
' 
~lreza konferansının neticesinden doğan 
üç devletin tesanüdü Cenevre'de temhir 

edilece~ 

Almanya f ıansız notasını müdafaa notası 
sayıyor 

Her yerde 3 kuruştur 

Balıkesir:l(uvayı M. C. Savaş Yurdu, 
CUMURİYET; EMECE HAK, DEGERE H(RRIYET GETİRiR 

Çıkaran ve Baıyazıcı 

Esat Adil Müstecablıoğlu 

SALI 16 NİSAN ı93S GÜNLÜK SİY .AS.AL GAZETE İkinci YIL - SAYI : 422 

Üzüm 
Ve incir 

• 
lhr acatı teşkilatlan-

dırılacak 

Rus 
Artistleri 

Ankara·ya geldiler 
Ankara, 14 (A.A) Tür 

23 Nisan 
Çocuk haftası 

1 

Ankara IS (S Ş) - Öko 
nomi bakanlığında ihracatı
llıızı teşkilatlandırma mü 
dürlüğünden bir heyet Üzüm 
\'e incir hakkında tetkikler· 
de bulunmak üzere lzmir'e 
gidiyor. Bakan ' ıkta ça'ışan 

ı\lman mütehass sları da he 
Yet iştirak edecektir lzmir' 
de yapılacak tetkiklerden 
sonra Üzüm ve incir ihra -
catını teşkilatlankırma ışine 

başlanacaktır. 

kiye'de birkaç festival ve 
recek olan Sovyet Rusya'nın 

büyük artistleri bu sal:ah 

~ocuk [sirgeme Kurumu ~u yolda. ~ir proğram ~azırla~ı 
23 nisan ço0uk haftası tusı ı\:ın her mektepten dort , 

Belediyelrr bankası 
Ankara, 15 ( S.Ş) - Be 

lediyeler bankası genel mü
dürlüğüne Sivas valisi bay 
Süleyman Sami tayin edil 
tniştir. 

Anadolu ekspresile 
gelmişlerdir. 

buraya 

Sanatkarlar durakta kültür 
bakanlığı,halkeviSovyet büyük 

elçiliği erkanı i 'e gazeteciler 
tarafından karşılanmış ve 

kadın artistlere buketler 
veriln iştir. Misafirler Anka· 
ra Palasa inmişlerdir 

Sanatkarlar heyetinin 
başkam bay Arkanof öğle· 

den evvel kültür bakanı bay 
A !.idin Öz men'i ziyaret et
miştir. 

yaklaşıyor Her yıl oldugu çocuk .-eçilecektir. RPsmi 
pibi bu yıl da haftn coşkun- makamlara o_tu~tulacak {'O· 1 

luklu kutlanacak ve mem_ cukların ~e.\'!mı yapılacak 
leket yavruları eyi günler bu hafta ıçınde memleket ga· . 
geç·irecektir. zetelerınde çocu~ları alllka-

ş h · · ı• k ıı · \andıracak neşrıyat da bu-. rımız .,,·ıcu ,sırg me 
1 

kt 
k 'd h !' d" unaca ır. 

urumu ı are ey.e 1 un ge M ktepler <lürlü müsame-
ce toplanarak bır rntlama 

1 
e k b' k b - ı B re er verece . ır çoru a-

programı hazır amı~lır. u l .. ı.. k .. 
_ . .. osu ve gur ıuz çocu mus1-

programa gore haftanın bu- b k ı yııp;Jacak hafta için. .. .. l , ki . . a as , 
tun gun erı çocu ar ıç_ın de ocuklara dürlü eğlence 
altlk_alı ve canlı geçecektır. ler ~ertip olunacak ve sine-
Programda şunlar vardır: ma crösterilecelı.tir. 

iUr. gü.nü büyük bir alay Bayram günü esirgeme 
tertıp e ·l ılecek. tımsaller Y~- kurumu rözetleri halka dağı· 
pılacak, çocuk hatıpler llu· lacaktır, Proğramı hazırlıyan 
kı1me t, Kolonlu, Belediye, J çocuk Esirgeme Kurumu i<la· 
Fırk.n, Hnlkcvi. önle~inde söz \ re hAyetin~ şi?1diden başa 
söyl ı yecekl•'rd ır !,.ocu k hat rı k lı klar d ı l~rız. 

Streza konferans" kapanırk"n Makdon ld dedıkı: 

Şimdiki vaziyet ya harp ya sulhdür 
----

Son dakikaya kadar sulhün kapısını açık bu-
lunduralım;Eğer kapanmak mukadderse baş 

kaları tarafından kapansın 
Stresa 15 (A.A) - Kon- 1 ve eğer o kapının kapanma- inz i batlı devletler kimin me !erle karş·laşacağız Ru müş. 

feransın son celsesi münase· sı mukadderse tarafımızdan sul o'duğunu öğrenmiş bulu- küllerde gösterdiğimiz sıkı 
betile İngiliz başbakanı B kapatılmış bulunmasın. 1 larp naca ki ardır. tesanüdü muh: faza edersek 
Makdonald B ~lussolini'ye şu için yapılacak hareketleri Su 'hün lemini hususunda o müşkülleride yenebıl ceği· 
sözleri söylemiştir: haşkalarına bırakalım. Sul- tam hir fikir birliği sayesin mizi ümit ediyoruz . 

Şimdiki vaziyet ya harp, hün kapısı perde arkasında de olgun bir neticeye vara· B.Mussolini ıle konferansın 
ya sulhdur. Son daldkaya değil, öğle güneşinin ışığ ı bildik Mc\mafih hayallere çalışmaları hakkındaki mem· 
kadar sulhun kapısını açık altında kapanmalılıdır. kapılmamalıyız İlerde buna 

1 

nuniyetini söylemiş üç dev 

b_u_ı_u_n_d_u_r_m_•_Y_a_: _ç_a_lı_ım_a_l ı_y_ız ___ B_ö_y_le_o_l u_r_s_a na_m_u_s_ı_u_v_e __ b_•_n_z_er_d_a_h_a_b_ır_ç_o_k_m_ü_ş_ku_ .. _ı- le tin i~ra k ]j ve faa 1 tes nü 

Osmanlıcadan 7 ürkceye karşılıklaı~ kılavuzu 
1 - Öz fıirkçe köklcrdc11 gdeıı sö:lc;in karşısrna (1. K ö .) belliği (alômeli ) kon

mıışdıır. Bıııılar111 lıa blr/ hakkında sırasile ıı:manlarınıı:ırı (mıitelıassıs) yazı/Jrına 
ya:ılarıııı yc::/elcrc vereceğiz 

2 - Yeni ko11aıı karşılıkların eyi ayırd edilmesi /çiıı. gereğine göre, Fransızcaları 
ya:ılıııış ayrıca drııeklerdı· lwıııılmıışdıır. 

:; /(ökıi /ıirkçe olan kelimelerin bııyıi11kıi işlenmiş ve kııllwıılıw şekilleri alııınıışdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı üğün olan hüküm, lrirkçe «çekıı köküııde11 gele11 ıekıl gibi. 

H 
Örnek: İsyanın muharrikleri _ Azının 
elebaşları. 

Müteharrik - Oynar 
Ôrnek: Müteharrik: sandalya - Oynar 
snndal ya. 

Müteharrik - İşler 

Örnek: Buharla müteharrik malrine 
Buğarlıı işler makine 

Müteharrik: bizatihi = Kendi işler 
Örnek: Müteharrik bizatihi makineler, 
büyük bir terakkiye vasıta olmuştur
Kendi işler makineler büyük bir iler
lemeye araç olmuştur. 

Gayri müteharrik =Oynamaz, kımıldamaz 
hareketsiz, 

Ornek: Guyri müteharrik bir cısını 
gibi durdu - Kımıldanmaz (oynamaz) 
bir cisim gibi durdu 

h'.uvvci muharrike = İşletge - (Fr.) For· 
ce motriee 

Ürnek: On dokuzuncu asrın kuvvei mu_ 
harrikesi buhar idi, yirminci asrın kuv· 
veı muharrikesı elektiriktir = On 
dokuzuucu asrın işletgesi buğur idi, 
yırminci asrın işletgesi elektiriktir. 

Tahrik - Harekete getirme, kışkırtma, 
uyan•lırma, işletme 

Tahrik etmek - İşletmek 
Ürnek: Vapurun çarhını tahrik eden 
buhıırdır = Vapurun çarkını işleten 
buğardır. 

Tahrik etmek = llyandırmuk 

Örnek: Vatanperverlık hissiyatını tah
rik etmek(harekete getirmek) - Yurd
severlilı: duygusunu uyandırmak 

Tahrik etmek = Kışkırtmak 
Örnek: Fransa'da mensucat amelesini 
tahrik edenler tevkıf olunmuştur = 
Fransa'da <lokuma işçilerini kışkırtanlur 

tutulmuştur 

tiel intime 

Ornek: Mahrem evrak Gizli kllğıdlar 
- Pieces confidentielles. 

Mahremiyet - Gizlilik özdeşlik, içli diş· 
dılık - (Fr.) Confidence intimite 

Ornek: Bu dosyanın mahremiyeti = 
Bu dosyanın gizliliği 
İlı.i arkadaş arasındaki mahremiyet 
- iki arkadaş arasındaki özdeşlik 

Mahremane•- Gizli olarak -(Fr.) Con
fidentiellement 

Ürnek: Bunu size 
yorum - Bunu 
söyliyorum. 

mabremane söyli· 
size gizli olarak 

Mahremi esrar :ıc Gizdeş 

Harir - İpek 
Harita = Harta 
Has, mahsus - Özgü (Fr.) Propre a 

Örnek: Onun kendine has bir yıızısı var 
var - Onun kendine Ö7.gÜ bir yazısı 

İ'l a une maniere d'ecriture prope a 
lui 

Tahsis etmek - Üzgülemek 
fecter, consacrer, reserver 
louer. 

