
f ngilterı ile Almanya arasındaki noktai
nazar farkı İngiliz li~eral ve amele par· 

tisini inkisarı hayale uğrat~ı 

Bay lıvıl ıla Bay Tir Olesko ~ar noktada 
hemfikirdirler 

Her yerde 3 kuruıtur 1 
1 
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Çıkaran 'fe Baıyazıcı 1 
Esat Adil Miistecablıotlu ---

PAZAR 31 MART t935 

Moskova 
Dönüşü 

Son gelen haberlere göre 
İngiliz murahhaslarının Moı 
kovadan eli bot dönmedik
leri anlaıılıyor. Stalin yol
daı'ın ilk olarak bir yaban· 
cı murahhası yanına alub 
görüımeıl de lngiltere için 
ayrı bir muvaffakıyet sayı
labilir. 

Cuma günü yine bu sü 
tunda toplu bir eleme ile 
anlatmıya çalııdığımız bu
günkü Avrupa ve dünya 
politikasında belli baılı bir 
değ•tiklik yapma istidadın

da olan İngiliz · Sovyet 
anlaımaıının bir yönden Al
ma11ya öte yönden Fransa 
için neye mal olacağı ıim · 
diden kesdirilemez. 

Fakat bildiğimiz bir oey 
vana o da F ranıa'nın bilhaı 
ıa ıu sıra İngiltere'ye kartı 
gizli bir itimadaızlık besle
mekde olduğudur. 

Avrupa politikacılarını 

her dakika bir harp ıayık
lama11 içine düıüren kök 
ıalmı§ bir çok mesele ortada 
halledilmemit dururken alı 

nan bütün tedbirlerin çok 
muvakkat olduğuna inanma 
mak elden gelmiyor. 

lnıııltere'nin. Fransa'dan 
önce Moskova'ya el atması 

ve llerlin'de llitler'e İngiliz 
murahhaslarının bazı müs 
temleke teklifieri yapmı, ol 
mıuı, ltalya'nın Habeıistan 
m.ıselesi kar9uında Alman 
yaya husumet göstermesi 
birbirile tehlıkeli ihtilatlar 
yapan politika manevrala· 
rıdır. 

Husuıi menfaatler rakımın· 
dan neticesi ne olursa olsun 
el birliğile uma 1 ı'.n ki Mosko
Vd dönüıü dünya barııı için 
bir müjde yerine geçs:n. 
Almanyayı yola getiremiyen 

İngiltere eğer Rusyayı ka 
zanmak ıuretile harp lehli· 
kesini tek batına uzaklaıdı
rabllecekıe, bu gibi muvaf
fakiyetleri dünya barııı uğ· 
runa lngiltere'ye kar~ı kut
lamak ve bağıılamak Avru 
pa devletlerinden, bilhassa 
Fransa'dan beklenecek bir 
diiergimlıkdır. 

&. ti. ~ü)t.ıGfı"9-'" 

Kamutay 
Fikret Sılay'ın 
başkanlığında 

toplandı 
Ankara 30 (A A)-Fikret 

Sıla) 'ın başkanlığında yapı 

lan bugiinkü luımulay lop· 
lantııında lıazı üyelerin me-
l Devamı ikinci yüzde 1 

GÜNLÜK SİY ASAL GAZETE İkinci YIL - SAYI : 408 

Türk kooperatifçilik Dağıtılan 
Belediye 

Paraları. 
-

Ve Ankara memurlar koope
ratifi yıllık kongrasını yapdı. Ankara, (S Şı - ller 

üc ayda bir dağıtılmakta 

ol:ın gümrük resmine ekle
nen yüzde on belediye payı
nı o birinci ikinci kllnunlar
la şubat ayına nid üçüncü 
üç aylık dağıtma listtleri 
hoz•rlanmışdır. 

Ankara, 30 (A.Aj - Türk 
kooperatifcilik kurumu yıllık 
kongra11 dün halkevinde 
kurum fahri baıkanı öko 
nomi bakanı Bay Celal Ba· 
yar'ın baıkanl ğında toplan 
mışdır. Kongra idare heyeti 
raporunu din!edikden sonra 
hesapları leıkik edilmiş ve 
yeni idare heyetini seçmiş, 
Cumurreisi Atatlirk'e Baıba
kan ismet lnönü'ne kongranın 
saygılarını tel yazılarile bil
dirmltdir. 

Ankara, 30 IA.AI -- An· 
kara memurlar kooperatif 
hissedarlar genel heyeti dün 
yıllık toplantısını yapmııdır. 
Eski idare heyeti ibra edil· 
dikdeıı sor.ra yenisini seç· 
mit ve ölen hissedarların 

vereselerine geri verilmesi 
gereken hisse bedel 1erl· 

le Ankara'dan ayrılan hisse 
darlar hakkında yapılacak 

muameleyi tayin etmiıdir. 

Bay Celal Bayer 
katarı Türk ononim ~irketi 
umumi heyeti l<>plan· 
dı. Top\Jntıdıı iJaıe meclisi 

raporu olrnnmuş, bundan son· 

ra rapor hakkında müzalı:e. 
reler yapılmışdır. 

Kağıt fabrikası ın
şaatı 

lzmit 29 [A.Aj Şehri· 

Bıı Jnğıtmalarda gümrük
lere dağıtılacak para yekünu 
782614,60 lirnd,r. lstanbul 
belediye payı l 3fl,973 
Ankara bı>ladıy" payı 14,956 
Soyhan [Adana} belediye 
payı 14,350, İzmir beledıye 
pıyı 30, 769, Bursa beledi. 
ye poyı 12,290, Konya be· 
lediye pıyı 9,457, Balıkesir 
belediye payı 5,083 liradır. 

1 lazırlanan dağ.tına listesi 
belediyelere dağıtılmak üze. 
re belediyeler bankasına 

verilmişdir. Belediyeler ban-
kası belediyelere verilen 

ovans, belediyelerin 931, 

mizdeki yapılmakta olan kfı · 
1 stanbul ve Trakya ğıt Fabrikaeının inıaatı iler- 1 

şeker fabrikaları lemişdir. lnıaat Agustoı niha 

932, 933 )ıllıırı yüzde beş 
iştırı\k paylariyle ölçü nor
malleri bedeli borçları ve 
bolediytderin aldıkları ödür\ı 

paru taksitleri ıle sigortıı 

borçlurını k-:sdikden sonra 
k~lan mikdıırı belediyelere 
vc-rec kdir. 

İstanbul 30 [S Ş] - istan yetln'lı doğru ikmal edilmiı 1 
bul ve Trakya şeker fahri· · o1 acakdır. 1 ______ ___;..,,,...:------------~---~~--:;;;~:::-:~==-=~==:=::::-::=-=::::::::== 

LitVinof • Eden -ı italyan ı 
Siyasal ve ökononıik görüşme- gazeteleri ı 

ler yapdılar ' Artık vakit kay~etmek İm· 
lngillere ııe Rusya arasındakimüaasbeetıer inkişaf etdirllecek kanı ~almadığınıve ciddi teş 

Moskova 30 fA.A] - Dün ., - ı L' 'h, ld ~ ı 
bay Litvinof ile bay Eden allata 1 tıyaç 0 ugunu 
bir buçuk saat görüımüıler 1 1 
dir. Sovyet dı~ itleri komiıe · Y8ZIJ0r ar, 
ri ile lngiliz bakanı evvelce Roma 30 f A A} - Gazete 
ortaya at 1 lmıı olan bütün Dipopolu bir yazıs nda art•k 
meselelerden başka lngiliz, boı ve aldatıcı konfranıla 
Sovyet münasebetlerinin in- rile vakit kaybetmek imkfı-
ktıaf ı hakkındaki mütalaa-
larınıda birbirlerine söylemi§ 
ler ve bu münasebetlerin mü 
hım ıuretde salah bulmuı 

olduğunu görmüıler ve Sov
yet Rusya ile büyük Britan 
ya arasındaki gerek siyasi 
ve gerek iktısadi münaıe· 

betlerin ileride daha ziyade 
tarsın edil meal hususunu gö. 1 

rüımüılerdir. 

Moskova 29 (.\.A] - bu 
sabah Litvinofl'a Eden ara· 
ıında birjbuçuk saat süreıı gö

rüşmelerde siyasal ökonömik 

görüımelerle lngiliz Sovyet 

münasebetleri müzakere edıl. 
miııtr. Royterln haber aldı
ğına göre her iki bakan 
memleketleri arasındeki mü· 

nasebatların eyileımı>sinl 

memnuniyetle kaydetmitlf'r 

ve bunları inkiıaf "ltirmek 

çarelerini münaka§a etmi§ 
!erdir. 

Londra 30 IAAI Hoy 
terden: Bay Eden :-ltal n'le 
dün Kremlin sarayında görüş 

miişdür Bay Eden'in dün ve 
evve'ki gün.er Lıtvinof'la 

yapdı,'tı görüşmeler sırasile 

gözden geçiril mitdir llu gö 

rü,mede dıı komiserıle ya
pılan görüşme'er dosldne ve 
•&mimi o 1 muıdur. 

