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Türk Dili Evi Ba/Jkesir 
1 Yılhğ" 800, allıayhğı 400 kurllitur, sayısı 3 kuruş 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur." 

"'\·4~· ~ . . ... !:'.,",.-, ' -Almcln'slla·hl.anm,sı karşısında bütün dünya ayakda! 
~lrnar:ı Ka·rarandan Sanra Vaziyet. i ·Vilayet G·enel Kamutayı 
llarış EseATehli·kede mi? Dün Toplanttlar1ncl8aşlrdı. 
•llaaıı ~111nni111si ağar dünıı brıfııidla bW edilirse bırıs mri mahvolmuı 

demıkdir. llıany111n !izini ·f r1111 kıbil edemezl• 
Fr11sız •ıı ~ataıı llmaı karır.nı şld•ıdlı muhalıfıt ıtmıkdıdi'. ınelliz; f rınsız H italyan 
~'~ın iıımz dış baiını Hsrliaa 11U111ezden nal Parjsda . HZiY~.u t&t~ik edecek~er~ir. 

~ "''• 21 (A.A.) - Başba- den öylece mevcut olduğu - ıç ı o boyle hı r zaman mtıhab 
cı~'. Bay Planden Ayan me- nu eöyledi.kd~n ıonra dem- otm işd ı r. Mesele Cenen edt· 
,~;•ilde ttıkeri meseleler mü. iştir ki: müzok ~rr. edilmelidir. Meşr 
aQ ere edilirken bir nutuk - Alman beyannamesi eğer utiye tler «e rçeves i · İ\' İ ı ıde 
,,.;~9lllitdir . Boıbakan bu d.ünya tarafında~ kabul edi - mu:ıhed0lerde . b\~ t ii n t:ıll ıller i 
1121 Unda Fransız aıkerl hi · hne barış eıerı mah\ıo)muı ynpm ı \C kabıld ı r. il ı ı pd t· n 
:~ .lllüddeti kati detil demekdir. frllDl8, Almany- nefret edt! o Fransa sulhün 
1ı:.ı • ıle 1940 "'lları araeı.. an>n te:ı:ini kabul edemez. muhafazası içın bütü n ted b. 
Jllk • ,r ' j ' J L ( 

.... J t.a. ~kdarlı ıınıflara .Alman ulusunun arzu etme- ır erı a acaa ve etro .no ny-
""'laLL . lL. .. " h ( } ~ 11:-.at bir zaman için di~i dört büyük yıllı k har · D\ u a.uyu mu n aza "1 l n 
ti ldı~ını eöyledikdan ıon · pd~n sonra silAhların ı h ı ra - dev)etlerde ku \ vetli bı r blok 

delllitdir k-i: kdıAı doiru delildir . Har- toplamakdan v:ı zg . çecek. 
' tra h ' u) ' tl · h kk d Baıbakan nutkunun sonunda 

"• J.::_ n.ıı yaleıs .laıak ın meı 11 8 erı 8 ID 8 F.anetzler.n mutlak suretıie 
·a.._ ........ •-L...ı..:rcl'" -~·-' dünya çokdanberi ·kararını 1'.Mr' 4fı1M111 "' ~ • ..,,. itdihadın ve iş birliği yapm-

a d. w-•'L.:..I L d' . . . verıai-..ljr . Bn kararı• ben "'dtr. nı-e ~ aen ııını ra asını ietemişdir. 
"~,--•cık ltadar t.~av. müruru samana uğratmak lnımz FranSIZ " ıtalyın mu-
~ ır . • : &'ak.at ;A•~ iı\emem. ' . _ 
•t.t ~,~, -.ıar \'ardır tiri, Bay Flanden FraaADID •İ · rıbust~rı tazıylfı IMU$8Cekler. 
~\... ~ıar hak politika.ını lthlaDma hnk.iıDdaki taahhii- . Par ıs, ~ 1 ( ~· ~.) .- . ~oy ter 
di,;- Mli&iltaeı iJe defit·' tlerin ·1apdtt+nı tekrar etdi- f &Jansı muhabırı . bıldırryor: 
,~ fıı.nların me•oudiy- iden . Ye Renin ı fHlür, taraft- Almanyaoın sılAhlanması
İ~ill ı tela~ye.'dö19r. Banun . nJa yapılmakda olan aııt.hhı- ndan doğan ~.cselelerle me· 
~-~lenin Cenevrede ' oma dolayıeile bu b111uada ıg0,1 olmell: uz::ıre .. Fron~ı z 
~~~-·ı .abk~me~nde .Claha fazla ileri gidemediğ'inj ln~tl :ı ve ~~ly n mu.met-ıtrıl· 
~ · " . • lerınılen ıı ı ur,lr lrnp h ı r he-

~ ~ı ltıımdır. aoyledıkden ıoora nutkunu I 
1
. 

1
.> n ı.. 

l .,. l l b' . . d' yet ngı ız l !J n u .. an . nın "ta.._. '!">.•nd.,n bir yıllık !11 liı er e ıtirmıt n·: 8 ı · l . d .. 
~~ k~ . er ıoe seyıt Hı tın .. n oncl• 
~. it ana çerçeveaınde -- Roma ve Loodra dconu. Pııri., le topl unocakdır 
-~._"~ l\. rınaaoın ~ir. •.i•: ·~'.llarında? ıonra ~'tll~O.~t't Fransız Dış Bakanı Moskovaya 
"• 4 '''~ doğru gıtdıj'ını .bir Avrupa barııı göz oouo~ . . . 
"'t~ırk)Jıı 12 kolordudan alınabilece'k bir hale geluiit; lidıya.r. / 
i-., ,5 •p• Alman ordu.nnun dir. Almanya ise teh.di~ ediL Homa, 2.~ ~A. ~ · ) - P~ ris -

• llllaft be7ınnameıin- mekde oldoğnnu bıldırmek , ( Devamı uçuncu sayfada ) 

Karsda , B~yük K~mutayda. · · 
:ıtJf~ıı Sıfırın lıa1tınlığUıda· top~11111 kmt~y· Kırmızı renkde kar düsdB! 
~~~-IFİft ~llfİftİ ıünkera il blıul ıddı. ce K:.;,:,0 !:t.!~a A2~ -:- ~:~:; 

'-atlt,., 'f~~t <A.A..) Ka- şılığı ad1 altınJa açılan fa düşmüş, gece ve bugün mo-
Seı,,.1. ıqrtin Te\'fik Fı'kret • sıla favkalAde lahsidat olark 

J . 8 • rkez ,·e c ivarında bir ara 
~~ı,.ı ••kanhğında topla· konulmasına ait ' kanunlar . . 

,.lt " K t kırm • z . renkd e kar düş ıniış ll:ı,1 · '•ınıtayın 1934' yıla kabul olunmuştur . amu ay 
ı, .. 19

' ~liran , Temmue 8 _ bundan sonra devl~t memru. ova vo etraf dağla r tuğlo 
ı.ı~ heırtpları h kk d ~· ları maaşat:n tevhıt ve ten · rengi olmuşdur . 
ı.'ttaktpliğfıı ra ~ an : 

1 
diline dair kanun Malıye 1===-==-ı:==::i::..-==== 

t~ '_İ ltıtlu po~ ~rı ? U· vakAletine ait ktsmındeki 
""\14 ınat edınılmıt ve · · k · ,. ,.,l u · • muhasebecılıkler ar - Beri in l~~~ o: ınuan muvazene· tiıine' ve m u h a s e b e c i 

Qll•:.. "''&n ba d · l · · , ~eteri · 11 aıre er üç tetki~ memuru tiç vezne 
,~ı li~~ . _ faullarından dar ilAve edilmesini ~~ 
2~a r.. ıındıralerek bunun kanun birinci müzakeresını "''t •ıteıııı b · .. .. . elif ın üdcelerin;n yapmış ve pazartesı gunu 

; 

Ha~a manevralarından eyi 
n~ticeler ahndı . . ~6' 4'ıılarına i1A\'e edil- toplanmak üıere dağılmıt-

~28 Jıh boroları kar dır . Berlin, 21 (A.A.) - Huva 

Alnıan· SilAhlanması :~·:·:~~::::~i:.~~.:~:~ ~:: 
lı _ kuund;ı ?akkında ıDtız .ıın ı 

1ııaıqa ina ·ııa L;\LO . . . ·ı kd IJ ., siya- koruyacakla rı ve bükfım.et -t ..... . .. ı . ra ~ın_ ~·~ı~m gu me 8 ~ uuıu. memurlarının. emirlerine ıt-
t~ılr? lzııstıya ıızıtısmm hu bususdakrneınyıtı. aat e~~ceklerı kanaatı h :ı sıl 

q~) '~ 2 • ld olmuşdur. 
iti ~l"' l(Mn~birtmiı· ti kemAlile aydıolatm~t o . u. . 
I~ ~11, ~:J•nıa. •il&hlanma ; lflu t'!ıamanda bu şek~~de 111h • 

''~ lte,.'"i"~•~den .lı•ntiya. «ilünç olur. . 
' k 'dtki bu vazıyet kar- 2 -lngiliı b~kftmet ~aşısı 
~dJ'<l.\ı ~?"' . herek.etini ,AJmanyanm ar.ularıoı onle -

lt, Je ılde ızab etmek· mekte ve tarihi ftrtınanın 
),:,, ln · ı · . ietikametini ıarkf Annp,ya 
·~fl~•n .. ~1 ~t . hük~~eti . ••ci-ı çevirme'k • arıuaunda bulun 
~ .. -':"'. t..ı oıa .'Je.n_ı bir tef; maktadır. 

