
Bay Eden Moskova'dan Vaışova'ya harc
~et etdi 

Bu~garistan'da ısyan çıkdığı haberi ısıl· 
sızdır. 

Her yerde 3 kuruftur 
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CUMURlYET; EMECE HAK. DEGl!RE HÜRRİYET ' GETiRiR 1 
Çıkaran ve Baıyazıcı ' 
Eıat Adıl Müıtecablıoflu ---

SALI NiSAN 2 t 935 GÜNLÜK SİYASAL GAZETE ikinci YIL - SAYI: 410 

Uç kısım demiryolu 
Bu ay içinde ihale edilecek 

Moskova 
Göraşmeleri 

bitti 

Osmanlıcadan 7 ürkçeye karşılıklar,. kılavuzu 
1 - Öz Tıirkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (1. K ô .) belllği (aldmell) kon

muşdur. Bunların her biri hakkında sıraslle llzmanlarımızın (mütehassıs) yazıl.ırına 
yazılarını gezle/ere vereceğiz 

İhales yapılacak bu hatlar Fil;>·os - Ereg"' li ve Neler görüşüldü 
LonJrs, 1[A.A1- Röyterin 

Aydın h_ altının Burdur ve Isparta kısımlarıdır. 1 Moskova'Jon habor alındığına 
göre Ingiliz'lorle Rus'lur 

Ankara 1 (A.ı\) Aldığı· lik kıımın inıaatı ise bila- kısım 1935 birinci tefrin 
mız malömata göre nafia it hare yapılacakdır Filyos-Keçen sonuna kadar ikmal arasındaki görüşmeler bitmiş-1 
bakanlığı yapdırılmakda olan kısmı elektrik Filyot-Ereğli edilmif olacakdır Yine Ay· dir. Neşredilen tebliğe göro 

1 

d h tt ·· · d T bu gfüüşmeler bugünkü bey 
demir yolları üzerinde 47 

1 
hattının Çatalazından Ereğ . .1~. a ı ~zerın e uze 

kilometre uzunluğunda üç k s- liye kadar olan ve kömür onu mevklınden ayrılarak nelminel vaziyetin baş! ca 
1 1 t ' k d 1 ı 5 k" unsurları etrııfınıla <'ereyan mın tnıat'nı münaka1aya havzas odan geçen kısmı spar aya a ar o an ı 

koymuıdur. Bu ay içinde elektrikle işliyecekdir Ay· lometrelik ı~be hattı ise ay etmişdir. Bunlar arns nda 
ihaleleri yapılacak bu kısım dın hattı üzerinde BalRdin nı surette J 35 birinci teı- şark misakı YO iiı· Şubatda 
1 1 d 

rin sonunda bltırilecekdir. L ' 'd d'l F ar ıun ar ır. istasyonundan buraya kadar onura a neşre ı en ronsız 

filyoı-Ereğlt hattı üzerin- uzanacak olan ve Afyon Ankara - İzmir tele- I İngılız tebliğinde yazılı mo-
de ikinci kısmın inıaatı, Antalya hattının bir kısmını fonu selelerle lngiliz · Fransız 
Aydın hatt nın tki nokta- teşkil eden 21 kilometrelik Ankara: l [S ŞJ - An· münasebatının salllhına taal· 
11ndan Burdur ve Isparta kara - İzmir telefon muha. luk eden meseleler vardı 
kmmları. Bunlardan Filyos - Kamu tay beresinin Mayıs ayı içinde Görüşmeler samimiyet havası 
Eretli hattı üzerinde ve <,:a· baş'ıy::ocıığı san lıyor. içinde cereyan etti. 

talgiızi -Zonguldak arasında· Toplantısı - ı ---
ki ıo kilometrelik ikinci A~kara ~ (.\,/\)-~amutay A manya ordusu 
kıamının inıaatı 937 senesi bugun Nurı Çonkerın baı 

mayıs sonuna kadar ikmal kanlığında yapdığı toplantı· · -
edtlmtı olacakdır. Filyos'tan da J U K nın IS34 mali yılı 
b•ılıyarakÇatal al!zlna kadar bütçesinde bir tashihe ail 
olan 16 kilometrelik kıamın _I olan kanunu kabul etdikden 
da inıaatı 936 Mart içinde sonra gönderildil!inde görü
tkmal edtlmiı bulunacak ıülecek baıka bir ıey olma· 

9 milyan nefer olacak 
-------

f a~at ~una ~ar~e iştıra~ etmis sınıflar dahil değildir 
dır. Bu hat üzerin- dığından perıembe günü lop· Berltn 1 ( ı\ .A) - Havas 
de geri kalan 48 kilometre· ı !anmak üzere dağılm•şdır. ajansı muhabiri bt'd ri· 

BaJı Hitler Diyor ki 

Almanya kimseyi tehdid etmiyor 
Bizidt11 kimsenin tehdid etmesini istemeyiz 

- . 

Bütün dünyayas öyle_yim ki; sulh yolunda icab 
ederse Almanya ordusunu seferber edecekdir. 

Berlin, 1 ıS.Ş) bay ıı.t §Unu söylüyorum ki sulhun A • - b"tl- --
!er bir nutkunda JemişJir ki: korU'lnıası )Olunda bizzat Sl za l er 

A1:nanya kimseyi tehdit Almanya ken.Jı on.lusu İcab - h 
etmiyor. Fakat bizi de kimse- e !erse sefab~r edeceku:r Lu- Divanı harbce ma -
nin tehJit etmesini ıstemiyo nu zeman isbnt ede('ekctir. kOm ediliyor 
ruz. B:ıy Ben es diyar ki Atina, ı (AA) - Ilarb ,\i· 

Almanya iı,ın son günler- Prağ 1 1:->.Şj _ O.ş işler vanı asilerin ılk grubunun 
de ı·ıkarılnn ş1yiaların hepi- blkanı bav Benes cuınurrei6 i JavJs.nı bitirmişdir. Atine 
~i yalandır, Mazarik namınn kurulmuş asilerinin başı olan miralay 

Bizim Avusturya'yı ilhat olun bir serginin açılı~ res- Saraphis ile yırmi zabit 
olmek, ıfonzingi g-ri almak mini yaparken şu sMleri müobbet, 10 zabit 20 sene, 
müstemlekelerimizi tekrar el- st1ylemişclır: 6 z1bit de kısa müddet hapse 
de etmek istediğimızi söyli. «Suıh iı,in ya~ıyoruz. ::iul· mahkılın eJilui. 4 zabıt berat 
yenler sulhun bizznt katille- hu korumak için icab ed0 rse etıii mahkeme kararının hir 
ridirler son nefesimize kadar uğra- bır vet·hil~ istınarı kabul 

Biil_~n dünya huzurunda şoc~ğ~z » değj),\ır ,_ ---=- ---- S A V A Ş -
.llayıs11ı birinci yılnıi neşir Jıayalınu bir mıiddd için fasıla uerecekdir. I 
Tam on yedi ay yıırdseverlı!]lrı irıkılci/ıcrlııiı ıı, cıiın/wriyelciliıilıı ö::ıinıi mem-

leket /ıulkıııa sıınmıış olan SAVAŞ ok11rlar111da11 gürdıiqü leveccuhe karşı minııcl· [ 1 

1 tardır. 

'

. Abonrleriıni::in bir mcıyıs !J3,i lıırilı/ne kuclar olan 
ıılsana kadar lcsuiyc elnıelerinl rica ederiz. 

hesablarım nilwycl oıı bl'Ş 

1 

yor: Alman maliye kanunu 
bu gün neıredtlmltdir. Bu 
kanun icabına göre ve sair 
mahtyetde her tÜrlü masraf 
ihtiyarına Hükömeti mezun 
k •lmakdadır.Askeri bir men 

, hadan haber alindığ na göre · 
harbe i tırak elmiı sınıflar· 
dan mada umumi ordu mev 
cudu Dokuz milyon nefere 
baliğ olacRkdır. 

Mecburi çalııma mükelle 
fiyeti askerlik hizmetine bir 

nevi hazırlık olacakdır. 

Yeni ordu filen iki yüz 
b i n p r o f e ıy o n el 
askerle kura efradından te· 
rekküp edecekdir. 

Yakında bir büyük erkıi-
nı harb:yei 
olunacakdır. 

umumiye telis 

Bay Eden 
Moskovadan 

ayrıldı 
Moskova l [A AJ - Bay 

Eden büyük bir kalabalığın 

muvaffakıyet temennileri 

ara11nda dün akıam Varıo· 
va'ya hareket etmiıdir. 

1.,------ .ıı 

Bay Lttvlnof'da bay Eden'e 
hitaben"Eyi muvaffakiyetler 
dilerim.Sizin muvaffaktyetl· 
nlz bizim muvaffaklyetlmiz 
0ıacakdır~ demitdlr. ,- - --·-- ----- --· 

Yeni roman tefrikamız 

incir Ağacı 
PtiPbiyat ~alıifı•:.;i okurlarımıı 

1'1111 St'VI' SP.\t' okutlııklaı·ı 

lHSAN EDİB 
iıı hıı yıızel, l•u çok gıi:el l'V/110111/lf 

'aııla-

BugünSavaş'da takib edin 

İncir ağacı 
Hayatın ta kendisidir 

' Hulgaristan=Habeşistan 
lsydn çıkdığı habe

ri doğru değil 
Sofya 31 (A.A) - Bul· 

gar Ajansından: 
Bulgartstan'da karıııklık 

ve hatta isyan çıkdığına 
dair yabancı memleketlerde 
çıkan ıayialar tamamen 
aaılsızd,r. Memleketin her 
tarafında tam bir sükün 
vard r 

idam cezası yak 
lijtanbul, ı (S ~] - A tinıı 

divıınıharhı 28 ki i lıakkın· 
da kararıııı vcrmişdir. Hiç
bir i•lnm reza~ı verilmemi~

d;r. 

