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Posta ve telgraf ı 
Umum müdürlüğü bütçesi 
0, 132,800 lira kabul edildi 

Beş kişinin idam cezası tastik edildi 
Ankara, 13 [A.A] - Ka maddesi hiıkmüne görel 

mutay bugün Fikret Sıla· zaman geçmesi suretile hak· 
yın baıkanlığında toplana- dan düıüp dütmiyeceğine 
ralı kamutayın 934 yılı dair olaıı mazbatayı divanı 
birinci kin un ve ı 935 yılı muhasebat encümenine ve· 
2 ci Kanun ayları hak· rerek paz rtesi günü top· 
kında ki encümen mazbata !anmak üzere dağılmıılır. 

Galatasaray 
Libertasla berabere 

kaldı 
lstanbul 13 (A.A) - Dün 

Galatasaray ile Viyana'nın 

Profesyonel Libertas takımı 
arasında yapılan maç sıfır 

sıfıra beraberlikle Lilmiılir 

Safranbolu çocuk
larına yardım 

Safraubolu, 13 (AA) -
Çocuk esirgeme kurumu ço
cuk bayramı için ilk mek
tep1erden el'i iki çocuğa el· 

bise ve ayakkabı yaptırmııtır 
ittifakla kabul etmit ve 
poıta telgraf ve telefon Vilayet idarecileri kongrası 

Köy kanunu 
Üzerinde konuşmalar oldu 

Vilayet idare tefleri kon
grası devam ediyor Cuma 
günü ve dün kongra tek
rar vali bay Salim Gündo· 

ğan'ın baıkanlığında toplan· 

m ıtır. Ruznameye göre köy ' 
cülü k mevzuları üzerinde 

durularak köy kanununu tat 

bikatında raslanan güçlükler 

ve köy davalarının görü· 
lüı ıekilleri konuıulmuı 
tur, 

Dünkü toplantıda ka -
zaların bet yıllık çalıı· 
ma planları okunarak mü· 
nakaıa edilmlt ve her 
kaza için tatbikatta ba· 

ıarıklık yolları aranmıttır 
Merkez kaza itlerine ba

kan bay Hakkı Ôney 
vilayetce kongra tarafın· 
da takdir edilmittir 

Öğrendiğimize göre iç 
itler bakanl ı ğınca bundan 
böyle vilayet hususi büt 
çelerine rüesayi memurin 
harcirahı konulmaması ka 
rarlattırılmııtır. 

Bu vaziyet karıısında 

köy kanununun tatbika· 
tını kontrol nahiye mü
dürleri ve kaymakamlar 
iç:n güçleımiı olacaktır . 

Kongra bu gün gine 
toplanacaktır 

İzmirlilerin ' 
Kadınlar kont eransına giden 
Mısır, İngiliz ve Yu
goslav bayanlarına 

selamı 
lzmir. 13 (A.A ) - lstan 

bul'da yapılacak olan uluı· 
lar aruı bayanlar kongra· 
sında bulunmalı üzere dün 
~abah İzmir vapurlle ,Mmr ı 
lngiliz. ve Avuaturya lı 21 
bayan İstanbul' a geçmtıler· 
dir Vali general Kazım Dl· 
rik vapura bir heyet gön· 
dererek kendilerine İzmir
lilerin selamlarını. güzel bir 
çiçek buketini Turing kulü
bü ve Asarı atıka muhlple· 
ri cemiyetinin Franuzca ve 
İngilizce yazılmıı lzmir ve 
Bergama eserlerimizden 20 
tanesini hediye etmlılerdlr. 
Bunlardan çok mütehaasis 
olan bayanlar namına Mı. 
sırlı Huda Serabi Tükçe çok 
içli sözlerle lzmir'lilere te· 
ıekkür etmit ve Türk kar 
deılerinin bu güzel selam ve 
iltifatlarından dolayı letek· 
kürlerini bildirmittir. 

9 EylOI sergisi 
İzmir 13 (A.A) - Bey

nelmilel 9 Eylul panayırı 
hazırlıklarına hararetle ça· 
lııılmaktadır.Panaylr itlerlle 
meıgul faal komiteden bqka 
seyyah celbi için ikinci 
bir komite daha tetkil edil 
miıtir. 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye karşılıklai" kılavuzu 
1 - Ôz Tıirkçe köklerden gelen s6zlerln kar11ıına (7. K ö .) belliği <aldmetl) kon

ınuşdur. Bunların her biri hakkında sıraslle ıızmanlarımııııı (mütehassıs) yaııl.ırına 
yazılarını gcztelere vereceğiz . 

'! - Yeni konan karşılıklıır111 eyi ayırd edilmesi için. gereğine göre, Fransııcaları 
yazılmış ayrıca örneklerde konulmuşdur. 

3 - Kökıi lıirkçe olan kelimelerin buyüııkıi işle11ııılş ve kullaıııltıtı şıklllerl almmıfdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı üflin olan hüküm, tıirkçe «çek)) kökıinden gelen tekil gibi. 

G 
Gazab etmelı - K zmalı 
Hiddet - Öfke 

Ornek: Hiddetle kalkan ziyanla 
rur = Öfke ile ziyanla oturur 

Hi.fdet etmek = ÔCtelenmek 
Örnek' O kader hiddetlendim lıi 

olu-

lıendi. 
mi tutamıyarıılı lıaba kıba söylendim 
=o kadar öfkelendim ki kendimi 
tutamıyarak kaba kaba söylendim. 

Gnzüb = Kızgan, kızgın 

Örnek: Gazup çehresinin neler anlat
tığını ben bilirim - Kızgın çehre· 
sınıa neler ~olattığını ben bilirim. 

Gazal = Ceylan 
Gaz~nCer = Aslan 
Geda = Dilenci, 
Gelıvare = Betik 
Gen<'ine = Gömü, 
(:erdan = Boyun 

Gerdune = Araba 
Germ S cak, ıssı 
Germi = Uız 

yokıol 

hazne <T.Köı 

Örnek: Aralarınalti doıtlu~a bir kat 
daha germi vermek icin = Ara
larındaki dostluğa bir kat deha hız 

vermek i('İn , 

Göçtü güzur = Gidip dolaşma gezip tozma 
Gıbta - imren 

\ 

Gulüv - Üşüntü 
Gulüv (kıyam anlamına) - Ayaklanma 
Gurab = Karga, lı.uıgun 
Gurbet - Yade! 

Örnek: Gurbette kaldım - Yadelde 
kaldım. 

Gurubu şems - gün batımı 
Örnek: Gurubu şemı 11raaınd11 
batımı 11raıında 

Gurubu kamer - Aybatımı 

Tulılu şemı - Gündogamu 
Tuhlu lı:emer - Aydogamu 
Gurur - Gurur 
Mağrur - Gururlu 
Gürz - Topuı 
Guen _ Dal 
GUHB (balı:: gam) - Ta1a 
Güya - Sanki, diyelim ki 
Güfte (terim) = Deyiş 
Güftügil - Dedikodu 
Güruh _ Alay, takım 
Güzaf - · Bot ıöz 
GüıargAh - Geçek 
Güzide - Seçkin 

llı'l.b - Uyku 
lidbide - Uykuda 

H 

_Gün-

Habdset - Kötülük, piıılik, alçak -

umum müdürlüğü, Ankara 
ziraat enıtitüleri bütçeleri
nin muhtelif fasılları ara-
11nda münakale yapılmaıı 

hakkındaki kanun liyihuını 
kabul etmıı, Ayvalık kaza· 
11nın Kozlu köyünden İsma . 
il ojtlu Mehmedin, Tokatın 
Mesudiye merkez karako 1 
efradından Bursalı Ahmet 
oflu Ramazan'ın, Ankara'nın 
Alıtaf mahallesinden Üs 
küplü Ali oflu Ayitin, Sima· 
vın Kırıkkavak köyünden 
molla Oıman oğullıı.rından 
Ali oğlu Haaan'ın. Sınopun 

baııekl köyünden hacı ojtul · 
!arından Mehmet Ali oğlu 
Mehmedin ölüm cezalarına 
çarpılmaları hakkındaki 
mazbataları tasdik eden ka
mutay bundan sanra posta 
telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 935 yılı büt· 
çMlni müzakere etmitlir 
Nafia itleri bakanı A i Çetin 
Kaya bütçesinin heyeti umu· 
miyeaı üzPrinde söz almlı 
olan ıaylavlara f posta tel· 
graf ~e telefon itleri ve 
memurların vaziyeti ve de
receıl ı trafında İzahat ver· 
dıkten sonra maddelere ge· 
çilmit ve poıta telgraf ve 
telefon id 7reslnin 935 yılı 
maıraf kRrtılığı olarak 6 
milyon 132800 lira tnhsieat 
vermekte ve geliride altı 

ml'yon 1328u0 lira olarak 
tahmin edilmektedir. 

T. R. A. Cenevre yolunda 
Ornek: İmren (gıbta) bir ahlı\k eksiği 
değ ldir, salı:ınılacalt olan şey gCınü 
(hased)dür. 

Gıbta etmek - imrenmek 
Ornek; Öyle güzel bir eser yazmıt ki 
okuyunca Adeta gıbta ettim = Öyle 
güzel bir izer yazmış iti okuyunra ba
yağı imrendim. 

lık - (l!'r.) Mechancete, 11eleretene 
Ervahı habiıe - Kötü ruhlar (Ruh: T.Kö.) 
Habbe - Tane 
Haber- Haber (T.Kö.) 
Mesmuat - Ouyuklar 
Havadiı - Bilget 

Urnek: Bu bavadiıi kimden aldınız -
bu bilgeti kimden aldınıs? Bulgar ve Yııgoslav başkanlarile görüştü 

Sofya 12 IA.A/ - Türki· 
ye Dııtıleri bakanı bay 
Tevfik Rüıtü .has 1 erabeı -
!erinde Bayan Afet kızı ha 
yan Sati ve cumurreisliği 

beş ya veri Celil. Dıtitleri 

bakanlığı hususi kalem mü 
dürü Refik Amir olduğu hal 
de dün Cenevre'ye gitmek 
üzere buradan geçmiştir. 

