
l 

-::::::___ - -- --- ----- --- --· 

ispanya'da örlı idare bir ay daha uzatıldı 

l Her yerde 3 karuştur 

Bal ı kesir : Kııv a y ı M. C. Savaş Yurdu 

PERŞEM KE 7 ŞUBAT 1935 

CUMURlYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRİYET GETİRİR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

Belçi~a mıntakavi hava andlaşmısı 
projesini ka~ul edecek 

Çıkaran 

E. A. 
ve Baıyazgan 

Müıtecablıoğlu 

İkinci YIL - SAYI : 372 

--------------------------------------
saylav seçimi İran - Irak Anıerika' nın 

C .. .. ,.. 
1
. huclu<I ihtilafı 

• • 
ııma gtıntı, umumı mt•c ıs R 'd __ k 

· • ( . .. .. uma a muza ere 
seçımı cum•ır esı gunu edilecek J)ış ve 1~~ Sl)'(lS«l 

ne lıctllle 
v«lziyeti 

yapılacıık 
8 Şubat cuma günü saylav 

seçimi günüdür. lfer yerde 

olduğu gibi kentimizde de 

bugün için lazım gelen ha· 

zırlıklar yakılmakdadır !:ie-

ğer ikinci müntehibler de 

yarın sabaha kadar kenti 

mize gelrııiı bulunacaklardır 

Seçim dolayısi e her yer 

bayraklarla donalılacakdır. 

Londra 5 ( A .A ) Irak 

hariciye bakanı Nuri paıa 

lran hariciye baka nı ve İta! 
yan raportörü ile beraber 

İran - Irak hududunun tesbi-

ti müzakerelerine devam 
etmek üzere Londra'dan Ro 
hla'y.t hareket etn·işlerdir. 

Nmi paşa Ronıa"da yakında 
bır uzlaşq>a hasıl olacağını 

ün.iıl etc'ir ·ce~ ııek esaslı 

sehelıla 1 ıılundıı·'iunu ve bir , 
kaç h•ftaya kadar Londra' 
ya dö.ıebılece/tini söylemiş 

dir 

Matbasına tecavüz 
etdiler 

İ tanb ıJ. 5 ı~.ŞI - Sela· 
çim ııı yarın sabah saat Gicede binalar e 1ektrikle ten-ı nik'de çıkan Balkan gazetesi 
sekizde llalkevi salonunda vir edilecekdir. idarehanesine hücum eden 

yapılacakdır. Kaza lardaki Saylav seçiminin ertesi cu· milliyetçiler matbaanın cam 

ikinci müntehilılerin bir kıs- martesi günü de umumi mec 
1 
!arını kırdılar eıyasını ha 

mı kentimize gelmiflerdir. Di- lis seçimi yapılacakdır . 1 rab etmişlerdir 

Hava 
müdaf•••tsı 

İnğiltere Fransa ile 
nesuretle mutabık 

kaldı? 
Londra, 5 [A Al - Avam 

kamaraaında Lansbury Fran· 
sız İngiliz görüşmeleri hak· 
kında beyanatda bulunma. 
ıını dııarı işleri bakanı Sir 
Con Saymenden istemesi 
üzerine ıöyle demiıdir. 

i:İize ancak ıunu söyhye· 
bilirim'. 

ifa vn müdafaası planı 
hakkında Fransız nazırlarile 

ıu ıuretde mutalak kalm
mııdır: 

Bu sabahada lngiltere'nin 
taahhüdatı Lokarno misakı

nın derpiş etmekde olduğu 

taahhüdatın çerçevesinin 

haricine çıkmıyacakdır 

Yunanistan'da 
.\l;ı(•ağı Plaıılaı· 

Ankua, 6 ( S. Ş. ) 
Türk Yunan talns anlaş· 

masına lıağlı nota mu-
cibince Türkiye'de bloke 
Yunan ticari mat ·uatı ile 
Yunanistan"da bloke Türk 

ticari alacaklarının karşılıklı 
olarak takası muamelslne 
yakında başlanacağından 

Yunanistan'da bloke kalmış 
ticari alacakları olanların 

bu matlüb'arının menıe, ta 
rih ve rnıkdarlarını hemenTür

1 
fıse ve şubelrine hiı-

Sa 'da 
g·üm •ük hı t

l<trı 
~arbrnk 5 (A.A) - Sarla 

Almanya arasındaki gümrük 
hat arı 13 ila 2ll Şubat ara 
sıııda ilga edilecekdi r . Fran 
sız gümrük noktaları da kal 

dırılarak Fr&nsa-Sar budunu 

boyunda tesis olunacakdır 

Frnnsız gümrük idaresi For
bahta bu!unlcakdır. 

dirmeleri lazımdır. 

Alman ı Avu turya 
l><,ı·çl•t rı 

az•ll(II 
(ı·allık 

çerce\resi 
~ . 

Viyana, 6 (A.A) lngiliz, 
Aı. er ika m a t buat ziyafetin 

Vaşington, 5 (A.A) - B. 
Ruzvelt'in genel silahları 

bırak •n a konferansının açıl · 

masına dair lıaılangıç ola 
rak Almanya'ııın Cenevre 
ve dönüşünü istediği ma 
lümdur • 

Bay Huzvelt flay llullun 

Romen 
Mali vazİ)'eti 

Vahim vaziyetde 
Bükreı 6 (A. \) Roman 

Y' milli Bankası nıüıaviri 
yıllık raporunu vermişdir Mü
şavir bu raporun unda 
i· omanya maliyesinin para
sının ve iktısadiyalının gayet 
vahim vaziyetde olduğunu , 

binaenaleyh acilen himaye 
tedbirleri alınma"' lazım gel 
diğini yazmakdadır. 

Ürfi idare ıızatıltlı 
\ladrit 6 (AA) - Örfi 

·idare cari bulunduğu ayalet 
!erde 30 gün daha uzatılmıf· 

dır. 

16 kişiyi boğdu 
Kudiis 11 ( • .\ • .\) -

Sahlis'<lı·k Feyzaııda l 
1 () kisi hoğulıııusdur. . ' . 
Talılisi~<· <•fradı kaza 
kıırhaularıııı araıııakda

dır. 

Elvaznıa:-;ı kiıahlaı· nıe-
• 

zaıda satıldı 
Londra 6 (.\. ) 

çok asırlık eski 
Bir 

ve çok 
zengin resimlerle bezenİni§ 

elyazması İran kıtabları dün 
mezatda satı' mışdır. Bunla
rııı içersinde 500 yı1 önceki 
Hattatların eseri olan Fırdev· 
sinin şehnamesinden müte 
addit müshalar vardır. 

si1ah imalatını kontrol pro 
jesini tetkik etmif ve kabil 
olursa bir deniz anlaşması 

yapılmasını da istemitdir. 
Rununla beraber hükümet 
Avrupn vaziyetindeki inki
şafa kartı olan telakkilerinin 
ifadaslnde büyük bir dikkat 
göstermekdedir. Çünkü Ame
rıka'nın tecerrüde t emayül· 
leri ayarım Lahaye divanına 
girme müzakerel,.rindeu son 
ra daha sarih olarak göı ün 
mtkd d'r 

Bay Ruvzeltin programı 

nın temel taşı olan denizle 
rin bitaraflığı son plana kal -
mışdır. İç isler işe, ruzna· 
mede olan it 1erin en başın 
dadır. Bununia beraber U. 

llul gezetecile, Londra gö · 
rüşmelerinin- silahları bırak
ma konferansına daha mil· 
sait bir ha va içinde batla· 

masını ümid etdfrdi~ini söy 
Iemişdir. 

Baş \t' l>ı~ l.ıakaıı l arı 

telırik Pdildi 

Par is, () 
Bakaıılar 

(A .. \) 
ti ii il 

ı·eis i ı·ııııııır ri~ ası>liııdı• 

loplaıııııışdır .\lı~ı·lisLon

dra'da Pide cdilf'rı ııe

lİ<'t'IPl'llPıı dolan bas 
• • 

hakanı \c dıs hakaııı • 
le lıri k ehliler 

Rusya'ya resmen 
bildirildi 

~loskova, 6 (A.A) - Fran
sız sefiri Fransa ile İngilte· 
re aras•ndaki Londra görüt· 
meleri hakkında resmi bir 
tebliği dış itleri komiserliği
ne vermişdir. 

