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Uluslar kurumu konseyi 
Toplanmalarına başladı. Konsey 
harici mühim konuşma ar oluyor 
Cenevre IS f A.AI - Ulus

lar kurumu konsE'yinfn ilk 
celıeıi bugün öğleden sonra 
aktedilecek ve müzakere 
u•ulünün tatbiki il~ meşgul 
olacaktır 

Konsey Hahetiatnn hükü 
metınin İtalya ile olan ihti-1 
laf hakkında verdiği notanın! 
derhal müzakeresi. veya ma 

yıs toplantısına bırakıl
ma11 hususunda bir lıa 
rar verecektir 

Cenevre, ı 6 [ S.Ş J -

Mı!Jetlercemlyetıkons yl 
Türkiye hariciye vekili 
doktor bay TevfikRüştü 
Araa'ın reiıliği alt ndato· 
plan yor. Murahhu' arın 

hemen hepılCenevre'ye 

mühim konuımalar olacak
tır Bu konutmalara dünden 
itibaren baı 1anm ıtır. Dün 
Türkiye harıciy A veki'i l:ay 
Tevfık Rüıtü Aras, Sovyet 
hariciye komiseri ~1. Litvi· 
nof, Çekoslovakya hariciye 
naz•rı :'11, B nes ve Yugos
lav murahhası M Fotiç, 
Romanya hulcive nazırı 

ııelmlılerdir Ekser ınurahhas'ar M. Titülesko Lırafından ye 
cumartesi günü aktam gel 
mitlerdir . Oün akıam da 
Fransız ve lngi'iz hariciye 
naz•r'arı ge 1diler 

Konıeyde mühim mese 
leler konuıulacaktır. Fakat 
konseyin haricinde daha 

meğe davet ed nıişler<lir. 

Bu ınünasebet1 e n ühim i 

yasi konutmalar olmuştur 

Küçük itıliif ve l•a kan 
itilaf murahhaslarile :Sovyet 
Rusya murahhası aras nda
ki bu konufmll1 ıırda Streoa 

konferansın·n neticeleri, bil 
hassa Tuna misak görül 
müştıir. Bu mısakla en zi 
yade küçük itilaf a 'iıkadar

d r. Konuıma 1ar çok sami· 
mi bir teki d. olmuştur

Ônıimüı. leki gürler zarfında 
konfer ns r üzakerelui ha
rlc'nde l.ıu 1 onu malara de
vam ed,lecektfr 

Bay levfik Rüştü ras 

Cr ıevr.:' le, bir gorunüş 

Kadınlar ı 
. . 

Fransız notası 
longrası hazırlık toplantısını 1. t h d -;-- d h. 

Yıldız sarayında am an Ziya e a lr 
lıtanbulV~~!I.~) -Kadın- bir müdaf aanar edir 

lar kongraa•nın bürom Yıl
dız sarayınn nakledtldı. Kon 
gre perıembe günü valimiz 
bay Muhiddin Ulu dağın bir 
ziyafeti ile Yıldız sarayında 
toplanacaktır. Murahhaslar 
cihan ıulhunun t .. mini etra · 
fında yapılacak kadınlar cel
seılnin hararetli münakata· 
lara yol açacağını ileri sür
mütlerdir. 

lıtanlıul 16 ['3.ŞJ Şt'hri 
mizde toplanacak olı..n Fe
minizm kongrasına iştirak 

edecek murahhasların ekse. 

Heri in ıs 1 AA. j - Fran 
ıız muhtırası karşısında Al
maııya'nın alrlığı vaziyeti 
bir notada ızah eden D. N. 
U resmi ajansı bu muhtıra 
nın bir itt ham teklinde ya· 
zılmıı olmasına rağmen nıa 
hir bir müdafaaname tesiri 
Vf"rdlğini yazmaktadır, 

Notada ezcümle deniliyor 
kı: 

mani olunuyor idi Başka 

devletlerin Versay muahede
si ahkamını tatbik etmeleri 
lımitlerı kaybolduğu bir za 
manda Almanya'nın ani bir 
karar il sılahlıuıma tedbir
leri alması tabii bır hiıdıse 

teliıkkı edılınedi " 

Türk-Alman ticaret 
anlaşması 

Ber ı in. ı 6 (A A) 
dolu ajansı hususi 

Ana· 
muhabi 

rinden: 

riı geldiler Murahhaslar 1 
Takıiıne giderek Cumu-

"Fransa Almanya'nın müş· 
kül vaziyetini nayarı itibare 
almamıştır. Almanya'nın al· 
mıt oldujtu kararlar dığe r 

dev' ilerin hareket tarzları- ı 

Türkiye-Almanya arasında 
imzalaıoan ticaret klering 
muka vcleslnin iki tarafın ti· 

riyet abidesine bir çelenk na bir cevap teşkil etmek 
koydular. Ondan ~onra ga
zetecilere bır ziyafet verdi
ler. Yıldız sarayında ilk ha· 
zır'ık top'antısı yapıldı. Mu
rahhasların arasında 1 ir de 
zenci murahhas vardır 

caret ınünasebetlermi kuv-

Rize fidan dikimi 
Rize 16 (•\.A) Evvehd 

dikilen 17000 adet fidana 
ilaveten 7UOO fidan daha 

tedir. Fransa'nın uzun scne
lerdenberi silahlanmak te 
ahhiidünü 
iste.11eJiğl 

ta idi. 

yerine getırınek 

lıellı bulunmak 

Diğn taraltan her zaman 
değifen fafrtıcı tekliflerle 

vetlendirc cek ve 
ııe-niıletec"k esasla· 
rı ihtive ettıği çıkarılan 

müıterek tebliğde bıldıril 
mektedir. 1--------------

Geçe.n yıl 
Almanya suni bir val.iyet İstanbul hapisevine 
içinde bulııı;duruluyor ve 
topraklarıııın müdafaası için kaç kişi girip çıkmış 

getiri mittir en iptidai tedbır er alnıl\•ına İstanb ıl, ( S. Ş ) Is-
-------------.;._ _________ 1 tanbı.ıl umuni hııpisevine 

Izmir'e 
350 Seyyah geldi 

lzmir, 16 (:::i.Ş) f!ugün 
atlantiı vapurile ıehrimize 

350 İngili7. •eyyahı gelmiı
cektir Seyyahlardan iki yüz 
kiti hususi bir trenle Sclçu· 
ğa giderek Efe7. harabeleri_ 
ni ziyaret edeceklerdir. 

İsmet İnönü 
An'<ara 1 fı (1-.Ş) Batba 

kan General !•met lııönü dünls
tanbul'dan g~ldi. Akıam üze
ri Bakanlar heyeti baıkanlı· 
itı altında toplanarak mü:ıa· 
kerede bulunmuıtur. 

llıığla 
Hpsanesinde sanat 

Muğ'u 16 (\A) Hapsa-

1 1934 yıiında girenlerın bir 
i lalist,ğı çıknrı!mııtır. Bu 
istatislığe göre: 193.J yılında 
hapisevine 20'.i2 si erkek 
olmak üzere 2.>.!S mahkum 
girmiştir. Bunların 865 i 
25 yaşından küçüktür '1ah 
kümlardaıı 1 < 8 i öldürme, 
62 si ydrala a fi !7 ıi hır 
s zlık, 18 i fili ıeni ve iza· 
lei bildr, 2 sı komüni•t 2 ı i 
ıekavet. 1 'lO i uyuıturucu 
maddeler ftaçakçıu ı 29 u 
İl. li kaçakçıd.r Çocuk koğu· 
ıunda 3!'1 ldşi vardır 

n<'d<' ceşlt sanfttlar gün 
geçtikce ilerlemektedir- 1 la

pisanPde 12 dofrnma 4 kun 

dura tezgah•, iki çorap ve 
bir fanila makına11 çalı§mak I 
tad r ; 

Etibba odası sergisi 
lstan'·ul 16 \'i ŞJ i.t n 

1 ul etibua od,, ı 19 is ında 
tıbbi ve sıhhi kitaplar ser 
gis• açacaktır Kadınlar kon 

1 
grasının çalııtıitı zaman iç.in
de sergi açık bulunacaktır. j 

İlk temsil verildı 
Ankara, 10 (S.Ş) Sov-

} t rtlstl rı ılk temsillerini 
dun akının Hlkt'vlnde ver 
ınlılerdlr. 

Bulgar 
-

Kabinesin~e bu~ran var 
Dışbakanı istifa etti 

Sofya 16 (A.A) lla 
vas ajansı bi diriyor: Kabi 
ne azas ı arasındaki anlaıa -
mamazlık yakında bir buh · 
ran çıkarmak ihtimalini göı· 
termektedir. Dün ansızın 

dışiı'eri bakanı istifa etmiş· 
tir. 

Muahede inızaladı 
Gton 16 [A Aj -· Ame· 

rika ittifak günü münaıe 

betile bay Ruzvelt merkezi 
ve cenubi Amerıka'nın 18 
cumhuriyeti ile bir muahe. 
de irnzaianm•ıtır. 

llu muahedeye göre bu 
devletler arasın ihtı 1 iıf çık 

tığ taktird~ k ciltür adeleıl 
ne dokunul mıyacaktır. 

Yeni 
Paraların basılması 

lstarıbu', ı6 (".Ş)- Darp· 
hanede batillmakta olan 4 
milyon lıra•ık gümüf lirala
rın Lasılması bu ay sonunda 
bitecektır 

Mayıstan itibar~nde 50 
ve 25 kuruııuk nikel yeni 
ı aralnrın bnsılmasıııa bat· 
lacaklır 

Trakya müfettişliği 
Ankara 15 (S.Ş) Trak-

ya lüfettişliği bat ınüıa vir
liğine vilayetler idaresi mü· 
dürü b~y Sabri tayin edil· 
mittir. 

