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• 
rü~sek ta~sil görmüş. lisan ~ ı len ve 40 

yaşını aşmış bayanlar saylav olacak 

·~ - ~· 

ıtalyanların on iki adasında kargaşalık 
dewam ediyor. 

Her yerde 3 kllruıtur 

Ba lı ke'iir ; Kuvayı M C. Savaş Yurdu. CUMURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRlYET GETİRİR 1 
Çıkaran ve Baıyazgan 

E. A. Müıtecablıoğlu ---
ikinci YIL - SAYI : 365 

SALI 29 SON KANUN 1935 
GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

marmara yer sa~sıntısı 
hakkındasağlıkb-akanınınbeyanatı 

Alman - Lehistan Balkan Organizması. 

9083 ııüfusun s<ıkiıı oldugtı 2092 ev(len 
180 iniıı t<tmiri k tl bil olıı1ıık üzere 460 

Ademi tecavüz andlaşması yıl
dönümünde Lehistan Dış ba -

kanının beyanatı 

Biz Avrupa'lıların bundan 
evvel Balkanlar hakkındaki 
malumatımız, fikir ve kana. 
atlerimiz çok noksan ve pek 
yanlııdı. Biz çok defalar öy· 
le ~anıyorduk ki Balkanlar
da bir takım kültürsüz dev· 
!etler vardır ve Balkanlar 
Avrupalılar tarafından bar 
dırılıb teskin edilmesi lazım 
gelen bir kargaıalık ve ihti· 
lal ocağıdır. Kezalik biz, 
Türk'lerin~balkanlardaki ha· 
ktmiyetl hakkında da yalnız 

:ı:an ve zihaplar besliyorduk 
ve bu hakimiyeti tarihi bü · 
yük bir haksızlık zannedı. 

yorduk. Bizim ıtmdiye ka • 

Yazan: Ewa!d beckmann 
ı !arını buralardaki ökonomik 

1 ve ıoyaal hayat ıartlarını, 
balkanlıların duygu ve dü· 
ıünce tarzlarını öğrenib an· 
lamak için bu mecmua bize 
fevkalade bol, gerçek ve 
mevsuk malümat ve malze· 
me vermektedir. Kezalik 
balkanlı ve diğer tanınmıt 

bilginler tarafından balkan
ların mazlıine ve hali hazı· 

rına ald olarak hazırlanan 
mukayeıeli tarih 
ıafhalarının politika - ve 
devlet adamları lçln~çok bii• 
yük ehemmiyet ve kıymeti 

vardır. ilk defadır ki ben 
balkanların Türklere neler 
borçlu olduğu fikrine kat,t 
bir tekilde bu mecmuada 
raatgeldim. 

Vaıington , 27 (A.A) - Leh 
Telgraf Ajansından : 

k d 
Lehistan - Almanya ade 

• • •• .•
ev yı _!!m. •.ş ır_ -- 1 mi tecavüz beyannamesinin 

birinci yıl dönümü müna · 

4 kışı olmuş, 27 kışı yar:alanmışdır, ~:::iy~:o~:~~:~e çı~::e~e:~~ 
Ankara, 28 (A.A) - Zel 

1 
ınak üzere hükumetçe ve· mak hususunda çok faydalı Lehistan dıf işleri bakanı bay 

zele sahasından dönen sağ· rilen karar ve ha~ bakan· olmuş, açıkda kalanların I Hekin bir mülakatını neıret· 
lık bakanı Dr bay Refik l ıkdan aldığı emir üzerine dindirmek imkanı husule gel· mekdedir. Uakan26 lkincika· 
S<lydam Anadoiu ajansına be tefti ~e ba ş' adığ ını söyledik· miıdir. Zayiat yekunu hulasa

1 
nunu Almanya - Lehistan 

l'anatda bulunmuıdur. De den Eonra demiıdır ki: olunarak, Erdek merkezi 1 komşuluk münasebetlerinde 
lnişdir ki: Zelzele henüz bı tmiı de dahil olduğu halde Marmara T~ 

Erdek ve Marmara ada- ğildir Fakat ııtdeti ni azalt- civar bir köyde 9083 nüfu· B ,..r R A ras 
larındaki Zelzeleden müte· mışdır Ve finıdikl halde 34 sun sakin olduğu 209.! ' ' 

1 

essir olan · vatanda ı: arımız saatde bir kaçdefaya mün haneden 180 tamiri kabil istanbula geldi. , 
hakkında hükumetç~ alınan hasır za rarsız sar ıntılar olmak üzere 460 ev yıkıl - İstanbul 28 (A.A.) _ Dıt 
tedbirlerin ve llıla li ahmer- halinde tekerrü r etmekdedir. mış 4 k iş i ölmüı 27 kiti 
ce bu huausda tahıis olunan 
tnuavenetler tatbik suretle-
~ini mahallinde görmek ve 
bundan sonra yapılması la· 
zımgelen itleri kararlaşrlır· 

Bayan 
Saylav/ar na -
sıl olacak. 
İstanbul 27 (S.Ş.) Fı r · 

itleri bakan Bay Tefik Rüt 
Z 1 1 t ıh . d b · Al yaralanm ışdır. eze e ar ın en erı ı tü Aras dün ıehrimize gel. 
nan seri sistamatik Yapılan ve yapdırılan işler: 

1 
miıdir. 

tedbirler. civar kasaba- Ai1eler tamamen çadır allına 
lar ve köy halkının yardı alınmışdır . Bazıları ıimdiden ff<tVa 
mile fel aketin acı sın ı azalt - yeni meskenlerine girpıiıler- v t • 

dir bütün ailenin birer ay· •• ziye· 1 

Trakya 
Valileri konuş
ması sonlandı. 

Edirne, 28 (A. A.) 
Trakya umumi rı. üfettiıinin 

başkanlığı altında topl anan 
Trakya va 1ilerinin konuş 

malı.rı · sona ermışdlr llu 
toplantı da iskan i şleri 

görütülmütdür. 

lık iaşesi kendiler ine ve 
rilmişdil' . Kereste kısmen 

gelmiş ve inıaat baılamış 
dır, her gün de gelmekdedir. 
Kolordudan bi r inşaat müf 
re:ııesi ve Balıkesir'den ve 
civar Vılayetlerden taşçı , 

dülger u stala rı gelmiş ve 
işe l·aılamıılardır 

-· 

Ankara, 28 1 A A 1 
Ziraat bakanlığı Meteoroloji 
Enstitüsünden gelen habere 
göre 24 saat içinde yurtda 
hava tamamile yağııh geç· 
mit en çok yağıf gören 
Trakya, Eğe ve orta Anado· 
lunun batı kısmıdır 

-=-=- - -

Sert bir fırtına 
• 
lzmir'i «t l l üst etdi 

bir dönüm nokta11 olduğunu 
kaydetdikden sonra diyor ki: 

iki memleket münasebet · 
leri bundan böyle anlayıı 

ve karıılıklı hürmet üzerlne 
dayanmakdadır Bu hal öko· 
nomik anlaımaların akdini ve 
efkarı umumiyenln teenü 
ıünü mümkün kılmıtdır. Acu· 
nun bugün bulunduğu çık· 
mazda bir yol bulmak ancak 
uluslar arasında itimatsızlığı 
gidermeğe matuf müsbet le· 

raatlarla mümkündür. Bir 
sene evvel imza edilen be· 
yanname kısa ve açıkdır. 
Açık ve tasrih edilmiş ka 
rarlar karııık ıekilleri yü· 
zünden çok zaman haKiki 
mahiyetlerini kaybeden usul · 
!erden daha emin bir suret· 
de amaca ıevkederler. Le· 
hiıtan ile Almanya karıılık
lı anlaşinamazlıkların halli 
ile acun sulhunun istikrarı

na giden yola girmişlerdir 

SAVAŞ'CI G™: 
Verin Zavallılara 
Marmartt adasındaki 

. bahtsız yırrldaşlarımın dcrd 
orta;Jı olriıak için kaç defol 
kalel11ime · kalbinıiıı acıla
rı;ı: dinlefd/nı .. Fakııl oııla· 
rın derdi . f elô.keti o kadar 
gö:c b<ılarcasına idi ki, sııs 

nıaııırı, hnlkııııızın ş111irıı 

lwr~ısıtıda da/ıa saygılı bir 
hareket olacağı 111 dıişıi ıı-

Buğday koruma ka. 
nunu '

. . •) ' . . 
z.ınır, ~8 (~.~.) lHi ııd c u ht>ı i clP\ aııı t-'deıı dıim. 

bay Recep Peker 
ka genel katibi bay Receb 
Peker salı günü ~eh . 
timizde bekleniyor. Fırka 

İstanbul 28 (S.Ş) 8a 
lahiyetdar bir za t buğdayı 

koruma kanununda ihtiyaca 
göre tadilat yapılaca ğıııı 

teyit eldi . Bu mak sat la ha 
zırlanacak yeni kanun layi
hası yeni kurultayda görü · 
ıülecekd ir. Kanunda köylü · 
nün himayesi 
cakdır. 

esas tutula· 

fırlırıa hu akşaııı ~ok sertlı:şdi. 
lkirr nıitlı · r : , bacaları \C ı:atıları 

llin·ok evleı·in Bııgıinse arlık bıilıiıı bir 
ııed·u. İıısaııcn ııilayel halkı ııe Cıınıııriyel 

