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il Türk Dili Evi Ba/Jkesir 

ÖZGE GÜNLER..D e..: 1 

Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

~ 
VE ER. ÇIKAR.. - , p .. •• •: . . 

Oışan İşleri Bakanımız 
Cenevre Yolunda .. 

lıbnımız Sofyada harareiilbil suretteTarşılandı, Bel-

Kongresine giden murah
haslar lzmirden geçer kan 

ı Bergama 
At~tür~'ün gel~igi günün · 

ytldönümünü ~utlulad1. 

~-,ıatda devlet Naibi ve Ba(!bakan ile görüştü. izmir valisi murahhasları se-
\JQ v ıamladı ve hediyeler Hrdı. 

Ye DıJ~, 1 ~ (A.A.) - Türki- İzmir. 13 (A.A.] - İstanbul-
1\:ı t•tlerı Bakanı B Tevfik "tlü A · da toplanacak ol:ın Uluslar· 
de b ara.s beraberlerin· arasJ bayanlar kongres1nde 
Satı ayan Afet, kızı bayan bulunmıık üzere dün sabah 
'"' .ve Cümurreisliği boş ~l\rı~1rı Cellll, DJşişleri Bn· Jzmir vnpurile ~1ısır, lngıliz, 
diir"' ğı hususi kalem mü- Hint ve Avusturyalı 21 bn· 
de ud~efik Amir olduğu haL yan İstnnbula ge~·mişler~lir. 
ij~r un Cenevreye gitmek \'sli G ·neral Kdzım Dirik 

t( e buradan geçmiştir. vapurn bir heyet göndererek 
. ratın h • kendılerine lzmirlilerin seld-
ıaıa ususı kalem mol B. re\·fık Riiştu Aru 

.\r
6
:Yonda Bay Tevfık Rüştü \~ileri tarafından selt\m- mlarını güzel bir çiçek bu-

ı_,111 kral namına selAm- lanmıştır. ketini Turing kuliip ve asarı 
he.-,,ı'ı v~ refakatlerindeki Bay Tevf1k Rüştü atika muhipleri cemiyetinin 
~,!il n •ra Kral ve Kralke Aras sara.ya giderek defteri Fransızca ve İngilizce yazıl 
b 1na bK L 1 mış lzmir, Eg· e, Bergama 
Qlllı> U1.et er verilmiştir. mahsusa imza etmiş sonra 
b aar n . 1 eserlerimı"zden 20 tanesı"nı' 
oıııg ışış eri Boknnı da trenin hareketine kaJnr 
'tlt:ı' hülı::fimeti namına istasyonda Bulgar Dışiş. hediye etmişlerdir. 
~İ0t\1 arnıt ve bayanlara leri Bakanı ile görüşmüş- Bunlurdun ı;ok mütehassi! 
l 9w.

1
t"' takdim etmiRtjr. Ba,, .. olan bayanlar namına Mısırlı 

"il• R ~ J tur. 
'-'"dı Ü .• •tü. Arae aynı za· 1 1 (A ) T.. hü<laserubi Türkçe çok 

.. '.ıl Be grat, 2 .A. - ur-''"i..: Turlı::ıyenin Sofya k l u '- idi sözlerle İzmirlilere te-.... , iye Dışiş eri oa .. anı 
~ ..... -.e Sov,,et, Romanya, b T f k R.. .. A şekkür etmiş ve Türk 

..... J ay ev ı uştu ras 
~ ve Yugoslavya el- (Devamı ikinci sayfada) kardeşlerinin bu güzel se-
~B :ı::::a-=-=-==--=====-==-========I ldmı ve iltifntlurından Jolayı • Üyük Kamutayda teşekkürlerini bildirmiştir. 

r İzmir ~ eylUI panayuma 
1~1 va telgraf ve telefÔrİUmum müdürlüğü 935 yılı hazırlık. 
" büdcesi müzake~ve ~abul edildi. 
J:•ırlık bakanı Ali Çetin Kaya kamuıayda izahat vaıdi. 

~) b ra.'. 13 (A.A .]- Kttmu· küplü Ali oğlu Ayıtın, Si-
~.,~, llgttn Fikret Sılayın mavın Kırıkkuvuk köyünden 
~''-''1 nlı~ında toplanarak molla Osman oğullarından 
~4ıı11 lty~n 934 yılı birinci Ali oğlu llasanın. Sinobun 
~-il n ve 935 yılı 2 inci Başseki köyünden hacı oğul-
erıc:~~ ayları hııkkındaki larındon ~1ehmet Ali oğlu 
~'!~~ n ttıoıb tasını ittifakla Mı-hınoJirı ölüm <'eZ ıl::ırına 
)e tt~e;trniş ve posta telgraf çı:ırpılmuları hakkınd ,ki nıa 
~"'L OQ Umum ··d·· l" w• zbuta!Srı tasdık Pden kamu_ 
b ~'8.tn . mu ur ugu 
litceı; . ııraılt enstitüleri tay bundan sonru pustA tel-

tı '"n "1nin ıııuhteli! fasıl n- graf ve telefon tJ. md. nün 
ırı &ında · 935 yılı bütc.:"~İnt miızukı>re 
,..!leı hııkk münakale yapıl etmiştir. 
·11bQ, ındaki kunun lô. 
ıa ını kab Nafıa işlPI'i b.ıknnı Ali Çc 
ı, f( ul elmiş Ay\a 
~e llza ' · tin Kaya hütcı'sioin heyeti 
~ n lam .;nın Kuzlu köyün- umum y••si üzerinde ı;Öz alıniş 
~ «>tlltın 81 oğlu ~lehmedın o hın suyla vlnru po~ta telg· 
'"'~ l Mesudiye merkez raf ve tulefon j,.,(,ıri ve mc-

~b o tf ır 
ltıı.ıt radınJun Bursalı murlurın vaziyt l: ve derP<'~ -

~ıl\ <>ğiu R . . . 
~~ta aınızının, Ankara si etraf nJa iwhot vorJikten 

t rnahallesinden Üs- (Devomı ikinci s:ıyC<1Ju) 

İzmir, 13 IA.A.]- Beynel
mil.31 9 eylOl p:ınayırı hnzır

lıkl .ırınıı horaretle çolışılmok
tadır. Pııno.yır işlerıle meş• 

gul {11111 komiteden buşka 
seyyah celbi için ikin<'i bir 
ko •uıte tlaha teşkil eılılmiştir. 

Uşakta köy adlan de
ğiştiriliyor. 

U~.ık, 13 [ A.A J - H::lke-
vı rşnğa bağlı köylerden 
otuzunun yeni Türkçeye uy
ı.run olm yun :ıd l orını değiş· 
tirınt>ğc teş"'bbi.i'3 l tmiştir . 

Safranboluda fakir ~ocuk
lara elbise geydiriliyor. 
Safranbolu, 13 (A.A.) -

Ço<.·u k esirgeme kurumu ı.·o· 

cuk bayramı İ~'in ilkmekte
p1 r.len elli ıki çocuğa elbise 
ve uyakknbı yaptırmıştır. 

,
1 

Stresa Koıif er ansı 
••nvanın uluslarar8sl~onf eransına avdeti, Avusturya. Macaristan ve ~ ulgarista-

ı,Q1 nın leslihatı. merkezi Avıvpa ve diğer bütün meseleleri tetkik etti. 
.. ~1·!Q hii.kUmeti illmanyaya bir nota verecek. 
'1 'hti 'il~ 2 (A .A ) - Dün görüşmeler olmuştur Oğ- ve Auvsturyu ınesoleleri va-
'~l~ .baıt toplantıdl:l içti- leden sonraki toplantıda rdr. 
•eı4' 11 ı be;o~ıcında Bay ~fu- Fransız murahhnsları mil- ltnlyn yakında Almnnya· 
l~ .. i 1~1,lllıa etı ınurahhasaları letler cemiyetine mi.iraranta ya merkezi Avrupa misa-
ıı~ ıı b Y "e o · · k d i · d · ·· ~il oaşb nu tok1ben sevkctrniş olan sebeplen un- ın a ı a enıı tocovuz ma-
>,, •lt buD· ak~nı. B. Mak_ latmışlardır. dıh•si tarif eden ye Almanya 
~t .. '•ı"' eUnltu 1 'l· · .. J d f l ' . 1 b' '11li "ın an ngı ız s ı- Müzakereye bugun e c- tnra ını an ı~tenmış o ıın ır 

~,~! b1fifl ıth.atlnrını izı h vam edilecektir. nota gönderecektir. 
~'tıtt~ll du el~ı :>akanı B. Stresıı, 13 IA A.] - Kon- --=:;;;. =·::::a--
~~ııa. 9ti Ve erlın seyahati fernns bugünde toplanmıştır. ı'zmı'rde Maçlar 
~l"ı11 ~İankı Şark ve Bu sabahki nıüzukernt ruz· 
~~1 1\ llokt&~rı hcıklc.ındakj namesinde A1ıııanlt.ırla ulus 
~ttır. nazarını nn· lar kurumuna avdeti , A.vus· 

~ıaı~•rı son turyn _ ~lacaristotı vo Bul-
-~\11 olun ;a ortnyu garistonın teslih 1tlarının or 

' iptid • u ınoseleler tırılmasınn müteallik ıtilAC 1 
•ı nıabi)'et\e Ae merkezi Avrupa misakı 

İzmir, 13 1 A A. J - Moç1nr 
da Altıııorılu 'I1iırk ~poru 

4.0, İzmir 8por :;iılrk Spo. 
ru 5-1. Altoy bucağı 3.2, 
Karşıyaka Göztepeyi 4 -3 yo
nimştir. 