Kamutay posta telgraf 
ve telefon ihalesi bütcesi· 
nl kubul ve tasdik 
yetim aylıklarının 23 

Kralın hu•usi kalem mü 
dürü istasyonda bay Tevfik 
Rüıtü Araı'ı kral namına 

ve aelimlamıt ve refakati erin · 
cı deki bayanlara kral ve kra 

===-:=\:::-::r=1=1=0::::::a:::-J._l----=-~ 1 ilçe namına buketler vermiı 
tir Bulgar dıtitleri ba
kanı da Bulgar hüku-

935 yılı ~ÜlÇ9Sİ meti namına selamlamış 
ve bayanlara çicekler tak· 
dim etmiıtır Bay Tevfik 
Rüıtü Aras aynı zaman 
da Türkiye'nin Sofya elçisi 
ve elçıİık ileri gelenlerile 
sovyet, Romanya, Yunan ve 

Kap1nao ıızetıler yeniden 
çıkacak 

Atina, 13 (A.A) 
ajanaı bildiriyor: 

Atına 

Baıbakan bay ı,: aldaris 

Yugoslavya elçileri tarafın

dan selAmlanmııtır. 
1 

Aras Sa Hay Tevfik Rüıtü 

raya giderek defteri nıah- 1 

suıa imza etmit sonra tre

nin hareketine kadar istas 

yonda Bulgar dıtiıleri baka 

nile görüımüıtür. -----maliye bakanı aıfattle 1935 
bütçeılnln esbabı mucibe la 
ylhaaını hazırlamııtır. Büt
çede mevcut 350 milyon 
Drahmilik açık ı 50 milyo-

na kadar indirilecektir Bütçeye 
ayrıca 330 milyon Drahmllık 
bir ihtiyat akçası konulmuı 
tur 

Stresa konferansı 
Bay Ssymen Almanya'nın Şark ~ava ve Tuna misak

ları ~akkındaki noktainazarını anlattı 

Tadil Pdilmit olan bütün 
ırazeteler bir kaç güne ka · 
dar tekrar çıkacaklardır 

:Stre111. , 12 IA A) - Dün 
sabahki ilk toplantıda İçti· 

maın haılangıcında 

bay Muuolini heyeti mu
rahhaıaları ıelAmlamıı ve 

~~-·~::---::-:-::----,.. -.~'."".~ I onu takiben İnıriliz baıLa-

Sovyet kanı bay Makdonald bu. 
günkü lngiliz siyasa•ının 

Misafirler geliyor ana hatlarını izah etmi1, 

Odesa. 12 (A.A) - Tür- dıt itleri bakanı bay Saymen 
kiye'ye gitmekte olan Sov· de Berlin seyahati neticele· 
yet ıutııleri ile meıhur spor ri ve llava. ıark ve Tuna 
culardan ve motönüz tay· misakları hakk,ndaki Alnıan 
yare uçaklar·ndan Anaken noktai nazarını anlatmııtır. 
ve Romanof buırün Odesa' Bundan sonra ortaya ko 
dan ayrılmlılardır nulmut olan bu meıelf'ler 

üzerinde iptidai mahiyette 
görüımeler olmuıtur. 

Ö~leden sonraki toplan· 
tıda Fransız murahhuaları 

milletler cemiyetine müra
caata sevk olan sebepleri 
anlatmıılardır. Müzakereye 
bugün de devam edilecektir. 

Moskovaya gideceK 
Stresi\ 13 <A AJ - Fransız 
dıt bakımı bay Lava) ulus 
lar kurumu konıeyi kara 
rından sonra Varıovaya ora 
danda Moskova'ya giderek 
Franaız - Sovyet mukavelP· 
sini imza lıyacaktır . 

Be1grat, 12 (A.A) -
Türkiye dıtiıleri bakanı 
Tevfik Rüttü Aras buraya 
gelmit ve istaayonda batba· 
kan bay Yevtiç ile Türki
ye elçisi ve bütün balkan 
hükümetleri elçileri ve Yu-
gosla vya dııarı itleri bakanı 
muavini ve bakanlık büyük 
memurları , kalabalık 

bir gazeteci grubu tarafın

dan karıılanmııtır. Tevfik 
Rüıtü Aras baıbakan bay 'i ev· 
tiç ile birlikte Türkiye el· 
çiliğine gilmiftir. 

Hıısed = Kıskançlık, günü 
lfaeed etmek - K11kanmak, günüleme 
Gıpa - Beıim 

Örnek: Gıdasız vücut, yavaş yavaş yıp· 
ranır - Beıinıiz beden, yevaş yavaş 
yıpranır. 

Mugaddi - Be~inli, besleyici 
GJyri mugaddi - Bcıinıiz 

Ornelı: Bazı y~meltler vardır ki pek lez
zetlidir, fakat gayri mugaddidir - bir 

takım yemekler vardır ki pek tatlıdır, ıın
cak besinsizJir, 

Giltlf Kın, kılıf 

Uını>, - Doysalıi:, bılıkınlılı, naz (T.Kö.) 
Örnek: Aynı yomekleri yemekten gina 
geldi = Aynı yemekleri yemekten bılt-

Helgrat 13 jA.AI Dün kınlık geldi, - Bu adam, istiğna nedir 
devlet naibi prens pol öğle bilmez - Bu aılom doyealık nedir bilmez. 
üzeri Türkiye dıtitleri ba - Uina getirmek = Dosyamak, bıkmak 
kanı Tevfik Rüştü Aras'ı Müstağni - Doyul 
kabul etmittir. Giriv \;ığlık 

Belgrad 13 [A.AJ _ Baş- Gışa - Zar 
bakan bay Yevtiç Tevfik Gıybet etmek - <,:elıiştirm~k 
Rüıtü Aras'la dün öğleden Giran - Ağır 

evvel görüımüıtür Ve ıere 
fine verdiği öğle yemeğin 

den sonra görüımelerlne de 
vam etmiıtır. 

Tevfik Hüıtü Araı balkan 
itilafı devletlerinin elçileri
ni kabul ettikten sonra ak 
ıam Cenevre'ye hareket et-
mittir. 

Türk - Alman ticaret 
anı aşması 

Giranbaha - Değeri çok 
Cira_n gelmek - Ağıraınmak 

Urn~k: Onun bu vaziyeti bana çok gı· 
ran geldi - Oaun bu durumunu çok 
ağırsındım. 

Girdab ~;evrinti 
GirJibad - Kas rga 
Gırift - Girinc 

Örnek: Önümüzdeki mesele çok girift 
bir işdir-Onümiizdıılı:i ıorum çok gi
rinç bir i9tir. 

GiriCtur olmak (mueab ve ducar olmak) -
1'utukmak, yokalonmalc 

Girive · Çıkmaz 
Berlin 13 [A.A) Ana· Orn~k: Ooun bu giriveden naııl kur-

do'u Ajansının hususi muha tıılacağını bilmiyorum - Onun bu ~ık-
biri bild

0

riyor: maz l ın nasıl kurtulaceğını bilmiyorum 
Türkiye ile Almanya ara Giryc -- Ağlama 

sında bir ticaret ve klering Grup - Grup (T Kö.) 
anlaımuı yapılması için bir Gubnr - - Toz 
müddettenberi devam edıın Gud ie - Bez 
müzakereler dün muvaffa- 1 Gudruf Kıkırdak 
klyetle neticelenmittlr. An- ı Gulgule - t,:ığıltı 
laıma pazarteıi günO imza Örnek: Derken bir gulgııle koptu -
!anacaktır . Derlıcn bir çı~ıltı lı:optu. 

Habib = Sevgili 
Hacalat = Utay 
Hacet (Bak: ihtiyaç, zaruret) 
HAciz = Ayıran 
HAcle = Gerdek 
Haceri ıemavi = Göktatıı betil (terim) 
Hacm (Bak: cirm) = Oylum = (Fr.) Vo-

lume 
Örnek: Bu cismin hacmini meHha dti 
= Bu cismin oylumunu ölçtü 
Ate9 olın cirmi ltedar yer yalı.ar -
Ateş olııı oylumunca yer yalıar 

Hacmi iııtiAbı = Saygı 

Örnek: Bu gııminin hacmi iıtiAbiai Ü\' 

bin tondur = Bu geminin 11yg111 üç 
bin tondur. 

HAd = Keskin = (Fr ) Aigu 
Örnek: lktııadi buhran hAd bir dı'fre
ye girdi = Ölı:onomilı. buhran keakin 
bir devreye ıirdi. 

Hadeııet = Küçüklük 
Örnek: Had11eti sinninden dolayı 81-

kere almadılar = yeıının küçüklütün
den dolayı askere almadılar. 

Had = Derece 

Örnek: Haddini bilmez bir adam -
Derecesini bilmez bir adam 

Haddi kifayet = yeterıı-e 
Örnek: Verilen fiat haddi kifayeti bul· 
madı = Verilen fiat yeterguini bul. 
madı. 

Haddi !Ayılı = Tamdeğer 
Haddi vasat = Orta 
Haddini a9mak = Dereceaini aşmak aıırı 

gitmek 
Örnek: Büyült harpte pahalılık haddini 
aımııtı = Büyük harpte pahalılık de
recesini aımıştı (aşırı gitmitti) 

Haddini bildirmek = Dıırecınini bildlrmıılı: 
ağzının payını vermek, boynunun ölçüıü. 
nü vermek, ağzının ölcüıünü vermek 

Haddinden fasla - A.tırı 
Ornek: Hııddinden fazla bir emelı.le
Aşırı bir emekle 

Hadıiı (Bak:Bihad)- Tükenmez 
HadnAşinu - Şımarık, küstah, kendini 

bilmez 
Hudut- Buç (Fr ) Limite 

Örnek: Edeb bududunn tecı'fiir; etti
Edeb bueunu aıtı 

:ı: adut - Sınır (Fr.) Froatier1 



YÔZ: 2 

Ornek. Fransız Alman hududu-Fransız 
Alman sınırı • 

Hadaka - Göz bebe~i 
Hadid - Öfkeli 
Hadika - Bııhçe 

HAdise -- Hadise (T.Kö) 
Hadşe - Kocunma 
Hafıza- Hatıza (T.Kö.)- (Fr.) Memoire 
Hafi - Gizli (Fr.) Secret 

Öınek: Halı bir anlaşma- G'zli bir an· 
!aşma- Una entente secrete 

Hafı! - Hafı! (T Kö.) 
Tahnftüf etmek- hafiflemek (Fr.) S'alleger 
Tnhfif etmek - hafıfletmek (Fr.) Alleger 
İstihfaf etmek - hafı!semek 

Örnek; Onu istihfaf ediyordu - Onıı 
hafifseyordu. 

Hafıfmeşreb- Yeğnik 

Hafıd - Torun 
Hafıye - Karakulak cFr ) Espion 
Hafretmek - Kazmak 
Ha!riynt- Kazı (Fr.) Fouille 
Hafta- hafta (T Kö.) 
HAh - ister 
HAh n4h4h - ister istemez 
Bedhllh- l(ötücül (Fr.) Malveillant 
DjlhAh- Gönül isteği 

Örnek: Dılhllhınca harek•t edemedim
Gönül isteğince hareket edemeılim. 

