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ı= Türk Dili Evi Ba/Jkesir i l Yıllığ" 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

- -~Ütün Devletler durmadan Harp hazırlığı Y apıyorl 
------------------------------------------------------.... ------------------~--.::.------------------~--------------~----------

. At~türk Başbakan Balkan Harp Tehlikesi Var! 
'!Me~ir fahri hemşehri- ismet infiOô -istan~ulda An tandı ökonomi konseyi •• •• - - - ~ -- - - -
•ıoı~uğuuününyıl dönümü ·istirahat ediyorlar. toplantılarına başladı. Butun Devletler Hazırhk Yapıyor! 
~t',~t~!~~!1~~~. ~ayrıc~.!~p)tııar Konseyde neıır görüşülecek? fransi şimali sarli hududlarını takviye ediyor, hafaiuvvellerini çoğaıdıyor. Ro-
" 11 k Belgrnt, 6 (AA) - Balk- ı 
8hrili;. '~n Diyarbekir hemş_ nn nntun<lı ökonomi konsc- manya hükumeti de Sifi YÜZ milyon franklık top f8 mühimmat Slllft 8 IYOf. 
ile ını kabul ettikleri gü- yınm geçen Atina topl-
'tbeL~a~tlıyan 5 nisan Diy - nntısında vermiş oldug·u G .. . .. l -d-:A-1 d. :;-. .. d n _Jo"nme•' 
8 "ırın Atı ·· k .... d.. orıngso" e ı: manya ver ıg!soz e a 1 ~· u .. a ur gunu ur. karar mucibince Balkan an- ~ 
Ye ~~.nnsabetle dün beledi- tandı devletlerinin murahhas Paris, 6 ( A A.] - Şimali p • G •• •• ı • 
111pıl Unde büyük merasim ve mütehassısları dün bura- şarki hudutlarının vo is· arı s or u şme erı 
-..td~ış ve gece de zabit l tihkAmların·ın muhafozoeı i- · • ııt Q da toplanmış ar ve: 
'' bii.J~~a Halkavi orkestra · 1 _ Oemiryollnrı münak_ çin 3 piyade taburu gön- · - -
ittir, Uıı; bir konser vcrilm- aldtı . 1 derilmiştir. Siyosnl mehafile Laval, Titülesko ile küçük ve 

N h' d nazaran oskeri komite 
- Wo e a arı2 mÜ~a~a~~t~e eniz yoll- bu ayın 13 de lerfıisi fa- balkan andlaşmaları memleket-

i~ırı ,· 1 • b lı 3 H - k 1 zımO'elen sınıfın en az üç l 
'arı IKBntmız - ava muna n atı. ay s~'d h nltındn tutuloıasınn lerı· arasında görüşme er yaptı. Ankaro,5 [A.A .J - Başbakan 4 - Posta telgraf, telt!fon 
Ankarada ismet İnönü hirknç gün is- ve telsiz münakalAt ve mu- · karar verilmiştir. Pnris, 6 [A.A.) - Türkiye Dışarı işler Bakanlığına yap· 

!.llka tirahat etmek üzere bu haberatı meselelerini tetkike Fransız Başbakanı maliye Büyük elçisi bay Suat Frnnsa ılan kon.uşmalar sırasında 
lert ıı. re, 5 (A.A.) - iç İş- akı:ınmki trenle lstanbula d k • 1 d R o t \ · b k B Eden ıle Doktor Bene1 

Q k "S başlcımışlar ır Hazırlanacak OIDIS yOnUO 1 ve omanya ışarı ş erı a • · . . ' 
'"h11b" anı Şükrü Kaya bu gitti ve durakta Kurultay musbet teklifler lastik edil. fzahaf Yardı·. anları bay La vale ve küçük b3 'lmd~r.t .193b~ ~arıhhlı Ll ondhra 

Trakyada dö du" Başkan ı, Bakanlar ve Rı l ı ırının utun usus arı a 1... n n · mek üzere konseyin gelecek onlaşma ile Balkan an oş· LL d d .. .. • ,.1-'llll - yaseticümur Umumi KAtibi Paris, 5 (A.A.) - Göpiı · .. ·ıı . e bir öğle .... 10 a ostça . goruş .ea.ı -IOnuda ag"' iÇ dikme baş yaveri vo birçok saylav- toplontısın>.ı verilecektir. Jairc gazetesi Bıışbokan bay ması mumessı .erın . f erinde bulunmuşlardır. 
lnr ve Bakanlıklar ileri ge. =· Fla~denin mali komisyondn ziyafeti ver~~~ ve zıya et 8. Benes, Pragı ziyaretin· 

1<11 faaliyeti. !enleri tnrofmılıın uğurlnndı. Ar sel f ılimi Moskovada hava işleri programı için sonunda goruşmeler oL den ve diğer hükOmet merk-
Vjı.- •ttnıonu 5 (A A) _ İstanbul. 6 (Muhabirimiz- ,. 'ld' l93S yılında sekiz yüz mil- muştur. ezlerine yaptığı yolculuklar 

~Yet · . ' · · den) - 1:3aşbnk:ın lemet in. gOStftfl 1. Londra, 6( A.A.) - B. Ed- hakkında verdiği izahattan 1-tııı d'~•.cınde meyvalı oğaç. b r b l ı - • yon 1536 yılında bir milyar 
''•li. lıı;ılnıesine büyük bir önü ugün stan u a ge ui. Moskova, 6 {A.A.) - «Ay. frank sarfedilmesinin derpiş en dün buraya gelmiştir. dolayıB. Edene teşekkür et· 
~ .ıetı" d Başbakanımız biri.aç gün "'el Bataklı Damın Kızı» ad- edildin-ini söylemiş ve Fran- Prog, 4 (A.A.) - B. Eden miş ve Çekoslovakyanın barıı 
~ evam olunmakta- burada kalacak ve istirnh- 0 0 

• d a anla 
~ at edec'3ktir. ındaki sesli Türk fılimi gö- sanın 1935 yılındanberi or- bugün saat 13120 de tayare sıyasasını uzun uza ıy -

b ·ı· dusu İ"İn 134 milyar frank ı'le Prnğdan hareket etmh~tir. tmıştır. 

B terilmit ve u gösterı ışte Y "S j 

U•• •• k K t d ı · sarfetmi• oldu&unu ilAve B. Eden ile B. Benes arası_ iki ülke Bakanları, ngilte-y U a m U a Y a Moskovıının ileri ge en sı- Y e L l 
etmiştir. ndıı saat ıO dan biraz once re ve Çek\)slova1Lyanın gene 

' 

• malarile büyük elçiliği "Ye 1. f b I ı ·r..ı barı•ın korul'Jm&11 ve uhisl-•g ı· B k ı - SJ8Ç 8 azır IDIJOf başlıynn konuma nr ot:ı eye '$ • l'I" • Sovyetlerin O.ş ş a an ıgı • ar derne~i si•a1&1ına ıarııf. 
U U l.llr ' 'I A k ' .d .. I" · · 935 L•t · ~ St kh ı 5 ( <roğru bitmiştir. Bu konuş- "' J u esı 1 e n ara ımar mu ur ugu uU C· ileti gelenleri, ..,ovyet ve o om, .A.A) mnlarda ingilterenin Prag or. maz bağlıklarını,gözeten Iİ· 

1 
. ecnebi gazetecileri bulunmu~ · ?~yük_. • erkıinı 8. _ Re. - ta elçisi B. Eddison )le Çeko· yasalarının amaçları haktı-

8 en nörü~ul~ü ve ka~ul e~iMi tur Filimi çeviren Ertuğ- ll!lı huiumete yazdıgı b1r ndn tam bir anlaşma oldu-
i" • 1 'I - -- - ' rul ~tuhsı'n'ı ve sinemacıları m.ekt_ubde ulu~Jıırıırası vn- slovakyanın Londrad ohrta ğunu görmüşlerdir~ 
'''' ltt '' elçisi B. Jon Masaryk a a· tıı ~ıı~ara 'an Bakanımız büiçlar hakkında izahat verdi.. tebrik etmişlerdir. 1 z~yetıne . karışması netice· zır bulunmuşlardır. • • d ~ wr--. -

s ııı., b 1 6 [A.A.) - Ka_ rak 732JO lira tahsısatf - vomı -- l Si olarak lsvec müdafaa Jtu- Konuşmaların soD'unda 12mn e ağaç dıkıliyır . 
• ~ı,,ırı ~Kün Tevfık Fıkre\ verilmi•tir gelirden aynı Ad .. . ko·y mel.le vvetlerinin ldzımgelen harp d k' 'ld. 'ğ k ı ı ~ o -s anaua yem 1 - siltihlarile techiz edilmesi aşağı a ı bı ırı çı arı mış- zmir, 5 (A.A.) - Ağaç 
•1d111bııtır aşkanlığında top . mıkdarda tahmin edilmiştir. l r d·Lme fa l' et'n d• am 
' V ı • 1 ve askeri talimlerin daha 1 

