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C::ru-1\~AR. TES!İDEN ÖZGE GÜNLER.D E: VE ER. lı 
Yıllığı: 80?, ~ltıaylığ~ 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 1 

ÇIK.AR.. _, Gunu gcçnıış sayılar 25 kuruttur. 

b - -
~· Makdonald şimdiki Vaziyet ya sulh, ya harp diyor. 
Stresa Konferansının Makdonald Belediye vergilerinin artırdığı doğru değildir! 
Mü s t e re k Kar arı. Diyor ki: Belediye Başkanımızın Beyanatı. 
~c ~1tlet Avrupa su ı hünü lehli ke ye koy abi lece k olan $im d ık i vaz i Yel ya harp, ~ a 1 imiz d i Yor ki: . "9 3 5 ~ ôtce ~'~ i ya parken başlıca endi sem iz Balıkesir in ha Y ındırlığını 
••r ıorıü muahedelaıin bir taraflı feshine bütün ameli' ya sulhdür. Son dakıkaya ılerletmek, baledıye vazıfelerını mümkün olduğu kadar noksansız yapmak olmuştur.• · 
t~ıtı~rla karşı koymak hUSUSUnda mutabık bUIUnllyOr kadar SUlhün kap!SIRİ açık "Biz yalnız ileri bir şehircilik zihniyetile hareket ediyoruz. Bü-
ton~:::a, 15 <.~.A.) .- . Cçler Jtı.hJarı tahdit vasıtas.le ulus- 1.UfUO~Urmıya çahşmahyız. . yük mevzularda küçük hareketlerin yeri olamaz.)) 
•Str .. nsı dun bıtınış ve lararası anlaşmak kolaylıktır. U 5 1 K f 8&lıkesirin imarını ve şe- • Şeklinde efllfirı umumiy•-

esa kon' ··. t B d b··t·· ı· · Stresa, 1 IA.A. - on e- hir işlerimizin bugiiokü ih- ye nakletmek ancak •ahıi rek k ıernnsının muş e. u a u un ome ı mesaı- . .. T 

b" ararı» başlığı altında ye ıştirak için konuşma- rensın son celcesı muna~e- tiyo.elarımızo göre ileri bir bir takım maksatlar beele-
ır8 tebliğ neşretmiştir. }arda bulunmoğa devam ede· betile İngıliz Başb~k.unı B. şekilde ·ıe eyi görülme8ini mekle mümkün olur. 935 

k u tebliğe nazaran bu ceklcrdir. Makdonald, Mussolınıye §U tanzı"m edecek olan 935 be_ bütcesini yaparken başlıca 
onre l . . l . f o 1 L • • b 

j,.· rans tn son haftaları 5 - Ş~arki Avrupada em- ~öz erı ıooy emış ır: ledıyc bütccsinin beledi)•o endişemiz 01 ıa.eıırın ayın-
\'l!lde •• -1 "k' • t h - ·ı ·ı L b ) d• il~ l ce.reyan eden noktai niyeti muteber temenni olu. - ~ımuı ı vazıye ya a. muclisinılu müzakeresi ar_ dırlığını ı erı etmea., e e ı. 

hijk•r arın neticeleri Alman nan inkişaf hususunda mü- rp, ya sullıtür . Son dakika- fesinJe halk arasına lıir ta. ye vazifelerini mümkün ol-
" .11rnetinin ı6 mart karar zakerelere dı.vam edileMktir ya kadar sulhiin kapısını duğu kadar noksaol!lız yap-
h et 11.ngiliı Bakanlarının ar ık bulundurmıığa ~~alışma- kım· Y rnlış m.alOmnt sürül- mak olmuştur. . 

e ıf, mu- 6 - A vusturyn, Macaristan 
1 

\ r _ k mek istenmiştir. L tı. "Vrupa hükumet 
8 1 

. h d ıyız. e eger o apının Oeğerli Belediye Bftşaan-
~eııe · m.,- ve u garıstanın mue e e. k dd · Hu hususta mütale::.sına h 

aj
1 

rınde yaptıkları son leri teebit edilmiş olan kapanması · mu a er ı::>e ımız bundan sonra mu arr-
•t .. ~retler esnasında elde tarafımızdan koputılnıış bu- mürn<'aat ettiğimiz Vali ve irimizin belediye mecliıindeki 

.. ,, bugünkü vaziyetleri todil Belediye Başkonımız Boy Sa. k l hakk d İle olduğumuz malumat hususundaki arzularını dip. lunması harp ıçio yapılu- müoa aıa ar ın a IOr-
\j~ ~'~tıp~nın vaziyeti tet- lomatik\ vasıtn ile diğer cak hareketle~i b.~şkalarınn lim Gündoğan muhorririmi- duğu bir suale cevap olarak 
ta edılnııştir . Roma Lond- olll.kadara bildirecekler ve bırakalım. ::Sulhun kapısı ze şu izahatı vermiştir. ııcğerlı \alınıiı ve lıl'Jediyc ha~- ılemiştirki: 
1 •lllaı l ' d k d d - · ı ...... 1 - Belediye bütcesinin hn- kanımız s. Salim Gurırlogan _ Biz •alnız ileri bir ııe-
811 ına arında tayin edi- bu meselenin umumi ve per e ar asm a egı ot'> 0 

1 b 1 J 'iy8 .. · · ğ lt d L. ya i ve e adiye vergilerini- hrin imarı. belediye işler- h. Tk ·hn·yetile hareket 
li) . set üzerinde bu va- mmtalrnvi emniyete göre guneşının ışı ı a ın a a.a- ırcı ı zı ı 

t\111 y 1 d f> " 1 l n de artırılmakta oldui•u ının eyi ~örülmesi yönü d. u "' h' t,t . 8 Ptığı tesirleri na_ utuleri çerçivesi içinde ka- panma ı ır. JOY 0 0 ursa 0 
" l1 ıyoruz oaşaracaeımız ır 

iL 
1 ıtı'b 

1 
lu e ı"nz'b tl dovru değildir .. Bütcc varı·- ··ok mcmnunı'yet verı·cı'dı'r '- b k · l ·· ·· d ı "'t are a aD üç devlet rşılıkla anlaşmalara salabil- nnmus v 1 o 1 0 ~ • çoa. üyü ış er onun e o -

lır ~:lar, görüşülen muhte- mesı ıçın tetkikin diğer devletler kimin mesul oldu. <lutınm fazlnloşmış olması Halkımızı da memnun ede- duğumuzu da bir an gözü-
llııil, •eleler üzerinde tama- alarağı sebeplere tevdiye ğunu öğrenmiş hulunacakln. yeni varid lt memhuları bul- ceğinden şüphemiz olmıyan ınüzden uzak.laştırmıyoruz. 
~ ... lllutabık bulunmuşlar. edeceklerdir rdır. Sulhün temini hususu- unmuş olmaktan ileri gel- bu vaziyeti « Belediye Büyük mev.zulllrda küçük 

Si1 fngiliz m&haflliRI göre nda tam bir fikir birliği mektedir. Bu netice ise şe- ver;ileri artıyor'> hareketlerin yeri olamaz. 
\\"1 laetleri eulbün .Uluslar sayesinde olgun bir neticeye 

'

•- lllu ~e Londra, 15 (A.A.) - Bu- b'ld 'k r h h ll ~te~ rçevesi icinde mü. vara ı ı . Mnme ı ııye -
u~ d~~n 11luhafazası olan radaki telllkkiye göre Stresa ere kapılm.umnlıyiz. İleriıle 
lehli~ et Avrııpa eulhünü konferansı Uluslararası mü- buna benzer tlahn bir~ok 

Başbakan F r a n s a n ı n Uluslar 
h,t :~e kuyabilecek olan zokerelerde tamamen mem· mii~küllcrle karşıluşacağız • ismet inönü Ankarayı dö-
ı,t""" rlü ınunhedelerin bir nuniyet verici bir merhale- Hu müzakerelerde gösterdiğ- .1 
~li reshine b " f' dir. Re8ıni mehnfil tebliğJe iniz sıkı tesnnüdü muhef. 0uÜl8f V8 ~8f 8r8tl8 ~8f-
lh "aııt"'l 

1 
u un am. ·L d 'l · lerı·n tutbı· L ll · d ~"'Uaıı .. ara luırşı koymak zıa.re ı en prensıp " - aza edersek o müşa.ii erı o 1 ,ı 1 

~ı~tıtı, nda tomamile mutn- ki meselesinde tamamen ih- yeneceğimizi limit ediyorum. şı anuı ar. 
le. ~br.L Ve bu maksat. tiyatlı davranmakta ve bu B. Mussolini de Fransanın Ank.ııra, ı5 IA A.j - Baş-
"' • .. kuL talbikatırı: • 1 d k' ı bak.arı İsmet f nönü bu snboh "e 11.u yolunda sı- ça ış ına hakkın a ı memn · ı I 
•ır ın · 1 - Uluslar kurumu kon · stanbuldan Aehrimı·ze dön-
~d' 1·1... ~hnıımr te•r: kme- uniy'3tini söyleın i ı;; ve: ':i 
, " T • • 1. ':i mü~ ve durakto Bakanlar,Ri-

İt. &roket edecelıle. sayının a.urarına, --· Üı· devlet idrAkli · 
ı 2- Şsrk misukı meselesinde ' yuseticümur Genci Ktitibi ve 

"•ı ~ ...... Frnn 1 . 1 1 ti ve fani tefanüdünü Avrupa yaverleri, suylavlar, vali ve 
~.. A manya ve dığer ı e \' e er-
l Uth sanın Uluslarar- 1 ~ulhünii temin edel~ek ma- Bukanlık.lar ileri r,.elenlArı· 
lltıt "'ll'lun le yapıl::ıc ·· k müzakere er, e 
• n .. ,11 ..... 8 gönderdig"'i mu- ... hiyette ol.luf'unu ilave et mi- ta r l k ı Qı ·• •11U L 3 - Uel ecek Roma lcon o ra ını en arşı anmışhr. 
ıı~, ıa .. eresi ve sıra- şt i r. 