• M11a,, .~0aa•k · ııtemektel; 3 _,! 'tlçöncü izah 9e'cli şu 
''Y••eti'nin vasiy ... ~{ . oe,,.mı , iki!'ei ııı.ıyfada ) 

B. E~ID ftlllf slyledı? 
Londro, 2f (A.A ) - B. 

Eden Avam kamarası nda 
Mosko vada 8ovyet hükum
et erkAoı ile "Rusy,nın 

borçlnrı meselesine temas 1 

P.tmey eco~ini söylem i~dir . 

Kamutayın dünkü ilk topf antısmda başkanhk d ivanı seçimi yapıldı . encümenler 
ayrı ' dı, toplantı günleri tes~it edildi, ~üyükler imıze ~a mutaytn tazimleri bildirildi. 

V ılı\ yet Genci Kumu tayı ni: Kadri"e Sarısaltık (Gö-
dün toplı.ınına yılının ıl k top· nen) , Ekrem (Ayvnhk), Hüe · 
l untıs ı nı sn:ı t on dörtte yap nü (SusıK ı r lı k) , Mehmed Dt>· 
ııııştı r . ğanlarl ı {Balyo), Hüseyin l:\e-

Uenel Kamutayın bu top- ~nch·rli {Bürh nnıyel , Mueta(o 
lnntısıno val ım i z bay Salim Kın ı k (l~önen} . 

Güodoğan başk nlılc etmış ~los u rıt'ı muhtelife ve mot 
ve kısa bir söyleYlo Vıldyet ban encümen1 :Mürşide Evren 
Genel Kıı mu tayı n ı uçmı~ tır (S ndı rğı) , Mediha ÇağJı(Dur· 
Ku mut:ı y üyelerı a r sında cıun bey) Burhanettin (Bnn-

Bııyan lar b 1.ı lunması toplon t.İırmn)M ostu fa lievgili(BBlya), 
tı nın dun mühıın bir lıusuısi Sjdı k D<:" niz (Balıkesir) . 
yetini teşk ıl edıyordu . \'ılii Feyzi Sözcner teklif ilP. 
yet Kamutayım ızm buyan Cümur b9şkanımız A.tetürke 
üyelerı çoklukl:ı siyah rop ve kamutay beokan l ı ğı , bat 
giyinmi§lerdi ve top la ntıya bakanlık ve j ; itleri 
başları açık olarak gi r - Bakanlığına kamutayın tazi-
mitle!,dİ . S ı:ı ~da , en ba- matınrn bildir ilmesi onayla-
şda , bayan SüheylA Karan Kı~a bir söylevle "il4yet genel ka- nmlııdır. 

rııııtavıııı a~·a ıı valimır. H. Salim -s 
onun yan ı nda YegAne Akbaş , · r.tiııdoğa n 

Vıliyet g~nel kamutayı kadın uye .. 
!erinden ' Yegane Akba c BahkP~ir) 

karşı sı rada Mepi ha Çağlı , 
ber ide , Melahat (Ayvalık ). 
sağ s ırala r ın en sonunda 
Leyld Barım { Ed romid) , be
ride Kadriye Sarısa ltı k (Gö· 
nen), İsme t K ıraman (Susı
ğı rlık) . Bütün bayanlar çok 
olg un bi r durumla bu yı l 
Vildyet Knmutay ı nın ilk top
lantıs ı na büyü k: bir hu susiyet 
ver iyorl nrdı . 

Valimiz. Kamutayın gc~· 
toplanmasınd :ı k i sebe pleri 
unl atdık lan sonra demi~di rki : 

Vilayet le r kanununun 
verdiği saldhi yete i ~tiııaden 
meclisi uçıyorum . Bayanlara 
ve arkada~laru hoş itt ldiniz 
der, çalışm nn ı zda muvaffakı
yetinizi dil~rim. 

Hundan sonra Başkanl ı k 
ılivanı seçimine geçi lm iş 8dŞ 
kan vek i lliği n e Sad ık Oeniz 
(Balı k e si r) ; k ıltiplıklere ı l e ı· 
Kenan Emin Akmao ( Hal ye), 
Hamdi Arabacıoğ l u (Bandır- j 
ma) seçilmişlerd ir . 

Müteakıben encümenlerin 
seçimine haşlanm ı şdır . Encü
menler şu suretle kurulmu
şdur : 

Maarif encii mani : ::iüheyla 
Karan ( Ba l ı kesi r) . Hulusi 
Küçükler (Du rsunbey), Fey· 
zı Söz••ner ( E tremid) , Züb. 

ı lu K .. slt i oo~l u ( Bsıhke sir) , 

Hacım . (Gönen) 
Sıhhat en<'iimeni: Yegane 

Akbaş (Balıktıı:ir) , Leyla Ba. 
rım (Edremid), Avni lsmail 
(BıdıkP-sir) , S:1 1:lhnJdin Eer
dik (Erdek). Kaz ım l Gönen), 
Hamdi Ar 1hac ıoğlu (Bun iı r 
ma) 

r nrünıeni: J: ıııin c 
y l ı kı•I ( H.ın. l ırm :ı ) , Hasan 
K ı:ı pdano~lu ( B ılı kl'"rr). Sl\l ı h 

Er4 l ıırıı z (E : rem ıd) . l< Pnı1 n 

Eııı ı n Akımın d~ ıl ya ). Alı Re· 
şad GökıscyJun ( Sındırğ ı ), 
Ferid Gömeçl i ı Bür hnniye) . 

Dahiliye Eocıi meni : İsmet 
(Su~ığırl ı k), Emin Erııimoğlu 
(Balı kesir), Hılmi Şeremetli 
oğlu (Bolıkosir), İbrahim De· 
debaş (Sınıl ı rğı), Mehmed 
Kızık köylü ( Band ı rma), Mus· 
ta fa <iözliı klu (Edremit). 

Zi raat ve baytar encüme-

\'ılAyet ıre a el kamu tayı baıkan ,·ek il· 
lı~ ınc· ııe~·ı le n Saıl ı k Oım i z (Balıke~ır) 

Yine Feyzi SözennP. n en. 
( Devam ı ikinci sayfada ) 

Yunan Kabinesi 
B. Çaldaris kabinesinde bazı değişikli~ler yapd1. 1. ca
ldaris dışan işleri ba~anliğım da derühde etmısdır. 

Atina. 21 (A..A.) - Kabin
ede deği~i kl i k olmuşdur. Mu. 
ked.onya umumi valis i dahi
liyeye, dahiliye adliyeye ge. 
ti r i lmiş. ziraat. sıhhat ve ye
ni bakanla r tayin ed i lmi~di r . 

Süzülen 'sezgiler 

Başbakan bay Çııldar ie Dış 
i ~leri bakanlığını deruhde et 
mektedi r. 

Yeni 
şn rlar ın 

ışdı r . 

bakan ve 
tahlitleri 

müste- · 
yapılm. 

Genelik Hedefi. , 
Bir gtmç ha yata atılı rken 1 vele , sefabete gider . Ötekisi 

hedefin ı tayin etmek 1 1\zım· fakirliği, sefalet i yenmek 
dır . B i rçok lar ı bu hedefi ı kütlenin yükseldiğini görmek 
tayin ederken bucalar , sen· l ister. Saadeti ferdrle değil, 
deler. kütlenin saadetinde bulur. 

Bir kısmı egoist olur. Ya 
l n ız kendilerini saadete gö
türecek yolu arar. bir kıs· 
mı fedakdr olur. Kütlenin 
müşterek saadet ini gösterPn 
yolu aror . 

