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Japon yada bir zelzele oldu, yüzlerce ölü ve yaralı var 
T ü r k iy e d e a n a yi Bulgar 
D u r m a d an llerhyor. 
l&ıııer~ank şim~iye kdar"8-işler gör~OVe neler ya. 

Beledrye Kamutayı nisan çalışmalarını bitirdi. 

pacak? Banka heyeti umumiyesi toplan~1. 
~ l\nkarn, 21 (AA.) - Sü· Isparta gülyağı fabrikası 
~/rbank, genel heyeti bu. mayıs ayında gül yağı 18t ıh · 

Un toplanacaktır idare sai1ne başlayacaktır 
llleclisinin genel heyetr ar- Keçibordu fc.ıbrıknsı martta 
~edilnıeıc üzere hazırlanan piyasaya kükürtlü süngercılik 
~6Porda Sümerbnnk fabrika- şır~eti bu yıl sünger mev-
arı lllam 1 sımınde ışo başlıyacaktır. 
tıılarınd u Atının umu·m· sn- Nazılli pamuklu fabrikası 
Yıl d . a .geçen yıl gıbı bu 937 yılı ikıncıkönunun birınde 
le .a ı~tısnosız bir canlılık açılacaktır. 
de~ı ınkışaf görüldüğü. ve Konya Ereğlisin in başlıca 

etlerd b'k' .. l@"di . en tat ı ı ıçın mahsüllednqen olan pata-
li~ edılmiş olan beş sene· teslerden fabrikalarımızın 
Yılı IHın •yi progrnmının ilk ve piyasanın ıhtiy( çları 
f1t~· <>lan 934 yılında muvaf- için nişasta ihtihsolı dü-
ded~YetJe neticelenmesi koy- ştlnülmektedir. Kendir snna. 
) ıldiiten sonra şunlar yii ıçin tetkilırntta bulun-
'jınnktadır: 1 

mak üzere ı:>ovyet Rusya-
tl nıası ba 1 1 f b dan hır müt~hassıs davet 
t~L lllardan §Kamış . oban fa · edilmiştir . Yakında gelecek 
1
'1la1 t eyserı ez ab ve Kastamonu ve İzmir 

tı~ 0mm b' · · .. 
il faali uzun ırı~ı:ı gu- havuJisinde tetkiklerde bu· 
ltın Yete ge~:ecektır. lunncak sonra fılen ışe uaş 

IUlde ~r, knğıt fabrikası ey- lanacnktır. Bursa konserve 
~İte ışlenmeğe aç ılecoktır . fubrikasının yeri tesbit o-
•1ırır ke cam faLrikusı ıle lunınuştur . Mütehassı s iş 
l~irıd ok fabrikası bu yıl ü:.~erindeki etütlerini bildır-
' e R ğl' · · 11ld& b .. re ı Pa~a fahrikn· mıştır. 
~ete u Yıl sonunda fc.ıol i Kütuhya fuLrıkosı İ\'İa ge-J R•cece!tir. __ (Devamı dördüncü sayfada) 

1 
aDonyada Bir Felaket 
~1•oz Bdisinda zelyeleİİBn 7 42 kişi öldü. 2 92 9 kışi 

1 

1'ok yaralandı. 2295 ev yıkıldı. 
~t ,J~· ll IA.A. I Por. işleri B. ve Dı şişleri baktın 
~ l~ele asında vukubulan bir vekili bliy Şükrü Kaya 
~ltı\lş 2~;lıcesinde 742 kişi tarafından ~~lırımızıie hulu · 
~C:9s. ev 9 kişi yarolr.ınmış nan Sovyet orlıstleri şe 
~~· Ve J3ıkılmış horap ol- refıne bu akşum M ırın:ıra 

111J"allıışı; 48 ev de hasdra kö~ki.inde bir ziyafet vcril-
tıı r. miştir. Ziynfette lfoyeti ' 

in ~o~~darı da zelzele oldu. vekil~ oınl:nilc bazı say-
·l~' \ıe S ~.ı (A.A.I _ Trab lavlar ve Sovyı t büyük el 

'il 8 cılynda d~ .. -ı çil iği ,.e D.~ işleri bakan 
t·ı Orırıı .. un oı.r e k.;ş h b • t "e s k ... , er dnı ozır u uu:nuş ur 
ı~ olın Urc li bir zAl- I . 
~ ~llYıa~Ştur. Nüru~c.:ı , ma- Avusturya Başveki muavını 
.. ,lrı İ Yoktur. florna. 20 [ \ A J .- Avus -

ht ~',',•ın ha.kanımızın SOY- tury l başbakan muavini p~-
.\rık" Sllerıne zı·yafet·ı r ıns St ırhı'mberg bugiın t.1 

llr0 21 
yare ile \lıynnnyn dönmüs-

• Aı'nıl~A] --iç tür. 

B ~h~ t' . 
8 . 

