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Yıllığı: 800, altıaylığı 400 
'kurqştur. Sayısı 3 kuruş 
Günu geçmiş sayılar 
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ltcilyanlar Cephelerde Tam ~ir Bozgunluğa Uğradı. 
Devlet Ve ı lsmet inönü f abrikala- Uray Genel Meclisi Şarbayımız B. Salim Gün· 

" 

Bir zaman~nı~~~:.~ : nn Temellerini Atacal< 
doğana ''Hemşerilik,, Unvanını Tevcih Etti. 

tepler olmasa, maarifi idare l .. ~ - ---- --- -- . 
ederdim, diyen bir Oımanh 1 iz mit Kag., tl Fabrikasını Geze-
nazırını hala hahr)anz. Fa 

ket İstanbul ve diğer büy cek, Bursa Merinos Fabrikası-
:~k.~aür~~~ .. ~~h~:ı;~:·~. =~; nm, Gemlik Suni İpek Fabrik-

"Bütün Bahkesirlilerin bana tevcih etti~i hamşerili~ ünvanim şerefle ~ebul ederek 
çahşacağım. Bu an~a çok mesu~um. Bütün ~uvvetimi hemşeriniz sıfatı ile bu 

memlekete sarf edeceğim . ,, 

dreselerin, sur parçalarının / 
bayındırlığa engel sanıldığı alarının temellerini atacak ar. 
günlerden u~ak değiliz . 

lstanbulda Karacaahmet 
mezarlığının hala niçin alçı 
havuzlu, gül göbekli, çakıl 
mozaikli, Aziziye karakoll· 
•ranın bahçeılrıe benzer bir 
parka çevrtlmemit o1duğun_a 
kızan :yeni fikirli 1er vardır. 

Bunlar ıervivi bile fes ve 
kavuk clnılnden, bir kayta

klıl< alimeti gibi iÖrme"te-
dirler . 

Biz ö\ülerlmiz için yeni 
mezarlıklar yapıyoruz Kar 
acaahmede artık Türk ölü · 
ıü göınülmtyecektir: Fakat, 
latan bul peyzajından servil
eri ve tatları ile Karacaah · 
rr et silindiği zaman, De Am 

lcis, F1aubert ve Theophile 
Gautier gibi (Plerre Lotiden 
bl\hıetmtyorum) nice ıanat 
karlar, iskeletleri ile mezar· 
larından kalkacaklardır. 

Ankara, 27 (AA.) - Bat 
bakan İsmel İnönü bu ak· 
ıam yedi kırk beıde kalkan 

eksprese bağlı bir vagonla 

Ankaradan ihareket etmittir 

Açılma arifesinde bulunan 
İzmit kağıt fabrikaeını gezecel, 

oradan deniz tarikile Mu 

danyaya gelerek Mudanya 

dan Bursa.ya geçecektir. 

28 Peroembe sabahı Bur· 
s!ıda MP.rinoı fabrikasının 

temelini atacak ve aynı gün 

isme/ l nömi 

de deniz larikile Gemliğe 

geçerek, Gemlik ıuni ipek 
fabrikasının temelini atacak ' 
ve oradan İstanbu'a döne 

cektir Kendiluine Ekonomi 

Hakanı Celal Bayarla han 

j kalar müdürleri refakat et

i mektedir. 

i tııly«ı ııla r Bozıı ldııl4ı ı·. 
4 Tank, Makineli Tüfek 
6 Kamyon B1raktılar. 

Londra, 27 (l'\.A.) - Ha· 
beı hükumetinin bir tebliği· 
ne göre, İtalyanlar Ogaden 
cephesinde tıı m bir f>ozgun 
haltndedırlu . 

italvanler 4 tank ile ma 
kineli tüfekli 6 kamyon ve 
bir çok ölü bırakmıılardır. 

Panik Görahi ve Güerle . 
gonbi garnizonlarına da si 
ra yet etmiıtir. 

İta ' yanlarböylece Ogaden 

cephesinde 55 günlük mü 
cadele!erinin verimini elle
rinden çıkarmıı bulunuyor· 
lar. 

Londra, 27 (A.A) - Ro
yter ajanıınm bir ha beri de 
ıimal cephesindeki İtalyan 
hattının durduğu bildirilmek 
tedir. 

Adisababa, 27 (A.A.) 
Ru Seyyum ve Ka11a çete
leri muharebeler ıtddetli 
yapmaktadırlar. 

Uray genel meclisi dün 
Şarbay B. Salim Gündoğa 

nın başkan 1 ığında toplan · 
mıştır. 

ilk olarak; mecl is üye'e 
cinden Eğin' i Şeref birbiri 
ardınca iiç içtimaa iştirak 

etmediğinden istıfa t:lmiş sa 
yı'arak yerine yedeldaden 
en çok rey a 1an Şahoğ u 
Hü~eyln A vninin getirilme 
si kararlaştırı mı§tır . 

Bundan sonra g<>çen ce l 

seni n z.,btı okunmuı ve ay

nen kabul e1 ilmişlir . Hesap 
kntiler hakkın dalci encüm n 
raporu ve uray eslci sıhhat 
işyar l arından Osman Nuri 
nin tekaüt aylığının verıl · 
mesi hakkındaki mazbatalar 
okunarak bRşkanlıkça re· 
ye kanulmuş ve onayianmıı· 
tır . 

Şehirin suya o1;ın ihtiy· 
acını önlemek ve t 01ma 
men su iolerine sarf edil
mek üzere Şarbaylığm 
80 bin lira istil<raz td 
ebilmeslne salahiyet veril 
mesi hakkındaki mazbata 
okunmuştur. 

Üyelerden 
mi bunun 
alarak bu 

İbrahim Sa 
hakkında söz 
teklifin çok 

yerinde olduğunu ve su 
itinin <:lijer itlerd~n da
ha çok mühim olduğunu 

söyl ıyerek lrn isteğin he
yeti umumiyec<" kabul ed 
Hmesini cHfemiştlr. 

Mazbata reye konu l 

muı ve kabul olunmuş· 
tur. 

Hundan 
takriri erin 
çilnıittir. 

verilen sonra 
okunmuma ge· 

Pierre Lotiden bahsetme 
yitimin sebebi, onun bizi 
mazi zındanı içinde yaıama
ia mabküm etmek isteme 
ıindendir. Biz timdi maziyi 
garplı kafasiyle düıünüyoruz. 
Biz modern cadd lerimizde, 
parklarımızda, villa veya 
evlerimizde, tiyatrolarımızda 
yaııyacağız. fakat tehirle· 
rimizin husuıi güzelliğini ve 
ıilüetini vücude :getiren a• ıd 
ve peyzajları, eski zamanın 
pitoreıkıni garplılar kadar 
ötenerek aaklıyacağız . Çün 1 

kü biz bunların değeri bü · 
tün dünyada anlatıldığı bir 
devirde yaııyoruz: Çocukla· 
rımızı, bugünkü Fransız ço · 
cuklara gibi, zulüm ve tah· 
rip 1ere atılmaktan naaıl kur· 
tarmak iham ge'diğini bıli 

yoruz. Karacaahmetden 
servı kesilmek değil, oraya 
ıervi ekilecek, ve mezarlar 
ıimdiki halleri bozulmayacak 

Bodrum Sahillerinde Bir İtalyan 
ile iki Rum,HükCımetimize iltica etti., 

ki: 
ıekilde, berkitilecektir. Bu LJ b [ T l kl it / A k [ • •Al 
nun nasıl olacağını sanatkar· ·- na eş er ut u arı ıı a yan s er erını eş-

