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Günü geçmiş sayılar 25 kury.ştur. 

Partimizin Kurulteayını 
A .. ~. .• ·- -- k I ' ile Sovyat Rusya arasınd-

Ka · u ·ayda İnhisarlar 
bütce i gö~'"üşüldü. 

t at ur k _bı~ ~oyfevle .. ça_ca r_. 1 ak: •• ~j~~ !~a~~~ e~~~!~~!: 
l~ı~ahnımızda kurultayın ılk günunde geçen yıllarda yapılan ışler hakkında bu 
~d~irinı okuf icaktır. Partinin nizamnamBSı ve proğramında dnğişiklik yapacak. 

------
İdarenin get r; ~uk iKj mılynn yüz etli yedi bin hra 

.\Qkara 5 (Muhabirimiz!"'') n· 

; ;.urnurıyet llalk P.ırtısin- !! ' 

t a ~rnin eairdı. asraf ye~ı bu~uK milyon kadardn. 
Büte ,nin nıüzaker~si su asında Ba~an izahat verdi. 

SıwYet R 1"'yn .\rus nıl..l İm· 
z uanan k rşıhklı n·ı lrışnrnvı. 
gor~ iki tar~ f bir <-aldırın~ 
karşısında b:rıh rme d.!nışıı -
rakııır ve k" tdılerı tnruf.n· An karo, 5 l \ A.J · Kn-

haa 0 rduncü Kurultayı ı~·.n 
ed rlıklor denım 'dılmrkt 

ır 8" O 41 .\t .uyuk odt.-rimız Knm-
fe nturkün K~rııltayı p r-
ndj%~~ günü bir ~öylev <! ke. 
thııkrı açneaklo.r. Sonra Hn 
)ıll •n ismet İnönü geçen 
'tıd&rd~ yoplan j~IN hı·kk· 
\ır' hır bılıliriğ okoyaı·nk 

() . . 
l\,~renıldığine göre Büyü" 
le Utay parti nizamnamesi· 

dan sohebİ)lt \·o· lrnemış mutay dün Fi'krd 8.IJ yın B ı· 
bir mulınrebo koı ş sırı}iA ela şlı:anlığ.nda yaptığı topluntı-
biribirin knrı;;ı ynrdınıda hu dn s1 yl ıvl,JI ın tt şrii 
Junacaktnrd,r. Mumr ""Iİlle~;n m sı,nıyl'tl11rının hlriırılnıa-
üzerlerino almış o.ıJukları sı İçin vak1 t ıleplerin levre 
bu tnnhlıiıd.ıt lın ıkı hiıku- sonuna hıı ıı k.Jmu1>ı hokk 

ındnki muhtel ı t encümen 
motçe karorlaştırmtşt ır. 

nıuzbtttalarını ve Ankara e 
Puris, 4 [A A.J - Fransız hri İmar Müdürlüğü, j\nkn· 

Sovyet karşılıklı vardım un ar Ziraut EnstılÜ;lÜ \'O Evk- lolıı :ırlar Bakanımız B. Hana -Orhan 

dloşması haşlanğıGında bn- nf Umum )1ü fürlüğü 1934 Ja ınilh bapkolardan ve baz 
rışı kuvvetiendirmıye ulus l>ıütce\~rinin maddeleri şr..ıs. tütün tüccurlarlardan ve in-
ler kurumu undluşmasımn ında müaakele yapılmasına hisar idare.sinden teşekkül "i ~:0şra'llının birkaç ynı· 

••~i ~1~tireca ktir. Saylav 
ett ~lb•nın bir derecelı ve li c. ı-t. Partisi en<'I mrr'k<ıı 
bit Ua~ine olması h kkındn \ are httyetinin on ılört üyrsi kdtiblığe hnğlı J jjmi müfe~ 

bükiimleri saklamıyu ve bir ait kanunları kabul ettıkten edecek bir şirket teıkilini 
Avrupa genel uzlaşması ha . S9.nra inhisarlar doiresınin düşünmüştük, milli bankal. 

l) karar verilmesine ihtim- onbeşe çıkarılacak, p rtı ku tişler kulfonılnuu:ıma salfihL 
•erilnıektedir. Umumi id- rumlarının teftişi için genel yet istenec:oktir. 

zırfoınıyu mnttıf oJdu~unu 935 yılı llütcesinin müz~ke. ardan ziraaı bankasında bu 
huhn vermektedır · resine geçmjş ve Muğla sa- işe jlgi göstermedi ziraat 

Venizelos Karstaki Felake. 
A~d)tıŞ'Jlanın hitincj mod- Y,lavı (fosnü Kitı:ıpcının ida bankası_dn bir iki ay, bekle-

d-e9ine göre Fransn ile So\'· rrnin umumi işleıi etrnfıada memizi söyledi. Eğer hu 
yetl E< r bir~;ğl herhangi .. hit sorduö-u bazı sözlere Uümr · bankada ilgisizlik gösterirse 
Avrupalı \İevlt·t tnrnfındnn ük v: inhisnrlor Bak:ım bu ışı yine idere-

~. . Yat8!_!~ini! 
••zeıos we Plastıras ölüm 
ttzasma çarpıldılar. 

liJııı 
tc-ı, 

~tin sına çarpılan \'cnızelos 
'ı tl a, 5 (A A ) il ırp dıvu-
'lı tıdin 1 . . . 
1 

''eti V' e.kı hukumet ko-
~ırı Öl. enı.zelos ile !'lastras 
ı,t~ Um C 'I .. 

"ljQ\i ezusı verı mesını 
~I f \'e ' 
ı-' olrrı ısyana kar ışma_ 
tt ~hih nkla beraber isyanı 
t ~'~i e~tııedıklerinden ötü
~~ ~af •şbnkandan Gona-

YeOİ bir ier teprenme-s-inde ellid_e_n fazfa-insan zayiatı ~:~~:~.1~ ;.~:,::. f:~~~~.~:~· :~:~!•k ;:~~~~:.:~·~~::mı.:; ~::p .c1.:::~ii;.'0:~ •• !~~·;:'. 
H ık • d 1 rda ve ban,kalarda çiriyor sının Ol).qTICU mnddu;i tlnkü ve ,nhlsarh t idar<'sjnjn 935 ndi kendtne yapmakta 01-

vaKr.,arsa, 4( u,~_cAey)ı ç~,e~r ~a- yardım Jf'lll VıJ~yeol tz•l; f ~ell~r~:AiL~ryl·cgrut'rt·.tloınloa~kk~Bh~>Sr\eı~ y ı lı masrafl ::ı rı karşılığı olu- duğu şey ' mümkün olduğu 
) j u.ı r rak 7 milyon 421 bin 513 kadar bclŞkn memleketlerde 

rsınlısındrrn üç köy hnrnp ate ·lı bir <·.tlışmn dı\vnnı et 1 ~u~dl\ ıl~ hal htrbj~lerıle lirn tahsisat kr bul etm1'Jı'tir. satışın çoğaltılmasına çallş-
olıııuş bır ki>y de çôknıü ·ıiı r. mekte Vıltiyct Vt• l\ z l •V t:.t ısf~ tır ~ ep~c 1klerdir. , İdarenin 935 yılı g-0liri Je muk.tır. Bu işte calışmoya 
Yer t t prenmesi '.·ôkilntuJe rnfından her tar.ıf~.l • rdım )kinci m~id'1yq .gö.re, bu ııı milyon 157 bin lırn tn- devam ediyoruz. Yeni tec-
olmu~tur. lnsauc,ı ullıyi mü- komıtelorı kunılumuştur. rki clevleUeıı -l>ır.i hı.zzııt .se- hmin olunmuştur. rübelere Mısırda başladık. 
tecuvız zayint vıırdır . b ,b:yAf. erçn si:ıin taarru- Gümrük ve lnhisarlaıı 8n. Eyi netice vereceğini ümit 

