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CUMURlYET; EMECE.~ HAK, DEGERE H(RRİYE.T ' GETİRiR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

lspınya'nın Almanya ile hususi bir an
laşma ya~lığını ispanya başbakını 

tekzıp etti 
Çıkaran ve Baıyazıcı 1 
Esat Adil Müıtecablıoğlu ---

İkinci YIL - SAYI : 425 

laık terbiyenin ken~ini Almanya'ya karşı birleşen iki kuvvet 
istiyoruz R S . --F •tt•f k ı 

Osmanlıcadan 7 ürkceye karşılıklaır kılavuzu - , 

m•:~:~,:;:~~:·;::.:::'"~,:." us ovyet· ransızı 1 a 1 
baıkaaı '.dera~erdir.. Türk Dün Cen vr 'de 0ki hükumet dış işler bakanları 
mektepleri dındersı vermez e e 1 

ve derslerde izahları dinlık anlaşmanın aı1ahatlarını tesbit ettiler 
mekteplerden almaz . Bunu 
demek yeter mi, bunu de
mekle laiklik sonucuna iriı· Bay Piyer lava! bu ayın yirmi ı1ed isin~e os~ova'ya g'derek misakı imzalıyacak 
miı olur muyuz? İıte mü Cenevre 17 (S Ş) saat on altırla baılayıp vir lsonr_a l:u akıam Çekos

1
ova.kya 

him mesele budur. Bir çok ı"ığleden sonra Fransız mide biten dört saatlik bir dışıılerı bakanı bay Bek ıle 
1 fh ı d k dış iıleri bakanı Pyer Lava! konuıma o muıtur . l'u dört de uzun müddet görüımüı ıöz er, me um ar var ır i 1 il 

içi doldurulmadan kullanılan ile, Sovyet Rmya dııiıleri saatlik konuıma ıı tlcesinde tür Bay ek bir iki güne 

b k ı b J L • k \ bakanı Litvinof arasında iki murahha s bir Rus Sov- kadar Paris'te Lulunacaktır. 
Of apara enzer er. a . , -------------

laik terbiye, laikltk sözleri yet - Fransız anlaşmasının • 
nin de böyle oımarnaaı ge- Bakalorya ı· ütün esasla rını hazırlamıı- lstanbul'da 

lar ve tıım bir fikir birli ğ i 
rektir. Laiklik, hı ele terbiye- . t"h 1 . . kurmuılardır. Hayat ucuzlacak 
de laiklik ne o duğunu eyi- ım 1 an arı ıçın 
Ce anlamalıyız. Ankara, 18 (S.Ş) Dı- Mülakat esnasında her I I 

d k 1 stanhul, 18 ( S.Ş) · s· şarı an ba a oryaya gire- iki dış bakanın yanında 

Laik terbiyenin rolü yal 
nız menfi midir ~ Laik terbi
ye dini ve dinlik tesirleri 
terbiyeden uzaklaştırmakla 

kalır mı, yoksa onun daha 
baıka yükümleri de var mı 
dır? Şüphe yok ki laik ter· 

biyenin en büyük, en le· 
melli bir rolü bu menfi rol· 
dür. Laik terbiye genç ruh 
ları dinin basmakalıp inanç· 
!arından korumakla çok eyi 
bir it yapmıı o'ur. Ancak 
okadar değil. Laik terbiye· 
nin daha iki mühim rolü 
vardır ki üzerinde durmıya 

ve düıünmiye çok dei(er. 1 

Bunları da düıünelim. 

Dinin terbiyeden kalkma 1 

sıyle ona dayanan ahlakın 1 
"ıkl temeli de ortadan kalk , 
mit oluyor. Uzun zamanlar 
din ah'ak için müeyyide işi 

görüyordu.İnsanın yaptığı her 
hayır bir savap, her şer bir 
günah olarak (<defteri ama
line» yazılırdı. Allah inancı 
bu değerlerin en yükseği ve 
sonu idi Bir bakıma ahlak· 

Cek"er ı'çı·n bakalorya talı'- k rl , d b tanbul ticaret odasının çıkar· en i müşavire eri e u· 
matnamesinde değişiklik bulunmuılardır. d ·ğı bir istatısliğe göre la· 
yapılmııtır. Bu gibiler bun- Tanzim edilen misakı im- tanbul'da yaşama 1929 yı· 
dan sonra üç ıınıfın dersin zalamak üzere Piyer Lava! 
den imtihan edilecekler ve bu ayın yirmi yedisinde 
ey'.ule üç dersten fazla bı· Moıkova'ya gidecektir 

rakılırsa haklarım kaybe- Konutmalar bittikten sonra 
deceklerdir. L 1 Pıyer Lfı.val ve itvinof ga-
Bir mayıs bayramı 1 zetecııere ayrı ayrı beyanat 

Ankara 17 (S.Ş) Sovyet-
1 

ta bulunarak elde ettikleri 
!erin bir mayıs bayramına netıceden çok memnun ol 
iştirak için saylavlarımızdan duk l arını söylemişlerdir. 
teşekkül edecek bir ht>yet l'iyer Lava!, Rus Fransız 

Moskova'ya gidecektir. anlaşmasını temin ettikten 
-~-~-...;;...--~--~~......::;.....~ 

lına göre l 9J5 şubatında 

yüzde otuz ucuzlamıtlır. 

İstanbul'da 39 esnaf kurulu 
vardır. 

İstifa etti 
İstan b ul , 17 [S.ŞI Fen 

fakültesi jeoloji profeıörü 

bay Şaptı istifa etti İstifa· 
sında gösterdiği sebep Hıhhi· 

dir 

Belediye kur_ultayında 

Masraf bütçes· de 137967 lira 
olarak kab 1 edildi 

Belediyenin yeni kadrosu eskisinden geniştir. 
Belediye kurultayı dün sa

at 14 de bay Salim Gündo 
ğan'ın başkan! ğında toplan · 
dı. Evvelki zabıt okunup 
kabul edi1dikten sonra mas
raf büİçesinin müzakeresine 
geçildi. 

Belediye kadrosu bu yıl 
eskisinden daha gen!ıtir. 
Baş katip , komiser maaıla. 
rına onar lira zam edilmit· 
tir . Kadroya ilave edilen ye
ni n•emuriyetln şunlardır: 
Evrak memuru, masraf ma 

l - O: Tıirkçe köklerdeıı gelen sözlerin karşısına (1. K ö .) /ıelllf/İ wldnıeli) kon-
mıışdıır. /Jıınların lı"r biri /ıaklwıda sırasl/e ıı::manlarınıızırı (ııııUelıassıs) ya:::ılJrrna 
ya:ılarını g<:::/derı' uerecefjiz 

'J - Yeni konan karşılıkların eyi ayırd ı:ılilmesi için. gaeğine güre>, Fra11sı::caları 
ya:::ılmış ayrıca örneklerde konıılmıışdıır 

3 f(ökıi lıirkçe olan kelinıeleriıı bııgıiıı/;ıi /şleı1111iş ve kııllaııı/aıı şekilleri alııınıışdı: 
Aslı Ak o/aıı hak, aslı üğün olan hüküm, tıirkçe (<çekıı kökıi11de11 yele11 ıekil gibi. 

1 
Örnek : 1 İkisi de pek sevgili dostum
ılur. elimden gelse ıslahı beynetmek \ 
iç- in çalışmak ister im ıkisi de pek se
vgili dostumdur. elimden gelse bıırışt
ırmnk iı· in ç ıLşmak isterim. 
2 Islahı beynetmek İçin elırnden ;;e
leni y opacoğım --Aralarını buimak için 
el m•len geleni yapacağım 

Islahı h>JI ~trnek · -- Uslanmak 

Örnek: :\asılın, tekdir ceza hiı·biri fai· 
debahş olmadı, bir türlü ıslahı hol et
miyor ilğüt, darılma, cezrı hiı· biri 
fıyd ı vermedi, bir türlü uslanmıyor. 

Salftlı Yeğrım 

Örnek: Siyasi vozııct saldha doğru gi
d yor - Sıyosal durum yeğrıme doğru 

g . dıyor. 

Sah\h bulmak - Yeğrimek 
Salıh -- Yorar, .. ıverışli 

Ürnek: Buralarda çıktın kömürler vnpu· 
rlardo istrnıole salihtir ·• Buralnrda ı·ı · 
kan kö nürler vapurlarda kullonılmağıı 
yarar. 
in şn,ıt ta isti mola salih keresteler - · ) a · 
p dn kullanılmağe yarar keresteler. 

lsr.:ır -- lsrar (T. Kö.) 
18rar etmek - Israr etmek, isremek 
Istıfa - Se\'kinlenme 

Örnek: Tubiutın kanunlarından biri de 
ıstifadır. Türemin kanunlarından biride 
seçkin lenmedir. 

lstıfn etmek - Seçkinlenmek 
Örnek: Asırlar geçtıkçe insan cinsi de 
istifn etmektedir·· Asırlar geçtıkçe in
san cinsi de seçkinlenmektedir. 

ltma etm~lı: -- ı; mdulamak 
Örnek: Ne para, ne yüksek makam, 
hiçbir şey onu ıtma edemedi·· ~e pa· 
rn, ne de yüksek orun, hiçbir şey onu 
umdul:ıyamaJı 

Torna-- l"mdu. aı· gözlülük 
ltnab etmek-· Lzatm~k, söz uzatmak 

0.-nek. Itnabı keldm'1an ihtiraz et--Söz 

İııne - Yardım 
Örnek: Hirnııyei Etfal Cemiyeti için 
iane cernine çalışanlar - Çocuk Esir
geme Kurumu İ\'in yardım toplamağa 
ı·alışanler 

İare etmek ::c- Eğrelnıek, eğreti vermell 
Örnek: 1 = lnre etnıek, kullanınuk 
üzere bir ~eyi birıne ödünr vermek· 
tir - Eğretimek kullanmak üzere bir 
şeyı birine ödünr vermektir. 
2 iare etmek lutfunda bulunduğu-
nuz kitnbdan çok müatefid oldum -
Eğretı vermek kayraaındn bulunduğu· 
nuz kitnbdan ç.ık fnyılalnndım. 