HayırhAh - lycil 
H4hiş_ istek - (Fr.) Appetit, desir 
Hdhişker istekli (Fr ) De~ireux 
Hail - Engel (Fr .) Obstacle 

Örnek; Bu hail de ortadan kalktı - Bu 
engel de ortadan kalktı. 

HAil (hevl'den) (Bak:Mahuf) 
Hain= hayın (T. Kö.) (Fr.) Traitte 

Örnek: O hainlerin akibetini herkes 
bilir- O hayınların akıbetini herkes 
bilir. 

Hiyanet - Hayınlık 
Haiz= Taşıyan, _de olan,- li 

Örnek: Bu iş ehemmiyeti haiz değil· 
dir - Bu iş önemli değildir. 
Yüzbaşı rütbesini haiz olan= Yüzbaşı 
derecesinde olen. 

Haizi ıalAhiyet - Yetkili 
HAk - Toprak 
HAld renk - boz 
Hakk (Terim) - Kazım - [Fr J Grevure 
HakkAk - kazman - (Fr.) Greveur 
Halı:kıyllt - Kazıt - (Fr.) Gr~vure 
Halı: - Halı: (T.Kö) -- (Fr.) Droit 
istihkak - Hak - (Er. Du ration, meritc 

urnelı:: istihkakımı alamadım - Hakkı. 
mı alamadım. 

Haklı:eniyet:oc halı:cıllık (Fr ) ql':uite,jubtice 
Hakşinas - halı:tnn:r (Fr.) Equitoble 
lhlı:alı: etmek- Hakkı yerine getirmek= 

(Fr ) Rendre justice 
Örnek: llalı:imler ihkakı hakka çalıtır
lar=hülı:menler hakkı yerine getirme
ğe çalı. ırlar. 

Hakikat - hakikat (Fr.ı Verite 
Hakikat (teniyetı - lierçek, gerçeklik _ 
(Fr.) Realite 

Örnek: ilim ~niyetleri araştırır- ilim 
gerçekleri araştırır. 

Hakikaten- Gerçekten, doğrusu (Fr.) Re· 
llement, vraiment 

Halı:ikatgıl. - Doğrucu, doğru sözlü (Fr.) 
Veridique 

Ornelı:: Halı:ikatgı1 bir edam- Doğrucu 
bir adam, 

Karibi hakikat- hakikatsı (Fr.) Vraisem-
blable 

(Jrnelı: Bir romanın mevzuu az çok 

karibi hakikat olmalıdır. - Bir romanın 
konuşu az çok hakikatsı olmalıdır 

Muvafıkı halı:ıkat - hakikate uygun <Fr.) 
Veridique 

Örnek. Muvafıkı hakikat bir haber -
halı:ilı:ata uyg~n bir duygu 

Halı:ikatbin - Doğru görüşlü 
Hakiki - Olmuş (Fr.) Reel 

Örnek: Bu romanda okuduğunuz şey
ler hakikidir- Bu romanda okuduğu 
nuz şeyler olmuştur. 

Hakiki (Ş'eni _ lierçek - (Fr.) Heci 
Örnek: Rüyada göriilen şeyler hakiki 
değildır - Rüyada görülen şeyler ge· 
rçek değildir. 

Halı:ıki = Asıl - - cFr) Veritable 
Örnek: Bu yazının hakiki manası şu-
dur bu yazının asıl anlamı ~uJur. 

Hnkilı:i - Tam - (Fr ) Veritable 
Örnek: General ... hakıki bir kumon· 

dandır - General .. tam bir komutan. 
dır. 

Halı:ılı.i - Hakkatlı, candan - [Fr] Vrai, 
since re 

örnek: Hakiki bir arkadaş - t.:andan 
Rir arkadaş [halı:aktli bir arkadaş) 

Hakilıi = Doğru = (Fr .) Veritnble 
Ornek: Bu yazı vaziyetin hulı:ıki tnhli· 
li.lir = Bu yazı durumun doğru bir 
çözesidir. 

llalı:iki = SJğ cı hekilıiğ = ıFr.) Vroi 
Örnek: Bu elmaı1 hııkilı:i midir, değil 
midır? - Hu elmas sağici mi lir, de· 
ğılmidir? 

Sahih -= Doğru 

Tashih e me - Düzeltmek = (Fr) He
ctifıer 

Örnelı: Ba yanlış duyguyu Turgnd 
doğrulttu 

Ta etmek = Düzeltmek 
rri e.r 

(J:l"r.) Co-

Örnek: Bu yazıdaki yanlışları tash h 
edinız = Bu yszıdaki yanlışlurı dü 
zeltiniz 

Muhakkak (Balı:: şüphesiz) 
Muhik = Haklı = (Fr.) Juste 
Tııhkık, Tahkikat - Gerçin - (Fr.) En. 

puete inıtructinn 
Örnek: Suçlu hakkında tahkikat ynpı· 
lıyor - Suçlu hakkında ger\İn yepılı
yor. 

Tahkik etmek = Gerçinlemek [Fr.] 
S'instruire, sc livre a une enquete 

Örnek: Polis bu cürmü kimin işlediği. 
ni tahkik ediyor = Polis bu suçu ki
min işlediğini g~rçinliyor 

Kabili tahkik = Gerçinlenebılir . - [Fr.J 
Verifiable 

Urnek: Bu iş eldeki vesikulora göre 
kabili tahlı:ilı görünmüyor ·• Bu iş el· 
deki belgelere göre gerçinlen~bilir gö· 
rünmüyor. 

Led .. tıahlı:ik ·· Gerçinlendikte •· [ Fr ] A p 
res enquete 

Tahkikatı adliye -· Tüzel gerı,in _. [ Fr.] 
Enquete judieiaire . 

Tahkikatı ıbtidaiye • • ilkel gerçin •· [Fr.] 
F:nputte preliminaire 

Tahakkuk [Bak. sabit) ·- gor,·ckleşmo ke· 
sinleme 

Örnek: Vergi tahakkuku ·- Vergi, ke 
sinlemesi 

Tahakkuk etmek [ B,ık: Sahıt olmak] .• 
Gerçtkleşmek -· [Fr ] Se realiser 

Örnek: Ümidim tahakkuk etti = l.lm 
udum gerçPkleşti. 

Tahakkuk ettirmek = kesinlemelı: 

Orııek: Vergi tahakkuk ettirmek =-Ver
gi kesinlemelı:. 
Tahakkuk ettirmek = Gerçeklemek -
[F r ] llealiser 

Örnek: Bu adam bütün düşüncelerini 
tahakkuk ettirmiştır - bu aılnm bütün 
düşüncelerini gerceldemiştir. 

Tahakkuk ettirmek = Varlaştırmak -
[Fr ] Reaiser 

Örnek: Düşüncelerini tahakkuk ettirmek 
için her çareye boş vurdu - Düş<in

dülı:lerioi varlaştırmak için her çareye 
b ış vurdu 

Kabili tahakkuk - gerçeklenebilir •· {Fr,J 
Realisable 

Örnek; Kabili tahakkuk tasnvvurlıır -

Gerçeklenebilir tasarlar 
Tahakkuk memuru •. Kesinci, kesinlıyeci 
Kat'l =-= Kesin = [Fr] Defioitif categori-
pue 

Ka\'lleştirmek - Kesinleştirmek 
Hukuk ·- Türe • !lir.] Scicnce juridipue 
Hukuki -· Türel -- [Fr.} Juridipue 
Hukuku amme -. Kamusal haklar .. [ Fr.] 

Droit pu blic 
Hukuku müktesebe - Edinek hakla. -.. 
[Fr ] Droits acpuis • 

Hnkuku tabiiye -· Tabii haklar •· [Fş.] 
Droits naturels 

H!lkeza -· Böylece, böyle, bunun gibi gene 
Hakem .• Yargıç •• {Fr.] Arbitro 1 

Hikmet - Olı:en, gizeyp ı 
Örnek: Bu işte benim anlamadığım bir 
hikmet var-Bu işte ben m anlamadı
ğım bir gizeyp var. 

Halıim Ökmen (Fr.) Sage 
H!lkim- 1 -Egemen (Fr.) Souvernin 

2 - Hükiımcn - Juge 
3 - Hüküm süren - Regnant, 

predominant, preponderant 
4 - BaşRt flominant 

Örnekler: 1 - Tür kıyede millet hdk İm· 
dır - fürkiyede u·u~ egemendir - En 
l'urquie la nntıon est ~ouveraine 

2 - Adliye \'elı::\leti hdkımler için yeni 
bir kanun haz:rlamaktadır - Tüze Babn· 
lığı hülı.ılmenler için yeni bir kanun 
hvzırlamaktadır L9 Ministere Je la 
juotice esi en tarııin de preparer un nou. 

. veau projet de loi concernant lPjuges. 
3 - Mıllet Mecl,sinde !ıokını olen kanaa. 
te göre - Kamutayı.la hüküm süren kRna· 
ata göre S !on le convict on prPpon· 
derante de la G A N. 
4 - Urdu, bütün h tkim tepeleri - or 

du, bütün ba~at tepeleri ele geçirdi -
L'armee s'cst emparee de tous les som· 
mets ılominants 

llükk!lm - Hükümenlur. 
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Ağır bir c'nayet Lik maçları 
Köseler köyü eski muhtarı 

öldürüldü 
iki gün evvel yani per yor 

ilk maçı llirlik - Güç yap
tı ve 3 - 3 lıeı•alıerc kaldılar 

ıembe günü akıamı Köseler 
köyünde ağır hır cinayet 
olmuıtur. Uu yolda yapt ğı 
mız ve edindigimiz tafaılat 

ıudur. 

felefonla vakadan haber· 
du edilen cumurlyet müd· 
deiumumi muavınl bay Hilmi 
Köseler lıöyüne giderek der 
hal tahkikata baflıyor 

I' alil yanında bir kadınla 
köyden kuçmıısa da yapılan 

Futbol heyetı ta~afından 

tunzim cJılen r küstur lİZP 

rine ilk maçı İdmanbirlıği 
ile ldmangiıcü tuk mlnrı yap 
t lar. 

hır.ne pAnaltı cezası veril-
di .. 

Lllkin Rirlikliler bu avan 
t.ıjı kaçırdılar ,. Kaleden kur_ 
tulan topu liüç sı•laçığı ka
parak süralli bir akışla 

il rlik kalosine inıli ve Gü· 
cün galıbiyet golünü yaptı. 

