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Bulgaristanda neler oluyor? 

ZSl.~tef Kabinesi iki Eski Başvskili 
urgün Etti fakat Kendisi.de Düştü! 

l(Qbine eski diplomatlardan Andre Toşef ta
"~fından teşkil edıliyor. Bulgaristandd ôilıZiyet. 
lllia::;~' .. 19 (A.A. ~ .-: P~lis nizde Sentan Astazi adasın- istif~sınd n bugüne kadar 
dnn u~un . teklıfı uzerıne n nefedi l mişledir. Fakat ~ii gizlı ve#a nç~kmak~a .. ve 
ç.1llı: eık.ı haşa.an Aleksandr İ~leri Bakanı Bottolof. hükiitnet aleyhıne .tur~u . -'Jt1 
~· of, eski mebus Nilcoal Ökonomi Bukunı Baybolof vo yial r ortayı otmnkta .ıdıler 
~llloıjtor, ihtiyat kayma- Adliye Baknnı 8 'l vliderl"rin Eski Başbakan Z>nkof do r::. Porkof, siyasi fırkalar tevkif ve hapsine dair kabi yalnız ·partisini dağıtmamnk-
n hı halı:kınd L· J 2 h · la knlmamı~ aynıza~onda .-ı,. a..ı azıran nenin ittihaz etmiş oldu!!u .. 1 h ' b" k th 
~ tarihi' ı.. • ç:ı reJım a e.y ıne ırço ı am. 

1sı...ed· ı aanuna rıayet bu knrarı tasvip etmemişler lnru kavi bir beyanname 
-,._ '~inden ve Cankofun ı"stı"falnrın e m1· l d" t1 

• -' t11ız h"L·" ı· d .
1 

' 1 v r şer ır. ıu- neşretmış ve ordunun mun-
ı, U&ume ın eyı ye nun üzerine Başbakan Ge- d 

laıanda r ·· . d b' d.. hasıran kralın etrafın a top 
ll:ıeaj ol eJımm e ır uş: neral Zl ıtof kabinesinin lanmıj bir h'1 de olınaılığı 
a,,bak: lllaamdan ker.a eskı müşterek istifnsını krala intibaml e~mc~e' ı:ttl 1rnış'tı1" 
ile h '~ Kimon Giorgiyef taktim etmiştir. Sof 8 20 A) - Krol 
V 11•111ı kal -d ·· ·· G ı c 1 ' R taıta 1( em mu ur~ azete ere yaptığı beya- yeni kabineyi .teşkile eski 
~ie .. arakolakof ve eskı nntta Haşbaknn 2lalof şunla- diplomatlardan ve tnnınmış 
811"g ftludürü Vilasitir Nacef rı söylemiştir: müellifJerden buy Andre To-

~,~~~;~·~;~ Pr~t~t~;~ ş~çi·;;~·to 
(lrnanya bir nota vererek U- f iyatllr!Dcuzlatıldı 
llı/a~ Kurumu Konseyinin sori Ökonoıni Batanlıgımo tamimi 

L _ Ankara,• ı~ (A.A.)··· Ôk-

lo ııuırarını protesto etti. onomr Bak'lını B. Cehil Bu:ar 

'-l, ~~' 20 _(A.A.) ... - Al- 21 nisonını hova ordusu İçin çimento fabrikası hakliındo 
~ .. , Pa . Gaıetı 1m gun Lon kutlulanncok bir hrıyrnm gü- villlyetlere tıımim gönderrnİŞ-
tU... "tıı ve Romadaki el. nü olarak ilan etmiştir. tir. Bu t mimde memleket 

~'-•i ti:aaitev her üc hü· Alman ordusuna sıhhati ye- ökonomisi kurmnk · üzero 'e,,
11
• Uılar kurumu kon. yabancı ülkelerden so~ulm-

'' '~. kararını porteste riada gençler alMacak. ası y M1nu§ olan 9fmen-
~rı· lr.}r nota vermiştir. Berlin, ?.o (AA.) - Yeni tonun son yollnrda Genel ih-

let '.İ ın, 19 (A.A.) _ Roy- askeri kanununa göre ordu- tiynç ortm:ığa bnşlomış ve 
~l~~ 'ıl ~.ildiriyor: ya . b~nyosi sağlam. oyi ro.avenet rabrikalarımızın bu 

~'!' h ~. hukumoti dün ak- yetışınış ve ::3ıhhatı ta- ihtiyacı kurşılayatıımesi 
~lteQŞ~lıı sefirine Büyük marn olan.ar olınacaktır. i~·in birlta~~ zamanlnrdu aza· 
n "-t11 ' Stresa, Cenevrede Orduya girebilecek efradın mi faaliyet görüldüğünden 
\
1 •hi hı"rhareketı· hakkında b 1 54 · ~~ime~tonun maliyet ve oy ar1 asgari 1, • santım k ı k 
6tQaittir. protesto notası olacaktır. hatlorı tetkik eden Be an ı 

soruşlarıri,aorduğu bildirilm 
•dı 21 RİSIR hata or., Hitlerin doğumunun yıl dönü'mü ekte ve bu csnshr dahilinde 

USI- Berlin. 20 tA A.) - Bıit- muamele ynpılmnsı istenilm-
b· &~tlin 1Jra11ıdır. ün Almnnya bugün Hıtlerin ektedir. 
~ e:t~~.<A ~·) - Har- 46 ncı doğum yılını kutluln- _: Çfôrnntonun nznmi 22,5 
~ senenin mıştır. lir:ıy·ı sntılrn,,sı miımkiirı 
~ = O'Ö ülrniiştur . Bu Fınl bir ton \JOVyet Vu rt da ~imentontın İ!4tilnl fabrilrnlıt L.. rındıı nakliye vasıtı:ılJrı için 

""fi il9P~- de hl•rttirlfi resimde foklif 
vııoslova~ ara- Genel nüfus sayımı ha- dnhıl oımnk üzı>rc •eslim ı, 

':~· rır•ım misıtı 1 ki yatıo "~ 're 20 Zir 1 an devam ediyor. 2 - <)ıınentonun Yurt Sa. •t, l\u
8

,.'" • (AA.) - Sov- yındrtlık: işleri üzr.rine , , .... 1 Ç Ankara. 19 (AA .] . - ~1f'. I 
~'" 'llda rn~· e ekoslnvnkya olan büyük tQsİri "ı m · 
rı- ltlılı:ı ""UZakerede olan mleketin· her taroftrı örıem- mivt tlP !!ÖZ önünde, bulun t. 
b ''re 1 Yardım misakını le tok ip cdilm<'kte olnn ur~lıluğp irin ç·imento iizer-
"'~· etnteL • ' • .. f f k . • ~~Ilı h a: ıçm Çek Dış umumı nu us sayımı etra ın· ine onmuş vergı ve rcsım· 

dit''" =! Benesin Mos da şu mulılm3tı aldık: lerin uzatılması hakkında 
• oltrrıcsj muhtemel- lı:!tonhul genel M. Celfil konulan bir kanun 

.........___ bu harta lstanbul şe- lt\yı hası sunulacok ve yu'ka-

' lı·d ~, - hirinin sayım hazırlı klorilo rdn bıldir.ilen fıat azalacak 

'~1,,,~!ft11ılf L00g8f8SI. meşguldür. Şehrin numnro. resim yekunu kadar ayrıcn 
oau 1 göstrrilecok • 

1 

~"'t , 20 (A ı tur catvelleri bıtınİ!ltİr iste· 3 ş· d" • ..ı: d • 
,. '•ı .A.) LJlu- - · ım ıye Kl1 ar fabrika . 
".... lı: d tistik umum müdürü bir 1 • ~.ı ~.-e8· a ınlar b" rğ· arda çımentonun istnnbul· 

ıı' 1 dün y ır 1 1 kaç güne kadar Ankara Es 
t1t '-leea· . ıldız Sarayı. (Devamı ikinci snyfado) 

· ısıne d kişehir cıvar vildyetlerinin 
evuın etmiş-

şehir ve köyl erindo numara- B a Ik ,.,. 'd tokon kuru ynptıraı!ak· an 
UI en heyetimiz tır Kocaeli Vilayl'ti 

l dı" .ı merkezi ilıı kendı kazasında 
Ilı. '~'h RıÜ, ve civar köylerde yopılan 
~~ ~,~ 1 

~'-•I tla f (A.A.) - A1- nümune teftişi şoyanı mem · 
~ &t lC&t) b" . S 'tiıı 1n1 ın·· ır ıınla~mn nuniyet göstermi~tır . .'ayım 
1ıbj ~ti 8 uınkere etmek hakkında mütalealor olmak 
h ~ı. &kunl - , 
'1\lıı ,.Qılln ıgı Genel kfi 
'kleıı Q"•k~n~enernenli oğl

b'Yer ~ında Bertin' 
ırıııı dönrnü t·· 

ş ur. 

iizpre 1 muyısta alftkalar 
dairelerin mü rnessi ilerinden 
mürettep bir heyet toplono
caktır 

Anı,~ı ,ökonomi ~onseyi 
üyelenne ziyafet 

Ankaro. 19 (A .;\..)- ()şiş
leri Bakıını Vekili B. ~·Koya 

1
dün akşam Balk::ın Antantı öko 

nomik konsrıyi heyeti muro
hh:lsnsı azası şerefine büyük 
bir :t.iyafot vermiştir. 