Yolun bir tarafında para, 
zenginlik. sefahot . Diğer tara
fıod 11 da ptırası zlı k, yoksul-
luk, sefalet oturmuşdur. Fer. 
ıl i yetci gencin gayesi ser-

Bu memleketin çocuğu 

için yapı lara k iş servete 
değil kütlenin rahat, huzur 
ve saadetin i temin eden yo· 
Ju gitmekdir . Hayatda bir 
~e y oldum, bir şey yapabil
dim diyebilm~k için kütleden 
almak değil. kütleye vermek 
lAzım<lır . 

... 
A. E. 



SAYFA 2 TORK D1L1 .. . 

Yunanistanda Venize-i Vilayet genel 

I• 1 A ı Kamutayı 
ıst syanın Plançosu! 1 <i1!"::·~~,:;~in~. ·~~~t~. 

____ _.....,"~' - 1 yazıcılarından kurulu bir 

Yuı1anistanı1ı yarı büdcesi ka- ı muv~zen~ mali.ye encümeni 
A • tP.şkıl edılmışdır. 

dar Zİyan Vaa: 5 yahud 7 milyar . Bundan sonra üyelerin_se-
. . . .. . . J çım mazbataları hırer 

A~ınn~a ç ı ka~ Kalım rtni 1 cakıarı bır şeyı ~~ıd . edı- birer okunarak onaylanmış 
gı1zttas1, Yun •ın ı •tanda on yoruz. Evet, Vı nızelıetler iz ıhname hııkk nda i"elecek-
gun su en Veııızcfist. ~sy~nı- ı de ~u defa anlamı~Jırlar ~1 toplantıda müzukeru açılm-
nın nıemltıkde vorıiıgı zıyu· Vtrnız~lorlarını P•"ıjlO akça ası k ırurlaştırılru ı~. hesabı 
nları şöyl~ hulba ediyor: ile ödemelerı ve alkı~Jurıhı katiler ve hııkem heyetl~ri 

\r ıltlyet mal snndıklhrında hırs buhranl rını pıra ha- hakkındakı evrak tetkik eılil 
ve bankalnrıncfa buluna~ lıode söküımelerı zamanı m~k üzrJre encuıntınlere verıl 
300 · ı ı.. d h . tırtık g11lmışdır. Yırmı se· roış. pazar ve çarşamba 

mı yona yn .. ın r :ı mı ·· ı · · ·· l 
h h 

ncdır. bu V tınıztılistler yaşıı- gun erı top.anma gunu .o a· 
u arekete sarfolunmuştur. d 1 1 d 1 k rak tesbıt e<lılmj ... tir Bu .. . . ~ ı a: , semız erı ı er. para a- -ır • 
. son ,~uoler ıçtnde 37. za.ndılar,. hayatın sağ ~aruft- ** . . 

mılyona yakın drahmi as- t d 1 ko·· ı.ı kA Kamutay toplotısı bıttıkden 
4 

• • na o ur u ar. ş .. er ttŞa- _ 
kerı ıhhyaçlar ıçın har- neler ohiılur müesses.,ler sonra encumenler ayrı ayrı 
canmıatır k 1 l ' 4 t toplanarak kendi uralarında 

Y • urı u ar, resmı memurıye 
H b 1 • • .. başkan ve mazbata yazıcılarını 

ar evazımı ve eslı. lere ve ış gormeden paraıar . 1 d" N f ·· 
hadaki hııeıır bir milyardan al.ıcaldo.rı uHJ kamlı.ırn kon s?çb·mışk erl ~ a ıaAl .enRcumed-

. nı aş an ıFıınn ı eşa 
{uzla tahmin olunıoaktadır . dular. Fakat şımdı Fır11unın G""k d ($ d ğ) hata 

Donanmının b 100 rüyasındaki ilk yirmi sene 
0 

sely ,.
11° Kın ır 1

E' °:1°zAk asarı, . .. . . . yazıc ı Fıına enan mın -
mü, 500 mü, ı 000 mı bıtdı ve ot~kı yırmı sene , B 1 ) M "f u·· m. • . man , u yu , aarı ene 
nekadar mılyon olduğu ma· b~şlıyor. ~u yeoı seneler eni bıışkanl ığına Hulusi 

Maarif ·. 
Müdürlerinin salahiyetleri 

genişletildi. 
Talimatname vi!ayetimize ~idi. 

Salı'Hıiyetleri g• • niş'l ctılen 

m3arif müdürlerine :ıiu ta
limatname 
dır. Yeni tulınıı.ıtnnme ı!e 
yirmi dört· •ıılSyet moorif 
müdürünün srıldhiyet\ ğa 
ni~letılmekdedir. •Snlphiyet
leri şerıi~letih·n vjlf\yAtler i 
şunlardır: 

Ankara, Antalyn, Balı-

kesir, Bursa, [)enizlı, 

Diyarbekir, fülirne, 

~eliir kulii bütıtn luıe top1-

ı 
antılnrı de~aın ~-"~.ekil~dır. 
qun akşam yap ı lan toplunt. 

ıya bütün kulüb üyeleri bıt . 
IOm değildir. Fttkat çok ıçınde de odeyecekle~ . Kuçükler (Uursunbey), ma-
büyük olduğu muhakkak- isyan hareketınıo tam zbata yazıcılığ ı na Feyzi 

rum, Eskişehir, Gıresun 

içil, lstanbul, İzmir. Kars , 
Kastomonu, Kayseri, Ko
caeli, Konya, Manisa. Muğ
la, Seyhan, Sivas ve Yoz· 
gad .• yaolıırile birlıkde iş~rlk ali· 1 

tır. yıkılışı üzerine kurulacak Sözener (Bdrenud): Sıhhat 
istikbalde yapılacak askeri yeni devletin temellerini encümeni başkanlığına 

bu Venizelistlerin servet· Avni Ismail (Bahk-
masraflarla hususi servetle- ı leri teşkıl edecekdir. On_ esir), mazbata yazıcı ı· · 
rin gördüğü hasarlar için ğ KA a·· M ları müdafaa eden kanunlar ı na uzım ( onen}; l asar· 
verilecek tazminat 500 mil- artık yoktur. Kendıleri bir ıf muhtelife ve mutban Ene· 
yon drahmiden fazladır. J. taraftı at;lacak ye zararlar ümeni ba11kanlığına Sadık 
marUanberi tütün cibayet- faizlerile kendilerin6 ödeti- deniz ( Balıkesir) mazbata 
lerini kesmiş bulunan mal lec~kdir. İsyanın maliyesi yazıcılığın~ Bürhaneddm (8a-
aandıldarının açığı yine 500 ihtıyar kadının sarayı ilk ndı~.ma);. zıraat ve ba~tar 
milyon drahimiden fazla- olurak devlet rehinleri lis- encumenı başkanlığımı Eltr· 
d . . em (Aavalık), mazbuta ynzıcı-
ır. te~une gırecek ve bunn 1 ğ M "t f L' k o·· ) 

ı ına uı a a "ını ( onen 
Bütün bunlara ulasa öko- Ho.lepa cüzamlısının oğulla_ ayrılmışlardır. 

nomiğiD gördüğü ziyanla· rının buraduki servetleri 
rı ilAve e~me.k. IAz ım ge- takıb edecek. Bundan son· 
liyor. Bütün Yunanistanda· ra da diğer devletlerin molla· 
her türlü mübadele, iş, rı gelecek ve lısteyi bu sö· 
ti<1aret ve turizim hııreketle_ ziın ona liberalluin ıene. 
ri durmuştur. Turizm o kadısr lerce ald ı kları ve ellerınde 

tutlukl u rı memuriyetler, ma. 
durmuıtur ki nisan ayında k 

aşlar vesaireler a pıya-
Yunaniıtana gelecek vapur- <:ak. 
lar bile Yunanistaoa uğra-. Bu kadar sertliğe haşin, 
mıyacalr.larını bildirmişl1· r- harekete lüzum varını diye 
dır Dahili har bin cereyan sorul.tbi1ir. Evet vardır, 
ettiği mıntııkadıı muhsül har· çünkü 
ab olmuştur. Makedonyada On gündür devlet ihtilAl· 
bir çolr kurutma inşaatı lerln en şenini isyan hare_ 
barajlur V • Struma üzerindP. ketlerınin en maııasızını ez-
bir çok köprüler mah vedıl- welt ıı;ın uğraşıyor. llalouki' 
miş ı ir. Acaba bütün bunlar reısl~rinın harelletwi r~ddet-
kaç milyondur? Belki de mek vdunpijrverlığıni gös-
Yunanistanın yarı bütçesi teren beş on . v~nızijlıı:itlen 
dadar ııyan var 5 yahut b:ı11lta biıtün d ığerl~ri su-
7 milyar suyorlar, gızlımıyorlar ve 

insan 
b~kl ıyorlımiı . 19ı2 da böyle 

z .yunı, kon zıy:ını 
.ı~ğıldıler; o Zllman gttze-

manevi tııhrib ve buğüukü t~ıerinın sutuolurı aleyhtar-
yuraların vücuda getırdiğı lıkla ve ultı bakanın idam· 
iktidarsızlığ.n verdığı azım Jarını istiyen ldüblerin, 
lt.ı hlike ise bunlardan hariç- şahsiyetler i n imzaları ve 
tir r~ylerıle dolu idi . 

