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Bayındırlık Bakanınıız Şehrimizde 
-4/i Çetinkaya şehrimizin bayındırlık iş/erile 
YQkından alakadar oldular. Saat yirmide Kü

tahyaya gittiler. 
L<ılık bir lı:\lk kütlesi 

Aydın 
OemiryolJan aıtlk Devle

tindır. 
Ankara . Z (Özel ) - Aydın 

,.e şubeleri demiryollarına 

ait mukavelelerin tasdıki 
t.tmamlandıgı 'c yolun. l le· 

mmuzdan itibilren devlet 
demiryollaı ı idaresine tes · 
lim edilerek, işle\ilmef.inc 

başlandığı cihetle, AyJm de 
miıyollarının işl(·lme mua-

mde'erine dair olan kanun 

hül(ümleri:nin 1 t err muz 935 
tarihinden muteber olmllsı 

Hakanlar Heyt rncc kabul 
edilm!ştir. 

iskan ve nüfus genel dıre-
~törlü~leri aynfacak. 
Ankara, 1 (Özel) - İskan 

ve nüfus idarelerinin, ayrı 
ayrı birer genel dıreklörliik 
ı~ idare edilmesi için içiş· 

ler bakanlığınca bir kanun 

layıhası hazirlanıyor. 

Yakalanan komonistf er. 
İstanbul, 1 (Özel) Bu 

rada bazı komünistler yakf\· 
lanmış ve derhal tevkif edi 
im işlerdir. 

Bunlar halchndaki zabıta 
tahkikatma devam olunuyor. 

-------ğe baı,lamı~t.r. 

istaı.btl, ı ( ôzt'l) - u1 
uslar kurumu bir taraftan 

toplanadursun, diğer taraf· 

~ıldarisis hareketinden evel bir ~iyevde ~ulun~u: Ord~-
1 

nun nizam mı ~ozaca~ ~er ~arE kete ~arşı gehnece~tır. ı 
tan Doğu A frikada har bin 

günbegün patlak vermesi 
1 

bekleniyor. 11.ı ı)lŞİSti\nda ya -, 

ğmurJar sona ermiştir. Ge 
rek İtalyan. gt n kse Habeş 
askerleri arasında bir kay 

naşma gôrülmel<tedir 

Ha beş milis kuvvetlerin · 

den 13 ·bin ki~ilik bir kafile 

Adi.,; Ababada hükümdarın 

önünde bir resmi geç it ya 

ptıktan sonra hududa do~rtı 

hareket etmişlerdir. Bu 
milis a~l;:eri eski 

Fransız s !ahları taşımakta · 

dırlar. Toplan da vardır. Ta 

yarelere karşı rııürlafaa vazi 

yetleri zayiftir Fakat ask· 

erlerin tinel kuvveti ve yu · 

rt sevgisi çok yiiksektir. 

Bu kuvvetlerin on yedi 

gün sonra hududa varacak· 

ları tahmin ediliyor Hükiı · 

m~t. muntazam ve muvAz 

zaf kuvvetlerini Adıs Aba 

bada bıralrna~tır Düşman 

Adis Ababa etrnf ınclald te-

pelerde görününce bu kuv 

vP.llerle mükabele edilecek 

Habe~ln bir hafta kl\dar 
evel İtalya Soınalisi huclu 

clunda 2d 1 lalı<'ş ve 40 İtal 

yan askerinin öllimü ile ne· 

liceleııen çarpı~mlldn . Milis 

rtsker'ermin namile tedafüi 

olaıak harı~ket ettildnı mü · 

ta lenııındad ırlar . 

Atina, 2 (AA.) 

Başt·akanı Çaldaris 
reketındeo 

rallarla 
önce 

Yunnn 

ha· 
gene 

ve 
ordunun mevzu nizamını 
bozmak için yapılacal< her 
türlü teş -:: bbüslere karşı ge 

!ineceği hakkında kendis111e 
teınina t varıl mişlir Çaıdari~ 

Lıberal parti şefi ıle de gö · 
rüşmüflür. Hu lrnnuşmaların 

krallığın yeniden iadesi f ı k 
rinden vaz geçilmesi etra
fında olduğu föylenmekte 
ve Çaldarisin eski Yunan 
Kralı ile görüşüceğine dair 

haber Atina ajanı:ın<la ya
lanlanma!- ta dır. 

İstanbul, i (Özel) - Yu

nan ulusal mü fafaa ylil<sek 

meclisi de on iki turpido ile 

son sistem 45 bonlıardıman 
ve keşif tayyaresi ısmarJa
mağa lrarar vermiştir. 

<•< ı ı al h ıı l lıs 

Gene aynı meclis şimdiki 

ha de bir sene olan i\Sl<t: r 

lık müddetinin on sekiz a)a 

çtkaralnıasrnı kararldştırmış· 

tar . 

Paşbakan veluli Genemi 
Kondılis. kendisinin kralı 

( Ilı \'.ıtnı ıkinC'İ ~nyfod:ı ı 

Cumur 1 Bulgaristanda 
_ ı Yeni ~ir parlamento ve 

e.a~kanlıgı genel sekrete- yeni bir kanun esasi. 
rının Çgk gençlerine ceva~t sofya . 2 (A.A.) .Bd 

gar Başbakanı Burgazda 
Ankara, 2 (A.A.) - Çek verdiği bir sövlevde Bulga 

üniversitf' birliği adına Ata ristanın pek ynkmda yeni 
türke gönderılen tazim me bir par!amPntoya malik ola 
ktuhuna cevap olarak cu rağını ve bu parlamentonun 
mur Başkanlığı gf'nel sekre toplantısından önce yeni 
terli~i Atatürktin l u neza hir kanunu esası lınzırlana 
ket nişanesinden Çek duy cağını bilrlirmiştir 

gulandığını, te~ekl<Lir ettığini Bir yabancı fut bol ı~~mıı ! 
ve Türki)e ile Çekoslavak İstrınbul, t .(Özel) Uipeşt 
ya gençlıği arasındıt fıkri~ fudbol takımı hugün ~e'di. 
ve kültürel çal•şm<>nın inki Burada ilk mnç ycı ptıklan 
şafi temennisinc1e hulunchı - sonra Ank1traya giclecfk Vt 

ğunu bildirmiştir orada da muç yapncaktı. 

f 

j 

O~U~ı.;lJ Y L 

f A~.~~e! imiz. ·I 
'' Şu muhakkak ki kadın ede
b!yat ve sanat mabetlerindeki 
}

1üksek mevkiini muhafaza 
edecektir. Merak etmeyin ... ,, 

Bugün, sanat ve ..:!de 
bıyat alanın ,. Jcı Lırçok l<ı· 
nıılrl,u1ma ve fi'ızltnmelere 
rağmEn inkılap ·ı ı·r~ıyesini 

tt"msil ed( cek nal iyette 

eserler, h nüz ortaya konmuş 

d •ğil lir ... Ne konamazı-lı dn .. 

