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Bir gençlik kurumu istiyoruz Yollanan önergelerde 
Biz ne söylediğimizi bili 

yoruz ve söylediğimizin eyi 
ce anlaıılmaıını latlyoruz: 
Bır gençlik teıkili.tı istiyo 
ruz . Mektepsiz ve yurtsuz 
kalan gençleri yetııtirmek• 

barındırmak için değil. doğ 

ruda11 doğruya Türk kültürü 
ve asri medeniyet tekniğlle 
onları kuıatmak için bir 
gençlik kurumu İstiyoruz. 

Bu kurum ne yapacak, na· 
111 itliyecek,nerede:ııliyecek, 
itte dütünülmesi gereken 
noktalar. 

Önce bir talimatname mi 
gerek diyorsunuz? Eyi.ancak 
eyi bir talimatname olmak 
için büıbütün belirmlı, ay
dınlamıı sonlar üzerinde ça · 
lıımıt olmak gerektir. Bu 
sonları eyice biliyor muyuz? 
Gençlık kurumunu herkes 
iller. Ancak herkes bunun 
ne iıtediğlni açıkca bilir mi? 
Bir hastalığı duymak ve 1 

çekmek baıka, teı · 
his etmek baıka, olduğu gi· 
bi Ôyleyıe gençlik kurumun 
dan ne beklediğimizi bilme 
ml:ı: gerektir . 1 

ikinci büyQk mesele, bu l 
kurumlar nasıl itliyecek me-1 
seleıidir. ı\çılma merasimleri 
eylencelı ıeylerdir Kalaba· 
hkb ve parlak olurlar, her
kes gelir, toplanır, sözler 
söylenir. Ancak bir iki gün 
sonra ortada hiç bir ıey 

kalmaz. Niçin böyledir? Ger 
çi gençlerin heve11izliğine, 

sehataızlığına yormak olali· 
lir. Bu da her karanlığı ay 
dınlatamaz Gençlik kurumu 
nasıl tılemeli ki gençhk ken 
diılnl onun içinde bulıun 
ve ondan ayrılmamaaın 

TQrklye'de Y. M C. A teı· 

kilatı paralı olmasına rağ· 

men, kendine daima müıte 
ri, talebe bulabiliyordu Bu. 
nu ihtiyaçlara yaramak. can 
lı olmak, cazip olmaktan 
baıka ne ile izah edebiliriz 
Bız:de bir kültür evinin hır 
ıinema evi kadar çekici 
olabileceğini düıünenlerden 
değiliz. Ancak kültür evle
rinin de kendilerine göre 
çekicilikleri vardır. Bunu 
dü~ünOyoruz. 

«Nerede?• sorağı ııın çö 
zülmeıi en kolay olan bir 
düğümüdür . Nerde? ller 
yerde, lıianbul, lzmir. An· 
kara gibi en büyük tehir
lerden idare memurlarının 

bile gör meal ve adını öğren -
meıi mümkün olmıyan en 
ucra, en uzak köylere ka 
dar, her yerde . Büyük şe· 

rlnln çoğalmaaıle tamamla 
nacak Ancak bu evlerde 
ne okutacağız. ne öğretece 
ceğiz, ne vereceğiz, bu nok 
talar henüz karanlıktadır. 
Ben düıünceml açıkca söy
lüyorum: 

1 - Oençlik kurumları 
nın sonu [gayesil öğretmek 

değil, yaıatmaktır Öğretme 
yerleri mPkteplerdir. Bu itde 
en mütehassıs olan kurum . 
!ar onlardır. Bu İtin dev· 
letce idaresine memur bir 
de Kültür bakanlığı vardır. 

O halde gençlik kurumları 

bu devlet kurumunun ye
rine geçecek değil . belki 
kendi payına düıen yükü 
yüklenecektir. 

il Gençlik kurumla 
rının ilk mühim yükü-
mü her alanda gerilik ile 
savaımaktır: Ahlakta, sanat
ta konforda , muaşerette,muıi

kide, tiyatroda, mimaride 
gerilik Gençlik kurumla· 
rı bütün bu ortazaman 
yahut 19 uncu asır ar-
tıklarile karıılaımaları ve 
onları gençlik ha vaıında n 
atmalıdır. Bunun için iki 
ıey gerektir. Önce yeni 
kültür uyanıklığı [ıuuru], 

ıonra da bu yeni kül-

türü yaıatmak. 

lll - Gençlik kurumla-
rı için en doğru türe 
yaıamak ve yaıatmak · 

tır . Halkevleri birer li 
se yahut üniversite kolu 
olmaktan çıkıp bir yaşa· 

ma yeri olmalıdır. 

Orada yeni kültürün bü
tün çeııtleri yaıanmalıdır. 

Sözün kısaaı,llalkevl•rl Türk 
devrim ve değiılm aııları
nın vurulduğu yer olmalıdır. 

İsmail Hakkı l/ıı/lacıoıilıı 
(Yeni Adam) 

Kamutay 

Göz önünde tutulması lazım 
gelen noktalar 

Ankara, l l ı ı\.A) - T. O. ı kındaki önerge ayrı bir 
T. C Genel katipltğlnden : kelime yazılmııtır. 

Ulus gazetesinde ve on - 1 2 İleriye ıürülen karıı 
dan alınarak baıka gazete- !ık kılavuzda yazılı olanın 
!erde çılı;an Osmanlıcadan yerine gelmeıi mi yoksa onun-

1 Türkçeye kar,ı'ıklar kılavuzu la birlikte bunun da alınma · 
listeleri için önergeler sı mı istenildiği bıldlrilmeli · 
gelmeğe baılamııtır. Ancak dir. 
bu önergelerin bir çoğu 3 - Yalnız konulmuı kar· 
baıkanlığın bildlriğlnde ıılığı beğenmek yolundaki 
gösterilen yolda yazılmamak· yazılar üzerine bir ıey ya· 
t .. dır. Sıralamada güçlüğe pılamıyacaktır. Gönderilen 
uğramamak için ıu nokta- önerge komisyonca göz 
!arı bir daha hatırlatmak önüne alınabtlmek için o 
isteriz. söze her halde bir karıılık 

I ller söz için gelen ileri sürülmek gerektir 
önergeler bir araya getiri- Önergelerin bu yolda ya 
terek komisyona sunulacak· zılmasını bütün dil itine ilgi 
tır. Bunun için her söz hak· gösteren yurttaılardan dileriz 

Streza konfransı 
-

Dün sabah açıldı 
Streza, 11 [A .AJ Roy· 

ter ajansından: Konferansın 

ilk toplantısı Makdonald, 
Con Sımon, f ,i.nden ve La· 

val'in iıtiriiktle bu sabah 

saat 11 de açılmııtır. İçti 
maın bütün bir k11mı il. 

Eden'in ziyaretleri hakkın 

da Sır Con Simon'un beya. 

natı işgal e<lecektir 9 ni· 
sanda haber verilen F ran 
sız - Sovyet anlatması İngi· 
liz devlet adamları için tam 
bir sürperlz olmuıtur 

Bunlar timdiye kadar lıu 
hususta hiç bir tafsilat alma· 
mıılardır, Fakat Fransız ba 
kanlarının konferans esna-

Ulusal 

sında bu yeni tedbirler hak
kında malumat verecekleri 
ümit edilmektedir 

Sterasa ı 1 [ A.A ] Bay 

Üç kişinin ölüm cezasını 
tasdık etti 1 

Ökonomı artırma kurumu ı 
~ongrası 

Bay Mussolini 
Muısolini dün tayyare ile 
buraya gelmiıtir. Konfrans 
bugün saat l 1 de baıhya
cak ve üç gün sürecektir. 

Ankara 11 IA.A] - Ka-
mutay bugün Hasan ._Sa-
kanın baıkanlığında 

Ankara, 11 (A.Aı - Ulu· 

sal ökonomi ve artırma ku· 

rumu kongruı 25 . ' isan 

perıembe günü Ankara ser-

gi evinde toplanacaktır. 

Uşak kooperatifleri 

Uıak, 1 l (ı\.A) - Ziraat 

Üç devletin fikirleri
ni aldı 

Londra, 11 [A.AI - Tay· 

miı 

Sovyet 

gazetesine nazaran 

hükümeti A1manya 

birlerde, büyük stadyumlar, 
saray gibi sinemalar, bunlar. \ 
elan köye ve köylüye ne? Bu 
yokıulluk ve azıksızlık kar-
111ında herkes kanun önün 
de birdir demek neye yarar? 
Öyleyse ıehir ve köy ayrı
lığı gözetmekılzin kültür yu· 
valarını ve evlerini bütün 
Türk toplantılarına yayma· 
lıyız 

yaptığı toplantıda Urfa'nın 

haran kazasından Derfl 
oğullarından İbrahim oğlu
nun Şıbinkarahlsarı bülbül 1 
mahallesinden Kale oğulla j 
rından~lehmet oğlu lbrahimin 
Beyşehrin Hüseyinler köyün 
den Dırkmın oğullarından 
Mehmet oğlu Ahmet'ın ölüm 
cezasına çarp imaları hak
kındaki mazbataları kabul 
etmlıtir. 

Af kanunu 3 ve 4 üncü 
maddelerinin birden fazla 
ıuç iıliyenler hakkında her 
bir suç için verilmıı veya 
verilecek olan cezalardan 
ayrı ayrı indirme yaptırmak 
ıartile tatbik olunacağına 
dair tııfslr fıkrası tasvib 
edilmiıtır. Bundan sonra 

banka11nııı 22 ziraat lkrazat 

kooperatifi yıllık kongrasını 

yapmıılardır. 

ve Lehista'nın reddettikleri 

şark misakı yerine 
kaim olacak mütekabil bir 
yardım ittifakı ak ti için Le · 
tonya, Litvonya ve Estonya 
kükümetlerlnin fikirlerini Is· 
timzaç etmlıtlr. 

