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8Qharın 
Giizel sesi. 

ller 1 ı Yı ın hu oylorıntla 
optnc'i n . . . .. 

.... 1 tı 'erırnını (J'ozeten 
"'1 Yo 1 t') 
t' rı Otc,:ı yurtdaşın içi 
ıtrer y _ 
~k· · o.gmur olacnk mır 

ıın Urnut odjlJjtrj c-jbj bn-
:ır 1 o " 

11y1 "•'ok mı~ Her y'ılın hu 
rır:dn . 

dırk· • ı tf· be on sene 
Ilı '. \'ıfıcrn•n kuskusu <lin-
enı, t' -ı; 

§u ş 1 Yo. yağmur az dti 
1i~0r. toprak mohsulii lıes 
ti) lllıyor, ya kızğ.n rrüneş 

r)ıc ok. . • n 
~ft\' ın, hırden bosdırıp 

llruyo l' . b l . 
11.\rnılt .r. :.Y• ve o verım 
~u.. hır turlu olo.mıyor-

8u 1 tarar yı yurdumuzun her 
~e,. ~n<lan ~·okdondır bir 
~İınj. aho. i ıtmeğc özendi· 

Buz h~lluk scsJeri geliyor. 
bak 1 l{uıel ve tatlı seslere 
.. 1 ırsu b l . r . . . 
JUıij .. u yı ~·ı tcımızın 
llllte Rulecektir. Bunun üst 
8f1r81ınıgelcn bo~ ranlnrla '-·ok 
Y ... t,lb ış olan ekonomik ha
d •e ııda evinçl i bir hA
luıu oldurrunu söylemeğe 

Ilı \' 
~· ur m dır. 

.ı '~e .. 
q~ d gore •·konomi alanın 

ı 11: devletimizin kalkınma· 
gıııırı:a~ çiftcimizin yüziinün 
N 'ıksıle olaı•aktır. Wden 
llııtt adar fena Jpö-jldik. 
.ı a e . o 
''Uy11 Yıyc doğrulduğumuzu 
J Cak k f 
Q c11 1 

8 t ar durumumuz 
~~lli ~.anmıştı. Hu yılın bere. 
QuYu 

1 ~ Yıl olacoğını sezdiren 
b~ 1.~ ıır gqr.en yıl duyulan 
1-h nlıt ğın birkor knt p Q il 
·~ııt b rtocoğını anlatıyor. 
·~kle 11 güzel umut g< r-
Qı' Şırse 1 • 1 ~ b·· u ueal ekonomı-
tı:ı<' Uyuk h' d'" .. . 

~kt· ır orıum geçı-lo it 8' 
~ kruıı ır turdtun belini 

Qn \··ırO'lı.ış güdü "e çulış-
~~t lc•ıı · ~. • 

R'irı ' g'ı mız, ötey:ından 
~~ttrı,. 180 nı.ıyiimiz bu .,iizel 
(j .. g·· t) 

' ~ııy 0 nenrin (sandetin) 
ııa~ları olacaldnrt.lır. 

Na'). K. E. flkman 
'y 1: 

rl. "~•tıı . "'lha ızı d' • 
tla okuduk ızıyc vermeden bir 

~tıl tııtıı~ b' : Bu yazımızda ok
·~ ilcllklar~zı belki çok nikbin 

"lirı t~ ır. Fakat büyük ha· 
a;ltı Utk 

'r~ ış o) Yurduna çok yakı· 
kı11t~ t<i b' du~un.a inanabiliriz. 

u Ut ız ledbırlerinıizi alma
etıniye(' 

ım. 

K. E. fi. 

Basın 
lor,~ 

lır1111 u tayına doğru 
1 !•~!~~'eter l;öıüşülecek 
"J3':J<'u Uruıtoyı 25 mnyıs 
~ t llınrte . 

Q sı .. · 
~l~ Şt0 A. gunu saat 
~·le lır bu tıkarnJa toplana-
~! 11 ~ 1{ kurultay özı•l ırii · 

"rı ·l~ate) . ~ o 
f. "ey

0 1 
erın suhibleri-

~1 >unı .. 
ı.. el 1 arın O'oocte~e-.• , Jt ~ !j (; ı-ı • , 
11 et Ve ~lelorden; hor il 

lJ" 1 \'Pl • ~ \ ve erınde hofta-
qrı Yo dal 

~ ~ sıy ıı:ı oz ılef a 
•ı ~dl \ıf:l ı} . 

1 Qr1n °zel gnzctele-
.ı 'er n ken·ı · 
il~~. rllpekı . uı arnların· 
~ , h er1 b' 1 er ·ı ırc:- Jel('ırc 
t <ı) 1 den ~ · 
°'t~ ı"''Yan .. çıkan, sıya
tıı.,,,ı erirı k .0

1 
ıe) gazetelerle 

1 e~ u lü r · 
tıı \'e ' rnızuh 1-1alon 

Q Çol'Uk ' l . 
ı~ b}tılan h gı" kısım -

~ijt- •ter d 1 er hes g rupu 
~tı.ı \'e f)lltı o ogeılen; lı e r ilde 

l "t' 'Yan o • 1 . h. ııı diJI . '"'llrıı l' lık gn-
"b eı ınn · 

"'lllı ·1ı:· gore nyrıla -
ı 11\ri sayf adu 1 

~ l •• .. "' .. •• - • • ' •( 1 .... 
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Banlkan Antantı Ulusal 
-

Ekonomik konseyi Ankakadaki çalrşmafarrnı bitirdi. 
İçişleri Bakanımız son topıantıda mühim bir söyler söyledi. 

Ö~onomi ve artırma Kuru
mu Kurultayı toplandı. 

C. Halk Partisi Büyük 
Kurultayına Hazırllk. 

-- ---
9 Mayis günü ~ütün şehir ve kasa~alar~a parti bina
fan ~ayraklarta gece ~e ele~tiriklerle donanacaktu. 

Anbra. 26 (A A ) - BaL 

kan antundı İtitİsnri ekono
mik konseyi diin ynptığı 
son topl:mtıda İr Bakanı ve 
Dı~ t3:.knnı ,·ekıli brıy :ıük

rü Kıya !:ioyle\'indo demiştir 
ki: 

- :\1üzakerclorimiz yenı bir 

hai gayretlerinizi küsufo. 
uğ"rntmadan crdiğıniz mii

Jebbirancnin karadaki 
hikmetin ve basirete hay
r:ınım . Büyiık emellerle ha
kikat mefhumunu mezl'eı.len 

ayılınlık J tavsiyelcrinizden 
hülıtl'ıınetlcrinıizin pek çok 
istıfııde eı.lecrğinden eminim dostluk \e itimat havası 

içintle cercyon etti. 
Söylüyor ki konuşmalurın 

hep muhtelif t:ırufların men
faatlerini ne kudur karışık 
olsular nihayet tumamile 
barı~tıran hir tavvün ıluysu
sundan ilham alıyor Itır. Her 
memleketin ihtiyn~· veya dı 
Jekleri toplantılurınızıla nynı 

ihtimama, nynı itjnaya maz
har olmuş ve aynı hürmet 
mevkiinde tutulmuştur. Ni-

On Milyon 

Ş Kayanın bu söylevine 
konsey delgeleri namına Elen 
del~esi başkunı mukabelede 
bulundu. Bundan sonra ko. 
asey Başkanı f lıısnn Snka 
mes:ıi hakkınduki tebli<•i 

h 

1.onseyin tas,•i bino sunmuş 

ve kabul edilmiştir. 
Ankara. 27 (A.A.) -· Hal

kan antantı ekonomik kon . 
seyi üyeleri bugün akşanı 

lrenile gitmişlerdir. 

Liralık Va-

Su Eııkarıınııı K izıııı cızalp 

l lusnl ökooomi ve tırtır· 
ma kurumunun ü~·üal'ii Ku 
rultayı Sü Bı:ıkanımız u~nO· 
ral Kaz ım Ozıılpın Buşknn
lığında toplı.ınm rş tır Kuru· 
mun iki yıllık ç:ılışmn \'C 

hesap raporu. iki biitccsi 
okunmuş ve kabul edilmiş
tir. Sinop sayl0vvı Cc\'det 
Kerim İnce lhyı Ulusal il· 
gisile ökonomi ..,.e :.ırtırmn 

pur satın Ahyoruz. 
kurumunun ilk kuruluş gü
nünden bu güno kaJar hn
şnrdığı büyük i\jleri unlat· 
rnı~ ve ö levini başarmak 

kin bütünaraçlnrdan :.ısığla
nnn Kuruma daha mutlu bo.-

Buna ait ~anun dün Kamutayda görüşül~ü ve onan~ı, 
ÖIOflomi Bn~ammtz Kamulay~a iza~at verdi. 