Borgama, t3 (A.A.j - Ni
snn Atotürk'ün Bergamayı 

şereflendirdiği günün dönü
mü olmak münasebet ile bu· 
gün Hallcevinde parlak me_ 
rasim yapıldı. 

-·-
6ir bataklık kurutuldu. 
Aksaray, 13 (A.A.] - Ue_ 

leğırle Cineli Uzurtık köyle
ri bataklıklarının kurutulma 
işi sonn ermiştir. 

Nazi fu~ası 
Viyana, 13 1 A.A.j - Gaze

telere göre nazi fırkası yen. 
iden tanzim edilmektedir. Es
kilerin yerine Berlinden ye
nı reisler tayin olunmu~tur. 

-= 

İzmirde 
At koşulan yapıl~1. 

lzmir, 13 !A.A.J - ltkbnhar 
at yarışlarının ıkincisi dün 
yapıldı. Neticelor, birıoci 
koşu 3 vnşındaki yerli ya· 
rım knn İngiliz erkek vo 
dişi taylara rnnhsus ikrami· 
ye~i 340 lira, mesafesi ıOOO 

metre olan bu koşuya' 9 
hayvan girmiş birinciliği 

Halil Arifın oslanı 1 ıkinoiliği 

Knrabay tekcinin Ç1nı, ü~~ 
ün~ülüğü Fahrinin Alemdarı 
ulmış. ikinci koşu bu koşu

ya gelinceye kndu kuzıın<lı· 

ğ• ikrnmiyeler yekunu 800 
lırayı do1durmıynn :i ve du-

hn yuknr 1tlaki halis kan fn
giliz at ve kışraklarınn mah · 
sus ıkramiye~i 320 lirn ve 

mesafesi 1400 metro o'.ın 

bu y ırış::ı 4 hayvan girdi 
birinci Akirın Urkızı ikinci 

Celalin Özokesi, 3 üncü Yar
bay, T<'kcanın C ·lenıri crcldj. .. n o 
3 üncü koşu 4 \'C ılahn YU· 

" 
k•ırı yoşt:ıkj hulis kon lngi-
lız at ,.,.. k srrıklarn m::h-
suo:: ikçan.i: o 340 ve 

mesııfosi I 600 den bu 
koşuyn yedi hayvan <rir-

di. 1 inci Ahmedin Ceyl~ni, 
2 inci Rüstemjn Xonas , 3 
üncii yine Rustemin Sühaeı 

geldi dördüncü ve daha 
yukarı halis kan İngiliz at ve 
kısraklııra mahsus olup ik-

ramiye 550 ve mesnfesi 
2200 metre 3 hayyanın çar. 
pıştığı bu koşuda Siilcymnnın 
Gösseri J inci. Akifın bıkırı 2 

Ahınodin gerendigası 3 ci 
geldi bl)şinci 4 vo daha yu
knrı yn~toki yorli yarım 
kan Arap vo Habeş Kan 
Arap :ıt ve kı ruklarn ma-

hsustur. İkr..ımıye 170 mos
nrtısi 2400 metre olun bu 
koşııya 6 lwy\·an girdi. J ci 
' l'evfığın ŞJdan 2 ci Kemtı.lin 
Aldl'rvişi 3 cü Sadettinin 
Zeybrği geldi . 

. . ~ .. ; . . . .i . .:,;., .~; J •• \! 

Vilayet İdare Şefler. 
Kongresi devam ediyor. 

----
.Kongrede kazalaırn beş yılhk planlan, ~öy kanununun 

güçlükleri ve köy davalan meseleleri görüşüldü. 
Vildyet idare şefleri kon-

gresi çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Kongre cuma günü ve dün 
de valimiz B. Salim Gündo-

ğanın başkanlığında toplan. 
nıış, köy ve köyci.ilük mev-
zularıle köy kanununun güç_ 

ilikleri ve köy davalarının 

rüiyet şekilleri üzerinde ko-

nuşmuıtur. Kazaların be§ 
yıllık pldnları okunıp mün
akaşa edilmiş ve her kazanın 
vaziyeti uzun uzun görütül· 
müştür. Bu meyanda merkez 
kaza işlerine bakan maiyet 
memuru Hakkının gerelt ge_ 
çen yıldaki ve gerekse önü . 
müzde plAnlı çalışmalari vi· 
Uyetce kongre huzurunda 
takdir edilmiştir. 

Yunan Bütcesinde 150 
Milyon Drahmi Açık var 
Yunanistan~a ~apatılmış olan ~ütün gazeteler bukaç 

güne kadar tekrar çıkanlaca~tn. 
Atina, 13 [A.A] - Atina 1 gazeteler birkaç güne k.a-

ajansı bildiriyor: dar tekrar çıkacaklardır. 

Galatasaray ile Viyana ta
~ımı berabere ~aldllır. 

Başbakan bay Çaldaris 
Maliye Bakanı sıfatile 1935 
bütcesinin esbabı mucibe 
lAyihasını hazırlamıştır. Büt
cede mevcut l50 milyon 
drahmilik O.\· ık J 50 milyona 
kadar indirih•<'ektir. Bütcc- Jetanbul, 13 [ A.A.j - Dün 
ye uyrıca 330 milyon drah. Galatasaray ile Viyananın 
milik bir ihtiyat akçası Profesyonel l...ibertas takımı 
konulmuştur. orasında yapılan maç •ıfır 

Tntil edilmiş olan bütün sıfıra beraht3rlikle bitmi§tir. 
====-===== 

Fransa 
ile Sovyet Rusya. arasm

da~i anlaşma 
Bu anlaşma botün Avrupaya 
bir emniyet misakı esasına 

müstenitHr. 
Moskovn, 12 (A A ) - Tas 

ajansından: Soldhiyettar bir 
membadan aldığı bir mn-
10.matu dayanarak yakında 
alcdolunaculc Fransız Sovyel 
misakı üzerinde Fransa ile 
Sovyet llusyanın bütün Av
rupuya şamıl bir emniyet 
misakı esasına müstenit 
bir prensip itildfınn varmış 
olıluklnrınu dair Paristen 
gelen huberleri teyit etmek· 

tedir. 

Fransız OışarıiŞleri Bakanının 
MoskoYa seyahatı. 

Almanya 
ile bir ticaret ve klıring 

anlaşması yap ıh yor. 
Anlaşma yarm imzalanacak. 

Berlin, 13 [A A.) - Ana
dolu ajan1:1ının hususi mu
habiri bildiyor: 

Türkiye ile Almanya ara· 
sında bir ticaret ve klering 
anlaşması için bir müddet
tenberi devam eden müza
kereler dün muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. 

Anloşma pazartesi günü 
imzalanacaktır. 

(dirnede sukak koşusu 
Edirne, 13 IA.A.J- ittifakı 

Edirne mıntaka heyetinin me
ktepli ve sivil kulüpler ara
sında tertip ettiği sokak ko-

Sterase, 1 J [AA 1 - Fra· şusu çok parlak oldu. 
nsız Dış Bakanı B. Lav- Karağaçla gdirne arAsında 
al uluslar kurumu konseyi yapılan bu koşuya sanatlıu, 
kararından sonrn Varşov- li::ıe ve muallim mektebile 
aya orndnn Ja Moskovnya Edirne Spor ve Karaağaç sp-
giderek Fransız-Sovyet mu_ oru işti rak r' etmiştir. 
knvelesini imzalıyacaktır. Karaağa~· spordnn Ali , 

Lanı Varşovayada uğruyacak Hüseyin Karaağaçla Ed. 
Varşnva, 13 [A.A .] - Fr. irne arasındaki mesafeyi 17 

nnsız Dış işleri Bakanı mos . dakika 15 ıaniyede kotetm-
kovaya giderken VarŞO\'Odtı ek suretile birincilıği kazan. 
duracağı haberi siyasal nıe- mış 2 ci yine Karaeğaçıp. 
hafilin<le büyük nrnmnuniyet ordan Mehmet Emin üçüncü. 
uyandırmıştır. de liseden Ekrem gelmi~tir. 

