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Birinci Klnun i Cumarteıi : 935 

r ~ 
TÖRK DiLi EVİ 

Ba/Jkesir 
Yıllıtı: 800, altıayhtı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruı 
Günü geçmiı sayılar 

2S kuruftur · \.. ______ _ 
SAYI: 98 6 PA.ZAR.TESCDEN ÖZGE GÜNLERDE VE SABAHLARI CIX.A.R. ONUNCU YIL 

BEKLENİLEN BUYUK HABES TAARRUZU BASLADI. 
lngilterenin Cebelittarıkta Bulunan Büyük Harp Ge· 
mileri Atlas J)enizinde büyük bir Manavraya başladı 

ltalyanordularının bozulduğuşa.yi· Almanya da Müstem-
alarını çıkaranlar cezalandırılıyor likemi ~tiyor? ... 

----- - : lngiliz Başvekili 1\1. Bald-
ltalyan-Habeş Davasını Halledecek Olan lngı- "inin Diy.-vi,Ahnanyada 
Uz-Fransız Heyeti Habeş Hudutlarında Tashi- Fen,a Tesir ,.~l!nııştır. 

(Ae\Tap \lerılıyt)r. 
hler Vap11masını, ltalyaya Açık Bir Bölge Ve ıı.s:,:~;~k~n~A.A~.-~ •• ;:.~ 
Habeşistana da Kızll Denizde Bir Mahreç Ve- ~·~:~:::: ::.:;~! ::.::!· 

hlil ec!en l\oreapondanı dl 

lıtanbul, 6 (Ônl) Bu 
raya ıon gelen hahnlere 
g~re büyük Habeı taarruzu 
baı1amııtır . 

l.oaclra, 6 ) Adla· 
babadaıı bl d,uıtldlfine 
g6re lhlyan hava f ılo· 
lar1 her Oç et phede 
bayok bir faaliyet alttniyor· 
lar T enbten Te Gheralta cep 
laestwde \etin çarpıımalar 
devam etm~ktedlr 

Londra, 6 ( A.A ) 
Titre cepheıtnden bildiri 
yor tici taraf ordulan ara11n · 
da akıama, sa'baha bir çar 
pııma beklenilmektedir 

londn, fi f A.A.} -
Rom•dıua, btldtrllfyor hal· 
yada boqunculuk ıaya1an p· 
7ialuı ~·llaTanlara kert• ıe· 
dit tedbirler alınmıthr. 

ı-.•ı•, 6 { A.A ] 
ita yan Habeı davaıının mO 

althtt1e btr tarzdlr hsllt tçto 
bir pıoje hazır' amal• •e 
ımur Franaız. lnıılız ekıper· 
len kalya • Habet hvdutlan 
l.oyunda bazı ı .. hth'er yap 
manın ve halyaya lıleU1mek 
Gzere açık bir böJıe ve Ha 
ı,eıtıtanda Kızıl denizde bir 
mahreç veralmeıinln mu•afık 
olacalanı teablt etmekte· 
dir. 

ı11111rıtor cıp,ıtı 
fatanl>ul, 6 (Ôzel) - Ro· 

yter aylan bildlrlyor: 

Delel,ede bulunan lmpa 
:rator, ı•mal orclaıu Jcuman· 
dan!arı ile temaı .etmelcte, 
a6eJ dorum etHf ında malQ 
p.at almaktadır. Bu konuı · 
ma'arda tlddedl mClaakaıa 
!ar olrnaktad1r. 

imparator yeni bir p1in 
haz.flıyacaktır. Taarrunn 
bundan SODra bqhyacafı 
aantltJor. 

Y •[llUI llr ~ 
lıtanbul, 6 (Ôzell Dh 

Adi .. babava ço'< ı d · 
etlı .t mur l~ 
•" kdııelere koprak dua 

rilmesini T esbit Etti. ~'::~~.~·" reaml ıazete 
etmlı ye bu meYılmde yal· \ Yara'arı hafif olanlar da Mtbtevltlerl hezimete ufrat 
mur yafmuanı bir mucize hastahanede tedavi edilme 1 mıt J Jı,O kadar hal} anı 61 
telaklcl ederek .Allaha dua dt!n tekrar cepheye gitmek· dOrm6ı ve yaralamıı olduk· 
etnıiıtir. Zıra, llabtt'ıtanda tedirler. lannı beyan etmrktedtrler. 
1atmurlar eyl61Gn orta110da Haraelaa, (laıl'aa ••••1116) 1 lttanbul, ti (Ôzel t - Ce 
kcıllfr •e nlknın "ll ine ka 6 ( A. A. J Ceaup nvp cephealnden blldtrdtfl 
dar kattyyen yafmur yal· ce p h e • 1 n d e n ıelea ne söre, halyanlar ileri ha 
maz. Bundan ıonra baıhyan yerlilerin royter ajanıı ayla· reketlerini muvakkaten dur· 
yaimurlarda durmadan ey- rana verdikleri mal6mata durmuılardar. ÇGakü istinat 
Jul nihayetine kadar devam göre Gorabalnln 70 mil ce· noktalarını kaybetmtılerdir. 
ederdi nubunda bulunan Bu~a1 1 ya- / Habeı ıüel mltehasnılara 

llflll HIHfltr: kanında ı~ ltalyan zırhlı o- , lta'yanlarm en az Oç hafta 
tomoblll çamura bat••t ve dan eve) hlcum imkanlara 

lıtanbul, 6 (Ôzel) - Bu. lçtndekiler tarafından terke- ka'aıadaiını, çGnkA flabetle
raya ıelen haberlere ıöre, dtlmiftlr rln Ual·Ual mubarebeı:nden 
Habet muhariplerinla bir Henib: teytd edilmemlt ıonra ltanlyanlar tarafından 
kıımı aldıkları yaralaran te· olan bir takım haberlere ı11al edilen biitOn araziyi 
ılrde ilmektedir. Haatahan· ıöre bir ltalyan kolu Oıa- tekrar e1e ıeçirdılderinl ıd-
elerdeki doktor adedi lhti- dende Habeılerln taarruzu dıa etmelctedirler. 
yaca tekabül etmemektedir. na uiramııtır. Habeıler, ht Ciddi taarruz: 
Cebelittıırakta Bıılıınan 

lngiliz D o n a n m a s ı 
Manavraya Cıktı. 