SAVAŞ'CI G~' 

Yaratıcı Adam 
/i.1 ılıir/11 İr,sa11 11<1rdır; 

Jliri bıilıırı 6/çııler ve engel
lerirı dış111da. ya/111: kt11dl 
dııyu ı ve kafrısıııw illııını
larırw ııyan ue yaratan 
udc//lt 

Ôtekisi: t'lllİr. lııvslye, 
işaret bekliııe11 il<' ancak 
verileni !Jıl[nııı adam, 

/Jııııların lıer ikiside cı:mi· 
yel içırıdc ll!Jrı ayrı bu§/;;k 

doldurıırı ııefuyılıı yıı "ııiıırı 
inscııılı1rılır Fa/,ıı/ ~ıı11a 
bi!lıassıı ılikkal ılıııek ue
rı•klirki,knıdi kendine yara· 

lıcı rıılıı/ıı ı•e lslidadda 
olr.ırı/ı.rı ıısl 1 "·ışkıısıııırı 

lrılırikılı: iş goreııleıirı yı:· 

rirıe koyııı ıııırı/ıdır. /irı 

/ııı/d, onıın ııerimi sıfır 

olıır. l'ııpııııı ı/a yıırcılıcı 
mevkiine çıkuarırsrıh faali
ytlin dıı:uıı kalma;:. 

iş pro!irııııılıırı plıiıılıırı 
yııralıcı adam içırı derin 
bir lııirrlyt'lsi:/iklir. /Jıı lııir

rlyelsi=lik 0111111 şahsiyetini 
ııı• yar. ıtırı islldadırıı ıildıi· 
rıır. 

1-ııkıı/ pru!/rııııı. pl<irı ikin. 
ci tip adımı için ı:lunı
dır Onıı /ııirriyet ııerıııenin 

ıııııııası yoktur Çıinkıı o 
ılııi11111 lıe 11:i11isliyerı fıir 

ıııol6r yi/ıiılir 

l'erllcnl yupıııı ııdaııı 

/ıi:de /ıoldıır. Halla lıızıı-

111ııııdu11 fıı:ladır Fa/;.al 
yıır,ıiıo aılıııııııııı: ıızdır, 

lf!ııııılçirı ıııevcııdıı korıınıak 

ııe srıyıswı artırmak 

arıııınmı: ,,/11wlırlır. 

.,4f..v-,&<:J-4. 

Osmanlıcadan 7 ürkceye karşılıklai· kılavuzu 
1 - Ö: Tıirkçe kıJklerde11 gelen sôzlerln karşısrnu (1. K ö .) belliği ıaldmeli) kon

ııııışdıır. Bwılarırı her biri /ıakkında sıraslle ıı::rııanlurımızırı (mıitelıassıs) ya:u/Jrına 
ya::ıları nı gez lelere vereceğiz 

'.! - Yeni ko11arı karşılıklu.rrn eyi ayırd edilmesi için. gereğine göre, Fra11sızcaları 
yazılmış ayrıca ôrııeklerde konulrııuşdur. 

.1 - Kökıi tıirkçe oları kelimelerl11 bugıiııkıl işle11111iş ve kullaııılt.111 şekilleri alııımışdı: 
Aslı Ak olaıı hak, aslı ütün olaıı hüküm, lıirkçe cıçek» kökıi11de11 gelen tekil gibi. 

H 
Örnek: Bu işi onıı havale ettiler - Bu 
işi ona bıraktılar [onun üstün bıraktılar 

Havali-Dolay 
Ornek: lstanbul havalisinde - İstanbul 
dolayında 

Etrafü havali- Yöre\'evre 
Örnalı:: Köyün etrafü havalisi hep bah
çe idi - Köyün yöreçevresi hep bAh
çe idi 

lhvari-Yorlar 

Örnek: llavnriyundun Saint Poul ilk 
ıncili yazd•- l•ıının yarlarından Saint 
Pııul ilk incili yazdı. 

11 ıvas - Ai{ ıl 
Havas• ham~e-Be duyu 
llavayici zıruriye- Yaşatılı: 

Ornek: Şeker de havayici zaruriyeden-
dir :;ielı:cr de ya. atılı:lardandır. 

Ha ver= Dof(u 
Havf=Korlı:u 

Havfetmek- Korkmak 
Hail=Korkak 
İhafö etmuk=Korkutmak 
Mııhuf- Korkunç 

Ornek: Mahut bir fırtına - lı:orlı:unç 
bir fırtına 

Hiras - Korku 
Havi olmulı:. ihtiva etmek - !cine almalı:, 

kaplamak 

Ornek: Bu kitabın havi l'lduğu [ihtiva 
ettiğı] Cas.llar - Bu kitabm i\·inıı al
d ğı ayrıçlar 

Havza - llavzıı [T. Kö) 
liaytl. - Utanç 
Hayamasızlık - l.;tanzlık 
Uicab - Sıkılma 
Mahcub - Utangaç 

Örnek: Çok mahcup bir \'Ocuktur :c: 

Çok utangaç bir çocuktur. 
Hayal- Hayal [T.Kö.) 
Hayalet-Görümsü 
Hulya- Kuruntu 
Hayat = hayat [T.Kö) 
HayiJe - Bayat 

Ornek: Bir takım bayide sözlerle başı
ın•zı şişirdi - Birtakım bayat sözlerle 
başımızı şişirdi. 

Hayıllanma [Telebhüff = Yazıklanma 
Haylı -- Haylı [T.Kö J 
Hııyh1let etmek Araya girmek, yol 

kaplamak 
Ornek: llaylulet eılen manialar dolayı
sile _ Araya ı.riren engeller dolayısile 

Hayme - Çadır 

Hayr - Hayır (f. Kö.) 
Hayran _ Hayran (T. Kö.) 
lfayran kalmalı: - Hayramak _ (Fr.) Ad· 

mirer 
Şayanı hayret - 'aşılacak 

Örnek: Şayanı hayret bir hareket -
!;iJ~ı lacak bir hareket 

Mütehayyir - Şa~kın 
~leftun ve meshur olmalı: - Tansımak -

(Fr) S'emerveiller. 

Haysiyet = 1 - Onur, 2 - (Bok: key-
fiyet, mahiyet) 

Hayşum - neniz 
Hayt - iplik, tire 
Hayvan - H~yvun (T. Kö.) 
Hayyen - Diri olarak, diri diri 

Örnek: Hayyen mi meyyiten mi der· 
dest edildi? Oiri olarak mı, ölü 
olarak mı yakalandı. 

Hayyen meyyiten --· Ülü diri 
Haz - Haz (T. Kö) 
Hazan - Güz 

Hazfetmek - K11ld1rmalı:, çıkarmalı:. 
Ornek: Bu kelimenin bir harfini haz
fedinccı = Bu kelimenin bir harfini 
koldırır.cıı (çıkarınca) 

Kabilihnzl- Kaldırlıabilir 
Örnek: Bir noktası bile 
denemez _ Bir noktası 

rılabilir denemez. 
Hazer -- Çekin 
lçtinııb - Kaçınma 

kabilihazltır 

hile kaldı- ' 

Ürnek: Her türlü fenalıktan içtinab 
eder Her türlü fenalıktan kaçınır. 

Müctenib - Kaçıngan 
Tevakki = korunma, sakınma 

Ornek: Büyük söz söylemekten tevak
ki llizımdır - Büyük eöz söylemek. 
ten Hakınma gerektir. 

Tevakki etmek - Korunmalı:, sakınmalı: 
<'\malı:: Herkes sari haıtelılı:.lardan te
vakki etmelidir. - Herkeı bulaşık 

hastalıklardan korunmalıdır. 
Gençler, yalancılıktan tevakki ediniz 
-- Gençler yulancılılı:tan sakınınız. 

Mahzur - Çekinecek 
urnelı:; Bu işin mahzurlu bir tarafı 

yoktur - Bu işin çelı:inecelı: bir tarafı 
yoktur. 

ihtiraz - Çekinme 
Ornelı:: Onun bu işte ihtirazma hayret 
eltim Onun bu işte \'elı:inmeıine 
şaştım 

ihtiraz etmek - \'elı:.inmelı. 

Muhteriz - Çelı:inger 
Hazır - hazır (T.Kö.) - (Fr.) Pret 
ihzar etmek - Hazırlamak - (Pr.) Pre
parer 

lstihzarnt - Hazırlı.klar - [Fr.J Prepa
rations, preparatifs 

Müstahzarat - · [ ı tıbbiye) - Hazır il&ç-
lar = rFr.) Specialite pharmaceutique 

örnek: Eskiden memleketimizde müı
tahzeratı tıbbiye imal olunamazdı -
Eskiden yurdumuzda hazır ilaçlar ya
pılamazdı. 

Müstahzarat (ı kimyeviye) - Hazırlamılır 
- (Fr.) Preparation 

Hdzik (Bak: mahir) - Llzel 
Ornek: O hdzilı: bir tabibdir - O, 
uzel bir dişçidir. 

Hazakat - ı ı zluk 
Ornelı:; M. hazalı:eti ilo müştehirdir 
M. uzluğu ile tanınmıştır 

Hazine - Hazne (T. Kö) 
Hazm - Ezim, sınırme 

Hazmetmek Eıimelı:. sinirmelı:. 

Hazmı lı:.oluy _ Singin 
Heba - Boş, boşuna 
Heca - Here 
Hediye - Armağan 

Hedmetmek - Yıkmak 

• 

HelAlı: olmalı: - Bitmek, yoğalmak 
Ornelı:: Düıman orduıu açlıktan he. 
!Ak oldu - Düşman orduıu açlıktan 
bitti. 

Bu senenin mahsulü kargalar yüzün
den helAlı: oldu - Bu yılın ürünü 
kargalar yüzünd~n yoğeldı 

lıtihlAk - Yoğeltim 
Örnek: Şeker istilılaki gitgide artıyor 
= Şeker yoğaltımı gitgide artıyor. 

İstihlAk etmek - Yoğaltmak 
Ornelı:: Ankarada günde ne kadar 
buğday istıhldlı: edilir Ankarada 
günde ne kadar buğday yoğ alt ılır. 

Müstehlik - Yoğaltman 
Ornek: Almanyııda müıtehlilı: koope. 
ratifleri ~oktur - Almanyada yo
ğaltman lı:.ooperifleri çoktur. 

