
Japonya uluslar arası ~urumu mesai ~on
~rasına iştırak e~ecek 

hansa Alman hududunu tahkim ediyor 

Her yerde 3 kuruıtur 

Balıkesir;Kuvayi M.C. Savaş Vurdu. 1 
CUMURIYET; EMECE HAK,' DEGERE HÜRRiYET GETiRiR 

Çıkaran ve Baıya:ııcı 

Esat Adıl Müıtecablıoitlu 
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Kamu ay toplantısı !Başbakan Fran a 
Istanbtıl'a ~imali sar~i hududunu tah~im Van gölü işletme idaresi 935 

yılı bütcesi görüşüldü 
Ankara 6 (A.A)-Knmutay 

bugün Fıkret Sılay'ın boş_ 

kanlığın,Ja teplanmıştır. 

inşnssı ıııı baş lanaca~ı nı ildve 
ettikten •onru kanun royo ko. 
nulmuş ve bu müdürlüğe 15 
mo;i yıL masrnfları knrş lığ, 

olarak 171512 lira verilmi~ 
ve k;,rş 1 ğı ıl::ı oynı mikt"'r 
Lhnıın edıluı•şlir. l:lıındorı ! 
sonru kamutrıy totıl cd len i 

İç niznmnı:ım sin.ı göre haz• 1 

gitti ediyor 
A11karn, 5 (AA) -- Boş 1 Paris, fi (A.A) 

Van Gölü ışletmo idaresi
nin 1935 yılı bütçesi üzerin· 

..1 1 Siınali şarki hu<lutları-
11111 n• i:-ıtilıkfıııılarııı 

ıle açılmı~ olan müzakereye de
vam edilmi~ ve i~· işleri ba· 
hanı Şükrü Ko.yıı'nın geçen 
toplantıda hır sdylıv tnra 
lından sorulmuş sııale ceva 

ben \'ıın Gölünün siyasal ve 
ökonomik durumu elrnfınıl.ı 

verdiği isnhattan 80nra ka. 
nun rAye konularak bu İfore· 
nin 935 yılı masorıf karş lı· 

ğı olarak 73230 liro ldhsisat 
verilmiştir. 

Gelir de aynı miktarda 
tahmin edilmişdir Bundan son 

ra Ankara şehri imar.na 935 
yılı bütçesi müzakeresine ge· 
~·ilmit ve iı işleri bakmı Şük
rü K. imar umum m. bugüne 

keılar sarfdn i olduğu me
sai etrafında ce. 

ePctin Pnlereilll\'e edılen ;ız ılık-ı 
lar iÇin SL\' İm y pılmış ve 
pnrnrt ·•İ gürü toplnnmıık · 
üzere nıeı·lis dağ lmıştır. 

Diyaı·bckir 
,, Atatürk günü 

Dyarbekir, 6 (A.ı\) _ Ata· bakan Jşınot İn<inü bir kaı· 

ıııulıafozaı-ı iı;iıı ö pi
"ıdt• ıalıııı·u ~iiııdt'ril-
• < 

ıııisıli ı·. Si\ aı-al ıııalıa-• • 
fi it• ııazara ıı 'iit•ı• as-
keri koıııit'f' hu avm 13 

• 
tlf' lf'ı·lıisi h\zım ~rlPıı 

< 

:-ııııfııı t•n az 3 a\' silah 
ultıııda tutulmasıııa 

karar \erıııi ·dir. 

Silah alacak 
Biikreş 6 (A .• \) 

il iikü ıııet skotla fa !)l'i-
kasile 600 nıi h 011 

• 
kronluk Lop vr ıııiihinı-

tiirk'ün Dyarbekirin hemşehri. gün istirıılınt etmek üzere 
!iğin kabul cttiklcri güne bu akşamki tNnlu ıstanbu
r ıstlıynn 5 nisan Oiyarbekir'- la gitti ve durııkılo. kurul
in Atatürk günüdür. Bu mü- tay başkanı, bnkn~lar ve ri. 
nosebetle dıin belediye önün- yaseti G. C. l\ılt.bi, ba~ yave
de büyük merasim yııp.lmış İ ri ve lıir \'Ok s ylavlur vo 
ve gece Je z bıt yurduncla ; bakanlıklar ıleri gelenler, 
hı:ılk~vi orkestrıı~ı biiyük bir tırafındnn uğurlanJı. 

vaben izahatta bulun<lukdan kons ·r vermişılir. İ tanbul 6 (S.~) Bnşboknn 
ve yapıla<'ak asri mezarlık Ad k.. İsmet İnönü bugiin Ankara'. 

mat satın alırııııası iciıı 
• 

mukabele yapılması lıak 
yerinin tayin edilen istimlak ana oy ılan istanbul'ıı gıılmi~ ve llııy-
muamlesinin da yapıldığını m c ktep 1 (1' ri darpaşıı'dn karşılonmışdır. 
göyleJikten ve leklıf edile- Başbakan İstonbul'Ja bir haf. 

cek tahsisat verildiği takdır<lt Adana, 6 [A.AJ i- Köy 
ta kadar knlncakdır. =- = mektepleri için ,935 yılında 

kıııda parlanıeııtoya Lir 
karnın layihası Yfrnıış
tir. 

- - - -
---·~ -

O .. k n . yeni bir proğr.ım tutbik 
0 Offil rdil•cektir. Bunıı nazaran 

bakanı Kütahya'da 
Kütahya 6 (A.A) - Öko

nomi bakımı buy Celal Ba
yar beraberinıleki ır iitehas-

2. 3 sınıflı mektepler yerine 
be: sınıflı yatı mektepl~ri : 
kurulacak ve b!ı mektepler · 
büyiik kalabalık ve mev
kii itibarile elverişli köyler· 

General Göring diyor ki 

sıslarla dün gel·e şehrimize de yopılaroktır. Tuhsisat 
gıılmiştir. 

Bay Celal Bayar 
Bay Celal Boyar kut&hyı.'-

nın ökonomi vazıyet ini tet

kik edecek ve hu yıl bur:ıdJ 
kuru lecak olan porselen !ah 
rika işlJrile mt gul ola•·J.k· 
tır. 

Şükrü kaya döndü 

i 
ı· 

kabul edilmiştir. 

İzmir at yarışları 
lzıııir. 6 ıA A ı -- Dün ilk 

bahar ot yor şlıırının bir n· 
cis: yap,Jmıştır, 

Aysel 
' Filimi Moskova'da 

göst•·rildi 
Moskova, 6 [AA] -Aysd 

B taklı dunun k.zı adındaki 
sesli Türk filimi gösterilmiş 
ve bu gösterilişto Moskovu'
nın ileri gelıın sinemacılarile 

1 büyük el\ıl:ği ve Sovyetle. 
rin dışiş bakanlığı ileri ge
lenleri. Sovyet vo ecnebi 
gazetecileri bulunmuştur. 

Fılimi \·eviren Ertuğ'rul 
Mu hsin'i ve Sinem ne hrı 
tebrik etnıişh•rdir. 

f ransa, Almanya'nın kendisine et uzatın ağa bızır ol
~uğunu ni~ayet anlıyaca~tır. 

Danlzirıg, G (.\A) - ve derni~lir ki: 
.\lıııaıı Hava lıakaııı w~-1 Oaııziııg teşkil:\t IJa
ueral neoriııg !'a\'la\ 1 kınııınlaıı .\lııınıı\a'ya 

f_ ... • • 

ıııedisi "t>t•iıııi dola~ isi- ı bağlı olması o kadar 
lf bir nutuk süylPıııi~ mühim değildir. Esaslı 1 

Müşküllt•rin 
bertaraf edilmPSİ im· 

kansız dt>ğildir 
Loııdra fi ( .\ .A) -

Bay EdPıı kı•ndisiniıı 

ve Ba~ Siıııoııuıı ~ ap
ııııs old11kları selalırıtiıı . . 
cuk fa \'dalı olıhığııııtı . . ' 

~iivlemis \t' deıııisıir ki: . . ' 
Bn giiıı .\ \Tupa nık 

ıııii~kiil hir \aziyPllt'diı· 
Ancak her dt•,let lııı 

ıııliski'ıl:\tı \(•ııııwi:i;e 'ar 
• • c ' 

tlııu Ptııwk isıı·di~iııdı•ıı 

Bu miiskiillPriıı lıı•rta-• 

olan ·ey oıııııı ,·iirek- ' 
• • 

lt>ıı Alnıaıı olıııasıdıİ'. ı 
Alıııa11~"' l>.Hıtziııg eeh
reıı ele gecirıııe/::t' ıııuıı-' < • • 

lac ılt'/::ildiı· Ye hıııııı . ' 
asla yapıııı~aeakdır. 

llitlı·ı· diğf't' milletle· 
re \erdiği süztleıı kati
~ en diinıııez. Fransa 
• \ 1 ıııaııya 'ııııı 
Pi ıızatıııafra 

' 

keııdi ııe 

lıazır ol· 
du:l'uııu ııilı:n et arılıva-, . . 
caktır. Koııısuıııuz Fra11-• 
sız'lar sulh ııwselfleri 

Osrr_ıanlıcadan 1 ürkçeye karşılıkla;- kılavuzu 
1 - Oz Tıirkçe köklerdeıı gelen sözlerin karşısına (1. K ô .) belliği wldıneti) kon

mıışdur. Bunların lıer biri hakkında sıras/le uzmanlarımızın (mıitehassıs) yaııl.ırına 
yazılaruıı gc.ztelere vereceğiz · 

2 - Yeni koııan karşılıklar111 eyi ayırd edilmesi için. gereğine göre, Fraıısııcaları 
yazılmış ayrıca örneklerde koııulmuşdur. 

:J - Kökıi lıirkçe olan ke/lmelerlıı bııgıi11kıi işleııııılş ue kullanılttn şekilleri almmLfdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı üitün olan hüküm, lıirkçe «çekıı kökünden gelen ıekil gibi. 

i'ırnek: Mayası !cevheri] bozuk bir 
odam - Un homrne de mauvaise subs
tanco 
ı ızlü ICevh,rli] bir adam - üa bom. 
me de bonne [forte] substance 

Cevr [Bok: Celdj - l'zgü 
Örnek: Bu kadar cevre tahammül müm· 
kün olınıyor - Bu üzgüye dayan
mak elden gelmiyor. 

Ceyş ... A•kor [TKö.] 
C•za - Ceza {T Kö.J - [Fr.j Peine 
Cezai Uezel - [Fr.] Pena! 
Cezaen - Ceza olarak 
Cezai nakti - Para cezası 
Cezbetmek 1 ·- Göz olmak, 2 - çek· 
me~- [Fr. J Attirer 

(lrnek: 1 - Yüzünün parlaklığı insanı 
cezbediyor - Yüzünün pıırlalı:lığı in
sanın gözünü alıyor. 
2 - Bilmem nasıl bir his beni yanı· 
nıza c~zbetıi - Bilmem nasıl bir duygu 
beni yanınıza çekti. 

