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tamamen kesdi 
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Türk Dili Aaraştırma Kurumunun Bildiriği 
Tllrk dili arattırma kuru· 

mu Baıkanlığından: 
9 - Ka11arlı Mahmud'un kadar taranmamıı olup Türk 

divanü lügat·lt· türk'ü, kelime kökleri için en zen· 
1 - Türk Dili araıtırma 

kurumu , bütün ulusal var
lıklar gibi, Tiirkdlllnln kur 
tuluı hareketinin de yaratı · 

cı11 olan, efılz ve Ulu Ôn · 
der. 

10 - Ebuhayyam 'ın Elidrak . gin bir kaynak olan (3000) 
lillaım 11-etrak'i , ı den artık sayfalı Yakut lü . 

11 - lbnilmühenna lıigatı, gatı , 
12-Şeyh Silleyman'ın Ça- 33-B. 

ğatay lugatı, 

13 - Hüseyin Kazım'ın bil · 

ATATÜRK'e yük Türk lugatı , 

tllkenmez ıaygılarını sunma· 14 - Radloff'un Türk leh-
itı ilk borç bilir çeler! l6gatı 

2 - Türk Dili Arattır · 15 wilhelm Thomıon'un 
ma kurumu , tarama dergisi· Orhon abideleri, 
Dl baıdırıp yaydıkdan sonra 16 - Franeızca Larouue 
bütlln yurddaılardan ıu ilç ve Littre lügatleri ile Fransız 
aoruda bulunmuıdu: Akademisi lügatı, 

A J Yabancı kelimeler için 1 7 - Redhauı higatı 
dergide gösterilenlerden baı· 18 - Bıanchi l(Jgatı, 
ka Türkçe karıılıklar hatırlı· 19- Pavet de Courteille'ın\ 
yor musunuz? Şark Türkçesi liigatı, 

BJ Dergide gösterilen 20-0ıcar Bloche'un (Dlc· 
karı · lıklarda yalnııl k görü· tionnalre etymologique de 1 

yor musunuz? la langı..e françalse)i, ' 

CJ Dergide gösterilen kar- 2 ı - Paul Rouaix'nin (Dic· 
ıılıklardan hangiılnl en uy· tionnaire des idees ıuggere-
gun ve dile en yatkın bu · eı par leı moh~ su, 

luyoraunuz? 22-B. Lafaya ve A. Sar· 

Keresteclyan' ın 

(Dlctıonnalre etymologlque 
de la langue turequ) ü · 

Bütün bu izerlerden baıka 
Türk dili araıtırma kurumu
nun ıtmdiye kadar çalııma· 
tarından söz karıılıkları 

ve Türk ıöz kökleri 
üzerinde elde edilmlt verim 
ler de gözden kaçırılmamııtır. 

Türk dlll üzerine yapılan 
araıtırmaların bir büyük 

kolu da dilimizin pek eıki 

ve pek zengin bir ana kay 
nak olduğunu ortaya koy 
muıtu . Baıka dillere seçmlı 
ve o dillerde değerlı ıözler 
kurırıağa yaramıı olan öz 
türkçe ıöz kökleri ayrı ay
rı irdelenmiı bunlardan ge· 
reklı olanları, bugün kulla· 
nıldıkları tılenmıı tekiller 

rak (Uluı) gazeteılnde çıka . 

cak olan Kılavuz ıözlerl 

için daha uygun bir karıı
lık bulabilen yurddaıların 
bir ay içinde kendi önerge 
!erini Türk Eili Araıtırma 

Kurumu Gene' Kattblı~tne 
göndermelerini dileriz 

Bu yazılar kııa ve açık 

olmalıdır. 
Dil itine yardım edecek 

olanlara kolaylık olmak 
üzere bi l diriğimlzin altına 

bir örnek konulmuıdur . 
baılıca ıart yeni bir karıılık 
göıtertlmekdir. 

Yeni karıılıklar gazeteler 
de çıkdıkdan ıonra kıtab 
ıeklinde. de baıılacakdır 

Türk Dili Araştırma Kurumu 
Başkam 

Erzincan Saylavı 
SAFFET ARIKAN 

Kurum -- Müe11eıe 

BıldiriA - Beyanname 
Soru - Sual 
ilgilenmek - Alakalanmak 
Tanıt - Hurhan 

Dil kurtuluı hareketine dou'nun fransızca Sinonim 
uluıumuzun ne kadar can lugatleri altında dilimizin öz malı Anlam - Mani 

dan ilgtlendlfinl gösteren 23 - Kluge'nin alman itti· 
en parlak tanıt, bu sorular kak ldgatı 
üzerine Türk Dıli Arattırma 24 - Sachı Villatte'in fran 
kurumuna tkiyiiz bine yakın 

sızca. almanca lügatı , 
cevab gel~tı olmaa•dır. 25 - Walde'nln !itin dili· 

Bu cevablar ayrı ayrı, nln tıtıkek lugatlle lndo 
A) Katma flıleri, Cermen dillerinin mukayese· 
B] Düzeltme ftıleri, li lıigatı , 
C) Seçim fltleri, 26 Feiıl'in Got dilinin 

halinde 11ralanmıtdır. 
Aynı zamanda fülmoloji ittlkak liigatı, 

il.7 - Horn'un yeni fan tı -kolumuz, yabancı dillere 
tikakıoın esası, 

ıeçen türk kökleri hakkın· 
28 Holder'in eıki Kelt ıöz da araıdırmalarına da devam 

haznesi. etmltdlr. 
3 _ Türkdıli Araıtırma 29 - Yunan dilinin büyük 

Kurumu, bundan ıonra bir tıtıkak lugatı ile baıka lu-
[KARŞILIKLAR KILAVUZU gatlerl, 

KOLU] 30 - Verbitski'nin Altay -

kurmuı ve elinde bulunan Aladağ Türk lehçeleri liigatı 1 
bütün doıyaları ona vermiı· 3 ı - Poppe'nin Mongal di-

d linin pratik dereliği , lr . 

olarak alınmııtır. Tilrk dtli Terim - Ist ı lah 
araıdırma kurumu bunlar lzer - Eser 
hakkında uzmanlarımızın Uzman - Mütehauıs 

lrdelerlni gazetelere verecekdtr İrdel - Tetebbu 
Doğrudan dofruya uy· Önerge - Teklif 

gun ve kolay anlaıılır bir Ulama - illve 
karıılığı bnlunmıyan ıözler ı----·11111...,"'!!"'~'!"'"'----
lçln, dilimizin blltnen söz SAV AŞ'CI GôZILE: 

köklerinden türkce önekler Yeni rejim yeni ne-
ve aoneklerle ıözler sil demekdir. 
yapılmıtdır. Nesillerin ömrıi otıız yıl. 

Ôtedenberi kullanılan bu dır derler. Bıı çok :def atar 
gibi karıılıkları eyice belirt yalarıdıl'. Çıiııkıi rıesiller 
mek için bunların fran91z. 11ardır ki üçyılz; yıl , ıiç bin 
caları da gösteri'mlılir, yıl yaşarlar. 

Herhangi harfin kelımele 
ri çıkdıkdan sonra. gene bir Otuz yılda nesil değişli
takım eksiklikler kalmıı rebilerı uluslar; ilerlemenin 
olursa bunlar, hep bir ara· 
ya toplanarak, en ıonra bir 
ulama listesile gazetelere 
verilecekdlr. 

5 Bu günden baılıya -

srrına ermiş olanlardır. 

23.12 1934 denberl devam 33-Pekarski'nln ıtmdiye 
eden bu çalıımalar · n veriml·I::::::::--:=::==:::::;-::=::::::::-::===--::;""".'.::'----::-::-;;;;;;:::;:;::=:~= 

nl yurdda,lara sunuyoruz. C H F Part·ıs·ı 

1 ııkıldb geçiren menıle· 
ketlerin, kakiki lnkıldbcılı· 
ğını isbat eden başlıca ha. 
dise: bülıi rı karakter/le ye
nileşmiş ve dünün kölülıik
lcrile her bakımdan ilişiği. 
nl kesmiş bir ııe~Lin yellşmiı 
ve iş başına geçmiş olması

4- Kılavuz kolu bu ça· • • • 
lıtmalarında Tarama Dergi· 
ılnde bulunan · yabancı ıöz · 

lere tek karıılık koyma yo· 
lunu tutmuıdur. "Yalnız bir 
kaç anlama birden ayrılmıı 
olan ıözlerde her anlam için 
ayrı karıılık vardır. Dergide 
olmıyan arabça ve farsça 
ıözlerden (Kamusu Türki) 
de bulunanlar da Kılavuza 
alınmııdır, 

Dün öyleden sonra toplandı 
Ankara. 26 (A,A) - C. si yıısal ışlerı hakkında dıt 

H. F. partisi bugün öyleden B. Tevfik Rüştü Araı'ı? ver 
sonra saat 15 de toplandı diği izahatı memnunıyetle 

1 -Sayım ver " isi kanunun dınlendı. 
~ci mJdesinin A. fıkr asında 1 nönü zaferinin yıl 
yap ı lması hükumete gerekli dönümü 
görülen değişildik hakkında Adana , 26 (A.A) - ikinci 
söz alan h1tipler dinlendik- lnönü zaferinin ı4 cü yıl 
den sonra bu dPği şilı.liklerin dönümü 31 Marı'de şehri. 
yerinde olduı{unu kabul eldi. mizde merasimle kutlulnna-

~ Bundan sonra dış cakdır . 

dır. 
Yaksa bir rıesli11 terbiye· 

si, soysal karakteri diğer 
nesillerde de olduğu gibi 
devam ederse ilerlemek şöy· 
le dursun, yerinde saymak 
/ıaltd gerilemek tehlikeleri 
baş gösterir. 

Her rejlmlıı,kerıdirıe güre 
bir talim ve terbiyesi var

Osn:ıanlıcadan 7 ürkçeye karşılıkla kılavuzu 
1 - Öz Tıirkçe köklerde11 gelen sözlerin karşısına (7 . K ö .) belliği (aldmeli) kon 

mıışdur. Bunların her biri hakkında sıraslle uzmanlarımızın (mıltelıassıs) yazıl.:ırına 
yazılarını gaztelere vereceğiz 

2 - Yeni kanan karşılıkların eyi ayırd edilmesi için . gereğine göre, Frausızcalcırı 
yazılmış ayrıca örneklerde konulmıışdur. 