/ıij,kıimeli Jfarnıara 'ya koş· 

m:ış . ve o balılsı:: yıırldaş. 

larıı el ıı:alnıış /ııılıınııyor. 

za \İat Yokdur. . . 
Bigadıç'da Fırtına 
Bigadıç 28 (S Ş .) - Dün 

ak~anı üst ıi bumda sert bir 
fırtına birdenbire baı göster
miş, evlerin damlarından 
fırlıyan kiremidler sokakla· 
rı doldurmuşdur. İnsanca aa· 

katlık olmamıtdır. Furtına 

saat dokuza doğru azalmıı· 

tır 

SAV AŞ: İzmir ve Bigadıç . 

muhabirlerimizden fırtınalar 
ha kkında aldığımız haber 
leri bildiriyoruz 

dar beıledlğimiz bu fikir 
ve · telakkilerimizln ne 
kadar bir taraflı ve 
hatalı olduğunu ahiren 
Belgrat'da tesis edilmiı olan 
Balkan enstitüsünün çıkar 
dığı "Revue lnternatlonale 
deı Etude Balkaniques. 
mecmuasının birinci numara 
sını ele alınca - sarahaten an 
lıyoruz nııhaısa bu mecmu
anın naıirleri Agram üniver 
sitesi profesörlerinden P. 
Skok ile belgrad üniversitesi 
profesörlerinden :M Budf· 
mir'in esas temeli teıkil eden 
yazılarında bize Balkanların 
organizması ve bu organız -
ma!lın klailk eski devirden 
ve hatta bı,ı devre takad-
düm eden uzak :ı:amanlar
danberi bir bütünlük teıkil 

• etdiği göst.erilmekdedir Fev· 
kalade kıY.met ve değeri 

olan ve her yıl 300 matbu 
sayfayı mütecaviz iki nüs· 
ha olarak çıkan bu yeni 
mııcmua çok ciddi ve ilmi 
esaslara dayanmakdadır. ve 
gayesi Balkan meselelerinin 
he) eti mecmuasında ıiate

matik araşdırmalara hizmet 
etmekdir Bu mecmua aynı 

zamanda politikacılar ve 
devlet adamları için de çok 
faydalıdır. Çünkü Balkanla· 
rı, Balkanlardaki inıanları 

onların tali ve mukadderat· 

Görüşlçr ve duyuşlar 

Balkanların hayabnıla bir
birini takib etmlt olan bera-

berllk,bütünlük veayrılık devir 
ve hadiselerini kaydeden Bal· 
kan umumi tarihinin cereya· 
nında bütün Balkan yarım 

adasının dört aırı mütecaviz 
bir zaman Türkler tarafın
dan siyasal ve aosyal bir 
bütünlük ve birlik halinde 
tutulmut olması mühim bir 
faııl teıkil eder, Balkan Ya
rım adasının - kendi kuv· 
vetlerlnden doğan, Fillp ve 
Büyük lıkl'nder tarafından 
kurulan - ılyaaal birllil 
Yunanlılığın par lak inklıaf 
ve lttlaaına amil olmuı ve 
Avrupa medeniyetine temel 
teıkil etmiıdir. Balkanların 
ikinci defa kurulan birllil 
Balkan dııındaki bir kuv. 
vete, yani Romalılara da· 
yanmıtdı. Bl:ı:anılıların haki
miyeti altında da Balkan 
birliği lalav lftlrak ve ayrı· 
lık hareketlerile mücadele 
içinde idi, Türk hakimiyeti, 
bu iftirak ve ayrılık hare · 
ketlerlne nihayet vermlıdir. 
Balkanların Türk haklmlye 
ti altındaki birlJğlnln ehem. 
mlyetlnl bizim tlmdlye ka
dar hiç takdir etmemit 
olmamız ı n b u m • c . 
muada balkanlılar tarafın-

(Devamı ikinci y\b:de) 

bürosu da l u günlerde J,. 
lanbul'a nakledılecekdir . :-iay 
lav naınzedleri listesi haz ır · 
lanmıı gibidir. Kadın saylav- • 

Komünistler 
Dün akşamdanheri ıehri· 

mizde de böyle sert bir fır

tına yüz göstermitdir. 

Tıirk dııyyı , sıınıın, Tıirk 
hamiyetiııin doğrıılaııdı[jı 

yerdeıı gö111il raluıllıyile dö
nıilebilir . Bıı yıizdeıı Mar
mara adasınııı felıikel gö· 
ren/erini bu duyyıılu Jıanıi . 

yelin ergeç ak güıılere ka· 
vıışduraca[jından eminim 

Benim burada ya::acıık- Her sene yapdıklarımızın ~asabını vermeliyiz 

lar için yüksek tahsil gör- Sofy<t'da bıı• f <lbrik. yı b<tS 
tnüf . yabancı dilleri bilen 

Ve kırk Y8flnt geçmİf o'an tıl<tı• ve b()lis gelmeden ka(: 
hayanl ıırın seçi l eceği kuvvet- -
le söyleniyor. dılar 

Fransız 
Sofya 28 !A.A J Bir ta· 1 nistler biı amele tirenini dur · 

Tuz satışı 
İstanbul, 28 (S Ş . ) 

:\1aliye bakanlığ ı tuz sa ıtı· 

nın inhisara satılmasını . fiat· 

ların her yerde bir olması 

esasını kabul etdi. Bu mak · 
sadla icabeden bütün ted· 
birler alınacakdır 

kını silah l ı komünistler Sof- J durarak nutukla r söyleyib 
ya civarında ' ki bir fabrika· dinledikden sonra tekrar sa 

llakan farının ı 
1
ya giderek bekçiyi bağlamıt lıvermiılerdir . 
ar. telefon tellerini kesmişler 

londra se ahafı lon- ameleye kartı bazı sözler •.ör! ..... - ~ 
dra maha~linde gö · , !:!~k::•ta:::,r:~fa~~11~ı/e~~ç l{~~--8- U KAL--B_:_ ---- -1-1r1-1r i 

rüşülüyor gün önce gine bazı komü ,. ~ 1 
1 

Londra 27 (A.A} - Bay v ı • • ! 

f~:~~e~e;i:I ~i:y i la~~va~;: a ımız \. DURACAK 
Yapdıkla rı mülakat res nı i [ J L • , d 
tnl\hafılde mevzuubahs oı Dün cruell e gıt i. 11· 
tnakdadır. Bu mahafil mez Vaı.i ve belediye batkanı 
kur mülılkatda Fransız na- bay Sa'im Gündoğan birkaç 
zırlarının yakında Londraya gün için Erdek sarsıntı mm· 
Yapacakları seyahatı n müna " i t .. kasına itmek üzere dün 
kata edildiğini tahmin et· Bandırma~ya hareket et ın i ş 
llıekdedir Almanyay ı tekrar d' 
" ır . 
'-enevre'ye ı:etirmek için -- -Antep Maraş yolu 

Antep 28 IA A.I Antep 

Fakat!. 

Onu okuyan kalbler sürekli heyecanla 
çarpacak 

Yazan; Mükerrem Kan1iı 

Pe şembe Günü 

lıırım. düşeni tutmak ııe fkinci kdnun ayının son· Birçok in1anlar, 1ene s()-
kaldırmak işinde şıııırıı öl 1 
çıilemiyecck kadar derin 
olan Balıkesir vilayeti hal· 
kile bıı yolda derdleşmek 
için değil; bir Tıirk şairinin 
bıırulan tam otuz sek.iz yıl 
önce Bıılıkes/r zelzelesi doia
yısile gönıil ve el açışının 
yıiksek lırılırasını kııtiaına k 
içindir. 

larındayız. Yeni seneye gireli nunda ;>apdıklarının hesabını 
bir oy oluyor. Bir aydnnberi vermek istedikleri zaman 

ar~aınızda bitmiş kecııman yalnız kendilerini bulurlar; 
bi ... sene var ; 365 gün, ya. Aşk, zevk, eğlence, icki, ku
hud 12 ay. mar .. Onlarca her ayın ko

caman bir macerası vardır. 
Fakat bu maceralar aylarla 
beraber okıb gitmiş ve on
ların zamanını, gençliğini, 
hayatını da almııdır. Bu za. 
vallılar hesablarıııı yapdık. 

!arı zaman neticenin sıfıra 

vardığını görürler. 

Bu ayların her biri haya. 
tın bize kurmak ve yarat. 

mak icin verdiği bir fırsat

dır. Bu fırsatlnrdan istifade 
ettlik mi? 

Ilıı şair zaınanırıırı en 
dııgyıılıı ııe en alılıiklı ada- ikinci kdnun, şubat, mart 
mı Tevfik Fikret'dir. v. s .. Her ayın ve nihayet 

llıından olıız seki: yıl bütün senenin heınbını ver

önce Balıkesir'/ ullıisl eduı mcğe çalışalım. Geçen bir 
zelzelenin açdığı onıılıııa: seno zarfıodıı yapdığım ı z iş. 
yaralar önünde kalemini len.len her aya düşen hisse 

ya111k bir saz sesi gibi in . nedir? Ne gibi mühim ve 
Lele:ı Tevfik Fikrel'ln ırıan- hay ı rlı işler yapdık? Ne kur-
zıımesinin ba§lığı şıı /dl: duk. ne yaratdık? Cemiyet 

VERiN ZA l'ALLILARAI hi~im ııylarımızdan , günleri-

! 
mızden ne kazandı? 

