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ÖZGE GÜNLER.DE 

,. 

SUriye K~mi~erile Gö~ÜŞ~eıer .. ·~ 
Görüşmele~in - ;,.evzuunu teşkil eden meselele
rde tam bir noktainazar ay_niy~ti görü.lmüştür.1I 
Resmi Tebliğ: 

:nkara, 27 <+ A.) _ Resmi tebliğ: 1 
kata ronsanın Büyük elçisi payesini haiz ve Fransa Cümuriyetinin Lübnan Suriye ve fev
Gij d~ komiseri Kont Martel Türkıye Başbnknnı, O ışarı ve içeri İşleri,Adliye ,Ökonomi ve , 
rij oı~~k ve lnhisar Bakanları ile iki memleketi alakadar eden meseleler hakkında gö- 1 

§oıuştür. Fransanm Türkiyede büyük elçisi de bu gori.işmelere iştirak etmiştir. 
~§ağıdaki m~seleler tetkik ve mevzuunu teşkil etmiştir. 

2 
-- Huı.lutlar ve hudut münasebetleri. 
- Dımiryolu münakaldt. 

3 - Ticari mübadeleler. . 
: - 'l'ürkiyede Suriyelilere ve Snriyede Türklere ait emlAk. 

6 
- Hakkı hıyar sahipleri meselesi. 

7 
- Mali meseleler. 

F - Muhtelit istasyonlar. 
rtt& ransa ile Türkiye arasında mevcut olan dostane münasebetler ve Türkiyenin şa_ 
llıii Fransız mamdası altında buluntın devJetlerle idame etmekte olduğu eyi koo· şuluk 
doa~r•kbetleri d<?layısile bu noktainazar teatileri tam bir teşriki mesai ve büyük bir 

,aj hu huvası içinde cereyan etmiştir. Dışarı iş Bakanlığı Türk ırkındttn olan sekene_ 
. Ususi bir statukoya tabi olmaları itibarile lskendron mıntakasının idari bakımdan 
\ (Deyamı Üçüncü sayfada) 

• 

Fransı~ Dışan işleri -U~iversit~ 
Bakanının Bi Söylevi. Rektörünün değiştirilmesi 
franıa itifık ve dostluklaİİİİİ-olduğu gıbi muhafaza edi- ı ~e_muba~s değildir. 
~ '~ bunları çoğaltmak Ye kumtlendirmek istiyor. · Kuııur eıt11ınm beyanatı. 
lıt, ~tıs, 28 (A.A.) - Dış rek bu görüşmelerin 
'-ec;~ ~akanı bay Laval ,.\yan üç hükHmetin tam tesıı_ 
lıır111 •ınde Homa anlaşma nüdünü tesbit etmi~ ol-
betıl n ınüzakeresi münase. Juklnrın ı ilfivc etmiştir . 
lıır. e beyunattu bulunmuş - Homa scyahntindeı• sonra 

B ~oskovu seyı;hatı 

ıııet ay Lavnl İtalyan hükfi_ yap:ıcnğ ını söyliyen 
~ teisı· · b L l l' Jellid ne mınnettarlığını ay ava ı ransnnın em. 
bay en beyan etdikten ve niyetinin tesisini bütün miL 
~ııg081~uasolini son defo laller ve bütün hükfımet-
)'~l& "Ya hakkında fıli !erle müştereken tesisi gay-
~İlli ~~a arzusu gösterdi- retine devomedeceğini ve 
~arij 0Yleınjş son Pnris bu siyasetin hiç bir kim-
~den bahsede - [Devamı ikinci sayfada) 