• 

Outuzwıcu Yıl -

- iğesi •eB~ıyazganı: Balıkesir saylavı H.KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

VE ER. ÇIK.AR.. 

Askeri memurların derece 
ve maaşlan. 

Kamutayca onan kanun 
Ankara, 19 (A A.) - Ka_ 

mutayın dünkü toplantısın· 

da zabitan ve 3skeri mem. 
urların monş1t ı hakkındoki 

konunun bozı maddelerinin de
ğiştirilmPsiııe dnir kuhul ed
ılerı kanununa noznron bıri . 

nci J?crıklerın muo~lorı hiri · 
nci dereceden 150, Feriklerin 
ikinci dereceden 1. 5, Fırka 
kumandanlığı yapmış olan 
Mirlivalorın üçüncü derece
den IOO, Mirlivaların, tem. 
yiz mabk:emsinin Vekd
let hukuk müşavirinin dör. 
düncü dereceden 90, Mirli. 
valor temyiz azaları birinci 
sınıf askeri memur beşinci 

d~receden 80, kaymakamla
rın ikinci sınıf askeri me
murlar ve Vekdlet Hususi Ka
lem Müdürün ve B. 6 cı 
sınıfı ~O binba~ılar 3 cü 
dereceden 55, kıdemli yüz. 
batılar ve 4 cü sınıf askeri 
memurlar 8 ci dereceden 45, 
yiizbaşılal'. 5 ci sınıf ask
eri memurlıır 9 cu dere
ceden 40. mülazımlar 

ve 6 ci ınıf askeri me-
mu rlo r 1 O cu dereceden 
35. mühlzı mlar 7 ei sınıf 
ı:ıskeri n momurlar 11 ci 

• 
deroced n memurlar 

dereceden on ikinci 
25, askeri memur muavinleri 
t 3 dereceden 20 lira ola -
ınası tesbi tedilmiştir. 
• 

Haf ia 'müsteşan Atina~a. 
Atina, 19 [A.A] - Tür

kiye nafıa müsteşarı dün bu. 
raya gelmiştir. Son seneler 
de Yunnnist:ında yapılmış olan 
nafıa işlerini görmek üzere 
birkaç gün kalacaktır. 

Türk 
z~bitlerinin muvaf f akiyeti 
ilk günd8 müsabakaya on bir 

ulus girdi 
~is, 19[A .ı\ .] - Uluslurasıra 

atlı mu~abak.ılor ı 7 nısanda 
başhnııştır. ilk günde müsu· 

bo)rnyn ı 1 ulus 98 atlı işti
rak etmiştir . Bu müsnboku
ye iştirok eden bütün Türk 
zabitleri karkuru muvaffakı
yetle bitirmişlerdir. Müldzım 
Sai?1 Karacabey harasında 
yetışen Kısmet ismindeki 
otıle bt'şinci gelmiştir. Türk 
zabitlerinin bütün müsaba
knlürın sonunda eyi hir neti· 
ce alacakları ümit olunmak. 
tadır . 

f enerbahçe yenildi 
İstanbul, 20 (A A) - Dii· 

nkü Fener Libertas maçını 
Fener 2 . 1 kaybetmiştir. 

r-----------, 1 23 Nisan 1 
1 Si=e çocuğu dliıcindu· 1 
1 recek lwflanlll başlangı · 1 
1 cıdır 1 .. ___________ .. 

-Güzel Sındırğıda 
Gecirilen güzel bir gün. , -- ~ 

Valimiz Ye Yıla yel Gene\ Kamutayı üyeleri cuma günü ~ndır · 
ğıya gittiler ve giHer yüzlü misıf ir,erYH sın•ırlılılır arısın

da ıuzeı bir gun ııclrdiler. 

GilzP 1 ındırğıdan bir gör'ünıi 

Cuma günü Sındırğıda rğıde Vnlimiz ve refikaları 
gençler yararına pehlivan Baynn Saadet Gündoğan ile 
güreşleri ve muhtelif eğlen- . Kamutay üyeleri şerefine Sınd. 
celer yapılmıştır. ırğı Cümuriyet Hnlk Partisi 

Bu münasebetle Valimiz tArfından bir öğle ziyafeti 
Genel Viltıyet Kamutayı"üye- verilmiştir. 

lerin<len birçokları cuma Zıyafette başla Sındıriı Cü-
günü Sındırğıyn gitmişl~r murjyet Halk Partisi Başkanı 
baharın güzel günlerindtm Ali Reşat, Viliyet Genel Ke-
birini Sındırğının şirin ta· mutayı u,.eıi jbrahim Dede
biatı için<le güler yüzlü ve baş oldukları halde Sındır-
çok misafirsever olan Sıo- ğılılar misafirperverlikleri-
dırğılılar arasında geçirmi9· nin eserlerini göstermişler 
lerdir. ve davetlileri samimi bir hn-

VilAyet Genel Kamutayımrıın va içinde ağırlşmışlardır. 
üyeleri Sındırğıya gidişlerin- 1 Valimiz ·ve Kamutay üyeltri 
de Balıke~ir-Smdırğı yolun- l Sındırğı dönüşünde bir mü_ 
da güzel bir çalışma bulm- d<let Biğadıçda kalm~lar Be-
uşlar Çitnohur ve Czümcü tediye bah~!esinde Biğadıç 
çnyı üzerinde yapılması Jdz. Belediye ve Parti 1ı~1et&eri 
ım köprüler hakkında tC'tk:i ile mahulli ihtiyaçlar üzerinde 
kotta bulunmuşlardır. Sındı hasbahal etmişlerdir. 

Çocuk H~ftası 
Zenginproğr:amla kutlulanacak 

--
~ocuk Esirgeme Kurumu taraf mdan ~azulanan proğr11. 

Hayra ın s~in hazırlanan 

Çocuk haftası yarından 
sonra başlamaktodır. Hafta
nın har suretle güzel geç
mesi için bütün hazırlıklar 
ikmal edilmi~tir. Çocuk Esi
rgeme Kurumu tarafından 
hazırlonnn hııfto. pro~ramını 

oşnğıya koyuyoruz: 
PROGHAM 

1 - 23.4-935 Salı crünü 
saat dokuzda büti.ın mektep
ler hükumet önünde topla· 
nocak ve :J. 30 da merasim 
boşlıyacaktır . 

Liseden bir tnlebo tarafm
ılan lıaltonın bnşloogıcı h'ak .. 
kında bir ı-ıöylev verilocr.ek 
korşılığı Alteylı11 mektebi 
nJen cocuk vali taro.fındnn 

verilecektir. 
2- Önde m1zıkn ve Kurum 

mek teplilertien hir grup 

timsali olduğu halde alfabe 
sırasıyla: 

Altıeyhil, Alişuuri, Gazi, 
Dumlupınar,İstiklA.l, Kayabey. 
Mitetpaşa, Namıkkemfil, İlk. 
mekteplerilo, Kızorta, Erkek
orta, Lise ve Muallim mek· 
tepleri yürüyüşe geçecekler
dir. 