011da11 olıız sekiz yıl son 
ra kar§ıla~dı[Jııııız Marmara acısını bıilıin derfnifğilcdw;a

adası /eldkeli için de o bıı · l "a[jırıı ıimli edemediğim için 
yılk iıısan ruhıınıııı ayııı 1 marnıara adasının bahlsı:
srırııi11~iyelie inledlğlnl dıı. 

1 
larırıa, o zelzele kurbanları

yar yıblyinı I na Fikrel'ln hatırasını bir 
Balıkesirlilerin deri orla · teselli olarak sunarken yine 

Bu geçen sene hayatımı
zın mühim bir parrasını ko · 
pardı, geçdi, gitdi. Bundan 
ibret ıılmalıyız . 

düıün ü'. en feye ge1ioce 
\r ersay muahede;ile temin 
edilmit olan askeri menfa· 
&.tleri terketmeleri kendile· 
tinden latenecek olan dev· ı 

!etlere dah" fazıa teminat 
Verebilnıek maksadile bu 

Maraş yolunda i 50 metre 
boyunda ak~u köprüsünün 
tamiratı bıtmitdir . 

1 

1-• .1* SA VA Ş'DA 
flc 

1 
ğı ve manevi hemşehrisi onıın olan şu cümleyi tek· 

F* olarak gön/timde yaşata rarlıyorıım: 

içinde bulunduğumuz sene 
zarfında kar eser okuduk. 

Cemiyete kaç eser verdik. 
Cemiyeti alakadar edecek ne 
gibi mühim işler yapdık. 
Aylar geçdikden ve ıene 

bitdikden sonra bizdtın mey
dnnda ne kalmışdır? Sene 
sonunda bu sorguların ce
vabını verebilirsek senemizi 
kazıınmışızdır. Eğer bu sor
guların cevabı yok1&, 1tne 
nihayetinde yine iflds etmit 
bir adam vuiyetindeyiıı:. 

planın ilk ıeklinde tadilat 
1 yapılacağı zannedilmekdedir. 

' ı-* 
flc ~JIJ,.;::.- ~;;;...- _-_ __.;:::'----'--- - --

... geldiğimi bıı şair kadar hiç VERİN ZAVALLILARA! 
·=-=-====· .ııtll l- , klmıenitı bu ıon memleket ~ .. yı4..P, flv. f. 
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Bıtlk<tıı orgenizm<tsı övendireıer 
( üst tarafı birinci yüzde > I e~me•i istenm~k~e .ve bugün- Bir çuval laf 
dan nazarı dikkatimize çar- ku Balkan alımının altı H kk 

11
• b' )>eb 

L. K. SusurluKda Ktılüb Susurluk'da Aydıncık 
50 Borasit maden ıirke- Balosu. Tayyer; şehitleri 

d d .. kk b b. iç yo en .. ıç ır se pılııı fevka 'ade dikkate de - va 1 en mure e ır mın k' · 
8 

ki d 
111

. 
f k d 1 1 b b d •. . yo .. en . . . e emiyor u 

ğer ve öğretici bir key iyet· la a a ne er o u it ıgını O G" 
1 

il d de· 
. k . b nu.. oz erim yo ar a dir. Burada Türk idaresinın tarauud etme içın u va· ğ fd· y il k d 

11
,.. 

ti namına 
1 ı. o ara çı ma ı pap ' - birçok Avrupalı devletler dilerin müntehi oldujiu 

1 
b"l 

0 
k ele 

98 60 .\faden memurin ve Hu perşembt> akşa
mı yapılacak 

Susurluk 28 
ihtifali 
(S.Ş) 

Nahiyesinde arım ı e . nu upıın idarelerinin zıddına olarak - daıfa çıkacak yerde k I d _ I iJll 
h b k " · ili 1 kendisini bu vadilerden arıı ama 1 goz e r iç ir va it gayrım i eı k -x- l"kl- hl h' et· müstahdiml namına 

1 26 Babaköy mekteb ta 
!ebeleri 

1 
Tayyare ıehidleri ihtifali hu·1 

Yer sarsıntısına uğ
rıyanlar:ı yardım -

b b 1 b a go8 us u u r ızm dirmek. po l itikası taki etme- irısini içine ııiz iyen ir b' il b . I .
1 

kdU· 
d · 1 1 H d adama benzedı' g"i so-yleniyor. ci gl ı. 8 erım 11 e yo iğı an aıı ıyor . ura a ma · G" l . d b' k t ı,1 

13 50 
30 
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Babaköy mekteb mu· 
alimi Mustafa 
Karapürçek köyü 
Göbel nahiye merkezi 
~uradiye 

Baloıııııı giizrl olacağı 
ııııııılu~or . 

Erdek Facian yüzünden 
sonraya atılmıf olan Şehir 

kulübü baloıunun bu per· 
ıembe akıanana verilmesi 
kararlaımııdır. 

sene olduıfu gibi büyük bir / 
merasimle bu &ene de yapıl·/ 
mııdır. Pazar olmak dolay11ıle 
halk ve memurin ve mekteb · 
ler Cumuriyet meydllnına 

toplanmıtdır . Tayyare cemi
yeti reiıi l\ay llüıeyin nut 

lar yapılıyor. 
Aydıncık.28 ( :" .Ş)- dınAy

cık nahiyesi Urhaniye köyü 
muhtarı bay Yahya ursıntı 
feli.ketine uğrıyanlara var· 
dım için köyünden Topladı. 
ğı 17 lira 7 ıJ kuruıu oahi· 
yeye teslim tt ıu itdir 

- l oz erın en ır -ar pos hallinde ilim ve politika Ba kan organizmasına aid l dı 
ama m. adamları ile bu mevzu etra· bu yeni telakki ve nazariye 

«Falanca gün ge'.iyoru111· fında bizzat ve hususi ola yeni Almanya'da çok genif 1• 

Bart§ıyoruz .• diye lliç be~· rak konuıulunca da bu te . bir takdir ve anlayıı bulunu-
lakkinin daha derin bir su - yor. Bu hususu Münih'deki 
retde is lıatı elde ediliyor. Alman akademisi reisi üni· 
Türklerin bütün l:!alkan mil · versite profesörlerınden ge · 
letlerinl ayoı ve müsavi si neral Dr. Kari llaushofer 
yasal ve soysal ıartlara tabi tarafından llelgrat'daki Bal 

lemezken .. 
Günlerimi halıralarile be· 

4 
2 10 
6 
3 
4 

Eıki Manyas 
Ilıca köyü 
Ümit eli 
lcii.lıye 
Çamlı 

,{ Söve 
36 80 Ômerköy nahiyesi 
32 86 Demirkapı köyü 
6 55 Alibey 
7 52 Kökçedere 
7 20 Güne 
4 65 Batak 
5 Aamadere 
8 IS Reıadıye 
4 35 Eminpınar 
4 68 Gökçe ören 
1 20 Odalı dam 
8 Soıfütçayır 
5 ıs Mana 
5 Htmavel etfal 

bay Hamit 
3 Yaı}cı köy 
6 Baba 

lO 2s Dereköy 
2 Kadı kırı 

reiıt 

5 Terzi bay Celal 
5 

5 

36 

m 

8 

Said zade 

Ômerköy baımual!i 
mi bay Ra11h 
Btrar lira memurin 
ve zabıtan ve 
ları 

esnaf· 

~ Yekün 

Sarsıntıya uğrıyan
lara yardım 

Marmara ve Erdek çevre 
ti fellketzedelerine yardım

da bulunan Suıurluk kaza 
aının buallnkü toplanl111 435 

ltrayı bulmuıdur İane dercine 
devam edilmekdedir. Birçok 
köyler zahire ve kereste 
naklini uhdelerine almııdır. 

flçık konuşma 

Gôntn'dt Bay Nr.fi Güker'e 
Şikd yetinizi duyma11 gerek 

olaıı yere duyurduk "Savaı. 
eğrillfe karıı koymak iç'n 
her çareye baı vurmasını 
bilir. Yazınızı icabederse 
basacağız. 

Baloya yalnız kulüp aza· 
sı ve aileleri çağırılacakdır. 
Ôğrendığimlze göre Şehir 
kulübü balolarına ancak ai 
le ile aıdılebilecek ve b .tlo 
muaıareti icablarına tama· 
men uygun hareket edile 
cekdir. 

Kulüb broşörleri 
balıkeıirin Soysal yaıa · 

yıtında köklü değiımeler 

yapmak için kurulmuı o'an 
Şehir kulübü hu yoldaki 
sa 1 ık ve bilgilere baılangıç 
olmak üzere bazı brQ§ör· 
ler neıredecekdiJ'. 

Daimi 
Encümen 

Vilayet daimi encümeni 
mutad toplantısını düıı de 
yapmıı ve hususi muhıuebe 
ye aid itleri göriiferek da -
ı}ılmııdır. 