Hakem komisyonu~ 
nun hemen kurulma· 

sını istedi 
Cunevro, 31 [ A.A - Ha

bo~istan'.n l'arıs soriri ulus· 
lor kurumu genel ktltibliğine 
bir notu göndermiş !tal· 
yan Hah•~ ılo;tiuk ·muııhe
den!lmesinın dcrpi · etuiai. 
halı:Pmlik komiRyonun hem;n 
teşkilini istedi 

. ••-+4-0•-· 

Tarifelerde tenzilat 
lstonbul, 1 (A.A] - Tari

fe komisyonu deniz navlun 
vo yolcu tarirelerini indir
ıntığe karar vermişdir. Ta
rifelerde esaslı ılı>ğişiklik ler 
yapılacakılı. 

'2 - Yeni konan karşıiıkiarı11 eyi ayırd edilmesi için. gereğine gôre, Fransızcaları 
yazılmış ayrıca örneklerde konulmuşdur. . 

.1 -Kökü lıirkçe ola11 kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullanılan şekilleri alınmışdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı ü~ün olan hüküm, lürkçe «çek>ı kökqnden gelen ıektl gibi. 

B 
Bakayd Kalıntılar-(Fr.) Lesresdes,solde 
bakı (bak: Ldyemut] - Kalız - rFr.J I 
Immortel 
baki - Geri, geriye - (Fr.j Reste 

ÖRNEK: ı - bili.isi düruğu binihayet 
- Gerisi bir sürü yalan - 2 - beş· 
ten üç çıkarsa bdki iki kalır. - bsş

den üç çıkarsa geriye iki kalır. 
Bil.ki (BükA'Jan) - Ağlıyan 
Bdki kalmak =Artamak - (Fr.) Survivre 

ORNEK:Gemi battıktan sonra artayanlar 
arasında buldular - Apreı le naufunge 
on la trouve parmi Jes aunivante. 

Bıl.kir - işlenmemiş, el değmemiş, balta 
girmemiş - (Fr.) \lierge 

ÖRNEK: İşlenmemiş toprak - Terrain 
no'l laboure (non cultive) 

El değmemiş konu [mevzu) - Un sujet 
vierğe, - Balta girmemiş orman - Foret 
virğe 

Bdkire - Kız, kızoğlankız - (fr.) Vier· 
ge pucelle 

Bakiye - Artık, kalıntı - (Fr.J Solda 
reste 

Bili - Gönül 
- Kanad 

Bıı ıl - Yii.c~, Ü!t,yukarı = (Fr.) Hlutau 
dessus 

ÖRNEK:Yüce boy - Kaddi bdlıl. - Ha-• 
ute taille- Başının üstünde dolaşan - BA-
lAyı serinde dolaşan - Au de1&u1 de 
s~ tete. 
Kdğıdın yukarısı (bd!Ası) - Le hant 

du papior. 
Bılldperva:.1 - Şişken, yüksekten atan -

(Fr.) Fanfaron presomptueux 
ÖRMEK:!_ u ne bal.ıpervaz bir adam. 

dır - O ne şişken bir adamdır. 
2 - Öyle balllpervazlıı.ra kulak asma

malı = Vyle yüksekten atanlara kulak 
asmamalı. 

Bıllığ (Reşid) = Ergin - (Fr.) Mılr 
Bıl.liğ olmak - Ermek, eritmek, varmak 

- (Fr .) Atteindremılrir 
ÖRNEK: 1 - Sinni yirmi beşe baliğ ol

dukta - yaşı yirmi beşe erdikte. 
2 - Mesııiye boşlıyıılı beri geçen za

man iki aya baliğ oldu = çalışmıya ba· 
şıyalı geçen zaman iki ııya vardı 

Balın -Yastık 
BAliş - Yüz yastığı 
Bam - Dam çatı 

Bllni - Kuran, kurucu, yapan - (Fr.) 
Bllliseur 
ÖRNEK 1 - Türkiy.ı Cümuriyetinin ba· 

nisi Atatürk'tür - Türkiye Cumurluğu· 
nu kuran Atalürk'tür 

2 - Sllleymoniyenın l>dnisi Koca Sinan
dır - Süleymaniyeyi yapım Koca Sinan· 
dır. 

Banliyö _ Yöre - (Fr.) Hanlieue 
ÖRNEK: letanbul'un banliyösü pek güzel 

köşkleıh müzeyyenılir- lotunbul'un yö· 
resi pek güzel köşklerle süslenmiştir. 

Bop -Kopı 
Bop - Bölüm - (Fr.) Chopitre 

ORNEK: bu eserde dört bap vardır, her
biri diğerinden mühimdir ,= Bu jzerde 
dört bölüm vardır. her biri ötekinden 

önemlidır. 

Bap (Husus)- I~. yol, konu, sorum, şekil 
yöo, bakım. için, üzerine -· (Fr.) Cae af
faire maniere eujet propos 

ÖRNEK. bu babta ne uüşünüyorsunuz
l'u iştc<yönde,konuda,sorumda) ne düşünü. 
yorsunuz-Bunun için (üzeriııe,bu iş icin) 
ne düşünüyorsunuz -· Qu est-ce que 
vou~ pensczA ce sujet (Aco propos). 
2 Size ne (hususta) yardım edebili· 

rim -- Sıze ne yolda (ne şekilde, nasıl 
b;r iştP) yardım edebilirim - De quelle 
mnniere pui8·je vous etre utile dans 
cette affaire? 

Bar - Yük 
ÖRNEK: Bu bArı gir•na tahammül için 

- Bu ağır yüke dayanmak için. 
Bllr - Yağdıran. sacın, serpen 

ÖRNEK: Bolluk saçan = Feyıbtr 

BArdn- Yağmur 

Bdrid - Soğuk 
Berd, bürudet - Soğukluk 

ÖRNEK: ı - Aramızd11 bürudet haııl 
oldu -- Aramıza soğukluk girdi 

2 Havadaki bürudet tezayüt ediyor 
= Havanın soğukluğu artıyor. 

MübPrrid - Soğutmaç 

ÖRNEK: Kesilmiş koyunların etlerini mü
berridde muhafaza ederler-Kesilmiş ko
yunların etlerini soğutmaçta saklarlar. 

Tebrid etmek - Soğutmak 
Bdriddne =Soğukça, soğuk 

ÖRNEK: Niçin bana böyle baridane mu
amelede bulunuyorsunuz = Niçin b11na 
böyle soğuk: (soğukça) davranıyorsunuz. 

Bdriz, mütebdriz = Belirgin 
ÖRNeK: Bu işin böyle olduğu belirgin

dir (bArizdir.) 
Tebarüz -Belirgi 
Tebarüz ettirmek - Belirtmek 
Tebarüz etmek - Belirmek 
Bııs = Gönderme 
Bds (Basü badclmevt anlamına) - Diril

me = (F r.) Resurrection 
Basar = Göz, görme - (Fr.) - Oeil vus 
Bhıra - Görem = (Fr.) La vue 

ÖRNEK: Basıra havaHı bamıenin en mü. 
himlerinden biridir - Görem bet duyu
nun en önemlilerinden biridir. 

B9siret = Öngörü - (Fr.) Prevoyance 
ÖRNEK: Basiret devlet adamlarına çok 

lüzumludur = Öngörü devlet adamlarına 
çok gereklidir. 

BaRiretkllr = Öngören, öngörlü 
ÖRNEK: Sıyaıi Alemde basiretkAr olmak 

IAzımdır - Sıyosal acutıda öngörür ol
mak gerektir. 

Basit (sade anlamına) - Basit (T. Köı -
(Fr.) Simple 

Basit (Gayri mürekkeb anlamına)= Yalınç 
- (Fr.) Simple 
ÖRNEK: Basit ve mürekkeb cisimler-Ya. 

lınç ve kotınç cisimler 
Başkumandan - Başbuğ - (Fr.) Genera· 

lissime 
ÖRNEK: Türk ordularının Başkumandanı 

Atatürk'tür - Türk ordularının Ba9buğu 
Atatürk'tür. 
Başkumandan =Başkomutan= (Fr.) Com• 

mandant en chef 
ÖRNEK: Şarktaki orduların Baıkumanda

nı - Doğudaki orduların Başkomutanı 
Kumandan = Komutan 
Kuman.la etmek - Komutmak 
Bataet =Ağırlık yavaşlık = (Fr.) Lenteur 

ÖRNEK: bu iş hu kader bataetle yürümez. 
bu iş bu kadar yavaşlıkla (ağırlıkla) yürü. 
mez 

Batoet göstermek - Yavaşımak, ağırlık 
gösterm~k - lFr.) Montrer de al lenteur 

ÖRNEK: işlerinizde b•taet göıtermeyir.ıiz 
= işlerinizde yavaşımayınız (ağırlık göı
termeyiuiz) 

B11ti - Ağır, yavaş = (Fr.) Lent 
Bitıl Çürük boş = (Fr.) Faux abıurde 

vide 
iptal etmek - Çürütmek 

ÖRNEK: O adam benim hakkımı iptal eti 
- O adam benim hakkımı çürüttü 

Bu arzuhalin pulunu iptal ediniz - bu 
dıleltçenin pulunu çürütünüz. 

BAtıl itiköd - Boşinan - (Fr.) Fıuase cro 
yence 

ORNEK: batıl itikadlars saplanıp kılanlara 
acımalıdır. - Boşinanlara saplanıp ita. 
!anlara acı malıdır. 
Batın - Göbek, kuşak 

ÖRNEK: Dördüncü Latında dedelerimiz 
birleşiyor - Dördünü göbekte (kuşak-
ta) dedelerimiz birleşiyor. 

Batın - Karın -[Fr.] Ventre 
BAtın - lçyüz- (Fr.J loterne interieur 

ÖRNEK: hin zahirine değil, batınına bak 
malı - lıin dış yüzüne değil iç yürüne. 

