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Yüksekte Streza konuşmaları için 
UI 1 .1 . .. ki . t I . . Nefesalabilmek, us ar ı erı surece erı ez erını için · 

hazırlıyorlar- Neler görüşülecek? Bir alet icat edildi 
Leningrat, 7 [A.A.)---Yük

sek irtifalarda nefes almağı 

kolaylaştıran hususi otomo· 
tik bir alet irat olunmuştur, 
otomatik bir makaoizma ile 
irtifaa göre !Azım gelen ok
sijeni ayar edebilen ve so
ğuğa karşı muhafaza edilmiş 
va ıiyette yapılan bu aleti 
630 gram ağırlığında ve pa
rnşutçunun arkaeına takılı 
bir torba içindedir. 

Paris 6 ( A.A ) ··• Bugün man ve Trlanos muahedele· 
toplanacak olan bakanlar rinin askeri maddelerinin 
konseyinde Fransa'nın Stre- yeniden tetkiki ihtimali me 
zada alacağı vaziyetin ana selesi ortaya çıkarsa bu sa
hatlarını tesblt edecektir. dece bir yoklama mahiye 

Fransa konfransa, uluslar tinde olacakdır. Filhakika 
kurumuna vermit olduğu is· orta Avrupa'nın bu günkü 
tidayl teyltedecek bir muh- askeri nizamının değiımesi 
tıra ve bundan baıka ulus· için küçük itilafın tasvibi 
lar kurumu konseyince ka. lazımdır. 
bul edileHlecek bir karar Romu, 6 (A.A] - ~treza 
projesi verecektir, Bu karar konferansı Almanya'da mec_ 
projesinin Cenevre' ye Fransa huri askerlik yapılması üze
lnglltere ve İtalya tarafın- rina Fransa'yı verdiği isti
dan verilmesi fikrine taraf· dayı tetkik edecek olan 
tar görülmektedir. uluslar kurumu konseyinin 

Görünüıte bakılırsa Streza toplantısından evvel Fransa 
honferansı Avrupa'mn emnL İngiltere ve İtalya'nın 
yetini, Avrupa'ya ıamil bir vaziyetlerini tespit edecek bir 
formül esa81 üzerine tan· mahiyette teldkki edilmekte
zlm meselesinde bir dir. Bu üç devletin Avrupa
ani a f m a t a h a k· da sulh kin tehlikeli nok· 
kuk etllrllebilecekdir. Avus- talardan birisine bir çıban 
turya'nın istiklali hakkında başı koptuğu taktirde ala· 
Fransa hllkumeti Roma'da cak müşterek vaziyetlerin· 
7 sonkAnunda yapılan an- de tavzih etmeleri icap et
laımalarla sadık kalmakta- tiği düşünülmektedir. Bundan 
dır. Streza'da Nöyl Sen Jer_haşka Streza'da AvuRturya'-

Sulhu koruıılak 
Adaleti hakim kılmak 

için Mussolini Almanya'nın 
her tC' klifini kabule hazır 
Fakat dlin~ayi yeni bir felakete ~iiriikliyecek 

silalılannıasıııa asla razi değil 
Roma, 7 18.ŞJ - İtalyan 1 talebini kabule taraftar isem 

ba9bakanı bay Mussolini de dünyayı yeni bir feldkete 
Strezadalı:.i villasına git- sürükliyecelt surette silah

miştir. Perşembe günü Stre- lan mu sına usla razi olamam. 
zada toplanacak olan konfe. Avusturya'nın istikldline ge
ranııın projesini hazırlıımağa lince; bu memleketin ne ta
başlamıştır. 

Bay Mussolini gazete-
cilere beyenııtında de-
miştir iti: 

« - Sulhu korumak ve 
adaleti hdkim kılmak için 
Almanya'nın haklı olan her 

~ 

mamiyeti mülkiyesine ve ne 

de istiklılline dokun.ı.cak hiç 
bir isteğini kabul edemeyiz. 

Avusturya müstakil olarak 

yaşamalıdır. Zira orta Avru. 
pa'da barışın devamı 

sağlamlığı buna bağlıdır. 
ve 

Elen intihabı 
-Hükumet n<ımzet list<~sini 

hazırlyor -- Veı1iz<~list liste 
yok; Fak<t t .. 

Atına 7 I S.ŞI ··• Önümüz- söyliyen bay Papandros örfi 
deki seçim için hükumet idare kaldırılır kaldırılmaz, 
namzet liıtelerinin kurulma- ı muhalif listelerle ortaya çı 
aına gelecek hafta baılana- kacaklardır. 

nın istikldline hürmet temini 
için icabeden tedbirlerin de 
alınması ldzımdır. 

Bazı mabfellere göre İtal
ya'nın Streza konferansmı 

yeni bir sildhları bırakma 

planı için hareket noktası 

yapmak husueunda vaki 
olacak !gayretleri tamamen 
boş teldkki edeceği söylen
mektedir. 

Ylıılcln filosu 
Elli amiral gemisi olarak 6 gemiden ve dört deniz altı 

gemisile deniz tayyarelarinden ibaret olacak 
Atina, 7 [S.ŞJ - Deniz 

bakanı amiral Dusmaniein 
emrile filonun yeni teşkil!ltı 

şöyle olacaktır: 

Bugünlerde tamiri bitecek 
olan Elli kruvazörü nmiral 
gemisi olacak ve fılo, bundan 
başka, Kunduryotis, ldros, 
Speçon, Pantir, Yerııkos ve 
Leon adlı altı büyük torpi
todan ve dört deniz altı ge
misilJ deniz tayyarelarinden 
mürekkep olacakdır. Filo 
kumandanlığı Asi gemilere 
karşı ilk önce denize açılım 
vis amiral Sııkaloryosa ve
rilmiştir. 

has,( olunco fılo a~·ık deniz· 
ıle talimlere çıkacnkdır. 

Resmi Dairelerinde. 
tasfiye 

Atjna, 7 (A.A] 
isyan neticesi olarak 

Son 
hükü-

met resmi duirelHde taefi. 
yeye ha ·lamı~t.r. 

SAVAŞ'Cl C™: 
Düzen 

Tıirk ıılusal kurıımunun 

ilerilik ve yerilik y6steren 
yönleri vardır. Bunıı g/z.le
nıekle beıılifilmizl okşamamış 

olmalıyız 

Şıınıı da onıılnıanıalıyı: 
ki; İler/likle, gfflli!Jin yan
yaııa yaşaması lıer şeyde 

tının talimlerine baılanacak. birlik isliye11 ıılasal kıırıı· 

Gelecek haftıı elli kruvazö· 
rüne amiral bayrağı çekile· 
cek ve zabitlerle müretteba-

tır. 

Bu talimler tersanede ve 
Saronik körfezinde yopılarak 
ve kdfi derecede mümarese 

Kaçırılan 

ııııın gövdesini çıirıilıir. 

Bu ndcuı önceki yazıları -
nıı:ııı birindl' ahldk, bilyi 
ve teknik bakıııııııdıııı dıi· 

zenli bir ileriliğin yeuklı
.ı!lııi ileri sıirııııiş birçok le· 
zadları canlcı11dır1111şlık. Bu 

Gazeteci idam 
edilecekt 

mı arada; Tıirkiye'ııin lıdlci; çı 

ra ile eleklriiJi: kaf/ııı ile 
oloıııobi/i. kıı/ıibe ile bıiyıik 
apflrlımanl<ırı bir arada ya· 
şalan ve okuma yazma bil-

Bala 6 [A.A) -- Burada 
çıkan Nasyonel zeitung ga
zetesinin Borlin muhabiri ka 
çırılan gazeteci jalı:.obun hi
yaneti vataniye cürmü ile 
muhakeme ve ibret için ıle 

idam edileceinği yüksek bir 
memurun ağzından duyduk- ' 
!arını bilılirınekte<lir. 

Almanya bu me~cleyi hi~·

bir suretle bir hakem mnh. 
kemesine tevdi edecek de-
ğildir, 

i 
mlyenle yüksek lalısil ya. 
paııa kapı koııışulu!j;ı el
lirleıı bir ıilkc halinde ol 
dııyunıı söyleııılşllk. Bıınla· ı 
ra ekleneak blrçuk lezad
lur arasında bir ele şıı var· 
dır: 

Tıirk kadımııa seçmek 
ue seçilme~ /ıakkını tamdı· 
iJımı:, bıı siyasal llerilikle 
övıinnıiyl' lıak kıızaııdı[jı-
ıııı: lıaldı» köylıilerimlz 

Ayın yirmibeşinde kendi işlerini görecek bir köy 
Moskova'ya gidl'cek lıeyctini serbeslce seçmek. 

Paris, 7 jA.AJ •·• Dış iş ' len /ıeıııiz malırıım lıılıı
bakanı Laval'in ayın yirmi lııyorlar. 
beşinde Moskova'da bulunma- Bıı yüze çarpan düzensiz . 
sı muhtemeldir. 

