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Uluslar lngiliz, F r a n s ız,haı- ; 
ya n Fi k i r B i r 1 i ğ i .. ' Kurumu koöSBYi:-toplantı-
Maı~olini ülkü birliğinin hrüPahansı temin edeceUı· ! larına bas!1.~1: 
11 terledi. Amerika gazetemi Strese konferansının · 10~~~!!,.~e~~ <!~.~1~1~~: 

ltrupa meselesini halletmedig-ini yazıyorlar ı lar k~rumu.. ~~··•yinin ilk 
St · celeesı bugun ogleden sonra 

'1ıı.::•.a., 15 (AA.) - Bay gilterenin müşterek hedefi aktedilecek ve müzakere 
Y•p lıoı İtalyada tetkikler olarak kalmnktadır usulünün te~kıki ile meşgul 

lll&k .. 
ilen uzere gelmiş bulu- Morning Post guzetesi it · olch.,aktır. 
kebul Fran~ız s'lnayicilerini al ya ve lngilterenin hiç ol Konsey Habeşistan hükfı· 
iiç d etmış ve konfer ınsın mozea umumi maksatlar sa motinin ltalya ile olan ihtilM 
~ltı~vlet arasındaki {ık.ir hasında birleşmiş oldukları- hokkınJa verJiği notnnın 
tin A '1 kayd ve bu keyfıye- nı yazmakta ve şu müşterek <lerhal müzoknesi veya 
İçin ~~Upa barışını temin bir endi~e üzerinde birleşti- mayıs toplantısına bırakıl 
"i ~fayet edeceğini Eöyle- ren vaziyeti Almanyanın ye- mns hususunda bir karor 

,, llöıl . d ·ı "•an .erıne şu suretle de- oi en sı dhlunmnsıdır. verecektir 
et11ııştir: St·asa kararlarının ıhemmiyıfi .:===-==-=-=--~-~== 

... ;;~ F:.•nsa ile İngiltere ar- Londrn, 1 => (A A.) - Deyli A 1 manya 
"•r il 

1 ülkü birliği kuv- telgraf gıızetesin 'ın siyaE-i 
ın an L ••n •. cu& hak ve muva- muhabiri Stresndon bılıliri-

ee6;!1 teınin etmesi icap ed- yor: 

(~~it .. teklinde huldsa edile- Konferans horpten sonru-
..... ,, ki en mühim mülAkatlardan 

Ne I llZlltllJi Ol JIZIJOJ? biri olarak addedilebilır. Üç 
'eteı "1°rk, 16 (A.A) - Ga- günde öyle bir ııistemin t~-
4.,..,Q•r Streaa konferansının meli atılmıştır ki bu sistem 
"'4i:.• ınuelelerini hallet- vaBıtasile Avrupa barışı mu 
I~ llaütaleaeındadır hafazaya çalışılacaktır. Kon-

,,.lldlz llZ8ltlerin8 aörı feransın Jng·ıliz SİJHO!tnın 
._ ~ r ~ bir zaferi olarak telılkki 
~lı»tıf 81 15 (A.A.1 - Oeyli 

a g edilmesi doğru olur. Eğer 
Sttt aıeteei yazıyor: Al . ı h mutcdı" l bir 

'i\ h~a konferansı mesaisi- monya ua 8 

'-bii& l\~ınında ne~rolunan teslihntla ikti(a etmiş ol. 
, .. ~ h'1 L 1 saydı Jngiltere, Fransa Ye 
'"\ı ~onıeransın muv-

' !1•lhı' İtalya muahedelerin aske-
\ted· 1 

tamamen göste- ri hükümlerinin hukuki ci. 
~--·ı 1;· Stresanın hakiki betini hiç şüphesiz bu im-
. ~.._ oma protokolü ile Jor şedit olarak mütelea et-
~q.... 11111kavelesinde tasrih ~ ""'I ol miyeceklerdi. lngiltno ha-

1'tı an müşterek nok- va kuvvetlerini daha çabuk 
~i, oı:tlerın takviye edil- tezyit etmelidir. Ziru zan-
' t~te~"~u merkezindedir. neılildigin' göre Alman ha-
~-u emniyetin uluslar va filosu duhn şimdiden in-

Mit•ti F ~sııtas • le temini ke- giliz fılosunu ge~·miştir. Ha- . 
ranıa, halya ve İn . [Devamı ıkincj soyluda] 

ısır Kadınlarından 
ta-;;-- - - -
~ r Cümuriyetine selam! 

ıı.1•ı •• ~~~·ıı C011rtyet Abidesine merasimle çelenk koydu. 
ti Qı fiud' 16 (AA ,) - M ıı -
),, a Şu . 

be etjll<iek· ra, ı J'c şunın 
11.~6 li d' 1 M sır kadınlar 
"" ı>' Un l'ak . de, ~lderck , sım rueyd :ın-
~ 11le b· Cumurıyet .libi· 

p it Çe} L 

hh Polis enll koymu~tur. 
'ır rn .. , 

iıı.. buıu d u reznsin ı n (le ""ld n u ~ 
Q~l e \!ad~ U'u hu ın~ras 

~il Sö im llu llu Şura,·i şu 
y ern· 'h M ıştır: 

ıı,a ısır h 
1~11 Ilı T · eyeti mur 
tQlll)arıın t Urkiyoyi bütun ~ 

ı~ e"ec" h 
tt ~ 1 1\{l < U ve hay 
')et '1l .ııhar .. 

tı~· \te rn ~ kılon hu-
ııı Usavtıt . 

\, b Rlllıb· prcnsıplc-
~ ıı 'Yeti · 

t 

J 
! 

1 
l 

' l 
ı 
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1 
rı dıtıı 4bıde ö~' .. t nısil cd 
~~ lltı lUnde M ısır ı 

~llı:"İYetjb~amına Türkiye 
:'•~ı kurtuı8e1Aınlnr. va-
'~ göı uşunda ciııs olmasını AJlahton ıiua ede-! llri etrnek . . 
''' )etin T'" sısın genç rim . 

Tak~ım \lııdosı 

İle yaptığımll ticaret an
Jaşmısı imzalandı. 

Ank rıra, 16 (AA.)- Türk
Alman ticaret anlaşma~n 
14 - 4 - 935 de Berlinde im-
zalnndı. 

Berlin 16 (A.A.) --- Ana
dolu ajansı hususi muhabir
inden: Türliye Almanya nr 
nsındu ımznlonak ücret kıle
ring sonu mukavelesinin iki 
tarufın ücreti münıseb~tle-

rini kuvvetlendirecek ve 
gen İıjletecek esasla-
rı ihtiva ettiği civarilan 
müşterek tebliğde bi1'lirilm • 
ektedir. 