LQtfen 99vlrhllz 



YOZ: 2 

bakmalı. 
BAtıni = Gizdem (Fr.) Esoterique 
84yi -- Satan, satıcı - (Fr.] Vendeur mar. 

chand 
ÖRNEK: Alanlarla ~atanlar anlaştılar = 

Les vendeura et !es ancheteurs se sont 
eoteodus 

Sazan = Araeıra, arada, kimi vakit- (Fr.J 
Quelquefoiı (parfoiı) 

Bazı - Kimi, birazı, bir takım, bir kısım 

- (Fr.J Qoelque 
Bılzice - Oyuncak - (Fr) Joujou, jouet 
84zu - Pazı = (Fr.) bicf ps bras 
Bıızııbent = bazıbağ = (Fr.) Amulette 
attache au brae, brassarJ 
Becll = Yerinde 
Nllbe<'a (Nılbemahal) - Yersiz 
Becayiş = Almaş - (Fr.) Permutation 

ÖRNEK: iki memurun becayişi tasvib 
edildi - iki işmenin almaşı onandı 

Bed = Kötü, çirkin 

ÖRNEK: (b) ile (p) harfleri araeında 

her vakit değişki olabilir. 
!:lede! olarakca Yerine - ( Fr ) Ala place 
de, en remplacement de 

Beden- Beden (T.Kö.) - [Fr J Gorps 
Bedeni - bedensel •• (Fr J Corpore, 

ÖRENK: Bedeni itinalarla kendini koru
mak, yalnız kendi nefsine değil, bıitün 
yurda faydalı bir işdir. - ·. bedensel 
özenlerle kendini korumalr, yalnız iten 
di özüne değil, bütün yurdu faydalı· 

bir işdir. 

89d'etmek _ .. başlamak 
Bedi - ·- başlama 
Bedevi .·• Göçer, göçebe -- !Fr.I ;\ama
de 
Bedhah --- Kötücül - l~'r J ~folveillant 

(şfC1'41 R--!e tElA reırvıe); 
Belediye Ha • 

evı 
Pol!sde 

Üç Silah birden .. 

8ülç8si 150 bin lira oıacg~ 8 por bayr<• mıl 
1 

Dün gece Oruçgazl ına

halleılnde oturan sabıkalılar· 
dan Elmas oğlu Arnavut deli 
ıbrahim üç mavzerle yaka 
lanmııt·r. 

Belediyece tesbit edilmek
de olan büdcenin )ÜZ elli 
f·in lira raddesinde o1ac •ı;ı 
ve yeni varidat menabıi 

temin edildiği haber alın 
mııdır, 

Noksan bulunan ve bele· 
diye varidati!e belde inlızn 
mının teminine kafi gelmi· 
yen ıtmdiki belediye teşkl 
liıt n n tevsi edı 1erek haz 
değişikler yapılacagı muhak 
kak addedilmektedir. 

Bu yıl Pamukçuda 
olacak 

P.ım ı\:~<t 1 (S.ŞJ llnı-
k v rı h r y 1 ulı. r.l.ı. yop
J ı:. ~por ,.e koy b vromı bu 
vıl lu buM in yapılaca dır. Bu. 
~un iç n ldz m ı,:el•n haz r
lıklara lıaşl 'il dır 

Mera 

·-1 Nisan haberi rı 
Gaz·.tenıizın du kü say sın· 

da T•rıhi bir hazine \'C f rka 
reis :n gıl c ğı ı Nı an do-
l ıyıs·lo yap lınış .ki 91kudır 
Oün lı ylı kvnuşmuhr.ı ııtl.ı
m 1 ra a 'L p olun lı•ı ıki 
a9 Jsız lı ıLerı okurlar.mızın 
hos gö er~k 1 N sına boğ 

J~u!Jr~ ılılorız _. ____ _ 

DENEMELER ----- -· 
Söyle balam söyle! 

Söyle halam, söyle dinli· 
yorum seni. Sesin, bir rüya 
türküsü kadar ılık; sarıyor, 

beni sesin iliklerine kadar 
Kemençe sesi ıribi. 

Kemençe'nin tellerinde, 
içimizin hütün özleyıılerl 

vardırlba!am. Ne içli, ne ko 
yak ve ne ağlamaklı seıdlr 
o 

Umup bulamadığımız ıey 
!eri, tekrarlar kemençe tel -
leri bize. 

Bütün sönen ümitlerimiz 
onda saklıdır sanki , O ılık 

sesi ile, bütün bunları bir 
yaz rüyası ve bir uzak far
kı gibi tekrarlar bize .. Söy. 
le balam, söyle dinliyorum 
seni.. 

Bed'endiş = Kötülük düşünen = (Fr .) 
Malveillant 

Bedahet = besbellik = (Fr.) Evidence 
ÖRNEK: bu bedahet muvacehesinde di
yecek sözüm kalmadı - Bu besbellilik 
önünde diyecek sözüm kalmadı. 

ORNEK: bedhah olan insanın alı.ibeti eyi 
olmaz -· - Kölücül olan insanın sonu iyi 
olmaz. 

Maarif teşkilat lahiası 

Yerıi m·ıhtnr bay "1 lımeJ 
Ali nahiyeınizio biitnrı iş!Jril 
conJan uğr.ışmaktıJır. bu 
mı•yandu nahıyeye 1 nğlı hü
türı köyl •rin mera islerini do 
halletm:ş lir 

Ankara memurlar 
kooperatifi 

Göz yaşı kadar sıcak, ba
fl boo ve dolu dizgin bir 

türkü gibi, tekrarla geçmlti 

mi . Göz yaşım kadar benim 

olan, o gün 1eri sıcak bir 
türküyü dinler gibi dinliye· 
yim balam. 

Bedaheten (bak: bilbedahe) = Tasaraıı, 
hazırlanmadan 

Bedihi - besbelli - (Fr.) Evident 
Bedasıl - Soysuz (Fr .) De bone orı-

Bedhahlık ··- Kötücüllük • - (Fr .) Malveil
lance 

ÖRNEK: Bedhahlık eden kendine eder·-· 
-.· Kötücüllük eden, kendine eder 

Bedbu --- Huysuz, lı.ötühuy 

Anlı.aru, 1 [S.ŞJ - ~laariC 
encümeni Kültür bakanının 

bnşkanl· ğında, nı.ıarif teşlı.i-

1111 layihasını görüşerek ka
bul etnıişclir. 

Mekteb suyu 
M lı.tebe getiri.r~ck suyun 

hir an Pvvel g ime· i ı~·ın 
çal şılmolı.taılır. Köy suları 
ve çeşmsleri çok muntoz ım 
ve t miz,lir. 

Ank r.ı, 1 (S Ş] Ank r.ı 

ınemu l r lı.oop r.ı•ıfı :ı:rıunı 
heyotı 19 n ıın ~.ı • u gıi .ü 
e ut 14 ılu ıorl Tiarak 914 
y ınn ııid hes1Ll rı tetkık 
cılee kılir 

gine 
Bedavet -- Göçebelik -·· (Fr.) Vie de no

made 
Ketbaht - bahıhız, kölübahıt - (Fr) Mal. 

heureux 

Bedia -· Bediz --. (Fr,] Merveille 

ÖRNEK: 1 ··· buz deryalar ı üzerinde ta· 
biatin bir çok bedialarıaa teıodüf olu. 
nur -· buz denizleri üzerinde türemin 
bir çolı: bedizlerine raegelinir. 

IMarsilya cin yeti 
1 Nasıl yapıldığını tahkikat 

hıt kimi anlatıyor 

Anadolu demiryolu 
umumi heyeti 

1,t n ul, 1 (" S) - l!Lkıi
ınet hrnf,ndJ ı 8tlt n nlınm ~ 
olan An 1,!olu ılemiryo.u ve 
llayılorpaşn lıınonı ve hali 
t ısfıyodJ bulunun ~lorsırı -
Aıluıı' - T USU< ılııuıiryolu 
şırk ·tlerin.n hııyııti umunııye 
lcri loplu.ıdı. 

Söyle, seni dinliyorum 
söyle .. 

Ağlamak arzusu ıahlanı

yor içinde, Yarıda uyandı 

ğım bu yaz rüyasına, yarı· 

da uyandığım için ağlama

lıyım balam. Bu yaz rüya
sının ağlamalıyım ardın· 

dan. 

Bedbin - Karamsar - - [Fr.) Pessi
miste 

ÖR~EK:bedbin olanlar, her şeyi karan 
l·k görürler - Karamsar olanlar, her 
şeyi karanlık görürler. 

Bedbini - karamsarlık = (Fr.] Pessimis
me 

ÖRNEK: Hiç bir işte bedbiniye düşme
melidir - Hiç bir işte kara ıısorlığa 
dü~memelidir. 

Beddua - lıenç - [Fr.] Malediction Anat 
heme 

ÖRNEK: Ana baba bedduası almalı.lan 
içtinap etmeli - Ana baba ilencine 
uğramaktan korunmalı 

Bodel = Karşılık - (Fr.) Conlrııvaleur 
ÖRNEK: Senin verdiğin ata kar,ılık 
[bedel] sana bir kılıç veriyorum. 

Bedel (Esmen anlamına)- Tutar 
\lübadil= o~ği,men 
Mübadele-Değiş 

ORNEK: ~übadele, beynelmilol iktısed 

rabıtaların lıatlıcalarından biridir =-= 
Değiş, areıulusal ( 1 ıökonomik bağlarınının 
ba,lıcalarından biridir, 
Tebdil etmek - Değiştirmek 
Tebeddül •imek- Değişmek 
Tebeddül= Değişme 
Tebdil=- Değiştirme 
Mütebeddil= Deği,ken 

ÖRNEK: Bugün hava mütebeddil-Bugün 
hava değişken. 

Tebadül -- Değişlı.i 

-------
(1] Franıızca «in ter» önekinin dil;mjzde 
karşılığı olan bu «arsı» öneki hakkında 
da ayrıca yazılacaktır. 

Roman Tefrikamız: 97 - --

2- Bu çalınan parça bir bediadır 

bu çalınan parça bir bedizdir. 