1 ilklerden aldııJımız şu bir caktır. Bunlar B Mihalakopu'os'. 
un muhafazakar cunı:hurlyet 
el partisile el birliği etmek 

Orada üç gün kalacak, 
1 

kaç örnek bile arlık inkı· 
dönüşte Varşova'ya uğrıya. lciblll dt1.lıa kükçıi, daha 
caktır. lnaııdırıcı işler görmesinin 

~~~::-::-:::~~----::-"."""'.~~~;-;;::~~=--"'.-'-~- yerekliği11l arlı rmakladır. 

llür dütünceliler fırkası, 
B. Metaksas tarafından söy
lenlldiii gibi, bütün Yuna· 
nlstan' da ayrı li"leler çıka

racıııkt r . 8. İ Ralis ve B 
Stratr da bu fırka ile birle
ıeceklerdır. 

niyetindedirler. 

Feminizm Amerika Harf iııkılcibuıın yıicellğine 

Liberallere gelince, hiç bir 
intihap dairesinde açıkça 

Venlzellst liste çıkmıyacak· 
tır. Fakat Venlze!istlerden 
25 arkadaıile birlikte mec
liı son toplantısına girerek 
iıyanı takbih eden ve ayrı 
bir aiyaaal yol aüdeceklerini J 

~- -~ rııiJnıen, Balıkeslr'/11 beş 011 
Kongrası hazırlıkları Cumhur reisine sa- kilometre ıı:aiJında bir tı-k 

istunbııl. 7 (S ::;1 -- 18 ni- lahiyet verildi okııyııp yazanı olnııya11 
san .Ja Yıldız ılı toplanacak Vaşington,7 (AA] ___ Mebu 0/11: haneli elli lıanel/ kö.qler 
olan uluslararıısı f,!m!niziııı san meclisi bir harp zuhu- bıılwıdıı,</ıırııı yine bi: bilelim. 
ko ı grası ruznamesi lıilzır rıında 21 ile 25 yaş arasın- 1 ellere dııyıırmıyulını! 
hnını~ılır Bu h.ıfta i\'İn,le daki efradın sildh altına Fakat, Tıirk cıinılwriyı·· 
ynlıancı memloketler, kadın ! alınması İ\'in Reisicümhur'a linin soysal giciişirıe de ar
murıılıhasbrı şelırimiırn gel- : salıl_hiye! vermiştir. . tık bir düzen verrııtk ye· 
moğe bıışlıya~·aklnrılıt, Yıı- ı rada ziyafetler verilecek ve : rektir. sanırız. 
hancı murahhaslar adına bu müsamereler tertib edilecektir.! elt:Nr.,,..tf"'r 

Osn:ıanlıcadan 7 ürkçeye karşılıklaır kılavuzu 
1 - Oz Tıirkçe köklerdeıı gelen sozlerin karşısına (7. K ö .) belliği <alameti) kon

muşdur. Bunlar111 her biri hakkıııda sırasiie uzmanlarımızın (mıilehassıs) yazılarına 
ya::ılarını gaztelere vereceğiz 

2 - Yeni konan karşılıkluruı eyi ayırd edilmesi için. gertğiııe yöre, Fransı:ıcaları 
yazılmış ayrıca örneklerde koııulnıuşdur. 

3 -Kökıi türkçe olan kelimelerfll bugıiııkıi işleıımlş ve kulla111lım şekilleri alınmıfdı: 
Aslı Ak olan hak, aslı üflln olaıı hllküm, türkçe «çekıı kökünden gelen tekil gibi. 

Deraguş etmek = Kucaklamak 
Derbeder - Dağınık, salpak 

Örnek: Derbeder bir adamıdır - Dıığı· 
nık [salpak] bir adamdır. 

Derbend - Boğaz. dargecit 
Dere - Oerç (T Kö.) 
D~rd - Dert [T.Kö) 
Derdest - - Y11kalama - [Fr.] A.rrestation,
attraper 

Ürnek; Polisler hırsızları derdeıte ça
Lşmaktadırlar - Polisler hırsızları ya· 
kalamaya çalışmaktadırlar . 

Derdest etmek - Yakalamak [Fr.] Arre 
ter 

Derece - Derece [Fr. J Oegre 
Dereke - Oareke 
Dergılh ~- Oerge 
Derhal - Hemen 
Derk. İdrak - An, anlama - (Fr.) Comp. 

rehension 
D~rkenar -Çıkıncı 

Örnek: Bu evrakı bir derkenar yazıl
dıktan sonra yerine gönderiniz - Bu 
kağıdı bir çıkma yazıldıktan sonra ye. 
rine gönderiniz. 

Derketmek, idrak etmek=Anlamak-(Fr.) 
Comprendre 

Örnek: Bu işin güçlüğünü idrak ede· 
metli - Bil i§in güçlüğünü anlıyam~ı. 

Derman -- Derman (T. Kö.) 
Dermeyan etmek- Ortaya koymak, öne 

sürmek 
Örnek: Bu fikri dermeyan eden sizdiniz 
- Bu düşünceyi ortaya koyan (öne ıü
ren) sizdiniz. 

Derpiş etmek-Göz önünde tutmak 

Ornek: Evveld bu işi derpiş etmelidir 
=:Ünce bu işi göz önünde tutmalıdır. 

Dus - Ders (T.) - (Fr.) Leçon, cours 
Deruhte etmek - Üstüne almak, yüklen. 

mek - (Fr.) Se charger 
Örnek: Bir vazifeyi deruhte etmek -
Bir ödevi üstüne almak. 

Derun-İç 
Ornek: Derununda nüfus tezkeresi bu. 
lunan bir çanta - - içinde doğum kAğıdı 
bulunan bir çanta. 

Deruni - lçkel 
Desise- Dek, oyun, alılnç - \Fr.) Ruee, 

intrigue, fourberie 
Desaas - Dekçi , oyuncu, aldatıcı - (Fr.) 

Ruse. intriguant 
Dest -- El 
Destar - Sarık 

Deste - Takım, demet 
Ornek: Bir takım oyun kAğıdı, bir de· 
met çiçek 

D~stgir -- Yardımcı, elinden tutan 
Dostres olmak - Ele geçirmek, elde et. 

mele erişmek - (Fr) Obtenir, acquerir 
Deşt - Bozkır, çöl 
Deva - Em. ililç (T. Kö .) - (Fr.) Remedıı 

Örnek: Bu hastalığın devasını bulama
dılar - Bu hastalığ.n ildcını (emini) 
bulamadılar. 

Devam - Devam (T. Kö) - (Fr.) Continu· 
ation frequentation 

Deveran = Dolaşı 

Örnek: Deveranı dem = Kan dolatısı 
Deveran etmek = Dolaşmak 

Ornek: Deveran eden haberlere göre
Dola§an duyulara göre. 

Devlet-- Devlet (T.Kö.)- (Fr.) Etat 
Ddvr- Dtıvir (T Kö.) 
Devran= Evren 

Ornek: .\lem gene ol O.lem, devran ge
ne ol devran.:._Acun gene o acun, ev
ren gene o evren 

Devre= Oevre (T.) • 
Devriye - Gezele 

Örnek: Geceleri jandarmalar devriyeye 
çıkıyorlar- Geceleri jandarmalar ge. 
zeğe çıkıyorlar. 

Deyn -Borç 

D 
Dictlr - Karanlık 

Didar- Yüz, çehre 
Dide- Göz 

(T. Kö.) 

dide- görmüş 
Dideban - Bekçi, kolcu, nöbetçi, gozcu 
Digerbln - Özgecil - [Fr ) Altruiste 

Örnek: Dıgerbtn olanları herkes sever 
-uzgecil olanları herkes sever. 

Dikkat- Dıkkat [T.Kö] - (Fr.) Attention 
Dil= Yürek, gönül 
Di!Aro, dilrübıı. dilfırib - Gönül alan, gö· 

nül okşıyan 
DilAver= Yiğit 
Dilllzor - Uönül inciden, hatır kıran 

Dilbaz - Gönül eğliyen 
Oilber - Güzel 

Ürnelı:: Dilber bir kız-Güzel bir kız 
Dilgfr- Gücenik, kırgın 
Dilgir olmak- Kırılmak, gücenmek 

Ornelt: Baııa sebebsiz dilgir oldunıız
Bana sebebsiz gücendiniz. 
Bu sözlerden dilgir oluşu doğru değil· 
dir- Bu sözlerinden kırılmuı doğru 
değildir. 

Dilgüdaz - Yürek eriten 
Dılbdh - Gönül isteği, arzu (T.Kö.) 

Ornek: l9ler dilhahı üzere gitmedi -
işler arzusu üzere (gönül iateğince) 
gitmedi. 

Dilhıraş (Bak: canhıraş) Gönül koparın 
Örnek: Bir sadayı dilhıraş-- Gönül ko· 
paran bir ses 

Dilhun olm11k - ki itan ağlamak 
Ornek: Onun bu düşkün halini görünce 
dilhun oldum - Onun bu dü,kün hali· 
ni görünce içim kın ağladı 

Dilir - Yürekli 
Dilküşa-- iç açan 

Örnek: Mahalli dilltü§a- k B\'Bn bir yer 
Dilpeaend- Gönül beğendi 
Dilriş - Yıireği yaralı 
Dilsuz-Yürek yakıcı, İç yakan, acıklı 
Dilşad- Sevinçli 
Dilşikeste- Göolü kırık 

Dimağ - Beyin- [Fr.] Cerveau, cervelle 
Din- Oirı (T.) - [Fr.] Religion 
Dini Dinsel - (Fr.) Religieux 

Örnek: Dini müesseseler - Dinsel ku
rumlar. 

Gayridini = Yaddinsel - (Fr.) lrreligieuıt 
Örnek: Gayridini hareketler = Yıd
dinael hareketler. 

LAdini - Oışdinsel = (Fr.) AreligieuX 
Urnek: Dinle hiç bir alAkaBı olmıyan 
müessese ve hareketlere IAdini derler 
= dinle hiç bir ilişiği olmıyan kuru
mlara ve barelı:.etlere dışdinıel derler. 

Dirııhşan - P81'lalı:, parlıyan 
Diraht = Ağaç 
Dirayet - Usuğ - (Fr.) AdreBBe, intelli-
gence capacite 

Urnek: Bilgisi ne kadar vüsatli olursa 
olsun dirayetsiz bir insan tuttuğu itte 
muvaffak olamaz - Bilgisi ne kadar 
geniş olur88 olsun usuğsuz bir innn 
tuttuğu işi başaramaz 

Dirayetli = Uıuğlu - (Fr.) lntelligent, 
capable, adroit 

Ornelı:.: O, pek dirayetli hareket etti-
0, pek usuğlu hareket etti. 

Diraz - Uzun 
Diriğ etmek - Esirgemek 

Ornek: Muavenetinizi benden diriğ et
meyiniz - Yardımınızı benden eeirge
meyiniz. 