Aankııro , 27 (A.A.) - Bu 
giin Fikret Sılayın B{lşknn

lığında toplunon Kamutaydn 
Den z yolları i*letmesine 
karşılığı on senede ödemek 
üzere 10 milyon liralık va
pur almu hususunda sola hi
yet veren kanun görıılmüş 

1 tiir. Deniz yolları işletmesi. 

nin vnpur ka<lrosuou hem 
ihtiyaçlrın k::ırşılıımok ve 
ilkonomik bir surette ~·alış~ 

muk yöııünden hr.mde seyr~ 
sefer emniyet ve intizamı 

bakııııınılan görülc('ek )üzüm 
ve zarureti ile hükOmetce 
tekl r cdılmi~ olan kunun 

heyeti umumiyesi üzerinde 
bnzı so.ylavlnr söz almışlar 
ve bu miitalenlardan sonra 
söz alan ökonomi Bakanı 
Celal Bayar izahatta bulun_ 
mu~ ve bu izahatı müteakip 
~aJdelerc geçilmi~ ve knlrnl 
edılm'i~tir. Kamutny Ankara 
stadyomu idn getirilerek 
demir mulzemenin gümrük 
resminden nıu a fına ait ku 
nun ileaskcı! vo ınüllı.i to 
kamül kanunun <lfirJüncü 
mudılesine ilk konun lfiyı
hasın n birinci mtizn kerele
rini ynparni. pnzatesi 'günü 
toplunnıuk üıere dnğılm · ştır. 

==============================--=== 

e<'nebi mcmll'kctlerde inf şa r 
eden lıab erlorc mukabele 
olmak iizern Ba~haknn nııı 

avjni (~ &n e rnl Kondilis Bu~ba. 
kan Bny Çalduris ile rröıüştii · 

klen sonra hunu siiylemiştir. 
Bütün siyusi fırkalur ı n kohul 
\'e teslim ı ttiklcri c-umuri_ 
yet reji mi nin ıloğiştirilnıc8i 

mPSf'lo:si ~imdiye kudnr rnev
zuu bahi~ olmnmıştır. HükLl 
met milli meclisin toplanma· 
sı i~·jn intihabat icrnsını ılfın 

ctmi~tir Hıikum;t sureti ro
jim meselesi fırkalar ıır,ıs ıı 

d:ı lıı•r hung i bir kııg\'n mo· 
vzuu to~kil eılenıf'z ister 
krallık bir ciiuıu riyct i~tcrsc 
Krulsı7. bir ı :ü nıuriyt•t o!
sun rejimin siynsl fırkaların 

vukuu gAlen caniyane hadi
( D~vamı ikinci sfiyfoılo ) 

Almanya. 
Yeniden on iki deniz altı 

gemisi yaptınyor 
Loudra, 27 (A A.l - Eviv 

Kromıkli g:.ızotosin in Aplo

nı:ıtik mehuf'ılinin istihbaru

tına göre Almanya her bıri 

250 tonilutoluk ı 2 <lt•niz 

:ıltı g-eıııisini derhal ın:a 

ııtmfığ'e karar vermiştir. 

Daily llernbo gazetesinin 
Borlin oıulınbiri do ayni hu . 
vadisi vermıştir. 

~arım Y.ıll::ırı dilemi ştir. 
Bunıtnn sonra yapılım gö

rüş_melerde yasada değişik

likler yapılmış ve nizamna
menin o~ıııarılı<·ndan 'l'iirk~·c
ye ~·evrilmesi İ\·İn Genel Mer
ker.e sı:ılahiyet verilmi tir. 

(.Jenel meıkez ü_vcleri şun
lardır: 

General Knzı m Özalp Sü 
Bakanı, Hasan ~rıkn Trub· 
zon snylavı, Yu uf Kemnl 
Tengişenk. S.nop tıaylnvı. :;?iik· 
rü Kaya İr füıknnı, Celal 
Bnyı'r Ükonömi Bn knnı , Nev· 
"l.U L '1'.,n,Ioğnn l l bayı \'(' be 
lcdiye Bankası •l'enol dır.f k
törii, C •\'det E~l:ı k bnnkası 
Jırektörii, Snlahattin Mn
kez Bank lsı direktörü. ~1e<'· 
det 'I'ürkofis. İhırnn Mnorif 
Baknııı T. T Hnşkanı 

--. =---

Fransız 
Dış Bakam sef irimizle mü
him bir görüşme yaptı. 
Pnri~. 26 (AA.) Dışış · 

ini Bakonı B. Lnval 'l'ürkj_ 
ye büyük elç~si B. Sundı 
diin ka.bul eıl cırek uzun bir 
rııültlkattu bulunmuştur. 

-=-==----
Uşakta idman şenlikleri · 
l:§ak, 27 (A . A } - Diin 

snhn h spor alıınındo ortn 
mektop. sekizinci idman şe· 

nlikleri yapılnu~tır 

f H. I' Bıt\ ul, K ırull1\ 111 ı ı•lıı ıarıı;:ı \f r K:ımuta) 

Cumuriyet Halk Partisi 
dördüncü büyük Kurultayı 
için hozırlıkJqra devam edil
mektedir. 

Büyük Kurultayın toplan 
mu gunu olan 9 mayıs 

perı_;;embc günü yurdıın lıer 

tnrn(ı nıl:ın büyük gösteriş 
vo şenlikl !'r yapılacaktır. O 
gün oraklardnn başlıyarak 

bütün parti merkezleri bayr· 
uklnrla donanacağı gibi butiin 

seh!r ve kasnbnlarda parti 
ile nlfikası olnn kurumların 

merkezleri ve spor kulüb
leri gündüz bayraklarla ge
l'O de ışıklarla donanncoktır. 
Ayni giin saat onbeşte bii
tün ş~hir vo kHsabalnrdaki 
Porti ve llalkevi merkezle. 
rinde de toplantılar yapı)o_ 

cnk Anknrada Kurultayın 
ilk açılış nutku radyo ile 
dinlenecektir . 

=======~ 

Mekteblerin Jimnastik 
Senliği Güzel Oldu. 

Cuma günü ~inlerce halk orta me~te~f erin jimnasti~ 
şenli~lerini ta~~irle seyretti. 

ge~·iş munt<.!zn m oldu ve ~·ok 
alkışlandı Bundan sonrn 
b1 ndo milli mar · ı çaldı \'O 

ayakta dinlnndi. Daha sonrn 
bütün tnlehc hep bir oğız_ 

dnn buyrak ınnrı:,ıı Röylodi. 
Muullim mektebinin twı l en 

terbiyesi lı ocosının kısa ve 
özli.i hir söylevini ınütenkip 

kı z orta mektep sahadan 

çokildi. sahada lise, muol-

....___.. _.______:tııJ!)fu -c--=-:w==:: 

izmirde idman ~ayramı 
lzmir, '27 (AA) - Dün 

A lsaneıık alanında idman ha· 
yşamı yııpılmıştır landa 
on bini aşkın holk toplan_ 

' mıştır. 

• 
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SAYFA 2 

Yabancı gazetelerde. 

F emenist Kon geresi 
~------

Münasebetile ya~ancı gazP.teler~e çıkan yazılar. 
«La Tribune de Gene ve» de bulundurmak gerektir. 

Cenevre gazetesi yaziyor: 
«Bundan henüz onbeş yıl 

önce Tiirkiye tamamen orta 
zaman devletlerinden beri 
halinde idi. Gazi Kemtil Pıı 
şanın eski Osmonh imparot· 
orluğunun mukadderatına 
hakim oluşundan evel bu 
muazzam memleketin ahali-
si ve bilhassa kadınların en 
iptidoi haklardan mahrum 
bulunuyOTlardı. Karar ittihaz 
etmek hakkı yalnız erkekl
ercfa vardı. Erkekler, hare
mlerde esir gibi yaşıyan ve 
mutlıık bir surette kocalı.trı

na tabi olan kadınlar üzeri
nde öldürmek ve yaşatmak 

hakkını bile haiz bulunuyo:-_ 
lardı. 

