

engin dehasına sarıldılar O !erce deha doğub batar... tllrin o özlü vecdini duyan 
anda gök yüzü bvıdanbaıa Onlarda bir cihanın güneı· sanatkar 1 ir insandır. 
tuzlu denizlerin suyile dol. leri tür'ü renklerle 'dolaııyor,,. Akşam dalgalarla yine baş başa 
du. Güneı çılgın bir hızla Hamid tiyatrolarını oynansın Paylaştı hıncını fırtınaların 
bu engın denize gömüldü. diye yazmazdı. O eserlerin Derken; ruhumuz sanki; 
Arlık hiç bir nesne görül sahneden dinlenmesi imkan kudurmuı bir denizin o kor
mez ve sezi'mez oldu. Deh· sızdır iman kendini kalın kunç, 

0 
isyanlı çığlıklarını, 

ıetli bir gürültü; cehennem- bir sis denizine düomüı sa- fırtınanın hıncını, rüzga-
Ji bir homurtu ve karanlık. nır. Onlardaki tek bir mıı· rın ve bir takım yırtıcı den~ 
Bu karanlıkda beyaz köpük raı, tek bir kelimeyi lkavrı· kuı'arının haylıırıılarını ya· 
ler yorgun küheylanların yabtlm~k için hazan yanm ııyormuı gibi ürperten, coı· 
alev 1 nefealerile soluyordu. sa~tlik bir teemül bile ki turan ve veleli hislerle dp· 
Bu karanlılıda. gece kuıları; 1 

fayetslzdir lub bof8lıyor. Şair, niçin 
el·erinl kollarına bağlıyan Hamid, yürüdüğü bu ebe gece demiyor da, akf8m dl 
cehalet yama arını aalbya· dilik yo unda elbetde Şl a yor?.. Fırtına ki, ölümün 

Gece korkunçdur Ve korku 

hazan bir tlir olabilir. Lıi· 
kin herkes tarafından sevil· 
mez. Şair akıamın aydınlı· 

ğını, akıamın o yumuıak, 

o jaletınll o biraz sönük ve 

biraz durgun olan aydınlıfr 

nı herkeıe aynı derecedeki 

zevki duyurmak için ıeç· 

mlıdlr. 
Kudurmuş Sırtlanın pençesi gibi 
DaJtların sırtına sıçradı sular 

Bir taire göre; kaya yı· 
lınlarında batını parçalayıb 

haykıran dalgaların mutla· 

ka toprakdan lıtediğl bir 

ıey vardır . Bu ıey hazan 
aık. hazan merhamet, ba· 
zan arzudur 

lıte, uzak ıahil 
rlnin aydınlatdığı 

fenerle· 
boı en· 

glnlerden koıub gelen bı.ı 

dalga sütunları; fırtınadan 
kurtulmak iıteyen denlzl11 
bir genç kız gibi: 

Beni kurtarın! Diye 
ce'ere 1 ham ııe'ir . Hind ön· 

derlerinden Buda c Sakyama· 

ili) cemiyetinin bozulmuı ah 
•akını or ııanlarının kimse
lfzliğinden top amaı::a çahı· 

IDıtdı Premliğini cemiyet 
için terkedfp dılendi; budu 

hakkı tulgar 
rak baykuı gibi ötdüler Hep· kespe .. re'ıde elinden tutub musikisidir. ôıüm ki; ka 
si yalan. Hepsi yalan! ıüriikliyecekdir ranlıkdır. Gece hiç ıühhe· 

!:ıhakespeare bir dafsa 1 Maltepe: Şükrü Oa /j p siz ve daha ziyade fırtınaya 

dağlara uzanan elleridir 
Kapıldı bu hınca sessiz kuytular 
Denizin göründü üstünde dibi 

Hamid Himalaya'dır Shakeı· 
Her hırsın ve ölümün 

cık insanlara kalacakdır Dü ' 
ıüncelerimde hayat se. erken 
bir se• yükseldi. 