Feltıketzeıll·lc•r geceleri Bulgar ~ralının IBBSSÜfÜ zn uğradtğı takti.-.~f} gf3ne knnı verdiği knrşıJıktn şun. ediyoruz. 
çcdır ve barnkalar<la geçir- , ı Cenevre ~n,Jloş~ıı8ın~n 7 in- hırı ~öylcmiştir: Ucuzluk meseleeine gelin-
mektedirler. R~f~n~ 5 (~.A) Ku·.ılın ci jllllldıle io n 3 .Ün<'Ü fıkra- İnc~r içi~ dııhr. evı·I. piya. ce; tütünde vakttnda ucnıluk 
İÇIŞIEri Bakanımız Kamutayda ".ıu.ş l\'lfl .. J) ;~şlnı. g~nd k_fi~ sına t~vfıh J ptckj clo.vlet say::ı gırmesı ıstcnıyor. yapJlmJftı. F•kıt earliyatıo 

tıbı bugua 1 urkıyc 1 lçısı tlelh ı y~ lıf.l:ın _oo.,Jec·pktir idarenin tuttuğu yol satteılar· çoğalmasına karşı ver.tdat 
İZ3h3f Vddi. Bay Alı Şevkıyı birkeı-e ziyR- 3 üncü ~~de Cenevre in idorenin menfaotlorını bir- başaşağı gitti. Bunun üzeri-

Ankurn, 4 (AA.) - Bug- retle Kars d"pr~mi y~ız?nden undla.şm~ı.r..ın ip ıncı ınad Jeştirmek.tir. Bu iki menfantbi- ne indirilen iki kuruıtan 
ünkü Komutuydu DJlıilıye komşu ulusun ugr:ıi gı foltı.- ~esi mucibirıce a~oi y.ardı- rleşirse pİyue'oyn geçen yıl birini gtrİ aldık. Bugünkü 
Balı:unı B Şükni Kaya söylev- etk .loloy~8ilo Sr~lu.n :" ~ü. mın Y,<;lpıl c ğuv.,ıfade ~tme. dan daha önce girm"eğo ça- tarife varidat için yolunda 
indo tecssıırlerini bılJirmiş kümetin ıı,;ten nzuntulermı kteÇljr . lışmz Limtet şirketinin va- bir tarifedir. Tuz ıçın 
ve hayır ceıniyc·tlerinın kfi- bildirmiştir . '4 üıı.cij nıınd~~de de, and. ziyeti sor'uluyor. Ru şirket bahsedıl&n ldyiha mecliıte. 
fi rlerecede yurdım yap·wo- _f_ Devnpu Jk'1't c.İ .snyfoda 1 için meclisten çıkan kanun- tOeva.u.ı ikinci uyfıda) 
kin rı n ı bil l i rm i ~lı r . ~ --.ırra.etc1 .... ~ ===~~~~~==~~~:;:::;::;::;:;:::::::=;:::;:::;=~::;;::=;;:::;:0=;;;=~=========-=-=---== 

Kızılayın yardımlaı ı 
Ankara, 5 ( .\.A) - Kızı 

lııy Sılifı.:c yonındn <iök çn • 
yınn tnş şınduıı su h::ısk.nı 

felt\ketlt>rine b n, Kors ıl • p 

Bir tayare kazası 
Bı-r lin. 5 (A .\.) - Ç ıkos · 

Fransız Yug_o~lavyada 1 Sovyet 
8 r; Seç;m başladı. ı A . I . . . d 
aşua~ammn ~ir kaza· ne· 8 y . .. - b' .. ı rtıst an ızmu e. 

. evtıç yuz ıanerce " . ),eı, ltiı &ndnris, Poponastns -
h& ot'ls·d . rennıesine nğr ıy ı nl.ırn önce 

~· t"lt ha . ı a bıre r senPden 

lJv'l·kp s1nır'or1 yr.,kı.ı n da 
bir uçnk kazc.1sı oltnuş vo için· 
d kı 7 k şi ö ü bulunmuştur. licesind kolu kırıl~ı. kişi önünde hır söylev verdi S&natkıılar av~kı aksaııı 

1 dile fıs cezası verilmPsi. gönderilen hundan başka 
~l' lrııştir . yeniılı~n 450 lıro ılnhn yar 

I~' 11111 5 
"'Jt, M' (A A) \'t>nizo dımdn bulunnııı~tur 

''~"~i:ııtras. Kun<l:ısas. va· Karaköse · halkının ~ardımları 
~>. hnrn d" .. ,.. K ik.. 5 <A /\ } K ..,llırıa ı- ıvanıncn o um ar. ose. - nrs 

uc;.rıy.ınlarll 
l:" G ••ı j>ıloıışlnr=ı:l=ır===-='leprenınt'sin · 

ç devlet mümessili 
~ v.enedikte toplandı. 
ı1:::1•ı:n sıl~Manma işinde ~ir hrar Verilmesini 

· ra~at ltalya bunun uluslar kurumuna aıt 
ıt,i~ıı~<lik olduğunu id~ia ediyor. 
~ h ' 5 {A.A.) meselesin 'rnle Roma konf(>r . 

t)• .. ~ac 
, " :ır ve Avus-
~d ltıliıne ·ıı . 1 ' İlk .. s H e rı ar-

'lllıttıt rtıuzakı•ro dün ya
"~ . 

ı. tii~11'dıld,,.... 
'•°"illet ıır,ıne göre bu 
L"to 1 erde 
~'t ''"Y Mllcari~lon 

'" d,~nın Marsilya sui 
'-il-.. r uluslar kurum-

llt olduğu iıtida 

ansından önce hallP.dilrnesi 

ni istiyecektir Yeni l('n sil 

fihlnnmn bah~indı M.ıcurist 

an bu işiıı Homndn resmen 
müz ıkeresini ıstC'mİş ·ede 

İtalyn bıınuu uluı;lnr kuru 

muno nıt o\Juğunu iJdiıı Pt 

mektedir. 

Bur l ır nrnsındo AIDJ (Hı. Gen~ 

r<lllarındnn Hörirıg ile knrısı 

ve kızı d..ı vordır. 

ku~ H~~, ~tı(~.,~p·~i; ~{::~~ verdikleri kanserde çek 
b rlikte bindıği. otomobil alkı"'andı. 
bir b.ışk ı oto11obille <: ır p . • f' 

Estonya hükumet reisi 
Vsrşovu, 5 (A.A) Es-

tonya hnkumE•t reısı ycdı 

mayısı ı burnyn gı-'lerek ve 

Rı•i.&ı Cumut un mı~aru ı olrı 
('aktır. 

Adana .A.ıatürk'ün , _bir hey-
1 keh ıle süslemyor. 

Adnnn. 5 ( A ı\.,) Atntti r· 
kiin heykı·li dün yerinfl kon 

muştur B.tşka eksiklni hi-

tirilmesine çal şılnıaktodır. 

Ş ş v' B ışbnkQ.nın kqlu 

kır,lmıştır. harısı ile Jqına 

dı du hafıf hHrelenmr. tir. 

B. FHınılen rı•y ve· 
rmek Uzt'ro helt dıy~ re 

isi bulunduğu Dom ·cyye 

gıdiyordu. H~stunc~ c Yt1tır 1-
mışt , r 

Türk gazetecirerinin Mo
s~ovadakı ziyaretleri 
Moskovıı, 5 (A.A.) - Tii-

Adnncı, 5 (A A} - Uusul rk gazetf'cj ve oıurohhosları 

~ı:ıvaştnki knhr.ı mnnl klarını 1 diın Mı rif Bakanı tarafındıın 
fılime alın.ık iizı>re Harp Aka· karş lnnııı ş ve b"r çay ziyn
<lemi fotogr f markizi guru- fetı v_,r laııştir Kızılordunun 

hundan hir lwyct şchrımizo resmi ge~·i lını soyretmişl~r-

~clmiştir. dır. 

8 \'c\'l ç 

BelgratJ 4 !A.A] - ISnş

bakon bay Yevt•ç <lün ak

.şom yüz binlerce kişinin ön 
ünde yarın yapılacak say 

lav serimi dolayısile söyle
djği bir söylevde bu seçi-

min çok eeinde Vd c;olı: zor 
lu ncun içinde ve vahim 

bir drwrede y11pılmakta ol. 

duğunu ve acunun hor ta. 

rofında J)'hlı k ve k uışık bir 

durum hulu 1duğunu. hu ge
nel kur sıklı k içmJe Yugos. 

l t vy"I ıc; ın kurlu luş yolunun 
açık olan 1\.ral Aleltaandrın 

İzmır, 5 (A .A.) - Şehri

mize gelc>n dost Sovyet ar. 

tisıleri durakta Vali ve şeh

rin ileri gelenleri tarafından 
lı:nrş · l an mış ve dün şer~fle

rine Belediye tarafından öğ. 

le yemeği verilmiştir. Yemek

te söylevler söylenmiştir. Ar

tistler dün akşam verdikle· 

ri konserde çok alkışlanmış 
lardır . 