8 ının uluslar ~on- Bal~an Antan ı delegeleri 8
'' hıa · · l ~<ıtı· nna ltuazı • 

q~~ ın .,0 • 
~ 01ı1e~j 'L (A.A.) - Alman 

'
1&yll <>ndra, Paris ve 

~ lJ Ve n 
>ı~d luaıat ~lanın bir ny-
ı~t .6 le . Uruoıu konse-

~ıı llıaıı d'l . 
~~t~ dc\ılot e. ı mış olun 
~1lt ezıerınd lerın hükumet 
'~ Q~a liı e vermiştır. Bu 

ı )ııı · llslıır K 
•ı~tj 1 tı 17 . Urumu ko 
~~ tıe . ~ıson müznke 

~ L.. 1§lırak . 
l~ti~d ttu'ft etmış 
~ e ıneııe · 
~il- h .-\1 rın kendi-

~ ıı1 tikurnmıınyo hbku-
qıı: huıun vermek hak. 

Ş ret ine ziyafetler. verildi. 
Ankara. 21 ! A. A. 1 

Bugün Hnlkan antantı 

istişnrl ökonomi ko 

nseyi delegeleri şerMine 

Yugoslavya sefaretinde bir 
kabul resmi yapılmıştır. 

Balkan Anf dnfı konseyi 
Ankara, 21 (A.A.) - Bal

kan Antantı istişnri konseyi 
komisyonlar halind' me
saisine devam etmiştir. 

