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Her sala~:yet bir e~liyet 
karşılığı olmalıdır. 

Bat\:akan lımet lnönü 
halkevlerinin üçüncü yıldö· 

nümü dolayıslle verdiği bir 
ıöylevde, bilginin en büyük 
kuvvet olduğunu ve cumu
rlyet rejiminin ancak buna 
dayanma11 lüzumunu ileri 
ılirdükden ıonra, en büyük 
tehlılcenln kendilerine ehli· 
yetinden çok salahiyet veril
mlı olanlardan ve ehli ol
madıtı ıılere kayırılmıt 

kimselerden geleceğini ihtar 
etmlıdL 

Baıbakanın "ehliyete hür 
rlyetn tanıyan ve radyolar
la neıredilen bu sözlerin o 
ıün aay111 yüzü geçen hal· 
kevi salonlarında toplanmıı 
blitün yurddaıların dikkatle 
dinlemit olduklarından emi· 
nim 

bütünleımif ve devletci 
eıaslara dayanm•ı olan 
Tl1rklye'nln en küçük bir 
köyü ile en büyük şehirle 

rinde, huıusi ve resmi bü· 
tün kurumlarda bu ehliyet 
prensibinin tatbik görmesile 
dır ki cumuriyet fazilete ka 
vuıur. 

Tarihin bir kaç sayfa
sını olıun karııdı rmıı olan 
lar ıu hakikate kolayca 
ermiılerdir: 

Uluslar, kurumlar ancak 
ehliyet ve ahlakla yüksel· 
mtıler, ondan uzaklaıdıkça 
gerilemlıler ve çökmüı'erdir 
Bir çok yazılarımızda elıli· 

yetin hürriyetini yani her 
deferln kendi hakkını ve 
aalahlyetini tanımanın güzel 
verimlerinden bahis etmiıdik. 

Bir çok kötülüklerin. ma- 1 
nevi Lir çok düzensizliklerin 
hemen ber.memleketde hep 
bu değer kıtlığı ve salahiyet 
bolluğundan ileri geldiğini 
ve bundan sakınmanın inkt
lab geçiren memleketler için 
bir zaruret olduğunu söyle· ı 
mek bence büyük bir haki· 
kati ifada etmek demekdir 1 

Kim diyehlllr ki; bilgi ve 
ahlak kıtlığına mübtela ol 
d•ığu halde meıru olmıyan 

yallar , vasıtalarla yüksel
mit olanlardan bilhaua ulu
sal ve genel itlerde faydalı 
veıimler alınabilir! 

Nasıl bir borsada yalancı 
veya çürük eshamlar, tah
viller üzerine ahı verit ya. 
pıınlar derhal felakete uğ 

rarlaraa ıoyıal ve siyasal 
deler pazarında da sahte 
ehliyetlere dikkat etmek 
gerekdir. 

Y okıa baıbakan Ceneral 
ismet lnönü'nün aı·ıkca söy· 
!edili gibi ancak bilgiye 
ve ehliyete dayanmaıını 

zerurl gördili!ümüz Türk 
cilmuriyetl için en büyük 
feıaket; ehliyetinin üstünde 
hak ve salahtyellere ulaıa· 
rak ulus tılerlne karıımıı 
olmakdadır. 

ı;. ~i ~!Li'ı ,f~xı 6fı..,~(ıı 

O~urlarımıza ~ir tavsiye 
Bugün nisan'ın biridir. ller 

yerden birçok balıklar uçu 
rulur Okurlarımızın bu . ıa
kalara inanmamalarını tav· 
ılye ederiz. 

iç işler Moskova görüşmesi Osmanlıcadan 1 ürkceye karşılıklaı" kılavuzu 
1 - Öz Tıirkçe köklerdeıı gılen sözle;in karşısına (1. K ö .) belliği (aidmeli) kon

mıışdur. Bunların her biri hakkında sıraslle uzmanlarımızın (mıilehassıs) yaıılJrına 
yazılarını gezle/ere vereceğiz . 

-
Bakanı Trak- \ Ba)' Eden muvaffakıJıetle ba-

. ya'y Ritdı şarmış. Miisbet neticeler ver• 
lstanbul, 31 lS.Ş) - iç • " •d / \ 

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

3 -Kökü lıirkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kulla111la11 şekilleri alııımışdı: 
itleri bakanı Şükrü Kaya meSl Uml 0 UnUT• 
bugün Ankara'dan gelen 
Trakya umumi müfetti§i bay 
İbrahim Tali ile birlikde 
Tarakya'ya gitmltdir. 

Aslı Ak olan hak, aslı üğün olan büküm, lürkçe «çek» kökünden gelen ıekil gibi. 

ingiltere şark misakını Almanya'sız hüsnü 
suretde derpiş decek mi. A 

lstanbu1, 31 (S Ş) - - İç 
iıler bakanı, refakatindeki 
Zevat ile birlikde bugün 
Trakya'ya hareket etdi. bay 
Şükrü Kaya Edırneden baı· 
lıyarak Trakya'nın muhtelif 
ıehirlerint gezecek ve iskan 
itleri hakkında tetkiklerde 
bulunacakdır. 

bu tetkikler dört giln sü. 
recekdır. 

Yurddaşlar anayur
da getirilecek 

lstanbul, :H [S.Ş J - . Bay 
Şükrü Kaya matbuata bil· 
dirimde Trakya'da timdiye 
kadr ts0.)0 göçmen yerlet 
dirildiğini büyük Kamutay· 
dan göçmenlerin yerleıdiril· 
mesi için bir milyon lira 
tahsisat istediğini ülkemizin 
dııında kalan bir milyon 
20() bin Türkan tedrici su -
retde anayurda getlrtiıecek 
lerini söyledi 

Londra, 30 [ \.A ı --· Ti tın vüruduna intjzaren Dizu-
mes gazeteEinin Moskovı.1 butı'de ıılıkonulmuşdur. 
muh<1biri g.ızetesine çekdiği Lo'ldra, 31 [A.A) -- Roy-

Aıtna - Tanıı, tanıdık - (Fr.) Connal-
11ance 

ÖRNEK: Tanıdıklarımdan biri - Ati· 
bir tel"'rnrı~ burJd ı yapıla- tor ajansı, 'ı!oskova'dan öğ. nalarımdan biri 
cak ille° tekliflerden birinin rendiğine gör~B.Eden'ın bütün Afiret - Oymak - <Fr ) trlbu 
Fransa - Sovyet Rı1sya · ı ziyaretlerinin muvoCfakıyetle 1 Aıiyan - Yuva, konaç - (Fr.)Nid, home 
Ç~koslovakyo nrosında bir neticelenmiş olduğunu söy. aıup - karııdırıcı 
mütekabil yıırılım "ndlaşma· , leınekdedir. Bu ziyaretlerin ÖRNEK: Dilatup - gönül karııdırıcı 
sı olacoğını söylemektedir. çok müsbet neticeler verme- Atalet - Tenbellik, üıenç, üıengenllk, tı· 

Doyli Herud diyor ki: si mutemeldir. lemezlik - (Fr.) lnanctlvlte 
::löylondiğine göre, Stalın Moskova 31 [AA] - Bay ÖRNEK: t Derslerinde tenbelllk edi 

ıızak Şarkda barışın idamesı Eden havas muhabirine cıEyi yor - Atalet gösteriyor 
için Sovyet Rusya, hponya, iş görmüş olduğumuzu ümit 2 - Üıenç, vücudu da ruhu da ezen 
Aıııerıka ve ingilteno arasın- edebiliriz» demişdir. bir hastalıkdır ~ Atalet bedeni de ru-
da bir anlc•şm:ı yap.iması lngiliz heyeti murahhas· hu da ezen bir hastalıkdır. 
arzusurıu izhar etmışdır ansına mensub diğer zat da 

Ad 31 [\Al 1. ı 3 - Ataletten lctlnap ediniz - Oıen· en, ' . ··· tcı yun s,,·ohatj n oldukra seme· 
· genlikden sakınınız. 

Habe~ vaz yeti dolay;si\e re verJ.ıg-ini inıtiliz. Sovyet 1 
b. ·1 · d · ı k " 4 - ılemezlık kadar inıanı yıpratan 
ır ı ıtıynt te ıırı o m3 havasım tasfıye etdiğini ve 

üzere İn'.:\'ıliz Somalisindeki her ıki tarnCın birbirini da· bir ıey yoktur - Atalet kadar lnaanı 
ı ·ı· ab'lle ·n~ · yıpratan bir ıey yoktur. 
'li-:1 ız z ı rı u mezunı · ha eyi tanıyıp anlanıaş,na 

l ·ı k !·' ] . ı Atıl - Tenbel, üıengen, üıengeç - (Fr.) ye verı ınesı a uırı mışuır. vesile o!du"',,-unu söyleın;şdır. 
H b · t • .. d ·ı k Pare11eux, indC'lent, inactif ı eş's ana gon erı ıne l'arııfcyn orasında mühim 
Ozere bulu01n binlerce san. meseleler üzerinde noktai Atebe (bak: asitan] - Etik - (Fr.) Seull 
ılık csliha vr mühimmat hun.1 nazar uygunluğu müşahede Ateh - Bunaklık - (Fr.) Demence 
tarın sevkine ı1 it me~uniye- 1 olduı"tu açıkca söylenmekte Ateh getirmek- Bunamak - [Fr.] etre de· 

---~ dir. Yalnıı bazı tali nolcta. ment 

k Urum U 
!arda uCak tefek lRdilH ya- Ateı. hararet - Ateı (ot, otat'dan) 
pılm.ısı g3rekmekteılir. Lorıl [Fr.J Feu, Fievre 

------- - ı !Ben' o lng,lt•re'nin şark ÖRNEK; Hıı.atanın ateıl arttı, 

T. Kö. ~31~30İ konulana yazılar hak~ın~a uzmanların misakır.. Alır.BU)·"nın hari· Atefgede - Ate11et (1) - (Fr) Temple 

Araşdırma 
cinde dah ı aktotmelc husu· du feu 

hazırla~ıg·ı yazıları nasre~ecek sunu hüsnü sııretle derpiş Aletin - Ateıden [Fr.J Ardent, plein, d'ar 
eylemekte ol,Juğu hnkk,nda deur, pleinde feu 