= (Fr) Af
destiner al· 

Ornok: Bu mağazanın kirası vergiye 
tahsis edilmiştir. Bu mağazanın 

kirası vergiye özgülenmiştir = Le lo
yer de ce magasin est affecete a l'impot 

Hassatan, bilhassa, alelhusus = Hele yal-
nız 

Hassa, hasiyet, hususiyet - Özgüllük 
(Fr.) Propriete particularite 

Ornek: 1 - Madenlerin hassası 
Madenlerin özgülüğü - La propriete 
<les metauz 

dünü Avrupa sulbünü temin 

S k f d 
1 

treza On eransın a edecek mahiyLlte oldui\unu I 
· ilave et.niştir B. Makdona 1d

1 

'l ulırik etmek = Harekete getirmek = 
(Fr.) Mettre en mouvement 

Örnek: Makineyi tahrik etti = Maki
neyi harekete getirdi 

2 - Mesaiperverlik onun mizacındaki 
hususiyetlerden biri idi = Çalışkanlık 

onun özgülüklerındcn biri idi - L'a
mour du travail formait un des par
ticularites de son curactere. 

Cevher - Öz - (Fr.) Substance, essence 
font . 

Yedi maddelik bir vesika hazırlandı 
ayrıca [radyo da söylediği 

bir hitabede demiştir ki: 

"Konferansın muvaffakı 

yelle neticelenmesinden son 
derece memnunun.Yalnız sı

yasal sahada değil, fakat is 
tek ve m'lksat 1 arımızda da 
şayanı dikkat bir tesanüt 

gösterdik " 

Bu vesikada neler vardır? 
Stresa 14(A.A) Royter 

ajansından: 

Zannedildiğine göre bir 
beyanname silsilesi halinda 

bir vesika tanzim"olunmdştur. 
Bu vesik 7 maddeyi havidir. 
Ezcümle hava andlaşmasi. 
orta Avrupa andlaş·ııası Şark 
andlaşması. Almanya'n n 
uluslar kurumuna avdeti ve 
Landra uzlaşmasından hariç 
diğer üç mevzu bu vesikada 
münderiç buluıımaktadır 

Streza 14 (A.A) Havas 
ajansı muhabiri mahsusu bu 
gün neşredilecek resmi teb
liğin istınat edeceği konfe· 
rans neticelerini şu suretle 
telhis edecek vaziyette ol 
duğunu söyliyor. 

1 - Mayıs nihayetinde 
R.oma 'da bir konferans top 
lanacak ve bundan Roma 
Ve Londra uzlaşmaları mu 
cibince hususi mahiyette 1 ir 
ademi müdahele ve karşılık 
lı müzaheret mukavelesi te 
zekkür edilecektir Bu mu· 
kav.,le Avusturya ve hem
hudut devletler arasında 
akdedi 1ecek Ve Fransa, l'o 
lonya ve Romanya buna il· 
ti hak edeceklerdir. 

2 - Almanya Avrupa'nın 
~arkında kollektif bir emni 
yet sistemine iştirakten im· 

tina ettiğinden İn giltt-re ve 
İtalya Fransa ile Sovyetler 
arasında bu yakınlarda ak· 
dedilecek karşılıklı müzaha 
ret mukavelesini memnuni 
yelle karş lamaktadırlar. 

3 Fransanın uluslar 
kurumu koııseyine ınüraca-

Londra 
Siyasi mııh<t
fi 1 in(• g·ö ·c 
Loııdra 15 (A.A) Bura· 

daki telakkiye göre Stresa 
konferansı uluslar arası mü· 
zalıerelerde tamamen nı em 
nuniyet verici bir merhale 
dir. Resnıi mahafil tebliğde 
zikredilen prensiplerin tathı 
ki meselesinde tamamen 
ihtiyatlı davranmakta ve bu 
tahikatın, 

1 Uluslar kurumu kon 
seyinin kararına, 

2 Şarlı misakı mesele 
sinde Almanya ne dığer dev· 
!etlerle yapılacak müzakere 
ler, 

3 Gelecek Roma lıon · 
feransının Tuna meselesi hak
kın laki müzakt•relerine bağ 

lı bu'undul(u tahmin edıl · 
mektedir. 

tına İngiltere ve İtalya mü· 
zaharet edecektir. Bu dev 
letler Almanya'nın manen 
mahkümiyet ve arsiulusal 
muahedeleriıı tek taraflı lıir 

karar ile hükümdt-n iskat 
zı mnındaki Fransız talebine 
iştirak edeceklerdir. 

.ı Almanya'nm yeniden 
silahlanması ve Avrupa 
emniyetinin tanzimi hakkın 
da düşünüle ·ı muhtelif sis· 
temlere iştirakten imtinalı 

karşısında her iki ınem'eket 
hudud 1 arını her türlü hava 
taarruzundan mulekabileıı 
koruyacak olan bir hava 
andlaşması akdini derpiş et 
mek hususunda İngiltere'nin 
muvafakatıııı istihsal etmiş
tir. 

Cenevre'de Temhir 
edilecek 

Paris ı 5 (A.A) l:lu sa-
bahki gazet .. (er :-;tresa kon-

feransın n başlıca netı 

cesini 

nüdünij 
üç devletin lesa· 

le} it etnıelerir.de 

bulunuyorlar ve bunun Cenev 
re'de temhir edileceğini ya 
zıyorlar. 

Neşredildi 
Cenevre 15 [ A.AJ Fran- 1 

sa'nın uluslar kurumuna ver 
diği muhtıranın netni neşre . 

dil ıııişli. 

Fransa'nın 
Memleketimize verdiğı konten · 

ian mıktarı nekadardır? .,. 
Ankara, 14 [AA 1 Tür-, 

kof isten 1 ildirilmiştir: ı 935 
senesi ikinci ve üçünçü üç 
ay için Franrnnın nıemle

l<etin•ize verdigi kontenj rn 
hisseleri aşağıda gösteril -
iştir.· 

1 !Nisandan 

eylül sonuna kadar olmak 
üzere altı ay için 37.ı ken· 

tal yumurta, 62500 kental 
mısır, ayrıca muvakkat ka-
bule tabi olmak üzere 
50000 kental 454.ı ken 
tal arpa bu miktarın 

( Devmı üçüncü yüzde ) 

Tahrikfimiz = K şkırtıcı 
Tulırikat = kışkırtım 

Harf - llarf (T.kö) 
Harfendaz = Lafatan 
Harhara = llırıltı 

1 !Jriç - Dış, dışarı 

Dahil = İç 
llarici - Dış 

Ornek: Harici c.ephe 
llariciye vekaleti = 

DJhıli - iç 

D.ş yöney 
Dış bakanlığı 

Ornei.: Dahili cephe = iç yöney _ 
D~lııliye Vekfileti - iç bakanlığı 

lforıcen -- Dıştan dışarıdan 
llarif - Güz 

Harıfane (Bak: arifane) = Urlaklaşa 
llarika = Tansık 
llarikavi - Tansılı 

llarikuldıle (fevkalade) - Görülmedik, işi· 
tılmedik duyulmadık 

Örnek: ı lforıkulil<le (fevkalade) 
bir basiretle - Görulmedik (işitilme

dik) bir ongörürlükle = Avec une 
clairvoyancc extraordinaire 
2 - Görülme<lık, işitilmedik şey 

U ne c hose inonie 
::ı - (konuşurken) harikulade fevkal
ade yerine = Olur şey değil - C'est 
extraordinaire = Olmaz şey = C'est 
merveilluez 

llarikul:l,le (fevkalade)= Csnomal = (Fr.) 
ExtraordinairP, inoui merveilleux 

örnek: llarikulıtde bir say - Csnomal 
bir çalışma- Urı travnil extraordinaire 

llarim - Gizey, avlu - (Fr.) Sanctuaire 
enceinte sacree enceinte 

Örnek: Ev insanın harimidir - Ev, 
insanın gizeyidir - La mai son est le 
sanctuaire do l'homme. 

Mahrem Gizli 0zdeş - (Fr.) C11nfiden. 

Asliyet = Özgünlük - [Fr ) Originalite 
Örnek: Bu yazıda bir asli yet gö • 
rünüyor - Bu yazıda bir özgünlük 

görünüyor = On remarque de l'ori
ginalite dans cet article 

Asli = Üzgün - [Fr.J Original 
Hususi, şahsi, zati - Özlük - (Fr.) Pe

rsonnalite 

Örnek: 
sek bir 
nal ite. 

Yüksek hır şahsiyet - Yük
özlük - Une haute person-

Hasad - Bi\·me 
Hasad etmek Biçmek 
Hasar - Zarar (T. Kö ) 
Hasbihal -- Söyleşi, söyleşmek söylet 

(monolğ anlamına) 

Mubahase etmek (Münakaşa etmek) -
Aytışmak çatışmak 

\fükılleme muhavere - Konuşu , konu-
şma 

Münakaşa (Mubahsa) - Aytışma 

~luhabere - Haberleşme, yazızma 
Müzakere Görüşme görüşü 

Müzakere - Belletim (Okula terimi) 
Müzakere~i - Belletici 
Müzakere - Asbitilı. 
Taatii efkıir - Oylaşma 
Tezekkür etmek - Görüşmek 

Tezkere (Tahrirat) - Bitik 
Hasbeliktıza (Bak: iktiza) - Lüzumundan 

dolayı 

lfasebiyle - Dolayı, ötürü 
Örn~k: Böyle olmak hasebiyle Röy-
le olmaktan ötürü böyle olmak dola· 
yısiyle. 

Haseb (Bak: Neseb) 
llased etmek (Bak: Gıbta) - Kıskanmak 

günülemek 
Ornelı:: 1 -· Bana haset edeceğine ıen 
<le bir baltaya sap olmağa çalış - Beni 
kıılı:anacağına sen de bir baltaya eap 



YOZ: 2 

olmağa çalış. 

2 - Has~t etme, gıbta etmeğe benzem
ez - Günülemek imreomeğe benzemez 

llasud (Bak: gıbta) - Kıskanç, günücü 
Hasıl olmak, husul bulmak _ Olmak, üre-

mek 
Hasılat - Ürüt 
Hasılatı safıye-Özürüt-(Fr.) Bene(ice net 
Hasılatı gayri safiye - Ham ürüt 
lstibsal-Uretim - (Fr.) Production 

Örnek: İktısadi istihsal yolundaki terak-
ki şayanı hayret bir derecededir Öi:o. 
nomik üretim yolundaki ilerleme şaş
mağa değer bir derecededır 

istihsal etmek-Üretmek- (Fr.) Produire 
Mahsul - Ürün - (Fr.) Produit 
Müstahsil - Üretmen-(Fr.) Producteur 
mütehassıl - olma, ürüme. çıkan 
Hasım - Hasım (T Kö.) (Hak yerinde bir 

birine karşınlık anlamına) 
Hasım- Düşman 

Husumet - Hasımlık - (Fr.) Adversite 
Husumet-- Düşman), k 
Hasis-Cimri, bayağı, aşağı 

Örnek: Hasis men(aatler - Bayağı (aşa
ğı) asığlor. 

