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Buğday 

Rekoltesi 2,5 mil
yon ton olacak 
Ankara 16 (S Şı - Bu 

sene Buğday rekoltesinin 
iki buçuk milyon tonu bu
lacağı tahmin ediliyor. Ada· 
nanın yetiıtirdiğl buğdaylar 

bir aya kadar piyasaya çıka 
rılacaktır. Bu sene buyday
larımıza en iyi müşteri Al
manlar olacağı tahmin edil 
mektedir. '1uhtelif yerlerden 
sipariı'er a'ınmaktadır. 

F • •ıt •t } Osmanlıcadan 1 ürkceye karşılıkla:· kılavuzu 
ransa,ıngı ere, ) a yanın l - fJ: Tıirkçe kıiklcrclnı ytlcn siizle;iıı kcırşıswıı (1 . K ö ) btllliJi , alcimı!li) kon-

ııııışclıır. · JJıınlıırırı lıcr biri /ıcıkkıııclıı sırıısilc ıı:maııforımızuı (ııııifrhassı.~) yazıl.ırııııı 
1 k 1 1 K ya:ılarını gı::teierC' oerccefjiz 
1 Tanzim ettig"' i ar ar u s ar uru-ı ".! - Yeni konaıı karşılıkların eyi ııyırd nliiıııesi içlıı. yereıfiııe güre, Fr<11ıs1:cular1 

yazılmış ayrıca ôrneklercle koıııılnıuşdıır . 

mu na Verl.ldı·.Kararda neler yazılı?. :ı /(ökıı lıırkçe oiıııı kelhııcleriıı bıı~'L'""'' işle11ıııiş ve k11/luııılrııışek11/eri ulııımışdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı üğün olan hüküm, lıirkçe «çek» kökünden 9ele11 şekli gibi. 

Cenevre 17 [ A A J - ı\I. 

manyanın silahlanması aley 
hine Fransa, İngiltere ve 

ı İtalya tarafından tanzim 

.--Posta ve telgraf teş-
kilatı layihası 

Ankara, 17 ISŞJ- Pos
ta ve telgrıtf teıkilat layi
hası vekiller heyetinde tet· 
kik olunuyor. Yakında bü
yük Millet meclisine verile· 
cektir 

edi 1en karar •ureti bu üç 
devletin mümesıil eri tara 
fından dü ulu8 1ar kurumu 
konseyine verilmiştir Eu 

karar suretinde Almanya'· 
nın 16 martta çıkardığı 

askerlik hanununun arası 

ulusal ,t .. ~hütlere riayet 
prensibi ile tezat teıkil et· 
tiği Almanya'nın tek taraflı 

hareket etmekle hiç bir hak 

'üçük itilaf 
Ve llalkan antantı konsey

leri biri ikt(• topla•ıdı 
Uzun görüşmeden sonra bir tebliğ neşredildi 

Cenevre, 17 Kü masını da aynı suretle naza 
çuk itilaf ve Halkan antantı rı dikkate aldılar. 

daimi konseylui müı· U ıuslat konıeyinin top'an 
terek Lir toplantı yap· tısı esna ında küçül, itilaf ve 
tılar. Bay Titüleako'nun bııı Ba ı kan Hı afı daimi konse{. 
k.anlığı altını.laki bu toplan leri dalıa bir ıı ütlerel· top· 
tıda çok mühim müzakere· lant yap cak·ardır. 1 

!er oldu. Dört saat devam CeneHe siyasa' mahafilin· 
eden görüımelerden sonra 
aıağıdakl resmi tebliğ neı· 
redildi: 

Beı devlet murahhasları 
bay Tıtüleıko'unn riyasetin· 

1 
de toplanarak son hadisele· 
rin ııığı atında Avrupa va 
ziyetini tetkik ettiler. 

Streza konferansının Av 
rupa'da sulhu tevsik için 
sarfettiğl mesaiyi uıeınnuni 
yetle karı•Iadılar. Kiiçi.ik 
iti'af ve llalkan antantı ti 
maii ıarki Avrupa'da emni 
yeti koruyacak misaklar 
aktım ve merkezi Avrupa 
ile cenubu ıarki Avrupa'da 
e~ıniyet miıek'arı akdını 

mümkün kılacak müzakere 
!erin muvaffakıyetle cereyan 
etmtı bulunmasına büyük 
ehemmiyet veriyorlar. Kü· 
çük itilaf ve Balkan itilafı 

Avusturya, \lacarista ve Bul-
garhtan'ın askeri vaziyetlerinde 
değiııklık yapmak istekleri ı 
hakkında bay Lava! tarafın I 
dan yapı 'an taariha tı kaydet 
tiler. Ve bilhassr doğrudan 
doğruya a iık dar devlet1er 
arasında halleı.lilmesi icabe· 
den bu mesele hakkında 
Streza konferanıında hiç bir 
mütalaa serdedılmemiş ol· 

de bu müşterek toplantılara 
büyük ehemmıvet veriliyor. 
Zira balkan antantı küçük 
itiliif devletleri amıında elbır· 
liğ,ni bir kere daha teyit 1 
etmiv im unmaktad,r. 

ra sız 

Oı~ ba~anının irhatı 
Cenevre 16 'A.A) Avtıs 

turya, Mac11ristan ve flulga· 
ristan hakkındaki tebliğde 

geçen kıs.nın ne suretle iza 
hı lazını geleceğini soran 
Fransız gazetecilerine ctva
ben bay Lava! denı ştir ki: 

~!rezil d~ garb dev'etleri 
nin mümeosılleri bu üç mem 
leketin askeri vaziyetini ta 
dil meselesinin esası hakkın
da herhangi bir mütalaa 
beyan etmekten bilailıtiyar 

imtina ct'lll !erdir 

l'aveten b11y Lava' Stre 
za konfe ·a . !ının m.ıkezi dev
it tlH tarafından izh11r edi 
len temenninin uzun uzarlı 

ya üzerine verilecek ~arar 

hakkın la serb ... atçe ve her 
türlü mesuliyetl tek. l: bül 
ederek 1 yam rey eylemeğe 
en ziyade salahiyettar bulu. 
nan hükümet1er" kaqı mü 
tala~sını bilrl;rmek istemiş 

olduğunu söylemitlir 

elde etmediği, bilakis Al· 

manya'nın tek tarafl ı hare· 
ketinin arsı ulusal vaziyeii 
sakatlayacak bir tehdit ter 
kil el liği ve bu hareketın 

Londra 1 eyannaınesinde 

dtiıünülen si a h 1 a r ı n 
müsavat hukuk rejimi içinde 

rehdit gayeıhe kalıulu telif 
olmadıj!ı yaz ' lmaktadır. Ke · 

müessir kılacak tedbirler 
teklifi ve tatbik olunacak 
ökonomik ve mali tedbirle· 
rin tarsinile mükellef bir ko 
mitanın seçilmesi istenilmiş
tir 

Konsey bugünkü toplantı 
sında karar suretıni Dani 
marka müstenkif kalmak 
ıartile müttefikan kabul et 
ti. 

za bu karar mucibince kon· '---·--------

seyden taahhütleri riayet ve / Lokarno 
arai ulusal taahhütlerin tek 

taraflı bozulmRS nı her suret- Muahedesi çiğne-
le takbih etmek hususunda tilmiyecek 
arsı ulusal camianın bilu- Lonura, 16 I·\ Al - Ce 
mum azasına düşen vazife· nevre'de bulunan İngiliz 
!erde tasavvur ettiğinin Al· matbuat mümessılerinden 

ekserisi lngiltere ve halya' manya'ya ihtarı 13 Şubat 
nın Lokarna misakının çiğ· 

tarıhteki Lond ı a toj'lontıun· nenmemesı ıç·n yekvücut 
da tesbit edilen ı;roğramı 0 ıuşl&rın la Fransız müda 
tanzim veya o programa wn· halesinin bir tesiri yoktur 
radırn iltihak eden hükfımet demektedirler. 
!erin su hun fstikr ·rını teıni· :- ... ~~~~~~~----•ı 

SAVAŞ'Cl GÖZILE: 
. ni için icap eden itilaflara 

1 
ait müzaker ta devam ve Rakamlar .. 
uluslar kuru' unun çerçeyesi 

dahilinde itilafları neticelendir
davet olunma ı, ilerde yine 
böyle sulhun istıkrarına teni 
luk eden bazı taalıütlerin 

nakzı takdirinde uluslar ku
rumu azasının andlaşma çer· 
çevesıııde her türlü tedbirleri 
almağa mecbur olacaklarına 
karar verilmcsı n Üfterek 
emniyetin tanzimi hususun· 
da anulaın.a ahkamını daha 

B.R dek 
Streza koni eransı neticele
ri başh~lı ynzısında diyorki. 

~loskova, 17 (A A 1 Bay 
Radek lzvestıya g.ızetesın. 
de ve Streza konferansının 

neticeleri ba,hğı altında yaz 
dığı bir makaleclı· diyl r ki: 

Fransa'nın müttefiklerinin 
fU no~ tayı nazarı dikkate 
almnları ıcabeder kı in 
glltere'nln hususi vaziyeti 
Fransa'nın kendi müttefikle 
rınin müdafaası için katı ha 
rekette bu unmasınıı. karıı 

ad_da bir fraen vaziyeti gör 
mektedir. Fran ·a vaziyetini 
ka~·betmem k \'e hiiyük 
Brıtaııya'nın hukmıi a tına 
gir ncmek istiyorsa mütte
f ılder nin mevcuLiyetinl te
min çare erini bizzat keneli· 
si aranıak icap eder. Oığer 
taraftan Fransa'nın mıiltef,k 

!erinin vazıyetonl tarain et 
mek içın her ıeyden evvel 
Sovyet Ru ya ile 

.\leşlııırdıır; lııyiliz lıııri

ciye ıw:ıriarı ıııla11 ı;ıri . b(r 
mesele lıa/;kııııhı ıs/ıılıslık 

ılıılrcsi ııdeıı bıı:ı rııkamlrır 
fstiy•ır /Jaln• mıulıırıi nıı· 

:ıra: 

-- Neyi isiıal etme/; ıs
fiyorsııııııı 'J Ona !Jilre ra
kam lw:ırlıyayıııı! diyor. 