Manisa vilayet bütcesi 
Mrınisa, 15 (A.A.) - Vild

yet Genel Meclisi işlerini bi-

tirerek bu(7ün dağildı. Vild 
yetimizin 1935 yılı bütcesi 

865.800 liradır ve denktir. 
Bütcede kültür işlerine 

336 287. yol İ§lerine 26.155, 
s::ığlık işlerine 88 733, ekim 

işlerine 9086, bayt.ır işlerine 
12. 768, busu ti muhueebe te 

şkilfitınıı 72.213, muhtelif 
mıı,.r ., flu r..ı 84,764 lira tahs 
isııt " Yr lnıışt ı r. ~uallim ad 

e<lı 41 O rı.ı ~·ık ... r ı lını~, yeni 
yap lm rı kt a o'un lıastahnne I 
ırın bu yıl da 40 noo lir.ı ta
hsisat wrılrn •stır Bııvıl vild- 1 

~ ~ 

y t."l d ·ı lı ıl • n ı: t· y ı n ı den ık i 
bııyıık mektep temeli utıluc-

ok ve moktcLini y:ıpıı n kö 
yl ı;; r(! 5 bin liı a yard ım edi
lecektir ~:alı.·kaı.lığı ~ahit 
olan fuk İr tah benin yüksek 
ınekteplt! rd c talısillHini ık

ııı:ıl etmeleri i\·in 2.SOU lira 
l:ıh ·i~a t ayrılm ıştır. 

Bulgar 
Kabinssi düşüyor. 

\ı~ bl\h'şetr u.rk kadınlı- -
, )ı h· 1~ 1 rnl'vk· ı · 'k Kabine azası arısmda bir 
~11ihtj

1

~~e't'.~iın derin::;_ Sovyetlerde sivil tayarecılı aoıışımamazlık Yar. 
~ Urkıy . ,. 

iti11 ''-'ti 'nın kurları- Berlin, l 5 (A.A.) '"~s- Sofya, 16 (A.A ) -- Havas 
'• btl r, ~tatürke izhar kovndan bildirilıliğine g~re ojansı bildiriyor: 

"aııttan istifade ed. sivil tayar<•eilık merkez ıd Kabine nzası aras ındaki 
,_,.. nresi hovu .şubesini bu yıl anleşnmamıızlık y:.ıkındn bir 

~~ i,ı~lle Riri 11 t · ~ · \4 ,500 kilometre daha geni- buhrJn çıkmak ihtimalini 
~h " 1 trı ı bu b.. 1 · ~ 'tı ta U · şletmeğe karur vermiştir. fk. göstr.•rmektcdir. Dün Dı§ 
'-tı bir ö .~amlaması tısndi, siyasi, askeri ~'ok mü- l ıleri Bnkonının istifa ettiği 

rnure mazhar bim hatlar tesis olunacaktır. 1 şayi olmuştur . 

Dukuzuncu Yıl -

- İğesf veBaıyazıanı: Balıkesir ıaylavı H.KARAN 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

VE ER. 

JI Türk Dili Evi Balıkesir ===ı 
/1 Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 
~ Günü geçmiş sayılar 25 kunıştur. 

ÇIK.AB... -Belediye Kaınutayının dünkü toplantısı. 

Belediye Kamutayı Gelir Bütcesini 
131961 lira o;a(ak kabul etti - - _, __ 

Kamutaym dün~ü toplantısm~a vali ve ~elediye baş~am uzun iıahat vermiş ıimdi
ye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak olan işleri anlatmıştn. 

ımından çok lüzumlu Belediye Komutayı dün ak
şam Vali ve Belediye Başk

nnı 8. Sul m nünıloğ'ırnın Hıı 

şkanlığında toplanın ştır. Kn 
mutııv Ü\' ~nnt suren bu ,, 
topluntısındu 935 re lir 
bütcPsini miiıakc re etn :ş vn 
hüteeyi ( 137967) lira oluruk 
kabul etmiştir. 

8aşkan celseyi a~·tıktan 

sonra müzakernyo başlucm
azdan evt?I bütcenin ne gibi 
esaslnra göro yap ı ldığını. ya
pılan ve yapı lacak olan i~l
eri meclis ve umumi efkara 
bildirmek istodiğini söylemiş 
ve sötune. şöy.le devam et
miştir: 

- Cümuriyet rejimi halk Belediye Ba~kanımız Salım Glındoğan 
•e halkcılık demektir. Bele. ve bundan sonra yapılacak 
diye kanunu bu esası ifadelen- olan işleri hulAseten şöyle 
diren bir kanundur. Cümuriyct anlatmıştır: 
idaresi bu kanunla şehircili. _ lstasyon iinünde cümu-
ğe çok ehemmiyet verdiğini riyet meydanı yapıyoruz. 
göstermiştir . Yurdumuzun Buraya büyük liderimiz 
hcrtara~ı şenleniyor. G~zel ı Aıotürk'ün heykelleri rekzc
Ba.lıkcsır du şenlenecektır. dilPcek:tir. Bugünkü pazar 
Vali Vıldyotle belPJiyenin bir- şekli med~nı bir şehre de

leştirilmesi nıcselesineJe temas ğil; bir köye yokışmıyncak 

ederek vilAyetle belediye §ekildedir. Bunun için Azar-
ı işlerinin bir elden idaresin- yun fabrikası orsasındn şeh. 
l deki fay faları. anlatmış ve: rin ıhtiye<"ını karşılaya . 

-- Büyük mevzular karşı- bileck şekilde bir pazar 
sında hu~usi fi~irlerin, geri yeri yapacağız. Asri mezcırl-
Cıkirlerin yeri ol ı maz. Biz ığın iç taksimatı bitirilmiş 
dnimn ileri şehircılik fikrini duvarlorı da bir hoftoya knd-
toşıycıruz , demiştir. ar bitirilocektir. Buraya yü 

Valimiz hundan sonru bir zlerce çam• ağacı dikilmiştir. 
koç ay içinde yapılan llyaslar mezarlığını park baI-
i~lerin eskilerine nisbeten ine getiriyoruz. Şehrin um_ 
çolc olduğunu söylemiş ran ve güzelliği bak. 

Sovyet 
---

Sanatkirlan Ankarada ilk 
kon setlerini verdıler. 
Ank11ra. 16 (AA.) - Dün 

akşam Sovyot sefuret nde So· 

vyet nrtistleri ilk konserle
rinı vermişl t· rdır. Konserler -

Jıı Ha!ihakan İsmet İnönü 
lıiıliin Vekillor , hiiyiik ve or-

ta ı·l~·iler Ye bnyanlorı, ınnt
buot müme15sılleri hazır bu· 
lundu. 