Rus Planerisleri 
Bu günkü Türkiye'de bu 

yayma tılni görecek olan 
kurumlar Halkevleri oldu 
ğundan, Halkevlerinin en 
ufak ortalara kadar yayıl

ma11 bir son olmalıdır 
Şimdi it büsbütün aydın

lanmıı oluyor. Gençlik ku
rumunu en ufak ve en uc· 
ra yerlere kadar göt ürece · 
itiz, yayacağız. Bu ku 
rumlar bu gQnkü Halkevle-

Memletimize 934 yılı umum muvazenesine 
dahil bütçelerin muhte11f fa j 
sıl ve maddelerinden 218899 

Türk 1 dl · 1 k 1 \loskova , 11 (AA) iranın in r ı e r e 
bundan 266841 liranın dl. 1 tayyare kulübünün daveti 
ğer tertıblere ilavesine 2858 Cüzerine maruf Sovyet 
liranında maarif bakanlığın· planeriatleri dün Odesa'dnn 
ıla açılan yeni bir fatla hareket etmiılerdir. !lepsi de 
fevkalade tah•lsat olarak dünya rekorları kırmıı olan 
konulmasına karar vererek kimselerdir. Hunlardan Anak· 
cumartesi günü toplanmak hlna TaAajanıına ıunlı\rı söyle· 
üzere dağılmııtır. 1 miılir: 

geliyorlar 
Bu seyahatin 

'(ürk sporcu !arı ile 

cılerine Sovyetlerln 

gayesi 
tayyare· 

plane-
rizmini ve paraıütüzmini 

göstermektir. Ziyaretimiz 
Hus ve Türk sporcuları 
arasındaki nıünaıebetlerl 

ileride daha z • yade kuvvet -
lendirmeğe yarıyacaktır. 

Osmanlıcadan 1 ürkceye karşılıklaır kılavuzu 
1 - Ö:. Tıirkçe köklerdeıı yelen sözle;ln karşıswa (1. K ö .) belllğl (alameti) kon

mıışdur. Bunların lıer biri hakkwda sıraslle uzmanlarımızın (ııııitehassıs) yazıl.ırına 
ya:ılarını gc.ztelere vereceğiz . 

':! - Yeni koııan karşılıkların eyi ayırd edilmesi için. yereğine yöre, Fransızcaları 
yazılmış ayrıca örneklerde korıulnıuşdur. 

.1 Kökıi /ıirkçe olan kelinıelerlıı bııyürıkü işleı11ııiş ve kullaııılını şekilleri almmışdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı üğün olan hüküm, türkçe «çek» kökıinderı geleıı ıekıl gibi. 

G 
Örnek : Bizi bu işte ga!ıl evladınız -

Bizi bu işte dalgınlığa getirdiniz. 
ı;afil avlanmak= Dalgınlığa getirilmek 
Tegafül etmek= Anlamazlıktan gelmek, 

anlamaz görünmek 

• 
Örnek: Pek eyi bildiğiniz bir işten te-

gafıil ediyorsunuz -=pek oyi bildiğiniz 

bir i~te niçin anlamazlıktan geliyorsu

nuz (unlomaz görünüyorsunuz)? 
l.iıl.h, gdhi, geh, gehi=Araaıra 

Ornek: Gdhi gelir, bizi sevindirirdiniz, 

·imdilerde gelmez oldunuz= Arasıra 

gdlir. bizi sevir.dirirdiniz, şimdilerde 

g.ılmez oldunuz 

Gil.h, gdhi, gehi=Kimi 

Örnek.Gll.h !l"elir, gdbi gelmez = Kimı 
gelir kimi relmez. 

. ' agdh=Ansızın, apansız 
Ornek: Ormanda dolaşırken, nngah 

karşıma iki adam çıktı=Ürmanda do. 
taşırken, ansııın [apansızın] karşıma 

iki adam çıktı. 

Uoib etmek=Kaybetmek [T.Kö] 
Gaib olmak, tagayyüp etmek -Kaybolmak 
lhile - O~rt [T .Kö. J sıkıntı 

Ornek: Kaşımdaki gaile yetmiyor gibi 
o da bir başka gııile tahmil etti- Ba. 
~ ırndııki ~ıkıntı yetmiyor gibi, o da 

bir b3şk .ı dert yükletti. 
UJla Puhalılık 

Örnek - K~ht yıll ır nda çok üzüldük. 
- k ı tlık ve p halılık yıllarında çok 1 

üziıldük 

G .ılı - Yüksek 
Ürnijk : Bu fiat bana pek 
yor Bu eder buna 

görünüyor 
liJldlt Yanılma, yanlış 

gali gorunu
p9k yüksek 

Ornck. (;Jlat söz Yanlış söz, 
G.ıldtı ksar=G<iz yanılması. 

Bu benim istasyonda görülınekliğiuıden 
galdtlır Bu benim istasyonda gö· 

rülmekliğimden yanılmadır. 

Galebe - Yen, yenme 
Örnek: Galebenin yarısı kendine gü
venmekten gelir - Yenmenin yıırısı 

kendine güvenmekten gelir 
üalebe etmek - Yenmek 

i"lrnek: Düşmanlara galebe etmek ıçın 
ilk önce kendi kudretine güvenmek 
ldzımdır. - Dü~manları yenmek için 
ilkönce kendı erkine güvenmelidir. 

Galib - Yenen 

Ornek: Bu muharebede galib gelen 
ordu, lıütlİn ŞJre!ı kazanmış olur -
Bu savaşta yenen ordu bütün onuru 
kazan ı.ış olur. 

( ;a\iba - Belki görünüşe göre benzer 
Örnek: Böyl<ı olacaaa benzer - Galiba 
böyle olacak ,., 

Galeyan Kııynomn, kııynaşma 
Örnek: 1 - Suyun galeyanı Suyun 
kaynaması 
2 _ Halk arasında kaynatma uyandı
racak sözler-Halk arasında kaynaşma· 
uyandıracak sözler 

Galeyan etmek - Kaynamak, kaynaşmak 
Galiz Kaba 

urnek: Ağıza alınmıyacak galiz sözler 
söyledi - Ağıza alınmıyacak lı:ııba 
sözler söyledi. 

Gılzet - Kabalık 

Ürnek : Sözlerinde ve duruşunda öyle 
bir gılzet var ki - Sözlerinde ve du
ruşunda öyle bir kabalık var ki ... 

Gam - Tas:ı 
Mağmum Tasalı, pusarık (hava için) 

Ornek: Mağmum adam Tasalı adam 
\lağmum hava - Pusarık hava 

Gammaz = Kovcu, fıt\·i 
Örnek: ı - O ne gammaz adamdır, 
bilsoniz. herkesi birbirine katar, -
O ne kovcu nda1111\ır bilseniz horkesi 
birbirine katar 

2 _ Gammazlık onda sanki fıtri bir 
hal - Fitcilik onda sanki doğun1&l 
bir hal 

Gamze - Süzgün bakıt 

Ganem - Koyun 
Gani _ Bol, zengin. varlıklı 
Ganimet Algı 

Örnek· Muharebede alınan ganimet, 
eski zamanlarda galib orduları doyur. 
mağa kifayet ederdi - Savaşta ele 
geçen algı, eski zamanlarda yenen or. 
duları doyurmağa yeterdi 

Garabet (Bak: acayiplik, tuhaflık) - Ya· 
bansılık 

Ornek: Bu adamın fıkirlerinde hiç bir 
garabet görmüyorum - Bu adamın 
fikirlerinde hiç bir yabansılık gör
miyorum. 

lstiğrab etmek -- Y obansımak 
Ornek; Onun böyle hareket etmiş ol· 
masına hiç de iıtiğrab etmedim - onun 
böyle hareket elmiş olmasını hiç 
dıı yabanıımadım. 

Garoz (uteki anlamı i\:in, ba1': maksat) -
Ôcük 

Ornek: Yüreğinde beslediği garazın had 
ve payanı yok - Yüreğinde beslediği 
öcüğün ucubueu yok. 

Gerazkll.r - Öçmen 
Örnek: Hıddetli adamdan değil, garaz
k:Ar adamdan korkmalı - Kızan adım
dan d~ğil, öçmen adamdan korkmalı. 

intikam - Öç 
ôrnek: İçimde ona karşı öyle bir inti
kam hissi varkı - içimde ona karşı 
öyle bir öç duygusu var ki. 

intikam almak - öcalmak 
Örnek: Düşmanından intikam almak ıcın 
bütün varlığını ortaya koydu Düe· 
manından öcalmak için bütün varlığını 
ortaya koydu . 

intikamcı - Öçgüder 
!Jrnek: O, intikamcı bir adamdır - O, 
öç güder bir adamdır. 

Garb - Batı 
Örnek: Garb devletleri Batı de'Vlet-

lerİ" 
Garet = Yağma, lülan, çapul 
Carib = Zavallı, kimsesiz 

Urnek: Şu garibe merhamet ediniz 
Şu zavallıya ıkimsesize) acıyınız. 

Garib (Bak: acayib, tuba!) - Yaban11 
Örnek: Garib bir kıyafetle ortayı Qıktı 
- Yabansı bir kılıkla ortaya çıktı. 

Garib (gurbetzede anlamınu) - Elgin 
Örnek: Yerinden yurdundan uzakta el
gin (garib) kaldı. 

Garize (sevki tabii) - içgüdü (Fr ) inı-
tinct 

urnek: insanlar akıllarına hayvanlar 
sevki tabiilerine - İnsanlar akıllarına 
hayvanlar içgüdülerine uyrukturlar 
Les hommes agissent par leur intellig· 
ence et les animaux par leur inıtinct. 

lnıiyaki= lçgüdel - (Fr .) lnstinctif. 
Örnek: insanların da insiyaki hareketle. 
ri vardır _ insanların da içgüdel hare. 
ketleri vardır- Les hommes au11i ont 
des actes inıtinctifı. 

Gark Batma 
Örnek: Geminin garkı, yalnız icindeki. 
lere değil, onların akraba ve taalldka· 
tına da büyük bır Celil.ket oldu - Ge
minin batması, yalnız içindekilere de. 
ğil, onların soyuna sopuna da büyük 
bir Celil.ket oldu. 

