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Almunyanın 12 
~lllİsi yapmağu 

-
ÖZGE 

H \hkıJo ıal I 

başlnm::ısı hurnıln lıiiyük 

bir chf'mmiyetlo karşılan

mıştır . Unzeteler Almnnyonın 
hu 12 <,.emivi kfınunuevvelde 

r. -
trzgahn koyduğunu haber 
veriyorlar . G.1zPtelerin aldık· 
ları mallıınntn göre bütün 
Alın:ın tersanelor in(l l' geceli 

gündüzlü ~·ulışılınuktuıl•r. 

Almuny:.ı ynnlız 12 deniz 
ultı lrcmisi insosıln kalmamış 

~ ~ 

t ı r. Yeniden krnvozörlcr, 
hatta hiiyük zır lılıhır ınş::ıRı

na ıl::ı haz ı rlnnmnktndır . İn · 

crilteronin Almonyanın deniz 
h ' 
kuvvetlerini orttım::ış.nı pro 

testo edeceği söyleniyor. 
Vaşington, Al -

manyanın deniz sill\hlarınn 

ehemmiyet vermesi üzerine 

3 Mayıs Cuma 1935 

G-UNLER.D.8 

İstanbul, 2 (A A.) - İs
tanbul borsosının bugünkü 
kap~ınış fıatları lnzmz lirası 
~04,50 dolar, 0.298463 
Crnn)c, 12 06 liret 96570 
tlrofımi 842780 rf,ybiş'mnrk 
197 4 l ley 789085 &oran 
hor.ci altın 939 dır. 

Mayıs 

-
VE 

Umumi 
Nüfus sayımına ~&zulık 

Devlet teş~i ' atı mümessil 
leri istatisf i~ umum mü· 
dürlüğünde bir toplantı 

Ankara, 2 (A A) - 18 
ikinci teninde yapılncnk ol
an umumi nüfus ı;ınyımı pro 
grnmı hakkında mütaleoları

büyüktür. 
Kamutayda görüşmelei·. 

Is Kanunu Ü-zerinde 
------J 1 

MuMelif bir 1Jncumen tetkikatta bulunacaktu. lkonemı 
Bakanının bu humda~i teklıti aflandı. 

Ankara, 2 (A.A ) - ~amu- nü Kitapçının kanununun 
tay buo-ün H:ıson Sakanın encümımo verilmesini İstiyen 

b 

başkanlrğındaki toplantısında takriri kabul etmip kamutay 
crönderilen kanunları vo tef- cumartesi günü toplanacak-
tı .,_, 

sirleri müzaltere ve knbnl tır 

nı b~ynn etmek üzere bütün •etmiştir. 
devlet teşkil!Hının mümessil. Kamutay bu mo.:ran-
lerinden mürekkep heyet •da kamutnya verilen 
dün istatistik Umum Müdürlü- iş kanununun ehemmiY;etine 
ğüode toplanmıştır. binaen bir an evel ınüzuker 

Umum müdürlük snyım resini temin i~·in kanunJ 
progrnmı hakkında serci edı. 'Üzerinde tetkikntın muhtelit 
len arzuları tetkik ederek bir encümen tnrafındnn ya-
yakında kati bir karara hağ pılmnsı hakkındaki ekonomi 
lanacaktır. l3 B. Celal Bayar tnrafındnn 

'%' ===-=-- .. '!:it!ı~===r-
yapıl n n isteği ve huğdny 

Çocuk Esiraame Kwumu
nun yardmıları 

Ankara, 2 (A: A ) - Çoruk 
• Esirg.enıo Kurumu • gen~ mer
kezi 16 ınay.s 935 den 1 ma_ 
yısn kadar 2186 çocuğtl yar-
8ım etmiştir. • 

Denizlide şiddetli rüzgar
lar esdi. 

Korum:ı knrşt ii' kantınunun 1 K d 
9 cı mad·iesinin B fıkt:ası· Ş layihası amutıy 8 

Denizli, 2 (AA.) - Otuz 
snatdenberi kuvvetli bir rüz 
gnr esiyor. BJğlqr ve mey 
vll oğadorı ZJrnr görmüş

tür. 

Isparta Hal~evin~e ~ir 
. müze açlldı. 

İsparto, ~ (A .\.) - . Hal
k,evi ~jr miize ııçmışdır. 

Müzeye çevremizde ''erleri 
belli eski izler toşınmaktn

dı1. 

nn bir fıkra daha eklepme· Ankar:ı, 2 (Muhnbiri';lliz-
si için olan kanun müzakl•- den) _ iş kanunu lliyihası 
resi esna~ındn makarna ve bitmiş ve Knmutayn veril· 
pisküvüt iınıılfıtının buğdnyı miştir. Y::ıkındn müzııkere 

koruma vorgisin.lLn İstinası edilecek olan bu k:ınun 164 

yolunda M uğ lq s:ı yla:;:v=ı =l==Hı=· s=-==m=a=d=d=e:ı=de~nl::c::ib~· p=r=c~t~=ir=.==== 

Sofyada Kanşıkhl<Jar. . 

I
Tayarels.r de Kmıaıanda uçıuı~r. ! 

Moskovn, 2 (A.A .) - Bır --==~== 

mayıs miinasebetile dün Kızıl Sav yet 
meydanında büyük bir geçit 

Bir mayıs bayramı münasebetile 
Sof yada amele ile polisler arası
nda şiddetli müsademeler oldu 

lstanbul, 2 [Muhabirimiz- Vukubulan çarpışmalar ne-

resmi yııp.lmı~tır. Hus ve .Mo_ 

skova gnrnizonu kuvvetleri, 

işci. miıfrezelel ve gençler 

birliği üyeleri ve ıliğer ku. 

rurnlnr iştirnk etmiştir. 

Bo ubı:ırclımun tahrip 

gölCii ve takip tayare filo-

l·.rı Kızıl :ılım üzeriı,ılo u~:· 

uşlar yupmışl:ırdır Aynı 

tezııhürai ve geçit resimleri 

Sovyet Husyanın diğer bii 

yük şehirlerinde de yı:ıp ı . 

ııııştır 

lngilterenin donnnııı::ısını ar\ 

ırınuk iatiyceeği tııhmin e,li· 

liyor. Vuşing'on ani ışmosını 

inızu eden d ıvletlcr. diğer 

her hangi bir rlevl t bügün · 

kü mü vuzcneyi bozacak ~e 

kılde deniz silfl.hlarını artırır-

sa fazl::ı gemi inkişafına sa· 

ltlhiyetto rdırlar İngilterenin ' 

bu mnd<loyi ileri süreceği 

anloşılıJOr. 