çizdiği yol olduğunu söyle
dikten sonra: 

bugünkü Yugos -
lavların en büyük işi sö· 

zünü tutmaktadır. Saylııv 

yapoc·ağımız b~rleşmış oldu

kcu bu başarılacaktır, de· 
mittir. 



SAYPA 2 

Mantıksızlık 
«L'Oeuvrf>» Paris guz<:tesi 

yazıyor: 

«insan öyle bir hale ge· 
liyor ki hiçbir §AY onlamaz 
otuyor Z ıten meselenin en 
t.ahlıkelı ciheti de budur. 

Bazı kimseler saylav Scn
pininin Berfin seyahatini ve 
tiitler ıle k:onuşmalard..ı hu-

lunmasını «hrıli hazırda bu 
g . bı konuşmulardon ancak 
çok f, na neticelAr doğa
hileceğinİ l> ileri sürerek 
yomsuz addediyorlar . 

Bu noktada M. Pierre 
Bernus i!e «Journal Jes 

Debatn Çünkü mevzuu bah · 
setmek istediğimiz bu ga
zeteninin neşriyatıJır ve M. 
Scapininin Bertin seyahati. 
nin az çok resmen tasvip 

ve tetvik. edilmit olmadığını 
tıpkı «Journal dea o~bats» 

gibi soran ve ondan son· 
ra da bu seyahat hakkında 
ne düşünmek ..gerek. ol· 
doğunu arattıran «Humanite 
muhabiri M. Marcel Cachin 
müttefılr. bulunmaktadır. Ma-
ma(ih M. Marcel Cachin 
hiç olmazsa sualini gayet 
açıkca soruyor. 

- «Sovyetler ittihadı ile 
bir karşılıklı yardım misakı 
nın imza edilmek üzere bu 
tttnduğu ve bu · misaka 
mlteallik mQzakerelerin tam 
kesildiği bir anda bu B~r _ 
lin seyahatının man&11 ne 
olabilir. 

Ve bu suali sorduktan 
sonra da fU hükmü veriyor: 

«Her ıeyden önce Sov
yetlerle mieakımızı imzalı
yalı m, ötesini ondan eonra 
düşünürüz. Fakat, Hitler ile 
konuıuJmasıoı ietemiyen Ju· 
rna) deı Debats» ve M. PL 
erre Bernue acaba Sovvet. 
lerle anlaşma yapılm;ıını 
istiyorlarmı? 

Bundan şüphe etmekte ve 
M. Pierre Bernus ile «Jurnal 
des DeJ>at1» nun sözlerini 
atağıya nakl~ttiğimiz gazete 
arkadaıımııın fıkirlerini pa
ylaşdıklerını zannetmekte 
haklıyız. Bu gazeteci arka
daıımız diyor ki : 

«Sovyetler ile yapılacak: 

bir ittifaka FranBB altınları 

malzemesi ve Ren nehri 
havzasında çarpışmağu hazır 

Sovyet 
Rusya içeri~e devlet oo

rçlınması yapıyor. 
)foskova. 5 (AA.) - M-!r· 

kez icra komitesi ile halk 

komiserleri kurumu ulusal 

ekonomi plAnının yerine ge· 

tirilmesine gerek olan pıı · 
rayı bulmak için bir içeri 
devl 'it borçlanm~sı yapılma. 

sı hakkında bir kararname 
neşretmiştir . 

ve garabet 
orduıu ile girmektf'dir .. Moı
kova ise ihtilAlden baık:a 
bir şey koymamaktadır. 

M. M. F!andin ve Laval 

M Flandinin metodları yü
zünden nas 1, e~ri bir yola 
saptık.tarını takdir etmeğe 

ve daldıkları arı yuvos ınJan 

kurtulmağcı teşebbüs Adecek
ler;"'li? Yoksa, hila)[is hala 
yalpı yapmakt:ı devam ede
cekler mı? 

Bunu tahmin etmek ım-

kAnsızdır. 

Kendileri ıçın ç kecak bir 
tek yol vardır. Bu yol ise 
ald~ndıklerını. aldatdıklarını 

samımı ve aleni bir surette 
itiraf etmek, Moskova ile 
münasebetlerini kesmek ve 
bir Fransız ulusal siyas o sı 
tatbik etmektir. 

Ancak bunu yapmağJ 

kabilıyetleri varmı?. Şimdi 
de bu Fransız siyasasının 
tPebit ve tayini icap eder. 

Orta Avrupadaki dost.: 
luk:larımızın idamesi iste
niyor mu? Halbuki c Bolşe. 

vik» memleketleri olmadık-

ları şüphesiz olan, Romanya 
Yugoslavya ve Çekoslavakya 
Sovyetlerin Avrupa sulbünü 
takviyesi işine •Fransa ile 

birlikte ve faal tarzda iştirak 
etmesini dilemekte müttefık-
tirler. 

Ve bu devletlerin Franea 
ile Sovyetlerden birini ter. 
cih etmeleri lAzım gelecek 
olursa uzun zaman tered
dütte kalmalnr• çok mub-
temeldir. 

Niçin? 

Çünkü Moskova bltzı şey

ler teklif ederken biz tH· 
reddüt ve teallül gösteri -
yoruz. 

Biı Sovvetler ile misak 
"' 

imzalamakla, bizi alakadar 

etmiyen ve yahut bizi doğ
rudan doğruya aldkadar et· 

mez gibi görünen ihtilAflara 
karışııraca.k taahhütler al
lana gireceP,imizi iddia edi-
yoruz. 

Eveti Fakat on beş yıl
dır İngiltere böyle müta-

lealar serdediyor ve biz de 
on bet •yıldır bu mütaleala· 

rından ötürü lngiltereye se
rzenişlerde bulunuyoruz., 

Ada nada 
Pamuk akimi bitti, buğ~ay 

biçilmesi de başlıyor. 
Adana, 5 (A A) - Hava

lar ısınmış vo şehir halkı 
bağ ve yaylalard11 geceleme· 
ğe başlamıştır. Sürekli yağ· 
mordan ekilmesi gerç~kli 

pamu.k tohumları bir kaç 
güne kadar temamen bitecek. 
tir . Eyi biı· durumda olan 
buğday ve arpaların da on 
güne kadar biçılmesine bat 
lanacaktı r. 

TOa DIL1 
. 

Fransa ile 
.,.-.. 

,--··~--r·-,··-----··--··-··-:---··-····------· ı 
İ K ~ N T T E V E V 1 L A Y T T E ..... J 

Sovyet •Rusya -··---------------------··•• .ı:.a: ---.:•-:&•---·· ... 
(Üıt tarafı birınci ~ayfada) 
}aşmasının barıtı temin için 
gereken tedbirleri almak 
busuıuda uluslar kurumuna 
muhevvel vazifeyi tahdid 
eder mahiyette olmadığı ta
srih edilmektedir. 

5 inci madde, andlaşmanın 
süratle taıdikj ve beş yıl 

müddetle buoun Cenevrede 
.kaydettirilmesini bildirmek
tedir. Beş yıl önc~den ha 
ber verilmek şartile andlaş
ma feshedilmE>diği takdirde 
hükmü ıonıuz olarak de
vam edecektir. Akitlerden 
her birinin bir yıl önceden 
haber verip bundan feshet
meğe hakkı vardır. 

Anlaşma metnine şu önem 
protokol eklenmiştir. 

Bu nasıl 
İş? .. 

Son günlerde zabıta me
murları ellerinde birçok 
tevfik müzekkcrelerile do
laşıyorlar.. Yol · parası iç
in .. Dere için. 

Fakat çok dikkate de 
ğer ki birçok · yurldaşlar 
bu paranın k~ndiLerinden 

bir defa olsun lstenniedifjlni 
söyluyorlar. iJöylc eveldt·n 
islenmtden yurtdaş hak-
kında tetJkif müzekkeresi 
nasıl kesilir, anlaya1111yo 
ruz?. 

Orta 
Mektepler dün soğuk bir 
havada bay.ram ynptılar!. 

