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--------------------------------------------Al<t tiirk'üıı 
Ulusa beyannamesi 

İstanbul, 8 (A·\ ) - Rei-
siaumur Atatiirk'ün 
beyannamesi; 

Sevgilı yurtdaşlarım 

ulusa 

bana ve partime inanınız 

ve güveninizi yine gö<terdiniz. 

:-aylav namz<'di o'arak 
size sunduğum arkadaşları 

yüce seçiminize değerli bul
dunuz. Ulusca gösterilen 

birlik, ü'küye bağlılık bütün 
giızleri yeniden yurdumuza 

çekmişdiz. 1935 seçımının 

bildiği bu intihabat akşamı 

Türlcey içın ve dıt alanlarda 

bun elan so .ra da k ırtı'aıılr.· 
.,cak ve türlü meseleler önün·: 

de nasıl bir azım ve kuvvet 
manzarası gö•tereceğıni lir 

daha acuna bıldirmış oidu. 
Öz dileğimiz yurdun yüceliği 
yurtdııtın genelliğidir. 

T•>k<ıt'd•t 
Atatürk 1ün heykeli-

nin küş~~~1esmi ya-! Vilayet 
Tokat 9 [ .\ .A 1 Dün 

saylavı seçiminden •onra Ata 
türkün heykelini asılı~ res-

Saylav seçimi 
namzetleri elbirliğile 

seçildiler 
mi yapılmışdır. Vali güreli· 
nin ôz'ü bir nutkundan son 

ra n-uhtelif hak mü~ssese 

• 'l"iiı·ki)'(•11i11 11(11 1· )'(11 1·iııde (:.11.1~ . 
zetleı·i k<ız•ıııtlıl<ıı· 

.X<tııı-

!eri güz 1 söz'enöylenıi dır 
Cumurıyet meydanını dol

duran hnlk büyük bır çoş· 

kunlukl11 büyük öndere 

üstakil namzedler kimlerdir 
o'an l•ğlılığ ndaıı 

Vilayet saylav seçırr.ı cu· 
ma günü sab11h •ekizde halk 

tekrar evi salonıınr!a yapılmışdır. Se-
etıııışdir ,·övlevlerden sonra çim sonunda I' 11 f . 'am 

resmigeçit baı'amış, askeri \ zetlerinin elbirliğile kazandık 
ınc:kt pliler hak teşehkulle ları anlaşılmışdır 

ri k dın erk k bütün tokat Gelen ajıtns haberleri Tür 
lılat Atatürk'un lleykelini ı kiy nın heryerın:ien l;, ll. F 
önünden geçmıı ve ı-,aygile na ızetlerinin elbirltğile •e· 

1".ıl Bt>l'P1, 2~10 İzıııir 
Halil, lfı2 Ka ... ıarııoııi 
li~e ... i ıııiid1iı· ınua\lnı, 
4;ıs lluğla lliisııii ki-