İaşe = lleslov 
Ürnek: Koca bir ailenin iaşesi ha
milesini omıızlıırına olan koca bir 
adanın beslevi yükünü omuzlarına alan 

la~e etmek - Beslemek geı·indirmelı: 
ı"ırnek: O znmnnlurda bir aile iaşe 
etmek gayet müşkil bir ışti = O za
manlarda bir arada beslemek <ge{·in
dir.nek) çok güı· işti. 

ibadet - Tapmr (!?alı: : llbit) 
İbndet etmek - Tapınmak (Bak: Ahit) 
ibate etmek Barınmak 

Orııelı:: Bıilün hnllı: gelen askeri iba
det etmek ıırzusiyle koşuşuyordu 

- Bütün halk gelen askeri barın-
dırmak arzusiyle koşuşuyordu. 
lbıl etmek - Geri durmak 

Örnek: Bu küçücük temennimi isaf· 
tan nıçın ibll. ediyorsunuz - Bu 
küçücük dileğimi yerine getirmekten 
n:ı·in geri duruyorsunuz:' 

lb'ad etmek, tabid etmek (Bak: baid) -
lratmak, uznklaştırm::ık. 

Örnek: Bu uygunsuz hareketi üze 
rine, artılı: onu huzurunuzdan ib'ad 

etmekte haklısımız - Bu uygunıuz 
hareketi üzerine artık onu katnızdıın 

uzrllla~tırmakta haklısınız. 

lb'as etmek = Göndermek lı olmak dinli olmak de
mekti Şimdi bu inanç ve 
müeyyide kalktı Ancak in· 
sanlar da ahlaksız ve vıc 
dansız kalmış olmadılar. 

Şukadar ki eski "Allah'ın 
emri. yerine koyacak bir f"Y 

gerektir. Bizi hala ahlaka, 
hayra, insanlrğa götiiren 

bu çekici kuvvet nedir? Bu· 
nun an1 aıılması gerekl r 
Bence laik terbiyenin yapa
cağı en büyük yararlıklardan 

biri bu soruğa b'r karşılık 

bulmaktır Bu karıılık nere· 
de bulunabilecektir? Tekrar 
kitaba ve inanmıya dönecek 

değiliz. Rizi düıünme işle

rinde aydınlataHlecek olan 
tek kuvvet akıldır. Bu soru 
ğun karıılığını da ancak 

Eski belediye reisi bay 
:"İaci Kodanaz kadronun ge 
nişletilmesine ve maaş 1 arın 
yüksekliğine itiraz ed.,rek 
bir kaç tal<rir vermiş, bütçe
nin tahammülsüzlüğünden, 
memurlardan tasarruf yapı· 
!arak memleketin diğer ihti 

yaçlannın karıılanması lüzu 
mundan bahsetmiştir. Baş. 

kanın bu itirazlara verdiği 

cevaplaıdan sonra, münaka· 

şa, beş yıllık iş proğrarnı, 

imar itlerinden önce ıehrin 

bir planının yapılması, çay 

deresi lağımları,su, mezbaha, 

kaldırım işlerinin bir an ev. 

vel bitirilmesi mevzularına 

intikal etmitıe de masraf büt 

çesi hemen aynen ve ekse · 

riyetle kabul edilmiıtir. 

aş katibi, tahakkuk katibi, 
tahsil katibi müfettiş, dok 
tor, fen memuru, nezafet ı 
memuru, muhtarlık işlerime 

uzatmaktan sakın 
ltr -Itır iT Kö.J 
lttırad - Biteviyelik 

i 

Örnek: Nezdine bir sefir ib'as etmek 
istedi -- Katına bir elçi gördermek 
istedi 

Meb'us - Saylav 
Örnek: Bütün Tıirk mebusları Türkiye 
Büyük Millet Meclisi azalarıdır - Bü
tün 'fürk saylavları Kamutay üyeleri
dir. 

o verebilir. Aklın bu ahlak 
itlerini izah etmesi manevi 
bilgiler vasıtasile olur. Onun 

adına ıoayoloji denir. Yarın· 
ki Türk laik terbiyesinin 

selameti için muallimlerin 
sosyoloji kültürüyle müceh 
hez olmaları ıarttır 

İkinci mühim nokta ıudur: 
din kü!türün temeli olmak. 
tan çıkınca bir dütünce 

de dayaksız kalıyor ki o da 
metafizik düşüncedir: hayat 
nedir, niçin yaııyoruz, sonu 
muz nedir, biz neyiz evren 
nedir? gibi bir çok soruk
lar ki bunlara vaktiyle din 
kendi tabiatine uygun şekil· 
de eyi kötü cevaplar verir, 
hatta bütün ıüphe ve tere· 

muru, ve iki muakkip. 1 İo,le -- Gerit 
Cırnak; Urtadıı henüz bir iade yok--

dütleri susturu verirdi. Din 
cevap vermek salahiyetini 
kaybedince bunlarla uğraı 
maktan vaz mı geçecegiz? 
Akıl msmaz, sormak, araş· 
tırmak ister Kim cevap ve· 
recek? Yine müspet cinsten 
bir düşünce Bunun adı da 

metafiziktir Öylevse laik 
terbiye siyasetinin bir teme
li de muallimi sağlam bir 
metafizik ve evrensel bir 

kü türle teçhiz 
Laik terbiye bir 

bu ilimi anlaıılan 

etmektir 
yandan 

11hlôk 

Bu yı'ııı masraf bütçesin· 

de imar bakımından göze 
çarpan rakamlar şunlardır: 

Parklar,bahçe;er, meydan
lar için ( 10,0'JO).mezarlığın 
park haline konması için 
18,CJlJO), istimlak (9,IJOO),Ata· 1 

lürk heykeli (5,000), haller 

(6 000), şehir kulü l ü ve ce 
miyetlere[2,500], "vkaf oteli 
taksiti [7 OüOJ liradır. 

Belediye kurultayı 'pazar 
günü saat 20 de tekrar lop 
'anacaktır. ---Müsadere hakkında 

Buğday koruma kanunun- j 
da zabt ve müsadere hüküm-

1 
(erinin ne suretle tatbik edi [ 
leceğine dair maliye bakan· 
lığından gelen bir izahname-
ye göre malın resmi veril. 
meden fabrikalardan ç karıl
dığı takbirde bu malların 
müsadere edilmesi lazımdır. ,, _______ , 

1 Güzel Yazı yarı~ ı 1, 

Ortada h nüz bir g.>rİt işi yok 
İade etmek -· Geritmek, gerivermek, ge-
eriı·virmek 

Örnek: 1 - Beyoelınilel muahedelere 
gön~ siyasi mücrimler iade edilmez 

=-= Arsıulusal nndla~malrra göre sıya
~al suı·lular geritilmcz. 

2 Al·lığım mektubu hemen iade ettim 

- Aldığım mektubu hemen geri verdim. 
3- lle.liyemizin neılen iade edildiğini en 

lıyanıadım - Armnğan:mızın neden ge
ri \' CVrildiğıni unlıyamadım 

la•leli - - Ge rıtli 
Örnek: İadeli hır mektub aldım -
- Geritli bir mektub aldım. 

Taahhütlü (mektub) - Bağıtlı 
Ürnek: Taahhütlü mektubunuzu alır 
almaz i~teJ ğiniz saati hemen iade 

ettım - Bağıtlı mektubunuzu ttlır almaz 
istediğiniz saııti hemen geri gönder· 

bir yandan da ilimle anla

şılan metafizik sorağ 1arını 
aydınlatacak olı..rsa sağlam 
olur. 

Pazar günkü sayımızda 
bildireceğiz 

kazananları 'ı İadetm·taohhütlü Geritli bağıtlı 
İş bukadarla bitmez, mek ! 

tebin yalnız fikir hayatı 

değil, bütün yaşayışı h,.p 
birden Iatkleşmelidir. Mek· 
tep her türlü zühdilıkten 

Sırri:ikten, tasavvuf ve ta
•allüften, riyadıtn,dalka vuk 
luktan, korkudan uzaklaşma· 
lıdır. Çünkü bunlar din 
çağlarının malıdır. laik ter 
biye evlerinde kalamaz. 

/srııııll Hakkı Hrıllııcınfjlıı 
[Yeni Adam] 

Savaş'ta açtığınıızJgüzel yazı yarışına ittirak etmiı 
olan gençlerimizin yazıları araıınde. birinci, ikinci, 
ve üçüncülüğü kazananları pazar günkü sayımızda 
bildireceğiz. 

Bu seçimi yapacRk olan heyette bayan Müker· 
rem Kamil, bay Baki Gölpınar, bay İhrahlm Şevki 
ve baş yazıcımız E. A. Müstecaplıoğlu vardır. 

ıırnek: İadeli taahhütlü mektubu-
bunuzu dün ald.m - Gerıtli bağatlı 
mektubunuzu dün aldım. 

İadeli afiyet etmek -- Anlamak 
Örnek: hdei afiyet ettiğin;z be~nreti 
yürPğım ~ meserretbah~ oldu Onal-
ılığınız.n müjdesi yüreğime sevin\ 
v.ı rJi. 

İıııltıten tak.tim etmek - Geriijuomak 
Örnek: t;önderJiğiniz mektubu arka
.laşımrz buradan ayrıldığından iadetıın 
tıılı:dim ediyorum - Gön<lerdiğiniz mek
tubu arkadaşımız burnılnn nyrıldı-
ğındıın geriıunuyorunı. 

İbdıı _ Yaratı 

Örnek: lbdıl güzel sanatların en büyülı: 
kudretidir Yaratı güzel eserlerin 

. yaratmak yoludur. 
lbdd etmtık - Yaratmak 

Örnek: Büyüll sanat eserleri jbdd et
mek yoludur -· Büyü sanat eserleri 
yaratmak yoludur. 

lbham (mübhemiyet} - Örtünlük 
Örnell: Bu sözünüzde kesif bir ibham 
(mübhemiyııt) hisseıliyorum ::ıı: Bu sö
züııüzde kalır bir örtünlük duyuyorum 

~lübhem - Ôrtünç 
Örnek, Böyle mübhem sözlerle herke
sin kalbinde sıkıntı uyandırmak doğru 
değildir - Böyle örtünç sözlerle her
kesin yüreğinde sıkıntı uyandırmak 
doğru değildir. 

Ibl:l~ etmek (isal etmek) - Ula~tırmak 
Ornek: Bu mesele üzerindeki düşünce
lerimi size y~zı ile iblağ etmelı: iste
rim - Bu sorum üzerindeki dütünce
lerimi size yazı ile ulaştırmak isterim. 

ibra etmek (Halı:: beraat) - Berilemek 
Ornok: kendisinde hiç bir matlubum 
kalmadığından ibra etmekte bir beis 
görmedim - Kendisinde hiç bir ala· 
cağım kalmadığından berilemekte bir 
ziyan görmedim. 

ibram etmek (ilhah etmek) - üstüne var-
mak 

Örnek: Arzumu isaf etmem ıçın bu 
kadar ibrem ve ilhah etmeniz doğ
rumudıır - Arzunuzu yerine getirmem 
ıçın bu kndnr üstüme varmanız do~. 

rum udur? 