Bedr 1 - - bedir (T. Kö.} (2) 
2 - Dolunııy - IFr. l Pleine lu

ne 
bedreka • - Kılavuz · · <Frl Uuide 
bedzeban -·- Kötüdıl 
bego yet ·. · Pekçolı: 

ÖHNEK:Düşman k r. rşısında pek ~ok kor· 
kuya düşen .·• Muvacehei Adilde begıı

yet duçarı havf olan 

------·---

[ 2) •Çehre• anlamına olan •bet (bed ]• ile 
.gibi• anlamını da vuen •ir(ar, er, ır, ur, Orı• 
ıonek:nden yap.ima bir Türk kelimfsidir, bu 
kelimenin ayrıca [Radlof, iV) de ebeden şek
li de vardır ki mecaz olarak ozinet tezynatıı 
anlam.na gelır. 

OÜZELT&JE 

Kılavusun birinci sayısının ilk sJyfanın 
ikinci sütununun 54 ÜnC'Ü satırdaki 

[Adili sözünün karşılığı olan [ Tüzel J don 
sonra Fransızca olarak ıjudiciaireJ yazıla
caktır. 

Hukuk terimlerinden yazı dilinde her 
zaman kullanılması gerekli olanlar için H 
harfinde [hak] V<• (hukulı] kelimelerinde 
toplu karşılıklar gösterilecektir. 

o1arak neıet etmff, biliıha-

s •• \T (l ş l<t ıı Sıt v ll Ş<l 

' 

re de gördüğü tecrübe saye
sinde çok eyi yelitmif bir 
kumandan idi. 

1 
Birinci süvari fırkası bu ,. Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Bu vaziyet kar111ında, ga· 
lıbı,.etden emin bulu· 
nan Mustafa Kemal paıa 
mecllıi tenvir ediyor ise de 
gaybubeti esnaunda yine 
menfi propagandalar devam 
ediyordu 

Bu tarihde baıvekiılet 
mevkllnde bulunan Rauf 
bey bile nevmidane hareket 
ediyor ve kendi taraf darla· 
rını bedbtnliie aevkedlyor

du. ikinci defa Avrupa'dan 
dönmüt ve hariciye vekilli

ğinden ayrıin ıı Bekir Sami 
bey adeta müntektmane ha
reket ediyor ve kendi ılya . 
setinin kabul edilmemesi 
yüzünden Anadolu hükiime
tlala payidar olamıyacaA nı 
iddia ediyordu. Mustafa 
Kemal pata , bu menfi 
propagaadalua ehemmiyet 
vermlyerek itlerini tanzim 
ve memleketi kurtarmaia 
ıarfı meaal ediyordu. Cör· 
dOill Ulıum lıl•r~. o za. 

man Karesi mebuıu bulu· 
nan miralay kAzım beyi ko· 
caell grubu kumandanlığına 
tayin etdt. Ayıcı Arifi de er· 
kiını harbiye! umumlyeye 
aldı . Fevzi pafa ile baıbaıa 
vererek cebheyl yeniden tan· 
zlm etdi ve Sakarya deni
len meıhur muharebe pili 
nını çizdi. 

Cebhe teeuüs etdikden son 
ra piyade fırkalarının süva · 
rl fırkalarından daha fazla 
it görebilecekleri tabii bu
lunduğundan Dervlı beyi de 
birinci ıOvarl fırkası kuman 
danlığından alarak Yedinci 
piyade fırkası kumandanlı 
jf·na verdt. 

Birinci ıüvarl fırkaaı ku
IDandanlıfına da Oıman za
ti bey ( ı) iımiııde bir erklnı 
harb kayını.kamı ııönderdi. 
Oımaa Z.u bey çok 'nazik 
ve kibar bır adam olmakla 
beraber aınıfının blrlnclıl 

[l)Şimdi GenerıU Oınıan Zati. 

kumandanı çok sevdi, ku · 
mandan da fırkasının hürme-

1 
tini kazanacak kadar ulüvvü 
cenap göıterdi. Liıkin, ne ya 
lan söyliyelim, Dervlı beyin 
fırkadan ayrılması derin bir 
boıluk bırakmıtdı. Çünkü 
o ateı kumandanın, en ıid· 

delil düıman ateıt altında 

yafan kurıunlara karıı. ba · 
ıındaki kalpağıııı çıkarıb ei · 

nek kovalar gibi kurıun ko 
valamasını gören zabit,efradın 
kuvvei ınanevlyelerlnln ne 
kadar yükseldiği tasavvur 
buyurulıun. 

Süvari birinci fırkası, ta · 
ili icabı olarak daima ordu
nun dümdarı olmak ıartile 
ıarka doğru çekiliyordu. 
Düımanın menzil teıkilatının 
noksanlığı haıebile, bir aralık 
Seydiıehlr . Akpınar hattın
da tevakkuf dmesl lcab et· 
dl . Perde hattı halinde, en 
11kı teması yine birinci sü· 
rl fırkası muhafaza edi -
yordu . Bu fırkanın da tabii 
dllmder kıtaaı yine ıüvarl on 

----------
:er.ıik sar tın kadını bul· 
mağa gittığlni söyliyerek 
diğer ıki ıerikinden uzak· 
laşmı~ ve onun o kııd ndan 
ald ğı sılahlarlad r ki Va 
licko kralı ve M. Bartu'yu 
ölı:lürnıüşdür 

Kol 1ektif emniyet 
sistemi 

Londr,ı, 31 [A.A) O ı· 

s· rver ".ızetcsı İo" !tere :":> ."'.ı 

1\1~ ,fur cinayetin yapıldığı Marsilya 
iio Alnıany ı ..ı•"s n 1 ıki ·sn~ 
lı noktai n zu fHk nrıoı 
k ydaıl rek İag .. t •r 'nin sııl · 
h t ırar ! ır ıl v etl.·rle birlik 
olarak h ıl akı f P.ınniyet 

"auilya 3 ı [ \, \ J lst intak arkadaşlarından ayrıla 

hakiminin havas aj•n•• um- nk iptida Avin 

habirine beyan etdlğine gö- yona, sonra da Eksaixe gir 
1 sist ·mİnı t \•·ye ı•ıl 'or. re Marsilya suil<asdında Va mişlerdir. 9 ilkteşrinde Kva· 

licko, namı diğeri K alemeniıı 1 ,-----"""=------·---------
arkadaşları olan bütün us 1 ı 
tağil~rin dahli nıuhakkaııd r. 

Zira bunlar işlenen cinayet 

den önce haberdar olmutlar 

ve iılenme~ine de yardım 

elmiılerdir. Buıılar karagah 

)arını terketdık 'eri :ıaman 

büyük bir iş görmeğe git 
diklerini biliyorlardı Kendi· 
!eri Fransa'ya iki a) rı grul• 
halinde girnıiş 1 er ve Fonten 
blo ile Paris'e gitdıkden son 
ra Valicko Rayemio ve 
Kvarnik namı diğer Kramer 1 

Yurtdaş! 
Fe!aketligiinlerde sana yardım elini 

uzatan hilafihmer insan/Jğın şefkatin- , 
den doğmuşdur. Zngin, fakir, kad!f1, er
kek hulasa hiç bir kimse kendıni hi!fJ
liahmerin hin1ayesinden uzak saymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda/. 

f,a/ıkesir l/ilci/ilımcr 
Jlcrke:i 

Hana. miskin göz yaı nı 

olsun çok görme bari 
tiöyle,ağlamam için söyle 

* • 
Söyle balam-
Çok §eyler kaybedenler· 

den çok ıeyler kaybetdlm, 
acanım. Y eıil Lir yaprak gi
bi, yeşil rüyamı kaybetdim 

hen Göz yaş1 ar' 1 ucak ve 
ılık bir türkü gibi boıanıyor 
gözlerimden. Ve gözlerim, 

yalaz daussıl:ı türl<üsünü ıöylil-
yorlar ağır ağır Eski bir yaz 
rüyası, bir özleme türküsü 
kadar ılık göz yaıları. Göz. 
!erimin dudaklarından dam· 
)ıyan ılık bir iç türküsüdür, 

ı göz yaıları. Söyle balam 
ağlamam, ağlıyabilmem için 
söy'e. Dinliyorum seni. 

1 

Mustafa Niyazi 
NOT 

1 
Bir ,,Duygular" başlığı altında 

yazı yazmam doğru değildi .Bal-
talar" ım var iken. bubaşlık al
tındaki bütün yazılar, doğrudan 

dogruya dazlak bir iddiayi çü
rütmek içindir. bunu bilmiş olun 
boylece. 

M.N 

dördüncü alayı idı. Akpına. nazar, biraz tütün ve cıgara gayet tabiı olarak: ~yin bu civanmerdane hare-
rın ıarkı şimalisinde lıulu kağıdı bulmBk çaresini araş --- Beni taburcu etmek , ketini takdır etdi ve bölü. 
nan Bozhan l<öv l:nde lıu1 u- dırdılar. G .. I gelelim, lıütün istemediler Ben kızdım, kalk ; ğüniin kendisine teslimini 
nan süvari on dördüncü mesall'rine rağmen, kuru dım geldim. alay kumandanlığına yaz-
alayı , düımanla öyle sıkı ağaç yapraklarını ufa'ıyarak lledıği vakit, Zeki beyin makta beraber keyfiyeti 
bir teınasda idi ki. sadık lıialettayin k 1ğı il ara sarıb iç kimseye sormadan lıastaha- garb cebhed kumandanı ls-
köylü[.,rden de istıfad e el- mekde ı bat'•" çare be.lama·! neden çıkıp geldiği anla§ıl mel pa§aya da arzetdi 
mek suretile düşmanın en dJar. riı. Fırka karargahı Mthalıc· 
ufak bir ıeıebbüs ve )ıure Süvari on dördüncü ala· J Alay J,unıandanı mijşkül cık kasabasında gecellye-
ketinden haberdar oluyordu. yı zabıtanı,lm tütün münaka 

