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TÜRK Dili EVi 
Ba/Jkesir 

Yıllığı: 800, altıaylıtı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmif sayılar 

P _~ ZARTES!DEN ÖZGEtGÜNLERD 25 kuruştur . 

VE SABAHLARI ÇIKAR.. "------·-

lstan~u l limanım resmen 
~u günlerde ziyaret edecek 

İst.ınb ul , 12 lÔzel) Bu 

günlerde Atinadn yapılacak 

"Donanma hafta ı,. ıenlık 

' lerinden sonra tek rar Akde · 

nize çıkacak olan Yunan 
donanmasının resmen İsten 
hul lımanını zivaret etmesi 

kararla~tırılmışt ır. 

0Kullard n çıkj\nlar mecbu· 
r i ~izmete ta~i tutul~ca lar 

Ankara, ı·J (Özel nytarı-
1 ül<üır.et vü 

r.ek okullardan çıkŞ\nların 

dogu llerınde ı 1ecburı hiz 

met ynpmalHrmı temın için 

yem biı proje hezırlam ığı 

tllişünüyor R ı hızn t•tı ycıp 

mıyanlC\r nbe l ııı .. tekler-

de çal ı şan ıyaraklardır. 

Ağustos 13 Sah 1935 

meril cırla J •rse} cil ehı inde 

it .. ı anlr. rla Zencılc.;r ara'!ı 
nda bıçakl..ırl., ve sopalar! 
bir vuru~ma olmu ve beş 
kişi yarala ıınıı~tır. 

Orta kul 
O~uma r~mer ~itaplau 

bu yıl ~eğiştırilı~oı. 
Ankara. i 2 (Özel) Or 

la okulalarda okuma kıtap 

lan, gramerler değışlirilc · 
cektir 

Türkçe derslerinde oku
tulacak gramt r Türkdili dev· 

rinin islediği şekılde olacak 
tır 

Orta okulların birinci, 
ıkınci Yt: üçüncü sınıfların· 
da Türkçe dersleri için şıın 
dilık bır kıtap lrnzırlnnı.cak· 
tır Bu ış içın l<ültür ba 
ka.nlığındn bir komısyon leş· 
kil etnıiştır. Okullar 8\'. I ın 
ca her sınıfta taleb~nin t I 
lerine okuma lotabı veı ıl 
mesi liızı rn geldi~inden, za· 
1111\nlf\ra pek nz kaldığınd n 
bu yıl ıçinc:le her sınıf ııı ki · 
tapları üç partiıJe bastırıln 
cal<tır. Böylece i k parti 
ders yılı baıında talebenin 

elinde bulundurulmuş ola 
caktır 

Ult star 
s~ tesirı ~ b ş ı . ü e

liKlerden ~irine uir Türk 
üye seçilece~. 

Cenevre, 1 1 ( A A.) 
Uluslar so ~·etesi 88 ncı to· 

planlı!'lmda ac a let davanın 
dakı boş azalıklt. r intıhnbını 
yap ıcalctır 

Cumurı et gaıett-sının ' v 
duğur a göre bu uyc ık u 
den bırine bir Türk üye 
seçflecektır 

Uypaşle Ankara gücünü yen~i 
Ankara 12 (A A ) M.ı 

car UyP•şt takı ıı ı ün An 
k ara gücünü hir<> lcarşı iki 

ile yend ı 

Ko v~rla 
9 M lyon ta ı su a1aco~ olan 
hJraj netüaluine~aşlandı, 

Konya, 1 l (AA. il-
de 9 · n ılyon ton su alacak 

vt kırk bin dönüm araziyı 
sulıyaca!c olan silblaı af in 
projelerin; ha11rla ma n iit~ 
hac:sısın, veriln i lır. Ch·ndan 

başkeı 8 mılyon 1 on u aln· 
calc olan altın barajın da 

ctüderme ba~lanmıştır. 

DavJet deıniryollarımn ml
Y!S ayı için~eki geliri ~üz·· 

vedi ~in lira fazla dır. 
Mayıs ayı zarfın in Dev 

let demir yollarının gelııi 
1386180 linyı bulmuştur. 

Bunu 361541 ırası volcu, 
IOt US lırası bng j, 828875 

lı Rt'l c; l ri lltl ıf, 9 ~947~ 
lın sı seyri s 'rıc'flı elde 
edı 1 nişt r. 93 ı senesınin 

mayısına nazaran bu s neki 
mayıs gelirind • 107737 lmı 
fazlnlık vardır. Bu fazlalık 
da bi et ücrt--tlerinın i 1diril-
mesi üzerine ~ olcu ziyade
lil{inden ileri gel.nışlir. 

Yeni paralar 

25 v 50 ~uruşJu~taın 
~, hpıau ~aurlan~ı. 
İstanl u , 1 .. (Özel Da· 

rph, re tarafından -venı yı 

rmı bt ş ve elli kuruşlu!. gü 
müş p traların knlıp 1 nrı ha · 
zırlaıımt§tır. KnlıplArın fi· 
nans Bctkanlığınca begenıl 
dığ ne dnır en ir gelince pa· 

raların b.1 ı 1 ı ıasına ba l, na· 
cnktır. 

Ge 
• • 

Zlll lClfl , 
Pek yakında bir 

Edebiyat sahifesi 
açıyoruz ... 

Özenerek yazdı. 
ğını/ şiir ıre nesJr
leı inizi, ayın yirn1i 
beşin kadar ''TÜR
KDl Ll,,ne gönderi-

, NOT: 
} a-:dar h r sıı/111111 aş. 

11ıcımcılıdır. 

ONUNCU YıL 

Şehirde Gezintiler. 

Halkevinden Bir k aç 
Enstant ene: 

Tenis ko·tunun açı lma töreninden önce~i neııli kınus
malBr-[ vin müsameresind1- Bahkesir filimi göıtı
rilen - S Jlonun~a~i perde~e ~en~ilerini aörOnce ... -

Birinci perde 
SAHNE 

Halkevinin, eski k ütüpha · 
ne salon•ı ... Duvarlarda, Ata· 
türk ve diğer büyüklerimi 

Bugün de, gençlerin eline 
bir tenis kortu verecetiz ... 

ilbay r Sahi, yerli 
aktör!erle çevrilen filim na· 
sıl olmuı:• .. 

feyzi Sözener - ıayet zin büyük çapta re-si m le r i; 
güzel ... 

A. Sırrının tabloları var ... 
İ • bay - (Yine gülerek:) 

Karşıda, tül perdeleri sar· Tabii , bu ilk filim olduiu 
kan, camekanlı güzel bir 

kütüphane ... 

Pençerelerin kadıfe per-
deleri hafifçe i ndirılm if ... 

Dekorumuz. bu .. 

f çerdeki ere gelince: 
Defterdar, Sıhhat müdü

rü, orman müdürü. maiyet 

memuru, ara sıra aelip gi 

den 1 lalkevi reis vekili .. Ve 
daha hatırlıyamadıklaram .. 

lçerde, sigara dumanı ve 
gürültü var ... 

Bir az sonra, İ bayımız 
Salim Giindoğan, güle r 

yüzü ile kapıda gorünür .. 