YOZ: 2 
-~ 

ibraz etmek - Göstermek 
Ornek. Sözünu ispat etmek ıçin bır 
vesika ibraz ettı - Sözıinıi konıt· 
mak için bir belge gösterdi. 

ibre= ine 
Urnek: Puslanın ıbresi daima şimali 
irae eder - Pusulanın iğnesi her za· 
men kuzeyi gösterir. 

ibret - Öğrenmek, örnek ders 
Örnek: 1 Şu mücrimin hali size bir 
örnelı: (ders) olsun 
2 - insan h r şeyden bir almalıdır-
insan her hErşeyden bir örnek alma· 
dır. 

İbn - Oğul 
lbtilA - Oiışlı:ünlük 

Örnek· ışret ibtililsı, ibtilılların en güç 
yenılımlerinden biridir i~·ki dllş
künlllğü dllşi:ünlüklerin en güç yenı

lenlerin biridir. 
l\fübtelii - Düşkün 

Örnek. işrete kumara envar 
mübtelA bir adam - içkiye 
türlü kötülülılere dü. kün bir 

mesaviye 
kumara 
adam 

İbtidar etmek - Başlnwak 
Örnek: Mesaiye ibtidar eder etmez 
önıimtızdeki miisl.üldtın vahnmeti ken-• 
disi gösterdi - Çalışmaya bıı !ar 
başlamaz önümüzdeki gıi~olüklerin n. 
ğırlığı kendıni gösterdi. 

ibzal etmek - Bol bol vermek (Bak: 
bezletmek) 

lcab - Gerek, lüzum (T. Kö) 
Örnek: 1 - İşin icabı ne ise 
yapmalı - işin gereği ne i•e 
yapmalı 

2- icabına göre hareket ediniz 
zumuna göre hareket edın z. 

lcabetmek Gerekmek 

onu 
onu 

Lü· 

Örnek. soyledılı.lerinize nazaran mese· 
lenin böyle olması İcab eder - Sô
yledılı.I rinıze göre sorumun böyle ol. 

ması gerektir. 
icabı maslahat, icabı hal - İ~in gareği 
lcab ve kabul Kanışm:ı 

Örnek: Her bir akd icnb ve kabul ile 
lniknd eder Her bir boğıt bir 
kanışına ile bağıtlan r. 

Mucibince - Yap la 
urnek: Bu emirnameyi Vekile arz 

bu ile mucibincesini alınız - Bu 
yrultuyu bakana sunarak yapılasını alı
icabet - Kabul 

Ürnek: Davetinize icabeti bır vazife 
addenerim = Çağıkşınız kabülü borç 
sayarım. 

icabet etmek - Kabul etmek 
Örnek: Siz bu kadar davet ettikten 
sonra da iMbet edeceği aşikarJır -

Sız bu kadar çağırdıktan sonra onun 
da kabul edeceği besbellidir. 
lcad etmek - j,,ad etmek (T. Kö) 
Keşfetmek - ı Açınlamak 2 - (Balı : 

İcad) 

İcad ve ihtira etmek - Bulmak 
Örnek· Gramofonu Edison icad ve ih
tira etti - Gramofonu LJison buldu. 

lcad ve ihtira ::. . Bulu 

Örnek On beşinci asra bir icad ve ih
tira asrı denilse sezadır - On beşinci 
asra bir bolular asrı denilse yerinde
dir. 

Mucit, muhteri - Bulman, bulan 
Örnek: Büyük mucit ve muhterilerin 
isimleri tarihte hurmetle anılır - · l:fü
yiik bulmanların adları tarihde saygı 

ıle anılır. 

icro - Kira ( l' Kö.) 
icra etmek = Kıralamak, kirnye vermek 

Örnek: 1 - Evıni nyllğı elli liraya 
icar etmiş - Evini, eyi ğı ellj liraya 
kiralamış. 
2 = lcar etmek istediğim odaya he
nüz bir talip çıkmadı - Kiralamak ıs· 
tedığim odaya henüz bir istekli çık· 
madı. 

lcare = Kira 
Ôrııek. Bu evın 
liradır Bu evin 
liradır. 

icaresi senede altı yüz 

kirası yılda oltı yüz 

Mucir - Kiralayan 
örnek: mucıri ıle bir türlu anlaşmadı 
- Kıraliyanı ile bir türlü anlaşauıodı. 

Müstecir •• Kiracı 
örnek. mucirle müstecir arasında tam 
bir itilıl.C var -- Kirulıyanla kirııcı ara· 
sınıfa taın bir anlaşma var 

İsticar etmek •• Kiralamak 
örnek' Bir oda isticar etmek ist~ılim 
başıma gelmiyen kalmadi bir türlü 
bulamadım _ Bir oda kiralnmak iste. 
dim ba ·ıma gelmiyen kalmauı, bir 
tıirlü bulamadım 

fcaz - Tao@ıtma 
icazet - İzin 
lcld - Sıirme 
lclAI - IJlulamn 
lclllı ik'aıl -: Oturma 

İcmail Soma 
Örnek; Meselenin icmali §U kı .. - So. 
rumun eoması şu ki .. 

icmal etmek - Somlam k 
ô:nek: Meseleyi o kadar iğlA.k ettiniz· 
ki şimdi onu icmal etmek bıle mıişkül 

- Sorumu o kadar karıştırdınızki şım
onu somlamak bile güç . 

Hülasa - Özet 
Örnek: İşin hüldsası ar n11cak olursa 
- lşia özeti nrıınacuk olursa 

Hüli\sa etmek -Özetmek 
lırnek: Şımui mü~no len zle meseleyi bir 
Huldsa eJelim - Ş:mdi izninizle soıu 
mu özetelim. 

icra (tüzel terim) Yüret 
Örnek: Verilen hükiimlı•rin icrası İçin 
evini sat:şa çıkcrılılar - Veriloıı hükü
mlerin yüreti İçin evini sat şa çıkarJ.lar. 

icra etmek - Yürütmek, yapmak 
Örnek: 1 Bir kere hükmedilen l•ir 
şeyi behamehnl icra etmek 11\ıımdır 

bir kerre hükmedilıın bir~ yine olur
sa olsun yıirıitmek g-erekt r 
2 - Emrin;z irra .. trn~k ban' hem va 
zıfe hem de ş 0 ref iir - Emrıniz yap· 
mak bann hem öJev hem d, onur.Jur. 

icra ettirmek Y ıplırmok 
Ürnek: Yalnız emretmek lı:ifoyet etmez, 
Amirlerinı ıcr ttlirmek de iliz mıl r -
Yalnız emretmek y<'tmez, emirlerini yo
pt:rmak da gerektır 

İcra ve infaz - Yürütüm 
Örnek: Huküm icra ve inf.ızı ndille 
tin en mü 1ıim icabutına biridir ·- Hü
kmün yürütümü, tüzenin en önemli 
gereklerinden biriılir 

lcruyi sanat etmek ıcrayi memuriyet et· 
mek - Ekzenıek 

Örnek; 1 Tiirkiyedıı sanat etmek 
için ecnebiler hakkında bozı eşlı:ill ve 
mıırasimin ıfısı lı1zımılır - Türkiyede 
ekzemek için ynduyular hakkında bir 
takım şekillerin ve törenlerin yerine 
getirilmesi gerektir. 
2 - Bir memur içın icroyi memuri
yet etmek vuzifo·lır - Bir i~yar için 
ekzemek bir borçtur 

İcra dairesi= Yürütge 

• 
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·ıı il ($ ı: fU.AYETTf.) --
Bakaya vergiler Gürbüz 

Hakkında maliye bakanlığının: 
gönderdiği izahatda neler var 

~ocu~ müsa~a~ası 
Çocuk esirgeme ku

rumu başkanlığından Vergi hakayasının tasfi
vesi hakkında maliye ha· 
kanlığından bir izahname 
geldiğini birkaç gün evvel 
yazmııtık. Bu izahnamede 
tasfiye ve terkin edilen ver· 
giler şunlardır: 

Mükellefiyeti nakdi yel 
askeriye, müceeliyeti aske· 
riye, muafıyeti askeriye, 
mahrn 11itr arziye 743 numa
ralı kanun mucibince alın 

makta olan maktu kayık 

ve mavnalardan alınan şeh 
riye resıni, emanat aşarı, 

mülga temettü vergisi ba 
kayaunın senelerine bakıl· 
maks•z ın l<ayıtları kamilen 
terkin edilecektir. 

1340 Mali yıl başından 

itibaren müteakip senelerde 
umumi tal'ihleri icra edil· 
miyen ve 1331 kayıtlı kıy· 

mctler:nin 6 mis1i vergile 
rine matrah ittihaz edilen 
cüzü tanılarla 1931 mali 
yılı sonuna kadaı ki arazi 
vergıleri bakayası sekiz yıl· 

da tahsil edılecektir. 
1340 mali yılı baıından 

itiharen geçen s neler ıçin· 
de umumi talırirleri yapıl 

mıı olan cüzütam!arı 1933 
mali yılı sonuna kadar sene 
!ere ait olarak arazi vergi· 
•ile munzam. kesirlerinden 
borç'u olan mükelleflerden 
bu borçlarının yüzde otuzu
nun 1934 mali yılı içinde 

ve yahut ellisini 1935 mali 
yılı sonuna kadar ki zaman 
zarfında ödiyenlerin geri 
kalan borçları terkin edilir. 

Veraset ve intikal, hay 
vanlar ve umumi istihlak ve 
eğlence ve hususi istihlak 
vergilerinin as1 1 lerı ile misil 
ve teehhür fasıllarından borç 
lu bulunan mükelleflerle son 
senelerde ihdas edilen kazanç 
muamele ve 1629 numaralı 
kanun mucibince alınan eğ 
lence ve hususi istihlak ver
gileri bakayasının da Lu ıe· 
kilde bir miktarının terkin 
edileceklerine daır lzahna
mede uzun izahat vardır 

Çocuk haftası münasebe
tile 26-4-935 Cuma günü 
saat on dörtte Halkevi •a· 
)onunda kurumumuz tara· 
f ından gürbüz çocuk ve gii · 
zel çocük müsabakası ya

pılacak ve kazanan çocuk· 
lara hecliyeler verilecektir. 