Odosu 1 12(A.A.) - Türkiyeyı~ ıt••••••••••••••••••••••• ·• 
l t t. t • o f • gitmekte o arı bovye ar ıs - • sman ıcadan Tür- : 

leri ile meşhur sporculardan : k k / : 
ve motörsiiz tayare uçakla_ : Çt'ye arşı ıklar : 
rrndan Duoken ve Hoıııanaj ! k J/avuzu üçüncü say·: 
bugün OJesadan ayrılmışln- i famızd ad1r. i 
rdır. • 1 



SAYFA 2 

Komşularımızda neler oluyor? 

Atina divanharbinin asiler ha
kkında verdiği karar ve aksi 

tesirleri 
Son Yunon isyanında ön 

nyak olanlar ve onlarla 
beraber yürüyenlerden ha-
rp divunlarına verilmiş 

olan bir kısım zabitler 
hakkında Atina harp div 
anının verdiğı ilk knT"ar 
ın Elen ulusu arasında uy
andırdığı tesirle bunun na 
1111 kar91landığı malOmdur. 

İsyan harekAtı bastırılır 
bastırılmaz Elen hükume-
ti isyan 
olanların 

işine karışmış 

şiddetle takip 
ve merhameteizce tecziye 
edileceklerine dair beya
nata rağmen Atina harp 
divanından, isyanın bir 
kısım ele ba~ıları hakkın. 

da çıkan, musamahakllrane 
kararların halk arasında 
uyandırdığı hayret ve mem
n11bİ)'etsizlik aynı zamdnda 
.E16n hülcilmeti ordu, deniz 
ve hava kuvvıtleri erkAn ve 
menınbuni arasında da bü
yük bir aksi tesir uyandı. 
rmıştı. 

O kadar ki, Elen ulusunu 
muhakkak bir tehlikeye sü· 
rüklemek tehlikesini göste· 
ren bir isyanı büyük bir 
şiddetle takip ederek bastı

rmağa muvaffak olan hüku
meti bu yüzden kAndi kinde 
mühim bir 11arsıntı da geçir
mişti. Bundan doladır ki mıı
hkeme kararlarından önce 
ve sonra Elen gazetelerinin 
hu meele etrafındaki neşri

yatmı bildirmeği de faideli 
görmekteyiz. 

Bunların aldıkları tavur ha_ 
kkında hiç bir iştibah yok
tur: İsyanı, · muvaffuk olmn. 
dığ"ı için, tukbih etmekted
irler. Eğer bu hareket mu
vaffak olsa ve bugün onla· 
rın başkanları meclis topl
amış bulunsa idi bu hareketi 
yine takbih eleceklermiydj? 

İsyanı takbih etmek bir 
nevi tahlısiye simiti gibi 
kullanılıyor . Bu adamlar, 
cesetler nrıısında kendile
rini kurtarmak istiyorlor, 
ta ki yarın, fırsat ellerine 
düşer düşmez bizi daha 
eyi ezebil!!inler. 

Bütün bu Mbeplerden 
dolayı, ulus bugünkü me
clisten fazla birşey bekl
ememelidir. Biz en büyük 
işi ulusun kendisinden be. 
ldiyoruz. Vnzifesıni yapm 
ak için sarlettiği gayre
tlerde hükClmetin muvaCCak 
olmadığtnı gördüğümüz ta
kdirde, müttehit bir su 
rette toplanmnıı ıçın ul
usa müracaat etmemiz mu· 
htemeldir. 

Bunu evelce de söyle
dik: Eğer «kıırışıklıklarnın 
vaziyete hukim olmağa 
başladıklurını: Devletin sar
sıntıda kaldığını ve cez
alandırılacak ellerin yava
şladığını gördüğümüz takd
irde beli:ı biz de bir iht-
ildl yopacağız . Müsaade 
ettiğimız mühlet gittikçe 
bitmektedir Şimdi ilk ciddi 
ve ağır tetbirlerin alınac· 

ağı saatleri bekliyoruz. 
Oiunıharp kararı beklenirken ltinada ha ~ p dinm karannm 

Hükdmet taraftarı «Tipos» UY8Ddlrdttil mtmRUniy&tSİZlik 
gazete11i divnnıhorp kararı· 5 

b"ld" ·ı k ld Mellon gazetesi, Atina 
nın ı ırı me iizere 0 uğu divanıharbi malum olması 
günlerde şu baş yazıyı yaz- üzerine halk üzerinde ba-
mıştı : 1 sıl ettiği' intibaları huldsa 

«icra edilmiyecek olan idam ederek diyor ki: 
hükümlerinden bahsedilrneğe «Bu gayet hatır knrar ma· 
başlandı. Bugün iki kısıma lum olur olmaz bunun hal· 
ayrılmış bulunuyoruz. Bir kın hissiyatına tercüman ol -
kısım - ki bunlBr arasında madığı gıbi ulusun sildhlı 
bizde bulunuyoruz.» Krın is- kuvvetlerirıin ycrınde olan 
tiyor, hir kısım İ11e doho j~teklerini de karşılıyamadı. 
mutedil düşüncelerle hor13 ğı unlıışılJı. llalbuıd Venize. 
. ket ediyor. Falrnt hüküm list hareketini bastıranlar 

verilir ve infaz edilmoz~E', bunlar olmuştur. Zabitler 
divanıharpler önünde cere- mehafı ıi ndekı aksülamele ge· 
yan eden mahkemelere lü- lince, bu, kararın ö5renildi· 
zum ne? ği dakiknJ:rn itıbııren, he-

oı ·· n hemen umumi bır vazi
fdare kadrolarının temiz. 

yet almıştır. Bu suretle öltle-
lenmesinden bahsediliyor: Fa. ye kndar küçük rütbeli za . 
kut valii umumilerin yol bitler erkAn nezdinde, erkdn 
verdikleri memurlara, bok-

1 
dn ümera nezdinde tcşebbü-

anlar burada daha eyi hiz- slerıle bulunmuşlar mPmle· 
metl9r veriyor! r . Yıne te · kete karşı yapılan cinayetle· 
mizlikten buhsederken, Ve- rin cezasızlığı yolunda uçı-
nizelist oldukJarını hiç sa. lan çığrın zabitleri ne kadı:ır 
klamamış bir çok eşhasın müteessir etmPkte olduğunu 
isimlerini yeni teşkilAtı esa· bildirmişlerdir . 
ıiye kanunu projAsini bazı Hükumet bu ademi me- • 
rlıyacoldar nrnsındn görüy. mnunıyet horeketinden saat 
oruz. Bundan başka Avrup on bire doğru haberdar ol-
aya eiyuaal bir iş için Veni · muştur. Bu saatte hava Bo_ 
zelosun en son ba\rnnlarınd- kunı B Ski nas, hava kuman · 
an birisi olan eski ~1nliye clnnlarından Generı'.11 Heppas· 
Bakanı B. Vurvaressos iltt yi- ılan kısa fakat veciz bir me· 
ne Venizelist memur olan ktup nlmıştır MPktupta şöy. 
ökonomi Bakanlığı şube mü- le deniyordu. Ben şimdiye 

kadar sadık bir surettG ve 
dürlerinden B Teodoropulos 

yeminimden ılönmeden hiz· 
gönderilmektedir. met ettim. Fakut bugün Ati. 

Bu vaz.yet karşısında na divanıhurbinin kararı üze-
meclis ne yopnbilir? Proje- rine memleketin namuslu 
ye evet diye cevap verecek evldtlarının ölümüne ss!>rö 
fakat bu evet, tatbikntta ha- olanları cezasız hıra an bir 
yır olacaktır. devlete hizmet etmekte ede-

Diğer turafton muhaleCt:1t mem. Bu sebepten istifııjin 
aaylavları bugün ·hula mecL kabulünü dilerim » 
iı'9 laaı&r bulunmaa~arlar. H Ya Bakanı, General f\~-

TORK DILt 

Dışişleri 
Bakanımız. 
[Üst tarafı birinci sayfada] 
buraya gelmiş ve istas. 
yonda Başbakan bay Yevtiç 
ile Türkıye elçisı ve bü
tün Balkan hükumet el-
çileri ve Yugoslavya Dış 
işleri B .ıknn muavini ve 
bakanlık büyük memurlar., 
kalabalık bir gazeteci gru
bu tarafından karşılanmıştır. 
Tevfık Rüştü Aras Buşbakan 
B. Yevtiç ile birlikte doğ
ruca Türkiye elçiliğine git
miştir. 