'~ ltlü t feransının Tuna meselesi 
ecl!~Je ş erekı·n hareket haklıtındoki müzukerelerine B. Mukdonnld ayrıl.!ıı ra· 

.. ~ .... Aruir. dyoda söylediği bir hitııbe-
•ıı •w b1tğh bulunduğu tahmin et- d 
~ te.ırı,"-~ıturya istiklAlinin mekteJir. e demiştir ki: 
~ il 'Yetinin muhafazası ---Konferansın muvnffakıye. 
~:it et~~el)[j beyanatla f:ansız gazıtıleri ne diyoıt tle neticelc~mesinden son 1 
~ı·"ırı taQı •şl~rdir . Avustur- Puris, 15 (A.A.) - Bu sıı- derece memnunum. Yalnız 
it~ tehı·kaınıyatine , istik!- bahki ~azctelcr Streea konfe- sıynsal sahada değıl fakat 
L e 1 eye g' ı · ~. L ransının bnş!ıc.ı oetieosini İstek. ve makaatlarım ızıln dn 
"~ ııtı 0 ır< ıgı toa.t-
l)Q ı~da b:cak tedbirler ha_ üç devletin lc:daniidünii teyit §Uyanı dikk Jt bir tesanüt 
~ 11tıd6 b hoyanatlar göz etmelerinde buluyorlar vo göstordik. 
' Ulund bunun Cenevrede temhir edi- ==-===::::_--~--~ 

~ell Ptotokoı·· urulacak Ro- olmaz. Kü~~ıi k anlaşmn ve 

' 
bh Unde dl lec .oğ- ini yazıyorlar. 

'İll ~r• h .. a arı ge- .._. Balkan andlaşmasının (la 
• irı;tı en ltı Ukfımet müme_ Almanyaya karşı Stresa bir dahil bulunduğu .Fr .ınsa, 
~\ııt: toıı1::0 b~~ müddet mukabsbdir. ıtolya ve İngiltere birliği 
llııık l'ru en ardn me- «Pariste cıkan La Repub bu konforunsto bir defa 
lıt e:'elele pa hükumunda lique», V. azıyor 6 nisan 1935. daha parlak bir surette 

EloeLl t Y•ıpılaıasına tek- 1 • d ~ 3 ııı; erdir « 1913 y •lındanberi topıan teyıt e ilir ise Berlin sii-
!ld; liuau

8
i · . an konferanslardan hiç bi kutla gedştirmeğe koHu-

~6e, a nı· rnısakı ıçın ri l I nisanda Stresada top · şmndon teslim olacaktır. 
'\t6~ beş ıs;ıunda atları lanacıık olan konfernnsı - Avrupanırı en kuvvetli üç r,, '-'e~ .. evlet misakını ın haiz bulunduğu ehem- devletine ve Alnıanyanın ~;OD 
~._t)eti Uzore aıesleLı· i ı · ı ı. Qc ı. t a. miyeti haiz bulunmuş 1 e- a uığı a.ararılanberi harbin 
"e~ler.ı·ır etkikc deTam 
l 1J g!ldir Fransa İtalaya ve ~·ok yaklaştığına samimcıne 

~'irı6 Sİlt\h.sııl Jngiltere Strosuıla, Alman kunnot hasıl eden üç devlete 
'' 'tr ~lrnarıyannıa mese. yanın Avrupa barışını bo iltıh:ık eyliyen diğer karşı 
)'t. 1ii b· anın müraca- zmamnsını temin mııkırn- yöndıın üç hnfta evci baş-
"" 1 il ıtar rı ~ııı, ltlniyer a 1 feeh keyf- dile Almanva kar~ısındn lnnan *rıntaju \levam için 
~~il flit 1 ve sulh niza- mü~terek di~ cephe teşkil deli olmok lazımd ı r. 
,,,~den b:rnunıı itimadı etmek i\·in toplanucı:.ıklur Bılfikis Stı eza konferansı , 
~fj~•l~ Rôr··ltal~nıış olduğu dır . sulh sevgi -.e sempntisinin 
~ ı. iiç d Utrnuştür. Ma- Dünkü miıttdıklerin ve nasıl kuvvetli bir kaleden 

~~ .. .a evlet ·-q~ı h mumes8il- bugünkü mü§lereklerin mü- çıktığı gostorilmC'dcn, kon-
eaeplarına si- zakereleri arasındn ayrılık ( Dı·vamı dördüncü sayfada) 

Ateşgüneşde Viyana ta~ımı 
ile bera~are kal~ı. · 

lstnnbul, 15 (A.A.) - Dün 
Viyananın Libeihs takım ile 
Ateışgüneş takınıı nro8ın<la 
yııpılnn mn~· 2-2 beraberli
kle bitmiştir . 

Maliye bakanhğmm ~ôviz 
takyidatı hakkında tamimi 
~1ıiiye Bııkunlığı döviz to

kyıdatı hakkında alakadar • 
lara bir tamim yapmıştır. 
Buna göre: 

1 - Ecnebi memleketlere 
yapılacak seyahat mıısrufıa-
rının serbest llövizlerile l>ir 
ayd!.!n fazln sürecek seynhot 
musrnflnrı kin döviz veril
miyecektir. 

2- · Yunnnistan , Romanya 
ve Suriye gibj yakın mem 
leketlern yapılacak sevoha
tler İçin 100 lirndan "'fnzlıı 
döviz verilmiyecektir. 

3 -- ~femleketimizdo çalı 
şan ecnebilerin dışarı mem
leketlerde hıı lunım ailelerine 
yollıyocnltlurı pnralnr ı~~ın 
100 liraılan tozla döviz ve
rilmivecektir. 

" 4 -. Kendilerine klering 
muknvelelni yapılmış mem
leketler klering hükmüne 
tabi olucaldarllır. 

Kurumuna Müracaatı. 
Fransız muhtırası mahir bir 

müdafaaname tesiri yaptı. 
Cenevre, J 5 { A.A.J- Fron. manyanın aldığı vaziyeti bir 

sanın Uluslar kurumuna ver. noktada izah eden Alman 
Jiği muhtıJanın metni ne~ istihbarat bürosu bu muhtıra· 
redilmiştir. nın bir itham şeklinde ya.-

Berlin. 15 ( A.A. ]= Fran- zılmasına rağmen mahir bir 
sanın UluE1lar kurumuna ver- müdafaaname tesirini verdi. 
diği muhtı ra karşısında Al ğini yazmaktadır 

İçvicrenin infiali. 
İsvicre dışarı işleri ba~anıfilf nuiUfSöyliyırık Alıan 
yaya beslenen inlial hislerine tercüman olmuştur. 

Isviçre Dışarı İşler Baka- usturya isyanı, Oanzig terö-
nı B Motta dün söyleıliği rü, Çekoslo,·akyada profesör 
bir nntukto, Dr. Jakobuo Lessingin katli ve bunlara 
Basleden kaçırılmosı sureti- benzer daha bir çok 
le lsviçrcye karşı yapılan vakalar O'ibi Avrupayı 
haksız muamelenin doğurdu. hayretler içinde bı-
ğu infial hislerine tercüman o.kan htı.diselerden biridir. 
olmuştur . B. Motta, İsviçre- Bu mes"lede Almanya dışa. 
nin tarihi germişinden ıılılı- rı işler bnkanlıiı, Or. Jako· 
ğı bir ce::>aretle, Federal ko- bun ·Basleden kaldırılarak 
nseyin har vasıtadan. ve bi · Berlinde hapishaneye sokul-
lhassn 1921 de yapılan Al- ması tarzında uluslarara11 
manyıı - İsviç re ha~em an mükellefiyetlerini bozan bir 
dlaşmasınılun istifade ederek hareket bulunmadığını iddia 
hakkını nrnyacaktır. B Mo_ etmek yolunu tutmuştur. Fa-
tta «biz bu şekildo sıyas:ıl kat İsvkre notastnda Almon-
bir teşebbüse giriştik ve so- yanın kolay kolay itiraz 
nuna kodar rlı•vnm edeceğiz» edemiyeceği polis tahkikatı-
ıliyor . İsviçreliler bu prot~s- na dayanan larih ve mufııs -
tolarını y:-ıpark(ln, yalnız Is- sal deliller vardır. Pek muh-
viı;re ndınn değil, toprakları- temeltlir ki, Almanya hüku
na haydudcn el uznton Nozi meti bu gibi hlldiıelerjn 
Almanyas ının tehdidine ma- ı dünya efiArı umumiyeıine 
ruz huluaan bütün komşula- karşı ne derece tecavüz· 
rı adına hareket ediyorlar. kdr olduğunu ve Av-
Dr. Jııkobun kaçınlması, Av- Devamı ikinc· 
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! HALK Bİ.LGISİNE DAiR i 
·································~·················· 