)loskova, 30 ( A .A ) 
Royterden; Dün akıam 
balet tiyatrosunda verilen 

Litvinof yoldaş 

nı !<almadığını yazdıkdan 

sonra ~u mütaalaları yürüt· 
mekddir. •Yeni bir konferans 
davet edi'miıdir Peka1i Fafat 
artık kafidir. Hunun netice- 1 

sinde ya Almanya Roma ve 
Londra anlaımalarını kabul 
edecekdirki ancak bu ıekilde 

gala müsameresi emaıında kendisile görüımek kabildir. 
[ Devamı ikinci yüzde ] ( Devaını ikinzi yüzde ) 
~~~--~~-:-:~-=""·:-:~~~-=~-::::::== 

Belçika kabinesi 
Parlamentoda beyannamesini 
okudu - Belçika altın esasın

den ayrılmıyacak 
--,------....... -~-

Brükseldeıı bir görünüş 
Bürüksel, 30 [A.A] -· Ye· okunmuıdur. Baobakan Bel 

ni Belçika kabinesinin dün ı·ıka frangının bugünkü al. 
parlamentoda beyeıanameıi 1 Devamı ikinci yllzde 1 

Osmanlıcadan 7 ürkçeye karşılıklarr kılavuzu 
1 - Öz Tıirkçe köklerden gtlen sözlerin karşısına (1. K ö .) belliği (alıimetl) kon

muşdıır. Bunların her biri hakkmda sıraslle uzmanlarımızın (mütehassıs) yazıl.:ırına 
yazılarını gc.zlelere vereceğiz. • 

2 - Yeni konan karşılıkların eyi ayırd edilmesi için. gereğine göre, Fransızcaları 
yazılmış ayrıca örneklerde konulmuşdur. 

3 - Kökü Lılrkçe olaıı kelimelerin bugünkü Lşleıımlş ve kullaıııltm şekilleri alınmışdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı üAlln olan hüküm, türkçe «çek» kökünden gelen ıekıl gibi. 

A 
Ami - Kör - [Fr.1 Ayeugle 
Ama - Körlük 
Amade - Hazır (T. Kö) - (Fr.) Pret 
Amedü ıüd - Gelım gidim - [Fr.) Va 
et vlent 
Amel (fiil) - lı, tılev - (Fr 1 Acte, ac 
tfon 

ÖRNEK: Her iılev tepkisiyle eıittir 
- ller amel akıülamelı ile mllsavidir. 

Amele - lıçl - (Fr] Ouvrier 
Amelmande - lıden kalmıı - [Fr.J in. 
valide, lncapable de tra'falller 
Amik Derin - [Fr.) Profond 
Amil - Etke - {Fr.J Facteur 

ÖRNEK: Sosyal itlerin etkelerl çok ve 
karıııktır. - lçtimai itlerin amilleri 
müteaddit ve mudildir. 

Aminen - Sağlıkla - (fr.) Saın et sauf 
Amir - Baı, üst,buyurman - (Fr.) Chef, 
superleur, celui qui ordonne au com· 
mande 

ÖRNEK: Üsten aldıiım emre göre -
- Amirimden aldığım emre na&aran 
ller ltde bir buyurman olmalı - Her 
ııde bir amir olmalı 

- imiz - le karııık 
ÖRNEK: Litifefımiz - Şaka ile ka
rııık 

Am ve ıamil - Kapıal ~ lFr.] Enılo
bant, extensif et comprehenslf 

ÖRNEK; Am ve tamll hareketler -
Kapsal hareketler 

Amm - Amca - (Fr.) Oncle paternel 
Amme, ammete - Hala - [Fr.] Tante 
paternelle 
Amme Kamuğ [Fr.J Le puplic 

ÖRNEK: Çalıımamız kendimiz için de· 
ğil, kamuA içindir. -Sayimlz nefılmlz 

için değil, imme içindir. 
liukuku amme - Kamusal türe - iFr.} 
Droit puplic 

ÖRNEK:Ôzgenlikkamusal türenin en de 
ğerll hükümlerinden birldir,-Hilrrlyet, / 
hukuku ammenin en kıymttlı ahki
mından biridir 

Amıld - Dike [Fr.] perpendiculaire 
Amudi (kaimen) - Dikel - (Fr J perpen 
diculairement 
Amudu fıkari - Bel kemli! lFr 1 Co 
lonne vertebrale 
amuz -- Öğreten 
qui instrult 

IFr l Qui enselane, 

ÖRNEK: Mariletamuz - Bılgi ölreten: 
An An (T ) - [Fr) Moment 
An'ane - Anana (anmaktan ana ana ıö· 
zünün tekrarlanma11dır. - Tekrar: T. ~) 
- [Fr.J Tradition 
Ancehlin - Btlmiyerek, bilmezlıkle -{Fr ] 
Sena savoır. ıans connal11ance de cauıe 
Andelip - Bülbül - [Fr.] Ro11lınol 
Anif - Sert - (Fr.} Dur severe 
Anifen - Demincek, biraz yukarıda -
· - (Fr.) Tout A l'heure 
Anilgıyap - ArKadan, kendi yokken -
[Fr. I En son absence 

ÖRNEK : 1 - Arkadan, söz ıöylemek 
Ayıpdır - Anilgıyap söz söylemek 
Ayıpd•r, 

2 - Kendi yokken hakkında hüküm 
vermek dofru mudur?- Antlgıyap hak
k nda hüküm vermak doiru mudur? 

Ankarip - Yakında - (Fr) Prochaine-
ment 
Anka alin Bile bile; bile istıye - !Fr.] 
Expres, nltentionnellement 

ÖRNEK: 1 -· Bu iti bile bile yaptım 
Bu iti ankaıtln yapdım. 

2 Bile istlye bu ite giriıdim 

111 Lehç ·tıillQııat'da elifle yazılarak Türkçe 
R"Österilmişıl r Dıvanı ltlgat · il Tllrk'de «ır• 
ar dem~ktir. Bu gün Anadolu cırs z, sözü 
vardır Radlof'dcı kırgız ve Auri lehçderinde •it> 

!(azın lehçesinde•er• de bu anlamıdır. 
Arapça •Ar• hayl demek olmayıp kuıur 

ve ıy,fl demektir. Bvndon gelen •IAyir 
de kınamak anlamıadadır. 

Ankaıdin l:ıu ite girltdim 
Ansamlmilkalb - ÖzyQrekden 
Slncerement en toute slncerlte, 
du coeur 

- [Fr-] 
du fond 

ÖRNEK: Özyürekden size saygılarımı 
sunarım -- Ansamimülkab size arzı 

ihtiram ederim. 
Anut - İnatçı (T. Kö.) - [Fr.] Ttu. en 
tete. 
Ar Ar l I J - (Fr.) Honte 

ÖRNEK: Arsız - Biir 
Ara (Bak: Rey) - Oylar - (Fr.) Voix, 
voteı 

ÖRNEK: Bu sorumda oylar daiıldı 
bu meselede ara teıettüte ufradı. 

fıra süsliyen, bezeyen ıenlendiren 

<fr ) Qulpare, qui orne 
ÖRNEK: 3..temar8 -Acun süıliyen (be· 
zeyen)-- ~feclisfıri - Dernek ıenlendı -
ren 

Aram - Dinlenme - (Fr.) Repos 
Aramgah - Dinlenek - {Fr ) Lieu de re· 
poı 

ÖRNEK: O gece çay kıy111nda bir din· 
!enek tuttular - O ııece çay sahilin 
de bir iramgfıh lltihaz ettiler. 

Araıte - bezenmıı - (Fr ) Decore, orme 
Arayif - ~üs -· (Fr.) Parure, ornement 
Araz (bak: alamet) - beldek (((symptô
me. anlam Terim koluna verilmitdir.) 
Arazi - Toprak - <Fr) Terre, terraln 

ÖRNEK: Ekilmemit toprak - Arazi! 
gayrı mezrua - {Fr.} Terre non oul· 
tlvee. 

Arazi - Yer - ıFr.) Terre, terrain 
Arbede - Patırdı, (Fr.) Querelle, tu· 
multe, dispute 
Ardiye bedeli - Yer klra11 - <Fr] Droit 
d'entrepöt 
Arıza - Akıa - (Fr. J Entrave 
Arızaya uğramak - Akıaya ufraınak 
[Fr) S'entraver, etre entrave 

ÖRNEK; lıtmlz bir aksaya uğradı 
lıimlz bir arızaya uğradı 

Arıza Engebe - [Fr ] Accldent du ter-
rııln 

ÖRNEK; bu yol üzerinde arazi lrıza
ları pek çoktur - bu yol üzerinde 
engebeler pek çokdur. 

Arızalı - Dalgalı - [Fr.} Accidente 
uRNEK Dalııalı arazi üzerinde yapı 
lan tecrllbeler - Dalgalı topraklar 
üzerinde yapılan denemeler. 

Ariza, takdime - Sunu 
ÖRNEK Makamatı aliyeye bir artıa 
verdim - Yllluek orunlara bir ıunu 
verdim. 

Ari - Arı (T. Kö.) yok, sız - IFr.] Eıı. 
empt, sanı, affranchi 

ÖRNEK Şekilsiz Şekilden iri -
Sanı forme. Her türlü kötülükden arıdır. 

Her türlü m~ıavlden aridir. 
Arifane !harifane) Ortaklaıa-IFr.)Par 
cotlıatlon 

Ariyet - EAretl 
Arlz ve amik - enine boyuna 
Arus - Gelin 
Arz - en, ııen, genitlik - [Fr.] Larııe· 
ur 
Arz - Dünya (T Kö.) - La terre 

ÖRNEK Dünya ııüneıln çevresinde d6· 
ner - La terre tourne autour du soletl 

Arzetmek [Takdim anlıımına) - Sunmak 
[Fr l Offrlr 

ÖRNEK; Hürmetlerimi arzederlm -
Saygılarımı sunarım 

Arzetmek - Söylemek, demek, bildirmek 
[söz veya yazı ile] yazmak - jFr.) Sou
mettre, preıenter' preıenter par ecrit 

ÖRNEK; 1 Müsaade buyurursanız 
arzedeyim - izin verirseniz söylıye
ylm 
2 - ArzetdtAlm veçhile - Dedlilm 
gibi 
3 - Arzettlflm nokta! nazardan 
