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Q . . u 11~11 ne. t~mda .ne .de .. ulus ar uru11unda mama ılı namına . her ~;;~~. ıı;~:~·?:.ı9 .~·~~· A~~- kamutay 4arıfıiıffıı Göıüitetl ıira . ~ık. ~ 
~I lıir lıhdıdı aır11yıcaktır. ınaılız Bakanları londra~an h11ıkıl llltler. kurada Kamutay Jııırogunda .. Vı!Ayet ?••hl Kımutayı t~i~i~ _· ••. ı,~i\ı. ~llmHl 

•- lldra, 9 (AA) R L -' ··t k - . ı Lt" toplanacaktır. Parti nizamn- dun de \'alinın 8a11kanlı&ında hakkındakı tez eresı Cndtı" ._.., · · - es_ 1 ovaa.ya arasınua mu e a euecea. ır. .l ~ ~ ı c...t--o.; • , , 1• 1 tt 1 lllUhafaza edilen aüku- 1 bil yardım esasına müst· Londra, 9 (A .A.) _ p .ı- amesinin 24 üncü maddesine ç.alf~malarına ~.eva~ e~it- menlere ~erumıt!ır. 
8er1~111~~ lngiliz. kabineıi enit bir misak aktine it. IAmeato mebafillerinln fikri~ uyarak bildiririm. tır. Kamutay dunkü .topliıı- . Bıi!k~n b,ü~ . h~ltl~~ 
ct. b llluıakerelerı esnasın- iraz etmiyecdi.tir ne göre fngiltere kabinesi G. n. "· ~.ı,.ı Bı~k'ııflı' tısında üyeler tal-~flndan ı2&~8't •ere ek ~çı°!'IT 
"- •1 tt·ıı · · ' · vam ~ı ı:lfiıiı.Iıu··rk ·ı l c · ~ • 1' ynıl6'•eat ve-. 1 °'ıdo~le 
"OQ 8 ı er tarafın dan Sır Bununla beraber böyle bir Avrupaoın şarkına aıt mıot . nı o n aıı verı en aıı:rırrer ve ,,_encu- ... . . H.lı·• . ıkaW 
ı.,, s~Jlllene yapılan teklif- misakın imzasından ziyade akavi miHktao daha u,;ı . Bu·~ yiJ.· k ı.' menlerden çıkan bvr~k ü- ene::-n .. . 'd.~ Wıı tt,, ,:eza konferansmda or- Avrupa emniyetinin daha mi bir emniyet sistemi için z~rinde kon~şmuf, kararlar ;a ı15ını ., ve !~a:._![~ ı ...... 
'6 llltya kara d"&' L I J vermiŞtir 1 &f "' V8flt~0 ,~ .. 10 !U8 

tleıılbekt . r v~r '!'' umumi bir tarzdı tensiki ci. Streza .. onıeransın a, hava , . · 
1 

•• Kamut,Jpa ~e~i~ v~ l· l~f· 
lekJjfleri edır. Bay Hıtlerın beti tercih edilmektedir. kuvvetJerinio tahdidi esası- Sı'nının .~, ıur~an .... r Yalı hay. Sal.ım Gundogan dw,, ..Ccap ~\iği.:qi ~ .. 

1 tonlardır: 1 · na müstenit genit bir hava U 111 saat l "4.5 ~e oturumu aç· 1 . • 0 .. .'1-
- 8. . 4 - Avrupa mese esıne Ô t l~ t emı~ y1lllWl y uara~ 

'hbtıdö, ır ademi tecs.vüz ta- gelince Londra hüktlmetinio ~ardım pldnı teklif decek- 1o·ng·iffl9 Sllli' 1'ft'1ftla.I. ~ıştır. nce ~eren op J ıya Ymi sey~~ıı yap1lıo~~' ~r 
2 - M beş devlet arasında istişar · tır. . ... JIU , '111,I! , ... nı'1'1 aıt zabıt, hu1 . ıası otrü m~IJ e~cü19,~nt vazif~~WP.~ A\&lllQ~-. 

:''-•iler~htemel i~ilafları eler yapılması vadinden ileri 
1 

lngilterenio yüklenebilec. Alktrlff blr8 urgr .1. ve 0~~mıştıdH Buna~ s:n~ \1 , tartP-/ıq?'11 görfiJqaefi ;,,., 
-e b, 1

1
'

811 nda bır ~a~- gitmiye mütemayil olmadığı eği taahhütlerin hududunu Ankata, 10 (t\.~ . )U- tllm- evra n ~~ m~ıına esecı- ı;e,1a,\1rıl1fi11tır .•. t,~ • 
3 •a e etmek taahhudü rı"vayet edı"lmeLtedı·r. lcabı tayin etmek mümkün değileede j CI! -f- .. ·~ ~.An Ierek Şa lı ~üdttHü~nft'iı Dah\·~· re enciiJaeninin Jtla b' - ... h . . . ' .. ar ·l;llJOSDID Q UIDtıDun ' .-,ııı ·~ g l \.. IL-i' dl . k 1' 'C. r·'Tlr~?l' rn•h 

it lır rp te dıdı halınde halinde Lokarno misakı ye - mevzubahs misakın Avrupa ! ci •ıldönümü mönasebeUle ıntıyac rap?rU, "ın rgı 91.- pıüt lt "t),öyüoY. ~i~AdJ.~ 
.. ıııre, L' h · ı d' h. J • • • makam1ııtlHın Sın8ırgıtnn b ğ1 ı ı r h L.ı. 1d ı~ 

. , - Mu niden teyit olunacaktır . es .. ı mu arıp er en ıç aiİQ memleke\imıfın ~er.,ytr· •. "'· ':':'l. ,t1 1' r ( • 8 anm~sı ... ma.,&ftn er• W'" 
~ k htemel mütecav- birini istisoa etmiyecek 1 'od b b .. ük r·· :k rduPıteıır ıbtıyaçıarıns aıt ıbatası onanmış v~ 1ıne :da-
~di •rtı askeri ve ikt- Loodra, 9 (A.A.) - Bu- umumi bir mahiyette ol· ı e u il! . ~~ Y•r~a- raporu, jandarma' fumali- hiliye 'Rncümeninııi'•ve itJre-
'~ .. ?1UavPnette buluom_ giin Sir Con Saymenin acaıl'Yı zannedilmektedir HaL ~~y!~ı ~:.::evg:_~ 1~1 ~Uf ,fanlığınm' tel~fbn tes"elına millin KadıkbJü ile Kıııfkn-
~ 9tıdi Avam kamarasında vereceği e · ar•a'"'eı~ntopuwaD 1uı. d tc n.....ü Lııl aı· ld a " • • t "-~ ._a_ 

. '"'•it ' · l 1. 1. 'k Şimdi mesele A\manya . aır ·m 2ea11:erı:nıı, man yunfin 1mleştlrılmei1 nall'K _ 
~ıt f L lbttnto mebafiJindeki ızahattn ngi lZ po ttl ası bu misaka İ•tiralt 6tmedi- )erce yurtdıt~ 1 ulus<tl araıt~ mm takası "{ ~8Şkanhği n(l~~i lHaz&atatn di~rın'tfe~" 1,Z• 
~İti 11lre " l T hakkında yeni beyanatı ih· 'S ektimizin izleri anlatıldı ~ :fi ı~ (! .:· 8 ·· k ş 1, ~t1 tt 

