
-- 8AYl9603 3ı Mart Pozar -
ÖZGE 

••• 

Dokuzuncu Y~ -

İğest veBatyazga111; Balıkesir ıaylaTı H.KAaAN 
. AKM~ 

tf itlerin ileri Sürdüğü Şartlar hay.ret Uyandırdı. 
H· .Be~ı;n ~ör~!me~~~i~den sonra.. • TU!!< lng.~ltere-Sovye~Ru~y~. 
ıtlerın ılen surdugu şartlar lngd- Kooperatifçilık kulumu yıl- munasebab eytleşıyo 

~erede büyük hayret . uya_ndırdı! lık toplantısını yaptı. Moskova görüşnlelerinde Üaİİk siyasal 11
1 

garat ik-

llıınra metalibatında~ mgaçerse inuiltere mesaı teşrikini ta~ul decektir. iıalyan -.. -:--- , ınomik münasebetlerin daha riy*de tarsiıı ıdllaıeıi 
•~ıtelsıi sulhun müdal aası için ciddi bir teşkilata ihtiyaç olduğunu ileri sürüy arlar. brarlastrrılmıstır. d 

bt .. ~ndra., 29 [A..A] - Li· olmadığı ve Stıesa ko11fe edilmiştir pekalfi. Fakat e. Edan Sotyet R~syantn büyük ttfi Ilı ·ıörnsdO. 
4lırı8 ve amele mohafıli ransının müşterek emniyeti artık ktifrdir bunıın neticesi Y 

le v: ~e~alibntının Şnmil temine azmetm:ş olan dev- de ya Almanya, Romn "C' Moskovıı. 29 (A. A) Bu ı bny Eden Halk 
}&J İtık~atının kendi]erini ha· letler arasındaki bnğları da- Lonllra nnlnşmalarını kohul snbcıh Litvinufla Eden ara- tarafından heyecanlı bir te· 
hnıı ı~arına uğratmış oldu_ hn ziyııde sıkıştırmı.ıyo me. edecektir ki nncnk bu ş . sındn bir buçuk saat sonra zahürle karşılanmıştır. Büt-
loa~lzleınemoktedir. dar olacağı fıkrindedir]er. kilde kenUbıile görüşmek siyo~ol. ök9nomilı: görüş. ün seyircile~ bay gaeni 

111. .. i a"·· 30 (A.A.) - D•ş Almanynnın (la metotln kabildir. Ve y.ıhut bunları melerle İnetiliz Sovyet nıüna· alkışlamış ve orkestra lngi-
~trıan a.k~nı B. Saymenin kından vaz geçtiği takdirde kabul etmiyecektir. Artık sebatları ;üzakere edilmiştir liz ulusal marşı ile uluılar-
tti .. 

8
11 ıle lngilterenin nok- bu işte te~rı"ii mesaide bu. 0 vakitte sulhü mudofoa Royterin haber aldığına arası marşım çalmıştır • • 

" ıa ~ Okonomi Bakanımız Cele) Bayer l Maskova 30 (A A) St· tıll l\AL "' a~as_ındaki farkla- lunmo.sını kabul edileceğini i~~in ciddi bir · teşkilAhı ih- Ankara. 30 (A A.) -· Türk göre her iki bo.kon meme- . .. ' · ·. ·-· 
,,.ı. ~ ınuh Jd ~ · J ketleri arasındaki münase- alın bugun B. Eden ıle ye. 
-.~, k ım o Ueunu söylemektedir. tıya~~ var ı r . koopratifçilik kurumu yıllık d . k · 

~'lto •bul etmesi parlA . lta\yan gaz&hl&rlniR ft&Ş•iyltl Kuryera Delbasera gu_ kongresi dün Halkevinde ku· batuı eyileşmesini mem· ni en ~öriışece tır. 
it teıj~~baf~inde çok eyi G zetesi lngiltere tarafından rum Fahri başkanı Ôkonomi nuniyetle kayde~mişler ve .. Moskov~, .30 .<AA.) 
~l &ruamıştır. Roma, 30 (A.A.) - &- • ·1 k l bunları inkiı;ıaf ettirmek çere· D_un 8. Lıtvınol ıle •. B. Eden 

"• nıtn•a. L C zete Dı"fopulu b"r yazısında tetkık edı m& te o an ta- Bakon' Bay Coldl Ba•arın ;J b b L ö .11. ı 
11,.lte.. " nan tearar e- ' . b . . J lerini münakaşa etmişlerdir. ır uçua ıaat g ruımuı e-
& tı ,,e hdet ı · · · artık bo§ ve aldatıcı konfe biyenlD ve unun netıcesı başkanlığında toplanmıştır. d' 
tt\,qitler •·raf ed me~lı _ ıç.ıün olarak logiliz nazırlıırının "d h · Londra, :10 (A.A ) --· Roy_ r ı5r. 0 

. 
1 

. BaL '""'il ~ ın ao ı erı s . ranslarla vtıkıt kaybetmek Kongre ı are eyetı rapo- ovyet ıt aş erı .. anı 
teı 11 llttlar büyük bir hay_ imkAnı knlmadığını yazdık Berline yaptıkları seyaha. runda Jinledikten sonra he- terdon: evelce ortaya atılmıt olan 
11,~•nchrınııdır. tan sonra şu mütaleaları tın ne Paris ne de Romayı snpları tetkik edilmiş ve ye- Bay Eden Stalinle dün bütün · meselelerden baı-

' ~f~ıakblar bu şartla- . yürütmektedir. bir taahhüt altına almıya- ni idare heyetini seçmiş, Cü- Kremlin aorayında görüt· ka lngiliz • :Sovyet münaa-
tı1etı kabule şayan Yeni bir konfrans davet yağın! kaydetmektedir. mür rei!!İ Atatürke, Bsşba- müıtür. ebetlerinin inkişafı hıkkmd-

Bu•• yu·· k Kamutayda s b d kan ismet lnönüne kongrenin B. Eden dün ve evelki aki mütalaalarında birib1rl-'l or on a saygıları telyazı]arile bildir- gün bay LitvinofJa yaptığL erine söylemişler ve bu mü-
ilmiştir. görüşmeler sırasile gözden naeabetlerin mühim ıurette 

(;G aı· r ıu· ., 1. Profeso·ru· ,·11. defa Mamurlar kaopratifi. gbçirilmiştir bu görüşmede salnh bulmut olduğunu Bl'. 6 "1riik umum Müdürlüğü l l Ankara, 30 (i.A.) ·- Aı\\t. Dış Komiıerile yapılan f(Ö· rmüşl~r ve Sôryeı Ruıya 
Gıç . l k b olarak konuetu. ara memurlar 'ko5pratf#"1ıis- rüşmeleri dostane ve ıami- ile Büyük Britanya araıın-

eıınde 16000 lira ı ir _, sedorlar genel heyeti dün mi elmuştur. daki gerek ıiyaıl .... gerek 
Fuat Köprülü Türk flflhlRI yıllık toplantısını yapmıştır. Moskova, 3o [AA] -- Roy- iktısadl mönaeebetleria Der-

' münakale vapıldı. 
•tt t- "

1
&, 30 {A.A.) .- Fik. encümen mazbatası okunm 

ait bir konferans Hrdl. Es'ki idare heyeti ibra edil- terden: Dün akşam Balet ide daha ziyade ıar11n edil-
dikten sonra yen:sini seçn·iş tiyatrosunda verilen rale •meıi buıuıunu görü91Dt9lı-

), '"lı ty Paris, 29 (A.A.)- Anadolu 
lo Pıleıa b '~. başkanliğında uştur . 1 aiansıntn hususi muhubiri 
Pltııı tıgunkü kamutay Kamutay hundan sonra 

1 

;;,.ı 
"' ı•ınd b ı··ğ·· bildiriyor: ~ili,. . il RZı üyelerin inbisarlnr umum müdür u u Türk otüd aıorkezi !) b,1·~tı hakkındı Kam ut- 1934 yılı bütcesindf' 16000 '\ ~' ı taraf ınJan tertip e\lilen 
16~'-llltay n ıg, tezkeresi ve liralık münuk:ale kabul et konferanslara dün de devam 

bJ,.l'IQ 1934 aı!lıoustos, ey. mjıı VP. pozurtesİ toplonmok 
ı .. ı e "I edilmiş ve l!tonbul ünıver· 
t' hesaplarına oit üzere dağılmıştır. sitesi edebiyot fı kiıllesi rei-

f iı·ıstı·ne Fransa si Fuat Köprülü Türk turi-
hine ait bir konferans ver-
miştir. Parie üniversitesi 

ıt.. Yı~udf göçü. Ve Romanya bakanları her :ek.
1
::: !::ı' k0;i:~:;:ci~:;~ 

~ Yı'u•IF- ki .. h f 'k'rdı'rler takdim etmiş ve demiştir ki: lzır İliSIİAI glfm&k no 8u8 em 1 1 •t _ Sorbonda ili defa olu-

'~İty091~ ':Purı bindi· e. Lanı ile e: Tilülasko bir rak bir Türk profesörü ko· 
ı .... ııtelir ,.' O [A.A.) .• Dün .. 