Romen ve Çek & -
~l'Q4Qn/arı Pr°:!_da g"5rüştüler. 

~~~·~talar üzerinde tam bir mutabekat görülmüştür. 
~~ ()ış ~~· 2.8 <A.A.) - Hmo- ecektir. Moskovayada e-itmek 
~1' le :.~r.~ B. buraya gel- niyeti vardı. 
~ leritıe Uçuk itiltlf mümess· Prağ, 28 (A.A ) - Dış İş-
%~ri Çekoslovakya Dış )eri Bakanı B. Benes Ro
ll~llrıl ~e Yugoslavya Bnşb · men Dış işleri Bakam B. Ti
~tde11Q~le Yaptığı görüşme!- tülesko arasındcı diin yopı
d 11Y 'I'ıtu~lrınıaL vermiştir. lnn görüşme tamamen kur -

"11Ya . eeko paris ve Lon~ deşç.e hir hava i~:inde geç-
'o" gide L "l'a . ce._ ve J 5 .. 
"U ''Yasa · gun 

'ille k" §ahıyetlerle gö-
Uzere b 

miştir. B. Benes Jlavas aja· 
nsının muhabirine B. Titü
(Demamı ikinci sayfada) ~ urad~geç-

lı~·. lllgar ı Umumi 
ti~t ~~tat merasimle Ata- Nül us sayımı tecrübeleri. 
4~k ıtıınatnamesi n i verdi. Bilecik, Bursa ili Zmuı e te c-

~-" llra, 28 1 ~ . eıç· . <A.A.> - Bul- rübeftr yapı ıyor. 
,_tı,1·,.,,h.•sı bay l>avlof ·1u·· n A U ~t '"'4~ur K . u Ankara, 28 <A. ı - m-
-. llfılld 0mfıl Atatürk unıl nüfus sayımı kin köy-
,' llıtıt8~n kabul edilmiş tere vnrıncıya kadnr memle-
'rrıeeirı · ınerasimle itimat- ketin her tarafında yapılm-

1 tnkd' 
ım etmiştir. (Devamı ikinci 11oyfada) 

KııltU r bakanımız B. Abid ı n lirkmen 

Ankara, 28 (A.A ) - Maa
rif Bakanı bır muharrimize 
1stan bul üniversitesi rektör-
1 üğüne b r ecnebinin getiri
leceği hakkındaki haberl~r
in doğru olmadığını söylem
iş ve demiştir ki: 

Hükumet hiçbir suretle 
üniversıte idaresinin bir ec
nebiye tevdiine muvafakat 
etmez ve gerekle J.e bulmoz. 
Esasen böyle bir J'elltörlük 
meselesi yoktur. Bugiinki 
rektörün muvaffakiyotli me · 
~ai~ini emniyetle takibedi-
yoruz. . 

Yedi günlük vu~uat. 
Ankara: 28 (A.A.) - Son 

yedi gün içinde muhafaza te · 
şllildtı tarafından 49 kaçakçı 
ile I 385 kilo, gümrük ve 
inhisar kaçağı 202 tüfek 2 
tabımca l 7 mermi 2 sandal 
beş altın 16 kaçakçı 

hayvanı ele geçmiştir. 

Diyanet 
işleri teş~ilitm~a çah
şanlar tayı re ahyorlar. 

Ankara, 28 {A.A.) - Di
yanet Işlor i teşkilatında ça

lışan memurların bir tn-

yare satın alınması için 
her o.y asli aylıklarının 
( Devamı üçüncü sayfada ) 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

----ı Türk Dili Evi Bahkesir 
Yıllı~: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

auı 

Eyi Netice Verdi. 
Kamutay Bahkesir Belediyesi 

· Hayvanlar kanununa yapı
lması ileri sürülen ilave
lere ait liyıhayı konuştu. 

Yeni binasına taşındı. ---- -
Eskı belediye ~inası şu günlerde , yıktınlacak va bu· 

Ankara, 28 (A A.) - Ka
mutay bugün Hasan Saka
nın Başkanlığında toplanmış 

ve hayvanlar vergisi kanu. 
nda yapılması ileri sürülen 

rası büyü~ bir meydanh~ haline aııirilıcıtir. 

tadiltıta ait ldyihayı müznk_ 
ere ve kabul etmiştir. 

Buna göre hayvan verg
isi kanununun ikinci madd
esinin [A) fıkrası bayanların 
bu kanun mucibince kaydı

nın yapıldığı mali sene için. 

de doğan davarlar şeklinde 
tadil edildiği gibi kanuna 
yaz ihtilafından dolayı l 931 
nisanında .kaydedilmemiş ol-
an davarların resme tabi ol
ması Iazımgelen koçak sayı_ 
lmaz diye bir muvakkat 
madde ilave olunmuştur . 

Resimde yeni belediye blnuının biri kti§esl görülmektedir. Yeni bina 
fırka He mütenaz.ır şehrımlzi o güzel yapılarındandır bir i olmu~Lur. 

Belediye hükumet cad- I meclis toplantılarına tahıiı 
desindeki yeni binasına edilebilecek genişlikte bir 
taşınmış ve dün. odaı1 olmadığı için · m11allim 
den itibaren burada çalıt· Raife ait evin iıtimltk edil~ 
maya başlamışdır. erek büyük bir ealon bıli-Kamutay bundan sonra 

devlet memurları maaşların 
tevhit ve teadülüne dair 

kanun Maliye VekAletinin 
askeri muhasebecileri kan
una muhtelif derecelerden 
ilAve edilecek memuriyetler 
hakkmdaki kanun 2 ci mü
zvkeresini yo pm ış,tır . 

Hinanın alt kat odaları mu- nde belediyeye bığlanması 
hasebe, tahsil şubesi ve takarrür etmiştir. Bu evin 
zabıtaya, ikinci katı baş- yakında istimlAld yıpılaealf. 

tır. 
kanlık, yazı müdürlüğü ve Baş tabiplik ve baytarlık 
müdürlük kalemine, üçüncü dispanserde bırakılmtttır. 
katı da daimi encümen, Eski belediye bina11 ıu 
mühendislik ve günlerde yıkdırılarak bu_ 

Kamutay cumartesi günü 
toplanacaktır. 

nikAh memurJu2una \ahs- rası büyük bir meydanlık 
is edilmiştir. Yeni binanın haline getirjlecekdir. 

Osmanlıcadan Türkceye 
Karşılıklar kılavuzu 

Akran-Taydaş 
Örnek: Onlar, biriblrinin taydaşıdır -
Akranıdır. 

AksA- Son, en son-[Fr.]Extreme 
Aksayı garp - Uzakbatı - (Fr.) Ext

reme - Occident 
Aksayı şark - Uzakdoğu - (Fr.) EX-

treme - Orient 
Aksi - 'l'ers - (Fr.) Intraitable 
Aksi sado. - Yanku _ (Fr ı Echo 
Aksi suda vermek - Yankulanmak 
Örnek: O. öyle yüksek sesle haykırınca 

dağlar, taşlar yankulnndı (aksi sedai Aer
di) 

Aksülamel - Tepki - cFr.) Reaction 
Örnek: Her cebrü tazyilc bir aksülamel 

tevlit eder - Her zor ve "baskı bir tepki 
doğurur. 

Akur - Kuduz - (Fr.) Enroge 
Akurane - Kudurmuıçasına, kuduzca

sına - (Fr .) Rageusement 
.\ta - Pekeyi - (Fr.) Tros bien, par

fait 

Aldhalihi - Olduğu gibi - (Fr .) Tel 
qu'il est 

Aldimi sema - Alkım - (Fr.) Arc -
en-ciel 

Alfikq - ilişik ilgi (ilgi, münasebet an-
lamına) 

Örnek: 1 Bu işlerin konuştuğumuz so
rumla bir ilişiği yoktur - Bu işlerin 

bahsettiğimiz mese)e ile bir olılkası 
yoktur. 
il. Bu işte bnnu karşı göstermiş oldu
ğunuz ilgiden dülayı pek duyguJandım 
= Bu işte bana karşı ibrıız ettiğiniz 

alAkadan dolayı pek mütelın11ia oldum. 

Aldkabahş - llgen s::: (Fr.) lnterteeant 
Aldkadar = lişikli, ilgili -= (Fr.) lnte

resse 
AlAkadar olmak - ·Ugilenmek - (Fr.) 
S' intereıser ' 

Orn,ek: Bu bilim sorumlarına ilgilen
memek elden gelmiyor = Bu me.ıili 