bildirdltlm bakımdan 

Llltfeıı çeırırııııs 



YOZ: 2 

Ankara 
Bisiklet yarışları 

Ankara, 30 [A.A] - An · 
kara Biılldet heyetinin ter· 

tip etdifl kıı koıularının 
dördllncilaü dlln yapılmışdır. 

48 kilometre bir yol ilzertn. 

de yapılan ve 12 kotucunım 
ııttrlk etdlfl bu kotuda 

AOkara,ııcllnden Ntyul 

bir aaat 37 dakika ile ikin 

ci Ankaraıilcllnden Galip 
QçQncQ Kemal dördllncülllfil 
kazanm11lardır, 

Fransız ticaret oda
sı toplantısı 

lstanbul 30 (S.ŞJ - Dün 
Fransız ticaret odası 

toplanmış ve Fransız elçi· 
si de toplantıda bulunmuş· 

dur. 

Marmara 
Fellketine Bolu'lu

ların yardımı 
Bolu 29 [A.A] - Marma· 

ra •• Erdek ta.valiıindeki 
yer ıaraıntıllndan zarar tıö· 
rea yutt.,Iara yardım olmak 

Ozere Vılll merkez ve mill
bakltındakl memur ve mili· 
tabdemln lat'afından yapılan 

411 lira Hlllliabmer merkezine 
ıı>nderllml,dlr. 

Yeni bir enstitünün 
temeli atıldı 

lıtanbul , 30 {S ŞJ - Cni· 
venite bahceslnde fen fa. 
tültesine bağlı hayvan ve 
nebatat enstitüsüuün temel 
atılması yapıldı. Rek. 
tör temelin ilk taıını atdı. 

Proldsör ve talebeler bulun
du. 

B. Martel 
Adana'dan Haleb'e 

hareket etdi 
Adana, 30 (A.AJ - Fran 

aa'nın Suriye ve Lübnan 

komileri Kont Da Martel 

diln ,.hrlmlze ıelmit ve 

lıtaayonda karı lanmııdır. 
Kont ve maiyeti hazırlanan 

otomobillerle tebre lnmltler 

't'e bir saat kadar kaldıkdan 
sonra Toroı ekıpereıi e ha
leb'e doğru aitmitlerdlr. 

Elektrik şirketi yıllık 
toplantısı 

lıtanbul 30 (S,Ş] Elektrik 
ıtrketl hl11edarları senelik 
toplantııını yapdı Şirket bu 
sene heıabatını zararla ka· 
patdığından hl11ederlara kir 
Yermedi. 

4 - Ceçenlerde de anetmltdlm 
Geçenlerde de yazmıf(lım. 

yanları darmadağın ettik 

Arzı ihtiram etmek - Yükllnmek 
ÖRNEK: büyüklerimize arzı ihtiram 
ederek - bllyüklerlmlz önünde yü· 
kllnerek 

Arzu - Arzu [yarıu'danj - (Fr.) Detir 
Arzuhal [iltldal - Dilekçe - (Fr.) Re -
quete 

ÔRNEK; Arzuhalimde yazdıfım ·weç • 
bile - Dilekçemda yazdıtım aıbı 

Arzu talep - Sunum ve lıtem - (Fr.) 
Offre et demande 

ÔRNEK; Arz ve taleb lktıaadiyatın 
mühim bir kanunudur. - Sunum ve 
lltem, ökonomlnin önemli bir kanu· 
nudur. [kanun T. kö] 

A1a - Gibi - (Fr.) Comme 
Asan - kolay -- (Fr.) Aile, faclle 
Aaap Sinir - [Fr.] Norf 
Aıap - ılnirler - (Fr.) Leı nerfı 
Aıabi - Sinirli (Fr ) Nerveu:r;e 
Asabiyet - Sinirlilik - (Fr.J Nervoılte 
Aaabileıme - Sinirlenme - {Fr.) Ener · 
vement 
Aıabiletmek - ılnlrlenmek - S'enener 
Aıablletdirmek - Sinirlendirmek - (Fr.) 
ener ver 
Aıarı atlka - Ôntlikler •• ._ <Fr.) Antı· 
qulte 

uRNEK; lıtanbul ı>ntükler mllzeıı 
Aaaylf [emniyet anlamına) - Güvenlik 
fFr ] Securlte 

ÔRNEK: Memleketin iıi.yiti yerinde • 
dlr - Ülkenin ırüvenliitl yerindedir. 

Aıaylt (huzur ve ıükön anlamına) - Bay
aallık - (Fr.ı Tranquillte 
Aıaylfılzlik (ademi emniyet anlamına ı 

Güvensizlık - (Fr ) lnıecurite 
Aıel - Bal - (Fr.) Miel 
Aıgari - Azay, en az, en küçük, en aıa· 
lı - (Fr.) Minimum 

ÔRNEK: Bu iti bitirmek için en az, 
(en aıağı) iki ay çalıtmalıyız - bu 
iti ikmal etmek için asıarl iki ay ça 
lıımalıyız. 

.:\ıı - Azıyan - (Fr.) Rebelle, revolte 
ÖRNEK: A.ılerl tlrümlr ettik - Azı· 

Roman Tefrikamız: 95 

lıyan - Azı - (Fr.) Revolte, rebellion 
ÔRNEK: Yunaniıtan'dakl ıon azı 
hareketi baıtınldı - Yunanlstan'daki 
son llyan hareketi baıtırıldı. 

lıyana müteallik - Azıt 
ÔRNEK: layana müteallik hareketleri 
kanun tecziye eder - Azığ hareket 
lert kanun cezalandırırır (Ceze • T. Ki>) 

Aııtan - Etik - (Fr.) Seuil 
Aılyap - Dejlrmen - <fr.J Moulln 
Asker - atlı:er (T. Kö.) - (Fr.) S<'ldat 
Aıl - A11l (T. Kö.) - (Fr.) Fondement, 
orlılne, racine, prlnclpal 
Aıla - Hiç bir vakit, cuda - (Fr.) Ja
malı 

Aılen - Aılın - <Fr.) D'orltıine 
Aıll (mflmtaz) - Ôztıün - (Fr.) ortıJnal 

ÔRNEK:\teaaill aıliye- Ôzıül ıorumlar . 
Aılfyet (Miimtazlyet) - Ôzırünlük- (Fr.) 
Oritıinalıte 

ÖRNEK: Bu eıerln a1llyetl azdır -
Bu nerin öztıilnlüfü azdır . 

A1r - A11r (2) - (Fr.) Siecle 
Aıude - Rahat (T. Kö.J 
Aıüman - Gök - (Fr.) Ciel 
Aıllmani - Gökeel - [Fr J Celeıte 

ÖRNEK: Batlarına bir bellyı bumanl 
tıibi nazıl oldu - baılanna ıökıel 

bir beli gibi indi (Bel!. T. Ka.] 
· &ılm - · içen 

ÖRNEK: Hunltlm kan içen 
Aıar - Ondalık - [Fr.J Dimeı 
Atık - Atık (Atukmak - atıkmak'tan] 
[Fr ] Amoureux 
Atlklr - Açık, apaçık - (Fr.) Glair, ou · 
vert, evldent 

ÖRNEK: Bu itteki maksadımız itlkir 
dır - Bu itteki varıımız açıkdır 

r apaaçıkdır 1 

2 Kamus'ta •ısr,11ır, usr,usur• şek ı lltrınd.ı 

gösterilen bu söz. •zaman anlamını• göste 
rıliyor. Ttiriçede •zaman• demek oL n "uz" 
köküne "r. eki getirilerek yopılm ı ş Türkçe 
ıözdllr. 

Savaştan Savaşa 
Yazan: MUSTAFA. ALPY0R0K 

memur eldi ve iki saat 
tonra ayrılıb alayı takib et
mek üzere ıablt bir nokta· 
da takımile beraber bırak · 
dı. 

çekiliyordu. Erklnıbarb Ek. 
rem beyin hayatını kurtar -
dığı ıüvarl zabiti, De"lf 
beyin muvaceheılnde alay 
kumandanı bacı Remzi be. 
yln llkaydlılnl tenkld etdifl 
ve bacı Remzi beyi Dervlt 
beyin itabına maruz kıldıfı 
için, alay kumandanı tara

fından bililtizam en teblı
kelı vazifelere ve her za 

man dilmdara mumur edllı· 
yordu. 

Sabuncu pınarında, ayıcı 
Arifin kumanda etmekde 
bulundulu üçilncü ıuruba 
menıub bir piyade alayının 
bulundufu ve bu aylaydan 
vJzlfeyl talim alarak dllt 
mania temaaıa muhafaza 
edılmeıl Dervlt beye emro· 
lundufu cihetle fırka 1abun• 
cu Pınarı lıtıkametine hare

Zaten ıelen dütman ate· 
tinden de, bu kuvvetin bir 
düıman keıif kolundan iba • 
ret olduğu anlatıldı. llakt
katen bir dakika ıonta, kı · 
lıç çekmlt olan ıüvarl ta -
i:ımı at koıdurduiu vakit 
bir dütman ıilvarl keııf ko· 
lunun önllnde kaç-kda ol· 
duğunu ıördü. Arazi ve va
ziyetin mOsald olmama11 

dolay11tle, düıman keılf ko
lunun takibinden ıaıfı na
zar edilerek k11mı külliye 
iltıhak edildi. O zamana 
kadar vaziyeti anlamıı ve 
ıon derece anbileımlt olan 
Dervlı bey, Ekrem beyi gö· 
rünce, teıekkür eldi ve bir 
günde iki kardet kaybetme- . 
ıl ne mani olduğu cihetle ! 

bu erklnı harbin elini ııka
rak herkesden k11kand1ğı 
buaeıini Ekrem beyin alnı- / ket etdı Fırkanın cl6mıılan 

1 bulunan on d&rdllneü ala. na tevdi etdı 

Süvari fırka11 m1111tna· 
maa Eakiteblr ıaukaıaeu.e 1 

yan kumandaeı, liiY&rl za. 
bitini dilmclar dQmdarlıtuıa 

Alay bir müddet yürü
dtıkden ıonra Ketif dağı 
üzerinden inen Ye ededen 
çok faik bulunan dütman 
piyadeılnln ateıine maruz 
kaldı. Alay kumandanı ıa

ıırdı, hllcum dört nalla ri · 
cat emrini verdi. Lakin 
kahraman bölflk kumandan· 
ları bu emri dinlemediler. 
Alay kumandanı, yaverile 
beraber yalnız baıına çekil· 
dı, aıtdı. Düıman kartmnda 