S - Kôkü lıirkçe olan kelimelerin bııgüııkiı işlenmiş ve kııllamltm şekilleri alııımışdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı üiün olan hüküm, türkçe «çek» kökünden gelen ıekıl gibi 

A 
Ah - Su 
~bu hayat, ıib ı hayvan - Benslıu 
Abıru - Yüzakı, yuzağartan 

Örnek: Abır uyu ul ~mayı zaman -- Zama . 
nın bilginlerinin yüzakı (yüzığartanı) 
Abıru dökmek - Yüz suyu dökmek 

(Bak: tezellül etmekl - (Fr) S'humilter 
«Sacrlfler de son amour propre .• 

Aba - Babalar 
Ôrnek: Aba ve ecdad mızdan müntakıl 
Babalarım zdao ve dedelerimizden kalma ,. 

\baJ , ıibAdıın Bayındır (Bak: Ma· 
mur) - (Fr.) Florl11ant et proıpere 

Örnek: Ankara on yılda bayındır bir ş •· hir 
oldu - Ankara esi d•nevu en dix aus une 
ville florissante et prospere 

Abdlaııi , ıibAdanhk - Bayındırlık - (Fr. ) 
Prosperite • etat de ce qui eıt flori11ant et 
proıpere. 

Örnek: Tiırkiye'nin bayındır) ğı gittikçe art
maktadır - La prosperite augmente coıı

tinucllcmen en Turqie 
Umuru nafıa - Bayındırlık itleri - (Fr) 
Travaux publicı 
imar etmek - Bayındırmak 
Abd - Kul - <Fr.) Servlteur, eıclave 
Abid (Bak: zalıit) - Tapkan 
Ornek : Güneş tapkınları - Adorateun 

du ıoleil 

İbadet - Tapınç 
hadet etmek - Tapmak, tapınınak 
MAbed - Tapınak ~ (Fr.) Temple 
Abdesthane - Ayakyolu 
Abgıin - Mavi 
Abide - Anıt - (Fr.) Monument 
Örnek: Anaıtolu'uun birçok yerlerinde Selçuk 
Tllrklerinden kalma anıtlar vardır - i ı e:ıı:ist~ 

danı plusieurs regioııs de l'Anıtolie drs mo
ııumcnts appartenanl aux Tures Seldjoucidcs 
Abıdevi (muazzam) - Anıtsal - <Fr. l 

Monumental , colo11al, grandloıe 
(Anıtsaı'deki son •ı" ince okuna caktır) 

Abes - Boı . ıaçma - (Fr.) Abıurde, 
va in 

Örnek: Boş vere uı:traştık - Nous fı mes 
de va ins eflorts - Sıçma sözler Paroles 
&bsurdes 

Abus - Somurtkan 
A busül vecih - Suratı a11k, asık ıuratlı 
Acaba - Acaba (T. Kö.) 
Acayip (N ı da)- Çokıey! 

etonnantl, Ttenı1 

(F r.) U'eıt 

Örnek: Çokşey ! Demek cevap (T. Kö) ver
mek iıtemedi - Tienı ılors, il n'a rıaa voulu 
donner uue reponse 

Acayip - Ayrıkaın - (Fr.) Excentrlque 
Ôrnek: Ayrıks n bir adam - Un homme 
exceurique 

Acayip - Tanıık - (Fr.) Merveille 
Örnek: Ac·ayibi sebai tıem - Acunun ye_ 
di tans ğı - Les sept mcrveilies du moode 
Acayıp - Şaıılacak - (Fr.) Etonnant 

Örnek: Orada şaş ılacak şeyler gördük -
Nous yavons vu des choses etonnaotes 

A<'ele - Çabukluk, evedillk (Fr.) Hile 
Ôrnek: Bu ne çabukluk! - Ouelle h!te! bu 

İJ evedillk gölürmez-Cclte soufücpas de hAtc 
Acele - Çabuk, evedi - (Fr.) Yite! 

Rapldement 
Acele etmek, istical etmek -

Çabuk olmak , Evemek - (Fr.) Se hiter, 
ı'empresser, ıe presser 
Aceleye gelmek - Evediye gelmek 
Aceleye getirmek - Evediye getirmek 
Müstncel ·- Evgin 

Üraek: :\iüstııccl telgraf - Evgin telyaz ı 

Müstncelıyet - Gecikmezlik, evglnlik 
Aci l - Gecikemez 
,\cilen, mü•tR celen - Tezelden, gecikme· 

den - (Fr. J D'urgence, sanı retard 
Acul - Evecen 
Acemi - Acamı (T. Kö) 
Acibei (ucubel) hilkat - Danak - (Fr.) 

Monstre 
Aciz Ekıin (Fr) İncable impuiuant 

Örnek: Eksin bir adam olduğu beli,! bu 
edam bıı işi bıışarmakdan eksindir. 
Aciz kalmnk - Ekıinmek - <Fr.)Demeu· 
rer danı l'lmpuiasance de . 

Acz - Ekılnlık 
flrnek: Onun eksinliğ i doğuştand • r. 

Aceze - Kimsesizler 
Örnek: Dariılkeze - Kimscı . z ler yurdu 

Acuze Kocakarı 
Adab - (Bak: edeb) - Edevler 

ôrnek bu sözler:nıı konuşma edevlerıne 

(adabı mrınaza ra) ayk • rı dıişüyor . 

Adabı muaşeret - Yaıama töreni (1) -
(Fr.) Savoir·vlvre 
.\dabı umum iye - Utsal törü (Fr.) 

Bonneı moeun 
Örnek Kanun aç k saç·k yazılar ı utsa! tö

rüye uygun•uı sayar - La loi considere les 
ecrits obsceues comme coutrııires ıux bonnes 

moeurs 
.\dabü erkan - Yol yöntem, s ı ra ıaygı 

- (Fr. ) Etıquette, reııleı du savoir·vlvre 
Örnek: bu anam yol yöntem (s ı ra sayı;: ı) 

nedir bilmez - Cet hommen ne coonait pas 
les regles du savoir vivre 

Adale - Ka11 -(Fr.) Muscle 

Adali - Kasıl - (Fr. l Muıculatre 
AdAvet -- Yağılık, dllımanlık - (Fr. ) 

Anlmosite, hoıttlıte 
Adi , adalet - Tüze (2) - <Fr.) Juıtlce 
Adli - Tüzel - (Fr l Jurldique 
Adliye vekAleti - Tüze bakanlıitı - (FrJ 

Mını.tere de la juıtice 
Adil - Tüzemen - (Fr.) Juste 
Adu - Yağı, düıman 
Addetmek - Saymak - (Fr.) Conside· 

rer comme 
Adem - Yokluk - (fr.) Neant 

[1] Tören merasim karşıiıflc!ır. 
[2] Orhun anıtlarında (Tüz) Adil [Tüzsüz) 

gayri adil demekdir, 

Oımanlıcada bulunan ya
bancı terimlerden, kullanma 
dilinde çok yaygın olm ı yan· 

lar, kılavuza alınmıyı..rak . 

Terim Kamuıunu yapmakta 
olan kolun bölüklerine bıra BayMartel 

dır. Başka rejimlerin !Jetlş· 
dirmiş olduğu nesilleri yerıi 
rejimler:ıı talim ve terbiye
si ile ıslalı etmek çok güç 
d iir. f şle bıınıın içindir ki 1 ~=;-:::-~-::. ::. ::::::-;::;;::::-:::::::::::::::::::=====--=====::-:~:;;:;::=;--:::-::-::"".~:-:==:=:· ·~~=-

kılmııdır. 

Çalıımalar arasında, Tara · k , /d, . l d 
ma Dergisi baıta olmak An ara ya ge l zıyaret er e ve 
ıızere bırçok dıı kaynakları B A , . r . d b l d 
göz önünde tutulmuıdur. ay ras ın sıyaretın e u un u 
Bunlardan en belli baılıları Ankara, 26 (A.ı\)- Fron - raberindeki zevat hazır bu-
ıunlardır sa'n ın Suriye revkalAde ko- lunınuşdur . 

l - Şemsettin Saml'nln Ka· miseri Dö Martel öyleden 
muıu Türki'ıl, evvel dış bakanı Bay Tevrık 

2-Ahmed Vefik paıanın Rüştü Aras ve öğleden son · 
Lehçei Oımani'ıi , ' 

r:ı da başbakan lsmetlnönü'nü 
3-Esad efendinin Lehçet 

üllügat'ı, m akamlnrında ziyaret etmi 

4 - Muallim Nacl'nin liigatı ı 
5 - Salaht'nln IOgatı, 

ve bu ziyuretler idde olun 
muşdur . Bay Tevfık Rüştü 

Aras oğlede Anadolu kulü- J 

bın • le Bay Dö Mnrtııl şerefin r: 

hususi öyle ziyafeti vermiş-

6 A11m'ın arabca kamus 
tercümeıl, 

7 Asım'ın farsça Burhanı 

katı tercümesi, 
8 -Ferhenıl Şuuri tercü 

m .. ı, 

' dir Z ıyofetdıı dış bakanlığı 

ve Fransa büyük elçil iği ileri 
g~lenleri ile Dömartol'iıı be -

Ankara 26 (A A) - Fran. 
sa'nın Suriye fevkalade ko 
miseri Dö Mıırtel bu sabah 

şehrim i z e geldi ve sayın ko 
nuklnr Türk ve Fransız bny 

raklarile süslenmiş olan 
durakla dış iılerı balıanı b:ıy 
'l'evfılı Hüştü Araı'lo Anka
ra valisi, emniyet müdürü, 
merkez le . ve Fronıız ıef, ri 

ve s~fıır ot ileri geleııleri kor· 
9ıladı ve bir asker müfre 
zeıi selllmladı. 

/ıer rejim keııdint anlıyacak 
ve kendini koruyııb yaşa · 

tacak ııesll yi11e kendi ye· 
tlşdlrmek mecburiyetindedir. 

Çok defa karşılaşdığımız 
kafa ve kalb inanışının kıt · \ 
lığı bu yüzdendir. ihtiyarla · 

1 
ra sorarsarııı, size eski gün 
leriıı güzelllğiııden ve eylll 
ğindeıı bulısederler. Yeni 
devirlere inanmazlar. 

Keııdl kendime soruya 
rıım; lnkıldb nesli yetişi
yor mıı:•onıuı yetıımesi için 
nt yapıyoruz:• 

Bir cümlııırlyelcl ahldkı, 

bir cümlııırlyetcl bilgisi. bir 
cılmhuriyelcl lıeyecam için· 
de /llizlene11 ue lep~den tır 
nağa cümhurlyet 9ençll91 ı 

adını laıımağa hak kazanan 
nesle aramızda yer veriyor 
mııyıız; onlardan lsllf ade 
ediyor mııyuı'l 

Ben zannediyorum ki.ye
ni bir inkıldbcı nesli yeni bir 
cümlıurlyet gençliği yellş 
dirmek için şimdilik büyıik 
işler, hazırlıkla~ gördüğümüz 
yok. Yetişmiş olanları ise 
çok de/a dıinü11 adamları· 
11111 elinde bırakarak körle· 
tlyorıı: . 011un bize uyma
sını, bize benzemesini isti. 
yorıız IJıişünmlyoru: ki 
biz dünu, o yarını temsil 
ediyor Düşü11miyoruz ki o~bl
ıe uyacak olursa i11kılcib 
yolunda sarfettlğlmlz emek 
ferin lıepsl boşa gider. 