1 

vaziyet karşısırda kalıııışdı cekdi. Emniyet tertibatı al· 
En sonra birgüır, diiımanın fasını yaparken dııarıdan Zeki l.eye, biliı emir bö dı Fırkanın on dördüncü 
menzil teşkilatını ikır.al ede- bir müjdeci geldi Bu müj 1 lüğünü teslıın etmek, ıne a'ayı, Mihalıçcık'ın garbın· 
rek harekete geçeceğini !es deci. alayın n l'ıant başı sı.lıyeti kalıul etmek demek daki ana yolu kapamafa 
bit eldi ve raporunu ona Vanlı :Sadullah ef.,;ndi "Müj- olacağından , bu evhamlı memur edildi Alay lcuman· 
göre fırkaye verdi. O zaman de Zeki bey geldin diyordu 1 alay kumandanı derin dü- danı, kademe tertibatı ya 
karargahı Mihalıcc'ıkda 1 u!u_

1 

Bu esnada Zeki bey de içe şür.cc)i'e daldı. z~ki lıeyın 1 parak en uzak noktaya ve 
nan piyade altmış birinci riye gird folmq lıenzi. arzusunu reddetmek he, 1 ü- düşınanrn ilk hücumune 
fırka. \luhalıçcık'dan çeki 1 zay f vücudn. şif.ıyab o!r. a- tün alay zabitanının kalb:ni maruz kalacak bir ıekılde 
!erek ~lihalıçcık'm nıuvak· dığ nı gösterdiği h ide. göz- lıırmak ve be ki de alaydan süvari zab;tini alayın düm· 
katen süvari birinci fırka leri gülüyordu Çcnkü haı b boğulmakla netice! neceğ·ni darlığın.; memur etdi. Zeki 
karargahı olarak iltıhazı arkadaşlarına 1.avı•şmuşdu. takdır ediyordu. beye bölüğünü teslim ede 
tesbıt edildi. Çünkü ~1ustafa \rkadat'arı lıfrer birer boy Alay kumandanının, te rek yine birinci bölük ta· 
Kemal paşa. kuvvetlerini nuna sarıld l<dan rnnra ya • reddüt ve endişesini anlıyan kım kumandanlığına gelen 
dağıtmadan ve ziyaa uğrat· ııısınm ve sıhhatinin r.as I a'ay zıbıtanı, alay kuman· süvari zabiti, takımını aldı. 
maden esas hatta çekıneğe olduğunu sordu 1ar z, ki bey dan! e biraz l:ıtife et<likden iıaret olunan nektaya geldi. 
karar vermiı bulunuyordu. tam• men ~ifayat olduğunu sonra Z ·ki heyle birkaç ar- Burada bulduğu metr6k bir 
Gafı ! düıman da Türk kuv- röylecli ise de hasta ve kadaıın fırl:a kurnandanına değirmene takımını yerleş. 
vetlerinı mağlüb etmekte hatta muztarlp bu'unduğu keyfiyeti arzetmelc ve bu dirdi Takım efradına, düı 
olduğunu zannederek ilerle· mey.ıan<la idi. \lay kuman hususda re~mi bir emir al manın gece harekete geçecek 
rnek fıraatını kaçırmıyordu. d~nı ne de o'sn lecriihe gör- malc üzere fırka karargahı kadir asıl olmadığını ve bina-

Birinci süvari fırkası, ~1i· rnüt bir adam <•ldıığu cihet- na gilmeğe karar verdiler enaleyh istirahati kalble bol 
hal ccık kaoabıısına geldiği va· le Zeki beyin hastahaneden ve hemen hareket etdıler. bol uyku uyumalarını tavtl· 
kıt bütün zab.tan lıir araya 1 aldığı talıriratla muhassaoat Fırka kumandanı vaziyeti 
top'andı ve herfeyden sarfı 1 ılmühaberinl sordu,Zekl bey anladıkdan sonra Zeki be· 

ye etti. 
- Bitmeıti -

a 
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iiııyıı üzerinde Sİ)'llSJ ve iktısatİi lıitl•eket)cı·: 
A1..lm.;.;;;any..:.a'n:;;.;;;ın~Ve;,_rs-ay'-a m-ey----Y-un-an-is-=ya-.m - İı giliz - fransız - İtalyan inoiltere'nın Avrupa'da~i 

dan Okuması Neu Züricher Zeitung ga· konuşmaları rolü 
18 Mart tarihli Deyi! Tel 

graf gazeteıinln «bütün dun· 
yaya karıı :\lmanya'nın Ver· 
aay muahedesine açıkdan 
açığa meydan okuması. bat· 
lığı altında yazdığı bir baı 
yazıdan aoağıdaki parçaları 

alıyoruz: 

.. . Bundan birkaç hafta 
evvel, nazı oeflerinin stlah~ız 
o 1duğunu ıddi .. etdıkleri Al 
manya, pek yakın bir gele 
cekte orta ve batı Avrupa'· 
nın en kuvvetli ordusuna 
malik olacaktır ve yahut 
bugünden o hale gclmiıdir. 

. Alman hükumeti, ingı-

liz ziyaretçilerini, yeniden 
silahlanması, elbirliği ile Av· 
rupa emniyetinin korunma 
11 ve kendisinin uluslar der· 
neğlne dönmesi meselele· 

• rini konuımak için çağırmıf 
tı. llalbuki son zamanlarda 
almıf olduğu bu ordu kur· 
mak ve silahlanmak ka
rarı bütün bu konufmaların 
temelini yıkmııtır. 

bu haber, bütün Avrupa 
merkezlerinde lıir doğu and ı 
laımas• yapmak suretile 
Avrupa ba rııının korun 
ması, ıllahaızlanmak ve or
talığın yatı§tırılması umut· 
!arını sarsmış bulunmaktadır. 

bunun için, 
kendi ellerile 

Alınanların ı 

yıktıkları es. 
ki konuım,, esası yerine ye 

zetesl Yunan isyanı müna T '.! 1 Mart tarı"h\i Nevs Kro 25 mart tarihli Lö an -
ıebetile yazdığı bir başına- gazetesi Paris'de yap lan in· ' nikl gazetesi "lnglltere'nln 
kalede Venlzelos hakkında giliz. Fransa • ltalyan ko- Avrupa'dakl rolü.batlığı al·,. 
ezcü,nle söyle diyor: d h tında yazm ·• oldu"u bir hat · nuşmalarına ayır ığı . aşya· • ıs 

isyan basdırılmış ve Ve. 1 f d yazıda Ber\ı"n ziyaretinden, 
zıdl, bu konıma uın ay a· 

nizelos kaçmııdır. Kendisinin !arını anlattı!< dan sonra hun İngiliz notası ve Alman ceva 
rolü artık bitmlt gibi görü hından bahsettı"kten sonra lnrdan elde edilen en mü-
nüyor, fakat o yaşlı bir ıh b dı·~or kı"·. him neticenin tam lr mü· , 
tı\alcıdır ki birçok defalar 1 k Bı"z ıu kanaattayız ki bu tabakat'a ileride yapı aca 
mağ1ub olmuı ve sonra yi· hafta içinde Fransa'n·n İn 

d diplomatık teşebbüsler için 
ne daima ortayd çıkmış ır. ailı"z po'ltikası aleyhinde yap kararlaıtırılan program oldu " 
O , binlerce Yunan'lı için İ mı< oldullu tenkı"dler tama · 

ğunu; ngi~iz bakanlarının • .. 
destani bir hüviyet olmuş· mile haks zdır. Berlin'den getirecekleri ma 
dur ve böyle kalacakd r. Fransa, Almanya \'ersay 

lumatın, bir anlaıma yapma · 
Onun şahsiyeti sihirbaz ve imkanları mcvcud olup ol muahedesini ~ozmak istedi· 
füsunkar bir tesir )ap" ak· g"inden dolayı go""derdioi pro 
dadır V nkıa zaman zaman madığını göstereceğini; Sir ., 

Saymen lngiliz kabinesine testo notasında bir çok delil 
bu tesir akamete uğramek ler bulmut olup saymıt olabı" 

iıahat vermek üzere Lan· 
la beraber yine tekrar küt lir Laval, bunları içeri poli- 1 

d dra'ya dönerken B. Eden'in 
leleri teshır etmek en geri tikaaı bakımından pek alııl- ı' 
kalüıaz . 0 u uferkı isyanın de doğu paktı yapmak im· 

kiınlarını araıtırınal ıçın lıca ıeyler aayabiltr 
basdırı'man ile hakiki ga>ib Moskova. Prag ve Varıova' Almany'ayı kabahatli ç·kar 
Baıvekil Çaldarls değil llar· ı a ya gideceğini; b. Laval'ln mak pek kolay bir ittir. 
bıye n zırı Kon ilis'dir. \ e \loskova'ya gidi§ tarihinin Fakat bütün bu kanuni ha 
hükümetin 'undan sonraki 1 

1 belll. olmadıg"ını B. Eden'ı' n reketlerle barıı için pek az 
tedbır erini dikte edecf"k hizmet yapı\maktad'r Bütün 
o'an şahıs da Kondılis'dir. geri dönüıünden sonra b. 

L 1 M 1 S Avrupa devletlerinde halkın 
Kondılls'ın aı i 'erh• mücadele ava \1880 ini ve 'tr Say-

men'ı· durumu go""zden geçı·r hükumetlerinden istediği ise 
de on1ara karıı takınd ğı 

mek ve bir karar vermek az silahlanma ve çok emni 
vaziyet, nıuL11aileyhin ken· yet ile eyi bir düzen verıne 

için Stresada toplanacakla· 
dini düıünce&iz hareketlere feridir. 

rını anlatarak yazısını ıöy· 
kapdırmıyacağı hakl<ında le bitiriyor: 
kanaat husule getirmitdir. 

11 Nisanda Stresada top· 

Galeyana gelen kalabalığı 
tadil ve teskin etmek ve 
aynı zamanda intıkanıcı Ve
nizelistleri hemen tekı-a r ye 
ni bir kıyam h nekeline 
kalkışmıyacak bir hale rnk· 
mak ııını bataracak olan 
ıahslyet yine Kondi lis'dir. 

