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Balikesir Saylav Namzetleri Ve 
MiJstakil Saylavlığın Manası 

; ı 

• U:ı:un yı 1 1ardır tek fırka mokraıııinin yarını için ide· 
Jiıleıniru denemekdeyiz ali.t olan Atalürk'ün beyau · 

Uluıeıl birlık ve inkılii.b namesi, itle bu bakımdan 

(;(~tıe ,.,, 1 Kazı ııı 
/ Özıılıı Btt)' lsıııail Hııkkı ıl 

ba arıklıaı düıünceaile denen çok dtkkate de)ter mahiyet
ıuekde olan bu ııatemin; Türk dedir. 

1 

Bıty ll<ıyı·edfliıı 
ı Kaı·<ırı . 

4 }sınaı1i\ i'"«ızi • 
(( 

demokrulıinl kökleıdirmek Atatürk her,eyden önce 
de,halkm slyıual terbiyeıinı serbeıl tenkit ve kontrolun 
olgtınlatdırnıakda ve Cumu · cumuriyet için faydalı ola· 
ruyet ılık kültürünü yurtda cağını kabul elıtı.:kde ve 
tın kııfa ve kalbine atılamak bunun yapı ' abi me•ine ken 

)) ı\tehıııeıl(~ıı \'İt 

d 11 
a tanı bir baıarıklık dde di eMe imkan \·ermekdedir. 1 

)) Hay Eıt\'eı· .. 
edıb e<lemedigint açıkça is Beyanname: 1 i 

bata çalı manın ve bundan 1 Milliyetçi cunıuri 1 ' 

n Siirey~f'' 
B •t '-'af} 8 •t bı• tJ •t lzmir Mu. ı 

)) R<ı lııı i Susurluk Ke· 
pekler köyünden 

)llrın için yeni çalıtnıa ıist"'m yetci olmak, 
lerl çıkarmanın çok fa}' 2 - Samimi tenkidler yap. , 
dalı olaca"ına inauanlar k " mıı , 
danın.. J - Halk Pırkıuı prugra-

Anc:ak bu yolda ileri sü . mtndan hariç program ıa · 
hÜecelc fikirlerin birdenbi- ı hibi olmak, 

{ •' ı... ( - { M müdürü 

Bıı .v H<tei ın l\ılıı-.. 
)) 

Difci mektebi profeıörü 

hidlliıı 
.. _ .. -- --- = 

tıt eyi karıılık görmiyeceğı Ş ti il .. t k 'I ,_ 
h kk k 1 ki b 

ar ar e mus a ı say ... v 
lllu a u ma eraber, . . 

fjk 1 
. . k ıeçılmeslnP zemın huırlanıışdttı 

ır erın müna a,aııınında 
z ıı:amanl deg"ildı·r Rnnın Beynnna nede ı.;eçen dev- 1 

C. H. F. Saylav Namzetleri 
Anı«ı:a. 4 cA.A) Cumıı 

da bulunacaklara ve il bun redeki le~rübenin eyi neti ı . . , . , · j 
ıl _ Y - celer verdiği bıldiıilnıekde ı rı~ot Hallr. f rlrn•ı tııruf•rı~ ıı ı 

,\ oıa•yo . 3 l\s3ıl l ros r!k i, nıeıl lJllll', Ulus ı.:uAIPsj lıB 

Aıııa> ·n snyl~v ı, (bnıail ust:..sı , ~üıotaz Okman 
mı1na.1z telaflara du~e· , •>a • ld . . . ! f<cç ı lerek bulun intilıob ıLı. J 

c l<lere rostlanabillr 1 ·ve ..,u ~o a geçirdığımız . . . 
dört yıllık tecrübe fırka ırelerın-1 ı~ıınl e rı teH ğ ıı•l.I•'• · 

llukkı 'dıımcu <!Ski ınnl!y Gı.ımur ı yct Halk rırliası An· 
ıaylıın , ;'i;ıf , ı Alı.tin eski korJ h o ~kıın vekılı : Müş· 

H~lbuki hadiselere ,.e tek 1 
fır a ıııl~minin neticelerini alel 
~de politikacı gôzliliiü iledeğil,I 
i rk l·udununan ıoysal deği 
timini lnkılab çe demokra 
ai'bakı ınından tedkik edenler 
için bu meselenin ıçıkca ko
nuıulınaıında btcaki11 fayda 
"udıı: 

l le Atatürk'ün beyauna· 
ıırı .. I! 

8p bey•nnıusıenin özü bü· 
YQk h•kikatlet gizlemekdedlr. 
Herke. bilir 1 i, demokr11~i 
hır h•I ldare•ldir. Yine hPr· 
li ıl H lir kı,mi yonlar a hal 
kı(Vatan rııüdafaası gibi bü· 
Yük milli ııler hariJ:) her 
teyde birle~dirmek, her ııey . 

de bir diirlü dütündürt mek 
lmI<An11ı olduju kadar da 
Çok defa fayda11zdır 

'onrıı lıu imkaıuızlığa is· 
d bdıı.d rejimleri bile kar~ı 
l.oyamaını,dır. 

llalbukl, !ürk inkılabı her 

• 1 1 
e•aılıuım ı oı:ın \'e fırka hüku- ı uy av uıı.aıı il · rı ııulilrdır; Amasya ~ay lavı. f.k A.1a., A) s ı•iftçılerinden 

meli çalış01alarının ulus Afyon 7 ALI ÇI<' fl, 'KA) A Ankııro . 13 K"Eı\L ve ~lurnurıyı•t halk Jırkaeı 

önü111~e yapılan ten . · Cıa hııkııoı ll:ıydar 1,er- AL\ TflHK. Ak gun.lliz öyesi . Suti karo lemat 

ktdieı e ' karıılanmasına cel e~kı A fyoıı soy lavı , t:e-
fırıat verm,t ve yurtd11ıla ntal Ak\'in eski Afyon sny · 
rın atyatal olgun!u.ğunu ıırt l l:ıvı , lztet Akos rr.on P,"lci 
dırmı§dır .. denmekdedir . afyon •aylıı,-ı , İzzı · t L"l\'I 

11aki Arıkar:.ı , ıvln'ı , Etref (lı; dın) Ankurıı bü\ek nnhiye 
nemırcl ı>ski Ankara ııvlavı lı:aı nkô uhtar ı , Ve müs. 
askuri f.1lırı.lı. luı usta ·1ınşı tııkil uylav ı ç 'n boş bıralı.ıl· 

1 lıırınrba , ~'ıılılı Hılkı F.ta ın ılır. 
~ e kı Bolu &r.y l ııvı R~ıım (Sonu yarın ) 

Dı er yontlen yıne beyan ü\'Uliııt ""ki ufyon faylııvı 1 
name; "her gün ve her ve Mr.brule (•İlllPll \' ,..Jr.ouıu , >ı 1 

Aktar Mkı Ankorn ~ ı y!,,vı, I• ________ , __ _ 

KınaC"ı eski Anlıoru sJylavı SAVAŞ'CI GÔZILE: 
aile ıle dü~ündükleriııi ve nu· M · • 1 ınıııu ti; ııı ı ye ı.iye'l ı . V.ı llıfo\ arcı uelıı ınıkanı 
tuklarını fırkalılar arasında mü tJ kil saylav ıçı 1 hoş J ı 
oldu~u kadar eyi ve temiz r ... kılw ~dır 

sıı ln,· ı . Yuhytı <:ulıh 

bütün yurtdaıların aıuraka '§\ 

beıine ar:ı elmeğl" VHZife r~----'----·--'--

•·•ki Ar.k .n ·ıylavt , Ah-
-~ -- - -

saymakdadır. At t .. k' •• 
Halk fırlıuı programından ' a Uf' U fl 

ayrı prograın abibi on altı • ~· 
&aylavın bü}ük millet mec Mustakil mebuslu!( hakkındaki 
ıı ine girme demek; hıkı!B.b beyannamesi 

1 
ve Cumurlyet ftlerinde prog 1 

ramlı ve J timi lenl.ıd ve • 
kontrol }apmıya, daha 
açıkcası demokruinin icabı 
olan müteaddit fırka ıiıte 
mine b ı r temel drtha 
olmaaından baıka 
değildir. 

atılmıf 
bir ~ey 

Gerçi, üç yrız seka~n say 
lavın ıçinde on l\ 1 lı kitinin 
ftkırlerıni ka i.ul etdirlme 
yolunda nasıl bir hRtarıklık 
elde ..-dllebileceği duşiiııcesi 
akla gelebilir 

1 lalbukı hu on altı •aylavı 

bir proğram etrafında yer· 
le~ıııi~. daha doğruıu ikind 

İslanbul 3(A.A) -Önder A.taturk'ün C.H.F. te•ki 
!atına ve 2 inci •eçmelerl beyannameaidir;Şubatın8tnci 
cuma gün il vapıla cak saylav seçimi iılerl üzerinde 
calııan f1'ka umumi reislik dıvanı yeni listede miuta 

' kıt üyelerirı lıulunmaıına imkan \'ermek için r ı rka 
namzet listesinde 16 bov yer l:>ırakmıya karar ver · ı 
ıııişctlr. 

Aşagıdıı yazılı vilayE<tlerln her hirlnde birer sl\y 
lavlıl< yer ıçln fırkadan namzd gösterilmiyecekdir 
Cumurfyel ve mılliyet-:1 olmakh beraber fırkamız 
programından batka bır programla ve fırt.alı olma&ı 

tabirı kayıtları dııında serbeıt çalıı11cak •amimi yurt 
datların uluı kür tisürıden yapacakları tenkiller ve 

, söyleyecelıleri nutuklarla milli çalıffnanın kuvvet:ene· 

I
! Cf'.ği karıaatında .. bulunuyoru>.: Bu yolda geçirdijtimiz 

dort yıllık tecrube fırka esaslarımızın ve fırka hü· • 
• 1 

kumeti çalı~nıalarının ulus önünde yapılan ten· 

Halkcılık 

lluyıin, yurdıii}ıim. ııllıil

yim, ve sı/.., sık rasladıfjını 
yurılışlı/Har wı:ıinıfrn lıalk· 
cılıgın ö:: ıııanascnı anlalıh 
ılııyıırmaüa çalışacayırn. 

Halkcılck V<' demokrası: 
mana bcılanıırıdaıı aynı soy

' d1111dır . flalkcılık: bıltıiıı 
ı memleAı i ııe lıunıuı ı§leriıı 

de ııe koıı::rı oıııTııdı: 1Jıırl

daşlarr11 JıaJ.: ı>e ıalcilliytl· 
leriııde /ılç bir ayrılık olma
ıııası denıekdlr. Şıı halde 
1-lalkcılık, Kral ııe Sıılları 
idar.:si deijildir. İslibclul hiç 
ı/,.gilılir. { .'rıııkıı bıı11/11rıla 

yurldaşlurııı soyda11 yelme 
bir takını ıislıinlıiklerl , nııiş 

taek i~lerde birçok :ıiıııre. 
/erin ayrc ayrı ııııımtuzlık. 
lıırı vardır. 

teyJen önce cemokrat oldu
~undan, halkı demokrasinin 
lcablarına göre terbıye et 

lllek, ve demokıasinin bütün 
tartla rını on tenimıetınek 
Cumuılyet iclar sinin bir :ra 
lif esidir Demokıaside l..on • 
lrol, twkı<l batlı ba,ına bir 
Unıurdur Çünkü her hükiı 

ın.,t dalma eyi yapdığına 
l11anır ve halkı da buna inan· 
dırnııy.ı çalıtır. 