ılllhlarını kullanmadan ve 
kan dökmeden çekllmeği 

zül bilen alayın bölük ku 
mandanları, bı>lüklerlnl ya· 
ya cenılne indirdiler ve 
kanlı bir ıavata giritdiler. 
Bilha11a uçüncll bölük ku. 
mandam Zeki bey, milli 
kahramanlara mahıuı teca
atle; diltmanın kart11ına çe · 
ltk btr mania olarak dikil· 
dl ı 1e faydaki menhuı düı· 
manan bir kurıunu bu milli 
kahramanın böğründen gl • 
rlb beli•den çıkmak ıuretlle 

ı alır yaralılar me,..nıaa ld· 
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($EH• R. !le ın .. _A rETT~ 
Halkevinde İdmanyurdu Pamukcu 

lnönü ·zaferinin yıl l ıdmangücünü yendi. 
dönümü kutlanacak . ~uma ~u?.u ldmanyurdu 

1 ıle ldmaııgucu arasında hu-
susi bir maç yap ılmıştır . , 

Zirai kredi ko
operatifi 

Bu akşam Halkevi salo
nunda eaat 20,30 da büyük 1 
bir tor 1.ıntı yapılarak luönü ' 
zaferinin yıldönümü i:utlana
cık lır . 

Oyun saat birbuçukta ld. 
manbirli~inden Bay Alı'n i n Yıllık toplantısını yaptı 
idaresinde başlamıştır. idman Pıımukcu (S Ş) ·- M~r 
yurdlu\ar;İJmangücünün ikin· tın 24 üncü pazar günü Pa
ci d.ı vred e p e n altıdan ya ptı- mukcu zirai kredi kooperatifi 
ğı bir r{ole karşı üsıün bir yıllık toplant ı sını y o pmı şılır . 
oyun dan sonra bir inc i dev· 'T opl antıya ziraat l'ıa :ı lıası 
rede üç. ik inci d• vrede de ikı müdürü bay lsmeil tla kkı 
s;.y ı yaparak oyunu 5 • 1 ka Alı.b aş başkanl ı k e tnı işdir. 
zanmışlarJ , r Bir senelik çal ışma r npo 

JJmanyurdunu tebrik deriz ru olrnnılukJıın ve kabul 

Arzu eden yurddaşlar 

toplantıya i:orneeiz olarak 
gire b iteceklerdir. 

iki tltyiıı 

italyan gaze
teleri 

( Üst tarafı birinci yüde ) 
Veyahut bun'arı kabul et· 
mlyecekdir.Artık o vakit de 

sulhu müdafaa için ciddi 
bir teıkılata ihtiyaç vard .r 
demekdir 

Bal ı kts i r erkek orta mek 
teb inde aç ı k bulunan pansi
yon idare memurluğuna 20 
lira ücrelld Fransızca mual
limi hay Subri Sözen; Yine 
Erkek ortamektebi Tarih 

Kuiyera Dellaıera gazete· 
Coğrafya muallımi Bay Kd· 
zım 25 lira· ıicr ı tle ildvei lesi ise lngiltere tarafından 
vazifA olarak müdür mua- tatbik edilmekde olan tabi
vinliğmc tayin e ılılmişl ord i r. \ yenin ve bunun neticesi ola 

rak lnglliz nazırlarının Ber· 

Kamutay Bayı lin'e yaptıkları seyahatin ne 
Pariı, ne de Roma'yı bir ta· 

Fikret Sılayın ahhüt alt ı na almıyacağını kay 

başkanlığında detmekded-ir_. -

toplandı ,helika 
kabinesi ( Üst tarafı birinci yüzde ) 

zunlyetf hakkında kamutay 
baıkanlığı tezkeresi ve ka

mutayın 1934 ağustos, eylul 

ayları hesablarına ait encü 

men mazratası okunmuıdur 
Kamutay bundan sonra inhi· 

ıarlar umum müdlirlüğü 1934 
yılı bütceainde 16000 liralık 
münakale kabul etmiı ve 
pazartesi toplanmak üzere 
dağılmııdır. 

.... ~ ..... 

Litvinrf Eden 
[Üst tarafı birinci yüzde] 

Eden halk 

tarafından heyecalı bir te · 
zahürle karıılanmııdır. Bü· 
tün ıeyirciler Bay Eden'I 
alkıılamıı ve orkestra lngi· 
liz ulusal martı ile uluılar 
arası marıını çaln ıtdır. 

Moskova ,30 [ A A] - ':ita. 
\in bugün bay Eden'le ye
niden görüıecekdir. 

hal etdi. Zeki beyin ağır 
yaralı dü§mesi üzerine, bü · 
tün alayın kuvvei manevi· 
yesi tezelzüle uğradığı için 
diğer bölük kumandanları 

alayı geriye cekdiler ve sa 
buncu pınarına doğru hare· 
kete geçdiler: 

Eğer alay kumandanının 

emrine tebiyet ederek alay 
çekilmlt olıa idi, ıüvari za
bitinin ya ölüm veya eıa· 
reli muhakkak ıdı. Bereket 
venin, fedakar bölük ku. 
mandanları, düımanla çar
pıımak ıuretile süvari zabi · 
tinin muayyen müddetini 
doldurmasını temin etdiltr 
ve tam zaman nda birleıe
rek sabuncu pınarına i l~r 
lediler. 

Zeki beyin amudu fıkarl . 

sini zedellyen düıman kur
ıunu, Zeki beyi bıtab bir 
halde bırakmııdı. Ata bin 
meılne imkan olmadığı için 
müstacelen yapılan bir aitaç 
ıediye üzerinde taıınıyordu . 

Süvari zabiti bu kara ha · 
beri aldığı vakit hemen Ze
ki'nln yanına kotdu ve ga· 
ziliitlnl tebrik eldi . Kahra 
man Zeki bey, çok muzla 
rlb olduiu halde tıözlerlnl 

(Üst tarafı birinci yüzde J 
tın kıymetini muhafaza ede· 
miyeceği fakat bununla be 

raber Belçika'nın altın eıa
sından ayrılmayacağını bil · 
dirmitdlr. A !tın eal\sının 

stablitesini muhafaza için 

yapılacak uluslar arası bir 
anlaf1Dıya intizaren Belçika 1 
kendi frangını bugünkü al· 
tın mikyasından azami yüz· 
de 30 aıağ sına indirecek · 
dir Mamafih Uelçlka fran · 
gının ha riçdek 1 ata blitesl mu 
haf aza olunacakdır. Hükumet 
vasi 1alahiyet sistemi ve dıt 
ılyaeada Sovyet Ruıya 

ile yeniden münasehat teıiı 

etmeğe karar vermlt olduğu
nu bi'dlrmlşdır. 

200 seyyah geldi 
lstanbul, 30 (S.~] - Bir 

Alman vapuriyle ıehrimize 
iki yüz seyyah geldi . 

• açarak: 
-Yalnız bir cihetden mü· 

teessirim Beni atıma bindir· 
mlyorsunuz. Karı gibi ku
cakda taııyorsunuz Bari 
sen beni atıma bindir. 

Diyecek kadar metanet 
gösterdi. Süvari zabiti, bu
nun imkanı olmadığını ve 
kendisinin daha yaııyarak 

millet ve vatanına daha 
büyük hizmetler yapması 

lazım olduğunu anlatmak 
suretile Zeki beyi avutdu. 

Alay, bu va ziyetde Sa · 
buncu pınarına yaklaımak· 
da iken dehıetli piyade ate. 
tine maruz kaldı. Ateı eden 
Türk kuvvetlerinin oldu. 
ğu malum bulunduğu 

cihetle mukabele etmedi 
Beyaz mendiller sallamak 
suretile düıman olmadığını 

anlatmak istedi. Lakin pi· 
yade mütemadiyen ateı edi
yordu. Süvari zabiti, baı· 
çavuı Etem'e, hemen iki 
nefer alarak dört nalla pi 
yade kumandanına gitmesi 
emrini verdi ve bu emir de 
anide tatbik edildi. Etem 
efendile neferler yıldırım 

gibi atlarını sürdüler. Yarı 
yolda neferlerden birlılnin 

edildikden sonra intihabata 
geçilmişdir . N ticede rois 
muallim bay Abdi az~ . pa
mukru'dan bay Hasan , Seli
miye'J on bay Hamdi ile Ner 
~is'Jon bay Mehm et, müra· 
kip olarak da mallim bay 
Fahri ile Muarrem seçilmi~d i r. 
Z ıraat bankası ,, üdürü 

bay lsmoil Hakkı Ak baş er
tesi günü Konakpınar nahi
yesi kooperatifi kon grasın. 
da bulunmak üzere buradan 
ayrılmışdır. 

Pamukcu'luların bir 
dileği 

Köyümüz çeımelerinde 
bundan on beıgün evveline 
gelinceye kadar hiç 
pis bir ıey yıkanmıyordu . Fa

kat fU on bet gün lçeriıin· 
de çeımelerde birçok piı 

ıeyler yıkanmağa batlamıı 
dır . Bu kirlenen çeımelerden 
su içilmez bir hale gelmiı· 
dir. insanlardan baıka hay
vanlar bile bu pis çeıme· 
lerden su lçmeğe çekin· 
mekdedirler. 

Bu huıuıun önüne geçil · 
meslni dileriz. 

Urfa' da tırtıllarla mü
cadele 

Urfa 30 [ı\.Aj - Köylüler 
vilayetin ıark mıntakas nda 
bir kısım mezrul\ta ve bağ · 

lara hasar veren tırtıllarla 

mücadeleye baılamıılardır. 

Haliç şirketi 
İstanbul, 30 [S.Ş] Ha -

lıç tirketi umumi heyeti top· 
landı. 30678 lira zararla 
