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- ~esi Baıyazganı:Bİlectk ııaylavı HA YRt KARAN 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E AKMAN 

Türk Dili Evi Ba/Jkesir ı 
Yıllığı: 800, altınylığı ~00 kuruştur. Günü geçmiş 

OU:?\-1:AR. TES!DEN ÖZG-~ ~ t.TN .LER.D _ sayılar 25 kuruştur. 

-Dilimizin 
Yabancı 
Sanılmış 
Varlıkları. 

«Ve,, ve «Kadar» söz
leri tprkçedir; bun/an 
yabancı dilden a/Jnm· 
ış saymak yanllşfJr. 

Üz dil akışının aldığı gc· 
nış yol üzorindı• )'Ürtirkcn 
uynğımıza tak lun bir iki 
huğl:ıntı soıô vır Hulun 
ulkcde okumu y ızm ı lıılnı ., 
flZlerin hile tlılınde. y r l t 

muş olon bu gibi Pözlere 
kor. ılık nr.ını f!u kr k şm \k 
dıl yürüyüşümüzü lluraklat
nc· k lıir iş oluyor Hele es. 
kiden dilımizde bolca kulla
nılır her söze bir arobcolık 
yahut forscalık takmak san
ki o söze bir soyluluk ver
ecekmiş gibi bir yol tutul
muı olması, kendi öz dil 
varlıklarımızın bir takımına 
bile yabancı damgHı vurd. 
urmuştur. 

Bugün bunlardan iki tane. 
sini okurların gözü önüne 
koymak istiyorum: bunların 
biri «Ve», '5teki de «kadar» 
ıöıleridir. 

Arabcacı düşünüş, «Ve» yi 
nrab dilinden gelmiş snymış 
bu inanış da yer tutmuştur. 
Dillerin öz lrnynakluını bi 
lim yollarile araıtırmadan 
erabcadan fıaşka bir ann 

dil duşünmeden ortaya ko 
nnn bu inamn köksüzluğü. 

bilimin aydınlatıcı ı ığıylc 

nroştmlınc:ı. çarcntıuk gö-
rühir. . 

lki sözu biribirinc boğ 
lamak, ıki düşüncenin bir 

•işte ortaklığını göstermek 
ıçin l 'ygu r türkçoeinde l<mtı.», 
<ı me» kullanılırdı. Kurndgu 
Bıliğ'ın şu ö çtilti tıözüne on· 
kınıı: 

« Yar11tkan, lörtlken ma 
kadir kemal.» 

Tanrıyı anlatan hu söz 
bugunkü dille şu demektir: 

«Yaratan, ttireltrı ve eli 
udcn tüm gelen » 

Görülüyor ki burada «m& 1
l, 

eksiksiz olarak C<'-.e» yerin 
d6 kullanılmıştır. Mogolı·odu 
gene bu onlamdo kullanı 
lan «bo» sözu de «me>> nin 
başka kılığıdır. Dilımizdl', 
yalnız dilımızlle değıl. bu · 
tun dillerde dudak ses· 

leri birihirinin yerini tutor. 
•Benı sözümüzti birçok türk 
oymakları e<men)) kılığında 
da söyler. Bunun gibi «me» 
do «be)J olmuştur. 

«M))sesi«b»olduğu gibi,•b• 
sesi de cıvnolur. Orneği, «bam 

türk uruğund ın kimi oy~ı
ınaklorda «vor» demektır: 
«varmak» yerınde «barmok)> 
«vermek» ) ınde «birmek» 

te boyledir. 
Anlaşılıyor ki l ygurc ın ıı 

«ille» si, cebe» ve ıvc• ola 
rak türlü türk ağızlorındn 
hep bir deyime gelmekt • 
dir. Arabların kullandıklar 
«ve», \( (e», « maa» sözlt>ri dı 
( Devamı ikinci sayfada ) 

• • ~..4 .... ' • • ·_.· - \' 

At· na Görüşmeleri çok oldu. 
A tina Görüşmeleri. a·~· k,__o_,,,n_om __ i_V_ed-i-gü-. n-ü-n-de 

Sü Bakanımızın söylevi 

Gün~e on ~uruş kazanan ]r işci on kuruşun bir ku
ruşunu arttumakla büyük bir yurt borcunu öder. 

Bay Çatdaris, 1 evfik Rriştiı Aras ve Maksimos 
umumi vaziyetin bütün safhalarını ve aki'slerini 
etraflı olarak ve çok dostane tetkik ettiler. 

Atino, ıs (A. \ ) - Turki
ye Dış Bak nı ılu Yun r. D ş 
işler: B ıknnı • r ı rııl. n v ı. 
pılrın µ-öiiı.. lı•rıl r qoı 

nr rcdı <>n t lı ı:: ~or Ben 

Te' f k ILı-.lJ \r " l ı r • 

de d g r ınNıı • k 1 r ıııu n 

os~ıllrrı o lı ıtı z u tl'tıuk 

edilme ktt• 1 u un rı f'tıllıun 
tarsirıı projeleri h ıkkır d.ı ) 
pmı~ olrfuğ'u gôrusmr 1 r et 
rafındo orkoda~ı Buy ~1n ksi 
mosıu Ba kan Boy Ç:ıldnri. 
se verdiği iz,,hat uç devlet 
odamına umumi vaziyetin 
bütün safhol:ırını ve hunun B, y Ç ld. ri 

iki memlc:k<'t sıyo>1osı UZ('.lrin. 
drki .ık"R)erini etraflı olıırak 

'' ı. ı do t r l' b r ıhı ıyc.<
tl tr k k etmek imktinını 

verm "tir 

Dış tıaka ıirız m:ımleketim·ze 
döouyor. 

l'jt nf ul 18 Tl~RKOILI) 
I> Bok n mız bny Tevf ık 
Hiıştu le ı..lc n başH•kili ve 
hnrıcıy bukonı nrosındnki 

göriışı• eler goyel dostonc 
olmuştur. Oış Bnknnımızın 

birkaç güae kodar memle· 
k~timize dönmesi beklcniyör. 

İtalyan - Habeş 
~arpışması ltaıya~göre nasıı oımuş? Beynelmile' polis teşkilatı 

ita/ya hükumeti bütün kabaha- iş başm~al 
Sarda yeniden hadis ler oldu. 

:; rreburk. 17 (AA.) ,\\. 
ti Habeşlilerde buluyor. 

Hoorn, J 7 ( \.A.) - İtulyan 
hüktloıeti uluslar kur1..1mu 
genel kdtiplığine ltolyon fla. 
boş hAd'sesi h. kkında lir 
nota \'f'rmi,..tir. Ru notn to-

nrruzun ll[lbrs:ıler t r. fıDlfon 
yopılmıs olduğunu ısL t::ı 
~·alışınuktn ve bılho.s11n \'ul 
va} n hol yon S 1moııs ne ıt 

olduğu ve uzun yııl.ır.l ır,b 
lt.::ılynn kıt ıtı turolır d ın ı 
gal ~ılılm kte bulurıduğıı l -

yon o unmnkt. J r. H:ıbı 

konıisc•rı hılyon kurnı ti ıı. 
ııa kar ı u m ' ı lla 
beşı t ın:ı 1ıt o doğunu ıJıt a 
etmı ve bu mıntukndJ ıler 
lemeA"._.. hakkı ol luğunu 
dın e) lcmı~tır Ancak llnlyon 
kumandauı hın kadar ki -
den mürekkcb olan muh -
fız llobl'Ş kıtıısının g çmc. 
sine mrlsoode etmPnıı tir. 

ltaly ın not..ısınd ı sınır lı. 

