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f evzi Paşa Oiyarb1kir ~altının 98 ~ilo
metrelik ~ısını bu yıl bitirilecek 

Her yerde 3 kuruştur 

BaHesir: l(uvayı M. C. Savaş Vurdu. 
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CUMURIYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETiRiR 

Almanya londra görüşmelerine ~arşı ıı
receği cevabı bugün ingillere ıs 

fransaya bildirece~ 

l Çıkaran Ye Baıyazgan 
E. A. Müstecablıoğlu __.._...._ __ 
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h<•y Titüleskoi Umumi Meclis Balkan bankası Tokat clı1 
Atatürk'ün heykeli 
şenliklerle açıldı 
Tokat, 10 ( A.A) Ata 

Ököll()mi 
Fakültesi talebeleri 
Antalya'ya gitdiler 

Antalya, ı O l A A) Yük· 

sek ökonomi fakü'tesi son 
sınıf talebelerinden J5 genç 
dün Mersin'den ıehrimize 
gelmiş, şehrimizin türlü ku 
rum'arı, portakal bahç• !e
rini tedkik etdikderı soma 

aynı vapurla İr.ınir'e gitmiş· 

le ·, Ticaret Odosı gençler 

şerefine Lir öğle yemeği, 

muallim•er birliğide bir çay 
ziyafetı vermişlen'ir. 

Balkan anlaşması 1 • 
meclis reisi oldu Seçimi lzmir'de nasıl yapıldı 
Bükreş, ıo tA.A) Ro· 

Az bir zaman evvel Anka 
ra'da yapılan yeni Balkan 1 
ittifakı bu yeni birlilte ger
çek bir canlılık ve kudret 1 

vermek için faaliyetle çalış 

makdadır Evvelce yapılmış 
olan Halkan konferansının 

kendısi için tayinetdiğl he· 

Deutsche bergwerks zeitung. 
yonu iılerlne baılamııdır. 

Küçük itilaf devlet bankala· 
rının ilkbahar ve yazda yap· 
dıkları ilk mesaiyi takiben 
şimdi alakadar memleketle
rin posta tasarruf kaıaları 

ile diitertaıarruf kasaları ıiate
mlerlnin it ve çalııma birlt/ti 
temin edilmitdlr. 

türk'ün heykehnin açıln'a 1 

şenlik 1 eri geç vakte kadar 
•Ürmüıdür Heykel elektrik 
ıııklarile aydınlat lmış, halk 