Helecan - Çarpıntı 
Helezoni - Y ılakavi 
Hem - Hem 
Heman - Hemen (T. Kö.) 
Hemağuş - Kucak kucağa 
Hemasıl - Aslıbir 
Hemııyır - Denk 

Ôrcelı:: Bu ilı:i adam birbiri ile he
mayar mı? - Bu iki adam birbiri ile 
denk mi? 

Hemcins - Cinsibir 
Hemdem - A.rkadaş 
Hemnam - Adaş 
Hempa - Ayaktaş 

Ôrnelı:: Asilerin reisleri ve hempaları 
lı:aı'tılar -- Azıyanların baıkanları Ye 
ayalı:taıları kaçtılar. 

Hemrah = Yolda~ 
Hemıin - Yaşıt 

ktinab etmek ....- Kaçınmalı: j Hıııııehri - Heııışeri (T. Kö.) 



YÜZ: 2 

Örnek: Samsunun fahri hemşerisı 
Samsunun onursal hemşerisi. 

Hemıire - Kızkardeş 
Hemşırezade - Yeğen 

Hemta _ Benzer, taydaı 
Bihemta - Benzersiz 
Heıpzeban - Ağzı bir, dil deş 

Oroek: unu övmekte cümlesi hemzeban 
oldular - onu övmtkte hepsi eğzıbir 
fdil.laş] oldular. 

Hemzeman (muıssır) - Çığdaş 

Oroelı.: Timur ile Yıldırım Bayezit • 
muasırdırlar - Timur il; Yıldırım Ba
yazit çağdaştırlur. 

Hengdm = Z0 man 
Henuz Ddha, yeni daha yeni 

Ornek - ll enüz uya~mışfım - Yeni 
uyanm;ştım, ılaha yeni uyanmışt . m. 

llenuz gelmedi - D~ha gelmedi 
Her - Her, tü 
Her nevi - Her türlü, her ı·eşit 
Haraset = Çifcılık 

Ziraat - Tarım 
Z•r'etınei: - Ekmek 
Ziraat VekAleti - Tarım Bakanlığı 
Hercai - Y&nar<löner, gelg·ç 
Hercll merç - Karmakar15, allakbullak, 

alt us 
lforçibdddbdd N; olursa olsun 
Herem - Kocama, çöküş 
Herze - Saçma 
llesab -- hesap [T .kö.) 
il esti - V urlı lı. 
Heves - istek, heves [T Kö ) 
Hevl [Bak: Dehşet] 
Hevlnak [Bak: müthiş) 
Heybet - Aybat 
Heybet vermek - Aybaman 
HeyelAn - Kayşa 
Heyelan etmek - Kayşamak 

Heyet - Kur - rFr.J Uorps 
Heyet = Ştkil - (Fr j Forme 
Heyet (\iurahhas heyet anlamına) = Sal· 
kur _ [Fr.] De'egation 

Heyet [Meclis anlamına) - Kurul (Fr.) 
A1&emblee, conseil 

Heyetiyle - hep birden olduğu gibi. ta· 
kımiyle 

Heyeti umumiye - Genel kurul - (Fr J 
Aısemblee generale· 

Heyhat - Yazık, ne yazık - [Fr J Helas 
Haylı.el - heykel [T.Kö.J 
Heykeltıraş - heykelci 
Heykeltıreşi - heykelcilik 
Hezeyan -- Saçmalama, sayıklama 
Hezimet-Bozgun, bozgunluk 
İnhizam - bozgun, bozulma 
Münhezim - bozgun 
Münhozim olmak - bozulmak, bozguna 
uğramak 

Hezl - Alay 
LAtife _ Şaka 

Hıfzetmek ·_ 1 - Saklamak, 2 Ez· 
berlemek 

Muhafaza etmelı: - muhafaza etmek [T.Kö.) 
barımalı:, gözetmek 
Hın hırs [T Kö] 
Hiyanct - hayınlık 
Hisse - !'ay 
HiHedar•- Paydaş 

Hışm [Bak: Gazab - hiddet] 
Hıtta -- Kıta (T . Kö.) 
Hıyııban - Ağaçlı yol 
Hizb - Grup 
Hibe = Bağışlık 
llica b - Utanç 

Örnek: Hicabından kıpkırmızı oldu -
Utancından kıpkırmızı oldu 

Mııbcub - llangJç 
Hıciv = Yeriç, geçiv 
~1ecrav - Geçivci 

Ornek: Nef'i büyük bir heccavdı -
Nef'ı, büyük bir geçivci idı. 

Hicran = 1 - iç acısı, 2 - hicran 
[T. Kö.) 

Hicret - Göçme 
hicret etmek: = Göçmek 
Muhacir - Göçmen 

Urnek Yanya muhacirleri Yaoya 
göçmenleri 

Hicri - Göçüm [ ı) Göceyn 
Ôrnek: hicri 1250 MMsinde - 1250 
göçüm yılında - ı 250 ci göçrıyılda 

~1i1Adi - Doğum (11 doğumyıl 
Ornelı: Mıladi 850 senesinde - 850 ci 
Doğum yıl nd,ı = 8j0 Doğumyılda 

hidayet - Uzyönüm 
ihtida etmek _ 1 - din değiştirmek, 2 

- Uzyönmek 
hiddııt - hiddet (T.kö.J öfk~ 
hiddet etmek ·- hiddetlAnmek örkdenmek 
HidmP.t - Hızmet (T Kö.) 

Örnek: Vutuna hizmet, hepimize borç
dur Yurda hizmet, hepımıze borçtur. 

Hıllet - Hafiflik (T .Kö.) 
HikAye - Öykü 
Hilı:Aye etmek - Anlatmak, öykulPmek 

Örnek: 1 = Başından gPçenleri hikaye 
etti ba9.nılan geçenleri anlattı . 

[l] Göçüm ve do-ğum kelimeleri bu 
terimlerde kullanıldığı zamaz haş hnrfl<ıri 
büyıilı: yazılaeaktır. 

~SAVAŞ; 

2 - Gördüklerini tam hıkdye edeyim diye 
vaktimizın çoğunu - Gördüklerini tam 
öyküleyım dıye vaktimiz) öldürdü, 
Hilı1C - Yalon 

Örnek: Bu sözle hil!Hım yoktur 
sözde yalunım yoktur. 
HilılC - Kıırşıt 

bu 

Örnek: Hildfı hukikat - hakikat" karşıt 
Hıldl - Hıldl (T.Kö.) 
Hıl'at - Kaftan 
Hile, huda. desise - Oyun. ıılduç, düzü, 

dek, al, 
Hılekılr - oyuncu, alJııtıcı, Jekçi 
Himaye, vikaye - Koruma 

($EE<tı R YE ,,n. 'rıstırf.~ 
Belediye Kurultayında 1 

Şehir bütçesi 137,967 lira ola.:. 
k kabul e ildi. 

NiSAN 17 ..,....~~_,

Değişik Duyumlar 

Bir Yıldönümü 
Sofya'da, Bulgaristan'ın 

Türk hakimiyeti zamanında 

bundan ( 62) yıl ônce aslan 
çetesi Vasi! Levski'nin hu 
yılkı yıldönümilne bütün hnlk 
ıştirAk etmiş, bizi n fretl~ 

anmışlardır. Mamafılı Hulga· 
ristan'da bu artık t.ıbıi bir 
~ey haline gelmiştir .. Bulgar 
kopıllsrı her fırsatta hakkımız. 
da atıp tutorlıır. 

Örnek: llimayei hayvanat hayv;ınları 
koruma. 

flimnye etmek- Korumak 
Örnek: Beni himaye etmesi ıçin hn· 
Jisine bir telgrof \'Cklim- B"nı koru 
ması için kenJisina hir telyaz sı \' ktiııı 

Himayeci = Koruyucu 
llimnyecilık Koruyuruluk 
H:l.mı Korur. korııvu 'ı 
~IQhmi - K'lrunuk jl<'r.) Pıotege 

Ürnek: 'luhıni J '"!'"ti• r Korı.ııuk 
dPvl tler 

ilim •ye ııltınd(l ı.l ın yer Koruraeak [Fr] 
ProtectorJt 

V:ılı:ı (vikayı den) 
Preventıf 

Korur, k•1ruyueu [Pr J 

Örnek: Çı{'ek aş,sı yüzle dok•nn beş 
vakidir • Ç:ı·dr, uş sı yüzde doksaıı 
beş koruyucu·lur 

Himmet [Bak: Ceh 1, gayret lıitf) 

Hin - Valıit 

Hiram - S·ılınış 

Hiraman - Salımlı 

Hiram etmek Salınmak 
Hıra - Bulanıklık, donukluk 
llirelenmek - Bulanmak 
llired - Akıl 

Hiredmend - Akıllı 
Hirre= Kedi 
Hirzicdn = Can tılsımı 
His- llis , sans (T Kö) [Fr.j Sentiment 
sens 

ihsas= 1 - Duyurum [ lliss•,ttirmek un~ 
lamına) - Actıon ıle Caıre sentir 

2 Duygu- [Fr J Sensııtion 
Hi~setmek - Hissetmek, duymak - (Fr ) 

S ''ntir 
Ornek: Elinde bir acı hissetti - Elinde 
bir acı duydu. 
Gönlünde büyük bir yeis hissetti=Gön-
lünde büyük bir umutsuzluk duydu. 

Hissi - 1 • H'Hsiğ 2 _Duyul- (Fr.) Serıtı. 

Belediyt> kurultayı 
gece saat Jirmibuçul,ta top 
lanm ıt r Kur taya 1 ay 
Salım GJndo,;cn baıkanlık 

etmiş, ev ve i\. baıkan bele 
diyenin ça ıımaları iizer nde 
üye~ere ızah :ıl vern1 l ura 

Bay Naci 

kıırıı Naci Ko lanaz tcırafın 
dan bir ço < itiraz' r iıeri 

ıürülmü,tür. 