. trj gore ngı ız te· tiva etmesi muhtemel de- ği takdirde di~er devlet- . nın ıllrttlm a .n a ı D nMa a e . r ·,...-a-p m . 
' tcı:'a~~daki hal sur· lerin ta.kip edeceği bar . ~k, 'jfA\Q ıija) liJltlJ ~~ktubu .. ve VJIAyetin Da- ~ette~ tiri ~öj ~ir 'f :rtıt 
d 1 .... U eccuh etmektedir. ğildir. eketi bilmektir. Mevcut iti- Sergi Qvın - ımf Encunıeft lriİ'aitar1nln ltmie ı ıf)irJeştırillnıfftP.' 
~°" da haı~r kurumu ka- lagiliz hükftmeti A•r• barlara göre Almanya kanı t ~iMifcqrt}zme- 'o' ' '' 'z • '' Mı . . 11 ı • 
''1et Pol~i!ınde umumi em- panın teskini için alınması bu projeye iltihak ettiği ' nin bir nutku. j\e Kültifı. h8a- - • anZJ~ esBJ O'SI 

._. ıtıLa icabeden tetbirler hak· kanlag- ı antilra~rı kornma ' ,. ~ '~' • h c; .... Ş & 11, takdirde lngilterenin ask- ' "' '.$'. .. T r .,ı 

~! ... :~~ .. ;i•ak~:;iyy:~ ~;::•k!00~:!!~.~:~ıeri::,::. :::kbir ••:s;:~:ı k;::,i:~:: ~a~::m:ur~:·Eaır:~~1l1ı~:1ui OınzR• ''"lı, ... it-ıı-ıi--·~-. _., ...... , ff ~jıtCi~ri4 fti .... 
a etnıemek, rilecektır. İngilterenin yeni hazır bulunduğudur. Bunu- antlarma ait arsitiktür sei- H' ı.. . . ·'!ı;~ı~ r i 'I 'L' .t ~ ~ l - • ~' (_ 41-.ı,;, lngiltere hükOmeti mükellefiyetler taııyan bir nla beraber alAkadar bütün mler sergisi ra.~ı.I~ıı,tı~ . ..,.,.. I ~11tld8rftlhH11f 80 ıl lfl 11IJ11 IU1llllftt lllflHlf .' 

1~ hıaı' ve Lehistana aç- usule muvaCılkat etmesine hükümetlerin ictimıından T ı-:ir'k Berlin, 9 (A.'A'.J L Havas pat1rık bir müilfta~i~.ft"'rle-
;'-r k'11ldnrulmak ve Ulu- hiç ihtimal yoktur. lngil- evel bu huıusta Strezada l.;ıl Ajansı muhöbirimt~n ! ndiİerhıe 'İö~ellfe ve'1~elvi· 
~iııct, ~ruaıu kadroıu-dah· tere Uluslar Kurumu t:na- hiç bir karar verilmiyece-- l , Ulusal sosyalist aie~Jfılleri de AvuıW.r;A<ie. 'bir 'r~~~~\.a 
'-· So •lrnak tartile Fra- fından temsil edilen barış ği kaydedilmektedir. Of • ~· • Danft\ng indtlaWalnfıH ' nJti- müraca\ı r.ôlunu1aÇ\n'ış o ~lJ-

u VJetler Ye Çıko~l- sisteıııinj takviyeye Jevam Londra, ıo (A.A.) - Dün SID. bir ta ığı celerindeıt <1of4yrLayl1 su- a~ır. :ıi l la ,,oı 1 

il 1 1 avam kamarasında Dış Bakam Ankara, Mji(A.A. -- 1'ü- k~una ...ığramfiıjl~idır. ·~a- Vi7ana,~~l~.A.) -' 
1

j1a,-' 
'-'S ar Arası ku""'---umu 8 . Simon günün meselel6ri· rko?ı reialiğilldtD' ~u- 1 zıler l!ferbe8t§"hrılr.t~tkıl~t syl merafıf a,~ıdaki, flWıf-

t 1 ni gürö9me.k üzere bir nanııtana . 1ı1pbat edecek kanun~n.u ~dtt ~yt1bd~i 1 blerden do1rayı ·' ~P,niaış- ~nti· ot\ 1 t d ğ İngiliz heyetinin Stresa Türklerin beraberlerinde 1 mek ;ıçm dıyet meelıaındekı hibatı rffiti~~ain'ae'n tsme~nu· 

il N an 1S1 na Q r U • ve oradan Uluslar Kurumu . götürebilecekleri 1 adam ba- ~~ı~lar~an en .1'~.1 mbı.e niyet gôı\e~l.,b'r~r:1 
i ~ '' 

il 1 şına 7500 dırahmilik takaa ı ımnı .aazanmayt iimıt edi-· t Jt .'"l ı u .a 
ılır k nun r~vkaldde toplantısında yorlardı. • 1 - ~Bu netice, ~Y\«}Jtfe-

UrUmU Baş tam Dışınişbri Bakammız ~ugün- bulunmak üzere Cene,reye :~yn:1a::~ür~!:ki~::aefı~~~~ Outsing t ~iain itusuei tin" mu~ta~~.w ~h ~r lar15da 

1 d 
, . gideceğini ve parldmentoda vaziyeti ve A.JmanyB -ı L&e· ~ukavemetı ~ar~lfılDda Na~r-