~::~an kolayca öfrenebıH te Kızartıyor, Çok Feci Bir Surette öldürüyor-
Karac.ttahinet son za 

maniada serviler hakkında 
gazetelerde hahıi geç.mit 
o'duju iç.in ge' iti güzel btr 
misaldir: lstırnbulda bet yü 
ze yakın anıt vardır. Bü· 
tün Anadolu tehirleri böy 
ledir. Biz peyzaj ve anıtla · 

rımız•, ıehir ·erimizin mode 
rn kısmının yanında sakla 
dığımız zaman, bundan yal-

• 
nız kendimiz haz duymakla 
kalmıyacağız. Kaştan bap 
tnonotonlaıan dünva üzerin· 
de, baıka mem1eketler gibi 

( Sonu ikincı sayfada ) 

lar Ve Daha Akla Hayale Gelmedik işkenceler 
Yapıyorlarmış. Selameti Kaçmakta Buldum. 
İzmir, 27 < Ôzelı - İtal · 

ya deniz asl<erlerinden biri 
bir kayıkla Bodrum sahille 
tine çıkna~ ve sahil muha· 
f aı.a kuvvetlerıml:l. tarafındım 

Mü tef errıka merkezinde 
bulunan bu İtlllyan aııkerin 
den baıka istanköy adasın 
dan kayıkla sahillerimize 

1 
çıkan ve hükümetimize il· 

tutulmuıtur. tica eden iki de Rum vardır 
Yeni asker olan bu genç Bu iki Hum da adada hal 

ltalyan; ı ehriınize getirilmit 
tir Bu İtalyan askeri Doğu 
Afri\{asına sevkedilmeınek 
için kaçtığını ve Tür ki yeye 
iltica ettiğini, selameti l·aç · 
makta bulduğunu söylemek· 

yan tazyikına tahammül 
edemiyer~k kaçtıklarını ıöy· 

lemektedirler. 

Kaçı§larının sebebi Habet 
harbine gitmemek içindir . 

Bu İtalyan askeri diyor kı: 
Habeıler tuttukları 

IJ Solim Gı'i ıcloficrn 

İJk okunan takrirde değer 
li Şarbayın meınleketde yap· 
lığı ve yarattığı büy ül<. i§!er· 
den ötürü kend1 lerine hem 
şerılik ünvanının tevcıhi, 

ikinci talrrirde d e Şaı bayın 
büyük hizmetlerine kartı ' 
bütçedeki tahıdsattan ikra
miye verilmesi ı stcni yordu 

Bu ta\crirler 16 imza ile ve 
ı ilmifti. 

Bu taktirler bütün üye · 
'erce onay 1 andı Şarbay B. 
Safim Gündoğan genel mec 
lisin kendilerine gösterdıği 
bu teveccühe karşı şu güzel 
ııöz l ni söylemitlfr: 

"16 imza taşıyan şu tak· 

rirler Balıkesir halkının 
mümessili o lan sizle rin kalp 
!erinden coşan samimi duy 
gularının ve kadirşinaslı-

ğın bir eseri olduğu için bu 
na karşı r eşekkürü vicdan ve 
insanlık borcu addederim. 
Arakadaşlar! .. 

Her fert . her ıahs İf 

yapmak ve i ş ini beğendir· 

m ek ister İt adamları an· 
cak işinin · beğenilmesi ile 
ı.e,• kıyap olurlar. Onlar için 
ideal budur Bir idareci ken· 
dini beğendirmek arzusu ile 
hareket ederse muvaffak 
olamaz 

İt yapmak, hizmet etmek 
istiyen adam her zaman için 
muvaffak olur. 

Ben timdiye lcadar Balıke
sirln bir evladı gibi çah~tım. 
Bir 1 ~ a ' ıkesir : i gibi hareket 

ettım . • 

Bütün Balıkesirlilerin bu 
gün bana tevcih ettiği hem · 
~erılik ünvanmı şerefle ka. 
bul ederek çalıoacağun. Bun 
dan sonra da hemıerilik sı

fatın ın icap ettirdiği bir le 
sanütle memlel<etimizin ima 
rına ht p beraber, el ele ve
rerek çahoacağız . Mec~is be-

F. R. 11tay tedir . \ 

İtalyan aııkcrinin üze 
rinde hala ltalya deniz as· 

keri elbisesi vardır . 

ltalyan askerlerini ateıte 
kıurhyor, çok feci bir su · 
rette öldürüyorlar ve daha 
akle hayale gelmedik itken 
celer yapıyorlar:mıı . Seli· 
meli kKçmakta buldum ve 
bulunduğum adadan bir ka. 
yıkla kara ıularını:za girdim, 
teslim iıareti verdim. ı ni büyük bir minnet altında 

bırakmıştır. Ralıkesirhlerin 
bana kartı · olan itimadı

nı maddi ve manevi tal-
tiflerle göstermiştir. 

Şimdiye kadar yapabil
diğim itler birer baılan· 

gıc;tan ibarettir Efkarı 

umumiyenln daha fazla 
müza.hereyetfni l<azanacRA· 
ımızdan asla ıüphe et-
mi yorum. 

Arkadaılar! .. 
!lep beraber çafııacağız. 

Bu takriri veren arkadaı1ara, 
binneticf: Balıkesirlilere ka· 
rşı alaka ve sevgiden do
layı tekrar teşel<kürler ede· 
rim . ( -\lkıılar .) 

Arkadaılar! . 

Ben bu anda çok mesudum . 
Bütün kuvvetimi hemıe· 
hrintz sıfatile bu mem1ekete 
sarf ederek çalııaoağım." 

Şarbayın bu sıcak ıözleri 
a l kıılarla sona ermiıtir. İb
rahim Sami söz alarak; ça· 
1 şkan hemıerilik ünvenmı 

ltabul eden Şarbaya teıek 

kürlt:r etmiıtir. 
Pundan sonra geçen cel · 

sedc Rüyük Ônderin adı ile 
anılma11 kararlaştırılan par· 
km bu ada layık bir hale 
g" tiri lmesi için on bin lira· 
l ık tahsisat verilmesi hak
kındaki baıkanlık mazbatası 

okunmuı ve onaylanmıştır. 
İbrahim Sami tekrar söz· 

alarak ıı :hir ortasında bulunan 
ve pek dar olan hayvan pa. 
zarının şehir dışmıı Kü · 
tabya hattı ile İzmir Ba

ndtrm:\ hattının birleıtiği 

noktaya yakın olan ar· 
saya 
zbahada 

ahnmaııını, me· 
keııılen hayvan· 

lardan serbestçe sucuk ya· 
pı'mıuına müsaade olun· 

masını di 1emiıtır. 
nu iki dıleğin riyaset ma· 

kanımca tetkiki kararlaıtı

ı ılmı,tır . 

Yapılan müzakere lcafi 
görülmü~ ve başka müzake· 
re edecek bir madde de 
kalmadığından bu toplantı 
ile genel meclis içtimalarına 
son verilmiıtir . 

