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ÖZGE GÜNLER.DE -Bulgaristan Nöyi anlaşmasının 

askeri hükümlerini bir tarafh fes 
etmek niyetinde değildir. 

lu1ı~r. Elç~si Dışarı işleri BakanırRız! ziyaret ~~eı e~ ~öyi. -an~~~~sının askeı i ~ük_ü· 
1 !rını hır taraflı fes~e teşebbus etmedığı duşonmıyecegını beyan etmıştır. 
itle ~kara, 27 (A A.) - Dış düşünmediğini ve düşünmiye-
1\ii rı .. Bakanımız Bay Tevfik ceğini ve hildfma çıkan ha-
Ye t~u Aras dün Bulgaristnnın berlerin aslı olmadığını be-

Ilı .\nk 1 . . . d' ~<> l ara e çısı buy yan etmış ır 
1\ ' offu lr b l · · B D i 1 · Bcıka _ ... ,,loff T·· a. u etmıştır . . ı§arı k rş· ertı . l h l 
8ak urkıye Dışarı işleri n.m,z ey ıye ın l er a 
k00 anı "e uluslar kurumu bnlkan müt tefıklerile uluslar Be ' 
fik R.!1 başkanı sıfatile Tev- kurumu genel klltıbliğini 
ilin N~,t~ Arasc hükumeti- haberdar etmişdir. lstihba -
l'f h" Yı anlnşmnsının aske- rııtımız:ı gör·~ Bulgaristanın 
' Uküoı} . ' b' f ' A k d' •eah erını ır tara h D ı ~ islerı Bakan ımız Bay Te' rık böyle düşünüşü n ara ıp-
~ıği asla ırn ,.rıu .\ras lomasi ve sıyasal mehafilin_ 64 de sempati ile 'karşılanmış-
t'. 0 nomi Bakanlığının tebliği: l dır·. .e.--

tŞya ithalinde göz önü1
lspartida. Gülyağı ~abrikası 

flde tutulacak esaslar 1•1!~~~1:e~~~!J!!~~;imiz· 
AL • den] - Sumer bankın Is· 

uıınoı· 8 L 1 - I" d ~ . partada yaptırmakda olduğu 

1~ ı . ı.an ıuı. a a~a. arların aşagıdakı : e~asların 1!.:ırnef:~r~k~·~nıa]:~~;, b.v,~ 
~nltemmıyetle goz onun de f utmalarım ıstı yor. lanmı~dır hu r~.brik_a senede 

8•t Vara, 27 (A.A ) - lictı_ orijinal folıra ile bir örnek 250 bın kılo gulyııgı yapa-
~llr11r ek4Ietinden: Kontenjan ve iki tastikli tercümesinin cakeır. 
~<>re ~01'1eti hükümlerine gönılerilmesi ltizımdır. -===.=s==a=l=k=a=n = 
"deailetıaat Vekillığinin "mü. 4 - Reklam eşyası için 
!!'\ e ınernfl·kete sokula- yukardaki hususat ilfi.veden 

~'hıık•Yaya ait muamelenin birer nümunesinin gönderil- Ve Lu·çu·k anıa~ma. 
~tg111 )•pılabilmesi ve fazla mesi icnbeder müşterilere 1 Y 

·~in ~ra nıahaı kalmaması parasız dagıt lmak üzere dı- e. Tıtü,askonun yani beyanatı. 
hııa118~ 11

1radarlar aşağıdaki şarıdan pnrasız olarak gön 
Qıı ar, eh · tl ' · ıın,1 emmıye e goz derilen üzN1Nindt:1 reklfiııı 

ı e tutrnal dırlar . ol iıığuna d ıı ır f.ıbrıkun n 
•at V~ l('ltarnum c İle )ktl- D<·ık işoretlerj bulunnn para 
bıı~) 1

6 

b•lliğinııı müeondesine rnukuhılınıle dağılılac k 0 1-

~'ti't Ulunan eşya İçin si- mıyan ve yerli tedariki guy-
14 en e 1 • 
tınıdır ve ızin alınması ri kabil veyn müşkül olan 
~ ......... ~· reklam eşyanın ithaline izin 

e'!•nın ~pa~j~ izni verilen verilebilecE>ktir. Alınan mallar 
"ıliddet . ~ 1ZlJlde gösterilen ya tastik edilıp gümrüğe 
g6tir·ı ı~·ınde memlekete !!Önderilccı•k veyn sahibine 1 ille · , 

3 81 lhımdır. iade olunacaktır. 
~&LL ..... Herh . . 

lllıı:ınd angı hır madde 5 - Kontenj ~n ılpviz ve 
'•tlat d 

11 Yapılacak mürac_ metnleket anlaşın:ılarına ait 
'heren·" \tarsa evelki muh- hükiimler hakkında aldkud· 
llıı •n ta 'h ıı .. k ) lldre .. rı Ye numaras- arların evela mu ha e Tur o-
'"ııı .,..

81 ıthali istenen eş- fis şubelerine veya ti<'aret 1 
illet· """"hiyet' . ı ltı ı rn,akdarı kıy- 0dalarına veyo gümrüklere 
~~ h0, ... 1~~Şej tarife num

1

arası O' İderek jzohnt istemeleri ve 
11(1\ ·~~I D" h 

~ 1 ı">Utnrüğe ve ne va terctdüte <lüşülen nhvalıle 
't•t e Cceğini açık ol- İktisat \7ek.1letino müracaat 

Yo1;ılnıosı ve bır ( Devamı ikinci s ııyfo<l~ 

1 
Berlin görUşmeleri~ 

•ıiliz te Al B t. 1 b " . 1 . . man al\an an u goruşme erının semere 
~ı 81 veımiş olduğu kanaatindedirler. 
liı~erı;~~~~ londraya dönüyor Eden. sayahatına devam ediyor. 
ıL AJ .... 11 (A.A.) - lncrı- aayesini r•i)srtermekte olduk-'11(' ..... n .. .. o h n 
; 6 il~ bit ~oruşmeleri dün l lrı· nnlaşılm ı ştır İngiliz ve 
t 11

8~i tebı~Şdır. Neşredılen Alman bakanla rı bu müza · 
tıtı •ge " 

•ı~ı· eterde 3 gore bu gö-
~ ı 1 Lond şu bot 935 ta-

ı ,... ra lobi' . 
~.ı. 'qeaeı 1 ığınde ya-
·ı~ıt e er t tk'k d · G.. . e 1 edilmi. '),._ oruQ l 
ıı.. ~, llro L ... rncı er tıımomile 
.... ,..., ~ı.I( hı ı · 
ı.LNır. Lı r ısanla yapıl. 
~lllıb 11er 'k · 
), et111 it 1 1 hükumetin 
\ilet ile eb de oldukları si-
~ı,e''i'i ı 1 eynelrnil ..; l teşriki 

t11 s ah t 
l>tt •Ulh.. .e rnek suretile 

Unu temin ve tnrsin 

kerelerin semere vermiş ol
duğu kanantindedjrler. ln-

giliz D.ş i~leri Bakımı hava 
yolıle L<>ndrcı.ya gidecek 
gden de Moskovcı., Varşova, 

ve Prağ sP-ynhatlerine de
vum edecektir. 

Londra, 26 (A A) - İng· 
iltere hükumet ine teklif edi. 
len şork misakınJaki muka
( Devamı üçüncü sr.yfada ) 

/ 

Honıanya Ilış l~leri llakaııı Ha~ 

1 ıtlılesko 

Bclgrad, 27 (A.A.) - Ro. 
manya Dış işleri Bukanı bay 
Titülesko dün buradan ay
rılmışdır. Hareketinden önce 
Türkıye elçisini kabul et. 
mişdir. 

Gıızeteler mümesillerini 
kıı.bul eden M. Tıtülcsko ~un
ları söylemiştir: 

- Ku~·ük anlaşma 
ile Bollrnn anlaşmasının 
rolü çok miıhim ve muht•fa. 
zası bahsındeki mcsuliyetleri 
çok büyüktür Yugosldvya 
Ba~bakan B. Yevtiç ıle 

yapınış olduğum noktc;i nazıır 
teatileri neticesinde bir ~er
rtJ Jaha görllüm ki şimdıki 
uh·ıal ve şartlar altında no
ktni nıızarlar . mız nrnsındn 

o.l:niyet vardırr. 

Milli bayramı. 
Bu iki ulus büyükleri arasında 

tel yazıları teati edildi. 
Ankara. 27 (AA.) - Yun. 

an milli b . yraını münoseb· 
etile fieisicümur Atatürk ile 
Yunan Reisicüınuru arasında 
tebrik teşekkiir tel yazıları 
touti ~dilmiştir: 

~==-= Türk Dili Evi Ba/Jkesir ===ı 
Yıllığı: 800, altıaylığ'ı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş ~ 

VE ER. ÇIKAR. 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruıtur. ~ 

Suriye 
f ev~alade ~omiseri Atatür~ 
taraf mdan ~abul edildL 

Diş işleri Bakanımız Sayın 
konuk şerefine bir zlyafatıardl. 