Şehrimiz ortamektepleri 
dün mayıs bayrnmını kutl
ulamıştlr. 1Lise ve muallim 

mektebi talebeleri ziraat ba · 
hçesine, kız ve erkek orta 
mektep talebeleri de Ovakö· 

yüne gitmişler buralordo bir 
müddet eğlenmişlerdir. Fa. 
kat bava dün bir kış günü 
kadar soğuk olduğundan 

mekteplerin bayramı çok 

ı - Andlaşmanın 3 üncü 
maddesi uluslar kurumu kon-1 
seyi tarafından mukavelenin 
16 ıncı manddeıi mu~ibince 
lAzım gelen tavıiyeler ifade 
edilir. Akit taraflarından her 
birinin bu tavsiyeler tedı
kan diğerine derhal yardım 
etmekle mükellef olduğunun 
tasrih için konmuştur . Kon
seyin , tavsiyeleri icabeden 
sür'atle ifade eylemesi içia 
hsriki tarafın elbirllğile ha
reket etmeleri kabul edilm
ittir. Şayet konsey tavsiyeL 
erde bulunmut ve ittifak.la 
reyi beyan etmezse yardım 

mecbu"riyeti baki .kalacaktır. 
Kezalik aodlaşmada karşılık
lı rardım mecbiriyeti iki ta
raftan birinin ancak öz top
raklarına karfı vukubulacak 
taarruzlar hakkındadır. 

1 
neıeeiz g~çmiş daha erken 

\ 

saatlerde şehre dönmek me
cburiy~tinde kalmışlardır. 

! Mualliift Kemal Uzer. 
Dumlupınar başmuallim

lığinden Havrana nakil edil
meai üzerine istifa eden mu 
allim Kemal Özer bu defa 
Kültür Bakanlı~ı tarafından 

Manisa vilayeti emrine veril-

2 - Andlatmanın hükft· 1 

mleri akitlerden herhangi 
birinin uhdesinde bulunan 
meırut mükellefiyetlerle lr.a_ 
bili telif olmadığından dola
yı kendiıini arsıulusal mah 
iyette mücazata maruz bıra- 1 

kacak ıurette hiçbir vechile 1 

tatbik görmiyecektir. 
3 - Akid devletler kar

şılıklı muvaffakıyetile icabı 

takdirinde kendilerince mu
vafık görülecek doğrudan 

doğruya veyahut ki dolayı
sile olsun gene bu kabil aa
laşmalara iştirak etmek ha
kkını birbirleritıe tanımakt

adırlar. Bu muhtelif andlaş
malardaki taahhütler hali 
hazırdaki andlaşmanın ihti
va ettiği taahhütlerin yeri
ne geç<•cektit. 

4 - Her iki devlet işbu 
antloşmanın ak.dile eonlanan 
müzakerelere önceden Av
rupanın şimali tarkiindeki 
bütün devletleri ihtiva ede
cek bir emniyet andlaşması

na vermek gayesile girişmiş 
olduğunu beyan ederler. Bu 
devJetlet şunlardır: 

Sovyetler birliği, Almanya 
Çekoslavakya, Polonya, Bal· 
tık devletleri ve Sovyetle
rin komşuları bu andlaşma 

ile birlikte Sovyet Fransa 
ve Al manya ar&1ında bir 

yardım anlaşması daha ak
tedilecektir. Bu andlaşma 

mucibinde üç akid devletler-

miştir. 
~emai Ozerin Menisaya 

tayin edilmesile vildyetimiz 
eyi bir muallim ve· kıymetli 
bir halkıyııtcı kaybetmiş ol-
uyor. 

11fthisarlarda bu tayin · 
1 

Blliıkesir inhisarlar Başm -1 
üdürluğü tokip memurların . 

dan Memduh Bandırma İnh

iearlar Müdu:-lüğü Müsk.ürat 
imalAthaneleri fon memur)-

• 
uğuoe. tayin edilmişt.ir. 

lılıdiye [ncü11eninde, 
Belediye Daimi encümeni 

dun toplanarak biriken işle
ri çıkarmıştır. 

Hııalır suğu~ gidiyor. 
Havalar birkaç gündür so· 

ğuk gitmektedir. Dün hara- . 
ret derecesi sıfırın üstünde 
sekize kadar düşmüş ve üşü
tücü bir suğuk yapmıştır. 

Bircok kimseler pardesü 
ve paltolarını yeniden g-ey
miılerdir. 

elce mutaHavver üç taraftı 

andlaşmanın hududları dahi · 
liüde kabili tatbik.tır. 

Kepsutda müsamere. 
Kepsut okulÜ -iale~eSIÇÖcuk haftası içinde muvıf

takıyeUi bir müsamere verdi. 

KPp snt ok ulasıııda t alelıelrr hayalb•.l gi ~ ı d~r ınd: etıikıe· 
Kepsüt muhahirimız bil- r n te tıp ve t ınzını . 11r· 

d. . . · derıo 
ıriyor: rı program serısı ııs•· 

Geçen sene yaptırılan sa- aştırma ve uğraşoıanın 
8
,till1 

hnenin süslendi~i, davetlile- hsuhinü gösterece~i kan 6,11 
re yer hazı rlandıg· ı okulda veriyordu. başlıyon ~.ife 

• . · · ta• · görülüyordu. Hazırlık bir 'lll.l}re kanaatırnızı .. gar• 
müsamerenin verileceğini etti. Ümitlerimiz berıcı 
anlattı Kıymetli ve zengin güler yarattı . . . eır•· 
programlarile her sene yu- Saatlerimizin geçışı 8fı· 
valarına yüzlerce çocuk ana lnrmda zümre okuluD9 ge' 
ve babala rını toplnmak. ar- nan ve yakın köylerdeP rll' 

- .. ty•• 
zusunu beslemeye ve imk~ - len yavrularla KepsU ·ı..Jerİ . d•• oını bulan okulun bu seneki )arının meydana getı~ :• ~·· 

·· ıı uz.. 1 muvaffakıyet gögsu 1 io o· çalışması da esaslı olacağını 
düşünen davetliler akşamın 

olmasını sabırsızlıkla bekli
yorlardı 

Zengin programın mev
cu• lıyeti kanaatlerin yerinde 
olduğunu nnlattı . Okutanla. 

KamutaJıda 

İnhisarlar 
Bütcesi • 
Görüşüldü. 

barttı . istikbalinden eOl jell 
keder ., 

1iuğunu okulu ter brl" 
okutanları birer birer te (~ 

d duıtJ 
etmek borcunu uy dof1111 

muvaffaki yetlerindeO 
sevinçlerle kut~ 

Ayvalık okutanıarının sır 
adlan ~11ıell1 

İstıklal okulası B9
'
0 'fıJll ' 

Naci Özsoy, paslı fııb' 
~~er Fahri (iuoeY' bııb't 

1 se Jj)' 
rettin Varo , ç pı 

AnJ, Kadiriye Gii"eıı 'eoı· 
(Üst tarafı birinci s ıı hifed e) ReceP 

rıire Yücesc.y. 
dir. 1'e karar verilirse hü kurt Ozbozkurt ~ŞO~~· 
kO.met onu tatbik euecektir. ' Sakarya okıılrıs•. yi~r1' 

· Baruta gelince fişenk sekiz tanı Ccmıl Aytekı0 • 
' kuruştan beş kuruşu kadar y'3 Emel. ttılll 

ss•0~11 ıı" indirilmiştir. Mamofi mahi

yet fiati içindeki fışenr üze
rinde yeniden tenzilat yapu· 

biliriz. 

Kamutay bundan sonra 

deniz yolları işletmesine on 

yılda on milyon liralık yeni 
vapur alma tahsisatı veril

mesine askari ve mül. 

ki tekaüt kanununa ek ka

nun liyihalarıoın ikinci mü 

zakerelerine yap ı lacnk ka

bul edilmiş v" dahili te ıg-

rnftsırdım alınacak ücretle 

rin Nofıa Balrnnlığmcu tun

zim vo B:ı kanlar l leyctincc 

tasdik o!unacak' bir tarifeye 

göre alınması hakkındaki 

kanun ltlyihasının 1 inci gö· 

rüşüh;ııesi yapılmıştır . Bu 

kanunun diğer maddelerine 
• 

göre muvazenei umumiye. 