Diğer taraftan .Japonya da 

ln O' il tere ile beşte ii ~· n is -
tı 

b,.tini muhafaza irin fazla 

gemi yaplırat·aktır. Amerika 

da f::ızlu in~antt:ı bulunnbi · 

lir. Fnknt hütün Amerika 

torsonelerinin elinde iş var 

dır. Bu~un için eskıdcn ka-

panınış b::ızı ters'lnelerinin 1 
a~·tırılması Jıüşünülüyor. 

Rusya ile fransa erasm· 
daki mu~avelenin esaslan 

l'aris, 2 (A A) - Fransız 

Sovydl nnloşnwsı dün akşam 
imza edilmiştir. 

Paris, ı (A.A .) - Eksel. 

!'!İyor g.lZet('sİ Fr.ınsız S9v
yet mukavelesinin hoşlıen 

esaslarını şa surctlo hulasa 
ediyo : 

1 - Mukavele Cenevre 
undloşmnşının çer\·evesı da 

hilindo yani bu :ınJlaşma· 

nın 10 un~u. 13 üncü, 15 ci 

ve l 7 inci maddelerine uy-

gun olarak aktodilmiştir. 
2 - i\1uknvele Lokarno 

ahknmının infazına hiçbir 

suretla mani değildir. 

3 - ~1ıizah9.ret karııılık 
esasına müstenit olup ulus · 
hır kurumunun imtivnzlnrı-., 
na uygun kafi bir müddet 
İçin derpiş edilmiştir. 

4 - Mukııvelenin mann 
ve şumulü ve tatbik şartları 
etrafında hfülis olabilecek 
noktni nazar farkları husuı;ıi 

taahhii\lerin bilcümle tefer
ruutını tesbit edecok miişte
rek bir tefsir ilo halloluna-
coktır 

5 Mukavele muı~ibince 

bir boslrn devietin aleyhine 
müt~vp;c: h ıleğildir . Müsavi 

hukuk ve vrcaıble ve ulus
lar kurumunun çerçovoai du· 

den 1 1 M.ıyıs o mele bay· ticesinde kom1nislerden 1 O 
mm• .. ~ıünn::;obetilo Sof yada ve jandarmnlardan iki· kişi 
komunıstlerle zabıta 'Urasın. ölmüştür. Bul.par ' zabıtası 
d::ı ınüsademeler olmuştur. 1 d 
Komünistler, Sofyanın muh- güç hcı le asayişi temin fj e· 
tclıf ycrleriode nü ma'7işler bilmiştir · ,Nüma-
y.ıpm1 lar ve b~y!lnnnmeler yişci kqınünis.tlerden bir~·ok 
do~ıt ı lmı ştır. kimsel,er tevkif edilmittir. 

.. 

Afyonu · l 
Antalyaya bağhyan hat 

üzerinde çahşmalar. 
İsp ırta, 30 (A A} - Af

yon - Antnlya h:ıttıPın lspnr· 

ta şube kolunda demiryolu 

istimlfik işine devam edil

mektedir. Bugüne kadar is
pnrt:ı ve Koznn önünde ya

pılacak durakların yerlerinin 

istimlak işi bitmiş ve hattın 

geçecdğı kararlaştırılan alan 

üzerinde de mühim oir ar.a

zi istiınlfiki de yapılmı~tır . 

Cumuriyet devr~io ayı 

mı ve btışorımı iudreti sa· 

yesinde İspart::ılılor yıllar

dnnberı özendikleri bu büyük 

iilkülerine 

coklardır . 

k.::n uşmuş ola. 

k 
. .ı 

bilinde şar i Avrupa ıçm 

karşılıklı bir müzakerat sis~ 

temi te.sisine ç:ılışmayı iste

mek şa rtile ileride bu muka

veleye herkes iltihak edebi
lecektir. 

Yurtda 
Ne ~adar kaÇıkııh~ 1oldu 

Ankara, 2 (A.~.r- Son 
yedi gün le muhafaza teşki-

ldtından 46 koçnkcı ile 507 
gümrük ~e inhisar kaçağı 6 
tüfenk, sığııra kağıdı 9 do . 
lnr 300 kı'lfrıt lirQ, 6 buçuk 
kilo esrar ;,e bir hayvan 
ynknlnnmıştır. 

ltalya havalaundı uçan bir 
Alman tayar si. 

Sestokalehde: 30 (A.A.) -
İtııly:ı hava kuvvetlerinin 
büyük b): merkezı olan bu 
şehir üzerinde birçok defa
lar ;uçWnörül~n bir Al
man tayare~ı 6 ltalyan as
keri tayar~i tarafından cu_ 
martosi günü yere inme~e 
i&bar edilmiş\ir. Hökümetin 
simdiye ka<lar gizli 'tuttuğn 
bu h1ber yeni ifşa 
olunıpuştur. Alman taya_ 
roisifrm ~çinde l!Jivil geyinmiş 
bfr ~hts bulunuyordu. Zan
nedildi~ine köre hU bir AL 
men zabi~idir. Üzerinde Al
man markalı iki !otogr.tf 
makıoa§ı ötllunmu~tur. Şim-
ai. meYkUf h»-'Mktadar r 

• 
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Görd~k ve Duyduk: Roma : K E N T T E V E V i L A Y T T E J 

Halk_o_k_~ayorsa ~::~:_r;:nsın- L •• T~p;;k--··Ay;~hk-·M~~-itt;:;;i~~i~~ 
Kabahat kimde?.• Cenevrede çıkan «La Tri- 'ı 

Utjn hırneri kabul edil· olıol okutoolorınd• aram- bune de Geneve)) gazetesin- için berehtli yağmurlar Edremit G e z i n t i s 1 

diğ ndenberi, temcit pilAYı ılıyız.. derı: , 

:;:~ ·=~~:~~;~ iler~;i·::: .:.;~:~~:::. ilk okul ok- up:. j:ı:;i::m::::~·· ~;:~ Oü~ü~ülü:.her~!.i!:ğm~~!i'd~~ Ayval ık muallimlerinin iki gün süren Edremit gtı ... 
~e:i~~~~k okumqyor!» meıe· zd!lk do~~:~.~~~··::~·:.. y:i~ ~.::~le~::~• «;;~:.,'.m;~·.~:: ~::ı~;,;, ~:~:·~~~;f ~:~:~ neşeli geçti Ve Çgt İSfifadeli Oldu. ·~ 

Bu mevzu üıerinde ·yazı- tap eline almaz, gazete. sine bakılırsa Avusturya ha. şiddetli oldrak akşama ka- Ayvalık, (Muhabirjmizden) ler hırakmışlardır. Kö~löaıır 
lanJar toplanea, her halde yi de kahvede, şöyle üs . kkında bu memleketin içiş- dar süren yağmur kış ve - G~çen perşembe günü atalarından öğrendikle.rı 