Altı aylıktan on iki ya§l" 

na kadar gürbüz ve güzel 
çocuk velilerinin nüfus ka. 
ğıtlarlyle birlikte Halkevi 

katipliğine yazdırmaları 

ve müsabaka günü saat on 
dörtle !la kevine getirmeleri 
rica olunur. 

Emlakimilliyeden 
Mülk alanlar Bir cok sebebler-

' le bedellerin tenzilini istiyorlar
1 

ödemek mecburiyeti karşı

sında bulunuyor ki mülkün 
'lnlkımızı maddi bakım

dan rahatsız eden meseleler 

den biri de emlakimilliyeden 

a' ınmış olan mülklerin tak· 

sitlerinin ôdenmeainden çeki 
len güçlüklerdir 

bu günkü değeri ancak 

bin lira etmektedir. 

4 

Türkiye'nin hir çok yerle
rinde olduğu gibi şehrimiz· 
den de bu yolda büyük 
kurultaya başbakaıılığa fırka 

genel kii.tipliğlne toplu mü· 

racaatlar yapılmıştır. 1 lükü 
melin halkın bu haklı dilek 

!erini kabul edeceğini kuvet· 
le umuyoruz. 

Serbest sütun 

Yerin~e olmıyan bir ~arar 
Çarıam l:>a gecesi toplanan 

spor mıntakası merkez heye· 
ti Lir haftadanberi devam 
etmekte olan ıampiyonluk 

maçlarını hernedense biray 
geriye atmı,tır. 

Acaba neden?. 
:\lerkez ve mülhakat ku· 

lüplerinin aylardanberi ça 
1 fıp didinmelerlnin netice· 
sini almak emelile Laılamıı 
oldukları maçlardan bir 
ay gibi uzun bir zaman için 
geri bırakılması hayreti mu
cip olmuştur. M·ntaka mer
kez heyetinin hiç de yerin· 
de olmıyan bu kararı bütün 
sporcuları ve kulüpleri ata
lete sevketmekle onların 
ıek ve gayretini kırmıı olu· 
yorlar. 

Eğer yapılan itlerde bır 
nizamsızlık varsa ve hangi 
bir kulübe ıamil ise onun 
maçlara itti•ak ettirilmemesi 
yüzünden Je diğerlerinin 

çalıtmalarına mani teıkil et
mez 

Örnek: Elimizdeki hükmü icra dairesi· 
ne götürerek icrasını tal~b edeceğım 

- Elimdeki hiikmu yürütgeye götü
rerek yıirütülmilsini istiyeccğiaı. 

ictisar etmek - (Bak ceaor~t) 
lçtıhad - ôzelgörü 

Geceki fıı·tıııa 

Hakikaten bundan yıllar· 
ca once halkın iktuadi va
ziyetinin eyi olduğu zaman· 
!arda bu mülkler yüksek fi. 

atlarla alınmıştı llalbuki 
bugün fiatlar yarı yarıya 

dütmüş olduğu halde mülk 

sahipleri taksitlerini eskisi 
gibi vermek mecburiyeti 

karşısında bulunuyorlar 

Kırmızı ay 

İşittiğimize göre, Burhaniye 
ldmanyurdu bazı esbaplar 
da 1 ayısile bu sene lik maç· 
!arına iştirak edemlyeceği· 

ni bildirmiı, ve bili.hare fud· 
bol heyeti de bun•ı nazariti· 
bare alarak ona göre fiküs· 
türünü tanzim ederek maç
larınıt baılamııtır. Yine tek
rar Bürhaniye tarafından 
merkez heyetine gelen bir 
telgrafda, kulüplerinin itli· 
riı.k ettirilmedikleri ileri sü· 
rerek haklarını aradıklarını 

ve merkezin futbol heyetine 
yazdığı bir tez kerde bu ku· 
lübün behemehal fiküstüre 
idha 1 ettirilip maçlara itliraki 
temin edilmesini bildirmiıtir. 
Horada yapılan maçlarda 
bir iki itiraz olmuş ve yine 
merkez heyetinin bu itiraz· 
lara meydan vermesi, futbol 
heyet reisi bay flamid'ın 

istifa etmesine sebep ol
Kuruluge nelkongraSJ muştur. 

örnek: llerkasin bir fikri olabılir, ta
kat İçtıhud suhibi olmak l:ııiyük bir 
vukuf ister Her kes·n bir duşünüşü 
olabilir. Ancak özelgörü ıısı olmak 
büyük hir bilgi ıster 

ktıhadl - özelgörük 

Dün gece yarı ına doğru 

çıkan lodos fırt nası bir ara

lık çok ıiddetlenmiş, ev1e· 

rin damından kiremitleri 

uçuracak bir hal almıı ve 

bir iki saat sonra kesilmiştir' 

Fırtınadan sonra yağmur 

yağını, ve bir aralık dolu 

Güçlüğü sezen hükumet 

arazi taksit müddetlerini 
uzatmıf ve ev gibi mülkle 

rin ödeme taksit müddetle 
rini ise sekiz seneden yir· 

mi seneye çıkarmııtı. Bu 
kolay'ıklarda yetmedığinden 

arazi bedel erinden tenzilat 
yapılmııtır. 

Fakat bütün bu kolaylık-

Kırmız ay <Ilı a!iahmer) 
kurulu şehrimiz merkezi ge· 

nel taphntısını yarın akıam 

saat 2.J,30 da Cümhurlyet 

Çarıamba gecesi toplanan 
merkez heyeti bay Hamid' in 
istifası meselesini, ve bu 
meyanda da ku' üplNin li· 
sans işlerinin ikmal edilme· 

Halk Fırkas. binası salonun- sini nazarı itil·ara alarak 
da yapacakt r. maçları bir ay tehir etmiıtir. 

Gidenler Dün geç vakit haber al· 
Edremit kaymakamı b~y dığımıza göre futbol heyeti 

Mitat Kemal ve Bürhaniye de son vaziyet üzerine islifa 
. . etmiıtir. 

Örnek: ictihadi mesdelerde hakimler 
kendıleri kanun yabucalı. olsalar ne 
türlü bir htıkum koyncaklorı;n ona gö· 
re karar verirler -- öze:görük sorum· 
!arda hükmenler kendıl•rı kı nun ya· 
pacak olsalar ne türlu bir hüküm ko 
yacaklursa ona göro lı.nar verırlt,r. 

h·tima ··- Toplanma, top'.antı 

da düımüıtür. 

1 ıar halkı tatmin etmemektedir. 

'Köroğlu arkada~~ımız Çünkü vaktile mesela on bın 1 ? liraya almıı olan birmülkün bu 

kaymakamı bay lsmaıl Hak· ,, .. 
1 

f k d f k ı 
_ . . .. ı.; oy e u a e e ıey ere 

kı dun vazıfelerı baıına don· . kil 1 k · bi .. . gücenere a ı esır sporuna r 
muşlerdır gevıeklik verilmesini hiç de 

Cırnek: Bu sene p.r!amentonun içtimaını 
vaktinden evel yupnıağı f ıyualı bul
muşlar - Bu yıl parhlmentonun topla-

nmasını vaktinden önce y< pmağ.ı fııydulı 
bulmuşlar. 

içtimn etmek - Toplanmak 
Örn.k: Büvük Millet Meclisi 1 MJrt 
1934 Je iç"tima ettı -Kamutay 1 Mart 
1934 Je toplandı. 

içtima Sosyal (Buk: cemiyet) 
Örnek: içtimai mesele in llserimle lıüy. 
ıik bir itına ile hülıiim vermelidir - So
yo ıl sorumlar üzerinde büyük bir özrn 
ile hüküm verme! l·r 

Müçtemi - Toplanık 

Örnek: Müctemi 
bu mesele 

bıılunaıı 

hakkında 

heyetin 
hemen 

bir karar v~rec~gını ümüd 
ederım - Toplanık bulunan kurulun 
bu sorum hakkında hemen bir kurar 
vııreceğini umarım 

l~:tinab - Knçınmn (Bok: Ilazer) 
f~tinob tlmek - Kaçınmak (Bak: llıızer) 
ldldl etmek - Yoldan çıkarmak, azılırmok 

Örnek: 1· Ilenüz bıilCığa ermemiş lıır 
genci ıdldl etmek cürumdür • llenüz 
erginliğe vsrmaın.ş bir g~nci yoldan 
çıkarmak su.;tur· 
2 - Bir takım mürsitlerin idlfil etmesı 

üzer'ne kıyam !'denler - Bir takım 
bozutçulnrın azJırması üzerine uyak. 
!ananlar 

idman l Imon (T.K > 

İdrak- An, anlama (Balı: üerk) 
İ1rak etmek- Anlnm:ık (Bak. llorkdnıı·k, 

fehmetmek) 
ifa etmek - Yııpmak, yerıne getırml•k 

Örnek: 1- Lhdesine tercttup rdcn v:ız-1 
ifııyi ifa etm.ek, namus.o bir aılnnıın I 
borcudur- 1 ıtıine düşen öılevi yerine 

1 
1!etirmek namııalu bir adnmın borcudur. , 

Köroğlu arkadaıımız .. b d ı· d- t b' ı· gun e e ı or ın ıraya 

ıeklz yaıma basmııtır. Kıy· k d d" .. t" u -ı 
Bugünkü maç arzu etmiyoruz Hu vaziyet· 

Bu gün öyleden sonra ld !erin bir an evvel düzelti· a ar uımuı ur. uu mu · 
metli arlrndaıımızı tebrik kü alan kimse bu güne ka· man birliği ile Muallim lip maçlara bir h z verilme. 
ve muvaffal-.iyelinin deva· dar faraza beı bin lirasını mektebi hususi bir maç ya· sini istiyoruz. 

pacaklardır. ~~it. Spoı,·ıı mını temenni ederiz. ödemiısede daha beı bin lira 

kalmadığını takdir ettiği ci· 

Roman Tefrikamız: 111 ı hetle, Trikopis, kıtaatına 

son ve ıedit emirler verme
ğe baş 1 adı Türk kıtaatımn 
paniğe[!jbaşladı!tını ve Yunan 
ordusunun canslperane ya· 
pacağı bir savlet'e muvaf. 
fakıyetin muhakkak olduğu
nu kıtaatına tamim etmek 
üzere bulunan Trikopis, ne· 
ye uğradığını anlıyanıad . 
Çünkü bu emir tamim edil
mek üzere iken, gözünü ıar· 
ka doğru çevirdi Türk or 
dusunun kılıçlarile Türk sün
gülerinin, Trikopis kararga· 
hının hemen yanı baıında 
parladığını gördü. 