·ı arılı in. büyük devrim \ e 

-,ıı ı nlar yapmış, hiç bir in· 

kılapta, sanat eserleri, ink· 

ılap yıllaı ır.da keı dıni gös

terememiştir. Nasıl, olgun 

meywı, verimJi hir mahsul 
alabilmek için toprağı <'ytce 

işlemek ve biraz beklemek 

lazımsa. yüksek çaptn sanal 

karlar yeti~tirebılmek ve 

şahaserler elde edelilmek 

iç n de, cemiyetin durulma 1-

nı, istikrarını bek.en ek 
icabeder:. 

G nç Türkıye, henüz; bu 

d rulma ve umuslanma t1ev
resindedir. 

Genk resim, \ e gerek 

edebiyatımız, yatağrnı bui

muş, kendıs:nı istıkametlen

dirmiş bır halde değildir. 

Yeni eserler. henüz, ayak 
alışhrma ve sendelleme ça 

ğının bir ifadesıdir. Bu iti 

bcırla, d( gıl Avruı.a şaht
serlerıle boy ölçüşect>lc lir 

eser; henü,, ne "Mavi ve 

siyah) ay.uında bır roman, 

ne Yahya Kemalın (Ses) i 

ve Haşimin (O be ide) si de

ğerinde bır şiir yazılamadı ... 
Fakat, unutrnıyalım ld 

tany ri ağarmak üzeredıt; 

yak nlaşan yannd.:ın çok 

şeyler umu} aruz 

Genç ve değerlı ede i}'at 

öğretmenlerimizden Ahmet 

Fehmi bıze ağız açtırmaya 

vakıt bırakmadan, mütema
diyen söylüyor ... 

Üst.ıdım, kadının ş irde 
ınevldi olmalı mıdır? Divan . 

O, sorgumu tamamlama• 
dan: 

Eğer, ı üsaade eder
seniz dıye başladı; bu so· 

runuzda bir yeri onarmak 

ıslerım: Teceddüt edclıiya 

tanda: Evet; fakat, Divan 

edebiyatında hangi kadın 

aşkından bah ediyorrnnuz?. 

Ben, Divan edebiyatına 

kurcalctdtkÇu ra"Lladığım 
aşıkane parçalarda, ı,adın 

aşkından r!a ha çok g1t) rı 

tabii bir aşkın ınevcudiye· 

tıni sezerim . 

Satıhta dolaşan, ineelen

miyen bir göz ve dimağ, 

divanJardc.l\I aşkı kadın 

aşkı za.rneder. Fakat, n na 

lesef me ele öyle değıl lir 

Sız, belki, benim bu mu 
t ıleama le arşı, Leyla 'e 
Mecnun, Vamık ve Azra gi
bi nşk efsane ileri sürecek 
siniz; fakat. on 1 arın da, ÇO· 

ğurıun ta$a vvufun, tasavvuf

la alakası olmıyanların da 
samimi bir duygunun, ya 

şanan ve hissedilen bir aş 

kın mahsulü o\madığmı bila
p erva si>yliyebilirim .. 

Nasıl samimi olabılirlcr ~i, 

çürük sakız gibi ayna mev

zu, de\'irden devire . kalem

den kaleme tevariis etmi~ 
tir . 

Dıvan edebiyatında, ka 

dından l ah~eden şiirlerın, 

t>n çok gazeller olması li. 
zımgefir... f\ e yapalım l<iı 

onların da ba11ları müstes 

na; ekseriyeti dediğim çap· 
la .. 

Biraz durdul<tan rnnra: 

Şimdi, SC'rduğunuza 

gelelim: Hilkat , kadını başlı 

başına bir şıir olarak yarat
tıktan sonra, biz fanilere, 

hangi devrin adamı olursak 
olalım, onu hecelemekten 

ga) ti ne diişer ki 

- Aman üstadım; şu ha · 
tunları, o kadar göklere çı-

1\armnyınız . sonra 
lar .. 

A. Fehmi; 

ş·marır-

Ne yapahm, bayım 
eğeceğız . 

Der gibi güldü -

<ı Kadın ruhunu derhal 

okuyoruz dıyorsun; bizde. ihti . 

raslı kadın tıplerini yarat · 

mak ve tahlil etmekte bir 
icik olan Halide Edıp değil 

büyük pisikolak pot burje 

bile bu işin sırrını eliyeme 
di .. 

Gözlerime daha dikkatle 

"'e nla) la bakarak. 

- Hangi kolaylıkla bu 
sıra erdinız; ne olur, onu 
bana da öğretseydıniz?. 

Dedikten sonra; ciddiyet. 

le: 

Şu muhakkak ki, ka
dın. edt>bıyat ve sanat ma

betlerındeki yüksek mevkii 

ni, muhafaza edecektir, me· 

rak etmeyin . .. 
Bir anketçi olmak sıfatı· 

mln, ses çıkarma lım · .Emir 
kuluyuz, ne yapalım ..• 

Eski ve yenilerden ki· 

mleri beyenmiyorsunuz.? . 

Ben e-lebiyatta, bir 

tarııflı değilim eski ve ye

nilerden pe~ çok beğendik 
lerim var . 

Mesela kimlera? .. 

Hangi birini sayayım 

ve niçin beğendiğimi sana 

burada nasıl izah edeyim 

bilmem ki. .. 

Eskılerden, divancılardan 

ziyade halk şairlerini seve 

rinı . 

Sebebine gelince 
Onların dilini ve duygu 

sunu, kendine 
bulurum. 

çok yakın 

Lirik Yunusu, mefküreci 

ve mistık Nesimiyi, fi"şim 

ve Yahya Kemal kadar se· 
verim . 

Karaca 
(lh•\nmı 

oğlanın, Atık 
ı&utci suy(uda) 
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. 
iskan kanunu ve yurtlandırma 

politikamız. 

Salkımlar 

Şöhret 

r -
ŞEHİR VE İLİMİZDE 

Memleketimizdf' kendisini 

ulusal bir dava şeklinde gö
~teren bir yurdlandırn:a me
selesi vardır · Hu meselenin 
doğduğu kaynaklar ise ,un
lardır: 

1 ı Yabancı memleketler· 
dekı yurddaşlarımıza mem· 

leketın kapılarını açarak on 
ları toplu olan türk ömcği 

içt risine 'okmak ve amacı 
helll olan ulusal ekonor:ıik 
üretimi f azlalathrmak. 

2) 762. 7 36 kılometre mu
rabbaı geniıliğinde bulunan 

memJeketimizin nüfus sıklı 
ğını ~:oğaltmak. 

.)) Nüfusumuzun yayılış 

şehline bir uyum vnmek. 