Göbel 
Nahiyesi 

Belediye teşkilatile 
oku laya ihtb aç vardır 

: Göbel, 28 (S. Ş.ı - Gö-
bel nahiyesinin nüfusu iki 
bindir. Bu nüfuıa gör• bu· 
rada belediye t91kllitı ya
pılmamııdır. !lu teıkililın ya· 
pılmaaını ı.id olduğu ma 
kanıdan bekleriz. 

Burada tam tetkili.tlı oku 
la yokdur . Ancak nahi1e 
merkezinde 3 11mflı bir oku 
la vardır. Fakat okuma ça
ğında dört yüzden fazla ço 
cuk vardır Bu çocukların 

ancak doksanı okulada bu
lunmakda, geri kalan üçyüz
den fazla çocuk iıe ç11ban· 
lık yapmakdadır. Bu çocuk
ların kültür ııığından yok· 
tul kalmaması için burada 
okulanın çoğaltılmasını kül 
tür çevlrgenlnden dileriz. 

ku alkışlandı . Bunu müteakib 
mektebliler tarafından istik I 
lal nıarıı söylendi bundan son· ı 
ra Kay;nakam bay Nebil Ba
ran halkı birdaktka ıüküta . 
davet edü h bu suretle merası.1 
me nihayet verildi 

Hami~ etli bir kız 
Çürüden köyünde Bayan 

Nihal tarafından köylü yurt
datlaı:ımıza Marmara feli. · 
ketzedelerine iane veril 
meıi için babasının ~ eıer 

tutmak suretile balkan mil· kan Enstitüsüne çoh samimi· 
!etlerinin dütünüt tarzında jfadelerle yazılan ve Bal
tevazün husulüne müessir klln Revue'sünün ilk nüsha· 
ve hadım olarak çalıtdıkları sında basılan mektub dahi 
bize gösteril iyor Burada da· teyid etmehdedir. Bu yeni 

raber mumyalayıb göııiil 
müzelerine saklamışken .. 

2 

ı Ömeı· .k(;y na
hi·:vesi 

kuruş verdiği harç 'ık para 
sından birikdirdiği bir lirayı 
vermif ve köy halkına de 
miıdir ki " kardatlar, fela
ketzede kardaılarımıza yar 
dim ediniz. İtte benim bir 
lira param var, veriyorum. 
Çünkü cümuriyetln yekvn
cut bir halkıyız . Acı gören 
kardaı 1 arımıza gelen felaket 
bize gelmiı demekdir.Onlara 
muayenet her Türkün bor· 
cudur. 

1 ima tesadüf edil~n bu harekeli başarmağı deruhte 

Barıfdık dostlar.. Döğiil' 
mediğim günlerimin ahbab· 
!arı Barııdık. Düımanlııt 

kına yaksın . Durub durııt· 
ken gözümün eıiğinde göt· 
düm onu. Dostlar hayraıtl 

yapsın. Kuyumu kazanlarlı 
göğüs göğüse vuruıduğıılll 

gün arkamdıı beni kollıyao· 
!ar . Barıtdık . Eyi günleri 
min yol bekliyenleri. (;özii 
nüz aydın .. Kötü yıllarını•0 

koldaıları. omuzdaıları. Af 
dın salıklar size . Barııdık· 

• 
Susurluk 28 ı S Ş) - Ömer 

köı nahiyesi ötedenberi 
köy itlerinde bir makine gi· 
bl çalıımakc!adır. Köy kanu 
nunda yazılı mecburi itlerin 
hemen hemen hepsini baıar 
mıı tıteğe bağlı olan itlerin 
mühim bir kısmını da mec 
huri itler arasına almııdır. 
Bu ıene içinde köy yollarının 
kaldırımlanmasına l üyük bir 
ehemmiyet verilerek bu mü · 
him it batarılmıtdır 

Diğer tarafdan hayvanat 
ve haıaratı muzırranın it
lafı için sürek avlıuı yapıl 

makda ve eyi neticeler 
alınmakdadır Bu !ene halk 
okuma odalarına 
eden P"k fazladır 

~abiyenin dört 

devam 

köyünde 
açılan okuma odalarına ba
yanlarımız da devam etmek
dedir Kıymetli muallimleri· 
mlzin mesal~i şayanı §6kran
dır. 

Nahiye müdürü bay Sıdkı 
Batura! koy bülce'erini layık 
olduıfu derecede ehemmiyet 
vererek sık , 11k tefllt etmek· 
dedir . Nahiyenin dört batın
dan çalıtan bu arkadaşların 
iılerinde bafArıklık dılerı:ı. 

İdmanyurdu intihabı 
l'u sene yapılan intihabda 

ldmanyurdu idare heyetine 
güzide ve kıymetU arkadaılar 

geçmitdir Geçdlğl günden 
itibaren yurtda büyük bir 
canlılık baı göıtermi~dir İd
m•nyurdunun alt katı derhal 

1 lılaliahmer herkesin kara 
g ü n 1 e r i n d e yardım 
e d e n b i r müeue 
ıedir >> diyerek köylüleleri 
mlzi hlli.l!ahmere yardıma 
teıvik etmif, buğday, para 
topl&nmaıında heyetle bera
ber çalışmıtdır. 

Diğer nahiye köylerinde 
h!lalıabmere yardım için 
para ve buğday toplanılmak 
dadır. 

Çürüden köy heyeti 
Çürüden köyünde yollara 

ve köy dahllıne ağaç yetit · 
dirmek için §imdiden büyük 
faaliyete geçmiılerdir. -. 
Hafif bir sarsıntı 
Dün akıam saat 6 sırala· 

rında kentimizde gayet ha· 
fıf unıntı hiuedılmit ve üç 
saniye kadar devam etmiı 
dir. 

gıozino haline ınkılab elmiş 
dir Buraya bir radyo kona. 
cakdır ldmanyurdu radyosu
nu ıiparıı etmiş ve geUrmlı · 
dir. 

Saha mese'eıi etrafında 

çalııma 1 ar devam ediyor. 
İdare heyetine muvaffakıyet 
diler, sporcu genç arkada~la. 
rımıza spor sahasında çalıt· 
malarını çandan dileriz. 

l e 1 a k ki 1 e r i beslemeği 

ve organik bir istikamete 
götürmeğı yeni l:'alkan Ens· 
titüsü kendine vazife ittihaz 
etmişdir Bu haller bize Ba 
kanların yeni ulusal uyanı· 
tını bu babda bizim tim
diye kadar beslediğimiz zan 
ve zihablardan baıka ola. 
rak göstermekdedir. Balkan 
!arın birliği fikri timdi ye 
niden bulunmakdadır. 

Bu hususda rehberlik me 
selesine bağlı kalmaksızın 
bu birlik uğrunda gayretle 
çalııılmakdadır. İlmin dahi 
araşdırmalarını daha yüksek 
bir nokta! nazardan derpiş 

Teşekkür 
Mesleğini çok seven iz 

mir muallim mektebi son 
sınıf talebesinden kardeşim 

llaceı "18. senelik bahar 
omrünün en har mevsimin. 
de ölümün aramızdan çek· 
diği bu taliılzln merasimin· 
de bulunmak kadlrtinaslığı · 
nı eslrgemiyen muallim ar 
kadaılarımla Edrem!d · rta 
mektebine, çelenk gönder -

mek ulüvvücenabında buluncn 
İsmet Paşa okutanlarına 
ve bir meslekdaıın bu ani 
kaybolmasından doğan elem
lerini anlatan hitabenin sa 
h ibi orta wekteb müdürü 
bay Mahir'e alenen saygıla
rımı sunmaklığıma sayın ga· 
zetenizin araya 
dilerim . 

gırmesini 

Hamdi bey nahiyesi mektebi 
baş muall mi 

Necib Bünt-r Dirim J 

eden ilim ,ahsiyetleri, Avru
pa efkarı umumiy~sınde 

Balkan hakkında asırlardan 
beri kökleımit olan yanlı§ 

fikir ve kanaatlere kartı mü· 
cadelenln güç olacağını 

biliyorlar Bu zevat osmanlı 

fmrarator ' uğun un dağılması 
ve şark ile garb arasındaki 

dini ayrılık Avrupa efki. 
rı umumiyesinde bu yanlış 

kanaati doğurmuı olduğu 
fikrindedirler. Ve Balkan 

yarım adasının cihan kü 'tü
rünüıı müıterek haznesine 

ne gibi yardımları olduğunu 
balkanologie'nin meydana 
çıkaracağını söyllyorlar 

Belgrad balkan ensUtÜ•Ü 
balkanologie araıtırmaları 
hakkında diyor ki: 

« Balkanologie yalnız Av· 
rupanın muhtelif devl 1·tle
rinin balkan için neler yap· 
dıklarını araıdırmakla iktifa 
etmiyecek, aynı zamanda 

balkan Y arımadasınm umu· 
mi cihan kültürünün teıek 

külü için asırlarca ne mühim 
hizmetler yapmıt olduğunu 

aıaıdıracakdır. Kezalik Fal· 
kaııoloğ Balkan yarımadası-

-3-
Yokdu hiç ıebeb. Oıı11 

evvela gözlerimin antreıiıı' 
aldırdım . Bekletdim ooıı· 
Yüreıfi içinde heyecan atnıol' 
fer tazyiklerile çarpsın eli 
ye Konuıacağı çağ dili ııı· 
tutsun .. Kekesln diye beklet 
dim. 