\,t ekle rtlalarınn ·r 
tı b ı ıraz en Almnnyo hükumetinin kv-

~~~ ~en, b· u Almnnyaya nseyde aörtişülen me::seleleri 
• ır rnu l " 

~) Rorüld. _ .. nme e t~- karş sındaki vaziyetini yn-
et •iınd· ugunden bu kında bitirimi ynzılmakta-

ı notada ayrı- J ır. 

Ka~inesi ~ir türlü teşkil 
e~ilemiyorl 

Şehrimizin Bazı Mahalle, Cadde 
Ve Sokaklarının Adları Değiştirildi. 

Toşef kabine teşkilinde muva- - ~ ~ - -· -- -
tak oıamadı, ~anko! tarana- 1 Belediye Kamutayı dün mezarlık talimatnamelerini de kabul etti. Birinci sınıl metre 
rla11 Sofyada nü mayış yaptılar. "" • 'k· . f I "b b. b k 1. k . u· . . . t . d. 

soryo, 21 (AA.) - Kabi- murauuaı uç. ı mcı smı me re murau aı ır uçu ıra verece tu. çuncu ucre sız ır. 
ne buhranına henüz bir ça 
re buJunnmom1ştır Eski Ad - Şehre 
liye Bakanı boy mevkuf bay 
çnnkofıse serbes bırakıl- Telef on da 
m:ısına ısrnrla istemesi vo 
ordu mümessillerinin noktni 
nazarlnrınıfo inadeylrmeleri 
kabinenin bny Toşef tarafı 

ndan teşkilini güçleştirme. 

mektedir. 
Bay Çankof ve taraftar

ları Başkanlarının hapsedil
miş protesto için tıkşam So
f ya soknklurındıı nümayiş 

teşebbüslerinde bulunmuşla

rdır. 

Cenevre, 20 [A.A.] - Bay 
Litvinof orkndoşlarilc birlik 
tc otomobille me.:hul bir is. 
tik.tm ete doğru hareket et
miştır. 

Berlin, 20 r A A 1 - Bay 

Yapılacak. 
Belediye Kamutayı dün 

akşam üç saat kadar süren 
bir toplantı<lan sonra nisan 

b{ . . d 
çalışmalarını ıtırmış ve a-
ğılmıştır. Kamutaya Vali ve 
Belediye Başkanı Bay Salim 
Gündoğnn Başkanlık etmiş

tir. 
Belediye Kamutayının dün

kü toplantısında görüşüp ka

rar verdiği işler şunlardır: 
Asri mezarl ı k talimatna

mesi Yirmi maddeden ibaret 
olan bu tnlimntnnnıeye göre 
mezarlık bir menıur vo iki 
hademe tar.ı fından idore edi-
lecektir. f)1n:ızr.ler ruhsatsız 
defnodilmiyecek, hüviyeti 
ve- ölümün se\Jebi tesbit C'dİ
lecektir. Mezarlıkta hıristi 

ynn ve ecnelıiler kin de yer 
ayrılacaktır. ~1ezarlık üç sı

nıfa oyrılmı~tır. Birinci sı

nıf metremurnbbnı üç lira 
ikinci sınıf birbuçuk lira, 
u~·uncü sınıf ücretsizdir 
N..ıkliye ücreti birinci sınıf
tan iki buçuk lira, ikinci sı
nıftan bir buçuk lJradır, üç 
üncü sınıftan ücret alınmı
yucnktır. 

İcar vo isticar mukavele
lerinden nlınnn belediye res
mi yüzden yirmi paradan 
bir kuruşa çıkarılmıştır. 

Beledh·e Kamutan kararlle hUkümet caddeıl de Anafartalar caddesi 
adını ~ldı. reımılmız Anafartalar caddesi iki gUzcl yapı Partı \"e Belediye 

binalarını go teriyo:-. 

Vilayet Genel Kamutayında 

Bütce Görüşmeleri. 
Genel Kamutayı bütceler üzerm~eki görüşmelerine bu· 
gün ~aşhyor. Muvazene encümeni tet~iklırin i bitirdi. 

Vıltlyet Genel Komutayı Bandırma kaymakamlığı-

dünde Volimizin başkanlığin- nın Şevketiye nahiyesinde 
da toplanmış, encümenlerin haftada bir pazar kurulması 
tetkikinden geçen işler üze- hakkındaki müzekkeresi 1(. 

rinde görüşmüşlerdir. Akman ve Feyzi Sözenerin 
Balıkesir Belediye nıec · vilö.yetin muhtelif yerlerin-

lisince hektar boşınn bir lira deki suları tetkik etmek üzere 
sfısüm alınması hu kkındr veri· bir su mühendisi getirtilmesi 
len kararın tasdıki hakkında ve Hulusi Küçüklerin Dur-
müzakere üzerinde uzun gö. sunbey köyleri hakkındaki 
rüşmeler yapılmıştır. Vali takrirleri verilmiştir. 
rüsumun taammüle müstenit * 
olduğunu ve Vilfiyet Genel Kamutay munzenei mali-
Kamutaycn yapılacak işin ye encümeni dün öğleden evel 
yalnız tasdikinden ibaret ve öğleden sonra toplanarak 

Litvinofun Cenevred ı:ın doğ

ruco Mo:>kovoy:ı giıli~i siyn
s ıl nıelwfıltl · Frasız Sovyct 
nıuzakerntının son dakikada 
y.,hjm g-üç:liiklerle korşılaş

t ğın.ı bir delil gibi sayılma . 
ktad.r 

Şehrin bazı mahalle, 
caddo ve sokak adhrı 

I olacağını söylemiştir .. Feyzi bütceler tetkiklerine de-
Sözener, lehde, Hulusi Kü- vam etmiştir. Encüme• 

Paris, 20 (A.A) Matbu 
at buy Litvinofun l'ariso 