Ankara, 27 (A.A.) - Dı ş 
işleri Hakanı boy T. H Aras 
dün akşam Ankarapalasda 
Fronsanın Suriye fevlrnldJe 
komiseri bay ~fortel şerefi
ne bir ziyafet vermişdir. Zi
yafetde Ba~bokan lsmet İnö
nü, bütün bakanlar, Kamutay 
başkan vekili, Fransız büyük 
elçisi, dış işleri, ökonemi baş_ 
kanı, C. H. F. lialk partisi 
grub başkan vekili, Riya. 
sticümhur kı1tibi, baş yaveri 
ve hususi .kalem Müdürü 
Muhafız alayı, komutanı Dış 

işleri . hakanlığı ve Fransız 
büyük elçiliği erkdnı 
hazır bulunmuşlardır. 

Zıyafet bütün elçiler heyeti: 
nin başkanlıklar erkanının 
hazır bulunduğu bir kabul 
resmi takib etmiştir. Fevkald
de Ko. Aakarada bulunması 
dolayisile Dış işler Bıık:anlığı 
ve Ankara dün gece elek
tirikle donatılmış bzluauyor
du. 

Anitara, 27 (A.A )- Fran
samn Suriye ft!vkol§.de komi· 
seri bay Dö Mıırtel bugün saat 
ı 7 de Reisicümur Atatürk 
tarafından kabul buyrulmuş. 
lardır. 

-V. Genel Kamutayında 
Atatürkden gelen tel yazısı ~üyük bir sayğı içinde ıı 
ayakda dinlendi. Kamutay büdce müzakerelarinı haılıyar. 

Vilayet Genel Kamutayı 1 ortamekteb müdür1üğünün 
dün Je çalışmalarına devam pansiyon hakkındaki müze· 
etmiştir. Kamutayın dünkü ı kkereleri ait oldukları encii. 
toplantısına Valimiz B. ~alim menlere verilmiş, dahiliye 
Günı.loğan ba~kanlık etmiş, encümeninin Oununbey, lıö· 
Hamdi Arabacıoğlu (Bandır- nen, Susığırlık, Ayvalık, Ba-
mrı) ile Kenan Emin Akman ndırma, Bürhaniye, Sın-
(Balya) da klHiplik vazifes ılırğı, Balya, Edremit, 
ini görmüşlerdir. Erdek ve Balıkesir 

4 
hakem 

Kamutay başkan tarafınd- heyetleri seçimine ait 
on açıldıktan sonra ikinci mazbatası onanmıştır. 
toplantıya ait zabıt hülll- Bandırma üyelerinden Bü-
snsı okunmuş ve olduğu rhan ve Eminenin iki takri-
gibi onanmıştır. Sonra ka- ri encümenlere verilmiştir. 
mutaya gelen evrakın ok- Bu taktirlerden birinde Kar-
unmasına geçilmiştir. Ka- (Devamı ikinci sa3tada) 
mutayın toplanması mün
asebetile çekilen tazim tely
azılarma Cümur Başkanımız 
~tatürk, Başbakan ismet fn
önü, Kamutay Başkanı A. 
Renda ve İçeri f şleri 
Bakanı Şükrü Knyadan gelen 

Atatürk 
. 
lsveç Vıliabduu ıişan~-
nmasmdın fitüıü kutlulı~1. 

karşılık telyozıları evrak lsveç preneesi logrid ·üe 
aresında bulunuyordu. Bür- Danimarka veliahdının oi· 
ük başkanımızın iltifatları 
kamutay üyeleri tarafın_ 

dan büyük bir sayğı içinde 
ve ayak.ta dinlenmi~ ve şi
ddetle al)tışlanmıştı r. 

Bayındırlık Hııkanlığının 

fen memurları horcırahı, 

Kültür Bakanlığının ilkt~d
risat müfettişleri harcırahı, 

Sıhhat müdürlüğünün sihbi 
mücs1'esat kdtipleri, erkek 

şanlanması meravimi mü.ı 
nasebetile Reisicümur A\a· 
türk'ün lsviç prenıi Göılav 
Adolfa gönderdiği telyazııı 

ve karşılığı şudur: · 

• İsveç prensi Güıta~ A'-lolf 
hazretldrine (Stokholm) 

Prenses İngrid hasretle. 
ri.nin Danimarka veliahtı pıtnı 

Fredirk ile nış_aolanmaları habe
(Devamı Üçüncü ea7f...la) 

Osmanlıcadan Türkceye 
Karşılıklar kılavuzu 

1 - Ö.: hirkçe köklerden gelen sö::lerln karşısrna (T. Kö) beldeyi (alônuli) k"n- • 
muştur. Bunlarm lıer biri hakkında sırast ile u::::manlarumzw (miilehassıs) ya:ılarım 
gazetelere uerrceği.:. 

2 - Yeni konan karşılıklarrn eyi ayırd edilmesi için, gereğine göre, Fransızcaları 
yazılnuş aynca örnekltr de konglmuştw. 

.1 - Kökü lıirkçe olan kelimelerin bugünkü işlenmiş ve kullamlan şekilleri alrn 
ımşlır: Aslı ak olan lıak, oslt tigüm olan Jıiiktim, lürkçe "çe.k" kökünden gelen şekil gibi. 
Adem= sızlık,- mozlık = lFr.) in .. , ir .. ,im.. Affı umumi= Tükel bağış, büyük bağış= 
örnek: Ademi istikrar: Dursuzluk (1) = (Fr.) Afl!nistie. 

instubilite Afaki= Havadan 
Ademi mesuliyet: Sorulmazlık = Örnek~ Bugün afaki. hasbihallerle vaki( 

İrresponsabilite ge~:irdik=Bugün havadan söyleşmelerle 
Ademi imkfin: Olamazlık= lmpos- vakit (T. Kö) geçirdik 

sibilite (Objectif .karşılığı terim koluna verilmiştir.) 
Adese=Uözgü (2) = (Fr.) Lerıtılle Aferide=Yaratılmış 
~det= Sayı Aferin=Okay= (Fr.) Bravo 
Adet . ~örenek= cFr.) Usagc Afet- Afat (Yakutça sihir ve efsun anla-
Adet. (ıtıyat anlamımı)= Alışk(ınlık= lFr) mına gelen «ap» kökünden.) 
tfabıtude Afıf = Sili temız = (Fr.) Probe 
~\det, (Tuamül. örf) - Törü =- . {Fr.) Us et Afıtop = Güneş = (Fr.) Soleil 
cou tumes ı ) E 1. 

~ . . ~ Afıyet, (~e Amel = sen ık= (Fr.) Bonne 
~det edınmek= Huy edınmek sunte Örnek Esenlik dilemek = Souhait~r 
Adeta (hayvan yürüyüşü)= Orta t 

,ı t B - F ) 1' · 1 bonne sun e . \ue u =-· o.yagı __ ( r out sımp emen, 
tout bonnemant Afıyette (Salim)= Esenli= (Fr.) En bonne 

Örnek: Sen bu lıareketinle (1'. Kö. ) bana S 
1
s:nte (' 

b - d.. 1 k · e "m = ~sen , uyagı uşmaıı ı ettın. . , 
Aueta=Eni}tonu=r(Fr.) Heellement, vraiment Örnek: Selfiın ~nna = Esen sana!" 
Ürnek: Bugün hava enikonu soğuktur = Selfimlamak = Esenlemek = (Fr.) Saluer 
Aujourd'huı il fıtit vraiment (reellement) Selamlaşmak = Esenleşmek 
froid Agfih = Bilir, anlar uyanık 
Adi=Bayağı =-= (Fr.) Ordinaire Agaz =--= Başlama = (Fr.) Commencement 
Adıt, adide= Çok. birçok Agaşte = Bulaşmış = (Fr.) Souille 
Af, afıv- Bağış= (Fr.) Pardon . Aguş = Kucak 
Affetmek= Bnğışlamak= <Fr.) Pardonner Ahad -= Birler = (Fr.) Unites 
Affı hususi = Üzgü bağış, kii(·ük bağış= Abadı nh (Bak: avam) = Karal 
(Fr.) Grlke Ahar :::::a. Başka = (Fr.) Autre, autrui 

(1) Dur~urlukton kısaltılarak kullanılmış Ahbap (Aşina)= Bildik =-.<Fr.}Connaissantıe 
ol:ın durluk söıü, istikrar demektir. Örnek: Bur.1larda hi<'. bildiğim yok= Je nai 

(2) Ayna türkçedir. (Sayfayı lütfen çeviriniz) 

• 



• 

/ 

8AYJA 2 

Pas ici de connaissanccs 
Abdar-ahzar := Yeşil 
Ahen - Demir 
Abenin - demir, demir gibi - (Fr. De fer1 

Comme du fer 
Ahenk - Uyum - (Fr.) Harmonie 
Aheste - Ağır: yavaş - (Fr.) Lent 
Abfad - Torunlar - (Fr.) Posttırite 
Ahir - Son, sonunda en ıon - (Fr.) Ala fın en 

dernier lieu dernier 
~hlren - Son)ayın - (F r.) Dernierement 
Ahize - Almaç - (Fr.) RP~ .. pteur 
Ahk4m - Hükümler (T. Kö J _ (Fr.) Jugeme. 

nts Preıcriptıonı 
Ahker - Kor - cFr.) Braiee 
AblAf - gelecekler ardıllar - (Fr.) posterite 

AhlAkiyat- (ilmi ahlak)= Etik (T. Kö.) 
- (Ft.) Etbique morale 

AhlAk = AhlAk (T. Kö.) 
AhlAki = AhlAkul = (Fr.) moral 
{AhlAlualdaki soo «h> ince okunacak· 

tır.) 

