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Avrupa'daki partiler ve gurublar Suriye anlaşması hakkında resmi tebliğ --·----r-- -- - - - Osmanlıcadan 1 ürkceye karşılıhlaı,. kılavuzu 
G.. .. p l"t"k ı· .. · ıru·· rk Fransız go·· ru·~ şler·ı 1 - Öz Tıirkçeköklerdeıı gden sözle:ın karşısına (1.Kö.) belliği (aldmeti) kon-
uııun 0 ı l aSillın Ç YUZU - muşdıır. Bunların !ıer biri hakkında sırasile uzmanlarımızın (mütehassıs) yazılJrına 
Dünya bugün iki parti· arzularına knrşı koymakJn- - - - - - - yazılarını gc:.zlelere vereceğiz. 

ye ayrılmış bulunuyor. ili- dır. Bu üçünc•i gurub dev- Hudutlar,ticaret işleri,malimese\ 2 - Yeni konan karşılıkların eyi ayırd edilmesi için. gereğine göre, Fransızcaları 
rinci partiden olanlar cihan !etleri bulgaristan m• ıelesile • d kd. yazılmış ayrıca örneklerde korıulmuşdur. 
harbinde mağlub olan dev- diğ=r bazı mühim sebebler feler Üzerınde tamamen en ZT 3 -Kökıi türkçe olan kelimelerin bugünkü işlerınıiş ve kııllarııiıın şekilleri alınmııdı: 
l:i~~:ı: ::ra:arbi;ör::ı~;:::: ~f z~:~:~u:~:~pa:~~n~nlt~;~:- İskenderon mıntıkası muhtar id-are altında kalacakdır Aslı Ak oları hak, aslı ütün oları hüküAürkçt «çek» kökünden gelen fekli gibi. 

Bu safı tutanlar arasında ile bir çok anlaşomomazlık- Ankara, 27 (AA) _ Res- \ münasebetleri 
Almanya, Bulgarist11n, Maca· lar içindedir. mi tebliğ: Fransa'nın büyük 2 _ Demir yolu müna- Aid olmak - Düımek LEr] Appartenlr Akran - Taydaı 
ristan vıır. Bunların istedik. Birinci partiden olan Al- kala"t Örnek: Ona bu sözü söylemek size aid Ornek: Onlar, birbirinin taydaııdır -elçisi payesini haiz ve Fran-
leri, muahedelerin yeniden manya, Bulgaristan, Macaris. sa cumurlyetlnin Suriye ve 3 __ Ticari mübadeleler değildir - Ona hu sözü söylemek size 
gözden geçirilmesi, kendile- tan arasında tam bir mak Lübnan fevkalade K Kont 4 _ Türkiye'de Suriye'Ji. düşmez. 
rina yükl etilen ağ ı r şartla · sat ve menfııot birliği mev- Dö Martel Türkiye Baıbakanı lere ve Suriye'de Türklere Aile - Arda - LFr.f Famille 
rın kaldırılması, Lkaylıetdik. cut olmasına rağmen ikinci dııarı ı, içeri itleri, adliye ait emlak Örnek: Aile tesisi cemiy;tin en kudsi va-
leri memleketlerin geri ve- partinin gurubları arasında 5 _ Hakkı huzur ıahib- zifelerinden biridir - Arda kurmak sos • ökonomi ve gümrük ve inhl· 
rilmesidir bir çok uzloşamamazlıkler, sar bakanları ile iki mem- leri meselesi yetinin en kutsal ödavlerinden biridir. 

Türkiye cihan harbinde maksat birliği Cokat sayısız lektoti alakadar eden mese· 6 _ Mali meseleler. Ailevi -- Arda( - (Fr.) Famllıal 
mağlub ıılan devletler ara- menfaat nyrıl.klnrı vardır. Örnek: Aralarındaki ailevi revabıt leler hakkkında görüımür 7 - Muhtelıt istasyonlar 
sında yer tutmıyor. Çünkü Yine ilı:inci ımrt i nin birinci d Aralarındaki arda! bağlar ür. Fransa ile Türkiye arasında A 1 Lozan muahedesile ınemle. gurubundan Fransa.ltalya un· 1 e evi - Ocak - [Fr] Foyer 

Fransa'nın 1'ürkiye'deki mevcut olan dostane müna· 
kelimiz Sevr muahedesinin laşm1sınm üstünden ırnk az Aileperver - Evcimen [Fr.] Attache 

hu 
.. Lu" msu" z büyük elçisi de bu görüıme· ıebetler ve Türklye'nln ıarkta ağır şartlarını .. bir zaman geçdiği hal ıle lı. son foyer 

b ak ld Ş . d' . lere tıtirak etmitdir Frasız mandaaı altında bu- Örnek·. o. pek evcı'men hı' r ııdQmdır, 
ır mış o u. ım ı ıse son siyasi sayalıaller dola_ Q 

b 'J4L' h d 1 · Aıağıdaki meseleler tet- lunan devletlerle idame et- O k ı -.ıs mua e e erın temin yısile bir Fransı z . lngiliz pe aileperver bir şahıstır. 
t · Jd ğ d" · ı:, l kik mevzuunu teşkil et· mekte olduğu eyi Ak e mış o u u uzanın ozu - uzlaşamamazl ğı yüz ızöster- ap - Arka 

1 t fJ d '(·' " mitdir. komıuluk münasebetleri O k D it k masına asa ara ar eğı uır. mişdir. 1 rne : dra ap - ar asından, hemen ar· 
ikinci partiyi teQkil eden 1 - Hudutlar ve hudud ( Devamı ikinzi yüzde ) lr.asından 

v Avrupa'nın bu umumi gö. 
devletler birbirine yalı:ın rünü~ü dışında kalın {Jkat K Akabe (Bak: Badirej - Zor geçit 
menfaat birliklerile anlaşmış Avrupa'nın barış ve harb a m u t a y Akamet - Kııırlık, sonuçsuzluk - [Fr.) 
üç gurnba ayrılrnışlardır. · ı · d Sterilıte lnfructuoaite 

İlı:inci partinin birinci gu- sıyaset er;n e mühim rolle. 
ri olan Avusturya vo Sov· 

rnhn Almanya ile Versay mu. 
yat Rusey'ya gelince; 

ahedesini imzalamış olnnl,r· 
dır ki bunların ba~lıcası in- Avusturya hiç şübhesız 
giltere, Frıınsıı, lto.lyu'dır Bu Alman silil.blanmasının ilk 
gurub, birinci partidrn olan kurbanlarında olacakdır . Yi 

ne Almanya yine ancak Avns 
Almanyo.'nın karşısında sar 

turya'yı ilbalı: etmekle hem 
tutarak, Alman) a'nın silil.h-
lanmaaına, Versay muahedesi · küçük itilil.fo karşı Macaris. 

. tan'ı kornmuş,hem Frans::.'yı 
nı bozmasına rıza gösterme · 
mekdedir. ltalya'J~n ayırmak imkdnını 

Dün Hasan Saka'nın başkanlı
ğında toplandı 

Ankara, 28 (\ A.] - Ka 
mutay bugün Haıan 

Saka'nın baıkanlığında top· 
lanmıı ve hayvanlar vergisi 

kanununda yapılması ileri ıü· 

rülen tadilata alt layihayi mü 

da kaydedilmemlı olan da
varların resme tabi olması 

lazım gelen kaçak sayılmaz 
diye bir muvakkat madde 
ilave olunmuıdur. Kamutay 

bulmuş olacukdır. 
Fakat ltalya, Almanyı.'nın zakere ve kabul etmıodir 

Avusturya, i~le bu sebeb-

bundan sonra devlet memur. 
!arının maaılarını tevhit ve 

teadülüne dair kanunu, malı· 
ye vekaletinin askeri muha · 

sebecileri kısmına muhtelif 
dP.recelerJen lla ve edilecek 

memuriyetler hakkındaki 

kanunun 2 inci müzakereıinl 

isteltlerine karşı koyarken, 1 1 F ' buna göre hayvan vergisi 
~r e rnnsu, ltalya ve kü-

öte yönden Bulgaristan'ıı des. çük itiltır tarafından dikkaL kanunun ikinci maddesinin A 
tek olarak onu muaheıleler 1 f k h 1 b k le lı:orunmakda ve esirgenm€k- ı rası ayva arın u anun 
aleyhine ve hudut davası dedı'r. ı b k d ld muci ince ay ının yapı ı· 

gütmiye teşvik etmekdedir. Sovyet Husye, iç reıımı, ğı mali ıene içinde doğan 
ikinci P rtinin ikinci guru- bududtarı ve iktısadl iddia- 1 davarlar ~eklinde tadil edİI· 

hunu küçük itilafldedığimiz larile hem b rinci partiyi, diği gibi kanuna ya§ ihtila yapmııtır.Kamutay cumarte-
devleıler teşkil ~diyor. Bun · hem ıkinci partinin bütün 

1 
fından dolayı 1931 nisanın al günü toplanacakdır. 

larda Romanya, Polonya, gurnblarıo: ş ddetle alAkulan- -~~~===::=======/ 
Yugoslavya devletleridir. Bu ' dırmukda<lır. B T e •• 1 k 
ikinci gurub, Polonya için Rus . Alman rejım düş· ,- ··ay ıtu es o 

Almanya'ya,Romınya ve Yugos- mantığından Fransa istifııde . [; 
lavya İçin ~lucaristan'u kor- etmek ve Rusya'yı kazım 
Şı cephe almakdadır. mak istiyor. Uu sebeble bay ' 

İkinci gurub bazı men- Heryo yalı:ınJa Moskova'yı 
foatler itibarile birinci gurub. ziyıırot edecekdir. 
deki İtalya'don ayrılmakda. logiltere ise Frnnsa'nın 
dır. ikinci partinin üçüncü kuvvetlenerek alwanya'· 
gnrubunu iso balkan andloş- yı büsbütün ezmesını 
ması etrafında b irleşmiş olan Avrupa ve Asya'daki men. 
Türkiye, Yunanistan.Roman· faatlerine oylı:ırı bulmakdııdır 

Bilhassa bu sebebledir ki 
ya ve Yugoslavya teşkil 
ediyor. Rusya'yı Fransa'dan önce ka· 

zanmak i ngiltere için vıızırc-
Bu üçüncü gurub; balkan· " 

!arın bar ş ve müvazenesini çilmez bir siyasetdir. 

k işte günün politikasının 
orumok yolunda birinci 

partiJen olan Bulgori8ton'ın iç yüzünü nnlıyabilmek için 

Atatürk 
Fraıı~a fevkalade eh~i. 

sini kabul etdi 
Ankara. :ıs (A.A) - Re. 

iskumur Kam&! Atatürk 
dün Franıa'nın Suriye ve 
Lübnan fevkalade komiseri 
Kontj Dö Martel'i ve Fransa 
büyü" elçisi Bay Komme
rerl kabul buyurmuılardır. 