4) Memleketimizin bazı 
yerlerinde hala hüküm sür
mekte olan göçebelik ıek· 

!indeki yaıayııa artık bir 
sonuç vermek 

Ulusal ekonomi bakımıu
dan aııl olan memlekette 
!nsan bolluğu olmayıp o in· 

sanların beden f ıkir ve ruh 
bakımından harcadıkları ek 

onomik anlamdaki enerjile. 

rin ve emeklerin kendilerin 

ve kendi aııığlarından daha 
yüksc:k bir amacrn etrafını 

da tolanmu·dır . Bu ise 

anc1'k aynı şehilde 

duyan ve aynı şekil· 

de düıünen bir ulus ile 

imkanlaıtırılır. Osmanlı im 
paratorluğu devriude bir 

ana yurdun ve bir hakim 
ulusun bulunmaması ve bu 

imparatorluğun 11yaı:;!:ll sınır· 

ları içersinde yabancı dıl · 

lerle konnşnn, yabancı ırktan 
olan ve yabancı karakter 

taşıyan insan gurup'arınm 

bulunması memlekete faydAlı 
olan bir ulusal ekonominin 

meydana ğeln-esine enğel 

oluyorJu. Bugüd bütün dü

nyad.ıki uluslar k~ndilerine 
ve memleketlerine faydası 
dokunan bir uluııal ekonomi 
politıkuı güdüyorlar. Artık 

18 inci asrın etrafa saçtığı 

kozmopolit ve liberal fikır 
lerin tohumları 

baıladı 
çürümeğe 

Bizim gerek ekonomik ve 

gerekse so yal bakımların · 
dan ancak bu anlamadaki 

bır insan bolluğuna ıhtira 
cımız vard r Türkiye cumu 
riyel nin nüfus ve yurdlan
dıama politika~ında güttüğü 

amaç ta bundan başka bır 

şey değılrf ir. 

* • * 
Ekonomik ilerleme için 

bu an'amdaki nüfus çoklu
ğunun üç çeşit önemi vardır. 

· 1 ) Devlet polıtikası ba
kıınından olu}' e'<onomik er

kin bir temelidir . Nüfnau 

çok bir devlet daha erkli 
hareket eder ve ekon;,mi 

alanında daha büyük koya · 

çlar meydana . getirebilir; 
yurtr!aşlara daha eyi ya.rdım 

imkanını bulur fertlerin eko 
nomik vaziyetlnine daha 

eyi etkıler yapa bilir 

2) Ekonomik org11 nizas

yon ve düzenlilık bekımın 

dl'\n olu, ekonomik erkin bir 

temelidir . Nufuıun çokluğu 

üretimin büyüklüğü ve ve · 

rimliğı üzerirıde pek etkin 

dır. Nüfusun büyümesi elde

ki ürt>lim imkanlarının dai 
ın ıııtensif bir sur~lte kul -

lan • lmaııına lüzum gösterir. 

• Eldu bulunan it kuvvet'eri 

nin çoğalması , toplu olarak 

İ§ sarfına lüzun1 gösteren gl-

Yazan: 

Dr. Şeref Nuri 
l 

Saydı.iım bir dost. davul 

zurnaya benıetir <<~<ihret,,i.. riımelerin yAdılnuısını iınka 

nlaıtırır. Büyük bir nüfuş 

işbölünıünü en çok derece
de temin eder ve bu bakı 

Hak veririm, bu lafından 
ötürü; ona. Köhreti salladı . 

ğım, kartılık bir nesne bek
mdan üretimdeki bütün te !ediğim için d~ğil.. Onun, 
kn~k faydaların elde ec.iilme- davul zurna ka.lar anlamsız 
sıne sebep olur. Ayni zam bir şey olduğunu kestirdiğim 
anda çoğ<tlan bir nüfus fa 

tış n artmassna sebep olus 
ve salıf artınca da masraflı 
bir teknik kurab•lir. 

3 J Şahl'i elconemi üakı · 
mından oluk t"konomik er 
kin temelidir. Fere büyür.en 

nüfusun rekabt"te olan er
kinliğini hemen anlar ve 
ona göre daha randımanlı 

çalışmağa ve daha rasyonel 

hueket etmeğe baılar 
itte bu bakımlardan Tü 

rkiye cumuriyeti memleket· 
teki nüfus 5ıklığını çoğaltın· 

ak istiyor ve bu i~t"k ken· 
disini ulusal bir dava halin· 

de göstertiyor. 

Türkizede 28 10 1927 de 

yapılan son sayıma ıöre 
l l.648 , 270 nüfusu vardır; 

bu miktar lıütün toprağa 

nisbet edılecek olursa her 

kilometre murabbaı ba,ına 
a,a~ı yukarı 18 kişi düşer 

Bu durum bugün hiç ıüphe 

yok ki . çok değitmitlir . Ge 
çen ~ekiz yıllık bir uman 

içersin de memleketimizin 

nüfusu çok yükıelmittir. fa 
kat bunu daha pek çok yü 

kseltmek hükümetimizin ana 

prensiplerindendir. 

Nüf vsumuzun durumunu 

daha iyi gÖrt"bilmek ıçın 
komıu devletlnın nüfus 
durumlariyle kıyaslamak iyi 
olur: 

Erazi genişligi kilometre 
murabbaı 

için .. 

Ben , negatif düşünce çer· 
çevesindtn görurüm o lakır
dıyı .. 

Hemen her vakıt, dar ve 

kötü isteldi düşünce çerçe · 

velerinin dıımda kalmak; 
kötii niyetler güden dü~ün 

ce çerçevelerini, kötü 
bir resim gibi, çerçevesııe 

b .r parçalamak isterim hiç 

olmazsa .. 
Bu anarşist nesne, damar

larımda değıl; kafa tasınıın 
çıplak avuçlarındaki bey 

n ı mdedır benim . 
il 

Nıce duyulmamış 
adsız kahramanlar 

büyük 
bilirim 

ki, şatafatsız ve yaygarasız 
bit ö nür !\ODU, göçüp gitmı· 
şlerdir . Onlar, Lir lsa gibi, 

istismar etmemiılerdır içımı · 
zin bilmc:m neresine sesle · 

nen şöhreti.. 

Köpüklü türküler halinde, 

insanlığın gırtlağından, insan-

lığın kulağına daha hay · 

kırmadan boğulanlctra "ad 

sız kahramanlar,. diyorum 

Köpüklü bır taşma gibı , du 
dakl arında köpüklü bir tür

küıle Z ı\MAN denilen top· 
rağın bağrından, çağlaya, 

köpürt: akıp geçselerdi, bir 
yatak bırakacaklardı elbet 
le. Ama havır, bu adsız 
kahramanlar, daha tüı küle . 

r:n :n ıskıtlalarında ta~lanmı 

ılardır. kafanızda, büyük b ·r 

~ ---

Bandırma 
[ v~af İşjarhğı kaldınl~ı. 

Bandırma, '- \Özel ayları· 
mızdan ) - Bandırma evkaf 

işyarlığı hazirandan itiba · 

ren ka )dırı 1 mışt ır 

Açıkta kalan işyar Kani 

bu defa Akhisar evkaf i~ 

yarlığına atandı~ı evkat ge

nel direktörlügünden ilçe

ba vlığa bildirilmiştir. 

Gelenler gideryler: 

Hilal Yenal 
Balya ilçebayı Rif at Ye 

nal dün şehrimize gelm iştir. 

Hıfat Yenal ilçtı>ile ilgili i~ 

l e- r üzerinde ilbaylıkla te 

maslar yaparak dün nalya· 

ya dönmüıtür. 

Pazartöy ~amurı~ayı 
Pdzarköy kamunbayı Ha

mdi dün şehri111ize gelmiş 

ilba ylıkla kamun işleri hak

kında göı Ü§erek dönmü~tüı 

Ôgrelmenf erin aylı~lan 
ÔLel idareden aylık alan 

ilk okula öğretmenlerinin 

ağu~tos aylıklarının verilme· 

sine dün başlanmı~tır 

' 8igada yangına uğıayanla
ra yardım. 

