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C. H. P. 
Dördüncü ~urullayı 9 ma

yısta toplanaca~ 
Ankara, 21 (S.Ş) •· C. il. 1 

P. dördüncü Kurultayı Ma 
ymn dokuzuncu günü on 
beıte Kamutay kurağında 
toplanacaktır. 
Kamutayın birinci gunu 

ve gecesi Ankara donana
cak ve şehrin onbeş yerine 
hoparlör konacak ve bunlar. 
la kurultayın görüş Iı eleri 
dııardan duyulacaktır. 

Ankara Halkevi kurulta· 
ya gelecek üyeler için bir 
oyun ve bir de konser 
hazırlayacaktır Partinin An. 
kara kurumu üyüler için 
Ankara otellerinde yer ha· 
zırlanacak ve Ankara Bele 
diyesi de kurultayın sonun
da bin kltilık bir çay ziya
feti verecektir. 

Kurultay •ıralarında her 
tarafta satılacak olan sigara 
paketlerinin üzerine tütün 
inhisarı satıcıları vasıtasiyle 
kurultayın hatırası olarak 
parti bayrağ,n ı ve dördüncü 
kurultayın adını taş ı yan 
kagıtlar yapııtıracaktır. 

bay Litvinof 
Paris'de Sovyet RusJ1a -Fran
sa misakı etrafında bay Laval-

· ıe görüşüyor 
İki memleket arasında anlaşma var 

Paris, 21 (S.Ş) •· Sovyet fiyetini Uluslar kurnmu 
Rusya hariciye bakanı hay tarafından tecavüz vuku-
Litvinof dün buraya geldi bulduğu tanınmadıkça Ren 
Hükümet erkanı tarafından hududuna , ;ayet edilmesini 
karıı 1 andı. Bay Litvinof, tazammun eden Lokarno 
Cenevre'de iki gün evvel misakı taahhütlerile telif 
bay Lava! ile, esaslar.nı eden formülü kabul etmesi 
tesbit ettikleri Sovyet Rusya· kalmııtır 
Fransa anlaşması hakkında· ------------
ki en son görüımelc ri yapı 
yorlar. iki devlrt arasında 
bir karşılıklı yardım misa
kına vüdut vermekte olan 
bu siyasal görüımeler, Av· 
rupa, barıı hesabına çok ve· 
rimli bir kazanç eseri ola. 
rak telakkı ediliyor 

Misakın esas hükümleri 
hakkında Frama ile Sovyet 
Rusya arasında anl •l fmalar 
elde edilmtıtir. 

~imdi Sovyet Rusya'nın 
tahrik olmaksız;n maruz ka 
lınacak bir tecavüz halinde 

Almanya' da 
ingiltere'nin hareketi 
tamameninfial uyan

dırmış 
Berlin, 21 ( S Ş ) 

İngiliz ve İt lyan sefirleri 
Alman hariciye nezaretine 
giderek müsteşar M Bulov 
ua Stresa konferansının 

kararını tebliğ etmiılerdtr. 

M. Bulov Jngilterenin hare 
kelinin Almanya'da büyük 
bir infial uyanıiığını söyle· 

Kadınlar 
Kongı·ası 

Toplantısı 
İstanbul 21 ı S.Ş ~ Dün 

sabahleyin kadınlar kon· 
grası ahlakta müsavat 
komisyonu toplanmııtır. Ko· 
misyonda bir çok hatibler 
söz söylemiıler ahlakta mü
savat tezini müdafaa et· 
mitlerdir. 

1 Öğleden sonra da Corbett 
Ashbynin reisliği altında lıir 
toplantı yapılmııtır Bu top· 
lantıda kadınlığa ait içtimai 
adetler, kadınlara müteallik 
dünya kanunları konuıulmuı
tur. ~1uhtelif milletlerin mu
rahhasları bu mevzua dair 
sözler söylemişlerdir . 

Dün toplanan medeni hak
lar komisyonunda ailede 
kadının da erkek kadar ha 
kim olması meselesi görüşü!· 
müştür Hiribirinden ayrıldık· 
ları takdirde kocaların nafa 
ka verm ' kton çekinmeleri 
ve buna karşı alınacak ça 
reler görüıülmüıtür. 

sür'at'e yardım edilmesi key. miştir. 
....,...--::--:-----~--~~~~-

Dün kongra bntkanı ~is 
Aschbynin ayni zamanda 
isim günü idi. Başkan aza 
tarafından tebrik edilmiı ve 
alkıslanmıştır 

Şehrin tarihi hatıralarına dokunuldu! Koııgrada, bir çok haklar· 
da Avrupa'lı kadınlardan 

geri kalan baz ı fark mem· 
lekeli kadınlarının da en , 
medeni memleketlerdeki 
hemcins'erile ayni adalet ve 
müsavat pren•ibleri etrafın 
da birleşmeleri kararl11ıtırıl· 
mıştır. 

Belediye kurultayı 
Dün maha 11<11 ve sokak isimlerini deği~tiı·di 1 

Sahrin tarihile ilisikli isimler çizilir~en- ~u arİda General Afi Hikmet adını da unuttu 
Kurultayın Nisan toplantısı sona erdi Hitleı··c 

Belediye Kurultayı dün 
akıam saat •yirmide .bay 
l:ündoğan'ın baıl.anlığıyle 
toplanmış ve eski zabıt 1 

aynen kabul edildikten son
ra bütçe kararnamesi de 
tasvip edilmiıtir. 

Bütçedeki münakale maz
bata11 ile asri mezarlık ta 
limatnamesi kabul edilmir 
tir. 
Mezarlık tarifesi müna. 

kaıa edildi,tarife encümeni 
nin birinci sınıf için oniki 
lira tek 1ifi otuzaltı lira, 
ikinci ıınıf mezarlık ıçın 
iki lira teklifi 675 kuruı ola. 
rak kabul edildi 

Ticarethanelerin kapanma 
saatleri hakkındaki takrir 
reddolundu. 

Tanzifat resmi zam ya 
pılması teklifi ml"ıııakaıa edi 
lerek zam reddedildi. 

Kontrata resmi yirmi pa. 
radan kırk pı>rııya çıkarıldı . 

Sokak isimlerinin değiıtiril 
meıi meıelesi üzerinde mü 
nakaıa edilerek Naci Koda· 

nazın bunun daha ciddi tetkik 
!erden sonra Kurultaya gel· 
mesi yolundaki teklifine 
rağmen tanzim edilen liste 
aynen kabul edilm,iıtir. 
Palamut hanının yıktırılma11 
hakkında iki imzalı takrir 
baıkanlığa verildi. 
Dünkü tophntıda kararlaıtırı 
lan mahalle isimlerini Bf&ğıya 
yazıyoruz . Yeni sokak isim· 
ı .. rin listesini de ayrıca neı 
redeceğiz. 

Yeni ismi 

Dinkciler 
Anafartalar 
Martlı 

!::.Kuyumcular-

Eski ismi 

Dinkci'er 
Kasaplar 
Martlı 

E. Ku. 

Acaba niçin? 
Dün geceki belediye 

kurultayında şehrin ma
halle ve sokak isimlerin
den hemen bir çoğu de
ğiıtirilmiıtir. 

1 

Yenice 
Altıeylül 

Umurbey 
Cumuriyet 

I Asariçi 
Yıldırım 

Eğe 

Akıncılar 
Halkevinln dil ve ede· 

biyat ıu betinde hazırla· 

1 

Dumlupınar nan ve kurultayca lrnbul 
Altay 

edilen bu liste fehrin ta- Kayabey 
rihi bakımından çok ha-

Sakarya 
talı tertip edilmekle be-

Çay 
raber, Balıkesir'lilerin de 
rın Lir saygı taııdığı ba· 1 1 Devamı 

Yenice 
H. Gayabi 
Umurbey 
Ş.Lütfullah 

Sanhisar 
Salahattin 
İzmirler 
llamidiye 
Selimi ye 

Osmaniye 
Mecdi ye 
\'icidaniye 
1 lacıisak 

ikinci yüzde 1 

Bombardman tay
yaresi hediye edildi 

Berlin, ::o (A,A) Hit· 
ler'in 46 ıncı yıldönümü 
münasebetiyle harbiye baka· 
nı yanında deniz ve hava 
kuvvetleri baıkanları ile 
birlikte tebrikte bulunmuş 
ve ordunun sadakat yemini· 
ni tekrarlamııtn. 

Eski muharipler cemiyeti 
haıkanı miralay Reinhard 
hediye olarak Hitler'e 14 

bombardıman tayyaresi 
vermiştir. 

zı isimler de unutulmuı , .. 
veya değlftirllmiftir. Me· 
ıela bu arada Mirzabey 1 

Mustafafakih, Ş e y h 
1 Gö el Yazı Yarışı 

, 
lütfullah gibi Balı Jl sir ta 
rihinde yeri olan adlar 
kaldırılmııtır . 

Kazanan Hikayeler bugün 
Öte yönıien saat kule· 

si yanındaki Ali llikmet 
paıa caddesinin adı değiş· 
tirilıni§tir 

1 
' 

üçüncü yüzde 
~-----~._.,..._ ______ ..,.....,.___,,__,,,_...,,.,_....__~ 

Hu kadrnaşinaslıkların 
acaba sebebi nedir? Yumurta ihı·ac<ttı için 

Adların listesini hazır: ı· 
yan llalkevimlzin edebi
yat şubesinden ve bu lis 

Trenlerde Yüzde 35 tenzilat yapıldı 
Istanbul,21 S . ~)-·· Yumur· 

teyi aynen kabul etmiı ta tacırleri, Avrupa'ya gön· 
0 (an belediye kurultayı· dereceklerl ma ııarın şimen· 

mızdan efkarı umumiye dıferle ucuzca nakledilmesi 
huzurunda ıunları sorabi· için teşebbüsat yapmışlardı 
liriz: Bu nıürncaatlar gözönünde 

1 Rir isim değiştiri· tutularak yüzde 35 tenzilat· 
lirken hangi tarıhi veya lı hir tnr.fe hazırlandığı 
mantıki se• e• lere dava nl 

halde henüz trenle yumurta mıştır? 
2 - ipka edilen isim nakliyatına baılanmaması 

ler hangi selıeblerle lııra şark demiryolları ku .ıı pan 
kılmııtır'.1 yas, nezdindeki hükümet 

3 Mahalle ve sokak başmüfettişliğinin dikkatine 
lara ta kılan yenı adların ilişmitlir. 

0 soluık veya mnhal!e veya Alakadnr tacırler çağınla 
şehirle hangi cihetlerden ı rak istedikleri tenzilAt ka 
ilişiği görülmü•tür? l 1 ld _....,__. ___ ._____ ıu edi l~i baldo neden 

nakliyatta tren yolunu ter 

1 

cih etmedikleri sorulmuştur 
Tacirler, ıimdiye kadar gön / 
derilen yumurtalar sahile 

yak n meınleketlere gittiğin· 
den vapurla sevkedildiğlni, 
fakat Almanlar'la yapılan 

yeni an la~madan istifade 
edilerek yakında şimendifer 
le ehemmiyetli miktarda 
yumurta nakline baılıyacak· 
!arını, yeni tarifenin buna 
müsait bulunduğunu bildir· 
mişlerdir 

Yumurtalar büyük parti 
halinde olursa Avrupa'ya 
husuıi bir katıırla nakledi· 

. lecektir. 

