
Streza görüşmelerine bay Eden gidemiyecek 

Her yerde 3 kuruıtur 

Balıkesir:l(uvayı M.C. Savaş Yurdu. 

SALI 9 NİSAN 1935 

CUMURİYET; EMEGE HAK, DEGERE HÜRRiYET GETiRiR 

GÜNLÜK SİYASAL GAZETE 

Avusturyıdı ıskıri geçit resimleri yapıldı 

1 
Çıkaran ve Baıyazıcı 
Esat Adıl Müatecablıoflu ---

ikinci YIL - SAYI: 418 

Kamutay 
Dün toplandı 

Almanya müthiş bir 
surette silahlanmış 

Os~anlıcadan 7 ürkçeye karşılıklaı" kılavuzu 
1 - Oz Tıirkçe köklerden gelen sözlerin karşısına (1. K ö .) belliği (alameti) kon

mıışdıır. 81111/aruı her biri hakkında sıraslle ıızmanlarımızııı ( nııltehassıs) ya:ı/Jrına 
yazılarını gezle/ere vereceğiz 

Ankara 8 [AA] - Kamu 
tay bu gün :\uri Conker'ın 
baıkanlığ•nda toplanmış 

reıid kadın ticaretinin meni 
hakkındaki t I birinci teırin 
93J de Cenevre'de imzala
nan mukavelenin tasdiki 
hakkındaki kanunla yüksek 
mühendis mektebi 1935 yı· 

lı bütceıini kabul etmittir. 
Bu bütce kanunu ile yüksek 
mühendis mektebinin 935 
yılı 'masarıfı karıılığı ola
rak 4951482 lira tahsisat 
verilmiıtir. Yine bu top· 
lantıda ~uriye'de Türkler 
hakkındaki itilafnamenin 
6 ay daha uzatılmrsını 
gösteren kanun da kabul 

2 - Yeııi konan karşılıklar111 eyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları 
yazılmış ayrıca örııeklerde konıılmıışdur. 

- -
Bu vaziyette ))İrlııırp olursa, Almanya'nın 

3 -Kökıi lıirkçe olan kelimeleri11 bııgıiııkıi işlenmiş ve kullaııılıuı şıkilleri alınmııdı: 
Aslı Ak olaıı hak, aslı üğüo olan hüküm, tıirkçe «çek» kökıirıdeıı gelen ıekıl gibi. 

kaı·şısında hiç bir ulus lııtrıııamıyacıtk E 

edildi. Ve divanı muha . 
sebatta açık bulunan 
azalık için yapılan seçimde 
bu yere muhasebat umum 
müdürü bav Mehmer Ali 
seçildi, Kamutay perşembe 
günü toplanacaktır 

Posta ve tel-
gr<tf teşkilat 

kanıınıı 

Şimdiye kadar neler icat edilmiş? Örnek: Sar'da yapılan reyi dm - Sar' da 
yapılan geneloy 

Efrad - Erat 

Londro, 8 (A.A] ... Daily 
Cro!licle gazetesinin ho her 
verıliğine göre son beş yıl 

kinde Almonya'da beş yeni 
harp vasıtası keşif ve icat 
edilmiştir. Bunlardan birin. 
cisi bir tüfok mermisiciir. 
ller hangı bir m,1Jdeye işle

mekte ve 180 santım kalın
lığında bir zırhı •lelebilmok 
teılir. 

İkineisi; İçinde beş tane 
muhrik ,q\dh ihtiva eden 
ve dilkatiı binlere~ mormı 

utan muhterik b:r lrnrp to
pudur. 

Üçüncüsü; şidıletli patla
yıcı mevad, boğucu gazlar 
ve h ıRtalık mikropları ile 
dolu olup 320 kilometrelik 

Rusya' ya 

-

1 

bir olun içinde kabıli sevk !anmakta telsiz istasyonları Urnek: Bölüğe yeni gelen efrad - Bö· 
bir nevi havui fişenktir, ile demiryolları zırhlılar toz lüğe yeni gelen erat. 
Döıdüncüsü (X] Şuaı. Bu haline inkılap etmektedir. Efraz - Kaldıran. yükselten 

~uaın tesiri altında köprü- Beşincisi; on kılo ağırlı· Örnek: Alemefrı\zı isyan - Azı bayra-
ler yıkılmııktJ, topraklar ğındn ve dakikada 600 mer- ğını kaldıran 
erimekte, tayyareler Parça. mi atan Strange makineli Efruz - Parlatan, tutuşturan aydınlatan 
-~=-~-=--~------:_-.__,~,--~= ı tüfengi. . Örnek: DilefrQz - Gönül aydınlatan, 

Bay Eden Aynı ga~eteye göre oto- gönül tutuşturan 

Streza konferansında 
bulunamıyacak 

Londra, 8 jA.AI ··· Yap· 
tığı seyehat ta hasta dü§en 
bay Eden perşembe günü 
toplanacak Streza konferan· 
sında İngiliz heyetinde bu· 
lunamıyacaktır. Ba§bakan 
Bay '.\lakdonaldin gitmesine 
muhakkak nazarile bakıl 

maktadır. 

Efsil.ne - Masal 
mobil ile çekilen ve dakika-

Efsun - Afsun da 1400 mer.ni atan başka 
. Ürnek: l:lu asırda efsuna kim inanır? 

bir mitrnlyoz daha yapılmak· - Bu asırda afsuna kim inanır? 

1 _ta•d•ı·r·---------·I Efsus - Yazık 
SAVAŞ'CI GôZILE: 

İki ahlak tipi 
Örnek: Efsus, sadhezı\r efsus! _ Yazık 
yüz bin yazık! 

Efşıln - Saçan, dağıtan, silken, serpen 
Örnek: Dürefşıln - inci saçan. 
Etrafa ziya efşlln olmakta - Her yana 
ışık dağıtmakta. 