Belgrat, l 3 (A.A ] - Dün 
devlet naibi prens Pol öğle 
üzeri Türkiye Dişişlerj Ba
kanı Tevfık Rüştü Arası 
kabul etmiştir. 

Belgarat. 13 (A.A.) - Ba
şbakan Yevtiç Tevfık Rüş
tü Arasla dün öğleden ev
el görüşmüş ve şerefine 
verdiği öğle yemeğinden 80· 

nra ~örüşmelerine devam 
etmiştır. 

Tevfık Rüştü Aras balkan 
itild!ı devletlerinin elçilerini 
kttbul ettıkten sonra akşam 
Cenevreye hareket etmiş
tir. • 

8aşbakanlığm bir tamimi 
Başbakanlık ilgili bütün 

makamlara bir tamim yapa
rak artırma, eksiltme ve ih· 
ole kanununun 7,8,9 uncu 
maJdelerindeki kayd ve şo.. 
rtlara uymıyarak yapılan il
Anların hükümsüz bulundu
ğu ve aksi holde yapılan ih 
alelerin bozulaca~ı yazılı ol
duğu halde ildnlaru knnuni 
k.ayıdların konulmaması yüz. 
ünden ihalelerin bozulması
na gidileceği yerde Bakan
lar kurulundan knror alın

masına teşebbüs edildiği gö· 
rüldüğünden ilanlara mut
laka kanani kayıtların ko
nulması gerekliğini bildirmiş· 
tir. -Büyük kamutay 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
sonra maddelere geçilmiş 
ve posta telraf ve telefon 
idaresinin 935 yılı masraf 
k.arşılığt olarak 6 milyon 
132800 lira tahsisat verme· 
kte ve Keliride 6 milyon 
132800 lira o\orıık tahmin 
edilmektedir. Kamutay pos 
ta tPlgrof ve tf'lefon idaresi 
hükesini kabul ve tastik ve 
yetim aylıklarının 93 üncü 
maddPsi hükmüne göre za
man gecmeei suretile hakt. 
an duşüp düşmiyeceğine 
dair olan mazbatayi divanı 
muhasehnt encümenine ver
erek pazartesi günü toplan
mak üzere ılağılmışfır. 

ppası yanına çuğı rarak ısti

fasını geri ulmasını rica 
etmiş ise de General bunda 
israr etmiştir. Bunun üzerine 
Bakan, Generalın hareketin
in umunıileşmemesi için ted
birler almış ve B:ışbnkay Ça. 
ldurisi vaziyetten haberdar 
etmiştir. 

Aynı snntlerde Bahriye 
Bakanı B. Dusmnnis de, filo 
kumnndunt Amiral Skallar
isin protesto mahiyetindeki 
istıfaeını almı~ bulunuyordu. 

Bnşhııknn , uzun müddet 
General Kondilis ıle o·örüştü-• b 

kten sonra, birinci kolordu 
kumnndanı General Pnnayot
akosu Amiral TakelJ:ırisi Ge 
neral R(•pp,1 sı kabul etmiş 
ve harbıye Bııknnı ile B. Ma
vromihalısin de iştirak ottiği 
bu müzakere üç snat kadıır 
sürmüştür. Müteakiben İçış

leri Bakanı B. Rallis de pro
testo mahiyetinde istiCosını 
Başbakana verruiştir. Başba

kan, 8. Rallisi yanına çağır_ 

··------····~----··--,--··----··-··---
VİLAYTTE VE : KENTE . ---1 -··--------------------··-------··--·· ·--

Susığırhkta 
Bir otomobil kazası da~a 

Bu defa sekiz yaşında bir çocuk 
otomobil altında kalarak öldü. 

Susığırlık, 13 [ Muhabiri
mizden J - Bugün Su~ığırlı
kta sekiz yaşında bir çocu· 
ğun ölümü ile neticelenen fe
ci bir otomobil kazası ol
muştur. Nafıa idaresi şoför· 
terinden Hamdi idaresinde 
bulunan kamyonla kasabaya 
girdiği bir sırada yol kenn
rındn oynamakta olan çocu. 
ğa çarptırmış ve altına al
mıştır. Zavallı çocuk der
hal ölmüştür. 

Adliye hAdisoye el koymuş 
ve şoför yakahınmıştır. Ha
dise burada büyük bir· tesir 
uyandırmıştır. 

Vılayet Genel Kamutayı 
Milayet Genel Kamutayı 

bugün de toplanarak çalış 

mularına devam edecektir . 

Çocu~ (sirgeme Kurumun
un tebrik telgraf nameleri. 

23 Nisan Ulusal bayramı 
yaklaşıyor. Bu bayramda da 
tebriklerinizi büyükleriniz 
ve dostlarınız Çocuk Esir-
geme Kurumunun «Lüks» 
telgraf kı:lğıtları üzerinde 
okumalarını lSterseniz, çek_ 
eceğiniz telgraf müsvetd -
esinin üzerine «Lüks)> ke
lımesini yazmanız ve 15 
kuruş fazla vermeniz kAfj. 
dir. 
L~ks telgraf kAğidını ku. 

llanmakla hem muhatubı

nızn fnzlu hürmet ve hem 
de zernfotinizi göstermiş 

olursunuz. 

Kutlu ~ir mşanlınma 
Belediye başmühendisi Ke

mdl Vuralın oğlu yüzbaşı 

Dr. Şevket Vural ile piyade 
nişancı taburu kumandanla
rından merhum YeQipazarh 
Süleyman kızı Kızortamek
tep tnrib ve çoğraryu hocası 
lsmet Atlı ııışanJanmışlardır . 
iki güzide gencin nışanlan_ 

ması birgün .evel İsmet Atilı. 
nın evinde yapılan bir aıle 
toplantısında kutlulanm1ştır. 

Yeni nı~o.nlılorı biz de kut 
lular ız 

mış ve kundisıne ıstıfasını 

(J'eri almasını, aksi takdi-o 
rde vazifesini icra halinde 
bulunan askeri adaleti tesir. 
siz bırakan hükumetin me
sulivetinden eser kıılmtynca
ğını söylemiştir. 

Akşam üstü divanıharp 
nezdinde hükOm~t komis· 
erı B. Kost.antinunun mu
avinin, karar alınmazdan 
eve!, Başbakan tara(ından 
kabul olunduğuna dair çı-
kan şuyiaların · oslı olm-
adığını bildiren bir tek-
zip neşrolunmuştur. 

. ihtimnl divonıhorb ,Boş 
kanının, verilen karardan 
dolav kPndisini tebrik etti
klerine dair beyanotındotı 
dolayı Maliye Baklını B 
Pesmozoglu ile B. Snyias 
istifa etmiş ve istifaları 

kabul olunmuştur . B. Rallis 
ise vaziyet.in nldığı tavur üz . 
erine istifasını geriye almış· 
tır . 

Akşam üstü Başbakan 

A. Çaldariı, bir nevi kalkınma 

öseler Köyünde 
Kanlı bir vaha oldu. 

Arif adında biri köyün eski muhtarı Rif atı öldürdü. 
Perş~mh o günü şehrimize Vakadan sonra müdd~~ 

bir buçuk saot uzaklıkta bu- iumumi Hılmi . Ç~ 
1 un an Köseler köyünde kan · Köseler köyüne ı gıdere)J· 
lı bir vuka olmuştur. Köyd. vaka hakkında yerinde ta • 

en Rıza oğlu Arif adında kiknt yapmıştır. Katilde "'
8 

biri köyün eski muhtarı Os- kadın sonra ynk:alanmıştırj. 
mnn oğlu Molla Rifatın tar. Vak.aya bir kadın meıe 0 
ladan gelirken önüne geçmiş esinden çıkan dedikodunu. 
ve bırovanik. tabnncosile bir sebebiyet ver~jği an!.aııl~. 

nktadır . Tahkıknta gore 
kaç el ateş etmiştir. Kurşu- dika adında bir kndıO~~ 
nlnrdan biri kalbine rastlam- münasebette bulunduğu s0

1 ··.,o• ış ve zavallı adam aldığı yora. aşılan Arif bu yüzden i0ı 
··te•· 

nın tesirile tedavi için getiri- çıknn dedikodulardan mu f 
ldıği memleket hastahanesinde ssiz olarak: bu vakayi yapısı• 
ölmü~tür• tır. 