Garketmek- Batırmak 

Garkolmak - Batmak 
Müstaı}ark, mağruk - Batmış, batık 

lsti~rak = Dalım 
Ornek: Hali istiğrakla ne yaptığını bil
miyor - Dalım halinde ne yaptıflını 

bilmiyor, 
Garsetmek- Dikmek 
Gaıeyan etmek- Kusmak 
GHL- Yunu 

Örnek: lılı\miyet te mevta bade lgaail 



YOZ: 2 .. 
deCnolur- lslllmlıkta ölü yunudan son. 
ra gömülür. 

Gasletmek - - Yumak 
Gasp- Kapaç 

Örnek: Eski zamanlarda derebeyleri 
için gasp bir bak s~ılırdı- Eılı:i za. 
manlarda derebeyleri için kopaç bir 
halı: aayılırdı. 

Gasıp- Kapman 
Gsspetmek -· Kapmak, zorla olmak 
Mağsup- Kapılr. 

Örnek: Mağsup, kimin elinde buluaur· 
sa bulunsu istirJat edilir-Kapık kimin 
elinde bulunursa geri alınır. 

Gaşyetmelı: - Kendinden geçirmek 
Örnek: Gurubun bu güzel ışıkları beni 
gaşyetti- Gün batısının bu güzel ış:k· 
!arı beni kendimden geçirdi, 

Gaşyolmak - Kendinden geçmek 
Goşy içinde - Kendinden geçerek 
Gatstmelı: - Daldırmak 
Gavr - Dip 
Gavvaıı - Dalgıç 
Gaybubetinde - Yolı:lı:en 

Ornek: Onun gaybubetinde işlerino kim 
halı:scak - O yokken işlerine kim ba· 
lr.acak? 

Gaye - Erek - (Fr.) But 
Ornek: Bütün Türk çocuklarını okut
mak başlıca gayemizdir. - Bütün Türlı 
çocuklarını olıutmak başlıca ereğimiz
dir _ Notre but principal est d'instu
ire tous les enfants Turcs. 

Hedef - A.mac - (Fr.) But 
Ornek: Ordular! Jlk hedefiniz Akdeniz 
dir - Ordular! ilk amacınız Akdeniz· 
dır - Soldats! Votre premier hu est 
la Mediterrannee 

Maksat - Vargı - (Fr.) İntention 
Ornelı:: Ankaraya gelmekten maksadım 
sizinle görüşmektir. - Ankaraya gel
mekteki vargım sizin le görüşmelıtir. = 
Sizi görmek vargıııı ile (malıs2dı ıle) 

A.nlıaraya geldim - C'est dans l'inten -
tion de vous rencontrer (de causer 
avec vousı que je suis venu ıı Ankara 

Matlub - Alacalı: - (Fr.) Credit, avoir 
creance 

Örnelı: Ondan yüz lira matlubum var 
- Ondan yüz lira alacağım var. 

Matlub - istek - (Fr .) Desir 
Örnek: Matlubunuzu is'af edemiyece
ğim - isteğinizi yerine getirmiye· 
ceğim _ Je ne pourrai pas accomplir 
votre desir 

Mefkure - Olkü ideye! - (Fr ) ideal 
Temenni - Dilek - (Fr.) Souhait voeu 

demande, sollicitude 
Örnek: Sizden temennim odur ki -
Sizden dileğim odur ki. 

Temenni etmek - Dilemek 
Gayet - Pelı:, pekçok 
Gayret (Balı; cehd,slly)-Çalışma, çabalama 
dürüşme 

Gayrete gelmek - Davranmalı:, canlanmalı 
Gayrete gatirmek - Davrandırmak, canlan
dırmak 

Gayretkeş - Yardakçı 
Örnek: Arlıadaşlık iyi şeydir, gayret. 
keşlik kötüdür - arkkdaşlık eyi şey 
dir yardakcılık kötüdür. 

Gayr - Özge 
Örnek: Gayrendiş - Özgecil 

Gayri - Yad, sız, maz 
Ôrnelı:: Cazip - Gözen; gayri -:azıp -
Yadgözen, milli - Ulusal; gayri milli 
- yadulusal 

Gayri muvafılı - Uygunsuz 
Gayri kabili icra - Yapılamaz. 
GayriahlAki {Bak: ahlAk takımı] - Yadeh• 
!Aksal («L» ince okunur], ahll\ksı:ıca 
GayrielAstiki - Esnemez 
Gayriiradi, - lrdesizce, istemeksizin 

Örnek: ı - . Gayri iradi hareketler için 
kanun cezayı tahfif eder - İrdesiz

ce hareketler için kanun cezayı azaltır . 

2 - Gayri ihtiyari olarak hatırınızı 

lıırdım - istemeksizin hatırınızı kır. 
dım. 

Gayri kabili afiv - Bağışlanmaz 

Oroek: Bu kusurunuz gayri kabill afıv 
netayiç tevlit etmiştir - Bu suçunuz 
bağışlanmaz sonuclar doğurmuştur. 

Gayri ltabili inhina = bülı:ülmez 
Örnek: Onun gayri lı:aabili inhina b:r 

yaradılışı vard,.. - Onun bükülmez bil· 
yaradılışı vardır. 

Gayri kabili itiraz -:- •öıgötürmez 
Ornelı:: Bu, gayrı kabi\i itiraz bir be
dahettir Bu, sözgötürrnez bir besbellik 

tir. 
Gayri kabili kıyas - Bambaşka , .e?•iı 

Örnek: O, akranile gayri kabılı k1-,.Qs 
bir çocuktur - O, taydaşlarından ba"' 
başka bir çocuktur. 

Gayri lı:abili şifa - Onulmaz, savuşmoz 
Örnek: eu ha.atalık gayri kahili şifa_ 
dır- Bu ha.talık onulmaz (savuşmn) 
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bir hastalıktır. 
Gayri kabili tahammül - Çekilmez 

Ornek: Onu asab;yeti artık gayri ka 
bili tahammül bir dereceye geldi -
Onun Binirlıliği artılı çekilmez bir dere· 
ceye geldi 

($EHE R. !E V E lA 'r il: T li il:)! t~~~:_ ~~;~;:;;e~i 
-- --- - 1933 nufua ıstatlstiklerı 

Gayri kabili telllfi- Yerine konmaz 

Örnek: Bu, bütün be§eriyet için gayri 
kabili telafi bir ziya olur - Bu bütün 

insanlık: için yerine konmaz bir kay ıp olur 
Gilyri kabili tezelzül - Sarsılmaz, yerin-

den oynamaz 
Örnek: Türklüğün teralı:ki edeceğine 
gayri kabili tezelzül bir imanımız var
dır - Türklüğün ilerliyeceğine s&rsıl· 
maz bir innnımız vardır. 

Gayri kati - Kesimsiz kestirilemez 
Gayri mahdut - Sınırsız çevrilmemiş 

Örnek: 1 - içimizdeki çalışma hevesi 
gayri mahduttur -- içimizJ~ki çalışma 

isteği ııınırsızdır. 
2 -- Gayri mahdut arazi - ()evrilme
miş topraklar 

Gayri mahsus - Belli belirs;z, duyulur 
doyulmaz duyulmıyacok kadQr 

Örnek: Ondak tebeddül, henüz gayri 
mahsus bir haldedir - Ond ıki değişki, 
henüz belli belirsiz (duyulur duyulmaz) 1 

bir haldedir. • 
Gayri malftm (Bak: meçhul - Bilinmedik, 

bilinmez 
Ornelı:: 1 - Ortada gayri malum bir 
şey kalmamıştır. - Ortada bilinmedik 
bir şey lı:almamıştır. 

2 - Bu işin akibeti nereye varı;cağı gay
ri malumdur= Bu işin sonu nereye va -

racağı bilinmez. . . 
Gayri mamur - Şenlıksız, yadbııyındır 
Gayri memul - Umulmadık 

Ornek; En gayri memul bir sırada 
kar~ ma çıkıverdi - En umulmadık 
bir sırada karşıma çıkıverdi. 

Gayri menus - Alışılmamış, ıs.nılnıamış 
Gayri meskun = Boş, ıssıl 

Örnek: Gayri meskiın bir ada - Is · 

sız bir ada. 
Gayri meskun bir ev = Boş bir ev 
Gayri mesul - Yükümsiız .. 

Örnoılı:: Gayri mesul makamların muda · 
halesi - Yülı:ümsüz orunların karış· 

ması. 

Gayri muhtemel - Olamaz, olasız 
Örnek: Gayri muhtemeldir - Olamaz 

ola sızdır. 
ihtimal - Olabilirlilr, olasılık, iklim al (T ·) 

Örnek: Bu işte kazanmalı: olasılığı (ik· 
timali) göremiyorum. - lktimaldir 
- Olabilir, olasıdır. 

ihtimali - Ola1ılı:, ilı:timaliğ 
Ornek: Bu kadar ihtimali bir şey üzeri· 
ne harelıete geçmek doğru mudur? 
- Bu kadar iktimaliğ bir şey üz~ri· 
m• harekete geçmek doğru mudur. 

A.demiih\imal - Olamazlık, olasızlık 
Gayri mutabık Uymaz, uyuşmJz . 

Örnek: Kanuna gayri mutab ı k hır ha
reket - Kanuna uymaz bir hareket -
Kanunla uyuşmaz bir hareket. 

Gayri muti - Dikbaş 
Gayrı mümkün - lmkAnsız 
Mümkün - lmkllnlı 
lmlı:lln - İmlı:llo <T. Kö ) 
Ademiimlı:lln -- İmkAnsızlılı: 
Gayri mün~sih - Uygunsuz ı 

ôrnek: Gayri münaa· p hareketlerde 
bulunanlar coza görürler - Uygun
suz harelı:etlerJe bulunanlar ceza gö 

rür:er. 
Gayri münbit - Çorak 

Örnek: Gayri rııünlı t arazı - Çorak 

topraklar. 
Gayri müsmir - Verimsiz 

Örnek: Gayri müsmir mesaı 

rimsiz çalışmalar. 