Dıı it bakanı bay Tevfik 
Rüıtü Aras'ın da hazır lıulun
dilğu rnülakat bir saatten 
fazla aürmüıdür· 
RulKar Elcisi itiıııatııa-• 

nıesiııi verrli. 
Ankara, 28 (A.A)~ Bulgar 

elçisi bay Pa vlof dün reisi j 
cumur K Atatürk tarafından 
kabul edılmıı ve mutat me· 1 

raılmle itlmatnamesinl tak· 1 
dim etmitcllr. 

Avr.upo'dokı partılerin ve gu-
rubların siyo8İ ve iktısadi 
hedeflerini ayrı, ayrı toyin 
ve tııhlil etmek, ar;ılarında 
mevcut ve yukurıda kısaca 

işaret koyduğumuz ihtilatları 
bilhassa göz önünJd tutmuk 
gertıkdir. 

Evet, Alrnanyu'nın ve onun 
peşinden Bulgaristıın vo Ma
caristan'ın sıldlılanması dün
ya barışı için şüphesiz bir 
tehlikelidir. 

Fukut bu tehlıke ikir.ci 
partinin her Ü\' gurubunu 
tam bir samimiyetle birleş 
ılirmiş dcı{ildir. u ~ ıe birinci 
gurub devletleri korkunç 
manevralar çPvirmekde de
vam edib gitmekdedirler . 

Onümüz.l ki aylnrdıın L i rı 
gebe görünüyor. lfor halJo 
dünya bu doğumu top sesle
ri)~ kutlamak deliliğini göı· 
termiyecekdir. 

:.,;. et ımt.ibte~ki"'' 

Viyana 'ya vardı ve bay Be
nes'le görüşdü 

Viyana 28 l A.A) - Ro· ı yapılan görüıme tamamen 
men dıı tılerl bakanı bura· kardeıce bir hava içinde 
ya gelmlı ve küçük itilaf 1 geçmitdir. 
mümessıllerine Çekoslovak· B. Beneı havas ajansının 

ya dıı itleri ve Yugoslavya muhabirine B. Tıtüleıko ile 
baş bakanlarile yapdığı gö ıon hadiseler, Roma anlat· 
rüımelerden malumat ver- maları Tuna miıakına ııtı· 

mlıdir. Bay Titülesko Paris rak meselesi ve silahları 

ve Londra'ya gidecek 15 bırakma itile alakadar me· 

gün sonra siyasi ıahstyet · seleler hakkında noktai na· 
lerle görütnıek üzere bura· zar teati edildiğini bütün 
dan geçecekdlr. Moıkova'ya noktalar üzerinde mu· 
da gitmek niyeti vardır. tabakat mevcud olduğunu 

Prağ 28 (A.A] - Dıı lı ve Yugoslavyabatbakanının 
leri bakanı 8 Penes ile da bu müzakereler netice· 
ile Romen dııitleri bakanı ıinden haberdar edildiğini 
B Tltülesko arasında dün söylemişdir. 

Bay Saymen 
Berlin'den-ayrılırken beya

natda bulundu 
Berlin, 28 IA.A) - Roy· 

ter ajansı bildiriyor: B. Say 
men buradarı hareketinden 
evvel tayyare meydanında 
beyanatta bulunmuı ve de
miıdir ki: 

lngillz - Alman görüıme
lerinden muayyen ve derhal 
tatbik edilecek neticeler 
beklemek yanlıı olur. Bura 
dakl temaıların eyi dOtünenı 

her Alman'ın yürekden iste 
diğl gayeyt> yardım edece 
ğlne kanlim. Bu gaye de acun 
harııının idameıi, evrenıel 
hüınüniyetln hüköm sürme· 
sidir. 

lngiliz ulusu galıp veya 
mağlub diye btrıey bilme
mektedir Herkes için müıa. 
vl bir muamele istemekte· 

[ Devamı ildnçl yG:ııde ] 

Akamete uğramak - Sonuçsuz kalmak, 
sonuçsuzluğa uğramak, sonuç vermemek 

Örnek; Bıı iş, akamete uğradı - iş son
suz kaldı 
Akamete uğratmak - Sonuçsuz bırak· 

mak, verimsiz bırakmak - (Fr] Rendre 
sterile 

Akim - Kıaır, sonuçuz, verimsiz - [Fr.J 
Sterile lnfructueux 

Akim kalmak - Sonu gelmemak- (Fr.) 
Reater sana resultat 

Akdem - llk, önce, 
Avant. prec:edemment 

önceki - (fr.) 

Örnek: Altdemi vazaifimiz - llk ödııvi
miz, önceki öJevimiz, - Bundan akdem 
sizinle görüşmüşdük - Bun den önce si. 
ziole görüşmüşdük. 
Akdetmek - Bağıtlamak - (Fr.) Con 

tr~cter,conclure un acte pupllc un prlve 
Örnek: İki devlet arasında akdedilen mu
ahede mucibince - iki devlet arasında 

bağıtlanan ondlaşmoyo göre 
Akid - Bağıtçı, bağıtlıyan - (Fr.) Con • 

tractant 
Örnek: Akideynin imzaladıkları (imza: 
T. Kö.) vesika- Bağıtlıyanların imza
ladıkları belge 

Akd - Bağıt - (Fr.) Acte 
Örnek: lzJivaç erkekle kadını birleotı
ten bir akiddir.-Evlenme erkekle lı:a. 
dını birleştiren bir bağıttır. 

Akıbet (encan) - Son, sonunda, hele -
(Fr.) Fin, i. la fln, enfln 

Örnek: Akibet gelebildi- Hele gelebildi 
Akil-inde - Arkası aıra, ardı aıra, ardınca 
-(Fr.)lmmedıatement apres a la auite 

Akl - Akıl (T. Kö ) - <Fr.) Raison 
Akli- Usal- (Fr.) Ratıonnel 

ÖrnPk: Mesaili akliyo · Usal sorumlar 
Akli selim, hi11I selim - Sağduyu-(Fr.) 
Son sena 

Örnek: Aklı selim sahibı olan adam 
bunu yapmaz - Sağduyusu olan adam 
bunu yapmaz. 

Akil- Akıllı (T. Kö. I - (Fr.) Saıre, ral 
sonnable 
Akıl - Yiyen, yiyici - (Fr . )Manıeur 
Akile - Yenirce 
Akiı - Yanııt- (Fr.) Reflecteur 

Örnek: S:ıthı derho, bir dltis ıdbi sa. 
hildeki ebniyenin zıl4lini gösteriyordu. 

- Denizin yüzü, bir yansıt gibi, kıyı
daki yapıların gölgelerini gösteriyordu. 

Akı-Yan11 - (Fr.) Reflet 
Örnok: Ağııçların göle vuran yansıları 
- l<;şcnrın göle vuran akieleri 

Aksetmek Yan11mak - (Fr.) Se refleter 
Aksettirmek - Yanııtmak - (Fr ) Refleter, 

projeler 
Akraba (neıeben)- Hıeım --- (Fr.) Parenta 

(par le sang) 
Akraba ve taallOkat-Soyıap- (Fr.) Lea 
pareat~ı proc:hM et elolpe.. 

Akranıdır. 

Akıl - Son, en ıon - [Fr.] Extreme 
Aksayı garb - Uzakbatı - [Fr ) Ex -
treme · Occldent 
Akıayı ıark - Uzakdotu - [fr.) Ext. 
reme·Orlent 
Aksi - Ters - (Fr.) lntraitable 
Akıl ıada - Yanku - (Fr.) Echo 
Akıl aada vermek - Yankulanmak 
Örnek: O, öyle yüksek sesle haykırınca 
dağlar,taş!ar yanltulandı(altsi sada verdi) 
Aksülamel - Tepki - [Fr.] Reactlon 
Örnek: Her cebrü tazyık bir akıülAmel 
tevlıd edere -Herzor ve baskı bir tepki 
doğurur. 

Akur - Kuduz - [Fr.J Enraıe 
Akurane - Kudurmuıçaaına. kuduz 
Çaaına - [Fr. J Raıeuıement 
Ali. - Pekeyl - [fr.) Treı blen, parfalt 
Alahalıhı - Olduğu ıribi - [Fr.] Tel 

qu'il eıt 
Alalml ıema - Alkım - [Fr.J Arc·en·clel 
Ali.ka - llitlk, Hgl [ilgi, münasebet an· 
lamına] 

Ordelt: J. Bu işlerin ltonu9tuğumuz aornm· 
la bir ilişiği yoktur - Bn işlerin bab. 
settiğimiz mesele ile bir alAlta11 yoktur. 
il. Bu işte bana karşı göstermiş olduı}u
nuz ilgiden dolayı pek duygulandım -
Bu işte bana karşı ibraz ettiğiniz alAlta. 
dan dolayı p3k mütehassis oldum. 
Alikabahı - llgen - (Fr.) lnter-.t 
Alakadar - lliıikli, ılalll - [Fr. ]lntere•e 
Alakadar olmak - lııtlenmek - [Fr.) 
S'intereuer 
Ornelt: Bu bilim sorumlarına ilgilenme· 
mek elden gelmiyor - bn mesaili ilmi
yeye aldkadar olmamak mümkün olmuyor. 
Ali.ka kat'etmek - İlitlk kesmek 
Alikaderillmke n - Olabildiği kadar 

Alakaderiliıtitaa - Elden geldiği kadar 
Alaküllihal-Şöyle böyle, olduğu kadar 
Alamelelnnaı - Göz önünde , berkeıln 

önünde 
Alameratibthlm, aledderecat - Sıraernca, 
aıralarmca 

Alamet - Beldek - (Fr.) Sigoal 
Ornek: Bir ulusun en büyült uln11l bel
deği dil birliğidir-Bir milletin en bfi. 
yük milli aldmeti lisan vahdetidir. 

Alet-Yaraç [Fr.] lnıtrument 
Örnek: 8öy söyleme yaracı dil, işitme 
yaracı kulakdır - Aleti tekellüm lisan, 
aleti semi kulaltdır. 

Alat ve edevat - Avadanlık - LFr.J Uı· 
tenıile 

Ali.ylı- Göıteriı 

Aleddevam-Boyuna 
Alelacayib ( garaib) - Yabansı - (Fr.] 
Etrange, blzarre 

Örnek: Yabansı bir ltılıltla karşımıza 
çıkdı - İl nous a apparu dans un accout
rement etrnege. 
Alelacele - Çarçabuk - [Fr.] a la hate, 
promptement, avec empreaaement 
Alelade (tabii anlamına) - Nomal - [Fr.ı 

Normal 
Örnek: Devrimlerde ilerleme nomal bir 
yolda olmaz-lnltılAblarda terakki ale
IAde bir hat taltih etmez. 