' 1 k ' 1 ... F anac:a o an ngııız · ran 
sız · İta 'yan konferansı ka 
ti olacakdır ve bu büyük 
konu~maların yükünü Üzer
lerine alanlar Stresadaıı doğ
ruca Cenevre'ye giderek ıh· 
timal ntsan ortasına doğru 

toplanacak plan Uluslar Der-
1 neği konseyinin top'antısııı 

İngiltere hükumetinin de 
vazifesi Berlin konuımasını 
yapmak suretlle bu alanda 
kalmış olan az veya çok ü· 
mitleri gerçekletlirmek tir. 

"Bay Eden. Berlin ziya· 
re tinden sonra P ariı'de kal 
dığı zaman lngi tere'nln bu· 
günkü genel slyasası•11 Fran 
sa'ya izah etmek imkanını 

bula çaktır. 

1
--------------ı da bulunabileceklerdir. Bu· 

na karıımaktan ayrı tutmak na göre ahvalin daha mü· 

nl e•aslar koymalarından ön
ce .\lmanya'ya lngiliz bakan·! 
farını göndermek doğru bir 
it olamaz, 

İngıliz hülıürnetinin bu 
muahedeyi lan ır.amak ha
reketine kartı, bir tedbir 
alması gerekdir. \'eden bü· 
tün imza edenlerin karşılık 

Gene onun yapacağı ıey
lerden birisi lngilterenln va 
zifesı hu kadar buhranlı bir 
zamanda namu•lu bir bezir 
gan gibi menfi surette çalıı· 
mak değil, ancak müsbet ola· 

lı kabul ettikleri ve koruma· 
ları lazım gelen bir muahe· 
deyi b. l lıtler, bir kama vu· 
rarilk yırtıversin? 

bu ansızın indirilıniş bir 
darbe midir, yoksa uzun 
boylu, enine boyuna düıü· 
nüldükten sonra yapılmıt 1 ir 
lf midirl 

Eğer hesablı, kitab'ı bir 
hareket ise, bu Almanya'nın 

doğu andlaı nasına çağırıl

ma11 ihtimaline kartı mı 

yap lmııdır? Yoksa bu 3 ıu 
hattaki Fransız · iııgiltz an· 
laımasını suya düıürmek ve 
İngiltere'yi Avrupa siyasası· 

ıçın mdırl~ 

Al'llanlar, İngiltere müs 
tesna olmak üzere. mütte 
fik lerden hiç Hris n!n silah· 
!arını azaltn a•lııılarını ileri 
sürerek davasını yürütüyor 
Fakat furasını unutmamak 
lazım gelir ki Versay'daki 
Alman murahhadarımn l<a
bul ettikleri esas kayıdsız, 

ıartsız bir suretde siliih'arın·. 

dan soyunmaktı. \ 

bay l litlerin iktidarı elina 
almasından'ıeri A lmanya'nın 
hızlı ve sürek i bir surette 
yeniden silahlanmağa giriş 
tiği bilinmez lir sır değildir 
Onun için cumartesi gunu 
çıkarılan nıelodramatik be
yanname, büyük bir hayret 
uyand rmııdır. 

rak Berlin'de,Mo•kova'da ol· 
1 duğu kadar Parhte ve Roma 

da da açıktan açığa izah edi· 
lebilecek bir siyasa takib 
etmek olduğunu ıöylem~k 
olacaktır 

said bir durum alması yal 
nız Berlin'e bağlıdır; fakat, 
açıl<ça anlatıldığına göre, si 
yara! konuıınalar tizerinde 
ağır basacak olan askeri 
kuvveti zorla kendine temi· 
ne çalııan Rayh hüküıneti 
nin manevralar ndan da l<a
çınılma 1ıdır. Bu oyuna ka 
pılmakla vahim bir yan 
lıı yapılmış o'acaktır Nite· 
kim b. Mussolinl buna al
danmamııdır. 1931 sınıf'nı 
yeniden siliıb altına çığırmak 
için aldığı karar, Alman ma 
nevrasına karıı yapılmıt bir 
korunma tedbiridir. ltalya 
terhis edilecek olan sınıfları 
sılah altında tutup 1934 8ı· 
nıfını da celbetmekle, gele
cek nisandan ilıbaren aşağı 

yukarı 7\JO bin askere malik 

olacakd ır. Ouçe hiç tüphesiz 
böylece, ancak emniyetini 
ve Avrupa barııını koruma· 
ğa mecbur kaldığı kuvvetle
re malik ltalya'nın andlar 
maları istiyerek ve bilerek 
yutan Almanya ile konuıma
ya hazır olduğunu göster· 
mek istemitdir. bu 
linde anlaşılacak 
jesttir. 

İle, ber· 
olan bir 
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Dünkü nusadan mabat med doktorun uzatdıklarını 
·-Ahmed, Ahmed. Suçumu aldı .. 

bağııla. Bağıola benim bli· Gece, yarısını epl geçmlı· 
yük suçumu . Ben. Ben. ôlü· dı.. Çamurlu kaldırımlarda 
yorum. Her ıeyl doktor bata çıka evine döndil.Ken· 
ıöylesin dedi dini odasına zor atdı . Ka 

Elleri. parmakları gerildi. ğıdlardan bir tanesini açdı. 
Yüzünün kızıllığı aklaıdı. O kadar eski ve solgundu 
Kolları yana düıdü,baoı yas· ki. Onu bırakdı, ötekisini 
dıkdan sarkdı. Göğsü bir iki okumağa baıladı · 

otşdi. Sonra bir hırıltı oldu . 
Çenesi bir kaç kere oynadı. 
Doktor yüreğini dinledi. ÔI · 
müıdii .. Odadakilerin hepsi 
ağlıyordu ... 

. . . . . . . . . . . 
Yakdığı sigarasının külle· 

rlni serperken söylüvordu. 
-Dora'yı.Tanır mısınız de

di.. 
Sonra karıısındakine laf 

aöyletmeden bir biri ardı 

söylendi. 
- Behcet geleceğinizi.da· 

ha doğrusu yetlteceğlnizi 

eyi kesdiremediğl ıçın son 
sözlerini söylemif ve bana 
yazdırmıtdı. ô:eni ben de 
az çok yakından tanırım 
Gözlerini b·r daha açmamak 
üzere yumdu. Yalnız ölür 
ken size yalvardı . 

Ben de, insanlık, adına 

yalvarırım . 
Suçunu bağıılayın dedi. 
Sonra kendisine iki kağıd 

uzatdı . 
Gerçi bunlardan birıey 

anlamadım.Fakat, bir gönül 
aızın olduj!u bel" i dedi. Ah· 

İşci fır~asımn «Beyaz 
kita~» a itirazı. 

(Daily Herald) dan 
lıct fırkası «l:leyaz kıtab» 

ın Avam kamarasında müna 
kaıası esnasında ıu tekilde 
itirazda bulunacaktır. 

"Fırkamızın nokta! naza· 
rına göre hükumetin müda· 
faa siyasal!, Uluslar Derne
ğinin lıollektif barıı esas1a· 
rı ile taban taban zıddır. 

Bundan baıka silahsızlanma 
konvansiyonunu büyük bir 
tehlikeye duıürmektedir. Bu 
siyasa ulusal emniyetimizi 
garantı etmekten çok uzak 
olduğu gibi, uluslar ara11 
rekabetine yol açacak ve 
emniyeti tehlıkeye sokarak 
neticede sa vaıa kadar vara
caktır .• 

Ahmed 
Belki sen gelmeden 

öleceğim . Yarın gün doğar· 
ken beni gömeceksiniz. Ak 
saçlı anamı bir daha göre· 
miyeceğim. Her ıey eridi, 
söndü. Fakat bunların hiç 
birisine üzülmiyorum. Ben 
bu gece değil on yıl önce 
ölmütdüm .. 

Dora! Güze Dora! Gözü 
nün önüne geldi mi Ahmed? 
Ah onun kanına biz girdik. 
Onu ben de seviyordum Bir 
gün ona bir el yaz il gön· 
derdim. O, ı i ın d i 
sana verdiğim kağıdı gön
derdi.. Onu o kadar sevi· 
yordum ki .. Vedatl'a düıün. 
dük -Vedat geçen yıl öldü· 
Senin el yazına uyar, ve se 
nln ağzından bir kağıd yaz
dık." .l:Su geee, gelmezsen ev· 
leneceğim. " Dedik. Sen. O 
gece kıılada idin.. Akıam 

olmuı, derken koyu bir ge
ce baılamııdı.. Sözletdiğl· 

miz çitlerin arkasında onu 
bekliyorduk. O kara bir ör
tüye bürünmüı,kendlni ırös· 
termemeğe çılııarak çitlere 
yaklaııyordu. Yanımıza gel
miıdl Bizi görünce bir çığ· 
lık kopardı., Kaçmak istedi. 
Kolundan aım 11kı tutdum. 
O çırpınıyordu. 

- Brakınız beni. Ne olur. 
Kanıma gireceksiniz Ya • 
zık değil mi bana. diye yal
varıyordu .. Nasıl oldu bil · 

mem, karııki yoldan bir gölge 
bilirdi .. Bir ses duyuldu. 

- Vay. GHı kahbe, vay! 
Gelen dayısı idi Onu bırak· 
dık. Biz karanlığa gömülür· 
ken bir iki kurıun gecenin 
derinliklerinde inledi. Son· 
ra bir ıes, boğuk, titrek bir 
ıea yürekler parçaladı. 

Yakdın, beni dayı; de· 
dı.. 

YOZı 3 -----

Bugün 

Vatan 

Ecza hanesi 

Nöbetçidir 
' r '" ' ' • • • ' ~ . - .,., .. ' 

• 
ilan 

Askerlik tezkeremi kayıp 
etdim. Yenİ8ini alacağımdan 
eskisinin hükmü yolı:dur. 

Edremit kocadağ köyCin· 
den Siıleyman oğlu 

Süleyman 

Zayi 
Kooperatjfde ku\land•ğ,m 

tatbik mühürümü zayi'.etdim. 
Yenisini alacağımdan eski~i
nin hükmü yokdur. 