Ankarıı, 31 (,\.ı\) - Tü•k rih cemiyetinin çalışmalorına boyanatda bulunduğu tahmin RNEK y h il U : angın ma a eyi ateıden bir 
ılili araşdırma kurumunun dayanarak bütün oymııklıırı edilmektedir. Uzak şark me- 1 nın dil b:ıkımında.ı yayılı çenber içine adı. - L'incendle a ento· 
Llus ı,ı .. zctesinde ve ondan 
nlınarıık bütün gazetulerde 

çıkan yeni karşılıklar kılavu

zunda ynnlarına T Ko bel
J eği konulmuş olan ijözler 

h3kk nla uzm~nların hazırla· 

d ı klar yazı!er'n yııkınJn gu· 
zetelere v»rilecej:(ini öğrendik > 

Türle sözlerır.in nasıl türlü 
diJlore kök vermiş olduğunu 
eyil'e unlıı~ lmak i\in Türk 
(lıli toraşılırma kurumunurı ta-, 

sel•l~ri de movzuub:ıhs olmuş- ı d' ı işaretini gösterir bir harita ure a quartler un cerc e de feu 
hazırhmnkdndır. lmdıiıu.r·-··--------' Aletin - Ateıli - (Fr.) Ardent, plein 

Bu haritada ort.ı Aıya'Jan SAVAŞ'Cl GôZILE: d'ıı.rdeur, plein de feu 

kopup gelen Türklerın nere- Genel terbiye ÖR~EK,Ateıli aözler-(Fr.)Paroles ar-
lerJe.h.ıngi yollorılım, ı;erelere Muhit en yıice kııvveldir. denteı-0, ateıll bir yazardır-il est 
ge\'İP nerelerde yerlcşdilde- Değil insanlar, nazariyeler, un ecrıvain plein d'ardeur. 
rini gösterecekdir Bu ha- mezhebler bile nııılıil/11 le- O, ateıli bir aykaçtır - il est un ora 
r.ta ile bun:ı bığlı nalatım· :slrirıden kendilerini k~rla teur pleln de feu. 
lur bütün gazetelere birden ramazlar Ulııs'ıın irıkıldb· A A F )F '"crıle<~elc ve bundan sonra teıpare - tef parçau -· ( r. oudre 
d:ı kılavuz Tiırkçeliği ileri cı esaslara göre yelişdiı il de guerre, foudre d'eloquence, de feu et 
sürülen kelimeler hakkında mesi için yıırdıı lek bir du flamme 
yazılar görıderilecekdir. muhil haline sokmak ge. ÖRNEK; Şu teğmen aavaıta bir ateı 

rekdir, parçası kesildi Ce lıeutenant devfnt 
Terbl11e bakım111dan ıiç un foudre de guerre dansl a bataılle 

mıılıil ele alalım: Ev, mek. O, bir atet parça11dır. - il est de feu 

Yeni roman tefrikamız teb, dış hayal. et de flamme 

:ı. I R/jer bu ıiç nııı/ıil arııSlll· Atfetmek - üstüne atmak, yaıtamak -
da bir anlaşma, bir ben. (Fr.) Attribuer 
zerlik vücuda gellreıııezsek ÖRNEK: 1 - Bunu ben yapmadım, 
ıılusurı gentl terbiyesi işi benim üstüme attılar - Bunu ben İncir Ağacı 
başarılmaz. yapmndım. bana atfettiler, 

Yeni bir inkılcibcı nesil 2 - Bana yaatanan sözleri ben söy-
S<:\\ as t>dehh«ıl sahifesi ok.urlarıuııı 

• • v cı ıı la-
• 

!'illi !Si'\'(' Sf'. H' tık.11du kl,11·1 , yetişdirmek siyusası gıidme lemedlm - Bana atfedilen sözleri 

1 

! mecburiydinde bıılıınıııak· ben söylemedim. 
i . lıfjımız bıı işin elıeııımiyetini Ali (bak: istikbal - Gelecek. atı, ileri ., İHSAN EDİB 

1 iıı bıı yüze/, bu çok gıl:el roııııııwıı li 

, Yarın Savaş'da takib edin 

incir f' ğacı 
1
1': 

Hayatın ta kendisidir lı 
il. -- --- - -_, ___ -· ------ -· --=mi 

Elen meclisinde 
R<ty Çald«ıris'in proğramı 

alkışlarla tasdik edildi 
Atino, 30 [A Al - ~1ebu

san meclışinın umumi içl; 
ceza görecek, dı;vairle orJu 
t ıslıyıı cdılccek, dydn mec· 

lısi ldğvolunocukJ.ır Bütün 

bu ~eyler lıiikılnıetin proğ' 
ramıoa d:ıhihlir. 

daha çok arlırmışdır ÖRNEK: Bu adam ilerisini (atmnı) 
Tıirk çocıığıı mekl!bde Düıünmez 

gördıiklı:rfne aykırı bir gö· Ati yen - ileride - ıFr. \ a l'evenlr, plus 
rcnek ııe yaşayışla evinden tard 
çıkar. Dış hayat ise onu Berveçhlati, berveçhizlr - Ap.ğıda 
bıisbıilıin şaşırtıcıdır, [Fr.) Comme il sult 

.llııallim başka, ana baş. Atık - Eski - (Fr.) Anclen 
ka. hayal başka bir gidişi Atı - Susamıılık, ıusuzluk - (Fr.) Solf 
öğıid olarak ona sıınarkı:ıı; ÖRNEK: 1 -· İlme karıı büyük bir 
gend terbiye fş/n/n yeni bir atıı vard•r - Bilime karıı büyük bir 

susamıılığı vardır. 
nesil yelişıilrme yolunda ne 2 _ Atı içinde çırpınan mecruh 
gıiçlüklerie karşılaşdığını gö:. Suıuzluk içinde çırpınan yaralı 
önıiııde fıılmamı;; gcrckdir. Atşan _ Susamıt - (Fr.) Auoiffe 

Şu halde, iııkıldb bakı- Avam - ·kara! - fFr] Pleqe, popu· 
ııırndan çocuklara verdiği· lııce 

miz terbiyeyi, lıer ıııcnıle- ÖHNEK: Eski tarihler Avam ve Havaı 
ketde yapılayeldl!Ji gibi bir mücadelelerile doludur. - Eıki tarih 
inkıldbcı yeııel halk terbiye· !er karallar ve ağaların çarpıtmalarlle 
si ile tamamlamalıyız. Çıin - doludur 
kıi inkıldb ve Cıimlıurlyel Avampesent _ karalak - Demaıogue 
prı·nsfplerl ancak siyasal ÖRNEK: O, avampeıendane hareket-
ııe soysalfakattekbir yetiş· lerde buıunuyor - O, karalakça ha-

1 

Avanproje Öntasar [proje - taaar] 
uRNEK: Bu binanın avan projeıl ya. 
pıldı - Bu yapının öntaaarı yapıldı. 

Avare - BoJgezen 
Av'ave - Havlama - [Fr] Abolement 
Avaz [savı, sada] - Seı 

ÖRNEK: Sesi çıkdığı kadar - Avazı 
çıkdıtı kadar 

Avaz avaz - Bar bar, bangır bangır 
ÖRNEK; Bar bar, bajtırdı, banıır ban
gır bağırdı. 

Avdet - Dönme, dönüt - [Fr.) Retour 
A vdetde - Dönüıün 

ÖRNEK! Avdetde size ufrarıım -
Dönüıün ıize utrarım 

Avene - Yardak, yardakçı 
de, auxilialre, acolyte 

(Fr.) Al -

ÖRNEK Bu asiyi aveneslle beraber 
derdest ettiler - Bu azıyanı yardak -
larlle (yıı.rdakçılıı.rile) birlikde yaka -
lad:lar 

Avenk - Salkım, hevenk (Fr.) Grap· 
pe 
Aver - Getirici, getiren 

ÖRNEK: Melllaver - Uıanç ıetıren, 
usanç getirici. 

Avn - Yardım - (Fr.) Aıde, ıecoura 
Avlbte - asılı. aaılmıı - CFr.) Pendan· 
te. ıuıpendu. 
Avize - Asman - (Fr.) Luıtre 
Aya <bak: acaba) - Acaba - (Fr.) Eıt· 
ce que, seralt · ce? 
Ayan - Açık, apaçık, belit besbelli -
<Fr.) Claır, apparent, evtdent 

ÖRNEK: Bu lıdekl maksat pek ayan· 
dır. - Bu itdekl vargı apaçıkdır. 
{besbellidir) 

Ayan - Bayalar [Fr.] Notableı 
Ayan ve eıref - İlerlıelenler - (Fr.) 
Les notables. les notabllites 

ÖRNEK; Memleketin ayanı - Ülkenin 
bayarları 

Ayar -- Ayar (ayımrakdan] - (Fr.) Reı· 
lage 
Miyar - Ayıraç 

ÖRNEK: Hüın ve kubhun miyarı -
iyilikle kötülüğün ayıracı 

Ayp - Ayıp 

ayende - Gelen, gelici 
, ORNEK; Hoı ayende - Hoı ıelen 
Ayin [Şamanlarda "oyun» ayin anlamın
dadır. Hı.Ik arasında «ayın oyun" ıözll 
vardır.) - Ayın - (fr.] Ceremonle 
Aynen - Ayniyle [yakutça aynı'danJ -
[Fr.) İdentlquement 
Ayniyet = Aynılık [T. Kö.] ldentlte ( T. 
Kö.) - (Fr.] lndentltee 
Ayni - Aynı, identik - [Fr.) lndentl. 
que 
Ayyar - Dekçl _ (Fr.) Fourbe 

ÖRNEK: O pek ayyar bir adamdır. 
·--· O pek dekçl bir adamdır. 

Ayyat - lçken - (Fr) lvrogne, ırand 
buveur, ıoulard 
.\za [Meclı. azası anlamına] - üye - (Fr 
Membre 

ÖRNEK: Türk Dılı tetkik cemiyeti 
Umumi Merkez Heyeti azaaından -
Türk dili araıdırma kurumu Cenel 
özeli llyelerlnden. 

Aza (uzuv anlamına) - örge - [Fr.) Or· 
gane 

ÖRNEK: Azayi vücutdan her birinin 
bir vazifesi vardır. - Beden örgele -
!erinden her birinin bir iti vardır: 

Azad -. Azat (Lehçet • ül _ hlgat'da ve 
Radlof lugatınde Türkçe olarak gösterll
mltdir) - fFr,) Conge, llberatlon 
Azamet - ululuk - (Fr ) Grandeur 

ÖRNEK: Önümüzdeki meselenin aza -
metl zahirdir - Ön11müzdekl sorumun 
ululutu bellidir. 