tapı:ı 458 .\"iğılc Hl' .• \l

ı·alıav 503 Si\ a~ )liıaı . 
)iikrii fi!i6. 

~~~~~~~~~~~~ 

Umumi Meclis seçimi 

M. M. Laval ve T ıtuleso 
1 

nun ~eyenatı : 
"L'independance Rounıania, den 

M. M. Lava!» İzvestia 
gazetesinin Cenevre .muha
birine mühim beyanatta bu

lunmuıdur, 

M. Lava! demitdir ki: 
- Fransız hükümetinin 

takib etdiği siyasa açık sa
bit ve vefakaranedir. 

Bu hakikati Sar meselesi
nin kati surette halledilme
sinin Avrupa vaziyetinin 
inkitafında mühim bir mer· 
hale teşkii etdıği bir zaman 
da milletler cemiyeti huzu 
runda da beyan ve illin et
dim. 

ve tesiri vermenin kabil 
olduğu fikrindeyiz Umumun 
iradesinden ve itbirllğinden 

umum için emniyet doğması 
gerekdir. Bugün eriımiş [bu
lunduğumuz vaziyet içinde 
münferit neticeler yalnız 

endite sebeblerinin yerlerini 
değiıdirir ve kimse bunlı.rın 
haricinde kalamaz. 

1 Ierıey birden tahakkuk 
etdirilemez ise bile her,ey 

!birbirine bağlı bulunmakdadır. 
Geçen sene tetkik edilmeğe 

başlanmıı bulunan ve bu se

ne de tetkik edilecek olan 
projeler haricinde olmak 
üzre Avrupa'nın diğer Lir 
parçasında emniyetin kuvvet 
lenmesine imkan hasıl olursa 
flransa hükı'.ımetlnin buna 
bütün kuvvetiyle yardımda 

hulu:ıacağından eminim • 

:--~~.....,~-~~~~~~~· 

selaııı laınışlaı clır çildilcle rini hldirınekdedir. Vilayetin Yeni Meclis 
Kimlerdir? 

üyeleri 

Hu siyasa müsalemetkiı.

rane ve feragatkiı.ranedir. 

Bu siyasa takib etmekde ol· 
duğu gayeden hiç birzaman 
inhiraf etmiyecekdirki bu, da. 

umumi sulh ve herlıeı ıçın 

emniyet geyeıidır. Sulhun 
teminine matuf olan sözler 
çoğalmakdadır Müsait ola· 
cak anda bunların filiyat 
halinde tecellı etmeleri la· 
zımdır. Kabul edildıkleri 

takdirde sulhu haleldar et· 
mek teıebbüsünde bulunmuş 
olanların hareketlerine kartı 
gelecek teklifler yapılnııı 

hu'unmakdadır Bu teklif1ere 

Romanya dıtiıler bakanı 

M. Titülesko Moskova'da 
çıkan " İzvestia " gazeteıine 
aşağıdaki beyanatda bulun

Reisicumur 
Cuma günü Şişliye 
kadar bir gezinti 

yapdılar 
İştanbu., 8 (AA, Rei 

sicunıur Atatüı k bugün ha
ral<öy ve l'eyoğlun'dan ge 
çerck Şişliye kadar otomo 
bille bir gezinti y.ıpmıılar 
ve Şişli'den Hürriyet Abidesi 
tepesi yolu il• yaya olarak 
Darulacezye uğramış ve c ra 
nın vaziyeti hakkın-la ızalıat 
alm;şlardır. 

K<lzım Öz<tlp 
İzmir'e gitdi 

Ankua,9 'AA) l\.urultay 

Yine ajans haberlerinden 
mü taldl saylav olarak aşa 

şağıda adları yazılı olanla· 

rrn seçildiği anlıııılmışdır. 

• \ il k 11\1 ~ ( • \ ~\ ) 

Bu~ii,ıkı·ı ~"' l:n . . 
rııiııılP 1 ·ızaıı:ı•ı 

kil "">l;l\laı·ııı 

ıııii,fa

atlları 

\t' aldıklaı·ı rı·: ~11d11r. 

.\ııkara ı 27;; ht>ı'ı·~· 

ıı·ı·ı.ı ıı. lılifi _\ı.tal~a 

T<I\ 'ıır ~iil ıııı·ıı. 88\111:-;-• 
t:ıl'.ı Eııso> Caııhıı ı, ı 1 ~ 
l 1Pııizlı ıııiiıı·haid ;.:ı•ııe 

ral ~pfı k ;;(17 Eskisı•lıir . . 
Atatürk Şi !ide nahi}e oca 

ğı gençlerinin vernıif c,'duğu 
müsamerede hazır bdunc!uk 
dan sonra gece de fırkanın 
Parapalasda verdıği baloyu 
teırif etmişlerdir 

bakanı Kazım Ô.talp dün İzmi , 
/ re gitmitdir. 

i ... ıı·ıııı·k Zilıııi. 5~~2 İ:-;
t.ıııhııl ıııuı:ıkaiı !!t'ııı~-

c 

Büyük 
Sovyet kc>ıı -

gr•tsı 

Merkez icra d vanı 
nı seçdi 

\loskovıı ~ (\ \\ y t'· 
rlıııri ~ovyet ·on rnsı tara
fın lan •eçılen yeııı ı .c kez 
İl'ra komıle i t<>planarak 27 
lıi ilık dıva ııııı s ç nişJir 
l,uıı'ar , ra•ında "t•lln,Kale
nııı ve Vc.roıilor,Kangavdi , 1 

bay Litvınof 

l.itvanof Molotof vardır. Mtr· 
ke~· k . ·1·ıı· ı oe. ıcra omıteıı reıs ı ıne 

!\.,lenin, halk komiserlerı he_! 
~et; reislığlnC! Molotof dışa-
tı iıltri kumisyonuna Lit~i
~.~f, müdafaa hoıniserliğine 

0 rotilof seçilmitdır Stalin 
; 1 ~asctl; 11 ınde 31 l<işılık 1 ir ıle 
'•kıl esasiyt" kornılcsı tayin 
~dllnıııdir. 

Almanya 
Şimdi de Avusturya'ya mı El 

Atma istiyor? 

VivanadJ.iı 

Viyaı a, 9 (\ \, 
den teretŞuh etmi · 

ı:erlin'· 

gılıi gö 

rünen ve Almany 'nın Avus

turya iç n ken H ınukadclera 

tını heıı:.li tayin etn d· ve 

h11t lıu l.usı gda reyıama 

miirrc<1 •I eyi mek h.ık· nı 

isteme~" miıte 1 avı! bulundu 

•unu lıılcı.re:ı l;az ha' erlere 

gl re \iman devleti orta 

Avrupa adeıni nıüdal le and· 
1, şmasına ıltıh ıka davet 
edildığı takd rde §Brla boğ· 

bır goruniiş 

lı bir cev.ıb verec kdir Sa
lahivetdar Avu•turya maha· 
filı bu şartlar, asla itibar 

etmemekdediıler ba. bakan 
Suşnifi demiş ıir ki: 

Avustıırya ııezaman ken· 

di isterse ve l'C zarna'l hü· 

lcumet vakti gelecegıne ka 

nl olursa ozaman reyiama 

müracaat edt"cekdır. Yoksa 
yabancı bir devletin 
bu hususdaki arzusuna 
tabı alamaz. 

\us Maliyesi 
'oskova 8 (A. t) Sov-

yet merkezi icra komite iııin 

toplantısında m ıliye koı"litesı 

Hll5 yılı biitçesı'lin G"i 7 

milyar varidat ve 65 2 mil-

yarı masraf o1arak te pil 
edildiğini bildirmişdir. l'u 
paranın 17·2 milyarı ökono • 
mık G 5 milyarı menılekt-l 
müdafaasına lalı is <'ılilmiş 
dir. 

Merkez kaza um11mi meclis 
üyeleri seçimi dün sabah 
saat onda 1 lalkevi salonunda 
yapılmış ve aşağıJa adları 

yazılı kımseler kazandın!· 
mışdır 

Seçimden önce bazı nıü-

nakaş.ılar olmuş, vıliiyet 

idare heyetinin yokl11nı11 ya 
pılmamııs ve namzed gös 

terilnıeme$İ yolundu ev,•d 

c" vermi olduğu karara 
aykırı olarak nıatbu ve mü

hürlü liste'erin ikinci seç 
menlere dağıtılış kuvvetli 

itirazlarla karşılaııını;dır. 

Umumi meclise üye seçi
lenıer şunlardır: 

~Plıiı· llıt'di ... i llllltlllll 

:ı zala rı 

katibi, Lay Mustafa Kınık. 

Sıı ... urlu k 
Bayan İsmet, hay llüsnü 

Said oğlu. bay Kamil 

E lı· .. ıııid 
Bayan Leyla BıHinı, bay 

feyzi Sözener, bay Salıh 

bay \lustafa. 

.\ \ Y:tJık 
Bayan ~leliha Kt"nan, 1 ay 

Ekrem 

li11rlıaııi~t\ 
llay Ferid Gömeçli, bay 

llüseyin bezcrli 

Sıııdıl'gı 
Bayan Mürtide Hilmi 

Ören, bay· A!i Re ad, bay 

İbrahim Dedebaş 

Baha . 
Bay Kenan Akman, 

\lehnıed Ooğanlarlı. 

Mustafa Gevgili 

lhırsuıılıe~ 

bay 

bay 

muıdur. 

"Sovyetler ile Romanya 
arasında siyasal münaselıet
lerin yeniden kurulması itini 
diplomatik hayatımın en 
mühim hadiselerinden biri 
olarak telakki ederim. Coğ· 

muhatab olmuı bu' unan dev rafya ve tarih-. icabatının 
!etler cevaLlarını vermelidirler/ iki memleket arasında ııkı 
Sona eren yıl büvük bir ! bir do tluğu amir bulunma· 
milletin milletler cemiyetine 

1 
ıarından baıka zannıma ka· 

girmesini ve aynı zamanda lırsa Sovyottler ve Romanya 