ilmiyeye alAkadar olmamak mümkün 
olmuyor. 

Aldka kat'etmak - İlişik keımek 
Aldkaderilimkdn = Olabildiği kadar. 
Aldkaderilistitaa - Elden geldiği kadar 
Alflküllihal - Şöyle böyle olduğu kadar 
A.ldmeleinnas - Göz önünde herkesin önün-
de 

Alameratibihim aledderecat _ Sırasınca 
sıralarınca 

A.lftmet - :8eldek - (Fr.) Signol 
. Or~e.k : . e.ır ulus~n e~ büyük ulusal beldeği 

dıl bırlı~ıJ.ır - Bır mılletin en büyük milli 
a ltl 111.etı lısan vahJetidir. 

l\.let - Yaraç· (Fr.) Intrument 
Örnek: Söz söyleme yaracı dil, işitme 

yarncı kulaktır - Aleti tekellüm lisan, 
aleti semi kulaktır. 
Aldt ve edevat - Avadanlık - (Fr.) Uı
tensile 

· Allyiş - Gösteriş 
Aleddevam - Boyuna 
A.lelacayip (garaip) - Yabansı - (Fr.) 

Etrange bizarre 
Örnek: Yabansı bir kılıkla kar,ımıza 

~·ıktı - (Fr.) llnouıa apparu dans un 
accoutrement etrange. 
Alelacele - Çarçabuk - (Fr.) a la hAte, 

promptement, avec empressement 
Aleldde (tabii anlamına) - Nomal _:_ (Fr.) 

Normal 
(Sayfayı lı'\tfen çe,irini:ı} 



Ôroek: Devrimlerde ilerleme nomal 
bir yolda olmaz - lnkıl4blarda terakk 

alellde bir hat takip etmez 
Gayrıtabii - Dıtnomal - (Fr.) Anormal 

Ornek Bu çocnğun bu yaşta bu kadar 
boylanması dışnomaldır - Bu çocuğun 
bu yaşta bu kadar boylanması gayrita

bii (anormal) dir. 
Alelamya - Kör körüne 
Alelekser eke~riya - Çok vakit, çokluk 
(F .) Souvent la plupart des fois 
Alelgafle - Apansız, ansızın - (Fr.) So_ 
uilain soudainement 
Alelhusus -- Hele - (.Fr.) particuliereme-

nt tout particulierement. 
Örnek: Her itte hele ulusal işlerde el
den geldiği kadar özen göartemelidir -
Her itte alelhusus milli işlerde allka. 

derilimkA.n itina göstermelidir. 
Alelinfirad- Ayrı ayrı birer birer teker teker 
Aleltlak - Genel olarak - (Fr .) Dune 

façon abıolue dune façon generale 
Ôrnek: Bu sözüm yalmz size değil ola

rak bütün itmetıleredir _ Bu sözüm haa
ren size değil alelitlak bütün memurlaradı'r. 
AlelitlAk - Raıgele nasıl oluı sa olsun 

- (Fr.) Nimporte qui nimporte quoi qu
elconpue 

Örnek: Rasgele bir işmen çağırınız -

AlelitlAk bir memur çağırınız. 
Aleldmum -· Bütün genel olarak - (Fr.) 

En general generalemt 
Alem -Sancak (Fr.) Etendard 
Alem (cihan anlamına) - Acum - [Fr.J 

Monde 
Alemşümul (cihan9ümul) - Acunsal -
(Fr.] Mondial 

Oroek: Acuneal bir ad kazanmak ne bü
yük onurdur - Alemşümul bir şöhret 
ihraz etmek ne büyük şereftir. 

Alem (k4inat anlamına] - Evren _ [Fr.) 
Unıvers 

Alem [kAinat anlamına] = Evren -
JFr,} Univere 
Alemıümul (k4inat anlamına Evrensel 

- [Fr.] Universel 
Alenen - Açıktan açığa gözgöre 
Aleni - A~ak 
&le11eher - Tanlayın - (Fr.) Dea laube 

Ôrnek: Tanlayın kıra çıktım - AleSBe
her kıra çıktım 

AleHeviye - Bir düzeyde - {Fr.] Uni
formement 

Ôrnek: Kazancımızı ara~ızda bir dü-
zeyde paylaşırız - KArımızı meyanemiz

de aleaaeviye taksim ederiz. 
Alettaf sil - Uıun uzadıya 
Alettahmin - Aşağı yakarı 
AlettevıU - Arka arkaya 
Alev - Alev (alev yalav dan] - [Fr.) Fl · 

amme 
Aleyh - Karşı - (Fr.J Conter 

Örnek: Bu işte bize kartı mısınız -
(Fr.) Etea vous contere nosus dans ce
tte ellaire 

Aleyhte olanlar - Karşı olanlar 
Örnek: Bu Önergeye karşı olanlar el
lerini kaldıreınl (önerge - teklif) 

Aleyhdar = Karşın 
Örnek: Ben bu işte size karşınım. 

Aleyhte söylemek = Kötülüğüne söyle
mek = (Fr .) Dire du mal parler en de
faveur 

Örnek: O, her vakit herkesin kötülü
ğüne söyler = (Fr) Tout le temps 

il dit du mal des sutres. 
Leh - Yana - (Fr.) Pour 

Örnek: Bütçe için 399 saylavdan 250 

si yana 149 u knrşı oy verdi = Bü· 
tçe hakkmd~ 399 mebustan 250 si le
hte 149 u aleyhte rey verdi. 

Lehte olma~ = Yana olmak = (Fr.) Et
re pour; etre en faveur 

Lehdar (taraftar) == Yanat = (Fr.) · Fa
vorable 

Ör~ek: O, bütün Kamutay hayatında 
bize yanatlıktan ayrılmadı 

Lehinde söylemek = iyiliğinde söylemek 
- (Fr.) Parler pou parlar en sıı faveur 

Örnek: O, her vakit senin iyiliğine 
söyler. 

Ali - Yüce - cFr ) Hııut 
Alicen·ıb - Akı - (lt'r.) Cenereu 

Örnek: Akılık, ahin.it güzelliğinin par
lak bir beldeğidir - Alicenablık hüsnü 
ahl4kıo alameti bahiresidir. 

Alil (4ıııa anlamınl\) - Kör - (Fr.) Av
eugle 

Alil = lğ'cil - (Fr ) Estropie 

TtJRK DiLi 

Alil _ Sakat - <Fr.) Infirme, invalide 
Ornek: lğcil savaşçılar - Malul gazi
ler 

Alim - Bilgin - (Fr.) Savant 
Aliyyü1Al4 - Eneyi = (Fr.) Treı bien 
Alül'Al - Enyüce = (Fr.) Superileur 
Allah = Tanrı = (Fr:) Dieu 
Allaha ısmarladık - Esen kal - (Fr.) 
Adieu 
AllAme - Bilge - (Fr.) Savantissime 
Alftde - Bulaşık = (Fr.) Souille 
Ama _ Kör (T.Kö.) = (Fr.) Pret 
Amedü şüd - Gelim gidim = (Fr.) Va 

et vient 
Amel (fiil) - İş itlev = (Fr.) Acte, ac

tion 
Örnek: Her işlev tepkisiyle eşittir. 
_ Her amel aksülameli ile müsavidir. 

Amele-İşçi- (Fr.) Ouvrier 
Amelmanda- İşten kalmış- (Fr.) in valide, 
incepable de travailler 

Am1k-Derin- (Fr.) Profond 
Amil-Etke- (Fr.) Facteur ı 

Ornek: Sosyal işlerin etkeleri çok ve 
karışıkdır. = İçtimai işlerin Amilleri 
müteaddit ve mudildir. 

Aminen- Sağlıkla- (Fr.) Sain et sauf 
Amir - Baş, üst, buyurman - (Fr.) Chef, 
superieor ceiui pui ordonne ou commande 

Örnek: Üstten aldığım emre göre=Ami· 
rimden aldığım emre nazaran - Her 
itte bir buyurman olmalı= Her işde 
bir Amir olmalı. 

Amiz - le karışık 
Örnek: LltifeA.miz- Şaka ile karışık 

Am ve şamil= Kap88l = (Fr.) Englobant, 
eztensif et oomprehensif 

Örnek: Am ve ve şamil hareketler = 
Kapsal kareketler 

Amm-Amca- (Fr.) Oncle paternel 
Amme, ammete= Hala= (Fr.) Tante pa
terneUe 
Amme=Kamuğ=(Fr.) Le public 

Ornek: Çalışmamız kenJimiz için değil 
kamuğ içindir.- SAyimiz nefsimiz için 
değil, Amme içindir. 

Hukuku Amme= Kamueal türe = (Fr.) 