1 
nuşuyor. Hu itibarla orbon 

vq"e ltl ""rupa memleket- saatten fazla görüştu ar. için bu tarihi bir gündür. 
~,p enaub Paris, ~O (A.A.)- Dış i~l · demi~dir. 
ı .. lltla F· . 1600 yahudi 1 .1 R 
"111 I. ıl eri Bakanı Bay Lava ı e O· Fuat tesekkür ettikden ~1 ıı ıatıne g·t · f · 
'I' ~e L . ı mış ır. maya Dışişleri Bakanı Bay Ti- sonrıı konferansına başlam ş 
l tı •. ehıstan konsolo-
q'tı y'Puru tülesko arasındaki görüşme ve bu kıiltür sahasında ya-

'

t b ı n hareketinde bir saatten fazla sürmüştür. pılan bu teşriki mesainin 
llnınuşlardır. {"' d h "k" de "-

uörüşme en sonra er ı ı ·ı Türk-Fransız dostluğuna na11.-

s&:::ı:......- - vlet adamı matbuat mümes ledcceğini söylemiştir. 

' 
ll rl•ye sillerini kabul edecek her 1 

noktada hem fi kır olduklurı- 1 • k 
~ıu - nı ve bugiin l •krar görüşe- lzmit iüıt fabrikası in-
' 111 bmiseri Adanada cekı.,; aöyl•mişlordir. şaatı ilerliyor. 
•ır tkrı.IAddanada bir saat ka- ~ İzmit, 29 (A.A.1- ~ehri· 

.. 1 t k d mizde yapılmo ktn olan ktl-
~d, • ııhri gezdi Bolu1ular da f ela atze e- ğıt fabrikasının inşnatı il er-

,, 'lla, 30 [ · 1 · · l · h 
~)'il Sut· A.A.j -- fı,ran- 1 d ıı· • emıştır. oşaat ogcıstos nı a-
':de k~Y~. ve Lübnan rev- ere yar im 8 118f • 1 yeline doğru ikmal edilmiş 
~· ~l d··lllısori Kont o·· Bolu, 29 IA A ]- Mnrmnra olacoktır. 
~ Un o 

"'tl •e İat fehrirnize gel- ve Erdek ho.valisind··ki yer Urfa..ta tırtıl müca~elesi. 
~it~"· 1(0 aıyondtt karşılan· snrtısıadun znrar gören yu· U 
ı~lb.llaıı 0~ ve maiyeti hn- rtıluşlara yardım olmak üze· Urfıı. 30 (A.A.) - Köylü-
~lltlet lllobillorle şehre re viliiyet mt)rkez ve mülhtl.t- ler vHayetin şark mıntnkasın-

~ıt Ve bi 
h,,.~tarı 

80 
r saat kodnr ındoki memur ve müstnlıı.le- da bir kısım mezruata ve 

~ıl, Haıebnra Toros eksi· min tarafından yapılan 411 l bağlara hasar veren tırtıll-
lt, e doğru gitmiş- lira Hildlinhmer merkezine ı urla mücadeleye bnşlamışla. 

gönderilmiştir. rclır. 

[Devamı ikınci sa) fudn J müsameresi esoansında rdir. 

Osmanlıcadan Türkceye 
karşılıklar kılavuzu 

No:4 
bir aramgfih ittihaz ettiler. 

Arast0 = Bezenmiş- (Fr ) Decore, orne 
Ardyiş - Süs- (Fr.) Parure, ornement 
Araz (Bas; tılllmet) - Beldek «symptöme» 
anlamı Terim koluna verilmişdır. 

Arazi-Toprak _ (Fr.) Terre, terrain 
Örnek: Rkilmemiş toprak - A!azii 
gayri mezrua={Fr.) Terre non cultıvee. 

( 1) Lehçetüllügatte elifle yazılarak Türkçe 
gösterilmışdir. Divanı lı1gat it· 'fürk'te <Ur» 
ar demektir. Bugün Anadoluda «lrsız» 
sözü vardır . Radlof'ta Kırgız ve Azeri 
lehçelerinde «ar» Kazan leh~·esinde cer» 
de bu anlamadır . 
Arap~~a <H1r)> hayd demek olmoyıp kusur 
ne ayıp demektir. Bundan gelen ((H\yir» de 
kınamak anlamındadır. 
Arazi-Yer Fr) 'l'erre, terrioin 
ArhE"de-Patırdı - (Fr.) Guerelle. tumulte, 
dispute 
Ardiye bedeli Yer ki rnsı - (Fr.)Droit d's. 
lreböt 
Arıza -Aksa (Fr )Entrave 
Arızaya uğramak-Aksaya uğramak-(Fr.) 

S'entraver, etre entrave 
Örnek: işimiz bir aksaya uğradı .....; lşi

'!1İz bir orızaya uğradı. 
Arıza-Engebe-(14"'r.)Acciderıt du terrain 

Ömek: Bu yol üzerinde arazi Arızaları 
pek çoktur- Bu yol üzerinde engebe
ler pek çoktur. 

Arızalı D..ılgulı-(Fr )Accidento 
Oroek: "algalı arazi üzerinde Japılan 
tecriibolor Dnlgnlı toprnklar üzerinde 

yapılan denemeler. 
Ariza, takdime-Sunu 

Orneli: Mo.kamatı Aliyey:e bir arasa 'H" 

rJim- Yüksek oranlara bir sunu verdim 
Ari - Arı (T. Kö.), yok, -sız - (Fr.)Exe-

mpt, eans,. affranchi 
Örnek: ~ekilsiz - Şekilden ari - (Fr.) 
Sans forme. Her türlü kötülkten 
arıdır - Her türlü mesaviden Aridir. 

Arifdne (harifane) - Ortaklaşa= (Fr.) Par 
cotisatıon 

Ariyet- Eğreti 
Ar iz ve tımik- Enine boyuna 
Arus -Gelin 
Arz-En, gen, genişlik-(Fi'.)Largeur 
Arz.- Oünya (T. Kö.) - [Fr.] La terre 

Ürnek: Dünya güneşin çevresinde döner 
- 1 ,u terre tourne autour du ıoleil 

Arzetmek (takdim anlamına) - Sunmak
(Fr.) Offrir 

Örnek: Hürmetlerimi arzederim- Say
gılarımı sunarım 

A.rzetmek - Söylemek, demek, bildirmek 
(söz veya yazı ile), yazmak - (Fr.JSou
mettre, prttıenter, presenter par eorit 

Örnek: ı - Müaaade buyurorıanıs ar
zedeyim = f zio verirsenis söyliyeyim 
ı - Arzettiğim veçhile=Dedifim gibi 
,j - Arzettiğim ooktai nazardan=Bildi· 
rdiğim bakımdan 

4 - Ge~~enlerde de arıetmiştim = Ge .. 
çenlerde de yazmıştım 

Arzı ihtiram etmek= Yükünmek 
{Df'lvamı üçüncü aayfıdı] 



'ıtlmanya Ne istiyor? 
Roytır aian11 muhabiriniRif man Dlşau işlıri Bakanı 

ı ile yaptığı mühim bir müla~at, 
IJ mart 1935 tarJhli Föl

kiter Beobhter gazetesi Al-
man r itleri Bakanı 
Foa r an Royter mu-
habiri ile yaptığı bir gö
rütme) i neıretmektedir. Bu 
gfttiımenin aynen aldığımız 
sehogu • ve kartılıgını aıa· 
ğıya koyu1oruz. 

ıter m habirinin ilk 
ıorguıa şu olmuıt.ur. 

