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------------------------------------------------------------------Yoklamalar hakkında Bay Bek'in ziyafetinde ı Osmanlıcadan 7 ürkceye karşılıklai" kılavuzu 
1 - Öz Tıirkçe köklercle11 gtlen sö;;/e;in karşıswa (1. K ö .) belliği (aldmeti) kon

muşdıır. Bunların her biri hakk111da sıraslle ıızmanlarımızııı (mütehassıs) yazıl.:ırwa 
yazılarını gc.ztclere vereceğiz 

- -
Maaı•if bir Her iki bakan iki memleket bak<tnlığınıı1 

tahmimi 
Ankara 3 (A.A) - Yok· 

lamalar için bazı gazeteler 
de yalnız bildirmeler çıkdı· 
ğından bu yüzden bircok 
kimıelerin:ve velilerin ge-

2 Eski talimatnameye 
göre, mezuniyet yoklamala 

rına baılayıp da eski ıekiıde 
devam ettirmek istiyen1erin 
bakanlığa müracaatlarına 

lüzum yoktur. Eski talimat 
nameye göre doğrud-ı.n doğ 
ruya eski imtihan yerlerin· 
de imtihana gireceklerdir. 

münasebetlerin(• d'air nu
tuklar söyledi 

2 - Yeni koııan karşılıkların eyi ayırd edilmesi için. gereğine göre, Fransızcaları 

1 

yazılmış ayrıca örneklerde korıulmıışdur . 
. 1 - Kökü ttirkçe olan kelimelerlıı bııgü11kü işle111ıılş ve kulla11ılt1.rı şekilleri alınmııdı: 

1 Aslı Ak oları hak, aslı üğün olan hüküm, lıirkçe <ıçekıı kökünden gelen ıekıl gibi. 
Varıova 3 ( A.A.) - Dün 

akıam dıı işleri bakan• bay 
Eden şerefine verilen ziya 
fetde nutuklar teati edilmif· 

rü teıekl<ür et mıı ve Brl · 
tanya hükumetini bir lngi
liz bakanının Varıovayı zi
yareti için vaki olan daveti 
almakla büyük bir memnu· 
niyet duyduğunu ve Parla, 
Ber!in ve Moıkova'da baıla· 
yıp Prağ'da bitecek olan 
bu bir seri istihbar mahl 
yetindPkl görüımelerln bü 
yük ehammlyetlnl tebarüz 
ettirmit ve Varıova ziyare
ti bakında ıunları söylemiı· 
dfr . 

1 B 
reksiz yere müracaatlarda bu 
lunml\ğa baılamalarından 

ötürü maarif balcanlığınca 
ıu tavzih tebliğ olunıuuıdur. 

1 - Talimatnamede sınıf 
geçme bitirme olgunluk yok· 
lamaların her ıeklinİ bildi 
rilen maddeler vardır . Bu 
yolda malumat iıtlyenler bu 
lundukları yerin maarif mü·: 
diiriyetlne lise, orta mektep 
ve ilk mekteblerl idare 
terine müracaat edebilirler. 

Uç devlet 
Dış bakanları Kopen

hağ'da toplandı 
Kopenh:ığ', 3 [AA] ·· lsveç 

~orveç ve Danimarka dış İş 

bakanları 15 ~ isanda topla
nacak uluslar kuruıı:ıı kon
Myi dobyhile alınarak muş
torek siyıs1yı te~bit etmek 
üzere dün bura la toplanmış 

lıırdır Neşredıleıı bir tebliğ 

sildhs ızlanmayarı~ınrn dur-
ması temennısıni izha retmek
tedır. 

- = 

3 Gnek okul okur · 

ları gerek dııarıdan bitirme 
imtihanlarına girmeğe baı. 

lanııt oıup dalma eski ıekil 
imtihana devam etmek is 
tiyenler ikmal imtihanları 
nı imtihana haıladıkları 

mekteplerde verecek ' erdir. 

20 zabit 
Ordudan çıkarıldı 
Atına, 3 [ A.A J Dün 20 b n 

ki9inin önünde askeri mah

keme t J rafındun mahkum 
eJil•n 13 asi zabit ordudan 

çıknrılmış rütbelerı alınmış· 

d.r. 
···~··~ 

lzmir at yarışları 

lzmir 3 (A.A) - ilkbahar 
at koıu'ıırı önümüzdeki cu· 
ma günü batlıyacakdır 

dir . 
Bay Bek nutkunda, lngil

tere ve l.ehiıtaıı dostluğunun 
bugünÜıı eseri olmadığını 

söyledikden sonra lngiltere· 
nin ulusal münasebetlerini 
düzeltecek ve dev !etler ara
• nda sıyasanın ve ökonomi 
mesai ittırakini temenni ede
cek itlnadı kuvvetlendirecek 
en eyi yolu bulmak hususun
daki gayretlerin bütün Po
lonya'nın alaka ile takib et
mekde olduğunu işaret et
mif ve dem'tdir ki: 

"Sizim ile yapdığınız ko 
nuımalarda eyi hatıralarla 
dönmenizi temenni ederiz 
memleket1er'miz arasındaki 

münasebetlerin Avrupa si 
yasal vaziyetlerinin umumi 
heyeti arasında ıauılmaz bir 
suretde dostane kalacağına 
itimat vardır. Bunu en büyük 
zamanın her iki milletin dl · 
ğerlerine kartı en eyi bir 
alım ile mütaharrik olmala · 
rıdır 

Bay Eden cevabında bay 
Beke nazik sözlerinden ötü· 

Eminim ki bu ziyaret ara· 
mızda daha yakın bir anlaı 
mıya hadim olacakdır. 

Var şova, 3 [AA) --- Leh 
d ış işl~r bnknnı dün Bay 
Eden şe refıne bir akşam zi 
yafoti vermişılir Maroşal 
Pilsudski dün Boy Edeı,'lı• 

50 d:ıkika görüşmüşdür Bu 
görüşmede Maı aşrı! müzake
re eiilcn m•sel~ler ve bil 
h ssa şark misakı pro.ıesı 

haklunda Polonya'nın noktai 
nnzorını hilmişdir. 

SAVAŞ'CI G™: 
Ulusal Ülkü 

Bıiyıik Alman şairi Göle 
«Hayatınızda hiç olmazsa 
bir şey sevini:!» Diyor. 

Bence ancak inanan se-
ver. Seven 
ıılaşır. 

de başarır ue 

Belediye kurultayı 
Şıı Jınlde lıer iıısarı Jıaya. 

twda lıiç olmazsa bir şeqe 
irınıınıalıdır 

- -- - . - -

Bugün toplanacak.. Mühim ko-
İnanç: en bıiyıik ahldk, 

en derin bir lıeyeca11 ve mu
vaffak olmanın eıı özlıi 

yolııdıır. 

nuşrl'!~!~_ı-__ olacak 
1 Bel etliye elektı·ik komiseri m~selesi ııedir 

Hiç bir şeye inaııınıııan 
ve lıiç bir şeyi sevmiyen 
insandan lwrkıııııız Çıirıkıi 
o, fıolıllkelldir. 

Belediye kurultayı nisan 

toplant11ını hugün yapacak 

dır. 

Kurultayda birçok mühim 

itlerin konuıulacağını öğ 

rendik. Bu arada bir de be· 

ledlye Elektrik komiserliği 

meıeleıi vardır . 

Bu mesele üzerinde yap

dı4ımız araıdırmalar•n hu

laıaıı ıud.ur: 

olmadığından, elektrik tir 
keti de esasen bunu tanıma-
d·ğından komiser o sene 

Romanya 
. 

Bu~ap9şte serg;si için 
Parasız transit 

zesi verecek 
vi-

Ankara 3 [A.AI ~ ~1ayı
Belediye ile elektrik tir J sın üçünde açılacak 13 de 

keti arasında aktedilmıı olan 

ılk mukavelenamede bir de 

elektrik saatlerinin, cerya 

nın ve abonelerin her dür 

lü ıikayetlerinin tetkiki i!e 

mükellef bir fen adamının 

komlıer olarak bulunmaaı 

da mevzubahsmit 

Fakat bu komiser meıe· 

leıl mukavelenin teatill 81· 

raaında nazarı dikkate alın 
mamakla beraber. o zaman 
vllayetce Türk dili gazetesi 
neırlyat müdürü ve bugün 
vilAyet genel kurulmayında 
lla'ya azası olan bay Kenan 
komlter olarak tayin edil· • 
mitdlr. Ne belediye kadrosun 
da ne de belediye büdce· 
ıinde böyle bir vıızife mevcud 

kapnnacak olan uluslar ara. 

sıBudapeşte punayirine işti

rıık edecek olanlardan Ro 

manya yolu ilo gideceklere 

Romanya hükumeti parasız 

transit vizesi verecekJir. 

Ancak gidiş vesikasının 26 
Nısanl:ı 13 Mayıs arasında 

geliş vesikasının da 3 ve 
19 May ı nrnsında veril~ceği 
bu parasız vizeleri alnlıilmek 
İçin ıle Romanya'da kontrol 
mP.murlnrına gösterilmesi 
geruk olan muteber hir pa
saport ve Bupı~şte ticaret 
ve sanayi oılası tarafından 

verilmekdc olan hu sergi 
ve~ikasını hnmil bulunmak 
IAzım geleceği Romanya 
elçiliğine bildirmişdir. 

vazife görememltdlr. 

Geçen seneki belediye büd· 
cesinde lıe bu mesele hiç 
mevzubahı edilmemi§. ve 
bir komiser tahsisatı kon
mamııdır. 

Cııı111ıriyelcl bir Tıirkün 
ise, ayrıca ıılıısal bir Sfvgi 
si, bir irıaııcı .olması gerek
d/r. 

Bıı inaııç bu sevgi: inkı. 
ldbın. Cıımııriycliıı f a:ile
ti yolıında bilmez tıikenmez 
bir Jıeyı•ca n kay11ağı yara
tır. 

llatta cümhuriyet bayra

mının onuncu yıl kutlama-

11nda bir kaza neticesi öl 
müş olan elektrik ıirketi 

işçilerinden biri hakkında 

felaketzedenin ailesi için taz

minat verilmesi yolunda 
"Savaı. ın yapdığı tiddetli 

neırlyat ııafia vekaletinin 
dikkatini çekmi1 1 Halıkesir'de 
elektrik komiseri olmadığı 

için vekaletin lznıir'deki ko
miserini tahkikata memur 
etmitdi. 