bu milletin sulhun takviyesi ricalinin sulh mefhumu hak· 
işine iştirak hususundaki !undaki telakkilerinin çok 
kararma fahid oldu. Şarl.. yakın olmaları itibarile 
misakı akdolunması imkanı iki memleket beynelmilel 
Sovyetler hükümetiııin bu hayat yolunda yanyana yü· 
kararından doğmuşdur. Her- rümeğe namzetdirler. 
hangi bir devlet olursa ol- M. Titülesko M. Litvinov 
sun tecavüze kalkışacak olur hakkında gayet sltayitklrane 
sa, karşısında, mukadderatla sözler söyledlkden sonra 
rını sulh; rağlamış bulunan sözüne devamla demittir kı: 
milletle i göreceğini söyle- Romanya hali hazırda Av· 

memiz zamanı gelmişdir rupa'da her taraf da yapılmakda 

Bayan Süheyla Karan, 
bayan Yegane Akbnş, bay 

avukat Sadık, bay eczacı 
'ayan Mediha \!uzaffer 

Avni Celal oğlu, bay H .. san Çağlı, bay Hulusi Küçükler. 
Kapdan oğlu. bay Emin bay .• 

M Litvinov ve ben, bu ! olan konuımaları en büyük 
Letebbüsü hayırlı bir netice alakalarla takib etmektedir. 

Emin oğlu,bayZühdu Ke.kin Ankarada intihabat 
oğlu, bayi lilmı Şeremetli oğlu Ankara, 9 (A.A) . Vilayet 

ye isal etmek hususundaki Romanya 'nın coğrafi vaziyeti 
kararımızı kati bir vesika ıark misakı meseleıinin 

ile izharetdik. Ümitlerimizde niçin bir an evvel nihayet· 
sukutu hayale maruz kal- lenmesini istediğini izah 

l'aııdıı·ııı:ı 
Bayan Emine Şef depo, 

bay Mehnıed Kıtık köylü, 
bay Ha nılı uczirııan, bay 

Burhan a vıı kat. 

Bay 
l>a~knnı 

Erıl 1 
Salaha 1 dın, Erılt•k 

l:ii t it 

lbye:1 Kadriyı· Sarı saltık, 
b.ıy Kazım avuk.ıl. bay !la 

cım C. 11 Fırka ı vılayet 

Güneş 
Soğumağa ~aşlıyor 

umu oıi meclis az11lıkları in
lih~ bi her tarafda yapılmış 
ve C.11 F namzetleri ittifak 
111 lıazanmı~lardır. Yen. üye
ler arasında bir çok bayan

lar vardır. -------·----
Haytarl<t ı" 
l\ongrası yapıldı 
Ankara, 0,A.ı\) Türk 

baytarlar cemiyeti dün yıllık 
kongrasını aktetmi~, eski 
idare hey ·lin n raporu ka 
bul edi!wıiş, yeni idare heye 
tı seçilmişdir.Al11türk'c İsmet 
lnönü'ne kazım Özalp'a mü
dafaa ve zınat bakanlarına 
rnygı tel yazıları çekilmişdir 

sak bile sulh taminatlarını eder. 
arttırmak hususundaki eme Roma anlaşmalarına ge 
li nizi müessir bir surette lince, Hz bu anlaımaları Tu· 
izhar etıııekde sebat edece- na havzasında itbirliği key· 
ğimizdan eminim. fiyetinin temeli addetmek 

Tekrar ediyorum: Sulh deyiz Romanya, küçük itilaf 

bir sabır cesaret ve 
işıdir 

Litvinov sulhun 
kabili inkısam bir kül 

irade ve Balkan anlaımasında 

gayri 
oldu 

ğunu söyle:nişdir. 

düklerimizi hundan 
Düşiin· 

daha 
eyi bir suretde anlatması 

kabil değildir. Şark misakı· 
nın tahakkuk etdirilmesi 

Berlin 9 (..\. .~) Beılin 

rasathane•i güneşin garp 

işinde '.'of. Mussolini ile aram 
da hasıl olan lam anlaıma 
bakımlarına bütiin nüfuz j ,,-------------- '-'; 

Savaş'ın Yazı yarışı 

aza bulunmasının kendisine 
lerettüb etdirdiği bütün taah 
hütleri dikkat nazarında 

bulundurmak suretile bütün 
kalbile Roma anlaımaları

na iştirak edecekdir. Dış 

siyasamızın temelini küçük 
anlaşma Balkan anlaıması 

ve Fransa ile aramızda mev· 
cut ittıfak teıkil etmekdedir. 

Romanya ile Sovyetler ve 
Sovyetler ile Franaa arasıa
da mevcut dostluk hiçbir 
devlet aleyhine olmıyarı 

ve bilakis Avrupa'nın memle

ketlerimizi tefkil eden kısım. 
larında sulh için yüksek bir 
garanti vücuda getiren bütün 
bu ittifakların normal bir 

kısmında genişlığı 701J(lO 
kilometre tahmin edilen 
bir leke müşahede etmiş 

dir. bu leke senelerden ~·eri 

görülmekde' olanların hepsin 
den büyükdür 

Tasarruf yapacak 
Bükrcş 91 A A 1 Pak an 

!ar meclüi baknnı ı !'135-36 
bütçesinden 2 milyar lev ta 

sarrufa karar vermi~dir. ller 

dllirenin masrafı geçen büt- I 
çeye nisbetle yüzde on indi·' 
rilecek ve lıugiinden itiba 

1 
ren yeni t11yin ve terfii,.,. 1. 

15 Şubatda bitıyor 
ı;,ızt'leıııiziıı :u;dığı ~iiı". llik:İ>t» ~·t'~İr 

~al'ıslan okurlarınıızııı İ:-ill'ği iiz<'riıu• 15 
giiıı ılalıa uzaıılıııı~dır. Bı:ııa ;.:iiı·ı• 13 ~llhill 

:ı!, ... aııııı.a kadar 1-(Plt•ıı \azıları llıii~ah.ıkaya 
' . . 

kııvaı·a~ız. Olltlaıı ... oııı·a 1-(t'll'ıı \azıları kata-. . . . 
ıtıı)at'ağız. 

1;1·11t:IPr, J..: ıl P fil 1I'1' İ ili Z İ d r il<'~ i il. • 

yapıl mamasına karar vermitdir •:::::::;ı:::::::;;;;;;;-~;:= :=:::;;=:;:;;=::;~~~~~ 

tarzda iılemelerini 
etmekdedir. 

temin 

Bu da Sovyetler ile ara 
mızda cari münasebetlerin 

inkitafına nekadar büyük 
bir ehemmiyet izafe etdlği· 

' min en büyük delilidir. Zira 
Sovyetlerin Fransa ile mü
na~ebat hususuna ne kadar 
büyük bir ehemmiyet verdi
jlni b!IJrim. 
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Diyrenetaktlanlar 

Anamın düşü 
-- 163 Anam günün erinde: 

Talebemden R. Gökalp ' • 1 
::u:yu:r~'~:~~:~!n;! p·iine~:~b 1 ki stif a SBaaylanvdıvremuma'udm~ı 1 Gönen_' d_e . 
yolu" gibi vatani ı·e ulusaldır ~ • 

İıtiklal ıavaşının çephe geri- Bay Esat Adil ve bay Ismail meclis seçimi Sayl«tv seçımı 

İnsanların çok zaman ha
kikati göremedikleri ve doğ 

ru düşünemedikleri; 
Gayelerine kavuşmak için 

nihayet bir vasıtadan ibaret 
olan parayı daima gaye gibi 
telakki etmekde olmal.ırın 

dan, bellidir. 

- Oğul kalk gayri. 1 loro 
zun öldüğü, gecenin bitdiği 
korun geldi Südü sağdım , 
ısıldım. Kız kardeşin, baban 
seni bekliyor. Kalk hele 
kalk. bak sana ne diyedeğim 

sinde bir muallimin karanlık- 1\T 0 C H F .1 ,. "d h Bandırma, 8 (::, Ş.) - 8 Gönen 8 (S.Ş) 
ları aydınlatan bir •tık, hal l yacı . . . Vl ayet l a re E- Şubat cuma günü yapılması c H p Evi bayrak ve 

llı)incehemen başımı kaldırdım 
Ne diyeceksin ana. Di 

bakanı kı doğru yola götüren bir yol 1 / d . • r d '/ mukarrer olan seçimler için dallarla süsl enmişdi. 2 Gün-
gösterici, eskiliklerle sava,an yeti aza ığın an ıstı1a et l er. köy müutehib sanileri daha denberi çalan çalgı sayhv - ! lele sen kalk bak, ne 

güzel duyum vereceğim. bir asker olduğunu taıvlre Vilayet daimi encümen lıir gün evvelden gelmeğe seçimini bildiriyordu. Üğle 
çalıııyor . azasından gazetemiz başya· başladı. Fırka misafirlerini den evvel 6 sı kadın olnıak 

194 
Budala:yapmadığını 

Çok yeri mensur olan eser., zıcısı bay Esat Adil dün C. gece sesli sinemaya götürdü. 
de kuvvetli parçalar ve dün H. F. vilayet idare hey eli Bu gece de tereflerine hu 
ile bu günün öğr-lim ve ye- azalığından istifa elmişdir. susi orta me~teb tarafından 