Köıeler köyıinden, Riza 
oğlu Arif iıminde yirmi iki 
yatlarında bir genç tarladan 
ge 1 irken köyün eski muhta
rı Rifat'la karş laııyor . llifat 
Arif'ln hatırını ıoruyor. Fa 
kat Arif bunl\ cevap olarak 
roververini çekerek üç el 
atet ediyor Kalbine raotlı 

yan kurşun1 arla Rifat oldu 
ğu yere düterek derha 1 ölü 

araıtırma sonunda Balı 

kesir'de Yirzabey mahalle· 
sinde kadınla birlikte ya· 
kalanmıf ve hapsedılmiı 

tir. 

llavn tnm futbol oynama. 
ğn müsait ve bu münaseb, t 
lo şporsevcrlerin daha er 
kem.len sahayı doldurmaları 

oyunun zevkli vo hararetli 
olaı·ıığıno .1mil<li .. 15.20 de 
evyefd Birlık onu müteakip 

Güç tak mlnrı salıad~ yerie 
rini ald lnr. il kem İdm n 

Biraz sonra da birin<"İ devre 
bitti. 

Belediye kurultayında 
Kurultay dün geca encÜ· 

menler halinde toplanmış ve 
ellerindeki itler üzerinde 
konuımut ardır. 

Mesut bir nişan 
Beleılıye baş ıııühendı~i 

boy Kem< l'ın oğlu Y. Z C 
Huynr fokültPsi a•kcri tule· 
be müzakererisi Or. bay 
Şevket Vurnl'ın k•zortn mck
te!ıi tarih ve coğrarya munl 

limi boyun ismet Allı ile nışan 
merasimi cuma günü ııkş·ım 

bayun İsmet Atlı'nın evinde 
aile ı>fradı ve dostlnrı arasmda 
icra edilmiştir. (;enr n '.şan
lılarn bahtiycrlık dilerız. 

Mitli güreş takımı 
kaptanı 

Türk m ili güre ş takımı 

kaptanı değerli gureşçilerı· 
mizden bay Saim dün Kti
tolıyıı'dan ş lırimize gelm'ş 

tir. Bay SJim dürı gece eks 
pı·eole buradan İırnir'u git 
miştir. lzrnir dii ii~üncl•l tek 
rar bal.ke"ır'o uğrıy~rak 

güreşcilerimizle meşgul ola 
cnktır. 

Bay Vasıf 
Eıki ıaylavlarımızdan bay 

Vaaıf'ın ma 1ıye hukuk mü 
ta virliğinden alınıp bina ver
gileri temyiz komi•yonu 
reisliğine ta)in edıldiğini öğ 
rendik. Değerli hemıehrımize 
yeni vazifesinde baıı..rıklık 
dileriz. 

Katil bundan dört ay evvel 
yine höyle bir kasla uı;ramıı 
fakat ozaman kurtulmuıdu . 1 

yur lı:..n',l n L y Emin ın 
id. resimle oyun ı l şlnnd .. 

, ilk ıl~kıknhr her ki torof n 

~elediye meclisi 
• ısuıı top.anıııuların ha~· 

lıy~n bele,lıye genel mecli
si yn rı ı dordiin<·ü toplantı
sını yapacaktır 

• ıı:: Jjfıı 

Bir kaza daha 
Dün töfer tlamdi'nin ida· 

resindeki Nafıaya ait 
otomobil Susur1uktan 
Ualıkesir' e dnğru gelir 
ken bir ölüm hadisesine 
sebeb olmu,tur. 

Sasurluk'tan biraz ayrıl 
dıktan sonra sekiz yaşında 

bir çocuğun üzerine bindi· 
ğl merkeple kar ılaşıyor ve 
hayvan otomobilin gürültü 
sünden ürkerek çocuğu üze 

rinden atıyor Çocuk beyin 
üıtü dilıerek ö üyor 

Otomobil ıöförü 1 lamdi 
yakalanmış ve hakkında tah 
klkata baılanmııtır. 

Poıısde 

Yaraladı 
Cuma 3iinu futbol ahasın. 

ılı k rnoğlnn malullosinden 
Ahmet oğlu Rneı'y. y ralayan 

lı iı k ıi met caddesin.le otur11n 
HiJayet oğlu Ihsan yakalan· 
mış hakkında tahkikata baş
lnnnıışt r, 

Uşak 
KöylerineTürkçe ad 
Uıak, 12 ı.ı..Aj Hake 

vi Utak'a bağlı köylerden 

d seri ve birbir ini ı. c nrme-
!eri il~ gc,ti . 

Yirmitcı dakıkrı•lan 80nra 
Bırlıklılcr güzel paslarla. 
Güç kales ne hücJm etuıeğe 

başlad.lıır ve bu arada ç•ılı:ı· 

len ~atlar semeresiz kalıyor 

du Yine bir aralık Güç mü 
dnC:lorinin uz.ın bir vuru· 
~u ve Birlik tnlumıı.ın bütün 
oyunc.ıl1rı ilnride bulLınılu

ğu bir sırada soldnn ınen so
ri bir Güı· akını gollu noti· 
celrndi. 

Bu gol lı~r iki tukınıı ıla 

ıka z eılnr gılıi harekete ge· 
tirdi \' lııllıassa Bilıklıler 

bu golıin tesir.lo dohu seri 
ve dJhıı en r' ık oynoııınğa 

başladılar Kırk ncı dak,k • 
d sağılan inkış f eJen bir 

Bırlik nk nı s ğ açığ n guzel 
b r orta! ş•eı sol i~ yorın le 
bir vole vuru~ıle oğlara tak
tı 

Arl k tok mlur g 1 bıyet 
g ılir.iı ntmıık için ellerinden 
g 1..1,ği k dıır çalış.yor, liuı·· 

hılerin f •ıH oy.ınla ınn mu· 

kabı! Birl,klıler daha tekr.ik 
ve dab·ı f{Örcrek oynnyor
l:ırılı. K rk üçiıncıi dakika 
.lıı Giiç kalesi önünde bır h1-
kem atı" nda oıüdafilerden 

otuzunun yeni Türkçeye 
uygun olmıyan adlarını 

değiştirmeğe tefebbüs et. 
miştlr. 

bu zatın, fırkayı idare edip 
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. edemiyeceği tereddüdü haaıl 

oldu. Alay kumandanların 

s,~ ''••ş••••ı s,, ,.,•ş•ı 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

1 
dan bazısı ve bilhassa on 
dorduncü alay kumandanı 

Evvelce Paris'te toplanan 
nazırlar konferansında ; 
Edirne'nin Yunanistdna terki ı 
ve Türk ordusunun seksen 
beı bin kiıiye iblağı hak
kındaki; Sever muahedena
mesinin bir muaddelini terviç 
eden zavallılar bile vardı 

hacı Hemzi bey, fırka ku-

paıa t..krar erkanı harbiyei mandanınııı sınıf arkadaıı 
umumiye reısi o.mak istedi. olma ı itibarile matlup de· 
Lakin Gazi Mustafa Kemal recede amiriyetin·i göstere· 
paıa. bunun in kanı olma miyen fırka kumandam da 
dığını Refet paıaya Lzzat mü~kül vaziyette idi Nite 
söyledi kim bırgün, Seydi ezi'nin 

Afyon_ eydigazı cephesi farkında bulunan bardakçı 
teessüs etmis, tarafeyn faali- köyü htikametind bir uzak 
yette ve bi hana ihzaratla keşif yepmağa memur edi· 
iştıgal edıliyordu. Ru ya hü- len süvari zabltı sadık ve 
kümeli, yeni Tiirkiye'nin mert köylülerin yardımlarile 
coğrafi vaziyetini takdir et· düşman arasına girmeğe ve 
Uği cihetle, yakından müna· düımanınkuvvetlerınıtamamen 
sebata glriımek lüzumunu tesbit etmcğe muvaffak ol· 

du Buna alt raporunu ve 
dü~manın vazuceYflnl gös· 
teren krokiyi fırka kuman· 
danlığına takdim etti. 

Oıı ılalı:ikalılı: bir fasıladan 
sonra oyun yine başladı. 

Ldk 0n birinci devreye na· 
zaran deha caneızdı Bu va
ziyet yirmi dnkilı:a kadar 
sürdü . c;üçluler bu gevşek 
oyundan istifıde ederek 
üçüncü ve son gollerini yap
tılar B rlikliler bu goller
den hiç s r~ılmadı.Tnk mla 
rında birkaç değişiklik yap
tıktan so~ra bütün kuvvet
lerıle ı·:ıl mnğa başladılar. 

Otuz beşincı dakikada güç 
kalesine yapılan bir akında, 
soğ açılı: takımına ikinci 
s yıyı kuzandırdı.. Oyun 
bundan sonra sert bir hava 
iı:inde cereyan etmeğe başladı 

llatta bir aralık bu sert 
oyunun neti<·esi olaralı: bir 
ıki kişi yaralar;arak dışarıya 
çıkarıldı. 

Birlilı:lıler beraberlik say.· 
sını temin ~im( k ve Güçlü 
ler de bunu karşı koymak 
İçin bütü~ mevcuJiyetlerile 
oynıyorlardı. Bu arada Güı· 
lehine vorılcn bir fırikik 

cezası. birlıklılero beroberlilt 
saydarını knyt ettirmeğe ve· 
~ıle oıdu. Şımdi her iki ta· 
kımda ga.ıbiyet golünü yıı.p

nıJk için uğraşıyor vel!lkin 
muvafLk olamıyordu. Kırk 

dördüncü ıl~kikada Gü(' ka-
l sıne lıır ~andel yapıldı. ka
le önü bır haylı karı§tı top 
kale dir~ğinin iç.ne çıırptı, 

~·ıktı. Gol oldu. Amma top 
çıktılı:tnn sonra birlilı forvet. 
!erinden birinin eline çarptı· 
11 ıkemin uz' kta bulunuşu 

golün girip gırmediğini go 
rcmedıği için cntbol <'ezaHı 

vererek hüz •l bir golü ufak 
bir ihmalı yuzünden görme
di Top ortaya gelirken uzun 
hır dıi itik oyunun 3 3 !:ıe· 

raberlılı.le b.ttiğini işaret et· 
ti. 

Hülı.ümrnn - Hükümsüren -- (Fr.) Souve. ' 
rain regnant 

Bu tarihte başvekil bulu . 
nan Rauf bey ile milli mü· 
dııfaa vekili Refet paıa da 

aykırı vaziyet aldılar Kendi 
mevcudıyetlerile hükumetin 
idare edildiğini zanneden bu 
zevatın aldıkları vaziyete 

karıı, kudret'i bir idareye 
malik ve gizli maksat taıı· 

mamak suretile herıeye mu· 
vaffak olacağına kani bulu 
nan Gazi Muıtafa hemal 
pata; değil bu zevatın vü· 
cutlarından istifade, ancak 
kendılerınl himaye maksadi· 
le bu makamlarda bulun 
durduğunu açık bir lisanla 
ıöyledi. Bunun üzerine her 
lkht de lıtıfa ettiler. Refet 

hinetmlf, Ankara'ya mümessil 
ve elçiler göndermeğe bat· 
lamııtı. Bu suretle yeni Tür· 
kiye hükümeti gitgide res· 
mlyet keslıediyordu. 