3 - Kolordu önünde Rr
kekorta mektebiııden söylev 
lstiklillmektebinden ~:ocuk 
Kolordu K. karşılık Belediye 
önünde Alişuuri mektebinden 
söylev, 

Alişuuri mektebinden çocuk 
Belediye Reisi knrşllık, 

C. H. Fırkası önünde Gazi 
mektebinden söylev, 

Gazi mektebinden çocuk 
(Devamı ikinci saylada) 



IA.YF• 2 

Derece 
Meselesi 

Silahlar ve 
Silô. yapan~r 

Times gazetesi yazıyor: NeWs Chronicle, 3, nisan 
R. Lloyd George, kabine 1935 tarihli sayısından: 

encümeni tarafından tetkik Vickers şirketi idare heye· 
edilmekte olan pilAnıoı iıah ti başkanı Sir llerbet LaW 
etmek üzere verdiği konfer. ren-::e dünkü beyabir suretile 
anslardan bir diğerini de bu takib hususundaki kararları-
gün Nevvcastlede verecektir. m daima tey\d etmişlerdir. 
Hükumet, plAn hakkında B. Natında suçsuz sildh fab· 
Lloyd Georgeu, Jinleyipj ha- rikalarına karşı yapılan «ha. 
ngi kısımları kabul ettiğini ksız hücumlar» dan acı acı 
ve hangilerini retdedi~ini şikayet etmiştir. 
ilAn . edinceye kadar bu me- Sir Laıvrence, savaşın 
selenin tafsilAtı ôğrenilmiye- dehşetini kendilerinin de id-
ce .. tir. Lord Soovvden son rAk etmekte olduklarını, 
zamanlarda neşr.,ttiği bir bütün dünyaya savaş 
broşürde, B. Lloyd George- ruhü aşıladıkları itiha. 

un, şimdiye kadar söylediği mının pek haksız ol-
nutuklardaki noktaları taav- duğu atölyelerine ve fab. 
ib etmi§ ve İngiltere banka- rikalarına yatırdıkları bü 
sı hakkındaki mütalaasından yük sermayelere karşılık 
mada bu programın her ve- ufak bir kArla kanaat etmak 
chile muvafık olduğunu bild. suretile tamamile namus-
irmittir. kılrane bir ticaret işi ynp-

Mamafib Lort Snşwden . makta olduklarını alacakları 
bay Lloyu Georgeun teklif· ıiparişler miktar ı nın hükQ
leri ile, kendiıinin 1929-31 metin sıyasasına bağlı ol
de muhalif . olduğu sıyasa duğunu ve ne lngilterede 
arasında ku•vetli bir fark ne de başka bir memlekette 
tebarüz ettiriyor. ıilô.hları artırmak icin tesir 
; Ne bankacılıkta ne de sa. icra etmek çarelerini ara· 
nayi iılerinde hiç bir kont· madıklarını bildirmiştir. 
rol tecrübesi olmıyan bir Sir Herbertin samimiliği~ 

nden hiç şüphe etmizoruz. 
takım politikacıların, kredi 
sisteminin diktatörleri mev- Gerek kendisinin. gerekse 

direktör arkadaşlarının, sad
kiine çıkarılmaKı şeklinde 
olan işçi firkaaının ~arip ece para yapmak isteği iie ' 

bir savaş çıkarmağa giriıe 
nazariyesini kati surette re- cek kadar kana susamış ins. 
ddediyor; ee B. Ltoy Geor· anlar olduklarına, esasen 
geun plAnlarında en muva- hiç bir zaman ihtimal verm-
fık bulduğu iki noktadan emiştik. 
birinin tica l'et bankalarına Fakat özel silAh ticareti 
dokumamaaı ve ikincisinin aleyhinde yapılan iddialar 
de. bugün cazibeli teşebbü. şu merkezdedir ki bu ticar-
ılerin yokluğundan dolayı etin gayeleri nekadar masum 
bankalarda biriken mevdua. ve tekdire değer olursa ol· 
ta verimli yollar göstermesi sun, bu işle uğraşanlar, hi-
olduğunu söyliyor. seedarlarına karşı ödevlerini 

1931 deki ökonomi propa- yapııcak olursa, ister i~tem
gandaıı ile 1935 deki tevessü ez mahsüllerinin satışını ç~o-

propagandaeı arasında fıl· galtmağa çalışacaklardır . 
hakika hiç bir fark yok~ Lort Dudley, Sir flerberte 
tur. Bu iki tarih arasında teşekkür edılmesini teklif 
biriken bazı faydalı nafıa ederken «Bu bir ticaret 
itleri vardır. Yalnız ulusal işidir, bir hükumet şubesi 
tuarrufiarın harice ödüne veyahut bir hayır kurumu 
olarak verilmesi herhalde değildir» demiştir . İşte 
y_alun utidq mevzuubahs bütün mesele de bu nok.· 
değildir. Ulusal mali du- tada değilmi? Bu imolô.t 
rumumuz ve hükumetin va· ticaret halinde kaldıkça, sırf 
ziyeti öyle bir şekil almış- bu sebebden dolayı, hükfı· 
tır ki yapılacak makul metlerle hayırperverlerin 
sarfiyat, İngiliz parasının si14hları azaltma gayretlerine 
satın alma kudreti ve daimi engel olacaktır . 
hıtU. faiı derecesi üzerinde 
hiç bir fena tesir icra 
etmiyecektir. Böyle büyük 
ölçüde yapılan bir progra · 
mın bir kaç yıl ev'l 
yol açacağı tehlikeler bu 
günkü hükumetin sayesinde 
bertaraf edilmiştir. Hususi 
teşebbüslerin hazırlıksız ol 
duğu bu gibi teşebbüslerde 
faaliyet uyan~ırmak genel 
sıyasının bir parçası olmak 
bakımından emin ve şayanı 
arzu bir harekettir. Yalnız 
kararlaıtırılması )Azım ge· 
len meseleler nt gibi teş
vik yolları bulunacağı ve 
ışçı ile işsizi aynı derecede 
korkutan eski tehlikeleri 
yeniden canlandırmadan ne 
gibi masraflara girişilebile

ceğidir. 
Bundan başka B. Lloyıl 

Georgeun, programın taevib 
edilen k11ımlarının tatbiki 
işinde ne gibi vazife almak 
istiyeceği veyahud kendisin
den ne gibi bir hizmet iste
neceği meselesi kal.yor. 

B. Lloyd Georgeun, bütün 
dünyaca tanınmış olan enerj. 
iıinden bu gibi teşebbüsler-

izmir panayiri komitesi fah· 
ri Baş~anhğı, 

izmir, 19 [A.A.) - Ulus
lararası panayırı genel komi· 
tesi tarafından başbakan 

ismet lnönünün komitenin 
fııhri başkanlığına ve öko-
nomi Bakanı B. Celdl Baya· 
rın da ikinci fahri başkan

lığa se~:ildikleri telyozısı 

ile bildirmiştir. Bu seçimle
ri sevinçle kabul ettilderini, 
muvaffakıyetler dilediklerine 
dair ·gerek ceapl:ır muhiti 
mizde son derece kivandar 
uyandırmıştır. 

de istifade etmek gerektir. 
B. Lloytl Georgımn hozı 

sözlerinden anlaşıldığına gö· 
re kendisi bugünkü hükum
etle, bir bakan sıfnlile işbi-

rliği yapmağa mütemayil 
değildir; fakat hükfımet siy
asası içinde muvafık gördü 
ğü bir işte, hususi bir vazi
fe alması daima mümkündür. 
Esasen kentlisi de söylemiş 

tir ki yegAne em.,li, tecrüb
esını ve bilgisini ulusun hi
zme\ine buretmektir. 
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Altıncı 
--il\ ,-------··-------··--.a-··------····-.-.---·· ' j K E N T T E V E V İ L A Y T T E •• J -··--------------------··----------·· ·--T avukculuk kongerasi 

Kongırede neler görOşülıcek 
Esrar 

Altıncı acun tavukçuluk r· k'I . d. . 
kongresi 3t-tcmmuz_9-ağu - lrJI 1 en UD esrar iÇ· 
stos- J 936 dn Berlinde to.p- erken Jlk8JI 818 verdiler 
lanacoktır. Bu kongre ıle j 
beraber cl\nlı hayvanlar ser- Dün zabıta tarafından şo
gisi lndustri eşyası teşhiri 1 för Muıtafa oğlu Hüseyin, 
ve her hükumet tarafın. Kuyucu lsmail oğlu Hasan 
dan öğretici ve propag- Hasan oğlu Cemal İbrahim 
anda mahiyetinde neıriyat adında üç eırarket yakalan. 
yapılacaktır. mıştır. Esrarkeıler mevcu-

Acun tavukçuluk sergısı, d~n adliyeye verilmittir. 
1936 da Berlinde yapılacak 

olan olimpiata ayni tarihe 
rastlnmaktadır. f alikatzıdalır için tertip 

adilen piyango. 
Erdek ve Marmara felA

kelzedeleri yararına tertip 
edilmiş olup 23 nisanda 
çekilmesi mukarrer büyük 
eşya piyangosunun keşide 
tarihi felaketzedelere yardım 
komisyonunca 7 haziran o
larak teshil edilmiştir. 