tişdirim bakımından çok can- Sebebinin anlaşılması için bir musamere veriliyor. 
lı mukayeseleri var Teknik istifa mektubunun bir &ure İntihabat çok süİ<iınetle 
yönünden belki bir cok ku- tini aıağıya basıyoruz: geçdı. ~1uallim bay Kemal'in 
surları vardır. Zaten genç İstifa sureli nutku ve Atalürk'ün ulusa be. 
yazıcı da eserinin kusursuz 1 yannanıesi okundu. İntıha lo a. 
bir eser olduğunu ve bu eser C. H . F._ idare heyeti baı· g<oçmeden evvel Bayan 
le erı'tmeg"e çabaladığı yu"'k kanlığına: , Naciye hatun un saylav seçi-
sekliği bulduğunu hiç ileri Vilayet idare heyetince mi münasebetile toplanan 
sürmüyor. Okullarda temsil umumi meclis azası seçimi, müntehih sanilerin hürmet, 
edilecek piyes bulmak için yoklama yapılmaması "e saygı ve tazimlerini fırkanın 
çekilen güçlüğü bu itle uğra· namzed gÖ•lerilmemesi YO· önderiAtalürk'e ve arkadaş 
ıanlar bilir. Yazıcı "inkılab !unda verilmiş olan kararın larına bildiri!m e•i yolundaki 
yolu. ve bu yeni bitiği ile bu bütün seçmenlere mühürlü teklıfı l ı araret 1e karşılandı. 
güçlüğün bir parçacık ko namzed listeleri dağılmak Hayan Bedıa'nın kadınlara 
laylaıdırılmasını kendisine suretile tamamen ve resmen bay E'al Adil verilen hakdan ötürü fırka 
gaye edinmişdir. Ve bu e~er- ıhlal edilmesi, ve bu aykırı· Bay Kodanaz İstifa meklu knderine kadınlarin salıkla 
!er istidatlı g-enç için şimdi. lığa seçim başlamadan önce bunda katibi umumi: iğin emri rını bildirmek teklifi de can· 
lik ancak birer kalem ıecrü- yapdığım açık itirazın bariz üzerine yapılan vilayet idare dan muvafık görüldü. 
belidir. Şunu da söyliyebili· bir hakikati ifade etmesine heyeti içtimaında umumi meclis 126 münl~hibi olan Han· 
riz: rağmen nazarı dikkate alın- seçımı için yoklama.yapıl - dırma'nın 3 müntehib sanisi 

maması sebebıle aza.ı bu- maması ve namzed gösteril-Bu yolda yazılan ve sa
yın az olan piyesler arasında 
kıy:netçe pek aşağı da değil
dir Bizce en büyük değeri 
söylediğimiz gibi, bir boılu 
ğu doldurmağa ı·al<şmasın
dadır . 

Gökalp, hiç şüphe yok 
ki daha olacak olgunlaıacak 
ve daha güzel eserlerini de 
gelecek zamanlarda verecPk 
dir , "Bir Zaferin Yası" nı 
yapılmakda olan bir duvara 
konan bir ta~ diye öğerse.n 

sanırım ki hissiyatıma mağ
lup olmuı bir adam vaziye
tine düşmem. Eseri okuyucu 
larına la kdim ederken R 
Gökalp'ı tebrik etmekden 
kendimi alamıyacağım 
Lıie ve muallim mektebi edebiyat 

ögretkeni 

Baki Gö/pınar/Joğlu 
[• J bu yazı kitaba başlangıçdır 

Co!'uk P!'iirgt>ıııe luı

nııııu haskaıılığıııdaıı: • • 
12 . 2 · 935 Salı akıamı 

flalkevinde kururrunıuz mer
kez kaza kongrası yapılaca 
ğından sayın üyelerimizin 
toplantıya öğünç vermelerini 
saygılarımızla dileriz. 

Sauaş'uı Romanı : !J 

hastalığından ötürü ittirak 
lunduğum C. H F. vilayet memesi karar altına alındığı edememişler, 123 müntehib 
idare heyetinden .istifa eldi- halde, idare heyetinin bu ka-

rey'erini tamamen kullana 
ğiml saygılarımla bildiririm. rarına aykırılık gösterilerek 

ESAT A- Dl'L rak fırkanın namzedlerine 

Bu~ 

Müslecablıoğlu 

İsıııail Saei KıHJa-
ıı:ız ııiciıı i~tifa t'Ldit 
Belediy~ ve C. H. F. vila

yet idare heyeti eski reisi 
bay lsmail Naci Kodanaz 
dün vilayet idare heyeti aza
lığından istifa elmişdir 

Hamniyetli vatan
daşlar 

Erdek ve Marmara F ela. 
kelzedeleri için Balıkesir 
llilaliahmer ıııerknzine gelen 
yardımların devamı 

L, K, 
65 00 lvrindi Nahiyr. ve 

köyleri namına 
50 

40 

31 

8 

7 

00 Dikili Gençler bir
liği Spor kulübünden 

00 Korucu nahiye ve 
köyleri namına 

88 Balıkesir Yakup 
köyünden 

66 Kozlu Spor kulübü 
gençler birliğinden 

50 Ünye kazası ikmal 
Meçhulasker, lnönü 
ilk mektepleri tale
beleri tarafından 

soracakdı. 

matbu ve mühürlü naınzed 
rey vermek s~retile fırkaya 

liste1erinin ikinci nıüntehib. 
bağlılık' arını I' andır ma'lılar 

lere dağıtıldığını ve bu yol- bir defa daha göstermişler-
da intihabın serbestliğinin 

dir. 
tamamen ihlal edildiğini ve 

Ba\aıı Elif H' ,\la\is'iıı 
fırka nizarı namesi ile pren- • • 
g b'erine hürmet gösterilme. sii~ lt>dikl .. ı·i 
diğini sebeb olarak ileri sür İntihabatda ve intihabdan 
müıdür. sonra Bandırma' nın yegane 

İdmabirl ği 
Bayramda Uşak'a gi

decek 
İtitdiğimize göre İdman

birliği kulübü bayramda 
Uıak'a gidecek ve orada 
hem müsamere verecek ve 
hem de oyun oynıyacakdır. 
Sporcu gençler bunun için 
şimdiden hazırlığa batla · 
mıılardır. ba,arıklık dileriz. 

4 

50 

00 Çerkeı merkez mek-
tebi Hilaliahmer 
gençlik dernek ko 
!undan 
Fransız Frangı: Pa
ris'te mes1ek mek
tebinde tahsilde bu · 

entresan bulduğu cihet Ban 
dırma'nın Darıca ınüntehib 

sanisi olan Elif abla ile Ma
viş abladır . Hu iki 1 ürk 
anası milli kıyafetlerile ve 
çok serbest iştirak etdikle 
rinden umumi bir alaka top 
la mışlardır. 

Bu a akadan dolayı ken
dileri ile Sava~ namına ko
nuşmağı muvafık buldum 
Sor Juğum suvallere verdik
leri cevabı yazıyorum. 

- Yaşımızın doğrusunu 
söyler isek olmaz Az söy· 
ler isek de siz inanmazsınız 
Siz kendiniz yüzümüze 
bakarak başımızı yazsın. 

lunan Sadık Kande- 1 

mir, Süfyan Özde· 
mir tarafından 1 

Biige'ye dikkat ediyordu. 
yor olmalı ki böyle günden güne sara 
rıb soluyormuş. 

yap· 
mıı gösteren , 

üzt re 127 il inci SP.Çiçi lop· 
1 f k 

.\hmak. Yapamıyacağını 
landı ve rey er ini mütte i an 

yapacak 0"ibi söyleyendir? 
C 11. F. namzetlerine verdi 
ler. 

KöylerJen gelen 2 inci se 
çicilere ziyafetler verilmekde 
ve eğlencelere devam olun 
ınakdadır. 

Saf: Budala ve ahmak 
olmayandır; 

Kurnaz i s e saf 
ol mıyana denir. 

Asıl tam insana gelince: 
Ona hiç bir zurnan ne saf 

ve ne de kurnazdır, llenile 
mez!.. 

Reyler verilmezden evvel 
Büyük Atatürk'ün beyanna
mesini okuyan 3 üncü mek- 1 

teb Baş okutanı Behçet Onar 
ayrıca güzel sözlerde söyle · 1 

mişdir . Gönen birinci mele 1 

teb beıinci sınıf okutanı da 
çocuklarını C. il. F. sına ge- 1 Madeninde bir kaza 

' B .~LYA , 9 ( S.Ş) -
tirmiş ve seçim hakkında Koca cami mahal -

çocuklara yeni bilgi vermiş lesi ahalisinden ve şirket 
dir amelesinden nıüstecablı tah 
Kasabaya domuz sildarın Mehmed maralarda 

Geçenlerd
e:e iyrdukjarı kı•, mın·I çalışırken mühendis

1
erin dik-

, katsizliği yüzünden büyük 

dan Gönen kasabasına giren 1 bir callak düşerek zavallının 
lıüyük bir domuz bir kaç 1 sol ayağını kırm•ıdır. Maden 