bilançosunu hapadı. 

Yeni muhacirler 
İstanbul, 30(S.ŞJ - Ro 

manya ve Yugoslavya'den 
yetmit muhacir geldi. 

atından düşdüğü görüldü. 
Bir müddet sonra da piya
de ateıi kesdi. Bu defa, 
süvari alayı serbest olarak 
yürüdU . piyadenin mevzi 
ittihaz etdiği mahalle gel· 
dikleri yakit, ayıcı Arif'ln 
orada bulunduğunu hayretle 
gördüler. Meıhur olduğunu 

iddia eden bu ayıcı Arif 
kuvvetlerinin dümdarı olarak 
bir süvari alayının bulun· 
doğunu bilmiyecek ve göz 
göre, yakın mesafeden bu 
alaya ateı etdirecek kadar 
gafil olduğunu. yaralı yatan 
Zeki bey söylemekde tered
düt etmedi. 

BaıçavuıEtem efendinin de 
yaralandığını ve bir neferin 
yolda ıehid olduitunu gören 
sü varı zabiti, tekrar A rif'le 
yüz yüze gelmekden duy· 
duğu elemi, A rlf'ln yüzüne 
karıı söyledi. Asabi bir adam 
ve fırsat esiri olan Arif 
hiç birisine cevab vermedi 
Kabahati bir istihkam zabi
tine yük 'etmek ıuretle teb · 
rlyei zimmet etmek iıtedı. 

Lakin milnakaıa etmek za
manı değildi, çünkü düı· 
man, bütün kuvvetlle . kur· 
tun menziline ıelmek llzere 

, bize gelen es~ 

Yeni Adam 
Yeni Adam'ın 65 inci 

say · sı çıkdı. içinde lımail 
Hekkı'nın Gençler ve cinsi 
tehlikeler yazısiyle Toplu ted· 
ris tekn iği dersi . Cami'nin 
siyasa tetk iki Avni Alı'nin 
tavukçuluk yazısı vardır. Bu 
ıayıda mual.imler arasındaki 
müoakaşa ve gençler arasın· 
da ki anket devam ediyor. 
Ressam Arif Bedii'nin güzdl 
bir röportajı, Sedat Nuri ve 
Z ·ı hir S : tkı'nın ~·ok güzel 
karikatörleri vardır . Yeni 
Adam en ~özel fikir gazete· 
sidir. Herkesin okuması ge· 
reltdir. 

Çocuk sesi 

Çoculı:lar için çıkarılan ve 
hakikaten çocukların pek bü
yük bir alikas nı çekmeğe mu
vaffak olan bu mrcmuanın 274 
üncü sayısı yine güzel bir şe

kilde ç . kmış · l r Bütün anı ve ba· 
baya ç 0 ıcukiarı için tavsiye ede
rız. 

Fikir hareketleri 

lstanbul'da \'ıkın ilmi, içti· 
mai ve edebi haftal ık mecınu

ad r. Son 7 4 üncü sayısı dolgu o 
bir münderecaıla gelmlşdlr. 

Okurlar ,m ı za tavsiye ederiz. 

Türkiye umum kim
yagerler mecmusı 
Türkiye umum Kimyagerler 

cemiyeti tarafından Kimyager· 
!erim izin bilgi ihtjyıc ı nı gider

mek ve geoişlelmek için çıka 

rılan bu çok kıymetli CIHİn 

ikinci sayısı çıkmışdır. Muhtelif 

Avrupa alimleri ve enstitüleri 

tarafından çok eyi karşılanan 

bu eseri kimya ile alıtkusı olan 
herkese bılhassı Kimyagerie· 
rimize tavsiye ederiz. 

Hafta 

Bir okuyucunun okumak ih · 

tiyacmı ghlerı c~k her türlıi 

alftkal ı yazıları içinde bulabıle

ceği en eyi baCtalık bir mel'· 

mua olan [Hafta]ııın son sayı

sı zengin bir şekılde çıkmışdır. 

Okurlar mıza tavsıye ederiz. 

Onlar ermiş 
muradına 

Bayan Lemla Balı'nın yaz
bu eıer mevsimin en ıüzel 
romanıdır. Okurlarımıza tav· 
siye ederiz. 

bulunuyordu . Buaun için 
piyade kıtaatı derhal çekil· 
dl ve ıüvarl fırkası da, dllı· 
mania tema11 muhafaza et
mek üzere orada bırakıldı. 

Şimdiye kadar devam 
eden bu muharebede vuku 
bulan ziyaların en büyüğü 
ve gayri kakllı telifııl olan 
dördlincü fırka kumandanı 

Nazım beyin Altıntat ova 
ıında ıehadeti ve erkl
nı harb Şeref beyin 
etareti olmutdu. Bu haber 
herkesi ve bilha11a bu iki 
zatı yakından tanıyanları 
son derece dilbun etmitdl 
Bu iki kahraman, Altıntat 

ovasında düımanla çarpıtır

ken çok faik olan düıman 
kuvvetlerine külliyetli zayi
at verdirdikden ıonra, düt 
manın celbetdiği takviye 
kıtaatı karıısında, fırkaları
nın mağlub olacağını ve ri
cata mecbur edileceflnl an· 
ldyınca yeiıe kapılmıtlar ve 
düıman galibiyetini ıörmek· 
denıe ölmek daha af dal ola· 
cağını kabul ederek ellerin· 
de birer tlifek olduju halde 
düımanın en kesif sfları 
(lzerlne atılmıtlar ve bu ıu
retle birlıl ıehid ve diierl 
eılr olmuılardı. Şehid olan 
her halde daiıa ıneıuddu. 
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lngiliz -Alman 
Noktai nazarları arasında cok , 

mühim farklar var 
Liberal ve amele mahafilinde inkisarı hayal 

Londra 30 (A.A)-D • ı it · /--.. 
lerl bakanı bay Saymen'in f • ( \ 
Almanya ile lngiltere'nln ~ ] ) 
nokta! nazarı araaındaki J& ,) 
farkların çok mühim oldu - ~ 
ğunu aç•kca kahul etmeıl 
parlamento mabafilinde çok 
eyi bir te1ir bırakmııdır. 

Almanya'nın tekrar Cenev -
re'ye avdet etme1l için bay 
Hıtler tarafından ileri ıürü· 
len flU'tlar bilyük bir hayret 
uyandırmııdır. Muhafazakar · 
lar bu ıartların kati yen I< a· 
bule ıayan olmadığı ve ltre
aa konferanıının milıterek 

emniyeti temine azmetmlı 

olan devletler araaındakl 

bağları daha ziyade ıık • t 
dırmaya medar olac•ğı fik
rindedirler . 
Almanya'nında metaliba . 

tından vazgtçdlğl takdirde 

Titülesko 
Ve Laval her noktada 

hemfikir 

Pariı 30 (A . AJ - Dıt itleri 
bakanı bay Lava! ile Romen 
dıı itleri bakanı bııy Tıtü-

Bay Titülesko 

leıko araaındakl dünkü gö · 
rüıme bir aaatten fazla ıür· 

mütdür. Görüımeden ıonra 
her iki devlet adamı mat · 
buat mümeaaillerlnl kabul 
ederek her nokdada hem fi· 
kir olduklarını ve bugün 
tekrar görüıceeklerini söyle• 
mitlerdir. 

Fransız gemileri 

Con Simon 
bu ltde tetriki meıaide 

bulunmanın kabul edilece· 
ğlnl ıöylemektedlr 

Londra 29 LA A] - Lıbe· 

ral ve ame 1e mabııflliAlman 
metalibatının ıamil ve VÜIA • 

tının kendilerini hayal lnkl · 1 

.arına uğratmıı oldufunu 
gizlememektedir. 

Sorbon 
Türk tarihi 

Konferansları de· 
vam ediyor 

Pıırlı 29 [A.A] - Anado 
lu ajanıının huıusi muhabl · 
rl bildiriyor: Türk etüd mer• 
kezi tarafından tertlb edilen 

konferanılara dün de devam 
edilmif ve İstanbul üniverıl · 
teıi edebivat fakülteıi Relıl 
Fuat Köprülü Türk tarihine 
aid bir konferans vermltdir. 
Parlı i niversitesi Rektörü 
Fuad'ı konferans vermezden 
evvel dinliyenlere takdim 

etmlf ve demltdirki:Sorbon· 
da ilk defa olarak bir Türk 
profeıörü konuıuyor. Bu 
it ı barla Sorbon için bu tarl· 
hi bir ııündür Fuat teıek· 

kür etdıkden ıonra konfe 
ranıa baılamıı ve kül
tür ıahaıında yapılan bu 
tefriki meıalnin Türk·Fra.ı· 

sız dostluğuna nakledeceğini 

ıöylemltdlr. 

1000 Yehudi 
Filistin' e gitdi 

Tlryeıte 30 (A.A]- Dün 
muhtelif Avrupa memlekı:t-

Paris 29 [A.Aj - Ayan !erine menıup 1600 yahudi 
mecllıi 935 yılı inıaat proğ· vapurla Fillıtln'e gltmııdtr. 
ramındakl gemilerin tezgi· lnglllz ve Leblıtan konıoloı
ha konulmaması na 1 tifakla 1 ları vapurun hareketinde 
karar vermııdır . hazır bulunmuılard·r. , ~~~~~~, 
liil Yeni roman tefrikamız J 

:ı 
1 

İncir Ağacı 
Sa' a~ edt-biyat sahifesi ok.urlarınırı 

rını seve seve okudukları 
vazıla- 1 
• 

' 

.ı 
'i 
il 

il 

il 
1. 

/11 bıı gııul, bıı çok güzel roıııaıııııı birkaç gı1ne 
kadar lef rlka edeceğiz 

İncir f'.ğacı 

Hayatın ta kendisidir 
-- ----- ---- --- - ------