Gazi okulası . 0ko'" 
· te~ın • ttl" Zeynep Sungur ırıbor , 

N . ti' • BohB 00 
ncıye •'-'rgın, h·,,e r 

Be 1J · e • Enver ukyay. çptı11 I 
o tlll9 ~ıl ' dünç Savdır, rfl • gr 

Akif Akton, Mohır 
il' 

Enver Alper. . t tP l 
Jrıff 11 

'"' Ayvalık ilk te ..,or•ı { 
Cll"' ,rı 

fettişi Zeki Ülke, ııı 9 
oı "" reıı okıılası başokuto b i ıe . ,~ 

Fs r S 111 memuru buy ıı. 1r 
. Clke• 11,ı> 

okıtan Sabırc • r ı 
" 1 ~abihıı Bige, ators' 
,,ıe ro , v . r ( 
" t Noc• Jibe, 
Snrgut, Ahrne ,

11 
ör• ~. b~t 

l lulıt Bozkurt C ~ ~teb1 9~ 
h. . z·· re Olt} ~ııt 

ııa ıyesı uın o • ~ 
. sezerı ~e 

okutanı Nacı cıı"it 

N • L'd•b sezer acı n ı e 
1 

Jır· 1 ıı · 
soyadım alını§ nrd nı fJBf 19 

Y o 1 • ~ti. 
B. Cnvide eo . netıll ~ıı 

~lı y • o 1 
dırlık Bakanı g .. erlı ,ıı 

De JIB 
verm işlerdır. . 5oytJ 
tanların ytıOl 

kutlularız . 

-~~~ den biri diğerine tecavüz 
r~~~~~~~~~~~~~~~, 

Kezalik 29 · l 1- ı 923 tari
hli Fransız Sovyetler ademi 
teı:avüz misakı mucihincP 
ve bu Jefoki andlaşmanın 
umumiyet itibarile hü-

hususiye ve mülhak hütco
lere dahil resmi makamla 

la rıca nçık ve kapalı dille 

yazılı telgrarlnrca ü~:te bir 

1 

ettiği tekdirde üçüncü ılev-

}' urddaş: let tecavüze u~rıyan devlete 

Felakttli günlerde sana ııardım elini uzatan Hilali , 
ahmer lnsanltğın şefkalinde.n doğmuştur. Zengin, f u · · ı ı 
kir, kadın. erkek Jwlôsa hiç bir kimse kendini llilali 
ahmerin himayesinden uzak sayama=. Senelerce ev · 
uel kurulan bu hayır ocağına aza kaydolunuz. 

1 Balıkesir Hil/Jliahmer merkezi. : 
L. 

yardımla milk:ellef oiacaktır. 
Akitlerin olnn arzuya de

ğer buldukları bu uçuncü 
ondlaşmanın akdine şimdiye 
kadar hadisat mani olmaş

tur. Mahaza Fransa Sovyet 
ler yardım andlaşmasının 

möltttllefıyetleri gene bu ev-

kümlerine halel getirmek 
sizin yukarıda zikri ge~·on 
üç taraflı andlaşmııya da 
hil buluntnıyan devletlerden 
birinen akitlerıion birine te 
cavüzü vukubulduğu taktir
de diğer akıt taraf müteca . 
vize ihtilı'llın devamı müdd
etince yardımından kııı;ınac

aktır. 

ücrete tahi tutulması ve 

posta İd u rcsinin cılelu _ 

mum posta muumel iltırı· 

dan nlınacak ücretlerin Nafıa 

Bıkanlığınca tayini knhul 
1 olunmuştur. 
1 

ı to:ı:::.:~:tı~uzarlesi giinii 
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Osmanlıca.dan Türkçeye karşılıklar kılavuzu · 

(Fr.) 

N 33 Sıf.ıt - Sıfat (T. Kö) 
Sıı.1 • Strır - Sırır (T. Kö.) 

"et A - 1 k 
SSınr _ Sını~ı~~. Kö.) Sefııbet - Şayga, yiyincilik 
ırat _ Yol Sefolet - Yoksu, sefillik 

Sırf _ S it ı Sef ıd - Ak, beyaz 
:Sıy 8 Sefi~ - Sefil (T.Kö.) 
~ anet - Kayırma , koruma 
\)ıyt Sefer - Seft!r (T Kö.) - Ad .. s· ' un Sefıne - Gemi 
ıa G · ı · k 

S . - enış 1 s r· L'I . 
ıcıl _ K·· r · k e ır - r. çı 

s· . u u Sehab - Bulut 
~hcıllj nüfus - Soysallık kütüğü Seher - Ton 
ı ıın K l S'b - o ınlılr çarp ehi - Kolay, :ıkkın 

~~h lr === Rağı, ğözbağı, büyü S hpa - Üçayak or 

8 hırbaz - Bağcı, gözboğcı büyücü Sehv - Yanlış, yanılı, ıüreç 
Si~ har = Büyücü büyüle)ici Faule erreur 
s· k.e - A~ça. Sekte - Durgu, ket 
s::~~ · - Sildh (T. Kö.) Sektedtır etmek _ Ketvurmak 
Silk (ı~nL .. Yuvu Seldm - Esen , 

..... Meslok) - Ojzi, sırs, takım . Sellmleşmak - Esenleşmek 

Yol t Silai\e _ '-'SelAmet - Sağım - (Fr.) Salut 

8 Kol, zincir. soysok Ôrnek: Vatanın saadet ve selAmetine iına _ 
Beniz, bet, çehre, .surat yüz cıray - Yurdun mutluğuna , e Mğım!n& 

Si:'~y SelA.aet - Ait kınlık 
Sine 

aş Selis _ Akkın 

Sj a :- Bağır, gogus 5elb - ~le 
S.P rış - Ismarlama Selbttmek - Çelemek 
ıpe . s· rı saika - Yıldırımlık Selef - Öncel 

S~raç - Işık, yıtla kandil 
ırııy t . e etmek - Bulaşmak, geçmek 11va. 
Ştnak 

Si tar 
Sita ? - Yıldız 
Sit )'ış (Bak: Melih) 

eı:n a·· Si - ucen 
y~ - 1- Tevi, 2 - Geliş (siyaku s.bıık) 

Sob rnek: Bu siyaktıı - Bu tevide 
Stı.d bet - Konuşu, komış, söyleşme 
Sıı.hur etmek (Bak: Sadır olmak) 
&uj Unet (Bak: Hararet) - Isı , ıeılık, ıeığ 

Semn - Gök 
Semahat - Cömertlik, eli açıklık 
Semavi - Göksel, gökçe 
Semavi kudret - · Tanrıkut 
Semen - Semizlik, yag 
Semen - Karşıl ı k 

Semere - Yemiş, ürün, v~rinı. 

Semeredar (Hak: Müemir) - Yemi~li 
rimli 

Sena (8 ık: Medb) 
Sene - Yıl 

ve-

8 kaed - Yoğınç 
S lllb katı 
tılh 

Sulh - Barış 
Stılh~ever - Bnrışçıl 

1 SAnevt - Yıllık 
Senei kamariye (Bnk: Kamer) - Ayyıl 
Senei gemsiye (BJk: K<ımer) - Günyıl 
Sened .....- Belgit 
Serab _ Yalgın U aıüsıtlemet <Bok: Müsuleha) - Ba

tış s ve baysallık 
Unj -- y Sur -- npma, takma 

Sı.ı - Kale 
Sıı.t~ - Sıray (T. Kö) 
S U et - Güçlük, zorluk, çetinlik 
tthad 

Serlt - Uç, ucel 
Sarı eş -- Olkbaş 
Ser ~~ha (Sername) - Başhk 
Sar:~ğ.rtn Haşoğı. tepe aşağı ıepesi üstü 
Ser vışt - Al•n yazısı yazım 
S11/uş - Başlık 
868 

6'~rn - Aftll alık , seme 
er1 B Seri - oşgezen, ealtabaş 

Serj - Hızlı, ,.:abuk, sürntli 
Seri:~ - Çabucak 
~&8611 10fiat (Bak: İnflal) - Darılgan, tez-

Setj'"J 
~hareke (Bok: harekM) = Yörük, Yor ~ 

Slltiuı· Uğen iezgider 
Ser·~ ıntj kal - Varı - lı 
8 JUttee .. T llrlt asur - ezduyar 
Sutnt - Sürut (T. Kö.) tezlik, hız 
Setir trenj - Tezkııtar 
Settıı - Tür 
Serltl a - Kış 
Ser"e~Ye - Kapital (T. Kö .) 
Setten· - Var varlık zenğinlik 
~etret 1~ - Kakınç başa kokmn 
~1eatu;ek - Örtmek. kapamak 
~e"'da -- ürtülü 
~e"İye: Se.~gi, aşk 
evt Duzey 