Droit public 

Örnek: Ozgen\ik kamusal türenin en 
değerli hükümlerinden biridir= Hürri
yet, hukuku Ammenin en kıymetli ah
kAmındao biridir. 

Amüd=Dike=<Fr.) P'1rpendiculaire 
Amudi (kaimen)= Dikel= (Fr.) Perpendi

culairement 
Amudu fıkari = Bel kemiği = cFr.) Co

lonne vertebrale 
A.muz =Öğreten= (Fr.) quı eoseigne, qoi 

instruit 
Ôrnek: \forifetAmuz c:: Bilgi öğreten 

An= An (f.) = (Fr.) Moment 
An'anec::c Anana (anmaktan ana ana sözü_ 

nün tekrarlanmasıdır - tekrar: (T.Kö.) = 
(Fr.) Tradition 

Ancehlin=Bılmiyerek, bilmemezlikle =(Fr.) 
Sana savoir, sans connaissance de cause 

Andelip= Bülbül= (Fr.) Rossignol 
Anif=Sert= (Fr.) Dur, severe 
Anıfen= Demincek, biraz yukarıda= (Fr.) 

Tout a l'heure 
Anilgıyup= Arkadan,kendi yokken= (Fr.) 

En son absence 
' Örnek: 1 - Arkadan ıöz söylemek 
ayıptır=Anilgıyab söz aöylemek ayıptır 
2 - Kendi yokken hakkında hüllüm 
vermek dofru mudur?=Anilgıyab hak
kında hüküm vermek doğru mudur? 

Ankarip= Yakında= (Fr.) Prochainement 
Ankastin = Bile bile, bile istiye = (Fr.) 

Ezpres: intentionnellement 
Örnek: 1 - Bu işi bile bile yaptım= 
Bu işi ankasdin yaptım 
2- Bile istiye bu işe giriştim = An
kasdin bu işe giriştim 

Ansamimilkalb= Özyürekten= (Fr.) Since
rement en toute sincerite, du food du 
cocur 

Örnek: Özyürekten size saygılarımı 
sunarım = Ansamimilkalb size arzı ihti
ram ederim. 
Anut=inatçı (T.Kö.)= (Fr.) Tetu, entete 
,\ r= Ar (1) = (Pr.) Honte 

Örnek: Araız=BiAr 
Ard (Bak: Rey) _.. Oylar= <Fr.) Voiz, votes 

Örnek: Bu sorumda oylar dağıldı=Bu 
meselede drd teşettüte uğradı. 

Ara = Süsliyen, benziyen, şenlendiren= 
(Fr ) Oul kare, pul orne 

Örnek: AtemllrA· Acun süsliyen (be
zeyen) MeclisdrA= Dernek şenlendiren 

ArAm=Dinlenme· - lFr.) Repos 
ArAmgdh= Oinlenek= (Fr.) Lieu de repos 

Örnek: O gece ço.y kıyıeında bir dinle . 

, -··--- ··-··-----··--.. ·-··----------=-----; Ş E H 1 A V E M 0 L H A K A T '\"' A 

~---------------------------------·-İlyaslar Mezadığı Park Oluyor. 
Vilayet Yeni paı-1un p~ssihazıllaı 

idarecileri kOnuresi ıı ni- Par Şehre Varaşac 
sanda toplanıyor. Güzellikte Olacak 

kongrede neler görüşülecek. M Ik k" .
1
.
1 

. k .LI . . k .1 • ~ 
Kaymakam ve nahiye mü- 8Z8f 1 ta 1 0 U erm Bmlı iri n1180 100001 lılt JP": 

:::!:::.0~~·::i ,!!,i~::~: mezarlığa taşınacaktır. Yeni mezırlığın tesisi dl i~ıM 
toplanacaktır. Vi!Ayet rüesa. llyaslar mezarlığının bir. 
sı ile Vildyet Genel Kamuta- park haline getirileceği 
yı üyeleri de kongreye işt· malümdur. Belediye yeni 
irak: edeceklerdir. parkın projesini İstanbul-

Vildyetçe kongrede gö- • d~ mütehassıs bir mühen
ruşülecek işlerin bir ~lısc .. yaptırılmışır... Pr~
ruznameıi hazırlanmaktadır. Jeye gore şe~re guzel hır 

.. park, Bnlıkesıre yaraşacak 
Duyduğumuza gorc kongre<le gilzellik ve mükemmeliyette 
vilA.yetin idari ve iktisadi olacaktır. 
işleri ve bilhassa köy ka
nununun tatbikatına nit işler 
görüşülecek ve bu husuıda 
.kararlar verilecektir. Kon
grenin bir hafta kadar sürec
eği tahmin edilmektedir. 

Şehir ~ulübünde aile top
lantllan 

Şebir kulübünde dün mu
tad aile toplantısı yapıl . 

mıştır. Toplantıya kulüb 
üyeleri aileierile birlikde 
iştirak etmiş ve geç vak
ta kadar nezih bjr surette 
eğlenil miştir. 

Duyduğumuza göre me
zarlıkdakı ölü bakiyelerinin 
sahıhleri tarafından Toygar 
tepede tesis edilen aari me
zarlığa kaldırılması için be · 
lediyece nisan sonuna kadar 
mühlet verilmiştir. Bu müd· 
detin hitamında kaldırılmı
yan ölü hakıyeleri belediye 
tarafından kaldırtılacak Ye 
projesine tevfikan parkın te
sisine başlanacaktır. 

Diğer taraftan Toygar te
pedeki asri mezarlığın tesisi 
işi epi ilerlemiştir. Yenime
zarlıkda sekiz yüz lira sarfile 
gübik bekçi kulübesi yapıl
mış toprak yeni şekle göre 
tarh ve taksim edilmiş ve 
dokuz yüz küsur çam ağacı 

Balya - lünglr11z 
onınhyar. .~ 

Balya, 28 (Muhabir• il. 
den) - Balya - Güng&r t#; 
yolunda bozak kııı•I Uf 
on~rılmaaına biti•~~ il. 
Yolun onarılm1111 iıı~~f 
kaç ay içinde bitirıl 
anlaşılmaktadır. 

Baledir• rızı ra ıPl'I 
mOdOrlliD: . . .. 

ee1ediy• ba1kıı.p1•f.a 
muhasebeciliği unvanı 

tirilmiş, batlı:AtiplilELI: 
müdürlüğüne, muhaei1111 
muhasebe müdürlüğüD• ottJ; 
rilmittir. 

Karaçaltı Duvarlar Lise - Necatıbey muallim 
mektebi maçı. 

Dün . stadyomdo . Necati Bir ay içinde kaldırılacak 1"' 
bey Lıse ve muallım me- ' ı. 
ktebi talebeleri arasında pmıyanlardan ceza a lınaell"' 
futbol maçı yapılmıştır. 1 - . . ıedJ1' 
Maç liselilerin ı ·Ü golibiy- ~ehrın bırçok yerlerin- madığı takdirde be ff 
eti ile neticelenmiştir. 1 de . ~örülen ve ş~hrin gü_ tarafından kaldınlaoılE r 

Muallim mektebi her iki zellığıne aykırı olan kara· masrafı sahibinden alı" 
haftayimde hakim oynamış çaltı duvarların kaldırılması akdır. . _..afL 

ve fakat muhtelif sehehler belediyeco takarrür etmit· Belediyemizin bu ~~ 
lisenin galip gelmesinde tir. Bir ay zarfında şehrin güzelliği bd~ 
Amil olmuştur karaçaltı avlular kaldırıl- dan çok yerindedir. 

935 Yılı Büdçesi 
Vilayet Genel Kamutayına VeriliYOI 
Biitçede tenkısat yapılması zaruri göri1llJ,,,, 

Daimi VilAyet Encümeni esas tutularak hazırlandığı pılması zaruri göri11 
dün valimizin başkanlığında 
toplanmış 935 yılı büdcesi 
. üzerindeki tetkiklerine de-
vam etmişdir. 

Duyduğumuza göre yeni 
büdce 933 yılı büdcesi 

Ayvahk kre~i kooperat,f ı. 
Ayvahk,28 (AA.) - Zirai 

kredi kooperatifi yıllık toplan
tısını yapmıştır. Bir buçuk yıl 

evel 1460 lira ile teşekkül 
eden bu değerli kurumu bu 
güne kadar ödenmiş sermo
yesi 23 bin liraya yükselm. 
iş ve 50600 lira ikrazat ya-
pmn k sure tile 14 ortağa az
ami yardım yapmıştır. Kur· 
um ilerde kurulacak bir sa. 