Osmanlıcadan 1 ürkceye karşılıklaı,. kılavuzu 
' , 

1 - O: Tıirkçe kı5klcrı/e11 yelen sözlerin karşısına (1. K ö .) belliği (aldınell) kon
mıışdıır. Bıınları11 lıer biri /ıakk111da sırcıslle ıı:manlarıınızw (mıitehassıs) yazıl.ırına 
ya:ılaruıı gr.z/elerl' oerecefjiz 

'.! Ye11i konan karşılıkların eyi ayırci t•dilıııesi için. gereğine göre, Frausızcaları 
ya:ılnıış ayrıca iirıreklerdc konıılınuşdur. 

:J /(ökıi Lıirkçe olan kelinıelerlıı bııyıirrkıi işleumiş ue kullwıılım şekilleri al111mışdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı üğün olan hüküm, Lıirkçe «çekıı kökünden gelen ıekil gibi. 

ı 
ikame etmek -

Ornek; Dava 
uı·mak. 

ikame etmek -

Aı·mak - (Fr.) lntenter 1 
ikame etmek - Dilev 

İkraz etmek- Ödünç vermek, borç vermek 
Örnek: Size şu parayı bir ayda öden
mek üzere ikraz ediyorum - Size şu 
parayı bir ayda ödenmek üzere ödünç 
(borç) veriyorum 

(;etirmelı: - fFr.ı Prod-
uire etablir 

Örnek; Beyyine ikame etmek - kanıt 
getirmek 

ikame etmek · Yerine koymak, gerirmek 
(Fr.) Remklacer 

örnek; Ahmedın yerine Mehmedi ikame 
etmek Ahınedin yerine Mehmedi 
koymak. 

ikamet etmek 
(Fr.) Demeurer 

Oturmalı:. eğleşmek 

örnek; 1 - , 'erede ikame ediyorsunuz 
- . · rede oturuyorsunuz? 

2 - Bıraz zamun orada ikamet et· 
tım . Biraz z:ıınan orada eğle~tim. 

ikametgrıh -· konut 
örnek; ikametgah ittihaz etliğiniz yerde 
sizi bul~mumı~Jar _ konut edindiğiniz 

. yenle sizi balamumışlur. 
ikan - Seğbili 

Örnek: Uu meseledeki kanaatim mer
lcbei ikıına vasıl olmuştur - Bu So
rumdaki kanığın ııağbili derecesine va· 
rmıştır. 

ikaz etmek ~ l yarmak, uyıındırmak 
örnek: Ben hiç öyle Lır zanne düşme· 
miştim, bereket versin beni ıkaz eltiniz 
- Ben hiç öyle hir sanıya düşmemiş
tim bereket versin beni uyandırdınız 
(uyardınız) 

Mütey:ıkkiz - Uyunık, tetik 
Örnek, Her i~te gayet müteyakkiz bu 
lunmalıdır. - Her işte pek uyanık te-
tilı: bulunmalıdır. 

İkbal - Olcay, erg~ 

istikraz - l:lo rr, borç alma 
Örnek: Bu istikraz işini başa çıkara. 
bildiniz mi?- Bu borç (borç alma) işi
ni başa rıkarabildiniz mi1 

iksir- iksir 
İktibas etmek - Almak 
lktidd etmek = l'ymak 
İktidar - Erk 

Örnek: Bir millet i~·in iktidarın hudu
du ve miyarı olamaz - Bir ulus icin 
erkin sınırı ve ölçüsü olamaz. 

Muktedir - Erkmen 
Örnek: Muktedir bir adam, eline al
dığı işi başarabilen adamdır - Erkmen 
bir adam, eline al,iığı işi ba§arabilen 
addmdır. 

M~vkii iktidar - Erke 
Örnek: Mevkii iktidara ge\·en Cırlı:a her 
şeyılen ovol memleket menaliini dü
şünebilmeli - Erkeye geçen parti, her 
~eyden önce ülke faydalarını düşüne. 
bilmeli. 

Iktı{a etmek-Yetrinmek, yetsinmek, ye· 
ter bulmak 

Ornelı: Ku Jretimi~in yetmediği ahvalde 
eldeki ıle i ktı{a etmeyi bilmeliyiz -
Erkimiziıı yetmediği hallerde eldeki 
ile yetrinmoyi (yetsinmeyi) bilmeliyiz. 

lktiham etmek-Göğüs germek, üııtermek 
Örnek: Bin türlü müşkül/Uı ilı:tiham ile 
emelimize doğru yürüyelim- Bin türlü 
güçlüğe göğüs gererek umayımısa 
doğru yürüyelim- Bin türlü güçlüğü 
üstererelı: umayımıza doğru yürüyelim. 

iktiran etmelı:-Yaklıışmak, (karara) bağl
anmak Örnek: İkbale olduğu gibi idbara kur

şı da metin bulunmalıdır. - Olcaya 
o!Juğu gibi dü~ğünlüğe karşı da daya
rııklı bulunmalıdır 

, İtlı:isab- Edine 

İltdam etmek - (Bak: Cehdı - Düşür 
mek 

iki il Taç 
lklım jklim (T.Kö.) 
ikmal etmek Bütünlemek, tamlamak 

tümlemek 
Örnek: Bu ynzd,ğınız eser, şimdiye ka. 
dar ileri sürdüğünüz düşünceleri ik
mal ediyor- Bu yazdığınız eser, şimd
ıye kadar ıleri sürdüğünüz düşün. 
celeri bütünlüyor (tanılıyor, tümliyor) 

ikna etuıek=Kanıtmak, kandırmak 
Örnek: 1 - Ortaya konan deliller beni 
bu işin sibhatine ıkna etti- Ortaya 
konan tanıtlar beni bu işin doğru
ltığııııa kanıttı. 
2 - Bu me~elede yalnız beni ikna et. 
mek lıll{ı değildir-- Bu sorumda ya
lnız beni kandırmak yetm ez. 

ikrah, i"tilrrah Tık~inç 

Örnek: Yaptığı mugayyiri ahlak hare
ketler buna ıkrah (istikrah) verdi -
Yaptığı yantıohlftksıı.I hareketler bana 
tıksinç verdi. 

İkrah etmek, istikrah etmek_ Tıksinmek 
Ornek: Ortaklıkta hüküm süren ahlAlı:. 
sızlıktan ikrüh ettım -Ortalıkta hüküm 
süren ahldksızlıklan tiksindim. 

lkraı:n (izaz) etmek-Ağırlamak 
Urnek: Misafıri ağırlamak, Türklüğün 
hiç kaybetmediği ıllicenablıklardan bi
ridır . Konut;u ağırlamak Türklüğün 
h;ç kaybetmediğı akılıklorclan hiriıl r. 

İkrar etmek (Bak: itira{) Söylemek 
Örnek: llem kalbiyle iman, hem de lisa
n iyle ikrar etti Hem yüreğiyle inan. 
ılı, hem ,\e diliyle söyledi. 

ikraz Ödünç, ödünç verme 
Örnek: Bana ikraz suretiyle gösterdiğ
iniz eyiliği unutamam - Bana ödünç 
verme yoliyle gi\stflrdiğ'iniz eyiliği un 
utnmaın. 

Örnek: lktisabın birçok yolu vardır, 
Fakat bu yolun mubik olması 14zımdır 
-Edincin birçok yolu vardır, ancak 
bu yolun hıklı olması gerektir. 

lktisab etmelı:=Edinmek 
Örnek: Türk vatandaşlığını iktisab et. 

mek ıçin ecnebiler bir tıkım merasimi 
yeri ae getirilmelidir-Türk vatandaşl
ığını edinmek irin yaduyurular bir ta-

kım törenleri yerine getirmelidir. 
Müktesebat - Edinçler 

Ornelı:: Burada ve Avrupadalı:i mük. 
tesebatı bu işi başarmasına kACidir. -
Burada ve Avrupadaki edinçleri bu iti 
başarmasına y~ter 

lktıııad (Bak: tasarrul) - Ekonomi 
İlttlsad etmek (Balı:: tasarruf etmek) 
İktisadi - Ekonomik 
lktita{ etmek - Dermek, devşirmek 

Örnek: Mesainizin semeretını ilı:titaC 
etmek zamanı gelmiştir - Çalışmala
rınızın yemişlerini dermek (devşirmek) 
zamanı gelmiştir. 

iktiza -- Lüzum (T.Kö) 
Hıısbeliktıza - Lüzumundan dolayı 
~lulı:tazi --- Lüzumlu 
İIA etmek - Yülı:seltmelı:, yüceltmek 

Örnek: Türkün namını ve livaeını ild 
etmek vazifemizdir. - Türkün adını 
ve bayrağını yükseltmek (yüceltmek) 
borcumuzdur. 

iltıç - iltır 
Tedavi etmek Eyilemek, balı:mulı: 

Oraelı:: Tedavi etmek vozileııini deruhte 
ettiğiniz hasta - Bakmak (eyilemek) 

. ödevini üstünüze aldığınız haııta. 
llıl m - Belgin 
llllm etmek - Bildirmek (Balı:: Tebliğ et

mek, 
İlan - Bılit 

Örnek: <:azeteye bir ilAn verdim -
Gazeteye bir bilit verdim 

İll\n etmek - bilitmek 
Örnek: llork111ce malılm olm11ı için 



YOZ: 2 
ilAn edilmesi muktaziJir llerkesçe 
bilınmeıi için bılitilmesi lüzumludur. 

ilAnı harbetmck Savnş nçmak <Buk: 
harlı) 

İIAve - Chmu 
Örnek: Tarama Dergisine bir ilAve yn
parak bütün tashih ve ilhaklnrı toplı

yaceğız Tnramıı Dergisine bir ula. 
ma yaparak bütiin düzeltme ve kat·· 
malan toplıyncağız 

llAve etmek - Ulamak 
Örnek: Şunu dıı ilAve etmek ist~rim ki 
- ;>unu dıı ulamak isterim ki. 

ilca (Bak: cebir, sevk) - Zor, zorluma 
Örnek: llyacı ahvali ile bu işi yaptığı
mızı söylemek isterim = Hallerin zo
ru ile bu işi yaptığımızı söylemek is
terim. 

ilelebet= lliç bir zaman (Bak: Ebediyen) 
Ilga (lnğv) etmek - Kaldırmak 

Örnek: Ilga eJilmiş olnn bir kanunun 
artık hiikmü olamaz - Kıı!Jırılmış 
olan bir kanunun artık hükmü olomuz. 