hdidi koınısrnnunun bu m • 
ıtokoyı tı rk tmıs olduğu 

yalnız muh f z il hı kıt 
tıının \'alvı:ılda knl r k yt rli 
kıtarıt (•frotlını ko~ mıyn tP 'ı 
rylcclıği bev n ol ınm kto. 
dır 

Bu notn ilah slilrrın 5 
kanunu vel torihınJ.. hı~ b r 
tahrik olmadığı hnldc it. l· 

Kral 
Ale~sa~nn adım taşıyan 

Köprü açıl~1. 
H<>lgr ıt 17 (A A.) Sol 

taı at n.ııbi pr ıs Pol J ger 

nuıb Mllnko' ir v h r t r • 

nJ(~ hukılmct <.ırk in. bulun 

an Bıışbokon h ıy l zunovJç 

olduğu hJIJcı ın11tev lfıı KrCtl 

Alıdtst.ınılr n ısınır ı ta§ıyuc·uk 

olan ve B~lgradı Y emouna 

bay '.\1us olm i 
yon gnrnızonun hurum lf

mı., olduklorı bir<;'1k tcleCn
to bel ) t ' rclıklcri gor
n z mun kını nı ınud fu.a 

1 lı(İ' t kH)C' k t tı gel 
ılı~ t n ı:ıonr.ı mutearr zlnrı 
pu kurttu~ ılllve olunınn
kt l r B ı purskutm hnrı · 
kt> n l -; r " tn k. r da 

t r k 11 'ır 

h 1) \ h ıkılmetı iıs A· 
b lıü unıt ti n zdir d 
le hhu ,u bulunıırr k 
t rz ye 
ist m · tir 
( D vomı 

'e to.1.minut 
Ru not y go e 

ıkın<'i snyfod ) 

ıngil re 
Üç Yıl içınde altı yüz tay ara 

daha yaptıracak. 
Lon lrn l 7 (A :\ ) Hı-

rbiy z r tının ) Hık r.ı 

n 

şu 

ol 

h n 600 t yo e 

l u 1 \r n 

r rıd lı r 

s ğl k ,. rılnı k 

mon c<>phesınin tertib etmis 
vlv.ug ı num ıyiş sukf.ln ı~·in 
de geçmiş ve hı~·bır hAduıe 
olmamıştır. 

S ırreburk, 17 ( \.A.) 
~ ır" huktlrııct komisyonu nı. 
~rt tnııR olJuğu bır lt.bliğ ılo 

geç· rı oks;:.ıınki hdıııscleri 

ız lı ctm ş \'c iddetlı lnh 
kık ıto gırişılmı olduğunu 

bılıfırmıştır. Bu ltblıgılo la 

hlıkatın r-onuno ıntızor"n 

luhlısedc ıncthııldıır ol n gö 
nullu z ıbıta ıştco el ~·l·kti
rıtnıı olduğu ıltl\'e olunmo
ktııJır. 

Salzburg, ı 7 - Sn-
rda beynelmilel politı teşki -
16tı i~e başludı. Bugün bir 
otomobil kozası oldu. füırhoş 
bulunan beynelmilel bir po 
lıs znbıtı alo orkudo ı bıodı

kleri otomobilın altında ko.
larak ynralandılar Ktızndon 
sonro kendısı ni kurtormak 
için toplan n ulusu: kendis • 
ı fonuhk yap rcık sonnn zn. 
hıt tobancnsile ulus uslune 
:ıt ş etti Zabıtın bir arku
ıloşı bu kozoda hır gozuniı 
koy betti 

~ovyet musikişinaslarmın 
telgrafı 

~1oskovo, l 7 (A.A.) - .Ju-
nnl De :\toskovn son günl

erde Turkiye H<>ısırtimuru- ı 

nun Kurult ydo Türk musi

kisinin ıslahı hnkkıodu soy-
• mı~ olduğu nutuk liol lyı • 
Qıle Ankara kon crv.ı.tuvar 

na Rus musikişınn8lorı ıh 

ırtıstlerı tarnfından gonJor· 
ılmi~ olun hır telgraf noşr
etmekteJir Bu telgraf bir 

1 r 

b ,\ y c· k kup U) U 

ın ~ m Btır. 

I ok mümtaz mu~ik şinasların, 
ras 

1 

artistlerin imzalarını taşım 
aktuı.lır. 

AnkorJ, 18 ( A.A. ) Su 
Bokonı Zrklli Alpnyılın ulu
so 1 OkOOOIIl 1 V(' Orlf •rmQ yotlİ 
gnniı munıısı•bctilt• dun rık 
H m r<ıdyoda ı:;oyledığı soy
levdo lı z m ulusumuz içın 

tek eser yolu, hırıktirm. 

:ırtt rnı::ı yolu olduğunu. rw 
k ıJıır kazanır.ık onun hi~· 

olmazsn ondo birini arttır

madan boşka guvcncli tutu 
larok yolumuz bu.unmadığı· 
nı söylemiş ve: 

- Günde on ku -
ruş knıonobilen bir işci Jn
ha on kuruşun bir kuruşunu 
nrttırmakla büyiık bir yurd 
borcunu öder A 
kerlik gibi kutlu bir yü

kü yapmnsındo kendinde 
bir sevinç bulmalı ve oncak 
bn guzeyde çoı•uklnrının 

eserini yoratorağmı bil
dirmelidir, demiştir. 

Romen 
Matnuatı kisve işini eyi 

karşıladı. 
Bukreş. 17 (A.A) - Ann. 

dolu Ajansının hususi muha
bırı bJldırıyoi: 

'1'1irkıyt 'de> ı uh:.ınilere nit 
kıyofet yas sının kabul l~dıl 

mes; Romanya mntbuntında 

h 'cbir A•Jrello gayri müsait 

bir tesir uyondırmumıştır.lfottll 
cın mühim gozetelertle ~·ıkon 

bir sıra makale ile Tiırkiyc 
huktlmetınin aldığı bu kara

rın ısobeti üzerine Jevamlı 

neşriyat yopılmıştır. 

Almanya 
Silahlanıyor. 
Almanyayı sll3hların tehdidi 
mukavelesi imzaya teşYlk 

etmek gerek 
Homa, 17 (A.A.) - Sto

mpa gazetesı Almonynnın 

tekrJr siltihluomo.sı hakkın

da şu s ıtırları yozıyor. 

Bu yeniden sı\l\hlonma 

oyle bir kerteye çıkmıştır 

ki artık belli belırsiz olma
ktcm kurtulmak, olanları do 
kabul etmek ldzımdır Fakat 
bu 

1
k bulun başıboş bir si

lah yor.l?ınu çevrilmemesi 
ıçınde şunlnr lazımdır: 

l 1'o8afui emniyet tedb-
irlerinin zayıf düşmesi kim 
se tarafından istenmiyecek 
olnn Frans:ının eodışelerıoi 

azaltmak 
2 - Almanyayı sılt\hların 

tahJıdi hakkın<lo hir muko. 
veleyi imzaya teşvik etmek 
ldzımdır. 

Bay Zekai Alpaydın 

C. H. F. 
Genel. ~itibi bugün istan

bula gidiyor. 
Ankara, 18 (A.A.) - C.H.F· 

Genel kiltibi Boy Rereb Po. 

ker iınü versitede iki ders 

vermek üzere yarın İstanb

uln gidecektir. 

Dil 
lurumunun bir tebliği. 
AnkarA, 18 (A.A.) T. 