Top1anh sonunda genel 
mec'is üye 1eri Şarbayımız 

B Salim Gündoğanı ziyaret 
ederek aldıkları hemıerilik 

ünvanından ötürü kendileri
ni ayrı a~rı tebrik etmiıler
dir 
TÜRKDİLİ: 
Çok sevilen ve sayılan 

çalışkan Şarbayımıza , Uray 
genel meclisinin göı · 
terdiği şu yüksek tevf'ccühü 
takdirle karıılar ve bir hem· 
ıerimiz olarak Aahke!'lirli· 
lerin içersine katılan değerli 
Şarbayımız1 candan kutlu1a

rız. 
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I e 1 • a m U _ 
Ben m Bıldıgı ' Su da Uyur, Duşman da lenh yeri olardk bu ıehrn ~e-Cıvarda kı Dereler Taştı Sır par~ yapıhjOf. Kamun~ı 

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

Uyumıyanlar... çilmeıinde sebep vardır Çu · • 

"Su uyur, düıman uyu Mürettip 'ere verilen miis nkü en çok çay içen ıehir • l B-l •L --; Ed •t eyı ~alışmalar var. 
maz., derler ama, benim vedde'er okunaklı olıunda, bura11dır, Otomobıl er a l1<esır· remı Corum, 27 {Gezgin ay· 

bildığin, su da uyur; düım· yazıda fikir, mantık ve cü Glaskovda senede 4,590 V / d M" k ••[ " u., d l tarımızdan ) - Hurada hü-
n da .. Palıkesircle, sabaha mle bozukluğu bulunsun. .. 000 kılo çay ıstihlak edil- ı 0 Un a UŞ U ata gra l UT. kumet lwnağı karıısında bü 

kadar gözlerini kırpmadan Bu yazı onlar için: • mektedtr. u'' ( r / Jd · yük bir park yapılmaktadır. 
ça'ııanları . tRbii tahmin ed- Enfes!. dir ... zümcü , ayına TOZ a su ge l Kamundaki bütün evler 

emezıiniz. Çünkü. elinizde.- ~: İtalya ve harem ag"'alan Şehrimizde birkaç günde- Diğer taraftan Balıkesir - badana edilmiştir. Kaldırıd1 
ki, ıu dört sahifelik "Türk Oğlum , sen, kalın ~4 - nberi devam eden sürekli Edremit yolundaki nakliyat döşenmiş olan sokaklar çok 
dili,,nin, kaç uykusuzıözün lüklerden "İtalya Habet ha· Baron Aloizinin iddia et yağmurların henüz ardı k~- ta mütkiilata uğramıştır. temizdir. 
nuru· ile bu hale gelebildi· rbi, ltalyanların aleyhine ne tiği gibi, yaşını baımı almış silmemittir. Bu yüzden ıehrlmi:ıden .Birçok köylere yeniden 

ğini , bizden ve mürettipler . ticeleneceğe benziyor,, cüm· adamların iğdit edilmeleri Öteygün sağnak halinde Edremide giden otomobiller köy otlaları , kumunun muh 

den l:aşka kim bilecek?.. lesini dız.. . Habetistanın yabani ve bıır yağan yağmur salı gece~i bi Sarnıç deresi köprüsü bozuk telif yerl erine de helala r ya· 
Dediğim gibi, Halıkesirde Eline kumpası alarak ka bar bir ülke sayılmasına raz hafifl e miısede dun sabah olduğu ve dereye fazlacl\ pılnuştır. 

su uyur; çünkü, yaz günü salarm baıın' geçen mür ~es ~ka olabilir mı? İtııılya ddn akşama kadar yine de su geldiğinden yollarma de - Kamunbay Nazmi Çoru 
dere yataklarında, çatlak etlip kendi kendine söyle· oh üçüncü yüz yıldan l 9 cu vam etm iştir vam edememiştir. Otomobil mun ba yındırlığı için çalıı-
tapraktan baıka bir ıey gö · ndi: yüz yıla kadar kilise hanen- Arada bir şiddetini artıran lerin bir kısmı altmıı yed in· maktadır. 
remezıiniz ki .. Kıım. . Eh, Yahu, her akşam. ita- desi yetiştirmek için yaşını yağmurdan sokaklar seller1e ci kilometrede bulunan Bur-
biraz . . Fakat, ıu yine uyur. alya llabeı kelimelerini dl başını almış adamları idiş dolup taımaktadır salıhanında beklemtşlerJir. 
Düımana gelince, o da horul ze dize canımız çıktı. ederken medeni değil miydı? \ Hacıismail mahallesinde Diğer bir kısmı da gerisi ge· 

horul uyur . Harfleri yan yana koyar- Papanın idit ettirdiği Kapdanoğlu 8 . Hasana ait riyc ıehre dönmüştürlerdir. 
Bütün bir geceyi, ııık al ken arkadaıına dert ya. adamlar güzel seslerini kay \ olan evin °bir duvarı yağmur Edremitten Bahkesire gel-

tında çalıımakla geçirenler. ndı: betmeden gene türkü söyli- su 1 arının itlemesi yüzünden mek istiyen otomobi ller de 
bizim mürettipler ve i8Zet · "İtalya.Habeş,, kelim · yebtlirse ne eyi , söyli)eme tehlike vermiyt!cek şekilde aynı suretlE', ayni dereyi geç· 
enin mü!ahhihidir. eleri, içimi bulandırmağa ha- dikleri taktirde timali Afri · yıkılmıştır. mekte mütkülata uğramw 

Balıkeeirde, geceleyin bu ıladı artık . Vallahi, bu yüz· kaya haremağası olarak Fazla sulttr cıvardaki d~ · t ardır . Bu otomobillerden 
saydıklarımdan baıka uyu. den gazetenin yüzünü gör gönderi' irdi. releri de taşırmıştır. Hu ar bir kısmı Havrana dönme 
mıyan yoktur, sanırım. mek htemiyorum. 1878 den IU03 tarihine ada Üzümcü çayı . geçilmiy - ğe mecbur almuşlardır. 

Matbaada gece nasıl ge 
çer?. Yazılat", dizilirken ne· 

ler konutulur? Ve "Türk 
Dili,. nasıl çıkar? 

* * * 
Saat henüz dokuz .. Bi. 

zim Yazı lıleri Direktörü, 
İrfare evimizin dört bir ta -
rafını saran kahvelerin, ını 
mak bilmiyen gramofon 
ıt• slerl arasında, acele acele 
müsvedde hazırlamaktadır. 

Kendisine, söz söyliyecek 
olsanız , cevabını , ancak bet 
dakika sonra alırsınız . O da 
cevap değil: 

- Efendim?. 

Veya: 

- Ne dedin? 

Olur. Ndfile, bir daha te
krar edeyim demeyin. Çün · 
kü, kartılaıacağınız vaziyet 
yine aynidir. 

Biraz sonra kapı vurulur. 

- Gir; demeden kapı aç· 
ılır ve içeri tel gözlüklü, bir 
genç aher. Bu, mürettiptir. 

- lkı kumpas yazı la 
zını .. 

Bizim Yazı İt 1eri Dlrektö · ' 
ründe tef ak atar 

Henüz, bir kump ·\s 1 ık hl 
le yok .. 

Otur; biraz bekle .. 

• ,. * . 
idare evindeki itim bitti · 

kten sonra matbaaya gittim 
İçerde sessiz bir çalııma va 
rdı. Bent görünce, hepsi, 
yarenliğe baıladılar : 

- Seni gören cennetlık .. 
Nerlerdestn yahu~ . 

Mevzu derhal değişir; ti · 

kflyetler baılar: 
- Tuğrul, ( .... ] e söyle, 

ya yazı yazmaktan vaz ge
çsin, yahut da böy!e fena f e 
na yazmasın? . 

Hayret etmekten kendi · 
mi alamadım. 1 ..... J, oldu 
kça güzel yazan ve yazdığı 
okunan bir adamdır. 

Yahu, bu adamın, ha 
ngi yazıaı fena?. 