Herkes ayağa kalka r .. 
Salim Gündoğan, el sıkıı 

ma tavrundan (Mera ı ım 

den) sonra, bir koltuğa ge· 
çer .. 

İ bay - ı Park Uzmanına 
dönerek) Park faaliyeti be· 
rdevam, değil rni:1• 

Park uzmanı - Tabii 

için . biz ler, biraz acemilik 

göı termiıizdir . . 

Feyzi Sözener He· 
le Defterdarımızı s61iin .• O 
kadar güzel görünOJor ve 
yürüyor ki.. 

(Saate bakıllr .) 

Fe yzi Sözener • Efendim, 

tören için ' ' akit tam .. 

(Salim GOndoian önde, 

diğerler ıai ve ıolda , teniı 

kortu yerine giderler. . (il· 
bayımız, kordell11 keterken 

marı çalınır ve ilbay ta

vaketi olarak sahaya topu 

atar .. 
Halkevi sporu için ~nla 

bat la çah,an ıporcu bayan 

v e ba ylarda, törende hasır 

bulunuyorlardır.) 

- ikinci Perde -
SAHNE 

efendim .. Bildiğiniz gibi.. Pazar gfinü aktamı ... 

İlbay (Aklına bırşey ge l Halkevi müsamere .. ıenu .. 
ıniv gibi bir duru mu takma· İçe rsi hınca hınç dolu ve 
rak patinaj meseleler i, nasıl? sıcak .. 

PMk uzmanı - M ü ke m · Saat 9 da .. 
mel olacak.. Öyle tahmin Feyzi Sazener - (S.hne-
ediyorum ki, Balıkesi r , bu n in ön tarafına cdır .. ) Sa. 
hususta, bütün vilayetleri· 1 yın arkadaılar; • 
miz içinde birinciliği alacak .. . ......... Halltevlmlz 

İlbay - (iki kiıilık yer k" artık , h er hafta, her hafta 

plıyacak kadar şişm.an olan olmasa bile, on bet ıünde 
sıhhat müdürüne döne rek bir , ıi•I buraya toplıyacek 
gü ümser:) Aman, ıu pati ve yeni alınan makinemizle 
naj işı çabuk hallonulsun da . imkan dahilinde, kült'Orel 
bız ~ıhhat müdürü He bı raz 
yağ erite'im. 

(Gülüşmeler!) 

Sıhhat müdürü (Gül · 
nıefıınde devam edere k :) 
İsabet buyurdunuz Bil hassa 
bendeniz için .. 

İlbay Orman müdürüne 
bakarak, tebessüm ile:) Zn 
lıa liniı, va ktıle, mesleğin iz 
icabı, daima açık hava da 
dolaştığınız için, maşa lla lı 
bugün kanlı can lısın ı z. 

Size, spor lazım değil . 
11,,,lbuki bizlere? Dt·ği l mi 

bav Vasfi? .. 

fil imler göıterectktlr ... 
Bu akıam , makinemizle 

ik i gün ~vel filime alınan 
Bahkesiri göıtere~eliz . . 

.... . Şimdi. bayan ~ ••• 
det Gündolandan açma tö· 
re nini rica ediyoruz . . 

( Eltndf'ki makaıla salo
n un ortasındaki makineye doj· 
ru ilerler. BüUln beıler, 
a rkaya çevrilir.. Sinema 
l ograf ın yanına oturmut 
olan Saadet Göndofan, 
Salim Gündofana bakarak 
a yala kalkar ve: 

- Maklnanm ltayırh ol· 
masını dilerim , d•yerek 

Patinajm ı ş, tenismiş, yok 

bılmem ne imiş.. ~izin için 

bunlar değesizdir. Halbuk i, 
ko rdelayi keıer ve yerine 

bize. 

(G .. .. F . ...:.·· a e çer . . 
. . ozu~e .. e!zı ..,oze~e r Alkıı tufanı .. . 
ıli~ır; tenıs sozunden bu gun· ı A k 1 d k ' :ı. 

rtı , ıa on a ı yus· 
kü toplantıyı halırlar:) Bu · I b k d.ır. 

.. t · k t .. çılma tö e rce aı ar aya unmüt gun, enıs or u .. 
· ô ı 1·? I ve binlerce göz malıtnaya renı. ye- m ... 

Feyzi Sözener Evet efen- ve tanslmle utraıan Bedri 
dim. malumya, Halkevimiz, Canıe-le dikilmlttir . 
gençlik ve spor için e!inden Nihayet, ıalon · lcaranhla 
geldiği kadar çalıı ıyor. arömtUür, filim 16ıterllml1• 
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CENEVREDEN MEK1UPLAR 

Cenevreden 
Par ise 

Kültür Bakanh~ınm · 
Bir ~iıoir,nıi , i 1.ı İ I~ Ç I~ l~ 11~ il İ I\'I İ Z it 11~ 

•••• 1 

'

:···········-·· -1.i 1 • v·· "k !Jabel'•' 
a rıUÇU I •-"'"' 

Treridc, otelde, kahvede 

tramvnyda Lütün gözlerın 

HabPş haberleri üstünde 

durduğunu goruyorsunuz. 

Sanki herke-s hergün aynı 
sözleri tekrar eden te-lgraf 

s~tırlarının r !tında; kendisi 

için bır şey sezinmeğe 
çalışıyor. 

1918 den sonra ilk 
harba ,Avrupa devletleri 

arasından yenmiş olan bir 

devlet başlnrsa, yenilmiş 
olanJarrn harb hazırlığına 

nasıl ıtlraz edebilir? 

Bir yanmdak ne 
eğiliyor: 

doğru 

Meselenin dikkat edi 

lecek tarafı, Uluı'ar ~GSJ e· 

lesinin İngiliz ananalan 

ıçıne karışmış o 1 magıdrr. 

Şimdiye kadar Habeş da 

t.vasından .Süven kanalı şir 
keti ile voksıı bır A 'man 

sinamacısı kaztınmıştır: İtal

yanlar htızirnn ve temmuz 

içinde l<ana1a bizim paramız-

la otuz milyon fıra ödemişlerdir 
Atınan sinemacısına gelince, 

bu genç bır keç yıl önce Ha

beşistana giderek birçok re 

ıim çıkarm·~tı Dönüşünde 

ıeritlerini kimseye satama

dı. Halbuki şimdi bütündü 

nya sinemalarında bu filim 

gösterilmekted•r. On parasız 
sokakta dola~an sinemacı, 
Lu yüzden zengin olmuştur. 

İtaiyan başbakımı Muasoli 

ninin ku~:rklarda çınlıyan SÖ· 

zünü hatırlarsınız: "Dosdo-

,_ ğru h 0 defe gideceğiz Cene· 

vre i e . CPnevresiz veya Ce· 

nevreye karşı!., Bir İngiliz 

gazetesi bu cümle) e cevap 

verİ)'Or: "Uluslar sosyetesini 

kurtaracağız . Mussolini ıle , 
Mossof iniıılz veya Muıısoliniye 
kartı!,, 

lnsnn Avrupa.da kimin ta
lıi ile oynandığ~nı li yırmakta 
epey zorluk çekiyor: Cenev

renin ttılli mi,· Adisababa
nm talil mi? 