Halk bilgisi ve destanlar 
Millt destnnlar Türkler, 

Mısırlılar, Yunanlılar gibi 
kadim milletlerın kc.ıhramon. 
lıklarrndan, mubarebı-krin_ 
den fedakdrlıACtarından bab-
~?d uıu şıirlerdir. Bu 
aee an arı yaratan halkın 
keöaiıiair. Onun yaşayı~ını, 
dütQnüşpnü1 kahramanlığını, 
aşkını, sa<lakatını, merha

metini bu deıtanlardan an. 
lıyabili is. E&ki insanlar 
bu günkü gibi düşüneme 
dikltfiaden muharebeler es
naeında kendini gösteren 

• ıher f ffl~tu zihnim.le büyük 
bir yer 'verir, biifün muha-
reb"1in ga.libiyıtini ona at 
feder ' ve bir destanın kah
ramanını • •ücudo getirirdi. 
Bu hikA.yeleri bir şair be
diilettirerek bir aroya top 
lar · o zaman büyük bir 
milli deıtan olurdu. Bu 11-

•ırlarda fikirler efeanevi 
hldiıeler kabul etmediğin
den yeni deetanlar vücuda 
gelmiyor. 

Destanlarda esas harika-
dır. Bunun içinde cüçı 

tart 14zımdır. 

1 - Nağme 
il,_ Hareket 
111 - Kahraman 
1 - Destanlar uzun olduk· 

larından hattan ıopa kadar 
hiç durmadan okunamaz. 
Bunun icin eseri bir çok 
kısımlara ayırmak lhım-

dır. Bu ayrılan kısımlarm 
her birine nağme denir. 

11 - Dik.katı celbetmek 
için şah18ların ve muhitin 
değiştirilmesi, eserde horeke· 
ti "ücuda getirir. 

111 - Eserde kahramanın 
iı•i çok geçirile re 't umu -
mi alAkayı celbetmeli
dir. 

De1\aalara miıal olarak 
Türklerin O~uz ve Mirasyedi 
Finlerin «Kalevela>> İranlıla-
rın -«Şl:'ooame» Yunanhların 

«llyada• «Üdise» destanla
rını tetkik edeceğiz. 

• · Oğuzname 
Türklerin en eski desta

nıdır Dağınık olarak hu· 
lunan TOrk destanları ara
sında en marufudur, Türk 
hakanı Oğuz Hanın fiitüb::ıtı 
~anasında yapdığı kahra
manlıklardır. Bu destanı 

Ordi Naryüs, Profeıör Fuat 
Köprülü anlatırken: 

Oğuz doğduğu zaman yüzü 
mavi, a,ğzı ateı gibi kırmızı 
gözü, saçı ve kaşları si- 1 

.yah bir dünya ~üzelidi. 

A.noesinin ı ımemesinden ilk 
ıü1ü .emdikten sonra bir daha 
emmedi, yiyecek istedi. Kırk 
güode büyüyerek oynuyıb 
konuşuyordu· der. Bu güzel 
çocuk kahramanlıklara haş
layınca bir kızla evlenir. 
Doğan üç çocuA"una Gök, 
Demir, Dağ isimlerini koy· 
ar . Artık kendisi ihtiyor
lctmışdır. Çocuklarına «Ey 
oğullarıro~ Çok yaşadım mız 

rakla çok cenge gittim c. ok 
ok attım çok ağır aygır· 

lara bindim, Göktonrıya her 
şeyi feda ettim size de yur. 
dumu veriyorum» der. 

Od ise. 
Bu eıer hüy\ik Yunan şa

iri Omer (M. E IX cü a!ır) 
ndır . Fakat İlya<lanın ya
zılışı ile bunun orasında 

uzun yıllar ge~miştir. Bu 
eser Truva muharebesinden 
dönen Yunanlıların yoldaki 
macaralarını anlatır Me~zu; 

Ölis kaybolduğu sıralarda 
yerini bir takım muhteris
ler almışdır. Bu odamJorm 
her biri Ölisin zevcesi 
«Penelepİ» almak ister. ifa· 
ıdın bunlarla çok uğraşır, 

oğlunu babasını bulmas' 
içm «Menelos» ın yanına 

gönderir. Olis Kalipo oda
sından knçarak Feasya ada-
sına pıknr. Oranın misa
rirperver hükümdarı vasıta• 
sile memleketine döner sa
raya Jılenci veziyetile gi· 
rer oğlu «Telemak» in yar
dımile muhterisleri öldürür. 

Kaleve/a. 
1835 een esinde Lenro «Le· 

uıırol> namında bir Fin dok.
toru milletinin « Runo» de
dikleri milli türkülerini top 
lıyorak bu destanı vücuda 
getirmişdir. ilk tabında 32 
nağmeden ibaret olan Ka· 
)evela ikinci bası !ışında 
yardımile 50 nağme olub 
22. 800 beyti ihtiva ediyor
du (1848). 

Mevzu - Vaynanaynen ce
serin kahr~manıdır. Annesi 
Havanın kızıdır . .Btı kız de· 
niza inerken rüzgarın teai· 
rile gebe kalmı9dır. Bir
gün bir kartal onun ba
cakları arasına bir yum
urta kor. Kızın bacaklarını 
sarsınca yumurta düşer ve 
kırılır . Bundan güneş, ey 
ve yıldızlar doğar. Nihayet 
Vaynanaynen dünyaya ge· 
lir. Büyüyünce Lııponyanın 
oğlu Jukahaynen onu kıs. 
kanır. Kavga neticesinde 
Vaynanaynen galip gelir. 
Pohyadn bir kızın üç i@
tegini yııpar fak~t evle-
nemez. Osırada kızla ~em 
nikanen isminde bir oğlan 

arasında mücadele başla{. 

Vaynanaynen bu mücadeleye 
nihayet vererek eski şen 

günleri ia~e eder. 
//yada. 

Omerin meşhur eseridir. 
Yunanlıların Truvnlılorla yar· 
tıkları muhareberi anltltır. 

Eserin kahramanı Aşildir. 
Mevzu - Aşilin Hektoru 

öldürüşile biter Yukarda an
latılan Odise bunun nihaye
tidir. 

Şehname. 
Geçenlerde ölümünün bi· 

ninci yıldönümü yapılan Fi
rdevsinin eseridir. Bu eser 
yazılınca Gazne hükumdarı 

~ahmuda hediye edilir. Bu 
eserin diğer bir kıymetı 

Je ozaman yıkılmağa yüz 
tutmuş olan Acem lisanının 

bu hezimetinin önüne geç· 
mesidir. Mevzu Rüstomle 
onun oğlu Sehrap nrasındu 
bilmemezlikten devam eden 
mücadelelerdir. 

Miras yedi 
Bu destan uzun bir ayrı· 

lıktan sonra ovine dönen bir 
Anadolu yavrusunundur. Ede· 
biyat kitaplarında bir par
çasını gördüğiimüz bu des 
tanın hız de diğer bir par
çasını alalım: 

Harıi babamrn bunca em 
vali! (/) Burun paçcwrası 

kondir cuvalı; 
Bağışlamam kırık parca 

1ruaıi, 

Bİzim toprak çtirü/\ kovan 
rılcoldu'! (il) 

1-Jarıi kara saplt dişsiz deste.re 
Bunca çanak çömlek baft

um yere 
Hani çarktan çık1111ş toprak 

tencere 
Hani lwlpsu:, dipsl: ka:an 

ı nicoldu? 
< t) \'eırıi 6-Soldu 'uı.diiili u nıısrıı 
h· r here ıınl,un 

&l) Nıcoldu ·Ne uldu. 

