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Vilayet idare şefleri kongrası dolayisile 

Köy ve köycülük 
Cemiyet bakımından ferd 

ne iıe devlet bakımından da' 
köy odur. ileri cemiyetler 
ancak ıleri ferdlerle kurula· 
bileceğine göre. !'eri devlet 
fikri de ancak teıkilatın kök 
ve temeli o1an ileri köye 
dayanır. 

laval'ln Y arsova 'ya uğrıyıcığı ~ıbıri 
Yarşoya'da memnuniyet uyındır~ı 
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Kamutay toplantısın~ 

Telefonlarımız 
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Ç~ti11 Kaya izahat veı·di 

Osmanlıcadan 7 ürkceye karşılıkla:~ kılavuzu 
1 - O: Tıirkçe kôklcrıle11 yclerı sö:le:ln karşıs111a (1. K ö .) belliği caldmell) kon

ııııışdıır. Bııııların her biri /ıakk111da sıraslle u::ıııaıı/,ırımı::ııı (nııllehassıs) ya:ııf.ırına 
ya:ılarım yı:::lelerc ııtrl'ce[il:: 

'.! Yeni konarı karşılıklıırm ı·yi ayırıl edilmesi lçlrı. yereğirıe göre, Fra11sızcaları 
yazılmış ayrıc•ı iirnı·klerıle kmııılınıışdur. 

.7 l\ökıi lıırkçe olan kelinıelerl11 bııgıi11kıi işleıııııiş ııe kulla111/tt11 ştkillerl almmışdı: 
.-lı;/ı Ak olan hak, aslı üğün olaıı hüküm, tıirkçe «çeki) köküııdeıı gelen ıekil gibi. 

H 
Şu halde, bu gün idari, 

ökonomik ve soyıal bir çerçeve 
içinde ilmin ifadelendirdiği 
bir devletçilik nasıl bir na· 
zariyenin ve bir çok bilgi 

zaman bizden üstün ileri 
memleketlerin ileri köy tipi 
bir örnek olarak alınır. Bu 
örneğin karakterleri ile bi· 
zım ileri köyümüzün karak
terleri arasındaki ayrılıklar 

ve benzerlikler teıbit edile
rek bizimkisini o daha ileri 
olan Avrupa köy tipine 
yaklaıtırma ameliyesine bu 
suretle sıra gelmit olur. 

Ankara, 14 (A.A) - Dün \ de.miıtir ki "ll~yeti .vekil~y~ 
kamutayda posta telgraf ve ikı kanun teklıf ettık Huku 
telafon müdürlüğünün büt· met bütçesinden mevcut 

cesi müzakeresinde söz almıı muafiyetin hiç olmazsa sülü_\ 
Ürnek: 1 - llnkimiyet milletindir 
Eğıımenlık ulusundur - L1 souvera· 
inte appartient a la ;'llı.tion. 

Münhal = Açık - [Fr.J Vacant 
'.11ünhaldt - Açık yerler - [Fr.] Le pla. 

malzemelerinin ıenel ve düzen 
li bir ıiatemi lıe , köycülük 
de öylece ilmi bir esaaa,hat 
ta bir nazari yeye dayanması 
gerek olan bir çok fikirlerin 
toplu bir görünütüdür. 

Benim anladığıma göre 
iıte bu fikirler, köy de· 
nen soysal bir uzviyetin idari, 
ökonomik, ahlaki ve daha 
bir çok bakımdan kalkınma 

ve ilerlemesini temin edici me 
todlu çal•ıma yoltarını gös
terir. 

Meıela, kendi ulusal ve 
soyıal benliğimizin ifadelen· l 
dirdiği bir muhit içinde baı· 
lı baıına b r uzviyet gibi \ 
görünen bir köy ve köycülük, 
meıeleıi karıısında ilk hatı· 
rımıza gelenler ıunlar ola
bilir: 

Köy içtimaiyatı, köy iktı
ıadiyatı, köy folkloru, köy 
aailık, ıanat, yapı , terbiye, 
ticaret itleri vesaire ... Bütün 
bu yüce meselelerin araı· 
tırma, ayırma ve eleme, 
terkip ve nihayet ve her
birini ayrı ayrı kendi karek 
terleri içinde formüle ede. 
rek birer eıaıa irca edilme 
ıi gerektir. 

Yine benim ıahsi fikrime 
göre, hızde köycülük 'şu 

eıaılar ı dayanmalıd•r: 

1 \1emleketimizde en 
geri köy tipi hangiıld"r ve 
nerededir? Onu bulmalı, o 
köyün içtimai, iktısadi ah 
lakı •. Hütün yaıayışını tabii 
halinde tetkik ve müıahede 
altına almalı ve bu yaşa 

yııların karekterlerini ayrı 
ayrı tesbit etmelidir. 

2 - Bundan sonra yine 
wemleketimlzin en ileri köy 
tipi üzerinde aynı müıo

hedeleri yapmalı ve bu ileri 
köy tipinin de bütün va11f-

Şu beş on ıatır içinde ifa
delendirmeğe çalııtığımız bu 
ameliyenin bir çok pıikolo. 
jik tarafları olduğu ıribi dev
letin ve mem lcketin bir çok 
idari, soysal ve ökonomik 
kurumlarile ihtilat yönleri 
bulunacaktır. 

Ahlak, bilgi ve teknik 
bakımından köylerimizin bu 
günkü ifadesindeki gerilikle 
mesela orta talwkaJan bir 
ıehrin ileriliği ararındaki far· 
kı ela düıünnıek mecburiye 
!indeyiz. 
Unutmama1 ıyız ki, elektrik 

konforuna ulaımış olan şehrin 
bir saat ötesindeki köylerde 
henüz çır" koforu hüküm 
sürmektedir. Kübik yapı 

tekniğinin göz knma~tırıcı bi
nalarından beı en kilometre 
ötesinde üstü toprak ve ot 
örtülü Kerpiç kulübt:ler sı

rıtmaktadır. İlerilik her ıey· 
den önce düzen ister. Meıe· 
la v layetimizin Edremit ka· 
zasına bağlı Kızılke çili köyü 
ile, Sındırgı kazasında rast
lanan ve köy a_dını taııyan 

obalar arasında çok acı fark
lar vardır. 

İtte benim köycülükten 
anladığım; evvela bu oba 
tipini Kızılkeçili tipine yak
laştırmak ve her bakımdan 
ona benzetmek. ve memle 
ketin köy tipleri arasında 

tam bir düzen temin ettik· 
ten sonra da Kızılkeçi.i'yi 

mesela her hangi hır Alman 
köyü tipine benzetmiye uğ-
raımaktır 

Düztnden kastettiğim şu 
dur: Birisinde olan her şey 

ötekinde de olmalı, amma 
daha mükemmeli,amma da
ha noksanı Çünkü medeni 
insan, ihtiyaçları çok olan 
inıandır. Medeniyet de her 
bakımdan maddi, manevi 
konfor demektir. 

tarını toplamalıdır. İleri memleketlerde bir 
3 - Bu iki köy tipi ara şehirlide olan her ıey cins 

smdaki lıütün farkları ve itibarile köylerde de vardır. 
ayrılıkları uyrı ayrı etüt Mesela: ileri bir Türk ıehir-
ettikten sonra ileri köy lisi okur yazardır. Menı· 
tipinin elde ettiğimiz karak leket işleri hakkında muay 
!eristik eıaslarının geri köy yan dütünceleri vardır. 
tipi üzerinde'tatbikına çalıııl · Ç..tal bıcak kullanır Karyo· 
malıdır. lada yatar.Sandalyn veya kol· 

Ve her formülü tatbik tukta oturur. Dini, siyasi ka 
ederken a 1 ınan neticeleri da· naatleri, bir takım iktısadi 
ima göz önünde tutmalı , eyi içtimai mefhum 'ara atinalığı 
netice alınmıyan formülleri vardır. Bir Türk köylüıün-
tekrar tekrar kontrol ederek. de de bunlar mutlaka olmalı· 
mütahede hatalarını arayıp dır. Amma bir ölçü dahilinde 
bulmalıdır . ıüphesiz .. Onun çatalı de 

Hu ileri, geri köy tipleri mirdir. Koltuk yerine san· 
ara•ındaki farklar bir taraftan dalyası.halı yerine çulu, nikel 
azaltıl • nıya çal•tılırken, o köy. karyo la yerine demir kar. 
!eri tesiri altında bulunduran yolası bulunmalıdır. İlim 

fahadelerde tetkik edilmelidir. derecesinde olmasa biıe onun 
Çünkü ıehirler büyük ve da din, siyasa •OsyAte,iktısat 
lıunetli ve daha kültürlü itleri hakkında bir malQmatı 
birer muhit olR1a bakımın· olmalıdır.itte ilerliğin düzeni 
dan köylerin gerileme ve gayet kısa kestiı'!imiz şu bir 
ilerlemeai üzerinde ciddı kaç cümlenin içinde gizle 
roller oynıyabilirler. nen ıeylerdJr. 

4 - f:ğer bu çalıtmalardan Halbuki biz daha köy ile 
beklenen netice alınına o f Phri yaıayıf ve dütünc•' bakı· 

olan saylavlara nafia haka· sünün verilmesini iıtedık. 
nı Ali Çetin Kaya verdiği Hükumet kabul ettikten 
cevapta demlıtlr ki «Posta sonra yakında heyeti mııhterc 
telgraf ve telefon ldareıl meye gelecektir. Posta ida· 
ötedenberf hepimizin hildi· resinde de aynı veçhile sü· 
ği gibi oldukca eıaılı bir lüı nllpetındeki muafiyeti 
himmete muhtaçtır. kaldırıyoruz . Telefon dünya 

Önümüzdeki ıene tatbik da iktısadi, iltımat ve tica· 
edilmesini temtn için teıeb· rl bir varidat olarak kulla 
büslerde bulunuyoruz. Bu nılırken henüz memleketi· 
hususta kanun layihaları m'zde lüks eıya arasında 
teklif ettik. Mali vaziyeti- görülmektedir,adedi de mah· 
miz müsaıt olur da lazım ge duttur. ~1emleketimizde 

len tahsisat alınırsa l.ütün on u n 1 Ü z u m u n u 
arzuları yerine gelir ve hiz pek ziyade hisıetınekteyiz 

ınet!er hakkile if.,. edılir >ı Telefon hatlarının garp 
Ali Çetin Kaya bundan ıon vilayetlerine doğru gitmesi· 
ra yapılacak itlerin heyeti ni ıimdilik temin etmek 
umumiyesinden bahsederek zaruritindeyiz Hir kısım 

mından birleıtırm
0

ek işinA 
gelın~den önce oba ile köy 
ayrılıklarını kaldırmak, ev· 
ve'a köy tipl • ri arasında 
soysal lıir düzen kurmak 
mecburiyeti karıııında bulu-
nuyoruz. 