--· Aıkerlik mükellefıye. 
tinhl feDideıı tatbik ed lmeıi 
krv; rı lagilterenin ha:r.retle 
kaf1tia ı#ı 'ni bir h~reket 
olmuıtur. Bu karara naııl 
vardıgı hakkında sadece bir 
düşünce verebiliriz? 

f .N. - Abnanyanın takın. 
dığı tavır daima vazıh ve dü
rüıt. \di. Se:a de bilıyoraunuı 
ki, hiz, Versay andlaıması 
ile bırlikt.e, bütün ulusların 
genel bir ıil4hlanma tahdid. 
inde bulunmalarını mümkün 
Julmak makıadıle, karr. ve 
deni~ kuvvetlerile hava nak. 
li1atını, tamamen aşağıdaki 
hükümlerde tetkil edilmit 
olan ölçüde muhafaza etmeği 
taahhüt eder, cümlesile baş. 
lı1an ıilAhlanmaya dair olan 
bttinci faslı da imzalamıştık. 
Alm!lllya bu maddelere ta
mamen riayet et.mittir. Hatta 
ıüvari atlarının nal çivileride 
dahil olduğu halde en ufak 
tef4'k ıeylere var1ncıya kad
ar bütün savat malzemesini 
tealim et.mittir. Ancak, öteki 
de .. letler leahhiıtlerini aynı 

biçimde yapmamıılardı r . Al
m&n1,&, bundan sonra genel 
ıilAIJlaıuıaa yapılacak ümidile 
Ceııe·nedeki siltı hsızlanma 
konferanıma da iştirak etti. 

Halbuki, Almanya bunun 
1erine, kendisine daima mü· 
eavatıtı bir muamele yapıl
maıı ile karıılaşmışttr. Her 
g~~dea bıliıe&ti: Fakat 
Alltian1a gtiven ile ne de· 
mek istedigıni sorduğu za
man, bunun karıılığmı hiç 
kimse vazıh bır biçimde ve. 
remedi v~ruen karşılık dur· 
madan değışiyordu. Dahu 
ıonraları, ıilAhlanmunın tah. 
didi için Heriyo ve Makdonald 
projeleri ortaya çıktı. Htır 

iluıı de akamete uğradı. 

Bunllfl üzerine, Ed~n Berline 
geldiği zaman Almanya ken· 
disinın getirdıği Brittmya 
ve İtalya tekhflerini kabul 
etmeğe hazırdı; hıç olmazsa 
bunlun görüımeye bir temel 
diye de kabul etmeğe mü
heyya idi. Bu teklıfler Bar
tu tarafından reddedildi. 

Sil4hsızlanma konf eraosı 
dolayisile Dışarı işler Bakanı 
ıözlerine ounları .katıştırdı. 
Muvatrıkiyetli bir sonuç 
vermiyeceğini dütündüğümüz 
için l!lilAhsızlaoma konfraDl!I· 
ından ayrıldık ve Avrupa 
silAhlanmasınm genel olo.ruk 
azalıtirılmaıı etrafındaki bü. 
tün uğraşmalarımızın felce 
uğradığını teebit ettiğimiz 
zaman, müdafaıı için lüzum
lu olduğunu gördüğümüz si
lAhları güven oltına almağa 
karar veı dik. Biz yeniden 
silAhlanma h>ıkkıoı, ötekiler
in sildhsızlanma taahhütler· 
ini yapmamıt olmalarından 

alıyoruz. Apaçık bir duru
ma kut.iyen lüzum ı vardır . 

Baldvin, geçenlerde ıöyledi-

ği bir nutuktu, Almanların 
«gizli ıilAhlanmasından» ha· 
hsetti. Şimdi hiç olmazsa 
durumumuz apaçıktır! 

Royter muhabirinin: peki 
amtı, neden askerlik mükel. 
lefiyeti genel olarak tatbik 
ediliyor? Sorgusuna, Fon No
yrat demiştir ki: 

-- Heriyo, daha 1929 yılı. 
oda, almanyanın, hizmet mü 
ddeti uıun olan bir ordu ye. 
rine hizmeti kısa müddetli 
olan hir ordusu olma
sını istemitti • Bunun da 
sebebi, hizmet müddeti kısa 
olan bir ordunun tecavüz 
eavaşlarana elverişli olması 
idi . Fransızlar askeklik sis
temimizi değiştirmekliğimizi 

istiyorlardı. lşte şimdi onu 
da yapmı.ağa karar verdik. 
Bundan baş1'a zaten Makdo
nald projesi de hızmet müd· 
deti kısa olan bir orduyu 
göz önünde bulunduruyor
du. 

Muhabir ••. telAtı oyan. 
<lırmıt olan otuz altı fırka 
meıelesidir. 

F.N. --- Tesbit ettiğimiz 
bütün şeyler yurduna kar
şı ödevini yapmak için ça
ğırılan her sağlam Almanın 
mükellefiyetini ifadA etmek· 
tedir. 36 fırka ise Atide 
kurumlandırılacak olan Al
man ordusunun tespit ediL 
miş çerçevesidir. 

Muhabir •·· Bütün bun· 
lardao nihayet Almanya-' 
nın bugüne kadar ken. 
disioden esirgenmiş olan müs
avi silahlanma hakkı olduğu 
anlaşılacaktır, Hnıyorum. 

F.N. -·· Evet, öyledir! 
Muhabir--Dünkü Brit.anya 

notasının, Saymenin ziyrreti
nin durumda herhangi bir 
değitiklik yapacağı düşünce. 
sinde miıiniz7 

F.N. -- Ben, bu dütüncede 
değilim. 

Muhabir • Bu vaziyeti pm
ut • ..,rioi görüJor muewnıs? 

F.N. -- Bu vaziyet eyi bir 
bava içinde batlıyor. Sır Con 
Saymenin gelecek p~zar gü
nü Berline hareket edeceği 
meıtıleıioin dun akıam lngı. 
liz parlamentosunda tilkışla. 

rln karşılanmış olduğunu öğ
rendim. Görüşmelerın hır 

parça zorlu olması ihtimali 
vardır; ancak bu görü~meler 
önceleri de pek kolay olan 
şeylerden değildi; hiç olmaz
sa şimdi bu görüşmelerin te
melleri çok daha vazıh bir 
biçimdtıdır. Biz llf değıl, rE"
aliteler üzerinde görüşeceğiz. 

Mahabir - Daha bir ciheti 
sormaklığıma müıande eder
misiciz? Başbakan, Avrupayi 
'atmin edici işlrlrde Alman
ların da birlikde çahşmağa 

hazır olduğunu sık sık ilan 
etmişti. Sizin düşüncenize 
göre, bugünkü gerginliğin 
azaltttrılması hangi yollardan 
gidilmekle mümkün olabilir? 

F. N. -- Bana kalırsa psi· 
kolojik en çok mühimdir. 
şugün artık Almanya müsa· 
vat için kendisine lüzumlu 
gördüğü şeyleri aldıktan ve 
başbakan beyannamesinde 
ordu kuvvetiuin asla teca
vüz makHdlarında kullanılp 
( Devamı üçüncü sayfada ) 

TCRK DILJ 

Rintelenin 
Mahkumıyeti 

Doktor Rintelen A vustur
ya ceza kanununun 58 inci 
maddesinin c fıkrası delAle. 
tile s9 uncu maddesinin b 
fıkrası hükmüne tevfıkan 

vatana ihyanet cürmünden 
dolayı müebbet ağır hapis 
cezasile mahkum edilmiştir. 
Bu baptaki hükümde: Viya
na divanı harbinin doktor 
Anton Rinteleni, 25 temmuz 
934 de Avusturya BaşvekA.· 
let dairesine yapılan baakın 
harek4tını tasvip etmek ve 
bir revolüsyoner hükftmet 
teşkili için kendisini bu ba
ıkın hareket.ine teşebbüs 
edenlerin emirlerine Amade 
tıulnndurmak suretile devlet 
ıçın harici bir tehlike ve 
dahili bir ibtilAl ve kardet 
harbi tevlit edebilecek cin
ai bir harekette murevviç 
ve müşevvik olarak ve as. 
ıl faillerle birlikte anlaşarak 
Tatana ih,anet cürmüne uz. 
akdan •e dolayııile ittirak 
etmekle ittiham ettiği kayd· 
edil mittir. 

Doktor Rint.elen, A vustur. 
yanın sabık Roma elçisi 
olup daha evel uzun müd. 
det Steiermark valiliğinde 
ve ıonra da nazırlıkta bulun
muttur .. 

Müttehim, hakkında veri
len hükmü ıüvekkül ile 
lrnrşılamıt ve «Ben masum. 
um Almanya ile eyi münas
ebetler .,teıis etmek istedim 
ki bu da Seipelin, 11iyaseti 
idi» demiştir. 

Verilen hükme karl}ı isti
naf ve temyi:a kanunen mü
mkün değildir, cezanın der_ 
hal &aıbı&ine geçilmetıi 141-
ımdır. 

Mahkeme gayet dürüıtbir 
tanda cereyaıı etmiştir. Ma
hkemenin uzun mütdet d~

vamı göetermiştir ki diYanı 

harp gerek müddeiumumi. 
nin, gerekse müdafaa tara· 
fının ileri ıürdükleri bütün 
talep ve delilleri ret_ ve tah
dit etmeksiaın son hadde 
kedar tetkik ve muhakeme 
etmiıtir. 