D. T. C. Genel kAtıpliğindın: 
Osmanlıcadan Türkceye •Öıı: 

krırşılıkları tarama r dergi•i 
adıyla T D. T. C baeılan 

iki ciltlik ki taban telif ha
kkı kanun lyoluyla T. F. T. 
cemiyeti kin alınmıştır. Ta
rama dergisi dilimizde kul
lonılun ya~ancı söslerin tür. 
lü karşılıklarının birçok.._ka. 
ynnklardan toplanmı§ bun
ların henüz seçimi yapılma
mış olduğundan şimdiden 
Jeğideki sozlerjn bepıinin di
limize alınmış gjbi göıteril
mesi doğru değildir. 

Leval 
Romayı müsait bir zaman

da ziyaret adacı~ 
Roma, 17 (A.A.)- Tribi· 

ne ~ozetesi yazıyor: 
Bnkiknt, nihayet eski no

ktaı nazar ihtıltıflnrına ga
lebe çalmış ve Fransa ile 1-
taly~nını Avrupa siyasetin
dcli. ı hattı hareketlerinı biri. 
birine ynklaştırmıştır. Bu 
gazete M. Lavalin Roma se. 
yohotı hakkında diğer ga-
zeteler tarafından veril"D 
hob~rlerin pek o kadar do· 
ğr~ olmadığını ve bu ziya· 
retın müsait bir zamanda ya
pılı.ıcağını yaımaktodır. 

Konferansı tekrar ele al
mak belki çok gereklidir. 
Ancak daha eni d6rtler an. 
dlaşmuına metin ive hele 
rubu bakımından ele almak 
lazımdır. 

Sar konuşmalarının mutlu 
soauncu örnek olnbilir ve 
hayırı nlA.meair. 



Kurultay 
Ruznımesinde bulunan 
mühim kanun layihalın 
Ankara, 16 - Kurultaydı 

görü~ülecek lAyihatı"'r 

Dilimizin 
Yabancı 
Sanılmış 
Varlıklar 

hep bu eve» ve «me» den 
kaynamıştır. 

Öz dilimizin öz varlıkları
ndan olan «ve» yi yabancı 
saymağa hiçbir gereklik yo
ktur. 

Şunu da söylemeden geç 
miyelim : «Ve» türkçe olma-

arasında Adi iıkana tabi mu 
hacirlerin ellerindeki sttnat 
ve mesleklere göre verilmiş 
emvalden gayrisinin isti
rdııtlı lAzım gdlib geJmiyec· 
eğinin tefsiri hakkındaki 

1Ayiha ile mübadil gayri 
mübadil muhacir ve saireye· 
kanunen tefviz veya ldiyen 
verilmit malların tapuya 
raptı kanununun 6 ncı mad
desinin tefsiri layihası 
bulunmaktadır. 

Kurultaya gelen bir ltyihaya 
göre lıkan tetkilltı bulun
mıyan veya bulunupta bitm
iyen yerlerde vaJi ve kay
makamlar tarafından oralar· 
deki deTlet~ve husus! idare
ler, belediyeler memurların
dan münasip görülenlerin 
muhacir isk:An itlerinde iıti
hdamla rı hakkındaki kanu· 
nun adliye memurlarına te
tmil edilmesi iıtenmekte. 
dir. 

Qkla beraber, bunu • bir ara- ı 

lık bir takım yazarların ya· 
ptıkları gibi - bol bol kulla. 
nmağa yer yoktur. «Ve» tü
rkçedir; gerek görüldüğü 

yerlerde bunu kullanırız. A
ncak türkçıdir diye yerli 
yeniz kullanılması da ge
rekmez. 

Diğer-bir ltyiba ile de 
den iz yolculu~unda can, mal 
koromaıı İçin denizlerde mü
nasib görülen yerlerde nönetçi 
konulmaı·ı, ıeyrisefer eden 
vapurlann merıkibin can ku 
rtaran taıımaları, patlayıcı 

maddeler ta§ıyanların kont
rol edilmeleri, umumi emni. 
yetin temini, kaptanların eh
liyetlerinin kontrolü ve buna 
dair her türlü tedbirin alın
matında Ôkonomi BalCanlığ
ını 1&lthiyet verilmesi iste
nmektedir. 

Ôkonomi Bakanlığı bu it
ler için bueusl nizamnameler 
y•P,&cak ve salahiyetli deniz 
makamları tarafından kont
rol neticeainde görülecek no
k.anlar zabıt Tarakalarile 
teıbit edilecıJltir. 

Seiriıefere ait ııizamnam. 
ılere uyğunsuz hareket ed
enler, niHmları tamamen ta-
tbik etmiyenler için liman 
iaareleri iıten men kararı 
'Yerecek Te bu liarar hemen 
yerine getirilece1'tir. Ayrıca 
bu ribi gemilerin sahih ve 
kaptanları mahkemeye veri
lecektir. 

--.......ır::ıa.---

/tal an 
Habefistan 
(Üst tarafı birinci sayfede) 
Habeş hükumeti meseleyi 
928 muahedesi mucibince 
bakım mahkemeaine tevdi 
etmek talebinde bulunmuı 

ise de ltaly~n hükumeti cev· 
ap vererek ortada hakemin 
halledeceği bir mesele bul
unmadığını söylemiştir. lta
lya bük\lmeti bu cevabı nda 

h~ lisenin çok sarih şerait 

altında vukua gelmiş ve bi
naenaleyh mahiyeti hakkın

da bir güna §Üpheye mahal 
olmadığını ildve eylemiştir. 

Roma hükumeti tarzıye ve 
tazminat talebinde ısrar et
mekte n bunun Acilen yap
ılmasını taleb eylemektedir. 

Napoli, 17 (A.A.) - Adiı 
Ababadaki ltaly ın sefiri Bay 
Vinci buraya gelmiş ve he
men Romaya hareket etmi-

«Kadar» sözüne gelelim: 
Arab dilinde bu söze iki 
kök verirler: biri, «kader» 
ki hem « alın yazısı » 
demeye gelir, hem de sayı, 
basamak, kerte, oylarını anl
atır. Öteki «kadr»ki bu da 
hem yükseklik, hem de .sayı 

demektir. 

Oz Türkçede «kah> sözü, 
arabın «derece» ve « merte 
be» sözlerile anlattığı oyu 
anlatmaktadır. Şeyh Süley
manın «Çağatay Lügati» ile 
Pave de Kurtey'in «doğu de
yişleri sözlüğü» buou gös
termektedir. Tarama Dergi
sinde aderece, 1 ((mertebe» 
ıözlerinin karşılıkları sıras

ında yazılıdır. 

Bu cdrnt» kökünden «kat
ar» ve <•kadarn sözleri ürer . 
«Kadar» sözü türkçe olarak 
arabcı c.< tekrar » karşı 

lığında Teleüt Türkçesinde 
ku llllntlmaktadır . Bu •tekrar• 
düşüncesi ile d~rece ve me
rtebe oylarının yakınlığı göz 
önündedir. 

Türkçe ckadar• dan akada. 
rlamak• diye bir de iş sö 
zü yapılmıştır ki bunun var
lığı sözün türkçeliğini bas
bayık göstermektedir. 

Dilimizdeki yapancı sözle
re karşılık ararken, böyle 
•Ve• gibi, «lrndar» gibi öz 
türkçeden kayna.mış kendi 
sözlerimizi de yabancı say
mamak en doğru bir yol 
olacaktır. 

/. Necmi Dilmen 

f ransular Yugoslavlan 
yen~iler. 

Paris, 17 (AA.) - Fran
ve Yugoslav ulusal takıml · 
arı arasmda oynanan futbol 
maçı çamurlu ve kayıcı bir 
alanda cereyan etmiş ve bu 
vaziyet dolayısile maç tek
nik bir yükseklik gösterm
emiştir . Oyunun neticesine 
üç dakika kala attığı son 
bir golle Fransa maçı 2·3 
kazanmıştır. 