Hilaliahmer Kurumu 
Kongeresi Toplandı. 

idare heyetinin çalışmat"konaerece takdir e~il~i. 
Kurumun 935 bütçesi dört bin liradu. . . r.ıo· 

Balıkesir HilıUahme.r Ku· murahhnslığına dn Mılh 1,. 
rumu dün akıam Cü:nuriyet dafa Bakanı sayın ssô1 ip 
Halk partisi salonunda yıl· vımız General KAzun •• 
lık kongresini yapmıştır. intihap edilmiştir. . er 
Kongreye Kurumun birçok On yıldanberi Hi1Ah8h

111
,8 

üyeleri iştirak ediyordu. Kurumunda bilfiil çalıŞ:tr. 
Kongre Kurum idare he- olan Belediye Baştati 1 Velı 

yeti 8!lşkanı tarafından açıl· Ahmet Emin, tüccardan ,jl 
dıktan sonra C. H. P. VilA- ve lamail Tirit oğluna ltlllcc· 
yet idare heyeti Bnşkıın ve- Fahri üyelik unvanı te

18
8r 

ühünün umumi kongreye 
kili Feyzi Sözener kongre 

zına karar verilmiştir. er· 
Başkanlığına seçilmiştir. lda- u lll Hildliahmer Kuruın 0• 
re heyetinin çalışma raporu kez heyeti kongreden 80 d• 
takdirle tasvip edildikten r. a topla nara. k kend_i a. r••~,ııi 
sonra bütce müzakeresine ı 
ge~·ilmiı;ı Kurumun 935 büt- ıdare heyetı seçmlştır. 111111• 

';S' idare heyeti şöyle kuro 
cesi dört bin lira olarak tes-
bit edilmiştir. ştur: . . vr· 

Belediye Başhekıllll n..1'· 
Bundan sonra Fırka ile k ) ı.rf' 

Bilhassa olimpiat oyunla. 
rına her tarafından ucuz se
yahat kolaylığı yapıldığınd· 
an acun tavukçulult sergisi
ne de fazla gelineceği umul
maktadır. Acun uluslararası 
tavuk~·uluk sergi~i Berlinin 
büyük sergi binalnrında ya
pılacaktır. Bu sergi binal
tırınJaki büyük sergi •e te
şhir hallerine rağmen, her 
üç senede bir defa bu kon. 
greyi yapan Volds Poultry 
Science Asıocintion (ilmi ac
un tavukçuluğu ittibudı)nın 

Oumlupmar mektebinde bir 
hidisı 

Ahmet Emin (Baş an ~ 
00

u• 
merkez heyetinden ayrılan bet um ve ·çocuk bakıoıevı ç (W 
zatın yerine Sıhhat ve İctiıirn1 mütehassısı or. Meınd;~rJı~ 
Muavenet müdürü Dr. Yu- inci Başkan), Deftar eipl• 
nus Vasfi Yücel. eczacı Avni mühasibi Emin (ınub9 Velı 
avukat Sadık Deniz, tile· tüccardun mnnifotrecı.1 fi' 

arzusu üzerine her me-
mleket tarafından sergiye 
gönderilecek hayvan sayısı 
tahkik edilecektir. Burada 
memleketin büyüklüğünden 

ziyade o memlekette yetiıt
irilen hayvanların kalitesi 
ölçü olarak alınacaktır. 

Her bir ırkın yalnııı: 

en eyi hayvanları teşhir 
edilecektir. 

En eyi bir hayvanların 
sergiye göndP.rilmesi de, her 
memlekette kurulacak olan 
ulusal komisiyonların reyine 
bırakılacaktır, 

Bu kongre ve sergi 'her 
memleketin propaganda net· 
riyalı ile ikmal edilecektir. 
Hurada her hükumet tavuk 
yetiştirilmesini ve tavuk 
mnhsulAtı istihsalAtını ulusal 
ökonomi ve dış pazarlara 
sıtııtaki değerini göstere· 
cek.tir.' Bu öğrE'tici teşhir 
bütün acun yetiıtiricileri 
için çok değerlidir. Zira 
bu suretle uluslarar11sı tec-
rübe ve gergü mübadelesi 
temin edilectktir. Bu kongre 
münosebetile verilecek olan 
ilmi konfernnsler da nynı 
ülkü ye yarı yacaktır. 

Son üç yıl içinde tavuk 
yetiştirilmesi üzerinde yap
ılan ilmi mesailer, burada 
acunun büyük mütehassısla
rı tarafından konferans hali. 
nde anlatılacak ve münaka
şalar yapılacaktır. 

Bu kongre hakkında Jahn 
fazla molilmat almak istiye
nler Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Profesörlerinden ve Vorld 
s Poultry Science Associnti
on(ilml acun tavukçuluğu it 
Lihndı) reis muavini Profesör 
Dr. Beller le görüşebilirler. 

Çımento 
Fıatları 
[Üst tarafı hirinci sayfada] 

dan bn~ka yerlerdeki satış 
fiatı için özal bir tarif tatbik 
edilmekte iıli bundan böyle 
b1r yerlerd~ki satış fjat 
yeni göterilen teslim 
fiatına ancak o mahalle ia. 
dıır sevk için . icap eden 
nnkliye ve bu nakli nit di
ğer masraflar katılarak sevk 
olunacaktır bu suretle bulu
nacak satış fintlarının göste 
rilmesi ıç.ın vilAyetlere 
ayrıca tebliğnt yapılacaktır. 

Dumlupınar mektebi ucun· 
cü sınıfından Emine Süley
man mektepte döğüldüğünü 
iddia ederek dün maarif 
müdürlüğüne ve hükümet 
doktorlu~una baş vurmuş- ' 
tur. HAdise hakkında tah
kikat yapılmaktadır. 

Barakıtli yağmurlar 
Dün yeniden §ehrimize bol 

bor yağmur yağmıştır. Son 
yağmurlar gerek kış ve 
gerekse yaz mahsulü icin 
çok faydalı olmuştur. 

Cuma günkü 111ç 
Cuma günü ldmanbirliği 

ile L. futbol takımı arasın· 
da hueusi bir maç yapılmış
tır. Maç çok samimi ve gü
zel olmuş l • 2 Birliğin ga
libiyetile neticelenmiıtir. 

Bıyık ıtmıı 
Düyunuumumiye otelinde 

kahvecilik eden Cafer Dink· 
cilermahalleıınden Ahmedi 
sebebsiz olarak döğdüğünd
en tutulmuş ve adliyeye ver
ilmiştir. 

Umumhınedı bir Yıkı. 
Karaoğlan mahallesindtin 

Hasan oğlu Reşat cuma ak· 
ıamı Emsalin umumhanesin
de bir vaka çıkarmıştır. 
Nokta memuruna da hakaret , 
ettiği anlaşılan Reşat dün 
evrakile birlikte adliyeye 
verilmiştir. 

Bir mşınlınmı 
inhisarlar Başmüdürü Ke. 

mAl Levendin mane~i evladı 
Fevziye ile vilAyet hapisha. 
nesi karakol K. Adapazarlı 
Nuri çavuıun cuma günü 
nışanları yapılmıştır. Sayın 

KemAl Levendi ve nışanlıları 
kutlularız. 

--~-48'1'11 .... a.---

Sovyet Rusyadın gelen 
tayara mutahısı11lın 
Ankara, 20 (A.A.) - · An. 

lrnradn bir sivil tayare me· 
ktebi açıldığı doğru değild-
ı r . ., 

4 Uelen mütehassıslar Tü
rk koşu kurumu için getiri
lmiştir. 

cardan Veli, Defterdarlık (kAtip), tüccardan 1•11191 

muhneebe kAtibi Emin se. rit oğlu (veznedar). k.
1

e&· 
çilmişlerdir. Ankarada top- Yeni heyete muvaffa 

1 

lanacak olan umumi kongere ler dileriz. ,,,,/ 

Çocuk 
Haftaaı 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
C H. F. Reisi kar§ılık. 

Halkavi önünde Mitatpaşn 

mektebinden söylev, 
Mitatpa§a çocuk Halkavi 

Reiıi tarafından karşılık. 
Verilerek ve geziş bitectik

ti r ... 
4 - Öğleden sonra saat 

14 de ilkmekteplerden ay
rılan dörder çocuk mektep· 
lerinden birer muallimle 
Cümuriyet Halk Fırkası sa -
lonunda toplanarak Çocuk 
Eairgeme Kurumu kaza ko· 
ngresini yapacaktır. Kongre 
üyeleri içlerinden beş kişilik 
Çocuk Esirğeme Kurumu ka
za heyetini seçecekler. Bu 
heyet kongrenin saygılarını 
büyüklerimiıe telgrafla bil
direcekler. 

Aynı zamanda kongrenin 
Jileklerioi çocuk Valiye, 
Belediye Başkanına, flalk Fır
kası Başkanına, çocuk Kolo · 
rdu kumandanına bildirece 
ktir. 