Cezire ·· Ada -· ]Fr. f ile 
Şiphi cezire -- Yarımada·· Ll:<'r.J Presqu'ile 
Cezm (azın anlı ·· Oölen -· [Fr.) Action de 

determine 
Cazr=Kök-(Fr.) Racin, 

Örnek: 1 ·- Ağacın cezri, yer altında 
bulunan kısmıdır--Ağacın kökü, yer 
altında bulunan kısmıdır. 
2 - Lisdniyatta kelime cezirlerinin 
ehemmiyeti büyüktür = Dil biliminde 
EÖz köklerinin önemi büyüktür. 

Cezri .. l(ökud - (Fr.) Radical . 
Ornek: İnkıldp işlerinde cezri hareket 
etmelidir - Devrim işlerinde kök:nel 
hareket etmelidir. 

Ci bayet-Toplamak 
Örnek: Vergi cibayeti=Vergi toplaması 

Cibillet - Yaradılış, yapılış 

Ornek: !usanın cibilleti nasılsa öyle ka
Lr. onu tebdil etmek pek mütküldür
lnsanın yaradılıtı nasılsa öyle kalır, onu 
değiştirmek pek güçtür. 

Civılletsiz - Südü bozuk, soysuz - (Fr.) 
De hasse naissance, mal ne 
Örnek: O, pek cibilletsiz bir adamdır-
0, pek eüdü bGzuk (soysuz) bir ado_ 
mdır. 

Uibilli-Doğunsal 
Örnek: Cibilll huylar insanın içine kök 
salınış gibidir--Doğunsnl huylar insa
nın içine kök salmış gibidir. 

Ciddi (mücadele) -= Uğraş = (Fr.)Lutte 

Örnek: 1 · - Ciddli hayat. hepimizi birer 
tar&Ca sürükledi - Hayat uğraşı, he. 
pimizi birer yana sürükledi. 
2 - Garetelerde bu mesele üzerinde bir 
cidal bo !adı- Gazetelerde bu sorum 
üzerind<ı bir uğraş başladı. 

Cidnkü - DalPşkon 

Örnek: O, pek cidolcü bir muharrirdir 
=0, pek dnlaşkan bir yazardır. 

c 
Cilıl.-Açkı 

Örnek: Dö~emelerin cildeı boıulmuıtu 
- Döşemelerin açkısı bozulmuştu. 

Cild-Deri, kap, tom (T. Kö.) 
Ornek; Cild hostalıkları - Deri hasta
lıkları, kıtabın kabı (cildi)- Türk ta
rıhiuin üçüncü cildinde - Türk tari
hinin üçüncü tomunda 

Cildlıım,k, teclid etmek- Kaplamak 
Ci!Jletmek, teclid ettirmek - Kaplatmak 

Örnek: J -- Ru kitabları cildletmeden 
(teclid eUirmedeo) göndereyim - Bu 
kitabları kaplatmadan göndereyim. 
~- Kitablıırımı cildlettim (teclid ettir. 
Jim) Kitablarımı kaplattım. 

Mücelled - Kaplı 
Cilve - Kırıtın - (Fr.) Coquetteria 
Cilveli - Kırıtkan 

Cilve ve şive - Bayla (Bak: Eda) 
Cin - cin (T.Kö.) 
Cinnet - Çılgınlık, delilik - (Fr.) Folie 

Örnek: Kendisinde cinnet halleri gö
rüldü Kendisinde delilik (çılgınlık) 
halleri görüldü 

Cins - cins (T.Kö) 
Cinsi - cinsel - (Fr.) Sexuer 
Cicsi sevki tabii - cinsel içgüdü 
Cirm - Oylum - (Fr.) Volume 

Örnek: Ateş olasan oylumunca (oirmin 
kadar) yer yalı:araın 

Cirm - cisim (T. Kö.) - (Fr.) corpı 
Örnek: Gösel cisimler - Bcramı se
mı.viye - Corps celesteı 

Ciım - Ciıim (T.Kö'.] - [Fr.] <.;orps 
Cismani - Ciamel - [Fr.) Corporel 

Örnek: Cismani noksanlar = ciıme 
eksiklikler. 

Civan = Genı· 

Civar - Yöre = [Fr.J Environa 
Örnek: Köyün civarında - köyün yö
resinde 

Ciyadet - Temizlik, tazelik 
Cıld - ('Ömertlik 
CQş - Coşma. kaynama 
Cılşa gelmek - coşmak 
Cüdıl = Ayrı 

Cümhur - Cumur (T.Kö.) = (Fr.) Public 
Cumhuri = Cumursal - (Fr.) Repulicain 
Uüınhuriyetperver - cumurcu - (Fr,) 

Republicain 
Cümuriyet - cumriyet - (Fr.) La repu

blique 
Örnek: Türkiye Cümhuriyeti - Tnrlı:iye 
cumuriyeti 

Cemahir - cümuriyetler - (Fr.) repub
liques 

Örnek: Amerika Uemahiri Müttehideıi 
- Amerika Birleşik cumuriyetleri 

Cümle - cümle (T.Kö.) 
Cümleten - Hep, bütün 
l..üJJudiye - Donşak - (Fr.) Clacier 
Ciind - Asker - (Fr) Soldat 
Cür'ıı - Yudum Ankara. 5ıı[A A) iç 

kanı Şükrü Kaya bu 
Trakya'Jan Jöndü, 

iş ba
sa bıı h 

1 
Mançukoim paratoru 
. Tokyo 6 (AA)- - '.lf~nı:uko 
lmp1r:ıtoru buraya gelmiş ve 
dur ıktıı .lupon İmparatoru 
ile hükı1rııet erkanı tarafın
dan karşılı nm.ştır. 

raf edilmesi iııık:iıısız 

h:ıkkıııda o kadar 
ka)gıııla iseler dı~aı·ı 
isleri hakanı Ba, La-

! Ciddiyet - Ciddilik (T. Kö.) Cüret= Atıl2'anlık, gözüpeklik, ataklık kü
stahlık - (Er.) Audace 

Balkan antantı 
ökonomi konseyı toplandı 
Belgrat, 6 (.\ .. \) - 11 iiııakal:\ıı 3 lıaYa mü

Balkaıı aııtaııtı iikoııo-
mi koıısPyirıirı geçeıı 
.\tina toplaııtısıııda 

n•rnıi~ oldujitı karıır 
ıııucilJiııee halkaıı aıı

tanıı ıle,lt•tl ı·iııiıı ııııı

rahlıas H' ıııiitflıa~sı~

ları diiıı hurada ıoplaıı
mışlar ve; 1- demir y o i
l arı nıiirııika~ıısı, 2 - ne-
hir Ye deniz Yolları 

• 

11aka1:11 ı 4-post a, tel µraf, ı 

lPleforı 'P telsiz ıııii11:1-

kal:ltı "' ıııulıahrratı 
llH'.St'lf'll'l'illi lı•tkikt• 

ba~la 1111 ~la rılır. llazır

la ıı:wak ıııiisbet tPklif
lrı· tasdı k Pdilııı('k İİZt'· 
I'f' kollSt'\ İli 

• 
ı opla rı ı ısıııa 
ılir. 

<rt• lf'l'(' k 
ı-

H'l'İlf'Cf'k-

dPii;ihlir'. • 
Frans Ordusu için 

• • 
,al'iıı ~loskova\a ~il-

• L. 

llH'Sİllf' lıİl' liizum \'Ok-• • 
tıır. llt>rliıı'tlP durması 
k:lfiılir Alıııaııya samimi 
\'t~ ııaıııııslıı oldu~urnı 
ispat ı'dt·cekdir. 

sarfedilt•ct'k para 
l'nris. 5 ıA-A) ·-· Popula

ire goz~tesı baş bakan h. 
Flandin'ın malı komisyonda 
lıııvr işleri proğromı ı~•ın 
lfl35 yılınJu ~ekizyüz mı\ _ 
yon 1936 yılında da lıir mil-1;;;"._....,";J:="-:--~:-:::;::---;:;-;::;:== 
yar frank ııarfeılilmoRinin aponya 
derpiş c<Jıl,liğini söyl •mi~ ve-
Frnnsanın 1925 yılından he- Uluslar kurumuna 
ri ordusu için l 34 mı iyon girecek U 
frank snrfotmiş ol luğunu ild·ı Tokyo, 5 (A.A) - Ja-
vo etmişlir, ponya'nın yakında Cenev -

AmPl!'fer lran'a gitti re'de toplanacak olan ulus-
lar araıı kurumu meıal 

Roma, 6 (A.A) - Bir\'ok 
konferansına lttlrik edece· 

mühendis ve amele grup 
1 1 ği bildiriliyor. 
ıalinde ran'n lıaroket e:tıniş 

tir. Orıuln llnz'r denizini olan büyük domiryolunun 
Baııra körfezine birleştirecek' inşaatında ı·ahşacalı:dır. 

' Uıddi - Ciddi 
Cidden- Cidden [ 4 ]. gerrekten 

Cife - Üleş - [Fr ) İmmondice 
Cihan- Enen - (Fr.) Univers 
Cihan -- Acun= !Fr.)Monde 
Cihan - Dünya -(Fr.) Terre 
Cihnngir (Fatih)= Alpay 

Örnek: Tarihin namını ild etUiği ciha. 
ngirler orasında ... - Tarihin adıpı yü
kselttiği alpaylar arasında ... 

Cıhannüma - Görülük 
Örnek: Eski evl,rin üstlerine birer ci
hannüma ya parlardı - Eski evlerin üst
ıerine birer görülük yaparlardı. 

Cihanşümul· r:vrensel - (Fr.) üniversel 
Cihanşümul= Acunsal -'- (Fr.) MonJial 
Cihaz -Takım - (Fr.) Appareil 

Örnek: Elektrik cihazı . Elektrik takımı 
Cihet - Yon, yön 
Cihatı erbnn - Dörtyön 
Ciheti tııalluk--ilişiklik, ilitkenlik. (Bak: 

aidiyet] -----
< 4) Bu ıekil hakkında yazılacaktır • 

Cüretkdr - Atılgan, gözüpek, kustah atak 
(Er.) AudacieuX 

Cürüm - Suç - [Fr.) Delit 
Ornek: Onun böyle bir cürüm itliye

ceğini ümit etmezdim - Onun böyle bir 
suç işliyeceğini ummazdım, 

CüHe - Beden 
Cüsseli - İriyarı 

Urnek: cüseeli bir adam = lriy11rı bir 
adam. 