EfzA - Artıran çoğaltan 

~~~---~--...,,,,~ ~~~~ 

Bııııdaıı sekiz, on yıl öıı 

ce bir çepmi köyünde dııl 

bir kadın ayııı köyden bir 
erkekle yayri ıııeşrıı mıi. 
nasebetle bıılııııdııfiıındaıı 
k ö y lıa/kı ııca boy
kot yapılmış ve ölıimc malı 
krim edilmişli. l\adııı bu 
şarllar karşısıııda yaşama 
iıııkaııı bıılw111yarak kendi· 
ni bir aı/aca asmak sııre

Örnok: Meserret efzıı = Sevinç arttıran 
(çoğ,ıllan.) 

İstanbul' da 
Mimar Sinan günü 

nasıl olacak? 
İstanbul, 8 [A.AI - Mi· 

mar Sinan için yarın büyük 
bir ihtifal yapılacak, birçok 
söylevler söylenecektir. Ulu 
sanatkarın mezarına beledi · 
llalkevi, milli talebe birliği, 

mimarlar birliği ve diğer 

birçok kurumlar tarafından 
çe1enkler konacaktır. 

Muğla şehir planı 
Mu~la 8 (AA) - :;>ehrin 

yirmi hın nüfus üzurine ge
lecek şelı.lini gö~terir planı 
yapılmali.tudı r. 

lile lnli/ıar elmişi/. 

Yiııe bııııdaıı ıiç, dört yıl 
önce Fransa maarıf ııeza. 

reli ile l'aris ıinlversilesi 

talebesi arasıııda büyıik bir 
aıılaşaıııama:;lık baş 11öster· 
miş. lııiklııııel kııvvellerile 

talebe bir birine si/alı çek_ 
mişll. 

Hadisenin sebebi şu idi; 
içtimaiyat ilmini kuran 

Ogıist Konl'ıııı ölıimürııin 
yıldömimıi dolayısile nıeza 

1 Efz!lyiş - Artma, çoğalma 
Efzıln - Çolı., artık, yukarı 

Örnek: Sinni 25 ten dıln 35 ton efsun 
olmıyanlar - Ya~ı 25 ten al}ağı, 35 ten 
yukarı olmıyanlar. 

Ehadiyet - Birlık 

Ehali, Ahali - Elgün 
Ornek: Ehaliye karşı - Elgüne karşı. 

Ehemmiyet Onem - (Fr.) lmportance 
Örnek: Bu işin ehemmiyetini anlamalı
dır - Bu işin önemini anlamalıdır. 

Ehemmiyetli (mühim) - Önemli - (Fr.) 
İmportunt 

Ürnek: Bu ehemmiyetli fikirleri ilk ön
ce ondan işittim - Bu önemli düşün
celeri ilk önce ondan işittim. 

Ehemmiyet vermek - önemek, önem ver

Belediye kurultayında 
rı başında Ilı lif al yapılacak, 1 

kabrine çelenkler konacaktı. 
Maarif ne=areli ·alimin 

ıııe::arıııa ilk çelengi kendi 
koymak isliyor, fakat lale . 

mek (Fr) Attacher de l'importance 
Örnek: Sözlerine ehemmiyet vermediler 
- Sözlerine önem vermediler, sözleri
ni önemediler. 

Ehi! - Evcil 
Örnek: Ehli hayvanlar ·• Evcil hayvan· 
lar. 

Bütçeler [ncümane veril~i -Oslü~ler ~akkında yeni ~ir karar - Yeni ~elediye kadrosu be buııa karşı: 
- Hayır. ilk çl'lenk koy

mak hakkı ılnlvers/lenindir. 
Oğıisl Koni herkesten ön. 
ce bizimdir! Diyordıı . Ne
zarcli11 otoriles/le talebeııiıı 
!ıeyecaıılı davası ııllıayel 

Ehlileştirmek - Evcilleştirmek 

Örnek: Yırtıcı hayvanları bile ehlileşti· 
rmeğe çalışıyorlar - Yırtıcı hayvanla· 
rı bile evcilleştirmeğe çalışıyorlar. 

Dünkü pazıırtesi günü sıı rn 140967 lira olarak tevzin vermiştır. · 
at on dörtte vali ve be~P.ıli \ edılmiş, var!llat ve masrııf Belediyenin yeni 
ye başkanı buy Salını (,un- bükeleri bütç.ı encümenine 
doğan'ın başkanlığı alıındıı kadrosu 

1 b 1 d tevdi edilmiştir. Bu arada Belcıliye dcrne<•ine verilen 
Ehli vukuf, ehli hibre - Ayırtman 

Örnek: Ehli vukufun verdiği raporda 
top anan ° e iye derneğinde bütçe üzcrınd.ı bazı şidıletli " 
zahtı sabık hülasnsı okun- mail 935 senesi bütçesi · - Ayırtmanların verdiği raporda. 

münakaşular oldu. 
duklnn sonra mali 935 sene- ne nazaran yirmi beş lir..ı 
sine aıt bül~·onin esbobı mu Bundan sonrn halkevi reis . asli maıışlı muhasebe mua-

, çarpıştı. Si/alılar patladı. 

l'c alimi11 me;arına ilk çe· 1 

lengl yine üniversite ııamı· 

1 

Ehliyet · Erdik 
Örnek: Ehliyetsiz adamlara iş vermeme 
lidir-llrJiksiz adamlera iş vermemelidir. cibeli karnrı okunduktan ><on· liğinden gelen bazı mahal vinliği lağvedilmiş ve otuz 

le ve ~okuk isimlerinin de. lira asli maaşlı bir müfet Ehven - Ucuz 

Ludendrot'un ğiştirilmesi hakkındaki ıezke· tişlik ihılas edilmiştir. 
reye bağlı cetveli mesai en· 
cümenine. usri m~zar J.ırın 

tasnif ve taııfcye bağlanması 

hakkındaki muteaddit kı1.ğıtlıır 

ıle kontrato resmi ve tan
zifat vergisinin tarifelerinin 
tanzimi hakkındaki müzake· 
reler de keza tarife enciıme
nine havale edılılıkton ; 
üyeden boz.larının başknn

lığa sundukları hir kaç tak

rir ait olduğu encümen vo 

makamlara havale edildikten 
sonra ayın 16 ıncı pHşembe 
ı;üniı toplanmak üzere der

na talebe koydıı. 
Bu, iki tipili alı/dk nıiıııu

Örnek: !fonun fintını ehven bulmadınız 
mı? - Bunun pahasını ucuz bulmadı-

Yıldönümü münase
betile 

Berlin, 8 (A.A]·-·General 
Londendrot'un yarın doğu 

munun yetmifinci yıl dönü 
mü olmaı•ndan bay llitler 
Alman milletine büyük 
kumandanın harp esnasında 
unutulmaz hizmeti-erine 
derin minnettarlık hislerile 
hatırlanması ve ıükran barit 
olan bu hissin tesiri le } arın 
bütün bina! ara bayrak çekil-
mesini emretti. --İki köy halkının mü
badelesine başlanryor 

İstanbul 8 IS Ş 1 - Silivri 
nin Uysallı köyündeki Bul· 
gar'larla [Yedi veren] köyün 
deki Türklerin mubadelesi
ne bu ayın on betinde baş
lanacaktır. 

n<'k da~ılmı~tır. 

Üslükler kalkıyor 
Dün toplanan b •lcdiyo der 

neğınde. üyed en bay İbrahim 
Samı'nin verdiği bir takrir 
iizerıne üslükleriıı kotiyen 
meni hakkında heledıye ılcr. 

noğı başkunlığa saldhiyot 

nesidir. 
l:lundıın başka muhtıırlık nız mı? 

işleri ırin bir memur ve hır Blriııclsirıde, ferdiıı alı- Eizze (Bak:aziz) = Erenler 
ldkrnı korıııııak iddit1sile 

kııtiplik ile kelem için hir ı Ekabir= Büyükler 
mukrtyyit ve muhasebe için lııirrlyeli çlğııeııiyor lkinci· ı Örnek: Ekllbiri Kureyş - Kureyş bü-

d sinde, /ııisrriyet lıak ile bir. yükleri 
P; maaş ve masraf kıl.tipli-

/eşerek lıerşPye üslıin bir Ekal = En az, en aşaih 
ğile tahakkuk ve tahsıl kıL · ~ 

otorıle yaralıyor. Bıınların Örnek: Ekalli mücazat :...: Cezaların en 
tiplıklcri ve rnksen dört lira b · / i ı f ır ııc s ne erdi laassııp, azı. Ekalli üç saatte oraya vasıl olübilir 
ücretli bir fen memurluğu d'- · l 

ıgerrne soysa alıldk adı ondıın eve! gidemez = Enaz üç saatte 
ihdas edilmiştir. il l ili va e ı r. oraya varabilir, ondan önce gidemez. 

Encümenler Bıınıııı bir örnefjiııl de: Ekalliy~t=Azınlık- (Fr.) ;ı1inorite 
Bütçe: lhrahim Sami, Fah- dini vaziftlerlnl yerine ge. Ôrnek: l<amutayda azınlık partileri 

ri Rıfut, Yırcalı Hilmi, Basri llrip milli ve insanlık ııazifele- yoktur, bağınsız sııylavlarımız vardır= 
Kırımlı, llalil ibrahim , Rasim, riııi uapmıyanlarda bıılıı- Uüyülı. Millet Meclisinde nkalliyet fır-
Şercf. rıız kaları yoktur, müstakil mcbualarımız 

T Bıı.ıııirııirı ileri a/ıla·ı,· dı.ı's· vardır '= il n'y a pas de partie de mi. 
arıfo: \'eli Kırımlı, Hüso · 

· ' Ö tıırıı şııdıır: norite a la Cbnmbre, mais il existe 
yın hkmekçi, mor Edip. d 
" . l'lb Jlerdı' /,·endi ııefı's v• viı·· es indopendants. ,,eeıp, ı iseri Ali , Keklik c 

Mohmct, l\'aci, Tirit lsmail, danile baş başa serbest E~s~riya - ~:oğun, ı·ok vakit, çokluk (Bak 

j!esai: Vasıf, Sadri, Kabak- bırakmak: f ak<ıl 0onıı 3 
eöekser) 

''I Cemil, Ilnkkt\k Basrı·, Sın. soysal bir /ıısan lıallııe ye- rne~: Ek,s~riya işi~e vaktinde gelmez 
' , =Çogun ışına vaktınde gelmez. 
dırgılı )1uhmet, Terzi Necati, ıı;mek lçm de lcabeduse di·ı Ekseriya onu çalışırken görürdüm _ 
Eezaca Azmi, lle8eyin MüR· 1

1 sıpl/11 11/iııula bıılırndıırıııak. ç~k vakit ~nu çalışırken görür~ü~ 
tı:cablıoğlu, el'h.r~_,,c<'fo;,4. llkserıyet - <,:oğunluk - (ll'r.) MnJorıte 

Örnek: Önergeniz çoğunlukla kabul 
olunmuştur - Teklifiniz büyült bir 
ekseriyetle kabul olunmuştur. - Vot· 