Mıntakavi hava pro
jesini kabul ediyor 

Berlin, 5 (A.A) - Alman 
ya'dan hıısuıi alacakları olan
ların mümessılleri ile Alman 
borçları atasında kısa 

vade1i borç arın hareketsiz 
kalışı hakl<ında l 1-3 9J..l le 
anlaşmanın uzaltıl nıagı için 
bir lıoııforans açılmışdır. Eu 
borçlar bir senenin temmuz 
nyında u,:ıoo,ı ıoo.ouo ıken 

193 ! ikinci teşrin •onunda 
tahminen iki mil •ara inmiş 
dır. 

de Prens Maksde Hohenbere 
.\vustuı ya, Kanada, tarafdar. 
ların asla mürteci olmaJ;k 
! arını ve Prens Otto'ııın her 
nokt.ıdan modern ı .. r f8hsı
yet bu:undugcınıı şöylemı~dır 

Müteakiben haneden tar f 
tarlarınııı önderı söz al mı(. 
fırkasının lrntıyen larli'cı ol· 

1 madığını l<'nıiıı etı:likclen 
1

._ 

•onra l iz o\ra lğın lıu güıı · 

Sovyet Rusya 
L ııc.lra 5 (A .. \) - Be'çi 

kil kabine i dü.ı fevka•acle 

lıır top'.ıııtı esııa,ında Lon 1 
ılra'da Fraıı.ıı, lngiliz görüş 
ıne crinrle karala~an mınta. ı 

1 
kavı Lır ha va anlaşması pro 
.icsıııi kıtl.ıul e<lece.~·ııi bil 
dirmitdir 

Samsun 
Halkevi çalışmaları 

S.1111.ı.;uıı, ıi (.\..\) - I 
llalkf'\ i frnııi lliliiıı fi
ıLıııları 11sillı•ı·iııi üğre
IPıı hiı· kurs a«ıııısdır. • • 
<;iilı•I sanatlar koııltıııu 
:ı(;dıfrı l'<'sİnı sf•q.dside 
20 giiıı siiı·t•eı·kdir. 

Kaı·akl'ı ':ık:ılarnlı . . 

• 
Bz~·ilizler 

,/I "''aı·p hirliiri» <·ı·ıııi-... ~ 

yı>Lİ k11l'd11lar. 

L •ıı ıdr:ı, fi r.\ .. \) 
İııuiliz'ııı lıcna kuv\t'l-, 

lı•ı·iııiıı ıelıdidiııt• kaı·şı 

k.oı·unıa ... ıııı ll'miıı n• 
pfk:irı ııııııııııi~ ı•<l(' ıııilli 

la~ ~arc•<·ilik lı•lıirnlı· hir 

l . •· (' ( \ \) lıarakeı lıa~ıl (•tıııl'k iı•iıı ~aıi. > • .. • ı 

E, inde ~8800 sigara :-;i~a~ct atl:ıııılanııdaıı 
k~ğ11l1 huhııı:ııı nPdiı'li ıııİİrl'kkPlı hir grup hiı· 
l\ı•l .\lırıwıl vak:ılanarak ı:ıv\aı·e lıil'liği kıırııııır;-. . . . . 
tı.ılliyı~yt• Yl'rildi. 1 laı•ılı. 

kü .\vusturya çerçcVPSi ha
iinde tcslsit ı istiyoruz de 

mi;dir 

rt'laliy .! tetkik bürosu 
nun çalışmaları 

Ank .• ra, 6 ( S. Ş ) -
Malıye tctk.k bürosu tuz. 

nra ·i, hayvanlar ve kazanç 
vergrnı üze rıııcle çalışmak 

dadır. Kllzan ç vergisinde tat
bikat neticesi ıde göze çar· 
pan mütkül 1 erın düzeltilr.1esi 
nokta ı, arazi vergisinde ba 
kaye bı•akmanııı önünü al 
mak için nlınacak tedbirlere 

h:ı.yvanlar vergisinde cif•ayet 

Filıni gösterilirken 
Nümayiş yapıldı, bir kaç kişi yaralandı 

bükrcş"den bir gorütıiiş 

Bükreş ti (A.A) t:iov-

Yet - Rusya' da çevrilmiı hır tarzının ı: I: halı istilzam eden 

bir nümayiş yapılınıtdır Ta
lebe sinema binasının ıııa· 
halini yıkmışdır.llaılise yerine 
giden zabıta memurları ile 
vuku bulan hadisede bir kaç 
kiti yaralanmıı•lır. 1 

cılıelin v• mınlı\ka uwlrıniiıı 

kalıili t,•t ık olub olmadığı 
tdkik edılınekdedfr. 

filim gösterildiği '1rada •iııe 

ıııalarılan birinin içinde ve 

dıtında Sovyet'ler aleyhinde 

Y•tb•ıncı matbuat ve yeni 
Türkiye 

Gf'{'f·ıııPrdt" J ıPz ;ra~ııe ':örk ı:rlıf-' postt'a ('ıkın bır 

lazı.r ıferaeJerek Jııırıurı yalıancı nıulıabirler·in gorli§lfl
r;nrJPkı esa!llı hır dı·ı;ışıklığı irad" f';,fJitıni Jciylf'ınişd·k 

Hu~ ,.•r ıle"'~ıııt• Tı.rkııoclıP r ı-t·"' \";11lpr- E. l:rell 
ıııızasıle nP rııluııan lıir )azıyı alıyoıuz. Bu ~az ılı mtnı
ıt>k<·t nııze kar~ı ıan11n11 lıır cloıslluk ~ıi:-lerılmrkıle ve ya
lıanrı oıulıalıırlf'r mPı-f>IP~ine oLjektlf lf' ıloj!:r u hjr şe
k.tiri~ tPııııs ı·rlı m~kdeıJir. 

Hemen hergün posta bize, kültüre inkılabına Ankara' -
bütün memleketlerin gaze- da baılanmıı ve bu inkılabın 
telerinden Türkiye hakkın- yürüyüfü, durub dinlenmek
da makale kupürleri getir- sizin yine Ankara'dan aldı
mekdedir. Bu makalelerden ğı hız ile devam etmekde 
bir çoğunun lstanl.ul'dan bulunmuşdur. Bir çok defa-
yazılmıı olduğu görülüyor. lar ııaret etdiğlmiz veçhile 
Arasıra da" Ankara'dan ya- Ankaranın ruhunu tanıma-
zılmış bir makaleye rastge maksızın ve bunun delalet! 
linir Eski "Costantinople,, ile türk kuruluş yüksı-liı 

kelimesi redaksiyonların ve Türk kuruluş ve yüksellt 
kamusundan hala bilinmemiş hareketinin mana ve kıyıre-
dir; halbuki bu redaksiyon tini anlamaksızın .Türkiye 
lar Leningrat yerine St Cumuriyeti hakkında yaban-
Petı:rsburg, yahut Oslo ye- cı gazetelere faydalı ve doğ-
rine hristian yazmakdan ru bir muhabirlik yapmak 
vazgeçeli haylı zaman mün,kün değildir 

olınuıdur. Türkiye'deki diplomasi mü· 
Türkiye'ye ait olarak cihan me81illerini lstanbul'dan An· 

matbuatında intiıar eden kara'ya nakletmekde baılan-
haberlerin, makalelerin eko- gıca tereddüd ve teahhür 
nomik havadislerin ve kısa gösteren bazı memleketleri 
hikaye ve tasvirlerin çoğu hatırlayıncave bugün sefaret 
İstanb11 °'dan yazıldığından lerin istisnasız Ankara'da bu-
memleketin bükü 'Tiet merke
zinin niçin bu kadar az ve 
nadir olarak anıldığı suali 
varit oluyor. Türkiye'de 
oturan yabancı gazele mu
habirlerinin liıtesine bakı -
lınca bunların hemen hepsi. 
nin ikametgahlarını Tür~iye 
nin eski paytahtında tutdukla 
rı anlaıılır . Bu halin bir 
istisnaıını ıimdiye kadar 
yalmz Alman istihbarat bü
rosu te kil etrr.ekdedir. Ve 
bu büro gerek lstanbul'da, 
gerekse Ankara'da daimi 

lunduklarını göz önüne ge -
tlrinceTürkiye'de çalııan ya· 
bancı matbuatın da aynı ha 
rekete imtlıal edeceklerini 
kabul edebiliriz. 