AblAki = AblAka uygun = (Fr.) Moral 
Ôrnek: Bu hareketiniz ahlılka uygun 

değildir. 

Gayri ahlAki c:: Ahlaksızca, yadahJdk
aal (3) = (Fr.) immoral 

L4ah1Akt = DıtahlAksal (4) = (Fr.) 
Amoral 

Ahmak = Beyinsiz = (Fr.) lmbecile 
A.hmal 'le eıkal = Ağırlıklar = (Fr.) 

Gharges etpoidı 
Ahıea = En güzel, çok güzel, 
AhtA = İçirik = (Fr.) Visceres 
Ahtab = Ahşap (T. Kö.) 
Ahd = Ant, pakt (5) = (Fr.) Pecte 
~hd = DeYir (T.Kö.) = (Fr.) Regoe 

perıode 

Ahdetmek - Andetmek 
Abrar - Özgenler (Bak: hürriyet) 
AhTal - Haller (T.Kö.) = (Fr.) Ci· 

rconıtances 

Ahval - l~ler - (Fr.) Situation, lcs 
Choıea 

Ornek: Ahval kesbi vehamet etti -
İtler kötüle§ti - Les chosoı tourne t 
mal. La ıituaıiou _sest aggravee 

0 

Ahval (Vaaiyet anlamana] _ Durum 
Örnek: Ahvali ıahıiye - Soysalhk du

rumu - Etat civil - ahvali sıhhiye -
Sağllk durumu - Etat de sante 

AhTalü ferait(Halü vaziyet zurufü ahval 
anlamına) - işler haJler _ (Fr.) Ôircon. 
ıtances 

Örnek: Bu ahvalü şerait içinde - Bu 
hııllerde - Ahvalü şerait müsait oluna 
- itler elverirıe, itler uyarsa ... 
Ahyanen - Arasıra 
Ahzisar etmet, ahzi intikam etmek - Oca. 

lmak 

Ahzü gırıfı - YakRl.l\ma 
Ahzü ıta - Alış verış 

Aidat - Yerimce·- (Fr.) Cotisation 
Ôrnek:.Bu)culübün üyesi yıldu 50 lira vır 
ımce öder. 

Aidiyet (Cıheti taallfıi) - llişiklık ilişkenlik 
Aıd raci dair müteallık - Üzerine ıçİn dolayı 

(3J Yud kelımeJerm başında Arapç~ (ga
yrı) nın ve Fransızca (im) in yerini tutar 
Bu önekler ayrıca yazılacaktır. 

(4) «Dış» kelimelerin başında Arapçanın 
(la) ve Fransızcanın (a) sının yerini tutar. 
Bu örnekde ayrıca yazılacakt.r. 

(5) T. Kö. Ayrıca yazılacaktır. 
(6) Osmanlıcada bu kelimeler asıl anlam
larından ayrılarak son zamanltırda karma· 
k.~raıı~ ~ir hJtl~ getirilmiştir. Bu dört sö 
zun turlu kullanı9larının Türkçede nasıl 
kartılınacağını şu örneklerle gösteriyoruz: 
1 Bu ~~ğıdı ilişkin olduğu oruna gön-

derınız~ Bu .k~ğıdı aid olduğu -ma. 
k~ma gonderınız . - Expedieı cette 
pı_~ce au departemenı competent. 

il Dun akşaaıltı sözler hep be . .. . nım uze-
rıme (bana ait) idi Tout 1 

llI 

ıv 

v 

vı 

VI 1 

- e a con-
versation d'hier ıoir concernait ma 
propro personne. 

Bu ev kimindir? - Bu ev kime ait
tir. A pui appartient c~fte maiıon 
Bu işin bana ilış~ialiği (aidiyeti) yok· 
tur. - Ceci n'a aucun rapport avec 
moı 

Hu it benim işim.lir - Bu iş bana 
aittir. - <.:ette affeire me regarde. 
Kayserin oltftlı Kayıere, Tnnrının 
olanı tanrıya verıniz (KayMrinkini 
kaysere Tunrınınkini Tanrıya veriniz 
Siyasal durum üzerine bir ıö7lev 

TORK DiLi 

ilişkin (6) - (Ft.) Competent concerant 
appartenant, ayant rapport a. relatiC rega
rdant, ce qui est, ıur 
Aid olmak - Düşmek - · (Fr ) Appartenir 

Ôrnek ona bu söıü söylemek size aid de
ğildir. - ona bu sözü söylemek size düş

mez· 
Aile=Arda-(Fr.)Famille 

Örnek: Ailo tesisi cemiyetin en kutsi 
vazifelerinden ' biridir - Arda kurmak 
sosy~tenin en kutsal ödevlerinden bi
ridir. 

Ailevi _ Ardal - (Fr.) Familial 
Orne11: Aralarındaki ailevi revabıt 
Aralarındaki ardal bağlar. 

Aile evi-Ocak - {Fr.] Foyer 
Aileperver-Evcimen- <Fr.) Attache a son 
foyer . .. 

Örnek: O, pek evcimen bir adamdır 
O, pek aileperver bir şahıstır. 

Akab-Arka 
Örnek: Derakap9 - arkasından hemen 
arkasından 

Akabe (Bak: Bddire)-Zorgeçit 
Akamet- Kısırlık, sonuçsuzluk- (Fr.) Ste

rilite 
Infructuosite 

Akamete uğramak - Sonuçsuz kalmak, 
sonuçsuzluğa uğramak sonuç vermemek 

Örnek: Bu it, akamete uğradı-İş so
nuçsuz kaldı 
Akamete uğratmak - Sonuçsuz bırakmak, 

verimsiz bırakmak- (F;.) Rendre sterile 
Akim- Kısır, sonuçsuz, verimsiz - (Fr.) 

St9rile, Infruçtueux 
Akim ltalm•k - Sonu gelmemek - (Fr.) 

Rester sans resultat 
Akdem- lık, önce, önceki - cFr.) Avant, 

precedemment 
Ôrnek: Akdemi vazaifimiz- llk ödevi
miz, ön et' ki ödevimiz - Bundan akdem 
sizinle görütmüştük- Bundan önce si-
zinle görüşmüştük. 

Akdetmek-Bağıtlamak- (Fr.) Contracter, 
conclure un nete public ou prive 
Örnek: lki devlet ar&Bında akdedilen 
oıuahede mücibince-lki devlet arasın
da bağıtlanan andla111ıaya göre 

Akid -Bağıtçı, bağıthyan - (Fr.} Contrac. 
tant 

ÔrCJek: Akideynin imzaladıkları ( imza 
T. Kö. ] vesika-Bağıtlıyanların imza
ladıkları belge 

Akd--Bağıt- (Fr.}Acte 
Ornek: İzdivaç erkekle kadını birleıti
ren bir akiddir. - Evlenme erkekle 
kadını birleştiren bir bağıttır. 

Akibet [encam] - Son, sonunda, hele -
[Fr.}Fin, Ala fin, enfin 

Ornei.: Akibet gelebildi-Hele gelebildi. 
Akibınde-Arkası sıra ardı sıra, ardınca

[Fr.} lmmediatemen tapres, Ala suıte 
Akl-Akıl [T. Kö) - [Fr} Raison 
Akli - Usal-(Fr] Rationnel 

Örnek: Me-aili ak.lıye - Uaal sorumlar 
Aklı selim. hissi selim - Sağduyu - (Fr.) 

Bon sens 
Ornek: Aklı selim sahibi olan adam 
bunu yapmaz- Sağduyusu olan adam 
bunu yapmaz. 

Akil-Akıllı {T. Kö] - (Fr.) Sage, r ison-

nable 
Akil- Yiyen, yiyici-{Fr.)Mangeur 
Akile - Yenirce 
Akis - Yansıt - (Fr.I Reflecteur 

Örnek: Sathı derya, bir akis gibi, sa
hildeki ebniyenin zılAlini gösteriyordu. 
-Denizin yüzü, bir yansıt gibi, kıyı
daki yapıların gölgelerini gösteriyordu. 