• 

Bay Salim gündoğan 

Gelir bücl ·esi kurultr.yda 
münakaşa VI' müzakere edil
miş. ni~ayet rncümence 
140967 lıra olarak sevk cdı· 

len büdce kurultay tarafın· 
dan !37~ô':J lira o.arak itti 

ı,---·---
1 Yurtdaşt 

Felaket/igünleıde sana yardını 
uzat an hilaf ihınf'r insanlı,ğın şef k afın
den doğm•ı;,"1ur. Zngin. fakir. kad111, er
kek huasa hiç bir kınıse kendini hi/a- , 
ıiahn1enn himayesinden uzak srıymaz. 
Senelere eevvel kurulan bu havıocağına 
aza kavda. 

llcılıke~:r llıliilihıııpr 
.llcrke:i 

fakla kabul edilmiştir 
MHraf bütçeleri vaktir 

g~cikmi' olm sından per
şe ıı •e top 1 antısına bırakıla 

rı k kuru ta ya sa'lt yirmi dôrt 
te ninııyet verılm'ttir. 

Encümenle 
ıı,.'edıye eociimenleri bu 

gece t •p' nacaklar ve yarın 
ki ictı "a için kıınuımalar 

y jl\C kar v• mecltse veıi 

1 c·" evra~ları hazırl yııcak 
lardır 

Vılayal kurultsyı~an 
Vilayet genel kurultayı 

dlin eııcü n• ler halinde ça
lış.na1arına devan etmiıtir. 
Kultay bugün toplantılarını , 
devam edecektir 

Uel Prensi 
Bizde artık bahar geldi. 

Fa 1cat Orta Avrupa'dıı hala 
ldpa lapa kar yağmaktadır. 

Uel Prensi Avuıturya'ya 
henüz ge!mi · ve Kitsbühel 
kış sn} fiyes:ııde adını bil· 
dirıniyerek oturmajia bat· 
lam•ttır. Prens kış aporlari· 
le memul olacakdır 

• 
Meterlıngin yeni eseri 

Paris "Faskel" kıtabevi 

Metcriıııg n yem « bü> ük sü· 
kut önünde•> lutabını çıkar· 

mııtır 

Jül Romen 
Jül Romen'in •iyi i~tekli 

kişiler,. Romanının yedi ve se. 
kizinci kısımları ç kmııtır. 

Garip bir dava, ~u~g!~1~~al gt?y~~,';,~n-
1 İst mbull ".Ş !Ceza ınahke- da oynanan «Boşuna gürü'
ı meıinden biri nele çok garip tü » piye~i çok büyük bir 

lir dava görülmü§tur. Dava 
1 

muvaffakiyet kazanm·ı -
öliiınle tehd,t davasıdır Teh 1 tır 
dit eden de edılen de kadın 

Kış Plajları 
Varna pliıjları çoktan 

dır 

Suçlu mevlııind•• bu'unan 
açılmıştır Hüyük soğuklara 

\!elek, erk~k kıy feıtle gez 
1 rağmen binlerce "i'i deniz 

meği adet edinmi§tir Hatta 1 

k d. Ad ism;ni de / de yüzmektedir Hele "Vla-
en ıne nan d l k l"'b" .. is avn spor u u u uye 

vermiştı r . 1 

l lerini ı>lii.ja girıneğe mecbur 
Bir gün .\yte .i•minde bir etmektedir. 

kızla tanı~ıyor iki gece bir· . 
birlerine karı• bir sevgi ı Kral Peter ve velıhat 
duyu5orlar ve nlıanlanma Miheal 
ğa karar \'eriyorler Niıan· Yugoslavya'nın genç kralı 
landık tan sonra Ayşe, Ad· Pater ve : akın akrabaoı 

nanın erkek o'madığını an· Romanya veliahtı Mihael 

mental, sen~oriel 

Örnek: Kulak azayı hiss:yemizdcn 1 

!aynca ııiıanı boz-ıyor. timdi Avusturya'da kıı ıpor· 
Be' cayiş Bunun uzerine Adnan larile meıgul olmaktadır' ar 

bir mektup yazarak ayrılık Çehof'a Oaı'r - Biridir kulıık duya! üyelerimizden 
Hassa-Duyu- (Fr.) 8Ans Balya kaymakamı 

Rif:ıt Yeııal Balya'ya 

bay 
l lu•uıi muhaselıe memur-

, ta ısrar ederse hayatının Moskova'da, ünlü Rus yaz· 
larından Lay Mazhar Dursun t hl'k d" ... · b'ld' · 

Ornek: insanda beş bassa vıırdır-lnsan 
da beş duyu vardır. 

dön ı e 1 eye uıecegını 1 ırı ganı Çehof'a dair, 75 inci 
hey talırırat katlp 1 iğ ne, yor 

müıtür. Dur.uııbey kayma· 

kamı tay izzet' de bu gün 
onun yerine de be1e lıye me İıte bu mektup üzerine 
murların cla n bay A i tayin tlava açılmııtır. \luhakeme 

yıldönümü ilişikliğile. bay 
O. L. Kuiper bir takrir oku· 
muıtur. Bu takrirden deği-

Hassas-Hisli, duygulu - (Fr .) Sensibıe 
Ôrn~k: Arkadaşım çok h ,ı ssustır Arka
daşım çok duyguludur (hisliJır) 

Hassasiyet = Hislılık, duyarJ ,k, duyganl.k 

vazifesi başına dönecektir. ve becayif olunmuştur. devam etnı~kt dir. 
---------------- ------ şik bir kaç parça al yoruz: 

-(Fr.) Sensıbilite 
Ornek: llastJ!ık omhki bas~asiyeti art. 
tırmıştır - llaatı lık ouJaki ı!uyarl ğı 

(duyganlığı, hj~Jiliği> artiırmıştır. 
Hissiyatp ıresti - Dııygıwuluk 
Hissi lrnblelvuku (His lı:ablelvuku)-Önsl zi 

- (Fr.) Pressentiment 

bize gelen es~ 

~ocuğun ta~lili ve terbiyesi 
Muallim 

Nazım Yücel 
Sahife 90: Fiatı 5(J 

Degerlı g il\' rimııd 0 n mu 
allinı Yüc!.' n bu yeni cserı 

borsada •ı\nkara kılabcvı trı-

Çocuk sesi 
Çocukların okuyabileceği ye

ga"e mecmua olan (çocuk sesi) 
niıı son sayısı gelmiştir. 

Ana ve bahaya çocukları için 
tavsiye ederiz. 

raf ııdaıı h1;ılııı ~f r. 

~:ocıık leıbiyesile <;• r ş3n 

ııııı11liııılerimize vo herkese tııı Ornek: Bır hissi kablelvuku ile oraya 
gıtmek i•temedim Bir ônsezi ile oru
ya gitmek istemedim 

1 

.~~~~-~-~----~~~Z=-=---
Ronıan Tefrikan11z: 109 1 i Mutehassis olmak- Duygulanmak. h;~ı;ine 

dokunmak (Fr) Etre touche, etre oUecte 
Örnek: Yıllar geı·tikten sonra beni ha
tırlamasından çok mütehassis oldum -
Yıllar geçtikten ~o~ra beni hatırlnma
sın.lan pek duygu! d, m. 

1 
s •• \' ''~,,,il s •• \' '' ~·· ! 

Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Mahsus surette - Oııyulurcasına - (Fr) 
Sensiblement 
Ornek: Pnh.ılılık mahsus bir surette arttı 
-l'ahJlılık duyulurrosına artt·. 

Gayri mahsus [suretle) - Duyulmaz, be.ili 
he! isiz - [Fr.] İnsen~iblement 

Sahte h\ssiyat - Dııymac k 
llJv.ıssı hamse - Beşduyu - [Fr J Les 

cinq so,ns 
Uzvu his - DuyJk 

Örnek: Dımağ.la bütün his uzuvhrı top
lanır = DimağJa bütün duyuklar top
lanır 

lntıba Duyu~ 1 Fr l 
Kobılıyati ı ntiba so.hibı 

lmpressi,ınnal.(lı 

lliı;ar - Buru [T. Kö j 

lmpres•ıon 
Duyuşlu - [Fr] 

Lakin onun da hü~mü az 
ıürdü Çünkü bir lrnç gün 
sonra fırka kumandanlığına 
miralay Mürse1 bey ! l j, alay 
kumandanlığına da İstanhul
dan gelen ve saılaret ser 
yaveri iken milli müdafaa 
guruh11na clnlıil olan ve 

milli !Pfkilata çok hız et 
eden Erkanıharp kayma-
kanıı Hü~nü bey J'![ taym 
edıldıler. 

Gazı yaptığı tetkiKal ve 
le ıaslu ııetict>sınde taarruz 
zamanının geldiğini takdir 
ettiği cihetle garp cephe· 
sind n ayrılırken, İsmet p3 

Hiza - llıza rT. Kö J şaya t n'lrrıırn ha71riık emrı-
llod - Kendı ni verdı Ve 1 u emrın ll1i10 

Ho lbin - Bencil [Fr • Egoıste rem o arak yükıek rüt b li 
Ornek: Hodbin iman. gôniıl r karası maiyet kumandanlarına 
olandır - ~enril insan gö ül )Olısulu iblağı; ı ilave etti 6 ağ.utos 
olaniır 338 tarih.mi ... de ismet paşa 

Hodbini_ Bencillik - [Fr J Ego,sınc [l] ş· ·· • · ··ı t · i ıınaı suvarı ınu e •ı~ı ge-
Ornek: içtimai hastalıkların en korkııncn. neral Mürsel j 
hodbinidir - ~o.sy~l hastıılıklRrın en j (2] Şımdi ıııüfeltışlık erkiını 
korkuncu bencıllıktır . hnrhiye rei<i general Hüsnü 1 

taarruza hazırlık emrini, 
mahrem olarak icap eden ... 
kıtaat kum ndanlarına ta 
mim etti · Her ne kadar bu 
bu emir mahremane tebliğ

' ediln iş ve kumand•nlar tara 
fın•lan da ıfıa edilmemiı 

i s e d e bal'lz olan 
fevkalade faııl ytl karşısında 

ukerı bir hareketin vukı..a 

geleceğini lıerl<es anlamııtı 

Yalnız hakiki mahiyetini 
kimse lıilmiyordu. 