Bunuala beraber Türkiye· 
nin jeopolıtık durumıf.dolayı
sıyle bu memleketde muha
birlik ifi daima huauıi bir 
ıekil arzedecekdfr. Bu itibar
la Türkiye ıimali Amerika'ıı 
birleıik devletleri ile muka
yese edilebilir. Orada cihan 
matbuatı ötedenberi iki yer· 
de daimi mümesailler bulun· 

mümessiller bulundurur. durulur: Birisi Nev-york'a 

Eski Alman istihbarat diğeri de t\ashingtonda üniyon 
müessesesi olan Wolff tel- hükumetinin ve dtplomaainln 
graf bürosu wTB ile telgraf merkezi olmak sıfatıyla, 

Union TU nun birleımesin- Nev-york dahi ekonomi ba-
den vücut bulmuı olan Al- yat vefaaliyetinin merkezi 
man istihbarat ajansının ve üniyonun en büyük ıehi 

-- ki birçok hususi neıriyat 1 rl olmak itibarile her ikiıide 
ve makale servisleri ile aynı ehemmiyetle matbuat mü
birlikde 2900 Alman gazete- lmeuillerinln faaliyellahaaıdır. 
sine malzeme temin etmek· Vaziyet,daha küçük mikyasta 
dedir ilk yabancı istıhba- Türkiye'de de böyledir Hat· 
rat ajansı sıfatı ile Türki- ta zamanın birçok ıiyaaal 
ye'de hükümet merkezinde vakalar ve hadiselerle 
daimi bir mümessil bulun- dolu olarak cereyanı 
durmasının mühim bir sebe. yüzünden okuyucular 

bi vardır. Nasıl ki diplomaıi bu kabil haberlerle faz
mümessillerin hükumet mer· ' la beslenmiı olduklarından 

kezinde bulunması ihmali artık kendilerinin yalnız si-
caiz olmıyan bir lüzum ve 
zaruret teşkil ediyorsa, aynı 

veçhile büyük ajanılar ve 
gazeteler ır . ümeHillerinin 
de miıa fir o dukları mem 

leketin siyasal hayat ve 
faaliyetine sahne olan yerde 
bulunmaları lazımdır. Ya- ' 
bancı matbuat mümeısille · 

rinin büyük bir kısmının 

misafir oldukları memleke
tin bir vilayet şehrinde 

kalmaları anlaşılmaz bir hııl 

olmakla beraber hilh~ssa 

Türkıye'de bu mü 
muiFerin ısrar ile lstanbul'a 
bağlarııb kalmaları maksada 
liiç elverişli" olmıyan bir ha
reketdir. Türkiye Cümhuri 
yeti hükümeli kurulduğu ilk 
günündenberi Ankara'yı 

memleketin merkezi olarak 
intihap etmiş olmakla tarihi 
ehemmiyeti büyük olan bir 
adım atmışdır. Türk ulusu 
kurtuluş ihtilalini ı\nadolu'da 
yapmış ve yeni kurulan dev· 
letln siyasal, ö'jonomlk ve 

yasal olan havadis ve haber
lere kaqı alakalar azalmıt • 

dır . Binaenaleyh bu huıuıu 
nazarı diklcate alıb hesaba 
katarak okuyucularını kıaa 

hikayeler ile ve dünyanın 
her tarafından alınmıı gayrı 

siyasi haberler ile memnun 
etmeğe çalıımak muhabirin 

gündelık mesaisinde her an 
mütezayit bir gayretle dik
kat etmesi lazım gelen bir 
vazifedir. Tecrübe ile sabit
dir ki. okuyucular bu nevi 
yazılara doymak bilmezler 

Bu yazıların malnmeıini ise 
gazele muhabiri hadiselerin 
vukubulduğu yerlerde, bü
yük şehirlerde bulur. lıtan
bul şehri de böyledir. Ve 
bu gibi gayri siyasi haber
leri yazan yerli matbuatının 
m"'rkezi de lstanbul'dur. 

Memleket matbuatının 

çabucak okunarak onlardan 
alınacak şeylerin derhal alın -
maaı, her yabancı gazete 
muhabirinin mühim vazife-
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!erinden biri oldugunu izaha 

lüzum yokdur. Mem eket 
matbuatı ise pek az i~tinala
rı ile lstanbul'da intiıar et
diğinden bu ıehir, muhabir 
lik itinin bu kısmı ıçın en 
münasib bir yerdir. 

<<Gayrı ıiyaai haberler» 
adı altında bir, merak ve 
heyecan uyandıran ve tahrif 
edilmit mübalagaları ihtiva 
eden yazıları anlamıyoruz 

ve böyle bir ittihamı red 
ederiz, Kezalik biz "şarkın 

sihir ve füsunu" denilen 
solgun artıkları arıyanlardan 
da değiliz Okuyucunun zev · 
kine hizmet için yalnız ha 
raretli, heyecanlı ve tesirli 

•Şark masalları" fes, peçe 
ve nargile hikayeleri devriş 
ler- tekkelere- minarelere 
ve esrarlı kahvehanel,,,e ait 
tasvirler ile okuyucunun a~ 
muhayyile ve fantazilerini 
okıamak bir muhabirin vazi 
fesi olamaz. Hayır-muhabı 
günün hadisat ve matbuatı· 
nın ruhuna uyacak bir tarz· 
da halihazır için ve istık 

bale ait uyanık bir görüşle
çalııır. Ve bu bakımdan ye
ni Türkiye yabancı gazete 
muhabirine zamana ait 
manzara ve mevzu 

ları yığınlarla vermekdedir . 
O, yani muhabir yeni Tür
kiye'de fabrikaların kuruldu· 
ğunu, demiryolu ray şebeke

lerinin uzanıb geni~lediğini gö· 
rüyor ve yapılan birçok kül 
türel reformların ruh ve 

manasını tanıyor. Yirminci 

yüzyılın bu yeni Türkiye'si
ni okuyucuya daha yakından 

gö•termek bizim, yani gaze 
tecilerin vazifemizdir. \çık 
görüşün, bu arada objektif 

tenkit hakkını da ihtiva ede 
bileceği iıe, gazetecilik meı· 
leğini anlamak ferasetini ha
iz olanların hepsi tarafından 
itirazsız teslım edılmekdedir. 

Yalnız gayri - siyasi muha
birlik için değ'I, ökonomik 

muhabirlik işi için de Boğa 
ziçinde, iki kılanın etiğinde
ki büyük şehir, bundan son
ra da büyük bir rol oynıya· 
cakdır. Bu suretle İstanbul'· 

da daimi muhabirler bulun 
durmak kati bir lüzum ve 

zaruret teşkil etmekdedir. 

İtte bu suretle biz, sala· 
hiyetdar, Türk mahafilinin 
yabancı matbuatın hükumet 
merkezinde temsil edilmele 
ri lüzumuna iıaret eden flk · 
rine ittlrak ederek bu lüzu. 
mu Alman matbuatı için da-

Savıış'ın lfoıııam : 7 

BUKALB 

ha geçen yılın baıında ifa 
etmiı olmakla l eraber her 
iki tarafın yani hem misafir 
bulunduğumuz memleketin 
ve hem de yabancı matbu· 
atın menfaatı namına fayda ı 
olabilecek bir noktayı naza 
rıdikkate vaz Ye arzetmek 
istiyoruz. Ankara vakıa hü · 
kümet merkezidir. Fakat 
lstanbul, memleketin nüfusu 
en çok olan bir ıehridir. 

Böyle olmakla beraber 
(<Türkiye» mefhumu hiçhir 
vaki hununla tamamlanmış 

olmadığı da malumdur. Bu 
sebeble matbuat bütün mem· 
leketde kuruluş faaliyetini 
mevki itibarile uzakdan ta· 
kib ediyor. Fakat yabancı 

matbuat, kendsine Türk mü· 

tehassıslarının vakıfane reh 
berliği altında genç Türki· 
ye'ye gurur ve iflihar veren 
ıeyleri yakından görerek bun· 

!ar h~kkındaki hayranlık vetak· 
dır hislerini ifade edebilmek 
imkan ve fırsatının sık sık 

verilmesini minnetle karııla

yacaklardır. Yeni bir demir· 

yolu açılır, • büyük bir 
fabrika kurulur, uluslar ara 
sı bir serginin küşadı yapılır, 

tabii hazne ve terakkiyat 
hadim kalınır . - Yabancı 

matbuata bu faaliyetlere iş 

yoldaki hareketlerine i rıı ti sa· 
len Türkiye'nin d& hi bu 
propaganda vasıtasından 

istifade etmesi arzu edilme· 
ğe değer bir haraket olurdu 
Çünkü Türkiye'nin bugün 

Lir çok şeyleri vardır ki gö 
rülmeğe layıkdır ve durvb 

dinlenmeksizin sarf edilen 

($1!:~11 R !IS #U .. 'f f.Tll!:) 
Tayyare kupası ı Kuduz 

· r • • Hadisesi 
S(lll oyun yaı•ın \ uı·d-Bırlık Hakkında baytar mü· 

ar<tsıııda Y'tpılac<tk dürlüğünün tavzihi 
Türkiye idman cemiyetle- 1 2 1 yenere k Yurdla finala 6 Şubat günlemeçli sayın 

ri ittifakı tarafından hasıla· kalnıışdır. gazetenizin ikinci yüz dör-
Kuruluşlarındanberi bir. düncü dikec inde pamukcu tı tamamen tayyareye ol-

mak üzere konan !Tayyare 

kupası 1 maçlarının sonuncu. 

su yarın Yurd · Birlik ara 
sında yapılacakdır. 