tış kooperatifme yüzde yir. 
mi se11maye ile iştirak ede-
cektir. 

Bya E~en Moskovada 
Moskova, 28 <A.A.) -bay 

Eden ve maiyeti buraya 
gelmişlerdır. 

için 935 büdcesinden yüz 
bin küsur lira noksan o

larak dokuz yüz bin lira 
kadar tutmaktadır. Bu va
ziydt karşısında bazı masraf
lar üzerinde tenkistıt ya-

Atatürk'le Mısu Krah 
aras1ndı 

Ankara, 28 [A.A] - Mı'sır 

Kralı Fuat Hazretlerinin yı 
ldönümü münasebetile Reis
icümur Atatürk ile Kral Fu
at arasında tebrik ve teşek
kür tel yazıları teati edilm
iştir. . .,. 
Dıyanet 

• 
lşler1. 
[ Üst tarafı birinci sayfada ] 
yüzde birini tıyare ce· 
miyetine bağışlamaları için 
Keşan müftüsü bay Salim 
Demirin yapmıt olduğu tek-

dir. 
Encümen yarın tek":~ 

lanacak ve ihtimal bl ~ 
tetkikini bitirecektir· ~ 
cenin pazar günü ~~~ 
verilfıceği umulma~ 

romen ve 

f ~~afı birinci. ,.:a 
lesko ile ıon bAdı•• ~ 
ma anlat .. ları TaD~ 1' 
kına iştirak meıelefl , 
ltlhları bırak1D8 >--
alakadar meıel~lef ~ 
kkında nottaı ··p fll'!l.}. 
teati edildiğini büt: t ~ 
lar üzerinde mutaba '1 
cut olduğunu .,. .,. 
lavya Batbakanın~• d" 
zakereler netice••• · 
berdar edildiğini eö11 

lif Diyanet lfleri 
lığında uygun 
bütün müftülüklart 
edil mittir. 



"84.YPA: 3 

Qııyduk ve gördük 

Ne dir Bu Çektiğimiz? 
dj C~aıa, tatil, bayram .. den
Yo tnı kahveyi veya istasi
tırın boyundaki caddeyi ha-

arız 

Çünk:. 
zinoıu u: ç aml ı, çiçekli, ga_ 
Ne bır porkımız yoktur. 
bab ~apalım; tabiat suyunu, 
eaı· a arıınız da emeklerini 

rge . l 
rek nıış er ve elele vere_ 

812 kB~lı~esiri , şimşir tarak· 
y e. bır başa çevirmişler. 

tııy enı yeni plAnlar hazırla
lj11 or, park yeri tesbit edi· 
,,or ve 

kulak a~a. sıra da, devede 
rjy kabılınden , öteye be-

t~' Çaaı dikiliyor .. 
•on erde, yani 15 - 20 sene 
lua:a, şehrimiz güllük gü
gör anlık olacak ... O günü, 
did ecek olanları. daha şim-

;nk g!bta ile kutlularız .. 
tedji· at, benim anlatmak is
lleıe ıaı, bugünkü sıkıntılı, 
Yiir {e

1 
keder, gözlere toz, 

e .. er L k tinr e .. ar u katan ge-
liın ·1 d!eriıniz, piyasa maha

ız ır 
Ba .. 

hll\> Yr~ının dördüncü gunu, 
~u ili ~Unlük güneşlik oldu
ltıek:t cın_, . çoluğu çocuğu; 
ti}arı~Plısı , esnafı ; genci ih-
hıtyı 1 

• kıeaca bayanı 
•ir h ıle bütün Balıke-
ti Ye .alkı , o mahut gezin
Ötıiin~ın~, helediye bahçesi 

ı..4l7kı caddeye inmişti. 
te14, ın, gel de, korkusuz, 

lBlz .. l 
~ezeh·ı.' §oy e salına salına 

ı ıreen 
8ir 'it• gez •.. 

~ten 1 ı, aşoğı yukarı gitti-
tletin •onra, muhakkak gö_ 
~'Pk hiddetten ve tozdan 

(l ıııı olacak 
ll•k .. 
Ce. ın o.nlatayım: 

l ddcde · · 
il bi sınız; arkadaşınız. 

~onh I' rnevzu üzerinde 
.. Ştıy 

ba.ı 0 reunuz: 
a· gınsınız ... 

" ltdenb· 
.. 1td,

11 
ıre, on adım arka-

~ııı •e 
1 

'7eya önünüzden 
8 or· · ı -..... ç 1 ı e karışık: 

Vey an can can! 
dıı,. e., korna .. ·· 1r·ı . ., uy0 guru u erı 
eırlllıtıı rd ve can havli ile 
"11rıık ı ekilere omuz vu· 
~tılıy~r cnrparok yan tarafa 

a· sunuz 
rı.ı ırde h . 
~llne. •kıyoraunuz ki- yar-
Qııtı, eı· 81& 1nıırak demiyece-

~nın!~~~~=~~~~ını atların 

ağı ile de mütemadiyen 
çana basan bir faytoncu ... 

Faytonda. sıtma görmemiş, 

akortsuz sesleri ile etrafla
rma bir kor ehli .keyfi .• 

Kaç kez kendimden geçnek 
bu fayton cu olacak, kafası 

dumanlı lara haykırdım : 

- Heay önüne etrafına bak. 
Ceddinde cellAtlık mı v1tr 
be herif; diye. 

Padişahlık devrin-
de, köylere, mültezi-
min geldıği duyulur duyul
maz, bütün halk, yallah ede
rek, tabana kuvvet der ve 
herbiri bir köşeye saklan-
nırmış .. 

Bizim vaziyetimiz de, bu
na yakın.. Yalnız; faytonun 
merhametsiz tekerlekleri aL 
tında kalanlarımız yine ek
sik değil. . 

Yoo, önüne, ardına bak
madan at üzerinde dolaşan· 
lara ne diyelim? •. 

Hani, bir l!f vardır: Atı_ 

nı oynatacak meydan kal· 
madı, derler . . 

Yanlış, yanlış... Görmü· 
yor mu~unuz, meydan olma_ 
dığı halde, mahşer kadar 
kalabalık bir yerde at oy
natan babayiğitleri? .. 

Birkaç zavallı , atların 

ayakları altına yatarak: 
-- Kurbanın olayım; di 

yormuş .. Tabit der ... Maluma 
Kurban bayramı bu ... 

Gözü kör olsun böyle eğ· 
lence günlerinin •.. 

insan zehırleniyor; neşe 
nerede ... 

Sayın Belediye Başkanın· . 
dan; haddim olmıyarak bü 
tün bir kütle namına ricada 
hulun u yorum: 

Tatil günleri, hiç olmazsa 
· öğleden sonra, Halkevi önü. 
ndeki caddc~den hiç bir na· 
kil vasıtası ge~.mesin.. . Ne 
araba , ne fayton, ne oto
mobil ve ne de at, bisiklet .. 

Sonra, ikinci olarak da, bü· 
tün A vruprının en küçük 
şehrinde dahi olduğu gibi 
şehir dahilinde hiç bir ara· 
bacı, aaatte beş kilometre
den tı..la sürmesin. 

Zira bu, arabacılardan 

çekmediğimiz kalmadı .. 

Seniha Turhan /;' .. ~ bir ay-

(}'t'Qll8ız -====--===u=====-m-·u==m=i=n=-=ü=-f uo=ı:=s= 
h lf Q rı iRlerı (Üstaraf1 birinci sayfada) 
QQ4 Y akta olan numaralama işinin 

ıo Qnı 33 vilayette bittiği anlaşıl-
8\ t 

't . 6 1'tfı b' · . mıııtır . Nuınorataj işi meml-
)J t . ırıncı sayfada] ~ 

oı 0crıt ektte adres meselesini de ha. 
flllld r. etmeği matuf 

l'ııi 1 ıs 1nı ·· lletmiş olacakt ır. istatistik . •ıı1r10 gostermek için 

Mart 29 

İngiliz (Üst tarafı birinci sayfada) 
hususi bir Mjime suhip ol.iuğunu hat ırlatması üzerine B. Dö Martel Fransanın iıken-

k 
<lron sancağının muhtariyetini muhafaza etmek ve hususu hakkında iki hükümet aru-88 anlarının Berlin ziya- ı nda mevr ut o lan ıt iltHl ara r iayeti temin eylemek azminde olduğu hakkında teminat 

• ·L • " h• d d vermişt ir. retl lnffy8rl ma IYBI 8 f r. FevkalAde komiser ile Dı §arı İş Bakanı iki memleket arasındaki hududun dokunu-
Londra~ 28 (A.A.) - fngi- I lmaz ve ihJAl edilmez olan mahiyetini yeoiden teyidi hususunda mutabık kalmışlardır. 

