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Aıusturyı da mecburi askerlik ~ızmetini 
kabul etdi 

İngiltere deniz mOzakerelerlna Afmınyı·yi 
de çağırmak tırafdırı 

Her yerde 3 kuruıtur 
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--------------------------------------------------lrlanda Britanya' dan ayrılacak 
Türk parasının kıymetini Muğla 

K 
- - k --- ·· - Kadınları lstan~ul sergisi-

oruma anunu 3 yıl uzatıldı ··~·~·.ıı~~!~ _ ,,, ... ı 
Bundan başka müvazene vergisi kanunu mer· bul'da açılacak uıusıar arası 

b l ld E k fb 2 37 l 
kadınlar kongraıı Türk kn-

İ yef İ ir yı uzatı ı. v a iatçes~ ,4 bin ıra dınları sergi.ine haıkevimiz-
A~kara 4 (A:>-,Kamutay umum. m~dü~lüğünü 1935 fnönü reisliğind.e _lop- den Muğla kadınlığın çeşit 

bugun Hasan .. akanın baş yılı butçesı muzakere ve ka- lanarak muhtelıf ısler olanlarda çelışmelarınıngös. 
kanlığı altında toplandı. bul <3dilmişdir. Bir konunla .. . d Ö •• ' l '> d terir muhtelif pozler ve ve-

K t 193• 1 b. . L r "d"' ICiğ'" .. uzerııı e g ruşme er e sikalar yollanmıadır. Balke-amu ayın .. yı ı ırın· eva.a umum mu ur unun . Y 

ci ve ikinci teşrin ayları 935mali yılı masarıf karşılığı bulundu ve bu ışler vinin topladığı bii malilmata 
hesabı hakkındaki encümen olarak 2 milyon 435 bin Üzerinde kararlaı· ver- göre kadınlardan Muğla 
ıuazbatası okunmuş ve evkaf 919 lira tahsisat ve bu ma_ mişdir. ve köylerinde Tütün işçisi 

sorıflar karşılığı olan geliri- olarak çalışanların sayısı 
= •• ~ =- onbin tütün fabrikasında 

K t de 2 milyon 437 bin lira o • • u u tahmin edilmekdedir. g"" retıcı halıcılıkda kereste ve ticaret· 
de çalışanların sayısı da 

_ _ Kamutay Van gölü gemi 
ı bin dortyüzü bulmaktadır. 

iniıı kesileceki işletme .idare~i bütresi mü· Fı·ıı·mıer u·· ç v'ıla~yetde Genel 
~ zakerPnın İç ışl.ır bnkanın bu-

k ereste ıunduğ~ bir topıantıd~ mü. Go .. sterı"lecek kurultayı bitdi 
zakeresıne karar verdıkden M~rsin, 4 (A.A J - Vila-

Aııkara, 4 (A.A) sonra ve muvazene vergisi Ankara, 4 (A.A) - yet umum meclisi ealışma-
Ök.onomi bakanlığından kanununun meriyet mütdetinin Ökononıi bakanlıuı. !arını bitirmişdir. 

1 haziran 1935 de başlamak o Tokat, 4 LA A.) - Vılıl.yet 
telıliğ edildi: Bazı kutu üzere bir yıl daha uutılma- nıemleket icinde öğre- umum meclısi viliyet bütçe-

falırik.aları sahipleri ıına ve Türk parasının kıy. tici filimler gösterilıne- sını 56081 ı lira olarak 
iklısat vekaletine mii- metini koruma kanunu iki sini nıecburi kılan lıir onaylamışdır. 
racaat ederek ellerinde sene uzatılmış olan meriyet kanun layihasını bakan• Antalya, 4 (A.A) - Vilıl.-

mütdetinin bitdiği tarihden • yet umum meclisi toplantısı· 
bü)Ük katiyat ruhsal- sonra üç sene daha uzatıl- lal' heyetine vermişdir. nı bitirmişdir. Vıldyet bütçe-

B l ı\ 'I 1 ai 531671 liradır. 
nameleri mevcut orman masına ait kanunları kabul u ilyı ıanın esas arına 

d ·ı . etdikden sonra ~umarlfsi göre bütün sinemalar- Yedigünlük kaçakcılık 
8Uk(ıtlevnin keıı I erıne günü toplanmak üzere dağ 1· da umumi filimlerin Anltara 4 (.\.A)-Son yedi 
ihtiyacları ııisbetinde mışdır. : .. .

1 
. d M gün içinde muhafaza teşki· · • 1 . . . ı go~terı mesın en once ıııtı biri ölü 72 kaçak ile 

keı·este vermenıekde cra vekıllerı heyetı bu öğretici filiınlerin 22so kilo inhiear kaçağı iki 
yahut yüksek fiat iste- Ankara, 4 (A.A) - crösterilmeı;i mecburi balıkçı sandntı 27 kaçakçı 

ıd ld ı,l d J k 'il · 1 · o hıı.yvanı ve muhtelif memle-
me11. e o UA arın an cra ve 1 erı ıeyetı tutulacakdır. Bundan ketlere ait gümüş nikel 

şikayet etmişlerdir. Zi- dün başlıakaıı ismet 1 Devamı ikin~ yQzde 1 bronz pual .. rı ele geçlrmişdir. 

~:~:e~~~d:nı~~:ıl~~u~s~:-ıı· ~n·. g~ -ı·ıı=e· r. e'nı·n· ~ .. il . lııınıışdır. Kuluk.eresıe _ temayu erı 
işliye.ceı.ı.ıeri ~ktısal. ve Şark anlaşmasında taahhüt altına ve Al
k.alelınce ıasdık edıle-
cek fabrikalara ornıan- manya'dan habersiz itilaflara girmiyecek 
dan valrıız kutu keres- Londra 4 (A.A) - Dün tasrih etmişdir. İncriliz kabinesiLoııdra 
tesi Çıkarmak ·arlile logiliz nazırlarıoın Berlin, ı -- Şark anlaşmasında To"kya Vaşington relınıi 
müzavede suretile kök- Moskova ve Vıuşova'Ja top. lngilter? . hiç bir teahhüd ınahaflunin tavsiyeleri-

. lanmış oldukları malumat altına gırmıyecek. ~ 
ner ka\ı müsadesi ve- üzerine harici vaziyeti tet- 2 - ingiltere Avrapa'da n~ ra~.ınen gelec~k de
rilecekdir. Alakadarla- kik eden kabine içtimaını Sülr:ftnun iAdeei maksadile mz muzakere)('rıııe AIM 

rın 
· 'f f müteakip eyi haber alan Alamanya ile diğor devlet· manya'mn i tir:ikinİ 

nazarı ıllı a arına maholıl İngiltere siyasasın- !er arasında Streeade tavae_ arzuya şayan görınekM 
da temayüllerini şu suretle eutuna devam edecekdir. l tedİI' • 

::::;:;::::::::::::::::::::=~~::::::::=======:~===~~=I Bilhassa ingiltere orada ken =-=::::::::::::::::::::.::=======I 
,·az olunur. 

A t d disini Almanya'ya karşı Jrlanda vus urya a işlerin gidişine göre bilvası-
ta umum emniyetin tarıziaıi- ıtlrtanyadan ayrılacak 

Mecburı askerlıği kubul etdı 
70 bin kişilik muntazam bir ordu kuracak 

Viyana, 4 IA.A) - Kabi. 
ne dünkü toplantııında mec· 
huri aıkerlik hizmotine esas 
itibarile karar vermiıdir. 

Hükumet bu bapda ulus. 
lar kurumıınun mu'YBfaka
tini elde etmek için teşebbüs 
de buluuacakdır, Eyi malu

mat alan mahalılde söy-
lendiğine göre hüktlmet 
70 bin kişilik mun-
tazam bir ordu teşkil etmek 
niyetindedir. 

Mançuko Kralı 
:Japonya'da 

Tokyo, 4 [A.Al - Mançu-
ko imparatorunu buraya 
getirmekde olan vretuot 
.Japon kara sularına girmiş 

77 parça harp gemisi ta
r alından kar9ılanmı9dır. 

ser ez 
Asılerı Cezalan 

dırılıJıor 
SeiAnik, 4 (A,A) - -· !larp 

divanı Serez asilerinden 34 
kişinin muhakemesini bitir
mişdir. 

isyanın elebaşısı bir yüzbıı
şıyı ölüme, diğ'er bir eleba
şıyı da müebbet küreğe mah· 
kı1m etmişdir. 

12 nsi beraet Ptmiş, 20 
kişi do muhtelit hopis ceza
sına {'Orptırmışdır. 

Venizelos hasta 
Napoli, 4 (AA) -- Bura-

' do bir otelde oturan 
: Venizeloı hastadır. 

ne iştırdk etdirmeğe memur Londra, 4 (A.A.I - Dub-
bir mütevossıt addecekdir. 

3 . Avrupa muvazenesinden 
hariç tutulduğu hiMsini ver
nıemek ve diğer devletlerin 

sulh gayretlerine iştirıl.kini 
temin maksadile lngiltere 
hükumeti Almanya'yı haber
dar etmeksizin ondıın ayrı 

itilaflar müzakere edilmesini 
tasavvur edememekdedir. 

4- lngiltere diploması 
mahafili Fransa - lngiltere ve 
İtnlyıı.'nın uluslar kurumuna 
verilecek ve konsey tararın_ 
dan münakaşadan sonra ka
bulü muhtemel olan beyan
namesinin münderecatı husu
sunda konsey toplantısından 
önce uzlaşmalarını ve bu 
beyannamenin Beri in ile mü
zakerelere devam için kapıyı 
açık bırakmasını dilemekde
dir. 

ingiliz kabinesi 

Londra, 4 [A.A] -

lin'den bildirilıyor. 

lrlanda parlAmntou bir 

tabiyet hakkındaki kanunu 

kabul etmişdir. Bu kanunun ı 

neşrinden itibaren irlanda'lı 

lar büyük Britanya tabası 
olmaktan {0 1kacnklardır, 

Alman 
Hava kuvveleri lngi· 

liz kuvvetlerine denk 

Londra 4 (A.A)- Dışbako-

nı bay Sımon dün avam kn· 

marasında Alman hava kuv
vetlerinin logiliz hava kuv

vetlerine müsavi bir vaziye- ı 
te getirildiğinin bay Hitler 

raralındQn bizzat teyit edil

diğini söyledi. 