-----------------------. 
ln11iliz Dııbakanı Diyor ki: 1 

''Çin Ufkundaki En MiJ.him Bu
lut Şimali Çin Mahtari.yeti.,, 
C" nene, 6 ( A.A.} - l&zım oldufunu ı6yllyerel, 

Londl'adan, bildiriyor Ce uzak ıarktalcl blditelere te-
belittarakta demirli buluııaaa mas etmtı Ye demtıttr ki: 

fıtanbu 1 , 6 (Ôzel) - Roy· 
tf'r ajan11 bildiriyor: Habeı· 
lerln dün alrıam Makalle 
cenubunda karanlıkta i k 
ciddi taarruza ı•çtcklerl ha· 
ber a 1ınmııtar. Tafıillt yok· 
tur. 

Sivas 
Erııruı tıhıillıri 

Ankara, 8(A A ) Kan lzt 
idlr, Aardaban için ılnderl 
len Sıvaı, Erzurum istikraz 
tah•llleriain hepıJ aah'mııtar. 
lımirde de ltOylik bir raibet 

M Raldvln rr.u1hedelerin 
bir tarafı olarak bozulma-
11nı kuvvet Ye tlddet devri· 
nin bir tecelltsı ıtbt telikki 
ederek tatbik etmektedir. 
Bununla beraber ıene Bald 
vta tarafından tasvip edilmlı 
olan ve fakat pratik alanda 
tatbiki cihetine hiçbir zaman 
ıitlılmemlt bulunan bir me 
ıele vard1r ki o da muahe· 
delerin )eni zamanın ibti 

,.açlaraaa ıöre deftftlrtlmeal 
ve bu zamanki teralte ur 
durulma ndır. 

M. Baldivin b.hıettlil leh 
likelt lhllmalia ana.e a11calc 
bu ıeçebdir. Barıfl tftllln 
edec~k tek çare o'an bu 
va11taya m6racaat edllme
dtkçe muhede1eri bozanlara 
karıı ta1lenea ı••I aerze. 
ntıler hakh hır mahiyet a1-
nnyacakllr. 

lıtanbul, 6 (Özel) - e. •. 
yera vallıl General Betlayn 
Hamburıda yapılan bl10k 

B. Hitltr 

bir 16ıteride Almaa1aaua 
eıkl müıtemlikelert lurla 

deki hakkının. berdevam ol· 
dufuau aöylemlı ve demlf• 
Ur ki: 

- Almanya eaki mfletem · 
lekelertnl ea... pçlrmelde 
kuvvete mlıt nid bir em 
peryalism polltlkaaı tak..,_ 

mit olmıyacaktır. Htzln1 ite 
•• ekmele lbtlyacnaız var. 
Bun'arı m0atem111ce'erde 
bulmak litl,on.z. 

Habeşistan ltalyaya Na 
sll Bir Tek lif Yapacak? 

lsıanbul, 6 (ÖzPI) - Matbualın verdiği ha
berlere göre, lngiliz ek prri M, p, t.-r~n 'c Fr
ansız ek peri il. "en Kentenin ıue ai~i 11.f'tice-

lorilJz donanmaaın1n mühim '"Çlın ufkundaki en mO 
bir kuau manavralar > •P· him bulut tlmali Çındelci 
mak üzere Atlaa deoaziae muhtariyettlr. t'una dair al 
açılmııhr Hu cevelanm ya . 1 dıfımız raporlar bGyOk bir 
pılmaıından Akdenizln va· e~dtıe uyandarmııtır. J•~on 

==!.. .... 6_•t-er .. m._•ı_u_r. ______ 1 sinde ayın zaınanda il-oma 'e Adi ababaya v,-

l etindeki ıerainllll bir rar n· fuzunun Çin dahili ııya 
z: zait oln uı oldutu neUce· aa11nın ve iderl itlerinin in 
ç k d-.& 1 kııefında müe11lr olduiu 
tini çıkarma vgrU O mıJa. fikrini Yerebilecek hldlıeler 
~lını ı6ylemektedlrler çılcmıı olm11ınc:lan mfttee11l 

Londra, 6 (AA) 1n. fım. 
ıtliz Dııbakanı Avam lca Londra, 6 (A.A.\ Roy. 
maraıında dıı ıiyaaa etra teria bildtrdiline 16re, Ha 
fındalcl mnzakereler esnasın- beı'erin Kuzey cepheılnde 
da Alman1a ile ıillhların ilerlemeleri devam etmekte. 
aultılma11nı görOım~k fçtn ltalyan bombardıman fllola
yent tqebbltlerde hulunut n ela bu ilerleylıi ılçleıtlr 
cluplN ba+a palchnın ve mele ç•lıtıyor. Bombardı 
hawa ••llhlaranın aza.ili ma · l manın Habetlere zayiat ••· 
11nın her umandan a,ade dil'dtil a6yl•l1or. 

Ziraat 
lııb11111,i1lırı rı~ııı 

Ankara, 6 ( A.A. ) -
Zwaat bankası ku· 
raldıktan çok müteeutr 
olan Uıak k6yl6'~rlne 90000 
ton tohumluk daiıtmıı ve 
bu yardımı klyl6y6 çok ıe 
•lndlrmlftfr. 

rilecek bir rapor hazır:annu~ttr. Bu rapor, a
nıoel Hoar-1...aval cumartesi güuii ıuüh\kaıında 
nıülalea ve tetkik edilecelıir. 

Do proje bakllıuda ihıiyaıi kn ularln verif Pn 
nıahimat şudur: 

Ogadt•n de halyaya dar, fakat Eritre ile l&al
vau Somali sini birlf' ıirt'ctk derr<·(·d.- ~ ı·bli r .. 
~ . 
rileceltir. Bazı ilahe nuutakotar11 da hah anın • 
nıandaterliği kabul t•dileceklir. 

Bundan ha. ka ilahe i tana da denizde bir 
Altmış Hallıevi nıahrec veriledeLtir. 