Aks_ Yansı - Reflet 
Örnek: Ağaçların göle vuran yansıları 
- Eşcarın göle vuran akisleri 

Aksetmek-Yansımak - (Fr.J Se refieter 
Aksettirmek- Yansıtmak - [Fı .] Refleter, 

projeter 
Akraba( oeseben }-Hısım-;-(Fr.)Parents [par 

le sang) 
Akraba ve taallukat- Soysop -- (Fr.} Les 

parents proches et eloignes. 

ver·li - Siyasi vaziyete dair bir 
nutnk irat etti - Ua faid un dis· 
cours surl situation politipue. 

Vlll Bu sözler sizin için (size raci) de
ğil Cos paroles ne vou9 cous con
cernent pas . 

lX Türkiye üzerim· bir yazı Türki· 
yeye dair bir makale Un article 
sur la Turquie 

,--··-- -··-··-----··----··------··------··--1\ i ŞEHiRVEMOLHAKATTA 1 -··---- ---------------··----------····----
Büyüklerimiz 
iltifat 
Ediyorlar. 

VilAyet Genel Kamuta
yımızm toplanması müna· 
sebetile çekilen tazim tel 
yasılarına büyüklerimiz 
karşılık vermiş bulunu
yorlar. Büyüklerimizin 
iltıfatlar. nı aşağıya ko
yoroz: 

Gıindoğan vali Balıkesir 
C. Vilayet meclislnln 

bildlrilerı duyğularma te
şekkür ~der, muvaffakı
yeller dilerlm. 

Reieıclimur 

ıramdl Atatürk 

Balıkesir valiliğine 
, l'lldyet umumi mecli

sinin duyğularına teşek
kür eder, muvaf/ akıyel· 
ler dilerim. 

Başbakan 

İsmet lnönü 

Balıkesir vilayetine . 
Umumi meclisin top· 

lanlısı münasebelile gös
terilen duyğularma le§ek
kür ederim. 

R. ~ı. ~ı. Reis i 

A. Renda 

Balık~sir valillyl11e. 
C.:. Teşekkür eder, mu· 

vaffalnyeller dilerim. 
iç İ~leri Bakanı 

Ş. Kaya 

J ayare ve Hililia~mere ~ö· 
ylülerimizin vardımlan. 
Erdeğin Karşıyaka yatı 

mektebi baş okutanı bay 
Nevzadın deldletile okul tale
belerile köy halk ı tarafın-
dan tayare ve Hildlioh. 
mer cemiyetlerine on iki 
canlı kurban hediye etmi
şlerdir. 

Bundan başka Şahinbu
rgaz köyünden Köse Mehm. 
et Kdhya ve Hamit Yılmaz 
ile Paşa limllnının Poyrazlı 

köyünde eski muhtar bay 
Hasan ve Brdekde bakkal 
bay Ali de birer ca. 
nh knrbao hediye etmi~le

rdir. 
Her ik.i cemiyete karşı gö 

sterilen bu yakın oldkaları· 

ndan dolayı kendilerini ca
ndan kutlularız. 

Soyadı alanlar. 
Üçpınar köyü muhtarı Ali 

ATEŞ, ihtiyar heyeti üyeler
inden Mehmet KARAKAŞ, 

Hason KOCAKAŞ, Hüseyin 
AKMAN, imam Cemal AKIŞ, 

Korucu Recep ŞAllAN, Sın-

'dırgı kazasının Demiyaokebir 
köyünden Mehmet oğlu Sab

ri YILMAZ, Abdullah oğlu 
Halil TUNÇER, Merkezin De. 

reçiftlik köyü muhtarı Basan 

SAYGIN, ihtiyar h~yeti üye
lerinden Hüseyin ÇAKICI, Ha· 

1il GÜNENÇ, Hüseyin OZBEK 

Mehmet ÇETINTAŞ, Köy ko· 

ruousu Osman EROL, l(öy 

halkından Kara Hasan ALTIN
Taş, soyadını almışlardır. 

Kep süt 
imamlanmn bir ~aran, 
imam YB hatıblar sarığı 

Çlkardılar. 
Kepsüt, 27 (Muhabirimiz

den) - N:ıhiyemize bağlı 
köylerin imam ve hatıbları 

burada yaptıkları bir top
lantıda güzel bir karar 
vermişlerdir. Sarık ve cub
beleri atıp medeni kıyafete 
girmek.. İmam ve hatıblar 
hn kararlarını derhal tatbik 
mevkline koymuşlar ve sa· 
rılda geldikleri köylerine 
şapkalı olarak dönmüşlerdir. 

Kütahya Başmühendisi 
Kütahya nafia Başmühen

disi ~ehrimize gclmiş~ir. Kü· 
tahya Başmühendisinin ge
lişi nafıaya ait bir işin tah
kiki ile alakadar görülme
ktedir. 

v. 6. Kamutayı üyeleri 
Vildyet Genel Kamutayı 

üyelerinden Said haddin, 
Hamdi, Burhanettin dün 
bandırmaytt gittiler. 

Gök 
~öy smuinda bir hi~ise 

iki köylü bir korucuyu dövdü1•.~ 
Bir kaç gün önce GökköY.u 

Dereçiftlik köyü ıınırında bır 
hadise olmuşdur. GökkÖ}" 
den Ramazan oğlu Mustaf~ 
ve kara Hüseyin oğlu Ce~ı 
bir sabah karılarile bıt; 
likde köy s ı nırını geçere 
Oereçiftlikköyü merası-
na girmişler ve orad~ 
iki dönümlük bir sahayı 
kendi malları imiş gibi siW 

· aı meye başlamışlardır. Bır 
sonra Oereçiftliğin korucusu 

• bU• Osman yanlarına gelmış 
rasmın Dereçiftlik köyün~ 
ait olduğunu ve binaenaleY. 
sürmelerine müsaade etıııı· 
yeceğini söylemiştir. ~a: 
nun üzerine Cemil ve Hu~ 
eyin ellerindek1 övendireler e 
vazifesini yapmış olmaktB

0 

başka bir kabahati olın 1Y80 
korucunun üzerine saldırını~~ 

' dOJ' 
lar .ve zavallıyı b\r baylı r· 
müşlerdir. Kadınlarda bu sı 
ada taı.la kocala rınn yı.ırJııJl 

'$ ·n· 
ettiklerinden korucu elleri s· 
den ve sırtından birçok 1 
ra almıştır. 

Hddiseye jandarma el ıco: 
ymuş Cemil ve Hüseyni ys 
kalamıştır. 

Susığırhkta bir okuma 
odası açıhyor. 

-- -- ~----

Susığırlık hamamı da yaptırılıyor. Bu suretle haltın 
an mühim bir ihtiyae1 temin e~if miş oluyor .. 
Susığırlık, ( Muhabirimiz· re muhtac olduğu içind ıı; 

den)- Şu günlerde fı rka letilmiyen hamam bu ~jr 
tarofından bir halk okuma dört sene müddeıl.e 19• 
odası açılacak, buraya bir müstecir tarafından ktf~ıf· 
çok kitaplar, gazete ve narak tamirine başlanın•t ~. 

T . b' . ·ıece mecmualar konarak halkın amır yakında ıtırı ı~ı 
istifadesine bıralulacakdır. bu suretle Susığırlık bB 9 
Okuma odasına fırka bina· da çok istediği baın8 1Jl 1n / 

sının altındaki hüyük solon kııvuşa<:akdır. 
ayrılmışdır . Buranın tamiri 
ve onarılması için fırko ve 
belediye başkanı Kasım Ba. 
lal lAzımgelen hazırlıklal'ı 
yapmukdadır. Okuma odası 
pek yakın zamanda açıla-

cakdır. 

Hamam işliyor. 
Uzun senelerdenberi tami· 

Ağac dikme faaliY•fi 
0slı· 

Belediye, Bandırm0 - kdsıı 
kesir şosasınıa Susıirırlı 1,ı· 
geçen kısmında geçell 0ıe· 
lardan dik ılib de tuıdur 6ııi 
mıyan ağaçların yRrine 1 
fidanlar diki(mckded~ 

========================= 

Vılayet 

Genel 
Kamutayı 
cOst tarafı birinci sayfada) 

ncabey kazasına bağlı ve fa· 
kot Bandırma kazusı sınırın- , 
da heU\en bir kilometr~ ka
dur yakın bir vaziyette bu-
lunan ve iktısadi 
bütün işlerini Bandırma 
ile devam Edegelen Çakıl, 
Danışment ve Çavuş köyler-

inin Bandırmaya bağlanmal
ar ı , diğer takrirrle <le Pan(l. 
ırma ortamektebinin mohalli 

Türk maarif cemiyeti torafı
ndan idare eJilegelmekte 

olmasına vo bu halin dev
amı da müşkül ve bilhassa 
muallim tedariki hususunda
ki ıorluk ve isabetsi
zliklerden ötürü bu mekte. 
bin resmiyetinin kabulü 

ökonomi 
Bakanlığıtıtf1 

1 ebl ığı (ods) 
(Üstarafı birinci saY ttıı1' 

etmeleri işlerini kı!ll 
kabilinden faydalıdır. 8~ıl· 

6 - Vekalete gelell 1 ,,c· 
ara 24 saat içine ce"

9P bıo\ 
rilmckte tetkikine tJl~s Je' 
olan işlerde ise bu hUS ~W 
rhal sahibine bildirilıı>e d8 

·şıer . 
dir. \luhtu\' olan 

1 ı.ib' . l eıı•• 
ise bu husus derh0 

ne bildirilmekte~4 
. eoo~ 
ıçjn hüktimetten tefll Jif· 

eıte ı 
bulunulması jstenfll tJıe1 

Vil!l.yet Genel ı<.~~ ıor 
önümüzdeki pazar gu urı ~il' 
lanacak ve ihtimtıl oSb9 ,.Jı11 

. e , 
J.çe müzukerelerın 

caklır . 