_,u.. M .<:; 
~. ,.. 

Japonya uluslar ku
rumundan çekildi. 

Paris 26 (S.~) - .lapoıı~ a uluslar kurumun· 
dan çekilnıişdir. 

Jepon hariciye bakaııı, ıneclisde öylediği bir 
ııulukda <<Bugliııdeıı itibaren Japon~a'ııııı ulus
lar kuı·umile arıık hiç bir alakası kalmanuşdır.» 

demiştir. 

Belçika kabinesi 
Brükıel 28 (S Ş) - Ye 

nl kurulan Belçika kabine· 
ıine lıberal, Soıyaliıt ve 
katolık fırkalar iıttrlk et· 
miıdlr. 

Konuşmalar başlaitt 
Berlin 26 (S Ş) - Baı 

vekil 4itler'le İngiliz murah 
haıları arasında ıllih11ılaD 

ma mevzuu iizerlnde ko11Uf 
malar baılamııdır· 



YÜZ: 2 

Şavaşa mektuplar 

• 

Kaaın şiiri 
Gıine şle el ele uertn kar - kadın ue haua -

ans öğrenmek istlyen }cürreiarz - yüzlerce aşk mektubu 
lan soğuk buz ıistünde mayo ile resim - ue karın 
liri . .. 

Hani bazı 11ün 11örmü1 
a9ralıların afzında ıöylene 
öylene darbı meıel halini 
lmıt bir ıöz vardır: •lstan
ul'un havaılle karı11 huy 
lhetinden birbirlerine o ka
ar çok benzerler ki: Birini 
iferinden ayırmak kabil 
lmaz " Derler. Geçen gün 
üneıle elele veren karın 
aftalardan beri lstanbul 
alkına yapdıitı cilveleri, 
azları dütündümde, bu basit 
ibi görünen sözdeki hik 
eti anladım. lnaan. bövle 
ünd~ yüz türlü ıekil ve kı · 
ığa giren, timdi gülüb söy 
rken hemen arkasını dö-
üb kaılarını çatan, timdi 
etelı iken derhal dudakla · 
ını sarkıtıb ıomurtan , vefa· 
ız, . asabi, böyle mütemadi 
en açılıb kapanan bir ha
aya kadın demez de ne der? 
Femlntatlerıı btedıklerl ka· 
ar kızaınlar,istedıklerl kadar: 

- Kadını, oynak hava· 
ara benzetmek hakkını sa· 

kim verdi? A, gazeteci 
fendi ' diye, hayk nınlar. 
abli dejtll beni hava ve 
adın felıefeılne inanmak · 
an menedemezler . 

Bu ıon haftalar içinde; 
ıtanbul'un yapdıitı makyaj· 
arı, aldıitı tekilleri gördüm 
e, adeta tabiatın insanları 

karikatörlze J etmek için 
üyük bir mizah gazetesi 
' kardığına inandım . 

Geçenlerde birlal .zelzeleyi; 
ürrel arzın yirminci asır ıoı· 
teılne uymak için danı öf-
enmek latedljtine hamlet

itdi! 

Sabahleyin pencereden, 
ııarıda yer yer beyaz l ıklar 
alinde toplanan kara ba · 

ınca benim de aklıma der· 
al bir balo sabahı danı 

e terden podra11 dökülmüı 
kırk betlik bayan çehreleri 
geldi. Anlaı lan moda yer 
özünde dolaıa dolata . ni· 

hayet kartaloz kürrel arzı 
da cazlbeılnln yangınında 

kavurmıya batlam · ı . 

nımızı ııkıyona, bazı bayan· 
tarın buruımuı yüzlerine yap 
dırdıkları 11cak ve soğuk ıu 
kompreılerlne niçin kızmıyo· 
ruz?. . lıtanbul ııazetelerl , 
havaların berbatl ı ğından , 
hastalığın bolluğundan bir 
çok mekteblerin tatil olma -
11ndan bahıediyorlar . lnıan 
düıünüyor da kadınla hava 
arasında yine bir tenasllb bu 
luyor. Gazetelerde her gün 
okumuyor muyur? Bilmem 
hangi ıinema y ı ldızının tam 
J ,000 tane aııkı varmıı .. 
ller gün muntazaman 1 SOU 
tane aık mek~ubu alıyor· 

muı. Uğrunda ölenlerin, ve· 
rem olub yatak1ara dilşen l e 

rin haddi var hesabı yok 
muı . Eyi ya itte. aynı ıeyi 
hava da yapıyor.Onun için de 
ölenin , haıta olub yataklara 
düıenlerin haddi var he· 
ıab ı yok . 

Hem öyle ki; kalbleri taı 
gibi katı olanlarımız bile en 

•talı bir nezleyle tehlikeyi 
ati ... ta biliyoruz. Atk.•n hara 
retl kadar, •grip• in de nö -
beti var. Atkın cenneti ka· 
dar, kayak ıporcularının da 
çılgınlığı var 8uzlar üstün· 
de yazlık mayolarla öyle 

resimler çekdiriyorlar ki, hiç 
bir bağrı yanık atıkın feda
karlık llsteıinde bu neviden 
bir tecrübeıi yokdur. Mektub 
meselesine gelince; biz aıa· 
ğı yukarı bunun bir iki mlı-
11 fazlaaını veriye ruz . Yalnız 
fU farkla ki; yıldızlara gön· 
derilen ıztıra b ve hicran 
mektublarını katibi huıuıtler 
açıyor . Bizimkilerini iıe ec· 
zacılar ... 
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bize gelen eserler; 

!::0~~;~:~:::{.~:'. 1($EH• R Vf. VllAY~T!le 
uzaklara, o a ıtunumıu itıle-

rin dlinya\ındak• yer yer J ayin \ istıfa \ Vekalet emrine alınanlar 
11nm61 kubbelarile ıivrllib Erdek kazasına bajtlı 
yilkaelen minarelerin, deniz- 1 1 d Vil•yet Umu mı· M•cliılne ' d Ba ya maden t>rln e müa- " Marmara nahiye mü ürü 
lerln meıud hulyasına sü · tahdem Enlı Toıer ıehri aza intihap edilmlt olan bay Cevad görülen 
rüklüyor. Bu titrek, bu yak· 300 lira ücretle lktuat Ve · Erdek Belediye Reisi bay lilzilm üzerine vekal l t 
mıyan güneş zlyalarlle ha· Sal•hattin ıst ı fa etmtı rlı' r. 1 k kaleti Maden tetkik heyeti a emrine a ınmııtır. 
yat ne 11üzel .. Ve ne zev - Yerine baıkaıı lntıhab 
il Jeometrilığlne tayin edilmıı · 

· · edilecekdir. 
Biraz sonra bir cigara al · tir. 

mak için misafir odasına 

gldlyonunuz . Masanın üstün
deki ıabah gazetelerine töy
le bir göz atayım .. Bayanla 
akıam yemeği için bir iki keli 
me konuıayım falan derken. 
birde bakıyorsunuzkl, Cam · 
!arda bir tıpırt ı dır gidiyor. 
Ne o efendim dolu yağıyor! 

* • • 

Marmara N müdürlüğüne 
Kavak müdürü bay İzzet 
tayin olunmuıtur . Kıymetli 
idare memurlarımızdan olan 
bay lzzet'e yeni vazifesinde 
baıarıklar di leriz. 

izin 
Aydınc k bir inci mektep 

muall imler iode bayan \'as -

fiye'ye üç ay ve Erdek Gün 
Doğan mektebi muall iml er in . 
den Şükrüye iki oy iz in ve
rilmişd ir . 

Dolu mu yağıyor? Hayır ıim· ',~~ !!!-~-:E-==-==~~==!:!~~ro~· =~~~===== .. 
di kara çevirdi Siz, pençe · ' 
reye do~ru koıarken yuka Yurtdaş! / 1 

rıdan hizmetçi iniyor, 
"Aman diyor , Yağmur fe - Felaket!igünlerde sana yardım elini 
na bastırdı Dam mı akıyor uzatan hi/a/ihmer insan/Jğın şefkatin -
nedir? Odalardan seller gi - den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er-
diyor , ıalanmıyan yer kul kek hulasa hiç bir kimse kendini hila-
madı l . 

Şlmdi isterseniz pençere liahmerin himayesinden uzak saymaz, 
den bir daha bakmak cüre Seneler ceevvel kurulan bu hayıocağına 
tini gösteriniz' Öyle bir nez· aza kavda!. 
le alırsınız ki "Okalıptus 

tütsüleri yapmakdan , Aıpl -
rln . kinin yutmakdan karnı· 
nız portatif bir eczahaneye 
döner . Kırk derece içinde 
cehennem kütüğü gibi yanıp 
sıcak terler içinde ylizmek· 
de caba .. 

Geçen gün eliıne "Cenab 
Şaha bdtin" in bir tiir kitabı 
geçdl. Oatadın bir çok gil -
zlde tlirleri arasında « Elhımı 
tlt•. isimli bir kar tilri var
ki, tlrlyet ve bilhassa rl · 
tiın denilen deruni ahenk 
itibarile yazılır ıey değil : 

Ey uçarken dütÜP ölen kelebek 
Bir beyaz ri~i c:enahı melek 
O,bi kar 
Ki: hamuşana düşer düşn a~lar 

insan bu güzel ıiirl ıonu · 
na kadar aynı zevkle oku 
dukdan sonra içinde kara 've 
ayaza karıı ince bir sevda 
duyuyor. 

Baksanıza şair: 

Kırlar 

Ki; Hamuşane düŞer 
ağlar 

düşer 

Diyor. Böyle kara kim 
sevdalanmaz. l\eıki bizim 

sim o1 ıun badeheva ahaliye 
11öıteraeydik . . 

Merhum üstad ya bu ıii

ri lıtanbul' da yazmadı, Ve
yahud da ıalamandıralı bir 
salonun sıcakdan buğulan 
mıf camı arkasından karda 
böyle bir tiir olduğunu zan 
netdi Yoksa ayazı tiir yap 
ınalı:, utrandan teker çıkar 
makdan daha ko'ay bir it 
d4!'ğildir. 