liz bakanlarının Berline I D:ıimi hudut komisyonun önümüzdeki ıctima devresini 17. Haziran - 1935 den itibaren 
ziyareti tamamen ihtiyari ma- Şamdıı aktedilmosi tekarrur etmiştir Hudut mıntokaları nın asayiti ve huzurunu alAk· 
hiyettedir. Herhang i anlaşma adar eden diğer kararlar arasında bu mıntakalarda işlenen cürümlerin failleri ile bu 1 

için bir t bbüs yapılmış mıntaknların haricinde i ş l enecek vukuııtlarm failleri olup bu mıntakolara iltica etmiş 
değildir. Genel bir Avrupa olon kimseler i 185 mücrimin merasimi yapılmaksı zın mütekabilen iki hükOmet mem-
anlaşması gaye olarak konu urlarına teslim i karar altına alınmıştır. · 
lduğundan İngiliz bak- Bu görüşmelerin movzuunu teşkil eden bütün meselelerde tam bir noktainezarı 
anlarının fıkirlerinı.le doğru- ayniyatı mevcut olduğu anlaşılm ıştır. 

10a;iJi~o~r:7;00 herhaan~:~m~~: I· Atatiirk Komiseri kabul ettiler. 'I 
mevzuubahis al~ıımıştır . Ge- Ankara, 27 (A.A ) - · Re isicümur Atatürk dün Fransanın Suriye ve Lübnan fevkal. l 
nel bir Avrupa anla§mnsı ya- i, Ade komiseri Kont Dö Marteli ve Fransa büyük elcisi 8. Kommereri kıbul 1 

Inız lngiltere, Fransa ve bu1urmuşlardır . Dış İş Bakanı B. Tevfık Rüştü Arasında hazır bulunduğu mülAk.at bir 
italyayi değil fakat bay saatten fasla sürmüştür. 

Edenin temas etmek üzere Fransız Elçisinin ziyafeti. 
bulunduğu diğer devletleri de . ---
alllkadar etm~kteılir. Ray I· Ankara, 27 (A.A ) - Fransa büyük elçisi dün akşam Fransanın Suriye ve Lübnan 
Eden Moskova

1 
Varşova, fevkalade komi~eri Kont Dö Mertel şerefıne verdiği akşam ziyafette Başbakan ismet 

Perağdan döndükten sonra 1 lnönü, Dış, k işleri Bakanları , lran, İngiltere ve Sovyet Rusya büyük elçileri, Ka_ 
en ziyade alakadar dev- mutay Başkanı ve Yugoslavya elçileri, Riyaseticümur kAtibiumumisi ve baş yaveri, 
!etlerin bütün görüşleri elde Kamutay Dış işleri encümeni Başkanı, Dış iş Bııkanlığı erkı'.inı fevkalade komiserin 
edilmiş olacaktır. refakatindeki zevat Fransa B. elçiliği erkdnı hazır bulunmuşlardır. 

ltaryan gazetelerine göre Komiser Ankaradan ayrıldı. 
Roma, 28 ( A.A.) - Ber

ljnde lngilizlerle Almanya 
arasında yopılon görüşmele

rin neticelerini Roma mat
buatı umumi bir anlaşma 
için müsait bir mahiyet 
addetmektedir. 

Tür~iye - İspanya tica~et 
anlaşması 

Ankarr, 26 [A.A.] - Tür
kiye ziraat anlaşması fes
hedilmiştir. Eski anlaşma 
hükümleri 24 n 1ayıs 935 
şe kadar meriyetle kala· 
caktır. Yeai anlaşma için 
müzakerata bıı şlanmıştır. 

Mimar Sinan ihtifali 
Ankara, 28 (A.A.) - t588 

senesi nisanın dokuzunda 
cemaziyelevel 996 da ölmüş 
olan büyük Türk mimarı 

$inanın öldüğünün yıl dö
nümü Maarif Bakanlığın~a 
yapılan arnştırmalar neti
cesinde dokuz nisan olarak 
tesbit olunmuş ve Sinan 
ihtilalinin 9 nisanda yapıl· 
ması mezkur proje uygun 
görülnıüşdür. 

Muulada zua1 vazıyet 
Mugla, 28 [A.A.) - Zırai 

kredi kooperatifi kongresi 
ve bir yıllık pilanço onayla
mışdıt. Bu yıl geçen yıla 
göre altı yüz lıra bir ka
zanç vardır Dadya kozasının 
ekseriyetinde ekinler başak 
çıkarmışdır. Taze bademler· 
de yeti~mişdır. lfovıının 

yağmurlu gitmesinden bu 
yıl ~:ok yerlerdl3 sular çı
kmış ve ekinlere zarar ver· 
miştir. 

Ankara, 27 (A.A.) - Fransa S~riye ve Lübnan fevkalllde komiseri Kont Dö Martel 
bugün şehrimizden Adannya gitmiştir. Kont Dö Martel Türk ve Fransız bayraklarile 
süslenmiş olan durak.ta Dış işleri Bakanile Riyoseticümur baş yaveri ve Baıbakanlık 
hususi kalem müdürü, Fran91z büyük elçisi, Ankara emniyet müdürü, merkez kuml\· 
odanı tarafından uğurltınmış ve bir polis müfrezesi tarafından selAmlanmııtır. 

'· -~ ---- ==============~==·' 

B~J~~:~T.A~eya~!!·1 • ,, Mehmed Servet 
er ajansı bildiriyor: ORME EVİ 

B. Saymen buradan hare. 

katinden eve1 ıayare meyu . Baylar, bayanlar; tuhafiye 
anında beyanatta bulunmuş ı •• • 
ve demiştir ki: ve orme eşyanızı ış bankası 

- lngiliı-Alman görüşm- k d ORME E VJA 
elerinden muayyen ve derh- arşısın a nden 
al tatbik edilecek neticeler h d d h [ 
beklemek yanlış olur. Dura- er yer en a Q UCUZ 0 Q • 

ktııki temasların eyi _ düşün- rak alabilirsiniz! 
en her Almanın yurekten •
is ediği gayeye yardım ede--
ceğine kaniim . Bu gayeye • acun barışının idam esi ovr- B 1 d • 
ende hüsnüniyetin hüküm e e 1 ye 
sOrmeıidir. İngiliz ulusu ge. 

lip veya mağlup diye bir Başkanlıöınd . şey bilmemektedir. Herkeı & an. 
için müsavat bir muamele 
istemektedir. İngilizler dün. 
yanın herhangi köşesinde 

olursa olsun tahakküm teş
ebhüHüne karşı duracaklar_ 
dır . 

ahkesir askeri ik 
şu~esinden: 

1 - Kısı hizmetli orat 
(efrat) olub 330 doğumlu ve 

1 bu dogumlularla muayeneye 
tabi diğer yüksek doğum· 
luların ve 934 de hazırlık 
kıtasına gönderilmesi ica-

lstasyou ci Yarında İlyas mezarlığı park haline 
getirileceğinden hu mahalle defn ediln1iş ölüba
kiyelerinin asri mezarlıkda gösterilecek yere 
nakılleri kararlaştırılmış ve nisan 935 gayesine 
kadar müsaade edilmiştir. 

Ölülerin bakıveleı·ini ııakil etıuek i~tiyenlerin 
• • 

hu müddet zarfında kaldırmaları icin beledive,1~ . . •. 
müracaatla kanuni nıuanwlerıin yapılması lüzu-
mu ilan olunur. (106-3) 

ıırh tın · umum müdürü muavini nu-
ı lllr şımdidcn onlara 

~llill:ııı. etnıek istiyenlere maratajı biten yerleri kont - Bir mualhmimiz Romanya~a 

b~den ~e mazeret dolayı 
sılo gerı kolan bütün kısa 
hizmetlilerin ı mayıs 9J5 
tarihinde hazırlık kıtasında 
bulunacak vechile 27 nisan 
935 tarihinde şubeden sevk 
olunacaklardır. 

Belediye 
Başkanhğından: 11~~·· O.cık b l rol etmek üzere Bilecik Bu-

ltı Un 1\ 
1 

u unacağını, 
. e~lt ıno.nların bütün 
ı~i ~etleri . 
j. 1~ ılir. n ıstediği barış 
.. .,, · ~er nı ·11 