- Hangi yazısı 
el yaz111 . 

olacak; 

attıktan sonra: 
Öteki şen bir kahkaha kadar Papa olan 13 cü Lui ecek bir ha l almıştır . 1 r:-d 

Bu yüzden Ba ıkesir · r. r bu kötü adeti ortadan kal- Bu yandalci köylülerin ıe· 
- Aldırma be, diye ark

adaıır.ı tese\lı etti; 
ltalya, Habeıiatanı alaca
kmış, bize ne? Hem daha 
iyi ya!. Ellerimiz ftalya Ha
b~şe alııtı. 

- Bırak canım Allahaı 
kına . . 

Artık bunları okuyan bi 
le yok . ller.f.er itin cıcığını 
çıkardılar. Yok, İtalyanlar 

galipmif, yok Habeı er. Ha· 
rp yerinde olanı bileni yok. 
İtalya: 

- Filan cephede şu kad · 
ar Habeş öldürdük" diye 
ortaya bir balon salıverir. 

Arkasından gelsin Adi . 
ıababa ajan11: 

" Filan kumandanımız, 

İtalyanları filan cephede 
mütıhit bir paniğe uğratmış · 
tır . ,, 

Hangl birine 
birader?. 

inanılsın a 

. İti her kE"s kendı tarafı · 
na yontuyor. İyi, güzel ama, 
biz de onları dize dize bit 
tik .. 

Mürettıbin hakkı var. Bu 
harpte, hakikaten kabak ta · 
dı verdi Ne yapalım; yaz. 
maaı bizden, dizmesi müre . 
ttiplerden, okuma11 da ıiz · 
den .. 

Saat 12 ye doğru merdi
venlerde ayak sesleri duyu
lur Posteıcı, yeni ajans ge 
tirir . Tabiı, yine harp ha

''adısi .. . 

12 ki,inin 16 saat müte-
madi çalııması sayesinde 

12 kitinin altısı sabahtan • 
akşa'ma ve geri kalanı da 
gece yanıma kadar çrılııır 

4 sayfalık Tüı kdili, sa · 
at üç ve dört artdarında 

mnkineye verecek kılıfa gi 
rer: kıliıe, serlevha ve ilan· 
ları ıle Türkdi li makine da 
iresine indirilir. Saat 7 d e ou 
gör lüğünüz hale ge lir. 1 

4 Sayfalık bir gazele bu 1 

kadar nıiişkülatla çıkar ve 
25 ayle beslene, lÜ ~ayfa 

l·k istanbul gazt telerini ar· 
tık siz düıünün .. 

dırmışhr. Şimdi ise İtalyan · hire gidip. geriye dönmeleri 
lar Habeıistanın bazı kabi hayli güçleımiştir. Tepecik 
lelerinin bu adetini ayıpla- köyündeki değirmeni dönd 

maktftdırlar. üren sular da pek fazla ar · 

Avusturya tale~eleri neler 
öğrenece~ 

Devam ellikleri kurtta ne 
olursa olsun Avusturya Onl· 
versitelerinde kayıtlı bulunan 
Avusturya talebenin hepsi 
Kültür Bakanlığının emriyle 
siyasal bi 'giler dersi okuya· 
caklardır. 

Bu siyasal bıJgiler kursla-
rı Avusturya ulusunun ida · 

ttığından değirmenin itletil 
mesi durdurulmuştur . 

Son yağmurlardan ekilen 
tarlaların da zarar gör düğü 

an 1aşılmaktadır. Bilhassa 
yamaçl rırda bulunan tarla. 
la rın tohumlarını selle:r ahp 
götürmüıt ür 

ilimizin hemen her yanına 
faz 1a yağmur düştüğü haber 
leri ge\mektedit Bilhassa 
Simav çayının Kepsütden 
ve Susığırlıkıan geçen kıs 

mı suların tesirleri ile çok 
re şekillerine göre okutula kabarmııtır. 
cak; talebe aynı zamanda I=====.::__ 

emit pos tası da bir gün te 
hirle şehrimize gelebilmiıtir. 

Erdek 
Oray kurağının -yapılması ! 

tamamlanmıştır. 
Erdek,~7 !Özel aylarımız 

dan 1 - Yapılmakta olan 
uray Ja iresi tamamlanmış. 

tar . 
Bina bu haf ta içersin de 

~üyük tören'e açılacalctır . 

Hazırlıklara baılanmı ~t ı r. 

l lçeba v Esat Onat bir ay 
izin ala rak İstanbula gitmiş 
tir. 

ulusal ihtiyaca tekabül ede- Devlet Ve Anıtlar. 
cek ve Avuıturya devletinin 
varlığına yardım edecek ıe 
kilde tarihi ve felsefi göre 
ceklerdir 
r~~~~~ .. ~~, 

Un ve zahire f iatlan 

26 ikinci teşrin Salı 

Unlar 

72 lik bir Çuval un 
60 Randımanlı 

70 .. 

80 " . 
Kırma 

NOT: 

Kuruş 

1025 
935 
870 
500 

Bu fiatlara muanıele 

ve buğdayı koruma ver· 
gisi dahil değıldir . 

(Baştarafı birinci sayfada) 1 
Türkıyenin de turizm endüıt· 
rlsinı itletecek hususiyetleri ı 

ni öldürmemiş olacağız . Ça 
nkaya caddesi yeryüzünün 
her yerinde bu 'unabilir: 
Ankara kalesinin önden ve 
arkadan silüeti yalnız An· 
karada vardır. Ögüst mabe 
dinin levhaları yalnız Anka· 
rada görülebilir. Btr şehri 
mizde surların yıkılmasından 
bahseden bir Fransız bize 
yazdığı mektupta diyor ki: 
"ı urizm demek güzel bir 
otelin yanında bir harabe 
demektir Güzel otel her 
yerd~ vardır Sizin tehirle· 
rinize gelecek olanlar. baş· 
ka yerlerde lnı 1 unmıyanı gör· 
mek için geleceklerdir ., 

'{er altını kazıyarak, 

mem 'ekette cinayet olma1 ı

dır. 

Fransada kültür .bakanlı · 
ğının adı milli terbiye ve 
güzel snatlar ne zırlığıdır. 

Bizde de güze ' sanatlar kü· 
ltür bakanlığın ı n emrinde 
dir Fakat kültür bakanlığı 
nın bu husustaki vazife ve 
salahi yel İerini geniıletmek, 
kendisine milli anıdlar üze 
rinde kayıdsız şartsız bir 
nüfuz vermek l azım gelir. 
Kültür Uakanlığının ilk iş i, 

mil i anıd olarak tasnif o l 
unan her eseri , her peyzaj i , 
her e vi. her tavanı , h er ka · 
pıyı onun izni olmaksızın 

tahrip de~i i, tamiri bıle me 

neden bir kttnun çıkart mak 

'>lmahdır Bu kanunda mil i 
mazimizin eserleri- anıdlar l ıstes i nin tanzimi kü 
nJ tırnaklarımızla arıyoruz. ltür bakanlığına bıra 

fiat ' arı beher 
Yer üstündeki hazır hazne - kı l malıdır. Küitür Bakanlığı 

Zahire mizin mahvedilmesine nasıl r hir ~ehir, taraf taraf mi l i 
kilosu: razı olabil ı riz? Tarihimiz, A·ı anıt 'arı aratır ve buld\J-

Cinsi Kuruş Santim nadolunun bütün medeniyet rur. İlk kı sa lis 

Yumuşak~ J .!,5 eserlerini benimsemektedir. I teye her sene yeı.i listeler 
Sert ,, 6 75 Bugün bunlardan b;r kısmı- ilave t-der. Bu kanunda ağır 
Çavdar 4 50 nı . güya başka bir hakimi- cı> za tehtitleri bulunmalıdır. 
Arpa 4 50 yelin eııerlerini ortadan kal · Mil 'i anıt l arımızı , zengin . 