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IDünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketleri 

Almanya'~ın son ~eyannı- He yapdılır. Müzakereler. 
mes'ınden SOnfl Daily Herald gazetoıi Bo-

' yaı kitabı Avam kam11rasın-
" il Popoio d' ltalia" dan daki münaka9&1ıodan babıe· 

Almanya mecburi aıker· derken diyor ki : 
ilk hizmetini tekrar ihya Dün akııım avıım kama· 
ederek 36 fırkadan mürek · rasında bakanların ıöyledik
keb 12 Kolordu vücuda ııe· !eri nutuklar naıyonal hü -
tlrmltdlr. kQmetin emniyeti uluılar 

Hakikat halde Almanya'- derneğinin kuvvetlenmesinde 
nın mü1ell6.h oldufu herke.. ve kollektif sistemde değil, 
ce mahlmdur. Blltün aakerl ıilAhların artdırılmasında ve 
mütehaS111lar Almanya'nın sildh yarııında aradığına da-
30 fırka11 mevcud olduğunu ir beslenen ve beyaz kitabın 
bildirmektedirler. Belli olmı · neşrile kııtiyet kesbeden tüp
yan elbet bunun resmi ma· heyi zail edememişdir. 
hlyetde ilanı idi. logiltere'oin sildhsızlanma 

Almanya M. Sımon'un işinde tek başına kaldığı ba-
Berlln'I ziyaret edeceği es· haneıi tamamile boş bir id
nada, Veraay muahedesinin diadır . Bu idare iş başına 
aıkeri ahkamını ılga ediyor. geçtiğinden beri ınüdaCııa 
Bu ıuretle Almanya'ya glSre bütçeleri her yıl artdırılm ı ı . 
V erıay muabedeılnin betincl d 

ır. 

kısmının kıymeti kalmamıı · Emniyete ve barı şa gide-
dır. cek yegdne yol kollektif em . 

Binaenaleyh yeni bir vazı niyet sistemini kuvvetlendir 
yet karıısında bulunuyoruz. mek ve her işi bo:ıacaklara 
Bu hadiselere ııöre hazır bu· kıırşı bütün dünyanın kol
lunmalıyız. Jektif kuvvetlerini bir teşki · 

İtalya, 1ilah11zlanma ılya· !Ata bağlamakdır. 
ıa11nda, dalma temiz ve ha· Asıl tenkid edilecek nok. 
liıane bir ıekllde davranmıı d ta şu ur ki nasyonııl bük ı1 · 
dır. met bu gaye uğrunda hiçbir 

Almanya, 3 İkinclkinun şey yapmamış ve netretdiği 
1934 tarihinde ıllihlanma beyaz kitabla bütün itima-
meıeleılnde hak ve insaf 
prensiplerine müıtenit ola -
rak, bir memorandum ver · 
mit idi. Bu memorandumun 
eıaa prenıiplerl ıunlar idi: 
"Franıa kendi emniyetini 
temin etmek için, halihazır· 

da ki aıkeıi ku vvetlerinl mu· 
bafaıa edecek ve aynı za· 
manda Almanya da kendi 
müdafaaaı için aıkerl kuv
vetlerini tedricen çofaltabl· 
lecekdlr. Bu suretle, bu iki 
devletin lateklerl birbirine 
uygun olacakdır. 

halya hülu'lmetlnin verdi· 
O• hn muh.tırA ma• f,..,.ç 
nazarı itibare alınmamııtır · 
Hu vaziyet kartmnda müta· 
liamız ıudur: 

Fransa ile ltalya, ikinci · 
kanun 1935 tarihinde ıllah· 
ıızlanmalar hakkında bir 
protokol lmzalamıılardır. Bu 
protokol 1 1 Birlncikinun 
1934 prenılplerlne istinat et· 
mektedir. 

11 Birlnclklnun 1934 ta· 
rlhli protokolda deniliyor kı: 
Hiç bir memleket bir yanlı 
hareketle taahhüdatını tadil 
edemez." Bu iki devletin 
miinasebetlerl bu esaı üze 
rlne kurulmuıtur. 

7 Birlnclkanun 1934 tarih· 
it Roma protokolünde deni
liyor ki:Eğer ıu ihtimal (ya
ni bir yanlı hareket) Alman· 
ya tarafından tahakkuk eder· 
ae, Franıa ile İtalya iıtlıa· 
rede bulunacaklardır. 

Fransa ıle lnglltere 
arasında 3 Şubat 1935 de 
Londra'da tanzim olunun pro· 
tokol mucibince lngiltere da
hi yukarıdaki taahhüdata it 
tırak etmitdlr. 

dını ıildha bağladığ ı nı ildn 
etmiş ve uluslar derneğine 
arkasını çevirm i şdir . 

ol vaziyet karımnda muhte
mel neticeleri tetkik etmek 
ve IAzım ııelen tedbirleri al· 
malı: üzere iıtııarede bulu · 
nacaklardır . ltalya, evvelce 
ıiliblanmada mutedil eaular 
üzerine anlaımıya girlımek 

için Almanya'yı davet etmiı· 
dir. Bu ıııın Almanya kendi 
kendine hareket ediyor ve 
bu hareket Almanya için 
baılı baıına (münzevi] kal· 
-·k demekdlr. 

Almanya nın ou gun .. u na-
reketl korkunç neticeler vü· 
cuda ııetlrecekdlr Almanya 
diğer devletlere kartı müte· 

fevvlk bir derecede ıili.blanı· 

yor. Bu ıekil ıiliblanma, 
diğer devletleri aıağı bir 
vaziyetde bırakacağından 

bunlar da kendi emniyetle· 
rlnl temin için, birleımek 

mecburiyetinde kalacaL.lar· 
dır. Genel ıavaı bu bakika· 
ti göstermiıdır. 

Genel eavaıdan evvel, ln
ııtltere ile Franıa araaında 
Afrika'da müdhit ihtilaflar 
çıkmııdı İngiltere ve Ruı'ya 
araıında ve yakın ıarl,da 

mühim tezatlar da vardı 
Aradaki anlaıamamazlıklara 
rağmen, Almanya'nın kara 
ve deniz kuvvetinin tefevvu· 
ku kar1111nda, endlıe duyan 
bu üç devlet milfterek ha 
reket etmeğl menfaatlerine 
uygun bulmııılardır. Bu 
gün de bu ilç devlet Alman· 
ya'nın nlihlanmaıı kartmn. 
da, eski ltlli.flarını unutmuı· 
lardır . Bu gün ortada bir 
tehlike vardır. Bununla be· 
raber bu tehlikenin lzaleıl 
için henüz vakit vardır . 

Yurtdaşt 

•Correa Pondan Poltıque et dip. 
lomatiqııe» den 

Parla, Londra ve Ro-
J-ruında, ulualararaıı ıtyua
nın yeni ıafhaıma dair çok 
canlı ve faal bir ııı>rllt lea• 
tı.ı yapılmaktadır ki bu eaf 
ha da Alman askerlik ka
nunu, lnılllz notaaı ve 
lngiltere'nln yakında vuku 
bulacak olan Berlın ziyareti 
meıelelerile temayü;ı: ediyor. 
Bu buıuıta ortada dolataıı 
rivayete glSre, "Qual d' Or
aay w da, üç büyük devletin 
müıtereken proteıtoda bu. 
lunmak niyetinde oldukları, 
hatta bu proteıtoran uzun 
bir diplomatik buhran ya 
ratmak ve 3 Şubat mllzake· 
reılne, kati ehemmiyetini 
kaybetdirmek bahaaına bile 
olsa, vaz geçmemek fikrin· 
de baluaduklan ıöylendl. 
Bütün uluılarara11 kararla· 
rın mutlaka Parlı'de veril
meıl lcabetmediğlnl lıbat 

eden İngiliz hattı hareketin· 
den ıonra, Londra proira· 
mının en mühim unıuru olan 
serbest münakaıa prensibi 
artık müemmen ıtbi ııı>riJn· 

mektedir. Şübhe yok ki va· 
ziyetln bu çok makul tek· 
linde lnkitaf etmeıl keyflye· 
tinden. Franea ile laııltere 
aruındakl münaıebatın değlı· 
mlı olduğu netıceatnl çıka· 
ran Fransız matbuatı bak· 
ıızdır. Londra'da pek bak· 
lı olan bir mül&haza ılerl 
ıürilliiyor ve berkeeçe ma· 
leim olan lnıılllz ıı ya1&1ının, 
tu veya bu memlekete kar 
tı cebbe olmaktan değil, bi
IAkiı dalma bütün memle -
ketlerin genel bir anlaıma

da uzlaımıı bulunmalannı 
lıtihdafdan ibaret oldufu 
ltaret ediliyor. Bu blSyle ol· 
duğu gibi, Alman ılyaaaaı 
aa a11a aostıuKıan ınoa• .,,. 
meğl kollamaz; billklı batta 
Alman ılyaaaaının menfaati 
bu dostlukların, diler bir 

memlekete kartı alo:ybdar bir 
blokkurup,mabiyetlerlnl ve ren· 
klerinl bu ıuretle değlttir 

melerlnl icabettlrlr. itte bıı • 
tün bu aebeblerden dolayı 
Relch'in dıt itleri bakanının 
da bir mülakat eanaıında 
ıöylediğl gibi, Almanya'nın 

timdlden ıonra müıbet ve 
dürüıt bir tarzda ıılrlıece· 

ğl müzakereler belki de ko · 
!ayca halledlmlyecekUr, fa· 
kat bu müzakereler hiç ol· 
mazea artık bot sözlere de
ğil, hakikatlere lıtlnad ede· 