Gerçi bııyıi n lsla lislı /; 
mıisbel lıir lıiiyi lıııiine ytl· 
ıııiş saııılııNlir. Fakat ıırzıı 
eılileıı şd;ı/ı/ , · lıa:ırlıııımış 
birçok ra/;11111/ara rııslladı· 
r1 ııııı:ı ılıı sakııyaıııııyı:. llıı 
ki/;rıli ıjiııle • lmexfen :i
yııcie şıılısi mııksullııra ve 
siyase/iere o/et eılıteıı buyle 
rukaııılıırııı bıllıcıssıı meııı 
lckd İ)iaiııcle sebeıı ııkca· 
!fı .ferwlıkiar say111'lkill /ıi 
ketilıııe:. 

Rııkaııı licareliııin ya
rarlı bir iş olıııııdı!)ıı11 f/ı•
rl sıir, ,rk ' ıı bir /ıııkil•alin 

karşılı!iı oiııııyıın ıulwıııla 
rııı btil~ ıliploıııa,fıfo bazı 

faydalar iı'ıııiıı elll!jiııe lnıı 
nal>iliri:. 

f'a/;af ııll'nılekel iç işle· 
riııiıı, dış iş/ni!e l>t1 /ıukıııı· 

ılaıı fıir iilşlf/İ olamıı; 
Kendi kcıııliıııizi alclul 

ıııum ıı, iıeı şeui uıil yıbl yıi 
rıip. yııiıislıın yil•i !/(ister· 
ıııeııirı. lesrliiııe ııııilılw; ()/ 
dıııjııııııız zwİwnlıırı/a />ile 
Jıiç /ı;r .f ayı/ıısı yfırıı/11ıuııiş 
lir 

Jksdıi ııilciııd lıııl/;ı ııı ıı 

Kalimnos 
Adasında gene is

yan mı var? 
l.ıanbu1 • n ıs Ş] - · ı\li

na'dırn gelen •lr habere gö 
re on iki adalarda vaziyet 
yenid.-n vehRmet peyda 
etmifir. ltalyan1 arın iıgali 
altında bulunan Kalimnos 
adasındaki rumlar hyan 
etmivlerdir Yerii ltalyan ka 
rabinyerleri arasında çarp ş· 
ma ar olmu~tur. Ö enler 
ve yaralılar çoktur. Mahal i 
italyan hükumeti fev.kalade 
tedbirler almııtır ltalyan 
kaynaklarından bu haberi 
teyit edecek hıç lıir haber 
gelmemlıtır. 

Aynı zamanda Fransız lıa- mukarenet olnıadıkça 111üt 

ıJıizıle sekseni okı.11111 1111: 
ıııa bllıııe:keıı /ı1111wı ıııı:de 
ait1111ş11.1 okıır yıı:ıır yösleri 
ci, ııeyıı 11ari-la/1111ızı çorial · 
mış :1111111'1iirırl. yahııl /ııi 

/ıiıı yıırldıışlıırııı lanı /ıirer 

ı·ııııılıııriye/ci vı · in/,:ı/ıiµcı 
~euiyesiııı• ıılaşırıış olılııfjıııııı 1 

itai sıınicıi rakamlar Jıa/,:i 
kall•ri ifade rlmedi/;ce ıır· 

!/'' yarıır'J Böyle rrı/;amlıır 
öuıinıııiye blie deıime::! 

riciye bakanı konferansın as· tefiklerin günün birinde is· 

keri vaziyetlerin tebdili an tinatgahsız l<alacakları 

cak orta Avrupa ancllaşınası muhakkaktır 

gibi mıntakavi andlaşmalar 

dairesinde biliti1af nıünıküıı 
oh 1 i l eceğini beyanla iktifa 
ettiğıni i~aret eylemiştir. I 

K.Bayrak yasak edildi 

Balkan 
Ökonomi Konseyi 
bugün toplanıyor. "'-ınsterda, ; 6 (A.A) Po 1 

lis lundan böyle umunıi le- ı Ankara, 17 tS Ş) llal· 
zalıürlerde kızıl bayrak ta- lrnn öltononıı konseyi 

şınmasını nıenelnılflir Ya yarın ilk toplantısını yapacllk 
aak ilk defa 1 may1& tenlik ı tır Muralılı,.~l.>r gelmiıler 
!erinde merlyete ııirecektir. dir. 

flu.(jrııiflk. lıı•r lşlı· nldıı. 

!/ıım/1111 fıı:lıı yıırl lşlerlıııle, 
memlekel/ıı ikiı~al, Licarc/. 
maıırif ıılıır.lıırınılrı lıi:ıııı

dır. 

)oksıı ye/işi yti::ei ra 
/wınlcır; !Jıırbtdll' öuıiııınek.I 
lıcımarııriıı lıir/w çağırmıı/; 
9/bi hoş Pi' fııydası:dı r. 

H 
lloubehod Kendi başına, kendi kendine 

Örnek:HoJbehçıd bu işe teşebbüsü yan
lış oldu Kendi başına bu İşe giriş
mesı yanlış oldu 

Hoş§medi - Hoş geldin 
Örnek: Hoşumediye gıttiler · Hoşgel
dıne !:'.'ttlıler. -

Hububat Tahıl 

Huccet - Kanıt (Bak: Delıl, burhan) 
Hucre OJacık, göz [Fr.] Cellule 

(Fon nnlamı terim koluna bırakılmıştır) 
lfoceyre - Uöze - (Fr.) Cellule 
llucrevi Gözül . (Fr.) Cellulnire 
Hudd - T~nrı, kuday 
llud:lyi nabit - Kenuıbiten - (Fr.) Oui 

pousse sans etre cultive 
ÖrnEk: hudnyl nnbit oRadar - Kendi 
bıten ağarlar 

lludud (B:ık; hadJ) = Suç, sınır 
lludus etmek -- Ba~ göstermek, çıkmak, 
olmak - (Fr.) Surgir 

Örnek: Aralarında bir ihtilııf hudus 
etti - Aralnrında bir anlaşamazlık baş 
gfütcrdi (ç:ktı] 

Hufre Çukur 
Örnek: Yolda bir hufreye düştü - Yol
d., bir çukura düştü. 

llulılsa - Çıkarma · = (Fr) Extrai 
Örnek· Kına kınıı hulasası-Kına kına 
ı·ıkarmas,. 

Hulasa [icmal] Özet- IFr.] Resume 
Omek: Bir yoz nın huldsas --bir 
nın özeti 

Hıılll.sn etmek Kısnlamak, özetmek 

yazı-

Örnek Bu yazıyı yazarken çektiğim 
müşkilıltı hulllsa ederken çekmemiştim. 
Bu ynıyı yazarken çektiğim güçlüğü 
kı~alarken çekmemiştim. 

lluln~aten - Kıs•ırn 

Örnek: Sızu hulıısatan söyliyeyim 
Size k.saca söyliyeyim. 

Hulfetmek ·- Dönmek 
Ornrk: Sözünüzde hulfcttiniz - Sözü· 
nüzden Jöndüaüz 

Hulkum Boğaz 

llulül etmek= Girmek. ~eçmek, yanaşmak 

Örnek ~levsiıni ~itn hulul etnıışti -
Kış girm'.~ti. 

Zenginlere hulftl etmesini bilen bir adam ' 
Z9nginler0 yan ışa:u nı bılcn bir adam. 

Hulus 1 Ynrnnnırı, 2 (Bak: samimiyet) 
Örnek· Ona arzı hulıls etmek istemedi 

Onn yararıma göstermek istemedi 
Hulı1sktiıl;k ~ Yar anmalık 

Örnek: Hulılskdrlıktan biç de lıo~lnn· 
maz - Ynrnnmalıktan hik da hoşlan-
moz 

1 
llumınn - S,tma, nöbet. ateş=(Fr.) Fıevre 

1 
1 

Hunnıık . Boğaz 
llünin Kanlı 

Örnek: llun n bir <'İclul 
kav"'a 

" 

Konlı bir 1 

Hunriz = Knn,fökücü 
Örnek: hunriz bir 
kürü bır adamdı 

llurafd - S:ı.nıko. uras.ı 

ada ındı - knndö-

Ürnek: Türk çocuğu hurafeye ku
lak asmaz Türk çocuğu sonıkayn 
(urasaynı kuluk asmaz. 

HurJe Kırıntı. küı,ürok, ufak, ufarak 
Örnek llurde demir parçaları 
Kırıntı ueıniı pnrçoları 

En burcle mana f.ırklarını bile sezdı 
= En ufuk anlam ayırtımlarını bile 
sezdi. 

Hurdelıtlş olmak 
kml ı p itikülo1ek. 

Paraınpnrc-n olmalı:. 

Örnek Pençercden dü ·erek kofa tası bur 
dehnş oldu Ponçereden ,Jüşerek kafa 
t:ısı paruınparça oldu. 
E~yıı Y·Jld ı hurdchoş olmuş L'?ya yol
du kırılıp dökülmüş. 

Hur lelıfiş etmek : Kırıp dökmek 
Örnek; Otomobil t>ir arnbcıya çurpnrcık 
her tarafını hurdahaş etti - Otomo-

bil bir ıırabaya çarpara 'c her yanını 
kırıp ılöktü. 

Hurdevat - Kırık dökük, öteberi 
Örnek: Sokakta hurdevat satan bir 
adam gördü :_ Sokakta kırık dökük 
(öteberi) satan bir adam gördü. 

Huru(' Çıkma, çıkı~ 
Örnek: Kaleden huruç zamanı gelmişti 
-Kaleden ı·:kmn (çıkış J ıamanı gelmişti. 