Sev~ ; Sevk (T. Kö.) 
S (Fr.) e 0~dore (Bak: idare) - Güdem -
evt •rection 

"e d denıe 1 re etmek ~Bak: idare) - Gü-
Sıı k - ''1' ) .. S hhat \• r. Dıaıger 

S e.>'.Yah - Gezi 

8
6Yeldn -= Gezmen 

~ ay"al Akıntı, akma 
S ~Y.}'al - Akıcı, akız 

8
11.l'r e - Akı 
eyt - Seyir <T K .. ) S ııu • o. 
11l'ra.11 - Gezinti 

Se,, gab - s . l'k , .ı)'<ıt eyır ı 

S e-,)'Qr - Gezgin 
r.ı,,,,. 8&tıcı G . . 
,.ı,,ıb - ezıncı 

S ~,Yie e Dul 
s:y}iu : Kötülük, yıızığ 
t· ~Q" Sayıt 
•1ıd tır (B 
~o~ ak: Ldyık) 

ilk: Sadakat) 

1 

Serapa - Baştan n~ağı, boştan ayuğa, 
bnşton ba~a, boy.lan boya, tepc>Jcn tır· 

nağa 

Serozod (BJk: Hür) - Özgür 
Serbest (Bok: Hür) = Özgtın 
Serbest bırukmak - Bo · .ı rın :ı k 

tierbest serbest - Seleserpe 
Serdar - Başbuğ = (Fr.) lienernlissime 
Serdetmek (Delıl iradı anlooıına) - Ge· 

tirmek 
Sorlürü - Başeğioı 

Sergerdon - Başı dönük dönükba~ 
SC'r~üıeşt (Buk: Macera) - Serüven 
Snnatktir - Artist 
Sanem - Sın ım, put 
Sani - Yaradan 
Sania (Bak Hıle, huda) - Düıenlik (Fr.) 

Ru 
Snniha (Balr: llhnm) Dt>gaç (Fr.) 

piraıion 
SAr \- Öç, öçüt 
.:>ara - Tutarak 
Sarfetmek - Harcamak, suypamak 

(Fr.) Depenser 
Mnsrnf - llarç·, harca gider 
Sarfı nazar etmek - Vazgeçmek 
S ri Bulaşık bulaşkan gPçen 
S ırih - Apnç·ık 

~urahnten - Açıkca açıktan n~·ığn 
Sfırım - Kesici keskin 
Snrrnf - Kırı mcı 

Sarsar - Bor:ı 

l ııı-

Sııth (Hak: Mus'.ltt:ıh) - Yüzey, üzer. en
dek. 

t;athı - 1 - Üstünkörü. 2 • Yüzük 
(fr ) Suporfıciel 

Sathı nıail Aklan 
Satır - Satır ( l', Kô.) 
Satvet (Hak: Kudret) 
:Savah - Doğ'rn 

Na
0

sııvnb = Yanlış 
Savlet - Hücum atılış. saldırı~, saldırma 

- (Fr.) Altaque 
Savı - Ses 
SAy - Çalışma, iş, emek çaba 
Saıe - Gölge, güzey 
Sayfiye - Yazlık, yazlama _ <Fr) Vil-

legiature , 
Ornek: Büyükaıladaki sayfıyemiz 
Büyükadatlaki yazlığımız 

Saylıyeye ç·ıkrnıık gitmek - Yazlamak 
ynzlığn ~·ıkmak 

Ornek: Ge\·tm yil Büyükadaya saylı-

yoy~ !!İttik - (} .. ç..rı yıl Büyükadada 
yazludık 

Sayha - \: ğlık 
Sayd - Av 
Sayyad - Avcu 
S ıyd mahalli - Avlak 
Seb -- Sövgü, sövü, sövme 
Sebbctmek Sövmek 
Sebut - Dura 
Sebeb - Sebep (T. Kö) 
Sebilini tahliye etmek - A7:ohmnk 
Sebdetmek: - Kapamak 
Seciye - lrn 
Seddade - Kupaç 
Sed~e - T~skere 
Suud - Agım, yüluelış 
Sual - Soru 
Sühuıet - Kolaylık 
Sülale (Bak: Hanedan. silsile) 
Sülük etmek - Girmek, tutmak 
Sünbüle - Başak 

Süreyya -- Ülker 
Sürud (Bak: Nağme) 
Süst - Gevşek , söıpük 
sütre - Örtü 
Sütun - Dıki, direk dirkeç bölme (gue-

te terimi) 
Süvari - Atlı, ispahi, binici 

ş 
ŞAb - Genç 
Ş4e, tadan şıdman - Sevinçli 
Şadetmek - Sevindlrmek 
ŞAdolmak, tudan olmak - Sevinmek 
ŞAdi - Sevinç " 
Şafak - Tan 
Ş.ıCak eökmek = Taü almak, tan ığarm1tk 
Şalı ·- lyilel}tirici, onultucu 
~ifa - iyileşme onulma 
Şıf a bulmak, şif aya b olmak - lyileımek 

onulmak 
Şıfa verme~, şifabaht olmak, · teşliye et-

mek - iyileştirmek, onultoıak 
;;ah, şuhsar - Dal 
~ihid - Tanık - (.FJ ) Temoin 
Şahadet tnhidlik - Tanıklık 
Şahadet etmek - 1'anıklık etmek 
Şahadete tı'loetmek şahidi cerhetmek 

Tayındırmak 

Şahika - Dikmen - (Fr.) Sommet 
Zirve - Doruk - (Fr.) Cime 
Şahın - İçyağı 
!;'ahs 1 Kişi, kimse, 2 - şahı• (T Kö) 

- (Fr .) personne 
Örneler: 1 - Üç şaha geldi - Üç kişi 
geldi 

2 - Tanımaıiığım bir şahııtır . - Tanı-
madığım bir kimsedir . 

3 - Şahsına hürmet ederim -- Şahıını 
sayarım, 

Şahsi Özel, şahsiğ - (Fr) Personnel 
Şahsiyet · - Özlük - (ür.) Personoalite 
Şahsiyet - Şahsiyet, uzkişi 

Örnek: O mühim bir §&haiyeUir - O 
önemli bir uzkişidir. 

Şayanı hürmet - Sayılır 1ayılacak 
Şayanı itimad - Güvenilir, güvenilecek 
Şayanı merhamet - Acınacuk 
Şayanı takılir - Beğenilir, beğendeğer 
Şayeste (Bak: :;;ayan) 
Şayet - Eğer: ise, se 
:;lAyi - Yayılmış - (Fr.) Repandu 
Şayin - Yayıntı - (Fr.) bruit 
ŞAyi olmak. şüyu bulmak - Yayılmak 
Şüyu - Yayılma 
~az (bak: Müstesna) - Ayram 
Şeair (bak: Şinr) 
~enmet - Uğursuzluk, 'yümsüslük 
Meşum - Uğursuz , y9msüz 
Şeb - Gecö 
Şebab şebabet - Gen{'iik 
Sebhun - Gece bıl8kını 
Şebek: - Ağ 

Şebib - Benzet 
Şebntım (Bak:: .inle) 
ŞeLpere - Yarasa 
~ebtap - Yıldız böceği 
Şecaat - Yiğitlik 

neci - Yiğit 
v 

Şecer - Ağaç• 
~ecere - Kütük 
Şedit - Sert çetin 

~iğ 

Şiddet - Sertlik, rutinlik 
Şef - On<lC'r 
~effat - Ötüu 

~efaat etmek - Ötünmek - (Fr.) İnler-
i 

0 

cedel 
Şefe - Dudak 
Şeffat - Saydam 
Şefkat - Sevgenlik 
Şefik (Bak: Müşfik) - Sevgen 
Şefkut göstermek - Sevgenmek 
Sehap - Ağan, ağma 

Şehadetname - Diploma 
Şeh&met (Bak: Şecaat) - Yigitljk 
Şehbnl - Kanal 
:;c: hka - Hıçkırık 
Şeblevend - Boylu boılu, tayl•n 
Şehper - Kan~d 

Şehr - Şehir 
Şehirci = Şehirci örbaait (Terim) 
Şehircilik - Şehircilik ürbanizm 
Şahaen = Kendi, kendince - {Fr.) Per-

11onnellement 
Örnek: 1 = Şahsen oraya gitti -
Kendi oraya gitti. 
2 - Ş1&hsen bu ıMeelede mutallam 
şuduJ - Kttndimce bu •Orumda oyum 
şudur. 