Gayrıtabıt-Dıınomal- [Fr.) Anormal 
Örnek: bu çocuğun bu yaşda bu kadar 
boylanması dı9nomaldır - bu çocnğıın 
bu yaşda bu kadar boylanması gayri. 
tabir (anormal) dir. 

Alelamya - Körkörüne 
Alelekıer, ekıeriya _ Çok vakit, çokluk 
- [Fr.J Souvent, la plupart deı folı 

Alelgafle - Apansız. an11zın - (Fr.) Sou. 
da in, soudalnement 
Alelhnıuı - Hele - (Fr.) Partlcullere· 

ınent, tout partıculıereınent 
Örnek: her işte, hele ulusal itlerde el· 

Liltfen çe'ftrlniz 
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Sayım Diyanet 
'r I~ ır lr ı~ ~ Bay Saymen lıf ı~ 

li r. B. Martel / ŞEl41 1' 
Hazırlıklıtrı 

Her yerde ilerliyor. 

işleri nıem urlarıuın 
tayyare alnıaları için 

'-. O - - Um '" 

Anka,-a'dan B I d• 
/ ı;;; ı;;; / ı ~ Üıt tara:ı birl~ci yüde ) _ ...................... ..,.. ........ ..., ............ ._... =---=-~.......... ı dır. lngilız ler dunyanın her 

Ankara, 26 ıA.Al - U. 
nllfuı ıayımı için k&ylere 
varıncaya kadar memleketin 

her tarafında yapılmakda olan 
nümaralama tıfnfn 33 vila
yetde bildiği anlaıılmııdır. 

Numarataj tıf memleketde ad
res meıeleslnlde halletmiı 
olacakdır. latatfıttk U. nıd 
muavini numaralajı biten 
yerleri kontrol etmek üzere 

Ankara 28 (A.A) - Dl· 
yanet işleri teıkilltında ça
lııan memurların bir tayyare 
alnmaaı için her ay ar 
il aylıklarının yllzde birini 
tayare cemiyetine bağııla
maları için Keıan milftibü 
Bay Salim Demlr'fn yapmıı 
olduğu teklif diyanet ıılerl 
baıkanlığında uygun görü 
terek bütün müftülüklere 
tamim edilmlıtır. -------sayımdan alınacak neticelerin 

ayrıldı. e e ıye meclisi 
Ankara 28 [A.A) - Fran 

sanın Suriye ve Lübnan 
fevkallde komlıeri Kont 

Dö Martel bu giln ıehrfmlz 
den Adana'ya gitmiıdır. 

Nisanın dördünde toplanacak 
Belediye med si nisuo top 

lantısıoı nısunın dördüncü 
perşembe günu yap ı cakJır. 
Toplant. günü bütün bel .. diy•· 
üyelerinu bıldirilmişd,r 

Bu topl.ıntıd ı görü iılec~k 
işler 9rJsındıı 935 senesı 

bütçesi tıınzimi. g4 len tıvrak· 
lar vo bütçe,le mıinak ıle gi
bi mülı

0

m işlıır bulunm'\kla 
dır. 

1\yvalık 

Daimi encümen 
Vildyet daimi encümeni 

mutat topl a 'lt ı s ı'l ı dun de 
V~ li t,ny tia lıın Uü .Jo <r ı. rı '.n 

b J ~k ın l ğında yapm ış v hu 

su si mulıa ı · l eye ait 

gö rü şl're k kar "rl n 

mı~dır. 

Mısır 

iş 1 eri 

b ağl J 

Tütün hangi köıeıinde oluna ol· 
ıun tahakküm teıebbüaüne 
karıı duracaklardır. kaçakçılık vakaları 

Pamukcu köyündA Ç ıkır 
Osnıanın evi inhisarlar me 
murları tarııfın ,fBn ara n mış 

ve 700 gram tülün bulun. 
muş bund an başka Kl sirven 
köyün lo beş ve bu yük 
to ~tan c ı köyünd yedı kişi 

kaçak t,Hün kullan rken ya· 
kalanmışdır. 

lise va Muallim me~tebi 
maçı 

-!Türk-Fransız görüşü 

Bilecik, Bursa, lzmlt'e gltmfı· 
dir Sıraslle diğer yer'erde 
de kontrol yapılacakdır. De
neme sayımlarının tasnif 
edilen neticeleri halkımızın 
sayımda sorulan sorgulara 
doğru cevap verdiğini göa 

termektedir Hu itibarla umum 1 

pek kıymetlı tetkik ve tah· 
!illere eıaa olacağı anlaııl
mııdı r. Umum sayımın esas
ları tespit edil mlıdır yakın 
da muhtelif bakanlıkların 
müme11lllerlnden mürekkep 
bir hey' tde tetkik edecek 
dfr 

Kont Dö Marlel Türk 

ve Fransız bayraklarile süs· 

lenmlı olan durakda dıı it· 

leri bakanı riyaseti cu 
mur baı yaveri ve haıb~· 
kanlık hususi kalem Md. 

Franaız büyük elçisi Ankara 

em md. merkez kumandanı 

tarafından uğurlanmıı ve 
hır plis müfrezesi de selam
lamııdır. 

Zirai kredi koope· 
ratifi kongrası 

Ayvalık, 28 [AA) Zirai 

Kralının yı!dönümün-1 den ötürü 

Oün öyleden sonra 1 se ıle l 
ınuallıııı ınekt bi ar a ların .la 
hıısusl h ır ın • ç ya p~uşlarıl r 
Maı'' İ !munyurdıındon Bny 
M ın · p idnre etmi~,J;r. <;ok 
heyecanlı olaıı bu ma~· bi· 
rıncı ılevr ed ~ ıı .f r s r rn, 

( Üst tarafı birinci yüzde ) 

do 1 ayısile bu nokta! na 
zar teatileri tam bir> teıriki 
mesai ve büyük bir dostluk 
havası içinde cereyan etmft· 
dir. Dııarı it bakanlığı Türk 
ırkından olan ıekeneai hu · 
su si bir statükoya tabi olma· 
lnrı itıbarile İskendron mın· 
takasının idari bakımdan hu· 
susi bir rejime sahip oldu
ğunu hatırlatması üzerine bay 
Dö \lartel [I ransa 'nın isken
deron sancağının muhtariye· 
tinin muhafaza etmek 
hususu hakkında iki hükü
met arasında mevcut olan 
itilaflara riayeti temin eyle-den geldiği kadar öz on göstermelidir 

her işde, alelhusus milli işlerde aldtaic
rilimtdn itina göstermelidır. 

Aleltnflrad - Ayrı ayrı , birer birer, le· 
ker teker 
Alelıtlak - Genel olarak - ıFr.) D'une 

façon abıolue, d'une façon generale 
Örnek: Bu sözüm yalnız size değil ge 

nel olıırıık bütün işmenleredir hu sözüm 
hasren size değıl alelıklak bütün memur 
!aradır. 

Alelıtlak - Raıgele, nasıl oluna olıun
<Fr) N'importe quf, n'fmporte quof, quel· 
conque 

Örnek: Pasgele bir işmen cağ-rın z 
Alıılıtldk bir memur çağırınız, 
Ale)Qmum - Bütün, genel olarak 

(Fr.) En general, generalement 
Alem - Sancak - {Fr) Etendard 
Alem (cihan anlamına) - Acun - (Fr.) 

Monde 

Alemıümul (clhanıümul) - Acunıal -
(Fr.) Modlal 

Örnek: Acunsal bir ad kazanmak ne 
büyük onurdur - Alemşumul bir ~öhret 
ihraz etmek ne büyük şerddir. 

Alem (kainat anlam·na~ 
(Fr.) Univers 

Evren --

Alemıümul (kainat anlamına) - Ev 
renat'l - (Fr.) Univerael 

Alenen - Açıktan, açıktan açığa, gözgöre 
Aleni - Açık 

Aleueher-Tanlayın -<Fr.)- Des l'aube 
Urnek: tanlayın kıra çıkdım - Alesee 

her kıra çıkdım. 
Aleuevlye - Bir düzeyde - [Fr.) Unl· 
ormement 

Örnek; kazancımızı aramızda bir dü 
eyde paylaşırız - Kdrımızı meyanemiz. 
e nlesııeviye taksim ederiz. 
Aletıafsil - Uzun uzadıya 
Alettahmin - Aıağı yukarı 
Alettevalı - Arka arkaya 
Alev - Alev {alev. yalav'dan) 
!amme [Fr 1 

Örnek: Bu iş,Je bize k .ırsı mısıııız? -
(Fr.)Elesvouz contr ,3 nous dan~ cette afCaire 

Aleyhte olanlar - K arıı olanlar 
Ötnek: Bu örnergeye karşı olanlar el . 

erini kaldırsın? (Ö.ıerge - teklıf) 
Aleyhdar - Karıın 

Örnek: Ben bu işte size korşınım. 
Aleyhte ıöylemek - Kötülüğüne söyle 

mek-[Fr ] Dire du mal, parler en defaveur 
Ornek: O: her vakit herkesin kötülü 

ğüne söyler- [Fr] Toutule temps il dit 
du mal des autres 

Leh - Yana - [Fr) Pour 
Örnelı:: Bütce irin 399 sayl .. vJan 250 

si yana t 49 u karşı oy verdi Bütçe 
hakkında 399 mebusdan 250 si lehde 
l 49 u aleyhte rey verdi 
Lehte olmak - Yana olmak - {Fr.[ 

faveur Etre pour, etre en 
Lehdar [tareftar) Yanat - (1-r l Fa-

vorable 
Örnek: O, bütün kamutay hayatında 

bize yanatlılttan ayrılmadı. 
Lehinde ıöylemek - iyiliğine söylemek 
- [Fr.] Parler pour, parler en sa faveur 

Ürnelt. O, her vakit senin iyilığine söyler 
.\.ıı Yllce - [Fr j Haut 
Alicenab - Akı -- [Fr J Genereux 

Örnek: Akılık, ohlAk güzelliğinin par
lak bir beldeğidir - At:cenablık hüsnü ah. 
ldkın alllmeti bahiresidir. 
Alil {6.ma anlamına) - Kör 

Aveugle 
Alil Sakat - [Fr.) Eıtropie 

[Fr J 

Alil - lğcil - [Fr.J lnfirme, fnvalide 
Örnek: İğci! savaşcılar - :'ılalot gazı· 

ler. 
Alım - Bilgin (Fr 1 Savant 
Aliyyülala - Eneyi (Fr) Treı bien 
Alül'al - Enyüce ıFr.) Superleur 
Allah - Tanrı - (Fr) Dieu 
Allaha ısmarladık - Eıen kal - <Frl 

Adieu 
Allame - Bilge -- (Fr. j Savantl11ime 

kredi kooperatifi yıllık top
lantısını yapmışdır Bir 
buçuk yıl evvel 1460 lira 
ıle teıekkül eden bu değerli 

kurumun bugüne kadar öden -
miı sermayesi 23 bin liraya 
yükselmiş ve 50600 lira 
ikrazat yapmak 
sureti le 14 ortağa 

azami yardım yapmııdır 

Kurum ilerde kurulacak bir 
satıı kooparatifine yüzde 
yirmi ıermaye ile itlirak 
edecekdir. ---

Ankara, 28 [Aı\j Mısır 
kralı Fuat hazretlerinin yıl 
dönümü münasebet i e Reisi 
cumur Atatürkle Kra l Fuat 
arasında t ebrik ve teşekkür 
telyazıları taali edilmişdir. 