Fakat Kemftl l'aşa idard 
makinesini elin~ alınca büt· 
üo bunlar hirtek h:ırelr.etle 

nihayet buldu. Orta zaman 
ör( ve Adetleri kaldırdı ve 
garp kültürü Türkiyeye nür-

uza başladı . Bunun üzerine, 
o zamana kadar sokoğa an. 
cak kuvvetli bir muhafaza 
altında çıkan ve daima aile 
kadınlarının şiddetli cezalar
ına maruz kalmak korkusu 
içinde yaşıyan kadınlar bir
den bire hür vatandaşlar gi· 
bi hareket etmeğe ve mem· 
leketlerine taalluk eden işl
erde fikirlerini söylemek ha
kkını ihraza başladılar. 

Bundan sonra Bayan La. 
tif enin enerjik ve zeki ida
resi altında Türkiyede kad· 
ınlara istedikleri hakları te
min eden bir hareket başl
adı. Bu · hareket ile elde ed-
ilen netice hakikaten insanı 
şaşırtacak bir şeydir. Düny· 
anın diğer h i~~bir memleke
tinde feminizm hareketi 1'ü 

rİliyede olduğu kadar parl
ak bir muvaf(akiyet elde 
etmiş değildir. Türkiyede 
bugün kadınlar büyük ' ehe· 
mmiyeti haiz bir llmildirler. 
\'e bunları daima göz önün-

Yunanislanda 
Hükumet tııraftarı « Pr 

oia • gazetesi geçenlerde 
şayanı dikkat bir Lond-
ra telgrafı neşretmiştir. 

Bu telgrafta «Daily Te · 
legroph» gazetP-sinde Yu
nanistan vaziyetini gayet 
eyi bilen hir zata ntfen 
intişar eden bir mektu· 
ptan bahsedilmekte ve me 
ktubun münderecatı hak-
kında şu izahnt verilme · 
ktedir. · · 

Buna gere bu zat 1 
mart hAdisesi etrafında 

ecnebi gazeteler tnrafmd. 
nn ynpılnn mütalealurı me
vzuu bahsettikten sonra 
şu neticeye vnrmaktad:r: 
<ı Yunani~tandn CümuriyHtin 
ilanındanberi 5 ihtildl ve 
müteaddit karışıklıklar vu
kua gelmiş bulunması, Cü · 
muriyet rejiminin muvaf

C..ık olm::ıdığını gösterme
ktedir. Bu memlekette ta · 
bii şeraitin yeniden vüc
ut bulması ırın yegllne 
ı;urenın bir an evci kn
rallığın iadesidir.» 

Diğer tar artan « Britch 
l\evievv» da 
balWoda 

Türk feıninislori ulusal sa
h ula ~~alışmnkln beraber 
«uluslurnrosı kadın seç·im, 
medeni ve siyasnl hnkları 

birliği)) adını taşıyan büyük 
teşkildtn gi<lerlcr Bu birli
ğin müessisi vo fahri reısı 

Madama Chopman calt ve 
kadınlık hareketinin Ameri· 
ka ve sair memleketlerJeki 

liderleri Türk k z kardeşle r · 

inin bu şayanı hnyret kurt-

uluşunu tetkik ediyorlardı. 

Bunun irin kadrnlur Lirliğİ 

yıllardan sonra kongre aktı
ne karar verince toplunıuu 

yeri olarak, tabii Türkiyeyi, 
yani. kadınlık dav.ısının en 
p.ırlak muvartakiyetlero 
mıızhnr olduğu memle-
keti SC'~·tiler. Erişen hu 
Nisan ayı i~·inde Asya, 
Afrika, Amerika, ve Avus . 
turalyadan gelen ve büyük 
feminist te~ekküllerine men
sup bulunan beş yüz aza 
A vrupulı kız kardeşlerine 

Avrupa Türkiyesinin en bü
yük şehri olan istanbulda 

mültlki olaruklarJır. Ve Lu. 
rada kadınlığı en ziyade 
alakadar eden meseleler 
hakkında müzakerelerde 

bulunacaklardır. Dünyanın 

en galant <luvleti diye tavsir 
olunması gerek olan Türki· 
yG hükumeti bu kongreyi 
ldyıki ve~;hile kauşılamak 
iı,.:in birçok hazırlıklarda bu· 
lunmuşlur . 

Bu hozırlıklorın başlı ca·· 
lorından biri şüphesiz hatı· 

ra pııllcırı ~·ıkarmak husun· 
daii karardır. Fiıttleri tari-

hinde, insanlnrın mektupla
rına pul yap:ştırmağu boş . 
ladıkları devre içinde ilk 

de(a olurak kadın pulları 

çıkoraco klardır. 

Bu pullar yegfınr· bir ga
leri teşkil edecektir \"e pul. 
ların imalleri bir Cenevreli 
artiste havale edilmiştir. 

- -
reiim meslesi .,,, 

varan bir başmakale ya· 
zmaktııd•r: 

«Proia)) gazetesinin «İn
gilizler, memlekette sağl
am bir ı ajim kurulması 

ıçın yegfıne çarenin kn-
rallığın inılesl olduğunu 

telkin eılıyorlar. ıt Rnşlığı 

altında neşrettiği bu tel · 
grnfın tı.ıhliline hasrettiği 
başmakalesinde « 1 listia » 
eveltl Oaily Tclegrsphdı.ı 
rıkon mektup sahibinin 
lıiiviyotini araştırarak şu 
rıoticeye varmaktadır: 

«Bu ı.ıt, ağlehi ihtimal 
Elen ılononmasını islah kin 
gelen bir Jng.liz bahriye h.e
yetinin bnşknnı olan Amır · 
ol Cnrrdır Amiral (;ur 
mütevorra Kral Kostantinin 
ve bugün Kral hanedanı az 
asının şnhs'i dostu bulunm· 
akta, fakat bununla beraber 
lnuilterede kendısine o ku ı l. o 
ar fıı:zla ehe_mmiyet verilm -

ektedir. Bundan ötürii. İngi
ltereni rı en cidcll gazeteleri
nden hirisincle neşredilmiş 
olma~ıno rağmen bu melr.tu· 
ba büyük bir ohemmiyct 
at(olunamaz. Değil ki, proia 

'YIUU ba • i 

TORK DILr Nisan~ 

Basın 

Kurultayı 
l Üst tarafı birinci sayrada l 

cak gruplar İı;in birer dele
gesinden; İstunbul basım 
kurumu boşkanından, Anka-
ra ve lstanbul serbest yazı 
lcırile, haberalma işiyle uğ· 

ruş n gozetecilerin "e\:ecek
lnı birı'r ılelegeden Cumu· 
rıyet llnlk Purtısi, Anadolu 
Ajnnsı, Hasım11vleri Kurumu 
kitabcılnr kurumu delegele . 
riyle bakanlıkların neşriyat 

müJürlerinJen ve Kültür ve 
Oış Bakan\urının ayrıca se· 
çecrkleri birer delegeden 
mürekk"P olacakt.r . 

Oergi ve gnzotelerden ay. 
rıca arzu <·denler, masrarlıı

rı kenılilerine ait olmnk üze
ro kendilerini temsil otmek 
için üye gönderebilecekler
dir. 

Bir d··lege birden (aı\a 
temsil sıf ıttını kendinde top
lamıyacakt ır Kurultay gel
miş olan üyeler ile açılacak 
karar alııcok ve üç gün siı 

recektir. Kurultay k Baka 
nının bir söyleviyle :ıçılacek 
ve Basın <ienel Oirektörü 
raporunu okuyacaktır. 

Kurultayda hasın ile Bıı· 

sın Genel direktö lüğü ara· 
sındn iş bir l ği yapılmak üze. 
re esaslar aranacak, Türk 
basınının kültür yayma hiz-
metlerinin daha eyi görebil· 
mesi için olınmtısı gereken 
tedbirler konuşulacak, gaze 
tecilik mesleğinin ve gazete
cilerin g-elişme ve ilcrlPme 
yollnrile basın birl:ğ'i kurul 
ması eanslnrı p-örüşülerektir. 

bir İngiliz telkini olunabil
sın. 

e<British Rcvievv» va go
lince, bu mecmuada lngilte. 