Azametli - ulu - (Fr.] Grandloıe, Ma -

ın.ıınılu hn~vekil bay ~.altla· 

ris (ı[ !usul kurulLıyın toplan· 
tısın.ı ıleğiıı ılevld rnuv.ık

kat k munlar!J j,fare edile
cokdir,iıılemişdir. Mücrimler 

~lütoakiben söz 
1 Devamı ikinci 

alan buy 
yilzde J 

Jlrme melodıı ilı• kökleşdl- reketlerde bulunuy~r. 
rllebilir. 

(1) Çıkacak olan "ekler, nde 
bakınız. 

jeıtueux 

•get• ekine ı 
Litfen çeYirtnlz 



• 

YOZ: 2. ----------------------------------------- ..ıtlSAVAŞ>-"11!!!!!!!""'""'_... .... ____________ ............ ------------........ 
Azamet - Çalın, kurum - [Fr.] üsten· Badiye - Çöl - [Fr.) Deıert ı~ "'\3 C!s 

NlSAN 1 

::~=~tf~;~~e~ Çalım satan, kurumıatan BagÔ~~~0~~r~ bağalde - Koltuk al· ~~ $ 111: , lf. 1 kı J'°\ ,,r E 1r ır lf. -.:&' 
[Fr. J Poıeur tında -Ol\.. .... ...ı:i.._,....,...,,;;;;=======;ı;;;;;-.;;;;&======= .J • 

ÖR.'EK: O azametfuruılukdan lir Bağteten - Ansızın ı•k•ı c•ı ıno•• nu•• zaf a tarı•hAı bı•r hazı·ne tilrlü vaz geçemez -- O, kurum satı· Bağ! [Bak; Aıil - Azıyan - [Fr.) Revol rı 
cılıkdan bir türlü vaz geçemez te, rebelle 

Azametlı kurumlu - [Fr.] Poıeur ÖRNEK: Bağiler derdest edilerek ceLa 
Azamet satmak Çalım utmak, böbür· larını gördüler - Azıyanlar yakalanarak 
lenmek cezalarını gördü1er. 
Azami Çoğay, olanca en büyük Bah (ıehvet] Kösne lfr 1 Lascivite, 

[Fr.] Maximum erotiıme 
ÖRN t1K: Azami ga yretinl ıarfetdi haha !'aha 
Olanca çalıımasını kullandı lleh Güzellik 

Azap -- Ezinç •· [Fr,) Pelne, tourment B~har Bahar [ ı j lfr 1 Pr ntcmps 
ÖRNEK: Azap içinde ı;eçen b!r gece 11ahi hömel - (Fr 1 Erli ue porno· 
Ezinç için le geçen bir gece graphicue 

Azar - azar (T !\ö.) - (Fr.j Gronderie ÖRNEK: Baht eserin adabı u-numiye 
reprlmande ye muhalıfdir. Kö nel izerler utsısl tö 
Azimet ve avdet Gidip gelme jFr.J rüye uymaz 
Aller retour, Bahil - Cimri 

ÖRNEK: Ankara' dan İstanbul'a azimet Bahir (Bak: ayan] t\çık, apacık. beli. 
ve avdet içJn yatak tutdum - An· besbelli 

kara'dan lıtanbul'a gidip gelme yatak ÖRNEK: Okuyup yazmanın taammü· 

tutdum, mü terakkinin alameti bahiresidir. - Oku 
Aziz [elzze anlamınal - Eren·-· [Fr,J yup yazmanın yayılması ilerlemenin apa· 

Salnt 
ÖRNEK: Hıriıtıyan erenlerinden [aziz· 
!erinden J her biri için yortu günü öz · 
gülenmiıdir, 

Aziz, muazzez - Sevgili - [Fr.! Cher 
Cheri 
Azletmek - Kaldırmak, yol vermek 
tılnden çıkarm-tk - tFr.) Ddstituer, con· 
gedler. 
Azm - Dölen 

ÖRNEK: Yunanistandaki son azı ha
reketi ııraıında baıtakiler 1 üyük bir 
dölen ve soğuk kanlıl.k [azm ve itida
li dem J gösterdiler. 

Azmetmek •·· Dölenmek. 
ÖRNEK: llaıarmağa dölenmek 1 Az· 
metmek] yarı başarmak demekdir 

Azvetmek [Bak: atfetmek] üstün ne 
atmak yastamak 
Azürde ... lncinmlf ··• [Fr. j Froısse, bleue 

l>ÜZELT~fE 
Gazetemizin 407 s .. yılı KlavuzunJa iki kü

çük di~i yanlışı olmuşılur. Okurlor,n· zdun ba_ 
ğış dinliyerek bunlar aşağıda düzeltiyoruz 

1 - Birinci enyıfan.n ikinci sütunun
da 25 inci ent nla[ ilgi] sozunuıı yanına 

(B:k: münasebeti denilecek ikea [.lg", müna· 

ıebet aolumına) denilmişdir. 

2 __ Birinci eayıCdnın ikinci ~ütunun 

da 61 inci satırda {Alelncoyip] sozunun 
yanına [garib) ynılncak iken ynnlışlıkln 

( garai b) diz ilm işJir. 

ç k beldeğidir, 

Bahh tutuımak bahse giriımek Uceş 

mek (Fr J Parier 
ÖR:'\EK: At yarıılarında bahis tutuıan 

lar - At yarıılarında öce~enler 
Bahr Deniz 
Bahren - Denizden. deniz yolıyl~ 
Bahri Denizıel [Fr. 1 Marltime 

ÖRNEK: Barhri .vesaiti naklıye 
Denizsel taşıt araçları 

Bahri muhit Okan - [Fr 1 Ocean 
Bah~ - Ayıt - 1 Fr. J Propos, question 
Ba hı [ tutuıulan bahis anlamına J Öceı 
Bahsetmek - Ayılmak [Fr.( l'arler, 

traiter 
ôR, 'EK: Son kamutay seçimlerinden 

ayıtan gazeteler Le journaux lj ui 
parlent deı nouvelleı elections 
Bahıetmek - Bağıetmel.. -[ Fr. [ Faire 

don 
- baht - Veren 

ÖRNEK: Fayda veren - Faidebahı 
l!ahıa - Veren 

O RN EK: ':)ev inç v<ıren Meserret 

bahıa 
Bahtlf - Bahit - 1 Fr ] Pourboire 
Baht - Bahıt [T Kö] 
Bahtiyar - Bahtiyar [Bahtı yar] l~'r.J 

lleureux 
Bahuıuı - Hele, yalnız - f Fr. j Surtout. 

partlculierement 

ÖRNEK: Bütün meselelerde bahusus 

YıldönümüHalkevinde kutlandı 

Oh kircı i. O'lÜ zı.f r ıı n 
( 15 ) ınr-i yıı .!ö umü i it. 
B ı mü• bet~ t n'k, vinıle 
J)jn akş b r t.ır'nr,tı ya· 
plrı~lr 

ILılkevi sı'onu s at20<le 
tnın:ımeıı .ıo n •ılurıuyor 

ılu. ı:; ı t t ııı 2Ll dt' hl Krvi 
ban.lofü tarııf·nılan ıki pnr· 

~a mor~ çalınılıkdan sonra 
erkek orta m ktcbi müılur 
mqvini ve tarih h cas n 
ltoofransil> top'antı nı·ı mış· 
dr 

Konforansd.ın sonra piya
nist buy FL hını gıız 1 porçu
ıar plm,şılı. Ar~~sındun Ja 
il mmetın oğlu piyesi oynan 
rnışdir 

Vilaye ge el kurulta
yında 

Büdceler encümenlere v~rildi 
Vıldyot gAnel kurultayı 

dürı valı h y S l m t.u ,do 

ğat/•LJ reisl:ğ'in,ltJ topL nnı : 

ltı'. 1 l ıiıni e .. c·unıcn•·e hu· 
ztrlnnıııı, o! ın lı'ıtcelor ku
rultoy"a alrlk ıd r rncüın •n· 

llay Tevfik 
Fikret Sılay 

Bugün şehrimize 
geliyor 

Ankara 31 [S.:;>) Büyük 
kurultay baıkan vekilı ve 
fırka vıliıyet idare heyeti 
reisi Bay Fikret Tevfik 
Sılay bugünkü Ankara treni· 
le Balıkesir'e hareket etmiş· 
dir 

·-~ 

!ere verilmişdir. 
\lull nı·H~ZAOfl ~ncıimenı 

ıırasın,fıı 5, ı:iın y"pnrnk Hu 
!Cısı Küı·üklı-r (Ouısunbı y) 
m'IZl,ata nıulınrrirl ğinr·, Ali 
Reşu.I «S nd rg » ruisliğe 
srı·ılmiş erdir. 

Samsı n 
Köprüleri 

Samsun. JI (A.Aı - Vı-

11\yet ılıılııl ıııleki oğaç köp 
rüloriıı betona çevırılmesini 

tttkık etmek ve ycniJen ya

pılncıık köpriılorin y~rlerini 

tesbit etm. k üz n nLfıa 

bıkonlığı köprüler müdıirü 

bum va µ:·imi~ v.ı i~e haşla

m:şılır. -B 
Bad - Yel 
Badban Yelken 
Bade den ıonra -(Fr) Apres 

iktı~at meselelerinden azami itina lazım· 
dır. - Bütün ıorumlarda, hele ökcnomi 
sorumlarında coğay özen gerekdir. 
Uaid - L zak, Irak 
Hais - Sebeb 
Hak Korku 
Baka - Kalım 

Aks•tray'da 
Bataklıklarkurtuluyor 

.\lmanya 
Memleketimizden 

yumurta alacak 
Ank ra 31 (A.A)-A,mnn

yo meınl ketımız,• nıs, r 935 

ÜRNEK: B,.delmevt - Ölümden son [Fr.) Perpetuite 

ra 
Badehu - Sonra · (Fr.j Pulı, et puiı 

Bldı - Sebeb (T. Kö.j [ı) [Burhan Ka'ı] bu ~özü Çin'de b'r 

Badire - Koran, zorgeçid (bak: akabe) 
ÖRNEK:Bı.ı badireden de kurtulduk

Bu korandan da kurtulduk 

puliedm ve Türkistan'da bir ateşged n adı di· 
ye göst riyor; Kelıme Türk kaynağın·lun gel 

mı d,r 

1 
Rornan Tefrikamız: 96 ·----

1 
Sil \rilŞ(ill) Sil \T(lŞ(l 

Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Çünkü düıınanın mülevves 
çlzmesınin harlmi ismetine 
baadığını. ne gördü ve ne de 

ltitdi . 