Huruç etmek - çıkmak 
Huru~an - Coşan, ı·ağlıyan 
Örnek: Kızdığı zaman co~ıın [ ı·ağlıynn ] 
bir sele benzerdi 

Husraa ı Zarar 2 · (Bak: Mahrumiyet) 
Husuf - Aytutulma 
Husus =- (Bab anlamına) = iş, yol, konu, 

sorum, şekil, yön, bakım, için, üzerine 
Ilı!, - Akıl 

lluşfı (Bak: Tevazu, arzı ihtiram) 
Huşyar Ayık 

Huzur = Kat. kıt 
Örnek: Huzurunuzda bulunmakla şe
refy'lbım = Katıvızda (kıtınızda) bulun
malı.in onurlanmaktnyım (onurlanıyo

rum) 
Huzur · - Bulunma 

Örnek: Sizin aramızda huzurunuzu fay· 
dalı görüyoruz == Sizin aramızda bu
lunmanızı faydalı görüyoruz. 

Huzur - (huzur \'e AsAyiş anlamına) - Gü. 
venlık 

Ornk; Halk burada huzur içinde yaşı
yor - llallı: burada güvenlik içinde 
yaşıyor. 

Huzur (Huzur ve sükun anlamına) - Bay· 
sallık 

Örnek: Knfasile çalışan kimseler için 
huzur ve sükun en 111.zım bit şeydir. 
= Kafasile çalışan kimseler için baysal. 
ı,ı, en lüzumlu bir şeydir. 

Huzur (Ü kalb anlamına) - iç rahatı 
Örnek: Bir işi muvaff;ıkıyete erdirmek 
kadar insnnn huzurluk veren bir 
~ey yoktur- Bir işi başarmak kadar 
ınsana i\' rahatı bir şey yoktur. 

Hübılb- Esin esinti 
Hübfthetmek - Esmek 

Örnek: Rüzgıır hübüb eder kum sav
rulur= Yel eser, kum savrulur. 

Hücum - llücuın (T. Kö.) 

Hüdn Uzyön ~...: (Fr) inspirııtion quı 
pou~se ılnns la voie •lu salut 

Hükümdar - h?kümder (T.Kö.J 

Örnek: logiltere hükümdarlarından 
İngiltere hükümderlerindP.n 

llükumet - hükümet IT.Kö.J 
Hüma - Oma 
Hüner - hüner [T Kö.] 
Hür Gür, özgen, özgür 
Hürrıyet ··-:. hürriyet. özgenlik. özgürlük 

Örnek; hürrıyetimizi hiç bir . eye de
ğişmeyiz - - özgenliğimizi hiç bir şeyıı 
değişmeyiz 

hürriyetperver özgene!, özgüre! 
hürmet saygı 

Örnek: hürmetlerimi takdim ederim 
Saygılarımı sunarım 

hürmet etmek, ihtiram göstermek - Say
mak 

Örnek; Ben kendisine ç.ok. hürmet ede· 
rim beıı kendisini çok sayarım 

hürmeten - Snyıırnk. 

örnek: ihtiyarlığına hürmeten - ihti. 
yarlığrnı sayarak. 

Muhterem Sayın 

Örnek: Muhtıırem samilerim - Sayın 
dinleyidlerim 

hürınetkll.r Sayar 
Örnek: hürmotkılrınız ·· Sayarınız. 

hürmete lılyık (vaeıbülihtiram, şayanı hür. 
met] Saygıdeğer 

hüsn - Güzellik 
hüsnüin - llüzellik 
hüsnü hAlü hareket - UzgidiDl 

Örnek: hüsnü hll.lü hareket nuaıaruı 
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- Uzgidim numarası. 
hüsnu hut - Czyazı - [Fr.J Coıllıgropıho 
hüsnü idare - Uzyönetim 

örnek: hüsnü idoresilo bütün ıırkadaş-
ların'n s9vgısıni kazanm:ştı Uzyö 
netimiyle bütün arlradaşlurının sevgisi· 
ni kazanmı~tı 

llüsnü imtizaç = iyi geçinme 
Örnek: Zevç ile zevce arasında hüsnü 
ımtizaç !Az mdır - Karı ıle kora ora
sında eyi geçinme ger•ktır. 

llüsnii kabul etmek - Iyi lı:ar9 lamak 
Ôrnek: Beni hüsnü kabul etti beni 
iyi karşıladı. 

llüınıi muamele etmek iyi Jôvranmak 
Örnek: KenJi•ine hüsnü muamele edin· 
ce şımarmaya boşladı = K~ndiıine 

iyi davrandıkça şımarmaya bn~ladı. 
Hüsnii nazar nhi bi - Arı bak ~lı 

Örnek: Hiisnü nazar 11.ıRibidir, kimsenin 
kötülüj:i:ünü ıı;öruıez- Arıbakı-J,dır . kim
senin kötülüğünü görmez. 

Hüsnü niyet Eyi niyet 

Örnek· Hüsnü niy~tie bu işe b~şlııdı -
Eyi niyetle bu i~e başladı 

llüsnü şöhret sahibi - İyi tanınmış 
IIusnıi tabint sohilıı - Z·~vkili 

Urnek: Hüsnü tabia~ sahibi bir odam 
olduğu giyinışinden belli - zevpli bir 
adam olduğu geyini~ l nden belli 

Hüveyda (Bak: Aşiktir, uyan) 
lluzal - Bitkinlik 
llıizün, teessür Gzün (Fr.) Tristesse 

Örnek Gonlünüz daima hüzünle doludur 
Gönlünüz her v:ılı:it üziin doludur -
Vous avez toujours beuucoup da tristesse 
dans le co,•ur. 

Elem -Elem (T. Kö.) - [Fr J Douleur,mal 
Müteel im olmok-Elemlenmek, acılonmalr, 

ici sızlamak-(Fr.) Avoir mal, se ı•hogrin
er, s'aCfiiger 

Yeis-Umutsuzluk =- (Fr) De~epoir 

Örnek: Ye'de düştünı-,,Umutsuzlu~a dü
ştüm-Je suıs tombe dans le dese~poir.: 

Meyus-Umutsuz (Fr.) Deseepere 
Örnek: M•yns bır adu.m=Umutsuz bir 
adam '- Un homme desespere. 

Keldi üsanı • -(Fr.) f;;n avoir asses lassi 
tude 

Örnek: Bana keldi verdi - Bana usanç 
verdi-J'tııı ai assez 

Mıhnet--Çile- (Fr.) PenitencP, epreuvs 
Örnek. Hayatta \'Ok mihnet çektım -
Hayatta çok çile ~·ektim J'ai eu beau
coup d'epreuves danK la vio. 

:'ıtatem-Yase·- (Fr) Deuil 
Endişe - Kaygı dü9ünce - (Fr) lnquietu. 
de, souci 

Örnek: Buyük endişe içinde idi-Büy
ük kaygı (düşünce) jçınde iJi-11 eta
it dans une grando inquetude 

Gam-Gom(T,Kö.) - (Fr.) Chagrio, af!icti. 
OD 

l"ırnek Gönlüm gam dolu - Mon coe
ur est pleio de chagrin 

Keder Keder (T Kö ) 
Guesa-Tosa-(Fr.) Peiııe, preorrpo tion, 

souci 
Örnek: içimde tarif edilmez bir ı:;ııssa 
vıır-lçimde anlııtılmoz bir tasa ver 

Kasııvet Bunolma, sıkıntı-(Fr.) Sufforn
tion, serrement de coeur 

Mut,,essir - Üzgün, k•derli (Fr.) Trist~, 
chogrine, aWige 

Örnek: Ne için bukadu.r mütaessirs oiz? 
Neden bu k dur üzgüiıeüniız (kederli 
siniz?( - Pourquoi ıltes-vous tellement 
triste (chagrine, orrtige)? 

~lüteessir olmak= ('zulmek, kederlenmek 
[Fr.j Etre touche. etre pei~e. s'uttrister, 
se rhogriner 

Örnek; Bu halinize çok müteePs:r oldum 
Bu halinize çolı: üzüldüm ( ked e rlenılım J 
Ju snıs tre• toucbe [peineJ de votre etat 

MükeJ,Jer= Kederli 
Örnek Dün çok mük cı) , J rıli Dıin çok 
kedPrlİ idı 

Mererct - Acılık lFr] Amerlume 
Örnelı:: RuhumJa çok mer.ırot var- Ru· 
humdn çok ocılılı: var= J'aı beaucoup 
ıl'umertume dans l'ılme. 

Fütur - Bezg nlık (Fr) Decouragement, 
ılesaspoir 

Orn•k: Fütur i\·ine düştü - B0 zginlik 
İçınd düştü - il \o rn bu cl:ıns le deco
urngem~nt (deııespoir) 

Meftur- Bez~ın (Fr.J Decourage, ılesespere 
lstırnb Göynü (Fr.] Sou!Crance 

Örnek: Çok kere göniıl ıstırabı hed~n 
ıstırabına galebe ouer Çok kere ı;:ö· 
nül ~öynüsü cisim göy,üııünii Lastırır 
::iouvent 1 ·s soulfrnnccs morol•s sont 
pires que iM souf!rnncA phy•iqurs 

MJztıırib ı:ıJınülu, gôynük [Fr,J Oui cı 
uUre, sou!Crnnt 

Örnek: 'luztnrib bir insan Göynük 
[göynülü) bır aclam - Un hornme qui 
ıouffre 

Muztarib olmak - Göynümek - [Fr.J 
SouUrir ($i:Jll R !E_ VILAYETTJ~ 

1 Değişik Duyumlar~ 

J Öldükten Sonra Mu
hakeme Olunuyorlar 

Örnelı:: Bugün çok muzterib oluyorum 
- Bugün çok göynüyorum - Aujou 
rdhui je soufCre beaucoup 

Vecıl - Ağrı, ııencı = (Fr.) Douleur, 
crempe 

General Arttırma Güreş 
Örnek: Mide vecaı - Mide sancısı - Galip Türker Ve eksiltme Kaptanı geldi Crampe d'stomac 

lztırar - Sıkınc Dün Bayramıç'a gitti 
Örne~:. lz_tıra~ i~inde - S. kınç içioıle. 1 

Ukde - ılıntı, duğiım - (Fr.) Nocud, reg-

Hakkında bir tamim i Bır kaç gün evvel lzmlr'e 
geçen güreı kaptanı bay 
Saim dün akpm lzmlr'den 
ıehrimlze gel mittir. ret 

Örnek: Birçok kişiye ukde oldu - «Ol
du rok kimseye bir gızli düğüm>>- Yoh 
ya Kemul 

1 
iktifa etmek - lzdemek 

Örnek: Emrinize ıktı!a 
içın hem vazı{e hem de 

etmek bcn . ın 

fahirdır.- Em. 
rinizi izdemek benim için hem ödev 
hemde kıvançtır. 