Cüzü - Tike -- [ Fr. J Partie 
urnek:Kol ve ayak bedenin ecsasından

ılır Kol ve ayak bedenin tikelerindendir. 
Cüzi - Tikel pek az, azıcık - (Fr.] Par tiel 

Urnek; Cüı'i bir sdy ile bunu bitirebi. 
lirsiz- pek az [azıcık J bir çalışma ile 
bunu bitirebilirsiniz. 
Cüz'i hükümler _ Tikel hükümler [Terim] 

ç 
Çllh - Kuyu 
Çılker - Kul, köle 

( Lltfen ~Ylrlnls ) 



YÜZ: 2 

Çllldlı: - Çdvilı: 
Ç ırı. - Çare [T. Kö J 
Çdr naçar = ister istemez, çaresiz 
Çehre - çehre [T.lı.öJ , yüz, bet 
Çemenzar - Çimenlik 
Çin - Kıvrım, büklüm, buruşulı:lulı:, çatıkhlı: 

Örnek: Alın buruşuğu - çını oebin. 
Keş çatıklığı - Çini ebru 

D 
Dd = Haıtalılı: (T Kö.] 
Dld - Tüze - [Fr ] Justice 

[Balı:: Adi, adalat] 
DAd - Vbrgi - [Fr.] Don 

Örnek: DAJı Huda - Tanrı vergısı 
Ddd _Veriş, satış - [Fr) Vente 

Örnek: Dddü sited - Alışveriş 
Ddd - Yanıp yakılma 

Dede - Verilmiş 
Dader - Kardeş 
Dddlı:üster - Tüzemen 

(Balı: -- Adıl). 
Dağdağa - Gürültü 
Dağdar - Yaralı 

Örnek: Yüreğim firkat aoısiyle dağdar 
ilı:en bir de = Yürfğim ayrılık acısiyle 
yaralı iken bir de .. 

Dahamet - lrililı:, kocamanlılı: 
Ddhi - Öke - [Fr.) Cenie 
Dıtbıl - le, İçeri, içinde - (Fr,) lnterieur 

Örnelı:: Binanın ddhili - lı:urağın içi 
(içerisi) listeye dahil değil - Ç zelge iç
inde değil. 
Ddhil~n - içeriden 

Örnek: Bu ildcı ddhilen almalı: IAzım
dır = Bu ilılcı içerdeu almalıdır. 

Dahili - içeri, içşel - (Fr.) İnterieur 
Örnelı:: Emrazı dahiliye"!' - içsel haH. 
talılı:lar. Bır evin umuru dahiliyesi -
bir evin içeri işleri 

Dahiliye vekdleti - iç bakanlığı - <Fr.) 
Mıniıtere de l'lnterieur 

Dahil olmalı: - Girmolı:. = (Fr.) Entrer 
Örnek: Heyete dahil ol'ln bütün llzd 
- Kurula giren bütün üyel~r. 

Dahil - S.ğınan, sığınmış 

Dahiye - Karııbun - (Fr.) C•;taclysme 
Dahalet etmek - S ğınmak - (Fr.) Se 

refugier 
Ôrnelı:.: Yunan ask.erlerinin bir lı:ısmı 
Bulgarlara dahalet ettiler - Yunan 
ask.erlerinin bir kısmı bulgarlara sı

ğındılar 
Dahi - Kınama 

Urnek: Dinimizi kınay•n - Dinimize 
dahleden 

D..ıhl (Dahlü teoir anlamına) karışma 

- (Fr.) Action de se meler 
Dnhme = ı - Topfışelı:, 2 - <Bak: me

zar, türbe) 
Daima - Her vakit, bir düzüye - (Fr.) 

Toujours 
Örnek: Daima bizi işimizd<n alıkor -
Her valı:it bizi ışimızden alılı:or 
Batkalarını dinlemez daima kendi söy
ler - Başkalarını dinlamez birJüzüye 
lı:.endi söyler 

Daimi = devamlı (T.Kö.J Süre! - (Fr.) 
Continuel 

Örnek: Daimi bir bnş ağrısı = Deva
mlı bir baş ağrısı 

Daır - Ürıerine, için, dolayı (Bak: oiJ) 
Oaire - Değre = (Fr ) Cercle 

Ornek:D..ıire şeklinde bir masa - Değ
re şeldinde bir maso 
Onun dairei muhabbetine girmedi- on
un sevgi değreeine giremedi 

Deirenmadar - Çepçevre, cepecevre 
Ôrnelı:.: Düşman ordusunu dıtirenm4ddr 
ihata ett.k - Düşmen ordusunu çe
peçevre sardık. 

Dairevi - Değirmi _ (Fr.) Circulaire 
Örnek: Dairevi bir sini - Değirmi bir 
sini 

Daldlet - Sapınç - (Fr ) Egarement , 

aberriation 
Örnek: Akıl insanları daliiletten kurta
rın - Altı!, insanları sap nçtan k.urterır 

Dııl41ete Jüşmelı:- Azmak, sapmak, ıapıt-
mek- S'egarer, tomber dans l'uberration 

Örnek: D..ılıtlete düşen milletlere, onla
rın Lüyükleri doğru yolu gösterir -
Sapıtan (doğru yoldan sapan, azan) 
uıuslare, onların büyükleri doğru yolu 
gösterir. 

Diim- Tuzak 
Urnelı:.: Dılmı iğfaline düşürdiığü- Al-

datma tuzağına düşürdüğü. 
Dıl.mad- Güveyi (Fr .) Gendre, bcau-fıls 
Dı'lmıln- Etelı: 
DAnı'l = Bilen 
Deniş- Bilgi 
DJnişmend= Bılgıli 
Dıl.r- Ev, yer, yurd 

Ôrnek: Darı dünya- Dünya evı 
Daraban - ÇarpmJ. çarp ' ntı 

Ôrnek: Darabanı lı.nlb- Yürek ~,arpın 
tısı (çarpıntı) 

DJrdt (Debdebe) ·- Görkem 
Darbe - Çarpı, vuruş - (Fr) Coup 

Ornek: Bir darbede yere ıerdi - Bir 

vuru9ta yere serdi. 
Dnrbetmelı: Döğmelı: 

Darbı ıneııel -- Atalar sözü 
Darülaceze_ kimsesizler yurdu 
Dastan - Destan (f. Kö) Epope (T.Kö") 
Dıstaııi- Epilı: - (Fr.) Epique 
Daüss:la= Yurtııamn _ ( Fr ) Nostalgie 

Ornek: Masketı r~sinden cüdd kalınca 
daüssılaya uğradı - Doğduğu yerden 
ayrı kalınca yurtsameye uğradı. 

Deü1&ılaya uğramalı.= Yurtsamak 
Deva- Dilev- (Fr.) Proces 

Ornelı:: Borcunu ödemediği için aley
hine dava açtım= Borcunu ölemediği 
için ona karşı dılev açtım. 

Dava= Sava= (Fr.) Cauee 
Örnek: Davasını büyük bir belagatle 
anlattı - Savasını büyük liir uzJıllikle 
anlattı. 

Davacı- Dilevci 
Dava açmak-Dilev açmak=(Fr.) intenter 

proces 
un 

Davet - Çığırı = (Fr.) lnvitation 
Davet etmelı: - Ç9ğırmak- (Fr ) İnviter 

Örnek: Bu ekşomlı:i toplantıya zisi de 
davet ettim - Bu akşamki toplantıya 
sizi de çağırdım. 

Dııvetiye= Ç9ğrılılı:.-(Fr.)Lfttre d'ınvıtation 
Örnek: Onun davetiyesi gönderilmemiş 
Onun çağrılığı gönd~rilmemiş 

Dıtyin - Alacaklı 
Ornelı:.: Dilyinler velı:ili = Alacaklılar 
yeke si 

De'b= Törü= (Fr.) Uıage 
Debağ= Sepici 
Debağat = Sepicililı. 
Debağat etmek - Sepilemek 
Dehnğhane- Sepile 
Debdebe (ve ddrdt) = Görk~m 

Def'a = Kere (T.Kö.) kez 
Örnek: Size bunu koç defa söylemek 
!Azım?= Size bunn kaç lı:.ere söylcınelı 
Son defa kueurunu affediyorum- Son 
lı:ez suçunu bağışlıyorum, 

Def aten - Birden, bir kezin, bir kere le 

Örnek: Defaten yüz lira borcuuu çıka 
rıp veriyordu= Bir krzin (bir lı:ereda) 
yüz lira borı:unu çıkarıp veriyordu. 

Defetmek= Savmak, itmek-- (Fr) Expul-
ser, ftlıre eloigner 

Ôrnelı.: Belayı savdım (Jefettim)-Ci
simler biribirlerini çek.erler ve iterler 
(cezp ve def'ederler) = Attraction et 
repuldion des corps 

Defıne-Gömü= (Fr.) Tresor 
D~foetınek = iômmelı:. 

Defter- Defter n·-Kn) - (Fr) CBhior 
Uehan= Ağız 
Dehr (1 ak: Cihan. lllem) = Acun, dünya 
(T Kö) 

Dehşet = Yılg•= ıFr) Terreur 
Ôrnelı:: Saika düşünce hallı: dehşet •çın
de kaldı= Yıldırım düşünc\l hallı: yıl
gı içınde kaldı. 

Dııhıetü inhızama= Sıngılık (Fr ) Epouvante 
Ôrnek: Asiler son hücumlıırındo, deh
şetti inhızama uğradılar = Azıyrınlnr, 

son hücumlarında sıngılığa uğrndılur, 

Dehşetti inhizams uğramalı: - Sınmak - '' 
(Fr.) S'epouvantor 
Oebşetü jnl.ızeme uğratmalı: ·- Sındırmak 

= (Fr.) Epouvantıır 
Delıllet etmek - Göstermek (Fr.) Sıg 
nifıer, indiquer 

Örnek: Bu sözler onun kötü yüreklıli
ğine delııJet eder= Bu sözler onun 
kötü yürelı:liliğini gösterir. 

Deldlet etmek= Yol göstermek, kılavuz-
lamak - (Fr) Guider, monlrer le ebemin 

Ôrnelı:.: Köylüler deldle,t ettiler da yolu 
öyl'3 bulabildim= Köylüler yol gö.ter
diler de (kılavuzluk ettiler de) yolu öy
le bulabıldjm. 

Dolil (Bürhan enlemınn) - Kanıt = (Fr) 
Argument 

Örnek: Delilsiz davaya kimse inanmaz 
=Kanıts z dileve kımse inanmaz 

Delil (Veeilı:.a anlemınn)- Belge (Fr.) 

Docuınent 
Örnek: Tarihi deliller (vesikalar) Tu
rihsel belgeler 

Deli (beyinne anlamına) - Tanıt = (Fr.] 
Preuve 

4Deli (Yol gösteren anlamına] - Klnvuz -' 
(Fr ) Cuide 

Dem - Kan 
Dem = Dem (zaman anlam 1na] (T Kö.) 
Ddmevi - Kanlı. kansal 
Domgüzılr olmak - Vakit geçirmek 
Denaet - Alçakl.k - [Fr) Ulchete 
Denaetkılrene - Alçakça - [Fr) L:iclıe-

ment 
Örnek Denaetkilrane bir hile onu öl-

dürdü~ Alçak~·a bir dekle onu öldürdü 
Deni - Alçak - <Fr.ı Lache 

Ö:nek: Deni! - Alçak! 