M ısır 5 dırmak f ıkri ile, ks ilrr.ek ~- )eştikçe, bütçe kudret imiz 
Kum darı 3 tıyenler . sade zev ten ına . arttıkça . onarac11ğız . Fakat 

rum değillerdir; tarih de b 
Bak

1

a şimdiden her tür' ü tahri in 
bılmiyorlar demektir. 

Kepek önüne geçmeliyiz . .. -.._... ......... __ _,_ __ ====-" Sur yıkmak, peyzaj boz · 
M. T. 1 mak, anıt mahvetmek bu F. R. ATAY 

Bir kadın 
Bir erkeği tnpanla yaraladı 

Mehmet kızı otuz yaıla · 
~ındaki Hanife selmiye ma· 
hallesinden Ahmet oğlu 

Mehmedi demir tırpanla ba · 
ıından on gün sonr.a tekrar 
muayenesi icap ettirecek 
derecede yaralanuştır. Ka· 
dın hakkında tahkikat ya 
pılmaktadır. 

İş yarları 
T ah~ir edenler 

Öteygün saat on beş sıra· 
farında Umurbey mahal le 
sinden karcı Ahmet çavut 
oğlu Yusuf ve yengesi Hali · 
ce evlerine gelen haciz iş· 

yarları ile po1h memurunu 
ödevleri başında tahkir ettik· 
lerınden haklarında tahki· 
kata baı lannıııtır. 

Terzi 
Dü~~amnm camlanm ~ırmış. 

Öteygün sal\t yirmi sıra
larında Handrrmanın Paıab· 

ayırı mahallesinden Meh · 
met yumurtacı Halıl ken · 
dis•ni bılmlyecek derecede 
serhoş oAaralc teni Ahmet 

Hilminin dükkan camlarını 

k ırdığı devriye memurları 

tarafından görülerek yake 
anmıştır . 

Kahveden 
Aştnlan mest ve lastikler 

Dün saat on dört sıralar
ında Çağıf ka mununa bağlı 
Yenice köyünden Mustafa 
oğlu Rızanın Abahane hanı 
kahvt!sinden beş lira kayme · 
tinde bir çift last ı k ıle 

iki \ ift mesti çalınmıştır. 

Polis yapllğı araıtırma 

so .ıunda hırsızın Biğadıç ka 
mununa bağlı Babaköyün · 
den Karga oğullarından Ah · 
mel olduğu anlaşı l mıştır . 

Ahmet eşya larla birlikte 
yakalanmıştır . 

--~ 

Parti ncajmın toplantısı 
Hac1gaybi , Yenice, Es · 

kiku yumc ular mahalleleri 
semt ocağına kayıdlı üye · 
lerin bu akıam 20 ele Pa· 
rti kurağında yapılacak oc 
ak kongresine gelmeleri . 



ALLAH _ _ ...,.. _ _ _ _ _____ ..,.. .......... ==-

((All~~, ili~, Ha~~)) sözlerinin etimoloji, morfoloji. 
fonetik ~a~ımın~an analizi 

SABAHlEY 
SARA~lEY 

Kelimenin etimolojik şekli 

[ I] 121 13) 
[sabah + ıl + ey 
l~abağ + ı\ + eyi 

1!1 Sabah: Güneşin ilk şu · 
ağlarını bize gönderdiği yer. 

12) il: ( +ı ı , ektir . nGe 
niş ' engin, şümul gibi mef 
humlaqa objeyi vasıflandı · 
rır. 

Demek ki ganesin ı~ıklara . 

(sabah! yerinden bütün c h· 
ana yayıldı, Acaba bu an· 
da hünefin bulunduğu yer 
neresidir? Onu bundaan so 
nraki ek işaset edecektir. 

(3] By: (. + yl, ektir. 
Bu ek ıuağları aleme yay · 
ıldığı zaman artı'-. kendisi 
de görülmü~ olan güneıin 
bulundu~u yeri tesbit ve 
işaret eder. O yerin adı: 

Sabahıley = SabAhley dir ' 
"Maşrık,, demektir. 

Sa~ahleyin 
Sa~ağleyin 

Kelimenin etimolojik şekli: 
(1) (2) 

(Sabahley + in) 
1 ı) Sabahley: "MPşrık" 

manasına olduğunu gördük 
(2) in: ( + n). ektır. Obj 

enin en yakin , b ıtiı ı k saha 
sım ve orada süjenin bulun 
duğunu ve hareketim göste 
rir. 

Obje, "Sabbhley [maşrık}" 
dir; süje güneştir . 

SABAHLEYiN: güneıln 
göründüğü noktan n, [saba 
h!ey - mapık 1, bitişiğ indeki 

durumun ıfadesidir. Bu Ha 
dede, dendıliıinden, "zamanr 
mefhumu da vardır 

iYi yerinde lğJ bulunduru
lursa kelime: "SABAGLE 
YIN " o'ur. 

Not: !Sabah sözü ve onun 
manası hakkındfl Arap lü -
- - ----

ııı J>dwrsld: 1'<1k11t Dili 
Lıigalt 

[121 "Sevk,, kelimesinin 
kuruluşu da aymdır. 

gatlP.rinin de kısaca bakalım 
Zaten, dedikleri uzun uza 
dıyn mevzuu bahso lacak 
uzunlukta da değildir. 

l 1 J Ahterii Kebire 
Essaba = "tu u~ etmek; 

meyelanı kalp " 
Esıabah = Evveli yevm 
Essubh -= = Fecir tul 

luğ ettiği zaman 

Al l AB 
"ALLAH,. kelimesinin Tü 

rkçede belli baılı manaları 
nı teıbit edelim: 

( I ) Ku .. ·vet , kudret . bü1ük 
sahip yaratıcı, coşkun, ce· 
sur, dirlba§. eyilık yapmayı 
seven 

<2.) Sürat faaliyet. 
(3) Su 
ihtar: Kelimenin türlü an 

lam1ar gelişi bittnbi orijinal 
kökünden ileri ge 1mekte
dir. 

Allah sözünün etimolojik 
~ekl i şudur: 

ıı 1 121 (3J 141 
lağ + ai + a1 + ah} 

111 Ağ Köktür. Kökün 
yukarıda söylediğimiz birin 
ci anlamını alarak kelimeyı 
mbtalaa edelim. 

r2l Ağ: Kökün manasını 
kendıude tecelli ettiren sü 
jeyi gösterir. 

Ağ + ağ -+- ağağ !kulla 
nışta sondaki (ğ düşer J. lA J 
seyytd, l B 1 efendi. 1 C) rical 

[DJ yaıca büyük ve eski, 
öz baba saygı olmak üzere 
büyüklere verilen unvan bü 
yük olRn baş soy baıı uluğ 
baba: 

Not: Bu f a~a) sözünden 
türeyen bir kelimeyi de bu 
rada gösterelim: 

Ağabıt recmi: AağabıttarJ 
= babamıı , keoiş papaa, ru 
hani ayini icra eden[lj "ba-
stın ağabıt =- bat papas" 
"hara ağabıt = kara rahip,, 

(A) 

{!J) 

r ·1 
ycıli 

Kam11.ıw Ttlrki 
Tıirk dili lügati 
İbnli 111ı1dcnda iti-

f /Jj Pekarski: Yakul di 
li lugati 

( 1) J'aiwraski: raktıf dill 
lıiguti 

;ıhara tanastah a~abıt ::;:: 
d rnj rahik ve yahut dul kal · 
mı~ keşlfni "ağabıt. buolar 
= ruhanil<'r 8üruhu" 

Dikkat: Arapça 7, rnno\u. 
nan !Ahit} sözüuün bu miıal · 
lerde orij ı rıi pek açık olarak 
(aA"abıt] olduğu görülmekte · 
dfr. 