Komşu 
Uluslarla münasıba'tımız 

Türk-Buigar münasebatı eyidir 
Sofyada çıkan «Ln. Bulgn

rie» gazetesi yazıyor: 

Bulgaristanın yeni Ankara 
elçisi M l'. Pavlof itimatn
omesini Ttirkjye Cümur re
isine takdim ettikten sonra 
işe başladı. M .. Pavlof Türki
ye merkezinde Bulgaristanı 

yıllarca temsil ettikten son
ra iki yıl önı~e terkettiği 
vazifesine yeniden ba~lamış 
demektir. Bunun irin M. 
Pavlofun yeniden Ankara 
elçiliğine tayini gerek Tür. 
kiyede ve gerek Bulgarist
anda iki memleket arasında 
y,akınlaşma siyasasına yüre
kten taraftar olanlarca genel 
bir surette tıı vsip edilmiştir. 
M. Pavlov Türkiyedeki Hk 
vazifesi sırasında iki meml
eket münasebetlerini verimli 
kılan dostluk yoluna sokm
uş ve iki memleket nrsındn 

hasıl olan bu yeni vaziyot, 
bilindiği gibi, bitaraflık, iy_ 
tilafseverlik, hakem ve "adli 
tauzim anlaşmasını doğurm
uştu. Bıırıt içinde ve anlaş
ma halinde yaşamak. istiyen 
iki millet arasındaki dostlu
ğu bozan, bulandıran bulutl
ar ise ehemmiyetsiz sebepl
erin mahsulünden başka bir 
şey de~ildi. Çünkü her iki 
hükOmet sulha matuf olan 
metin iradelerini daima ort
aya atmış ve yakınlaşma 

sıyasnsını şaşmaz. 

«La Bulgnrie» iki memle
ket arasmdakj anlaşomamazl. 
ıkların sebepsiz matbuat 
münai:aealarınm mahsülü 
olduğunu yazdık.tan eonrn 
diyor ki: · 

« . • Şayanı şükrandır ki, 
hu gazeteler ha'kild vaz 
ifelerinin neden ibaret ol· 
duğonu anlamış ve kull
andıkları dili tadil edereiı.. 

iki memleket orasında şüp · 

heler yaratmaktan farig ol
mnşlardır .» 

«La Bulga rie» bundan 
sonra dost ve karşılıklı 
hürmet duyguları taşıyan 
iki millet arasında kültür va 
ökonomi müqasebetlerinin 
inkişaf edeceği ümitlerini 
ileri sürereK sözünü bitirm · 
ektedir. 

Soyadı 
Mütekait muallim Hüsl}yin, 

şenyüılü olmasından ilham 
alarak soyadını Şenyüz koy
muştur. Hüseyin Şenyüz es 
ki muallimlerimizdendir. 

Hani tuz kapağı, petmez 1 
lıanlsi 

Hani kiler, dolap ayran lce-. 
pçesı 

Hani kaba çamdan mey 
dan sinisi 

Eski ağaçtan kırk havan 
niculdu'! 

Han/ya bunca eşya gıimü
şe dair. 

Kalıve lalnmlan blilcin ce -
uahlr 

Afiaç tepsisi, ağaç zarflar 
bina=ir 1 

Yam kırk toprak }ine.an ı 
11icold11? 

Gayet :engin idi rahmelli j 
peder 

Hani bizim /ariadaki rıyu: 1 
çimt1tıde.r 

Hani /aştan yas/ık, bastr- l 
dan minder 1 

Sokakla bulduğu yorgan 
nicoldu'I 

• • • KENTTE VE VILAYTTE ) -··----------··----------··--··----··--·· .. ,-
Çocuk Beledi e amulay a 

Haftası zeftgin programla J Dün muhtelif i;ler görüşf1f"'4 
tutlulanacak. Bugün de 935 senesi-biitçe Ptt 

8üfün msktepler m~samere zakerelerine başlanıyor· e)'e 
Belediye Kamutayı nisan nu · muvafakat etmeııı. 1 

23 Nisanda başlıyacak çalı mnlarına devam etmekt ve eskisi gibi yiUde 1~. 
olan çocuk haftasının zeng- edir. Belediye Kam~tnyı dü- pareyi kllfi görmekte fıt' 

werecek. 

in bir programla kutlulan- n de voli ve beledıye Başka- . Buşkan encümen ts .. Wit' 
nı 8 . Salım GündQğanın baş dan ileri sürülen esbabı ı fB 

ması için hazırlık yapılmak- kanlığındn toplanmış encü- cibenin doğru o madığıOt 
tadır. k dar 

mqnlerden çıkan işler üzeri_ iki yıl eveline a b ı 
Hnftnnın devall) ettıği gV- nde görüşrau§ ve kararlar ~de iki kuruş ~itrı .. 1 

nlerde Muallim mektebi, kız vermiştir. söylemiş ve ılemiştır lcı·_..,,r 
ve erkek ortnmektept tnl b. 8 ...... krahtP r 

l' ..ıı Bütce encümenin Binba - u resmın UJI' 8~s eleri muallim mekteoi nıuı:s· l tt" M trnhı !fi damndı Rifötın okturva i ti- ve serve ır. a .. ~,.. 
amele Sulonundil V-e hemen t il Lı'r !f 1 .. zamın<lnn ötürü belediyeden ve erve -oıen 11 ı' 
bütün ilk mekteplerde Balkev- alacoğı . olan 00 dokuz ortırılmasije mükelleflere dil' 
· d b ·· erec zla bir yük tomil e ın e ırer ınusamore " - liro on beş kuruşun ver,1-
eklerdir. Bund~n başka ço- mesi hokkındaki mazbatası miş olmaz. ~ııı 
cuk kurumu tarafından Çoc- onandıktan sonra yine bü- lbrahim Sami Kayuoı0 ae· 
uk balosu verilecek Gürbüz tco encümenin korucu res- valinın teklıfıne iştirBt :se' 
çocuk ve güzel çocuk müs- mine nit mazbatası okunmu rek bu resmin hiç 0 ııı je" 

abakaları yapılacaktır . ştur. Encümen korucu resmi bir kruşa çıkarıfmtısıOl 

Bere~etli yağmurlar 
Dün gece şehrimjze yeni

den bol yağmur yağmıştır. 

Mithatpaşa mektebi. 
İk.i yıl evel yanan Mıthat

paşa ilk mektebinin yenid
en inşasına başlanmıştır. in ~ 
şaatın birkaç RY ıçinde bitir
ileceği anlaşılmaktadır. 

Hayvan sayımı. 
Nisanda bıışlomış olan ha

yvan sayımı bittniştir. Sayım 
neticesinde şehirde at, sığır. 
munda, deve, katır, eşek, 

koyun ve keçi olmak tizere 
dört bin dört yıiz elli baş ha. 
yvan olduğu anlaşılmıştır. 

~ 

lsvicrenin . , 
İnfiali 

oloruk hektar başına yüz temiştir. 
1 

~ş 
kuruş alınmasını muvafık gör- Naci Kodanflzoğ u.,e: 
üyordu.Bo.şkan hektar başına bu hususta söz aJınıf . j&ı· 
alınacak yüz kuruş resmin -+->-Yirmi para badd• 
korucu masrafını bilf) knr~ıl- daldedir, dtmiştir. ... ··ııre~ 
amıyacağını söylemiş teşkil(\. Müzakere kAfi goru 1of 

tın zefa uğratılmumas1 İç·in bu eveld encüm~n mazblit.a:a~ıo· 
resmin hıç olmazsa yüz yir- ra İbrahim Sami Koyu t b61 
mi beş kuruşa çıkl1rılmasını nun teklifj reye konııı0 ıerlB 
istemiştjr. iki teklifı kabul ~deJ~ıJgıı 

1 lsmail Tiritoğlu ~n<'Ümcn etmiyenlerin müsayı o .. ,eriOe 
mazbata muharriri sıfatile u 
encümenin bu husustaki anlaşılmaktadır sunun. gele' 

meselenin m~zekeresıtır· 
noktai nazarını anlatmış, Sl- ek celseye bırokılıntŞ lr~ll 
rnsile Hasim lsldmoalu, lb- b aisr• t· 0 Bundan sonrn 9:;- e 1 
rahim Sami Ka~umo~lu 934 bütcesinin ten"ir ~ ..,.r · 
ve Naci Kodanozoğlu söz ahin faslında munakııter;İ- ~ 
alarak encümen mazbatas ı e r 
lehinde söylemişlerdir. Neti- iması ve bcleıJiye ~ ıert-1~ 
cede f}ncümen mazbatası rusumlnrının taksit o.y •1ı~· 
onanmıştır. eylül ve ikıncikanurı .. ,,~et 

Bundan sonra yine bütce rı olmasıniı dair -~roit"' 
encümenin kontrotu lıor~·la . eleri encümenlere "er• bllF 
rından alınacak /belediye re- Belediye Kamuts~JS b~ 
smine dair ·mazbatası okun- ün de toplanacak "e l•1'r' 
muştur. Rnciimen resmin yü- tcesi müzakeresine boş 
zde iki kuruşo t•ıkarılmnsı- ktır. 