Ikti!ııeo - • Uyıırnk 
iirııek: Bu cmirıınmeye ıktiCaen, bun
dan sonra d<•ğrudan doğruya \'ekılleta 
yazılacaktır. - Bu Luyrultuya uyarak 
bundan bonra cloğruduıı doğruya Bok
nolığa ynz ,!Jcıı ktır . 

Tılniz, Şakirdi marıfot izd.men 
Örnek: l - E!ıd tun, Sokr:ıtın tılmizdir 
= E.Cldtun, Solı.ratın izdemendır. 

2 -· Bokonuo şalı:ırdi nınri!otiyim diye 
temedılüh edenler - Hokonun izdeme
niyim diye övünenler. 

lrlt Uruk, ırk 

Örnek. Irklar derilerin renklerine ve 
kafa taslarının şelı:illeriııo göre ayrılır 
- Uruklar (ırklar) derilerin renklerine 
ve kııfa taslarının şekıllerine göre ay-
rılır. 

Irz --- lrz (T. kö.) 
lı'ad etmek - Ağılmok 

Örnek. Onu bir mertebei ılliyeye lij'.td 
etmek isterim = Onu yüce lıir aşama· 

ya eğıtmak ısterim. 
lsagıı- Döküm 

Örnelı:: Topların ısağası, znmanımııda 
cok torakki etmiıtir - Topların dökü. 
mü, zamanım zda çok ileri gitmiştir. 

lsaga etmek=Dökmek 
Örnek: Bu kad"r büyük çapta top 1111gn 
etmek epi müşkül bir iştir - Bu kadar 
büyük çaptu top dökmek epı güç 
bir iştir. 

~ski korkomutanımız ge. 
neral Galip Türker dün ııa. 

bah Bayramıç'a gltmiıtir. 

Uğurlamada ordu men· 
ıupları, halk, asker, bando 

.ve bu meyanda vali ve be

lediye baıkanımız da hazır 
bulunmutlardır. 

---
Gizli nüfus 

Alakadarlara gelen bir ta
mimde arttırma, ekailtmek 
ve ihale kanununun yedi, 
sekiz ve dokuzuncu madde· 
!erindeki kayıtlı ve ıartlara 
uymıyarak yapıl"n ilanların 

hükümsüz bulunduğu ve akıl 

halde yapılan !balelerin bo
zulacağı yazılı olduğu halde 

ılanlara kanuni kayıtların 

konulmaması yüzünden iha 

lelerin bozulma11na gidileceği 

- yerde bakanlar korulundan 
Kayt müddeti bitiyor karar alınmasına teıebbüı 

Gizli evlenme, duğum vaka 

!arının ceza11z olarak nü-

fus dairelerince tescili için 

tayin olunan müddet ay so 

nunda bitecektir. Alakadar
lara gönderilen bir bildirim 
de mayıs ayı nihayetine ka 
dar bu gibi gizli nüfuıların 
tescil ettirilmeleri btldirllmtı
tlr . 

edildiği görüldüğünden ilan· 
!ara mutlaka kanuni k&yıt · 

ların konulma11 gerekliği 

bileirıl mittir. 

Belediye meclisi 
l:lelediye meclııı bu gün 

toplanacak ve maaraf büt 
çesinl müzakere edecektir. 

Bay Saim gece güretci· 
terimize güreı salonunda an· 
trenman yaptırmıı ve güreı· 
cilerimlzde gördüğü istidat
ları çok beyenmittir. 

Bay Saim bir kaç gün 
tehrimizde kalacak ve güret· 
cilerimizl çalııtıracaklır. 

Birlik 
Eşya piyangosu 
Bayramın ikinci günü çe 

kilen ldmanbirlıği eıya pi 
yangoıu ikramiyeleri kulüp 
ten verilmektedir 

ikramiyelerin alım müd
deti 23 nisanda bitecektir. 

Susurluk 
Belediye başkanı 

,~~=~~~, 

Susurluk belediye baıkanı 

bay Alı Kaıım dün ıalıah 

ıehrlmlze gelerek belediye 

iıleri için vlli.yetle temaı 

etmlt ve akıam üzeri Susur

luk' a dönmüıtür. 
1 Yurtdaşt 
1 1 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hilalihmer insanlığın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er- 1 

kek huasa hiç bir kimse kendini hila
ıiahmerın himayesinden uzak saymaz. 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavdo. 

Balıkesir Hilcilihnıer 
Merke:I 

1 

........ ~ - '... ; 

1 Bııg·ün 
1 , Vatan 

ı ı 
11 Eez;ı h<tnes 
lı Nöbetçidir 

lddar etmek-Çıkarmak 
Örnek: Bu mesele üzerinde bir 

. j 0 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaart111aaaaaaaaaaaaaDaaaaaaa0 • 
emırna- +• • 

me ısdor etmek muvııfık olur - Bu : 24 Nisan 9 35 Ça rşa m lla? t 
sorum üzerine bir buyrultu çıkarmak uy- a a 

a • gun olur . a 1 1 • 
Sudur etmek - Çıkmak 1 Br TAll fi lNl'TlfA VINIZ 1 

Örnek: Bu ış hakkında sudur eden lı:a D D 

rarnomeye tevfıkan =Bu iş hakkında = ÇÜNKÜ BU TARiHTE Sehir Sineması 'ilZE SENENiN 1 
çıkan karara uyarak. 1 ° 1 

Sadr - Göğüs 'I EN BÜYÜK VE EN GÔZEL ESERi OLAN 1 
lsfirar-Sararma a a 

ls1:ke:~::k- Dinlemek, kulak vermek, ku. i B i T M E M i ş s E N F o N ı ı 
Örnek: 1 - Nasayihinizi ısga etmek is- D a 

D D 
terim - Öğütlerinizi dinl~nıt·k isterim: D FİLiMiNi TAKOİ~J EDECEKTİH a 
2 - Sözümü isga etmiyacelı:sen benden 1 1 
niye nasıhat isttdin - Sözüme kulak laaaaaaaDaaaaaaaaaaaaaaaarnııaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa11aaaaaaı1aaZ 
vtrmiyeceksen benden niye öğüt iste-
din. 
3 - O, hiı,; bir sözü ısgn etmez = O, 
hiç bir söze kulalı: asmuz. 

lskat- Ouşuraıe , düşürülme 

Ôrnıık: l - Frandız kııbinesioin ı~katı 
- Fransız kabinesinin düşürulmesi. 

2 - Iskat. cenın bıiyiık bir suctur
<,:ocuk düşıırme bü)uk bir suçtur. 

lokal etmek - Düşürmek 
Örnek: Kabineyi ıskut etmek için yap
ılan i~ler bıldkis kabineyi mc,kiinde 
tutmaya hadim oldu - Kabıneyi tluşür· 

mek ıçin yapılan ışler, taıntıırsi kah.
neyi yerinde tutmaya yoradı. 

Sukut Düşüm, düşme 

Ôrnek: 1 - Sukutu evrak_ Yaprak dü
şiimü 

3 - Bulunduğu makamı muallıldıın su
kutu - Bulunduğu yüksek orundon 
dıişümü 

Islah etmek Yı·ğritmek - \Fr) Arranger 
re!ormer. :ımelıorer, peı r Jclionoer. 

Islah etmek - Arıtmak 

Örnek: lslıohı C'İnsı ferı·5 - AnlPlıoratjoo 
(ou le perfectionnoment) du la rııce 

chevaline. 
fal ,h3t-Yeğrilim 

ÖrnPk: Osmnnlı imparotorluğunda ısl.ı· 
1 

hııt yolunılaki ırıe•nisi hPp aki knlrnışt. 
ır - O,manlı imporı.porluğun<le yPğrİ · 
tim yolundakı çulışmalorın hiç ucu ge. 
lınemiştir. 

lshhı beynetmek .-. Bar,ştırmak, arobul-
malı: 

Roman Tefrikamız: 110 --
Set \rcışt<ııı S<t V<t~<t 

Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Bu tarihi gece, 26 

ağustos 338 gecesine tesa
düf eder, Aynı gecenin sa· 1 
bahı, aaat beı buçukta, koca 
tepedeki baı kumandanlık 
karargahından "topçu imha 
ateıi" emri verildi. 

Türk topçusunun isabetli 
ateti altında kıvranan düı· 
man hattı hareketini tayın 
etmeğe uğratırken, Türk sü 

vari kolordusu harekete ve 
düşmanla temasa baı1 adı 
Kahraman süvari kolordusu 
düımana asla ehemmiyet 
vermiyerek en muhkem pi
yade mevzilerine bile kılıç 

hücumu yapmakta beis gör 
müyordu llatta, düıman 

kuvvetlerini takviye etmek 
için Balmahmut'tan ilerli· 
yen Lir düıman fırkasını 

gören ıüvari on dördüncü 
alayının birinci bö:üğü, bu 
koca piyade fırkasına kılıç 

hücumu yapmakta tereddüt 
etmedi Bunu gören Qçllncü 

bölük kumandanı Zeki bey, 

hiç bir yerden emir almak . 
sn:ın birinci bölüğe imtisal 
etti Onu da ikinci bölüğile 
F!kret bey takip etti. Bu 
vaziyeti gören kolordu ku· 
mandanı fo"ahrettln pafa, ev
vela, bu gayri ıuurl addet 
tiğl harekete kızdı. Bili.ha 
re, yanında duran yaveri 
Şadi beye: «Düımana Türk 
lüğün asalet ve ıehametini 
gösteren bu kahramanlara 

biz de iltihak edelim. Çek 
kılıç!» diyerek yalnız yave· 

rile kılıç çekerek Türk sü
varisinin ön aafına dahil ol 
du ve tarihin pek nadiren 
kaydettiği bir hadise yarat 
tı. Ancak iki yüz otuz ka
dar kılıç çeken bu üç bölük 
düımanın yedi bin mevcut. 
lu fırkasını darma dağınık 

etti. Hatta bir düıman ala· 
yı, tek bir kurıun atmadan 
teslim oldu. 