İlhah - (Bak: ibram, ısrJr) 
ilhak etmek - Katmak 

Örnek: Bu müJüriyeti de birinci müdü
riyeti umumiyeye ılhak etmek muvafık 
olur - Bu direktorluğu da birinci ge
nel direktorluğu katmak uygun olur. 

Mülhakat - Bağlantı 

Örnek: Bu emirnameni lıütün mülhaka . 
ta işarını rica ederim - Bu buyrultu
nun bütün bağlantılara bildirilmesini 
dilerim. 

ilham - Esin 
Örnek: İlham insan ruhunun uiviyat 
ile bir ittisalidir - -Esin, insan ruhun· 

un yüksekliklerle bir bağlanmasıdır . 

ilham etmek - Esimek 
Örnek: Bu yazdığınız eser bana birçok 
fikirler ilham etli = Bu yazdığınız 
eser bana birçok fıkirler esiJi. 

Mülhem olmak - Eeinmek 
Örnek, Bu mütalaodan mülhem olarak 
şu teklifı dermeyan ettim - Bu oydan 
esinerek şu önergeyi ileri sürdüm. 

ilim - ilim (T.Kö.) 
Alim - Himen 
Malumat- Bilgi 
Molılmatlı- Bilgin 
Ukala - Bilgiç 
Marifet _ Bilim 
Mütebahhir - Bilge 
ilke etmek - Bırakmak, atmak 

Örnek, Hıristiyanlar senenin bir gü
nünde salibi suya ilka ederlar- liı· 

ristiyanlar yılın bir gününde haçı suya 
bırakırlar ( atarlar). 

İlkah etmek (Bak: telkih etmek)-Aılamak 
illet- Dert 
1l1&k etmek - Bitiştirmek, kavuşturmak 

Örnek: 1 - Bu iki varok ıyı biri birine 
ilsak ediniz- Bu iki lı:eadı hiribirine 
bitiştiriniz. 

2- iki demiryolunu ilsak etmekle bü. 
yük bir kftr elJe edılmiştir- iki de
miryolur.u kavuşturmakla büyük bir 
kazanç eld~ edilmiştir. 

lleak etmek= Yapıştırmak (pul gibi şeyler) 
Örnek: Elden gönderilen mektuplara 
do posta pulu ileak etmek lllzımdır= 
Elden gönılerilon mektuplara ıla pos
ta pulu y.ıpıştırmnk gerektir. 

iltisak etmek - Bitişmek, kavuşmak 
Örnek: ı - Biribirine iltisak etmiş 
bir halde doğan iki hemşire - Biribi
rine bitişmiş bir halde doğan ilı:i kız 
kardeş. 
2 - iltisak etmiş olan demiryolları _ 

Kavuşmu~ olan demiryolları 
lltieak etmek= Kaynaşmak (kemikler İçin) 
iltisak hatlurı - Kavşıt kolları 

Örnek: Bu iki lıüyü d~aıiryolu birçok 
noktalarından iltisak lıatlorilo lıiribiri
ne rabdeJılmi tir - Bu ıki büyük de
miryolu birçok r.oktalrır ndnn kavş t 
kollarile biribirine bağ'lanmıştır. 

iltisak noktası = 1(11vş;t noktası 
Örnek: Toros demiryoliyle Ankara de
miryolunun iltisak Eskişehirdir - To
ros ılemiryoliyle Arıkora demiryolunun 
kav~ıt noktası Eskişehirdir. 

Mülasık - Hitişik, kavuşulr, 
Örnek: Fıtraten birbirjne merbut d~~il, 
belki mülbık denilebilecek derecede 
- Yaradılıştan birbirine bağlı değil 

belki bitişik denilebilecek derecede. 
iltibas = Benzeşim 

Örnek: Arabiıle «sin» ile yazılon ihti
sas ile «satı> ile yozılan ibtisos iltibnsle._ 
rını re! etmek iyidir Aurbçeda «sin» 
li ihtisas ve «sat» lı ihtisas bcnzAşinle
rini kaldırmıık iyidir. 

iltica etmek - S ğınmak 
Ornok: Bu işde ıle afvı Alinize ılti,·u ı•t

mek isterim - Bu işıle do yfü,e boğ·~
lamanıza sığınmak isterım, 

llticagllh, melce - Sığınak 
Örnek: llticagAhım olan ıinei mıdur 

....:SAV AŞJııo- NiSAN 22 ....,.....,....,....,. 

Sığınağım olan ana kucağı. 1 ~ -~ 

Mül~;~ek: ~:;~~~kmültecilere en çsk müsa 1 .~~+: s ı= llnt il il ~ııf le ~il, il lt11 ır ı= 1r 1r ıe -- ~ 
malı.l gösteren Türkıyedır - Sıyasal ~---•_..,.. _ _...., ... iiiiiio ........ - ....., ...... ....,iiiiiio,._ ___ ...,. ..... ...,...., ..... _ ______________ ..... .....,.p~ 
sığınıkları en çok ho~gören Türkiyedir. • 

ııtih~~nek,~:~!~ın;n iltihabı "nyrikabilıta- 23 Nisan Balıke 1 Hilaliahmeri 
hommül acılara sebeb oldu- Ynrasın•n 
yangısı dayanılmaz acılara selıcb ol•lu. ' 

iltihak etmek - Katılmak 
-\ <tı•ııı rl..,iiı•k ''(l\'t•tıstııı 111 Bir yılda büyük işler gördü 

Örnek: Ru inkilab kahramunlarının saf
fına ben de iltihok etmek isterim -- Bu 
devrin bahadırlsrının sırosır.a ben ılc ka 

•• 
IJa ,. · <t ı ı ıtl ı ı· 

• 
tılmak isterim. 

iltifat (teveccüh) - Yönel 
Örnek: İltifatınız kalbimi serşarı mesar 
eyledi - Yöneliniz gönlümü sevinçle 
dolpurdu. 

iltifat (teveccüh] etmek, - Yön t lll'ek yü
ze bakmak, hoş davranmak 

lltima etmek - Parıldamak, yalpırdamnk 
Örnek: 1 - Semada iltimn eden bir 
necmi zahire hasrı nazar edıırAk .. 
Gök yüzünde parıldayan parlak bir y.1. 
dıza g'ÖZÜnü dikerek . . 
2 - UCk üzerinde ziyayi şrııısin iltima 
ettiğini g-örıınler - rrıı: üzerında gün 
ışığının yalpırdı..ılığını gör nler .. 

lltimaat - Yolpırı 
Örnek: iltimaatı kamer, enzarımı taltif 
ediyordu - Ayın yalpırıları gözlerım i 
okşuyordu . 

iltimas [sahabet etmek] - Kayırmak 
Örnek: Bu işin olması iç'.n bon3 biraz 
iltimas etmenizi rica ederim l.lu ış

in olması için beni biraz koyırmaıı ızı 

dilerim. 
iltiva - Kıvrım 

Örnek: Üstiindeki hariri fistanın iitiva
ları -- Üstündeki ipek fıst~nın kıvrım
ları . 

iltiyam bulmıık - Unulmak 
örnek: Harbte ald,ğı ceriha iltiyam bu· 
hınca •.. - Savnşta altlığı yara onu
lunca ... 

iltizam etmek - Tutmak. yan ç;kmak, 
yan olmak 

örnP.k: Siz beni iltiz1m ettikten ~onra 

kimseden korkmam = S:z bini tuttuk
tan [•İz benden yan çıktıktan] Bonro 
kımseden korkmam. 

ilzam etmek - Sueturmıık 
örnek: Ne delil gösterdiyseıo cevabını 

verdi, beni ilzım •tlİ ~ Ne konıt gö· 
sterdi1sem cevabını \"CrJi beni sustur· 
du . 

ima im ay 
örnek: Anlıyana bir küçük imn yeter 
- Anlıyana bir kü~ük i.nay yeter 

ima etmek - imaylamak 

Büyük ulus kamutayı bundan 
tam on beş yıl öne açılmıştı 
23 nisan Yarın iki mut

Iı.ı gün birden kutlanacaktır. 
Çocuk haftası yarın bat 

lıyacak ve Türk yavru u 
her bakımdan bu bayramı 

ı kutlayacaktır 

1 

Şehrimiz çocuk esirgeme 
kurumu zengin bir proğram 
hazırlamıttır. Bu proğranıı 

yarınki sayımızda hMacağız. 

23 nisan. Cümhurlyetin 

Vilayet 
Gcııel 
Ktı ı·ultayında 
Masraf bütçeleri ta
mamen muvazene 
encümenine verildi 

Vilayet genel kuru!tay ı 1 

dün vali bay Salim Gündo
ğan'ın batkanlığında topıan

mııtır. 