Yine hunun içindir ki hulkı 
fırkacılığa alı,dırmak ve hü· 
k<lmeti bir kaç fırkanın kon· 
lrolu \"C tenkidi altında bu 
hındur ıak"Parlıımenlari'zm, 
111 de ö:ı.6d ür. 

bir fırkanın mümeuilleri olarak 
kabul edersek, bunu az sör 
mekle timdıltk lıak~ız ık et 
mit oluruz. 

ı kitleri-, karoılanmllbırıa fırııat vermiı ve yurtdaıların 
siyarnl ol uıı'ujiunu l\rtdırmışdır Her gün her vesile 
ile düfündülılerlni ve nııtukl arını fırkalılar arasında 
olduğu kadar Pyi ve temiz Lütün yurtdaıların da mu 
r•kabeıine rz etmeğı vazife ~ayan fırkamızın bu ka 
rarını bildirirken fırka teıkiliıtımızdaıı ve fırkalı ikin 
ci müntehiplerin yukarda !'azılı vasıfdakl milıtakil 
namzetlerP- rey vermelerinı bterlnı . Birer saylavlık 
yeri boı bırakılacak olan yerler ıunlardır 

Halkcılık : lırr şt·yi vrfıı 

malı kıla11, yani bu, ne se· 
niıı . ne beıdm ı/lyt'lı komu 
nistllk dı:!illdir. {.'ı/11/ııi ko 
ımiııi.~tlik tamaıııen ekuııo 
mi bukım111daıı .~oysal bir 
dıı:endir 

lfalkcılık: wıamjiriblil• uc 
lô.übıılilik dt' deıjildir rııni 
ııe cıse11 de seıı, be11 de ben; 
ııe rab, ne ibndıı demekdlr, 
ne de yakasız, 'boyıırılıııgı· 
sı:: ıloluşnıııkılır. 

Öte yönden, acı bır haki
kat olar.ık itiraf etnıek @e· 

'•kdir ki, bu ğün tek fırka 
•istemi içinde ayrı 
111 enfa•tler, ayll düıünceler 
"lrafınıla toplanan ve hatta 
laman zaman vekdiğerleril 
carpıı•m hizblerln belirn: esi 
Ve tam bir lhtırıısln yuıa· 

ltıakda olma ı 1 halk ruhiyatı 
ile ıoyıal hayatın ve demok· 
t11ıinfn icabları araaındaki 
1aturi uzlafmn nın ilmi bır 
lletice inden baık birte:v 
deitııdır 

~adtıeler lcarşısında ta· 
~lltneıa reali t. vii r ürk . <1.-

Yeter ki, bu b11,langıç 

bizim gibi eamimi inkı!iı.bcı 
ve demokrat olanların ül~il

lerinl sanıcı ve y1pratı<•1 

neticeler uğratılmasm 

Çünkü bu günkü rejim, 
varını ve yarının soysal ve 
siyasal bütünleınıe~hıi göz 

önünde bulundurmak ve 

Türk demokrasisini kökl~dır 
mek vazifesini yüklenını,dir 

l t" bi:ı Atatürk'ün lıeyan 

Ankara , Afyon, Antalya, Denizli, Eskiıelıir - latan 
bul, lzmir, Konya, Kütahya, ~ivas. Tokat, Niğde 
Muğla Yozgat, Çankırı. ve Kastameni'dir. 

Sivasal bekıın<la ' çok t'hemmiyetli olan bu beyanname 
dünkü sayımızda ajans haberleri arasında çıkmışdır Bunu bir 
defa rlaha göze hatocak şekilde basıyoruz. 1 

namcsindeki rnüılakıl saylav .-.----------
lık f ıkrinden; T ll rk de Qk bu_n_u_b_ö_y-le_b_ir--h-a-re_k_e_t_in--ve--'s--iy-ı-sa-1-m-e-ıe_l_el-e-rd-ı-·i 1-ml rö-
raırisini 6 ğlamla,dıracak ve ba,lannıcı say• yoruz • 1 k • • ., ruşme tr vaı•ına · ıç n heııüı 

ıyasal hürriyeti olgunlaı· ı_, , Q. ~~•~arı'.. "'l t.ı kiillürleşmemii olanlarlı. bize 
dıracak; tenkid, kontrol hak keı•di polıtiknci gözlü~urden 
larını inkltaf etdirecek \'e NllT: bakmayı adet editıcıı!,'tİn bey· 
Hmimi fırkacılığa yol aça'· ! Bu yazımı k'afuıııu ;ıcniiz· hı.ıtle zahmııı ec.Jib okumamalorı
cak bir mana buluyo ve ntıdC$iııdee uzıkla~ılarıımam ı ı ıı IQ\.sıve edcıiı . •u 

llalkcılıjiııı he ndiııe ıııalı· 
sııs bir nlıl<ikı, bir disibllııi 
ı•nrdır. 

.\'asıl insanlar Allalı ö111iıı· 
ılı· mıisaui i~eler. lıalk
cılıkıla rla l•ıitıi11 y11rfd11şi<ır, 
nıeJenı ıır: slynst lıer lıırlıi 
lırıkloru11 kıı/lannıak•ln ııı11f· 
lak sııretde lııir ue mıisaıJ/ 
dirler. işte. wkıltib ut <.'ıı 
ıııııriyel rejiminde yer tııl 
ııııış olan bıı kellmcnirı öz 

manası biındıırı lbartldlr. 

~=-~~~--'"':"~~ .... --.:=-----------.... ~ ........ ~~-
Atatürk' ün Beyannamesi 
Ankara, 4 ( ,.\) C. H. 

Fırkası Önderi Kemal Ata· 
Y etııdirclyl meyuı etmiyece 
kanaatlı bir flat ile llrllm 

tür~'ün yeni ıaylav seçimi artırı y.ııni yeni ökonomi 
dolayısile uluıa fU beyan- ılüıı:enlmizin saglam temelle· 
nameyi neıretmekdedir: rlnden ve mutlu ayırdı mal· 

Sevgili Yurtdatlarım; larından biri olacak yolun· 
Büyük Millet Mec:lisinln dadır. 

yeni saylav seçimine girer· Ôkonomlk tedbirlerin doğ 
ken geçen 4 yılın itlerini ruluğu ve ıağlamlı!iı uluıun 
gözden geçirmek faydalı genel yaıayııında ve her JeY· 
olacakdır. Bu suretle çetin den önce devletin maliyeıln-
y ıllardıı !•ana ve önderi de milıpet tesirini derhal göı 
bulunduğu ıı C. 11 f. ıına terdi. Şiddetli ve aert taıar 1 
destek ol .. n ve dojjru yolu ruf tedbtrlerl 1e muvazeneıl 
gö~teren güveninizin yerinde temi clunan devlet biitceıl 
olduğu kolaylıkla anlaıılmıt . 931 dt:n ıonra her yıl mu 
olacakdır. vazene içinde arlmağa bq· 

1930 ' e ı 931 !adı. Bir çok vergiler lılah 
yıllarından beri acun hiç edtlmit hatta indiril mit oldufu 
ayırt tanımıyan genel bir halde tahıilat ve bütce 
sıkıntı içindedir ller yerde yekünunda artma kabiliyeti 
ürünlerin flatları düımüı görülmesi sağlam bir biln· 
olduJu halde alıcılar azalmıı. yenin ve ökonomlk ahvali 
ticaret muva:ıeneleri bozul· her yıl daha ziyade eyilq· 
muı, it hacı'Ddarı dar•lmıı. meılnin en müıbet btlııeal· 
en sağlam paralar aanıluak dir. Uluılar araaı güvenıiz· 
dü~mü~ viı ya dütürülmeğe hk ve kuıku devrinde biz 
mecbm· kılınmııdır. Bizim büyük Türk ulu~unun yüce 
yurdumuz bu oarsıntılara 

menfaatlarına en uyıun 
bilh asa maruz huluyordu. 

tedbirleri büyilk haıaaıiyel· 
Çünkü ticaret ve tediye mu-

le takib etdik. Barııı seven 
va:ıeneıi ötedenberi açık 

ve onu her türlü taarruz 
bulunduğu halde :ıiraat mad-
delerinin flat dü~künlüğil ve niyetlerinden u:rak bfr ıu· 
yurdun genif ölçilde aanayi retde kurumlandırmak lıU· 
mamu'ata olan ihhlıyacı ahı yen temiz bir zihniyetle 
verit açığını daha ziyade inselle imul tertiblerln mey· 
artdıracakdır. Bu zorluklar dana gelmesine çalııdık. Bu 
ve· ihtimaller yuzünden ül· gün barıp ve uluslar ara• 
kede genel ml\lı 11kıntı olarak ıında eyi geçinmeyi anaç 
da ağır tesirler yapacağından tutan ülkelerde bırletlk ıl· 

devletin haz nesi gitdikçe daha yaaamız ve karıılıklı tilrlil 
fazla darbeyemaruz bulunuyor· andlaımalarımız var. Bır 

du. Bu çetin ıartlar her alan- yandan da uluaal kurum 
il.ı yeni kurum'ar yapmağa va11lalarına özel 
mecbur olan yurdumuzda bir değer verdik. Bu,On 
açılmoğı ve ilerlemeği dur· Türk uluıu iki köklil va· 
duracak mahiyetde idi. Bil- aıflar uluılar araaı milnaae
tün bu çetin rartlara, ıu ga· betlerde kendini göıtermek· 
Y"t mühim noktayı da dik· dedir. · Bunlardan va11flar 
kat etmek gerekdlr. Ueçen uluslar ulusumuzun ittifak 
dört yıl içinde uluslar araaı farına ahval ne olursa ol· 
durumu yeııi ve derin bir sun defjımez bir ıadakatla 
buhrana glrmiı ve uluslar riayetkar olacafına inanıl· 
araıında küskü ve güvensiz· mıtdır, Türk vatanı uluıun 
lik tiddetle kendisini hiuet· bu yükıek vasıflarına 
dirmitdlr.Ceçen 4 yıl içinde dayanarak ilerlemekdedlr. 
ben ve fırkam ulu.un baı- Sevgili yurddaılÜımTllrlc vata 
lıclı bu meselelerini hallet. nını mütemadiyen yüksel
mek vazifesinde idik.Bugiln len ve ilerleten aıyaaada de
yü aek katınıza açık alınla vam etmek kararındayız. 
çıkıyoruz.En nazik uluı da· Eğer yüce itimadınızı üzerim· 
valarmı en laabetli tedbirler· den ve önderi bulundufum 
le en doğru yollarda takib C.H F ıından eıirgemezse· 

etdlğlmiz ve her alanda niz, gelecek dört yıl içinde 
müabet neticeler aldığımız ortaya koyacağımız eıerlerln 
kanaalındayız. Ôkonomide de geçenlerden daha çok 
licaret muv•zenesini temin ve daha verimli olacatına 
edecek ve ulusun satınalmak kati ve samimi imanımız var. 
kabi1iyetlni koruyacak tedbir Ôkonomide.mallyede, naftada 
ler bulundu. Bu güzide iı kültürde ve milli mildafaa 
ve değiıme hacımlarını da- ile iç ve dıt ılyaaada ıanayl 
ralması niıbetile bir çok ül- leımeyede doğruluğu denemlt 
kelerden önce durduruldu. gldit yollarında azimle yü· 
Yurd için yine kazanç yol· rüyeceğiz ~füeueıeler vil· 
ları bulmağa verilen cuda getirmek kararındayım. 
ehemmiyet hızla eyi ve Sanayiletrne devrinde lhtiklr 
hayırlı tesirini hiuetdlrmlye için ciddi kontrol tetblrlerl 
baıladı. Geniı ölçüde ıanayi genlıletdlrilecek ve pekletdl· 
letme hllr•k.eti devletce ve rilecekdir. 
ulusça alman yeni durumun Maliyede, vergi lılabatına da 
en belli ~aıfıdır. Bu gün zirai devam olunacak, iılahat 
ve ~ınai iirUnlerirnizln flatla · yurddaıın malı yükümlerhıi 

rında dütkünlük durmuı, hat · yeniz sıkıntılara ön vermt
ta ,genel olarak yükselmeğe yecek auretde bir terakki 

baıladı. Ztrai ve ~mai ürünleri · ile devletin hazlnellnl çok 
mlzin mlkdarları dahi çok kudretli bir hale ıetırmelı: 
ülkelerd~ azalmağa mah· esaalı bir umdemtzdı. Nafia 
knm oldutu halde bizde proğramımızı durmadan ta-
bir artm~ göslermekdoedlr. (D d d d ) evamt ör tlncll yllz e 
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Savaş Vilayetlerde 