~ 1•t'"h 1 81 1 ISf8ftbUld8ft ~8flklt 8d1J0L müzakeresi yapılmtldan ıtre- ~:~:~i~t~:·~::anı 8~1·rt~ histao siyaeetinin ieabları yanal .~syql_ıı~P Jµıd'!4~1• 
~~~) , ~ı 1.0 (~uhabirimiz- Cenevreye gidecektir. Bu sada ve hiç bir lngıliz dev- dıklarında tnkas botıoHırının k.endileri~i mevc11t teş ktl~ta nı tayın etrw~t4.r. . . 
t "•it?, ''tlerı Bakanı ve toplantıda , Almunyaoın silA- let adamının da Uluslar Ku- rıayete ıcbar .ıetmekte ıdi. ,.2 - Dııntıığın vazıyf*ı 
Qhı ıı it .1 numara ve kıymetlerini Yunan b 
~" 'l'el'filt Urumu başkanı hlanması hallkındaki Fran· rumunda memleketı namına gümrük memurları vastasile Nazi fırkası ekser9'et4 ca· ~a ~usafWij 1'\~atu:r1•amili 
l il leh .. · .RGştü Aras bu· sız müracaatı müzakere edi· her hangi bir taahhüde ,gir· zandlığ'ı takdiNe bununı ıle Jıll' ıutap Hıtleı:-01 propa;. 
~,, •ıoıı 1 d · pas~portlarına işaret etterm- d ı __. 
4 t•1'ıı ze gelmiş ve lecektir. miyeceğini söy e ı . elerı ~onradan au" ··tu·· ı.ıere neticesi Dantzig şehrini ~•R. acı arınlıQ. ,oynınarını alt-t'• rrıı,tır M d idi 0 ~ a ı ·· · · oı._ Yakı · Hay T. R. Bay T. R Aras Heybeliye Başbakan B. • ac ona 11 uğramamaları İçın 1tlzımdır . 1 Alman1aya ba~l~mak ~6 us' etm~r. Aw~~r~a fö· ' 
b il l11111ı nda toplanacak 2'iderek Başbakan General B. Simon bugün ta yare ile 1 Versay moah~ının hu.1 rdseverlerı Dantzıg ıntıhablt 
''~'lllılt ar arası .. kurumuna ismet İoönünü ziyaretle gö- Parise oradan trenle Mresa-, Sa ~it:~ i k~mle~ini umumi bir , te- p~iceaini.. 1ATUltfıryadl te· 

" etoıek Uzer~ yarın rüşmüştür. ya gideceklerdir. vy~ l, kılde ıptal eylemekiolacaktr. ~ı4ma muracaat; Jl etiJre)r tih-
r r~ Londra, 10 (AA.) -- Dış· _ _ _ ~ Ulusal . eosyulistle11 46 ıımaliai düşünen Nazihırin f qnsa den·ız kuvvet- işleri Bakanı bay Sayoıen Rusya ile rın~ı ıazahk kazRnmaya lftUT~~ak n~kbinliğin~. ~~a!ı edeceli ma-

. Dün Avam .kamarasında . _ 'im olmuşlardır. Fakat 7'JI kışıd- hıyette goruyorlır. 
1 e . . ... 1 bay Hitlerin 550 bin ki- Ak•ı düşOnülıo IJJ&hadı La- en i~a.r~t o~.·n . ~eni diyet Denıftıg, 1

9 (AA.) = lnti-
t rını çoaa tıyor • şilık bir ordu lngiliz do- valin Moskın ziyır.ttinde izah m~clisınde uçte ı.k~ ekserıy_. hl\hatın nettceıini mevzttu rr11,, L • namasını tonilato itibarile adil kt' etı kazanmak 11 ı~n deha 4 boh•ederı A•matı gazeteleri 

" uUndan ~- 1 ,-:---.-- --L d · t ·ı yüzde 35 ne muadil bir P . ıce lf. azalığa ihtiyaçları vardır.~, muhabirleri •bu ~ticeterin "-1 _ ora. 1Ştngl00 IU3ıı8 8~1fflft 8SPI donanma ve lngiltere, !>'ren- Büy~~·· ~~i!t·~(. "-::.;.~: . _Gaı:eteler_ ıılaıal• ..,.J:ıliıı-l j>Ml11ig .... lbın ta-ile 
t&.~nca 1 lldagu mtkdarlı LIOlll atmfJIC8klif sa ve İtalyanın hava ku- Oışişleri Bakanı bay La- lıgın Da~ı~ıgle1 adet ıi\ıb~p 1 ~~~~n olduidaırıaı gös'er-
""'@'t,1 raı, 9 (A.A . 1 . . . . ' vvetlerine muadil bir hava val dün akşam Fransa ile le mevkıını sağlamladıeaDI) dıeını ve ulaelar lnıruinuna 
'~•L. Ertıet .. ·) - Deylı mechsı ıstıkbalde Fransız kuvveti istediğini ve Sov· Sovyet Rmy'h aMMrıddı...IL:ı&' kayde,mefle iktifa etmekle· yaptlan tikdyetlerin esrssız , "oıt· esının b h . .. .. ısuı . 
ıh, ı ll'ran 8 rıye fılosunun esasını buyuk zır - yellerin umum kuvvetleri mutasavvır muahede ba,, dırler, . ol~uu kaydetmektedirler. 

llıılı '''"·1 ıanuı bah · ı ·ı · L l h ~ l 1 L ı · " B N · h ı · ı · ·· 1 
~b~ .. "fl lllüh . rıye hlı arın teşkı etmesına .. ar- tahminen l a a ıaz a o . ava ın 23 nisanıia Moı. .az~ azı me • . ı .ına. 80le, Oantzig. g (A.A\) ~ Z<>p· 
'~t ?ldu&u ıın hır değ- ar vermittir . Bu svretle al· duğu takdirde Almanya- kovayi ziyareti esnasında bu ıotıbab,atıD ıeı1ırı _ serbest• pat belediye intibabaıtı<l 

• 'dıt 1§ rıu haber L • d 1 1 L' 1 8 •t, . ver- d&adar dığer ev et ere r ra- nın da bu miktar arı co· imzalanacaktır Bunu teknik şehrin har icinde Je~umullü Na.yonar sosyaliıtler 15 ve 
"- 1iUrıek nsanın bnn~a. bö.yle Vaıing- ğaltacağını söylemiş ve de· cihetlerinde Fr~osa ve Soıv· bi11 \arzda hissedilmesi lAzı· diğer mubalelıt lırlralerıda 

bahriye ( Devamı ıkıncı eayfadıı ) ( Devamı ikinci sayfada ) ( Ddvam~ ikin ci.saY.f~dıı ) mdır. Bunda kaıana.cakları 13 azalık elde etmitlerdir. 
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Romanya askeri ku
vvetlerini arttırıyor! 

Romanya Baıbakanı ne diyor. 
Bir talum milli ihtiyaçla- ta ıilAblanmak için görülen 

r~la ık itin bazı ver· çalıomalirı anlattıktan ıonra 
i ar rılmunı g~ her ~rde demiştir: «Bir ei-

•-n . 1.. L _, - h yarııına ıa bit olmak-
- yenı ma ı a.anuwarın 8 .. ··L b' ti 
h- LQ t ta l d 1 tayıs. uyu& ır ceııare e ua. me ra ın an par e- . .. .. b 1 d 1 tnWııl •-Ll'f ed'l . 1 goz onunde u un uru ması mtn-J • ..,.. ı ı mıı oma· . b . L 

; Lf ı;: 1 • 1 t L ıcabeden u vazıyet a.arşı. 
ıınaaa ıeuep, erı an a maa. 1 h · 1 · 
• • ..ı:. 1 .ı·ı· b' k ınıda meıu ıa ııyet erın 
nnn rNY. eu1 ı ır: nutu ta ı.:•a· 1 ~ 1 ·-L· 

• • • ı.&a ıae or ve vaaa arın ıwı.ı· 
Romanya Baıvekılı Tatıreıke n t k' t ı · · • • • şa arını a ıp e me en ıca-
umuml ıktıaadi Tuıyetın heder » Tatareıko bu IÖzle-
eelt ı il'in lllrfedilen meaa. rine ~nları ilAve etmittir: 
inin bü~ün. düny~da gittikçe «Eğer dünyanın bu köşe· 
arıtan giiolükler ıle kartılat· ainde bize düıen vaıifeyi 
mak'.tı olau#Unu ipret ede- ifa etmek iıtiyoraak aekeri 
rek biıı tariltan h«lkftmetltr kuvvete Jayanan mevkii· 
araaında yük:eelen manialaran mizi muhafaza etmeliyiz. Or· 
P.'-raaıo kıymetini korumak dumuı iftihar edet"eğimiz 
için alınan tedbirlerin bey- inıan kuvvetine malik.tir. 
nelmilel iıtihaalAtın denk. Aıkerlerimiz va zabitlerimiz 