0 birkaç cilt tetkiıL eder- tün körü, gözden geçır lerine karışmamak hususun· yaz mahsulü 'kin çok istifa- bura muııllımle rinden buyiik sofır lerini pek eyi bır ~ır 
da basit bir misak akdine deli olmu ştur. b ,etJ 

Jer.. en takımındandır.. 1 bir küme gdremide ~_,.itmj ~. rette :ığırlamakta oıa ~ 411ı devletler tarafından, Avustu- Son yağmur köy üyü se- Ü r; 1 r 
Sonra, nedense, bu Cıkir, Böyle hır ailenin yav. lerJir. Mü.rettiş Zeki lkenın rini ~östermişlerdir. ~0 ,.r rya, Macaristnn ve Bulgari_ vindirmiştir Bu itibarin hu "" 

0 yazmanlara vakit vakit zi· rnsu, tabiatiyledir ki, ders stano. sildhlanmaJa hukuk yılın bir bereket yılı olacağı de hulunduğu bu soyohat yıllar görmüş çınarları 
1
.,

11
t 

yaret ediyor.. kitabından başka bir ne- müsaviliği vuren bir deklA- söylenmektedir. .;o.k .güz?~ bi~. ş~ltilde geç- dığı yeşilliklere gö11ii ~ô· 
işte, yine. ıon gönlerde, ıne okumıyac:ıktır. r1Jsyon ı'mzasına muvaffaki- mı~tır. Ögle uzPrı buradan <Yürünüyor. Akar suısr 

0
• 

hemen her eli kalem Aynı delikanlının. orta- yet hasıl olur ise kendimizi Ath spor intisi hareket edilmiş, akşoına do· ~iirerek akıyor. Oeğir."6di. 
tutan, • alanda atını oy· mektep ve lise tahsili ~• · mutlu saymalıyız. gez ğru Edreomide varılmışt r. !erin yerine kfJnnlan bit ıı· 
nallı.. rMlarında do, böyle liizu~ Almanyanın kuvvetle ort- ffalkevi spor kulübü ta Gezintiye .a.ntılan ilk ve orta nnmo köyiin gece k•~~ .. 

K. · · (') l l raftndan hazırlanan nllı ~por k 1 k 1 ll'd fır" ım111: msuz . şey er e geç·ırec- aya attığı bu hddise yüzün- . b . 1 k o u a o utan an r, remıt- frını prk e,,i olarak o 
'"' gazintisı ugun yapı nca tır. Jı: ..., J 

- Halk okumuyoor!.. Ok- ek vaktı yoktur.. den Sen _ Jermen, Nöyyi ve de pe samimi bir surette kaldırmış bulunuyor. rt' 
umuyor da, okumuyor; oku- Çünki.. ürta tahsil me. Triyanon muahedeleri uske· M •• h d • k::ırşılanmışlar ve orta. mek- A 1 k k t tarı b• 
maz elbette . Siz böyle ıu- ıelesi mallım .. Ve yıldan ri hükiimlerinin tadili mese- U en 1 S tebo misafir edilmişlerdir . dan y;:ç• va~ı; :;rıJar~,~--
dan şeyler yazdıktan, gaze· yıla alınan menfı netico- lesi Avrupayı işgal eden iş- I 1 Yeni yapılan hu yapıda o sa süren bir tren ser• art' 
telerinizde lıkir bulunma- ler de meydanda.. terin b:ışlıcasını teşkil etme- J h K - • 'd akşam yemek yenmiş ve geç den sonra Edremide .e ..,of' 
dıktan sonra okumaz tabii.. Bu vaziyet karşısındn, ktedir . Stresn konferansınJ- ur an ayseuye gı ıyor. vaktn kadar muhtelıf Sil- dan do Ayvalıga. ()001 
Zsten. okunacak bir şey kendisinde, z lten hariçle an sonra neı.:redılen resmi rette eğlerıılmiştir. Saat 24 

1 1
. 

~ Ar( ır. ...uıt' bulamıyor ki kari.. alAkadar olmak ihtiyacını tebliğ hakkında M. La valin de çnylnr İ~\ilmış vt: istıri- Hu gezinti iki taraf o~ ti 
Diğer birkaç yazman da: duymamış olan genç me- 1 yaptığı resmi tefsire bakılı- hute \'ekilinnıiştir. nlarını birbirine bsğl•lll ... 

1

f,.. 
- Bh ne yapılım; Jedi- ktepli, der!4indf'n başka rsa meselenin her türlü ha- Ertesi günü tren ve oto- e 11ı 

ler; yirminci aeır bu. Sina- kitapla meşgul olam yo.c. rici sıkıştırmalardan uzok mobillerle Guro kö)iine gi- aralar nd:ıki sevgi "ı .,.ı-r 
• L d'l · . 0 1 k' k 1 cı bir kat daha sa~• maaı, tıyatroau varken kitap aatır... ve doğrudan doğruya nl:'ik - ı mıştır ral u ı öy ü ve 

L L L k 1 ki 1 tırılmıştır. .k oaunur mu hiçi, Eğlenceden Elbette oaumıyacıaa ve alı devletler arasında serbest o ulanlar du mes e t aş urına gerv 
okumaya vakit mı kalı- elbette. hayata atılınca ki- konuşmalur ile hulledilmesi • eyı bir istikbal hazırlamış- Ayvalık okutanları.,. f 
yor?. toplardan - bilhassa fıkir ta. gerektir. Halbuki Tür kiye lar vo şerefle rine öğle ve Edremit okutanların• ~c;ylO' 

-·· Velhaaıl aöylediler, ııy~n kitaplardan - tiksinec· Oışişleri Bakanı Hay Tevfik kır zıyn:ietı çekmi~ler. rekse Güre okutan • 9 .,.fır 
ıöyJtiyorlar ve söyliyeee- ektir. Rüştü Arasın g ~·en giin UJ. dir. fü!romit okutanlarının ıla lerine gösterdiklerini 1111

111
110· 

iller.. Şu halde, kabahat ki- slar sosyetesı konseyinde birlikte bulundukları bu gü. pervınlikten dolayı ~~ bil• 
r l . kk"' ferıJJI Bizce, teabih daneleri gi- mde?. söylediği sözler, üç dev et zel köy V•J köyliiler misafır- nıyct ve teşe ur 

bi, bir biri ardı sıra di· ilk okul okutar.larında tuafındnn bir parça acele ler üznrinde pek derin akis· dirmektetlirler. 
ıilen bu izahların hiç bi- değil midir?.. olarak yapılan teşebbüs um- J lı 
ri doğru değildir.. Çocukta, ekumayı, bir ulmıy:ın kıırışıklıklar ~·ıkm- ll. Mıilıl'lıılı s 'lıırlıaıı 1 Mektepler Susıg"' ''"" 