eve girib çıkdıkdan sonra şirketin i n bu yapdığı dikkal
kaçmıy:t baılamıf ve kahve- sizliğe nihayet verilmesine 
ci llüseyin ile arkadaıları alakadar makamlrrın nazarı 
tarafından avdan dönerkl'n dikkal•ni ceibederiz. 

vurulmuıdur. Kasaba dışına dık. Cephane mi taıımad k, 
çıkarken yüzlerce çocuğun ; silah mı atmadık. 
domuzun arkasından koşması ' Amma ne de olsa kadın 
görülecek bir şeydi ~ evinde kalırıalı erkek ile 

Şimdiye ka lar şehre çok kadının işi ayrılmalı. 
geldik gıtdik. Fakat böylesi llerkese zor gelen rencberliği 
gibi ahenkli doğrusu hiç ol ben hepsinden çok severim. 
madı. Çocuk yelitdırmek, asker 

Köjde evde oturup kal· anası olmak, bence asker ol· 
marn Daha ziyade çalışır , mhkdan daha eyidir. 

h~le rençherlik yakmağı pek Bu arada konuşduklarıını-
ı 

severim. Tabii benimle bera · 
b - k •. d 1 

er çocugum ve er egım e 
çalışırlar. 

Bu yenı ış l seçim) bizi 
çok sevindirdi . Bu bizim için 
bayramdır. Sevinme!ek on 
saatlik yoldan gelir miyiz? 

1 
Şehirde gördüklerimin hep 

si güzel ve ho umuza gitdi ı1. Hele o perdede gözüken 
(sinema) ve konuşan adam 
lar daha çok hoıumuza git · 

di. 
Askerlikmı?. Bız asker 

olabıleceğimizi çok evvel de 
nedik.llem de ne güzel yap. 

zın ga zeleye basılacağını 

!~iden oğlu yazılma•ın diye 
müdaha'e etmek istedi. O 
koca Türk anası oğluna der 
hal 

-Sen karışma. llunda 
utanacak bir şey )' ok. Dile 
dediği gibi yasın. biz alemin 
konuşduklarını oku} oruz. 
Onhrda bizimkini okusun-
lar 

Ne doğrı'.: söz Kendilerine 
teşekkür ederek ayrılırken. 

Yaz oğul yaz.Bizim bay 
ra:nın1ız ve eyi 

bugünlerdir, dedi. 
günümüz 

Uykumu 12 [saat! ardın. 
dan gelmek yolile dehle· 
diııı,habamın yanına varınca: 

· bak oğul, anan zengin 
olmuş, büyümüş, Güzel bir 
düş görmüş, Tanrı verede 
bunurı doğrusu çıksa dimeye 
kalmadan anam sözünü kes· 
dı ve kendisi anlatdı: 

- Oğul, evde ekmeğin 

yitmesine bakarak unu ha
mur yapdım Ekmek piıire
cekdim. Yanıma bir yaban 
kiti geldi baua: il ele sen be· 
n imle gel dedı. bir ıeycik 
demeden ona katıldım. Az 
gitdik, uz gitdik, dere lepe 
düz gitdık. Ondan sonracı
ğıma tiÖy.iyeyim. Güzel bir 
konağın kapısına geldik. 

babam atıldı · 

- Elinin hamurile öylemı? 
-- llee!. Diyerek sürek 

verdi sözüne. h.onakdan içeri 
girdik. bir de bakdım, ora
da kitiler olurmuf, konuıu
yor.ar beni de aralarına 
katdılar ben de harıl harıl 
konuşdum. ~açım batım 
açılmıf. aklımda bile değil 
Derken biri bana bir yığın 
para uzatdı Gözlerim ka· 
maşdı. Kapıda otomobil var 
dediler. Şaşkınhkdan do. 
na kaldım. Neresi bura&ı, 
ne oluyor derken bir de bak 
dım beni birisi dürtüyor. 
Kan beynime sıçradı. 

Elimin tersile dürlenin su 
ralına küül diye çarpdım. 
Ve birden bire gözlerimi 
açınca babanı kartımda sen 
deler buldum 

Gözlerimi tekrar yumdum. 
O paraları aradım Oralara 
yeniden gitmek isledim. 
Ama yok. 

babam: 
- benim yidiğim lokal 

yanıma kar kaldı iıte . .. 
• Ana, dedim. Senden 

rahatı yok Ö~ür yönde de· 
ğil saylavlık düşü peıinde bu 

kador koıanlar hava gördüler. 
Sen hiç olmazsa dütünde 
saylav olmuş gitmitsin Ya· 
şasın düt. 

benim saylav sözümle bir. 
likde onların da ağzı açık 
kaldı; benim de 

Köylü oğlu 

- Yenge Şimdi !ıen size bu parça li diye nefret ediyordu. 
yı çalayım . Hakalıın beğenecek misini7.? 

BUKALB 
DURACAK 

Günden güne sararıyor, hastalığın

dan sonra bir dürlü eyileşemiyordu 
Bazı günlerini hiç yatakdan ç : kma 

dan geçiriyor, evde çocuğundan başka 
kimseye güler yüz göstermiyordu. 

Yüksel Necib bu ihtiyar dadıyı din· 
!erken, sevdiği, tapdığı kadını bu buru· 
şuk dudaklarla okunur görürken ağla
mamak için kendını zor tulmuşdu 

Bir genç sanatkarın bestesi bu ... 
.\dı: (Ben ölünce) 
~onr çrı.buçak piyanonun kapağını 

açılı. Parmaklan biraz dola şdı. Ve rar· 
ça başladı Sesler yavaşladıkca, hırçın 
laşdıkca, bir dua gibi derinleşdikce . 

Ve bu zıd hislerle hiç 
küçükle yakından alakadar 
dı. 

bir zanıan 
olamamış 

Au akşam gayri talın bir canlılıkla 

'küçüğü yanına çagırıyor, ona resimler 
göstereceğim söylüyor ve: 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

Yazan: Mükerrem Kamil 
Varlığını zencirliyen bir sevginin dü-

ğümünü çözemiyorlardı . 

İçki kadehinde: O .. 
Cıgara dumanında: O . 
Ve nihayet gözlerini kapıyarak kol 

larına aldığı kadınların hepsinin üstünde: 
o. 

Derin tikayetlerle gölgelenen güzel 
siyah gözleri ile hep (O) yaşıyordu. 

Ah Erol olmasa .. 

Yüksel Necib eyi düşünüyor ve 
hiuediyordu ki: Bu çocuk olma!a Bilge'yi 
aıkına sürükliyebilecek. Onu varlığına 
çekecek. Bu güzele, kanmamıt· kandırıl 
mamııdır 

Sevgili kadın ltoı geçen yıllarının 

intikamını alacakdı. 
Evlenecekler Muhitin dedi kodul~rı 

nı duymamak için uzaklara ç~kilecek 

lerdi 
Fakat amca.mm çocuğu . 
Yeğeni olan bu çocuk, hergün eski

yi hRtırlatan bir kudretle karşılarında 
yüks il'cek ve bir gün Bilge annesin 
den de, Yüksel'den de babasının hesabını' 

Kaç defa Müjgan d dı göz' eri 
nin yatını b .. yaz baş örtüsünün uçları 

na silerek: 

- Arslan gibi kızın canına kıydı 

bu adam diye derd yanmıtdı. 

Yemin ediyordu ki; Bilge eskiden 
böyle somrtkan. kapanık ruhlu bir ka 
dm . değildi. Çok neteli sayılamazdı 

amma, ne olsa böyle kendini yalağa 

düıürerek bir İç üzüntüsü~de yokdu. 
Bir yıl (Frengiıtanı.gezmişler. toz 

mutlar . Geldikleri zaman Bilge gayet 
ıen. takacı, serpilmiş bir ev kadını imit 

Sonra bay Cevdet değişmeğe baıla

nıış. günden güne Bilge kabul günlerini. 
ziyafetleri, deniz eğlencelerini bırak 
mıf. 

İstemişdi ki. bu buruşuk elleri avuç
ları içine alsın. 

- Onu seviyarum Diye. Ahlak.adet 
diye bir takını boş laflar vM. Onlardan 
ötürü Bi1ge benimle evlenmiyor. 

Ona söyle, ona beraherce söyliyelıın 
Ölüme gilmesene katlannııyalım, Onu 
kurtaralım 

Diye yalvarmak islemişdi 

* • • 
- Size en sevdiğim 

çalacağım yenge. 
bir parçayı 

Sizde bana elbeı bir çay verirsiniz. 
Bilge çay takımlarını salona getirt

di Gözlerinde büsbütün başka ışıklat

la yüzüne bakan genç adama; elile çay 
hazırlamağa baş'adı Siyahlı erkek, pi· 
yanova dayanmış rigar · 
asının dumanlarını halka halka 

Doğurmuş Ve kocasının üstüne ka 
dm sevdiğini öğrendikden sonra sün
gu~u düımüş. Bu adamı çok sev
diğinide zannelmiyormuş Çünkü sevda 
gene kadın gözlerinden uyku gibi akar 

' üfliyerek gözlerini kırpışdırıyor, birıey 

nlış. 1 

lialbuki bu kızda öyle latkınlık, car 