leıürilmeıindeki güçlülderin her hangi bir ordunun ifti· 
y.nUığı iktıaadi tatbik ne- har edebileceği yükıek bir 
tioeaj milletlerin çektikJeri değerdedir. 

11lantı... Ordumuza aırl harp tek• 
Diğer taralıan zirai iıtih· niğinin icabettirdiği ma1ze. 

eallnde~i Buhranın Romanya meyi verelim. Bu ıuretle 
toprak maheuDerinin beyne· elimiıin altında her ıe1e ha. 
lmilel piyaaalarda dütöi fi- zır hudutlarımızın ve mem
Jltlı 1atılma11nı intac eyle. leketimizin iıtiklllinin ve 
meıi yösünden Ye Romanya ayni zamanda ıulhün koru
de'tlet titltcelinin daima acı~ nma11na yardım edecek olan 
göıterdiğini •e bütcede bir bir kuvvet bulundurmuı ol
denkleımenin tahliku~ ettiri- cağız. Bu büyük vazifenin 
lme1iııa imltAn bulunamadı- ifa11 içindir ki hüktlmet bu· 
ğını iJAve eylemittir. gün memleke~ten fedak4rhk 

Tatare1ko ıöılerine de- iıtemektedir. . 
vam ile mali ıel4hın tama_ Ordunun teçhizatını göze· 
mını tttiil eden bütce den- ten proğram hazırla~ınştır. 
kleıaeıinin içinde bulunulan Bu pregram derhal Te tam· 
yılda tahakkuk ettirilmeai çı. amen tatbik edilecektir. Yal
lıpcwını hükdmetin bu ma- ! nız bunun için fevkalAde pa
k18tla bütce1• ioindeki bü-f ra kaynaklarına ihtiyaç var
tün •ıziff91eri gözden geçire- dır. Bu kaynakları elde et
rek fuzili olan •e hattG y• mek içiı e hükOmet yeni bir 
pılmasındaa çe.iinilmeıi im· t•ı r .. imler alınmasına 
kAnı olmıyan bir takım ma. lüıum görmektedir. Oyle ki 
~ınn da kaldınldı~ı ti· heı vatanda§ bu verdilderile 
maiye iadwr hükumetçe bu hudutlarımızın cevreei pek. 
kadar tiür.ök tuariuffar ı•· leıti ve onun ·~•indedir ki 
pılmadığını iııret •e hük.u · yine ordumuıun o kadar iı· 
metin memur kadrolarında ve rarla iıtediği ıillh vı cep· 
mHrafiarında yaP,tıtı bu ta.. beneyi dök.ebiliyoruz. 
tarrnfların 1,5 milyar ley Memleketimiıde ıilAh ve 
tuttujunu ıöyljyerek. ıozu cephane J•P,abilmek imktn1-
memleket mödalaaıı için ih· nı elde etmek programımı
tiyari, zaruri olan maaraf!ara ıın en mühim biı kıımını 
getirmiı Te demiıt}r ki: baıarmak demektir. 

« Biı ıulhı ıuaamıı bir Hudutları içinde ıilAh ve 
milletiı. Tarihi idealimiz ta- cephaneyi yapamayan mea
hakkuk etmittir. Kimaeden leket müetekil blı memleke' 
bir ıey iıtediğimiı yok, ıulh değildir. Çünkü diğer bir 
içinde blrakılmamııı ve ıulb memleketin kuyru~unı takıl· 
için yaıamımızı iıtiyoruz. mak mecburiyetindedir. Tek. 
Banun içindir ki bugüne ka- lif edilen mali lAyiha es&1en. 
dar bütün Romen hüktlme- büyük fedakArhklar yüklen
tleri hiç bir ayrılık mi~ olan mükellefierin yeni 
gütmekıiıin her türlü teea· fedak4rhklarını iıtilzam et
-Ybe k&11ı birer kalkan mektedir. Fakat bu fedakAr
tefkil edın ittifak ve itiltf laklar gözümün önünde bu
sıy.uaları takip. etmi9lerdir. lunan diğer milletlerin yap· 
Fakat bütün bu ittifak ve tıkları gibi olmalıdır.» 
itilAflar, mukaveleler ancak Tatareıko ıözlerini bitir. 
maddi bir ko•Yettı dayana- dikten kaaaba ve köyler 
dığı zamandı~ ki mane•i bir münev..-erlerini Romanya ae· 
kıymeti haizdirler. kerl kuvvetlerinin arttml-

Sulh yolunda hakiki bir maal güden maksat ile 
kuvvet unauru olarak kal- ahenktar bir hava yaratma. 
mıık için teD1ik edilmit la çağ&rmıı ve demittir ki: 
bir askeri kuvvet olarak « Kurmak iıtediğimiı e1er 
bulunmamız lazımdır. uluı itidir, Bundan dolayıdı-

Bunun içindir ki bugiin r ki bunun tahakkuk etmesi 
her samandan ziyade Hkeri için herkesin yardımına iıti
hazarlıklar•mız vatandaşların yoruz. 
birinci "azifeleri ve idare· Yeni vergi fedak4rlıklar 

· cileıimiıin ilk uğratacaldarı ııoırlarımızın muhefazfllı iç· 
it olmahdır. in bir ıigorta primidir. Bu-

Hudotlarımızın öte tara- nler bugünün emniyet temi
fıoda hergün daha artan natı oldağu kadar yarını bL 
ıilAh takırtıları gelmektedir. linmiyen tehlikelerine kartı
Oıyen Tatareeko, her trraf4 da garantidir.» 

Bulgar 
lıbt•sl Mıkıdoıya k 
tttsl 1 blflDI iDii ll~kUI 

attı. 
Sofya, ı O (A.A.) - Kowk· 

op harp divBnı bir zabiti öl
düren Makedonya ihtilAl ko

iteaine mensup altı kitiden 
üçünü idama üçünü de müeb. 
bet küreğe mahkOm etti. 

Fransız muhriplari 
Roma, 10 (A.A.) - iki bin 

eıki Franıız muharibi 19 
Niaancla Romayı ziyaret 
etmek üzere ltalyaya gel
ecek ve meçhul askerin 
mezarına çelenk koyacak· 
\ır. 

Varıington, ıo (A.A.) -
Reiıicümur ordu mevcud
unun 1 18700 den 165000 
çıkaran kanun lAyihaaını 
taadik etmiıtir. 

Sofya, 10 (A.A.) - Arak
OP, mahkemesi ıon yıllar 
içinde itlemit oldukları 
birçok cinayetlerden 
ötürü Makedonya ihtilAl ko· 
miteıi üyelerini sorguya 
çekmittir. Bu komitanın 
batı Mihaylof ile ölüm, 
muaYinleri Maietef ve Kurtef 
ölüm ceıaıına k~tip Bunef 
müebbet köreA'e · çarrılmı~ 
lardar. Makedooyadan yalnız 
Mitiaylof yabancı bir m~m· 
lekette bulunuyor. 

Londra, ıo (A.A.) - Dün 
sabah bir mahallede ha-Ya 
taarruılarına koruma için 
büyük bava mane-.rıları ya
pılmııtır. 

Uluılırarısı kıdmlar kan· 
gresina hızuhk 

Adana, 10 (A.A.) - 18 Ni
ıanda lstanbulda toplana
cak olan Uluılararaeı ka -
dınlar birliği kongreıine 

kadınlarımızın muhtelif ye· 
rlerde çalıtmalHını "Ye ula
ılar ve aoyaal kur•mun
dıki o de61erini göıteren 

f otografiar gönderecelderd-
ır. 

iki hHllZ. 
Saadettin •e Halit adında 

iki hırsız t.utulmuıtur. Kaaa_ 
plar mahalle1inde bir mağ
azadan u.bun Te konaerve 
çaldıkları anlatılan hlraızlar 
dün adliyttye verilmiıtir. 

lksırayda zelzele oldu. 
Aksaray. 10 (A.A..) - Dün 

akşam ıeat 19, 20 de iki 
saniye ıüren bir yer sar
aıntııı olmuştur. Zarar yok· 
tur. 

Sovyet 
Rusya 
Fransa 
[Üst tarafı birinci aayfada J 
yet Dııişleri Bakanları 

araeında Cenevrede 15 ni· 
sanda konıey içtimaının top