Gasetelerde, fık:ir bulu· ibtiya~~, bir gıda haline, an· ası melhuz olduğunu göste- Vilayet Nafıa miih cnılis -
nmadıfını ileri fJÜren_ cak onlar koyabilecekler· rmektedir. lerinden Turhan elli beş lira bil-· 
ler, aldanıyorlar: dir.. Madem ki Bulgaristana, aylıkla Kayseri viltlyeti Na· Mayıs bayramına hazırtanıyorlar Keçilerindı uyuz bıstı .. _.;r 

Çüokü, halkı, evelA ha- Madem ki, «mütıılea bir Avusturynya ve Mo.c3ristanu r.a mühendisliğine toyin ed- İlk'Ilekteplcr mayıs bay_ Susığırlık, (Mub•~::;i,d' 
• lıl yaıılarJa akumaya ah- gıdadır)); ve mademki «Ük- sildhlanmada bek miisavatı ilmiştir. MÜhı;.ndis Turhan ramını beş mayısta yapmak den) Susığırlık J(eÇI ıtll'' 

§tırmah. Fikir, ondan so- oyan insanhk, bilen insan- veriliyor, aynı hakkın. Alm· uzun müddetvildyetimiz nıı- üzere hazırlanmaktadırlar. uyuz hastalığı çık~ ,llı 
nra aelir.. lıktır» deniliyor; 0 halde, anyanın eski müttefıklerin. fıa başmühendis vekilliğini .. hlll' r 

" den iken sulhün idamesi is · ı k l - ı k Bi lindiğ'i üzere ilkmektep- Kaza baytarı ı;oe di"' Si t' L" ne halda çoculdar.m zı. me- ~ yapını~ ve ~:a ıŞ an ıgıy 11 e- ~, 
0 

fi 
nama, ıyatro, aıtap ine en faal ve en yürekten ndisini herkese sevdirmişti. ler bu yıl bnyrnmı Giresu_ hastalığın kasabanı jçill 

önünde bir ~ığ saddi gibi mleketin gelecekteki insan- iştirak ettiği şüphesiz bulu- Kuyseriyc t_nyin edi'mesi nun giizel kokulu çamlıklo· keçilerine buloş111.811181~.~CI' yükeelmiı midir?, lartnı, gıdHız ve bilgisiz T L 1 · · 
8 

.... 
nan Ür&iyey~ verı mesı ıc. Balıkesir kin bir kayıp ve rın,la kutlulıyacaklardır . O lüzumlu tedbirlerı Yı'ne hayır bır11kı•oruz~. b' b 1 

... J ap ettirer.ek hjç. ır se ep fukot Kayseri frin bir ku 
1 

d ""' Kitap, gazete baaka 11.e• Ne haklei1, Lt gün hav:ı yağaıurlu o ursu ır · 
Y ~ J yoa. ur zançtır. 1 

ıinama, tiyatro, dana, ıa Ne vakit hatırlasam ıçım Bun~n i~·in Ankara hükft- buyr.ım dokuz Mayıs gününe Susığnhk zirıı 
ba gibi eğlenc9ler yine burkulur: metinin, Boğazlardaki huk- Kutlu Lır mşanlanma. bıralcılacoktır. • r 
bafka... Yazman arkadaşım M. Ce. uk hakimiyetini nakisedar U ders V8flfl • .. 

111
jf' 

Mütaleayı, acıkınca ye· vdet Ay~emir, «Çocuklar eden hipotek ve takyidat si . Kolordu Emir zabiti Top· Af babırı td' 
~ h 1 d · · dl L .. l b" ·· b O "l B l Susı{rırlık, ( ;nU __ ..,., 

mae• atır.ı ığınız gibi, ıçın» a 1 ÇOa guze ır teminin ve Lozan muahed- . cu yuz uşısı sınan 1 e a ı- Mı·ııı· em'ıa"~ mu·du·rıu·gu·. 1") ..... 

b. 'ht" ı· t · t' ke.:ıı" rin maruf tüccı:ırlarındun den) - Zirnat feP ı..ıır• ır ı ıyat ha ıne koyan- eıer neıre mış 1
••• e~ine ilişik hıısusi anlaşma " . ( od•O "

1 
r• 

lar, nerede olursa ol•un, - Muhakkak, diyordum; ile Boğazlarda kurulmuş bu - İplikr.i Hazim kızı Münevvc_ Uzun bir zamaİıdanberi muz Nazmı tara ı der•• 
bu ihtiyarlarını kartıhksıı bütün okutanlarımız, talebe- lunan Uluelararası kontorol - rin nış3nl ırı İcra edildiğini açık bulunan vjlı1yct milli da askerlerıı ziraat tıJİ1~' 
b raL 1 lere tavsiye .. derler ve L't .. .. k ld 1 . t k öQ-rendik . Güzide nısonlılnrı l k d' vıou .. 11· ı amaz ar. ~' &ı .• unuo a ıra masını ıs eme - ..... .. ·emldL müdiirlu"g-u··ne beledı" - ''erime te ır. ·~ 11 1 tebrik eder mesut olmalarını a. • .,,,,. f, okumak zevkini ala- ıplar, çabucak satılır. te tamamen haklıdır. Tür · f · olan askerler• 8~11' rı 'z ye muhasebe müdür ınuavj çi tcı . ,ıoı bilmektedir. Fukat ne gezer. kiye hükumetinin bu i:ıteği, t 1 crı · Jer 

Must .... ru Yiirük tayin edil - leco fenni bilg• ilk okul okutanl.uımızın, şüphı.ısiz, Balkan undlaşma, Bizd~n evelki neslin yü
zJe doksanı okumaz .. 

Cumuriyet mekteplerin-
den cıkan gençlerde ise 
oka•ak, hiç bir zam· 
an bir ihtiyaç olamamış
tır. 

Bence, yeni· hayata atı. 
lan gençlerin, kitap ve 
gaı"te e karşı tahammül. 
•tiz olu§larının sebebini. 