-4-
Miç yokdu sebeb Sebebıiı 

barııdık. Yalnız .. Ben barı! 
d.ığımızdan ötürü bayraıO 

yapmıyorum. Yapamam . · 
Yediremem kendime . 

Fakat onu bayram yapdıl1 

için de yirmiyorum .YlremeıJI 
onu. 

-5-
Sadece barııdık dostlat· 

Ona: «Gözün aydın» . Ban&: 
«zararsız geçdi ııdeyin Sadece 
barııdık çocuklar Canlar" 
Kavga yoldaıları Vuruını•: 
mı:ı:ın omuzdaıları. Sadece 
bıuışdık. 

nın doğu ile batı ve Akdenizin Öı.>e 11ci~~~i 
doğu ve batı mıntakaları , __________ __.,.,,. 

arasında mutavassıt rolünü göslerecekdir." Biz Almanl•" 
ne büyük bir yarar1 ık ve li rm herhalde 11,.lkan Eottf' 
yakat ile başardığını isbat tüsünün me•aiıini dikkatle 
için Balkan yarım adasının takıb etmemiz ve ona b~ 
eski doğu kültüründen nele· mesaisinde ır uvaffakiyetlet 
ri batıya nakletdiğini \ene- temenni eylemimiz gerekdlt· 
!eri kendi humsi tarzına gö J BalkJn Enstftüeü bı:ı:iıl' 
re tadil ederek Avrupa için · Münihdeki akadememize bell' 
yararlı ve hadim kıldığını ziyen bir müe11esedir. 

Roman Tefrikamız: 54 
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yüksek ıesle bağırdı: n~nalularını kahvehaneye - Efendim Osman çavuı. 
- Efeler, kumandanınız doğru çevirmiş oldukları hal- , - Pek ala . Biraz evvel 1 

ağanın vaziyetini tetkik et · 
diği vakit de, tam manaıile 
birsamlmiyet teessüs etrniş bir 

Bir aralık Yusuf bey tıii• 
vari zabitine bir a.ı; uy!<~ 
uyumasını teklif etdisede z&' 
bit reddetdi Bir aralık d• 
İsmail ağa, defi hacet içiO 
Ahmed ça vuıun nezaretiııdt 
dııarıya çıkdığı zaman yıı· 
suf bey süvari zabitine: 

Sil \r(lŞ((lf} Sil VllŞ(l 
Yazan: MUSTAFA. YÔRÜKOt"iLU 

lıitdl amma,kahvehanede 
lamba ıönmüf, Türkçe ile 
Çerkeıce karııık lıir takım 
sesler itidiliyordu. Süvari 
zabiti burada düıündü . Kah
belığe kurban gılmekdense 
tedbirli davranmağı dal-a 
muvafık buldu. Uluorta, 

karanlık kahvehaneye dala· 
cak olursa, herhangi bir 
namlıdan çıkacak bir kur · 
fun!a, yere cansız olarak 
serilebilirdi. Aynı zamanda 
vakit bulub da tabancasını 
yedi defa boıaltıb eıas va 
zifesinl yapamıyacakdı Bi· 

naenaleyh korkak davran 
mağı daha muvafık buldu. 
ilanın kapısına çekildi ve 
orada teıadüf etdifl iki ki
tiden birisine "Sen bana ça 
bık hancıyı getir, sen de 
yanımda kal. diyerek, biri 
sini yanında alıkodu, diğe 

rini, her halde hancıyı bu. 
lub getirmek üzere yolladı. 
Bet dakika sonra hanei gel
di. Müvarl zabiti! 

- llancı sen mitin? Kah. 
vehanedeki bu kavga nedır? 

Dedi llancı, korkduğu 
tehlike karıısında bulunma
dığını anlayınca, genıı Lir, 
nefes alarak: 

- Efendim , bir fey yok, 
didı. Çerkeıler oyun çıkar
tıyor . 

Şu halde git , çabuk kah· 
vehanenin lamLasını yak . 
Benim de geleceğimi söyle . 

Dedlkden sonra yanı ba
tında duran adaına: 

Sen °de Ali'nin 
git, crada Emrullah 

hanına 

efendi 
var iki üç arkadaş ahın, gel
sin . Ben burada bekliyOl'um. ı 

Dedi. Hancı derhal mer · 
divenlere tırmandı, öteki 
adam Ja Alı'nin hanına doğ · 

ru kofdu 

Beı dakika sonra hancı 
yanında iki kiti daha oldu
ğu ve ellerinde birer lam
ba bulunduğu halde merdi· 
venden indiler Kahvehane· 
ye doitru yürüdüler. Hancı 

geliyoi! de, kahvehırnenin kar91sın - Yusuf lıeye benim arkadaf· 
Diyerek kahvehanenin ka- ! da durdular. Emrullah efen- ların kahvehanede kavğa 

pıaının önünde durdu, Bu di,içeriye girdiği vakit mav. etdiklerini söyliyen sen de· 
esnada Emrullah efendi de zeri omuzunda asılı, elinde ğil misin? 

1 bet arkadaıile hanın kapı tabancası olduğu halde ha- Osman çavuş denilen bu 

il sına yeti rli. Süvari zabiti g"ırdı: d kd 
· , adam bir lahza düıün ü en 

Emrullah efendiye: Nedir, l·u rezalet? Mem sonra 

! . - ~en tehlikeye . -etılm~.k I leketimi kurtarıyoruz, karagöz 
1 

- Evet efendim, öyle zan 
ıstemıyorum Benim bir mud mü oynatıyoruz? 1 etdim Sonra yan'ış olduğu-
det daha yaşamaklığım la· Dediği zaman, içeride hu nu anladım Oyun oynıyor-
zırıı. Sende tedbirli davran, lunan yirmi beş kadar Çer !armış , ben de dahil oldum. 
icab ederse öl. ··u kahveha kes, ayag"a kalkdılar. Hepsi Dedı' 

1 Süvari zabiti itin neye gir, ambalan yakdır, suçlu ve mahcub bir vaziyet · 
içinde bir kalleşlik olduğunu ben de birazdan ııeleyiın · de olan bu adamlar, adeta 
sezdiği halde esasını bir tür. Der demez,Emru!lah efendi 1 1 b vaziyet aldı l 

nefoine itimadı o'an bir kah es r 0 ınuş ir ü anlıyamıyordu, lliç bir 
raman tavrtle, yanındaki lar söz söylemeden ayrıldı ve 

B 1 t . tamamlle dı 1 h d kd A k d arkadaşlarına [beni takip edi- u vaz Y• ı an an çı ı. r asın an 
niz l dıyerek kahvehaneye şarıdan teıbiL eden süvari gelen Emrullah efendlle di 
doğru yürüdü, arkadaılarıda zabiti, içeride , Yusuf beyle ğer arkadaşlarına yerlerine 
onu takib etdiler. Hala kah lıir az evvel konuıan adamı. gitmelerini sövledikden sonra 
vehanenin önünde, mütered· da teıhts etdı.Hütün bu adam İsmail aj!anın evine: doğru 
dıd bir vaziyetde bekliyen ları gözd~n geçirdi, kendi yürüdü. 
hancıya, Emrulle lı efendi , arkadaılarından kimse ) ok Aradan hemt.n bir saat 
bağırdı: du. geçdiği halde lsmail ağanın 

- Gir içeriye lamba ile Süvari zabiti kahvehane evine geldiği vakit evi ve 
.\'edir bu e:lebsizlik! den içeriye girdiği vakit çok sakinlerini ayni vaziyetde 

Dedıkden sonra, hancı iki "sabi olan vı:ıziyetlnd<'n çer bu1du, Yalnız Ahmed çavuı· 
arkadatile beraber kahveden1 ke.tler feua halde ürkılüler . la Şükrü efendinin aldığı 

' içeriye daldı , Emrullah efen- Yusuf beyle konuıan adamı malüıııata göre Yusuf beyin 
di de onları taklb eldi Em- çağırdı? yanına bir çerkesin üç dt'fa 
rullah efendinin İliger arka (Jel buraya Senin adın gelib gitdiğlnden ha ' erdar 
dAfları, ellerinde ki •ili.h nedir. 1 oldu. Yusuf beyle İımail 

halde idi Süvari zabiti oda· 
dan içeriye girince Yusuf 
bey: 

Hayrola! Ne varmıt? 
Dedi. Zabit gülümsedi, 

müstehzi bir lisanla: 
- Seninkiler Çerkes oyu· 

nu oynıyormuı Başka bir 
ıey yok 

Öyle ise boşuna zah 
met etdin Ben de ağa hak· 
kında eyi bir fikir edindim. 
Ağanın masum ve bigünah 
olduğuna kani oldum, 

Demekle beraber, süvari 
zabitine gözünü kırpdı. Sü. 
vari zabiti, hayatınJa hiç 
kar>ılaımadığı, halli çok 
müşkül bir muamnııt ile kar 
tılaşmııdı. Yusuf beyin haki
ki maksadını bir dürlü an-

lamağa muvaffak olamamakla 
beraber l<endı hattı hare· 
kelini de tayin etmek husu 
ıunda bir karar veremiyor· 
du. 