lantııı zamanında takarrür 
ettirilecektir. 

........................ ~ 
• • 
: Osmanlıcadan Tür- 1 • • 
: kçeye karşılıklar : • • : kJ/avuzu üçüncü sav·: 
• J • 

: lamızdadlf. : • • 

idareciler kongresi 
Bugün Şehrimize Toplanıyor. 

• 
Kongrede vilayetimi;in idari v~-ikt;sadi işle~' 
oe bilhassa köy kanununun tatbikatına ati 

meseleler görüşillecektir. bl1 
İdareciler kongresi bugün kaınlarile nahiye müdürleri, rma, Erdek, OurtUD Ji 

toplanacaktır. Kongrede vilayet rüesası ve VilA. kaymakamlarile Suıığır e-
villtyetimizi alakadar eden yet Genel Kamutayı v*' Sındırgı kayma\talO .f e 
idari ve iktısadi işler ve üyeleri iştirak edecek ve killeri ve bütün nabı1 
bilhaHa köy kanununun tat- kongre ihtimal üç dört gün .. d.. 1 . ı.: •e jdir•~ 

· •· ·· .. kt' mu ur erı a.ongreJ -ı •• 
bikıtına ıaıt busueat goru. surece lr. . . .. eb'' 
şülecektir . Balya, Edremit, Ayvalık, etmek ıızere dun jJ 

Kongrey,e kaza kayma.. Bürhaniye, Gönen, Bandı. mize gelmişlerdir. 

Susığırhk Susığırhk belediyesi 
Yolundaki otomobil kazası 

nasıl oldu? 
Giizel Susığırlığın bayındırlık' 
için durmadan çalış maktad•~. 

Susığırlık, ( Muhabirimiz. pılacaktır. Geçen eene t..-
IUblblrlmlz tafsilat ıerlyor. den) - Belediye meclisi ni ı lan mezbahanın p~ 1J 

Bir gün önce Susığırlık yo- san ictimalarına başladı. Hat yerleri de önümüıJek• İl 
lunda feci bir otomobil ka- tada iki gün toplanarak büt- tamamlanacaktır. Lağı~~ 
za~ı olmuı, bir şoför, dev
rilen ıtamyon altında ka
larak ölmüş, üç yolcu da 
yaralansn19tı. Susığırhk mu
habirimizin bildirdiğine göre 
şofor Bsat Suıığırlıktan çık-
tıktan 

1 
sonra yorulduğunu 

behane ederek otobüsün 
idareıini yanında bulunan 
Mehmede v~rmiştir. Fakat 
bu sırada otomobil naaılea 
büyükce bir taşa çarpmış ve 
pek ağır olan yük bir iki 

zikzak yapınca direkıiyo
nda bulunan Mehmet şaşı· 
rmıı toför de camurlukta 
olduğu için vaziyeti ida
re edememittir. Otomobil 
şoförün durduğu çamurluk 
tarafına devrilmiştir. Zavallı 
şoför otomobilin altında 
can vermiştir. HAdise çok 
ant olmuı ve kamyondaki eş
yalar bet altı metre ileri 
fırlamıştır. Yolculardan bir 
zabit ve iki n"fer hafif 
yaralıdır. Kamyon,un , yalnız 
tarisörü harap olmuştur. 
Makine kiısmında ehemm
iyetli birıey yok.tur. Kaz
anın kurbanı ıoför Bsadın 
ölüsü dün şehrimize getiril
miş ve defnedilmittir. · 

Ağır cezada yalan şahade
dde bulunan üç adam! 
Dün Cümuriyet müddei

umum iliği tarafından ağır 

ceza mahkemesi huzurun
da yalan şahadette bul
uoduldarından dolayı Meh· 
met oğlu Yakup, Mehmet 
oğlu lsmail ve Ömer oğ
lu muhacir Hasan adı
nda üç kişi tevkif edilmi
ştir. Bu adamlar Balya 
kazaeının Pazarköy nahiy
esindendir. 

Çandır va~ası 
Çandır köyündeki hAdiBf: hak 
kında zabıtaca yapılmakta 

olan tahkikat bitirilmiş ve 

tahkikat evrakı dün adliyeye 
verilmittir. Vakayı çıkaran . 
)ardan ikisi hapishanede 
üçü de hastahanede tedavi 
alt.oda bulundurulmaktadır. 

ce işlerine bakmaktadır. dmm işlerine de beled11 it'I 
Bu yıl belediyeye ait olan bu yıl ayrı bir ehelll;.., 

(Aralık boğazı) mevkjinde verecektir. Bundan . *"' 
bir meza~l~k k~rulacak.tır.. be~e~~y?miz .. me~l•uaıP ~i,,. 
Bunun ıçın biıtceye kAfı n~ırı ıçın. ~u~kun. ~ıab de ,P' 
miktarda tahsisat konmuş_ hır alektırık şırketı ıle 
tur. Kasabaya pek yakın laşmak tasavvurundadır· ~ 
olan mezarlık, yenisi hazır- Belediye fidanlığı ~.,. 
landıktan sonra tedrici bir bir zamanda istitade . tir• 
şekilde buruya kaldırılacak- bilecek bir hole ge11A19_,, 
tır. Bundan başka bir ilfai- Buraya yeniden birço~ 

r'd 1 d'L'l i.&Jr• ye garajı yapılmas\ da ka- yva ı an arı ı~1 aı""" 
1 

il" 
rarla9\mlmıştır. Garaj bele. Bu gtinlerde istanbll •,rl' 
diye yanındaki eskici bora· silmiş olarak fazla 111.ı~' 
kalarının oiduğu yerde ya- kuzu gönderilmektedır. 

Lisenin veda müsameresi 
Necatibey lisesi son sınıf 1 

talebesi tarafından bu akşam 
mektep salonunda bir veda 
müsameresi verilecektir. 

Acıkh bir ölüm. 
Teessür]e duyduğumuza 

göre Edremidin eıki Fırka 
ve belediye Başkanı Seyit 
ölmüş ve cenazesi dün Ed
remitde Jdyık · bir ihtiramla 
kaldırılmıştır. Fırka ve be
lediye başkanı olarak bir 
çok güzel itler görmüş ve 

çok ıevilmiş olan Seyidin 
ölümü şehrimizde büyük bir 

İdare heyıtiadl . dil' 
Vilayet idare he~Ll b•f 

vali muavini EkremıO ır 
JllelO 

kanlığında toplanmış, . i" 
rirı muha1tematınn J:ur · , 

rOl1~ 
ler üz~re kararlar "'0 

ti~· 

Konferanı 

Toplanıyor· r.fl 
(Üst tarafı birinci 991 
ıniştir. J>.fro· 

« Bay Hitlor _,ıl 
panın doğusundaki al 801-ı 
devletler arasında. ~ff 
tecavüz misakı aktı116 b" 

tesir uyandırmıştır. tfitl1' tar. Ancak bay 
1110

d1 

Ailesininin ve Edremitli- günkü vaziyet kart .,.~' 
lerin acılarını paylaşırız. Litvanyanın böyle bir IP1

8
,_, 

··- oı girmesine reva göster il'~ı' 
Fransız deniz 
kuvvetleri 

ktedir. Orta Avrup• ~ b6f 
na gelince B Hintler'." .M. ı rr· 
le bir anlaşma fıkrı0• ,0ıı' [Üst tarafı birinci sayfada ] · ı 
deceğe benzemediğıO .,o· 

ton muahedesinin tesbit etm
iş olduğu miktar ile kanaat 
edemiyeceği yarı resmi bir 
surette· bildirilmiş oluyor. 

gibi oldum B. SayıPeP ur" 
dan sonra Lehistsoıo r•• ıf 

~8 y • • 

Avrupa misakın& ,di~ı~ 
vaziyet olacağa bePZ ~,ıııı' 

h. 1 sor!- ı•' vo ır say avın 1 r•ll . 
kon•' ~·· ce vabında Stroıa . tP' 

. , . hbarı . ıe' 
nı tamamen ıs ı . 1o1 

t'~iPl 
nisbetinde inşaatta bulunac- ~~tt~ teldkki ct••e- / 
aktır. mıştır. ~ .....i!8t.. 

Bu muahedeye göre, lngi· 
lterenin 5 Amerikanın 5 ve 
Japonyanın 3 zırhlı ioşa et
mesine mukahil Fransa J ,75 

1111

• 11 !;All11

• • 

·ılı Cocuk Bayramının ı 