Şiirin; düıüp düıüp ağlı 

yan o mazlum , o niıvi, o 
bir kelebek kadar ir ce karı 

timdi kim bilir neden daha 
yere dütmeden insanı yataklara 
ıerib gelmiı i nl geçmiıinl ağ 

latan bir afet oluyor. Hu 
tıpkı izdivacdan evvel bir 
melek zannetd i ğimlz karı· 

mız ı üç ay sonra. batında 
bir yanık yün yıjtını gibi 
kabaran saçlarile, elleri be· 
llnde canımızı aln ı ıya gelen 
bir melekülmevt zannedlti 

Balıkesir Hlfrilihma 
Merkezi 

nanlar elele verlb bir • Firi
gider .fabrikası açsınlar . Ka
rın keyfini bana kalına yal· 
nız kayakcılar çıkarıyor 

lar. Memleketin birçok yer · 
!erinde kayak sporu aldı 
yürüdü. Erkekli dişili birçok 
gençler günlerini gök yü· 
zünde kar getirecek bir bu
lut aramakla geçiriyolar. Bu 
sporun neıeıl ve heyecanı 

kadar da acı ve zalım taraf· 
ları varmıı. lıttdiğime a-öre: 
insan iki üç defa arka üstü ı 

düıdü mü; uzun bir zaman 
doğru dürüıt bir yere otur -
manın hasretini çeklyormuı . 
Bu nevi ıpor 1 a meıgul olan
lara minderden daha eh . 
ven bir çare varkl, kabul 
ederlerse çok lıtifadelı olur. 

Bizim edebiyatımıza yaz 
kıt yağan karların hali ma· 
lum . Gün oluyor ki, insana 
step1er bile bir portakal 
memleketi gibi ılık görünü· 
yor. 

Merkez malmüdürü 
Bir tahkikat için merkez 

Malmüdürü bay Mehmet 
Ali Bandırma'ya gitmiıtir. 

Vazifeye dönme 
Evvelco i ş to n el çekd iril

mi ş olan B ınd ı rmn Ti ı o re t 
odas ı baş katibi Niyazi Vi
li\yetce memuriyet ine iade 
eJ ilm işdi r. 

Ticaret 
Odaları kongrası 
Ankara 26 (S Ş) Bu 

gün her yerden gelen Uca 
ret odalarının mümessilleri 
nin İştirakile ticaret odaları 
kongrası yapılmııdır, 

Köylerin gelirini ço
ğaltmak için 

Ankara 26 (S Ş) Köy ge 
lirlerini artırmak için bir 
kanun projesi hazırlanmıı · 

dır. Bu projeye göre evkaf 

idaresinin muhtarlara mühür 
letecekleri ilmühaberlerden 
de harç alınacakdır. 

•••-+OC>••- · 

Nazilli 
Bez fabrikası için 

lzmir. 26 (AA) - Nazilli 
de kurulacak olan bez fab· 
rikas ı için tetkikat yopmuk 
üzere bir müte hassı s heyeti 
ge lmişdi r Bu g ün Nazillı'y ıı 

gidecekd ir. 

Malatya'da yangın 
Malatya, 26 (AA) - Dün 

gece Cılim tutuşmas ı ndan 30 
bin lira değerindeki husııs ı 

idareye a it sinema binası 

tamam en yanmışd ı r . Bu s ı

rııdıı bir kalb sektesinden 
ölmüşdür. 

1 Türkiye umum kim
yagerler mecmusı 
Türkiye umum Kimyagerler 

cemiyeti tarafından Kimyager· 
1 rimiz in bilgi ihti yac ım gİdH

mek ve genişletmek iç in çıka 
r lan bu çok kıymetli ts riır 
ikinci say ı sı ç ı kmışdır Muhtelif 
Avrupa alimle ri ve enstitüleri 
tarafından çok eyi iarşılaoan 

bu eseri kimya ile alakası olan 
herkese bilh assl Kimyagerle
rimize tavsiye ederiz . 

Hafta 
Bir okuyucunun okumak İh · 

t i yacı nı gidencek her türlü 
o ldkalı yazıları İçinde bulabile

ceği en eyi haftalık bir mec
mua olan [H. lta ]nın son Eayı

s ı zengin bir şek ı lde çıkmışdır· 

Okurlar mıza tavsıye ederiz. 

Çocuk sesi 
Çoculıl ar için çıksr ılın ve 

hakı kalen çocukların pek tü
y(ık bir alakns nı çokmeğe mu
vaffak olan bu mr cmuanın 27 4 

1 
üncü say ıs ı yine güzel bir şe

'k ilde ç kınış 1 r Bütün ana ve ba
baya çncukları için tavsiye ede
r ı z . 

Fikir hareketleri 
lstanbul 'da çıkan ılmi, İçti· 

ma1 ve edebi haftal ı k mecmu
ad r . Son 7 4 üncü sayısı dolgun 
bir münderecatla gelmlşdir. 

Okurlarım ı za tavsiye ederiz. 

Fransız 
Nazırlar meclisi 

Paris , 26 (AA] - Nazır
lar meclisi milli müdafoala 

iptidai 
muvnk

lı:arar 

aldkadar b3z1 
maddelerin ihracını 

katen men eden bir 
name lı:abul etm i şdir. 

Çin· de kıtlık 
Şaoghay, 26 (A.A> - Va

sati Yvnguz havzasında uzun 

zamandanberi devam eden 
kuraklık neticesinde dehıet· 
li bir kıtlık başlamışdır. 

B. Laval 
Dans etmek, podra sürmek 

bugünün en tabii ihtiyaçları 
ıra11na girdi. Toprağın bu 

tazelik ve gençlik heveıini 

için ayıplamalı :' . Ejter ha · 

vada bir ah.,nk yoksa . eğer 
arı güneı, yarı yağmur ca-

Hani bir beylik söz var 
dır. "Kadın kalbi bir muam 
madır . " Derler ya . . lnıan bu 

havayı gördükden sonra ay
nı ıeyi lıta.ıbul'un kıtı için 
ae söyliyebilır. Sabah yata· 
fınızın içinde gözlerinizi aç
dığınız zaman etrafınızda 
altunumıu buğularla ılılen 

mit menekıe bir sabah gö 
rüyonunuz! Bir sabah ki; 
günet yumuıak ve sıcak bir 
kadın eli gibi saçlarınızın 

kıvrımlarında oynıyor Giden 
yazlardan hatıra kalmıt bir 
gün.. Hemen pençereleri 
açıb kafeıleri sürerek . oh! 
diye, derin derin nefeıler al · 

1 memleketdede böyle kelebek 
yafmuruna benziyen bir 
kar yağsaydı . Yağsaydı da 
hiç olmazıa kalemimizle, 
çenemiz.le ba~ıra çağıra 

bir türlü anlatıp öğreteme 
diğimlz edebiyatı bir mev· 

miz gibidir. 
Kim ne derse desin ha

vadan tikayet edenlerin ade
di, karısından memnun ol 
mıyan kocaların adedine 
yaklaıdı içerideki karla dı
ıarıdaki ayazdan yüreği ya· 

Bu gençler kayaklarını 

alıp bu sahada patinaja bar 
!asalar nasıl olur acaba? -

Ne dütmek tehlikesi var , 
ne de mevsim derdi 

İstanbul 
İhsan Edip 

Ziraat enstitüsü ta
lebeleri 

Adana. 26 (A .AJ - Tet
kikat yapmak üz ere şehri · 

mize gelm i ş olan Ankara 
yüksek ziraat enistitüsü 
talebeleri bu s ıı bah Mersin 
yolu ile lzmir'c gitmişl ~ rdir . 

Parla, 26 (S.Ş) - Harl· 

ciye nazırı Piyer Laval ni
sanın on betinde Moıkova' · 
ya gldeçekdir. 

Bu sabah Franaız kabine
si cumurreisln baıkanlığında 
toplanmııdır. 

Roman Tefrikamız: 92 

Sil \!itŞtilll Sil VilŞil 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Kendiıinln yüz baıı olmayıb 
mülazım bulunması hasebile 
takım kumandanlığı yapma
ıında bir mahzur o ' madığını 

ve bunu on dördüncü alay
da yapmak bir teref oldu -
nunu ıöy'edlği vakit Derviı 
bey tetekkilr ederek bir ge 
ee kaı'argahda misafir kal
ilıkdan sonra ertesi günü ala. 
yına ıltıhak edebileceğini teb· 
ıir etdi Ne tekim de öyle 
oldu . 

Erteıi günü ıilvarl zabiti 
on dördüncü alaya 
iltihak etdiğl vakit alay za 
hitam kendisinden daha fa:ı: 
la ıevindiler. O zaman alay 
kumaadanı bulunan binbaıı 

Hacı Remzi bey [ 1 J Süvari 
zabitine mahalli istidam bu
lamıyordu . 

Çünkü alayın üç süvari 
ve bir makineli tüfenk bölü 

ğQ vardı. Birinci bölük ku · 
mandanı yilzbaıı lbrahlm 

Şimdi milıokalt kayıııakam 

llakk : [2) ikinci Fikret, üçün 
cü Zeki ve makineli tüfenk 
bö ' üğü kumandanı da Ah
med beyler bulunuyordu . 
Bu bölük kumandanlar ; ev 
velce müfreze ve bölük ku · 
mandanlığı yapmıt olan ıü· 
vari zabitini kendi bölükle. 
rinde takım kumandanı ola 
rak istihdam etmeğe yüzleri 
tutmadıiını ıöylemek suretlle 
alay kumandanını mütkill 
mevkide ve süvari zabitini 
de açıkda birakmıılardı itin 

farkına vaan süvari zabiti 
alay kumandanına han11i bö 

lüğe gideceğini sordufu va · 

kit, üç gün miıaflrlikden 

sonra olacaf ı cevabını aldı. 

Ücüncil günü ıüvarl zabiti 
tekrar alay kumandanına 
müracaat eldi. bu defe alay 
kumandanı yaverlik teklif 
etdi, lakin ıllvarl zabttı bıla 
ka ydü tart reddetdı. Alay 

[2] Şimdi Ankara'da levazım 
kaymakamı 

kumandan', hakikati olduğu 1 
gibi söylemek mecburiyetinde 
kaldı. Bu defa süvari ZRbl 
ti töyle bir mütalaa yürütdü: 

- ihtiyaç ye hadisat be 
nl müfreze ve bölük ku 
mandanlıklarında bulundur
du. Lakın alayda mevcut bö· 
lük kumandanlıklarının hep
ıi benden kıdemli birer za
bitdır. Evet; hepsile arka -
datlığım ve huıuıiyelim var· 
dır. Bu huıuıiyet Vdzife ha
ricinde devam eder. Madem 
ki aakeriz, mutlaka askerce 
hareket edeceğiz ve resmi
yet le hususiyeti ayıracağız. 
Şayet , benim kıymeti harbi · 
yem yok diye kabul edilmi· 
yorsam, bu alayın ağırlık 
veya laf& zabitliği yapdrım, 

yine bu alaydan ayrılamam 
Süvari zabitinin bu sözle

ri üzerine alay kumandan 
muavini bulunan binbatı 

Hayri bey [31 müta1 ayı çok 
makul bularak b irinci bö . 
lilk kumandanı lbrahim 
Hakkı bey, en yaılı ve en 
kıdemli bölük kumandanı 
oldllfu için süvari zabitinin 
onun bölliğilne verilmeal 
muvafık olaeafını ıöyledi. 