1 Dev..ımı dördüncü sayfJdn] 

Bolu 
üt~ış hır kasnğa ol~u ev· 
lenn ~irsmitlen üştü. 
Holu, 2i IA.A.} - Dün ge

ce saqt üçte görülmemiş bir 

kaQırgn olmuş ve bir saat 

sürmüştür Bir çok evlerin 

kiremit ve tahta perdeleri 
uçmuş, büyiik camiin kub-

besinin üzerindeki kurı:;ıun· 

ları söküp atmıştır. 

Burdur, 21 cA.A.) - Bele
diye meclisi peccl('rin ve 

bazt evlerdeki koreslrrin ka· 

lkmasınn karar vermiştir, 

Kadınlar kongresi 
lstmıbul, 21 {A.A.)- Clu8-

lorarns ı kaılınlor kongresi 

dünkü loplnntısınllrı müzake 
royo devam etmiştir. 

değiştirilmiştir. Kabul edi· 
len encümen mazbatasıııa 
göre, Mustııfafakih mohallesi 
Karaisa, Kasaplar mahallPsi 
An~fartalar,Hacıgaybj maha
llec;ı Altıeylul, Şeyhlütfullah 
mahall"Sİ CümuriyP.t, S:ıhnisar 
ma 1ı o lllı>sj Asar 1: ı,Sı.ı ili h tı t 1 ,ıı 
mahallesi Yıldırım, İzmirler 
mahallesi Ege, tlaınidiyc 
mah,\llesi Akıncılar Seli · 

• • 1 

mıyo mahallesi Dumlup.nnr, 
Osmaniye m..ıhollesi Altny, 
Mecidiye mahallesi Kaya· 
bey, Vıcdoniye mahall"'si 
Suknryu, lfocıishak M. Çay, 
Aziziye mahallesi Kurtuluş 
Hocıismail mahallesi İrlönü 
adını almakta ve Börek
ciler, Aygören. Oru~·gazi, 
Okcukaro, Karaoğlnn, 
Dinkcıler, Martlı, Es· 
kikuyumcular, Yenice 
ve Cmurbry mahalleleri 
eski ad.Jarını muhafaza 
otmektPdir. 

Hük1) mAt caddesi Ana-
farlalnr. Şamlı cııddesi AL 
tny, 'riirbo caddosi Türker, 
K uvcı y im ı lljyc ccıddcsi Milli 
kuvvetler. Biğadıç caddesi 

(Oı,vnmı ikinci sayfada) 

çükler. Sadık Deniz Emin, bütceler esas itibarile tea_ 
söz alarak aleyhde söy- bit etmiş bulunmaktadır. 
!emiştir. Neticede bele- Kamutay dünkü toplan-
diye kararı tasdik ediL tısında bütcelerin müza· 
miştır. keresine başlanacaktır. 

Çocuk Haftası 
Yarın başlıyor. Hafta çok gü

zel ve eğlenceli geçecek , 
Çocuk lıaftosı yarın baş· rilecektir. Ayrıca gürbüz 

lamaktudır. ı;ocuk Esirge- çocuk ve güzel çocuk 
me Kurumunun hnzılndığı müsabakaları da tertip edil-
ve bizım dün bastığımtz miştir. 

programa göre bu yıl 

çocuk haftası güzel ve 

eğlenceli geç<:cektir. Yarın 

saat 9.5 Ja ilk ve ortn bü
tün mektepler hükumet 

önünde toplanacak bundon 

sonra büyük bir nlay 
halinde şehrimizin muh
telıf cadde ve sokak larını 

donnnacııktır. 

Haftanın devum ettiği 

günlerde Holkevinde bir ço
cuk balosu ve mektep-
lerde de müsamereler •e 

~ ..... r:ıw,......--

J un an Har~iye Bakımmn 
çahşması 

Atiao, 20 (A.A.) - Har
biye Bakanı hudutların mü. 
def ansın o mi.itea ilik pltınları 

tetkik etmektedir. 

SOYyet artistlerinin konseri 
Ankara, 21 (A.A.) _ Şe

hrimizde bulunan Sovyet 
Rusya artistleri dün gece 
ordu mensupları şerefine bir 
konser verotl ler · 



SAYFA 2 
TURK DiL? 

• ··-··--
Nisa~ --1\ ·--09··-···· ··--···· ' 

B. Made • 
1 rız 

,-
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o ~isyan toplomyor. 
T ukofis bu top\antı mü a

• -··---u 1\ 

1 . r u r Asansörün başm~a ~ulnan amele elindeki ç k çle ~emir 
lav haya vu rdu ve karşı sm~aki ma~iniste 2 80 mya bağırdı 

dir sm~duğu z ım n y ·- ı B ı r buçuk saatlik bir ot· 
omobil seyahat .ndnn sonra 
ku rş m ı zn Bnlyanm ~·ıplrık 
ve otsuz dağları çıktı. 

Kozanın evler i bu ~oğl
arın eteğine toplanmı~. 

rıi bir bU ıl ormnğa hoz,rJa-
nırkon as ımörün bJŞ rıdu 

bulunan a ııele hız(• doğru 

seslt:>ndi: 

sebetile bir rapor hazırııy~. · ı Ticaret odala ı ı kongresine 
Ankaro, 21 (AA) Turk • ,. ,. 

orısin t ·ş bbu~lerle teş~k- ! nı~ecek mur hh slar seçıl~ı 
ki.il ı d n vE'kfil tlH arosı H 
tunzııı komisyonu ilk top- Balık ı sir E.iremh.l. Ayvn-
l .ı ntıı; nı '27 nisanda ynpacn- ltk, Bürhrniye "" Bandırma 
ktır. Komisy"on mutalenlorı- tic.ıret ve sa uyi odaları 
ndan i~tişH.ri surette iC'tifa· mümessillerinin iştirakıle 
dı edilmek uzere Istnnbul valimizin bnşkonlığındo. bir 
be.h1diyesinden ve türing ku- \ toplantı ynpılmış ve An.ka