Ankara, 6 (()zel) - Ba Gaz· 
, 11 deha 60 ,erc1e Ha'•••• eteler, bö le bir projeyi il. Mu 
açılacakbr. reddetmiyeeeii ümidiei idllr ell181iıll811111tlfi 

• • 



SAYFA 2 TURKDıLi Birinci Kanun 1 -
~ 

<cUluso un dil yazılanndan 

Türk Dilinin 
------~---4'~-

Orijinalitesini Gösteren Bir 
Analiz 

-------
Güneş-Dil Teorisine göre "Sel, Şimal. Sa~a, Nort. 

ff onnör Onur., kelimelerinin analizi. 
s o 1 

Şıma 1 kelimeatntn orıjin 
~ekli (sol) dur, İzah ede -
llm: 

Yukarda ıöyledifimiz eibt 
Altayda gün doğusuna ba· 
kan Türk bir tarafına (ıağ} 
dedi 

lağ + as+ ağ] 
Diğer taraftan da Iso1j 

dedi Bu orıjınal Türk SÖ· 

zünün etimolojık ıekline ba· 
kalım: 

ııı (-1 131 [4] 
(oğ + os + oğ + ol] 

11] Oğ; A ' tayda Türk de 
mektır 

l21 Os: Ondan uzaklaşan 

oldukça geoit saha anlamı · 

nadır. 

13] 08: Bu anlamı lama · 
mlayıp ifadeye yarıyan ek 

tir 
(Ofosoğl - kelimeyi kö· 

kün ekle kaynaşarak hasıl 

olan ıeklinde yaulım -
lsoğ): Türke nazaran uzayıp 
giden sahanm adıdır Tıpkı 

(sağ) gibi 
Bundan anlaııhyor ki 

Tbrk ilk devrede her iki 
tarafmaaki sahayı farksız 

olarak bir sözle ifade etmi· 
ıtir: [Sağ, soğ, say, sak, sah 
sey. siy, cey, cl\y, cah.j 

Net ekim [yan] kelimt-sini 
bugün dahi farksız olarak 
her iki taraf için kullanma 
ktayız. Bu kelimede: 

[Ayj - herhangi bir ıüje 
ve objedir. 

IAnJ = onun bititiğ nde · 
ki sahayı ifade ede-r. 

1 ürk Siberyaya do~ru 

yayıldığı zaman gözleri 
önünde dümdüz bir engin 
ilk gördü Türk dehası der
hal bunun admı koydu: 

1 Soğ + ol = soğol} 

hal e~as kelimenin [1&y) ıe· 

k : ıni eörüyoru:ı: Sayan Dağ 
ları, Burada (Sayan] sözü 
nün anlamı, "oldukça uzak j 
ve geniş bir sahaya yapışık" 

demektir. Bunlardaki ve da· 
ha ıl~rdeki Türklerin taşıdı 
ğı unvanda kelimenin [Sa· 
ha J teklini görürüz. 

.:.aha = Yakut kabilesi 
Altayın timalinde hala ya 
şamakta olan Türk Uluslann 
dan bir kabi e, demektir. 

Yukarına bilmünasebe İfa 
ret etmittik ki Altayın ce
nubudaki Türk ıere de ( . aka) 
derler. Görülüyor ki Altay 
cenubunda [ k l Altay tima 
maide ise [h] hakim o'uyor. 
Bugün dahi Yakutlar daima 
(~) yerine lh} kullanırlar. 
Mesela "Ha .. ah ulah,, derin 

"karak ulak" demezler Ke 
lime bi ldiğimiz [karakulak) 
tır. (Karak], Türkçede "göz" 
demektir [UğJ Türkçede 
su demektir . (Uğlrk ulak] 
sulak demektir Yoksa zan 
nolunduğu gibi kelimenin 
(kara J ılP. hiç bir ali kası yo-
ktur. 

S a h a 
Not 2 - !Sağ, sah .. ] sö

zleri üzerinde iken yaban
cı zannolunan bir Türk ke· 
limeslnin de ne kadar asil 
bir Türk sözf olduğu göste 
rmit olalım: 

Gördük ki (sak sah] söz 
leri genitlik , vüsat anlamın 
adır. (Saka sahaı sözleri de 
bu genişlıklerde oturan Tü 
rk'erin adıdır. flu kelime 

aynı zamanda o geniş~ikle · 
rın de adıdır O genişliklere 

ı Türk (saha! demiştir . Nasıl 

il ki {ill sözü hem kavimdir, 
hem de o kavmin oturduğu 
memlekettir. 

[ 1 I yaylalarrna kadar olan 
sahaya [ı;;ı ğl denildikten so 
ora· birdenb:re, · fak kesil· 
meksizin, engin bir sa ha il~ 

karşı adı. 1 Şimal] kelimesi· 
nin orıjıni olan (soğal 1 sözü 
yara[ıldı Ancak Türk Sibe
ryaya Rusyaya yayıldıktan 

sonra. bu kıtaların ta son 
uçlarına yaklaııp ta 
benbeyaz buz kütlelerini gö-

rünce tima 'e yeni bir 
verdi: Cnord) dedi. 

N o r t 

isim 

Kelameyi analiz edelimi 
etimolojık tekli şvdur: 

(1) l2) <3) (4) 
ı oğ + on + or + ot) 

( l) Oğ: aüneıtn parlaklı· 
ğt 

<2) Qn: güne11in parlaklı · 
iına yakın l r mefhum i§a· 
ret eder. 

Oğan = on: tıpkı "ön, 

ün,, gıbidtr 

(3) Or: 1 on I &özünün işa 
ret dliği parlaklık mefhu
munu bir obje bitişiğinde 

tekarrür ettiren ektir O 
objeyi ifade eden unsm: 

(4) Ot: tur: 

O halde: Onorot == bat· 
taki vokaı düşerek evvela 
[Nort J = !nur) be.yazlığın 

parlak.lığın adı ondan sonra 

da [Nort"d"J; Parlakhğı ha

iz olan sahanın adı çıkmış 

oluyor. 

Not: l - Sıbirya ve Ru
sya ıtmalJne giden ve lsveç, 
Norveç kıtalarına geçen Tü· 

rk u1 usları artık timaı ke· 
limeSini unutmuı. onun ye · 
rtne loort · nora} sözünü ika 
me etmiş bulunuyorlardı . 

İşte bunun ıçindirki lskandi · 
ovaya dan Almanyaya inen 
ve bu yala Avrupaya yayı 
lan Türklere [ordikj der · 
ler. 

Honnör 
Not: 2 - [ Honnör keli · 

mesinin menıeinl de, temas 
ettiğimiz son söz münasebe
tiy1e izağ edelim. 

Kelimenin etimolojik ıek · 
lini ve onun altına manası· 

na söylemeksizin diğer bir 
Türk sozün etimolojık şek -[4] ol: (. + 1) nin uzak, 

genlf, belli olmıyan, enhin, 
ıümul gibi mefhumlar ile 
objeyi va11flandırdığın1 bili 
yoruz. 

ı lini yttzalım: 

(Sof ol = Genif, engin 
aaha, uzaklık demektir. 