Rıntelen müda!aas.nda da
ima inkar vadıııoe ıapmıt 

ve oiuşi.ül anlarda dtt haf
ızaıınm zuıfoğıni ileri süre
rek işın içınden çıkmak is. 
temişt.ır. Avusturya gazete
leri bu muhakeme ve 
hüküm hakında 7azdıkları 
makalelerde şöyle dıyorlar. 

«Mıllet divanı harbin Ri
ntelen hakkında verdiği hü
kmü tasvip etmiştir. Rinte
lentn müebbet küreğe ma- . 
hktlmi1eti habijri şimşek 
sürat.ile intitar edince bü
tün Viyana, hattll bütün 
Avusturya geniı bir nefes 
almış efkari umumiye bun-
dan memnun ve mutmain ol
muştur. Bu memnuniyet. ve 
itminanın sebebi hak ve 
adaletin yerini bulmuş olma-
sından ve marazi 
bir ihtirasın sevik 
ile kendisini vatan ve 
millet İçin zarnrlı olan müt
hiş cinai maceralara kap . 
tırmış olan bir avantüriye. 
tin zararsız bir hale sokul
muş olmasından değil, yeni 
Avusturyanın tarihindeki 
hazin ve çirkin devrenin bu 
gün nihayet bulup kapan~ 

mış ve bu tasfiyenin gayet 
açık, dürüst ve hakkaniyet 

- -~ ,--··----··-··-----··--··-··------··--.al---··- ' İ fL' E H 1 A V E M 0 L H A K A .T ,. A J -··--------------------··-------··--·· ·---
Vilayet İnönü Pazar 

Büdcesi tesbit edildi, bugün Muzafferiyetinin yll dönümü. Yeri Azaryan fabrikası ar 
Kamulaya veriliyor. 1nönü zatarı bugon Halk&Yin- zasma kuıuluyoı. ·ıti 

Daimi VilAyet Encümeni dl h8J8CIOll bfr SUf8tf8 kUf- istasyon civarında J11l • 

~ün .de t~planmı_ş v~ büdce Julacaktır. emlAke ait arsalardan i\.~~-
uzerındekı tetkıklerıne de. Bugün ikinci lnönü mu- yan fabrikası nrsasınıo ur 
vam etmişdir. zafferiyetinin yıl dönümüne ediyece istimlfiki tnkarr 

935 büdceıi encümen ta. müsadiftir. Bu münasebetle etmiştir. . 
rafından dokuz yüz yetmiş bin bugün ıaat 20,30 da Halke- iki bin beş yüz metre rnobrı'r 
küsur· olarak tespit edilmiş- vinde bir toplantı yapııacak ı sn 
· B d · · · d d abbaı El'enişlikte bu un r 

\ır. ü cenın tespıt.ın e a· ve İnönü zaferi heyecanlı .. . d b" paı• 
irelerin teklifieri ile bera. bir suretde kutlulanacaktır. arısa uzerın e ır . ~8· 
ber 933 tahsilatı da göz yeri yapılacuk ve şehrıo 1 • 

P • • d f k ıdırı • önünde tutulmuıtur. Yeni anSIJOn 1 8J8 memur Ug-U ita pazarı buraya 6 l•· 
büdce 934 büdcesinden yüz caktır. Pazar yerinin plAn 

Balıkesir Erkek Ortamek-
bin lira kadar tutmaktadır. rı hazırlanmaktadır. 

V G tep pansiyon idare memur- 1ı~· Büdce bugün ilAyet 'e- Alişuuri mektebi ker§1 

nel KamutRyına verilecektir. luğuna 20 lira ücretle Fran- 16 ee· 

Erkek ortamektep müdür 
muavinliği. 

sızca muallimi Sabri Sözen <laki arsaya da kasap 
tayin eJilmişdir . bze yeri yapılacaktır. 

Susığırlık -okum; odası ;fııJı· 
Halk kahvelerden kurtuldıJ·ıs· 
Susığırlık muhabirimiz bil. 

diriyor: 
fade etmek imkAnıoı bO 

Balıkesir erkek ortamek· 
tep müdür muavinliği yirQıi 
beş lira ücretle tarih ve cu· 
ğraf1a hocası KAzımın uhd
esine verilmiştir. 

Lakıntada bir vıka. 

Susığırlılr. Halk partısı ta. 
... rafından bitirilen okuma odR· 

sı açılmıotır . 

s;~d~;:ıdt~~hlivan ~or.•~!~1 
19 Nisan cuma guou

1 
,,o 

dırgıda büyük bir peb ;,,gı 
güreşi yapılacaktır. sın ·bııe 

Cuma günü akıamı Şara
pç: lsmailin lokantasında 
bir vaka olmuttur. Mecdiye 
mahallesinden Mehmet oğlu j 
Mustafa seyyar çalgıcı KA
zımın çalgı çalmasına sinir
lenerek elindeki bardnğı ça
Jgıcı ya atmış ve çalgıcının 

ani bir hareketle çekilmesi 
üzerine bardak lokantacın:a 

baoına gelmiş. yarala mı ıtır. 
Vakaya derhal zabıtaca 

el konul~rak Mustafa yakal
anmış mecruh lokantacı da 
hutahaneye kaldırılmıştır. 

Türk 
Kooperatifçilik 
Kurumu 
(Üıt tarafı birinci sayfada) 
ve ölen hissr1darların veres
elerine geri verilmesi ge
reken hisse badellerile An
karadan ayrılan hissedarlar 
hakkında yapılacak muamel
~yi tayin et.mıttir. 

Qsere yapılmıt olmasından
dır. lptidada bu muhakeme 
etrafında ne kadar çirkin 
manasız ve hasmane propa
ganda ve tahrikat yapılmış-
tı. Halbuki dün bıtirilen 
muhakeme A vusturyada 
hak ve adaltStin büyük kü-

çük herke& kin seyyan oL 
duğunu, ifşaattan filan çekinil
medığin i, aynı zamanda siyasi 
bir maznunun serbest müda. 
{aasının hiç bir suretle tah. 
dit. edilmediğini göstermiş

tir . Titiz bir adalet ve hak. 
kaniyet his ve fikrinin büt
ün devlet rejimimizin esasını 
teşkil ettiği bu muhakeme 
ile de sabit olmuştur. Maznu· 
nun müdafaasında bir def" 
olsun sozu kesilmemiş 

ve kendisi müdafaa şekil 
ve usulünde hiç bir mem· 
nuiyet ve tahdidata maruz 

bırakılmamıştır. Maznun ne 
hakkında söz söylemek işte-

: di ise ve ne mahkeme ve ne· 
\ 

de müddeiumumi bir defa 
olsun kendisinin sözünü ko
smek teşebbüsüne giriş

memiştir.» 

Okuma odası Susığırlığın 

pek. mühim bir ihtiyacını 
karşılıyacaktır. Birçok kim
seler bu suretle kahve köşe-
lerinden kurtularak birçok 
kitap ve gazetelerden isti -

G 1 b. 1.,,. · tertı . 
enç er ır ı6 ının .. ıerıO 

yapılacak olan bu g?reftıoıiO 
çok rağbet göreceğı ta 
edilmektedir. ,,,./ 

Belçika Fransa 
Altın asasından ayrılmıyor. 935 Yılı Proürınıı-ati 
Kabine beyannamesini mecli

ste okudu. 
gemileri tezgiha to1~; 

Paris, 29 (A.A.) - }.pt"' 
B ·· k ı 3o lA A ) Y ı· · 93 ' l · .as* · ru se , . - e. mec ısı S yı ı ın-ı . ıeı 

gramındı.ıki gemiler~:,jfB~I• 
gdha konulmasına 1 

karar vermiştir. 

ni Belçika knbinesi düu pa. 
rlAmentoda beyannamesi ok· 
unmuştur. Başbakan Belçika 
frangmın bugünkü altın kı

ymetini muhafaza ademiyec
eği, fakat bununla beraber 
Belçikanın altın esnsından 

ayrılmayacağını bıldirmiştir. 

Altın esasının stttblistesini 
muhafaza için yapılacak ul-
uslarara81 bir anlaşmaya in. 
tizaren Belçika kendi fran. 
gını bugünkü altın mik.yası
ndo.n azami yüzde 30 aşaği· 
sine indirecektir. Mamaafıh 

Belçika frangınm hariçteki 
stablitesin muhafaza oluna-
caktır. 