'-' 

renin resmi veya yMı rer:1mi 
düşüncelerini ak!!ettiren eh
emmiyetli bir mecmua eleği· 
ldir. 

Binaenal~yh , bu fıkirleri 
İngiliz siyasn) meha(ıline at
retmek do~ru olmaz . Fakat 
böyle dahi olsa, bu mesele
ler tamamen Yıınanistan ı n 
i\· siyasasına ait bir mesel ~ 
olduğıındun her hangisi ol
ursa olsun hiç bir ecnehi 
ıliişüncenin bu işte zerre 
kaılcır kıymeti bulunamnz 

« Hef!tia» bundan sonra B 
~:1ldaris ve B. kond ı Jis tar . 
afından yupılan heyanutları 
nuzarı dıkkute olarak buol. 
anlan karallığan iadesi gibi 
bir mesele mo .. ·zuu bnhsett. 
iğini ve bugün de böyle bir 
meselenin mevzuu lıahsolun-
mıyocıiğını söylemekte · ve 
şu neticeyi çıkarmaktadır 
ki: Diğor tarııftıın Elen ord
usu ıln böyle bir siyaıııyı 
tcrvic edeerk gibi görünm· 
eınPktedir . Birınci Kolordu 
kumnndanlığın •, Generol Pa-
nnyotako33 devreylerken Ge
ncrnl Petrid is neşrettiği bir 
Ydvnıi emirde ordunun Cüm· 
~riyet rejimine o~an sarlak 
ııtini hk bir şüphe göHirm
iycn cümlelorle tebarüz elt
ırmişti 

Bu vaziyette ılevletin isti_ 
kholclcki siyasn bakımındnn 

mesut hükumet ile ordunun 
niyetleri .. hokkın~a 
snrih tez ıhurata malık 
bulunu fornz Bu teza hürat, 
yeni hir meselenin mevzuu 
bahsedilmesi korkusunu tn-
mı:ıınen refedecek rnahiyett 
edir. Bu mcı;ıelenin vücude 
getirecPğİ birçok ihtil:\ 
tattan maacln böyle bir 
iş, Vcnizelos ile bera -
borı·o ihtilAI horeketini 
hnzırlıyan diğerlerine. v:ıka 
geçtikten sonra lrnk vere· 
bilccok ve dahilde yeni ve
ni ayrılıklar vü~ude getire-
cektir. 

w ~ -~ -··- ' , .. -··----··-··-----··--··-··----··-··--.. --
: KENTTE VE VİLAYTTE J . ---M ~-kt~Pi~~-ç~-;~k-B"~i~-;~~Gü";boı 

Bayramma haznhk. 
Ortamekfepliler Ovaköye, İlk 
mektepler de Giresuna gide

ceklerdir. 
Mektepliler bayramı için 

Orta ve tlkmekteplerde 
hazırlık ynpılmalr.toJır. Orta 
mektepliler bayramı bu yıl 
Ovaköyde (Atonos) yapa . 
caklardır. jfoorif müdürıle 

Ortamektep müdürleri dün 
Ovaköye gidere~ bayram 
yerini teshil etmişlerdir. 

llkmektepler de hnyrnmı 
5 moyıstn Giresunda kutlu . 
lıyal'aklardır. 

· Çocuk Müsabakası. 
Çocukların balosu çok parlak oldu~ Güİbüz çlCll 

müsaçakaaına da birçok çocuk girdi. 
11
,,. 

Çocuk haftası münascbe- üçüncü sayılmışlordır. (;ili 

tile cuma günü .llalkevinde lar<lan hnşka Ferzane, ğ•"' 
gürbüz çoruk müsulıakası tekin, Feridun. Hrdo yıl· 
yapılmış gece de rorulr. ha- Oğuz, Sevim, Koyo ~ek d• 
losu verilmi~tir. mu adımla sekiz ~·ocu ~tlP 

derece almışlıır<lır Me, bi· ,l/usabakt1. - t e• 
ı- çocukları rıresında ~ro · ~jıı · 

Gürbü:r. Ço<"uk ıııiisuhukn. rinciliiH ve Gültekın 1 

sına hirı.;ok ~·ocuk girmiş ciliği kazanmışlardır. 
1111

11 

tir. Müs3bnka meme \·ocuğu, Mü~nhnkalardu k0~11

8ıer mama ~·ocuğu, oyun :oc:uğu, yavrulıırn muhtelif hedı1 
mektep \'O<·uğu o'arak verilmiştir. 
dört hölüme ayrılmıştır. Çocuk balosu: .ttı· 
Meme ço<"uiları Çocuk bnlosu curn9 ~I 

Muallimlerin toplantısı orosındnn Nejat birinci, Or- nü akşamı birçok. ~.ıo· 
ilk mektep muallimleri han ikinci, Muhittin üçüncü. de aileleri llalkevı 9,ı 

b İlhan dördüncü olır.u~hır. nuncla tolapmıştır. I•" .-e dün Mnnrif müdürünün oş. " 
Mama çocukları orosır Jıı diğ~r yıllurdnn dahil rsr rO' 

lrnnl ığında Gazi maktebin<le Serecan, Gökce, Adnnn sı- B l da \" 
toıllnnmışlnr inzibııt me<'lisi· güzel olmuştur. 9 0 

111013· 
- rasile birinci, ikinı'İ, üçüncü ki d dans ~ ne Ali Suuri mektebi b:ış_ cu ar arasın 8 • ç0cıı .. olmuşlardır. Oyun ~·orukla- bakas y3 11 l ğı rrjbı o• 

mual.li~i Fo,ikı: İlkted~isot rınılan Nermin birinci, Ttln- ı· Esirg~me P K1u1rum~ ysr•rı 
meclı~ın.e J.e lı~z.ı mekteb~ baş· ju ve Nejrıt ikinci, Aykut pyango da ~·ekilmiştir· 
muall ıını Nıyozı ıle munllım Is· _ _ _ 

mnil Hakkıyı seı·mişlerdir. Atletizm Müsabakaları 
((Savaş•) kapandı 

Hir yıJdıınberi şehrimizde 
~·ıkmukta olan 0S1vnş» ga
zetesi kendiliğinden kapan. 
mı~tır . 

Cuma gUnü yapılan seçmÜüSabı~alarına yalnız i~" 
mangüçlü atler girdiler Ye eyi bir derece ıl~ı!•1:ır 

Mıntaka atletizm heyeti üç adım atla~olor. cı~.ıl~b'' 
tarufın•lan hazırlannn teşvik. sk ve gülle utma ıııu• jjliJll 

Srndrröıda pehlivan güreşleri müsabakaları l<lmangüçlii at- kaları yopıJmıştır . .. s tıeı, 
letlcrin iştirokile cumu günü müsabakalarda gü~·lU ı.t~,r· 

'l'oyarc Kurumu yararına 

lO mayıs cuma günü Sın. 

dırğıda pehhvan güreşleri 
yapılacaktır. ikramiyesi ol
dukcn bol olan bu güreş
lerin çok aldkn göreceği 
umulmaktadır. 

yapılmıştır. Birlik ve Yurt ler eyi bir derece alın' 
kulüpleri . bedense musaba- l 
k 1 . . 1 d. ı ı r. uıO' 

a :ıra gırmem1 · er ır. • ~· 
MüsnbaJrnlar mınts. btl· 100, 200, 400. 800. 1500, . 111 

umi iAtı"bi ve ntletısı fııı sürat ve yar. sürnt lfoşu_ . t•'' 
ları, 100 X 4 ve 400 X 4 yeti başkanı Şı:ıvk~ 
bayrak koşuları, tek ndım ve dan idare edilmi:itır· 

Fransa-SOvyet Rusya ı Fransa 
- · ıl [ Hudut yoll-an-m a~nıf Anlaşmasında~i zorluklar her taraf a~ildi mi? 