Ş i m a 1 
Etimolojik Morfoiojf ve 

Fonetik bakımından Türk 
Dili Analiz yo1 ları,. broşü 
rünün 10 uncu ve l 1 11ci 
sahife'erlni gözden geçirelim: 

[ğ = v = b = m .. ) olduğu 
nu görürüz. Yine aynı sahi
felerde (s=ı .. ) olduğu gös 
terilmittlr. 

Şimdi : [Soğol] sözünü Is] 
yerine ft J ve { ğ J yerine 1 m J 

kullanan bir Türk ağzı ile 
okuyalım: 

"Şomol,, Kelime bizim 
ağzımıza gelinceye kadar 
uğradığı morfolojik ye fo 
nettk tekamül i1e "şimal,, 
olmuıtur. 

.. Şumuİ,, kelimesi de ay
m kelime ve mefhumdan 
çıkmıt bir Türk sözüdür 

"Sol,, sözünün "~o)n ıek· 
lı malumdur; uzak bir ıeyi 
anlatmak için • Şol Şt y,, de
riz 

Not: 1 Büyük Altay 
dafl arından 1 solj a, yanı 
yakın tlmale bakarıa.k der-

Coğraf ik ~ir bakış 
Yukarda bir an için ken

dimizi büyük Altay dağları 
f clylalarma yerleştirmit idıl< 
Oradan cenuba bakalım. 

NaZ1lrlarımız birbirini müte · 
Rkfp, mesela Tanrı dağlari
yle ıoura Altın Üstün dağ · 
lariyle Pamirin yüksek da· 
ğlariyle daha sonra Hımala · 

ya dağlariyle kesilecektir. 
Demek ki Türk Altaydan 
baktığı zaman (sağ) d~diği 

mıntaka Tanrı dağla · 

rına kadar görebildiği 

mahdut 
Tanrı 

mıntakadır. 1 

dağlarına çıkhktan 

sonra nazarlarını Pamir ve 
o hizada bulunan dağlar ke
sti Yine dar bir saha. ona-

da Jsağj dedi . Fakat llima 
laya daflalarına çıktıktan 

sonra bu kelimeyi, düıündü 

ğü mefhumu ifadeye gayri 
kafi buldu . Daha ilerisinde. 

saha için lSÜt ,,d« 1 ıledi Da · 

ha sonra bu sahaların bit p 
tükenmediğini 

!cenup dedi 
anlayınca 

Halbuki lşimalJ için tabii 
hadise böyle olmadı· Mesela 

Sayan dağları ve Angora 

1 Honnör: f oh + on + 
öğ+ ör) 

il. (oğ + on + uğ + ur) 
( 1 J Oh oğ: "Güneıin par· 

lakltğı, yüksek'tii" anlamı 
nadır 

[2 j On: O par1ftkl ğa, yü· 
aekliğe ve büyH.!. 'uğe yakın· 
lak bildirir. 

f31 Ôf, uğ: Parlak'ığın bü
yüklüğün kendine yapı§tığı 

süjenin manas nı tamamlar 

ve ifade eder [4} Ôr ur: Sü 

jede parlaklığm tekarrür et 
mıı o'duğunu işaret eder. 

1. [Oh+ on +ör = oho 
nöğörl 

Bu kelimedeki üçüncü ek 
löğJ kelimentn telaff•ızuna 
sıklet verdiği için kendinden 

evelki lnl ile tebadül eder, 
[honnör o1ur. Manası: "par

lak 1ık yükseklık,,yeni "ıeref,, 
demeli tir 

111 Hı ısı 11 kı1dimden 

bt•ri naylwl qöliinden Çl 

kıp [ l'enisay ırmafjllla dö 
/wlen 1Angorn1 nelırlnirı 

iJll l ıı 11d11!f11 111111 in k a !J a cfr 
nircU LJ(' bugıin d<• aclr bu
dyr. 

- -
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Ayva hk Urayının Beş Sındırgıda 
ı 

Yılhk Çalışma Programı Bir adam vuruldu. Bir h 
- ., 1 dm da tüfe~ ile oynar~en 

Ayvalık Urayının Yaptı~ı Bu yaralandı. 
Beş Yıllık Programda Bılhas- Sındırgı. 4 (Ô~el ayları 

S l ., LJ "'/ C h • mııdan) - Buranm Hamdi· 
Sa U, ag~m Ve na Ve '?e iT 1 ye köyünden Kavas Hüse· 

Pl "' •• J" J"' J A d yin oğlu Hasan, Gölcüklü 
anı Onem l Ş er TQSln a A'1met oğlu Mustafa, arar 

Görülmektedir. ında bir tarla meselesinden 
çıkan kavgada Hasan Mus 

J 

Aymılıklan Bir Görü111iş 
Ayvalık, 6 jÔzel ayları için de her şeyden önce bir 

mızdan) Urayımı:r. prog 

ramlı bir şekilde çalıımakta, 

bunun neticesi olarak da eyi 

iı ' er baıarmaktadır. 

Rıhtım kenarındaki mey

danın cumur:yet alan ola 
rak geniı 1 eti' ecektlr Bura
nm açılmasma yakında baı· 
lanacakhr. 

Uray b"t yıllık bir çalıt · 
ma programı hazırlamıştır. 

Bu program göz önünde 

bulundurularak işler ona gÖ· 
re tanzim edilecektir. Bunun 

İlçelerde 
Ruam savaşı ~evam ediyor 

İlimizde ruam savaşına 

ehemmiyetle devam edilmek· 

tedir. Şimdiki halde, Susı 

tehir planı yapılmasmın la 

zım geldiğini gck önünde 

t ııtan urayımız bir tehir uz

mana getlrmeği temin etmiı 

bulunmaktadır. 

Bu beı yılhk programda 

ıehir p' anı ile lağım su it· 

leri ve hal en önemli 

işlerden biri olarak görün 

mektedır. 

Bunlar üzerinde t imdiden 

eyi çalaımalar göze çarp 

maktadır. 

Kendi 
Eceli ile öldüğü anlaşd~1. 

tafayı çifte i 1e ağır surette 
yara la mıştır. 

rdedreseboğazı köyünden 
Halil kansı Ayte kocaaımn 

av tüf eğ in i karıttırırkt>n tü

f ek kazaen ateı almııtır. 

Ayşe bu yüzJen ayağından 

yara' anmııtır. 