Hisset-Cimrilik 
Haslet [Bak: Seciye ]- Ira 
Hasretmek- Hasretmek lT.Kö. J 

Örnek: Mesaisini, yaln.z ilme hasret
miştir -Çalışmalarını, yalnız ılme hasr
etmiştir. 

Hasren-Hasrın 

Münhasıran - Salt 
Örnek: Münhasıran pederini çağırmış
Salt babasını çağırmı~. 

inhisar (Monopol) - Tekit 
lnhisarn almak (Monopolize etmek] - Te

kitlemek 
Hasret, tahassür_ Özlem 

Örnek: Hasret günlerini andım Özlem 
günlerini andım. 

Mütehassir olmak-Özlemek 
Örnek: Mütehassir olduğum d6mler = 
Özlediğim demler. 

iştiyak-Göresi 
Örnek: Günler geçtikçe size olan iştiya_ 
kım artmaktadır- Uüoler geçtikçe sıze 

olan göresim artmaktadır. 
Mü§tak olmalı:=Göresimek 
Hasta_ (1'.I<o J 
HaşAlı:-Çöp,süprüntü 

Haşere -Böcek 
Haşin _Sert, katı 
Huşunet- Sertlik, katılık 

Örnek: Huşunet gösteTıneden iş yaptı
rmasını bilir-Sertlık göstermeden iş 

yaptırmasını bilir. 
Haşiv =Şişirme 
Haşiye-Çıkma 
Haşmet, ihtişam-Görkem 

Örnek: Haşmetli bir yürüyüşü vardı -
Görkemli bir yürüyüşü vardı. 

Haşyet_ Belin 
Örnek: Yıldırım düştüğü vakit ha§yet 
içinde kaldık- Yıldırım düştüğü vakit 

belin içinde kaldık. 
Tehaşi (Bak: ihtirazl Sakınma 

Örnek: Ona söz söylemekten tehaşi eJe. 
rim - Ona söz söylemekten sakınırım. 

Mütehaşi l Bak; Muhteriz J - Sakıngan 

Hat=!- Çizgi, 2- Yol, 3 - Yazı,4- Hat 
[T. Kö J 

Roman Tefrikamız: 108 

Örnek: 1 - Kırmızı bir hat çckti=Kır 
mızı bir çizgi çekti. 
2 = Hututu hadidiye- Demiryolları 
3 - Hattı mihi-Çivi yaz•sı. 

Hattı hareket - Gidiş, tulum - [Fr.j 
Maniere d'agir, ligne de conduite 

Örnek: Haltı hanketiai b~ğ'enmiyorum 
= Gidi~ini [tutumunu) Beğenmiyorum 
Hattı vdsıl=Bağdaç 
Hatıı = ı _ Yani ş, yanlışlık, 2- Yanılma, 

3 - [Bak: kusur] - Wr] Faute, crreur 
Örnek: 1 = Hu yazıda tertip halası 
[sehvi] var Bu yazıda dizi yanLşı var. 
2 -Bu hatt.hareketiniz,Jeki hatayı anlı· 
yormusunuz - Bu g-idiş:niz Jeki yani ş· 
1 ğı anlıyormusunuz? 
;j-Hatayı adli Tüzez yanılma. 

Zühul = Unul~alık - (Fr ] laatvutance 
Örnek: A(fediniz, zühul etmişim = Ba
ğışlayınız, unulsıılık etmişim. 

Hataen - Yanlışlıkla 

Urnek: Bu sözü, her halde 
ledi - Bu sözü her lıa!Je 

söyledi. 

hutuen Eöy
yanlışLkla 

Ilata etmek= 1 - Yunılmak, 2 (!:lak 
kusul etmek] - (Fr.J Coınır.etlre une 
Caute, se tromper 

Örnek: Size jtimad etmekle hula ettiği· 
mi anlıyorum - S .ze gövenmekle ya
nıldığ.mı ani.yorum 

Zühur etmek - Unutsamak 
Ornek: Bu ışte zühul ettim 13u i~te 
unutsadım 

Ilatır - Hatır (T. Kö] 
Hatıra - 1 - Anı2 == And . ı; -· jFr.]Sou 

venır 

ihtar etmek - Hatırlatmak !l"r. ]Roppeler 
Tahattur etmek - llalırlamak - [Fr] s~ 

reppeler, se souv•nir 
Muhtıra - Andıç - (Fr.) Meınoirc 

Yıl.dü tezkar etmek - Anmak 
llatilJ = Aylar 
Hitabe - Ayla 
Hitab etm~k - Aylamak 

Örnek: Size hitab adıyorum = Size ay
tayorum. Iradı hitabe etmek - Ayta 
vermek, ayta söylemek 
Örnek: İradı hitabe ederek söziinü kes· 
tiler Ayta söylerken (verirken, 
sözüaü kestiler. 

Iradı nutketmek - Söylev vermek 
Örnek: B. ~1 Meclisinde iradı nutketti 
Kamutoyda söylev eerdi 

Natuk- Söznıcn [Fr.] Oui la parole {acile 
beau parlcur. 

Nutuk - Söylev (Fr.] Disrours 
Muhatab = Ayt•ç 
Hatime - Sonsöz 
Hitam_ Son, bitim 
Hatmetmek - Bitirmek, sonrv erdirmek, 

tüketmek 
Ornek: Koca bir kıtabı bir gecede hat
metti -- Koca bir kitabı lıir gecedo 
1ıitirdi. 

llatlfi-Bile 
Örnek: Hattd sen Sen bile 

Hat ve-Adım 
Hava- !lava [T. Kö.] 
Havale- Gönderi 

Örnek: Para havalesi- Para gönd~risi 
Havale etmek= Bırakmak, üstüne bırak • 

mak, göndermek: [para için J 

S<t \'(lŞl<lll S<ı V<lŞ(l 

Paşa ile Cemil bey. kısa 

bir muhavereden sonra, be
raberce Ali İhsan paşanın 
yatak odasının önüne geldi 
!er. Fahreltin paşa odanın 

kJ p:s nı açtı ve içeriye 
daldı. l ykusunun bozuldu 
ğuna hiddetlenen Ali İhsan 

Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

ller suretle takdir edilmiı 
süvari kıtaatı, olanca ıevk 

ve heveslerile çalışmağa ve 
savaı için hazırlanmağa de· 
vam ettikleri bu henkamda 
Ali Ihsan Pasa, işi arttırdık
ça arttırmağa ve bilhassa 
garb cebhesl kumandanı İs· 
met paıayı çekem! yerek, ga
yet nazikane ve rica kılıklı 

İııııet paıanın verdiği mu· 
hik emirlere İtiraz ve 
t:mirlerl ademi infez suretile 

orduyu inhitata doğru sürük le. 
meğe baılamııtı. Bu tehli
kenin önüne geçmek mec
buriyeti hasıl oldul!undan 

erkanı harbiyei umumiye r"i•i 
Fevzi paıan n huzurile he
yeti vekile hafi bir ictima 
yaparak, Ali Ihsan paıanın 

derha 1 vekalet emrine alın· 

mastyle divanı harbe levdiine 
ve divanı harbeye mahkeme· 
si hitam buluncaya ~adar 

Konya'da ikam{:te memur 
edilmesine karar verildi. Ve-

rilen bu karar üzedne, il· 
gında bulunan ve o zaman 
paşa'ığa terfi ettirilen Fah 
rettin paşaya mahrem bir 
emir verildi. Ru emre göre; 
F.ı.hretlin paıa otomobille 
derhal, birinci ordu kararga
hı olan Çay istasyonuna ha· 
reket edecek. 

0

Alı İhsan pa
ıadan, emir ve kumandayı 

hemen teslim ıtlarak Ali Ih
san paıayı da, ihzar edilmiş 

otomo\,ille Konya'ya sevk 
edecekti. Fahrettin paşa, 

bu emri tehel!uğ eder etm<z 
hareket etli ve şafakla bera
ber birinci ordu karargahı· 

na vasıl oldu. 

Karargaha gelir gelmez. 
harekat şubesi müdürü bin 
baıı Cemil beyi aratlı Ce 
mil bey. cebhane sandıkla· 
rın:lan vücuda getirdiği ma 
sasında çalışıyordu. Cemil 
beyFahrettin paşanın geldi
ğini haber alınca, paıanın 
istikbaline koıtu 

paıa, kuş tüyü yastığından 
batını kaldırılı ve kaşlarını 

çatarak, ince ve titiz sesiyle: 
- Paşa, rica ederim, bu 

kadar saygısızlık ol naz. in 
tizar salonunda bekleyiniz. 

Demesi üzerine, Fahrettin 
paşa, arslanlara has bir ta· 
vur la yumruğunu sıktı ve 
iri vücudunu Ali Ihsan pa · 
ıanın üzerine eydi: 

- Arkadaş, dedi. Sen Türk 
mi leline saygısızlık yapıyor 
ve hatta ihanet ediyorsun 
Ben vazifemi yapıyorum. Se 
nin mafevk kumandanların 
kaputlarına sarınıp yalıyorlar 

Sen kuş tüyleri arasında ku · 
duruyorsun. Şimdı Konya'ya 
hareket edeceksin. Orada 
ikametP. memur edildin Ku · 
mandanlığı muvakkaten ben 
deruhte edeceğim. 

Bu vaziyet karşısında. Ali 
Ihsan paşa şa~ırdı Kckeli
yerek bir şeyler ıöylemek 

...:SAVA~..,_ 

( Ş IF. E,4 • il V I!: ' ' llm,.A f il: l lrl!:) 
! Yeni Korkomutanımız 23 Nisan'da 

Dün akşam şehrimize geldi 
Çocuk esirgeme ku· 
rumunun tebrik tel

grafnameleri Korkomutanlığa (Kolordu 
kumandanlığına) tayin edi 
len General Sabit dün ak 
şam üzeri saat 6.45 de ken
timize gelmiştir. Yeni l\orko
mutanımıza güzel bir karşı 
ama yap l mışlır l'u karşı· 

lamada ordu mensupldTı, bir 

bölük asker ile bando, vali 
ve belediye başkanı, emniyet 
çevirgeni ve daha bir çok 
hükumet t üyükleri bulun· 
muşlardır 

Değerli Korkomutanımıza 

hoş geldin der ve yeni işin· 

da başarıklar dileriz. 