1 u henkamda Seydigazi 
cephesinde bulunan birıncı 

Fırka kumandanının ida
re ettiği istihbarat ıebekesi· 
le garp cephesinden aldığı 
düıman kuvvet1 erinın vaz l 
ceyşi hakkındaki ııfrelerle 

bır mutabakatı tamme teşl<il 
eden süvari zalııtlnln rapo 
runu ve krokisini takdir et
ti ve fırka emri yevmlsilt•' 
bu takdiratını tamim etmek 

le beraber bundan ıonra 

keıfe gidecek zabıtanın, ıü· 
vari zabitinin muavini sıfa 

tile giderek keılf usullerini 
öğrenmeleri icabettiğlni illi· 
ve elti ve süvarJ zabitinin 
bir derece terfiinl inha etti. 
Hunu haher alan on dördün· 
cü alay kumandanı, Çerkes 
eğerle küçük kır atına bi 
nerek fırka lıarargit.hına gel. 
di. Fırka kıımandanlle lit.u · 
baliyane kavgaya baıladı 

Bu barbu zabitin terfiini 
katiyen tervic edemiyecf'ğini 
ve bu hususun hal ve ıslahı 

için erkanı harbıyei umumi· 
yeye kadar murecaat ede 
ceğini Jöyliyerek poıtaya 

verilmek üzere bulunan in· 
ha evrakını geriye aldırdı. 
Bu vakaya ıehit, fırka ıerta
bihi Şerif Nafiz bey, bu 
kumandanlara l'n ağır söz 
leri söylemekte bir beis gör· 
medl. 

- Bitıııcui -
Hilkim olmalı: _ l:laşatmrk (Fr.)DvmİnPr 

Ornek: İstikl!ll duygusu köklü olan 
bir mılletıı kolay kolay hllkim olunnmuz 
- Erir.inlik duygusu köklü olan bir uluq 
kolay başatılamaz - l.Jne Natjon pui a 
une conscience profonde se son inıfopen
Jancc nıı peut pas etre facilement ılomi· 

nee 

süvari fırka kumandanlığı· 

na, Kocae•i grubu mürettep 
süvari fırkası kumandanı 

m:ralay hacı Arif bey tayın 
edildi. Tecrübedide, malü 
matı aakerlyesi noksan olan 

lltı~·ün 
Vatan 
Ecz;\ h<t nes 

r öbetçidiı· 
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Lisenin ayrılık müsameresi B'.r cevap • 

Lise son sın.! talebelerı bu formülua kn.?°bolduğunu ro- , l1S6 SOn sınıfına ~U gun-
sene mektebi bitireceklerin- botolara soy.lıyorsa. dınlf'- ı.u· duynuya taruz 
den bir ayrılık müsameresi temiyor \'e uzerlerındo tec l'i il 
verdiler. 

Gençlerin temsıl etmek 
için intıhap ettikleri piyes 
1 Kari Çap ek J isminde meş
hur bır Çek tcnıa~arısının 

kaleme aldı~ı hoyali keme. 
didrr. 

ı rüberler yapıyor. MuvnUok 
ol.ımıyor. ll\nitsizlrk J\' nıle 
kimyahanesinde çalışırken 
iki roboıonun duyğulandı· 
ğı ve ılk tezahürü kin 
ve ndav t olun bu his· 
siyet ynva yavaş şefk .t 

Eser hakkında 
lümat 

ma- Ve mulıabbct fıı~ıer Dl de 

En kuvvetli ve en orı

jınal tem ış.ı duhisı ltol
yan müell fi [ Pirandello) 
nun eserlerı gibi bu Çek 
temoşanüvısh:ıın bilhassa 
[R U R J namırdaki piyesi 
de B··rlrn Londra, Paris 
sahnelerinde alkdanm ştır. 
[R U R J bu Ü\' harf şu 
üç kelimenin hulnsnsıdır 

[Rezons Univer~al Robolos] 

kazanmak uz ·re lir. 
Çok yeni bir şekilde 

yızılm ş olan hu es rin 
r~ıser. fıkrı y nı müellıfin 

müdafaa eltiğ'ı tez hiç 
bir zaman zekllnın hassn-
ıiyetin yerıni tutııııınyncağı 

ve kalhın '~k ve ızt·rap· 
!art olmadıkı· J beşeriyetın 
f.:n1 bulocoğ,d.r 

Proğram 

)liiellıfın tnhnyyiıl vo tnsav· l- İstiklal mor ı 
vuruna nazaran 1920 sene- 11 S .. ı 

sinde !Rojon] isminin ihtı· ili- [~yllevR •1 1 · 
. • - n • .a cınşum u ~unı 

yar bır teşrıh ııl•m kımye·ı ad,ımlar fabrikası) 
vi hır terk.p ile pro· ıV- ~ıır 
topl~zma tsbır olunan cev. v _ Çoban 
heri hayatı tııklıt etm~ğ'a 
çalışıyor vr günün bı-

rin.Je cnnlı mnhlukla 
rın uzviyetıni teşkıl eden 
aansır.ı benziyen hır mad
deyi buluyor. Fakat muJ 
denin eczası lamam ile 
bir terkibi kımyevi ile 
birleşmiştir. , ·.hayet bu 
ıllim ölüyor ve onun genç 
yleğenı miihondi~ [llıırıi 
Domin J Rejon'un y.rını 

On d~kikntstiruh:ıt 

vı_ lNnmık KAaıni'm tab· 
!osu. Stileymnn ;'-;oz:rı 

Vll -· L Sfl marşı 

\'111 [El ll H B.rın<'ı perde 
IX- Şıır 
X - [H L-H lk ııci p rde] 
XI Şiır 

Xll- 111 l' H· i çıınrti per,Je] 
XllI Z·'ybek knlın ke~fıni ilerleterek 

canlı insan:vücuılunu teşkil :\ttisJ.m.reyu saut tanı se. 
eılen anasırı tam bir kiz buı:ukta b.ışl.ınd,! 
imtizac ile tcrkibo muvaffak E~er oldukça m hakem. yoı 
oluyor Ve bu ureıle ilk değer fvlscfeli bir tezı ı!eri 
suni adamlar .m ıle bn lı· sürmosirtı rnğ'm n r'>I nlun-
y 0 r. Bu 8 un ı lar.n hepsi muvııff k oldulnr. 
adamlar hislen malı- Bıllı.ıssa mıınar Alkit, mü-
ruru bir nevi zatülh.rcke ,Iür ll rr:.Jomin,Hobodt rAdyos 
makinesi gıbıdirler.l~te bun ve Dapon ollerıı;delı.ılcr çolı: 
lnra, Holıotor namını vcrmış. muvuffuk oldulo• Kızlar dn 
!erdir. il isleri olınamıısına ı·ok kiııiik olma! ırınn 
rağm n zekdları \urdır rnğmen muv (fak oldu-
<;ok fanllirler. lor. Elen roltiadcki k,z 

Pek tnbil obruk bunlııra daha çok muvııft k ol-
hükmeden insunl:ır z.ıfıınet. du. l'iyr-ste mimar Al· 
li işlerı iizerınde atarak roLo k.t rolunılekı bay gii. 
tolarıı yüklemışl'rıl r Rab~. zcl sesle \'Oban rolüne 
torbr İmal ediliyor Ve biran ç karıık h lk şnrkılnrını 
oluyor kı dünyadaki insan söyliyorok h ika dalın fazln 
movcu !unu geçiyorlar ve neşe ve•m: ve çok defa 
robotolar bu tahakkümden alkış! n~rok muhtelif şar
kurtulmalı: ı~·ın isyan edi· kılar in dııv<'tlılerın arzu! ı. 
yorlnr. Bu isyan csaasm· rını yerine getirm '~e 
da rob()to imalinın haki· çalısın ştır. 

kı formülü yııkılmış bu- il lkım z n ı.e§clı ı.ır gece 
lunuyor, Fabrıka robotolar / goı·irm 0 sinc ön ny~k olan 
tarafından zapteJiliyor. M mektep idores:ni ve 
mar ı\!kiı'ten moda bütün son s nıf tulelıelerını ' 
doktor'ur iilıiyorlur. ~limnr 1 tebrik ederiz 

Turk D.lı gazel ~inin J 2 
ni •an nüshas nda Lise son-
sınıfının ved:ı uıüsaıner~si 

idn haksız bir tenkit gözü
muzıı çarptı Kimin yaz<! ğı 
belli obn bu vnz in bizım • 
birçok güzid aileleri ge-
ri çevırdiğimız yoz lıyor. 
l!Jkik.ılte geri ılö~en bır 

iki kişi olmuşsa dn sebep 
btisbDtün başkadır. 

Davetıyelerde miısamerenin 

~ant sekiz buçukta başlıya· 

coğı yuzılmı tı. Saygılı Bu
lıkesir'lilerin bızo ,·erdıkleri 

büyük ehemmiyeti· saot se
kiz huı:uktn lıemen hemen 
bDtün yerler dolmuştu. Mü
samere başladıktan \'eyrek 
ıınat sonra hirkaı· ki~i daha 
g- imiştir Arkadaşlar bu 
misafirlere .ıe yer gö.term ~ 
!er. F.ıkot bu meyanda 
Türk Dili genel çcvirgoni bay 
Akman kend•lerine gösterılen 
alt salondaki yeri bPğenme
miş ve nrkadn !ara yukarı 

brılkon için geldiklerinı eöy
liyerek \'ekilmiştir. 

li~r !'evi 'ınıf farkla
r nın ve·imtiyazlnrın yok olılu 
ğu bu zamnnılo, lütfen teş 

rif t!tikleri hem de h•r 
çeyrek so.ıl sonra bir sn· 
!onda yer beğenemiyen in· 
sanları biz de teosüf eılerız. 

Hemen hemen l.falıkesir'ın 
yerli halkı ıle dolu o'an s:ı
lonumuzJu kendılerino layık 

bır yor göremıyen bir bayın 
güzide aileler - diye 

kımi kasdettigini cldn onlı

yamad k Bizı·e halkı gıızi

de ve güzide Jeğıl diye 
nyırmnk trım mile 
t'!ddi h'.r terbiye ile büyü 
yen genı:.eri tahkır ve 
t.ugünkü Juyguy 1 ı·ok knba 
bir tnnrruzdur. Demokrat 
Türk'ıin ve rıı.ıırııinin telkın 
etlığı müsuvat fıkirluine 

t3m intı hnka ı·al ş ın gen\"
lerin intizaınlarını vaktinde 
gösterme!. rıdo riayet ettik 
!eri umdelenlcn lıir,dir. llie
s yat.na m•ğlup olarak bize 
göy.ı UflıUm nnnıınıı taarruz~ 

cür t eden hu hayn cvveld 
b ı~ ı bulunduğu rejımin 

!{Oııçlero telkin ettiğı prensi 
lıi eyıre knvrnmasıPı tnvı;j. 

ye e-leriı. 