Demek oluyor ki, bizim 
köy ve köycülük hareketi
mizin çok daha kökcü olma· 
sı ve herıeyln ilmi eıaılara 
bağlanması gerektir. 

Bu, bizde ne ferdlerin ne 
içtimai teıekküllerin başa· 

rabileceği bir İf değildir. 
Yukarıda dört mad,Jede top 
la'dığım esaslar dahilinde 
uzun araıtırmalar ve tetkik· 
!erden sonra bu iş metotl&i· 
tırılarak bir köycülük 
fikriyatı yaratılma!. ve bu fi 
kirlerin çızdıği yollar üzerin 
de devletin bütün kuvvetleri 
her yönde tam bir anlaıma 

ve düzen içinde harekete 
geçmelıdir.l\öyle ilitliii olan 
bütün kanunlar ve nizamlar 
bu fikirlerden mü hem ol-

para koyduk. Rununla bazı 
mühim merkezleri yapaca 
ğız. Telefonla konuşmak is· 
liyen 1erin her dl\kika 
konuıabilmeleri imkanını 

hazırlamak için çalıııyoruz. 
Telgraf.telefon hatlarını kab· 
lo halinde toprak altına 

a 1 m a k zaruretindeyiz 
Aynı zamanda burada nakil 
aletlerini takviye edeceğiz. 
Şimdi merkezden ancak 
H. B. hatla muhabere ola· 
biliyor Runu karıılıklı olarak 
yirmiye kadar çıkarmak 

istiyoruz Şarkın bütün 
hatları telgraf ve telefon 
muhabereleri memleketimiz· 
den geçmek mecburiyetin· 
dedir. Eğer şark hudutları· 

mızdan kuvvetli telgraf ve 
telefon hatları teminine 
imkan bulursak men 
lcket için mühim bir servet 
ve varidat menbaı bulun nuı 
olacaktır Bunun için çalııı · 
yoruz. Bu sene az mıktar 
da yapacağız, fakat gele 
cek se'ne kuvvet li kanunlar· 

ması lazım geldiği gibi la geleceğiz ve ite baılıyaca· 
N f M ·f 'kt t b k ğ•z " Ali Çetinkaya bundan a ıa, aarı , ı asa a ı-

d b "t" h k ti d sonra posta telgraf ve telefon mm an u un are e er e . . 
1 

. 
b f k . 1 . . . 1 ıdaresı memur arının vazıye . 

u ı ır erın otorıteıı a • f d 
k 1 d ti ve dereceleri etra ın a tına onma ı ır. • 

İıte bütün bu ıartların izahat vermit ve bu memur 
farın hallerini islah etmek çerçivesi içinde köy ve köy 

cülük meıeleıi müsbet bir 
bilgi haline getirilmif, kuv
vell••ri ve emekleri dağıtan 
ve bozan bu yoldaki bütün 
şahsi telakkiler,kanaatler bu 
müsbet bilgiye yerini terk 
etmiş o'ur. 

Ancak bu auretledir ki, 
ıııemleketimizdeki geri köy 
tipleri ortadan kalkmıt ve 
ileri köy !iplerimizi de daha 
ileri memleketlerin köyle 

rine benzetmek kolaylaşmıı 
olur. 

Türk cümhuriyetinin ileri 
köycülük har~ketini doğur

mak muvaffak kılmak 
vn bu sureti inkı'abı •n ha
kiki h d•fino ulaıtırabi 1 miş 
o1mak İçin ilme dayanan 
tümullü bir düzen ve dü· 
:ll"nli hır plln yaratmak, 
dört bucaktan kuvvetle· 
rimizl bu planın tatbikine 
s ·forber etmek lazımdır. 

lazım geldiğini ve bu yol da 
lazım gelen tedbirlerin alın. 
makta olduğunu ve bir tef· 
kilat kanununun kamutaya 
getirilmek üzere bulunduğu · 

söylemittir. Ve buvüzden 
P. T. T memur • 
ı .. rına dü•en ağır yükün kal 
dırılmasının temini için bir 
say lav tarafından ileri 
sürülen temenniye karı'· 
!ık olarak bunu gözeten 
kanun layihasının yakın 

da kamulaya verileceğini 
bildirmiıtır 

İzmir maçları 
İzmir, 13 (A.A) - Ma~·

lardıı Altunordu Tör ksporu 
4 . O; lz~ıırspor ŞJrksporu 
5 1 Altay Bucnyı 3 - 2, 
Kar~ıyalı:a Göztepeyi 4 . 3 
yenmitdir. 

Batalık kurutuldu 
AksJrny. ı 3 [ \ A] - Lie

ligule ceneli uzart.,k köyleri 
bataklıklarının kurulmıı işi 
sona ermiştir. 

2 - Hindistan İngilizlerin hllkimiyeti al. 
tın<ludır Hindistan lngıLzlerın başatlı
gı nltındad r = Les İndes se trouvent 
~ous in domination Anglnise 
Mahkum -- Kölemen - (Er .) Asservi 

Ürnek: ~fahkum mıllet - Kölemen ulus 
- N3t.oo nsservıe 

~luhlıı!miyet - Knsınlık - (Fr.) Condam. 
nation 

)fdhkCım olmuk = llökiiın giymek. lı:aaan
mak - (Fr.ı Etre condamne 

Malıkı1m etmek Kasamak - (Fr.) Con· 
damner 

Muhakeme - 1 • Ukem, 2 • Duruşma -
(Fr.) l • R i~onoement, 2. Jugement 

Muhak me etm k 1 • Ôlılıımek, 2 _ Du 
ru~mnk -- (Fr.) J - Hai6onnşr 2 - Juger 

Örnek: 1 lnsun hk b'r fıkri muha. 
keme ctmeks ,zin kııbul edjverınemeli
Jir İos:m hİ\' bir fıkri öklemeksizin 
kabul c.lıvermemelidir. 

2 - Alar·oğ·nıı vermiycn adamla dün mah· 
keınede muhak.,me olduk - Alacağımı 
veremiyen udnmlıı dön hak yerinde duruş· 
tuk 

Htıl - Ben - · (Fr.)Grain beaute 
!ini - llal (T. Ki\.) 
Halen - Şimdtleyin 

llıli hazır ·- Bugünkü (~imdiki) hal 
Örnek: Hali hnzırda - Şimdiki halde 
bugönkü halde, Hali hazırda böyle 
bir işe teşebbü:ı edemem - Şimdiki 
hnldo böyle bir işe gırışcmem. 

ilah me.len1 Soysallık hali 
ffoli nekahııte gelmek - Oıncelmek 
lldlutı nezi Can çekişme 
lfolıı vnzıy~t (Bık: ah\'alü şerait) - işler, 
holler 
1 lall - Kotarma 

Örnok: ~ekerli sudıı hall~ttim = Şeke
ri suda erittim - !ai dis~u le dans 
I' eau. 

H ılletmek 
Halletmek 
llalletmek · 

o'lner 

= l:Citmek -
Açmak 
Kotarmak 

(Fr.) Resoudre 
(Fr.) Denouer, 

- (Fr) Soluti-

i'>rn.,k: Bu işı lııiyilk muşkülııtla hnl· 
l~ılebildim - Uu işi büyük güçlülı:ler-
kotarabildım Jai pu solutionner 

cette ııfCaire avec beaucoup de diffıcultes 
Çarei hail - \;özge - tFr.) Solution 

arrangement, transaction, accomode. 
ment 

Ürn~k: Ben bugüne kadar bu işin 
ç:ırei h ıllini bulamadım - Ben bugü. 
ne kadar bu işin çözgesini bulama
malı m .le n\ıi pu trouvor aucune 
Holutıon ıl. cette affaire (probleme) 

Tarzı hnl (sureti tesviye) - Anluşıt 
(Fr.) Comprouıis 

Ürnek: Taraf~yn bugüne kadar hiç 
hal (sureti tes•İye> bulamadı -- iki 
turııf bugüne ka lor lıi\' bır anlaşıl 

bulnmaılı - Les deux parties n' ont 
pu trouver uucun compromis juspu' 
auiourd'hui 

Tahlıl - Çöze (Fr) Analyse 
Örnek: Kıın tah !ili - Kan çözesi 
Analyse du sang. 

'l'uhlili - Çöze! - . (Fr.) Analytipue 
Urnek: kimyai tnhlill ile meşguldür 
Çöze! kimyn ile uğraşıyor - il ı' 
oceupe Je la ehimio ıınılytique. 

Tahlıl etmek yözelmok (Fr.) Anıılv-
ser. 

Tahıılhıl - Erime - IFr] Dissolution 
Ornck: O.ıun tahellülü pek güç oldu 
- Onun erimesi pek güç oldu 
Sa dissolution n ete tres difficile. 

MünhQl - Erir - [Fr] Soluble 
Örnek: Suda münhal <'isimler - Suda 
erir cisimler. 

ces vnnranteı 
\1ünhalat = Erirler 

lubles 
[ Fr. J Matiereı so· 

Gayri münhallı'lt - Erimezler - (Fr. J Ma
tieres insolubleı 

lnhilAI - Dağılım, çözülüm - [Fr.J De-
composition de.11gretion 

Örnek: İnhilAli ıiyui Ye içtimai içinde 
bulunan memleketler Sıyaaal •• 
soysal dağılım içinde bulunan ülkeler 
- Les poys qui ae trou•ent danı lı 
decompotion poıitique et la deu~re· 

gation sociale 
İnhill\I = Erime - [Fr.] Action de fondr 

Örnek: Şeker su içinde inhilAI eder 
Ln sucre fond dand leau 

İnhilal - A\·ılma = [Fr.J Vacance 
Kabili iohiliil = Erir _ [Fr.] 8oluble 

Örnek; Bikarbonat dö sud ıuda kabili 
inhilıll cisimlerdendir - Bikarbonat 
dö sud suda erir ciıimlerdendir. 

Gayri kabili inhilAI - Erimez - [Fr.] ln-
solulıle 

Ornek: Demir suda gayri kabili inhilAI 
cisimlcrdendir Demir suda 
erimez cisimlerdcndir = Le fer eat 
insoluble danı l'eau 

Kabiliyeti inhilAI - Erigenlik - (flr.] So· 
lubilite 

i"ırnek: Kabiliyeti inhiltliyeai \•ok 
olanlar - Erigenlıği çok olanlar -
Matieres qui ont une grande 10lubi· 
lite. 