Belediye kurultayı 

23 Nisan ulusal bayramı 

yaklaşıyor. 1 u bayramda da 
tebriklerinizi büyükleriniz ve 
dostlarınız çocuk esirgeme 
kurumunun <•Lüks» telgraf 
kaatları üzerinde okumala
rını isterseniz, çekeceğiniz 

telgraf müsveddesininin üze· 
rine <•Lüks» kelimesini yaz· 
marıız ve 15 kuruş fark 
vermeniz kafidir Dünkü toplantıda konuşulanlar 

Lüks telgraf kaadını kul 
!anmakla hem muhatabını 

za fazla hürmet ve hem de 
zerafetinizi göstermiş o1ur 
sunuz. 

Kurultay dünkü pazartesi Bu takrir üzerinde ayrıca 

günü saat ondörtte vali ve 
belediye laşkanı bay Salim 
Gündoğan'ın başkanlığı al · 
tında loplanmııtır 

Zabtı sabık okunup kal ul 
edildıkten sonra tarife en 
cümeninin arazi muhafaza
sına mukabil taamülen alı 

nacak vergi hakkındaki 

mazbatası okunup onanmış 

sonra hüdce encümenin in, 

binbaşı damadı bay Rıfat'a 
belediyenin hükmen borçlu 
olduğu 79 lira 19 kurutun 
ödenmesine dair olan maz· 
batnsile bütcede münakale 
ye ait mazi ataları okt:na 
rak onanmış ve bunu müte
akip de ge 1en müzekkere ve 
bazı takrirler okunmuş ve 
ait o 1 dukları encümenlere 
havale {:dilmişlir. 

Eski belediye reisi bay 
Naci Kodanaz bir-tal-rir ve· 

müzakere açılmıştır. 
İşlerin biran evvel bitiril 

mesi için dernek bugün tek· , 
rar top 1 anacaktır 

Halk evi 
Köycüler bayramı 

J·Ialkevimizin her yıl yap 
makta olduğu köycüler bay J 

ramı bu yıl da yapılacaktır. 
Fakat henüz daha nerede 
olacağı kararlaştırılmamıştır 

Bu akşam Halkevi köycü· 
lük komitesi 1 ı.. hususta ha 
zırladığı proğıamı Halkevi 
idare heyetine verec•ktir. 

Sanıldığına göre bu yıl ki 
ha yram Kepsüt nahiyesinde 
yapılacaktır 

Mual limleı·i•ı 
Kıdem zammı 

Muallimlerin kıdem zam· 
mı farkları ile idare ücret · 
!erinin geçen senelerde ol
duğu gibi 1935 yılı vilayet 
l·ütçesi.ıe konulması maarif 
bakanlığınJan vilayete bil· 
dirilmiştir . 

Bina inşaatı 
Yeni g 'len bir emir üze 

rine belediye her nevi bina 
inıaat nı lıazi kayıtlar altına 

- - alınacaktır. 

Ölçü İŞl~rİ Belediye yeni bina inşaat 
ruhsatnamesi verirken pro

İktısat bakanlığından vi. jeye de bir yer altı mahze
layete gelen bir bildirimde ni bıılunmasını şart koyacak 
ölçü inkılabının temini iç.n tır. Hundan sonra mahzen· 

rerek tanzifat ve tenvirat yeni tedbirleri ihtiva eden siz hına inıa edilıniyecek ve 
işlerinin ihmal edildiğini bazı kanunların yakında mahzenin dışarıya hiç ! ir 
günlerce çöp arabalarının kamutaydan çıkacağı ve pençeresi bulunmıyacaklır. 

ovakte kadar belediye ayar Yalnız demirden ve muhkrm mahallelere uğramadığını 

ve birçok lambaların sönük 
durduğunu ileri sürm üıtür 

memurlarının vazifelerini bir şekilde yapılın ş bir ka-
dikkatle ifasına çalışılması pısı olacaktır. 
bildirilmiştir. Yeni kanunla Binalardı bu terlibaı her 

hamiyetli vatandaşlar bbu' teş1ekkküller tamamen hangi bir h3.va hücumu kar 
, 1 a .. an ı emrine alına- şısında atılacak zehirli gu· 
llrJek ve Marmar.ı fela· caktır. lara karşı yapılmaktadır. 

kelzedeleri için flalıkesir lli·, ,==========:::===========I 
Ja' iahmer rr er kezine gelen 
yardımların devamı 
Kuruş 

775 

25.) 

1233 
550 
150 

50 

100 

Çoruh ~Iaarif idaresin· 
den 
Rize Cumuriyet mek· 
tehi 
Rize Kurtuluş mektebi. 
Rize İstiklal mektebi 
Rize Gülbahar mek 
te i 
Artvin Maarif mem<ır· 
luğundan 

Hopanın Sidre mualli· 
mi Bay Osman Nuri. 

istedi. Lakin muktedir ola
madı. 

İpekli pijama 1 arını düzel 
terek yalağında doğruldu. 

Fahretlin pafaya iltıfat el· 
meğe başladı Lakin ciddi 
bir asker o'an Fahreltin pa
şa. bu cali ilıifata ehemmi
yet vermedi. Ali lhs<ın pa · 
ıayı, acilen hareket etmesi 
için tekrar ikaz etti 

Ali Ihsan paşa geyiııirken 
bazı şube müdürleı ini çn 
ğırttırıp bir takım dosyalar 
getirtmek ve göya şahsına 
ait bazı kağıtları almak is
t•di. Buna karşı, Fahretlin 
paşa kendisinden emniyetin 
münselip olduğunu, hiç bir 
kağıt alamıyacağı gilıi ka· 
rargah erkanile temastan 
dahi memnu bulunduğunu 

Ali Ihsan paşaya söyledi 
1 lırs ve intıkam hisleri le 

meşbu Ali İhsan paşa da, 
kumandanlık ve siyaset sa 
hasına ebedıyen veda ederek, 
adi bir mücrim sıfatile kon 
ya'ya hareket eıtirıldi. Türk 
orduları, taarruıa hazırlan 

mıt oldukları için birinci 
orduya da mut aka bir ku 
ınand.rn bulmak lazım idi. 
Gazi Mustafa Kemal paıa 

Yurtdaş! 
Felaketligünlerde sana yardını elini 

uzatan hi/a/ihmer insan!tğın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir, kadın. er
kek huasa hiç bir kinıse kendini hila
ıiahmerın himayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda. 

bu orduya kimi tayin ede 
ceğini çok düşünmedi. Çün· 
kü bu tarihte garp cephesi 
kumandanı İsmet. erkanı 
harbiyei umumiye reisi Fev 
7i ve milii müdafaa veki li 
Kazım paşalar bu'unuyordu. 
Bu üç zatın başında Gazi 
ve maiyet 1 erınde de saf, kah· 
raman Mehmetcıkler bulun· 
duktan sonra ordu kuman 
danlığun kim olsa yapar. 
dedi ve ikide bir kendisini 
rahatsız edip bir v.ızife isli· 
yen ve l u tarihte açıkta 

bulunan ' 'ur eltin ı:aşayı bi
rinci ordu kumandan! ğına 
tayin etti 

Birinci ordu karargahına 

gelen Nurettin paşa da Ali 
Ihsan paşan ' n yolunu tutup 
adeta bir istiklal temin et 
mek arzusunu izhar etmek 
te gecikrı:edı. Lakin bu arzu 
ve emelleri arcak kendi ha· 
yalhanesinde kaldı. 

Taarruz eder"k düşmanı 
A kdenize dökmek kararını 

veren Gazı, Büyük Mılld 
Mecli.inde, lütufla muamele 
ettiği ıı uha_liflerin ortaya 
fırlattıkları çirkin propagan 
daları l udretlı ifadesile her 
zaman cerhediyor i•e de bir 

llalıke~ir flilrili/ımcr 
.\lerke:i 

gün geldi, en yakın arka · 
daşları bile tereddüde düş
tüler. Ordu 1 arın kabilıyeti 

harbiyelerini sormaga ve 
düşmana taarruz imkii nı 
olup olıııadığını anlamak 
hevesinde J,ul:ınduklarını iz 
har etmeğe başladılar Gazi 
bunlara bile taarruz planın 
ve taarruz zamanını söy e 
meğe lüzum görmedi. l\n 
cak bu cihetin filen görü
leceğini söylemekle iktıfa 

elli Lakin biran evvel de 
taarruza geçmek zamanının 
geldiğini takdir etti. 

Sakarya muharebesi esıı:ı.· 
sında Gaziye, vasi salahi
yetle ver.len baş kumandan· 
lığın lıir kaç defa tem 
dıdi icap etliği cihetle yine 
muhalifler tarafından atılan 

balgamların tesirile uzun 
uzadiye cereyan eden mü 
nakaşa 1 ardan sonra 31 teş 
rini evvel 337 4 şu hat 338 
6 ınay s 338 tarihlerinde 
baş kurnandanlık vazifesi 
uzatıldığı için Gazi baş ku 
mandan! k sıfot ve salahiye 
tini muhafaza ediyordu. 

31 temmuz 338 günü,Ga 
zi ansız111 Fevzi ve Kazım 

paşaları kötküne davet etti 
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Değişik Duyumlar : 
Makdanald. en çok 
yol masrafı yapan 

adamdır 
Londra parlamentosunda, 

devlet adamlarının seyahat· 
!erinde yaptıklnrı büyük 
masraflar mevzubahsol· 
muştur. 

Seyahatlerinde en çok pa· 
rıı. harcıyan, Loodra'da 
«Mron lskoçıyall)) denen 
başbakan bay R!lmzey Mak· 
donald'dır. 

Bir Amerikaya 
Jete tam 1, 208 
malolmuştur. 

oıidi · j dev· 
" sterlinge 

Uluslar kurumunun her 
toplanışı Ingiltereye 20,444 
sterlınge malolmai:tadır. Bu 
paraları İngilterıı'nin uluslar 
kurumuna gönderdiği elçi· 
!eri harcamaktadır. 