re propoaition est accepteea une gran
de majorite 

Eksibe - Kumul 
Ekanimi seldse - Üç örlı.ümler 

Örnek: Ekanimi selılse, hıristiyanlık 
itikadlarının esasıdır - Üç örkümler 
hıriıtiyanlık inanlarının temelidir. 

Ekber - Ulu 
Ekili - Obur 
El'an - Daha, henüz, 

Örnek: Gönderdiğim adam el'an gel
medi -Gönderdiğim adam daha (henür:j 
gelmedi. 

Elhtiki - Esnek - (Fr.) elastipue 
Örnek: ela.stilı.i cisimler - eınek cL 
simler. 

Elıl.stikiyct-Esneklik - (Fr.) EIHticite 
Örnek: Bu cismin eltl.stilı.iyeti azalmıı= 
Bu cismin esnekliği azalmış 

Elbet, elbette = Keıin olarak, üzkes 
Örnelı: Elbet (elbette) onun dediği ola
cak= üzkes onun dediği olacak 

Elbise - Giyim, uruba 
Örnek: Elbiselerini çıkardı=Giyimlerini 
çıkardı. 

Elbise dolabı = Uruba dolabı 
Elhak= Doğrusu 

Örnek: Elhak, sesi pek güzeldi- Doğ. 
rusu. sesi pek güzeldi. 

Elhılletü htı.zihi= Bugün, bugünkü günde, 
şimdi 

Ôrnek; Elhııletü hılzihi orta Aıyada 
Şamanlığa itikat eden Türkler vardır= 
Bugünkü glinde, orta Asyada Şaman· 
lığa inanan Türkler vardır. 

Elhhıl- Sözün kısası 

Ôrnek: Elhasıl, bu gidi§ onun feldketi
ni hazırlamaktadır. - Sözün kısaeı, bu 
gidiş onun feltkelini hazırlamaktadır. 

Elyevm- Bugün, şimdi 
Örnek: P!lyevm Konyada mukim = Bu 
gün Konyada oturan 

Em'a-Bağıreaklar=(Fr.) Entrailleş intestin 
Ornelr: Em'ada görülen emraz= Bağır. 
salı.ta görülen hastalıklar 

Fm'ai galize - Kalın bağıreaklar 
Em'ai rakika - İnce bAğıreaklar 
Eman - Aman 

Emanet - İnam 

Örnek: Allaha emanet - Tanrıya inam 
Emanet etmek - lnamlamalt 

Örnek: Bu parayı ona emanet ettim -
Bu parayı ona inamladım 

Emaneten - lnamlaına 
Örnek: İç Bakanlığı Ankaradaki ıon 
karakolları inamlama yaptırmıştır. 

İhale - Usterme 
örnek: ihalesi el'an yapılamadı = l'ı
termesi henüz yapılamadı 

ihaleten - Üsterleme 
Örnek: Bu iş iba\eten yaptırılacak 

~u iş üsterleme yaptırılacak. 
ihale etmek = Ustermek 

Örnek: Alım satım komisyonu bunu ıi
ze ihale etti = Alım satım komieyo 
nu size üsterdi. 

MüteahhiJ - Cetenci 
Örnek: Mütaahhid Bay Hasan Gültekin 
- Cetenci Bay Hasan Gültekin. 

Taahhüd etmek (iltizam) - Oıtenmek 
Ôrnelc: Bu işi tahhüd edemedi = Bu 
işı üstenemedi. 

Emdre - imge, ipucu - (Fr.) İndice 
Ôrnek: Yaptığı tahıırriyat neticeıinde 
ancak küçük bir emare bulabildi -
Yaptığı araştırma sonucunda ancak kü· 
çük bir imge bulabildi. Polisler bir 
emare bulmak için çok çalıştılar -
Polisler bir ipucu bulmak icin çokça. 
lışdılar. 

Emaret - Beylik 
Ürnelı: Selçuk im pııratorluğu, on bir 
emarete bölündü - Selçuk imparator

( Lütfen çevirloiı) 
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luğu, on bir emrete bölıindü - Selçuk 
imparatorluğu on bir beyliğe bölündü. 
İsfendiyar em iri kötürüm Beyazıd Ti
m ura iltica etti - İsfendiyar beyi kö· 
türüm Beyazıd Timura sığındı. 

Emir - Bey 
Emel - {.jmay 

Örnek: Emelsiz gönül, güneşsiz göke 
benzer. - Umaasız gönül, güneşsiz 
göke benzer. . 

Emin (ınatemed) - inal 
Örnek: O benim eminimdir; ona itimad 
edebilirsiniz - (J benim inalımdır; onn 
güvenebilirsiniz. 

EmlAk (mülk) - Özelge ·- (Fr.) Proprie•e 
Mülkiye hnkltı - Özelgelik hakkı - (Fr) 
Droit de propriel e 

Örnek: Demokraside mülkiyet hakkı ta
nınmıştır - Demokraside özelgelilt hak
kı tanınmıştır. 

Hmniyet (AsAyiş anlamına] - Güvenlik -
(Fr.] Securite 

Örnek: Vatanımızın harici ve dahili em
niyetini ordumuza medyunuz -- Yur
dumuzun dışsal ve İçsel güvenliğini or_ 
dumuza borçluyuz. 

Emniyeti umumiye -- Cenel güvenlik 
Ademi emniyet - Güvensizlik, yadgüven 
- [Fr.) insecurite 

Örnek: Ademi emniyet içinde lı.aıan bir 
memlekett~ iıu~J; vıı asdyiş bulunmaz 
- Güvensizlik kinde kalan bir ülkede 
baysallık bulunamaz. 

Emniyet (ltimad anlamına) - lonn -
(Fr.) Confiance 
Emniyet etmek = İnanmalı: güvenmek 

- (Fr.) Confier 
Ornek: Bu adama iş inanılmaz - Oıı 
ne peut paı lui confier une affaire 
Çocuğu sana İnanıyorum =" je le con_ 
fie cet enfant. 
Bu adama güvenmiyı.ırum = Je ne puis 
pas avoir de confiance d cet homme 

1-:mr - Emir (T.Kö.) - (Fr.) Ordre 
Emirname (Bak: ferman) - - Buyrultu 

örnek: Gönderilen emirnamede yeni 
vazifeıi ayrıca zikredilmişti - • Gön_ 
derilen buyrultuda yeni ödevi ayrıca 
yazılmııtı. 

~:msal = Eş, eşler 
Örnek: Emsali görülmedik bir cesaret
le dü9man üzerine atıldı = Eşi görül
medik bir yiğitlikle düşman üzerine 
atıldı 

Miıil - Kat,eş 

Ürnek. Misli ve menendi bulunmıyan 
bir adamdı - Eşi ve benzeri bulunmı_ 
yan bir adamdı. 
Beşin üç misli on beş eder Beşin 
ü~ katı on beş eder. 
Üç kat ceza- Üç misli ceza 

Nazir (misil: mesilı - Eş 

Müşabih - Benzeş 
Örnek: Aynını bulamayınca müşal.ihi
ni alayım dedim - Aynını bulamayın· 
benzeşini alayım dedim 

~üşabehet - Benzeşlik. 

Örnek: Baba ile oğul arasında büyük 
bir müşabehet var - Baba ile oğul 
ar88ında büyük bir benzeşlik var. 

Şebib = Benzer 
Örnek: Bir hüsnü bi şebih - Benzer
siz bir güzellik. 

Teşbih etmek - Benzetmek 
Örnek: Kudema, maşukalarıaın kaddini 
serve teşbih ederlerdi - Eskiler ıevgi

lilerinin boyunu serviye benıetirler<li. 
Taklid - Benzet 

Örnek: Maymunların talı:lid hassaıı hay
vanatı saireye faiktir = Maymunların 

benzet özgülüğü öbür hayvanlardan 
üstündür. 

Taltlid etmek = Benzetlemek 
Örnek: Çocuklar, büyükleri taklid eder 
- Çocuklar, Büyükleri benz~llcr. 

Mukallid - Benzetri 
Örnek: O, mukallidin biridir - O. ben• 
zetçinin biridir. 

Emtia = Mol - (Fr.) Marchandjge 
Örnek: Avrupadan gelen emtia arasında 
- Avrupadan gelen mallar arasında 

Emvdli menkule - Taşıtlı mallar - (Fr.) 
Biena mobiliers 

Örnek: Tekmıl emvali menl..ulesini Hi· 
mayei Etfal cemiyetine verdi Bütiin 
tnşıth mallarıaı Çocuk Esirgeme Kuru· 
muna verdi. 

Emvdli gayri menkule - Taşıtsız mallur 
- (Fr) Biene immobiliers 
Örnek: Emvali gayrimenkulesinin kıy
meti, emvali menltulesininkinden daha 
çoktu - Taşıtsız ına\\arının değeri 
taşıtlı mallarınınlı:inden daha çoktu . 

. ıılr.letmelt - Toş • mak. ıınlutmok - (Fr.) 
Traneporter 
Ornelı:: Bu kocaman ta~ı oradan Luraya 
nakletmek için iki manda kdfı değildir 

. Bu kocaman to~ı orudan buraya tn~ı· 
malt İçin iki manıln Y"tmez 

Bu masalı bana anne annem nakletmiş
ti - Bu maaalı bana anne annem nlat 
mıştı. 

:'-lakliyat - Taşıma - (Fr.) Transport. 
( $ "Hl li _!I!: VH.A 'rıı:ttıe) Değişik Duyumlar : 

Hayvanların Rekoru 
Örnek: Bizde nakliyntı bahriye gittikçe 
terakki etmektedir. - Bizde denizsel 
taşıma, gıttikce ilerlemektedir. 

Vesaiti nakliye - Taşıma aradarı - (Fr.) 1 

Kaymakam 
Ve nahiye müdürleri 

toplantısı ~!oyens de transport 
Örnek: Vesaiti nakliyenin en yenisi tay
yaredir - Taşıma ııraçlorının en yenisi 
uçltudur. 

Eocıım (Bak: ı'llı:ibet) 8on 
iirnek Encamı kdr kaleyi düşmana 
teslim etti - işin sonu , kaleyi düşmana 
verdi. 

Encümen - Komiıyon - (Fr.) Commission 
Örnek: As. komisyon - 8ous - Commi
ssıon 

Encümeni dllniş - Akad~mi (T. Kö.) -
(Fr.) Academie 

Heyet,meclis - Kurul - (Fr.) Assemblee 
Conseil 

Heyeti umumiye - Gen kurul -- (Fr )Asse
mblee generale 

Heyeti Vekile =-= Bakanlar kurulu = (Fr.) 
Conseil des ministres 

Kongre - Kurultay - [ Fr.] Congres 
Müşavir - Ddnışman - (Fr.) Cıınseiller 

Örnek : Müşavirln;nin fikirlu!ni anin. 
madnn iş yapmadı = Dnnışmanlurının 
düşüncelerini anlamadan iş ) apmadı 

~urıı. = Danışıt - (Fr.) Conseil 