Lıse son sınıf 

...:SAVAŞ_. 

_ı 1 

1 ~ikayetler ve dilekler 1 
-, 1 

[lektrik şir~etinden bir 
şikayet 

Savaş gazetesi ,evirgen 
liğine: 

Kuvayimıllıye C'addesinJeki 
2412 elektrik numara!. evı 

bır nafıa evvel icnr etmış

tım. Yen tuttuğum evdeki 
müstecır,n dun,yu1Ji 12 4 9ı5 
sabohı çıkacuğını haber al
ôığımdan elektrik şırkeline 

12-4.935 tarih ve 20 snyılı 
bır kdğıt ynznrok gerek çı 

kacnğım ovin ve gerekse :r
ni geçeceğim evın elektrık 

hcsabntını okuyup tespit 
etmeleıinı dıledim. Ş ı ket bu 
müracaatım üzerine bir ıııe. 

mur göndererek yeni ev,n 
kilovatını kaydetmiş ve pa· 
ra,ını da al nıış ve 
bırakacağım evin he-
sabını Ja ~'karken göreceği 
ni bı!Jirmiştır. Ayn. gun ta
şınmak istedrğim yeni evde 
c~ryan olmadığını görılüm ve 
şirkete haber ı:rönder<lim 
seıle şirketten gelen muh~sip 
bay lfo•an'Jon şu cevabı al 
dım « Bu 6\'e elektrik ens
telasyonunu şi•krtımiz yap
ın ştır. Ve lıırkaç sctılenbMi 

41 lirada'l ibaret ol n lu 
pıromız ev sahibinden alı

nam.ımı~tır. Binoennleyh Lu 
pnrn verilm liği tolı:.!irdd 
( ~ryıın vermcmız imkdnı 

yoktum ılPm 1 sdi r. 

Alııcoğını nP suretle tahsil 
eJeceğir.ı bilnıiy~n vo ml m 
lekl'l m·zde Lu gibi lı ıks z. 

lık!Jra tahnmmül edecek Lır 

tek kims~nin bile bulunnı1 
dığ.nı hdlll öğrenemem 

olan ~e·, imiz clektrık şirke· 
ti mıim ss'lıni mahkemoye 

vereceğrm 1en bu ~ikdytti· 

mi gazetemizle de yazmnk 
suret le nldkodGrlaıin nazarı 
dikkutını celp etmeniz: ıJ,le

rım 

Topçu binbaşısı 

s. Özsoy 
SA\! A~: Ş ı ketten bu yol la 

hnlk.n lıir \ok şıkılyetleri 

duhn \' ır ÜKurumuıun yu 
karıkı mPkt ... t-u artık bu i . 
lerın J:.ir d: zAne sokulması 
zı.m ınıuın gelıliğır e en kuY
vetlı hır 8ebeptır. 

Çöp arabalarına ne 
oldu? 

l:lir çok mahalle halkın
dan aldığımız tlkayet mek 
tuplarında çöp arabalarının 

De!]işik .P_uyumlar : 
Bulgar bahçıvanları 
Çekoslovakya1da 
Bu ay baıında Rusçuk'a 

ilk defa gelen •Yoslf Karol. 
Avusturya vapuruyle Çekos
lovakya'ya 800 bahçıvan git
mittir. Bu bahçıvanları Çe
kosla vak hükümeti Bulgar 
hükümelin len lstemiıtir. lktn· 
ci vapur 21 Nisanda gele
cektir • 

Viyana'da Tevkifler 
ve Baskınlar 

15 ~art 1934 ten bu yı
lın 1 son Kanununa kadar 
Viyana'da yapılan tevkifler 
ve baskınların istatistiği çok 
enteresandır 

Bu zaman zarfında yapı 
lan 38, t 32 tevkif ıu tekilde 
taksim edilmektedir; 19.000 
Nasyonal - Sosyalist tevkifi; 
12,276 Sosyal Demokrat 
tevkifi ve 6, 775 Komünist 
tevkifi. 

Aynı 9,5 ay için 106,319 
ev baskını yapılmııtır. l:lun
lar da ıu ıekilde taksim edil· 
mitdir: 46,582 nasyonal 
sosyalist; .J6, 1 l 1 sosyal • de
mokrat ve 13,626 Komünist. 

haftada ancak iki ıı ün it 
gördüğü yazılmaktadır. 

Eıkiden her gün evlerde
ki çöpleri alan çöpçülerin 
timdi bu servisi haftada ikiye 
indirilmittir. 

Şehrin ve evlerin te-
mizliği için belediyemizden 
bu itin tekrar eski haline 
konmuıını dileriz. 

Hıdırlık bayırı çamlığı 
Bir okurumuzılan: 
Şehrin üstündeki kaya 'ık· 

!ar arasında bir çamlık ya· 
pılmııtı Tutan bu çamlar 
büyDmektedir. ileride tehrin 
sağlığını koruyacak olan bu 
korunun d .. ha büyütülmesi 
icap ederken belediyeye ait 
olan bu mıntakanın bir çok 
yerleri tarla haline getiril
miştir Şehrin zaten kıt olan 
mesire yerlerinin böyle ge· 
!iti güzel tarla yapılmasına. 
müsade edilmemesi yolunda 
alakadarların dikkatını celb 
etmenizi rica ederim. 

Mitatpaşa mektebi 
önündeki park 

Bir okurumu7 yazıyor: 
Şehrin en güzel yerinde. 

Mitatpeıa mektebi önünde 
çocuklarımız için bir park yeri 
yapılmıf, duvarları çekilmlt· 
ti. Aylardan beri bakımsız 
duran bu yer mevsimin gel· 
miş olmasına rağmen oldu· 
jtu gibi toprak içinde duruyor. 
Acaba herkesin gözü önün -

1 

deki bu duvar'arla çevrili 
yer çöplük mü, yoksa bir 
parkmıdır? 
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Kasabanın eyi bir kahve nesi öldü dedi. 
ıinde oturuyordum. Kana Gözler birden açıldı. • • 'e 
peler ve sandalyeler dolu yar.tın. diyebıldl 
idi. Sabahın ilk aydınlığın· Ne yapayım, derilerini 
da dolan bu yer ihtiyarların, yüzdüm. etlerini köpeklere 
oldukca da hatırı savılan, verdim 
sözü dinlenen adamlarındı. O kendi derdinde, akıam-
Her ağızdan sağ ol. varol, • 
esenlik söz ı eri çıkarken; içe· 
rlye öksürerek biri girdi. ı 

Gözler kızıl bir renk almıı. 
göz oluklarında toplanan ve 
takak kemiklerine sıvanan 

çapaklar yüzünde, beniz 
sapıarı.. Bütün bunlar ak 
ıamdan kalma olduğunu 
gösteriyordu. Bunu düıün
memek doğru bile değildi. 
O her gttn meyhanede, her 
zaman sarhof.. Buna akıl 
vermeğe kalkmak belayı 

satın almak demekti. 
Kahveci yandan çarklıyı 

sundu Mideyi feıada ujtra· 
tan binbir çeıit ljtrenç mey· 
hane mezelerile karnını dol· 
duran bu adam mideıinİ 

bastırsın niyeti ıle kahveyi 
içti. 

Kahvede ne konuıulur 

Ya, herkesi güldürecek hı. 

kaye söyliyenler vardır, ya· 
hut iki kiti bir araya gele· 
rek baıkalarını çektıtırfr. 

Çok nekre ve sevimli bi· 
r'si; gözleri kızıl ve çapaklı, 
saçları dilıl ve kırarmıı bu 
adama dönerek ıenf ıevlyo· 
rum diye baıladı Sevmezdi 
ve sevmeıine de imkan yok 
tu, öyle demesi lazımdı. 

Hajtır111kları birtblrlne do
laıır gibi onu kıvrandıran 
itine yetiımek için de yaka· 
sını, paçuını toplamıya ça
lıtan bu adam ona söz söy· 
liyene bön, bön baktı 

Sönük hır yüz, kızıl bir 

göz, kıvrılan ve eğrlleıen 

bir vücut, el değirmen tok
mağı gibi midesini butır· 

makta ... 

İçeriden gelen sesler pa· 
zara yağ yetittireyim diye 
bütün hızı ile yayığını dö. 
ğen sütcülere ve yajtcılara 
benziyor .. 

Nekre ve ıen adam hafif 
hafif gülerek •özüne devam 
etti \'eziyeti gayet ağır ve 
ciddi. llelediye seçiminde 
rey puslasını sandığa atan
lar gibi. 

Söz söylemesine alan açıl· 
madan paldır, küldür biri 
gelerek kıvrılan ve ejtrllen 
adama: 

Ağa 1 Koyunların on la· 

ki mahmurluğun verdiği aer
ıemlik hali üzerinde. 

Aradan beı dakika geç
meden biri daha geldi 

- - Ağa arabalar ııelirken 
bir tanesi devrllmtı, üç te· 
neke gaz akmıı Deyince: 

Vay dedi ve fırladı. Ser. 
ıem, senem kahveye giren 
adam koyunların ve gazla· 
rın verdiifi acı tle tetıkleı. 
dı .. 

Ağır, ciddi ve rey ıandı· 
ğına pusula atan adamların 
halini andıran giildilrilcil 
adam kahvedekilere anlatı
yordu. Bu deli midir, dlva· 
ne midir Para alır tutmaz. 
gözü doymaz Hükümette 
bir masa tutmuı. Tıkır, tı
kır aylıjtı alır. Beri yandan 

dükkanları, mazaları, ailtha
nelerl, tavukçu dükkanları 

hepsi var. Hem memur. 
hem tüccar, hem tavukçu, 
hem yumurtacı. Elha11l her 
tey .. Gözü yine doymuyor. 
Yapmadığı, yimedlğl nane 
yok. Şu rakıyı fçmeıe, mey. 
hane kötelerinde kalmaıa, 

para yemeae çok eyi İl ya
pacak. Burada bunun eline 

yapıtacak bir pehlivan çık. 
maz diyordu. Yine bu yol. 
da yürüdü. 

llem bu adam memurlye· 
ti ne yapacak. Aklı hilkil
met itlerine ermiyor. Bu 
yumurtacılıktan , tavukcu. 
luktan, bajtcılıktan anlıyor. 
iki karpuz bir koltujta ıığ· 
maz. Mua baıına gidip bil
zülmektense dükkanında yaıt. 
gelip oturmak daha klrlı 
olur. 