Bu cldalde f'lkret beyle 

süvari zabiti bire.r yara al-
dılar. Lakin bu zafer kartı 
aında, cepheden haatahaneye 
gltmeği bir tür ü nefislerine 
yediremiyerek yaralarının 

hafif olduğunu iddia etliler 
ve vazifeleri batından ayrıl· 
madılar. 

En büyük Türk kumanda 
omdan baıl ıyarak 'n son 
neferine kadar ahvali ruhi-
ye ve kuvvei maneviyeyl 
tetkik eden baıkumandan, 

fevkalmemul muvaffakıyet 

ve kati galibiyetin mukad
der ve muhakkak olduğunu 
ve kahraman Türk ordusu-
nun savleti kar111ında hiç 
bir kuvvetin barınamıyaca · 
ğını takdir ettiği cihetle, 
kıtaatın hareki.tına dair te
ferruat hakkında emirler 
vermekten sarfı nazar etti. 
Yalnız «iıtıkametinlz Akde
nizdir» emrınl verdi. 

Bu eınir üzerine, saldıra. 

cak düıman arıyan üçüncü 
ıiivarl fırkası , yine düıman 
arasına daldı ve Uıak isti
kametinde yürüdü. Diğer 

ıü vari fırka 1 arlle kolordu 
karargahı da onu takip et
ti . 

Bu kahramanca harekiit 

Bugün İnglltere'de , hatır· 
lanmıyan zamanlara alt in
tihar vakaları için davalar 
gGdülmektedir. 

Sovyetler l:lirllğinde,bugünkil 
rejime aykırı edebi eıerler 

yokedilmeğe mahkOmdur. 

Çarizm zamanında Tola 
toy'un pek çok dillere çevri· 
len eıerlertne eyi bir gözle 
bakılmıyordu. Bununla birlik
te, bügünkü rejimde bile 
Sovyetler bir kaç zamanlar· 
danberi bu eserlerden kıtç

maktadırlar 

Tolıto'un ölümüden 23 yıl 
geçti 

Şayanı hayrettir, bir ild 
yıl önce Lenin'ın dul kar111 
«Ana Kristln » ve <dlaaüba · 
delmevt» muharriri aleyline 
bir dava açarak müellifin 
cezalandırılmasını ist~mitti· 

Bunu, Sovyetler bugüne
dek saklamağa muvaffak 
olanbilmiılene de, bir Av· 
rupalı gazetecinın geçen
lerde öğrenmesine mani ola 
mamıılardır. 

Bu lfe Sovyet Kültür Ba
kanının «Muharrir Moıkova
da Soyyet diktaturaıı olma· 
dılı sıralarda yatamııtır» 
diye müdahalesine rağmen, 
mahkeme Lenln'ln karısına 

hak vererek tu hükmil çıkar· 
mıthr: 

"Eıkl Çar'ık subayı ve 
bir çok yer sahibi Lev Tolı
toy, onüç yıl önce ~(davaya 
onyıl önceki tarih atılmııtır) 
burjuva dütüncelerlni havi 
eserler yazmakla ittlham 
olunmaktadır. Tol.toy, tim· 

diki gent:llk diktatoraıı 
olmadığı aıralarda yatadı
ğından mahkeme; belki bu 

günün münevverleri üzerin
de kötü tesir haeıl edebile 
cetı diifüncealyle, 1-u kitap
ların sadece kütüphaneler

den çıkarılmaaına karar ve· 
riyor. Bütün bu eıerlerden 

kütüphanelerin bot kalacak 

yerlerine Lenin, Zlnovtef ve 
Buharın külliyatı konacaktır 

Bu hüküm derhal kanuni
yet kespetmittlr." 

Ve itte böylelikle, çoktan 
ölmüı methur bir muharrir 
Sovyet isttlislni göremedlji 
için bu cezaya mahkam ol
muıtur. 

kart•sında , düıman taıırmıt 

bir halde idi Uıak'ta bulu
nan mühim diiıman kuvvet
leri esir edilmek üzere iken, 
Nurettin paıanın hataları 

yüzünden bu kuvvetler hem 
mukavemet etti, hem uzun 
müddet daha, kademe ka 
deme çekilerek Türk kuv
vetlerini nıefgul etmeğe mu
vaffak oldular 

Nurettin pa a, her suretle 
kendlıinden yüksek meza. 
yaya malik çolak Kemal ve 
izzettin beyler gibi maiyet 
kumandanlarına, kabiliyeti 
tatbikiyeıl olmıyan emirler 
veriyor ve bu kumandanları 
hayrette bırakmakla bera
ber va zifei aaliyelerini ifa 
etmelerine mani oluyordu 
Bu tehltkelt vaziyet üzerine 
yine baıkumandan faaliyete 
geçti ve bilha11a birinci or· 
du kıtaatına bizzat kumanda 
etmeğe baılamakla vaziyeti 
çabucak 11lah etti. 

Muharebenin en civcivli 
henkiimında, Nurettin paıa -
dan aldığı raporlara itimat 
ederek lcıtaatın sevki idare· 
ini harita üzerinde tanzim 

eden lımet pata, sevkulcey
tlnl Fevzi paeaya acı.terdi 
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Mehtaplı 1 

Geceleı·de 
Venüs Çöl 
"Hocam bay Feyzi'ye 

Böyle de gülünür. Küçük hikaye 

Anne Babam geliyor. 
Gölgeler bir birini takip 

ediyor. Sararmıı yapraklar 
yetil renklerini kaybetmlf, 
ayaklar altında ıztıraplı bir 

saygılarıınla ,, 

Göz aıkından gönüle. 
Sapanlara hak verdim. 
Duygum beyendl güle 
Yapanlara hak verdim. 

Çöl. içimde bitmez dert , 

Cünler var uykusuzum . 
Kaya, Kumdan daha ıert 

Ben ondan duygusuzum. 

Gülece&im, ben bu alı.ş1m ; hiç ay yıldız doğmasın ! 

Söyleyiniz o güneşe ; karanlığı lrnğmaeın ! 
Güleceğim , ıeı olmaıın , insin beyaz perdeler .. 
Taş kuilsin dört duvarın ; çünkü sesim yer deler .. 
G:il ~c ~ğim uzun, uzun; ışıldar sönmelidir ... 
Kuaran odam: böylece milbede dönmelidir .. 

Damı çökmüt .. Duvarları 
1 

delik detlk . Kllçük bt r pen· 
çere .. Tahtaların araaında i 
ölgün ziya1ar. Karanlığı yır 
tan halıiz inlemeler., 

Küçük bat anasının bal· 
rında ağladı . Hıçkırdı. Yine 
bunlara sofra batında sert, 
paytak bir ses cevap verdi: 

- Ulan Necati .. Ananı 

benden daha mı çok seviyor . 
sun, söyle!.. 

mualki ae.ıle yalvararak baharı 
istiyor .. Birdenbire bir gölge 
tüyleri diken diken oluyor. 
Kurumu9 dudaklarına yakla 
ıaa bir vücut . . Bir iki buıe . 
Daha ıonra ı a rı toprakların 

yeıil renkleri üzerinde uza -
narak hayattan bir nebze 
ıunuyor . 

Kendimi vere vere , 
Gökleri çektim yere , 
"Al lah " diye mermere 
Tapanlara hak verdim-

Yol gide ' bucak bucak, 
Kervan sanki oyuncak, 

Çöl günden daha sıcak 
Ben bu çölden ıuıuzum 

K !it ası nız kap ı ma, içer i g ir ilmes in. 
Bu mabetteki işlerin hiç biri bilinmesin . 
Gıil ec~ğim; bütün gec< ; öyle çok lı.ı kahkaham .. . 
~e isterseniz dey i ni:ı:! Sabaha eaklıyamam . 
Güleceğim hiç durmadan; istekle güleceğim . 
Gü l ec eğim , hem gülerken yere, bülı.üleceğim . 

Kaplıı çuvaldan.. Solda 
ot yığınlarına çökmüt ihti
yar bir ana. Paçavralara 
aarılmıt, üç günlük yavrusu 
yaılı gözlerile onu süzdü .. 
Süzdll . 

Cevap yok .. Yal · 
nız yatlı gözler parçalan
mıf yenlerle silindi 

Jfa!if S~:·ai ~a~a~.fı .,J{,, r.i( Se:-ai ôı'aıacı ~ - Hey ıana diyorum ! 

Mavi gözlüdeıı istediğinı 
. . . . . . . . . . . . . . 
Gülüyorum . Nas ıl gülüş? Ben nasıl glilüyorum ·.• 
Bilmiyorum gülmek mi bu? Bir şunu biliyorum; 
Dudalı.lnrımın yerine; hep gözlerini g ülüyor . 
Kahlı.ahalarım yerine, yaşları m dökülüyor 

Meme arıyor Buna mu , 
kabil içi boı porsuk et par
çası ağzında . 

Cevap ver .. 
Titrek, cansız inleme: 

- Baba anam ölüyor! 
Aııl hayatında tatmadığı 

zevki , bir an içinde, ha1a 
ilzerlnde nazar boncuğu gl 

bi duran; zeytin ağaçları al · 
tında aundu! 

Ey kadın 1 • 

Bu durgun, saf bakıım 
Yak •ımıyor gözlerine 

Uymuyor bu bakıı 
Kalbimde bıraktığın 

Cotkun 

Edremit: 

Fethiye Orbey 

Kısık, kııık tarkı sesleri . 
Gittikçe yaklatıyor. Kapı -
nın etiğinde cansız küçük 
bir gölge buna cevap ver · 
di. 

- Sen doktor musun;' Ağ-
zına bir kadeh rakı ahın da 
bak ne olur!Vallahi harman 
beygiri gibi ıllrllir . Hayat 
verir, hayat! iç iç . 

Artık kollarda kuvvet , göz
leride fer kalmadı .. Gerilen 
kollar boyunlarda halka 
!anıyor . 

İsterim ki: 
Atk izlerine .. Gözlerle kıırşı karşıya - - Baba .. Baba ! Ôldll .. 