5 - Makamlara (Vilay"t 
Vali muavinliği, Mektupculuk 
Defterdarlık, Mnarrif. Ziraat 
Sıhhiye, Baytar, Tapu, Husu
si muhasebe, Posta. Matbaa, 
Türkdili, Savaş gazeteleri 
müdürlülderile Nafia ve be
lP-diye Başmühendisliklerine 
memleket ve uskflri hasta
neler başhekimliklerine Do- . 
ğum evi Hekimliğine otura
cak çocuklar kura ile se· 
~itecekler ve ertesi gün s:ı

ııt on dörtte memleket idu
resini elleri ne alacaklardır. 

(Bu ço<·uilar çarşamba gü. 
nü Cümuriyet Halk Fırkasında 
toplanacaklardır . 

6 - Haftanın devamınca 
gazetel~r çocuk 
artıracaklardır. 

neşriyatını 

7 - Hafta içinde Necati 
bey Muallim, Kız, Erkek 
ortamekteplerle Guzi, Aii
şuuri~ Mitatpaşn ilkmekte-

Türkaf isın 
Bir tebliği 16,. 

Ankara, 19 (A.A.). - frııll 
kof isten bildirilen iştır: ,ıııif 

l k · · e .;e · ıı . sanın mem e atımız teı>J' 
olduğu .3 810 son ~o:rıldiğ1 

hisselerı aşağıda gost ıır· 
mik.tarlardn artırılın 1§ oıı' 

1 ~isandan eylül •?;0oe 
kadar olan müddet ~felt~ 
verilen hisseler bakla 21~ 
verildiği bilılirilen ı•" 
kentnll rri kent31 30 bİll 
ed ılerek bu hisse ·r ~o 
kantele ihltlğ edil~İf~~diri1•11 

hut ovelce verildiğ1 ~ ~est!; 
27000 kantelin 730 bİ•19el"1 

ttl zam <·dilerek lJOlfilr 
on hin kentale çlkarı de ,ıı~ 
Me•cimek bu madde ,,tııllı 
mlc•ketimize 5000 ~leıJl;şti~· 
b. h" · edı . o ır ı'lso temın jçıO , 
2. t 935 yılının 3 ayı Ui~ 9J. 
verilen ı 4 bin kent& ..,a 

k · bU . Je 
ama ontenJ• tiııt'' 11 
det içinde meoıleke btJll~ 1 
kullanılmodığındao ak ,ıı~ 
müddeti 6 ay u~at.ıl~ il~ıı 1, 
tile evelce verıldığ; 1>•~ r 
lP.n 4544 kent& 1ııııf

11 ıı 
18544 kentale çıkarı 01' 

k Jar ~0o 39 zu hazirana 8•
1811 19, müddet iç.inde ver• ı•d' ·ı 

tenı' anlara yapılan "er'ı 
· lce sıı kabuklu ceviz eve ~eti J• 

diği bildirilen 450 ıodl ;,ı 
lik hisseyi 50 1 ııf 1 4r 
ilerek 500 konta lce ~t~ 
kalmış, ceviz 0"t6S 1 ~1 
rilıliği bildirilert 

35 
~~ıf 

tanlik hisse ye 1 kBrıldl'',9~ 
zammile 200 çı 1 ıl• ı 
Evelce 2000 kenlBkoıı',:~ 
bildirilen fasulye 1 old 
nın 15000 1tenta e' 

anlaşılmıştır rıııl,-ııı 

pleri tarafınd00 fıo 
reler verileı·ektır·cııot~ ,l 

8 - 26 Nisan ı~of' 1 ı• 
saat on Jörtte Jlo tt3•~,1 ' 

b
.. "16 1' tıl' 

nunda gür uz 1'' 1 
cuk muaabakaisr• ' 't 
k 

~ , 
tır. ıııı s çl'' 

Ayni gün akŞD ııd' 
· · alooll 

de lfolkevı s ktir· ·~'' 
bnlof;U verilece -1e 11 l 

9 - Eğlence yrıo' 
idn mekteplere 

8 

ktır· 
liğat yapılaca 



T~ILl 21 Niıan 

Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
N 22 İktiham etmek-Göğüs germek, üster mek Örnek : Bu miitnlc~dan mülhem olaruk f1timnı {snhabet etmek) - Kayırmak 

lq, • Ornek: Bin türlü müşkül tltı ikt1ham ile şu tckJ ifı dermeyan eltim - Bu o•dan Örnek: Bu itin olması için bana biraz 
n - Sag-bili J Ô emelimize doğru yürüyelim- Bin türlü esinerek şu önergeyi ileri sürdüm. iltimas etmenizi rica ederim - Bu i~· 
te~n~k.:L Bu meseledeki kanaatim mer- güçlüğe göğüs gererek umayımıza Uim _ ilim (T.Kö.) in olmaıı için beni biraz kayırmanızı 

eı ı11;ana vasıl olmuştur - Bu So- doğru yürüyelim - Bin türlü güçlüğü Alim - ilimen d·lerim. 
rumdaki kanığın soğbili derecesine va· üstererek umayırnı zu doğ_ru yürüyelim. Malumat- Bilgi iltiva - Kıvrım 

lk rınıştır · iktiran etmek-Ya klaşmak, (karara) boğl- Malı.1math- Bilgin Örnek: Üstündeki hariri fistanın iltiva-
az .. etmek Uyarmak, uyandırmak anmak Ukala - Bilgiç ları - Üstündeki ipek fıstanın kıvrım-
o~ne_k: Ben hiç öyle bir zanne düşme· İtkisab- Edin{: Marifet _ Bilim ları. 
rrııştıoı, ber-0ket versin beni ikaz ettiniz Örnek: Uı. tisubın bir ~·ok yolu vardır, Mütebahhir - Bilge iltiyam bulmak - Unutmak 
':-- Ben hiç öyle hir san ıya düşmemiş· Fakat bu yolun muhik olması Iıızımd ır flka etmek _ Bırakmak, atmak örnek: Harbte aldığı ceriha iltiyam bu-
~ırn bereket versi n beni uyandırdınız - Edincin birçok yolu vardır , oncRk örnek: H ı ristiyanlur senenin bir gü- lunca ... - Sava9ta aldığı yara onu-

- . uyardınız) bu yolun haldı olması gerektir. nünde salibi suya ilka ederlar- Hı· lunca .. . 
Ut0Yaklı::iz - Uyanık, tetik Iktiıab etmek= Edinmek riıtiyanlar yılın bir gününde haçı suya • iltizam etmek - Tutmak, yan çıkmak, 

l rnek, ·Her işte gayet müteyakkiz bu Örnek: Türk vatandaşlığını iktisab eL bırakırlar ( atarlar). yan olmak 
t~nrnalıdır . - Her işte pek uyanık te- mek ıçin ecnebiler bir takım merasimi İlkah etmek (Bak: telkih etmek)-Atlemak örn,k: Siz beni iltizam ettikten 111onrıı 

lkba;lt bulunmalıdır. yerine getirilmelidir-Türk vatandaşl- illet - Dert kimseden korkmam = Siz bini tuttuk-
O - Olcay, erge ığın edinmek için yaduyurular bir ta- Usak etmek- Bitiştirmek, kavuşturmak tan (1:1iz benden yan çıktıktan} ıonra 

rnek: ikbale olduğu ~ibi idbara kar- kım törenleri yerine getirmelidir. Örnek: 1 - Bu iki varakayı biribirine kimseden korkmam. 
'~ da metin bulunmalıdır. - Olcaya Müktesebat _ Edinçler ilsak ediniz- Bu iki keadı biribirine ilzam etmek - Susturmak 
0 duğu gibi düşğünlüğe karşı da daya- örnek: Burııdıı ve Avrupadaki mük. bitiştiriniz. örnek: Ne delil gösterdiyıem cevabını 

lkd nıklı bulunmalıdır tesebatı bu işi başarmasına kAfidir. - 2~ lkf demiryolunu i~sa~ ~tmekl~ bü. verdi, beni ilzam etti - Ne kanıt gö· 
tıı~rn etmek (Bak : Cehd) - Düşür Burada ve Avrupııdaki eJinçleri bu işi y~k hır kAr elde edılmıştır-.: l~ı de.- sterdi1ıem cevabını verdi. beni ıuıtur-

h "~ b t mıryolunu kavuşturmakla buyuk hır 
'C)il aşarmasına YH er . kazanç elde edilmiştir. du. 

