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Yunan ayan msclisı feshe~ıleca~ 

Çıkaran ve Baıyazıcı 1 
Eıat Adil Müıtecablıoğlu ---

İkinci YIL - SA Yl : 411 

Samsun ikinci inönü i giliz dışişler bakanı Osmanlıcadan 1 ürkceye karşılıklaııo kılavuzu 
1 - Öz Tıirkçe kvklerde11 gelen sôzle;ln karşısına (1. K 6 .) belliği (aldmeti) kon· 

muşdur. B11ıılar111 her biri hakkwda sırasile uzmanlarımızın (mritelıassıs) ynzılJrına 
ya:ılarını gc.ztelere vereceğiz 

' 
Zaferinin yıl dönümü ·------

Genel kurultayı Kon~a ve .\«larıa'tla 
Çalışmasını bitirdi kuılatlı 

2 - Yeni konan karşılıkların eyi ayırd edilmesi için. gereyine göre, Fransızcaları 
V~rşova' da görüşmelere deva-

mediyor. Bugün Prağa gidecek 
Samıun 2 [A.AJ - Vilayet 

umum mecllsi çal1Jmasını 

bitlrmitdir. Havza'da marif 

hamamı namile meıhur kap 
lıcanın belediyeye ait hisse· 

ılnin hususi idarece satın 

Konya 2 (AA) - İkincı 
İnönü zaferi yıl dönümü 

halkevinde parlak bir suret· 

de kutlandı ve büyük bir 
kalabalık önünde zaferin 

büyük günü anlatılmı§dır. 

Varşova, 2 IA.AJ - Bay ı Resmi Sovyet mahııfili 
Eden bernberi~deki ıevutla görüşmeleıifi sonuı,Jarından 
dün Moskovu'dan buraya gel-: çok memnuDdurlar. Neşredi
mişdir Bugün Lehistan d ş ı len tebliğin bazı parçaları 
şleri haknnile görüşecok ve hele iki devlet mümessil. 

rei.icumur tar"fındnn kaLul ı lerinın her iki yöııün toprak· 
edılecek, yarın da A uupa du. !arın! bütün tenıdık· 
rumu hakkında görüşmeler larını gösteren uzdil cümlPsi 

yazılmış ayrıca örneklerde konulmuşdıır. 
3 - Kökıi lürkçe olan kelimelerin bugüııkü işlenmiş ve kullamlım şekilleri alı.nmışdı. 

Aslı Ak olan hak, aslı üğün olan hüküm, türkçe «çek» kökünden geleıı ıekil gıbi 

B 
Behadir - Bahadır (l) 1 Berat - berat lT Kö. J - lFr.) brevet 

alınması için bütçeye tahsisat 1 

beray - için 
- (Fr.) Ornek: Oraya iş için gitti - Oraya 

tıernyi maslahat gıtti 

Behane - (2) (Fr.) Pretexte 
Behemehal, beherhııl ·- Her halde 

yapıl•cukdır. Bay EJen bütün ümitlHi bılıı geçmek· 
En tout cas 

bereket _ herek.At [T.Kö] 
konmuıdur.Havza'da evkafa Adana2(A .\) lnönü zafer i 
alt baıka kaplıcalar vard r. nin yıldönümü dün halkevinde 

Her iki idare aralarında biran- z~ngin l·ir programla kutlan.\ 
laıma yapılacak havza kap dı. Bu zaferin büyük anlamı 

şuıılurı söylemi~·lir. ı t·~dir. 
Beher - Herbir, her 
Behimiyet - lfayvanlık - (Fr.) 
Behre - Pay,üleş 

Bestialite bcrf - Kar - lFr.) Neige 
bergüz~r - Andaç - (Fr.) Souvenir 

ÖrnPk: Şu el yazınız, müsaade edenenız 
bendı bergüzcrınız kals:n ·- şu el ya
zınız izin v~rirseniz bende andacınız 
kalsın 

lıcalarını esaslı bir ıekle ıo hakkında değerli söylevler 
kacakdır. söy lenmişdir 
~~=-~~-:::--=:":"~~~~~~~~ ı 

. HeryoJ)iyor ki 
Almanya bizimle teşriki mesai 
etmezse bizi de başkalarile teş

riki mesaiden menedemez 

Fransız 
gazeteleri 

Paris, 2 (A.A! - Moskova 

"ilıltı bir i~ herabcrliğı 
ve doğruJan ıloğruyo lemaa·ı 
lar u uslar derneği sistemi
nin esnslı unsurlar.dır. İngil- ı1 tere ile Lehintan siyasaları 
da bu sisteme <lıı)onmatadır. 
L~hist.rn hüku•net mümesşjJ

l :r. ıle gö üşmeleri bu ese
r'n tah ık kukunda mühim 
bir rol oyn•yııcakd r. 

l
tebli~i i!e Berlin görüşmelerin· 
den sonra ı· kar · lan mülum 

1 tebliğ arıısınd~ki yarılım ga. 
zdelerin dikkatini çı~kmekde 

Ornelı: 1 - Onun lisaniyat ilminden 
hiç behresi yok = Onun dil biliminden hiç 
üleşi yok. 

2 - lyiliklerinizden biz de behremend 
olıılım = İyıliklerin :zden biz de pay alalım. 
Beht - Şışlı.ınlılt -- (Fr.) Etonnement 
Behte uğraınak,mephut olmak_ Şaşakal
mak 
Beis - Zarar \T.Kö.) 

1 
ve bunl.ır ingilız · Sovyet Örnek: Bu işı yapmanızda hiç bir zarar 

Varfova 2 !A,A) - Bay k ı .ı k onuşıı:ıa ıırınu ın 11 \' cıı (beis) görmüyorum . 
Eden reisicumur tarafından k J k lı a ımsarca 5onur ur \' urmu · BekAr - E~rgen _ (Fr.) Celibııtaı're 
kubul edildi . Öğleden ıonra d 

L:yon, ı [AA) - il. Her- etmekten mcne,l~me1.. ta .r. Belıı - beld (T.Kö.) 
görüımelere Mareıal 

yo Radikal sosyalist fırka- Pilsudskinin evinde devam ___ Beldgat - Uz.lıllik - (Fr.) Eloquence 
sının kongr, sini kapatırken B H~ryo karpten ııv ·el ki G Örnek: bu hatip belAğatıyle hepimizi 

k . r k , 1• edilmiıur. örüım.,1ere ya B L 
demi~tır 1ı: 1 , as •rl ıu. , ıar moue ı üza. ay aval Varşova- teshir etti -- _ bu aylı.aç uzlilliğiyle 

rın sabah tekrar baılana 
Almanya hakkınıh besk· rina değıl f.ıkut duhıl olııı·k caktır. Bay Eden çarıamııa ya da uğrıyacak hepimizi büyüledi. 

diğimiz Lazı ümitlerden vaz· istiyıın h~rkP.se a\·ık m:nta- günü öyleden sonra Prag'a Beliğ - Uzılil - [Fr.] Eloguent 
geçmeğe mecbur olJuk. B k , 1 1 1 hareket edecekdlr. Paris. 2 [A.A) - Polon (Fr.) Barrage 

avı an a~nı ur tnrz11h ı miı· O 
Heryo B. llıtl r tarofındnn 1 ya hükumeti ~loskova ıe· rnek: Onun kadar beliğ adam pek az 

• 1 1 ı.kabı'lmu1v,"let ııı:saklarıMahafı·ıgo··ru··şmeler bl o kd dld it Fransnya yapı an an Jşma · yahatl mün ısebetile bay u unur.- nun a ar uz ı a am pe az 
tek ifıni Avrup~'nın şarkın .11 ynpılmaaının t 1sv k e lılmo 8 i memnun ı Leval'i Varıovaya davet et bulunur. 
bulunan büyült b ir devlctın lüzumunu 8ôylıyerek cözlerı- . lo;kova, 2 [A.AJ - li..ıv ıs mitdir, Bu daveti bay Le- Belahet - Apt:ıllık, ıılılılık - [tı'r.J ldiotie 
hürriyet ve tamamiyeti ıle nı bıtıınıış lır. ııjınsı mllh~biri bildıriyor. val kabul etmiıdir. Belde [Medine anlamına) -Sıtc (T. Kö.) 
alıllıaJar olJuğunu ilave bt- - ~· -------~~..,,......,.,,----- - (Fr.) Cite 

ıuiş ve demi~dir kı! sı·ıaA sızlanma Yunan Belıle (Şehir anlamına) - Şehır (Şar'dan) 
lokisarlarımıza rağmen - (fr.) Vılle 

k l
. b' Ayan meclı"sı' fes B<ıl'etmek - Yutmnk - (Fr.) Engloutir 

Almanyu'yıı ur~: ı1ç ır mü-
• ·• J · •• --- - - - h d'I k Bül'um - Yutak 

teCJVIZ @Öt soy emıyecegım. e 1 ece Benam _ Ünlü 
Almanya şeref ve emniy<t~ Kon/;eransı reisi yakında Ce- Atinn, 2 [A.A) - B.ı~bn-

> Örnek: Yığıtlilloiyle ünlü - Şecaatiyle 
hakkı olan çalı~lı.un büyük ' ti 

bir ulustur. 1932 .ı~ ona nevre _ye gidecek benum 
tamamen memnuniyet Hrıcı -- - -- -- - Bend - Hağ (Fr) Lien 
bir reJ'im teklif ettik ve 1 Bay Henderson, Almanya'nın konferansa Bend (Su bendi ıınlı,mına) - Büget --

d 
•• ' j d d' Bende - Kul, köle - (Fr) Esclave 

onunlı ulu~lnr kurunu çer- onmesı katiyen azım ır ıyor. Uender - i~lek ıskele - (Fr.) Vılle ma-
çweeinde do~tane Çöl şır·ıık Londra 2 1 A AJ - Silah 1 ::>avaıa mani olmak fikri le d rıt me, port e com merce 
istedik, Fak•ıt muka.l.leratı- ' 11zlanma konferamı reisi orada kalacağını söylemiı Beni - Oğullar -· (Fr.) Fıls, enfante 
na bil. itim <ılıın Alman- bay llenderson bir toplan- ve demi•di ki: O · • rnı:ık. Beni lsrail lırııil oğulları 
ya'yı mecbur etmek imkur.- ı tıda bır kaç güne kadar Almanya'nın konferans Bay Çaldaris Ber _ Czrr, gibi 
sıznır.Flununla beraber bızimle Cenevre'ye gıderek vaziyeti baılamadan o"nce oraya il· kan Bay Çıldaris isyan ha- B h . b h' . d it rveç ı atı, erveç ı zır- Aşağı a (Ba 
tc9riki mesai kabul etmek tetdik edeceğini ve tihak etmesi pek ziyade ar- reketlerinin tekerrür etme· otiyen) 
istemezse bizi de ba~kalari- zuhuru her vakit ır:u olunur bir ıeydlr. Hiç mesi için liizım gelen bütün bor _ Göğüs 
le bu tPşıilti mesaiyi kabul muhtemel o'an tehlike'i bir kimse Almanya'yı bir muha- tetbirlerin alındığını şöyle. Ornek: Semenber - Ak eöğüslü 
- · -~ ı ı k f k d mışdir ~foıııurl.ırın loye. Go. beis Avustu Ya 

sdaerg.aildairt.ına ama 1 rin e ber Ahn, götüren, geli•en _ nozilliği kolılırılacak ve ayan 
m rlisi f~shedılecekdir. Me Örnek: O.lber - Gönül alan - Pe-