Mahltll - Erimiş - (Fr.ı Reıou 

Mahlul - Eril - (Fr.) Solution 
Ornelı.: Asitborik mahlalleri -Aıittı.rik 
erilı:elleri = Les solution boriquees 

Muhallil - Eritir ""~ (Fr.) Di&1olvınt 
Mürekkep - Kntınç - (Fr.) Coıııpose 

Örnek: Mürekkep cisimler - Katınç 
cisimler Les core composee. 

Terkip -· Katım - (Fr.) Compoıition 
Örnek: Suyun t~rkibinde müvellidülma 
ve müvellidülhumuza bulunduğunu lav· 
vaııiye keşfetti - Suyun katımında id· 
rojen ve okşijen bulunduğunu Lavvazi
ye ortaya çıkardı - C'est Lavoiıicr 
pui a decouvert l'excistence de l'hy
drogene et de l'oxygene dans la com. 
position de leau. 

Terkip - Somtöz _ (Fr.) Syutheae 
Örnek: Kimyevi tahlil ve terkipler -
Şımilı: çöze ve somtöıler - Les analy· 
ses et les syntheses chimiques 

Terkibi - Somtözel - (Fr.) Synthetipue 
Örnek: Terkibi hükümler - Somtözel 
hükümler '= Leıı jugements Synthe
tipues 

Terkip etmek - Somtözlemek (Fr.) 
Synthetiser 

Urııek: Eski fıkirleri yeni bir tekilde 
terkip etti - Eski iıleleri yeni bir ,e. 
kilde somtözlcdi - lla syntheıise lee 
idees anciennes danune forme nouvelle 

Terkip etmek - Katımlamak (Fr.) 
Composet 

vrnek: Bu illlcı birçok maddeleri ter. 
kip ederek yaptım - Bu ilacı birçok 
etenleri katımlıyarak yaptım - C'est 
de beııucoup de matiores pue j' ai ce· 
111peıe ce medicament 

Terekküb etmek Katımlanmak 
(Fr,) Srompoıer 

Örnek: Su müvellidülma il!J müveL 
lidıilhumuzadan terekküb eder 
Su idrojenle olışijenden katımlan
mı~tır - Leııu se compose de l'h
ydrogene et de l'oxgyene 

11alAs - • Kurtulut kurtulma 
Halds ct:Oek - Kurtarmak 
llalds olmalı: - Kurtulmalı 
bnlılskdr Kurtarıcı 
ballvet - Tatlılık 
halel - Ayla 
halef - lozulı:lık 



YÜZ: 2 

hali Boş 
halıı - Boşluk 
Halim Yumuşak, yavaş 
Halis katıksız 

Örnek: Halis kahve, halis yağ 
Katıksız kahve ve katıksız yağ 

Halita - karmaç {Fr.) Alliage 
Mahlut katış ılı: 

Grııelt: -Mahlut yağ - katışık yağ 
tnft: ft!ı.tk (1'.Kö.) _ (Fr) Peuple 

Halketmelı: - Yaratmalı: - (Fr.) Creer 
llillr.at - Yaradıl:ş - (Fr.) Creation 
HAiik - Yaratan - [Fr.] Createur 
Mahluk -- Yaratık -- [Fr.] Creature 
Ham - ham 
Hamakat - Beyinsizlik 
Hamaill - Arlı:uru 

hame - kalem [T. kö.] 
Hamız - Ekşit - (Fr.] Acide 
Hamil -- Taşıyan, götüren, gebe, yüklü 
Hamile = Gebe 
hamule - Yük -- [Fr.] Charge 
Mahmul - Yüklü 
Hamul = Dayangan 

Mütehammil - Dayanır, kaldırır 
Örnek: LıitifeyA mütehammil değildir -
Şaka kaldırmaz. Acıya mütehammildir 
- Acıya dayanır, 

Tahmil etmek = yüklemek 
Tehemmül etmek - Dayanmak, çekmek, 

götürmek, kaldırmalı: 

Örnek: Bu kadar eziyete tahammül 
edilmez - Bukadar eziyete dAya
nılmaz. -Bu hayata tahammül ed
emiyorum - Bu hayatı çekemiyorum . 
- Bu işin bukadar müzakereye taha
mmülü yoktur-Bu iş bukadar söyleş
me götürmez [kaldırmaz), 

Mukavemet = Dayanık 

Mukavemet etmek = Dayanmak 
Mukavim, mukavemetli - Dayanıklı 
Hamle - Atılım 

Hamletmek {Bak: Atfetmek) - Vermek 
- [Fr.] Attribuer 
Örnek: Başımın ağrısını soğuk alğın
lığına veriyorum 

HamrA - Kızıl 
Hançere - Gırtlak 

Hande - Gülme 
Handan - Güley 
Handan olan - Gülegen 

Örnek: Hande, insanda meserretin bir 
alAmetidir. Handıın bir yüz görenin 
de yüreğine inbisatverir. HındAn 

olan insanlar her yapacakları işe 
gönül rahatlığı ile el vururlar -
Gülme insanda sevincin bir belde
ğidir. Güley bir yüz görenin yüreğine 
açılma verir. Güleğen insanlar her 
yapacakları ışe gönül rahatlığı ile 
el vurur !ar. 

Hane - ev 
Hanedan __ Dinasti (T.{Kö) 
Hane halkı - Evgil 
Hane berduş - Yersiz, yurtdsuz 
Hanüman - Ocak, evbark 
Han is olmak - Ant~ıymak - (Fr.) Vio. 

ler le serment 
Hapisane Hapsevi 
Hapa Hapis (T. Kö) - (Fr.) Prison 

Mahpus - Kapsık 
Hobsetmek - Hapsetmek - (Fr.) Empri-

sonner 
Mevkuf - Tutsak - (Fr-) Detenu 
Tevkif - Tutsam - (Fr.) Arrestation, 

detention 
Tevkif etmek = Durdurmak, 

tutsama~ - (Fr.) Arreter, 
Tevkifhane - Tutsalılı: 
HAr Diken 
Har - Y ıılı:ıcı, sıcak 
Hararet - Sıcalı:lık, ateş 

leur, iievre 
Örnek: Hastanın h ırereti 
tanın ateşi var. 

ahir.oymak, 
de·enir 

(Fr.) Oha· 

var - Has· 

Suhunet - )sığ _ (Fr.) Temperııture 
Hararetli - sıcak, - (Fr.) Chaud, ardent 

Örnek: Hararetli adam - Ateşli adam 
Hararetlenmek = Ateşlenmek 

Örnek: Bu;;ünlerde siyasi konuşmalar 
pek hararetlendi - Bugünlerde eıyasal 
konuşmıılıır pek ateşlendi. 

Teshin etmek - Isıtmak 
Harab - Yıkık, harap (T . Kö) - (Fr.) 

En ruine 
Örnek: Harap bir hane - Yıkık bir 
ev = Une maison en ruioe 

Harebi - Yıkım yıkkııılık haraplık 

(Fr.) Ruine 
Örnek: Memleketler 
cip olur - Yurt 
(yıkkınlık) olur -
pour le paya 

için harebiyi mu
ıçın bir yıkım 

Ce sera la ruine 

Harap etmek, tahrip etmek - Yıkılamak 
haraplamak - · (Fr.) Ruiner 

Örnek: Şiddetli bir zelzele bütün köyü 
harap (tahrip) etti - Şiddetli bir 
deprem bütün köyü yıkıladı - Un 
tremblement de terre violent a det . 

ruit tout le village 

Harebe - Yılr.ı - (Fr .) Les ruines 
Örnek: Balebek harabeleri - Balebei: 

yakılar 

- Les ruines de Bal~bek. 
Müşrili harap - Kağşak 

menace ruine eelabre, ruine , 
( Fr.) on-

Örnek: Müşrifi harap bir hane - Kağ· 
şak bin yapı - Une batisse qui menece 
ruine ( delabree ruinee) 
~!ül}rili harap olmak - Kağşamak 

Örnek: Müşrifi harap olan ebniye- Les 

pAtis 
ses dui menacent mine 

Tahripk:lr - Yıkıcı - ( Fr.) Destructeur 
Örnek: Tabriblı:kdr bir tesir icra etti 

-Yıkıcı bir hareket yaptı-( Fr.)Destrbcteur 
Urnek: Tahribkdr bir teair icra etti -

Yıkıcı bir etke yaptı - 11 a {ait un ertet des 
trucleuı 

Harb - Harp ( T. Kö) - ( Fr. ) Guerre 
Harcetmek, earfetmek- llarcamak 

Harç - Harç 
Her - Meneviş 

Hare - Menevişlemek 

Hereli - Menevişli 
Hareke - Hareke 
Hareket - Hareket ( T. Kö.) 

Hareketi arz - Debrem 
S,,riülbareke - Tezgider 

Muharrik ( Amil anlamına) - Etke - [ F r. ] 
Mobile 

Muharrik - Elebaşı 

...:SAVAŞ>-

1($EH•-~ !!=. ,,l[A ''rfıtıe 
Vilayet genel kuru tayı 

- -· Dün toplanmış ve encümenlerden çıkan 
evrak üzerine konuşmalar yapılmıştır 
Vilayet genel kurultayı gelen evrak üzerinde konuş 

dün vali bay Salim Gündo· malar yapmıf ve bütçe ile 
ğan'ın başkanlığında toplan ilişikliği olanları mali mu-

vazene encümenine havale 
edilmiştir . 

mıştır. 

Kurultay encümenlerden, 
bilhassa nafıa encümeninden 

Maoraf bütçeleri tetkikleri 
henüz bitirilememittir. 

1 Belediye 
ktırııltayı 

Dün encümenler ha
linde toplanmıştır 

idare Ş{\f leri kongrasında 
Kongranın konuşma sahası bitmiştir. Şim

di beş yıllık proğram hazırlanacaktır 

Belediye bütçe encümeni 
dün gece toplanarak bütçe 
üzerinde tetkıkler yap l mış· 

tır Encümen müzakeresin
de belediye baıkanı da bu· 
lunmuştur. Diğer encümen
ler de ayrı ayrı toplanarak 
çalıımıştır. Belediye kurul· 
tayı bugün toplanacaktır 

Fen 
dairelerinde 

Kaymakamlar ve nahiye 
müdürleri kongrası dün de 
toplanmış ve ruznameye 

göre müzakerelerine devam 
etmiştir. 

Köy ve köycülük işleri 

hası dün bıtirilmiştir . Bun
dan sonra her köy için beş 
yılhk bir proğram tanzim 
edilecek ve bu iş için kay
makamlar önümüzdeki gün
lerin birinde tekrar toplana
rak bu proğramları tetkik 
edeceklerdir. 