· l& 
8 ıy ı e Qv 'te•irı·. an gölü işletme Bundan so·1ra Ankara p efl yaptlfl IY0f, lngiliz Bakanı 8. Eden bu olunuyor. Son bir ayda 

t tiııd~n 935 yılı bütcesi şehri imarına 935 yılı bütcesi 6 (A A) Köy eydi bir şekilde yapılması için enbah Praga gelmiştir. 2643 ag-aç dikildi. 
(~t llcıl l Adana, · - te bir olınmasını ı·stemı'ştı'. 1 e,e nıış o an müza- müzakeMsine creçilmiş ve 
q l de\1a d'l l . tı K mektepleri iç.in 935 yılında Romanyanın hazırlığı 
) ht'ı ın e ı miş ve ç l ~leri B·1kn nı Şükrü a- b' k a il k yeni bir program tat ı 

llıll a anı Şükrü Ka- yo. imar umum md. bugüne edilecektir. Buna nozarnn 
~le\'i ~e~en toplantıda bir kadar sarfetm iş olduğu ma- 2-3 sınıflı mektepler yerme 
• le lltafından sorulmuş sarıfın safhuları etrafında beş sınıflı yatı mektep\. 
•1~''•1 ce"ahen Van gölünün cevaben izahotta bulunduk- eri kurulacak ve bu me_ 
'ıtı le ~ L A k b' k 1 b i~ il O&C)ttomik du · tan ve yapılacak olan asrı ktepler büyü ır a a -
~ 'h•tt11n etrıfında verclıği mezarlık yerinin tayin etti· alık ve .nevkii itibarile el. 
t~'l•tak sonra .kurum reye 

1 ğini istimldk muamelesinin · verişli köylerde yapılaco. 
tQ

688 
bu ıdarenin 935 da yapıldığını ı:: öyleclikten ve . ktır. Tahsisat kabul edil A rırı knrşılığı oln- ( Devnlnı ik•nci sayfada) , nıiştir. = 

1 danada Ökonomi Kondilis 
~tın~ırlıt çalışması 

1 lilt ~ ' 
!Oı ,,t'•tının. bütcesi yedi 

b~t darı, 5lış bın liradır. 
lı Cea· ' (A ta 1 l'ed· ~A .) - Vildyet 

tea · 1 Yuz 
4 v,,~ J>ıt ~d'ld' yetmiş bin 
tlıL 'Elli,..• l I , 

~· 111: • ~ızd 
\ 1 hıt l~lerj b e Yeni bayın_ 
!llll İlk aşlnmıştır. Ye-
'·~ Yeritıd rtıelt~ep binası, 
'ı~ ' 6 trıb " ~ tjtıi •ıtrn un yapıl-
ıı''ı bilet ~6 komisyonu 
'~tt:j &line e hnstalık yu
~~~ ~e~ gelen Ceyh 1 ll. t ırrn ğ an ıı 
~lı~ eı.ıiıl n ının tama-
'~t il lebeenıneıine ve ha_ 

1 
~'lld 1 p olan batu ki . 

l'' tılacaktır. 

'~i·~'~t•l Yarııl.~rı. 
''tııı ) - Dun ılk

trının b' . 
ır. ırıncisi 

Ba~ammız Küt a~ya~a 
Bakan Kütahyanın iktısadl 
vaziyetini tetkik etmekt~dir. 

Kütahya, 6 (A.A .) - Uko. 
nomi Bakanı B Celfil Bay
ar beraberindeki mütehoss
ıslnr dün gece şehrimize 
gelmiştir. B. Cel:'ll Bayar 
Kütı:ıhynnın ökonomi voziye· 
tini tetkik edecek ve bu 
burada kurulacak olon 
Porslen fobrikosı işlerile 
meşgul olacaktır . 

Taşköprü~e elektri~ 
Toşköprü, 5 (A A. ) - Ko · 

sabrının elektrik tesisatınıı 
başlandı. Yapılmakta olan 
fenni mezbahanın yapı i§İ 
bitirildi. 

Baş~akan muavini ol~u . 
Maksimimos da Cennredekl 
toplan'ıde Yunanıstanı te11sil 

edecektir. 
Atina, 5 (A .

A.) - 8. Çııl , 
darisin hastalığı 
dolayısile Gen
eral KonJili s 
Başbakanlık mu 
avını olmuş, 
Bakanlı:ırdnn B 
Zhalisdi Dış İş 
leri Bakanlığın' 
vekdlelen üzeri 

Grrıer;ıl Koııtlılı ne almıştır. 
B. Mcıksimos Cenevredeki 

fevknlddo toplantıda Yuna 
niıtanı temsil ~decektir. 

Bükroş 6 (A.A .) - Hüku. 
met Skoda fobrikusile 600 
milyon kronluk top ve mü
hümmııt salın alınması için 
mukavele yapılması hakkın · 
da parltlntoya bir konun 
Hiyihası vermiştir. 

Genaraı Göringin sözleri 
Dantzing, 6 (AA.) - Al

man hava Bakanı General 
(;eoring saylav meclisi se~· · 
imi <lolnyisile bir nutuk sö· 
yleRlİ Ş ve demiştır ki: 

- Danzing teşkilfit bakımı 
nılan Alınany:ıya boğlı olmn 
Sı o kaclnr mühim değildir. 

Esaslı olan şey onun yürek· 
ten Alman olmasıdır. Alma· 
n!a Danzingi cebren ele ge 
çırmeğe mnhta~· değiluir ve 
bunu asin ynpmıyncaktır. 
Hitlerin dığer milletlere 
verdiği sözden katiyen dön· 
mez Fransa Almnnynnın 
kendine el uzatmağa hcızır 
olduğunu nihuyet anlıya
c:ıktır. Komşumuz Fransız 
lar sulh meseleleri hak· 
kında •) kaılar knygudo 
iseler Dış:ırı İşı ~ri Bakanı 
bay Lnvalin Moskovaya git. 
mesinti h iç lüzum yoktur. 
Berlinde durması kMidir. 
Almanya samimi ve namuslu 
olduğunu isbııt edecektir. 

Bugün Avrupa Çok 
Müşkül Vaziyettedir. 

~~~~~~-----~~~~~~-

f akıt B. [den bu müşküller in bertaraf edilmesini imkl· 
nsu görmiyor. 8. Eden londrayı döndü. 

Londrn, 6 {A A.l ·- Bay 
Eden kendisinin ve B. Simo· 
nun yapmış oldakları seya
batırı çok faydalı olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

Bugün Avrupa çok müş
kül bır yoziyottedir . Ancak 
her devlet bu müşkülatı ye
nmel're yardım etmek istedi 
ğind~n bu müşküllerin 
bertaraf edilmesi imkJ\n
sız değild ir. 

Gazetelera göre bay Ede
nin yaptığı snyahatte eldo 
edilen neticeler şunlarJır: 

1 - Vaziyet ciddidir fakat 

İranda 
DımiryoJu inşaatı. 

Romo, fi (A .A.> - Bir~·ok 
mühendis ve amele grup 
halinde İrana hareket etmiş
tir. Orada flazAt denizini 
Basra körfezine hirleşr1recek 
olan hiiyük demiryolunun 
inşaatında çnlışncaklardır. 

ağır bir uhtebat tehlikesi 
zannedildiğinden daha az
dır. 

2 - Müşterek emniyet 
siatemirıe Polonya muhab_ 
betten Yazgeçebilir. Alman
yanmda bu gün kü vaziyeti 
muhafazada devam edeceği 
muhaklrnk değildir. 