~lYP1.: 3 

! abancı gazetelere göre 

1 9 3 8 S a v a ş ı. 
::31 savası yalnız hJ;nıı ~ir roman deüil ayni 
man~a ~ir i~tar ve banş menfaatma anlatllması 
()ail . lüzumlu ~ir ~i~ayedir. 
s Y Maıl gazetesinden: hal artd ı rrnnk lüzumu aşi-

Unday D' 
Yarında . . Jspatch gazetesi kdrdır. Sir Austen Chambe-
tı• ad n 1lıbaren<d 938 sna. rlain hava hücümlarınn İn· 
ka110111n~ bir romanın tefri- giltere kadar maruz hiç bir 
~onıa a§lıyacnkdır. Bu memleketin bulunmııdığını 
S, F nın ınuharriri olan bay kaydediyor. Filhakika logıl -
tiııd:vvf,r. W right bu ese- tere süslü sözlerle veya so. 
" Şıınd' k d syalistlerimizin tercih ettik . 
"lltredı' . ıye a ar 
hakı'L lınış olan bir çok leri gibi himayemiz] başka 
· 'lltlıır uluslara bırakmak suretile 

tıcj b' ı çok heyecan ve . 
kt&dırır tarzda açığa vuama- müdafaa edilemez. İşte kol

le.ktif emniyet ve uluslar 
1938 derneğine ait söylenen tan· 

~lı b' srwaşı yalnız heye· tanalı sözlerin en doğru tef_ 
t'1ıırınt roman değil aynı siri hudur. 
tıv rn u bir ihtar ve bn- En soğlam siyaset hiç 
l'ııaeı f~faatı adına anlatıl- şübhesiz Londranın ve ana-
dir. Uzuınıu bir hikfiye- yurdun emniyetini garanti 

811 edecek miktarda hava kuv· 
"e b eser hakkında ordu vetlerine sahih olmakdır » ,. a.brj,, . 
ııtı,81 J enın üç tanınmış M.,. f . 1. ~aı rı 
~ıy, ,nın düşüncelerini aşa· uua aa munaıay a . 

.\ • 
6Ydediyoruz: Mrınchester Uuardian ya_ 

t. lbır8 ı ._ . 
ıtı: '"'ark Kerr dıyor zıyor: 

Mancihster Guardian gaze-
le~~~ya, olelekser hiç bek- tesi BAyaz kitabın Avam kn-
le~ed 11cn bir zamanda merasındaki münakaşasından 
V11 "İen inrne şekilde gelir. bahsederken diyor ki: 
h& J ne eL «~tr . Baldwı' n protestosu-
~"ll'a""aı.. &eeriyo taarruza lk "' " k oda İngiltere ·hükO.metinin 1 

da.rb . orkusundan ve ultJslar derneğine sadece 
dell d eyl vurmak emelin . lnfzi ya·rdımda bulunmak-

]3~00ğar. la kalmadığını ileri sürüyor. 
birler· r Çatışan uluslar bir· Evet öyle fakat maksadının 
't tnde e bah . n uzak mesafeler esasları sağlam değildir 
de~İll rıtııuhitlerle ayrılmış Hükumet Londra tekliflerine 
b eree · ı '"•d ık: darbe daima iştirak etmiş ve Bitlerle hnt-
,,,,,16~ gelecektir. Hava td Sovyet Husye. ile görü· 
\at21 

11 
il en iyi müdafaa şmeğe karar vermiştir Eyi 

t, ge ll\'e} davranıp taarru- fakat hiikumet görmiyormu 
~ htıC~eltdir. Ulusların ço· ki bu işlerden bir netice el. 
l1tt1 y •aygu ile hava silılh- Je edebilmek için müsbet 

et 8Pıyorlor. bir sıyasa sahibi olmak, 
~er ht

1
r lngiltere havada di yani müşterek bir gaye 

h~ı "tısla k . uğrunda icnbederse hoşa 
. tı11nı r adar kuvvetlı gitmiyecek şeyler de yapmak 
lle ta &tsa Cenevredc imza lazımdır. Forzedelim ki bu 
dir. 

0 hhuı ıı·ğ · · h·ı rr '- · tı · Mr 
1 

e ı ımız veç ı e görüşmeler mUV!i aa.ıye ı 

~'ili ~tısları korumamıza neticeler versin ve nihayet 
hn ° lllak: · · ı b' · k ~~cı:ını, ıcın eve fi lZ silAhların tahdidi miına aşa-
r 1 ~aell l maruz kalacağız. ların b\.lşlansın . Tahdit de· 
'ta81 ~ eyh barışın muha- mek bir kontrol sistemi 
~itde ıçirı İngilterenin de- demektir. O hnldo o zaman 
at ta~e havada diğer ulus· biz de uluslarnra8t teftişlo-
tııti bir '

1
.rb ~UV\'etlenmesi za- rini kabul edeeekmiyiz? F~-

~Qı' tıyaçtır .)) rzedelim ki askeri tayarelerın 
14, ıraı Sir 1.:. d F lağvi teklif ediliyor. ~ ~aman 

fllle '"'Y ney re. k l l ta 
~" Aı. zaruri oloca o an sıvı -11Yor: " .... ll:ıütaleada bulu-

yarelerin teftiı:ı Te kontrolu • tte ~ .. ? " en h na müsaade edecek mıyız. 
"dar ~a Ban sııvaı:ıın 1938 · 
~ y k )' Eğer bunlart kabul .etm_ıye· 
he~ilinı, F: laştı.ğına kani cek isek neden şımdıdcn 
~12gün(\i kat dığer taraftan açıkııa söylcmiyelirn?. 
h 'ttıod savaş tehlikesi Asıl ehemmiyeti olun, ~il~ 
a}e~rı ~~e söylense mü vaşın önüne geçmesi ve hızı 
lhtı'y e ılın iş olmaz sa vaşdan kurtarması bekle · 

ttı~ aç h · · l ı g na 
01

1ldataa alınde kendini nen işler bun onu. • u 
e... 0deb'l L • • 1 muhalefet e lceefrimize ne-~ ı ıne-. ı~· ın Az ım ... , ı 

ltıet Vflsıt ı . den hep bir ağızdan on arı 
l . bu a arı tamın et- ? 
~· ille ı k talep etmeae kalkmıyoruz. 

it·>> ın e etin vazife· 0 ı k f 
Qtn gğer bir savnş Ce ~ e !no 

~d eral S 1:1ğrıyacak olursak şımdıyo 
\ı.' d' ır Bindon Bloo- · · · etm 'Vr• ıyork'· kadar hiçbır tesır ıc·ra -
ad 'ghtın ı. <(Bay Fov)n eden sarColunan milyonlarc ·ı 
Q} ıtıda(j ». 1938 Savaşı liraya eklenecek dnhn on 

l ft~& 'l kıtabını bü .. k b' buçuk mİl)' Onlln ne faydası ec ı e k yu ır 
ı~i 11t lllod 

0 uyacagım. Ge- olacak?>l 
, ıı ol ern s ., 
ı~iıı 1iuğu avaşın asker 
~L de b" kaddr sivil halk 
'tf! Uy"k 
~ .. a~ıo" ku bir feltlket 
~et ... n ·· 

'ı:ın sav nıım. H::ılka go-
~ı 11 llse aş hakkında ne 

llttı azdır .. k 
vı:ırd ' cun ü ihtara 

ır )) 

ı b•iı~U!Yetli olmalı. 
"ırıd l'l& ıl 1 

t\. a Ya 2 lnrihli sa-
\· l'&il Zıyor: 
1tan " Mail \i 1 tı /ı. gazet<>si Bevaz 

trı" ··warn k ~ 
~it llnrıka nmnrnsınJa-

&le §O.sı h kk , 1 llct0 b a ında şu 
la"o. L ulunuyor: 

~Uvvetl · · · 0rımızı der-

Londra 
Görüşmeleri 
!Cst tarafı birinci snyfad?I 
bil ynrdım teminatı prensı~ 
bine müzahnret etmıyeceğı 
hakkıncln Sir Cun Snymon 
ile buy Ed •n torafın~an _b.ay 
Bitlere teminat vcrılclıgıne 
dair olan rivayet.ter kntiyen 
tekzip eclilınekteılir. 