Gayri müstakar - Dursuz 

Ve· 

Ornek: Siyasi vaziyet henüz gayrı 
müstakar göıünüyor - Sıyasal durum 
henüz duısuz görünüyor. 

Gayri tabii - Dışnomal -- (Fr.) Anor· 
mal [<d)ışnomalıı deki son "in ince 

idare şefleri toplantısı 

Kongra 
Bugün açılmış ve bir çalış
ma ruznamesi yapılmasını 

kararlaştırmı~tır 
Kaymakam ve nahiye recektir. 

* 

Polis de 
Sarhoş olmuş 

Dün gece Dökmeci 'l'ev· 
fik oğlu Reşat kendini bil
miyecek kadar sarhoş oldu· 
ğu halde tiyatroya gitmiş 

ve binanın arka kapısını 

kırmak için tekme vurarak 
halkın istirahatini bozduğun
dan yakalanarak hakkında 
takibata başlanmıştır. 

bize gelen es~ müdürleri kongrası dün va 
il bay Salım Gündoğan ta 
rafından açılmııtır. 

f;rdek kazası konraya iş· 

tir ak etıniyecektir. Bunun 
sehebi Marmara zelzelesinin 
hala devam edegeldiği ve 

zelzeleye uğrayınların de. 

vamlı bir yardıma muhtaç 
bulunmalarıdır. 

ı~ocuğun taMi!i ve terbiyesi 
Kongra açıldıktan sonra 

iş ve çalııma mevzuları üze 
r!ne konuşularak kongranın 
kendine bir ruzname yap 
ması kararlaıtırılmııtır. 

Yapılacak ruznameye gö 
re evvela nahiye müdürle -
ri , sonra kaymakamlar muh· 
telif mevzuları kendi arala 
rında fakat serbestce müza · 
kere edeceklerdir 

Kongra yarın yine topla· 
nacak ve üç gün kadar sü 

. . 
• 

Kongranın azası olan bü-
tün kaymakam ve nahiye 
müdürleri şehrimize gelmiş 
!erdir. 

Yalnız Bandırma kayma· 
kamı bay Ragıp bugün ge· 
lecektir. 

Belediye kurtJltayında , 
Dünkü toplantı yine münaka- I 

şalı geçti 1 

Belediye kurultayı nisan ı Hundan sonra daimi en-
toplanmalarınr devam ediyor cümen tarafından bütcede 

Dünkü toplantıya bay Sa. münakale yapılmasını isti· 
lim Gündoğan'ın lıaşkanlık yen takr)r büdce encüme
etmiş Evvela geçmiş zabıt 
hulasası okunmuştur.Esl<i be
lediye başkanı bay Naci Ko·ı 
dan az geçen celsede 
büdce üzerindeki itirazları 

n' n zapta geçmemit olduğu 

1 
nine verilmiıtir . 

1 Bay Sami Bal•kesir'de dük 

ğunu ileri sürmüş, zabıt 

hulıiea sının tashihi yolunda 1 

münakaıalar olmuıtur. 

kanların kapanıı saatlerinin 
tesbiti için Lir takrir vermiş· 
tlı 1 

Kurultay pazartesi saat 
on dörtte tekrar toplanacak-' 

1 

1 
tır. 

Birincilik maçları 1 

Bugün başlıyor. ilk oyun Birlik 

Muallim 

Nazım Yücel 
Sahife 90· Fialı 50 

Değerli gençledmizden mu 
allim Yüceı'ın bu yeni eseri 
borsada ·Ankara kitabevi ta· 
raf ndrn basılmışt•r. 

Çocuk leı biyesi le oğrr şan 

muallimlerimize ve herkese bu 
kitab 'oknmalarıııı tuvs ye ede· 
rız. 

Yeni Adam 
Yeni Acrnm'ın 67 inci sayı

sı çıktı. Bıı sJyıda İsmuil 
1 lakkı'nııı bir g.-nçlık kurumu 
.stiyoruz• ve cdeğ,-rmi yaşama

ya bu hayat. başlıklı yazıları 

Abdulfeyyaz Tevfik. Canıi, 

Arif Bedıi, Vahdet Oülteki~'in 
etiidleri ilk mekteb muallim
lerinden ve grnd• rin arı teke 
cevap! ırı. Sedat Nuri ve Za

kir S tkı'nırı kari atürlcri, ar. 
dır l.lu kültür ve yenilık mec
muas.m okumalıs nız 

Siyasal bilgi 
~lülkiye mektebi talebe ce· 

mi yet, tarJf ndan \',k.ırılan v~ 

mem!ektlimiziıı değerli geıı\·

Ierinden bay Hasan Şükrü Ada-
1'.n nışriy.,t müdürü olarık 

baş nda bu'uııduğu bu ciddi 
fik;r mecmuasııı n 48 inci sa
ysı çıkmıştır. Danesi 25 ku 
ruştur Okuman zı tavsiye ede· 
riz. 

Afacan 
Bu giızel lıa!talık çocuk ga· 

gösteriyor ki, Avrupada, 
doğum, ölüm vakalarından 

daha çok azalmaktadır. 
Doğumun t !132 yılına na· 

zaran 1933 te A vrupa,da 
azaldığı miktar ıu ıekilde
dir: 

Lehistan'da 64,000, Fran· 
sada 42.000; Büyük Brilan
ya'da 38,000; Almanya'da 
21 ,000. 

Almanya'da doğumun azal
ması 1933 ün yalnız ilk üç 
ayında olmuştur İkinci üç 
ayda bilakis doğum çoğal

mış ve de çoğalmağa devam 
ededurmaktadır. 

Hitler büyük bir Alman
ya istemektedir. Denebilir 
ki, bay Hitler'in nüfus si
yasası başarıklıkla sonuç
lanmıştır . 

Acunun en eski ka
ğıt fabrikası 

Japonya'da, Ozakaya çok 
yakın küçük bir köy olan 
Miyada acunun en eski ka 
ğıt fabrikası bulunmaktadır. 

Bu imalathane, bundan 
800 yıl önce kendi kendine. 
el iti ile kağıdını temin et· 
mişti. Bugünün modern as· 
rında bile gene el ile ltle
mektedir 

Bir kanun'a, bu fabrika· 
da şimdi yalnız yüz kiti ça
l ı şmaktadır Yine bu kanun 
mucibince, her ifÇi günde 
400 yaprak kağıttan fazla 
işliyemez. 

Görülüyor ki, acunun en 
eski kil ğıt fabrikasının ha· 
sılatı, cihan kağıt imalatını 

sarsacak mahiyetden ·çok 
uzaktır. 

ilk kilise çanları ne 
zaman görüldü? 
ilk kilise çanını yapan, 

400 yılında papas Pavlin dö 
Kampanidir. 

Baıtan , bu çan seslerine 
kimse a lışamamııtır. 

Güc arasındadır zetesinin soıı say sı çıkm:şl r. 

yetinin iki devreli olarak , Çocuk 1 ır.ııa bu şen mlcmuayı 
h11zırladığı fiküstürü ~ apğı · okulmalar.n aile babalarına 

, 
~ehrimiz k ulü ~1leri a raıın· 

da her sene yapılan lik maç
ları bu sene de yapılacaktır 

61 O yılına doğru Fransa· 
ya getirildiği zaman, halk 
bundan ~ikayetçiydi. Çan 
sesleri San kentine baskın 
yapmak istiyen kral Klote . 
rin askerlerini korkutmuı, 
hatta çil yavrusu gibi da· 
ğıtmııtı. 

Geçen s.menin birincisi 
olan Alay idman Yurdu 
bu sene kupa 
maçlarına girmediği gibi bu 
maçlarada iştirak etmeyecek 
tir 

ilk oyun bu gün yapılacak 
ve İdmanbirliğl ile~ltmang!J· 1 

cü takımları ltmanyurdundan 
bay Emin'in idaresinde kar · 
ıılaıacaklardır. 

Hu maçlar için futbol he 

ya koyuyoruz hvsiye edf'riz. 

Tarih 

12 Nisan 
19 

" 
26 

" 

Tarih 

llirinci devrt• 
Kulüpler Hakem 

ı 935 cuma Birlik-Güç Emin (İdmanyurdu) 
" " Yurt- Güç Münir (idmanbirliği) 
., ,, Yurt-Birlik llamit (ldmangücü) 

ikinci devrt., 
3 Mayıs 1935 cuma 

Kulüpler 
Birlik-Güç Emin 

Münir 
il amit 

Hakem 
(İtmanyurdu) 
(ldmanbirliği) 10 

" 17 n " 
" 
" 

Yurt·Güç 
Yurt-Birlik (İdınangücü) 

Bir ölünün söylevi 
Bir kaç gün önce, Ame

irkada bay Lau'nun gömül
me merasiminde hazır bu
lunanlar ölünün sesini itil· 
mekle hayrette kalmışlar· 
dır. 