Yedi günlük kaçak
cılık 

Ankara, 28 (A o ) - Son 
yedi gün içinde muhafaza 
teşkilatı tarafından 49 kaçak 

çı ile 1 385 kilo gümrük \'e 
inhisar kaçağı 202 tüfenk 
'l tabanc a 12 mermi 2 san· 

M 1 • ı dal beş altın 16 kaçakcı 
ıığ a , da hayvanı ele geçmişdır. 

Ekinler başaklandı 1 Sinan ihtifali 
Muğla 28 (A.A) - Zirai 

kredi koopera lifi lıongrası 

ve bir yıllık p 1ançoyu onay 
lamııdır. Bu yıl geçen yıla 
göre altı yüz 1 ira bir ka 
zanç vardır Dadya kazası· 

nın ekseri yerlerinde ekin· 
ler baıak çıkarmııdır. Taze 
bademler de yet;ımiıdirHava· 
nın yağmuru gitmesinden 
bir çrk yerler de sular 
çıkmıt ve ekınlere zarar 
vermiıdir. 

Ankara 28 (A.A) 1588 
senesi nisanın dokuzunda 

cemaziyelevvel 996 ölmüı 

olan büyük Türk mimarı &i-

nan'ın öldüğünün yıl dönü 

mü maarif başkanlığınca 

yapılan araştırmalar netice

sinde clokuz nisan olarak 
tespit olunmuı ve Sinan ih 
tifalinin 9 nisanda yapıl 

ması mezkur bakanlıl<ca 
uygun görülmüıdür 

,=====-==~ ===:Q 
Yurtdaşf 

• Felaket/igünlerde sana yardım elini 
uzatan hi/alihmer insanlığın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kcdın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hi/a
/iahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

lialıkcsir llilıi/ilııııcr 
Merkezi 

Aleyh - l<arıı -- [Fr.) Contre 
Alil de -· · Bulaıık [F r J Soui ile I~~~::::==::==::!-- ~-~~~---~-;!o~;:;--:::-~, ::;;_:--;ı;-:;---;:;; 
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Roman Tefrikamız: 94 

Sıı \!(lŞlll11 Sıt VllŞ<l 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Topçu ateıi altında bu • 
alan düıman bir aralık be· 
az teılım bayrağını çekdi. 
lk evvel Ali bey ayağa 
alkmak ve dütman üzeri-
e atılmak istedi. Lakin Ali 
eyin omuzuna yapııan sü
arl zabitinin kuvvetli eli 
lı beyin kalkmasına mani 

'du. Efratdan bir kaç kiti 
eriye atıldılar. Lakin düı · 

anın kahbece açdığı yaylım 
teıile hep•I yere serildiler. ı 
u vaziyeti ve düımanın kah 

ece hareketin! &ören Der
iı bey, Topçu bataryae•na 

ampet afeti emrını verdi. 

Bir taraflan topçu, bir ta
fdan piyade atefl altında 

nalan dütman, tekrar teı
m bayrağını çekdi. Alı 
y yine ayağa kalkmak ie 
dı, Lakin süvari zabitinin 
nçeıi Alt beyi yere basdır

ı Bu defa Ali bey asabı -
terek ıilkindf ve bir kaç 
ferle beraber ayafa ka-

karak tlmendifer raylarının 
üzerinden geçip dütmanı 

teslim almak istedikleri es
nada dütman tarafından 
açılan ateı llzerlne A il be
yin iki metre kadar ha va -
ya çıçrayıb tekrar iki ıı

mendifer rayın n arasına 
düıdüğü hayretle görüldü 

Artık Ali bey ölmüıdü. 
Muharebe de gltdikçe ılddetle· 

nfyor ve ciddiyet kesbedlyor. 
du. Düıman köprünün tah· 
rip edlfmemeıl için mllte • 
madiyen takviye kıtaatı ge. 
lirlyor. Ve köprüyü muha · 
faza eden k11mı takviye 
ediyordu Sü varı fırkuı da 
baıda kumandanı dervfı bey 
olduğu halde lstlhkan hayat 
edercesine d!lımana ıaldırı· 
yordu 

Şehıt Ali beyin mua vfni 
Nevzat, Alı beyin naıını al· 
ınak için uzandı Lakin düt· 
manın cehennemi ateıi kartı· 
ı•nda, kaldırdığı ıaf kolun 
ldan bir kurtunu yiyerek ıe· 

riye çekildi Neye mal olur
sa olıun, Ali beyin naıını 

almak icap etdiği cihetle 
ıüvari zabiti bir çare düıün
dü. Dört dane tüfek ka
Y•tını birbirine bağladıkdan 
sonra kayııın ucunu kement 
ıakline getirdi ve müteaddit 
defalar Ali beyin vücudu? 

üzerine atdıkdan sonra bu mü
teharrik kement Ali beyin 
ıağ ayağına takıldı. Kayııı 

çekince kement küçüldü ve 
Ali beyin ayağını sım sıkı 

kavradı. Bu ıuretle Ali be
yin naıı kurtarıldı ve dilt· 
man kurıununun tam Alı be· 
yin kalbine isabet etdiği 

görüldü. lıte Alı beyin ha· 
vaya iki metre sıçraması kur
ıunun tam kalbine isabet 
etmeıinden ıleri geldiğl an 
laııldı 

Sııvari fırkasının muannida 
ne sebatına raı?men,fırkanın 
telıiz telgrafı vaııtasile alı 
nan bir emirde, düımanın 
bütlln cephede ciddi taaruza 
geçdiğl ve bazı kıtaatımızın 

çekilmesi dolay11ile fırkanın 
abluka ve hatta esir edilmek 
tehllkeıl kartısında bulundu
fun ve binaenaleyh hemen 

ve süratle çekilmesi İcab et
diği bildiriliyordu. f:lu emir 
üzerine, kumandan, gündü 
zün çekilmenin külliyetlı za 
yiata mai olacağını ve ak· 
ıama da az vakit ka ld , ğını 

dü§ünerek karaıı 1ıkdan bil 
istifade çekilmeğe karar ver 
dl ve öyle yapdı. 

Süvari fırkası gece karan 
lığında, son süratle çekilir 
ken bir kaç yerde düşman 
kuvvetlerine tesadüf etdi ve 
ufak tefek rnüsademeler 
yaparak Gediz istikamelinde 
ilerliyordu. ŞP.fakla beraber 
süvari fırkasının kol ba1111 
Gediz' e girerken bir taraftan 
da Şapçı istikametinden, 
düşman kuvvetleri Gedlz'e 
girmek üzere bulunuyordu 
Düşmanın sağ ve sol ce · 

nahlarden fazla ilerlemiş ol· 
ması dolayısile süvari fı,ka 
sının müıtace'en çekilmesi 
icab etdiğinl takdir e•len 
Derviş bey ,kırksekiz saatden· 
beri uykusz ve çok yorgun 
bulunan kuvvetlerini Altun· 
taı istikametine çekmek mec· 
buriyetinde kaldı ve müsta • 
celen istikameti göstererek 
hlrekote geçdi. 

'üvari fırkası Çavdarlıi 

!arı köyüne geldıği vakit, 
köylülerden yapılan tahk!· 
kata göre bir düşman keıif 
kolunun uğradığı ve keşif 
zabitinin, Yunanlılar devrine 
aid tiyatro l .arabelerıni ge · 
zerek •işte bizim asarınıız, 
eski yurdumuza geldik» de 
diği anlaııldı. 

Fırkanın altın taı ovas n· 
dan geçemiyeceği anlatılma. 
sı üzerine, Kütahya üzerin 
den E kişehir'e çekilmek 
mecburiyeti hasıl oldu. Çav 
darhısarı şimalindel<i dağla 
ra çeki1En süvari fırkası 
dütmanla da teması muha
faza ediyordu 

Bu tarihde fırka erkanı 
harbi bulunan yüzha.ı Ek 
rem beyın ıayAnı takdir bir 
valıasını arzetmeden geçe 
mi) eceğiz 

Fırka dümdarı bulunan 
süvari için d5rdiincü alayı 
bir ~edemeden çekılirken 
süvari zabitıııi, takımi1 e be
raber sabit bir nob.tada 
karakol vazifesile ve emir 
alınc ya kadar çekilmemek 
ıarti!e bırakdılar. Emet ta 
rafından gelen kuvvetli düt- , 

ikinc devre nır. ROD',na dnğ· 
r ·ı l is e nın atd ğı bir ;.:ol ilıı 

v ' l ı selıırin galiLİJ.tılıı bı•. 