Almanya ancak diğer dev yamber - fiJber getiren 
bus ... n s eı·iıni 19 mayıs dn 

Almanyanın hiç ~ir toprak- Ba.ş~a~a~. mu-. 

da gözü yoktur diyor a~~~:.n,'~ :ı~-~!~~~ 
l<ulsrug", 2 (A.A) - H km İi nvııv n; S:arhenıLsrg, 

<:öbels demi~ · lir kı: llaymv .ı rhl, ru söyleılıği 

Kımsoyi teh lit etmiyoruz 
F ıknt kims n:n tle bizi teh 
dit etmesine müsaade edeme
yiz. Fliz mukadlerııt · na hfi 
kim bir devlet olduk. Alman · 
ya hurbı dıışünmiyor Bundan 

bahsedenler katıl gcv~zeler
dir. Almanya Polonyn kori

dorunu Ç •koslovakyu'nın bir 
kısın ını Avustury;,' yı Alsas 
LorenıJve daha başka toprak· 
!arı iijtem ş d••ğildır Böyle 
yalım havJdıslcr neşreden 

yabancı gazetelur sulhu kıı
rı~ılırmakt1d rlor. flevlet 
r.ıl mlıır n n birb iri rine hür. 
m •tc ı~tın Hl Pden hır sulh 
kurmaları kin Lııtün ıluny~

y:ı lı•tub ediy<ıruııı 

(Almanyu en ııyi asker 1. ri 
ni vo servotinı sulh yolun•ı 
koyarak <ınıın hizmotine Ki
recekdir.) 

bir ııutuktla doıni olir k': 
Anc1k i\· ve ,J ~ barışın 

zaman ultına n'ınd ğ nı ku
ncat gclirdıği vakıt mülki 
mcşgJlemı:ı:~ ılönec• ğiz. Eger 
mecburi ııskcrlık h'z~eti 

tekrur yapılırsa yarı nskerı 

te~ekkıi,ler mev<"ut olmakJa 
devJm rd•·cekılir. GeLc k 
hafta ve oylırın bııo n l ·r 
sr.kladığını bi mıyoruz Avus
turyıı'n n l'rusyıı'uın bir vi
liiyetioden hıı~kıı bir şey ol· 
mndığı fıkri heuüz şuro•fa 
bur da do 1o~ma ktuıl r 

Fransız deniz manev 

raları 
Paris 2 [AA] ·- Fransız 

filosunun büyük manevra
ları mayıs baılangıc nda 
yapı 'ac11k ve sonra bütün 
fılolar Fas aahillerlnd toplana· 
caklartır 

lcride si ahsızlandırabil'!ıek Beraber - beraber (T. Kö.) 
yapılncakdır 

için sılahdan tecrit ,dilmiş '.;:::;:;;:;::-::--::::-·-::--:--=====1 B~rnet . berilik, aklık - - (Fr.) 
dir. Bu sebeple konferansa M k--- ~ Acqu-

ittirakl katiyen lazımdır ançu 0 
-

Macar 
intihabatı 

lludapeftf', 1 (AA)- Ma
car intihabatının yarı gece· 
ye kadar olan neticeleri· Ulu· 

sal birlik partisi 138 küçük 

ziraatcılar, 16 l liristıyan 

ökonomik 2 Nasyonel sosya
list 1 müstekiller. 

On bir intihap dairebinde 
b 'otaj mecburiyeti has 1 ol
ınuıdur. 245 n.ebuslukdan 
163 seçilmiıdir. İlk gün ya
pılan intihapdan sonra ulu 
sal birlik partisi mebusan 
meclisindeki azalıkların ya 
rmndan fazlaıını kazanmıı 
oluyor. 

lmparotoru Japon

ya'ya gidiyor 
Hsinking 2 LA.A)- ~lan· 

çuko imparatoru ve maiye. 
ti Japonya'ya gitmek üzere 
hareket etmiıdir Mikado 
ile imparator arasında ilk 
buluıma 6 nisanda olacak· 
dır. -............ 
italya ısrar ediyor. 

Romo, (A Al - 2 İtalya 
hükumeti 11 ,ıbeşistnn ile 
münakit muııhedenin dtrpiş 
eldiği bilumum vesuit henüz 
kulhnılmnnıış olduğundan 
uluslar kurumu muahede. 
!erine m·ıhııl olmadığı tezin
d0ki noktai nazarında ısror 
ctmektrdir. 

Habeşistanınbirteklifi 
Cenevre, 2 [A A 1 - Ha· 

ltaly a - Lehistan bet hükumetı uluslar kuru-
Venedik 1 ( A) Leh muna ltalya Habeı görüı· 

Lüylik e1çisl İtalyan Leh ı melerlnin Cenevre Pariı ve 
kültür cemiyetinin küıat res ya Londra'da yapılma11 için 
mlnde hazır bulımmuıdur. 1 bir teklif nota11 vermlfdlr 

ittemıınt 

Ornek: Onun beraatine bütün onu bi
lıonler ş;hittir- Onun beriliğine bütün 
flnu bilöııler tanıktır. 

13eraet berilenmo, aklanma 
Beraet etmek - Berilenmek, Aklıınmalt -
(Fr.) Etre acquitte 

Örnek· Beraat etmesinden çok sevin· 
dim - Aklanmasından çok sevindım. 

Beraati zimmet mazbatası (3) berılik 

keadı. oklama keadı 
Beraet lMasumiyet anlamına) 

(Fr.) İnnocence 
Arılık 

Bernltis- Tersine - (Fr) A l'envers par 
contr 

Örnek: Meseleyi berakis 
Sorumu tersine çevirelim 

edelim -

(1) Kelimenin Türkçe eski şelıli ayniy
le (B:ı~ .• tır) dır. 

(2 Kelimenin Türkçe elti şekli ayniyle 
( Flağana] d. r. 
(3) Türkçe tenıız anlamına gelen (arı) 
sözü Arapça , tiri) nin lıökü olduğu gi
bi Türkçe (beri) ıözü de Arapça (be· 
ra~t) ten gelen (beri) nin karşılığı ve 
köküdür. Eıkiden halk arasında «aman 
şu dertten beri olayım da ne olursll ol· 
ıunıı gibi ıözler yaygındı. 

bergi.ızıde ..• Seçkin ___ [Fr.) Select 
Oroek: As1rı bergüzidesile şöbretşiar 
olan -- seçkin izerlerile ün alan 

berhava etmek -- Uçurmak -- (Fr.J Faire 
sauter 

Örnek: Ufak bir dinsmit koca bir ka
leyi uçurdu (berheva ettı J 
Un peu de dynamite su((ıt a faire sa· 
uter une grande fortııresse 

2berhııva olmalı ·· uçmak. boşa gitmek -
[Fr) Sauter 

beri (Münezzeh anlamına) •.• Arı, beri 
(T.Kö.) -- (Fr.) Exempt affranchi 

Ornelı: KAffei mesaviden biridir -· Her 
türlü fenalıktan beridir. 

beriyyüzzimme (beraat kazanmış) •. beri-
lenmiş, aklanmış-· l Fr.) Acquitte . 

berid ··· Ulak ·• jFr.) Messager Courrier 
berin .. Yüksek 
beriye ··- Çöl -- [ Fr.) Desert 
berk •·• Şimşek •· [Fr) Eclair 
berk .• yaprak ··- (Fr.) Feuille 
berkarıır olmak ·· · de durmak .. [Fr.J Se 
maintenir 

Örnek: Düşi.ıncesinde 
rinde berkarardır. 

berna -· Genı: 
berr, berri ·· kara 

duruyor .. Fik-

berrak ·- Ouru ·- [Fr. J Limpide 
Ornelt: berrak bir sema altında maş. 

cerede keştügüzar et'l1ek ··- Durıı bir 
gök altında ağaçlıklarda gezüb dolaş· 
mak 

berren --- Karadan ··• [Fr.J Par terre 

Ornek: Oraya askeri bahren gönder
mekten ise berren göndermek daha 
koıay olur -- Oraya askeri denizden 
göndermekten ise karadan gönJermek 
daha kolay olur. 

Berturaf •. bir yana · • [Fr J a part 
Ornek: ŞJlta bir yana·- Ldtile bertaraf 

bertaraf etmek -- Ortadan kaldırmak ·· -
[Fr ) Eearter 

Örnek: Her türlü rnevıınii bertaraf ede. 
rek maksada doğru yürüyelim -- Her 
türlü engelleri ortadan kaldırarak var
gıya doğru yürüyelim. 

berter -- Ott ha yüksek 
berzah ••· Kıstak -- [Fr l lsthme 

Ornek: bu berzahtan nasıl çıkacağız, 
bakalım? .• bu ltıstaktan nasıl çıkaca

ğız bakalım? 

~es - Elverir, yeter 
Besalet [bak. şecaat] - Yiğitlik, yararlık 

Ornelı: 1 - Muharebede her bir nefer 
büyıik bir besalet gôsterdi - Savaşta 

her bir er büyük bir yararlık gösterdi. 
2 - Ü mülAzım, besaletiyle büyük bir 
nam almıştır - O teğmen yiğitliğiyle 
büyük bir ün almıştır. 

beste - bağlı 

Örnek: !),!beste - Gönlü bağlı 
Beste - Hava, ez;;i, müzik, düzem 
[Fr ] Air, musique' composition 

Örnekler: 1 - Köy lürkülerinin besteleri 
pek sevimlidir - Köy türkülerinin ha
vaları pek sevimlidir. 
2 - Sözlerini bir besteye uydurarak 
du,iııkları arasında mırıldanıyor = Söz· 
terini bir ezgiyo uydurarak dudakları 
arasında mırıldanıyor. 

3 - Bu operanın bestesi pek üstada. 
ne. - bu operanın müziği pek uatıca 

l.iltfen çıevlrlnlz 



YOZ: 2 

Örnek: Bütün oteller dolu olduğundan 
bir arkadaşın evinde beytulH eUim
bütün oteller dolu olduğundan, bir 
arkada91n evinde geceledım. 