Ölmeden önce B. Lau, 
sesinin iki plağa alınmasını 

-dilmekten kurtardı -----;:-u- bulmıy~n eski yaveri ve 

1 

Roman Tefrikamız: 105 

' 
Fransa hükumeti, Türk bu tarihte Ali İhsan paşanın 

kuvvetlerile b'ta çıkamıya· kumanda etmekte olduğu 
cağını anladığı cıhetle, bu birinci ordu erkanı harbıye 
de.a Franklen Büyyonu res- birinci harı;kat şubesi müdü. 
mi olarak Ankara'ya gön- rü erkanıharp binbabaıı Ce
derdi ve salahiyeti vasiayı mil bey çok fazla müteeuir 

1 

S<l \rllŞlltll Slt \FllŞcl 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Sivrihisar hastahanesinde 
bulunduğu müddetçe, Kazım 
paşanın mütemadi lütufla-
rına mazhar kaldığı ve te · 
davisine fazla ihtimam edil 
diği cihetle kısa bir müddet 
zarfında tedavi edildi ve 
Seydigazi cephesinde bulu 
nan fırkasına iltihal< etti. 

haiz olan bu diplomat Tiir olmuştu. 

kiye ile mütareke akdettiği Cemil bey, mektep haya-
cihetle Adana cephesi ha tından itibaren zeka ve di· 
fifledi. rayetile mütradif nezahet 

Bu sırada kara Vasıf da ve vatanseverliğile tanınmış 
hnkara'ya geldi ve müdafai bir zat olmak itibarile ya-
milliye grubu azalığ·na se· lan söz söylemek zilletini 
çildı. Aynı zamanda Malta irtıkap etmiyeceğine kani 
dan gelip birinci ordu ku olan bütün mafevk ve ma· 

okunacaktır.) 
örnek: Bu çocuğun bu yaşta bu kauor ı 
boylanması gayri tabildir-Bu çocuğun 
bu yaşta bu kudor boylanması dışnom u l. 

dir. 

Diyerek at ı na binmiş ve 
Pulatlı yolunu tutmuş bulu
nuyordu. Bundan dolayı, lla
lit bir külhanbeyi gibi sağa 
sola sırnaşıyordu . Öfkesini 
süvari on dördüncü alaydan 
almak istedi. Düz bir arazi · 
de, süvari alayını kılıç hü 
cumu yapmağa memur etti. 
Bu kılıç hücumunda alay 
külliyetli zayiat verdi. Sü

vari zabiti de göğsünrlen al
dığı ıkl kurşun yarasının 

tedavisi için Sivrihisar has. 
tanesine gönderildi. 

Türk ordusu, düşmanı 

Hu esnada, merkezi Sı 

vas'ta bulunan ((merkez or
dusuıı kumandanı bulunan 
Nurettin paşa hakkında vaki 
müteaddit tikayetler üzerine 
Nurettin paşanın merkez or· 
dusu kumandanlığından azli 
icabetti ve azledildi. Lakin 

mandanlığına tayvin edilen dunlarınca, Cemıl beyin söy
Ali İhsan paşa hakkında !ediği bu hakikat hayretle 
mübalağalı propagandalar karşılandı Bu sebeple Ali 
başladı Göya Ali Ihsan pa- İhsan pacanın ahval ve hare 
şa şahsi teşebbüsile Malta katı tarassut altına alındı. 
c;lan firar etmeğe muvaffak Sakarya muharebesi,Türk 
olmuş. ,\li Ihsan paşanın ordusunun galibiyetile neti 
Türkiye'ye geldiğini haber celenmiş ve düşmanın Türk 
alan İngiliz hariciye naz rı vatanından atılması mukad
" ~iadem ki Ali İhsan paşa der bulunmuş olduğunu tak· 

Gayritabii - Yanı\' - (Fr.) Contre·nalurıı 
Örnek: Gayri tabii yollardan gidile
rek özlü bir iş yapılamaz - Yanıç 
yollardan gidilerek özlü bir iş yapı 1 a. 

maz l 
Gayz - Hın\' 

Örnek: Gayz ile hareket edenler elı:· [ 
seriyetle halı:eıılığ~ dnğru yıirüınüş 
olurlar - Hınç ile hareket edenler 
çok kerA halı:~ızlığıı do((ru yürümüş ' 
olurlar. 

epey geriye sürmeğe mu
kvaffak oldu. Cephede Afyon· mecliste, Nurettin paşanın 

karahisorı - Seydigazi hat· mutlaka divanı harbe sevki 

tında teesüs etti için propaganda başladı ve 
Sakarya harbinde bide· bu hususta meclis reisliğine 

matı fevkaladesi sebkeden bir de tal<rir verildi. Zama· 
miralay Kazım bey paşalı nın nezaketi, kumandan ve 
ğa terfi ettirilmit, merkezi zabıtana derf,cei ihtiyacı 

Sivrihisarda bulunan üçüncü takdir eden Gazi, Nurettin 
kolordu kumandanlığına ta- paşayı mecliste müdafaa 

\ yin edilmittl · Süvari zabiti etti ve divanı harbe sevke · 

Türkiye'ye gitnıeğe muvaf· dir eden Gazi Mustafa I<e 
fak oldu, Türkiye mutlaka mal paşa istihzarata devam 
galebe çalacaktır. demiş. ederken, gerek orduda, Ali 
Ve saire çirkin propaganda- Ihsan paıa ve emsali bazı 
larla Ali Ihsan paşa teferrüt kumandanların gerek nıec
etmek istiyordu liste Lazı betbahtların çıkar-

Ali Ihsan paşanın bu mak· dıkları gavail birer engel 
sadını sezen ve hiç de doğ- teşkil ediyordu 
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A 
J 

A 
N 

s 
Ptıris 

Türk tetkik konfrans
ları bitti ziyafetler 

verildi 
Pari8 11 (A A ı -

Parls ünversitesinde 
tetkik merkezinde 

llususi 
Türk 

bu yıl 

için tasarlanan bir sıra kon 
ferans edebiyat fakül temizin 
dekanı Fuat köprülünün bir 
biri ardına verdiği üç kon 
konferansla bitmiştir . ı : u 

konferansların neticeleri 
lstanbul'daki üç konfr2nsla
rın metinleri İ •tan l:. ul 'daki 
Franu:ı enstitüsü neşriy atı 

araffında ç kacaktır. 
Parla 11 [A.AI Ünive · 

ıitestesl rektörü Türk talebe 
cemiyeti ve büyük elçimiz 
tarafından Köprülü ferefine 
ziyafetler vermiılerdir. 

Çin'li 
Zabitler tayyarecilik 

- w • 
ogrenıyor 

Napolı, (A.A) ı 4 Çin · 
il zabit gelmiıtır. Bunlar 
ftaly.an laanı i.e tayyareci 
ilkte ihtisas kurslarını taki 
bedeceklerdir Bu zabitler 
Çin'in bava filosunda istih· 
dam etmek üzer.: tahsil 
görmek için İtalya 'ya gön 
dermit olduğu ilk gruptur. 

Yunan elçiliklerinde 
değişiklik 

Atına l ı [A.A) - Hültı'.ı
met Varıova, Sofya, Mosko

va orta elçileri le Cenevre' -
deki Yun«n daimi heyetini 
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y 
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ingift(~r~ 
Eski Alman mütte
fiklerinin müsavatını 
tanım ağa amade 
Londra 1 1 ! A .A' ! Eyi 

he lıer a lan mahafi' Londra' -

nın Almanya'nın eski müt

tefik lerine a skeri statü mü

sa va tını prensip itibarile ta 

nımağa oldukca amade bu

lunduğunu bu nunla beraber 
Bulgarista n ' ın coğ.-afi vazi

yetinin husu ı i müşkülatı ih 

das etmekte olduğunu bildi . 
riyor. 

Terhis edecek 
Roma ı I fA Al Deniz 

bakanlığı 191 j sınıfını terhis 
edilmemes 'ne karar vermlı
tir 

• 
ISV('Ç 

Habeşistan' a silah 
göndermiş 

is· 1 Stokholm (A · A) 
veç'ten l lal:eşiıtan'a guya 1 

sıli.h sevkedilmiş olduğuna 

1 daır Aden'den verilen haber· 
leri tefsir eden gazeteler !la- j 

beıiştan'a silah ihra cı ıçin hiç 
kimseye rul·hat verilmemi§ 
olduğunu , fakat ihracat ta 
çirle~inin baıka memleket
ler için elde ettikl eri ruhsat 
tan ist!fade eylemi§ olmala
rı muhtemel bulunduğunu 

yazırlar . 

b'.lkanı bay \1ak•imos mu• 
rahhas sıfati l e Cenevre'ye 

IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketleri 

Stresa. Cenevre ve Küçü~ anlasmanın M ko- Doğu a dlaşması 
Moa~ova va 'ya yaklaşınesı 

Entrnnsijan dan 
Sir Saymen malu.:Oat al

mak istiyordu. Şimdi o da, 
biz de malumat almıı olduk. 

Zaten lngi1iz bakan• avam 
kamaras·nda, ne yolda dü · 
şündüğünü gizlemittir . 

Bilinmesi gereken nokta, 
bizim bu öğrenilen ıeylerden 
ne gibi bir sonuç çıkaraca -
ğımızdır. Bunlardan akılda 
tutu lacak olan, Versay an· 
laımasının timdiy<! kadar 
bozulmadan kalmış olan top 
rak hakkındaki bölümünü 
de tanımamnğa hazırlandığı
dır. 

Onun için eğ r dikkat et 
nıezsek, revlzyonizm'in a11l 

1 Nisan 1935 tarihli No 

ye Ziirher Saytung gazete 

si 31 mart tarihile Viyana 
muhabirden aldığı bir yazı

yı yukardeki batlık altında 

neıretmekte ve bunda de
nilmektedir ki: 

llitler - Saymen görüı-

mesinin verdiği menfi sonuç· 

tan sonra doğu Avrupas·n· 
daki bir çok devlet grupla -

rının birbirine yaklaıms vtı 

bir araya gelme temayülle
ri belirmeğe ba§lamııtır . Kü 

çük aıılaşamanın Petersburg' · 
daki tezahürleri . Titülesko · 

ifçen (faal) safhasına girmlt nun l'ariste bulunuşu. Ede· 
olacağız. Revizyon ise savaş nin • Toskovaya gelmesi ve 
demektir . Britanya diplomatlarının önü. 