.$UBAT 5 

Samsıın 
t1erlr.es Samıun ilzerin• 

'" .,;ok hır ıeyler duymut 
ve öirenmltdir. Fakat ıinı· 

diye kadar bu ıehlr için ya· 
:ıılan1ar en çok hir haftayı 

11ımıyan ziyaret hatırala · 
rındıın v" anılklopedilerde· 
ki kııa malQmatdan llerı 

ııeçmemekdedır . Bunun için 
Savaf'ın okurlarına "1mıun'u 

etraflıca tanıtmayı lüzum 
su;e liulmadim. 

.lOOOU nüfuslle Karade 
nh:ın bııJ yalııehri o1an :Sam 
şun'a kara ve deniz iki 
yoldan varılır. Yalnız de 
mir yolu ile varııda , hiç bir 
fCY görmeden birden htre 
ıehrln ortasına çıkmıı gibi 
olursunuz A11I dııdan görü· 
nllt denizdendir. Kıt kat dağ 
ların eteklerinde bü )'Ücek bir 
koy çeviren, her mevsimde 
yemyeıil giyimli k ilçük te· 
pelerin denize kavuı:lujtu 

yamacda yarımay biçimin 
de yayılan Samsun temiz 
ve beyaz yaµılarlle kar ı 
dan yilze güler . .'ıf sularda 
demirltyen gemilerin yolcu· 
ıu motörle karayd çıkar. Dıt · 

elan ıörünütü kadar Sam 
ıun lçden de insana nkınlı 

•ermiyecek Liçimdedir Aır 

dama tahtası gibı birbırini 

çaprazhyan dümdilz yolla 
rtle bu ilk tan ' tmıya bir ba
kımdan ıevimli de denebı 

lir. Samsun'un rıhtımı yok· 
tur. llunden dolayı , bol ıu 

bol ışılı , rlüzaün l f yapı 
ları, güzel parklle ~' amıun 
.-y1 tarhedllmlf, fakat duvar 
sız bir bahçeyi andırır. 

l'amıun • Tütün. !iu iki 
ai adeta birbirini tamamlar 
ortak brr mana almıılardır. 
· amsun dlyince' hatıra tö
Uin gelmemeıin" yol yokdur. 
Hen burada amaun tütü 
nllnli anlatacak değilim, ıu 
kadar var ki , herkeıin az 
çok haberi olduğu bu tütün 
ııramızda değerince lenın 

mıı, btlınmit değtldlr . Bir 
lillOnde bir tanedııin bile 
lıulunmamuı oııu cihan pi· 
yaularında ıoy ttltün -ay· 
dıran ve hiç bir mahsulde 
hepsi bir arada liulunnııy n 
hauıılar Samsuu tütünOn de 
bire ;ı•tlerdir. 

Şı .ıd ki ıehil' oldukça 
ferll~ir, Eıkl :lamaun'dan he• 
m n h ç bir ıeyler kalmamıı 

ıtdlr , eneııkl yapının Y• 
ı yüz yıla varmaz 

mektubıı 
11elki bir çok klms•lerin 

halırından bıla geçmez Sam· 
ıunun mlihlın buıuılyetle · 
rlnden biri de Türklyı.'nln en 
eyi ekmek yapılan tehri 
olmasıdır . lstanbul'un fıran 
calası buranın ancl\k lk!nd 
ekmeiil ayarındadır dersem 
mubala a etmlı olmam sanı 
rım. Hundan baıka plılrm.
de çok yüksekdlr hamuru 
çit kalmıf ekme e •altlan · 
maz. 

Bol ıu , bol ıJllc. h81 ek
mek gibi nimetler arannda: 
ııararan: bir ha va da vardır. 

Buraya ııelmeaden önce 
havasının ağır . ., 11tınalı 

oldtığuuu ifitmltdlm. l lal 
bukl uzun zl\mandanberl 
burada ıtman . n kökü kuru. 
mut l\e kadar tuhafdır ki. 
ııtınanın önüne gt-çl eli 
yıllar olmut hiı a dııarda 
-"emıun ııtmalı biliniyor. 

Samsun deniz kıyııı bir 
ıehir olduğu için uzunca 
kalmıyanl r burada bol ha-

. lık çıkar tanırlar t lalbukl 
Samıun koyunda deniz otla· 
rı yetiımediğinden balık nevi 
çok bulunınadııtı gibi çıkanlar 
dıı yaıfıızdır Yalnız hı hta· 
balıı}ı dedikleri kalkan eyi 
dir 

Aokara ile l;ımır çıkarı 

hraa, Samıun'dalıi kir• yük· 
ıckligı memleketimizin bat 
ke ye;ierlnde g6rillmez. oı. 
!ter huıuılarda dıı ut ııluk 

vardır. 

Şehir ltev altı yıldır tica· 
retdeki eıki parlaklığını kay 
betmitdir. Bunun en ılıca 
ıebeblerl b11hran ve hinler 
landın baık llmanlııra kaç 
muıdır Ancak yakın bir ıe 
lecekde demlryolu \\alatya 
ya varınca - hınterland 

Ucarelint l:ıam~un ü:ı.erinden 

yapacafına ıöre ıebrln 
ilerııi iylleıeceğl anlatılabi

lir. 
Kültür ve n fi• itlerini 

ıelecek mektuba bırakarak 
Samsunu içtimai bakımdan 
anlatmata çalııacağım. Sam
ıun bu bakı mdıın vtllyetln 
Jiıjer ka14ba ve köy1e.lnden 
!1Y" mütalaa edilmelidir. 
Çünkil bu tehrln köy 1'11 

kaaab& !arına ve onların da 
ıehre ben:r.er yerleri pek 
yok gif,idlr. 

Samsunda halk ar•aında 
bir umumi ıevlye ortaaı 

tayin etmek çok gilcdür. Yu 

• 
C. M. 

6 Yol ağzı: 
(Anadolu Türkcesllel 

F. Kongrası ıAdı Demokrat 
Ankara 

toplandı Umumi nıeciis seçimi 
Ankara4 (A.A) C.HF. 

Her kitinin dilinde, ye· 
rine göre ululuk; yerine 16· 
re bencilik, yerine ıöre çıt 

kırıldımlık, ve yerine ·göre d• 
korunma yolu olarak dola· 
,an bir söz vardır: 

----- - 4-
Bu ayın dokuzunda yapılacak Nahiyesi kültür işleri Ankara Vtliyet kogra11 dün 

toplanmııdır. Üyelerin dilek ------ - · ··--- ·- Sarıköy, 3 (S.Ş) - Nahiye 
YOklam a ye; pılmıyacağı için namzet de mi7in 4000 den fazla nüfusu lerini dinlemiı yenı ıd11re he·ı' Demokrasi. 

gösterilm iye cekdir. vardır. Halkın hepsi de ça· yetini se1;erek daıtılmışdır. 

lııknn, :r.ekl ve nıaarıfsevf'r ı j 
Acınılılı demokraal, ~yle 

yalu1ık11:ı: dillere dlitd6 kt .. Umumi meclis aeçiml bu fırka cı olmak ,artile istedik 
' dir. ı · ,__ • defa Türkiye'ntn her yerin~.. inini umum mediıe aza ıeç-

aynı gilnde olacakdır . m" hakkı kendilerine tanm 1 
• • 

Bir salondaaınız: Dö • 
çiftler var. Y enınızdaki ma· 
ıada iki 1alon bayanı araaın · Seçim,Sayla v ıeçinıinden 

bir glln sonra yani 9 ıubat 

oumarteıi günü yapılacak, 

merkez kazıınınkis: ogün 
Halkevi 1alo..;unda olacakdır. 

C. H. F Vıliyel idare be· 
yeti bu ıeferki umumi meı:
liı seçiminde merkez ka ı.ı 
için yoklama yapılmemasına 
karar verdlii için nıuu•ed de 
ıösterilmlyeeekdır. 

Bu 1Uretle ikinci · münte
hlpler serhest bıralulmıt ve 

Yurtdaşt 

mı~ oluyor 
Kazaların bir çoğunda ite 

yoklama Yııpılması ar:r.usu 
göıterilmekrle olduğu anlıı 

<ılmıtdır . . . 
-.. · 

Daimi encümen 
Vilayet daım! encü ın .,nl 

mııtad ıoplantumı dün de 
\ 'alı Bay Salim Gündotan'ın 
baıkanlığında yapmıf vf' hu 
susl muha•eL .. ye aid itleri 
gôrü~r.,k değı mıtdır. 

' 

l'!nbiyemizd" muntıızı.m J 
U U1ı.1.J·a ı· ~ı ı·,'•sı ve riizel be~ sınıflı bir mek · ~ ( ,. • 

teb vardır. Hu ınektebde 2 l O 
talebe okumakdedır . 