Acıklı bir ölüm 

1 
mek azminde olduğu hakkın· 
da teminat vermiıdir 

Fevkalade komiser ile dı· 

şarı it bakanı iki memleket 
arasındaki hududun dokunul
maz ve ihlal edilmez olan 

1 mahiyetin;n yeniden teyidi 
~ahrimizin tanınmış nilele· hususunda mutabık kalmıılar

rinJen eski kuyumruhr mn dır . Daimi hudut kombyonunun 
hutles lndeu Yokup oğubrılon önümüzdeki içtima devresı· 
Ahın et N m ı k yo koland ı ğı / nin 17 Haziran 1 !l35 den 
hnsta lıkJan lstanbul Şişli Et itibart:n Şam'da aktedilmesi 
f<1l hu tanesin !eki nmeliyat - / lekarrür etmiıdir. Hudut 
tan sonra ku tul:ımıy rak mıntakalarının asayişi ve 
ölmüşdür Cen , zesiııi ll :ı lı- huzurunu alakadar eden 
keEir'Jj h e ııı ş ehrilor i Eyiıtı'.! e - diğer kararlar arasında bu 
ki kabrıstann defnı tıu i şl e rd r mıntakalarda işlenen cürüm· 
Ke,l o rlı a lesine taziyetleri.ııizi lerin failleri ile bu mınta
sunarız. kaların haricinde iılenecek 

llükreş'de 
Türkiye hakkında 

üç konferans 
Bükreş 28 (A ,\ ) ls-

tanbul muallim mektebi ve 
Galatuaray lisesi profesör
lerinden B. Manbury bura 
da üç konferans vermitdir. 
Bunlardan ikisi Türk sanatı 
menşeleri genitliği ve husu
ılyelleri üzerinde ve üçün· 
cüsü de tarihi Ankara ile 
cumuriyet Ankarası hakkın 
dadır. fil.mlerle ikmal edil· 
miı olan bu konferanslar 
Romany ı'da büyük bir alaka 
uyandırmıı t ı r. K o n f .,. 
ranslarda b a k a n 1 a r, 

diplomatlar ve mühim ıah · 
s!yetler hazır bulun·nuşlar 
dır 

• 

vukaatların failleri olup bu 
m•ntakalara iltica etmit olan 
kim•eleri 185 mücerimln 
merasimi yapılıraksızın mü 
tekabilen iki hükümet me
n ı urlarına teslimi karar alt•na 
a 'ınmışdır Bu görüımelerin 
mevzuunu teşkil eden bütün 
meselekrde tam bir noktai 
nazar ayniyatı mevcut ol. 
duğu anlaşılmışdır . 

ı ı' eı;..,... 

İspany•ı 
-

ilP olaıı ticar<'l anla~-

ıııa sı f" slıedildi 
Ankara, 28 [ A.A) -- Tür· 

kiye İspanya ticaret anlaı· 
ması fesherlilmiıdir. Eski 
anlaıma hükümleri 24 ma· 
yıa 935 e kadar meriyet· 
te kalacakdır. Yeni anla,ma 
için müzakerata haılanmıı· 
tır. 

man piyaı!esi, Türk süvari 
fırkasını hemen Klitahya'nın 
üzerine kadar sürdüğü hal 
de süvari zabitinin Çdkilme 
si için emir göndermek im· 
kiinı bulunamamışdı. Kü 
tahya'nın üzerinde süvari 
fırkası içtima etdiği vakit 
süvari zabıtinin takınıilı; be
raber, ölüm veya esarete 
mahkfım olduğunu anlıyan 

fırka erkanı harbi Ekrem 
bey, kumandanın çok sev
diği bu süvari zabitinin 
avakıbini öğrenmek üzere, 
yalııız seyisini a 'arak atını 

sürdü. !:ıüvari zabiti. altun 
taı ve Kütahya taraflarında 
tiddetli muharebelerin de· 
vam etmekde olduğunu ge· 
len top seslerinden anlad' ğı 
halde kendisinin bulunduğu 

mıntakada düımandan eser 
yokdu.Muteredd t ve ne yapa. 
cağını bilmediği bir halde 
iken, sık orman arasından, 

fırka erkünıharbinin kendi· 
sine doğru gelmekde oldu 
ğunu gördü Artık süvari za 
bitinin sevincine payan yok
tu. Çünkü vaziyeti tayin 
edecek bir mafevk karıuın
da bulunuyordu. !·.krem bey 
Sövari zabitine yaklatdıjiı 

vakit; hemen ata bindirip 
kendisini takımile beraber 
takip etmesini süvari zabiti 

1 ne emretdi, Hiç bir ıöz söy
lemeden orman:arı yararak 
a ~ koıduran Ekrem beyi sü· 
vari takımı takip ederken 
ani olarak bir yan ateıine 

maruz kaldılar. Ekrem bey 
son derece soğuk kanlılıkla 

tabancasını çekerek ateıin 

geldiği tarafa tevcih etdi. 
ve süvari zabitine de kılınç 
çekdlrip düımana hücum et· 
meainl en retdi Kendisi de 
takıma nümunei ıecaat olacak 
şekilde takımın önüne düı
dü 

- ilitmedi -
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IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~-
N y Mü~afaa münakaşaları 1938 Savaşı ltalya - Yugoslavya yakın-
s o 

BayLaval 
-

Roma misakı etrafında 
natda bulundu 

beye-

Paris, (A,Aı - D t iı 1 eri 
bakanı B. Lava! ayan mec· 
lısinde Roma anlaımalarının 
müzakeresi münaaebetlle 
beyanatta lıulunmuıdur. 

B. Laval italyan hükumet 
reisine minnettarlığını yeni
den beyan ettikten ve H. 
Mussolinl son defa Yugos• 
lavya hakkında fili yaklaı

ma arzusu gôıterdiğini söy
lemiı, son görüımelerden 

bahıederek bu görüımelerln 

üç hükumetin tam tesanü 
dünü tespit etmif oldukları 

nı ilave etmitdir. 

, cei!'ini ve bu siyasetin hiç 
bir kimseyi tecrit etmeğe 

matuf olmadığını göstermek 
ıçın misakların şimdiden 

onlara ı'tihak etmek istiyen
lere dalma açık bulunaca
ğını, bugün Alman'.arın 
bütün memll'ketlerin ietediği 
barış için diğer milletlere 
iştiraki isteyip istemediğini 

öğrenmek mevzubahs oldu 
ğunu söylemitdir ve beyana 
tını ıu ıöz 1 erle bitirmitdir 

Bugün ittifak dostluldarı
mızı olduğu gibi muhafazaedi 
yoruz ve bunları çoğaltmak ve,· 
kuvvet'cndirmek istiyoruz 
Fakat evvel e•ııirde Frana' 
nm kendi müdafaasını bizzat 
başarmağa clölenmesl lazım
dır. Sonu muzdan enim olmak 

~ancıh:;ter Gu rılioın g1z,,-

t si H yaz kit~l n Avııın kı 1 
m~rıısındııki münakaşasından 

bahsed.orken divor ki· 
• 

((Mr. BalJvin protestosun-
da İogiltere hükumetinin ulus· 
!ar dcrn•ğıne s dece lJfz! 
yarJtm la balunmolda kıl 

m .,lığın ileri sürüyor. Evet 
böyle, fakat m.ıksndının rsns 
!arı sağlam dPğildır 

llüku'Tlet L'ln·lra tek'irJ ,. 
rino işt,ralı: etın ş, Hitler'le 
hatta Sovy..ı Rusya ile gö 
rüşmeğ J korur vernıi\d:r 

Eyi f~k t 1 ııkılm~t görnıii 
yor mu ki bn işlerılrn bir ne 
tice elıle edebjlm k iı·in 

müsbet bir sıyasa eulııbi 

olmak, yııni nıiişt~rek bir ga· 
ye u~run la ir:ır~ılerı;e hoşa 

g;tınıyccek şayi. r d~ yapmak 
lnz mdır. 

Farzedel m ki bu görüş

meler muvartıık yelli netice
l~r versin v'l n.h tyet si 1:\h 
)arın tah liıli miiaokaşular.na 
başlamııı, Tahdid dl'mek bir 
kontrol sistemi dem~kdir 

O hal.Je o znın.ın hız Je ulus 

Daily Mail'den: 
Sunday Dispatch gazetesi 

yarından itıbaren ld 938 sa
vaşoı adında bir romanın td 
rikasınn başlıyııcakdır. Bu 
romnnın muharriri olan bay 
S. Fowler Wright bu eserin
de şimdiye kadar neşredıl

m~miş ol rn hir çok hakikat 
lori ı·ok lıeyecuıı verici b:r 
tarzda açığa vurmnktladır 

1938 savaşı, yalnız heye 
c~nlı bır roman dtğıl, ııy•ıı 
z:ımanda bir ihtar, n b:ırış 

menfaati adına anlntılması lü· 
zumlu bir hikdyedır 

Bu eser hakkında ordu 
'e buhriyenın üç tanınmış 
simasının düşüncelerini aşı
ğıya lı:aydedıyoruz: 

A-nirııl Marlı: Kerr diyor 
ki: 

e<Savaş :ıldekser lıiı· hek
lendmiyen bir zamanda, le 
peden inme şek.Hu gelır. 

\' u yine eks ıriyıı taarruza 
uğramJk korku~undan ve 
illı. J.ırbeyi vurmak emelın

den do~ u. 

' !aşması. 
"Le Tem. den 

Dün Belgrad'da bir vak'a 
mahiyetini haiz ıözler söy
lendi. 

Bu sözler ltalya'nın yeni 
Belgrat sefirininin ltlmatna
mesini verirken söylediği nu 
tuktaki sözlerdir. 

Gerek Roma'da ve gerek 
Belgrad' da yabancı sefirlerin 
itlmatnamclerini vermeleri 
merasiminde nutuk söyle
mek adet olnıadığından böy
le bir nutuk söylenmif olma
sı dahi baılı baıına bir hadi
se teıkıl eder. M Mussolini 
nin yeni sefire farklı mahi
yette talimat vermiı olması 
İtalya hükumetinin Bel -
grad'a gönderdiği yeni sefi· 
rin vazifesine ne kadar ehem· 
miyet verdiğini gösterir. 

ltalya - Yugoslavya müna 
sebetleri uzun seneler deva 
mmca iki mem 

Roma seyahatinden son 
ra Moskova seyahati yapa 
cağını söyliyen fi. Lava! 
Fransa'nın emniyetinin tesi· 
sine bütün milletler ve bü 
tün hükumetlerle"müıtereken 
tesisi gayretine devam ede-

için kuvvetli ve müttehit 
kalalım. 

LrarJsı t~flişlel'ini k:ıbul 1 
ederek ıniyız? FıırzLdelm ki 
askeri tayynrderiıı ldğvi tek 1 

lif ed.lıyor. ü znıııan zaruri , 
olacak olan si,·il tnyyıırele

rın tefıis ve llo1tro unu rnü
sa ıJe edecek mıyizı' Eğer 

hunları kabul et miyecek 
İ8ek neJ»u şimdı len oı·ılı~·a 

söylemıyel.m.' 