--«SAVAŞ..- .....,.....,......,.....,,._..,...,.. __________ _.. __ _.. __ ,..........,.._.._ • .....,...,.. 
NiSAN 3----

DENE.MELER 

:(·:;;;;::;:ış ı--: H~ı"""""""'ı ıı~v=ıe =,:,=~,~~at ~, ıe~: ır=ır=ıe) -~- --4 Yazmak batka, beste uydurmak 
başkadır - Yuzmak başka. düzen uy
durmak bıışkadır. 

Bır heybe yükü gö-
nül lakırdısı 

bestelı:ıl.r - Düzemen - lFr) Composi· 
teur 

Ornek: lıeynelmilel büyük beıtekArlar 
- Arsıulusal büyük düzemenler 

betaret - Müjde - [lir ] bonne nouvelle 
betaıet - Güleryüz, güler,üzlülük - rFr. 1 
Gaile enjouement 

Ornek: biıi büyük bir beşaşetle istik
bal etti - bizi büyük bir güleryüzle 
karşıladı 

Beyyine- Kanıt [Fr] Preuve 

Ornek: Bu evin kendisin• ait olduğu
nu beyyinat ile ortaya çıkardı- bu 
evin kendisinin olduğunu kanıtlarla 
ortaya çıkardı 

Beyzi- Söbü - [Fr.) Oval 

Hayvanlar ! Kasaplar ' Muamele ve 1 

Deresinin ihalesi . istihlak 
V drg'.si kanurıun~a ta~ilat 

yapıl~ı 
Hayvanlar vugisi kanu· 

nunda Y9f•ılan 28 3 - 935 
tarih ve .. 677 numar lı ka. 
nun yılilyete verilıııi ·lir 

KasDplur derosının çay 
deresıle birleşdirilınesi ıçin 

m ·z'.aha t varında yapıl ,o 
knno'izasyonu vo tune in ka 

rDk tJ Lırı ıhıılosı ynp:lan 

<>kMlltrneler, z gorü'dıiğü 1 · 

deı 6 • 'isa'l cum.ırt ~ı gıi 

ıımı~ bıukılm şdır. 

Vergileri hakkında 

sorgu 

lkt pençereye benziyen 
göz: ert.nden, içimin karan· 
lıklarına ı~ık bir aydın'ık 
gibi aktın, balam. Saçların, 
ılık bir yaz ııydınlıiı içinde 
salınan ılık bir yaz rüzg&rı 
gıbi gezinir yüzümde. !!alır 
!ar o. 11ın, bana. 

beşaşet in~anın jç rahatlığındun gelir 
- Güler yüılülük insanın ıç rnhatlı
ğından gelir. 

»etuı - Güleryüzlü - [Fr.J Gai,joyeux 
ıouriant 

Örnek: O, beşuş bir adamdır. - O, 
güler yüzlü biı adamdır 

beteri - insel - [Fr l Humain 

Örnek: beşeri duygulardan kllndini 
kurtı1rmak pek müşküldür. -İnı,c ıuy
gulardun kendini kurtarmak pek guç
tür. 

beıeriyet -· lnsellik, insanlık (T Kö ) 
[Fr.] llumanite 

Ornek: 1 - beşeriyetin terakkisi uğ· 
runa çalışanlar - İnsanlığın ilerle
mesi uğruna çalışanlar 
2 - Ne y•palım beşeriyet hali o da 
öyle anlamış - - ne yapalım insellık 
hali o dn öyle anlamı~ 

Beyaban- Çöl, yaban 
Beyanat- Diyev- [Fr.J Declıırntien 

Örnek: Dış işleri bakanı gazetemize 
dünkü dıyevleri arasında 

Beyan etmelı: - Söylemek, demek 

Ornek: Derim ki (söyleriın ki> beyan 
ederim ki 

Tebliğ etmek LilAm emelı] - bildirmek, 
bilgirmek 

l!An- bilit 
Oroek: Gazeteye bir ilan vHdim - Ga
zeteye bir bilit verdim. 

Tebliğ- bilgirit 
l!An etmek- bilitmek 

Ornek: Cümleye malum olmak üzere 
ildn ediyoruz - Herkesin bilmesi ıçın 
bılitiyoruz 

Beyanname- bilıliriğ - lFr.) Communique 

Ornek:Türlı:Dili Tetkik Cemiyetinin Kı
lavuzu çıkarırken gazetıılere verdiği 
beyannameye göre - Tiirk Dili Araştır
ma Kurumunun Kılavuzu çıkarırken ga. 
zetelere verdiği bildirii(e göre 

Beyi _ Satma, satım - (Fr.) Vente 
Beyi ve foruht-Satış - LFr.J Vente 
Heyi ve şira-Alım, satım- [Fr.] \'enle et 

achat 
Beyn- Ara- [Fr ) Enlre 

Örnek: Aramızda beynimizde- Entre 
DOU8 

Beyne-Arsı- [Fr] inler 

Örnek: Arsıulusa'-Beynelmilel- bter
national 
Arsıbalkanik= lnterbalcunique 

Beyt =Ev 
(Şıirdeki «beyt» in karş>lığı terim ko
luna bırakılmıştır.) 

Beytı:tet- Geceleme 

Ornek: Beyzi yüzünde beliren tatlı bir 
tebessüm- Söbü yüzünde beliren tatlı 
bir gülümseme 

Bezlttmek= bol bol vermek - (Fr.) Pro
diguer 

Örnek: Vıırmı yokunu bol bol verır 
(bezleder)- il prodique toute sa rortune 

Bezm - Dernek 
Bezzaz - bezci 
Bi - Sız 
Bidrdm (4) - Durup dinlenmıyen - [Fr.] 

s~ns repos 
biarühaya =arsız, sıyrık =(Fr.) Ehonte 

Ornek: bunu yapabilmek ıçin ne kadar
biıırü haya olmalı - lıonu yapJbilmek 
için ne kadar sıyrık. ne kadar ursız olmalı 

biçare - Çaresiz, zavallı - [Fr 1 P.ıuvrıı 

Ornelı: 1 - buralardu pak Llçar~ kııl· 

dım - buralarda pek çaresiz baldım. 

2 - Biçareye acımamak mümkün dPğil 
_ Zavallıya acımamak elden gelmiyor. 

Bldar - Uyan k - (Fr.J Ever ile 
Bıdııt _ Türeç- [Fr] lnnovatıon 

Örnek: Dinler her yeniliği bid'at diye 
ortadan kaldırmak ieter, f.ılı:at terak
kinin alAmeti gene a bid'atlıırd r- Din
ler her yeniliği türeç diye ortadan 
k>tldırmak ister, ancak ilerl~meoin bel· 
deği gene o lüreç l :rdir 

Bidayet- haılangır, hoşlanın [Fr.J Cooı. 
mencement 

Ornek: işin daha bidayetinde bu müş 

kü!Atı eö1lem'ştim - işin daha boşlan
g cıoda bu güçlükleri söylemiştim 

8;d'lyeten- başlang çto, başla, illıin- [Fr] 
Au commencement 

Bieyyihalin- Herhalde- [Fr.] Dans tous 
le ıcaı. de toute fuçon 

Bigah- Vakitsiz 

Ornelı: GAhühigab 
Bigtlne- Yabancı, yad 

indi(ferent 

Vakitli vakitsiz 
- [Fr.] EtrangPr 

Oroelı:: 1 ·- Niçin bize bu kadar bigd
ne davranıyoreunuz? - Niçin bize bu kıı
dar yabancı davranıyoreunuz? 

2- BigAn!ller arasında kaldım-Yadlar 
araeında kaldım. 

Bigayrihakkin - Haksız yere, haks·zlıkln 
(F<) lojustement 

[4] Tıirkçemizde artık lı:ullanılmıyan 

rarAın] sözünün aslı (arotm) dır. 

B:ı kanunu eynon aşoğıyu 
alıyoruz: 

MaJdo 1 - 15 2 931 
ve 18J9 nuınııra. h1y,An 
vergisi kanununun Jk 

maddesinin {A] f kra~' :ı "1-• 
.-!eki ŞPkiklc drğ!~tirilın ş 

dir: 

1 Er~ik bele~·ye reisliği 
h•ifo eden rrdek b>leıliyı> 

reisı S:ılıilı-ıfJııı'ın yer no 

beleJiye üyesırıılen kardoşi 
il ım h'nın int lı:ıp ediill ğiııi 
h.ılur aıd k T brik edur 'e 
muvaf{Jkıyct diler z. 

Maliya bakanlığı mua'lle· 

ı le ve ıılihlak vergileri hak

kında bazı ihsai ma1ilmat 

top1amıya !üzum görmüı 

ve defterdarlıklarla malmü· 

dürlük erine Lu hususda ba· 

zı sua1leri ihtiva eden ced
veller gönd rmiıdir Bu ced · 
veli er dolduı ulup bat anlıl!a 
iade olunacakd r. ı - Hayvnnlnrın bu kn· 

nun mucibince kay.Jınm mu
vakkat muılde y.ış ihlılM.n- ı 
dıın dolo1yı 934 ı'nsimle kuy -------------------------
dettirilmemiş ol n ılnnırlur
don resm~ tabi olm ısı l:lz,ın 

gelenler kapk sayılmaz 

Muallimleri için ders
ler 

inhisarlar bakanlığı 
teşkilatı 

)111<1,fo 2 - Bu kanun 1 
nisan 1935 drn muteberdir. 

:VLıd.ie 3 llu konunun 
icrasına ~luliyc Yekilı me
murdur. 

~ 

Tekırdağ 

J'olları 
Tekirdağ 2 (AA) Dün·ı 

den itıbaren bugün baka
ya mükellef:er vi!&yet yol

larında inıaata baılnmııdır. 

Bu devrede Tekirdal! hay 
rebolu Saray-Çerk~•kôy fO 

ıaları yapımına devam edl· 
lecek ve malkara köy yo 
!ununda köy kanununa 
göre yapılmasına baş· 

landı. 
'il 

Heyrebolu'da sergi 
Tekirdağ 2 (A. \1 her 

yıl oldul!u rgibı bu yılda 8 

1 
nisanda llayrabolu'da bir 

hayvan ye em!ia panayırı 

kurulacak ve üç gün deva •ıı 
edecekdir. 

Bazı maddelerden 
alınacak istihlak ver 

giJıori 
Ankara. 2 lı::i.ŞJ · B~zı 

maJdeler,\en nln:ın ıstibldk 

vPrgi,inP n.üzeyyel kanun 
proj~si Gıimrük. ve lnhi~~rlur 
B~k·ın\.f{tn'1 \'Crilın'şdir. B::ı· 

kanlık proje üz,•r,nn kendi 
noktainazırıın g-ÖM yapıl 
mıs ldzım geleıı deği~ik
likleri tesb.t edecekılır. 