Ba!ıkesirin Ayşebncı lı:ö
yündan kara Mustafa oğlu 

Hasan 

yaklatdı okudu. 
"Benimle uğraımayın z: ben 

sizi değil, o, al atlı, tek yıl
dızlı, Abmed'i seviyorum. 
Dokunmayın bana.Ben baba· 
sız bır kızım. Dayım bunları 
duyarsa, sonra halim nice 
olur. Erler. Yazık, canıma 

kıyarsınız .• 

Buradan öteıi silinmit ya
zılar ıeçtlmiyordu. Ahmet 
bir daha, bir daha okudu ... 
Sonra birden ayağa kalkdı. 
Gözleri kanlanmıı, duman· 
lanmııdı .. Göğsünün derin· 

liklerinden kopan, bir hıç -
kıt<kla sar11la, sarsıla ağla

dı. On yıllık birikmiı suç
suz kinleri acı ac bağ· 

rını yakdı., 

Ynmrukları 11kılmıı, karan• 
lıklara çılgın gibi haykırdı. 

~ Dora! Dora, Güzel Do· 
ra. Suçumubağııla Dora •. 
Sonra birdenbire olduğu ye· 
re yıkıldı. Kana, kana ağla· 
dı .. Ağladı, ağladı. 

Gece, Dora'nın ıııksız 

gecelerden daha ıoıks•z saçını 
ak gösteren bin yaslı ırece, 
bütün hızile çökmütdü. Dı· 
ıarda yağmur bardakdan 
boıa.nırcasına yağıyor, oluk· 

Bu itiraz Avam kamara 
sında Fırka adına Majar 
Attlee tarafından serdedile-

1 
cek ve Sir Staffard Cripps 
tarafından müdafaa edilecek-

1 
tir 

Son deyimleri tiren Ahmet 
göğsü sasıla sa11la hıçkırdı. 

Yağmur hala bardakdan 
boıanırcasına yağıyordu Gö· 
züne iliten solgun renkli ka· 
ğıdı aldı, ııığa daha çok 1 

tarda biriken sular kaldı· 
rımdan boıalan çakıl taılı 
yollarda dört nal giden akın· 

cı atlarının nal sesleri gi
bi inliyordu , 

• SON 
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~ lü, bir nevi ıık salon terlikleri vardı. 
Boyalı saçları, batının üstünde da· 

ğınık bir saz yığını halinde duruyor. 
Ve gözlerinde adeta uykudan yeni 
kalkmış çocuklar gibi saf bir mahmur· 
luk akıyordu' 

yollarda, kar bir duman gibi inib kalkı·ı 
yor \' e karanlık bir köıe başında ba
caları <lamları nakışlanmıt ev ,ekilleri 
görüaüyordu. 

- Ne on bq ıeneıi be ı Kalının gölgelerle çevrilmiı gözlerinde 
Keıanlı~ Adam öldürüp hapse girmek , adeta ağlıyan bir rica vardı. Polis me· 
senin, benim gibi hıyar «erkete» ellerin \ muru kadının uzatdığı etyayı aldı. Bu sav 
itidir. ruk v~acelecl bir elle çarçabuk gazete kağıt· 

Hocam ve üstadım lsmailHakkı'ya 
hürmetlerim ebir vesile olsun diye 

Yazan: İhsan Edip 

Birinci Kısım 
Onu, gece yarısı, kan pıhtılarile be· 

neklenmit bir gece tuvaletinin üzerine 
ıaıkınlıkla hemen alıverdiği inct> ve si j 
yah bir kap altında; merkeze get rdıkleri 
zaman en küçiik bir telaş bile göster. 1 
m<'di! 

Bu, geceleyin yatağına kabul etdi
ği aııkını sayılamıyacak kadar çok ve 
derin yerlerinden merhametsizce vurup 
öldürmekle ithanı edilen genç, güz 1 
bir kadındı. En fazla yirmi yaıındıı. 

görüniiyordu. Geyini§'nden; •açlarile 
1 

dudaklarının biraz fazla açık , e kü.ı

tah olan renginden onun uir umumi 
ev kadını o'du~u ve bu evlerdeki ka. 
dınlara mahsus bir takım hobba ve 
çok ılvrllmiş 1evklerle yetişdiği anlıışı
lıyordu 

Bu genç kad•n, saçlarının bo} asına, 
dudaklarının hafif zevklerle sürülmüş 

1-.armeııirıe rağmeıı en tabii bir güzellk 
le güzeldi .. 

Etraf·nda polislerin telaılı gölgele 
rinden başka, bağlı olduğu eve aid ka
dınlardan da küçiik lıir grub bulundu· 
ğu halde merkezin merdivenlerinden 
ç kd lar •. Ve telefonla evinden çağrılan 
komıs r gelınceye kadar onu, komiser 
!ık dairesinin yan'ndaki küçük nöbet 
oda'arından birine kapatdılar 

Kapının önüne heyecan'ı bir kala
bal•k toplanm·şdı . Polislerin, etrafı ya· 
tışdırınak için sarfetdikleri bütün emek. 
lere rağmen, kapının önündeki me · 
ra. k çenberi bir türlü çözülmek 
bilmiyor, sağdan soldan mütemadiyen 
isyanlı mırıltı 1 ar duyuluyordu . 

Çok soğuk hır k•ı gecesi idi Dokun 
duj!u yeri sızlatıp camlaıdıran sert bir 
ılmal rüzgarı ara sıra caddenin üstün
deki ince kar yıgınlarını, yerden kaldı
rıp bir küfür gibi etrafına savuruyordu 
Elektrik lambalarının altında sülıutdan 

Evden ç•karılıoı o kadar ani o1muş· 
du ki; gece yarısı, bacaklarına bir ço· 
rab geçlrmeğe bile vakit hulamamııdı. 
Çıplak ayaklarında, yalnız Üzerleri tüy 1 birer iz gibi, bembeyaz uzanıb giden 

Başındaki kasketini. kulaklarına ka 
dar geçirmiı, boynu atkılı bir adam; 

ağzındaki pipoyu eme eme, elleri ce · 
binde kalabalığa yaklaşdı. Ve merdlve · 

Aynalı karıdır o. iki kırılsın, bir ların'l ıarılmıı bir iskarpin,birçiftçorapve· 
pulum yap11nda bak iki günden fazla bir de helyotrop kokulu tifon bir bat 
yatar mı . örtüsü idi Uzun uzun bakılmalardan 

- Yatmaz! Yatmaz!.. Papellerl bir sonra, onları kapının aralığ,ndan, oda-

nin kenarında çıplak tepesini soğuk 

dan korumak için kafasına eski bir 
pirinç çuvalı geçirip duran bakkal kı

lıklı birisine: 

1 
konımento etsin! tamamdır it, . n n içindeki genç kadına uzatdılar .. 

- · Ne olmuş babalık? Yine sersem 

öküzün birini mi ıöğüılemiı!er?. Diye 

tordu. Öbürü, başını çevirlb tepesinin 
üstü kar tut-nuf pirinç çuvalının altın

dan bu yankesici kılıklı herife ters 
ters bakdı: 

• Adulan! Var git yolu.ıa. Yumru· 
ğu tepene indim mi? Beılik kağıt fener 
gibi kat kat olursun' .. 

Kalabalı~ın arasında heyecanlı sealer .. 
Rüzgarın içinde boğulup giden küfür· 
ler duyu1uyordu . Nezleli bir erkek sesi: 

- Vay. İstavrozuna tükürdüğümün 
karısı. Herifi yattığı yerde ıarap tu· 
lumu gibi delık deıik etmit be 
· Diye bağırdı. Daha baıka ıesler: 
-Kadın genç ıni imlı? ..• "e ile vurmuı? 

Uyurken mi uurmuı:' 
- Deıene o yedi beı seneyi . 

Ve daha anlaıılmaz bir takım ses
ler yükseliyordu! 

Bir an geldi ki, bu durmaksızın 

konuıan, lutikli ve cinaslı kelime 

1 

oyun arı yapan. iptidai kinayeler savu· 
rarak pratik avukat\ klarlle cürme ce. 
za biçen bu lnsa n kala balığı arasında 
te!aılı bir kımıldanıı oldu! 

Tıpkı, biraz evvel içeriye götürülen 
genç kadın gibi geyinmiı ve saçlarile 
dudakları onunkiler gibi düılindürücü 
renklere boyanmıı bir kadın, gitdikce 
sıklaıan bu dedi kodu çenberlnin için· 
den sıyrılarak ileri atıldı! Ve merdiven· 
terin üstünde; pençerelere tırmanmak 
istiyen, bazan açık göz'ere karıı sefer
beılikde veıika ekmeği dağıtan bir 
muhtar zulmıle yumruk, tekme sallıyan 
bir poliı memurunun ellerine sarılarak, 
yalvaran bir sesle elindeki paketi 
uzatdı. 

- Ne olur kuzum memur bey. De 
di. Bunları ona götürün! Ben onun 
arkadaı•yım. Çok yakın bir arkadaııyım. 
Rılsenlz!. Zavallı öyle çıplak ki: 

Bet dakika sonra komiserin otom o· 
bili merkezin önünde durmUtdu. 

Tipinin fazlalaıdığı bir zamandı. 

Rürgarın yaralı bır cana var gibi inle· 
yip kıvrandığı geniı meydanda kalkıp 

1 
inen kar yığınlarından haıka hareket 
yokdu. Yalnız sokak fenerlerinin altın· 
da bembeyaz uzanıb giden yollarda, 
siyah ve aceleci insan karaltıları seçi· 
liyordu .. 

il 

O, nezaret altında bulunduğu oda· 
dan, komiserin dairesine bir mabedin 
gönül açıcı loıluğuna giren bir günah· 
kıi.r hafifllğile geçdi. Ayakları titreme· 
den ve cinayet iıledikden sonra ekseri 
öldürücü insanlarda görülen en küçük 
bir buhranla bile sarsılmadan odaya 
girdi.Yürüdü Yürüdü .. 

- Bitmedi -



YOZ: 4 

Dr. BAKTERIYOLO~ Dr. OPERATÔR 

Medeni Akkend Sadi Ozatay 
iç ve salgın hastalıklar 

ınütehassısı. 