kunluk falan görmemiş. \ 

Eeh . Geçinib gil•inler de, fazlası 
ne lazım diyormuş. 

Fakat timdi .. İlden, alemden arlanı-

söylemek isler gibi telaılanıyordu 
Bilge: 

- Bu akıam pek sevinçlisınız . 
Dedi. 

- Görünüşe 

mek lazım 

- Ya?. 

bakılırsa öyle söyle 

Önünde takım takım ölü alayları san. 
ki ilerliyor 

Gözleri yaılı kadın kafileleri• kendi-
ne doğru geliyordu. 

Bilge çok beğendi. 
Ve parçayı lekrarlatdı. 

Yüksel döndüğü zaman gözleri nem 
li idi. Çay içerlerken artık bir saat ev
vel gösterdiği neşeyi gösteremedi, 

llilge ona dikkat ediyordu 
Rengi bozuk. gözleri kuru ve yor· 

gunılu. 

Onun sevgili başını küçük dardeşi 

gibi dizlerine çekmek, kendisine verdiği 
büyük tesellilerin borcunu ödemek isli 
yordu. Fakat bu şey .. Bıı kardeş sevgi· 
sini hiç bir zaman aşmıyacak tatlı se
viş. Ona büyük ümidler verecek ve bel· 
ki de ok yaydan fırlıyacakdı. 

Erol gelmişdi 
Benim aevgilicim. Annecim 

Diye Bilge' ye atılım~ küçük kolları. 

nı annesinin boynuna dolamışdı . 

Yüksel bu küçük akrabayı; onun 
yavrusu diye bır taraf dan sever keıı , di
ğer larafdan saadetinin en lıüyük enge-

Anneni çok ~ever misin Erol 

diye soruyordu. 
Küçük, kollarını var kuvvctılc a\"" 

rak: 
- İşte bu kadar severim, 
Diyordu. 
Bilge acı bir gülüş ' e: 
- Erol da annesini sevmezse. 
Diye söze ba~lamıı, sonra birden 

kesmişdi. O zaman genç adam i~yaıı 

eldi. 
O kadar taşdı . döküldü ki . 
Bılge Erol'u dadısına vererek salon 

dan uz:.klaıdırmak lüzumunu hisetdi. 
Dünyada hiç bir kadın bir ukek ta -

rafından bu kadar sevilmemişdi 
Hu engel tanımayan büyük sevgi, 

bir lıumma olub danıarlannı yRkmıı. 

gözlerini büyülemiş, varlığını girdablara 
siirüklemekde idi. 

Unutmak için her çareye lı:ış vuran 

genç adam; çaresiz kalınca Fon bir şeY 

düşünmüşdü Gidecehdi. 
llaş vurmuşdu . 

Uzaklara gidecek, büyük bir iş ba 
şına geçecek, çalışacak, didinecek , unut 
mağa çalı~acakılı 
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bakardım. llaftalar,aylar geç
mişdi Artık ben de ümidimi 
kesmiş, bu gamlı hayatım

dan kurtulmak, ölmek isti-
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Dünya üzerin~e siyasi ve iktısa~i hareketler 
.lıı ıı<•ıı)·a 1935 de 

"İl Popolo da 'ltalia,. dan yalınız hükiimdar değildir. 

: Savao'ın: • • : Yazan: : 
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Mektebin bütün sessizlik ta o güzel sarı saçlı, ince be· 

1 s Tokyo muhabirimizden: Japonya imparatoru ilah 
leıi içinde, Ahmed'in sesi or· lini. mütenasib vücudunu 
talığı çınlatıyordu. Yine her bir defacık hayalimden ge 
halde içinin bir yarası de· Ç!rir, ondan sonra kendimi 

yordum. 
işte, bu ölmek, bende öğ

le tatlı hatıralar uyandırı

yordu ki adeta iftihar edi
yordum «Perihan. için öl
mek .. Aman Aman ne büyük 
bir saadet; artık bu kelime· 
yi fikrime eyice yerleıdirmiı 
fırsat bekliyordum. 

lnkiliz Dış Bakanı da 
garp devletleri Japonya'yı landırılmış bir ıahsiyetdir. 

tanımıyorlar bunu Avrupa 4 - Japon u'usu gayet 
!inmiş, şarkılarla aıkını, ru top1 ardım. Artık öyle bir va-

ulusları, Japonya'nın disiblinlidir. Disiblin Japon 
hunu terennüm ediyordu. ziyete düşınüşdüm ki: yeme 

Londra Görüşmesini Sulha Doğ
ru Atılan Kuvvetli Adım 

Olduğunu Söylüyor 
Londra 9 ( .\.A)-Raıbakan 

Ray '1akdonald bir söylevinde 

demitdir ki:fransız - lngiliz 

anlaımasında taarruza karşı 

uluslar diplomasisinin bugüne 

kadar yaratdığı çok miiessir 

~e koruyucu ted irler var· 
dır. Eğer dünyanın herhangı 

bir noktaaında harb yapma 

ilı tasarlıyan mütearrız bir 
devlet çıkarsa, l·u Jevlet 
düımanına taarruz içın tay· 
Yarelerini gönderir gönder· 

mez karıısında kendisine 
zaferi imkansız bırakacak 

bir kombinezon bulunduğunu 
bilir. Hu sulha doğru atılmıı 
bıiyük bir adım,harbi tasav
vur edilmiyecek ve imkansız 
kılacak büyük bir adımdır. 

bundan başka eğer muhare 
be olursa biz yalnız kal mı 
yacağız . Almanya ile Fransa 
nın her biri ~eref lıislerile 

uygun olarak kabul etıniye 

cekleri teklifler yapmı~lar

dır 

Turandot ve butterfly melo yada adeta bir tabiaddır. 
drammalarında gördük1eri 5 - Japonlar mütecanis 
gibi çiçek açnıı~ kiraz ağacı bir ulusdur. Bu teannüs yal 
ve Ghescie dansözleri ile nız ırki değil, fakat düşün· 
do!u bir memleket olduğunu ce. duyğu, adet, ahlak. zevk 
zannetmekdedirler. lıazıları gıda, meted ve hayat sistemi 

llakikaten çocu!< ne ka den içmeden kesilmiş, adeta 
dar muamma bir şey.Onun- hasta olmuşdum. 
la tam dört senedir sınıf ar · Dayanamadım. bir 
kadaşıyım, liıç bir zamanda mektub yazarak ona ver
sırlarına vakıf o1amadım tu- dim; kabul etdi. Birkaç gün 
haf değilmiki, en:samimi ar- aonra cevabını aldım .Ne ka 

.. 
* • 

Ray Simon 
Paris' e geldi 

. Paris, 9 (.\.A) Fransız 
lııgiliz ticaret odası mü !ürünün 
al<şam verdiği ziyefet rivaset 

Mançuko 

Hakkında bir konfe
rans 

llerlin, 8 (A.\) - Alman· 
Japon cemiyetlerinin altında 
Japon askeri ate~esi Mançu 

ko hakkında bir konferans 
vermişclir: Al<'şe bu konfe-

da Japonyayı ticari ve içti 
mai bir Dumping ulusu say
maktadırlar Başkalarına 
göre Japonya Cengiz han 
ve Tirnllrlenk 'in hareketleri 
ni tekrar etmekde !·ulunan 
bir milletdir. 

Hakikat şudur ki,Japonya 
bütün bu düşüncPlerin yeri . 
dir 

Japonya'nın siyasal,içtitnai 
askeri dini,fenni, sınai, ticari 

vemali amil erıııi tetkik etme· 
den önce . bu ulusun asıl 
unsur'arını tcshit etmek 
icab.ıder. 
Japonya'nın büyük bir 

ulus olduğunu kimse inkar 
edemez Japon ulusunun 
yüksek kaliteleri vardır 

Bunlara karıılık bu milletin 
birçok noksanları da mev

cudtur. 
Japonya'yı te~kil 

esas unsurlar şunlardır . 

1 - Japonya savıı.şçı 

eden 

bir 

ransında \1ançuko'nun müda- ulusdur. Japonun evi basitdir 
ve bir \·adıra benzemekdedir. 

Üıere lngiliz dış bakanı dün 
geldi. 

~\\=-

Viyana'da 
Fakirler balosu 

Viyana 8 (A.A) -- 1914 

faası ve Japon ökonomisi 

için bir alelıi karakol oldu
ğunu söylemitdir. 

Yılındanberi ı 1 k defa olarak 
Vıydna şehri yıllık fakirler 

ba'osu v~rilmişdir Tarihi ve 

J ananavi olan bu baloda Re
iscu ııhurla eski impratorluk 
1 ailc•si azalarından bir çoğu 
bulunmu~dur. , _______ ,[ 

Yurtdaşt 
Felaketligünlerde sana yardın1 ·elini 

uzatan hilalihmer inr;;anlığın şefkatin
den doğmuşdur. Zngin, fakir. kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kenJıni hi/a