• 
(Üst tarafı birinci sayfada) Qt b•ı T •feSf 
rupn bnrı~ını'ıl kuruluşun.v om o 1 arı ttl 
tshdit eden Nazi emparyalı- ~IJ' 

zmi korkusunu nasıı artırd. Otomo~il tarif esi ~elediye tar~f ın"an "ugüntD ığını anlıyamamıştır. Eğer 1 il U il 

Almanya uluslar çemaatinin ~artlanna uygun olara~ deg'" i~tiril~i. . "e~I 
barı cı bir azası olduğunu Y 'I • 11 

isbat etmek istersı• (Dr. Do. Şehrin iç ve dışın- içinde bir çeyrek s9:iJdİ' 
d b.k 1·1 k 1 · b' de,, .,,o llfussün katli hfidisesinde a tat ı ec ı me te o ıın te - eme cmrıne ta ı 1' ıı 

ı b 1 f kh~ıııtı ·c' olduğu gibi) Dr. Jakobun nezzü ı otomo i tari esi bele. Yarım saat be 1' ı 
kaçırılma h!ldisesinin gayri diyece bugünkü hayat şartl- 1 '>o bir saat bekleıPr. ,,b' 
mesut naz ilerin aşırı gayre- arına uygun elarak doğişti - ;o: elli kilometrelilt bır ..,•d' 
k l·-· d d ğ b" ha rilmiştir re' e' t eş ı6ın en o mn ır - içinde yapılacak eın 

9
Jf1 

reket olduğunu bildirerek Yeni tarifeye göre şehird bir gezinti için Je t ,ıı~1 

fJr. Jakobun ozatiığını iade en hastahaneye gidip gelme 800 kuruş fazln iiar~ece f~ 
etmesi için henüz vakıt geç- 60, ·yalınız gitme 40, Çengel . . . de g 

1 
c'' 

miş değildir . Almanya~ın oğluna gidip gelme 300, yalı- caktır . Şehır ıçın 1,rı '~ - rmi ikiden sonro ıe•i verecei!İ böyl~ bir karar Is-. nız gitme 150, Koşuçınarına 'feo • .., . .1 1 J tarı -l 
viçre sınırlarının çok dahn gidıp gelme 75, yalınız git- W zınlı ere e e eJilB' 
uzaklnrında bile ço · faydulı me 50, şehir içinde umumi rete 30 kuruş zo!ll A 
tesirler uyandıracaktır. tur 150 kuruştur. Şehir tir . ~ Jt1gıl 
Hani Jıindi hani şahin , Jıani Gece anam, gtindli.z babam Cengin Jzeybetfndefl "t~ 

ka: !Jl'yerdi ıdı11ı ~ıı 
Otmcz Jıoro::., tavuk ywmtrl Salayd1111 tiç beş para eder Uyandım elime a 

Lama: di 
Duvarda asılı yani yenik Yakası, yeni yok gômlek . 171ed~ 

saz nlcoldıı? fliiaml bu cengırı eY/tl~f 
Kesme: fnçak, kılıç, kal- (Selimi larafından yazılnuşllr) ~n, 

l ! • • c k d t . ' gı:lı 1 
kan nico du? en es anı flaı1f or cleryasıfll /f"s 

Hani yeşil başlı şaşkm ör Çıktı ayılar qeldi divandan · ıt 
dekl'!.r Şrbek İnaym~rn asker çek- 1 des10;ed 

Bunca sıyır, Sl/Ja sutsuz il bir yandan ralan yanlış 111 !I pıJg 
~ lnekleı Kurd Ie-ı:kerl prislairlinre Ô ,Jeıı1edff17y,,/~, 

lf il - l J k )' mrtimde" " an a:ı, :aqar, o mr röve - ormandan er 
ler J ııdll eJ 

liani kedi, lıani sıçan ni· Alı edip eşe: krldı figanı Deston 1ı11kk 1 tf'ıJr~ f. 
Coldll? Aslan bey ile kavga etme 1 an 1 ıı 

maliimat bu un . bıl1 1 ~' 
si mrişklil 'h · kıtil . " 

B. d 1. 1 d hıyntı tarı 1 • de bir ~ 
Miras Jıak değllmi elbet so- rn eve gönder( ım eye l alesof Balıkestr ı.srıd' .J 

ranm dil dil . k ~u,. 111• 
f<Jneden lpli!/e bir Mr ararmı Sı!Jırwca ktlıcı divane inil . sı bılc yo J h )cııtır' t'~ 
1 l l i l ~ d /Jıı·ı mevı.uunu kli ,ıe' :: bel s cmem JCıl c zaru. -1 z J• 

Talıta kelıltslnden saçlı rır 1 ynz.dığı~ı isıif8 .,- ' rum 
13abaımn sevdiği subaıı ııi

cold11? 
Glindc lıcş on kere yıkar se-

rerdi 

al kam dan hı Ikı ~ır 8r\
1 

AldL urlalt[Jı şöyle bir korku -diye şu kiıçuk 150111 
Ömrtimde [Jörmedlm bir ko- şrini fnidt li bu j/ 

rku 1 / S (118 



~KDILl 16 Niaan 

Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
AT J8 = Şeker yoğaltımı gitgide artıyor. 1 ll ı şm [ B ıı k: Gaz:ıb · hiddet] biridir 

1-1 1 J.~. istihldk - Yoğaltmak llıtta - K tn [T Kö.] Hasse-Duyu- (Fr.) S1toe 
~ tllet etmek - Araya girmek, Jol Örnek: Ankarada günde ne kadar Hıynban - Ağ.1 ~·lı yol Örnek: İnsanda beş hasse vardır-lnaa-
Ôplaınak buğday istih1Ak edilir - Ankarada H~zb - Grup nda beş duyu vardır . 
. rnek: Haylıllet eden manialar dolayı- günde ne kadar buğday yoğaltılır . H~be = Bağışlık Hassas-Hisli, duygulu - (Fr.) Sensibte 

lia sıle - Araya giren engeller dolayısile Müstehlik _ Yoğaltman Hıcab - Ut~nç Örnek: Adtadaşım çok ha11astır-Ark-
H/'lbe - Çadır Örnek: A1manyada müstehlik koope . Örnek: Hıcabından kıpkırmızı oldu - adaşım çok duygulud11r <hislidir) 

Yr - Ho (T K" ) rnt·ırlerı' ı·oktur - Almanyada Utancından kıpkırmızı oldu . ı • H' ı ·ı·k d 1 L d l L lia yır · o. ~· yo- h b l' hassasıyet = ıs ı ı , uyar , .. , uygan ı .. 
Ha Yran - Hayran (T. Kö.) ğaltman kooperifleri çoktur. ~? .cu - y .tangaç. -{Fr.) Sensibilite ' 
!~an kalmak - Hayramak - (Fr.) Ad- Helecan - Çarpıntı k1 ıcıv = Gerıç.' ~eçıv Örnek· Hastalık ondaki haaaasiyeti art-
<&ılrer 11 eccav - eçıvcı · . 

Şay8 h Helezoni- Y ılakavin Örnek: Nef'i büyük bir heccavdı _ tırmıştır - Hastalık ondakı duyarlığı 
ônı a.yret - Şaşılacak . Hem - Hem Nef'i, büyük bir geçivci idi. (duyganhğı, hisliliği) art\ırmıttır. 
Ş rtıek. Şayanı hayret bır ha~eket Heman Hemen (T. Kö.) Hicran = ı - jç acısı, 2 - hicran HiHiyıtperesti-Duygnculuk. 

lıtöte:tıla~ak bir hareket Hemağuş - Kucak kucağa [T. Kö.] Hi&1i kablelvuku (Hiı kablelvuku)-Ônıezi 
lıtettu:~yır - Şaşkın Hemasıl - Aslıbir H_ıcret - Göçme..,.. - (Fr.) Pressentiment . 

(Fr e. mesh~r olmak - Tansımak Hemayar - Denk hıcret. etmek .. Goçmek Örnek: Bir hiSBİ kablelvuku ıle oraya 
lia :> Semerveıller. Öraek: Bu iki adam birbiri ile he- Muhacır - Goçmen . . gitmek istemedim -Bir önaezi ile ora-

~ııyet = J - Onur 2 - (Bak key- ma,,ar mı? Bu iki adam birbiri ile Urnek Yanya muhacırlerı Yanya . k . d' fıyet h • J .. 1 i ya gıtme ısteme ım. 
1ı ' !ite iyet) den 1• mı''.)ı goçmen er · M h · l ı. D l L hı'ss'n• ~'Ytulb _ Geniz .. Hicri _ Göçüm ( ı] Göceyn üte assıs o ma .. - uygu anma., f(ı ı 
ayı _ f rk . Hemcins - Cinıiuir örnelt: hicri t 250 senesinde - t 250 dokunmak- (Fr.) Etre touche, etre a ecte 

liay91n _P 
1 

' tıre ,.. . Hemdem - A.rkadaş göçüm yılında - 1250 ci göçeyılda Örnek: Yıllar geçtikten sonra beni ha-
t1ıy160 H~~van (T. K~.~ . . llemnam - Adaş Mıltldi - Doğum 1 doğumyıl tırlamasından çok mütehasıiı oldum -

ô k- Dırı olarak, dırı dırı Hempa - Ayaktaş Ornek: Mılddi 850 senesinde - 850 ci Yıllar geçtikten sonra beni hatırlam-
d rne : .Hayyen mi. ~eyyiten mı der· Örnek: .:\.silerin reisleri ve hempalıırı Doğum yılında = 850 Doğumyılda asından pek duyguladım. 
o~': edıldı? - Dırı olarak mı, ölü kaçtılar - Azıyanların başkanları ve hidayet - Uzyönüm . . . Mahsus surette - Duyulurcaıına - (Fr.) 