Fakat !ıu mekteb çocukla 
rımızın hepsim kültür l§ığile 
nurlandırmeğa yetmemekde
dir. Burada bir mekteb deha 
açılarak göze çarpmakda 
olan tahıil çaiındr.ki çocuk
ların sokakda gezmekden 
kurtıuılmaıı en tüyük dile
ği cııizdir 

Bu i s tejim;.ııi n ı e;ırif 

müdürümüzün gÖ• önilnde 
bulunduracağından eminiz. 

l'aııavıı· 

Kadınlar birliği baş- da diline ekler .. karııdırarak 
konuıan ktılye roz kulakolun 

kanına ziyafet verildi Bu bayanlara kur yapa· 
bi 'menin verdilt yürek çar· 

Yakında pıntıılle, lıteklerine uymak 
toplanacak 0

1an f eminiıt kon· için, artıtokrat talonlarında 
ki yaıamanın tadından uzun 

grau hazırlıklarını yapnıak 

için şehrimize gelmiı olan 

uluslar arası kadınlar birlltll 

batkanı 9ereflne kadınlar 

bir lığı bir ziyafet vermit 

dir. Zlyafetde müteka 

bıl nutuklar ıöy l eııdl kadın 

uzun keYal çalar. 13u yetml· 
yormu§ ıibi ~tmedik İÖll! 

bırakmaz demokraal lçfn. 
Kırk yıllık ariatokrat dili ile 
konuıur. Kendi kendinize: 

- l,te tam arlıtokrat bir 
klıi, dersiniz . Ben de iıter· 
dtıu ki sözQ izüne uyıurı 

başkanı Hariciye V .. tıılimi~ Anlıyacı.jiınız, bir aristokrat 
Nahlyemıze ba~lı Dere olsun bu kiti. Fakat yanılı bay Tevfik Rüttil Araa tara· 

Feliıketligünlerde sdn8 y1:1rdım elini 
uzatan hilafihmer insan!Iğın şefkatin
den doğmuşdur. Zngın, fakir, kadın. er
kek hulasa hiç bir kin1se kendini hiliı
liahmerin himayesinden uz(!k )aymaz, 
Senelerce evvel kurulan bu havıocağına 

köyiinde her sene zenrin bir yoraunuz. Bu kiti daha bir 
k kd d F f ından kabu 1 edil ıniıdlr. panayır urulma a ır . a kaç riln ev·HI bir mata ba-

kat bu köyQ kazaya beğlı - --· tında, veya bir toplantıda 
yan yol bozulrouı olmasın aristokraalnin fenalıAından, 

dan pönayıra , .. ,ib giden Bulgarı·sranın 1934 yılın- demokreainin eyi1ııınde11 
yolcular mütkül.i.t çekmek taın bir kuvvetle dil dök ··r · 

dedirler Bu yolun bozuklu· d 'dl. 1 h dl, onu her kiti eyi bir de-
iu 6konoını b1tkı .rırnden çok a 1 118 at YI 1 racatı mokrat olarak tanırdı. can· 

aza kaydol. 

karıda tehir }eni ııleınltdiın. 
Buna ıehirltler de '~nidlr 
d.ıye illve edebllirl•. 

Halkın'çbAu en e1kl onyıl 
llnce buraya relmltlerdir 
Arada bir dilbirlifl vana ela 
a101 ;,.na dilini konuıan 

bu insanların her biri göç 
ve muba·ieJe dolayuile bat 
k' bucak, baık,n köıed1ın 
ırelerek burada_yerleımııler
dır. Stblrya'dan ı\drlyatık 

kıyılarına kadar uzanan hu 
yurdların busuılretlerini be 

Dlnuemlı balkı bu ıün Sam· 
ıun'da bir arada bulunmak· 
dadırlar Hıı yeni 
Samıun'un ııeç'lllti iıe 

oa bet yıldan öte ye ıeçm · 
diğlnden henü:r. J'enl bir ne 
ıil de yeti meınıtdlı. Bu ar•· 
da aıılıkda kalan yerlılerin 

da ldetlerl ıillnmltdir. lıte 
• 

bundan dolayı rilnitn Sam-
ıunu için belli bir tip bulu · 

Ualıkesir lfflıilihmcr 
ıllı'rke:i 

nam••· 
Ôbür tarafdan ,ehlr halkı 

l araıında tehııi farkı çok 
derindir. Fareıa öyle iki 
tüccara raıtlanır ki ikisi de 
aynı ııle utratdıkları halde 
hırı im&aunı yazaır.az. Di 
eerı iki fakiı leden diploma 
ılmıf yükıek tahsillidir. Şüb
he yok ki bu "adar derin 

ehemmiyetli olan bu pana kil ora da oranın ha•a•ına-
yırm rağbetini farkı anlıııı lıtatlsttlr. umum m!idürlü· uyuyordu. Kı1ace, bindljf 

arabanın tllrküıünft aiyl 
lacak derecede dü•ürmü'tdür tünün verdlll malumata yordu. " 

Bu sebebden Sarıköy nahi göre 1933 yılının 2646 leva 8ır lf erlni el: ~lın; D8 
yesi çok zarar görmekdedır. lık ihracatına karşı 1934 yı·· dillilı dil, bir bölilk yapdtlı 

Yolcuların rahat gidtb lında 2535 milyon le alık İf, denimi o kur·Iuju demQk • 
g41lmeai ve bu yüzôen pana " raılye uyar, •evinlr, llt "Olr. ihracat yapılmıedır. nu be· • " 
yırın layık olduğu rağbeti da ululanıraınız: 
1 1 b 1 aaba aöre İ 93.C yılı ihracatı 
>U ması için u yo un tamir " - Höyle it erlert olıaua 
edilmeaı lazımdır 19.<3 yılı ihraclltından 331 bu yurda. denim yağmuru 

Bet yüz lira ile tamiri ka milyon leva nokaandır ldha· yağar. Bak devrimi ne aıtl 
1-ıil olal•ilect'k olıon bu yolun ı· liı tda da 1933 yılıoa naza- :ııel kanamıı Altı okun ., 
d'.ğer yollar ~ıbi m~nta~am ran 27 milyon leva fa.ı;'alık deferl~ıl rürefin.ı rıaııl aap 
bır lıale ıretırılıneıını vılayet I vardır 19J3 yılı ıdha'atı laıım'!, dı"..e 
ıoakamının yükaek himmet >202 1 1 Jd ' 193.• Ôbur yonde l u it erlôfll 

~ mı ı on eva · ı. ., I · 
!erinden bekleriz j öyle baıarık ıklarım ıörllr.O· 

tezadlı;r araaır:ıda umumi se yılında ise 2 ! 29 vıılyona yük- nüzkl pıkınlıı}ınız ıona •a,. 
· b t h d 1 1 b Arıkkoıııı•m11 . 1 vıyeye ır or a a u 11 ' v selmiıdır - Şaıılacak lt. Bu ldıt· 

koymak ırüciln gücüdür Korucu ıuulıahiı irııize: \ niu (ft demokrat ı,ı detıl 
llalk araıında büı·ük fark· ş k' d , dersiniz • 

1 nyetinizl ıuercllnl' uy•·ı . .. Ôrnek, lerimt:ı:'ı • ro"-ltm~ .. 
lar olma11 fikir aahaaınde \f h ı ı .. •a -

racağız naterı o unuz. 
1 
Bııb·. ·u· n harekete enıel oluyor. Cir --- r elde; ıel ııelelim ki bil ııbli 

k bize gelen e~ lere adı demokrat ıieme· 
mecmua çıkartma için ya UM lku.. 1 Vatan mek elde de"ı·ıı. 
pılan bütün h•tebbüsler bota \ • 
rıkillıtdır. 'l.ılıt•"J•,ı·ı' j TOrk devrimi, 1'<lrk .. 
" 

1 
1\ ' '- lllt'CllHla~I E h • muriyetl atlı demokrat de-

Samıun Apnt külhanht.y Anlı.ara hnlknı tııofıo ı lan ! C za 8 peSJ itil 6zü, iti demokrat llllyor. 
kopuk tanıroı>ı. Bura4a de ayJ:ı bir ç•karıl a a iılkıi ın e c · ı N 1 ÜlküyO amac (hedef! 
geçlnmenlnyo'ıı yol..dur.Bu rnııı·ının .ın24üı><·ü ""Y•"ı ! L öbetçidir vardıraca.lı. ancak l>zde de' 
lf ıehrinde pare:ait tutuna.mı gelmiş•lır. Ya ,!umuwıı ~ıı ! . mokratlarıhr.Buna lnamyorurO· 
yor, )'afllJIUnlVOI' v •. , l oyi kuftür lll~ C IJl!la~ıJır S~- ı il Ôzde demokrat olacalı• 

lf ~hl•<i!" ı !ılı: veririz . fü·ft'M' 

------~"--.:.'-· --~ Jf. Paranın sihirli deAnejil ile ıehirdeı:ı Diye derin ıorgularla kafannı yor acısını ancak flilge'nin yavrusu ile ha ne iıteyebilirdı? Onun vakitlerini uzun 

.\mmş'ııı Ruıııaııı : .'> 

BU KALB ---, 
Q~DURACAK 

Y llZIUı: 

, 
Kardeşim Muammeı 
Tunçkanal, sana! 

Müker renı K f:ın1il 
Kıırm bir l~ım ıu kaddr güzel ve 

nazlı idi 
Onu koluna takarak dünyanın öbür 

ucuna lr.ad'lr gidebilir ve onunla geçe
cek hııyatda can sıkıntı•ı, mübhenı 
iızilntüler n.- demek? 

! leµ lıun 1ara yahancı kalırdı ... .. . .. 
Parls'i Viyane·yı, llorr.a'yı dolaşdı

la r. 

Hılge büyük operalarda, muhtetenı 
konserler de, nefla •anat müzelerind; 
kalbinin en bilyük aşkını duymuf kadar 
a vunmuıdu. Gilzel ıehirlude. bin bır 
çefit eğlence yerlerinde, nlı •ehillerin 
ıle tam bir yıl bat ayı gezintlıl yapdı
ta(. \'e bu geı.inti&inden döndükleri za 
man yeni köylin en güzel yalıldrından 

birine yerleıdiler. 
Bilge; genç kızlık hay11t ı ndan evli 

itte geçdifİni ilk defa bu yl\lı<la hl •et· 
dl. Gezdikleri, dolaıdıkları kedar bay 

Cevdet'in karı11 olduğuna ınaııamamr,dı. 
Ona öyle geltyordu ki . Bü;ak , uıun 

bir rlıya eılr'iiyor: 

'ı tehire dolaııyor, ye laklı vagonlarda ör· 
tülerlnl dfızelten. bQylik otdler 

·· de her dürla rahatını temiıı eden; ti 
yatrolarJa, kon•erlerde körkilnü, manto 
ıunu gerdiren l u kibar a~am bir erl.:a 

1 d tdır, bir doatdur. 
Ve ona. eyi, milkemmel i ir 1 i.baya 

doyulan se•ci ile batlanmıtdır. Eaasen 
hayatları o kadar deliitlk, o kadar kut· 
lar albi hafif ve ka yd11z geçmıtdi ki . 
Genç kadının ne olduiunu , oe hale 
ıcel~c:etlnl dütunmete vakti olmamıtdı: 

tialbukl boğaz ıularının nazlı •eıle 

rl ıle uyuyub uyanmaAa batlıyalı . Bay 
Ce~det'e kartı kalLindekı duyıularını 

karıtdırmata baılamıtdı . 
Onu ıeviyordu ,· kın bir ıİaet ve 

mazfuınlukla ona lıatlı idi 
Hayatlarında daha çok masumiyet 

ve ill\hılık vardı llallıuki ge.ıç kadının 

ıintrleri atkın ıe~·tanlatdırıcı büy!iıtıne 
milhtaçdı. Ve bunu duymak için bey· 
hude kendilini yoruyordu 

lıtanbul' a dönünce lıe y Cevdet var 
kuvveti ile ı,ıerlne dalmııdı. Bazı 11k 
ıa.ınlar yazıhaneı!nde gHlkl:vor ve cYe 
tele'on ederek Bilgt'\I sofrada yalnn 