Bir ziyafet 
C. H. F. tarafından bu 

İç işler bakanlığından vi 
!ayete gelen bir tamimde 
memurin yerleri d eğiıtirilen 
baş mühendis ve mühendis 
vekillerinden bir çoklarının 

kendi zamanlarına ait 
fenni evrakı ı e saire· 

üzerindeki konuşmalardan 

ve yap ı lan işlerin tetkik ve 

tenkitlerinden sonra kayma
kamlara, yıllık çalışmaları. 

na göre vilayetçe numo.ra 
ve d · rece tokdir edilmiştir. 

gün kulüp üst salonundan 
kaymakamlar ve nahiye 1 

müdürleri şerefine bir :ıi - l 

yi yerlerine gelenlere 
devretmeden yeni vazifeleri 
ne gittikleri bild irilerek de· 
vir muamelesini yapmıyan 

mühendislere harcirahları· 

nın veri lmemesi ve hakla
rında inzibati cezalar veri 
leceği bildirilmittlr. 

Kongrnnın göı üşme saf- yafet verllmtştir. , - --- ~~~, 

Yurtdaş! ;ı 
Felaketligünlerde sana yardım elini 

\: uzatan hilalihmer insan!tğın şefkatin
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek huasa hiç bir kimse kendini hila
ıiahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda!. 

Milli h<tkimi
ı yet bayı•amı 

1 H :ı kimiyeti milliye hayra. 

Atatürk'ün 
Bergama'ya ayak 

bastığı gün 
Berl'ama, 13 (A..A) 

Atat ürkün Bergamayı şeref
lendirdiği günün yıldönümü 

olmak münasebetıle bu gün 
Halkevinde parlak meraeim 
yapıldı. 

Bugün 
Yeni Türkiye 
Ecz!.l h<tnes 
Nöbetçidir 

Bahkc:;ir Hllcl/l/ııııer 
Merkezi 

Edirne 
Sokak Koşusu. 

Edirne, 13 (A A) - itti. 
faki Edirne mıntakıı heyeti
nin mektepli ve sivil ku 
lüpler arasında tertip ettiği 

sokak ko§UBU çok parlak 
oldu. 

Karaa ğaçln Edirne aı;a- -
sında yapılan bu koşuya sa
natlar, Lise ve Muallim mek. 
tebile E lirne spor ve Kare 
ağaç sporu iştir ilk etmiştir. 
Karaa ğaç spordan Ali Hüse
yin Kara ağaçla Edirne ara. 
sındeki mesafeyi 17 dakika 
15 saniyede kat etmek su
retıle birinciliği kazanmış 
ikinci yine Karu ağaç spor· 
çan Mehmet Emin uçunC'Ü 
liseden Ekrem gelınişrlir. 

I mı ol , n 23 nisan sah ve 24 
nisan 'çuış1mba günü mek
tepler kapalı olacak ve bü
tün mekteplerde milli haki
mİfc t lı kknıda talebeye 
mali\mat ver ilecertir . 

İzmir 
At yarışları 

...................................................................................................................................... ~~-""-""-~· .....,-"'-"'-""-""-._._....,_..,..,. ,..,........,. 

İzmir , l 3 (A.A) - ilkba
har at yarışlarının ikin -
cisi dün yapldı. Neticeler: 
birinci koşu 3 yaşındaki 

yerli yarım kan lngiliz 
erkek ve dişi taylara mah -
sus, ikrumiyesi 340 lira me
safesi 1000 metre, olan bu 
koşuya 9 hayvana girmiş, 
birinciliği Halil Arif,n As
lanı, ikinciliği Kara bay talı.

cenin canı , 3 ciliği Fah
rinin alemdarı almıştır.İkinci 
koşu: Bu koşuya gelinceye 
kadar kazandığı ikramiyeler 
yek t'ınu 800 lirayı doldur
mayan 3 ve daha yukarıda

ki halis kan lngiliz at ve 
kısraklarına mahsus, ikrami
yesi 320 lira ve mesafesi 
ı ..ıOO metre olan bu yarışa 

4 hayvan girdi, birinci Aki
fın N ergizi, ikinci Celıılin Öz· 
ekisi, 3 ci yarbay tekcanın 

celengi geldi. 3 ci koşu: 
4 ve daha yukarı yaşta · 

ki Halis kan lngilız at ve 
kısraklara mahsus, ikramiye 
340 ve mes9.f~si 1600 dü. 
Bu koşuya 7 hayvan 
girdi 1 cı Ah medin Cey
l:lnı , 2 ci Rüstemin no
nası, 3 ci yıne Rüste -
min. Su hası geldi Dördün
cü: 4 ve daha yukarı 

, halis kan İngiliz at ve kıs-
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Sıt vıtştan Se:ıvaş<t 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Umumi taarruz planını ı 
hazırlamakta olan Gazi Mua 
tafa Kemal paıa, süvari fır- 1 

katarının birleımeleri sureti- · 
le bir süvari kolordusunun 
te§ekkülünü muvafık buldu
ğu cihetle birinci, ikinci, 
üçüncü ve on dördüncü sü-

• vari fırkalarının Ilgın kazası 
civarında toplanarak mer
kez;i llgın'da olmak üzere 
beıincl süvari kolordusunun 
teıkillni emretti ve kuman-

danlığına da miralay Fahrettin 
beyi [ I J tayin etti 

Fahrittin bey fırkaları 
toplıyarak kolorduyu teıkil 
ve vazülceyıini tertip ettik
ten ıonra talim ve terbiye 
ye çok fazla ehemmiyet verdi. 

Cephe ger!Binde bulunan 
bu kolordu hakikıtten otoma
tik btr tarzda yetişmek için 
çalıııyordu. Fahrettin bey 
kolordu karagahında bir de 

[1] - Şimdi ordu 
general Fahrettin 

müfettişi 

binicilik mektebi tesis et
ti. Bu mektebe muallim sü
vari ümerası muallimliklere 
tayin edildi ve her alaydan 
üçer zabit de talebe olarak 
münavebe ile alınmağa baı 
landı. 

İstikbalde büyük itler gör 
meğe namzet olan bu ko
lorduya Gazi Mustafa Ke· 
mal paşa da çok ehemmi -
yet veriyor ve daima alaka
dar oluyordu. O derece ki, 
çok itimat ettiği Fahrettin 
beyden gelen raporları mun. 
tazaman tetkik ediyor ve 
noksan gördüğü itlerin ik 
malini emrediyordu . 

Bu tarihte Rusya hüku
meti Gazi Mustafa Kemal 
paıa nezdine bir heyeti mu. 
rahhaaa göndermek için mü
racaatta bulundu. Bu mü· 
racaat kabul edildikten son
ra Rus ve Az:erbeycan rica 
ltnden mürekkep bir heyeti 
murahhaea Ankara'ya ııeldi. 
Bu heyeti murahhasa, Türk 

ordusunu görmek istedi. 
Gazi Mustafa Kemal peıa 
heyeti murahhııseyı berabe
rine alarak. o zaman Akıe· 
hir'de bulunan garp cephesi 
karargahına getirdi. Bır müd-

1 det kar~rgahta harita üze· 1 
rinde vaziyeti mütalaa etlik
ten sonra Ilgına hareket et
tiler. (lgın'da birinci gece, 
binicilik mektebinde şeref

lerine bir ziyafet verildi, 
ertesi günü de Ilgın ovasın
da, kolorduya bir manevra 
yaptırıldı. 

Süvari kolordusunun bu 
manevrasında Gazi ile Rus 
hükumeti mümeBSillerinden 
maada garp cephesi kuman· 
danı ismet, birinci ordu ku 
mandanı A.li İhsan ve ikinci 
ordu kumandanı Y akup Şev 

ki paşalar, maiyetleri erka

nı harbiyelerile beraber bu 
lunuyorlardı Süvari kıtaatı 

binmiş olduğu halde bizzat 
manevra harekatını takip 
ediyor ve her adım atışında 
gördüğü muvaffakıyetten 

dolayı göğsü kabarıyordu . / 
Gece yarısında beılıyan 

manevra, ertesi günü öğleyin )! 
hitam buldu Bütün kolordu 
zabıtanı, yüksek Lir lcpede 
Gazi ve arkadaşlarının et
rafına toplandılar. Sıra ten
kide gelmişti. Fırka kuman· 
donları, not etlikleri tenki 
dalı izah ettikten sonra or 
du kumandanları vaziyeti 
kritik ettiler, bilahare cep 
he kumandanı ismet peıa 
tenkidatını kuvvetli bir tarz· 
da dermeyan etti. En ıonra 
perlıyan iki mai göz taşıyan 
sarı altınla örtülü kafanın 

altındaki vücut, en çevik 
askerlere bile nadiren nasip 
olan bir çalal<i i1e ortaya 
çıktı ve " kumandanların 
söylediklerine ilave edecek 

yetittirmekle tanınmı~ Rus· birşey yok, ancak ,. mu-

lıır bile, bu manevra kartı· kaddemesile başlıyan tenki 
smda mebhut ve mütehay dat, hazırunu hayrete dü· 
yir kaldılar. Gazi, Türk kud- şüren silis bir ifade ile. hiç 
ret ve istidadını, en yakın bir nota müracaat etmeden, 
ve samimi bir dost hükumet biran bile düıünmeden . tam 
mümessillerine gösterdiği için yedi saat devanı etti 
sevincine payan yoktu Gezi O ahenktar sesle, o tatlı ifade 
Fahrettln beyin al atına hazırunu meıtetmiş oldu~u 

için kimse yorgunluk hisset
miyordu. Koca süvari kolor
du.unun aeri olan bu ma. 
nevrasınd, en ufak bir ke 
tif kulu ve hatta canibdar 
nazarlarile yanya,na yürü 
mü~ kadar, en ufak tefer
ruatına kadar, bütün hare
kata nüfuzu nazar eden Ca
zi paıanın tenkldatı; zabıtan 
şöyle dursun , en yakın ve 
yüz lerce tenkıtlerlni dinliyen 
en yakın arkadaılarını bile 
hayretten hayrete dütürü
yordu . 

Vecdü istiğrakla dinlenen 
bu tenkidat sillslesi, kimbi
lir kaç saat daha devam 
edecekti La kin Lu esnada 
inkılap esnasında , Rus ordu
sundan Türk ordusuna iltica 
eden süvari mülazımı l<a
rabağlı Ahmet efendi, vec 
de gelerek ağla mağa ve 
<<yaşa» diye beğırmağa baş
layınca Gazi de t enkidatına 

nihayet verdi ve alaylar 
yerli yerine gitti. 

İşte Rusya hükumetinin 
Türltiye'nin kudretini takdir 
ve en yakın bir dost sıfali

le elini sıktığı zamana tesa. 
düf eden bu mühim hadise 
mebde adJo l unabilır. 