ilklim - Tl'!_Cl. (T K"" ) lı·~tılıadd (Bak:k tasarkruf) - Efkontom~ ) llsak etmek= Yapıştırmak (pul gibi şeyler) imao .. -ro"kim.· a7nlıyana bı' r kfirük ima •eter 
ktn 1 iL ım . o. a.t sa etme (Ba : tasarru e me1L Ö L Eld .. d .1 ı.:t 1 "' ~ v J 

il et"" k B l ~ 1 k ı. . • . rnolL: en goa erJ en me1L UD ara - Anlıyana bı"r ~tiçük jaıay yeter 
liiıaıle ..... e:e - • ütün emelL, tam ama ıkt~sadı - Ekonomık . da posta pulu ~lıak etmek ltlzuri'dır= 

o.q " lktıtaf etmek - Dermek, devşırmek EIJen gönderilen mektuplara da poı- ima etmek - imaylamak 
~rnek: Bu yazdığınız eser, şimdiye ka. Örnek: Mesainiziu semeratını iktitaf ta pulu y.tpııtırmak gerektir. örnek: ima etmek istediğiniz aokta gö· 
ar ileri sürdiiğünüz düşüncele ri ik- etmek zıımant gelmiştir - Çalışmala- İltiımk etmek - HitişmE1k, kavuşmak zümden kaçmıt değildir, - imaylamak 

?181 ediyor- Bu yazdığınız eser . şimd- rınızın yemişlerini dermek (devşirmek) örnek: ı - Bjribirine iltisak etmiş istediğiniz nokta gözümden kaçmış de. 
?f .kadar ileri sürdüğünüz düşün_ zamanı gelmiştir. bir holde doğan iki hemşire - Biribi- ğildir. 

l\,Qa 
6 erı bütünlüyor (tamhyor, tümliyor) lktiıa _ Lüzum (T.Kö.) rine bitjşmiş bir halde doğan iki klz lmhal etmek- Önellemek, önel vermek 

ô etlX>ek=Kanıtmak, kandırmak Hasbelıktıza _ Lüzumundan dolayı kardeş . • Örnek: Alacağinızı tediye etmek iıte. 
hrn~~: 1 - Ortaya konan deliller beni Muktezi _ Lüzumlu 2 - İltisak etmiş olan demiryolları -· rim: fakat biraı imbal etmenizi rica 
k u ışın eihhatjne ıknn etti- Ortaya ila etmek _ Yükseltmek, yüceltmek Kavuşmuş olan demiryolları edeceğim- Alacağınızı ödemek iıterim 
l onan tanitlar beni bu işin doğru- Örnek: Türkün namını ve livasını iltı lltisuk etmek= Kaynaşmak (kemikler için) ancak biraı önellemenizi (önel verme-
U~una kanıttı. etmek vazifemizdir. - 1 ürkün adını iltisak hatları - Kavşıt kolları niıi) diliyeceğim. 
2
-Bu meselede yalnız beni ikna et_ ve bayrağını yükseltmek (yüceltmek) Örnek: Bu iki büyü demiryolu birçok Mühlet - Önel 

~ei. kdfi değildir-Bu sorumda ya- borcumuzdur. noktalıırından Htisak hatlarile biribiri- Örnek: Size iki ay mühlet, ondan ıon-
ı~,h 1~ ?eni kandırmak yetm .. z. İlAç _ ild~~ ne rabdedilmiştir - Bu iki büyük de· ra beklemem- Si:ıe iki ay önel.. on-

1)' ıetık~h - Tiksine Tedavi etmek _ Eyilemek, bııkmnk ı:xıiryolu birçok noktalfnından kavşıt dın sonra beklemem .. 
k rnek: YaptığJ mugayyiri ahlak hare- Ürııck: Tedavi etmek vazifesini deruhte kollar ile biribirine bağlanmı9tır. lmkAn _. imkAn (T.Kö.) 
\'etler bana ikrah (istikrah) verdi - etti ği niz hasta - Bokmak (eyilomek) İltisak noktası = Kuvşıt noktası Ademi imkln= imkAnııılık 
r:~•tı yantıahlAksal hareketler bono. ödevini üstünüze ald ı ğınız ha.stn. Örııek: Toros demiryoliyle Ankara de- AdimülioıkAn - imkAnıız 

\t,~ aınc verdi. İlam - Belgin miryolunun iltiıak Eskişehirdir - To- Mümkün = imkAnlı 
() etmek, istikrah etmek- 'fıksinmc•k. llilm etmek - Bildirmek (Bak: Tebliğ et- ros demiryoliyle Ankara demiryolunun Mümkün kılmak - imkAnlaştırmak ,,;r:k: Ortaklıkta hüküm süren ahlt\k. mek, kavşıt noktası Eskişehirdir. Gayrimümkün - imkAnıız 
•6. 1 lan ikrnh ettim- Ortalık.ta büküm İlt\n _ Bilit Mülnsık - Hitişik, knvuıuk, Gayri mümkün kılmak - imkAaaıılaıtırmek 

l~taınt~n ah)Akeızlılr.tan tiksindim. Örnek: Gazeteye bir ilAn verdim _.. Örnek: Fıtraten birbirine merbut değil, imli - imlA (T.Kö.) 
f) lızaz) etmek- Ağırlamak Gazeteye bir bilit verdim belki mülasık denilebilecek derecede lmld etmek - Doldurmak 
h~~ek: Miaafıri oğırlamak, Türklüğün İl tln etmek _ bilitmek - Yaradılı şton birbirine bağlı değil Örnek: Bu h1tfunuz kalbimi biesiyal1 ti: ltnybetmediği Alicenablıklardan bi- (ırnek : Herkesce malum olması ı~·ın ' belki biti ş ik denilebilecek derecede. meserretle imltl eyledi - Bu kayranız 
hi ır -. Konu5u ağırlamak Türklüğün iltln edilmesi muktaziJir - Herkes~e iltibas = Benzeşim yüreğimi ıeviç. duygularile doldurdu. 

ı,,,t ç kaybetmediğı akılıklardan biridır. bilinmesi için bilitilmesi lüzumludur. Örnek: Arabide cuin» ile yaztlan ihti- lmrar etmek - Geçirmek 
Ôr~lllek (Bak: itiraf) - Söylemek Utı.nı harbetmek Savaş açmak. (Bak: 898 ile «sah> ile . yazılan ihtiıae iltibaıla. Örnek: Gümrükten imrar edilen aan-
rıiyı'k: Hem kalbiyle iman, hem de lisa- horh) rını refetmek iyidir - Aarbçada «sin» dıklar- Gümrükten geoirilen aandıklar 

1 dı, ~ ıkrar etti- Hem yüreğiyle inan. İldve - Ulama li ihtisas ve «sat>> lı ihtisas benzeoinle- Mürur- Geçme 
~ .. , .. _/\ertt .. de dilivle aöyledi. O '- T () · · b. ·ıa rini kaldırmak iyidir. ôrneL: Bu sokaktan yük arabalarının .. vd ~ rnelL: arama ergıt)ıne ır ı vo ya- ' İltica etmek - Sığınmak a 

Örnek· uBn~:, ödünç verme • para le bütün tashih ve ilhakları toplı- Örnek: Bu iı:ıde de arvı alinize iltica et- müruru memnudur- Bu sokaktan yük 
irı 1·.. • • • ana ikraz suretiyle gôsterdigwr. a T J) · · bir ulo ~ b l n n geçmesi yaaaktır .. yaceo ız - aramo. e rgıeıne . mek isterim - Bu işde de yüce bağış. ara a arı ı . 
'er eyılıği unutamam ...... Bana ödünç ma yaparak bütün düzeltme ve kat· lamanıza sı2'ınmak isterim, lmsAk etmek - kııınmak 

1 
"\ .. rrıe Yoliyle gösterdiğı"nı"z e"'ı0 l 0ığı· un. l t ı w ..... ö ı.. S f"yatta bı'raz ı·maak etmek 't 14 '"hlaın. . ..ı ma arı op ıyRcngız tlticagdh, melce - Sığınak rnelL: ar ı 
•t et llAve etmek - Ulamak Örnek: llticagdhım olan sinei mader _ 14zım - Harcamada biraz kııınmak gerek 
Ôrne~~k:- Ödünç vermek, borç vermek Ornek: Şunu da ilAve etmek isterim ki Sığınağım olan ana kucağı. imal: etmek - Yapmak 
rnek 

6
· Sıze şu parayı bir ayda öden- _ Şunu da ulamak isterim ki. Mülteci _ Sığınık Örnek: Onun imal ettigi tarzda güzel ko· 