Hundan bnşka İngiltere 1 
uluslar kurumunun mas/J· 
rıfını kapatmak için 147,000 
sterling ödPmektedir. 

Kadın pehlivanlar. 
Türkiye'Je kadın pehlivan 

görüldüğü gibi, Japonyıı'da 

da kadınlar arasında pek 
çok pehlivan vard r. 

Fakat, asıl şayanı dikkat 
Amerıka ka,Jınlır,Jır. 11 

Daima yı·nilik iatıyen 

Amerikalıların· genç kızları 
arasında g-üreşen çok sevilen 
bir spor halin.) gelmPktedir, 
En z nginlerinılen tutunuz 1 

1 da en fakirlerinedek bütün 
kızlar şimdı bu spora çek 
eüş~ündürler. 

Bunların içinde, hir pet
rol milyonerinin varisi olan 
1 !:) yn~ındaki Kolet Mulvahil 
antru.öriyle hrrgün, Jur
ınadun bu gporla meşgul ol 
maktadır. 

Madalyalı köpek 
A vusturya'nın Kr istsenılor f 

kentinde bir köpek iki altın t 
mnd:ılyk ile tnltıf edilmiştir. 

Bu köpek ikı kişiyi boğuC'U 
g.ızlurdan kurtarmışdır 

Vatikan hapisha -
nesı 

Vatii:nn lıükıimeti dcınir-
t 

yolu üzerinde kendisine mah. l:i 
sus bir durağın inşa edil
mesini istemişıiir. Bunun gi- 1 
bi l'apı hüln1metinin bir de 
hapishanesi vardır. Fakat bu t 

durakta hnngi yolcu inecek-
di. \' ll bu hapishaneyi han- 2 

gi m(lhbuslar ıloldurucaktı! t 
Popa lıap:~hanesine rek- t 

li\m Y·" pmaktan uzak olrak 1 

şunu ıli\vo edelim ki, Şimdi k 
vatikan lı•;pishanesi Papanın 

sar.ıyını ısıtacak olan kalori· 
Cer dairesino \'Cvrilmişdir. 

Ve garp cephesi karargahına 
gitmek üzere hazırlanmala· 

rını •öyledi. 
1 Ağustos 338 tarihindeıle 

Gazi ile Fevzi ve Kazım 

paşalar, \k•ehir'de garp cep· 
he•i karargahına gelmiş bu
lunuyorlardı. 

.\kş hir civarında Elevres 
köyünde oturan süvari on· 
dördüncü alayında bulunan 
süvari zabiti. hemen atına 

c 
v 

lı nerek ı arım saatte Akşe· 
ç 

h;r'e vardı Kazım paşa) ı ti 
görmek i•tediğin:. yaverile d 
ha er gönderdi ve beş da-

rı 
kilca sonra ela paşanın karşı 
sına çıkarıldı 

t 

Nurettin paşanın vazıyeti ii 

ni izah ettıkten sonra ken• y 
1 

di fırka ve alay lmmand>ın· 
k 

!arının kabil•yetsizliklerini 
s 

anlattı ve selameti memle · 
ket namına bu adamların 
tebJilini rica etti. Derhal 
ulavına avdet etti ise de Ak· 

d 

şehir'e giltiğini haber alan 
alay kumandanı, süvari za · ko 
bitini salahiyeti dnhilinde dı 

hapsetti 

Bİtnıt>uİ - le 
ğı 
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unya uzerın e sıyası ve ı ısa ı are e eı ı : Küçük ! Köy Okutanı :Mükerrem: 
~ -- • , 1 :Hikayesi : : Kimli : 

y Almanya'ya Karşı Stresa bir / Derece meselesi lsvıçre ye yapılan ~a~sızlı~ ···G~:;ş~·;:lı::::::·;::7;··::·;:;::7ı7:?·············· 

Almanya 
Vaziyetini değiştirdi 

o mukaı.ele"ı"r. « Tiınes » den ."Manchester Guardian, dan yakasını kaldırmıı, boynunu İçinden gelen bin acı ıeı-
11 U B. L'oyd George, kabine lsviçre dışarı iıler bakanı çenesini tamamen örtmüş· le durgunla an genç kı:ı:; 

"La Repııbliqııc den 
19 ı 3 yılınJan beri top la. 

nan konferanslardan hiç bi · 
ri 11 nisanda Stresa'da top· 
(anacak olan konferansın 

haiz bulunduğu ehemmiye
ti haiz bu'unmuş değildir. 

Fransa, İtalya ve İngiltere 

encümeni tarafından tedkik bay Molla dün söylediği bir tu·· . f _ I 
t kt D J k b ' u gece karanlığında golge ere nu u a, r. a o un 11as~ edilmekte o1an pilanını izah 

etmek üzere verdiği konfe 
ranslardan bir diğerinide bu 
gün Newcastle'de verecektir 
Hükümet, plan hakkında 

B. Lloyd George'u. dinleyip 
hangi kısımları reddettiği 

ni ilan edinceye kadar bu 

leden kaçırılması suretile Is İki kır menekıesini andı· boğuldu. 
viçre'ye karşı yapılan haksız ran gözleri; yaılarını sakla- Şimdi güzel bir gece baı· 
muamelenin doğurduğu infi mağa çalışıyordu Saatler- lamıştı 
al hislerine tercüman olmuş· denberi kır yollarının bit- Yıldızlar pırıldıyor; gökte 
tur. B. Motta, lsviçre'nin ta· mez, tükenmez gibi görü· tatlı bir ay ııığı uyanıyor
rihi geçmişinden a!d·ğı bir nen kıvrıntılı uzunluğu kar- du. 

Prağ, 14 (A.Al Sala-
hiyettar mahafil Almanya' 
nın Şark andlaşmasına işti 

ti.kini Avrupa'da su hun 
İstikrarı yolunda ciddi bir 
adım telakki etmektedirler 
Bunlar Almanya "nın tebdıli 
fikir edişini tamamile muha-

• laştıracağını görünce ·vaziye· 
tini değiştirmiştir. Bir Fran
sız So,yet iştir~ki Çekos 
lovakya tarafından Avrupa 

Stresa'da, Almanya'nın Av· 
rupa barııını bozmamasını 

temin ınakrndile Almanya 
karşısında müşterek bir cep 
he teşkil etmek iç!n topla· 

meselenin tafsilatı 
miyecektır Lord 

öğrenil 

Snowden 

cesaretle, Federal konseyin şısında bekleşiyorlardı Spor otomobili yine gö. 
her vasıtadan ve bilhassa Otobüs bozulmuş, o ka- ründü Yere inen yaılı bir 
1921 de yapılan Almanya dar uğraşıldığı halde çalıı· kadın Suna'ya ilerliyerek: 
lsviçre hakem andlaşmasın· mıyordu. - Kızım. Bizim bayan 

1 keme edebilmek için henüz 
kafi derecede sarih malü 
ınata ma.ık olmadıklarını 
beyan ediyorlar. 

Gene aynı mahdfilin ka
naatine göre Almanya Fran 
ıa'nın Sovyetlerle olan itti
ıak mesaisini daha da sıkı• 

Fransa 
Mulıtırasını Alman
lar nasıl karşıladı 

Berlin. 15 I \.Aj-Fransa' 
nın ulu lar kurumuna ver· 
diği muhtıra karşısında Al
manya'nın aldığı vaziyeti 
bir noktada izah eden Al 
man istihbarat bürosu bu 
muhtıranın bir itham şek- 1 

!inde yazılmasına rağmen 
mahir bir müdafaaname te· 
sirini verdiğini yazmaktadır 

Mı caristan 
l\ahııl eııı i~ı-rt·h. 

Streza 14 IA.A] Höyter 
ajansından: 

Haber alındığına göre kü
çük itilafın teblığı öyle bir 
mahiyettedir ki ~lacaris 

lan'ın bunu kabul etmesi 
müstebad göriılmektedır. 

Almanyanın verdiği 
kontenjan 

( Üst tarafı birinci yüzde } 
mott-is mucibince 14000 ken
tal olması icap ettiğinden 
bunun içın teşebbüsltrde bu

lunulmaktadır. 27900 kental 
için de ayrıca hisse istenmiş 
lir. 

2 Nisan, mayıs ve ha 
ziran için üç aylık 450 ken 
tal kabuklu ceviz, 763 ken 
tal kabuksuz ceviz, 325 ken· 
tal taneli hubasaları 6~)0 
kilo deri, 476 A dan madus 
mucib nce 476 B dan den 
hisse verilmesi 
edilmiıtir. 

için teşebbüs 

Srıvıış'ııı Uıımrını: 1.'f 

İNCİR 

sulhu için esaslı bir şart ad· 
dedilmektedir. Polanya'nın 
da Şark andlaşmasına iştira· 

ki hususunda hiç bir iti-
raz serdetmiyeceği zanno
lunuyor. Li\kin diğer taraf· 
tan Sovyetlerle Baltık dev 
Jetleri arasında aktedilecek 
andlaşmıya Litvanva'nın 
iştiraki takdirinde Almanya' 
nın itiraz edip etmiyeceği 

caisual görülmektedir 

Yunan 
Zabitlerinin muha

kemesi 
Selanik 1-1 (A. \ 1 Divanı 

harp Serez topçu alayına 

men,up zabitlerden il<isini 
müebbet hapse, on tanesini 
de beşten yirmi yıla kadar 
muvakkat harse mahküm 
etmiştir Bu zabitlerin for. 
maları sökülecektir. 

Diğer taraftan bir çok za 
bitler de 6 aydan 4 yıla ka 
dar hapis cezasına mahküm 
edilmişlerdır. 6 zabit te be-
mat etmiştir. -H<tbe.:istan 

.; 

İ~idP 1-onff'raıı~da giil'ii
siildii • 

8treza 14 lA.A) - Kon· 
ferans müzakeratının hari 
cinde İtalya murahhası Bay 

Guarnaselli ile lngilız murah 
hası ve lngiltere hariciye 
nezareti Mısır i~leri şube 

müdürü Bay Tompson ara· 
sında Habeşistan i~lerine da 
ir mükalemeler vuku bul-
muştur Bu mükalemelerde 
ekseriya müsellah olup yılın 
bazı aylarında lngiliz soma 
!isinden Habeşistana ve İta!· 
yan somalisıne geçen rerli 
kabilelerin va·ıiyetleri rııev 

zuu bahsolmuştur Bu mü· 
kalemele, kabilelerin müte
madi yer değiştirmeleri me 
selesinin hudud mesaili ile 
sıkı surette alakadar olması 
dolayisile şayanı ehemmiyet 
tir. 

nacaktır. 