An kar~, (Özel ) - İç Ba-

kanlık Bigactakı yangın do· 

layısile Çanakkale ilbayına 

bır telgr11f çekerek. f elake
te ugrıyanlara lazıı11 gelen 
yardımların hemen yapılma· 

sıııı V<! halkın açıkta bıra 

Genel nüfus 
Kilemetre murabbaı ba 

şına nüfus sıklığı 

kıl.naması ıçın icap 
artist yaratın. Bu art ~t, da- tedbırlerin alınmasını 
ha keman ı11kalalarının ilk 

eden 
bildi 

rmiştir . 

Dığ~r taraftan Kızılay Türkiye lÔ ~'. 7 O 13,648, 

270 8 
İtalya 310.UOO 41,477,000 
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parfr•inde, en yürek yarala
yıcı melodıleri bulacağı bir 

vakitte su. turulmuf, kolları 

zencirlenmi~tir . 

merkezi de Çanakkale ve 

, Biia ıubt'lerinc birer tel ya -

Yunanistan 
oou 49 

Bulğariııtan 

000 58 

ı ~o ,ooo 6,480, 

103.000 6,062, ı 
Homanya 295 UOO ı s,:100. 

o<JO 62 
Ef~an:stan 650.000 7,000, 

00 J 17 
İran 1 . 6ıo,OOO D,O( O,üOO 

5 
Irak 302 000 3,3000,000 

11 
Türkiyede nüşus sıklığı 

dünya nüfus sıklığı ortala 

masının (ı:-s,2) yükseg nde 
drr. Fctkat batı ve ğüney 

Avrup<1sına Yunanistan, İt 
alya, Bulğaristan ve Roma 
nya gibi komıu dt>vletlere 
nispetle sık değildir Fakat 
bu kıyaslamanın ilmi olabi · 
l nesi içın ayni şartlurı gös 

teren n•emleketleri göz ön 
ünde tutmak '{erektir. Mı! · 

sela batı Anadolu ile Yuna 

nistand"ki nüfus sıklığının 
cfah fazla olduğunu görürüz 

İtal \ada da durum aynirlir 

oradaki nüf vus sıklığı da 

me nle'<etimize nispt-tle pek 

ç ktur, halbuki batı Anado· 

lu ıklimıyle aşa~ı yukarı 
aynidir. 

Bunlardan çıkaracağımız 

sonuca ggre Türkiyen ı n nü 

fusunu artırması lazımdır ve 

davada zaten hu değil midir 

Ekstansif ekonomi islPtme 

sinden enlan~if bir i~letn . e 1 

yt> geçmek i~tedığimi7. bu sı 

ralarda da bu lüzum ken j 
di.sini iÖllermn mi? 

~üfuıumuz sıklık lrnkımı 

zısı göndererek, icap e.Jen 

te<lbırlerin ac~le alın ·ııasını 
Sesi, bir yürt>k gihi duy

ğulu, coşl<un kerncıncığı ka. 

du hftrikulade değildir 

111 
Aramızdan, ça ğıltııı:ız 1 ir 

taıma gıbi; gelip ieçen ad

sız kahramanlarn yanıyorum 

bildirmiştir. 

1 \il c' l ı 11 \. (. s (. -
.) 

Şöhretleri gadr~ uğradı ğı 
için değil; ha,ladı!darı iti 

ınna erdirmeden. bir şey 
yapamadan, bir ~ey birak - 1 

madan gelip ~eçtikleri için .. 
Onlara. mılyonlarca kıl<; 

vatlık dinamol a ra ıtık ve 

rebilecek güçteki taşmala . 
rın bcşu lıoşunA geç·i p gitme· 

!erine yandığım gibi, yana 
rım . 

Hir iev bırakmadan, Lir 
fey yapamad dn gelip gittık
leri için. 

M. /'I. 
ndan türlü yerlerde türlü 

farklıklar gösteriyor. Hıç şü 
phc yok kı, dünyanın her 

yerinde v ~ her memleketinde 
bövle farklıklar gti.te çrı'· j 
par. Bu fMklığı doğuran se
bepler de ya tabiat ve yer ' 

şartlarıdır ve yahut da e'.o 
nomık şarllar ve düzenler · 

dır. Memleketimize baktığı · 
mız 7anrnn en ııık yerlerın 

Karıd eniz' n doğu kıyıların

dald ınt::nıleketler \Trabzon 
62, 7, Gireı;un 3 4, Sinop 

29.5' ile Marmara ve Ada. 
lar denizindeki memlfkt tJer 
(Bursa 28,6. Aalıkes ·r 29.4, 
Çanakkal • 20, I. İzmir 40,1) ı 

1 

ve hundan sonra Seyhan 
1 

15.3, Gazianlt>p 19,5 ve 
Tokat 25,'2 l{elir. 

( Devam P.decek ) 

lı it 
Aılelerine ikramiyeleri ve

riliyor. 
Malul ve şehit ailelerine 

beş ağusto~tan ba~lıyarak 

yirmi üç a~ustosa kad \r 
935 ıkn.ıniyelerinin verılm . 

esine ba~lanacaktır. Bunun 
ıçin ~erek ma ul ve gerek. 

se şehit ailelerinin resmi 

senetleri ile iki fotoğraf çı 

kartarak şubeye ıl<ramiye· 

niıı duğıtılaca~ı günden Lir· 

gün önce ha§ vurmaları la 

zı andır . Bırgüıı evei ışlerini 

bitirmiyenl er ertesi gün ık 
ram iyeletini alamıyacaklar 

dır. 

Mahallelerin 'e kamun 

ların işlerinin yapılrıcağı ~ü . 
nleri sırasile bildıriyoruz: 

A~ustosun, beşinden se 

kizine k ldar l~alıkesır ma · 

hallatı, ondan on ıki a~us 

tosa kadu merkez l<öyleri, 

on dört <ığustosta Kebsüt 
kamunu; Küpeler ve Çağış 

kanıunları on beş nğuı.to~ ta, 

Yağcılar ve Giresun on ye 

di ağustosta , Osmanl<öv, İv 
rindi, Konal<pınar ve Durak, 

on doktı7. ağustoı-ta, Şamlı 

ile Korucu kamunlarının 

işleri yirmi üç ağu~toı;t1' ta 

manıl,, nıtca ldır. 

Edincikte arım 
mala r ı. 

çahş .. 

Zeytin sineği ile mücadele eailiyor. On -sekiz ~ina~~ 
fazla agaç i 1 açlandı. 

Bandırma , 2 (Özel ayları· 

mızdan) Edıncik zeytin 

ağaçlarında zeytin sineği be· 

lirmiştir. Bu ınunr hayvan· 

la tarım işyarlığı esaslı bir 

mücadeleye giri~miştir. Hu 

güne kadar on sel iz bın ~e 

kiz yüz ağ,1 ç ilaçlanmış' ır. 