rlnden bir hayat doğacııkmıı 
gibi seviniyorlrar Zaten in· 
sanlar dütünce herıeyden 
fayda beklerler Seneler var
dır ki düımüf milletler inli· 

ye inliye ruhlarından bir 

mabut çıkarmıılardır. ilahi 

peare bir enginıe Hamid el:e Meı•iç 
diyetdir 

mukavemete karıı yapacalı 
son fCY .ıı.ılümünü ve kahrını 
bir parça daha artdırmak 

dır. Denizin küçük ve baılt 

bir tezatla alt üst edildillnl 

göıteren t.u ıon mısra 

"sehl mümteni. e parlak bir 
misal olabilir. 

ııunu doğru yolunda yürüt· 

llıeğe uğreıdı. 1 ' ıı.yat herteyfn 
tabiiliğinden bir yol çıkara
btliyor d 'mekdlr 

- Ah , kardeılm, arıya 

arıya buralarda buldum! . 

Hemen boynuna atıldım 
Gene bir gün yanıaçlar 

dan birinın ye,ılliğine gö 

IDülmüı çiçeklerin güze !i 
linde bir düıünce ararken 

illsan!arın içtimai hali kafam. , 

da yer eldi. Derim ki kenl 
hayatında gam var Buralar· 

da zehirli du'Danlardan h~ 
l'at dokunuyor İnsan ruhu 
beyaz parçacıklar gibi kir
lelltyor. Uğra§malar yalnız 
btr ıey lçındir: Yaıamak ... 
t:'akat inaan kendininı nefesi 
le boğuyos Tabiat hakiki 
lekltni kayı etmişdir. Yapma · 
Cık alem bir zaman yapma 

Ayr lığın acıların. bir anda 

gid •rm k istedim . Gelen kar 

det im Gülte ldıı'dı İlk sözü 

mevcudiyet kalplerin aynı 

duygu ile çarpmasından do. 

Diyorlar ki: ~hakeıpear'ın 
16 ncı asırda doJlı !;lam· 
leli - Oteli o sı.ı . - Kralı 
- ve Jül .Ş..ezarı - bugün 
bile dinç ve genç yatıyor 
Halbuki Eıber'in - Fıntenln 
daha ıtmdiden söndü .. 
Biz bu sözlere çe · 
kinmeden budalalık etiketi 
ni tutkallıy z. ::ihakespear 

baıınl-tıer hanııi bir birikin· ı 
tiden almıı bir ırmakdır.Ha
mid, dev yapılı aiaçlann 
korkunç gölgeleri!lden kay· 
°";ııyan menbalardan fık!l'dı
yarak çağlıyanlar, göller 
yapan denizler doldııran bir 

gördüğü t irşeyl anlatmak ol 
c!u 

ğar. Dü~üncelerin bir nokta · 

da birleınıesi toplu hayatın 

birleımesi demekdır Hakkın 

Kardeşim, şu dağın nedir, söyle bana! . 

eteğinde bulunan köy üler 

kayalara dönn.ü' dua edi-

yorlardı . l ler halele yağm ur 

suzluk, yahud da açlık var. 
Şimdi sarıl boynuma, 

Evet , sözün doğrudu.

Açlığın yardımcısını gizli ku· 
vetden umuyorlar. iınadıığı 

kaı-nların · n sivrilen köşe e · 

omuzlarımızın üzerinde inle. 
yenin kalbine hayat taııya ' 
lım. Bu nesil hakikatı böy · 

nehirrltr. 
Shakespeaı-'eın dehası,bağ· 

1ı bulunduğu sahnenin mün· 
hanisile hududlandı.O, eser 
lerini sadece seyredilsin. sa· 
dece aktörlerin .ağıından 

le arar, böyle bu ur . 