Düımanın bu kadar mu
vaffakıyet temin etmesi, her 
Türk' ün tf!euür ve teellümünü 
muclb olduğu halde ayıcı Arif 
ayıılle.rak11ile ve dRha birçol.. 
ııefahatlerıle eylenib duru 
yordu. Karargahını Akpınar 
htaıyonuna kurdurmuı,Türk 

vatanının düıman tarafından 

lltilitını ıeflhane tesit edı. 
yordu. 

Tarihin telin ed.,ceğl bu 
Arif, emir ve kumandayı 
dahi elinden bırakmıı. ma. 
dun kumandanlar, merciıl:& 
,,e kumandansız kalmıılar
dı. l,te bu yüzden, Eskite 

hfr'den ilerliyen düıman kı 
taatı istedikleri gibi manev· 

ralarına devam ediyorlar 

dı . 
OçilncQ gurubun emrinde 

bal-n birinci .a,,arl fırka-

11 da ne suretle hareket ede 
ceğini bilmiyordu. Süvari 
fırka&ı Eıkitehir'ln karşısın·; 

da Mutalıb köyünün timalin 
de bulunduğu halde düıman 

kuvvetleri Akpınar üzerine 
yürüyor ve süvari fırkası da 
mahsur bir vaziyetde kalmıı 

bulunuyordu. Bu vaziyeti 
teıblt eden fırka kumandanı 
Oervlı bey grub kumandanı 
Arif'e ıedidülmel bir rapor 
gönderiyor ve bu raporda 
«uyumayınız sefahati bir 
müddeti muvakknte için ol
sun bırakınız» tabirini kul 
!anıyor. Ayıcı Arif. Derviı 

beyin bu raporuna kızdığı 

cihetle birkaç Türk çocuğu

nun 1. anına girmek ıuretile 

intıkam almak istiycr Der
viı beye. gurubun çok ukııık 
vaziyette bulunduğun•ı ve 
bu vaziyeti kurtarmak için 
ıüvarl fırkasının Eıkltehlr 
üzerine yürümesi zaruri bu
lundufu cihetle hemen ha-

rekete geçmesi ve Eskiıehir 
istasyonuna dahil olması 

e•nrlni verdi Zaten asabi-
leım ı olan Dcrvfı bey, der· 
fırkayı harekete geçlıdı ve 
en çok güvendiği süvarı on 
dördüncü alny'nı da Eskite· 
hir istasyonu iıtikametint: 

ıevketdi. On dördüncü sü· 
vari alayı vazife alır almaz; 
Zeki beyin mecruhiyetı ve . 
hastahaneye gitmesi dolayı
ıt1e bölük kumandanlığı va
zifesini gören süvari zabiti
ne, alay kumandanı hareket 
idikametl verdi ve neye 
mal olursa olsun istasyona 
dahil olmasını akıl tak<lirde 
mesul olacağını ilave etdi. 
Süvari zabiti "olur hacı bey" 
cevabını vermekle beraber 
bölüğün onune düıdü ve 
hareket etdı. Düımanın ce 
hennemi ateşi altında i1er· 
ledi. 

Fırkayn menıub 10, 12 
ve 14 üncü süvari alay arı 
Eskişehir ova•ında kurban
! k koyun gibi mütevekki 
iane ılerl edıklerl zaman fır· 

kanın topcu bataryası taras

sud mahallinde bulunan der· 
viı beyin aklı baıına geleli 
•Ben niçin aarhoı Arif'ın 

Aksnay, 31 (AA) ;S t 
m1 miicoılelc lıly tı (; ınelıı 
OzotJık va A~l·m koy! r. 
b:ıtıklıklurın n ku utmıı işi 
n8 b.1şlamı -,ı r K.ıruttılı<"ak 

vu t rh lıuline gel ·c k y~r 
400 lıektarJ r 

-• 
emrine ıtaat etdım?" diye 
kendi kendine sual soruyor 
du Çünkü, düım nın tabıye 
etdiği toplarının ateşi, l u 
f rkanın ınıhnsınıı kafi idi. 
Dı;ıer cllıetden siivar nin mü 
kemmel piyade mevzilerine 
hücumu. dıınetden loaşka 
birıey sayılamazdı Liikln 
ne d ola~ iş iıden g.•çmlş, 

ala}lar faıı!ıyete baılamış 

!ardı J:n önde v . istasyon 
istikametinde ilerliycn süva 
ri zabıtt, sağına solıına bak 
dığı zam3n, efrat ve h"yva
natın ınütem .. di)·en ekııl 

mekde olduğunu gördü. Ta
kını çavuşu bulunan Kı:s!a 
montl'ı Mehmed Ali çavuş 

isminde 1 irhi: 
Efendim, 1 öyle hücum 

o'urlmu?Gözgö e ölmek l u 
na derler l\arıırr ızda düt 
manı görmednn ötecei!lz 

Diye bağırdı ı vakit, sü 
varl zabiti, kendisinin ölme
diğine plşmnn o ur gibi ir 
vaziy t aldı. Kendi kendine 
"Acaba bana lrnrıun iıleml· 
yor mu?" dtye sordu. istas
yona dahil o'duğu vakıt •ek· 
sen dört atlı i 1e harekete 
geçdiğl halde yanında on ye· 
dl atlı kalmıtdı. Ovaya doğ-

ayı iı·in B s r ıfınol n b:n 
· kant ırlık yuınurto. koot jıntl 
ny.rmışıl r. 

. li 

ru bakdı, dığer bölükler 
çokdan çekilmi~ , Ak • 
pınar tarafındaki düıman 

kıtaatı Eskişehir ve Mutalibe 
doğru cebhe almıılard. Sü· 
vari zalıiti vazifes.ni yapdı
ğına kani o1arak geriye dön · 

1 

dü. Lakin alaya iltihak et 
diğl vakit yanında dokuz 
kişi kalm.şdı. 

Süvari zabitinin bütün ha
rekatını, topçu tara&sud nıa 

hallınden takib eden fırka 

ku ıandanı çok asabileımlf 

olduğu hal<le ilacı Remzi 
b~yı çdğ td ve süvari za· 
bitini n çın d.ıımn en teh· 
lıkeli vazifelere gönderdi 
ğıni sordukdan sonra ilacı 

Henızi beyi sa lıhiyeti dehi 
linde habıctdi. 

Ru esnada biiyük Millet 
\leclisinde de bir sürü gü 
rültü ve propağandalar yine 
baş gö$terdi. l!edef !\'uıtafa 

Kemal Paıa oln ak üzere yeni 
1 

idare ıekli alenen tenkid 
e lıliyor, padi~ah tarafı ilti· 
zam olunuvordu lstanbul 

hüHımetlnde vazife almıya • 
ca ını namusile temin eden 
İzzet paıa gdrb cebhesi ku
m·andanı ismet paşaya bed· 
binene mektublar yazıyor 

~o~ eski zamanlaıdan kalma ~inlerce iıra değerinde 
~ir m~~et v çoK ~ıymetli heykeller ~ulundu 

Dün geç vakit bir haber nı§ bir meyda.1lığa rastlanı-
duyduk. Haber fU idi yor. ~vve!a hiç lıir ıeyin 

Toygart p 'de yeni yapı· farkına vnrılmıyor. Fakat 
lan ı eznrlıkda çok s~ i za nihayet duvarlarda ııcavib bir 
mıınlar' n kalma bir mııb d takım ıektl!er görü'üyor. 
ı eyd na çı' mı 1• M~yılanlığ•n n h1yetlne 

il. ber.n ~hel" n i)etir c ve doğr ı i 1 erlendıği z~man iıe 
vaktin geç olmasın,ı rıtjtreen büyük bir heykelın 
bizzat g.dib gcirdük bulun luğu görülüyor llu 

Mabed şöy.e meydana heykelin iki tarafında baı· 
çıkmııdır: ka küçük yapıda heykeller 

de bu unmaktadır. 
lıcikrden biri çam dikmek 

Bunlardan baıka ır.ey 
için bır çukur kazarken 

danlığın dört yanında ayrı 
ufak bir delik açılıyor ve 

ıekıllerde 17 kadar heykel 
bu delik gitdıkce büy yor. bulunmakdadır. )1e)dan'ığın 
Açılnı; bu delıkden tuhaf sekiz yerinde de sütunlar 
bir de koku geliyor.lıci der- vardır 
hal baılnrında bulunan kim· Bunun bir mabed olduğu 
seye haber veriyor llcp be- zannediliyor Fakat bu ma-
raber bu delik genişletiliyor bedin hangi zamandan kal· 
vı. bir geçid m .ydana çıkı· ma ve hangi kavme ait ol-
yor. Bu geçidin meydana duğu henüz belli değildir. 
çıkması merakı uyandırıyor Tarihi asar bakımından 
ve derhal bir lamb ile mer büyük bir kıymeti haiz ol· 
diven bu'durularak içeri ini· duğu ıübheıiz olan bu hafrl 
liyor ve iler1eniyor. ilerledık 1 yat it·le Balkevi müzeler 
ce koku da fa7lalaııyor. şubesi ve vi ayet maarıf 

Sekiz on metre kadar gi· idaresi yakından alakadar 
<l ldikden •onra o!dukC'a ge olacakdır 

B. Martel 
Türkiye' den 

Ayrılırkeıı 

T. Rüştü Aras'a taş kkür tell 
yolladı 

Ankara 31 IA Aj-l"rıınsu-
rı n Süriye ve Lııbnın l•vka· 
lA le kom is ri Dö \l.ır tel 

Türk tcpr.ıklarını ter keder. 

ken dı~'•rı ışleri lrnkanı lıoy 

T vlık Rü ·tü Aros\.ı lel1'<of 

göndermiş ve Turkiye\le gö:ı ! 
lürilen ~ok son•inıi hüsnü 

1 
koLulJen dolayı d r n nıin 

n•td rlığııı, Lılılır< ş ve Turk 

Frnnsız dosluğurılıın nıü Lem1 
obn kc;ııu~:nnlar m zın mute. I 
kıbil itimnt 'e dostca teşri
ki mesai lı \n~ı kinde gt\'" · 

nı si komşuluk münas~betlc
rıa.izı daha ziya.la kolaylaş· 
Jıroe.kJ.r lem ~dir. 

ve mu~laka Sakar) a muha· 
rebesinde Anadolu hükıime 
tinin mıığ ub olacajtını ileri 
sürerek padiı h ve halife 
lehine fakat Türk milleti 
aleyhine olmak üzere bir 
çarei hal arıyordu Büttin l u 
mü1kül vaziyetler karıısın 
Ja bir tüyü bile ürpermlyen 
Mustafa. Kemal Paıa soğuk 
kanlılığile hareket ediyor, 
yalnız vücudca inkiir edi'e· 

Irak 
Kralının validesinin 
ölümünden ötürü 

Ankara 31 (A.A) - Irak 
kralı gozıyülev,el llz nın va
lılltleri ôlıııesı dolayı sile llei· 
sıc·umur ~.tatiık'le Knl haz· 
retleri nr"s.nda teziye ve 
teş kkür tel yozıları taati 
edılıniıJir. 