lü}>ten bir mümessil de çağ- rada toplanacnk olon tıca-

Bir yıl içinde ne işler gördü? 

Hılili hmer Ku umuııon i!Yiı içinde göıdôüü bnlıı: 
ış armaıa 1 Glaketzadelerine y ıdım etmek olın~?ı~.: 

Hılfiliuhm~ r Kuruınu Baıı- nçıkda ve perışnn bı 111 stı 
- Mazlum bey hozır mısı 

mz? 
kesir merkezının çalışma ra- ziyette kalnn yurtdoşl~r;ıbs:ı.1 
porun11 uşa~ıyn koyuyoruz merkezi umumıde~ 1

derbsl 
Bu rapor K•trumun bir yıl 1 edilen müsnad<' ılo dııı> 
içindeki çal mnsı hnk ında (2001 lira r. kdi ye.r ~ı· 

Otomobilimiz tepeden oşoğı 
kayıyordu .. Şehre gitgide yakl
aşıyorduk.. Tepenin eteğin
den kıvr ı lan yoldıın içeri 
büküldük .. Önümüzde genış 
bir cadde uzanıyordu . Bu 
cadde hükfimet meydanına 
gidiyordu. Ürallo otomobil. 
imiz durdu indik. Balyanın 

Genç mühE'ndis şimdı gP
lıyoruz, diye cevap verdı.sıı· 
lundoğumuz y ırJ n ayrılar

nk bir odaya geldık .. Elbis
elerimizı çıkardık Mavi tulu
mlorı ve kalın ayakkop1 arı 

geydik . Elimize birer karpit 
lambası nldık ancak dört 
kişiyi olabılen aRa 1sor?. bin
dik. Amele "l inde ki dPm
ir.e duvnrJnki it vh<1yu vur
du ve knrşıdoki makiniste 
280 d ye bağırdı 

rılmıştır Türkofıs bu topln •ret odaları umumi kongresi-
ntı münosE'bf\tıle bir rokor ne vilfiyetimiz namına iki 

okuyucularım ı zn güzel bı r gönderilmiş ve 8 Rl!
8 ıııtı' 

fıkir vC>recektir. liiliahmer şubesi ~I 1•11~işı ir 
R A p o R hallinde tevzi ettır ı f rrı~ 

hükumet dairesi , dükkft
nları,lokantolorı. terzileri, be 
rberleri, k ahveleri hepsi bu 
meydanın etrafına çerçev · 
elenmişler. 

Asansör hareket etti Aşa -

hnzırlomıştır. murahhas seçilmiştir. Kon-
8opordekriz karşısında bıı grede vılfiyetimiz Bolıkesır 

şlıca Türistık mPmlE'ketlP.rİn ticaret ve sanııyi odaRı baş-
tevE>ssül l'ttikleri teJbirler kanı İsmail Hakkı Vornnlı 
ve Turizmin aldığı yeni bir oğlu ilE' vilayet genel kum-
istiknmetten memleketimizın utayi Bandırma üyesi llom· 
gflniş bir şekilde istıfodesı di Arabncı oğlu turafından 
jın Anları göstnilmekt~dir. temsil edilecektir. 

Ankarıı, 21 {A..A.] -- Oko· 

:\1erkezımiz mezkur D ha pek çok mi.itt\ e 
seQ.ei m,ıliye zarfında şefkat yardımlar yapılmıştır· ~ se' 

5 _ Tafsilfitı gelce jeti' 
pulu bedelinden (8 l 690) ku- n • raporuna yazı ırnıı.sı ol 
ruş. mn tu makbuz mukabili h ııı beden ve pPk nıi.i 1 

11.,J, alınan iun ttan (2100) ku- ec " ruş . oza taahhüdııtınd 0 m sı ve herkesin heY. (ile 

(21570 > kunış, çiçok günü öğrenmek istediği b ı~b\Sç 
hasılatından (4189) kuruş, snımizı ve halkı mızır. ıııardıı9 
müsamere has1lntmdon {2440] ve felfi ketzedelere t jstt 

hususunda göster ın° 10 s 
Balya bir köy kadar kü 

çük. Arazisi kurak ve taşl 
ık etrafınıza baktı ğın ız za ro oL 
gönlünüze serinl ik verecc·k 
bir ye~illik göremiyorsun
uz. Bıılya hiçbir tnbii giiz
elliğe malik değil . . 

ğı doğru sürntle inme-
nomi bakanı bay Celal hugün 
balkon ökonomik konse-

Allak çıkmazı kaldınmı 
yapılıyor. 

kuruş. maktu mnkbuz mu- <liği yüksek şefkat ~ i~ 
kabili olm yon innat Vt> vu- Hiknyı kısaca orzetııı0 

ğe başladık. Kendımi uç-
uyor zannettim, etrafımızda 
derin bir uğultudan başka 

bir s•·s duyulmıyordu. Bıri · 
nci kat ı ge~· tik buruda hiç
bir fouliyet yoktu. İkinci ka
tın ihtiyar bir omele tamir
at la meşğu l bulunuyordu 
Diğe r katları geçtıkten son-

yi deligeleri şPrefıne 
Apo.dolu kulübünde bir 
öğlA zıyofeti vermıştir Zı 
ynfette içişleri B:.1kaaı 
vekili Şükrii Kayn Maliye 
Bakonı F. Agrnlı Konsey 

ridatı r vkolfiderlen (40) ku- teriz: ııısr 
ruş. gazte hasılatındon (803) Bu fene içinde Mar geltO 
kuruş voridat temin odilmış hnvzasındn vukun 11Mo 
vt• geçen seneden devredilen Şh.ldetli yer sorsıntı s ı9b9tı 
(68312) kuruş vezne mevcu· tekmil evler yık ılın•Ş \ıır9~ 
dile beraber varidat yekOnu meskensiz, gıdası z 0 ıo' Kısa bir müdde.t icinde 

oehiri gezdikten sonra Ortn 
mağaraya gittik. Şehre yir
mi dakika bir mesafede 