' . 
bırakıyordu • 

lıte en çok Bilge'ye doiunan bu 
ya nııı 1 ık 1aat!eri idi Rüyük yemek ıa 
\onunun yüzlerce mumluk ıvıkları llllın· 
da, kocaman ma1anın bir köt~cliiinde 
yap talnız yemek yemete baılıad ı mu 

mata batlıyurdu. flfleteceğin! söylüyordu uzun dııarda geçirmesini •ılerinln çok· 
Bılge yalnızlık günlerloio ve hatta Evet•. Bıige y 11 kında anne olac:ak· luifun'\ verlyor; kendisinlde aç ve biraJ' 

gecelerinin ko1ay geçrııez oldul..lariııı dı .. bot kalan kalbinin bütiln ku9vl'U ile 
acı acı duyuyor; bu defa kendH!ni oku· Kabul günleri. ç11~ar, tiyatro ve •• doia cak yavrvıuna bailıyordu. 
mata veriyordu. Küçük ç:ılışma od11sın. nema ileml<ırl. deniz eğlenct'lui içinde Erol' un Joğumll ömrüniln en 
da ~n çok vakitlerim alan; ronıanlerdı . zaa anznmanc.mlanan hayatında büyük bir kuvvvetlı bir dönüm noktuı oldu Bu 
KttAblar aruında haz6ıı bir satırın ha· yavanlık duyuyordu. Etrafını alan genç penbe, küçilk et yıtını kalbını reıim, 
yalı ıle saatlerce a vundu.ıu olurdu. !erin heıal sinirine dokunuyordu keman, roman atkından Lirand& elan 

Evliliğin dilmdüı. olınaga yüz tutdu· ~ Zübbe, hevai .,rkeklerdt>n z ıten hiç bir bir büyü ili' varlı4ına karwlı. 
fu gilnlerin birinde Sev!li Vural'!" ev · zameıı lıoılanmamışdı ~hbablarının ço Çocugunun baıında en thb:, en üz 
lendi. llüjün ve ev hazırlama te!Aşları ğu da boya l arı. açıl< tovaletleri ve biraz gün yürekli bır anne o!muıdu Uyku 
Btlge'ye tatlı bir "ğlence ol.lu. ,ımarık gi<liılerl ile zaten lıoAuna gıtmi· ıu , vıdası. banyosu için kendi dinlen· 

flayan Nazan ıçgilvey gelmtyen da- yordu me taııtlerinl veriyor ve yalnır çocufu· 
madlarının evlerine yerlepue~i onuruna Nihayet kocaunın da günden güne nu uyutmak için ken·an çalıyordu Bu 
yedlrememitdl. Uzdklaıan ve yabancılaıan ıabıiyeti kar· küçilk yavrunun clofar doğıııaz muılkı-

~iındl koca kö;kde yalnızca ımnd:ı bir köfeye Çl'kilerek unutulmuğı nln derinlttıne dalmasını, küçük kulak 
Müjginl.ı. yııııyordu. Pervin'lde :-evgi 1 tercih etdi .\rtık kıtları Şiıliye inmiyordu. !arının bu can alan se•lerle dolması 
den sonra l!Vlendirmitlerdi Ha an : ·a· ' Hu gldit bay Cevdet'in de itine gel nı ve büyildilfü zam•n mutlak bir 14· 

;oan'a bu yıtlnızlık ay'erı çok acı gl'I mitdi Çünkü sert havaları bahane ede- natkar olmasını istiyordu 
rnııdı. lfenüz genç denecek bir ya§•l,. rek köye gelmiyor; evde taz~ karuını l3ılge için hayat bu çoc~kdu .. 
dul ka 1an Lu gilzel kadın önlrünü kız - bırakarak bol bol eğleniyordu. liiç bir zdman kudretli bir aıkln; 
!arına vermel<le timdi n" kazanmııdı Utrkdç metreıl vardı Hayatını ni · yakan,ölılüren kıvrandıran thtiraaını var-

tlaftanın hellt günlerlııd .. yemeğe «ahlı karısından çok onlar" nyırmıtdı. lıtlından duymıyan genç kadın .. Anne 
ııelen kızları ile eralar.nda nki gün 'eri Ve kucakdan kuc ğ..ı geçen iirııründe liğln eııız ılirlne ve efkatıne gençliği· 
göı. yao'arı ile aratan bir uzl\klık verdı. bir bahar canlıhgı duyuyor, kendisine ııl armajfan ediyordu 
Ve Sevgi'l)ln ıarka harek.-tlııden çok az berıeyı mümkün kılan büyük servPtlni Erol; gilnden güne bol ıııklı, .ulak 
•<>nra kı•~ hır ha•talııta yal<alaıııb bir takdis ediyordu topraklarda yelifen çiçekler glbiserplh· 
clenlıir.· ölüvermitdi. 

1 
Hilge kocaııoın çaplııiılık!arından ha· yor gülüyor, an'aıılmaz hecelerle ko 

AnnPeinin ö
1ümü ~evgı'ye hute 1 .ı ber?ar deı{ildi.O, zaten ı u vatlı adama 1 nu9mafa çalıtıyor; karışık sealer çıka· 

nıb yataklara kadar düıecek kadar acı kendiıini her zaman fazla görmüf; gök·ı rıyordu. Ve ba.y Cevdet ırenç kar111nın 
ııefmiıdı.Faka.t Bilee "'euü,.ünü koca~ına !erden lütfen indirilen bır ıı.adel te• bu hummalı iflnden büyilk bir eylence biı 
bile •ezdirmiyecek bir lakaydi içinde bu 

1 l&kkı etmişdl ılnl kendiıtne ayırarak ııeYklerin çe idi· 
kııre aünlı karııladı . Müjgan dadı timdi Bu adauı ilıkleriııe kadar aahıb ol· i tadıyordu. 

..., E•leomtk bu m ? ı yalıy yerleııalfdt. V ae•ıill bayanının i dut11 renç vücudundan ba,ka diinyada (0.V-.ra eııltı~ı) 
• 
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lngiliz - f ransız 
-· - ·- - -- · 

Görüşmeleri sonlandı 
.öriişmeler neler lizerin

de yapıldı? 
Londr11 4 (A.Aı - loglliz ve Almanya'nın ne de ıilahla

F ran11:a konuımaları dün bit rı ıulh muahedeılnce tayin 
tnitdlr. Neıredllen bir tebli# edilmiı olan di#er devletle· 
lnııtltere, Fran111. • AlmanJa, rln bir taraflı haraketile 
Belçika ve İtalya araunda mezknr ve vecibeleri de#ir 
ınGıterek bir hava mubvele·. dirmek hakkında malik ol-
11 yapı'ma1ına dair teklifi ih· madıkları huıu•unda Fransa 
tiva elmekdedir. Bu mukavele, ıulhun tesisine yardım 

imza edenlerden herhangi etmek çareıinin Almanya 
birisi tarafından tecavüzde ' 11e di#er devletler aruıoda 
bulunulmaaıoın 6nüne ııeçme umumi bır anl,.fma yapıl. 
•ini lathdaf elmekdedlr. Teb- 1 mıı.ıında da mutabık kalmıı· 
liide İnııtltere'nlo Fransa ve , !ardır Aynı zamanda hukuk 
ltalya tarafından Roma'da / nıQsavatının emniyet siatemi ' 
Yapılan beyenatı samlmlyetlei içinde temine dair olan hükü 
karıı'adıiı bildırilmekdedlr. j mlerP tevfikan bu anlaıma 
~ovyel Avuılurya'nın lıtik'a· ,umumiyetle silahları hakkında 
li ve tamamlığı tehdit a 1 bir uzlaımayıda lhtlfa edecek 
tında khlıraa İngiltere Roma dir • mezkür anlaımıı. Aman ya 
anlaımıuını imza eden diğer hakkında Veruy muahedesi· 
D~vletlcrle müzakerede bulu· nin beıinci nıaddeaı hiküm. 
D•cakdır lnglltere ile Fransa ! lert yerine kaim olacakdır. 

• 

\ ' ıı tan sesi 
-

Mecmnası yurdumu-
za girmiyecek 

._nkara 4 (A.A) Var· 

\ılihıı i loi'un 
Rodosta öldürüldü· 
ğü haberi doğrude-

ğildir 
ıova'da beyaz Rus'ıar tara· Ankafa 4 ıA A) - . Make 
fından çıkarılan"Vat.ın Seslw donya lınmtteıl relıi Mlhal· 
adlı mecmuanın memleketi· ' lof'un Radoı adannda öldQ 
ıtılzln ılyaaaaın-• dokunacak 
:razı 1 ar tatıdığı anlaııldı#ın· 

ılan m<'mlekete ıokulma11 

icra Vekilleri heyeti karıırile 

yuak edilmitdir. 

rüldQğü hakkındaki ıaylanın 

doğru olmadıfı ve Mlhalorun 

Kaatamonu'da bulundujtu 
matbuat umum müdllrlQfün
den bildirilmltdir , -. --- --...:........_--=-._, 

Savaş'ın Yazı yarışı ıi: 

1 

1 

15 Şubatda bitıyor 
G ııeıernizin a~~·lıgı ~iir, llikt\yt•, ~··~ir 

yarı~ları okurlarııııtzın i:-teği iiıcriııı> li'ı 

üıı ıfaha ıızatılını~ılır'. Buna göı·e 15 !;inhaı 

ak~amına kadar gı~leıı ~azıları nıiisab.ık:_ı)a 
ko,v.tc.ığı7.. Ouılan 11011r.ı gelı~ıı yazıları kata
rıııyacaAız. 

if 

ı, Genclf>r. ~alt'mleriııizi tlellt'\· irı. , 
;:::z::::;~· -;:-~--z:-:;:::---;:ı-~~-~--~~·;;;· =.'.---•lı 

Roman Tefrikan11z: 60 
~- -

S•ı \'<tşl<tıı s,, \'t:tşa 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOCLU 

lıte bu fedai. milli 
velinin ara~ına aeldil{f 
lıağırdı: 

kuv- , yacağı pek tabu idi. lleııide 
vakit •liızım olu~ak olan bu kuv 

velin elden çıkmaması iç.in, 
- Z.,kı bey ne oldu-' 

Halıl ala 111 tPhld oldu. 
Zeki bey batını çevirdı: 

Fikret l<ı] Delirdın mı? 
Atdan aıağıya ln. llepimiz 
llalil ağayı taklb ~dec~#lz, 
•ncak bir hizmet mukabi· 
~nde. • 

Dedljti zaman, flıkret bey 
hemen atdan aıatıya atla· 
dı. Tarihlerde okuduğumuz. 
<:eaaretlerı . Fikret beye niı 
heıen - çok izam edllmlf olan 
IÖvalyelerl andırır ı bir va· 
~lyetde fılintasına yapııdı ve 
ateı etmejte baıladı 

Ne fa1dakt muntazam bir 
dUıman fırkaıının karıııında 
lklyllz ııilihdan ıbaret olan 
lıu milli kuvvetın barınaıııı - - -

, ı] Siivarı alıyı"ın bıriıırı 
lıölıik kıımıındanı Kayıerili vüz. 
ha~ı bay Halı!. 

12) Raıbakanlık Y• ..rı İ•~n 
1 ~kaiiıt lın bay fıkret. 

derviı bey aeri çekilmek 
emrini verdi. ı 

/ Suvar! ;ıabiti Deı Tİf beyle 
kartılaıdığı vakit Dervit beyin 

1 
y~z~nde kan ka lmadı!iını 
gorunct' 

Kumandan bey , size 
ne oldu? 

o"ıye sordu. Dervit hey, 
süvı<rl zabitine elıle süküt 
etmeıinl ltııret etdtkden son· 
ra: 

Omuzumda hafif bir 
kuı tun yaraıı var, aar#ı be 
zin varta, ktmıe ııörmeden 

sarıver. 

lledi. ::>üvari zahiti derhal 
çantasından ıarğı bezi çı
kıudı, bllyük bir ta11n geri 
sine çömeldıler ve kahra 
ınan Derviı beyin yarasını 

~ardılıır. 