Dava . hakikatte, büyük 

b r. ernperyalizm davasıdır. 
i .ı, . ' 
ta ya da lngiltere ve li ransa 

kadar büyümek istiyor İn· 
gilizler Akdenizin ortasına 

sarkan yarırnarfpn•n Lir kö· 

prülük ara ile Afrika kıta
sında büyük bir toprak bir 

liği kurmasındnn çekin·yQr· 

lar. Beyaz ve Kırmız.ı de

nizi blr 1eıtiren bu sömürge 
'Sudan ı e Mısın ;ırk adan 

sarmıı olacA.ktır. 

İtalya, denjı. lerde oynıyan 
bütün devletlerin. hele söm· 

ürge politika~ında İngiliz 

imparatorluğunun gölgeşi 

11.ltında kalmasına kızıyor. 
Bunun sebebi nedir? fng•liz 

donanması mı! Fakat §imdi 

kanad var halyan kanad

ları Cibraltar ve Süveyşi 
kolayca tehdit edebilirler. 

İngilb. gczeteleri, en iyi 
uçaklarla. en 1'iğit pilotla

rın da İngiliz olduğunu sö. 
yliyerek buna ce\•ap verıy 
orlar. 

Gene bu son günlerin ha· 

berleri arasında, bir Kara 

ile döğü§erek İtalyan şerdı
ni kırmış olan İtalyan bok 

sörü Karneraya pasaport ver 

ilme.:lığini duymuşsunuzdur. 
Bu haber çıktığı vakıt, bi

ı:im Brükseldeki konferanta 

eski bir Franı:;ız bakanı olan 

Kara bir saylav, kürsüden, 

İtalyan delegelerinf>, büyük 

· harpta karaların beyaz me-

Lise ve ortaokullara Y€:• 

ni namzet talel·e l<r ydı, 'o 

klamaların ya pılnıa ve oku

lların açılr-ıa günleri aşağı

da gösterilmışlir 

1 Lise ve ortaokulla-

ra namzet ta 1ebe yazılma 

sına :o 8 1935 salı sabahı 

başlanacak 3 J 8 1935 cu 

martesi saat 13 de bitirile 
cektır. 

2 - Lise ve ortaokul a 

rın 1. ~·. J, 4 ve 5 inci sı 

nıflarının bütünleme \·e e ı 

gel yokl~rnalarına 2-9 1935 

pazartesi başlanacak 16 9-Y35 

pazartesi akşamı bıtırılcce 

le tir. 

3 Lise son sınıf bütü 

nleme ve engel } oklan.n la 

rına 2 9 1935 pııza rtesi b, 
ılanacal< ıııg.19:5 salı ak 

şamı bitiriltct'ktır . 

4 ÜJgunlu:c yoklama 

sile eskı öğreneğe göre } a

pılacak olan liı;c ~e orta 
okul mezunıyet ımtıhan!an· 

na 1 1-9 935 çar~ambn günü 

ba~lanacak l 1 9 1 !:135 cu 
martesı saat 1 J de bitirile 
cektir 

5 Parasız vatı talebesı 
seçim s:naçlarma ~3-9 1935 
pazartesi baılana cak. 

a) 23 9 1935 Pazartesi 
Türkçe CdeLıyat, 

b) 24 9-1935 Snlı Riya· 
ziye, 

Kor rct1da 
Hırsızlar ~ir dük~am soy
~u, f a~at ~epsi de ç~bu

c~K ~aKafanaı. 
Korucu. 11 ı Öze tıyları· 

nıızdan) 
Çark acı 

. Kamunumuzun 
köyünde ıki gün 

önce hırsızlık vakaıoı ol 'u. 

Bu köyde bakkallılt yapan 
l\ayapnlı Ahmerlin diikkanı 
bilinmiyen kimseler tnraf·n 

dan dt•linerek ıki yi.ız ırıt 
kıym C' linde mf\nifatura ve 

bal< kaine eşvası ç11lındığı 
j11nclarwa)a hildirı lm ştir. 

Bu haber iiz ·rıne Kamu 

nbay Kasım Karnca kara 

kol kan ut 11 ı ile birlıkte 
hemen vaka yerine gıln iş 
ler v · yirmı dört saf1 l içın. 

de çalınan eşyayı ortaya ÇI· 

lcarmışlarc' ır . Hırsızlar da va 

kalanarak cuır uriyet g •nel 

savamanlı~ına ver ı lınişlt"t 
dir. 

Kaınunbayımızı ve janda · 

rmamızı bu muvaffakiyet 
lerinden ötürü kutlularız . 

Korucuda Hava Kuruınuna 
yardım. 

evind iki t~cılma 
Töreri. 

P JZar günü spor ~olunun başardığı tenis ~oriu ile, 
getirilen sesli sinema ma~inesinin açılma tö. ani yapıl~ı. 

YerH f i~irnlar ~üyu~ hır ala~a uyAn1r~ı. 

H h \ z ı 'ı Z• 11• 1 

Pazar gunu Halkevi-

mizde iki açılma töreni 
yapıldı Bunlardan hiri sp 
or kolunun ikı aydan L ~ 
ri hazırlamaktl\ olduğu tenis 

lwrtunun, dığcri rle eve ge 

ı 1 it. \ il 

söy1e\in 
.ıl ili '• 111 ı 11jl .ı il 

sonunda sinama 
makın .. sını açmmı ya
pan ~aadet Gündoğan<lan 
rica etı i. 

Bayan Saadet Gündoğan; 
uzatı on makasla mRki· 

• •••• • · · ·· i~i~Ç,j~kiôo•mf!. 
Ankarada toplan•" ,.-J' 

ret idare eri konır fi ••· 
L ,... 1.. 

bir balıkçılık '(oope tr Jt 

rıılması teldıf edihrıııt fit" 
ticaret direktörlüiO bU ıfll 

batlaOI 

[j'r
1

;m
1

il
1

kb;~di11 -
luğu. 

Edremit serbeııt cif_., 
\'e f irengi mücadele şr 
doktorlarandan, do~ ... 
rafettin Arkan Edre"T'~ 
lediyesi doktorluiuıı• 

u:t~ii. ekmek çıt,rıt~ 
r . cılır. ~·,el 

l 1azı fırıncıların ,,-,,. 

nevi unlara verilell 
1111

11' 
dışında daha aıal• 

1
,f 

"atarak hıleli ekrrıtk .,,, 
d•" .·~ tıkları anlatıldığlll I ,o'tf-

} ıkça cezalandırıl~• 

Şehirde 
(;ezintiler .Jıı> 

1 
.. . . ti .,r 

(l ' ..ıtarııfı birınrı tı-"" 
b1tşlar. He1e BI•• JJI' 
f ılimi görülecek ıeJ t 8' 
bile, bet aenedenbe' ..,ad' 
hkeı:irde bulunc'uiUll' adıf//t' 
birçok yerlerı tanı)'•~ .,,, 

c ı 25 9- l 935 Çarşamba 
Tarih CogrRfya, 

Korucu, 11 (Özel a ytarı 
mızd. n) Kamunumuzda 
ha va tehlikesini bilen üye 

fer glin geçtikçe çoğalmak 
tadır. İki bine yakın Ü)e 
Jcayt olundu 

tirtile sesi .in;ıma ma· 
kina mın açı ' ma törenidır . 

nanın örlüo;ünü bağlayan 1 Aman efendin•• ,_, 
bi ... 

yeşillik!. O ne 

~maçları yapı 1m l\ lc şa tile 
25 9 1~35 çarşamba bitiri 
lt.:cektir. 