Denden - Diş 
Oer = Kapı 

Örnek: Deri devlet - Devlet lı:.ap sı 
der - rle, içinde 
Dereguş - Kucakluma 
Derag!li etmek = Kucaklamak 

-ııt.SAVAŞ~ 

Şehir ve Vilayette .~ 

Gelir bütcesi 
Bu gün kurultayca onaylana
cak. Gelir bütcesi tutarı bir mil-• 

yon lira ır 

Vıldyct genel kur !toy bu
gün toplanarak ılk önce gc
lır biıdcesini onaylcy h çı· 

karacak ve on.lan sonra 
masraf büıicelrı i üzerind • 
lı:onuşula~aktır ller ıkı büt
ce tutarlarmın denkl•ştırıl

me"i böy er ,!ıh kolaylaş

m ş VP. •c.ir I! ıre nı •raf 
yo u tu ulmu~ ol coktır. 

Kuru t Hl v r,lcctk g •\ r 

budce , mal yo ırncüm~nince 
bir mılvon en iki l in lira 
ol •>k tesbit cdılm ştır. 

Kaymakaml 
kongrası 

r 

Bu ayin on birinde toplanacak 
Geçen yılın verimleri gözden geçilirecek 

ve daha verimli yollar aranacak 
Goç.rn yıl vil'1yetimız koy- !ar, nnhıye ınüJürlori vo 

makamları, nahıye müı ürle- um ımi kurultıy üyeleri l ıı 
ı lun ''ıılı.t r ri ve vıll\yet genel kurultay 

üyelerinin bulunmuş olduğu U '\:t."ı yılki ~·al,~m !arın 
verimlAri ort1yn scrileePk ve 

kongrn bu yıl inıı toplana. 

Ö 
yoni verım yollurı nrr.nd<'"k 

c1ktır. ğrP-nıliğimize göre> 
kri) kanunU'lUO tntbik !'Ört'n 

kon,,"'ra bu ayn o~bır.n.b ı 1 · • ö.üm erı vo g-örnıiyeıı ı ö 
Halk.evi s~lonuuda tol'lan ı· lumleri •izer,ndo konu•uh-
ralt çalışacaktır, cnktır. 

Bu kongrııda da geçPıı Bıı fıyılulı kon,;rayn şım 
yıl olıluğu g;bi kayrnnknın- dıden baş rıklıklar rlılı>riz 

Ağaç dikimi 
İzmir ve l<astamo
ni'de devam ediliyor 

İzmir, 5 (A.A) --- Ağaç 
dikme faaliyetine devam 

oluyor Son birayda 2643 

ağaç dikildi. 

Ka•tamoni 5 (.~ A) -- Vi 

!ayet içinde meyvalı ağaç

ların dikilmesine büyük bir 
faaliyetli devam olunmakta
dır 

B1ıg·ün 

Yeni Türkiye 

Eczr\ h<t nesi 

Nöbetçidi ı· 

Adana' da 
bayındırlık işlPri 

Adana 5 (A.A) ·· Vilayet 

>ütçesi yedi yüz yetmi~ bin 1 

'ıra tesbit <dildi. Vilayetimiz. 
de yeni bayındırlık işleri 

baılamışdır Yeni l·ir ilk mek
teb binası, koşu yerinde tri 
bün yapılacak, sıtma komis
yonu ~i vrisinek ve hastalık 
yuvası haline gelen ceyhan
dı mercimek ırmai!mın ta
mamen temiz~enmesine ve 
hastalığa seb b olan su do 
laplarım ka:dıracakdır. 

Taşkökrü'de elek
tirik 

Tatköprü 5 (.\,.\) ·-- Ka 
sabanın elektrik tesisatına 

başlandı Yapılmakta o'an 
fenni mezbahanın yapı işi 
bitirildi. 

Müze açılacak 
iz mir, 5 (A. ı\) -- Sel-

çukda efes harihesinde bu· 
lunan bazı eserlere ait bir 
müze açılacakdır. 

1 
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[I 
S<t ,-,ışf•tıı S<t ,r<tş<• 

Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Kimin emrile fırkanı 1 artık düzeldığınden, vücudu-
bırakarak turaya geldlnı' 

1 

nun da tenıamen kesJi sa ah 
- H 'ç kimsenin ettiğden bahısle alayına iltihak 

Bu söz üzerine Kazım lıe 1 etmesine emir verme•ıııi yal 
yin eli gayri ihtiyari olarak vardı. Vatanın tehlıkede 
tabancasına gitti. Yüksek set- olduğunu gören kumandan 
le bağırdı . da derhal muvafakat eldi. 

Edepsiz palavracı ! Şim 
diye kadar kahpece döktü· 
ilün masum kanlarının ceza· 
sını çekdireceilim, Defol git 
fırkanın batına! 

O mağrur Deli Halit la 
ubaliyanc olan vazıvetini der· 
hal bırakarak muti ve mu 
ali im bir ne: er gıbi esas va
ziyetini aldı ve bir resmi 
tazım ederek: 

- Baş üstüne efendim. 
Dedi ve ko~ar adımla atı· 

nın yanına gitti, atına Lin 
di ve dört nalla uı:aklaşlı 

Hu vaziyet karııunda sü 
veri zabiti de karargahında 
islirarahet etmeğl nefsine 
yediremiyordu Kt mandana 
müracaat etti. Gözlerinin 

8livari zabiti, alayına ılıi· 

hak ettiğı vakıt arka<laı!arı 

kadar k"ndi ıle s~vindi. Alay, 
zabitanı süvari zabitine y p· 
lığı gareı:karlık dolayısile 

alay kumandanına birer bi
rer çatmak surcli'e alay 
kumandanır.ı bir takım ça· 

vuşu derecesıne indirmit 
bulunuyordu Halla süvari 
zabitinin bölü,'tüne iltihak 
ettiğini haber a 1an alay ku 
mandam, mahıa süvari 
zabitinin latyibi h tırı için bö. 
lüğe kadar geldi 

Düşman, kuvv tlerinİ llav· 
mana cephesine teksıf ettiğı 
ve bu cepheden arazi ve 
mevani nol\tai nazartndRn 

taarruz etmeyi daha muva -

Spor 

lik m çf rına girnr~en 
Kı..lüblerıııı'z h ftul· rdnıı 

beri lıkl re lı z rl nırcr. 
935 - 936 şıımpiyonl ğuuu 
kıın !il rir. çev'rebilın k •\'in 
bütün kuvvetlerıl" çalısıyor-
1 r Bunların lıu ı·olışınJ\u
rın~ bakarak onlura onlıı 

rın s1rfettikleri gayrete ve 
zam ına ~cımamak eldA de
ğıl.. :'leden ıliyecekAıniz .. 

Oinleyin.. Söylıyoyim .. 
Hundan evvel hnf•al ırca oy
n~n~n ve• neticelen n şil.l 

maçlar, tımamen gayri ni· 
z .mi oynnnm ~ılır NP len mi:' 
Çünkü: 

Koloı du •il•! le ı·ekilrlikten 
sonra k"k in ağ ulı11mış ve 
ş idin he,ıen biı'ıirı mııı·Lrı 
ağs.z knl 1, rJı> oynanmıst·r. 
Bu gıvri ııizJrıı bir s"ydir. 

«. 'e f" mi ve nrıle husıı

si lı ç h r nıoçı nğsız k.ıle 

lerde rıyn.ınmaz, oyn"nanı Z•> 

M.n•oka t.u.ıfınd ın seçı 

lou h k<mler rs,.flo söylıyo 
bılr-cegım, heınrn hemen çok 
idaresiz ve futlıol ı:ib~tınden 

ı·ok cah Uil r Oıunl:ır fen'! 
iılur(• ediliyordu. 

Bu sı:kild<' ı:.yri nızamı 
h r salı~ in, goyri n z1mi 
ş rll~r ahında oyn. nan oyuıı-
1 r ,la gayri nız.:ınıi iılı ve 
nüıc !eri do hnk!k::.tten çok 
ıız~k ı,, tatsız,Jı, hey ·cDrn•ız
dı. 

l;t" ~ lcl maıdarırnız Lu 
ŞAkilıle oyn:ınnı,~ ve Lu ~~ 
kıl·l~ netiı·l'iunmışt'r Ş m<lı 

ön imlizılckı h"fta lik maç
ları bagl yor, 11 ç o\mozs:ı 

1'ii lıkl rde mı tuk:ı lır,tny 

dü mese. Bı;gün ın~nıleket 

gençliğ' nr lfizım o ın vu 
c•oaon pek ku,·ük l-ulur.a ı 

ş hir Bta 1 hık ms zl ki ın 
ı;rıo dec r • b'nul u ·tur Ku
le ıl r•_kl •rı y.ın:ı y~tm r. 
Kıl n ıı h r ı yiik•ek ılığerı 

al1- kt r Staıl taşlıktır, \'el
i ~ıl lıırı: k nıJlııurları v r 
ıl.r. Bu s, lı J,ı h1r futlol 
ma~ı yap Lımaz, y 'I' l<a da 
nııhollo .r l·ırı J, 'lvı ıınn, 

oyu ı,ar ı bu zer ve 
bnzun orılard n dr h 

• 
it 11 • 

b rl:ınt 

b·r h 1 al r .. llJlıkesir spo
ru urı yliksehıes•nı ıslı,·en 

'il k lar kıms,,ı rin 1 irJ. 
evv 1 f<l,ıln ete g 'çrrıcsi i~·ın 
'.kıt rokt rı go. im Ş•lir. B zi, 
genç iği ,\üsü .. iıyorlarsa Lck
liyorıız. 

NiSAN 7 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,..,.. 

DENEMELER 

Bitti Artık 

Bitti, o da bitti artık. Bu 
biten, bir rüya değil; altını~ 

parulık bir isp 0 rmcçet mu
mu dnğil bu biten .. Köpüklü 

bir şarkı gibi başladı, kö· 

püklü bir sarkı gibi, La lu
d ğı gibi bitdı o .. Bir şey

b,rakmodan, bir almodnn 
gittı. lieldiğı gibi tertemız, 
geldiği kadar çırıl çıplak, 

Gözlerim, konuştu ı-;özlerile, 
konuştuI..r gözlerım z. Ona: 

Seviyorum seni, deme
dım O: 

- S ni seviyorum. 
D.•meden anladı srvdi,!!imi 

O, bana: 

- Sevebilir·m seni. deme. 
,ı~n onla,Jım dı, beni seve 

b leceğinı . Anla,tıkdı gidi 
rıın yosmnPile. 

kim.len geı,enleri, anlıyor 
ılıı gözlerimden .. Onun de
m k isteJiklerini ::ınlıyordum 

:ı canım .. Kendimi görüyor 
dum gözlerine baktığım va

kıt .. Aynam gibiy.li onun 
gözl ri . O, bann bir konuk 

kibi gelıı:, bır konuk gibi 
git.ı o . Antenlerimr, onun 
8esi ~··rpmıyacak nrtık. 