3 - Ziyaret edilen dev· 
letlere her birinin askeri 
taarruz niyetleri yoktur. 
Hepsi umumi barışın düzenini 
istiyor lor. 

izmlrde bir muza açılıyor. 
lzmir, 5 (A.A.) - Selçuk

da Efes hurabeainde bulu
nan bazı eserlere ait bir 
müze . a~·ılacaktır. 

r-----------~ 'ı Çocuk haftasf 231 
1 

Nisanda Başlıyor. 1 .. 
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Dışarda neler oluyor? 

Barış Tehlikede mi? 
Yııuy muahedesinin askeri hükümleri Almanya tara

fından kaf dırıldıttan sonraki vaziyete bir bakış. 
Versay muahedesinin as· 

kerlE• ait faslınin Almanya 
tuafından kaldırılması iize · 
rıne ortaya ~·ıkon vaziyet 
durgun ve kati şeklini al
m ış değildir . Avrup ı barı 
şını korumak ıçin diplomasi 

yolile alınon tedbirleri ve bu 
vıziy,etln Avrupada yaptığı 
al:isleri kısaca görelim: 

A.) Almanya ile İngiltere 
arpımda rııüzakere başlama 
dan önce Pariste ltalya, Fran
sa, İngiliz diplomatları gö_ 
rüıtüler. 

B) Almanyanın hareketini 
l"ransa uluslar cemiyetinde 
protesto etti. 

C) A•rupa barışı hakkın
da Streze da nisanın J J inde 
bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantıda Mossolini, Laval , 
Con Simon hazır bulunacak 

D) Simon ParistAn sonra 
B~rlioe gitti. Müzakereler 
devam etti. Ve konuşmalar 
nibayet buldu. Eden Berlin
den Moıkovaya geçti. Hd
disenin 

1 
akisleri şu şekilde 

oldu: 

A) Orta Avrupa devletle
rinden Revizyonistler Al
manyanın hareketinden ce
saret olarak ıilAh ve hak 
111üaa~atı istediler. 

B) Bulgaristanın ve Mıt. 
caristanın silahlanma tema
yülü göstermesine karşı kü
çük itilaf mukabil bir cephe 
aldı. 

. Pıris konuşmaları 
lngiliz Dış İşleri Bakanı ile 

müıte9arı evelce kararlaş 
tırıldığı gibi ayın 24 ünde 
Berline gittiler. Fakat bun· 
dıın önce Fransa Dış işleri 
Hakanlığı müsteşarı Suviç 
ile görüıtü. 

Ba konuımanın hedefi Ro
ma ve Lon<lra anlıışmaları
nın tatbikatında Fransanın 
lcıııeilterenin, İtalyanın aynı 
safta bulunduğunu bir .kerre 
daha ortaya atmıştı. Netekim 

P&1i1ı, konuıan üçlerin ver. 

dikleri kararın ana hatlarını 
şöyle çizmek mümkün 
olabj.rtr. Pariste Laval Fransız 
hükt1ınetinin cereyıın etmek-

te olan müzakerelerde Alman 
kararını nazarı itibara alma
mak istediğini ve buna bina
en silAhsızlanma anlaşması 
hakkında cereyan edecek 
müzakerelerin şimdiye kadar 
olduğu gibi mevcut muahe
de hükümlerine istinat et
mesi lAzım geleceğini söy· 
lemişdir. B. Laval Fransanm 
lngiltere ve İtalya tararından 
tasvip edilen doğu ve orta 
Avrupa miıaldurını tahakkuk 
~ttirmek azminde olduğunu 
ıhive eylemiştir. 

Bırlla konuşıılan 
Eden Paristen sonra Ber _ 

line geçti. Sjmon da Londra
dan geldi. Berlinde Alman

yanın tekrar uluslar birliği· 
ne dönmesi silahlanma, do. 
ğo antlaşması Tuna bloku 

. etrafında konuşmalar yapıldı 

Bu konuşmalar Almanya
lllll 3 şubat Londra tebliğine 
verdiği. cevaplar daha ziya· 
dcıı aydınlatmış mahiyette 

de~ildir. 
Almaa1anıa 

kasdettiği mananın tasrihi do
ğu anlaşmasını lüzumsuz gör 
mekten vaz :;eçmesi, Tuna 
blokuna yaklaşmnsını istiyen 
Berlin konuşmaları muvaffak 
olmuş sayılomoz . Netekim 
Berlin konuşmalarından ay· 
rılan murahhaslar müsbet 
hiç bir karar vermiş de· 
ğillerdır. 

Fransız matbuatı müsbet 
bir netice vermiyen müza. 
kerelerden Jolayı Almanya 
matbuatını adeta itham eL 
mektedir. Fransa gazeteleri
ne göre Almanyanın hedefi 
Fransa ile İngiltere arasını 
açmak lngiltereyi doğu mi. 
salundan soğutmaktır. 

Berlin müzakerelerinin bö
yle akamete doğru gitmesi 
Fransada Sovyet Ruıyaya 

karşı duyulmakta olan siya
sı:ıl sempatiyi arttırmıştır. 

J:ı'ranklen Buyyon Fransa Mil
let Medisinde Versay mua
hedesinin beşinci faslının il
gası üzerine @öylediği sözler 
dikkate layıktı. Fransa me
busu Fransanın davasını 400 
milyonluk insanı toplıyan 

bir çenberle korumak fikrini 
ıleri sürdü. 

Alman hareketinin akisleri 
Versay muahedesinin askerli
ğe ait faslının Almanlar ta· 
rafından ilgası bir taraftan 
Alman devlet adamlarile ln
giliz DS\Zırının istihbari bir 
şekilde konuşmalarına yol 

açtığı gibi bir taraftan da 

A vrupanın revizyonist mem· 
leketlerinde tesirler bıraktı. 

Macaristan, Avusturya, 
Bulgaristan reviziyonist cep
hede hulunmaktadırlar. Al
manyarıın Versay muahede· 
sinin askeri faslını ilga et. 

m~ıi üzerine bu memleket· 
lerde de: 

1 - Hukuk müsavatı, 
il - Sildhlanma hürriye

ti istenmeğe başlandı. Bu 
vaziyet küçük itilAfı derhal 
harekete getirdi ve reviz .. 
yoniatlere karşı müşterek 

bir cephe vücude geldi. 

Romanya Dış işleri Bakanı 
ve Balkan• andlaşması baş 

kanı Titülesko revizyonistle. 
rin emellerıne karşı birleşik 

Mpheyi gösterdi. 

Belgratta matbuat mümes
sillerini kabul ederek onlara 
aşrğıdaki beyanatta bulun
muştur: 

Küçük anlaşma ile Balkan 
anlaşmasının rolüçok mü
him ve sulhün tensik ve 
muhafazası bahsindeki me_ 
suliyetleri çok büyüktür. 
Binaegaleyh her iki organiz
min reisi sıfatile hali hazır

daki beynelmilel vahim hadi 
selni öğrenmemezlik edomem 
ve menfaatlerimizin ne gibi 
şeyleri kabul etmemiz mü -
saıt olduğunu ve ne gibi 
şeylere asla müsamaha 
edemiyec~ğimizi açıkca eöy. 
mekten kendimi menedemem 

Yugoslavya Başbakanı H. 
Yevtiç ile yapmış olduğum 
noktıı i nazar teatileri neti

cesinde bir kerre daha gör
düm ki, şimdiki ahval ve şe

rait nltında noktai nazarları _ 

mız arasındaki ayniyet bir 
teaell~en çok daha ~ü~k-

Moskova r--··-;;E;.---r-e:--v·E-··v·rL-A-~<"T'TE_ .. J 
. --

Görüşmeleri 

Oayli haraı ııHtesina göre .. 
28 mart tarihli deyli Ue

rald gazetesi, «~fos.kova gö
rüşmeleri» başlığı altında 
yazdığı bir yazıda diyor ki: 

Bay Eden, bugün Mosko
vaya varıyor:. Yarın fngiliz
Sovyet konuşmalarına başlı· 
yacak, ln9iliz ulusunun bü· 
tün umudu, bu konuşmala

rın pürüzsüz ve kıvanç bir 
şekilde başlaması ve siirüp 
gitme,.idir. 

Bütün Avrupa için • duru 
bir durum kurmak işinin 

henuz tamamlanmadığı şu 

sırada lngiliz-Rus dostluğu
nun canlanmasını iste -
mek, yerinde bir dilek olur. 