Dedi kodu bu ya!.. Öte· 
den biri söze karııtı: 

Doğru söylüyoraun am
ma, bu adamın meteltği 
yoktu. O dükkanları. o ma· 
zaları hep o muada kıvrı
larak elde etti. Oradan ka· 
zandı. Şimdi buraya, o ma
saya nasıl nank6rlük ehin. 

O da: 
-Öyle iıe hakkı var.Biz 

bunun buradan kazandığı 
paralarla yükünil tuttuğunu 
biliyoruz. Yükünil tuttuktan 
sonra iki karpuzu bir kol-

[ Lüfen çevlrlz ] 

bir elmas iğne gördüğünü, bunu mutla ı 
ka alacajtını söylemiıti. Onunu heyeca
nını s mimi bir aile hissine çevirmek için 
güliımsedim: 

Söyle. zevcem olur musun Nihal? . miyiz? Birbirimiz için yatamıyor mu, gelmedi. Geç vakitlere kadar ortada 
bekliyen yemek masa11na el sürmeden 
odama çekildim. Ve sabaha kadar 
ıokaktan gelen ayak seslerini dinlfye
rek, yatajtımın içinde bir felaket ha· 
beri almış inıanlar gibi kıvrandım, kal· 
dım 8ır türlü sabah olmak bilmiyor, 
sebepsiz bir korku bir majtara duvarın. 
dan sızan sular gibi yavaı yavaı 
kalbime damlıyordu. 

İNCİR 
--ie~~. AGACI 

Hocam ve iıstadım lsrııail'-lakkı'ya 
; ürrnetlerıme hir vesile olsun diye 

Ynzan: İhsan Edip 
Bıliyor musun ne istiyorum İ'İihal. 

diyordu. ı 'e istiyorum bflıyor musun?. 
Dlllmn, senin yanında kalma . Böyle 
dizlerinin dibine oturarak, böyle göz· 
lerlnın içine bakarak dünyadan, insan 
lardan, ıca ve ziyadan uzak hır hayat 
yaıamak . Fakat olmuyor ller an haya
lın haıfı ihtiyaçları beni senden ayırı

yorlar, Nihal .. Beni senden ayırıyorlar. 

Hır akıam; fevkalade bir halle eve 
geldi Gözlerinin içi parlıyor, dudakları 
titriyor, ve bir şeyler söylemek istiyor
muı gibi tereddütlü dakikalar geçiri -
yordu.. Yemek yerken bana Lir 
sürprızı oldujtunu, ve !:eni l:iraz üz· 
dükten •onra bunu meydana çıkaraca· 

jtıııı söyledı. Mütemadıyen gi.llüyer, 
benim heyecanımla alay et.nek isliyor· 
du ilen, bu seferki sürprizi de o her 
zamanki bıtip tükenmek bllmiyen he· 
diye ve mücevher sürprizlerınden biri 
zannetmlttim. Bir kaç gün evvel sö:ı. 

aruın:fa kuyuıncuların birinde zümrüt 
yaprak üstünde §ebnemi taklit eden 

asıl? Dedim. Anlamadın mı zan 
nedıyoraun?. Bak söyliyeyim; sen, bu· 
gün zümrüt yaprak üstünde ıebnenıl 

taklit •len bir e1mas iğne aldın.. Ve 
bununla beni sevindirecegini zanııettın .. 
Halbuki hı:n seni bütce.niz namına bu 
gibı israfları y~pmaktan menetnıi§tim. 

S mdi söz dinlemedijtin ıçın seni 
aforoz ediyorum. Anlıyor musun; ejter 
o iğneyi alıp geri götürmezsen 

O, ne§eli kahkahalarla gulüyordu. 
) avaş ya va~ yerinden kalkarak yanıma 
geldi Ellerioni tuttu; 

- Aldanıyorsun Nihal, dedi. Bu se 
ferki sürprizim ilk defa olarak daha 
fazla kendimi mesut etmek maksadile 
hazırlanmıı bir ıeydır. Hodbince bir§e~ 
birıey ki: kabul elliit n anda o beni 
yer yüzünün en bahtiyar adamı ya 
pacak. 

Şu iki aylık müıterek hayatımız 
iç;nde zannediyorum ki l<afl derecede 
birbirımlzi anladık • 'ıha! Hayatıma 
getirdıifin saadete kuçük bır karıılık 
olsun diye, sana ayık olduğ_un bir ye 
ri vermek istiyorum. Ben nan! senin 
mazini unultunısa, ben nasıl senin ma 
zinden artık birıey hatırlamıyorsam; 
senin de öyle o fena ve bedbaht gilnle· 

, ri unutman lazım! 

Bu evin meıru bir kadını olmayı ister 
.. ? 

mısın ... 

Ellerımi sıkıyor, ümit istiyen göz 
lerle yüzüme bakıyordu 

Onun karısı olmak, bütün bu çek 
!iğim ucılı bir ömrün günahlarını ve 
ızlıraplıırını unutmak, ıüphesiz rcddedi 
fecek bir ıey değildi. Lakin bu kadar 
kirli ve karanlık 1 ir maziden sonra 
onun tell'IZ yuvasına g•rmek, ölünceye 
ka':!ar onun namuskar ek~eğini pay 
laımak; bana bir nevi vicdan azabı 
verecekti .. Gün olac •klı ki o ilk heye
canların verdıjtı bir tedblrsiz'ikle ha 
yatına ortak olmıya çağırdığ• bir •O· 
kak kadının•n ağırl·ğını omuzlarında 
duyacak ve mesut zannettiği bu güne 
lanet edecelı ti ... 

Büsbütün reddetınıyerek ona uzun 
uzun düıünme fırsatını verecek bir ba
hane buldum 

İnsaniyetine tefekkür ederim; 
Ziya , dedim Sen çok ince bir adam· 
sın \'e ben ıenin bu kalb yüksek
lıjtini yaıadığını müddetçe unutar.ııya 

cağım .. Lakin nasıl ıöylfyeyım, bilmem. 
Şimdilik bunları düıünmesek eyi olur 
Ziya .• Anlıyor musun? Şimdi bunları 

hiç düıünmiyelim . Mademki bu kadar 
temiz tasavvurların var; madem ki be
nim için bu kadar güzel ve eyi ıeyler 
dütünen bir adamsın bugünkü yaıayı 
ıımızın ne kusuru var? Beraber değil 

yuz .. 
Onu inandırmak, uzak vadlere bağ

lamak kabil olamıyprdu Günlerce SÜ· 

ren devamlı bir mücadeleden sonra, ni
hayet söz verınlye mecbur oldum. Bir 
hafta kadar uzıyacak olan hazı hazır· 

lıklarden sonra nikah dairesine gidt!rek 
cemi yetin istediği ~ekilde bir izdivaç 
y;;pacaktık. 

Artık önümde sönmez bir bahar 
açılmııtı. ~albimde büyük fırlınalar
dım kalmıı durjtun su parçaları gibi 
bitap bir sükun gülümsüyor, gözlerim 
her ıeyi ümitli bir rüya içine gömül· 
müı görüyordu. Bitip tükenmek bilmi
yen arzular; içimde kar altında kalmıt 
çiçekler gibi solub git mit emeller, ya· 
vaı yavat bu hayal dünyasının içinde 
say111z y ldızlar ııibi parlayıp sönerek 
göz'erimi kamaıtırmıya batladılar. En 
büyük düıüncem büyük annemdi.. Onu 
arayıp bulacak; onu artık nefretle ve 
hicapla yatamıyacajtı evime getirecek
tim. 

Büyük babam en sefil bir ölümle 
ölmüıtü' Htç olmazsa fakir büyük an 
necijtimi olsun son günlerinde rahnt bir 

• hayat içinde yaıatmak benim için mah
LUn bir teselli olacaktı. 

Günler geçiyor ve nikah saati yak· 
la§ıyordu. 

lljr gece ummadığım bir hadise 
oldu. Nail Ziya ilk defa olarak eve 

Sabahın çok erken bir vaktinde, 
kapının zili hızlı hızlı çalındı. Odam
dan rüzgarlanmıt bir dantela yığını ri· 
bi dıtarı fırladım. O, hafif bir telaıla 
merdivenleri çıkıyordu. Karıııında be· 
ni görür görmez heyecandan kıp kır
mızı olarak ellerime sarıldı. 

Ooh! . Affedenin Nihal.. Seni 
üzecek bir tedbirsizlik yaptım. Mesle
lfe ait bazı itler çıkmııtı. Sana telefon 
edecektim Fakat bir türlü kabil olma
dı. Reni affediyorsun değil mi Nihal? 

Ona sitem etmeğe hakkım yoktu. 
lliç bir ıey söylemlyerek yüzüne bak· 
tını O batını önüne eiferek yavaıca oda
ya girdi. Ve bu hadise bu kadarla unu· 
tulmuı oldu. 

lkı gün ıonra nikah için hazırla . 
nan bir elbisenin provaıından dilnüyor
dum. Odama gfrecejtim bir sırada hız 
metçi iki çocuklu bir kadının beni 
görmek istediğini, yarım saatten beri 
misafir odasında oturup beklec:llilnl 
söyledi. Şaıkın blr telilı içinde ıoyun· 
mağa baıladım. 
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Dr. BAKTERİYOLOG Dr. OPERATÖR 

Medeni Akkend Sadi Ozatay 
lç ve sal~ın hastalıklar Cerrahi hasta lıklar 

YE N i Ç ES i T L E R i M i Z G E L M i S D i R . 
nıüt~hassısı. nıiitehassısı 

LÜTFEN OKUYUNUZ! .. 
Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -

ne evinde her gün öyleden sonra hastala -
İPEK İŞ - AL TIN MEKİK İpeklileri 

nnı kabul ve tedavi ederler. Mevsiınlik ' re y<ızlık MANT()f--'UK - PARDES(., Lİ°JK 
ltOBLIK Yüııluler 

En birinci YERLi - İNGfLfZ Kostümlük kumaş/arlar ,-·-- ~-~----~----~~, 
· Savaş NeşriyafJndan: 1 

Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
~Bu kallı duracak 1 

• döşemelikleri 
YAZAN: MÜKERREM KA'dlL Tuhafiye, trikotaj Ve S':!ire Ve Saire 

Rekalıel (;()tiirıııez Bir Fiııtla Mıızııınızd~ı Sııtılıı· 
Mııhteı·em miişterileı·iıııiziıı liitf en teşı·if leı·i istif adcleı·idi ı· 

«Sevgim ve ıztırabım romanıyleıı derin bir alaka 
uyandırmıt olan bu değerli romancımız. 

Bu kal~ duraca~ 
, Adlı eserile bir sanat lıeyccaııı uyandırmıştır. 