ı:ektlr. 

Bugün 
Şifa 

Ecza hanesi 

Nöbetçidir 
Fran11z ve lngiliz Bakan· 

!arı Londra protokolünü tan· 
zlm eınaıında Almanya'nın 
tekrar ıilihlanmama11 me· 
ıeleal Versay muahedeılnde 
teıbit edileceği için bu dev· 
letin bir yanlı hareket ile 
taahbüdatını tadil edemiye
ceğlnJ kararlaıtırmıılardır- Bu 
iki devlet zaman ile ıulh ve 
ltlmad me1elelerl takviye 
edildikce, Almanya'nın dahi 
ittlrlklle bütün devletler ara 
aında ılllblanma busuıunda 
genel bir tadil yapılabilece· 
ğlni kabul etmiılerdir. 

Felaketligünlerde sana yardım elini 
uzatan hilalihmer insan/Jğın şefkatin
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila
/iahmerin himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda!. 

Madamkl Almanya bük6-
metl bir yanlı hareketde 
bulunmuıdur; bu üç devlet 
clnııltere, Fransa, ltalya) ye· 

Balıkesir Hlldllhmer 
Merkezi 

......................... e ......................... . 

ı Savq'ın: n· - B td : Yazan: ı 
ı Kııçıık : ır guneş a ı : H. Bedı ı 
:Hlklyeal : : Akyol 1 .................................................... 

Bir aaker arlı:adaıım an- di . Saçlarile yüzünü 9rtdil. 
latdı. Uözlerini ondan 11kladı bir-

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . birini savmişdiler. Ahmed 
Oç gündür dinmek bilmi. onu daha çok .evmitdi. 

yen yağmur, gilngörelere Genç lı:ız mini mini dene
çarparak yağıyordu .. 8aoak- cek kadar körpe, boylu poı
larda biriken, sonra koyu göl lu, toz penbe yanaklı , kara 
geli kaldırımlara boşalan su· gözlü, ıtıksız gecelerden da. 
ların yankıları tıpkı ı,ıalı:ıl hıı ışıkaız saçlı, tombul bir 
tatlı yollarda yıldırım alı:ııile ana kuzusu idi . . 
ilerliyen akıncı atl11r1nın Günler geçdi.Hıı!talar ayla
çılı:ardığı nal Hıleri gibiydi.. rı kovaladı. Ahmed•in i'Ün
Gece, içli ve lı:orkunçdu Ara· !erini iki güneş kucakladı . 

ııra, derinlerde titriyen ya- biri herlı:esın güneşi, ötekisi 
nılı: seıli 1Btıcıların baykı- kendi sevgi doğusu idi.. Her 
rııları, uzakdan uzağa du- ak9am kışlasından dönüşde 
yolan köpeklerin havlayııla- burcalı: burcak kokan dağ
rı , gecenin ıulardan sızan !arda berkesin güneşi batar· 
bu bin yasına karışdıkca ken onun doğusu ak boyalı 
i'ÖZ yaşlı ıağnak gibi en- evin balkonundan nazlı nazlı 
ginde ç11ğlıyordu. . yücelir,kara yollarına ıtık ve-
Okuduğu el yasılarının rir, yası çekilmez sönük ge· 

ıon 1Btırların1 bitiren Ah· celerini ışıklandırır , sevdirir· 
med, iıtekıiz yerinden kalk· di ... 
dı .. Canı sıkılıyordu. Alı:şam. Aradan günler geçdi. HaC-
danberi nereden geldiğini talar aylar da eridiler.. Ah· 
bir türlü kestiremediği bir med'in yal yal olmuş aevgi
iç iiıüntüıile kıvrım kıvrım si, gönlünü Jakdıkca yakdı. 
kıvranıyordu.. Balkonlu evin Jakıcı güneşi-

Göngöreye yaklnşdı. Başı· ne ışığa vurgun pervaneler 
nı onlara dayadı .. Boş kal- gibi, gece böcekleri gibi koş
dırımlara uzun, uzun bakclı . du . 
Sonra kendini oracılı:da bir 
yere alıverdi .... 

Bundan tam on yıl önce 
yine böyle yağmurlu bir ge
ce idi ••• 

Sevmenin ne demek oldu. 
ğunu, aldatılmanın çıldırtan 

duyıınlarile yanıb lı:avrnlma_ 
yı itte böyle bir gecede 
dnymuı ve lanımıtdı • Belki 
ölünceye kadar o kısı kini;; 
anacalı:dı . 

Fakat bu gece gelen el 
yazıtı olmaaıydı ... 

Tam on yıl evvel timdi 
bulnndağn yerden araba ile 
dört gün bet gece süren 
Anadolu'nun doğuımııda M. 
Ş kertesinde bulunuyordu. 

O ca~da yine böyle, ı.0 .,._ 
ve yıııdi'Zuı .. 

Basık tavanlı evinden 
erken erken kıtlBBına gider, 
sular kararırken dönerdi. Eyi 
ıeısiz bir yaşayııı vardı.. 

O çağa kadar yüreğinde 
kadın ve kı zdan ötürü ne bir 
iz, ne de bir eızı vardı. Fa· 
kat bir gün, nasıl olduğunu 
bilmeden, o da sevmişdi .. 
Belki ilk ve son olarak .. 

Bir yaprak dökümü günle
rinden biri idi. Bvile k19la 
arasındaki yolun tam döne
meç yerinde yeni, ak boy ılı, 
yüktek ve balkonlu bir ko
nak vardı .. l9te her gidiş ve 
dönütdo o büyük yapının 

önünden geçerdi.. Yine, bir 
gün hızlı hızlı geçiyordu .. 
Birden ta ayaklarının yanı 

batına pat diye bir çiçek 
yığını bir hüçül düşüverdi .. 
Ahmed taşkın 9aşlı:ın sağa, 
ıola bakındı. Kimıecikler 
yokdu. Eyildi. Onu aldı .. Doğ
ruluyordu. Balkonlu evde bir 
gene kızla göz göze geldi .. 

Balı:ıtdılıır .. Kız utanmış, 
içeriye kaçarken, Ahmed, o 
gönül armağanını kolı:lıya, 

koklıya kıtlaıına gitmişdi . 

O gün. hep onu, balkonlu 
evde gönlüne doğan güne9i 
düşündü. Akşamı iple çeki
yordu. Onu görmek ıçın 

İçinde öyle çoculı:ca bir İs · 

talı: vardı ki .. 
işte bu özleyit ve isteyiş 

ilk ıevgiyi yüreğine aşıla· 
mı9dı. 

Ak9am, gün batarken kış. 
ladan dönüyordu. Onu birez 
daha yakından görmek için 
al atına bindi .. Balkonlu eve 
yakla9ıyordu . O, orada İdi. 
Ellerini gün batarın kıııllılı:
rına kargı tutmu9, yolunu 
bekliyor i'İbiydi •. Abmed uzak
dan ellerile gizli bir öpük 
yolladı.. O baııııı önilııe •i· 

Dora.lşıltaıı; gecelerden da
ha ışılı:11z IBçlı Dora. 
Güzel Dora da ondan geri 
kalmıyordu .• O da ara aıra, 
balkondan başile , ellerile, 
gözlerile seni seviyorum 
der gibiydi.. Aralarındaki 
sevgi bağı bunlarla düğüm
lenmişdi .. Ne yapsınlar .• Da
ha ileriye gidemiyorlardı. 

Bulundukları yer, k0ç6lı:, 

küçült olduğu kadar da dedi
kodusu bol bir yerdi .. Dora'
nın bir dayı11 vardı ki .. Onun 
ufacık bir yürek suçunu 
sezse, hele Ahmed'le arala
rında olub biteni duysa za. 
vallı lıııı öldüresive dö,ğer, 
beıa:ı ae oır c~ııu.tı fSl"'l "'"""' 
boğardı.. Ahmed, buula .. 

bilmiyordu. Bu yüzden ara
sıra, Dora'yıı kızardı .. Bir
kaç gün önce, onunla buluş
malı: için bir kadınla Dora'
dan ayalı: diredi. Fakat ~nç 
lı:ız ses çıkarmamışdı . Bun
dan ötürü Ahmeıi'in gönlü· 
ne bir kuruntu girmİıdi.. 
Yasını 

kendini 
du. 

kil'ilseye açmıyor, 

için için kemiriyor-

Hele son gtinlerde kızı 
iıtiyenlerin çoğaldığını da 
duymu9du. 

Kendi göz bakışlarından 
kıskandığı Dora'yı batksyı

nın görmek. Onu çıldırtıyor
du •. Son günlerde ilı:i yolda· 
tının da sık ıık Dora'dqn 
IA{ açdılı:larını gördükce üzü
lüyordu .. 

Bunlardan birisi, Dora'yı. 

kendine okadar yalı:ın bulu
yordu ki... 

Ahmed, artık son ıozu 

vermişdi. Onu dayısından 
istiyeceltdi.. F'ııkat icindeki 
kuruntular, onu durmadan 
kemiriyordu. 

- Ya bani sevmiyorsa, 
aldatıyoraa; diyordu.. O gün 
erken kallı:dı .. Yüreği karma 

karıtık duygularla çarpıyor . 

du. Kışlasına gidiyordu. 
Gözleri, yine balkonu aradı. 
Fakat o güzel Dora orada 
yokdu .. Bnı<ün , onu görme
ği ne kadarda istiyordu. 

Çünkü akşam dönütde 
göremiyecekdi. Gece kışlada 
belı:liyecekdi. Ardı sıra bir 
iki balı:dı .. 

Ne onu, ne de onu andıran 
ufak bir izi bile göremedi .. 

( Sonu yarm ) 
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Yazan: R. Gökalp y 