6 Derslere JÜ 9. l 9J5 
pazartesi günü lrntdanacak 
tır. 

7 Parasız yatı talebe 
si seçim smaçları, mezuni· 

yet imtıhanları ve yoklan.a 
lar h klanda daha çok bil 

gi edıJmek istiyenler bulun 

dukları şehırlercleld kültür 
direktörleı ine vey<1 1 se ve 

ortaoku direktörlerine bRş 
vurmalıdırlar. 

denı} ete hızmetinden bah. 

sediyordu KMdeş lalin ulus 

larından biri beyaz tnrnf ın 
dan karanın yumrukl.rnma 

Kanıunbay Kasım Kara· 
ca, Kanıı.n Partı Başkanı 

Osman, Hava Kurumu aş 
kanı 8aşaı an 'e merkez 
muhtarı Ara•ın Üyt> ve verim 

yekununu rıı ttırmak içın bü. 
yük btr gayretle çalı~ıyor· 
lar. 

AyvalıKta ~ava ~urumuna 
~dı d1ın 

Ayvalık, 11 (ÔLel aytarı
mızdan) Hurada da hava 
!<urumuna üye yazılma ha 
raretle <l ... vam cdivor, yenı 

den yüz kırk ıekız asıl üye 
fıç bin yedi yüz seksen ye sına bile izin vermıyor, Öle 

kı ıse Parlste bir beyazlar dı lırn, elli sekiz yardımcı 
üyede üç yüz st:kt.en Lı;ş bakanlığıııı l<ar.s bir Afrika- ' 

, lıra yükende bulunmuşlar lıya verıyor.! d 
ır. 

Kıral ödü yaşasın Kra ! ı. 
CenC'vre kurtuldıse de.· Uray ~omiserini la~K · r. 
Habt"ş d.avası, olduğu gibi. 

hiç bir noktasına dokunul
mamış olarak Parise gelı 

yor. Hala, italya, hf·p bı di 

ğimiL sebeplerlt>, bütürı Ha
beşistnııı almak ıstiyor; ha 
la, fngiltere . gene bildiği 
miz sebeplerle, büt un Ha 
beşistanı İta yaya vermek 
istemiyor' Fran a, henüz 

Ka~aoğ'an mahallesinde 

oturan Bursalı dellal Osman 
uray komi•erini iş bnşında 
iken talıktr eltiğinr! yaka· 
lanmış ve Cumurluk genel 

savamanlığa verilmiştir. 

Baş n~;n yara'amış 
Dün gene selmiye mahal 

lesinden Mu ta fa oğlu fay
toncu Muharrem a~ında bi· I 
ri martli mahallesin en Emin 

oğlu arab cı Ahmedi başın· 
dan a? rca oJarak varn la · 
mı~tır Ahmet bir hafta so 
ııra yeniclt n ml'ayene edi · 
lf'cekti ... Muharn nı va kalan· 

Tenis kortu saat on 
yedide İ hRyın ız ve Şflr 
bayımız B. Sa1im Gün · 

doğan l ll rafınclan birçok 
davet'ılerın önündt> yap1· 
lan tören çok içten o 1du. 

Tt:nis lrnrtu Ba 'ıkeıdrin 

spor a anınclald 1 iiyük bir 1 

boş'uğu do'clur"caktır. Hal· 

kevimizin spor ko undn 
çalışan gPnç l< ri bu güzel 

e&:!rlerindtn ötürü alkış· 
larız. 

Gece saat yirmi bir bu. 

çukta dit maldnanın aÇılışı 
töreni evin göateri) et 

(temsıl) sa 'onunda kalaba . 
1 k seyfrileıfn aı·ar.ında ya 

pı dı. Ha kevi Başko n ve 
l<il n. Feyzi Sözener içt~n 
gelen samimi ve kısa bır 

Bir M'·ç 
Havran idnıanyurdu ile 
i~rnangücü aıasınoı~i meç 
hire KJI Şf oirle ni~ay, tl~ndı 

Havran gençleri şehrimiz 
ldmangücünü hır maç } np-

mak üzere çagırnıış olduğu
nu yazmıştık. Bu çağırıyı 

kabul eden Güçlüler Bav 
rana gidPrek paz.ar günü 

bir maç yaptıl tan sonra 

dün şehrimize dönmüşlerdır. 
İki takım da eyi tal\ \'İ) e 

edılıniş olduğu için maç 

çok heyecanlı ve sert geç 
nııştir. Güçlüler ilk devre

de bir gol atmışlar . İkinci 

kurdelaya sürekli alkışlar 
ara~ınd:ı kesti. 

Bundan sonra Halkevi 
nin çektırdiği şehrimizin 

görünüşleri fi imi ile avcı · 
Ja.- fi im 1 erirıin gösterilme· 

sine b ş'andı Bu yerli fi
lim'er bi hasa a aka uyan
dırd . Ve çok R llcış andı. 
Göı;terh et (tem~il) ko'unun 

oynadığı (Aşar soyguncuları) 
adını taşı)·an ıki perde ik 
pi)esi Aksamaddn bitiri ld i. 

Hol <: rini Lıenımsı) en ge 
nçler çok alkış ' andılar . 

Si nama rrakineı::inln H.ı · 
lkevi ıçın l tiyük bir l<a-

zanç olduğunu bılhaHa 
l<ayt etmek i~ !eriz Höyle 

faidelı t"şbüslcrde bulunan 
evimizin yönetim kurulunu 

candan kutlularız. 

Hafkevi 
Dil tarih ~olunun güzel ç1-

fişına~arı. 
tfa l(,evi cHI, tarih ve ede 

biyat kolunun kültür ü1e· 

rindeki ça aşmaları günden 

güne artnıakta 

mektedir. 
ve i erle 

Bize delaletile "Çepniler., 
gihi değerlı bir iııct•leme 
~seri veren dil şubesinı 

bu kere de Kebsütlü oğlu 
Halil İbrahinıin yazdığı "Ba 

lıkesirde l 11ğcılık,, edehi ki 

tahile Gaman Balkırın h 

yeni dostluğunun ba 1 yılın 
da bulunduğu kardeş Latin 
ulusu ile:: sınırlarının Rende 

baş'adığını ~öylıyen dost Ang
lo Snlcson ulusu arasında, 
çırp.nıp duru} or. Fransa için 
bunun ne kadar büyül< lıır 

özvcrı olduğunu anlamak 
içiıı, Fransız iç politil<asın n 

buhranlarını görmek liızım 
gelir. Hakıkatte şimoi Fnm 

sanın memleket dışır da h ç 

bır ışı olmamalı idı . Mösyö 

Lavalin memleketinden ele 
ğıl, başkanlık odasından çık 

mış ve hakkında tahkikata 
başlanmı~tır . 