çocuk neşriyatına karşı bu Küçük anlaşma ve Lozan 
derece kayıtsız kalışlarına anlaşmas:nı imzalamak iste-
hayret etmiştim memiş olun ve Türkiye mü-

LAkin, bu gün eeefie messılinin konseydeki teşe-
öğrendim ki. şehrimiz okut. hbüsünü büyük bir hurııret-
anlarının yüzde yetmiş beş le koruyan Bay Litvinof tn-
kadarı, g1tzete bile okumuy- rafından desteklcne•!ektir. 
ormuş .. Okumuyoruz; onlar Buna karşı lngilterc ve lta-
okumayınca.. lya mümessilleri en hr.ırare-

Seniha Turhan tli ihtiraz kayıtları ortaya 
atacaklardır. Boğazların ul-
slarıırası miirakabeye tabi 
belunriurulmasıoı İngiltere 
hükı1meti Hindist11n yolu i~·in 

DAG 1 LICA Si bir teminat addetmektedir. 
mliJ8mJl!I &11!11!11§18 Diğer taraftım lt::ılya llüku-
• l!I meti <le Sovyrtler donanma-1 Kükürt ve ceJikli olan da~ lhcası nıiike- 1 - sının Şarki Akıfenız ile K·. r -
.. f b' "(: • 'd' fi k k r.:a o leniz arıısında serbestce 
il nım~ ır şı a yerı ır. ıca.~un ~·~~)~ ')'" '~ • mekik dokuyabilmesini hkte 
il vesaıre takımları da rnustecırı 11 use) ın 1!J istememektedir. Ve M. L'lval 

( .il Senyüz tarafından bu kere ikmal edi11uiştir. liJ dahi, İsola Helluda yapılan 
.. • f!I tesanüt misakı mucibince. 1 O 1 ğ 11 1 C 1 11 nda her şeyi nıiikeıu- !ğl lngiliz ve l~nlyan murahhn-

• 1 b 1 k k d. . . · . . l!!I slRrının ortaya sürdükleri 
nıe u · ca ve en 1 evinizde ımıs ırıhı lil .ht' k ti F ı • • . • ._. li!J ı ıraz ayı ıırına rnnsa 

• rahat edecek,sınız. namına alenen iştirak etm-

ekten geri kalamamıttır. 

nıiştir . dırlar . 

8us ı ğırlık , <'1uhobirimjz
dcn) - Susığırl ı k ılk mek
tepleri mayıs bnyrnmını beş 

'ft-~~~~~~~~J!dl i Tür.lı Dili Neşriyatından: 
mayıs güaü Çııylak suyunun 
başında kutluluyacaklardır 
Bnyı·ama biriııcı ve ikinci İ5 
mekteplerin bütün muallim • .. 
~e talebeleri iştirak edecek- ı 

tır. "' 
-~-c:·- '1t. 

Dünya ekonomı vaziyetı ~ 
Homa, 1 - Uhıs\3r:ı rası ~ 

mesai bürosu b J Ş kunı hııy it. 
Hutler, diiny3 ekonomisinin ~ 
1933 yılındun fJrks•z bir il, 
sathilik içinde bulunduğunu ~ 
söylemiş. işs"zlero para ve it. 
yiyeeek vermekliğin gençlC'r 1 
üzerinde fona tcsirı olduğu- ı 
nu, bayındırlık işleri bula. ıl 
rnk bunu11 kurşılanmusını ~ 
mÜtl:ıfau etmiştir . Ayni za- it. 

- H.ııyntbilgis ineuygu n yazıl:.ır ve küçük 
15 Kuruş 

Yaıaıı: M. CEYBET 

DOGRU YOL 
- Bir perdelik mektep teoısili-

5 Kuruş 

Yazan: ~I . CEVllET 

Bu ilci kitnp «Çocuk bayramında» 
işino ynrıyacaktır. 

Yazı evimizd13n ve kitapçılardan arayınıı' manda iş saallarının azaltıl - ~ 
mıısını, sennyiin tensikini tav it.. 
siye etmiıtir. ~~~~~~~~~~t,)I~--~ 
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Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
N 31 I Namzet - 1· Aday - (Fr.) Uandidat, 2- Neşe - Keyif N~mny~n- 9örü~en 

Muı•· .. . • 1 Yavuklu. sözlü-· (Fr) Fiance ~eşet= Ç kmn N~mayış-Go~.~erış . 
M" ı~ muacC'ız- BunaJtıcı. sıkıC'ı sırn:ı~ık Ndrin- Narın Neşretmek - Yaymak, çıkarmak - (Fr.) Numune - Gostermelık - (Fr.) Echa. 
' uınıın- 8üreğen Nıts- Kamuğ. halk PropJger, publier ntillon 

Naheca v • 

N Nasbetmek.- 1- Dikmek- (Fr.) Fizer, 2 . Nttşvü nern.ı -Serpilme, genişleme büyüme Nümunei imtisal - Uyası = (Fr.) Eze-
Atamıık (tayin anlamına)- (Fr.) Nommer Netice- Sonuç, bitim, son mple 

N - ı orsız 

nbedjd olmak - Kaybolmak, görünmez 
Nolnıak, gözden kaybolmak 
N~behengftm- Sırasız, vakıtsız 
~ u~ekıır - Boş, haylaz - (fr.) Vaurien 
• a emahal (Bak: Nabeca) - Yersiz -
(Fr ·) lnopportun 

Nahemvnr - i'oksuz, uygunsuz - (Fr.) 
lndecent 

Naıayık - Yaraşmaz, yaarı~ ksız, yakış
:Xınoz. yokışıksız - (Fr.) lnconvcnable , 
N aınuğJUb - Yenilmez 
~ nnıahdud - Uçsuz, buc:ıks • z, sınırsız 
N aınerd - Alçak 
N aı:n~r'i - Görünmez 
aınıza~: - Keyifsiz 
~0ınubarek = Kutsuz 
' 0ı:nuva~k Uygunsuz 
~a ..... ·· 'N "•Unosib - Yı:ıkış ık sız 

N ıım~nasid - Elverişsiz 
N aınutenahi Sonsuz 
N °PAk - Piş.kirli 
~ 11Puhte - Ham, <;İğ, p•şmcmiş 
~ ereva (Bhk: Nalnyık) 
),,nsııvab - Yanlış 
''O sa · "' z - Bozuk, düzensız 
·~e N seza (Bok: nalfıyik 
~/§ekib - Sah rsız 
1'at" M Uvun - (falsız 
1\Q" 

>.ı Uınit - l mutsuz 
1'ab· N ıt - olmnk - Bitnwk 
N nbud (Bnk:mnhv) 
N:hı - Nabız (T Kö) 
(• Cok '- ı;a·resiz 
.-ar n"' i . 'l\ı ... çar - ster ıstemı z 
•\!ld'J 

•• 1 e (ijuk: Ender) - Az bulunur, az 
Rorünür 

Nad· 
>-• ırn - Pi~man 
ı'ad' ~ 
~nu~r - Seyrek, az.az hulunur 
~ ıren -- Arasıra' pek az: tektük 
· llehı (Bnk: Kahiliyetsiü> - Beccrilı:sız 
~~ (Fr.) lncnpable 
N ~ka - Geçimlik 
arı I' 