İşin uzamağa tahammülü 
olma<lı~ını an ıyan Gazi, 20 
ağu tos 338 tarihınde F .. vzi 
paşa ıle beraber tekrar Ak 
şehir'e geldi. Ertesi günü, 
ordu kumandanı Lulunan 
Y akup Şevkı ve Nurettin 
pllsaları celhetti ve son 
drektıfini verı!i 

Kıtaat. ııaret o unan •nu 

vaza t tedrıcen yaklaşınağa 

başlad . GörülPn lüzum üze 
rıne sÜ•·ari fırkalarında da 
liya teokılAtı vapıldı. Bu es· 

Hafta 
Her hafta paza·tesi günleri çı

kan bu l"l eyi mecmuanın son 
sayısıda digerle·ı gibi güzel bir 
kapak içinde ve alakalı yazılarla 

ç:kmıştır. Okurlarımıza tavsiye 
ederiz. 

kilab, okıııııa 1 ar nı tn·d ye ede· 
rı z 

nada 
alayı 

nını 

süvari on dördüncü 
ela kıymetli kuır.anda 

kaybetti. Hüsnü bey 
levil kumandan ığına tayin 
edildi On dörduncü a 1aya 
da Erzurumlu kaymakam 
Salih Zeki ley ism nde biri 
si geldi. Zatım kumandan 
sız ış ı:örnıeğe alışmıt olrın 

on dördüncü alayın kıymet· 
li z 0ıbitan • ve t'fradının iş 

göreceğıne kani olan ma 
fevk kumandanlu, l u alaya 
kumandan intıhap etmek 
lüzumunu bile lıissetıne·ıııı 
!erdi 

Fahrettin pa§anııı kuman
dası altın la bulun~ıı süvari 
ko'ordusu gôzltri kamaştı 

rıcı bir siiratle Afyon isti 
kanıetind~ harekete geçtı. 

Dôrt fırka:lan müteşekkil 
bu ko ordunun birinci fırka 
kumandan • Müroel, ikinci 
fırka lrnma ı lanı Zeki bey 
[3] üçüncü fırka kuı ıaııdanı 

çolak lbrahım ve çok sevdi 
ği esl,ı alayın111 numarasını 

alan on dördüncü fıı ka ku· 
ma ıdam Suphi bevler gibi 
ateşin kumanılanlar bulunu 
yordu. 

[ 1] Şimdiki 
Lekı 

savla\· gerıeıal 

Onu anınca (Çehof'ul 
şunu söylemeliyim ki, onu 
en karekteristik çizgisı 

mütevazi 1 iğiydi.0, herkesttn 
sakınıyordu. Yazganlarımız 

mütevaziliği Çehof'tan öğ 
rtnie'er çok eyi olur. Çe
lıof. bir gün tana Ley Tos
toy için ıunları ıöylemiıti. 

,\ rtık her ıey ıhzar edil 
miş, düımanı imha etmek 
için, kıtaat ulu Gazinin işa· 

retine göz dıkıniı bulunu 
yordu. 

Herkesten evvel vazife 
alan süvari kolordusu oldu. 
ı':o ordu ba~ta ko'ordu ku· 
man~ı o 1 duğu halde düşma· 
nın geris ne düımek ıçın 

vazife a clı ve hemen hare· 
k~te geçtı 1 • olordunun düş· 
nıan arasına sessiz, sadasız 
dalmas Lir harika olmakla 
beraber, ı,olordunun pifdar 
lığını > apan üçüncü fırka 
ve bizzat fırka kumandanı 

çolak lbrahim leyin gö•ter 
diği şclı11nıel, ahfadımızın 

ebediyen bu fırkaya ve bil· 
hasın lbrahım beye hürmet 
etmesini te ikin etmi,tir. 

İbrahim bey, fırka11nın 
önı: dde gece yaruında per 
vasızca düşmdn safları ara 
>ına girmek •uretile, istihkar, 
hayat edtrel< temayüz ve 
teferrüt etnıı~ bulunuyordu. 
İbrahim beyin l.u fevkalbe
şer fedakarlığı, ko'ordunun 
kuvvei maneviyesini o kadar 
yülıseltmiıtl ki, en cılız bir 
nefer, elindeki kılıcile, ko • 
paracak bir düımnn kellesi 
arıyordu. 
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Fransız 
Notası uluslar kurumunun 
tasvı~ine aı z olunacak 

Cenevr<', 16(SŞ) Siyasal 
mahafi de tayit edi!d ğine 
göre.uluslar kurumunun top
lantısında F ranıa'nın şikayeti 
münasebeı ile ~terezada tes· 
bit edilen karar sureti ko 
mıt~nin tasvi lın~ arzoluna 
caktır Pu karar üç m.tdde 
yi ıhtiva ediyor. 

llirincı macl ı~, muahede· 
fere hürmet <'di mesi hak
kındadır 

İkinci madde, muahede 
ler n bir t , rdflı olarak ihlal 
e-lılmesini takbih etmekte· 
<lir. 

ileride Üçüncü madde. 
muahedelere karşı yeni bir 
tecavüz 'ukuunu önlemek 
ınaksadıyle alınac•k tedbir 
lere aittir 

B. Lav11I gerek hansız 
muhtarası ve gerek bu ka. 
karar etrafında izn hat '\'ere 
cektfr 

1 

R Dünya üzerinde siyasi ve ıktısadi ~areketler A 
D 

y S 1 a~ld Ye SJah Yapanlar. İngiliz pol ti~ası ve Stre
o 

' 

Başkanlar 
Streza'dan 

döndüler 
Paris 16 ( 8.Ş ) İngiliz 

baıbalıan bay \lakdona!d bu 
gün Londra'ya döndü. Avam 
kamarasına gırerken .ıebus 

lar ve halk tarafırıdan hara
retle alkışlandı. Bay Makdo 
nald mecliste irad ettiği nu · 
tukla Streza konferansının 

ehle ettiği neticeleri anlattı 

Fransız başbalıanı bay 
Flaı.den ele Paris'e 
geldı . 

Lol ıun 
Reisicum ur 

tarafmdan 
müsyü 
kabul 

edi 'erek ke ıclisirıe konferan 
sın Vl\rdıl!ı neticeler, anlat
tı , toplanacak olan 
nazırlar meclısinde de iza
hat verecektir 

Londra 15 (AA) 8tr~za 

ve Paris'ten gelen l ay \lak 
Donald tayyare ile buraya 
vasıl o l1o ıuıtur Bugün öğle
den sonre avam kamarasın
da bütçe müzakerelerinde 
bulunacaktır 

Danimarka da 

(Novv Çhtonicle) den: 
\'ickers ıırkeli, idare he 

yeli ba,kanı Sir llerberl 
Lawrence dünkü beya · 
natın .la suçsuz silah fab-
rikalarına karşı yapılan 

haksız lıücum 1 ar» dan acı 

acı tikiıyet etmiıtir 

Sir Lawrence, savaşın 

deh~etini kendilerinin de id 
rak etmekte olduklarrn [,ü
tün dünyaya Savaş ruhu 
aşı 1adık 1a rı ittihamın n rek 
haksız olrluğunu,atölyelerine 

ve fabrikalarına yatırdıkları 
büyük sermayelere karşılık 

ufak birkarla kanaat et ı ek 
sureti)<? tamamile narrıııska. 
rane hır tıcaret şi yapmak
ta o 'dukların . alacakları si· 1 

parişler miktarı.lın hiikiime· 
tın siyasasına bağ! olduğu

nu ve ne İngillere'de, ne de 
başka bir memlekette sılah· 
ları arttırın"k için tesir icra 
etmek çarelerini aramadıkla 
rını bildirmiştir . 

Sir Uerbert'in samimiliğin 
den hiç tüphe et .rı iyoruz. 
Gerek kendisinın, gerekıe di
rektör arkadaılarının, sade 
ce para yap ııak isteği ile 
bir sav;ış çıkarmağa giriıe 

cek kadar kan'l susam ş 
inıanlar olduklarına esasen 
hiç bir zaman ihtimal ver 
memlşlik 

1 

sa koni er ansı 
.,l lııfornıatioıı .. dan: 

•İngiliz •iyueti naııl bir 
yc>l alacaktır? Bay Eden 
perşembe günü yaptığı tay
yare seyahatinden beri he
nüz kendini toplıyamamış

tır Bunun için bu aktam 
elde etlil!i kanaatleri tespit 
edemiyecekdir. 

Bay l\!akdonald ve Bald 
vin «Popolo d'ltalie» gaze · 
tesınin, İngiltere yapılan 
kısmi ıntıhabın İngiliz dıt 
siyaseti cereyanı üzerinde 
yapacağı tesir hakkında or 
taya atlığı hükümleri dik 
kat nazarına almamıılnrdır 
ve ayni zamanda Sir Con 
~aymenın tavsiye etliği ay 
rılık siyaaetine temayül et 
mektedirler 

Bunun neliceıi olarak 
şimdi de Stre•a da yakıla

cak iiç taraflı konuımalar, 

son günlerde yapılan haber 
alma seyahatlerinin tabii 
devamı olarak gösterilmek 
istenmektedir Mühim karar
lar aimak, kati taah
lıi.ıtfer yapmak ve müıterek 
kararlar vermek artık mev 
zubahs değildir Londra 'ya 
göre mevzubahı olan, Ulus
lar derneğinin 15 nisanda 
Stres da to, la nacak konfe · 
ransın her hangi bir kararın
da müteessir olmasını temin 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
: Savaı'ın: : Yazan: : 
: Küçük : K Ö y Ok Utan I :Mnkcrrem : 
:Hikayesi : : Kamil : 

··············~····································· ( Dün kil n usudıın mabat ) dı . 
Yatak örtülerinden, du Yani kadının oğlu. 

vardaki ipeklere kadar hep 8unay'ı istiyordu • 
mai. Genç kız; seniz ve sade 

Mai ıııklı bir gece lamba· geçen hayatının yaprakları· 
sı . nı birer birer açtı ve çiftli· 

Çocukluğunu bir akraba ğin zengin yaıayııını düşün· 
evinde, genç kızlığını mek dü. 

1 tep sıralarında,çıplak mektep! 
ıatakhanelerinc!e geçiren genç 
kız; peri masallarını andıran 
bir rüya içinde kaldığını sa. 
nıyordu 

il. uı tüyü yastıklar arasın 
da tat ı bir uykuya daldı. 