İsmail ağA, memnun bir 
halrle mütemadiyen rakı içi 
yor, Yusuf beyden almıı ol
duğu vaad üzerine olacak ki 
süvari zabitine hiç de ehem 
miyet vermiyordu. 

- Bir hadiseye meyd•0 

vermemek için, ben lıu be· 
rife yarın sabah serbe~t bı · 
rakılacağını söyledim. J3eO 

b•t 
merhametli ve mahcub 1 

adamım. Ben görünmede0 

sen sabahleyin ipe çekdıri"' 
rirsin. 

Dedi. 

Ritmedi-

Futbol heyetinden: 
Hasılatı Tayyare Cecniye· 

tine alt olmak ve bir spot' 
cu!ar tayyaresi alınmak .,e 
Turnova usulile futbol ıııilfl 
bakaları yapılmasına kar"'' 
~ ı3 verildi 1 2 Y J5 de salll 

. jd· de Alay ldmanyurdu ile fı 
manyurdu, saat 15 de fürlı 
ile Güç karşılaıacaklardır 

Müaabaka yapacak ı•; 
kımların vaktinde Gener• 
Ali 1 lıkmet sdadında h,.zır 

bulunmaları rica olunur· 

1 
f 
1, 
f 

t 

rı 

il 
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12 Ada karışıklığı 
Adıılaı·ın etr<ıfıııd•ı harb 

üzcı·lerinde Tı1yy•trelar 
Atina , 28 (S Ş. ı Dün 

buraya gelen yeni haberler 
l\alımnos adasında vaziyetin 
çok mühim o 'duğunu gös 
teriyor. llalyanlar ada aha
lisini tethit için Radosda 
levantenlerden faıist mi lis
leri yapmıılar ve Kalimnosa 
göndermlılerdir. Adayı saran 
filo da takviye edilmiıdir 
Tayyareler de Kalimnos ile 
diğer 12 adaların üzerinde 
halkı korkutmak için dola· 
ııyor ' ar 

Adalarda çarpışmalar baı1 ı
yalıdanberi bütün mektep 
ler kapatılmışdır, Bütün 12 
adalarda halkın ayaklanmak 
da olduğu ' '.\feyis ada,ile 
Simi, Rados, Lepis adaların 
da hadiseler çıkcfığı bildirili· 
yor. 

geı1ıileı·i V(~ 

dol•ışıyor 
mümkündür. Buna iki sebeb 
vardır. Birincisi italyan va
lisinin 12 adalar kilisesini 
müstakil bir kilise yapmak 
istediği, ikincisi de kasab:ı. 
ve köylerde kendi adamları
nı be1ediye reisi yapmasıdır 

Uluslar derneği konseyi
nin 8'4 üncü toplantısı bit· 
miftir. Bu toplantı yalnız 
Sar işinin halli bakımından 
değil , konseyin bütün iıleri 

etrafında Fransız dııarıiıler 

bal<<ınile konseyde bulunan 
değişik ülkelerin mesul de -
legeleri arasında yapılan 

konuşmalar bakımından da 
ehemmiyetli olmuşdur. B. 
Lavul bu konuşmalar eına 
sında Fransa'nın acundaki 
nüfuzunun arlmaıına ve 
barış yolunda ilerlemesine 
yarıyan sonuçlar elde etmiı 
tir. 

devam etmi§tir . Plebisitin 
ortaya çıkardığı uluılararası 
yatııma, diplomatik konuı

maları çok kolaylaıtıran bir 
fikir haleti doğurmut ve bu 
yüzden konuımalar son gün
lerde çok inkişaf etmlttir 
B Lava! bir kaç defa küçük 
anlaıma ve Balkan anlaı· 
ması hükumetlerinin dııarı

itler bakanlarile konutmuı 
tur. Fransız - lıalyan an 
laımaıından sonra doğan 

orta Avrupa ve Avusturya 
istıklali~ln korunması me 
ıele : eri hiç bir karıtıkl•ğa 
yer bırakmıyacak sure1de 
derin derin gözden geçiril
miılir. Vaziyet çok açıktır 

ve küçük anlaıma bükü 
mellerile Ba1kan anlaıması 

hükumetleri arasında çekin 
genlikler doğur o bilecek ma 
hiyetle gayretler yapmağa 

çalışan bazı kimselerin çalıt· 
maları bundan sonra hiç bir 
sonuc vermiyecektir. B. 
Laval'in dostlarımıza ve 
müttefiklerimize yaptığı 

izahlar vaziyeti eyice aydın· 
latmııtır . Doğu andlaımasile 

orta Avrupa andlaıması için 
yapılan .konuımaların bir· 
birlerıne muvazi olarak 
inkiıafları da bu iki büyük 
diplomatik eser arasında hiç 
b 'r uygunsuzluk ve tezad 
olmadığını göıtermeğe yete· 
cektir. 

mete de niyeti yokdu . O kartlatmağa mahkdmdu. 
öyle bir izdivaç istiyordu ki *. * 
tanıyan, tanımıyan, dost, düt· Elindeki gözlQğQ gözlerl-
man parmak 111raın Nuri'yl ne tutdu. Uzaklarda btrtnl 
reddetdi. Haluk'u fakir diye aradı. Hah .. Bulur albl ol
istemedi Kamil'ln ricalarına mutdu. Ferhande galiba yıl· 
«çirkin herif» diye kulak lardanberi bu adamı arı· 
asmadı yordu. Ne eyi teıadüf .. Ni-

Oiyoruz ya; o, gü.zel, zen- hayet buluımutlardı. Sanki 
gin bir izdivac iıtlyordu. Ne bir tesadüf onu buraya ka. 
yapım, gönlü öyle arzu edı- dar aetirmlfdi. Ferbanda 
yor, içi öyle çekiyordu. Eğer eyice dikkat edince uzakda
lstediiii gibi biri çıkmazsa kinin feılnl farkedebildı. 
bekar kalmağa da razı Galiba bu bir M111r ekabi-
idi . rinden biri 

Ferhande böyle bir izdi Yanındakinden ıordu. 
vac i•llyordu. F erhande ıöy- Muırlı zenatn Abdülferruh 

Kalminosda çok miihim 
bir ıeyler olduğu anlaıılıyor. 

Mels adasında halkı yatıı 
1 dırmak için İt a lyanların oyun 
cakları olan belediye reisi 
Lakerdiı i azletmeyi kat ul 
etmişlerdir . 

Bütün bu hadiselerin umu
mi bir ihtilal şekl!ni alması 

İta l yan valisi Maryo Lan 
ko hadiselerin aldığı şekilden 
ürkerek kiliseye müstakil 
idarco vermek fikrinden vaz 
geçiyormuı. 

Atina, 28 (S Ş.) - Yu
nan gazeteleri ıu ha ~' eri 
yazıyorlar: .\muryus'dan 
bildiriliyor: Kalimnos ada
sının ab.ı.J l\sı devam ediyor. 

S ı 
Rodos'dan getirilen faıistler 

Porc. u ar adalılara karıı zorbalıklar-

ı ::~ ı=~~::l:~:~::~ç~al~: 

,!!!!!!--~~~111!1=-------·· 
' . 
il ' ( padılmıt clır. 

Tayyaresi M üsabak<l Ia:rı Askerl e aha'i a rasındaki 
Ö 

çarpışmada b ir l<arabinye 
niinıüzdeki ı·ıuııa, "'İiııi'ı alıı ı arak sı ı or-" askeri ölüm derecesinde ya-

cular ltı}3rtsi ic:;iıı İdıııaıı kuli'ılıh• riıı . iz ful- ralanarak tayyare ile Rado-
• l.ıol ınlisabakalanııa hJslıYorlar. sa gönderilmiı orada ölmüş-

(;ençleriıııi:.lıı bııyıık btr ·ş,~kle kurşı lııdıklnrı /ııı , dür. Yaralılar iki tarafdan 
mıisabakuları/a intl::amın ve seyircilerin isllr.;/ı•ıli11i11 çokdur. Ada etrafında 7 
feminlıı/ııe yayrl'i ebi/ınekdedlr. Tayyare cerniyeti İta l)'an harb gem isi Yardır . 
idure yeyeli ve i ı/mı ııı ırnniakası merke; yeytli Jıer İstanbul patrikhanesinin 

, İ / lıırlü /cdbirlt:ri alıııakdadırlar. 12 ada papaslarına italyan 
1 j '> l hükumetinin isteklerine bo-l ' ,ıı !Jli=e nıaksad için /111/Kıını:.a /ıeyıcaıılı ve 

1i 1 yıi:el sauller !}<'Çİr/ecek gençfrrl takdir eıliyorıı:.. ı yun eğmek tavsiyesinde bu-
i Sporcıılar tuyyure&indc Bıılıkesir'in /ıissesi /ıer halde _1u_n_d_l...;ığ_u_t_ek_z_ı_b_e_d_il_iy·o·_r_. __ 

dıemmiyelli olıııalıılır llülıin u/,ıırların.ı:a bıı ııııisa- \ 
111 bal:eları görmelerini lıwsiyc edtri:. 