- --~ 

[3J Şimdi Bursa'da miitekai\ 
1 "-Yıaakam. 

Bu esnada alayın çok ıe · 

vimli bayları > üzbaıı Ab 
dülkadir bey L 4] de lafa ka 
rııdı ve müsaadE edene bu 
iti kendisınin temin edeceği
ni alay kumandanına söyle
di . Hakikaten Ab<lülkadir 
bey, dıtar da bölük kuman 

• 
danlarile yapdığı n•üıavere 

neticesinde bu iti halletdl 
ve süvari zabiti de birinci 
bölüğün birinci takım ku · 
mandanlığını deruhde etdi, 

Biraz da yeni hükiımetnl va 

ziyetl umumiyeıinl tetkik ve 
mütalaa edelim: 

Bir müddet evvel İıtan bu 
la iade edilen izzet Pata 
heyeti lstanbul hükumetin · 
den katiyen vazife almıya· 
caklarına ıöz vermlt olduk 
ları halde izzet Paıa lıtan 
bul kabinesinin hariciye na · 
z rlığını deruhde etmiı bulu 
nuyoıdu. Bu izanaız dlplo · 
mat, göya telıfi beyn maksa · 
dile, fakat mi li hükumetin 
aleyhine olarak bazı teklif
leri havi, ismet Paşaya gö · 
ya gizli o1arak mektuplar 
yazmıya baıladı Hal -
buki bu mektupların sa -

[4] Şimdi baytar kaymaumı 

ray entri~aıından batka 
birtey olmadığı anlatı ldı ve 
ona göre idare edildi. 

Büyilk Millet Meclisinde 
boca güruhu baılarında Er
zurum mebuıu Raif hoca 
olduğu halde alenen Muıta · 
fa Kemal Paıanın aleyhine 
geçdiler ve milıarünlleyhi me· 
buılukdan ıskat edecek eı 
bab ve vesait hazırlamak 

bedbahtlığında bulundular. 
Buna dair verilen bir takrir 
üzerine meclisde, Mustafa 
Kemal paıa tarafından vu
kubulan aletin ve vakayii 
hakikiyeden ibaret beyanat 
üzerine, hoca güruhu tel'in 
edildi. 

Bu esnada Franklen Büy
yon sureti hususi yede An · 
kara'ya ge 1di ve Fransa hü 
kumeti namına yeni teıek 
kül etmiı Türkiye hükume 
tini kretik etmeğe memur 
edildiği anlaıı1dı . Lakin 
Franklen Büyyon , yeni hü
kilmet temellerinin çok sağ 
lam olduğunu görünce hay 
ret eldi ve alelacele Fran · 
sa'ya döndü. 

Arlık Avrupa ile yeni 
T6rkiye hükumeti arasında 

ki münaıebat deiitmltdl. 

fstanbul'daki lnglliz mümeı. 
sili bi' e, salahiyeti vasla ile 
yeni Türkiye hükumetine 
müracaat ederek Türk üıe 
raıi e İngiliz üseraaın ı n mü · 
badelesini teklif eldi ve An
kara hükumetile anlaıarak 

bu mübadele hususunu te 
mln etdi. 

Bu esnada Malta adasın· 
da bulunan Ali Ihsan pa 
ta da mübadeleye ta"i tutu · 
larak Anadolu'ya geldı, La 
kin bazı tarafdarlar ı tarafın · 

dan çok çirkin propağanda 
lar baıladı . Göya Ali Ihsan 
patanın ıahsi teıebbüıile: 

Malta adasındaki Türk üse 
raaile beraber firar etmeğe 

muvaffak olmuşlar, Yeni 
Türkiye hükumetinin mu
vafakiyetini ancak Ali İh· 
ıan pa ıa tem in edecekmit 
gibi hazı safsatalar deverana 
baıladı. 

Gediz'de bulunan aüvarı 
fırkası, dütmanla halı te
masda bulunmamakla bera
ber, muhtelif istikametlerde 
uzak keılf kolu göndermek 
suretile düımanın vazüleey
tini tesbit ve kumandan 
Dervit beyin biraderi Ali 
.beyle, Yaidanlıklı Hıılil efe 

ismindeki akıncıyı, dütman 
içerlerine doğru ıevkederek 
bazı muvaffakıyetler temin 
ediliyordu. 

Süvari on dördün bil ala· 
y n keıif mıntakaaı Banaz 
ovası idi Bu istlkametde dit
manın mühim kuvvetleri ve 
aabitleımit bir cebheıi var 
idi. Refet paıanın ademi mu · 
vaffakiyeti neticesi olarak 
teeısüı etmit olan bu cebhe 
Türk kuvvetleri aleyhinde 
olduğu için en mühim keııf
lerln burada yapılması la
zım idi, ve en mücerreb 
süvari on d Ö r d il n C n 
Alayı da bu mıntakaya me
mur edilmitdi Bınaz ova -
11nda düıman namına hare· 
ket eden Memlt ismindeki 
ıaki o kadar cüret gösteri· 
yordu ki. Türk kuvvetlerine 
menıup ufe k tefek kıtaat 

ve ketif kollıuını baımakl• 
beraber Türk köylerine yap· 
madık zillüm bırakmıyor ve 
hatta f rka kumandanın• 

tehdit mektubu göndermek 
kilstahlı~ında lıulunuyordU· 
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A 

1 1N 
Dı 

Is 
v iıalya'nın yeni Belgrad sı- İtalya - Yugoslavya müna- M. laval'in Roma ziyareti· 

firinin nutku. sebetlerinin yeni istikameti nin semereleri. 

:Hıklyeıl : : Özlü 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Suad'la Necmi ilk mekte· ı Derken kapıdan eli ıam· 
be ıııdtyorlardı. Babaları or- danlı um~acı_ ~ıyafetlı bir 
man müdürü olduğu için mi kadın görundu Kim lmlt 
nedir tabiata çok düıkün- onlar?» Habeş 

udııt 

bo~ııııda 
eni hadiseler oldu 
Romn 26 (A.A) 21.23, 

gecesi Habeşistan ile 
itre arasındaki hudut bo 
nda yeni bir hadise ol

uşdur. İtalyanlardan bir 
vil yaralanmış Habeşliler 

h:ıdtae yerinde bir ölü, 
i tüfok, nltı fışek bırnkmış· 

rdır. İtalya ıef.ıreti bu 

diseden doluyı şiddetli 

otestoda bulunııc.ıkdır. 

apelinin korunması 
Nopo i 25 <A.A) --

lin hava ıaarruzlarıııa 
rı;;ı tecrii beler yapıl

ıışdır. 

1 o 

Fi an den 
f ransızları ısrarla ittihada 

davet etdi 
Paris, 26 (A .\) - Vensen 

belediyesinin nç 1 şı müuase
betile başbakan Flanden 
uzun bir nutuk söylemişdir. 
Bunda Frans ı zları yeniden 
ve ısrarla ittihada davet eden 
başbnkao dedi ki : <(Ulus
ları teh·lııl eden tehlıkeleri 
sayıp dökecek değilim, çün· 
kü nikhin bir ndamım Kcn,Ji 
kuvvetimize güvenmeliyiz.» 

Hukuk müsavatı is~ 
tiyecek 

Peşte 26 (A,A) Bir ı 

intihabat toplant;sınıla söz 
söyliyen boıbakan dedi ki: 
)l ocaristan uluslar kurumuna 
müracantla hukük müsavatı 1 
ıstiyecekılir. İtalyan doslarımı· 
zın sözlerinden bu gayeye 
erişmr ği ümit ediyorum 

ürkiye'de 11 yıllık mekteh
• cilik faaliyeti 

8ovyet Rus ya en aşağı yüz 
ene geri kalmış olon kül-
· raı b·r isık· afı telafietmeğe 

ecburdu. Kamdl Atatürk'ün 
eni Türkiyesi i~o ken·lisıni 
ltı asırlık bir ı~··riliği müm 
ün mertebe kısa bir mü.ide 
inde ntlnyıb avmok vazife· 
i karşısında bul nu~Ju. Bu 
olda Türkiye'deki rnüşkülil.t 
usya'dukinden büytikdü. 
ürkiye'nin • ilerleme -
i matlub olunı·a son inkıld 
a kadar fıltir vo ruhlarda 
utlek bir sur. tte hakim 

lan i6U.miyetin muhafaza
llr nüfuz ve tesirlerini ta 
ameo izale etmek l~z•mge
yordu. işte bu lüzumrı bi· 
aen Türkiye ıneder.i hakla· 
ın en modernıni ilıtıva eden 
sviçro kanunu medPoisini 
abul otmişdir. Talim ve 

erbiye ve mektebcilik salıa
ında da Türkiye'nin erişdiği 
erakkı merhalesi hayretlere 
eğer. 

Vaktile Türkiye halkının 
üzde 95 şi nn~lphabet iıli 
e bu taaccüb edilecek bir 
al <lPğildi, \·ünkü Türlt Ji

inde kull~nılıın yazı son 
erece güc ve karışık olan 
rabçıı elıfbn İIP. sağ,lan solo 
oğru yazılırdı, ıJ.ılın doğ 
usu bir çok knrgacık 
hur~acık şekillerle tenim 
edilirdi ve içinden ı·ıkal:ı 
mazdı. l:lu sebeble tnlim ve 
terbiye ve mektebcilıkJo ilk 
e~a•lı reform olarak bir kJç 
yıl önce lfitince harflerin ka
hut v tatl:rilii ıle ancak bun
dun sonru mektebl~rin daho 
aşağı sın.farıodn okuyub 
yazmağ.1 !nşlumak mü'.llkün 
oldu Bu muvaft:ıkiyat evvel. 

ce ımkı1n-uzıl . Bu imkılnsız. 

lıkln beraber eski Tıirk mek· 
tebleri dini müe,;seselerle sı

kı bir surotde bağlı bulunu· 
yor ve tnlebr8ine sathi bir 
tarz,Ja bazı dini malı\mııt ver. 
mekle iktifa ediyordu. l(ız 

çocukları ise biç tahsil gör
m •z lj, llem bunn lüzum ,·ar 
mı idi 1 Türk kadını hayntını 

hnrem doiresine kapatmış 

doği!mi iJı? 