Hükumet bir senelik vasi 
salilhiyet istemiş ve· dış si
yasada Sovyet Rusya ile ye-

• 
niden münasebat tesis etm. 
eye karar vermiş olduğunu 

bildirmiştir . 

A~anada 2 3 nisanda peh· 
livan güreşleri yapılacak. 

Adana Çocuk Esirgeme 

Kurumu tnrafındnn büyük 
bir pehlivan güreşi tertip 

edilmiştir. 23 nisan Çocuk 
haftasında yapılacak olan 
güreşlere yurtdn ün salan 
vilayetimiz güreşçilerinin de 
iştirak etmeleri istenmek
tedir. Bu gibiler şehrimiz 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 
baş vurarak güreş hakkında 
tnfsiltlt almalıdırlar. 

••& 
Mecmualar: 

Yeni Adım. . ,,. 
·or.ı 

Yeni Adamın 65 1 i~1oı~ 
yısı çıktı. iımıi~ tl;)l~,ıer 
Gençler ve cinsı te . te' 

Jrıtı ti 
yazısiyle toplu _ı~ ıı1' 
kniği dersi, Caaııoıll "1'~ · 

. · t8 aO 
tetkiki, Avni AlıPJP " 

çuluk yazısı vardır· J~l 
BtııO 

sayıda muallimler ar 9rs· 
çler t· 

münakaşa ve gen 
6
Jijl7 

1 
sındaki anket devaaı . du•t 

d··ıurı c ,·t 
Ressam Arif Be 11 Ntırİ 1 
bir röpertaiı Sedat ~~e 

·' i ~~ 01 
ıahir Sıtkının ço ye 
,_ "k .. 1 . ardır· cİ' .. orı atar erı v 6te~ . go' 111· 
Adam güzel fıkır ,.1 ~ 

ı, ıııtı" 
dir. Herkesin o•u 
rektir. 

---c:::::>-= ~ 1 

Ankarada yapılan ~j~tlı 
musabakalarl·_. A~· 

A _4.1 ,~r 
Ankara, 30 l · etiııill ~1~ 

knra bisiklet heY ıılıı'' 1 ııoŞ ti' 
tip ettiği k•.~ ııl'ılıJ' 1 8 
dördüncüsü dull ~r 101 ~~· 
48 kilometre bı"e ıı ~~ 
zerinde yapılan •ti~1 ı~ 

. i e• ao~ 
şucunun iştır0 onc ı~' 
koşuda Ankara 1 Jıı~l 
:\.'' . b' a"t 3 iJ,.,.jJO ,, 
Lıtyazı ır s.. O·· J' 
ile ikinci. Ankaral{eıfl!il dı' 
Galip üçüncü, ,..,,~ıs' 
ılünrülüğii ksıafl 



TQIW>ILJ Mut lt I 

Osmanlıca.dan Türkçeye Kaşılıklar kılavuzu 
ô {Cstarafı bir:nci sayfada] ezen bir hastalıktır. Ayan - A~·ık , npnrık, belli brsbelli - · DÜZELTME 

rnek: Büyüklerimize arzı ihtiram et_ 3 = Ataletten !ctinab ediniz - Üşea-' (Fr.) Clair appnrent evident 
Ar ınek === Büyüklerimiz önünde yükün erek genlikten sakınınız / Örnek: Bu işteki maJua<l pek ayandır 
~r zu-=Arzu (yanu'dan) =(Fr.) Oesir 4 = İşlemezlik kadar insanı yıpratan - Bu ııteki vargı apaçıktır (beıbelli· 

Z~haJ (istida) = Dilekçe = (Fr.)Requete bir şey yoktur = Atalet kadar insanı dir) 
Jrnelt: Arzuhalimde yazdığ ım veçhile yıpratan.. bir şey yoktur. .\yan - Bayarlar - (Fr· ) Notableı 

"r :::::Dilelrç"mde yazdığım :::·ıbı'. Atıl = Ten bel, üşengen, üşengeç = (Fr.) A f il . l l F ) L ., ı " ~ ParesseuX jndolent, inactjf Ayan ve eşra - erıge en er - C r• eı 
e~ Jalep-Sunum ve istem-(Fr.) Oflre Atebe (bak aeitan) = Eşik= (Fr.) Seuil 1 notables, leı notabilites. 
Ö eınande Ateh _ Bunaklık = (Fr.) Demence İ Örnek: Memleketin llyAm - OJkenin 
h~nek. Arz ve taleb, iktisadiyatın mü - Ateh getirmek = Bunamak = etre dement bayarları 
~ ~ın bir kanunudur - Sunum ve istem Ateş, hararet= Ateş (ot ot: aştan) = (Fr.) : Ayar = Ayar (ayımraktan) - (Fr. > He-

A.,4"_ 0~0~inin önemli bir tanunudur·(T.Kö.) Feu Fievre glage 
Atı Gıbı (Fr.) Comme Örnek: Haatanın at~şi arttı . Miyar _ Ayıraç 
~.a:-~o~ay-(Fr.)Aise, facile Ateşgede =Ateşget(l) =(Fr.) Temple Örnek: Hüın ve kubhun miyarı · -İyi· 
J\atb-Suıır-[Fr.)Nerf du feu tikle kötülüA"ün ayıra~ı 
~ -Sinirler-[Fr ]Les nerfs Ate~in = Ateşten = (Fr.) De feu Ayb _ Ayıp 
.:::~-~inirli - [Fr.) Nerveux Örnek: Yangın mahalleyi ateıte bir çe_ Ayende _ Gelen gelici 
4ıab·ııyı,t-Sınirlilık-[Fr.]Nervoıite nbcr içine aldı - Lindfındie a entoure la Örnek: Hoş Ayende - Ho§ gelen 
~a~~f';ll~k-Sınirlenmek-(Fr.] Enervement puartier d'un cereele de feu. 1yin (Şamanlarda «oyun» dyin anlamın· 

l'l'eıre'tırmek-Sinirlendirmek-(Fr . ]S'ne- Ateııin = Ateşli = (Fr.) Ardent plein d'a- dadır. Halk arsıın<la «ayın oyun» sözü 
rdeur p!ein de leu 

.\18tı atik Ö kl ·(F } . . Örnek: Meşli sözler o, ateşli vardır) - Ayın - (Fr.) Ceremonie 
ô a- ntü er- r. Antıquıte d ·1 ecrivain pelein Aynen - Ayniyle (yakutça aynıdan) -...... rnek: istanbul öntükler müzeıi bir yazar ır - ı est un 

"~y ( d' ardeur. (Fr.) fdetipuement 
(F ışl eaıniyet anlamına) - Güvenlik O, ateşli bir aykaçtır = il est un orateur Ayniyet - Aynılık (T. Kö.) i,lentite (T.-

<)· Recurite plein de Ceu Kö.) - (Fr.) "lndentipue 
r~ek: Memleketin 4s4yişi yerindedir Ateşpare = Ateş parçası - (Fr.) Foudre Ayni _ Ayni identik :c (Fr.) İndentipue 

~. ~Ulkenin güvenliği yerindedir. de guerte foudre d'elopuence, de feu et Ayyar _ Dekçi - (Fr.) Foube 
aa~i': (huzur ve süktln anlamına)- Bay- du flamme Örnek: O pek ayyar bir adamdır _ 
~ 1• -:- {Pr1) 'rranqtıilite Örnek: Şu teğmen savaşta bir &tef par- o pek dekçi bir adamdır. 
G}ı~ııılik: (ademi emniyet anlamana)- çası kesildi = Ce lieuienant devinat un Ayyaş - lçken - <Fr.) lvrenge, grand 

""~\>eruıizlik - (Fr.) lnsecurite foudre de guerre dane la bataille. buveur, ıoulard 

pünku Kılavuzda iki küçük dizi yanla· 
şa olmuştur. Okurlarımızdan bağış dileye· 
rek bunları aşağıda düzeltiyoruz: 

ı -·- Birinci sayfanın üçüncü ıütuaun. 
da 21 inci satırda (ilgi) sösünün yanına 
Baki münasebet) denilecek iken (ilgi, mü
nasebet anlamına) denilmiştir. 

2 --· Bil'İnci sayfanın dördüncü ıütu. 
~unda 16 ınci satırda {Alelacayip) 8ÖZÜnün 
yanına (garib) ya.ıilacak iken yanhtlıkla 
(garaib) diıilmiıtir. 