İngiltere ve Rusyanın her 
ikisi de büyük ve sözü geç
er uluslardır. İkisi de uluslar 
derneğine üyedirler. Biris~ 

A vrupanın bir başında, öte
ki öbür başında olmakla be. 
raber barışa olan bağlılık ha. 
ğı, ikisinin de usığını birle. 
ştirir. Rusyaya karşı olan 

durumu, öteki Avrupa ulus -
larma karşı olan durumundan 
daha az dostça olmayan lngiL 
terenin Mokovaya böyle bir 
elçi göndermesi epey zaman· 
dır umulmakta, beklenmek. 
te idi. Bugün bu umut ger_ 

çek leşmiş bulunmaktadır. 

Bugünün barış umutlar! 
hütün ulusların bir tıtrafa 

dost öte tarafa düşman ol· 
mak, bir t.arafı kayırmak ye· 
rine genel bir dostluk kuru. 
muna elbirliği ile çalışması 
özel dostluklar uğruna genel 
ve kollekti! dostları feda et. 

memesi, yürekten duyur dü· 
şünerek genel bir topluluk 
ve birlik için uğraşması ile 
pek!şecek, varlığını sağlamla· 

ştıracaktır. 

Bugünkü günde bir ulus 
ve bütün uluslar için özle
necek, istenecek şey elbirliği. 
yle ve toptan Cenevreye dön
mek, onun varlığını üzerine 
kurdu~n türelore uygun 
davranmaktır. 

lngiltere ile Sovyet Rusya 
arasında yapılacak hır ar.laş 

ma ve yakınlaşmanın Avru· 
paya uzun zamandanberi 
susadığı sağlam bir barışı ve 
korumak yolunda vereceği 
büyük asığı görmemek ve 
buna inan~amak elde değıl
dir. 

tür, bir kuvvettir. 

Revizyon isti erin dilekleri 
şimdi Alman emrivakiinden 
bariz bir şekildi ayrılık gö
ster mektedir. 

Mac~aristan beşvekili Göm-
böş bir intihabat toplantı· 
sında demiştir ki: . 

«--Macaristan, Uluslar ku
rumuna müracnatlo hukuk 
müsavatı istiyecektir. İtal
yan dostlarımızın sayelerin
de bu gayeye erişmeği ümit 
ediyorum. Avrupa davasının 
halli, güya moğlfıp devletle
re zor ile kabul ettirilen 
haksızlıkların ve hicabı mu
cip vaziyetlerin refınj iktiza 
ettirmektedir.» 

Alman emrivakiinin Ma· 
caristandaki akisi şöyle hu
la.sa edilebilir: 

Mı-ıcaristan hudut haricin 
deki M:ıcar eka\liyetlarin hi 
mayesini istemekdir. Hukuk· 
ça müsavat ve barış yolile 

taraftarıdır. Avus· 

=-·· - --- --- --- - - ---- - - - - ·· --- - - --·· - - ·· ·-
Eskişehir - Bahkesir Vilayet 

Genel Kamutayı 
Bugün 935yıflaridat büt

cesini konuşacak 
Vilıiyet Genel Kamutayı 

bugün de çalışmasına devam 
edecektir. Kamutay bugünkü 
toplantısında 935 Varidat 
bütcesini görüşecektir. 

Varidat bütcesi muvazen-
ei maliye encüuıeni tarafın

dan bir milyon küsur olarak 
tesbit edilmış bulunmaktadır. 

Müddeiumumimiz Halke
vinde ~onterans ver~i. 
Cümuriyet müddeiumumisi 

İbrahim Şevki dün Holke
vinde polıs memurlarına za
bıtanın vezaifi hnkkmda bir 
konferans vermiştir. \lüd· 
de1umumimiz oldka uyandı · 

ran bu konferanslarına her 
cumartesi günü devam ede
cektir. 

Ban~uma mu~ase~eihusu
siye memurluğu. 

Bandırma muhasebeıhusu. 
siye memuru Nazım suiisti-
malinden dolayı villlyetÇe 
işten el çektirilmiştir. Memu_ 
rluk vazifesi vekAleten hu
susi muhaıebe tahsil müfe
ttişi ibrahim Bozok tarafın
dan görülecektir. 

Sıtma komisyonu. 
Villlyet s!tmn komisyonu 

Jün Valinin Başkanlığında 

toplanmış, küçük çalışma 

ile açılan kanal lağımın 

ihalesini yapmıştır. Kasap
lar deresi birkoc; ayn ka
dar selderesine birleşdiri

lmiş olacaktır. 

B. Kamutayda 
[ Üst tarafı birinci sayfada ] 
teklir edilecek tahsisat ve
rildiği takdirde inşasına ba
şlanacağını ilave ettiktım 
S)nra kanun reye konulmuş 
ve ve bu müdürlüğe 35 
mali yılı masrafları karşılı -
ğı olarak 17 J 512 lira veril. 
miş vtt karşılığıda aynı mi. 
dar tahmin edilmiştir. 

Bundan sonra kamutayın 
tatil edilen iç nizamnamesi
ne göre bazı encümenlere 
iltlve edilen azalıklar açın 
seçimi yapılmış ve pazartesi 
günü tnplonmok üzere mec
lis dağılmıştır. 

turyada do. revizyonistlor 
Almanyanın yaptığı emriva
kiden istifade etmek sevda
sına düşmüşlerdir » 

Dışarı İşleri Bakanı Val
d enegg beyanatta bulunorak 
demiştır ki: 

«Ulusumuzun vatanperverlik 
hislerinden müftehiriz. Her 
zaman vatan topraklarını 

müdafaaya hazır bulun
duğunu biliyoruz Biz de 
hukuk müsavatı istiyoruz. 
Bu ist .}diği m izi elde edece
~imize kanaatimiz vardır. 
Çünkü munhedaler fılhnkika 
büyük bir adaletsizlik teşkil 

etmektedir.» 
VatanpervQr cephenin bir 

içtimaında Başvekil Şuşnig 

demiştirki : 
- A vueturya istiklflliae 

riayet ettirclecek vaziyette 
bulunmak geroğindedir. Bu 
itibarla onun da bugün her
kes için hukuk müsavatı 

talebine kalkışması tabiidir. 
Bulgaristanın Ankara elci-

Treninde Bir Hadise· 
iki sarhoş namuslılbır kadına tecavüze yelten~i. lt 
vallı kadın azgın sarhoşlaıın elinden zor kurıarıllD~~ 

Cuma günü Eskişehir · ve Hüseyin dün adh 
Balıkesir seferini yapan verilmiştir_. __ 

trende bir hfidise olmuş· H b" la"lll~ 
tur. Süreyya ve Hüseyin IJSIZ n. ev . d" 
adında iki yolcu Börekçiler mahaUe9•~1' 
kafaları tüsüledikten sonra Abdullah kızı Ayşe zab~ıdt' 
trende yolculuk eden na- baş vurarak evldtl!ğı 11 ~· 
muslu bir kadına tecavüze iye tarafından evınd~ 9 ff 
yeltenmişlerdir Kadının feryadı lira. ile. on .dör~ altın 11~11101 
üzerine tren memurları ve yedı lngilız lıra çalı~dıJı" 
diğer yolcular imdada koş- iddia etmiştir. Anlaşı ıııl' 
muş ve zavallı kadın iki az- göre Kadriye bu hırtı ar" 

üç dört ay kadar evel ; 811-
gm sarhoşun elinden kur ış fakat ev sahibi oıe·.tif· 
tarılmıştır. 0ıoır~ 

yi ancak dün öğre ;ıaı· 
Tren şehrimize geldikten Kadriye bu paraları 1 

sonra zabıtacn htidiseye el ni söylemektedir. rod" 
konmuş, Süreyyn ile Hiise- Karlriye zabıta tare 1 fi'' 
yin yakalanmıştır . Geyveli yakalanmış ve adliye1' 
oldukları anlaşılan Süreyya ilmiştir . ./ 

Kazanç Vergisinde , 

Yapılacak de°iişiklik proj111 

büyük kamulaya ı,erilJi .. .,r 
Beyaaname usulile kaza. ederek daha az verg• gi'ts' 

nç vtırgisine tabi tutulan mek yolunu bulduklar•. OJ'' 
mükelleflerin zahiri karine- beyann>ıme usulile ıab; flit' 
ler üzerinden asgari bir mü- ak hususunda mükel e 