Büıün bunl.m kim öJi şimdi ise aynı adamların 
yec..,k? Biz de.vlet mı? Bütün dill c rı sanki yok. gibi 'e 
Elenler mı? Bir çete mı? sesleri kısılmış beklıyorlar. 
Veniz6 listlor mı? Aııtivenize- ve kendi kendilerin ~ diyor· 
listlar mi? Meşru hülı.Qmet lar ki; kim bılir, Allah bti-
tar8'tarları yoksa asılar mi yük .. belki Veniz~los yine 

muvaffak olur Evet, böyle 
Namuslu vatandıış_lur yoksa 

dü!iünsünler ve beklesinler. 
hainler mi? VıcJanlılar yok- Hugün değılsP yarın öbür 
sa akılı ızlar mı.? gün ödiyecelder, hem bu 

Hareket bitdikden ve · he- 8 ,..fer bu adamlar için birin-
aablar yopıldıkdan sonra ci derecede mühim ve kıy 
hasar d:ı nnlıış ı locak ve o metli ola bir ncsnei ile, ke-
ıamnn devl~t. Elenlere .diye- ndi parnlariyle ödr.yecek 
cek ki: <diueur iate bu ka- 1 -s er. 
dardır. Binaenaleyh bu kadar S . f . . J . 
fedakarlık ve bu kadar ver- Romanya eynsa aın ıuaresı 
gi 14zım g.,Jiyor. • Ekmek 
b ahalılanacn k bütüu birinci 
derece lüzumlu g-ıdaların 

fıyati yükselecek. işler du 
raçak, itsizlı::r artacak ve 
hulAsa hayat taşmmaz bir 
yük oJacakdır . 

!:?akut, bu sefer, iş bu 
kadurla bitmiyecek. Venize
lietlerin rüytı larında bile 
gördiikleri zaman inanmıya-

Romnnyada seyrieefuin 

1 
i.laresi için yeni vapurlar 
alınması yen ı den mevzubabis 

1 
olm•ya başlamışdır. Bir ln

giliz kumpan~ası 9_0 mily?n 1 
leyP. üç gemı teklı{ etmış~ 

1 
dir. Gemiler çok süratlı 
olduğundan bu fiyat fazla 
görül mt' kdedir. Yolunda bir ı 
heyet bu iş için Londrayn 
~ıdecekdir . 

Romanya~a ulusal iş ~i
maya kanunu 

Romany~da Ulusal iş hi
mayesi kanununun mevkiıne 
geçmesi ve bu kanun mu
citıince daha evel Roman
yalılara it verilmesi !Az ım 

gelmesi üzerine, L' lodepe 
ndance Ronmaıne guzetesi, 
bu kanunun mahiyetıni tab 
lıle hasrettiği bir yazısında 
dıyor ki: 

8u kanunla alınun tedbir 
herhangi bir sırııf vatandaşın 
mtmfuatlerının kesretmı::Jue 

olıuayıb yanlız yerlı unsur. 
ların ışlemet1inı teşvilt gaye· 
tıioi istıhd&f eylemektedir. 
Fıhukıku harb sonra~ı ikın_ 

ci devre"inin yeni nesilleri 
ıçın vazıyet çok güçtür. 
Butün hususi miıes11e~elerin 
müstahdemlerini azaltmıyu 

mı::cbur kaldıkları vahim öko· 
nomik buhran zamanlarında 
mektebuen çıkan bu 
nesiller, J.evlet mües 
s.,seleri vo diğer umumi 
müesseselerde ıie iş buluma
mışlurdır. Çünkü .bu mües
seselerde kadrolarını ufalt 
mak mecburiyetinde kalmış
lardı. Bu suretle bütün ka
pılar bu gençlere kııpanmış 

ve bu vaziyetden de ahlakı 
sukut otdir ı n istikbolsiz 
ümidsiz bir işsizl!k doğmuş
dur. 

Ticaret ve sanayide hükü
metin aldığı tedbirler saye
sindı\ son zamunlarda ciddi 
bir takım eyilik emmareleri 
görünmiye başlam · şdır. Bu 
vaziyetdo devletin . de bu 
müessı•selerden ç'llışmak 

için iş bulamıyan bu yeni 
nesle yardım istemesi çok 
haklıdır. Esasen bu suret\e 
hareket yalnız devletin nor
mul inki~af. nı kolaylaşdır
malc dHğil fakat uvnı za-
manda umumi niza~u müsbet 
suretde yardım eylemekdir. 
umumi nizamsız bir me· 
mleket ne inkışnf edebilir, 
nede yaşıyabilir. 

Talimatnameye 
maarif müdürleri 
tin mnurif işlerini 

reisleridir Ve bu 
vilAyetdeki resmi 
nevi hususi ilk 
mekteblerile hnlk 

nazaran 
vildye . 

gören -
sıfatla 

v«: her 
tahsil 

\erbive· 
J 

sıne aid hususları n. her 
nevi hususi orta tahsil 
mekteblerile hususi ve mes· 
leki ve t~knik müessese-
lerin, İstanbul mij.zel&rin 
den başka , müzeleri~ kü ~ 1 

tüphanelerin, resmi ve hu ... 

orta 
resmi ve 
nik mekteblerın murahha
eıdır. 

Valimiz Erdekden geldi. 
Birkaç gündür Erdek.de 

hulunan Valimiz Bay Saljm 
Gündoğ-..n dün öğleden Önce 
kentimize ılöntiıüşJür. Sıhhat 
mudürü de Val.mızle birlikde 
dün gelmişdır. 

Bir maden mütehassısımız. 
Balya madeni mütehrısısıs

larından Enis Tuser üçyüz 
lıru ücratle Ökonoıni 8ttllan· 
lığı maden tetkik heyeti je 
ometrlığıne tayın edilmişdır. 

bkek orta me~teninde 
Erkek ortam~kteb ta -

rib Vtj • coğrafya yurdımcı 

mu ıllimliğine altmış lira 
\ 

ücretle Akıf 'I1i.ıt.onk tayın 

edılruişJir. 

Riyaziye yardımcı mual· 
limı Kerimin mnaş ı da dört 
lira artırılmışdır . 

Alman 
s~LahLanması .. 
(Üstturufı birinci .s"yfada) 

oiabılir. İngiltere hü~fıme~i 
tehlike önünde lomamile pu
sulayı şuşırsıcak · derecede 
zayıftır Bundan sonra tahat
düs edecek vukuat bu üç 
izıth şeklınden hangi-sinin 
doğru olduğunu gösterecektir 
Fakat her suh ve harp mes. 
elesi etrufınıle. ceryan etmek 
te olan tarihi oyunda irnyds 
dilmiş bulunan bu iki partinin 
hesabı.ıtını görmek mecburi
yeıi ln~iltere ye aıt olaraktır . 

miş 9ok nezih v.e eylencolı 

bir gf"ce geçirmişlerdir. 

yan 

~ 

ur 
etrefında 
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h• bilgisi Ve hiUye Beyaz Kitab .. Bir Hikaye il 
Mecmualar 

01 liıkaye hak.ikatn yakın 
leal\ ınasallardır. Hikdye. 

re efsanevi bir takım 
llıtı\fııno.t iltlve edilirse ma-
8alln 
zılll r meydnna gelir. Bı. 
b heı1t edebıyatımızda 

Bu kitab ingilteı e kaı a, hllive den iz alm nda ı esi İ· 
hat ~urumu vaziyetini tesbit· etmek~e~ir. 

.\n\ataı~ ·. ğ 111 hikA_yede, nt! · 
'bır fstanbul zupbesıı.in Ke· 

zbnnı, Anesi ve ne t :ı vsam. 