Pııris'de çıkon Vu mecmua
sının Ttirkiye hakkındn çı 

kard.ğı bir nüshni nınhsusa· 
sından aldığımız bazı raknm
lnr Ttirkıye'ıle şimdiki inki· 
şafı isbat etmekdedir. 

1923 den ı9J·ı o kadar 
yeni devlet mektelılerindo 
ilk mekteb erkek talebe nde
di 250 binden 360 bine, kız 
tnlebe adedi·le 50 binden 201 
bıne ı·ıkmışdır. Yüksek mek· 
tı blerde ise voltiıe 750 ye
rine 11500 kız talebe ve 
6000 yerine de 32000 erkek 

, talebe sayılmışdır. 

A) rıca kayJu değer bir 
cihet de şu.lur ki Türkiyo'de 
tahsil parasız ve mecbuı i 
olub ıslah edılmiş İsviçre 
kantonlnrınılo olduğu gibi 
muhtelıttir. Bu hususta ye· 
ni Türkiye'de mnzi ile rndi· 
kol bir ayrılık vücuda getı 

rilmişdir. ilk, orta ve yüksek 
mekteblerden ba kn bir çok 
meslek meklebleri, snnayi 
mektebleri ve 8ovyet Rus
yu'dn olduii;u gılıi ileri yuş
daki kimseler i\·in de kurslar 
varıl r Ve bu ileri yrışdakı 

kimseler nrtık nılınyet şimıli 

okuyub} ızma öğrenebilmiş
lerdir. 

Berner Tagwachl 

Yeni roman tefrikamız 'I 

İncir Ağacı 
Sanıs edelıhat salıife~i okurlarıııııı • • yazıla-

rıııı seH' seH~ okudukları 1 
1 

İHSAN EDlB 

~Politika,. dan "Le Journal des Debats,, dan 
ltolyn'oın yeni Belgrad sc- Bu sabah B•lgrnd•da 

firi M. Gvido Violn Konta di azami derecede ehemmiyeti 
Kampolto itimıtnamesini haiz sözler Eöylendi. ltimnd
naibi snltanat Prens Po\"a namesini Prens Pol'a veren 
verdi. Yeni ltulya s,.firi bu yeni İtnlya sefiri M. Musso· 
münasebetlere, ehemmiyeti lini nnmına, bütün Avrupa'
şüpheden vnreste olan bir dn derin nkislerde bulunncak 
nutuk söyl<'mişdir. Naibi sn!- bir nutuk söylemışdir. Yu· 
tnnntın ltalyan sefırine hita· goslavya nnibi saltanatı ta
ben söylediği cevnbi nutuk rafından buna verilen cevab 
dnhi manidardır. Böyle res- hendesi hir tarzda ö'çülmüş 
mi bir münasebetle italyan vasfına layıltdır. ito.lya lıükil
sefirinin söylediği nutkun meti resmi mümeSJ1ili vasıta
bugünkü italynn hümctinin sile Yugoslavya'nın inkişa
Belkıınlar ve bilbnssa Yugos· fını ihlal etmiyeceğini ve 
lavya hakkındaki yeni tebk- mülk1 tamamiyetine hürmet 
kilerinin tecell:.i addolun· edeceğini beynn etmışdir. 
malıdır. İtalyan sefirinin söy. Artık gerçekleşmesi bek· 
!ediği nutku eyi anlndı isek lenebilen İtalya - Yugoslnvyn 
bunun iki memleket arasın· nnlaşmasının netcceleri mev· 
da cari münnscbetlerJe :ye· zil knlmıyacakdır lıalya'nın 
ni bir devrin küşnılı kabil küçük itildf ve fl,ıJkan nnlnş 
olduğu ve bu devrede iki r.ıası ıle iş birliğinde bulun
devletin daha uygun ve yü masını zaruri olarak icabe
rekden münasebetlerde bulu- decek olan hu anlnşmn ak· 
nnbilecekleri tarzındo. te(sir dolunmnsaydı proje lıulinde 
etmek gerekdir. Bu sözler kalması muhtemel olan Tu· 
ltalyan kabinesinin hnrek1L na ıoi~akının yapılmnsını 
tında da tecelli ederse Yu- kolaylaşdıracakdı. Bu anlDş 
goslavya hükumetinin bu ı ma, rekabetlerin panjerme
b:ıbdn beslediği emellerin ta- nizm'e pr·şke~ çekmek iste
hakkuk etmek kabiliyetinde diklerini temin edecekdir. En. 
oldukları tezahür eder. nihnyet günden güne silah· 

~lakıılcde ltalyo ile Yugos· !anmakta olan Almanya kar· 
lav ya orasında umumi har. şısında bu anlaşma, Almanya 
he kadar cnri olun oyi mü- ya hürmet vecibesini anlatn. 
nasebetler telhis eılilmekdc ı•nlı: olnn bütün müsıılemet
ve Londra muahedesinden kıır kuvvetlerin bir oraya 
wnra iki devlet münasebatı- toplırnmasınn alaır.etdir. ller 
nn soğukluklar arız olduğu şey seyircisi bulunduğumuz 
söylendikden sonra deniliyoı- hadiselerin seyrine tatıidir. 
kı: Avrupa'yı tchdıt eılen tehli-

«Vtlhns 1 ltalya ile ara· kelerin anlaşıldığı vo bunla 
mızıla zııhur o.len bütün bu I rın izalesi çarelerinin aron
anlaş:ımamazhklar, zorluklar dığı göriılmektedir. 
ve çarpışmnlıır kuvvetlerin 1 , , --;-- , , 
ölçülmesi, mukavemet derece- ıngıltere - ~ın ıstıkraz 
~::~n t:a~~~i ~:s:i:::~a v~~ii~ 1 ~aberleı i te~zib ediliyor. 
nahı gayri kobil tarihi bir Times, den 
zaruret iıli. Çünkü anluşmn Pekin'den alınan haberlere 
ancak kuvvetleri olduğu gi. göre Çin istiİtrozı mesolesin
bi kendisini göstermehırinden de lngiltere'ııin vnziyeti in· 
ve siyasi g.1yelerin takdir / giliz sefırinin verdıği resmi 
ve tayininden doğabilir. Vıı- izahatla taayyün etmişdir. 
ziyetimizin garba doğru mü- SdJret bu izahotındn İn· 
s:ıid bir şey olmasına intiza· giltere hükumetınin Çin'e hiç 
ren biz. umumi sulhun dnha bir istikraz teklifinde bulun· 
muvarfıkiyetli bir şek,lde maılığını, vnkıa Çın'ııı bu 
organize edilmesine ve vika· günkü ınoli vaziyeti Çin ile 
yesıne yarıy.ıcak sistemler lngiltere htikumetleri ornsın· 
yopmnğıı girişd ık. Küçük iti- da görüşülılüğünü, lngiltoro 
lfif ve Bulkan andlaşması, hükumetinin Çin'e hu muli 
yalnız bu teşekkülleri vücu müşküldttım kurtulması i\·ın 
da getirenlerin değıl, aynı ldz mgeıen yardımın göste· 
zamandn daha bir çoklnrının rilmesini dilediğini, fakııt 
ebemmiyetle itıbar nazurınıl bu gibi bir meselede diğer 
oldıkları vakıalardır. llorid alilka•lnr hükumetlerin de { · 
siyaseıimizin heyeti umumi- kirlerinin al oması muvafık 
yesi bu anlnşmalar çerçevesi bulunduğunu kay,! tmişdir. 
içinde hnr.ıket etmektedir 
ve tabii her yeni teşebbüste 
bunların dikkat nazarında tu
tulmakrı mecburidir. Boş 
lıcn beynelmilel meselcl . r 
karşısındn ve mesela revizi 
yonizm muvacehesindeki va· 
ziyetimiz nasıl O\' k vo mu· 

Dığer tuakın gayri res· 
mi mahfill:rdon alınan hn 
berlere göre İngillcre ile mü
zok' re esnasında Çin hüku
meti İngıltere'den 20 milyon 
ingiliz liras. öJünç istemiş· 
dir. 

ayy~n ise, bu bakımdan da hariç tutmadık. 
dıişüncelerimiz herke~ce mn. Yeni italyn ile genç Yu-
lılmdur. goslavya ıırosında böyle bir 

. .ltalyan sefiri~in ltolyıı anlaşmn yapılması hususun
hükümeti namına vnki Qlnn do lllzım obn şartların mev· 
beyanatını lrlyik olduğu ehem- cud olduğn g e r e it 
miyetle karşılamnk gerektir; taraf~yn menfnatleri ve ge· 
bu beyan~t. ş ıııdiyo kadar rck menafıi umumiyenin bu 
italya _Yugoslavya miinase istikemetde gnyret snrfolun
betlerınde hükıim sürmüş olun masını emretdiği kanaatinde 
anlaşamamnzlıkların izalesi iılik ve kanaatindeyiz. Bize 
hususunda mü;aid bir olr1.- gelince şu hakikat bilinıno

met telakki olunabilir. Bu lidir ki büyük fel. ke:tler ge· 
,. 
ı 

iıı bıı gıı::ef, lıil çuk güzel romanım birkaç 
kadnr lef r/ka edecı'(jl:: 

gıiııe 
1 i birinei alametin ord.ııdn lıu \•İrmiş olan ve nlıdeaino te-

lunan arzu ve iradenin mulıİ· rettüb eılen rolün büyüklü
yetini vr ne Jercceye kadar nü ve hududunu bıleo bu i 

\ 
1 
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1. 

• 
incir f' ğacı 

Hayatın ta kendisidir 

hakiki olduğunu yakın istik- memleket kendisine uzntılıın 
bt\I gösterecokılir. dost dini hıç bir zaman 

· • Şunu tekrnr ederiz kı, lıiz redıletmemişdir. Eğer İtalya 
11 herkesle ılürüst ve ldyıkı vec. hükümeti reisi M. ~tussolini 
• hile anlaşmıya ,Jaima tnrof- iki devlet münnsobetlerinin 

•· dar idik vo kimsAyi bundnıı taıııimi lıusuıundu hakikat 

"Le Joumal,, dan 
M. Laval'İn Romn'da ekti

ği tohum fıliz vermeğe .haşla· 
dı. İtnlya, ~1. Mussolinı'den 
beklenebilecek bir açıklıkla 
Yugoslavya'yo el uzntıyor. 

Bütün bunları Belgrat'da va
ki olan beyanatlar nrıısınıla 
bulabiliriz. Siyasi ve iktısr,

di gayelere ve mülki tama
miyetin idamesine matuf iş
birilği için tı•klıfler icrasına 

devam olunmaktadır. 
Fransa ile !talyıı arasında 

ynpdnn son yakınlaşmadan 
sonra bunu gayet tabii ad
detmek gerekdir. Zıten bnş . 
ka türlü olması dn kııf,jl de
ğildi. Romn ile Belgrad ara
sındnki münasebetler daima 
Fransa ıle ltnlya orasındaki 
cereyan yolunu takıb etmi~
dir. 