0 
6' 

kellefıycte tabi tutulmalurı verilen hivar hakkı~d•d•f 
hakkındaki kanun projesi bezı mük;lleflf'f istıf• 
hükumetçe meclise verilınL kapılmışlardır . "l-'' 
ştir. Hükumet esbabı muci B · t temin edı'"'' 

. u vazıye d l"" 
be lllyıhosında kan~n?n~.n ek istenen vergi a 8,0ııa• 
hazırlanması sebeplerını şo· uymuyacak ve doğ ~·· 
yle anlatmaktadır: t 1 1 'çin 111° •• .11 . an ayrı an ar ı ~il" 

Kazanç kanununun merıy- tat teşkil edecek f a-· 
ete girdiği tarihtenberi, ld - d hzurtJ - a· 

d tb"k t .. o ugun an ma 8~ cer~yan e en ta \ .. a ~ g~- kün mertebe azaltlll1116~i r~. k eyann.?h~e u~u unu 1 u - zere beyannameli .. ilr" 
yu vo mu ım muessese ere 1 fl · · bir ... ,t' 
hasrı çok eyi neticoler ver- 1 e ,.er~ a~g~~ı tutmak ıll, 
miş ise de gayri safi iradı- be ı~e ~· ~ 1 

1 oırnttt0' b': 
nın miktarına tobi olmaks- urıye 1 a~ı ergi 1,rı ızın olelitlt\k beyannameye Bu asg~rı v ereo'~ 
tabi tutulan bazı büyük ve yannamelerın v ,ı.,t 
mühim müesseseleı:,ı kontr. vergiye zamimeteıa ./ 
ol müşküllltından i!!ltifade cak değildir. ~ 

Çocuk Bayramının t-ılı 

günüdür. Yavrularınızıt11 
ı bayramı için hazırlanını1'· 

e 1... _,,, 
noktayı Almaoyanı~..,.dfl' !ığine tayın edilen Puvlof 

uluslar birliği konsey baş
kanı şıfatile Dış İşler Bakanı 
Tevfık Rüştü Arası ziyaret 
e·derek Bulgnristanın Növi 
muahedesinin askori hükfım
lerinideğiştirmek istemediğini 
bildirdi. Bu suretle Almanya 
ile A vrupanın revizyonistleri· 
ni o.ynı hat üzerinde bnlun 
maktatı uzııkloşmı~ oldular. 

Fransız ve italyMı protestosu 
ı 6 ınnrt 9J5 tarihli Alman 

hiikt1metınin mecburi asker
lik hizmf'tini tekrar tesis 
ederek ordu mevcudunu 36 
fırkaya çıknrmnğn karar 
vermesi üzerine İngiltere, 
Fransa ve ltalya dqvletleri 
Almnnyayn birer nota ver 

miştir. 
Ingiliz notasında. Alman

yanın silithlnnmo kararını 
vermek'C', muııhedı1leri tek 
başına ye filtm tadile kalkış. 
ması protesto edildikten son
ra Lop<lr.ıda kar.ırlnşan dört 

kereye hazır olup ,,. 

sorulmaktadir. •"'~ 
Binaenaleyh b~ 0~u•• ~ 

as mahiyeti Barlın 
1 

,.dıl 1 
relerinin kabil 0 '°tr'Of 
tesbit idi. ltalyao 

418 dol''·r 
notları doğrudan 118 ~
fakat lngiliz nota~~ ol' 
betle doha şitdet 1 

, 

protesto notalarıd 1 :·10 d•; 
Bunlarında ar• 

0 
ıa ~' 

fark vardırki ltalY:81fi J: 
sında Almanyanın tO ı.ı 

k . . rotes ~ ı• 
re etı gerçı P ol•'' _, 
mekte foknt esııs 

1 
olıll' _,-

kkı miisavat kobU .. ,ı~ 
· fr8" ktadır. Halbukı .,, -~· •• 98 .,_ 

tasında hak aıu deci J 
bohsedılmiyer~k 'd1Jl'ol-''-' 
niyet işi üzerıode bit dl.fi' 
ta ve AlmanyıınıP tadil'.,-ı' 
h edeyi tek başına pro~:J 
kışması şit It>tle.kİ t>~ 
edilmektedir. Bu 1 ,.,,~ . ç 
Roma anlaşaıası. di#IOf 
düşünülerek verıl 
he yoktur. 
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Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
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rnek: Deveran eden haberlere göre
lle,.1 olaıan duyulara göre. ,, 
O et-- Devlet (T.Kö.)- (Fr.) Etot 
evr_ Devi (T K" ) 

Örnek: Son senelerim ducret içinde 
geçti - Son yıllarım sıkıntı (darlık) 
içinde geçti. 

Du~·ar (giriftar) = Uğramış yakalanmış, 
tutulmuş duçar olmak (giriftar olmak) 
= uğramak. yakalanmak, tutulmnk 

Vdkit, lııçbjr daha l Fı J Eternellement, 
n grnnd jamais 

Örnek: Cözleri hiçbir daha açılmamak 
üzere k:ıpandı- Ses yeux se sont fer
mes eternellement. 

- Bu 'asırda afsuna kim inanır? 
Efsus - Yazık 

Örnek: Efsus, sadhezftr efsul!I! _ Yazık 
yüz bin yazık ! 

ne r . o. 
Vran- L' - .... vren 
Ôrn k • 

Örnek l Bir derdi devdnlıpezire du- Onu hiçbir daha görmiycccğiz- Nous 
oe le verrons plus jamais 

Ef~An - Saçan, dağıtan, iİlken, serpen 
Örnek: DürefşAn - inci eaçan. 
Etra{a ziya eflidn olmakta Her yana 

n e : Alem gene ol alem, devran ge· 
e ol devran-Acun gene o acun , ev

ren g Oevr ene o evren 
De,. ?:::::: Devre (T.) 

0ıye - Gezek 

ç knek: Geceleri jandarmalar devriyeye 
.) ğıyorlar- Geceleri jandarmalar ge_ 

De e e çıkıyorlar. 
J} Yn -Borç 

icor 
Did - Karanlık 
" ar_ Y" h T K uide uz, çe re ( . ö.) 

- G" o·d oz 
" ı e g·· .. uid b - ormuş. 

Oig e 8~ - Bekçi: kolcu, nöbetçi, gözcü 

0bın- Özgecil _ 1 Fr J Altruiste 
r0ek: Dıgerbin olanları herkes sever 

f)İkk zgecil olanları herkes sever. 
Dil::::: at"": Dikkat [T .Kö 1 - (Fr.) Attention 
on4 Yurek, gönül 
nu{~k dilrüba, dilfırib - Gönül alırn, gö· 

()il şıynn 
4ver,..._y·ğ· Dila -- ı ıt 

f)İlbzar - Gönül inciden, hatır kıran 
Dilbaz_ Gönül eğliyen 

Ör_ Güzel 
Dil irnek: Dilber bir ız-Güzel bir kız 
l\· g r_ a·· 'k k uılg· ucenı , ırgın 

0r olnıak- Kırılmak', gücenmek 

8rnek: Bana sebebsiz dilgir oldunnz
B ana sebebsiz gücendiniz. 
d~ Sözlerden dilgir oluşu doğru değil· 
dır~-; Bu sözlerinden kırılması doğru 

l>jl .. e~ıldir. 
t>ilf:~az_ Yürek eriten 

() - Gönül isteği , arzu (T Kö.) 
;,~net: İşler dilhohı üzere gitmedi -
. er arzusu üzere (gönül isteğinee) 

()İlhgıırrı edi. 

Otaş (Bak: canhıraş)• Gönül koparan 
p;~ek: B.ir sadayı dilhıraş-- Gönül ko· 

'>ilba an bır ses 
ô n olrnak - lci kan ağlamak , 
dtt~ek: Onun bu düşkün halini görüpce 
n· ~~ oldum - Onun bu düşkün hali 

f>ılir 1 
R0rünce içim kan ağltıdı 

()il~.. Yürekli 
, ()ta- t\' nçan 

l>ilpe:nck: Mo halli dilküşa- İç açan bir yer 
()İlr· entt _ Gönül bccrendi 
l>ıı 

1
' - Y·· · 

0 
{)· •uı_ .. ureğı yaralı 
{)~lhd Y~rek yakıcı, iç yakan, acıklı 
ıltik - Sevinçli 

()· eate G" 1 .. k k ı-.ıa~ - on u ırı 
t>ın......, 0.Beyin - (Fr.) Cerveau, cervelle 
l>inı ıtı ('r.) - [Fr.) Religion 

ô;n- Oinsel · (Fr.) Religieux 
ek· D' " l o· 1 k r111lll · ını müessese er - ınse u-

Gh. ar. 
Jl'ldin~ 

Ôrne~.:::::: Y~d~insel - (Fr.) lrreligieux 

1• dinsel· Gayrıdıni hareketler = Yad-
~dini hareketler. 