Pllra ıe~e ikraz ediyorum = Size şu ilca {Bak: cebir, sevk) - Zor, zorl:.ıma Örnek: Styasi mültecilere en çsk müsa- ltukların emsali yoktur - Onun yaptığı 
t8 • (bar~' bır . ayda ödenmek üzere ödünç Örnek: llyacı ahvali ile bu işi yaptığı- moha gösteren Türkiyedir _ Sıyasal yolda güzel koltukların benzeri yoktur. 
tı~aı_ ~~rıyoruw mızı söylemek isterim = Hallerin zo- sığınıkları en çok hoşgören Türkiyedir. İmaldt ~ Yapım 
Vtrıek· orç, borç olma ru ile bu işi yaptığım ız ı söylemek is- ıltihab = Yangı Örnek: lmalAt hitam bulmak üzere oldu-
b!ldiniı B~ istikraz işini boşa çı kara terim. Örnek: Yarasının iltihabı gayrikabili ta- ğu sırada - Yapım bitmek üzere olduğu 

1, ,tıı baş trıı?- Bu borç (borç almo.) işi- ilelebet::::. lliç bir zaman (Bak: lföediyen) hnmmül acılara sebeb olJu - Yarasının sırada. 
:-~~; ik~, çıkarabildiniz mi!> ilao (lağv) etmek - Kaldırmak yangısı dayanılmaz acılara sebeb oldu. lmal~thane - Atölye (T.Kö.) 

l~tida' etnıek _ Almak tı Örnek: İlga edilmi ş olan bir kanunun Jltihak etmek - Katılmak -Mamul = Yo.pık 
ıtt'd etmek nrtık hükmü olamaz - Kaldırılmış Örnek: Bu inkildb kahramanlarının ıal- Ürnek: Ceviz ağacından mamul bir do-
ıô:r - Erk~ Uymak olan bir karı unun artık hükmü olomıız . fına ben de iltihak etmek isterim - Bu lap - Ceviz ağacından yapık bir dolap. 

0ek· B' ~ iıh ah - (Bak: ibram, ı s rıır) devrin bahadırlarının sırasına ben de ka· Ameli - Pratik (T. Kö.] 
du .. · .1r millet ı' ç ı'n ı"ktı'dar ı n hu ılu K k ~ e k ye nııy - ilhıık etmek - utma tılmak isterim. Nazari - Teorik iT. Kö.] 

ll~ı:in eınır~r~:ı~r~z _ ~!i:z.ulus ı çın Örnek: Bu müdüriyeti de birinci müdü· iltifat (teveccüh) _ Yönel İmale etmek - Çevirmek, yatırmak, eğmek 
Cır11

1rk _ ~~rkmeno çusu riyeti umumiycye ilhak etmek muvafık Örnek: İltifatınız kalbimi serşarı mesor Örnek: 1 -- Kalbinizi bu tarafa doğru 
dı~1e . =. Muktedir bir adam, eline al- olur - Bu dircktorluğu da birinci ge- eyledi - Yöneliniz gönlümü sevinçle imale eden sebeb - Yüreğinizi bu tn-
bj ı şı bası b nel dir ektorluğu katmnk uygun olur. dolpurdu. rafa dobru çe'firen sebeb . 

t &da ~ara ilen adamd ı r - Erkmen t> 
~ ~do.lnd ın, eline uld ı i"r ı i şi bı:ışo rabilen ~tülhakat - Bağlantı iltifat jtevecciih) etmek, - Yönelmek yü- 2 - Birçok uğra~tıktan sonra istir ha. 
e:~İi ik~~d· t) ()rnek: Bu eın i rnumeni bütün mülhaka. zo bukmak, hoş davranmak mımt is'afa imale edebildim - Birçok 

'J"llek. nr - Erke tıı işarını rica ederim - Bu buyrultu- İltima etmek - Parıldamak, yalpırdamak uğraştıktan i!Onra yalvard ığımı yerine 
le)d . Me"kii 'kt·d ~un .bütün bağlantılara bildirilmesini Örnek: 1 - Semada ı"ltı' ma eden bı'r getirmeğe •atırabıldjm. lii en e\' 1 ı ı arı:ı geçen fırka her - J 

1 
llebilıne~· rnernleket menof iini Jü- dilerım . necmi zahire hasrı nazar ederek... 3 - Bir o yana, bir bu yana imale ede-

1 
h~lden ö ı - Erkeye geçen parti , her ilham - Esin Gök yüzünde parıldayan parlak bir yıL rek beni de §&şırttıoı z - Bir o yana bir 

~tir: lkleli. nco ülke foydolarını düşüne. Ornek: İlh am insrın ruhunun uiviyat dıza gözünü dikerek... bu yana ~ğerek beni de şaşırttınız. 
~" etrnek: _ . ile bir ittisalidir - Esin. insan ruhun· 2 - Ufk üzerinde ziyayi şemsin iltima İman - inan 

Cı h'lllınak: Yetrınmek , yetsinmek, ye · un yüksekliklerle bir bnğlnnmnsıdır . ettiğini göronler. - Ufr üzerinda gün Örnek: Türklüğün terakki edeceğine 
rrıek · 1( ilham etmek ...- Esimck ış ığının yalpırdudığını görenler... itilA edeceğine imanımıı vardır - Tür-

~!deki. .u
1 
dr.o timiıin y€hnediği ahvıı lde Örnek: Bu yazdığ ın ı z eser bana birçok tltimnat - Yalpırı klüğün ileri giileceğine, yükseleceğine 

r.rL· 1 e ıkff B · k t lt"f · d il ~'llıiı· 1 a etmeyi bilmeliyiz- fikirler ilh nm etti = u yuzdığınız örnek: iltimaatı emer, enzarımı a ı ınanımıı; var ır . 

' 1et/n yetmediği hallerde eldeki eser buna bir\·ok fıkirl e r esidi. ediyordu - Ayın yalpırıları gözlerimi !mar etmek - Bayındırlamak (Bak: Abadanl 
ınnıeyi (yotsinmeyi) bilmeliyiz. Mülliom olmak - Esinmok okşuyordu. lmadnd etmek ·- Yardıma ko11mak 
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li - .. · · ll 1 =ı Parça fiatları Mıtını 1 
1 GULNIHAL VAPURU • ; Sivri mekjk ı~~ flalll~I 
• • . · ; O? Toparlak» JOo Komple ~l fi 
• 21 Nısan Pazar günü ak~amı Bandırmadan 1 mı11 tğneler 2

'
5 

makinesi 601 
1 , y il Kayışlar 35 1 
yolcuları alıb istbanbula hareket edecekdir. mı ~aki?e yağı Komple~~ ı • mJ şışesı J 5 çekoıeceh 1 

• NOT: Gülnihalin hareket günü programları ~uayyen olmadığından daima gaie- ı :; Nakış kosnağı 25 ayak illa- sol 
• temizle Bandırmadan hareketi günü ilAn edilecekdır · lstasyonl3rdan tafsilAt alınabilir. ~ » makası J5 kinesi .. 1 
• . ~m~~ç 1 ••••••••• .......................... = ~:~teli:~akıA !~ ~etı;necelı ~ 
r4~ il ~ kabıne oı 
lir" ·~~11'.·~\1~~~~~·~~ ~~~~~ mi makine iplikleri makinesi JO 1 

•• ~ lİJ makaslar vesair Vadeli şe· 
Senelerdenberi Tecrube edilip piyasamıza 1t mı ı~rerruatı da bu raitıe ve· ı 

G 
. l 11 nısbette ucuzdur. rilir. 1 

çık~ı~~an sonra .rlp hastalığıı;un memle- ı= ' . . . . . i!l 
·1ıe~!mızde, şıdctetın~ ~a)'.bettıren ve va- ı mı Sovyet Dıkış Makınelerı Geldı. I 
ktınde kullananları Grıbe yakalanmak- c: ~ Yakında meccanen nakış yurdu açılıyor• 1 

tan k ti rta r a O 'il l!J Sağlamlık mükemmeliyet, tasarruf ve işlemesi kati yen tenıinath 01 .. 