Eğ r çat ş~n uluslar bir
hirler inden uzak mesaf,•ler 
ve Bahrimulııılnl ı ayrılmış 
d.ğ.Jlcrse, lk d:.ırl,c daima 
lıuv ıdan g'Jcc •k<lir. !lava 
savaşıııJa on eyi müdafaa 
tarzı evvel ,J.ıvr nılı t·ınrru 

z ı g.ıı•ruekdır. l !usların \'O

ğu bu lı.aygu ıle hııvJ silah
ri Y"PfOrlar 

leket m e n f a a t 1 e r 1 

arasındaki tezatlar yüzünden 
değil tarihi hatıralar, itiyat
lar ve hurafeler yüzünden 
bulanık olagelm!ılerdir, 

Avrupa a laşmas· 
Genel olarak ku-;:;ılması icin Ber , 
lin görüşmesi başlangıc mıdır-. , 

Londra, 28 (A,A) - lngi- , leri de alakadar etmektedir. 
ltz rakanlarının Berlin ziya 
reli tamamen thbari mahi · 
yetde•lir Her hRngi anlaıma 
için bir teşebbü:; yapılmıı 

değildir. Genel bir AvrupR 
anlaıma!l ga»e o 1arnk ko
nulduğundan" heri lngiliz 
bakanlarının fik!rlerinde 
doğrudan doğruya her han- 1 

gi bir lngiliz Alman 
anlaımıuı mevzubah~ ol- / 
mamııdır. Genel bir Avrupa 
anlaıması yanlnız İngiltere 
Fransa, ve İtalyayı değil faka 
B.Eden'in temas etmek üze 
re bulunduğu diğer devlet· 

Fra sa 
Büyük elçısinin ziyafeti 

Il. Eden Moskovn, Var. 
şova, Prağ'dan döndükden 
sonra en ziyade alakadar 
devletlerın bütün görüş

leri e!de edılmit olacakdır. 

Horra, 28 (A.A) Ber. 
lin'de lngilizlerle Almanya 
arasında yapılan görüşmeie 
r.n neticelerini Roma mat 
bu:ı.tı umun i bir anlaıma 
için müsait bir mahiyet 
addefmektcdır. 

Moskova 8 (A.A) 
Eden ve maiyeti 
gelmııdir. 

Bay 
buraya 

stanbul 

.\sıl t h )mmiyrtlı oJ.ın, sa
vaşın önüa•J geçmesi ve bızi 

sıvaş lan kurt rmnsı bekle
n n ış er bunl.ırJır, Buna 
muh ılefet eıltc,ğimize ne
den hep bır ıığızo! .rı onbrı 

l:ı 'Jb etmeğa ka.kmıyoruz:' 

Eğnr bır snY•ş felaketine 
uğrıy cak olursak ~:mJiy • 
kadar hrç !ıjr t. ~ır icra d · 

uıeden s ırfolunaıı milyorılur· 1 
cu linya ekl~necP.k dalın on 
buçuk ıııılyoııun rıu f.ıyolıısı 
olucak? 

Kuvvetli olmalı! 

Ankara. 28 (A.Al-Fran
sa büyük elcisi dün akşam 
Fransa'nın Suriye ve Lübnan 
fevkalade komiseri kond 
Dö. Martel ıercfine verdiği 
z i y a f e t d e baıbakan 

İsmet lnönü, dıı, iç iıleri ba. 
kanları, lran, lngillere ve Sov
yet Rusya büyük elçileri, ka 
mutay baokan ve Yugoslav 
ya eıçileri, riyaseti C. kalı 
bi umumiai ve raı ya eri, ka
mutay dış iş encümeni baş 
kanı, dıı it bakanlığı eri· anı 
fevka 1ide komi. erin refaka
tind .. ki zevat, Fransa B. e' 
çillği erkanı hazır bulunmuı 
!ardır 

Üııiveı·sılel'.'İtH' t'ı'lit'lıi 
hir rrktür !!t'Iİrifıııİ\ecek 

.~ • 1 

An karı.. ~8 (A.A) Maa-

I>aıly ~l.ıil gozelesı Beyaz 
k.tııbın Avam komoras nılrıki 
uıucak1ş ıs h ıkk nda ş;,ı mii 
talaad~ bu unuyor: 

1 

ıl 

rif Bakanı bir .nuhariririmize 
İstanbul üniversitesi 
raktorlüğüne 

ecnebinin getirileceği hak
kındaki haberin doğru ol
madığını söylemiı ve demiş· 
<lir ki: 

Hükumet hiç bir suretle 
üniversite idarcs;nln bir ecne
biye tevdiine ı"'luvafakat et
mez ve gerekli de buln az. 

Eşasen böyle bir rektör ük 

mese esi yokdur Bugünkü 
rektörün muvaffakıyetli me 
saisini emniyetle takib edi
yoruz. 

• 

Yeni roman tefrikanıız 

·ncir Ağacı 
l'dt>lıi~at :-.alıifPsi okurlaı·ıııııı 

ı·ıııı ~·eH· St'H' oluHhıklaı·ı 
'azıla-

in bıı yıı=rl, 

İHSAN EDİB 
bıı çok gıi:e/ romaıum 
/. '11/ar fefrl ka ı·ılecc!f i:; 

• 

birkaç yıine 

Hayatın ta kendisidil' 

"·====~~-· -=· :: 

li 1 

lluva kuvvetlerimizı der
hal artt rnınil lüzumu nşıkdr-ı 

' ılır. ~ir Auston Ch ımberla. 
in hnva lıücunıl ıınu logil
tc re k.ı,lar nırıruz h i \'bir 
memleketin bulunma<lıf(nı 

k ıydeılıyor. l<'ı h.ıkıkı:ı İngıl
ILro sü,lii sözlerle 
veya rnsynlist.erimizin teıc h 

etdıklori gibi himayrnıızi 

b3şka uluslarıı bırakmu su. 
ret:le mü<laf.ıa adıl ınez. lşt' 

kollektıf emniy"t ve ulııslnr 
der .1eğin' aid söyl<'nen t"n
tun ılı bÖzlerın ~n doğru tef 
siri budur. 

En sağlam siyuset lıi\• 

~ıiph"~iz L•ınJrn• 1ın ve 11na
yur<lun enınıytt,nı gırnnti 

eJe,·ı·k mıkolurdn hava kuv
vdlerioe sJlııu olmnkLır 

bize gelen eserler; 

Çocuk sesi 
<,:ocuilJr için çıkar.lan ve 

h.kikalen çocukların pek Lü
yük bir alii.kııs nı çokmeğe mu 
vaffak olrn bu mecmuanın 274 

üncü sayosı yine güzel bir şe-
kilde ç knıış 1 r Bütün anı ve ba

baya \ncukları İ\İll tavsiye ede
r z. 

Fikir hareketleri 
lstanbul'da ı;ıkan ıln.i, içti· 

mai ve edel:i lıaltaLk mecmu
ad r Son 7 4 üncü ~ayısı dolgun 
bir ıııüııdcrecatla gelır.işdlr. 

Okurı..trımıza tavsiye ederız. 

l•:ğ.ır lngiltere harnda ıli 

ğtr ulus! ır k ıd. r kuvvetli 
bulıınmoz~a Cencvre'<le imza 
ıle tnulıhüd etJiğımiz vr~·lıi
le .Jiğer uhısları korumamıza 
lllJDİ olmak İç n t vvPL1 biz 
hücuma maraz lı.olcl'uğ·z, 

Bin .onalcylı bar,~ın mu· 
hafJzası İı•İn İngiltu.,'nin ıle
nız le vo h vadıı ıliğer ulııs-
1.ır k d r ku >v tlenmesi za
ruri bir ıht,vo~d<r.ı> 

A mira! Sir SyJney Fre
mnııtlo )U miitn\no<la bulunu. 
yor: 

"Ben şah ~an savaş n 1938 
e kıı<l:ır yJklaşılığ"ına kani 
değılim, failat diğer, tora( 
don bu günkü s~veş tehli· 
kesi hakkındJ no •öylense 
mübalağa eJ,lmiş oloın z. 

lııtiyaç lın!in.tr keı:ıdıni 
mü laf :a P<lcbilm~k iı·ın ld
zım olan vasıtaları temin et
rr.ek bu mr.mleketin vıızife_ 

sıılır ı> 

Gonerul S ,r Bin<los Blood 1 
dd dıyor k;: t<bay Fowler j 
Wrıght'ın>ı 1938 sav;ışı adın

d ·kı kitabıııı büyük bir alıl 
ka ıle okııyııNI{ m üelecck 

modArn savoşın usker ıdn 

ol,luğu koddr sivıl h ılk idn 
do büyük f.ır f•ldkd olaen· 

ğtn.ı kanıim. 11"lka ı.:elce'k 
suvaş hukk,ndu n•ı söylenso 
uz:lır, ı·ünkü iht-.r:ı lıizum 

vard.r. ıı 

·••»O• ... ·~ 

Yunan isyanın bastırılmaşı 
!\"euea WiAner Togblatt ga

z t ·si 13 ınıırt tarılılı nüs
hasında Yuıınn isyan.rı i as 
tıdm ısı mü 1J.Scb•ıtilo yazJı 
ğı t.a~ makulede \'enizelos 
h:ıkk oda ezcümlu ~iiyle di
yor: 

Duçe geçen teırinevvelde 
Torinoea söylediği nutukla 
ani olarak Yugoslavya'ya 
karıı anlaıma mahiyetinde 
tekliflerde bulunmuıtu. Du
çe bu ııutkunda "son defa 
olmak üzere anlatma imka
nı teklif edebiliriz. Bu anlaı 
ma için muayyen ve muh.ık 
kak tartlar vardır " demit 
ti Bu cümle Belgrad'da mÜs· 
bet akisler yapmıı idi. An· 
cak son kelimeler bazı ih!i
razları mucib olmuıdu Uun 
dan maada Kral Aleksandr'-

' n öldürülmesi hadisesi vu-
kua gelmit ve bu da 
eski endiıelerin diril 
melerine sebebiyet vermlı

dl. İtalya'nm dün vaki olan 
teıebbüsünden sonra bütün 

bunlar birer hatıradan baıka 
bir şey dei!'ildır. Artık iti 
matsızlığı mucib olabilecek 

hiç bir sebeb yokdur. Yarı 

resmi "Vreme. gazeteıi yaz
dığı bir makalede "Adriya 
tik denizi ayırmakda değil 

birleıdirmekdedirıı demek
dedir. 

Bu gün arzu edilecek olan 
ıey iki devlet mü
nasehetlerinde huıule gelen 
bu eyiliğin bir anlaıma ile 
netlcelenmesidir. ltalyan se· 
firinin sözleri ve buna Yu · 
goslavya Saltanat Naibinin 
mukabele tarzı bu anlaşma. 
nm mümkün olduğunu göa 
termekdedir 

Bu hususda lazım olan ze
min bulunmuıdur. Bu zemin 
Homa anlaımalarında der· 
pif olunan ve Avusturya ile 
komıu bulunan devletlerle 
bir~ikde Fransa. Polanya ve 
Romanya'yı bir araya top
lanmağa namzet olan Tuna 
m!ıakıdır. 

Zaman dardır: Düne ka
dar rakip olan devletleri bir

birine yakınlaıdıran ıey müı · 

terek bir tehlikeden doğan 

endiıelerdir. Bu tehlikenin 
menıeı Almanya'dır. 