Sonat Rusyanın büyük elçisi Lavalle görıışdü. altında ~ulunduruf~ ••• 
Puris. 27 (.\ .A.) Sov· 

yet Rusya büyiık elı,:isi dü~ 
ılışisleri Bakanı B. Lavalı 
. ziyaret ederek halk komi· 
serleri konseyinin toplant:· 
flında tesbit edilen Sovyet 
hükiimr;ti noktai nazarını 

iznh etmişti~ . 

Yunanistan 
Krallığa 
Doğrıımu 
Gidiyor. 
(C'st tarafı birinci sayfada) 
set doluyisile ortoya r kan 
asıl milli meselelerdir ve 
Yunan milleti ~rnkiln içinde 
serbe:-ıtce ve soğuk kanlılık
la \'alışını ~ hükıim verebil
miş bir hale geldiği 
zamnn Yunnn hukurneti mil· 
lelin büyük ve mühim bir 
kısmı istediği takdirde her 
türlii fırka rabıtalarındnn aza 
de hir halde bulunarak olan 
millete bu meseleyi nrzet
mekte kotiyen tereddüt et-

m ifec~ktir. ---------
Ankarada ~isi~let koşulan 

Ankara, 27 ( A A. J - An-
kara bisiklet heyetinın ter· 
tıp ettiği lıi ~i klBt kurs· kon 
tri mfüıubakasının beş inci 

vo sonunı•usu dün 11 kılo

ııı etre mesafe iizerinıle i<'ra 
odilmittır. 

Z1nnedildiğine göre Sov . 
yet Ekisinin ser,letmiş oJ 

duğu leklıfler mütekabil 

yardım misakının koti meti

nın kararlaştırılmasından 

çıkan müşkiilleri berternr 

edecek mahiyettedir. 

Paris, 27 (A A.) - bli1;ııe 
İşleri Hokanlığının ıedo'''~ı 

.. .. k bU dt gore onı şur .. ert' • 
1 u• ı~· memnu mıntaka or k'' o 

sık sık vukun gel1P81,.rı dD' 
Ecnebi tayore uçu!P b•"'ı 
lııyisile lüzumlu biitU tır· 
inzibat altına atınııı;!,-

1 Cellat gölü •• · 0,ur 
ran~nıda atll cini Kurutuluyor. Y d 

1 zoıir, 27 ( A.A.) -- Cellet lan yapıl ı _ o•• ,::l 
aölünun kurutulması ve kü. Ç mkırı ,27 (A.A) ~ ter' 

11 ~ h hırs t ~ı çük ~1enderes mecrasının 
1 

hı:ılıur spor 0 di)f 
11

11' 

islolı ve temizlenmesi işine edılen atlı cirit oy:;~ ~,rt• ,, 
Yarın bıışlanacnktır. işe lıa ş· l kışilik bir kalab pi :ı•"'ıı 

.. . l k d s ve s1 ıı ;t lanma munasebetıle yapı aca a oynanmı:> ·dınıı . . . v r . 1 ndn orta moktcp ı 
merasımde Izmır a ısı ve cı. . . lrnıştır· •.M 
vQr Kaza Knymakamları ıle lı~lerıde y.a p • 1. yıllll'' 
hjr çok zevnt \'O g:ızetecıler ıcrı vekılf an 118 / fcf 

hnzır bulunocaklordır. Bu işe Anknrıı 27 (A·A·). IW 
· " ' ' iJO 'il' ayrılan tnhsisat ü~·milyon lı vekilleri heyeti bt~.g ielİgı r 

radır işi ÜZP.rirıo alan mütu· b
1 
k· n lsmet fnönU reli( ıfıe 

1 hte ııı 
hit tıltı oydan heri yııpmuk- de toplnnnrak rnu de ~o,. 
ta olıluğu hazırl ı klıırı bitir - üzerinıle görüşlll 8let jt ~,r 
rniş icnp cdC'n yerlerde ma· noıuş ve bu işlere 0 

kineler kurulmuştur. I rlar vermiştir j 

Borsada Parti kongeresi Sürgünleiiıi !:,,~; 
Bursn, 27 (AA) - C. il. S f 27 {AA.) • o yn, .. ·· ıeıı ,.rr 

Partİ8J Bursıı Kurultayı ka- r.ivarınılaki sur~et t ... ~· 
1 .. kt'l'"" ,.. 

rarınu göre kozalar idnro he- bu sefer ıu ıeri01 ,,-
~etl<!rinin ve belediye reis· fından avılet eldl~ IJBfb" " 
lerinin iştiraki ilo Ü~: ayda snade edilen eski ait'' 

l 
1 
Ü"nkafıle Lliyor b•"'° bir yapılan umum gene top· 1 .. bU sa 

lantııı dün yııpm·ş verimli diğer zevat 

bir çok kararlar verilmiştir. yaya döam\ltl9S: 



Llyika- Kk 
Ltihikai mütekaddime --Onek 
Ltthikai müteehhire- Sonek 
LAhik olmak- Ulanmak, yetmek 
LAhime- gtçil 
I..llhn - 4ğız 1 Muzik terimi), lahin 
Ldhd- Koyak, lah it 
Lemha-Kıpmo, lahza 
L4lkayd-Aldırışs ız, kayıts z 

Örnek: LAkoyd bir adam- ,\ldırışsız 

bir adam 
LAkin-Ararak, yalnız, fakat 

Örnek: Dediğinize peki, lakin benim 
söylediklerimi de yabana atmamalısın
ız- Dediğinize peki, anrak (yalnız) be. 
njm söylediklerimi de yaban atmama
l ı sınız. 

Ldl ( ~~pkem) -· Ebsem 
LAi - Al 
Ltımise-Ookunam 

Ldne - Yuva 
Ltl net - flenr 

Örnek: Kötülere lanet olsun - Kötülere 
ilenç olsun. 

l ,Atif- 1 loş, gş~!ten 

Latife - Şaka 

Örnek: Hi ~· ldtife kuldırmaz =· Hİ\' şa
ktı kaldırmaz. 

Laubali - Saygısız, \enlibenli 
LAyık - Yaraşık, yaraşır, deA"ilmi, layık 
(T Kö.J • 

Liy•kı•t (Bı.k : Ehliyet}- Yararhk, değim. 
Örnek: Çok liyahat göiShırdi- Çok ya. 
ralı gösterdi. 

Leh - Dooak 
Lebaleb - Ağızağı zıı, silme 

Ornek: Hardak, lebaltsb dolu - Bardak 
ağızağıza dolu. 

Ledettıhki k. - Gerçinlendikte 
LVfetmek - Diirmek, sarmak 
Leh - Yana 

Örnek: Ben onun lehindeyim - Ben 
ondan yanayım 

L"hdar = Ye.net 
Ôrnek: Onun bir tek lehdcırı yoktur = 
Onun bir tek yanatı yoktur. 

Ltbinde ıöylemek - Eyiliğine ıö1lemelı: 
L~hte olmak - Yana olmak 
Lehçe -- Diyelek, lehçe ff.Kö.) 
Lebib - · Alev 

' Leim - Alçak. 
Lem'a - Şevİe, parıltı 
Lemean etmek - Parıldıımak 

Örnek: Nasiyeıinlle zekA lemean etme
k.tedir--Alnında zekd par ı ldıımak.tadır. 

Lemıetmelr. - Dokunmak, ellemek 
Venk--Aksık. , topal 
Lerze, l,erz i ş-'f itreme titreyiş 
LtvdZım· ~-Gereç yarat 

Örnek: Levazımı natamam bir orJu .•. 
(j ~rçİ eksik bir ordu. 

Levand- Boy1&n, levent 
Örnek: L'vend bir delikanlı - Boysan 
bir delik.anlı. 

Levh tı - · ı - Yez ı , 2. yaprak, 3. tebelll • 
Levmetmek -- Kınamak 

Örnek: Öldükten sonra düşmanları 
onu levmctmediler - Otdiik.ten ıonro 
düşmanlo rı onu kınamadılar . 

L"vn . --Renk 
L13vs--Pislik 
Leyli-Yatılı 
Leyyin - Yumuşak 

ürnei : Lezzetini almadan bitti=Tndı
nı almadan bitti. 

Lider- Ünder 
Örnek: Atııtük, Türk milletinin siya1i 
ve ktimai bütün rişlerinde lideridir -
Atatürk, Türk ulusunun siyasal ve ıo. 
vsal bütün işlerinde ö.ıderidir. 