Spor: 

Lik Maçları Başladı. 
Cuma günü ilk defa olara~ ~arşılaşan i~mangücii ~ 

i~manbirtiği 3-3 berabere kaldılar. 

ldmanbırlıkhlcrle lrlmantUclıller bir ararla tlf".. 
Mıntaka lik. maçlarına cu- pe.na.hın~.an_ istifa?e . ede•''~· 

mu gunu ba~lnnmt.' vo ilk . m~ştır.Guçluler lkınc~ ~,,_8 ,,. 
Jefa olarak İdmangücü-ldm- ın ılk dukıkoJ:ırınJa t)ırlı~e b'' 

b. 1 .ğ. t k 1 zaran daha eyi oynaoııŞ · .1. an ır ı ı a ım arı maç ya- 11111~ 
1 d sayı daha yapmağa d•tl 

pmış nr ır. fak olmuşlar isede soor' ,ısı 
İdmanyurdundan Eminin bu hakimiyetlerini ~ef btl 

hakemlik ettiği maç: güzel ettirememişlerdir. Biriık rJJ'~ 
olmuş, sahayi dolduran yü- devre iki sayı daha .Y8fe_,;ıı 
zlerce seyirci tara(ından bü. suretile beraherliğ'İ 
yük. bir aldka ile takip edi- etmiştir. ·~ 

imiştir . Oyun başladığı vak- Tekaüt kanununda değill•" 
it iki tarafın maç için hazır-

lanmış olduğu görülüyordu. ~i~ yapıhyor. ..rdiİ' 
Fakat iki taraf da büyük Tekaüt kanununun Jo .. ~ı· 
gayretlerine rağmen d~vr- · b8 .. 
enin ortalarına kadar sayı ncü maddesinin tad.ilı ~,oıı' 
yapmıyn muvaffak olamamı- nda hükümetce hır 900~ 

Anc k devrenin projesı hazırlanmış~ır. j~joC1 

litır. göre bu maddedek! b ,ı•~ 
ortalarında Birlik ilk teknütlük devree~nın Jl~ece•, 
ilk sayıyı yapmış az sonra ğıcı beş sene tecıl ~k ts~', 
bunu Gücün sayısı takip et_ tir. Ayrıcıı 25 senel.ı srP'f 
mıştır. Güçlüler devrenin üdünü dolciurnnlar ıkt i dD' 
sonlarında ikinci sayıyı da müddeti olan otuz ~e03ııo~ 
yaparak devreyi ] . 2 galip ldurmadan amirler~. re ,.,f 
hir vaziyette bitirmişlerdir. an resen ~~kaU~ / 
Birlik birinci devrede bir edilebileceklerc~dl~: 

·da0J8 • hareketine benzıyen vaziye- Eğer bu adamları dil111" 
te hüktlm~tin hııkim oldu!?- hkum olmuş ve jdaırt ~ aııM " go• ·o 
unu bildiren, halka süku· olsaidiler, halkın 

11 
;çı 

net tavsiye eden ve asiler bir fikir için bir iınB ,M' 
oıeıı •· hakklnd:ı lAzımaelen tedbi- hareket eden ve ı8c• 

•J • o e 
rlerin alınacağını söyliyen mlar sırasıne geç.ıuıŞ b~eıı> 

ı bir beyanatı intişnr etmiştir. Jardı. Bu adamları ır>'kkıo0' 
Diğer taraftan Generul Ko edenler de bunlar }1S·s&i1a'' 
ndilis de, Birinci Kolordu i<lom kararı verır>ek 1..,.,ıı4.~ 
Kumandanına yolladı · 1 1 F k 1 ıs 18 b' ar. ı . n ot ayn ıtıCJ iJ' 
ğı bir mektupta tarihin iki taraf ars;jj=?uııJ,i· 
kenılisine verilen karardan fark görmesirıİ de 1'et el 

dolayı , divanıharp Başkanını ler ve 0 suretle hare ıe' 
tebrik etmedii!ini, Kondilis l •• .... er . JS'ıJ" 

istemiyor onun için idam ol- Bitnrnf Hestia şll 
m ı y::ıcnktır. Sözlerinin doğru ~r 

da bulunuyor: Jeıt 'd• olmadığını ve nihayet Jiva- e eu . b" 
nıharbin bu kadar musamah- Asileri m::ıhkeır> 

8 
gibi trl' 

akfirlığın "I şnştığını bildirPn bitlerin de her.kebir ııt f' 
bir mektuıı !!Ö ıder ııiştir. nlma k:ı rşı derıll •ııt· JI 

' . b klıB 10"· 
'tı'na divanıharbinin Ka ar ka·_ duydukları mu 

8 
JS,,, •' 

" kat bu zabitler ,~o;erdi' ,ı 
rşışında Oıgu gazeteler de ~unu dn <lüşüncn°!~ald'f;:_. 
mutalealarını yürütmektedirler. artık Elen konı do1' I~ /. 

f lükii net~i Vradini dıyor bir nihayet verme 88~0~ 
ki: dır. Bu, Generııl dfl ~-

<,Oivcmıharbin kararı. tam sun beynnotın 
bf'klrnilıliği gibi çıkmıŞtır. maktadır. 
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· Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
N J 6 erikelleri = Les solution boriguees ı Han ıian . Güley Örnek: Memleketler için harabiyi mu-

tt.J - Hal T .. • Muhallil - Eritir = (Fr.) Dissolvant Handan olan - Giil cg~m cip olur - Yurt ıçın bir yıkım 
flllen _ ş·( d .. 

1
K0

) Mürekkep - Katınç - (Fr.) Compose Ornak: Hande. insıında meserretin bir ( yıkkınlık > olur - Ce sera la ruine 
it. .. b ıaı ı eyın ô k M.. kL · · 1 l d' 11 d b ' ' l ·-.ar tıır 8 .. lr. "' ( . d"k') h 1 rn~ : ure aep cısım er - Katınç a §meti ır. an dn ır yüz görenin pour e pays 

O ·- ugun u tım ı ı a . . 1 L d .. - . · b' t . . ı H t k t h · t L y L 1 L l'Qek· H l' h d ş · d'k ' h ld cısım er - es cors composes. e yure~ıne ın ısa verır . Hanuan arap e me , a r ıp e mea - ıaı amaa 
bugünkü ahı ld azır 8 H~· ~m 1 ~ b~ le Terkip - · Katım - (Fr. ) Composition olan insanlar her yapacakları ışe ho rapluınak - (Fr.) Ruiner 
bir · a e, - 8 ı azır a oy 0 Örnek· Suyun t~rkibinde m .. 0 ll'dül a gönül rahatlıü- ı ile el vu ı url:l r Örnek: Şiddetli bir zelzele bütün köyü 
L_ lfe \eıebbüs edemem - Şimdiki . .' ll'd""lb b 1 uve 

1 
m '"' it. 1141lde b" 1 . • ve muve ı u umuza u unduğunu lav· Gülme insanda sJvİncin bir belde- harap (tahrip) etti - Şiddetli bir 

~ llled oy 8 bır ı şe gırıı~mem . vaziye keşf~tti - Suyun katımında id- ğidir . Gülcy bir yüz görenin yüreğine deprem bütün köyü yıkıladı - Un 
~ lltkah:~i -

1 
SokysallıDk' hallı k rojen ve okşijen bulunduğunu Lavvazi- açılma verir. ı;üleğen insanlar her treoıb lement Je terre violent a det. 