büyük bir fener alayı yapa· 

rak heykelin önünden geç· 

mitdir. tlelediyede bu günün 
~erefine büyük bir akıam 

ziyafeti verilmitdlr Vali ve 
Kolordu l\ da ziyafete gel· 
mitlerdir. 
~~~~~~~~~~~~~~ . 

Kurultay 
Başkanı lzmir'de 
lznıfr, 1 O ( A A) - Kurultay 

başkanı Ka7.ım Özalp dün 
akşam ıehrinılze gelmiş ve 
durakda parlak bir suretde 
karıılanmışdır. Rirkaç gün 
ıehrimizde kalacakdır. 

Si ~-asa 1 ııı ii:;tı•şarlı ı. la r 
Ankara 10 [S ŞJ Bakan

lıklarda siyasal müsteıarlık 
lar ihdas olunacağı şayi ısı 

yeniden ortaya çıkdı Söylen· 

dlitine göre, siyasal müsteıar 

lıklar vekillerin bulunmadık· 

ları zamanlarda büyük ku
rultaydaki sorgulara cevab 
vereceklerdir. 

Irak - İtalya 
Arasında dostluk mu 

ahadesi imzalandl , 
Roma 10 (A.Al - İran 

nıurahhaıile hudut müzake· 
relerinde bulunan lran dış 
bakanı Nuri Said paşa İtal
ya ile bir dostluk andlaıma · 

sı akt etdikden sonra Bali 
dad'a dönecekdir . 

Fevzi Paşa : --ı 
1 

l)iyıı ı·h('liir 
-

llallı iıısaatı hu yıl hiLPCPk • • 
Ankara, 1 O (S.Ş) - Dev-

let demlryoltarı varidatı gün 
den güne artmekdadır. Fev 
zi Paı Oiyar:tekir hattının 

geriye kalan 98 kilometre· 
lık kısmı da Lu sene içinde 
bitrilecekdir. 

~iııwıı1.lıft.r atı·lycsi 
Ankara 10 1 S.Ş] - Si 

vasta Bayındırlık bakanlığın
'"' kumla ak olan şimendi· 
fer tamirat atelyesioin inşa 
sına yakında başlanıyor. 

(l'iiı·k- ingi liz 
Ticaret müzakeresi 

Ankara, IO (S.Ş) - Türk 

lngilız ticaret an ·afmasmı mü 
zakerelerine yakın

da başlanacaıtı 

bildiri !iyor. İngiliz sefiri hü· 

küme ti metbua sından tali· 
mat beklemekded r. 
~ 

f..\lnı:ııı:va-Fraı sız Lİl'a-

l'Pl nıiizal.Prt'l<'l'İ 

Berlin, 10 IA.AJ- Alman 
Fransız ticaret müzakerele

rinin birinci safhası bitmit· 

dir. Bundan sonraki nıüzake 
reler Pariı'de ceryan edecek 
dir. 

Almanya 
londra Görüşmesi 

-
llakkındaki ct'vahıııı hu 

ıriiıı hildirı·eek ..., . 

Beri in 1 O [ ::l Ş 1- Londra 

anlaımalarına kartı Alman 

ya'nın vereceği.Cevablar ya 

rın İngiltere ve Fran a'ya 

bildirilecekdir cevahın metni 
müsbet ve dostane bir şe

kildedir Almanya'nın da mü.1 

müsavi şartlar altında müza · 
kere salahiyeti 
müşdür. 

ileri sürül. 

Yeni Rus 
bütçesi ne kadar? 

Moskova 9 [A.A] - Ye-

ni seçilen merkez icra komi
tesi devletin 1935 bütçesini 
varidat 65 milyar 900 mil

yon varidat ve ()5 milyar 
400 milyon ·masraf o!arak 
teıbit etmişdir. 

~·· 

Belediye meclisi 

bay Tilülesko 
manya Dış bakaııı bay Titü · 
lesko dünden itibaren Bal-
kan an a~ması meclisinin 
riyasetine geçmişdir. 

Bükreş 1 O (A A) Atina 

misaki mucibince dünden 
itibaren bir yıl için balkan 

antantı ba~kanlığı vazifes!ni 

üzerine alan dış işleri bu 
antanta dahil diğer balkan 

devletleri dıı işleri bakanla
rına çektiği telgrafda müş-

1 

terek eseri olan mutlak giiven 
hislerini bildirdi. 1 

Bıılgıırstı1nı ıı 
·Nüfusu n~ kadar? 

Sofya, IO (\.A) - 1934 

birinci kanunun 31 inde ya
pılan tahriri nüfus hakkında 
alınan malüm..ıta göre Bul
garistan'ın nüfusu 6/JB 1 ,059 
dur. Sofya'nın nüfusu civari

le beraber 330 bine çıkmıı
dır. 

• 
lt<t lyıt ıı 

Hiikümcti ele 
Anlaşmayı muvafık 

görüyor 

Roma, IU (AA) - Neıre

dilen resmi bir tebliğe göre 

Fransa ile lngıltere arasında 

yapılan ve teferruatile İtal 
yan hükümetine bildirilen 

konuşnıaları mesul ltalyan 

mahafill tarafından teveccüh

le karşılanmakda ve Alman 
ya ile anla1ma ihtimal erini 

ihtiva etdiği mütalaasında 
bulunmakdadır. Karşılıklı 

harici yardım misal.ı'la 
gelince; İtalya'nın bu misa · 
ka esas itibarile ittiraki hu· 
sosundaki hatlı hareketi 

(Yeni Asır) arkadaşımızda 
okuduğumuz vilayet umumi 

) meclisi seçimi hakkındaki 
yazıyı aynen aşağıya alıyoruz: 

Cuma günü yapıl ırn say-

Rey atma işi iki saat ka-
dar sürdü ve müteakı ben 

haşlıyan tasnif muamelesi 
akşam saat yediye kadar 
devam eldi. Alınan neticeye 

--

lzmir'de bir görünüş 
lav seçiminden sonra dün 
de ulus evinde vilayet u:nu 
mi meclisi üye seçimi ya
pılmıtdır. 

Bu maksad1a dün saat on 
bir buçukda ikinci seçmen
ler ulus el•ınde toplanmış 

bulunuyorlardı. 
Seçime bailanmadan ev 

vel fırka vilayet idare he· 
yeti başkanı kürsüye ge'e· 
rek vilayet genel meclisi 
için fırkaca namzed göste· 
rilmiyeceğini ve yalnız fırka 
genel katibliğinin vukubu· 
lan tebliğinde genel vilayet 
mec'isinde iki bayanın bulun
ması istendiitini ve gruhla 
rın bu noktayı göz önünde 
tutarak reylerini yazmaları 
nı kısaca bildirdı. 

Müteııkiben ikinci seçmen
ler müteadr!id grublara ay· 
rılarak bııldukları adlar üze
rinde ıstişareye koyuldular 

Taraf tar<\f adlar üzerin 
de münaka,alar yapılıyor. 
rey puslaları teıbit ediliyor
du. 

Tam ıaat on i!<ide intiha
bata başlandı. Ve sırasl!e 
ikinci seçmenler batda gene· 
ral Kazım Dirlk olduj!u hal 
de sandık başına gelerek 
reylerini kullandılar. 

=' 
Tiirkiyc de 1 

Resmi- muhabirsiz J 

bir gazete 

Ankara, 10 (AA) - Da 

hiliye Vekaleti, matbuat 

umum müdür.üğünden teb
liğ olunmuştur: 

Anlı.ara ve İstanbul men 

ıeli Türkiye hakkında bir 

takım yalan yanlış haberler 

neşreden cnt~rnasyonal nevs 

servisin Türkiye 'de res-

görü İzmir uınumi vilayet 
meclisi azalııtına 217 reyle 
doktor bay Kamuran, 184 
reyle eczacı bay Feri, 123 
reyle bayan Mide Kazım 

Dirik, 98 reyle doktor bay 
izzettin, 72 reyle avukat 
bay Mustafa Münir, 72 rey. 
le avukat bay Nuri: Fettah, 
69 reyle avukat bay ~lurat 
Çınar, 67 reyle doktor b1ty 
Osman Y unuı, ve altmıf ye
di reyle avukat bay Alimet 
Şükrünün asil azalıklııra 
ıeçildikleri anlatıldı. 

SAVAŞ'CI GôZlLE: 

Korku 
Çocııklarını kurkrık ye/iş. 

diren brıbalar bıı kölıi terbi
yenin ce::asıııı çl'l•erler 

Cıinkıi /wrkıık olan hıir 

olama:. Hıir olmak ise Jıer 
şeyden 611cc insan olmak 
aemekdir 

Jlilletlerini korkııta:ı veya 
orılcırı kor/;aklı!fa alışı/ıran 

hıikıimetlerin mesııllyt'li la 
rlh önünde da/ıa bıiyıikdıir . 
Bfrcok /ıükıimetler /ı11111111 
ce:;ısını r !mıişlerdlr. 

Çıinkti gi:li fikirlerin, ar 
zııların telıllkes/ ılcılıu ya 
yımlı, da/ıa korkıınçdıır ı;n 

bıiyıik i/ıli/alleriıı, isyanla 
rın. daima; dıişıirıdıiğıinıi 

söylemiye.n, korkaıı ue kor
kulu/un mil/e.lla ara,;ıııda 

çıkdıfjırıı bize larilı sciylıi· 
yor. 

Samimi, medeni ce.sardi 
yıiksek olanlardan zarar 
gı:lme:. Fakat dalkaıııık, 
.llıiral, korkak insanlardan 
daima çekinmek !ferekdir. 
Cıinkıi böyle/erden gdecek 
fenalıf)ııı gıinıi ve. saall be/. 
fi olma:. {*] 

Diğer tara/dan; bir so[jaıı 
içiıı adam öldıirmeıJi gö:ıi 
ııe alamıı , /ıcıkkwı arayıb 
sormak /cin bir lek sö: söy. . . 

------- yakındaJtesbit edilecekdir. 

llngün saat 15 de toplanacak 1 · -· . .. mi bir muhabiri yokdur. Iiyememesi de korkaklıfjırı 
en çirkinidir ---=-·----=-

ıe::~i:~iy:a~:: ,ıis~ayv~:1i: r - - . ıl Savaş'ın Yazı yarışı . : .. l ·ı 
Gündoğan'ın 1 aşkanlığında il i 

ıubat toplantısını bugün saat '· 

Birçok hıikıimctll'T islib · 
dalla lıo[jıışara/; iş lıa~llla 
geçmişlerdir. Böyle /ııikıi. 