Gümüıhane ~ [A At-Ma
arif müdürlüğünce ilk mek 
teb mua!limlerinin meslek 
bilgilerini artırmak maksa· 
dile perşembe ve cuma gün· ı 
1 .. ri nümune dersleri ve kon· 
feranslar verılmekde bu den 
ve konferan lar hazir~nın 
15 şine kadar sürecekdir. 

Bı..rgama'da tayya
reye yardım 

Bergama, 2 [\,.\) - Kur-

Yurtdaşt 

Arık ı, 2 ]-i ŞJ - G 'mruk 

ve İnhı~nrl .r 1 kanlığı t ·~ 

k lilt ve korum ı k.ınun pıo 

jeaı dün Gıimrukl r müste· 

şnrı bay A•l ı'ın to§knn ığı 

alt.nda topla~sn hir ~orıı'><· 

yonJa t.·tkik edılmişdır 

ban bayramında tnyyare 

cenılyetıne 260U lıra temin 
edıldi. 

Felaket!igünlerde sana yardım elini 
uzatan hilafihmer inc:;anlığın şefkatin
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kaduı. er- ' 
kek hulasa hiç bir kimse kendini hi/a
liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevve/ kurulan bu hayıocağına 
aza kavdol. 

llalıke:;ır llilıı/ilırııer 
Merkc:f 

------

il iııci li<>ı·koıııııtıı11-
l, 0·111cl·ııı <K :.ı ıuk..ı · 
~ ( manlnlğrdnP) 

6 - nisan - ~ı:35 t•11111.ırt<'si gÜııii saat lU-16 • 
da t:ınırlıisar ci\an· <laki l<'pr<lPıı l\.l'sİl'H'll, 

' . 
llurg ızlı·rw, ~ı·rkb, l'a~::ıkü~. f}ılııalnır, Cıtın-
lıurtep<'cigi ııııııtakasıııda topı:u <ılı.;hirı ~ <ıptı
rılae<1Allldaıı im 11111 takada atı~ saatlarıııda kirıı
~rııin tlol:ısıııa111ası ilfııı olııı tıl'-, 

- Çıçek.er, topral!ın bir 
yaz rüyaaıdır, dedil!in ııünü1 

ı::ien ki: 
- Dolu dizgin ıahlanan 

her ıey, uçsuz lıucakaızlık, 
baıı boıluk boyaaındadır!. 
Diyensin, be gülüm. Sana 
göre: 

Ampul, içi dudak du· 
dağa ak köpüklü, ılık ıüt 
do:u, krlstal bir bardak ııt 

bi sallanır ta vanılan aıağı. 
ı::ieni duru, seni göz yaıı ka · 
dar içli bir temizlik taııvan 
ntyetlerle ıeverim, a kızo~
lan kıı.ım, benim. 

• • • 
Ilık bir nesne taııyan ıaz 

lı pamuklar gıbıdir elıerin; 
pansuman eder bütün iç ya 
ra~arını ... t'özlerin bir pap· 
yebüvar olur kurutur göz 
yaşlarımı balam. Bir kemençe 
k dar içliyim bundan böyle 
Unıup bulamadığımız geçmiı 

umutları ıöyliyen ince, duy 
gulu bir kemence kadar 
be gülüm Umutlar içimiz· 
de bir yaz ömrünce öten 
ağustos böceklerine benzer 
a sürmelim . Hasta konuıu 
yorum bu gün seninle bi· 
raz. Serden geçdiler ııibl-

' yım. Geçdim a ıü-ünün aer· 
den. Vurgunluk var canı

mın canı serde, vurııunJuk 

var. 
Beni, sıkıldıkça ıu ver mi. 

yen, kuru çuhalara benzet· 
mi sin .. (<Gözleri, sıkıldıkça 

su vermez; kuru, tamtakır 
çuhalar gioidir» dıye tanıt 
mıı'ar, heni sana .. 

Sen tanıımısın beni, bel
ki de böy!e. ilen, okuyucu
dan gözlerimi kara iki keı 
kül gibi açarak göz yaıı 

dılennem be tosunum. Be· 
nim, bir heybe yükü aönül 
lakırdımda herkese? 

• • • 
iki pencereye benzlyen 

gözlerimden içimin karan 
lıkl arına ılık bir aydınlık 

gibi akd·n, balam . Tahta 
bir olukdan dökülen ak ıu 
gibi, akdın içimin karanl·k· 
larına. Ak ve ılık bir aydın· 
lık gibi . 

Ellerin. ılık ve aydınlık 
bir rüzgar gibi, geziniyor, 
yüzümde 

A s~vgilim, A >Ürmelim a .. 

01tu~tafa m iı;<ı:.i 

ki olduğu gibi kendiı1ne ha- Keıif zabitini esa!en tanıdı- ' Süvari zabitini takviye 
ber vermeden alay kuman· ğı için l&ubalıyane olarak eden bittııbi on dördüqcü 

fın•lan kfprü tahrib edil· 
di ve burada süvari fırlınsı 

Roman Tefrikamız: 97 
·--

Sı1 \'llŞlllD S<ı VllŞll 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Ancak ıafakla bera- rüdü,Biraz ilerledikden ıoa· 
rA ortalik aydınlanmal!albaı· 
)ayınca dürbününü aldı ve 
taraaauda baıladı. Düıman 

piyade kolbaııaının hemen 
bir kilometre kadar yakınında 
olduğunu görünce kendiıine 

doğru gelmekde olan düt· 
man piyadeainin, cenahları
nı her halde te•in ederek 
ilerlemekde oldufunu anladı 
ve darhal geriye dönerek 

danının alayı geriye cekdiği· vaziyeti uı:r.umiyeyl sordu. ahy idi. Hasta bulunan Ze 
nl Hnladı Bereket versin, Lakin bu zabitin de malıl ki bey, merkez ve alayın 
fırka kararg&hına gltdlği va malı noksan ol.tuğunu anla en faal üçüncü bölüğıine kı 
kıt fırkanın, Mihalıccık'ın ıi· dı En mühim mesele Mı lınç çektirmiş oldul!u hal 
melindeki ahur köprüden 

1 
halıçcık'a uğramadım dağ de yetitdi. Karfısında gör-

neye l'"ıal olursa olsun düı 
manı nehirden geçirmemek 

için, icab c:I rae son neferi· 1 
ne kadar feddyı hayal etmek 
emri katislni aldı. 

baha ti 
Mustafa 
fetmek 

hükumeti kuran 
Kemal Papya at· 
tam manaıtle İn· 

giliz himayesi altına, bir 
nıüsteıııleke halinde gir· 
mek istiyorlardı. 

Bir tarafdan htanbul hü 
ku ıetı ve padiıah faaliyete 
geçer~k <• logiltzler muhibbi» 
cemiyetinin inkiıafına çalı· 

ber hepılnln kalkabilmeleri 
için birer ıaat fasıla ile 
münaveheten bir nöbetçinin 
kaldırılmaaı lüzumunu takım 
çavuıuna emretti. Takım da 
yorgunluğunu kısmen olsun 
tel&fi edebilmek makıadile 
mütevekkil&ne uykuya yattı. 
Süvari zabiti de yamçıaına 

aanlarak Mehmetçiklerin ya· 
nı baıına yatdı ve derin bir 
uyku ya daldı. 

Şafak sökmeden evvel 
uyanan aüvari zabiti efra

dın da kıamen uyanmıı ol · 
duklarını ıördü. Atlara yem 
keıdirilmit ve her teY ha
zırlanmıı bir halde idi. Bat· 
ta takım çavuıu, efrada mü. 
naevbe ile tımar bile yap 
dırmıı atlar adet\ dlnçleı • 
mit bulunuyordu. 

Silvarl zabiti, yaln·ı se· 
ylalnl alarak yamalı dorusu· 
na atladı ve düımanın ge
lecelt lıtıkamete dotnı yll· 

dört nalla takımın baıına 

geldi T~lcım ata blnmeğe 
müh,.yya bır halde bekliyordu. 

Sakarya nehrini geçdikden 1 içinden Sakarya nehrine çe· düğü bir düıman süvari bö 
ıonra köprüyü tahrib ve ıar· kılmek idi Fakat s<ivuri za- lüğüne saldırmak için Zeki· 
ka doğru teveccüh edecel!inl biti bu araziyi tanımanrnkla bey ufak bir vadıden istıfa 
öğrenmit olduğu için sureli beraber burada bir vol olup de ederek düşmana hücum 
hareketini tayin edebildi. olmadığın bilmiyordu. Bere· etdi. 

Mihalıccık kasabasına uğ ket versin gelen keştf zabı· Zaki beyin savleti karıı-
ramak, herhalde büyük bir ti, dağ istikametinden geldi· sında barınanuyaıı dü~man 
tehlike idi.Mihalıccık'ın gar· ği için burada, tam ahur süvari bö'üği"ı, ıki dakika de·; 
bında, bulunrluğu iatikam<l· köprüye çıkan bir yolu 1 vam eden kılınç ıı üsıı.deme 
de Sakarya'ya doğru yürü· bulunduğunu söyledil!I 7a· ainden sonra münhezı,ı.en kaç-! 
mek için Rrızalı arazi ve çok man, süvari z.ıl ili bu ııh dı. Makine i tüfenk bölüi!,ü 
sık ormanlar büyük bir ma- tıradan da kurtulacaldu ı.ıı kumandanı Ahmed be)in 
nla teıkll etmekle beraber anladı ve gelen keşif koluna cehennemi makineli tüfenk 
yolu da bilmiyordu. teıriki mesaı ederek düıman tal<ib aleti altında eriye eri 

Tam bu esnada onuncu kuvvet!erlni keşif ede ede, ye düşman süvarisi kaçarken 
Bu defa ıüvari zabiti, bu- " · l b ld teması da muhafaza etrı ek d d f l ı .. varı a ayına menıu o u · ı üşman pıya esi aa iyete 
lundufu mevklln bir buçuk ğu bilahare anlatılan mül&. sureti le dağa doğru çeki'me geçdı Topçu ateşi'e karııık 
kl1ometre kadar cenubunda zım Mustafa Zeki efendinin ~e baıladı fLl!ın en mürte· 1 düşman piyade ateıile kar 
ki yüksek dağlan. dol!ru dür kumandasında bir ıüvari keılf fi nokta1•nda bulunan fırka şılatlln sÜ\ari on ı•ördüncü 
bününün adneılnl çevirdlfi kolu gördü. Süvari ,..,biti, kumandmı ıüvari zabiti· a'ayı ciddi muharebeye gi 
vakit, düıman kuvvetlerinin yaln·z baıına atını sürdü. nln hu hareketini gördü ve riımek istedi iıe de fırkadan 
pervaıızca dağda dolaıdıfını Takım çavuıuna bir aı da- takdir ederek bir alayla der verilen emir üz rine, Mıha 
gördü. llu düıman kuvvet ha takımı oldufu yerde tut- hal takviye edilmesini ve lıçcık'ın garbından ve dağ 
!erinin Mihalıceık cenubuna maıını ve ne ıuretle hareket bu ıuretle Mıha! çcık hükö- arasından 8akarya nl'hrıne 
kadar ıokulduklarını ve fır- etmek fcab edecekıe emir met memurlarile halkın ser- dol!ru çekildi. Süvari fırka 
ka kararıı&htle alayın da ye- vereceilni ıöyliyerek bu beıt olarak çekilebılmeleri- aı Ahur köprüyü geçdikden 
rlnden çekilerek eıklden Ya· kefif kolunun yanına yetifdi. al temin etdl. ıonra tatihklm böltığü tera 