gü~üdür. Yaorularınısıfl, 
bayramı için hazırla11ıt1ıS• 

... • . .......................... 

İkinci istintak hakimi tara
fından tahkikata devam edi- , 
lmektedir. -



t ı Niıan 

Osmanlıca.dan Tüi-kçeye Karşılıklar kılavuzu 
N J 4 1 Ôrnek: Garib. bir kıyafetle ortuya çıktı 1 Gayret l Bak: cehd,stiy)-Çalışm:ı, çabalanın ı Örn~k: Gayri mesut makamların müda-

Bu . . • .. . • , :----- Yabansı bt~ kılLkla rrtnya çı~tı. Jürü~rıı e halesi - Yükümsüz orunların karış-
benım ıstasyonda gormekbğımdeo Garıh (gurbetzede anlamına) - Elgın Gayret gelmek - üuvronmtt.k, canlanmak. mıısı. 

g~IAttır - Bu benim iıtaa1onda gö- Örnek: Yerinden yurdundan uzakta el- Gayrete g'3tirınek. - Dııvrondırmak canla· Gayri muhtemel - Olamaz, olaeız 
'I'. Lrulaıekliğimdee yaaılmadır. gin (garib) kaldı. d ak ' O k o · h '°"1eb n ırm rne : azrı mu temeldir - Olamaz 
~ - Yen, yenme Ga~ize (sevki tabii)- içgüdü - (Fr.) in- Glyretk.eş - Yardo.k.çı olasızdır. 
•. ek: Galebenin yarısı kendine gü- ıtınct Örnek : Arkadaalık iyi ı;ıeydir gayre_ İhtimal Olabili l'k '- ı k 1•Ltı'mal ~anoıekten gelir _ Yenmenin yerı81 Örnek: insanlar akıllarına hayvanlar k ı · L k·· t ·· .J ·· ,.. k~d 1 ~ - r 

1 
' owıı 1 

' .. 
llend· . b'"l · ı 1 k ll t eş ı.. o u1,1ur - ar .. aı ta &yi ıe· (T .) 

'Gtl b ıne güvenmek.ten gelir. sevgı ta ıı erme - neftn ar a ı arına d. J k 1 k .lfT. d.. Ö B 
'Ô e etlbek - Yenmek hayvanlar jçgüdüleriaa uyrukturlar - Y ır ..Yar a cı 1 0 u ur. rnek: 0 işte kazanmak: olaıılığı (İk· 

rnek· o·· . 1 . . Gayr - llzge timali) göremiyorum. - İktimaldir 
' )L • uşmanlara galebe etmek ı~· ın Les hommes agıssent par eur ıntellıg· (.J. L G d. Ö .1 _ Olabı.Jı'r, olaııdır. 
ı il ön L d. . .. 1 . X 1 . . rnea : ayren ı~ - zgecı 

1 ce .. en ı kttdretıne guvenmek ence et es anımau par eur ınstınet. ., . y d 
lıırndı D·· l k . i 1 . k. İ .. d l (F ) t t" t'f Gayrı - a , sız, maz .ihtimali - Olatık, iktimaliğ ilL .. r. - uşman an yenme ıç o n"ya ı= çgu e - r. ns ınc ı . k· C . G- . . . 

Gtı · b .. once kendi erkine güvenmelidir. Örnek: İnsanların da insiyaki hareketle. Ôrne . .' azı~ - oUıJen, gJ azrı -::?zıp 7 Ornek: Bu kadar ihtimali bir '81 üzeri· 

, 

l - y . f 1 d . "d l h Yadgozeo mıllf - oea ; gayrı milli ne harekete geçpıek doğru muaur? Ö enen rı vardır - · nsan arın a ıçgu e are • 
rnek: Bu muharebede galib gelen ketleri varJır- Les bommea auHi ont - yadulusal - Bu kadar iktimall~ bjr şey üzeri-

B~du, ıtıütün şerefi kazanmış olur - des actec fostinctifı. • Gayr~ muaf~. - Uygunsuz nu harekete geçmek doğrumudur. 
aa,a,'8 yenen ordu bü.tiiiı onuru Gark _ Batma Gayrı k.abılı ıcra - Yapılamaz . Ademiib\imal - Olamazlık., olasızhk 

Gtljkazanaıış olur. Örnek: Geminin garkı, yalnıı jçindekL GayriahlAki [~ak: ahlAk takımı) - Yada· Gayri mutabık _Uymaz, uyuşmaz 
ta - Belki görüQüşe göro benıer lere değil. onların akraba ve taallftku· hlAksal («L» ınc& okunur]. ahlaksızca Örnek: Kanuna gayri mutabık bir ha-
~n:ı: il ylH olaca~a benzer - Galiba tına da büyük bir felAket oldu - Ge- Gay~?lAs~ikt - Esn.emez. . . rcket - Kanuna uynıaı bir hareket -

&.ı.; 1 e olacak minin batması, yalnız içindekilere qe. Gayrıırııdı, - lrduız~e! ııt~rnekaıııll Kanunla uyuşmaz bir hareket. 
Ö eıı - Kaynama, kaynaşma ğil, orılırın soyuna sopuna da büyük Örnek: 1 - Gayrı ıraclı nyeke~ler ic· Gani muti - Dikbaş 

rnek: 1 - Suyı-n galeyanı Suyun bir felaket oldu. in kanun cezayı tahfıf eder - lrdesi- Gayrj mümkün - lmklnıız 
~8Ynamae1 • Garketmek- Batırmak soe har.e~etler için kanun oemyı azaltır. Mümkün - lmkAnlı 

- Halk arasında kaynaşma uyandı- Garkolmak- Batmak 2 - Uayri ilitfytn'i olarak hatırınızı lmkAn - lmkAn {T. Kö.) 
ractk sözl t ~li :araaııda kıyaeflD&~ Hösf•ğark, me~ruk - Batmı,, batık iırdım - lstemekıizin hatırmızı kır- AdemiimkAn -- İmkllnsıılık 

o,1 Uyandıracak sözler istiğrak = Dalım dım. · ' liayri münuib - Uygunsuz 
G.ı~Yan etmek - Kaynamak, kaynaşmak Örnek: Hali iatiğrok\a ne yqptığını biL Gayri kabili afiv - Bağışlanmaz ., Örnek: Gayri münaıip hareketlerde 

1~ - 1'e.be. miyor - Dalım halinde ne yaptığını Örnek: Bu kusurunuz gayri kabili afiv bulunanlar ceza görürler - Uygun-
.:~ek: Agıza alınmıyacak galiz sözler bilmiyor, . oetayiç tevlit etmiştir - Bu 1ıucunuz ıuz hareketlerde bulunanlar ceza iÖ· 
eöiı edı -::--- ~ğıza alınmıyacak kııba Garsetmek- Dıkmek b,ağışlaomaz eonuclor doğurmu9tur. rürler. 

Qıı._, ~ Koyledı. Gaseyan etmek - Kusmak Gayri k~li iobiqa = bükülmez Gayri münbit - Çorak 
Örrıek · ·.~alı~ Gasl :::m: Yun~ Örnek: Onuq gayri kaabfü inhina bir Örnek: Gayri münbit arazi - Çorak 
bi : Sozlerınde ve duruşunda öyle Örnek: lslAmiyette mevta badelgasil yaradışı vardır. - Onun bükülmez bir topraklar . 
.,...r gılzet varki - Sözlerinde ve du· defnolur- lılAmlıkta ölü yunudan eon. ,,aradılı•ı vardır • .n_ ·1.1ı1111d .. ı b b J ,.. Gayri nıüımir - Verimıiz 

~Ql _ Ta oy e ir ka alık varki... ra gömülür. Gayri kabili itiraz .:_ sözgo···u··rmez Ö it a • rnek: Gayri müsmir mesai _ Ve·~ 
1bıuoı ~a T . . Gasletmek · - Yumak -Oroek: Bu, gayri kabili itiraz bir be- rimsiz çalışmalar. 

Orntk: asah, pusarlık (hava ıçın) Gasp- Kıpaç . -&bettir "-"· ıözgöttermez bir besbtlll· 
"'1ı. MaSQlum adam Tasalı •cıam Oanek: Reki zamaıılırda <Mı-ebe ıeri ktit. ""T' Gayri mü*kar - Dursuz 

'51tt!m hava - Pusarık hava bi hak ! . T g· Örnek: Siyaıi vaziyet henüz gayri 
::::: K"oycu. fltei JÇlD lgad·~ ~ :...r .x ı ·~yıl~r~ı;.mL ~~· tayu~ı kak l o' kı~s -: ~m OfU, eşsiz müstaka görünüyor - Sıyasal durum 

·~lalli~~. O d d man ar a UldrtHl&y ef'ı ıçın aapaç rn" : , a&ranıle gayri kabili kıyas 