meller ıııillctleriııin medeni 
cesaret seviyderiııi yıikse/1-
mrk içi11 çalişrna:larsa Ci11-
ceki eıııekfrri boşa gitmiş 

ıs d., yapacakdır. J 5 Şubatda bitı"yor i 
Bu lop ' antıda gelen evrak 

loir gözden geçirilecek ve büd.

1 
c.,,ıe yapılması lazı'lı gelen 
•ııünakalat üzerinde görüşü 
lecekdir. 

Bı>ledi ~ ı• Eıwiiııı 1.•ıı i top
la ııd ı 

Diin belediye 
•aat 1-t,30 da 

encümeni 
toplanarak 

<:ezalar ve sair ıeyler üze
•lnde görüfmPler yaparak 
dağılmııdır. 

6 

(~ ızPteıııiziıı a~;dıgı Şiiı', llik:i~•', .\'ı•sir sayılır. 
Yarı.,Iaı·ı okurlanıııızııı is!Pi!İ UZl'l'llıı• ı fı /Jir daha lekrarlıyorıım: 
• ' Korkak olmı lııir olamaz giiıı ıl:ılıa uzatılıııı:-;dır. B:ına giirı~ 13 Sııh:ıt 
c • ' • Hıir olmak ise /ıerşeyde11 
ak-.:ıııııı a katlar 1-(l'lt•ıı vazılal'I ıııiisah.ık:l\a ö11ce /ıısarı olmak demek-

'

.11 :::: ~ ;,,:::1:ı11 "Ç,1~l'.t~ı ·· .• ' '. ''.., ı 111 
,· : 1ı 1°1 11~:c1ı,ı1.ı1 ı1•1 .·,z ,· gP!c IP11ı 1ı, )~!-:rıız.ıl:ır ı ka İ a- .ı; :: '"""' ,,.; '.'.:;;;'::'~.~ 

• ' J\ ' U ı·r·ıı.Je11 doğ:ı«ak tehlike YP ıl!r:ır 
' 1 hurrıyetsızlikıleın t::PIPf'Pk tehi ·ke 'ı• 

zarardaıı ~iız nıisli hılyiik ılı ol~a yi-
• _ __. , ıır hirııu:ııı 
- - ıui~ılı. 

deflere ıimdi yakınlaııldığı gö 
rülüyor.Bu genç blokun ıiya· 
ıal idaresi Türkiye'nin elin-le 
bulunuyor. Türkiye KE ' 
in iktidar mevkline gecdlği 
2aıııandanberi bllyük devlet 
lerin Halkanlorda ötedenbe· 
ri kullandıkları karııdırıcı 

ve daima yeni ihtilaflar 
çıkarıcı tesir ve nüfuzlarını 
her vakit için hükümden 
düıürmek emelini güdüyor. 

"Balkanlar Balkanlılarındır" 
parolası Balkanlarda yaııyan 
milletlerin ihtiyaçlarına 
uygun oldııitu kadar Türkl
ye'nin kendi ihtiyacına da 
uymakdadır. Ecnebi tesir ve 
nOfuzlardan mümkün mer· 
tebe azade olarak Balkan 
memleketleri ile yapılacak 
siyasal, kültürel ve ökonomik 
bir çalııma beraberliğinde 
yeni Türkiye sulhun ve ken· 
dl yü1"ıelitinin en eyi bir 
teminatını görmekdedir. 

Şimdiye kadar yeni blrli
lte Türkiye, Yunanlıtan, Ro 
manya ve Yuıoslavya dahil 
olmuıdur. Bulgaristan ile 
Arnavutluk h~nüz haric 
kalmışlardır . l:iulh muahede 
sinin ileride bir revmyona 
tabi tutulacağına dair pakt 
mukaveleı!ne bir zeyl ilave 
olunarak kendisine teminat 
verildiği takdirde Bulgaris
tan dahi bu birliıte girecek
dir. Arnavutluk ise ıimdiye 
kadar ltalya'ya dayanmıı 
ve ltalya dahi onun arzula· 
rını hakikaten yapmıfdır. 

Yeni il al kan paktının ni
zamnamesi ve it planı Anka
ra'da yapılmıf, timdi de bu 
paktın daimi meclisi bazı 

komisyonlar teıkil etmiı ve 
bunlardan ökonoml komla 

Görüşler ve Duyuşlar 
- . ., 

Türk banka müteha .. ula
rının hazırladıklar ıteklıflere 

göre IO ıonteırinde "Balkan 
bankası. kurulmuıdur Han· 
kanın merkezi Atlna'da olub, 
Ankara, İstanbul, Seliınik 
Bükreş ve Belgrat'da ıubele
rl bulunacakdır. Siyasal ma
nialar izale edilmlt oldupn
dan yakında Bulıarlıtan'
ın da Balkan Bankası 

na lttirak edeceği ümld edll
mekdedır. 

Balkan bankuının vazi
feleri alakadar devletler ara
sındaki emtia mübadeleaiain 
finanse etmek zirai ve unai 
iıtihsalate ve bu iıtlhsalitın 
teknik islAhına mali yardım· 
larda Lulunmak :devletler 
arası münasebetler de 
tediyat kolaylıkları ıöı
termekdedir. 

Bu meyanda• Balkan ban. 
kası. muayyen bir derece· 
ye kadar devleıler ara11nda 
bu günkü hesaplatma itilaf· 
farını da uhdeılne alacakdır. 
Nihayet Balkan bankan ec
nebi memleketlerden ham 
madde tedariki yolanda ma
li kolay !ıklar yapacakdır. 
Bu makaadla Balkan mem
leketleri dııında ve meıeli 
Londra ve Ön Aıyada da 
Balkan bankaıının ıebeler 
açma11 muhtemeldir . 

Balkan banka11, muhtelif 
memleketlerdeki milli ban· 
kalar ve devlet bankalarının 
kendisine ittiri.ki, it ve ça
lııma birlliti ile Balkan mem
leketlerinin müttehit ıerma
ye kudretlerini arkasında 

bulacakdır Bankanın ııerma

yeıi, diğer bankalar ve hü-
(Devamı ikinci yüzde) -

•••• 
Ha.hı bir çoklarınca mu

ayyen bir 'zamanlar.in okun 
mas ı itiya<i olunan manası 

bılinmiyen bazı dualar yeri· 
ne inkildb. icnbı hepımizin 
dilimize virt etmemiz lazım 
gelen büyük zatlar, k9fulı 
aJnmlar tarııf ndan söylen
miı bazı vecizeler: 

Her şey nçık söylendiği 

zaman hııllrın dimağı hali r~ 

nliyetde luluaacak, eyi şey_ 
lıri yapacak ve millotin za· 
rarına olan şeyleri red ede
rek şunun veyn bunun arka
sından gitmiyecekdir. 

(l;lu Atatürk) 
• 

• • 
Fıkiı 1 r, cebrü şiddtıtle, top 

ve tüfekld asla öldürülemez 
(Ulu Atatürk) 

• 
•• 

Mad,Ji Vd bilhaesa manevi 
sukut, korku ile, aczile başlar.• 

(Ulu Atatürk) 
• 

•• 
Eğ~r şunun bunun tever.. 

cühüno1en ku vvot nl!Ilnğ'a to. 
nezzül edersr.niz, halinizi bil

ınom, f<1kat ntiniz çürük 
olur. 

(Ulu Atatürk) i 
• 

•• 
Bir cemiyetde en muzır 

adıım, ehliyetsiz olduğu hal-

de saldhiyet sahibi olandır. 
<Hüyük lımet İnönü) 

•• • Bazılarının düşmanı çok_ 
dur. Bunlar tahsiyet ıahibi 
insınlnrdır. Etrafında kıs
kandık nyandırırlır; dılka_ 
vukluk etmesini, boyun eğ
mesini bilmezler. 

• • • 
Düşmansız insanlardın 

korkunuz. Buırlar iki yüzlü, 
riyakiir ve dalkavuk kimse· 
ferdir . Herkesin suyuna akar, 
şahsiyetlerini kaybederler. 

• • • Hakikati müdafaa etmek, 
doğruyu söylemek iı,in düş
man ynpmakdan korkmayı

nız. Düşmandan lı:orkoolar, 
kendilerinden korkanlardır, 

İrfaoının, 
yesi alçak 
yiilı:sekleri, 
mezler. 

• 
• • 
zekasının Aevi-

ve adi olanlar 
maaliyi beğen-

• • 
* Bir insanın kıymet ve mezi-

yeti yaplığr işlere göre de
ğil, yapmak vazifesi olan 
şeylerin ne dereceye kadar 
ifa olunduğuna göre tedlı:ik 
ve hülı:molunmalıdır. 

• • • 
Dünyaıln hiç bir fena 

(Devamı 'rkincl baıım yüzde) 



• 

YOZ: 2 
__ _. ...... .,.....,,,_ __ ._ ...... --..-.... _...----._.--....,.__.4'11(SAVAŞ>-·~ . ........, ......... .._........,.,......._~..._..,.._,...__..,. __ _... ____ .......,..,.__..."""""'~ ŞUBAT 11 

i~;;~~;~;:~ (•)'( $15 H 1 R ~ --.rA rı TT => 
Ben; yeni doğan bir çocuk k 

~~:· b:::nd;:rınd::y::::: Tayyare upası Çocuk 
gelird~atamıya and içdınse Yurt mu-Birlik mi •ılac•ık? Esi ı·ğeme ku-
kafanı kullanma, doğru da- idman cemiyetleri ittifa ler Yurdun mıntaka kupa. rUffi U 

Bitlk<tn 1 Bana göre 1 
B•tnk••sı 

( Üst tarafı birinci yüzde ) 
kümetlerin iıtıraki ve 
bunların matlubatının top
lan nası ve ~alr suretle ya· 
tırılacaK paralar ile ileride 
yapılacak harici istikrazlar 
dan terekküb edecekdir. 

165-

Hakikat: çok zaman ilaç 
gibi hem acı, hem şifa veri 
ci,fakat lıazan da ate~ gibi 
hem ısıdıcı hem yakıcıdır. 

- 166 

Değişık duyun1/ar: 
XSovyetlerde kadın say 

la vlar·Son seçimde Sovyetler 
birliğinde saylavların "yüzde 
31 i kadındır Şu halde say· 
lav seçilen kadın nisbeti 
Sovyet'lerde her ülkeden 
çokdur 

ima binme, doğruluk ve ül kının haHlatı tayyareye ol- sını iki yıldır elinden bırak· 
kü periaile evlenme. Bütün mak üzere koyduğu (Tayya madığını; tabiatıle bunu da Merkez kaza kogra- General Fahreddin 
bunları ıözde bırak. Ortaya K k alacağını; diğer bir kmm I k 