~al•ah eyın genit masada 
kaymak, tereyağı, süt, ka 
kao, h~vyar. Şık bir kah 
valtı yaptılar . 

Ve ~una; ıhliyar kadının 

ellerini öperek ayrıldı. 

* • 
Suna, köyü çok sevdı. 

Köylü de; Suna'ya çok 
bağland Gün geçtikçe bu 
seviıme, hu bağlanma art' 
yordu 

Hirgün çiftliğinde kaldığı 
ihtiyar kadın geldı. Genç 
kız buna pek •evindi. Koy
nunda L·ir resim vardı. 

Bu ruiın; saçları biriyan
tin1i, çok tık giyinmiş, küs
tah bakışlı bir genç adam 

rin ;: 

3 
her üç 

Bu haraket tarzının 
hükümel için aynı 

olmasını; 

Bir köy kulübesinden 
saraya yükseliş . 

Fakat hayır 
Göz 'eri bulutlandı. 

titredi. 

bir 

Sesi 

lhriyar kadını kırmaktan 
çekinerek · 

-Size çok teşekkür ede· 
rim. Fakat henüz evlenmek 
istemiyorum 

Birkaç yıl çalışmak eme 
!indeyim. 

ihtiyar kadın; ar~larında 
bu soğulcluk olmam!~ gibi 
yine genç kızı öperek gitti. 

Suna; bu şık, genç, güzel 
adamı neden islemiyordu 

Sebep belki gülünç. Fa 
kat doğru 

Suna; şöförü seviyordu. 
Eski zaman sevdaları gıbi 

bir görüşle delikanlıya gön 
lünü vermişti. 

Çiftlik sahıbi ile sevme
den evlenip, sevdiği, aylar
danberi hayalınin biricik ar· 
kadaşı olarak yaıattığı adam
la her gün kartı karııya 
gelmekten korkuyordu· 

IAlman sınırlarını tak 

"0, yalnız kendisini görü
\'or Sanki bütün acun 
O dur.• · Çehof kakkaha· 
!arla Vilıyam Şekıpır'e dra· 
ınatikçilikte talebe görüşile 
bakıyordu "İfte diyordu, 
flam'et! Sorarım size, bu bir 
karekter midir? Hayır bila 
kis onu yırtarcasına bir ıey. 
Henim görÜfÜm buJur Her
kesin de ben gibi diifünme· 1 
.ini isterdim ıı 

Fakat özel silah ticareti 
aleyh nde yapılan iddialar 
şu merkezdedir ki bu tica • 
relin gayeleri ne kadar ma
sum ve takdire değer oluna 
bu itle uğraşanlar, hissedar. 
farına karş, ödevlerıni yapa· 
cak olurlarsa, ister isterr ez 
mahsullerinin satışını çoğalt
mağa çalııacak'ardır. 

için evvla dernek konseyi 1 
4 - Almanya Versay;mu

ahedes inin beşinci faslının 

ihtiva elliği ahkiımı tek ba
tına lağv e tıığindenSen Jer· 
men, Tri.1non ve Nöyi mu
" hedef eri askeri hükiimle-ri 
nin de Avuıturya, Macaris 
lan ve Bulgari.tan lehinde 
tadil olunmalarını; 

• • 

Kolompun Astrono
mi Takvimi 

Alman gazetelerinin yaz 
dıl!ına göre, Bamberg raıa· 
tevi çevlrgeni ve Er~angen 

üniversitesi astromoni pr•ıfe 
ıörü bay Ernat Tisinner, 
Kolomp tarafından Amerika 
keıfedilirken ku lan lmıı bir 
aıtromeni takvimi keffetmiş
tir 

Sevil'de - l•panya · yıkı 
lan bir kilise kütüphanesin · 
de , geçen birinciteırinde l'rof 
Tisinner, l48i yıf.nda Ve
nedik'te netredılen Rrjioınon· 
tanuaün la 1ıvimine ilişik,daha 

sonra bir ~ok vealkalatla da 
ispat edilmif olan Kristof 
Kolumbun el yazısiyle yazıli 

bir takvim bulmuıtur. 
Rejiomontanus, !atin adı 

1 
viye ediyor 

Kopenhağ: ( A.A ) 
Hııtbakan B Staunıng ga

zetecilere hudut muhafaza
sının kuvvet 1endiri 1 mesi lü
zu:nund, n bahsetmiş ve de· 
mlşt'r ki: 

\larnafıh hudutlarımızda 

tehlıke yoktur. Danimark.ı 

Alman}a hudutları hakkında 
Alman ricalinin 
inanmak isterim. 

ı-

beyanatına 

1 dır. Ve. Hönesaus zamanın
da l\önigıbergli meıhur ri· 
yazlyeci Yohan ~lül1er tara 
fından beninı•enmiştir. 

Uzun - Kısa 

Lord Dudley, Sir :Ierbert'e 
teşekkür edilmesıni teklii 

ıP esaıs in i hazırlamak ondan 
sonra da, akrlolunacak yeni 
bir konferans sayesinde ,\v· 
rupa emniyc linin müsale · 

metkarane b,r uırette tan · 
zimi itine girif.111 ktedirler 

Halbuki. Avusturya 'mn 
maı uz bulunduğu tehlike 
ile met8ul bulunan Bay 
Munolini uzun bir sabra 

ederken, "bu bir ticaret işi katlanacal · gıbi görünmek-
dir, bir hükılmet rubesi ve- ted·r . Bay Muasolini lngilte 
yahut bir hayır kurumu de re hariciye nezaretine Nre· 
ğl dir, demiştir. İşte bütün sa konferansı için kati ve 
mesele de bu noktada değil J tam bir ruzname ılham et
mi? Hu imalat ticaret halin- : miı bu'unuyor Bay ~lusso-
de kaldıkça, sırf bu sebeb lini: 
den dolayı hükfımetlerle 
hayırperverlerin silahları 

azaltma gayretlerine daimi 
engel olacaktır. 

llııgün 
Sıağ·Iık 

Beynelmi el emniyet 
teıkilaıı vücuda getirilmesi 
hususundaki mesaıyi zorlat 
tıran Alman silahlanmaıı 

ve bunun verect"ği netkeler 
kanısında İtalya , Fransa 
ve İngiltere 'nin vaz" yetlerini 
tayin eylemelerinı; 

Po.rıs'lı bir gaıeteci l'a
ris'te g-ezinti ynpnn iki ar
kada.şu rastlamıştır. Bunlar
dan biri 2.20 m~tro, diğeri ' 
ise 80 sın. dır. Adeto. baba 

1 Ec,zıth«ınes 
1 l\öbetçidiı· 

ile oğul vaziyetindedirler. 
Gazeteci hemen resimleri

ni \'ekmiştir. 

2 Cenevr~'de takip 
edecekleri harı>ket hattı hak· 
kında daha şimdiden vazi · 
yellerfr i tespit elmele -

5 . Avusturya istıklalı 
nin muhafazası için açık ve 

puatik kararlar alı:ımasını» 
isle:oektedir. 

« L 'İnformation ıı 
Mussolini'nin itRlyan 
fiini de müdafaada 

Bay 
mena· 
haklı 

olduğunu. mühim bir kara
rın bile kararsızlıktan daha 
eyi olduğunu, yakında Avam 

1 kamaraıınea yapılacak mü- J 
1 
ı zakerelerın bu hususta bir 

fikir e lınebılmesi muhtemel 
olduğunu }'azdıkdan sonra 
diyor ki; 

Görünüşe bakılırsa 
İngiliz mebusları ve Lortları 
devlet işlerinin takip ettik
leri seyri gazetelerden öğ~ 

renmekten bıkmıılardır ve 
kati sualler sormak iste· 
mek tedirl er. 

Üç gün sonra küçük ıpor 
otomobili köy okulaaı önün
de durdu 

Genç kızın gecell'rce rü 
yalarına giren, günlerce kal
binden, kafaıından aökülmı
yen tatlı hayal; en tatlı gıl · 

lüıü ile karııaına çıktı. 

- Suna çiftlikten ayrıl 

dım. 

Si:ı:i seviyorum . Karım 
olur muıunuz? 

Genç kızın göz kapakları 
örtüldü. 

Kıpkırmızı olmuıtu. 
Kalbi hızlı hızlı alıyor

du 

Titriyerek gözlerini genç 
adama kaldırdı. Bu; fakir 
bir delıkanlı idi FakatJgÜ
zel, genç; dürüst bir ada
ma benziyordu. 

Bakış delikanlıya herıeyi 
anlattı. 

Dl leri birbirini buldu 
iki gün sonra küçük kö

yün, mini mini beyaz oku 
laaının önünde yine spor 
otomobili durdu. 

YOZ: 3 
Suna; çocuklarının, aevlı· 

tiği köy kadınlarının ıliz 

yaıları, mendil sallayııları 
arasında 

Niıanlm ile kasabaya dol!· 
ru yola çıktı. 

Akıamın dağları, ufukları 

gölgelendirdiği saatleri idi. 
Menekıe gözlü küçQk 

okutan; genit omuzlu, fakir 
delikanlının yanında yeni 
bir hayata koıuyordu. 

Rüzgar saçlarını uçuruyor; 
genç adam taze, ıılak bir 
menekıe kokusunu andıran 
bu güzel saçları hazan çe
nesinde titretirken görilyor
du. 

Konuımuyorlardı. 
Önlerinde uzayıp ıiden 

tozlu yolda uçarlarken göl· 
geli dağları, kararan gökleri 
bile görmüyorlardı. 

Bu dağların ardında kilidi 
ıevgi ile açılacak bir yuva 
onlara umulan, lllenllen, 
sevilen derin ıaadeti getire. 
cek mi idi? 

* • 
Genç kız o kadar dalıı.1. 

o kadar se-vdlğl adamın ha
yatına kayarken heyecanlı 

idi ki . 

Yollarının çiftlığe dayan
dığını pek geç anlıyabıldi. 
Şimdi içinde bir korku be
lirmitti 

Sahibini reddettiği çiftli· 
ğin ıöförü ile evlenmek ona 
acı ve çapratık düıünceler 

1 get. riyordu. 
Sevdii'ii adamın tuzajtına 

düımekten ödü kopuyordu. 
Acaba planla mı buraya ge. 
!iriliyordu? 