''llt•: . e ge me - 1nce me .. e ortaya ~~ıkardı - C'est Lavoisicr ı 
k..ı~"' neı C J yapacak arı işe gönül rahnllığı ile ru it tout l ~ village 
:~, . ı - an çekişme pui a decouvert l'excistence de l'hy- vururlar. 
~~·,1 ' 111et (Bak: ahvalfi ıerait) - itler, drogene et de l'oxygene dans la com_ Harabe - Yık ı - (Fr.) Les ruine1 
"'il Hane - ev l\lı position de leau. Ko .. . ) Örnek: Bale bek harabeleri - Balebek 

O-kotarma Terkip - Somtöz - (Fr.) Syntheae Hanedan - Dinasti ( f . yıkılar 
rneL ş Ö hl"l L· Haae halkı - Evgel . &: ekerli suda hallettim = Şeke~ rnek: Kimyevi ta ı ve teraıpler _ Les ruin's de Bıl~belı:: . 

rı •uda ş· 'k ·· tx. ler L l Hane berduş - Yersiz, yurtdsuz 
l• e erıttim - fai diHore dans ımı çoze ve som uz h' -: es ana - Hanüman - Ocak, evhar.k Müşrifi harap - Kağşak - ( Fr.) on_ 

kı. .. - au. yses et les syntheseı c ımıquea menace ruı'ne eelabre, ruine 
:~tlll k T lı::"b' s t'" l (Fr) S th t' Haois olmak - Ant~ıymuk - (Fr.) Vio 
~ e - Eritmek - (Fr.) Resoudre er ı ı - om oze - . yn e ıpue ler le serment Örnek: MUşrifi harap bir hane - Kağ-
11...• t11ıek _ Açmak _ (Fr.) Danoner, Örnek: Terkibi hük.ümler - Somtözel . 
. .,..,tlllek k L hükümler := Leıi5 JUgements Synthe- Hapiıane Hapsevi şak bin yapı - Une batisse puı menece 

- · otarma.. - {Fr) Soluti- H H · (T K • ) (F · ) 'llner tipueı aps - apıs · o - r.) Pris· ruine ( delabree ruınee 
Ôrııek· 8 . . b" ·· L .. L··ıAtl b Terkip etmek - Somtözlemek (Fr.) on ~tüşrifi harap olmak - Kağşamak 
11..... • u ııı uyua muş .. u c:ı a a- S h . Mahpus - Kapsık O h 1 b · Les ..._bild' 8 . . b"' .. L .. 1 .. ı..l ynt etıser H L H L • rnek: Müşrifi arap o an e nlye -
kote . ıaı - a ışı uyu .. guç ua er- Urnek: Eski fıkirleri yeni bir tekilde apsetmea - apıetmea ~ (Fr. Empri-

' rtbıldim - Jai pu solutionner terkip etti - Eski ideleri yeni bir şe sonner ~::isdui menacent ruine 
~•i b•ffaire avec beaucoup de dilfıcul.tes kilde somtöz!cdj _ fla syntheıise Jes Mevkuf - Tutsak - (Fr ) Detenu 

tll ç F ) Sol t T k'f Tutsam (F ) A Tahripkdr - Yıkıcı - ( Fr.) Deıtructeor ~, - öıge - l r. u ıon idees anciennes danune forme nouvelle ev 1 - - r. rrestation . . 
... r llge d ,. ' Ornek: TahribkkAr bir tesir ıcra ettı '-••t lllent, transaction, accomode_ Terkip etmek - K:ltımlamak - (Fr.) eten ıon 

<& C Tevkil etmek = Durdurmak, alıkoymak, - Yıkıcı bir hareket yaptı-( Fr.)Destrbctear 
l'L - . . • omposet . . . L b' · · .. ı· 
vrrı~k. Ben bugüne kadar bu ışın vrnek: Bu ılAcı bırçok maddelerı ter_ tutsamak - (f4'r.) Arreter, de·enir Urnek: Tahrib .. Ar ır tesır ıcra eı ı -
:•reı halini bulamadım _ Ben bugü. kip ederek yaptım - Bu ilacı · birçok Tevkifhane Tutsalık 

/ 
Yıkıcı bir etke yaptı - 11 a fait un ellet de1 

e kadar bu işin çözgesini bulama- etenleri katımlıyarak. yaptım --:-, . C'est HAr Diken trucleuı 
-..Ilı _ Je n' ai pu trouver aueune de beaucoup de. matıeres pue J aı ce- Hdr - Yakıcı, sıcak Harb _ Harp ( T. Kö) - ( Fr.) Goerrı 
IQlıaı · d' t s ki ?-.. ıon a cette affaire <probleme) mpese ce me ıcamen Hararet - ıca ık , ateş (Fr.) Cha- Harcetmek, sarfetmek- Harcamak 
~ htl (l11retl tesviye) _ Anlaııt Terekküb etmek - Kıtımlanmak leur, iievre Harç _ Harç 
Ö (Pr.) Compromis (Fr,) Seompo~r . .. . Örnek: Hutanın huareti var _ Haa· Her _ Menevit 
ı~•k· T • b .. L d h' Ôrnelı::: Su muvellıdulma ıle müvel. tanın ateıi var. M l 
"'1 {. araıeyn ugune aa ır ıç lidülbumozadan terekküb eder - S h t J ğ F T Hare - eaevit emek 
ta .. _. •ureti tesviye> bulamadı -- iki u une - 81 - ( r.) emperatore Hereli - MeneviAli 
._.... Su idrojenle okşijenden katımlan H tl" L F c ., ... , bugüne kadar hiç bir anlaşıl arare 1 - ,Sıca.,, - ( r.) haud, ardent Hareke - Hareke 
...._ ... d mıştır - Leau se compose de l'h- ô k H ı· d 1 
P" ... , ı - Lea deux partieı n' ont d • rne : araret 1 8 am - Ateş i adam Hareket - Hareket ( T. Kö.) ,. ydrogene et e ı oxgyenc 1 L 

~ trouver aucun compromıs J0 Uspu' 1 .. k 1 Hararet enmea = Ateşlenmek 
, HalA.8 -;- Kurtu uş urtu ma O B 
~aı. ~r4' hıai rnek: ugünlerde siyesi konu•malar 

Hareketi arz - Debrem 
S .:ıriülhareke - Tezgider --...ıt Halas etmek - Kurtarmak ., 

ö._ - . Çöıe - (Fr.) Analyse HalAs olmak _ Kurtulmak pek baroretlendi - Bugünlerde sıyasal 
a. .... ~: Kan tahlili - Kın cözeai balAskAr Kurtarıcı konuşmlllar pek ateşlendi. "1ü""t1- du HDg. halAvet _ Tatlılık Teshin etmek - Isıtmak 

Muharrik (Amil anlamını) - E\ke - [ Fr. l 
Mobile 

('), - Çözel - (Fr.) Analytipue hale _ Ayla Harab - Yı~ık, harap (T Kö) - (Fr.) 
trı~:kl; ~imyai tahlili 1le meıgoldür - . halel _ Bozukluk En ruioe 

Muharrik - Elebatı 

Ürnek: isyanın muharrikleri - Azının 
elebışları. ~ kıaıya ile uğratıyor _ tı 1 hali Boı Örnek: Harap bir hane - Yıkık bir 

''~lit...f" de la chimie analytipue. halA - Botluk ev = Uoe maison en ruine Müteharrik - Oynar 
Örnek: Müteharrik sandalya - Oynar ! ~ •ek Çôllelmek -- (Fr.) Analv- Halim - Yumuşak, yavaş Harabi - Yıkım yıkJualık haraplık 

'"1İtit Halis katıksız (Fr.) Ruioe sondalya. 
ôrrı - Erime - [Fr.) DiHolution Örnek: Halis kahve, halis yaJl ---=--===;:==--L~========:ıı=ıı::==========,..;..,====-====------= 
..... ~k: Onun taballülü pek güç oldu Katıksız kahve ve katıksız yağ ondranın mudaheles· ı• 
s_ di aun erimeai pek güç oldu Halita - karmaç · - (Fr.) Alliage 

-~'b•ı •tolution a ete tres diffieile. Mahlut katış'k 
Orrı - Erir - [Pr.) Soluble Örnek: Mahltlt yağ - katı tık yağ 
ltir ek.: .Suda mlnhal cisimler - Suda Hallı:: - Halk (T.Kö.) - (Fr) Peuple 
lltllbaııınaler. Halketmek - - Yaratmak - (Fr.) Creer 

~~t•l === Açık (Fr.) Vacant) Hilkat - Yaradılış - · (Fr.) Creation 
..._et;• - Açık yerler - (Fr.) Le pln- HAiik - Yaratan - [Fr.) Cr9ateur 
""'bt1 •rıeante1 Mahluk -- Yaratık · - [Fr.] Creature 
rL 1'bıe!t :::::: Erirler - [Fr.J tlatierea ıo· Ham · ham 
"'>'•i lll"' Hamakat - Beyinsizlik 
L lier

81 
U~hallı& - 8rime•ler - [Fr.J Ma- Hamsili - Arkuru 

''~iltı ._ıneotubleı hame - kalem (T. kö.] 
eo.._p Dıg-ılım, çözülüm _ [Fr ) De- Hamız - Ekşit . · ( Fr.] Acide 
()l'lle~.İtion de ~ugretion Hamil . • Taşıyan, götüren, gebe, yüklü 
buı .. :· inhilAli siyaıi ve içtimai içinde Hamile = GPbe 

•<&tn l hamule - Yük -- [Fr.J Charge 
•o)•al d Dleaı eketler - Sıyaaal ve Mahmul _ Yüklü 
.......... L 8~1lım içinde bulunan ülkeler 
d es p Hamul = llJyangnn 
eeolll ~ys qui se trouvent dans la 

ı,l.g.tion Potı~n poıitique et la desağre-
"•1-ı •ocıale 
ô :::::::. E . 