Gelelim kelimen:n esas 
unsur arınddn üçüncüsüne: 

•31 Al: I· + lj . ektir, Bt · 
lindıği "genif, belli olmıyan 

gayri şahsi. her sahada bu 
lunur. Her~e y, engin, şümul 
gibi umumi anlamlarla süje 
veya objeyi vasıflandırır. O 
halde: (ağağ + al -= ağagal: 
1 l] ekinin gösterdiği şumul 
sahasında kuvvet , kudret, 
büyüklük, yap.cılık, sahiplik 
v. ı . anlamlarının sıfatıdır 

[41 Ah: { + hj ektir: I<, g, 
v gibi , obje ve pırnseyi ta 
ınamlar, tayin eder, ifacle 
ı:der . Yani onufl adını ko 
yar. Demek ki: 

Ağağal + ah =- ağağalah: 
1 kelimenin ortasındaki [ğ ı . 

esas kaide mucibince ken-
rl ı nd en sonraki konsonla te· 
ba dül ecHnce kelime: Allah 
0

1ur Baştaki 1 ğJ de ortllla. 
rında bulunduğu vuayeller 
le ka ynaıınca son fonetik 
şddi: ALLAH olur 

Manayı "kuvvet ve kud 
rete , yapıci!ığa , büyük l üğe 

şahipliğe şamil olan bir pa 

senin" ıf adesıdir 

Not. Türl< di 1inde ayni an
lamna su l< ~lime 'er de var 
dır . 

A Çalap 
B Çelep 
c ld• 
D İzi 
E iye 

F - Oğan Oğun 
G Okan . Okkan 
H Tanrı 

J - Tenri ( " gök., mana 
sına Kazan lehçesinde "put ,, 
manasına ) ["'! 

llAH iLAH[ 
Bu söı 'erin etimolojik te

l<illerini. !Allah] sözününkü. 
nün altına yazalım: 

Allah: ağ+ al+ ah 
İ luh : iğ + . + ah 
ilahe: iğ + . + ah 
Bu üç kelimenin etımolo 

zik ıekillerini göı .eren tab· 
lonun mütalaasından ıu an· 
laııhr: 

(Allah) sözünde, "büyük 
, lük v, s . ., mefhum 'armı işa· 

1 
ret eden kökten spnra mef. 
humlıı.rı kendinde tecelli et• 

1 l ren ve bir süje} l İiB ret 
j e drn [2] inçi [aAJ vardır 

Halbuki [ilAh) ve (i lahe) st), 
zlerinde bu süje yoktu r D 
mek kt bü sözlerde eıaa 
kökün işaeet etti~i mefbum 
doğrudan doğrnya (. + l) 
ekini almakla "şümul ve en · 
glnltk" ırnlammda bir sıfat 

Tapu MüdUrlüğünden: 
Mahallesi 

Börekçile r 
Mev~if 

m~hl\ llede rv 
Hududu 
Snğı 'Necip iken ıım 
di kömürcü Yakup 
karısı Ayte, solu: S" 
yıct luzı Nefise arka· 
sı: Keıkek oğlu L<i· 
tfi iken şimdi vereıe 
elen Hüsameddinln 

o 1u)or. Bu iki kelimeye ge· ve kısmen Bekir da 
ı,.n (4) üncü ek (ah), o sı madı Murat ve Bö-
f ali huz objeleri göst~rir rekci oğlu İbrahim, 
demek oluyor. 1 İlah J sözü önü yol 
ancek (Allah) ın sıfatını ta Evsafı yukarıdd yazı ' ı ev esasen Börekciler maha le-
tıdığı farz ve kabul olunan sinden 1Ja11an oğlu Mev:ane Ahmetten intikalen evlatları 
neslel~rdir. !Mabutlar, putlar f\aime ve Ayşe ve lsmailin tasarruflarında iken bunlardan 
ibadet olunan ıeyler gibi) 1 kna::ı.1 308 de !>.!'.,ar a ,ı.ısıı ve b:ıbasız ölmesile kardaıları 

\İlahe k t·limenin sonuna Ayşe ve Naime ile amcası Alınin oğlu Mehmede ve bilahara 
helen !eğ] , çok şayanı dik · Ayıenin de keza 310 da bekar ölmesi'e kardaıı mezbur 
kat bi kt . t t Naime ve Amcası Alınin oıılu Mehmde intikal etmif o'up 

ı_ dr· noB ayı kışare 11. "eh ·I Hunlardan Naime Hu evdeki payını mayıs 314 tarihli adi 
mc·xte ır. u no ta , a _ • 
.... d d- .. 1 f ııenetle uç bin kuruı bedelle a VCl oalu Halile ve diğer 

sozuı" e uımuş 0 an ve a- hissedar Mehmette hissesini 313 tarihli adi senetle bin 
kat Allah! sözünün orij ı nin beş yüz kuruş bedelle Avcı oğlu Halil karm Şerifeye 
de bulunan ikinci uns~rdur haricen ve adiyen satarak bu ev o zamandanberi avcl 
ki süjedir . Demek ki {llahej oğlu Halil ve karıııı Şerifeniıı senetsiz ve nizasız hüsnü 
sözü . " Al l ahtakı büyüklük,, niyetle müıtereken tuarruflarmda ikf'n avcı oglu Halilin 
m efhumunu ka·Landıktan so· 334 tarıhinde vefatile karısı mezbur Şerıfe ve kızı Hati -
nra o büyüklük mefhumunu ce ve ana, b..tba bir kardoıları Mehmet ve Ahmet ve 
tem~il eden süje ile birleş bunlardan Mehmedin de 336 da çocksuz ''e ana ve ba· 
miş oluyor Yani onun e§i buız olarak ölınesile kardeıı. Ahmet ve kendisindan evel 
oluyor. Hu sözün ifade etti . ölen diğer kadaıı Ab:iu!lahın evlatları Vesile ve Zekiye 
ği manadandır ki "kadınlık" ·ıe İbrahim ve bundan sonra Ahmedinde keza bekar ö'· 

1 
rrıefhum•ı çıkmaktadır. mesiyle kendisinden evel ölen lcardaıı Abdullahın evlatla-

Not: {Allahj kelimesi; ah· rı Vesile ve Zekiye ve İbrahim ve d•ger kardatı ölü 
te rli Kebir, Kamuıı T~rce avcı oglu Halilfn kızı Haticeye kaldığındırn bahiıle iıbu 

mesi gibi arap lügatlerınde verese namlarına senet almak istediklerinden tasarruf ha· 

doğrudan doğruya yazılmıt klan tahkik edilmek üzere 8 kanunevel 935 pazar ıünü 
değildir . mahalleye memur gönderilecektir itira zı olanların bu mü

\det içinde ya gelecek memUia ve yahut Tapu Direktör

Bandırma AsHye hukuk 
Mahkemesinden 

Yeni Ziraatli K. den Rıza 
kızı Şaziyeye: 

Kocanız veni ziraatli K. 
den İbrahim onbatı oğlu Ha 
san tarafından aleyhinize aç
ı lan basanına davasının ya· 
pı \makta olan muhakeme· 

ı sinde ikametgahınızm meç· 

1 hu\ kaldığından dolayı hl!ık 
kınızda ilan~n tebliğat icra 
ama kara r veri miş ve mu
hakemed e 25- l"l-935 tarıhi · 

ne müsadif çarşamba günü 
saat 14 ta1ik kılınmıt oldu· 
RUndan yevm ve vakti mez· 
kürda ya b izz\t haz ı r bu
lunmadınınız veya tarafınız
dan musaddak vek? 'etna. 
m eyi haiz hir vekil gönder · 
mediğiniZ takdirde muhake
menin gıyaben rüyet edi e 
ce~i teb ' iğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

lüğüne müracaatları ila olunur. 