Eski zabıt okunup kabı:! 

edildikten sonra gelen evrak 
üzerinde konutmalar yapı 

larak encümenlere verilmif 
veencümen"erden gelen'erde ı 
münakaıa ve kayt edllmiştir· 1 
Korucu parası taamülen a ı 

nan vergilerden •ayılarak 

kabul edil mittir. Belediyece 
alınacak olan 'u vergi hek 
tar batına yüz kuru~tur. 

r urultay çarıam'ıa top 
lantısında ma<raf büdceleri 

tarihının aynı zamanda 
mutlu bir yıl dönümüdür. 

Uundan on beş yıl önce 
istikla! sa vn ınn ntılan Türk 
ulusu ilk meclisini Ankara' 
da kurmuştu 

Türk demokrasisinin ıliını 

ve temel taıı demek olan 
ilk Büyük Millet meclninin 
kuruluşu hatırası da yarın 

kutlanacaktır 

Ku u uk 
Keres eler 

Nasıl temin edilecek 
Ziraat bakanlığından gelen 

b.r bildirimde kereste tücca
rının kutuluk krreü iht ya
cının teı· inde zorluı. çekme· 
melerl için ormanlarınıızJan 
kafi miktarda kereste veril 

mesi hakkında ökonomi ba · 
kanlığı ile yapılmıt olan an 

Iaıma hakkında ma iımat 

verilmiş ve bt.1 gıLi tüccarın 
arllırmağa çıkarılacak or 
manların arttırmalarına gi
rebilmeleri ıçln tasdikli ta· 
ahhütnamcler verme:eri bıl· 

dirilmiştir 
ı ıt=ı;t:SIJ • 

Kontrol 
Çok sıkı yapılacak 
Gümrük vc inhisarlar ba

kanlığının hır g nel yaz ıına 
nln müzakeresine ba@lıyacak-· 

1 göre muhasip! r tarafından 
tır. 

Mektubcumuz 
kefalet kanununa göre yapı 

• 

Şehrimiz Hilalihmer ku 
rumunun birlığıyle çalışma 
!arı neticeleri fU suretle hu· 
liısa edilebi ir: 

Krum 934 mali yı-

lı zarfmda şefkat pulu 
bedelinden 81690 kurut, 
maktu makbuz mukabili 
alınan tanelerden 2100 kuruı, 
aza taahhüdatından 21570 
kuruı, çiçek günü hasılat.o· 
dan 4189 kuruo. müsamere 
hasılatından 2440 kuruı 
maktu makbuz nıukatıli 
olmı}an ianeler ve varidatı 
fevka adeden 40 kuruş, ga· 
zete hasılatından 803 kuruş 
varidat lemın ctmi§ ve 
bir evvelki seneden devre 
dilen 68J 12 kurut vezne 
mevcudile beraber varidat 
yekunu 181141 kuruıa ba· 
llğ olmuıtur. 

2 Aynı sene içinde 
27 ıoo idare masrafı, 15385 
kuruş ıafkat pullar• beyiye· 
si, 27465 kuruı malıa 'li yar· 
dım ve muavent, 1760 ku· 
ruı nıasarıfı müteferrika, 
803 kuruı gazete bedeli 
olup aynen merkezi umumi 

Faiz 
Aranmıyacak 

Maliye b kani ğ nın a!aka 
darlara gö ıtlcrdiğl bir tamim 
de eksik alındığı sonradan 
anlaıılan gelirin ödenm si 
için mükelleflere yapı'an teb 
lığat gününden alacağın tah 
sil edildiği güne kadar arada 
geçen günler için borçlar 
kanunu lıükümlerineistlnaden 
borçlu 'an yüzde be§ faiz 
aran_ıııısı doğru ol mıyacı.ğı 
bild rilmiftir 

incir Ağacı 

ye irsalat, 3340 müsamere 
masrafı, 50000 kuruı mer
kezi umumiye irsalat ve 
20000 Balya kazası havut· 
batı köyü harikzedelerine 
imdat ve muavenet olup 
bu suretle masraf yekunu 
1!12377 kuruı olarak kayt 
ve tesbit edilmiıtir. 

3 - Tahaakkuk eden 
I 81144 kuruş varidattan 
masraf yakılnu olan) 52377 
kuruı çıkardıktan sonra 
28767 kurut vezne mevcudu 
devrilmit olup bu para mer 
kez hesabına 18 numaralı 

cüzdanla it bankası Ualıke

sir ıubesine verilmittlr. 
4-Nizamnamenin 17 inci 

maddesi mucibince bütce 
muıaadesi nisbelinde mahal. 
li yardım ve muavenetlere 
devam edilmiı olup bu me
yanda en mühim yer tutan 
geçen seneki fevkalade kış 

ve kar tip si altında mua· 
venete m.ıHaç düıen ve 26 
mahallecle tesblt edilen 457 
fakir ve yoksu· un bizzat 
kapılarına kadar giderek na 

kdi yardımlarda bulunmuıtur. 

Bundan baıka Balya'nın 

Havutbaşı köyünde çıkan 

bir y ngında köyün tama
men yanmasile açıkta ve 
peritan bir vaziyette kalan 
yurttaılara ~OU lira nakdi 
yardım gönderilmit ve Bal· 
ya Hilaliahmer ıubeai elile 

mahal inde tevzi ettirilmit
tlr. Bunlardan batka daha 
pek çok müteferrik yardım· 
lar yapılmı•tır 

5 Fakat bütün bunla· 
nn hepsinin mühimmi olan 
Marmara yer sarsıntııı gelir: 

Bu sen~ içinde Marmara 
ha vzosında vukua gelen tid 
detli ver sarsıntısından tek-

örnek; ima otaıek isteJiğiniz nokta gö
zümden kaç·aıış Jcğilılir, - ımaylumok 
istedığinız nokta gözümden ka~mış <le 
ğildir. 

ıTakdi ı· cdi idi 
!ocak kontrol:erl nevrakı 

muJbite \'e kayıtlar uz.erin 
den ehemmiyetle yapılma 

ması hesap lo!erinde çalııon 
memurların ve vcznedar1 arın 

iılerinin gerektirdığı en ince 
noktalara dikkat etmemeleri 

Uay Ihsan Edip'ln bu çok mil evler yıkılmıı ahali meı 

imha! etmek - Önellemek, önel vermek 
Örnek: Alacdğın.zı tedıye etmek isto. 
rıw; fukat birıız im hu! etmenizi rıca 
edeceğim- Alucsğmızı ödemek isterim 
ancuk biraz önellemenizi (önel vume_ 

' 
1 
1 

Vazifesini ve vilayetten 
verilen itleri evi yapmakta 
gösterdiği gayret ve mu 
vaffakıyetten dolayı mek
tubcu bay H imi Ttirker 
vilayet makamınca takdirna
me ile taltif edılmiştir 

hini ve hayatın tam kendisi· kenılz, gıdanz olarak soğuk 
ni anlatan romanı bugün bi- hava tesiratına maruz kala 
tiyor rak 1:-ir çok acıklı vaziyet· 

yüzünden parn h.rsızlığına yol 
açı dıj! yapılan teftıılerılen 

anlatıldığı bıldıril rek kon· 
trolun çok sıkı bir surette 
yapılması bi~dırılnıekledır. 

Okurlarımızın Lüyük bir ler hasıl olmuıtu, llilaliah
alaka ıl takip ettiğine hiç mer merkezi umumisi der· 
şüphe etme-li&imlz bu roman, h.ıl imdada koımuı mühim 
bir ka., güne kadar (Savaı ı miktarda para ve çadır ve bir 

nizi) ıliliyeceğim 
~lühlet - Önel 

Kitap Evi) miz tarafından Hilaliahmer müfettiıinl fe-

Çok sıkı olacak kitap olarak tabedilecektlr. laket m·ntakaıına memuren 

Örnek: Size ıki ay mühlet, ondan ~on- Öğrendiğimize göre Lise ve 
rıı beklemPm- Size ıki ny önel.. 011- Ortamektep müdürlerine kül Düyu u umuıı•iye hanın-
dan sonrıı beklemem tür bakanlığından gelen bir - da k1thved Cafer Dinkçiler 

Odunla dövmüş 

lmkAn - imlrtlrı ( r Kö .) emirde mayıs ayı içinde ya Savaştan Savaşa maha~lesınden Ahmed'i se· 
Ademi imkıln= imkdns.zlık pılacak imtihanların sıkı bir Yazımızın çokluğundan lu bebsız odunla dövmüı ve 
Aılimülinıklln - · ımkans,z surette yapılması lüzumu gün glrememıştir. Okurları· 11 yak !anarak hakkında kanu 
Mümkün = imkanlı hildlrilmiıtir mızdaıı özür dilt'rlz. ni mu me.eyc başlanmııtır. 
:\lümk ün kılmak - imkanlaştırmsk lıl:t;;---:-------------:.= ----.,..--------
Gayrimümkün _ imkdnsız ffi S.ıp'adım .Bııılerce defo sapladım' .'anki 
Gayri mümkün kılm ık -- imkana zluştırınok 1 Sıwaş'1t1 liıımımı: I _ fııkıran kanın her d m' s ruhumun 
lmlA- imla (T.Kö.) hır yangınını söndüruyordu. Sanki bır 
imla etmek _ Doldıırın k j N C j R ~·.'" °"c: ~~-=· _ taı üstunde melun bir yılanın kafasını 

ürnek: Bu lıltfunuz knlbımi hissiyatı parçalıyordıım. Sonrasını bilir miyım 
meserretle iınlll eyledi - Bu kuyran;z _,, A G A C J artık komser bey? • 

yüreğimi seviç duygulnrilo do1Jurdu 
lııırar etmek - Geçirmek 

Örnek: Gümrükten imrar edılon san
dıklar- <1ümrükten geçırilen sanrlıkior 

Mürur- Geçme • 
Örnek: Bu sokaktan yük arabalarının 

~üruru memnudur - Bu sokaktan yük 
arabalarının geçme8İ yasaktır. 

lmsılk etmek kısınmıık 
Örnek: Sarfıyatta birnz 
)Az m - Harcnmo.Ja birnz 

lmu); etmek -- Y.ıpmnk 

irıı>ok etmek 
kısınmak gerek 

Örnek: Onun iıııul ettigi brzda güzel Lo
ltuklnrın emsali yoktur - Onun yaptığı 
yolda güzel koıluklorın benzc ı i yoklur 

İmıılıH - Yııpım 
Ôrnek: lmalılt hitam bulmak üzrro olılu 
ğu sırada _ Yop·m hıtmek t.iz •ro olıluğu 
sıraJn. 