lih ak mt yakalandı . ııyaktaşları kaçtılar. lhtida etmek _ 1 - dm değıştırmek, 2 S 'hl t 
J Yen oı · Öl·· d · · enıı emen 

~ı _ 'Ha:yyıten .~ u, ırı Hemrah = Yoldaş - Uzyönm?k .. .. Örnek: Pahalılık mahsua bir surette arttı 
li.ıa {T. Ko , Heme in - Ya~t hiddet - hıddet [T .ko.) ofk.e -Pahalılık duyulurcana &Tttı 
~•ıte~; Güz Hemşehri - Hemşeri (T. Kö.) hiddet etmek. - hiddet!~nmek öfkelenmek Gayri mahıt1s (ınrettej - Duyul~az. belli 

Ör ek · - 'Kal~ırma~. ç~karma~. Ornek: Samsunun fahri hemşerisi Hidmet - Hızmet (T.Ko.) . . bellisiz - [Fr.1 İnsenıiblemeat 
t ~ek: Bu kelımenın hır hadını haz- Samsunun onursal hemşerisi. Örnek: Vutana hızmet,. h~pımıze borç- Sahte hissiyat _ Duymacık 
k:dırıen = Bu kelimenin 'bir harfini Hemşire - Kıskardeş dur Yurda hizmet, ~epımıze borçtur. Havassı hamse _ Beşduyu _ (Fr.J Leı 

t_bili ldmnca (çıkarın~~) Hemşireznde -· Yeğen Hiffet - Hafıfl.~k (T .Ko.) cinq aens 
Ôl haır - Kaldırabılır Hemta - Benzer taydat Hikdye - Ôyku Uzvu his - Duyak 
~ '1ı~k: Bir noktası bile kabilihuzftır Bihemta _ Benzensız ıHikdye etmek - Anlatmak, öykülemek , Örnek: Dimağda büıün hiı uzuvlvrı to-
rı~lle~ez - Bir noktası hile kaldı- Jlemzeban - Ağzı bir, dlldeş örnek: 1 = Batından geçenleri hikAye planır = Dimağda bütün duyoklar top-

fi,16 abılır d.enemez. örnek: unu ö~mekte cümlesi hemzeban etti başındnu geçenleri anlattı. lanır 
~ti1l: -- Çekın oİdular _ onu övmekte hepsi ağzıbir 2 - Gördüklerini tam hikAye edeyim diye 1 tıba _ Duyuş _ f Fr.] lmpr811100 ~t' P - Ka ın ak d ı G" d'"Ll · · 0 

ın,p et ç m (dilJoşJ ol u ar. vaktımızın çoğnnu ~ . . ~~ ~ .. ~~ını tam Kabiliyeti intiba sahibı - DuJuşlu -{Fr.] 
Ôrııe ~ek - .~a.~ınmak . . Hemzeman (muassır) - ÇuğJaş öyküleyim diye vaktımızı oldurdu, İm reasillnnable 
el! k. Her turlu fenalıktan ı\:lınab Örnek: Timur ile Yıldırım Bayazit H'lfif - Yalan H' p - B (T K" l 

Lıı:. er - Her türlü fenalıktan ko\~ınır. 1 .. ıtıar aru · o. 
:'K~teıı1·L K muasırdırlar - Timur ile Yıldırım Bn- Örnek: Bu sozJe hilt\(ırn yoktur - bu Hiza_ Hi:&a ı T. Kö.] ,..._.L. Dl - nçıngan . 
·~•kr-... k 8 sakınma yazit çağdaştırlar. sözde yalunım yoktur. lfod - Kendı 

~ı·ııtık':-"e .. 0~~:m .. ' .. 1 kt t k Hengl\m = Zaman Hildf - Kurşıt HoJbin - Bencil lFr.ı Egoıste 
ki lh.mduyu 

8

8°~ ~.oky 9
!'.°e ~~ 1 evak- llenuz - D.ıha, yeni daha yeni Örnek: HilAfı hukikat - hukiknto karşıt Ornek· Hodbin inlbn, gönül fıkaraeı t ı ır - uyu soz soy eme _ • . 

t,.,,en ~a\ınma gerektir. Ürnek - Henüz uyşmuştum - Yeni lliltll - Hıldl ('11.Kö.) olandır - Bencil inean gönül yokaulu 

Ôkrkı etıııek - Korunmak, sakınmak uyanmıştım dahıı yeni uyanmıştım. Hıl'ııt - Kaftan ola. ~dır . . 
O Id düzü, - L (F J " llek: Herkes sari hastalıklardan te- Henuz gelmedi · Daha gelmedi Hil~ hada. Jesise - yun, a U\', Hodbını - Bencıllıa - r. ogoıeme 

~e.kki etmelidir. - Herkes butaş&k HM' - Hiç, tü dek, al, Örnek: lctioıai hastalıkların en korkuacu 

6 ast.alıklardan korunmalıdır. . . Her nevi - Her türlü her \'eşit Hılek.Ar - oyuncu, aldatıcı , dekçi hodbinidir - ~.·Y~l h&1talıkların en 
ençler, yalancılıktaa tevakki edınız Haraset = Çifcilik Himaye, vikaye - Koruma korkuncu bencıllıktır . 

.. llıb.._ G~nçler yulııncıhktan sakınınız'. Zıiraat - Tarım örnek: Himayei hnyvnnııt - hayvanları llodbehod - Kendi başına, kendi kendine 
rr - Çekinecek Z"r·eımek - Ekmek koruma. Örnek: Hodbehod bu işe teıebbülii ya-
,rnek: 8a itin mahzurlu bir tarafı Ziraat VekAleti - Tarım Bakanlığı Himaye etmek- Korumak nlış oldu = Kendi başına bu işe rırıt· 
1°ttur - Bu itin çekinecek bir tarafı Hercai - Yanardöner, gelgeç örnek: Heni himaye etmesi için ken- mesi yanlış oldu. 

llıtit: tur. Hercü merç - Karmakarış, allakbullak, disine bir telgraf çektim-Beni koru- HoşAmedi - Hogeldin 
Ôr~ - Çekinme altus ması için kendisine bir telyazısı çektim Örnek: Hoıamediye gittiler - Hoıgel-
etr ek: Onun iu işte ihtitazına hayret HercibAdAbad _ Ne olursa olsun Himayeci = Koruyucu dine gittiler. 

. ta 
1

~ - O.ua bu işte çekinmesine Berem - Kocama, çöküş Himayecilik- Koruyuculuk Hububat - Tahıl • 
1
btir,! ı~ Herze - Saçma Hftmi _ Korur, koruyan . Hüccet - Kanıt (Bak: Delil, burhan) 
~tlhterj: ınek: -. çe inmek H~sı.ıb -- hesab [T.kö.J Mahmi - Korunuk [Fr.) Pıotege Hucre - Odacık, göz - [Fr.) Cellule 
lb•tır _ h ÇekTıog~.r F ) p Hesti - Varlık Urnek: ~ahmi devletler - Korunuk (Fen anlamı terim koluna bırakılmıştır) 
~&t lıır ( .Ko.) - { r. ret Heves - istek, heves [T.Kö) devletler H ,, .. (F ) ,, 11 ı 

etınek uceyre - uoze - r. ve u e 
Ptrer - Hazırfomok - (Fr.) Pre- llevl [Bak: Dehşet) Himaye altında olan yer Koı:,unacak [Fr] H A C" .. 1 (F ) C llulai 

lıtihı Hevlnall [Bak: müthiş) Protectorat ucrevı - ıozu - r. e ra 
tırıoanr~t - Haaatlıklar - (Fr.] Prepa- Heybet - Aybat K k [F ) HuddA -. Tanbr. ı, kuKdayd'b' 

Lı il Vaki (vikayeden) - orur, oruyucu r. H A t t (Fr.) Oui 
''IUıtth' preparat;f9 Heybet vermek - Aybam:ın Preventif u yı na ı - eni .ı ı en -
lıtr ~ ıarat - [ı tıbbiwe) _ Hez r ilAç- tteyelAn _ Kayşa d d L b po?sse ıans etr~ cu t.ıve 

-... [F J tı Örnek: Çiçek aşısı yüz e .. o .. san eş Ö k h d - b " 1 Kendi 
ör r.J Specialite pharmaceutipue Heyelan etmek - Kayşamuk vakidir - Çiçek aşısı yuzde doksan .rne : u ayı na ıt a6ac ar 
~hek: Eıkiden memleketimizde müı- Heyet - Kur - r Fr.] Form o beş koruyucudur. bıten ağaçlar. 
~ :.eratı tıbbiye imal olunamazdı Heyet = Şekil - [Fr } Corps Himmet l Bak: Cehd, gayret h1tf) lludud (Bnk: hadd) = Buç, sınır 

~ J>ıİ •den yurduınuzda hazır ilaçlar ya- ile yet pturah has heye.t anlamına l = Sal- Hin _ Vakit lludus etmek - Baş göstermek, çıkmak, 
' Uıta~ınaıdı. kur ( Fr.] Delegation Hiram _ SalınııJ olmak - (Fr.) Sur2ir 

........ (~arat (ı kimyeviye) - Hazırlamnlar Heyet 1 Meclis anlamına] _ Kurul _ (Fr.) Hiraman _ Salımlı Ornek: Aralarında bir ihtilaf hudus 
1f4ıik (~) Preparation Assemblee conseil Hiram etmek _ Salınmak etti - ~ralarında bir anlaşamazlık baş 

Ör ok: nı:ıhir) - Uzel Heyetiyle - hep birden olduğu gibi, ta· Hire _ Bulanıklık, donukluk gösterdı (çıktıl 
uı ~ek; O hazjk bir t~ bipdir - O, kımiyle llirelenmek _ Bulanmak Hufre - Çultur . 