Bu ilaçlanma işi üç defa 

olacaktır . 

ller yıl yapılan bu müca · 

dele sonunda uytin ürünü 

çok teniz elde edilmekle 

olduğundan Edınaiklıh r sa· 

V<iŞın 

memnundurlar 

8. Ragip 
1. . .. ~ t okı.Jıııs• 
zınır ogre men 

öi{retınenlerinden B. RııS: 
dünkü trenle İzmirden ft 
rinıizt! gel1niştir. 

Atlatizm yanşlar~. ,d~ 
Bugün saat on dor ,Alı 

atl'!tizm varıslarına ı. - • ıı"' 
Hikmet stadında başlanac 

1 
1 varı Yarışlar<- yarında L t 

edılecek tir 

Anketimiz _
1
, 

( B ·~: .r :. I' birine; s .. ~ r.ı ıln) (Makber) i. ' Kürsii ıstiğr""11• 
Ö k 1 k 1. . . d ğ 1118 merin oşma arı en ço ve se ım ıçın yaz ı ı ~ 

~ k~ttll 
zumesi beni çok ur u haz rı l hğım eserlen'ir. 

Çt!k henden elın. vtrmeın tadına varamadım... " 
~)<et' 

ı;aııa 

Ay ıne'ekiil m evt 

Cananıma nezreylediğin 

cana dokunma 
Ne kadar giizel değıl mi? 
Ne bileyim, divan edebi 

yatında tapındığını en lirık 

şair Fuzulidir. A~k ve i7t 
rabı Fuzuli kadar içten duy-

muş ve şiirleştirmiş şair, 

değil biz le belki cihan ede 
biyahnda Lile yoktur. 

"Hü~nü A~k ,. ı ol\ urken, 
ı,ıklarla harelenen loş bir 

mabutte •il e ri havada göz 
yaşları döke n bir zahiJı gö 

rür gibi olurum .. 

Kendimden uzaklilşmak 
ve düşiinmemek istediğinız 

zamanlar, elinde <Hüsnü Aşk) 
vardır .. 
Namık Kemali miskinleş-

tiğıni hissdtiğin z zamanlar 

alır okurum: Mücadele ve 
hayat hamlesi 

için . . 

ka"l.anmak 

Hamidi çok evel okumu 
y.t çalışmış tım , ağır gelmiş· 

ti . Şıındi, cesarelım yok .. 

Yıınanistanda 
Krallık mı? 

Lir an e\•t•l 

Metaksas ve 

getirmek için 

Teotokiı:ı ile 

bır anla~ma } aptığı haklrnı 

da lıbtra l l \ enızel itt fır · 

kası erkanından . ' ofulısın 

iddiasını yalanlıyarak asabi 

bir lisrtnla: 

- B .. ~ ı, kanın Alnıanya

ya gitınesi ve benim g eçen 

e rde birkA ç gün için Yu 

nan ı stand.ın ayrılmaklığım 

Sı f ulisin lrnlbine şüphe 

vermış olncak. Eger Sofulis 

bundan end şe duyuyorsa 

ccneSi diya rına g itmekte 

sabesttir <lt>nıiştir. 

İstanbul, 1 (Öz.e l} Ati 

na ve Pirenin su işl eı ine 

85(J ıniıyon <lr 1hmi sarfe 

dilmesi karnrla~tınlınıştır. 

Hamıt , derinmi; yı.J ~fil 
mı; d<.hi mi? . . Doğruııll 

rlunda dt!ğiiim.. ı· 
t-ikret, s.öndü, tar hı gli:e ~ 

·haoil fak a t, renk ve rayı .
1

• 
'bi ıı mahrum bir b thçe gı 

rll 
san onda şekle hnyrll 11 • tı 

aııP 
ha gergin . • Fıkretin 5 

cemiyet içindi... b 1 
d

. e 
Sanaat için olsnY ı, 

şı 

ki devrini teı-hir eden ° dfl' 
irler bugün biLe o kn 

cansız gelmezdi · e 
~ .. n 11 

Falih Rıfkı. Bugunu l 
b. iitılll 

şrinde tapındığım ır . iıl 

Vaktıle Hügo, Bııdler 1~e 
.. 1 d . uş·· e .,ep> 

şov ~ enıı~: ıır . ' . fıı· 

ni bir ürperme g.eti.rdı,. uııfll 
lıh le öyle .. · Nesrıınıye, 

t . di· 
başka bir çeşni ge ır 

ıete 
Ahmet Fehmi ı!e ga ,

11
• 

~· e 
makineye verilecegın 111 

k - .. ı- Qf1l 
ın garu~nıuş uoı. . o· 

. . . . h si11ı s 
ıçın sualleıımın er· 

ğiı· 
Yarın devam edece ,,,,.. 

iki Yıldız 
• 

Mülı e~at progıamıaıı ~a-
l z1rlan~ı. "ii,. 

İı-;tanbul l (Özel ) f cftl 
' ~ re 

tür ı~akanlığında 1110 ııı.lıı 
h ırloJll 

prograıııların ı tı 7 k 111i~ ·· el 0 
meşgul bulunan oz · ctır· 

1 't ·rıoı,. ' 
yanlar işlerini )1 ı eni 
Rornanyaaan gelen f 

. uöcm 0nler _ ~· .. 
lslanbul, 2 (Ô~.e) öçeflle 

nıanyadan üçüncu g ı~rıfl 
1 • tir Bllfl . de 

lrnfilesi ge rnıf .: .ıJeP;ı 
·· dur rı J r sayısı sek ız vuz · ,-lef01 

k ·· d ~rilOl ~ ıır Lapse iye gon t: •ili' 
.. d ı ir \. 

Bu hafta ıçın e ı-tıl'· 
h elece' 

göçeınen da. a g · 

ing:!ternde seç ın., . 
1 d 1 1 f\ .A· ,111• .on ra, I 5eÇ 
· e e lngilterP gen rı1 

• eıılO Ji'' 
nin tes 1)iti parlaf11 ı.ıe 

1 el rll e . Jı~f1 
h <1f ılini meşgu . dı0 . şıf11 ~ 
Mu haf aza karlar 111" 

ll'l 11 hl\ ı.ı r rnüca le l ey<' 

ta dırlar. 



~to 3 

I~~-__.:,_-~~ 
'kÖy/ü 
f(~rdaşlarla 
~uşrnala1. 

Gün 
Q aydın kardaşlar· 

Ugün · . . ' 
ı Ü Y1ne sızınle tayare 

1 ıerinde konusacagwını. lın.· d • 
"''ı e h t~tdırnıa erg{iıı artan 

kr11 tak rı gözlerimiz ya· 
ııı.ı kıvar.çla ( se-

~ e ı 
'uıı y gorüyoruz. Tür-
t\t Utlseverliği, Türkün 

erenliw. ( 
ıuıd gı f edakirlığı ı w 

Ur. a, .. 
~ ~, ne 
; acu d rnutlu bir ulusuz 

~,\il 
1

11 a bütün budunlar 
et er) 

Oktur B ara~ında eıimiz 
'rııı,, · heıı her zorluğu yı 
ltrltıi~ b~ f elnkete gogus 
1tld ' Utün budunların 
L ltıfla 
~Rır rına karşı koynıu§ 

trıı.l'llak (kahraman) 1 ürk · 

aunu h 
1 ~. İt er vakit ispat et-
t• t e bu ·· d iltı hu gun e Atatür · 
I~ YUruğunu canla. ha 
t Yerin 
0rı.ıı. He getırmeğe çalışı· 

iliz haber Yerden aldığı· 
h~t) erler hi1.e öğünç (if-

\'e . l'· rıyor 
lltk h 

~'ki I avalarının çelik 
i ara 1 't1at <orumu için yurt· 

·~ erd;Qk değer\ i öz vertn 
tr 1 tıd bulunuyorlar. Türk 

)'~ıl e co,gun göı;terişler 
tr 1Yor. 
a, 1tıda Yurttaşlar 
~ 'Y<ttış var •. 