Im~Uthano - Atölye (T.Kö ) 

Mamul = Yapık 
(>rnek: Ceviz oğucınrlon mamul lıir do
lap - Ceviz ağarındın yapık bir ılolop. 

l ı llocam ve üs•adım lsmailf'akl.ı'ya 
hürnıetlcrime lıir ve sile ds· '." diyl' 

Yazım: İhsan Edip 
Ne incir ağacı. Dedi.l\e hikayesi. 

Bırak beni, uyuyacağım .. 

!lir saat:ik uykusuna kıyamı yan 

Bir saatlik uykusuna kıynmıyan bu 
adama; Len on dokuz yıllık btr ömrün 
bütün huzur ve saadetini kurban 
etmittim 

İçimde bir kanrga giLi kuduran 
hısler e birdenbire yastığın nltındalci 

• hançeri kaptım Ve elimı havaya kal 
dırarak gözlerim• Lürüyen o kızıl ınti · 
kam sisi içinJe güçümün,kudretlmln,kın 
ve gayzıının verdıği öldürücü bir kuv· 
vet'e hançeri onun ta kalbine in lircıım! 
Fııkıran kan,mucizcyl tamamladı Ar -
tık çıldırmışdım. Rııst gele yüzün . 
gö~süne, her yerine ıaplıı.dım! Sapladım. 

Bakınız' ll~an görüyorum!. Kan•. Kızıl 
ve sıcak kan damlaları! . 

Dııandaki korkunç fırtına hii.la <le 
vam ediyordu 

Tipi pençereleri kar yığııılarına 

gömmüıtrı. Ve rüzgarın ıslıgı g< cenin 
dudaklarında ölümü bcsleliyen bir ~ •ğ· 
lığa benziyordu! Odanın kapı·ında lıir 

ampulun gölgesi h fıf hafif sallanıyor, 

arkaıannı duvara dayamıı iki polis me· 
muı u.korku ve hayreti n büyüyen gözler 
le dötemcn n üzerinde bir mumvn sa· 
rılğı ile uzanup yııtıın genç kadına bıı· 

kı vorlardı 

SON 

Maltepe: 
Kilnun 934 

göndcrmiıtır. :'ılerkezce de 
ilk hamlede 300 lira gön
derilerek imdat ve mua ve 
nete baılımılmıştır Bundan 
sonra merkez kendi mınta

kası dahilinde faaliyete ge
çerek para, eHa, gıda ola
rak iane toplamağa baıla

mış ve uzak vilayt!llerimfz· 
<len de nakdi yardımlar ol
muıtur 

Toplanon ianenin 3fl79 
!ıra 2 l kuruş nakit ile, 3738 
parça eşya 111567 kılo gı· 
da ve S'i : parça Kireste 
Valimizin baıkan'ığında le· 
ıekltül eden merkez yar. 
dını komitesi emrine teslim 
edilmif ve Felaketzedelerin 
iWdadına koıulnıuştur. La
zı kaza ve vilayet hilali ah 
ınerlerince toplanıp doğru· 

dan doğruya Vi'ıi.yet yar
dım _komitesine gönderilen 
µan eıya ve zahire bu he 
saptan ha•içtir. 

Belediye kurultayı 
{ Ü t tarafı birinci yüde ) 

' Gündoğan Aziziye 
Kurtu 1 ııı '.\lirzabey 
İnönü ! lacı lsnıail 
Karaoğlan 

Kara l~a 
Okçu kara 
Oruçgazi 
Aygören 
Börekcller 

Karaoğlıtn 

- Mustafafakih 
Okçukara 
Oruçgazi 
ı\ygiiren 

Börek etler 
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Savaş'ın güzel yazı yarışı: Kazanan hikayeleri neşrediyoruz 
Birinci 

Yaşasın çiçek 
«Annemden öğrendığim. Be

nimle evlenmek htiyormuı 

sunuz. Güldum. Kahkahalar 
la güldüm 

Deli bu adam ga'ıba 

dedim 
Sanki ben aatı'ık eıyamı· 

ıım gibı: 
Kızınızla evlen 1ek isti

yorum Onu alacağım. Gıbi 

abuk sabuk sözler 
Çlçek,pabuç, mendil, bo -

yun bağı, ıu ve b;.ı . Böyle· 
ıeyler lstenır,alınır anma bir 
genç kır.ı annesinden i&temek 
hiç benim aklıma sığmaz bir 
ıeydir doğruıu. 

Bunu bana nlye söyleme 
diniz demiyorum 

O zaman da benden ya 
azar itilırdinlz. Ya karıın ·z· 

de katıla katıla güler de si· 
zi yerin dibine geçirirdim. 

Bu teyi istemek için !,eni 
beğenmiı olanız lazım. 

Lakin siz beni nereden 
tanıyorsunuz ki b ğenn'iş ola 
cakunız? 

Beni çaylard~, µ1ajlarda. 
eğlence yerlerinde gördün"z. 

Tat iı kendime çekı düzen 
vermif, aürünmüı. &üslenmiş 
zamanlarımda. 

Böyle yerlere ıal'apatı gelin· 
mez. insan saatle ce ayna 
karıısında pozların !!mini alır, 
verir.Şöyle yan bnkıı, böyle 
dudak büküı, yani bir siirü 
kırılıı dökülüı. 

Genç kızlar yanlarında 

eyilen,yürüyen,pervane olan 
erkeklere bir avuç yem ola· 
rak hep bunları atarlar Fle· 
nl çaylarda görünce elbette 
beğ ninin z: E) i geyinmif, 
müzikten anlar, dans eder, 
güler, konuıur. 

Bir içinı su. 
l 'iajda görür ,hotlanırsmız: 

Yüzer, sıçrar, kumlı.ra gô· 
mülür,çıkar,kahkahalar atar. 

llir avuç ıenliktır 
Beni bir saknJa bir kaç 

ahbap ile çene yaparken gö
rür, tutulurs ınuz. Öyle fikir 
!erim vardır kt, insana inamı 
ve dayanıf duygusu vere 
bilir. 

Fakat azizim siz beni 
evimde ya'nız baııma kaldı 
ğım odamda hiç gördünüz 
mü? ifa . Bravo, Tabii gör
mediniz. Ve göremezsinız 

Öyle ise eyılık dakikam 
üıtümde. Size karım olaun 
diye bayıldığınız Ayten'I an· ı 

!atayım. Ben hiç de çıt kı 

rıldım bir kız değilım. ~ı 

rası gelince bir gümrıik ham 
malından berbat bir ıey o'u
rum Kafam kızdı mı ağ•ırea 
ne gelirse sövlc.-rim. E' ıme 
nq gecerge yere çarpuım. 

Yitini bile saklıyan nazikler 
den değılımdır. Bır masanın 
üstüne fırlar, ıslık çalmağa 

ıarkı söylemeğe baılarım 

Etrafımda kur yapm k için 
doiaı nlnrdan pek zevk alı 
rım Doğrusu bu va 1ancıları 

ınanır gıbi dinlemek fena 
değıldir. İnsan kıskandırma
ğa bayılırım 

Yapmadığın, yapamıyaca~ım 
ıeylerf yapmıı gibi göster
mek beni pek oyalar 

1 le bay Vural,ben buyum. 
11 m ben,je daha ne kötü 

huylar vardır Neler . 
Sakın uldanmay nı.ı:. Kaza 

ra karınız olacak olursam, 
baıınız ateıe yanmıı olur.» 

Ayten bu bitiği \'ural'a 
yolladıktan &onra te -
nlse gitmitli Orada yine bir 
sürü arl,adaılarlle beraber 
sa-llerce oynadı, güldü, ko
nuştu 

Akıam geç vakit eve 
döniirce bir yıldırm a;dı: 

•Karım o!unuzn 

Aytc-n y zrfıklarından bin 
kat I, ·ter bır kadındı. Kav 
g cı dağı.11k, somurtkan 
saygıs:z, fülör•cü. 

Hele bu sonuncusu Varul'ı 
çı dırtacaktı. Acı sözleri ne 
ise ne. Hırçın.ık karıs•na 

yakıııyordu. Büsbütün gü. 
zel'qiyordu Vural saçları 
karıım f• yumrukları ukıl 
mıı, yüzü sararmış olarak 
\yt n 1 gördügıi zaman bıraz 
da aevlııç duvuyordu. 

Dağınıkıığı •se hiç fena 
değıldi. 

Genç kalının iskıırpinlerl 
ni ba fırlat şı, ıapkasını 
bı sa V1'rU~u vardı ki . 

Cörülecek ıeydi, 
Bazı nrkaclaılarmı sayı

yor, konuıuvor, tatlı vakit 
geçiriyorlardı. Fıılıa tibnzıları· 

nı yerin dibine geçiriyor, 
hazan da kalal alık salonda 
otururlark n kırnseye bir 
tek şey s j ~ lemcden odası
na kap nıyc.rdu. O zam~n 
Vura' mi afırleri nasıl a~ır 
lıyacağını il nıiyor, karıma 
deli diyecekler diye örfü 
kopuyordu. 

Güzel fi Şendı l~ırgıın 
gibi h ı ıyoıdıı. Fakat çe· 
kici idi. I' arşısında yan p tu
tuıan1ar vardı. Onlara arada 
bir güıüm · •m kten, göz 
siizrnekten g rl kalmıyordu 

llelo \'ura 1 kıakançlığını 
beHi ederse geni azıyı alıyor 
du 

Vural Ayten'i çok sevi 
vcrdu. 

U&lanacak usl nma ın 
beki eceğım diyordu. 

B·>yle lıır kaç yıl geçdi 

Günün 1ırin1.- Ayten anne 
<·ld.ı.1 ızl rır ın dını (Çiçek) 
koydu ar. 

Ç ç '• minik çi· 
<; k v lar.n yar amadıiiı ıe
yı yaptı. S nki bütun uğur, 
bülun ;ıyü yavrunun ipek 

O dans ederken bir yu
dum su gıbi E•ırülen vücu· 
dum sırası gel nce yılan g • 
bi inganı zehirler v · ~ırasın. 
da bir taı gibi karıın z la 
yüksc'ir Sonra ten dagın • k 
bir kızım Odamın eşyala 

rımınkitaplarımın d rli 
toplu olduğu yoktur. 