Londra. 27 (A A.) .... Oış 
Bakanı bay Sumen hnvn yo 
lile buraya gelmiş ve söyli 
yecek hiçbir şey olmadığını 
beyan etmiştir. 

TO~UCDILI Mart 28 

Mecm·ualar 

Kimya mecmuası. 
Türkiye umum kimya ce· 

miyetinin resmi organı olan 
«Kimya mecmuası• nın 3·4 
cü sayıları tıir arada çık. 
mışdır.Bu mecmuada herk.esi 
alakadnr edecek mevzular 
olduğu gibj memleketimizi 
ilim gözile tanımak için ya. 
pıl •n arı:ıştırmaları da say
falarında vermektedir. Hula
sa her sahada çalışan kim. 
yagerleri olduğu kadar he
kim, eczacı, baytwr, ziraatci 
vesair muhtelif ilim yolun· 
da çalışanların da kimyaya 
ait ih tiya~larını karşılayabi
lecek bir zenginlikdedir. 

Bu değerli ilim mecmuasını 
o1ı:uyucularımıza tavsiye ed
eriz. 

Hal~ ~ilgisi ha~erleri 
lstanbul Halkevi dil , tnrih 

ve edebiyat şubesi tarafın

d.1n çıkarılan bu mecmuanın 
46 cı sayısı zengin münue. 
recatla intişıır etmişdir. için
de başlıca şu yozıla r bu
lunmaktadır. 

e<Koznnoğlu • Çapan oğlu» 
. L.ıtanbul argosı ve halk 
tabirleri• cdstarıbulJa halk 
~anatlarrn «Beş destan» «Ka
stomonili Aşık Kemdb ·Aşık 
Ruhsati• .Saframboluda ve 
köylerinde aile• ... 

lstan~ul bele~iye mecmuası 
lstanbul belediyesi tara

fından iki .... ayda bir çıkarı· 
lan bu me('muanın 123 ve 124 
üncü sayısı çıkmıştır. 

Atatürk lsveç ' I Tarihi Hı~kaye ı K. Kani 1 
Veliahtını .:.---------.....:..-·---
Kutluladı Sevgilisini ke'sen aşık 
[Üst tarafı birinci sayfuda] ( Dünkü nushadan mabat ) 1 kuvvetle koşmağa başladı. 
rini büyük bir memnuniyetle yalıkların arasından geçen Bunun farkına varan Ah· 
öğrendim bu mesut vesıle dar patika yolundan başka ıirt de kız kardeşine ye-
ile zatı asilılnelerinden en gidecek yol elmadığını gö· tişmek için koşdu. Biri 
samimi tebriklerimi kabul r.en Absirt çar. na(·ar pa ~u.tulmamak, diğeri de tutmak 

tıka yolundan gıtmeğe mec- ıcın son kuvvetlerini har-
buyurmanızı ve mufobham bur oldu. cıyarak koşuyorlardı. Ni-
uişanlılar nezdin.de . saadet Çok :yüksek ve sarp o· hayet Mide Yo~onun yanına 
v~ refah temcnnıle.rıme ter- , lan . . doğı , güçlükle gelerek soluk soluğa mese· 
cuman olmanızı rı ca ede· çıkn bılıyo.rdu. N ıhaye.ı ~epe~e leyi anlattı. Yason Mideye 
rım. 1 çıkd ı ... Dı~lenmek ıcın hır nrkasın? geçmesini söyli1e-

Kamdl Atatüak taş uzerıne oturdu. O- rek belındeki hançeri çıkardı. 
Türkiye Reisicümuru Ka· 1 tur?uğu yerden hem din- Abristin gelmesini bekledi. 

mAl Atatürk [ A.nkara] lenıyor ve hemde etrafını Absirt ise boyuna kot r· 
u t tk'k d' -1 A k .. .. 1ı1yo 
Kızım prensesin nişan me· d~. 1 .? ıyo~uu. ~tı. onu du. Nihayet karşı kar§ıya 

rasımı münıısebetile bana um duz hır ova ıdı , kor_ geldiler. Bunun üzerine Ya-
kusu kalmamışdı. Karnı da snn: 

yapmış olduğunuz tebrikle- acıkmı11dı. Yolda uğrııdığı 
d .. d ı d 1 ti -s - Ne istiyorsun? diye r en o ayı zatı ev e e. evden biraz yiyecek ve öte 

· ı· h sordu. rine teşekkür ederım. z ar beri almıAdt, onlarla kar-
-s Pırıl pırıl yanan hançer 

edilen hayrıhahlık ve semp- nını doyurmag·ra başladı. Tam Absirtin gözüne ilişince tüy
ati dolayısile şükranlarımın bu sırada kulaklarına ina- leri ürpermişti. 
kabulünü niyoz eylerim. namıyacağı bir ismin çoğı- _ Kız kardeşimi istiyo-

Gfü.ıta.v Adolf rıldığını işitti . rum dedi. 

8 M k • 'f 'ı ha -- Mide neredesin. - Ya vermezsem ne o-' 8. SlmQS V8Zl 8S - Tekrar kulak kabarttı . A-
lur. Absirt hiddetlenerek: 

~ına do'"nu"yor. caba. bu işittiği isim yanlış 
y olmasın · diye ayağa kalktı. 

Atino, 27 [A.A.] - Eski Aynı ismi tekrıır işitti . 
Dış Bakanı bay Maksimos - Nasıl bu ses Mideyi 

·r · b çağırıyordu ha ... Dedi ve o 
yarın tekrar vazı csı aşınıı anda sesin geldiği ' tarafa 
dönecektir. 

Zayi. 
Askerlık terhis vesikam 

kaybolmuştur. Yenisinin 
alınmasına müracaat edece
ğimden eskisinin hükmü 1)1-
madığını ilan ederim. 

Edremidin Havrnn nahi . 
yesi Hamıımöoşı mahal
lesinde ~ 16 doğumlu 
Hayruş oğlu izzet onba~ı 

doğru koşmağa başladı. 
Y nson orman içinde Mide 

ile can sıkıntısı ile eoklambac 
oyunu oynarken nıısılsa bir
birlerini kaybetmi~lerdi. Yn
son bu sık ve korkunç or _ 
manda başına bir hal g~l
mesin diye Mideyi var kuv
vetle bağırarak arıyordu. 
İşte tam hu sıradıl Absirt 
Yasonun Mideyi çağırdığı bir 
zamanda sesini işitmişti. ~b
sirt onların buluncluğu ta
rafa giderken kız kardeşini 

- Demek vermiyecekıin 
ha. Fakat şerir herif ken· 
dine gel. Hlindeki o kızın 
kimin olduğunu biliyormu. 
sun. 

- Evet hem çok eyi bi
lerek o kızı kaçırdım an-
ladınmı? 

- Şu halde sizden onu 
inde etmenizi istiyorum. 

- Hayır mümkün değil. 
- Ya .. Öylemi dedi ve on-

ların üzerine yürüdü. Yaaon 
kendilerine doğru gelmekte 
olduğunu gördüğü Abıirte son 
bir ihtar daha yaptı: 

- Mösyö üzerimize gelme· 
yiniz yoksa. 

Fakat Absirt bu tehditkar 
uzakdnn gördü. Ve derhal sözlere kulak bile asmıyor-

Balıkesir askeri satın olma 
komisyonundan: 

tamyarıık Mideye doğru yü- du. 
rüdü. 

Mide kendisinin çağırıldı-
ğıpı işidince Ynsonun bu
lunduğu tarafa gitti. Gider
ken sağ yanından tnm üç 
yüz metre ilersinden ya bnn_ 
cı birinin gelmekte olduğu
nu gördü. Ve kendi tarafınn 
gelmekte olan yabancıyı 
derhal tanıdı . Gelen kimse 
kendisinin öz beöz ağabe. 
ğisi Absirtdi Yavaş yavaş 
yürümekte olan Mide kor • 
kusundan adımlarını sıklaş
tırarak Yosona doğru var· 

- Mademki sen kız kar
deşini benden kurtarmak 
hevesine düşerek buralara 
kadar gelmişsin. ~u halde 
işte kıı.: kardeiini sana iade 
ediyorum dedi ve elindeki 
pırıl pırıl parlıyan • hançeri 
Midenin gırtlağına so\arak 
kafayı o anda vücudundan 
ayırdı ve Absirtin önüne fır
lattı. Kendisi de ormanın içi
ne dalnrak gözden kaybol 
du. 