ış, beylik bir btVİ~rııc varıl• 

----r-- Gürbüz Türk çecuau. 
gürültü:sünı\en ve delikanlı- Çocuk Esirgeme Kuru~u 
ııın uyııklurı ucuna düşen (Himayeietlal) tarafından ay-

d .onra lık olarak çıka'rılmakda . olan kağ: l.ıı hı~ırtıeın an 
duyulmu~du.. «Gürbüz Türk Çocuğu» nan 

l Unlara çok. tesadüf edi-
ır · , 
ıh· Ekserisi fıkrulordon 

tır~t 1 il c:ı o an Nasrnttın o· 
h k Ke&ıkbaş, · Güvercin 
dl ayeldrı bunlııra misal· 

ır N k 
}el~r' 11•ruttın BocJ hı fi .. 
ft 

1 asırlardanberı b.r 
llnne lı l .1 alında bu zomanu 
ll"'ftr d 1 . r· tt,ı evaw eılege mış• ır. 

l ııluı. bılg sının o çok ça
b· ~· bir kı ımdır EJe· 
ı1at k 
d ğ ıtablarında roetla-
~kırnıı bu hıkdyeler hir 
8' 1.8 nulları ihtiva • eder. 
,,: . cıhotlerdır kı' halk bil
o••ıtii 
\tı.ı ' k•yınetini Cazlalaş· 
~'d.'.r Bu~ün en k.ti
"' lllUıden en büyü

0
aw Ü

"'llte i: 
~.. adar o hik.Ayeleri 

"ltı•y 
}aLt' an du-vmıyan 
. ' llr • 
Ue to Bazı u ... 
ı_,. 1 Plııntılurında ~·ocuk-
hıı eğlendirmek açın 
bit t h i k A y ıı ı e rden 
fidit ~ç ıiane okumak kd
tıı1aiı alk bilğis~nin şiirini 
h 'ilr ' • 
ı\ay i nınnıler, manzum 

ltir:ıj de er 'tattuğu gibi ne. 
~Ucud e bu hikAyeler,fıkralor 
tdıı :

6
8.ctirir. Bu yazımı. 

b tııt 8lr kısmı hakkında 
~l!e' l'rııılfıınot verdik. G"· 
~'Jel Ytıııda dn manzum hi-

6td"' b lloc .n ahsedeceğız. 
4aılın Q PE>nçf'rl3dı:>n alacak
~!>liib h kar~ıdnn geldigi n i 
1 areınine. \ Uıu . 

~'tlr6 crıı hnnım haydi u 
~l\d hap ver der. Ar·· 

~
~\~n kendisi de gider. 

d ıtı 1 
1 

kap yı çalur kadın 
~in arel,~ından ne i!o!te· 'u aor,r, alacaklı: 

b~ ttııif0 ~ 1 •. .~! tıı cu go ışıme sc-
~t~l i olocük nıe ı•le~ idir. 
0
n, bş Oyıbı ılıı gı \•ti S n 

~ft ııÇjl~na çağır, bir ı ı 
1~tıd· it\ .\'ar dor kadında: 

ı~I ş1~:·· t~e~dı burada ele-
~ ~\biııı~etınız de lınklısmız; 
~~e~e Y<lvaş y.ı\'O!j tedarık 
~'~ııı 1 ... ~&lışacubız . Efendi 
~,~ •ı () •• ~ 

1 ec11 , 
0~nt bır sıra çalı 

._~ latı 'ıoyün 8\ırüleri da 
•&t r1 1llıı n .. .. d 
~ıt' ~o · onun en gc-
''• bııy~un~ıır sürünclüllce 
1 trı' b .. !un ~ nlır. Unları 
'-1 ile· b 
) 'ı e de 11

• slıtacağız . Pa. 
~ brli&· kunsenin hakkını 
.-t~Cet. lfllııuen Lorcumuı.u 
'\ı ~ııde B 
' ı:ı n t. u vazıyet ala 
'ı~~{l baş~o~una gider1:k gül
t· Qaı11d lir· Fukut lrndının 
"}, n . 

llflı:tı gızlenen Ho('a 
Üid~ı kıırusmı uzatarak 

~ ~ ba~l=Öf\ehor işini sağ· 
h)rsun dında keyfınd~n 

İngiltere hı.ikı.imetinin av
am kamar;ı s.na verdiği mu. 

ftt ssal nota , parlemento kar. 
~ısınıl:ı luıı a , l:.lVn YI' dPniz 
alanında nğır teslihat kurm 
zarıır .•tini teebit eder mahi 
yt·tde bir vı>ı:;ıknı.lır . Gerri 
Bıriprıta hükumeti tarnfıJ?d. 

an ulınan bu tebbir, şimdiy~ 
.k:ad.ır kollanlln silAhs zlonır.a 
sıyasaı<t buk ı mındıın açık bir 
kanun h ıriı: İ hıHt•ktjt tPlllkki 

edılebilırsede hayret verıcı 

de sayılumoz. zira lngiltere 
hükfıınetınin bu son altı ay 
zarfındn sılahsızlanma mes
elesi huı:usundn yapdığı mu
htclıf beyanat m11lümdur. 
Bu silahsızlanma siyusasını 

terkettığindcn dolayı ulusal 
hükumetin kendisini, gerek 
memlekete gerekse harice 
karşı haklı göstermek. için 
ilerı ıürdüğü eebebler, esa· 
sen bir zaman.lan bni muk
arrer olan Ingilterenin yenL 
den ~ilahsızlooması keyfıyet 
ind~n çok do.ha munalı ve ul
aka çekicidirlor. Bununlu be
raber moseley" hitaruf bir 
gözle lıokan her hangı bir 
kimsenin verecaği hükmün 
leh ,.e aleyhte ööylenecek 
sözlerin hiç ele bir birine 
müsavi olrn:ıdıklorı merko· 
zinıle bulunacoğı muhakkak· 

tır Mukarrer ve mu:ıyyt'n 

olan hndd.i aşan herhon~i 

bir tes\ihat prngramınin ya
ptığı gibi. İngiliz muhtırası 
da aynı vr\·hile 'ıoziyeti izah 
zımnında, uluslar ara ı du 
runıuourı gergın oluşundan 

dem vuruyor. Hıç bır liü lÜ 

metan, vaziytstı ıstedığı ve 
faydulı · görı.iuğiı şekilde 

tınlutwı.ısına manı olunauwz 
yuJuız ıiıı.ıhtt'lıf devletlerın 
hıç olın:.ızsa aynı seviyede 
görulmesi talc b edılebılir . 

Mevzuubahs muhtırada mü 
teud.Jıd kerreler tekrur 
edı!Jıği gıbj Reıchin ge\·en 
sene uluslarorası jnkışaf 

vaz.ıyetine nısbtıten anılması 

ve Jaima uJ nı bakıma göre 
mütaloa yurutulmesı Alwan
yuda hayrntle kar'iılanucuk 

dır. İngıliz muhtırasının hü· 
tun amacı bılhussa ucun si 
yasasının kar~ıla~dığı zorluk
ların ve ayrıca da İn~iltercniıı 
yenı teslıhat ıneselelerı kur 
~ı!Sınd.ı uğradığı müşkülfltın 

mesuliyetıni Almuny ... y~ 
yüklcıtnıckd.r . :;;u kadar kı 

hatta dı"n devlet lerin ılr1hi 1~rı:ı~S.maj/ Gün sıMhları~ı arltırdıldnrınn 
~~na. ıbt~ ancak teınu:s edilıyor ve, So-

l~ ıı. 1 ' 1 mevcut ol- . r . l . t k 
ıilz ır!:I n'ldtna.ınoktndır vyet rıca ının ıızza ı>n . 
1 ,11zeteı r . : dılerinin kofJdl sılahlanuıa· 1 
~~fldro ~ ~ mın~ neşrıyalı larına atfettikleri ehemmi) et 
~~let·' 1 

(A .A) - lno·ılız ı hile kale ulııınııvor. Şübhe 1 
11 ın "oi'P o ,, . 
ı~t Frijn' ~ u bo yazılar- vok ki Londru, nıesul kıını;e-
1~111d&rı \~anın Alnıanyıı teri O'Ücendırmeoıek (ki bu 
" L ~rsn h b k \1 •qlat .. Y mua ede saygı Almunyayo urşı 

ı.... tır L Ct.iılı i ı · · ·· · ı · ) ve ''it .:u mese esını gosterı nııyor g.ıygısı 
11 rurn .. 