.... q,o... •• 

Elen meclisiUde 
( Üst tarafı birinci yüde ) 

~ldtJ.ksı1s mec-lisı İ\'tımı:ıa ıla. 

vet elm nin lüzumsuz olJu
ğıınu zr.:ı mesuliyı•llerin 
hükı'.ı,netı,e ılerubte eılilece 

ğmi süylemış ise .ıe general 
Kondtlis meclisin davetini 
istemişdir. 

~lubt»lif leyanattnn sonrıı 
meclıs bay Ç:ıhbrioın proğ
r mını alk ,larln tasdik ey· 
lemişılir. 

Soy adı 
Palıke.ır Palas gazinosu 

kahvecisi Rifat (Çavuldu]ıoy 
adını alm ıdır 

ıayı Yunu" ordusuile mağ 
lub etmek isleyen llaringto 
na d;tba acı cevablar ve 
deha ibretli dersler verebi· 

lecek kabtliyetde olan Muı· 
tafa Kemal paıayı, llarina· 
ton yeni• yeni öğrenmeğe 

baılamışd. 

~lecliste ise, kıyametler 
kopuyordu. ller nasılsa me 
bus olarak inlihab edılmit 

mtyecek derecede zayıflıyor, ı bazı zavallılar, harbin nabe
sıhhat ve hayatından feda· 
karlık yapıyordu 

Yine kuvayl itilafiye ku
mandanı general llarington 
göya ıulh yapmak makıadi 
le Mustafa Kemal paıa ile 
temasa gelmek latediğini 

Ankara hükumetine lıildirdi 

mevsim olduğunu ve katlyen 

Türk ordusunun mağlub ola-

cağını ileri sürerek mec ltsi 
ifsad ve bir çok gizli celse· 
lerln küıadm ı sebebly~t ve· 

i riyor!ardı. 

Hu defa· Mustafa Kemal 

paıa. kendine bir paye ver· Bııg·ün 
mek isliyen bu generale arzu 
etdiği takdirde, lnebo'da 1 

Refet paıa !İe görüıebilece ı • 
ği cevab nı verince tforing· 
ton, pabucun bahalı oldu 
ğunu anladı ve bır daha Mus 
tafn Kemal paıa ile muha. 
bere etmeğe cesaret edeme· 
dl. Çünkü evvelce, bir lngi· 
lız gemisine davetini kabul 
elmlyen Multafa Kemal pa - 1 

Sıığlık 

Eczah•tnesi 

~öbetçidiı· 
.· - ' ... . - "" . ,~ ' ' 
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ita!ya - Habeş anlaşma - Ka~ınların ç lışm3sı mav- Batalov'un nut~u mü· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mazlığı. zuu trafın~a... n s ~alile 

İta ya dış işleri bakanı 
Bay Lavale Bulgaristan ve 
Macaristanın hukuk birliğinin 

tanılmasını teklif etti 
V r rı,•a 31 (A. 1 Rom•nı 

dış i !eri 1 ıkonı bov 'T lü· 
lesko'. U'I Fru~s ı'.J d ş işlo 

ri bakanı bay La nı'ı ziya re. 
tıle 0111.kııdor ol ır.ık Pur s'ten 

•az tn l'olı.k ıyo b•l,fir lılığı
nıı göre İtnly.ın 1 i§l rİ 

Loıuın ::5uviı· bay Lov.ıl'o 

Bulgoristıın ve ~lııcariston'ın 

hukuk Lirliğ"n·n tanımaoını 

tekit! etm"ş ve Fran 'dıı bu 
teklif pr nsip ıtiLarila kabul 

• 
Is~'' ıı ., 

Suçluları cezalandı
rılıyor 

Atina31 IAA] Divanı 

horp son isyan suı·l lorı'!don 

on kışıyi riıtbeleri refeılıle

rek muehb t hapse. oıı kişi 

yi yirmi seneye, iki kişiyi do 

bir s nJyc mulıktlm etmiş 

dört kışiye horoat knrıırı vM· 
miş,}ır 

Selılııik, 31 (A.A) -· 19 
asi z ıbitin nıuhakem sin 
bo lonmı~dır. 

otı:: iss dP h•m• n için bıı ıki 

dovlttin 'l' n ı .ntlu m s nıı 

g •rn " n, ş rt koy u1•lur. 

Tun ı aııtl şmu"I sıı bu 

günkli s nırl.1r İ\'İ'l kar~ıl k
lı bır guıınti kaydı ıiıtiv.ı 

edecek Jır. \tuolıedelerı tudıl 
h ırek<'t nin iıntine gcçrı·ek 
o'nn bu şıırt•n küı·ük onla~

ma mum ss ller bay Tıt J!Ps 
ko yu tomnıncn t •tmın ctd.ğı 
sciy lenme kıledir. 

iııg·itiz 
Ordusuna arazi 
a~rlıı 31 1\•.\1 \li il mü 

laf ııı bak:ınlıg•ndıı orduya 
11\ı nı olan <ıroziy tt ın n vu 
l u ımıziy \' ftc 1 rd ·n istılı 

l,\k etnı k iızo•ıı hir ııro t -
si ~dıımi lır 

lsveç ve Norveç dı· 
şan işleri bakanları 

Stoklı'Jlm, 3' [ \ A 1 ---
v ~ ve .'orv ç 

b1k'lnl r Danim 
i \er ı Lıa kan' ile 
·z~re K,m mlıag' 

d'r 

ılşuı ış 
ka d·şorı 

gor\\şuıck 
rrıJer >kler-.... 

Bulgar - Romen 
Hududunu geçmek i tıyen ~ir 
Türk kafile ·ine ates edildi. iki 

J 

ölü~ üç }'aralı var 
Sofys, 31 ı~.A] -- Bul- S ···tı sesleri i dııy'n yn Bul 

gar ajansı bil·lırıycır 29 30 ~ar ;ıu u.lııııa gi•ı11,•k .st•ycrı 
Mut geclsi Uu:gur R. ıırı ·n l .ı grubun y;k\ ışd ğını gö 
lıu•fo iunJ ı Lir lıtıJis• ol r· reı:: t ıllşo ,lıi <'n bulg r 
muşdur. llomen lıududunu ı udut ııı~h f zlar. d1 kuLı! 
geçm k ı•tıyen b.r Türk üzerine .:ılı s eçr.ı §lnrdır 
ksfılcs gerı ı·ovrilm ş ve NetiC'cde ikı ki i olmu lİ\' ki 
uz rlerine ateş dılm şdir. şi yar lanın şJır. 

italya'nı Ve izelos 

İtalya ile ilahe, arasında Kadının umumi it sahala· 
bir bitaraf mıntaka ıhdas na rında çalııması, muhte11f 
dair olan itı ii.fın gaye•! Af· meseleleri ihtiva t'dcn grnft 
dub Ualul hadiselerinin esa bir bahis olub bugün bu bab 
sı hakkında müzakereler da iki esas temayül görün 
ircasını temin etmek idi mektedlr Yani bir taraf· 
Habetist n ba 1rn bir devle dan kadın a e"ll:nın if kuv· 
tin ittirii.ki olmakzllin bıt.l vetıne o1an ihtiyac n n artmıt 
raf mıntakasının tahdidini olırası, diğer tarafdan da 
kabul etınlı idi H~be hü kadının asli tıleri , izdivaç 
kümeli, bir kac lıaftadanbe :arın çoj:ialınası ve kadın ev 
ri İtalya hükumeti ile cere· lfçilerl hakkındaki talebele
yan etmekde olan müzake rin artması sebebile kadın 

ralın akamete u~radı ını bıl- umumı ıı piyasasından çe· 
dirmiş ve Cenevredeki orta kilmittir. Bundan bııı~a son 
elçisini, ltalya · Habeıistan yıllarda işsiz kalan amele 
itilaflarını ulu~lar ılerneğine lerle memurların karıları ev 
vermeğe memur etdiğini teb işlerinde çal ıar~ k cüzi bir 
liğ etmltdlr. kazanç eld~ ediyorlardı Şım-

Habeş hükumeti 18 maıt dl ise bu kadınların kocala 
t rihli, uluslar kurumuna rı işe girince haklı olarak 
verdiği notada diyor k.:((ge· artık l<ad,nlnrının bu itleri 
rek müzakerat ve gerek ital yapmağa ihtıyaçları olma 
yanın askeri hazırlıkları dıklarını ileri sürerek karı· 
hakkında malümat verilmek- !arını çalııtırmıyorlar. Bu 
de ve Habeşistan'ın uluslar hal dahi tabiatile kadın ev 
kurumu konseyine vaki olan işçiledne olan ihtiyacı ar 
müracaatının en kısa bir za tırmal tadır. 

manda nazarı itibare alınma Bı.ı vazıyet karıısında ka 
sı lazımdır. dının çalışması meselesinin 

ltalya hükumetine gelın· halli için kati tedbirler al
ce Add.s baba'dakl sefiri· mak bit1 .ıbl pek kolay de· 
ne, ihtilafı mesel l r üze ğild,r. Hır çok iktısadly t 
rine her ıki taraftan v slka ıubelerinde kadının çalııtı· 
!arını mukayese maksadile, rılmasına hakikaten ihtiyaç 
doğrud.m doğruya görüıme- vardır Setenotipist. kadın 

lere devam iç.in talimat ver modasına aıd muhtelif eıya 
mi§dir 

1 labeşist ıı hükumeti ise, 
misakın 1 O ve 15 ınci mad 
delerin! ileri sürüyor ve ır.u
ayyen çarelere tevessUl edıl 

mes.ni istiyor 1 ( uncu mad 
de uluslar dernel\ınde aza 
bulunan devletlerin her tür 
lü tecavüz ve tehdıtler kar 
şısında toprak bütünlüğüne 

riayet hakkındakı taah 
butlerini mu\azammındır. 15 
inci madde ise bir inkitıa 
intaı ı•debılecek ihtilaf hal
lerini ve uzlaşma safhasını 

derpiş etmekdedir Bu saf· 
hada konsey, ihtılaf halinde 
olan tarafları anlaşdır~ağa 

teşebbüs edecekdır. llu te· 
şe'1büı akim kald ğı takdir
de ikinci safha mevcuddur 
ki, bunda 1 onscy Asamble
ye raporunu verdi. 