~'ıışizm işbaşına geçer geç
mez Mussolıni Yugoslavyn 
ile bir ıınluşmıı yupmok Çil· 

rı>\erini arnmı~d·r O zamnn· 
lor Fiyuma yarası kapnnmış 
vo Sunta Margerita muahe. 
desi ile işbirliği• iı· in zemin 
hazırlanmışdı. 

Arayard~ki münıısobetler· 
de d~ğişiklikler 1924 sene_ 
sinde yopılan Farasa İntiha· 
batındnn son rn meydan aL 
mışdır. İtimatsızlık üç dev· 
le.t arasındaki münasebetleri 
cehennemi bir şekle sokmuı· 
dur. itulya Arnnvutluk'u ve
snyeti altınn nlmış, küskün 
Bulgaristaıı'a bir tlalyon preıı· 
sesini kraliçe yapmış, küçük 
itilafı dağıtmağa uğraşmış 

ve !'llacaristnn'ın reviziyonist 
emellerini himaye etmişdir 

Çok şükür Almnnya takib 
ettiği siyasetle bu ucu -
rumda knyışın önüne geçmiş

dır. 1 
Fransa ilı, İtalyn orai!ında 

kalkınma başlndı. Fuknt nsıl 

mntlub olan ş y Romn . ile 
Belgrnd'ın onlnşmnları idi. 
M. Bartu bunu meydana ge· 
tirmek istediği i\·in öldü 
Kr.ıl Alı!ksJnJr Frıınsa'yn 

bunun İçin g~lıyordu. Marsi!
ya suikastı hadiselerin sey
rini gcciktir•li. Anlaşamnmaz 
1 klar yeniden meydan aldı. M 
Muesolini tekrar Mu<'nriıtan'a 
h kkını temin etmekten beh. 
setdi. Bu sözlerin yapJıkları 
akislerin zail olmnsı için zn· 
mann ihtiyaç vnrdı. Fakat 
M. Laval'ın faeliyeti z.ımnna 

yardımcı oldu. 
Adriyntinğin sakinleşmesi· 

ni İcab etdıren ş~y orta Av· 
rup:ı kulkınma~ı için 7 Şu
botdn Romn'da tanzim olu
nan plnnılır. Z·lten hadiseler 
de s~yirlerini takib etmekte· 
dirler. italyn Afrikr.ı'ya 
dönmüş bulunuyor. Küçük 
itildC fı~irbirliği sahibi oldu
ii;unu islınt etdi. R•viziyonist · 
lik tamamile terkedilmiştir. 
Doğrusu müesses nziyetin 
idoınesine İtalya kndar alA.· 
Jndar olan hangi devletdir? 

Safnt _ Rrlce 

Btıgün 
Şifa 
Eczah<tnesi 

Nöbetçidir ./ 

\'Or\·evosi iı·inıle yürür ve 
kendisine h~s olan devlet 
adamı realizmi ile hnreket 
ederse biz bu halı daha eyi 
ve verimli zamanların hulu
lüne alamet olarak samimi
yetle eel4ııılıırız.ıı 

düler. Tatillerde bütün ar· Daracık bir kapıdan içeri 
kadaıları sinemaları, eğlen girdiler: Baca içi gibi ı.ıı 
ce yerlerini doldurdukları ba11k bir oda,. Göğsü korlu 
halde 1 unlar dağlara, ba- ocaklık .. Üstünde {kır fıkır 
yırlara, nehir kenarlarına kaynayan bir tencere.. Ya· 
giderler. dinmez bir hızla nı batında kendisinden renk 
dolaıırlardı. Onlar tiirl, gü· çalmıı genit bir bardak .. 
zelliği insan uydurma11, el Köıede üstü örtülü, karyola 
karalaması kağıtlarda ara· taslağı yüksekçe bir sedir .. 
mazlar , kltab okumağı, Duvarda ormanın asıl bek· 
mecmua karıtdırmağı göz çlleri: Pala ve martln1 
köreltmek, vakit öldürmek • * * 
sayarlardı Ah met dede bunların or-

Yine birgün babalarının man müdürünün çocukları 
öve öve hitlremediği (Kızıl olduğunu anlayınca etekleri 
çam) orman·nı gezmek için tutuıdu: Ne yapacağını fll· 

yalnız baılarına ıehlrden ıırdı. "Açmııınız çocuklar." 
ç kdılar. Sabahdı. Süslü ba· Diye taze boğça ve peynirle 
yırlar, k\vr ntılı yollar geç· karınlarını doyurdu. Dede 
diler (Derdli çağlıyan)ı gör· Necmi'nin eınediğini gö -
dükleri vakit coğrafiye mu· rünce kar11ına yataklarını 
ali im !erinin "yükıek yerler yapmaı•nı söyledi. Bir az 
den atlıyan sulara çağlı yan sonra ka~ı koca "hoıça ka
derler. sözünü hatırladılar . lın" diye bititik odaya çe. 

• 
"Ha çağlıyan, çağlıyan 1 " kildiler. 
Diye durdular. Suad çağlı· ikı kardeı çok yorgun 
yanın köpüklü dütü§ünü nl oldukları halde bir türlü 
nesinin her tarayııında de· uyuyamıyorlar Yerlerini ya· 
met demet dökülen aklı dırgıyorlarılı Gecenin sonu· 
saçlar na benzetdi. Ağabeysi nu sabırsızlık içinde bekle
(< Suad bu çağlıyan bana meğe baıladılar. 

yazın kirli koyunların suya * • • 
atılıtını hatırlatdı; batındaki Kapının budak yeri deli-
kambur ağaca bak, rüzgar· ğinden altın oklar uzandı . 
la sallandıkca eğilmlı, te Sabah . Sevinçle ııçradılar. 

llılı bir çoban hiaaini ver. Bu eınada kapı hafif hir ııı· 
mlyor mu?>) dedi. Uzun 2a- cırtı ile aralandı. 

man ruhlarını köpüklü su· Ahmed "haydi gızan

larda yıkadılar. Sonra daha !ar.çorbayı içelim de yolla· 
güzel ıeyler görmek sabır· nalım " Dedi. Kendisi görün· 
sızhğı ile yürüdüler Ôyle mi yen ninenin sesi: "Dede· 
üslü ormana v11rdılar. Bura· niz eletiversin gayri, dede· 

yı umduklarından daha ııüzel niz eletıversin" 
buldular. Babalarının or
man hakkındaki sözlerini 
çok doğru hatta bir az da 
ekıik buluyorlar, doyumsuz 
bir lıtekle geziyorlardı· ifa. 
flf, hafif esen rüzııarla sal· 
lanan yaprakların h ııltıları, 
neıeli kuı sesleri, uza\d&r· 
dan, ta derinlerden gelen 

tok balta sesleri ruhlarını 
gıcıklıyor. yeıil yaprakları 
tarayub süzülen güneı, ağaç 
dallarında oynatan sincaplar 

gözlerini kamaıtırıyordu Yahut 
çıplak ayakları ile seaaiz ses· 1 

ıiz koıuyordu. Onlar bunun 
farkında değillerdi. 

Bir aralık ılık havanın 
ıoğuduğunu, parlak güneıin 
donuklaıdığını hlssetdiler: 
Akıam oluyordu. Telaıla 
geldıkleri yolu arameğa bat· 
!adılar. Fakat birçok nok
talarda birçok yollar kolla
nıyordu. Bir türlü izlerini bu· 
lamıyorlar, bucalıyorlardı. 

Loı ağaç altları eyiden 
eyiye kararm•ı. gece siyah 
bir 9emsiye gibi üstlerine 
inivermiıdi Kuş, balta ses· 
!eri yerlerini kurt, çakal 
ulumalc.rına veriyorlardı . 
Çocuklar korkudan ağlamı· 

yorlardı bile. Bu esnada 
küçük Necmi bir tarafa dik 
dik bakdı. Ağabeysinin boy 

nuna sarılarak: "Karııda 
ateı var." Dedi. Hakikaten 

pek yakında mum kadar 
kör , fersiz hır ııık parlı -

• • 
Karı koca da sabaha ka-

dar gözlerini yummamıılar, 
kendi lehlerine zengin bir 
proje hazırlamıılardı: Sabah· 
leyin dede çocuklarla bera· 
her yola çıkacak, onları ka· 
sabanın kenarında bir ıeyle 
oyalayıb kota koıa babala. 
rına gidecek ıelaılı bir Hl· 

. vinçle: "müjde müjde!. Dı
yecekdi.O zaman müdür yi· 

ne bir tezkeresiz mi yaka· 
)adın i'geçı Şimdi gözüm bir 
ıey görmiyor diye serte· 
lince hemen atılacak en bü-
yük derdine "derman bulma· 
ğa hazır bulunduğunu söyli· 
yecekdi. Tabii orman müdü
ru sevgili yavruları için hiç 
bir fedakarlığı sakınmıya

cak. dile benden ne dilersen 
diyecekdt O zaman önce 
sağlığını sonra korucuların 
baıı olmak istediğini çıtlata· 
cakdı. Müdür için bu kadar
cık bir dl leği yerine getir· 
mek tıden bile sayılmazdı. 

ihtiyarın batı bu ümidle 
yüklü, çocuklar kafeıden 

koyverilmiı kuılar gibi se· 
vinçli kulübeden çıkdılar. 

Bir oduncudan düımüt ur· 
gan hissini veren dar, kıv. 
rımlı bir keçi yoluna dü:ı.ül
düler. Kardeıler kotar 
gibi bir yürüyüıle ilerlıyor· 
!ardı. Her adımda onlarla 
araıındakl açıklığın uzadıjı
nı gören ihtiyar sık sık değ
neğine dayanıyor, adeta llç yordu. Kalbleri çarpdı. Bir 

mıknatıs çubuğuna koıan 

iki küçük çivi gibi fırladı· 

lar. Oraya vard,lar. 

ı ayaklı oluyordu. Ve iki de 
bir onların itidebilecel bir 

«Amca amc~! hey, hey!. 
diye bağırdılar. Kendilerini 
keskin bir köpek sesi kartı· 
!adı Büzüldüler. Anlatılmaz 
bir mırıltı köpeği susdurdu 
Kart, boğuk bir ıes: "Kim -
dir o» Dedi. Karanlığın için. 
de gltdlkçe büyüyen bir ha
yalet bilirdi. 