O özleri korkak, vahti cey· 
lan gözleri gibi parlamıı ve 
büyümiiıtü. 

Karııda pırıl pırıl ıtıklar 

içinde yıkanan çiftlik eyice 
seçiliyordu. 

Otomobil durdu 
Kadınlı, erkekli herkes 

kapılara koımuı, saygı ile 
eğiliyorlardı. 

Korkulu bir rüyada yu
Vdrlan yor gibi yürümesini 
şaııran genç kız hala birıey 
anlamamııtı. 

:\iıanlısının yardımı ile 
geniş merdivenleri çıktı.Sa· 
lonun kapmnda ona kolla
rını açan ak saçlı anne bek
liyordu . 

- Yavrum, kız:ım. 

Diye Suna'yı kucakladı ve 
tatlı bir sesle: 

• 'e duruyorsun Özer; 
gel niıanlını ve anneni ku · 
cakla 

Dedi. 
SON 

S1111a~'ııı Roııı11ııı: 14 
~ keıilmiı bir boğa gibi ögürerek ağladı 

1 ğını anlatıyor, onun sesini ve onun şive 
sini taklit ederek etrafındakileri güldü 
rüyordu Hen başım önümdeki tabağa 

eyilmit dütünüyordum Birdenbire na 
sıl oldu bilmem Kapının önünden olo
ınohil homurtuları ve I..alınlı. inceli ~esler 
yükseldi. Güzel ve soprano bir eri.ek 
sesi karan ' ığın içinde ağır Lir ahenkle 
İspanyolca bir farkı söylüyordu Ayak 
ses'.erl sıklaşıyor ve kapı hızlı hızlı ça 
lını)ordu. Şaşırmıştık. İçimizden b ri•i 
aşağı fırladı. Hepimiz •ofradan kalktık. 
Maddm Konutk3. iri vücudile soluyarak 
merdivenlerden çı~ ıyordu . 

lizden uçup ge' en nağm .. ler gibi mah
zun bir ahenk almııtı. 

Bırdenbi e k.ıpılar açıldı Ve salo 
nun içi neşeli kahkahalı crlıek gölge· 
lerile doldu. İ k !·akışta gördüğüm 
manzara beni hayretlere düşürdü. San 
ki okuduğUı.l romanlarıl.n güzel bir 
sa'ıne aç İmış ve etrafım hayalimin 
icat tellil!i haya i 1 ir takım insanlarla 
dolmuştu Kaııın:ıda yüksele silindir 
şapkalar geyinmif, omuzlarına uzun ve 
siyah makfer'anlar almıı yedi sekiz ta 
ne şık ve kıbar erkek vardı. İçlerinde 
geniş ve muntazam omuzlu, adeta filim 
artistlerini hat rlatacak kadar güzel bir 
adam, bir müze-yi seyreden Amerikalı 

bir milyoner jestile tavanlara , duvarla· 
ra bakıyor, gözlen havada sert ve kati 
hareket er yapıyar, arkaMndakilere dö
nüp gizlı gizli bir feyler söylüyordu Öbür 
leri adeta lıarek~llerini onun ifaretle
rine göre ayar etmişlerdi. Durduğu za
tn:ın duruyorlar. yürüdüğü zaman yürü 
yorlardı! ~ladam Konuıka şiıman vii 
cudile onların etrafında dönüp dolaş
m.tkl.ın . baş eyip ıkide bir sağa sola 
koşmaktan aduta tıkanacak gibi olnıut· 

tu. 

l'unlar kimdi? . Bu l.lülent Ran& bey 
,Jedıkleri adam kim oluyordu? Hiç an· 
lamıyordunı . Yanımdaki kadınl.ırdan bi· 
rine sordLm Telaılı telaılı : 

on 1arın karıısında ıaıkın 
virmittik . Aülent Rana 

bir daire çe· 
hey dedikleri 

İNCİR 
-c:,· ='~ · A (; A C l 

! locam ve J.>ladım fsmailHakkı'ya 
lıiirrnclll'rime hir vesile olsun diye 

Yazan: İhsan Edip 
Hemen bücün arkadaılarım bu va

ziydte idi. içlerinde ağır hastaları, ba
kılacak çocukları olanlar bile yabancı 
zevklere, bır !akım çirkin ve- hayvani 
ilıtiraslara va•ıta olan 
lirdiğı para ile ancak 
tabıllyorlardı! 

vucudlarının gc • 
Lorçlarını kapa · 

Buradaki hayatım başlı baıına bir 
romdndır. Öyle bir roman ki; hayatı ve 
cemiyeti lahlıl eden hiç bir muh .. rririn 
eseri bunun kadar derin ve hazin de 
değıldir. Komiser bey . 

IX 

Bır gec ; h ep heraber olurıııu~ ye 
mek yı)orduk . Günün ağır yoı·.ıunluk 
ı~rı içinde nefes alabildığiıniL yegane 
saatler, y.ı 1nız bıı sofra b.ışı"d doya 
do\'a konuıup clerd qebild ğinıız •~ati r 

dı. İçlmi,,de (\Süheyla>> ısminrle bir ka 
dın bir gece evvel Karamanlı bır tiic 
carın kendisine nasıl ili\nıaık etllginı, 

nasıl nyaklarıntt lııılcanıp bo~azınclan 1 

- Aman çocuklar! Dedi, çabuk olun! 
Bülent Han~ lıey gelıyor. Çabuk, ça
buk . 

Kir müesseseyi ansızın teftişe gelen 
bir memur ismi gibi, bu Bülent Rana 
bey ismi de orla 1 ığı alt iisl etmeye kafi 
gelmişti. 

l lerkes e-lbiselerini değiıtirmek, lu· 

valetlcrini tazelemek için odalarına lrn
şuımıya başladılar. Ortadaki karııık •t· 
yalar toplanıyor, ıskemlel.,r düzeltıli 

yor mütemadiyen kapılar aı ı\ıp kapa
nıyord ı Merd ven'er ayak gürültü1eri 
ve kahkalıd seslerile doluıuıtıı Öyle ıa· 
ıırmııtım ki; ne yapacağımı , nereye gi
dec.,ğimi bılmiyordum Pençerenin önun· 
de öy c donup kalJını Setler. ı;ürü!-

1(\ler, kahkahalar yavaı yavaı yaklatı· 
yorlardı O ~oprııno erkek seal, l>ir deh· 

Madamın tiındiye kadar görmedi 
ğını ı,u yaltakçı ha ı benı adeta ~a§ırt

mı~tı O ne söyleroe hemen yerlere eği
liyor. 

Bat üstüne paşam . Şimdı , şimdi.. 

Paıaııı Diye, cevaplar veriyordu! 

- Büyük bir adım. dedi. Çok büyük 
bir adam ... 

O, dayaııdığ m pençerenin birz ileri
sinde durmuıtu . Elindeki tık bastonile 
halının üstüne hayali bir takım çizgiler, 
şekiller çiziyor, ve katları çatık. başı 
yere eyili bir sürü emirler veriyordu. 

llu gece evi angaje ediyorum; 
Madam Konoıka 1 Edeıfe telefon 
ettim, Saat onda cazbant gelecek • Siz 
bomoııtiye bir adam gönderin , bize 
dört Leş, kasa bira getirsin.. Biriıi de 
polis mer~ezine kartvizitimi götürsün . 
l3u gece evin önünden devriye geçmlye· 
cek .. Anlıyor musun? 

Madam Konutka : 
Evet paıam. 
Ilaydi öyle ise durma .. 

Madam Konuıka koıtu! Onlar mak
ferlanlarını , ıapkalarını çıkarıp sa 
!ona girdiler. Ilep~i şen ve neşeli adam 
!ardı. Rastgele or..ya buraı·a dağıldılar. 

1 

1 çlerinden bizi si piyanoya geçerek oy-
1 

ı ak bir vals çalmıya baıladı.Kimi ıslıkla 
ona refakat ediyor, kimi eline geçirdi
ği bır tül parçasını lıır ba 1el artisti gi· 1 

bi oaı'!a sola uzalazak dans ediyordu 
l'ir taneside bastonunu pelerinin altında 
bir kılıç gibi kobartarak (Hamlel)den bir 
parçayı okumağa baıladı Biz kadınlar 

adam yüzünden ma•keıi düımüı genç 
bir Noel ba bas gibi ıen, alaycı bir hal 

almııtı. Kollarını göğ-ünün üstünde ka· 
vuıturarak odanın içinde yavaı yavaı 

dolaııyor, her kadının kulağına eyilip 
kahkahalar uyandıran bir söz söylü. 
yordu. 

Bir aralık bizim yanımıza yaklaıtı 
Yanımda oturup cigara içen ılıman bir 
kadına dikkatli dikkatli baktı Sonra ce
binden u~u yaldızlı bir yaprak cıgara 
çıkarıp uzatarak 

Al' dedi.Sen ağzı pipolu bunak 
bir Alman amiralına benziyorsun . Bu 
cigara her halde ~klını batına getirir 
Ve bu gece doya doya oksürünOn. 

Kadın, bu i!tifattan meıut gülüm
süyordu. O h,ic aldırmıyarak yaklaıtı. 

Gelip benim önümde durdu Ve eli· 
ııi çeneme uzatıp yüzümü yukarı kal· 
dırarak uzun uzun gözlerimin içine bak
tı. Ben l..ıp kırmız• olmuıtum Etraftan 
gürü ' tüler, kahkahalar yükseliyordu. 
Baııını geri çekerek çenemi_ parmakla· 
rınclan kurtardım. O hiç aldırnııyarak 

geriye döndü Ve koltukların iıkemle 
ferin üatüne geliıi güzel uzanıp oturan 
arkadaılarına gÜl!el bir Fransızca ile: 

Devam edecek 



YÜZ: 4 

Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -
ne evinde her gün öyleden sonra hastala 

nnı kabul ve tedavi ederler-

--... - -·· -- -- - :-------- : 

LÜTF'EN O~UYUNU~! 

iPEK İŞ - AL T INMEKİK İpeklil ri .. .. 
~Jc,r siııılilt \ 7C )'<lzlık M ,\~T()f-'UK - P1\llf)'1=StTl..ılJK 

. ll()llLIK Yüıılıı leı· 

1 En birinci YERLi İNGfLfZ Kostümlük kumaşlar/ar 
~~- -~-~--~';!!---_c- ~ -~---- -~--c- -=- :::::::-- ~--'C-~- 'ı Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
savaş Neşriyatından: do·· şemel·ıkler·ı 

-Bu- kalb duracak 
YAZAN: MÜKERREM KA'11L Tuha fiye, trikotaj Ve S ire Ve Saire 

«Sevgim ve ız.tırabım romanıyle» derin bir alaka 
uyandırmıt olan Lu değerli romancımız. 