ı iltda ı 
'lty farım. yurdun tt>h-

lJlld: düşnıeınesi için bu· 
t tı h ~ttk aıırlıldı bulunmak 
f•r il;ır Balıke!: ir ilrn in di 
t,~ erde . 

~ıııa n gerı kalmava-
81, lnaı1cım1z büyüktür. 

~1~) :rginliğimiz (i~tiklfıli
''ttt Ugurunda ilk önce sa 
'ı lltıla 

ııı, n ve Balıkesir ta-
~I en .. •r1 Yuce ka~ırman· 

'ı~ Yaıdıran yurddnsla • 'v . 
~~tı'k atan 1 w . ' 1.. sever ıgın117. n 
~ı u ... 
~ ıtıı.ı Ru biltün illerde du 
·ıı.ı tlur B 
1~ oJe Rıd · ~ u yıırı~ta da 

t 
tılı~irı· ecegiz. Sizin öz ve 

l)ı ııı l t •ııı. . e >unu başaraca 

)'tır 1 tı 
1 tıancımız büyüktür. 

~ ırı b 
.tdı.ıtı-ı Uyuruğunda biz~ 
~htı11 Uıu kurtarmak için 
~I. tıın "U" •• • • d it "Ce "' cu ne ı!le sız c 

tı;\t~ı kh""•rlanınız diyor 
~u a d . ~ tı Y" r .1 şl arım J~t e t•"i-
~ lıı11rı tlceliğıni göslere<"ek 
1 Reld· O 

t ~lırtd 1
• ı~er illerde 

~tlıır llflnrımız. bize bakı· 
it . A. 

'"r ttık e!lirgenecek 

~ınanııştır. Eğer 
~(j 

rk {) ·ı· . . 
J ının hık ayesı: 

Nazar di~kata 
Konyalı zade Mehmet h

zet ve şerikı Arabacı zade 

Ali Sadık ünvanı ahında 
on yedi senedec:lenheri de· 
vam edt:n şirketimizi 25 

temmuz 1935 larıhinden' ıfr 
haren tarafeynin hüsnü rı· 

zasiie fesıh ve cami kebir 
caddt-sindeki ticarethanemizi 

ikiye taksim ederek heı bi· 
rimiz ayrı ayrı ticaret el· 

meje baş!adığımızdan şirke · 

timi7e aıt hesaba tımızı ta · 

mamen rıvayet cdıp yckdi 
yerimizle hiç bir güna ala· 
karı ıı: knlmıımış olduğunu 
alakncl.arın ınalunıu olmak 

üzere ılcin olunur. 

Konyalı Zade Mehmet 
İzzet ve Arabacı Zade Ali 
Sadık 

Kayıp 
928 - 929 ders senesi içi 

nde Bandırma birinci ilk 
okulasından almış olduğum 

şahadetnamemi kayıp ettim. 
Yenisini al.ıcağımdnn eski· 

sinin hülcmü olmadığıni ilan 
ederim. 

Bandırnrnd" müftü Abdu · 
rrahim oğlu 

M•ıstafa Ni \azı 

Kayı~ 
934 senesi Mithatpa~a ilk 

mekteLınden aldığını şaha 

detnamemi kayıp ettim. Ye· 

nisini çıkartacagımdan es 
kisinin hükmü yoktur 

Börekçiler mahallesinde 

tahsildar B Rifat oğlu 

Orhan 

ta vyareye yardımı esirgersek ı 

işte o zaman düşman. kıs· 
kandığımız neyimiz varsa 

hepsini yıl<ar Vt' elimizdt-n 
nlır. Ne mal ve nede can 
bırakır. T n ya reye vcırdım. 

Yurt borcu, namus borcu 
dur. 

Bizim bu yolda lıer zama 

nd ın ziyade vergilerde bulu · 
nacağımızı ve bu onursal 

(şerefli) yarışt.t cin Balıkesir 
tarı hinin yüzlerine (rnhif ele 

rıne sonsuz, ölmez büyük 
lükler vazdıracağımızı ve 

bunun içın ant içlı~ıınizi her 
kese gösterelıın Atatürk hi · 

ze bakıyor . Büyük alnınızın 
yüzünü güldürelim. yine gö 
rüşiirüı. Hoşca kalın kar 
d'l,larım. 

Sr:lahattin Basgan 

TORKDILI 

Köy Korucu Elbiselerinin Mu- 'tf~~ ~,,~~~~~?::tı-~ .. ~ ~ 
bayaası icin aleni münakesa ~ lzmir otel"- Yolcuevi - Oldu. ~ 

' ~ .\lii~fPrilPr·imizirı i:-:ıirahaıhırı lu·ı· ~ureıl•• ~ 
şartnamesi ~ ft·,kahidP tPıııin .}diliı·. Ktıııtin (•n i~l.-1' mf'- « 

Bandırma kazası köylerinin korucul,rı ıçin aza vkiiudc t<•mizlifri İft• iirı :ılnıı~tıı·. Tıılııakur- ~ 
mi seksen takım dbisen n aşağıdaki şera t tahtında mü ~ • • il. ıı..;n, ~ivı·i~İnPk H\ ~:ıir lıa!'\.';11·adaıı k;ııi,\t'fl 
nakasaya çıkarılmıştır. ~ ı 

2 Elbiselerin hu maşı ilbay lığın ka Lul etliğı merbut i"ızi"ı lnu•viniz. Yat illa fıt•rt• I İ (;10 ku f'll~t ll I'. . . 

1 ffdres: 1 nümuneden olacal<tır. 

J Elbise teterruatı: Bır ceket, bir yarım ldlot pan-
ıolon, bir kasck,·t, bir çift tozluk, sabunlu köseleden bir 

belakayışı , h'!r köyün isiınlerı yazı'ı madeni levha . boyun 

atkılı nün.unesi mucibince kapakh bir ekmek torb?.sı ile 
ceketin dirseklerine ve pantolonun arkasile diz kap~kla 

rına suvarilılt taLir olunur parçalar konacaktı r 

4 - Elbise ve teferru ta ilbavlığın verdığı nümuncye 
tevfikan yapılac •. ktu. 

5 - Elbiseler her korucum n ölçüsü alır arak yapıla· 

caktır. 

6 Münakasaya iştirak edecekler bedeli muhammen 
olan sekizyüz liıanın yuzcl<' yedi buçuğuru teminatı rlalı 

vakkate olarak verdıkten sonra ıştirak t•r1 ebılırler. İhale
yi miiteakip bu miktar yüzde onbeşe iblağ olunur. 