Örnek: Maarif Şftrası - Kültür danışı
tı. 

Şı1rl\yi devlet - Danıştay - (Fr.) Conseil 
d'Etat 

Endaht - Atış 
Endam - Tay, baybos 

Örnek; Endamlı bir genç Boyboslu 
bir genç-Giydiği elbise endamına uy
gun düşmemiş - Giydiği uruba, tayı
na uygun düşmemiş. 

Endamı mevzun, mütenasibülondam, kame-
ti mevzun uhibi Taylan 

Endaz -Atan, atmış Atıcı, 
Ürnek: Tir en daz = Olt otun. 
Lenger endaz =-Demir atını~. 

End~r = Azrak 
Örnek: Ender olarıık bize gelir = Az
rak olarak bize gelir. 

Endise Kaygı 

Örnek: Hayatının son günlerini büyük 
endişeler içinde geçırmişti = Hayatının 
son günlerini büyük kaygılar içinde ge
çirmişti. 

Enin = İnilti 

Örnek: Enini yiirelı:lerı parçıılıyordu -
iniltisi yürekleri parı·alıyordu. 

F.nlı:az = Yıkıntı 
Örnek: Enkaz altında kalıınların adedi 
bini tecavüz etmişti = Yıkıntı altında 
kalanların sayısı bini a~mıştı. 

Vildyete bağlı knza kay
maknmlarile nahiye müJür· 
!eri Nisanın onbirinci önü
mıizdeki perşembe günü Vali 

Salim Güodoğan'ın başkanlığı 
altında toplanacaktır Holi 
İçtimada bulun•ın Vildyet 
Umumi meclis azalarının da 
iştırdk edeceği bu toplantı da 
kazaları v ~ nahiyeleri al ıi kn · 
dar eden mühim meseleler 
görüşüleceğı ve mühim karar· 
lnr verileceği anlaşılmaktadır. 
Kaymakamlar ve nahiye 
müdürlerile Vilayet idare 
şube reisleri roporlorını 
hazırlamışlardır. 

Yeni hükumet binası 
Yeni yupılacak hükı\met 

konağına ait keşifnameler 
Nafı a \ 'ekıll etıncc !adilen 
tnsdık edilmiştir. Yakında 
in ş aata başlanacaktır 

Dursunbey sıhhat 
memurluğu 

Dursunbey kazası gı'zıcı 
Sıhhat memuru Bedri 14 
lira mnaşln ~arlıöy 
Sıhhat memurluğuna 
tayin edilmiştir. 

Tayin 

gez!ci 
naklen 

Erkep Oertamektep pansi
yonu Kdtip ve hesap me
murluğu vekaletini ıf,, eden 

Mehmet llulusinin 40 lira 
ücretle asaleten tayini Maarif 
\' ekd letince onaylanmıştır. 

istifa 
Edremit Maliye süvari 

tahsildarı bay llıkmetin is 

İstifası Vıldyotco kabul olun
muşiur. 

Vekalet emrine 
alınanlar 

Teftiş netir e Rİnıle Bandır 
ma hususi muhasebe ılaire
sinde \'ıltan zimm~t ve ih 
tildstan dolayı Bandırma 
mulıusebcı lıusufiiye memu 

Enmı1zeç :oıc Kip-= (f<'r) Type 
Ürnelt: O, bir enmuzeci edcıbdi 
bir edep gibi idi 

o. 
• ru Nazım ve tuhsildnr Ah 

met ve llsman \ ' ekfl l ~ t em 
rina alınmışlardır 

Ensal = Nesiller (T. Kö ), ürenler 
Örnek: Ensalı atiyeye emouzeç 
hareketler = Gelecek ürenlure 

olacak hareketler. 
, 'esi - Nesil, üren, döl 

Örnek: Nesli ati - Atı üren 

olııcak 

kip 

BandırmaMuhosebei hususi 
ye memurluğu şimJilik ve
kAleten Muhnsobei husus~" 
tetkik memuru lıuy İbrahim 

tarafından idare edılecektir. 

Çıındır 
Hadisesinin iç yüzü 

Bizim kendi rekorları -
m z, bizi hayvanların kır· 

dığı rekorları unutmıya sev
ketmemelidir. 

Sinan günü 
Bugün halkevinde kutlanacak. 
llalkevi başkaıılığıııtlaıı 

[9] Nisan salı günü nat 
120.30] da ba,lamak üzere 
büyük Türk Mimarı [Sinan'ınl 
adına bir gece tertip olun-
muıtur : 

KONFERANS 
1 • • Mimar ( Sınaıi'ın] 

Hayatı ve ı\ sarı . Ser ~lü

hendis bay Ziya tarafından 
2 .• - Konser 
A ••· l'uartette: bıı y Kadri 

bayan Mualla, bay Naci, 
bay Hamdi, 

B - Solo; Keman; bay 
Flkretin refa-

KepsüL'ün lloto şlar köyün
den birisinin <,:andır'da Sü- 1 

leyman'dan sekiz lira alaca- ' 
ğı vardır.Alacaklı köy kanu
nuna göre ~:andır köyü ih
tiyar heyetine miiracaat edi
yor. Vuka saha hı heyet top
lanıyor ve bu davayı 3 lira 
bağı ş l atmak suretiie sulhen 
hallediyor Süleyman dava
dan heyete muğber olarak 
odadan çıkıyor . Cami dihin· 
de oturmakta olan eski muh
tar Karam ese ve taraftar. 
)arının yanına giderek dert 
ynnıyor. 

Bilivor musunuz ki, lı:e -
lebelı:lerin de « Ljndbergn i 
vardır. 

Arn sıra. «Kralı> denen 
bir Amerikan kelebeği Av -
rupada görünmektedir. Bun_ 
!ardan yalnız lngiltcre'de ta· 
biat bilginleri (30) sayı bul
muşlardır. 

Bu kelebeklerin, uzun yıl
lar bilginler; bu büyük yol
culuğu «Atlantik>> i geçen 
vapurlarla yaptıklarına hük. 
mediyorJ,ırdı 

Fakat, son tetkiklerile na
turalistler «Kruh> ın Atlas Ok_ 
yanusunu , kendi lı:annatları

nı kullanarak yalnız başına 
geçtığini keşfetmi9l~nlir. 

Kadri (Bayan 
katında) 

C ·-· Solo. 
Fikret ve bay 
fakatında 

3 -· · Temsil: 

Şan. Bayan 
llamdinin re 

A ·-· ffBeyaz Kahraman)) 
piyesi 

1 

B -·· Komedi bir perue 1 

Salon saat sekizde açılacak / 
t r 1 lerkes davetlidir. Sa 
lon dolunca kapılar kapana · 
cakdır. 

Çandır' da 
Yeni bir mektep 

yapılacak 

Bunun üzerine Karnme. e 
heyete küfür etmeğe başlıyor 
Tum lıu s ı rada hırısile be· 
raber yedek aza olun Kdrıııl 
pehlivan önünıle ikı öküz ve 
bir ineği vo oınuzunJa söğ'e 

sivriltmek kin balta ~i le bağa 
g ıJerken Karnmese'niıı küftır 

larini i~itiyor. Ynnına vara
rak «8en heyetten ne i~ti· 
yorsun?» Diy<ır Karamoşe 
tabancasına salılırarak «şim

di seni temizlerim» diye 
Kıimil pehlivanı tehdit edi
yor. Kılın il pdhlıt~a da elın
deki paltnyi kaldır.yor. Hu 
sıra kel Süleyman, kör Emin 
ve çavuşun ' Ali Kamil peh
livanı tutuyorlar. Kııruııı şe· 

Bu sene Çıınrlır'da maarif nin kar .leşi llüsayin de gü. 
planına uygun bir mektep ya_ rültüye yetişiyor ve oğııbey
pılması için köy bütçesıne 1 sinin «ne duruyorsu, vursa· 
vilılyetce tesbit edılen bin na!ıı emri üzerine Kitmil 
!ıra konulmu9tur. ı;andır İs· pehlivanın bacoğına belinde_ 
tusyonu civarında yapılacak ki kamayı yerle ~ tiriyor. K~i
olan bu malı.tep idn muhtar 1 mil ald.ğı yaranın fennlığı-
bayan Saniye Salih Je son nı hisseıliyor nı Bllıklr kö 
•lerecc ç.ıl.şmaktadır. Halta yüae doğru yollan.yor. Bu 
muhtarlık ücretı olan 200 s roda karde~inin yaralund:-
1.ra~ında 50 lırasını simdiden

1

1 ğını gören Knmil p lılivan:n 
bu ışe bırakmıştır. Muhtar karde§i Alı av tüfd rı , le Kara 
b.ayan Slniye'yi tukdir edo· meşe'ye ate ediyor~ada isa-

rız. _ 1 bet ettiremiyor. Silah sesini 
ve Kdınil'ın yaralandığını du 

on yan heyet kiiy odasından dı
~arıyu \'lkıyor. ilk ön~e cami 

Anadolu Ajansı 
altı yaşında 

Altı nisan 1920 tarihinde kap sınJan çıltun nzııdan 
büyük önderin kurmuş ve 
"Anadolu Ajansı. adını ver 
miş olduğu ajansımız on bet' 
yatını bitirmiıtır Kurulut 
devrinin dıli ve kulağı ol· 
mak gibi büyük bir ödevi 
yorulmadan yılmadan baıa· 
ran ve bu güne kadar bu 
güç itini gayretle yapmıı 

olan Anadolu ajansına uzun 
haıarım yılları dileriz. 

kıiçiik llüseyin Kıra meşe 
turafındıın ağ' z dolum küfür 
ve iki el sildhla karşılanıyor . 

O zumun kıiçükllüseyin'de 
tabancnsını ı·ekerclı. Karame~ıı 

ve lı:ardcşillüseyin'e ate~ e<liyor 
Karameşa küçült Hüseyin'ın 
ve kardeşi llasan'ın mukabil 
uteşi arasında klıyor ve 
bacağınJan yaralanıyor. Kü· ı 
ı· ük Hüseyin bır el daha atr§1 

kabeleyc başladı 

Şimdilik «Krulıı kelebeğı· 
nin okyanusu geçme müd-

I doti ne kadar olduğu bılin-
mumek tedir. 

Tırnaklar Sağlığı 

gösterirmic; 
Meşhur Japon Jolttoru 

bay Solı:yrazovıı'ya göre tır
nak iı·lerindelı:i küı·üciık be
yaz yuvarlııc ı klar ömür uz -
unluğunu ve genel sağlığı 
göstermektedir. 

Belki, baıı dostların zın 
tırnaklarında ilti, Ü\', dört .. 
tane beyaz yuvarlak gör. 
müşsünüzrlür. Tırn•ıkların

dn bu gibi beyaz lekecilt 

ederek Karumeşe'ııin kerde· 
şi Hüseyin'ı bacağından vu

vuruyor Hüseyin de aldığı ya. 
ranın acı sıle bır elinde ita· 
ınn, diğer elinde tabanca 
ile Kômil pehlivanın arkasına 
dıişüyorsada köyden Mehmet 