Geçen hafta alay idman· 
yurdu müsabakalara girmi 
yeceğini bildirdiğinden Yurd 
hükmen galib gelmit ve id 
manbirliği de İdmangücünü 

birinin biaman rakili olan 
ve iki senedir mıntaka ku
pasını elinden bırakmıyan 

idnıanyurdu ile İdmanbirliği 

arasında yarın 

olan bu maçın 

en heyecan 'ı, en 
oyunu olacağında 

he yokdur 

yaı:;ılaca k 

mevsimin 

zevkli lıir 

hiç şüp-

~--...--. ........ -----~--------
Savaş' ın Vazı yarışı 

15 Subatda bitiyor , 
n ııt'leıııiziıı acılığı ~iiı-, l l ik:h· ı', '.\ı,~ir 

• I 

aylarınızın verdiği Köseler 
köyünde kuduz baılığı a l· 
tında çıkan yazı gözümüze 
çarpdı Gerçi bn köyde Ön· 
ce böyle bir sayrılık vakası 
olmuşsa da; duyulur duyul
maz yani 25 1 935 de ye· 
rine gidı l erek köyde bulu
nan bütün hayvanlar mua 
yeneden geçirilmitdir Neti 
cede sayrılık kuşkusunn Jo. 
ğuracak hayvana restgelin· 

f rr.ediği halde köyde bütün 
fenni koruma tedbirleri alın 1 

mak suretile hastalık şüphe 
sinin önüne geçilmiş o 1du
ğunun aynı sütuna konma · 
sını saygıl arımla dilerim. 

.. f • • 

yaı·ı~ları okurlarırıı zııı islt'ği iizpı·iııı• 1 j 1/ 
giiıı daha ı zatılıııı~dır. Bı:rıa ı-:iiı·p ı .·ı ~uhal 

ak~aıııın.a kadar !..(t'lı·ıı \azılan ıııib.:ıh.ık;.na . . . .. 
koya<'ağız. Oıulaıı soııı·a gelt·ıı yazılaı·ı kala· 

1 ıııı)· aeaµız. 
(;t'ıl<'lrr, l..ale111lel'iııizi 

• 
deııı 'in. • 

Ç()CUk 

esirğeme kurumu 
balosu 

Dün de yazdığımız gibi 

bu gece ıehir kulübü bina

sında çocuk esirgeme kuru

mu (himaye! etfal) yararına 

bir ba 1 o verilecekdir Balo 
nun eyi olması için !azım 

gelen tertibat alınınııdır. 

l\enlimiz ihtisas mahke· 
mesi yazganlığına tayin edi· 
len mahkemei temyiz yaz. 

ganlarından ve kıymetli spor· 
culardan bay M, Şevket 

kentimize gel ıı iş ve işine 
başlamıfdır. 

itizar 
Yazımızın çokluğundan 

( Şa vaşdan ~a va~a ı tefrika -

mız girmemi~rlir .Ôzür dileriz 

Mesud bir nikah 
Genç sporcularımızdan 

idmanyurdu orta hafı ve 

polis mütekaidi bay Abdül. 
kadir Pınar'ın kardeşi bay 
Kamil Pınar'la Bandırma 
inhisarlar daktilosu bayan 
Münevver'in nikah mernsimi 
salı günü sporcu arkada,la
rınm samımı işliraklarile 

bel~diyede yapılmışdır. 

Genç evlilere saadet dıle

rjz, 
... .. X.- • . .. ~ 

Poııste. 
Şeyhlutfuilah mahallesin

den bahçevan Mustafa oğlu 
Hüseyin ntırı derece •arho, 
olub evinin kapm önünde 
havaya silah atdığımlan hak 

kında kanurı muamele ye 
baş vıırulmuşdur . 

1 Bana göre 1 
!Sti -

Değerli bir kafeıin yoksa 
her uçan fırsat kuşu baıına 
konsa değil , içine bile girae 
yine nafiledir; yine nafile! .• 

-157-
Ağlamanın 

olduğu anlarda 
bir zaruret 

gülmek de 
onun yerine geçebilir. 

- 158-
Hayatı en eyi tarif ve 

izah eden muallim veya 
feylesof yine ancak hayat 
olabilir. 

159 -
" llak. ın meydana çıka· 

rılması yalnız insanlara kal· 
saydı, onu görebılmek çok 
kimseye nasib olamazdı. 

s. ~~ı..:ıı 

Soy adı 
Alanlar 

Nuri 
dırma 

muru. 

Özkardeşler Ban. 
inhisarlar takıb me-

Hüsnü Ôı:kardetler Be 
lediye köprüsü civatında 

kunduracı 

Şehabeddin Ôzkardcşler -
Belediye köprüsü civarında 

kunduracı. 

bize gelen es!!:!.:!:: 

Ülkü 
llalke' !eri lllCClllll<tSI 

Ankara lıalkevi tarafıntlırn 
ayda bir çıkarılan ülkü mec· 
muasıuın rnn 24 üncü sayısı 
gelmişdir. Yurdumuzun en 
oyi kültür mecmuasıdır. Sa
lık veririz . 

Kadro 
Bu sayısile muvakkat bir 

zaman. İ\' İn neşriyatını tatıl 
eden kadro mecınuosının 35 
36 ır.cj ~uyıları olg-un ve Jol
gun bir şekilde golmişdir. 

içinde değerli yozılor vardir. 

Okurlarım ı za lavsiyo ed~r·z. 

Diyrene takılanlar: 
Köylü Türkcesile 

Yazg(tnoldum 
Babam· 
- Oğul; guzun itini kıı· 

dan görelim. Hadi bugün ıu 
diyreni,yabayı, sabanı, ol da 
kente ilet. Kırık, dökük ne· 
leri varsa düzeltdiriver llem· 
bugün pazardır. Öte beri 
götürüb kentde salıver Sa· 

tım itinden alacağın para 
ile bunların sağlamlatıl

ması itini görürsün. Oradan· 
da bir gez bizim Mehmed 
dayılara varır, hatır gönül· 
!erini sorar, gönlün çekerse 
bir iki gece de kalıverirsin . 

Didi. 

Köylü sadıçlarla eıegı 

dahlıyarakBalıkesir'e vardık 
Köyden çıkarken İçimde bir 
istek beni üzer dururdu. 
-Şu Savaı'a yazılar yaz· 

sam, acaba alırlar mı? der· 
dim.Tanrıya şükür okumuı· 

luğum. bana göre, var. Hir 
yıldır köyümden Savaı'a du 
yumlar (lfaber) gönderir, 

dertlerimizi, dileklerimizi ya· 
zar dururdum. Bizim köyün 
yamacından olan Savaı'cı bay 
Esat Adil'i buldum. Heni eyi 
ağırladı Dedim ki ona: 

- Bay Ben ( ... ) Köy · 

den Savat'ın duyum vere· 
niyim ('luhabir) Elimden 
geldiği kadar düıüncelerimi, 
duyduklarımı yazmak isti· 
yorum. Şu hani (8avaıcı 

gözüle], 1 Balta], [Ôvendirel 
[Altı yol ağzı!, [Dıl değil 

gönül söyliyorj, [Ay lfığın· 

dal gibi başlıklarla Savaı -
da çıkan ynılara benzerdi. 

- Yani sütun yazııı, fık · 
ra nıı? 

He işte. Ne ise. 
Adını ne koyacaksın, 

sen? 
Bende adını 1 Diyrene 

takılanlar! koyayım. Dos 
doru da. Ne takılırsa ya:ı:a -
rım Dedim 

mütemadi mesai ile de her 

vakit yeni yeni ıeyler yara

tılmak dadır. Bu gibi terakki 

ve inkiıaf if 1 eri ve eserleri 
hakkında kuru haberler ya 
bancı matbuat için kafi 

değildir Yabancı matbuat 
eörmek intiba ve ihtisas· 
far kazanmak ve bunlar 
üzerinde iılemek ister. Biz 
o fıkirdeyiz ki yabancı mü 
ıahide: • vurada yeni bir 
devletin kurulmakda ve genç 
bir mil letln hu işde çalıımak 

olduğu" kanaatini kazandı 

, ________________ , İhtisas mahken:esinde: Fıkirler 
İzmirdo 15 günde bir çı

karılan Fık rler mecmuasının 
ıon sayısı dolgun münJe
recatlıı gelmişdır. Okurları· 
mıza slık veririz. 