ştir. Her ne kadar , resmi 
bir beyanat yok ise de bu 
seyahatin Valva mıntakasın~ 

da ltıılyanlarla Habeşliler 
arasında zuhur etmiş olan 
vaka)arla alAk:ıclar olduğu 
zannedilmekt.tıdi r. 

TURICDtLt 

soyadı ,-·······----····-----··-------··---················-
; ŞEHIRVEMÜLH~KATTA .__-. 

--------------····----··-··-······················-AlanlaT .. 
Behçet ERDOGMUŞ 

Vildyet defterdarı. 

Kasaplar Deresi T emizlettiriliYO~ 
Telefon r 

l 
Kent 

Hakkı ÔNEY - Vil&y, t 
maiyet memuru ve belediye 
haşyazgan vekili. 

Avni ERDlLEK- Balıke
sir ziraat bankası muame
la.t şefi . 

Bahkesir -=-lzmir telef onu 
ilkbaharda bitiriliyor. 

1
1 
Kurultayının 
Büyüklere 
Saygısı. Hüseyin EROL- Emniyet 

çevirgenliğinde üçüncü ko 
mıser . 

istanbulla şehrimiz arasında 
muntazaman görüşülüyor. Kent kurultaymın ilk 

toplanma yılı çalışma. 
sına başlaması müna· 
sebetlle belediye başka
nı bııy Salim Gündo
ğan tarajrndan büyük
lerimize ltl yazıları çe
kilmiş ve kurultayın 

Kemal ÇETİN - Balıkesir 
mnhkeme b 8şyasgan muavini 

Raıim BUGDAY- Balıke· 
sir inhisarlar başçevirgen 

liğinde memur. 
Nacı ERÇEViK- Kız or

tamekteb fransızca muallimi 

Şükri HA VR - Aydıncık 

nahiyesi çevirgeni. 
Nazım TEZER - Bürha

niye birinci okulııy başmu 

allimi ve maarif memuru . 

Hüseyin BİL' AL 
Susuğırlık borasit madeni 
doktoru. 

CEMAL GÜLER - On
imi vilAyet encümeni baş

yazganı. 

Tahir YAVUZ - Balıke· 
sir merkez köylerinden Oe
liktaş köyü muhtarı. 

Halit GÜNER - Susığır · 
lıkda eski maliye memurla
rından. 

Sezai GÜNER - Sueı. 
ğırhk inhisarlar takib me· 
muru. (Sezai Halit Cünerin 
oğludur. Bütün aile efradı da 
Güner soyadım almışlardır ) 

Receb KÔSEOGLU -
Balıkesir sıtma mücadele 
yazganı. 

Aıım MERİÇ - Balıke 
sir maliye mutemedi. 

Nurettin MERiÇ - Ba
lıkesir ağır cezıt zabıt kA.ti
bi. (Asım ile Nurettin kar · 

ı deşdir) 

Sllbrı ARDA - Defter 
darlık evrak memuru. 

Necib IMER - Defter
darlık buğday koruma me . 
murlarından. 

Ihsan ARMACAN - İş 
bankaeı kavasl. 

Mustafa TUNA - Band· 
ırma Jandarma karakolu K. 
( Mustafanın kardeşi Ayva· 
lıkta H.ifat, oğlu Sındırğıda 

Argun da Tuna soyadını al· 
mışlardır . ) 

Arif ŞAHIN - Bandırma 
birlik yazğanı. 

Ahmet FIRAT - Bandır

mada birlik yazğanı. 

Ahmet ÇETİN - Sığırc ı 
jandarma karakolu k. 

Ali DİNÇ - Bandırma 
jamlarma tel"foncusu. 

Bir DÜZELTME - Po. 
ata mevrude memuru Hüsnü
nün eoyadı AYGÜN olac
aktır. 

Hırvat propagandası 
Eelgrat, 17 ( A .A.) _ Zeğ

rapten alınan haberlere gö
re sınırı geçmek kolaylıkla
rına malik bulunan zengin 
Macar eşrafı Yugoslavyada 
tadilci ve Yugoslavyaya alı·y· 
hdar bir risale dağıtmışlar. 

dır. Bu risale, b•rvat lisanile 
yazılmı ~ ve (Bu Topol) adı 

ile 13uJapeııtede basılmıştır. 

Kentimizle lzmir arasında 
çekilecek telefon hattınm 

bütün malzemesi hazırlanm 
ıştır . Şu günlerde hattın çe
kilmesine başlanacak ve bu 
iş ilkbahara kadar bitirilmi ş 
bulunacaktır. 

Balıkesir-İzmir telefon ha. 
ttı ~oma, Kırkağaç , Akhisar, 
Manisa, Menemen üzerinden 
geçmekte ve bu kentlerin de 
telef ondan istifadesi temin 
edilmektedir. 

Şimdi kentimizle Bursa , 
İstanbul ve hattın geçtiği 
diğer kasabalarla muntaza
man telefen görüşmesi yRp-

1 

sayğıları sunulmuştur. 
Bu telleri ue alınan 

\ karşılıkları koyuyoruz: 

Reisicümur Kemal 

1 
Atatürke 

İlk toplanma~yılı ça - 1 

\ lışmaıına başlıyan kenlı 
kurumunun Btiyiik Ön· 

\ 
derine derin bağlılığım 
ve sonsuz sayğılarını 

1 1 sunarım. 

1 

\'a li ve Be lediye Raşkanı 

ılmaktadı r . 

i Salim Qündoğan 
~amit nahiyesi çevirgenliği 

1 
1 Salim Gündoğan 

Şamlı nahiyesi çevirgenli- 1 belediye reisi Balıkesir 
ğine Ömerköy nahiyesi çe- C. Bana karşı gös· 
virgenljğinden vekAlet emr- terilen duy§ular.ı te-
rine alınan Nazım Bozkurt şekkür ederim. 
tayin edilmiştir. Yeni çevir- ~ei sıcliwur 

gen Şamlıya giderek işine Kemal fltalürk 
başlamıştır. * 

Müsamere geri kaldı. 
Tutum yedi günü münas

ebetile Lise ve Muallim me
ktebi talebesi tarafından 
dün akşam verilecek olan 
müsamere başka bir güne 
bırakılmıştır. 

Yağmur. 
Dün akşam kentimize ye

niden yağmur yağmıştır. 

Okula kasketleri 
Kanunla tesbit edilen ok-

ula kasketlerinin bazı 

yerlerde tasınmağı, bazı 

yerlerde de istenilen 
biçimde giyilmediği 

görüldüğünden en kısa bir 
zamanda bu kasketlerin ka_ 
nuna uygun bir biçme 
sokulması lüzamı Kültür 
Rakanlığın~a kültür müdü
rlüklerine bildirilmiştir. 

Barem kanunu 
Müsteşarlar komisyonu 

barem kanunu üzerinde ya
pmakta olduğu tetkikatını 

ikmal etmek üzeredir. Kom
isyon üyeleri arasında bazı 

eıaslar üzerinde düşünce 
mutabakati hasıl olmuştur. 

Komisyon barem kanunu üz
erindeki tetkiklerini bitirdi
kten sonra ücret meselesi 
ile uğraşmağa başlıy:.ıktır . 

# ~ 
rurldaşl Memleket derdi-
ni haflflelen hildllalımeri 
unutma. Bu cemiyete aza 
olmaklrı en büyük insa. 
ni vazlf eni yapmış olur-
sun, 

Bal ıkesi r Hilfıl ıa lım"r 
cemiyeti ınerk ezı 

~ it 

Kurultay Başkam Sayın Ka
zım Özalpa; 

I lk toplanma yılı ça· 
lışmasına başlıyan kent 
kurumunun derin ve 
sonsuz Jayğılarmı su-
narım . 