ı eli rıı de im• gıbi ele vuca 
ı •maz. çı gın Ayten o rden 
duru'du. 

Şimdi uslu, ağır baı:ı duli 
lo_.]lu,çok temiz, yuva sına çok 

, ıçttn ba'-lı bir bayandır. 

Hepsini biri birine karııtı 
rırım. Ve aradığımı saatler 
geçer de yin" bulamam. So
kaktan gelince dat.a kapı· 
nın önünde soyunmıığa baş 
!arım Pabuçlarımı, eldiven 1 

lerimı, ıapkam· nerey gc'ir 
ge fırlatır; yatak odama ge
lınctye kadar ü. tumt e pek 
az ıcy bırakırım. 
Canım tsters(" konuııırum. 

İstPmezse üç gün 1 onuinıam 
l loıuma gidenlerle ahbap 

lık ederim. Hoılıın "" ıkları· 
• mm yuzüne bile bakmam, 

l\o.labalık biryerde t·n el idi 
btrıey konıııulıırkcn öyle cınl' 

Yaşasın Ç çc.k .. 
~-"il ı ı 

lıı 0·ün ~ 

Vatan 
Eez;\h«ınesi 
. "öbetçidiı· 

İkincı ı Oçüncü 

Hüly«t ve llüy«t İÇ-kiler nasıl toplandı? 
Ben erkek sın fına men· 

sup olduğum için cinsımın 

az çok ne ruhta olduğ•ınu 

bilirim. Çirkin erk k 1er gü 
zel karılarından kallyen şüp
helenirler. lıte ben de gü
zellığıne flimadı o'mıyan 

erkeklerdenim. Bir kerr bo
)'um eniınden kısa, gözü
mün biri giiz 1 ama birısl 

ıaıı. llele ağzımı hiç beğen· 
mlyorum. Yırtık v yayvan. 
Beni en ziyade utandıran 
burnum. Ah burnum! Çok 
olgun ve ez;k bir domat.3 
gibi . Aman dış1eriıni gör
meyin . Tıpkı tıpkısına pas
lı deve diı'erine benzerler. 

Kazazede baııın yedi yaı 
larımda iken dadımı 1 ıhti 
yatsız e1ilc lıaılandı Zaval 
!ı baıım itle o günden beri 
bir tel saçtan mahrum. Kaş
luımında pek uygun olma ~ı
ğının farkındayım Baıımda 
domura uğrıyan saç kökle· 
ri alnımda filiz verdiler .. İı
te benim katlarım~ Öyle 
cımbızla falan tımara gel
mez er Ku1aklarıma gelin· 
ce onlar da ) uz ağartır ıey· 
ler değil. Göz:•rimi iÖy1e 
biraz ya:-ıa çevirip bakınca 

uçları, ı ferah ferah görebf · 
liyorum Az daha unutuyor 
dum: Alnımda iki irice yum·' 
ru vard r. Ner·leysc boynuz 
o 1acaklar. Şimdi geçelim aıa
ğı doğru. l'oynum da ya~ana 
atılmaz! Kihril çöpü gibi in 
ce olduiJu halde üzerindeki 
gırtlak urunu görseniz kü
çük bir deve hiirgücü sanır
sanız (!) 

Ya kolhrım. 
Fakat onlar çok ıııme ya

rıyor. Hiç eğılmeden diı:le 

rimden aıağısını kaııyabiliyo-) 
rum. 

lla; unutuyordum . 
ikı elimin on pıırmagı da 

tüy ürpertici bir kıızanın 

kurbanıdırlar. Beltmi öyle 
çarııdan haz r alınma kemer
ler kavuşturmaz Ördekler 
gıbl paytak paytak yürüdüğü 
mü söylersem, bacakların.n 
da onları ıkine yakın oldu 
ğunu anlamakta güçıük çek 
mezsın•ı: (!) 

lıte ne zaman aynada, su· 
da, duvarda gölgemi gör
sem kusurlarım gözlerimi 
ısırır, beni derin bir dütiin· 
cedir alır. Acaba müatakbal 

' 

Okumağa baıladım. 
Cevat bey, 
Maksada girmeden kendi· 

mi tanıtayım . Dünya güze 
li Keriman Halis. 

lııttiğime göre, emsalsiz 
bir güzelle evlenmek l&llyor 
muşsunuz. Bu arzunuza ba
yıldım. Ben de hayalımı si 
zin1e birleştlrm k istiyorum. 
Garip t"Y• nasıl olur di· 
ye vesveseye kapılmayın. 

Göynüm böy:e istiyor. Esa
Gen renkler içinde bile bir 
birini açan zıt renkler değıl 
mi Siyah yalnız başına in· 
sana hüzün verdiği halde 
beyazla yan vana gelince 
göz kamaıtırmıyor mu?. O 
halde mesele kalmamıftır. 
Cevap bekliyorum· Selam 
ve saygılar. 

ilam iş: 

Az daha unutuyordum 
Küçüklüğümden beri •Önmi 
yen hir emelim vardır: Köy 
lü gelinleri gibi duvak tak· 
mak! Muvafakat cevabınızı 
alınca, deJJğln kıyafette ak
ıamdan tezi yok geleceğim. 
Yarın belediyede her mua-
meleyi yaptırırız. 

Dört kiti idiler Hepsi aı

fır numara külhanbeyi ve 
ı bir birbirinden nıağı kala

cak hiç bir yeri olmıyan ba. 
tı boılardılar. Biri ne isterse 
ötekileri de onun istedığini 

yap'Dak isteğini gösterirdi 
Aralarında çözülmez bağlar 
la bağlı bir birlik vardı. 
Onları birbirinden ayırmak 
demek, etle tırnağı ayırmak 
demekti 

Yapmadıkları ıey kalma· 
mııtı. içki içer, adam dö. 
verler, uğuluk ederlerdi. Ôy 
le ki. yasavullar (polis) bile 
usanm ıtı bunlardan 

Sonra birbirlerine güven 
leri de sağlamdı. 

Bakın bunların birliklerine 
bir örnek göstereyim: 

Bir gün afırı ölçüde •i9ki 
içmişler, o duvar senin, bu 
duvar benim sokaklarda do 
laşmıılardı. llu arada nasıl· 
sa adamın birine çatmışlar, 

onu bir eyi ıslatmrılnrdı. 

Ertesi gün it sorava (malı· 
k~me) düımüı, sorguya 
çeki' diklerinde bir birinden 
ayrılmamak, biri ne olursa 

1 ötekileri de o olmak için 
suçu paybımıılar ve biri 

K. il . d 
Mektubu bitirince vücudu a amın ellerini tuttuğunu, 

mu tatlı liı ıcaklık, ıçımı 
derın bir gıcıklamadır ıardı. 
Düşünmeğe hacet görmed~n 
kar:ılık verdim; 

Kerlmancığım, 

diğeri de ağzını tıka 

: dığını. öteki ikisi de be· 
· rifi döğdükleriııi söyliyerek 
: hepsi de bir ceza yfmlt lerdi 
1 • 

Her teklifiniz kabul. Yo 
lunuzu dört gözle bekliyo 

Son günlerdeki Marmara 
yer sarsıntısı her yönde 
yürek oynaması yaptığı hal 

Cevat de bunlarda hiç bir iz bırak 
rum 

• mamııtı. Tersine olarak •• 
Hemen hizmetçiye talimat budunun ürküntüsünden ka

olacak bu? 
- Dedim ya ıorgu yok! 

•• 
Akıam ezan•ndan 

sonra dört kafadar Paçalının 
içki evine giriyorlardı. 

Burası iki kattı Alt katta 
tektekçiler içerler, üst katta 
ise kör kütük oluncaya ka 
dar içenler bulunurdu. 

Paçalı bunların geldiğini 

görünce suratını buruıtura · 
rak sordu 

Ne o, ne istediniz" 
Pnırık Ali karıılık verdi: 

\;ekeceğiz be1 Bize yu 
karıda bir masa kur. Amma 
her ıeyi tam olsun ha! 

Paradan yana korkma. 
(Cebini tıngırdatarak) Tutu-
yoruz itle' 

Paçalı ııngırtıyı duyunca· 
-iste be sen Pısırık. Ne 

istersen yapayım. 
iste Hemen timdi 

Tek sen 
çilingiri 

yaparım. 

Ha ıöyle, yola gel baka
lım, Paçalı! 

Az sonra sofra eksiksiz 
kurulmuştu. Dört arkadat bir 
kaç ıiıe botalttılar. 

Yukarısı çok kalabal.ktı 

Pısırık ıöyle lıir iki yanına 

göz atlı. Masaların üstünde 
llçılmam ı 7-8 tiıe vardı. 
Uıulca kalktı Aıağı kata 
indi. 

Tavanı tutan direklerden 
birisini kimıeye 
dan salladı Bu 

çaktırma· 

sallantının 

farkına varan yukarıdaki

lerin gürültüsü birden dur· 
du.Puırık Ali kulak kabarttı: 

- -O ne he, sallanıyor mu 
yuz? 

'erdim Bilha11a yatak oda zanmak iateırıiıler ve pek 
ı k d ı ı · l d --Öyle olacak Ben de duy· ma ehemmiyet vermesini ten . ço · o ap ar çevirmıı er ı. 

bih ettim. l;yi ki bu s rada Evvelsi gün-daha damdan dum 
kendimi hatırladım. Biraz yeni çıkmışlardı-bütün bir içki Bu sözleri duyan Pısırık 
dd k•y~fetlme çeki dıizen evindekiler öyle bir korkut ' direği daha kuvvetli sarstı. 
verdim Tırnı oldum. o!dum ınuılar ve içerden öyle bir Sarsmasile beraber yukarı. 
amma yüztımü kasapların kaç•rmılardı ki, lıiç kimse dan bir gürültüdür koptu. 
üzerinde et kıydığı tahtala , ne olduğunu anlıyıımamıf. Kafaları dumanlı olan borcılar 
ra döndürdüın. Az zamanda 

1
h_rkes canını kurtarmak gay- (serhoş} birbiri üzerine aba

her hazırlığı bitirdim. Sabır-' yıe8tıle kendini dııarı atmııtı. narak dııarı kaçmağa baıla-
sızlık i~inde kapımın çalın. unu ben kendi ağızla- dılar. Bunların gürültüsüne 1 

masını beklemejje başladım rından iıittlm. isterseniz si· alt katta bulunanlarda da 
• • zede anlatayım; panik yüz gösterdi. Paçalı • 

Yarım 8aat sonra bo •uk, hepsinden önce kendisini dı-
sürekli bir otomobil korna· Hey, bana bak he!Bu ak ıarı atmıştı. 
sı camları sarstı Koıa koşa 

merdivenleri indim. Kapıyı 
açtım. :jöför otomobilin ka 
pl8 nı araladı. Gelin lnnım 

ş.ım nereden bulup da tüt· ilen geride kalan üç arka-
süleneceğız ? daı, masa üzerindeki ııılerin 

Sahi be, bıı sıra man- hepsini toplıyarak ceplerine 
ı:iz de tuttuğumuz yok.Dam- yerleıtirmiıler, ondan sonra 
dan çıkalı beri f · de yap· dııarı çıkmıtlardı. 
mad k 

ne yakında yola cıkacağım; 
senin beni sevdiğine pek 
emin değilim; o delikanlı 
meselesi hep aklımı, fikrimi 
kurcalıyor. 