~--~--~-------:---------- ~ Savaş"ın P ye s i: 13 ı:;; ,,rkı 1111 söyler. Tam bu sırada dı 
f•Hclan haz ın b.r eıek anırtm dtı} ulur 1 ----- ~~ 

Bir Zaferin ggaaaa a 
aaaagg Yası 

a 

l"ıı:aT1: il GÔf(A/, /' 

Cecrrı Pckı? 

Hoca Yolda, bızim mollan n çoçu
ijıı Mehmed v~ r . ona ra sladı~. Mekte· 
bıll kapınrın l<apalı olduğu1ı 1J, h ç ses 
Çıkınadığını söy eLL Ve izalıat verdi. 
C:aydık lçerde bir inılti du}uluyormt'f · 
'(an; iti r yolunda hasılı. 

l l o c aın Aman oğlum, susun. dı 
şarda kı gazel daha lıa:ı:.n oraya kulak 
verin 

!Der t n 1 tp birden kahkaha atarlar 
ve perd e ı , u kahkaha 11r&1ında 
iner .! 

IÇoruklar ve büyük baba da çıkar.] 
(Altıncı tablonun dekoru hıızır olan 

yerlerde çocuklar ve büyük baba cık 
madam d"\Am edıl i rse daha eyi olur) 

Altıncı görünüş. 
Cez ·nl Buraya bir çocuk ge'di, , ;z. 

d,n haber verdi Fııkat muall im bey 1 

~ 1 Yerek Yani öbür laredfan gıbı geldi 
alla . 

Sahne . Suı bnbanın evi Sdde hır 
l<öy rdası. Bir sedir. iki iskemle ve bir 
masa . 

Birinci duruş Hoca -Korkma. ~iz yani~ fnl u ırıı· 
~~•z O b ı zdend ir Sizi l i iyorC:ur Çün· 

11 b alı an clo•lt mdur \"e bi:ı:dtndir. 
.ı. ' ir ncl adam - Eh. llnıey yolunca. 
ttık keyfetmek ha k kımızdır. 

İkfnci lldydi Refik. Se:ı bir gazel 
-ı . 

es n güzeldır 
i Ceznıi ..: ıJ: i . At hir gazei. K<>fe 
elılll Bır oyun kuralım . • 

Iıtrincı Hoca varken b.ze düıer 
ilıl Ya? 

b lioca Aman evladım . ~n gazel 
llınelll 

~~ uu..ııcı - Peki Dtnleyi~ : l\ adıfeden 
ltıa 'e>..i- ııhveden gelir sesi· Oturmuı ku · 

'4Vıı Cıtıerimln köfeai-

[Perde açılırken muallim süd baba 
ya an la tmakdadır. l 

Mualllaı .. , , Masaya tabancayı 
çıkarıı' ca ,\ z ral ı 'in ayagımın a l tında do
latdığını anlad.m. 

ilen o adama mukal ele edebı : ırdim. 
Fakat istiyordum ki mesele meydaııa 

1 çıkmasın Ona v.rdığim yanlıı malQmat 
r an aıılmasın l"ıınu yapmak için de kur 
ıun sıkmasına müsaade edecekdtm. Beni 
ancak bir mucize kurtara hllirdt. Btr de 
bak::lım kapıda \lehmı;d • Şu genç k_llylü 

r 
çocuğu . Birdenbıre tabancanın masıı.yıı, 
çıkııını görmüt olacak ki hemen onu 

"mua lim bey" diye çağırdı. O da açele 
ile ka kdı. l'en o fırsatd•n i•lifade edı· 
rek tabancadan kurıunları çıkardım. 
Zaten hir kurşun vardı. Tabancayı yeri 
n e koydum 

Süd baba Vay kahbe vay. Demek 
caııına kıyacakdı ha!.. 

Muallim Eved. Ben çıkarken çıt 
~ diye bir ses duydum lhtima ki attı etdi 
1 fakat boşa çıkdı. 

Süd baba- ihtimal. 