Yalm: ke11di11i dıişıiııerek 
Cumuriyıli11, iııkıldbw biz 
derı bekledir!ifazlle//ere ku
lak tıkauanlar; yaııi yurdun 
ve u/;.:sıın yıikselmcsi yolun· 
da kendi men/ a rı llerinde11, 

1 hodblı1/iklerlnde11 f edakdrlık 
1 yapamıycııılar Cuıııııriyet 
1 havası içinde hiç bir şeyi 

Bu senenin belediye büd
cesinde yine komiser tahıl. 

satı olarak bir para konma· 
mııdır Çünkü ne şirket ne 
de belediye üç ıenedenberi 

böyle bir memuriyet kabul 
etmemekde ve lüzum gör· 
memekdedir. 

sevm!yen ve lılç bir şeye 
/na 111111 qan la rclır. 

Olkıi; ulıısa/ sevyiıı/ıı ve 
inanmamn yaratdııjı bir ah
lak kııyna,rjıdır 

Din ıığrıwa şahsi bıitıi11 
men/ aatlerlnl, lıırslarını çif/ · 
11iyeblleı1 eski yıiksek mı/ 

mlrıler/11 ıilkıisu yl/ıi, ak 
1 alm, temiz yıirek ue cJ:lıi 

Meselenin iç yüzü höyle bir kaf"a ile !Jıırıl ve ıılus 
görünmekle beraber bay ııyrurıa ve Cıııııııriyet yolıı· 
Kenan mahkemeye müracaat na herkesi göııüllıl kılacak 
ederek üç ~ene evvel viliı- yeni bir ıılıısal ıilkıi yarat-

mak .CJerekdlr 
[ Devamı ikinci yüzde ) .. ~~ ... /.~.:. ı 

Higayriknstin lnlePizce, istemiyerek = 
(Fr.) lııvolontairement, sans aucune ın
t ention 

Bıgünnh = Suçıuz = (Fr.) lnnocent 
Bıhad.iü pdydn = Uçsuz bu~·sun, uçsuz 
bucaks;ı, tükenmez = (Fr) Sans trrme 
ni limite 

Örnelı:: Ünümüzdeki deryanın hihaddü 
payan uzaklıkları = Önümüz !eki de· 
nizin uçsuz buçsuz uzaklıkları. 

Bihakkin = Hııkkilo = (Fr ) Justement 
Bihengil.aı = Vakitsiz = (Fr.) latempestif 
Bıhin = Eneyi lEn eyi> = (Fr.) Le me· 
ille ur 

Bihude = Boş, faydasız = (Fr.) lnutile, 
superfıu 

Bihuş = S0rsewlemiş, bay~ın 
Bihuzur = Rahatsız (T.Kö.) tedirgin -

(Fr.) Sans repos, geoe 
Bihüner = Hudersiz (T. Kö .] - [Fr) 

::hns habilet snnise, tolent 
Bıhzat = Doğuşlu = (Fr) Bien ne 
Bikarar = Kararsız, kalımsız,' rahatsız 

=-= (Fr.) lnJecis, instable, ag•te 
Bilı:eran = Sonsuz, sınırsız = <Fr.) llli

m.te, snns borne mi bimite 
Bikes = Kimsesiz- [Fr.) Seul au monde 
sans famılle 

Bikir ( Bektlret) --= Kızlık - (Fr.) Virgi
nite 
Bilıl = Sız, sızın 

Örnek: Düşünmeksizin = Bildteemmül 
Parasız çalıştı = biltıücret çalıştı 

Bildfasıln = Arasız, artsız orasız 
Örnek: Günde bıl.ıfnsıla on saat çalışa
rak = Günde arasız on saat çalışcrak 

Bildhore = Sonra, sonradan = (Fr.) Ap
res, ulteri urement, plı» tard 

Biltıistisna = Ayrasız [Buk: fark) 
Bılil.kis - Tam tersi - (Fr,) Au conlraire 

Örnek: Beıı sana bu işte düşmanlık 
etmedim, tamtersi (bildkis) dostluk ettim 

1 iJd,•as tn _ Araçsız, doğrudan doğruya-
(Fr) D rectement 

Örnek: 1 Kendısile bi!Avasıta görüş· 
mek daha eyi olur - KenJisile doğru·fon 
doğruya görüşmek daha eyi olur. 
2 - Bildvusıta vergiler-Araçsız. vergiler 

8ılvasıta= Araçlı, nrnçla - <Fr.) lndirec-
tement, avec interme,liaire 

Örnek: ı - Halimi kendılerine bilvası
ta bildir.tim - Hulimi kendilerine araç
la bildirdim 
2 - Bilvasıta tekalif - Araçlı vergiler 

BilbeJahe (irtical,·n) - T.ısarsız. haz rlan
madan- (Fr.) en improvisant 

Örnek: Bu yaz.yı bilbednhe yazdım -
Bu yazıyı hazırlanmadan (tasarsız) 
yazdım 

Bilcümle-bütün - (Fr.) Tout, toute, tous, 
toutes 

Bilf.ırz Tutalım ki, diyelim ki (Bak: faraza) 
Bili htiy:ır DıleğilP, i~teğile 

Örnek: Bütün bu müşküldta biliht•yar 
göğüs gerdi - bütün bu güçlülılere 
dileğile (İsteğile) göğüs gördi 

Bililtizam (bnk: ankostin) - Bile bile, bile 
ıstiye 

Örnek: Bunu bilıltizam yaptınız zan
nederim- Bunu bile bile yaptınız sa . 
Dırım 

Bıliştirak - Ortaklaşa - (Fr.) Pur associ · 
ation 
Örnek: Bu i~i biliştirak yapalım- Bu 
işi ortaklaşa yapalım. 

Bilittifnk (Mtitt~frkan, müttehiden)-Oybir
liğile - (Fr.) A l'unanimite 

Örnek: Aklığına (beraetineı oybirliğilc 
kar.ır verıldi 

Bilittifok, (\1üttefıkun, ınüttoh itlen) El bir
liğyle 

Ornek: Bu işte dbirliğile hıreket edelim 
Bilkulliye büsbütün, bütün bütün~ -

(Fr) Enf e'rement 
Bılmünnselıe - Sıras• düşunı~e, Hırası ge-

lince. sırasında, sıra düşürerek, sırası. 
nı getirerek, sırasını bularak - (Fr.) 
A propo9, a \'orrasion de 
Örnek: 1 - Her ne kadar bu oıeıele 

ileride ayrıca anlatılacaksa da burada 
bilmünasebe şurasını söyliyelim ki ... 
= Her ne kadar bu ıorum ileride ay

rıca anlatılacaksa Ja, burada sırası düı
düğünden (ge\.liğinden) şurUBını söy
liyelim ki. . 
2 - Bilmünasebe düşündüklerimi ken· 
disine aDlattım - Sırasını getirerek 
(Jiişürerek, bularalıJ düşünüdklerimi 
keddisine unlattım. 

3 - Bunu bilmünasebe kendisine söy· 
leseniz - bunu sırası düşünce (gelince) 
kendisine söyleseniz. 

Bilmüşahede = Görerek = (Fr.) Par voie 
d'obııervation 

Bılmüvacehe - Yüzyüze, yüzleştirerek = 
(Fr.) Enconfrontant, par voie de conf
rontntion, mettııut face a fııce 
Örnek: 1 - Şahitleri bilmüvncehe din· 
le.l.ikten sonra - Tanıkları yüzleştire

rek dinledikten sonra 
2 _ Düşüdüklerimi bilmüvacehe ken
disine söyledim. = Düşündüklerimi yüz 
yüze kendisine söyledim. 

Bim - Korku 
Bimağz - beyinsiz - (Fr .) lnintelligentı 

imbecile 
Bimllnd - Yavan, anlamsız 

gnifiant, stupide 
Örnek: 1 - Bu bimana 

- (Fr.) IDBİ-

sözleri bırak 

- Bu yavan sözleri bırak 
2 - Bu dediğinizi bimana buluyorum 
- Bu dediğinizi anlamsız buluyorum. 

Blmar - Hasta 
Bimecnl (Bak: Bitap) - bitkin 
Bimuhabıı [Bok: biperva) = Çekinmez 
- bin = Gören 

Örnek: Doğruyu gören = Hakilı:atbın 
Bina = Kurağ, yapıl= (Fr.) Batisse, ha· 

timent 
Örnek: 1 - Ankaranın binaları, Ana
doluda yeni başlıyon mamuriyetin alA· 
metidir = Ankaranın kurağları Anado
luda yeni bnşlıyan bayındırlığın bel
değidir. 

2 - Bu bina ne kadar zamanda biter 
- Bu yapı ne li:adar zamanda biter? 

Binnberin, binaenaleyh = Bundan ötürü, 
bundan dolayı, bunun üzerine [Fr.) 
Pnr con~equent 

-binaen - den ötürü,-den dolayı, için -
(Fr.) A cause de 

Ornek: işi başına gelmemesinden ötürü 
(dolayı) - vazifesine ademi devamına 
binaen - hatır için - hatıra binaen 

Bint - l<•z - (Fr.) Fille 
Bipayan - Tükenmez, son6UZ 
Biperva - Çekinmez 
Birader - Erkek kardeş. kardeş 
Biraderane - Kardeşçe 

Birinci Ferik - Orgeneral -- ıFr.) Gene· 
ral 

B rsam - Varsanı - <Fr.) Hallucination 
Örnek: Asabı o kadar sarsılmış ki ge
cesi gündüzü birsamlar içinde geçiyor 
-Sınirleri o kadar sarsılmış ld geceei 
gündüzü varsanılar icinde geçiyor, 

Birun - Dış, dışarı 
Bisat - Yııygı 

Bitııp - bitkin 
Bittasmim - - Kurarak 

Örnek: bu işi biıtasmim yaptığımı an. 
laşrlıyor - bu işi lı.urarak yaptı(tınıı 
anlaşılıyor. 