1.~~ı:ıır.:::::=mi~~~===-'1 
"Avru~:Y~~ ~~hl:tİilsa~~~e~,h~~!an'ın iyi \ 

l.uı ve İtalya ile Fransa'yı niyetlerine ve hakikatları 
doğrudan doğruya alakalan· anlayı§ına ' 'e Yu goslavya ile 
dıran meseleler hakkında bir küçük itilafdaki müttefikleri
anlaıma yapılması hususun nin soğuk kanlılığına ve ta 
da Fransa ile İtalya arasın · siretine borçluyuz. M. Mus
da cereyan eden müzakere· solini ve M . Laval; bütün 
!erin mes'ud bir ıekilde ne manialara rağmen w :h da-
tlcelenmeleri milletler arası vasile memzuc olan Avrupa 
efkarı umumiyesi tarafından davasına hizmet etmekle 
en büyük memnuniyetlerle 

memleketlerine iyi hizmet-
karıılanmııdır. Dün dahi bu 

!erde bulunmuı oluyorlar. 
sutunlarda söylediğimiz gibi 
yeni yıl, sulhun kuvvet len· Netekim, t oma'da, M. 
dirilmesine matuf olan siya Muasolinl ile M. Lava! ara-
ıi ıümulü çok geniı bir ha· aında yapılacak konuımalar 
dise ile baılanmaktadır. Pa- sonunda, daha geniı bir an-

i riı ile Roma arasında cere - laımanın ana hattını teşkil 
yan eden müzakerelerin ne · edecek olan Fransız İta! 
ticelenmeıinden sevinen yal- yan anlaımasının tahakkuk 
nız Fransa ve İtalya değil- edeceğinden ıüqhe edilmez 
dir. İngiltere'de, Avusturya- Esısen Fransız hariciye na 
da, Çekoslovakyad'da, Yu- zırının İtalyan başvekillni 

1 'd R • ı ziyareti yalınız, zaten mev-gos avya a . omanya da, 
Ortaa vrupa vaz'iyetlnin istik. cud olan müıterek siyaset 
rar peyda etmesinde alaka esasları üzerinde prensib iti 
dar Lulunan bütün memle- bariyle tahakkuk etdirilmi§ 
ketlerde ve aynı 7~manda olan anlaımayı bütün dün
Avrupa siyasi nizamının ha- yaya ka r tı te'yid e tmek mak· 
lelden vikayesi envlnln ta sndiyle ileri sürüldüğünden 
hakkuk etmesini hükumete Fransa ve İtalya'yı ıimdlye 
rin sıl,.ı ve velud bir i§ bir kadar hrbirinden .ıyır 
liğinde bulunmalarında ki mıı olan meselelerin kat'i 
medeniyetin selameti de bu suretde bertaraf edi le ceği 

it birliğine bağlı bulunmak· emnıyetinin daha bugünden 
tadır ·bekleyen memleketler- mevcut olduğuna inanmak 
de de bundan müteve!lid gerektir. Sırf Fransa ile lıal- ı 
memnuniyet lıüyüktiir. ya'yı alakadar eden meıele -

M. Laval' iıı yeni geciktir· lere gelince evı· ela çok nıüte 
melere meydan veımeksizin nevvi olrın umumi siyaset · ı 
Roma ıeyahatına çıkması meseleleri hakkında bir an 
Fransız ve ltalyan diplomasi- laşma yapmak kabil olduğu 
leri için paı lak bir muvaf- takdirde bunların da he r iki 
fakiyetdir.,, ı tarafı memnun edecek bir 

"Temps. Marsilya suikas- surette halledı'meleri muh 
tından sonra böyle bir neti· temeldir Fransa Tunusta'ki 
Centn bukadar yakın olduğu- 1 ıtalyan tabaasının hususi va
n~ ümit edenlerin az oldu- ziyetlerlnin müşterek huku
ğunu yazdıkdan sonra dlyorki ka hali olmaktan muayyen 

" · Bu neticenin hasıl ol· 1 bir müddet zarfında çıkaca 
!nasını Fransa tarafından ya ğından emin olıı:ak ister . İ
Pılan gayretlerdeki sebat ve talya şübhesiz Tibestl hudut · 

larında ve Fransa ::iomalisi 
kıyı l arında memnun edilecek 
tir . Orta Avrupa'da Avustu
ralya istikla linin, bu memle
ket ile doğrudan doğruya 

komıu bulunan ltalya, Çe. 
koslovakya, Yugaslavya, Al
manya ve Macaristan arasın
da yapılacak bir anlaıma ile 
teminine çalııılacaktır. Bu 
devletler bu anlatma ile ve 
milletler cemiyeti misakının 
onuncu maddesine uygun o 
larak Avusturyaııın siyasi 
istiklaline ve mülki tama -
mlyetine hürmet etmeği ta
ahhüt ederler. İngiltere ve ' 
Fransa, Avusturya istiklalini 
te'min eden Fransız - İngi
liz - ltalyan taahhüdünü 
in za etmıı bulundukların· 
dan buna Polanya ve Rom
anya dahi iftirak edebilirler 
ve bu hususta kat'i bir misak 
akdına değin alakadar hükü
metler Avusturya istiklaline 
karıı yeni bir tehlike zuhu. 
ru halinde müıterek hareket 
etmeği kararlaıtırırlar De
vamlı bir eser meyda::ıa ge
tirilmeıi için ileri sürülen çer 
çive görüldüğü gibi açık ve 
sarihtir. Bunun için bütün 
bı..nların Fransız - italyan 
diplomasisinin bu kadar lyti 
na ile hazırladıkları ~ art l ar 
içinde tahakkuk edebilmesi 
mevzllubahs devletlerin hüs 
nü niyetine bağlı bir ıeydir. 
l e'yid edi!memiı bulunan 
ve son derecede kaydı ihti 
yatla karıılanmaaı gerek ol 
an bazı haberlerde söylendi
ği gibi Almanya ve Maca 
riıtan ket1di menfaatleri al
eyhine yürüyerek bu anlaş 

madan dıtarıda kalmak is
terlerse Frans ı - italya 
İngiltere anlatmasının ve it 
alya'nın küçük itilaf ile tef
riki mesai etmesinin vücude 
getireceği teminat ıağlam 

olacaktır n 

"Le Temps. bu iddianın 

doğruluğunu anlıı mak için 
lngiliz gazeteleri tarafındıın 
yapılan neşriyatı okumanın 

kafi olduğunu ve Prag, Bel· 

Konseyin konuıacağı itler 
yüzünden ciddi güçlüklerle 
karıılaıacağımdan kork. 
muştur . Sar i ı ile İtalyan -
Habeş anlatmazlığı ve Ma 
car - Yugoslav itinin ye 
niden tazelenme•i gibi iıler 
dalayısile konseyin vazifesi 
hayli nazik görünüyordu. 
Kon•ey, '1acar hükumetinin 
Marsilya cinayeti dolayıslle 

aldığı cezai tedbirleri bildi 
ren u • uhtırasını dinlemekle 
iktifa etıniıti J Bu ı~ uhtıra· 

da, üzerinde durulması ge 
reken birkaç nokta varşa 

da bunlar üzerinde yapıla

cak konuıma konseyin bar 
ka bir toplantısına bırakıl

mıştır ltalyan - flabeı 
anlaımaz!ığının vehametini 
gidermek için B. Lava! ve 
Eden 'in çalışmaları tamamen 
muvaffak olmuştu r. Filha
kika Roma anlaşma•ından 

sonra düzelen siyasal ufak, 
İtalyan - Habeş anlaımaz 
lığının konseyde konuıulma
sı yüzünden yeniden buluna 
bilirdi B. Laval'in Baron 
Aloisi ve Ceııevredekl lla 
bet de_lgesi e yaptığı konuı -

le bir koca bekliyordu. dediler. 

malar, prensib itibarile 
pılan bir anlaımaya 

ya
yol 

Bu iş en çok Sovyet 
Rusya'nın dergelerini meı
gu 1 eder gibi gorunuyor 
Bununla beraber evvelce 
Paris ve Moskova hükumet
leri ar11sıııda :v.apılan pren
ılb anlaıma11 açıktır ve iki 
hiikümetten birinin ötekine 
haber vermeden bir anlaı 
ma yapmağa hakkı olma
masına binaen, herhangi 
Gir beklenılmlyen hadisenin 
ortııya çıkmau ihtimaline 

mani olmakdır Her halde 
13. Lava.l ~ile B · Litvln~f'un 
yapdıkları konuımalar bu iti 

ı aydınl~tmış olmalıdır Çün

kü B. Litvinof gazetecilere 
yaptığı bildirimde it birliği 
ve genel güven siyasıuının 

aç ııaıtır. bır 

toprak üzerinde vukua ge 
len ve iki tara fa düşe me · 
suliyetler sarih surette tesbit 
edilmiyen bu işin trnnseyde 
açıkça konuıulmasının ciddi 

mahzurları olacağı şüphesiz

di. Onun için Habeşistanın 

istiklali hakkındaki . l 906 : 
tarihli andlatmayı ltal ya I 
ile birlikte imzalamıı olan · 

Fransa ve İngiltere'nin bu 
itin dostça halledilmesi ıçın 

araya girmeleri tabii idi 
ltalyan ve 1 labeı heyetleri 
uluslar derneği genel katib · 
liğine birer meklub yazarak 
anlaımazlığın halJi için bu· 
gün meriyette olan andlaş 
maya itinaden konuıınalar 

yapmağ ı ve yeni hadiseleıin 
önüne geçmek için gereken 
tedbirleri hemen almağı 

taahhüd etmışlerdir. Eğer 

bu kouı~alar sonuclanmazsa 
veya yeni anlaşmazlıklar 

çıkarsa, o zaman llabeı;ıta 

nın uluslar derneğine yaptı 
ğ ı tikayet konseyin gelecek 
toplantılarından birinde göz · 
den geçirilecektir. 