Oııua, Alcvleno ııleviene kö
püren sesi . Yol göründü 
on·ı. gitti o cun ın . lstemıye 

istemiye yolladım, istemiye 
istemıye gitti o .. iki tenıs 
topu gibi, kirpıklerinin 

filesinden nşmıık i'terken 
n~t yaptılar bukışlar.m çarp· 

mıştı gözler, n, g-özlerinin 
fılesine net yııpmuk ıı·ırı .. 

• 
•• 

Gırınemişti henüz yureği 

rırn Gönl • nçılen lı:.npının 

antrıısinde idi inha. Kirpık

lorim, b:r dikl'nlı tel örgü 

l!ıbi, kurşı1nmı~lardı onu .. 
Yoktu. ar~mızcla Le nonım 

hiç lıir ş y zaten .. Yaln z, göz
IJr ko 'U~'lluştu gözlerle . 

lıilti bır şey bırakmudan 

bir 5ey almadan gittı o. Gel 
ılıği kadar ok temiz, gPldiği 
kadır k.z oğlan kız. Köpük
! bir ~arkı g-ibı ba lndı; 

köpiıklt. Lir ~arkı gibi, bJŞ-
1 1 ;ı ",bı "İtti o B<tti ur-,, ...... ~ . 
tık, g-itti artık; bitti ... Hu 
biten bir rüya dl'ği'; bltm ı 
pır.1lık Lir 'sperme~·ct mumu 
d•ğ'il bu bit n •. 

fık bulduğu cihetle llaymena mesi üzerine sağ cenıılı kıte
ovasındaki muharele tahay- 1 tının bir kısmı sol cenaha 
ylıl edilebilen en şedit cehen· sevk edılmişti 

nemi ateşi bi e g çm şdi 
Ayni zamanda yine men

fi propagandalar orduya hu
lul etmış ve hatta cenah 
kumandanlarını t.;[e ş şırt 

mıştı. 

Polatlıda bulunan Musta · 
fa Kemal, Fevzi ve İsmet 
paşaların göya l\ızılırmr.gd 

çekilmeğe karar verdikleri 
iıaa edildi Kazım ve Çolak 
Kemal beyler sanlıi sözleş 

ıniş gibi aynı gümle re>en 
Mustafa Kemal Paşaya l irer 
rapor takdim ederek bıri 

sinin mezarı ~akarya ve di- i 
ğerİnin 1 laymana ovaFI olduk·\ 
tan sonra emirlerindeki 
kuvvetlerin geriye çekilme 
sine müsade etmesini rica 
ettıler ) iiz·le yu:ı muvaf 
fakiyetten em in bulunan 
Mustafa Kemal paşa ~u ra
pordan çok memnun oldu. 
Derhal kumandanlara te 
şeklıürü havi birer tamim 
gönderdi ve ordunun kuvvei 
mııneviyesini tezyit edecek 
l:ir emri yevmıyazdı, 

Düşmanın kısmı küllisinin 
sol cenah karşısında olduğu
nu anlıy n Kazım bey, düş
mana şiddetlı bir hücum yap· 
tı Düşman ricat edince de 
takibinden geri durmadı 

Hu defa, sol cenahımız kar
~ısındaki kuvvetlerıle sağ ce · 
nahımız karşısındaki kuvvet 
lerini takviye etmek istiyen 

düşman, llaymana ovasında
ki kuvvet1erini çekerken Ke
mal ley olanca şiddetile 

taarruza geçti. Düşman da 
ıatırmış bir halde her iki 

cepheden panige başladı 

Dü,'ll anın bütün panige 
ba,ladığını bildiren ilk rapo· 

ru !\azım bey. Polatl da bu 
lun n ~lustafa Kemal paıa 
ya gönderdi Çünkü ekseriya 

topcu tarauut mahallinde bu
lunan Kazım b.,y, düşmanın 
Ankara, Eskiıehir şimendi

fer hattını tahrip etmekte 
olduğunu tesbit etmiş 
düşmanın ricat lcararını 

verdii!ine kati kanaat haaıl 
llaymana ovasındaki mu 

harebenin kesbi şiddet et 

1 etmitti. 
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Alman tezleıı in hula ası Yumruk darbesinden sonra 
s 

y •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Turgut Bulgııristan'ın Şum- ne maJdi ne manevi esaret 

O nu:kasabas:nda doğmu , gü~·- heni yıldırrnı:ımı~ ve yıldır-

N 

Almanya'nın, B llitler la· 
rafından Sır Saymen ve 1'1. 

Eden'e anlatıldığı anlaıılan si
lahlanma, güvenl.k, paktlar 
ve Uluslar Derneği hakkın 
daki tezi ıudur: 

1 Si' ahlanma Almanya 
mecburi askerlık hizmeti 
nin yeniden kurulması pren 
sibini sarsılmaz telakki et. 
mektedlr Buna kıı.rıı A 1-
manya' ya en çok sılahlan
mış devletle kara ve hava 
si!ahları için müsavat veril
mek ve Fransa ile Rusya 
yahut Fransa ile İtalya as 
keri ittifıı k yapmamak ıar· 
tile, bu hizmeti" müddeti ve 
silah altında bul<1ndurulacak 
asker sayısı ilzerınde ııyuıu· 

labilir. Keza Almanya C • 
nevre'de lecıwüzi olarak ta 
rif edilen silahlar n herk sce 
kullanılmasını nizam altıııd 

alacak olan bir anlaşmaya 
girmeğe hazırdır. 

2 - Güvenlik ve paktlar 
Almanya, "karıı'ıklı yar· 
dımlı,, veya "karşılıklı yar
dımsız. olarak yapılacak 
olan doğu andlaşnıasına 

muhalif kalmaktu de\ am 
etmekdedir A·mnnyn ıiyafas nı 

ve silahlarını doğrudandoğru 
ya keneisine kartı çevrılmiş 

addettiği Sovyet Rusya ile 
hiç bir bağl ntıya gırişmek 

istememekd.,dir B Hit1er 
küçük anlaımayı Rusya'nın 
Avrupa' da bir imtldadı olarak 
telakki ettiğini de iıa ve etmiş· 
tir. Almanya bilhasrn, Çe -
koslovakya'yıAlman sınırında 

~ov yet Rusya 'nın bir nevi il. 
eri karakolu haline koyan 
ve güya Rusya ıle Çckoslo 
vakya arasında yapılmıı bu., 
lunan bazı askeri nlnırr.a· 

!ardan bilhassa ~-ekinmek 

trdir B. Bitler Rusya i~e sa 1 

v3ımak isteğinde olmadığını 
fakat Rus sıyasasının kendi 
sini istikbal içlıı ihtiyatlı bu· 
lunmağa mecbur ettiğini Sir 
Saymen'e temin etmi§tlr. 

Almanya prensip bakımın 
dan Tuna paktına muh ılif 
değildir. Yalnız Avusturya· 
nın iç işlerine karıır.ıamak 

hakkında olan maddenin 
açıkça anlatılmasını istemek 
tedır. Almanya, bütün kom· 
ıularile on yıllık •ademi le 

cavüz. an 1 aşına 1 arı yapmak 
yolundaki teklifini yenile· 
mektedir ve hava anlaşma· 
sını hemen yapmağa hazır
dır. 

Sııvıı:/ııı /foıııaııı: , 

İNCİR 

kur •tzlık \"uı1an Isveç de lü kuvvetli bir gençti .. !il- mıy cııktır. Kollarım zincir. 
li benliğinin tahkirine asla !erle bağlansa, karşımda miL 
Jayanamaz lı.ç bir t~hlikeyi !etimi, ve onun izzetinefsini 
göze alu:ndnn elin•lcn geleni hırpalıyacak. nlçaltacak kim
yaparJı. Bi hassa son Bulgor seyi o esaret bağlarıle pıır
tahak kümü pek fazla canını çalarım. Çtinku yine ben, 
s:kı)ordu. Zorla yerlerini eL rıe manen ne muddeten hi~· 
!erinden almışlar, şimdi her bır zamnn esaret kabul et
f,rsatta onu Türkiye'y" ko- memiş bir mılletin oğlayum: 

yor: 

mart tarihli La Repüb 
gazetesi şunları yazı· 

B. .litler'in sesi açıldığın· 
dan ve Almnnya'da başka 

1:-ir rruarr eleye hacet gör
meks zin mecburi , kerlık 

hizmetınl yenid n kurduğun 
dan, hır 8aymen Ye R 

·Eden Beri n'e gide~ıldil r 
Paris konferansının r smi 

bıldirdiği bu yolculuğun 

malı.nıal almak kin yapı'· 
dığını ve Fnnsız, ltalyan 
hüküınetlerini de l u yolcu 
luk İçin t ınennılerini izhar 
ettiklerini yazdı. 

[Alman g z telerinin in 
gılız bakan arı için yazdık· 
Iarı m th dolu vazılardan 

bahseder k) lngılterenln tam 
c'oiruluğuna inandıifımız için bu 

yazılara aldırış clm~kle be
raber. Almanyar.ın mutat 
oyunun oyıııyac ığı bu konut 
m.ıların afişıni dikkatle ta 
k.b etmek de borcumuzdur 

Yumruk d.rbesinden son· 
ra kurnazlık. lngıltere'nirı 
Rusya'dan çekinişı işleti'e· 

rek, "bö'Linmez lınrışı .. 
lemin edecek olan v.: md. 

3. Uluslar Derneği il 
11 tler Almanyanın, ülküsünü 
tasvib etllğı Uluslar Derne 
ğine 1.arıı hiç bir duygu 1 es 
leıt ediğinl sö'emiıtir Fakat 
derneğin t ıı iılküyii tat\ ik 
etme'c ilıtidarında olmadı!(ı· 1 

nı göst rdi ği dü:üncesinde
dir. 

Memcl'dcki l\laypcda işi 

de, Uluslar Dern "ınde do 
layısi 1e konuıulmuıdur B 
1 litler 1924 de Uluslar Der 
neğınin Meınel'cleki Alman 
ların hd <!arını korumal: 
ilzere lura hal<~ındaki si • 

tüyü tatlıik ettirmek işini 

üzerine aldığını, fakat dört 
ö:üm I.ararıle sonuçlanan 
muhakemenin de gistnd;ği 
üzere, derneğin iktidars ı zlı· 

ğının ortaya çıkt ğını söyle 
miştir. 