~ etrı-ıek u?u verme~ini korkusuylıı, hıı ve buna uıu-
1 bıı.r k teJırler. Frnns · m:ısil teslihııt vakularını 
&.. e eti 1 • • • 

L~~l • kur A manyanın mevzubahs etmeyı miınasıp 
'b tıı~Ye Urnuna dönüşünü görmemiştir. 
Q~tj t:nütemayildır. AlmRnya, yalnız ağır tes-

t ),:1 dürıYrı bu. dönüşü lihutta buhınmnkla dPğıl 
t~ ~ Da ıstemHktedir . aynı zam ııııla uluslar cemi-

tı {') te te · 11~ k f 
1 Şa sı ran~anın yetiyle silı\lıs · zlanrna on e· 
~t L Yanı teessüfd·· r:>nsını terkedip konferunsı 'h lllJrı.ı ur. ,, 

~ f!t ~ rnunu Almany a\rnrnetP. sürüklemi~ olmakla 
•L ~leJhllrnan.ıo.n fnzlıı Al- itti ham ediliyor. Halbuki si-~ılj tar 
~ t v6 l olurak gö~t ldh!I 7.l ınmn lconftjransının 

'
~~"Ilı Alnıarıyaya bu- suyn düşmesinin hakiki se-

ek h . r . 
t d 1 tımalini da. boblerini böylec~ te 1-ıır 

~l:Qekıedir. . oderlten, ingilız Qıuhtıruının 

muharrirleri. çoi:tanberi 
eltle erlilmiş olub bir ~'.ok 
memleket.inde de şimdiye 
keder ancuk P" inen ~utın 
alınmış mutbu ıt po ı:Hnıklerı 
ternfından te;ılinı r d.lmiyı'n · 
bir noktayı rnt!~kot ge~·11119 
oluyorlar ki o nokta da hiı.· 
bir teahhütle bağlanmış ol. 

madıkl:.ırı idn Harhumurni 
sonundanberi silahlanmalarına 
devam eden bazı devletlerin 
1926 danberi mfüıbet iş I 
görmtığe çalı~an mezkur 1 

konferansı akim bırakmış ı 
olmakla k~ndilerine düşen 1 
mesuliyetlerdir Uluslar ce· ı 

miyetine dahil oldu~u müJ~ \ 
Jetce Almanya ötedenberı 1 

ortaya utılmı~ olub Verı;uil 

lesde g::dib devltıtlerin mağ
lub devletitjre tek taraftı b.r 
siHihtuzlanmayı telafi zı m
nında yapt ı kları si dhsızlanma 
vadinin tahakkukunu bekle
mekle iktifa etdi Yalnız 

seneler geçibde bazı devlet
lerin bu vaidlerin i yerine 
getirmek niyetinde olmadık· 
ları hattA bılAkrs sadı ce Al-

' 
mun sfülhsızl.ıtımıısını taleb 
etmek kastiode oldukbrı ve 
C:ııl ı ol!ırak da kendi ordu
larının Almanyadon esirge· 

dıkleri muosır tekniğin oütün 
techizatıle • sdılhlnnd rdıklnrı 
meyJ .. rıa ~·ıkınca, o zaman 
A lmurıyudu, Cenevrı!•:ie, sat. 
fetmi~ olduğu bütün cehit ve 
gayrı tlerin lıoşa gitdı~inı 
teslını ~tmek düşdü 

ln~iltere verdiği muh-
t.r:ıdu kôh izanı, kt\h da 
ehemnıiyettıızce b.•hsetdıği 
genel yt;nj ı len sıltlhlanma 

mesP.lesinde ıdAhtıızlaı,ma 

g.ıyretinin çokı..hınbı:ri 

kerıı:lisi arafındna yep.ldı· 

dığ . rıı söyliycrck bundan 
duyJuğu ıttihar hissesini 

ildn ediyor. Muamafıh ln 
gilterenin bu siltiheızlan 
ma vP. ulusal müdafaa dü· 
zenını muosırlaştırıb tuma
mltımakdan g(•rı durmak 

işinde ne dereceye kadar 
gittığı elan şübhe ile kar . 
şılnnsa gM~kdir. Muhok-

o l :.ın birsey varsa o da 
IP~iltere Almanyanın en 

iptidai ı htiyat tedbirlerine 
korku ne bir yun iden si
ltlhlurı n:ı te~elıbiisü nJ•nı 
tak ı.ı r!'.-u bu i şte hu Jcv· 
letin r.e dereceye kadar 
ndılan t.! hareket eltiğinjn 
hi~· olmıızsn me~ktık o)· 
uşn lur. 

Bulun ncundH bugün 
şnlıit olduğumuz dinlenme. 
k:ılk n rnn \ ' P brırışa ka
istı·<"~i hiç hır zaman bn ~ 

ılereco açık ve vazıh o 
lıır.ık tetwllür etmemi -
ti Yaburıcı bır d ... ç-

let adamını bugünlHrJe 
i~ıttığimiz bazı sözle· 

ı r . 
Bu s :ıt rlar, nekuıl:ır ben· 

jıııst•, dınl Y' ceğiz vaka. o 

ku !ar Bıılıkı~sirın ve ~eyre

deceğıniz !20hıslar da, o ltvc:far 
8.ıl.ke~ rl ı Jir .. 

s ze, bizim dı: korıımuz 

içinde. bizden bir köşeyi 
göstt>receğim: 

Balıkesir, bana ü~· kadın 

tipi vermişdir . . 
Ve ben, Balıkesir kad\nla 

rına, bu üç köşPlj menşurd · 
an bııkaıun, daımıı .. 

Bunlnrdan birincisi: 
Koyu mütanssıb bir aile 

~·emberi İ\·inde biiyüyiıb ye· 
tişen ve ılaha gönlünün ses 

ini dinliyemeden evlendirilen, 
ölünceye kadar kocasına 

sadık, beş vakit namazını kı 
1 

lan kadındır ... 
Bu kadın, kendisinde, se· 

vmek ihtiyacını, hiç bir za
man duymamıodır .. 

İkinci tip: 
Serbest bir t~rbiye alanl · 

nr .. 
Hunlar, herşeyi gôzönünde 

yapmak isterler; !ak.at, muhit, 
onlora derhal: «AhlAks.z, 
nnmuısuz!.. » damgusını yn · 
pıştırır, 

Bu gruba dahil kadınlarda 
riya. tekapu. tesunnu yokdur. 

Bunlar, içinin insamd ır; se. 
ver, dayanamaz; sevdiğine 

kendisini olduğ~ gıbi g~s~e~ir .. ı 
Fakat, sevect·ğı erkeğı ıyıce j 
anlaılıkdao sonra sn ver ve 
bir dahu gıiç ayrılır, on· 
dan • 

Üçüncü kecl nn gelince .. 
lşto l}eh velj n, sinirler inin 

kad.nı 

Nıyazi, korka korka eğil- Şubat sayısı çıkdı. İçinde 
b k «lsttıtistiklerj niçin ve nasıl di ve kaf,.s t b rofına a · 

i Okumalı?)>, Dr. Fabriy'enin madun gecenin karanlığını o, 
aıleta koşarc .ııına yürümiye «Çocuk beıltsnmesi», Dr. t-t . 
b 1 l Erdeğin «Ulusun çocuğu», aş aı l... S ·d· · 

Yukı n luıhvelerden birin- Profesör Dr Mahmud • aı ının 
dı•, t.,nha b r lı.öşeye çe· «Verasııt ve t~kdmüh>, Dr Ki· 
kilen·k, avueunda huruı- liıli Rifatın «Doğutdan sonr-
Jurduğu zarfı ııçıiı ve he. eki büyüme» adlı yazıları 
yecnodan titriyen parmak- bulunmaktadır. Herkeee tav. 
larile mektubu çıkardı, bir siye ederiz. 
and .ı okudu _:d~e.;.l:ık..:a:.:n~lı-n_ın_d':":i~z:""le":r';""i -·:;d';'iib:::i:n:-e 

M~ktubdu =iU iıç cümle oturdu: 
varJı: · _ BilReniz, ıizi ne kadar 

e<Bu akşıı~ evimizde yal· ıeviyorum.. Zaten., buradan 
nızım Babam miıafirlikde. 1 •1,_ geçı'ainiz .. beDl çıldırtm. 
GP.ce yarısı eaııt 12 de .. ~ 

ıya kA.fi gelmişdi. · 
pençere yanında bu~lunmanı- Nemli gözlerinde. yanıba-
zı rica ederim.. Afeh> şımdakini hınla kucak.lıyao 

Niyazi, 12 ye kadar deh- ve şiddetli ibtiratın atetıoı, 
tetli bir ca~ sıkın~ı i~. alevini gizliyemiyen bakıtlar 
inde kıvrandı. . İludebır vardı: 
saate bakıyor, fakat vaktın - Her sabah, ani bir he-
gelmediği görüne~. ~sy~n yecanın, bir sevki· tabiinin 
etmemek iç.in kendısını guç elile kafese ıürükleniyor, 
zaptediyordu. . dakikalurca, geçmenizi bekl-