S<ı \r<ışt<ııı S<t ,r,ış<ı 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Ve muvafakatini aldı Bu 
esnada çadırında uyku uyu
yan baıkumandanı da uyan· 
dırmağa ve tanzim olunan 
harekatı arzetmeğe mecbur 
oldu. Çünkü mesele çok na· 
zik ve hayati idi. 

Daha henüz uykuya da· 
lan baıkuınandan. haritayı 

mütalaa ederken, birdenbire 
bağırdı: 

- Büyük hata i~liyorsu 

nuz. Sakın kıtaat bu şekil· 
de harekete geçmesin. 

Dedi ve paıalarla yaptığı 
on dakikalık bir müzakere 
den sonra. bir evvelki sev
kulceytle ıimdıki alınmak 

üzere Lulunan vaziyet ara
sındaki tebeddühn bu ka
dar kısa bir müddet zarfın
da vukuuna imkanı maddi 
olmadığını ispat etti. 

Gazi baıkumandan, biz. 
zat çizdiği yeni sevkulcey· 
şin süratle tatbikini emret-
ti .. 

llerşeyden fazla başku 
mandanına güvenen üçüncü 
süvari fırkası kumandanı ÇO· 

lak lbrahlm bey, hedef ıtti
haz ettiği Elvanlar köprüsü 
ne doğru yürüyordu Uşak

ta'ki düıman kuvvetlerinden 
haberdar olan lbrahim paşa 
Uşak'a uğramadan köprüyü 
berhava etmeğe ve düıma· 
manın hattı ricalini kesme 
ğe azmetmişti. En sonra 

ona da muvaffak oldu Düı 
man kuvvetleri Uşak'ın ce

nubu garbisinde Türk ordu. 
sile nevmidane ça rpııırken 
çolak İbrahim bey köprüyü 
berhava etmiş bulunuyordu. 
Bunu haber alan Yunan or· 
duları baıkumandam Tri 
kopis. herşt'yin bittiğini ve 
Yunan ordusunun hezimeti 
kahkariye ile inhıliıl ettiği· 

ni anladığı cihete fevkalade 
meyus oldu. Elindeki kuv
vetlerile yarma tetebbüsle 
rlne geçmekten baıka çare 

Yunan ordusu ve hatta 
Yunan hükumeti namına 

herfeyin mahvolduğunu ve 
kendi karargahındaki erkan 
ve zabitanın, beyaz bayrak
lar çekerek Türk ordusuna 
arzı teslimiyet etmekte ol· 
Juğunu görünce, Trikopis 
<le vatanını ve askerliğini 

unutarak ancak nefsini ve 
hayatını kurtarmak kaygu 
suna düştü . 

Bizzat Türk orduları baş 
kumandanının sevk ve idare 
ettiğı çolak Kemal ve İzzet 

: tin beylerin kumandaları al 

tındaki kuvvetler, Trikopis 
karargahını öyle maharet ve 
ıühuletle çevirmiılerdi ki 
değil Tr;kopis, Türk olmıyan 
baıka herhangi bir kuman· 
dan bu vaziyet karıısında 

arzı te~limiyet etmekten baı
ka bir§ey yapamazdı. Tri· 
kopis de öyle yaptı. 
Düşmanın en mütekasif 

tahşidatı Afyon mıntakau 

olmakla beraber, en müs 
tahkem olan Afyon cephesi 
sukut ettikten sonra düı· 

mamn bir yerde tutunamı· 
yacağını takdir eden baıku· 
mandan, her ihtimale kartı 
kumandayı elden bırakma. 
yıp, bilhassa birinci ordu 
kıtaatını, Fevzi ve ismet 
paıalarla beraber elınde bu
lunduruyordu. 

Türk ordusunun kuvvei 
maııeviyesi o kadar yüksel
mişti ki, tek bir neferi düı· 
oranın bir ordusunu mağlüp 
edeceğine kani bulunuyordu 
Esasn kanlarının tcabatı 

o1arak mevcut olan savaş 
kabiliyetlerini tezyit eden 
zafer karıısmda, Türk ço 
cuklarıııın vatanseverlikl~ri 

ne bir nı isal olmak üzere 
bir hadise arzedellm 

- BitmMİ -
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1 :Hıkayeıi : • ı 
IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketlery 

N y B. De Valera ile müli kat.. bar1ta kavuımuı olur . 
İrlanda halkı yüylerce yıl· 

dan beri iıtıklal için uğra

ııyor. Cumuriyet bizim için 
iltiklal sembolüdür Kati su
rette eminim ki , eğer hariç· 
ten hiç bir müdahale olma· 
dan. halkın reyi alınacak 
olsa, netice büyük bir ekıe· 

riyetle cumuriyele tarafdar 
çıkacaktır O halde eğer bu 
gün İrlanda istediği hükumet 
tarzına nail olamıyorsa, de· 
mek harici bir kuvvet buna 
mani oluyor. 

s o 
ırıanda neden cümuriyet lsliyoı t 

Makdonalt (Dail Telegrah den: 

Radyoda biı• nutuk söyledi 
Daily Telegraph gazete · 

si hususi muhabi ri, irfanda 
hükümeti icra konseyi bat· 
kan ı B. De Valera ile yap 
t ığ ı mülukatı f öyle anlatı -
yor . 

Londra 17 ( 5.Ş) - Baı· Stresa konferan sının netice· 
bakan bugün Londra kom !erinden bahsettikten senra 
manunda umumi vaziyet bilha11a şu teminatı vermiş · 
hakkında izahat verdikten tir : B. De V alera büyük lıir 

samimiyet ve açık sözlülük 
"fngiltere hiç bir devlet le lrlanda'nın cümurlyet iste

ile yeni bir angaj man yap· diğini ve bunun ıebeplerini 

sonra bu akıam saat 20 de 
lngillz efkarı umumiyeslne 
hitaben radyo i'e bir nutuk 
vermittir 1 mamııtır. Bu yolda söyle- bildirdi Başkan timal ııe ce· 

Makdonald bu nutkunda nenlerin hepsi asılsızdır.» nubun ayırtılmas1nı büyük 
bir siyasal rezalet olarak 

F ra n Sa e I• t ı tavsif et mit ve lngiltere' yi v a ya açıkça tenkit etmittir. Bu-
nunla beraber yine lngiltereye 

Almanya'ya biP nota verdiler dostane el uzat.mıya hazır 
P · 8 (S Ş) B - 1 h olduklarını, ve ıki meınle· arıs ı . - ugun vererek Aman ava ku V· . . .. 

f 1. ı • B ı· • 1 ket arıı sında hıç bır muna-ransa ve ta ya nın er ın vet eri mifstarı üzerinde hü 
feret bulunmadığını tekit el-deki ıefırleri Alman hüku kumetlerinin nokta! nazarı-

metine mütterek bir nota nı bildirmiılerdır . 
mittir 

B. De Valera bundan 

PaPaguay 
Cumurreisi , barış

mak taraftarı 
Asompsion, [A.A J 

Paraguay reiıicumuru bay 

Ayalaa Bolivya ile barıştan 

bahsetmek zamanının gelmıı 

olduğunu ve iki milleti har

bin sefaletlerinden kurtar

mak icap elliğini söylemiş

tir. 

l ııg·i liz 
Siyasi mahafili 

başka lngiltere ile lrlanda 
arasında sağlam bir dostluk 
temininin Britanya ile Birle 
şik Amerika arasında daha 

m e m
7 

in Un S sıkı ye semereli lıır it Lirli-
Londra. 1 A.AJ tre - •. l 1 
'd 1 ·J ·· ·ıı . . gıne yo açacağını ve ıu su · n rıgı ız mumessı erının 1 , , 

A ı - . t 1 b" t h retle Gon . ~muta in dünya vrupa ya aı yen ır aa · ... ı . 
hüde girmemeleri parlamen· 1 barııı hakkında soy. edıği 
to mahafilinde memnuniyetlel son nutukta olduğu gibi 
kuıılanmııt r.İngiliz mahafili bu asil ülküye faydalı bir 
makul bir haddin aşılmaması · hizmet etmiı olacağını kay-

' şartile Avusturya, Macaristan detti. 
ve Bulgariıtan'ın silahlanma B. De Valera'ya ilk sorgum 
müsavatı lehinde lir . son zamanlardaki şayialar 

I=-------------------- dolayııile , İngiltere ile lr -1\ lllll Jl l<l ı• Türk landa arasındaki ökononıik 
Endişe içinde 

Berlln, 17 IA .\] - llavas 
ajansı muhabirinden:Gazete 
!er Streıa'dan sonra Avrupa 
politikasının Almanyayı , 
tecrit etmesi yllhut a 1eyhine 
dönmesinden endişe etmek. 
tedir. 

Ankara 
Elektrigl ucuzladı 
Ankara 18 (':i.Ş) Ankara 

elektrik ıirketi ile Bayındır· 
lık bakanlığı araıında, görü 
len lüzum üzerine, açılmıt 1 
olan konutmalar, birkaç ay
danberi sürmekte idi. 

Bu defa , iki taraf üyele
rinden kurulmuı olan komis
yon itlerini bitirmit ve An
kara halkını sevindirecek ve 
yaıayıı pahası üzerinde öne. 
mli bir tesir yapacak bir so · 
nuca varmııtır. 

Dün , ıirket murahhasla
ril., Bayındırlık bakanı bay 

Ve Bulgar köylüleri 
latan bul, I 7 [ S Ş J Siliv· 

ri'nin Korfalı köyündeki Bul · 
garlar evvelsi gün bulgariıta 
na gitmiıler ve yerlerine 
bulgaristan'dan Türkler gel 
miılerdir. 

• 
ispanya 

Almanya ile birleşti mı? 
Parfs ı 7 ıS Ş) lspan· 

ya baıbakanı Fransız gaze 
telerinde çıkan bir haberi 
reımen tekzip etmiş ve İs
panya'nın Almanya ile hu
susi hiç bir anlatma yapma
dığını bildirmiştir. 

Ali Çetinkaya arasında im· 
zalanan bir protokola göre 
timdiye kadar kilovat başı· 
na alınmakta olan 25,5 ku· 
ruı. 2o kuruta indirilmit ve 
belediye için de tirketin yıl· 
lık karı üzerinden yüzde 
dört pay verilmesi esası ka · 
rarlaıtırı lmıştır. 

savaşa nihayet vermek üzre 
her hangi bir teıeb b üs ve 
hareketin mevcut olup ol
madığı idi 

Başkan <•Hayır» dedikten 
sonra sözlerine töyle devam 
etti. • Bu ıavaf ile buhranın 
neticesi olarak bilhas,a zi
raatçılarımız çok mntazsrrır 
oldular; fakat bu ökonomık 
tazyiki kırarak ve ziraat 
mahsullerimiz için ve yurt 
içinde pazarlar !etki! etmek 
için elden geleni yapıyoruz. 