Cirı~i 

Kadaua vem • 
Be\.'"İr vem .r ;., • 

Gebre 
Kadana ctıhı • 
Bey"İr .. ~ » 

Kcçç belleme 
Kıl kolan 

tor hası 
» 

l\adana yular ha~hirı . .. ~ 

Beygir yular 
Sliu~er ._ 

)) 

Alafranga kaşağı 
Furea . 
Kadana zincir yular sapı 

Adet 
250 
200 
400 
150 
100 
100 
174 
250 
124 
100 
374 
3'74 
250 

Be)'giı· » )) » 120 
Yukarıda cin~ ve adedi ~·azılı ( 14 ) kalt•rn 

ha~ \tHı malzenu~si tu;ık eksiltnıeye konnlmtıştur. 
ı3 - Ni8~~11 - D35 taıilı cumartesi ~iiııii saat 

10 da Kor ~aııu ulma korni.syouuııda cksillıılt· si / 
~·apılacakdır. Bu malzenıenın nevi ve cinsine 
güre [Mrtilert~ ayrılmak suret ile de eksiltme ~'a
p,ılahileceµindeıı ırnnmne ve evsafını görmek 
arzu edenler hergiiıı \'(' t•ksiltrne giiıı unuınnrna 
ait 224 lira teminatı nrnvakkata ile mezk:\r ko-
misyona müracaatları. (105. 4) 
~~~~~~~~~~~~~ :\ 
ı Doktor baklerlyulok D~k~~r operatör 1 
~ MEIDENI AKKENID SADI OZ.A~ AY. ~ 

i lç ve salğm hasla/ıklar Cerrahi lıastalıklcır 1 
nuilehassısı mülchassısı 1 

• 1 

fG: V.\T.:\N eczarn·s.i hiti~iğiıuleki uıua~mıe 1 

~ t~virıde hastalarını her giiu iiğl••<hm sonraka-jll 

,. 
(Son) 

Mehmed Servet 
ORME EVi 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örrne eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME EVİ nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

- . . ' 
. ". " • 

it. hul ve ıe<la vi ·~clt~rJer. i 
~~~~~~~~! ·----.----



BAYPA. 4 

Ba hke s ir icra ~mıını 11 rın muın mı mı W1 mı l!l l!Jmı mı ınımı mı mı mı mı mımımnil~ 

memurluğun~an: ~ Müjde! ~ 
Balıkesir Hacıgaybi ma_ ffil-

hallesinden muhasebihusus- ~ Sovyet oı·kı·ş 
iye tahsil müfettişi lbrahim mı mJ 
beye 240 lira, ayrıca mıı.s- mJ • • G d •' f::ı 
arıf vesaire~en __ bor?lu ölü mı Makınelerı el 1 mı Mehmet Zuhtuye ızafetle mı • l!!I 
varisi Karacalar karyesinden ~ Sağlamlık, mükeıuıııeliyet, tasarruf ve ~ 
zevcesi Fatma kızı Hüsniye ~ işlemesi kativen .teminatlı olmakla beraber mı 
ve oğlu Hüsnü ve diğer ze. fili k k k ı· ·ı ·1 ll' · ·ı · mJ 
vcesi Zehra oğulları Abdul- ffiı er 'e . ve . a( ~n terzı erı e e ~ıse IŞCI e~ı V~ ri!J 
lalı ve Hüseyin Vehbi ve mJ nakış sanatkarları hemen bır el makınesı mı 
Mehmet ve kızları Ummnhan mı fiatmda olan üc cekmeceli lıeın de zarif mı 
ve Akile hanımların ~a.h~e~ve- mf ve pratik liiks m~biİve seklinde bir lfü 
reae borçlarının tamını ıstı!- (!!) • ., • : • • mJ 
081 zım~.ınd.~ .. müteveffa Me- mı Rus ka~me dıkış ma~mesı l!J 
hmet Zuhtunun tapu mut_ 1iiJ El 1 l'd' ,ı l d l mi 
a8a f ıd ğ h 

.. . r::ıı < e etme ı ır. ut\ ıa ucuz arzu e en ere r::ıı 
rrı ı o u u ve enuz ıcra 1:.:1 1::1 

edilmediği anlaşılan verese ~ yalnız mi 
arasın~a taksimi Kara~alar ~ El ve le~ çe~meceli makineleri ~ 
karyesınde şarkan ve şıma- il . . . . . mJ 
len ve cenuben bayır ve şa. li mızı tavsıy~~ ederız. Eskı ınakınesı ohıbda El 
rkan araziyi haliye garban mı değiştirmek istiyenlere yeni ınakine verilir. mJ 
demiryolu ile mahdut iki l!l El ınakinesi olu bda a,·ak takmak arzusunda ınl 
dönüm atik ile keza şimalen ffi1 "" & • • mJ 
ve garbnn araziyi haliye ve l!l bulunanlara yalnız ayak kısmı_ da verıhr. mı 
cenuben Dalkıran oğlu MI!- ~ A~·rıca makiru~ler de tamir olunur ve maki- ~ 
hm~t tarken şimendifer yo mı ne alanlara kullanma şekli ve nakış n1ecca- mı 
~~ hb~ttı il

1
e kma~~ut 13 dön- ~ nen öğretilir. ~ 

un ır ev e mıa.darında ta. a!!J . • • ~ 
1 ı h 

'L' • • . r::ıı Fl8tlar ucuz olduğu kadar tııdıyutda da kolaylık 'ii' 
r a ar er ıa.ısı aynı mevkıde ~ T M k' 1 . · · b'l d k l mı 
ve bir parça halinde olup mı gos1 terdı ır. .ab' ınhe 9rımı~ın kı ~m1um ye e pka~ça nrı ~ 
b 1 1 d 8 d

.. .. .. tın bu un uğu ~ı ı er nevı mn ıne ere uyar ma ıoe ve l!!!.ı 
u tar a ar an onumluk nn k ·· · d k' r· ı d ·· d t · b r::ıı 'kd b h r· . am gere parça uzerın e ı ıat ar a yuz en ye mış eş a::.a 

~ıl a2nı~ . ağ a ıı.ne getı- f!I tenzilAtla satılır. l!1 
rı erea. ıcınde hın kad. mı SA TIS YERİ· liil 
ar kütüğü havi bulunduğu mJ ,. • El 
v~ hele~ tahminen 41 dö. = Küçük Şadırvan karşısında ~ 
numdan ıbaret olduğu an_ ffiJ S b . S r hl [ mi 
latılan bu tarlaların bağ liJ Q r l Q TlTakı ar l [51 
yeri tefrik edilen 8 dö- l!lliiJl5HiilmJ l!llilm:JmJmJffi]EJffilmJWJmJli!JmlmJEll!!JmlmımJlil 
nümlük mahallin beher dö· -- .. 
nümne (22] liradan [ 180) --:. 

lira ve diğer tarla olarak Okuyunuz.' 
kalan kısmın beher dö-

nümüne «6» şar liradan ce- Ge/dı·.ı 
man mecmuuna «J78» lira 
kıymet takdir edilmiş oldu. 
~undan bu kıymet üzerin
den halen 41 ~önümden i
baret olan bağ yeri ve 

tarlaların tarihi iMnından 
itibaren otuz gün müd
detle açık artırmaya çıka
rıldığından talib olanların 

27 4-935 günlemecine tesa
düf eden Cumartesi günü 
B&at « lfö> dan itibaren Ba
lıkesir icra doiresinde ar_ 
tırmıca yapılacağı ve ar
tırma şartnamesi herkes 
tarafından görülmek üzere 
tarıhi ilA.odan itibaren açık 
bulunduğu ve tayin edılen 
zamanı artırma bedeli gay
ri menkulün mubemmen kıy· 
metinin yüzde 75 ni bul· 
madığı takdirde en son ar
tıranın taahhüdü bakı kal-

Saf Değirmisaz 
Linyit Maden Kömürü 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve haftalarcn pn 
zar yerlorind~ odun aramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dnirenıze velhasıl her yere 
istediğiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz . 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadildir. "Değirmisaz Linyit 
maden kömürleri ht.r sobada ve ocaklarda" kul· 
lanılnbilir. Hararet dere.::eei pi1asadaki kömürlerden 
yüksekdİr. Toplu ve prükente olarr..k mağazamızda 

en ucuz fıatla satış yapılmakdadır. Askeri, mülki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe 
temin ed.ilır. 