"'- Yıp · 1 etlere iştirokı 
"llfil ısterncd'•· 
a· llı ıgıni öğren-
<ıyı 6\'tu b 

ttı 0~işdir aha olduğunu 
lloılerı ve heyonatmı 

' e b' . lb~ı Bugün . · ı~ırrnişdir . 
l:ıııı lttılllızı ıtt1fnk dost-
h hara olduğu 'b· 
lıtıl ZQ • gı 1 

~tı lttı eılıyoruz ve 
~.~"etıend·çoğnltmnk vn 
~ ıt.ıtt ırnıek . . 
etı~· e"eleuı · ıstıyoruz . 

l~t ı llıüd ırde Franeanın 
~o ll:ıa.~fl d·~fansını bizzat ha-
l tıııho. olennı . 
"tı ~uzd esı lazımdır. 

"" ıın e . lıtli " nıın olmak için 
e ınuttelıit kalalım. 

• 

rsa ve lzmite gitmiştir. Sı

rasile diğer yerler de kont
rol yapılacaktır. Deneme sa-

' . 
yımlarını tasnif edilen natı-

celeri halkımızın sayımda so-
rulan sorgulara doğru cevap 
verdiğini göstermektedir .Bu 
itibarla umumi sayımdan al
ınacak neticelerin pek kıy

metli tetkik ve tahlilleri es -
as olacıığı anlaşılmıştır. Um. 
uıni sayımın esr sları tesbit 

edilmiştir. yakında muhtelif 
bakanlıkların mümessillerin
den mürekkep bir heyetde 
tetkik edınktir. 

~onferans veriyor. 
Bükreş, 26 (AA.) - ls

tanbul muaJlim mektebi ve 
Galatasaray lisesi profesör· 
lerinden bay ~anbry bu
rada üç konfrııns vermiş
tir. Bunlordan ikisi Türk 
sanatı menşeleri ve 
hususiyetleri üzerinde ve 
üçüncüsü de tarihi Ankara 
ile cümuriyet Ankarası hak· 
kırıdada filimlerlc ikmal 
edilmiş olan bu konfranslar 
Homanyııda büyük hır alııka 
u yn ndı rmıştır. Konfranslu r _ 
da bakanlar, diplomatlar 
ve . mühim şııhsiyetler ha
zır bulunmu§lardır. 

2 - Hazırlık kıtasına gi
deceklerin şimdiden vaziyet-
lerini tesbit i~: in ellerinde 
nüfus cüzdanı mcktPp ·e 
hndetnamesi askeri chliyet
nameldrin şubeye mürncaat 
edecekler bu m üroı aat 15 
nisan 935 tarihin~ kadardır. 

3 - Balı kesir mm taka
sında oturan yabancılar dahi 
ayni suretle müracaat ede
cekler ve sevklerine kadar 
şubelerile muhabere edilerek 
müracaatları tesbit oluna
cakdır. 

4 - ~evken geri Jrnlu
c:ıkların veya tayin edilen 
müddet jçintle vaziyetini 
tesbit etm iyenleri nskeri 
kannnunun 89 cu maddesi 

• 

Şehrimizde iht.idailiğin, ırerili~in bir misali 
olan kara~alıı avlularm kaldırılması takarrur et
miş ve mayıs 935 sonuna kadar müsaade edilnı
iştir. Bu miiddet zarfında karacaltı avlular kal
dırılmadığı takdirde bflledive t~rafından kaldırı
larak masrafın sahibinden ~hnacağı ilan olunur. 

mucibınce meriyet ve vazife. 
den çıkarılacak: ve mezkur 
madde mııcibince de istih
dam edenlerin de te<·ziye 
olunacııkdır. 

(107-3) 

5 -- her ne doğamda 
olursa olsun 330 doğu
ma kadar hazırlık kıtaaı_ 
n~. gitmiyenlerin şubeye 
murncaııt etmeleri ilan 
olunur . 

• 
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S.lYr.l: 4 TURKDlLl 

11•~ DENlZYOLLARI İŞLETıy.t_~Sİ •1 
1 GÜLNiHAL VAPURU İ yucularımıza Bir Kolayhk· 

. . 

• • 
• • 

.. . ..... -
Aşai;rıya bastığmuz rehber tablo halkınuzın her tülü ihtiya~Ia

rını en rahat, en eyi, eu ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, k101
'" 

ferden kurşıhya bilt)ceklerini gösteriyor. . , 

29 Mart Cuma .gqnü akşamı Bandırmadan 1 
yolcuları alıb lstbanbula hareket edecekdr. I : 

• NOT: Gülnihalin hareket günü programları muayyen olmadığından daima gaze •• Rajat bir_ otel istiyorsunuz.. Hangi otelı • temizle Bandırmadan hareketi günü HAn edilecekdir. İstasyonfo.rdan tafsildt alınabilir. • • •••••••••• . ·····~····· ... ••••••••••• tercih etmelisinız? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

Balıkesir icra Belediye 
Memurluğun~an: B k I w d 

28-3935 Tarih ve 9601 aş an ıgın an: gibi tiirlli suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 
1 ıayılı çarşamba nüshanızin 1 

dördüncü sayfasında ikinci Bel~diye meclisi 4 - nisan giinlenıecine ras-
ıütununda yazılı <Alacaklı ılıyan Perşembe günü saat 15 de Helediye dai. 
ıarac Mustafa kızı Nimete resinde mutat nisan içtimağı akt ile aşağıda ya
borçlu Mustttlafakıh mahall. zıh ruznameyi görüşeceğinden üyenin gelmeler

KIRTASiYE· Mustaf~ Fehmi. Hüktimet 
• ne sokagı. 

esi postah3" 

esinden Çengel zade oğlu ini dilerim. 
ha<:t Niyazi veresesine ait R U Z N ,A ~I E: 

OTEL : Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
~aptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde· 
sınde .. 

bir evin satılmak ilAnında 
ı ·9-931 tarihli noter sened- 1 - 9 35 senesi büdcesinin tanzimi 
indeki alacak miktarı {Yüz 2 - Evrakı varide 

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

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 1Jük,i•116
' 

caddesinde Ahnıel çeşmesi karşısında elli lira) iien sehven yüz 3 - Biitcede miinakale ( e\•rakı \'aride ve 
altt lira yazıldtğı ve 12 ni- reddiyat) · (102 -2 ) 1 

aan-931 tarihli noter ıenedi b 
muqteviyatı iki yüzlirakı ce- Karaca ey Harası 
man (Ücyüz elli lira) olmak .,., 

B ER B ER : Yeni berber ıbrahim Dural: Hiik•inıet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısın<\ ·. 

JAsım gelirken ceman üç M •• d •• •• w •• d 
yüz altl lira denilmesinde ha- u ur u g un en: LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet sok3~ 

numara 18 ta ve sehve müstenit olmak. 
la keyfiyetin bu iki noktad· Harada teşekkül eden Merinos yetişdirme 
an tashihen ve ildveten ilan çiftliği ihti~·acı için 40 baş koşum kısrağı açık B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
olu"'ur. eksiltmeğe. konulmuşdur. isteklilerin 6 nıart 935 Paşa canıii caddesinde.. Meylıane hoğaz1nd3 ·• 

S7 tarihine miisadif cumart~si giinii saat 15 de Ha- T E R z ı· 
r AV KAT-,1 rada Merirıos yetiştirme Ç. ı~iidürliiğline nıiira- .. 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı \ o 4 7 

U caatları ilan olunur. (100-4) ~EKERCJ . 

!
~~~~~~~~~~~~ ~ . Ahmet Nuri efendi: Bahkesirin en eski şeker' 