----=.==~ =--

[~irnede bağcıhk 
Edirne, 15 (A A.) - Edir· 

ne ve mülhakutında lıulk. bu· 

sene bağcılığa büyiik 

bir hevesle sarılmış ve 1500 

dönüm saha dahilinde bağ 
"' 

dikilm iştir Bunda Edirne vi . 

lılyeti ziraat teşkıhHının ar

kası kesilmiyen telkınalı ve 

bıığ ~·ubuklarını parasız da

ğ'ıtmrı k: '4U rPt ile gösterdiği 

kolaylıklar llmil olmuştur. 

Bugün Edirnede ve Trnkyn
nın bir çok yerlerinde çok 

bereketli ynğmurlnr yağmı
tır. 

Ruzvelt 
Amerikanm on sekiz cü
muriyeti ile bir muahede 

ımzala~ı 
Gton. 16 (A .A ) - Ameri 

ka ittjh ıt günü münasebeti 
le bay Hoozevelt merkezi ve 
cenubi Amerikıının 18 Cum 
uriyoti ile hır muahPde imz
nlurıoııştı r. 

Bu muahedeye göre bu 
devletler arosındn ihtilAf çı_ 
ktığı taktirde küilii r abeler
ino dokunuim•yacaktır. 

Avustvı ya ıhtilili ~onf e
r ansı 2 O mayısta toplanaca~ 

Roma, 16 (A.A.) ••• Royter 
ajansı muhabirinden: 

2o ~1ayıstu toplanacak olan 
Avusturya istikldli konferu
nsına ait resmi birler iteıya 
hükumeti tarnfından lngilte
re, Frnnso, Almanya ve sn· 
bık Avusturya - Macar istan 
imporutoruoun istihdaf eden 
bütün dovletlerc bildırlerJe 

gönderilm •k lızercdir. 

Par is 16 ( A .ı\,.) --- Parıs 
motbuatı Avusturya ile de
ğer sililbsız devletlerin sila
h innması m~ı:;elesinde Far an-

olan park gazino 
ve yazlık sinemasile belediye 
"je ayrıca hir gelir de getir
ecektir. 

Başkan hu yıl içinde kasap 
Vd s !bıe h'lliııde yapılacağını 
eski belediye binasının yık-
larnk burosının bir 
meydanlık haline gı>ti. 

rilPceğini, harap köprülerin 
yapılacnğını, şehrin tenvirat, 
tenzifnt işlerinin eyi bir su_ 
retto başarılacağı sözlerine 
ildve etmiştir. 

Başkanımız bundan sonra 
gelir bütcesine geçmiş büt· 
cenin tessis usulüne göre 
ve üç senelik vasatiler na
zarı itibare alınarak hazır
landığını ve katiyyen hayalt 
olmadığını söylemiştir. 

Valinin izahatını müteılup 
eski belediye başkanı tsmıil 
Kodanez oğlu söı almı~ ge. 
çen celsedeki sözlerinin ya_ 
nlış tefsir edildiğini ve şe
hrin imarı noktasında bütün 
meclis üyelerinin vali ile 
birlikte olduğunu söylemiş

tir. 
Bundan sonra gelir 

biitcesinin müzakeresine 
geçilmiş ve bütce bafkanlı-

ğın teklifınden üç bin küıur 
lira noksanile ( 137967) lira 
olarok kabul edilmil}tir. 

Belediye kamutayı yarın 
öğleden sonra toplanarak 
masraf bütcesi müzakere 
edilecektir. 

Cenevrede 
Siyasi adamlara suikıst 

mı yapllıcı~tı1 
Cenıvrıde htr tlrlO ted,irler 

alındı 
Cı:ınevre, 16 (A.A.) -- Şim-

ıli Cenevrcde bulunan siyasi 
adıımlorı karşi anarşisitlerin 

suikast yapacakları bazı Pc

nebi memleketlerde söyleni-
şi üzerine İsvicre zabitası 
gece uluslar kurumu sarayı 
gerek oteller ve sefaretler 
ı)trafta emniyet tedbirleri 
ulınmıştı r. ffodudtaki mu
hnfozn kuvvetlerini ~·oğaltıl- _ 
mı lır. 

Avusturya Oışanişlari 
Bakam. 

Viyana, 15 (A.A.) - Dışa
rıişleri Bakanı bay Valdeneg 
bugün Cenevreye gitmiştir. 
Cenevrede toplanmış olan 
devlet adamlarından Avustu_ 
rya hakkında Cınevrede ya_ 
pılan konuşmalara dair ma_ 
lumat alacaktır. 

sn Oışişleri Balkan Bakanı 
küçük anlaşma ve Balkanlar 
ihLiltif mevcut olduğunu 
lekzip etmektedir. 
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B. De Valera ile mülakat. 
Daily telegrapb 3 Nisan 

935 tarihli sayısında yazıyor. 
Dı.ıhily Telegrıph gazetesi 

hususi muhabiri, lrlanda hü· 
kumeti icra konseyi baıka
nı B. 09 'Valera ile yaptığı 

mülAkatı şöyle nnlatıyor: 
B. Devcılera büyük bir an· 

mimiyet ve açık sözlülükle 
lrlındanın cümuriyPt iste
diğini ve bunun sebep
lerini bildirdi. Başkan, şi

mal ile cenubun ayırtılma

eını büyük bir siyasal re· 
zalet olarak tavsif etmiı 

ve Jngiltereyi açıkcı ten 
kit etmiştir. Bununla bera
ber yine lngiltereye dos
tane el uzatmıya hazır 
olduklarını, ve iki memleket 
araaında hiç bir münaferet 
bulunmadığını tekit etmiştir. 

8. De Valera bundan ba
tk• lngiltere ile lrlaoda ar 
asında ıağlam bir doıtluk 
temininin Britarıya ile Bir· 
le§ik Amerika arasında da ha 
aıkı ve semereli bir iş birli
ğine yol açacağını ve bu au. 
retle Gen. Smutein dünya 
barışı hakkında söylediği 

son nutukta olduğu iİbi 

bu &1il Qlküye faydalı bir 
hizmet etmiş olacağını kay 
detti. 

B. Od Valeraya ille sor
ıum, ıon zamanlarılaki şayi· 

alar dolayııile, lngiltere ile 
İrlanda araaındalci Ökonomik 
savaıa nihayet vermek üze. 
re her hangi bir teşebbüs 

ve hareketin mevcut olup 
olmadığı idi. 

Baıkan «Hayır» dedikten 
sonra l!IÖzlerine şöyle de- , 
vam etti «Bu savaş ile 
buhranın neticesi olarak 
bılhaasa ziraatçılorımız çok: 
mutazarrır oldular; fakat 
bu ölconomik tazyiki kırarak: 
ve ziraat maheulerimiz için 
ve yurd içinde pazarlar 
teıkil etmek iç1n elden gde
lij yapıyoruz. 