Osmanlıcadan 1 ürkçeye karşılıklaı,. kılavuzu 
1 - Öz Tıirkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (7. K ö .) belliği (aldmeli) kon

nıuşdur. Bunların her biri hakkında sırasile ıızrnanlarırnızrn (mıitehassıs) yazıl.:ırına 
yazılarını gezle/ere vereceğiz. 

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

3 - Kökıi iıirkçe oları kelimelerin buyıiııkıi işle11m/ş ııe kullaııılıuı şekilleri alııımışdı: 
Aslı Ak olaıı hak, aslı üfün olan hüküm, türkçe <ıçek» kökıinden gelen ıekıl gibi. 

c 
2= Ustalığıle İftihar eden = Usta tanınan ı 
Cahim (cehennem)=Tamu= (Fr.) Enfer 
Cahimi=Tamusal= (Fr.) lo!ernal 
Caiz= Olur, olabilir. 

Örnek: Yapılır şeyler, yapılabilir şey
ler= Yapılması caiz olan şeyler 

Ca.li- Yapmacık, yapmacıklı= (Fr.) Feint, 
sımule 

Örnek: Böyle cali hareketlerden vaz 
geçiniz - böyle yapmacıklı hareketler 
den (yapmacıklardan) vazgeçiniz. 

Ca.liyet= Yapmacık 
Ca.lip=Çekeo, çekici 

Örnek: Calibi nazar bir hareket-Gözü 
çeken (çekici) bir hareket 

Ca.m=B11rdak, kadeh (T.) 
Cııme= Giyecek, geysi 

Örnek: Tebdili came ile _ Giyeneğini 
(geysisini) değiştirerek. 

Cdmi (cemeden anlıımına) - Toplıyan, kap· 
sayan 

Örnek: 1 - Camii mehasin bir adam
dır - iyilikleri kendinde toplıyan bir 
adamdır. 

2 - Bu eser, o mesele üzerindeki bü
tün malumatı camidir-Bu izer o eo· 
rum üzerindeki bütün bilgileri kapsa
maktadır 

Cıl.mit-Donmuş, cansız - (Fr.) lnanime 
Cam-Can (T.) 
Canhıraş-Gönül koparan c Bak:dilhiraşı 
Canan-Sevgıli 
Cdni-Kıyan-(Fr.) Criminel 

Örnek: Caniler, beşeriyetin karhaları 
sayılsa becadir-Kıyanlar, inHnlığın 
çıbanları sayılsa yeridir. 

Cinayet-Kıya-(Fr.) Grime 
Örnek: Bu öyle rasgele bir suç değil, 
adeta bir cinnyettir-Bu, öyl6 rasgele 
bir suç değ-il, bayağı bir kıyadır. 

Cinai-Kıya) 

Örnek: Cinai bir harekette bulundunuz 
- Kıy al bir harekette bulundunuz. 

CAı:.ip- Yan taraf (T. Kö) 
Cdnipdar- Yancı 

Örnek: Ordunun canipdarı olan Liva 
-Ordunun yancısı olan tuğay 

Car-Bürgü, pürgü, çarşaf 
Cııri - Akar, yü.üyen, yürür; geçer _ 
(Fr.) Courant 

Örnek: Akar sular-~iyahı cıl.riye 
Eaux courantes 
Yürüyen işler - Umuru cıl.riye -- AC
faires courantes 
Yürür (geçer) kural kaidei cAriye-
reglne courantes 
Kanunun hükümleri bu işte de caridir 
--Kanunun hükümleri bu işte de yü
rür (geçer) 
Mahi cari- bu ay 

Cereyan - Akım, yürüm, akıntı, gidiş, 
hareket- (Fr.) Courant, marche 

Örnek: Ökonomi akımları-lktıeat ce
~eyanları - Courants economiques 
işlerin gidişini (cereyanını) beğenmi
yorum· 1,a marrhe dee affaires ne me 
plait pas 
Gazetelerde bu oya karşı bir hareket 
var= Oans les juornaux il ya un co
urant contre cette opinion 

ı;ereynn etmek - Akmak, geçmek, geç-
mekte olmak 

Örnek: •Cereyan edeo [etmekte olan) 
müzakereler-Aramızda geçen [geçmek 
te olan) söyleşmeler 

Cdrih-Yarıılıyan- (Fr) Blesseur 
Ca rhetmek - Yarnlamak (Fr.) Blesser 
Ceriha - Yora (Fr.) Blessure 
'.ı!ccruh - Yaralı, yaralanmış . (Fr.) Blesse 
Cll.sus- Çıışıt 

Casusluk- Çaşıtlık- (Fr.) Espionnage 
UIJ.~usluk etmek - Çaşıtlamak (Fr.) Es-
pıonner 

Cavid~ Bengi 
Cıl.vidani · - Bengil 

Örnek: ~illete nalı işler görenler ta
rihte cavidoni bir nam ihraz etmiş 
olurlar - Ulusa faydalı işler görenler 
tarihte bengil bir ad kuanmıı olurlar 

Cıl.ygir - Tutan, yerleşen 
Cdzıbe - Sevim, sevimlilik, alım alımlılık 
gözenlik- (Fr.) Sympathie, charme 

Cazibe kuvveti - Çekim- (Fr.) Force d'· 
attraction 

Ca.zibeli, cazip - Sevimli, alımlı, gözen-
(Fr.) Sympathique, charmant, attarayant 

Örnek: Ne cazip bir yüzü var - Ne 
gözen bir yüzü var 

Cılzibesiz - Sevimsiz, alımsız yadgözen 
_ [Fr.] Antipathipue 

Cıl.zibesizlik- Sevimsizlik, alımsızlık, yad. 
gözenlik - [Fr.) Antipathie 

uroek: 1 - Bilmem nasıl bir sevim
sizliği var ki hiç yüzüne bakmak iıte
D' iyorum - bilmem nasıl bir cazibe
sizliği [alımsızlığı) var ki hiç yüzüne 
bakmak istemiyorum. 
2 - Cazibesizlik fıtri bir şeydir. -

Yaılgözenlik yaradılıştan gelen bir şeydir. 
Cebanet - Korkaklık, ödleklik - (Pr.J 

P<>ltronnerie, peur 
Cebbar - Zorba 
Cebin - Korkak, ödlek - (fr.) PoltroD, 

peureux 
Cebin - Alın 
Cebr - Zor, zorlama (Fr.] Force, con. 

trainte 
Örnek: Demokraside zorlama [cebr 
yoktur - Dans la democratie il n'y a 
pas de contrainte-Zor ve baıkı[cebrü) 
tazyik) altında iş görmek - Travailler 
sous la contrainte. 

Cebren - Zorla 
Urnek: Onu zorla (cehren) getirdim
Je l'ai amene pnr Corce 

Mecbur olmak - Zorunda kalmak ıorunu 
duymak, zoru altında kalmak 

Örnek: Bu işi yapmnk zorunu nııden 
duydunuz? (Neden mecbur oldunuz) -
Dün nkşam Anlraradan yola çıkmak 
zorunda kaldım (mecbur oldum) 

Mecburen _ Zorun, zor altında 

Örnek: Bu işi zorun (mecburen)yaptım. 
Mecburi - Yükümsel. yükümü altın<la -
(Fr.) Obli;ratoire 

Örnek: Kanuna riayet etmek bütün va
tandaşlar için mecburidir _ Bütün 
yurttaşlar kanunu saymak yflkümü al
tındadır - Kanunu saymak bütün yurt
daşlar için yükümseldir. (Dilekael 
ihtiyari) 

Mecburiyet - Zor, yüküm 
Örnek: bu işi yapmağa ne zorum (mec
buriyetim var?) 
Ne zorum vardır ki dün öyle danan· 
dıo? Vergi vermek yurttaşlık yüküm-

lerindendir. 
Cebretmek, icbar etmek. - Zorlamak _ 

(Fr.) Forcer 
Örnek:IKendini zorlamak = Cebri nef
setmek = S'efforcer. 
Beni bunu yııpmağa zorladı (icbar etti) 

il m'a force 
c~bri - Zorlama, Zılr altında- (Fr.) D'u. 

ne mıniere sous la contrainte 
Ornek: Zorlama (cebri) yürüyüş - Ma. 
rche Corce'e 
Zor altında (cebri) yapılan işlerde ıo. 
rav yoktur - On n'est pas responae. 
ble des actes accomplis sous lıı contrainte 

Ced-büyük baba, dede=(Fr.) Grand per 
Ceddani - Atayik - (Fr.J Atavique 
C~ddaniyet - Atayiklik - (Fr ] Atav\ame 
Codde - büyük ana, nine-[Fr.J Grand'mefe 
Ceddi ıı.la. - Soykökü - [Fr.) Souche 
Cedit -- Yeni 
Cefa Leza) - L~;ü 

Örnek: Bana ettiğiniz bu cefanın aebebi 
nedir- Bana verdiğiniz bu üzgün ün sebebi 
nedir? · 

Ceh~ - Dürüş, çete (1 J - IFr.J TAche, ef
[ I) Radlo!, ynkutca, Kırgızca «cete» sözünü 
«<!ehd>ı anlamına diye göstermektedir. Gene 

Radlol'da «lnm olgnnluk, kuvvetin en iyi 
çağı, insanın erişkinlik hali» anlamına 
ulınan ı<ceh» sözü de vardır. bu•cetı ve 
«cete• sözleri Arapçada 11.1lı cehd anla. 
ıııına gelen cıoiddiyeb in de kö'cle::.l'r 
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furt [Bak: gayret, say) 
Cehdetmek - Dıirüımek, çalıımalı:, uğraş-

mak, çabalamak - (Fr.] :;,'efforcer, t4cher 
Cehren - Yülı:ıek sesle 
Cel4det - Bahadırlık 

Celbetmek - Getirtmek - [Fr) Mander, 
faire venir 

Ornelı:: Oııu buraya getirttik ( celbettilı: 1 
- Nous l,avons fait venir ici 

Celbetmek - Çekmek - (Fr.] AUirer, fa
ire comparaitre 

Celi [Balı:: aşiHr) - Açık, apaçık - [Fr.J 
Clair, ouvert, evident 

Celpname - Geldiri 
Ornelı:: Bir celbname ile çağırılen her 

vatandaşın çağırıl.iığı makama gitmesi va
zifedir- Bir geldiri ile çağırılan her yurt
daşın çağırıldığı oruna gitmesi borçtur. 

Celse - Oturum - [Fr.J Seance 

Ornek: Bugün Büyük Millet M 'cliei iki 
celse yııptı - Bugün Kamutay i'iı otu
rum yuptı. 