~afıle- 'aydalı 
N~r - Boş, fııyJasız - (Fr.) İmıtilo 
lie~~ - Sözü geçer, etger - (~,r) Infl-

~ar 
n,ız (Bak: infaz) - Geçen, işleyen -
~o ~i} fıenetrant 
~ıı S ıa.n, bağteten - Ansızın 
)., ğıne J? • 
''ah·r - ·7.gı 
N11h~ - Zayii' çelimsiz, cılız 
~ah~Ye - Kamun - (Fr ) Commune 
~ah;>•e cnüdürü - Kumunbay 
~llh/0 nıerkezi - Kıımun başk.ondi 
(llr.~6, (Mıntnkn anlamına) - Bölge 

~ıtl · ~one 
~. ııyevı' B·· ı 1 
''~h t ::::::: o ge 
N1.1hl - Oyu, oyma - (Fr.) Sculpture 
t\llhhetrnek - Uymak 
~llh\> at - Oyman -cFr.)Sculptt ur 
e 0~t ~ Benoenlik - cFr.) orgucil, pr· 

~llil Ptıon 
~ 01ınak ~4~0 - ~~sınek , kuzanmak 
' ıı~llbi( De.ve 
~l~ah - imkansız 
''nL at E . ı·L 
~ 'raı - ,,yıse ıa. 

N fl\d - Kavuştuk - (Fr.) Refruin 
~fıkdi-. Akça, para 
fi~· Ceza 

~ ısa-. - paru cezası 
~dkiı Ku. ur 
~,llkt GeçırJıe, götürge 
•i ' nak:ı · " 

ilklet 1Yat - Tuşımu 
1 ~· ınek 
(~ r) }{ • l · Almak (iktıbas :ınlomına) 
~ t) 'l'r:conter, 3 . Götürmek, to şımok-

\ 0rı 11 ın nsporter, 4 - Aktormok - ( Fr.) 
0sıtni ottre, 5 - Göçmek - (li'r )Oı menoU'er 
) llokı· ı:ı 
\tına d 1Y«:= Taıııt , taşıma- (Fr )Mo-
~ tı~kı.ı.r e trıınsport 
~ llkka e _ Dümbelek 

'~ş ~ Bezekçi - (Fr.) Decornteur 
,: r ... cızek- (Fr.) Decornteur 

1~~lıs rı1 · Kııkma, 2 l\alemişi , 3·Kaburma 
'~et 'ıı'an 

f.il rtleJc 
'k6

8er - Sıymok, bozmak - <fr) 
~. 

(~ r llhdet 
111 ) ll<ır : nltk- Antsıymok, nnthozmak 

~ IUrer · l 
Ilı İtıiİti • vıo er son serment 

' ' /\ . lll~,r 1, ısirn, ün 

....... Onıu, adı sanllı 

Nasib - Pay, kısmet, düşerge Nevale - Yiyecek ~üsg - Özsu- (Fr.) Seve 
Nfisih - Öğütfen Nevazis- Okşnmo Nüve - Ôzek rekirdek 
Nasihat - Öğüt Nevbet- ~öbet (T.Kö.) :\üzul-İnme 
Nasiye-Ahn Nevi - Türlü, çe~it 
Nııss-Norm:ı Nevim -Yeni 
Naş-Ölü Nevcivan - Delikanlı 
Naşi - Ötürü, dolayı 
Naşinide - İşidilmemiş, Duyulmadık -

(Fr.) İnoui 
Naşir = : Çıkaran 

' Natuk - Sözmeu 
Naz-N :ız 
Nazafet - Temizlik 
Naznr- Bakış 
~ozarnn - Göre 
Nazari - Teori.~ 

i\ ızariye - Pratik 
Nazarı Jikknte almuk - Gözümsemek, su. 
yınsıımak - (Fr. ) Prendre ~n conside
ration 

Nazarı dikkati celbetmek- Göze ç.arpmak, 
ıliklrnte ~·urpmak-(Fr.) Attirer l'altf ntion 

Nozar is:ıbet etmek=Gözdcğmek- (Fr.) 
Attirerle mauvais ocuil 
~narrüba - Gözalıcı 

Nazenin- Baylan 
Nuım - Dizin 
Nazır=Bakan 
X..ızİr=B ·nzer 
Nazire=Benzeri 
Nıızık Nezaketli 
Nazil olnınk-İnmı~k 
Nebean-K:ıynama, çıkmn 

Nebat- Hitki 
Nebazıın - Vurma, atma 
~ehi-Yalvaç 

Nevze - Birnz, biraz ı cık, çitin - (Fr} Un 
peu 

Örnek: Bir nebze de ~u meseleden ba
hsedelim - Bir ~~itin de şu sorumdan 
oyıtalım. 

Necabet (hak: Esalet) 
.Necat (b:ık: llalas) 
Necip (bak: Asil> 
~ecl-Oitul b 

Necm --Yıldız 
İlmi nti t:um Astroloji 
Nedamet= Pişmanlık 
Nedret Azlık. azbulunurluk 
Ne.fer - Er 
~efus-Nefes (T. Kö.), Soluk 
Neftı - f'fıirme 
Nefır ·- Boru 
Nefıri fim- 'l'okuco- (Fr,) Levec en masse 
Nefret etmek - iğrenmek, tiksinmek 
Nt-fs - Nefis (T Kö.) 
Binnef s - Kendi, kendinde, nef::ıi, nef::-in<le 
~efsuuiyet (Bak: Garaz) 
Nefyetmek - Sürmek 
Nehufet - Zayıflık, çelimsizlik, cılı dık 
Nehbü goret - (/o pul, yağma 
Nehr - Nefıir (1'.Kö) 
~ehyetmck (Bak:~en'etm<'k)-Yosoğmak 
Nekbet, menkubiyet· - Düşkü 
Nekroloji - Nekroloji 
.Nem - Ynşlık 
Nemmom (Bak: gammaz) 
Nerm = Yumuşak 
NesJk - Torü (T.Kö.) 

Yeknes:ık - Birton. birtarz - (Fr.) i\lono
tone 
Me~ru - 1 - Töriimlü - \Fr.) Legitime 

2- Kanunlu, yollu - (Fr.) Legal 
Gııyrime~ru- Törümsüz. kanunsuz, yolsuz 

(l?r.) illoıritime, illegal 
Kuvvei teşriiye= Törütgen kuvvet- (Fr.) 

Le pouvoir ezecutif 
Kuvvei adliye-· Tiizetgen kuvvet - (Fr.) 