Bive - Dul 
Bivaye Sığınaksız 
BizAr - bezgin 
Bizatihi - I<endiliğinden 
Bizatihi müteharrik - Kendi işler 
Bızzorure - ister istemez 
Bizzat, binnefis - Kendi kendisi 
Btığz (bok: Adılvet) - Hınç 

Örnek: bnna karşı beslediği buğzun 
derecesi bu hareketinden ıuılaşılıyor 
- bana karşı beılediği hıncın dere· 

Llltfen çe\rlrtnla 
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cesi bu hareketinden anlaşılıyor. 
Buhar - buğar - (Fr.) Vapeur 
Huhl - Cimrilık 

Örnek: bu işin bilf!ımedik [meçhul] ta- 1 
rafı kalmadı = lı ne reste uucun C'oto 
inconnu danı cette affaire 

buhran - " buhran (T.Kö) - (Fr.) Criıe 
buhur - Tütsü 
buhurdan - Tütsülük 
bum - baykuş 

burç - burç (T Kö.) 
burhan (Delil) - Kanıt -- (Fr.) Preuve 

Ornek : OnümüzJ.eki işlerin de bnşa 
çıkarılacağına en iyi burhan. şimdiye 
kadar ba,arılan işlerin büyükiüğüdür 

- Onümüzleki işlerin başa çıkacağına 
en iyi kanıt şimdiye kadar başarılan 

işlerin büyüklüğüdür. 

buse - Öpüş - ı Fr.) baiser 
butlan - t,o-ıluk, ~ ürüklük 
buud - lraııı - {Fr.) r>imension 

Ornek: Ebadı seldse - üç ıram 
buy - Koku 
bühtan (iftira) - Karaç 

Örnek: U herkese her zaman karaçtıı 
bulunur. -- u, herkese her zaman 
bühtanda bulunur. 

bükA - Ağlnma 

bülent - Yük.sek 
büluğ Ergirıliı - (Fr.) Puberte 
bünye - Ynpı - (Fr.) Constitution 

Örnek: İri yapılı bir adam - Un hom· 
me de forte constitution 
Sağlam yapılı bir ad.ım - Un hom
me de grande conıtitütion 
Çürük yııpılı bir adım -- l ' n homme 
de fai ble constitution 

Bürehne - Çıplak, yalın - (Fr.) Nu 
Bürklln = Yanardağ, volkan (T. Kö) 
BürkAni = Volkanik 
Büruz - Ortaya çıkma, belirme 
Büt (Srnem - Put 
Büzürk - Büyük , ulu 

c 
Cı\ - Yer 

Ornek: burasını cayi istirahat ittihaz 
eltim - burasını dinlenme yeri edindim. 

Uılbecll - Yeryer 
Örnek: Cabeca ağaçlarla süslenmiş 
olan bahçede- Yer yer ağnçlarlu süs
lenmiş olan bahçede 

Cadde - Cadde (T.Kö.) 
CAh - Orun 
Cahil - bilmez, bilimsiz. acamı .. toy 

Ornek: 1 - U adam, cahilin biridir 
O adam, bilimsizin biridir 
]---Cahillik yüzünden bu hataya düştüm 
- Acamılık (toyluk) yüzünden bu ha. 
yata düşüm 
3 - Cahil ise cahilliğini tanı~ın bil-
mez ise bilmezliğini tanısın. 

Cebi, cehalet - hilmezlilr, bilimsizlik 
Ornek: Cehalet yüzünden insanın elin
den neler çıkar - bilmezlik yüzünden 
insanın elinden neler çıkar. 

Uılhildne - bilimsizce 
Tecahül etmek - bilmezlikten gelmek, bil

mezlenmek, bilmez görünmek 
Örnek: p'k iyi bildiğiniz bu işte ne
den tecahül ediyorsunuz - pek iyi 
bildiğiniz bu işte neden bilmezlikten 
geliyorsunuz (bilmez görünüyorsunuz, 
bilmezleniyorsunuz ] 

Mütecahill!ne - hilmezlikten gelerek, bil
mezlenerek, bilmez görünerek 

)leçhul = ı - bilinmedilı: - [Fr.J Incoanu 

Roman Tefrikamız: 98 

Bilinmedik. [meçhul) bir odam önümüze 
çıktı - Un homme ınconnu apparut 
devant nou11. 

2 = Bilinmez, bellisiz -- (Fr.) lnconnu, 
incertain 
Örnek: Akibeti meçhul hir işe 
girdi - Sonu bilinmez bir işe girdi 
= il s'est engage dans une affaire 
dont la fın est inconnue [ incııriainı· ] 

3 - Tanınmamış - - (Fr ) lnconnu. ignore 
Örnek: Avui:atl,ktaki ünü bizce tanın. 
mamış değildir = S:ı reputation J'uvo
cat n'e•t p~s ignoree (inconnue) de nous 

Meçhuliyet - 1 - Bellisizlilr, karanlık -
(Fr.) L'ınconnu, l'obscurite 

Örnek: Bellisizlik (meçhuliyet) ıçın
deyim _ Je reste dans l'ınconnu 
Dört yanım karanlıktır (karanlıklar 
içindeyim)-Je suis entoure d'obscurite 
insanlığın ilk çağları bellisizlik (meç
huliyet) içind~d r Les premiers llges 
de l'bumanite restent dans l'obscurite 

2 - Tanınmazlık - (Fr.) Etre ingnore. 
etre inconnu 
Örnek: Tanınmazlık ıçinde ö!ıhi gitti-
11 est mort ignore d~ tout le ınonde 

Malilın meçhul- 1 - hilinm bilinmiyen 
(Fr.) connu inconnu 

Örnek: Bilinen bilinmiyen birçok kim 
seler- Des gen connus et inconnus 

2- (Terim olaralı) belgin, yadhelgin -
(Fr.) Le connu, J'inconnn 
M~şhur= 1 - Ünlü (Fr) Uelebre (cele. 

brite) 
O nek: Bıy ... ünlü bir yazardır-
M est un ecrivain celebre 
Edison dünyanın ünlü adamlarından 

biridir. - Edi~on est une des celebrıte~ 
mondi>ıles. 

2- (Mahut anlamına) llPrkesçe bilint>n, 
hııp bildiğimiz. hani şu bildiğimiz= (Fr,) 
Fameux 

Örnek: Nasr!ltlİn llo0nnın herkesçe bi
linen (hep bildiğimiz, hani şu bildiği 
miz) anlatığı - La fıımeu•e anec ı lote 
de Nasreddin ho,Jja 

3 - (Maruf anlamına) Tanınmış - (Fr.) 
Connu, bien conau 

Ornek: O, tan nmış bir mühendistir 
il est urı ingenieur· connu (bien connu) 

Şöhret - 1 Ün=(Fr.) Renomme•, celebrite 
Ôı n~k: Süel ün- A!keri şöhret- Re 
nommee militoire 
Büyük bir ün (~öhret) k zanlı = il a 
gagne une grande celebrite 

2- Tanınmışlık- (~'r,) Reputation, renom 
Örnek: Bu adamın köyünde ta~ınmışl ı ğı 
eyi değildir - il ne jnuit pas d'une 
bonne reputation dans son village. 

3- Soyadı 
Şuişöbret=Kötü tanınma, kötü tanınmışlık 

(F r.) uıouveise reputation 
Hüsnü şöhret = Eyi tanınma, .•yi tanın-

mışlık - (Fr.) bonne reputation 
l;)öhreti ltdzibe Yalancı ün - (Fr.) F.ı- 1 

usse reputation ı 
İştihar etmek = Tanınmak, ünolmuk, ün 
salmak= fFr.]etre connu,gagner de la re 
putatioıı 

Ôrne'lt: l _ O zat, güzel ynzı yazın .ı k
la iştihar etmi~tir. = O aJ.aın, güzel 
yazı yazmaklıı ünalmıştır (ünsnlnııştır ) 

S«ı ,r •• ş t«ı ıı Sıı va şıı 

han kazası istikametinden 
gelen Kazım bey kuvvetle 
rile irtibat tesis etmek üzere 
süvari zabiti gönderildi. 
Çokdan beri bu muhterem Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Mustafa Kemal paıa: 
- Nevmid olmakda ma -

na yok. Türk çocuklarının 

hepsi ö1se dahi Türk kadın
ları bu vatanı kurtaracak. 
Eıaret halinde yaıamakdan · 
ıa ıerefle ölmek daha eyi -
dir. Evet; paramız yok, mun 
tazam bir ordumuz yok. 

Mahrumiyet içerisindeyiz 
Llkin azım ve asaletimlz 
vardır, bunu kabul etmiyen
lere aramızda yer vereme 
ylz. 

Bizzat emir ve kumanda
yı ele alacağım ve Türk'ün 
kudretini bütün cihana gös
tereceğim. 

Dedi ve bunun Üzerine 
Mustafa Kemal paıaya baı 
kumandanlık unvanile sala 
hiyetl vaılanın verildiğine 
dair bir kanun kabul edildi 
5 Ağustos 337 tarihine rası
ıyan buırün, Türkiye hükü
t'letlnin mühim bir dönllm 
ktaeı oldu. Muatafa Ke· 

mal paıa emir ve kuman
dayı ele aldıkdan sonra ba
zı bedbahtlar hemen Anka
ra'dan uzaklat'llasını ve 
cebheye gltmesınl istediler. 
Çünkll Mustafa Kemal paıa 
Ankara'dan ayrıldıkdan son-j 
ra serbest olarak vatan ve 
mıllet aleyhindeki rollerini 
oynıyabılecekler ve· mt'r~zl 
hükümeti ifaad edebilecek
lerini llmid ediyorlardı. Fa
kat Mustafa Kemal paıa, 
istihzaratını Ankara' da yap· 

dıkdan ve mefaedete mani 
olacak tedabir ittihaz ettik
den sonra, erklnı harbiyel 
umumiye reisi Fevzi paıayı 
da alarak ırarb cebhesi ka 

rarııahı olarak ittihaz edilen 
Pulatlı'ya geldi. 

Kocaeli ııurubu ku•anda
nı bulunan miralay Kaz'm 
bey de kuvvetlerlle beraber 
lzmıt havallılnden Sakarya 
cebheılne gelmek için emir 
aldı ve hareket etdl Nalh-

kumandan·nı görmlyen süvari 
zabiti sevinç'e, biran evvel 
Kazım beye kavuımak üze
re Beypazarı istikametinde 
yürüdü. 