Biz barııtan baıka bir ıey müzdeki günler için Varıova 
istemediğimiz için. Almanya ve Prağ'ı ziyaretleri, muhtelif 
nın, tatbiki Avrupa'yı ateş 

1 

doğu ülkeleri arasında yapı 
içinde bırakacak olan prog- lacak. ol~n diplomasi görüı 
ramını gerçekleıtirmeıine melerı ıle tamamlanacak 

meydan vermemek üzere / olan fevkalade mahiye~te is · 
barıt dostu devletlerin olduk- tinı•d noktalarıdır. Stresa 
ça kuvvetli ve birleııniı ola. konferansının sonuçları alı· 
rak görünmeleri gerektir. nır alınmaı: 1'itülesko'nun, 

Durumun vehametini an · küçük anlaıma konseyinin 

lamak gerektir. Şimdı hiç da 'mi üyesi 11fatile ve Be. 
kimsenin. bunu anlaınamağa nes ıle Yevtiç'in de muvafa
hakkı yo'<lur . llerkes kendi katile. bu devletler grupu 

mesuliyetini üstüne almalı

dır. Barıf, çok yakın bir ge
lecekte alınacak kararlara 
bağ l ıdır . 

Fransa, lngihere, İtalya. 

nu Sovyetler Birlığine daha 
ziyade yakl o ıırma yollarını 

düzeltmek gayesile. keza 

Moskova'ya gideceği RJman · 
ya'dan gelen haberlerden 
anlaıılıyor. 

Nisan tarihli Nevs Kr<>-
nikll gazetesi «Doğu andlaı 
ması» baılığı altında yazdı
ğı bir ba11azıda diyor ki : 

Moıkova'da bay Edenle 
Rus devlet adamıları arasın . 

da İngiltere ve Rusya'nıo 
barııı korumak amacile dost
ça el ele vermesine karar 
verilmiş o lduğu haberi her 
iki ülkede de çok eyi kar
ıılanmııtır . 

Au, B. Eden'in yaptığı yol

culuğun kıvanç verici bir 
sonucu olmuı ve iki ulusun 
dostluk havasını bır kat daha 
peklştirmiıtir 

Öğrend İmize göre bu ko• 
nuımayı yapanlar, hügünkü 
Avrupa' da kolleklif bit ba
r ı ı ve güven sistemi kurma· 
yı her zamankinden daha 
gerekli bıilmu~lar, doğu Av
rupasında barııı koruyacak 

bir andlııımaya Almanya ve 
l.ehistan'ın yardım · nı çok 
eyi karşılıyacaklarını , bunun 
engüzel bir hal çaresi oldu
ğunu söylemiılerdir. 

Yalııız işin güç tarafı şu 
radadır ki Almanya, bu do 
ğu andlaşmas ına yanaımaya· 

cağ · nı açıktan açığa söyle
miıti r . Öte taraftan Lehista· 
n'ın da bu iıe gireceği ıüp· 

heli gorülüyor. 

Onun için Stresa koferan
ıında baıarılma11 gereken 
önemli ödevlerden birisi, Al-

manya'nın katıımıyacağı Lir 

doğu anlaşma11nı, Almanya'
ya bir çember içine alma 

ve yahut üıtü örtülü bir Rus: 

: Savaı'ın: • : Yazan: 1 
: Küçük : Ayşe'nın Aşkı : M. A. : 
:Hikayesi : . • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bütün köy delikanlıları Kend ıine uz.ıktaki ıevgl· 
albi Mehmet de aıkere gl- lıden haber gelmediği halde 
decekti . Artık yirmi üç yaıına bile bu me11uliyeti ona acı 
gelmiıtl . Bu ıabah çok er- bir teselli veriyordu. 
ken kalktı . Görülecek Lır çok Bu akıam Ayte'de garip 
itleri vardı '. Bahçeyi dol aıtı, bır hal vardı . O bu periıan 
kendisince hatırası olan bü - günler baılıyalıdan beri ıa
tün eşyayı derin bir hüzün- 1 zını hiç eline almamııtı. 
le seyretti. Au mutlu köy evi- 1 D~rdinİ kimseye ıöyleme
nin hemen hemen eski emek mı ıtı . 
tarları sayılan köpeğini, te . Kızıl akıamlar siyahlanır-
kir kedisini okıadı 1 ken gözlerini hasret ııönüllü 
Gezmeğe merakı vardı . O ıevda kavurmuıtu.O bütün bu 

şimdiye kadar bir çok Ana - acılan birı ktirmlnimdi elindeki 
dolu köylerini gezmif , ıehir - sazile sanki feryat ediyor
lerini tanımış, nice seneler du . Dililerini açıp kaparken 
bu aile ocağından ayrı düt çıkard ı ğı velveli ıeı kalbine 
müıtü . Fakat hiç biri onda yeni yeni heyecanlar 11zdırı
vazifesini yapmak için lstan yor, penceresinin önünde 
bula gideceği bu günkü ga - dalgın ıiyah aözleri uzaklar
ripliği yaralmamııtı Sebe · dan bir iz beklerken bat 
bini bulmak için düıünmek örtüıile örttüğü siyah saçlı 
istiyordu . Fa~. at fikri oka- uysal baıını nltanlııının 
dar dağınıktı ki bu müıkülü göğsünde gorur gibi ta
halletmek için kendisini daha hayyüli.ta dalıyordu . Bu 
fazla yaramadı . halin ne kadar devam et. 

Saatine baktı . Vakit pek tığini eyice farkedememlıtı 
çabuk geçmitti. Yo'a çıkma Postacının gür seıi kulak
ğa ancak iki saati kalmııtı . larında çınladı. Göğıü ıid. 
Hemen Ayıesine gidip detle çarptı, Ut
vedalaıması lazımdı. !<'akat reyen elini uzattı zsrfı, aldı, 
o bunu apmadı. Yakın uzak yırttı okudu,bir daha okudu. 
tekmil köy komıularını zi• Mektup Mehmedln lıtanbul· 
yaret elti, onlara hoıça ka- da ki nlıanlııındao Ayte 
lın dedi.Büyüklerin ve duala- den af diliyordu . Çılgın ııll-
rını küçüklerin sevgilerini nüllerine ıöz geçiremedikle

aldı. Ayteıine en sonra git
tı. Genç kız onu büyük bır 

metanetle karııladı. Gurbete 

gidecek olan bu nitanlıya 

günlerden beri ltlediğl çev· 
reılnini hediye etti. Ayrılır · 

ken ılyah gözl rlne biriken 
iri yaıları aaklam k için ba 

ri için çok azap çekiyor· 
lardı. 

Bu temiz yürekli köy kızı 

şimdiye kadar haktan hiç 
ayrılmamııtı. Fazla düıiin
medi. Sadetinl çalan bu ka
dına kin beslemedi. Açık ııö

rüıü ona kararlarını verme
ğl gecikmedi. Mehmet baı

kaıınt ıevmiıtı. 

reisini azletmittir. Eski dıt hareket etmi§tir 
~~--::~~~_..;.~~~~~ 

Sovyet Rusya ve küçük an· 
!aşmanın yapacakları· it bir-

1 

liğ'. üzerinde Avrupa denk I 
liğ ni koruyacak olan bir sls 
tem kurulmalıd r 

Belgarad'dan gelen haber 
ler de, İtalya ıle Yugoslavya 
arasındaki anlaıa mamazlık-

Fransız birleımeıi kuıkuıu 

vermeden meydana getirmek 
olaçaktır . 

tını yana çevirdi, uzaklara 
baktı. Yaılarıo arasından 

titrek görünen yeıll çayırlar . 
Bunda gücenmeğe lüzum 

yoktu. Ayte baıkalarının 11-
teklerine, fikirlerine hürmet 
etmesini bildirdi. Köyünftn 
sağlam terbiyesi ona müte
kamil bir insan muhakeme
si vermiıtı. Vakıa bu taham

mülü pek kolay olan bir teY 
değildi. Fakat mademki 

kendisini sevınlyorlardı.Daha 

istemit ve vasiyetnamesinde 29 tane sayılmıttır. Boynu 
bu plaklardan birini meza - yarım metreyi çoktan geç· 
ra konmadan önce dini ayin 
esnasında gramafona kon
masını , diğerini de gömül
düktrn sonra çal.omasını is· 

mittir. 
.. Karıılıklı yardım paktı

nın imzalanması sayesinde 
Moskova'da l•arııın kurum

landırılması yolunda kati 

!arın bir yana bırakıldığı ve Moskova bildirhinde bEtrı 

müstesna bir hal olmak üze· fi baıaracak bütün andlat· 

re ltalya ile küçük an 1 aş .. ına l maların Uluslar Derneği çer
araıındakl gerginliğin h,.fıf- çevesi içinde yapılması ge 

esen hafif ıa hah yeli, ıırıldı 

yan sakin dere ona nlpnlı
ıiy le geçireceği güzel gün
lerin saadetini fıaıldar gibi Şimal Monte - kar -

temittir · bir adım atılmıt olacaktır . 
losu rek gösteriyor Stresa kon· 

lemiı devresinin uzun sure· 
feransı, harhalde, bu temel 

ceğini gösteren alametlerle '1 

ol dul ar. 

* 
Ölümden sonraki söyle 

vinde B. Lau bugünkü Ame· 
rikan kilisesinin fesatların
dan. kötülüklerinden 1 ah
setmekte ve onun "ideal ki
lise" olabilmesi için neleri 
yapması lıizımgeldiğini say

Bir k ı \' giin önc<ı (gbnda 
Önce Fransa v" Sovyel Rus· 

ada s ı n ı n nı · rhz i olan Reyk - aynı yolu tutmaktadırlar. Bu 
ve ana yasa üzerinde çalııa Mehmet'in gittiğinin ikin

ci baharıydı. Sekiz aydanbe
rı Ane İıtanbul'dan mektup 
alamıyordu. Müddeti tamam 
olmuıtu Belki kendisi de 
gelebilirdi. Fakat ıehirden 
gelen yolcuların arasında 

ondan ufak bir iz bile yoktu 

j w ik kontinde ,. 1• ı rn ku ya, sonra da Çekoslovakya 
görüımelerde, dip1omasi, muh· 

telif ülkelerin genelkurumay
larına daha ı'mdiden mü 

caktır. 

mar ~nlonun :ı f.u ıııl kon - tarafından parafe edilecek 
1 

r.· u~tu r. ol nn bu pakt bütün barış 

Bu kunıar s" lonu. aynen l ıever devletlere açık olacak
m eşhur )lor, tıı _ Karlo bı\'I· tır. B. Eden'in ~foıkova hü
nıınd eıl' r ~loJe lı /." lı n oru- kumetıle yapt •ğı konuıma-

him Lir yer ayrılmaktadır . 