Harici tazyik belki fazla 
ıüratla dahi olsa, plAnın çia
diğimiz ökonomik yoldıı yii· 
rümemize yardım ett , Bu 
suretle hüktlınetimiz uynı 

başında sanayi tetkilAtınıda 
kurdu. Biz çjfcilerimize 
iç pazarlor tedarik ediyoruz. 
logilterenin ham nıaddelerini 
kendi topraklarında yetştir _ 
meğe karar vermiş olması· 

ndan dolayı, bizim de ic 
pazar kurumumuz çiftçiye 
büyük bir yardım temin 
edacektir. » 

Ukonomik · !orgulardan 
siyasal aorğulara gecerek: 
B. De Voleradan lrlanda
nın vaziyetini izah etmesini 

, rica ettim. Aldığım cevap 
şu idi: 

e<Evelemirde İrlandanın 
logiltereye karşı vaziyeti. 
A vusturalyanın veya Kanada
nınkiaden çok farklıdır. 

İrlanda istilaya uğramış· 

tır ve işte yedi buçuk yüz-· 
yıldanberi bu istilaya kar
şı mücadele etmekteyiz. 
Onun için Kanada, A vustu
ralya veya yımi Zelaodaya 
uygun olRbilecek bir sureti 
hal İrlanda için mevzuubahs 
olamaz 

Biz kendimizi hiç değilse 

lngilizler kadar eıkl bir ul· 

us ve Britanya na11l kendi 
işinde tımamile muhtar ise 
biz de kendimizi aynı şekil 

de haklı görüyoruz. 
'famamile serbet ve müı· 

takil olmak hakkımız . n tonı

nmaaı lt\zımdır.Bu hakkımız 
tanındık.tan sonra bir çok 
müşterek bağlar taşıdığımız 

komşumuz logiltere ile açık 
bir zihniyet ile işbirliği ya
pmuğa ve müşterek menfa· 
etlerimizi korumak için el
den gelen gayreti esirge
memeğe hazırız. Meseltl, di
ğer memleketlere tercihan 
aramızda ticaret yapmak 
müşterek müdafaa tedbirle · 
ri bu arada sayılabilir. 

Fakat ne gibi şeylerin 
menfaatirnize olduğunu ve 
ne gibilerio olmadığını tak
dir ve tayin huıusunda tam 
bir müsavi söz hakkı iıteriz 
İngilterenin kendi menfaatine 
muğayir bulduğu bir ıeyi 
reddetme hakkını inkAr 
etmiyoruz, fakat aynı hak
kı kelAm azadhğını kendi · 
mizde de görmek iıtiyoruı. 

ingilterenin yapmak iste
dip,i ıey daima bize direk. 
tif vermekte israr etmeaidir; 
çünkü kendisinin her iŞ! 

daha iyi bildiği zehabındr

dır. 

Bğer lngiltere bakanların· 
<la bir parçr aklıselim varsa 
bu ite kolayca bir sureti 
hal bulunur. iki komşu me· 
mleket halkı dostça geçinir 
ve bu suretle dünyanın hiç 
olmazsa bir kısmı sükun ve 
barışa kevuşmuş olur. 

İrlanda halkı yüzlerce 
yıldanberi istıklAl için 
uğraşıyor Cümuriyet bi-
zim için istiklAl sembo
lüdür. Kati surette eminim 
ki, eğer bariç\~n hiç bir 
müdahale olmadan halkın 
reyi alınacak olH, netice 
büyük bir ekıeriyetle cüm
uriyete taraftar çıkacaktır 
O holde eğer bugün İr
landa istediği hüktlmet tar
zına nail olmıyorsa demek 
harici · bir kuvvet buna 
mani oluyor. 

Anlaşma projesinin karşı . 
sınn çıkan en büyük en. 
gel, lngılterenin böyle bir 
anlaşmanın sembolü olarak 
kırallık tacını ileri eürme
sidir. Biz buna muvafakat 
edemeyiz 

Kırallık ile ctimuriyet 
biribirine zıt iki mefhum
dur. 

Biz azalığımızı kazan-
mağa ahdetmiş bulunuyo 
ruz: falcat bu hareketimiz
le başka bir memleketi 
rahatsız etmek istemiyoruz 
Yeniden tekit etmek l üzu. 
munu hissediyorum ki bu 
idenl uğrunda çahşırken 

İngiltereye karşı hiç bir 
husumet ve münaftne~ duy. 
gusu taşımıyoruz. 

1921 Je birlik meselesini 
mevzuubahsettiğim zaman 
beni bu teklife sevk eden 
sebep İrlandalıların logille
ye karşı besledikleri sem
pati ,idi ve bu hissiyntı 
tatmin edebilmegi cok ie· 
terdim. 

H. De VeJera bundan son· 
ra ikinci eNalı mesele olan 

Birligi 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
va misııkına gelince, lngilte· 
re Almanyanın bu misaka 
iştirok etmesini istiyor. Zi · 
ra bu iştirak misakın emnL 
yet kıymetini artıracağı gibi 
hava teslihatmın tahdidine 
de hAdim olacaktır. 

Sowye~ ıızatılarlnln ne$riyatı 
Berlin, 15 (A.A.) - Mos· 

kova matbuatı Stresa konfe 
ransı neticelerinden uzun 
uzadıya bahsetmektedirler. 
Tas ajansının Stresa muhabi· 
rinden alarak yazdığı bir ha· 
bere göre·, konferanscılar 
şark misakı hakkında hiçbir 
taahhüde girişmemişlerdir. 

Mamafih uluslar kurumu 
çerçevesi içinde karşılıklı 

yardım için iki taraflı anlaş· 
malar prensibine manevi mü. 

· zabaret gösterilmiştir. 

Yurt ağaçlamyor. 
Rize, J6 (A.A.) •• ,. Evelki 

dek ilen J 7000 adet fi atına 
ilaveten 7000 fidan daha ge
tirilmiştir. 

Veni 

Gündoğanı makamında 

ret etmiştir . 

Değerli kumandana yeni 
vazifesinde muvaffakıyetler 

dileriz. 