' devre d e oyun daha sert 

lk bilgisi inceleıne 1 eriı.den 

ıı '~al.kesirde halk inaı mala 

11,, edebi ki!Eı bi çıkaı ıııışlır. 

mağa vakit bul.ıLilmesi ŞI\· 
şılacak şeydir. 

Habeş meselesinin masa 

güçlükleri, harp güçlüL. leri 
ni geride bırn ktı. Bal alım 

Parisle ne olacak? 

F. R. /Jtay 

Nifus s-y m1~: ~az:rf:k 
Yirmi hır ncı l""şrin pa· 

zar gi'nii ', ı•ılacak gent-1 

nuf, s s l yımında bütün ış· 
yar'arın ödev alm ... lar nı nti 

f u:; sayımı ha ldnndA ki I< a. 
mın ve karnrnaıne yüküm 'ü 

tutmakta !ır. Sağlık \'e soy. 
sal yardım Baluı.n'ığı iller 

sa~lık direl<lörlüld< rıne gö 

ndercliği bir g*'nt !gede '"ağ 
Iık i~var'arının bu işte eyi 

çalıtmalarını emretmi§tir. 

lenmiş bütün ıki taı af oyun
cuları ar.1sındn öğrendiğimi 
ze göre bn7.J uyguntiUl. 

hallt r Rirdığ nden maça 

Bize gerçekten okunma· 

ğa deger olan 1 u eserleri 

veren dil ;.ubesiı in çalışma· 

sın• alkşlnrız. 

bir maçta gençlerın birbır· 

ler ınin im iplerini kıracak 

hallere düşnH lerıııdc n dola 

fasıla verilmek :rarmeti 
hasıl olmuştur Hira:r sonra 

ıki tar,, fın arası bu'unaınk 
oyun;ı devam edılmiştir . l'u 
devrede Havrnnlı 1 nr da bir 

yi duyduğumuz acıyı il\lPA 

gol yaptıklarından mc.ç bıre vururken; bır diğ{ r maçtn 

kLuşı Lır le niha yetlt>nmışlır. 

1 

lıer iki taraf 111 böyle hir 

** • hataya dü~miveceğinl' inn 
Yekdiğerlnile bile tanışmak cım,z olduğunu d.ı hilhaı:ı:a 

ve sevişmek arzusu güdülen , söylemek isteriı 

Jnsan, şııııırıp kalıyor· ,,., 

Bazan. St') irdltr or· 
"kıtllf •• 

~ından St'sler yu 1 b' 
- "Beni -gördiin ıJ1 

J·? .... 
n . . 1•Ar 

- " İşte bt•n, itl• ~~ 
Bak bak. nasıl 

çabuk yürüyorum· k~ 
'Önümdeki ihtiY•' ,ifoi 

" Gavur deyip ' bl11 

u1° emme bakın na P , 
gavular .. AnıyyY ·• !\•da" 

"pCU 
(Sağımdan, Oçu 

arkadaşına: taP,,, 
" Yahu bu yal )'il• 

k be· ra llrtisl de oldu 
h 1 ,., 

e.. . t>dlotol_., 
(Bu sırada. sın I•' tr 

"Stop,. t-der .. Larrılı• 
rar yanar .. ) ,Ark•J" 

Feyzi Sözener df ,i" 
lar İİa lkevi de. rrııt"'11' ~it'• 

• t s· . 'an bir lı"" 
zm.. ızm o . et••• 
bu kadar ehemıtllY ,_m,Jf 

1 ,...... .. ... , 
ımrli\rını bai•t 8 Pr 

( Fı.limden soor~,tll"' .. . ,.... f 
soyguncuları,, rıın sııtı~' · 

G Itri" bil baı'<ınır.. enÇ d ki•'' 
fakıyetle bat"' 1 

piyebde 1 iter. · b•"llfl 
(Her btte-r, fakat, 

sözüm bitmez: bir"' 
(Şimdi, benimde 

lafım ~·ar: ... _.tll'r' 
11ıil •• , .. 

(HalkevinllZ 91ıb 11 
k . · tızaalll " salonunda ı ın ki•'' 

.. b' ço b .... nim gıbı ır 
1 

müştekıdır · ıke"irıill "' 
Kabahat. Ha 

1
• ol 

{Ne munaıebet.. 11•P'1 

1 -·de~Jerlf1 
(Orı ar, o 

1 
lar. " 1ııti••dlılıi 

! "nduz e 
(Sa on gll d•" 'I ..ıı1r 

orta ,. 
sokuluyor k içill 1 
taraf tan geç ille d•' 
ayrılıyor.. b...-1•1 

(Fakat, gece 
eser kalmıycr· 10raal-'

11
,t 

(Ayağa kalka"'• lef t• ' 
d . eleP ıOt' 

'Ne olur u, fJ lı Of .-• 
' v. k aY• flr""" 

e.Jecegım ay• dat1• d' 
atacağım diye ••" IJtJI' 

. d JCriftırıP· - -'°" 
yerlerin• es k•~ 

ıJarı 
için açılan yo 'il/ 
sa 

1
ar .. ) /t1. r11lf. 
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~::---------~~. 
Kö.Ylil 
kardaşlarla 
~nuşma. 
.ı\rkadaıtlar· 
G ... ' 

Iı eçenkı konuşmamız ağı-
Raııa ·· 1 ,.. r UZt>rinde ka mıştı. 
\:aaı h b ı 

ile k· ar ı; ldyare erın 
h .;dar lehl ı keli Hr hnrp 
ı/l•ğına en açık bir misa 

it, s k 
)i 0 u nldığım z havi\ 
l•tl ağılıyan bu gazların çe 

'rıl b tıı.. e unlardan ndsıl ko••aca ~ li gırnızı anlatacağım: 

hı ar~ uçaklara bu gazları . 
~ 1 Puskürtme alt:tleri, ga 
ltlrtıerrnf!er, gazlı bomba

t11ı 4 
atarlar. Gaz diyince 

TORKi>lLI 

Yabancı gazeteler ne yazıyarlar? 1 
Japonyanın yeni Savaş Pianı. 
1 _... fT~-j~f~~~~l Ondüle 

i ABOOlKAfiİR PıllAR i Aleı:eri sık sı~. muayene-22 Temmuz 1935 tarihli gene1 valisi General Ogaki 

: P .\~, llAMA~11 ,,.\ıııt>ı : dan gaçullece~. Pravda gazel sı yazıyor: 

Japonya adn!arını bir bi
riyle ve Japonyayı da Asya 
l.ıtasiie birletlirnıe projele
ri hususunda Japon basımı· 

nda sık sık yazılar çıkmak· 
tadır. Hir müddtt evel, 

Küsü ve Hondo adalarını 
birbirıle deniz altın~a bir 

tunellt> bağlamak projt-si 
halı kında n( liı iya t yapıl nıış 

tı. Bu tuneı 5imonozoki 
boğazı altından geçerek Kü 

sü adasında Motı:i şehrini 
Hondo adasında Simozoki 

tarafından hazırlnnmıştır . 