bulunan bu maden ocağında 
hummalı bir faaliyet göze ~·n

rplyordu . A.m~\eler çal.şıyor 
vagonlarla maden nakledili
yor, makinelerin ç ı kardık la. 
rı gürültüler kulaklorımızJa 
derin uğultulu akisler b ı ra

kıyor,lu. 

Martlı mahallesinden o.çı

lan Allfik çıkmazı kaldırı
mının yapılmasına başlan
ın ştır . Buranın kaldırımı 
ya kında bitirilecektir. 

reisi Hasan Suka Kamutay 
Reis vekilı Nuri Conker büt-

çe encümen başkanı ~1 Şeşer Altmovada bir husızhk 

umumUıi (181144) kuruşa ba- soğuk hava tesirot;
3 

9cı~I 
1 iğ olcuuştur. ruz kalarak birço uşııır 

2 Ayni sene içinde vaziyetler hasıl ol.ııı 0oıO 
ra 280 metredekı kutda 
:ısansör durdu yere indık 

önümüzde geniş ve uzun 

Özkan VE' MılB Müdafaa U 
Md istatistik U Md. Oko-

Ayvalık, [Muhabirimızden] 
- Son günlerde Altınova 
nahiyesinde bir hırsız11k 
olmuştur. Muallim Hüseyinin 
bir gece evine girilmış 
bilezik, yüzük, küpe ve 
altın gibi kıymetl i Eşyası 
aşırılmıştır. Arndon bırkaç 
gün geçtiği holde hırsız 
henüz meydana çıkarılama

mışt r. 

\27400) kuruş idare masrafı H 'ldlahmer merke t.ı ıoll
1 

( 15385) kuruş ş.~fkot pulları misi derhal imdnd8 'J:O§ ' 
b~yıyes\ (27465) kuruş mn· \ mühim miktarda ptı IJlll 

Biraz sonra g enç maden 
mühendisi bay Mozlumlo 
tanıştık. Belçjkada madenci. 
lik hakkında kuvvetli etüt
lerde bulunmuş olon bu kıy
metli genç Türk mühendi 
si bize mağara hakkında 
uzun uzun tafsilll t verdi: 

- Gördüğünüz bu madt'n 
ocağında ik i yüzo ya k ın 
amele ça lışıyor. Burada 
şimdiye kadar iki yüz sek
ıen metrelik bir derinl iğe 

kadar yer kazılmıştır . Bunla
rın hepsi ohı kattan ibaret
tir . Birinci kat 45, ikinci 
101), üçüncü ı 50 , dör-
düncü 180. beşinci /.30, 
ve altın c ı kot 280 metre 
dir . En Cazla Cnnliyot altın · 
cı kuttndır . Burası tuldni ve 
arzoni kaz ılarak Arıburnu 

mağrasıle birleştirılece ktır 

dedi. . 
Genç mühendis susmadan 

bir ko ridor uzanıyordu 
Bu koridorun biraz ötesinde 
havn tulumbalarını işleten 

motöriin elektrikler i oydın
lutıyordu . İçeride nemlı sı
c3k bir hovu vnrdı Yolun 
her iki tarafından akan EıU

lar tatlı şırıltılar çıkarıyor· 

du. Dehlızin içinde ilerledık 
ce ma kinenin çıkaıdığı ses
ler ynvaş yavuş sıliniyor du. 
Uu uzun boşlukta amelele 
rin çek içlerinden çıktın ses 
ler duyuluyordu. füımizdcki 
lnmbııl ır uncak onumüzu 
aydınlatabilıyordu . ilerımızue 
loş ve korkunç bi r kııranlı k 

vardı. Koridor da hayli uzun · 
du. Yolda giderken ellerin
ıio lambalar çalışan amele. 
lere rastlıyorduk. Kımİ' eliıı. 
deki burg u ile bulunduğu 

tnşı delmeğe uğruşıyor, ki· 
mi de maden dolu arabayı 

raylor iızerinde itiyordu. 
Loıj ve rutubetli koridorun 
nihayetine gelmiştik. Genç 
mühendis t>line aldığı hır 
maden parçasını bize gös
tererek: 

nomik Baknnlığı 'e 
Ofıs ıle.ri gelenleri 
bulunmuşlardır. 

---===· ..... =,,,__ __ 

Beled }' 
Kamutayı 

Türk 
hazır 

(Üst tarafı bırmcı sayfada} 
Akalar. Mutaflar caddesi 
Ôrucüler, Sırrıpaşn cad
desı Sırlı, Sıra çeşmeler 
cnddesi S roP.nurlar, Şey- ı 
hlutfullnh ı • ıd t. esı Cümuriyt t 
ve b lcdiyo l cyd n da Kent 
olanı aılını almaktndır ı 

lbrohim Sami ve S.ıdri Bey 
pazarlının şehirde telefon tPSi 
satı yopılması,Çayderesi mec-
rasının temizlenmesi, ız . 
mirler mahallesinde iki 
çeşme yapılorok buraya 
türbe suyundan verilmesi 
hakkındaki tukrirleri de Ba:;· 
knnlığu verilmiştir. Şe
hirde telefon tesısatı ya
pılmosı için Vılllyet ma 
kanunca h·er.işle r j Bakan
lığından temennıyatda bu
lunulacakdır. 

sordum: \ 
- Mesleğin i zden m,.m-

Gördüğünüz bu mut 
siynh renkler esas kurşun 
madenidir. Bundan moalJo 
i\·inde tiıtyn, pirit, orpiman 
dııs t, an lczit, kuvnrts ve 
kalker vardır. Bugün h li 
hazırda kur:ıun f ı.ıtlerı pek 
düşküudıir. Evelce tonu 40 

Belediye Başkanımız top
lantıyı koparken: 

-- Bu ictı ınu devr~sinde 
goruşcceğımiz işler bitmiş 