Muallim- Mehmed'in fedakarlığına 
hayranım Onların mel<tebe g,tmeslne 
de o mani o l muş. llasılı çocuk hem or
duya en büyük yardımı yapdı, hem de 
beni muhakkak bir ölümden kurtardı. 

Süd baba Allah o çocuğun yar· 
dımcısı olsun , bize çok yardımı oldu. 

Muallim Çol< doğru. fakat timdi 
ben onu merak ediyorum. Acaba nere 
lerde? Dündenberi görünmüyor 

.Süd baba - Evet. Hasan da mey
danlarda yok. Sabahleyin çıkdı. Hali. 
gelmedi 

Muallim flen bir çıkıl> bakayım 
rnı? dersiniz 

Süd baba-iSak n oğlum, sakın. Zı 
r.a ıen 1 e1e reçlrlrler~e hiç beklemeden 
ö1dürürler. 

Mı.ıallim - FaJı.at böyle .taf keıll
mek de doğrıı · değil. Çocukların batına 
bir felaket geline. , · 

Mericln oğluyuqı ondan duyuıum' 
Koynundan ııyrı an kanad11z kuıum; 
Sağınçıma paydat olurdu nice 
Gızli bir hüzün e gece inince. 

Her Yönü ölürken hep se11iz •et1lı 
Koy~unda güneıtn batııı Yardı; 
Her yönde varlıklar kalırken renksiz, 
Güneıin ona, renk kalıtı vardı 

Gamlıyım. isterim dağılsın gamım, 
Gelemem. yo uma durdu mor dağlar; 
Gamlıyım, isterim dafılsın gamım. 
Ey Meriç! bu erdem hep sana ağlar .. 

saatlerce sürdü bu taşkın heves 
Her dalga oldu bir şehvetli nefes 

Fakat, fırtınada mutlaka 
ınağlub edeceğine inanan bir 

flbdi Erdem 

ümid var. Bu ümidin musıkt

sl niçin bir şehvetin iniltisini 
andırmasın, 

Veda 
Geceyi, bir Uil gibi, 
Yaıımla didiyorum 
Hayal n ıonsuz dili, 
bulacağım diyorum. 

Kuru an yollara dal, 
Bakııını geri al, 
Dostlarınla hotça kal 

son defa haykırıb coştu fırtına 
kavradı belinden yosma denize 
Çözdü saçlarını girdi koynuna 

Ey usta .. Bu son mısrala• 
rın güzelliftnl kalemimle 
11mumile1dirmekden korkdu• 
ğum için onu Kalblerln tah · 
Iıltne brakdım. 

ben yarın gidiyorum HALiL SEZAi 
İstanbul 

~-t.~ it ~~i(, 

Süd baba Allah sak 1 asın. O vakit 
Allahdan gelen kaza} a rızadan baılıa 
çare yok der otururuz. 

Muallim Pek öyle değil sud baba. 
!Ayak sesleri duyulur .] 

Süd baba - içeri kaç biri geliyo · 
(Muallim gider Hasan gelir.] 

. 
ik inci duruş 

Siid baba - Hasaıı - sonra 
nıtıhillliuı 

Hasan Muallim nerede? [ Vluallim 
·girer] 

ı 8üd l·aba - Nerelerdesiniz yavrum 
Merak etdik 

Hasan - Cidden merak etmeğe de· 
ğer. Amma çok ıeyler elde etdtm. (Mu. 
ali ime] Alın ıu u okuyun 

Muallim - (Verilen telgrafı alır. Açar 

okur.] Cezmi bey; muallim ve Süd ba· 
ba denen adamların ölümlerini bek· 
liyoruz. Mektubumuz cevalısız kaldı. 
' ebeb?" Vay canına. Bu telgraf yıldı 
rım. Nerden ele geçirdin? 

Hasan -[Tebeuümle] "Üümünü ye, 
bağını •orma. derler. Şu mektubu da 
o1tuyun. 