'llek: Şrı rne - (Fr.) Action de londr 
ı, ......... Le 

80
°ker su içinde inhildl eder 

ı,_ 11tt ere fond dand leau 

"""'"· - " ~l İah'l çılaıa = (Fr.] Vacance ô ı41 _ B 
. •nek; 8. - rir - [Fr.] Soluble 
11lbil41 .1~arbonat dö sud suda kabili 

~ d~ •tıd cıaıaılerdendir - Bikarbonat 
)tı kabili ~Ud~ erir cisimlerdendir. 
"ltıble nbılaı - Erimez - (Fr.) ln-
Ötııek. 
~iıi.._l~r~eaıjr suda gayri kabili inhilal 
~l'İ"'eı e~~ir - Demir suda 

~~~~ltıble cıııaıler~endir = Le fer est 
ı_ 1Yetj · . dans l eau 
~ilite ınhılAl - Erigenlik - (Fr.J So-

"lleL 
l •: l<tbT · '"ltr ı ıyetı inhilAliyesi çok o-
:'-tiere; E~igenliği çok olanlar -

l\~11tt. · quı ont une grand solubi· 

S'l - Er· . 
Ql - E •~ış - (Fr.) Reıou 

: ~:~ - (l'r. > St>lution 
•ıtborik mablilleri - Aeitbo-

Mütehammil - D...ıyanır, kaldırır 
Örnek: LAtifey~ mütehammil değildir -
Şaka kaldırmaz. Acıya mütehammildir 
- Acıya dayanır. 

Tahmil etmek :;;:: yüklemek 
Tahammül etmek - Dayanmak, ~~ekmek, 

götürmekı kaldırmak 
ôrnek: Bu kadar eziyete tahammül 
edilmez - Bukadıır eziyete dııya
nılmıız. - Bu hayata tahJımmül ed
emiyorum - Bu hayatı çekemiyorum. 
_ Bu işin bukadar müzakereye taha

mmülü yoktur - Bu iş bukııdar söyleş-
me götürmez [k:ıldırmaz), 

Mukavemet = Dayanık 
Mukavemet etmek ± Dayanmak 
MukAvim, mukavemetl i - yayıınıklı 

Hamle - Atılım 
Hamletmek (Bak: Atfetmek) - Vermek 

- (Fr.J Attribuer 
Ürnek: Başımın ağrısını soğuk ıılğın

lığına veriyorum 
HamrA - Kızıl 

Hançere - G ı rtlak 

Hunde - trnlme • 

31 Mart tarihli Prager pr
es gazetesi Londradan gön
derilen bir yazıda diyot ki: 

logilterede, b:ı şında lord 
Lotiyanm bulunduğu okula 
vardır ki, bugünkü durum 
içinde yapılacak olan bir ln
giliz - Fransız birleımesi 
bunu tasvib edenlerin umud 
ettiklerinden bambaşka bir 
tesir yapacağı iddiasındadır. 
lar. Daha doğrusu böyle bir 
birleşme nünytt stıvaşının 
tekrarlaması şartlarını tez 
elden doğurmuş olttcaktır. 
Bu ist kamet, neye mal olu
rsa olsun Almanyanın gönlü 
alınmak laz ı mdır, noktai na
zarından çıkmaktadır. 

D.şarıişler Bakanlığı , bir 
fransız - Britanyn Lirleş· 
mesinin Avrupa için biricı k 
barış umudu olduğunu Jur. 
madan söylemektedir. Ancak 
halk arasmda kati bir tıağ
lanmayı ve yahut dıı d ı şım 
sıyasada kati bir ist,kumeti 
benimsemek istemiyen hazı 
cereyanlar vardır. 

Büyük Rritanyada, gerek 
s..ıahta ve gerekse uluslar 
derneğinde müsavata daya. 
nacnk olan makul bir Avr -
upa güven sistemi üzerinde 
Almanya il" ğ'orüşülmes i iç . 
in en mükemmel istekler 
beslenmektedir Ancak Alma
nya ile herhangi bir şe1 
hakkında görüşmenin imkA
nsız olduğu kanaati de ala
bildiğine yer kazanmakta
dır. 

' 

Alman mantalitesi hakika- ' 
ten Avrupa güveninin esas 
meselesini teşkiP etmektedir. 
Şimdi artık , Almanyanya av
rupanın halledilmez bir me
selesini teşkil ettiği hldias
ında bulunanların delilleri 
şimdi artık pek eyi anlaşıl. 
maktad ı r . Du sebebi gayet 
sadedir. Çünkü Almanyanın 
sıyasal düşünüşü· bütün öte 
ki ülkelerin düşüncelerinden 
farklıdır .Almanya silAhlanma 
müsavatı teklif edilin et> , Frans 
anın sildhlanmasına göre yü 
zde elli bir üstünlük istiyor; 
alAkadar olan hiç bir ülken
in kabul edemiyeceği hudut 
tashihleri yapmak arzusun -
dadır; bundan başka ne ln
giltere ve ne de Birleşik Am· 
erika hükumetleri , Fransa 
veya İtalya hattd · Japon yan-
ın kabul cdemiyeceğini bild. 
iği bir donanma istiyor. Ge
nel olarak bütün görüşmele-

görülüyorsa da Alm-
anyanın takındığı tavır 
dolayisile malt itimad 
günden güne aaraılıyor. 
Londa borttası hergün tir
ketlerin gelir ve temetUlle· 
riDin yükselmekte olduğanu 
haber veriyor, ancak Alman 
diploma11 genel itimadı kek
ünden aaremrkta olmıaı 
yüzünden fiatlar dütüyor. 

lngilterenin Almanlara 
karşı besledikleri duygu 
son iki hafta içinde so
ğudukç..a soğudu. Bunun da 
sebebi Almanların ferdi 
hürriyetten zevk almadıkları 
tesirini uy'andırdıkl4rı için
dir. Büyük Britanyada~ bır 
tek kişi bulunmıyacaktır ki 
Alman hükumetinin yapmak 
üzere olduğu tarihi yanlışı 
bağışl ım1ş olsun. 

ri bozuyor. Görüşmeler imk. 
.1ns•z olunca, hangi yol ıut- Kuvafürünüzü 
ulmalıdır? Son iki hafta iç-
inde diiyayı sinirlendiren me. Z~vkinize uyğ~n olarak 1z
sele işte hudur. mırden suretı mabıusada 

Mali ve ökonomik duruma gelen lSMAIL yapacaktır. 
gelince, her ne kadar ~ün YENi BERBER SALONr 
geçtikçe çoğalan bir düzliş , na haber vermeniz kAfidir. 

, 23 NiSAN .__., 
ilk Çocuk Bayramının 

günüdür. Yavrularınızın 

bayramı için hazırlanınız! -
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Mıkinı I Türk Dili Neşriyatından: : , ~r · i.l!ll ça ıa a~~. 

• • : OPERATOH • 6iJ 8. . k'k 100 

~ Çoc L iÇi ~=Sadi özatay ilöH T~;~r~~ :) IOo 
~ : • El İğneler 2 5 
~ : Cerrahi hastalıklar miilt!- @1 K 1 ~· 

1
.. . 1::1 ayış ar v5 

- Hayatbilgisjne uygun yazılar ve kü~·ük tPmsiller- • lıassısı. l!!.I M k' ğ • V h b' . . r::1 a ıne ya ı 
ı 5 Kuruş • &tan ecza anesı ıtı§ı- t::1 . . • 1 ';J : _. d k. h . mJ şışesı 5 

~ : gdın eh ı mluayene hane e~ı- mı Nakış kosnnğı 25 

I
~ • n e asta arını er gun ıın k 35 • .. _ • ı.::ı » ma ası 

: ogleden sonra kabul ve : l!I Çakı 30 _ 40 

DOG.., RU YOL ! tedavi eder. $mi Muhtelifnakışve 
~ · ••••••••~••••••••••••••••• ~ makine iplikleri 
it. 1 ZEYKINIZE UYG ~N ~ mııkaslor vesııir 
~ - Bir perdelik mektep temsili- ':# ı• s k arp .

1 
n lllJ teferru·atı da bu it. 5 Kuruş ~ il nisbette ucuzdur. 

Yazan: ~I. CEVDET 

f iatlın 1 
~· Komple ~l 1 

makinesi aol 
Kompletek 1 
çekmeceli 1 
ayak .lll•· 1 
kineıı 

Komple üç 1 
c;ekmeceli 
kabine . ıOOI 
makinesı 
Vadeli ~e· 
raitle ve· 
rilir. 

~ Bu i\ti kitap «Çocuk bayramında» mekteplilerin ~ ya baş vurunuz. FEll~Iİ ~ 
1i. işine yarıyacaktır. ~ CSTA nın yaptığı iskarpin· mı Yakında meccanen nakış )'lrrdu acılıyor• 
~ Yazı evimizdl!n ve kitapçılardnn arayınız.. 29' ler hem zariC hem de raka- f!il Sağlamlık miikenuneliy~t, tasarru_r ve. işleme.si ka.th .. ·:ıı .teminatlı .O!'IİI 
~ ~ bet edilmiyecek derecede ki b b v k k K ı. ı~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ucuzdur. nıa · a era er r ... r ·e · Ye adın terzılerıle t>lhıse ışçılerı ve naJ\" j 
~~~~~~~ ~·~~ ~~ ~~~-, ~ sanatkarları hemen bir el makinesi riatında olan üç çekmeli hcınde 1 1 l illi zarif ve pratik lüks nıohilya şeklinde bir 