Hakikaten larihde mü 
hım sayfalar iogal eden ve 
en geride allftl'I zabitleri ye 

- . - _,.....-.,.. 
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:Hddyeııı : " : : 

Arnavutlukdaki isyan hara 1 Son Bulgaristan hadiseleri etrann~a ···M';ı:-:::ı:s::~~ie.M7r::~·~i:.~:d:·:::t~k:d:·iı:ici::ı:~· 
k • • • • b k •Politika. dan metinin hazırlanma tarzı Turgud ıkı arkadaıdılar. Bir r diyordu Genç kiitıdı alarak 
8İIRIR QRCÜSU Si 1 YIYBf "24 - 1 tarihlnda telefonla alya1el hayatımıza ltaınamen gün akıam ııezıntıılne çık- okudu . Gözleri ıevlnçle dol· 

muharrem'ı'n beyanatı Sofya'dan bıldirllıyor: yenJ uluılann k rııme.11nı ' mıılardı. Bır ke.ç turdan son du. O gece ıabaha kadar 
General Zlatev kablneti muclb olmutdur. Vaziyete ra genlt caddenin orlaıından uyuyamamııdı Verilen Ran· 

Kral Zogo'nun evvelce buaün ikinci lçtlmaını yap · vakıf olmıyanlar için bunla · yürllyen gllzel bir kıza rast devu saatini ıabıraızlıkla bek· 
ikinci yaveri olub adedi 30U mıt ve hariciye nazırı M Ba- rın lt baıına ırelmelerl bir ıeldller. \iyordu. Erteai günQ Rande· 
e hali# olan taraftarları ıle ıolov'un dıt •IJasa hakkın ıarlbe tesirini yapabilir Uzun boylu, arkatında vuya yelltdl. Güzel kız ıö· 
hudud yakınında kiıin ve daki raporunu tetkik etmlı HQkCtmet darbesinin yapıldıiı \ aon moda manto. yüksek to- zünde durmuıdu Onun ya-
kendiıine alt AV köıkünde , dir. Bu toplantıdan ıonra gün, bildl#lniı gibi aaray 1 pukhı bir ııkarpln, elinde nına yllrek heyecanı ile yak-
11ğınarak orasını tahkim eden Filibe mevki kumandanlıitı tarafından bir tebliit neıre güzel bir portmen vardı. Bir laıırken: 
Muharrem perıembe günü na miralay İvan Todorov dilerek '1 Muıanov'un baı ara Semih'le ıellmla dılar- -Tün aydın küçük bayan! 
hudut üzerindıın Yuırosl.ıv tayin edilmiıdir. Aynı toplan· Tekillik vazJfeıfni kral ıre- Ve uzaklaıdılar. Yolun tam· diyerek elini sıkdı. Konuıdu-
ya'ya iltica etmit ve lnı .in· tıda ıklnci kiınun ayı için ri verdiği bildlrilmif idi dönmeç nokta1ınde. tklıl de lar. En yakın bir aile bah· 
ternatlonal Neva Service. muvakkad bütQe dahi laevlb Bundan ıonra general Pun arkatına be.kıtdılar. çeıine ıitdller. ejtlenmeğe 
mümeulline bir mülakat ve· olunmuıdur . ço Zlatev ve Klmon Geor· Genç kızla ııaretleıirken ve danı elmeğe baıladılar. 
rerek Arnavutl.ukda isyana 19 May11 inkllAbın ittirak fiyev saraya 'giderek kabi - sokağa aap\yorlardı ki, Tur· Bır yaz aktamının Semihe' 
aebeb o'an hadlaelerin tik defa etmlt olnb Kimon Georırlyev ne l!ıteılni Krala imza ettir· gud arkadaıından ayrı1d 1 . verdiitl bu çiçek her keti 
olarak mevıuk bir taıvirlnl liablneslnln mecal tarzından mitlerdlr . Semih onu uzun bir taklb· alakadar ediyordu. Evlerine 
yapmııdır. llernekadar "u· memnun olmıyan hızıb yeni flemen aynı zamanda Ge· den_ aonra yQkıek hır apar· ııtmek ıçın hazırlandılar. 
harrew, Yugoılavya'ya karıı vaziyeti ıöylece izah etmek- oraiyev hQk6metlnln beyan· tuman önünde buldu. Genç Ve bahçeyi terk ederek evin 
takındığı vaziyet ve Z'lgo. tedir. ne.meal de ilin olunmu,dur. kız 'bir kaÇ merdiven çıkdık yoluna koyulurken Semih 
nun idaresi hllkkında 'bir-ey « 19 mayıı hükumet darbe· Bu beyannameyi kabineye dan sonra göz göze geldi ııenç kıza kalbini dökQyor· 
ıöylememiı ise de Yakova'da ainln ve Kımon Ceorırlyev dahil bulun n bütün nazır· ı ler. du: 
hududu geçllkden ıonra kabinesinin it batın• ıetırıl lar imza etmtılerdı . Anoak Kız çantaa•nduı kağıt ka- Nevinda bilsen bu ııüne 
ılk ziyaretini Kral Zogonun ettiler. Av kötkünde tahki· kabine tarafından neıredi· j ıemlnl çıkararak demir çer- kadar mesudum. Kolumda 
akrabaaı olan ve arnavutlul, f mata baıladık ve hükumet len bu beyannamede kra • çevelerJe örQlmüt merdlTe adeta bir kut gibiıin,dedi. 
krallığı tahdı üzerinde hak kıtalarının taarru:ı:unu bekle· lın lmzaaı bulunuyordu Hal· nin tutumluklarına yaılana- Genç kız ona dönerek: 
iddia eden Gani bay ııezdin· dik fakat bunlar Kral Zogo huki bu beyanname, kanu · rak bir bat aelimı verdi - Ya öyle mı?. Meler 
de yapmıı olmaaı dikkate dan .ılah kullanmamaları nue111.ıinln temin ve tekef· K.lğıdı ona atarken çapkın ki bilmeden bende ıevmltim 
değer \luharremln ve refa· ı ve beni sa# olarak tutmaları fül ettiği hilrlyetleri . ilga gQlümsedi. Ki#ıtda fU yazı· Semih. 
katindeki -12 taraflarının pa· . . · ı 1 d B . etmekde idi Netektm bu lı idi Yolun dar kaldırımdan 

ıçın emır a ınıı ar ır u ıae 

raları olmadığından ve ken- imkiınıız olduğundan her beyanname ile Sobr•nya {Sizi yarın Kadıköy i•ke- yürüyen Semih Nevindanın 
dileri Arnavutluk ordusu \ iki taraf araaında müzake· feıhediliyor, ılyatal fırkalar yorgunluiunu hiuetmit ta 
menaublarından bulunduk la· 1 b 1 d b Q k da#ıtılıyor. matouat hüriyetl did edilmeılt'.e aleyhdar olan uzakdan gelen bir bot oto· re er aı a ı ve u m za e· 
rından kendileri hudut yakı- relerde hükllmet kıt'aları be· kaldırıfiyi>r, mektuplar ıan bir zat ediyor ki: «Ordunun mobili durdurarak genç l..ızı 
nında bir çiftltie yerleıttril· nim teelimlml lııtediler Hen ıQre tabi tutuluyor ve buna kıılalara dönmesi lazım ırel - otomobile bindirmitdi .• 
mitlerdir bu talebi red ettim Bunup benzer daha birçok yasak· di#ini zannedenler aldan· Aradan günler geçd!. Hır 

'.11.uharrem lnı muhabirine üzerine acı bir açlıl< abloka · lar vazediliyordu Bundan makdadırlar.)> Miralay Dam· ıılln Turııud arkadaıına rast 
ı-.ınları ıöyleml~dir: u baıladı ve bu abloKa bizi ıonra da, mfirQrll . zamanla, yan Velçev'in, orııanlze bir ııelmltdl. Hatırını ıorarken 

· kuvvet olan ordu vaaıtasile .Fırıır ve ilticanın v~ hü nihayet hudut üzerinden kaç- halk araaında ikinci meı . ' ıözlerlnl ıevlnç ve h~yecan· 
1 h 1 kabine' nezdinde müeulr o\. 

kumete kar~t mukavemeti ma#a icbar elti. Çiinkü artık ruti ılml in i mal edı me#e la anlatmağa baıladı. 
min ıebebi bir ka" ay evve baılandııtı k~naatı huıule mak iıtediğini biliyoruz. - Yarın bize davetlııin 

.. yiyecek ve içeceğimiz kal- Ancak bu ıuretle "Yüz. 
line racidir. R11:ıı zabitler mamııtı. ıelmeğe baıladı . Bu da def, Turııud decli. 
bana ııelerek Arnavutluk HQkdmet kıtaları kararı· atla tekzip edılmitdir. baıılar Lig» İnin lüzuııııuz Turgud hayretle ıordu. 
erkanı harbiye reiıl Aranl· mızı hiuetUklerl vakıt i1ıt0· Bunun netlceıl olmak üze. bir hale ııeleceilnl hatırdan - Hayrola, bir eı!enee mi 
ta1'ın kenti ilerini maruz bı- müze ılddelll bir ateı açtılar re':lmefıuh fırkalar ve ıırup- fıkarmamak li.zımdır. Hal- V er?dedl Semih cevab ver-
raktıitı pek fena ve kaba ve bu ateıle ~tarafdarlarım- lar rüesası birden bire ve bukl «Yiizbatılar Lif»! he· di. 
muameleden tiki.Jet elmlı dan d6rdü illdilrüldü.,Fakat eıkl nizamın avded edebi- nüz vazifeıinl bitlrmlt değll - Hayır evleniyorum. 
lerdl Bu muameleden vaz ben sadık tarafdarlarımdan leceğl iimlalne kapılara_IC dır. Bu Liıı'in nizami aakerl Turııut ıon kelimeler kar· 
geçmesini Generaldan rica 42 kiti tle ateıten kurtu•ma- ne,zarlarını baıka tarafa çe·· diıibllne tabi tutulnaaaı za. tısında bir lahza duraklamıt, 
etmittim Ve reımen de da· ğa muvaffak oldum Av vlrmel~ ba'ılaııııılardır. Ge· manı henüz gelmemiıdir. daha dojtru&u ta1ırmı,dı. Ar
hlliye nazırına tıkir.yette bu kötkiinde \rnavut katolikle orıılyev kat.ineıl ile, eski Böyle bir noktal nazar taıı • kadaıının yüzüne dikkatle 
lunmutdum; fakat dahill)e rlnln rehberi yüzbaıı Prenı idaPe tarzına dönmenin mev· dıfından dolayı miralay bakarak ıordu. 
nazırı tiki yetimi ıertlikie dahi vardık! onun akıbetinin z~bahıolunmıyacatını lemin Dam yan Velçev'ln yıldızının - Sahi mi söyllyonun? Bu 
red etti Nihayet benim vazı ne olduğunu bilmiyorum.,, etınekde devaqı ediyÔrdu. parlamau muhtemeldir. Bu genç kızda kim? dedi. Tur· 
yetim muhafaza edtlmiyecek Muharrem, kendisinin müı- Bu suretle Georııtyev kabı. iıe ancak vatan menfaatları· gud erteıi günQ arkadaıının 
bir bal aldı. Bunun üzerine takbel taeavvurları, yahu.t neıl ıle bundan memnun ol ~nın • Vü:ıbaıılar Llı'lnln yar evine gltmitdi. '.llükellef 1&· 

firara karar verdim. Bu ka· Kral Zogoya kartı olan vazi mıyaft unıurlar araaında dımın~ muhtaç olmıyacaiı londa ıırand tuvalet irili 
rarımdan haberdar olen Ge yeti hakkında beyanatla bu • TkınC-ı""meırull amil hakem ııOne kadar devam edebilir. ufaklı gençler vardı, Semih· 
neral ,\rnitaaın kurbanı lunmakdan iıtlnkif etmit vaziyetini almııdır. Bunun Relgrad'da çıkan .Pravda» le ntıanlıll Turgud'u onlara 
1 b b 1 1 bl ılkd ' l k d 2 9 ı takdim etdl. Sonra bir k6· o an azı Z'l it ere r e ve mü a atın onun a : ıu son söyliyeceğl ıöze intizar aazeleJi 5-1 1 35 tarih i 

hudud yakınında Lfyuma'dakf anda Arnavutlukda ne o1ub edllme#e baılanmııdı ıııyıaında Kimon Georgiyev 
av kötküne çekildim Ordu· 1 btttljtl bittabi malOmum Panço Zlatev kablneıi- ' kabin1'ilnln Bulııarlıtan'da 
nun gayri me