Dirin, dirine - Eski 
Örnek: De'bi dirin = Eski törü. 

Divane = Deli, aptal, alık 
Diyar - Rl 

Örnek: Oiyar diyar dolaştıktan sonra 
buraya geldi _ El el dolaştıktan ıon. 
ra buraya geldi 

Dizdar = Kale sakınanı 
Dost - Dost (T.Kö.) -- (Fr.) Ami 
Durret (zucret) - - Sıkıntı, darlık 

Örnek: Son senelerim ducret içinde 
geçti - Son yıllarım sıkıntı (darlılrı 
içinde geçti. 

( LtUfq ,.Ylrtıak) 



YÜZ: 2 

Du~ lr (gırıftıır) = Uğramış yııkulunmış, 
tutulmuş Duçnr olmak (gir iftar olmak) 
= uğramalı:, yckalanmak, tutulmak 

Ornek 1 - Bir derdi devılnılpezire du
çar oldu - İldcı bulunmaz bir derde 
uğradı. 
2 - Duçar olduğu felılketten tahlisi 
giriban edemedi -· Tutulduğu felılket 
ten yakasrnı kurtaramadı. 
3 - Oıtlürüciı bir oşka giriftnr oldu. 

uldürücü bir aşka yııkelun•iı 
DOd Kurt, duman 
Duban - Dumıın, tütün 
Duhter - Kız 
Duhul - Girme, girim 
Duhuliye _ Girmelık 

Ornek. Duhuliye vermt ksiz:n İçniye 
alınmnz - Dırmel ; k vermcksizın i\·erı
ye alınamaz 

Dün - Aşağı, aşağılık 
(Ast - mndfın) 

Örnek: Bu halıyı •lıin bir fıatla sııtmak 
istemezdi - Bu halıyı aşağı bir paha 
ile satmnk isteınezJi. 

Ne dOn bir fıtratı vıır - Ne a~ağılık bir 
yaradılışı var. 

Dur - Uzak 
Ornek. Allah kımseyi gördüğünJen dür 
etmesin - Tanrı kimseyi gördüğünden 
uzak hır.1kmasın. 

Durendiş (dılrbin) - 1 z~örca, uzgörür 
· - (Fr) Avise elairvoyunt 
Örnek. 1 - Dovletın b9ş.nıı geçen 
adıımlnr Dılrendış olmalıdır - Dev Je
tin bnşına geçen adamlar uzgörür ol-

malıdır· 
2 - O, dılrendış bir adamdır O, 
uzgoren hır ndamdır. 

Dilrendışlık (durbinlık) - lJzgörürluk 
Duş.ze (Bek: hdkir) - Eldeğmemiş 
Düm,!nr - Artçı - (Fr ) Arriere -garde 

Orn •k: Düm \ar koller.mız duşmunn hü
cu•n etti Artçı koli ,rınız düşmene 

hücum etti. 
Dümü - Gözyaşı 

Dünhnl Kuyruk 
Durbün - Görgüç 
nete 

Ornek: Zahitler 

- (Fr) Lorgnette, lu-

uzağı rüyet için dür-
bün İ•tımal ederler Subaylar uzağı 
görmek için görgüç kullanırlar. 

Düruğ' - Yelen 
Dürüst - Doğru, düzgün, dürüst (T.Kö) 

- (Fr.) Exact, correct. 
ürüst - Sert, kaba 

Ornek: Dürü~ hareketlerile htıpimizi 
gü<'endirdi - Kııba (•ert) h~reketlerile 
hepimizi gücendirdi. 

Düstur - Düstur (T.Kö) - (Fr.) Uode, 
regle geenerele, formule 
Düşnam - Sövgıi 

Ornelı:. Hüyiık işe girışenler onun bu
nun ı.lüşnoıııından korkmazlar- Büyük 
işe giri~enler ont.n bunun •övgüsünden 
korkmazlar. 

Düşver -Güç, zor 
Düyun Borçlar 
OüyOnu umumiye 

(Fr.) Dettı·s 

G,;nel borçlnr -(Fr.) 
dctte publıq'le 

Düzd - l l.r~ız (Fr . ~ Voleur 

E 
Eezım - Büyükler 

Örnek: Tiıııur devri eazımındıın Ti. 
mur devri büyüklerinden 

Eb -:Baba 

Roman Tefrikamız: 10 l 

Eb'ad lramler 
Örnek: Eh'atlını mesaha 

!arını ö'çmeli. 
Ehetil (Bok: batıl itıkat) 
(Fr.) Surerst,ons 

l'oşinıınl6r --

urnek: Ebatile bağlı olanların ıırıımız 

da yeri yoktur - Boşinnnhrıı boğlı 
olanların aramızda yeri yoktur, 

Ebed, Ebediyet SonresızLk - (Fr.) 

Eternıte 

Oroek: Bu fllni hayat içinde ebeıliyet 
düşüncesi, bir teselliden bnşka birşry 
değildir - Bu ölrz hayat iı·;nde- EOD

rasızlık düşüncesi bir nvunrnoktnn bnş
ko bir ~ey dPğildir. 

Ebedi - Sonras;z- (Fr ) Etcrııel 
Üraek: Ebedi bir huzur v~ süküne ka
vuşmak istiyordu - Sonrasız hır bay
sellığn kavuşmıı'k istiyordu. 

Ebediyen, lleleb dı - Hiçlıir zaman, hiç bir 
vakit, hiçbir duba - !Fı J Eternellornent, 

fi vand jemrıis 
Örnek: Gözleri hiı·hir daha ııçılmemak 
üzere kapandı - Ses yeux se sont r•r· 
mes eternellement. 
Onu hiçbir d.ha görmiyeccğiz , •>Us 
ne le verrons plus pınnis 

Ebeveyn Ana bnbrı 
Örnek: Ebeveyne lıiiroı~t evla•llorın ilk 
vazıf~sidir Ana bnb ya. s-ıyğı çocuk-

ların ilk ödevidir. 

Vilayet 
Genel meclisi 

Vilayet genel meclisi dün 
de vıı.li boy Salim Gündo 
ğan'ın başkanl·ğında topla
narak Maliye encümenince 
tesbit edilen bir milyon on 
iki bin liralık gelir bütçesi 
konuımalarına 1 aılamıttır. 

Belediye 
meclisi 

Perşembe gü'1ü nisan top 
lantılarına baı' ıyan belediye 
meclisi bu gün öğleden son 

ra vali bay Salim Gündoğanın 
hatkanlığında ikinci içtima 
mı yapacak ılı r. 

Cclıi I llayr-ı· 
A nkara'ya döndü 

Aıık ra, 7 !A.A] - Öko· 
r:omı bakıını lay Cd,\l Ba. 
yer bu s ıbah Kütuhyu'dun 
şehrımiz gdınıştır Ebkem - o.isiz, epsı•m 

Ebr - Bulut 

Ebrar - lyıler, iyciller 1 Japon elçiSİ 
Ebru - Knş 1 

Ebter - Güdük Memlı'k<'timiz için neı 
Ecded .- Dedeler d' 

Urnek. Ecdad.mızdan kolau eserler ıyor 
Dedelerimizdım lı:nlun izerler lstonl nl 7 (S.ŞJ - JJpo 

Ecil _ için, sebelı el\'isi A".lkora'dan şehrımızo 
Ornek: Bu ecilden - Bunun iı·in geldi. Duyguları ı HOrulurı 

Ecir <Bak: ücret) da ı.lcılı kı: -· Anknrı 'yı zi 
Eclılf - Ayak tak ı mı, bııld rı ı·ıplakfor yaretimden çok mcnıı ur.u m 
Ecnebi _ Yadoyru - tFr) Sujet etronger Temas ettığ m büyükl .. rırı z 

Ornek: lstanbuldnki yuduyrul r - Les üzerin lo büyük tesir f ırak. 
sujets etrengersa İstanbul tı lkı nıernl k"l IHcS nduki 

Eda - Ton (T. Kö.) münas ıbetler ,Joslcı.h Ank. ra 
Urnek: Söyleyişindeki özgül ton onu modern ve me lcnı 1,ir şehir 
öteki sözmenlerden ayırıyor - Söyleyi- olmuştur. 
şindeki asli (original) eda, onu dığ'er Mühim bir krşif 
natuklıırJan ayırıyor lstnnbuı. 7 ı::; ŞJ __ A".lka 

E :a (Şive, cilve nnlı;mına) - Bayla - (Fr.) .. k k t t 1 · 

G 
rn vu ~e Zıra ene ı 'J8U 

rılce, c harme ·r.. .. ı ı h " 
Ed ı B l 

fL' ) ,. • h nt pro o•or rın' "ll ıytaı _,,_ 
a ı - ey on - ,~ r. uracıeux, c ar oıa I .. 
O k Ed 1 d 1 .. .. J 'J la nuel Ay;oy n but, ha) van ve 

rne : 8 ı c e ı yuıuyor u - ı. ay n- . ·
1 1 

k 
b l 

.. • 
1 

ıusen ıottL ı ı r•nı t-şlıı~o 
ay on yuruyor u 

Eda etmek_ Ôlemek yarıyerı lıır ul t kt~fıtdi. 
Ornek: Edayı deyn etmek İriliyordu -
Borcunu ödemek istiyordu. 

Edeb - Edeb 
E.Jılle (B~k: delil) - Kenıtlur 

Ornek: Ddvdsını edillesiyle izah etti 
Dılevini kanıtleriyle açınılodı. 

Eılib - Yazman 
Ornek: Büyük Türk edibi Büyük 

Tıirk yazmanı. 

Efkdrı umumiye - Kamusaldüşiin (Fr) 
Opinion publôque 

Ornek: Bir memleket efkllrı umumiye 
sıoı gazetelerin le görebiliriz - Bir 
ülkenin kamusaldüşününü gJwtolerin
de görebiliriz. 

Reyiam = Geneloy 

Musikimiz için 
lstanbııl 6 ıs ŞJ -·Musiki

miz hakkında tetl.iklerde bu 
lunmak uz re Kliltür 1 akan. 
lığı taraf ndan bir Alman 
profesörü davet edildi 

Talrlw birlıği korı~rası 
İstanbul, 7 [.:i ŞJ - Talebe 

birliğı y llık kongra•ını yap-, 
tı. idare hey .. tı roporu r la 
sermny >nııı nılığ nJn §ıkd- j 
yet ediJ,lı. Konı;ra bu mah- ı 
zııruo kalı! rılıııası iı·in bazı 

kc.rnr lar ıılınıştır. 1 

S<ı \rııştıııı Sıı V<lŞ<l 

yan, naçar kalmıı ebedi ve 
ezeli riyakar muhalifler ol 
du ~luhalefelin izale ed.ldi· 
ğinı göstermek istiyen bu 
zavallılar, maksatlarına giz
li yollarla vasıl olmak isle 
dıler. Lakın bu nıelun mak
satlarının meydana çıkması 
çok gecikmedi. 

ciddi mukıı vemetıne maruz 
kalıyor ve e~as ı muharebe 
ler veriyordu. 

Bırgün, süvarı on dördün· 
cü alayı, birkaç saat islira 
hat etmek ve yalnı~ hr bö-

Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

Düımanın çekilmeğe baı 
ladığını an'ıyan Mustafa 