Bu ormanın korucuıu Ah
met dede idi, Ayeğı suya 
ermlı ıribi: "Hele ııelın.dedi 

ıesle "yumurcaklar, ananızı 
babanızı çok mu göreılnlz 

geldi?" diye ıska ediyordu. 
Bu esnada önlerine uzakdan 
bir atlı çıkdı. Suad küçll
ğünü yolun bir kenarına çek· 
dl. Atlının geçmesini bek· 
lediler. Bu zaman zarfında 

dede de yetııdı. Rastladıkları 
adam ihtiyarın tanıdığı ıdı. 
Selamlaıdılar ve durdular. 
Dede kuıajının araaınclan 

l Lütfen çeviriniz ] 
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,ı YE N i Ç E S i T L E R i M i Z G E L M i S O i R . Medeni Akkend Sadi Ozatay 
iç ve salgın hastalıklar Cerrahi hasta !ıklar 

mütehassısı. miitehassısı 
LÜTFEN OKUYUNUZ! 

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

nnı kabul ve tedavi ederler· 

iPEK IS- AL TINMEKİK İpeklileri .. . 
Mevsimlik ve yazlık MANTOLUK - PARDESULÜK -

ROBLIK Yünluler 
-

En birinci YERLi - İNGILIZ Kostümlük kumaş/arlar 
Savaş Neşriyaflndan: 

BİR ZAFERİN 
ı Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 

döşemelikleri 
Tuhaf iye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

Yazan: R. Gökalp 

latıklal Savaımın en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı 

v 
A 
s 

Rekabet Götürmez Bir Fiatla Mazauıızd<ı Satılıı· 
Mııhterem müşterilerimizin lütfen teşrifleri istifadeleridir 

INKILABCI RIR ilf.\NI~ PİYESi 

Her kitabcıda bulunur· 1 
ADRES: FAHRİ T!VŞANLltl 

Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 

~w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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EN 
TEMİZ 

" . lBALIKESIR 
PaLAS 

EN 
MÜREFEH 

. " BALIKtSIR" 
PALAS 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 

Teşrif eden eıı ıııüşkülpesent müşterilerini dalıi nıemnun edeıı 

temiz, konforlu ve servisı mükemmel, ücretleri herkese elverişli yeni 
M inşa ettirdiği sıcak ve so~uk asrımıza uygun fevkalade lıanyosile 
M tavsiyeye değer bir oteldir. Altında gazinosu vardır. Gazinosunda 
H bütün şeraiti sılıhiyeyi havi ve her nıenıleketin gazPte vr mecmua- H 
N larını bulundurur. Güzel ve seıoli radyosu mevcuttur. • 

" •-x-x-:-x-:.-·--:-x-x-x-x-:-:-:-::xx:::::z:xxxxxzzzzzzz* 

1 
Bandıı·ma k<tzası 

belediye reisliğinden: 
Bandırma'da iskele meydanına konulacak J 

1 ı 
(; i il, f rf' ıı l(i, IJel-

Dr. M. Ali 

a)·ağı ile beraber ( 500 ) lira keşif bedelli 
lıir saatin alınarak mahalline koııulması virnıi 

• 
gün müddt>tle açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Buna ait şartname bedelsiz olarak Bandırma 
beledivesinden alınacakdır. • 

Saat Zenit, Lonjin, Omeğa 'eya Sin~er olnıa
~ı şayanı tercihdir. 

işbu eksiltme ihalesi 935 senesi ııisan aJı
ııın ikinci salı günü saat 16 da Bandırma bt•le
diye dairesiııde yapılacakdır. İstekli olanlaı· 
37 ,5 lira muvakkat teminatı lwledive'" vatıra-. . . 
rak peye iştirıil.. edehileceklt>rdir. 

Oalıa ziyadP tafsilat almak üzere belediyeye 
ıııüracaat edilmesi Ye ihale saatinde enciimen
de hazır bulunulması ilan olunur. 

UltQn tabaka11nı 91kardı: 

ka11111ndııklne uzatdı . Atlı Zayi 
•tıaruını tararken hafif bir Kooperati(de lıullaodığım 
ıeale tordu: tatbik mühürümü zayi ettim. 

ıı:lıttdln mi kaaabalılar •e· Yeniıiai aldığımdan eslıieiniı. 
ntnklne de azıyı batırdılar. hükmü olmadığını ilAn ed.,
Herlfl ekmellnden etdıler riı:ıı, 
Eli bötrümde kaldı adam 
cağızın ..... » 

K~paüt nahiyeıınin 
l ' acukıri Oemoni
re Köyünden Veli Bu ıırada Ahmed dede çak. 

malda yakdığı lteıli kavını 
düıQrdü. Hayre~en açık ka 
lan atz•nı •Allah Allah. 
ile kapadı. Ve ıonra koıa 

kop çocuklara yetlıdı. Bıa
"n katabııya rlrlyorlardı 

oğlu ALI 

•Gızanlar artık ılz ıtdln, ben 
fU ıeçen adama yetlıeceğim 
diye» geri d6ndü. "lley Al 
!ahım dllımez kalkmaa bir 
"Allah diye aayıklıorydu. 

soğu ki u ğu hastalıkları 
miitelıassısı. 

Hastalarını ıaat liçte 
büküinet caddetinde mu· 

1 
ayene hanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

--·-

~ I 
A one ücreti 
YIL ~ . GI 800 Kuruı 
6 AYUGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksit~ 
batlanabilir. 

SAVA Ş, a ıönderilen 

yazılar ıerl verilmez. 

Miiddetl ıeçen nü.balar 
l O kuruıtur . 

Gazeteye i.lt her huıusta 
Nqrlyat mGdllrlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

SAV AŞ Cumartesi gGnlerı 
çıkmaz. -·- -AVA Ş 

iDARE YERİ: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Husu~i daire 

Telgraf adresi : Balıkesir -
SAVAŞ 

,. , Balıkesir askerlik 
11!;A ~lıf ~l$ ll1Clllr Al! le\f 11 1 şubesinden: 

111ı11e!;ıt ıı,,r A ırıı 1 

' 
Esat Adil müstecablıoğlu 

1 - Sosyalist Stf ler Ye Sosyalizm 
40 Kurut 

2 - 8olşeviklık, f c1şistlik Ve Demokrasi 
50 Kurut 

Salim Oündoğan 

3 - Köy K ita~ı · 
(Balıkeılr Halkevinden arayınız.) 

· llCKEttHE~J KAMİL 

4 • Sevgim Ye ıztırabım <Roman> 

R. Gökalp 

5 - Bir zafer;n Yası < Pye• > 

25 Kurut 

35 Kuruı 

6 - ln~ıla~ yolu (Pyeı Türkdlli) 
taraf ından 

25 Kuruı 

Bu k.iıabları «SAVAŞ KİTABEVİ - Ba
lık sir» adresinden isteyiniz. Dışarıya posta 1 

pulu karşılıgı olarak. gönd ı·rilir. 

BASIMAKTA OLANLAR: 
Esat Adil müstecabhoğlu 

1 - Bugünün içtimai mezhebleri 

8 · Me~eni Ve Siyasi Hürriyeller(81z~iıfeiı:rJeka ) 

~JÜKEHREAI KA~IİL 

9 · Bu Kafü Duraca~ <Roman) 

Savaş kitabevi neşriyatı Balıkesir, lsianbul, lzmfr 
Ankara külıibhanelerinde de bıılumır. 

Kadııı Terzisi 
İstanbul Beyoğlu ~fı~ır .\parlııııanında Terzi 

Madam (Feııg.ıranııı) kalfalarıııdaıı T eı·zi ~IY -
MET HÖK ALAN Lıu kerrt' B:ılıl..e:-ir Yeııice ma
lıallf'siııin 6 Evhil Mekteb soka!lıııda 24 numara-• • 
lı haneve naklolutımu duı·. 

• 

l - Kısa hizmetli arat f efrad J olup a30 
doğumlu \C bu doğumlularla muayeneye tabi 
diğer yüksek doğumluların \'e 934 de hazırlık 

l..ılasına gönderilmesi icab eden ve mazeret do
layisile geri kalau hütiin kısa hizmetlilerin 1 
mavııs 935 tarihinde hazırlıl!. kıtasında buluna-• 
cak 'eçlıile 27 nisan 935 tarihinde ~ubedeıı 
sevk olunacaklardır. 

2 - Hazırlık kıtasnıa gideceklerin şinıdiderı 
Yaziyetlerini tesbit için ellerinde nüfus cüzdanı 
mckteb sahedetnamesi askeri ehliyetnameleri11 
şubeye müracaat edecekler bu miiracaat 15 ni
saıı 935 tarihiııe kadardır. 

3 - Balıkesir mıntakasında oturaıı yabancı· 
lar dahi aynı şuretle müracaat edecekler ve 
sevklerine kadar şubelerile muhabere edilerek 
müracaatları teshil olunacaklardır. 

4 - Sevkderı geri kalacakların veya tayin 
edilen nıiidded içinde vaziyetini tesbit etnıiyen
lerin askeri kaııunuıı 59 cu maddesi mucibince 
memuriyet 'e vazifeden çıkarılacak \'e mezkör 
madde ınucibince istihdam edenleainde teczjye 
ohınacakdır. 

5 - Herııe doğunıda olursa olsun 335 do· 
ğuıııa kadar hazırlık 1..ıtasıııa gitmiyenlerin şu
be,-e miiracaat etmeleri ilAn olunur. • 

Balıkesiı· Orman 
Müdürlüğünden: 

Susurluk kazası dahilinde <;ataldağı ornıa-

11111111 Taş yatağı nıevkiindı· Maden sütuııhığu 
için kesilmiş ve müddeti içinde çıkarılmanıasırı· 
dan müsadere edilmiş olan 149-831 ıuetre 
mikab ga) ri mamule muadil 433 ıane yatır ha· 
linde yuvarlak kayın ağacı 30-3-935 Günleme
cine rastlıyan Cunıartesi ~ünü saat 15 de ihak 
olunmak üzere açık arttırmaya konulmuşdur. 
Beher ga)Tİ mamul metre mıkt\bıııııı bedeli 
nıulıaııımeni 162 kuruş olup ilıale günü istek
lileri ıı yüzde 7, 5 depozito nıa kbuzlarile Bahke· 
sir Orıııaıı lliidürlüğünde toplanacak komis)oııa 
,.e teslim vt\ ıescllümden itibaren bir ay icinde 

• • 
çıkarılması meşrut olaıı mezkt'ır ağaçların evsaf 
vP ı;apları H' sair şerait hakkında daha çok ın:ı· 

lurııat alıııak istiyeıılerin her gün Orman Müdüı+ 
yeıile Susurluk Orıııaıı muameltlt mem11rlu~11· 
na ıııüracaalları ilan olunur. 

Netrtyat mlldtırG : EIAT ADIL 

Vilayet Matbauı - B.lılı_... 
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