re kupası) entimizde büyü ·ı·e llirlığin almağa ahdetti· Si yarın yapı aca ha·· kem heyet'ı roı'sı'dı'r 
Maddi.manevi bütün ı,orç 

larını vaktinde ödemiş bu 
lunan insan. soğan ekmekde 
yese yine bahtiyordır, 

* iki Romen - Kaustan 
tin Petkanoğun « Mara vya, 
kızıl yıldızıı ve • lfaydutlar" 
adlı son romanları çok be· 
ğenilmişdir. 

atarsan onlarla bereber ezf 1 k d d F· f • "' 
bir a a a uyan ırmıt ır. ı- g"ini ve Yurda ı ırakmıyaca· Kentimiz çocuk esirgeme "l'.I • bela"g,, dan !Ş Abide - Şimal kulpun· 

da kayl olan, parçalanan 
kutup seyyahı meıhur An · 
dre için Stokholm'de bir abi· 
de dikilmiıdir. 

lirsin. Çünkü; ge '.diğin bu ı k ı )' d ıı· ı·k t ı -
na a a an ur · ır ı a · ğını söylüyorlar Hatta spor· kurumu (Himayeietfa ) mer· ı·ran Efg~nlatan hudut acun, yalan acundur. Çünkü k 1 • .. .. 
ım arının geçen cuma. gunu mahafilinde bu tiddetli mü· kez kaza kongrasır.ı yarın mese!eaini halletmek içın, 

acun bir genel kadın gibi yapılmıyan oyunu önümüzde nak.ııalardan ba•ka bir de ' aat 20 de llalkevi 167-
• aKıam 5 General Falıre c!din'in riyase dir. ki cull'aya bırakıldı iddialar ba•göstermiıdlr. 1 d kd 

• sa onun a yapaca ır. tı· altında bulunan Türk ha· Ben bu sesleri "llamlet" Eıkidenbert birbirinin rekibi Kupayı hangisinin kazana- u· I ı , Tükenmez bir sevgi, bit !Ş Yeni tip otomobil 
ye ere top anlıya geme- kem heyeti, ihtilaflı olan in iki arkadaıını, gizli bir olan bu iki kulüb arasındaki cagı evvelden kestirilemez. b 'd l c! 

!eri için 1 irill\ yapı mıı ır Musa Ahad mıntakasına va 
mez bır saygı ile heb bir- Almanya'da saatde 200 kılo· 
likde bafarma ve y;;rdımler metre gidebilen yeni tip bir ıözü saklamaları için, anda oyunu hangi tarafın kaza Fakat bir şey varsa, o da, •• • 

çağırırken her adımını at· cağı henüz belli olmamakla cuma günü kentimizin en SIJVarJ 
dığı yerden duyduğu: beraber §imdiden her yerde heyecanlı bir spor günü ya· Tahsı' }darı 

- Yemin ediniz. münakaıalara 5 ebeb ııyacağıdır. Her iki kulübe 
Cıbı duymuıdum. Ve ben olmuıdur. Bir kısım kimse· de muvaffakıyet dileriz 

de bu sese kartı "Hamlet. , .. 

gibi bayrak çekerek: 'ı 
- Sus. Dilin tutulaun Yurtdaş! 

ihtiyar köpek; ihtiyar bu· I 
nak. demiıdım. Felaketligünlerde sana yardım e ini 

Edremid rr·aliyesine bir 
süvari Tahsildarı ilave edi
lerek lazım gelen yerlere 
bildirtlı 'itdlr 

uzatan hila/ihmer insanhğın şefkatin-•• 
• 

Görüşler ve duyuşlar 
1 ( Üstarafı birinci yüzde ) 

"Hamlet. aldandı; Ben 
de aldandım . Ey Şeksper; 

ey "Hamlet"in ana ve ba
bası; baıını kaldırayım denıe 

Sen gebermeğe hak kazan 
mıı bahtiyarsın Acundaki 
halini görürsen yedi kat 
yerin dibine girmek istersin 
Ve ıen uzatılan flütleri ça· 
lamıyan "lfamlet.in arkadaı 
!arına: 

- Sız daha ıu flütleri 
çalamıyonunuz.Hükmünüzü 

bir tahtaya geçiremiyorsunuz. 
Ben bir insanım. Beni nasıl 
söyleteceksiniz? Ôen,ad am oğ 
lu bir flütden de mi apğıdır, 
deme Hak kendi yurduna. 
Ve bak Amerika'ya,'.Asya' 
ya, Afrık,,,'ya . 

* • • 
Flüte söz anlatamıyan adam 

oğlu ıana ve bana anlatır. 

Şekıper uıta, li.'"le bana 
sen diyebilirsin ki: 

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

Ralıkeslr Hilal/hıııa 
Jlerkezi 

Potıste. \ bize gelen es~ 
Dün akıam Hacı lsmail 

mahalleıinden Ali Kadir 
oğlu Ramazan ıarhoı olarak! 
ko.nıusu Arif'e bıçakla taar· ı 
ruz etdiğinden yakalanarak 
tahkikata baı'anmııdır. 

81ıg·ün 

Şif'•• 
Ecz•ı h<t nesi 
Nöbetçidir 

Balıkesir llalkevi ıuec-
ıııuası 

llnlkcvimiz taraf.ndıa ayda 
bir cıkar.lın ( Kaynak ) mec
muıs nın son 23Üncü sayısı 

gelmişd'r. Kentimizin biricik 
m'cnıuısı olan bu kıymt tıi mec-

muayı okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

Ülkü 

adam yokdur ki hiç olmazsa 
birkaç kişi tnrafmdon dost 
ittihaz edilmemiş olsun ve hiç 
bir Pyi kiırM yokdı.ır ki 
birçok kişinin düşmanlığına 
hedef olmcmış hulunsun: 

Merdane g~len bela ve 
!eldkete knlıp~ce knzanıbn 
refah ve saadet binkere le· 
da olsun 

•• 
• 

Hased Ye kin böyle bir 
hurd~bindir ki dü~manın kü
çük bir hatnRını ile c·ına

yet fPklindc gösterir. 

•• 
• 

Veren, ihsnıı eden eli her 
kes öıla.r. Fakat tadib eden 
ve hakikati gösterib intibaha 
<lavet eden eli öpmek ancak 
manlı ve hakıknt melfunu 

mümtaz insanlara hasdır.ıı 

•• 
• 

sıl olmuıdur . ma eeasları üzerine dünya· otomobil çıkmııdır.Buotomobil 
Pu heyetin bir kısmı Tür ya ilk aile temelini atan adeta bir uçağa benzemek· 

kiya'ye dönmüşdür.Diğer kıs Türklerde: ailenin hir mek· tedir 

mı ise General Fehred<l n teb oluşu, ana ile babanın ::; 148 Kg. - Viyana'lı 
ile hudut meselesinin ka•an her zaman o aile içinde bayan Barbara Esterayh •19 
kısmını tetkılc ve lıa • duruıu ve bulunuşudur, yaşında oidnğu halde (1481 
letmek üzrl" llurasan vilaye S. ~;ı~n Kg. gelmekdedir. Pu suretle 
tinde bu1unmakdldır ---1 bayan l.larbara acun kızları 

~1e~hedle neşrolunan <ıBa· 3-İran ziraat arazisi Ef· arasında en ağır gelme re 
har" gazelt sinin muhabiri, ganistan kabi ' el eri tarafın· korunu kırmakdadır 
General Fahretdin ile mü · dan her türlü tecavüzden ' ::; Güzellik eceleri flir 
lakatda bulunmuı ve Ge • muhafaza:edılecekdir çok ülkelerde yasak edildi· 
neral Fahreddinfn, bu husııs lludutların tayini bu üç ği halde, Fransa'da bu yıl· 
dak! mütnlaalarını istemitdir esas üzerine l•tinad etdiril· da güzellik ecesi seçilınitdir. 

General Fahreddin gazete mişdir. Hududta b:r vasati Bu seçimde Paris güzeli 
muhabirine aıağıclaki beya· hat tasavvur etdık.İki devle birinci gelmitdir. 
natda 1 ulunıouıdur: tin bu yeni hattan memnun Stokholın'de her yıl "ay· 

İran - Efganistan hudn. kalacağından ıübhe elmlyo· dınlık ecesi.seçmek adetdir. 

d ı B h rum. •-• l d u :;:ayet uzunc.ur u u- Efgan kabileleri kıt vaktı Ju adet bu yı a yerine ge· 
dudun şimal ve cenup kı· asıl dağlarını terkederek tirilmiıdır. Seçilen ecenin 
sımları tayin edilmitdir. Or· Iran köylerine tecavüz edi- başına kıyısı mumlarla 
tada lıulunan ı ısım timdiyc yorlardı, İranlılar bu teca süslü bir « nurll dan taç ge· 
kadar kati suretdr tahdit vüzü silahla reddediyorlardı çirilfr. 

olurımamııdır Halledilmiş olan Efgan kabılelcriııin ihtiya ;:; Bir sergi _ Nevyork'la 
ortd hudut kısmının uzun· catını nazarı dikkate aldık. Florida arası tayyare posta· 
luğu takriben 300 kilometre Efgan kabileleri Tuzgöiünün sında bir moda sergisi açıl· 
dır İran - Efgani•tan hü Efganlılara aid olduğu iddi mışdır. Yolcular kurunlarını 

1 ı ı asında bulunnıu•lardır. kii ınet eri cu mıııta <a için. • eyi geçirsin için sergi gezdi 
hakemliğimizi i•te,:i§!erdir. Efgan kabileleri bu husuıda rilmekdedir. 

'I · b ık· ın 1 k t' haklı olmamakla beraber 1 
'ız, u ı me e e ı ;:\Bir çarpııma - Sofya'da 

ziyartl eldik; İran Şahı Peh- tuz gölü İranlılar için hiç 
bir ehemmiyet teıkil etme- bir Kamyon Tramvay 

)evi hazretleri ve Efgani tan ı diğ.i için bu gölü her iki çarpışması olmuşdur . l\am-
kralı Mohaıned Zeyir han memleket arasında taksim yon parçfJ parça olmut 