Dünkü müttefıklerin ve 
bugünkü müştereklerin mü· 
zakere'eri aras nda ayrılık 

olmaz, küçük anlaşma ve 
balkan and!aşmasının da da 
hil bıı!unduğu Fransa, lto.lya 
ve İngıltere birliği bu kon
feransta bir defa daha par
lak bir surette teyit edilir 
ise Berlin, sükütla geçiştir· 
meğe kalkışmadan. teslim 
o 1acaktır. 

Avrupa'nın en kuvvetli 
üç devletine ve ,\ lmanya'nın 
son aldığı karardan beri 
harbin çok yaklaştığına ı 

samimane kanaat hasıl eden 
ve bu üç devlete iltihak 
eyleyen diğer karşı yönden 
üç hafta evvel başlanan 

şantaja devam için deli ol 
mak laz mdır. 

Bilakis Streza konferansı, 
sulh sevgi ve sempatisinin 

nasıl kuvvetli lıir kaleden 
çıktığı gösterilmeden, kon· 
feransta toplanmış bulunan 
devlttlerin b:rbirlerine k;ırşı 

besledikleri sevgi ve sempa· 
ti duygularını ihtiva ed~n 

hır teb'iğ ile nihayetlenecek 
olursa Alman'yanın, aramız· 
dakı ayrılıktan istifade ede 
rek hem harbi hazırlamak· 
ta hem de bizi altatmakta 
devam edeceğinden 
olmak ica beder. 

emin 

.. . . İngiltere, Almanya ta
rafından !silahlanma husu· 
sunda verilen resmi karar· 
dan sonra Berlin hükümeti 
ni diğer devletlerle iş biri· 
ğin ı sev ket menin mümkün 
o 1acağmı zannetmişti 

Popolo d'ltalıa gazetesi 
M. Mussolini tarafından ınül 

h~m ve belki de bizzat onun 
tarafından yazılmı~ olan bir 
makalede diyor ki 

« Stıesa yeniden hayal ve 
kağıttan şatolar yapılması 

son zamanlarda neşrettiği 

bir broşürde, B. Lloyd Ge 
orge'un, şimdiye kadar söy 
!ediği nutukl.ırdaki nokta
ları tasvib et'Tliş ve İn 
giltere bankası hakkındald 

mü ta la asından mada bu proğ 
ramın her vechile muvafık 

olduğunu bildirmiştir. 

Maamafih Lord Snovvden 
bay Lloyd George'un teklif · 

leri ile kendisinin 1929 31 
de muhalif olduğu sıyasa 
aıasınrla kuvvetli bir fark 
tebarüz ettiriyor. 

Ne bankaçılıkta.ne de •a
nayi işlerinde h'ç bir kontrol 
tecrübesi olrnıyan bir takım 
polıtikacıların kredi sistemi 
nin diktatörleri mevkiine 
çıkanlı· ası şek'inda olan iş 

çi fırkasının garib nazari 
ye•ini kati surette 
reddediyor; ve bay 
Lloyd George'un planlarında 
en muvafık bulduğu iki 
noktadan lbirinin ticaret 
bankalarına dokunmaması 

ve ikincisinin de, bugün 
cazibeli teş<ıbbüslerin yok
luğundan dolayı bankalarda 
biriken mevduata 
yol ar göstermesi 

söyliyor. 

Bıı~·ün 
S .•. 3 l (l 

verimli 
olduğunu 

E<~z;\hıtnes 
~öbetçidiı· 

na bir fırsat teşkil etmeme
lidir. Stresa dalgalı Avrupa 
siyaseti denizinde metin bir 
nokta olmalıdır.,, 

Sulh içinde v' tehlike!erJ 
maruz kalmadan galip gel
mek için birleşmek isteme 1 

mekle biz hem teferruatta. 1 

hemde harple mağlup olmak 
tehlikesine maruz. kalırız.>) 1 

dan istifade ederek hakkını Bu; köye giden bir yolcu yolda kalmanıza pek üzül· 
arıyacaktır. Bay Motta «biz ·d· d·· Ş k d ğ 1 L-

ı ı. u. u a ınca ız a uera· 
bu şekilde sıy ısııl bir teıeb- Bu yolcu; yeni okutanlar ber çiftliğe gelmenizi dtlt-
büse giriştik ve sonuna ka-

dandı . 
dar devam edeceğiz. eliyor 
İsviçreliler bu protestolarını İtine başlamak için gidi 

yor. 

Yolcular da ite karııtılar. 
Gece, soğukta kadınların 

yol ortasında kalmaları doğ
yaparken, yalnız lsvi\'re adı yordu. 
na·değil,topraklarına haydud- Akşam oluyordu. Geceyi 
ca el uzatan Nazi Almanya- yolda geçirmek düşüncesi, 
sı'nın tehdidine maruz bulu- genç kızı çileden çıkarıyor
nan bütün komşuları adına du. 

ru değildi. 

arkadaıı ile 
doğru yol· 

hareket ediyorlar, Dr. Ja- Yol arkadaşları bir köylü 

Genç kız; yol 
beraber çiftliğe 
landı. 

kob'un ka.lırılması, Avustur kadınla. birçok erkekti. Bu; ucu bucağı görünmez 
gibi uzayıp giden tarlaların 
ortasında büyük bir çiftlık
dl.. 

ya isyanı, Danzig terörü, Birden karşıdan bir spor 
Çekeslovakya'da profe- otobili göründü 
sör Lessing'in katli Yanlarına gelince durdu 
ve bunlara benzer daha bir Şöför; geniı omuzlu. kas-
çok vakalar gibi Avrupayı kelini yana eğmif, güzel bir 
hayret'er içinde bırakan ha· delikanlı idi. Kenarda dola
dise1erden biridir. Bu nıese· 

Ay ışığı altında sıra sıra 

damlar görünüyordu. Suna. 
yı bol ışıklı bir sıılona aldı-

lede Almanya dışarı işler 
bakan 1 ığı, Dr. Jakob'un 
Besle'den kaldırılarak Ber-
lin'd., hapishaneye sokulma
tarsında uluslar arası mü· 
kellefiyetlerini bozan bir 
hareket bulunmadığını iddia 
etmek yolunu tutmuştur. 

Fakat lsviçre notasında, Al
manya'nın kolay kolay itiraz 
edemiyeceği polis tahkika 
tına dayanan sarih ve mu 
fassal deliller vardır. Pı·k 
muhtem"ldir ki. Almanya 
hükümeti bu gibi hadisele 
rin dünya efkarı umumiye 
sine karşı ne derece teca
vüzkar olduğunu ve Avru 
pa baroşının kuruluşunu 

tehdit eden Nazi emperya · 
lizmi korkusunu n"sıl arttır· 
dığını anlıyamamıştır. Eğer 
Almanya uluslar cema,.linln 
barışcı bir arası olduğunu 
isbat etmek isterse (0r. Dol 
lfuss'ün katli hadisesinde 
olduğu gibi} Dr. Jakob'un 
kaçırılma hadisesinin gayri 
mesul naziler.n aşırı gayret. 
keşlığinden doğma bir hare 
ket olduğunu bildirerek Dr. 
Jdkob'un azaltlığını iade 
etmesi için henüz vakit 1 

geçmiş değildir. Almanya'nın 
vereceği böyle bir karar, 
İsviçre sınırlarının çok daha 
uzaklarında bıle çok fayd~lı 
tesirler uyandıracaktır. 

şan genç kıza baktı: 
Otobüsü yokladıktan son-

ra: 

Hu gece buralısınız ar-
kadaş 

Dedi. 

Sonra genç kıza ilerliye· 
rek: 

lar. 

Her taraf kıpkızıl döıen-

mitli. 

Halılar, kanapeler, sedir
ler, abajorlar hep kızıldı. 

Köşedeki piyano roğan de· 
riler gibi parlıyordu. 

Suna içinden; çiftlik sahi-
Yak nda bir çiftlik var binin çok ince zevkli oldu. 

dır. İsterseniz sizi oraya gö· ğunu düşünüyordu. 
türeyim Sabah yine buraya İhtiyar bir kadın kısaca 
getiririm dedi . çiftliği anlatdı· 

Genç kız önüne bakarak: Senelerdenberi oğlu ile 
- Mersi . Geceyi ben de beraber burada yaııyordu. 

otobü•te geçiririm diye kar- Oğlu; tarla itleri ile oku
şılık verdi mağa çok düıkündü. Şimdi 

Bunu söylerken gözleri burada yoktu. 
ihtiyar köylü kadına dıkil- Hiç şöförün lafı geçmi-
miş, !onun arkadaılığı bana yordu . 
yeter] der g=bi bir mana al- llalbuki genç kız; bembe-
mııtı. yaz elli, geniş omuzlu, sert 

Şöför, başka birşey aöy- bakışlı töförü pek beğenmiıtı. 
!emedi. Bir baş eğiıi ile genç! Şimdiye kadar pek uslu 
kızı selamladıktan sonra yaıamış, gönlüne küçük bir 
otoya atladı, gitti. gölge bile düşmemittl· 

Sona; üzüntü içindeydi Fakat nedense kapının 

Gece yarm bir sürü adam- her açılıtında içeri ıöför ııi· 
la bu ıssız yollarda kalmak- recekmit gibi huylanıyordu. 
tan çok korkuyordu. İhtiyar anne; kızın nerden 

İçinde bir ses vardı. Bu gelip nereye gittiğini, kim 
ses genç kızı a vutmağa ça olduğunu öğrendikten sonra 
!ışıyordu: otomobille kendisini alan 

-· Lakin sana ne ycpabi. 
lirler? 1 

Sen kimsesiz, parasız, kü· 1 

çük bir okutansın Sana kim 

kadın; Suna'yı yatak odası-
na götürdü. 