caddesi, postalume ~okağı oll M. Tevfik - Sadık Doktor bakteriyolok Doktor operatôr ~ cisi. Hük\ınıet 
DAVAVEK.lLI iı ... ~ ,, mara: 24 

YUSUF KENAN !EDEN~ !KKEN\D sın~ OZAT'A lr « MANİF A TU -ı :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi oı3" 
Cerrahı hastalıklar 1 nifaıura . v~ kumaş mağzası. Ku vayi nıiUiye Y azthanesi bükOmet caddesin

de Ahmet çeımesi karıısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat-

iç ve salğın hastalıklar 
mütehassısı ... d.. erıı, ımitehass1s1 1 . caddesı nunıara: 52 . 

· · ·-· . HIRDAVAT· Cumall Hasan - )apı v~ rençper uz e 
. VATAN eczanesi bı~~şı~~~dek1 muayene • demir hırda ' 'at, boya, eaın, çinıeto vesa1r ,. 

, .. ..ıicelendirilir. evmde hastal~rını her gun ogleden sonra ka-~ Saraçlar başı. 1 
bul ve t~da vı ederler. ~ • ,, ~~ 
~~~~~~~~~~ -~-12 

1.:.:.11.:.:.11::.1 1:.:.1 i:I \::1 L::I t:.:I ~ L::.I CI 1::11:.:.11.:.:.1 &::11::1 1.::.1 1:.:.1 L:.I a:.-. L::I i:.:a 

--

~~~:· .~~~~~r.~~~~ •. ~~~~~~~.m~~pı 

Belediye 

' 
Başkanhğından: 

935 Sr.nesi hayvan s<ıyıını işi bir nisan paz-
artesi giinii başlıyacaktır. Der mahalle lıalkı aş- ı 
ağıda yazılı tarilılerde Pski sular idaresi hirıasına 
hayvanlarını yazdırnrny~ı gelt•ctıkh•rdir. (;(h-teri
len tarihlerde hav"anlarmı ''a1.dırmak üzere mü-

& • 

r~c~at etnıiyenJerin hayvanları ~azılmıya<.·ağı 
gıbı kat;ak adedılect·ğiııdeıı şiddetle ctzaya çar
pacakları Han oluııur. 

BİH NiSAN PAZARTESİ: 
Dink.çiler 
Kasaplar 
Martlı 

2 NİSAN SALI: 
Eski Koyumcular 
Yenice 
Hacığaybi 

3 Nİ ~AN ÇAH~AMBA: 
Umurbey 
Şehlütfullah 

Hamiddiye 
lzmirler 

4 NiS.\N PERŞE~IBE: 

• 

. -· ~ .. - ' . 
IID 

Ok ' mı Mü . d ' 1 uy.unuz. ~~.!w 

Saf Değirmisaz Geldi! i Sovyet ~ikiş . d•f ~ 
Linyit Maden Kömürü i Makınelerı Gel ~;I 

Odun gibi yozdan tedarik etmek ve haftalarca pa ~ Sağlamlık, nıiikenınıeliyet, tasarruf 'r 1 
zar yerlerinde odun aramak zah.oetinden kurtuluyor- mı işlenıesi kutiyen teminatlı o)nıakla ber~t>e0 
sunuz Her vakit evinize, dairenize volhasıl her yere mJ ·ı rı ~(,· 
istudığiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo mı er_kek ve karlın terzilerile ei bise işcı e. esi 
kömür 3 kilo oduna muadildir. "Değirmisaz Linyit mı nakış sanatkarları hemrn bir t•l maklfl j( 1 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,, kul· ~ fiatmda olan üç çekmeceli hem de zar 1 
Iamlnbilir. Hararet derecesi pi1nsndaki kömürlerden ffill=~.:;· v~ pratik hR.iUkSs ~naı~oİtn)iel~d, Pi~kşİ ... Ş~kmlianktll.neBSlİ)ir re il yüksekdir. Toplu ve prnkente olarak mağazamızda l!!.I 

en ucuz fiatla satış yopılmnkdadır. Askeri, mülki ve 

hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe ~=·=· Elde etmelidir. daha ucuz arzu edeol8 1 
temin edilır. 1::1 

Yalmz ticarethanemizde nt\ğirmisaz Linvit ifil Yctlnız 

maden köıııiirii · ı :ııizi ıa~!i!~ ~t!.~~~e~~~i m~~~~!~ı~si oh'.~~:. ıl 

Bahkesir çiviciler .çarşısında Demir, 
hırdavat, Alntı ziraiye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahmun zade 

flhmet /-lu/Dsi 

mı defristirmek isti ypuler<) yeui makine 'er 
1 Jıı 

.._, • •. . ııu" 1 
ifil hl mukirıe~i olnhda a,·ak takmak arıus0 .. 
mı • ·· ılır· 
(!) bulunanlara yalnız ayak kısmı da ,.er. ~İ' 
!§! Ayrıca makineler de tamir oluuuJ' ve uı3 ıı-1 
ı~ • cC" 11 
mı ne alanlara ku llaııma .şekli ve uakı~ uıe 1 

Mecidiye 
Selimi ye 
Vicdaniye • - ~ nen öğretilir. t•1Jı~ 1 

~ Fiatlar ucuz olduğu kadar tadiyatda da ~o çııısr1 1 
ffil gosterilir. l\1okinelerimizin bilumum yedek P3~ 8 4'6 1 
@] bulunduğu ~ibi her nevi makinelere uynr ınok1.: bef 1 6 NİS.\N CU~IAHTESİ: 

Osmaniye 
Hacıisak 

Orucgazi . 

7 NiSAN PAZAH: 
Mirza bey 
Aziziye 
HaoıiımaİI 

8 NİSAN PAZAH'fE~İ: 
Mustaf afakı 
Okçukara 
SalAhaddin 

9 ~İS~\N SALI: 
Sahnisar 
Börekçiler 
Ay gören 
Karaoğlan 

• 

mi gerek parça üzerindeki fiatlnrda yüzden yetJJll ~ 
(5) tenzilô.tla sutıhr. r 
fili ...., T ' j!. 
mı SATI~ \ EHi: JO 1 
~ Küçük Şadırvan karşısıtı~ 
~ Sabri Sarıf akıhf arlı 
~ ~~ 
mmmı~mı~~~~~~~~~m~~~~-~~ 