b·ı ne ga .. az a am ar, h L 1 d . henüz cbarsuz görünüyor. 

1 seniz h L · b. b' · L t a ... sayı ır 1• bır çocuM\ur- O taydaşlar.ından bam L o • er aesı ır ırıne .. a ar, - G K . - Gayri tabii - Dıtnomal - (Fr.) Anor· 
b' ~e ~OYCU ~daındır bilseniz herkesi asıp- anman batka hır çocuktur. mal «Oııfnomal» deki son "l,. İnct 
2

1'»it~ ._ Ga~petmek -· Kapmak, aorla al!llak layr.i .ikot>ili fi)a - Ohu!maı. savuşmnz 
ha}- G~ıJık on da apki fıvi bir Magsup-. Kap* . . . 9rne(: in iıaıtalı !&Y.ri ke~ili fifa. okunacak~.) 
bir - Pıteilit onda san"'i doğuneal Ürn.ek: Mağs~~· lnmın elın~e .buluaur· d~r- Bu hastalık onulmaz (savuşmaı) Örne O. çocuğun bu yaşta bu kadar 

-..._ hal 88 \stırJat edılır- Kapık kımın elinde bır battolıktır . .,. boylaim•ı gayri tabiidir-Bu cocupn 
~ ıe - Süzgün bakıt bulunursa geri alınır. . fayri kabili tahammül - Çekilmez bu yaşt-.Wu k.a<lar li>'lamauı dl9noaa~ 

ll~llı - Koyun Gaş!etmek.ı - Kendinden geçirmek Ornek: Onun nsnbiyeti ıit'ii hByrl .ft. Wİf. 
Q~icrı; Bol, zengin, varlıklı Örnek: .Goru~.un hu göz·•I ıtı~~arı beni bili tn?amm?l bir dereceye geldi - Gayritabii - Yaıwç - (Fr.) Contre·nature 

(\_~ - Algı gaşyettı-::-- Gu~ hatısmın ~u .guzel ışık· ~ •kliA"ı .uttk jHjlmez bir dere• ör.ek: Gayri tabii yollardan gidile-
~k· Muharebede alman ganimet, ları benı kandım.den gıcırdı, eeye geldi ... k öslü bir iş yapilamaz - Yanıc 

kı za 1 G yolmak Kendınden geç-.a.L ,n_ · k b · ı · 1 f , "ollnrdaa i.idilerek öı)ü bir iR yapıla. ııı, '?an arda galib orduları doyur. , aş . . - . ....... lUGyrı a ı ı te a i - 'ı erine konmaz J 6 l" 

ge ~a kıfayet ederdi - Savaşta ele Cıaşy ıç. ınde - Keadınden g~çerek ()rnei: Bu, bütün beıeriyet ifin gayri 
dufen •lgı, eski zama~arda yenen or_ Gatstme.k :-- Daldırmak kabili tela.fi bir siya olur.- IJU bütün 

l''be~rı deyurme~ yeterdi Gavr - Dap haıanlık için yeıırine konmaz bir kayıp olur 
.._"•ılık, (Bak: acayiplik, tuhaflık) - Ya· Ga•va: -:- dDalgıçy Gayri kaKili teielzül - Sarsılmaz yerin-

Ö Ga1bUnetın e - okken d 
tnek· . . ô k· 0 b b . d . 1 . k' en oynamaz 

r> • Bu adamın fıkırlerınde hiç bir rne . DUn gay u etın eış erme ım ö k· r -- kl"'l; .. t t l[lf ··-·- . 
~arllbet ·· ·· bakacak: - O yokken işlerine kim ba- rne · ur uflun e n 1 elMCeğıne 
lı~irl , gor~uyor~m - Bu aJomın beak? gaJ;rl kabili tezelzül bir imanıeaız •ar-

~i 'aa(to~~ hıç hır ynbanıılık gör- Gaye _ Erek _ (Pr. ~ But dır - . T~rklü~ün ilerliyeeeğine ursıl· 
lte.b et L ôrnek: Bütün Türk çocuk.llırını okul- mıız hır ınanımız vardır. 
Ô llea. Yabansımak QQ · k ı · K · · k f 'l rnek· O .. . mak başlıca gayemizdir. - Bütün Tü k yrı a ı - esımıız es ırı emez 
"'"'- ' nun boyle hareket etmıa ol· r Ga · hd t s '} · ...,..,a, h' . . . ,.. çocullarınt okutmak: başlıca ereğimiz . yrı ma u - mırsız çevrı memıı 
1lrı böyı ı~ de ıstı#ra~ etmedım - on dir - Notre but principal est d'instu - Örnek: 1 - icimizdeki çalışma heveıi 

'-'de Yabae areket etmış olmasını hiç ı·re tous les enfttntı Tur(:8, . gayri mahduttur - içimizJeki çalışma 
Ilı (Ô nııoıadım • · t &' 

Ôc . teki anl ·. . b L k Hedef: - Amaç - (Fr.) But ıs e"ı sınırsızdır. it amı ıçın a": ma sat) - 3 G · d · ç · ı Ô ' Örnek: Ordular! ilk hedefiniz Akdeniz ·- ayrı mah ut arazı - evrı me-
/"ek: Yüre~ · d b 1 d' · · h d dir. - OrCiularl İlk amacınız Akdeniz· miş topraklar 
•. 
6

. Payanı ~~n e y~~ 8 ~gı garazın . ~ dır _ Soldnsl! Votre premier bu est Gayri mahsus - Belli belirsiz, duyulur 
rL oc111;·· yo& - ureğınde besledığı . . d ı d k d -..t, ~un,. ucub ~ la Medıterrannee uyu mıız uyulmıyacak a ar 

()ıkdr _ Ocuou yo 1 Maksat - Vargı - (Fr,) lntention Örnek: Ondak tebeddül, henuz gayri 
rı:ı L tnen b. h ı · ta e11;: Hiddeti' d d d .

1 
Örnek: Aokaraya gelmekten maksadım ır a dedır 

, lhL &daaıd ı il am an eğı ' garaz. sizinle görüşmektir. - Aniarııya ael- - Ondaki değişki, henüz belli belirsiz 
ııw.. ~, d an korkmalı - Kızan ada- . · · "' (d ı d ı ) b' h ld d" "''lke eğil 0 d d L k 1 mektekı vargım sızınle görüşmektir = uyu ur uyu mıız ır a e ır. 

it\ ( ' ÇD>en Q am an aOr ma 1. . , .. k · ı (' • (·' ( k h ( s·ı· J'L Ôr - )ç Sızı gorme vargısı ı e (maksadı ile) ray,rı ma um Bıı : me~: u - ı ıome ı .. , 
t~ek: lcirnde 

0 
k .. 

1 
b. . t' Ankaraya geldim - C'est dans l'inte- bilinmez 

1 0..,
1 

hi•si varı. : na .8~şıdoy e ır Lın ı- ntion de vous rencontrer (de caurer Örnek: 1 - Ortada gayri maltlm bir 
k- " e b' . ~ - ıçım e ona aarşı . . . . . 
''ltnııı ır öç duygusu var ki . avec vousı pue .ıe suıs venu ~ Anka~a ş~y kalmamıştır. Ortada bıhnmedık 

~rrıe:.'oı~.lr: - öcolmnk Matlub - Alacak. - (Fr.) Credıt, avoır hır şe.y. kııl~nmı.ş tır . • 
ın h .. · Duşnıanından · fi 1 k . creance 2 - Bu ışın akıbetı nereye varacagı gay_ 
'bı. lttün vnrlığ ın 1 ~m dama Dı~- Örnek: Ondnn yüz lira matlubum var ri mah1mdur= Bu işin sonu nereye va _ 
... a111,.d .. ını ortaya aoy u - u- () d ·· l' ı 

._ OH_ ·• an 1 - n an yuz ıra a acağım var. racağı bilinmez. 
'-'ti~~;y, koyd:~a ıııak için bütün varlığını Matlub - İstek - (Fr .) Desir Gayri mamur - Şenliksiz, yadbayındlr 

lir cı - Oc .. d Örnek: Matlubunuzu is'at edemiyece- Gayri memul - Umulmadık 
.. rıek: 0 . gu er . d' O · 

'~~d • mtilcamcı bir adamdır _ O, ğim - ıste ığinizi yerine getirmiye- rnek: En gayri memul bir sırada 
~ ......._ ~r bir adamdır. ceğim - Je ne pourrai pas accomplir karş·ma çıkıverdi - En umulmadık 
v"llek: ~ı vntre desir bir sırada karşıma çıkıverdi. 

\ 1eti· arb devletleri Batı devlet- Mefkure - Ülkü i<leyel - (Fr) ideal Gayri menus - Alışılmnmış, ısınılma-
~.~ ~ \'a1>rrı Temenni - Dilek - (Fr.) Souhait voeu mış 