Bu projed~ Japoı ya ile 

Korf'ııin deniz altından 

birl~~lirıln tsini savaş bakı 

'rr.ından Ön< mi anlatılıı ak· 
t;ı dır. Ügl\ ki projesi Kore 

boğazının en dar yerinde 
yapılcıcak ve Korenin Fu1.om 

şehri ıle Jaı onyanın Simo 
nozoki şehı iı i bağhyacak 

: l\ .\HSISl~I),\ ~. 48 : • • 
!TELEFON,( ;t~ .\.\I< >E( >~! 
• • :VE SAIH TA~lıH .\'l' YAPILJH: 
• • •••••• 1 ................... , 

······~··················· . , 
: Sayın yurttaşlara ! 
i müjde : 
: Mobi 1 ya ve zarif ve • 

: ı 
sağlam masa sandalye • 

ve 2-0 kilometro uzunluğu
ndn olacaktır General Oga • 
kinin tahminine göre huy o : 

)l) O • yaptıracaklarıa. • 
lun masrafı l ,4CıO,( 0,0 O • : ı 

Sağlık ve soysal yardım ba

kanlığından ilbaylığa berbe· 

rlerin yaptığı ondiile alet-
11.'!rınin takibi ve bunların 
ıekline dair bir tamim gel-

mittir. 
Bu tamimde son zama

nlarJa permanganat ondüla

siyon ıle devamlı ondı · 
le usülleri kullanılmakta 

Ur aylar 
imu komisyınu ilUiıiz
de~i haf ıı taplınıcn . 

Uraylar imar komlıyonu 

ıu, yol. e'ektrik encilmen· 

leri önümOzdeki hafta için

de B. Şükrü Kayanin baı· 

kanlığında toplanarak 8'0-

miıyonun çalııma proırann 

hazırlanacak tar. 

tııı du 'l. 
~ l l Olan gı ıt uçucu şehrine bağlıyaca ~ t ı r 

tı ar 1 ~t 1 <tn amayin, toz gıbi 

ven olacaktır. : En ucuz ve çok sağlam 
1 u tunelln asıl amacı Ja· • mobilya tn kımı, sandalye 

• • • • • • • • • • 

olduğu, halihazırda yapıl 
makta ole.n üç türlü ondü 

lenin en matluba muvafık 

olanı maşaları elektrikle 
kırdırmak suretile yapılan 

onı.lüle o\du~u göstt riln t>k 

te diğer iki usulün zararlı 

oldukları görüldüaünden 
bıı gıbi cihazların numara-

lanmale.rını ve bir fen he

yeti tarafından ıık aık mu

ayeneden ıeçirilmeleri bil· 

dirilmektedir. 
•u g'b· d ~lrd 1 ı alcıcı o!anları n 

~ö 
1
•t. Bunlardnn bıızıları 

~er· 
~fit· bı Yaşartır. g~nizi ya 
ıç111'8 azıları akciğerleri J a-

't I r, bazıları da kanımız 
~ llt. Hatta sinir erimıı.i f.1>11 

il dt- . . . k 
)~ ' rımızı VA nn ve 

tala 
tdır r açan çeşitleri de va 
'0}11· Bunları anlamak ıçın 
~ı~. •Yeceklerimi. eyi dinleyi 

s, 
l~tır?ledığim bu Çf>Şit gaz
t ld· hepsi fena koku1u de 
'll, ıt. içlerinde eyi kokulu 

b~,k~~tı ela vardır . Pundnn 
~a~ ' Yeşil, koyu sarı, be
~k . \re hatta hn vn gibi re 

'•ı 1 C 0 aniar c!n v. r . 
b11 Rö'l. Yaşı yapan ga7.lar 

l'rıl <1ılar111 t oz ha1ınde atı · 
'rı ·ı ~~rd 1 e uçucu olanları da 

~~1 ır. Bunların koh ulan 

ttııı~itıdır. Hem gözleri yaşa· 
lı~ .. hem de ciğerlttri parçe.-

qtıl 
d,

11 
dr, olduğunu da hatır 

Çıtı h çıkarmayını ı:. Gözler 
~'tıt il\'a g~çmiyen ey• YI\· 

t~k tı gözlükler kullnnılır. 
'ke,~)ı <:ığerler için (~az ma 
~lr dıdığimiz aletler var-

· B ttkt tJnlc\rı kullanmak ge-
ttrı't. Bu aletler hem ci 

tıı,~·etiıtıizi hem de göz1eri· 
1 

korur . 
ı ~ö'l.I 
ıt~tılaı erfrnizi yaş.ırtan ve 1 
~t arı l u ga7.larr. karşı 
1~ l •e suyun içine eczanedttn 

tlır 20 grcı .n ( Bıkarbonat) 
~tır <ıtarsak bu ilaç suda 
~,, . hu ıı ·ı .. 1 . . . 

ıtıı u ı e goz erımızı 
~qtbtıı bir şey kalmaz. Ki 
'lııkt0llat bulaınnzsl\k bu 
'~d, 11.rfia. (A itborık l alır 

C erıu riz. 
ıa) 

'ıııı · maskesinin nasıl kul-
*ı "cağını ıleri 1e söyliy~

lll. 
c 

ı,t: ~erleri parçalayan gaz 

Uzman' arın tasarla nıaı ına 
göre tunel çift hatlı bır de. 
mir yo'unun geçebileceği 
şe'dlde yapılacak ,eJı:ouo. 

000 yene mal olacaktır Bu 
proje Japon hü~fın e i tara 
f ından onaylanmıştır 

İkinci projeyi de Kor<• 

tır. Ham meyva veya çürü 
müş saman gibi kokarlar. 

Ağzımıza ta Hı bir lezzet 'e
rirler (Cigaıa içenler bunu 

duymazlar ! insan ağılandığı 
nı birden anlıyaın: z biraz 
sonra mevdaııa çıl<ar. Baş 
dönmesi, baş ağrısı kusma 

ha'leri yapar. Yüzümiiz mo-
rarır veya sararır So'uğu 

muz da daralır. Kalp hı7lı 
çarpar. soğuk ter dökeriz 
Buna sebep: Solu~umuzla 
akciğerlerimize girPn bu 

gazlcı r ciğerlerdeki incecik 
hava borularını çatlatmeısıdır. 
Oralar .. lrnn toplanır. Ve Lo
ğulma hali ! atlar. 

Hası aya y2pılacak tedtirltr: .. 
1 . - l~öyle Hr h:\slayi 

kıpırdatmamalı, yörütmemeli 
2 Aj!zn üflıyerek ya 

hut kolları açıp lrnpıyar< k 
soluk vermıye çnlışmamalı, 
çünkü c·ğ,.rlerin üzerindel<i 
ince örtü 'ırtılır. 

3 Y n vaşca hir ara bn 
veya Sl' dve üzerine koyup 
temiz havalı yere götürmeli. 

4 Çabucak doktora 
haber vermeli Eğer kendi 
miz eyi etmey~ savaşırsak 
tehlikelidir. Ancnk böyle 
bir h<ıstayi doktor eyi eder. 
Bu da doktorlukta ayrı bir 
ıştir. 