Beypazarı kazasının ce
nubundakl btr köyde Kazım 
beyim bulunduğunu haber 
alan süvari zaLiti atını son 
~üratle sürerek köye yetitdi. 
Tam köyün ortasına yetiş· 

diği zaman, köyün ortaıın 
dakl yüksek evin merdive
ninden Kazım beyin. il)mek
de olduğunu gördü. Süratle 
inen kumandan dJ süvari 
zabitini görünce sevindiği 

beıbelli idi.Süvari zabiti,ku· 
mandan mı selamladıkdan 

ıonra hürmetle elini öpdü 
Kuman da tebbeuüm ede 
rek· 

Ma'(lm a. Biz mute
kid adamız. Emin olunuz Lu 
muharebede mutlaka mu 
zaffer olaca,'tız Senin irti
bat zabiti olarak geleceğini 
bir hl11lkablelvuku olarak 
anladıiım ıtbl, ıen ırellnen 

Vilayet 
Genel kurultaJ'l 

Vı'ayet genel kurultayı 

dünkü toplantısında encü 
menlerden gelen evrak 
üzerinde müzakereler yap 
mııdır ve bir çok evrakı 

ve istekleri l'ncümenlere ha 
vale etıntıdir 

Gelir bütcesinin anahat 
ları üzerinde konuımalar ol 
muıdur, Bütce projelerine 
göre bu yıl gelir bütceıi 

masraf bütceleri yekünunda 
elli bin lira kadar açık gös· 
termektedfr, Ylaliye encüme 
ni bu açığı kapatmağa uğ 
raııyor 

Belediye 
Kıı rtıllltyı 

( Üst tarafı birinci yüde ) 
yetce komiser olarak tayin 
edilmiş o duğunu idılia et 
miı, ceryan eden muhakeme 
neticesi hak kazanmııdı. 

Son dakikada haber aldığı
mıza göre mahkemenin bu 
kararı temyizce de tasdik ediL 

r miıdir. 

Şu hale göre bay Kenan 
ayda yüz elliıer liradan bu
güne kadar olan hemen iki 
üç senelik ko'ııiserlık tah
sısatını mahkeıı•e ilamına 

göre belediyeden tahsil 
edecekdir 

Yine öğrend i ğimize göre 
alacaklı belediye aleyhine 
icraya müracaat "tm•şılir. 

lıte beledıye kurultayının 
konuıacağı mühim meseleıer
den biridir. 

Mahkemece karara Lağ

lanmıı ve t~myizce tasdik 
edilmif olan bu hadise üze
rinde bizim kritik yap na. 
mıza ıühhesiz imkiin yokdur 
Au itin hukuk cebh~si artık 
kap · nmışdır. Şiın.li idari 
safhası baılıyacakdır. 

Diğer tar,,fdan komi<erlik 
bir memuriyet olduğuna !!'Ö 

re bay Kenan'ın vilayet 
kurultayında aza olarak bu
lunmasıda ayrıca kanuni bir 
mesele teşkil etmekdedir. 

• •• 
Yeni belediye büdcesi ta 

memen hazırlanmışdır Haş 

kanlık büdceyi bugün ku· 
rultaya verecekdir, Yeni 
büdce geçen senekinden 
otuzbin lira kadar fazladır. 

Bay A. Akıf Tüktenk 
Erkek Ortamektebl Muh· 

des tarih, Coğrafya ve yurt· 
bilgisi muallimlij!ine tayin 
olunan ve Avrupa'da tahsi
lini ikmal eden değerli genç
lerimizden b y Ahmet Akif 
Tütenk, Ankara'dan gelmlt 
ve yeni itine bat'amışdır 

Başarıklıklar di erız 

Çocuk esirgeme ku
rumunun yardımı 

Ankara, 3 [ A AJ Çocuk 
esır gt!me kurumu g-ı~n.:l 
m ~rkezi 16 \I rtdan ı 'ı>an' 

ı .. birine kndar 1595 çoruğa 
yarJıın dmiş.lır. 

Antep millet mek -
tebleri 

Antep. 3 [AA] - Bu yıl 
biitün vıl.1y tt~ 86 ııııll•·t 
mekt~hi oı·ılmı~ Lr. 

Konya'da yağmur 
Konya, 3 [AA] iki 

giir.dür yoğ ı.1 'Vnğmur 

ara k r ılü~müş,(ür. 

Ankara'da kar 

bir 

Anbrn, 3 [A.AJ llıin 

subalıtanlıcri Ank ra ve 
eivarına kar ılü~ nüşılür. 

Trakya mektubu: 

Muallimleri -
nin )rardımı 
Çoruh vilayeti maarif mü

dürlüğünden Balıkesir ili a
liahmer merkezine gelen bir 
mektubda Erdek ve Marma 
ra felaketzedeleri ıçin bütün 
vilayet ve kaza muallimleri 
arasında 'ane toplanmakda 
olduğu ve ılk olarak Artvin 
kazası muallimlerindeı> 21 
lira ve Hopa kazası mual
limlerinden 2o lira 54 ku 
ruş olmak üzere 41 lirıı. 54 
kuruş gönderildiği ve bunu 
diğer yardnnlnrın takibede
ceği bildirilmekt.dır. Çoruh 
vilayeti maarif müdürlüğü
nün teşebLüsile yapılan bu 
yardım 1 ar büyük meınnuni· 
yetle karşılanmışdır. 

Muğla'da havalar 
~!u~la, 3 [A.A) - ı 1 nv.ılsr 

bir uz soğum ıklu bora er 
ilkbahar lıali0<led r. Ynlnız 

son gü•ılcr le UôktPp,ye ve 
Y lurlı d, ğlurın. kar yoğ
ıııış .lır 

Do'.durulan T rakyanın im rına doğru 
Tekirdağ, ( S Ş ) - sene gelen Romanya Türk 

Mesahası ( 23 ,975 ) kilo· 1 !erinin en çoğu Tekirdağ 
metre muraba ol&ıı fayizli ve mıntakasına yerlettirilmitlir. 
münbit topraldı Trakyamızın 
bir senedenberl kahraman 
ecdadımızın torunları say lan , 
Romanya v~ Bulg .rya Türk· 
leriyle doldurulduğunu se
vinçle goruyoruı:. 50 60 
seneden beri ) aha ne ı 1 oyun
duruğu altında yaşadıkları 
halde temlzTüıklüklerındcn 
bır zerre bi:e kaybetmiye 
rek Trakya'ya gelen bu 
gümrah insanlar. ça'ııkan, 
sağlam ve kuvvetli Türk 
usurlar•dır. Bu soydaşlnrımı 
zın Trakya' ya kavuı.naları · 
na ve bu kıymetli ülkeye de 
mir gibi kollar kazandırma 
ların:ı sevinmemek e'de değil
dir, Trakya'nın ıklimi de Tu 1 

na boyu ikliminin aynı ol· 
duğundan Fekiz aydanberi 
gelmiş ve gelmekte bulunan 
ildaşlarımız bıı muhi
tin ha vasile çok eyi imtizaç 
etmektedirler. Göçmenler 
arasında şimdiye kadarehem
miyetli lıir ha.talık görüL 
medıği gihi kış mevsimini 
d e rahatça geçlrmi§lerdir.Bu 

yen faaliyetine d<.vam eldi. 

Önümüzdeki aylarda muhiti-
timize yine bir muhacir akı
nı başlıyacağı haber veril 
mektedir 

Va1im'z Bay Haıim İşca
nın esaslı çalı1ma proğramı 

içinde yer alan en mühim 
me~ele de göçmenlerin rahat 
ça yerleşliri mes ve kolay 
!ıkla mü•tahsıl vaziyetine 
geçebilmeleridir llutün yeni 
hareket'erin batında gelen 
iskan b.abi 1 ıyetinin artıırılma

sı zarureti dolayısile Tekirda· 
ğının yakın y,IJ...rda inkişaf 

v .> t~rakk•sine ümitle baka- 1 

b liriz. Tekirdağına layık oldu ' 
ğu dirımi ve ge iri verebil 
mek için ! nzı mühim yolla
rın yapılması lıiııır.dır. Yetil 
Trakyamızın yiilcsek menfa
atleri bakimın lan Tekirda 
ğımızın d•ğişık yön'erd 4 in· 
kitafı hakkında bir kıı.ç nok· 
tayı not etmeden geçemiye
ceğim: 

1 Trakyanın mühim 
bir ihracat merkezi SO\yılan 

Tekirdağ i kelesinin betona 

edilmiıdir. Sahibinin müra· 
caat ey lem esi ilan olunur· 

Bug;ün 

Si fa 
" 
Ecznh«tnesi 

1 Nöbetçidir 
...: .. ~ ' " .' ' . . 

çevrilmesi ve bu takdirde 
bir dalga kıran inıauyle bir 
liman meydana getirilmeıi. 

2 - Tkirdağının bu gün
kü ökonomi durumunun eyi
ce düzelebilmesi için köylü

nün e'indeki mahsule piya
sada eyi bir revaç temin 
edebi'mek ve bir mahreç 
bulabilmek için bazı yolla
rın yapılmasına muhakkak 
nazarıy:e bakılmaktadır. Me
se!a Alpullu istasyon•ından 

ve Hayreboludan geçmek 
üzere Tekir dağına bir yol 
yapmak ve bu yol yapıldı
ğı takdirde zirai, ticari ve 

iktısadi itlerin birinci derecede 
yükseleceği ve kuvvetleneceği 
pek tabiidir.Ayrıca da Trak. 
yanın zahire am'l:8rı bulu · 

nan Hoyrebolu kasabasının 

muhtelif sahalardaki kabili
yeti de bir kat daha arta· 
cakdır. 

3 - İstanbul - Edirne 
ıosası yapılınca Trakyadakl 

yükselme pek bariz bir ıe· 

kilde görülecekdir. 

4 - lstdn"ul - Tekirdağ 
arasında bir telefon servisi 
tesis edilirse ıehrimizle Is -

tanbul ve Ankara arasında· 
ki muhaberatın da çok düz 
gün ve isabetli olacağına 

hiç ıüphe edilemez. 