Cerrahi. hasta 1 ıklar 
mütehassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler· 

• 

İŞ - AL Ti MEKİK İpeklileri .. . . 
Mel'siııılik l'(' y<ızlık M ı\:\rl'Ol..ıUK - PARDESlTLUK -

ROBLili Yü ıltıleı· 

• 

PE 

•I En birinci YERLi - İNGiLiZ Kostümlük kumaş/arlar 
1 !ı Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda • ıı 

döşemelikle i 
Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

1 Rekalıet Giitiirınez Bi Fi<ıtla lll<ızııınızd<ı Satılıı· ! Muhterem miişterilerinıiziıı liitfen teşı·ifleı·i istifadel~ı·idir 
1t ADRES: FAHRİ TAV AN.LlLf 'I Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
lı Kuvayi i lliye Caddesi No: 52 

Savaş Neşrjyafından: 

11 • • 
BiR ZAFERiN 

j y Yazan: R. Gökalp 

İstiklal Sa vaıının en canlı A Ye heyecanlı 6 yaprağı. 

ı: INKILABCI BİR l~L\Nll\' PİYESİ s 
ikin tabını bekleyiniz. 

1 

• -~~~~~.~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ıPtt~ 

*:::x:::::x:z:z::::::::::::x:::xxx:::::* ,. , 1 Bıılıkesi r <ıskerlik 
EN Ü SA ır AŞ ll1Clllr J. lf.S 15,ın 1 şubesinden: EN 

TEMİZ 
• 

BALIKESiR 
PaLAS 

Mu .. DEFEH ·== ll11tl~!>llll ır Jl ırıı 1 

1 - Kıs:ı lıiııııt>tli arat [efradj olup 330 
" 1ı doğuııılu \e Lıu doğumlularla muayene~~ tabi 

• ~- Esat Adil rnüstecablıoğlu diğeı· ~· iiksrk doğnııılıılarııı \e 934 de hazırlık 
BALIK SİR •• 1 - Sosyalist ~afler Ve Sas~alizm 1 kıtasına görı(lf'l'İlnıesi İcab eden \'(' mazeret do-

t 't• 40 Kuruş laYisile ~l'l'İ kalan hütiin kısa lıizmetlileriıı l 
PALAS U ı rıı~yıs 9S5 tarilıiııde hazırlık kıtasıııda huluııa-

"
= 2 - 8olşevıU k, f şistlik Ve Oemobasi eak Yeçhil<· 27 nisaıı 935 tarihinde ~ubedeıı 

50 Kuruş sc\ k ohıııacaldardır. = 2 - llazırlık kıtasıııa gideceklerin şimdiden 
Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde M Salim Oündoğan yazi~etleriııi tPshit i~iıı elleriııde nüfus ciizdanı 

Teşrif eden eıı nıüşkülpeseııl ınü~terileriııi dahi ıııemnuıı edeıı n 3 - Köy K;ta~ı 1 ıııekıelı -.alıedı>t ııaıııt•.si a~keri elıliyetnanwlerin 
t temiz, konforlu ,e servisı mükemnıel, ücretleri herkese elverişli yeni N ~nbe~P ıııiiraraat t dı-cekler bu müracaat 15 ııi-

=
N inşa ettirdiği sıcak ve soğuk asrımıza uygun fevkalade bUll)OSile u (Balıkesir Halkevinden arayınız.) 'ı saıı D35 tarilıiııt> kadardır. 

lavsiye"V.'e dPJrer bil' oteldir. Altında gazinosu vardır. Gazinosunda r• 3 - B:ılıkt>SİI' mıntakasıııda oturan ~ab;ıııcı· 
;:, ll(l\EHRElJ KAllİL 1 1. 1 .. 

U
M bütün ·eraiti Sıhhiyeyi Jıavi VC her nıenıleketin gazete \"l' mecmua- a' hır la il aynı :'Ul'et e lllllracaat edecekler ve 

!arını bulundurur. Güzel ve sesli radyosu mevcuttur. • 4 - Sevg'm ve ıztıra~ım (Roman) sevklerine kadtll'. ubelerile nıulıaberf edilerE~k 
t 25 Kurut ıııiiracaatları lt•sbit o\uııacaklardır. •xx:::::---x::::z::::::::z::::x::::xx::* ~ kd · ------•----- 4 - Se' · eıı gerı J,alacaklarııı 'eya ta)İll 

Balıkesir çocu~ esirgeme ~urumu başkanhoından: 
Adana'da çocuk esirgenıe kurumu menfaa

tine bir pehlivan güreşi tertip eclilnıişdir. Balı. 

kesir vilayeıindeu hu giireşlert> iştir~k. eınıek 

istiyeıı pelılivaıılaı·ııı derhal Halıkesir cocuk 
esir~enıe kuru ıııu ba~karılığına nı iiracaatlarını 
rica ederiz. 

Kadııı Terzisi 
lsLaııbııl Be~oğhı ~lısır Aı.ıarıııııa111ııda Terzi 

lladaın (Fenl;(al'aııııı) kalfolarındaıı Terzi ~IY -
~JET (~ÖK ALA X hu kerre Balıkesiı' Yenice ma
halle:-irıi ıı 6 EyJı'ı l llek tt:> h sol-.ağıııda 2 4 nu nıara-. . 
lı hanevp ı aklolıınnıu dur. 

• • 

Dr. M. Ali 

Cilt, frerı~i, l.ıel
soğukluğu lıasıalıldarı 1 mütehassısı. 

, Hastalarını saat üçte 

1 

hükümet caddesinde mu· 1 

1 
ayene hanesinde kabul ve .

1 
tedavi eder. 

' ·--- -
1 

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

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Mnddetl ııeçen nliahalar 
10 kuruıtur. 

Gazeteye att her hususta 
1 Neıriyat müdürlüğüne 

. « 1-----= · ~ 
~Hilaliahmere, Himayeietfalel 
~Tayyareye yardımı borc bil. ~ ~ , . 
ı~ ~~~w~~ 

AVAŞ 

iDARE YERi: Balıkesir Kuvvayi 
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıke1ir -
SAVAŞ 

1 
R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Yası ( Pyes ) 

6 - lnkılab yolu (
Pyes Türkdill) 
tarafından 

-----

35 Kuruı 

25 Kurut 

Bu kitabları «S.\ \'AŞ KITAUE\'İ - Ba
lık , sirıı adr~siııtlt'ıı ist::yiııiz.'. Dışarıya postal 
pulu karşılı~ı olarak goııdı·rılır. 

BASIMAKT'A OLANLAR: 
Esat ildi/ müstecab!toğlu 

1 - Bugünün içtimai mezhaMeri 

8 - Me~eni Ve Siyasi Hürriyetler(mz~ı~ıfe~ı:::ı;a ) 

JJ[KEKHElJ KA,IiL 

9 - Bu Kal~ Duracak <Romanı 
Savaş kitubıul ııeşrlyalı Uıılıkesir, Jstuııbu/, /::mir 

A.ııkarcı kıilıib/ıanelcriııde de bıılunıır. 

B<ılıkesiı· A,· keri Sııtııı 
Alıııa K•,mis)·c,ııııııdaıı 

Balıke:,ir kılaaı ilıti~urı için ö: 8 lıiıı ı·ift ) iiıı 
eldivc11 evsJf H' ııiiınııııesi \echile acık <'k~ilıııa• , . 
ile 9--1·935 tarih H' saat ıo da Balıkcsiı' a kı•ri 

satın alıııa konıisyoıııında ~ apılacaktır. h.ıeklilt·
rin 187;5 lira muvakkat h•ıııiııatlnrilt• hirlıkh• 
komisyona müracaatları. 25 • 2~1 - 2 - 8 • 

edilen ıııiiddcd iciııde vaziyetini tesbit etnıhen-
• • • 

leı·in askeri kaııuııuıı s9 cu maddesi mucibince 
nıemıırhct 'e vazifı>den ('ıkarılacak ve mezkur . , 
madde ıııucihiıı<'e btihdam edeııleainde tecziy•· 

ı olunal'akdır. 

5 - llerııe doğumda olursa olsun 330 do
ğıınıa kadar hazırlık kıtasırıa gitıııiyenleriıı ~n
lwye ıııiiı·acaat etmeleri il:'ın o!uııur. • 

Bıılı kt•sir D(lğ·tıııı ve 
(~ocıık Bııkıın Evi 

1 - Viltl)t>Liıı ıııı~rkcz \e nıiillı:ıkatı, şelıiı· H' 

kö,· it• ı·i alı ali si ndeıı nı ii raı•aa ı etlen ııe lwleri ıı . ' 
tal.ıii n· ıniişkiilfıtlı lıcı· ııevi doğuınlarıııı ve al~ 
lunıunı kadın aıııeliyatlarırıı ıııiiPssesede nıecca-• 
nen yapaı·. Çocuı.. dii~iirnıt·ı.. telılikPsiııdP bulu-
nanları tla kPzalik ıııt·ı·eaııeıı \atırarak ı .. d:ni 

• 
eder. 

~iit t'O<"tıkları H~ iki \asıııa kadar olan . . , 
kücüı.. hasta \avruları dahi ıııfü~sse1'ede valırarak . . . 
lwr zaman ııH•ecaı.eıı IPdavi "dt'r. 

" () Süt çocııklal'ıııııı lıakıııı tarzları lıakkııı-

da ıııiisıaklll'l 'ali lelerP 't' gt>helik esnasıııda 
\ ukıııı ııwllıııl :ırızalanı kar~ı taılıiki lazıııı gelen 
tPda' i n• tı•dlıirlPriıı alııııııasıııı tla ı-ı;ebelt>re ö~
ı·plıııeı.. iizpı·ı• deı·:lt'I' 'Prilir. 

.ı Ciiııılıııri~·ı•tiıniziıı Balıı..esir't· hah ettiği 
hıı fa\ dalı , ... lı<n ırlı ıııiiessı>sedeıı nıuhterenı . . 
lı.ılkııııızııı i~tifadPve kosıııaları ilaıı olunur. . , 

Neıriyat müdürü : ESAT ADIL 
----

Vtliyet Matbaası Balıktelr 