bizi kabul buyurdu 'ar İki dk 

el i bir kadın ağır yaralanmııdır· 
devletin heyetleri ile birlik · 'I 'b d k h k 
d h d 1 t ı ' k td''- "usa '' a mınta ası a ı:ı Esperanto Yıldönümü-e u ut arı el ıı e ı .... 

kında çıkan ihtilaf ehemmi bu yıl Esperanto dilini ya• 
Bu husıısda yaptığımız uzun •ı b d ' 

yelli degild r. " uıa A a pan Dr Le Zeınenkofun do· 

Bu acunda bir sinek 
kadar, bir pire kadar bile 
değerin yokdur. Gir sen de 
baıı önünde,eli karnındakile 
rln safına. Ya bir dünyalık 
papas, yahut d:ı aç.lığa mah
kü n bir fare gibi bir köıe
ye saklan. 

yazacağım 

cek, fakat 
cak. 

Gözüm görmiye 
yüreğim okuya· 

ara•dırmalarla iki hi.ıl.[ıme- k t k 1 
So .. z •!tın <l~1'ihl:r ki ma· • mınta ası umran uıın a a a g· umun un 75 inci yıldönümii 

~ "' tin naz" riyel riııi birbirine ' 'd k d ğ ld · 
Ankara halkevi lorafından hı'yetı' ohcn!!n<len nnluşılsın ki d ·· ]'· ı k rına oKa ar uza e ' ır. bütün Avrupa'da kutlulan· 

rıırcnıuası Halk.eyleri 

• • • 
Evet, ben bir nokta bile 

~ . ,. - ya aı ır.•n muta"" arı ay· Bu mıntakada ancak iki ı 
ayda bir çıkarılan ülkü mec· Bılakı's snmı' nıı· ve dofrru fı- d 1 k h d ti t . . b 1 mııdır. l3iiindıği gibi bi 

~ er ere u ıı aıın ayını oda ile bir kabristan u u· 
• muasıoın >On 24 üocıi sayısı kı'rler ckserı·y., sert, fena ve . k b k hassa Bulgaristan' da Esperarı 
~ ~ ıçin ati ir netıceye var· nur. Musa Abad mınta ası gelmı'adı·r. Yurdumuzun en dl i d · t d·J· k k uıulur Bu ı·ı suı: 1 • şüpheli mnlı:sa ar• n turna dık ziraate uygun değildir· La· o ı ı ço on · 

•an lak llu•n.ılıraflanm '°"''' •>•- eyi kültür mecmuasıdır Sa- müliiyim kcliınelerlc ifıı.de Bu netice üç esas üzerıne kin bu kıtaya yakın olanlar yı 'döııümü Bulgaryada da· 
rinın ba~lıtı. Be:ı onu aldım hliy uk \ lık veririz. h k bl ·· t f 1 k t 

edilir. ya1>ılmıtdır, ve Ilehu Ş .. be adile maruf 1 çoı un r goı er f e u · ~·k per u.ı•. eni •lilim• cıo·adıw. , Kadro 1 
su""'' bulun beni llirınuıuı tanı • • ı Her iki taraf hudutda olan mıntaka gayet mün-

1 
lulanmııdır. llu münasebetle 

değilim. Dediğin gili, bir y;z,ım. Baht.yarsın ~u kür ola" Bu sayısile muvakkat bir Eyi bir te~adüCün lütfite bulunan "Tuzgölünclen" Is· bitdir. Behu ~abe'de su bol· Rusçuk «Espero» Esperanto 
köıeye ıaklanmalı u.tam k•l•m ban• bu hlııı.eli bile gurmıi· l I 

yor. nnn yord•ıı yero ~ılarok lıın· zaman için neşriyatını !ati sivrilebilmiş olnulıırın, fena bir !ifade edecekdir, dur kurumunun da 35 inci kuru· 
E>ugünden geri kalemin ter· h d k d 35 d • · k' d K cıını aıa .. agı u- Amma bir ela a 8 en a ro mecmuasının tcsadüfıin tevlid e ercgı n ı· 2 _ Kıt emasında Efgan General Fahreddin, Mak· ma yılı kut'ulannıı~ ır. a 
ıini çeviriyorum Elimde ne yüıüıııe bıkmıyacıkmıı .• c.bınn• 36 · 1 olgun v dol h ki k B 'd E rar 

ııı.n dıh•n• kad.1r bıkıııızu. t:>ta· ıncı snyıka.rı 1 ~ d • belden şiktlyete 8 arı yo · ki\ 'J ilelerı:hu.Jutta bulunan len hattıııda hiç bir değ! dınlar ulgarist<Jn a spe 
kalemtraf, ne jilet. ne de b b kd h·ı- ~un bir şe ılde ge mış ir. d 

1 
" .. !oya daha meraklıdırlar ıaııııcı en oııu a ırmamıı ı ı- . d d ğ )' 1 d' ur. kuyulardan istifade etmiye şiklik yapı mıyaca,. nı soy· 

__ ~_:_~-~~z~v~:~~-~~~-~_:"m•~-ea-yç-am_z_a~~a-~-~_::~~~ ..... ri_m_._B_•_k-dı_tl_a_•_•e .. ol•d•u•••a•nk•i• ... A ........ O.çk•ınu .... ~.a.rı•:ı•ı~:-:~'-tY-a~-:_;_;~:•v~ea•dr-er_~~·P.:......, ________ ...,...,.ff,...v••·--E:,._ ..... ...,.,..c_ek ..... d~ir~~-------..... -..-.,.... ........ '"e~m~l~şd~i•r• . ......... ...., ................... - ........... -R-~QF~u•r•t•v•e•n~g·le•r ...... M .. e•ıh~ur 
• ----!I ıztırabdan ızt'raba düıeceğine saadet 

Sauaş'ııı Romanı: 10 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sanal 

1 

Yazan: Mükerrem f( amil 1111 

O zaman Bilge talisizliğinln en de· 
rin yükünü oıııuzlarındd hiss -derek ' 

- Gidiniz bay Yüksel demııdi. Gi 
diniz .. f!u . Belki daha hayırlı olacak. 

Kaılarını çatarak, fikirlerine kuvvet 
vrrmek iıter gibi: 

Şübheıi:ıki daha eyi o1acak. 
Yüksel nlonda dolaııyor, resimler 

önünde, mini mini heykelcikler baıın· 
da duruyor, tekrar yürümeğe baılıyor · 
du. 

Birden önünde durdu. Bir ıztırab 
heykeli gibi sanki taılaımıı, buzlaımıı 
gibi bakdı, bakdı. Ve bütün ta ha mu, Ü 

lü, kudreti tükenmit olarak onun dizle. 
rine düıdü. Şimdi l:lilge'nin eteklerini 
göz yaıları ile ıslatıyor. hıçkırıyor, lııç· 
kırıyordu . 

Bılge'nln kalbi çarpıyor, göğsünün 
a1 tında fırtanalar, boralar kıyametler 

kopuyordu. 
Ne olurdu, ah ne olurdu evlenme

den evvel bu çocukla karıılaıaaydı l 
Dizlerinde hıçkıran bu genç; böyle 

sesi ile söyleseydi, gülseydi. 
O zaman kanun kaydları olmıyacak .. 
Vazife mesuliyet'eri •es vermiyecek· 
Ne güzel sevlıecekler, mesud olacak-

lardı. 

- Yetııir diyordu. Yetişir- Yalvarı 

rım size susunuz 
O; boğulurcasına ağlıyor: 

Bırakınız. Biraz daha ağlıyayım. 
13u göz yaıları sanki beni din1endiriyor· 

Bırakınız ağlıyayım. Kana kana ağ 
hyayım 

O zaman Bilge ağır, yaılarla dolu 
Lir sesle baıladı: 

- Bay Yüksel. 

· Sevifmeden evlendi 'l'. Kocamın gö 
rünüıde bütün kusuru benden çok yaı· 
lı olma11 idi. Annem bu evlenmeyi isti· 
yordu. Onun bizi yelitdirmek için çok 
zahmet çekdiğini düıündüm. <;ocukluğu· 
ma ait borcları ödemek i\·in evlendim. 

Kaderime katlanmışdım, Katlanacak 
dım da. Başlangıçda ve evlıliğlmizln ilk 
senelerinde halimden tikayet etmiyor
dum. 

Fakat sonra. İhmal edilmiye baılayın· 
ca. An 1ıyoraunuz ya. O; fıraatdan metres·ı 
den metrese dolaımağa baılayınca çok 
azab çekdim Herkesden çok ben kendıme 
acıdım. Ziyan olmuıdum . lleni kocam 1 

olan lıu adam; harcamağa karar vermiıdi.I 
ilen namuslu bir kadınım bay Yük

ıel. B6tün emellerimi, sevgilerimi çocu 

ğumun baıına koydum, Yaıayıb gidiyor Genç kızlığımda da öyle .. ller sa' on En büyük silahınız gençliğinizdır. 
dum. Masum zevklerim, eğlencelerim var- da mutlak alaka bende toplanırdı. l'u llıçkırmamak için susdu 

dı. haddizatiııde küçük olan şeyler ~eni Çünkü sesi titriyordu 
Örgü örmek, roman okumak, çocuk sevindirir, gururumun şahlandığını du Sonra genç adam acıtan . inandıran 

bakmak beni oyalıyordu Denizi öteden yardım. Çok genç evlendırilclim. bir sesle: 
beri çok severim . Yüzüyordum, s. nclal- Genç kızlığımda bir kaç gölge. bir Bu aşkın ölüın 1ere kadar yaşıyd· 
la uzaklara kadar açılıyordum. kaç aık sesi yer almadı. Yalnız bir cağını, hayatına bir bafka kadın girmi-

T b 1 d 1 · bi k yeceg' inl söyledi. Ve buna and ıçdi " a iat a, eniz e, yanı r genç a sanatkar tarafından çok sevi:dim Oza. * 
dını oya.lasın diye araşdırdığım bin bir c f -1 ı · &· O b'' "k * • 

man uunu ar< e memış ım. nun uyu Bay Cevdet karışık bir yüzle s•ılon 
küçük •eyle avunub gidıyordum. k k ")" .. d .. -

• aş mı anca o umun en sonra ogrene- da görününce l~i'ge fena lıalde ürk~ii 
Sı·z geldı'nı'z. İtiraf etmE>liyimki her b'I · dı'm 

ı mış Yine ne varılı acaba? 