Bir kadım kaçnan yeni 
evli er~e~ 

Sınd1rgı, 6 (Ôzel aytarı
mızdan) - Buranın Püraün
ler köyünden Mustafa oğlu 
Süleyman ayni köyden lr 
mail karm Emineyi kaçır· 

mııtır. 

Bu kaçırma vakasını ya
pan Sü'eyman bundan on 
gün kadar bir baıka kadm · 
la evlenmiş bulunuyordu. 

Qelenler Gidenler 
Edremit Baytarı Sah izin 

li olarak ıehrlmize ge)miı · 

tir. 

Açık teşekkür 

' ğırlık, Edremit , Ayva1 ık. Bür-

Dünkü sayımızda Balıklı 

köyünden 50 yatlarında ka
dar bulunan Gafur oğlu İs 
mail lin odun kesmek üzere 
köy dııına çıktıktan sonra 
bir daha geri dönmemit ol
duğunu ve değirmen civarın · 

da ölü olarak bulunduğunu 
yazmııtık. 

M üpteli olduğum hastalı · 

ğımın ame'iyat ve tedavisinde 
hastahanede yattığım müd
detçe memleket hastahanesi 
bat tabip ve operatörü B. 
Ali Rıza ile mesai arkadar 
ları doktor ve hemıire ba
yan Pakizenin aösterdılderi 

yüksek ihtimam ve ıefkatt
en dolayı teıekkür!erimin 

gazetenizle ibliğına tavassut 
buyrulmasını nyeılarımla 

rica ederim. 
NACİ ÔNGÜR ' ı haniye ilçelerinde bu hastalı· 

kla mücııde'e yapılmaktadır 

1 Bu mücadelede birçok at~. 
kısrağa ve merkebe malleın 

! tatbik etmek suretile mua ·. 
\ yeneleri yapılmaktadır. 

ff alkevi baş~anhğtndan: * Halkevimlz kurslar ıu • 
besi tarafından bayanlara 
mahsus olmak üzere Fran 
sı~ca kursu açılacaklar. İste
kli olanların kaydolmak Ü7 

ere Mithatpaşa okulu baı 

Bu ölüm hadisesi üzerine 
yapılan tahkikat ta İsmai 
im kendi . ece1i ile ö'düğü an 
laşılmı§h . 

Halalcada bir ev~en çah
nan eşya mezarh~ıa bulundu 

Hal.ıılca köyünden 
Y akup oğlu lsmailın evin 
den bazı eıyalar çalındığını 
ve hırsızın aranmakta oldu· 

öğretrnenliğine müracaatları 
ğunu yazmı§tık . Yapılan ta . 

rica olunur. 
hkikatta Köseler köyünden 

~ Halkevlmiı kurslar fU · yürük Ali olduğu ve eıyala 
besi tarafından haftada iki rın kendisi tarafından HaL 
gün olmak üzere Mithatpa alca mezarlığana saklandığt 
şa okulunda biçl<i, dikiş, el anlaştlmı~tır EHa mezarlı 
ve makine nakıı kursu açı· klan alınarak sahibine ver 

lr ~ 

· Un ve zahire f iatlan : 

6 Birinci Kanun Cuma 

Unlar 

72 lik b "r Çuval un 
60 Randımanlı 

70 .. 
80 .. 
Kırma 

NOT: 

Kurut 
ıooo 

980 
830 . 

60,) 

Bu fiatlftra muamele 
ve buğdayı koruma ver· 
gisi drtbildir. 

lacak ve 9 1 !. 935 tarihinde tlmittlr. 1 

işe başlanacaktır İstek'i ol- K . , e· . 1 .1 

Zahire liat ara beher 
kilosu : 

Cinsi Kurut 

anların Mithatpaşa oku'u bat RVga ettı er. Hl yara anuı 
öğretmenliğine müracaat et Ztyaret i köyünden Abd 
meleri rica olunur. u 11ah oğlu İsmail ile lbrah · * H11lkevimiz güzel sanat- im aralarında çıkan bir ka 
lar şubesi tarafından tezyini vgada Halil İbrahim bıçak 
reıim kursu açılacak . ders la İsmaili ıol memesi üze 
lere 9 12 935 günü başlana · rinden ağır ıurelle yara1a 
calctır İstt'klı olanların Hal mı~tır. Yaralı hıutahaneye 
kevi sekreterliğine adlarım kaldmlmıı . suç'u yakalan 
yazdırma l ara rica olunur. mııtır 

Sert buğ. 

,, " 
K zılca .. 
Yumuıak ,, 

" 
Arpa 
Mısır 

Çavdar 
, Kepek 

" 

6 
6 
6 21 
6 75 
6 62,5 
4 
4 25 
4 
2 25 

1 1.a·~~-'!Psıtii!!!!ı ~~~ ~ 
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,. ........................ ~·······················-. 
:ı Yabancı gazetelerde gördüklerimiz. ı: 

~--···· ·· ··-····································· .. 
'' Ustaş,, farın Muhakemesi •• 

Katillerin müdafaasım üzerine alın avukat Cüb~elı 
çeteci diye tavsif olun~u~tan sonra deniliyor ~i: Kral 

Ale~san~nn a~ıtılan asil ~am: •Ceza, Cezai .. » 

O iye bağ1rıyor. 
Yugoslavya kralı birinci ulus tarafından muha',eme 

Alekıandırn Manılyada ka· teri yapılmak Ü7 ere Yusos 
tili suçundan dolayı Fransa lavyaya tulim le ri idt , 
da muhakemeye ıevkedilmit Halbuki iadei mücrimin 
olan "Ustaın lar tedhiş ttı me11elesi ortaya çıktı ,. ..: Kr 
kilatı üyelerinden Pospişil, a l A eksandrın katillerinin 
kral Ra.ynm muhakemeleri Yugo11lavyaya verilmesi he 
nln muvakkat olarak tatili saplarına elvermlyenler bu 
dolayisiy'e Belgratta çıkan mesele arkasına barındılar 
"Verme" gazetesi 24 lkincı Katillerin cinavelin icra 
teırin lg35 tarihli uyısındll edi lmtt oldu~u Franaada mu 
Fransız ad:iyesine karşı ga· hakeme edilmeleri tezi dahi 
yet tiddetli bir makale net kabul edilebilirdi. 
re\n ıtir . Bu maka! de de Bu takdırde dahi kiyo•in 
niliyor ki: bı tası n ın yal n ız asil bir ad. 