Ali tarafından menediliyor. 

Biraz sonra Kara me9e ve 
kard•şi bir arabada, !\Amil 
pehlivan da diğer bir arııba
da yaralı olarak B1lıkesiı 'e 
gelirkenKarameşe'nin kardeşi 
arabodeıı inmek ve Klimal'i 
öldiırmek istiyonaıla arabacı 
ve araba ıçinde bulunanlar 
tarafından tutuluyor. 

Kamıl'in yurası baldırından 
ve ağırılır. Karameşe ile 
k rJeşi Ilüseyin'ın yarıııı ise 
hafif olup ücü de memleket 
hastahanesirııle tedavi edil
mektedirler. 

Bu hadise ~:nndıı 'da Jerin 
bir tesir uyandırmıştır. 

Sisin tedricen açı'mağa Kimin neslindendir? - kimin dölünden
dir? 

Eracıf = L:ydurmalar, diizmeler 1 
Roman TefrikamJZ: 702 Yarım saat kadar devam 

eden bu müsademe, ciddi 
muharebeye inkılab etır. ekle 
beraber düıman ateıinin her 
an fazlalaştığına göre düş
manın mütemadiyen takvi
ye edilmekte olduğu anlatı· 
lıyordu . Sisin kesafeti dola· 
yısile her iki taraf, gayri 
muayyen hedeflere, birbiri 
ni görmeden ateı ediyordu. 
Bunun için süvari zabiti ateş 
kestirdi ve ağızdan ağıza 

tebliğ edilmek üzere şu em
ri verdi 

başlaması üzerlne,arazlyi tet
kik eden süvari zabiti, çok 
fena bır yerde efrada mevzi Örnek: Bu eracıfe ehemmiyet verme. I 

dik - Bu uydurmnlara (Diizmel~re) I 
önem vermedik. 

Ürciıfe = l'ydurma, ıl ı iı'lle, yalan dolan ı 
Erdmil = Dullar 

Set ,. et ş let ıı Set ''et ~<t 
Yazan: MUSTAFA. ALPYÜRÜK 

ve birinci it olarak birinci 
l•ölükten, süvari zabitini 

ıirnek: itam vo crumil maaşları 
süz ve dul oyl klnrı. 

Ük-
ı kırk neferle atal"n Mehmet 

Ne de olsa muallim olan ef
rad verilen kumandayı an 
ladıkları cihetle seyrek bir 
avcı hattını tesisi ve bu su · 
retle, dütmanla temas edin
ceye kadar ilerlenmesi te
min edildi. 

Erezil - Sıyrıklar, yüısüzler 

Örnek: Erazili nnsdan - Budunun yiiz. , 
süzlerinden 

Erazil takımından = Sı)ırıklar takımından 

Erbnb (ehilnnlamına) - Er, erdikli 
Ornelt: Bay M .. işinin eridir (erbabıdır) 

T Bay M. ynpı işinde erdiklidir (erbab
dır). 

Erbabı mesdlih - İ. i olanlar 
Erbain - Karakış 

Örnek: Erbn.n kırlı: gun sürer - Karn
lı:ış kırk gün sürer. 

l\rkdn (Rüesa anlomınn) - !'aşman 

Ornelı: Erkdnı dcvlot - Devlet başınan
lıırı. 

Erkanı askeriye -
Erkdnı harbiye 

mo.ıor 

GPneruller 
Kurmay - (Pr.) Et at 

ErkAnı harbiyei umumiye - <lene! kurmaY 
- (Fr.) Etat major genNal 

llrkdnı harb zabiti _ Kurmay &ubny 
(Fr.) of licier d'etat·ma.ıor 

Er - Pirinç 
Erzak Azılı: 

efendi yaylasınıı sevketmek 
oldu. Diğer zabıtan buna 
ltira z etmek istedilerse de 
süvari zabitinin ricası üzeri
ne sarfınazar ettiler. 

Süvari zabiti. atalan Meh. 
met efendi yaylasına tırma
nırken, müessir olmıyan düş 
manın topçu ateşine maruz 

kaldı Lakin kayalıklara tır
manarak çabucak yaylaya 
çıktıktan sonra hu topçu 
ateıinin hiç bir tesiri kal -
madı . Düıman, yolda gel
mesi muhtemel olan Türk 
kuvvetlerinin gelememeleri 
için topçu ateıini yola tes · 
bit etmiı, mütemadiyen yo 
lu döğüyordu 

~üvarı zabiti, yaylaya çık 
tığı vakit o kadar kesif bir 
sisle karıılaıtı ki; göz gözü 
görmüyor, darbı meselinin 
hlr tlmıalı mücessemi idi. 

Bu avcı hattı ilerlerken 
üç dört metreden fazla ile
risini görmüyordu. Ancak 
karıılarında düımandan bat 
ka hiç kimsenin bulunması

na İmkan olmadığı için ilk 
karşılaıacakları kimselere 
karşı . mevzi alıb ateı aç· 
maktan baıka çare yoktu . 
Avcı hattı, bu vaziytte iler 
lerken, ansızın bir kaç dane 
dütman Avcı köpeğinin, ef· 
radın önünden sıçradıkları 
görüldü.Bu köpekler de hav 
lıyarak sise daldılar ve düt· 
man tarafına gittiler. Beş 

dakika sonra da avcı hattı 

üzerine düşman ateş açtı 

Süvari zabiti de efradıııa 
mevzi aldırclı vıı ateıle mu· 

- Düıman gözle görül-
medikten sonra tek bir 
mermi yakılmıyacaktır. 

Düımıın tarafından gelen 
ateşe nazaran, düşman kuv
vetinin sekiz yüz tüfenk ile 
üç makineli tiifenk olduğu 

anlatılıyordu 

Sis tabaka•• yavaı yilvaş 
incelmeğe başladığı ve ara 
dan hemen lrir saat geçtiği 
halde süvarı a' ay n<lan elan 
bir haber gelmemiıti. Düş 
man da kararlamadan ateş 
ettiği halde tfıfenk adedının 
çokluğu ve ır.esafenin yakın· 
lığı dola.yısilA bir ncferimiz 
şehit oldu iki nefer de yara 
landı. 

1 aldırmıı olduğunu görünce, 
çabucak araziyi tetkik etti 
ve beş on metre geride ta
biatın yarattığı kayalıklar 
arasında muntazam bir 
mevzi buldu ve efradı der· 
hal oraya çekti . 

Alaydan bir haberin gel
memesine, süvari zabiti pek 
de hayret etmiyordu Çünkü 
alayla yayla arasındaki yo
lun mütemadiyen düıman 

topçusu tarafından döğül • 
mekte olduğunu itidiyordu. 
Ancak kendi vaziyati de çok 
teltHkeli o'duğu ve alay ku• 
mandanile aralarındaki mü· 
nasebet gergin bulunduğu ci
hetle kendi hattı ·hareke-
tini bir türlü tayin edemi· 
yordu 

Alayın atalan Mehmet 
e f e n d i yaylasına 

çıkması imkan haricinde 
bulunduğu cihetle fırka ku· 
mandaııı da alayın yaylaya 
gitmesinden sarfınazar edil· 
mesini müş'ir bir emir gön
dndi 

- Dovnmı vnr 
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Alman 
Propaganda 

Bakanı 
Barış için her şeye 

hazırız diyor 
Oanzing, 8 1 A A] Al-

man propagandn bnkıını bay 
nöbels burada söyledıği lir 
nutukta «Biz hııyo.t hakkı

mızı vermekten istinkaf 
ettikleri zamıın Leoevro'den 
ayrıldık ve bır hu~·uk yıl 
hararetle çalı tık Ve bıırışı 

korumak i\·;n ordumuzu ye. 
niden meydana getirdik. Ba
rı~ iı·in uzverlikte bulunıua

ğa hazır•z. Kezıı Fransa ile 
barı~ ıçinde yacnmağa da 
hıızır•z. Fakot tehlike önün 
de kulmakl ğımıza müsaade 
edemeyiz.» demiştir. 

Gazeteciler evi 
Belgro.t, 8 f AA) - Dün 

burn<la merasimle bir g•ıze 
toıciler evi u~·ılınışt.r, 

ler olan kişiler doıı:torun 

yapt<ğı bir istatistiğe göre 

çolı: yaşamaktaymışlıır 

Original bir merak 
Viynna'.ı meşhur komik 

Geork Vulos şimdi el yazısı 

ve imza toplanın merakına 

düşmü~tür. Fakat lı:omık, 

bilmeyiz, belki do koııııklik 

olsun İ\'İnılir, el yazsı vernıi
yenlorin imzılarını Lııri beyaz 
gömleklerine attırmaktadır. 

Böyle bir \'ok gömlek def(ş
tirmi~tir. Toplıı.Jığı a\toğrafi

ler arasında ünlü udamla
rın da imza] ırı vardır. '7ese-
15. bunlıır için,lo ge~en. 
Jerıle Londra - ~1elhurn ha
va yarı ını kazanm ~kot'u 

gösterebiliriz 

155 günlük tarihi 
olan bir hükumet 

Alman kentlerin.len \'ııy
mar,r(Acun savaşı" sıralarında 
5 ıonkfinun 1918 den nyrı 
yılın 1 o Ağustos gününe ka
dar müstakil bir devlet ola
rak yaşanııştır. Arun kü
ı·ük Jevlctleri arasında en 
az bir tarihe mıılik 
olan bu devletdir. 

Şubert'in yeııi 
Semfonisi 

Haden - R..ıılen'de Frants 

Saıııı. ,.111 Homcını: 
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ı\ vıısturya'dal 
Askeri geçit resimi 

\'iyana, 8 {A.A) --- Oıin 

bütün Avusturya garnızon , 
şehirlerinde ilkbahar resmi 
geçidi yapılmıştır \'ıyana'da. 

ki geçit resmind" Heisicu -
murla Başbakan nutuk söy
lemi~ler ve bütün hükumet 
azıısı ve el~dler hnzır bulun. 
mu~lardır. 

Otomobil kazası 
~atonyen, 8 [SŞJ Oto 

mobil yarışında bir otomo 

bil yoldan çıkarak seyirci 

!er üzerine yürümüş ve bu 
kaza neticesi beo kiti ölmüt, 

ondokuz kiti yaralanmır 
tır. 

• ti Et$" il• 

Alt~ksandr 

Abidesi için 
Paris, 8 (.S ŞI -- I>ün sa

bahdanberl kollarında milli 
Fransız alametleri taııyan 

kadın ve erkek birçok kim 
sel er Maraılya' da katledilen 
Yugoslavya kralı Aleksandr 
için kurulacnk abideye para 
toplamaktadırIJr. 

Bıı~·ün 