0

mnun uzuvla 1 değildir ve bu huıuada ıöy aln •. teıkll edılınesl lıu cümhuriyet teıis etmek itte· 
randan 300 Hbit ve aıker ' liyecek bir 'ıeylın yoktur ı~retle ortaya çıknıııdır. diflnden ötürü dQıtüitQnil 
de derhal bana iltihak demlıtır . Kralın imtiyazlarının tah kııaca yazmaktadır 

tııdiren ıOvari en dördüncü 
alayı ıanılmıf, bilhaua yüz 
batı 1 lalıl beJfn ıehadetl, 
ala1ın bütün zabitan ve cf. 
radını dilhun etmitdi. Ala -
yın zabitan ve efradı mut
laka harb etmek i&tiyorlar, 
ilkin bunun imkansızlığını 

takdir eden Darvıı bey. za 
bıtan ve efradın asabiyetle · 
rini teskin ederek ilerde da· 
ha büyük itler hat"rmağa 

karar verdıği için nafile ye
re muharebe yapmata mü 
aaade etmiyor ve alayla 
milli müfre;ıeyi Kırkaitaç'a 

doğru sevkedlyordu. 

İıte bu eınada Kırkaitaç 
dan Balıkeeir milli müfreze 

ıi görilnd!i. Hu müfrezeyi 
gören süvari alayile Miliı 

milfrezeıi mensubinl heman 
Dervıı beye koıdular: 

· Kumandan bey dedi

ler, biz utanıyoruz Harb 
etmeden çekilmek Atımıza 

gıdiyor. lıte Balıkesir müf 
rezeat de ııeldi. 

Dervlı bey cıdden müı 
kül mevkide kalmııdı. Ya· · 
nında bulu nan btr hac za · 
bite: 

Arkadaılar, dedi. Rica • · Küçük bir Türk kuvveti daki dağa tırmanırken 
ederim- heplob llarbiye kar1111nda, dütmanın koca ve Süvari zabitlde dümdar 
mektebinde okuoıuı adam- fırkaıı tatırdı ve l)lç fimld vazifeeile k11mı külllyl takib 
lanın z . Böyle az bir kuv. etmedlii bu mana11z ve mü.l ederken Soma tarafından 
ve.tle, çok faik olan düıman nasebetıiz muharebede TQrk iki Türk at 1 ıaının gelmekde 
kuV\·eti kar111ıııda erimek· kahramanlarının ıavbeti kar olduiunu gördü Ne tarafa 
de mana yok. bir kitalıda ııaında erlme~e ve ııayrl ııtdeceklerini bilmlyen 
bunu okuınuııanız söyleyi muntazam olarak daıiılma- bu iki arkadaıa uzakdan 
niz. ia baıladı. Liktn ne olıa iıarel etmek ve batırmak 

Tarzındaki hitabı muha faik ve muntaı:am düıman ıuretile birleıebildiler. 
tıblıırı üzerinde eyi teeir kuvvetinin galebe çalacağı· ı Gelen atlılar Darviı beye 
yapdı. Zabitan, Dervlı be tabii ıdı. Dütman toplarını Kazım beyin yazdığı ufak 
YI · ü rlne k t 1 k b d b btr ·puıula aetiriyorlardı. 

n rıcası ze ı a arı mevzie vo u a gru ate: 
1 

A.-ık olan bu p';.ıula•ı ıüva· 
baıına gitdller. Lakin bu de· b ı T k k T ' tine •t ayınca llr uvve· rl .zabiti okudu. 
fa Dervlf bey, Balıkeıir li dehıetll zavlata duçar ol· J) • " ervlı beye: Soma ıu · 
müfrezeıile kartılaıdı Kırk du. Gayrımuntazam bir ıe· ı kut elmltdir. Ben Evciler 
ajtaç'ın cenubundaki mezar· kilde Türk kuvvetleri da. köJündeylm. Raporunuzu 
lıkda mıhlanan Balıkesir tılmağa batladı Diiımanıa beklerim Metanet tavsiye 
müfrezeılni geri çevirmek tiddetll topçu ateıi altında edecim. Son zafer mutlaka 
mümkün delil, baıda Keçe-· kalan bir avuç Tiirk dilave' blzimdır .• Denillyordu Sava· 
el Hafız bt'y oldu#u halde: b O ri l\ırkaitaç kaıaba1ına çe ri zabiti, u atlılara enit 
- Ölmek" var, dönmek l 

kil irken, top mermileri le beyin bulundu#u yo u ıöı · 
yo~iye bajtınıdıkları eana· parçalıınan ı:eaedlerden ICopan terdlkden sonra Süvariler 
da, Balıl..eelr milfrezeainln kol ve bacakların havaya Dervit beye . ulaımak için 
aat cenahını çeviren deıııaa uçdufu ııörlllüyordu . atlarını dört nalla koıdordu. 
düıman Aalıkeılr mQfreze Ancak beı arkadaıilt' Kırk· lar. 

Bır müddet sonra Süvari 
sine çok tiddetll bir yan. aitaç ovaaına düıen Süva 

, zabiti de, Dervlı beyin isti· 
ateıi açdı Müfreze karııdı, ri zabiti dütmanın bir Sü-

rahat elmekde olduiu da" 
dOımanft kartı cebhe aldı varı ketlf kolunu yakaladı d 11 

etefln eki çamın altına ıel-
ve aQvarl alayile · mille ve bu kqlf kolunu tamamen dl . Burası hakim bir arazi 
mQfrezeıl de Balıkesir milf- imha etmek ıuretlle hınçla· vaziyetinde olduğu lçlndQı-
rezeılne iltihak edince yeni rını (kıamen olıun aldılar 

man harekatın tamamen ııör· 
den tiddetlı bir muharebe Dervl b y ı I· mc.li mümkGn ıdı. 
baıladı. U ile Kırkajaç'ın tarknı (Bitmedi) 

ıeye oturdu . Dü#ün geceıl 
ev baıdan baıa aydınlık 

içinde, kapılar, pencereler 
açılmıı ikide bir cazbant 
çalıyor. Neıelı kahkahalar, 
tatkınlık ve r çılııınlıklar. 

Salonda ıankl kuvvetli bir 
ıtıiiın etrafına toplanan ııe· 
ce böceklerinin kaynatmatı· 
na benzer ırürültülü bir ha· 
yat vardı. Semlh'in nltanlı 
11 bir ara Turgudun >•mna 
otutarak hararetli llararetlı 
konuımağa baıladılar ... 

Çok geçmeden :ıkı nipnlı 
salonun ortaaında göründüler, 
yüzükler takılıb tebrikler 
yapıldı. Son bir danılan 

ıonra hepsi dağılmıılardı. 
Gece yarısından sonra Tur 
gud Semih'ln elini aıkarken 
onların gözlerinde saadetin 
ilk izlerini görür gibi olmur 
du Fakat aradan günler 

geçdi me#er iman hislerlnde, 
duyuılarında hazan yanılı
yor ve çok kerre acı haki· 
katlerle kartılaııyor. Buna 
en bariz bir mlıal ne yazık
ki hayatında mesut btldıtı 
zavallı çapkın kız bir nQmu
ne oldu. 
Yazık dün iti düıdü de f6Y· 

le bir Semih'lere kadar eldi 
vermltdl. Fakat keıke gitmez 
olaydı. \' 11 onu hilA bir gece 
yar111 gözlerinden okudutu 
aaadet izleri araıında blley. 
dl, ne olurdu ..... 

Turıud derin bir ıögüı 
ııeçlrdi.Sonra mırıldanır rfbi: 
Aldanmak yahut hislerinde 
yanılmak o kadar acı kilde. 

• 
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Medeni Erelli 
il' ve :,ah.(ııı . ._ 
lıasuılıJ.. l a r 
m iitoJıa..;~ı .. ı. 

Sadi Ozıtay 
Ct•ıTalıi ha. la
lıklar ııı ii t 11-

lıa~~ı!iı 

ÇE 

• 

iz 
Vatan eczahanesı bitışiğindeki muave -

ne evinde her gün öyleden sonra hastala -
nnı kabul ve tedavi ederler-

lt1A(} iti~) T l~ı[ Al il 
Yeni Gelen : Tuhaf iye, Trikotaj , Manto Çeşitlerine Açılmıştır . 

• 

'a lıkcsir - Big<tdıç - Sın
dırg·ı Otol,iisleı· i 

,\lııtıteı·t•oı liiş•t•rileriıııiz liışlık llıfiy«ıçlarıııı •~ıı l1cıız 
l\' ·<ağ<ız«ııııızd;ı ı ~ t•ıııiıı l~dtt bilir. 

H<1lıkesir- lliµadu·- Smdırrtı oıolıii-.lnl'i lı11r ı.tiiııj 
TokHtlı otelindt•ıı ıııııııtazaııı:111 lı;ıı·pJ..f't ı·dt>r H' 1 
döner. Müşterilerinin ..,,ya '" :-airPlı•riııiıı arJi~e

.ı\l)llES: TAVSAN1LILI ZADE FAHRf 
Fantazi Manifatura Ve Kuınaş. Mağazası 

Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 
leri ıııe~c·)tıidır. 