kadını, en titiz, en ince araşdıranı hile S k .. J " d k b evme guze şey .. uunu a severe Başını işind•n kaldırmamakla Lera er 
Çekecek kadar zarif. ince, güzel bir er- .. .. · d ğ'll Ok d ğ 1 d d 

ogrenmış e ı m. u u um roman ar- yan gözle onun sararmış yüzün en, Ü 

keksintz. dan. hikayelerden seyretdiğim filinıler· tük omuzlarından manalar çıkarmaga 
Benimle arkada• oldunuz. Okuduk, d b b" J ld ğ ) d ı· • en unun oy e o u ı:nu ana ım. n çalıııyordu. 

konuıduk, fikir çarpışmaları yapdık, sam saadete gôtüren sevgıler olduğu Kocası durduğıı yerde duramıyor. 
gezdik. Baş baıa müzik gecelerimiz gibi, kün ha götürenleri de var . Dolaşıyor, sonra düşer gibi bir koltuğa 
oldu Ne yapsak, ne kndar uğraşsak ka atılıyordu Nihayet llilge daha fazla da· 

ilütün bunlar dostluk hududunu aş- derin elin<leıı kurtulan ıyoruz. SaaC.:et yanamıyarak: 
mıyan masum İ>eraberlıklerdi Hastalı- nedir tarpmadım Mesud olmak için çok Lakin ne var. ne oluyor? 
ğıma kadar aklıma aykırı bir tek şey çırpındım Ne yapayım. Mukadderdeğil Diye sorınağa rrecbur oldu. 
gelmedi. Benim haslahğım, zafım, sinir- mit. Ben severek, sevi' erek lıiinaha do~ Ozaman bay Cevdet ömründe be• ki 
!erimin yorgunluğu. ru yürümek istedim. ilk defa duyduğu bir acı ile: 

Size yerinde olmıyan o itirafı yap Gidıniz .. Hayat sizindir. -· Yülcsel bir kazaya İ<Urbırn gitdi. 
dırdı Karıılık görmiyen sevgiler; havasız, Diye anlatmağa baıladı 

Yok. Yoolı.. İtiraz etmeyiniz güneısiz kalan çiçekler gibidir Bir g• n Şimdi ı:ıtırab genç kadın .o ilikle 
rica ederim. Hepsini söyliyeyiır. muh ıkkak solar Beni unutursunuz Ev rine kadar bir anda yayılmış, göğsünii 

Sevilmek daima güıel Lir şeydir leııirsiniz. Sevtliğini:.: bir lıadınınız olur. Lir çığlık parçalamııdı.Soruyor, anlamak 
Bay Yüksel Çocuklarınız olur. istiyor ve durmadan ağlıyordu· 

Sevinmek lıeızeman beninı hoşu.na Me ud, ralıat bir ömür sürersiniz Okumu§du. Evet iki saat evvel aldığı 
gitdi. Gökler buutsuz olur mu Bay Yüksel? bir telgrafdaa öğrenıniş<'i Yüksel fab· 

Babamın beni herkesden çok sevişi.. Bu sevgiyi gençliğinizin geçici bir bulu rikaları teftişden dönerken bir otomobil 
Arkadaılarım arasında en çok benim tu telakki etmek sizin için pek müm- kazasına uğramış, uçurumdan yu,arlan 
sevilmem .. 1-localarımın sevgileri . kündür mıı ve ölmüşdü. 
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Ayrılırken Dünya üzerin~e siyasi ve ıktısadi hareketler 
•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• bunun lafı olur mu? 
t Savaı'ın: G "d • • D" .. " : Yazan: : Tunçer. Sözünde durmuı· 
•• Küçük •. l ışın OnUŞU •: Mük_orr.em:• l dur. Karısına yere eyi miyen 

Elveda eyleyüb hurdan giderim. 
Unutmayın beni dilden evladlar! 

Bulguristan Hü~Oınetinin değı ıklığı 
bazı vilayetlerde fazla 

:Hıkayesi : • Kamıl • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• batı, kararmıyan alnı ıle 

- Ah .. Beni bırakıb git- ıeyleri taııyarak savaıdan dönecek. Onu kucaklıyacak. 
Bir iken bin oldu derdle kederim 
Gam göründü sağ ve soldan evladlar! 

Gidersem kim bilir belki gelirim, 
Sağ selamet cümlenizi görürüm, 
Tanrı izin verse hurda kalırım 
Ne çare, ne gelir elden evladlar! 

Tü rkoğlu geçuıişdir sohLetle söı;den 
Gönül ayrılmıyor bir saat sizden; 
Ayrılık günleri göründü tezden 
Gideceğim ben bu elden evladlar ! 

Dıyarı gurbetlere sefil l eriıan 
Değe r bu sineme ta~ garib gariL! 
Hir yandan gam gelir bir yandan lıicran 
Dökülür gözümden yaf garib garib! 

llalk şairliğinden Lir nişan kaldım, 
Yıkılmış hl'r yanım tam viran kaldım 
~on demimde malül periıan kaldım, 
Ağlasın gurbetde bat garib garib! 

«Corıes Pondance Politipue el 
Diplomatique» den 

l 9 Mayıs 1934 den beri 
faaliyetde olan Bulgaristan'ın 
Gueorgiev hükümeti geçen 
salı günü. ali harb başlıanı 

General Zlatev'in idaresi 
altında bulunan diğer Hr 
idJre şekli tarafından istih · 
laf edilmitdir, Konıey Rei 
sinden Laıka dıt itleri ba
kanı. ökonomi bakanı ve 
münakalat bakanı Gu~orgie 
kabbesine mensupdu 
!!ununla bera Leı· asıl mese
le bazı vekalet makamları 

nın başka f hıslara intikal 
etmesinden ibaret değildir 

Bu hü!ıi'ı.rıet değiş·kliğine 

vesile teşkil Ptmlş olan 
şey Bulgaristan'ın tedıye 

kabi iyeline ait olan Ulus-

Kiın•em yok ki gö 'gesinde kalayım 
Nıhad'ım [ 1 yok, bakub gönlüm alayım 

Garib ba~ımı yerJen yere çalayım 
Yedikçe zıhirli aı garib garib ! 

Yadellerde bu Türkoğlu ölünce, 
Cenazesin yabancılar kı ' ınca 
Cenazem•z yad diyarda kalınca 
Ağ l asın lıaşım•la taş gari1• garıb! 

1 lar cemiy tin ın Maliye ko · 
mıteslnın neıreldiği rapor· 
dur. Münakalat güçlük! rini 
gösterecek oıdn bu raporun 
metninin l'ulgar hükümetin 
ce ne derece ehemmiyetli 
olduğu yalnız maliye bakanı 
Todorov'un değil aynı zaman· 
da dıı itler bakanı Batolov'-

Halk Şa.ri 

~'2.fıı~tf S'iic..l~09f11 

un da il,incikanunnn ilk günle· 
rinde \laliye komitesinin iç
timalarında hazır bulunmak 
üzere Cenevre"ye gitmelerin· 
den de bellidir. 

[ ] bılecik Ortamckteb üçüncü sınıf 
ölen ogfo Nihad /\ytck'n 

müdavimlerinden iken 

orkestra ıefı bay Furtven· 
gler ıubat ayında lngilterede 

bir seri konsere başlık 
etmek için imzaladığı mu 
kavelenameı•i bazı sebeb'e.
den do 1 ayı lllaalesef yerine 

getiremiyeceğini Londra'da 

sôylemişdir. 

Prahada bir prova esnasında 
ans·zın öl·ııütdür. Merhum 

meşhur Çek kvartetinde pro 
fesör idi 

~Kadınlar erkeklerden da
ha mı çok yaş•yorlur? -

Geçen 1934 yılında lngilte · 

!iKııdın ticaret odası baş 
kanı • Bir büyük ayakkRbı 

ticaret evi ıefi olan bayan 
Margarila Kiıkland timdi 
Svoni (lngiltere ) ticaret 
odası ba~kanlığına seçilmiş

dir 

ı rede yüz yıllık 110 kişi var
dı Bunlardan yalnız 19 u 

erl<ek geri kalan 91 i • ise 
kadındır. 

!:iÇ alınan re~imler \'ad 
rid'den bildirildiğine göre 
hususi bir galeriden meş· 

hur ressam Greko'nun iki 

tablosu çahnmışdır 
~\cunda uçak kullanan 

en gen, bir kc.dın - bayan 
Margi Terez Praha pi1ot 
mektebinden bırincilikle 

diploma almışdır. Kendisi 
yalnız 16 yaıındadır Ve 
acunda uçak kullanan en 
genç kızdır. 

!$Ilı rald öldü Meşhur 1 

Çek müzikantı Georg l lerald , 

Gogolunel ·azıları • Go
golin 1821 ·28 yıllar nda oku·1 

duğu Nejin pedagoji Ensti
tüsü külü;ıhanesinde yeni 

avtografileri bulunmuşdur 

ı\kraba!arına yazılan mek

tublar, 1828 d" sınıf geç· 

iç:n Gimnoga verdiği istida 

ve Gago1un devlet memuri 
yetine girmek için hareketi 
aynı zamanda gimaz muh 

tarası dahi alınnııtdır. Gogol 
hakkında şu (kıymeti tak· 
dir) ederek kaydetmekdedir 
kab.liyet ehliyeti: kör, miila· 
hazat : zayif; hareketleri: 
tiddetlııı 

Roman Tefrikamız: 64 
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lleyince süvari zabiti= 
- Pek ala. Ç11buk ol. 
l >ed . Ramazan efeye de; 

Nekrekü olan Nezir bey, 
süvarilerce f babr.f tannımış 
herkese istediği ~özü söy 
lemekde lereddüd etmediği - Bıyıklarından, boyun

dan utanmıyorsan at baıın· 

da kal. 

Dediği esnada, o arnavut 