.. Bu anda; adli niz am öldürmek bütün bu ulu 
am ve intızama en llasit su en büyük hükumdarından 
moral akidelerine malık bu mahrum etmek istemelde 
lunan memleketlerde meri kalmıyan ayni zamanda bü 
olması mecburi bulunan te tün Avrupayı ateı ve kan 
amülden yani mücrimlerin içinde bırakmak gayesini ta-

TORKDILI 

de bu talep reddedılmıs idi. 
Doumerin hat ı lınden tak

riben bir ay sonra, yani 26 
haziranda ittıha mname ha 
zırlanmıf katil 25 Temmuz
da mahkeme büyük bir hü
kümdar ve büyük bir mtsa · 
firin Fransa topraklarında 

ı Dursunbey icra 
memulluğun~a~: 

öldürü1mesi hadi,esi kartı 
sında Fransız adliyesinin hiç 
o'maz ise, Fransız Cumur 
baıkanının kat ı linde göster
diği acele ve katı yeti göst< • 
rmesini beklerdık. Bu cina• 
yet karıısında daha seri ha· 
rek~t etmesini ümit etmek 
ıöyle dursun .. 

Makalede, katıllerln mü· 
dafaasını deruhte eden avu 
kat Deslons "cübbeli çeteci 
diye tavsif olunc'u'<tan ıonra 
deniliyor ki: 

Kral A'eksandırın akıtılan 
asil kanı "Ceza! Cezai,. dt 
ye bağırıyor. 

HeKl Fransız ad 'iyeslnden 
ulusumuzun ıan, ıerefine 

uygun seri , haklı ve katt bir 
ceza istiyoruz. 

,..5 •· •••••• ~··········· ... 
: Şundan bundan : 

........................ 
~eker ~astahğmm yeni te

davisine ümitler 

Alacaklısı: Simavda Edev 
oğlu Hüseyin. 

Borçlusu: 
Çakmak M 
Mehmet 

Durııunbeyin 
Osman oğlu 

Açık arrttırma ile ptHaya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: müfraz sıvarma 
tarla halen bahçe halen 
bahçedir. 

Gayri menkulün bulund· 
uğu mevki , mahallesi, soka 
iı numarası Çınarcık namı 
diğer dodurğa mevklinde 
ıarkan Zeynep timalen mo 
lla Ali garben mücürler'l 
Mustafa ve Siddika . 

Takdir olunan kıymet: 
J 80 yilz seksen Türk lirası 

Arrttırmanın yapılacaAı 

yer, gün, saat: 6 kanununi 
936 pazartesi günü saat t6da 

l - lıbu gayri menkulün 
arrttırma ıartnameıl 4 12 935 
tarihinden itibaren 789 nu · 
n ara ile Dürsunbey icra 

SAYFA 3 

BAllKESIR ASKERi SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARI .. 

Kolordu ihtiyacı için 6900 ki' o benzin 998 kilo muh· 
telif otomobil yağı 664 kilo gaz vağı ve bunlara müte · 
ferri 4 dığer beı kaleın vazelin ve sair açık eksl'tmiye 
konulmuıtur. İhalesi l 4 Birinci kanun 935 cumarleai gQ 
nü saat 11 de yapılacaktır . Tutarı 3:i35 liradır Muvakkatı 
250 lira 13 kuruıtur. Şarlnameıiııi görmek istiyenler her 
gün kolordu satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 

** 4 - 1 - 322 
Susığırhk ıarnlzonun ihtiyacı için 90 ton kuru ot 

16 ı~ .. 935 pazartesi günü saat 10,30 da ıalın a ' rna ko· 
misyonunda açık eluiltmeye konulmutlur. Tahmin bedeli 
3600 liradır. Muvakkat teminatı miktarı "t70 liradır. Ele· 
ıi\tmeye lftirak edeceklerin ıartnamaıini aörınek üzere 
her gün ve ih!lle gününde vaktı muayeninde teminatlarilo 
birltkte Suıığırlık talın alma komisyonuna mQracaatları. 

** 4 - 1 - 341 
Kapalı zarf usuli'e ve eski talip namına t-ksıltmlye 

k°'1ularak 6 12·~35 ıaat 16 da ıhaleai yapalaca~ı ilan olu
nan 400 ton un için thlip çıkmadıaından pazarlığa bırakıl· 
mııtır. Tutarı 49000 liradır 23 Birincikanun . 9~5 pazar. 
tesi günü ıaat 15 le pazarhkla ihalesi yapıl~caktır. Ta · 
lıplerin ko 'ordu satınalma komisyonuna mürııcaatları. 

4 - 1 - 343 

:i İpotek sahibi alacaklı· 

cezalandırılmasından bahset kip eden canilerin boyunla ' Doktorluk bilgisinin timdi · 
ye kadar tedavıden aciz 
kaldığı "diyabetik,. dediği· 

miz teker hastalığı için son 
günlerin araıtırmaları yeni 
yeni ümitlere yol açmaktadır. 

d.ıiresinin muayyen numar 
a.ıında herke~ln görebı lmesi 
için açıktır. İlanda yazılı 
olanlardan faz.'a ma' urn .d 
almak istiyenler, iıbu ıart· 
nameye ve 789 dosya num
araıi)e memuriyetimize mü 

tarla diğer alakadarl8rın ve ir 
tifak hakkı sahiplerinin gayri 
menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa da
ir olan iddialarını iıbu illn 
tarihinden itibaren yirmi 
gün i,çinde evrakı müsbite

lerile birlıkte memuriyeti 
mize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu ıi· 

cili\e sabit olmadıkça aatıı 

bedelinin paylaımasından 

hariç kalırlar, 

arttırmada, hedelı satııı ille· 
yenin alacl\ğına rüchanı olan 
diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmit 
alacakları mecmunundan faz
la ya çıkmak ıarti'e, t>n çok 
arttırana ihale edilir. Böyle 
bir bed~l edilemezse ihale 
yapılamaz. Ve salıf talebi 
düıer. 

mek &ereklir . 
Kral Aleksandır bir dost 

ve sulh ıeven sifatiy le gitti 
ğı Fransada Marsilyada on 
binlerce h"lk ortdsında, ars 
ulusal katiller çetesi tara -
fından ulu orta öldürülmüş 

1 
rına süratle ineceğini haklı 

olarak, beklemittik 

tür. 

Şu fikir Balkanların na 
zarında misafir severlik mu 
kaddesattan sayılmaktadır. 