1
1 

~ l!J nıakla beraber Erkek ve Kadın terzilerile elbise işçileri ve nakış •. 
Gribe· karşı tecrübe/:i ve çok müessir I • sanatkarları hemen bir el ınakinesi fiatında olan üç çekmt>li herııde 1 ~ zarif ve pratik lüks mobilya şeklinde bir I 

N e o k a 1 m in a 1 i Rus kabine dikiş nıakinesi 1 
1 v. l · • • tJ k Jl f ~ 6D Elde etmelidir. Daha ucuz arz'd edenlere yalnız ~ I , ~aşe erını emnıye e u anınız. İ ~ . . . . . ~ 
~w~ww~~w~•~~~~~~~mı El ve tekçekmecelı nıdkınelerı .• ı , ........................ ~ r= .. ZEVKiNİZE UYGUN mı mizi tavsiye ederiz. Eski makinesi olupta Jeği§tİrmek istiyenlere yeni ınaiıll .. , 

~ Ookt ; I ' . • 1 • ~ V7riliı. El makineıi olupta ayak takmak arzusunda bulunanlara yalnız ayak k~Ji 
: 1 or : . BİRiNCi SINIF lskarpı·n mı mı.J.a verilir. Ayrıca .. maki_n~lerde tamir olunur ve makine alanlara kullanma şe 1 
• • KULAK BOGAZ BURUN 1!!J ve .'lakış meccanen oğretılır. 'lU 1 
5 u OPERATÖR ' 1 HASTALIKLARI ~10TEHA y t k. t' h . mı Fiatlar ucuz olduğu kadar tediyat da kolaylık gösterilir. Makinelerimizi'l bı fi 
• • • - ap ırma ıs ıyonanıs apıs- L 1 b 1 d ğ 'b' h . k. 1 k' gere il • S d • •• : f SSISI .., f 1!iJ mum yedeJL parça arı u un u u ~ı ı er nevı ma ıne ere uyar ma ma ve ~ : a 1 ozatay : hanede (i EHM USTA- mı parça üzerindeki fiatlarda yüzde yetmiş beş tenzilııtla satılır. 1 
5 Cerrahi ~aıtalJklar mıitt- i D' •KTOR ya baş vurunuz. · FEHMİ '!' 1 
5 haııııı. : W USTA nın yaptığı iskarpin_ ~ SA TJŞ YERİ: · ı 
: Vatan eczahanesi bitiıi- ; A" H •ı l~r hem zarif hem de raks- mJ K - ~ d k d S b ~ S r k h/arlı 
: ~indeki muayenehane evi- : o bet edilmiyecek derecede mJ • "'f'O lrVan arŞlSln a a rı arTQ 1 ,,.,-e 
: nde hastalarını her ~ün i ucuzdur li!JmJliJl!Jlill!!JmJ[E](!HlmJl!Jl!lmJmJmJmJl§Jl!ll!Jl§JmJl§)mJ[i][!Dl!JmJmJ(lmJmJli!Hi l!Jllh" 
5 öğleden sonra kabul ve : Balıkesir Paıacamii Va- B 1 d , -
: tedavi eder. i tan eczanesi itt:salinde e e ıye . -- - - = 

K;;;;;;;a;a;~ :::ıa~~~nıöıı~:::ı ·:::.~ Başkanlıöından.· /· ı lstifadenizi 
Ameliyat ve ted~vileri en ı ~ 

Zevkinize uyğun olarak Jz. seri ve en yeni UStJıUer ile D u·· şu·· n u·· n u·· z, 
mi~den sureti muheusada tedavi eder. Şehrimizde ibtidailiğin, geriliğin bir misali ·· 
gelen lSMAIL yapacaktır. olan karacaltı avluların kaldırılnıası t.akarrur et- . 1 

NYIE BERBER SALONr .. _ _ miş ve m~yıs 935 sora una kadar miisaade edilm-

1' r AVUKAT 
M~ BEHÇET ~- SAMİ 

E111li Bılık~11ır Altırceza 
mahkemesi Ea~kaoı 

. HUKU\tBT CA.ODESıNDE 32NUMARALI YAZIHANE 

Her ne,·i dava kabul takip edilir. Sürı.tle 

iştir. Bu nıiiddet zarfında karacaltı .avlular kal-
• 

dırılmadığı takdirde belediye tarafından kaldırı-
larak riıasrafın sahibinden alınacağı ilan olunur. 

(107-3) 

Smduğı icra dairesin~ en: 
Sındırğının Rizaiye maha- zde yedi buçpğu nisbetinde 

Hesinden Kocakonaklı ~1usta- pey akçası vermeleri 1Azım
f'1 evlAtları Mehmet ve Va- dır. Verilecek bedeller muh-

ı ı, neticelendirilıuesine çalışılır. • 1 hideye (600) lirs borçlu Sı- ammen kıymeti bulduğu ta
ıı f ndırğının camicedit mahal- kdirde mezkur hane 20 ma

Jesinde mukim femail oğlu yıs 1935 tarihine müsadif 
Bığadıçlı bay Saminin mah- pazartesi günü saat 16 da 
cuz Sındırğının camicedit ıılıcıya ihale edilecektir . Şııyet 

1 --=----- z __ ==== - - - - - -

~~~Bmmıeım•~©•~~~~~~~mı~~~~~~ 
~ ~ 

li DAG ILICASI ~ m m 
1 Kükürt ' 'e çelikli olan da~ Ilıcası n1üke- ~ 
il mmel bir şifa yeridir. llıcanın yemek;'yatak 1 
mı vesaire takımları da müsteciri HiL C)' İn mı 

~ Şenyüz tarafından bu kere ikmal ediımiştir. El , ... , mı 

~ 0 a ğ 11 ı c a s ı ııda ııer şeyi nıiikenı- ~ 
l!l mel bul cak ,,~ keudi evinizde in1iş ~ibi mi 
~ rahat edeceksiniz. '-' ~ 
m ~ 
~~~m~•~~~~~~•m~mı~~mı~mı~~~~m 

Satıhk Değirmen 
Balıkesi rin Pasaköv hududu icindeki 

• & • 

(AŞCI OEGiR~IENf) iki sene müddetle kira~·a 
verilecek.tir. lsth·enter nisan sonuırn kadar Av-.. 
ukat Ahmet~Vdlhi yazıevine haş vursun. 

Hasım )eri: Halık•~sir Vilayet. Matbaası 

m ıhallesinde k!in önü yol verilecek bedeller kıymeti-
arkası Servet veresesi, sağı muhammeneyi bulmadığı 
Karakavas veresesi solu takdirde artırmanın on beş 

gün daha temdit edilmiş 
yol ile mahdut cümle kapı-
sından girilince taş döşemeli 

bir avlı ve avlıda ayrıca bir 

mutfak ve bir yemek odası 
ve iki halıı ve bir kiler ve 

ort11 katta üç oda ve 

bir mikdar sofa ve bir 
hamamlık ·ıe bir abdestha
ne ve üst katta üç oda ve 

bir mikdar ealona havi bir 
bap hane ile bu hanenin alt 
katında ve arka tarafından 

girilir bir hayvan damı açık 

artırma suretile satılığa çık
arılmıştır. Ve bu hanenin 
tamamına 2000 lira kıymet 

takdir edilmiştir. Dellaliye 
ve müterakim vergi vesair 

masrafları müşteriye aittir. 
Ve taliplerin kıymetinin yü-

adolunacağı ve ikinci ar
tırma birinci ar~ırmayı takip 
eden oa bAş gün hitamında 
aynı santte (muhıımmen kıy-

metin yüzde yetmiş beşini 
bulmak şartile) en çok ar
tırana ihale edileceği ve bu 

hanede bir hak iddiasında 
bulunanlar varsa tarihi ilA
nından itibaren yirmi gün 
zarfında evrakı rnü8bitelerile 
birlikte dairemize müracaat 

etmeleri aksi takdirde satış I 
bedelinin paylaşmasından 
hariç kalacakları cihetle al
mağl\ talip olanlar daha 
ziyade tofsilat almak ve • 
peylerini koymok üzere da
iremize• müracaat etmeleri 
ildn olunur. 

, 
Ev yaptırmak istiyenle~~;,e~ 
Böyle hir evde rahat rahat ömür geç•' 

il 
ister misiniz'? 

loS0' 

1 • Beklediğiniz mevsim geldi. Malzemenin ur.u;eı ıl• 
nu fırsat bilip niyetiniz olon işe başlamadon ~ 0de' 

1 

1 

defa ticarethonemize uğramanız size kAr temııı ... 
Lt' ~~ cea. ır. bilO"' 

Her cins demir, çimento, cam, çivi, hırda\ftıt ktBt••· 
malzemei inşaiyeyi gayet ehven I iatlerle sııtm9 ,

8 
111.· 

Her renk yağlı ve badana boyalarile bo) 
11 

ları v~ malzemesi de bulunur. J6•e 
• Köylü ve rencberlerimiz i~·io pulluk ve her jt· 

de mağazamızda vardır. dııoe 1.e 
Bütün ve p:ırçalı kilolarla mayi ve ko_r~ .. 1çii ' 

releri çeşitli teraziler, kantar, metre gıb• 0 

tartı düzenlerinin pazarı da mağazamızdadır. 

CUMALI llASAN 70 
nrı.ı Saraçlar başında num 
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