Sıağ·l ıli 

Ecz;th«anesi 

~öbetçidir 

~ubetr'ın şımdiyedek h ı· bilin· 

miyen y.•ni bir semfonisi 
\'ıkarılrıı•~ıl.r. ilu, «\1. Mu 
•om tonunda 1824 yılına 

:;iubrrt t.lrnfından kroki -
lendırılmi,.; lir semfoniJir. 

ftk yüı usuller b·~tan· 
b ışıı cnstrummlıı tırılmı~. 

gerıye kalanlar ise 
ce notalonmıştır. 

Semrfoni, ünlü 
zıtör ve diriı-{rnt 

gartner meydana 

sade · 

kr,ırıp<ı· · 
Vayn -

çıka-

rup konser İ\'in ıizninde 

:şlenin" yedek l.<ındr odu 
kolmı~ılır. 

fDünya üzerınde sıyasl' ve ıktısadi hareketle~ 

8. Titüles~o ~a ortaya çı~ıyor Berlin'~en Stresa'ya 
27 Mart tarihli La Repüb-ı da ortaya atılmasına bir se-

lik gazetesi bu batlık altın hep yoktur. 
d~ yazdığı bir yazıda diyor ı Fakat - gene başladığı-
kı: mız noktaya dönüyoruz -

B. Titülesko çok tuhaf b. Titüleıko balkan anlat 
bir zamanda, yani B. llit· masını, dolay11ile Türklye'yi 
!erin fngiltereye, bir andlao· de temsil ettiği için, sovyet · 
mayı bozmanın pek de mü- !erle batı ülkeleri arasında 
him olmadığını ve zaten ki anlaşma için de bir tey- , 
Rıısya'nın medeni dünyanın ler söyliyecektir. 
bilhassa İngiltere'nin büyük Bu çift baıkanlık sayesin 
düımanı olduğunu isbat et- de B. Titülesko'nun temsil 
mek istediği anda sahneye ettiği beı devlet bir taraftan 
giriyor. Fransa ile İtaya. öte taraf. 

Bundan sonra B. Hitlerin tan da Sovyet Rusya arasın· 
vaktile Vaterlo savaşında da bir nevi köprü vazife8i· 
çarpışma durmuş iken Blü- nı görmektedir. 1 latta bun
her'in müdahalesinin lngiliz !ardan Türkiye. Rusya'nın 
komutanı Velington'a belki müttefikidir. Ronmanya ise 
de ummadığı bir zafer ka- çok mühim bir toprak mese-
zandırdığını bundan do lesini kendisinden yana ola· 
layı da Velington'un. Al- rak Rusya ile halletmittir. 

Bütün bu noktalar Romen ' • 1 manya nın an aımaya saygı 

göstermediğini söylemeyi dü
tünmediğini S r Saymen'e 
hatırlattığını yazarak şöyle 
diyor: 

Bu sözler çok ustalıktır. 

~ovyet Rusya ile lngiltere'
nin birbirine tabii bir suret 

devlet adamına yeni bir Av
rupa kurumlandırılması İtinde 
en kudretli elemanlarından 
biri yapmaktadır Sarsılmaz 

temsili bugünkü toprak du
rumu olacak olan böyle bir 
Avrupa'da, uluslar birbirleri· 
ne şüphesiz daha az düşman 
olacaklardır. 

28 Mart 1935 tarihli No
yes Viner Jurnal gazett"Ber· 
!inden Stresaya,, batlığı altın
da yazdığı bir yazıda Ber· 
!in girüımeleri araıtırılmak· 
la va denilmektedir ki, 

Her ne kadar Hitlerin dı

ıarı sıyasasının temelleri hak
kında Britanya devlet adam 
!arına söyledikleri ıeyler 

te muhalif oldukları yolun 
da olan ikinci noktada ise 
'B. Hitler İngiliz efkarı umu. 
miyesinin büyuk bir parçası 
tarafından yardım görmek· ı 
tedir. 

dünya kamusal düıününe ıa
yia ve rivayet biçiminde 
varmış olmakla beraber, bu 
ıayialar saçakları tutuftur· 
mağa yetti. Hele Alman baı
bakanının, Almanya'nın, ba
tı devletleri ile birlikte ça· 
lıomasına karşı bu devletle
rin Sovyetler birliğlle olan 
bağlarını feda etmelerini İs
temi§ olduğu görünütü her 
yanı veleveleye verdi. Bu 
isteğin gerçekten ne biçim
de yapıldığını anlamak için 
bir parça beklemeliyiz Çün
kü, büyük barış misak siıte
mine kendi girsin diye, sov- 1 
yellerin çıkarılmasını istiye
cek kadar Vilhelmıtrasenin 
saflık göstereceğini sanmak 
mümkün bir şey gıbi görü
nmüyor. Bu sistemin, büyük 
savaıtan önceki tehlikeli 
blok sisteminden temelden 

Durum ümit veriçidir. ayr:ldığ. yön, hiç hır dev 
letin bu misak dııında kal-

Bu oyun karı•sında, pay· 
tahtları dolaıarak tam Sir 
Saymenin yolculuğunun so· 
nuçları belli olduğu sırada 

ortaya çıkmak için tertibat 
alacak olan H. Titüleıkonun 
yapacağı hareket nasıl ola
bilir? 

1 fer ıeyden önce unut mı· , 
yalım ki B Titülesko hem 
küçük anlaımanın, hem de 
Balkan anlaomasının başka
nıdır Bu çift sıfat dolayHilt: 
o, Almanya'nın silahlanasın 
dan ziyade Macaristan ve 1 
Bulgaristan'ın silahlanmala 
rı hakkındaki düıüncesini söy. 
lüyecektir ; fakat Macarisla- j 
n'ın ve Bulgaristan'ın silah
lanmaları, Almanya'nın silah 
lanııiyle taayyün etmedi mi 
veya etmiyecek mi? 

B. Titüleskonun ıüphesiz 
Avusturya hakkındaki düşün 
cesini de söylemesi gerçek
tir Bu işte ise bütün mesele 
küçük anlaımanın İtalya ile 
mutabık olup olmıyacağıdır. 
Mutabık olursa - ki Roma 
ve Belgrattaki durum bizi 
buna inandırıyor - Tuna çev 
resindeki timdiki durumun 

Sir Saymenin dönü masına tahammül edemiyen 
şü dolayısile bir baş yazı ya- evrense1liğidir. Paris, Londra 
zan Mançester C:ardiyan ga ve Roma'nın eş ölçüde te. 
zeteıl, Berlin'deki konuıma mel diye kabul ettikleri bu 
!ardan bir taraftan pusat1a· 1 düıüncenin komünizme kar· 
nan Almanya'nın bir taraf ıı herhangi bir sempati ve 
tanda öteki devletlerde bu- ya antipati ile hiç bir ala
lunmıyan ağır pusalları ara· kası yoktur Ancak, öteki 
lıklandırması yollu verdiği devletlerin s'stemlerine kar
sözlerden, sonra Rusya 'nın fi da sempati beslemek ar· 
büyülı; bir değer verdiği do· tık bahse konulan şeylerden 
ğu andlt1tmasını b. llitlerin değildir. Hiç şüphe, yok ki, 
açıktan açığa abamaıından ulusal sosyalistlik de dünya
bahsettikten sonre diyorki: da artık aıkıı toplamıyor. 

Almanya. kendi ordusu -
nun Rus ordusuna denk ol
ması dileğindedir. Ruslar da 
naziler ıklidarı ele aldıktan 
sonra bir tarafdan Japonya 
bir tara dan da L"h -- Alman 
birleıik orduları arasında 
kalıp ezilmemek İçindir ki 
askerlikçe güçlerini arttır
m•ılardır. 

.. Şurası 
Almanya. 

mümkündür ki 
kendi pusatlan-

masına kimsen;n karışmıya
cağına inanarak tek başına 
kalacak, pusatlandıkça pu· 
satlanacak ve bu gün bu 
gücünü harcıyacak bir alan 
arıyacakdır-

Onun dayandığı belge, 
güvendiği inan şudur ki bu
gün tek başına da kalsa, as-

kerlikçe olan gücü, gunun 
birinde ona bir çok mütte
fikler çıkaracakdır. 

.. Almanya ile Rusya ara· 
sında bir saldırmayış and
laıması yoktur. Almanya. 
nın gözünde Rusya. hem 
kendisinin hem de bütün 
Avrupa medeniyetin İn bü
yük bir düşmanıdır. Bundan 
dolayı ona karıı Almanların 
t~peden tırnağa kadar pu· 
satlanmaları gerektir. 

Eğer Almanlar böyle dü· 
ıünüyorlarsa, bizde çok geç· 
meden birbirine karıı dura· 
cak bir takım birleımeler 
yapılacaktır ki böylece ge
nel durum büyük savaıdan 
önceki günlere pek benzi
yecektir. 

ceksin nasıl mesut olacağız Nihal. Na
sıl mes1Jt olacağız . 

Fakat her nedenoe bu işler bir tür
lü bitip tükenmek bilmiyordu 
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( Dünkü nusadan mabııt ) atılan bir kahraman keıil-
Ç ü n k ü s o n z a - mişti. 

manlarda ağabeysinin eski- iki gün sonra ağabeyıinin 
den ı·ok daha tehlikeli ıınlar katilini bir meyhane kö9e
yaşadığını sezmişti. Turgut'- sinde dört kurşun yarasile 
un tesellileri onu tatmin et- ölü olarak buldular. O artık 
miyor, daima düşündürüyor
du. Ailesia,len ayrılalı iki 
ay olmuştu. Günleri hep sı
kıntı içinde geçiyor, pek sev
diği ağııbe.Csini ve annesini 
her an hatırlıyordu. 

Bu sabah yine aynı üzüntü 
İ\'inde kalktı. Fakat öğle üze 
ri hiç ümit edilemedik bir 
anda evden mektub almış. 

sevinçle okumağa. başlamıştı 

L5.kin biraz sonra sarar
mq, titriyerek aoneeının 

gözyaşlarile haber verdiği 

acı ve korkunç vakayı oku. 
yordu.Büyük bir teessür iı·in
de yazılan bu mektubda 
annesi h5.diseyi ~öyle anla
tıyordu; 

<ıOğlum, ağabeyin o hain 
ve yalandı dostunun kur