Harici tazyik . belki fazla 
süratle dahi o1 ıa, planını 
çizdiğimiz ökonomik yolda 
yürümemize yardım etti. 

Bu suretle hükumetimiz, 
ziraatın yanı başında sanayi 
teşkilatını da kurdu Biz çlf 
çilerimize iç pazarlar teda
rik ediyoruz. 

İngiltere'nin. ham madde 
!erini kendi topraklarında 
yetiıtirmeğe karar vermiı 

olmas·ndan dolayı bizim de 
iç pazar kurumumuz çiftçi 

ye tüyük bir yardım temin 
edecektir.» 

Ôkonomik sorgulardan 
siyasal sorgulara geçl."rek B. 
De Valera'dan İrlandanın 
vaziyetini izah etmesini ri • 
ca ettim Aldığım cevap ıu 
idi; 

«Evvel emirde lrlanda· 
nın İngiltere 'ye karşı vaziye
ti, Avusturalyanın ve Ka
nada"nınkinden çok farklı

ılı 
Alaıma projelinin karıısı

na çıkan en lıüyük engel, 
İnglltere'nln büyle bir anlat· 
manın sembolü olarak kral· 
lık tacını ileri sürmesidir. 
Biz buna muvafakat edeme-
yiz. 

Kıra ' lık ile cumhuriyet bir· 
birine zıd iki mefhumdur. 

İrlanda istilaya uğramıı -
hr; ve iıte yedibuçuk yüz· 
yıldanberi bu istilaya kartı 
mücadele etmekteyiz Onun 
için Kanada, Avusturalya 
ve ya yeni Zelanda'ya uy· 
gun ola ilecek bir ıureti hal 
lrlanda için mevzubahs ola· 
maz . 

B,z kendimizi hiç degil
se İngilizler kadar eski bir 
ulus ve Britanya nasıl ken
di itinde lamamile muhtar 
ise biz de kendimizi aynı 

ıekilde haklı görüyoruz. 

1 

Biz azadlığımızı kazanma· 
ğa ahdetmit bulunuyoruz: . 

I
F a lcat bu hareketimizle baıaka \ 

bir memleketi rahatsız et 

Tamamile serbest ve 
müstakil olmak hakkımı· 
zın tanınması lazımdır 

Bu hakkımız tanındıktan 

sonra, bir çok müıterek 

bağlar taııdığımız kom 
ıumuz lngtltere ile açık 

mek istemiyoruz. Yeniden 
tekid etmek lüzumunu his -
sediyorum ki bu ideal uğrun
da çalııırken İnglltere'ye kar· 
şı hiç bir husumet ve mü· 
naferet duygusu taııyoruz. 

1921 de birlik meıeleslni 
mevzubahs ettiğim zaman 
beni bu teklife sevk eden 
sebeb lrlandalıların lngilte· 
reye karşı besledikleri ıem
pati idi ve bu hissiyatı tat
min edebilmeği çok isterdim 

8. De Valera bundan son· 
ra ikinci esaslı mesele olan 
memleketin ikiye bölünmesi 

bir zihniyet i1e işbirliği yap· 
mağa ve müşterek menfaat
lerimizi korumak için elden 
gelen gayreti esirgememeğe 
hazırız. Meaeliı, diğer mem 
leketlere tercihan aramızcla 
ticaret yapmak, rrıüıterek 

müdafaa tedbirleri almak 1 

ı meselesine geçerek bir mem· 
lekeli, kendi arzuıu hilaf .na 
ikiye ayırmanın siyasal bir 

bu arada sayılabilir. 

Fakat ne gibi feylerin men 
faalimize olduğunu ve ne gi · 
bilerinin olmadığını takdir 
ve tayin hususunda tam bir 
müsavi söz hakkı isteriz İn · 
giltere'nin gendi menfaatine 
mugayir bulduğu bir ıeyi 

reddetmek hakkını inkar 
etmiyoruz, fakat aynı hak· 
kı kelam azadlığını kendi· 
mizde de görmek istiyoruz. 
lngıltere'nin yapmak istediği 

ı §ey daima bize direktif ver
mekte israr etmesidir; çün · 
kü kedisinin her işi daha 
eyi bildiği zehabındadır 

Eğer lngitere bakanların 
da bir parça aklıselim vana 
bu iıe kolayca bır sureti hal 
bulunur. İki komıu memle
ket halkı dostça geçinir ve 
bu suretle dünyanın hiç ol
mazsa bir kısmı sükun ve 

rezalet olarak tavsif edile 
bileceğini, İrlanda'yı ikiye 
ayırarak iki ayrı hükümet 
kurmanın ve aralarına güm-

rük manialarının konmasının 
halkın bittabi zararına ol 
duğunu ve:lngillere'nin İrlan 
da'yı elinde tutmak için baı 
vurduğu bir siyasal çarenin 
timalde bulunan fazla mik· 
tarda nasyonalist halkı irlan 
da'n n diğer kısımlarında bu-
lunan ye adetce daha az 
olan ünyonistlerden ayrılmak 
suretile gerginliği daha faz
la arttırdığını kaydetmiıtır. 

Baıkana, Şimal ve cenup 
kııımları arasında bir birleı· 
me imkanının ne derecede· 
ve kadar varid olabileceği

ni sordum Baıkan omuz 1 
silkerek "Eğer İngiltere mü· 
dahaleden vaz geçerse mu 

. ................................................. .. 
Masanın üzerindeki aaat Gelir! dedi. Sedirden dofnıl· 

hızlı zırıltılarla dokuzu vur· du. Odanın ortasında bir 
du. oyana. bir buyana dolaıtı. 

Kötede eaki bir sedir üze· 
rinde yarı uyuklıyan bir 
adam; yattığı yerden baıını 
kaldırdı 

Birkaç saniye gözlerini 
ıaaatten ayırmadan baktı .. 
Baktı!. Kendi kendine ıöy. 
lendi. Asabi asabi parmak· 
larile saçlarını karııtırdı. 

• Saat dokuzu geçli! Aca. 
ba gelmiyecek mi? 

Bu sözü onu titretti. Şa
kakları zonkladı. Yüzü al 
al oldu 

Fena düıüncelerden sonra 
odanın karanlığında derin 
derin inlemeler, mırıltılı ses
ler yükseldi . Haykırdı, hay. 
kırdı 

- Hayır gelecek. Gelecek! 

hakkak birleıilecekttr " de· 
di. 

Bundan sonra İngiltere'nin 
birleıik Amerika ile iıbirli
ği yapması üzerine İngiltere 
lrlanda araıındaki münaıe

betlere bu işin ne gibi eyi 
tesir!er icra edeceği mese 
lesine geçtik. B. De Valera 
bu meıele hakkında tu mü
talaada bulundu. 

«Amerika'da lngiltere'nin 
İrlana' ya!kartı gösterdiği hak
sız muameleden mütteki 
olan 20 milyon kadar lrlan· 
dalı kanı taııyan Amerikan 
vardır. Hiç '•ıüphe edilmez 
ki lngiltere ile lrlanda ara· 
sında yapılacak dostane bir 
anlaıma Amerikan halkının 
hiç olmazsa bu zümresi üze· 
rinde çok muvafık teıirler 
uyandıracak, ve bu ıuretle 

lngiliz • Amerikan anlatma· 
sını kolaylaıtırmıı olacaktır .• 

llaıka bir sorguma ceva
ben H. De Valera, Brltanya 
imparatorluğunun seyri hak

kındaki düıüncelerini bildir· 
di. Bu şekilde bir düıünce· 
n!n ıımdiye kadar hiç bir 
yerde bildirilmediğine emi · 
nim. B. De Valera diyor kı: 

"İngiltere imparatorluğu
na ben küçük mikyasta 
bir uluslar derneği nazarile 
ballıyorum. Bu imperator. 
luğa mensup olan her mem
leket bu bağlılıkla kendi 
menfaatine hizmet ettiğine 

kani oldukça ve her istedi· 
dikleri zaman bu bağdan 

kurtulmak imkanı bulunduk 
ça lngiltere imparatorluğu 

da yaııyabilir .• 

Sendeledi. Birdenbire dur· 
du Etrafındaki ıeui:ılıtı 
can kulağile dinledi. Mezarı 
andıran bu oda onu "deli" 
gibi yapmııtı. 

Artık coımak .• Sinirlerine 
hakim olamıyordu. Çene ke
mikleri tokurdamaktan pek 
tuhaf sesler çıkarıyor. 

Dakikalar bir sürat poı· 
tası gibi koıarcaaına ıreçtı. 

Dııarda seıler yükıeldı. Her 
tarafta bir acayiplik var. 
Gecenin aükulunu yaran bu 
adam, yine kulaklarını uzak· 
lara dikti. Dinledi. Gözlerini 
fırlattı Parmakları gerildi. 

Merdivenden ağır alır 
ayak ıeslerl yaklattı· Dur. 
du. "Mutlaka o dur, .dedi. 

Yerinde aabit kaldı. Bek
ledi. Ayak seıi tam kapının 
önünde durakladı. Fakat bir 
kaç saniye sonra tekrar de· 
vam etti. Sealer yavat ya. 
vaı yukarı merdivenlerde 
ıilindi. 

Acab.ı. ne oldu? Neden 
gelmedi~. Yorulan batı avuç· 
larına düıtü. 

Saat aynı vuruılarla onu. 
ıonra da on biri çaldı. Çal· 
dı. Karııki evin damındaki 
baykuı boğuk boğuk öttü. 
Loş adada aynı se11iıdik. 

Kapı titrek darbelerle vu· 
ruldu. Rüyalara dalan bat 
ümitle doğruldu. Koıtu, ka· 
pıyı ardına kadar açtı, iz_ 
beyi andıran botluğa aağlun 

bir göğde at,ldı, Esrarlı yll
zünü isli lamba donuk 111-
ğile aydınlattı. Yllzllndekt 
hatlar sanki karfı'ndaldne 
bir ıeyler söyliyecekmlı.Et· 
rafı ıüzdü . Süzdü .. 

Odanın eırarlı adamı.ona 
tek kır. k hasır iıkemleJI 

uzattı. Gözlerini ona dlktı.. 