5 - liaftada bir vapur 
uğrıyan Şarköy kazasına 

haftada iki vapur servisi 
yapılırsa kaza iktıeadlya
tında büyük bir yükıelme 

göze çarpacakdır. Son yıl· 

ı;,;da Trakyada Haılıyan ba
yındırlık, dirlik düzenlik 

ilerlemelerine genit bir ıaha
nın aç ldığmı görmekle hal
kın imar 've umran hususun· 
da aldığı adımlar gün geç
dikçe ilerlemektedirler, 

dil. Jfif 

gönderildi ise de tam yarı 
yolda iken düıman projek-
törünü çevirdi ve düm düz 

muzaffer olacağın11zı da ka
bul etmitdim. lliııaena efh 
mü.terih o'unuz Yüzde yüz 
muvaffakıyet bizimdir. 

Bazı cebhelerde firar vu 
ku ıtı başladığı cihet'e Mus 
tJfa Ke;nal paşn, meclisden 
aldığı salahıyeti bilistimal ' 
bir emri yevmi tamim etdi. 
Hu em i yevmiye göre; her 
hangi rütlıede o'ursa al•ıon. 

cebheden kaçmak iıtiyeni. 

bir derece mafevkı derhal 
öldürelıilecekdi. 

1 
olan bu arazide su ve erzak 

zünden, Derviş b"yln tekdi · ! 

ı·lne maruz ka 1 ınlf ve habse
dilmiş alay ku naııd1nı, her 
halde süvarı ;ı:al.itioin ha
Ydlına hatıme vermeğe az· 
melınitdi. Bunun için Bey· 
Lk köpriinün şimalinde, 
J,3~manın üç tarafdan ateş ne 
maruz bulunan ve Karahü
yük d~ililen suni tepede ha-

Dedi 
Düşmanın bütün kuvvet

lerini Pu atlı ve Haymana 
ovası htıkametine sevketdi
ğini anlıyan MPsL.ıfa Kcınal 
paşa . Türk ordusunu d(i~man 
cebhesinin karşısına, bir ÇC• 

lik kale halinde dikdi. Sağ 
cenah kumandanlığına mi 
ralay Kazım ve •ol cenah 
kumandanlığına da miralay 
çolak Kemal Leyleri tayin 
etdi. 

Muharebe bütün ş•ddetile 
devam ediyordu. ~lustafa 
l<emal pa§a. bizzat 
atına binerek cebhenin en 
mühim mevzilerini görüyor 
ve icabeden vaziyetlerin 
alınmasını emrediyordu. Bu 
esnada yorgun ve çok 
zayıf kalan Mustafa 1\t'ltıal 

paıa cebhe boyunca atını 

sürerken birden atdan düş 
dü ve ayağlle kaburga ke 
mikleri zedelendi. 

Doktorların bunca tavsi· 
yelerıne rağmen Mustafa 
Kemal pa~ıı bir gün bile is
tirahat etmedi. Mütemadi· 

Bu emri yevminin birkaç 
yerde tatbik edil • esi, fi· 
rar vukuat·n.n kısmen olsun 

• ön1ne geçdi Lakın vicdan
larını İngiliz liraları muka
bilinde satan tazı vatansız 

lar, menfi hareketlerine d -
vam ediyorln ve Sakarya'
daki Türk ordusundan firar 
eden bir neferin bile İstan 
lıul'a kadar gidebilmesini 
temin ediyorlardı !lir taraf
dan d;iıman kuvvetleri çok 
şiddetlı taarruzlara 1 aşlııclı 
lar. 

Cebhe o kadar sıkıı:lı~ki 

süvari fırkaları tamamen 
piyade vaz•fesi görmcğe 

baı1 adılar Süvari ondördun 
cü alayı Polatlı'nın garbın

da bulunan Beylik köprü 
nün ~şiın111inıleki mevzu lf-

1 gal etdi, SUvari zabiti yil-

. taşıyan neferler görüldü. 
Düşmanın projektqrü karıısın· 

zır) ın '!lış siperlere süvari 
zabitini, takımlle beraber 
gönderdi. Bu llüyük. düşman 
siperlerine üçyüz metre ka 
clar yakın mesafede bulun
malda beraler iiç tarafdan· 
da düşman topçu ateşi al
t ııda bulunuyordu llö 
yük'de bu'unan süvari tak. 
mının Türk kuvvet1erile de 
irtibatı yo!.rlu Bereket ver 
sin siperler ga vet derin ka -
zı dığ cıhetle düşman ateşi 
nin tesiri ar. ohıvordu. 

Yirmi dört saat llöyükde 
kalan süvari takımının va
ziyetile, göre' ild•ği dütman 
vaziyetini gösteren raporunu 
yaz n süvari züıiti ancak 
gec gôndereLildi. Efradın 

yiyeceği olmadığı için iaşe 

ve su ıstedi Alaydan bir 1 

mikdar peksemetle zeytin 
daneıi ve ufak bir fıçı su 

dıı açdığı tidetli makinalı 

tüfenk ateşile su ve erzak 
getiren iki nefer ıehid edil· 
di. Su ve erzak da ovanın 
ortasında kaldı. 

EütUn bu vaziyeti gören 
süvari takımı, efradın ıehid 
olduğunu görünce ıu ile er· 
zaka hasretle bakakaldılar. 

SüvHi zabitine müracaat 
ederek su ile erzakı kurtar 
mak iç'n iki gönüllü nererin 
git.neıine mütaade etmealni 
rica etdiler ise de, buna mü 
saade etmek, iki neferin 
kıınıııa girmek demek ola
cağından muvafakat etme 
di. 

Aradan üç gün geçdlği 

halde süvari tal<1m1 hiç bir 
tarafla irtibat temin edeme 
dı. Düımanın da vaziyeti bu 
llöyükü işgal elme!ine mü
said değildi. Yokıa Höyükü 
zabtetmek. dliıman için pek 
kolaydı 

Bitıneni -
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Gel Emi? DENEMELER • 

Yavru Martım ~enım 
Mimar Sinan Trakxa'dan __ sesler Gece 

Binlerce baı de yerken mabetlerinde yere, 
Göklerde dolaıan sanatının sırrıdır. 

Köy sazın~an türküler 
Mektub yazd•m karadan, 
Dağlar kal kısın aradan., 
ikimizi baıbaşa 

•Kardeşim M. Hilmi"ye Bnhar.n gülü yanağın solmadan 
Biraz da sümbüllere sürün de gel 
Ay uyurken henüz güneş doğmndan 
Açık saçık şafağa Lürün de gel 

Koca bir deniz var ara· 
mızda. Ak dalgaları, ak kil· 
pük martıları ile, ııöm gök 
bir batı boılukdur. "denlzn 
dediğin . Yavru bir martı 

kadar güçsüzsün daha •. Aıa 
mazsın bu baıı boıluğu yav· 
ru ·martım benim .. 

En derin vecdi veren bu öz Türk gönüllere; 
Dahi gibi bir kubbt>nin, bir çatının sırrıdır. 

Türk kızı kadar narin, Türk suları kadar ak; 
Sütunlarında yurdun engin saadetleri var. 

Nasib ellin yaradan. 

Arpa ektim çöllere, 
Dövdürmedim eHere . 
Onbeşinde yar sevdim, 
Undan düştüm dillere . 

(;ecenin rengi de iı:ıme girdi, 
Kuranlık kalbimi zından ynpncak; 
Ruhuma hofıf bir serinlik verdi 
Korknr:m bu gece beni kapııruk. l'yanup tabiat gelırkcn dize 

Snçını gizleme salıver eını? 
Ve kubbelerindeki ahenge uyar ancak; 
Yurdumun o heybetli, dumanlı dağları var. 

Yalçın köprülerinde, billur ıadırvanında; 
Ak tatları yıkı yan fU değil, asırlard r. 
Şarkın bu en sanatkar, kudretli insanında, 

Yalnız Türkün o asil ve coşkun kanı vardır . 

Destiyi vurdum gümlesin, 
Aıık olan dinlesin. 

Korkarım gecenin ürpermcsinden; 
Kufom.n İçine başka hal sn{0ar. 
Sükıltu kalılıran köpek sesinden 
(Jnümden ildhi perdeler kaç1r. 

Sen biliyorsun bırakdığım ize 
~1nhmur gözlerinle bakn·er emi? 

Küçük dere kıvrımlarla çağlarken 
Öten ku~lar suya lı:onat ı·arpuken 
Çim~nlerde rüzg!l.r fistan açarken 

Sen içimin ak köpükle
rinden doğdu sanki . Alı: 
köpüklerlmdir, sana bu ak 
boyayı veren. Koca bir deniz 
uyanıyor aramızda, yavru 
martım benim . Seni, bir 
köpük, bir martı gibi ayna· 
sında tanıdım, gök boyalı 

sularım . Tertemiz, ıl•k bir 
yaz aydınlığı olup süzüldün 
can evime .. Bir martı gibi 
ak köpükden kanatlarını 

çarpa çarpa. Dolu dizgin, 
göm gök bir deniz ayırdı 

bizi . Uzanıyor aramızda 

ak köpük saçları rüzgarla -
narak. 

Beni yaradan ay ı ran 

Yataklarda inlesin . 
M. M Gel güzelım gel gezelim gel, emi. 

Ve ey! Yalçın taılara Türk ruhunu lşliyen 1 

Milletin, bir kalp değil, bugün seni anıyor. 
Ve gitdikçe yükselen ve gitdikçe geni~liyen; 
Bir imanla yaratan aşkına inanıyor. 

L· hilmi Lise 
:Muammer 

Karanfil tasta gider, 
kokugu do.ta gider .. 
Seni gören çocuklar 
Evine hasta gider. 

Nıısıl olıı r? Bir Sitem 

İşte duygularımız f\'ilıal Sami 

Bir öç alma 
H zını g~çmişinden, atalarından dan 
'.\aRıl olur ~ık•l ğı yol'.ırda yaya kalır. 

Aşıl·nam.ş dağların kapıların ı ('alan, 
Nasıl olur çakıllı yollarda suya kalır? 

Anlor;z kendimizi dügünürsek bır ondu 
Hiç de zahmet çekmeyiz terrümanler meyd nda 
BurJaki yazılarla içimizi tanır.z. 