•ZD:ZZ •++•+ 

EN 
TEMİZ 

• •BALIKESİR 
4 PALAS 

EN f 

MÜREFEHHi 
BALIK t SİR a 1 

PALAS 

= · c:~ S E H ı· R ~-:::c:ı_, .::~ 
~ [ ~ 

=~~ ~ 

sinemasında 
3 Subal Pazar tl!şammaan itibaren 

Mizah ve Fantazi Şaheseri olan 

At<ıtürk"ün beyannamesi 
( Ü•t tarafı birinci yüzde ) 

kih edeceğiz. Onlardan Türk ulusunun idaresinde Ye 
thnıol o'unan vatan bayın : korunmasında ulusal birlik 
dırlıl!ına büyük zorlukları · uluaal duygu, ulusal kültür 

, yenerek nasıl tal.ib edebil- en yükıekde göz dikdlAimiz 
; dikse bundan ıonra ziyade iddeldir. Yllkıek inkılabcı bir 

dikkat ve •ebat il<: takib kültür •eviyeslne varmak 
. edeceğiz Kömür h'lvzaaına için önümüzdeki yıllarda 
İ ve Antalya'ya doğru u:ı:nnm;t daha çok emek vereeeğlz. 
' olacakdır Erzurum hatları Müıbet bılmelerin temelle-

v ek ; faa iyf"tle ılerliyor ve Antal. rine dayanan güzel sanatla· 

eronı a l ya'ya doğru uzanmıı ve K'ö · rı aeYen, fikir terblyeıinde 
!! I mür l:avzaaına faallyetlt> iler olduğu kadar beden 
; I llyor ve ilerllyecekdı. Sağlık terbiyesinde l-ablllyetl 

E 
Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih id•resinde I ',tı·awıı. , ve soy• ı yardım Eıı.nııretımız artmış ve yükaetrıııı otan er-

i 
Frausisku t ~aal. • ı önüm izdeki yıllarda daha demli, kudretli bir neıil ye-

~~ ı·if t'dt>ıı t'll nıiiş~iilpt .. ~ı·nt ıııiiş~~rileriıı~ dalıi llH'llllll~O _ı'tjlt•r~ • rEBo:\'fK .\ Eıı ıııii, kül ıwsı·nt Siu ma fll('l'<lk- ziyade genitlıy<!cekdır. Uşdlrmek, ana •lyaııamızırı 
IP.llllZ, konforlu \l' _t'l'\"l!'\I ııııılo.ı•ııırııl"l. tıcrNlerı lıeı•l\:ı• ... t• 1'1...-ı•rıslı \l'lll ... ı ı ı 1 1 1 1 .ı .. 1 1 .. ' l'u-yu"k Tu"rk tıluıuııun a'çık dılDğldı"r Yu"ca r· "rk ulu . . .•. • · , , · " ı :u·ıııı ı:ıvı·:ııı ı·ı ı•ce" ıı.:ıuar ~UZP, ıl'r µorı ı ıt • , ' • " 

aN ın ·a -ettırılıuı )'ıll-;,ık H' soı.cnk ;ı ... 1·111111<.1 ııyııuıı fı ~ \ kalatlt• lıaııvo,.ı)ı~ 1 l . .ı I ·.. . ı . • I 
1 
i" ı . 1 .ı kadın ve erkek se•·tınleri bır ıundan itimat isterim. Yeni 

• r" • • : • .. , • • Hl' ua ıa ı.ı:orıııel\ arzusunu ız ıar r ı ı rı>t:e" l'l.\luar .,. 
tav,.1ye~t• tle~ı·ı· hır otelılır •. \ltıııda gatllWSll \·aJ'tlıı•. (ıtl'llllUSUlldu r· ,. :- "j"tJ', ! yurdun en değerli varlığı den deruhde edeceglmiz afır 

" 
1 .. - . . . . . I I . • tıe I~ \ 1 z,ırı il. ı , b •azifelerl yüz akı ile batar-
llllllO ~t'raııı :ılılın.· <'\,·ı lıa\ı \f• ıeı· ıneııı tt etııı l.!aıı•tt• \t' lllt~Clllll:t· f' j yurtdaılar ara ınJa u · uıal lr-N · • • mak ve uluıunıuza mllı~l •t larıııı l11ıl11ıııl11r11r. (;iizt'I \4' "it'~li raı}~·o~u tııt•V('Uttur. VEHO, ·ıK \ \ vrupa'da \C t~taııbul'cla lla~ıl:it- l ık , eyi ıeçinme Ye çalıtkanhk heaaplannı verebilmek Rami· 

H 1 ı. , z ı • I • ı· ı· ; duygu ve lıabilıyetlerinin ol mi kaygımızdır. llu onurlu ***X:I••-•••-•-• •·.~··:zz:zz:z:::z • a ı·ı·Mır ,,ıpan ,anıwt '' mız:ı ı tını!ia 1< JJ'. , -----••--••••• • - • \ YHH,' f).. il b ) · , gunluğudur Ulus varlıjtını ve ve ağır vazifeli yolda birlik· 
t _ • · -- ·, ıı . ' \ ... llfl):(\ a t'f eri. ' yurt erginlijiini korumak İ\.İn de çalıtabıleeeğim arkadaıla· 

Helediy(' B<tş.kan lığıııdaıı 1 El ilaıılaı·ıııuzı J,ii fou ükll\'CIUllZ. bütıin yurddatların en ıami rımı yüce seçiminize aunUJO 

Bl'IPlliye tlt'l"flt'~İ 11 _ :! .\)3:ı !{İİlllf'UICCİlle 
1 

D M AJ, k k " w, • T k 
1 
_ mf,ve her ıeylni derhal orta- rum. Seçim kararınızdan ıon· r. . 1 Pc· ya ında gorecegımız ür çe söz u ya kovmaıta karar vermı, oı ra muvaffaltiyetımiztn güven 

ı·.1,.tla~a11 pazurtesi günü ~a:ıt ( 1 l J (le helt•diye ·l_..,ÜkS \ l (l l)ll ı• • '() (~tllll rl m a k ı, i r u ı u ,ıı n ci ve vautası ancak yurddatl• 
dairesinde mutat ~ubat iı;tiıııaıııı ak<lilr. a~ağı<la ' en yeni lme>: ıilahı ve kı)rtı• rımın a ' !lm817! ıYardımları ... 

. H\Zllı l'llZllatıw~ i lllÜlHkPI'(' eılt't'l';'İllllett iheııııı Cilı. frp11gi. ı~·l- İç i ıı ~iıııid<lt• ıı Huzıl'laıııııız ıııa vasılil S! dır . llu ~e l>top ıle ilhamları olacakdır. 
hPlc•iliy(• d:ıirt>~iııi IP~ı·iflPrj rii·a olıııııır. • Kemal Atatürk 

Huzııaıııc -o~ul..111~11 lı.:ı~;ı lr kloı·ı, : ~ -~ ~~~~~~.M , 

! ~~~:.:::·~\:~:'.;~~kuı.- _ nıiit•h•'"'' İ. Yurtdaş: ~ . ~ 
G• A j' hk · d liaıtalarını Miat ü~te ~ )) -onen a ıye ma emnm en: . hiikümet cadd4>Sİl'.de mu· ~Hilaliahmere, Himayeietf a_le '<J: lla l ık t·s,• ı· ••g.·ıı •••. ,.~ 

G6nen'ln Yörük keçi dere Göneıı'lıı Yenit:e t.ö,·ilnden: ( ayen~ hane~inde "'1bul ve g_ (t 
köyünden Şaban kı:ıı Neflıe Ahmed kızı Fala a liaryei ·l ı tedavı eder. . ~ Tay yare ye yardımı borç bıl. il. C_.Aoc tlli n ... k 11 ı 
aynı köyden koca11 Şaban mezküre ah alisinden olub ma·j ................ ......, .... ..-.~--- 6f. ~ 
oı:lu Şevket "leyhın~ dÇdıtı halli ikameti mechul ollln -~~~~~~ .:.~ ~~ M ~~-Y4 •. J/ı l "i [{ı ' (\{İli ııwrkez \'t' miillı:ık, lı, '" 1-'lıİI" ''' 
bo,anma davaımın muhake · 1 kacuı Emin oğlu llyas aley- : • l("•\lt • ı•i ·, ıııa'ıi~indı•n ıııİİr<1eaal eot' ll gclwlt>l'İll 
me11 eana.ında ıklmetgibı · hine açdıt• hoıanma davaaı . ~) fı· Balıkesır .:\skerl Satırı ", 
nı tebdıt eden ve yeni ika · 1 üzerine ilAn ıuretıle yapılan ' ı.li:iı \t' ıııii~ki"ıl:iılı lwr ııf'\i doguııılarıııı , •. ak 
ıaetıahından mahkemeyrba· tebligatıt ratm .. n müddeaa· 

1 AllJ)(l k()lllİSy()llffl]()(lll: . lıııuı ı ııı k:ıılııı :ıııwli :ıt l ;ırıııı nıiit~.t·sf'tlt• llll'Ct.'C:t~ 
berdar etmiyen müddea aley l leyh yevmi muayyende gel. , 1 ııı•ıı \',ı(ıaı·. Ctıt ~ ııb. (li.i-.iirıııı·h. ııılı!ikesiııdı• bulu-
he ilin ıuretile yapılan memlf olduğundan hakkında 1 A rıne ücreti Ralıke!'İI' kıt<.ıat lıaynuıaıı ilıtiytH'I İ',iİll ııçık • . . • 
teblıgata r .. itmen ge!mediit j gıyap kararı verilerek ııı,ı YIL GI 800 Kunıt t•l!'iltnıe suı·, tile 15 ton ) ulaf ~<ılııı alıııacnkılır . 11aıılar1 da k <•.talık nıf'~'t'atıl'll ~atır·arak lt>davi 

ılbl bir vekil dahi ıönder hakeme 25 Şubat 935 tarı 6 AYLl~l 450 " İstddilerin c•k ,jJI ııe ~Ünü olan 15 - !"."_" uhal - ~ı ;3 5 ı·ıh•r. 
mediğ'lnden gıyal,ında icra 

1 
hine mü~aclif par.arteıl saat ., 

kılınnnmuhakemeneticeıın 
1 

ona talık edtlmtıdtr. Tebl iğ 3AYLJ{;I 240 ~ e .r·~anıha giiııiı saat 11 t.IP <ı~Kt'Iİ ..,:ılııı ~ılıı ıa 
de müddeıyenin botanma tarihinden itibaren beı gün Abone ucretleri ıu!Jiite komİS\, 0111 ııa ıniiraı•aaılaı·ı. :?P-l_.;_J(I 

k baıı ıanabilir. - v 
sına abill temyiz olmak Qıe · zarfında l~lraz ve yevmi ıııu-
re 23 - ıo . 934 tarihinde ayyeııde bl12at \•eya tarafın ::iAVA Ş. a g6nden1eıı E rtl ek 
karar vertlmitdir Binaenaleyh dan muıaddak •lır vekil gön yazılar ııen venlmez. 

neılr tarihinden ittbar~n ' dermedığ l takdirde bir da Müdd.,ti geçen nüııhal.a.r ı\ı (\) IJ) Üt) Ü ı• I i" !>-ii () IJ 
on bet gün zarfında kanuni , ha muhakemeye kabul edil l ,., 
yollara mürııcaat edilmediği mlyerek gıyabında muhake· IO kunııtur · Geııt>I , ,l\a~la lı,ııınJıp Eı dt·k lıiıl.~·ı 111t•I iiııiiıı -
.uretdc hükllm kattletecejii mr~lne bal<1IRcağı ilanen teb 

1 Ut' k.al'.i):l ı•ıkıııtılaıı tı· ıı kı• ~Helan \ tııııuı-ak 1 
j l.. 1 ı x ı Gaı:e'leye ait her hmusta • · · . 
•" 

0 
unur. is 0 unur Netrlyat miidürlüğüııe ı!Ptııiı• 17 f) ııı uiıııalın · ı: ıEdn•ıııİI) \I~ tc•ııkl' ~:ıt•-
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