Urn~. f)ı~dinsel - (Fr.) AreligieuX 
ltıii · Dınle hiç bir alakası olmıyan 
:::::::: ~8.8ese ve hareketlere !Adini derler 

•nla hı'" b' ·ı· ·-: l k D· ltılar ~· ıt ı ışıgı o mıyan uru 
'""h il "e h k d · d l lr tan are etlere cşdınsel er er. 

l\~tllbt - Porluk, parlıyan 
vıt :::::: Ar. 

çar oldu - İlflcı bulunmaz bir derde 
uğradı. 
2 - Duçar olduğu !elli.ket ten tohlisi 
giriban edemedi _ Tutulduğu feldket 
ten yakasını kurtarnmadı. 
3 - Öldürücü bir aşka giriftar oldu. 
- üldürücü bir aşka yııkalımdı 

OQd - Kurt, duman 
Duban - Dum~m, tütün 
Duhter - Kız 
Duhul - Girme, girim 
Duhuliye _ Girmelik . . . . 

Ornek: Duhuliye vermeksızın ıçerıye 
alınmaz - Dirmelik vermeksizin içeri-
ye alınamaz . 

Dün - Aşağı, aşağılık 
(Ast - maJfın) 

Örnek: Bu halıyı .ıun bir fıııtla satmak 
istemezdi - Hu halıyı aşnğı bır paha 
ile satmak istemezdi. 

Ne dQn bir fıtratı var - Ne aşağılık bir 
yaradılışı var. 

Dur - Uzak 
Örnek: Allah kimseyi gördüğünden dur 
etmesin - Tanrı kimseyi gördüğünden 
uzak bırakmasın. 

Durendiş (durbin) - Czgöreo, uzgörür 
· - (Fr.) Avis'e clairvoyant 
Örnek: J - Devletin başına geçen 
adamlnr Durendiş olmnlıdır - Devle
tin başına geçen adamlar uzgöriır oi-

malıdır· 
2 - O, durendiş bir adamdır - O, 
uzgören bir adamdır. 

Durendişlik (durbinlik) - t.Jzgörürlük 
Ouşize (Bak: bAkir) - Elıleğmemiş 
Dümdar _ Artçı - (Fr ) Arrie're-gorde 

Örnek: Dümdar kollar.mız düşmuna hü
cum etti - Artçı kollarınız düşmana 
hücum elti. 

Dümu - Gözyaşı 
Dünhal - Kuyruk 
Dürbün - Görgüç - (Fr.) Lorgoette, lu· 
nete 

Örnek: Zabitler uzağı rüyet için dür
bün istimal ederler - Subaylar uzağı 

görmek için görgüç kull:ınırlar. 
Dürüğ - Yalan 
Oürust - Doğru, düzgün, diirüst (T.Kö) 
- (Fr.) EXact, correct. 

ürüst - Sert, kaba 
Örnek: Dürü11 hııreketlerile h~pimizi 
gücendirdi - Kaba (dert) hııreketlerile 
hepimizi gncendirJi. 

Düstur - Düstur (T.Kö.) - (Fr.) Code, 
r'eglo g'e'nerale, formule 

Düşnam - Sövgci 
Örnek. Hüyük işe girişenler onu~. ~~ 
nu düşnamında korkmazlar - Buyuk 
işe girişenler onun bunun sövgüsünden 
korkmazlar. 

Düşvar -Güç, zor 
Düyün - Hordar 
Düydnu umumiye -

(F r.) Dı:ıttos 

Genel borçlar - (Fr.) 
dctte publıpue 

Düzd - Hırsız - (Fr.~ Voleur 

11Yet 5aç 

~1hıcec - Uauğ - (Fr.) Adresse intelli- Eazım Büyiikler 
Ürnekrac~te. . . Örnek: Timur devri eazımınJnn 

E 

<>laun ~ılgısı ne kadar vül!lath olursa mur devri büyüklerinden 
"' dıroy t . b' . - . "ıtıvarr k e sız ır ınsan tuttugu ışte Eb _ Baba 
geniş ~ olaınaz - Bilgisi ne kadar Eb'ı:ııl lramlar 

Dit11ltıttu~~ ~rso olsun usuğsuz bir insan Örnek: Eb'adını mesaha etmeli - lram 
ca~Yetlj :::::: ı~te blaşaramaz . larını ökmeli. 

,..,able suğ u - (Fr.) Intelligent, Ebatil (Buk: batıl itikat) ~ BoRjn:mlor \Jr ' 8droit ~ 
Q 

00
k: O (Fr.) Surerstitiens ()İt ' Pak ' Pek dirayetli hareket etti- urnek: Ebatile bnğlı olanlarııı aramız 

bj,.~1~ - U usuğlu hareket etti. b -ı 
~ et tun da yeri yoktur - Boşinanlarıı ag ı 
() llleic J? • k olanların oramızda yeri yoktur, "nek· - ~sırgeme 
ille,,· · Muııven t" · · b d d' · - Ebed, Ebediyet Sonras zlık - (fr.) .Tiniz e ınızı en en ırıU' et-

Dr,.11lıeyin· -- Yardımınızı benden e~rge- Eternite 
rı d" ıı. ()rnek: Bu fAni hayat kinde ebediyet ' ır· 

()1~ Örne~.ın~ - Eski düşüncesi, Lir teselliden boşka birşey 
~i)':~e ~ D e'~i dirin = Eski törü. değildir - Bu ölez hayat içinde son-

() - Eı elı, aptal alık .• rasızlık düşüncesi bir avunmoktan hnş· 

_ TL 

Ebeveyn - Ana baba 
Örnek: Ebeveyna hürmet evladların ilk 
vazifesidir Ana babaya sayğı çocuk-

ların ilk ödevidir. 
Ebk.em - Dilsiz, apsem 
Ebr - Bulut 
Ebrar - İyiler, iyciller 
Ebru - Kaş 
Ebter - Güdük 
Ecdad - Dedeler 

Vrnek: Ecdadımızdan kalan eserler 
Dedelerimizden kalan izerler 

Ecil - için: sebeb 
Örnek: Bu acilden - Bunun İçin 

Ecir <Bak: ücret) 
Ecldf - Ayak takımı, baldırı çıplaklar 
Ecnebi _ Yaduyru - (Fr.) Sujet etranger 

Örnek: İstanbuldaki yaduyrular - Les 
su j ets etrangersa İstanbul 

Edn _:_ Ton (T. Kö.) 
Ornek: Söyleyişindeki özgül ton onu 
öteki sözmenlerden ayırıyor - Söyleyi
şindeki asli (original) edu, oau diğer 
natuklardan ayırıyor. , 

Eıia (Şive, cilve anlamına) - Bayla - (Fr.) 
Grdce, charme 

Edalı - Baylan - (Fr.) Gncieux. charmant 
Örnek: Edalı edalı yürüyordu - Baylan
baylan yürüyordu 

Eda etmek - Ödemek 
Örnek: Edayı deyn etmek il\tiyordu -
Borcunu ödemek istiyordu. 

Edeb - Edeb 
Etlille (Bak: delil) - Kanıtlar 

Örnek: DAvlisını ı:ıdillesiyle izah ettj -
Dılevini kanıtlariyle açımladı. 

Edib - Yazman 
Örnek: Büyük Türk edibi - Büyük 
Türk: yazmanı. 

Efkarı umumiye - Kamusaldüşün - (Fr.) 
Opinion publipue 
Ornek: Bir memleket efkArı umumiye
sini gazetelerinde görebiliriz - Bir 
ülkenin komusaldüşününü gazetelerin
de görebiliriz. 