Czerir.de koyu mavi kub
be ve eedef uy .. Kerşunumtı· 
ruk sah 1 gö:gAleri boyuodan 
ilerlıyoruz Deniz, karuıılık 

boşluğunun yüzünı. \'Uran 
mavi bir parlaklıkla yuı be 
lirsiz uyuyor K s k k sık 
kürek lı şırtılerı, g•«iken 
mıırtıların koybolmakda olan 
lrnnat seslerı.. lssız sahillerini 
lıorkunç kaYJlıklarındn öten 
baykuş sesleri ve uzakda 1 

canl.ların sığınd•ğını b:ld.ren I 
tek tıik parlayıp sii ıen kı

vılcımlardan başka bırşey 
geıünmüyor 

den snklıyor.Ju. Ara sıra 

ay ı~ıkl:ırı lı'yaz yuzunu 
pnrlu1ıyordu nn mJ, P"k ara 

sıra .. Düşün lıır o bir de 
ben; cı1n no-.1 Jayonır!. Onu 
görınetlcn hir söz d meden 
can nasıl duyanı• .. l\onuşmok 
ısteJimse ıl~ o istemedi. Bir 
yerini göstermeıl . Bir an 
olılu ki kollıırı•n kürı•k çok
mnz olılular; yanına yaklaş

dım ç,kıldi.,. Citdim yine 
çekildi . Sonunıl' beyı.z el 
l.ırini tuttlum. D1ha görmek· 
teyim ki o ellerin yanında 

benim. ellerim lekeli \"O bolİ.ır/ 
renklı kalıyoılıırdı c<fk yan re 
olur; dedim.» h.arş.l k verme
di. Sade «yalvnrırını,» dedi 
Kuzu kurdu yalvarını~; di· 
/inden anlıyan olur mu:' .. 
B··n, ıluym.ıd m bıle.. Gör
mek, 80rılmJk. koklamak is-

Al salım mavi salım, 
Dağları dolaşalım . 
Aramız derya dediz, 
Biz nasıl kayuıalım . 

Kalenin önü tandır, 
Yand r Allahım yandır. 
l:ıeni bir f hin eyle 
Yarın dizine kondur 

Kasırgıılar , sinesi üstünde bir hiç olur. 
Şıınşeklerle yorış;r alt.nd:ıki al &tı 

Hunlara ınanınıyun, inan, yalnız pir olur 
Bu <Yıice in•n vor, parmak ı~ırır botı C' • 

Ddrin bakan gözl~rden her haLI.ı utanırız. 

H~nüz kurumamışken yurJumuzdakı kanlar 
Bu imanlı gıdişde derken yollar, zamanlar, 
~lehtapm,ş, giil dulakm ş,çok giizdmiş bize ne 
Bakın . haykırıyoruz ey deniz! denize ne? 

Ak boyalı, yavru mar • 
tım benim. Bır deniz gibi -
ylm, söylüyorum martı kadar 
ak, köpük kadar köpüklü 
ve ucsuz bucaksız gönül tür 
kümüzü .. Katılıyor, dudak· 
larımda bu ağlamaklı türkü. 

Hıçkırıklar kova kova göz 
yaıı çekiyor içimin derinlik· 
lerinden .. Cöz yaıları bir 

yaz aydınlığı kadar ılık ve 
aydınlıkdır, sürmelim.. Bir 

yaz aydınlığı kadar pırıl pı· 

rıl ve tertemiz. 

Küp içinde bulgurum, 
Çatık kaıa vurgunum. 
Söyliyenler söylesin, 
Ben yarime uygunum . 

Ç lıkden kanatları yıldızlarla ölçn boy, 
Oeryol ır da önüne artık duramaz o\Ju, 
Önüne acun çıksa yılar mı bu kaynak soy 
Yurdumun her bueoğı dü manken hPp 

Acop neler Sl'ziyor sütuna LDkan gözler? 
Artık anlaş lmışdır kime ait bu sözler, 
A'lcak bir cılve görüp yo!unden snpıın 1 ara 

Koca vatan dururken Ayşe'ye tapanlara dost oldu. 
Arıcaoğlu 

Ovada çardığım var, 
Asılı bardağım var. 
Yarim geldi deseler 

11. erdem Burad&ki beyitler seçilse birer birer 
Bulunur birkaç tane belki şiire benzer 
Coşarız ta yürek.den aldukca EeçlarJan h ı z 

Birhan, bir de yubancı yoL 
daşım kayık{·•; karı; k ırşıya· 
yız .. Yalnız e~cıı uzakdır. 
Ay, ıınbean ntılı tozlu pu 
muklnra yukla•ıp uz . kl oş

makJa, dalıp p rlnmaktuılır. 

Deş kurban adağım var. 

Kahve pifliği yerde, 
Telve taıdığı yerde. 
Güzel çirkin seçilmez, 
Gönül düştüğü yerde .. 

Ayrılık 
(;jdiyorum gurbete gönlümde l{Urup; 
Arkamda rok sevdığim çekiyor ahlor. 
Kim bılır nı> büyük bir kederle 8olup, 
Kül olacak öpdllğüm gonca dudaklar, 

Başka neden ~·nk~rız . l~te Juygular.mız 

SJFrı Çoru!:._ 
Ufuklar gönlümdeki gamla lıernrır, 

Kalbim o genç perinin yddiyle dolu; 
Sonin için ııe«t.m ondan, ey Anadolu 

*. • 
Yavru martım benim, ak 

'l'ıirküden bılc·ın yoldoHın 

bir ar.ıfık yüzünü Sebsizce 
gö~e ÇO\ irdı. r,ph ps ı bir 
giilıi~le dudak dükdn vtı ijOn· 
ra uz ıklarılnki k.ııkunı 
kayalara bnkdı 

Alı. llll Göğ,iim bu Ul'J ılo .!olup Loıalır. s. Baykal köpük kanatlı martım. Ko· 
ca bir derya apıımıı orta· 
mıza. Bizi ayırıyor balam . 

Ak dalgaları ak, köpük mar

tıları ile, koca bir batı boı· 

lukdur, deniz dediğin. Ana 

bir martı gibi aı bu baıı 

boıluğu, iri yelken kanat· 
larını vura vuru, At be sür
melim, aı bu baıı boıluğu1 • 

todıın; d kenl~nJı, LüzülJü, 
çıkıldı; b r turlü olmadı 

fjjr kurt gilıi onu lıı eğlen

ıliın amma o, lıir d,şi uslan 
kesil.lı; yanaşılırmad . Sonun· 
da hep korku, hep «tlircıı 
korkusun.lan ötürü onu iste_ 
miy~rek öldürmok işe düşdü. 

Karışan izler 

Ne vor, dt•dim; yeniz ne
ye güldün, yüüünü n~ye kök 
lertı ı·cvinljr,.' ... ) oldaş deoli. 

Gözlerim b;r noktayı.. çivilenir bağlanır; 
Bir ıey sayıklar gibi dudaklar mırıldanır 
.-,:ohut nohut damlalar; yüzünde dalgalanır, 
Yuvarlanır alnının tekerlek izlerine 

On yıl lır hurada i t:·'lip 
ge('erim ve bir an olnrki 
gülerim. Ve geno gülmckt• 
yim. l;iu dilsiz snhit göklere 
bJkurım, on yıldır suçumu 
bilJirme.lılE>r 

Saıld gt\ğ,ü vı? ) üzii ıle 

mavi sulıırın belirs.z dcrm
liklerine gönıülürkı:n o yiiz 
bir daha pHl :ıl ı. Gözleri ile 
şu ayıı ve bulutlu göğe lın 

karok. 

Durmadan dinlenmeden kesik kesik hıçkırır; 

Yürekde yara almıı; bir kuşcağız çırpınır, 
Yaııyacaksam eğer: "Tanyerin ağarsın der. 
İzler karışıp gider; zından dehlizlerine' 

) orgun ve ıslak gözler; fersizleşir gıtdıkce, 

Sonsuz karan! klara perde perde indikce 
Varlık'.ar seraplaıır, önünde seğirttikce; - Suçun ne idi kP .. - Onlar ~cıhıdim'.ı> 

- On yıl once, !.öyle bir 
yoz ı!'cesi, knyıkln burudan 
geçerıl m. Kayıkdu bir yolcu 
boyan kalmışdı. Amma ncidi 
o ne g ızellikdı. Yin~ 1 öyl~ 
ay vuruyordu 'i'üzıinü ben- ' 

Dedi. Ev!!, bakıyorum; on 
lar, o cansızlar şaJıi,lirlrr 

O.ı ) ı!.lır tiıı;ıuyorlnr 

İzler .. ırlder gizlenir. Yokluk denizlerine!. .. 

flhmet Ferit !ika 
~un ı lıı , ı v~ o bııkır lekesı ile de· Alı, olı·ıık adam! O, 

ben ın kıırıınJı. l~te, sunada 
şu ~af •onsuzluklur ş ılıit ol. 

Dedim. Bitkin yuzu, mavi· 
liklerin sed\>f yüzünde par-

rinlikl ı ri 1-{Öınül,Jtı. '.'ıl ~I 

H. Tunçay 

• ~ 
: .. Sava*'ın Romum: :; ., 

İNCİR 
A GA CI 

Hocam ve üstadım lsmailHakkı'ya 
hürmetlerim ebir vesile •Jlsun diye 

Yazan: İhsan Edip 
Ne zaman gözlerimi kapasam, İzmlr'ın 
timdi hayalimde seraplaımıı bir çöl gibi, 
rengini ve ıeklini kaybetmiş uzak bu· 
!utlu l0ir parçasında, gölge ve çiçek do 
lu bahçeler arasında eski harap bir ev 
dekoru görürdüm. Kestane ağaçlnrile 
çevrilmtı büyük bir çayırda, şimdi yüz 
!erinin ıekilleri, güneıde kalan fotoğ
raflıır gibi kaybolmuı, silinmiş bir ta 
kım komıu çocuklarile koıup oynadığı· 
mı, bazı akşa'lllar dere boyund~ Anne
min elinden tutarak akşam güneşile 

penbeleıen suları e saıların üstüne ko 
nup sallanan uzun kuyruklu dere kuı· 
!arını seyretdiğiml hatırlarım . 