8ALIKESfR ASKERf SATINAlMA 

KOMiSYONU ilANlARL. 
Balıkes ir garnizonunun kış ' ık yaf şebze)erinden 

yapılan açık eksiltmede verilen fiat hat layık gör
ülmiyen yedi bin kilo ıspanağın ıhaleıi 5 1.kiu.un 
9 35 perıembe gunu saat 1 l de yapılmak üzere geri 
bırakılmıştır. Taliplerin mez ur gün ve saatle Balıkesir 

satınalma komisyon una müracaatları. 

** 26 2. teırin 935 tarihinde açık eksiltmesi yapıl1tcak o-
lan 7000 kilo makarna ile 4000 kilo tehriyeye talip çık
madığından ihale günü 5 1 kanun 935 perıembe günü sa
at l 5 e bırakılmıştır . isteklerin muayyen günde Ba1ıkeıir 
askeri satın alma komisyonuna müracaatları . 

* * . Kolordu iht ı yacı için 6900 ki ' o benzı n 998 kilo muh· 
telif otomobil yağı 664 kilo gaz vağı v e bun1ara müte· 
ferri 4 dı ğer bet kaleııı vazelin ve sair açık eksi ' tmiye 
konulmuıtur. ihalesi 14 Birincil<anun 935 cumartesi gü · 
nü saat l 1 de yapılacaktır . Tutarı 3335 liradır Muvakkatı 
250 lira 13 kuruştur. Şarlnamesi:ıi görmek istlyen!er her 

gün kolordu satın alma komisyonuna müracaat edebilirler. 
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- Heni bir parça dinle 
rmisin? Diye sordu. Belkis 
cevap vermedi; apartımanın 
kapısını açtı . Merdivenleri 
fnerek sokağa çıktı . 

çdikten sonra tekrar eve c!ö
nu midı? Nereye gibebil r 
dı ? 

İıtanbulda hiç tanıdığı 
yoktu, A aiyedeki annesinin 
yanına gitmesi ihttmalini 
dütilndü Bunu en yakın 

bir ihtimal olarak kal>ul et
ti Gazeteyi açarak Mersin 
postasının ne günü kalka· 
cağına baktı . O akşam hara 
ket edecek bir vapur olduğu
nu gördü. Akfama kadar 
bekliyecek, Belkis eve dön 
mediği ta kdirde npura gi 

kamarotlara sordu . Aütün 
bu araştırmaların bir fayda 

1 vermedlğini görünce güverteye 
çıktı, küpeşteye dayanarak 
kayık' arın taşıdığı yol cuları 

gözden geçirmeğe bRtladı 

Ortalık eyice kararmı~tı. Ka 
marotların çaldığı çıngıralf 

lar vapurun hareket et
mek üzere o 1duğunu bildi 
riyordu. Batı önünde. içinde 
derin bir teessürle vapurun 
merc! iven 1erini indi. l ~ ir ka
yığa atlayarak r ı htıma dön
dü . Bir aralık aklına polise 
müracaat etmek fikri geld• 
so:ıra bu işin, bir rezalete 
sehebiyet vereceğıni düşü 

nerek sarfı nazar elti Bu 
düşüncelerle (Eminönü) ne 
kadar yürüdü. 

dıı.ki dar sokaktan (Sırasel· 
vll lere çıktı . Oradan gene 
arka sokakları takiben (Ga 

latasara ya) kadar yürüdü 
nereye gidiyordu? Onu ken 
disi de bilmiyordu Hir llhze 
Alaiyeye. annesinin yanına 

gitmeğı dü§ündü Fakat he · 
nüz yeni hir yuva kurmuı 
bir kadını el adamının yanında 
küçük düşüreceğini, belki de 
onların rahatlarını bozacağınt 

düşünerek bıı fikirden vaz
geçdi Rahatça düıünebilmek 
için !İngiliz sarayı) nın kar 
şısıodaki ufak pastacı dilk · 
kanına girdi . Sa · onun olduk 
ca karanlıık bir köıesfne 

çekilerel< düşünmeğe baıla· 

dı. ~e yapacaktı? En büyük 
kararı, Ômerin yüzünü bir 
daha görmemekti . Sade on · 
dan değil bütün insanlardau 
nefret ediyordu. Ômere ait 

YAZAN: 
MUAMMER GÖZALAN 

BıRiHCI BÖlÜM 
"' ... • 

Başl&rını çevirdikleri za-
man kapının eşiğinde Bel 

khi gördüler. 
Küçük besleme kız . elıle 

yÜ7Ünü örterek kanapeler 
clt·n birinin arkasına saklan 
dı. 

Ômer d ha soğuk kanlı 
davrandı. Artık işin tami rine 
imkan kalmadığını gören 
bir insan süliünile penç<;re -
ye doğru i'er!edi, arkasını 
Belltise dö'ldü 

Belkis, bir heykel gibi 
hareket11iz llalmıotı Ne içe 
ri ve ne de dııarı Lir adım 
atamadan olduğu yerc:!e kal 
dı Bir çok ıeyler söylemek 
İstiyor. fi'akat akhna hiç 
bır söz gelmiyordu. Beynin 

den vuru'muıa dönmüttü. 

Bu darbe onun kadınlık 
(('Ururuna indltilmiı bir bı 

çak gibi, onu en can ala -
ca~ yerinden yaralamııtı. 

içinde tarif edilmez bir 
bulantı, bir nefret hissi var· 
dı. Apartımanın tavanı ba · 
şına çöküyormuş gibi, bir 
an evel ora dan kaçmak, 
uzaklaşmak istiyordu. Ken· 
dınde biraz kuvvet bulabil 
di. Yan odalardan birine 
ıc~çdi, bir kanepenin üzeri· 
ne çöker g bi oturdu 

Ne yapmalı idı"t Hiç bir 

ıeye karar veremiyordu. 
Yalnız; içinden bir ses hay · 

kırıyordu: 

Buradan kaç ... 
Ay{lğa kalktı . tam bu sı 

rada Ömer odaya girmiş 
onun karı111na dikilm1şti: 

Ômer, karısını aparhma 
nın sahanlığından alt kata ka . 
rfar göz'erile takip etti Onun 
kaybo'duğunu g ö r ü n c e 
içeri girdi. Bu tamiri gilç 

hadise onu sersemleolirmif· 
ti Eğer gururu bir a~ mü 
saade etse Belkisin dizlerine 
kapanarak kenidsini af et 
meıi için yalvaracaktı . Bu
nu düşünmemlt değildi . f n· 
kat yapamadı , karar vereme-
di. Bu kararsız l ık içinde 
Belkis kendisini terk etti. 

İç e ri ~irdikten aonra sa · 
!ona geçdi Küçük hizme tçi 
kız hala eşki yerinde sessi 
zce nğlıyordu . Onunla me· 
şgul olmak istemedi. 