Poturlu sa.)Jı )fustafa bağı 

rıyordu 

1 gibi, mason locasına dahil 
olan bu zat. büyük rütbeli 
kumandanlara nükdeler söyle· 
mekde beis görmezdi. 

llaydi Ahmed, hafız 
Fikret beyi kurtaralım. 

Üç dakika sonra en ön 
de saçlı efe olduğu halde 
Fıkrel beyi takviye eden on 
bir kitilik Bakır müfrezesi 
oldu. Süvari bölüklerile mi
lis müfrezesi de rekabet eder
ceıine ileri atıldılar. 

Hu cehennemi nt e ı karşı 

'ında, Türk kuvvet'eri zayi 
at vcrmeğe baıladılar. Va 
ziyctin çok nazik v~ lehli 
k<' 1i olduğu mP;.ırnda ıdi, 

En mühim olan bu anda 
bütün bu kuvvetleri tema 
men nııılıvolmakdan kurla 
ran binbaıı Nezir bey oldu. 

Nezir bey, bu kesif ateş 

altında ileriye atıldı. Evve
la Selim beyin yanına uğ 
radı: 

En sonra beni de öl 
dürteceksin, kelkafalı, haydi 

geriye. Hak •ol cenahdan 
sarılıyoruz. Fikret en sonra 
çekilecek. Zeki i1e Ahme
di, şimdi döğe döge çekdi · 
rec<'gim 

Selim bey haıını sola çe 
virdiği valdt , hakikaten düş· 
ınan piyade alayının uzak 
mesafene çev rme hareketi 
n" geçdığini gördü. 

Neıir bey hemen Zeki ve 
Alı ,,.,J bey ler'n yanına koş 
du: 

Maksl\t Bulgaristan'ın ma
li vaziyeti hakkında yapılan 
bir tetkikin neticesini teabit 
etmekdi ki bu tetkiki mü· 
nakalat hakkındaki itilafın 

feshınden sonra bizzat Bul· 
gar hüküuıeli iste iş ve bu 
meyanda da mütehassısların 
varacakları neticelerin is
tikraz daylnlerıle giriıilecek 
müzakereler üzerinde çok 
müessir olacak'11rını hatırlat 
mışdı, 19 lkincikanunda Ce
nevre e Uluslar Cemiyeti 

konseyi tarafından en niha· 
yet kabu edi' en rapor ise, 

bir tarafdan llulgaristan'ın 

mali siyasası hakkındd l«nki 
di mülahazaları diğer taraf
dan da istikbal hakhnda da 
nikbince yapılmış tahminle· 
ri ihtiva etmektedir. Bu ra. 
porda mesela l•ulgar hükü
metinin 1933 iılah projesini 
usulü dairesinde yeı ıne ge· 
tirmedıği söyleniyor. Gerçi 
mali teşkilatın yeni kurumu 
ve bilhassa sarfiyatın kont. 
rolünde bütçenin tevhili ve 
maliye memurlarının nizam
namesinde oldukça terakki 
edilmemiş değildir. Fakat 

- Tüfek eri esir veri-
yorsunuz, çifte çavu,lar So· 
lunuu bakın. Selinı çekıli 
yor, hayd n sizde çabık. 

Nezir bey oradan Süvari 
zabitinin yanına ydıtdiği va· 
kit, bitab bir halde idi 
Uzun bıyık arı çenesinden 
aşağıya sarkrnıf, olnından iri 
ter taneleri dökülüyordu. 
::>üvari zabitine bağırdı 

- Gebermediıı ıni dahR Ayı? 
Mısır'larda, Gcbze'lerde kal· 
saydın, çocukları ti.ndı 1ıaı. 
dan çıkarlamazdın. Bu ar 
navut poturu sıska da kim? 
Haydi bakayım geriye! Fik 
re'te de bir kağıt yaz, hemen 
çekilsin o kanbur felek. Ben 
çok yoruldum. 

Artık Nezir beyin emrini 
infaz etmek zaruri i<li, Çün· 

kü düıman eyi bir ders al· 
makla beraber Türklerde çok 
zayiat vermivlerdi. 

Süvari zabiti düşündü . 

Hepsi yüksek izzetinefse 
malik olan arkadaılarının, 
birbirine hakarak, kolay ko 
la y çekil rniyeceklerini bili
yordu. Yegane çare ı irisini 
yer:nden oynatmak idi.Onun 
da en münasib ve mu-
vafıktı. Fikret beyin ola· 

karıtık ve fazla ııirift 

olduğu anlaıılan idari teı

kilatı basitletdlrmek üzere 
hiç bir tedbirin de ahnmamıı 
olduğu kaydedilmektedir 
Gueorgiev hükumetinin bu 
kusurları muvaffaklyetle 
yenmit olduğu tıudik edil
mekle beraber buna muka
bil evvelce elde edilmiş o an 
bau noktaların kendisi ta 
rafından sonradan ihmal edil· 
mit olduğu da ileri sürülüyor 
Halbuki Bulgar mümessilinin 
U!uslar ceı:rıiyetinde bu hu· 
sus la verdiği cevab Heri sü 
rülen bu tenkidin ancak pek 
menfi ve nazari olduğu ma 
hiyetindeydi. Fakat a11l 
heyecanları tahrik eden 

me Gitme be brakıb .. Ne ıavaıa atıldı. Seni saracak kolum yok Fa· 
iyorum, n d ım? Sakarya sularının kızıla kat kalbim bu gün seni her ıey-
Hayır ııit Gideceksin. Git- boyandığı, akıamlarda, lnö· den, dünden, yarından daha 

k • d J ı ı çok seviyor ve sevecek di. melisin Git, yurdunu urlar- nu mey an arının top ses er 
yecekdi. 

madan dönme . ile, at ıahlanmaları ile kay· 
Tuncer yağmurlu bir ııü · 

Sana dua edeceğim. Yurdu· naıdığı coıkun döğüımelerde 
nün akıamında evine döndü. 

mun kurtuluıuna senin sev- Tuncer hep kalbimin üs· 
gili l aşına dua edeceğim. tünde tatlı bir sıcaklıkla 

Kapıyı tanımadıiı bir 
hizmetçi kız açdı, Sumer'in 

Genç kadın gözleri yaılar yatan bu güzel ıeylerden arkadaıları ile çıkdığını, bu 
içı de, göğsü hıçkırıklarile hız aldı geceki baloya hazırlanmak 

dolu.. Ne söylediğini bilmez O, karısının sarı cımgılı ıçın ancak ıaat dokuzdan 
bir halde ıaatlerdenberi ıöy gözlerine bakarak and iç- sonrae ve döneceğini bildirdi. 
lüyordu mlıdi. Şimdi genç adama; ıol 

- Yüzümün akı ile bu ı k Kolları genç ihtiyat zabiti· tarafında bot ka an ce et 
nin boynunda, başı göğsün- savaıdan çıkmazsam bekle· kolu daha ağır göründü. Yü; 

d 
me beni Sumer. zü dökdüğü kanın verdiği 

e !di. D d 
Tuncer ağlamamak ıçın emit i' solgunlukdan daha bitgin bir 

- Beni bekleme. Ölürüm hal aldı. 
diılerini sıkıyordu. Göğsünün 

de alnım kara damgalı, ba- Ana yurdun kucağında .. 
altında kalbi hızla atıyor.. şım yerde dönmem. Dütman önünde döğüıenle· 
llu sıcak sesin. bu tatlı kadın O, karısının ateıden du rin arkada .. Cebhe gerlılnde 

cihet ma liye komitesi raıooru 
nun nıünakalatın güçlükleri· 
ne dair kısmı olırıuşdur. Bu 
kısım hem sathi ve ığ'ake· 

dici görülmüş hem deBu!gar 
hükümeti tarafından verilen 
malumat hakkında az çok 
itimahızlık hissedi' mişdir. 

sesınin büyüsüne kapılmış gö· daklarına ateşden bir mühür kalanları demek balolarda, 
' rünüyordu. O, yine söylüyor· gibi bu andı baımııdı. eğlence yerlerinde boy göı· 

du: Genç askerin göğsü yal· terlyorlardı. 
çın bir kaya oldu. Aylardanberi kalbinin her Seviyorum 'eni. Seni 

çok, çok seviyorum. 
Sonra yerinden hızla kalk

dı. Bir tutam saçını resmine 
sararak kocasına vel'dl: 

Gueorgiev hükümetinin bu 
unu göğsüne basdır. 

1 ııin ü ilinde ta'ı 'I'a.m 
rapora kar§ı Cenevre' de •id · • Hiç liir kurşun seni yere 
detle protesto etme•lne rağ · 
men bu hükümet Sofyada 
Uluslar cemiyeti mütehassıs 
!arının memleketin mali 
ve ökonomik durumu hak 
kında daha başka hir 

vuramaz 
D dl. 
Ayrıldılar . 
Genç ihtiyat zabiti kalbi 

nln üstünde bu tatlı, sevgili 

telakki edinememiı olma la· bay Gueorgiev tarafından 

rından meıul tutulmuıdur. vücuda getirilen otoritenin 
Fazla oldrak bu hiikümetin muvazene keıbetmesi duru
temeli de pek sağlam oldu munu tecessüm etdir:yor t 
ğu için ne bir halk hareketi· Fazla olaralc kralın da ! 
ne ne de evvelce kuvvetli bü,bütün ön plana geçmiı j 
olan fırkaların lıirlne dayan olması dolayısile r:ulgarbta- ı 
mıyordu Bu' hükumet ancak nın aslteri bir diktatörlüğe 
faydalara müstenid "olan bir doğru ğitdiğini oranlamak 

teşekkülü temsil ediyordu ki [ pek mümkündür. 
bu teşekkül krallık aleyh - Bay Gueorgiev itten ıe 
dan olmamakla beraber refle çekilmişdir Aynı za· 
krallık taraftarı da değildi manda. l' mayıo ka kınma 
Gueorglev lıüku etinin eıerinde onun gösterdiği 