Onun vieJansızcnsına ı-:i
rişcl.iği harı>kot ve tP~ebbüs 1-----------
v tin z kendi nıemlekdinin • 
sulh ve 8ükun ve intizamı 

ile refah v • sa~ıl ti. ökono
mık r ıaliyet ve inki nrı uley 
hine t~vcih Bdilmiş bir hnn
ket olmayıp nynı zamnndıı 

bu c1niyııııc teşebbüs, balkon 
'3rın bullıu ıu ve bulk:ın pak
tını dehdid etmekte idi. Mıı. 
lılm oUıığu üzere bnlkıın pak
tı ı:;arp d.wletlcrııı:n vn bil
luıs~u Fransa'nın himnyestnde 

vücuıl bulmuş olup bıı Dev 
!etler Avrup:ı'nın cenubu şıı.r 

klsındo sulh ve sükun ve ni 
zumıu muhafazası için bu 1 

paktı mü~inı bir vasıta ola· 
rnk kıymetlendirmişlcr<lir. 
Venizelo8'un bu pakla karşı 
hücumu ve ilılilıll çıkarması 
kendisinin Avrupa'nın genel 
durumu hakkındaki büyük 
meseleleri ihrıto<hn no k nıl ~ r 
4oiz oldu~unu gösterir. 

YOZ: 3 
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Kendisi oldukca yakıııklı ırıtmek lcab etdi. Bankada 
kar1111ndakilerl aldatabile bir kız oturuyordu. O bana 
cek kadar güzel, konuıma- bakdı, ben ona bakdım. Bır-
11 da bir kadın.bir kız ruhu den tanıımııdık. O kırk ıev
nu okııyacak gibi tatlı.. gilinin biri idi. Dııarıda do. 

Yıllar onun için günler ka laıdım. l:!anka dağıldı. Ya
dar kısa, yapdığ, bir günlük nında bir erkek vardı. Erteıl 
it de bir ayda görülemlyecek gün yine bankaya gitdım. 
kadar zor. Yine gözlerimiz biriblrlnl 

Bir akıam yeme yer gibi bakdı. Öyle paydo-
ğinde buluımuıduk. Anla- sunda yalnız çıkmııdı. Tram
tıyordu. Kendini meclhetme- vaya atlarken yakalamak 
sini de bilir M .. dhederken istedim. Süheyla dedim. Al

ögündüğünü düşünmez yap· 
dığı ve baıardığı işler onun 
koltuklarını kabartır. 

-lzmirde idim,diyor. Oku
ma ve öğrenme günlerimde 
çok tatlı ve heyecanlı hatı· 
ralarım var. Okuyamadım, 

fakat çok ıeyler öğrendim. 
- Öğrendiklerin nedir? 

- Sevmek ve sevilmek! 

dırmadı Tramvaya oturdu. 
Tramvaya girdim, Yine Sü
heyla diyerek yanına yak
laodım. Biraz yumıar gibi 
oldu. Konuımıya baıladık. 

bana sert, ıert bakarken, 
geçen eski günlerin hayalle
rini canlandırdı. <tBenl sev
miyormuısun hayırsız atık. 

yalancı sevgill>l dedi. 

Bu da bir işdir. Her erl..ek 
bunu baıaramaz. Belki se· 
vilır sevmesini bilmez Sever-

Seni ıevmemiı olsam 
iki yıl sonra görünce yanına 
gelir miydim? lkı gündenberl 
çekdiklerlml anlatamam.Sizi 
ne kadar sevdiğimi. sizi unu
tamıyacağ:mı anlarsınız Ha
tırlıyormusun; bir yaz gü
nünde küçük gramafonu
muzla incir altında idik. 
Açık mavi mayonu hiç 
unutmam, deyince, derin 
derin içini çekerek 

ken ve sevilirken ve bu 
sevgiler pupa yelken gider 
ken duruverir. Bunları bil 
mek ve öğrenmek büyük 
iılerdir a dostum! 

Doğru dedim, 
Koltukları kabardı ve anlatdı. 

Bilmem benim ıansım 
mı açıkdı, yoksa etrafdaki
leri çekecek kadar bir mik 
natıs gücünümü taııyordum. 
Karıılaıdığım her kız beni 
seviyordu tkı gün geçmeden 
bir mektub, bir randevu. 

Öyle zamanlarım oldu ki: 
tanııdığım bir kız beni arka
daıına niıanlım veya sevgi· 
llm diye tatıııdırırken, daha 
eller sıkılmadan bir titreme, 
gözlerde bir ba,l<alık beliri
yordu. Ertesi gün yeni kız 

Jan; ellerimi sıkarken ııeç!r 
dtğl ve duyduğu yüksek he
yecanın ve bu tanıtmanın 
yaıama yolunun baılangıcı 

olacağını anlatır bir ilanı aık 
mektubu . 

Bunları söylerken belki si 
ze yalan geliyor, acem mü
balagasıdır, dersiniz. Kızlar-

dan gelen mektublar birer dos· 
ya halini alm'şdır. Aynı gün 
de sekiz yere randevu ver
mek ve bu randavulara ye
tiımek için zamanı ona gö
re kullanmak epl itdir. 

- Cidde n t ı a ı ı 1 a
cak, aklın kabul etmiyeceği 
itlerin var, dedıkçe daha zi
yade aç ldı. 

- Sevmek bir ihtiyaç, 
sevilmek de bir g dadır. Ne 
yapayım, beni sevenleri ge, 
ri döndilremlyor, ben de se 
viyordum Sevdikçe seven 
!erim çoğaldı,sevlldikçe sev
gilerim artdı. Renim için 
sevgili olmıyan yokdu 

- Sonra ne oldu? dedim 
- Sorma, sorma! Dört 

yıl kadar kısa süren bu ya
ıama sonunda bir ayrılık 

bunların hepsini unuturdu. 
Ben oradan ayrıldım. Çok 
sevdiklerime ara, sıra mek
tub yazmıı isem de ceva b. 
sız kaldım: 

Deren ya bunlar yalan· 
cı sevgililermiı. 

- Yok, yok! yeminle söy 
!erim, bunların hepsi beni 
seviyordu. 

- llali anlamamıısın. 
Sen günde sekiz randevuyu 
idare ederken, kim bilir on
ların daha kaç sekiz rande-
vuau var. 

Peki İzmir'den ayrıldın, 
baıka yerlerde hirıeyler 
yapmadın mı, sevmedin mi, 
sevilmedin mi? 

-- Sevildim, seviyorum. 

- Vay, vay ne güzel, tam 
iki yıl sonra .. Ben evlene
yim, bir de çocuk sahibi ola· 
yım, ondan sonra ıen beni 
ara. 

- Demek evlendiniz . 
- Evlendim ya !. Dün 

bankadan beraber çıkmııdık. 
Oldukca zengin Müteahhit· 
lik yapıyor, ben de bankada 
katibim. 

- Ne güzel.ne güzel dedim 
ayrılmıya mecbur oldum. 

Bunları anlatan aıık bir 
az durdu, kaılarını çatdı, 
düıünmeye baıladı. 

- Peki baıka sevdiklerin 
yok mu.onları anlat, dedim. 

- Anadolu'nun bir yerin· 
de bulunuyordum. Bilmem 
Anadolu kızları daha sevim
li oluyorlar. Yüzlerinde baı
ka bir canlılık, kendinden 
kırmızılık var. Modaya uyan 
kızlara benzemiyorlar. Bir 
evde oturuyordum. Aradan 
geçen sokak dardı. Karıı 

yakın ve yüksek evden her 
gün tül perdeleri lndirlb, 

•kaldıran bir kızcağız görü
nüyordu Yavaı yavaı per
deler ağır, ağır inmeğe ve 
bir çok defalar sallandıkdan 

sonr a kalkmıya baıladı Ha, 
dedim burada da beni ıev -
mlye baıladılar Ertesi gün 
ben de pençereden göründilm 
ve mendilimi gösterdim. O 
da gitdikçe açıldı. Perdeler 
epiyce sallandı. Anlıyordum, 
artık korkacak hiç bir ıey 

yokdu. Günler hep lıaretle 
geçmekde iken; yanan kav
rulan iki kalb biribirini çek
mek istiyordu. Birgün ka
pı çalındı. Bır ihtiyar nine 
"AL.Oğlum, sen bekarsın ça· 
maıırlarm varsa ·yıkayalım. 
diyerek içeri daldı. 

- Teyzeciğim hiç olmaz
mı Çamaıırlarım ktrlenmitdi, 
dedim Koynundan telJI bir 
zarf çıkardı Açdım. Tam 
kendisinden gelen bir aık 
mektubu idi. Teyze aıağıda 
beklerken ben de kendiaine 
iki satır bir bitikle karıılık 

verdim. Bu uzun müddet 
sevlımem!ze baılangıç oldu. 
Gezerken geniı yolların bir 
ucundan öbür ucuna gözle
rimizin çizdiği hüzmeler göz 
yaılartle karıtık ve sevinç 
bağlarlle yapııık idi. 

- Bırak artık traı etme, 
dedim 

- İnanmayorsun anlatdık
larım hakikattir, Lakin 
boı ıılermlf. Şimdi evlenmi
ye çalıııyorum. Bır türlü ev
lenemiyorum. Göniil bin da. 
la kondukdan sonra kolay, 
kolay beyenmiyor, MV' 

Bu bir ihtiyaç.Bu yo'da elim. 
den gelen her fedakarlığı 

yaparım ller halde sevilece
ğim ve seveceğim tla ıunu 
söyllyeylm İzmir'den ayrıl
mııd,m, lkı yıl sonra İzml· 
re uğradım. İzmtr'ln atlı 
tramvayları kordonda yil
rilrken, bir it için bankaya 1 yor. 
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1 YE N i Ç ES i T L E R i M i Z G E L M i S D i R . 
tç ve salgın lıaslalıklar Cerrahi hasta lıklar 

nıütPhassısı. miitehassısı --Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave -~· 

i ne evinde her gün öyleden sonra hastala - 1 

nnı kabul ve tedavi ederler. 

bÜTFEN OKUYUNUZ! 

iPEK İŞ - AL TIN MEKİK İpeklileri 
Mevsimlik \Te y«ızlık MANT()LUli - PARDt~SÜLÜK -

ROBLIK Yünluler 

En birinci YERLi - İNG/LiZ Kostümlük kumaş/arlar 

Savaş Neşriyaflndan: Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
BİR ZAFERİN döşemelikleri 

ı. Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 
il Yazan: R. Gökalp 

1 ı· lıtıkli.l Sa vaıının en canlı 
ı ve heyecanlı 6 yaprağı. 