4 Donanma ve müsteıııle 
keler • Almanya'nın maıi 

durunıu büyük l ,r r.ıüstem· 
leke dev'etine gereken do 
nanmayı yapmağa müsaid 
olmadığı İç n, Alrranların 
ti dil le müstemleke bakımın
dan bir ttedık eri yoktur. 
Fakat ge ecck ıçin söz söy
lemek hakkını muhafaza el
diklerini bıldirmektedir 

huınu, Ren'in öbiır tarafın· 
da ki komşularımızın• ayırıcı" 
manevralarına uymıyan doğu 
anlaımas•ndan İngiltere vaz 

Kabinesinde 
şiklik 

deği - teçhiz 

geçilmek istenilecek. Ve... Atina, 5 (A.A] M 

Ordusunu 
•edecek 

Stokholm !S.Ş] 
yük erkanı Harbiye 
hükümete yazdığı bir 

Bü • 
reisi 

mek· Başkalarının silahlarının azal ı;aldaris'in hasta! ğı dolayısile 
t lmn,ı teklif olunacak. General Kendi.is baı ba-

Şü~euz, Sir ::ıaymen ve tupta u1uslar arası vaziye -
kanlık muavini olmu§, ba - k 

B. Eden'in hoıuna gitmez tin arııması neticesi olarak 
kanlardan B, Zhalis de dıt İ 

diye, müstemlekelerden balı· sveç müdafaa kuvvetlerinin 
• k 1 ı k işler bakanlığını vekalete o ıa· zım gelen harb sı'la" hlari· so unma tan ıaçını aca . 

k k 1 üzerine alınııdır. B ~!aksi- le techiz etmasf ve asker"ı Ha ikate epey ya ın o an < 

ıu tahminleri yaptıktan son- mos Cenevre' deki fevkalade ta1imlerin daha eyi bir ıe. 
ra lngiliz diplomatlarının toplantıda Yunanis!an'ı tem· kilde yapılması için tedbir 
Rerlin' e yaptıkları yolculuk 

1 
_s_il_e_d_e_c_ek ___________ a_I_ı_n_m._a_s_ın_ı_is_ı_e_m_i..;.ş_d_ir_. __ _ 

:~~naruf;;y~~rm::~;~f bile Dursun ~ey icra memurluğundan 
Bılakis 1 - Balıkesir'de Maden 1 verilerek açık artırmaya çıka 
Dışarı işler bakanlığında ci oğlu İsmalle (1500) lira rılmıştır. 

parlamento müsteşarı olan verıneğe borçlu Dursunbey'. 2 - Birinci artırma: 5 
kont Stanhop'un dediği gıbi in Bozyokuı mahalle inden Mayıs 935 pazar günü saat 
İngiliz bakanları bu yolcu Hacı Arif kızı Meryemin bu 16 da. 
luğu hem Rayhıın ne islrdi- borcundan dolayı alacaklı 3 İkinci artırma: 22 
ğıni eyice anlamak hem de İsmaile bir'nci derecede ve \layıs 935 çarıamba günü 
onu, güvenliği müşterek bir 
suretle kurumlandırma yo 
!una getirmeyi denemek için 
yapmaktadırlar. 

Liberallerle işçiler ve do· 
minyonlar kamu,al diı~ünce· 
sinin tazyiki nltın•la heqey 
den önce Almanya'yı, ken
disinin girişebileceği bütün 
yeni : afilantılara sokmak is· 
tıyen İngıltere gükümelince 
yapı'an ıu veya bu bildi· 
rıgı çok çabuk olarak 
isteklerimıze uygun bir şe· 
kilde t .. fsir eduek İngiliz'e· 
rın temayülleri hakkında ha· 
vale kapılıyoruz. 

Halbuki Avrupa'nın şim 

iki durumunun birkaç mü~a
hedede hulasa edilebilecek 
olan eıemanlarını hesaba 
katmak mecburıyetindeyiz 

Birinci$i. biz ~imdıki halde 
zor tedbirlerine müracaat 1 

etmek istemiyoruz ve ede 
meyiz. 

ikincisi, en kötü yanlış 
hareketlerimızi eski mü· 
ttefıkler;mizinkinden ayır· 

mak olur, onun •çin sırası 

gelmiıkC'n İtalya'nın uzgörür 
ta v.~ına saygı göstermeliy · z 

1 Üçüncüsü, kendi vasıta· 

larımızla olduğu kad.ır ya· j 
pacağımız andlaınıalarla da 
güvenliğimiz dah~ müessir 
bir sur tte temin edileceğin 
elen, ökonom•k techizalımız 
daha rnğlam ve siyasal bir-
i iğim'ız daha dayanıklı ola 
cağından, ve nihayet, yalnız 
"tedafüi,, bir diplomatik 

birinci sırada ipotek etmiı aynı saatte 
olduğu aynı mahallede kam 4 Artırmaya iştirak 
ve yeşil otel denmekle anı. için yukarıda yazılı kıyme-
lan yukarı katta dokuz oda tin yüzde yedi buçuk nisbe 
iki koridor ve aıağı katta tinde pey akçası veya . !illi 
ıki mağaza ve otelış b1,h~e· i bir Lankanın teminat .mek
sinde bol sulu çeıme, havuz lubu tavdi edilecekdir. 
ve meyvadar ağaç arla bir 5 - İpotek sahibi alacak 
likde bir dönüm miktarında lılarla diğer alacaklıların ve 
sebze bahçesini havi olan i irtifak hakkı ııahiplerinin 
ve hudutları evvelce atık gayri me~kul üzerinde hak · 

' !arını hususile faiz ~e mas 
llalıl iken bu gün oğlu Meh-1 
mcd ve Emir oğlu Ramazan ı rafa dair olan iddialarını iş· 

bu ilan larlhindan itibaren 
ve Ahmedin Emin evi ve ı 

bahçesile solu evvelce koca 
baba oğlu müezzin bugün 
oğlu Ramazan evi, arkası 
Ali beylerin A·i evi ve bar
dakçı ~lehmed önü yol ile 
çevrili o1an işbu hanenin ta 
mamına bu kere yeminli 
üç ehli vukuf tarafından 

altı bin Türk lira
sı kiymet takdir edilerek 
2280 No:lu kanunun birinci 
maddesinin ikinci fıkrasına 

tevfikan Borçlu taıafından 
verilmesi lazım gelen taksit 
ödenmediğinden umumi hü· 
kümler dair~sin açık artırma 
suretile satılmas·na karar 

planda kalmıyaC"ağından ile 
ride yapılacak olan konuş 

malarda otoritemiz dnha bü 
yük o1 acaktır 

B Lava! h~m Larışa kar 
şı derin bır sevgiye, hem de 
manevra bilg ig ine sah l.dir . 

Bu da, öteki de ıler:de 
yapılacak konuımalarda bi 
ze muvaffakıyet kazanmak 
im\canını verecektir. 

yirmi gün içinde evrakı müs· 
bitelerile birlikde memuriye • 
timize bildirmeleri lcab eder 
\ksi takdırde hakları tapu· 
sicilile sabit olmadıkça satıı 
bedelinin paylaımasından 
harıç kal'r lar. 

6 - Gösterilen günde ar 
tırmaya iştirak edenler artır· 

ma şartnamesini okumuş ve 
lüzum!ü ma'fımatı almıı ve 
bunları tamamen kabul et· 
mit ad ve itıbar olunurlar 

7 - lıbu gayri menkul 
üç defa bağırıldan sonra en 
çok artırana' .ihale edilir An 
cak artırma bedeli müham-

· men kıymetin yüzde yetmiı 1 
betini bulmazıaençok artıranın 
taahhüdü baki kalmak ıar 
ti.e artırma on beş gün da
ha temdit ve on betlncl gü· 
nü aynı saatda yapılacak 

ve böyle lıir bede elde edil
mezse ihale yapılmaz satış 

düşerek 2280 numaralı ka· 
nun dairesinde muamele 
ifa k lınacakdır. 

8 Gayri menkul ken-

vuyorhnlı. Turgut hır ~ün 

gizliden ana vatana gelmcğe 
karar vcrmiştı.F.ıkat hıı· ol
mazsa bir kaç Bulgar'Jan 
hıncını alacaktı. Urada kal· 
Jığı müdJutce ken.Jı~in i tııh· 

kir edenleri ~ın,!ırırdı. Onun 
öillesini tadanlar g;decei(ini 
haber almışbr, gizlıJen gız· 
liyu ona kar~ l 0ephe teşkil 

etmi~lerdi. Bır kısmı .tost 
gednml'k istej!'İ ile Tur~ ut'n 
sokuluyorlar Cukn• el nltın

dnn planlar tertip edip bu 
Türk ganci'Iİ ortndın yok 
etmek istiyorlardı. Kerde i 
Muzaffer Rüştiye ıııekteb:ni 

heniız bilirmiş anlayı~lı bir 
\'ocuktu 

Ağabeysinin b:ı~ına gele<"ek 
telılıkeyi anl:yor. bir çc.k Jc • 
falar duşe<"eğı erm okiboti 
ona hutırl tarak, lıu halin· 
Jen vuz geçmea'ni bildiriyor
Ju. Fakat o: 

Hen esaret kabul etmem. 
Zira damqr}arımd taşıdığ'ım 

kan. asil bir milletin ıtantdır 
\'akıa !?İmdi esirim. Falı.at 

disine ihale olunan 
kimse derhal veya verilecek 
mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesholu · 
narak kendisinden evvel en 
yüksek teklif de bulunan kim· 
ae arz etmiı olduğu bedel 
ile almağa razı olursa ona 
ve razı olmaz veya bulun
mazsa hemen on beı gün 
müddetle artırmaya çıkarı'ıp 
en çok artırana ihale edilir 
iki ihale arasındaki fark ve 

• 

Turgut müJbi~ Bul-
gar Jü~manı olmakla be. 
raber en yakın arkadsş
larınd:ın birisı « Danof>ı adın
da bir komite ı·ocuğu idi. 
Pek küçükten bir arada bü-
yüınüşler , hatta son zamana 
kadar beraber kalmışlardı. 

Danof şimdı onlarJ.ın pek 
uzak oturduğu holde, her 
pazar gelır Turgut'u dolaşır
dı Böylelikle o Danofun 
samiuiy~tine fevkell\Je ka
pılm:§dı. Lakin muhakkak 
hır g•in gelıb ondan en bü
yük fenalığı görecek, belki· 
d,, bu samimiyet onun baya· 
tına mal olacaktı. Çünkü 
her ne de olsa Liri Bulgıır, 

diğeri rurk'ılü. Hakikaten 
son günlerde Turgut'un aley
lıınde ı·oL an'ar fnzlelaşmı , 

hatlı1 onu öldürmek için 
hirlrn~ pusu hile kurulmuş 

isedo muvaffak olunamamış
tı ~üLho yok ki ııirgün ge 
Jecek, D.ınof da o e~ki sa· 

mimiyetı unutarak bu hain
lere uyacaktı Hakikaten 
onlar Turgut'u. en yakın 

arkadaşı vasıtasHo yok et
meğ"e lı.orar verdiler. Ve bir 

giin Danof'u toplantılarına 

ç·ağırdılar İçlerinden birisi 
ona Jönılü, ve söze şöyle 

ha lndı: 

- Azızim, biz ecJedımıza 
tuhıımmül edilemez işkence· 

hırle, be~ yüz sene hir usan

madan hakaret eden bir 
milletin ahfadını aramızda 

yaşatmıtlı: istemiyoruz Hal-

geçen günler içinde yüzde 
beıden heıab olunarak faiz ' 
ve diğer zararlar ayrıca bük· 
me hacet kalmaksızın me. 
muriyetimizce alıcıdan tah
sil olunur. Satıı peıin para 
ile olmakla beraber ücreti 
tellaliye ve tapu masrafı 

i huk i sen bugün bile ona ay
rılmaz bir samimiyetle bağlısın. 

alana aitdir 
9 - Bu hususla fazla 

malumat almak istiyenlerin 
934-246 Nr: lu dosyayı tet· 
kik etmek üzere memuriye 
timize müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Eğer bizim kardeşimiz ıeen, 

rende bizim gibi duymllısın. 
Sende bizim gibi mazının 
acı hnt:rnl3rıa bugün bile 
iizerinJc hissetmelisin. Zira 
düne kadar tahakkiimle in
liyen senin atan, aenm oc. 
daılın, bizim babaları mı ~Jı. 