şunlarınıı kurban gitti. Bir 
g~ce ynrısı yavrumu kan
lar i\·inde önüme serdiler. 
Ancak beş dakika yıışıyabil
di ve son soz olarak intika-

mını emanet ederken ebediyen 
gözlerini tıze yumdu, Artık 
onu ne sen ne biz "Öremi · 

" yccegiz. 
Muzaffer daha faz -

la okuyamadı. Elleri, bütün 
vucudu titriyordu. Mektup 
elinden düşlü. Bir an i~·ın 

kendini kaybetti. Sonra ağabey 
sinin kanlar içinde önünde 
yattığını ve «İntikamımı ah> 
cümlesini ona emanet ettiği· 
nı hisseder gibi birdenbire 
kendini topladı ve: 

- -- Czülmek, düşünmek, 
acımak nedir? Bunların 

hiç; hiç birisi 
onu tatmin etmez. \' e ancak 
son nefesinde bana emanet 
ettiği sözünün yerine geldiği 
zaman mezarında mesud ve 
rahat yatacaktır. Öyle ise ... 

• • 
• 

Muzaffer birkaç gündür 
gözden kayholmu~tu Bu hal 
mekteple nazarı dikkati cel
betmiş, etrafı büyük bir en
dişe sarmııtı. Her tarafa 
haber !er salındı . Muzaffer 
sıkı tedbirlerle aranıyordu. 
Acııba şimdi nerelerde idi? 
O, bir gece yarısı kimse 
duymadan hududu aşarak 

Bulgaristan'a ge(•miş, şimdi 
keD1lisine vasiyet edilen mu
kaddes vazifesi uğrunda hiç 
yılmadan koşan, sevgili ağa
beysinin intikamile savaşa 

borcunu ödemişti. Kendisi 
de sol kolundan ve kaburga 
kemikleri arasında kalan di
ğer bir kurşunla yaralan
mıştı. Aradan günler ge~·ti. 

Gazeteler Dano{'un katilini 
durmadan arıyorlar ve her 
tarafa. bu katilin tutulunca 

geri verilmesini bildiriyorlardı. 
Birgün ıonra iki yerinden 
yaralı bir Türk çocuğu, kan
lar İçinde bitkin yatarken 
hududda görüldü. \' e birkaç 
saat sonra bu gencin Mu_ 
zaffıır adında bir mülteci ol
duğu anlaşıldı. Ertesi sabah 
onu vildyetteki hastahaneye 
getirdiler. On beş gündenberi 
aranılan genç işte bu kahra
mandı. Onun bulunduğunu 

duyan arkadaşları sevinçle 
hastahaneye koştulıır. Fakat 
karşılarında iki hartadır ka
yıp olan kardeşlerini, son 
demlerini yaşarken bulunca 
yeise düştüler. Onu hep bir. 
den ku<"aklayıp ôp111ek iste
diler. Fakat heyhat, o pek 
bitkindi. !)imdi bütün gözler 
ona yönelmiş. son bir defa 
daha ~luzoUer'ın gözlerini 
görmek, sözlerini işitmek 

istiyorlıırdı. Biraz sonra o, 
gözlerini açtı. birer birer elra
fınJııkileri güler yüzle seldm
ladı. Ve sonra son söz olarak 
şu sözleri söyliyebildi: 

- Aziz kardeşlerim! Beni 
on beş gündür kııybettiniz. 

Artık ebediyen kaybediyor
sunuz. Niye müteessir olup 
ağlaşıyorsunuz. Siz de benim 
gibi sevinseniz ya. Ben, bu 
on beş gün içinde borcumu 
ödemek ıçıa koştum. Ve 
ödedim. U haini kendi elimle 
köpek gibi yerde süründü
rerek öldürdüm. Artık vazi
fem bitmişti. Kendim de ya
ralandım. Fakat cesedimin 
bile o topraklarda kalmasını 
istemedim. Kendi yaramı 
kemli elimle sararak son gay. 
retimle iki gecede yine ıiz

lere ve mukaddes toprağıma 
kavuıtum, Artık yürüyemez· 
dim. Düştüm. Fakat ne ehem
miyeti var. Yine kendi top
raklurımda eğiliyordum. Yü. 
zümü ona, o sevgili vatanıma 
seve seve, istiye istiye sür
<lüm. Nihayet beni buraya 

L Lüfen çeviriz ] 
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Aradan günler geçiyordu.. Ve ben 
kalhimfn l.u karanlık düğümile ölümü 
andıran saatler yaşıyordum. Gözlerimin 
etrafı üzüntüden mosmor olmuıtu. Jile 
birşey yıyiyor, ne konuşuyor ve ne de 
uyuyabiliyordum. Hele gecelerim . lle!e 
onlar. llaşlıbaşına çıldırtıcı, karanlık bir 
takım kabuslarla dolu idi Rüyalarımda 
hep mehtaplı bir gece görüyordum. 
Onunla. yine bahçemizdeki o incir ağa
cının altında oturuyoruz. Yine uzak bir 
yerden o güzel keman sesi geliyor ve 
bız, anlaşılmaz bir •esle yavaş yavaş 
heyecanlı birşeyler konuşuyoruz Bir 
aralık o. yana uzanıyor. Gel! diyor. 
Gel ıurada biraz uzanalım .. Hayır! lli
dıyc bağırarak kaçmak istiyorum . 
Fakat; o ellerimi bırakın.yor, çe -
kiyor . Çekiyor Ve ikimiz birden 
ansızın yere yuvarlanıyoruz. ilen ağlı· 

yorum. Yalvarıyorum. Yapma günah 
dır diyorum. O, hiç ald.rmıyor. saçla 
rımı çekiyor, yüzümü tokatlıyor ve o 
z man göğsiimün üstünıle nefesimi ke
sen bir ağ rlıkla birden lire haykıra 
rak yataktan fırlıyorum .. 

Bir gece .. Çoktanberi, şübhe etli-
gim Lir ihtimalin o müthiş korkusile 
uyandım. O zamana kadar hiç başıma 
gelmiyen garip bir hal içinde idim. 
Karnımda bir kalb gibi çırpınan, kımıl· 
danan bir ıeyler vardı Mütemadiyen 
başım dönüyor, gözlerim kararıyor ve 
içim bulanıyordu. Artık fÜphem kal
mamıştı. Gtbe idim .. Bu korkunç ha
kikat şakaklarımda buz gibi soğuk ter 
daınlalarile beni yatağın ıçinde dimdik 
oturttu 

yük babam hepsi birden ağır sözler 

söyliyecekler; yüzüme tükürere "Kahbel 
diyeceklerdi . Kahbe! Söyle, bu çocuğun 
babası kim'."Bu, çocuğun babası. Ba
basız bir çocuğun annesi olmak .. Başı. 

mm içi hep lıöyle zelil ve karanlık 
hayallerle doluyordu! 

ret yoktu. Bir nevi korku ve felaket 
hissi vardı. Katlarını çattı ve gözleri
ni yumarak mütemadiyen, bir yerinden 
ıztırap duyuyormut gibi, yüzünü bu
rutturdu. 

- Çok fena Nihal, dedi. Bu haber 
çok fena. Hocam ve ustadım lsmaill lakkı'ya 

hürıııctlerinı ebir \'esile olsun diye 

Yazan: İhsan Edip 
::iıbahley n kalktığ m zaman vücu-

dum \teı gibı yanıyor, başım ve ka· 

s•klarııı kırılacak gibi ağrıyordu. Ak 
ıamki ola, biten şeyleri karııık lı r 
rüya halind. hat•rlıyordum. O nasıl 
gitmiıti? Ben "'•ıl ve ne zaman yata. , 
ğına g e 1 m i f t ı ı.? 11 i ç b i 1 m .
yordum. O gecede,, hayal.mde kalan 
1ey; yalnız o güz 1 keman sesi; yalnız 
onun yakınlaıan " mehtabın alımda 
yavaı yavaı geniıli> "I esmer yüzü 
idi 

İlk saatlerin sarhoşluğu uctiktt:n 
sonra, korku ve ümitsizlik Y~murlu 
bir akıam karan'ığı gibi, kalbınıe.ökme 
ğe Laıladı. 

Ne yapacaktım. Bu lekeyi nas 01; 1 
lecektim. Bir an içinde genç kızları. 
itliyebileccği en büyük günahı iılenııı 
bir kızdım Ve her ığfal edilmiş kız 

gibi, sırrımı kimseye söy!iyeınezdim. 1 k 
defa olarak ; ümitsiz Lir hayal içinde, 

0 gün. doya doya, hıçkıra hıçkıra ağla 

dıın. 

flirkaç defa ona bu rüyaları anlat 
tım. Gülümsiyerck saçlarımı okıadı: 

-llaslasııı Nihal dedi ı;ok düıünüyor
.rı .. Kendini çok yoruyorsun . Biraz 
"'"et! Aık fed .. karııkla ölçülür ı,nrışık 
ı,ıı işlerim var. Öyle iıler ki: 
' Jvamızın selameti namına onları 

Jiran evvel bitirmek lazım. Bak, göre· 

Başımı el erimin araaına alarak dü
şünmiye bavladım. 

Karanlık ve yağmurlu tıir gece idi . 
Odanın içinde beyazlı bir hayalet gibi, 
büyükbabamın yatağıgörüniiyordu.Rüzgar 
ara sıra kırılmıı bir pencere camını 
sallıyor ve arka arkaya çakan şimşek 
ziyaları. yanımda yatan büyük annemin 
yorgun ve sarı yüzünü aydınlatıyordu. 

Ne olacaktım?. Karnımda günahımın 
şahidi olan bu çocuk yüzünden birgün 
bu s rrı meydana çıkarmak mecburiye
tindeydim. Bir an gelecekli ki, artık 
saklamak, artık gizlemek imkanı kal
mıyan maceram dillerde dolaşan bir 
rezalet halini alacaktı. Komıular, tanı
ılıklar, ihtiyar büyük annem. hasta bü. 

Fakat; yine son ilaçtan ümit bekli
yen bir hasta gibi son bir tesellim var
dı. Bu müjdeyi ona vermek ... Ona, bir 
çocuk babası olduğunu söylemek .. Kim
bilir nasıl sevinecekti. ilk defa şaşıra
cak. anlamamıı gibi, bu saadete inana
mıyormuş gibi tavurlar alacak, sonra 
gözleri sevinçle parlıyarak. 

- ''asıl . ihall diyecekti I>emek 
simdi bir çocuğumuz oluyor öyle mi?. 

Biz, zavallı kadınlar, bir aşıka ya
pılacak sürprizlerin en güzeli, onlara 
baba olduklarını duyurmaktır, zanne