bütün zıt unsurlara ve bıl- meziyet ve liyakat halefi ta
hassa komünistlerle Make- rafından genel lıir söylevde 
donyalı teşkilatlara karşı a:enen methedilerek anılmıı 
kati· suretde müdahale et 'ır. Bu itibarla ve konsey 
mes! Bulguistan'ın iç siya- baıkanının da İfaret etdiği 
sası için yeni bir çığır gibi genel durumdan dış 
yaratın,,, rakat bizzat hükü siyas •ya kadar dahi uzanan 
metin kendis'ne daha geniş bir insicam göze çarpmak· 
ve dayanıklı bir destek o~a dadır. Netekim gelecekde 

mamışdır. 

Bulgaristanda arlık rırka 

yani müteazzı siyasal hare· 
ketler mevcut olmadığına 

göre yeni hükümetln bariz 
bir askeri rejim şt>klinde 

gorunmesi hayret verıcı 

değildir. Zira bu hükümet 

cağını dütünerek çabucak 
ufak Lir pusula yazdı "Sen 
benim ateılm!n hlmayesin 
de çekil,ben de diğer bölük· 
lerin himayesinde çekilece 
ğim. Sarıldığımız için höyle 
karar verdik. 

Pusulayı Fikret beye gön· 
derdikden sonra Zeki beye 
de bir pusula yazdı cc Sarılı· 
yoruz. Fikret beyle anlaıdık, 
benim ateşimin himayesi al
t!nda çekilecek, ben çekilir· 
ken siz de beni himaye edi 
niz>ı 

Diye yazdı • 'ezir bey bu 
pusu 1 aların gönderildiğ;ni 

gördükden sonra: 
-Aferin\ Kel kafalı, Şim. 

di belki kurtuluruz. 
Dedi ve bir tarafdan al 

nındakl ter tanelerini siler 
ken diğer tarafdan mahza 
yorgunluğunu dinlendirmek 
için kalın sigarasını büyük 
bir iştiha ile çekiyordu, 

Fikret bey esasen muzlar 
bir vaziyetde kalmııdı, 

En ileri halda, en kesif ateş 
karıısında bulunan Fikret 
beyin efradından altı kişi ateı 
edebilecek bir halde 
idi. Diğer efraddan dördü 
şehid ve beşi de ağır yaralı 

karşısına çıkarılacak olan 
bütün mütküllere rağmen 

llu!garistan yine eskiden 

olduğu gihl kendi barıı iste 
ğinin ve ulusal menfaatleri
nin kendisine çizdiği yolda 

sebat ve metanetle 
yecekdir 

yurü. 

bulunuyordu. Bu vaziyet da• 
hilinde esaıen çekilmekden 
başka yapılacak bir vazife 
olmadığını dütündüğü bir 
anda Süvari zabitinin yaz· 
dığı puslayı alınca ıu emri 
verdi. 

- Şehidlerin burada kal 
malarında bir mahzur yok 
yaralıları iki arkad.ış geriye 

taıısın. 

Dedi, derhal iki nefer sıç 
radı ve birer yaralı arkala· 
rına alarak geriye doğru 

taşımağa baıladılar Süvari 
zabitinin hizasına geldikle
ri vakit, süvari zabitı bu 

nefer'eri yanına çağırdı ve 
kaç yaralılRrı daha olduğu 
nu sordu. Üç yaralı dahada 
oldııjiunu anlayınca diğer 

yaralıhrı getirmek içinken· 

di arkadaşlarından üç kiti 
gönderdi. 

Fikret beye iltihak eden 
üç kiııle beraber Fikret lıey 
ve efradı, geriye sıçrarken 

süvari zabiti bütün arkadaı
larıııa şiddeı il 11 leş aç dırı yor 
ve bu suretle rücati tenıin 

ve himaye ediyordu Hatta 
t'\ezir bey bile şehid olan 
bir neferin silahını alarak 
ateşe ittirak etdi. 

Genç askerin batı a§ılmaz vuruıunu dinlıyen iki aziz 
bir sed oldu. şey .. Şimdi bir taı parçaıı 

Genç askerin bileği bü· gibi sakat ihtiyat zabitinin 

külmez bir çeltk oldu da bu göl!sünü acıtıyordu. 
Karısı yanında iki genç 

savaı böyle kazanıldı 
Dört bucağa bu kurtuluı ve züpbe ile döndü .. 

Sa vaşdan dönen kocası 
kuruluı ünü böyle salındı. 

Ah Sa vaı geceleri., nın kollarına atılacağız.. Hoı 
Göklerin serin hava dal- sallanan caket kolundan ko· 

leradan ürker gibi kaçdı ve 
galarına göğüı vererek Tun· 

tikıindi. 
çerin nöbet beklediği geceler. 

Bir kaya batında sa tler Kurtuluı savaıının bu yıl-
maz askeri, birden batının 

ce uzakdan yahancı bir 
karanlıkları araaında yere 

ııık, yabancı bir gölge arı yıkılmakdan korkdu. Karıı · 
yan genç adam soğukdan aında bir bebek gibi boyan
buzlafan e !erini ısıtmak için mıı bu kadıİı, bir sakat Türk 
göğsünde yatan bu güzel zabitinin karısı olamazdı. 
şeylere basdırıyor. Top ses Düşmana kurıun atan, 
!erinin kulakları sağır etdiği silah çeken kolu o zaman· 
coıkun döğüşme, vuruıma za- !ardaki. kuvvetle kıpırdadı 
manların'da ruhunun kapıla . Ceketinin düğmelerini hızla 
rını korkuya ve yenilmlye çözdü. 

Yılan gibi reıme sarılan 
bu iki sevgili ıeyin yarat-

saç demetini genç kadının 
dığı h.z içinde kapıyordu. 

yalancı ayaklarına fırlatdı. 
Karısının güzel, taze bir Döndü. 

bahar ıenliği içinde gülüm· Evden çıkdı. 
ıiyen yüzü.. Acıdan kırıklıkdan külçe_ 

Bir kumral saç büklümü. gibi idi. 
Kalbi üstünde böyle eıslz - Ey yurdum. 

bir varlık taııyan asker yur· Diyordu. 
dunu yabana çiğnetir mi hiç? - Ey yurdum Senin 

Kaç kerre yaralandı Yt- için dökdüğüm kana verdi· 
ilm kola yanmıyorum ile: 

ne eyileıdi. Ve Dumlupına· lal olıun. 
rın ünlü &avaıına .. 

Yandığım, sı~landığım .. 
O; gençliğinin en taze Gidişimi yaılarla uğur-

kanından bir avuç .. Genç vü· lıyan gözlerin; dönütümü dö· 
cudunun en kuvvetli parça- ğüıdüğüm dütmanlar gibi 
sını ... Yani ıey... Kolunun uzak ve yabancı bakıtlarla 
~irini bırakarak çıkdı. karıılayıııdır. 

Artık her ıey bitmiıdi. K b anımın ir parçasını .• 
Yurdun kurtuluıu o ka· Ve bir kolumu alacağına 

dar damarlarında taze bir ey düıman kurıunu . 
kudret ve ateı!e tütüyorduki .. 1 Canımı alıaydın • 

Bir avuç kan, bir tek kol.
1 

Diyordu. 
Dökülmüı ve gitmlt . lliç 

Fıkret bey bütün aağ· 

lam ve yarolı arkadaılarile 
beraber, Nezir beyin bulun
duı:iu yere gelince, evvela 
kahkaha ile güldü, ıonra 

katlarını ç tarak sert bir 
lisanla. 

- Btnbaıı bey dedi. llu 
oyunu bana galiba sen yap· 
dm. Bana korkak dedirtmek 
için beni geriye çekdirdin. 

Ciddi bir münakaıa ve 
müdhiş bir rekabetin baı 

lıyacağını hisseden süvari 
zabiti atıldı; 

- Vallahi yanlışın var, 
Fikret asabiyetin lüzumu 
yok. Sen timdi burada kal, 
ben çekiliyorum, biz bu 
vatana her zaman lazımız 

Demek suretlle Fikret 

beyin asabiyetini izale ede 
bildi. Nezir hey yine süvari 
zabitinin yüzüne bakarak: 

- Babasına hürmetsiz· 
lik e·ll'n kimselerin evladları 
kendisine hürmetsizlik eder 
iıte bu çocuk da böyle. 

Diyerek Fikret beyin 
gerginleıen sinirlerini ve asa

biyetin tevlid etdiği kah
kahalarını teskin etdi Artık 

mümkün olduğu kadar az 
zayiat vererek Biııadıç iıtl· 

Canımı ... 

kametine çekilmekden baı· 
ka çare kalmamııdı. 

Bu kuvvetler, birbirinin 
ateı himayeıi altında, Biga· 
dıç istikametine çekilirken 
Gelenbell Mustafa bey Ne
zir beyin yanına sokuldu 
ve: 

- Efendim, Dedi Ben ıizl 
en yüksek rütbe1i gördüğüm 
cihetle .bir ıey arzedeceğim 

Bizim nahiyemiz oldukça 
zengin ve kuvayi milllyeye 
çok hizmet et mit bir yer· 
dir. Ben müdafaa! hukuk 
reisi idim. düıman gelirken, 
müdafaai hukuka ait bütün 
evrak ve defatlrile on beı 

bin lira kadar parayı aldım 

ve timdi beraber taııyorum. 
Nasıl emir ederseniz öyle 
hareket edeceğim. 

Nezir bey, bu temiz Türk 
nasiyes!ni öpmekden kendi
ni alamadı. Ve gür ıesİle 
bağırdı. 

- Varol! Türk çocuğu. 

Bu millet, memleketin kur
tulacağına bir defa daha 
iman ettim Selim bey ev· 
ladım. Emir ver bölüğünden 
iki süvari, beyi alayın ağır. 
lığına götününler. Alay ka· 
tlbile beraber bulunsun. 
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