Lifa.fe - Sargı 

Liıte - Çizelge 
ürnek: Son ~ıkan listede iE.mi yoktur
Son çıkan \~izelgede adı yoktur. 

Liva - 8 \yrak, sancak 
Liva (Süel terim) - Tuğay 

Liva kumanJanı - Tuğkomutan 
Liva kumarıll&nı (mirliva) - Tuğgeneral 
L.iva kumandanı (miralay) - Tuğbay 
Lihye= Sakal 
Lisan (zeban) - Dil, lisan (T.Kö.) 
Lugaz - Bilmece, lugaz 
Lütr - Kayra 
Lütf - Kayrı 

Örnek: Onun çok. lütfünu gördü - o. 

t~:Lı 

LütCetmek - Kayramuk 
Lfıub - Oyun, eğlence 
Lüb - Oz, lüp (T. Kö.) - (Fr.) Pulpe 

Ornek: Lübbü dimaği - Beyin özü
Pulpe ceribral~ 

Lücı~e - Rngin deniz 
Lükoet - Kekeleme 
Lüzucet -- Yapı şılı:lık, yapıtkanhk 
Lüzut·etli - Yapııkan. ağdalı 

Örnek: Liizucetli bir madde - Yapıık.on 
(ağdalı) bir madde 

Lüzum - Lüzum (T. Kö.) 

M 
Ma (bak::lb) - Su - (Fr. Eau 
Mai cari-Akareu= (Fr.) Eau rourante 
Mai rakit _ fTurgun ıu 

Maa- lle, bile (Fr.) Avec 
[«Maa-»ile ba~lıyan ıözlar biraz aşağıdadır . ) 

Moabir- Köprüler 
Maalla- Başka 

Maalesef, maattee11üf- Yazık kj, eıefJe 
l>rnei : ı _ Maattee11üf dediğinizi yap . 
amadım - Yazık ki dediğinizi yapama. 
dım. 
2- Maales"f söyliyeceğim ki arzunuz 
yerine getirilememiştir- Esefte söyli
yeceğim ki arzunuz yerine getirileme
miştir. 

Maali - YücoliklP.r 
Maal ı ftjhar-Kı vançla, onur bilerek, övü. 

nçle 
Maalkerahe=lıtmiye rek 
Maalmemnuniye-Seve.seve istiye 
Maarif- 1- Kültür, ~= Hilimler 

Ürnelı:: 1 - Maarif Velı:Aleti 
Bakanlığı . 

Kültür 

2 - M.aari(in bir memlekette terakkisi 
- Bilimlerin bir ülkede ileri gitmesi. 

Maaş-Aylık-(Fr.) Appointemen 
Mııaziyadetin- Artığ ı yle, çok çok, den da. 

ha çok · 
Örnek: İstediğini maııziyadetin verdi= 
istediğini çok ~·ok verdi. 

MabAt -Arlı:a, ö'6, sonra -(Fr:) Suite 
Mabadı var - Arka11 var, sonraıı var 
Mı ber - Geçit 
Mabeny- Ara, nrahk 

Örnek: Mabeynimizdeki dostluğa gü
venerek - Aramızdaki dostluğa gü· 
venerek. 

Mabihiliftihar - övünek 
Örnek: Atatürk , Türk tarihinin mabi
hiliftihar . dır ="Atatürk. Türk tarih inin 

· övüneğidir. . 
Mabud= 1-Tapacak (En genel anlamın<ltı) 

2 - Yaradan (Halik anlamına) == (Fr.) 
Createur 
3- Tanrı (Allah anlamına)-(Fr .) Dieu 
4 - Ogan cKadiri mutlak anlamına)
(Fr. ) Le Tout puissant 
5 - idi IRab anlamına) 
6 - Kud~y (Huda anlamına) 
1 -· Çalap 

Mal>ud - Allah (müılümanlık maLudu)-
(Fr ) A ilah 

MabuıJ - Ynhuva (Yuhudilık mabudu) -
(Fr.) Jehova 
Mabad- (esııtir mabudu anlamına) - llAh 

- (Fr.) Dieu 
Ürnek: Mars, mitolojide harp illlhının 
ad ı dır - Mars, mitolojide harp tansı
nın adıdır . 

Mabude _ Tanriçe- (Fr.) DeeHe 
Ürnek: Venüs. hüsün ilAheBidir - Venüs 
güzellik tanriçesidir. 

Mabud (sanem)- Put, idol - (Fr.) ldole 
UJUhiyet - Tunrılık - (Fr.) Divinite 
lltıhi- Tanrısal- (Fr.) Diviu 

Ornek: İlt\hi bir hüsün - Tanrısal bir 
güzellik 

Mülhid- Tanrısız - (Fr.) Athe 
llhad - Tanrısızlık - (t'r.) Atheisme 
Telih etmek- Tınrısamak ... (Fr.) Oeifier 

Örnek : Eski insanlar ahcar ve eşcarı 
telih ederler - Eski insanlar taşları ve 
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ye baıku türlü söz verdin? - Böyle ya. 
pacaktın da, niye bıtka türlü ıöz 
•ıerdin. 

Madde - Madde (T Kö.)-(Pr.) Mıttiere , ar. 
ti ele 

Maddi - Maddiğ - (Fr.) Materiel 
Madelot (Bak: adalet) 
Maden-Meğden 
Mader, valide-Anne, ana 
Mııdrub (mazrub) - Oöğülmüt. damgelan-
mış 

Mıtdud-S1yılı 

Madum - Yok 
Madun - Aıt 

Mafevk - Üst 
Mafsf\l ·-Oynak, oynak yeri 
Malilbal _ Gönüldeki 
Mafizzamir - Kalkteki 
Mafüv- Bağıtlı, bağışlanmış 
Mtt~ara _ Kovuk, mağara • 
Mağbun-Aldanık 

Mağbut - lınrence 
Örnek: Rüfekasının meğbutu oldu -
Arkedaşlarınan imrenceıi oldu. 

Mağdur, mazlum- HaluızhA'a uğrayan 
kıyıt 

Mağfiret etmek - Y arhğamak 
Mağlôb- Yenik, yenilen - (Fr.) Y&İncu 
Mağlubiyet= Yenilme yenilim (Fr.) Oefaite 
M~ğmum- "Kapanık, sıkıntı, üıgün, gam-
lı-(dr . ) Triste, sombre' 

Ôrnek: 1 - Mağmum baya - Kapanık 
f sıkıntılı J hava 
~ - Mağmum insan - Gamli (üzgön ı 
ınsan . 

MRğrib- Batı 

Mağruk (Balı: : gark) ·- Batmı§, boğulmuı, 
batık- ( Fr ) N•ofrage, noy~ 
MeA-rur - Gururlu (Bak: gurur) 
Mağrur olmak - - Gururlanmak 
Ma~sub- Kapık (Bak: gaıb) 

Örnek: Mali mağenb- Kapılı: mal 
Mağşuş- Karııtık - (Fr ) Melange, falıifi 

Örnek: Mağıuş yağ - Karıtık yığ 
Mıfz- Bayin 
Mab - Ay 
Mehabet - Aybarlık 

• 
Örnek: Ordumuıun mababeti diit••nı 
yıldırdı - Ordumuzun aybarlı~ı düt
manı yıldırdı 

Mahal Yer 
Mahalle - Uram 
Mahalli, mevzii - Yerıel (Fr.) Local 

Örnek: Mahnlli tdetler-Yerae) törüler 
Mahıılli tahaffuı - Korunak 
Maharet - Becerik, uzel - (Fr.] Adraıse, 

habileie 
ÜrnPk: El işlerinde çok mahareti var
El işlerinıf e çok beceriği (oselliği) var. 

Mahasin- Güzellikler, gökçelikler 
Mahbes (Halı:. hapiıhRneJ Hakeevi 
Mahbub, mubbube- 8evgili, yavuklu 
Mahbus <Bek: hopiı)-Kapıık 

Örnek: Mahbeıten iki mabmuı firar 
etti - Uap1evinden iki kapıık kaotı. 