Muııllim- [Mektubu alır okur] 
"Cezmi bey, ba1müme11tlımn; 

:\lösyö Cezmi. Cönderdlflnta ve ıe· 

vlnerek müjdelediğiniz ip uç 1arı ancak 
hizi avladı Adam akıl ı aldatmıılar seni 
Bize mühim bir zarar verdiniz. Rapo· 
runuza göre hareket edilen herıey aley. 
himlze döndü. Tuzak kurarken kuyuya 
dütmüısünüz Artık orada kalmanız boı· 
dur Sizden tik ve son bir muvaffak yet 

latiyoru.ı:. O da ıu : Her ne bahasına 
olursa olsun ıürl baba, muallim, Hasan ' 

' isimli adamların ölüm haber 'erl ve de. 
lillerl Bir de cebinizdeki o fevkali· 
de mühim evrakın hüsnü suretde mu
hafazası ile bize gönderilmesi. Siz ölür· 
seniz baıkası getirsin Son ümidimiz o 
evraklarda. SelAmlar .. "ceneral Bıryon. 

Süd baba-Alçaklar, alçak köpekler 
Demek bunlara bir lngiliz riyaset ediyor 
ha. 

Hasan Acele etmeyin Alın bu da 

ağabeğimden gelen mkktub. 
Muallim - [Kaparcaıına] Varol Ha· 

san [Açar okur) 

(Süd baba. Çok tehlikedesiniz . Ne· 
(erlerden biri kurnazlıkla kendi karde. 
tini onların postaclıı yapmıı. Her mek· 
tub bu kahraman Mehmedciğln elinden 
geçiyor. O da bir k opya11nı kardeıtne 
veriyor. Bu vatan sever Türk köylü ne· 
feri de bana yetitdirlyor. Mektubdan da 
anlaıılacafı üzere kumandan tiçünOıün 
de derhal ölümünü lıtlyer. Siz daha 
evvel davranıb öldilrmelfslnlz. 
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~ EN SON MODA ÇESiTLERİMİZ GE MiSTiR. «!'Aylardan beri sabırsızlıkla~ 
~I ~ beklenen ~ 

il.i c 
~ Yeni Gelen: Tuhafiyf:!, Trikotaj, Manto Çeşitlerine Açılmıştır. « ~ 
~ Multtcreıu .Müşterilerimiz Bayraınlık İhtiyaçlarını En Ucuz i ~ 
1 .\lağazaınıztla ıı Teıııiıı t:dlhilir. ~1 ~ 

Bira fabı ıkası mamulatı 

ANKARA B RASi 
1 ADRES: TAVŞANL!LI ZADE FAHRi I' ~ Geldi Geldi Geldi ~ 
1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası ~ ~ Toptan satış yerı ~ 
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n TEMiZ MUREFEH!i 1i Biçki Ve ()ikiş \'ııı•dtı ! ~ Her biıyi ve lokantadil ~ 
f! BALIK ESiR BALIK t SİR a llkin~i .se~e _ve ikinci devresi tedrisatınal ~ ıırayınız ~ 
tı p ALAS p A LAS r~ .~ ıkıncı kanunda başlıyacaktır. ~ ~~ ~ ~.~~,~~ ~~~~~.~~~~ 
t41 •4 İ; Bütün modellere hakim olmak yurdun hususi sis = 
t4 tt ı~ temi olan her devrenın cieğiıik ve çetin modeller ltt ~",C~~ ~~~~" 
t41 •• fi üzerinden çıkarm .. kla ve modelleri mahkum etmek • ~ " 

~! Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde H 'I ::uı~:C:~ır~:!~::~~k;:~:~ ş:!~~:k~:d:~a;a:~:i= ; ~ Kabartma Numarataj ~ 
!! Te~rif Ctll'll t 11 ıııiişkiilııeseııt miislf'l'İleriııi ddıı 1111'111111111 rdı · ıı !f. ,. bimtlhadnlakrl yükı~k maalrıf_çlmizin huzuhru,n~adve tensipl ; ~ işleri 
•• . . .. • .. . . . . . • • uyur u arı mumeyız erın muvace e erın e yapı . * 
•• leıııız, koııfoı·lu \C SCl'\ISI lllUkenınwl, llCl'ellen lıf'rkı•sr t ht•rışlı ~(' 111 •• 1~ mıttır. lmtıban günü modelden intihap edılen manto, • 
:: iu~a f'tlİrdıği sıeal. Vt-' soğu!. a~rııı ı ıza uyguıı ftnk;Jl:ldı~ h:ııı~o~ılı· ,. ~ tayyur, etek ropları hanımlar çıkarmıı provasını yap- • Yapan Kebsüt'lü Mustafa Usta 
•• \.n ·siY<'V•' dı · ğı•r bir olf•ldir • . \llıııda "UZİııosıı vardır. Ga~iııosuııda ı: ı !!lt mıı ve bunun•a not almıılardır. Mezun olan ı44) ha· !it Eııı • t . ı .örılt>~ - l\ütalıva-Balıl.. t>sir mer-
t• ... • : .. .' . , , ,· . . . , , ;, , . ,,. , , . , , ·~ it nım muvaffakıyetle bitirmıtlı:rd ir . Ve buna kanaat • . 
tt bııltıll Şf'raııı ~ılılıı~~?.I havı \t, l.ıeı ıııeııılt kelııı ::-•1Z• I< \1 mı Cllltı,ı- M • gelirmıyenler banımların hariçte diktıklerl dikit ve • kl'Z ııalıi~elı~ rı> Ve daha birçol. yf'rlı·rdf' çinko 
•• larıııı lıuluııtlurur. Gıızı•I \"(' St• slı ıad.\OSll ıııevcull11r. tt Ci bıçtıklerı kumaılarla fikırlerınl daha kuvvetli tashih ; Nıııııarolaj' işleriııi ~aparı l\ı>bl'.>İi•l'lii Afusıafa 
M •t iM etmlt olurlar. -••••••-•••w.•••-••-••••••••••• •••-••* = ""' usla. B.• lelli.ve tcşl.il:iıı olan yerlı · rdl• calide ------------------------------------- . . . . l!j Fıaılar ucuz, ıaksiıh·rde azarııi • ve sol..aklara kabartma nıatle ı i lrvha \e de-• ~~ ~~&:.m~J-~~~~ · ·E • ~ ~k. ı;österilıııi~t.r. 1 vairi rrsmiyc~ t> kristal le' ha ları nıecraııeıı 

~ s h - dı· rulııft- t•ımişıir. 
R · k / k azı h ..... .... ıuıu da a tedriıi eınaıında aldıkları = 
omatızma ve soğ J algı rı l !ar:na çare ~ 1 dıkltlerle kendi verdikleri parayı çıkardıklarını bizzat 1 Serbest Lic . ıret ı · dı·riııiıı ı' e Cttkrlneıı ri-

Türk Elektrik 
Termoforu 

~ •. • kendılerı ıöylemiılerdir. • atla ve son dı•rece itinalı olıııak iizert' her 
;ıtE Ortamektepten, iptidai mektepten ve millet mek· W . . . . 
I! tebı 18) kursundan mezun olan hanımlar diploma ~ j ııe~ı _ K,ılıarlıııa - El ~azısı - Kristal yazı İ~-
_. alabilirler Dığer hanımlar ancak b çkl bıçmek ve dikit 1f lerın1 kahul tlıııekdcdir. ~ 
~ dikmeyi öğrenmit olurlar. Fazla izahat a mak iıliyen. • " ~ 
~ ler yurdumuza müracaat etsinler • ~ ADRES: ~ 
'.IJ ADRES: ~örekçıl ·r maha lles Al H kmet Paşa caddts No: 6 * ~ Lüzumunda Balıkesir TokBtlı Hanı ~ 
: İlk ışık biçki ve dikiş : ~ müstecrl Ahmed efendiye ~ 

' ~~ ., 
~ vurdu müdüriyeti ;ıp;< ~ müracı.at edilmesi ~ 
• . ~v ~ 
lt•llt;t•:;.ı~ tHt!llili!liHl;tHi!HDtl ~ltHtHG!~~ ~~>~~ -- ~',( >~~ , ... 