Susığn hk Beladıye Baıkam 
Suıığırlık belediye başka. 

nı A.li Kasım Balat Susığırl
ık belediyesine ait işler ha -
"kkında vilAyetle görüşmelt 
üzere dün kentimize gelmiş 
tir. 

hıgiltere Durumunun 
--.--------~-------.-~...,;_--------.-

Japonya dak i akisleri •. 

memleketin ikiye bölünmesi 
meseleıine geç.erek bir 
memleketi kendi arzusu hi
lafına ikiye ayırmonın siya
sal bir rezalet olarak 
tavsif edile bileceğini l rlanda 
yi ikiye ayırarak iki ayrı 
hükumet kurmanın vo 
aralarına gümrük mn-
n ialarının konmasınııı ha-
lkın bittabi zararına oldu
ğunu ve ingilterenin İ rlan 
dayı elinde tutmak için baş 
vurduğu bir siyasal çare
nin şimalde bulunnn faz
la miktar.is nasyonalist 
halkı Irlandanın diğ'er kı . 
sımlarında bulunan ve adet
çe daha az olan ünyonist· 

lerden ayırmak suretile 
gerginliği daha fazla arttır. 
dığını koydetmiştir. 

Başkana Şimal ve cenub 
kısımları arasında hirleşme 
imkfinının ne dereceye ka
dar varid olabilececrini sor-• l'.I 

dum. Başkan omuz silkerek 
«gğer lngiltere müdahnleden 
vuz geçerse muhaa.lrak bir
leşecektir.» dedi. 

Bundan sonra İngilterenın 
Birleşik A.merika ile iş bir· 
liği yapması üzerine lngilte· 
re . İrlanda arasındaki mü 
nasebetlore bu işin ne 
gibi iyi tesirler ic:rn 
edeceği met1elesine geçtik. 
8. f)e Valera bu mesele 

Vilayet encümen katipliği 
VilAyet encümen kalemi 

kA.tipler inden Mazhar Dur
sunbey tahrirat kdtipliğine 

nakledilerek yerine belediye 
encümen lultibi Ali tayin 
edılmiştir. 

Muğla hapish~nesin~e 
~oğla. 16 (A.A.) -·- Hap. 

ishııneıinde çeşit senedle 
gün geçtikce ilerlemektedir. 
Hapishanede ı 2 dok.uma 4 
kundura tezgdhı iki çorup 
ve bir fanile makinesi ~·alış. 
maktadır. 

• 

Lise onuncu smlf tı,_' 
Balyaya gidiyor. el>"' 

Lise onuncu 11nıl "~·diirö 
b11şlcırında mektep oıtJdor 
Mehmet Emin Ergin °1.cler· 
halde bugün Balyaya S'~· o· 

· de ek ve Balya maJenıP tk• •' 
lojik ve kimyevi t• ' 
yupacnklır. 



TURKDILl l 7 Nisan 

Osmanlıca.dcin Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
1\1 J9 1 lrndur insana· huzuru kalp veren bir u ·oılp 1 ı.l'epreu~·e dırn~ la vıe. Örnek:. Onu. bir mertebe.~ Ali!eye ıs'ad 

Ôrn . l ~ • . . şey yoktur-Bir i~i ba:;;armak 
1 

kadar ~at~m-'ı_nse ~ (l'..r .? Deuıl , . etmek ısterı~ = ?nu yuce bır aıama· 
.. e~. Bu yazıyı yazarken çaktığım inıana iç rahatı hır şey yoktur. hndışo- Kaygı. duşurıce - (İ4r.) lnquıetu. ya ağıtmak ısterım. 

~~§kılAtı hulba ederken ~e~me~iş~.i~: HülOp - Esin esinti de, souci leağa- Döküm 
it yazıyı yazarken çaktığım guçluğu Hübüp etmek - Esmek Örnek: Büyük endişe içinde idi-Büy- Ornek: Topların ısağası, zamammııda 

Hııln~~alnrken çekmemiıtim. Örnek: Rüzgdr hülıılp eder kum sav- uk kaygı (düşünce) jçınde idi-il eta- çok tarakki etmi tir - Toplar)D dökü. 
ô te~ -: Kısaca rulur = Huzgdr, kum savrulur. it dnns une g.ra9de !n~uetude mü. zamanım ı zda ~·ok ifor1 gitmiştir. 
S;zne : Sıze -~u~dsa~an söyliyeyim Hücum - Hücum (T. Kö.) Gam - <;am(T Kö.) - - (fr.) Chııgri~, nUictL lsagn etmek= Dökmek 

liuır e kısaca soylıyeyım . Hüda - Uzyön = (Fr.) inspiration qui on Örnek: Bu kad..tr büyült çapta top ısaga 
Otınek - Dönmek - So"zu··. ouse dar . Lı voie du salut Örnek: Gönl•ım gam dolu - Mon ~e. etmek epi müşkül bir ) tir - Ba kadar 
~nek: Sözünüzde hulrettiniz ıı··Pk .. l. 

18 

ı .. L·· d [T Ko·· r 1 .. l . d ' . büyük çapta top dökmek epı gü~· nuzde d- d- • ıu uını ar - · ıua.um er . ur est p eın e c ıagrın 
Hulk.unı n on unuz Örnek: İngiltere hükümdarlarından Keder ....eKeder (T Kö.) bir iştir · 
Hut,·ı - Boğaz · ·ıt h'"ku·· mdı·rlerinden Gussa-Tnsa ... (Fr.) Peine, preoccpa tion, Isdar etmek-Çıkarmak " etrrı k G. '- k k ıngı ere u ,..,, .. . d b O e = ırmea, geçme ' yanaşma ll"k.ü t _ h"k" et (T Kö J souci urnek: Bu mesele uzerın e ir emirna· 

rnck: Mevsimi şita hulul etmişti - 11~ me () u um · ' me ısdar etmek mu•tıfılf olnr - Bu 
l<ış . . . r uma _ mıı Örnek: İçimde tarif edilmez bir gussu . . b 

1 
lr. k u 

z . gırmıştı. .. b" (T K'" 1 var:-l~ı·mde d.ıl&.t ılmaz bir tasa vnr. sorum üzerıne bır uyru tu çı armn y-Jengınl 1 . . .1 b' d Huner - uner c. . \' 
- ere hu ül etmesını bı en ıra am B . G" .. .. .. Kasavet-Bunalma sıkrntı-(Fr.) Suffoca- gun olur. 7

.J6tginlere zanaşmaeını bilen bir ad- ~r ~ ur~ 0_~g~a, oı~e l'k 
0 
.. zgu·· rıu·· k .~ Sudur etmek - Çıkmak 

nın. Hurrıyet = hurrıyet, ozgen ı , tion, serreınent de coelfr . kk d d L 

ltuırı ö k h.. · · · · h' lr d Mu .. teessir - Üzgün, lr.~derli <Fr.) Triste, Örnek: Bu ış ha ın o. eudur e en a.a· 8 - 1. Yaranma, (Bak: samimiyet) rne : urrıyetımızı ıç ır ye e- f'k B · h kk d 
Ôrn.:; ğişmeyiz - öz00'enliğ~miıi lliç bir 1şeytt chagrine, afClige rarnameye tev 1 nnk u ış a ın 8 

.,.. Ona arzı hulus etmek istemedi k k 
. d ğ' · Ornck: Ne için bukııdnr müteesslremiz? çı an ararn uyara • 'lı\ll- Ona yaranma göstermek istemedi e ışmeyız s d G .. _ .. 