Bayan Cemile hiddetle 
bağırdı: 

- O. O. Artık çok olu· 
yonun. 

Fakat 
iıaretle 

ki : 

kocası 

susturdu. 
onu bir 

ve dedi 

Sen beni ancak ıöyle 
teselli eder ve inandırabilir
sin. Bilirim ki sağlam ve 
doğru bir kadınsın , yemin· 
den korkarsın, günahkar ol
madığına bir yemin et baka
yım. 

llay hay ne vakit ister. 
sen .. 

- Dur, telaı etme. Benim 
istediğim gibi ')temin edecek
sin. ilanı burada kasabanın 
kenarında bir yatır var. Çak· 
ıırlı baba mı, ne derler. itte 
onun parmaklığına el koyup 
da yemin edenler yalan 
söyledikleri zaman hemen 
çarpılırlar. itte onun için 
yarın sabah benimle bir ge
lip, orada yemin edeceksin, 
olur mu? 

Kocasının bu kararı iize· 
rine bayan Cemile bir he· 
yecan bile göstermeden ko· 
casının teklifini kabul etti. 
Etti amma, içini de kalınca 

bir korkudur aldı. Kendi 
kendine: 

· Eyvah, diyordu, mah
voldum. Muhakkak çarpılı· 
rım. Çünkü iki aydanberl 
vergi memurunun lstanbul
dan yeni gelen kaynı ile ıö· 
rüıüp ıeviılyorum. 

Bu düıünce ile iki ıaat 
düıünüp bir kurtulma çare· 
ıi aradı. 

Ve gidip komıunun kiiçiik 
kızını çağırdı: 

Seher; hadi gidip ça
buk bana verııi memurunun 
kaynını bul, ve benden ee· 
lam söyle. De ki: Yarın aa-
lıah çok erken kasabanın 
kenarında derenin yanında· 
ki yolun lam geçit yolunda 
bulumun., Kıyafetini dellt· 
tirip eski urbalarını ıeyaln. 

Hem de sıkı sıkı söyle ki, 
beni görünce hiç tanımıyor
muş gibi yapsın, emi ca· 

' nım 

Seher kota kota gittikten 
sonra bayan Cemile'nin ne· 
ıe•i o kadar arttı ki,6lleyin 
eve gelen kocasına o kadar 
itibar ve iltifat göıleriyordu 

' dediği kıyafette, tüller içinde 
süzü'üp duruyordu Telıi.ş'a 

aman yavat! Aman yavaf, 

zevcem beni aevec k. bana 
bağlanacak mı? Aklınıza ge-' 
lebilir: 

S nin gıbi çirkınliğin çe 
tidine 1 atr.1ııa güzel gelir 
mi? Onıı hıç kayırmıyorum. 

Çünkü bir kadını mesut ede-ı 
cek kadar servetim var. Faz
la olarak ona kalLimi de ve 
receğ'lm. Bu kadar geniş bır 
ıeraıt içinde bana kim gel· 
mez . Muhakkak ı arma! la 
gösterilen seçme Lir kız a a 
cağım. 

diye diye otomobilden in· 
dırdim Hiç konuşmadan 
odaya çıktık 

Bah sen buna 1111 kayırı 
yorsun' Daha ıkindi olmadı 
yahu.Akıama kadar elbet bir 
yerden bir ıeyler yapındırı
rız. 

Bu korkudan sonra kimıe 
içeri glrmeğe yanaıamadı. 

Dııarıda epeyce beklediler. 
Neden sonra biri herıeyi gö· 
ze alarak içeri daldı Arka· 
sından birer ikiter ötekiler 
de girdiler. 

' ki zavallı adam kaıııından 
ıüphe ettllinden vicdan aza
bı bile duymıya baıladı. 

.. 

- Eyi amma be kızanım 
nerden ne bulacağız? 

Pısırık Ali ntıldı 

ilah; benim kafama bir 
ıey' er geldi· 1 lıç sormadan 
benım dedik1erimi yaparsa 
nız, sizi bu akııı.m kôrkütük 
edf rlm. 

- Deme be puırık! Nns·I 

Amma biı.lm dört arkadaı 
bu kerteye değin çoktan ora· 
dan uzaklaımıılardı. 1 

Böylece Puırık Alı sözündeı 
durarak arkadaılarıııa kanık 1 

ıayıncıya değin içki içerdi. 

Dün akşam erken yattım. 
Muhayyelem güzel bir yaz 
h vası gibi açtı ilerin hül 
yalara daldım . Etim olacak 
c.nsı latıfi tasarlıyorum. 

Eıım ayağım katıncalanı 
yor, ne yapacağımı ıaıırıyor

dum .• 'ihayet bütün cesare
tımi topladım. İtina i'e du· 
vağını kaldırdım. Ne görsem 
beğenirsiniz? Tencere altı 
gıbl lm si) ah bir yüz, &iyah 
kıvırcık saçlar. kahak çe· 
kircleğl gibi iki dizi sarı diı, 
fıldır fıldır d.ınen tki iri göz' Dördüncü 
. ' ı.lu bir zenci kın! j 
Manzara karıısınd~ ne ya· : 

f,irkaç dakika içinde sarı-
şından. esmerdl'n sayı.ız §a· 

pacaliımı aıırdım. içime do -1 

lan ı:ehri akıtmak için fer 1 

1 heserler yarattım Fakat hiç yadı koyverdim: 
birisine eyı bir not veremi 
yor, hah Lu benim dengım 
diyemiyordum. işte böyle ı 

- Kerim.ın sir. misiniz? 

Bu sorada gözlerim açıldı 
Belli ki kendı sesimle uyan 
mışım ı ınla boram boram 

bin kararsızl.k içınde yüre 
·•im geçivermıı. l"yumuşum 
Bu sefer de rüya faslı baş· terliyor, lır tir tilrıyvrdum. 
la1ı: 1 Kalbim göğ'sümıi delecek 

ı lgle postasından bır mek-
1 

gibi çarpıyordu 
lup a'd ın Yaz.yı tanıyama Bu gece ben yeni bir şey 
dım imza: Keriman lla!ı5 1 öğrendim: Hülya rüyadan 
l'u isimde de bir tan•dıgım tatlı ... 
yok. ller ne itle, hııyırluı. ·.l' i fı c" 

Yemin 
Arapkir'li bay Murtaza, 

gözünden bile kıskandığı 

g nç ve güzel karısına bir 
müddettir sert ve ıüphelı 
gö-ı:'erle bakıp ona karşı 
çok titiz davranıyordu. Bir 
gün sabrı tükenerek dedi 
ki• 

Yahu çok saglam bir 
yerd n duydum. Ben geçen 
!erde İıtanbul'a gittiğimde, 
seni topuz Ali'nin mandıra 

sının arkasında 

delıkanlı ile 
görmüşler. 

yabancı bir 
konuıurken 

Bayan ı :eınıle buna he· ı 

men isyan etti. 
- Söyllyen haltetmiı ! .. 

Bilmem ki bu sözü uyduran· 
lara mı, yoksa inananlara 
mı kızayım? Söyllyen yalan 
cı, inanan da buda la .. 

Nasıl? 

Nasıl masıl yok Gene 
de söylerim. lnıan böyle de
dikodulara inanmak lçi_n ya 
deli, ya budala olmalı lliile- ı 
mln, senin güzel karın var 
diye sana haset ettiğini ha 
la anlıyamadın mı:' Haydi 
haydi işine git de talilne 
şükret .. 

Ne denen de; ben ge· 

Ertesi gün, ıafakla bir 
kasabanın pazarına gelen 
köylüler, yolda yatıra dol• 
ru gitmekte olan bay Mur. 
laza ile karuına raatladılar. 
Biraz sonra karı koca yolu 
ikiye ayıran derenin ken• 
rına varmıtlardı. Derede 
köprü olmadığından yolcu
lar hep tat baaamaklarm 
üzerinden geçiyorlardı. 

Bayan Cemile dereden 
geçmeden etrafına bir 16• 
gezdirdi Gözü anide karııkl 
tarlada çalııan sevgilıainla 
gözüne iliıli ve ona bir ita
ret çakııtırdı ve dereye ba
karak kocasına baygın bay
gın: 

Şimdi ben bu dereden 
nasıl geçeceğim? 

-- • 'eden? Arkam sıra re· 
lıp benim bastığım yerden 
basa basa geçenin. 

- Dünyada geçemem, ben 
korl<arım! 

-- Peki seni 
geçireyim. 