Mahcub [bak:hicap] - Utangaç - (Fr.) 
Ti mide 

Mahcub etmek - Utandırmak- (Pr.) Con
fondro 

Mahcubiyet -Sıkılganlık, utangaçlık- (Fr. J 
Timidite 

Mahcub olmak - Utanmak 
Mardud- · Buç)u, aayılı, ıınırlı çevrilmit 
dar (Pr.) Limite 

Örnekler: 1 - Verdiği mahdod bir iki 
kitabı bi~ h~zi.ne . mi 11&nmış?-Verdiği 
sayılı bır ıkı lutabı bir hasioe mi 
sanmış? 

2 - Bu tarlanın sağ tarafı bir çay ile 
mahduttur - Ru tarlanın ıağ yanı bir 
çayla sevrilmiştir (sınırhdır) . 
3 - Mahdut bir saha içinde- Oar [bu
du] bir alan içinde. 

Mahdudülfikir- Darkafalı-[Fr. J Borne 
Mahdum _ Uğul 
Mahfaza- Kutu, 11klalr, lı:ab 

•. ağacl•ırı tanrıBarlardı Mahfi (Bak: hafi)- Gizli 
Telih - Tanrıla11tırmo - (Fr.] Apotheose M h('I 1 De 2 Ki b 3 rı L -s a ı - - rge, •. u , _ aa: 
Macera. sergüzeş& - Serüven= (Fr.) Aven- muhit] 
ture Mahfuz - Saklı 

Örnek: Mııcerah bir hayat geçjrJi Mahir- Secerikli, uz, uszelli = [ Fr. J Ha. 
Serüvenli bir hayat g~çirdi. bile, acfroit 

Madame- Olduk~·a Örnek: Mahir bir doğramacı -Uzelli bir 
Örnek: Mııdamelhayat - Hayatta ol- doğramacı . 
dukça Mahiyet- Nelik, ioyüz 

k 
Mademki- De, da Örnek: Mahiyeti meçhul bir ha1talak-

mllllııııiliılııi._~~~~Or~a~ek~:~M~a~de~•~k~i~b~ö7~l~e ~1~•p~a=c•=k=ta~n~,~Di~- _._~~N~~i b~~!!IL.81.._t. 



Mecmu~ 

H ıllr:tıVimiz. t:ır.ı fınd,ın ay
da bir cıkar1lnn KA' 1. AK. 