satıcılığı, terzllik ve saire 
gibi. Bu sebeble kadınlar 
ancak erkekler tıırafından 

yapılabılecek lşlertlen uzak 
tu.uhbılirler Kezalik lca-

1 
bınd'1 it mevkilerinin mü· 
badele•i, daha baı'ı olan 

ı ev i i sizlere i~ y rinln serbest 
tutulması da ehemmiyetle 
mütalaaya değer. llu bahis 

ı de ıııünFerid ticaretde, sına 
atta, otelcilıkde, tıcııret re-

Habeşıstan' la 
20 mnrt tarih1i Tımcs ga 

70 bin İngiliz zetesinin hususi muhabirine 

l l 
beyanatda bulunan l labeıis-

prenntıınlıklarında ve Eaire· 
de iş sahıblnin karısıle kız 
hrının yardımı da mühim 
bir rol oyı amaktadır. Bir 
çok büyük ticaret işlerinden 
dolayı lıadın 1arı01 tercih edil
mesi ve it aahiblerinden it 
mevkilerinin müb delesi esa 
sına riayet etmeleri üzumu 
istenınce bu hareketin iş tq· 
kilii.tıyla iş rentalibitesine 
ınugayir olduğunu iadıa et
llklerl de görülmektedır. 

Ar ası gine açılıyor mu ira ı a mış tan imparatoru demıodir ki: 
Roma, 30 IA Al - · Mat en Ati. n, 10 IA A] Hir "1908 muahcdesınden son. 

muhabiri ltalya ile llabe J bb Anıerıko b.ı kusın.~ l'ur,s ra yapılan bütün teıe üs-
ıistan ara ında yeni bir · h d J 
gerginltgın batgösterdiğıni şnlı sı b:ıy \' n ZPlo~·n ıvans ler, ltalya'nın mua e e ıü 
Adisabaııadan aldığı haber ..> 1 raK 'er 1 n 70 000 l ngi- küm'erıne tam lllkaydi.i yü 
lere atfen bıldiriyor. Bu ha- tiz lır~s nn ka ş lık olmak zünden akim kalll!ııclır. 
bere göre llabeı hükumeti u~.•re l'!ry.ıko~ ı? .. u~ı yıık g~- imparator, bu sözlerden 
Ulualual hadiselerine dair im sıyı V 7.ılos anıt bır.lıra sonra ilah 1 ıstan'ın sınırla 
olan mürakerata fnatcılıkla hı~ z konmasını .~t m"ş lir rını tahdit leş bbüsler.nın 
ittlham eyle·Jiği ıimdikı llıkfimet m>:rııır!Jrı, bu akim kalması hııkkında ya 
İtalya sefmle imkau binıılor il } iik \upurunan 
olmadığı iddiasındadır. evv'lco , ırze,lilmiş oJ,luk- pılan tenk Lleıin ilk sebcp-

Roma 30 / A-A ! Ayan 1 r 01 
b nrı !l ıl<'ylı bu tule !erin bilinmemesinden ileri 

da söyled,ği bir söylevde t ' . t' 
1 

. _. geldiğini söylemiş. ltalya 
.. ın v rın~ '" r, mıyecclolrın; 

harbiye musteşarı general · . 0 " müstemleker bakıınlıi[ı tara-
be•trokki Afrıkaya gönderi· b ldı•m şler lır b 0 fından çıkar lan hita ın, 
lecek yeni bir fırkadan bah Suikastcılar beraat İtalya'n•n toprakl .. rını Ha 
setmııdir. etd" b h b . 1 t General ihtiyat olarak 1 eşistaıı esa ına genıı e . 
saklanan , 9 ı 2 rmıfını hesa 

1 

A ın . 30 [ A .\j A {ır· mek içln kul andığı usulleri 
ba koymadan ge1ccek ay c z.ı ınJhkeı. •• V niz los'.ı gôiler•~lğlni söyllyerck demi§· 
ltalya'da silah altında 600000 k r~ı v I' lnn s~ı~ııst n :· I dlr k : 
kiti mevcut olacağını sör· nur 1 ır nın 1ıep ınıı:ı bcreat nal "Bu kitabda, ltalya'nın 
lemtıdir. kar r Vtr İ~ lir. • azamı metalıl atını gösterir 

, bir harıtıı vardır Bu hari 
tada Ua l ual açıkça 1 labe 

Yurtdaş! 1istan'a bıralıı~mııdır lıin 
Fe/aketligünlerde sana yardım elini 

uLafan hi/a!ihmer in<;;jn/Jğın şefkatin
den doğrnuşdur. Zngin. fakir, kadın, er
kek hulasa hiç bir kinıse kendini hilfı

liahmerin himayesinden uzak c;Rymaz, 
Sene/erceevve! kurulan bu hayıocağına 
aza kavdol. 

l alıke~lr fl//,i/ılıma 
,lferkı zl 

baılang·cında llabeıistan, 

İtalya'nın isteklerini bir im 
paratorhık heyetinin mern -
liyetlerinl isbat etmek f•H 

tile tatmin ed c ğini hildir
mlıdlr. 

ita ya'n n son a keri ha 
zırlıkları i1e Ilal:ıeıls -

tan'ın gözü dağlıınmıva· 

cakdır. , 'e hudud vilayetle , 
rinde ne de 1 labe;lstan'ın · 

1 
öteki mıntal<alarında ıefer- 1 

berlik lıaı amış değildir. 

1 -29 ve 2 '2 deki mahud 
hadiseler, ltalya'nın askeri 
hazır! kldrına bir vesileden 
başka bir ıey değildir " 

tlu hafta içind ltalyn ile 
Habeı arasında yeni hır ha· 
diae vukubulı uıdu : 20 
Mart tarıhile Homa' dan ge 
len bir telgrafa göre Ha be· 
fistan ile ltalyan Somalısi 
hududunda Agab1a yakının· 
da siliih 1 ı bir kaç grub El
neit ve l\or<'gol karakolları 
arasında yüz kadar deve 
alıp gcirüşmü~lerdir Bir !tal· 
yan müfrezesi mesulleri ta· 
kip etmlı isede bunlar Ha· 
beıistan'ın kontrolundıı bu 
lunan araziyi geçdıklerlnden 
yeni hadiselere sebeb olma 
mak ,çin durmağıı mecbur 
kalmışdır Adi!ababada
ki ltalyan maslahatgüzarı 
hadiseyi tiddetle proteıto 
için talimat almıı ve ııebe 

biyel verilen zararın tazmi
nini istemek hakkının mu· 
hafaza olunduğunu bildir. 
mişdir. 

ltalya'dan, ıarki Afrıka'ya 
asker sevklyatı devam edl· 
yor. Bu askeri tahtidat mu· 
azzam bir şekilde yapılmak· 
tadır General [Graziaoll 
dahi şarki Afrika'ya gönde· 
rilm!ıtir. Bu General'in ıar· 
ki .\frika'ya göndorllmeai 

"l.a Bulgarie" den 
Hariciye nazırı M. Bata· 

lov'un yabancı gazetecilere 
vaki olan beyanatını dün 
neıretdik. Bu beyanatdan 
maksat her ,eyden önce 

Yunımlstan'da cereyan eden 
hadiseler karşısında Bulga-
rhtan'ın vaziyetini tesbit el· 
mek idı. 

Bunun için Yunanistan 
hadiselerinin aldığı ıekil do
layuile bulgaristan hükıime 
tinin aldığı tedbirlerin ye
rinde olduğunu iddiada is· 
rar etmek faydalı olur. Yu
nanistan'da baı gösteren aı 
keri ihti;aı arzu olunduğu 
gibi çabucak basdırılmııd r. 
Hunun içın, sulhun muhafa· 
zası maksadile Bulgar hüku
metinin aldığı tedbirleri mu 
vafık addetmek lazımdır. 

Fakat M. liatalov beya· 
natında Türkiye - Bulga 
ristan münasebatından da 
bahsetmitdir. Türkıye'nin 

Trakya hududlarında yaptı 
ğı hazırlıklar hakkında bir 
gazetec•nin sorduğu suale 
cevab veren M. Batalov, 
Rulgar efkarı umumiyesinin 
bu hl\zırlık'arın sebebini an 
lıyamadığını ve bu ha:ıırlık· 
!ar doğru olduk1arı takdirde 

tefsirleri kabil olmıyacağını 
eaklamamııdır: "Eğer haki· 
kalen alınmıı bulunuyorlar 
sa, bu tedbirlerin bize kar· 
ıı olmadıklarını ümid ede· 
rim Çünkü tekrar ediyorum 
biz böyle tedbirlerin alınma 
ıını icabbettirecek harakatta 
bulun'lladık, bulunm'yoruz 
ve bulunmayacağız. 

Bu ıuretle hariciye nazı· 
rıınız Hulgarıstan'ın, Türki
ye ile bulgaristan'ı birbirine 
bairlıyan misaka sadık kal· 
ma k alıdında olduğunu bir 
defa daha teyid etmlıdlr. 