- Bıtıne •. ıi -

raklara mehsus olup ik· 
ramiye 550 ve mesafesi 
22o0 metre, 3 hayvnnın 

çarpıştığı bu koşuda Sü. 
leymanın gösseri ı inci, Aki
fin bulturu 2 inci, Ahmedin 
garendezası 3 cü geldi. Be. 
şinç:İ: 4 ve daha yukarı yaş
taki yerli yarım kan Arap 
at ve kısraklara mahsustur. 
ikramiye 110 mcsar i 2400 
m&tre olan bu ko;mya 6 
h ayvan girdi 1 ci Tevfik in 
sadası, 2 incı Kemalin alder 
vişi, 3 ci Sadettinin zeybo -
ği geldi. 

NİSAN 15 ---

Değişik Duyumlar : __ 
Krallar ve il rakamı 

Anlaıılıyorki, il rakamı 

Krallar için çok uğursuzdur. 
Yakın geçmiıte Nikola il 

ve Abdülhamit il sürgünde 
öldüler. Vilhelm II ise impa 
ratorluğunu kaybetti. 

Tarihin uzak zamanlarına 
bakacak olursalc , aynı tesa 
düfle karıılaşarak hayrette 
kal ı rız. Rus lmprıdoru Alek
s~ndr il, bir Nihilist tara
fından atılıın bir bombayla 
öldürülmüştü . Bavaryalı Lüd· 
vik il binbir esrarlı haller 
içinde boğuldu. Fransa Kra
lı Şarl il boğulmuıtu. İıkoç
yalı Ceymis il harp meyda
nında maktul düttü. Napo
leon il Krallık sürmeden ha
pisanede öldü. Edvard il ve 
Rihard il gene mahpusane
de öldürüldüler llanri il bir 
mızrağın açtığı yaradan öl
dü. Jak il, Vtlhelm de Na
san'n n sözüne bakarak Sen 
Jermene ölmeğe gitti, 
Kristiyan il, . sürgül)de öldü 
Dagober il, Şi l derik il, Jüıti

niyen il, Osman il, katledil· 
diler. Navukodonozar il mu
kaddes kitaplara göre , deli. 
rerek inek ıeklıne tıthavvül 
et mittir. 

Hakika~en, hükümdarla-
rın kaçıncı o1duğunu ııöıte

ren rakamları yükseldikçe 
b unların ekserisi cebri öl
mektedirler. 

Roma Ateşler İçinde 
Bütün Amerika ve Avru-

pe'da olduğu gibi ((Roma 
ateıler içindeıı filmi bizde de 
büyük takdirler kazandı. 

Kentimizde de gösterılen bu 
filmin büyüklüğünü anlatmak 
için halkımıza bazı rakam
lar vermeyi faydalı bulduk: 

Bütün filmin hazırlanabil 
mesi için, ki 3000 metredir, 
250,000 negatif kullanılmıf· 
tır. 

Filme 10,000 ıah11 anga 
je edilmiştir: 7,500 figüran 
ve 2'500 teknik, mimar V.S 
bunlara, bir kaç ay müdde

tince, muntazam, pek bol 
maaş ödenmittir. 

Bütün maserıfı hesaba kat

mak şartiyle film 2,000,000 
dolara mal olmu§tur. 

Filmin en müdhiı sahne . 
lerine lttiriık eden, Ameri· 
ka'nın en büyük menajerle

rinden alınan 30 aslana ((gün
lük)) binlerce dolar verilmit· 
tir. 

"Roma aleıler içinde. nin 
rejisörü Sesi! B. dö Mil, bu 
güne dek olan sinema tari 

hinde, en büyük filmleri ya· 
ratmasiyle tanınmıştır. Film

lerinin çoğu tarihindir. Ona 
"Zamanımız filmlerinin taklit 
olunamezustası" adı verilmlıtir. 

Hasta Aslan 
Geçenlerde bir büyük 

Amerikan hastanesinde §aya
nı dikkat bir ameliyat yapıl· 
mıştır 

'layvanat bahçesinin aa· 
lenlarından birisine hemen 

genç ve teze kan verilmek 
icabetmittir.Aksıtakdirde hay 
van derhal ölebi;irdı. 

Uunu temin etmek için 
kardeşine lıanını vermeğe 

hazır olan '..! yaıında genç 
bir aslandan kan alınarak 

tamamen temizlenmeıi için 

bir hususi cıhazdan geçiril
dikten sonra hasta aslanın 

organıgmasına kan aıılanmı§ 
hayvan kurterılmııtır. Ame
liyat normal ve büyülı: bir 
müvaffekiyetle netlcelenmit 
tir. Şimdi her iki aslan da 
çok sağ 1 amdtrlar. 

Hu şekilde bir ameliyat 
Amerika'"1n ilk defa görül. 
mekted!r. 
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A 
N 

s 
Varşova'da 
memnuniyet 
Varşo va, 13 (A .A) - Fran. 

s ız dış i şler i ba kanının 

Moslrova'ya giderken Varşo 
va'da duracoği haberi s iyasal 
mahafjlinde büyük memnuni· 
yet uyandırmıştı r . 

Nazi fırkası 
Viyana, 13 [ A. .A] = Ga: 

:ıete l ere g öre nazi fırkas ı 

yeniden tanzim edilmektedir 
eskilerin yerine Berlin'den 
yeni r eisler tay in olun
muıtur . 

20 Mayısta toplana
cak 

S teraza 14 [AA) - Ha 
vaatan: Tuna anlatmasından J 
alakadar de itle 26 matıs 
ta toplanacaklardır. Bu \ 

R 
A 

D 

Streza'da 
Mühim meseleler 

görüşüldü 

y 

o 

Strese. 13 [ A.A] - Kon -
ferans bugün toplanmıştır Bu 
sabahki müzakerat ruzna· 
mesinde Almanların uluslar 
kurumuna avdeti , Avusturya, 
Macaristan ve Bulgaristan'ın 
te slihatlarının arttı rılması . 
aa müteallik itildfı, ve 
merkez i Avrupa misakı 

ve Avusturya meıeleleri var
d ır İtalya yakında Alman
y&ya merkezi Avrupa misa 
kınduki ademi tecavüz mad
desini tarif eden ve Almanya 
tarafından istenmiş olan bir 
nota gönderecektir. 

konferansa 
cariıtan va 
e•lılecektlr. 

Avusturya Ma· 
İtalya davet 

Dünya üzerinde siyasi vı iktısadi hareketler 
Stresa koni eransı ve arsıulusal durum 

L'lnformasyon, dan 
Evvelki gün Popolo d'ltal · 

nın bir yazıeında ne gibi le 
mayüller ve ne gibi açık 

bir amaç gütmesi gerektiği· 
nl anlattığı Stresa konferan· 
sı bu haftadanberl baı!ıa 
kanlıklar ı n batlıca meıgale· 

si halini almııtır . 

Yarın (6 nisan) inglliz 
kabinesinin yapacağı özel 
toplantıda B. Eden dinlene · 
cek ve gelecek hafta Sır 

Saymen'ln kararlatt ı rılacağı 

sonuçlar hazırlanacaktır. Ro· 
ma'da da B. Mussolini Ver 
say andlaımasına imza atan 
devletlerin, ciddi bir engel 
görmediği için çabuk ve kuv 
vetlı olan tek taraflı reviz 
yon istediğini durdurmak 

enerjileri toplamak iı · 
teğinden müteıekktl yumak· 
tan, gerek Avusturya hadi · 
selerinden çekinen ltalya'nın 
isteği genel anlatmayı, ge · 
rek barııın son bir çağrısı 
olacak olan yeni arabulma 
ıinamalarına doğru yönel· 
meyi göatermek bakım ından. 

Streıa konferansının önemli 
bir hadise olacağı intiba 
edinilmektedir İngiltere'n i n 
Alman tözleriyle bir 
uzlaşma tetebbüsüne doğru 

temayül ettiği ve bu uzlaı · 
mayı kendisinin telkin ve idare 

etmek istediğinde olduğu 

bugün artık füphe görünmez 
bir ittir . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savq'ın: K : Yazan: : 
• Küçük : Ben Ve arım : Hakkı : • • • :Hıki.yeıi : • • .................................................... 

İki yıldanberi çektıllmi ı Karım - Heyyy .. bana bak 
bir ben bilirim, bir de Al · herif! . Sen benim cafllliğl· 
)ah.. me bakıpta beni büıbütün 

Nur içinde yallın .. Ana 
mın; güzel oluraa ayartmağa 
çalııan çok, zengin olursa 
burnu büyük, hele fazlaca 
okumuf olursa bana yaratır 
ev kadını değil, tam tertip 
bir ukala olacağını ve böyle 
bir kimsenin eve girdiği va
kit dirlik ve düzenin kaça· 
cağını ve buna da hiç bir 
vakit Rıza göstermiyeceğini 
bana eyice te lkin etmif ol 
masına , biraz da yaıımın 

ilerlemekte olup kırkından 
sonra saz çalmamak kaygu· 
suna kapılarak yine anamın 
intihap ettiği kızla evlen · 
dim . 

Cemile ile birkaç ayımız 
pek eyi geçti . Birbirimize 
mütekabil hürmet göıter· 

dik 

budala sanma! .. 
Mektep medreıe görme· 

dimse de mahallemizdeki 
sallabaı hocadan iki sene 
ders aldım Seyit Hattalı 
ezbere bilirim .Karadavudu[ 1 l 
ninemden belki yüz elli 
defa dinledim . Faka bas· 
maz, Cingöz Rical. Şarlok 

Ölmez, Nık Kaltel kitapları· 
nı kardeşimden dinledim. 
Hepılni birer birer anl!ı.tı· 
rım. 

toslarına mı ıaklıyoraun? 

- Yeter artık karı 
Bu sırada kapı çalınır. 
Karım sert bir ıeıle «kim 

o?)) 
- Biziz ayol, imamınki. 

Aç haydi aç. 
Bir dakika sonra imamın 

karıaı Cemaliye yanında 
iki torunile birlıkte girer. 

ller halde evde olan ıöy
lenmeyi hl11etmit olacak ki 
ağzını gözünü kuvvetle kır· 
parak ne oluyor glbilerde 
bir itaret çekti. 

Zaten karının içi dıtında , 

dökülmeğe bahane arıyor . 

Bir şey saklamağa lüzum 
göremedi· Cevap hazır. 

- Bayla anlatamıyoruz 
- Allah Allah. ıebep ne 

kızım . 

- Geçen gün muhtarınki· 
!erde anlattım ya. lıte o 
dava. 

Ben - Bayan teyze kuıu . 

ra bakma, bizimki sinir haa· 
talığına müpteladır. 

Sazan saçmalar . 