bulunuyor. Kıymeth zamon
larınızı huray..ı tahsis et· 

nun musunuz? \ 
Derhal cevop verdi: 

mek suret.le riddon guzeıl 
işl r ~ördür uz · \'ndığiniz 
karınlar duhilındl'I memle
ket işlerine huılim olm..ıya 
çul şnc ğımızdon emin olu-
nuz! d~mıştır . 

Gürbüz çocuk musabakas\ 
Çocuk .C'sirgemc Kurumu 

Başka11l1ğwda11: 
Çocuk htıftusı mütıusebe. 

tile 26 _ 4 - 935 Cuma gü
nü saat on dör tte Hulkevi 
salonunda kurumumuz taru
fındon gür büz çocuk ve gü 
zel çocuk müMbnkosı yapı
lacak ve kazanuo çocuklara 
hediyelnr verilecektir. 

Alt aylıktan oniki yaşına 
kadar gürbüz ve güzel ço. 
cuk velılerinin nnfus ktiğıt 

larıle birlikte Halkavi kdtip
liğin ynzdırmo.lo.rı ve müe.a
buka günü soot ondörtte 
Holkrvine getirmeleri rica 
olunur. 

af rada yapılan bu maç 

halli yardım ve muavenet çadır ve Hi!dlioh ıner ~ti~ o' 
[ 1760] kuruş mnsarıfı müte- fettişini felfiket muıt·~ıııişl~ 
fl rrıku, [6224} kuruş Cü memuren gönderı \e3 
murıyet bayramı kutluloma Merkrzimizco de .ilk h:~ıııJ 
ma&rufı, \805} kuruş g..ızcte l300} lirn göndenler

0 
1111; r 

bed~lı olup oynan merke~i ve muavenete boşl:eıi111J 
umumiye ır nlô.t, [3340] mü- Bundun sonra ın•; hıli~ 
samere m~srafı. [50000) ku· kendi mıntnkosı 9 

et( 
ruŞ merk zi umumiye ırsa faaliyete geçer(·k pı.ır~;ııı' 
}fit ve \20000} Balya kozası g da olarak ion\toP~jl~ 
huvutbaşı köyü horıkzedı le- başlamış ve uza k r 1 

· 
1 1 

lerimizd<'n de no ( 
1 

r.ne ımı · t ve muavenet o up 
ı f k 

J mlar olmuştur . 1301 
bu sur t c m . ra yt unu foJllonan innml<' 11 ı 
( 152377) kuruş olar ok k ıyt 0~ı AJ, 
ve tesbit edılmiştır. ra (21 l uruı? n p lP'r' 

3 - Tahakkuk eden (18 t- l3738l I' 11 ço 
1 şyn rÇ9 ~ 

144] kuruş varidattan nıns k ıln g dn ve 185I 1 P~ofll 1f1 
n stP Va imızin Boş ~es 

raf yekunu olon [152577] 1 , tcşe\ kül eden rJ!6; tef
1 

kuruş çıktıktan sonra 1 1 e rdım kom it, s errı rııı Jelt 
mmuz 1934 tarihine (28767) edılın ş ''" Felılketı~ 9 
kuruş vezne mevcudu dev_ imdnd rıo koşulınUŞ~~\itıbıı' 
redilmiş olup bu poro mer- k . zn •tf' Vılfiyet lh dcıfl 
ezımız lwsabına 18 nuaıo- nre top). nıp do~r; ~ 

rı.ılı cüzdanla iş bankası B::ı ğruya Vılılyet. yor• 3r ıı· 
lıkesir şubesine mevdudur. tosıno göt derıle; ~pttı11 

4 ~ızamnomei esosımı ve Zohjre bu e-
zın 17 dinci maddeı-ıi mucibi riçdir. p\l 

b 
· · d · · Hu" k·"'m~.tı'mı'zı'n b~d 11 

nre ütcemızın miıs o c>sı nı- u ·: · ·· ıe11·po 
shetinde muh~llı yırdım vC> ~·ok büyük ,.e nıu ı8rı 
muavonetlere dev.ım edilmiş m şevkatli yardılll 010111 . 
olup bu meyanda en muhim m kle bunu todııt · jıifl 
yer tutan geçen seneki ff•v- d ğ ld r. Hüku ınet ıOltıııl~ 

fK ·ıt nn, h~miyetlı t" ,"e.~ 
ku Adl kış ve kar tip.si alt - • 
nd muaven tl muhtaç dü!?en z n yardımlar ına 

bir borç bilidz ~~1 
ve (26) mnhnll d • t shı edı- En büyük h~yır100 P 

IPn ( 457) f l ir v' ) ok u kat müessesenıız ~ e ,J 
~afra, 20 (AA ) -- Samsun 

Y pr ksporln Bafra Gençler 
bırliği arosında dün ŞE'lıri
mizde vJpılon maçta Genç
lerbirliği 3 O gt1Iip gelmiş
tır. 

lun bııı..ıt k p lamı adar 1 ı, ı:qrcı ıı ahmerin Ha ıl)e- c:ııf1 1 

gıdtlc•rek nukdı yard rnJardo mevcudiyeti huıııı;0~i ~ 
lılunulm.uştur Bundan b f?· 

1 
lışnııştır Çıılışnı~"şı ır 

ka B lva n H ıvutbn~ı ko f{.ıkıyatirnizin . 
0 pn1~1 

yüı ılP çıkan bir ya gında şüphesizdir kı ol~~ 
ktiyün t mnmı>n yanmasile gostP-rmi:2 oldu~ll (1 

- Madencilik çok zevkli, 
fakat çokJ,n tehlikeli bır 

meslektir. Doima büyük bir 
ümitle çal ışırsını z Bu ümit
dir ki sizın gözünüzıl e hiçbi r 
tehlikeye ehemmiyet verdi r
mez dedi . 

ingiliz lırnsına olan kurşun 
hugi.ın 6 ingilız lırnsına 
dtiş,müştür. Kurşun m;ıde~· ====--==-

belodıye tarafından şirkete dinamolur v. rdı H psı dur· moğrayu g~ld ilc·"edJ ~ 
madan çnlısıyorlu g rç mühendı&'-' d . ., . 

J'"p ıl" ~ 
\fokinE'lerin gurti1 iılerile rek şehre 0 j .:tı' 