7 Elbiseler Bandırmadıt komisyon tarafından ilan 
olunacaktır. 

8 - El hise bede!lerinin sureti asviyesi: Müteahit her 

seferınde en az yirmi ta\um elbıse tesl im eoecektır. Tes 
lımi müteakip tahakkuk eden istıhi<akı derhal tes,iye 

olunur. 
9 Münakasa nıü<ldeti: 2 Ağustos 935 tarihinden 

başlıyarak yirmi hır güniin hitamı olan 22 Ağustos 935 

p erşembe günü saat on dörtte Bandırma kaymakamlık 
dairesinde ihale olunacaktır 

lü Bu ş<ırtnamenin heyeti umumivesine ve müza· 

yidı..sine ve ınünakarn knnunundakı alıl iım tarnfe~ n ta 
mamen riayete merbuıdur Al<Si halele velevki bır n nr:J,ı,. 
sine dahi rıayct ediln ediği tak tirde istihsalı hükn c hacet 

kalmaksızın ihale fesh olunarak teminat ııkçası irat kayt 

olunmakla bern°ber yeniı 1 en başka bir müteahhide pazar

lir suretile yapt • rılacak ve husule ge1ecek ve :zarar ve zi 

yan evelki müteahhide ait o 1 acaktır. ( 444 - 1 ) 

BAllK[SİR VilAY[Ti OAİ Mi ENCÜM[Ni iLANLARı 
Hnyİ\' hedeli Azami nııktorı Gır ::::ı 

'4 Kılo~u l 30d Arp:::ı 

12 ,, 500 ~forcimek 

12 )) GUU kuru fnsul ye 
7 )) 3200 pahıtis 

ı6 )) 400 şehr.yo 

'L/5 " 1500 İrmik 

ıs )) 7-00 \·ekirdeksiz iıziim 
28 )) ıooo Gaz 
32 )) 800 ıQytin ) ağı 

') Aılcıli 800) Yunıurtn 

24 Kılo::-u 30.l Kuru bez ·iye 
?8~0 Tonu Yü Tun Kok könııirii 

~lı:Hnlekı>t lı ıstıılıunesirıin hir ser d ı k ı htı'ı c l\"ln yu· 
kımLı udları yoz lı erz.,ı~ vo ııı hrukut IU Ağustos 935 
gı"ır,ıine rasll:ıy:ın p.ızartrsi güı.ii ~rı: ı oıı lıı ı--lt• ılı ıleleri 

y . ıp.I mnk uz.em U\'lk Pksiltnıcye ko.lıntı~lur İıstek l ı olnnl, -
rın yü1. lc VRdi bu\·uk nisbetiııde muvakkat teminat muk
?n~ Ye yahut ınektuplarıle vrıkt.nda \'O şerntı öğreemek 
ı:,tıyenlerin llrı hu evel encümeni vilnyete gelmderi ilan 
olunur. (446 - 4) 

E iremit Aiağı ç-u~şı hukurnr>t cudJesinJe Cumuriyet . 
lokantası ıistü. (431 - 7) ~ 

"L;Şt;Z~~~~~At~~~~~~~ 
I~ ,.,, ._. k r<ıy J,, ş k <111 l ı~·ı ııd•ı ıı: 
Erılek Jelediyt!sınde ıne,·cut ke~ifoomhİ mucıbiıı<·e 3773 

lirn k eşı f bedeli oLın Behdıye doircsınin ir ·osı 16- 7- 935 
t ırihind0n itibaren 2 \ giin müddetle ve 2490 numoroiı artırmu 

ve eksilt'llC kanu ııu hiikünılerı Jı.ıirt:ı:,inde u~·ık eksiltmeye 
konulmuştur. İhalu oğustown altıncı salı günü suut on ol. 
tıda Erdelr belediyc13İnue ııncunıen huzurun.la yopıluroktır. 
lst•klılerin ihulc soatinden LVel ıııuvakk:.t teıııinntlurırıı 
y ıt r..ı.rok oçık eksiltmeye i':>tirı k ~tmcll'ri. 

Enl ·k Beledıyı•sinJ .. ınc vrul kc~ıfnamesı mucibince 
1499 lira ke~ıf b J ... )j o\.ın i kelenin (vopur iı:ıkelesinin) 

y.ıpıl mosı 16 7- 935 l.ır.hinJen ıtihnren 21 g-ün miıdJet
lc ve 2490 numorolı urlırmu "" eksihmC' knnunun hiikünı 
!eri duir,.sinde oç.k eksiltm• yı· konulmu~tur. İhale 6 ağus 
l':>'l s 1lı gü 1ü s,ıut 01 nltula Er.lek Beledıyesındtt eneü me
h uzu runda yup 1 l' ıktır. İsteklilt rın ıhole suatinJcn evel 
ınuv ... kk ıt t.amınJt nk\·rıl ırını ynt.ırarak aı;ık cksiltmeyo 
işl,rukleri ilfin olunur. {392 4) 

Ban~uma icra memurluğundan: 
Bandırmanın Mürvetlor 

knryı sindPn Must cıf..ı ~·n,uşa 

bor~·lu Balıkesir Ş mlı na 
hip•si Alnc ıbayın köyünden 
MurvellPrli Ahmet kızı ~ıı
kihc tnhtı h l'Ze olman Mtir

v •tler köyunde kdm sııgı 

yol, solv h alı :ırnzi, ö .ıi yo 
!ile ın ıhdut etraf: plıl • kn-
11 tılmı:;; ve ortn y •rinde zc· 
min kottan ibnret döşen.e 

ve t1vansız Ü\' odo, yonı 
çit ıluv:ırlı büyük bir nlıır 
Vl' büyüet•k t ırl ı holiııılı" 

b h~·ryi lı ıvı h ın<•nin borı, • 
luya ait dörtte Ü\' p rçıısı 

ın ız ıy'ıleyt> v.ız,.dilnııslir Vl) 

t ımnmının yuz lırn kıymd 

tak lir ... Ji mişt r. 
1 - İpot~k ·--ıhibı ul: l' k 

lılarla d ıtrer al,\k:ıJurlurın 
t' 

irtifak hakk ı sohipl · rıııııı 

i~bu g..ıyri menkul üzı.:rin le 
ki h ıllaıl~ hesusi faiz nı:ı

s r fı lbhil dıli ıl .• r nı cvr ı 

kı ınüsbitelerıle yı rmı gun 
i\·inJe bildirmelerı ve hak· 
l nrı tapu sicilile sabit olmn-

dık~·a sat ş beddll rinin puy
lnşmos ndun hari~· bırukıln_ 

roktır 

2 _ Artırma ~::ırtııom<'sİ 

il:in tarihırıJ•·n itib::ırcn her· 
ke-in görebilmesi kin iera
,l.ı n\·ık Lulunduru.moktadır 

B,rınci urt.rıııu 4.Ey 'ul 935 
rnrşamLJ guniı suııt 15 to 
Bnı11lırmo icrn memurluğu 

oılJs ı dJ yap lacuktır . Artır. 

mn bedeli muhammen kıy

metin yüzde 75 şini bulma. 
tlıgı tııktlırde L'n son nrtırn

n n taahhüdü baki knlmak 
üzue 15 gün daha temdit 
Clli lerck 19 Eylu! 935 per
~ıınıbe günü saat 15 ıe yo.. 
pılıcnktı-. 