Memel hadisesi 

için müıterek bir yönel yap· 
maları gerekliğine Fransa ve 
lngiltere elçilerinin dikkati· 
nl çekmektedir. Paris'te dııa· 
rı itler bakanlığ ı Uluslar 
Derneği konseyinin toplan 
tısı için. tlmdiye kadar bir 
çok defalar Cenevre'deki 1 
kurumun doğrudan doğruya 
yapılan hareketler karı · aın· 

daki zaafını sakl ı yan formül
lerile yazmağa çalıtmakta

dır; öte taraftan da B La· 
val kendiıine bırakılan karı · 

ıık sorumlard on ve tehlikeli 
bir durumdan, Fran11z men· 
faatlerinln emin ve pratik 
korum çarelerini ç ıkarmağa 

çalıımaktadır. Bu çengenlik 

. Onun için Streaa konfe· 
ransı lngiltere 'nin ara bulucu 
halı ile ftalya'nln dölenll du -
rumundan doğan bir hava 
içinde baılıyacaktır. B. Mus 
solini Almanya'nın silahları 
nı sınırsız bir kudrete götür
mesini onamamağa döleneli· 
dir. O tehlikeli bir silahlan 
mayı değil, müsamahaya 
değer bir silahlanmayı ona· 
mak istiyor. B. Muasolini'nln 
Macaristan ve Avusturya'nın 
yeniden silahlanmasını ille· 
meğe hazır olduğu söylen· 
mekte; hatta Avusturya'nın 

bir Alman hücumu ihtima· 
İinden korunmas ı için bu ül · 
kenin 300,000 tane ıeçilmiı 
ve silahlandırılmıt asker top· 
lamasını dilediğini aöylıye 
cek olan bir delegenin dinle · 
nilmeıini teklif edebileceği 

de teyid olunmaktadır 

Hani her zevalin bir ke 
malı; bir kemalin zevali 
varmış, bizimki de öyle oldu 
Evvla kemal; sonra zeval. 

Ne gülüyorsun budala. ha 

okumuııun ha dinlemiısln . 
Eni sonu !Af değil mi bunun 
Bugün senden ne istedlmıe 
batından attın . 
Karınmıyım? . Cariyen miyim? 
Beni yalvara yakara aldın 
gözün d ı ıarıdan ayrılmadı . 

El alemin karıları kocaları · 
na bir söy l ediğini ikinci ke· 
re söylemiyorlar. 1 !er iıte· 

dikleri ııp diye oluyor. lle· 
nim onlardan ne farkım 

var. Madem beni bakm ıya· 
caktın ne diye aldın. 

Karım - Utanmaz& bak 
hele neler söylıyor . 

Cemallye -- A kızım ko · 
canla eyi geçinıene.O ne de 
olsa kocandır. Hoı ıörmeli· 

sin . Helallığını almalııın . 

Sarre meseleıinln Alman 
ya lehine olarak hallinden 
sonra Al man nasyonalistle · 
ri, Almanlar oturduğu halde 
Lıtuanya'nın mandasına tes· 
lim ed.ilmlt olan Memel'in 
kurtarılması meıe l eıi ile uğ· 
raımağa batladılar. 

Memel Haltık denizinde 

si ve mıntaka'nın Almmya'· 
ya iadsi Meml Almanla 
r ı n d a a y n ı neti-
ceyi elde etmek emelini tid· 
det lend irdi . İfgal altındaki 
mıntakada nazi)eıkilatı ku· 
ruldu . Bunlar bir hükümet 
darbesi ile Llluanya boyun 
duruğundan kendilerini kur
tarmak veya hiç olmıtzsa 

A l manyayı faaliyete getire · 
cek planlar tasarladılar . 

İlk zamanlar akıamları 

eve ge 1 diğlm vakit Cemile 
yi kapı arkasında bulurdum. 
Onun bu saygısına ben de 
bigane değildim . 

• *. Karım, aylık kazancımı· 

Senin aspirin yuttum di
yeceği yerde aldım, banyo 
yaptım diyeceği zaman da 
yine aldım diyen yellozlar
dan iatedlğini ben çoktan 
biliyorum Zaten sana al 
makla yutmak arasındaki 

farkı düıünemiyenler yakı· 

ıır .. 

Karım - Aman teyze 
hep böyle söylersiniz: Kim 
kimin helallığını alacak?Bun· 
lar saçma sözler 

Cemallye - Öyle ıöyle· 
me kızım , bak kırk bir ker· 
re maıallah . nazar değmeıin 
Arslan gibi kocan var. Tu .. 
tu. tu . 

bir ıahil mıntakas•dır. Rus 
çarlığından ayrıl mıt olan dört 
Baltık devletınden Lituan 
ya'nın limanı vazifesini gö 
rür. Buradaki hal kın çoklu
ğu Almandır Galip devlet· 
ler 1!l18 de yeni Avrupa 
haritaıını çizerken Lehistan'ı 
Sıllzya topraklarından geçen 
bir dahliz ile denize ulaıtır 
rıp Gdinya liman ı nı bu dev· 
lete temin ettikleri gibi deh 
liz ile tark Silizyası arasın· 

ıla yastıklık vazifesini gör 
mek üzere Dançig serbest 
limanını meydana çıkardılar 
ve Lıtvanya'ya liman olmak 
üzere ~lemel'i manda altın· 
da arazi aıfattyle bu devle 
tin idaresine bıraktı. ' ar. 

Lituanya hükumet darbe· 
si hazırlıklarını emlite ile 
takip ediyordu . Mesele va 
hamet keıbedince Memel'de
ki baılıca Nazi reislerini tev 
kif ederek divanı harbe sevk 
etti 

ve hayal , aynı zamanda 

zın ne olduğunu dütünmeğe 
bile lüzum görmüyor, ak· 
tamları yorıun yorgun ge· 
liyorum Daha elime bir 
kahve tutuıdurmadan farfa· 
raya baılıyor ve falanın 

be yanı ıöyle yapmıı, falan·n 
ki böyle yapmıı ben de 
isterim, diyor 

Ahhh .. Ah .. O yerin di· 
bine geçesi anan gençliğime 
kıydı. Beni senin gibi Lir 
huyıuza verdi. 

Ben - Boş yere üzülme 
teyze, ben iki senedenberi 
laf anlatamıyorum. 

henüz dağınık olan 

Karım - Haltetmiısin. 

Hükumet darbesini karşı 
lamak kaydile yapılan bu 
haret sıralarında Sir Con 
Saymen tark anlaımasını 
konutmak üzere l3erlln'e gi
diyordu lngiliz murahhas· 

!arı Hitler'i ıark anlaşmasına 

iknaa çalıtırken Lituanya 

divanı harbinin dört Naziyi 
idama ve bir çoklarını uzun 
boylu hapislere mahkum et· 
mesi Almanya'da Lüyük bir 
infialle kaqılandı ve Meme! 
gibi mıntakaların mukadde· 
ratı Almanya 'ya bağ 'anma· 

dan tam bir anlatma olmı 

yacacağı İngiliz nazır l arına 
izlendirildi. Aynı zamanda 
Meme! mandaıını Lituanya'
nın adil bir surette tatbik 
etmesini kontrola memur 

olan lngiltere. Fransa ve hal 
ya'ya Litvanya'nın salahiyet 
harici ve ekalliyeti ezer bir 
surette hareketi bildildi. 

Lituanya hükumeti divanı 

harbin kararını bozmamak· 
la beraber idam mahkümla-

rını henüz idam etmemiş 

bulunuyor. Diğer taraftan 

Almanya'nın muhtelif yerle· 
rinde Menıel ' in kurtarılması 

için mitlnlgler yapılıyor. Al
manya'nın cebri müdahalesi 
tehlikesi henüz bertaraf edı{-

Fakat Cenevre'den Stresa· 
ya taıınmıt olan bu silahsız · 
lanma münakaıalar• , Fransa' 
nın isteği üzerine Uluılar 
Derneği konseyine verilmek 
üzere Almanya'nın , Versay 

anlaımasının 7 inci bölümü· 
nü bozutunu münakaıa edil · 
mesinl lstlyen müıterek bir 
takririn hazırlanmyuna mani 
olmıyacaktır Sır Saymen 
dün Avam kamaraaın . 

da, Fransa'nın tiki.yelinin 
inceden inceye, doğruluk ve 
hürlükle gözden geçirmesine 
İngiltere'nin karıı durmıyaca · 
ğını söylemltlir. Bu ise , Ce· 
nevre'ye gönderilmek üzere 
bir formüle benzemiyen bir 

Gene anmağa vesile oldu 
Nur içinde yatsın!.. Anam 
bana arada sırada nasihat 
eder, "oğlum kadının her 

lafına kulak aıma. Kendini 1 
idare et. Sonunda kül olur
sun vallahi tez zamanda 
haline köpekler güler .• Der· 
di. 

Ben- Şekerim, biraz ya· 
vat söyle mahalleliye rezil 
ol mı yalım 

Karım - ben üstüm ba· 
şımla rezil oluyorum. Hala 
evimden getirdiğim eıyayı 
geyiyoruı:n. 

- Çok ileri gidiyorsun! .. 
- Yalan mı? .. Baıımı na · 

re yaktım yakalı eve bir 
okka ekmekle yarim okka 
etten baıka ne getiriyorsun? 
Her teY anamın evinden 
geliyor. 

Cemaliye O naaıl a6z 
öyle kız ; ağzından çıkanı 

kulağın loitmiyor. 
Karım - Y aıınıza hürme. 

ten ıeı çıkarmıyorum . l.üt· 
fen bana akıl vermeğe kal· 
kıımayınız. Avukata, vasiye 
ihtiyacım yok . 

Cemaliye çocuklarını kal. 
dırır , bır:kelime söylemeden 
kendini sokağa atar. 

Venay muahedeıinin im · 
zaıından beri geçen on yedi 
sene zafında Meme! r. lman 
!arı Litvanya idareainden bir 
çok defa tlkayet ettiler. 
Uluslu kurumuna olan bu 
tiki.yellerin hepsine karşı 

Cenevre müessesesi lakayt bir 
ta vır takındı 

C'\ihayet 8ar'daki plebistin 
Almanya lehine neticelenme 
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İNCİR 

memlıttr. 

İngiliz hariciye bakanı 
Con Saymen avam kamara· 
sına dair soıu'an bir suale 

kısaca : Lituanya'ya lazım takrir hazırlanacağını umdu· 
lazım gelen ihtarlarda bu rabilir. İıte ancak o zaman, 
lunuldu . demittir. 13u ihtara barıtın korumasına asıl te 
Litvanyaca ne mlkdar itibari mel olan Fransız - lnglliz 
edileceğini ve Mem~l. i.'inin anlatmasının hakikat ve ıü· 

1 
nasıl hallolunabilecegını ya- mulü hakkında hüküm verile 
kın bir il.tide göreceğiz. bilir. 

İtte ben de anamııt bu 
nasihatını tutar. fuzuli say 
dığım dileklere «dütünürüz» 
diye cevap verir karımı at
latırdım. 