Annem Bu uzak mazi hayalınin 

altında yüzü bul .. tlanmıı bir gö'ge gi· 
btdir. Anne sevgisine doymamış bütün 
insanlar ırıbi benim d · bir hicrırnım var. 
Anı;ıemi az tanımak, annemi d~ya do
ya koklayıp öpememek hicranı. 

l!u tohum halindeki duygu çocuk 
kalbimin en büyük bir hüsranı olmuş

dut : O, nasıl öldü,' Onu, nasıl ve ne 

1 

zaman: hayalimde şimdi hasret ve ıztı· 
rabın masallaımış bir diyarı o!Jn lzmr 
rin yık•k,isimsiz bir kabr stan,na gömdü· 
!er. Bilmiyordu. Annemden kalan son 
hatıra gözlerimi yaşartan bir kimsesiz 
!iğin a!(rılığıdır!,. 

Beni İstanbul'da, Falih'in loı ve ça
murlu bir mahallesinde oturan büyük 
annemın yanına getirdikleri zaman; 
mütemadiyen anne, diye sızıldanan, has 
ta, cılız bir kız çocuğu idim. 

Hüyük annem bana , çok sevilen ölü 
!erden k,lmıı mukaddes bir eşya dik· 
katile bakdı Büyük balam bir evkaf 
memuru idi Aldığı para onların emel
siz ve ihtiras.ız hayatlıırı için faz'a ge
liyordu. Ben onlar için adeta gecikmit 
bir heves, bir fantazi oldum Ortamek· 
tebi bitirdikden sonra , beni, bir Fran 
sız mektebine verdiler Rir kaç sene 
oraya gidilı geldim. Seneler geçdıkçe, 

içimdeki hüzün hafıfliyor adeta neşeli 
can'ı bir kız çocuğu olmağa baılıyor· 
dum. Son zamanlarda bir musiki mu
allimi de tutmuılardı. Annem gibi, genç 
bir zabitin du 1u olan bu kadın, bana 
haftanın birkaç gününde keman ders · 
!eri veriyordu Boş zamanlarımı oku 
makla geçiriyordum. 

Fran11zca, Türkce yüzlerce l<itab 
okudum. Hasılı bir genç k:zın mesud 
olması için neler lazımsa, bir genç kı 
zın hayata hazırlanmak için nelere ih
tiyacıvarea, her ıeylm vardi flüyük 

annemle büyük babam 
üstümde, ıefkatten örülmüş bir çift 
kanat gibi titriyorlardı 

Ah 1 Komiser bey ah .. Eğer, ömrüm · 
de gaflet ve safiyetle dolu tek bir da 
kikam olsaydı; gecenin bu saatinde kar 
tınıza e inin kanile bir umumhane ya 
tağından ka'dırılıb getırilen bir fahiıe 
o!arak değıl; şimdi yuvasında ninni 
söyliyerek yavrusunu uyutan temiz bır 
anne olarak kalacakdım Fakat, ne ça 
reki a 1 nımın kara bit- yazısı varmıf .. 
Birgün. bir ilkbahar seması gibi gülüm
siyerek geçen hayatımız, ufak ve bü· 
yük bir takım felaketlerin yağmuru 

serpılmeye baıladı llirgün ansızın bü 
yük babamı, memuriyetinden bir iftira 
sebebile, hemen azlediverdiler Neden 
ve niçin olduğu anlatılamıyordu. Şüp 
heli bir kine kurban olmuşdu! • 'amusu 
mukaddes tanımı§ bu ihtiyar adama, 
bir gece ynrısı kederinden ansızın felç 
iniverdi. 

Artık, gece gündüz ağlamakdan göz
lerimiz dünyayı görmüyordu. 

Büyük babam yatağından kpırda 

namaz olmuşd... Ne eli ayağı tutuyor 
ve ne de konuşabiliyordu. Büyük an· 
nem, bir hafta içinde ölüme yaklaınn 
bir hasta halini almııdı 

Akrabadan, candan kim•emiz yok 
du . Köıede bucakda kalmıı btrbaç ku . 
ruıu bin iktısat ile sarfetmeğe Laıladık 
Ha:r.ıra dağ mı dayanır'.'. Bir ay ıonra 

«Yunus» un mezarında 
Gurubun hüznünü emerken dağlar, 

Yollarrla adını anan biz olduk . 

Gördük, mezarında bir aıık ağlar. 
Eyildik. önünde canan biz olduk 

Sunduğun aık meyi mesdetdi bizi. 

Komayız peılni bulsak o izi; 

Yaıla donatdığın engin denizi, 

Yudum yudum lçib kanan biz olduk. 

Ne duysak yalandır aıkından geri, 
Ruhl .. rda yaratdın ölmez eseri; 
Adın var, izin yok gördükdenberi, 
Seni tik kalbinde sanan biz olduk. 

elimizde beı para kalmadı . ister istemez 
fedakarlık yapacakdık. Evvela evin, 
lüks eşya namına nesi varsa hepsi birer 
birer elden çıkdı. 

Daha sonra, s ra konsol gözlerini, 
sandıkların içlerini boıaltmıya geldi Bü. 

tün bu satılan şeylere karıılık gelen 
para. elimizde güneş görmüı bir buz 
parçası gibi eriyiveriyordu. 

Bır kere alıımııdık Yeri bot kalan 
bir eıyanın yokluğu hissedilmeden bir 
ikincisini kapıdan çıkarıyorduk. Neler 

saldık 1 Bilirmiyim komiser bey . İlk za. 
manlarda hastamızın acısı bize herşeyi 
dumanlı gösteriyordu Nasıl merhamet 

siz bir sefalete doğru sürüklendiğimizi 

hesab edemiyorduk. Lakin birgün. bü
yük babamın artık eyi olma ümidinin 

kalmadığını anladığımız zaman, halöka. 
tin kaldırımlaımış yüzü bütün çıplaklı 
ğile bize sırıtmıya baıladı! Baı . 
dan tırnağa kadar canlı bir yoksul
luk olmuşduk Ne altımızda ve 
ne de üstümüzde elle tutulur blrıey 
yokdu. Bu açlık ve hastalık tohumu
nun zulmüne uğramıyan yegane ıey, 

büyük babanın tek katlı tlltesl idi. Bü 
yük annemle ben, bazı soğuk ıreceler 
de, odanın ortasında dağılıb kalmış 
eski bir ot minderin talaşları ara 
sına gömülüyor ve birbirimize sar ı larak, 

birbirimizin ellerine hoh'ıyarak ısınma· 

iia çalıııyorduk. 

bize gelen es~ 

Hafta 
Türkiye'de isminin yerini tu

tan yegane mecmuad,r. Son 
52 inci say.sı güzel ve renkli 
bir kapak içinde çıkmışdır. 

Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

Hiç unutmam , bir gün büyük ba
bamın istediği çorbaya bir kaıık yağ 
almak için evi alt üst etdiğlmiz halde, 
para edecek bir çöp olsun bulamamıı
dık .. Halimize acıyan komşular bize 
bir kurtuluş yolu gösterdiler: 

Çamaıır dikmek .. İstanbul, simdiye 
kadar hiç bir tarihin, hiç bir edebiyatın 
anlatamadığı bir sefalet fçinde idi. Şar· 
kın, masal ve hayalle bü) ümüş nazlı 
dulları, cebhede döğüıen erkekleri için 
çamaıır dikerek geçiniyorlardı. Ve her 
kuruı iynenin kazdığı menbadan geli · 
yordu. Nasıl çalışdığımızı eve biraz ha
yat vermek, ihtiyar büyük babayı bi· 
raz canlandırmak için nasıl çalışdığı
mızı dütündükçe, bugün bile kemikle· 
rim sızım sızım sızlar. Kör bir mum 

aydınlığında geç vakitlere kadar dtkiı dik
mekden gözlerimin ııığı sönüyordu. Bü
yük annemin, çalııacak hali yokdu. 
Üzüntü ve yoksulluk onu lüzumundan 
fazla çökdürmüıdü. Bır eski gaz tene· 
kesinin üstündf, yanan mum ııığı altın· 

da ilk gömleği diker dikmez hemen 
gözleri yaıarıyor ve biraz sonra 
elinden iğnesi düıerek, sapsarı 
yüzünde bir takım ince ve 
hüzünlü ö'üm gölgelerile uyuklamağa 

baılıyordu Böyle, tanrının kaç ümidsiz 
gecesi; büyük babamın ökıürük seı · 
!erini dm iyerek, elimde lyne, sabahın 
ıııklarını gözüme ıürme yapdım . 

- Bitmedi -
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lç ve salgın hastalıklar 
mütE>hassısı. 

Cerrahi hasta lık.lar 
miitehassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler. 
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r , ı Balıkesir askerlik 
!;~l ,lıf Jl~~ ll1ı(lllr J'1llfıl IF.,lıf 11 ,1 şubesiııden: 
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BALIKESiR 
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BALIK t SIR :ı 
PALAS tı 
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Sahibi H acı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 

« Teşrif ı•dpıı eıı ıııiişkiilpesı•ııt ıııi.i~terileriııi dahi uıPıııııuıı eden •ı 
temiz, konforlu \t' servisı miikenııııel, ücretleri herk.ese f:'lveri~li yeni :. 
inşa elfirdiAi sıcak ve soı:tuk asrımıza uyguıı fevkalade baııyosile M 
tarsiye~t' değt•r lıir oteldir. -'hında ~azinosu vardır. Gaziııosuııda U 

t biitliıı ~eı·aiıi sıhlıiyeJİ lıa'i \I' her nıeıııleketiıı gazelr '" nıecnıua- •• 
larını huluııdurur. GiizPI Ye ~e.;li radyosu mevcuttur . n 

•:x::::..-:.::::z::::::::::::::z::::z:::* 
Balıkesir icra memurluğundan: ilan 

Balıkesir'ın hacıismail ma· mahdut 12 dönüm 125 er• 
hellesinden öhi hakkı karısı J ş•n tarlanın J!)J payda 39 Karamanköy mera&ı yaz 
Sılıknya (400) lira vermek payı ve ılöşeme altı mevkiin- ve kıı için müzayede ile ve· 
için borçlu mahalleden abacı de şarlı:an hncı Tabir ve rilecekdir. Talib olanlar ni 
oğlu Şavlı:etın mandıra mev- şimalen derviş Alı oğlu Yalı ıanın onuna kadar Karaman 
kiinde şarkan kürt ve derviş 1 ya garben Kayg;sız oğlu 
Ali oğlu Tahir zevcesi M.ı· Mustafa cenubrn hacı Meh- köy heyeti thtiyariyeıine 
t ' · 1 h'b' müracaat etsinler. ıce şıma en sa ı ı senet med tarlalurile mahdut 22 
ve şürekası ve orta mandıra dönüm üç evlek 256 araşın 
karyesinden Ali bey oğlu I tarlanın l 92payda39 payı ve 
lbrahim tarlaları ve cenuben yine döşemealtı mevkiindegüllıi bu tarlalar payı ile arsJ pa 
kuru dere ile mahdut 11 dö- tarla şarkan hatıp Uüseyin yı hakkında hır kak iddiasın 
nüm iki evlek elli arşın tıır- zevcesi Medine şimalen kürt dıı bulunanlar varsa tarihı 
lanın 192 payda 39 payı ve oğlu Yahya garbea Yörük ildndan itibaren yirmi ı;üa 

· 111ı11:~;ıt ıı 'ır Jl ır ıı 
' 

Esat Adil rnüstecablınğlu 

1 - Sosyalist ~Jf ler Ve Sosyalizm 
40 Kuruş 

2 - 8olşevi~lı~, faşistlik Ve Demobasi 
50 Kuruı 

Salim Gündoğan 

3 - Köy Kita~ı 
(l:lalıkesir Halkevinden arayınız.) 