Artık onu .... 
-Devamı vur-

~ hoı muııiki ile baygın saatler geçirdim. 
1 

. •Dilinden mukaddes isi~1leri ~ütür 
mıyen bir mümin gıbı, senın ısmın de, 
bmtm dudaklarımın tekrarlamaya asla 

i:k aşk mabedimiT .. Düıün, şimdi kim 
bilir bahar nasıl renkli haz rlıklarla bi· 
zi yuvamızda bekler Bir gün için ora· 
ya gidelim, ne olur sevgili. bir gün 
için oraya gidelim. 

_c:;;-~ -_3 A (; A C J 

Akıam eve geldiğim zaman içimde 
neıeli bir şey er uçuşuyordu. Her şeyi 

bir rüyaya gö nülmüş gi i s'•li görü 
yor, her şeyde gülümsıyen hir ümıt 
buluyordum. ~'aatlerce büyük anneme 
net lı feyler an1 attım. Bı.iyük babanım 

dizlerınl oğdum. 

unutmadığı bir ke1ime oldu . Söyle ne 
zaman geleceksin Ne zaman ince par 
maklarının hararetini ellerinde duyaca 
ğım. 

liğin, ruhanileıtirdıği kurşuni bir sis 
dünyası içinde göz alabildiğine ıenif
leyip gidiyordu. Ağaçların dallarından 
süzülen ay ışıkları sofanın duvarlarını 
yaprak ve çiçek gölgelerile doldur· 
muştu . 

Dün ve bugün, senin uzaklığını, 

Ve sabahlara kadar yorulmadan 
önümdekı çamaşır yığınlarına kalbi.ııi 

Ben daima çekingen ve endişelı dav· bir duman g:bi saran gizli bir lezzetle 
ranıyordum. O, benim bu mütereddit eyılıp k idım. 

Hoı·am ve usladıın ls!r'ailHakkı'ya 
hiirrr'ellerim ebir vesile olsun diye 

Y21zan: İhsan Edip 
kallıimin yalnız! ğını bana en zalim 
h·sler1e duyuran saatlerle dolu idi. Sev· 
da nııın şimdi geçmif g(inlerin bir rü 
yası gibi olan o mesut tariHni içimde 
sızlıyan bedbin ve l<aranlık bir yeısle 

hatırladım .. Dü~ünüyoruın .. Seni kay 
bedersem. Seni bir gün kaybetmek 
zavallılığında kalırsam. Ve sE'n .. Oh 
sevgili bilsen . Öyle bedbahtım, öyle 
bedbahtım ki .. " 

"Bilsen . Saçlarına orada yaprak ve 
çiçekten solmaz bir çelenk öreceğim .. 
Sana, orada ıztırapların yağmurlu bir 
nisan akşamına benzettiği sevdamın di
lile şarkılar söyliyeceğim .. 

"!lala gelmiyecek misin? Söyle hiç 
mi gelmiyeceksin" .. " 

Ellerimi pençerenin pervazlar:na da
yıyarak derin derin bir lavanta çiçeği 
gibi havayı ağırlaıtıran ·slak toprak 
rayihalarını koklamıya lıaıladım .... Ev 
ve bahçe tekilleri ay ıtığının altında 

bir bin bir gece masalı dekoru gibi 
uzanıp gidiyorlardı. Aydınlık gecenin 
içinde ış•k sütunları halinde yükselen 
beyaz minarelerde tek tük kandiller 
yanıyor ve bir yangın yeri duvarının 

üstünde gece kuıları ötüıüyorlardı. 

hislerimi anlamı~ gibı idi Sev yordum Komhar bey. 
- Niçin' dedi. Niçin böyle neıesız Oı:ı dokuz yıl görmüş b.r l"enç kız 

siniz? Niçin konuşurken sesiniz v du kalbinın aıı.ı hayaiin içine sığmıyan 

daklarınız titriyor. Sôvleyin.. b r ölümun Y'>ludur. Ve on dokuz ya 
Ben, sıze ürperme verec~k k dar şında bir g nç kız. tenasilli zevklerin 

küstah bir adnm mıyım? lleni çok mu ôldı.iremerligi, felaket ve hakaretlerin 
düşük luluyorsunuz?.. föndüremed ğl bir aşkla sever 

Sesinde insanları irşada ıriden Çocuk gönlüm, en küçük seylere 
bir resul tatlılığı vardı İlk defa olar k inan yordu. Ve ben, fonu hır hüsranla 
içimden kaynayıp gelen bir cesaretle bitecek olan bu ı ıaceraya inıını!maz bir 
onun yuzune bakabildim !liran için saflıkh tapıyordum O günden sonra 
göz göze geldik· Yüzü, eserleri hiç buhıtm'idığımız halde bir kaç defa 
ibdaa yaklaıan bir ressamın fırçasından ondan mel<t ıb'ar aldım 
ı·ıkmıı kadar muntazamdı. Ve l.üçük llu mektub'ar. sevgi ve heyecanın, 
zarif ba§ı en zeng r s ç 1 ıvrımlarile lıl's lenmi , adeta rnuflk g;l i ıiir gi 
gölgelenmişti. l i notlunmı~ ekıHeri1 e dolu idi 

Baıını eyip söz soylediği z mar YÜ· "tievgil m Diyordu. Sen, b nim 
züne hafıf bır ışık d•iıüvor v gôlg de hnvdtımın en kuJr tli lir ııazımısın .. 
kalan gözlerile dudakları ona cinsi gü· ı.;en iz geçen her dakıkaın, seni etrafım· ! 
zelliği temsil eden kla•ik bir erke hey· d~ arı u:ı da geçen her günüm, ömrum· 
kelinin o tarihi güzelliğini veriyordu den kırılıb dökülmüş bir sürü bed~ııht 
O gün aktama kadar onun •eslnrleki sar· ve karanlık ılakikalarla dolu . 

Mektublır böyle bir kadın hayalimi 
tülsüliyen, uyıışduran sat darla uzayıp 
gidiyordu. 1 i irmiydim Komi!er bey! .. 
Bi ir idim ki 1 ütün bu hlısin ve 
inceliğm gölgesine bürünrnüf şeyler 
bir gün katil bir hançer gibi hayatıma 
saplanıp kalacak .. 

Son mektubunda, ızt rabını hana 
lir zehir gibi d.ımlatıyordu 

•Anlıyorum. Diyordu. Anlıyorum 

lcı hiç gelmiyeccksin . Ve sen. benım 
ha} atımı sonsuz bir hasrete bağladın .. 
Pı sem kı bir gün hütün bu ümidsiz 
bekleyişlerden sonra geleceksin.. Tıpkı 

o ilk buluştuğumuz mucizeli saatteki 
heyecanlarla yolunu bekliyeceğim .. O 

Onu seviyordum .. 
Lakin evden çıkmak... Gözlerimi, 

dudaklarımı saran yangınile ona koş

mak için, izzeti nefis kır·cı, hazin bir 
takım fırsatların hazırlanması lazımdı 

Geyinecek bir şeyim yoktu. Komıudan 
her zaman bir iskarpin alamazdım. 

Onun ırektublarını okumakla geçen 
günlerim göz yaılarımın gizli gizli elim· 
deki çamaıırlara damladığı saatler e 
doluyordu .. 

Bır gece. işim erken bitmiıti. Yor 
gunluktan gözlerim kapandığı halde, 
anlıyamachğım bir hisle uyumaktan 
vaz geçdim. Gaz tenekesinin üstünde 
müdhiş dumanıar yaparak tüten mumu 
söndi'ırerek lüyük babamın öksürük 
se•lerile dolu odadan yavaıca çıplak 

ve boş sofaya çıktım. Yavat yayaş pen
çerenin önüne geldim. 

Dışar da parlak ve beyaz bir meh· 
tap vardı. Gümüıten bir gece .. Sessiz. 

O aralık na~ıl oldu bilmem, komıu· 
ev lerln birinden uzak bir keman sesi 
gelmiye lıaıladı! 

Bir göniil kadar ince ve hulyalı bir 
keman sesi . Yavaıca tahtaların üstüne 
oturarak yüzüm aya çevrilmiı, gözle
rim yarı kapalı dinlemlye baıladım. 

Ağır ve melül bir şeyler söylüyordu 
sesler bazanperde perde kısılarak ,alçalarak 

bir ağlayıı feryadı gibi sönüyor, ölü
yor. Ve hazan tekrar canlanarak, tit. 
riyerek, yükseliyor. Yükseliyor. 

Sonra ansızın yine birden bire sö· 
nüyordu. 

Devam edecek 
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BALIK t SIR :1 

PALAS rJ 
" = = " Teşrif edt>ıı e11 ıııü.-1-iilpescııl ıııi.i~lerilerini dahi 111<•111111111 eden a 

tenıiz, J..oııforlıı H' servisı nıiikenınıel, ücretleri herkese eheri~li yeııi tf 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 

• inşa (•llirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uygun fevkalade banyosile •• 
ta-vsiye~e <h•gı>r bir ol<'ldir. Allında gazinosu vardır. Guzinosuııda ~ı 
bütün ~eraiti sıhhiyeyi Iıa-vi ve her nıenıleketin gazt>te H' ıııecınııa- ntG 
larını bulundıınır. Giizel ve se1'li rady·osu nıevcutllıı· . • 

• *Zx:::::::z::::::::z:z::::::.:z::::z:z:* 
Gönen icra memurlug-un~an malumat aınıa~ is_u~_cn 

ler ıııennı J'l\'t'llilllZC 
Gönen mali ve mute- 1 Artırma bedelinin mu- .. 1 l · ı· 1 · . • . . ı muracaa. c ıııe Hır l'I". 

medı llasan onanın ma , haınıııen kıynıetının 3 Arlırııı~na is-
masraf {2631) lira ala-