Artık süvari fırkası neh 
rin hemen ıimalınde mevzi 

a mıı bulı:ruyordu Lakin 
bu vaziyet süvari fırkasına 

yaradı Nehri g. çemiyeceği· 
ni anlıyan düıman, ULŞ ye· 
re zayiat vememrk iç n 

nehri geçmek teıebbüaünde 

bu'unmadı, kuv~etlerıni, 

tinıendifer hattı Lo· 

yunca Ankara htikameti· 
ne sevketdi. Süvari birinci 
fırkası da bu suretle birlıaç 
gün nehir boyunda istirahat 
eldi 

Ankara'da Uüyük Millet 
Meclııi yine faaliyete g<'ç -
rnlf, bir takım muhalifler, 
mağlubiyetin muhakl<ak ol 
dul!unu ve mem eketın mah 
volmak üzere bulunduğu 

nu ileri sürerek hır çok la 
lizahlara sebebiyet veriyor
lardı. Bu ııaflller, billOn ka-

i ııyor ve Ankara'da bu\ınan 
bazı rr.ulıaliflerin bile bu 

cemiyete idhali suretile, 
keneli alallarınca muvaffa-

kıyet temın edtyor!ardı Va
tanın elden gitmek ve Türk 
ırıi·lctinin köle olmak üzere 

lıulunduğunu anlamak !ate 
mi yen bu muhalif grublarıı 

mensuh bedbahtları '.1-luatafa 

Kemal pap vecahen ııkA.t 

ediyorsa da müıarünlleyhln 

gıyabında yapmadıkları de 
nael kalmıyordu. En ıonra 
meclis !e cereyan eden gizli 
celse ve uzun münakaıalar
dan sonra Muıtafa Kemal 
paıanın tannan seal Büyllk 
Mil!et Meclisinin kubbuini 
çınlatdı 

B.tmeui -

k 
al 

ıı 
ti 
z 
y ., 
v 
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Serbest sulun 

Bir akıl hadisesi 
(mülki > e) , yeni ismi le (ulu 
sal bilgiler) mektebi olan 
müessesenin en eıki hocala
rındand ı r Onun ilrrl bünye 
si, vaJ ifelerinln ve apriarie 
fikirlerin lcabatıııa sadakat 
gösterecek kadar sağlamdır. 
Mü kiye mektebi tedrisatın 
da, hukukdan ve klasik 
ilimden ziyade, tarihi lcab
ların heran değlıen ıekille 
rine, yani ( polıtika) ya göre 
hareket edebilmenin 11rlar ı 
daima hüküm yürütür. ldeal 
bir ulusal bilgiler mektebi 
yetiıdirmeıi, belki bir ilim 
adamı değildir, fakat mu· 
hakkak eyi bir idare ve mem 
leket politikası adamıdır. 

Profesör EtemMenemenci bu 
müesseıede,zannederim,uzvi 

hayatın•n yarısını ve ilim 
hayatının tamamını geçir
miıdir. O halde eğer o ta
lebesine dersinin hakiki ru
hunu üflemek ıktidarını ha
iz bir profesör ife o halde 
buna kendisini de uydura
cakdır. 

Geçenlerde üniversite hu
kuk fakültf!ainde (Suad Tah
sin) adlı ve ileri fikirli bir 
genç, lTürk inkılab ı v" Ata
türk) mevzulu doktora le · 
zini müdafaa e tdi. J ürl he 
yeti esasiye hukuku profe· 
ıörü Fuad, devletler hukuku 
profesörü Etem Menemenci 
ve Roma hukuku p rofesörü 

Könlg' den mürekkebdi. 
Bu tezin müdafaaa ema 

ıında bir hadise , bir akıl 
hadisesi, dinliyenlerin dik 
katini tiddetle üzerine çek 
dl: 

Profesör Etem Menemen
ci, doktor namzedinin te
zine itirazlarını anl atırken, 

bilhaua, mül fı ha zalar · n ve 
hadiseleri görüı tarzının gay
ri hukuki mah iyetde oldu
ğunu ve mevzua dahil va
kıaların daha ziyade siyasi 
cebheden tetkik edildiğini, 

halbuki dok tora t ez ı n 'n hu
kuk sahasına taalluk etmesi 

ve doktor namzedinin bir 
(hukuk doktoru) olmak ga
yeıine müteveccih olarak 
çalışmıı olması dolayıs i le 
gerek tarih, gerek cemiyet 
hadiselerinin mümkün oldu 
ğu kadar politikadan uzak 
bir zaviyeden görülmeıi la
zım geldiğini, ileri ıürdü-

Gerek jüri heyetinin, ge
rek dınleylcllerin mah iyeti 

etmenin çıkmaz bir yol ol
duğunu ve hele bugün için 
hukukun tatbiki bir ıekli 
mahiyetini almtf olan (siya 
set in dalma hukukla bera· 
ber mütalaa altına alınma11 
ve hadiselerin daima bu iki 
noktai nazard an tedkik edil 
mesi lazım geldiğini isbat 
etmek. onun için lıden bile 
değ i ldi Bilhassa devletler 
hukukuna taalluk eden saha· 
larda polıti"-anın oynadığı 

hakim ve ezici rolün mahi 
yetine lıaret ederek: {siyasi 
tarihe istinaden yürüyen ve 
yalnız misal leri' e tatbik ıe 
killerini değıl; aıağı yukarı 

bütün teamül ve beynelmi 
lel iti yadlar bah•inl, yeni 
servetinin yüzde doksanını 

Eiyasi tarihden alan bu hu -
kuk ıubesinın nasıl olub da 
siyaset sahasından ayrılabi 
leceğini) sordu. 

Bu cihet itin ilmi cebhe· 
sine taalluk eder ve bu iti 
barla bugünkü mevzuumu· 
zun dııında kalır. Bizim bu 
rada tetkik etmek istediği 

miz hadise, daha faz 'a (Pıi 

ko-patalojik) sahaya gire
cek mahiyetdedir. Acaba 
profesör ( Etem Menemen· 
ci) y büyük bır talakat ve 
kudretle izah etd ıği bu su· 
ali sormıya scvkeden fıkri 
amiller nelerd ir? Baıka bir 
lfede ile. ~luhter<'m profe· 

ne birdenbire vasıl olama· 
dıkları bu itiraz, Suad Tah
sin 'I ıaıırtdı ve onun jest 
!erine birdenbire. ummadı~ı 
ıekilde bir hadise ile karşı

laşan imanlar.n tereddüdü 
ge~di. Fakat i:>uad Tahsin 
al.ıl makinesini Lıütün muh· 
teme1 arızalara göre hazır 
lamıı ve bilhaua Jüri he· 
yet•ni teıkil eden hocaların 
ıahıiyetlnl dalma gözönün
de bulundurmak açık gözlü
lüğünil gödermiıdı İtiraza 
karıı, evvela en kesdırme 

yo'dan cephe a 'arak \l~tem 
Menemenci'nin bütün ilim 
hayı.tınının ve hütiin neıri· 
yatının dalma hukukdan zi
yade po 1 itikanın tesıri al· 
tında bulunduğunu ve evve
lemlrde hadiseye bu noktai 
nazardan hayret etdiğini) 

söyledi . 

, sör tezin ihtiva etdiği ma 
lumat ve fikirlerden ziyade, 
neden umumi ve sanata ta· 
alluk eden bu noktaya işa · 
ret etdi? 

İkinci hücum hazırlık 
lı olan doktor namzedi 
için daha ko1ay ba · 
ıarıldı: Çünkü <hukuk ) ile 
{siyaset) i iki ayrı hadise ve 
iki ayrı mevzu halinde tetkik 

Fikrimizce bu tamamen 
psikolojık hr hadi>edir ve 
üniversitemizin bugünkü ve 
yarınlu vaziyeti ıçin hadden 
fazla ehemmiyeti haiz bir 
had.sedir. izaha ça.ııahm: 

Profesör ~lenemencl, fıkri 

sey :vesi ve ilmi meziyetleri 
itibarile üniversitenin ön 
p'anda yer tutan hocaların 
d•ndır. Onun bütün uzvi· 
yet ve akliyet makinelerini 
hep b:rd~n aynı fikrin aynı 
dakik noktas.na toplıyarak 

maksad binasını okadar sağ· 

1 
lam bir şekilde kuruıu var
dır ki, insanı hem ıaıırt r; 
hem asil bir heyecanla tit· 
retir. O halde bu fevkalAde 
enteresan ruhi zaafı göı· 

terıııesine sebeb nedir? 
Bu sebeb,marazi ruhiyat

la pek gayri kafi der~cede 

meşgul olanlarca bile aıikar- 1 dır: Profesör, eıki ismile 

Kendisini bu fikre uydu 
runca, o halde'. bizzat kendi 
ilmi nokta! nazarları da o 
esasa göre kurulub işllyecek· 
!erdir. Demek Etem ~lene· 
menci. eyi bir politika na· 
zariyeclsidir . 