Bu oda da; masmai idi 

- Devamı var-

if zayıf ve yüzü çok podra'ı bir kad n ka· 
pıdan çıkarken söylendi 

tükürürler! Onun ismi küfür için bi1e 
en kuvvetli bir kelime CJ!muştur 

mini duyar duymaz kahkahaları sönü
yor ve kelimeleri dudaklarında donu 
yordu 1 Alış r . A lışır 1 ! İlk geldiğim za 

man ben de 1 öyle idim l lele birkaç 

,;, A G A C I 
defa o merdivenleri inip çıksın Ja bak. 
O ağlamaktan eser kalır mı:• .. 

si vereceğim .. Oraya gidersin.. Ne is
tersen, nede hevesin ve arzun varsa 

asla paradan sakınmıyarak yaptırırsın .• 
Ben buradan telefon edeceğim.Anlıyor· 
sun değil mi kızım? 

Hocam ve iisladıın lsınaill lakkı'ya 
lıiirınl'llı·riınc bir vesile olsun diye 

azapla 
lafların 

böyle 

Sebepsiz yere karanlık bir 
titremiye başladım . Bu kadının 
dan birşey anlamaııııştım, Niçin 
söylemişti? Bu merdivenleri inip 
manın manası ne idı? . 

:'it vel•a, ne kanser, ne cüzam . 
lliç, hiç bir ~ari hastalık onun marazı 
kadar imana korku vermez. Parmağı 
bir yere dokunsa, birini okşamak ihti · 
yacını hissetse, hemen ürkerler, sinirle 
nirler Ve kimse onlar için kallıinde 

bir rikkat. bir merhamet köşesi hula· 
nıaz Aileleri ve akrabaları için bile 
artık hatırlanmıyan uzak ve karanlık 
l.ir hi"'iıye olmuşlardır Ekserisi kimse
siz bir hastahane köşesinde hummalar 
içinde yanarak, sevdikleri isimleri sa
yık!ıyarak, alevli başları soğuk karyola 
demirlerinde hazin rüvalar görerek en 

sefil ölümlerle ölürler Gömüldükleri 
yerler be Ilı değildir. Arkalarından kim· 
se ağlamaz! \'e hiç bir erkek vaklile 
kendisine fani bir kaç saat yaşatan o 
kadını bir daha hatırlamak lüzumunu 
hissetmez . 

Çatlasıya mağrur, kibirli ve yuzu 
gülmez bir kadındı! Ekseriya odasından 
dışa ı çıkmıyor ve bizimle çok ez ola 

rak konuşu yordu Sa hahları bir amele 
gibi muayyen saatlerde uyanıyor, mu· 
ayyen saatlerde ve hepimiz bir arada 
yemek yiyorduk. Uykularımız misafir 
!erin zevkine ve itiyadrna bağlı idi! 
l"lazan gece yarısı uykunun, yorgunlu
ğun en faz 1a ağırlaştığı t·ir zamanda 
karyo1 alarımız sarsılıyor ve sıcak yata· 
ğımızdan kaldırılarak uykulu gözlerle 
misafirlerimize gülümsemiye mecbur 
ediliyorduk. Geldiğimin ikinci günü 
madam beni odasına çağırdı: 

İki gün içinde odam en kıymetli, 
en lüks eşyalarla döıenen zarif, hul
yalı bir gelin odasına benzedi Yapılan 

bütün itlerde madamın gayretli eli var
dı. Koltukların kırmızı döıemeslni, pen
çerelerin bloş perdelerini, arabesk 
ve narin salon iskemlelerini bizzat ma
dam beyenip getirtti. Elbise dolabım 

ağzına kadar en tık ve en kıymetli 

elbiselerle dolmuştu. ilk zamanlarda 
madama karşı ılık bir minnet hissi du
yuyordum. Bu kadında bütün bu söy
lenip yayılan dedi koduların haricinde 
yüksek duyğulu ve bir kalb vardı! 

Yann: İhsan Edip 
Kulaklarımda o bir gönül kadar in 

ce olan ke'llan sesinin aksi uğulduyor 
Ve yavaş yavaş sislere gömülen bir bah
çe hayali içinde hır gece yarıs onu 
titriyerek ıçcri aldığını ;akak kapısın· 
dan ağır ağır büyük babamın fakirce-
nazesinin çıktığını görüyordum 

1 irdcnlıirE göz'erim yaşardı. Ve 
tıpkı ı hastahane kö§esinde duyduğum 
İinıitsiz hislerle hıçkıra h:çkıra ağlamı
Ya başl<ıJım. llemen koşuştular; eter · 
ler koklatarak kolonyalarla baş mı, ş.ı 
kaklarınıı oğarnk bu ! uhranın geçme· 
s.ne yardım ettiler lçlcrınde uzun boy
lu ve gözleri esrarlı bir karanlıkla do· 
lu bir kadın hemen onları başımdan 
dağıttı· 

. - Çekilin; dedi, 1 irnz hava , lsııı 
lrısaııı gelir gelmez böyle rnrguı·a çe· 
kerter mi? Yavaş yavdş alışır. O rnnıan 
doya doya konuşursunuz! 

i'>esinde mutlaka )'~pılman lazım ge 
len lıir emir vardı. Yavaş yavaş ıla
ğıldılar . Göıısüne sarı lıir gül takmış 

çık 

Bilir miydim komiser bey''. Bilir miy· 
dim ki bir erkeğin kolunda namusa 1 a
sarak. izzeti nefsi çiğniyerek çıkılıp 

inilen o merdivenler bütün 1 ır hazin 
ve sefil fahişe ömrünün hıkayesidir! 

Ah Komiser bey, ah .. Büyük t·ir 
edip olsaydım; kudretli Lir kalemim 
olsaydı; bütün ömrümü bu uğurda fda 
ederdim 

İnsanlığa, fuhşu tel'in eden cemiyete, 
bu günahlarından ziyade zayıf ve bet 
baht bir da'. ikalarının cezasını çeken 
zavallılarm hil<ayesini anlatırdım .. 

Dünyada hiç bir insan onlar kadar 
mrrhamete layık değildir. 

Komiser bey .. Ftıhuş tel'in eden ce 
miyet. fahişderi ele müebbet bir hicra
nı mahküm etmiştir Onun CLmiyet 
ıçinde yeri yoktur. \'e o namuslu bir 
aile yuvasının eşiğine bile 1 asamaz. 
Bir l<alahı,lık içinde, üç beş iman ara
sında evvvltı onun fazlalığı lıissedi'ir 
Parmaklar uzaııır, hakaretler yağar ve 

Bütün görünüş ve f antazisine rağ
men yaşayış orııda asri bir hapishane 
hayatından fark 1 ı değıldir.. Evin sahi
bi mada-n "l\onuşka,, isminde, şişman 
bir Rus karısı idi 

Mazisinin çok karanlık ve şüpheli 

olduğu söylenilen bu !<adının evin için 
de şaşılacak i{adar korkunç bir mevkii 
vardı. Hepimizi bir diktatör maharetile 
çekip çeviriyordu. Ondan korkmıyan, 
ondan iirkmiyen kiıme yoktu. En çıl

gınlarının bile madam "Konuşka. İs-

--Kızım! Dedi Sana, üst kattaki en 
eyi odalardan bırisini verdim! Ben ka
rarsız'ığı sevmem. Bu ev senin kendi 
evin sayılır. Şayet artık şurada burada 
dolaşmaktan vaz geçtinse; odanı iste
diğin gibi dayatıp döşetebilir•in . Zev
kinde serbestsin! . 

Para meselesine gelince.. Onu hiç 
düşünme .. Lazım gelen masrafı ben ya
p:ıcağım .. Sen yalnız bena borcuna da
ir bir senet vereceksin . 
Zamana falan hacet yok. Lüzum gör· 
dükçe yavaş yavaş ödersin! .. Sonra sa 
kın bunları kimseye söyliyeyim deme .. 
ilen seni sevdiğim için bu fedakarlığı 

yapıyorum .. Şimdi sana bir terzi adre 

Zavallı ben ... Nelerden sonra "Ma
dam Konuıka,, nın bu fedakarlığındaki 
maksadı anlıyabildim. Meğer bu, böy
le evlerdıo yeni gelen bütün kadınlara 
yapılan bir siyasetmlı .. Bol bol borç 
vererek elinden bir senet alınan zavııl · 
lı kadını, uzun bir zaman için o evda 
mahkum etmek siyaseti . 

Şüphesiz bu kadar paraya muka
bil satılan şey bütün bir h1yat oluyor
du Yeni yeni ihtiyaçların kabarttığı 

para yekünu bir türlü eksilmiyor ve 
bu ağ ölünceye kadar artık ite yara· 

mıyacak bir hale gelinceye kadar o 
kadını bırakmıyordu. 
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Dr. OPERATÖR 

Sadi Özatay • 
LÜTFEN OKUYUNUZ! Cerrahi hastalıklar müte

hassısı ıı iPEK İS - AL T INMEKİK İpeklileri 
ne ~~~~~ee~;;h;ı:s~~~de;i;:~:~:a~~;ı: = 1 Mevsiııılik l ' C Y<tzlık MA~'"f()LUK - ı•.l\ltl)ESİ)l~ÜK 

nnı kabul ve tedavi ederler· • 1\()81.JIK Yüııluler 
'=========================~! 1 En birinci YERLİ - İNGiLIZ Kostümlük kumaşlarlar 

~·,~ Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
1 döşemelikleri Savaş !YeşriyatJndan: 

-Bu kalb duracak 
YAZAN: MÜKERREM KAMiL 1 Tuha fiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

«Sevgim ve ıztırabım romanıyleıı derin bir alaka 
uyandırmıı olan bu de~erli romancımız. 