Kemal paşa düımanın sürat 
ve ticldetle takip edilmesini 
ve köylerle nıevaddı iaşe 

nin tahrıbine meydan veril· 
memesini emretti. Lakin çok 

yorgun kıtaat her ne ka 
dar dupıanı olanca sürat 
ve tiddetile takip ett, ise de 
köylerin ve bilhassa yiye 
ceğ n ihrak ve tahri hine ma· 
ni olamadı Hatta iki gün 
düşmanı takib eden bazı 
kıtaat aç bir halde tevakkuf 
etmek med.uriyetinde kaldı 
Düıman ise; Türk ordusu. 
nun menzil teıkili.tının nok
sanlığını hildiği cihetle, geç

tiği yerlere götürem•dıği 
yiyeceğe gazyağı dökmek 

suretile tamamen yakıyordu. 

Harman zamanı olmak iti· 
birile, demet halinde bulu
nan zehairi pek kolaylık

la ihrak edebilıyorlardı. 

Artık diltmarun münhezl· 

men ricat etmekte olduğu 
tebeyyiin ettikten ıonra Bü
yük Millet Meclisindeki ağır 
başlı zevat, ula gurur ge· 
tlrmiyerek ancak Mustafa 
Kemal paıanın, bu defa da 
vaaanı kurtardığını ve bu 
zata hürmet edilmesini mu
haliflere işaret ettiler. 

Tama ve hırslarına mağlüp 
olan bu riyakarlar da göya 
nedamet göstererek Mustafa 
Kemal paıanın her emir ve 
ltaretinde isahet olduğunu 
taıdık ettiler Lakin kalble. 
rinln en derin noktalarında 

gizlenen denaet arzuları ba 
ki kaldı 

Sakarya harbinin zaferini 
bilfıil, ıahsen temin eden 
Mu1tafa Kemal paoaya, mü
firlik rütbesile Gazi unvanı
nın verilmesi hakkında mec· 
lire bir kanun layihası tek 
lif edildi.Bu kanunun kabu
lünde en hararetli rey ve
ren ve ea çok cılkıılr. 

Bu defa Erzurum mebusu 
Salıh hoca ile K arahisar 
mebusu Mehmet Şükrü ba 
ıa geçerek muhalefet göı 
termeğe başladılar Sırası 

gelince arzedeceğimiz gibi 
de meclis huzurunda, bütün 
seyyiat ve suihz,lleri yüzleri· 
ne çarptırılmak suretile ber· 
bat edildiler. 
Düımanın, Sakarya harp 

cephesinden çekilmesi üze 
rine, süvari fırkaları yine 
afı olarak düınıan takibine 
memur edildiler. Birinci sü· 
vari fırkası da evvelce çekil
diği istikamette düşmanı ta 
kip etmeğe memur edildi. 
Sakarya boyunca Na'dö
ken'den başlıyarak, garba 
doğru mukaddes yurdunu 
iltlrdat etmek için her za
bit ve her neferi bırer aslan 
kesilmit olan bu fırka iler
lerken, bazen da düımanın 

lüğün;i düşm~n karıısm\I. gön 
derıp esaslı ketif yaptırmak 
için emir aldı Ahy lir 
tepe üzerinde istirahat et 
mekte iken alay kumanda 
nile birınci bölük kuman 
danı ve süvari zabiti konu 
ıuyorlardı O esnada k<>nu 
ıulan sözlerin, kahraman· 
lıktan başka btrıeye taallük 
etmemesi tabiidir. Alay ku 
mandam, mutadı veçhile da 
ima muhatabını takdir ve 
gıyalıda olanları zem etmek 
istedi. Alayın ıeref ni temin 
eden birinci hölliğün o'du 
ğunu ve bu iki muhatabı 
olmazsa h 'ç bir mevcudiyet 
gösterilemiyeceğini söyleme
si üzerine süvari zabiti atıl 
dı D iğe r arkadaılarının 
kend · ler=nden da h fedakar 
olduk'ar nı ve Zekı beyin 
yaralı bir aslan gibi hasta
haned"n kaçarak vatanını 

kurtarmak içın ölüme ka
vuşmak üzere koşmak sure
tile en büyük asa lct ve d-

Sinan günü 
Varın halkevin~P, kutlanacak 
llalke vi baskaıılı~ıı11la 11 . ' 

ısJ Nisan salı günü nal 
120 30] da baılamak üzere 
büyük Türk Mimar [Sinan'ınj 
adına bir gece tertip olun 
muştur: 

KO'FERANS 
l · Mimar I Sınan 'ın J --

Hayatı ve Asarı. Ser Mü
h,.ndis bay Ziya tarafından 

2 ·- Konser 

Potisde 
Eşya çalmışlar 

Dün geçe Hacı İsmail ma
halles ;nden Hüseyin oğlulb
rahlm, Laz llasan oğlu Emin 
Acem Hüseyin oğlu Halil ile 
Hacı İsmail mahallesinde 
Ethem oğlu Abdullah'ın Vic 
denıye mahallesinden Mus
tafa kerıs • Zehra'nın evinden 
eıya çaldıkları tikayet edil 
mit ve hepsi yakalanarak 
haklar.nrla tahkikata baılan· 
mı ıtır 

Sarhoş 

NiSA N 8 ...... ......, ....... ....., 

Geçenlerıle Fransa'de bü. 
yük bir casusluk davasının 

görülmesine başlanmıştır. 

Bu iıdcn suçlu olnnlnrın sıı

y ~ı 33 dür. Fak ut bunlor
ılıın 15 tanesi kaçmış ve bır 

ta eside Finlondiya.'da hvpse
dılnıiştir Orıun iı,in mahke
me şi•ndılik 2 l kişinın dıı.

v s'n ı bakmaktadır. Mesele-
n in eh mmiyeti doleyısilc 

duva gizli olarıık cereyan 
etmektedir. 

Casuslar arasında Frorısa 

denız bakanlığı şıfre şefi 
olon profesör Marteo adlı 

birisı de vardır.Bu ndam 68 
dili konuşup yezmııkta, öte 
ki dılleri de anlemaktııdır. A - - l'uartette: lıa y Kadri 

bayan Mualla, bay :\aci, 
bay Hamdi, 

!l Solo; Keman; bay 
Kadri (Bayan Fikretin refa 
katında) 

Yine dün gece Şöför Ve 
fik sarhoı olarak Jandarma 
inzibat memuruna karıı ha· 
karet ettiğinden yakalana· 
rak hakkında tahkikata baı
lanmıştır 

Fransa. Almanya 
İngiltere ve Amerika 

1--·-------ı da kaç kişi tt>lf'fon 

C -- Solo. Şan. Bayan 
Fikret ve i•ay llamdinin re 
faka tında 

3 --· Temsil: 

bize gelen es~ 

Ayın tarihi 
>latb.:at uınu1'1 mut:ürı igii 

tarafından h ı• r .ıy çıkarılan \C o 

A. - - «Beyaz Kahraman» ay içinde ocuııda olan siya'i ıkt-
piyesl Badi biitü harekcıleri 600 sa-

B Komedi bir perde hife İ\'imlc toplıyan bu mermu 
Salon saat sekizde açılacak 

t•r 1 lerkes davetlidir. Sa 1 

an n son ı .ı ünciı say ~ı gel 
mi dır. 

lan dolunca kapı'ar kapana 
cakdır. 

Okurları ııı za sal· k ver! r · z 

Yürgü 
İzmir'Je yeni ne~ir hayal no

:.ıtılan siyasi Ye !{Urıdelık ga
zetedir. 
Arkada~ ııı za neşir bayntıncıa 

;uzun öınürı .. r ve sonsuz mııvafrak.
yetlı:r d 1 •rke n okurlarımıza da 

[ bıı gazeteyi t ıvsıye ederiz. 

kullanıyor 
Fransız !'. T. T bakanı 

bay Mııa•lcl Frıınsn'da tele-
fon aLonelerini fietlerın 
ucuzluğuna rağmen öteki 
ülkelerden daha az olduğu
nu görerek yeni aboJe bu
lan memurlarıı aboaıı başına 
25 ilo 50 frank arıısında ko 
misyon vereceğini bildirmiş 
tir 

Bakanın bu iş hakkında 
y:;z,Jığı tamimden anlaş ldı

ğına göre Fransu'Ja l ,300.000 
Almanya'da 2.960,000 İngil 
tere'do '2.109,oOo vo Ameri. 

k1>'d,ı 7 ,426,000 telefon abo 
nesı vard.r Bu sııyılare ğö 

re Fraabu'Jn nüfusun yüz·le 
3 ü Almıınya ,!ıı yüzde 4,5 

i İngilt•re'de yüzde 4,5 ğu 

Hııgün 

Şifa 

Ecz~ıhıınesi Hafta Amerik.,'.Ja ise yüzJo 13,94 
Türkiy.,•.ıe ism niıı yer;nj tu- Ü telı.:fon kullanmaktadır. 

Nöbetçidir tan yeg8.n ~ m-:ııcınuadır '-,on 
52 ıoc. sa~ sı güzel 'e renkli 
b r kapak i~·iııde çıkını dır. 
üıı.urlar nı Zd tavsıy eder z ,. _______ , 

Yurtdaşt 
Felaketligünlerde sana yardını elini 

uzatan hi!alihmer insan/Jğın şefkatin

den doğmuşdur. Zngin, fakir. kadın. er
kek hulasa hiç bir kinıse kendini hi/a
liahmerin himayesinden uzak saymaz. 
Sene!erceevvel kurulan bu hayıocağına 
aza kavda!. 

-

/Jalıkeslr llild/llımcr 
.\lake::/ 

-------- -- -

vanmertl ık gösterdiğ 'ni in 
kar eiecek bir düıman bile 
tasavvur edilemiyeceğini id 
d a etmesi üzer ne kurnaz 
a ay kuman lanı lıo~ka ma 
cerr.ya döl..ü.dü Zeki beu n 
bu harekatının v.ıtansever 
lik olmayıp hırsı şöhret eseri 
o duğ.ınu iddia etti 

Canı fena sıkılmıı olan 
süvari zabiti, alay kuman 
danını tahkir edercesine ba 
ğırmağa baıladı Kendısinin 

tek baıına, alayını Lıraka

rak kaçtığın ' ve Zeki beyin 
mi i bir kahraman olduğu
nu ve her namuslu ve vic 
danlı adamın bunu kabul ve 
itiraf etmek mecburiyetinde 
tıulunduğunu söyledikten 
sonra, padişahın göz bebeği 
ve İstanbul hükümetiniıı en 