- Olur, dedi bana. 
!::'evindinı Nasıl sevinmezdim, 

Artık içimin yaslarını, iıtek· 

lerini, kısaca her ıeyi dö · 
kebilecekdim, 

r acak en müsait intibalar 
mahallinde gözle görülerek 
hasıl edılen intibalardır 

' 

Yurtdaşf " I Giresun nahiyesin_ın Tav 
' şancık köy•inden lbrahim 

Felaketligünlerde sana yardım elini ı ı oğlu Ali V33 sen esinde ek

li zat an hilalihmer insan/Jğın şefkatin- . diğl t ütünleri kaçağa sarfet· 1 

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın. er- ı l diğınden 6 ay habsine ve 25 

k lira hafif para cezası alın · kek hulasa hiç bir in1se kendini hila-
muına karar veril ·ııişdir. 

liahmerin himayesinden uzak saymaz, ış llırsızlık suçund~n ka-

Senelerce evvel kurulan bu hayıocağına rakoıa getirildiğinde üze 

aza kay do/. rinde esrar çı kdığı iddia edi-
1 

Rtıg·ün 
Sif•• 
" 
Ec.zı\ hitnesi /Jalıkesir llilcililııııır 

Merkc:i 
1 

ı~=='--=::ııı==:=====ıll 

len Ergeme köyünden ~ . eh 

med oğlu O>man'ın suçu 
sabit olınadığıııdan beraat ı l\öbetçidiı· 
etmişdir . 

• 

Şimdi köyü•ı e döneceğim. 

Artık anam babam kim bi 
lir ne kadar sevinecekler. 

Hele kardeıim, sormayın. 

Anamla babam: 
- Bizim oğul ga:ıete ya 

zarı oldu, diye övündükçe 

kardeşim de ağzını açarak 
tatlı tatlı gülecek . i'e eyi 

şey hunlar. 

uzakdan sevmeğe bağlıyacakdı. hauo.s kalbi incHir; temiz dostlukların. ~ yor, hayatında bir ka ndil sessizliği ile 

da kapanmaz yarı. 1 ar açardı parlıyan biricik arkadaşının kendisine 
ve sıcak nefesleri ile genç kadını U}Uf· 

durac •k gibi oluyordu. 
Yüksel 'lecib onun ne kadar dürüst. ıimdiye kadar ~e büyük bir dayanık ve 

ne kadar aile oağlarına hürmetkar ol- tesel li olduğunu anlıyordu 

duğunu herke<den çok anlamışdı. Bu Bu ark adaş çekilib gidınce ... 

O kadar ezilmiş. o kadar içinden 

taııb yorulmuşdu ki. Yavaşca: 

- Peki 

DURACAK 

Onunla bir kaç saat konuşmak. Ona 
piyano çalmak. Onu denizde do aşdır
mak .. O kadar kalbini, o kadar ilikle 

- rine kadar varlığını dolduı uyordukl. 

Taziz etdiğl bu ean kadını bir iğri ba

kıtla kirletmekden dahi çekiniyordu. 

kadın af edici değildi. Kırılınca uzakla O; yine çocuğu ile kalacak . Yemek 
ıacağı gayet tabii görünüyordu. ıçinde de yalnı.ı:, kocaman yalıda yalnız ve 

Dedi. Ve kendısini musikinin tdtlı, 

yanık dalgalarına bırakdı 

Yazan: 

Kardeşim Muammer 
Tunçkanat, sana! 

Mükerrem Kamil 1 

_Lıüyük aıkını ağlıya ağlıya \öylemek 
ııtemiıdi Ba 1ıası yerinde olan adama 
herkese naib olmıyan bu nefis kadımn 
değerini bilmedi~! için düşman olmuıdur 

Bu k.ıılın ndece bir levha, bir resim 
ha:inde iken bile insana başlı başına bir 
saadet verebilecek kabiliyetde idi Pu 
güzel gözlerin bakma••, , bu sevgili 
ellerin bir okşaması için neler feda edi 
lemezdl? • 

Halbuki asıl Bilge'nin ıçinden gelen 
bir ateı,asıl maneviyetinden taşan bir kud 
ret vardı ki . .insanı büyülüyor ,zincirliyor, 
uğrunda kainatlar yaratmak arzusunu ka-
mçılıyordu. 

Onun bu topraklarda mesud ayak· 

!arla dolaıması için yüksel Necib ona 
ömrünü vermeğe bile razı idi. 

Arkadaı olmuılardı 
Akşam yemeklerinden sonra öyle gıi · 

zel bat baıa kalııları vardı ki .. Her 

mevzu üzerinde konuıuyorlar, müzik 
yapıyorlar, drnize çıkıyorlardı. Genç 

adam; hu sevgili kadından fazla bir 

ıey istemiyecek,gençliğln,istikbalini onu 

Ouun bir tek tebessümü ıçin bazan 
ne gülünç vıı.kalar bulub an 1 aşıyor; onu 
oyalamalı, ona bedbahtlığını unutdur· 
mak için kalbinin en örselenmemiş 

hislerini, kafasının en ince zeka kıvıl· 
c ımlarını kullanıyordu. 

O daima uzak. daima dalgın bakıı
ları ıle .. Ve nazlı, mahzun, vakur tebes

sümü ile hayatına bir l•üçük kardeş 
f gibi olmakdan ıiyade .. Ağır başlı bir yen. 

ge, bir abla gibi karıımakda devam edi· 
yordu Şimdi genç adam böyle )Orgu
num diye kendini tamamen ye·e bıra fl 
kan bu aziz kadını kollarına almak, onu 
uzaklara kaçırmak, insan ellerinin yap 
dığı kanunlardan kurtararak tabiatın 
~ucağında saklamak istiyordu. 

Ah ne kadar istiyordu ki. Onunla 
uzaklara gitsinler Sakin bir yuvaları olsun 
seviısinler. Mesud olsunlar. O zaman 

' 

köpürüb kabaran his dalgalarını , başın hatta hayatcla . bu kocaman dünyada ı 
da esen genç!ik. boralarını yine ıradesi · yapyalnız kalacakdı. 
nin süzgecinden geçirdi. Unun bi raz ya. Ne saçlarında seven bir el dolaşa· 
kınında alçak bir iskemleye oturarak cak, ne dudaklarını; ruhunu bir anda 
konuşmağa baı 'adı. Bu se•de inandıran, alan yakıcı bir heyecan tutuıduracak· 
teselli eden birşey vardı dı. Ve gene kadın saadet nedir hunu 

Ve genç kadın, oracıkda.. Gözleri b lmeden, b!rgün bile bu şeyi duyma· 
ni kapamak. dünyayı ve büyük derdi- dan sönüb gidecekdi. 
ni Yalnızlıkdan, kallı ve ruh yalnıılı Gözlerinde filiz gibi ince bir tabut 
ğından geien dayanılmaz azabını unut uzamyor .. 
mak istiyordu. Arkasında bir damla yaş dökmeden 

Ve yine içinden düıünüyordu ki. . 
boyalı, tık, ıhtıyar, çapkın kocası } alan · 
cı bir üzgiinlükle yürüyordu. 

Geride ağlıyan bir kalb bırakmadan 
ölrı ek. l"u genç kadına gözlerine yaş 
la dolduran bir acı veriyordu. 

Aylardanberi usanmak. yorulmak bilmi
yen bir dostlukla kPndisine bağlanan 
bu kilıar adam, birg(in hayatını değif 
direcek 

Ve şimdi Yüks~l Necib ona ydııha 
karısını neye gelen i şlerden, gazetede gördüğü 

1 garib bir ıliindan, at koşularından , yüz 
me yarıtlarından bahsediyordu 

Sevecek evlenecek 
mesud edccekdi. 