28 Ni• .. ,,... 

~~~~~.....;'\ P• DENİZYOLL IJ.I IŞLETMl;,~l-: 

GÜLNİHAL VAPURU . . 1 
ın 27 inci sayısı da çıkm ış

tır. KAYNAK bu sayısında 
birçok güzel yozılar top· 
lanı ştır. ~1 (~kremin Z f{
nus l 'dşanın B::ılıkesirle al:\
knsı», B ıytar Bch!'et Tunç-

11 • • • l 2s Nisan Pazar gii~ii akşamı Bandırmada 1 yolcuları alıb istbanbula hareket edecekdir· 
• NOT: GülnihaHn hareket günü programları muayyen olmadığından daima g~~e:ı 
.. temizle Ban<lırmu<lon hnreketi günu ilfin edilecck<lir. lstosyonkrdan lofsillit alınabıhr· 

ıjıiı << h ıyvlmların y v-

rııl nn:ı yup iması 11\-
zıın ~elen ılıtımomot ve 
stilten kesme)), Dr !l .ıl İl Pz 
clın e<bizJ ... ve ıneder i m 1 
letlNıle doğum ve çocuk f 
hnkım evlerinin h zml'tlt r i» 
yuzıl,ırı okunmaya ~a~·irndır 

Değerli bir kültur rnec- .~ 
munsı olan Koyankı okuyu - 1 
<'ulur mızu ıo, s:ve edt riz. 

"' 

AlpuHu 

~ . 
~-···········~··········--········-~ ~~~~~~~~ı~~d-.~~~ ~1~~~~'FP--ı li Senelerdenberi'l'ecrübe edilip piyasamıza~ 

j~ çtktıktan sonra Grip hastalığının memle· I 
i ketimizde Şiddetin! 1!-ayhettirmı ve v~· I 

. ~ ktind:! kullananları Grıbt• yakalannıak- rt 

l ~ tan kııı·tııı·,111 
Alpulluda «Alpullu» odıle #(. 

bir mecmua ~kar lınaktudı1. 1 ~ b 
Her o.yın Jl ll gününde çıkan il ~,~--~·- Gri eNkaerşıoteckrüabelli vme çoiknmaüessir 
bu m~cmua kültür ilfC öko- ı !~ 
nomiye ynrrır yı:ızıları say-

Col ırınılny:onrt!JA' mdanmkt1adır. ~ ~ 
u ~ Ev yaptırmak istiyenlere! it. '-

·Torbiy!ci l;mail Hakkı lliiylıı bir eı'ılf' ralıaı ı·alıaı. iiıııiir ~Hçirıııd. t: Kaşel~rini emniyetle kullanınız! 1 
turnfın1lnn idnre • ~<lilmekte İS,Pl' ıui~iniı"! ~ ~ 
olan Ye~i Allamın 69 uncu ~~~ ~~~~;:~ıJ/~'Sı~J;~~:):g''Ş:1'J/~~~~~/,~~ •• 
sayısı çı ktı . İçinde İ :;mail Bcklc!l ğiniz me' sim gl'l!li. ~1ulzemenin ucuzluğu- elLS) l!J~l!Hilmll!Jlınl!mll!Hll!!lli!Jmll!H!llEJl!illıniJf!!lliilmllınl!lliJlill!llillınmJilmJ.:Dlll iJ 
Hakkı, P~f.I,, v, Hetıcl. Dr. TıU fırsat bılip riyetiniz olan JŞO başlamadan evci ilk l!Jl!I Parça fı'atları Makı'nı 1 
S .ı ip Ragıp, G:ımi. Andre defa t ic-nrethonemizo uğrrımon ız size kiir temin ede- il!! 

M .rnraisnın tetkıkleri. Amok cektir. · ID Kr. f ialllrl İll 
Her cins demir, ~·imenlo. cam. ~·ivi, hh-dnv~t l>ılumum liil tefriJrnıu ~uır. ~luallimlıJr ve " r;;, Sivri mekik 100 Lİ''I m.ılzemei inşniyeyi g::ıyc.t ehven f iatlerlA sataı:ıktayız. ı.::ı ~ gen~·ler arıketiqin cevapları , ı 

1 
mJ Topnrlak » lüo K le el İl 

ayrıca dık)rnte d~fr(!r . Bu Ci. Her renk ya~ ı ve badnnh boynl1'rilu boya yağ. (fi) i· 1 2 5 omp . a 
..... hırı vo malzemesi tle bulunur. : : r.:ı gne er · makineeı 111! 

kir goz~tesin i okuyun. -=- Kayııılar ~5 · 
l<öylU ve rencberlerimiz kin·pulluk vo her <lüıen 1iJ '$ ... 

:••• •• •••••• •••••• •• ••••••. IS' Makine yağı Komple te.k iil 
dP. mug'ô.zamızda vLud ı r. &:1 1 111! • Do' k"t, Q : Bütün ve prm;11lı kilolurlu mnyi vt,ı kurudone Jit · fJlJ şişesi 15 ~:ekmece 

1 

jl 
: ( : . releri çeşitli teraziler, kont ar, rJıetrf cribi öl\·ii ve ' ifil Nak ı ş koımuğı 25 ayak .ına· sofi 
: .. • .t .. : tartı düzenlerinin pazarı da ınağ.ızılmıqıJııJı r . ffil » makası 35 kınceı ih' fi 
: OPERATOH : 1!1 Çııkı t 30 - 40 Komple r 1 
•
•• = •sadı" o''zafay 

1

•
1
: 1 CU~1ALI · ııASA~ lEl Muhtelıf nakış ve ~·ekı_nece 

1 

ı..: 1 h d ' 70 lil L· • ı ·kı · kahıne ıooiıll .Jarar nr aşın o numara mJ ma&ıne ıp ı ş~ı makinesi 1 
. : Cer~abi Juıslalıklar müle- i . ;. {il makuslor i\'esoır Vndeli şe 1 
: lıassısı . : - . ~- .. mı t~{erruutı .. da bu raitle ~e- 1 
: - . Vata~ eczahanesı b:t işi- ! ,_ . • . - il nısbette ucuzdur. rilir. 1 
: gındekı muayenehane evi- : Bursa - Balıkesı r 'ril . 
• ! öğleıl(ln soora 

.......................... : Burşu Balıkesir seft•rl· rinL bu ılefo 9J5'• modeli utokor ~ Yrıkınd0:. mecc_anen nahı~ )·ıırdu açılıyor· ,ı, 
l 1r tahsis edilmiştir . Bu Otlıkorlufüı o·i<lqı ·~elmok D!1 Sai:(hinılık: nnk ı t t f 1 . k . . Lh c muşlerılerin mtın fonti iktiznsıııcl<ındır . ;..., t" 11J • I emme ıye ' .asarru Vfl iŞ eıuesı 3ll\'ell lf'IHJUc.l 1, - • 

Balt~esir csliye ceza 
muha~emesin~en: 

8 ılıkes1 r ha~is)ı'.lriesinde 
mevkuf Huh·a ı Kurt Mevlut 
tnruf,ndon darp ~·c tahkir 
edıldiğini iddio eden Balya
nın lfo~'1 t>aşn ffi J lıallesin 
den Osman k ı zı miılideiye 
KnM;iyenin ilrnmctgahı mıı
ltlm olmadığından dolayı t eb
)ığa t icra eılilmemiş olmusı 
nu mebni ilanen tebliğut 
• J 
ıcrasıo.ı karor verilerek mu· 
hakeme 18· 5- 935 cumarte
si gunu saat ) 4 de talik 
edilmiş olduğundan muhııko. 
mcnın muallak bulunduğu 
gfindc Balıkesir' aEliye ceza 
muhkemesİ,ıH1e hazır bul11n. 
rnarlı ğı taktirde ceza mulınke. 
ıneleri usulü kanununun .i6) 

İnci mnddesinin tatbik. oluna 
cnğı tebliğ urnkumına kaim 
olmak iiıere ilıln olunur. 

Bayan, ar! 
Kuvafürünüzü 

· lı •vkiıı i,z • uyğun olarak İı-

mirden -sureti m ılısusaıln 

gelPn t~H1AI L yapal'nktır. 

N Yİ E BEB BEB S.\ IJ h\' r 
na haber Yermeniz kaildir. 

"· .. makla heraher Eı·kek ve Kadıu lerzilerilc •~lhise i~c.
0

ilt•ri H• uaı'• .. a 
flergün srıat 9 Jo DAHB.\ı,l OTELİ nden hor e: ket eder a::ı • de • ~;üş te rilerin her tür (ü iıst.irabatı t ~min eJilmjş olmak- ~ ~ana lk,\rla rı hcHl('fl hil' t•l ma k İ ııe~i fi atında oları iic (•cık nı•·li ht•ftl Jf 
'" beraber oıokurlar hi~~ir tararıa ttı.zı11 eğıenmodı·n ~ zarir " .. praıik ınks uıohilya ~··kfindc hir· · • ~I 
yolunq devam eder 'e vaktı rnuayve~intle Bursr JH .@) 

~·nrır. Muht~rem mü ştnlle rimiz otoknrlorıla b:r dcf·ı mJ il tlS kilbİnt~ ((İk İŞ lllilk İ llCSİ ft 
yolculuk etmekle 5ÖZlİ 11f ,ÜZÜrı doğruhığıırı u anlrımış fü) 11 
9locuklurdır. (!:1 Eltle elnıt'litlir. Daha ucuz arzu t•clt•ıılt•rt- \al11ız az 

Harf•ket yerleri: 
B:ıl kP~ir·clP: 

D.\BB.\LI OTELİ ;ıllırıcla Sll) Hİ . 
• 

rıu<':uııi t;I\ a ı·ı nda 11.\ Ll\ OTELİ 
altında rınrnal'a 7 

, • · . 

~ . 1 
~ · El ve tek C(~knu~celi 111akinelt·ı·i 1 
~ mizı tavBiye ~deriz. Eski .:>makinesi olupta JoğiştirmPk İMtiyenlere yeni rıııı~İ:: 1 
mı v , rili:. .E.I makinesi olupta ayak takmak :.ırzusonda hulunanlura yaln.f. uycık !~ıi 1 
mı mırla verıl ır. Ayrıca mokinelerue bmir olunur va m:ıkine alanlara kull ınrnıı ') 
ml ve .'l ~ kı ş meccanen öğre tilir . . ilıJ' 

ı m:J f4 ıatlar ucuz olduğu kadar tediyut du kolaylık gö~tf'rilir. Mak.ino le rimizı•ı bre~ 1 
,ml mum yedek parı;ııları bulunduğu gibi her nevi makinelere uy.tr makin~ ve ge !I 
mJ par~·a üzerindeki fia\lardn yüzde yetmiş beş tonzilatla satılır. 8 

S d ' ffil S .\rrt~ YEHI· 1 
ın ırğıa'a pehlivan güreşleri mı ~ · l 1 
sındırğ• k••••• t•y•ro ~"tı"•İ ıııenr •. fiıinc ıu "'"Y•• 935 ~ K. Şadırvan karşısında Sabri Sarf ak ıhlar;,, 

cumo ~iinii Sınd ırğıdu hiiyük ik rnmiyeler verilıııck suretile mJl!DWJl!JliJmJ[filfilll!JfilIDrnJC5J[iffilmımJmJIE'J l!lliJmJmJffiJl!Jl5Jl!JmJffi]:ffiffilffi)lilfil!I- dl 
b{iyiik p • h liv.ın gurl·~i yap,ılacukt r. -llllJ 

O ı;ıinolo güroş" ıştirak ,..ıro'<·k pP!ılivo~lorın her biri - :r- Bİl\İ~Cİ Sl~IF ,jlimıiffiıllll DAG ILICASI iilliill!!I 1 
si şereflerıle mııt,.na 8i p ikrpın yeterle nıeııınun erli lecı~ğ'in- ı KULAK. I30thz. sı ; HUN hil 1 
l!ron g~lcC'eldcrin g-u reş~t·n ,G,•el me.ktııp ve "uir vostnlıırl:ı-

1
1 ll.\STALIK L.\Hl illÜ1 EllA. ili 11İİ~t'' I! 

Sıntlırg. toyJre şubvı;ı ı ı~ ıuuraı.:ao tl J knyt olunıııalar ı ı ldn ssı ~ ı ·~ Kii~iirı \t~ <_:etikli olau dağ llwa~ı r . ıaı~ 1 
Jlunur. • DC, K ~l'C, R I~ ııııııı·_I lıir ~ifa ~ l'l'İılir. l lı('a.~ıııı y_ı·ı~ı~k •.. ~;, jıı 1 

ı5rl - 3 mı H~sau·t• takımları da rnıı~lecırı lh'~ ·İif· ---------------- . ._ oA" H ,. . ~ SPnviiz ıarafırulau hu kere ikmal ediıuıı~ • ·_ ' .. kerıı' 
Kiralık etıi olanYa ra ~ o a g 11 ı c a s 1 ııda her ~H~' İ. ".''.' ~,,·ııi 

B : lıkesir P.ışnı·o mii Va· l!.:I 

t.ııı cez ınmıı itt snlinde ffi1 uıcıl hul· t'ak \ f' kt>ndi e\ iııizcl•• 1111 1 ~ ' 11iikı'ıııwl kol)~ğı cırannclaki nıahall•·hH'dtı 
re~mi chıi f'r' ohıı:ığa «'h<'r·i~li allı odalı •. , i olııp

ta kiraytı \t•ı·rııt·k İ~Iİ\t 0 11IPt'İu İhti~:ı~ ıu:ıtıkt•ıııc· 
~i ıııiitldPİlİmumiliğirı~ rııiiı·at·aat ··~ IPıılt'lt · ı·i. 
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lır· r gün öğluden sonra 1~ ralıal cdt><•t•k~iııiz. ~ 
hııstalıırını kabul edtJr. n:ıt:n'ii'lııı::ıı 

1 

(!) mJ ffiJ fili l!llil .W ffi1 mı mlmlfill I mı wHilmllil D1h!!ı-=' a::ı 
Ameliyat \0 0 tPllavilcrı nn 
sni v<ı c>n yt>n i usullf'r il i' 

1 

'. 

tedavi etler. 
~ .. Basım Yeri Balıkesir Vih\yel 

• 