Cemadııt - C11nsızlar - {Fr. J corps inani 
mes 

Cemaat (Mdşer) - Omek - (Fr.) ~lultitude 
sommunaııte, foule 

Örnek: 1 - Beyruttaki Ermeni ömeği 
2 - Köylüler ömelı: halinde geldıler 

3 - Büyük ömekler karşısında söylev 
vermek 

4 - Mdşeri hareketler - Omeksel 
hareketler 
C~mi - Çoğul - (Fr J Pluriel 

Örnek: Türkçe bir söArap kuralıyle 
çoğullanmaz. 

Cemetmek - cumlamak. toplamak - [Fr.J 
Addltionner 

Örnek: birbirine benzemiyen şeyler 
cumlanmaz, 

Ceman - Cumlayın, tümleyin - (Fr.J En 
tout 

Cemiyet - l:ioıyete [T.Kö.)[2J - (Fr.) So
ciet' 11 

Örnek: insan sosyetesi - Cemiyeti 
beşeriye 

Ceıniyet;- Birleşit - (Fr J Association 
Örnek: Avrupadaki işçi birleşitleri 

A.nnpadaki amele cemiyetleri 
içtimai - Sosyal - [Fr.J Social 

Örnek: İçtimai işlerde iki gidiş vardır 
bunların birine inlı:ılııp diğerine tekıl

mül derler - Sasyal işlerde iki gidiş 
vardır. bunların birine devrim ötekine 
evrim derler. 

Cemile Hatır hoşluğu 
Cenah Kanat 

Cenini ı4lut - Düşüt 
Cenk - Cenk (T. Kö.) 
Cengdver - Vuruşkan 

Ornek: Büyük cengı\verlerin adları ta
rihe geçer - Büyült vuru~k11nların ad_ 
!arı tarihe geçer. 

Cenup - Güney 
Örnek: Avrupanın cenubundaki şiphi 
cezireler - Avrupanın güneyindeki ya
rım adalar. 
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Örnek: Evin yüzü denize karşıdır. 
Yüze! fotoğraf, yanal fotoğraf 

Cephe - Yüney - (Fr.) Front 
Örnek: 1 - Ordularımızın şark cep
hesinde bir tebeddül yoktur - Ordu
orduların doğu yöneyinde bir dt~işiklilı: 
yoktur. 
2 - Muharebe cephesi - Savaşboyu 
3 - - Ates cephesi - Atcşboyu 

Cerahat - irin 
Cerbeze - Çeçenlik 

Ornek: Onun cerbezesi önünde birdPn 
bire şaşaladım - onun ~·eçerıliği önıin· 
de birdenbire şaşaladım. 

Cerbezeli - Çeçen 
Urnek: Cerbezeli adamlar kendilerini 
olduklarından daha parlak gö~terebi
lirler - Çeçen adamlar kendılcrini ol
duklarından daha plrlalı: göıterebilirler 

Ceres - Çan, çıngırak 
Cerretmek - Çekmek 
Cesamet - Büyüklük, irilik 

Cesaret (3) - Yiğitlik, yüreklilik, cekin-
mezlikyürelr, küstahlık, 

Ornek: - Ooun yiğitliğine söz yoktur 
- il n'y a pas a dire pour son courage 
Bunu yapmnğa yürek (cesaret) ister. 
Ne cesareti (cüret anlamına) Bu ne 
küstahlık! 
Muharebede höyük bir cesaret göster
di- Savaşta büyük bir yüreklılik gös
terdi 
Ooun bu kadar kabalık ettikten sonra 
ienıı nezdinize gelmesi doğrusu büyük 
cesarettir- üoun bu kadar kabalık et
tikten sonra gene yanınıza gelmesi 
doğrusu büyük bir çekiomezlilı:tir. 

CAs>ret etmek- Göze almak, korkmamak 
(F r ) Avoir le courage, oser 

Örnek: Söylemeyi göze alamadı ( cesa
ret edemedi)-11 n'u pas eu le courage 
de parlar 
Geceleri aokağa çıkmığa korkar 
(cesaret edemez) - il n'a pas le cou· 
rage de eortir pendant la nuit 

Cesaretlendirmek - Yüreklendirmek 
Cesaretlenmek - Yüreklenmek, göze al
dırmak- [Fr J S'encourager 

Cıset- Ceıet [T Kö ]- [Fr.j Corps, (ca
davre) 

( ş re H-1-R ! ______ ı: _____ ı,, _____ m ı~ır........_ıe __ ır_ır ı_._.:_. 
Belediye kurultayı 1 

Varım 
------- 1 

DünNisan toplantılarına başlrdı Asırlık bir 
Diinkü perşembe günü 8a · ~ 1 adliyt-. hayatı 

at on beşde, vali ve beledi
ye başkanı bay Salim Gün 
doğan'ın başkanLğı altında 

belediye lı:urultoyı toplanmış· 
dır. Başkanın;kı~a fjkat çok 

özlü bir söylevinden sınra 

cenaztı nakli lıakkınd ı kı t.ı

limatn1moya ait encüm en 
daımi kararıle binb a •ı damad 

oğluRıfol'in oktruva resmin
den olan boruunun tenz:Jine 
dair daimi Pnciimen kararı 

ve tetlmülen alınacak ver
giye ait beleıliye muhasebe
ciliğinin miiz~kkeresi ve me: 
z1r ıklar memur ve miis
tah·lemıninin vazifo ve salcchi 
yetleri hııkkınılaki taFmatna
me okunarak aid ol,Juğu en 
cümenlere tevdi edil·lıkJ e n 

sonra ruznamede konuşula_ Bay Salim Gündoğan 

cıık başka birşey olmadığın- dörtde toplanmasına karar 
dan kuru!t.1yın pazortesi ve ver ı ldikden son•a doğılmış-
perşembe giinlnri snnt on 

1 
d!r. 

,ı~-~---------------
Yurtdaşf 

Felaket!igünlerde sana yardım e!tni 
uzatan hi/alihmer insanlığın şefkatin· 
den doğmuşdur. Zngin. fakir. kadın. er
kek hulasa hiç bir kimse kendini hila· 
!iahmerin himayesinden uzak snymaz, 
Senelerceevvel kurulan bu hayıocağına , 
aza kavda/. 

lialıkesır llllcililııııcr 
.1/erke::I 

l 'zun yıllar ~ehriıniz.!e 
1ğır c z , r•ıslıgind~ bulun· 
m ş yüksek bilgisi, uh l kı 
ıl • bütün meml~kete k•ndı 

'lı ~ iıld e. n sev,lırmiş olan bay 
B ·hrct k ırunı tckoüt h k 
kın kazanını· 

s 0 rbe"t m esL• ğe 

r ·• tcşe lılıü•d' 
du 

o ıluğu i~·:n 

atılmak iize
bıılunmuş-

Veknl ·tca bu arzusu y rine 
getıriLliğin . !un, b:ıy Behcet 
~Plır m z,le avukr.tlığa lıaşla
ın ~ bulunuyor, Kendisine 
ye.n vuzıf<sinde sonsuz başıı 
rıkl ık! r dilerken bu değer
i. oıl : ıy < ığimız : r. h,ır~ormı~ 
ollur. ı uzun lıır hukuk 
h~ya~ını gı D\' lıukukcubrı
mızı'\ örnek bilmelerinı dilc
rı&. 

Tam kırk dokuz y.J, beş 

ay, bir h1ftn devamlı surct
ıl<ı aılliyu lıizınetind<• bulun
mu~ olrın bay l:Lhc t yonı 

mcsl"ğ nın ıştığali dış.nda 

kalan valr.itlcrinı adliye hJ 
yutın:n hat rala rını tesbı
to hasretnı g.lır. Yur.m o~ır 
tutın bu hayatın lıntı·~lıııı 

1 kılab h 1 nJo ne ~redı1d i ğı 
zarıınn her lıaldr aldkalı ve ıs-

tifddı lı bir e~ıır oLıcakdır, 

Şehir 
Ve mahfel sineması 

birleşdi 
Cesur- Yiğit, yürekli - [Fr.] Coure~eux 
Cesurane- Yiğitce, yiğitcesine, yüreklice
siııe- [Fr.] Courageusement 

Cetvel [kanal ani) - Ark [Fr) Canal 
Cetvel (liste ani.] - Çızelge [ Fr J Tablc, 

tableau 

Öğretici filimler gös
t• rikcPk Bıı~·ün 

ı;elı i r sıncmasını işletmek. 

de olan b ıy Cemol uynı za 
manıl ı mahfe! RİneınoRını da 
uz •rine "lJrJk hır ehlen iki 
sinemayı birden işletını·ğe 
lu~!Jmı~d,r. 

Cetvel tahtası Çizgeç- [Fr.J Regle 

Csv -Kav 
Örnek: Cevvi havada- hava kavında 

Cevap - Cavop 
Cevaz- izin [T. Kö J 

Örnek: Kanunda buna ızın yoktur 
Cevaz yoktur. . 

Ceva:ıı istihdam kararı-Atanabılmok kararı 
Örnek: Açığa çıkarılan o memur hak_ 
kında cevazı istihdam kararı verıldi -
Açığa çıkarılan o işmen hakkın,ln 11ta
nabilmek kararı verildi. 

CevelAn - Dolaşma 

Csvf- iç, kof, oyuk 

!Üst tarafı birinci yüzde] 

ıııada taııw1111'11 t<•kııik 

'<' ilğrt'll'i ııı:ılıh ı ·td<' . . 
olınık 'ı' dPvlt·l dain·-
lı>ri tar :ıfıııduıı !Z<"lın-• 
lı'cek fıliıı it,,. 11 iiıııriik 

~ 

resıııiıı<l('rı ııııwf tutula-

, ı Sağ· ık 

Eczrl h•ı nesi 
Nöbetçidiı· 

bize gelen es~ 

Hafta 
Türkiy"'Je ısm n'ıı yer ııi tu

t an yeganJ nı e C'lnuadır ~on 

52 incı sa~ s: güzdl le n•nkli 
1 r kapak •\·imle çıkmışdır 
O• urlar m za tavs'y eder z 

o ı· k()lllll 

l ığ·ıııd<lll 
(lll-

(KolorJuku -
ınancl n' ğ.rıdan) 

DENEMELER 

Seni anarım. 
sürmelim 

<.ün olur, yüreğimi koku
su tatlı, ihlamuı· çeşnili ılık 

sevgis le doldurmak isterim, 
kristal bir bardak gibi du 
d:ık dudağa. 