' 1 Us.in 1 hürriyetperver _ özgencl, özgü'rel Neden bu kadar üzgünsünüz [kederli_ n. r - .. ogus 
Ô 'r ıi: - Yaranmalık .. siniz?! _ Pourquoi Ates-vous tellement Istırar-Sararma 

tnek: Huluskarlıktan hiç de hoşlan· hur':llet saygı . . . . trı'ste (chagrine. afflige)? lsga etmok -Dinlemek, kulak vermek, Jrn. 
rnaı; Örnek· hürmetlerımı taktım edcrım 

1 
k k 

- Ynranmolıktan hik d~ hoşlan- · )tüteossir olmak = Czülmelc, kederlenmek a asma 
lllaı Saygılarımı sunarım Ö L 1 ,. 'h' · · t ek · 

Huın .... 
8 

!Fr.J Etre touche. etıe . peine, s'tttlrister, rnea: -1,tt&3yı ınızı ısga em ıs-
""' == Sıtma, nöbet, ateş= (Fr.) Fie- hürmet etmek i}~iram #~ rmek - Say- " se cbagriner terim - Öğütlerinizi dinlemek isterim: 

it Vre mak t'>rnek: Bu halinize ~ok muteessir oldum 2 - Sözümü isga etm;yaceluen Denden 
Lı llnnak. =Boğaz Örnek: Ben kendisine ~·ok hürmet ede- Hu Jlaliniıa ~'.ok üzüldüm rkeılt>rlcnılim J niye nnsıhat istedin ........ Söztime kulak 
~ılnı'n rı'm - ' Len kendisini çok sayarım h ( · 1 d · /\ - Kanlı .le suis treı touc e peıne ı) votre etat vermiyecekeen benden niye öğüt ıste-

\Jrnek: Hunin bir cidal Konh bir hürmeten - tiayaruk MüU°'1HerJ;J Kederli din. 
li kev~a örnek: ih~1ya t ına hfİrmeten = ihtj_ Ürrıek~ Dün çok müked~i<\rdi-- Dün ~·ok 3 - O, hiç bir söz~ ısga etmez = O, 

•ııriı Kando.kücü yo.rlığrnı suyuruk ' kederli idıl\ hi~· bir söze kulak umuz. , 
?~nek; hunriz bir ndamdı - knndö- Muhterem - Sayın ~lerar&t - Acılık (Fr,I Amertumo Iskat- Düşürme , düşürülme 

~ ~Ucü dr adamdı Örnek: Muhterom eaıxıilerim ._ Örnek: Ruhumda çok meraret var-Ru· Ôrnek: 1 - Fransız kabinesinin ıskatı 
lltôafe - Synık.a, urasa dinleyicilerim humda ~k acılık .var = J'ai beaucotıp Fransız 'k binesinin düş\iriilmeei. 

rneL T. L ğ h ( ku hürmetkAr ·- Sayar d'amertume dan~ l'ame. 2 1 k · b · k b" 
l 11.: ura. çocu u ura eye - • • - s at, cenın üyiı ır suctur-
ak nemas _ Tu·rk rocu{!u sanıkaya Örnek: hürmetkarınız ·· Sayarıııız. Fütur - Bezginlik (Fr.) Decooragement, 

) ..., Çocuk düşürme büyük bir suçtfir. 
\i .. t\U:-aaaya) kulak asmaz. hürmete !Ayık ( vacıbülthtiram, şayanı desespoir . lekut etmek-Düşürmek. 

14 "e K k r k rmet} - Saygıdeğer Örnek:' Fütur içine duştu - Bezgmlik 
Ôrn~ mntı. küçürek, ufa , u ara hüsn =-· Güzellık {kin., düştü. - il tomba dans le deeo- Örnek: Kabineyi ıs~at etme~ için yap-
1( e : Hurde demir parçaları hüsnüdn - · Güzellık uragement {desespoirJ " ılan jşler bildkis kabineyi mevkiiado 

~I\ h ıtıntı demir parçolnrı. hüsnü hft.lü liarekdt - Meflur~ ~ezgin (Fr.J Oecourage, desespere tutmnya hadim oldu-Kabineyi düşür-
:::::: ll~de mana farklarını bile sezdi Örnek: hüs.aü hd:lü tiar t~tırnb _ (;ôynü (Fr.} Souffrance mek idn yapılan işler, tamteni iiabi-

La •eıdj~ ufak anlam o.yırtımlarını bile = Uzgi<iim .numarası. Ör;ıek.t Çok kere gönül ıstırabı beden neyi yerinde tutmaya yaradı. 
'
1
llrdeh hüsnü hat - lJzyazı - !Fr.J ıstırah ı n:ı galebe eder.,_ Çok kere gö· Sukut-Düşüm, düşme 
k 11 

olmak - Paramparca olmak, hüsniı idare - Uzyönet.ım ııül ,~ô"nüsü c·sim göycnüsünü bastırır Cırnek: 1 - Sukutu evrak _ Yaprak dü-11.ırıtıp döllülmek. "" .J 
Ut örnek: hüınü idaresıle :b'.itin arklelf ~ SooYerl't les sotfffrnnceı moralea sont ümü 
de~ek: Pencereden düşerek kafa tası har* ların•n sev.gisini k •zanmıştı l~z79 pires pu~ les ıouffronce physiques 3 - Bulunduğu makamı muallddan &U· 

la a9 oldu - Pençereden düşerek kafa netimiyle bütün arke<Ht a•tn n ae-.giei· Muzturib· G?yn Jü, göynük jFr,] Oui ~o k.utu - Bulunduğu yüksek orunJu 
~JJ 11 

Paramparça oldu. ni kazanmı§tı 1 ı:ı . qffre, agu~rant düşümü. 
ld: Yolda hurdeha.ş olmuş - Eşya yo· llüsnü imtiza\' .= iyi ge\~Tnm örnek: ~luztıırib bir inean Göynük Islah etmek- Yeğrltmek - <Fr.) Arrııngcr 

liıı d kırılıp dökülmüş. Ornek: Z~V\' ile zevco arasında hüsnii lgöynülü) bir adam ~-- Un homme qui reformer, ameliorer, perfectionner. 
"(j ehıış etmek = Kırıp dökmek imtizaç. lazımd_ır ........ Karı ~le koca artı- ı souffre Islah etmek - Arıtmak 
brnek; Otomobil hir arabaya çarparak sınJa eyi geçınme ge:~ktır. 1 Mustarib olmak - Göynümek - IFr.) Örnek: Islahı cinsi feres-Amelioration 
b~lr ~ararın1 hurdehıt etti - Otomo- llüsnü kabul etmek - iyi karşılamak ~oufCrir (ou le perfectionnement) de l&ı. race 
k bır arah.ya çarpara't her yanını Örnek: Beni htitmü kabul etti "l+ beni Örnek: Bugün çok muztarib oluyorum cheva.line. 