Aramızda, mis firperver1ik 
şerefini muhafaza etmiı ol 
mak için canını vernıf§ ha· 

sit ve fakir insanlar vardır 

Bu menfur cinayetin fail · 
leri o !an katiller derhal me
ydana çıkarılmı§hr Bu ka 
tillerin mensup bulunduğu 

teıkila't derha 1, kısmen Fra 

nıada ve kısmen İtalya , A · 
vuslurya ve Macarıııtanda 

yakalan mııtır 

Cinayetin baılıca miıretti 
bi Fran~ad8n kaçmıı isede 
cinayet faı l erl Fransada kal-
mıılardır 

Hu hadise dolayısıle ya 
pı?ao1k en tabii , en namus 
karane ve en vakurane i her 
halde katillerin, rehber ve 
hükümdarını öldürdükleri 

Marsflya suikastının f Ev 
kalade ve tarihte korkunç 
bir dönüm noktasını ifa.le 
edebi lecek bir cinayet olma· 
91 itibarile cani1ere verilecek 
cezanın seri, haklı ve ener 
jik o ' masını beklemittik. 

Bunun böyle olmasını ic· 
ci\p ettiren bir hadiseye az 

zaman önce ıahit olmuıtuk': 

Pavle Gorgulev adında bir 
meczup Rus 6 mayts 1932 

tarihinde Pariste harp mu 
harr iri erinin Eserleri sergi· 
sinde Fransa cumur baıkanı 
Doumeri öldürmüı ve tev
kif edi

1

diği ı.aman "Fransayı 
Sovyetlere ilanı harbe sev
ketmek istediğinden dolayı 

Franso Cumur baıkanını öl 
dürdüm" dem itti. 

Katil ve katilin sebebi 
mücrimin gayri tabii bir ıa 
hıa olması faraziyesini do 
gurmuı ve fakat akıl dok· 
torları 31 Mayısta kati İin 

meaul olduğu 

mitlerdi. 
Gorgu)ovın 

hükmünü ver-

müdafii tek 
rar muayenesini istemit ise 

f Al.-E\' KAMÇILA1t)'\ ______ , 
ULUSAL ROMAN: N'2 20 YAZAN: 

MU !\MMER GÔZALAN 

BiRiNCi 8Öl0M 
İsmini söylemedi. Za 

nnedersem merkezden gön· 
dermit'er. 

Belkis hanımefendi oku· 
Juğu kitabı fırlatarak ıez.l· 

onktan kalktı. 
- Gene mi bu mesele? 

Btktını bu tahkikattan. Gel
ıln bakalım ne istiyor. 

Hizmetçi kız çıktı, biraz 
sonra temiz. giyinmit bir 
genç adamı içeri aldı. 

l!u Ômerdı .. 
Belkia onu görünce ıaıa 

ladı Fakc:lt, derhal kendisi · 
ni toplıyarak: 

- Nasıl, ılz misiniz? Diye 
sordu. 

Evet benim 
- Ne isti)or unuz? 
- ~izinle biraz görüf · 

n.ek. 

- Neye dair?. 

- Anlatacağım. Oturma· 
ma müsaade eder misiniz?. 

Hay, hay .. Buyurunu7. . 
Ömer oturdu . Helkis ı e 

onun karıısında bir kanep 
eye yas1ahdı . İpek pentvarı 
nın eteklerini topladı , çıp 
lak bacakları dizlerine ka
dar meydana çıktı. 

Ömer: 
- Fıkret beyin ölümüne 

sebebiyet verdiğinizi söylü 
yorlar. Diye sordu. 

- O'abılir Buııu sornıak 

için mi buraya geldiniz?. 
- Daha başka ıeyler de 

var. Bir gazeteci sıfatile 
siLden anlamak istiyorum? 

- Neler anlamak istiy<1r
sunuz? Yoksa yeni yeni he 

yecanları mı arıyorsunuz? Ô· 

Şeker hastalığı "insülin,. 
maddesini temin eden "Pa
nkras,, guddesinin ya vaıla 
masandan ileri gelir ... İnolin 
ise kandaki fazla ıekerl ya · 
kan .. Hormon" dur. 

Şimdi şeker hastalığına 
, karıı Alman tedbirler l 921 
, senesinde De Banting tara 

f ından keıfoluna n "inııülin" 
flrlnga 1ar ve bir doktorun 
nezareti altında 11kı pehriz 
den ibarettir 

Arjanttndeki laboratuva 
rında çalısan O. B A Hous 
say bir hayvandan "Pankre 
as,, çıkarılınca ıeker hasta · 
hiı baı gösterdiğini ve hay 
vanın birkaç gün içinde öl 
düğünü keşfetmtıtir. 

Fakat beyin sathının herr en 
altındaki balgam gudd•!Iİ çı
karıldığı takdirde hayvanın 
teker hutalığı baı gösterme
ksizin üç hafta kadar yaıa · 
dığını da görmüştür . 

İkinci mühim adım da kali · 
forniya Ü.1iversitesinde Dr. 
Herbert M . Evans tarafındl\n 
atılmıotır. Bu zat balgam 

mer bu ağır taıın teairile 
irkildi: 

- Rica ederim eski ıey 
lerden bahıetmiye i n 

- Pek ala öyle olsun 
Sigaralıktan bir sigara. 

aldı. Kutuyu 
Ômere uzftlarak: 
- Buyurmaz mısınız? Di· 

ye sordu. 
- T eıekkür ederim. Kul. 

lanmıyorum. 

Hayret .. Eskiden pu 
ro içerdiniz.. Zaman si:ıin 

hütün itiyatlarm!'zı değiştir 

mlı .. 
- Eski ıeylerı1en bah 

setmiyeceğinizi vadetmiftiniz. 
- Pardon. Unuttm. Sizi 

dinliyorum Ômer bey . 
Uzun sözlerle s:zl rahat 

sız etmek istemem. 
Kısaca soracağım . Fikret 

beyin ölümüne sebebiyet 
verdiğiniz doğru mu? 

- Görüyorm ki ıiz he· 
nü.r. çocukluktan kurtulanıa
mıısınız Ben buna naaıl ce 
vap verebilirim? Farzediniz. 
ki böyle olsun. Bunda be

nım ne kabahatim olabilir? 

racaal etmelidir. 
2 Artırmıya itlirak için 

yukarda yazılı kıymetin yüz 
de 7 ,5 nisbetinde pey veya 
milli bır bankanın teminat 
mektubu tevdı edilecektir 
124 

kesesinin bir k11mından if · 
uzat alarak hayvanlara aı 
ıladığı taktirde Diabeti in 
kiıaf ettirebileceğini anla
mııtır. 

itte bu keıifler sayesinde 
doktorlar kandaki teker 
ıeviyeaini kontrol edebilen 
mekanizmayı anlamağa ba • 
ılamıılardır. 