(;iin golir, papyonlu asri 
d~ıkkeremler gibi, kucıığım
daki kitarımla sereıı.ıt yapa
s.m g.ıJir; gül halı~·elerinden 

gul ,Jeren ydre .. Uün olur, 
onun h •ıkışları, yüreğimi du
d ık du !ağ~ doldurur. kris
lııl bir bardJlı: gibı ... 

O zaman, berniksiz gün-
ler' m len arta kalmış bir 
luk rJı gelir aklıma 

(<Aşk, hayat \Olunlarına 

takılı hır kııyışJır. bÜrmolim. 
llayata göz a~:an, mutlak 
bu kayışn kapdırır eteğini .. » 

Hak veririm hazan bu ld
fa . Derim ki: 

- A be oğlum . Sen niye 
hoyratsın lıu kadar) SdvmP.k 
kötü mü, kötü mü sevmek? 

BanJ, aşkı göı bebeklerime 
baka baka ballnndırnn baya
nı ararım: 

- ILklıymış derim. Sür
meli haklıymış, haklı. Çıvgın 

bir kısrnk gibi, boş kasa 
kasa şahlanır irimde kız oğ
lankız istekler .. 

Sevmek, büyük ldf siırme · 
lim . (.:ok büyük lı'l.f bu ueev
m1k» deliğin ş~y. Yüreğim 
oJunın göbeğinde yanan bir 

ampJl kadar duru bir noıme 
t ış yucak, İ\·i. l•öpülı.lü hem 
bı·yaz, köpüklıi tertemiz 
alı: süt dob bir kristal bar
dak kadar temiz o\ucnk yü
reğim .. A~k, tertemız kö
püklü ıl,k bir süt gibi dol
durur. kristal bir bardağı 
anJırnn yürekleri. Sevmek, 
Lüyüt tur u be sürmelim , 
B'iyük lur lıu ((sevmekıı dc-
d y• - ~ 
ıgın, .. 

Gün olur; «sevmek~. yilre· 
ğinıi koku'u tatlı ıhlamur 

reşnıl ı ıl k se,·gisıle ıloJ.lu- , 
rur bıılnm. P.ıpy.,nlu asri tlşık 
kerı•nıler gibi, yar pençere 
si nltmd·ı seranat yapasım 

gelir k tarımla .. Gün olur 
bakışlıırın yüreğimi kristal bir 
hurdak gibi doldurur sürmelim 
dudak ıiuıhığ ı .. SeveLılılığim 
günlcrdı:n arta kalmış iki 
çift ldkırdı gıılir aklıma . 

c.Öıniir v~lanlarrna taiulı 
bir kayı~dır uşk. Hayata göz 
aç·an, kardırır cteıtini bu 
k1yışa. » 

Cephane -· Cebe 
CPphanelik - Cebelilı: 
Cephe _ Alın. yüz, yüze! - [Fr.J Front, 

façade 

[2) Aslı en eıkı Türk köklerıne dııya
nan bu kelime hakkında ayrıca yazı_ 
lacaktır. 

Cevher - E~in [kimya ve felsPfe terimi 
olarak) maya, öz - [Fr.J Subetance 

(3) Cesaret iyi anlamlarında (şecaat) a 
i:ötü Bblamlarında, cüretin küstahı. k 
anlamına doğru kayar. 

t•.ık hu kahil filinıll'ı·i 

ııııılıtel f btilı~:.ıl nııııla
kalarında al:lka<l:.ırlara 
göstPrilııll'k i~iıı l:lzırıı 
geh•ıı tertih<tlı lı<n i 
11•·tirilı et'k lıir otoıııo
~ 

IJil <le güııır·iiksiiı olarak 

6 - ııısaıı - H:)5 eıını:ırtesı gi'ıııü saat 1ü-16 
da Cayırlrisaı· l'İrarıı.daki tcıwdl'ıı l\ı•sint>rı, 
Burf_(aılqtı', • 'pı·kis. Pa «tk.ii~, c.:ııııalıuı·. Cıtııa

lıurlı>pPeifd ııı1ııtakasıııda topçu alı~hıı·ı ~aptı
ı·ılac,ığıııılaıı hu ıııı .takada aıı~ saatlarıııda kim· 
~Pııiıı dcılu~rıraıııası il:iıı oluııur-

Seni onar:nı, i\'İın sızlıya 

' sızlıya, güz pınarLırım dola 
dol..ı . Seni, anarıın sürme· 

Roman Tefrikamız: 99 

Sıı vaştıın Sıı vıışıı 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Dördüncü akıam, düıman 
tarafında bulunan bir kay
nakdan ıu almak için üç 
gönü lü neferin illmeıine 
süvari zabiti müsaade eldi 

Beıer su matarası alan üç 
nefer gece karanlığında ıu

ya doğru süzüldüler. Yarım 
sad sonra dolu mataralarla 
beraber bir Yunan neferi de 
getirdiler. , !eğer ıuya gider
ken suyun yanında bir düı· 
man neferinin nöbet bekle

mekde o'du~unu görmüıler 
ve bu nefer· hiç sezdirme 

den arkasından dolaımıılar 
ve an11z n üzerine çullana
rak ağzını tıkamıılar ve 
Höyüke kadar getirm.,ite 
muvaffak olmuı bulunuyor
lardı. 

Çok fena ıuıamıt olan 
efrada, zabitin nezareti al· 
tında azar azar su lçirllrli. 
Bu defa da açlık çökdıi. 

Taliin takımının yüzüne 

ııalmeto b ıladılıııı kabul 

eden süvari zabiti, erzak al
mak için iki gönü lü neferin 
gitmesine müsaade etdt. Su
ya gidenlerden iki neferin 
erzağı almak üzere Höyük
den ayrıldıkdan beı dakika 
sonra düımanın projektörü 
parladı ve Höyükle etrafını 
tamamen aydınlatdı. lkt da
kika •onra da düımanın çok 
fltdetli topcu atetile ·maki
neli tüfenk ateıı baıladı. 
lkı nefer anide ıehid oldu. 

Dütman, topcu ateıtni llö
yükde tekıif etdı. Höyük 
adeta yerinden sarsılıyordu. 

O derece ki; ıüvari zabiti, 

boy ılperinde, filinta elinde 
olduğu halde gözüne çarpa
cak bir düımana ateı etmek 
fıraatını beklediği b · r esna -
da, •iperln önüne isabet 
eden bir lopcu mermisi zaten 
suni ve yıkılma11 kolay olan 
Hüyükün topraıını kaydırdı 
ve ıllvari zabiti de topra~ın 
altında kaldı. Neden ıonra 

ıuf'ııılekt>lP sok ulıw<ı ktlıı'. 

bin mütkülltla zabitini, ef· betle "),irinci demir fırkası" 1 

rad toprağın altından çıka- namını almışdı. 1 lak ık aten 
rabildiler. demir kadar çetin 1 fr disiplin 

Bu ıiddetll topçu ateşini ve zabturapta m •lik olan 
ltideıı ıağ cenah kuma,ndanı bu fırkanm kumandanı da 
miralay Kazım bey bunun çelik kadar çetin ve n.u-
sebebini sordu Aldığı rapor· vaffakıyetlı 1 ir adam 
da, on dördüncü ıüvari ala- olduğu için bu tehli-
yına mensub bir takımın keli işin becerileceaine her 
dört ıııtndenberi Kar-höyük - kes kani idi Mideleri ta-
de mahıur bir halde bulun- mamen boı olan süvari ta 
duğunu öğrendi. Kumanda- kımı efradının tabu levanı 
nın kardeti ve aynı zamanda kalmnnııı mü\evekkilane 
emir zabiti bulunan Fethi mukadderat ve akibetlerire 
ley. Karahöyükde bulunan intizar etdikleri hir anda 
süvari zabitinin olduğunu ve Türk topcusu ateşe latladı 
alay kumandanının ligarazin Süvari takımının da ümit 
sllvari zabitini oraya gönder· şuleıi parladı Topcu at•şini 

diğinl iğrendi#! cihetle ku bizzat Kazım bey idare edi-
mandana keyfiyeti aynen yordu ve topcu tarassut ma 
anlatdı. Süvari zabitini çok halinden harekatını gördüsü 
seven Kazım bey, Hr piyade piyade fırkasını takdir edi 

fırkasının btr ketif taarruzu yordu. 
yaparak her halde süvari İsabetli topcu aletinden 
takımını kurtarması emrini ı •onra piya•le harekete geçdi 
verdi ve derhal Atdurrah· ,E.üıman. umumi taruzun 
man Nafiz beyin ! 1 ( kuman- Türkler tarafınılan yapılaca
d a s ı n d a 1 ulun 'n ğını zannederek kuvvetlerini 
birinci piyade fırkası taarru- geriye çt:kmeğe başladı. Düş 
zuna ,eçdi. Bu birinci plya · man ordusunda bulunan İn· 
de fırka11 birkaç mühim mu- g'lız erkanıharbiye heyeti de 
vaffakıyet temin etdlği ci 1 düıman kuvvetlerinin flay-

[t] - Şimdi General Ahrlul- mana ovası üzerinde, Türk 
rabmaıı Nafiı 1 orduıunun ıol ııerlıine düı 

• 

mesi daha muvafık olaca 
ğ nı kabul eldi ve bu suret 
le dütıı'an kuvvetleri llay 
mana cephesinde tekadüf et 
di 

Birinci piyade fırkasının 
bu feda kara ne hareketi ne
ticesinde süvari takımı kara 
Höyükden kertarıldı. Lalıin 

çok bitab hir halde idi. l.il 

has"a süvari zabitinin. 'ılı -
ır'de bozulan gözleri fena

ha de şişmiş, z.a. it tanınmı 
yacak Dlr hale gelmııdi 

Tak·m alay ı'tıhak etdıgi 

vakit a 1ay zabitanının sevinç
lerine pay n yokdu. Takım 
alay kumandan.nın emrile 
hır hafta ınüddet'e istiraha 
ta çe ·ıldi. Süvari zabitini 
muayene eden Doktor, her 
ha'de zaLitin hastahaneye 
gitmesi üzumunu söylediği 

esnada ceı alı lrnn andanı 
Kazım beyden bır emir gel 
di l\ııra lıöyükde vazife gör· 
müş efradın on Leş gün 
müddetle hiç bır vı\Zlfe gör 

1 me'Ileleri ve zabitin de İğ 

declk köyünde bulunan ce
nah lrnrı.rgahına gönderilme 
si emredi iyordu Bu emir 

de bittabi der hal infaz edil-, 
dt 

"üvari zabiti yalnız ıeyi 
sini alarak İğdecilı köyünde 
ki Kazını beyin karargahına 
gitdiği vakit,kumandan süva 
ri zabitinin vaziyetini görün 
ce mütee•ıır oldu, clerhal 
ser tal1ib ıle bir kaç dok
tor cel'ıetdi, ıüvari zabitinin 
gözlerine yapılacak tedaviyi 
temin etdı. 