. Yine !lÖrÜfÜrüı; hu söyle · 
diklerimi unutmayın karda 
şiarını. \ocukların12a . kom
şularınıza, bunları bilmiyen 
yurtta ınıza da anlatın . va 
tanıever olanlar böyle va 
par. şimdilik hoşça kalın 
atltadaılar 

pon' arın Koreye asi,( r ve 
cephane ç:ıkarabilıııeleri için 

güvenli bir yol elde etmek 
lir. 

Mllsrafın vüksek ve tune· 
lin ancak <•n, on beş se -
rırde lrnru l alıilmt•si ve diğer 
güçlüklerı işin ehınmiyelıni 

: ve masalarınızı [ Ralıkesir • : hapishanesinde Varnalı 
: Hüseyin usta \'el siparıf 

: edinizj. Avrupa malları 
: ve onlardan daha sağlam 
~ 

• şekilde yaphracağınızıt • • şüphe etmeyinit.:. Hüseyin • 
: ustanın yaptığı işler Halı 

: ı 
1 

• ke~irin ticaret hane, H ! 
artırmal<tadll' . : d b ı 

• mağazaların a u unur. 
(;eneral Ügakı d

1
e miştir ~i:: İşçiligi ve muvaffakiyeti : 

"Cihan savaşı su atı g<'mı· • • 
ı ile tanınmıştır. • 

leriniıı ne lcadar iınt mli bir :••••••••••••••••• •••• ••• : 
rol oynadıklarını gösterdı . 

Bu febeple kari' dan asker 
taşıma yolları bulmıya ve 

onları koı umıya n ecburu7. 
Japonya Fiiel çevenleri gele 

cekdeki bii} ük sf\vaş zama
nında tehlikesiz bir takun 
asker tasıma yollarının elde 
bulumasını istewel<tedirler" 

Asahi gazetesine göre ağ 
ustosdan başlıyara\c Japon· 
ya Sü Bakanlı~ı tarafından 
doğu ınnırlarını koruma ku · 
rmayıl namı altında özel 
bir teşkilat yaratılacaktır. 

Ha~eş~stan ve Avrupa ~u · 
rumu. 

İtalya ile Habeşistan mü
nasebeti öyle bfr nokta) a 

gelmiştir ki İtalya artık ya
kında ya savaşı, yahut barı
şı seçmek zorundadır İtal · 
yanın bu husu ıaki kararı 
İngiltere ile Fransanın Ha. 
beşistan meııelesind~ İtalya

yı tatmin edecek bir şt>kil 

bulmalarıııa ve Habeş im

paratorunun da bu şekli ka
bul etmeııine bağlı olacnk 

hr Eğer böyh• bir şekil bu· 
1unmaz veyahut Habeşistan 
italy'l. himayesini kabul et · 

mezse savaş çekinılemez bir 
hal alacaktır. 

Kayıp oJ~n tasdi~name 
Bebek Amerikan kollejin · 

den aldığım tasdiknrmıeyi 

kaybettim. Yenisini alacnğı · 
mdan eskisinin hükmü ol · 

ınadığı ilan olunur. 

Hiğadıç: Kuyu mahallesinden 

Emir oğlu Ahmet Zeki 

\inden ayrnrak kendi gucu 

altıııa almaktır. İngiliz ba · 
sını tarafından bu hususta 

İtalyayn. karşı yaptıkları hü· 
1 

cumlara Italya basını ve 
Mussoliııi İngılterenin Hindi 
standa ve dünyanın her tar.ı 

fmdan yaptığı iEtılaları gös 
tererek bu işte şimdide İta

lyanın vazifesi renkli ve 

vahşi ırkları medenileştir 
me olduğunu söylüyor. Ha· 
beşistandl\ ha1a esaretin ya 

~ami\sı yalnız İtalyan silahı 
ile ortadan kaldırılacaktır. 
rl~vor Halbuki İtalya kendi 

sömiirge'erinde de esnretin 

ha a vaşadığını unutuyor. 

Bu mesdenin aıııl mümes
sili İta } anın unıumi cihan 

savaşının neticelerınden rne· 
nmun olmaması ve hunun 

içinde acunda yeni değişi · 
klikler istemesidır. 

İtalyanın, Avusturyaya 

-

Oıkkatsizltk ve sair ıu 

retile müıterilerin ıaçlanna 

Zl\rar getirecek olenlar ce· 

zalandırılacaklard1r. ;;;.;;..;;.;..;.;. ___ _ 
Defterdarhktan: 

1 - Manisa hükumet konağının tamlrahna ait ketif 

be Jeli (959) lira 31 kuruttur. 
2: 

A - Bu işe ait eksi
1
tme ıartnarnesi 

B - Fenni ıarlname 

C - Nafıa itleri ı~rait ameliyesi 

D Keıif cetve 1i 
3 - İstenilen bu şl\rtname!erin ve evrakı paraıız ola. 

rak maliye dairetinden alabtlırler. 

4 - Eksiltme~e ıirecek olanlar bede'i keıfwn JGZde 

7,5 ğu olan 71 lira 95 kuruıu maliye veznuine yatnrra. 

ı;ı ~arttır. Eksiltme 1 8 935 ta rihiuden l 5-8-935 pnıembe 

günü saat 15 de Manisa hükumet konağında defterdahk 
milli emlak dairesinde müteıekki~ komlPiyonda yapı1acak · 
tır . 

mukavemetine uğradılından 
İtalya ile Alm;rnya arasın
da dostluk hozulmuştur. Bir 

zamarı'ar Veraay muahede· 

sinin yeniden gözden geçi

rilmesini istiyen ltalya tim
dı bilakis Almanya a 'ey 
hinde harekete geçti 

Hulasa bu suretle Avru· 
pada genişlemek imkanını 

bu!amıyan ve harp sonunda 

bütün ga iplerin büyük 

ınüstemlP.ke ' er edinmesine 

mukabil eline hiç bir ıey 
geçmiyen ve Balkanlarda 

da mevkiıni kuvvt:t 
lendirmiyen İtalya ti -
mdi Doğu Afrikada 

Fransa Almanyaya kartı ha· 
lyan doıtfutunu kaybetme

mek için onu bu iıtt1l teıeb

büıü ne mani olmıyacakllr. 

Muasolinlye g6re !'labeıııta· 
nın iıtılası için 3,1(),000 ar 

ker kafidir. 
Halbuki halya kısa bir 

zamanda bir milyon aalcer 

toplıyabilir ve bunların bar 

kısmını da ayırarak Avuıtu

rya hududunda barakabtlir. 

'll'tıl ll gazlar; t:n tehlikeli 
"tdır Gözleri de yafar · Selahattin Basgan 

ft;\lya sıyasetinin şimdi 
amacı Afrik11nın son ve tek 

müstakil devletin deisiktt 'a· i:.tila h< reketi Almanyanın ı 

macera pe§ine düşmüıtür. 