1 Rekal•<-11 l (;()tiiı·ııı~z llir Fi<ıtla lll<tz<ııııızd<t Satılır· 
1 Mııhteı·em miişterileı·iıııiziıı liitfen teşrifJeı·i islifad(11 leı•itli ı· 

» ·' l)RJ1~8: FAH1Rİ TAV1SAN'LlLI' 
A<llı esPrile hir sanat lıe,eca111 uvandırıııı tır. 1 --- - . · -. - ~ 

Bu kala duracak 

Sat•ıyelertBalıkesirSava;kitapevi;.lstanbul:Şafak 1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
· ı kitaphanesi; Ankara Ak kitap hanesi. ~ Kuvayi milliye Caddesi No: 5 2 

1.- - .1 ~~~~~:ı :Al.~~~~ '@lif,~~~~ ..:Pd.":;ı;t.~~~L~~~.~~~'AJ,~l~~~~~ ~ ~~ .. ~~~~ 
*----...... ···-------·-----------·-··-·--·- ,. .. 1 ~-
___________________________________ ,.., r: ------

u :i '!)'' ~lıf ''!~ ll1ı[lllr ''lfıl IS~lıfll ' 1 llelediye Dispanserinde 
P. EN EN 11 • ·· ll1ıtlS!)lill'ır '' lrll Muayene Günleri 
a TEMİZ MÜı:?EFEHH Esat !!;;, müstecablmğ/u 
a BALIKESiR BALIK t SiR ti 1 - Sosya ı ist ŞJ le r Vd Sosya.izm 

40 Kuruş = PaLAS PALAS t~ 

" " " " H M " •• 
"• Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde •• 

" " n Teşrif cdeıı t'tı ıııüşkiilpeseııt ıııii~lPrileriııi dahi nıeıııııtııı edpn t~ 
M temiz, konforlu \C servisi nıükenııııel, ii('retleri fıprkese ehrı·i~li yeni tt = inşa ettirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uyguıı fevkahhlt> h:ııı)osile .ı 
M tavsiyeyP değer lıir oıeldir .• \ltıııda gazinosu vardır. Gazinosunda tt n bütiiıı ~eraİLİ sılılıiyeyi lıaYİ Vf' lıer ıııcııılPketiıı gazPte H' ıııecıııua- ·=· 
M larını bulııııdurur. Güzel ve se~li ı·ad~osu mevcuttur. t 
" . *··-·----·-·------·---···-------------,·------------------------------------~ 
l 
1 

1 

'I B<ıııdıı .. nı<ı belcdiyesiııdt'ıı 
/ IJaııdırıııa sclıriııin ııumarala111ııası İ(·iıı kes-. " " " 

Dr. M. Ali 
l'iııdc ~azılı evsaf da olmak iiz('ı·e (3oOO) laı.e 

Cilı, freııgi, hf'l
~oğukluğu lıastalıklan 

1 . . ' 

ııı ii tı> lıa ssısı. 

eıııaye kapı ııuıııarası (1432) tarıc (;irıho kapı 

ııunıarası. (120) Lane emaye sokak Je,ıw~ı \c 
( 140) tane de enıayc isimli sokak levhası alı-

Hastalarını saat üçte 
hükümet caddesinde mu· 
ayene hanesinde kabul ve 
tedavi eder. 

Savaş 
A one ücreti 
YIL ,.GI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 • 
3 A YLIGI 240 " 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 

Gazeteye aıt her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

1 nacaktır. 

Kc ·if lıed ~ li (60!:!> lira (60) kurıı~ olaıı lııı 
numaralarııı :ılııııııası acık rksiltıııd!e 011 hes 

• • • 
gün müddetle koııulmustur. 

1 ~ • 

Bu işe ait kc~ifııaııı(•, ~:ırlııaıııe, '<' frııııi la
yilıa suretleri hl'df'lsiı olarak lwledi~P dain·~iıı· 
deıı 'erilf'('ektir. 

Eksiltıııe ilıalesi i~lıu 935 sPıu·si rıi~;ııı :ıyıııııı 
20 iıH'İ cuıııarıesi güııii saat ( ı 6) da Bandırma 

ı bel~diye dai:·csiııdc ~apılat'aktıı·. 
1 llıalc~'e girnwk istiyeıılPr iştinlk <'tıııezden 

ev\f'I 45 lir'a 72 kunıı; ıııunıkkat leıııiııat para
sını belediye)e )lllıı·ılaeaklanlıı" 

KPyfiyrl istekli olaııları·a nıaluııı olıııak iiıP
re il:lıı olunur. 

2 - 8olşeviıl ~, f aşistli~ Vs Oemohasi 
50 Kuruş 

Salim Gündoğan 

' 3 - Köy K · t~~ı 
(Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

11~-----'-,_------.,------ı 
1 Mükerrem Kamil 

1 4 - S9vg' m ve ızlıraaım (Roman) 

5 - Bu Kala Ouraca~ <Romanı 

R. Gökalp 

6 - Bir zaferin Yası ( Pyes ı 

7 ~ inkılaa ~olu (Pyes Türkdili) 
luaf ;ndan 

-~-

25 Kuruş 

35 Kuruş 

35 Kuruş 

25 Kuruş 

Bu kiıahlaı·ı «S.\ \'.\~ !\İT \BE\'İ - Ba
lık sil' >> adr<·siııdPıı isl<·~iııiz. Hı~ :ıı·ı~a posta 
pulıı kar~ılığı ol:.ıı·ak giiııd ..ı ·il ı r. 

Baş!ıca satış yerleri: 
lslcırılıııl: Şafak kıilıiblıaııı si, Aııl> 11rıı. 

mir: Yeııi Tıirk kı ı lıil•lıa11esi 

1 
Ak/ıa , /;;-

Sava* ~ ilalı ııl ll C' Şl'İ!Jalı Halıkesir, /s/aıı/ı ııl , l:ııı ir 
A11/:11rn kıilıib/ıaııeleriııde ele bıılıııııır. 

BASIMAKTA OLANLAR: 
Esat Adil müstecablıoğlu 

8 - Bu~ünün içtıın.i r1ıaz~ . alari 

9 - Me~eni Va Sıy a si Hüırivetl aı(w=ı~ı~ıfe~ı:;:ı:w ) 
İhsan 

10 - İncir ağacı 
Edip 

müracaat edilmelidir. B·tlıkesı· r a skerıı·k 
- .. < ı 't'h:P.7~~ ~-:-·~~~~~~~\1~1~1~ f 

SAVAŞ ~.~:::t~si günleri Şll~esi ı•eisliğiı1d(11 ll ~ ~ 
-·- se\ka talıi pı~«ıdedı·ıı 021, vt 328 ı1ogu111ıu~..,,, Yurtdaş. ~ 
A V A ş -1 jaıılhw_ıııadaıı, ~8 \e 2H doğumlardan ka111111uıı • ~ 

~ 105 cı ınaddı>~i ıııucihiııcr lırdrli ııakdi verı•ıı- . ~ 

~~~; c:~~!~i~~ı;k~~:u~~~va~;!\ ' lı·ı· yal' İsi' iı·ıinıa giiııii olaıı 21 - 4- - U35 tari· IH;laliahmere .. Himayeietf ale~ 
Tel raf adresi: Balıkesir - 1 lıiıı.e ~adar kabul edilec~ktiı'. . . ' ·~Tayyareye yardımı borc bil. ~ 

g s Av Aş lstıda ıl<' ~lllıt>yt> nııırara:ıt edılnı<'~ı ıl:ııı • , it 
olunur. ~~~~~ı~;;.;~~~~~~4\ 

Öğ'IPdl'ıı soıır;ı saal L) - l H 

l>ı" Bay .\lııııf'd Eıııiıı 

İı· lıa!'ltalıkl:ırı 

P.\Z.\H CÜNLEBİ: 

Öğlt>.IPıı ~oııra saat lf>- 16 Kulak, Boğaz, 
llııruıı lıast:ılıkları Dr. lhn llı•lııııf'ıl K:lıııil . 

P.\ZAHTESİ GÜNLEBİ: 
Sahalı saat 10 - 11 İı; lıasıalıkları Dı·. 
Ba~· .\lııııed Eıııiıı 

Üğlt>df'ıı soııra 14--15 l:iiz lıasıalıkhıı·ı Dr. • 
Ba~ İlısaıı .\lıııwd 

S.\ LI <~C.\'LEHi: 
Salıalı saat 10 - 1 l İı· lıast:ılıkları Dr. 
B,I\ .\lınH•d Enıiıı 

ÜğlPdPıı soııra ~ : ıal L)- ı rı Dıslıaslalıkla rı . . 
Dr. 01wratiiı· Ba~ Saıli Üzat:ı ~· 

C.\BS.\lfB.\ nf''.\'LEBİ: .. . 
Öğlt·d<'ıı soııra saaı 1 fı - 16 İt; l ıa sl:ı lı k la rı 
Dr. Ba' Baif 

PEHSE.\J BE Gf' ' LEB İ: • 
1 ÜğlPdı·ıı soııra saat 1 fı - 1 l) l>ı•ı·i lıasta-
1, Dr. B:ı,\ )Jplıııwd .\li 

1. - -
1 B<tlıkt'sir l}••ğ·tıın ve 
1 (~••ctık Bit k ı ın l~vi 

\'il:lv.-tiıı 1111 rkf'z n • ıııi"ıllıakatı, selıiı· \(' . . l 

kil~ lpı·i alıalisiııd('ll ıııüı·a('aaı 11dı•ıı gehelt•riıı 

tabii H' ıııii~ki'ıl:'ıtlı lıı·r 11( 1
\ i doğuııılarıııı n• ale 

11111111111 kadın aıııcli~aı·arıııı ıııiil'~:-;esede ııu•e('a~ 

fl('ll ~apar. <,:ocıık diisiirııu k tt'lılikı·siııdl• lıulıı

ııaııları da kt>zalik llH'('(':tıu•ıı \alırarak ıı•d:l\i 

Siiı ('twııf..ları \I' ıkı \asıııa kadar oları . . . 
ldiciik lınsta "ıvı·ulaı·ı d ılıi ıııiiı•s..;psı•dı• 'atırar:ı . . . 
111•1· zaıııaıı ıııı·t·(·aııı·ıı H·davi "dt>t'. 

;) Siiı ı;ol'uklarıııııı lıakıııı taı·zl~ıı·ı lıakkııı-

d.ı ıııii~ıakbt'l Y:ılitlt'lı'l't' \t' gehı•lik <•sııasıııd;ı 

,ııkıııı ııwllıu1, :ıl'lzalaı·a kar~ı tatlıiki 1;)1,1111 ~t'l<' . . 
tt>d:ni H' ll'dhirlPriıı alııııııasıııı da ~f'IWll'rı• ii[(-. . 
ı·t'lııH • k İİlPI'(~ dı·r~lı · ı· \rı·ilir. 

4- Ciiııılıuri' .-tiıııiziıı Balık11~ir'e halısı>lti.!!i . . . 
hıı faydalı \ ı• ha~ ıl'lı ıııiiı·~~P~<'dt>ıı ıııulıtt•rı•ıı 
lı a lkııı111,ı ıı isııfadı•vı· kosııı:ıltıı·ı il:lıı ohıııur. . . 

Neşriyat müdürü : ESAT ADIL 
Vilayet Matbaası Halıkeeir 