Lepouvoir juridiquc 
'feşri otmok - Yaşnmnk, konun koymak 
(Fr) L"giferer 

Mütefekkir = Düşünür , iJemen 
Nesr - Doku, örii (terim) 
Mensucat Dokuma 
~esch- Soy 
Nesim - Esin 
Nesir - Serpin 
Neı) - Orcn, nesil (T.Kö.) 
Neşat- Sevinç, şevk (1'.Kö.) 

Nevha - Ağıt 

Nevzad - Yenidoğan 

Neylgiln - Gökçül 
Nezahet' safvet - Arılık , temzilik 
Nez:ılıet - :Naziklik 
~ezaret - l. Bakanlık - (Fr .) Ministere, 
~-G9zet (Fr.) Survedlancc, 3- (Bak:~1n-
nzara) - (Fr.) Vue ' 

Nezd - Yan, kat, kıt 

Nezetmek - Almak, elinden almak, ayır
mak, çekip koparmak, çekip almak. kal
dırmak == (Fr.J Oter. arracher, eulever 

Nezf - Kanama 
Nezih - Akman, temiz 
Nezr - Adak 
Nezretmek - Adamak 
Nısf - Yıırı, yarım 

Nisfet (Bak: in sof) - Ekit 
Xısfet göstermek - Ekitmek 
Nidu - Bag. rış, ünde, seslenme 
Nida etmek - bağırmak, ümdemck , 

lenmek 
Nıf ıt = Arabozukluğu 
Nifaku şikok (Bale: fi'esad, tefrıknJ 
Nigııhban - Gözcıi 

Nıhul - D.Al 
Nihan: (Bak: llafı ) 
Nihari - Yatısız 

Nihari mektep - Yatısız mektep 
Nihayet = Son, sonunda 

ses~ 

Nihayet bulmok - bitmek, sona ermek 
Nikab - Yüzlük 
Nıkôh - Bağlaşma 

Nikbin - Akımsnr - (Fr.) Optimiste 
Nikü bed - İyi köte 
Nim - Yarım 

Bednam - Kemad, kemsan 
Name - mektup 
Ntlmus - namus (T.Kö.) 
Nimmuzlim - Yarıkarunlık 
Nimet - İyilik, erİD{' 
Nımetşinas - iyilikbilir 
Nimctn~~inos - izilik bilme~ 
Nisab _ Yetri 
Nisar - Saçnn 

Ornek: Lem'a nısar _ Işık sa~·un 
Nisbet - Nisbet (T.Kö.) 
Nisbi - Nisbiğ 
Nisyan-Unutum 
Nişter - Konağı 
Niyoz - Yak:ırmıı 

Niyet - Niyet (T.Kö.) 
Niza - Kavga, bozuşm::ı, ~·ekişme· 
Nızam - Düzen 
Niznmaame - Tüzük 
Nize- Knrcrı o 
Noksnn - Eksiklik 
Nakıs= 1 Eksik, 2· gkse (Terim) 

Ürnok: Beş nokıs ü~~ musavı iki -
Beş ekse üç deş iki. 

Zuit= 1-Artık . 2-Artn (Terim ) 
Örnek: Beş zait üç. müsavi sekiz- beş 
arta üç deş sekiz 

Nokıa - Nokta (T Kö.) 
Noktai nnzar - Görü~ 

Normrl - Nomnl 
Nufuz kftadı - Ozbölek (Fr.) Acto de 
nniss:ınce 

Nüfuz (bak: İnfaz) 
İnfJuence 

Nüfuz (bak: İnfoz) 
(Fr ) Ponctrı:ıtion 

fügerlik (li'r.) 

i~lemo 

Niifuz atmek - Ge\·mek, işlemek 
Nuh:t - Akilik - (Fr.) Moello 
Nuhas _ Bııkır 
:Xuhuset- Uğursuzluk 
Nur - Yardım 
Nutk Söylev 
Nutku iftitahi (bak: ırtitoh) - Açım sn-
yle~ i 

Nübüvvet- Yalvnçlık 

Nüks Üsteleme=(Fr.) Recbuto 
Nükte - I\üktıı ('l' . Kö.) - (Fr.) Esprıt 
Nükül etmek Caymak 

o 
Okyanus - Okan 
Ordu erkanıharbiyesi -: Orkuamay 
Ordu kumandanı - Orkomutan .. o 
Omr= Omür ( r.Kö.) 

ı {>rf (Bak: .\det) - Törü- (Fr.) Uoutume, 
usage 
Ü~r- Ondalık 
Üzr- Özür 

p 
Pıi , pay- Ayak 
Pdmend- Ayakbağı 
Pdk - Ak, temiz 
Pakdnmen- Namuslu 
PAkize - Lekesiz, tertemiz 
Pfı mal- Çiğnenmiş 

Panik= Crkü 
Papycbüvar - Sünger ktlğıdı 
Pıkoş= serpen 
Payan - Son, uç 
Pllye (Bok: Mcsned, merteb~) - Aşama
(Fr.) lJrade 

Payidar Bak: baki) - Süreli, süreges -
(Fr. ) Constant, duruble 

Payıtııht-Başşehir 
Paymul olmak - Çiğnenmek, ayak altıa-
Jn kıılmak- (Fr.) Etre foul~ 

Pedal - Ayakl1k. basarık 
Peder - Baba, akı 

Kayınpede r - Kaynata 
J>ejmiırde - Eskipüskü. yırtıkpırtık , örs. 
elenmiş - (Fr.) Chiffonne 

Peldspare - Çul, ~:ukuval. paçavra .L 

(Fr.) flaillon 
Pelenk: - Kaplan 
Penah - 1 Sığ ınak (bak: melce) - (Fr.) 

Refuge 
2 - Arka - <Fr.) Appui J 

Pend - Öğüd 
Per - Kanat 
Perakende- 1 - Dağınık- (Fr.) Disprerse 

2 - Parça (Ticaret terimi) -
( Fr.) En <letnil 

Örnek: ı - Bu perakende kitabları 
toplayınız_ Bu dağınık kitablarr top
layınız. 