ADRES: FAHRİ! TAVŞAN;LfLl 

1

: Satıı yeler! Balıkesir Savaş kitapevi; letanbul: Şafak 
, kitaphaneıi; Ankara Ak kitaphaneıi. 

1.-----
Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 

Kuvayi milliye Caddesi Na: 52 1 
-- -- - ~~~ .• ~.~~~L~~~~~A~~~~~~~~L~~~~~~~~W..l~~ 

*ZZ&zxxx:zz::zz:::::::z::zzzz:zzxxx:::* r , _ ~ 

ft EN EN 6 'SA,f A$ E<ElAB 15,11 1 

ft TEMiZ MÜF?EFEH~ ~~~~~1~!~1~!~,~ 
" BALIKESİR BALIK t SİR Ü ' - Sosyalist ~ 1 fler Ve Sos~alizm 

PaLAS PALAS •• n 

a ~t"Şl'İf eden eıı llliİŞ~Ülpe~eııt lllÜŞl.:rileriıı~ dalıi ilWllllll~ il. etleı~ 
M tt>mız, konforlu \e scrvısı nıukeııınwl, ucrellt>rı lıt>rkf'se tıherı~lı yenı tt 
M inşa. ettirdiği~ sıca~ ve so~uk asnnııza u.yguıı fevkalad': ~an)osile R a tavsıyeye de~er bır oteldır. Altında gazıııosıı vardır. (ıazınosunda R 

a biitiin şeraiti sılılıiyeyi havi V(' her nıeıııleketiıı ~azt-te V«" mecmua- = 
!arını bulundurur. Giizt>l ve sesli radvosu mevcuttur . • 

" •·x"x-x-x":·:-:-~·-:::::z::::x:::zz:xz:z::z:xxxz* 

Dr. M. Ali !. B<ın.dırnıabelediyesinden 
,. • 

1 Baıulırına ~elıriııin numaralaıınıası iı;iıı keş-
Cıll, freııl.(ı, bel- 1 r· d 1 'd ı k .. (.ı 00) 

1 · I ııı e ,· azı ı l'\SUı· a oma tıM're oO ıaı.e 
so"'uk u"'u lıastalıkları • . 

t' 1 l" I eına' e kapı numarası (1432) taııe cıııl>.o kapı 
~ nıııte ıassısı. i · • 

Hastalarını saat üçte numarası, ( 120) tane emaye sokak ieYlıllSI \C 

' hükümet caddesinde mu- ( 140) tane tle eııınye isimli sokak le\ hası aJı-
ayene haneıinde kabul ve nacaktır. 
tedavi eder. 

Zayi 
Oursunbey zirai kredi lı:o

operoti!.nde kull.1nıl•ğım müh· 
rümü lı:abettim. Yenisini ala 
cnğımd11n eıkisinin hükmii 
yoktur. 

Keşif lıedJli (609> lira (60) kuruş olaıı hu 
nuıııaraların alııınıası arık eksilLnwğe oıı beş 

• 

Oursua bey zirai 
kredi kooperaıi!j 

giin müddetle konulmuştur. 

Bu işe ait kf'~ifııamt-, şartııanıı>, \e frnııi ıa
yilıa suretleri bedelsiz olarak lwlı di~e dairt>şin· 
deıı verilecektir. 

ortaklarından Ah · 
mP-t oğlu :\fehmet Eksiltme ihalesi işbu 935 seıH"si ııısan ayımn 

-t-uğ-u-nd_a_t_a_ıım---aı-ın._a_v_e_t_a,-ı.-ı 20 iııci cuıııarlesi giiııii saat ( 16 l da naııclırıııa 

mak için didınmeılneıaııyoruz belt>diye dai:·esiııde ~ apılacaktıı·. 
Tekrar koltu&unda iki lhalı'yc girmek istiyeıılt>r işlirak etnıezdt>n 

karpuz taııyan adam kah evyeJ 45 Jir~ı 72 kuruş lllll\ ak kal leıııinat para-
veye girdi. Sözüne devam 
eden de hiç çekinmed~n sıııı belediye~c yaıırılacakhınlır. 

ııSenden bahıediyordum, ıeni Kı·vfivet istekli olaııları•a ıııaluııı olnıak iize-
konuıuyordukııdedı. ' ' 

-· Sen neden bu kadar re ilaıı oluııur. 
üzüliiyoraun, çok üzülme, 

Bıılıkesiı· askerlik 

40 Kuruı 

2 - BolşeviUık, f aşistli~ Va Demobasi 
50 Kuruı 

Salin1 Gündoğan 

3 - Köy Kita~ı 
(Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

Mükerrem Kamil 

1. 4 - Savg:m ve ız!ırabım (Roman) 

5 - Bu Kala Duracak <Romanı 

R. Gökalp 

6 - Bir zaferin Yası < Pye• ı 

1 - İn~ı ' a~ yolu (Pyes T ürkdili) 
tarafından 

-~ ... - -. 

25 Kurut 

35 Kurut 

35 Kurut 

25 Kurut 

Hu kitahları «S.\ YAŞ KİT.\ 13E\'İ -- Ba
lık, sirıı adn~sirıd<-'ıı iste,iııiz. Dısarı\a ııosla 

• • • 
pulıı karşılı~ı ohıı·aı.. ~iiııdt•ririr. 

BASlMAKTA OLANLAR: 
Esat Adil müstecab/Joğlu 

8 - Bugünün içtim&i mez~a~leri 

9 - Medeni Ve Siyasi Hürriyetler( Hızı.~ıı~~ı:rc:t:a ) 

İhsan Edip 

10 - incir ağacı 
Başlıca satış yerleri: 

/3/arıbııl: Şafak kıi/ıibhall(sİ, Aııkarn . 
mir: Yen/ Tıirk Jwlüblıcmesi 

Ahba. iz. 

Savaş kitabevi neşriyatı Balıkesir, /slaııbııi, !::mir 
Aııkıırcı kıi/ıiblwrıelerinde ele lıııiurııır. 

hükOmetteki itini bırakıver, 
orada gençler çalııeın. Hır 
taraftan ıarhotluk, bir t~
raftan İf, hem de tüccarlık. 

- Ben orada kazandım, 
naa 1 nankörlük ederim. 

Ôtekl de karıılık olarak. 
- iki karpuz bir koltuk 

ta olmaz, kanunlar bu Jıe 

müıaade etmez. 

'tf~~~~~·~~~~7~7,.~ ~ 

şııbesi reisliğinden ~ Y td 
St•\ ka tabi pi~·atledeıı 327, 'e ö28 doğumlu ~ ur aş • 

,janrlarnıadaıı, ~8 n~ 29 do~umlardaıı kaııuıııııı · • '1' 

- Eder. eder . Benim 
koltuğumda iki karpuz yok 
ki. ilen bir koltuaumda on 
karpuz taııyorum. 

105 ei nıaddt>~i nıucihiııce bedeli nakdi \eren- - :ıh 
lt>r 'aı· ise ictinıa 1-(iiııii oları 21 - 4 - 935 ıari· IHilaliahmere, Himaye;etf ale~ 
lıiııe kadar kabul t>dilPcektir. . , ~Tayyareye yardımı borc bil.,~. 

istida ılr ~ııheyı> nıiiracnat rdilnwsi ıl:ın il , 
olunur. ~~~~~~~~~~~~ , 

1 
1 

Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

Ci')f.\llTESİ <~ÜNLEHİ 

Öğlndeıı sonra saat 15 - 16 it: lıa•t.ılıldarı 
!),., Bay .\lııııed Enıiıı 

PAZAB <;ÜNLEBİ: 

Ö~letleıı soııra saat 15-16 Kulak, Ho~az, 
Burıııı lıastalıkları l>r. Ray \lelımeıl Kamil 

P.-\Z.-\HTESI (;f'l\'LEKİ: 
S.ılıalı saat 10 - 11 İe lıastHlıldan llr. 

• 
Bay .\lınıed Eıııiıı 

Üğlı>dt•ıı soııra 14-15 <:öz lıasıalıkl:ırı l>r. 
Ba~ İhsan Alınıed 

S.\LI GÜNLEHI: 
Sahalı saat 10 - l l le lıastalıkları Dr. 
11a~ .\lıııu·d Emin . 
Üğl<-'dPıı sonra saal 15-16 l>.şlıastalıkları 
Dı'. opı·rat<ir Bay Sadi (hat<ı~ 

CAHS.\~IB.\ (;f;~LEHİ: 
• • 

Öğlı•deıı soııra saat 15 - 16 İ<;lıastalıkları 
Dr. Bav Haif 

PEHŞE\IRE GÜNLEBİ: 
Ö~lı>dt'ıı sonra saat 15 - 16 p.,,.j hasla-• 
Br. Bay 'IPlınwd .\li 

1 

R<ılı k(•sir Doğııııı ve 
(_~()Ctık Bıtkıııı Evi 

ı - Vila \'('l iıı ıııPrk<'z ve nılillıakatı, selıir Yı' 
• • 

l..övlt•r·i ahalisinden nıiiracaat ı•dı>ıı ııeheh•rin . ' 
tahii V<-' ııılişkiilaılı lıeı· ııevi doğııııılarırıı Ye alı> 

!1111111111 kadın aıııclivaılarıııı ıııiiı>ssesede nıecca-
• 

neıı yapar. (.:ocuk diişiirnıek telılikt>siııdP bulu-
rıaıılaı·ı da kt'zal i k ııH•ecaııP n ~ a ı ı nı r:ı k ı Pda' i 
edt'I'. 

2 Siiı cm·ııkları \l~ iki \asıııa kadar olan 
• • • 

kiiciiJ.. lıasta vavrulaı·r dahi ıııiiı>ssı•st>df' ,-atırarak . . . 
her zaıııan ıııı·<•cnıı<•ıı lt·da\İ "<IPr. 

;_; Süı <,:oculdarıııııı hakıııı tarzları lıakkııı-

ıla ıııiistakhı•I \llli , lelPı'P , •• ı.wbt>lik rsnasında 
' 

\ııkıııı 111Pllııı1, arızalara karsı l:ıthiki l:\zıııı ı.tt>len . . 
t<•ılavi vr ll'dhirleriıı al1111ııasıııı da 1-(elwlf'rf' iiğ-
rı·ıııwk Üzf'ı't' ılı•ı·slt·ı· Yerilir. 

-1- (üııılıııriyet.inıiziıı Balıkt-sir\• halı ı>ttİf!İ 

hıı f;n dalı \t' lı;l\ ıl'lı lllİİPSSPSPderı ınulıtt-ı·eııı . . 
lı .ılkııııızııı istifadPY<' kosıııal.ırı il:'ııı olunur. 

• • 
Neırtyat müdürü : ESA T ADIL 

Villyet Matbaaıı Balıkeılr 