BAJ. - Yel 
BAdban = Yelken 

B 

Bade - den ıonra - (Fr.) A.brH 
Örnek: Badelmevt = Ölümden aonra 

Badehu = Sonra - (Fr.) Puiı, et puiı 
BAdi = Sebeb (T Kö) 
Bildire - Koran, zorgeçit (8ak:akabe) 

Ornek: Bu badireden de kurtulduk as Bu 
korandao da kurtulduk 

BAdiye = Çöl - (Fr.) Deaert 
Bagal - Koltuk 

Ôrnek, Ziri bağalde - Koltuk altında 
Bağteten = Anıııın 

BAği {Bak: Asi) - Aııyan - (Fr.) Re.alte 
rebelle 

Örnek: BAgiler derdest edilerek cesala· 
rını gördüler - Azıyanlar yakalanarak 

ceıalarını gördüler .\.ı - Sal_ (Fr.) Miel O, bir ateş parça11dır = il cst de feu Az4 (Meclis azttsı anlamına) - Oye -
~~&t~F A.zny, en az, en küçük, en aıa- et de flamme. (Fr.) Membre 
Ô r.) Minimum Atfetmek - Oa.tüne atmak y&1tamak = Ornek: Türk Dili Tetkik Cemiyeti Um-

' BAh [şehvet) - Köıne - {Fr.) L11civit• 

( rnek: Bu işi bitirmek için en az (Fr.) Attribuer umf Merkez heyeti Aı&1ından _ Türk .:n lfağı) iki ay çahımalıyız = Bu iti Örnek~ I - Bunu ben yapmadım benim Dili Arattırma Kurumu Genel f>zeği 
~ ııı1 al etmek için aagari iki e• çaltı- üstüme attılar- l' unu ben yapmadım, ha 
.._., J Üyelerinden. Ae· ıyız. na atfettiler. 1

::::: A Azd (uzuv anlamına) - Org• - (Fr.) Or. ô zıyan= (Fr.) Rebelle, revolte 2 - Bana yastannn sözleri ben söyle· 

l .. rnet: Aıileri tdrümar ettik- Azıyan- medim = Bana atfedilen ıözleri ben ıö gane • ,.. 
t "tı d Örnek: AzAyi vücuttan her . birinin bir "Ya armadağın ettik ylemedim. 

Ô~A~ı - (Fr .) Revolte, rebellion Ati (bak: istikbal) - Gelecek, atı, ileri vazifesi vardır . - Beden örgelerinden 
keti ~nek: Yunanistandaki ıon azı hare- Örnek: Bu adam ilerisini (atııını) dü· her birinin bir işi vardır. 
~reke:~tırıldı= Yunanistandııki son isyan şünmez Azad= Azat (Lehçet· ül·lugat'tl ve Radlof 
•y,118 

1 ~astırıldı. Atiyen- lleride-[Fr.] d l'avenir, plus tard h1gatinde Türkçe olarak göıteriJmittir.) 
Ô rııü~eal1t•- """S Berveçhiot1, berveçhizir- Aşoğıda- (Fr.) - (Fr.) Conge liberation 

rnek: isyana müteallik hareketleri ka. · A•am t Ululuk (Fr) Grandeur Q t...owuııo ~1 cııit J e - - • 
~:n tecziye eder - Azığ b~reketleri Atik-Eıki _ (Fr.) Ancı~u Örnek: Önümüzdeki meselenin azameti 

.\aita nun cezalandırır. (Ceıa-T . Ko.) Att=Susomıtlık, ıusuzluk- (Fr.)Soif --· ·-..1:. - Önümüzdeki ıorumun ulu-
~•i11 tı:::Eşik_ (Fr.) Seuil Örnek: 1 - llme karşı büyük bir attı luğu beUıdır. · 
"'" ,,ap,_D · F ) M ı· Azametli - Ulu = (Fr.) Grandloıe, Ma-""~et -: ağır men - ( r · ou ın vardır- Bilime kn rşı büyuk bir ıusa-
4,ı -~sk:er (T.Kö.) = (Fr.) Soldat 1 d jeıtueux 

~A. ı mıı ığı var ır. Aıamet - Çalım , kurum - (Fr.) Ü1tf9n• g~ 11 
(T.Kö.)- (Fr.) Fondement, ori- 2- Att içinde çırpınan mecruh- Su-

1 •, rac· · · ı 1 tation, Orgueil "•le . ıne, prıncıpa ıuzluk içinde çırpınan yara ı 
~•le -liıçbir •akit, cudı-t _ [Fr.J Jamass Atşan-Susamış == (Fr.) A&1oirte Azametfüruı - Çahm eatan, kurum aatan 
4.,l'ııı::::: __ Aalın = (Fr) D'origine b ı - (Fr.) Poıeur 

(~ Avam- Koral- (Fr.) Ple e, popu ace Örneı..·. O azamettu··ruıloktnıı bir türlü 
f\ ""UDltaz) _ Özgül= (Fr.) Orfgioal Ö H a 
vr rnek: Eıki tarihler Avam ve ava1 vaz geçmez _ o, kurum aatıcılktAn ~•liy,~ek: .~eıaili aıliye- Özgül sorumlar mücadelerile doludur _ Eıki tarihi.er bir türıu·· •az ae,.me~ 

OtiD· Caı. Umtaziyet) = Özgüllük - (Fr.) ı ı " ı. Y 

()allltlıte karallar ve ağaHarın çarpışma arı e Azametli - Kurumlu - cFr.) poaeur 
iı:n~t: Bu eserin asliyeti azdır - Bu doludur. ) 

0 
• Azamet satmak - Çalım eatmak, böbür-

4,l' rın özgüllüğü azdır . Avampesend- Karalak- [Fr. emagogue ~ Ienmek 
"'"d::::: (2) = {Fr.) Siecle Örnek: O, avıımpeaendAne hareketlerde Azami - Çoğay. olanca, en büyük -
4ıÜlll" ::::: Rahat (T.Kö) bulunuyor- O, karelakça hareketlerde (Fr.) Maxmum 

"•uQl::. - Gök = (Fr.) Ciel bula~uyor. . Örnek: Azami gayretini sarfettl - Ol· 
r)rn ~ ::::: Gög!!lel _ (Fr.) Celeıte AvanproJe:-:;:: Öntaaar {proje - ta~ar~ anca çalıımaaını kullandı 

hi 
11 
e~: Bo9larına bir belAyi Asümani gi- Örnek: Bu binan~~ avan proJesı yapıl- Azııp - Eziaç - (Fr.) Peine, .tourment 

he14 eıı.l oldu = Baılarına gökael bir dı - Bu yopmın ontasarı yapıldı. . Ornek: Azab içinde geoen hır gece -
~Hlll !'bi. indi (BelA T.Kö) Avare- Boşgezen Ezinç içinde geçerı bir gece 

-.;: Av'ave - Havlama- (Fr .) Aboiement .\.zAr - Azar (T.Kö.) - (Fr.) GronJerie \Jrıı it· ıcen 
~hr 6 

• Hunaşdm = Kan içen Avaz (savt, sada) = ses reprimande 
!ıılt ~ Ondnlık = (Fr.) Oimes Örnek: Sesi çıktığı kadur- Avazı ~·ık- Azimet ve avdet - Gidip gelme - {Fr.] 

Ar.n0:' Aşık. (Aşukmak aıı.ıkmaktan = (Fr.) tığı kadar Aller rctour 
~Iİt 'lte)( -ı Avaz avaz= Bar bar, bangır bangır Urnek: Ankaradan lstanbula azimet ve 
e"İ:er::::: Acık apnç.ık = (Fr.)-Clair ouve; Örnek: Bar bar bağırdı, bangır ban- avdet için yatak tuttum = Ankaradan 
() nt gır bağırdı. . fstanbula gidib gelme yatak tuttum. 
~ r~elt:. Bu İşteki maksadımız aşikdrdır ı\vdet- Dönme, döauş- (Fr.) Retour Aziz (eizze anlamına) - Eren - (Fr.) 
~ 0 11 ı t Avdette - Dönüşüd Saint tirıa ;::,.... ş eki vargımız açıktır (apaçıktır) D ·· 
ilce ~ Tanış, tanıdık- {Fr.) Connaissa· Ürnek: Avdette size uğrarım - önu- Örnek: Hırııtiyan erenlerinden (azizle. 
Ôr"eL. şün size uğrarım. . inden) her biri İçin bir yortu günü 

.. ~ T Avene - Yardak, yardakçı - (Fr.) Aıde, özgülenmiştir. 
~" 1 1tıd,n' b' ~nıdıklarımdan biri= Aşinala. auziliaire, acolyte Aziz, muazzez - Sevgili - (Fr.) Cher, 