Hunu hükumetin Trakya ga
zetesinin neıriyatını tadı! 

etmek hususunda verdiği ka 
rar dahi isbat eder. Türkler 
son zamanlarda bu gazete· 
nin neıriyatın• izam etmiı· 
!erdir. Bu şerait dairesinde 
memleketimiz aleyhinde neı 
riyatda bulunan hazı Türk 
gazeteluininde ku !andıkları 
dili tarlil edeceklednl ve hl· 
ze karıı memleketlerinin 
menfaat1erine daha uygun 
bir lisan kullanacaklarını 
ümid ederiz. Ne denirse den 
sin Türk'er ve Bulgarlar ta· 

rıhden ders alarak ,komşu 
olarak yaıamağa namzed 
ulunduklarını unutmama· 

lıdırlar Bu yalnız iki mem· 
leketin coğrafi vaz'iyetinden 
değil, daha yüksek teli.kiler
den doğan bir mecburiyet· 
dır. Hınç duygularını idame 
ettiren neıriyat ile, halledil- ı 
mit bulunan meselelerin tek· 
rar ortaya çıkmaı•na çalı

ıan\ar, affi kabil olmıyan 

hlr siyasi görü ıs üzlük yap· 
ı maktadırlar. Çünkü bunlar 

daimi menfaatlere zarar lras 
etmektedirler Matbuta te· 
rettüb eden mukaddeı va· 1 

zife mılletler arasında iti· 
mad duygularının kuvvetlen· 
meslne yardım etmek ve 
milletlerin uluslararası çer
çevesi içinde blrbirlerile ta- ı 

nıı••larına çalıımakdir .• 

ıayani dildtattir General 
Grazianl l 'J 19 dun 1932 ye 
kadar Trabluıgarb'da bulun 
muı ve ltalya'nın bu kıta
da yaptı ı bütün askeri ha 
reketlerinl idare etmltdir. 
İtalya hükumeti bu Gene 1 

ral'ın tecrllbelerlnden lıtifacleJ 
edecekdır. 

(Dıi'lkü nushııdan mabat j rulmuş.«Ah ve{asız»dedi. Yii· 
Göz kapaklarınm ta derin- reği iki katlı yaralanmışdı. 

liklerinde, içinin içinde bir Ona acımadı. Vuranı aradı. 
damla yıış tıtredi.. Yanakla· Onun ellerini öpmek icin 
rından ~izlico sızdı • Bugün çırpındı. Duyguları durdu. 
ilk olarak h~lkonlu evın gü Göz yaşları kurudu. Ağla-
rPşi için ağladı . ağlamod.. matlı. Bır ay öyle gezdi. 
Foka• ac.!ııdı Ona iki kişi gizliden, ııiz· 

~ . 
Akş1m gokden dağlara, ~ıye ~cıJı. Onuan daha çok 

dağlardan sulara, ncı bir hız. ınledı. · . 
la yayılıvorJu. Sular lı:nrn· Bu acı çağdan bır yıl son. 
rırken, l;orkes n boton gunc- ra alay şim~ilı:i bulunduğu 
şine boynunu bükdü .. Ba1'ılı. yere yerleşdı .. 
bakdı B.ılkoolu evin kendi • · · · · · · · · · · · · 
güneşını nrodı. Bulomn<lı 

-Yoksa o.la mı hut.iı. Dedi.. 
Dora'n•n ış k•ız gecelerden 
d n lı a ışıks·z soı·ını. 

ok göstPren hır gecA gönliir,ü 
sarmış·lı. UrndR c rpınıl .. Son. 
re, kendini yııtıığına salıver· 

mişdı ... 
Oalmı~dı. 
Arn•lnn bir koç sanl geç

ıncmişd •. llö.uk kopısı vu
ruldu . Bir ok giLı ( rlı ,ıı .. 
KH~ sındn rnluk soluğa ~leh
m•d'ı görmıişdti . 

Ahmed ıçkındı .. 
Adamcağız ona laf 8Öylet

m.,ıien dey mlerı ardı sıra 
h zl h<zlı söyledı. 

- Başın s~ğ olsun kuman-
danım Dorıı'yı vurılulor .. 
day sı vurdu il ıJi 

s~n sözler, kama gibi 
lı:uLı[;ından bağrına soplomlı. 
Ç•llırm ş gi~i MehıneJ'ı 
oınuzlarınlan tutd•J. Sursdı 

- :-le söylüyorsun Melı· 
med, çı(J,rdın mıi' deJi .. As· 
ker u~l ıyorılu .. 

- Tanrı oc Jğımı söndür· 
sün ki doğru söylüyorum 

Vurdular. Onu kulıbeler, 
öldürdul·'r, dedi .. 

Ahmed çılgın gibi dışarı 

at ldı .. Gidecekdi. Pnkot bir· 
dan bire bölük kumandanı 

ile lı:arşılnşJı .. Kışlayı yol. 
nız b r:ıkıımazdı.. Döndü. 
OJıısına k ıpanılı ... 

Baı konlu evin güneşi, bat.ı 
dm m.?d ·ui .. 

Biitün bir gece na~ıl geç-
di. Onu yozcn do bılmez ki; 
okurlara an'.atsın . işte öyle 
bir ge .. e gq·rli. O, nnsıl ge· 
çİrıli bir geceyi, öyle ... 

Kimbılir. T nrı koru un 
zor işdir öyle g-eceler.. Do
rıı'nın ışıks z gecelıırden da
lın ışıksız saçlarını ak ~Ös· 
teren ölümlü geceler nasıl 

g çer .. O g c~leri y .. şıyon
llr gün doğusuna nasıl ı·ı 
kurlar? kimbilır .. Tanrı ko 
rı.sun . Yaz l.sG bozsun .. 

Ahmed on yıl önce geçen 
bu acıların döniım yerinde, 
bırden sarsıldı. Ü~ümüt gi. 
bi tir tir titredi .. 

Dışarıda, hı1lıl. yağmur, 

bardukdan boşanırcasına ya
ğ. yor, oluklarda biriken, son 
ra kaldırımlara boşalan su· 
!ar, çakıl taşlı yollarda, dört 
nal giden akıncı atlarının 

çıkardığı sesler gibi ınım 

ınım inliyordu .. Bırden so
k.ak kapısı, örselendi. Ye· 
rindeo kalkdı.. Basamakları 
dörder beşer ntlıyarak kupı·, 
ya yaklaşdı. 

8ehcet'in adamı kendisine 
hır puslu uzatıyordn .• 

- Hızım bay kendİ!ıi vur
dı. Sızi istiyor dedi .. Ahmed 
gönder ılen kılğıdı okı1du: 

«Ahmed, belkı biraz sonra 
öleceğım . iki elın kanda bL 
le ol~a gel. Sana sözlerim 
var .. Behcet il 

Genç yıizbaşı bir iki 1111.. 

o ıye içinde kendine çeki dü
zen verdi. Jş,ksız kuldırım
larda, vıcık vıcık çamurla· 
ra bata çıka ılerliyordu .. 
Köşe baş nda tramvaya bindi .. 

Onu kapıda karşılıyan 

yaşlı bir kadın; Behcet'ın 
uşağı idi. 

Hasıımakları tırmanırcası

nıı, delıcesımı oıl.yarak, yat
d.ğı oduya koşdu. Gördultle
rınden korkdu, irkıldi. 

Kanlar içinde Beh~et in
liyor, hır doktor ve hır kac 
kışi boyun bükmüş bakıyor
du. Üzerıne atıldı. Boynuna 
sarıldı, hıçkırdı. Doktor onu 
omuzlarından tutdu. Geri 
çekdı ... Oıla, dbrİn bir seı

sizlığe gömüldü ..... 
Gö:ııler dumanlanmış, du

daklur kitlenmişdi. Ahmed, 
olun biteni sezmiş, öğren

mişJi.. Kara söz ne vakit 
tez duyulmamış ki, bu gece 
de ge<'ıksın . B ıhcet, ııü, 
zel çocuk bir dişinin dönek· 
liğine can adamışJı. 

Karısı kendısinı aldatmışdı .. 
Ulusun gözünde lekeli ya· 

· · · · - · · şamaltdansa, ölmeği mertli· 
Ulin, koyu gö:geli dağlar. ğe, oanına uygun görmüş, 

dan. yava~ yavaş yamnçlara bu gece yakaladığı son kah-
yJyıJ.yordu, Ahmed, Doğ.ın beliğe dayanamıyarak lı:en
,;üoeşo batlı. Butaıı doğuyu d.ni vurmuşdu. Ahmed !{İt
an•!. Söııen gunnş• ıluşündu dikce solan arkadaşına, göz
Yüreği yunılı, kavruldu . Ak· 1 lori, dumanlana Ju..,anlana 
şıım sul ır kararırken kışla- bakdı, bokdı. Bir 
ddn dönüyordu Güzleri bal- , kıpırdanma oldu .. Behceı'in 

konlu eve ili di Hoş, bom : başı 'yasdıkdan doğruldu. 
bo~. İçinden UlUD bir alı . Elıerı yavaş yavaş, knllı:dı. 
çek•li. Bir şeyler söylemek istedi. 

Bır gıine~ g-erçekdcn bot- D~doldnrı, açıldı. Kıp<rdadı: 
mışılı .. Akşam yemek yeme- Fakut ses çıkmadı. Gözleri, 
Ji .. D~rn,.ke ç kdı. Başın göz bebekleri büyüdü. Diş· 
sağ olsun diyen yokdu. Sor· ı !eri birbiriııe çarpdı. ÇPneai 
,Ju .. SoruşJurdu . sağa sola kaydı. Kolları 

Her 9eyı ııoledı. D:ıra'yı gerildi. Başı yasdığa düşü· 
,\ .y;sı vurm,,şdu. Gece ka- yordu. Son bir k•pırdanma 

ranlıltda ik, ki~i il Hevişir- daha oldu. Parmağile dok· 
ken görmüş vurmuşdu onu toru gösterdi. Bo~uk ve giL 

Ahmed, her şeyi dinledi. dikçe alçalan hır ıesle söy. 
dinledi. D.:ıra sevişirken vu· lendi... - Bitmedi-

Dursunbey asi' ye ~u~uk ~akimliğinden: 
Tebliğ olunacak taraf: 

Keskin kazasının Cirit Mü· 

minli köyünden llasan kızı 
Emine 

Kocanız Dursunbey'ln Be. 

yel köyünde amele keskinlı 

Hıdır t>ğlu Halit tarafından 

açılan boşanma dava11 bu 
kere ıııyabınızda neticelen
miı ve karara raptedilmlt 

olduğundan H. U.M.K. nun 
407 inci maddesine tevfikan 
işbu ihbarnamenin tarihi ıla
nından itibaren onbet glln 
içinde kanuni yollara mllra • 
caat etmeniz ve etmedlflnla 
surette hüküm lktııabı kat
lyet edeceği mahalli ikame· 
tinizln mechul olman bate· 
bile keyfiyet tılAnon tel»lit 
olunur. 
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Dr. BAKTERİYOLOG Dr. OPERATÔR 

iç ve salgın hastalıklar Cerrahi hasta ! ıklar. 
mütelıassısı. miitehassısı 

Vatan eczahanesi bitişiğindekimuave - 1 İ PEK iŞ- Al T INMEKİK İpeklileri 
ne evinde her gün öyleden sonra hastala - 1 Mevsimlik l ' C yazlık Mt\ NTOLUK - PARDESÜLÜK --

nnı kabul ve tedavi ederler. ROBLJK Yünlııler 
-- - - - - - - ---

-~~~~~§§~~~~~-ı ~ En birinci YERLi - iNG/L/Z Kostümlük kumaş/arlar 1 Komple gelin elbisesi - lüküs kar yola takımları - oda Savaş _Neşriyattndan: 

BİR ZAFERİN 1 döşemelikleri 
Yazan: R. Gökalp y 

·A 
s 

1 Tuha fiye, trikotaj Ve Srıire Ve Saire 

istiklal Savaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı . 