Şaibe - Bulaşık, leke 
Şair - Şair (T.Kö ) 
Şiir - Şiir (T.Kö.) 
Şak - Yarık, yarma çatlak 
Şakkıtmek - Yarmak, yirtmak 
Şakkı tefe etmek - Ağı• açmak 
Şakı - Kuak, haydut 
ŞakaYet - Kaeağlık haydutluk 
Şakika - Yarım bat afrısı 

~akird - 1 lzdemen <Tilmiz anlamıaa) 
- [Fr.) Diıciple, 2 - Okulalı (mektepli 
anlamına} - [Fr.J Eeolier, 3 · irdemen 
(ünivereite talebe11) - (Fr.) E&udiant 

Şakul - Şavul 

ŞAm - Akşam 

ŞAmil - Kapsal [Fr.) Ooi embrute 
Şlmil olmak - Kap11mak - [Fı .} &mb-
raaıer ıetendre A 
Şümul - Kapsama 
Şamme -Koklam 
Şemim, şemme - Koku 
Şemmetmek - Koklamak 
Şan - Şan 

Şanlı - Şanlı 
iöhrot - On 
Şöhretli , me9hur, müştehir ....... Ünlü 
Şane - Tarak 
ŞApi§ - Alkıt 
Şark - Dogu 
Şark rüzgAr1 - OoA"u yeli 
Garb - Batı 
Şimal - Kuzey 
Cenub - Güney 
Şart - Şart [T.Kö.) 
Şaıaa - pariltı 
Şatır - Şen 
Şataret - Şenlik 
Şathıyat - Şıkn, alay 
Şayan - Yaraşır, yak19ır değer 
~ayanı hayret - ~aşılacak §Btılır 
Şayanı ihtiram - Saygıdeğer 
Şehirciliğe müteallik - Urbanik 
Belediye - Şarbayhk 

Belediye reisi - Şarbay 
Şehrah _ Anayol 
Şehrinyin - Donanma 
Şehri şehriye - Aylık 
Şehvet - Kösne 
Şek - işkil, şüphe 
Tereddüd - Ouruksa 
Tereddüt etmek - Ourukıamak 

Şekl - Şekil 

ŞelAle - Çağlıyan 
Şemadan - Çırakman 

Şemail - 1 - Kılık, (Bak aeciye) 
Şematet - Gürültü, patırdı 
Şemı - Cüneş 

Siperi şema - Güneşlik 
Şemsebat - Güneşli 
Şeuaat - Alçaklık 
'a eni - Alçak 
~er - Kötülük, şer 
Şeri - ~eriat yol noma 
Şref - Şerif 

Şerif - ŞereCJi 

Şerh - Genit - (Fr.) Commentaire 
Şerhetmek - Genitmek (Fr.) Com-

menrer 
!;ierha - Dilim ' 
~erik - Ortak - (Fr) AHocie. 

1 ~irket - Ortaklık soıyete - (Fr.J Aı
ıo•ia\ioıı 
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h • r CYÜn öO-ıt"<le>n sorır ı 

Otobüs seferleri 
Bursa-Bahkesi/ eeferlPrİne bu defa 935 modeli otokar· 
lur tahsis edilmiştir. Bu otokarlarla gid ıp gnlmek 
müşterılı->rİo munf aati i.ktiı.:osındond ır. • 
Hergün 88at 9 da DARBALl OTELi ndıın haruket eıJer. 
MüştArilerin her ttlrlü ıt.tirahaıı temin eıiilmiş olmak
la beruber otoki\rlar hiç •ir tar:ıfı a far.la eğlenmedı•n 
yoluna devam ad.ar \ie vtı ktı muayy~ninde Hurs: ya 
vaTrt. Muhterem müitt• rile riın;ı otokarlar<ln hir ılefa 

yolculuk etmı>kle sözurnüzurı <lo~ruluğunu ani ımış 
oluc ıklardır 

Har('ket yerleri: 
Balıke~irde: 

D.\IHL\LI UTELl altıtH.la ŞCUHİ 
Bursada: 

Ulucami cıvarında HALK OTELİ 
ahında numara 7 

. • · ' ' 

n n 
hustalarını k.ıbul Pılrr. 

Amelıyat ve teıiuvilerı crı 
seri ve Pn yeni usuller ile 
tedavi ı·der. 

ı~mi~ffiırmÜr;.dELınmi~ E~·~ ~~'J 
mı mı ıçın Lu3 umlu C,~yaLa~ı 

~TAMİRCİ ~ ~adan llcu; .
0

c7fltnJ 
~ .r-1bdntkadir ~ a· _, B 

' ffilı•AŞA c~~Hl KA.HŞISINDA~ ızae en eyi O!JiJ 
mı Telt~foıı, gramofon, m:ı YA G LARJN I 
:.:J dikiş \'t~ ~air tami- mı eurada bula blli oru . mı 

m ,. .. t yapılır. ~ Biı. ROyliı/erde 
e~:e~~~~h~~ımmıım Pulluk_ ve R.ençber Dü~eniriı 

HEp Buradan Alirı~ 
ff akimliğin~en: 

Balıkesirio Haci İsmail ı::n::t , · · r.":I •lil•-\7 i lay et mahalle~inde mukim Abdul- ~&!!imll!:Jl!l~mımımı ffill!lliUIDffilffilffilmlffilffilffilmlffiiffilEJ(fil[ID[ill[ID(IDEJınJmlilL?b..::a 1 
lalı Ziya ve Mirzabcy malı - ~[ij} Parça f ıatlan Makin• 1 

.. DetterdarlıR-ındaıı ailesinden Halil onbaşıkarısı l mı K fiıtları. 1 
~ Emine ve kızı Naciyerıin şa - liJ r. 

l'f~cati be~· muallim nıekıe.bi balıcesindeki yia:ı ve müştereken mutasa 'mı Sivri meki k 100 ~· 
maili inhiıla~l bardaklı: ıue şimal _dlwti;ıdt•ki clı- rruf oldukları Mirzabey ma- [!]) Toparlak)) ıoo Koınpte el ~il 

hallesinde Ktıin sağı kalaycı 1 mı İğneler 2,5 ınakine•I 
var ~erinde kalm<ik iiztre lıedinı masrafı ve lbrahim kızı Rmine hanesi, li Kayışlar 35 
ani\az mahaJlinin tt svh.·esi talibine ait olmak solu Fettah oğlu Mustaf1ı mı M k ' - Komple'181.~ 21 

hanesi, arkası halv•cı Ah m- im . 8 ı~e yagı t1111' 

şai1ile yıktırılacaktır, 9·5-935 perşemhe günü et hanesi önü yol ile mnhd• mJ ş!şesı l5 :e,~~e.~~, 1 
saat 15 de defterılarhkta. müteşekkil komisyon ut ve üç katıJan ibare.t olan ~ Nakış ko~nğı 25 

I kınesı ··ç. 
·r ı·ı t l. l d ı. ·· ·ı I hanenin üst katda sokağa : » rna. 381 35 Komple 1~ il 

marl e ı e a ıp er t>n t>ll çol\. pP)' surene ı ıa e- h . . mi Çakı 30 - 4o ı ı 
ve ananın bahçesıne nnzır lil çelunec" il! 

si icra edilecekdir. Muhanımen hedeli kırk Jira- ikişer oda ve ikinci katta (il Muhtelıf nakış ve kabine . 1ool 
dır isteklilerin teminat akceleril~ avm ~iin ve sokağa ve bahçeye nazır üç mı makine iplikle~i makioesı il 
saatta komisyona fözla malt) mat aJm~k i~te' eıı· oda ve üçüncü katta sokağa mi makas!ar . ffSa1r Vadeli ~, İl 

~ • ve bahçeye nazır dabunları fili t~ferruatı da bu raitle "a· [I. 
lerin n1illi emlAk daire ine müracaatları. toprak iki oda her katıla IJ nısbette ucuzdur. rilir. 1 

16 9 _ 4 kdfi mikdarda sofaları ve il a 
....... .,.,._.,.,..__....__ alt katda ayrıca mutbahı ha. mı s o· k. . 1 . G I d 1• 1 

vi olup hanenin arka tarafı- 151 o vy e 1 iŞ a 1 e e rı e . 1 
D<Aff' 1 LICASI nda oldukça geniş avln ve el 