liııtdırıp döktü. iyi karşıladı. . ll ~ "'.:.. Bugün ~·ok göynüyorum - Au,iou. Islı.ıhat -Yeğritim 
ö:"at - Kırık dökük, öteberi Hüsnü munmele etmek - iyi 1rvrıınına r llui · e souffre henucoup Örnek: Oı;;manlı imparatorluğunda ısla-

'danı neır.: Sokakta hurde:yot salan bir Örnek: Kendisine hüsnü ~u~l edı· Veci ~ rı, sırncı =. (Fr.) f>ouleur, hat yolundakt mesaisi hep aki kahnışt. 
(ötebe .B0 rdü - Sokakta kırık dökük nce şımarmaya başladı = Kendisine crampe ır- Osmanlı imparaporluğunda yeğri-
"tııtııçtı) Batan bir adım gördü. iyi davrandıkça şımarmaya baoladı. Örnek: ~1ide ve~:aı - Mide sancısı tioı yolundaki çalışmaların hiç ucu ge. 
Ôtnek_.- Çıkma, çıkış Hüsnü nazar sahibi - Arıbakışlı Crampe d'stomac. lmemiştir. 

Lı 'l<,1 · Kal8d.a ·huruç zamanı gelmişti Örnek: Hüsnü nazar sasibiJir, kimsenin llzt!rar _ Sıkınç. lslnhı beynetmek • ·• Barıştırmak, arabul-
~lltllç :~en ~ıkma (çıkış J zamanı gelmişti. kötülüğünü görmez - Arıbakışlılılır ii- L>rnek: Iztırar kinde Sıkın~· içinde. mak 
11(jtltuıı.,n ınelc - "•k.mak msenin kötülüg-ürıü uörmez. uı.d (F ) :\.' d Örnek: ı-lkisi de pek sevgili doıtum--ı.. y "' • e - ilinti, düğüm - r. boeu , re-

tnek - Coıan, çeğlıyan• Hüsnü niyet - Eyi niyet ğret dur~ el!mClen gelse ıslahı beynetmek 
~bir seie f<ızdığı zaman coşııo ( ~·nğlıyan) Örnek: llüsnü niyetlo bu iı;e başladı - Örnek: Bir~·ok kişiye ukdo oldu _ «Ül- iı;in çalışmak isterim-ıkisi de pek sa.: 
1-t ller811 ben.zerdi Eyi niyetle bu işe ?aşludı. du ~·ok kimseye hır gizli düğüm». Yn- vgili dostumdur, elimden gelse barışt-
~ li9Qf .... -

1 Zarar 2 • (Bak: ~ahrumiyet) llüsnti ~ohret sahibi - iyi tanınma~ hya Kemul. ırmak için ç llışmak isterim. 
Usu, ,,.._ Aytutulma . Hüsnıi tabiat sahibi Zevkili 2 - lslahı beynetmek için elimden . ;;e-

I ~<>rll.....;: (Bnp anlamına) = iş, yol, konu, Örnek: Hüsnü tabiat sahibi bir adam J leni yapncoğım · --Aralarını bulmak için 

1
1n ..._: ekil, yön, bakım, için, üzerine olduğu giyini~inden belli lk:tifu etmek _ lzJenıck elimi.len geleni yapacağım 
~~tQ m11 ~'. 1T Hüveyda (Bak: Aşikar. ayan) Örnek: f~mrinize ık.tifa etmek benim Islahı hal etmek --- Cslanmak 
~ i)'&t · evazu, arzı ihtiram) Ilüzal - Bitkinlık İçin hem :vazif hem de fahirdır. - Em_ Ürnew: Nasıhn, tekdir ceza. hiçbiri fui· 

11 ~ur ,,.._-..... Ayık llüzün, teessür - Üzün - (Fr.) Tris~eose rinizi izdemek hellim için hem ödev debahş olmadı , bir türlii ıslahı hal et-
Örn~.I'\~: kıt Örnek: Uönlünüz daima hüzünle Joludur hemde kıvançtır. miyor - Üğüt, darılma : ceza biç. biri 
tery11d' uıurunuzda bulunmakla şe- Gönlünüz her vnkit ürıin doludur - Iktifaea _ Uyarak faydn vermedi, bir türlü uslanmıyor . 

. llıakı" ıtn:::: Katınızda (kıtınızda) bulun- Vous avaz tou.ı·ours beaucııp de tristesse " k SalAh - Yeg-rim " on ı Orae : Bu emiranmcye ıktifaea , bun- i.I 

~lıı~llt:n) ur anmnktayı~ (onurJnnıyo- dans le cofıur. dan sonra doğrudan doğruya Vekdlete Ornek: Siyasi vazi1et salaha doğru gi-
Ôtr ~- Rutunrna Elem - Elem (T. Kö.) [Fr] Ouler, mal, yazılacaktır. - Bu bnyrult11ya uyarak diyor -- Sıyasal durum yeğrime doğru 

fıeL S l\. tu·· ıeellı'm olmak- Elemlenmek, acılanmalr, B k ·d · d •: İz' f bundan sanra Joğrudan doğruya n • gı ıyor. atı r." - ın aromızda huzurunuzu ay- jı·i sızlamok - (Fr.) Avoir mal , se t•hagrin. 1 1 k S \Ah b 1 k y . k 
~ 11.lrırn'!'.)<>tuyoruz = Sizin aramızda bu- ) nn ığıı yazı ııc·u tır a tt uma - eğrıme 
Uıu llnızı fnyd 1 .. •. er. s'affliger Tilniz, Şnkirdi marifet - izdemen Salıh -. Yarar, t-lveri li t ... a ı gorUYOrUZ. u l l. (F ) o . 
"eıılj~ (huzur Asayiş a~lamına) _ Gü Yeis - nutsuz Ull = r . esepoır Orn~k: l - Efıntun; Sokrntın tilmizdir Örnek: Buralarda çıkan köuıürler v::ıpu· 

() Ürnek: Yeise düşttim=lJmutsuzhığa dü- = Eflatun. Sokratın izdemendir. rlarda istimale ııolihtir - BuralarJn çı · l'fı\: li d 
Yor .... 