• 
Karım ne müthiş diplomat 

mıt da ben farkna varma· 
mıtım . 

Geçenlerde bana öyle bir 
nota verdi ki sormayın Bü · 
tün dünya diplomatları bir 
araya gelse bir benzerini 
i lı da edemezler. Hatırımda 
kaldığı tekilde anlatayım: 

- Kiminle müterref oluyorum ha · 
nım efendi? Dedim, isminizi öğrenebi · 
lirmiyim? 

Eğer kalbinizde merhametten zerre 

Biran ne söyliy eceğini taıırmıt gibi 

- Karı çok aıabisin, se-
ni gücendirmek istemem, 
münakaıayı keıelım 

- Ne o:bay, süt dökmüı 
kedilere döndün. Haksızlı · 
ğını teslim ediyorsun ya .. 

- Canım münakaıa isle · 
mi yor. 

- Lafını dııarıdaki af· 

[1] Bay Nizamettin Nazif'in 
Karadavudu değildir. 

Bir ay oluyor eve uğrı. 
yan kimse yok. Karım 
bütün komtuları darıltmıı 
Her halde kendine naıihat 
vermeğe kalkmıt olacaklar. 
Evde karı koca değil, kardeı 
olduk. 

• • ... 
Karım yine farfaraya baı

ladı. Sabrım tükeniyor. Al
lii.hın belasını baıımdan hır 
türlü atamıyorum. 

Mahkemeye gitsek, ayrılıak; 
l Lüfen çevirlz ] 

dudakları boyalı genç kadınlarla dolu 
idi. 

ACA cı ı Sonra birden bire katlarile, gözleri ~ 
yüzüme baktı . 

varsa , çocuklarımın babasını bana ha 
ğıılayınız! sizi nasıl olsa bu hayata 
alıtmıtsınızdır. hanım.. Allah yina rız 
kınızı verir, yine birisini bulursunuz ... 
Fakat ben öyle mı :• Eğer kocam beni 
botarsa bir dakika yaııyamam .. Ve o 
zaman öksüz kalan çocuklarımın gü · 
nahını ıiz çekersiniz! 

s ı yordu Ona ver ilmek üzere hizmetçi · 
ye bir mektup bırakarak evden çıktım. 
Ve bu gldiı; bir daha geri dönmemek 
üzere son gidit oldu. O günden sonra 
Nail Ziya aylarca peıimde dolaştı . Yal · 
vardı, yakard ı Fakat daima en zalim 
bir inatla reddettim . 

llastahaneler ve hapishaneler gibi 
umumhanelerin de içleri karanlık bir 
kederle dolu kadınları arasında bir ha -
raret ve samimiyet vardır Ve dünya. 
nın hiç bir yerinde, hiç bir arkadaılık 
aynı !evsin çamuruna gömülmüt fahiıe· 
!erin arkadatlığı kadar vefalı ve can 
dan değildir. Çünkü onların bütün ha
yatları yalnız bir zillet ve ıefaletın hi· 
kayesidir . Sayısız ve bitmek tükenmek 
bilmiyen incir ağacı hikayeleri ... 

~ocam ve üstadım lsmaiJHakk ı 'ya 
lı urmctl erime bir vesile olsun di ye 

Yazan : İhsan Edip 
Beni görmek istiyen bu kadın kim 

olabilirdi? Dünyada büyük annemden 
batka dikili ağacım yoktu 

Yanında ild çocuğu olması , onun 
yakın bir arkadaş · olması ihtimallnide 
uzaklattırıyordu Hizmetçiye sordum. 
O da benim g bi hiç birtey bilmiyor 
du. Sırtıma hemen bir "kimono. ala 
rak müsafir odasına girdim. Pençere· 
nin yan•ndaki koltuklardan birinin için· 
d sarııın ve ufak tefek bir kadın otu. 

uy ordu 
Çocukl arının, birini sağına , birini 

ao1una a l mıtlı · içeri girdiğimi gorur 
görmez hemen aya ğa kalktılar . Kad n· 
cııgızın heyeca nlı , bir hali vard •. Burun 
kanat) J rı hafif hafif açılıp kapanıyor, 
birıey söylemek utıyormuı gibi mütema· 
diyen dudakları titriyordu. Yüzü 11ğır 

b ' r hMtalıkdan ka l kmış gı bi sapsarı 

Yavııı bir sesle oturmasın ı r ica ettim 
TanımadıAım ve timdlye kadar hiç gör
med!Aim bir kad ndı l<apının önündeki 

oltuklarJan birine çökerek sordum. 

le çocuklarına önceden hazırlamıt 

olduğu gizli Lir işareti vererek yeı ın· 
den fırladı . Üçü birden kotub ellerime 
eteklerime sarılarak ağlamaya, ya(v .. r· 
maya bat 1adılar .. Çocuklar bir ağızdan 
«ne olur hanım teyze, babam zı bize 
bırak .. Bizi, yetim bırakma ıı diye ba
ğıraşarak ellerimi öpüyorla; kad • ncağız 

hıçkırıklar içinde boğularak egilıp egl
lip eteklerime kapanıyordu. 

Ne olduğumu ıaıırmııtım Birden 
bire yerimden fırlayarak bir çığlık ko· 
pardım 

flırakınız 
yortunuz? Niçin 
ne var? 

beni 1 Dedim. l'ie lali· 
ağljyorauuuz? Söyleyin 

Kadın o ağlayış ahengi içinde boy · 
nunu bükerek söylenmeğe baıladı: 

Kocam için geldi rr, dedi . Sizi 
kapattı kapatalı iki aydır ki , allahın 

bir günü kapıyı üstümüze açmadı . Ge· 
çen geee geldi Beni boıayacağını, sizi 
al ıı. cağ nı söyle ·l i 

Sizi alacak . Düıünün, sizin için 
sekiz senelik yuvam başıma yıkılıyor 

hanım .. Bu muuml vrın sizin ~zevkinize 
kurban olmakdaki künahı nedir? Ne 
hakla hızı böyle ser sefil ediyorsunuz:' 

Yavaı yavaı kulaklarım uğuldıyor, 
oda bütün eıyalarile beraber batımın 
üstünde bir fırıldak gibi dönüyordu . 

içimde ansızın, boğulan bir teyle 
bir koltuğun üstüne çökerek kapıyı gös· 
terdim 

- Gidiniz; Hanımef P.ndi! Dedim. 
kocanızı size iade ediyordum. Ça 
l ı nmıı bir mala benzettiğiniz erkeğinİze 
kar~ı esasen hiç bir hisle bağlı değil · 
dim .. Bugünse ondan nefret ediyorum. 
Çocuklarınızı alınız . Onlar hiç bir za . 
man babasız kalmıyacaklardır . 

Kadıncağız teıekkür için ellerime 
sarılmak istedi 

Hayır, dedim; bırakınız! Bu bir 
vazife. Alıştığımız bu hayat içinde 
bize fuhıu veren cemiyet henüz bizi 
insanlığımızdan uzaklaıtıramadı. 

Onlar gittikten sonra artık bu ,vde 
kalmayı manas z buldum Ytıkıe1ı: bir 
yerden bir kaldır• m üstüne yuvarlan· 
mıı bir insan gibi idim. 

İçim öyle acılı hiılerle dolu idi ki , 
en küçük bir sebeple gözlerim doluk-

vııı 

O günden sonra hayatımda bat dön 
dürücü bir sukut baılamıştı. l3ir kanat 
sesinden haııl olan korkunç bir çığ gi
bi cemiyetin yaylaundan fuhtun va· 
disine düttüm. 

Nasıl oldu '.' Nasıl oldu da bu kadar 
çılgın bir süratle her türlü ahlaki ve 
içtimai kayıtları unutarak bir zillet 
diyarına doğru uçup gittim? Bilmiyo. 
rum .. Esasen benim vaziyetim(le olan 
her kadın, düıtüğünün fark ına vara· 
maz. O öyle bir hadisedir ki; zaman 
hissi yoktu~ .. Bır gün ansızın insan rü· 
yasında milyoner olduğunu gören bir 
sokak sereerlsi inkisarlle kendini soğuk 
bir kaldır ı m üıtünde bulur 

Bir gün bir arkadaı, beni şimdiye 
k~dar bulunduğum ve bu cinayeti it· 
!ediğim eve getirdi Bu gün hayatımın 
hiç unutamıyacağım günlerinden biri · 
dır . Karanlık bir akıamdı .. Henüz avi · 
zeleri yakılmamıı ıenlt ve süslü bir 
salonda oturuyorduk Etrafım ıaçları ve 

Yarı teıelli, yarı merak içinde et· 
rafıma toplanmıılardı . Türlü türlü su· 
aller soruyorlar ve bir takım hayret 
jeıtleri yaparak boyalı ağızlarından 

acımıı ıeıler çıkarıyorlar, beni söylet 
miye çalıııyorlardı. 

ilk defa batıma gelen bu hadiıeden 
ıaıırıp kızarmııtım . Yüzüm ateı gibi 
yanıyordu. Pençerenin kenarına ayak
lcrını dayıyarak çoraplarını ıermiye 

çalışan bir kadın batını geriye çevire
rek sordu: 

- Peki; seni böyle berbat edip 
bırakan o alçak herifi neye dava et
medin, a kızım?.. Aklın baıında yok 
mu idi. 

içimde bir izzeti nefis yarasile susup 
önüme baktım .. . liayallmde mehtabı 
solmuı bir gece vardı. 

Devamedeeek 
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YE N i C ES i T L E R i M i Z G E L M i S O i R . 
Dr. BAKTERİYOLOG Dr. OPERATÖR 

Medeni Akken Sadi Ozatay 

LÜTFEN OKUYUNUZ! 1~ ve salgııı lıastalıklar Cerrahi.hasta lıklar 
mütehassısı. miitehassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler. 

iPEK İŞ - AL TINMEKİK İpeklile ri .. .. 
Mevsiııılili l 'C y<tzlık MAl\'.'J.,()LUK - 1•1\RDJ1~SlTLlIK 

lt()BLIK Yüııluler 

, - --,,-, . --- -

En birinci YERLİ - İNGfLfZ Kostümlük kumaşlarlar 1 
Komple geli • elbisesi - lükü karyola akı la rı - oda 

[I Savaş Neşriyatından: 

Bu kalb duracak döşemelikleri 
Tuha f iye, trikotaj Ve S aire Ve Saire 

YAZAı ': MÜKERREM KAMiL 
«Sevgim ve ıztırabım romanıyle» derin bir alaka 

uyandırmıı olan bu değerli romancımız. 