Reyi§.m = Geneloy 
Örnek: Sar'da yapılan reyi dm - Sar'da 
yapılan geneloy 

Efrad - Erat 
Vrnek: Bölüğe yeni gelen elrad - Bö
lüğe yeni gelen erat. 

Efraz - Kaldıran 1 yükselten 
Örnek:: ~ Alemefrı1zı isyan - Azı hayra· 
ğını kaldıran 

Efruz - Parlatan, tutuşturan aydınlatan 
Örnek: DilefrQz - Gönül aydınlatan, 
gönül tutuşturan 

Efsane - Masal 
Efsun - Afsun 

Ürnek: Bu asırda efsuna kim inanır? 

ışık dağıtmakta. 
Efzli - Artıran çoğaltan 

Örnek: Meserret efzô. = Sevinç arttıran 
(coialtan.) 

Efzliyiş - Artma, çoğalma 
Efzfın - Çok, artık, yukarı 

Ornek: Sinni 25 ten dua 35 ten efıOn 
olmıyanlar - Y ı~ı 25 ten aşağı, 35 ten 
yukarı olmı!a.nlar. 

Ehadiyet - Bırlıi. 
Ehali Ahali - Elgün 

O~nek: EhaJiye karşı - Elgüne kar,ı. 
Ehemmiyet - Onem - (Fr.) İmportance 

Örnek: Bu işin ehemmiyetini anlamalı
dır - Bu işin önemini anlamalıdır. 

Ehemmiyetli (mühim) - Önemli - (Fr.) 
İmportunt 

Ürnek: Bu ehemmiyetli fikirleri ilk ön
ce ondan işittim - Bu önemli düşün
celeri ilk önce ondan işittim. 

Ehemmiyet vermek - önemek, önem ver
mek (Fr.) Attacher de l'importance 
Örnek: Sözlerine ehemmiyet vermediler 

. ' - Sözlerine önem vermediler. sözleri-
ni önemediler. 

Ehli - Evcil 
Örnek: Ehli hayvanlar -- Evcil hayvan· 
lar. 

Ehlileştirmek - Evcille~tir~k 
Örnek: Yırtıcı hayvanları bile ehliletti· 
rmeğe çalışıyorlar - Yırtıcı hayvanla· 
rı bile evcilleştirmeğe çalıtıyorlar. 

DÜZELTME ' 
Dünkü kılavuzun birinci sütununda 

(Cidal) kelimesinden sonra şu sözler ge_ 
lecekti: 

Mfü~adil - Uğraşkan . 

ÖNERGELER 
Kılavuz sözleri üzerine, her listenin 

(ULUSl ta çıktığından başlamak üzere bir 
ny içinde, istek edenler yeni bir önerge 
ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. C. Genel 
Katipliğine şu şekil altında gönderilecektir. .. =·· • • 

• •• 

Osmanlıca . . kelimeıine kıla-
vuzda karşılığım uygun {ya· 
hut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: [k~aca] 

Önergem şudur: . [ 1 J 
imza 

[l] Burada bir önerge gösterilmiyen 
yazılar üzerine birşey yapılmıyacaktır. 

Karacabey Harası r···Ö~-kt~;· .. l 
Müdürlüğünden: : oPEHATön i 

Kütahya nıehusu ve Ziraat vekili Bay Muh- Sadi Özatay i 
li~ ile Yüksek Ziraat eııstilii~ii siltcüliik ~efi Ek- Cerrahi hastalıklar mıile- : 

~ ~ . 
rem H iişliinii ıı miisterf'ken vazdıkları ( siitciiliik) hassısı. : 
k · l • .,. 1 1 " 1 ... Votan eczahanesı bitişi- : · nap aı·ı ( 1 :?5) kurııs hedHI mukahi iııl e ~a1ı ıga • 

• ğindeki muayenehane evi- : 
c.;ıkarılıuı~tır. Bu nH~\' Zlla dair Pil son \'e t'll yeni nde hastalarını her gün : 

malt'lmatı ihtiva üdmı hu e~cri almak ist.iyerıle- i öğleJ.en sonra kabul ve i 
rin Kaı·acahev Haı·a~ı ~Hidiirlüµüııe nıiiracaat- i tedavi eder. • ! 
l 

. ················ ····-···· arı iJ a u olu rı u ı·. 
(115-4) 

• 

Bal ıkesir Ticaret 
Odasından: 

r· ... 
AVUKAT 1 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

YUSUF KENAN 
ı ~ile•: Dı'ya <l' k:ı bir şey dı>ğildir . 
Q'4t r ıyo J l k O la sı'c 'ılinin 154 numnra hinden itibaren ticarethunesi-

t)· ta bnyn ı;ı;ı,1 1• ~ 0 oştı lan sonra 1 l~hedi - ~onrns ız- (Fr) Eterncl le aldkatıı k.almodıgioı , mez· 
ıt.L o 

0 ı~ l l d l t kt sınılu ·lördüncü sınıf tiiccar 

Yazıhanesi hükumet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

~ ·-.r r 'Ya • ı · J e 
0 aş 1 

an son. Ornck: Ebedi bir huzur vo sük1'ına kn- kur ticarethanede oğlu Niya-
0.t :::;::: 1( ge dı maynnındn mukayyit yağ ve ~ ........ f) nlo snkmunı vuşmak istiyordu - Sonrası z bir bay- zının kendi namı hesabı . 

Merkez ve kazalarda her 

nevi dava kabul ve surat ' ••t <ı-. oat (T.Kö.) - (Fr.) Amj sallığn kuvuşmak istiyordu. sabun komisyoncu9 u Serezli nn icrayi ticaret eylediği 
cret) - Sıkıntı, darlı~k----~1 ~l~~b~e~d~i y~e~n~, ~il~el~e~b~cd~)~~~H~iç~·h~i~r ~z~a~m~ıı~n~, ~b~ir~~~A~h~m:"e:d~i~ıı -1~-~ş~· u~b:a~t-:_:9~3~5~t:ar~i~- ~1~lfi~n:__::o~lu~n~u~r~. ______ _!!!~!!!!!!!!!!1!!!!!!!11!!!!!!!1•••••••~--__J 

la neticelendirilir. 
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••• DEN tz Y o L LA R ı 1 ş LE TM ı~ S f ~.. mımı l!lıııı11~mıl!!lmı•liilliilml!lmımılllmmıımmıill!lmmımıl!lmıilmıliilmli!l11mJ!:1 : .. ----~ ı = Parça ftıtlın - -- Makını ı 
• GULNIHAL VAPURU • ~ Kr. fiatlın 1 
• • '~ Sivri mekik 100 / Lir•ı . -~ ~ • • EJ !oparlcık » lOo Kom le el il 
• 7 Nisan Pazar günü akşamı Ban,1ı1rmadan • ! iğneler 2

'5 maki~e•İ 1 
• • 1:11 Kayışlcır 35 

•yolcuları alıb istbanbula hareket e.decekdir. • ffi) ~aki?e yağı Kompletek 
IE . • mı şışesı 15 çekoıeceli ~ 
• NOT: Gülnihalin hareket günü programları muayy~n olmadığımdan daıma gaze~ • ~ N k k wr 25 ayak ma· ~ 
• temizle Bandırmadan hareketi günü illln edilecekdir. İstasyonbrdan tafsildt alınabilir . ! a ış osknagı 

35 
kinesi ı 

• • a::ı .., » ma ası Kom le öç • ••••••••••••El• .. l!•••••-••E• .. ••IHl• I~ MÇakhıt 1'3f0 ~ 4() ~eır.!eceli ~ 
B l 8 1 k . k l'k e1 u e ı na&ış ve k b. 
alıhesir askeri satın a ma a' esir il er 1 !! makine iplikle~i m:~rneesi 1 1 

f b d &::1 makaslar vesaır Vadeli ~e· 
komisyonundan: yU asin en: ~ t~ferruaıı da bu raitte ve· 

Cinsi Adet 1 - 935 Nisan celbirıde il uısbette ucuzdur. rilir. 