3 - Artırnın \ a :ştırak 

cue<'ek t lı.'ılar nıuhumm< n 
k yınlt ın yüzde yeıli bu\·uk 
nısbetintle pey l'Jrı sını vı• 

ya mılli bank \"ınııuıt mek· 
tubunu ~etirecektir ılo lıa 

'-' 

C.ızl.ı malı'ımat ulmuk istiyen· 
lı:rin 935·66 numara ile ic
raya ınuro<'aatları ililn olunur. 

w 

yor, karışan şeslerini 

Çardaklı Kahve 

caklar gıbi esnedi. Deniz, 
uzaklara kadar uıı:andn nıa· 

vi ı;ulara içini çeker kcn ba 
ktı. Evet. evel o da tıpkı 

kendisi gibi coşmuştu Kara

rdran başını ka y.ı lam vu 

ruyor. Rüzgar onu k 7. !ıra 

yor. Ve o köpüren hıı- t'j 

der gibi etrafa s l<lırıyordu. 
GünFş son ışıltlarile şarı 

(şehri) ) ılrnnıış, tepe ardla· 

rma saklanı) oı du. Bu gü 

ne~?. Ha\ır. Hayır 

her günkü giineş değildi bu. 
Işıkları alt rı sarı değıl, 

~lı Yaşamak nedir bilmemiş 

sevginin isn ini bile işılme 

m·~u Daha doğrum bır gün 

bile bn bası onu sevnwmiş 

Annesı onu; o giizell~şecek 

diye Leğenmemışti. O du 

duğu gün ve nede öteld gii 

nler ağlnıı•amış, gülmemiştı. 

ceklerdi ~ahilde şıklar oy· 

naş1yor ve bunlar bu iki ge 

nç sevgiyi yudum 

içiyorlardı. 

yudum 

duyuyor. Onları kıskanarak 

bul utlara saklanıyorlardı. 

rcı ::a 11: 

Ekber İnanç 
ı\yhan l<' parlak vüziinü 

Örten sarı saçlarıııı koparır 

gibı sıktı. Hafif bir kıvrnk· 
lılda topladığı eteklerini rüz 
gara salarak titredi. 

A! A! Buda ne.: biçim 
şey?. Yoksa im vga n ı vnr .>. 

~okak çocukları tepişerek 
koşu~hılar. Başı l ozuklar 
birbirine karışt:. Kiiçük ya V· 

rular: 

Anne diye bağırarak ı 

tamamen yeşıl, yem yeşildi 

ler. Ve o nıa vı denizin en 

gin sularında yeşil bir ynp 
kaçıştılar. Ve bu fıtnda ye· 
me~i haber veren kt'~lon bir rak gibı titreşiyordu. Şık 

bir subay, onun tiislenen 
boru sesi duyuldu Denize 
kadar uzananlar ellerıııi gö · ışıklarında gülümsiyerek ge 

zlerine siper ederek okula ziyeor.clu. Bulutlar dilim di 

Laktılar ıhtiyar bir kadın lır rüzgarın iinünde yu\·a 

di'enci Sopa~ına dil yamı r ak rlanarak uzakla~n·orla•d•. 
) ol aldı. Oh artık o bu su hayı gör-

- Çf"kilın ulan keratal<ır mek istemiyordu Buğulanan 
diven hır s< ~. rüzgftrl,1 ya. mavi gözlerini uğıı~lurrıral< 
rışarak daigalanclı \t' bir k.dktı aşağıya amcasının 

çavu~ yıldırım gibi yetişe yanına l,oştu. 
rek toplananları dağıt! ı. Ayhan anneı;itr: bn lrnsız 

Avhan, dnlgın lıcıkışltır it• çok çile çekn"ıiş bir kııdı 

biiliin bu olup hıtt'nl~ri lrn- lliç, hiç bir şey duymamı 

Anı1esi gözü önündt parca 

l.ınmış, babas ı göıii önünde 

asılmıştı. O ~imdi amcası 

nın yanınd<l bir 

gibi yaşıyorc1 u . 

• • 

hizmetçi 

Rüzgarsız, sessi.l b r ak-

şam ... 

Deniz kanlanan gönlümü 

güneşin giicsüz ışıklarına he 

def etmış kayaları yalıyor. 

Bnzan da uyumak ister gibi 
kumlara yasl.rnıyordu . 

Yan yana geziyorlardı. Se 
vgi damarlarını kapılamış, 

heyecanı benliklerini ol<ş1 

nııştı. 

Hiç lrnııuşmuyorlar. 1 ~üz 

garın denize fısıldadığı şar 

kıyı okuyorlardı. Sözleşmi 

şlf"rıli. Bu geceyi baş aşa, 

uyku,;11z, denizin vosunlu 

lın vatimı kokl:yarnk geçire 

. Niçin .. Niçin ev c lmİ 

yelım. Bizı a) ır&c.ık kimse 

var mı ki?. 

Genç kızın titrek, yalva 

rıcı sesi genç subayı tüts"i 

lemişti. Arasırn dudakları 

birbirini buluyor. Çardaklı 

kahv nin dı .... rını dolduran 

gölgel •rini yan gözle süzü • 

yorlardı. 

E"leneliın. 

istiyorsun . Sen 

madem 

Mndemki 

istiyorsun 

İstemem .. Hayır yeının 

et 01e. Sen b~nim. Evet d.ı 

inı<t benim olarak kal. Bu 

da bana yeter 

Ay, kısi\dal~alarla oyna· 
şı yor. Hafif bir kavis çize-

rek sevgi kahrnmanı olmuş 

Ay ıle oklarmı gümüşe bo

yuyarak t u iki genci VU· 

rınuşlu yaklaşan başl. rının 

l>irle~en dudaklarım görü 

Gülimsiyen bir er kır Çİ· 

çeklerini okşıyarak uyandı

rdı Sahili gezinen rüzgar 

içlere kadar uzanarak çar

daklı kahveyi ziyaret etti. 

Sonra .. Sonra kıvrımlan ge

zerek akşamki se\ giden ka· 

bir renkli mendıle el uzattı. 

Daha uzaktan bir tren se

sini kaparak nçık bir pen

çereden içeriye daldı Ve sa· 

nki uyukdaki genç kıza; 

"gidıyor,, kelimesini fısılda· 

dı ve şık bir subayı trenin 

birinci kompartımanında 

gülüşerek uzaklaşıriı.en onu 

seven güç bir kızı dul bıra 

kıp kaçıyordu. Evliydi evet 

evet onu evde iki çocuğuy

la müstehzi bir yüz bekliyo

rdu 
O çardaklı kahven•n son 

ışıklı gecesini düıünemcden 
yol .ılı yordu. Ve trend~ es· 

mer . lrnrnnıl bir kızla ~ülü
şüyor, eğleniyordu. 
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