2 - Perakende satış - Parça satış 
Perende - 'l'akla 
Perendabaz - 'f aklaban 
beront - Tapan , tapınan 
Prestiş - Tnpınç 
Prestiş (Taabbüd) etmek - tupınmak, 

Peri - Peri ( f .Kö.) 
Perişan - Darmadağın, dağınık 
Perran - Uçan, u~·uc~u 
Pertev - Işık , p ı rıltı 
Pertevsıız - büyüteç 
Perva - Korku, çekin 
Bipevn - Çekinsiz 
Pervnz - Uçma 
Pervaz - Uçıın, uçucu 
Ptırver - besliyen, besleyjcj, sever, ye
tiştiren, cimen '·cil 

Ornek: ı _ Fıknraperver - Yoksul 
besi iyen 

2 
3 
4 

Vatanperver - Yurtsever 
tıayırpervcr - Hayırcıl 

Evcimen 

Dünkü sayıdaki yanlışları şöyle dü
zeltiyoruz: 
l ~ ( Mesahııi sathiye) sözünün knr~ılığı 

(yüzölçe) olacak; 
2 - ( ~1uk im olmak ) sözünün kar~ılığına 

· (oturmak) da yazılacak; 
3 - (Mükedder olmak) sözünün karştsınn 

(kederlenme) de konacak 
4 - (Gayri münbit) karşılığı (~·orak) ola· 

rak; 
5 - (Mübahi) karşılığı (övünür) diye dü. 

zelecek 
6 - ( Münazaa ) korsılığı olarak (~·ekiş

me) sözü de yazılacak 
7 (Müdafaa) karşılığı olan kelime (sav-

a di e düz t' c i\ ' 
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Belediye Belediye başkanlığından:' 
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l~di ye~re ai l ı oO ,55 met.r~ mur'tı hha ırula ve ( 400) 1 Yukarıda numaraları yazılı 43 par~a BPledi
hra ıuulıamnwn kıyrnrılı an•a a<;ık artırnıa ilt~ ı ve Prıılciki J lhıziraıı 935 d<'ıı 31 Mc.ı' ı~ HBG 
saıılaeakt 1 1'. ı gl"ııılenıPciııe kadar hir ~Pne nıiiduPlh· kir·a~<· veril- , 

So11 pey uygurı git iiliiı·sp l ö- ~Jayıs- H36 ınek iiz~ı·c 2 ~la~'IS 935 giiulmıwcıudt·ıı ~7 Ma- ! ' 
~~aı·şaıuha ~iirıii e11 t;cık i~l· · kli"iıw ,·criJ('('t·ktiı·. v ~ 935 ~ii11lt>rııeeirı~ dı, irı ı 5 ~fırı aeık cırltır-

• " • t.. • 

. \lmak İSlP-vcnlt•ı·iu lwlediYt·ve' :.!elnıelt·ri il:iıı rııava koıınıustuı·. İlıal<·~i 19 ~lavı~ 9i:>5 !!linlt·-• • .. c.. • ıi • l 

mt•cine ı·asln arı Pazar ~ünii saat I 6 da Bdedi-. . ol11 ıu11·. 

lfi5 -- 2 
yt• clairl1Sirule yapılm·ağından i~trklilerin helt di 
Vt~Yt~ ~.-lnıeleri il:\11 ohımıı·. . . . 
\7 i ı,ıyct -

Dette ı·d<ı r l ığ· .111fl«ııı ll(•ledi)re 
Bahkc.:- i rclc Karaouhın nıa lıallt>~i ııde lıaziıwvP .. . 8;, şk<ııı lığ·i11<l•t 11: 

4li, 47. 48, 49, 50, 51, 52, 5::;, 54, 55, 5(), ait 300 lira multamnwıı hcdt~li \'t' G 1 S nuıu-
60, f)l, 62, 65, 66, 68, 69, 74, 78, 79. 83, 8'5, rah •~vt• muay~·cu mfüldeıi i~~inde talip çıkma-
110, 127, ı· 8, un, 143. 145, 146. 147, 148. ı dığırıd .ı~ı müzaytAde OH ~iiıı nıiiddetlt·. lemdit edil-
14n, 150, 151, 154, 155, 15fi, 157, 158, 15B, , mi~lİi". l·tckliJp,r•in tenıirıat.larile 5-5-H35 pazar 
160, 161, 16~, 16ö, 164, 165_, 166, 167, 168, µ:ünü saat 15 de th•fterdarlıkta nıüte~ekkil kcı-
169, 170, 171.172, 174, rııisy ua f.ızla mah'ınıat is1t·~1P11lel'innıilli ·enılak 

Yukarıda numaraları ~azılı 53 pal'~:a l>el(~diye !_!lii~~i~li~~ııt~ müracaatları. 171 
emlaki l Haziran- 935 dmı 3 I-11a~' ı~ - 936 ~ii- ı \ 1 j la J. e { 
ıılmuecine devin kira\a vPriluıt>k li 1 t>re 4-19 l • () 4 d 1 ,..,, d 
nıa\I~- ~J35 k~~dar 15 ~~iin aeık arllırrnava cıka- ! eı f eı· •••. ıg·ııı (ti) 
rıl ,;ıı,d ı r. i ha le~i 20 ;;HH'rs ... 9 3 5 ~ii rıl;> rıu:,.i ne ' N eca l i lıe y mu a lli nı nıe"-t ehi ha lıt;f>~İ ııdt> ki 

"' ..1 ' 

ra lıyan c;arşamba giinii ~aat ı6 da yapılaca~ın- . maili iu!ıidaıu hardJkh:.1.ne ~inıal <'İlwtindeki dı-
dau istcklilcıı·irı helf•diyeye gelmeleri il.•)11 olunur. var yerınde kaim ık tızel't~ hediru masrafı ve 

ankaz mahallinin tf' ~viy.-~i talihine ait olmak 
~arti~~ yıktırılacaktır·, 9-5-~35 ımı·şeruh•~ ~iiııii 

---------------------1 saat 15 de dt~fterd~rlıkta miitcsekkil komi~von • • 

l6G - 4 

Kiral'k Evi 
• 

llliktlmeı kona~ı Cl\' aı·ıııdaki malıall(1 lerd•~ .. 
r~suıi dairt• olıua~a t•herisH altı odalı t1 vi oluı)-.. . 
ta kiı·ava ~n1 rmek isti,e11lPrin İhti~~s nıahkenıt•-. . 
si rııiiddPiumumili~iıw 

' 
nıiirat•aal t•vlf1 ııwlt•ri. 

156 - 15 

\Tilavet ., 
ltt•fteı·<l•t ı·lığıııll<t ıı 

Balıkc~irde ~luslafafakılt nıalıallesinde lıazi

rıeve ait 120 lira nnıhanımen l~deli 126 zira .. 
ar~a arttırrna ve t>ksiltrıw karnımı mucih : ı.ce s~-

• 
AVUKAT . 

M. BEHÇET K. SAMI 
Fskı Balıkcsır Aj'.1ırc(•za 

nıalık{·nw i Ba~kanı 

lllJKU \1 ET CAODES.NDE 32NUMAHALI YAZHIA~ E 

Her uevi dava kahul takip t•tlilir. Siir. tl•~ 
neticelendirihne ine cah dır • • 

marifetile taliplcrdfn eıı <_'ok p··~· ~iireııe ihale-
~i icra e<lilec•·kdir. )ltılıamm~n lıeddi kırk lira-

Vilayet 

İstif adenizi 
Düşününüz. 

' 