\'alı ve lıelediye ba§kaııı 

salim Oündoğan 

* Başbakan General İsmet 
lnönüne; 1 

1 Kent kurumu ilk top-

1 
lanma yılı çalışmasuıa 
başlarken kurumun de
rin ve sonsuz suyğıla-

rım sunarım . 

Vah v• Belediye Ba '.k ını 

j salim Oündoğan 

Balıkesir Vali ve belediye 
reisliğine 

Kent derneginfn duy-
\ ğularına teşekkürle 
muvaffakıyet dilerim . 

Ba§\'Ck ı l 

1 ı ismet lnönü l .. .. 
Kasaplar 

Deresi mecrasmın temiz
lenmesine dün ~aşlan~1. 
Sıtma kanununa tevfıkan 

v ilıi yet sıhhat meclisi tara 
fından mükellefıyet usulile 
temizlenmesine karar veri
len kasaplar deresi mecra

s ı n ın dünden i ti b .ıren temiz

lenmesine başlanm ı şur . 

Dün Eskikuyuıncular, Ma· 

rth ve Börekciler mah!l llele 

rinde otur on bir k ı sım mü_ 

kellerier bu işte ~~alışt ı rılmı 

ştı r. 

Derenin temizlenmesi işi

nin iki üç ay içinde bitiri
leceği umulmaktadır. 

Yiyecek 
Satan esnaf mıllınnıı 1-' 

rine etiket kayacık. 
Ve narktan fazla bir nı' 

• mal satamıyacakllf· ~ 
Belediye başkanı . b•1~obf 

lim Gündoğan kentıo ~ .., 
mi i şlerile de yakın bıf Jdt 
ka göstermektedir. oa,.,. 
ğumuza göre, bakkal, k•-' 
sebzeci ~ibi yiyecek er!ılt 

0 ·· ıerP"' 
satan esnaf malları .0 

1__. 
mal ı n cins ~e fıst 1_, 
göstarir birer etiket b~•-' 
durmıya mecbur tutu ,,.. 
ve esnaf belediyece kO~ jt 
cak narktan fazlaya oıs 
tamıyacaktı r . ~ 

Belediye başkanıoııs ., 
lediye başyazğanlığı~•i il 
zabıta amirliğine verd• .. t; 
buyrukta belediyinin. 

0 ;.6'. 
mi işlerinde. yakın bıf ,-', 
ile ve birdüziye uğr• 
sını bildirmiştir. 

Pazara getirilen tırıtl 
ve peynirler. 

Dün ıatıloıak üzer• .;:;; 
ra getirilen tereyeğı. dif! 
nir ve yumurt~la~ ~eı;o ... 
ce muayene edılmıştır-,, tft" 
ayenede yedi şahea 81 ı'_ 
yağının karışık ~ıduğ~~ıf" 
rülerek sahiblerı ~~ ·1-
kanuni takibata gırıfl 
t ir. fi 

Geçen hafta tutula~• &8ı' 
rat karısı MedineY~. 811il~ 
yağında yüzde otuz 0~1, .... ~ 
nde boyalı olduğu ~.1, ~ rak kendisinden bel 

1 Jjfff 
ncümeni kutkarile b•f 
para cezası alınaııtt•~~l,dlf 

Bundan başka 'J•"' 
k hare 

nizamatına ay ırı 
016

,, 
bulunan 2 atcı, 2 tberb": 
kebabcı , 3 kasab 1 . .,. t 
1 kahveci , 3 ekmekcı. r"' 
sucukcu hakkıpda J• 
cezası verilmiştir. 

Belediye yoksulları ft 
dım ediyor. ao;' 

Belediye ramuan ~1- ' 

betile yoksullara Y
8 ~··' 

meği kutkarlamıştır. 11 t" 
bulunan bin elli yok~~..,;f" 
mazan çıkmadan yı ,'Jsı' 
kilo kömür dağılt•C., ,r 
Diğer yönden nok

99 to'~ 
mek çıkarılmış olub d;e bl 
lan ekmek ve pideler ~ıtıl-' 
vakit yoksullara dse 
ktadır. 

-
Susuğırlıkta ~~,~~; ,, 
Susuğı rl ı k , ('fl]R aJtı ~ 

Burada havala.r beş d•' ı
ndür bir ilkbahar k9 gao fi 
zel gitmektedir. su do~' 
ak derecesi zait 00 

kadar yükselmiştir· 
:;...-- ... r --- r ,,. 

Yurtdaş! Hllalf ah~: ~ 
sanllğlll şefkalin.d ı1flı1~ 
muştur. Feldketlı90 gtıl':, 
sana ilk yardımı ıatı,.. 
Kara gıin dostu 0 

ldlialımere a=~ 0~;,6ıı•~( 
Ba lı kcsır ıııer• 
C"Dlİ' eli 
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ıc.,;;,ı., sakaoıığının (Kö· Silahları Hikaye Görünmiyen Yara! / tngı~t;;:t•u) r Yl RTDA ! 

ylerimiz) adlı bitiğinde soy- Havas nJ'ansı bildiriyor: ---------------....!..-______ __! 
d ( d · J b Ztngin, Fakir, ~adın 

a ı olabilt!hekleri bugün de Amiral Ynmamoto ve Sta- un en ına at ) <·ak öğl e uz ri gelcbı' le· 1
' Dokt b 1 . b' vece ) ar ı ı'" odasına gire· Erktk huldsa hiç b/rk/-

~ok k d 1 r en, ~· nuı endime: Bu ka- mse kendini Hildllahm•· aş~ıdakı'lerı' yazıyoruz·. ndley arasında rız su·· ren or u mese eyı ır- ceğimi kendisine vndt:ıttim. k k 1 · k 
ertmen - Kılmamas - dünkü konltıransın ıadece \ ar a aş arına açtı. Diki• masnsının "•kme- d r ... (fP.psi ay f'k' .. ,. )' er sa ve temiz bir insan rinŞefkatlilılmayesinden 

Kırık - K•rgıl - Kırkıl - yapıları programlarının bil rı ayrı ı ır yu- cesını açmak ıçın işe böyle sefıltlne hir günahı 
K d

. . rüttiiler; Fakat birisı' de b 1 d uzak ıayama:. Bu Şe'. ızılC' n - Kızılçın - K ızı- ırışinc aid üç yöıılü bir nş a ığım zaman, karım- nnsıl i~ledi? diyordum.. k t '.I k 
1 

tam, tatmin edi<'i bir~ey 1 k . .. .. b a yurdunun yardım e-
aya Kızılkoca - Koçak an n9mn yapılmasına dair söylemedi bn h ~nt('sı ~oluren ara a Uyuyordu. Masum yüzüne Jine günün birinde muh-

- Kocı _ Koçıbaha - Ko- olduğu nnlaşılmaktadır. Bi· 1 ce en ç mış yola ko· uzun uzun baktı m. taçolabileceg""'lmı· .... ı ıınut. 
k.; , ı· ı· · 'b Bir oy geçti Hasla ı D l'ğ .ı (' ç ttZı _ Koçman - Koçu - IDl ığı gı i, bu hususta I yumuştu . e ı e uyuur_ •ÜnJiızlrü i rtiğinı zehir mamalıyız! Senelerce eu-