1 
allc burada huzur içinde yaşı- ştüın-Je :suis tombe dans le es&spoir 2 - Hakonun şakirdi marifetiyim diye kan kö nürler vapurlarda kullaoılmağ:ı 

~ Yıt'ıy lnlk burada güvenlik içinde Meyus- Cmutsuz - (Fr ) Oesespere temeddüh edenler - Hnkonuo izdeme- yarar. 
\ı~U Ot. Cırnak: Meyug bir adıım=Umutsuz bir niyim lliye övünenler. İnşaatta istimale salih keresteler -· Ya. -
il t Olıızu l U h ö e e l '~ U k k k 11 1 - k t l &llıt r ve sükun anlamına) _ Bay· aı am - n omme esesp r · ti\ - ru , ır pıdn u anı moga yarar eres e er. 
Örnek: 1( . Kelill Usanı· - (Fr.) En avoir asses. lass Örnek. Irklıır derilerin renklerine ve Israr -- Jsrar (T. Kö.) 
hllıu urasıle çalışan kimseler için itu<le kafa tosforının .'ekilleriae göre llyrılır Israr etmek· Israr etmek, isremek 
.. t ve s· ku <")rnek: Bano kel!ll Ydrdi - Bana. usan" lJ ki ( ki ) J ·ı · ki · ]'4tıfn - Se~·kinlenme · ı' '<afas·ı u n en lazım bit ~cydır. ' - ru ar ır ar erı erm ren erıne ') k m b' 

~\ı ılt 60 1 .. 
1 e ~·alışan kimseler için baysal. verJi - J'en ai asscz ve kafa taslurının şekillerine göro oy- ı rne : la ıatın kanunlarınunn biri Je 

~llt t\ıL,.."1 zumıu bir şeydir. _- Mihnot-- Çlle- (Fr) Pttnitençe, e pve rılır. ıstifadır . Türemin ke.nunlu~ından biride 
Ô • ... f\ 1 O ı 1' ·ı t Lt' ı (1' k" ) seçkinlenmedir. ""ek· . o.n nmına) - iç rah3tı " rnek: ~ ıyattn ~·ok mı ıne ~·.ca. ım - rz __ .. lrz . o. 

· Bır İşi nuıvaffakıyete erclirmek lfnyatto .çok ~·il<' ('oktim - .l'ni eu he:ı. , ls'aıl etmek - Ağıtmn.k l1;tıfo etmek - Seçkinlenmek 
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Belediye 
Başkanhğından: 

Aiti eylul mektebi yanında Müftü çıkn1azı 
kaldırımı yaptırılacaktır. ihalesi 22 - nisan - 935 
pazartesi giiniidür. lst.eklilerin belediyeye baş 1 
vurn1aları ilaıı olunur. 1 

(122 - 3) 

Yazan: M. CEVDET 

DOGRUYOL 
I 

- Bir perdelik mektep temsili-
5 Kuruş 

Bıılıkesiı· ınilli eııılak 
ıııüdiirlüğüııden: 

Bedeli mubammineei Mahallesi Cinei 

Yazan: M. CEVDET 

ışıne yarıyacaktır. 

Yazı evjmizd~n ve kitapçılardan araymız . 1 
.. Bu i'ti kitap «Çocuk bayramında» mekteplilerin ı' 

Aytcören Hane ~~~~~~~~~~ 

Ynkarala evsaf ve bedeli muhammrni yazılı ,- B 8 l k · ...... 
hane 24-Ni-.an-935 ç~ır~amba güııii saat on beş- ursa • a 1 esFr -,_ 
ı~. açık ar•_t•rma usuliif· satıla~aktır. ısteklilerin Otobüs set erleri 
yuzde yedı buçuk pey akçasıle deftPrdarhkta 
müteşekkil komisyona fazla iz~hat istiy~nl<~rin 
milli emlak müdlirlüğline müracaatları. (134-4) 

Karacabey Merinos yetiştirme 
çiftliği müdilrlüğünden: 

Merinos yctiştirnu~ çifliAı ihtiyacı için müba
yaa olunacak kırk haş koşum kı~ra~ının eksilt
mesi günii olttıı 6 - nisan - 905 cumartesi giinii 
satılmHsı hakkında kinıs•~ müracaat etmediğin-

. den eksiltme 16 - nisan - 935 tarihine •~sadiif 
sah giinü saat on beşe talik edilmiştir. Jstekli
lerin o günü Hara merkt1zinde müteşekkil ko
misyona ınüracaaıları ilan olunur. 

132 

Bursa· Balıkesir seferlerine bu defa 935 modeli otokor· 
lar tahsis edilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek 
müşterılerin menfaati iktizasındandır. 

Hergün saat 9 da DARBALI OTELİ nden hareket eder. 
Müşterilerin her türlü ietira~atı temin eılilmiş olmak· 
la beraber otokarlar hiçbir tarafta fazla eğlenmeden 
yoluna devam eder ve vaktı muayyeninde Burer ya 
varır. Muhterem müşterilerimiz otokarlarda bir defa 
yolculuk etmekle eözümüzün doğruluğunu anlamış 
olacaklardır. 

Hareket yerleri: 
Balı kesirde: 

Bursada: 
DAR BALI OTELl altında Şl 'URI 

Clucami cıvarında HALK OTELİ 
altında numara 7 

Hasım )'eri: Rahkesir VilAyeı Matbaası 

, 
. Ev yaptırmak istiyenle~';.e~ 

Böyle hir evde rahat rahat fimiir geçır• 
ister· misiniz! . ·ıı' 

1 

kı d. - . . . ı ı· u 1 . ucuzlllg,., Be e ıgınız mevsım gc ( ı. '"a zemenın el 1~ 
. nu fıreat bilip niyetiniz olan işe başlamadan ~-1 ed" 
· defa ticarethancmize uğramanız size kar teoııP 

cektir. ·ıoııa'" 
H · d · · · · h . ı at bı 

1 

er cıns emır, ~·1mento 1 cam, <·ıvı, ırunv 11,. 
t malzemei lTIŞBİJC'Jİ gayet ehven ( İatlerlA satlJJBkte 1,,, 

1 
Her renk yağlı ve badana boyalarile boY

9 

l.Hı ve malzemesi de bulunur. dil,.-
Köylü ve rencberlerimiz inn pulluk ve bor 

de mağaza mız·l ı v .ırd r. 08 Ji&· 
Bütün ve parçalı kilolurla mayi ve kur~d~I ii <ti 

1 . . ı · ' b öç re crı çeşı t ı teraziler, kant.ır, metre gı 1 

tarh düzenlerinin pazarı da mağazamızdadır. 

CUMALI HASAN 70 
Saraçlar başındu nuınars 

= 