Şimdi bir sual varld ola· 
bilir: llılakla, diyeceksiniz, 
doktora tezine va ki olan iti 
razile bu pröfesörün herıey · 
den ziyade {ilim) ve(hukuk) 
istiyen bir adam olduğu an· 
laşılıyor ita tta meselemizi 
daha eyi kavramak zahme· 
tine katlanacak olan kari' er, 
ikinci bir nokta! nazarla 
karıımıza çıkacaklardır; 

Profesör, bu ilim ve hak · 
dan ittiyakında l hukuk) ile 
[siyaset) i birbirinden ayıra 
cak ve [siyaseti i tamamen 
mevzu harici bırakacak ka 
dar ifrat ıiddet göıtermlı 

dir. 
lıte mese'e buradadır. Ve 

burada kısaca çizmek isle· 
diğimiz hadisenin haritası, 
aşağı yukarı bu •ualin ihti· 
va etdiğl istifham iıaretleri

ni taşır 
Profesör Etemi ; bütün 

zekasına ve ilim kudretine 
rağmen, [hukuk) la lstyaıetlt 
birbirine zıd değilse de bir-
birinden ·ayrı iki ıube tek . 
line sokmağa götüren; hat 
ta kendisi üni "eraite içinde 
bu iki ıubeyi mümkün ol· 

duğu kadar birleşdirib be 
raber çalııdırmağa rrecbur 
olan bir kürsünün hocası 
olduğu halde doktor nam-

....:SAVAŞ..

zedlnin sadece [hukuk J ıar 
kısı okuyan bir [bülbül] ol. 
masını talep etme/te ıevkeden 
amiller nelerdir? 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i ~;;:~ni Ha1at nasıl saadet getirir i J~~hn~ı ! 
:Hikayesi : • Gulçöl • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İtte (pılko patalojik] ıa 
haya giriyoruz Fakat mese· 
lemizde aıağı yukarı aydın . 
lanmıı sayılır. Demek ki 
tefhls koymakdan ve mem· 
leket için faydalı buldufu · 
muz neticeyi çıkarmakden 
baıka işimiz kalmamııdır. 

Aylardanberl bu muhitte ı bütün kuıurları örtüyordu 
görülmemlt dedikodular. . Huhunda asalet, ıözünde 
Her kesin ağzında, Nahide' tokluk vardı. Sözt- yine o 
nln kızı kim oldu/tu belirsiz baıladı,. 
blriılyle konuımuf. - Müzehher neye ıesin çık 

Ne oldu?. Dedikleri mı yor? 
vakit. Hemen: - Heyecandan! Seni gör 

- Bızlm Milzehher, hiç düm de.Çoktanberl dinleme 
ümld edilmedik birisine vu· dtm . Bu günlerde neler duy 

Profesör Etem, uzun za rulmuı!. llalbuki, o hayalln-
manla rdanberi müfekkereıinl de dalma kendini yükıek-
iıba eden [po'ltıka komp !erde görür ~lhayet bir 
leks] 1 nln tesiri altındadır . ııü:ı: 
Bu [Kompleks) üniversiteye - Ben de, güzel; zengin 
hoca olduğu günden itlba· asil bir delikanlı ile evle 
ren onu rahatsız etmeğe bat· neceğim . Derdi. 
lamışdır. Psikolojik kanun Nerde? Hiçde öyle olma · 
!ara tevfikan bu [Komp dı! 
lsks) i ıuur sahasından it· Bütün k zların içinde gü· 
meğe ve onu h iç olmazsa , zel olarak onu seçerdiniz, 
muvakkat zamanlar için, Uzun boylu . tatlı giilütlü. 
faaliyetden mahrum bırak· saçları kendinden l uklelı, 
mağa mecburdur. Doktora koyu siyah gözleri. Kıvrık 
tezinin müdafaası ve [Suad kirpikleri de birer mıknatıs 
Tahsin)in daima ve blzzarurl parçası . 
politikaya akan fikir neh iter zaman eve tam vak· 
rinin gürültüsü, profesörün tinde gelirdi. Son günlerde 
ıuurunda ki komp' ekıl uyan· I itin içine hile kar fltrdı .. 
dırmıı ve akal:inde akli Lir 1 Annesinde füpheler tevlit 
ceht ıarCederek onu ıuur- etdi llatta dün sabah ev . 
dan koğmağa ıevketm • tdir. den çıkarken geç gelmeme 
Profesör, fıkri kuvvetlerine si için sıkı ı.kı tenblhte bu. 
hakim bir adamdır, bu iti lundu . 
kolaylıkla başarmııdır fa Sözler kulağının birinden 
kat ne çuekl ıiddetle tlilt-n girdi ötekinden ç•kdı.. Da· 
kompleks, ıuuru tamamen ha "doğancılar" a çıkmadan 
ve fazlaıile mukabil fıkirle- dedikodulara sebep olan ıa 
rin esaretine düıürmüı ve rııın çocuğu karıııında gör 
[hukukl vltrul, tek baıına dü . Vakıa o böyle onun 
at oynatmanın yolunu bul · yolunu çok zaman keserdi. 
muşdur. Az mı tramvayda beraber 

Bunun neticesi olarak gltmfılerdi .. 
profesör, po'itıka fikrini şa · Müzehher afallamıf· Yan 
yanı nefret bir mıkrob gibi yana geldiler Btr müddet 
[hukuk l vitresinden ayırmak sessiz yokuıu yürüdüler Sö 
ve menıuh olduğu ilmin le· ze kim baılamalı? Evvel 
melini baltalamak vazlyelf · kendisi açacakdı . Düıündü 
ne düımüıdür. Ben bir kız •m . Güzelım. 

O . . . Güzelliğım her keıce belli .. 
niversltemız,ınsıcamsız vel Aı. . . d I 

. "sınl ıspat e em ez er 
birbirıne uygun olmıyan fi· 1 

k 1 · b. b td·"· b' h Onun banıı,yalvarmıuı lazım . 
ır erın ar e 18 1 ır ıa a 

h ' · ı · dl Ü · t Onlar ıeviıiyorlarmıydı? 
.a ı~e ge mıı r. k nwers• e iıte bu belli değil! Fakat 

fıkrıyat nı, memle etın eaa· h kk k b' b' b" 1 . . mu a a ır gün ır ır e· 
sı ve temel fikrıyatını ıfade . • • 1 ki d ilk 
d ( it d ) 1 t 1 

rıne gonu verece er i .. 
e en a ı um e s ı em ne 

tanııdıkları gün. Kız: 
ve onun naıııütenahl uzayıb 
büyüyen menzume&ine uy
durmak zamanı gelmltdlr. 

lstanbul: Şinasi İlhan 

Bııgün 
Yeni Türkiye 
Eczrıh«ınesi 

Nöbetçidiı· 

- Şimdi imkanı yok. 
ilk baharda konuıuruz! de
nıişdl Genç de o ümitle ya
tıyordu. Genç pek perlıan 

Kızın yanında uıak mevki· 
inde kal yor Bütün mana1I 
le baıdan ayağa kadar süz 
dü Gözlerini kırpdı. Ayak 
kabıları yandan yırt im f 
Sanki pantolu hiç ütülenme 
mit · Ceketinin yanları yır 

tıl ır ı ıı Bu böyle olduğu gibi 
sevimli çehresi tatlı bakııı 

dun? 
- fliç ? Bir ıey mi var? 
- Nasıl olur canım? Sen 

duymıyacak olursan be
nim hiç haberim 
olmaması lazım. Halbuki bu 
imkan dahilinde değil. Hem 
de bunları söyliyenlerle dal 
ma berabersin. Göya ben tüc· 
cardan !?ay Lütfl'nin oğlu 
doktor Ertem'le konuıuyor· 
muıum. 

·- Sakın bunlara kulak 
verdin. Seni çekemedikleri 
için uydurmuı olacaklar. 
İnanılacak ıey değil. Benim 
üzerime o fena ığı yapacak 
değilsin. 

- Onu demek istemiyo· 
rum. Kendine alırsın diye 
korl..dun. Senin beni, ken· 
dimden daha eyi bildiğin 

için korkum yok. 
- Benimle ne niyetle ko 

nuıuyorsun.? 
- Şey 1 Söyliyemlyorum. 

Ayrılmağı dütündüm, Çün· 
kü senin e yuva kurmamı7a 
imkan yok Bunu sen de tak· 
dir edecekdn drğil mi? Asıl 
ıenden korkduğı•m bir rry 
varsa o da aylardanberl be
nimle aliikadar ol.Jun. Ne 
doğru bir isim verdın, ve 
ne de ailenden bahnetdin. 
Tabiatile ayrılmak fıkrinl 

bu sebepler doğurdu. Seni 
medhetmek lıtemiyorum. 

Sana kartı derin ve unutul. 
maz hatıraları kalbimden ıl 
lemlyeceğim. 

• * 
* 

Müzehher meçhul sevgili-
yi gc!ıremez oldu. Taliple· 
rin de artması, kızlllrın 

arasında "güzel n seçilmesi, 
onu büıbiıtün gururlaıd•rdı . 

Dul kalan annesi de onun 
kadar güzel . Kızile yanya· 
na geldikleri zaman gören 
ler kardeı zannedıyor. 

Kadıköy'de her hafta ıe· · 
reflerine danalı çaylar, balo· 
lar tertip ediliyor. Doktor 
Ertem de bütün servetini ıe 
fahat içinde onlar.n uğruna 
aarfetmif. Hatta etrafdan 
borç para hile alm•ıdı. llep 
beraber evdekilerle 1 [Sürey· 
ya] ya gltmiılerdl. Eve dön· 
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dilklerl zaman, hizmetçi t&J" 
le bir kart getirdi .. 

"Müzehher" 
uSize tlmdiye kadar ıak· 

ladı~m 11rrı açıkca itiraf 
etmeğe hazırlandım, Sevl
fiyorduk! Sevlflyoruz!. Saa· 
dete kavuımamız için ev· 
lenmeğl teklif ediyorum. 

Benim kararım budur . 
Daha eyi anlamamız için 
lütfen kliniğime gelmenizi 
diler hürmetle ıaygılanmı 

sunarım 

Dr. Ertem 
Hizmetçiye sıkı bir ten

bihten sonra çıkdı.. Doğru· 
ca muayenehaneye geldi. 
Bır türlü etikten içeri gire· 
mlyor, türleri diken diken 
oluyordu. Girmeyi gururuna 
yediremedi Tam dönecejil 
sırada Ertemle kapının önün· 
de ıarııın bir k zla konuı-

tuğunu., Bir takım 
ilaçlar tavsiye ettiğini 

ltitdl. Dıtardan bir kalaba· 
hk. 

Ertem pürtelaı 'merdivenleri 
indi. Kollar arasında genç 
bir delıkanlı. Her tarafı be
re içinde. Zaval'ı Suadiye 

yolunda motosikletle giderkesa 
önüne ufak bir çocuk çık· 
mıı. Ezilmesin diye dümeni 
hendeğe kırmıf, derken ken· 
dl yaralanmıı. 
Panıuman yapıldı, Bu 11· 

rada Müzehher deli gibi içe· 
rl girdi. Az evvel gördüğü 
k z da hastanın üıtiine etil· 
mit hönkür hönkür hıçkırık· 
lar içinde ağıyor. Doktor 
da asabi yürüılerle bir ota
rafa, bir bu tarafa gidüp ge· 
liyor. Sarııın kız Ertem'e 

dönerek: 
- Ertem! Ağabim daha 

ayılmadı. Acaba eyi olacak· 
mı? Çok korkuyorum. Bana 
hakikati söyle! Neye cevap 
vermiyorsun? 