Koçur - Kodas Kokc - öteki murahhaslarla birlikte görünmed ı. Birkaç hıf'ta ın oğo \·nlıştığnn birçok ruh_um ıizerinde büyük bir 
daha goçlıkton sonra, ha b l l 'h . vel kurultnu~ olan bu ha· 

ıgnz _ Kola Kolaguz Londra kabinı>sİ tarafından I nnu tor an an nı ııyet Lı tesır yapm ı ş damnklorıma yır oca?ına a:za oluntt!", 

K K b l 1 • • 1 t J stanın yerine, memleke- L · ı d' k d · ı · b " -- olpar - Koltan - o- i uırım er a an opon mu· 
1 

rısı .. ı i ı oçtı. Altüst a er ış emış ve ütün Balı keıur Hılı\111hmer tinden bir mektub 1reldı' b l'ğ' · ınan - Konac - Kondoz- rahha \arı daha hukumetlc. o ettiğim bir takı m kadın on ı ımı r armıştı . 
K 

Doktor ağrının. tt\krnr S ğ ı · · ondupen - Kongul - Ko- rinin cevabını br. klemekte_ eşyası arasında küçük a e ımı yavat(!a bo-
ngur - Konur - Kopal - <lirler. gelmemiş olduğunu dütü- iplikten bir bohçaya sa- ğıızına dayadım ve bütün 

K 
nerek zarfı sevinr·le aç- L t' ı k oparan - Koron - Kor- Elde edilen intiba şudur ) rılmış, pembe bir kurde. ..o.vve ım e sı tım , 11ıktım ... 

gun - Korkmaz - Korkut ki, Amiral Yomamoto, Tök· tı. ~ ektup şöyle yazıl le ile bağlı bir demet Biran gözlerini açtı ve 
mı~tı: k k b - Koşıca Koşmat - yonun kararıni rcRmen al- mektub buldum. Anlamak şaş ın şaş ın yüzüme a-

Kotancı Kotumar - madan önce, Vaşingtonun ! Aziz doktor; okndar gü~· birşey olma- ktı, sonra tekrar kapadı, 
Kozan Köbsen bu tcklıfı nosıl kar~ı:ıya- 1 _Hastalığımın . ın~nşeine dı. Başka hicbir harekette 
-Kökez-Kökynr- Körcm · cağını öğrenmek iştemişlir . daır sı?ı hıçbır şuphede Karımın. gizli genç kız- bulunmadı; ve seasiz H-

evinde gizlemeğe munffak 
olamadığı bir demet 
mektubu karıma emanet 
ettiğini ve oaları tı•· 
di kendiıine iade etmemi 
istiyordu. 

Onu dinlerken bütün 

en - Kucak_ Kula - Kulaguz- Saliihiyetli mnhfellere göre, b rnkmak " 0 bu sırrı me- lık hatıralarına bııkmok dasız rüya<loymış gibi öl-
Kultak-Kumsar- Kumru amirul 8tnndley bu mesele zara götürmek istemem gibj büyük bir saygısızlık dü. "' Kendisini öldürdüğüm-

D
in JohJ Amerika murahhas- Sizi korkunç hastalığının h' d kd den dolayı hana hı'chir kin 

vüoudümtln ba9dan ıtaA"ı 
diken diken olduğunu biı· 
settim. Kendime hlkiaı 

olmağa çalışarak büyük bir 
sükOnetle mektubların muh-Kumduzlu-Kura-Kurcan - yapmanın ıç e namus rene torıhçesile tnnı tırmak ar b l · k' L! 1 d KurLdoğmuş-Kurum-Kuş Jnrrnın Rhnyını çekmediğini birşey olmıyacağını dü- es emıye va ıt uu ama 1

• 

toğan-Kutlucn- Kuzgun- bilrlirmekle kıılmış t ı r ve ya• zusunıJuyım.. Ağrı ücüncü şünmeğe bile nkit bula- Dudaklarının araaındo.n bir 
lnız progrnnılar . n tebliğine der 1 olarak tekrar geldi. madım. Bunları okumak daml• kan sızdı ve elimin 

Küez - Ku·· ndu"z - Kürtün Onunla !oha ta"ln uğ a · ·1 dair olaralt bir muknv~loye 1 
" r ş için mechul bir kuvvet üzerıne-bı diğiniz yere-

Ltlçin-Magol- Malğnc;-Ma· buırünkü şartlar içinde Va- mak niyetinde değilim. bütün benliğimi kemiriyor· damladı. Ancak ertesi sabah 
rnak-Mamao-Manay- Men- şingtoo kotı lmıyncaktır . ı Size .bu mektubu, du. Belki bunlar kadınlık tamamile kuruduğu zaman 
teş - Minteş-Moran- Morg· Jnııonlara gol ince bu tali ağrıyan kısmın üzerını devrine, benim ismimi ta· onun farkına vardım . 

j h A 1 ı ' ' k' ul -- Mortgan - Mortogan- meıelenin japonlar arasında ce ennemı 0 ev erını tes ın kındığı devre aitti. Kur Onu büyük bir merasime 
Mosun - Mugan- Murtoğan - tereddüt ve hattti anlaşma· edecek bir ateş parcoıı deleyi ~·özdüm ve biitün tabi tutmaJan gürültüsüz, 
Narman-Norçin- Norgaz- zhkları mucip olıluğu bildi- koyduktan ıonra yazabili- mektubları birer birer patırtııız gömdük. Şehirden 

teviyatını sordum. Bu su
alin karşıı;ında titredi: 

- Sizin znceniz laı· 
yatımda tesadüf ettiğim 
zeYcelerin en ııadığı ve en 
vefakdrıydı. Onların ne ihti
va ettiğini o hile ıormadı 
ve onları ltatiyen oiumıya~ 
cağına dair bana ıöı verdi. 

Obuz Oğeor-Oğurlu- Oh· rilmektedir Murahhaslar yorum okudum. uzakta, böyle şeyleri tahkik 
tamış- Okam - Okşit- heyeti prensip itibarile tini Altı oy evel belki dün- Bu hayatımın en korkunç edecekhicbir resmt ealdhiyetin 
Olgar Oltan _ Olu- bir inkıtaın önüne geçmek yanın en mesud bir bir saati oldu. bulunmadığı hususi bir yer-

-- Mektublarınııı nereye 
Hklamıştı? 

- Dikikio manıının çek
mecesine. Pembe bir kurdele 
ile bağlıdır; kolayca tanıya
hilineniz, hepıi otuz mık. 
tub. 

kman- Omaç - Onaç - 1 için yapılacak her gayretin adamıydım. Zengindim, ha- Mektuhlar şimdiye kadar de o\urduğumu:ı: İçin hükft-
Onnn _ Opsar _ Orman _ lehindo ve hiç olmazsa üç yat ı mtlan çok memnundum. hiç bir erkeğe yapılmıyan metin haberi olmadı. Kendiıi 

O Yöolü bir anlaşmanın gorü- Otuz beş yaşındaki bir er- · k bT f b' h · k ld " d tar - Otay - Otman - ke .!in yapabileceği !ôleyle ve gayrı a ı ı a ır enım arım o u"un anma-
Ozen '>zgur Ozmuş şmeleri kurtarması için fe gı -ı çok hıyanetleri ifııı.a edi- likdnemdekilerin de hicbi· 

- ' - . - lerin hepsinde biiyük bir ,. 
Ôdem. ôkd ô dalrarlıklrır yaı>mn2'a anıktır. yordu. En yakın ve sami. risi ııı.üphelenmedi. Sonra onu 