- Anne, babam geliyor! - Sus beUiıra11 mı .. Söyle 

Penbe aabahlar oluyor .. 
Akıama doğru yine ruhtan 
tazeleniyor .. Hep aynı nes 
neler., Kuruyan dudaklarını 
bu kaynaktan içtikleri ıu 

ile ııtderiyorlar ... 
Gözler çürüdü!. Kalbler 

durdu .. 
Bilmem. l.u zeytin göğde

lerinde yatan çiftler daha 
ne kadar böyle mehtaplı gl· 
celer yatıyacak! .. 

Oülçöl --... Otur da ağla 
A. Erdem'e -

Yıllar uzaklafıyor, 

Engllerl atıyor , 

Hatıralar taııyor, 
Yazık, diyerek ağla . 

Seneler aktı gitti, 
Baharlar baktı gitU, 
Kalbimi yaktı gitti, 
Uzaktan bakıp ağlı< 

Gezdiğin bahçelerde, 
Bugün kendini ver de. 
O gülüttüğün yerde. 
Harı bir, tatlı ağla . 

Sevinmek nedir, neıln? 
Aala ıılllmemeliain, 
Halde yok mazidesin, 
Kendine dalıp ağla. 

Ma vl ıtıklar 
Aksetsin, 
Taııın mavi gözlerinden 

Durma böyle ıaf, rak it . 
!:!enim gibi hırçıolaı; 

Durma 

Koı 
Seytrt 

Goı 
Atı il 

Kalblmdeld heycana .. 
Sen de katıl. 

Enginlerde inüp 
Kabaran 

Dalgalar, 
Kayalara çapıınn, 

Kahkahalar, 
Sahillerde çınlaıınn 

Sönsün 
Sahillerde 

Perlıan 

Kahkalar . 
Tekrar çarpsın 

Kayalara dalgalar 
Çınlasın kahkahalar., 

Çınlasın kahkahalar 
Dağılıın ıular 

Yine sönsün kahkahalar 
Çarpım 

Çınlasın 
Sönsün 

Çarpaınn , çınlaıınn 
Durmadan 

Ey deniz: 

Yorulmadan 
Dalgalar 

Çarpsınn. 

Sen kalbimde taıan 

Emelleri gibi çoıkun 
(GENÇLiK! 

Olmalııın. 

- ] -
Mavi gözlere 

Rengini nerden aldın 
Bılemedlm onu ben . 
Kalbimi nasıl çaldın, 

Sezemedim' onu ben .. 

Belll havadan aldın; 
Rengin hava gibi ıaf, 

Niçin beni ağlattın .. 
Yok mu sende hiç inaaf. 

Sen dem it olıan eğer: 
(Ben ıözümden dönemem) 
Yanımda ıemsiyem yok. 
Havaya güvenemem. 

Y eıil gözlere 

Rengini nerden aldın; 
Atlas gibi parlıyor , 

;\'fçin beni aldattın, 
Gözlerim kan ağlıyor . . 

Belli denizden aldın; 
Deniz gibi oynakaın, 
Da l gaların lıtıyor , 

Her zaman bir can yakım . 

Sen demlt olaan eğer: 
(Sevgilimi üzemem) 
Bende {can kurtaran) yok, 
Hiç aularda gezemem. 

- 3 -
Siyah gözlere 

Rengini nerden aldın ; 

Bahtım gibi ılmslyah, 
Her zaman gülmedim ben, 
İçerim doludur ah ... 

Gönlümü uyuturaun , 
Benliğime hakimsin 

Fakat deıenki eğer: 

(Atkımı çlğneyemem ı 
Yanımda fenerim yok, 
Karanlıkta gidemem .. . 

- 4 -
Elıi gözlere 

Rengini nerden aldın; 
Bilemedim onu ben, 
Guruptan aldın deaem, 
Doğru olur mu bilmem? .. 

Hüzünlü bir günümdü; 
Gözüme göründün sen, 
Sihirli bir ıu gibi , 
Gönlüme serpildin aen .. 

Sen de mit olıan eğer: 
(Vefaıızlık demem) 
Daha çok sevdiğim var. 
Ben ondan vaz geçemem. 

-5 
Sevdiğim göze 

Rengini nerden aldın; 
Bılemedlm onu ben, 
ipekten midir deıem , 
Altından mıdır deıem? 

Sana tahrilli derler; 
Günet vurmuı denizden, 
Aıırmııaın onu ıen .. . 
Kaçırmıısın onu ıen .. 

Sen demit olaan eğer: 
1 Hiç gönlü mil veremem] 
Kuzum yoruldum artık, 
Ben buradan gidemem .. 

Babam geliyor!. 
Kadının benzi anttı .· Du· 

daklal'ı morardı. Kandil bir 
az daha ayd ı nlandı . lıte 
geldı . 

Sarhoı .. Kütük gibi . Ar 
ka cebinde rakı tlteıi. Sol 
cebinde kuru ekmek parça· 
larıle çiroz kırıntıları . Avazı 

çıktığı kadar batırdı. Bağır
dı .. 

- Karı!. Karı! Sana bin 
defa aöyledim • Çocuk do • 
ğurma. !ilahın bellaı Sor 
bakalım rakı içer mi? 

Saatlerden beri aj}lıyan 

yavru auatu . Tabiatın ae•ki· 
le aanki hepılnl anladı Za 
vallı ana aancılar içinde 

"Meze. sofrasını hazırlıyor . 

Kırık bir fincan Bir ıaz te · 
nekeıi. Yarım dilim de ek
mek .. Sarhoıun sofrası tam 

Kerpiç duvarlara baıını 
dayamıı. Elinde su dolu 
matrapa . Gözlerini uzakla
ra dtkml9.. Uçuk dudaklar!· 
le dua ediyor . Gözleri sabit 
Haykırmak istedi Fakat 
buna sarhof baba mani ol 
du. 

Anne kıvrandı . Baba içti . 
Maıum çocuk ağladı . Da
yanamıyor Elindeki au ta· 
sile anaa•na yaklattı 

Dudaklarına zemzem akı· 
tır gibi damlattı 

- Necati. Oğlum . Ben 
ölüyorum kardetini sana 
emanet ettim. 

de batka zaman ölıün 
- Baba -
- Son! Ben varım ya .. 

Ölürse ölsün .. Dünyada ka
rı mı yok . 

Sefil baba ıızıdı . Zavallı 

ana mahrumiyetleri içinde 
yetlttirdlği evlatları hediye 
olarak bıraktı . 
Şafak söküyor .. Ezan sesleri .. 

Ağlamalar .. llıçkırıklar .. Sa
rı boyalı belediye arabası .. 
Bekçi ve mahalleden bir kaç 
ktıı .. 

• 
* * 

Kardeıi gidip bu gün Bü
lend'i alacak . Kım bilir ne 
kadar güzelleıti. . Tam on 
yatında . Necatı tüccardan 
birinin kizile evlenecek . Dü· 
ğün hazırlığı. . Bir teliıtır 
gidiyor .. 

Arabalar. Gelenlerin gürül
lüıü. Çalgı ıeıleri .. 

- Bülent koı kapıda bi· 
riıl var. 

- Kim o? 
Seı yok Kapı açıldığı va· 

kit periıan üıtüyle etikte 
baygın bir dilenci yatıyordu. 

Kollarının arasında içeri· 
ye aldılar . Bülent kardeıine: 

- Bu adam sana ne ka· 
dar benziyor. Dedi. ihtiyar 
kendine geldi. Necatl'yl ta
nır gibi oldu .. 

- Necati oğlum .. OAlum .. 
Nihayet sana mı muhtaç kal· 
dım? Beni affet 

Bahtın hepıinden kara, 
için her zaman yara , 
Kendini hiçte ara , 
Artık otur da ağla . 

SIRRI ÇORUH 
Lise 

dJ{afıfıı Süfıa 
Belli geceden h)dın; 
Geceler gt lı t aaklnaln , 

Bigadıç 

cit.f Saı.ık11 

Ona bak Seni büyüttü 
ğümden daha eyi yatat; De
di. 

Son sözlerini yarıda bırak· 
tı . Canını karuı gibi saman· 
lar üstünde değil, oğluunn 
kolları arasında verdi .. 

Oülçöl 

~ Odalarımıza çıkıp yatacağımız bir •-: Sauaş'ın Romanı: 1.i 

İNCİR 
--- A G ACI 

Hocam ve üstadım lsmailHakkı 'ya 
hiirmetlerime bir vesile olsun diye ı 

. '' I Yazl\n : Ihsan Edip 1 

Oo! .. DedJ, hııyret .. Madam Ko-
nuıka bu ay parçasını evine nereden 
getlrmlf~ Gelin bakın . ~ize bütün öm· 
rünüzde görmediğiniz bir çift ıahane 

göz göstereceğim '. l lepsl baııma top 
landılar. Ve adeta zorla , ısrarla yüzü 
me. gözlerime bakauya baılad ı lar , Ağ · 
lıyacak gibi bir hal almıftım. Sıkılıyor, 
terliyordum . Küçük bir kargaıal ı ğı ı. ir 
fırsat bilerek ellerinden kurtulup dııarı 
fırladım . Doğru odama çıkacak ve ka
pımı kllitliyerek hır daha aıağı ınmi
yecektim . 

lfalbuki daha iki , üç adım atma 
dan kuvvetli bir erkek eli beni ko· 
hamdan yakalıyarak tekrar içeri çek · 
ti: 

- Gel küçük .. Dedi Nereye aidıyor
•uM .:>en artık benim oldun. Bırakır m ı 

yım ıeni .. 
Gece yarısına kadar beni yanından 

ayırmadı. Dehıetll aurette bira içiyor 
lar ve PVI yıkııcakmıt gibi danı ediyor
ludı. 

sırada Madam Konuıka beni bi r köıeye 
çekti: 

Kızım dedi ,. . Bülent Hana bey 
bu evin en kıymetli, en ha varda bir mi 
safiridlr. Yanında bir gece geçirdiği ka · 
dını mutlaka memnun eder . Yalnız bir 
kusuru vardır. Biraz fazla aıabidlr! Onun 
için sakın bir aksi lik falan yapayım de· 
me!! 