nafiz bir rtiknü olan ııı nlay 
Sadık beyin 11 J Zeki beye 
yazdığı mektupları beraber 
okuduklarını ve bu mektuıı
laula Zeki heye. arzu ett•ği 
şeki'di, İstanbul'da askeri ve 
mülki yüksek mE'mnriyetler 
tek 1 f d ldiği halde Zeld 
beyin yazdığı tahkiramiz ce-

l 1 1Meşhıır itilafçı, yüz ellilik lis-
teye dahil olup h:ıy Zeki'nın 

anıcasıdır. 

vapları hat rlattı ve bu su
retle de alay kumandan·nı 

iskat etmek istedi. Lakin 
çenebaz iht.yar, müterradi 
yen noktai nazarında ısrar 

1 ediyordu 
Tam bu münakaşanın en 

hararetli safhasında, yanı 

l aıluında, bölüğile beraber 
Zeki bey belirdi. Düıman a 
kahramanca çarpııan bu 
bölük üç şehit vermiş, yedi 
de yaralı getiriyordu. Zeki 
beyin atı da vıırulıııuş y'?dek 
!:.ineğine binmitdi 

Alay kuman.Janı Zekı be 
yl görünce mevzuu değiıtir-

lmek •stedi. Lal.in süvari zabiti 
b rakmadı. Zeki bey gel p 
oturduktan sonra, sü ıari za 
biti sözüne devam ederek 
alay kumandanına, Zeki he· 
yin aleyhinde söylediği söz 
leri merdane olarak Zeki 
beyin yüzüne kar~ı söyleme 
sini teklif etti. Lakin alay 
kumanda ı bu mertlıği gös 
teremedi. Çakısile soymakta 
bulunduğu elindeki hıyara 
baka kaldı. Süvarı zabit de 
Zeki beye olduğu gibi vaka 
yı derhal anlnttı. Z~ki bey 
alay kumandanının elindeki 
hıyarını çekerek alay ku 

Kaçırılan adam 
Bert hol l Jakob ndlı bir 

A.lnııın gazetecisi oturmakta 
olduğu İsvi(•re'd~ P.ern şelı -

rinden kaybolmuştur. Bu 

adam Alnıanya'nın silllhları 
ve ulusal korum vnsıtabrı 

hokk mla bir çok kıtnplur 
ve yazılar yazmıştı. Alman 
k·ınunlnrına göre bu gibi 
hlreketler. yurda hiyenet 
telakki edilmetedir 

1 

Bethold .J :ıkob'un, Bern'de 
oturan do1<tor Velemnn adlı 

birisi torof.nden tPmerküz 
kıımpınıh mabdus bulundu_ 
ğu rivayet e.Jılmektedir. 

!::iöylenıliğine göm doktor 
V~lemon Almanya dışındıı 

mandan•nın suratına birkaç 
defa vurmak suretile parça
ladıktan sonra alay kuman 
danına: 

Seni tahkir etmekten 
ma!cçad:m; haris şöhret ol
madığımı ispat et•rıek için 
dir. Çünkü sic,llimi sen ya 
zacaksın Fena yazacağın 

dan f,iraz daha fena yaz
maklığ n için bu dersi veri
yorunı. 

Dedi. Alay kumandanı 

lıir cismi camit gibi kaldı ve 
h ç cevap veremedi. Ancak 
süvarı zabitine bir iki defa 
yan bakdı. 

l.lir saat sonra 
ge en bir emirde, 
atalan Mehmet 

fırkadan 

düımanın 

efendin 
yaylas nda esaslı bir mevzi· 
de t<ıtunmak üzere [ulun
duğu ve alayın deshal o ıs
tikamette harekete geçmesi 
icab eıtiğ' bildiriliyordu 
Alay harekete geçti. Lakin 
Atalan Mehmet efendi vay 
laa na atla çıkmak imkanı 

yokdu Yüksek, kaya! k ve 
keçi yollarından bıııka yolu 
olmıyan bu yaylaya ancak 
yaya çıkılabilirdi. A 'ay ku
mandanı, Sakarya nehri ke
narında alayı attan indirdi 

A 
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Macar 
Ordusu zabitlerine 

askeri talim 
Viyana 7 c A.A ) - Milli 
üdafaa bakanlığının bir 
ebliğine göre eski :ı\vustur-
a - Macar ordusunda n'u
azzaf yahutki ıhtiyat sı 1 
alile hizmet etmit 1 ulunan 
üzbaıı rütbesine kadar olan 
a bitler 15 mayıstan l 5 ey
iıle kadar yapılacak askeri 
alimlere ittir ak için davet 
olunacaklardır, Pu iştirak 

ecburi olmayıp alakadar· 
arın kendi isteklerine bıra
kılmııtır . 

Mançuko 
paratoruna ziyafet 
Tokyo, 7 1 A.A] Japon 

mparatoru Mançuko impa· 
atoru şerefine büyük bir zi
afet vermiı. söylenen nu
ıklarda iki memleketin sar
ılmaz ittifakı kaydedilmif 
ir. -

Japonya 
Uluslar arası mesai 
fisindende çekilecek 

Tokyo 7 [ A Al Uluslar 

1 y 
1 1 o 

Kral 
Aleksandr 

İçin ayin yapıldı 
Belgrat 7 ( A.A } -- Dün 

kral Aleksadr'ın Marsilya'da 

ölümünün altıncı ayı dönüm 

günü dolay sile Belgrat bü

yük ki lisesinde Plematzde 

Kara Y orgiyevlç hanedanının 

mezarlarında ayinler yapıl

mııtır. 

Paris 
Elçimizin ziyafeti 
l'arıs 6 (A .A ) - Tür kiye 

büyük ekisi bny Suat Fransa 

ve Romonya Jışıırı i~leri ba
kanlar le rcfıkularınJ ve 

küı ük en laşmıı ile bo tknn 
anlaşması miımcssıllerine bir 

Ötedenberl "ruh. merak 
edilen bir mesele hallnde 
dir insan kafasında barışan 
<<öğrenmek» hırsını tesadüf· 
ler ve daha buna benzer 
bir takım ıeyler körükler. 
Ôyle ıeyler vardır ki eğer 
tecrübe edilmesine imkan 
varsa derhal la vatovarına 
geçilir Bu gün ruh mesele 
si, üstünde yüzlerce kafanın 
itlediği. çalııdığı mühim bir 
mesele olarak 
Britanya'da, 

ortadadır. 

bu çapraıık 

meseleyi zaman veren yüz
lerce kiti ve yine ona yakın 
müessese vardır. ilk müesse 
selerden birinin baş<na meş 
hür Bergson müdir tayin 
edilmitdi . 

Hulı Fi~ri 
Ruh fikri, yeni değildir. 

Mıs·r, eski Türk dinlerinde 
ve hatta son dinlerde ruh 
vardır Ahret, dünya dinle
rinin bünye•lnde manll değif 
tiren ruhdan lıaıkı: bir ıey 
değildir Ruh, yüz yılardan 
beri din maskesini yüzünden 

öğlo ziyaf ·ti Vl'rmiş ve ziya. sıyıramamııtır. Bu maske. 
fet sonun,la göriismeler ol- eski zamanlarda düımüş ol· 
mu~tur. saydı şimdiye kadar bir 

1
) ···· .... 

8
... çok malumat sahibi olacak· 

•ay (~nes dı~. . . 

M k 
, ld Dıııeıı !'lıvrılaıı ılk fıkır 

05 ova ya çagırı 1 Din'den .sıyrılan ilk ruh 
Prağ 7 lA,AI Gazetele 1 fikri, ancak Fransa'nın kü · 

rin yazdıklarına göre dııiıleri çük bir kasabasında •geçen 

bakanı bay l!enes Sovyet garip bir vakadan sonradır kurumundan çekilen Japon· 
a timdi de uluslar arası me dışişleri komiseri bay Litvi Faransa'nın küçük bir ka 

ellerinin balmumundan ka de dık bir tekilde tutulmut 
lıpları alınmıf, hatta fotoğ- ve kalem kendiliğinden yaz. 
raf makinesi yardımlle kağıt mağa baılamııtır. 

ü.tüne fıkıeye bile muvaf- (T)ler \'e r11lı kali~rafisi 
fak olunmll§tur. Rugün Lon· Ruh yazısını bitirdik
dra'daki bu müeueıelerde den so~ra yazı tetkik edll-
yüzlerce ruh elinin kalıpla- mit ve sağ iken yazmıı 
rı vardır. olduğu eserlerin evinde 

2 - Hır tecrübede adsız bulunan orijinallerile karıı · 
bir ruh gelmiıdir. Ona · laıtırılmııtır. Ruhun yaz111 

- Kimsen adını yaz, de- evvela titrek ve okunmaz bir 
nildi. Dik olarak tutulan ka · kalıgrafi manzarası gösler
lem, kağıda hır şeyler yaz· diğl halde sonraları düzel
dı. İçler:nden hiç biri bu ya mit ve karıılaıtırılan mils· 
zıyı okumayadı. , 'ihayet, vettelere tamamlle benzediği 
Londra darülfünunu ıarkiyat görülmüştür . Muharririn ka
müderrisine soruldu. Profe- rakteristik bir yazısı vardır. 

sör, bunun çok eski bir Çin "t., !erin ve diğer harflerin 
yazısı olduğunu iddia ediyor; noktalarını, çizgilerini unut· 

- Konfiçyüs diyordu. Yı turmuı Aynı kelimede bulu-
ne profesörün iddiasına gö- nan "t" leri bir çizgi ile çe
re, bu yazıyı bu ırün Çin'de kermlı. Aynı Karakteristik 
bile okuyacak bir tek kiti halin burada da yapıldığı 
yoktur. görillmüıtür. "Mavi Ada"adı ile 

Profesör, bunun bir ruh neırolunan bu kitap nihayet 
tarafından yazıldığını duyun· Mavı adaya kadar ruhların 
ca hayretle karııık bir me avantürünü hikaye etmekte
raka düşer. Ve bizzat tec· dir . Bu kitabı bulmak için 
rübede bulundurulmasını ri· hayli müıkilat olduğundan 
ca eder. Profesör ricasını ka. burada size kısaca hülasa11-
bul ettirdikten sonra tecrü nı yapacağım. 