Boğuk, yalvaran ıeıile: 

- Ayşe'yl getirdiniz defd 
mi? Dedi. Ayte beni bırak· 
maz . Nerde? , 'erde? 

Gecenin meçhul zlyaretçiel 
irkildi. 

- - Ayte bir daha buraya 
helmiyecek !. 

Karanlık, kulllbedln, öl· 
gün varlığı sarardı. Sarar
dı·· 

-Demek Ayte beni de mi 
unuttu? Demek Ayıe'yl gör· 
miyeceğim O beni sevml· 
yor mu7. Söyleyin Mıvmiyor 

L Lüfen çevlrlz J 
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O gitmitli Yavaıca doğrulmak istedim. \ 
Fakat bütün kemiklerim sızım sızım 

sız'amıya baıladı . Adeta tokmaklar al
tında dövülen bir et parçasına dönmüş · 

tüm. Acrnın dehşetinden gözlerimden 
yaşlar boıanıyordu . Yavaf yavat sürüne · 
rek yatağın kenarına kadar gittim. Ve 
kırık bir ayna parçasını alarak yüzüme 
baktım. Tanınmıyacak bir hale girmiı
tim. Yanaklarım, gözlerim, ağzım, bur
num çizgilerle, çürüklerle, sıyrıklarla 

dolmuıtu . Bütün vücudum dıı yaralari 
le beneklenmitli. İnce bir kan şeridi ka
şımın üstünden çeneme doğru kırmızı 

bir çizgi halinde uzayıp gidiyordu! Bu 
zulmün c.-zasını kim görecekti? Kimi, 

zenem bozulmuştu. Bir iki kere intihara I 
tctebbüs ettim. Fakat tasavvurların da · 
ima yarım kaldı 

• . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Aylardan sonra bir gündü... Büyük 

dalavereler çeviren bir kaç komisyoncuy 
la bir kaç arkadaı otomobillerle Filor· 
ya'ya gitm 'ştik .• Akıaın üstü dönerken 
komisyonculardan biri, Fatih'te bir ar
kadaşa uğramayı teklif etti. Yanımızda 
kavalyesiz b ir kadın vardı . Sarhoşlu 
ğun doğurduğu budala bir itimatla iki· 
sine birden bir sürpriz yapmak iıti

yorlardı. Otomobillerimiz ansızın ote
lin önünde duracak; ve çağırdığımız 
adamı birdenbire içeriye alarak bağır· 
ta çağırta eve götürecektik .. 

lip motörü muayene ediyorlardı . Köıe· 
nin batındaki bir elektrik feneri oto 
mobilin içine hafif bir ııık döküyor ve 
yanımdaki komiıyoncunun çıplak kafa
sını 1 ir fil diti bilardo yuvarlağı gibi 
parıl parıl parlatıyordu. 

inliyordum. 
Hayalimdeki sahne korkunç bir yan

gın gecesi gibi idi. Ne zaman gözlerimi 
kapasam; !oı ve tozlu ıokaklarda bir 
elektrik fenerinin altına oturup kurabı. 
ye ıatan büyük anneclfimin o hu:ln 
ha.\allni görüyordum. 

1 
Hocam ve üstadım lsmailHakkı'ya 
l:ürmetlcrime bir vesile olsun diye 

Yazan: İhsan Edip 
O ipini koparmış bir azgın boğa gı. 

bı mutta11l arkamdan koşuyor, iakem· 
leleri deviriyor, aynalar• kırıyor ve de· 
vlriyordu Vücudum tekme ve yumruk. 
lan bir paçavra yığını haline gelmiıtı. 
Sabaha kadar bana türlü türlü itken 
celer yaptı . llazan saçlarımdan tutup 
odanın içinde sü~ükledi . Bazan kolları· 
mı erlmiı iki kilise mumu gibi kıvırıp 

bükerl."k baıının üstünde çevirdi. Da
ha ne tıkenceler, ne eziyetler bilir mi 
yim? Komiser bey . 

Bayılmıtım. Sabahleyin gözlerimi aç. 
tıjlım zaman kendimi halının üılü.1de pe. 
rlıan bir halde buldum. Odanın içi kar 
ma karıtık olmu§lU. Cam parçaları ay
na kırıkları, ayakları kırı'mıı koltuklar. 
sayfaları dağılmıt kitap cilt leri, çiçek 
sapları dağınık lıir halde oraya buraya 
serpilmit duruyordu . 

Bir komitenin üzerinde yarı içılmit 
bir clgara tütüyor, kırık bir pençere 
camından odanın içine serin bir sabah 
rüzgarı giriyoıdu Etrdıma bakındım. 

kime bu felaket için şikayet edecektim? 
Arkadaşlarım etrafıma toplanmış ağ

lıyorlardı. Madam Konu~ka bir cloktor 
çağırttı İti mümkün olduğu kadar gizli 
tutmıya çalıııyordı Çünkü bu evin biz· 
.ce meçhul olan bir namusu vardı. Böyle 
lıir tak·m ehemmiyetsiz; bu bir kadını 
öldüresiye dövmekten ibaret olan adi 
hadiselerle aleme rezil olmakta mana 
yoktu. 

Günlerce kendimi bi'miyerek hasta 
yattım. Ve bu hastalıktan içimde kor
kunç bir kinle uyandım. Sanki içimde 
l·ir pınar kurunıuı; eyilik, şefkat, evgi 
ve insanlık gibi hisler bilmecliğim, ha· 
tırlıyamadığım bir uzak ve manasız duy· 
zular halini almıştı . ller şeye kızıyor, 

her söze sinirleniyordum. Fikri muvıt-

Aksaraya gelır ~elmez otomobiller 
istikametini değiıtirdi. Ağır ağır Şehza· 

debafna uzanan yakutu çıkmıya baı· 
ladık .. Yanımdaki adam neteli, alaycı 
bir insandı! 

Durup dinlenmeden bir sürü gülünç 
ve çapkın hikayeler anlotıyor, muttasıl 
göz 'erini yumarak gülüyordu. .\lnım 

cama dayalı, da'ıp gltmiıtim .. \kıamın 
loş aydınlığında etrafımızdan tek tük 
karaltılar geçiyor, yollar tozdan sisli 
bir kı~ sabahını andırıyordu. Yokuşu• 

sonuna doğru önümüzdeki otomobiller 
den biri ansırın stop etti. Motörde bir 
sakatlık olmuıtu. Oütün otomobiller ar
ka arkaya dizilerek bekle mi ye batla· 
dılar. Şöförler ellerindeki aletlerle eyi. 

Manzara okadar komikti ki; gül· 
düğümü göstermemek için batımı çe
virerek camın arka11ndan caddeye bak· 
mıya başladım 

Ah.. Ka tki bakmasaydım !! Komi 
ser bey .. Keıki gözlerimin nuru sönıey· 
di deömrümde ıimdiye kadar ç<'ktlğim 
ac· ların, sefaletleriu hiç birine benzeml -
yen o hazin sahneyi görmeseydim. Ora· 
da, o elektrik fenerinin altında, büyük 
annem bir çovalın üstüne oturmuı; kü
çük bir tıopıi içinde kurabiye satıyor--du! Omuzlarında, eski yırtık bir atkı 

vardı. 

Ellerini göğıüne kavuıturmuş, du· 
daklarını ağlıyor gibi bükmüştü. Ve 

ııığın içinde yüzü sap sarı görünüyor
du . 

Bir anda gırtlağunı yırtan bir çığlık
la kendimi dııarı altım ((Büyük anne, 
büyük anneceğim» diye bağırdım . Fa
kat birdenbire gözlerime bir perde indi. 
Ne olmuttum. Bilmiyorum. Baıım sert 
bir kaldırım taıına çarptı ve mülhit bir 
sızı içinde kendimi kaybettim .... 

Gözlerimi açtığım zaman evdeydim 
Batım sargılar içinde yanıyordu. Mut
taaı! «Büyük anne .. Anneceğım!» Diye 

Eyi olduktan sonra bir kaç kere 
evine gittim Para ve mektup gönder· 
dlm. Yalvardım, 11zladım. Hiç bir de
fasında kabul etmedi. Her zaman göz· 
leri yaıararak: 

- Ben seni affettim Diyordu. Fa
kat namusun hebasına kazandığın bir 
parayı mezarıma bir avuç toprak için 
bile olaa kabul etmem.. Altmıt Mine
dir ellerim bir levae dokunmadı. Git, 
günahların için dua et. Allah seni affet
ıln kızım ... 

Bütün hayatım, korkunç bir hicra
na gıda olarak geçiyordu .. Yavaı yavaı 
içimde ıon teıelliyi kaybeden bir ölim 
vardı. 

Hiç unutmam. Yağmurlu bir gindCi. 
Karakoldan ummadığım bir hllber ıreldl: 

Büyük annem 6lmllıtü. Ve klmMıl 
olmadıiı için cenazesini kaldırmak için 
beni bekliyorlardı. 

Çamurlu sokaklardan ruhumda •i· 
lıyan bir melal ile Fatıh'a kadar yilrll. 
dUm. Baıımda bir türlii beni bırakmı· 
yan mahzun bir mazi hayali vardı. Ka
ranlık düıünceler içinde her ıeyl ka
ranlık bir dünyadan ibaret rlriiyordum. 

Devam edecek 
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sad.i ÖE;·;~ay il YE N İ Ç E S İ T L E R İ M İ Z G E L M İ S D İ R . 
Cerrahi hastalıklar müte- LÜTFEN OKUYUNUZ! 

hassısı i · · · 
Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave - PE ıs -ALT NMEKIK lpeklil ri .. .. 

ne evinde her gün öyleden sonrahastala - Mevsiııılik \re y<tzlık MA~T()LUK - PARf)ESULUK 
nnı kabul ve tedavi ederler. R()RLJK Yünluler 

En birinci YERLi İNGILIZ Kostümlük kumaş/arlar « 
- oda 1 

Savaş Neşriyatından: 

ıı 
-ılukalb- -cı uracak 

Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları 
döşemelikleri 

11 
YAZAl'\: MOKERREM KA\llL Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire I 

ı' ((Sevgim ve ızhrabım romanıylel) derin bir alaka ~ R c k<t ))( .. t (;()tii r 111 (11 Z Bi ı· Fi ll t la Mı1za ın ızd<t Sıı tılıı· .,, 
1 uyandırmıı olan Lu değerli romancımız. ' 1 Mtıhteı•em miişterileriıııiziıı liitfen teşrifleı·i istifadeleı·idiı· ,. 