~ICKEHHEll K.-\JJİL 

4 - Sevo:m ve ıztırabım (Roman) 

R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Yası ( Pyes ı 

6 - lnkılab yolu (Pyes Türkdtli) 
taraf ndan 

---

25 Kuruş 

35 Kurut 

25 Kuruı 

Bu kiıahlaı·ı ,,s_\ \'AS KİTABEVİ - Ba-
• 

lıh. siı'>> adn~siııdt•ıı istP~iııiz. Oışarı~·a posla 
pıılıı karşılıgı olanık giirıd ı• ı·ilir. 

1 

1 - Kısa lıizııll'l I i anıt 1 efrad J olup 330 
doğumlu 'e lıu doğıırıılularla nıuayene~e tabi 
tliğl'r ~ üksek tloğunılularııı 'e 934 de hazırlık 

ı kıtasıııa göndrrilmesi icah eden \C mazeret do
la\ isi le ~eri kalan bütün kısa hiz.rııetlilerirı l . . 
nıavıs 93 5 taı·ilıirıde lıazırlık kıtasında buluna-.. 

1 cak Yeçlıilc 27 ııisaıı 935 tarihindı:• ~ubedeıı 
sevk olunacaklardır. 

2 - Hazırlık k ıtasıııa gidf:'cel-lerirı şimdiden 

1 
'aziyetleriııi teshil için ellerinde ııiifus ciizdam 

ı ıııekıeh sahedPtrıamrsi a:-keri elıliyelnanıelerin 
su beye müracaat edeceklt•ı· bu ıııiiracaat 15 ııi-• • 

1 

!'aıı H35 tarihine kadardır. 
3 -- Balıh.c>sir ııııııtakat'ıııda oturan -yabancı-

• 
lnr dalı i <.n ııı :-uretle ıııünıcaaı edecek IPI' H' • 
se' klPrirıe kauar şuhelf·rile nıulıab<'re edilerek 
ıııiiracaathuı leslıit olunacaklardır. 

4 -- Sevkdcıı gel'i kalacakların veya la) in 
edilen ıııiidded it'iııde yazhetiııi tesbit etuıheıı-

• • • 
lrrin :t!'h.eri h.anıırıurı 59 cu ıııaddesi ıııucibince 
ıııeıııuı·i,Pl Yt' \azifedt>ıı ı·ıkarılaı•ak \C mezkl\r . . 
ıııaddP nıucibiııee btilıdanı <>deııleaiııde t+>rziyt• 
olıınaeakdır. 

,) - llerııl' doğuıııda olursa olsuıı 3JO 
ğıınıa h.a<lar lıaıırlık h.ılasına gitıııiyenlerirı 
heye nıiiı·acaat etnıeleı·i il:\ıı olıııııır. 
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Vilayet ınıtk<tmındaıı 

yine man°Jıra mevkiinde şar- og" lu Mehmed tarlası · · d k .. b t 1 ·ı 
ıçın e evra ı mus ı e erı e 

kan dere şimalen yol ve cenuben yol ile mabdud 14 b' l'kd 1 k . . d . 

BASIMAKT'A OLANLAR: 
Esat Adil müstecab/Joğlu 

1 Kasaplar derl'sirıdeıı akaıı pis sulann o\a~a 
1 1 \avılmanıaf'ı İl'iıı ıııezhalıa civarında kazdırılan 

d.. .. 
1 1 2 1 ır ı tı 8; ı eeır ıcra aıre 

garben ve cenuben bayır onum 1 evlek tar anın ~ . .. . . 7 - Bugünün içtimai mez~eMeri ile m&hdut 15 dönüm tarlanın payda 39 payı ve yine mez sıoe muracaat etmedıklerı 
82 hissede 39 payı ve yine kur mahalde snğ taraCı .sıı- takdirde hakları topu sicili
m~ndıra mevkiinde şarkan bibi senet şürekAsının bos_ le sabit olmadıkcn satış be
Abdullah tarlası şimalen de- tanlık tarlası ve sol ve ar· 
re cenuben sahibi Menet tJr- kası va ön taraCı yol ile 
lalarıle mahdut 10 dönüm mahdut 1934 arsıu m 1hal-
92 hissede 39 payı vtı yine de fı•vkani dört o la ve tah 

tanı bir oda \e bir · ahır ve 
man°iıra mevkiinde şarkan 
d bir somonlık ve mutbah ve erviş Ali oğlu Yahya tarla-

Curun ve havluyu müştemil 

bir bab hanenin mülk emli
ycsile zemini 72 hissede 26 

lıırı şimalen Sivri to~ ve ca . 
!ılı: garben Ahmet tarlası co
nuben yol ıh mahdut 5 dö 
nüm tarlanın 192 payda payı borçlu namına tapu lı:oy 
39plyı ve yine mandıra mev· donda yazılı isedc bu bina 
kiinde şarkan ve şimalen lar yıkılmış bir arsa halin
ve garben boz Ali cenuben• idedir. Bu tnrloların 39 pa
yol ile mahdut 3 dönüm tnr- yı ve arsanı ' 26 payı 
lanın 192 payda 39 p:ıyı ve O\'llk artırma ile satılığa çı
Gökköy karyesindo Arı dere karılmı~dır Bu babda yazı
mevkiindc şarkan yol şima- lan ~'lrlnlm •yi herkes gö
len dere ve yol ve garben rebilmek üzere 3 4- 935 
dere cenuben Medine zevcesi t,ırihinden itibaren on gün 
hatip Ahmet ve hacı oğlu müddetle icrn dairesinden 
hııtip Hüseyin tarlalarile açık bulnndurulmaktadır. it 

delinin paylaşmasından ha. 1 

riç kalacaklnrdır. Artırma 

4 · 5- 935 tarihine tesadüC 
eden cumartesi günü saat 
16 ol.ırak tayin edilmiş olup 
o gün konulan pey mezkur 
his•elcM konulan kıymetin 

yüz le '/ 5 ~ini bulmaJ , ğı tak 
dirde ikinci artırma 19-5 935 
tarihine tesadüC eden p'lZ~r 

günü saal 16 ya kadar tıım

dit edilecek ve o gün mez-

MCKEHHE~l K \~JİL 

9 - Bu Kal~ Ouraca~ <Romanı 
Savaş /..ilabtvi neşriyatı lJa/ıkfsir, fslanbııl, lzmlr 

Ankara kıllıib/ıııneleriııde <le bıılıınıır. 

Balıkesir çocuk eslrgame ~urumu ba~kanlıgından: 
knr tırla arsa hisse!Mi rn ,\daıı ı'da ~oı·ul. t ' !'İl'gt•nıe kurunıu ııu ııfo:ı-
çok artıranın üstüne bırol11 
locakdır. Almak ve . artna lİııe hir pehlivaıı 1-(İİl'e~i tertip Pllilıııiş<lir. Bulı-
meyi görmek istıyealerin kesiı· '11:\\ etinden lnı ~iirrslı•rı• i~tirak l'(lllf:'I. . . .. ~ 

yıizJe 7,5 nisbetinde pey isth. en ı)elılivanlarııı derhal Balıkesir cocuh. 
ckçasile ve 934 371 dosya 
numıırnsile Balıkesir icra esirgenıe kuru ıııu haşkaıılı~ıııa miiraeaatları ıı ı 
dairesine gelmeleri illln 1 rica ederiz. 
olunur. 

' ' . 
kaııalııı tallıirile i~iııt> )apılacak (150) metı·e 
tulıleıı ( 20 2 ,5) metre mi kap adi lıarçlı duvarlı 

ve 150 metre tul kapak taşlı laAııııııı ~ avılnıa~ı 

ve üıel'lcriııiıı ~aıııııdaki toprakla doldurulnıa!'ı 
\'f' lağım dalıiliııin ı;iıııerııo haı·cilt• dı•ı·zi Ye ~o-
sadaıı cıkan ta!'ların eltkdl'iı ~··eirih.ct·k tt.·krar .. . ( .. 
şosa satlııııa ferşi ııafıadaıı \'t•rilecfk siliııdiriıı 

üzerine cekilec "- h. unıla ıalıacciir t>tdirilnH'si 
• 

vı• ıııoloz taşile kapak taşları koınİs)Oll tarafından 
'Prilmek 'esair ınalzenw 'e i~çilifd nıiitl'alılıidt· 
ait olrnah. iizere (727,5l liı·a bedelle eksiltmeye 
koııulınu dur. (/ıh.an istı~kliler aı·asıııdaki istckleı· 

değt>riııul' giiriilıııediğindı ıı ı: ksiltnıe giinii uza
tıldı~ı eilıetlt• i,t.,klilPriıı 6 Ni~aıı 935 tarilıiııe 

tc.;adiif ('dl'rı euıııartPsi ~iiniiııc kadar kanuııi 
te ııı i ııa ı ak ı;ahı rilP hi l'li kde makamı YilAyetdf> 
ıııiitl'sekkil koıııis\ onu ıııalı!'usıırıa ıııiiracaat Pi-. . 
ııwleri ilan olunur. 

Neırtyat müdürü : ESAT Aoit 
Vilayet '.Vlatbaaıı Balı ldıııtr 
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