SüvrJ zabiti karargahdn 
istirahat etdiği esnada, o 
vakit kazım beyin emrinde 
bulunan. fırka kumandanı 

Deli llalıd bir gün cenuh 
karargah na geldi. Sü nri za 
bitini görünce, Deli lla!id, 

yanında duran bir binbaşıya: 
- Şu harifi görüyor n ı 11· 

sun?Çokahlaksız bir zabitdir. 
Kendisi llaydar Paşanın oğ
'udur İki defa elimden kur
tulmıya rııuvaffak oldu 

Dedi. llınbaşı güle~ek. 

Aman beyefendi, al 
danıyorsunuz. O Haydar Pa
şanın oğ'unu bi rinı. Haki
katen bun!\ çok benzıyor. 

Bu deği'dir. Diyerek cevap 
verdı 

llu muhavereyi ılınliyen 

süvari zabitinin emirberi,rnu
havereyi aynen zabitine ııak [ 
letdiğl vakit süvari zabiti 

lım 

Halit heyin metres tepeye 
kılınç hücumu yapması hak
kındaki verdiği emri ve ce- • 
reyan eden münakaşayı ha
tırladı ve bir yanlıılı!!a kurban 
gitmekden kurtulduğunu an
ladı. 

23 Ağaslos 337 günü düş
man. bütün kuvveti erile cep -
heye yüklendi Muharelıe o 
kadar şiddet kespetdiki. 1har
tıı umumideki Çanakkale 
melhime•ini gölgede bırakı 
yordu. 

Hu esnada fırka kuman -
danı bu'unan deli llallt. pus
layı §aşırmış, fırkasını ida
re etmekden aciz kalmıı bir 
vaziyetde bulunduğundan 
Ltdeti ve vechile hatayı baş 
k ı kumandanlara tahnıil 

etıııek m~ksadile Kazım beyin 
bulunduğu topçu ttıranut 

maha iline geldi ve lfi yayııara
Y'I boğarak bağırmıya bat
ladı: 

- Aman rfendim, nedir 
bu idareıizlık? Fırkamla be 
raber ateı içerisindeyim. Hiç 
bir fırka neirtibat temin ede
miyor ve nede müzaharetde 
bulunuyor? 

Kilzım bey kaılarını çata
rak: 
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Neticesinde her iki bakanın da 

!Dünya üzerınde sıyasi ve ıktısadi hareketle~ 

SJ Con Saymen'in yazıyeti Bırleşmeliyiz ! Berlin konuşmaların~an çı-
21 mart tarihli l>ey.li ~leyi 26 mart tarihli Ko kan SOPUÇlar 

gazetesi, "!:ilr Con i::iayme rlyera della Sera yukarıda· 
n'in vaziyeti., başlığı altında ki batlık altında yazdığı bir 27 mart 9J5 tarihli Deyli 

yazmış olduğu bir baıyazı yazıda diyor ki: 1Ierald gazetesi yazıyor: 
da diyor ki: Almanya'nın mecburi a&· 

YOZ: 3 
.................................................... 
: Savaı'ın:S •

1
. . . .: Yazan: : 

: Küçük : evgı ının yemını: Ateı ı 
:Hikayesi : : 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tanıtdılar ... Konuıdular . ıarl!ını dinledi ve an11zın 
Seviıdtler. Bütün hır ilk ba- ürkdü. Uzaklardan ıerln bir 
harı, uzun yaz günlerini yan son bahar rüzgarının fısıltı

yana ve baı baıa geçirdiler. aı geliyordu. Genç kız be· 
Her gün buluıuyorlar, atk men yatağından fırls.dı. An

yeminini her salıah ve ak- nesinin yanına gltdi ve hıç
ıam takrar ediyorlardı Bü· kırır gibi bir sesle mırıldan· 

dı. 

noktai nazarları bir olduğu n

laşıldı 

"Dün g<'ce Berlin'de b. kerliği tekrar canlandırmasına 
llitler'le yapdığı konuıma karıı büyük devletler. gü 
ları bitiren Sir Con Saywen decekleri istikamet hakkın· 
bu ince ve nazik vazifeyi da ilk anlarda anlaıamamıı· 
muvaffakıyetle görerek her !ardı . Fakat Parls görüıme 
kesin takdir ve sempatisini sinden ~onra , bu üç devlet 

"iki gün içinde on üç sa· 
at süren Saymen-llitle- gö
rüşmesinden çıkan ıonuclar 

pek memnuniyet verici bir 
durumda değildir. Bu so
nuclar şöylece hulasa olu· 
nabllir: 

tün civar bu yeni sevdaya 
lnanınışdı. Herkesin ağzın· 
dan aynı cümle dökülüyordu 

- Seviyorlar . Seviıiyor

lar •. 

- Anne bu gece bir rü
ya gördüm, çok korkuyo
rum. Oedi 

- Hayırdır inıallah kızım. 
Varıova, 3 {~.A.) - İn· 

gilizlerle . Lehli1er arasında 
yapılan görütmelerden son 
ra neıredilen bir leL iğde 
Leh Dıt ııleri bakanı Bay 
Beke Berlin ve Moakova gö 1 

rüımelerl hakkında malu • 

mat veri 1 diğl ve bay llek'in 
Lehistan'ın 3 tubat tarihli 
lnhiliz Fransız tebhgi hak · 
kındaki nokta! nazarını 

izah etdiği yazı makda 
ve bütün bu görüıme[erin 

samimiyet ve dost uk hava 

sı içinde cereyan etdiği ve 

Bay Eden i1e bay Bek'in ma 
lumat a'ıb verme kabilinden 
ol n noktai nazar teatile
rinin her iki tarafm ihtiyaç 
larını tatmin etmiı olduğu 
hususunda muıab • k kaldık
ları ilave edi ' mekdedır . 

Bay Eden Prnğ'a 
gitti 

Varıova. 3 (,\ A.) -
İngilliz sefiri bay Eden Şe 
refine bir öğle ziyafeti ver 
miıdir. Eden yemekden son. 
ra Prağ'a hareket etmişdir. 

kazanmı ~ır . müşterek bir yoldan yürü-
t.u hususda çıkarılan bil meğe karar vermlılerdir 

diri, konuırnalorın tamamile StrezadaMuısolirıi'nin itti· 
dostça bir ha va içinde geç· raki ile bir toplantı yapıl· 
diğini ve her iki hükumetin masına karar vertlmiıdır. 
de Avrupa'da barııı ıağlaoı Hareket tarzı. Almanya'ııın 
laıdırmak ve pekitdlrmek kararı karıısıııda, bu üç 
maksadım güden bir siyasa devletin elbirliği ile hareket 
lutdurduklarını tebarüz et edeceklerine delalet eder. 
dirmekdedir Çünkü bu üç devletin men· 

Bundan gerçek bir on'aı- faatleri müıterekdir. Avru· 
nııya varılııbileceği umutları pa'nın menfaat ve saadeti, 
uyanmıı bulunmakdır ancak barııın gerçekleşme 

lngi\izlerin bu konuıma- sindedir; bu üç dı·vlet 16e 

1) B. llitler, açıktan açı· 
ğa Avrupa'nın kendisinden 
hiç bir imtiyaz beklememe 
sini söylemitdir. 

2) Frama ve öteki dev 
!etler, silahs·zlanmak yolun
da yeni bir harekete geç-
melidirler 

3) Öteki devletler de mü
savi derecede s!lah kuvvet-
lerıni indirmeyi kabul ede
cek olurlarsa b. Hitler, bir 
silahsızlanma anlaımasını ı 

Evet yalan değildi. Genç 
kız çıldırasıya seviyordu. 
Genç erkek genç'iğine ye· 
min elmitdı. Ölecek, bu ıev· i 
dayı inkar etmiyecekdi Bir · 
leıen bu iki kalb sevdaya 
dudak büken genç kızları 

bile kıskandırıyordu 
Serin ve rüzgar'ı bir yaz 

aktamı iki sevgilı yine yan 
yana ve baı baıa yemin et 
dıler . 

- Evleneceğiz; hayatı· 

Rüyadan ne çıkar. Haydi 
git yuzunu yıka kahval· 
tı edelim. 

Anneıinin mü§fik sesi geDç 
kızın sinirlerini bir par· 
ça yatııdırdı. Fakat içinde· 
ki korku, üzüntü büsbütün 

Mühim biı· ödt~v !ardaki maksatları nazı re· Avrupa barııının müdafii 
jimin otuz yıldan \>eri ku vazamlnl ıayı\ır. 

imzalamağa hazırdır. lböyle 
bir teklifi Fransa ile ltalya· 
nın kabul edeceği umula 
maz) 

mızı meaııd bir izdivacın göl· 
gesi altında sonuna erdıre· 
ceğiz .. 

ı kayholmamııdı. iki gün son· 
ra genç kız ve genç erkek yine 
buluıdular Cenç kızın ba
bası mühim bir vazife ile 
Anadolu'ya gidiyordu. l;iark 
vilayetlerinde bir sene kadar 
gezecek ve bu seyahata genç 
kız da ittirak edecekdl. Ba. 

bası öyle istiyordu. Genç erkek 
üzüldü.f sarardı, canı sıkıldı: 25 mart tarihli Tay. 

mlı gazet~al yukardaki baş 
lıklı bir baıyazıunda Sir 
Con Say men ile Lord P de 
nln Berlin ziyaretinden aöz 
açarak diyor ki : 

•lngiliz bakanları, hare· 
ketlerinden bir gün evvel 
A•am kamarasında gös
terildiği gibi bütün lngiliz 1 

ulusunun itimadına sahıb 
olduklarını blldıkleri ıçın 
kendilerini daha güçlü bul. 
maları gerekdir. Berlın'de 

İngiliz bakaolıı'.rlle görü•ecekı 
olan kimıeler, hiç bir za 
man füphe etmemelidirler 
ki, lngiltere'nin biricik mak
oadı çalıtan menfaat'eri ba 
rıştırmak ve tahrik görm .. 
den yapılan tecavüzleri me· 
nedecek ve hatta cezalım
dıracak bır si tem ktırı ima· 
8ldır. 