Sar pleplsitinin halli 
dolayisile doğan müaaid ha· 
va böylece .nihayete kadar 

grad ve Aükreı gazeteleri 
tarafından yazılan yazıların 
da bunu gösterdiklerini yaz· 
dıktan sonra diyor ki: 

şimdiye kadar olduğundan 

daha fazla bir sebatla ama· 
ca varmak için çalı,acağına 
inandığını söylemiıdir. B. 

Litvinof, tahakkuku timdi 
yalnız Almanya'ya bağ!ı olan 
doğıı andla,maunın vücud 
getirilmesi ihtimallerinin 
çok büyüdüğünü de ilave 
etmittir. Bu da bizim gene 

bu sutunlarda bir kaç gün 
önce lehistanın da doğu and

laımasına gireceği hakkındaki 

yazdıkları mızı tasdik etmek
iedir. Ancal< Lehlıtan kay
dı ihtirazi olarak Almanya' 
nın da andlaşmağa glrmeoi 
ve andlaşmanın kati 
formülünün kendisince bir 
kere daha gözden geçiril
mesini ıart koımuşdur H. 
Laval'in Cenevre'de B. Bek 
le yapdığı konuşmalar bu· 
yolda llerilenildlğini u'lldu-
rabllirler. Almanya kendi 
menfaati hilafına olarak 
eyliilde verdiği muhtıradaki 
esaslar üzerinde ısrar edıb 

de andlatmaya girmemekde 
inadederse bıle orta Avru 
pa'da barııı bir sıra sağlam 
taahhüdlerle sağlamlatdır

mak dütüncesi gene terk 
edilmiyecekdir. Cenevre top
lanııı ve il. Laval'in tim· 
diki siyasal realiteleri göz 

Ştımanımaı olacak. Yani siz 
ona tıknazca diyecekıiniz. 

Müdhiı parası olacakdi. Ben 
diyeyim milyoner, ılz deyin 
milyarder bir koca Cüzel 
olacakdı. 

Daha yalnız onun bilmesi 
lazım gelen bir kaç mühim 
meziyet. Şart bunlar. Fakat 
Ferbande kendine tam bir 
koca bulamadığı için müte · 
euirdi. Eı dost evlenir durur, 
tanıdıklardan bir çok niıan, 
nikah, evlenme davetiyeleri 
aldıkça için;ı "cız. diye bir 
ateı düıüyordu. 

Ah. Şöyle kendisinin iste
diği gibi bir koca bulabilse! 
Veyahut . Ah, böyle bir ko
ca bir gün apartumanın zi 
!ini çalıb. 

-lıte Ferhande'çiğlm, ben 
tam sizin aradığınız erkeğim 
dese. 

Fakat demiyordu. 
bir :koca dünyada 
Ve F erhande eısiz 
doğmuıdu . 

Böyle 
yokdu. 
olarak 

isterseniz bir gidin apar· 
tumanın zilini çalın: 

.-Beni falan yolladı, de
yin. Arzularınıza uygunum. 
Şartlarınıza muvafıkım. Çün· 
kü ben güzelim, Çünkü zen
ginim. Çünkü ben biraz tir 
manım Yani lıknazcayını. 

Ben böyleyim, ben ıöyleylm 
deY,ln. 

F erhande sızı ıöyle on 
gün kadar tecrübe edecek
dlr. Tecrübeler matlub ne · 
ticeler doğurursa ne ala. 
Vermezse kıımetinizi baıka 

kapıda arayın. 

iıte Ferhande böyle bir 
kadındır. Ve yine böyle bir 
izdlvac aramakdadır Ve yl 
ne o öyle bir düğün, bir ni
kah ve nlıan ister ki, dostun 
düımanın eli ağzında kal-
sın. 

Aman. Aman sormayın 

Ferhende öyle yüksek bir 
düğün yapdı ki. Kralıçalar 

böyle evlenmedi. İmparato

riçeler böyle debdebeli bir 

düğün yapmadılar. 

Sanki bir Hint Mihracesi 
evleniyordu. Sanki bir kra

liçe izdivaç ediyordu, deıin · 
ler . 

Ferhande mükellef yü"· 
sek bir izdivac istiyordu. 

Yüksek tam manasile yük
sek. O öyle tantane ve deb
dE be yaıamalıydı 

Yani ıizin anlıyacağınız, 

Ferhande bir kraliçe, bir ım. 

paratoriçe doğmadığına bin 
plımandı. 

F erhande böyle bir izdivac 
istiyordu. lhtııamdan uçma
lıydı. Mücevherat içinde kay 
bol malıydı . 

" .. Fransız - italyan an· 
laıması her tarafta iyi niyet
ler besleyeıı milletler için 
kuvvetli bir manevi huzur 
teıkil etmektedir ve Lir kaç 
gün sonra Roma mülakatı 

neticeleri anlaıııacağı zaman 
yeni ve kendi kendisile uy
uımuı ve anlatmıı bir Avru· 
panın ter.ıelleri konuıulmuı 
olacaktır .• 

önünde tutrak gayretle yap - 1 

ıhğı konuımalar biterken 

Fakat F erhande ıiddln se · 
ne tepinse böyle bir lzdivac 
bulamıyacakdı. Ancak bir 
Hındistan'a kadar seyahat 
etmesi lazımdı. 

"Le Temps., den 

Avrupa'nın güvenini çok l 
alakalandıran bu andlatma
nın yapı 1 ması için mevcud 
olan ihtimaller hayli milıaid 
aörünmekdedir. 

it llabeılstan'a kadar zah 
mel edlb ne yapıb yapıb 

kraliçe olmaja kalkıyordu. 

* • 
* 

Ben bet sene Avrupa'da 
kaldım lstanbul'a dönünce: 

- Ferhande evlendi.Göz-
!erin aydın, dediler. 

Dostumuzun nihayet ken
dine göre bir koca bulub 
hem de yüksek bir izdivaç 
yapdığına sevindim. Yükaek 
bir hayata konmufdu. 

Yüksek bir aile olmutdu. 
Yazları boğaz içine gez· 

meğe geliyorlardı. Abd61-
ferruh zenginin zenginiydi, 

Ferhande, tanıdıkları ta
nımaz olmuıdu. O kadar 
böbürlenmit, o kadar ka
rumlanmııdı. 

*. • 
Onların ıon defa M11ır'a 

döndüklerinden iki buçuk 
ay sonra bir haber aeldı . 

Abdülferruh cavlağı çek
mit·· Ferhande kQlllyetli, 
hatırı sayılır bir servete 
konmuıdu. 

Falıat birgün Abc:IQlferru
hun açılan vaslyetnamelln
de Ferhande'nin bot kilıdı 
da çıkdı. 

Abdülferruh akıllı davra
nıb ölıııeden Ferbande'nln 
bot kağıdını hazırlamııdı. 
Bu ıuretle mülhit mlratı 

kardeılne kalıyordu. 
• ... 

Ferhande bir ay ıonra 

İıtanbul'a güç dönebildi. O 
iıtediğl yüksek izdivaca 
konmuıdu amma .. 

Talii yar olmadı. 
O yine ıalonlarda Fer

hande olarak kaldı. Hatla 
bu ıefer kimse ona dönQb 
bakmadı bile .. 

Yalnız izdivac teklifleri 
reddedilen eıkl talihler ütüı· 
düler. Amma o yine kulak 
asmadı. 

Fer hande arlık salonlara 
girmez oldu. 

Fakat o 
bir izdivaç 
vam etdı. 

dönmedi. 

• 
yine muhte,em 
aramasına de. 
Eski fikrinden 

Bütün isteği; eski lhtı. 
raalarlle · beraber baki idi. 
Yükıek bir izdivaç, yilkıek 

bir dütet .. 
Düıet.. Fakat Ferhande 

zarını hep bop atıyordu. 
Düıeı .. Düıeı. Mafltdi. 

• •• 
Hikayeyi tamamlamak 

için yeni bir haber vere· 
ylm .. 

Ferhande ıon aünlerde 
bir tıııyyarecile evlendi. O 
yüksek bir izdivaç yapama· 
dı amma •• Yükseklerde uçdu. 
Herkesden üstün bir izdivaç 
yapdı. l lerkese tepeden bakdı. 
Herkeıl kuı bakııı görda. 

Ve bir ay sonra 1-erhan· 
de bir tayyare kazasına kur
ban aıtdı. 

f 

Btıg·ün 
Yeni Türkiye 
Ezzahanesi 
Nöbetçidir 
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