Bu ~al~ duracak 1 
Rek<tl•et (;(;tiiı·ıııez Bir t.,iııtl<t ~lıızıııııızdıı Sııtılıı· 

Mııhteı·em miişterileı·iıııiziıı liitf en teşrifleı•i isf ifadeleı·idi ı· 

1 Adlı esı>rile hir ~aııat lıe~tı<•aııı uyaııdıf"ııııştır. 
1

: 1 A l)llES: FAHRİ TAV'SANLILI 
- . . - . 

Satıı yeler! Balıkesir Savaş kitapevi; lstanbul: Şafak 1 
1

11 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
kitaphanesi; Ankara Ak kitaphaneıl. ı ı 

il. -~-- -__ -_ ---=--- - -"'~~~~~~~~~~~~~~ 
Kuvayi milliye Caddesi No: 52 

•zz:zz.z:xz::z:z::::.::::::::z~::z:xxx::* r====================:=:===, , _, 
EN 
TEMİZ 

. 
BALIKESiR 

PaLAS 

~ tf 
tC 

EN U 
MÜREFEHÜ 

. " BAL/Kt SIR ~ı 
PALAS ~: 

" = H 
Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde " " Teşrif PdPıı eıı ıııiişkiilpı•st'ııl ıııiiştt>rileriııi dalıi 11ıt•111ııuıı edeıı •ı 

temiz, koııforlıı \e servisı ıııiikı>ııınıel, ii<"retleri lıı>rkt•se tıhl'rişli .H'nİ H 
inşa ettirdiği sıcak ve sog.ık asrıııııza uygun fevkal:ide haıı~osile ~ı 
tavsiyeyı> dı>ğer bir oteldir. ,\llıııda ~aziııosıı 'ardır. Gazinosunda tf 

i biitiiıı şeraiıi sılılıiyı>yi lıavi ve her ıııenıleketiıı gaz~·te YP ıııecnnıa- U 
!arını huluııdurur. Giizı-1 ve se:-ii radvosu mevcuttur . ff 

' " • :z::::z:::::::::zzz:zz:zxzz* 
Balıkesir icra memurluğundan 

Eaki kuyumcular mahalle mer bir hela ve musluk ve 

üst katta üç oda ve büyük 

bir Hlon ve beyaz mermer 

il hala ve bir muıluk ve 

hanenin iç ve dıı tavanları 

alnden çantay zade Niyazi 

efendiden üç bin lira !&!ik 

raz ederek 13 10 930 gün

lemeçli bir kıta ipotik ıene 

dile birinci derecede ve bi · 

karar sayılı ı' anında bildirıl

mlt bu ilan ve karara itti· 

bAen ve mukadder bet bin 

beı yüz lira kıymet üzerin 

den hane! mezküra ma 

müttemllit tarihi ilandan 

itibaren otuz gün müddetle 
ve duvarları kısmen yağlı itbu artırmaya çıkarılmıı 

rlnci 11rada dört ay müddet ve k11111en yağ11z boya ile olduğundan talip olanların 
le Hörakçtler mahallesinde boyanmıt ve ülıt katın dııa- birinci artırma 18 5 935 
vaki biı bab hanesini lpo- rıaı tahta kaplamalı ve bo · günlemecine aaat 15 den 
ilk eden mezkür mahallede yalı ve 1 1 O metre arsa üze· itibaren Balıkeaır ıçra H 1o . 
Baarl bey oğlu Şevket bey 1 rine bina edilmiı ve bu ha nunda yapılacağı ve artırma 
karıoı 8esime hanım muay- ne ma müıtemilat bundan ya iıtirak edecekluin mu -
yen müddeti geçtiği halde akdem müzayedeye çıkarıla- hammen lııymet olan bet 
borcunu ödememeıiden do 1 rak müıteriıine ihale edil bin beı yüz liranın yüzde 
layı alacaklarının vaki ta- ı mit ve bu ihale kararı mer I yedi buçuk nisbetinde dipo 
lep ve müracaatı üzerine sa 1 cice bozulmuı ve verilen zito akçaıile hazir bulunma 
talmuına karar verilen Bö bu karar temyiz edilerek ları ve arttırma ıartnan · esi 
rekçller mahallesine vaki ve e ' rak yükijek icra dairesin- ilan tarihinden itibaren her 
aağı emlakı milliye haneıi ce tetkike gönderilmiı ve bu kes tarafından görülmek ' 

• 
Ye ıolu ve önü yol ve arka dairece yapılan tetkikat ne üzere açık bulunduğu ve 
aı Abdü11elam oğlu Cemil ticeıinde borçlunun tikayet tayin edilen fU zamanda 
araaıile mahdut bodrum ka ettiği kıymet takdir muame - arttı r ma bedeli gayri men· 
tında ufak kapı ile girilir lesi üç yemini! ehli vukuf ku 1un muhammen kıymeti 1 

Es at Ad il rnüstecablıoğlu 

1 - Sosyalist ~ ~ f ler Ve Sosfalizm 
40 Kuruı 

2 - Bolşevi~lık, f aşist ! i~ Ve Demo~rasi 
50 Kuruı 

' Salim Gündoğan 

3 - Köy K ı ta ~ı 
j (Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

.ı~~~~~~fa1~ü~.k~e-r_r_e_m~~K~a~-m~ıl.,...-~~~~-ı 

!, 4 - Sevg:ın ve ıztıra~ırn (Roman\ 

5 - Bu Kain Duracak (Roman ı 

R. Gökalp 

6 - Bir zaferin Yası ( Pye• ı 

(
Pyes T ürkdili) 
taraf ından 

- ·--

25 Kuruş 

35 Kuruo 

35 Kuruı 

25 Kuruı 

Bu kiıalılal'ı «S \ Y.\S KİT.\BE\' İ - Ba-
lıl.. sil'» :ulı<'sirıdl'ıı istt'\İııiz. l>ısaı·ı,a 

' . . posta. 
1 pulu k:ır~ılığı ol:ıı·aı.. ~iiııd t· ı·if ı l'. 

Başlıca satış yerleri: 
ı~tuııbıı/ : Şafak kıılııbhanrsi, Anlwrıı : Akhı. J:. 

mir: reııi Tıırk kıılıiblıcıııesi 

Scıııaş ~ilcılı ı vl neşriyatı licılıkesir, fslon/1ıı/ , / : ııı ir 
Anl:arıı kıilıi/ı/ı ıın c l l'Tinde ele bıı/111111r. 

BASI'MAKTA OLANLAR: 
Esat Adil müstecab/ıoğlu 

·8 - Bugünün içtimai nıez~ . bl ~ ri 

9 - Medeni Ve S ı y si Hürriyetl e r( 111=~~,;~~,:~:fekcı ) 
İhsan Edip 

10 - incir ağ a cı 

Ye zemini taı ile döıenmlt marlfetile yapılmıı ve rner . nin yüzde yetmiı beıini bul 
ve birinin zemini tabanlı hum gayri menkule borçlu madığı takdirde en ıon art ı 
bir Y•mek oda11 ve birinin nun ıikayetinden evyel beı ranın teahüdü baki kalmak 1 

de zemini toprak ve tavanlı bin beı yüz lira kıymet tak l ıartile,arttırmanın on beı gün 1 

kiler ve ayrıca ufak 'bi. dir edilip bununda alacaklı daha temdit edilmif olacağı 
odunluk ve birtıl mutbağa tikayet etmemi§ iken borç !u- yani aynı ıaatte gayri fTl"n- --------------- ------
ve diğeri bahçeye çıkılır iki nun ııkayetil üzerine daha kulun 3 6 935 gönlemecine l cağı ve artıranlar taahhüd 1 bedelinin p~ ylaşma ~ından 
ufak kapı ve 29 metro 60 takdir edılen kıymetin ar ge 1en pazartesi günü aynı 1 !erinden kurtulacağı ve Lu hariç kalac0akları •e artır 
aantlm murabbaında döıe tırma muamelesine esas tu - saalta gayri menku 'un en babda alakadarların bu gay· mat.lan doğma rusu mu d e l-~ 
meli bahçe ve 15 metre 23 tulma11 muvafık görülmüı çok arttırana ihale edilecek ri menkul üzerindeki hakları lal iye ve gayri menkulun 
aantlm mahalle Lina edilmit ve evvelki konu

1
an iıbu beı ae de 2280 numaralı ka· 1 hususi!., faiz ve masrafa vergiaı olan l 161 o8 j kuru· 

zemin kara taı döıenm iş bin beı yüz:lira kıymet üze nuna tabi olduğundan artır dair iddiaları evrakı nıüs l i . şun müıteri 1 e aıt olaca ~ ve 
bir mutbah ve orta katta rinden ) eniden artırmaya ma bu sat · ı günü yine ıha le telerile yirmi gün iç inde ihale günü tayin ed ı len ma · 
dokuz ayak merdivenle çı· çıkarılması temyiz muhake mukadder kıymetin yüzde icra dairealne bildirmeleri halde hazır bulunmıyanların 
kılır ve bOyük bir kapudan meıi icra lflaı dairesi yük yetmiı betini lıulmazsa satış akıl halde hakları tapu si- müıtenkif ad olunacakları 
ıtrlllr LOyOk bir salon ve ıek relslıilnden 14 1 935 ı beı seneye tecil edilerek cilile ıabit olmadıkça aıı.tış ilin olunur. 
iki oda ve beyaz mer- ıanleıneçll ve 88 eaaa 97 1 borç beı:takaide rapt olı.ına . 
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