ış - em - ım- " zevk buluyorum. Bir sene ı ,. 
en _ OlmPz _ Onku·r Buna karşı Jııpon deniz , mi bir arkadaşım tarafın- ara,,ıb soracak akrabaları 

b k ı evel evlenmiştim. Karım J 

Ö .. O "" a en ığı programın teblitgii don yazılmı•lurdı. Hem ne da yoktu. Bu suretle bana, 
rcun - rçen - ( ırek - eyi terbiye görmüş mü•fık ,. O ô b ô azami tonilatolorın tesbile '$ tarzda!... Be dan o oğı bir cevabını vermek mecburiye-

0 r: - z ôek - zen - birlikte olmcısı g~rekliğine ve çok güzeldi. Molikdne- aşk ve derin bir ihtirııela tinde kalacağım hicbir sual 
ı ur - zmüt - Peçenek inonmııı buJuomcıkta ve mu··. me yokın bir şatoda otu- dolu olaraL.. B• •ır .. ın l d M .. d .. k 

- Peşmen - Pozan - Sa- >' ran bir kontesle uzun za• a u " • · soruma 
1
• ezara gom u • 

snYilik kab· ı l edılmcdikce çok gizli tutulmasını nasıl len eonra başkalarını şüpbe-
cak - Sagunç - Sa&man - t k'l man arkoJaşlık etmişti. b'h d L • b' 'L ft nmamen şe ı meı;elesi olan 

1
, . • Jd 

1 
k ton ı ediyordu!... ye iişiirmeme.. ıçin ır.aac 

S r. S 1 S lb ıenı mınnol er ı ve şük· a6nıç - a az - o aş- taTizlerde bulunmayı dahi l3udaln kocalar hakkıncla söz söyledim v3 vaziyeti 
S S 1 

ran dolu bir kolblo çıldı-
da - o çuk - Salın . nbamaktallır. neler söylüyordu. Ona ko- idare ettim. 

ra~ıya seviyordu Altı ayı· 

Belediye 
Başkanlığından: 

~ıhhi mahzurun defi icin dt>rt·lerin arınıııa ı . . 
ışinde ıtnıa nıiicade'c• kanuııurın tt~,fıkaıı « 5 » 
giiu calısmak mechurivetiııde hulu na ıı nıiikPlle-• . . 
fin kendilerine işe gitıııel~ri it;irı ~· apılaıı f Pııhi-
hat giiııiiude iş lıa~111d:1 lnıluıını: dıkl:ın takdirde 
nakteu tahakkuk ed U ikişer liram lHh iJi f'fll\'31 

kanunuııa te,·fikau tah~il ohıııa<'cıliı il~n ohınur. . 
Jl,• lıkesi ı· ıni ili eııılak 

celri r0·t~n 1 İ °'İllflen 
~ "' . ~lilli mufftke ait 21 parça taı-la ilt~ bir· diikkarı 

ıki yıllık icarı 15- ı 2-934 giiniinde ilıaJ•• )':l pıJ
ınak için hir hafta uza ı ıhnı ~ ıır. 
A hcılarrn Oefdt\rdarJığa miira(\aatları i13n oluınır·. 
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mız çok mesut geçti. Her casının bunlardan haberi ol- llicbir vicdan azabı duy-
gün, geçenden dı.ıhı fazla maması için neler yazı - muyordum. Çok '1alimııne ha-
saadetle dolu olarak ge- yordu!. reket etmişdim; Fakat o, bu-
liyordu. Şehre indiğim O andaki hissiyatımı na müstahaktı. Daha fazla kin 
zamanlar, arkadaşı kontcein tarif edemem. Bu zehiri falan bağlamadım ve bu meae-
yunına gitse bile uzun son damluına kadar içtim. leyi kolayca unuttum. Hicbir 
z~man oturamaz, yolu çıkar Sonra mektnbları tekrar ku katil işini, benim kadar bü· 
kılometrelerco yürür ve rdele He bağlıyarak yeri"e Jük bir ldkaydi ile yapma. 
saatlerce heni yolloruo bek. koydum ve çekmeceyi kilid- mııtır . 
!erdi. ledim. Mezarlıktan döndüfüm za. 

Bano karşı olan muhabb. 
eti. bntkolarının hasedini mu
cıb olııcak kadar derindi . Bı·
nden başku kımse ile danı 
elmez ve rüyasında bir erk
e~ görse bnna bunu biiyiık 
hır cürüm itiraf eder gıbi 11ö
ylerdi . Velhasıl dilber, ma
sum bir yavruyJu. 

insan bozan en mesud za
manında, saadetini kendi al
ile bozaco.k ve onun yerinj 
betbathlığa verecek kadar 
budala oluyor ... 

Konteıin şatosuna falan 
gitmedim. Akşam üzeri kar
ım geldi. Ben kapının dış 

ıada bekliyordum. O, şen 
şatır arabadan atlıyorak ko-
ştu, derin bir muhabbetle 
boynuma sorıldı, öptü, öp
tü .. Ho.limden hicbir şey bt• 
ili etmem eğe karar verm i
ştim. 

Biraz öteden beriden kon
uşduk; ıonra yemeğimizi ye
dık ve bermutat ayrı o. 
dalarda bulunan yataklarım · 
ıza çekildik . Kararımı verm
işdim ... 

man eTde kontesi buldum. 
Cenaze merasimine yeti· 
9ememi ti. Büyük bir te11eür 
içindeydi. Bu ümit edil
mez haber ve korku onu 
şaşırtmıştı. Dili dolaşnruk 
beni teselliye \'Ol ı şıyorclu. 
Onu nltlka ile dinlemiyor
dum; ~·ünkü benim tesel
liye ihtiyacım yoktu. Son 
ru dostane bir surette 
elimi tuttu ve bana, bir 
sırdan bahsetmesine mü
saademi rica etti: 

Hesuıi bir takım vaeı{· 
1 lırı haiz olan n kendi 

Onu dikiş muaeının bu
lunduğu odaya götürdüm, 
çekmeceden mektubları çı-
kardım ve iendiıine ver
dim: 

- Mektublarınız hunlar 
mı? 

Bellii gözlerimde birıey 
okur korkueile başımı kıl
dırıb yüzüne hakımadım. 
Büyük bir tehalükle onları 
elimden aldı ve çık:b l(itti. 

İ§te tam onu gömdükten 
bir hafta ıonra, elimde 
o korkunc gece, o bir 
damla kanın damladığı yerde 
dehoetli bir ağrı başladı. 
Alt tarafını biliyonunuz. 
Bunun kendi kendime bir 
talkinden baıka bir9ey 
olmadığını bilditim halde 
kendimi bundan kurtaramı
yorum. Bu ıstırabı, be
nim yeraiz hiddetimin, ma
eunı ve sev~ili karımı 
öldürmek gibi büyük bir 
oinayetjn cezuı olarak 
tel&kki ediyorum. Artık 
bu ağrı ile daha fazla mü
cadele etmiyeceğim. Onun 
yanına, affını istirhamı 

gidiyorum. Beni alledet·e· 
ğioden ve beni yine 1ağ· 
lığında olduğu gibi se
veceğinden eminim 

Bana gösterdiğiniz ıef
k.nt ve ihtimamdan dolayı 
sıze çok mütetekkirim 
muhterem doktor. 