'1tı1~e bır dişçidir. Heyeti umumiye - Genel kurul - [Fr.J Hired _ Akıl Örnek: Yolda hır hufreye düştü - Yo-
Ôrrı &l .- Uzluk Assemblee generale Hiredmend _ A.kıllı lda bir ~okura düştü. , . 
&ı e~. M haznketi ile müştehirdir Heyhat - Yazık, ne yazık - rFr .] llelaı Hirre Kedi Hult\ıa - ıtıkarma = (Fr) Extraı 

liaıi~ Uzluğu ile tanınmıştır Heykel ~ heykel (T.Kö 1 ltirzicAn = Can tılsımı Örnek: Kına kına hulAsaeı-Kına kına 
li-.lrl 

6 
- Hazne (1'. Kö) Heykeltıraş - heykelci His- His, sans (T. Kö) (Fr.) Sentiment çıkarması. 

~-llrlet.._ Ezinı·, sinirme lfoykeltıraşi - hEıykelcilık sens Hulllsıı {icmal} Özet- (Fr.] Resume 

1 1-tı:rıi ~~k - Ezimek. sinirmek Hezeyan -- S:ıçmala'ma , sayıklama İhsas = 1 - Duyurum 1 Hissettirmek an- Orne.~: ~ir yazını~ hulasaaı-bir yazı-
~ba llOlay _ Singin Hezimet - Bozgun, bozulma lamına] - Action de fairo. sen tir nın ozetı 
~ec, - Boş boşuna İnhizam - bozgun: bozgunluk 2 - Duygu- (Fr.J Sensatıon Hultlsn etmek- Kısal:ımık, özetmek 
·1~d· .._ liece Münhezim bozgun Hissetmek _ Hiısetnıek, duymnk - (Fr.) ---
~'dl}e A Münlwzim olmak - bozulınnk . bozguna Sentir ))t.;ZELTME 
lı illet rmnğan c; k v 1 - Kılavuzun 17 nci ıayııında birinci 11el4k 

0
rn
1 

ek - Yıkmak u~rnma Örnek: R\İnde bir acı hissetti - ı~linde 
Ö !bak Hezl - Alay b d yaprağın son ıütununun dördüncü kelime-

tne)[. 0 .. - B.tmek, yoğalmak ı..ııtife ~aka ir acı duy u. sinde bir karıtıldık ve yanhtlık olmuştur. 
ı .. L • usıın 1 1 k h Gönlünıle büyük bir ~eis hissetti = Gön- 1 d sonra•ı •

0 
..• -..~ ~d -ı ıın orı usu aç ı tan e- llıfzetmPk _ ı _ Saklamak. 2 _ Ez· J Bü sütunun a tmcı satırın ın .. -ı 

hitti. u - Düşman ordusu uçhktan bC1rlomek lünde büyük bir umutsuzluk duydu. yle olacaktır. 
b • Hissi - ı . Hitssi" 2 _ Duyal - {Fr.) Senti. ı .. h r t" ö 1 
QU Muhafaza etmek- - muhafaza etmek [T Kö.) t<- husuıı f& s, za ı - ze 
den a~nenin mnhsulü kargalnr yüzün- bnrım::ık, gözetmek mentol, sensoriel Şahıiyet - Özlük 

~. ~lltgnı olllk oldu· - Bu yılın ürünii Hırs hırs IT.Kö 1 Örnek: Kulak azayı hissiyemizden Ürnek: Bu eserdeki şahsiyet ilk nazar-
tıb14~ _

0
r, yüzündön yoğrıhlı lliy::ın ct tıayınlık (l] tiöçüm ,e doğum kelimeleri bu da göze ~·arpacak derecededir - Ba 

Ôtrıe1ı:. ) oğaltım il isse _ Pay terimlerde kullanıldıA"ı zamaz baş harfleri izerdeki özlük ilk bakışta göze çar-
. Şeker istihlılki gitgide artıyor llissedar - Paydaş bil yük ynzılaeaktır. paeak derece4edir. 
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• - ·- • ıt!il Parça tiatları Makin• 1 

Gu•• LNIHAL VAPURU il Kr. fiıtlın 1 Ji • mJ Sivri mokik 100 ;!!!I 
•. •. mı. T. oparJnk » 1 Oo ı 1 mJ Komple~ il 

• 16 Nisan Salı günü akşamı Bandırmadan • 1 ıi IKğanelelr ;·55 makioeıı ~il~ 1 ı lil yı§ ar <J ""il! 

•yolcuları alıb istbanbula hareket edec~kdr. • ~::~~~·yağ• 15 ~:;:;:!~k 1 
NOT: Gülnihalin hareket e-ünü programları muayyen olmadığından dıııma gaza. • ~ N k le • 25 k a il! 
• .., • . • • • 1.:.:1 u ış osnogı aya . ın • 1 

~ temızle Bandırmadan hareketi günü ilan edılecek:dir. lstasyonfo.rdan tafsıl.tit alınabılır. • mı » makası 35 kınesı' 
m , ··• . ~ • [§) Çakı 30 - 40 Koınple ~ç iil 

• Si 1 • ltf!l• it ...... . ~~•!lbllHi liJ Muht l'f k ~ekıneceh 1 
Stresa konferansının kararı. ZEVKiNiZE VYG[N ~ maki:e· ~~i~~evr~ ~~~~~.i 10011 
[Üst tarafı birinci sayfada 1 bahs olan, UluBlar derneği- ı· sk a· rp ı·n mı makaslar vesair Vadeli §
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" 

feransta toplanmış bulunan nin ı 5 Nisanda Stresada to· mJ t~ferruatı da bu raitle ve· 1 
d 1 ı . b' b" l . il nısbette ucuzdur. rilir iill 

ev et erın ır ır erıne karşı plunacak k.onferansırı her y t k · t' h . · il 
b l d

'kl . . ap ıı"ma ıs ıyoHanıJi apıs- il İl 
es. e ı erı eevgı. ~e sem- hangi bi kararından mütee· hanede FEHMİ UST :\.- [§] ' 

patı duygularını ıhtıva eden ssir olmamasım temin için ,,a baı:ı. vurunuz. ~ mı Sovyet o·ık·ış Mak·ıneler·ı Geld·ı 1 
bir t~bliğ ile nihayetlenecek eveld deraek konseyi mesa- J ~ ~EHMİ ıiJ • 1 
olur ıse Almanyanın aramız- isini hazırlamak ondan son- USTA nın yaptığı ıskı\?pİn. mJ V k d 
daki ayrılıktan istifade ede ra da, nkdoluna<'ak ler hem. zu.rif hem de raka- im 1. a ın a meccanen nakış )'ıırdu açılıyor• 1 
rek hem harbi hazırlamakta, bet edılmıyecek derecede [!J s -ı ı k .. k 1. , . 1 . k . . ı oı ... 1 hemır\e bizi aldatmakta de- yeni bir konferans saye· ucuzdur. ag am J mu emıne ıyet, tasarru ve ış emesı . atı yen temınal 1 

vam edeceğinden emin oL sinde, Avrupa emniyeti- :•···················· .... makla beraber Erkek ve Kadın terzileri le elbise işçileri ' 'e na~; J 
mak icabeder. nin müsalematkarane bir su · ; o kt i ~ san~tkarları ~ıen~.en bir el nıakinesi fiatında olan üç çekmeli hcıll '1 

lngiltere, ~lmanya tara- rette t~zimi işine girişme· • o or ! ~ zarıf ve pratık luks mobilya şeklinde bir 
fından sildhlanma hususunda k.tedir · : : [ii 
veriJen resmi karardan son Halbuki Avusturyanın ma· : OPERATÖR : tın Rıı s k !.il hı· ne <lı· k •. ş ııı,·ı kı· n esı· 1 

B r h .. kü · · d" ruz bulunduğu tehlike ile s d • ., • r::ı ... 1.• 1 ra er ın u matını ığer • : a ı ozatay : c:.. 
d~Yletlerle i§ birliğine sev· meşgul bulunan bay ~ıusso- ; • W1 Elde etmelidir. Daha ucuz arzu edenlere yalnız ı 
ketmenin mümkün olacağını lini uzun bir sabra katlana- : Cerrahi hastalıklar müte- ! El 
zannetmişti.» cnk gibi görünmemektedir. : hassısı. : mı . El ve tek ee'7 mecelı· ııı,·ıkı·nel.eı·J 