1 

1 ADRES: FAHRt TAVSAN'.LILJ Bu ~al~ duracak 
• 

İ Adlı eserile hi r saııat lıe~ ecaııı 11 ya ndırıııı~lır. 
1 

Satıı yeler! Balıkesir Savaş kitapevi; İotanbul: Şafak 
kitaphanesi; Ankara Ak kitaphaneıi. 

Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 1 
,\ I Kuvayi milliye Caddesi No: 52 1 
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EN 
TEMİZ 

EN 
i ISA,, A$ l(Elr Aiti ıe,,ıı 

111ıt 1:!;1111,ır ~' 1r.11 
• 

BALIKESiR 
PaLAS 

BALIK -SİR :~ 
PALAS ıJ 

"
g 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde R 

• 
Esat Adil rnüstecablıoğlu 

1 - Sosyalist ~:f ler Ve Sos~alizm 
40 Kuruı 

2 - Bolşeviklık, f aşi~t!ik Ve Demokrasi 
50 Kuruı 

Salim Gündoğan 

3 - Köy Kıtabı 
(Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

Mükerrem Kamil 

~eşrif eden en miiş~ülpc.~enl mii~t.~rileriıı~ dahi uu·ıııın~ıı. edeı~ r. 
temız, konforlu H' servısı rnukeııınwl, ueretlerı herkese elverı~lı )em t• 
inşa ettirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uyguıı fevkalade baıı)osile n 
tavsiye)e değer bir oteldir. Ahında gazinosu \ardır. Gazinosunda M 

1 
4 

biitün ~eraili sıhhiyeyi ha\İ ve lıer meıııleke.tiıı gazt·te n• mecmua- =•• 
tarını bulundurur. Güzel ve sesli radvosu mevcuttur . 

- Sevgim ve ıztıraaım (Romanı 

• 
tt • :zzzzzz::zzzz:z::::zz:z::::zzz:* 

Hil:.'ıliahmer ceıni\eli Bahkesiı· nıerk('zi idare 
• 
heyetinden: 

Hılilahmer cemiyeti Balıkesir merkezinin senelik genel 

meclili 20 nisan 935 cumartesi günü akınını saat 20,30 da 

Cumuriyet halk fırkası binası salonunda toplanacağından 

aayın üyelerimizin teırifleri rica olunur. 

mu?. 
- Hılmiyorum ! . 1 

ğlni bilemedi. 

Gözleri yatardı. Esasen Cebinden deste deıte pa · 
gecenin tunç~yüzlü adamı zen- peller çıkardı. Korkak kor
gln. Her cihetten hu zavallı 1 kak uzattı , 
sevgilıden üstündü.Düıündü. 
Ayte'nln süreceği hayatı göz 
önüne getırdL Demek Ayte 
böyle hariı bir adama met· 
reı olacaktı. 

Ayte gençti. Cüzeldi O 

-Al bunları. Senin olsun. 
İstediğin gibi sarf et, 
Yalnız bir ıartla, Beni ve 
Ayte'yi katıyen rahatsız et 
miyeceksin! 

Burhaniye sulh ~ukuk 
ha~imliğin~en 

Burhaniye hazinei maliye 
sine 28 lira 15 kurut borç· 
lu 338 senesi Burhaniye sa· 
bık müddei umumisi bulu· 
nan Tahsin hakkında icra 
kılınmakta olan muhakeme 1 
de: ikametgahı bulunamıyan 
müddei aleyh Tahsine hukuk 
U. M K. nun 141 ve 142 j 
ci maddeleri mucibince ila · 
men gıyap karar. teplığine 

karar vedmiı ve muhake· 
menin de 9 5 935 perıembe 
günü saat 14 bırakllmıt ol· 
doğundan mezkur günde 
Burhaniye sulh hukuk n.ah 
kemesinde bulunman ve ya 
bir müdafi göndermesi ilan 
olunur. 

lıtediğlle yaıamalıydı. fakat Garibin beyni zonkladı. 
onun güzelliği bunlara mani Yüzü renkten renge girdi. 

oluyordu, Adamcağızın un· Pek düıünceli yarı aydınlık :-----------
ki bütün hücreleri parçalan_ izbede dolaıtı. Dolaıtı. lztı· 

b d k k rabı çok büyük Bir ıeyler B 1 k • h k k · mıı. eynin e tim!e Çil ı- a 1 esır u u 
yor. O her ıeyl bıliyor. Ve söylemek istiy~r~u Parala: ' ı 
içindeki seıde ona daima: ~1- kudurmuı gıbı kaptı. ~a mııl.l.emes·nJen 

. 1 gat parçalarını yıldırım ıura, allA 1 U 1 

-Hayır Ayte senın olmı- · tile yüzüne fırlattı. Haykır J İzmirler mahallesinde llü· 
yacak. Fakat Ayte onun da d K d d · d t k d k ı, u ur u, , seyın yanın a ı en er a· 

25 Kuru§ 

5 - Bu Kalb Duracak <Roman) 
35 Kuruş 

R. Gökalp 

6 - Bir zat erin Yası ( Pye• ı 
35 Kuruı 

1 ~ lnkı!ab yolu ( Pyes Türkdili) • 
tarafından 

25 Kuruı 

Bu kitalıları «S.\ Y.\S KİT.\ BEYİ - Ba-
• 

lıkt sir» adr('siııdeıı isleyiııiz. Dısaı·l\a . ' . posla 
pulu karşılığı olarak ~iiııdı·rilir. 

B"aşlıca satış yerleri: 
lslcınbııl: Şafak kıilıibhanesi, Ankara: 

mir: Yeni Tıirk kıilıiblıwıesi 
Aklııı. 1:-

Savaş kilcılıı vi neşriyatı LJalıkesir, lstaııbııl, /:mir 
Aıı/.:arıı kıilıib/ır11ıelcrinde de lııılıııııır. 

Esat Adil müstecab/Joğlu 

8 - Bugünün içtimai ınez~~Meri 

İhsan 

10 - İncir ağacı 
Edip 

delil. Ona bırakmamahın · rıaı Cemile tarafından o 1 
Diyordu. -Alcak!.Benl parayla ka- i mahalleden Erzurum'lu İı ı, M~~ M~r~~~~ı!!ftl 

dın ıatan cani mi zannettin? « kender aleyhine açtığı bo · 
1 Bu cümleler kulatında Ben kalbsiz değilim) Na- y d 

pek buhranlı dalgalandı. müuuz!.. ıanma davasında ilan sure· urt aş ·. ~. 
tile tebliğa rağmen gelme. ' ~ 

E Rakibinin boğazına sarıl· diğinden gıyapkararı veril mi• ~~ 
- vet, l d 1 B • 

dedLOna da kalmıyacak! dı, Yuvar an 1 ar. oğuıtular olan İskender muhakeme .;: 

Yolcuyu uzun uzun hain Bir az sonra gürültüye günü olan 5 · 5 g35 pazar IHilaliahmere, Hiınayeietf ale 
bakıılarile süzdü. Süzdü. koıanlar odanın ortaaında günü saat 10 da gelmediği ~ • "' 

Bakıılar o kadar tesir et- ı tüyleri ürpermif, gözleri kan takdirde muhakemenin gı- "jJ Ta,, yareye yardımı borç bıl. l~ 
tiki onu nuıl teıkln edece· lı bir "Delı. buldular. yabında görüleceği ilan olu- ,. • 

nur. ~~~~~~~~~~~ji.l 

- ' llelediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

cr~l.\BTESİ (~Ü~LERİ 

Öğleden sonra saal 15 - 16 İ<: lıa;;lalıldarı 
l>ı" Bav Alııııt•d Eıııiıı 

• 

PAZ.\H (;(;.~LEHİ: 

Öğleden sonra saat 15-16 Kulak, Bo~az, 
Burun lıastalıldarı lh. Hay "elımed Kamil 

PAZı\l{TESI GÜNLEHİ: 
Sabalı saat 10 - 11 İc hastalıkları l>r. • 
Bav Ahmed Emiıı 

• 
Ö?tlt•deıı sonra 14-15 Göz lıastalıkları l>r. 
Ba~ İhsan Alıııwd 

SALI <lÜNLF.Hi: 
Sahalı saat 10 - 11 İc lıastalıkları l>r. • 
Ba~ Alınıed Enıin 
Öğleden sonra saaı 15- Ui l>ışhastalıkla rı 
Dr. operatör Ba~ Sadi Özatay 

CAHSA~IBA GÜNLERİ: 
• • 

Öğleden sonra saa ı 15 - 16 İçhastalıkları 
Dı" Bay Haif 

PEH~IDfBE GC 'LEHİ: 
Üğleden sonra saat 15 - 16 Ot•ri lıasta
Dr. Lkıy ~lehnıed Ali 

f I._· ___ , ____ . __ .1 

ı ll<tlıkesir Doğ·ııuı ve 
(~ocıık B<tkıııı Evi 

ı - \'il:i~t·tin ıııPrkez ve nıiillıakatı, ~elıir Yt> 

kiivlt~ri ahalisindeıı 111iiracaat edeıı :.whelel'İıı . '· 
ıabii \e ıııü~kül:hlı lıeı· ııevi doğııııılaı·ını Ye ali' 
luıuuııı kadın aıııelhatfarıııı ıııiiessesede meeca-

• 
nen yapar. Çocuk dii~i'ırnıek LelılikesinclP bulu-
nanları da k<'zalik ııwecaıwn Yatıı·arak l"chni 

• 
r.cl('J'. 

~ Siiı \O('Ukları H' iki ~a~ıııa kadar olan 
kiicii!., lıasta vavnıları dahi ıniiı·s~Ps('(h• yatırarak . . . 
ht>r zaman ıııeccarıen teda Yİ ·~der. 

3 Siiı cocuklnrıııııı h:ıkını tarzları lıakkııı-
• 

da ıııiistakiwl \aliLleh•re "' ~ebelik ı>snasıııda 
vukuu ıııellıtıl arııalaı·a kar~ı l:ıthiki !azını ge!Pn 
tedavi H' ıedhirlerin alııııııasını da ı-whf'l<'re il~
rt>Lııırk iizpı·e df'ı'slt•ı· vı•rilir. 

-! - Ciimlıuı·i~eıiıııiziıı Balıkesir\~ hah elliği 

hu favdalı Ye ha\ ırlı ıııiiesses<~dPıı nıulıt<'rt'nı . . 
lıalkııııızrn i:-;tifadt'Yc kosıııaları ilan olıınur. 

• • 
Netriyat müdürü : ESAT ADIL 

Vilayet Matbaa11 - Balıkealr 