Atiyi, diplomatlar gibi bed

b:n bir gözle görmiyfn süel 
uzmanların düıüneceklerlne 

göre, Almanya , yeni süel 
yükümlerine dayanarak tam 
teknikli bir savaı kabiliye
ti kazanıncaya kadar dört 
yılın geçmesine lüzum var
dır. 

Rıı~·ün 

yakın bir zamanda ömrünlln 
nihayetine kadar sürecek 
olan bu felaketten kurtul
muıtu. Ayte bilirdi ki mu
kabil olmıyan aıkın mer
hametine sıitınıp yaıamak 

ölmekten de feci ve ıeref 

sizdi. 

maktadır. 

Halkalı kadınlar 
J 1 t lar. K. Lavalin !!elecek ay nn o ınmı, ır . ., 

c•ı• 
~· (l 
" 

Barma'da kadınların bo 
yunlarında demir halka ta 
ııma'ı.rı adettir . Hu halka 
lar ne kadar çok olursa 
kadın o derece ıerefli o 
derece asil sayılır. Bir ka
dının boynunda bunlardan 

Kumar sn loııu ıl e Yltt n dır ~ovyet mesul ıeflerile ya 
\ e bunn dı§tan j , ıanılı.y . ı pacağı kati konuıman n kut 
s yy ıı h gelmesi ·1• n a ı· mı~ - lu bir baılangıc dır 

Ecz,lhttnesi 
Köy kızları yavuklularını 

görmek iç :n akıam üstü deı
tılerl omuzlarında çeımeye 

giderken, o kalbinde ölmek 
bılmiyen derin ümitlerle 
posta arabaıını beklemeğe 

yola çıkıyordu. 

Artık batıdaki kızıllık sön
müıtü. Esmerleıen akıamın 
arasında yıkık minareden 

ezan okuyan müezzinin çat-

t r. !;i i d ı sinıulin buzlu Diplomatik işçenliğin bu 
~l o nte _ 1\ rlosu a~ 1 ~lonte üç safhası, lhrlin'in yaptığı 

l\arloyLı •ldetu reknbtt ~ tahriklere karıı en eyi bir 
Nöbetçidir 

g- ' rismtır koruma tedbiri olabilir. 

• ~ yal> isminde bir mühendisle karşı 1 aıtır · ramı gelip geçici bir zevk adamına 
ı Sıwcış'ııı Ro11wııı: l 1J 

İNCİR 
--AGACI 
Hocam ve üstadım lsnıailHakk ı 'ya ı 
hürmetlerime bir vesile olsun diye 

Yazan: İhsan Edip 
Ömrümün hikiıyeıini bildiği i\in, beni 

ad'!ta yanarak, ağlıyarak seviyordu 

Bir kaç zaman onun yanında kal
dım. Bana bir arkada§tan ziyade bü 
yük bir a lı la mua •ııele s i ediyordu Ya
vaı yavaş hayatın me~ek.katini yaıadı 
ğını karanlık ve ü nits iz günlerin sefa
letini unutmuştum 

Mukaddes sularla yıkanmış insanlar 
gıbi , içimde hüzünlü b ır hafiflik vardı 

Lakin, bahtın kara eli banı., yine bura· 
da da uzandı. Hir gün onu, korkunç hir 
otoınobil kazasından sonra. parçnlanmış 
bir halde eve getirdiler .. Ve bu ıztırap 
ömrümün tarihinde unutulmıyan Lir 
kanlı sayfa oldu . 

Şurada burada bir kaç zaman 
daha süründüm. 

Artık avare ve kınısesi z yaşamak 

heni korkutuyordu Genç bil' kadındım .. 
Ve hayat bin türlü karanlık ıııülevves 

şeylerle dolu idi .. 
Bir gün bir tesadüf beni, rr 'aıl Zi 

dı . Ümitsizliğin kalbimi yangın1 ı bir çÖ· anlatmaya dilim varmadı. Daha az 
le brnzettiği aylardan biri idi. Mak- acındırmak. grurumu daha az yarala
ıimde bir hayır cemiyeti namına ter- mak için bir yalan uydurdum . Kendi 
tip edılmiş bir maskeli baloya benim mi ona kocasıtıın ihanetine uğradığı 

gibi aile denilen o mukaddes sevgi ve için hayattan intikam alan serbest bir 
şefkat bağın ı n haricinde kalmış bir ar aile kadını olarak tan ı ttım . Neler uydurmı· 

lt adaıın kavalyası tarafından davet edıl- yordum yarabbi; Neler . . Kocam o'acak, 
dik· Pistin yanında üstü çiçek ve o adi adam beni en budala bir ihanetle 
ııık do1u bir m;ua ha11rlamışlardı. Et · aldatmıttı Uğruna feda edildiğim ka 
rafımızda mütenıadıyen içip gülüşen dın bir hizmetçi idi! . Dütük, basit ve 
yapmacıklı sarhoş kadınlar ve yaka 1a· üstü başı buıaıık kokan bir hizmetçi .. 
rı krizantemli, siyah elbiseli erkekler 

vardı ArkRdaıımın sarııın kavalyası 

bana Nail Ziya denilen mühlndisi 
orada takdi'l1 etli. İ k Lakııta nsaııa 
hürmet hissi verecek kııd u ağır ve dur 
gun 1ir adam:lı.lln fazla k rk yaolar ı n 

d d görünüyordu. Şakaklarında a ğarmış 
tek tük saç telleri 1e , 1 ir İngi iz a~ılza· 
desi gi '. i çok itinalı gey:niıi ona va· 
lmr ve kibar bir insan halini vermişti 

llürmctkiır hareketlerle eğilerek 

elimi öptü \ e o gece !:>arın sessiz; caz 
band gürültülerinden uzak bir köıeıin
de, evvelceden hazırlanmıı iki kitilik 
bir masa karııs nd.ı iki dertli arkadaş 
gibi konuştuk 

Sdmimi bir merakla bana, hayalı 
ma, aileme .ait sualler sordu. 

içimde karanlık h ı r ki.bu~ 

gı lı i dumanlanıp kalan o ıefil 
gPCt'li 

ınace • 

Hütün bunları insicamlı bir hikaye 
gibi anlatmıya çalıı•rken 

ilk defa yalan söyliyen insanlara 
mahsus bir becerlksizltkle kızarıp bo
zarıyordum. O, sonuna kadar dalgın ve 
hiç bir şey söylemiyerek beni dinle.~i. 
~özlerim bittiği z.ı.man gözlerinde, bü 
yük Lir fedakarlığa hazırlanan insan 
!arın o cesur parlaklığı vardı Uzakta 
hır noktaya bakarak ve beni yarala
mamağa dikkat ederek yavaı yavaı 

anlııtmıya baıladı: 

llikayenizl, l.ıütün dikkatimle. 
dinledim, Nihal hanım , d e d i . 
D ü ı ü ıı ü y o r ve anlıyorum ki 
siz de bütün meyus insanlar gibi 
gadr denilen o gizli elin suikastına 
kurban olmuııunuz. Ben biraz filo. 
zofik duyan ve yaşıyan bir insan 
olduğum için itlenmiı günahları arzu 

ve irade dahilinde olmıyan itiyatlar ka
dar tabu telakki ederim. lier insan 
mut laka bir günah işler . Ve bu günah 
baıkaları için zararlı olmadıkça daima 
affedilir. Benim için günahkar bir ma· 
zi, unutulmıyacak bir dün yoktur, Ni
hal hanım .. Sizi büyük bir kalb hulu 
sile müşterek ve mesut bir hayata da
vet ediyorum Çünkü sizin her tür· 
lü şüphe ve tasavvurun üıtünde kalan 
nezih ve ince bir kadınlığınız var Zan
netmeyiniz ki sizi ilk defa olarak bu 
akıam görüyorum. Hayır! "lihlll hanım 
Bu geceki buluımamız uzun arzuların 
hazırlamıt olduğu bir neticeden iba
rettir. Ben tahmin1erinde, kanaatlerin· 
de pek az yanılan bir adamım Sizi 
anlıyorum. Ve anladığım içindir ki bu 
kadar cesaretli bir sesle umduğum ve 
düıündüğüm hayata çağırıyorum Söy
leyin, geleceksiniz değil mi Nihal ha 
nım; geleceksiniz değllmi .1 .. 

Sesi, samimi bir ahenkle titriyordu. 
Hen hayatımda onun kadar kalblle ko 
nuşan pek az insan tanıdım. Vakıa 
teklif etliği hayal bana, mazi
nin ağırlığını ve günahını unutturacak 
bır bayat değildi. Lakin daha kor
kunç bir girdaba doğru sürüklenip gi
den gençliğimi bilinmez bir takım 

felaketlerden, zilletlerden kurtarmak 
lazımdı .. 

iki gün sonra Nitantaıı"ndaki 
•apartımanlarden birinin üet katında gü-

! Lüfeo çeviriz ] 

zel bir daire kiraladı. Dayattı, döıetti. 
Hızmetçiler tutarak, akla hayale gel
mez fedakarlıklar yaparak, bütün bir 
lüks hayatın ihtiyaçlarını tamamladı 
Adeta yeni evlenmif iki sevgiliye ben
ziyorduk. Ben ona karıı mahzun bir 
minnetle dolu idim. O beni çıldırasiye, 
ölesiye seviyordu 

Bir gün baoım ağrısa, bir gün bir 
yerimden tiki.yet etsem hemen çılgı

na dönüyor, ne yapacağını ıaıırıyor, 
evin içini hasta bakıcılarla, doktorlar 
la dolduruyordu 1 

O yaitmur gecesindeki 
sonra ara sıra nükıeden bir 

kazadan 
hastalı-

ğım için bile katı bir Avrupa seyahati 
projesi yapmıya baılamııtı: 

-Sen.diyordu.Sen .yükıek bir hayat için 
hazırlanmıısın Nihal.. Bu dudaklar, bu 
güzel gözler dalma mesut ve neıeli 

ıeyler söylemek, daima ince ve ıüılü 
ıey ler görmek için yaratılmıılar! .. Ah .. 
Kabil olsa,kabil olsa da sana dütündü
ğüm hayatı yaıatabılsem. Evet o ha
yat :-lihal. O zaman bilsen, senin en 
küçük bir tebuıümüne senin en baılt 
arzuna neler feda ederim. 