- Belli olmaz! Yaraları 

çok ağır. Kaburga kemikleri 
parçalanmıf. Ümit pek az! 
Böyle kazalarda lıurtulan 
pek azdır Mucize kabilinde 
hayata kavuıanlar da olur! 

Müzehher haata yı tımıdı. 
Fakat gözlerine inanmak 
bile istemedi. Terliyen yü
zlinÜ minicik mendilıle ya· 
raların kenarını sildi . Baıını 
dizlerine kaldırdı. lztıraptan 
inliyen vücnt doğrulur gibi 
oldu. 

Sayıklar gibi bitkin seıile: 
- Müzehher! Müzehher 

dedi. Kulağım kıpırdıyan 

dudaklara kadar yanaıdırdı. 
Sayıklayor. Meçhul sevgllt. 
Tesadüf eseri kız kardetl de 

[ Lütfen çeviriniz ] 

Savaş'uı Roıııaııı: 2 

~ Bu kadın mı öldürmüşdü? Bu ka 
·· 'I dın mı bir randevu evinde o bin bir 

1 tür'ü akla ve hayale sığmıyan ruhi ve 
tenasü i fuhuı ar içinde bir gece yarısı 
koynunda uyuyan aııkın ı çılgıncasına 

hançerlem işdı?. Ko'lıiser, şimdiye kadar 
yüzlerce cinayet hikayesine defter ol · 
mut bu odada, l u kadar masum, bu 
kadar mahzun bak · ılı bir katıl yüzü gör 
düğünü hatırlıyaın ı yordu. Adeta , acıma 

• bir ıu gibi çizgiler ve bir takım tekil 
ve gölgeden ibaret ıztıraplarla do1mUf' 
du. Hır kaç dakika öyle, dağınık baıı 

ellerinin arasında, kımıldanmadan, hiç 
lir tey söylemeden durdu, kaldı. 

çıkan sesler gibi boğuk bir feryat kopa· 
rarak ayağa kalkdı 

ili 

1 

Henüz söyleyebiliyor, henüz kımıldana

biliyorum Lakin; içimde, yavaı vavaı 
kırı 1 ıp döl<ülen. yavaı yavaı çürüyüp 

İNCİR 
A GA CI 

Hocam ve üstadım lsmailHakkı'ya 
hürmetlerim ebir vesile olsun diye 

Yazıın: İhsan Edip 
Ta, komiserin masasının önüne ka 

dar geldi. Siyah kapının önünden 
görünen açık tuva etinde ve avuçla 
rının ortasından liçlarına doğ ru bir 
mum gibi çeki ip incelen zarif parmak 
larında, siyahlannuya yüz tutmuş kan 
damlaları vardı. \ ' e bu kan damlaları 
dehıet ve esrar dolu bir ölümü hıkı\ye 
ediyorlardı 

Komiser önünde oturduğu masaya 
dirseklerirıi Jayıyarak uyku'u gözlerle 
genç kadına bakdı 

Tavandan bir lımon çiçeği şeklinde 

uzanup sarkan lambanın aydın! ğı al· 
tında, bu kaıdn; muk ıddes vazife'erden 
dönmüı bir Meryem heykeli gıbı duru
yordu. Renk'eri ıolmuı iki kırmızı çİ • 
çek yaprağ•nı andıran dudakları, çene · 
ı'nden yanaklarına doğru ince çizgilerle 
çekilen yüzü .. Ve gilzel gözler;nin uzak 
bir hüsranla dolmuı ifadesile o .. 1 ütün 
bu boya ve zillet yığınlarının içinde bir 
türlü klrletılemlyen; bir tilrlü adileıe 
miyen berrak bir nehir ıuyu_ gibi idi. 

ya benzer bir sesle, ona oturmasını •ÖY · 

ledi. 
::lapı kırılmış bir çiçek , sakatı na na

~ıl düıerse, genç kadın da öyle, yayaı 
ça masanın karıısındakl metin ko'tu 
ğa çökdü. Bir saniye g-öz göze geldiler 
ve Komiser genç kadı:ıın bakışları kar. 
ımnda derin, sonsuz bir ürperme duy · 
du. 

Bu gözlerin, karanlık bir diyardan 
Bftp gelen iki ışıldak ziyası gıbl ka· 
maıdırıcı bir aydınlığı vardı. 

llaflf ve uzak hatıra timıekleri ' e do· 
lu olan bu bakıılar parlayıp sönerek 
yaklaıan iki · şık çizgisi halinde bazan 
bir nokta üstünde durup sal it bir ıekll 
alıyorlar. 

Ve sonra lıa i lanımıyan, karanlık 

maddeyi ıeffaf bir cam parçası gibi de· 
lip geçen bir mucize ile bilinmez uzak· 
lıklarn akıp gidiyorlardı. 

Komiser, ona, ilk suali sorduğu 

zııman hiç bir cevap alamad . Genç 
kadının yiizü birden bire, rüzg&rlanm ·ı 

Tipi pencerenin camlarına kum gibi 
ince ve çıtırdı ' ı kar taneleri püskürü· 
yordu . Odanın kapısında bir ampulün 
gö1gesi hafıf hafif sallanıyor ve arkala· 
rını duvara dayamıı ıki polis memuru, 
korku ve hayretden büyü ıı. üt göılerle 

genç kadına bakıyorlardı. Komiser, su· 
alini yayaıça tekrar etdl: 

- Cevap ver kızım.. Dedi. t:iü 
kut etmek, iıledlğin günahın cezasını 
ağ • rlaıd ırmakdan başlı: lıir ıeye yara· 
ramaz. 

Şu dakikada ellerin, akıtdığın ka
n•n, ıö11dürdüğün hayatın son hatırala
rile dolu .. Öldürdüğün adam iitıkınmı1 
diyorlar. Elbet bu cinayetde klmıeııln 

bilmediği bir takım glzlılıkler vardır. 

Söyle, bunu niçin yapdın? .. 
Niçin vaktile tileaiye ıevmlı olduğun 

l,ir adamı böyle bir yığın el ve kan 
pıhlı•ına döndürdün?., Bak, daha genç· 
sin kızım 1 • Şimdi sükut edersen, sebeb
ıiz yere işlediğine hükmedilecek olan bu 
cinayetin için alacağın ceza, her halde 
hayaline aığmıyacak kadar korkunç 
olacak .. 

Genç kadın, oturduğu yerde antızın 

bir yerine dokunulmut bir erııundan 

- Durunuz! Komiser bey. Dedi. Du 
runuz; hepsini ıöyliyeceğlm, hepı ni an 
!atacağım . Size ondokuz yıllık bütün 
bir ömrün ifade etdiği acılar', ondo
kuz yıllık bir kadın kalbinin ıimdiye 
kadar gizli kalmıı bütün hicranlarını .. 
O dağ tepelerinde, granltden çuKurlar 
kazarak çile çıkaran duruıların ııza
bında daha korkunç olan hicranları
mı. Oh!Evet, hepsini anlatacağım Komi· 
ser bey Yalnız durunuz . Biraz düşü • 
neyim. Biraz dağ lan hayalıınl toplıya
yım .. 

Bilseniz l.liraz evvel hiç bir fey 
söylememeğe, hayatımın bu zelil aırrın
dan en küçük bir renk bile vermemeye 
and içdım. 

Fakat, timdi niçin bilmiyorum .. Her 
ıeyi anlatmak, her ~eyi meydana vur· 
mak İstiyorum.Bana.öyle ııellyor ki; bu 
hl~.iiyeyi anlat nam• Bu kikayeyl he· 
nüz iptidai duygularını kay betmemlı 
bir insan kalbi dinlene . Omuzlarım• 

bir dağ gibi ezen bu günah yükünün 
ağrılığı bir parça hafifler gibi olacak. 

Kalbinde çirkin bir filphenln dökü· 
mile gömülenler içindeki günahı boşalt· 
mtf 6lülerden daha çok azap duyar. 
ler. 

Ôyle değil mi? komlaer bey .. 
Vakıa ben, daha &lmedlm Bakınıııl 

ölen öyle bir takım ıeyler var ki, bir 
fuhuı ve günah çamurile kirlenmit vü· 
cudumun ölümü, bu manevi ölümün 
yanında bir uyku kadar kolay. Ah. 
Keıki, ölebilıem .. Komiser, bey ketki 
ölebilıem,. Bir dakikada, ıu bir an 
içnde, içi oyulmuı bot bir fidan gİbl 
kahrolup gits~m .. Öyle zannediyorum 
ki; on dokuz yıllık ömrümün, mesut 
günü, bu mesut ölümün tarihi olacak 
ismim "Nıhal. Komiser bey. On dokuz 
yafındayım .. On dokuz yıl evvel, lzmi· 
rin şimdi hatırlıyamadığım bir mahal· 
lesinde doğdum . Bir yüzbaıı olduğu 
söylenilen ve gitdlği kanlı ıavaıdan 

bir daha geri dönmiyen babamı, hiç 
tanımam. Hatta onun, bütün baba11z 
çocuk'ara teselli veren bir resmini bile 

görmedim. Nasıl bir adamdı? . 
Genç mi idi? Yakıııklı mı idi? Hiç, hiç 
bırıey bilmiyorum. Yalnız, o zaman 
zaman, kalbimin klmseıizliğinde haı· 

retden bir pınar gibi, çağlayıp durdıı. 

Anneme gelince.. Onun, 
ömrümün hiç bir günün, hiç 
bir saatinde,bir an için olsun unutama· 
dıjiım siıli ve aıtlatıcı bir hayali vardır. 