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerce evvel kurulan bu hayiocağına 
aza kavda/. 

Hcılıkesir J/i/ıi/ilııııcr 
.llakc::i 

Roman Tefrikamız: 63 

s •• \'(lŞlllll S<t \T(lŞll 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOGLU 

•i 

llacim be1i dahi sürüklüytrek 

bızzat kuvvetlerin başına 

geldiği vakit ne fırki\ erka
nı harbinin ve nede maiyet 
kumandanların hiç bir mü 
talaalarını kabul etmiyerek 
kendi bildiğine ve pek ba -
riz bir ıekilde kuvvetlerimi· 
zin aleyhine bir cebhe tesis 
etdi 

Burada yalnız çok süratle 

tahaddüs eden iki vakanın 
şahidiyiz biı isi düşmanın taar 
ruzunu ve ikincisi Bekir Sami 
bey kuvvetlerinin ~ila 

ka vem et ve çok seri 
ricatlarıdır 

mu-
olan 

Gayri muntazam ve ~on 

süratle kaçanların arasında 

Bt!kir Sami beyi de görüyo· 

Japon erkeği zahiren zarif 
ise de hakikatde sert ve 
kabadır. 

Japon kadını kocasının 

sertlik hareketlerini sevmek 

dedir. Japon çocukları Samu
railer.n kılıçlarını ve karakı
rılerin hançerlerini tahayyül 
ediyorlardı. Bugün Japon 

çocuklarının kafalarını tay
yare, top ve denizaltı gemi
si doldurmakdadır. Japonun 
gıdası mutfaksızdır ve ha 
rekette bulunan bir ordunun 
gıdasına benzemektedir. 

Japon ulusal şarkıları aık· 
dan değil, harb hadi~elerin
den bahseder. Japonya'nın 
edebiyatı kal.raoıanlığı tas: 
vir eden manzumelerinden 
ibarettir 

2 - Japon uluıu fazla 
vatanperverdir. Japonya'da 
komünistler ve müebbet 
hapse mahkum olanlar da· 

hi vatırnperverdirler 
3 Japonya'da imparator 

kularak ailesinin esir kaldı· 
ğını söylediği vakit, Hulusi 
beyin yüzüne sert sert ba 
kan kumandan: 

Bu olamaz, dedi. Ço· 
cuklar, biı iki kişi gidin, 
Hulusi beyin ailesinı alın ge· 
lin 

Der dimez, tozu dumana 
kalarak iki lıahraman su
varinin Bur.'aya döndükleri 
ve atı koşturdukları görül
dü. 

Kiızırn bey kuvvetlerini 
tanzim ederken Bekir Sami 
ve Hacim beyler, duyduk· 
!arı hica b es~ri olacak ki 

C i d d e n çok yorgun ruz Düıman öyle süral!e Bur · d 

1 

Kazım beye görünme en 
ve kuvvetlerinin islira saya yanaşdı ki Bekir Sami İnegöl yolunu takiben geç 
hnte olan derecei ihtiyaçlarını bey Parmak köye gele' iği · ı d' 

1 

mıı·er ı. 

takdir eden Kıhım bey, vakit düşmanın ucu Çekir· Kazım bey, düşmanla te-

llekir Sami beyin düşmanı genin altından şehrin l-ir ması muhafaza ederek Ka· 
bir gün olsun oyalıyabile· ucuna geliyordu. 13ursa'da zancı bayırına doğru çeKil
ceğini kabul ederek mai- bulunan kııvayimilliye ku. miye karar verdiği cihetle 
yetinin istirahatlerini emret· mandanları aileleri efradile harekatını ona göre tanzim 
mişdi. görüşmeden, ilk buldukları 1 etmişdi . En ufak te(erruatı. 

Gire.unda Kazım beyin vesaitle İnegöl ve Yenişehir na varınc~ya kadar herşey-
kuvvetlerinden gördüğü mu- şosalarına döşendiler. le biz.at mefgu! olan Ka· 
kavemete göre hazırlanan Balıkesir mebu u bulunan zım hey mebus Hulusi he 
düıman, Beıevler Hrtların- Zazbalı zade llulusi beyin yin ailesinin geldiğini anlat· 
da Türk kuvvet'erini gö- Balıkesirden gözükmekde dıkdan sonra kıtaatı hare 
rünce derhal cebhe aldı. olduğu aile•i Bur.a'da idi. kete geçirdi ve muntazaman 

Artık burada bir mııhare- llursa'nın şarkında kuvvetle- çekilmeye başladı. 

lıe olm'IŞ diye izahat vrr rıni toplamakıla olnn f\a Şimdi Göle 'ik'de bırakdı· 
ıııeği mana•ız görüyoruz. zım beye. Hulusi bey so ğımız süvari alayile Milis 

noktai nazarından da mev
cutdur. Farmazalılar 4 mil
yon ve Koralılar 24 mılyon 
dur Bunlar yabancı unsur
dur. Japonya bu iki unsuru 
mütecanis Lir şekle koymak 
için bütün gayretini sarfd· 
nıekdedir 

kadaşı olduğum halde . dar sevindim bilir misfniz.lş-
Yine sıcak bir günde de 

Bazan ögle dakikalar ge le aıkın bu kadar; 
lir ki, arkadaşlık şöyle dur Diyerek gözlerinden yaş niz kenarına inmiı, oralarda 
sun kardeş olmadığımıza na· !ar süzüldüğü haldesusmuşdu gezerken, karşım~a Perihan'ı 
dim olurdum Ne kadar. Te- Ben de, fazla bir şey söyleme- görmiyeyim mi. Öyle, zayıf, 

6 - Japonya kuvvetli 
bir devletdir. Japonyada 

her şey devletin kontrolu 
altınd r.dır. 

7 - Japonyalı vatana ta 
alluk eden herşey hakkında 
idealistdir. Diğer işlerde Ja
ponyalı pozitif, maddi ve 
hesabcıdır 

8 - Japonya'lı ahlaklı 

dır 

9 - Japon'lar fakir bir 
milletdir. 

1 O - Japonların garblı

laşması zah'ridir Japon 
ulusu , Asyalı ve Asya'ya 
mensub bir ulusdur. 

1 l Japonya bütün Av-
rupa medeniyetinin en ileri 
tesiratına malikdir. Japon 
yanın genel işlt':ri 

telgraf, telefon) 
Amerika'dan daha 
re olunmakdadır 

(posta, 
birleşik 

eyi ida-

Buna karıı Japon ulusu 
garp medeniyetinin ruhi kı · 
smının yüzde seksenini, bil
memekdedir. Japonya'da bir 
inkı'ab yapmak mümkün 

değildir. .\ncak imparator 
arzu ederse fnkılab tahak
kuk edebilir 

Japonya'nın nmumi vazi
yetini gösterdik. Bu hakikat 
karşısında Avrupa'nın ulus
larının miiteyakkız olnıala 

rını temenni ederiz. 

Bııgün 

miz, ne kadar yüksek seci 
yeli bir çocuk.Ufak bir söz-
den alınır. miitee•sir olur, 

derhal darılır, bir köıeye 
çeki 'irdi. Her gördükçe ade· 
ta yüzüniin şekli, saçlarının 
taranışı bana bir «Taşbebe 
ği'ı hatırlatırdı llatta onu 
çok severek söylediğim taı 

bebek kelimesi idi.. Müte-
madiyen şarkı söyler, en 
acıklı en ıztıraplı zamanları 

nı hep böyle geçirirdi . 
Onun en samimi arkadaşı 

olduğum halde gizlıliklerine 

vakıf olaıııadığıma ben de şaşı· ı 

yorum . 
• • 

Nihayet bir gün, onu bir 

kenara çekerek türlü yalvar
malardan sonra. hayatından 
bir parçasını anlatmasına 

muvaffak oldum. Hayatının 
hiç nazarı dikkati celbede
cek bir tarafı yok. Yalnız 

bu tatilde geçirdiği macera· 
!ar acındıracak vaziyetler. 
Evet hakikaten o yüksek 
ruhlu çocuk için acındıra

cak vaziyet demekden baı 

ka bir şey söyliyemem , 
Çünkü hayatında ilk ola-

rak ~evdiği bir kız, belki de 

hayatının sonunda onun sevgisi 

1 
ile dünyaya göz yumacakdı. 

Bütün herşeyi ile ona bağlan
mış kendini vermiş bir genç 
Ahmed'in aşkı şöy 

le başlamışdır 
Evet kardeşim: Ban· 

Y t11ni Tüı·ki)'t.11 

Ecz<ıh<tnesi 
Nöbetçidir 

dırma'da gezerken onı, ilk 

olarak pencerede gördüm 
İşle ilk görüşüm, ve uk aş
kım böyle başladı Artık on· 
dan sonra gü~lerce peşinden 1 

koşdum; günlerce onu bek 
!edim Nihayet, ancak bir 

tebessümüne nail olabildim 

müfrezesine gelelim: Bütün 
bu zabitan ve efradın ınli· 

kam hissile gerilen damarları 