1 

y 
A 
s 

Rekalıet Götürmez Bir Fi«ttla M•ızaınızda Satılıı· 
Mııhterem miişterilerinıiziıı liitfen teşı'ifleı·i istifadeleı'idir 1 

1 INKILABCI BiR İMANIN PİYESİ ADRES: FAHRİ TA\YŞANLILf 1 

1 

1 
Her kitabcıda bulunur· i Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası ! 

1 . Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 1 
ll•§~~§::§§~~~~~~~~~•'°~~~~~~~~w~~~~~~~~~~~~~s '~~~~l:At~ 

•n:xx:zmw...zz ::::z::a:: ...... --* --·~ 
EN 
TEMİZ 

EN 
MÜREFEH 

• 

BALIKESiR 
PaLAS 

• • BAL/KtSIR 
PALAS • 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde. 
= a 

Teşrif eden eıı miişkiilpeseııl ıııii~terilerini dahi uıemnuıı edeıı n 
temiz, konforlu H! servİSI mükenınıel, Ücretleri herkese elverişli yeni a 
inşa ettirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uygun fevkalat.le banJosile 

H tavsiyeye dPğrr bir· oteldir. Ahında gazinosu vardır. Gazinmıuııda 
M biitün şeraiti !'ıılılıiyeyi havi ve her nıemleketin gazl'te ve ıııecıııua- n 

tarını bulundurur. Güz(•l ve sesli radyosu mevcuttur . R 
l*~a:mr::z:xxa::x:: zza:x:z* 

Bılı~esir ıcra 
Memurluğundan 

Balıkesir icrı 
memurluğundan 

Bır borçdan dolayı mah· 
ruz olup büyük kıtada ke 
narları beyaz boyalı kıristal 

ve yine lokanta alat ve ede· 
vatı satılığa çıkarılmışdır. 
Satış yeri Balılı:esirin pozor . 
mahalli olup birinci arttırma 
11- 4· 935 tarihine tesadüf 
eden perşembıı günü ondan 
itıbaren başlıyacalı:dır . O 

Tiitiincüler bankasına borç 
lu bay Hüseyin Şadi11in haciz 
edılmiş olan yüz on kilo af
yon sakızının açık artırma 

ile paraya çevrilmesine ka
rar verilmiştir. Birinci 
artırma 13 - 4 - 935 
tarihine tesadüf eden cumer 
teei günü eaat (16) Da Balı
kesir ıcrn dair~s'nde yapıla-
caktır. o gün konulan e gün ko~ulan, pey ıııuh.amme!1 

. ..P Y kıymetın yuzde yotmış beıı· 
muhammen k.ymetın yuzJe . b 1 . ı • t k 1. d b" . t . . .. ' nı u ınauıgı ıı , ır c ırın· 
ye mış beşınl bulmazsa b•rın ci arttıranların taahhütleri 
ci artıranın taahhüdü baki bııki kalmak şartile ııı:ıncı 
kalmak ~artile ikinci artırma artırımı 27 4 935 tarihine I 
28 - 4 · 935 tarihine kadar 
temdit edilip o gün münyP. 
de yine on altıda başlayacak 
l'e en çolı: artırana ihale eJi 
lecelttir. 

Almak istiyenlerin muham 
men kıymetinin yüzd~ yedi 
buçulı: nisbetindc pey alı:ça. 
sile Bahltesir icrasına gelme 
!eri il An oluuur. 

tesadüf eden cumartesi gü · 
nü saat 1 O Ja başlamak şar 
tile onbeş gün daha temdit 
edilecek ve o gün en çok 
artıranın üstüne ihnle edile
celı:dir. Almalı: istiyenlerin 
yüzde yedi buı·uk niMpetin· 
de pey alı:çasile o gün gös
terilen pazar mahalline gel. 
meleri ittin olunur. 

Dr. M. Al;-ı 
Cilt, freıı~i, bel

soğukluğu hastalıklan 1 

mütehassısı. 

Hastalarını saat üçte 
1 hükümet caddesinde mu· 

il ayene haneıinde kabul ve 
tedavi eder. 

1 ·- - ·-

A one ücreti 
YfL_.GI 800 Kuruı 

6 A YLICI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti ııeçen nüıhalar 

l O kuruıtur . 

Gazeteye alt her hususta 

B 
Neıriyat müdürlüğüne 

alıkesir Askeı·i S•ttın müracaat edıımeıidlr. ---Alma Komisyonundan SAVAŞ cumartesı günlerı 
çıkmaz. ı 

Balıkesir kıtaat ihtiyııcı iciıı 6 : 8 biıı cift 'ün -·-
eldiven evsaf ve nünı;ınesi ~·eçhile açık r:ksilime t-~--A-V_A_Ş~~: 
ile 9-4-935 tarih ,.e saat 10 da Balıkesir askeri 
satın alına konıisyoıııında yapılaeaktır. isteklile
rin 187;5 lira nıu\'akkat tı>nıiııatlarile birlikte 
korııisyona müracaatları. 25 - 29 - 2 - 8 

iDARE YER!: Balıkesir Kuvvayi 
miUiyc caddesinde Hususi daire 

Telg'l'al adresi: Balıkesir -
SAVAŞ 

;SAVAŞ Kil Al EVlı 1 Balıkesir as~~~1!~inden: 
l~ıllc~illll'r A ırıı • 
Esat İ'ıdil rnüstecab/Joğlu 

1 - Sosyalist ~diler Ye Sosyalizm 
' 40 Kuruı 

2 - Bolşevi~I:~, f aşistli~ Ve Demobasi 
50 Kuruı 

Salim Gündoğan 

. 3 - Köy Kitaoı 
' (Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

)IÜKEHRE~J KAMİL 

1 4 - Sav o. m ve ıztıra~ım (Roman) 

25 Kuruş 

R. Gökalp 
1 5 - Bir zaferin Yası ( Pyeı ı 

. 6 - İnkı:ab yolu (
Pyes Türkdill) 
tarafından 

-----

35 Kuruı 

25 Kurut 

Bu kitablaı·ı «SAYAŞ KİTABE\'İ - Ba
ht.. siı·» adresiııdeıı isteyiniz. Dışarıya postal 
pulu karşılı~ı olarak gön<l,·rilir. 

BASlMAKTA OLANLAR: 
Esat Adil müstecab/Joğlu 

7 - Bugünün içtimai mez~s~leri 

8 - Medeni Ve Siyasi Hürriyetler( sız~iı:'e~ı:r°l:0 ) 

)JCKEIUlEM K.\llİL 

9 - Bu Kain Ouraca~ <Romanı 
Savaş J;itabevl rıeşriyatı Balıkesir, lslanbııl, lzm(r 

Ankara kı1lüblıarıelerinde de bıılunur. 

Satılık zeytin yağı fabrikası 
Burhaııiye\lı· ıııiidür oj:tlu fabrika~ı dPıtlll('K· 

le maruf üç pirPseli son sisteııı zeytiıı yaj.{ı fab
rikası ve 200 toıı yağ deposu ilr iki lıazııı li !:'a
buıı fabrikaları ıııü tenıilatile satılıkdır. Talih 
olanların salıihiııe ıııiiracaatları il:'ın olnıııır. 

• 

1 

1 - Kısa lıiz111ttli arat [ efrad 1 olup 330 
doğumlu 'e bu doğumlularla nıuayene)·e tabi 
diğer ) iiksek. tloğuınlularııı Ye 934 de hazırlık 
kıtasma gönderilnıesi icab eden ve mazeret do
layisilc geri kalan bütün kısa hizmetlilerin 1 
mayıs 935 tal'ihinde hazırlık kıtasıııda buluna-• 
cak \echile 27 nisan 935 tarihinde subeden 

il - • " 

sf'vk olunacaklardır. 
2 - Hazırlık kıtasıııa gideceklerin şimdiden 

'aziyetlerini teslıit için elleriııde nüfus cüzdanı 
ıııekıeb salıed«>t namesi askeri elıliyetnamelerirı 

• 
~ubeyc müracaat edf~cekler bu müracaat 15 ni-
saıı 935 tarihine kadardır. 

3 - Balıkesir mırıtakasıııda oturan vabancı· 
lar dahi aynı ' suretle müracaat edecekl~r ve 
sevklerine kadar şubelerile muhabere edilerek 
müracaatları tesbit olunacaklardır. 

4 -- Sevkden geri kalacakların veya tayin 
edilen nıüt.lded içinde vaziyetiııi tesbit etıııiyeıı
lerin askeri karıuııuıı 59 cu nıaddesi mucibince. 
nıemurivet Ye vazifeden cıl\arılacak ve ınezkur . ' 
mat.ide mucibince istihdam edeııleainde tecziye 
olunacak.dır. 

5 - llerııe doğumda olursa olsun 335 
ğıınıa kadar lıazırlık kıtasına gitmiyenlerin 
brye nıiirilcaat etmeleri ilan olunur. • 

do
su-• 

B«ılıkesiı· Oı'maıı 
Müdüı·lüğündeıı: 

Susu ı·luk kazası dalıiliııde ~ataldağı orma
nıııırı Taş yataj:tı nıeYkiiııdt> )Jadeıı sütuıılu~u 

için kesilıııi~ YC ıniid Jeti içinde çıkarılmanıasııı· 
dan müsadere ı•dilıııiş olaıı 149-831 ınetre 

mikı\b ga~ri nıaıııule muadil 4ö3 tane )alır ha· 
tinde ) tn al'lak kayııı ağa<'ı 30-3-9 35 GiinlenıP

cine ı·astlıvan Cnıııartrsi "Ünii saat 15 <le ihale . ~ 

oluıııııak üzere acık aruıı·ıııa' a konulmusduı" • • • 
Belıeı· ~avri nlamul nıPtl'<' nıık~ibınııı bedeli • • 
mulıamnıeııi 16~ kuru~ olup ihale günii istek-
lilPı·iıı yüzdr 7 ,5 drpozilo mJkLuzlarile Balık.c· 
siı· Orııı;ııı )Jiidiirlü~iiııd~ toplanacak koınisyoııtı 
'e lesliııı vt~ lı>scllÜılHlt'n itiharen bir ay icindf~ 
cık:.ll'ılnıası ııw:rut olan ıııezkt'ır ağacla~ın ~nıaf 
o L o 

ve ı;apları n· sair ~eı·ait hakkında daha çok uııı' 

ltlıııal almak istiyeııleriıı lıer gi.iıı Ornıan Müdiıri· 
~t>tilt> Susul'luk Orman nıuanıernt ıııeıııurluğtı· 
ııa müracaatları ilan olunur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~---,,,.. 

Neıriyat müdürü : ESAT .ADIL 