1 
yüzde 75 şiııi bulmazsa tirak için ıııulıa~ınıe'ıı 

rağının temini için borç ,-eya satı~ isti~·erıin 1 kıymetin , üzde yedi 
hı akca Ali ın~lıallt>siıı ı a~~cağıııa riichani olan ni~pPtiııde · pey akcesi 
den ıııustafa oglu ıııa- <lıg<'r alacaklılar bulu- ve ya sağlam bir ban
nifaıuracı Ab<lullalıın ' nubda buıılarııı ıııezkı'ır kaııııı teminat mektu
ipotek etmiş oldugu ve gayrı ıııeııkulilc temin buııu h•,di elıııeli<lir. 
yeminli üç t>hli vukuf- edilmiş olacak.larıııın 4 - İpotek salıibi 
ca iki bin lira kıvmet ıııecıııuuııdan fazl<.I\ a alacaklılarla diğer a::i
takdir edilen nı:ıha.llede cıkıııazsa artıranın ta;h- kadarlarııı vt> irtifak 
kain nıaluııu•l hudut ,e İıüdii baki kalmak şar- tı.akkı salıi~~el'iı_ıiıı gay~ 
Haziran 13'17 l"ı·ilı ,e l"l t 1 .. rı ıneııkııl uzerıııde kı 

..ı " ı e ar ırıııa on ıe guıı ı 1 ki ·ı · 1 

26 tabu kın l numaralı d 1 l l't d'l k ıa arını Yelıususı e faız 
· a ıa eıııt ı e 1 ere \e nıası·Jfa dair olaıı ı 

fevkani iki oda orıa kal ikiııci artıı·ıııa gunu iddialarını ilt\n ıarilıiıı· 
1 

la bir oua alt katta iki olan 19 nıa~ ıs 1935 den itibaren ,·irıııi 1-(Ün 
kiler lıir nıutf.ık \t' pazar günü yine ıııuay içinde evrakı' miisl;ite
mikdar kafi a\lu 
iciııtlı! hir ku vusu • • 

ve 
bi I' 

karalthi lllİİ!-1le111il hir 
• • 

)·en saat içinde )apıla- lerilr birlikle icra tla
cak artırmada yine böy İı'esirıe nıiirat'aat etnıc
le bir bedel elde edil- leri hizımdır. Aksi hal

hap hanesi a~ık artırma rııezse ihale y·apılnııya-
surl:'Lilt> her\ ı·clıi ziı· e- rak salı~ talebi düşü
rait dairesinde ı.;alJ a riilı•r(•k 2280 ııuıııaralı 
kon11111~lhır. ~öyleki, 1-aııundaki ~arthır dai· 

1 --· Birinci artırma resinde bor~ tecil olu
sı 4- 5- 935 cumartesi nacaktır. 

de hakları tapu sicililc• 
sa pi t olnıatlı kca salı~ 

bedelinin iilcstirilııwsi-
• 

dcıı lıaric hırakılar.ık-
• 

dır. 
5 Ga~ ri meııl-111 

kt>ııdisiııe ihale oluııan 
kimse derhal\<' ~a \e-

,. , ' il•• ıkcsiı· ••skerlik 
:!;Jl ,ıf Jl!~ ll1ı(lllr Alfıl ıe~ııfll l şullesiııde.ıı: 

11~.l ı~-~ l['.tll,ı' "'lrıı 1 - H35 ııb•aıı c•pJhiııde piyadP, nınzika, jaıı 
.. j;4) "' r 'fıı' di\l'lll l Sllılflarıııa llıt'IJSllb efratla Jıt>r Jıaugi Sl-

J ' 
ıııfı:ı olıll'~a olsun e\ Yele<' badt>li nakdi vrrPıı 

Esat Adil n ıüstecablıoğlu 

J - Sosyalist ~ f ler Ve Sosfalizm 
40 Kuruı 

2 - 8ol$evi~lık, f a$istlik Ys Demokrasi 
50 Kuruş 

Salim Oündoğan 

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

)J(KEHHE'I IC\'liL 

4 • Sevg'.m ve ıztıra~ım (Roman) 

25 Kuruş 

J pı·ad (efr. ıd) scd~ olunaeaktır. 
1 2 Pi~adc sıuırıııd •• n 316 do~uıııdaıı 32G 
doğuma kadar hal-ti\ a H~' a es ha hı ıuııeibe ilr 
~ı·~ ki geri kalan efradla n;iiddf'li hitıııis olan ha-

• • 
va leptili efra ı l Yt' i:l27 liler kftıııileıı n• 3:1.8 do-

l ğunılulaı·ııı hiı· kı·ıııı se'k PdİIC<'l'klir. 

1 
3 · .laııtlarrııa Pfradıııdaıı 316 tloğunıdurı :J27 

doğuıııa kudir lıak:ı~a ve~a n•hahi mucibe İle 
1 gc•ı·i k.alaıı lıil<'iiııılı• jarıdarnıalal'la 329 doğunı

lıı .Jaııd ırıııalaı· sı•\ k olunacaktır 
4- - ;130 doğuıııhı nıuzika rfradı dalıi St>\

k·ı tahidir. 
1 f> - YukarHl.ı hildirilPn ve sı•,ka tahi t•frad-

d.ııı alnali :sılılıl\ "~Iı·ri hozuk \P\a hir sakatlık . . . 
:'ırız olıııus is .. Sl'Ykiııdt'll P\'YPI ahvali sılılııveleri , . 
lı•shit PdilnH'k iizt>rP siıııdidt•ıı suhf'\e nıiiraraat 

.------------------ıı I PhiııJı•r. . , ' • 

R. Gökalp 

5 . Bir zaftrin Ya : ı ( Pyes ) 

' 1 

6 - lnk ı ab yo u (
Pyes Türkdtli) 
taraf ndan 

-~-

35 Kııruf 

25 Kuruı 

Bu 1-italıları <•S.\ \'.\S KIT.\BE\'İ -- Ba-
·1' lık sirıı aılıesi11d('lı İ~lt·yiııiz. Bı~aı·ı~a posla 

pıılu karşılı~ı Plarak giirnl ı· ı·ilır. 1 

BASIMAKT1A OLANLAR: 1 

Esat Adil müstecab!toğlu 

1 - Bugünün içtimai mez~ebleri 

8 - Me~eni Ye Siyasi Hürriyetler( Bi=~ı~ıt:;ı:;:ı~'" ) 

)JÜKEllHE.\I l\,\,IiL 

9 - Bu Kalb Duracak <Romanı 
Savaş ı.ilabt ui ııeşriy11/ı llıılıkesir, falaıı/ıııl. lzıııir 

Arıl:<ıra kııtıiblwııdcriııı/p ıle bıılıınıır. 
--

1 G - Yahaııeı olup lıalPn halıkı>sir \e ıııiil-
lıakatıııda hıılııııaıı ""' 1-a tabi pi~ :rde, .laııdarnıa 
ıııuzi :ı pfradıııııı asıl sııhPlcrilt' sı \kdı•ıı "' q•I • 
,:ızi~etlt•ri '~ ıııelıalli ıııiirettipleri tt·:-hit (•dıl-
ııwk iiz<·ı·e lıt•ıı11·11 suht•Yr ıııiir:ıcaal (•dil!ein. ' . 

7 31 li : 32() doii:uıııa kadar hakaYa Ye 327 
'" 328 dogunılıı pi~:;dP ile 329 dogu;ıılu~a k~t-

1 dar ı·aıH!.ırıııa Yt' 330 doj:tıııııa kadar ııııızika ı·f. . ' 
radındaıı ~uhc ıııııılaka'5ı dışarı!'lıııda var hw 
t>hıncyııll•ri tarafından lıalwr n•rilııH'li Ye hazır
lıkl a rıııı ~· aprııalıdırlar. 

H Yukarıda 'azılaıı doii:uııılanlaıı 'eııi ııii-. ' . 
fus <"İizılanları ~oksa SP\ ka kadar niifu~a 111ii-

1·. <'aJl Pdf'rPI- ııiifıı~ <'iizdaııı alsıııhır :ılnıl\aıılu·ııı 
• 

sevk lı!clılıiir etliğindı>n lt·c·zi~t· edilt•('t·klerdir. 

İlan madığını ilan ederim. 
lla vran nahiyeainin Ça 

Askeri terhis tezkeremi 1 !ık köyünden 319 do 
zayi ettim. Yenisini alaca- ğumlu Hasan oğlu 
ğrmdan eskisinin hükmü ETF.\1 
yoktur. !* Askeri terhis tezkerem• 

llavran nahiyesinin Ka • zayi etdim. Yenisini alaca· 
ra oğlanlar köyünden ğımdan eskisinin hükmü ol• 
l 324 doğumlu Mehmet madığını ilan ederim. 

oğ u ETEM Edremit Gazi ilyas 
li Askeri terhis tezkeremi mahallesinden Abdulla~ 

se si'ır111ii · oldugu lw- \ ırıt· lnH'ı'l k:ılnıak~ zııı 
tkl ilP alnı ga nızı olur

1 
ıı1t•ıııııri~t'tiıııizı·I' :ılı

sa oııa Yt' olıııadığı tak ı·ıdaıı tahsil 11l11ııat'<1k

dirde lwnwıı oıı lı ~ tır. Bıı itib:ıl'la ~arlıı:ı
~iiıı ıııiidtll'tlt> ıı•kıar aı· ıııt•ııiıı ':ıktılP nkıııı:ır:ık 

zayi ettim. Yenisini alaca • oğlu 322 doğumlu 
ğımdan eskisinin hükmü ol· tiÜ"iEYIN 
ma,!ığını iları ederim. 1 !i .hkeri terhis tezkeren1i 

Havran nahiyesinin Ka zayi ettim. Yeniıini alaca " 
ra oğlanlar köyünden 318 ğımılan e•kisinln hükmü ol 

doğumlu Halil oğlu nındığını ilan edl!'rim. 
' 

günü icra dairesinde 2 _ İ~bıı ga) ri ıııen 
saat 14 deıı l 6 ~ a ka- kulp ait ~a:-tııame 
dar yapılaı·ak 'e iiç kc 24 ı ~13.J tarilıiııdPn 
re ba/{ırtıldıkdarı sonra ilibarı·ıı lıerkesin göre
en cok artıranın iistiin- hilrııesi iciıı iı·ra daire-· 
de "t..alır. ~u kadarki. \ sinde açıktır. Fazla 

rilı>ıı miilılet ieind<' sa- tıı·ıııa~a ı·ıkarılıp Pil ıııi'ıııdı•riı·atıııı anlama-
• 

R \MAZAN !la vran nahiyesinin Çil· 
!i Askeri terhis lezl<eıeıni zade mahallesinden Mtıt 

tıs hedı-liııi YerrııPzse cok artırana ihale edılir 
ilı.ale bozularak kf'ndi- ~ .. iki ilıal<' arasında 
siııd<'ıı ev,el en~ iiksı-k 1 ki fark ~· iizde he~ faiz· 

lıdıı-..\1-~i lıaldt> alıeılal'lıı 

s.ıı·tları kahul ı·tıııi-. ~a-, 

~ ılal'akları ıııalııııı ol-
teklifde bulunan kim- 1 le \I' diğer zararla lıiik nıak iiz+'ı'ı> il:ln ohıııur. 

zayi etdim. Yenisini alaca- met oğlu 
ğımdan eskisin 'n hükmü ol- FEYZİ 
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