ı .. . · s( 
~ TURKDILI neşrıyatından: 

f Doğr .u Yol • • 

Karımın küçük bir clikiş 
masası vardı ki çekmecesi 
daima kilidli dururdu. Bu hal 
yavas ynvaş benim beynimi 
kurcalomağa başladı. Oikkat 
ediyordum, ne anahtnrı mey
danda ~nu~u_Yor ve ne de \'Ok
ınereyı kılıdsiz bırakıyordu. 
Bu karlar ihtimamla saklana. 
rok nesi olabilirdı? Kıskanç 
lıkt:ın çıldırıyordum Artık 

--=--=x_=x-: :::--- - - ~~ 

Neşriyatından: · l/'1 

Çocuklar için. 111 
. ·z \ "' 1. (;Er llET \ ;ı :,ıf ',: ,. -

Bır perde/ık 

Fintı: Beş kuru~tıır i 
İtlar111•\İıııiztlı: ve lwr kitapı;ıda lııılıııııır. ~1 
~~~~~~~~~~IJ 

onun mnsum gözlerine, bus
elerine ve muhabbbetli sor
moşlarına inanmıyordum . 

Bir gün kontes onu be
~a.ber şatoıJa eğlP.~mPk 
ıc;ın: olmnğa g. •lıli vo 
bımı de davd etti 

Ben. bir ışım olduğu- • 
ğ•ınu behane ederek on-

Yazan: Mehmet Cevdet 

!layat bilgisi?e. uygun olarak ya- · 
zılnıışf ır. Heı kıtapçıda satılır. \ 
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Memdu~ A~ıel 
ÇOCUK 

hasialzklan mütehO 
Muayenehanesini 

ane civarında Zeınell 
kağına nakletmiştir. • f T f ~- ı meydana gelen ufak hatakhıdarın sivri ~inek 

.~ ermo QrU ~ Y('li~tirnıesi11e amil olduğu ve. bu mazarrattan 

I
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~ zin tavsiyesile romatizmalarda, asabi hastaltklal'chı, terlemede. f~ c. a~e e anuııunu~l (6) ıncı ınaddrsı muc1b1nce 
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1 tadır. llarareı içi ıı ~a ııılal yala ı·a ve yatıık iı;erisi ne wsa i r liizuııı @· rılar lıarıç olıııa k uzere buıu~ ııı ııkellrl: 11111 yme 
~ göriilen yerlcrede konulahili!-. llP.r. memleketin volluııa göre lwr ~=== aym kanunun 6-ıncı maddesı11e ~ört' heş gün 
~şekil ve ebad\Ja inıal t•dilir. - TEMIN.\TLIDIH ~ = için w• 20-12-934 prrşernbe giiniiıı<l,,n itiharen 

Yazıhanesi hükümet et 
de Ahmet çeşmesi k 

Merkez ve kszaltlrd• 
nevi dnv:ı kobul ve 

~ Satış yerleri: İznıirde Peşh~rnalcılarda Seydi Şt·hirli ~1ehrnet )- po. ta posta iş başına çağrılacaklardıl'. 
j Tevfik elektrık ticar-<-'thane. i. ~~ 

ı ıe ne.ticclendirilir. 

~ Rursada Setbaşında :\hnıet Tevfik eczahane..,i !-
~ İstanbulda ~hsır çarşı~mda attar il. Hü~nii ' 'e mahduml~rı ' 
~ ve Gala tada Voy_' oda caddc~iude edkartlölevi elektrik depo~ n. ~= 
ı Ankarada Evlıya zade ıtrıyat ve et·za deposu. ~= 
~ Sıvas ve Samsunda lbralıinı Ferit ışık e!t-kt.rik dcroları. ~ 
1 Konyada .\li l1hi tulıafi~t· H~ gramofon t.icart)tlıcıne~i . ~ 
~ Afyonkar~hisa~d~ lf üsnii Riza İstanbul eczahauesi. D= 
~ Uşakta dış tabı hı Bay Y u ·uf. C 
iiiiooiiiiiiiiiiiiiiJ~iii~iiifiiii'iii~i~iıim;ııı~iilmoo~imiifüiiiiıiıı~~ı;ın• , _, 

ŞEHİR SİNEMASINDA 
19 Kanunuevel ~arşamba akşammdan itibaren 

DÜNYANIN EN llC.\ZZAM YE E"' llrHTEŞEM ESERJ"ERİNUEN 

BEN HUR 
-Sesli-

RAMON NOVARHO - MA Y MCAVEY tarafmdan tmusil edilmiştir. 

Sinemamn icadından heri binlere~ filim yapıldı. Mih on)aJ'<'H va-
' . 

ra sarfedildi. Fakat B E N il U H e sarf edilen para VP yapılan 

fedakArlık, bu binlerce filim içindP ancak hPŞ, on filime uasih olmuş 
tur. B E N il U H e lo nıil~·on lira sarf edilmiş ve 25 llinden fazla
insan iştirak etmiştir. Bu t:ırihi ve muazzam eseri hcrhaldt. görünüz. 
lıtıveten .. D Ü N Y A il A V A 1) i S L E H 1 . 
Her hafta PERŞEMBE ve CUMA matinelerimiz vardır. 

PEK ·YAKINDA 

Sevimli artist Anni Ondra(1ın şaheseri 

Madmazel Hofınan 

~~-ilmlerini takdim edece~iı. 
'-

Yaklaşan bayram için hediyf'mi düşünüyorsunuz? 
O halde hükumet caddesinde şehir sınaması altında 

A A 

lzmir - lstanbul şeherisi Mehmet Reşat 
adresine ınüracaat ediniz. lledi)elik hernevi KrTr ŞEKEHİ, 
ŞEKEHLEME, ÇIKIJLAT ve ayrıca Hamazan için IJELVA 
ve RECELLERI oralla bulacak ve ucuz olarak tedavi e<leceksi-• 

Aşngıya. bastığmuz rehber lahlo halt.ııınzın her t.ülii ihLiyaÇ 
rını eıı rahat, en eyi, en ueuz ve en sagJam ~arı.farla nerede, ki 
lerden karşıhya~ilecekleriııi göstcriyo~. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi o~ 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?• 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tlirlii suallerin eevaJllarını bu ta hloda arayınız .. 

TRİKOTAJ• Mehmet Servet örme evi, K'"ayi 1 

• ye caddesi numara: 98 

1 KIRT A Sf YE. . Mustaf_a Fehmi. Hii~tinwt caddesi Po6" 
• ne sokagı. 

O TEL : kaptan zade Oteli .. Kuvayi ıuilliye e3 

J 

sinde.. . 
Bahkesirpalas - Kuvayi nıilliye <·addeSI 

A V U KAT: Emin Ved.at bey ... llüktimet caddesi 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hükıl 
cadde~iudc Ahmet çeşmesi karşısında 

B E R B E R : Moda berberi Sabri bey. Hiikıimet ea 
sinde .. Oarhalı oteli altında. .. il 
Yeni berber ıbrahim Doral: fluk 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısında. 

TUHAFİFE• Müftü zade Abdullah tuhafiye ve 
• kolonyacısı .. Abacılar cad<le~i No. 31 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet 
numara 18 

B A K K A l: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman N 
Paşa camii caddesinde.. Meyhall(\ 1 oğa'' 
Bandırma bakkaliyesi Ahmet Hilmi e.fe 
Bilı'lıımnıiçkiler, koııserve ve ş 3ker çeşııl 

1 TERZİ 

. 
ŞEKERCi 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı No. ~ıı 
Terzi ve öriicü Celalettin bey· 
mi liye caddesi No. 163 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski,, 
aisi. Hiikıinaet caddesi, postalı« ne sok9~1 

mara: 24 . . . ,. 
MAN/F A TU ':Tavşanhh Zade Fahri bey. fanta . 

. pli 
nifatnra \C kumaş mağzası. Kuvayı 

•cadd(•si numara: 52 di 
HIRDA VA Tı· Cumali Hasan - Yapı vı~ rençper -;e 

• demir lıırdrnat, boya, cam, çinıeto 
Sar açlar başı. •• -- ,,. ~- . . . 