bede bulunmak üzere yola Hulılaı· alcıııi 

:Hıkiyeal : : Kem&! 1 .................................................... 
( Dünkü nuıadan mabat ) 

Yok eğer sen bu barbar[!) 
milletin ~·ocuğu olen, o 
serseri ile beraber ya~nmek 
istiyor~en buyur. Aksi tak
dirde sen de onun gibi ha· 
yatının son demlerini yaşa
dığını eyi bil. Fakat damar
larin•laki kanının ba~lalığın. 
dan şübhemiz yok. Çünkü 
sen de bizim kardeşimizsin .. 

Haydi seni on unla savaşa 
davet ediyoruz. Onu sen öl

düreceksin. 

Danof bu voziCeyi ·imdi 
seve seve ol. yordu. Hu anda 
Turgut'a olun eski samımı
yeti tamamen değişmiş. Şim
di onu karşısında milletine 
ve kendine en büyük dlit
man olarak görüyordu. Za
ten bir Bulgar dostun erko
daşlıiı, samimıyeti bundan 
Cazla ne olabilirdi ki? Bır. 

ret nedir bilmiyen bir mil
leti barbarlıkla itham eden 
bu kafıle, aslında benliği

ni unutun, kanları barbar 
knnile knrışan bir milletin 
ferdleri değil!mi idiler?(Aciz_ 
!er! Coşunuz, sevininiz, oy
neyınız. 

Zire sizin barbarlıkla it
ham edüp, hakikatlarını gö. 
remiyerek ı·iğnediğiniz, al
çeltdığınız bu ·yüksek mil
letin şerefi lekelenmez. 
Çünkü onun şahidi bütün 
dünya ve tarihdir. Ve yarın 
haksız yere kanını altıtaca. 

ğınız o kahraman Türk 
yavrusu böyle bir milletin 
avlddıdır. OnJan akan kan 
bile mukaddesdir. Çünkiı yi

ne o milletinin ıerefi ve 
izzeti nefsi uğrunda öle
cektir.) 

den kadehler kaldırıl,lı. H"P •.· 
birden and iç·erek onu öldür- Aradan çok geçmemiıti ki 

çıkar '.Vlüdderris. bunun )bir 
yalan. bir hokkabazlık oldu 
ğu kanaatindedir. Tecrübe 
batlar, l\onfiçyüs'ün ruhu 
çağırılır, Gelen ruh Prefesör 
tarafından sorguya çekilir. 
Bu zatın Konfiçyüs'ün söz· 
!erinden birinde dnlıyama· 

meğe karar verdiler. s~vin- Muzaffer tahsilini ilerletmek 
diler, oynadılar, çoştular. iı·in Türkiye'ye ıridiyordu. 
Sonra hep birden muveffa O, bir taraftan memnun, 
lrıyet<diurra>>ları savurJuiar. diğer tnrafdan beliti ağabe
Evet, daha binlerce usır yimi son defa göreceğim 

evvfl dünyaya medeniyet zannı ile müteessir olarak 
saçmış, huduJdan hududa ayrılıyordu. 

Muharririn söylediğine göre, k d k k t · _Devamı var _ a ın e ere cen e mış, esa-
kenditi boğulduktan sonra ı------·---------·----------
bir de bakmıt ki eve gelmit· değildir. Bütün ruhlar bu 
tir. Karısına, kızına söyledi
ği bütün şözlerin cevapsız 
kaldığını görerek bir haylı 

nokta üstünde birleımekte· 
dirler. 

~Iedyunı ,'\'"a~ıl anla~ılır. 

kiye geçdi: 
Nöbetçi hoca, ı,:ocukların 

yatakhanede uyumadıklarını 
soyledi. Merak bu, ııtdtk; 

sal ofisinden çekilmek mese- nof tarafından Moskova'ya sahasında oturan Mme bilmen, 
esini araştırıyor. davet edilmiflir. ne bir gün iki yaşındaki çocu-

dığı bır nokta vardır 

Bu karanlık noktayı izahat 
vermek suretlie aydınlatnı1-
sını rica eder Filhakika ruh 
bu noktayı izah etmlftir. 

gönüllenmif. Sonraları batan 
vapurda öldüğünü hatırlamıt 

Demek oluyor ki: Ruhlar, 
tammile dünyamızla olan bağ· 
!arını koparıp atmamıılar· 

dır. Yalnız bize mevcudiyet· 
!erini hissettiremiyorlar. 

Bu, ruhların içimizden bi 
rlne tecrübede göıterdiklerl 
alaka ile anlatılır. Zaten ruh
lar medyumu pek ala sÖy· 
liyorlar. 

l!aklkaten muntazam bir 
surette karyolaya vuruyor· 
du. Çocuğu batka bir yata· 
ğa geçirdik, bu defa Mt ora
ya geçdl. 

----~~-.-~---~~~~ bulunan Hitler'e knr~ı olun yalnız öğle ycmejjj:,ini yemt•k - ğunu odada yalnız bırakır. 
kimseleri hil~ i!o Aloı:ınya'ya te ve gece 8113 t 11 0 doğru Fakat, biraz sonra çocuğun 
göıı,Jerip tevkif elt rmekte Ja bir kulıv.ıltı ynpınakta- kahkahalar'a güldüğünü du· 
dir. Bu işin i•vkr~'Jen ba ·. yarak merak eder, çocuğun 

a DJnimıırkn. 1 g ltPre, ve d r. yanına gelir. Gördüğü man 
Fran~n'Ja da kolları bulun- İngiltere bakanlarının zara anayı olduğu yere çlvi-

nktnjır. lsviçrc hükılnıeti Berlirı'Je bulundukları sıraJa !er, adeta ... Çünkü, yavru; 

I.lertllo\J Jokob'uıı ka•·ır.l.··a· B il l , l -· havada· hoılukta - durmak-
' u • .t er ın on nra verocq~ı 

ini bl·r ı"z·•.etı"nüfı"• ııı c s:•lesı· · f · f N k d. tadır. Sanki, ıki el tarafın· 
•· ' n • zıyn et ıçın on oyrut en ; 

dan kaldırılmış gibi . 
yaparak onun ken,Jısine tes- aş\'IR•nı Jlürıır'ıı gön<lermiş. 
imin/ resııı~n il yh'J.,n İ Çocuk, mütemadiyen gül-

tır Bu :ışı:•. fon Noyrat n-
iBtemeyi dii~ümnektetlir. mektedir Ana, korkar ve 

8, Hltfer sebzeden 
başka bir şey yemi

yormuş 

Bıy llitler ~ebz1 vA mey_ 
vadıın başka bir şey yeme-
ıııekteJir gsascn yeıliği 

şeyler ı·ok h ı sıt olduğu 

giltere'Je <>lı'i bulunduğu zabıtaya haber verir. Bildi 
z1m10d:ınberi onun yanında k 

ğim ilk medyum. bu üçük 
çalışmaktadır. 

11<\n 

çocuktur itte. Çocuk büyü-
clükten sonra bir takım tec
rübeler yapmıştır. 

~I ı>d vu ıı ı Nedi ı"! . 
Medyum, ruhların sevdiği 

kiıilere verilen addır. 

Tecri"ıhel~r 

3 - Hir lngiliz muharriri 
Amerilıa'dan yurduna döne· 
rken bir vapur kazas··nda 
ölmüttü. Bir teçrübede ge· 

len bu muharririn ruhu, kı 

zının falan adresten çağırıl· 
ması rica etmiı; Kıza, haber 
vermişler: 

Babanın ruhu seninle 
girüşmek istiyor, diye. 

Aynı zamanda beraberce 
fotoğraf aldırmak istedijtlni 
de ilave etmiıler. Kız, bir 
mağazadan filim almıı. ma
~inesine yerleştirerek tecrü 
beye gitmittlr Ru yeni filım 
her türlü hileye karşılıktır. 

Rulı ııcre<lt>n cıkar? 
• 

il uhun varlığını kabul ede 
cek olursak ruhun nereden 
çıktığını araıtırmak lazım 

gelir Ruhların söyledikleri
ne bakılırsa. Ruh kafa ta 
sının arka ve üst tarafında 
bulunan gayet küçük bir 
delikten çıkmaktadır. lnsan
ölürken geçirdiği bir takım 

hal ruhun bu küçük delikten 
baı yukarı ç kınamasına rast 
lar. 

Hnlılar haska ııı> diyor't 
' . 

Ruhlar. dünyadaki karak-
terin asla kaybolmadığını ileri 

sürüyorlar. Yalan söyliyen 
kiti burada da yalan siSyle
mekted ir. 

L>iıı 
Ruhların söylediklerine 

~edvuııılarıu Korıtrolu 
Bi; lnglliz flziılyenl, bas· 

küle bir medyum oturtmUf· 
Paçaaına, kollanna, foıforlu 
ıerttler takmıı. Bu suretle 
medyumun tecrübe sırasın 

da hareket edüp etmediği
ni kontrol etmittir. Ruh ge• 
lince eğer iıte bir hokkabaz· 
lık vana yarı karanlık da 
foıforlu şeritler yardımıyle 
medyum pek ala kontrol edl· 
lebılecektir. 

Med\un eksilivor! • • 
Ruh gelince buküldekl 

medyumun ağırlığından yarı 

yarıya kaybettiğini görmüt• 
tür. Bu, ıöyle bir tahmine
de yol açabilir. Medyum ru
ha mechul bir ağırlık ve kuv· 
vet mi veriyor. 

Rir lıikaye 
Adana' da bulunan bir dos

tumdan duydum. 

Ruh meselelerine İnanmıı 
bir arkadat rubu çafırdı: 

- Ne iltiyorıun? diye ıor-
duk. cevap hepimizi buz 
L<esdi. 

-Ben,onun anasıyım.Bed
baht olacak; almağa ıeldım. 

- Olmaz! diyecek ol -
duk. Çocuk, bir çığlık ko -
pardı Üstü baıı yırtılmqtı 

Merak ederek hiklyeff 
anlatan dosta ıordum: 

- Sora ne oldu çocuk? 
-Tabii ölmiitdür Çüok6 

rahat brakmamıt ki. 
Ananın ruhken bile kaJ• 

bolmıyan ıevglsi karıııındıa 
g6z pınarlarım doldu. 

Medyumlar, her tecrübe • 
den sora " 1 O" gram kay -
betmek tedirler. Bunun için 
medyumlar kısa ömlirliidGr· 
ler. 

için lıunları pışırmek g-iiç 
d~ğildir. Onun ye m.ıklerini 