Senelerdenberi 'f ~c~übe edilip piydsamıza ı 1 
· çık. tıkt'an so.nra G.r•.P hastalığın. ın memle- ~~.~- Rııs kabine dikiş ıııııkinesi 

Q. 1 1 1,. b ~ ~ Elde etrnelidi r. Da ha ucuz arzn edenlel'e yalnız 
ketimizde gu • ctnı~ ~ay ettıren ve va- qr ~ ~ • • · • 

1 
ktinde kullananları(. ·ıbe vakalanınak- ~~ _. E.1 ved _teEkk.çek~ı~1eceJI~ nıaknıelerı •i•• 

t 
• k , . • . (!!] mızı tavsıye e erız. s ı ma ınesı o upta eğıştirmek istiyenlere yeni ına• a il 1 r aran ~ mJ Vorilfr. ~! makinesi o}up~a ayak ta~mak arzusunda bulunanlara yalnız ayak kı•u 

~ mJ mıia verıhr. Ayrıca makınelerde tamır olunur ve makine alanlara kullanma ıek 
~ Gribe karşı tecrübeli ve c, ok müessir ~mı ve "lBkış meccanen öğretilir. . ~ ;ti mJ Piatlar ucuz olduğu kadar lediyat da kolaylık gösterilir. Makinelerimizin bıl~·I 
6't.. N e 

0 
k a l m 

1
• n a ~ mı mum yedek pnrçnları bulunduğu gibi her nevi makinelere uyar makine ve ger' ı 

'it: mJ parça üıerindeki fiatlarda yüzde yetmiş beş tenzildtla satılır. ı 
~mı « ~ S.-\ TIŞ YERi: 1 

~~~:=~=~ı:~~':~~=~~~!lm~~~:::::BD~:::~:~':n::;:::~rfil~~r:::~~:;~ 
ı 'Bele iye ' 

Okuyu uz! aşka hğından: l 1 
İstif adenizi 

Düşününüt· Geldi! 
Saf Deği ~misaz 
Li yit Maden .. " .. 

omuru 

Odun gibi yazdan tedarik f'tm<'k ve ha/tolnrcn r·n 
zar yerlerinde odun <ıram:ık zal ııetin<len kurtuluyor
sunuz Her vakit evınizfi, daırenıze vnlh ı ıl hı•r yero 

l
istnd ığinjz mi t:.ıı dıı kömür getirtcbilirsin 1z. 1 kilo 
·öınur 3 kilo oduna muadıld r "Dt>ğirmısn z Linyit 
mndG.n ömürleri he:r sob ıdıı vo ocnklardn., kul-
lunılohilir . Hororet clere~e fti piyn~uduki kömiirl rdcn 
yüksekdir. Toplu ve prakerıte ol:ırnk mnğ z m zda 
en ucuz fıotln satış yopılmokdadır. Aslı:< ıi. n iı I~ i vı 

hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe 
temin odilır. 

Yalmz ticar•~thaıımnizdr Dt-'ğirıuisaz Lin~ it 
madPn kfüniirü 

Ancak tecrübe neticeyi anlatacokdır. ll r r halde 
bir kere tecrübe etmekliğiniz size büyük tasarruf 
temin edecekdir. Dahn fözla tuf ilnt almak istiye nler 
mağazamıza uğrayıb oğronebilirler. 

'Balıkesir çiviciler çnr§ısmda D ~mir, 
hırdavat, Alatı ziraiye ve inşnot malzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahuınn z-.de 

Pıhmet l:lulusi 

·.· :ki\<~. •. ·' 

B•• lı kesi ı· 111 illi e ıı lii.k 
ııı iidü ı· I ü ğ·i.i n(le ı: 

Bedeli muhamminesi Mahallesi Cinsi 
Ay gören Hane 

Yukarıda evsaf ve hedeli nıulıaınnırni yazılı 
· hanP 24-Ni-arı-935 çaı·ş:ıuıha giiııii ·aat on bt·ş

te acık arttırma usulile salılacakıu·. fstt1 klileı·iıı . . 
~1 üzdc y~di buçuk pey akçasile deftt'rdarlıkta' 
müteşekkil kom i yoııa fazla İZiı lıat istiyeul<!rin 
ılı illi euıl3k ıniidü rlüğü ne nılirn<'aatları. ( 134-4) 

935 Senesi hayvan s~yınn işi hir nisan paz
artesi giinii haşlı~?acaktır. Her ıualıalle halkı aş· 
ağıda yazılı tarihlerde eski sular ith\ı·esi binasına 
lıayvanlarrnı yazdırmaya geleceklerdir. nfü~teri. 
len larilılerde hayvanlarını vaztlırnıak üzere mli
ı·acaat etmiyenlerin hayvaı;ları yazıhmyaca~ı 
gihi ~a~·ak adedilect•ği11dtın şiddetle c(•zaya ~ar
pacakları ihin oluuur. 

.. 

BIH N Jsı\N P .\ZA H T ESİ: 
Dinkçiler 
Kosapl •r 

~1aı·tlı 

2 NİSA~ SALI: 
Eski Koyu.ııcular 
Yenice 
llacığaybi 

3 NİSAN ÇAB~A~IBA: 
Umurbey 
Şehlütful lo h 
Hamiddiye 
fzmirler 

4 NİSAN PEHŞEMBE: 
Mecidiye 
Selimi ye 
Vicdaniye 

6 NİS.\ N Cl1~JA H'rESİ: 
Osmaniye 
Hacıisak 

Oruç gazi 

7 NİS.\X Pı\ZAB: 
Mirza bey 
Aziziye 
Hacıısm~il 
8 ı 1İS.\N PAZAHTESİ: 
Mustafafakı 
Okçu kara 
Saltı haddin 

~ ~İSAN SALI: 
Sahnisar 
Börekçiler 
Ay gören 
Koraoğl:ın 

108 

ı Ev yaptırmak istiyen/ere!~ 
ı. Böyle hir evde rahat rahat önıiir geçir•11

' 
• • • • '> 
ıstenıeı mısı mı. 

1 B.~' 
1 Aeklediğiniz mevsim geldi. Malz~menin ucuıl~ jl~ 
.1

1 

tıu fırsat bilip niyetiniz olan işe başlamadon e."'e .,dr 
defo.' ticarothanemize uğraman•z size kftr tenıın 
cektir. , bıl· 

Her t•ins demir, çimento, ro.ım, çivi, hırdeVS tO'••· 
umum malzemei inşaiyevi gayet ehven (iatlerle 

811 y•I· 
tayız. Her renk yağlı ve badana boyalarile bo1

8 

lnrı ve malzemesi de bulunur. d ... ,ııd-
Köylü ve rf'n<'berlr.rimiz kin pulluk ve her u 

en de ını:ığazamızdn vardır. 

CUMALI llASAN 70 
l • Saraçlar ba~ındn nunıorll 

•~.~~~~~~~~.efJF· 

Ba~ırıı 'tırı: Ralıktı~iı· Yih\vet Mat.haa!'ı . . 