deriz. Zannederiz ki bir zevk dakika
sının hatırası olan bu eserin, bizim ka
dar onlar ıçin de bir kiymeti, bir hulyası 
vardır! 

Ne gülünç; ne budala bir kanaat .. 
1\ikahın boyunduruğu altına girmemiş 
l•ir erkek, çocuğuna kartı her hangi 
bir erkek hayvandan daha az lakayt 
değildir! 

fiu haberi ona söylediğim zaman 
hakikaten ıatırmııtı! Lakin hu şaıkın· 
lıkta benim umduğum o neıeli hay-

Ben budala bir hayal lnklsarile onun 
yüzüne bakıyordum.O,ağırağır devamettl 

- Böyle daha beılği, kundağı 
hazırlanmadan gelen bir çocuk aile 
için bir saadet değildir. Bunun bir ça
resine bakalım Nihal . 

Bu çocuğu dütürelim ... 
Ağzımdan, çılgın bir feryatkoptu: 
-Ne söylüyorsun! I>edim. Çocuğu. 

muzu mu dütürelim? 13unu bana 
söyİiyen sen miain?.Sen mi bana çocu
ğumuzu dütürmeyi teklif ediyoraun? . 
Ölümünü istediğin biçarenin oeıi ol
duğunu unuttun mu?. 

Ah 1 Ne fena .. Gözümde küçülüyor
sun .. Çok küçülüyorsun ! Sen bu katil 
hisleri duyacak İnsan mıydın? .. 

Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. O, ya
vaş yavaş saçlarımı okşuyor, beni teski
ne çalıııyordu. 

Çocuksun Nihal. diyordu.. Ôyle 
çocuk ki, liala, seni o ilk tanııtıJımız 
günkü gibi tecrübesiz, hala o günkü gibi 
hayatı anlamamıı görüyorum! . Bir par· 
ça dütünebilsen .. Vaziyeti biraz kavra
sıı.n Niha 1 .. Ah . Ru nafile göz yaıları ... 

I>evamedecek 
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YENİ ÇESiTLERiM İZ GELMiSDiR. 
Dr. OPERATÖR Dr. BAKTERiYOLOG 

Medeni Akkend Sadi Ozatay 
İç ve salgın hastalıklar 

n1ütehassısı. 

Cerralıi:tıasta tıklar 
mütehassısı 

LÜTFEN OKUYUNUZ! 
- -

' 
' Vatan eczahanesi bitişiğindeki muave - !! 

ne evinde her gün öyleden sonra hastala - 1 ~ 
nnı kabul ve tedavi ederler. 

iPEK iş - ALTINMEKİK İpeklileri .. .. 
Mevsimlik ve yazlık Mt\N1"()LU1i - PARDJ1:SCLlJK 

- R()BLIK Yüııluler 

En birinci YERLi - İNGfLfZ Kostümlük kumaş/arlar 
Savaş NeşriyafJndan: 

BiR ·ZAFERİN 
Komple gelin elbisesi - lüküs karyola takımları - oda 

döşemelikleri 
Tuhafiye, trikotaj Ve Saire Ve Saire 

Yazan: R. Gökalp 

1 lıtıklal Savaıının en canlı 
ve heyecanlı 6 yaprağı. 
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A 
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Beka )Jet (;()tiirmez Bir Fiatla 1\lıtzaınızd<t S<ttılıı· 
Mtıhterem miişterileı·iıniziıı liitfen teşrifleı·i islifadeleı•idiı• 

ADl\ES: FAHRİ TAVŞANLlLl İNKfL,\nci l:Sİl:i. İ~L\NI'.\' PİYESİ 

ikin tabını bekleyiniz. 1 Fantazi Manifatura Ve Kumaş Mağazası 
iiıı .. - -- ~ Kuvayi milliye Caddesi No: 52 

lff§§§§§§§~§§~~§§§~I'~~~~.~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
*D.OZZZZZ:Z 

EN 
TEMİZ 

• 
BALIKESiR 

PaLAS 

:xx:zzzzzxxxxzz:::* 
.---~~--,-~~ •• 

EN H 
MÜREFEH~ 

. M 
BALIK t SIR lı 

PALAS •• 

Sahibi Hacı Bekir Oğlu bay Salih idaresinde 
Teşrif t'deıı eıı ınüşkülpeseııt ıııü~terilerini dalıi nıeıııııuıı edeıı a 

temiz, konforlu "e servisı miik.enırııel, ücretleri herkese elveri~li yeııi t• 
inşa ettirdi~i !;ıcak ve soguk asrımıza uyguıı fevkalade baııJosile M 
tavsiyeye değer bir oteldir. Ahında gazinosu vardır. Gazinosunda H 
bütün eraiti sıhhi~eyi havi ve her nıeıııleketiu gazete \(' mecmua- M= 
!arını bulundurur. Güzel ve sesli radyosu mevcuttur . 

• 

***•xxx:x:zzzx::xxxx:zz:z:zzzz:zzzzzzz* . 
Balıkesir ta ııu 

müdürlüğün<lcıı 
~levkii 

Ye~illi 
(~ad desi 

Sağı: nalbant sulu 
Hasan karısı Ha
bibe veresesi Ra· 
hime \e saire. 
Solu: derviş Hifat 
karısı Kamil<' 'e 
kızı Eıııinc ve 
llasiLe e\leri 
Arkası: .\yaş 1 ı Aiı- 1 
met 'Presesi eyi 
Önü: \esilli ead . ' 

desi 

1.~AV JllS ll(llT Afi f.Vf J Balıkesir as~~~~inden: 
ll~·ı~•~ı~ıı,ır ~·1rıı . 1 - ~65 ııisaıı (•pJJıiııtJe piyade, rnuzika, jaıı 

• Iİİİ4, "'- 'rıı' daı·ma sııııl'lanııa mensub efratla her lıan~i sı-
' ıııfta olursa olsuıı e~ velce badeli nakdi ~eren 

Esat Rdil rnüstecablıoğlu ı·ı·ad (cfrad) sevk olunaeaktıl'. 

1 S Syall'st ş fler Ve Sosyal'ızm 2 - Pivade sınıfıııdnıı 316 doi.ı:mııdaıı 326 
- O ~ doihıma k

0

adar haka va Ye\n esbabı· rııueibt- ile 40 Kuru§ • , • 

l - 8olşeviklık, f dşistlik Vs Demokrasi 
50 Kurut 

Salim Gündoğan 

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

\lf°KEHHE~I K.\ ll İL 

4 - Sevg:m ve ıztırabım (Roman) 

R. Gökalp 

5 - Bir zaferin Yası < Pyes ı 

25 Kuru~ 

35 Kuruı 

6 - 1nkılab yolu ( Pyes Türkdili) 
taraf ı ndan 

·-----
25 Kuruı 

Bu kilalıları cıS.\ YA~ K İ'I'.-\ BEVİ - Ba-
' lıkı>sirıı adresiııdcıı islt•yiııiz. Dı~aı·ıya posta 
pulu karşılığı olarak giiııd ı·ilil'. 

BASIMAKTA OLANLAR: . . 

Esat Adil müstecab/Joğlu 

1 - Bugünün içtimai mezhebleri 

8 - Me~eni Ve Siyasi Hürriyetler(81z!~ıı~~1:::1:w ) 
llCKEHHEıU K.\'liL 

9 - Bu Kalb Ouraca~ <Romanı 
Savaş J..ilabcui neşriyatı Ualıkesir, lslanbıı/, İ:mir 

Arıl:ııra kıitıiblıaııeleriııde de bıılıınıır. 

S( ~ rki 1-(Cri kalaıı f'fradla n;iiddeti bilmiş olan ha-
va tepi ili efrad ve :327 lilrr karnilen Ye 328 do
ğııınlıılaı·ııı bir kısıııı sc\k edilecı·ktir. 

3 - .landaı·nıa efradından 316 doğumdan 327 
doğıınıa kadir bakaya veya 11shahi mucibe ile 
gt>ri kalan lıileiiıııle jancl::ıı·ıııalarla 329 doğum
lıı .landal'ııı:ılaı· seYk oluııacaktır 

4 - R30 doğumlıı muzik.a efradı dalıi ser
ka tabidir. 

5 - Yukarıda hildirilf'ıı re se\ka tabi ı•frad
daıı alnali sılılın\elt>ri bozuk \f'.\a bir sak.atlık 
:inz olnııı~ isı~ sevkindcıı e\\"el aİnali sılılııyeleri 
lı'sbit ı•dilıııek iiz('t:ı> sinıclideıı subeve nıiiraeaat 
.-ısinler. ' ' · 

G - Yabaııcı olup lıaleıı balık11sir \C nıül-
lıakatıııda bulunan sevka tabi piyade, Jandarma 
ıııuzi ~ a efnıdının asıl suhclcrilc sPvkden c\ \el • 
vaziy<'lit•ri H~ ıııelıalli ıııiirettiplt>ri teshil e<lil-
ıııck üzere lıeıııeıı şu beye miiracaat edilsin. 

7 - 316 : 32G doğuma k::ıdar baka\ı:t ve 327 ' . 
\t' 328 dogunılu pi~· adc ile 329 doğunılu~a ka-
dar jarıılarıııa H~ 330 doğuma kadar ınuzika ef
radından suhe mıntakası dısaı·ısırıda \ar ise 

' . 
Pb·nc' nlPri farafındaıı lıabt>r H'l'İlıııeli 'c lıazır-
lıklarıiıı yapıııalıdıl'iar. 

8 - r uka1·11la ~azılan doğunılardaıı yeini lliİ
fus <'İİZ(l:ınları Yoksa sevka kadar ııiifusa mü-. ' 

ı·a(·a:lt edı · ı·t•k ııiifııs eiizdaııı alsıııl::ır alııınanlerın 
sevki ıeclıhiir ctLiğiıu!Pn teezive edilıwekleı,·dir. 

' . -------
Burhaniye asliye hakimliğin~en: 
Burhaııiye'rıiıı .\le- ı zifeleı·i yapması ıııah-

ıııis malıallı·~indı•n ~hı· 1 kf'ııı<' marifet ile 
/ 
tebliğ 

• J ' 

allinı İhas kızı ~fiirret Ntirildiği lıaldr~ dönme-. ' 
larafındaıı ZC'Yci n· miş bnlııııd . uğuııdan hil 
halı~n ikaıııetg:.ilıı nıc<'- balıs bo~,aıınıa talebini ' . . 
lı11l Susurlıık'ıııı Fırt ııatık .1ılaıı dtna arzıı-
ııalıiyesiııdcn .\lımct haline ;nıiiddf'i alryhin 
oÇdu ~lustafa ale~·lıiııe on ııii:;ı içinde eenıp 
zevcinin kendisiııi tt>ı·k- v<'r·_ı,iıt>sine nıulıkenıete 

le diiı ı sı>rıNleıılıPrL · 'h'.aı·aı· \erilmiş oldu
lıuk11k11 '.l.P\Ci~·eıiıı k't>n- ğıııulaıı işlııı il~ndaıı iti 
disiıw talııııil ettiği ;\ c- bareıı on gün içinde 
zaifi ifa PlrıH'dığiııi: , ... 1 müddei aleyh ~lustafa
kf·ıHli~int• hir a". zaı·- ııııı cevap 'erıne-,i lii
fııııla PYİtıl' f,liiııı·rt>k z11nı11 tebliii: makamına ' ' ' 
hukuku zevı•: hetiıı kcı kaiııı olmak. iizere ilan 

, , .. 1 

ılisirH' lalım i il ctdigi va- olunur. 

Netriyat müdürü : ESAT ADIL 

- Vİlay-;t Matbaası - Balıkesir 