~ Rekal>et Götürınez Biı· Fi<ıtla Mazaıııızda Satılır· 
1 Mtıhteı•em müşterileı·iınizin liitf en teşrifleı·i istif adeleridi r 
1 ADRES: FAHRİ Ti iŞANft~L~ 
11 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
I Kuvayi Milliye C~ddesi No: 52 

1 

1 

INKILABCI BiR İMANil\' PiYESİ . 
ikin tabını bekleyiniz. 

i•§~~~~~~~~~~~~~§:·~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;Ptt.~ 
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EN l1
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ıJ 

EN 
TEMİZ 

•• • a BALIKESiR 
:J PaLAS 

•• •• 
MUREFEHlJ 

• •• 
BALIK t SIR ıı 

PALAS U 
•• 

1 Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 1 
H 

Teşrif eden en miişkülpeseııt müşterilerini dahi mcnınuıı eden fi 
temiz, konforlu \'e servisı mükemnıel, ücretleri herkese .-!verişli yeni tC 

N inşa eUirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uygun fevkalade banyosile lı 
t4 tavsiyeye değer bir oteldir. Altında gazinosu vardır. Gazinosunda tt n bütün şeraili sıhhiyeyi havi ve her n1enıleketin gazı·te Vt' mecmua- ·n· 
tt tarını bulundurur. Güzel ve se~li radvosu mevcuttur. 41 " . . *:::::::z:::::::::::::z:::.:x:x:z::z:::* 
Balıkesir Ziraat \11--======1

:

1
· 

bankasından Dr. M. Ali 
~uben1izce 1-4-935 tarihinden itibaren aşa

ğıdald tevdiata tatbik edilec• k faiz nisbetlerini 
alakadar mudilerimize ilıbar ve ilan eyleriz. 

Vadeli tasarruf tevdiatı 
A - Bir sene vadeli yüzde 3,5 
B - İki sene vadeli )) 4 
Vadesiz tasarruf tevdiatı 
3 ay evvt>I ihbarlı yiizde 3 • 

Cilt, freıı~i, bel
soğukluğu lıastalıkları 
mütehassısı. 

Haatalarını ıaat üçte 

1 

hükümet caddesinde mu
ı ı ayene hanesinde kabul ve 
j tedavi eder. 

1 

~~--~--~~ı ~~V~$ 1 
Bandırma kazıısı 1 A one ücreti 

İhbarsız )) 2,5 

YIL GI 800 Kuruı 
belediye reisliğinden: a AYLIG• 4so • 

Barıdırn1a'dt1 iskel.- ıııeydanıııa konulacak 3 A YLIGI 240 • 
• il Abc;ıne ücretleri taksite 

a~·ağı ile beraber ( 500 ) lira keşif bede i bağlanabilir . 
bir saatiıı alınarak ıııahalline konulması yirmi 
gün ıııi.iddetle ac,ık eksiltıneğe koııulnıuştıır. 

Buna ait şartname bedelsiz olarak Bandırma 
heledi~ esinden alırıacakdı r. 

Saat Zenil, Lonjin, Oıneğa veya Sınger olma
sı şayanı tercihdir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur . 
-t--

Gaı:eteye ait her hususta 
Neıriyat müdürlüğüne 

müracaat edilmelidir . 

i'SAVA$ llı(El AB f.,f~ 1 Balıkesir as~~~!!inden: 
11
111 ı:~;ıı ıı,ır ~' ırıı • 

Esat Adil rnüstecablıoğlu 

1 - Sosyali st ~ t fler Ve Sosyalizm 
40 Kuruş 

2 - 8olşev ıK l ı k, f ~ şistlik Va Oemabasi 
50 Kuruş 

Salim Gündoğan 

3 - Köy K 1 ta~ ı 
(Balıkesir Halkevinden arayınız . ) 

ı l ~IÜKEHREM KAMiL 

1 4 - Savg : ın ve ıztıra bım (Roman) 
1 
1 

25 Kuruş 

1 - Kısa lıizıııeıli arat [et'rad J olup 330 
1 

1 
doğumlu 'e bu doğumlularla nıuayene) e tabi 

1 diğer yüksek doğumlulanıı \'e 934 de hazırlık 
i 

1 
kıtasına gönderilmesi icab eden ve mazeret do

~ lcıyisile geri kalan bütün kısa hizmetlilerin 1 
mayıs 935 tarilıinde hazırlık kıtasında buluna-
cak 'rclıile 27 nisan 935 tarilıiııde subede11 . ' 
sevk olunacaklardır. 

2 - Hazırlık kıtasıııa gideceklerin şinıdideıı 
1 \aziyetleriııi tesbit için ellerinde nüfus cüzdanı 
l nıekıeb sa!.ıedetııamesi askeri el~liyetnamelerin 

' şubeye nnıı·acaat edecekler bu ıııı.iracaat 15 ni
saıı 935 taı·ilıine kadardır. 

3 !.__ Balıkesir mırılakasında oturan yabancı· 
hır dalıi aynı suretle ıniiracaat edecekler ve 
sevklerine kadar şubelrrile nıulıabere ediler.-k 
müracaatları tesbit olunacaklardır. 

r!I-----------------l' .J. - Scvkdeıı geri kalacakların veya tayin 
edilen ıııiiddcd içinde vaziyetini teslıit etnıi)eıı
leri n askeri kanuııu rı 59 cu maddesi mucibince 
nıemurivt• t ' e vazifeden cıkaı·ılacak ve n1ezktlr 

R. Gökalp 

! 5 - Bir zaferin Ya s ı ( Pyes ı 

ı 6 - 1nkıl ah yolu (Pyes Türkdlli) 
taraf ından 

------

. ' 
nrndde mucibince istihdam edeııleaiııde tecziye 

35 Kuruş 

ohı naca k.d ıı·. 
25 Kuruş 5 - Heı·ııe doğumda ohll'sa olsun 330 do

ğuma !\adar hazırlık k.ıtasına gitmi~·eıılerin şu
beye ıııiiı·aeaat etmeleri ilan olunur. Hu kitalılaı·ı ((S.\ YAŞ KİTABEYİ - Ba- · · 

lık sin> atlresind.-ıı isteyiniz. Oışarı~a posta ' :1---------------------

! 
pulu karşılığı olarak görıd .. rilir. 

:-'-~·--'---'---~~~~~~~ 

I BASIMAKTA ULANLAR: lı 
1 Esa~ ~di~ müsteca~/Joğlu 
1 - Bugünün ıçtımaı mez~e~lerı 

~lÜKERRE~I K.\MiL 

, 9 - Bu Kal~ Ouraça~ <Romanı 
Savaş kilabwl neşriyatı Balıkesir, lstanbııl , lzmlr : 

Ankara kıiWb/ıarıelerinde de bıılurııır. 

Dalı kesir D()ğ·tıuı ve 
Cocıık Bakıın Evi 

1 - Vilayeliıı m~rkez Ye miiJhakatı, ~elıir vp• 
köyleı·i ahalisinden ıııüracaal ı•deıı ,gebelerin 

<, 

tabii \'t-' miişkiilallı lıeı· nevi doğuııılarıııı ve alt> 
!umum kadın anıeliyatlarıııı ıııiit>ssesede mecca
nen yapar. t}ocuk düşürmek telılikesiııde bulu. 
ııanları da kezalik meccanen yatırarak IP.davi 
eder. 

2 - Süt çocukları ve iki ya~ıııa kadar olaıı 
küçük. hasta yavl'lıları dalıi müessesede yatırarak 
her zanıaıı rııeccaııeıı ledaYi •;dt>r. 

3 - Siit cocu klarıııı ıı hakıııı tarzları lıakkııı-• 

İşbu ekı;iltme ihalesi 935 ~eııesi ııisan a\ı· 
ııın ikinci sah günü saat 16 da Ilaııd ı ı·ma lıe.le-
diye dairesinde yapılacakdır. istekli olaıılar 1 

SAVAŞ Cu=~~;eıi günleri 1 Satılık zeytin yağı fabrikası 
çıkmaz. j 

da rııiistaklwl Hdhlelert• \t\ gt•belik esnasında 
vukuu ıııellıul aı·ızalaı·a kar~ı tatbiki lazıııı gelen 
lPda vi ve ıedhirleriıı alınıııasıııı da ~rlwlere öğ
ı·etnwk lizt>ı·e dt>ı·s(pı· yerilir. 37 ,5 lira nıuvakkat teıııiııatı helediye~·r yatıra- 1=~ -·~ ' •· - ---~ Burlıaııiye'dt' ıııiidiir oğlu fabrikası dPıımt'k· 

A V A Ş le maruf üç pircseli son sisleııı ze~tin )tığ'ı folı-rak peye iştirak t>delıileccklrı·dir. 

Daha ziyade tafsilat almak iiıt>re belediyeve 
müracaat ~dilmesi H ' ihale saatinde eııciiı;ıe;ı
de hazır hulun ul uıası itan olunur. 

IDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi rikası ve 200 ton yağ dcpO~ll İ((• iki hazıı ı (j ~a
milliye caddesinde Hususi daire 
Telgraf adresi: Balıkesir 

SAVAŞ 

bun fabrikaları uıüste milatile satılıkdır. Talih • 
olanların sahibine nıiiracaaı. ları ilfın olunur. 

-! Cüııılıul'iyetiıniziıı Ualıkesir'e bahşettiği 
lıu fa)dalı ve. hayırlı müesseseden muhterem . . 
halkıınızııı istifadeye koşmaları ilan olunuı·. 

Neırtyat ınüdürü : ESAT ADIL 
-----... ~-

Vlliyet M11tbaa11 - Balık .. lr 