Nihayet, tam dakıkası, . J 
ıd ıyor um.. .. 

dakikasına mektubu 8 1• Sesi titriyor, 11k 11k. go-
ğı kafes altına gel~;· · ğüı geçiriyordu: 

Pençere. yine hafıfce ara- - Size, birçok kerre. me· 
· oynı ince landı ve yıne ktuplar kaleme aldım. Fak· 

kadın sesı: at, hiç birini size IAyik gör-
- Arka kapıyı açtlım.. . emedim. Ve yırtıp attım ... 

vakit kayb tmeyiniz .. . Bu akşam, ne oldu bihni-

Kapıdan girdiği. zaman yorum. a.ni bir karar •.• Ve 
vumuşek bir el, elınden tu· işte .. Şımdi. yanımda11n11 ... 
tarak kendisini zifiri karan- Sesi, ağır ve tatlı bir ah-

i ık bir sofadan gedrdi .. · en kle, pürüzsüz akıyor, hiç 
~erdivenden ~'.ıkarlrnn, k.a· 

k kesilmiyordu ... 
lbinin tiki aklnrının, aya içini çekerek, gözlerini 
Sesle rı' nden Kuvvetli oldu- . d 

1
. L 

büıerek ve ellerinı, e ı•aD· 
ğunu lıissı•dıyordıı : Jının ensesinde. ıaçlarında 

Önünde ilerliyen karaltıya dola,tırarak: durmadan aöyl-
bokomıyordu. üyardu, o ... 

Bir kapı önünde, kısa Herkes bilir ki, a9k, ya 

Bu, kafes . ark.atının 
mutaaseıb bir ailPnin 

bir lJuruşmaJan sonra, söyletir veya çeneleri keoe-
ve yine karanlık bir odaya tler ... 

kı- girdiler. Af etde, bir çöl kızının, 
zıdır .. 

Gününü, kı:ıfese yaslanarak, 
idne sığmıyun. içıni dinlen
mekle gedrir. .. Sov gi ile 
tutuşan hülyalı .bakışları, 

yoldan geçenlerin üzerinde 
arzu ile dolaş ı r .. 

Afet~ gerçekJen ıHetdi ve 
bu son grub kadmlardandı.. 

O, belki \'ok güzel değildi 
Fakat, bıık ı ıjlurı, bir çöl 

güne~i gibi kalhlerde do -
ğar ve bir çoklarını ba
ygın düşürürdü .. . 

Sarışındı; gözleri, yoz gü· 

neşinin kızıl oklu gogu 

kadar o~ak ron kli idi .. 
Annesi, kendisi sekiz 

yaşında ikP.n ölmüşdür .. 
İhtiynr bir babası ve 

sonradan delirmiş bir ağn
hAysi Vttrdır . 

Habn. muhiın bir ışı 
olmayınca ı· vd~n çıkmaz; 
geniş göğüslü. uzun boylu, 
gü~·lıı kuvveti i olan oğahe
yisi ise, zurnan zaman 

tutan deldiği "SnnsınJa, ma 
hzende, zincirde bağlı ıhı 
rur. sakinleşdiğ'i vakit, k:ı h 
veye kadar giderdi. 

Genç kız: çöl· güneşi gibi yakıcl atkı 
Müsade ederseniz. la- d var ı ... 

mbyı yaitayım? · Bu ateş, biraz olıun ıön-
Dedi: melidi: 

Ve düğmeyi çevirdi.. dö- - Niyazi, inanır mısın, ilk 
Balıkt:sir zevkine göre olarak sızı sevdim. Çok 

' 'a sedirli yük. Jolablı · 
ştmmı~, ' roman okurum .. Bütün genç 
duvarlarına yastık dayanmış, kızlar gibi . Bu romanlarda, 
bembeyaz tenteli ~ir dekor sevgilisi uğruna, .ıeve ıeve 
içinde. birbirini hıç t~nımı . ölümü bekliyenlere ve eev-

' k ' Aaığın bırden-
yan ı ı 11

-s ' .. .. gilisi için «nemuaauz» dam-
bı.re ne vaziyete duştuk-

gası ile damgalanmaya rası 
!erini düşününüz.. <.>laolara raetladıkca: 

ller ikisi de, şıışkın şar- - Saçmalıyorsun Yazgan 
kin kendilerini süzüyorlar-

der gülerdim .. 
dı. . Hnlbuki, bugün ... 

Oelıkanlı. gözlerinı. yer- F k ) . 
- ld 0 a at, o sun .. 

den kaldırarak. ne 0 u"'u 
k. n yüzüne Oeğilmi ki, şimdi. ıonsuz 

me~·hul genç ızık b" te- bir saad~t İçinde yürüyo. 
ı·evirdi ve korka ır d · k 
) rum ve eğiımı i ıenın 
bessümle: · b' 

l.._ .. .. yanındayim, bnhtıyar ır .. . d d' bu i a. aoru-_. Sızı. e ı; ~ 
.. , fa'-o.t bu ilk. buluşma, şum, a. , · 

'b . s 'ıze o kadar ısınd1rdı-enı. 

ki... LAlcin :ınlıyamadığım. 
evet halledemediğim bir 
nokta var: Yerin kulağı olan 
bu muhitde, bilhassn sizin 
gibi genç bir kıza bu cesa· 
reti veren Amil ne•iir? Ko· 

irıd~n <le anladığımıza ~öre 
biitüıı acum Sıırre nwse
lesin in halinden sonra 

artık yenı bir dinlenme 
devresıne gırmış bulunu
yor. 

Değirmen ve tarlalar on. 
lar, her isteklerini temin 

, ediyordu. 
İhtiyar teyzesi yemekleri 

hazırlar, ov i~lerini gor .ır 
ve gece olnnra evine gider. 
di. 

;> rkmadınıı mı .. 
Bu. başlangıç teşkil eden 

1 
basma kalıp sözleri, genç 
kız gülerek dinledi ve tere
ddütsüz: 

Bembeyaz dıvara iki bi . 
t i şik baş yamanmıştı ki, 

merdivenlerde duyulan ka· 
lın zincir §&kırtılı ayak

sesleri, bu iki gölgeyi bir- · 
birlerinden ayırdı ve du· 
varda kapıya çevrilen iki 
baş göründü ... 

Şangırtıh ayak sesleri. 
kapıda llurdu: 

_ Kapıyı açacakmısın? 

Cevab yerine, genç kızın, 
hir '\ağlığı ve arkasından 
kırılan kaprnın çıkardığı 
gürültü duyuldu •.• 

Hu hövle olduğu halde 
işte İ · ıgiltorenin, bu ~enel 
tomayiilleri Beyaz kitabın do. 
ıııoskıit. geçmesi ,.e ayni ki . 
bbda ortnv:ı koyıluğu me · 

seltıler h:ıkkındtl tttm ve öl· ' 
~·ülü görüşler Rerdetmırnı,.si 

barı~ voluoda elde edilen 
torakkiler lehine knydedil
mivecok. keyfi etderidir}er. 

" " 

Dığ ~! r ev i~lerini ele. Afet 
görürdü. 

** - Liitfen ulırmısıoı:z? 

Bu titrek, ince l:!es. hu
fıfc~ kaldırılan bir kafes 

H r katiyen kork-- ayı. 

madım ve korkmıyo· 

Çu .. nkü «~evgi» rum. ı 

korku dinlemez; cevabını ve· 
rıli .. 

.. 
Niyazi, lıalA cesaretsizdi; 

çekin~enlik gôsterjyordu .. 
Met, derin bir iç çekiıile 

Parça par~~a gömle~i 
altından kıllı göğıü gö
rülen ırı bir adam 
kapıda durdu. Dehtel aaçan 
i.aolı 1ı61lerini, Ni1aıi1• 



IAYPA: 4 

Bahkesır Sulh Huıuk 

Bakkeıir askerlik 
ıubesinden: 

1 - Kıea hizme\li arat 
(efrat) olub 330 doğumlu ve 
bu dogumlularla muayeneye 
tııbi dığer yüksek doğum· 
lııların ve 934 d~ hazırlık 
kıtasına gönderilmesi ica· 
beden ve mazeret dolayı 
s ilo geri kalan hutün k ıM 
hizmetlilerin 1 mayıs 9J5 
tarihinde haz . rl ı k kıtasmda 

bulunacak veçhile 27 nisan 
9~5 tarihinde tabeden sevk 
olunacaklardır. 

2 - Hazırlık kıtaeıoa gi· 
decelderin şimdiden vaziyet· 
terini tesbit için ellerinde 
nüfus cüzdanı mektep şe 
hadetnamesi aıkeri ebliyet
nameldrin şubeye mürAcaat 
edecekler bn müracaat 15 
nisan 935 tarıhin6 kadardır . 