1 

Balıkesir yaşJlioe No. 32 kuyumcy Ahmet ~antay • 

• .. . 
01.onoıııi lıal..aıılığıııııı 18 ~uhal 1933 ı:.ı · ilı ''"' 149 ~ ııuııı:ıra 

• VP oıı hı ·ş S t' ııl'lil.. ılıtiı·.ı lwralııı Jı ,. jzıJır. 3Jıılııı•ıt•ııı lıcl.inıleriıı . i- ~~ . . · ı ift'if! • zııı L<11 s ıyı·~ı ,. roıııaıiııııalaı·ı.la, :.ısahi lıastalıklan.l:ı, tt·rlcııwılt', ~ 

llAI~IKESİll'İN sıı~.ıl. kıım , ,. lıava haııyo "~ paıısuıııaıılarıııJa isıiıııal olııııııı:ık- ~~ 
t;~.ılı_~'. 11.ırareı çiıı saııdal _,alara '" )atak içt>ri-.iıu• v•·sair liızuııı ı 
gor~ıleıı .'t•rlPrtle l..oıııılalıilir llı-r mP-ııılı•l.t'Iİıı \ııllııııa giir\· lıer • 
~ı·l.ıl ve ı·baılıla iıııal Ptlilir. l'CL"Z YE TE"IN .\TLll>llt . 

• Satış yerleri: 1 ~sEHl·R~\ ~~ ~· = ll1ı(Jl\l~A lrlEl~IC: 
1 SAlftAl~I 1 İzmir'dı; peıtemalcı 1 arda Seydi Şehiri ~lehmet Te,fık elektrik ticarethane· 

si. • 

~~..'llJ Bursa'da Setbaıında Ahmet Tevfik eczahanesi 
f;;'~ İstanhul'da Mısır çarıımıda allar H. Hüsnü ve mahtumla·ı 'C Galata'da 

Voyvoda caddesinde edkardölevi elektir.k dfpoıu . Ankara'da Evliya zade ıt· 
• riya t ve ecza depoıu 

• 

• 

Sıvaı ve Samsun'da lbrahi n Ferit t ıık e"ektırik depolar. 
Konya'da Ali Ulvi tuh ıfiye ve gramofon llcaterhanesi, 
Afyonkarahiıar'da Hüsnü Rıza lstanbul eczahaneıi. ~ 
u .. ı.:ıa diı ıahıbı Rav Yusıı' ~m ... @3~~~~=-EI~ 
• Kadri 

Tuhafiyeci 
• 

ller zanın ıı yenı mo

da, Y •'llİ çrşi ı l ha~an şab· 
kal.ı r ı caıııııl a rı ı·ldivt•n·· 

• 

lr.ri, iprk çorah la rı tuva 

lı•ı IPv:ızııı ı ba~' lara ve 
. cocukhı•a ın :ı lısuı;; hil

umum: lnhaCiye eşyası · 

sinemasında 
2 l~ınci kanun ~arşama atşamından it haren 

iSTAN1.ıUL ' ll .\ YE UÜTÜN DÜNY \OA FEY- 1 

KALA.ıE T..\KDILEHE M..\Zll..\H OL~IL:Ş OLA~ 

• 
ller hususta eııısaliııe iistiiııdıır. B.ılıkesir'in 

l u ııcfis K.\H.\TEPE s:.ıı·;.dıı lıt'rkesP 

Zevk, Ku\H'l, Sılılıal vrı·ir. 

'"t:r;y~rı;• r;~na feda 1 Karatepe Şarabı 
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