vntiyl8 Miinihte kondısine 

arkad ışlık etmiş olan birisi 
azırlamakta,Jır. B llıtlcr 

Karamanköy merası yaz 

ve kıt için müzayede ile ve· 

rilecekdir. Talib olanlar nl 1 
sanın onuna kadar Karaman 

köy heyeti ihtiyariyesine 1 

müracaat elsin ler. 

1 - Londra'daki ruh mü 
esseselerinden bir çoklarında 
pek çok tecrübeler yapılmış· 
tır .. Ruhlara, kaynar balmu· 

1 
mu içersine el sokturularak 

1 
Tecrübede resim çekilmııtir
Ruh resimlerinin etrafında 

pamuk gibi beyaz bir çerçe
ve vardır. Rılaistisna bütün 
ruh resimleri işte böyledir. 
Ruh, muteakiben kağıt kalemi 
istemittir.Kalem kağıt üzerin· 

göre, "Mavi adaya.kadar hiç 
bir dm meselesi mevzubahs 

- Adana'da bulunan bir 
ilk mektepde garip bir hl· 

Mamafih, biitün bu ilmi 
itlere rağmen itin hokka • 
bazlığına gidenlerde yok 
değildir. 

Nükhet hürrem 

Sııııaş'ııı /lomıım: li 

İNCİR 

lleyecanda n dizlerim titri ye titri ye 
merdivenleri bir iki defa inip çıktım . 
Büyüklerin yattığı odaya; komıuların 

'l ı 
ı pençerelerine, bahçeye ve sokak kapı -

~- - A G ACI 
Hocam \'e üstadım lsınai!Hakkı'ya 
hürmetieri m ebir vesile olsun diye 

Yaz.ın: İhsan Edip 
Aradan ne kadar zam;ın geçmişdi; 

bilmiyorum Birden bire sokakdan ge 
en hafif bir ayak gürü~tüsü beni bu 
alırnlıktan U)andırdı. Pençereden ba 
ımı ·uzatarak dışarıya baktım. Alçak 
ahçe duvarının arkasında kımıldanan 

lr gölge vardı İlk anda bunu. beni 
izlice gözetlem k istlyen bir erkek 

zannettim. Yavaı yavaı 

önünden çekiliyordum 
pençe renin 

Fakat, duvarın dibindeki gol ge lıe 

en elini kaldırarak: 
- • 

0

ihal!l Nihal! diye seslendi. 
GöLlerim hayretten açılrrış, içimde 

!>ir deniz gibi köpüren hislerle olduğum 
lyerde dondum kaldım O, Yavaş yavaş 
gizlendiği duvarın gölge•ıııden s yrıla -
rak meydana çıkıyordu 

Hir damın saçağından dökül n ay 
ışığı a:tınd,1, onun esmt'r yüzü, ansızın 
ir buluttan sıyrılnııt mehtap gibi göz

lerimi ve kalbimi tutu turdu :'ole yapa· 
ağımı şaşırnıışclım O, idi. 

O! Akıamların esmer sevgilisi.. 

sına baktım. Tekrar pençerenin önüne 
1 geldim. 

O hala duvarın dibinde o uzun ve 
narin vücudile bir heykel gibi, kımıl
danmadan dim dik duruyordu Yalnız 
seven kız 1 arın duyacağı çıldırmış bir 
cesaretle merclivenleri indim. Ve taşlık 
kapısını açarnk bahçeye çıktım. Çar· 
pıntıdan nefes alamıyordum Başım 

döniıyur; gözlerimin önünden bulut par 
çalıırı gibi bir şeyler geçiyordu. Sokak 
kapısını açar açmaz; o, içeriye genç 
kızların rüyalarına giren bır hayal ada
mı gibi süzüldü. Bir saniye, öyle el ele 
tutuş&rnk kal<lık. O da çok heyecanlıy
dı Sesi titriyor elleri ateş gibi yanıyor
du. 

l:loğulan bir sesle: 
- Nasıl.. Dedi. Geldiğime memnun 

oldun mu? 
Hemen avucumla ağzını kapadım: 

Sus! dedim, duyacaklar .. 
Korkak gözlerle etrafa !>akarak 

onu el nden tulup ~ektim 

Ve yavaş ad:mlarla yürüyerek bah 
çenin, sık yapraklarla gölgelenmiş bir 
köşesine götürclüın. Burada, bizi merak
lı gözlerden gizliyecek büyük bir incir 
ağacı vardı. Eski bir gaz sandığının üs 
tüne yan yana oturarak konuımıya haf 

ladık: 

Niçin geldin? dedim. Bu fena bir 
ihtiyatsızlık değil mi? 

Sesim gecenin botluğunda bir kanat 
gibi çırpınıyordu. O hemen ellerime uzan· 
dı. Ve beheklerinde ateş böc .. kleri gibi 
ziyalı noktalar yanıp sönen gözlerile 
yüzüme bakarnk: 

- Niçin mi geldim? Dedi. Hala an -
layamadım mı, ~ihal? Niçin geldiğimi 
an lıyamadın mı1 

İçimde titriyen bir şeyle yüzüne 
bakıyordum. 

O kederli bir sesle devam elli; 
Senin için Nihal.. Seni görmek için 

Artık azaba katlanamıyorum. Artık 

boı ümitlerle oyalanmaktan usandım 

anlıyor musun? lliç bir şey dütünemi
yorum. lliç bir şey bilmiyorum. ita 
yalimrle mukaddes bir resim gibi yalnız 
sen varBln. Oh .. Yalnız sen!- Nasıl 

azap çekiyorum, Nihal bilsen. Nasıl azap 
çekiyorum. 

İkimiz de bir an için sustuk. 
Hık bir rüzgar batım zın üstündeki 

ağacın yapraklarından fısıltılı bir ses 
çıkarıyordu Bir tahta perdenin üzerin
de uzun saçlı ay çiçeklerinin gölgeleri 
sallanıyor ve damların Ü•tüen gece 
beyaz bir duman gibi İniyordu 

Sükülun içinde birdenbire yine o 
uzak keman sesi dalgalanmıya batladı. 
"Sörler" mektebine giderken ekseri
ya dinlediğim bir serenata benzlyen 

bu ses bana bir hayal kudreti veriyor 
du Adeta, keman çalanı görür gibi 
oluyordum. 

Bu pençeresini mehtaba karşı açmış, 
uzun saçlı genç bir sanatkardı. Ve kal· 
bi ümitsiz bir aıkın verdiği karanlık 

kederlerle dolu idi. Kemanını omuzile 
çenesinin arasına sıkııtırmıı. baıını ey
mişti. Gözlerini kepıyarak yavaş ya
vaş yayını çekiyor ve omuzlarında 
ağırlaşan hayali bir yükten kurtulmak 
istiyor gibi silkinip doğruluyordu, Son 
ra, tekrar eytllyor parmakları kıriılerde 
l..oıuyor ve tekrar doğrularak saçla
rını alışkın bir el hareketile alnından 

kaldırarak gülümsüyordu. Bu hayal bir 
zaman beni bırakmadı. 

Başımı kaldırdığım vakit onu , 
bana doğru eyilmiş giSıdilm. 

Anlıyamadığım bir sesle bir ıeyler 
fısıldıyordu Nefesinin sıcaklığı bir alev 
gibi yüzümü yalıyor ve gözleri iki kn· 
ranlık uçurum gibi batımı döndürilyor· 
du. Yavaı yavaı. içimde buğulanan 

hislerle ellerimi onun ateş!i avuçlarına 
bıraktım Lezzetli bir baygınlık, bütün 
varlığımı serin bir rüzgar gibi tel tel 
sarıyordu, Adeta yükıek bir yerden 
sonsuz bir hızla bir boıluğa yuvarlanı · 
yordum fler şey tersinden bakılrııış bir 
dürbün gibi etrafımdan üzaklaııp gidi -
yor; her ıey yerini ve ıekllni değlıtıri

yor; evler. bahçeler, karaltılar adeta ıre
cenin içinde ılılenip eriyordu. Bir 

an geldi ki, artık korku, feliket, aile 
ve cemiyet hisleri kalmadı. 

Rüyük babam, büyük annem hatır· 
lanmıyan uzak bir rüya oldular Sani
yeden saniyeye büyüyen, saniyeden ıa· 

niyeye yaklaıan, yalnız onun ay ıııkla· 
rile parlıyan esmer yüzü vardı. Yalnız 

o, ve ben. 
Nasıl oldu; biliyorum. Birdenbire 

kollarım onun boynunda kilitlendi. Ve 
göz göze, dudak dudağa yanan, kav
rulan hiıler içinde, sayıklıyarak incir 
aiacının altına yuvarlandık. 

-V-
Ah Bu incir ağacı .. Komlaer bey 

Şimdi hayalimin içinde ayağa kalk
mıı bir kin ve felaket hülyası gibi du -
ruyor. 

Nerde sevgilisile dolaıan bir genç 
kız görsem, nerede aık mektuplarile 
gözleri bulatlandırılmıı zavallı bir ıenç 
kız ismi ıııtsem,. Hemen yanına yaklaı
mak, ona ağlıyarak incir ağacının hi
kayesini anlatmak isterdim. "Kızlar; der
dim Sız incir ağacını biliyor muıunuz? .• 
Siz bu korkunç hikayeyi dinlediniz mi? 
Sakın; sakın sizi dünyadan ayıran ıon 

kürek sesini mezarınızın üstünde duy -
madan bunu unutmayın . Zira, sizi faz
la hassas bir dakikanızda yapraklarının 
gölgesi ahına çağıran, incir ağacının 
verdlfi o iki dakikalık zevki.. Sonra 
bütün hayatınızın saadetıle deitıtral
nızl ..• 

Devam edecek 
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Medeni Akkend Sadi Ozatay 
iç ve salgın lıastalıklar Cerrahi)ıasta lıldar 

~ütehassısı. mütehassısı 

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

nnı kabul ve tedavi ederler· 

il iPE 
' 

Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 