Ve 

O kadar temiz kalbli , o kadar lal· 
lı bir çocukdu ki, karısına eı.a çekdır· Bir aralık: 

genç adam acaba hayatında Ü'nidsiz'ik. 
yeis nedir hiç bilir miydi ~ 

Halbuki ona bunları söylemek gökde 
yıldızları kucaklamak kadar muhal bir
şeydi, O, o kadar eritilmez bir mahluk, 
o kadar ıabun köpüğü gibi, sis gibi 
ele alınmaz bir ıeydi ki.. Bir tek ıözlü 

mesiııe imkan yokdu. Ve onlar elele, 

1 başbaşa bu yuvarlan çekilıb gidince bu 

talisiz genç kadın ne olacakdı:' 

Size biraz piyano çalayım yen 
ge, gözlerinizi kapayınız, uyumağa ça· 
lııınız 

Yıne yalnız, yin" arkadaşsız, yine 
.olnk l ı ir eşya giime•i gilıi bir köıecik· 
de kalmakdan o kaclar korkuyordu ki; , 
bu diltünce ile terliyor, avuçları yam 

Bir saatlik uyku bütün yorgunluğu· 

nuıu alacıı.k sanıyorum. 
1 la . Olm.u mı yenge·' 

Diye baıını biraz daha yaklaıdırıyor 

Çalınan parça öyle yanık, öyle ha · 

fif bir şeydi ki . 
'Sanki salonda 

den korkar· gibi 
kadın vardı. 

bir hastayı irküt Pek· 
dolaşan mahzun lıir 

Sanki bu kadın bütün acılarını, gö· 
nül sızılarını sesine koymuş, ka ' lıini du· 
daklarına takmış ağlıyordu. 

Sesi o kadar htlı ve o kadar ya va~
dı ki. . Gene kadın bu m~slkinin ~aat· 

!erce. yüz yıllarca susmama>ını istiyor .. 
Bu sesler içinde ölmek. 

Bu sesler içinde gömülmek, 
Bu •esler içinde geçmifi unutmak 

istiyordu. 

O gece sabaha karşı hizmetci ) ük 
sel NeciL'f uyandırıyor, bayan Bilge'nin 
ateıler içinde, sancı 1 ar arasında kıvran· 
clığını haber veriyordu. 

Onun Lu haberle o kadar yaralı, o 

kadar alt üst yatak odasına bir kotusu 
vardı ki .. 

Aunu ölse unutamazdı 
Bilgenin humması devam etdi. 

Bu hast a lık veazab günlerde yüksel 
ananın , dostlarının, dünyada hiç kimse· 
nin olıııadığı bir şekilde bil~enin oldu 
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• 
Kübizm Modası 

Kibrit kutusundan evler ·Torpile benziyen 
otomob 1-Dört köşe dudak boyası ve dört 

köşeli kalbin müselles gözlü sevgilisi 
Çizgi ve ıekil ilminin bir 

çok zevklerimize hakim ol
duğu gündenberidir ki: Kü
bizim modası; en sürük le
yicl moda hadiselerinden 
daha üstün bir çekitle bizi , 
fettan eteklerinin arkasın
dan kotdurub sürüklemeğe 
batladı . 

risine ehemmiyet veren kal· 
madı ... Eğer omuzlarınızdan 
belinize ve belinizden ayak
larınıza doğru müsel lesi ,-;
killer gösteremiyorsanız, ya 
beğenilmekden ümidinizi ke

ser ve yahud da kübik bir 

cerraha müracaat 
kendinize hendesi 

ederek 
ıekiller 

Gün geçmiyor ki . günlük verdirirsiniz. 
gazetelerin, mecmua veya 
duvar af itlerin in birinde; Kü· 
bizimden hız almıı bir yeni 
liğin reklamını duymıyalım .. 

Kübik bina .. Kübik etya .. 
Kübik otomobil. Kübik tap
ka ve halta kübık kadın bi 
le. Bu, son zamanlarda a şa
ğı yukarı hepimizin kulak
larına Ve göz1erine n şina ÇI· 

kan bir nesne oldu. Eğer, 
Yaradılıt llıbarile dalgın bir 
adam değilseniz, adım ba
tında bir kübizmi senbolize 
eden bir yeni eserle karşı -
laııraınız. 

Kübik binalardan şikayet 
eden bir dostum: 

Aman azizim! diyor 
du. Şu sabun kalıpları üze 
rine oturtulmuı kibrit ku 
tularına ~enziyen evleri ne 
Uman görsem, inhiıar ida
resile sabun komisyoncula
rını el ele vermit cadde ÜLe· 
rinde reklam yapıyorlar sa
nıyorum .. . Neresi kapıdır? 

Neresi penceredir? Nereden 
girilib , nereden çıkılır? Mek
tebdeki, üç eıek davası gi 
bi bır türlü anlıyamadım 
gitdı! 

Gazeteler sık sık yazıyor

lar: Avrupa'nın bazı büyük 
şehirlerinde bir takım "este
tik doktorları hususi kli · 
nikler açmıılar, en çi,rkin, 
en süngerleşmiş insan surat
larına bile; küçük l.ir ope· 
rasyandan sonra bakır bir 
nenfo tazeliği getiriyor· 
larmıı .. 

Eı":er, bu çeşid güzellik 
doktorları çoğalır ve kübizm 
modası buralara da burnu · 
nu sokarsa seyredin o za
man dünyanın halini .. . 

Artık , etrafınız hendese . 
kitablarından fırlamış bir sü 1 
rü can l ı şekıllerle dolacak .. 

Müstatil suratlı baylar, 
mahrut başlı bayaolar ağzı 

üç köşeli çocuklar .. 

Ve artık aşk mektub1 arın

da bile: şöyle batlayışlar gö
receksiniz! 

Müselles gözlü, zaviye 
kaşlı ve kibrit kutusu en 
damlı sevgilim .. Dört köşe 

kalbim senin vefasız sevgin
den ümid dilene 90 dere · 

Dostumun sözleri 
balağa lı değil . 

pek mu- celi bir müselles şeklini aldı . 

Tecrübe edin! Kübik bir 
mimarın zcvkile; Kübik bir 
ınal ıahibinin cüzdanının bir 
leımesinden meydana gel
ınit kübik bir apartımana 

tek başınıza girin!. . Göre
ceksiniz ki , bir "Şarlo.dan 

bir.~1alek" den daha çok 

potlar kırıb daha çok gü· 
lünç olacaksınız.. Balkona 

çıkıyorum zannetdiğiniz bir 

anda mutbağa indiğinizi ve 

bahçeye çıkdığınızı görecek-
.. ' ıınız ... 

İt sade ev meselesine kal 
ıa yine eyi .. . Mağazaların, 
otellerin önünde hazan öyle 
otomobı l modelleri görüyor · 

sunuz ki , hiç münasebeti 
olmadığı hdlde size , Japon 
ya'Ja yeni icad edilen mo· 
törlü torpilleri hatırlatıyor . 

Şoförde kübik .. Saçlar kıv 
rılrnamıı düz hatlarla kırdı
rılmıı . Baıındaki şapka bile 
ne tarafından bakıanız baş· 
ka bir ıekil gösteriyor. Öıı· 
den ehram, yandan murab 
lıa, arkadan üstüvane . Bir 
tapka ki , yalnız bir kelime 
ile ifade edi lebilir: Kübik ... 

Dikkat edin1 Kübizmin 
ku·lretinl çehrelerde de göre 
cekıiniz Eskiden katlara 
lllünh:ınl ıeklller verilirdi. 
Şimdi bir çok gı>nç bayanlar 
kaılarının " itil. !erine bile 
l<übizmin sert çizgilerini ge
tirdiler . Öyle bir getirit ki, 
kendisi mi.itenasih olsun di
Ye dudaklarını bile dört kö · 
ıe boyuyorlar. Yine e8ki 

den ekseriya. 1 alık eti, ba-
1 

~lln dolğun. hazan da in · 
Ce lipler sevilirdi. Şimdi baş 
bata getirilmıı ıki saken mü 
•ellesi andıran tiplerden py-

Ne zaman o narin üstüvane 
parmaklarını müstatil avuç 

larıma bıragacaksın . Ne zaman 
Masela bir güzel geyiniş 

müsabakasının sonunda ga · 

zetelerde ıöyle bir haber 

okuyacaksınız: "Güzel ge

yiniş seçimine girenler ara
sın . la birici 1 iği müselles en

damlı bir bayan kazanmış 

dır. Bu bayanın sırtında 

mütevazlyiiladla şeklinde mai 
bir rob,ayaklarında yılan de · 

r isinden yapılmış mahrut 
ökçeli bir iskarpin vardı." 

Kübik saçlarının üzerine 
mentur bir bere koymuı · 
du .. 

Hayat kübizmi böyle he
yecanla karşılar da haya tın 
aynası olan edebiyat ona, 
hiç lak a yd kalabilir ıni? 

Bir gün bakacak sınız ki : 
ustamız "Bay Esat Adil . 
Savaı'ı aliı köte çıkarmış .. 