Mussolininin tahminine göre 

Aurupa üç sent>den evel bir 

savaşa hazırlanamaz. Halbu

ki o bu arada Habeıistan is 

tilasını bitirip Avrupada ye

ni kavgalara karııRbillr. 
Mussolini yine emindir ki 

lngllterenin Ala:anya ile 

deniz anl&Jmatı, Fran•Dlft 
İngiltt>reye otan itimadını 
sarılı. Bu onun İtalya ile do
stluğunun kuvvetlenmeaine 

yeni bir veaile oldu. Bu da 

İtalyanın macHa hareketle
rinin yeni bir deıteli olmu· 
ftur. Fakat biz ıuna lna111-
ruz ki, Trabluı harbi Anu · 

pa ııavaıı için ne olmu11a, 

llabeşistan savaıı da yeni bir 

cihan harbi için o leılri ıöı

terecektir. &·· - _._,,...._._ __ --- -
Uy .. 
~Hikaye: ı 

Yalvaran Bakışlar 

il· 
bı, :t k"ebalıdan çekinir gi 
l, ç r ekten ürker, kaçarım. 
il ııl'tı °<:ukıu~umdn, annemin 

dı'• dö§eğindeyken söyle 
~ s ~ 
lıl;ı[J 0 zler, buğün, elan 

ij ... ıllıd 1 1ırı a uğuldamaktadır 
d() ı }'oru b . 
b 

~tı Ol, anömJn enı 
t <l • 

1 ~ d tısına, hemde, fena 
ı, 11 mı. . 

~..... gft ıle dünyaya ge 
~ ~'•tı 
~rı () e 1:tdına. "Raba., de 

hı.. adam . . f .. d .. 
''Ilı d tzzetıne sınt u 

1\ e erı 1 ~ itırı k nası razı olmuş? 
I ~lın 1 1

' 1<imsesi7., sokakta 
ta,tı} bır zavallı imis· ai 
t \it: ~' 
"' rı hi - b ' , .. 1 ·• btı k \ ır ge ırı o mı-
~~ Çık a-lın, nihayet önii 
~ 1 atı 'lk t ~rı ı adamın tatlı 

~il. t tıe kanarak kendisinı 
~.. egltrı 
"~y b· 1 etrrıiş ve aradan 

'tı ır 
llr;; b zaman geçtikten 

tıı · ab ltı anı olacak o ada-
, e\rır1<1(' b 

en dünyaya 1 

Y.1Zıl.V: 

Vahdet Başaran 
gelmışim. Henüz t:mekleme· 

ğe başlayacağım sıralarda, 

babam harbe gıtmiş; Ora 

da, bir düşman kurşunu ile 

hayata gözlerini kapamıt 

Çamurlar içiııde, aile le 

rbiyeı:inden uzak büyürl<en, 

ihtiyar bir generEıl, beni evlat· 

lık olarak yanına alımş .. İ§le, 
bu gün beni "evladım" diye 

gög. ünde sıkan bu. şefkatla 

baba, bana , mazinin yaprağı · 

nı bir an Lile çevıttlrmlyor .. 
Ei!er, dadımdan gizl ıce ma 

zimı öğrenm~miş olsaydım. 

bu gün, her ~eyden bihar er 
o acaktım. 

Keşke anamın bir bntak 

lık çiçeğ! olduğunu öğrenme· 

sevdım; ke ke, dadım, heni, 

ı.lört ya~ında iken minicik 
ellerımden tularnl< karanlık, 

1 pis kokulu bir çadıra: "ana

sı gönün,. di,e sokarak 

yüzünü, hayal nwyal hatır

ladı~ım annemi. o vakit bn · 

na. zavallı bir kn dııı, olarak 
tanatmasaydı .. 

Hele, bir gün hiç unut 

marn; dadım gene heni ora
ya götürmüştü; o, bu sefer 

her zamanki gibi bizi kapı· 
da beklemi)•ordu . İçeriye 
dalrlık . O, eski bir şılte üze
rınde ölü gıbi yatayor; ara

da inliyordu. Birden bire. 

benim ismimi ayıklamağa 
ba~lamışlt: 

Türkan, diyordu; Türkan 

kızım, hayatını, ömrünü eyi 
geçırmek istersen erkeğin 

yalan dolu sözlerine kanma: 

kalbin erkeklere karşı daima 

h . . d w 1 1 ıssız ve uygusy7 o sun . 
Bu sözlerden bir şey an 

la mamıştım. Hatta, fersiz 

gözlerin bakışlarından lrnrk · 

muş, <•gidelim buradanll di

ye a~lamı va baılamıştım 

O günden sonı n, bir ela ha 

tınnerr.in yanına gitmedik 

Dadınıa, sebebini rnrduğum 
vakit: 

O cennete gitti kızım, 
onu. göremeyiz, demişti .. 

Köşkün içi davetliler1e 
dolu general babam yirmi 

yaşımın sene~ i devrıyesini 

yaı ıyor . Beni. benden çok 

düşiinen babam, Lu gece 

okadar neıelild, onun neteıi 1 
ne iştırak etm<>mek kabil 
değıl.. 

Bayan türkAn, bu elbi

se size nekadar yakıımıı; 
lal renkler içinde, ayni yeni 

doğan günete benıiyorsunuz .. 
l lız~a dönüyorum; amcamın, 
avrupadım yeni gelen oğlu 

Ajan .. Gülüyorum. 

Teşekkür ederim. Fa 
kat, ben hayatta baıka bir 
şeye ben7.emek istemem .. 
İ~terim ki , eşim bulunma 
sın Ve bende. hayatta tek 

başıma bir var . 
lık olayım. 

Bilmiyorum. onun küt
sallığına meydan vere· 

cek bir vaziyette mi bu · 
lundum. O, daha çok yak
laıarak: 

-- Yalnız hayatta değil, 

benim kalbimde de . batlı 
batıına · bir varlıkısınız; aizi 

hem sevıyor, hemde taktir 

ediyorum. Siz, beni.. 

Rica ederım ~usunuz . 
Hayır, devam edecefim; 

takındığınız vahıilikten ar
tık sıyrılın; sizde pek ala 
sevebilir ve meıut olabilir· 
siniz .. 

- Vahşilikmi? Rica edt"· 
rim, dev" m etmeyin; ıevil

miyen çiçek zorla göğıe 
takılmaz .. 

Ya, sevdirmeye uaraıı 
rsa? .. 

- İmkansız ... 
İçeriden piyano sesi geliyor 

Çok güzel bir vah çalıfOr. 
Balkondan. AjlAnın yanından 
ayrılma le üzere iken. o kolu

nu uzatıyor. Girmek istemi· 
yorm ... 

lsrar ediyor. . Me•kliml 
ve vaziyetiml d61Qnerek 

kabul ediyorum.. Salona 

girdliimiz zaman, piyano 

duruyor, elektirlkler bir lih

za sönüyor. 

Renkli •tıklar altında al 
kıı ıealeri duyuyorum.. So. 

nra, bir tanıo ve ortada 

yalnız iki kiti. . Ajlanla ben 
dönüyoruz 

** Bu, Bay Tevflkin, bu, 

bay Demirin, bay Enverin 

bay Salihin, bay Nurettlnln, 
bayan Milveddetin, bayan 

Emlnenin, lla •. 

Generı-1 babam; beni, ıe· 
len hedtyeler önünde beıer 
dakika tutarak tafıllat ve

riyor.. Neclenee, bu ıiln, 

kendimi atla ormana 

atmak, bol bol temiz hava 

almak istiyorum.. Baıım 
gecenin tesirinden hail 

ufultu ile 'd o 1 u •.• 

tebrik, takd•r M1lerl •. 
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