Berlin ziyareti, birkaç gün 
önce görüldüdilnden çok da· 
ha eyi tartlar içinde baılı 

yor., Alnıanya'nın yeniden 
askerlik mükellefiyeti ilan 
etmesinin, Paris'de olduğu 

kadar baıka taraflarda da 
uyandırdığı ıaşkınlık biraz 
daha ya lıtmıtdır 

İngiliz bakanların·n Ber 
lin ziyaretini Fransı. ile 
İtalya'nın kabul etmesi mem· 
nun olmağa değer bir hare
ketdir; fakat bu petiıı temi 
nala ihtiyaç duymasa idi'er 
daha ziyade memnun ol.ı 

cakdık. lngiltere'nin HVBt· 

Saııaş'111 Romıını: ·~ 
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dan sonra Fransa ile uzun 
zaman yapdığı işbi•liği, İn· 
giltere hükumetinin Berlin 
ziyaretinde hiç bir gizli ve 
hodbin bir ü kü gütmediğini 
sadece barııa hizmet ed~n 
bir hareket olduğunu ve bi
naenaleyh alakadar ulusla
rın menfaati mevzubahs ol 
duğunu temin etmesi lazım 

gelirdi. 
B llitler .\!manya adına 

barış kurumunda yer alma· 
ğa hazır olduğunu bildirdi 
Böyle bir si•temin ya§O.tıl 
ma•ını istıyorsa, Almanya 
andla ımalarla anlaşma !arın 
bağlayıcı kuvvetini kabul 
etmek mecburiyetindedir. 
AllT'anya'nın lugünltü Avru 
pa nizamının her noktasını 

kabul edeceğine inanmak 
kendimizi aldatmak dem k 
olur; fakat kati olarak bi· 
!inmesi lazımdır ki, bundan 
sonra yap ı lac ık değişiklikler 

daima barı~ yolundan ge 
çecekdir. F.ğer hu ideale ye· 
ti~nıek nasib olursa, Avıu 
pa'da uluslar arasındaki 

münueb:~tlerın bugünküıı· 

den daha çok artacağı bel 
lidir. llcrhalde Avrupa m ın 

leketlerinİn hepsinde deği 
şik!ıkler yapmak ·e uluslar 
arası geçiınsizlik 1erinı yatış· 

dırmak için savatdan başka 
bir vasıta t ulmıık isteği var. 
dır. Eğer B. l litler, ordusu 
nu geniş1etmekteki maksa
dının diğer ınemld<etlerle 

rulmuı ve sürmüt olan Fran Almanya'nın bu son hare· 
sız • lngiliz dostluk bağları keti bir hegemonva hare· 

1 nı zayıflatmıyacak bir suret· ketidir. Avrupa ve medeni 
de Avıupa'yı Larışa ulaıtır acun, genel savaşılan l:üyük 
mak yolunda bir elbırliği bir ders almıılardır. 
yapmıya taraf dar olub ol· lngiltere, I< ransa ve ltal-
madığını anlamakd r. ya, Almanya'nın gerek aı· 

Çok yazık ki, lam bu kerlik ve gerekse manevi 
ehemmiyetli ve nazik daki· yat bakımından düşük ınev 
kalarda Memel'de istenmı

kide bulunmasını istemiyor· 
yen hadiseler olmuı ve si 
yasal cinayetlerden do1 ayı lar. 
dört nazı ölüm cezasına Rayhf hükumetinin Say 

çarptırı lmışdır . 

Bunların temyiz hak 1 arı 
vardır v" çok umulur ki Me-

1 
mel hükumeti bunlar hak· 
kında en büyük cezayı tat· I 
bik etmiyecekdir." 

Makalenin buud~n sonra- j 
ki kısımlarında .\vrupa'da 
ortalığı karııdırmak istiyen
lerden, Litvanya duı umun. 
dan ve Rusya' dan bıı hsedil 
mekde ve öylece yazı lıiti 

rilme'<dedir. 

mene bu hususta verecejil 
izahat ileride takip edeceği 
yol ve Streza toplantısında 
verilecek o lan karnın Al· 
nıanya tarafıııdan kal:ul ve· 
ya reddedrlmesi sonucunda, 
Al:nanya'yalı Avrupa barıtı 

işb!rliğındeki büyük yerini 
alacak veyahut telafisi ka· 
bil olmıyacak bir biçimde 
Avrupa iılerindeıı uzaklaı 
tırılacakdır. 

Almanya'n n sllah!anrııası 

iti diğer itlere bağ 1 ıd r. Bı
naena leyh birbirine bağlı 

olan bu mesele'er aynı za· 
manda haliolunacak'ardır. 

müsavi ıartlarla müzakere 
hakkını kazannıak için ol 
duğunu ve bunlara hi~ bir 
tecavüz niyeti olmadığını 
İngiliz bakanlarına ve onlar 
vautasile de bütün dünyııya 
isbat edecek olursa. o za
man lıvrupa'nın barıı içinde 
değifiklikler yapabileceği ve 
muhtemel Lir mütecavizin 
karıısındtı göreceğini bildiiii 
korkunç bir kuvvetden çe 
kinerek tecavüz niyetinden 
vazgeçeceğini yeni bir dev 
rin lıaı1 angıcına girildiği an· 
laıılacakdır. 

ı Bu husus:a ikı proj,. vardır; 
Biri doğu.öbürü de Tuna rni
sakıdır. Bunların ikisi de 
emniyet meseleleri ile ala
kadardır. 

Almanya bu iki misak hü 
hümlerini kahul etmiyecek 
olvrsa, Almanya'nın silah· 
lan ası, endiıe teıkil edeLi
lir. Almanya'nın bu biçim
de ~ilahlanmajia kalkışma~• 
Avrupa devletleri tarafın 

asıl ve necib gururu tanıdı•n ... 

4) Almanya. eğer kendi· 
sine müsavi haklar ve taviz 
verilecek olursa Uluslar Der· 
neğine dönP.Cekdir Hitler'in 
bu tarizden kaıdı ya Me
mel'in. yahut da eski Al-
man kolonilerinin geri ve 
rilmesi olduğu anlatılmak· 

dadır 

5) Almanya'nın dojiu and 
Iaımasına girmesi umutları 
ıarsıl•1ıışdır . 

6) Almanya. Fransa ve 
lngiltere'nin teklif etdlği ha· 
va Lokarnosuna glrmeğe 

hazır olduğunu bildirmek· 
dedfr. 

dan hıç bir zaman 
edilemez. 

kabul 

Boma, Paria ve Londra 

hükumetleri arannda bu hu· 
susta bir tesanüd meydana 
getirilmişdir. 

Asıl mese1e Avrupa'nın ba· 
r:ıını güven altına alruak
pır. 

Bu üç devlet muhtemel 
bir askeri hareket karımn
da bir blok teıkil etmekde
dirler Biz bu enditeli ihti
ma1in mevcud olmadıjiını 

'Umud ederiz 
i:ıtreza toplantıs·na 

h a f t a kaldı. 

iki 
Bu 

toplantı tarihidir Çün
kü, Fransız, lngiliz hariciye 
bakanları ile :'ılussolini ka-
rarlarını birlikde verecek
lerdir Mussolini, Venedik 
meydanında söylediği söyle-

Bu son yemin iki sevdalı 
kalb için yeni lıir hayal 
baılangıcı c>ldu. G< nç kız 
yalnız kaldığı va kıt istikba 
linin hayallerini sıralıyordu. 

- Niyazi eyi bir çocuk. 
Emlnimki mükemmel bir ko· 
ca olacak ve ben de onu ölün 
ceye kadar seveceğım. 

Genç erkek kendi kendine 
kaldığı zaman yeni hayatı

nın haritasını çiziyordu. 
- Ayıel temiz ahlaklı bir 

kız Onu bahtiyar etmek için 
ölümden bile korklnıyaca 
ğım. 

Kızgın güae,lt uzun yaz 
günleri artık can çektıtyor
du. Belliki yaz ıoa nefellnl 
verecek, hırçın. uğursuz, 

huysuz kıt tekrar bu diyarı 
istila edecekdi. 

Aysel son !•aharın ilk günü 
yatakdan kalkdığı vakit dı • 

vinde bu husustaki dütünce· 
sini açıkça ortaya koymuı· 
dur. Diğer büyük devleiler 
de Muısolini'nin tutduğu yol-

dan gidecek olurlarsa, ve ,., ( 
manya'nın mecburi a~kerli· 
ği canlandırmak hususunda 
aldığı son karar, yukarda 
dediğimiz gibi, diğer Avru 
pa anlaımaları ile telif edile· 
biliıse. barış da güven al
t na alınm•t ol11cakdır. 

Aksi takdirde, baıta o1an
lar vicdanlarına, uluslarına 

ve tarihe karşı yapacakları 
itlerin meauliyetinl Üzerleri· 1 

ne almıt ola.:aklardır. 

Aysel dedi. Oojiru söy 
le; bir sene sonra! 

Genç kız atıldı. 

-- ~futlaka diye bağırdı. 
bir sene sonra mutlaka bu
rada y;ne baı baıayız. 

Niyazi gözlerini ufka çe· 
v rdi, bir az düıündü Sonra 
ağlayan bir sesle yalvardı. 

- Aysel ·dedi. Beni unut
ma. 

Bir sene bitmez tükenmez 
yıll11r, asırlar kadar uzun 
sürdü. Niyazi hergün 
llaydarpaıa'ya geliyor, tren 
yolcularını araıdırıyordu, 
Fakat giden sevgili gelml· 
yordu. Bir sene ve bir ıene 
daha geçdi. Yok. Ayıel yok
du. Gelmemlıdı. Ve gelmlye. 
cekdi. 

Son baharın kamçılayan, 
yaprak döken rilzairlı bir 
akıamında, odaıında yalnız 

oturuyordu. llatıra defterini 
açdı. Gelmiyen ıevgıllıinİn 

o defterin hemen her ıahi

fesindeki yazılarını okuyor, 
okudukça ağlıyordu. llıçkı 
rığı boğazını tıkadığı bir ır 
rada kapı çalındı. Aıağıya 

indi. Kapının arasından bir 
zarf taılığa düıdü Eylldi ve 
sevinçle zarfı aldı. Asabi par· 
maklarile adeta yırtarcasına 
açdı. Fakat .. llayhat.. '.\tek· 
tııpda kısa bir cümle ile 
küçük bir imzadan baıka 

bir ıey yoktu .. 
"Niyazi, beni bekleme .. 