3 - Biilıkesir mıntaka
sında oturan yabancılar dahi 
ayni surctla müracaat ede
cell~r ve sevkltırine kadar 
~ubelerila muhabere edilerek 
uıürac.ıatları tesbit oluna
cakdır. 

4 - ::>evken geri kala· 
cakların veya tayin edilen 
müddet içinde vaziyetini 
t~sbıt etmiyenleri askeri 
kannnunun 89 cu tnaddesi 
mucibınce meriyet ve vazi(e_ 
den çıkarılacak ve mezkur 
madde macibince de istih
aam edenlerin de tet~ziye 
olunaeakdır. 

5 - her ne . doğumda 
olursa olsun 335 doğu 
tııo kadar hazırlık kıtası_ 
na gitmiyenlerin şubeye 
aıüracaut etmeleri ilAn 
oltıoor. 

TUUOtLJ 
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rEJ llA[i • J 1 ınJ 
~ınıgae. ~ 

ını-·. mı 
~ Sovyet Dikiş 1 mi &::I 

1 Makineleri Geldi!~ 
~ Sağlamhk, mülu\nrnwliyet., tasarruf ve ~ 

NEDKALMiNA ~ işlemesi katiyen teminatlı oln ı a~la heı·aber ffiJ 
~ erkek ve ka ıhn terzilerile ei uise işcileri ve ~ 
~ nakış sanatkarları henwn bir el makinesi mı 
~ fiatmda olan üç .çekmeceli hem de zarif ~ -~ 
tın v~ pratik lüks mobilye şeklinde bir lID Mehmed Servet 
~ Rus kabine dikiş matinesi ~ ,. A 

~ Elde etnielidir. daha ucuz arzu edHıılere ~ ORME E VJ . 
~yalnız . . . Baylar, bayanlar; tuhafıye 
m . . El _ Y~ tek ç~kmecelı. makıne!erı . .. ve örme eşyanızı ; ş banka'' 
f!1 mızı tavsı ye ederız. Eskı uıakmesı olu bda ~ E E 17JA Js 
~ dtığiştirmek istiyenlere yeni makine verilir. mı karşısında OR M Y • n , 
~ El maki. .esi ohıbda a~·ak takmak arzusu~ı~la ~ her yerden daha ucuz ola 
l!J bulunanlara. yalnız aya~ kısmı da verıhı> ~ rak alabilirsiniz! 1 
~ Ayrıca makıneler de lamır olunur ve makı- ~ • •« 
mı ne alanlara kullanma şekli ve nakış ınecca- ffiJ ~ ~ • ~ 
mı ··c; ı·ı· El~~~~~~,.~~~~, .; nen o"re 1 ır. . ffi) ~ Doktor baklerfııo l<Jk Doktor operat 
~· Fiatlar ucuz. oldu~u. ~ndn~ tadıyatda da kolaylık @] it. · • .. . 

mı bulunduğu ~ıbı her nevı makınelere uyar makıne ·v~ [';:' -· · . - _ ~ , , 

ım gerek parça füıerindeki fıatlarda yüzden yetmi~ beş mJ ~ _ . • I klaf 
ır::ıı ·ı"tl t l ~ it. Jç ve salgın hastalıklar l, arahı hasta ı 
~ tenzt a a sıı 1 ır. - 'ft: -ı h ımilehassısı 
~ SATIŞ YERİ: ~ı~ mu e assısı e 

1 Kücük Şadırvan karşısında ~. ·I ,VATAN eczanesi bi~işi~~~deki nıuaye~~-
~ ' . S ~ ftr; evıııde hastal:ırını her g.un ogleden sonra 
~ Sabrı arıfakıhlarlı 151 ~ bul vt> tt1davı ederler. 
l!lüiJmlilml li!!llilmlmlfiiJIEJWJ(i]mJmJmJffiJEJffilffilmJEJmJIEJEJ ~~~~l~~~~~~~r'6r'A" 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk· _......,, 
... . ~.. ~ . .. - - . . ~ ~... ·" 

.Aşağıya bast.ığmuz relıher la hlo lıa 1 ~ ıu ı ııın lıf· r ıiiJii ihtiya~ıa: 
Saf Değirmisaz 

. l l d kıUt rını en rahat, en ~yi, t·n ueuz ve en ~ağlam şart ar a ner~ ~. 

lr.rdt'ln kar~ıhvahileceklrrirıi göst<ırivor. J' 
Linyit Maden Kömürü ~ .. t .. ı 

Rahat bi~ otel istiyorsunuz .. Hangi ot8 

tercih etmelisinız? 

Hakiml · ğineden: 
1 Balıkeairin Hümdiyti mahal 

1 
letinde mukim Kilci damadı 

Odun gibi yıı z<lan tedarik etmek ve huftalarca pa. 
zar yerlerinde odun aramak: z11hmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit eviniz~, dairenize velhasıl her yere 
istedifiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. l kilo 
kömür 3 kilo oduna muadıldir. •oeğirmisaz Linyit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,, kul· 
lanalabilir. Hararet derecesi piyasadaki kömürl~rden 
yüksekdif~ Toplu ve prallente olarak mağHzumı zda 
en ucuzllaıla satış yapılmakdadır. Askeri, mülki ve 
hususi 

1 
ilfthhütlerde bulunulur ve ıüoü gününe 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suall~rin eevaplarını bu tabloda arayınız 
61ü lım ·ıılin oğlu küçük lama· 
ilin validesi Şaziyede ölmü~ 
olduğundan işlerinin tesviye 
"fe mallarının mohafazaıı 

için küçük lsmail üzerine 
ablası Emine vasi tayin edil- 1 
mit olmakla keyfiyet ilAn 

olunur Zayi, · ı 
Balık.esir ziraat "bankasın

daki , tevdiatımda kullandığ ·m 
mühürümü zayi etdim. Başk
asını hAkettireceğimden eski 
sinin hükmü yokdor. 

temin edilır. 

Yalnız ticarethanemizde Değirmisaz 
n1aden kömürü 

Ancak tecrübe neticeyi anlatacakdır. Her halde 
bir kere tecrübe etmekliğiniz size büyük tasarruf 
temin edecekdir. Daha fazla tafsilat almak istiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 

Balıkesir çiviciler çarşısında Demir, 
hırdavat, Alatı ziraiye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahman zade 

flhmef 1-lulösi Balıkesir Aygören mahal
lesinden çıkmaz sokağında 

Zehra. 
r 
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1•• DEN.IZYOLLARI İŞLETMESİ •= 
İ GÜLNiHAL VAPURU İ 
I• 22 Mart Cuma günü akşamı Bandırmadan 1 

• • ıC yolcuları alıb lstbanhula hareket edecekdr. I} 
• NOT: Gülnıhalin hareket günü programları muayyen olmadığından daiaıa gaze .• 
• temizle Bandırmadan harek~ti günü ilan edileeekdir. İstasyonl..rdon talsilAt alınabilir. ~'' • • ...................................... 
Basım Yeri Vilayet Matbaası 
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Klrn T Ası" YE· Mustaf~ Fehmi. Hük.time ı esı p<l ' 
.n. • ne soka~ı. 

O TEL 
• 

: Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesı df' 
~aptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cad 
sınde .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hüktimet caddesindf· t 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik<ıt''e 
caddesinde Ahnıet ceşmesi karşısında 

• et 

B E R B E R flt .. ıkt)IJl : Yeni berber ı brahim Dural: 
eadd~si Yıldız Karaathanesi karşısın 1 l · 

, ~()~:ı~ 
LOKANTA : Sabri Lokantası: Şalı ~lehmet 

numara 18 
rk L1 BAK K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman N~~··I 

Paş·a camii caddesinde.. ~leyhane l oğaZ111 

1 ER Z İ : Mustafa bey .. Postahane soka~ı \ <· 4
7 

. • ·- ~e.r' 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Bahkesirin en eski ş•' tJ 
k d) f) 

cisi. HükCuuet eaddesi, postah«•ne ~o ar-
mara: 24 . 111~' 

MANİF A TU "P"):Tavşanhh Zade Fahri bey. Faı~taı:;ıtif' 
nifotura v..- kunıa~ mağzası. Kuvayı 11 

• 

<·addt•si rnrnıara: 52 ··ıe''lt 

H1RDA VAT. Cumali Hasan - Yapı v~ ı·ew.;per J:~1rt· 
• denıiı· lıırda vat, hoya, cam, çiıueto Vt ·~ 

Sart!•;lar haşı. 