~~i~:rı:::::: ~~mak . . (Fr.) Tribu Ornek: Bu Asiyi avenesile beraber der- Cher 
"I :::::: Y k F 'd home dest ettiler- Bu azıyanı yardaklari. Azletmek - Kaldırmek, yol vermek, işin-
~~n~. l<~r'ıl;t~rıc~nftç = ( r.) Nı le (yardııkçılarile) birlikte yakaladılar. den çıkarmak - (Fr.) Bestituer, cenge· 

~\alet ~ DılO.şup = Gönül karıştırıcı Avenk- Salkım, hevenk= (Fr.) Grappe dier 
ltlezı ·,~ __ Tenbe'lik üaenç üşengenlik işle- A. ver - . Getirici, getiren Az m - Döl en 
/\ ıı. (F ) t "1 Örnek: MelAlAver Usan\' getiren, Örnek: Yunaniatandaki ıon uıhareketi 1Jrtıek_.-.,;; r. nactivite 
~ ~tııİe~ "'""': Oerslerindc ten bellik ediyor. usan~· getirici. sırasında baştakiler büyük bir dölen ve 
2 ... O gosteriyor. Avn - Yardım- (Fr.] Aidc, secours soğuk kanl ı lık {azm ve itidali dem] gös-
heatalık ş C vücudu da ruhu da ezen bir Avihte- Asılı , asılmış :._ (Fr.] Pendante, terdiler 
,2) tır == Atalet bedeni de ruhu da suspendu Azmetmek - Oölenmek 

r' l<ııtnu t Avize-Asman- [Fr,] Lustere Örnek: Başarmağa dölenmek (nzmet-
~~de göet 

8 ~l ~<asr ısr usr, uıur>> şekille- Aya (bak: acaba) _ A<'aba - (Fr.) Eıt · ce mek) yarı ba§armnk deme.~tjr. 
<>•ter · ı- erı en bu söz «zaman anlamına)) . ? Azvetmek [Bak: atfetmek] -üstüne otmak 

erotiıme 

Baha = Paha 
Beha - Güzellik 
Bahar - Bahar [ ı J - [Fr·J Printempa 
BAhi - Köenel = (Fr ] Pornograqhip•ı 

urnek: Blhi eserler adAbı nmomiyeye mu. 
haliftir - Kösnel izerlar törüye uymaz. 

Bahll - Cimri 
BAhir (Bak:ayın) - Açık, apaçık, belli, 
beıbelli 

Ôrnek: Okuyup yazmanın taammümü 
terakkinin alameti bahireıidir - Okuyup 
yazmanın yayılması ilerlemenin apaçık 

beldeA'iJir. 
o .. ı.:. • .. • .. v-•lr hah1a eiriımek - Öc•t· 
mek - [Fr.J Parier 
Orııek: At yarıılarında bahis tataıanlar 

- At -.arıtlarında öceıen\er 
Bahr - Uenız 
Bahren - Deniıdea, deniz yoıı,•
Bahri - Denizsel - [Fr.] Maritim• 

Örnek Barhri "feaaiti nakliye - Dıniı-
ıel taııt araçları 

Bahri muhit - Okan - (Fr.} Ocean 
Haha - Ayıt - cFr.l Proroı, pueıtion 
Baha [ tutoıulan bahiı anlamJnaj - ôceı 
Bahıetmek - Ayıtmak = (Fr.] Parler 
traiıer 

Örnek: Son Kamutay seçimlerinden ayı· 
tan gazeteler - Leı JoarnıuX q ui pıar _ 
len dea nouvelles tlectionı 

Bab9etmek -- Bafşetmek - (Fr.] Faire don 
Baht - Veren 

Urnek: Fayda veren = Paidebaht 
BahşA - Veren 

Ôrnek: Se~inç veren - MeaerretbabtA 
Bahşiş - Bağıiş - (Fr.J Pourboire 
Baht - Bahıt rT. Kö} 
Bahtiyar - Bahtiyar (bahtı yar) - (Jr.J 

HeureuX 
Bahusus -- Hele yalnız - (P'r.J Surtout 
particulierement 

Ornek: Bütün meıelelerde bahuıus ikti-
sat meselelerinde azami itina lbımdır. -

Bütün soromlnrda hele ökonomi sorum
larmda coğay özen gerektir. 
Baid · -- Uzak ırk 
BAiı --- Sebeb 
Bdk --- Korku 
Baka -·- Kalım (Fr. l Perpetuitc 
BakayA - Knlıntılar -. (Pr.) Les resteı, 

sol de 
8Aki (Bak: LAyemut) - Kalız - (rr.) 

lmmortel 
Baki - Geri, geriye = (Fr.) Reste 

Örnek: .- Bdkisi düruğu binibayet _.. 
Geriıi bir sürü yalnız 2 -Betten üç 
çıkara• bı'lki iki kalır - Beşten üç 
çıkarea geriye iti kalır. 

~('ll~J> ~ -~{~r. Türkçede zaman demek ohın que, seraıt-ce 1 yatanıak 
~1 ııı-.. ~O~üne L' •• 1 k 1 - - (1) Çıkacak olan <(Ekler Dergisi» nı.le 

-ı •ür1t .. «r), ea.ı getırı ere yapı· Azürde _ tncinmi~ _ (Fr.] Froiue blHst çu sozüdür» «get» ekine bakınız. 

lıBurhanı Katı] bu sözü Çin'de bir pu
getdin ve !Türkistan da bir ateıgedin ad\ 

diye gösteriyor; kelime Türk kaynıtıadan 
gelmedir. 



Yunan isyanı -
Neu Züricher Zeitung ga 

zetesi 13 mart 935 turihli 
nushasında Yuacın isyanı 

münas~betile yazdığı bir 
başmakalede VenizeJos hak 
kında ezcümle şöyle diyor: 

«l"ynn bastırılm1ş ve Ve
n izPlos kaçmıştır. Kendisi· 
nin rolü artık bitmiş gibi 
görünüyor; fakat o yaşlı bir 
ıhtıldlcidir ki birçok defalar 
mağlup olmuş ve sonra yi· 
ne daıma ortaya çıkmışdır. 
U, binlerC'e Yunanlı için 
destani bir hüviyet olmuş 

tur ve böyle kalacaktır . O· 
nun şahsiyeti sıhirbuz ve 
fi.isunkAr bir tesir yap. 
maktadır. Vakıa zaman za
man bu tesir a1rnmete 
uğramakla beraber yine tek
rar kütleleri teshir etmekten 
geri kalmaz. Bu seferki isya 
nın bastırılması ile hakıki 
galip Başvekil Çaldaris değıl 
Harbiye nazırı Kondilistir. 
Ve hükumetin bundan sonra· 
ki tedbirlerini dıkte edecek 
olan şahıs da Kondilistir. 
Kondilisia asılerle müctıdeldr
de onlara karşı takındığı va
ziyet mumaHeyhin keodıni 
düşüncesiz hareketlere kap. 
tırmıyacıığı hakkında . bir 
kanaat ~usule getirmiştir. 
Galeyana gelen kalabnlığı 
tadil ve teskin etmek ve ay· 
nı zamanda intikamcı Veni
zelistleri hem an tekrar yeni 
bir kıyam hareketine kalkış
mıyacak bir hale sokmak 
işini başaracak olan şahsiyet 
yine Kondilistir. 

--=-=:::a.J':J Gı--==--

Alman)' a 

Sındırğı Gençler birliği 
~I EN F A A T 1 A 

19 Nisan cuma günü . 

Pehliva güreşleri 
1 

yapılacak ttı·. G ü reşlcrdf• kaza ııa n pelıli vanhıra 

verilecek milk:Hat mikdarı aşağıda yazılıdır Gii- 1 

r11~lere iştirak edecek pehlivanlar şinıdiden 
SI~DJHÜI GEN(~LEH niHLİGİ ne ınektubla mii- f 

" aeaat etmelidirler. 
Lira 

40 
15 

5 

Baş••. 
Başa ltııııı. 
D<ılıa al t•ı. 

Ayrıca küçük Pehlivanlara da mükAfııt ve hediyeler ve 
irlecektir 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Haranın 15 Nisan 9 35 tarihinden koyuular
m yaylaya ç1karılacağı ı 5 Hazir:..n 935 tarilıinP
kadar ova koyun sütlerile ~ağımın ,nihayetine 
kadar yayla koyun sütleri pazarlıkla sat1Jacak
dır. 1.. teklilerin hergiin Hara miidü~liiğüne mü 
racaatları ilan olunur. 