Kadana yem torbası 250 ~:!,~~:· .. ;·0=::~upi••:;:.7ı: il Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. 
Beygir yen1 » 200 herhangi sı,111fla o)ursa ol- ~ V 
Gebre 400 sun evelce bedeli nakti .m ı akında meccanen nakış :>•ıırdu açılıyor• 
Kadana çulu 150 veren Arad {elrad) sevk ol- lmı Sağlaml1k nıükemn1eliyet, tasarruf ve işlemesi katiyen tenıinadı of_! 
Beygir » 100 unacakıır. IJ n1akla beraber Erkek ve Kadın lerzilerile elbise işcileri ve naktŞ 
Keçe bellen1e 100 

31
2
6 

-d- Pğiyadde 3112ın5ındar:dan ~ sanatkarları hemen bir el makinej t'iatında olan üç. çeknıt>li tıcn1de 
0 um an of>uma .ı 'f "k I " k b"I ki" d } · Kıl kolan 174 kadar bakaya v~ya esbabı il zarı ve pratı n ·s mo ı ya şe ın e ur 

Kadana yular başlığı 250 mucıbe ile ıevki geri ka- mı Rııs kıt bine dik iş ııı·a kin esi 
Beygir vular » 124 lan efradla müddeti bitm- 61 

- J r iş olan hava teptili efrad mi Elde etmelidir. Baha ucuz arzu edenlere yalnız 
Sünger lOO ve 3271 doğumların kAmL ~ El ve tek cek meceli ıııakineleri 
Alafranga kaşağı 37 4 len ve 328 doğumlu efradın ıfİ 'J k'o• 
Furça 3 7 4 bir kısmı sevk edilecektir. im mizi tavsiye ederiz. Eski ·makinesi oluptn Jeğiştirmek isti yenlere yeni ma 1 

.. 

3 __ Jandarma efradından IİJ v?rilir. ~.ı makinesi olup~a ayak ta~mak arzusunda bu~unanlara yalnız ayak k~li 
Kadana zincir yular sapı 250 316 ioğumdan 327 

d ğ 1iJ m1·la varılır. Ayrıca .. makı!1~lerde tamır olunur va makıne alanlara kullanma 18 

Beygir » » » 120 h it 0 uma ll ve .'lakış meccanen oğretılır. .1 y k . . , , kad~~ · ; aya v~ya esba.bı mJ Fiatlar ucuz olduğu kadar tediyat da kolaylık gösterilir. Makinelerimizin bı 0• 
U arıda cıns ve adedt ~azılı ( l4 ) kaleın ~.ucı 8 . ı 8 gerı kalan h.ıL mJ nıum yedek parçaları bulunduğu gibi her nevi makinelere uyar makin~ ve ger~ 

hayvan malzemesi açık eksiltıueye konulmuştur. cumle Ja~darmaJarJa 3~9 mı pcırça üzerindeki fiatlarde yüzde yetmiş beş tenziUltla satılır. 

3 N. 3 .1 . .. .. 1 doğumlu Jandarmalar sevk 1::1 S 'TIS 'rERİ 
1 - ısan - 9 5 tarı ı cumartesı ~unu saat 1 Lt ı= .. ı."' 'li 1 : (.,.: o unacaa. ır. 1:1 l 

10 da Kor satın alma komisyonunda eksitlmesi 4 -- 330 Doğumlu muzika IJJ K. Şadırvan karşısında Sabri Sarf ak ıhlar ı 
yapılacakdır. Bu malzenıenin ne,·i ve cinsine efradın dahi sevka tabidir. \lnmii1mll!Jl!Dli1mJWlffilf!JlillimJWJmJmJmJISJf!JınJillJmJWJmllil!JmlmJl!llınmJlillill!lll 
göre partilere ayrılmak suretile de eksiltme ya- 5 -- Yu~arıda bildirile.o ve 

pılabileceğinden numune ve evsafını görmek sevili tabı efroddan ehvali 

arzu edenler hergün ve eksilln1e giin umumuna sıhıyyeleri bozuk veya bir 
sakatlık arz olmuş ise sev

ait 224 lira teminatı muvakkata ile mezkAr .ko- kinden evel ehvali &•hiyyel-
misyona müracaatları. (105 .. 4) eri tesbit edilmek üzere 

Mehmed Servet ... :!::;~;~ ıubeye müracaat 

~ 6 -- \ hancı olup halen , 
O R M E E V J Balıkesir ve mülhak.atında . 

l b 
bulunan seıvka tabi piyade, 

Bay ar, ayanlar; tuhafiye jandarma. ve muzika efrad-

ve örme e~vani.zı i~ bankası ının asıl ıuhelerile sevk-
T .T T ten evel vaziatları ve ma-

ka r ş ısın da OR ME Evinden hal mürettipleri tesbit ediL 
mek üzere hemen şubeye 

her yerden daha ucu.z ola - müracaat edilsin. 

rak alabilirsiniz/ 7 -- 316"326 Doğuma ka-
dar bakaya ve 327 ve 

Okuyunuz! 
Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Linyiı Maden KömüriJ 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve haftalarca pa. 
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz. Her vakit evinize, dairenize Talha11l her yere 
istediğiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadildir. ..Değirmisaz Linyit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,, kul
lanalabilir. Hararet derecesi piyasadaki kömürlerden 
yüksek.dir. Toplu ve prakente olarak mağazamızda 
en ucuz fiatla satış yap1lmakdadır. Askeri, mülki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gilnüne 
temin edilır. 

Yalnız ticarethanemizde Beğirnıisaz Linyit 
nıaden kömürii • ı 

Ancak tecrübe neticeyi anlatacakdır, Her halde 
bir kere tecrübe etmekliğinjz size büyük tasarruf 
temin edecekdir. Daha fazla tafsilat almak istiyenler 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 

• 
Balıkesir çiviciler çarşısmdıı Demir, 
hırdavat, alatı ziraiye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumah Abdurrahman zade 

lthmet flu/üsi 

-----· 

328 doğumlu piyade ile 
329 Joğumluya kad..ır jand_ 

arma ve 330 doğuma ka
dar 1J1uzik.a efradından 9u
be mıntıkası tııaraıında var 

ise ebeveynleri tarafından 
haber verılmeli ve hazır-

lıklarını yapmalıdırlar. 

8 -- Yukarıda yazılan do
ğumlardan yeni nüfus cü
zdanları yoksa sevka ka
dar nüfusa müracaat ede
rek nüfus cüzdanı alsın
lar almıyanların sevki te
eh hör ettiğinden tecziye ed. 
il€ ceklerdir. 

Ballkesir sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Balıkesirin Aygören ma
hcıllesinden ölü Kadir kizı 
on uç yaşlarında küçük Raki. 
benin anası dahi vefat et · 
miş olduğundan muhtacı va
si bulunan· küçük Rakibe
nin üzerine halası Emin 
oğlu ~asim karısı ve Yusuf 
kızı bayan irfan vasi ta. 
yin edilmiş olmakla keyfiyet 
ildn olunur. 

Okuyucular1mıza Bir Kolayhk· 
Aşağıya bastığımız rehber tablo halkınHzın her tülü ihtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlanı şartlarla nerede, kiP1' 
terden karşıhyabileceklerini gösteriyor. • 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hang o telı 
tercih etmelisinı.z? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 

KIRT AS/YE· Mustaf_a Fehmi. Hükunıel 
• ne sokagı. 

ı esi postaha' 

O T E l : Ballkesirpalas - Kuvayi nıilliye caddesi 
~aptan zade Oteli .. Kuv.ayi n1illiye caddr 
sınde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükumet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hüktııııe& 
caddesinde Ahnıet çeşmesi karşısında 

BERBER: Yeni berber ıbrahim Dural: Hükılrll"' 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısnıd , . 

l O KANT A: Sabri Lakantası: Şah Mehmet sok9' 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nil~:: 
Paşa oamii caddesinde.. ~leylıane hoğazıııd 

TERZİ 
ŞEKERCİ 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı ~o 47 
k , .. 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski ŞP- e 
cisi. Hiiktimet caddesi, postahcıne sokağı ııll 

• n1ara: 24 . 
1
, .. 

MANIF A ru -· :Tavşanlıh Zade F~hri bey. Fa~ıaz•. ~:!'' 
nifaıura ve kunıaş magzası. Kuvayı uııl 

caddesi numara: 52 . .. 
6
,.i, 

Hr'RDA VAT.· cu·mall Hasan ~ Yapı ve rençper dUZıte· 
~. • demir hırdavat., hoya, cam, çinıet.o "esa 

Saraçlar haşı. .. " ' ~ ~ .. 
• ' ~ ' 'r r ~ 