Ve "sosyalizm. e bir zeyl 
olmak üzere - kübizim . di
ye bir eser yazmağa batla 
mış 

Artık : "Sabit Eren. de 1 Ba 
na görel ba ~ lıklı fikir yazı

sının ismini "kübık görüşler .e 
tahvil eder. "Balta. insafa 
geçib eline bir makas ala. 
rak kübik hadiseleri dilım 
dilim kesmeğe başlar. 

"Ramazan Gökalp,. him 
met edih gözlüğünün camı
nı değitdirir . "il asan Ali" 
Savaı'ın edebiyat sayfasına 
ki.ibik eserlerin tercüman l ığı· 

nı yapar. "Halil Sezai. der · 

sen Senbolist olayım derken; 
zaten kübiıt oldu! kala lı ala 

bir ben kalırım ki: 
Kafam ı n kübik olduğuna 

lıu satırlor kMi bir sened-
dir. • 

lstaıı!ıul İhsan Edib 

Mustafa seyid'e 

Kazdağı 
Kazdağı Türkmen dağıdır; 
Örgülü saçlım orada 
Sırmalı çepken taııdı, 

Yıldızı aşkın doğarak 

Önce bu dağdan ıııdı 

" Boz kanac! açmı' kara bir 
Kartdla benzer <•Sarı kızı>; 

Böyle asırlar beridir 
Dikmiş ela gözlerini 
Edremid'in körfezine . ,, 
Orda görürsün; kara yel, 
Göğsünü çarpar, bağırır 

Ak kayalardan kayaya. 
Orda bulursun; "Sutüven. 
Adlı yaman bir akııı; 

On iki Türkmen boyudur . 
Bir salınıb 11çrayışı .. 

Öyle değil .. Altı asır, 
Kazdağı Türkmen dağıdır! 
Orda ne gördünse bizim 
Öz soyumuzdan daha Türk; 
Ordaki Türkmen « Agıt ıı ı 

«İlyada » dan önce gelir. 

~ 

Sütunlara bir bakış ve bir 
imzanın tahlili 

Gazeteciliğin memleketi
mizde yalnız lstanbul'a mün· 

hasır gibi kaldığı bir za · 
manda Sa' aı'ın memleketin 
sakin ve aıude bir köıesin· 
ıle bu kadar olgun bir var
lıkla çıkması bize her gün 
yeni bir zevk, yeni bir neıe 
veriyor Onun seninde genç
liği etrafına çağıran ne tat 
lı bir eda var. 

l:lay Esat Adil edebiyatı 
inhitata götüren sebebi an · 
lamıf gibi gençlere koıuyor. 
Genç 'er de atetde kanatları · 
nı yakan pervaneler gil:ıi 
onun nurlu gözlerine, temiz 
gazetesine koıuyorlar. Sa: 

vaı her çıkıtında Sa vat 
meydanına at süren bir Türk 
kahramanı dinçlik ve taze· 
liği ile çıkıyor. 

Edebiyat sayfa11nda her 
gün yeni bir genç ismine te· 
sadüf ediyoruz. Bunların 
içinde İhsan Edilı gibi Hali 1 

Sezai gibi her gün bir az da
ha tekamül gösteren genç 
ler var Bunlar ıübhe yok ki 
yarın Savaş'ın yetişdireceği 
atinin şöhretleri olacaklar 
llunlarla beraber pusla gibi 
mütemadiyen durmadan ci
het değifdiren imzalar da var 

Son Kumaş 
Görmedim ilham atını, 
Ben bu şiir sanatını 
Bir deli kızdan okudum. 

Sanatı öğretdi bana; 
Ben de bu tezgah da ona 
Türlü kuınaılar okudum 

Altı buçuk yıl emeğim, 
Cönlüm, elim, göz bebeğim 
Eskidi sırtında bütün. 

Tam güzü doldurduğu gün 
Sevgiden almıf gibi hız 
Ansızın evlendi o kız 

İstedim ünler salacak 
Bir ulu sanatlı duvak 
Ürmek o gönlüm geline. 

Ay ııığından bir ipek, 

Yasla beraber bükerek 
Takdım ömür iğnesine. 

İğneyi ilkin derime 
Sonra çürük gözlerime 
8aplıyarak titremeden, 

İşledim üç günde bakın 
Solmuş umud yaprağının 

Üstüne her duygumu ben. 

Sanatım ermitdi sona 
Gitdi merasimle ona 
Elterimin son hüneri. 

Kazdağı yaz, kış dağıdır; 

Örtünüyorken "Sarı kız. 
Kardan örülmüş duvağı, 
Baıka gelinler takinır 
Göğsüne çiğdem büketi .. 

" Kazdağı şirin özüdür ; 

Mesela bir gün Savaı sü 

1 tunlarında bir yazı görüyoruz: 

İıte o kızdan bu kumaş 
ller yanı kıpkırmızı yat 
Ertesi gün geldi geri. 

Orda geçen aşk sözüdür .. 
Yaylaların sırtlarına 

Dalgaların ıöylediği 

Hamid'leŞekişper'in mukayese 
ıi. Yeni bir münekkid diyor uz 
Bir gün bakıyoruz bir tasvir ·~m:.1ı~t.1f,1 S11t1İ•·~11 

"Çamlı bel,, in " koıma,,sıdır 
Ordaki rüzgar sesi de 

ı-~~~~~~~~·~~-ı 

altında aynı imza. Bir gün Seıini yükselterek bize 
bakıyoruz llamlet hakkında dünya tiyatrosundan hava· 
yeni bir tenkid .lmza yine 0 · disler vermeğe hazırlanan bu 

Kendi kendimize dütünüyoruz imza, cambazhanelerde af. 
bu genç her halde bir kaç yonla uyutulmuş arslanlar 
lisana atina Bakaanıza. bi-

Sade gönül coımaudır ; 

Kazdağı Türkmen dağıdır; 
Örgülü saçlım orada 
i:iırmalı çepken taııdı. 

Yıldızı atkın doğarak 

ze ne diyor. Size bundan gibi boş bir kalıb gibi. 
sonra hem memleketin O bu fiirile müsabakaya 
hem de vakit buldukça girmekden ne kasd ediyor. 
dünyanın tiyatro haberlerini Gençlere yeni bir nümune 
vereceğim. Bek' iyoruz Evet vermek mi? Eğer öyle ise 
bekliyoruz ki Paris'de ondan ne uzak. Bu tllr sem· 

Önce bu dağdan ıııdı. 

oynanan yeni bir operanın bolik bir tiir mi, hayır. Esat Adil 
NOT: muvaffakiyetini, mevzuunu, lirik mi değil, dedikodumu 

" Sarıkız,,: Kazdağının en yük
sek ve efsaneli bir tepesi. 

"Sutuven,.: Kazdağının en gü
zel çağlayanlarından biri. 

tenkidini bulalım . Londra hiç değil! .. Bir sürüklemeler 
sahnesinde dolaşalım . Aradan Türkce olsun diye kafiye 
az bir zaman geçiyor. l3ir de olsun diye manalarına basıl· 
bakıyoruz ki Savaı'ın yeni mıyarak bir araya getirilmif 

"Ağıt ,. : Türkmenler arasında 

söylenen yanık türküler. 1 
bir nüshasında seçme müsa- mensur ıiir olmuf. 

•llyada»; Yunan Şair Homer'in 
meşhur eseri. ı 

"Çamlı bel": Kaıda~ının eşsiz 
bir güzelli~e bürünmüş bir köşe· 
si. 1 

bakasına giren amatör genç · . .. Bari dikiı"tutdurabile 

lerin ıiirleri arasında yeni ceği bir mevzuda bu Ş G. 
bir şiir var. Altında bakıyo- imzasına çalıımasını tavsiye 
ruz. yine o, bcp o, bu ne etsek nasıl olur1 

init? 

Kültür derlemeleri 
Yağmur yağar ıııldatır kayrağı , 
Gücü gitmlt bozulaşır taylağı .. 
Taze gelin koç yiğilin yaylağı, 

Gelinden usanmıt gönlüm kız ister. 

Turnam ne yatarsın kar ile kıştan, 
Sakın kırkmalarını alıcı kuttan .. 
Dolan Turnam llağdadından, ~araıtan 
Sahil göllerine inin Turnalar , 

Sabah namazında gergefin işler; 
Gergefin üstüne dökülmüş yatlar, . 
iğne melul işler, yastık ne itler. 
Sevdiğimin oturağı sel yeri. 
O kız bana yastık diye kol verir 
Kola yazık , saçın teli elverir. 

llu 111 an çökmüş fU dağların düzüne, 
llayal hayal görünürsün gözüme .. 
Hir mektup gönder ki sürem yüzüme 
Dünya malı görünmiyor gözüme. , 
Hayal hayal olmut karııki dağlar: 
Sarardı gazel oldu bahçeler, bağlar. 
Sılada validem of çeker ağlar .. 
Ben seni görmeden ona yanarım .. 