!mliimlml Hu ınımıınımııın şadırvan ve kuyu ve eşcarı mı Yakında meccanen nakış }'llrdu acılıyor· -11 
• 11:1 müsmireden dut ve bndem , ıh vr-1 
li · · · 1 lın ağaçlarını hovi bone knb'ılı' l!I Sağlamlık miikemmeliyrl, tasarruf ve işleme i knth. Pli lt>01İ.n3 .,1a iıl 
mı Kükiirt ve çelikli olan dağ Ilıcası m,üke- r:iı ~· E oa~ "112 

1::1 taksim olm.ıdığından dolayı nıakla beraber ... rkek ·ve Kadın terzileri iP t>lhi. t; iş~·ilt ı·i v~ de 
~ nımel bir şifa yeridir. Ilıcarnn ~·~mt-k, ~·awk :~ Ba.ı~~e- ir sulh hukuk haki· 51 sanatkarları ıu~meu hir (fi makiıi~si fiat.ıncta olan ii« cekıııt•Iİ hcfll 21 
mı vesaire takımları da müsteeiri IHise .. \İll ffiJ mlıgınm 9 4-935 . tar.ih ve mı zarif ve pratik . lüks mohilva ş~klinde hir . 1 
l!J ŞellVÜZ taraftlldUll bU kere İkfllUI edİJntİ~lİf'. ffi:I 165 698 numnralı ıldmıle ŞU· lffiJ • il 
r=ı • 't fiil yuunun izalesine karar ver· 00 • 1 
!!!! O ağ 11 ı ca s ı nda 1ıer şeyi ıııiikenı- ~ilmiş ••.m•h•lli mezkn •• mı· .R~ı~ kabine dikiş nıakinesi ı 
u:u 1:.:.1 ehlı vukuf ile gidilerek mü· ~ Elde etmeliıli ı·. ··•alıa ucuz arzu .-de11lf'rc valnıı 1 il mel bul cak ve keııdi evinizde inıiş gibi mı ıideabıh hanele iki bın be ffiJ " ~ . 
lil r· tat eilec~k~· 'z mı şyü.:r. lıra kıym~t tukdir ed ,; f • • il 
mi al ~ )' . ım . mı ılerek nçık artırma ımretile ~ ~~ı ve tnk cek ıneceıı· ııı~ık •· •• ~~ıeı·• . e 1 ~~-~~~~mı~m@~ı~mı~~~~~~~~mı~mı ~ •~ ~- , ~ ~ sutılığu çıkarılmıştır. Bu b'a fil] o · . ıııııi•P ..w 

Viltl)1Ct 
I»tlft.erllct ı·liğ·ıııdıt n 

Bahke irde )lustafar:· kılı malıallesiudc hazi-
neye ait l 20 lira nıulıtüıımeu ı edeli I 26 zira 
arsa arurnıua ve ~ksiltme kanunu mucibiııce sa
tılığa çıkarılmıştır. 

Taliplerin teminat akçf>lerile 9-s-935 pe.şrm
be giinü saat 15 de defterdarlıkta müteşekkil 

komisyona fazla mah'ımat isrn)'1!'terin milli erıı
lak mfüJfırlüğüue nıiiraeaaıları. 170 - 4 

pta tunziaı kılınan şartname- ~ mizi tavsiye ederiz. Eski makinesi olupta Jeğıştirmllk ı:-tiyenlere yenı k kıs~ a 
yı herktls görebılmek üzere ffil v rilir. . El makipesi oluptıı ayak takmuk arzusurıda hulununlnru yaln ı z uyan şekl1 ~ 
4 5.935 turıhinden itibaren (il) ml'ia veril ir. Aynen mokineler<l 1 tumir olunur ve makine alanlarıı kullıınıP ~ 
00 gıın müddetle Balıkesir ffi] ve 'l~kış meccanen öğretılir. . . 
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-mahkeme kuleminde açık ffi) Fıntlıır uc.uz olduğu kadar lediyat ıhı kolaylık göstPrılır. ~1akinelt>rınıııı gerek fi 
bulundurulacaktır. işbu hane ffiJ mum yeıl~k purçıılorı bulunduğu gibi her nevi makin ı•f<.ın· uyor makin~ ve IJ 
hakkında bir hak iddıosında mJ parça üzerindeki fıatlurda yüzde yetmiş beş tenzılı'Hla Hatılır. 1 
bulu~~nlar var~a ~arihi illin l!J ~ 
dan ıtıbaren yırm ı gün içi- mi S \ TIŞ YER I · J 1 
nde evrakı miishitel6ol'ile bir- mı ... . ... . . 1 hl r ı 1 
lıkte sutışa memur edilen ffiJ K ·~ d k d S b · S r kı (l ...,;al' 
mahkeme boşkdtibi Bay Fa- ffiJ • '-la lrVa n QTŞlS~n a a Tl arı Q O!J(ill!'P"" 
ik~ müracoat etmedikleri ta- (illffi)mJ(E)[ijlli][illffil [Qffifffi)ffi)[51ffil ~ffi)ffilmJınJIIDmJffi)ffilffi)l5J@) ISJffi]ffi) :J ffi]mJliiJ9' 
kJırde hoklorı tapu sicillil~ d 11' 
sabit olmadıkço satış bedel- B d . . .... n a• ,, 
inin poyloşt ırılmasınd n ha- an ır ·a ıcra. e r ugu ii•e 
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riç knlacoklordır. k olOJ'k oo'~· 
_it Birinci arttırma 4-6 935 Hncı Yusuf mnhallesinden 1 - Sa! ş şnrlnnmesİn•le s t kaour i ipotbo rıı, 1 )or•" 

1 s:ılı günii saııt 15 olarak ta- AhmPt k ızt Emineye «825» tafs latı ~österıldigi iızne r" sıt ş g13rİ ır·,.. J•" 
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M. BEHÇET 

Eıkı)Balıkı ır A~ırceza 

mahk.emeııi Başlunı 

K. SAMİ 

HÜKUMET CADDES NDE 32NlJMARALI YAZlllANE 

Her nevi dava kabul takip f•dilir. Siir.ı tle 

Yin ediımiş olup konulun ı· ı I K 1 k · d ··• · h 1 6 9 t'-'< ıı oluncıcakd ır . r.ık8r .. 1d"' ıra lOrç u ız nryesın en birıncı ..ı P 9· 35 pıızıır " ,, ,,.., 
PAY kıymeti muhammenesin- hacı lsmai l oğlu Mehmet günü sa ıt 15 de Bundırm 2 8atıl.ığ~ 0ıı1t0101: ,&İ· 
in yüzıle yetmiş heşı' butm- ,.ı • h h · ,, ıı· g:.ıyrı 1 ptsr "1 

Ham1,1 nın la tı acızA al nnn ıcra rhemarluğ'u oda~ır da cnı ı ' o 8 rs~ 
adığı takdirdA son nrttıranın ) k 

1 8 
l r nd<' olfikalorı · oiıı e~1jr"' 

teııhhudü baki kalmak Şlırtı· Kız aryesinı e ük me\·· y ıp ac·ıkıl r nrtırmo he<>eli hipJerı 111 • r ık lı.ı k :;~ 'ddiııls.rl .ıer•·. 
le ikinci arttırmnnın 19_6_935 ki inde on altı buçuk dönüm k ymp,t ler nirı yüzde 70 ışi rı füıhıt lerıle ı bı'ldırlll"' 1,., 340 ve mera önünde ''edi ni bulmadığı tak ,Ji rılfl son .. de r o ·ıı çarşamba günü saat ı 5 şe J mi ~ün ı<~ 10 
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temdit edilmiş ol<lug· undan buçuk dönümiin 21 O vr> Do ı rt ı rAnın toah hüdü bnkı knl- 3 Almflr 111 oı I'"' 
d . l ~ . ırıohB sr• 

almak: ve şartnameyi görm- gnnh kesikJe on f ömim mak şnrti c ôn boş gün an ı .r n k vmf\fl k peY P .
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ek istıyenlerın pey &kçasile 250 ve ('evizlikte on dönünı 1.1 tı>mdıt C"d,ler ·k 25 6 93!:> yiız le• 7 bnc11 ~iJb,,ır 
birliktıl Halık esi r sulh huk- 150 lira kıymetinde dört alı 1-{Urıü sı1ut on hP~dt 1 ril b rnbrr .. ::~!ded80r 
uk mahkemesin cı mür:ıcaatl- porça tarlonın tamamı n~·ık 2580 ~umar:ılı konun mul'ı· 
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arı ıllln olunur. artırmaya çıkarılmıştır. binro yüzde 75 şini bulmaz- bulunınalıırı 1 

d 