Yalnız ticarethanemizde Dcğirmisaz Liııyit 
• 

maden kömürü 

Bıılıkesir çiviciler çarşısmdu Ddmir, 
hırdavat, ftlatı zira.iye ve inşaat malzemesi 
ticrueth·10esi Cumalı Alıdurrahmıın zade 

flhmet flu!Dsi 

o· ak üzere on beş gün dahn 
temdit edilmiş olacağı yani 
12 5.y35 günlemeçde aynı 

saatte gayri menkulün en çok • 

artırana ihale edileceği ip- , , ~-······· 
otik !Jııhibi a1acakıı1a~ıa diğ- Bahkesu ıcra memurlugundan: 
er alacaklıların gayrı men- Balık.esirde Saraç Muıtafa leri evi arkası sağır oğlu Ali 
kul üzerindeki haklarını hu- efendi kızı Nimet hanıma Kadir evı önü yol ile mahdut 
syile faiz ve masıırıfn dair 934-3:l8 numarnlı dosyada ve evsaf ve müştemilAtı dos-
iddialarını evrakı müsbite : .9.931 tarihli noter senedile ya meyanındaki ehli vukuf ra-
ile yirmi gün içinde icra da· ( 106> lira ve 934 327 numa- porunda yazılı fevkani s11lon 
iresin~ bildirmeleı·i aksi tak- rnlı dosynda 12-ni~an.93 ı techizatı tamam iki ve ta.va 
dirde hakları topu ... 1.1 

tarihli noter senedıle keza nları noksan iki ceman dö-
sıcı ı e 'k' .. l' k' (306) t 1 h 

b.t 1 d k b .ı ı ı yuz ıra ı cemaıı r oı a ve ta tani sa ı oma ı ca satış eueli- 1 .1 t ı •·k L d ıra ı e ayrıca u ıaa ·ua. e - nn tamam üç oda ve 
nin paylaşmasından hariç ecek faiz ve mosnrıf ve re- ayrıca mutbah muntazam 
kalacakları ve bu satış 2280 sim itusın.i borçlu Balıkes- kuyu ve « 1087» metro mu-
numi'.rolı kanuna tabi oldu- irin belediye civarında peyn. robbnında bir bahçe ve 
ğundan ikici artırmada da irci Çengel zade ölü Hacı müştemiltltı snireyi havi 
yine satış bedeli yüzde 75 Niyaz nin işbu borcunun te_ nhşap « 1400» lira kıymeti 
şini bulmadığı takdirde ıha· mini için .mesken bedeli fazl- mukaJdereli mücetdet bir 

391 mahcuz borçlunun terk. bab hanenin borçlu varisi. 
· le yapılmıynrak satış beş · k' · · ettiği heniiz ve: reso arasında oın mev ı ıçtımaiyclerile 

sene tecile tabi tutulacağını taksim eJilmediği anlaşılan mütenasib bir hane bedeli 
bilmeleri ve satış peşin para Bıılıkesirin '.\tustafufcıkıh ma- olarak «600» lira tefrik e-
ile olup ancak müşteriye ye. hnllesinden Knnlı~·eşme me · dilmek ve «600» lirndan 
di gün geçmemok üz1-re mü vkiintle snğı Mehmet oğlu 
blet verıleceğı ıl4n olunur. Akif evi solu Hafize verese-

fazlaya şamil olmak üzere 
tarihi Hından itibaren otuz 

Okuyucularımıza Bir Kalayhk. -
Aşağıya hastığuıuz rehber tablo hal kıınızın her tiilii ihtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlan1 şartlarla nerede, kim
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? · 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tüı·lii suallerin eevaplarım bu tabloda arayınız 

KIRT ASiYE· Mustaf~ Fehmi. Hiik1"ım~t 
• ne sokagı. 

esi postaha-

O TEL : Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuv;yi milliye cadde· 

sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hük\ımet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· llüktinıel 
caddesinde .Ahmet çeşmesi karşısında 

B ER 8 E R : Yeni berber ıbrahim Dural: Hiikfunet 
caddesi Yıldız Ka raathanesi kar~ısınd 

LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah ~leh met sokağı 
uumara 18 

B A K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· ~ı 
Paşa camii caddesinde.. ~leylıane hoğazrndıt·· 1 

• 

TERZi : Mustafa bey,. JSostahane sokağı ',, 4 7 . 
ŞEKERCi: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şeker" 

cisi. Hükt"11net caddesi, postalI<ıne sokağı ııu 
mara: 24 

MANİF A TU :Tavşanhh . Zade Fahri bey. Fantazi n1a .. 
Ku vavi nıilliY8 . nifa tura ve kunıaş mağzası. 

caddesi numara: 5 2 . 
H1RDA VAT. Cumalı Hasan - Yapı ' 'e 

• demir hırdavat, hoya, canl, 
Sarar~lar ha. ı. 

rençper diizC111 ' 

ciınHto ve aıre· 
• 

~ 

1. -
Bürllilllİ)re icra ıııeıııtıı·l1ığtıııdıı11: oıe~ 

Semti Mevkii Cins ve miktarı Mubıı~elİ 
kıY 1·rB 
60 1 

60 ., 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Kabristan yeni çeşme 
Sarı torak 
Çnkıl 
Fidanlık 
DikenlH.iündüz 
Kızılpın:r 
Köy i~~inde 

Köy içinde 

3 dönüm tarlndır 
3 dönüm tarladır 
8 dönüm palamutluktur 

200 ağac zeytinl ı ktir 
560 ağacı havi zeytinliktir 

8 dönüm boğ v1;1 tarladır 
Bir göz ahır 

] 20 )) 
soo )) 

25QO : 
200 l) 

60 
Ynzı hane dört oda üç göz dam ve O "il 
bir sııyayı müştemil 200 ~ 

» Köy içinde İki ev müştemil§.tı şartnamede yazılıdır 4500 ~e; 
Evkıı.C idareoine borçlu Bürhaniycnin Pelit köyüuden Zekirynnın börcuna korŞ~,ere 

rilleri İbrahim ve Mehmet Cavidin evkaf idaresine bırinci sıra ve derecede oımok ıJleıle 
ipotekli b~unan yukarıdn mevkilerile cins Vlı m ıkturları ve muhammen kıY ııı>"# 
ri yazılı o~ parca gayri menkul m'ulları evelce dairemiz tarafı ndan artırmııya ~oP~c~ıt11 

ve ottırmada teklıf olunan lJe<lellerın muhammen kıymetferinin yi.ızdo yetmı§. b1 rtı' 
bulmamış olmasından (2280) s ay ı lı konun mucibince bu malların satışı ger.• . 0Jıı 
kılmış ve borçta beş tnksitte ödemek üzere tecil edilmişti borcun birinc1 taksitı?' 11111 j~l'eı 
nmiş olmasına mebni mezkur malların tekrıır artırmaya vazı ile sa tılmnsınn dı:ure bB~te 
karar verilmiştir nç ık arttırmaları 26 mayıs 935 tarihinin pozJrtesi günü saot 00 . ~ıf 
Jµiremizde yapılacak ve bu tarihte bu mollarn teklif olunacak ıırttırmn bedel~.er'dsb9 
meti muhommenelerinin yüzde yetm . ş beşini bulmazsa ortırmaları on beş gu~ırı9r9' 
uzatılarıık 10 hoziran 935 tarihinin paznrtesi günü ayni saatta dairemizde icra k•h·rJİ~teı 
ğı cihetle bu emval üzerinde hak iddiasında bulunnnlnrıo evrakı müspitelerpe 

1 s•b'' 
yirmi gün içinde dairemize müracaat etmoleri laz ı mdır aksi halde topu sicifıle ~ıılle· 
olmuyanların satış tutarının paylaşmasından hnric kılacakları ve bu gayri (11?

11
Je bet 

rin nrttırma şartnameleri 1 O ·5 935 tarih inden 932 .479 Josya numarosile dajre[llJZ 
kPsu a\·ık bulundurula<"ağı ilan olunur. 1 ıor

111 

gün mü~ltlotıo nçık artır· dirJe ençok n['.t ı ranın toalıüdü oklı!arla diğer olacaki~'ıe~ 1 

m<ıya ~·ıkuddığ.nılnn talib baki kalmak şiı rtile ort.rma- 1 gayri menkul uze'.• ~c 
olanların 27 4935 günle · n ı n on beş gun da lı n t emdit hakları hususilıı fııı ·ddı~: 
mece tesuJü( eden cuınar- edilmiş olaooğı v<> on b • ş i nci f d . 0Jııfl 1ıerıl 
tesi giinü sa.ut 13 don iti günü yani 12-5-935 günlem- ~asarı a ~ır rniisbite J9ı. 
haren Bellkesir irro solo- eco t esadüf edt'n pazar gü ~rını. ~vr~ .ı d jctD ,•'ı 
nunda müşterilerin hazır nü nyoı snntte (J'nyri men yır1;11ı gunb.ılçdi·D·1e.-01elerİ sie' 

tı • resme ı ırı ,,u 
bulunmaları ve .ırtırmn kulün ençok artırana ihale kd' d h ki rı tllr ~~ 
şıırtnnmesi ilfin tarL edileceksede 2280 'numnrolı ~a . ır c .8 9 l[lllldık''eıll' 
1 · d 't'b h k ıllerıle subıt o fJ19 
ıın en 1 ı ııren er es kanun muc ibince yine nrtır- . . rı"JoŞ < 

f l ·· .. ı k ·· . tış bedelınır'l P J ,dıt 1• tu:ı ınt on goru me uzere m:ı bedolı mukcıddcr k ıyme- . 1 cnkll"I ı.ı• 
o<·ık bulunduğu ve tClyin tin yü:t.de 75 şini tutmazsa dan lwr!ç k:t.ade alfl1 ,,~ı 
edilen işbu zomnnda artır- artık satı~ ynpılmıyarak hor~· dalıa malumat ·) ııu'° I& 
ma hcdelı gnyri menkulün kanun m;zkfırde şerait ılair- tiyenlerin 934-32

8 
t eııtı6 

muhammen kıymetinin yüz- esinde boş sene toeile tabi dosyaya mürac00 

de 75 şini bulmadığı lAk· 1 tutulacağı ipotik sahibi alac- ri ilAo olunur. 