(101-4) 

~~~~~~~~~~~~ Ne istiyor. !fi: Doktor bakterlyolok Dok'.~r operatör 1 
[ Üst tarafı birinci sayfada ı it. - , T\ ~ A_\I n· 1' OZ __ ır_ıı,rt'l_ I ', V/ lJ mıyocağı :il~n e_~ildikten so .. i M1 E'IDEtJ(E N'KKENrn ~~ _ _frf ·J' hl: J1 ~ 
nra geoel hır guven duygu- uw ~ l~- n -- . ·~ 
sunun daha kolay meydana 1 salgın hastalıklar Cerralıf hastalıklar ~ 
gelmesi icabeder Devletlerin ç veooül...tcu;,;,ı::.ı mütehassısı " 
.... •--- , cr•~ uıu~tereK 

bir esasa varmaları imkunı da vATANT · b' · ·-· l ı . -' ••C 
· · · . t .. eczanesi ILISV'lllUP.1\1 n"'' " &r.., 

, • '~"" ,ı .1•• '·• • .§'c: .;,. 'i • ·~ .. r},- 'lJii" ,. 
"' .... 1 ~.. • .• ... l .,,,.... .. • .., 

Aşağı)13 bastığımız rehber tablo hal kınnzın her tülü ihtiya?la
rını erı ralıat, en eyi, en ur,tız ve en sağlaın şartlarla nerede, kım
lerden karşıhyahilt)ceklerini gilsteriyor. , 

Rahat bir otel i tiyorsunuz •. Hangi otelı 
tercih etmelisinız? 

Ha gi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. Hüktim~t j, esi postaha-
• ne sokagı. 

O TEıL 
.., 

: . Bahkesirpalas ~ Knvayi u~illiye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Ku~ayi milliye cadde .. 

sinde .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hüktiınet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiikunıeı 
cadde~inde Ahmet çeşmesi karşısında 

BE R BE R : Yeni berber · ıbrahim Dural: lliikıımet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşı~ırı<t ·. 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah Mehnıet sot<a~ 
numara 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
· Paşa camii caddesinde.. ~ley hane hoğazında·· 

• 

T E R Z / : Mustafa bey.. Postahane sokağı ~o 4 7 
.. 

ŞEK ER CJ : Ahmet Nuri efendi: Ralıkesirin en eski şeket-
cisi. Hiik(ımet 
mara: 24 

caddesi, postaluıne sokağı nu 

MANİF A TU?:Tavşanlılı Zade Fahri bey. Faııtazi. ıı~a; 
nifaıura ,,~ kum~~ m~s~uoı. l{u •ayı mılJıY 

~~,tJoo : ıuııuara: 52 . 
VA VAT· Cur_nalı Hasan - Yapı vei rençper diizerııı 

//J'.it. • deıııır lurda' al, boya, cam cimeto vesaıre· . ' . 
5 

şın Avrupayı ebedıyen ma- '1: e~\ll '') 1 · d 1 '1J 
hvedecAi'Yİ ı,.., __ ...... umu- ~ l>tl ve lflt a Vl e eı· er. ~ • . 
guna eminim. ~~~~~~~i~~ .. 

Sa ra\~lar haşı. 

. ... ..,. ... •:r"I' ,Jri '"-·... l•.~' .;.. ·." 
... ~ it .,_,;; 1 ti· &. • t~ )• ~ ·- -,,,.. ---- ııı. .. .... • ., ~ • -~ • • • 

Okuyunuz! 
ı, Mehmed e~vet 4 

ORME EVi 
Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş baııkası 

-il ::!.•' mı~~ ~~~~~~ınıs~ını~~~~~~~~SLP" 
mJ 

.. -... !:"• .. ': · .. · :.1 .'~·~ 

~Müjde! [il]-
lffi Sovyet Dikiş 11 

! Makineleri Geldi! 1 
~ Sa~lamhk, nıiikt•mmeliyet, tasarruf ~e 1 
ffiı işlemesi katiyeıı teminatlı olmakla beraber 

~ 

karşısında ORME EVi nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

. Geldi! 
Saf Deği'rmisaz 
Linyit Ma en Kömürü 1 

Odun gibi yazılan todarik etmek ve hoftalnrcn pa 
zor yerlerinde odun arnmak z~h uetinden ,iiurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, , dairenize volhastl her yere 
istedığiniz miktarda kömür getirtebjlirsiojı. 1 kilo 
kömür 3 kılo oduna wuudıltlır. "D~ğirm ısn .z Linyit 
maden kömürlerı her sobada ve ocaklarJa,, kul· 
lanılnbılir Huraret Jercce~i piynsnduki kömürh·rden 
yüksekdir. Toplu ve prakcnte olarak m:.ığazomızdo 
en ucuz fıotla satış ynpılmak<ladır. Askeri, müllli ve 

1. - - . 
.. ' •) ı .· ,.. ' }. • . J. 

~ erkek ve ka <lın terzil erile ·ei bise işcileri ''~ 1 .1 :iiı nakı saııatk:irları lıeııırıı lıir ı·l ıııakiııe~; il 
~ fiatmda olan üç çekmeceli hem de zarı 1 

hususi taahhütlerde bulunulur ve güuü 
tttmin eJilır. 

Yalnız ticareıhauenıizde f )p~İrmi~az Liu'"'il 
~ ,1 

maden kömiiı·ü 

1 Ancak tecrübe neticeyi onlatucakdır. Her halde 
bir luıre tecrübe etmt'klığınjz size lıüyiik tasnrruf 
temin edecekdir. D ..ı ha fuzla tafı:ıılq t nlmuk istiyo1ôler 
mağazamıza uğrnyıb öğrenebilirler. 

Balıkesir çiviciler ~:arşısmdu DıHnir, 
hırdavat, lllntı ziraiye ve inşaat malzemesi 
tica.rcthan si Cuınolı Abdorrohman zade 

K ~racabey Hara ı 
Müdür üğünden: 

Karacabey llarası llerinos yeti "J tirme çiftliği
nde yeniden yaptırılacak (5973) lira (7) kuruş 
hedeli keşifli bir adet kovu11 banyosu acık eksil-

• • • 
trnc usulile 2- Nisau.935 tal'ilıiru.le Salı ~iiııü 

<J 

1 saaL on tliir·tde ihale edilecekdir. Şartuaıue, pro-

• 
.flhmet /-luLDsi 

je ve keşlflerirıi görnwk is ı iy enlerin L ıauhul, 
Bursa Nafıa başmühendislikleril 1 llara müdiir
liiğiiııe ve ilmJe giiııliude (448) lira muvakkaı . 

• 
teminatlarile birlikdt1 Bursa Nafıa haşmiihend 

-·~-~~in!~ isliğine miiı·acaatları ilaıı olunur. (92-4) 

! ve pratik lR:; ~hi~~~dikr;;~~i;esr J 
~ Elde ~tn•elidir. daha ucuz arzu edenler 1 
lill y~lnız 1 
~ El ve tek çekmeceli makineleri ds I 
lj mizi tavsiye ederiz. Eski makinesi oltı~·r. ı 
mı (h1ğiştirrnek isliyrnler(~ y~ni makine verı 1~8 ~ El maki rle~i oluhda ~nak takmak arzusd 11., 1 
..::, . ')I • ı 
[§] hulunarılara yalnız ayak kısmı <la verı ~İ' 
ffi1 .A vrıca makineler de tamir olurıur ve 1119 M 
~ J ~-~ 
mı ne alanlara kullarıma şekli ve nakış nıec 1 
~ nen ügretili r. 

1 111~ i ~ Fiatlar ucuz olduğ~ kotlar tadiyatda da ko ~aJat• 1 
ffil gosterilir. M~kinel9rimizia bilumum yedek pıı~Q e .,e ~ 
(g bulunduğu ~ibi her nevi mukinelere uyar ınok~fJ bd ~ 

• ffil gerek parça üznrindeki flntlnrda yüzden yetııııŞ ı Balıkesir lnlıi ·a,.I · r Haşnıiidürliiğ·iiııdcn: \mı ı ••• ,ınıı ... ı.1ır. ı. 
O 31 yılı iiriiııı ii mleıı .\jfoııya iıılıi~arlar ııı ıi- , ıl. arıt ırıııa ~ a çıkarıl nıış old uğıırıdaıı tal_ilılPriıı ~ ~\ T!.Ş YEll İ: . Jd il 

diiriyeti emanet maharında huluırnb müddeti ka- müddeti zarfında mli~kiır ıniidiiri~ete miiı·aca- ~ Kuçuk Şadırvan karşısın 
1111 ııi yesi ni ık nıa 1 etmiş olan ıı ı 4 kilo tıı ı ıı ıı atları. 

1 
~ Sabr; Sar ıf akı hla rlt 

26-3-935 gliııünden 10-4.9i15 giiniine kadar aç- ( 109) ıfiUIEJilmt~EllilmllilffilmJmlill5Jli1mJmJlillll 