Bayan Cemile koca11111a 
l Lüfen ~Ylrlz J 
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:ı YE N i Ç ES i T L E R i M i Z G E L M i S D i R . 
Dr. OPERATÖR 

Sadi Özatay 
Cerrahi hastalıklar müte- ' LÜTFEN OKUYUNUZ! 

hassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler· 

İPEK İŞ - AL TINMEKİK İpeklileri 
Mc\rsiııılik \ re yctzlık M L\NTOl..ıUli - PARDESİ.Tl..ıl

0

TK 
ll()BLIK Yünlııleı· 

En birinci YERLi - İNGiLiZ Kostümlük kumaş/arlar 

r~~~~~~~ 

,: Savaş NeşriyafJndan: 
1 -uu -kalb duracak 

Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
döşemelikleri 

Tuha fiY.e, trikotaj Ve Saire Ve Saire 
YAZA,.: MÜKERREM KA \1 iL 

«Sevgim ve ıztırabım romanıyle» derin bir alaka 1 1 
uyandırmıı olan lıu değerli romancımız. » Rekalıet Götüı·ıııez Bir Fi•ıtla Mıızıtıııızd<t S•ıtılıı· 

Mtıhteı·em miişterileriıııiziıı lütfen teşrifleı·i istifatl(•leı·idiı· 
8u ~al~ duracak ADRES: FAHRt TAVŞANLILI1 

1111 k Satıı yeteri Balıkesir Savaş kitapevi; İstanbul: Şafak ' Fantazi a umaş agazası 
-.;:::a,n::An~ar~~-=::a-nesi.-~--~--~-· __ Jı~~~~~.~~~~~~~~ ;ud~~~~:~:~==~:~~~~I 
•zz:zzzzxxx:zzz::::::::::::x:zzzxxxx::* 

EN 
TEMİZ 

BALIKESİR 
PaLAS 

•• 
EN ~ 
MÜREFEHÜ 

• • 
BAL/Kı SIR= 

PALAS U 
a 
" Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde = 

Teşrif edPıı en ıııiişkiilpt~serıt ıııii~tPrileriııi t.hıhi 11ıe11ıı11ııı e<leıı ı.t 
temiz, 1..oııforhı 'e servisı nıiil..t>nıııwl, iierelleri herkese t• heri~li yt•ııi :: 

N inşa ettirdiği sıcak ve soğıık asrımıza ııyguıı fevkal:\dt> ban!·osile M 
N tavsiye~e dPğer bir oteldir. .\llıııda gazinosu \ardır. Gazinosııııda = 
a 

biitiiıı seraiıi sılılıiye,·i lıavi ve her ıııenıleketiıı •Yazete vt• ııwcnıua- tf 
hırıııı l;ııluııdıırur .. GÜzt·I Yt' sesli radyosu ıııevcu~ur . U 

•• •••xz:::.:z:z::::x:zz::::::zz:.z::::zz::* _, 
·AVUKAT 

M. Behcet K. Sami 
Eıki Ağır ceza reisi 

Uzun yıllar adli lıayalla ıııııvaffııkıyel göstermiş olan bıı iki değerli avııka/ınıız 

Hükumet caddesinde 32 numarada 
ller diirlü cezai, llukııl.i istişare ve dava kahul ,e takip etmek 

iizPre hir nızılı::ıııe a<'nııslardır 
• • 

Okurlarımızı haberdar etmeği vazife eayarız ............................ _.. 
zayıf vücuduna bakarak: 

- Tam orta yerde beni 
düıüresln değil mi ~ 

• akııı da hızlıca idi. 

Hayan Cemile derenin tam 
orta yerine gelir gelmez bir 
iki defa sende 'edi ve kendi -

Ray Murtaza kaılarını ni tutamıyarak bırakıverdi 
çattı: , Arkadan da bir çığl k sal-

kelime ile meseleyi il.tıkına 

anlattı ve ıslak ı slak koca-
11nı bekledi. Kocası yanına 

gelince, çaktırmadan adama 

bir tefekkür edip ayrı ldılar. 

Biraz sonra Çakıırlı dedenin 
türbesine geldiler. Bayan 

- Hep yeminden kaçmak ı dı : 

için bahane arıyorsun değil - Eyvah . 
mi~ rum. 

Cemile hiç sıKılmadan elini 
Aman gidiyo · 1 parmak l ığa koyup tu yemi· 

ni etti: 
1 

. ..'leden kaçacakmııım. Aman n karım gidiyor, : - Kendimi bildim bileli 
Sana timdi akıini gö&terece- yetitinnn! 1 kocam Murtaza ve demin 
ğlm. Yardımsız kendi ken- beni kurtaran delıkanlıdan 

Bay Murtaza olduğu yer baıka bana namehram hiç 
bir erkeğin eli deymediğine 

dime geçeceğim Ve etekle- \ 
1 

, 1 k k " de mıh 1anmıf gibi , ıaıkın· 
rln uiz erine adar çe ıp 1 ıktan ne yapacağını ıaıır- ve htç bir erkeğin beni ku · 
ayal<kaplarını elıne aldı. De- 1 mıttı Karııdan bu hali gö cağına almadığına vallahi 
re de biraz kabarıktı Çünkü 1 ren katibin kaynı hemen ' ve billahi. 

yağmurların çokluğundan ve l koıup kuvvetli kollarile bayanı ı 
dağlardaki karların erime- derenin kenarına çıkardı.Bu , llu hali gören bay Mur
ılnden ıuyu artmııtı. Suyun sırada bayan Cemile birkaç · taıa'nın yüzü gilldü. Hele 

Esat Adil müstecablıoğlu 

1 - Sosyalist Şefler Ve Sosyalizm 
40 Kuruş 

2 - 8olşeviklık, faşistlik Vs Demokrasi 
50 Kuruı 

Salim Gündoğan 

3 - Köy Kita~ı 
ı (Balıkesir Halkevinden arayınız.) 
ı-~~~~--,-,....:..,.~~~~..,...-~..,...-~-=-~~-: 

Mükerrem Kamil 1 
4 - Sevgim ve ıztırabım {Roman) 

25 Kuruş 

5 - Bu Kala Duraca~ <Romanı 
35 Kuruş 

R. Gökalp 

6 - Bir zaferin Yası < Pyes ı 
35 Kurut 

7 - İnkılab yolu (
Pyes Türkdili) 
tarafından 

25 Kurut ----
Bu kitabları «S.\ Y.-\!'3 KiT.\BEYİ - Ba

lık ı siı'» adıesiııdt>ıı istt· yiııiz. Dı~:u·ı~a posta 
pulu 1.ar~ılıı:tı olaral.. görıdı•ı•ilir. 

Başlıca satış yerleri: 
lsla11b11l: Şafak kıilıiblıaııesi, Aııkcıra : Akba. /;:,

mir: Yeni Tıirk kıilüblıa11es/ 

Savaş kilabl'vl 11eşrlyalı Balıkesir, lslarıb11l, l zm/r 
Aııkam kıilıibluınelcriııde <le bııluıııır. 

BASIMAK1'A OLAN;LAR:· 
Esai Adil müstecab/Joğlu 

8 - Bugünün içtimai mez~ e bL ri 

9 - Medeni Ve Siyasi Hürriyetl er(n1=,~ıi11~~1:~Je"a ) 
İhsan Edip 

10 - incir ağacı 

karısının çarpılmadığını gö · 
rünce sevincinden göbek 
a la ata oynıyacağı geldı 

Karısının ayaklarına kapanıp 

özür diledi, yalvardı Ve be 
raberce kaıabaya döndüler. 

Bay Murtaza güzel karısına 

bir çift de küpe armağan el· 

tikten sonra namusundan 
da emin oldu~uudan per · 
ıembe günü rahat rahat lı-

tanbul'a gitmek için yola 
çıktı. 

Bayan .Cemlle'ye ge~ince; 

o da Atıkının kolll\rı arasın 
da geçirdiği korkuları Lüs
bütün unutup kocasına lıağ 
lanmıya karar verdi . !:;>imdi 
de l•tanbul'dan gelecek olan 
armağanları dört gözle bek· 
il yor 

a gı _ <2 r> - mtuı-

Doktor Mehmet Ali 
Hükıl ıııet caddesiııdeki 

, ınııııyeııeh•tııesinde has
tctlaı·ını lıer g·iin saat 3 de 
kı1b1ıl ve tetlıı vi edeı·. 

1 

ilan 
Kazılıtı(tı•ıııd<ı (t ı·azisi 

ol<ıııl<tı·a 

Balıkt>~ir'iıı Kazpıııaı-ı ıııevkiiıı<le Ye askeri 
pa\yoııları t·ivarıııda vt' taliıııhaıwlerin<leki ara
zi lıazi ııe naııııııa istiııılak edet·ektiı·. Bu t•harda 
arazisi buhıııarı eıııh\k salııbleriııin 26 - ııisaıı

H35 cuma giiııiiııc !.adar vesil..:ılarilc birlikh· 
L 

tapu ıııihliirliiğiiııe ye ke~if güııii olan 26· nisaıı 

1 935cıııııa µi)ııü de kazpıııarıııa 1-(elet'ek olan ke~if 
lıf~·rtiıu• ıııiiraeaatları liiıanıu iltiıı olunur. 

llih\lialınıer ı·<·rııi!eli Balıke~ir ıııerk(·zi idart' 
lıP~ rı i ndeıı: 

1 Hilalahmer cemiyeti Balıkesir merkezinin senelik genel 

• mecli•i 20 nisan 935 cumartesi günü akıomı saat 20,30 da 

1 Cumuriyet halk fırka11 binası •alonunda toplanacağındal) 
ı sayın üyelerimizin teırifleri rica olunur. 

r. -~~~~~~~~~ ~ 

furtdaş: 
IHilaliahmere, Himayeietfalel 
~Tayyareye yardımı borc bil. ~ . , . 
~~~~~~ı~ .;.4 . .. ~ .... "~:~~~.,,_ 

iııııı 
Kooperatifte kullandığı · 

mız imzal arımızın yerine 

bundan sonra mühür kulla-

Zııyi 
Kooperatifte kullandığı 

mız mühürlerimizi zayi ettık. 

Yen isini alacağımızdan es 
nacağımızı ilan ederiz. 

Ç Y 
. k .. .. d kiıinın hükmü olmadığını 

ağııın t nıce oyun en 
M ·h t Al " ğl O· ilan ederiz. e me 1 o u aman 1 

Ç • y nı·ce k o" ·· d Çağıı'ın Yenice köyünden 
t1 gı 'ın e yun en J 

Abdullah oğlu Hasan lımail oğlu Hüseyin 

Kebsüd'ün Mahmudiye kö 
yünden .\ti oğlu Mehmet 

• 

Çağıı' ın Yenice köylinden 

lbrahim oğlu lsmail 

Neıriyat müdürü : ESAT ADIL 
- -- - -- - - -

Vilayet Vlatbaaoı Ralıkealr 