nı yumuşatmak için iki mu 

1 

1
debbir binbaşı uğraşıyordu. Bi 

Her an onu düşünür. ade· 

kumandana yumruğunu sı

karak: 
- Vatan gidiyor, arka 

daşlar ölüyor. Ben de öle 
ceğim. Sen de beraber. 

Diye bağırdı. Onu, bölük risi alay kumandanı Cemal 
bey ve diğeri, meşrutiyetin 

ilanı için ön safda uğraıınış, 
tecrübe görmüş kumandan 
muavini Nezir bey ismindeki 
bu zevat,düşnıaııa saldırmayıb 
ancak teması muhafaza et
mek icab etdiğini. ileride 
lazım olacak gerek kendile
rinın ve gerek efradın ku· 
runması lazım olduğunu,her 
ne kadar söyledilerse para 

etmedi 

, kumandanlarından Selim 

Alay kumandanı Cemal 
bey, bir aralık itini kuman -
dan ve amir sıfatile ha.let
mek istedi: 

·- Bu alayın kumandanı 
benim. ilen ne 
sem o olacak. 

emreder· 

Dediği esnnda Gölcük kö-
yüne, On beş altı ile ketf 

kolu kamandanı olarak gön· 1 
derilen mülazım Fikret beyin 
düşman1a adeta ciddi bir 
muharebeye tutuıduğu, ge
len silah seslerinden anla 
şıldı Pür asabiyet ayağa 

fırlıyım makineli tüfenk lıö

lüğü kumandanı Zeki bey, 

beyin [ l 1 tiz sesi takib el
di. "At başına!" Uu kuman 
dayı dığer bölük kuman
danları da tekrar etdiler. 

Bölükler müstakilen ha-
reket edecekdi. jlilis müf 

rezesile Bakır müfrezesıne 

kumanda eden süvari zab! 
ti, alay kumandanına: 

Mendim, sizi kuman 
dan tanımakla beraber ek · 

seriyete tabiim 
Dedi, o da 

at bindirdi ve 
müfrezesini 
Gölcük'e at 

koşduran süvari bölüklerini 
takib etdi . Köyün ıarkına 

gelindiği vakit hakiki ınan 
zara görüldü Düşman bir 
piyade alayile köyü iıgal et
miı, Fikret bey de bütün 
atları seyis Yusufa teslim 
ederek bir dereye çekdirdik
den sonra güpegündüztbu 
muazzam kuvvete, on lıeı 
neferle Laskın yapmış bu 
lunuyordu. 

[ 1 ]Şimdi söke'de alay kuman
danı süvari kaymakamı 

rlim. Anladığıma göre 
öyle zayıf olmuş ki, adeta son 

aşk bu kadar olamazdı. Çün- baharın dökülen yaprakları· 
kü, aık denilen şey öyle ka- nın ölmüt ağaçları gibi, tu· 

tunacak, duracak kuvveti 
kalmamııdır. Heyecandan 
kendimi.toplıyarak af dilemek 

için yanına sokulmaya baı
ladım. O, Hiç vaziyetini 
bozmadan bir şey ıöyleme
me, mü~aade vermnden. 

palı, anlaşılmaz bir muam
madır ki in•anı yükseltir al 
çaltır. !::ieciyesiz, ahlaksız bir 
adam eder; söndürür, hazan 
da öldüriir. 

İşte aşkın bütün fecaatla
rı bütün safhaları . fakat, 
ne olursa olsun, her halde 
onun aşkı bu kadar değildir, 
Nilıayet, biraz sükunet bul
dukdan sonra, tekrar yanına 
yaklaıarak anlatmasını iste
dim. Bu sefer, hiç tereddüt 
etmeden, anlatmağa baıla

dı: 
- Evet, işte ondan sonra 

mektublaımağa l'aşladık. 
Hatta, onunla öyle bir sev

gili olmuıduk, öyle baj:ilan- ı 
mııdık ki, hangi kuvvet bizi 
ayırabilirdi; Hiç, hiç Lir kuv 
vet ... fakat. ne yazık ki 
oldu, oldu. Bende ııte böy 
le vaziyetlere düşdüm. 

Bir gün, yine •>nunla ge 
zerken bir kıskançlık yüzün

den hiddetlenerek, çok ağır, 
hatta, öyle ağır ki hiç bir kim

senin tahammül edem!yece 

ği, sözleri söyledi,n. Kendi
nıi unutmuf, onu tam mana· 
sile. tahkir etmişdim. O da 
hamı. hiç bir cevab vermedi; 
yalnız «Teşekkür ederim» ile 

iktifa ederek yanımdan çe
kildi. Bir az sonra, yapdığım 
kabalığı anladım. Fak ıt 
heyhat, artık it işden geç
mişdl. Kırılan kalb kolay 

kolay tamir olmaz; derler 
işte ben de öyle ılüşmüş 

düm 
Artık, her gün onun yol

larını gözetlerdim. Her 
gün kapılarının önünden 
utanarak geçer, baıım ,yer-

Fikret beyin yalnız bir 
cihetden tali yardım etmiş
di. Düşman Fikret beyin ıol 
cenahını ihata ederek sure· 
ti katiyede imha veya esir 
etmek üzere iken, Gelenbe 
eşrafından Mustafa ve jJeh 
Med bey biraderler, sekiz 
on kitilik bir kuvvetle düş· 

manı yan ateşine almak su 
retile şaşırtwış oldular. l!eş

dakika sonra da süvari bö· 
lüklerile llilis müfrezesi ye 
tişdi 

Yaya cengine inen bu 
kuvvetlerden ilk evvela Se
lim beyin filintası patladı 

ve diğerleri de onu takib el
di Büyük bir cüretle, ağır 

makineli tüfeklerle ileriye 
atılan Zeki ve Ahmed bey

ler, çok sevdikleri 1Makalm1 
tüfeklerini binat ida
re etmeğe başladılar ve düş· 
manda bu muannit Türk kuv-
veti karşısında hakikaten 

faşırclı 

Burada zikre şayan bir 
vaka .daha nrzetmeden ge 
çemiyeceğiz. 

O zaman süvari ;ı:abiti
nin emrine verilen Bakır 

müfrezesinin batı, Ramazan 
efe isminde, biraz :ıhlak 

dütkünü bir adamdı. Kıy-

- Ne istiyorsunuz, kim

siniz. sizi tanımıyorum. Di
yerek mukabelede bulundu. 

Ve tekrar yavaş. yavaıyürü
meğe başladı. O anda lı;en· 

dimde, onun ayaklarına 

kapanmak, Af dilemek, 
Yalvarmak ağlamak ihtiya
cını duydum. fakat bu ola· 
mazdı. Çünkü en kalabalık 
bir yer. 

On gün sonra mekteb 
aqldı. Buraya geldim. Bir 
daha onu görmedim: lıte 
kardeıim; bütün atkım bu 
kadar diyerek. yine hıçkı

rıklar ve göz yaılarile ya· 
nımdan çekildi. Artık ıöyllye
ceğini, bende anlamııtım. 

Demek "Perihanı> ölmütdü 

ha!.. Evet ölmüşdü, lıte Ah· 

me 1, İşte Perihan! Biçare za

vallılar .. Aşkı, ruhu, izzeti 
nefsi ile beraber gömmek 

ne kadar elim bir ıey fa
kat ne yazık ki, O öldü 

kurtuldu, Diğer taraf da onun 

aşkı, için ölecek,ve onun git
diği yere götürecek, zavallı 

Ahmed'i düıünmedi ki .:.;_ __ 
llayat daima böyle dur

madan dönen ve aıkın bü · 
tün entrikaları bütün fena
lıkları bütün fecaatları ile 
ortaya koyan böyle vazi· 
yellere kim, hangi taş yü
rekli bir adam, acımaz aca. 
ba' . 

metl harbiyesi sıfır olmakla 
beraber diğer hiç bir mezi
yeti de yokdu. Süvari zabi
ti bu adamı sevememitdi. 

O zaman daha tanınma

mış ve ıöhret kazanmamıı 
Bakırlı saçlı Mustafa efe de 
aynı müfrezede bulunduğu 

halde süvari zabiti, saçlı 

efeyi tanımamıodı. lıte bu 
Gölcü k harbinde yaya cen
gine inildiği vakit süvari za
biti, Ramazan efeye şu em
ri verdi: 

- İşe yaramaz arkadaı
larını at başında bırak, di
ğerlerini ileriye getir. Çabık 
ol, ne duruyorsun? 

Bu kof efe ne cevab ver
se beğenirsiniz? 

- Efendim, bizim köyü
müz düşmanda kaldı. Bizi 
gözgöre öldürtmeyin Allah 
aşkına! Biz de ana baba ku 
zusuyuz 

Deyince süvari zabitinin 
beynine kanın sıçradığını 
gören Bakır müfrezed 
efradından, zayıf, ufak te· 
fek, ayağında Arnavut potu· 
ru denilen ıalvarını itina 
ile kayııla sıkmı~ biriıi: 

- Efendim, bu edepsiz 
kumardan ve karıdan anlar
Bana müsaade et, ben ar
kadaş seçeyim. Bu kalsın 
atların batında. 
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