Çalıımn odasına geçerek 
yazı masasının baıına olur 
du. Bir sigara yaktı. Ne 
yapmak lazım geldiğini dü
ıünmeğe başladı . 

Acaba Bdkis, hiddeti ge· 

derek onu ikna edip eve 
getirecekti 
Akşama kadar dışarı çık· 

madı , hizmetçi kızın da ner 
de ve n e itle meşgul oldu 
ğunu öğrenmek is~~medi 

Al<ıaın olunca giyinerek Sir· 
keciye indi. Rıhtım çok ka 1a 
ba ' ıktı, l<ayıklar, vapura 
gelip giden yolculııula dolu 
idi. Bunlardan birine atlı 

yRrak vapura çıktı . Birinci , 
ikinci sınıf kamaraları , gü 
verte yolcularına mahsus 
yerleri aradı . Belkisin arka
sındaki kostümü tarif e lerek 

İ-;temiyerek Bahkpazııına 
gi<len yola saptı . Balıkcı 

meyhanelerinden birine gi
rerek tahta masalardan biri· 

-kt"' ı· ... b 1 d 1 ne ço u . çme~e aşa ı . .. 

e>i veya. kötü hiç bir düıün 
cesi yoktu llöyle bir ada
mın yaıadığına , bir sene ha· * * * 

Bellds apartımandan a y 
rıldıktan sonra Al · 
man h stanesinin arkasın 

1 

yatına ortak olduğuna ihti· 
1 mal bile vermiyordu . 

BİTMEDi --
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Herhale Reklam Ediniz. ı1 Yeşilli cıvarında Camci Hilminin U 8 a 
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L •• ~ ğum nakliye komisyonculuğunda mü- ~· l t 1 
• 1.t şterilerimden gördüğüm teveccühe ~l••~• Bta•'Jl• ... _. •• _.. 1 ve rağbete karşılık olmak üzere dört ~ f _ 
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Defterdarlıktan: 
Balıkesirde 

Muhammen l>edeli Mıktarı Gayri menkulün ~ olduğum ~ lmı 

K. Metre S. 7detM~;:;. ~:~:~~:~~evkiı ~ (o·. z M EL EK) ~ . Lira 
180 
120 
40 
40 
30 

1 Dukkan ,, ,, ,, ~ ~ 
2600 1 Tarla Karatepe ~ ~ 
2488 1 Tarla Köseler ~ı Nakliye evinde mü~terilerinıin himmetile münta ~ • 

63 1 Arsa İvrindi nahiyesinde tt't; zaman vazifesini başarmakta olduğundan mevsim ')I · 
it. hasabile tüccaranın arzularına göre sevkiyatlarımı ge· ~ 

Yukarıda evsafı ve miktarları ile muhammen bedelle- fit: rt:k vapur ve gere\.. motörlerimiz!e temin etme! te ~ 
ri yazılı gayri menku1lerın mülkiyet'erİ 6-12·935 günleme ~it. ve vapurla yapılmakta olan sevkiyatlaıırr ızn da an «~ 
cine tesadüf eden cuma günü saat onberte defterdarl kla cnk ki10 'a on pEıra gibi pek a7. bir fark ıle kabul 

~ ' teıekkü~ edecek komisyon ma~ifeti'e ve peşin para ile sa· ~ dm~~t~ olduğumuzu sayın müıterılerimize hürmetle l ı 
tılmak uzere 22 1 J Y35 den 6 J2.93S tarihine kadar on it bıldırırım . 

bet gün müddetle artırmaya konulmuştur. Alıcıtarm temi. i ABDULLAH HiLMİ ÔZMELEK 
. ~ YAVUZ - SERVET NUR . 

Çepniler 
~ ·~. . . . 

Yazan: i. HftKKI ftKft} 

l lc ı· k t~ .... () k ııııı«ı l ıllı r 

75 Kuruş nat akçalarını yatırdıklarına daır vezne makbuzunu hami- ~ MOTÖRLERl NAKİL EVİ 11 
len ihale gününde saat onbeıte defterdarlıkta rnüte~ekkil • _ TELGRAF AORESi• . ~ . I ~ 1 
ntış komisyonuna ve fdzla malumat almak istiyenlerin '~ . ' MELEK «. ' lmı 
milli emlak dairesine müracaatları ilan olunur. ~ TELEFON ISTANBUL ~ mı Kitapçılar da Arayınız 

~ 23109 ~ ımı 
4 ı 314 -~~-A ... ~~ ~f~.~ ... ~~~~~~~~~J!_z jlSC$!2!!~ -~~~~ 
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~~ OSMAN LOKANTASI ~""'"" ;:ı Halkevı Bakıevı . 1 , f ımı Halkevimizin So•yal yudım lrnmite•i ta.afmdan eski Uray Di•pans•ri yapı· 1 

~ • 4 • .. .. ~~=::: ~l sın la nçılan bakıevindc aıağıda yaıılı günlerde doktor arka hşları n~z f aklr 

=~ Ramazan /çın Buyuk Hazırlıklara Başla- f l0tı halka bedava bakacaklardır. Halkımızın baluevimize baş vurmalarını diler z. 

;~mıştır.RamazandaGeceleri VeGünd~z-'== imlHAsTALIKLAR BAKI zAMANı uzMANıN Aoı 
l i. leri Açık Bulundurulacaktır. '·:====' ,~,ı fç hastalıkl•rı Pazaıtesi günü saat 14-lS Bay Dr. Medeni Akk•nt 1 

ru Göz hastalıkları 15 16 B O İl •an Q .. kay 

;~ OSMAN LOKANTASI t= 1~i .. . . - •Y " '· • • I 
es; . • -= m

1 

Ku'uk hastalııdarı Salı 15 i 6 Dahi 1 
i~ \' l~NI 11~K 1 .. 1~1\ ~ r~:hl\ıllZ, N Ef;.,İS \ ' E f ii ıl Cerrahi hası.lıklan .. .. " 15-16 : : Sadi Ôzalay ı 
«f U ( J [ Z l){ fl. • ~ l8 Kulak, boğaz . burun H Çar§amba " " 15-16 Kamıl Se•li oğlu 1 

~l OSl\llAN ~~ IWı Çocuk hastaloklrn. " .. 16 17 " .. Memduh 1 
'ff::::::: Derı hastalıkları Perşembe 1\ " 15-16 ., ,. Mchmd Ali 

~ Doğum ve kadın H " " " 16-17 " ,, Halit Üzel 
~ Dahiliye Uzmanı 14 15- Kadri Yetkin 
.:.~ " " " ,, 
~ " - ı iç hasla1 ı'<ları Cuma " ,. lS-16 Raif Demiralp 

=~ Turlu Yemekler, Her Çeşıt Tatlılar, Av Etlerı Yemekle-~;;;::;: 11:11 Cemlıi hastalıkları " " " 16-17 " ·• Ali Riza Tezel left 

I
==~ ri Yapar. Evler için Tsnz lath Abune Keydeder. ~'!! 1 1 Halkevi Baıkanlığı 1 

~ Uzun zamandanberi Osman lokantas nın aşçı baıılığmı yapan Mehmet ~-- ıını · f 
~ usta Ramazan ıçin bütün müeterılerini çok men nun edecektı r Servislere son ~ ~~ ~[:-=~~~~S?.~~z;;!, 'Si!Sii!~ 52~::=~~?i!;j'?,..='iii!~i!Sira2!5'25l=~Siilr;i!i'Q] 
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