Aysel" 
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Hayat, bize kabil o1 abildiği kadar 
mürvetalz davranıyordu. Çalışmakd.m, 

yorgunlukdarı vücudum havası emilen 
bir balon gibi sönmü~dü. Günden güne 
hasta, tinirli bir itısan oluyordum.Biran 
ge1di ki rrtık çalışamaz. işliyemez bir 
hale girdim Önümde, l eyıız bir dağ 
gibi yığılan çamaşırlardan, saatlerce 
uğraşdığım halde bir tanesini bile l:.çib 
dik miyordum. Her dakika gözlerim ka 
rarıyor, her dakika başım dönüyor ve 
zehirlenmıı bir insan gibi sapsarı, ağ
zım kôpükler içinde yerlere uzanıb 
kalıyordum. Hatırlı bir komşunun ri
casıle eve gelen bir helediye doktoru 
beni muayene etdi Hastalığım gıdasız

lığın ve havasızlığın doğurduğu bir sinir 
bozukluğundan ibaretdi. Bol bol gez
mek ve hava almak ıartilc eyi olmak 
ihtimali vardı 

sözler söyliyerek. genç kızlara maheus 
bir takım gizli ve çapraıık hayat s rla· 
rıııı ifşa ederek o zamana kadar bil
mediğim birıeyi öğretdıler. lliç birinin 
hatta o zamanda bizini gibi «demokrat» 
snııfına nıensub hiç bir genç kızın, 

doğru dürüst giyecek birşeyi yokdu. 
Aza kanaat ederek, eksiklerinı birbir 
!erinden tamamlıyarak hayalı yakınlaı· 
clırmaya çalıı yorlardı.Bir zamnn için buna 
tahammül edile1ıilirdl. Düny,1, daima 
böyle karanlık bir tima' gecesi gibi,ıtık 
ve güncşdeıı mahrum uzayıb gidecek 
değildi ki .. 

gezmediği yerlerde baı bata· omuz omu. 
za dolaıdıkları sevgilileri vardı. Dikkat 
ediyordum Aşlrdan batka bir tesselileri 
yokdu. Hayatın, bin türlü fani kahır 

ve zulümleri içinde, yalnız vefalı bir 
yüz olarak onu buluyorlardı. 

Ah . Diyorlardı "Sevsen. bu hisse 
yabancı olmasan .. Hayatı baıka gözler 

lüli geçdiğinl gördüm. Ertesi akıam, 
daha baıka akıamlar ve her zaman 
için arkamızda daima o zarif erkek 
gölgesi vardı. Ben, bu genç adamın 

bizi niçin bu kadar inadla takib etdi. 
ğini anlıyamıyordum. Blrgün merakla 
ve hatta bir parça da hayretle bunu 
arkadaılarıma sorduğum zaman, kah· 
kahalarla gülr.rek yüzüme bakdılar: 

Hocam ve üstadım lsmailHakkı'ya 
hürınetlerim ebir vesile -:ılsuıı diye 

Yazan: Ihsan Edip 
Ve yine böyle kaç 1,<aranlı!' gece, 

uzak bir kan ve ölüm ciiyarmda dö 
ğüıen erkek'erin kanını sümürecek bır 
gömleğe benim zavallı gÖL yaı 1 arım dö· 
düldü 

Bu.,ları, bütün acı ş_yleri, sızde bir 
dikkııt uyandırmak ıçin <öyluyorum 
zannetmeylnlz1 Komiser bey . 

Bu ağlıynrak anlatdığım hikaye; 
bugün .baıretlnı duyduğum bir saade-

l!tın hikiıyeıidir . I<eıki . bütün ömrü· 
mün masalı bu sefaletden ibaret ol
saydı. 

Keşki; yine o uzun ve karlı luı 

gecelerinde büyük annemin mahzun 
bir ölüm ifadesile. gölge 1enmış yüzünü 
seyrederek, büyük t al.amın öksürük 
seslerini dinlıyerek. o namus ve ıeref 

için kan dökenlere ç'l.ma~ır diksrydım, 

keşki. 

Fuhıun. boya ve paradan 1 aşlm 

tesellisi olmıyan dünyasına yuvnrlan
dıkdan sonra, yol<wlluğa ve mahrunıi
yet<e güler yüz öıteren insanlardahi, n 

Bol bol gezmek . Bu benlm için o 
zaman aslan ağzında bir deve ku~u yu
murtası demekcli. Mahrumiyetin her 
türlii•üne yoksulluğun en hayale gel 
mez acılarına kendi evimde, yabancı 
gözlerden uzak kald kça katlanabiliyor-

' dum. Lakin; hayala karıı, her genç kız 
gibi benim dt•, birçok em ilerim vardı 
llerkes gibi len de, temiz gezmek ve 
bt>ğeııi·mek isterdim. O gece, müdhit 
l ir gurur yarasile ür.ıidslz göz yaşları 
dökclilm. Ertesi gün, komıu arkadaıla 
rım etrafımı sardılar Ve türlü türlü 

Ertesi gün, bin türlü tereddütler 
içinde, •ıydurma bir giyinişle sokağa 

çıkdık. Zavallı ben, sırtımda haıta bir 
arkadaşın robu, ve ayaklarıma bol ge· 
len bir komıu iskarpinile: o gün. kağıd · 
dan prenses elbisderi geyerek sahne· 
ye çıkan bir panayır «Prima flonna» 
sına benziyordum. Yürürken adeta 
ayaklarım birbirine Jolaııyor; kalbim 
çarpıyor. ve zındandan dün) aya çıkan 

bir insan gayri tabiiliği ile gözlerim ka· 
maııyordu 

İçlerinde en saf, hayalı en az anla 
nı'f bendim Onlar, genç kızlıldarın ba 
hn.rından samlar geçirmiş gönül çiçek 
!erini dökmüş, sevginin ve kadınlığa 

hazırlar.mıı olgun bir genç kız'ığın dü 
ğümlerlni yarı yarıya çözınüı, arkadaş· 

!ardı.Hepsinin, sık eık melctublaıdıkları, 

ve gizli gizli buluııuak kimsenin bllıb 

le göreceksin . Ve her ıey haıka bir 
güze:likle sana yaklaıacak. 

i::ieverken aç kalmak .. Severken ız-
tırab çekmek . Bunlar, ne bulunmaz 
hüzünlerle doludurlar bilsen." 

Kitabların yardımlle benim de aık 
hakkında fikirlerim vardı Liıkin kitab· 
!arın a~kını, hayatdaki atk kadar sami· 
mi bul.namııdım. 

Orada,her türlü zevk ve saadete rağ· 
men aldatan insan, burada ise,aldatmamak 
lç;n, aç1 ığı ve karanlığı güler yüzle kar· 
ıılıyan fakir genç kızlar vardı 

Hayalimde yavat yavaı ses ve ııık

dan, çiçek ve gölgeden ibaret bir dün· 
ya açılıyor; sanki: varlığımın içinde o 
zamana kadar gizli kalmış bir ıev· 
gi pınarı, ince ve derin muslkilerle 
çağlayıb 1'kmıya baılıyordu 

iV 
Bir akıam üstü idi. Loı sokaklardan 

telaşlı adımlarla eve dönerken, detim!· 
ze ince bir erkek gölgesi dütü· Ve sessiz 
adımlarla arkamızdan yürüyerek bizi ma 
halleye kadar taklbetdı.Bahçe kapıaından 
içeriye girerken;onun,akıamın alaca ka 
ranlığısıda bir baya! ııtbi önümden sözü· 

A . Daha anlıyamadın mı? Seni 
istiyor ayol Seni seviyor liem öyle 
hir yanarak seviyor ki., Gözlerinin sa
na bakarken nasıl parladığını da göı' 
mec!in nıi? 

Kalbim bir kadeh gibi. bin türlü 
ıarhot edici hislerie dolup boıa'ıyordu: 

- Beni mi seviyor? dedim Nasıl olur? 
Ben, ona bu aık için bir ümiı:l verme. 
dim kı! 

Bu sefer, daha çok gülüıdüler. Be· 
nim saflıjiıma adeta acıyorlardı. Israr 
etdiler. Beni mutlaka bu adamla tanıı
dıracaklardı . Öyle gürültİilü ve tüslü 
ıeyler söylediler ki; itiraz edecek tek 
bir ıöz bulamadım. 

Bir iki gün sonra, onlar her,eyl ha· 
zırlamıılardı Onunla konuımuılar, bir 
cuma günü için benim ağzımdan bir 
buluıma saati bile vermlılerdi. Okadar 
ısrar etdiler ki; nihayet, karanlıkda yü· 
rümiye çalııan bir insanın korkak 
adımlarile ogün. onunla kartılaımıya 
mecbur oldum. Ve bilmediğim yerler
den tanımadığım uzak ve hulyalı bir 
aık dlyaı ına ııitdik. 
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Dr. BAKTERIYOLOC Dr. OPERATÖR 

Medeni Akkend Sadi Ozatay 
iç ve salgın hastalıklar Cerrahi hasta !ıklar 

müt"hassısı. miitehassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler. 

Savaş Neşriyatından: 

:'if~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~ 

1 iPEK İŞ - AL TINMEKİK İpeklileri .. .. 
Mel1sioılik \' t~ )razlık MA~1"'0LUK - P~t\.RDESl l~UK 

ROBLIK Yünluler 

1 En birinci Y ERLi - İNGf Liz·Kostümlük kumaş/arlar 
i ~ Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 
· döşemelikleri 1 ! BİR :ZAFERİN 

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

lstıklal Savaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı . 

v 
A 
s 

Rek<lllet (;.ötürınez Bir Fi•ıtla M•tz•ıınızdit Satılıı· 
Mııhteı"em miişterileri111izin liitfen teşrifleı·i istifadeleritlir 

ADRES: Fb\HRt TAVSAN1L~LI . -
INKJL.-\BCI BiR i~L-\~I~ PİYESi 

ikin tabını bekleyiniz. 1 ı Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
1 

\ Kuvayi milliye Caddesi No: 5 2 

§~~~~~~~~~~~~§·~~~~~~.~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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U EN EN Ü 
ff ' TEMİZ MÜREFEH:~ 
•• • • •• BALIKESiR BAL/Kt SIR ~ı 

PaLAS PALAS Ü 
= = Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde a 

t! Teşrif ed(•ıı eıı ıııiişkiilpeserıt ıııii~Lerilerini dalıi 1111-'ıııııuıı edeıı fJ 
M temiz, konfof'lu 'e servisı nıiikenınıel, iirretleri herkese elverişli )·eni •• 

inşa ettirdiği "ıcak V<' soguk a-.rınııza uyguıı fevkalade ban)osile = 
tavsiyeye dPj:(er biı· oteldir. .\hında gazinosu vardır. G:niııosuııda •• 

f biitliıı şeraiti Sllılıiye~· j lıt\\ İ \ t' her nıenıleketiıı gazt>le Yt' lllf'Cllllla- ·a· 
!arını h11l11mlıırıır. niizt>I \tı ~e..,li radyosu mevcuttur. f 

• • *z:w•---•••••••••••:•--•••••:z••:••--:* ---------------- -------- -- --------ilan Zayi 
308 numaral ı Bakacak zi- Dr. M. Ali 

rai kredı koopernt i fıne aid Karamanköy merası yaz 
resmi mühür 2·4-935 tnri- ve kıt için müzayede ile ve· 1 

1 Cilt, frengi, hcl-hinde zayı olmuş lur, Yenisı rilecekdir Talib olanlar ni ' 
elinncağındnn csk sinın sanın onuna kadar Karaman . ~oğukluğıı lıasl;ılıkları l I 
h ük 'llÜ yokdur. 8ulub gcti· .. · ııı ii t e lıassısı. :. I renlere münnsib bir me bfoğ 1 koy heyeti ihtıyariyeılne 
verilecekdir. Bulanların Ergn· müracaat etsinler. 