İki Ay dünyanın en mesut bir ka
dını gibi yaıadım .. O ilk seven genç 
bir adam gibi ateı ve heyecan dolu 
idi . Sabahları evden çıkarkan boynu
ma sarılıyor, adeta büyük bir ayrılı
ğın ağırlığında ezilen çocuk bir ni
ıanlı ııibi mahzun ve ümitsiz ıeyler söy
lüyordu: 
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Dr. BAKTERiYOLOG Dr. OPERATÖR 

YE N i Ç ES İ T L E R i M i Z G E L M i S O i R . Medeni Akkend Sadi Ozatay 
f ç ve salgın hastalıklar Cerrahi hasta !ıklar 

•"mütehassısı. miilehassısı 
LÜTFEN OKUYUNUZ! 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hastala -

İPEK İŞ - AL TINMEKİK İpeklileri .. .. 
Mevsimlik ve y<ızlık MANTOLUK - PARDESlJl..ıUK 

ROBLIK Yünluler rını kabul ve tedavi ederler· 

En birinci YERLi - İNGiLiZ Kostümlük kumaşlar/ar 

Savaş Neşriyabndan: 

Bu - kallı duracak 

Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
döşemelikleri 

YAZAN: MÜKERREM KA\tlL 
Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

ı l 

«Sevgim ve ıztırabım romanıylell derin bir 
uyandırmıı olan bu dejterli romancımız. 

Rekabet Götürınez Bir Fi«ıtla M<ız<ıınızd«ı Satılıı· 
Muhteı'em miişterileriuıizin lütfen teşrifleı'i istifadeleridir 

Bu kal~ duracak ADRES: FABRt TIVŞJNLILI 
Adlı eserile bir i:ianat he~ ecam uyandırmıştır. Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 

Kuvayi milliye Caddesi No: 52 

- . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'iPft~lPit~~~ 
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TEMİZ MÜ~EFEH Esat A;il rnüstecablıoğlu 
BALIKESİR 

PaLAS 
BAL/KrSİR= 

PALAS • 
1 - Sosyalist Ş ~ f ler Ve Sos~alizm 

40 Kurut 

Z - Bolşevi~lık, f dŞİsflik Vs Demokrasi 
50 Kurut 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde n 
Teşrif eden en nıi'ı 'külpetienl müşterilerini dahi nıemnuıı eden A 

temiz, konforlu H' servisı nıiikenınıel, iieretleri herkese ı>lverişli yeni tf 
inşa ettirdi~i sıcak ve so~uk a~rımıza uygun fevkalade ban~osile = 
la vsiyeye dej:ter bir oteldir. Allıııda gazinosu vardır. Gazinosuııda M 

Salim Gündoğan 

, 3 - Köy Kitabı 
(Balıkeılr Halkevinden arayınız.) 

H bütün şeraiti sıhhiyeyi havi 'e her memleketin gazetı> v~.· ıııecnıua-a ~• 
M !arını bulundurur. Güzel re sesli radyosu mevcuttur . " . •xxxx:x:::x:::::zzzz:zz:::zzzzzz::zzzz* 

Mükerrem Kamil 

1 4 - Sevg;m ve ıztıub m (Roman\ 

5 - Bu Kal~ Duracak <Roman) 

25 Kurut 

35 Kuruo 

Dr. M. Ali 
(~ilt, frprıgi, Lıel

soğukluğu lıastalıkları 
nıütehassıııı. 

Haatalarını ıaat üçte 
hükümet caddesinde mu· 
ayene haneılnde kabul ve 

1 tedavi eder. 

Burhaniye sulh hukuk 
hakim lığ inden 

Bürhanlye hazine! mali 
yeılne borçlu olup 59 lira 
ı9 kurut borcunu vermiyen 
Bürhaniye Eıbek mhııkeme 
azaıından Salih hakkında 
yapılmakta olan muhakeme 
müddei Salıhln ikametgahı 
meçhul bulundujtundan ken· 
dlılne H. M. U.K. nun 141/ 
142 ci maddeıi mucibince 
ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmlt ve yevmi muhake· 
me 6-5 935 pazarteıi ıaat 
10 talik kılınmıı olduğundan 
me:ıkür günde Bürhaniye 
ıulh hukuk mahkemeılnde 
bulunmaıı' veya bir vekil gön 
dermeıl için ilan verakaaı . 
dır . 

lak pürüzlü ıeıl uçan kutlara 
karıttı · Genç kız ıaadettne 
dua etmek için avuçlarını 

gök yüzüne açtı. Sazını 

tekrar . aldı, yaılı gözlerile 
uzaklardan ufak:yeıil tepeci 
ğın yamacındaki akan de · 
reden tlfa bulacak gibi koı
tu, koıtu kararan ıulara ıö
ıuilldii. 

B<ındıı·nıabeletliyesiııdeıı 
Bandırma ~elırinin numaralanması i(_,'i ıı keş

finde yazılı evsafda olmak iizere (3000) taııe 1 

emaye kapı numarası (1432) taııe çinko kapı I 
numarası. (120) tane emaye sokak levhası ve 
( 140) tane de emaye isimli sok:ık levhası alı- 1 

nacaktır. 

Keşif bed~li (609) lira (60) kuruş olan bu 
numaraların alınması açık eksiltmeğe on heş 
giin müddetle konulmuştur. 

Bu işe ait keşifııanıe, şart11an1e, \e ft>nni la
yiha suretleri bedelsiz olarak belt>diye dairrşiıı· 
den verilecektir. 

Eksiltme ihalesi işbu 935 seıırsi ııisaıı ayının 

20 iııri cumartesi gü11ii saat (ı 6) da Raııdırma 

bel~diye dai:·esiııde yapılacaktır. 
l lıale~·e girmek istiyenler iştinik etmezden 

evYel 45 lira 72 kuru~ nıu,ak.kat lPnıinat para
sını belediye) e yatırılacaklardır. 

Keyfiyet istekli olaıılarea malu nı olmak üze
re ilaıı oluııur. 

Balıkesir asliye hukuk hakimliğinden 

R. Gökalp 

6 - Bir zaferin Yası ( Pye• ) 

1 - İnkıla~ yolu (Pyeı Türkdili) 
tarafından 

~--

35 Kuruı 

25 Kuruı 
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pulu karşılı~ı olarak gilııd t> rilir. 
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9 - Medeni Ve Siyasi Hürriyetler( Bız~~ı~~ı:rd;a ) 

İhsan Edip 

10 - incir ağacı 
Başlıca satış yerleri: 

lslanbul: Şafak kıilüblıanesi, Ankara: 
mir: Yeni Tıirk kıilüblıa11esi 

Akba. iz-

Savaş kitabevi neşriyatı Halıkeslr, lslanbııl, lzmlr 
Aııl:ara kıUıib/ıarıelerinde de bulıırıur. 
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hacır deli ormanlı oğiu ha· memlı bulunduğu bil diril- 1 
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hine açlığı boıanma dava kemeıine blluale ve bilve- Jt. ~ 
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tiye arkaaına Gönen mahke- mu teblıa makamına kaim fi 
me mubaıtrl tarahndan Arif 1 olmak üzere llln olunur. ~~~~~~~S..~~~ , 
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Öğlt~deıı soııra saat 15 - 16 i~ lıa~t.ılıkları 
1),.. Ba ~· Alı ıııed Eııı i ıı 

PAZ.\H (~ÜNtEHİ: 

Ögledeıı soııra saaı ı 5-16 Kulak, Hoğ:.ız, 
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PAZ.\ H'f ESi GÜN LEHİ: 
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Bav .\hıned Enıiıı 

• 
Ö~lf•deıı sonra 14-1 fi C}öı ha~talı k lrı rı l)r. 
Bu~ Ihsan Alııııed 
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Or. Ra v Haif 

PERSE~IRE GÜ 1LEHI: • 
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1 R<ılı kesir Doğuın ve 

Cocıık Bııkıııı Evi 
1 \' il~i~t>tin ıııPrkez ve nıiillıakatı, şehir ,., 

kövleri ahalisirıdeıı miiracaal (•den ızelıelrriıı . ' 
tabii VP ıııiişkiilatlı her ııt>vi doğumlarını n· alP 
luın11nı kadın arııeliyatlarıııı ıııiiessesede mecca
nen yapar. Çocuk diişiirmek telılikesiııd11 bul11-
nanları da k.ezalik ıııt•<•caııeıı ~atırarak t,.da\İ 

eder. 
2 - Siiı ~oeııkları \e iki yaşıııa kadar oları 

ldiciik hasta \avruları dahi nıİİPSsPsedc vatırarak • • • 
lırr zaıııan ıııeccanen Ledavi ••der. 

3 - Siiı çocuı..ıarıııııı hakıııı tarzları hakkın

da ıııiistaklwl valitlelt•re H' ~<·belik esnasında 

vııı..1111 melhuz; arızalara l..ar~ı tatbiki laııııı ~eleıı 

tedavi VE' tedhirlerirı alınıııasırıı da ~+>helPr(' ö~-• • 
l't'I nıek iizPre dPrslPl' H'l'İlir. 

..ı, Ciiııılııırivetiıııiziıı Bulıkesir'ı• Lıalı ' ettiıli 
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hu fa~dalı \e ha~ırlı ıııiieilsf'sedı>ıı muhtert>ııı 

lı a lkımızııı isıifadf'~·e koşıııaları ilaıı olunuı·. 
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