Şeker hastalığı hakkında 

yapılmakta olan 11kı araı· 
tırmalar bu söylediğimiz yo-

llardan baıka istikametlerde 
de bir takım hakikatleri 
meydana koyamaktadır. 

Şıkagolu doktor Jameı 
H. Hutton ıeker hastalığını 

balgam guddesiyle ~iğer gu· 
dde ere "Vıua•, vermek su
retlle tedaviye uğraımakta 
dır. Ancak salahiyetler dok 
torlar bu tedavi tarzınm 

çok tehlikeli olduğunu st'y
lemel~tedlr. Çünkü bu gud. 
delerin yaptıkları mühim 
vazifeler pek çoktur. 

Gazeteler. Fikret beyi if 
lata sürüklediğlnizden ba h · 
ıediyorlar. ı 

1 
- Azizim llir adam bir l 

genç kadın uğrunda kasaları

nın kapılarını açar, bütün ser·
1 

velini onun ayaklarına döker-
1 

se buna göz yumacak bir 
k tdın bulunabileceğine ihti· 
mal veremiyorum. Akıllıca 

hareket etmeıini bilmlyen 
bir adamı ikaz etmek ser· 
best yaşamağa alıımıı bir 
kadın için pek lüzumsuz b r 
ıeydtr . Enis Fikret bey be 
nim için iflas etmif, hatta 
benim için hayatına nihayet 
vermit olabilir. Fakat itiraf 
ederim kt bu bana hiç bir 
tee11ür vermez . Gayrı insani 
olan bu düıünce1erlnin nere· 
den kuvvd aldığını, zanneder
sem siz pek eyi bilirsiniz eğer 
bu konuıtuklarımızı gazete 
nize yazmak ihtiyatsızlığında 
bulunursanız baıkaları da 
bu sebeplerin ne oldufunu 
öğrenecektir. 

Helkis ayağa kalktı. Bu 
nazikane btiskalden anlıyan 
Ômer, kapıya doğru ilerliyen 

4 - Gösterilt n günde ar· 
hrmıya ittirak edenler artır 
ma ıartnamesini okumuı ve 
lüzumlu malumat almıı ve 
bunları tamamen kabul et
mit ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zaman
da gayri menkul üç defa 
bağrıldıktan sonra en çok 
artırana ıhale edilır. Ancak 
artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde yetmit beıi· 

ni bu'maz veya salı~ istiye 
nin alacağına rüchani olan 
diğer alacaklılar bu 'unupta 
bedel bunların o gayri men· 

kul ıle temin edilmit alacak· 
larının mecmuundan faz 1aya 
çıkmazsa en çok arltıranın 

taahhüdü baki kalmak üze 
re arttırma on beı gün da 

ha temdit ve on beıinci gü
nü aynı saatta yapılacak 

Belkisi takip etti. 
Kapının önünde eski ka 

rı koca karıı karııya geldi 
ler Bir vakitler bir birbirine 
pek yakın olan ve bir bir· 
lerlni çok seven bu iki in · 
ıanın arasında ancak bir 
adımlık mesafe vardı. Ômer 
istese onu kucaklıyabilirdl. 

Bunu arzu etmemiı de de· 
ğildı. Fakat, bu k11a görü 
nen açıklıkta öyle aıılmaz 
bir uçurum vardı ki, bu ka · 
ranlık boıluğa atılmak cesa 
relini kendinde bulamadı. 
Yavaıça: 

Sizden bir ıey öğren 
mek istiyorum, diye kekeledi. 

- Ne gibi? 
- Benden ayrıldığınız bu 

iki sene ıçinde ne yaptınız? 
Belkiıin katları çatıldı. 

- Bunun size ne lüzumu 
var? Farztdiniz ki öğı endi· 
niz, ne olacak? Yokıa yeni 

6 - Gayri menkul ken
disine ıhale o 1unan kimse 
derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse iha· 
le kararı feıholunarak ken· 

disinden evel en yüksek tek· 

lifte bulunlln kimse arzet • 
mit olduğu bede'le almağa 

razı olursa ona, razı olmaz 

veya bu'unma:ua hemen on 

beş gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp en çok arttırana 

ihale edilJr. iki ihale arasın· 
da ki fark ve geçen günler 
için yüzde 5 ten hesap o'u 
nacak faiz ve diğ~r zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmak· 
sızın memuriyetlmizce alıcı 
dan tahsil olunur madde 133 

lıbu gayri menkul yukar. 
da gösterilen . 6 I 936 tarı 
hinde Dursunbey icra me · 
murluğu oda11nda iıbu ilan 
ve gösterilen arttırma ıart

namesi dairesinde satılacağı 
ilan olunur 

1 lkiaden eser bulamazsınız . o 
çoktan ebediyete karııtı. O, 
her ıeyin köril körüne eyl
liğine itimat eden budalanın 
biri idi. Şimdiki Belkıs lıe 
bütün iyi ve temiz ıeylere 

veda etmiı bir kadındır, hem 
bu slz.t memnun etmeli. Siz 
ki dfka, scamimiyete ve ai 

le rabıtalarına kıymet ver· 
mben, her ıeyi maddi bir 
gözle görmeğe alııkın bir 
adamsınız . Bugünkü Belkisle 
arl\nızda azçok fikir berab· 
erliği bulabtlirsiniz. 

Baıka bir diyeceğiniz var 

mı? 

Ômer yalvaran bir seıle: 
Helkh, geçmit se 

neler beni çok yıprattı 
Beni Affet Diye mırıldandı. 

bir roman mı hazırlnmak 

niyetindesiniz? Eğer böyle 
ise bu, hiç de heyecanlı bir 
ıey olmaz.Mutlaka öğrenmek 
istiyorsanız kısaca söyleyim 
bu iki ıene içinde eski Be-

Affetmek mi? Haydi ca · 
mm. Sizin hiçbir kabaha 
tiniz yok. Siz bana insanla. 
rdan nasıl nefret edileceğini 
öğrettiniz Size teıekküre 
borçluyum. 

- Beni affet. Aıkımıza 

bıraktığımız yerden devam 
edelim. 

- BlTMEDl -
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