~~~~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~~~~~ 

Kuvayi milliye Caddesi No: 52 1 
~~~~~~ı~~~~~~~~~lt 

EN 
TEMİZ 

• 

BALIKESiR 
PaLAS 

BAL/Kt SİR li 
PALAS :. 

Ü 
Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde H 

~eşrif eden en ıııiiş~ülpe.~ent müş~~rilerirı~ dahi ıııenııu~ıı. edeı~ if 
~emız, ~on_f~!·lu ve servısı v mukenınwl, ucretlerı herkes~ elverı~lı y~nı tt 
ınşa ettırdıgı sıcak ve soguk asrımıza uygun fevkalade baıı)osıle = 
tavsiye~e df'ğer bir oteldir. Altında gazinosu vardır. Gazinosunda H 
biitiin ~eraiti sıhhiyeyi havi ve her nıeıııleketiıı gazrte w• mecmua- = 
!arını bulundurur. Güzt>I ve sesli radyosu mevcuttur . •• 

•• *xxxx::::zz::::xzz:z::::::::zz:.::zzz::* 
Bandırnıabelediyesinden 

Bandırma ~ehriııin ııunıaralannıa~ı içi ıı keş· 
finde yazılı evsafda olmak iizere (3000) taııe · 
emaye kapı numarası (1432) tane çini'.o kapı 
numarası, (120) tane emaye sokak levhası ve 
( 140) tane de emaye isimli sok<ık levhası alı
nacaktır. 

Keşif beddi (609) lira (60) kuru · olan bu 
numaraların alınması açık eksiltmrğe on beş 
giin müddetle konulmu tur. 

Bu işe ait ke~ifnamr, şartnamr, \e fenııi la
yiha suretleri bedelsiz olarak belediye daireşin· 
den verilecektir. 

Eksiltme ihalesi işbu 935 seıı(•si ııisan ayının 
20 iııci cunıarıesi ~üııii saat (16) da Bandırma 
belediye dairesinde yapılacaktır. 

İhaleye girmek isliy· eııler iştiı'ük etmezden 
evvel 45 lira 72 kuruş muvakkat teminat para- · 
sını helediye)e )Utırılacaklardır. 

Kevfiyet istekli olarılarra malum olmak· üıa-• • 
re ilaıı olunur. 

Dr. M. 

Cill, fren~i, lıel
soğukluğu lıa~talıldan 
nıiitrhassısı. 

Hastalarını saat üçte 
hükümet caddesinde mu- I 

1-

ayene hanesinde kabul ve_ 

1 

tedavi ed_e_r. _ _ __ , 

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

Abone ücretleri laksite 
bağlanabilir. 

SAVA Ş, a gönderilen 
yazılar geri verilmez. 

Müddeti geçen nüshalar 
10 kuruıtur. 

Gazeteye ait her hususta 
Neırlyat müdürlü~üne 

~·~i~::::ı:,=~lıf=~,=~~=, =ll1ı(=lll==r A=
11 

:=::ltıl=l=c=~='ll~ 1 Balıkesir as~~ı;:!~iııden: 
lllıı~·~ı~ıı,ır-"'lrıı l - U35 ııisaıı rrlhiııde piyade, muıika, jaıı 

1 liii•:t !'- jlıı' tlarııı :1 sııııflarıııa ırH•usub efralla h('ı' hangi sı-
• 1111'ta oluı·sa olsun evvelce badeli nakdi veren 

Esat Adil müstecab/Joğlu (•rad (efrad) sevk olııııal'aktır. 
1 - Sosyalist ~ etler Va Sosyaiizm 2 - Piyade sınıfırıdaıı 316 do~uıııtlaıı 326 

40 Kuruş doguma • kadar baka~ a veya es ha hı nıueibe ile 
scvl\i geri kalan efradla miiddeli hitnıiş olan lıa-

2 - 8olşevi k l ı ~, hşistli~ Ve Oeıno~rasi va leptili efra<I Vf'- 327 liler k:iıııileıı H' 328 do-
50 Kuruı ğuııılularııı bir kıı<ıııı SC\ k Pdilect 'ktir. 

Safim Gündoğan 

3 - Köy Kita~ı 
(Balıkesir Halkevinden arayınız.) 

~JC'KERRE~I K.\~I İL 

4 · Sevgim VB ıztırabım (Roman) 

R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Yası ( Pyes ı 

25 Kurut 

35 Kuruı 

6 - İnkılab yolu (Pyeı Türkdili) 
taraf!ndan 

. 

25 Kuruı 

Bu kiıaltltıı· ı «S.\ YA~ I\iTABE\' İ - Ba
lık si r» ad resiııd ı· ıı islı>y i ııiz. Dı~a ı·ıya posta 
pulu karşılığı olarak gilııd ·rilir. 

BASIMAKTA OLANLAR: 
Esat Adil müstecab/Joğlu 

1 - Bugünün içtimai . ez~ s~leri 

~ICKEHREM K .\~JİL 

9 - Bu Kal~ Oura ca~ <Romanı 
Savaş kilabwl rı eşrlyalı /3alıkes/r, lslaııb11/, / ::mir 

Ankara külüblıanelerinıle de bıılıwıır. 

3 - .lan<larnıa pfradıııdaıı 316 doğuıııdaıı 827 
• 

ıloğuıııa kadir hak.aya veya t>shahi nıucibc ik 
~t· ri kalan lıilciiıııle jaııdarıııalarla 329 doµum
hı .laııdarııınlar sevk oluııacaklır 

4 - .il30 dogunılu muzika rt'radı dahi st•v
ka tabidir. 

5 - Yukarıda lıildirilcıı ve se,ka tabi t•frad
daıı ahvali sıhlın \'clt>ri bozuk \e-ya bir sakatlık . . . 
:irız olıııu~ ist> sı~vkirıdeıı c\vel al"'ali sılılııyeleri 
teshil edilrııck. iizPl'P sinıdideıı snlıeve ıııiiracaat . . . 
etsinkr. 

6 - Yaharıcı olup lıaleıı balıkf'sir 'e nıiil-
lıak.alıııda hulunaıı Sf'\ka tabi piyade, .laııdarnıa 
ııııızi k a pfradıııııı cısı! suhclerilc St>\kdeıı C\\f'l . . 
va ziycılt•ri ve ııwlıalli ıııiirettiplrri lesbit edil-
rıwk iiz11re lıt•rııeıı şubeyr miiraeaat t•dilsiıı. 

7 316 : 326 doğuma kadar bak.ava ve 327 • • 
\P 328 doğumlu piyade ile 329 do~umluy·a ka-
daı· jaıı .hıı·ıııa ,., 330 doğuma katlar ıııuzika t>f-

1 radındaıı sulw ıııııılakası dısarısıııda 'ar ise 
elrnvevııleı:i tarafından lıahPr ,·crilıııPli Ye hazır
lık Lı rı ~ıı yapma lıd ı rl ar. 

8 - Yukaı·ıda \azılaıı tloi{unılardaıı veııi ııii-. . . 
fus t'iizdanları yoksa sı•vka kadar nüfusa nıii-

r.ıcaat rdt·rl'k ııiirııs <·iizdaııı alsııılar almıyaııh•rııı 

sevki teehlı ii r ettiğinden teezi ye edi lt>l'l'klerdir. 

Balıkesir asliye hu~uk 
~akimliğinden : 

Susurluk kozası Göbel 
nahiyesin ıı tabi Gurala 
köyünden vo ahalisinden 
kel ~1ehmet oğlu Şemsettin 

Ye Abdi oğlu Osman ve 
Demir' aş oğlu lsn ııil Y.ı 

Zayi 
Zirai kredı kooperatifinde 

kullandığım mührümü -zayı 

ettim. Bundan sonra irozıı 

kullanacağ ımdan zayi müh 
ıümün hükmü yoktur . 

Dursunbey kooperatifi 23 
numaralı ortağı Sofu oğ· 

lu Ali. 
rüfekası nam! ,nna vekilleri 1 1 ı 

ı en ı ı'< ıu ında gıyap kararı 

Balıkesir Askeri Sııtın 
Alına Komisyonundan 

müracaat edilmelidir . 
- -+-- - r. ~MM?Cl~~~~ ~ 

avukat buy Sabrı ve Tevfı k veril>rek hunun da usulen 
tar •f n•b n t~ta nbul',la nişan- v~ ıHlnen tebliğine karar 
t ıı sında Runıd. caddosinde V•>rilernk muhakemenin 18· 

Balıkesir kıtaat ihtivacı ieiıı 6 : 8 hin cifi ) iin .. . " .. 
eldiven e,· ·af Ye nüınunesi vf'chile acıı.. eksiltme • • 
ile 9-4-935 tarih \e saat 10 da Balıkesiı· askeri 
satııı alma komisyonunda yapılacaktır. İsteklile
rin 187;5 lira ınuvakkat tf'miııatlarile birlikte 
komisvona müracaatları. 25 - 2!l - 2 - 8 

• 

---
AVAŞ 

ı~~RE YERi: _BalıkcsirK~vv~yi ,~Hı'la"lı.ahmere Himayeietfale';I 
mıllıye caddesınde Hususı da ı re ~ ' ~ 

Telgraf adresi: Balıkesir - ~Tay yare ye yardımı borç bil. ~ 
SAVAŞ ,, • 

~w~~w~~~~~~~~ 

> 
21 No: ıu hanedo iken el- Mnyıs- 935 cumertesı günü 
ye vııı oturdukları ye rl tı r saat 10 o bırakılmıştır . Bu 
meçhul bulunJn bay llayriyt• gün de ~elmedikleri takdirde 
M lek ve Fu i lı: a ve Naciye- muhakemenin gıyaplarında 
nin ildn yolu ib t e bliğe , bakıl a <'ağı lüzumu ilı'\n olu
ru ğııı e n yine ~elmediklerin· 1 nur. 

Netrlyat müdürü : ESAT ADIL 
---Vilayet ~atbaaaı -- Balıkealr 
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