Bu sözler içimde derin bir neıter ya · 
rası gibi sızladı . Acı bir tevekkülle baıı 
mı eydim. 

Merak etmeyiniz Madam, dedim 
Vazifemi bilirim Misafirinizi eltmdım 
gelciiği kadar memnun edeceğim .. 

O içeriye girdi ği zaman; ben yata
ğın üstünde oturmuş iskarpinlerimi çıka
rıyordum Başını çevirip bakmadı bile .. 
Doğru aynanın önüne yürüdü, kravatını 
çözdü, yakasını çıkardı. Ve ellerini ce 
bine sokarak uzun uzun aynaya lıakır ı 
Y ·~ baıladı Arkadan onun geniş ve kuv. 
vetli omuzlarını seyrediyordum. Şimdi 
ye kadar hiç bir erkekte göremediğim 
küstah ve mağrur bir halt vardı Para 
ve töhret bu adama adeta karanlık bir 
kudret vermltti. Herıeyl küçük görü 
yor , her teye dudaklarını bükerek ve 
acıyıırak lıakı yordu. Yavaı yavaı kitap 
dolabımın önüne yürüdü. Ve elini uza 
tarak diziden ııelltl güzel bir kitap 
çekti . 

Bu F rans zc ı bir ( Ladam O kamel
ya ) idi. Ayak üıtü bir müddet sayfala· 
rı karıştırdı Düıündü Sonra dudakla
rını bükerek, gülümıiyerek yanıma gel
di lıtıhzalı bir sesle: 

Bunlar ı sen mi okuyorsun küçük~ 

Dedi, Senin tahsilin var mı? . 

Acı bir tebessümle, yüzüne bakarak 
batım ı sallad m. O ağır ve ezici bir 
seıle devam etti · 

Şatılacak ıey . Uen bunları bu 
şık odaya bir fantazl ol&un diye ko
nulmuı zannediyordum! Demek aen 
timdi bunları okuyup anlıyorsun öyle 
mi? 

Zalim kahkahalarla gülüyordu. Bir· 
den bire ıçimde köpüren bir iıyanla 
yüzüne dik dik bakarak batırdım: 

Niçin ıaııyoraunuz? Dedim Sız 
yanında geceyi geçireceğiniz bir kadını 
daima baait ve iptidai görmlye mi al•ıtı· 
nız? .. 

O, bir kahkaha daha attı: 
- Oo1 Dedi, Sen adeta bir diplo

matım küçük . 
Bu Aözleri sana hangi ıeytan ilham 

ediyor:• 
. Bilıniyorum , dedim Diplomatça 

5 öz söylemek için mutlaka zengin ve 
her şeyi hakir gören bir insan olmak 
ica bettiğini bilmiyorum . 

Yüzüne hakaret dolu bir nazarla 
bakıyordum, O birden bire elindeki ki· 
tabı yatağın ü11tüne fırlattı . Ve beni kol-

!arımdan kavrıyarak bir tüy hafifliğiyle 
kendine doğru çekb: 

- Dlkka et! Küçük, dt:di. Ben teh 
likeli bir adıımım . Gözlerimin sana 
nasıl baktıtını görmüyor musun? 

Kollarım kuvvetlı parmaklarının 
mengeneılnde kı rılacak gibi ac ı yordu. 
l mmadığım bu hoyrılt muamele kar 
ı ı ı ı nda ac ı lı kalbim inatçı ve öldürücü 
hislerle doldu. Gözlerim yaıarıvor, du· 
daklarım tllriyoru. 

- Aırakınız beni! Dedim. Siz ka · 
ba ve zalim bir adamaınız! 

O kadar. Ketkl söyleıııeıeydlm. Çat .. 
ı:'üzüme bir tokat indi! ArKaıından bir 
tokat daha. Bır tokat daha .. Yanakla 
rımın acııından bayılacak gibi <>ldum. 
Elinden kurtulmak için çırpınıyor, ağ
lıyordum, 

O anaızın beni bileklerimden yaka
ladı. Ve bir anda havaya kaldırarak 
batının üatünde bir daire çevirtip yata
ğın Oıtüne fırlattı.Sonra gözlerini açarak. 

dltlerlnl göıtererek,avını eziyet vermeden 
yemek latemlyen bir hain panter giblyatağın 
yanına geldi .. Gözleri ıehvet ve ihtl· 
rastan pırıl pırıl yanıyor, dudakları sal
yalı ve aç bir hayvan afzı gibi uzanıp 
sarkıyordu. 

Yattığım yerde gözlerim korku ve 
dehtetten bllyüyerek ona baktım, Yü
zü gölgeler içinde kalmııtı. Ve birkaç 
aaat evvel idealht hır heykeltraıın ka 
leminden çıkmıı k dar hulyalı olan o 

cazip erkek çehresi; timdi en sefil ve 
en karanlık çizgilerle dolmuf bir katıl 

ıuratına benziyordu! Baıımın içinde 
ıimteklenen bir fikirle , bir onda onun 
hastalığını anlayıverdim: Hu 
adam, korkunç bir "Sadist. di. 
Ve bütün bu illete müptela olanlar gibi 
ihtirasını dayakla ve baıkalarına ıztı 

rap vezmekle teskin edebiliyordu. Yu · 
karıya çıkarken Madam Konutka'nın 
ıöylediği aözler aklıma geldı . • 

Biraz asabidir. Sakın kızdırayım 
falan deme . Demitti Arkadaılarım da 
bunu biliyorlardı. Onların akıamdan 
beri yüzümde dolaıan ıüpheli ve acılı 
bak• tlarının manasını ıimdi anlıyordum 

Son bir gayretle ayağa kalkarak kaç· 
mak istedim. Fakat o, üstüme atılarak: 

- Kaltak .. Orospu!!! Diye bağ ı r
mıya; tokatlarla . tekmelerle beni yer:' 
den yere fırlatmıya . ısırmıya batladı 1 

Bir küçllk çocuktan kapalı bir oda içe
risinde mütemadiyen dayak yiyen za · 
vallı hayvan yavrularına benzemittlm . 

- Yapmayınız! Vurmayı nız ! Günah
t ı r! Diyordum Acıy ı nız! bana .. Köıeden 
köıeye kaçıyor pençerelere koıuyor; 
kapılara dıvarlara vurarak imdat lıtı • 
yordum . Evin içi adeta cinayet itlenen 
karanlık bir yeraltı bodrumuna ben
zemlttl· Çığl ı klarımı , haykırıılarımı duy· 
dukları halde ümit iıtlyen sesime en 
küçOk bir cevap bile gelmiyordu. 

Devamıdecek 
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Me,·siııılik lrt• v<ızlık M. ~,..l,C)f_.ıU ,. - P1\lll)'1~S .. Tl_.jİ.Tli 

. llC)Bl~I Yünlııler 
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1 · En birinci YERLi İNGfLiZ Kostümlük kumaşlar/ar 
ı Komple gelin elbis si - lüküs karyola takımları - oda 

f 1 Sa~aş NeşriyafJndan: 

1 Bu kalb duracak döşemelikleri 

1 
1 YAZAN: MÜKERREM KA \11L Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

~ 
1 

«Sevgim ve ıztırabım romanıyle)> derin bir alaka 
uyandırmıı olan l·u değerli romancımız. 

Bu ~al~ duracak • » 
Rt•k<tlJt• t (;ötiirı11(1'z Bir Fi<ıtla MctZ<tıııızd<t S<tlılıı· 

Mııhteı·em miişterileı·iıııiziıı liitf en teş ·ifleri istifadeleı•itli ı· 

1 1 Adlı eserile bir sanat lw~ ecaııı u~·arıdınıııştır. 1 

A )llF:S: FAHRI TAVSANLfLI 
• 

. lı 

kitaphanesl; Ankara Ak kitaphanesl. ' ı 
Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 1 

Kuvayi milliye Caddesi No: 52 1 
=cc_--_-_cc_ --c==--- --~------=- - ----=.11/iı:~~~~·~A~~~\.~;~~~ .. ~~~~~~i~~ı.t~~~~t~.;;.ı...!.~~;~~~~ 
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6 EN EN ı; 
6 TEMİZ MÜr?EFEHS " . . ~ 1: BALIKESiR BAL/KtSIRr. = PaLAS PALAS li 
" " a a = Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde = a Tt>şı·if ı•dpıı rıı ıııiişkiilpı·scrıt ıııii~terileriııi dahi Ulf'lllllllll edeıı r 
M temiz, konforlu H\ servisı ıııiikrııınwl, iicretleri herkese dveri~li yeni t1 = iıışa ı>Uirdiği sıcak \ 't' soğuk asrırıııza uygun fevkalade lıaıı~osile U 
M lavsi,ye~P tlrğer bir oıeldir .. \ltında gazinosu vardır. c;azinosuııda t• 
H lıiiliiıı şeraiıi sıhhiyeyi lıa\İ \t> lıer ıııeıııleketin gazı>le n· ıııecıııua- = 
N larıııı hulııııdurur. Giizı•I H~ sesli ı·achosu nıevcutııır . ff .. . •. 
•zzzz:::::z:::::z:::::::z:zz:zz:z:z:x:* 
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Belediye Dispanserinde 
Muayene Günleri 

Cl''9.-\ HTESİ Gt ~LEl~İ 

ÜğledPrı soıır:;ı saal 15 -
()r. Bay .\lınıed Eıııiıı 

P.-\Z.-\H GCNLEHİ: 

16 i(: lıa,.talıkları 

Üğlt>deıı soııra saat 15- 16 Kulak, liop;az, 
Hurıın lıasıalıkları Dr. Ba~· \IPlııııeıl K:\ıııil 

P.-\ZAHTESİ <;CXLEHİ: 
Sabah saat 10 - 11 k lıaslalıklaı·ı l)r, 

• 
Bay Alıııwd Eilliıı 

• 
Üğledı>rı soııra 14-15 (;(iz lı:ıstalıkl:ırı nr. 
Ba ~- İlısaıı A lıııu•tl 

S.\LI c~CNLEHİ: 