Hastalarını saat üçte ' : 
mıı köyü muhtnrlığ . on teslim --------...-- 1 hükümet caddesinde mu· 

· etmeleri rica olunur me kö JÜ muhtarı ıı ayene haneıinde k. abul v.e · 
Kooperntir başkanı Erge· lsmail hakkı . tedavi eder. ___ _ _ _ -1 I 

Bıındırııı<ı belediyesinden 
Barnlırıııa " eliriııin ııunıaralannıa~ı için ke~· 

finde yazılı evsafda olmak üzere (3oOO) taı ı e 

emaye kapı numarası (1432) t:-ırıe çinko kapı 
ııuıııarası, (120) taııe emay .. sokak levhası ve 
(140) tane de emaye i'imli sokHk Je,Jıası alı
rıaca!.tır. 

Ke if beddi (60\:l) lira (60) kuru · olaıı bu 
numaraların alııınıası açık eksiltm<>ğe on be~ 
~iin müddetle koııulıııuştur. 

Bu işe ait ke~ifııaıııe, şaı·ınaıııt>, Ye t'eııııi la
yiha suretleri bedeJ .. iz olarak beledi~ c daireşiıı· 
deıı \eriltıcl'ktir. 

Eksiltme ihalesi işbu 935 seııe"i ııisaıı ayıııııı 
20 inci cu marLr.ı-i gii ıı ii saat ( l 6) da Bandırma 
lıeledi~·e dairesindP ~apılacaklır. 

ltıalt•ye girıııek istiyeııl.-r i~tir:\k etmezden 
evvel 45 lir.ı 72 kuru~ ıntnakkat teminat para
sını bPlediyeye vatırılaeaklardır. 

• • . tıl 

Keyfiyet istekli olaıılal'('3 malum olmak iiza-
re ilan olunur. 

---..IAV/ IA~ I 
A one ücreti 
YIL · -ÔI 800 Kurut 
6 A YLIGI 450 " 
3 A YLIGl 240 • 

Abone ücretleri taksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

1 

1 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 
-t--

Gazeteye Alt her hususta 
Neırlyat müdürlüğüne : 
müraca~ _;:d~l,'.11elidir . 1 

SAV AŞ Cumartesi günleri1 

çıkmaz . ı -·-
milliye caddesinde Hususi daire 

Telgraf adresi: Balıkesiı 

SAVAŞ 

r -- , Ha lıkesir askerlik 
l~iJ' ~lıf J'~> ll1ıtlllr Alfıl lc~lıf 11'1 şuhesindeıı: 

11111 ı~·~ıftıı,ır "'lrıı 1 1 - \)35 ııisaıı relbiııde piyade, muzika, jaıı 
lııİ4~ 1' jfıı' darnıa sınıflarına nıt•ıısub efratla her hangi sı-

I ıııfta olur:;a olsuıı e~velce badeli nakdi veren 
Esat !idil rnüstecab/ıoğlu 

1 - Sosyalist ~ef ler Ve Sosyalizm 
40 Kuruı 

2 - Bolşevi~l i k, faşistlik Ve Demobasi 
50 Kuruş 

Salim Oündoğan 

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

:1-----------------ı 

)l(KERHEll K.\JI İL 

4 . Sevu:m ve ıztıra~ım (Roman) 

R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Ya&ı ( Pye• ı 

6 - İnk ı a~ yolu (Pyeı T ürkdili) 
taraf ndan 

25 Kuruı 

35 Kuruı 

25 Kuruı 

Pı·ad (efrat!) se' k olunacaktır. 
2 - Piyade sınıfındrın 316 doµuııı<laıı 326 

doğuuıa kadar baka~a ve)a esbabı ıııucibe ile 
sevki geri kalan efradla müddeti bitmiş olan ha

! va teptili efraj vr 327 liler kfııııilen H' 328 do
l ğumlularııı bir kısmı se\k edilecektil'. 

3 - .laııdarma efradından 316 doğumdan 327 
doğuma kadir bakaya ve)'a esbabi mucibe İle 

1 gı•ri kalan hilriiıııle jandarmalarla 329 doğum
lu .land ıı·ın~lar sevk olunacaktır 

4 - ö30 doğumlu muzika efradı dahi sev
ka tabidiı-. 

5 - Yukarıda bildirilen ve se,·ka tahi efrad-
ı darı atı vali sılıhı~ yeleri bozuk H')·a bir ı;:akatlık 
a rız olııııış İ<;t> "evli.inden ('Vvel ahvali sılıhıyeleri 
tesbit edilmek iizere şimdiden şııheye miiracaaı 

ı elsi ııler. 
I 6 - Yabancı olup halen Lıalıkesir 'e ıııül-
1 7 316 : 326 doğuma kadar bakaya ve 327 
J ve 328 doğumlu pi)ade ili' 329 do~umluya ka

dar jandarma ve 3 30 doğuma kadar muzika ef-
1 radırıdaıı şube ıııırıtaka1:1 dışarısında var ise 
i eb ne~ nlf'ri tarafından lıab(•r verilmeli 'e lıazır
J lıklarıııı ya pnıalıdı rla ı'. 

1 · 8 - Yukarıda yazılan doj:(unılardan yeııi ııii-
Bu kiıalıları nS.\ Y.\S K T.-\BEYI - Ba- f .. I I ı k k d · f -• us cuzt an arı yol\.sa sev a a ar nti usa mu-

lık Sİi' » aılrcsindt->ıı istc~· iııiz. Dışa ı· ı~a pos ta racaat ed<'l'<'k nüfus ciizdaııı alsırılar alnııvaıılerııı 

ı-1:.P .::_u l:.:.u:....:.:.k ·:::·u~· ~~ı l':i.ı j:,:!:•ı _ı_ı I _:_
3 ı_·a_k_l"l2_"i:.__:i 1.:..:H _:_l t'..:..1'.::İ 1.:..:.i r_:_. -----:ı ı 1 s e' k\i 7 1~ e(eal: lıyii reett ti ~.i )n)d ta' n kl~ c,•tz il,\DP ı1~ dni 1 ede r
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BASlMAKTA OLANLAR: . 
Esat ildi/ müstecab/Joğlu 

1 - Bugünün. içtimai mez~ebleri 

8 - Me~eni Ve Siyasi Hürriyetler( Bız!~,fe~ı:::;;a ) 

'IÜKEIHlEM K .\~IİL 

9 - Bu Kalb Ouraca ~ <Roırıan) 
Savaş kitabevi nrşriyalı Balıkesir, fslanbıı l, !:mir 

Aııkcıra kıilıiblıaııelerinde ıle bıılıınıır. 

Balıkesir çocuk eslruame ~ urumu b2ş~anlıuın~an: 
.\darı ı\la t;ocıık ı ' .;iı·gpıııe kunıııııı ıııt·ııfaa

liııe lıiı· pelılivaıı ı-ıiir.-şi tt'ı'tip rılilıııi dir. Balı-

1\esir dl<i) etiııdeıı lııı giiı·pslı·ı·ı ~ i~tiraı.. t>lıııt>k 

isıi~f'n pehlivaıılarııı dıırlwl llalıke s i ı· eo<'ııı.. 

esirgeme k.ururııu ha~karılığıııa müral'aaıl:ırıııı 

rica ederir.. 

Kasaplar dt>l't-'Siııdt•ıı akaıı pis suların o\a~a 
~a)ılıııarııası i~·irı ıııezlıalıa rivarıııda kaıdırılaıı 
kanalın lallıirilP iı;int> yapılacak (150) metre 
tulclPn (202,5) ıııelt't-' ıııikap adi harçlı du,aı·lı 
ve 150 metre tul kapak taşlı laj:tımııı yapılması 

ve iizerleriniıı yanındaki ıoprakla doldurulması 
Ye lağım dalıiliııin çimeııto harc•ile df'rzi Ye şo
"aclaıı cık.an Laslarııı ı>lekdt>ıı geı·irilfcı · k teknıı· 

• " ~ - .a 

~osa sathıııa ferşi rıafiadaıı \erilecrk silindirin 
iiıerine cekilee· k luııııla talıac<'iir f•tdirilmesi • 
H' moloz taşilt> kapat- Laşlaı·ı 1-oıııis~on tarafınduıı 

vrı·ilıııek 'esair ıııalzeııw \'f' i~çiliği miitNılılıidt• 
ail ıılıııak iizf'rP (7 27 ,5 l lira lıedellıı eksilt ıııe~t' 
ı..oııulıııu~ılıır. C_/ıkcııı istt>l-lilı·ı· u ı ·asıııtlaki istı•kl(• I' 
değı>riııdı• ~öriilıııedi~indı rı t' kı-iltme ~iiııii uıa
ııldı~ı cilıetlf' i~l<>klileriıı 6 Nisaıı 935 tarihine 
tesad ii f P<ll-'n 1•11 nıa rı t>!'İ ~iin iiıı<• katlar ka nıırıi • 
teıııi ııa ı a ı..ı~a lari le hi rlikde nıa kamı \' ilfıyetde 
ıniitesekkil koınis\ 111111 nıalısıısnna miiracaat et-.. . 
rıı eleri ilfııı olunur. 

Neırlyat müdllrü : ESA T ADIL 

Ylllyet Matbaaıı - BalıkHlr 