- Bitmedi -
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*-·z··--·z•z:••••••::••::••:zzz:~--* r , ı Balıkesir ııskerlik 
g·~N------ - ------ -- E; w-··a 1SA,1rAŞ ll(lllrAI~ 15,nı şubesinden: 

~ TEM l·z Mu·· DEFEH I!.· ll11llF.!~llll,ır ~' ırıı : 1 - Kba lıizııwtli aı·at [efrad] olup 330 
" .,. doğunılu Ye bu doğıınılularla ıııuayene)e tabi 

tf . t Esat ildi/ rnüstecablıoğ/u i diğer ~iiksek doğurıılolaı·ııı 'e 934 de hazırlık 
BAL/KES/ R BALIK t SIR!•. 1 - Sosyalist Şefler Va Sosyalizm 1 kıtasıııa göndt>rilmesi İcab eden ve mazeret do-

• 40 Kuruş 1 l<JYisilP ~!'ı·i kalaıı lıütiiıı kısa hizmetlilerin 1 
PaLAS PALAS U ııı·a~ıs \l35 tal'ilıinde hazırlık kıtasıııda buluııa-

N 2 - 8olşevikl ı k, faşistlik Va Demokrasi eak \PÇlıile 27 nisan 935 tarilıiııde şubeden = 50 Kuruş se\'k olunacaklardır. 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 
M ~ llazırlık kıtasıııa gidt>cckleriıı şimdiden 
~ı Salim Gündoğan 'azi~t>tlcl'irıi ~e~lıit içiıı t•llt•rinde nüfus cüzdanı 

f Teşrif edPıı t>ıı nıüşldilpt>scııt ıııü~terilerini dahi ıııenıııuıı edeıı ıJ 3 _ Köy K i la~ı rıH·kteh salırdeırıanıesi a~keri elıliyetııamelt>rin 
temiz, konforlu 'e servisı ıııiikenııııel, iicreıleri herktıse elveri:-.li .vrni •• ~ulıeyt• ıııiiracaat t'ılı-<'cklPr bu nıiiracaaı 15 ni-•'4 (Balıkesir Halkevinden arayınız . ) 

" . . d·~· k ~ k r k IA,I b ·ı t41 ~aıı H35 tarihin(' kadardır. ııışa ellır ıgı sıca · ve so~ıı · asrımıza uyguıı ev ·a cıue anyosı e tf 
N tavsh·e'. e dt>ifer bir oteldir. Altında ı_raziııosu vardıı'. G:niııosuııda ... 1 3 Balıkl'sir nııntakasııı<la otul'aıı yabancı· 
H "' !"I " .,. .,Il ... KEt>t>E'I KA l l i L 1 1 1 · 1 .. d ki !! bütün ~eraiıi sıhhiyeyi ha' i '. e her ınenıleketiıı gazett> ve mecmua- = ' ' ar ı a ıı ayııı "'lll'el e ıııııı·acaat c ece er n• 
;; larını bulundurur. Gi.izf'I \'e se~li ı·adyosu ıııevcuttur . •• 4 - Sevg:m ve utırahım (Roman) sevklt·ı·iııc ka<laı· şuhelerile muhabere edilerf'k 
M tf 25 Kuruı ıııiiraeaatlaı·ı teshil olunacaklardır. 

*-------------------------··----·-----* ~ ki •••••••·•·-••••••••••••••-•-•••••-•• 4 ·- SeY · ı eıı ~cı·ı kalacakların veva la,iıı 
orada. Ertem teselliye çalıı · 
dı. 

Çoçuğun kız kardeıi Mü· 
zehhere: 

- Ağabeyimi nerden tanı. 
yorsun uz? 

- Onunla bundan iki bu 
çuk sene evvel ıeviımitdik. 

- - llii.la seviılyor muıu-

nuı' 
- Bütün kalbimle! 
- Elinizdeki kart nedir? 
- Dün Ertem göndermlt 
Erte-n ellerıle gizil ııaret 

ler yapch. Kız da okumayı 
ısrar etti. Elinden alarak 
bir kaç defa okudu: 

- Ya öyle mi Ertem Ba
na söz verdiğin gl ~ i baıka· 
larına da felaket aıılıyorsun 
Vay .vicdanlı ırenç. Yaz klar 
olıun. Seni bunun için mi saf 
temiz, hıleılz bir kalble ıev 
elim. 

Hasta kendine geldi. Se· 
vlçden dili tutulmuı. Yalnız 
gülüyor gözlerini uğuıturu · 
yordu. .. . 

• 
Düğünleri hep beraber o-

lacak. Ertem sarııın kızla, , 
'!üzehher de kimsenin sev· 1 

mediği meçhul çocukla ev· 
lenecek' 

Vilayet ına_kıımınclaı1 
Kasaı)lar deresiııdeıı akaıı pis suhırırı it" aya 

yayılmaması için. ~nezbalıa charında. yapılacak \ 
(200) metre lul ıçınde 270 ıııetre mıkap harçlı 
du\'arlı üzı•ri bir melre tulüııde 15 saııtinı ka- 1 

lınlıj:tıııda beheri (40) santim eııiııderı aşağı olıııa
nıak üzen• kapak taşlı ve içt·ı·bi c;inwııto <lerzli 
lağııııııı \asati il..i buçuk ıııetre deriııliğiııde \t• 

iki ınetre eııiııde lıafroluııacak kaııalııı y:.ıpılnıa
sı ve üzerinin iekrar kapadılnıasilt' "aılııı . daıı 
kazılacak şosa taşlarıııııı elenerek IPkrar forşi 
ve ııafiadaıı \erilec<'k siliıı<lirle kuııı u olarak 
talıacci.irü {1260) lira bt•delle t ı-~ilııııe~<· koııul
duğu halde çıkan isteklilerin istı kleri d<·ğ<· riııdE• 
gii. ülnıediğiııd!'ıı eksiltme giiııü uzatıldığı cihetle 
6 Nisan 935 tarihiııe t<•sadüf eden Ctınıartesi 
gününe kadar isteklilerin 1.anuııi tenıiııal ak
calarile birlikdt• makamı Vilayet d!' nıi.ilt>sekkil ı 
konısiyoııu mahsusuna ıııiiracaaı eylemelr;·i il::\n 
olunur. 

Dr. M. Ali 
Cilt, frt'ııl.{i. lwl-, 

:-oi:'!:u~luğ11 lıasıalıkları • • 
ıııüıelıassısı. 

f Kooper~f~\!llandığım 
f ı tatbik mühürümü zayi etdim . 

1 Yenisini alacağ rodan eski-
sinin hükmü yokdur. 

~eıut yaııyorlar! Ertem Hastalarını ıaat üçte 

Balıkeıir'in Aytebacı kö · 
yünden Kara Muıtafa 

oğlu Hüseyin 

R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Yası ( Pyes ) 

6 - lnkıtab yolu •(Pyes Türkdili) 
taraf•ndan 

35 Kuruı 

25 Kuruş 

' ı Bu kiıalılaı·ı «S.\ VAS KİT.\ BEYİ Ba-
111 lık sirıı aılrrsindPıı islt~~iııiz. Dış ~ıı·ı~a posta 
· pulu kar~ılıj:tı olarak giiıııl • rilir. 1 

BASIMAKTA OLANLAR: 
Esat Adil müstecab/ıoğlu 

7 - Bugünün içtim3i mezh~~leri 

8 - Me~eni Va Siyni Hürriyetle r (81=!~1fe~ı:::teka ) 

JI[KEllllE.ll K .\,JİL 

9 - Bu Kain DuracaK <Romanı 
Sauaş kilab uf ııı•şrlyatı lJalıkesir, /staııbııl, /;;m/r 

Arıkara kıilıihlırıneleriııde ele bıılunıır. 

Balıkesir çocuk esirgeme ~urumu ~aş~arılı~ından: 

.\daııa'da t,;ot•uk ı ~İl't.(t'lllt' kurumu ıııt · ııfoa-
kar11lle Perlı'e ihtisasın. yük· hükümet caddesinde mu
ıeltmek için gitdL . Sarııın ıı ayene haneıinde kabul ve 
çocuk da Müzehher' le Çamlı. tedavi eder. 

* Askerlik tezkeremi zayi 
etdtm. Yenislnlalacağımdan tine lıir pelılivaıı giire~i tt•ı·tip t'ılilrııişdir. il.ılı. 

ca'nın eüzel kokulnı ara- ..-..-...._. -..~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_. 
sında altın topu gibi yavru· llayat tesadüflerden 
ıu ana baba dedikçe göğ· ibaretdir. Teıadüfler insanı 

ıünü kabartarak iftihar 
ediyor. Ve diyor ki; 

bazan hayata, bazan da fell· j 
kete ka Vuttıuur! 

, 

eskı.ının hükmü olmadığın• I kesir \ ilfl~t·ıiııdeıı hu giiı·ı·:-lı rı • i~tinik l'llllek 
1 lin ederim · · 1 I' 1 1 1 1 I' 1 ı · k 

Ed ld k ıstı)t>ll ile ı ıvaıı arııı (er•• ıa ı~es ı ı· coeu rem azasının Havran • 
nahiyeıinin Dolaaı kö- esirgenıe kuruıııtı lıaşkaıılıgıııa miiracaatlarıııı 

yünden lbrahim oğlu 1 rica ederiz. 
Hüseyin 

,_ ~ ~ 

cdılcrı ıııiiddcd i~iııdı• 'aziyetiııi tesbit etıııiyen
IPrin a~kcri kaııunu ıı 59 cu nwddesi mucibinct' 
ıııeıııııı·i' el Ye vazifı•<leıı eıkarılacak ve mezkı)r . , 
ııı a ılde ıııucihince i~Lilıdanı Pdeııleaindt> lt>czhe 

• 
olu naea kılır. 

5 - llcrııe doğurıııla olursa olsun 330 do
ğıınıa huhı r hazırlık kıla~ıııa gitmiyenlerin şu
h<·~e ıııiiı·a eaat etnıeleri il:iıı olunur. 

Vilı1yet ınııkııınındııo 

Kasaplaı· deı'<1 siııdt>ıı akan pis sıılaı ııı O\ aya 
! yayılıııaıııası iı·iıı ınezbalıa charında kazdırılaıı 
kanalııı tathirıle içiııt• ~· apıl;ıcak (150) nıetı·e 
tulden (202,5) iııetı·t• ıııikap adi harçlı duvarlı 
V<~ 150 ıııı·tre tul kapak taşlı lağııııın ~:ıpılnıası 

ve iizerlı·riııin yanındaki toprakla doldurulması 
n• lağıııı dalıiliııiıı çiıııeıılo lıarcilP dt'rzi ve şo
s~Hlan çıkan ta~I:ırııı elııkdt>ıı gt·~iriltcek tekrar 
so~m satlııııa t'eı"i ııat'iad.ııı \t>rilect>k silindirin · • 
i'ızerine eekilee k kıınıla lalıacci.ir eldirilmesi 

' 
H' ıııoloz taşile kapak taşlaı·ı ı..oıııisJOD tarafındaıı 
vt•rilıııek 'csair ıııalzeıııe Ye i~t,;iliği mütı·alılıidt• 
ait olmak iizPre ( 727 ,5 l lil'a lıc•delle t·ksiltıııeyt> 
koıııılıııusdıır. Cıkaıı isteklilı·ı· arasrndaki islt•l..leJ' , . 

dt>ğı·ı·i111le giiriilıııediğiııdt ıı t k~iltnıe günü uza
tılılığı ciheti.- istPklileıiıı 6 Nisan 935 tarihine 
tes:tıliif ı•dı•11 eııınartP~İ giinüııf' kadar 1.anuııi 
teıııiıı.ıı ak('alaı·ile hirlikde makamı \ ilayetdf' 
ıııiite:ekkil koıııb\onu nıahı-ııı-ııııa n1üracaaı et-

• 
ıııeleri ilaıı olunur. 

Netrlyat müdürü : ESAT ADIL 
Vtll yet Matbaaıı Balılc .. ır 