•· :::::::: z ts n tıılan, çapul demande, sollicitude Gayri meskun = Boş, ıHız 
Vt" L fl\>allı li • Ö k s· J t • d k' (0

.) L ,., • LQ h' ada J ş .. ·•e11 : Şu ı . ımsesiz rne : ız on emennım o ur ı - rnea: uayrı mesa. n ır - s-
ıll\'a)) garıbe merhamet ediniz Sizden dileğim odur ki. Hız bir ado. 

110 (L• • 8o b' ~ımıesize) acıyınız. Temenni etmek - Dilemek Gnyri meslnln hır eıv = ş Il' ev 
""llM.,.,tuhta - Yabanıı , Gayet - Pek• pekçok Gı ) l I mesul - Yükümsüı 

maz. · 
Gıy: - Hı• 

Ôrnek: ~ ile hareket edenler ek
seriyetlır .:ti•ksızbğa doğru yiiröaüş 
olurlar - Hınç ile hareket edenler 
çok kert )iakııthğa doğru yürümüt 
olurlar. 

Gal:ab - ~olık 
Örnek: Gnaba utradı 
-ujradı. 

Gaıab etmek - Kızmak 

Hiddet -

Kızgınlığı 

Örnek: Hiddetle kalkan ıiyanla otu
rur = Hiddetle kalkan ziyanla oturur 
= Öf lı.:e ile kalkan ziyaala oturur. 

HiJdet etmek = ÔCkelenmek 
Örnek: O kadar hiddetlendim ki kenQ.i • 
mi tutamıyarak kaba kaba söylendim 
= O kadar öfkelendim ki kendimi 
tutamLyarak kaba kaba söylendim. 

Gıızfıb = Kızgan, kızgın 

Örnek: Gazup cehresioin neler anlat
tığını ben bilirim - Kızgın çehnı· 
sınuı neler anlattığını ben bilirim. 

Gazal = Ceylan 
Gazenfer = Aslen 
Geda · = Dilenci, yokıol 
Gehvare = Bqşik 
Gencine = Gömü, hazne (T.Kö) 

Gerdan = Boyun 

Gerdunc = Araba 
Germ - Sıcak, ıssi 

Germi = Hız 
Ornek: Aralarrnaki dostf uğa bir kat 
..daha germi vermek için = Ara
lnrrnduki doıtluğa bir kat daha hız 
vermek için. 

Göçtü güzar = Gidip dolaşmıı gezip tozma 
Gıbta - İmren 

Ornek: İmren (gıbta) bir abldk eksiği 
deği ldir, sakınılacak olan §ey günü 
(hattd} dür. 



!A.YPl: 4 

Yaptırmak iıtiyorsanıı hapis

hanede MEHMET USTA-
ya baş vurunuz. MEHMET 
USTA nın yaptığı iskarpin 

ler hem zarif hem de raka
bet edilmiyecek 
ucuzdur. 

r= 
AVuKAT 

H. Tevfik- Sadık 
DAVAVEK1Ll 

YI;SUF KENAN 
Y Uthanesi hükOmet caddesin
de Ahmet çqmesi karpıında 

Merkez ve kaıalarda her 
nevi dava kabul ve surat-

ı le neticelendirilir. 

Bayanlar! 
Kuvafürünüzü 
Zevkinize uyğnn olarak iz - 1 
mirden sureti mahsusado 
gelen ıSMAIL yapacaktır . 

YENi BERBER SALONC 
na haber vermeniz ka.fidir. , •......................• '-

~ Doktor i . .. . 
: OPERATOR : • • 

Okuyunuz! 
Geldi! 

Saf Değirmiaaz 
Linyit Maden KömürlJ 

Odun gibi yazdan tedarik etmek •e haftalarca pa. 
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtuluyor
ıonuz . Her vakit evinize, dairenize valhaııl her yere 
istedifiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadildir. 11Değirmisaz Linyit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,, kul· 
landabilir. Hararet derecesi piyasadaki kömürlerden 
yüksek:dir. Toplu ve prakente olarak mağazamızda 
en ucuz faatla satış yapılmakdadır. Askeri, mü iki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe 

temin edilir. 
Yalnız ticarethanemizde Değirmisaz Linyit 

1 nıaden könıürü 
Ancak tecrübe neticeyi anlatacakdır. Her halde 

bir kere tecrübe etmekliğiniz size büyük tasarruf 
temin edecekdir. Daha fazla tafsilat almak istiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler . 

Balıkesir çiviciler çarşııında Demir, 
hırdavat, §.}atı ziruiye ve inşaat malzemesi 
tic'lrethanesi Cumalı Abdurrahman zade 

5 Sadi özatay i. . . .............................. .. 
: Cerrahi hastalıklar müte- : r·~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

flhmet flulüsi 

• • 
: ha&SlSl . • 1 y dd 
: Vatan eczahanesı bitişi - : 1 Ur af: • • : ğindeki muayenehane evi- : 

1 Feldkeili günlerde sana yardım dini uzatan Hilali 
- İ nde hastalar ını her gün i ahmer insanlığın şef katinden doğmuştur. Zengin, fa - i 

: öğleden sonra kabul ve : kir, kadın, erkek hııl<isa hiç bir kimse kendini Hilali 
1 

: tedavi eder. : ahmerln himayesinden uzak sayamaz. Seneler~ ev - ı 
'••• •••• •• .... •• ......... : vel kurulan bu hayır ocağwa aza kaydolunuz. 

Basım yeri: Balık.esir Balıkesir Hilfıliahmer merkezi. il 
Vilaveı Matbaası 

"' 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk· ....... 
Aşağıya bastığımız rehber tablo halkımızın her tülü ihtiyaçla' 

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kiOl"' 
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

1
. 

Rahaı bir otel iatiyorsunuz •. Hangi ots 1 

tercih etmeliainiz? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebiltrainiz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 
hll"' 

KIRTASİYE· Mustafa Fehmi. Hüktımet ... 1 esi posta 
• ne sokağı. 

O T E L : Bahkesirpalas - Kuvayi n1illiye caddesi 
~aptan zade Oteli .. Kuv~yi milliye cadd.,.. 
sınde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey... Hükömet caddesinde· 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· HiiJdırı•e' 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

B ER B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: Hiik 1'rı1e1 

caddesi Yıldız Karaathanesi karşısınd " 

LOKANTA: Sabri Lekantas1: Şalı Mehmet s0~9~ 
numara 18 

B.A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman r11ı1t:: 
Paşa ·camii caddesinde.. Meyhane boğazın 

TERZİ 
ŞEKERCİ 

: Mustafa bey.. Postahane sok.ağı ~ t • 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Balık.esirin en e~ki şek"'' 
eisi. Hüktimet caddesi, postah<ıne sokağı ptJ 

• n1ara: 24 . IJlB" 
MANJF A TU --· :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantaz•.

1
.,," 

. ıııl b 
nifatura ve kunıaş mağzası. Kovayı 1 

caddesi numara: 52 "zeııi, 

H1RDA VAT., . Cumalı Hasan - Yapı ve rençper d';aıre· 
• demir hırdavat, boya, cam, çimeto "e 

Saraçlar başı. 