Bal.kesir mahkeme baş 
katiplığır.~en 

Balıkesir Muıtafafakıh 

mahallesinden Kara kubur 
zade Ahmet kızı 1 lasene 
ve Bedriye vekilı avukat 
Ômer Lütfü ile Karaoğlan 
mahallesinden Kara kubur 
zade ·Ahmet zevcesi Fitnet 
ve oitlu l:i:nver ve Eıref zev 
ceıi Fatma ve oitulları lb
rahim ve Rifatle kerimesi 
Emine hicabiye ve billorcu 
Ahmet Naci zevcesi Havva 
ve Mehmet oğlu Şevketin 

Hi11edar oldukları Balıkesir 
Kabaklı köyü hududu dahi 
linde bulunan cephesi kara 
kubur tarlaları arkası 

kaya Sağ tarafı savak 
ve solu deitirmen bahçesi ile 
mahdut bir taılı tahtani 
bir oda ve ahırlı ve kargir 
oluklu su ile müteharrik 
ve bir buçuk dönüm bahçe· 
il değirmenin satılarak fU· 

yuun izalesine Balıkesir sulh 

r , 

:!;~, ,ııf J'!i 111ı[111r Jıı ıfıl ıe ııfıı 
• 

111ı11e!;1111 'ır J' ırıı • 
Esat Adil rnüstecab/Joğlu 

I 1 - Sosyalist ~ dfler Ve Sosyalizm 
40 

Kuruı 

2 - Bolşevi~lık, faşistlik Va Damo~rasi 
50 Kuruı 

Salim Oündoğan 

3 - Köy Kıtanı 
1 (Balıkesir Halkevinden arayınız.) 
ı'~~~~~~~.::.:.:.:_:=.:.:....::..=.:.:.:.;...:..=.:~_;__::...~..!.._-IJ 

1 Mükerrem Kamil 
1 4 - Sevgim ve ıztıra~ım (Roman) 

5 - Bu Kal~ Duracak <Roman) 

R. Gökalp 

Bir zaferin Yası ( Pye• ı 

1 - ln~ıla~ yolu (
Pyes Türkdili) 
taraf ından 

25 Kuru~ 

35 Kuruı 

35 Kuruı 

25 

Bu kitaltları <•S \ \".\S KİT.\BE\'İ -- Ba
lık siı·ıı adn•siııdl'ıı İsll'~iııız. Hı~.ıı·ı~a posla 
pulu k:ır~ılığı ol;ıı·ak giiııdı ı·il•r. 

Başlıca satış yerleri: 
lstwıbııl: Şafak kıılıib/ıaıı ısi, An/;cıru: 

mir: Yeni Tıirk kıılıi/.lımıesi 
,.\k/·a. /:.-

1 
Savaş hilub ut ıı eşriyalı !Jıılıkesır, lslan/ııı/, 

Ankara kıilıib/ır111eierinde de bıılıuwr. 
l:ııılr j 

BASJrMAKIA OLANLAR: 
- - - 1 

Esat Adil müstecab!toğlu 

8 - Bugünün içtimai mez~sbleri 

Sahalı :-;aat 10 - 11 1(.~ lıast:ılıkları nr. 
RJV Ahııwd Eıııiıı hukuk mahkemesince karar İhsan Edip 
ö~İı•dt>ıı sonra saaı 15- 16 1 ),~lıasıalıkları 
Dr. oppratiir Ba~ Saıli Özaw~· 

(~A HŞ.-\lt B.-\ <~f: .\'LEH 1: 

verilmlt o 'duitundan mahal- 10 -- ı·nc'ır l'lii~c ı 
linde ehli vukuf tayin olu- ııyo 

nan eıhas tarafından 1500lira .J~:§:=:=::==::=;:=======~=====~ 

' Üğlr<lerı soııra ~aat 15 - 16 
Dr. Ba ,. H:ıif 

PEHSE'1RE GC:. 'LEHİ: • 

\ 
kıymet takdir edılmit olmakla itibaren yirmi gün içinde gün konulan pey kıymeti 

k • d "I k evrakı ınüsbiteleri ile bir· nıulıanımeııe~inin yüzde yetmit İ(.•lıa~talıldarı • mez ur eg rmen açı ar 
1 tırma ıle satılıita çıkarılmır likte satııa memur edilen 

1 

beşini bulm!!.dığı t akıl rde son 
Halıkesır mahakeme ba§ _ artırmanın pey nhlbinin 
katibi Faik Üstüne mü .acaat taahhüdü baki ka'mak ıar nameyi herkeı gör~bilmek 

1 

tır Bu baph yapılan şart-

etmedilderi takdi rde hakları tiy!e on bet gün sonra yani 
11). 1 ) ı• ı·ı lıa~ı.·ı- üzere 16-4 935 tarihinden T il 1 b 1 1 6 ııı3- C "' ' apu sici i i e sa il o nıa· - · " :> uma. lesi günü 1 

itibaren on gün müddetle , dıkça şal'§ bedelinin pay· saat l 6 va temdit edılece-
ÖA-lı>clı>ıı sonra ~:ıat ı f> -• 

Balıkesir mahakeme kale· laıılınasından hariç kalacak· ğinden ıartnameyl gormek 

-------- lıbu değirmen hakkında Birinci artırma 16 5·!:135 çasile irlikte Balıkesir mah-

' nr. B;I\ '1Piınıf'ıl .\l i 

111--

Erda~ İcra memurluğundan 
\çık artırma ile parayı 

verilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Alektriya ve çuğ 
ra mevkilerinde borçlunun 1 

nısıf hisse tarla ve zeytinlik. 
Gayrimenkulün bulunduğu 

mevki, mehallesi, sokağı nu 
marası: Alektriya ve Çuğra 
mevkilPrınde 

Takdir olunan kıymet: Nı· 
sıf hiıse: alektriya 25 Çuğra 
20 lira: 

Arttırır anın yapılacağı yer, 
gün saat: Erdek icra daire 
inden birinci arttırma günü 
1 l • 5 - 935 cumartesi günü 
saat 14 de; ikinci arttırma 

2ô 5 935 pazar günü aynı 
saı. t. 

1 - İılıu gayri m enkulün 
arttırma ıartnamed 

tarihinden itibaren 934/205 
nu,,.,ara ile Erdek icra dal 
res'nin muayyen numarasın 
da herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olan· 
!ardan fazla malumat almak 
istiyenler i§bu sartnameye 
ve 934/205 dosya numara· 
sile me muriyetlmize müra
caat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak 

için yukarıda yazılı kıyme· 

tin yüz1e 7 .5 nisbetinde pey 

1 veya milli bir bankanın te-
l minat mektubu tevdi edecek 

lir. 
3 - İpotek sahibi alacak 

lıl arla diger alakadarların 

ve irtifak hakkı sahipieri· 
nin gayri menkul üzerınde· 
ki haklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddiaları 
nı işbu ilan tarihinden itiba 
ren yirmi gün icinde evrakı 
müsbiteleriııi birlikte memu 
riyetimiz~ bildirmel<'ri icap 
eder aksi halde hakları ta 
pu sicilile •abit olmadıkça 

satıı bedP. inin paylaımasın
dan hariç kalırlar. 

4 Gö;terilen 
arttırmaya itlirak 

günde 
edenler 

arttırm:ı şartnamesini oku
muı ve lüzumlu 1/, a uma t 

kabul etmit ad ve itibar olu 
alını§ ve bunları tamamen 
nurlar. 

5 T"yin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bait · 
rıldıktan sonra en çok art
tırana ihale edilir, Ancak 
arttırma bedeli muhamn·en 
kıymetin yüzde yetmiı beti· 
ni bulmaz veya satıt hteye 
nln alacağına ruchanı olan 
diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bur.ların o gayri men· 
kul ile temin edilmıı alacak
larının mecmuundan fazlaye 
çıkmazsa en çok arttıranın 

taahhüdü baki kalmak üze
re arttırma on beı gün daha 
temdit ve on beılncl günü 
aynı saatte yapılacak arttır. 

mada, bedeli &atıf lıtlyenln 

alacağına rüchanı olan diiter 
alacaklıların o gayri men· 
kul ile temin edilmiı alacak
ları mecmuundan fazlaya 
çıkmak ıartile, en çok art
tırana ihale edilir. Böyle bir 
bedel elde edilmezıe ihale 
yapılmaz. ıVe satıı talebi 
düşer. 

6-Gayri menkul kendlıi
ne ihale olunan kimse der· 
hal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendiıin 
den evvel en yüksek teklif -
le bulunan kimse arzetmlı 

olduğu bP.delle almaita razı 
olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen on bet 
gün müddetle arttırmaya çı
karılıp en çok arttırana iha
le edilir. İki ıha le arasında 
ki fark ve geçen günler için 
yüzde 5 ten hesap olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükme hacet kalmak11zın 

ınemuriyetlmizce alıcıdan 

tahsil olunur madde [133\ 
Çuğra ve alektrlye Yuka· 

rıda, gôsterilen I l-59 l5 \ e 
26 5-93 5 tarihinde Erdek icra 
memurluğu odasında ltbu 
ilan ve gö!lerilen arttırma 

tartnamesi daire!inde satıla -
cağı ilan olunur 

isıaıılı.ıl BPyoglu llı:-ıı· Apart111ıa111111ln Tı·rzi 
~ladaııı (Fı•ııg ır:ııııı ı ) ~;ılfalarıııd:ııı 'f rı·zi ~fy -
.\!ET f~ÜK .\L \S h11 kPrr(• BalıkP~ir Y(•ııiı•p ıııa-
lı llt>siııiıı li E'h'ıl "l' ~ tı • h sukai!mda 24 numara-. ' 

lı lıan!'YI' ıı:ıklol1111ııı11s(luı· . • 
.-

1 

minde açık bulunduru'acağı ları. istiyen1erin yüzde beıpeyak-. 

1 

bir hak iddiasında bulunan· Perıembe günü saat 16 ola· keme k alemine müracaatları ı -
lar vana tarihi ilandan rak tayin edllmit olup o ilan olunur. 

NeıriyP.t müdürü : ESAT ADIL 
- - - ----- -

Vilayet Matbaası Balıke1ir 