A 
s 

1 Rekal>et Götürınez Bir Fiatla 1\lazamızd<t Satılır » Mtıhteı·em miişterileriınizin liitfen teşı·ifleı·i istifadeleridir lstıklil Sa vaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı . 

INKILABCI BiR İ)L\~I'.\ PİYESİ 

ikin tabını bekleyiniz. 

1 ADRES: FIHR~ TAV ANLILI 

1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
Kuvayi Milliye Caddesi No: 52 . 1 

IM§§§§~~§~§~§§§§.11'..~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~~~~~~i'At~~~~~~ 

·=;;=DUD:Zlr:Zl:Z::Z.Z-..Z:X~;;nzxx:::::i ;SAYA$ Klll AR IF.~ınl 1 Ba hkesir as~~{~!~inden: 

TEMİZ MÜREFEH 
•• : BALIKESİR 
: PaLAS 

• • BALIKtSIRU 
PALAS a 

n " " " l'lf Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde = 
1 Ttışrif t>den eıı nıiişkiil(ıeseııt miisterilerini dahi nıcrııııuıı edeıı tf 

•cııı11.., M•wunu \e serÇısı uu.11.eııııııeı,' ucn~uerı ııerKese eıverışıı yenı U 
M inşa ettirdiği sıcak ve soğuk. asrımıza uygun fevkalade banyosile H 
M tavsiyeye deKer bir oteldir. Altında gazinosu vardır. Gazinosunda q 
g bütlin ~ııraili sıhhiyeyi lıavi ve her nıenılek.etiıı gazt'lf' vı· ıııecrınıa- ;; 

larını huhıııdıınır. Güzel ve sesli radyosu mevcuttur. '1 
•• *xx:::::xx:.:::::::z:::::::.:zzz::z:z:::* 

Balıkesir Ziraat ı ı-===============~ı· 

t bankasından 1 

Şu.ben1iz~e 1-4-~35 ıa:ihirıden. iıib~reıı aş.a~ ı 
1 

Cilı, freııl-{i, bel-
~ıdakı te,·dıata t~t\~~k . ı·ılı.IPc'. k faız . msbe~le~~nı soğukluğu lıastalıkları 
alakadar nnıdıleı ımııe ılıbar ve ılan e)leı ız. mi'ıtı>lıassısı. 

1 
Dr. M. Ali 

Vadeli tasarruf tevdiatı 

111111:!;1111,ır ~' 111 • 
Esat !idil müstecabltoğlu 

1 - Sosyalist ~eller Ye Sosyalizm 
40 Kuruş 

2 - Bolsevi~lik, f asistlik Ya Demokrasi 
50 Kuruı 

Salim Gündoğan 

~ - Kny Kitahı 
(Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

)lÜKEHRE~I KAM i L 

4 - Sevgim ve ıztıra~ım (Roman) 

R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Ya ı ( Pyes > 

6 - lnkıla~ yolu (Pyes Türkdill) 
tarafından 

25 Kuruş 

35 Kurut 

25 Kuruı 

A - Bir sene vadeli 
B - iki sene vadeli 

yiizdt> 3,5 Haatalarını ıaat üçte 1 1 ------
» 4 

Vadesiz tasarruf tevdiatı 
3 ay evvel ihbarlı yüzdf' 
thbarsız » 

3 
2,5 

Bandırma kazası 
belediye reisliğinden: 

Bandırma'da iskel<• nıeydnnına konulacak 
• 

ayağı İl(• beraber ( 500 ) lira keşif bedelli 
hir saatiıı alınarak ıııatıalline "onulması virmi 

• 
~ün nıiiddt>tle at_;'ık eksiltnw~e konulmuştur. 
Buna ait ·artnarıw lı ı1 clelsiz olarak Bandırma 
belediye i ııdeıı alınacakdır. 

Saat leııit, Lorıjin, Omeğa ,eya Siııger olma
sı şayanı tf'rcihdiı·. 

t lıu t>k!.ihnıe ihalf'Sİ 9~5 Süllt'Sİ llİSHll <nı-
• 

11111 ikinci salı günii saat ı 6 da Jlnııd . l'ıııa lı<'lf'-
diye dairPsinde yapılacakdıı·. İstekli olaıılal' 
~7 ,5 lira rııurakkat lt>ıııiııaıı lıdedhı•\r vatını-
l'ak peye iştirtik edehilect>kl. rdir. · · · 

Oaha zi.Hıtlt> taf~ilat alıııak iitt'l't' heledi)eyc 
ıııiiraca<ıt edilnwsi re ihale saatinde eıwiinwn
dt> lınzır bıılunıılnıa~ı ilan olurnıı·. 

1 

hükümet caddesinde mu. 
1 

Hıı kitalıları «S.\ YAŞ KİTABE\'İ - Ba-

l ayene hanesinde kabul ve i · 1 • 

1 

! lık. sirıı adrcsınt i'rı ısteyiniz. Dışarı\, a posta , , tedavi eder. 1 
1 

1 
1 pulu karşılığı olarak. gönd .· ı·ilir. 

~v~~ ' I 
BASIMAKT A OLANLAR: 

A one ücreti 
YIL .. Gl 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti ıreçen nüshalar 
1 O kuruıtur . 
----+

Gazeteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 
müracaat edilmelidir , ... -

SAV AŞ Cumarte•i günleri 
çıkmaz. ~ 
-·-- 1 

~- ~ . 
AVAŞ 

Esat !idil müstecab/Joğlu 

1 - Bugünün içtimai mezhebleri 

, 8 - Me~enl Ve Siyasi Hurriyetler(13iz!ilre~1:,1eka > 

llÜKERHEll K.\)lİL 

9 - Bu Kalb Ouraca~ <Roman) 

Savaş kitabevi neşriyatı Balıkesir, hiarıbııl, lznıfr 
Aııkura külüb/ıanelerinde de bıılıııııır. 

• 
Satılık zeytin yağı fabrikası 

Burhaııive\lt> ıııiidiir oğlu l'ahrika.;ı dt'rıııu·k 
• • 

le m:ıruf iiç pirp~eli son sblrııı zc~ ıiıı ~ağı f.ı h-
IDARE YERi: Balıkesiı Kuvvnyi rikası ve 200 toıı ~ağ deposu ilı' iki lmzııı li !'ili· 
milliye caddesinde Hususi daire 

bun fabrikaları ıııiiştemilatilc satıİıkdır. Talih 
Teliıaf adresi: Balıkcsiı 

, ___ s_A_v_A_Ş ___ I olanların sahibiııP. ıııiiracaatları ilfııı oluıııır. 

1 - Kısa lıizııwıli arat [efrad 1 olup 1330 
<loğıııııln 'e hu doğumlularla ınuayeııe~·e tabi 

' diğer ~ iik.se" doğuııılııhınn YC 934 de h:.ızırlık 
kıtasına gönderilnıesi icab eden \f>. nıazercl tlo
laYisih• gı'rİ kalan biiı iiıı kısn lıiznıellileriıı 1 . ' 
nıans 935 tarihinde hazırlık kıtasıııda huluııa-' . 

' cak 'eclıile 27 ııisaıı 935 tarihinde !'iubedeıı . ' 
sevk olunacaklardır. 

ı 2 - Hazırlık kıtasıııa gideceklerin şinıdicleıı 
1 'aziyetlt>riııi tcslıit için ellerinde ııüfus cüzdanı 
ıııekıeb salıed•~tııamesi a!>ikPri elıliyetnanıelerin 
şubeye mi'ıracnat ed<•rekleı· bu müracaat 15 ııi
saıı 935 tarihine kadardır. 

3 -- Balıkesir mıııtakasıııda oturan vaban<·ı· 
lar dahi ay111 suretle nıliracaat edeceld~r n• 
!'ill\ kleı·irıc kadar şuhelel'ile nıulıaberc ·edilerı'k 
nıiiracaaıl:ırı lesbit olunac<ıklardır. 

1 .4 - ~eYkde.ıı .geri kal~ca.kların ,·eya ta)itı 
ı edileıı ıııuddcd ıçınde Yazıvetiııi teslıit etıııiyeıı-
1 lı>ri n askt>ri kaııuıııı rı 59 c~ı ıııaddesi mucibince 
nH'nnıı·het Ye ,azifeden eıkarılacak Ye mezk('ıı· 

• • 
nıaddr nııırihiııee istihdam edenleaindf' ıeezlvt• 
olu nacak.dır. · 

5 - llcı·ııe doğumda oh11·sa olsuıı 3135 do
ğıııııa kadar hazırlık kıtasına gitmi~enlerin şu
be~ e mür.ıeaat etmeleri il:in oluııur. 

Balıkesir Doğum ve 
Cocıık Bakım Evi 

1 - Vila~·etiıı nııwkez ve mülhakatı, ~ehir Yf' 

köyleı·i ahalisinden müı·acaat f'deıı ,gehelf'riıı 
' ' tabii Ye ıııüşk.iilaılı Jıpı· ııevı doğumlarıııı ,.e al" 

lunıuııı kadın anıeliyatlarıııı ıııiiessesede nıecca
nen yapar. Çocuk. düşürmek. telılikesiııde lıulu . 
nanları da kezalik ıııeccanl'n vatırarak tı>davi 

• 
eder . 

2 Süt çocukları ve iki ~aşıııa kadar olan 
küçiik hasta yavruları dahi nıiies5esede yatıral'ak 
her zanıa ıı llH'ccan<'ıı !eda vi edeı'. 

;; Siit cocuklar111ııı hakını taı·zları lıakk.ııı-• 
da ırı iistakiwl \ali tlı>ll'r<• 11• gı•lwlik t•sııa!'ııı<la 
vukuu ııı ı ·llııı1. aı·ızal.ıl'a J..nr~ı t:ıthiki hhıııı ı.,:Plt•ıı , . 
tedavi Vf' lt>dlıirlt>riıı :ılııtıııasıııı da ı.whl'lı·n· iiµ_ 
l'P!ııwk iit.ı•ı·t· dı,ı·slı ı· H'l'İIİI'. 

~ Cii ııılııı ı·i.vcl i ıııi,1,i ıı B<t lıkt-si r'p lrnlı~~·ııi~i 
lııı fn~dalı q• lıa~ıl'lı ıııiiı>ssPsc<leıı ııııılıırrı:ııı 
h :ı lkıııınııı i~ıifadP\t' ko~ıııaları ilnıı ohınıır. 

• • 
Neırtyat müdürü : ESA T ADIL 

--------
Vtı•yet "ı!atbaaıı BalıkMIT 

' 