Seher yeli selam söyle o yara, 
Benden hatırları hoı mudur şimdi. 
Ağlıya ağlıya ayrıldı benden 
Bilmem ela gözlerin yaşmıdır?. 

Derya coşar coıar vurur taşlara, 
Yine gazel düıtü gök ağaçlara. 
Bana derler sevdiğinden vaz geçmiş 
ilen onu sorarım uçan kuşlara ... 
Kurumuş çaylarda hiç ördek olmaı, 
Bu dünya fanidir kimıeye kalmaz .. 

İstanbul H. M. 

Tür~ oğlu'n~an Türk oğluma 
Vukıf ol halime Esat Adil'im. 
Bir düıkünüm başka diyeceğim yok. 
Yoksuzluk adi!e alıtdım yandım . 

Akıamdan sabaha yiyeceğim yok! 
• • 
* Sizi diye geldim baylar, Gaziler, 

,\h edince bağrım batı sızılar, 
Tersinedir alnımdaki yazılar, 
Kaderdir kimseden lıileceğlm yok! 

• :;: 
Böyledir efendim Şairlik hali, 
Başımızdan gitmez derd kılıkdli 

Alıb v~receğim millelin mali 
Babam zamanından sayacağım yok! 

• 
Dedim bu sözleri arzı varaka, 
"Türk oğlunu. gözden atman ıraka 
Malum ya sağlara gerek nafaka, 
Ölürsem mezarda geyeceğlm yok. 

Vusul Türkoğlu 

savaş: Şair Nefi'nin beşinci batnından lo· 
runu olan ve milli savaşda aldığı kurşun ya
ralarile maliıl bulunan biricik halk şairimiz 
Yusuf Türkoğlu dün bize dert yandı ve irti
calen şu ko~mayı yazdı. Okurlarımız bununla 
şairimizin halini anlar. 

Bi;-kaç sene bu muddedde geçerse, 
Gider bu güzellik sana da kalmaz .. 
Suyun ucunda üşüyüb durma, 
Kamıı parmakların sızılar sonra, 
Ölümden korkupta geriye durma, 
Yiğitln alnına yazılan gelir .. 

l1fı . Jfı!. 

Yücebaşoğlu 
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: Savaı'ın: • • , : Yunancal 
: ı_c~çük. : Mavi gozlerın a~ışı : Çeviren : 
:Hıkayesı : :M. Glllçöl: 
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- Eyi dinle . okuyorum. yapdım. 
«Kızım M arika! Evlendim, ıapır ıapır me-
"Oradaki hayatınızı siz- melerimi emiyordun. Seni 

den daha eyi biliyorum. Oğ- kollarımın arasında onun 
!umun koleji bitirdiğini, döıeğlne terk etdim. Ve be
Birincilikle üniversite imti- nim çocuğum o anda ölmüt 
hanını kazanarak girdiğine oluyor değil mi? Hayu yav . 
göğsümü kabartarak iftihar rum. Ben ıenin öz anan o da 
etdim .. Ve içimde derin ev· süt anan, timdi her teyl an . 
lad tefkati duydum, . Bilsen !adın . 

seni ve onu kendi emeğim
le ne kadar okutmak, yatat· 
mağı arzu ederdim. 

Hak yavrum, sana bağı 
hakikatlerden bahsedeceğim, 
beni bir anne gibi dinle: 

İstefan'ın babaaile evlendi 
ğimln senesi senin de annen 
evlenmişdi .. Baban öyle aksi 
öyle aksi ki, tarif edilmez. 
Eğer onu sağken görseydin 
çok korkardın. Heybetli bir 
adam .. Daima sözlerini söy
lerken etraftakilere dinlet
mek isterdi.. Annenle aynı 

ayl<>rda hamile kalmııdık. 

Baban muhakkak bir çocuk 
olmasını. Ve doğacak çocuk 
sağ kalmıyacak olursa onun 
la beraber karısını da mezara 
sürükliyecekdi. Bunu bütün 
çiftlik halkı biliyordu . 

Bir gün fÖyle bir fikir 
düıündük. Doğumu bir ay 
kalmııdı . Pireden üç buçuk 
saat mesafede küçük bir 
köyde kaldık. Sizi de orada 
doğuracakdık.. Ebemiz de 
beraberdi. . 
Doğum saati geldi. Çok 

az bir fasıla ile doğurduk. 

Fakat kadıncağız ıztırablar 

içinde ölü bir yavruyıı görün
ce bayıldı .Çünkü ona da bera

1 

ber mezarlıkda yer ayrıla- ; 
cağını pek ala biliyordu 

Yalnız bilmiyerek karde
tinle sevitdln. Bu kabil olmı· 
yan bir ıey. O senin küçüğün 
öz kardetin. Bundan ıonra 

iki kardet olduğunuzu bilin. 
Ölmeden bu sırrı söylemek 
benim için büyük bir emeldi. 
Fakat yavrularım yine bu 
haberi ben topraklara çök
dükden sonra elinize alacak . 
dınız. Çünkü öyle vasiyet 
etdim " 

Marika hıçkırıklar içinde 
mektubu tamamladı.. Eski
den "sevgilim. diyen dudak

lar şimdi saf bir eda ile yalnız: 
- Kardeıim diyebildi. 

Artık biz de timdi iki kar
deı olduğumuzu biliyoruz. 
Yalnız anne diye hitab et
diğimiz kadın da artık her ıeyi 
itiraf etmeğe mecbur oldu. 

Zavallı ananız, bizi saa· 
dete kavuıdurmalı: için ne 
büyük fedakarlıklarda bu· 
lunmut. Allah Onu affetain 

Yine iki kardeı atkımızı 
yaıadığımız parka her pazar 
akıamı gelir, orada dertleri
mizi tazelerdık. 

O park bizim sırrımızı 

ifta etdi. Bundan ıenra her 
ikimiz de ayrı ayrı ıaadete 

kovuıacağız . 

Pire sokakları. Esrarımızı 
bize anlatan dilsiz park .. 

SON 
Kardeş kadar sevdiğim -

arkadaıa hayatta büyük bir 
eyilik yapmayı dütündüm 

başı dünkü sayımızda olan 
bu hikayenin dünkü sayıdaki 

başlı~ı sehven (izdivaç bumu) 
olarak gitmişdir düzeltiriz. O ölmemeli idi .. Ve kararımı 

VEl)A 
Yeşil sakin denizin göğıünü yardı gemi, 
Sular hep dalgalandı .• Çiçeklendi mor sular. 
Köpüklü beyaz izin peıinde mendil gibi, 
Martiler kanat çarpdı . . Sallanıb kayboldular .. 

Çiçekler yarı yolda döküldü; dalgaların 
Dudakları alevli kumralda eridiler .. 
ller geminin ardından böylece akın akın 
Kimse.iz yolculara veda eder martiler. 

İstanbul KEMAL ÖMER 

Yarına ınanc , 
Gece gün düıündüğüm amaca ulaımakdır. 
Ona varmak içinde yılmadan savaımakdır . 
Kendimi hazan yoklar inancımı denerim, 
Varmak için diyorum her müşkülü yenerim. 

Ru yolda kumral ıaçım ağarsa da ne cıkar 
Bu yolda inanç bulan söyleyin nasıl bıkar? 

Sarsılmaz inancımla hazırım ben yarına 
Ah! bir kere ulaııam yarının sularına. 

lııklar saçılırken yurdun her köıesine 
l lerkeı atkla baıaraın düteni hiuesine, 
Bende gücüme kadar kendime tuttum bir yol 
Aıkım diyor "bu yolun umulmayan eri ol » 

Ancaoğlu it. E rden1 

• 
insan var 

Bahar cennete benzer, yaz da onun eşidir; 
Kıt ise hayat aanır bir hasta döıeğidir. 
lnıan var ki hayatı binbir acile dolu 
Ona karanlık gelır aydınlık hayat yolu, 

insan var ıstırablar beıiğinde sallanır 
İnsan var saadette budaklanır, dallanır. 
Dünya 11r hazinesi anahtarsız kılitıiz: 
Açılamaz kap111 hiç bir vakit ilimıiz. 

Aceb neden karanlık dünyanın her bir ucu 
Y atamak nekadar zor? ölmek de neden acı? 
"Bunu bilsen kalır mıne acı ne bir sızı 
Olursun genç budunun ıııklı yıldıu» 

ffsım Kenan 
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