Popolo <l, İtalia gazetesi Hay Mussolini lngilture bari· : Vatan eczahanesı bitişi- ; ml il 
M. Muuolini tarafından miiL ciye nezaretine Stresa kon- i ğindeki muayenehane evi- ! ~ mizi tavsiye ederiz. Eski .:>makinesi olupta . Jeği~tirmek isti yenlere yeni ınakiO" 
hem ve belki de bizzat fertınsı için kati ve tam bir i nde hastalarını her gün : im vQrili't. ~.ı makinesi olup~a ayak ta~mak arzusunda hu!unanlara yalnız· ayak k~U 
onun tarafından yazılmış ol- ruzname ilham etmiş bulu- : öğleden sonra kabul ve : mJ mı ·la varılır. Ayrıca .. makı.n~lerde tamır olunur va makıne alanlara kullanın& şe 
un bir makalede diyor ki: nuyor. Bay )1uuolini: : tedavi eder. •mi ve .'lakış meccanen oğ~etılır. ·ıo 

«Strese yeniden hayal ve ı _ Beynelmilel emniyet ~ ....... •••••••••••••••••; mJ Fiatlar ucuz olduğu kadar tediyat da kolaylık gösterilir. Makinelerimizin b:e~·I 
kdğıttan şatolar yapılmasına teşkilAtı vücuda getirilme i 6 · mi mum yedek parçaları bulunduğu iİbi her nevi makinelere uyar makin~ ve ge 
bir fırsat teşkil etmemeli- hususundaki mesaiyi zorlaş- aıp, ~ parça üzerindeki fiatlarda yüzde yetmiş beş tenzildtla satılır. 

:iiyr~s:~rı· esadednaı·zlgı' nadlıe Avmreutpı·na tırubn Alman sil.Ahln~mal sı ettf;:~e~:~is!:~k:[aec~~ıO::!~ i SATIŞ YERi • ,.. 
ve unun vereceğı netıce er eskisinin hükmü yoktur. illi " l 

bir nokta olmalıdır. karşısında ltalya, Fraaso ve 1t ç· "t d h il im K c d k d s b s r k hl r ı 
Sulh içinde ve tehlikelere · avran · 1~1 

zn e ma a e· ffiJ • ""t'a lTVan QTŞlSln Q O ri arıa 1 0 
maruz ka I m adan ga ı ip gel· ~~~il!:;:::,.;;:~ :rıorin i c~ ~ e mden Alı ogl u M 

8
hm•;16 ıiiJ liil llil llll !!il mı illi liill!ll!I illi l!I 15lfiil mi lllll!llllil lil l!!l liilllllliil liil l!l l!llllilliilllil l!!I llllliilliilil 1!1-

mek için birlo§mekl\stemek- nevaede takip edecek.le- ~~~~~~~~~~~~~ ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!'!!'! 
le biz hem teferruatta, hem ri hareket hattı hakkın- ı 1 = 
de harpte mağlup olmak te. da daha ~imdiden vaziyetle Türk Dilı· 1\TeJ:rı"yatın J 1 ı• f d 
hlikesine maruz kalırız '' ~ ~ ıy~ y aan: stı• a enı·z·ı rioi tesbit etmelerini; 3· Bu it. 
İngiliz politikası 18 Stresa hareket torzının her üç hü· " Ç Q c • • 11 

konferansı. kOmet için ayni olmasını; u KLAR iÇi N ~ ou·· şu·· nu·· nu·· z, 
«L' lnformation» den: 4- Almanya Versuy muahe- 1 l 1 
cdngıhz siyaseti nasıl bir desinin beşinci fnblının ihti. ~ -~ 

yol alacuktır? 8 ıy Eden p~ va ettiği ahkdmı tek başına « ·-Hoyatbilgisine uygun 1azı1ar ve küçük tP.mPiller- ı l 
rşembe günü yaptığı ta yare lAğvettiğinden Sen . Jermen, .ı: l 5 Kuruş 
ıseyahstinden beri henüz ke. Trianon ve Nöyi muahedele- it. 
ndini toplıyamamıştır. Bunun ri uskerl hükümlerinin de ~ • Yazan: M. CF.:VDET » 
içın bu akşam elde ettiği A vusturyo, Macuristan ve 1~ w ~ 
kanuatlerı tt:sbit edem iyece· Bulgurıstun lehinde tudıl DOGR U YOL ~ 
ktir. olunmalarını; 5 - Avusturya ~ 

Buy Makdonnl ve Baldvin istiklalınin muhnfrızası için 1 1 
e<Popolod ltaha» g~zeteainin uçık pratik kıırurlnr alınma- -Bir perdelik mektep temsili- ~ 
lngıltere ynpılun .kısmi int. sını jstemektedır » 5 Kuruş ~ 
habntın İngiliz dış siyaseti cd . ...' lnformation» bay Mus· e{ 
c"reyanı üzerinde yapacağı solıninin İtalyan menafiini Yazan: lJ. CEVDET """ 
tesirler hakkında ortaya de müdufuadu haklı ol- 1 
att ı ğı hükümleri dıkk.at na- h b ı. 1 Bu iki kitap ccÇocuk: bayramında» mekteplılerin 1 duğuııu, .mu im ir .. ararın 
zurına ulmamışlnrdır ve zam. bıle kurursızlıktun daha eyi işine yarıyacaktır. 
undu Sı r Con Saymenin tav " Yazı evimizd~n ve kitapçılardan arayınız. 
siye ettiği ayrılık siyasetine olduğunu yakında Avam ka- it 
temayül etmektedirler· murasında yapılacak müza- ~~~~~~~~~~~~l't 

B kerelerin bu husuMtu bir fı. 

d. d kir edebilmesi muhtemel old. Bur B l k · -._ unun neticesi olarnk :si- ,_ 
m ı e Strcsa da yapılacak Sa • Q l esır ~ 
üç taraflı konuşmalar. son uğunu yazd ı ktan ı:ıonra di- o b f 
günlerde yapılan haber alma yor ki: t o Üs se er 1 er,· 
s13yahatlerinin tabii devamı « ... Görünüşe bakılırsa in-
olarak gösterilinek istenme- giliz mebusları ve Lordları 
ktedir. Mühim kararlar alnı. devlet işlerinin takip ettikl
nk, lı:~ti taahhütler yapmak 

1 

eri seyri gıızetelerdon öğr
ve muşterıek kararlar verm- enmektcn bıkmışlardır ve 
ek artık mevhuuboha değiL . k:ıti s~dller sormuk isteme
Jir. Londraya göre mevzuu- j ktedirler. 

,. Mehmed Servet •-. 
ORMEEVI 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örrr'e ef yanızı if bankası 
karşısında ORME EV/ nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilırsinız! 

.. - . . ' 
; '
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Bursa-Balıkesir seferlerine bu defa 935 modeli otokur
lar tahsis ellilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek 
müştorılerin menfaati iktiznsındıındır. 
llergün saat 9 da DARBALI OTELİ nden hareket oder. 
Müşterilerin her türlü ietirahatı temin edilmiş olmak
ln beraber otokarlar hiçbir tarafta !azla eğlenmeden 
yoluna deH}m eder . \0 vnktı muayyeninde Bursr.ya 
varır. Muhterem müşterilerimiz otokarlurıla bir defa 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu unlumış 
olucokltırdır . 

Hareket yerleri: 
BaJıkesil'de: 

Bursada: 
B.\RBALI OTELİ altında SllJHi 

~ . 

rJucaırıi cıvarırulu llAJ~.K OTELİ 
altında rmmara 7 

. . . . .. • · . . 
Ba5'mı ) Prı: Bulıke~iı· VilayPt Matbaası 

' Ev yaptırmak istiyenle~~;1e~ 
Böyle bir evde rahat. rahat ömür g~çır 1 

isteı· ruisiııiz'? 
ğıJ' 

Beklelliğiniz mev~im gehli. Malzemeçfn ucuz!~ il• 
fJU fırsat bilip niyetiniz olan işe başlamadan ~~ ede' 
defa ticarethancmize uğramanız size kt\r teoııP 
cektir. · ıoo>''dl 

Her cins demir, dmcnto, cnm. ~·ivi, hırdavat bı 11,. 
malzemei inşniyeyi gayet ehven Ciatlerle satmnk.!ll 1,g. 

Her renk yağlı ve badana boynlurile boY 
tarı ve malzemesi de hu hın ur. dii•"" 

Köylü ve rencberlerimiz i~:in pulluk vo her 
de mıığazamızJıı vard ı r. e li'· 

B l k·1 l l · kurudan .... ., ütiin ve par~·o ı ı o ar a mayı ve ... 1 11 " 

releri \'~şitli teraziler, kantıır, metre ~jbı 0 ç 
tartı düzenlerinin pozarı da mağaznmır.dudır. 

Stırııdnr 