Bu ~alb duracak 

Rekalıet G(;tiirınez Biı· Fiııtlıt Mazaıııızd<t Satılıl'' 
Mııhteı·em miişterileriıııiziıı liitfen teşrifleı·i istifadeleridiı· 

ADRES: FAHRi _!JSANLILI 
Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 1 

Adlı eserile hir ~anat lıe~ecaııı uyarıdırııııştıl'. 

1 

Satıı yeteri Balıkesir Savaş kitapevi; lıtanbul: Şafak 
Kuvayi milliye Caddesi No: 52 kitaphaneai; Ankara Ak kitaphanesl. 
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*ZZ&z:xzz:z:xzz:xx:x::x::z::zz:.zzzzzz:z* r , , 

= ;!;Jl ~ıı' Jl~; 111ıt111r Aıa ıe~ııfll ' 
_, 

EN 
TEMİZ 

EN ~ı · ı~ıııe!;ıtıı,ır Jl ırıı 
MÜRE f E.H ~ Esat A;;t müstecaMoğlu 
BALIK SIR ~ı 1 - Sosyalist ~ ~ fler Ve Sos~ a lizm 

• 

BALIKESiR 
40 Kuru~ 

PaLAS PALAS U 
= 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 
Teşrif edeıı en nıü kiilpeseııt müşterilerini dahi nıeııınuıı eden 

tt~nıiz, konforlu ve servisı miikemnıel, ücretleı·i herkese el veri~li yeni H 
inşa ettirdiği sıcak ve soAıık asrımıza uyguıı fevkalade han)osile 
tavsiye~e değer biı· oteldir. Altında gazinosu vardır. (~azinosuııda 

larıııı bulundurur. Güz<'I H~ sesli rad~·osu ıııevcutıur. 

•zxzz:z::zx::::z:zzz:z::z::zzz::z:zzzz* 
Dr. M. Ali --! Bıındıı·nı<ıhelediyesi~d(~n 

•. 1 f . 1 1 
Bandırma ~elıriııin nunıaralannıası ıç111 keş-

Cı 1, reııgı, Je - 1 r· 1 1 'd l ı .. ('2 00) - ki - 1 • 111 ı ınt e vazı ı evsaı, a o ıııa11. uzere ..,o taııe so11u , uı•u ıasta 111. arı ı • • • 
::t 1 1' emaye kapı numarası (1432) tane cıııko kapı 

ııı u e ıassısı. · · • 
Hastalarını saat üçte ııuıııarası, ( 120) taııe ema)e sokab. le\ hası \l' 

hükümet caddesinde mu- ( 140) tane de emaye isimli sokak Jt>vlıası alı-
ayene hanesinde kabul ve ' nacaktır. 
tedavi eder. 

Keşif bed0li (609) lira (60) kuru~ olan bu 
bize _gelen ese:l~r; • • . numaraların alıııması aı;ık eksiltmeğe 011 heş 

Çocugun taMılı ve ter~ıyesı . ~iin miiddeııe konuımu tur. 
Muallim j 

Nazım Yücel Bu i~e ait ke~ifııanıe, şartname, 'e ft•ııııi ıa-
Sahıfe 90 Fıaıı 50 yiha suretleri bedelsiz olarak lwlt·di~ e daire~iıı· 

Değerli gençlerimizden mu- dt1ıı \eril(•t'ektiı'. 
allim Yücel'in bu yeni eseri 
borsada ·Ankara kitabevi ta· 1 Eksiltıııe ilıalesi işbu 935 ııeı11 · si ııisaıı a~ıııııı 
raf.adan basılmıştır. ı 20 iıwi cunıarıesi güııü saat ( 16) da Bandırma 

Cocuk terbiyeıile oğr . şan 1 1 d · · , ı J k · he Pt i.v•~ aı:·esıııue .' aııı aca lır. muallimlerimize ve herkese bu 
kitab ı oknmalar ı nı tavsiye ede· İlıalt·~e girmek isti~eııler iştir:ik (•Lınezılen 
riz . evYel 45 liı·a 72 kuru~ ıınnakkal terııinat para-
gene bir sene ayrı duracağız. Sifli belediyeye )3tırılaeaklardıı-. 
Fakat nikah hozulmıyacak. Keyfİ\et istekli ofaıılarea ıııalııııı olmak üzc-
Aman yarabbi, bu bir ıene re İl<l;l diuııur. 
karıyı ıerbest bırakmak, ba· 
na ne kadar zor gelecek. 
Sabırsız mıyım? Hayır .. 

Benim korktuğum ayrı ya- Bıtlıkesir askerlik 
ıamamızdan karımın lüzu · b • • 1 . .., • d 
mundan fazla istifade etme· Şii esı ı·eıs ıgııı eıı 

ıldir . ~t•\ka tabi piyadeden 327, 'e 328 do~unılu 
Karımı bir sene aerbeıt- 1 ' -

mi bırakayım, yoksa her dırıl- jaııdarnıadaıı, 28 ve 29 dogumlardaıı kaıııııııııı 
tısına eyvallah mı diyeyim? ' 105 l'İ madde!o!İ mucibince bedeli nakdi vereıı

Bır türlü karar veremiyo. lel' \Ur İse İclİma ~linÜ oJaıı 21 - 4 - 935 tal'İ• 
rum. Yakınd~ tım~rhaneye \ hiıııı kadar kabul ~dilecektir. 
gitmezsem, yuz yasın okumak l . .. l ' · 

b 1 B .. 1 ını Atı h ı stıda ılt• sııbeve muracaat et ılnıeı;ı i!arı orcum o ıun. oy es a • • 
clGtmanımın batına vermeıın .1 olunur. 

2 - 8olşevi~lık, faşistlik Va Demobasi 
50 Kuruı 

Salim Gündoğan 

3 - Köy Kıtabı 
.· (Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

ı /v1ükerıem Kamil 

! 4 - Sevg:m ve ıztıra~ım (Roman) 

5 - Bu Kal~ Duracak (Roman) 

R. Gökalp 

6 - Bir zafer in Yası ( Pyes ı 

7 - ln~ı l ab yolu (Pyes Türkdili) 
tarafından 

· ~--

25 Kuruş 

35 Kurut 

35 Kuruı 

25 Kurut 

Bu kitahlaı·ı «S.\ YAS KİT.\BE\' İ - - Ba
lık ı sirıı adresiııd('ll İstl'~İııiz. Dı~al'l~a posla. 
pulu karşılıı:tı ol:ıı·ak gi>ntlt-ril ir. 

Başlıca satış yerleri: 
lsta11bııl: Şafak kıilıibha11esi, Aıılwru : 

mir: · Ye11/ Tıirk kıilüblıa11esi 
Akba, fz. 

Saııaş J.ilabcvl rıcşrlyulı Balıkesir. ls lanbııl, l :mlr ' 
Ankara kıilıib/ın11elainde de bulwwr. 

BASIMAKT'A OLAN'LAR: 
Esat Adil müstecabftoğlu 

8 - Bugünün içtimai , ezh ~ ~le r i 

9 - Me~eni Ve Siyasi Hürriyetler( Rız~~ıf~t;,:~:ı:a ) 
Edip İhsan 

10 - incir a~acı 

Yurtdaş: 
1 

Hilaliahmere, Himayeietfale« 
~Tayyareye yardımı borç bil. ~ 
l'flWi\ı:~~~'§lt/,~..AJ.~~~~~ı 

1 

Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

Ci' ,L\111'ESİ (l('l\LEBI 

I ' 
Öı:th·deıı soııra saat 15 - 16 İı· lıa~ı ılıkları 

• • 
l>r. Ba,\' . \lııııt'd Eıııiıı 

1 P.-\Z.\11 GLNLEHİ: 

Öğledeıı sonra saat 15-16 Kulak, Boğaz, 
Burun lıaslalıkları Br. Bav \lelınıed Kamil 

• 

PAZ.\ltTESI GÜNLERİ: 
Salıalı ~;aat lü - 11 İc hastalıkları Dr. • 
Bay .\ lınıed Enıiıı 

Ögledeıı soııra 14-15 nöz hastalı kl:ı rı Dr. 
Ba\ İlısaıı Ahmed 

S.\Ll GÜ:\'LEHİ: 
Sahalı saat 10 - l 1 İı~ lıastahkları Hr. 

' Bay .-\lıııwd Eıııin 

Ü~ledt•ıı sonra saaı 15-1 G D ı slıastalıkları • • 
Dr. opPraıür Bay Sadi Özat;; ~-

C.\HS.\\JB.\ Gf ~LEBİ: • • 
Öğlcdı• ıı soııı·a saaı 15 - 16 İı·lıastalıkları 

• 
Dı'. Ba) Ha i f 

PEHSElJBE (~f· ' LEHİ: 
• 

Ü?!lt•dt>ıı sonra saat 1 f> - 1 () l>eı·ı lıasıa-
1, l>r. Ba~ lh•lıııwd .\li 

I.,_~~~--...... --~~-----:::.::.::.:: ________ _ 
! Balıkesir Doğtıın ve 

(:ocıı.k B<ıkıııı •=vi 
1 · \'il:i~eliıı ıııPrkt>z ,,. ıııiillıakaıı, ~elıir '" 

ki)ylrı·i alıalisirıdı~ıı ıııiiı·;wauı ı·deıı lltıhelPriıı 

ıabii \t' ıııii~kiil:itlı lwr ııeYi do~urıılaı·ıııı H' a(., 
luıııuııı kadııı aıııeliyatlarıııı ıııiit>ssesede ııu•c,·a

neıı yapar. <,:ocuk dii~iirııu · k telılib.t-siııdc lıııln 
ııaııları da kl'talik ıııeccaııen ~atırarak tı>davi 

Siiı col'ukları \t' iki Yasıııa kadar olan • • • 
kiiciik has la \avnıları dalıi ıııiiPSs!'st'de ,· atırarak . . . 
her zamaıı ııwt•ı•aıımı tt•tlcn i •·der. 

3 Siit çoeukl:ırıııııı lıakırıı laı·zları lıHkkııı-

da ııı iislak\wl 'ali ı lt•l p rp "' 1-!('IH'lik ı~sııasıııda 
' 

vııkıııı 111Pllıuz; anzalanı karsı ıathiki lı'lzıııı ı.!t'leıı • • 

ıeda"i vı • t P dhiı·leriıı alııııııasıııı da ~elwlPrt' ii~-
l't'I ııır.k iiz,•re dpı·sler H'rilir. 

-J. Ciiınlıuriyetimizin Balıkesir'e halı~etıiği 
lm faydalı \t' lı:n ırlı miirssesedt'ıı ıııulıırrPııı . . 
halkımızın i!-tifatlC'Yı· kosnıaları ilan ohııııır. 

• • 
Neıriyat müdürü : ESAT ADIL 

Vilayet Matbaası - Balıkeılr 

d 

d 

b 