l tu s r mi m'stım Bu Fırk ıı:,ınd:ı bıroZ e ~ bili~' 

Tekrar sordum: lerini ellerinde bulunduran 
- Burada çok koz vu şirketler mütomodiyen zarar 

ku huluyor mu? Pdiyorh r. Onlur bir harp 

yıktırılması kin bir teklıf 
yapıldı. Şirket de bacayı 

934 1'emmU?:undanberi B1- ols .. da c·limiz lt•ld m:ıdcni 
lya madeninde bulunuyorym. \ yuksek fi tlP Sfltnbilsek d~-

BU müddet za rfında ehe. ye ıluo edıyorlur. 
mmiyete şayan hiçbir hfidif:e Her t...tr&fı kafi dcrc>cede 

luga hir aydınlık doldu Ar
tık. gelmiştik D şarı çıkın
ca dC>rin bir ncf"1s aldım 
mui~ Lcrimiıi ~·ıknrd ı . Orta 
mağarad 'l ayrıldık. Yoldo 
~ıdı>rkc n miıh ndİ8 dağ n 
ustünıle bir sulun gohi yuk· 
eelE'n harayı ö:;t r rC>k: 

dinamitlo doldurdu ve el<·k
tirık vn->ıtasile ateşle lılr r 
dinamitler hiçbir te ir 
yapmud . B canın ancak iıst 
tar<ıf yıkıHlı. Fakat yakında 
yıktırılac ktır Balyulılar 
bu hocanın yı ktırılması ta-

halim, görPn m ı ~ndıs gü- sonru otom0 ıd ı~ yr• 
l r k: ve Bulyad1JD 

8 tı ~taıı , 
Bu s l rllen s 'rıl n_ Tepeye çık •tt~ . yo' J~ 

alyanın evle~1

1 .0i yor , 
.. .. u" z len sı ı .ı olmadı . Lakin Zonguldakclu gt z,likten sonra asonsönin 

rıyda iki ve ikiden ziyode bulund~ğu yere go!d k. Bu 
Jşte dedı bu gör ı..iğ 

unuz izabe furunun b. raı;ı-

gozum t • bir 
dn giderken htC Jtı ~ 

kurban ver ir iz.. Madenciler s rado asansör dE' yavnş y ı-
daima tehlike ile k::ı rşı kar- voş iniyordu . Amelelere Al-
şıyu bulunurlar. laho ısm::ı.rladık dedikten 

Hnvn tulumbnl nr ındnki he- sonra osansöre bindik '\e 

dır. H ~ıhnz rda faul değı\d
ir. Fnoliyr ttA bulunduğu 
zamıınrla <'İvnrındn ne) t 
n m.nn hi~:hir şey göremez-

raftarı değildirler. Ziro onu 
bir uf{ur s·ıyıyorlor. Güyn 

u huca durdukça mahsul 
f·ızh ve bPr •kelli oluyormus! 
Bund11n sonrn tahlil ve tas 
fı y •hnnE'leri gezdik. llor 
tarafta muazzam makineler 

rn m inel :ı g iru tülni 
kof m z l l ır uğu tu ş k l n
ele devam e irr Evclıı bir'ley 
ı<öylerl r güç onl rsınız Sa 
alılnrı zı u' nd.r..ın ol-

ma:r-. k.ılk ım 1zsırız JiyorJu 
M lkin. lerin gııf'iltüsündPn 

h yli uzı lc.ıAm stık. Dekavıl 
yolupu takiben tekrar orta 

sünmüyor, bnşı rıı fil o ~ 
lık nnz'lrlo.rımdil ot· ~ 
vol!lııim ı < anlnn1.Y .bi' 

1 bıf l 
lar ımdrı S"~ er 

rhnngi bir o.rıza , bir inhidam,' sürutle yüksolmPğe başladık.· 
bir su basması herınman \ Yükseldikce hava serinleme
için mevcut olan tehlikeler- ı ğe boşlıyordu N ıhayet boş-

sıniz ~j mdi birşc>ye yur 
umıynn ve doimn bir tehlike 
teşkil eden bu bnca 

rışıvordu · 
J /-lakkı 
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Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
N 23 eder Er olan verdıği sözü yerine ge Bu'. tek bi r hfı { j ,.. ,·dır. Örnek: Verdiği . ~~tice onu inkiaara 

1 • tirir. ~1ünferıden - Teker teker uğrattı - Vordıgı sonuç onu kırılma-
tıdad -- Yetişme, yardıma koşmo lncimad etmek- Oonmak Örnek: Münferiden geliniz - Tek.er ya uğrııttı. 
1nıdad! -- Yetiş! Örnek: Bürudetten incimod eden fuka- teker gelıniz . Bu sözleri duyunca içimle acı bir inkiear 
rnha etmek= Yoketmek ra-Soğuktan donan yoksullur. Tef~rriiıl etmek - Tekleşmek duydum - Bu sözleri duyunca içimde 

Örnek: Harbin niha_vetinde düşman or- Camit-Donuk, cansız Örnek: Akrnn ve emsali arasında \ef- acı bir kırgınlık duydum. 
dul::ırını imh:ı eden büyük kumandan.. Örnek: ı - Neye öyle camit bir tavır errüJ e' ti - Tayı.laşları ve benzerleri inkisarı hoy11l - Umusa 
:::::: Savaşın sonund ı düşman ordularını almışsın - Neye donuk bir duruş orasında tekleşti. Örnek: Bu işte inkisarı hayale dü9tüm 

l Yok eden büyük komutan... almışsın. infısah - Bozulma [Bak: Feshetmek] - Bu işte umusnyn düştüm. 
llllidad - Uzom, bay 2 _ . Uomiıl cisimlerde hayat yoktur - lnfısal etmek = Ayrılmak. çıkarılmak inkisarı hayale uğr"ıımoK - Umuııınmak 

Örnek: 1 - Bütün yol imtidadında ma- Cansız cisimlerde hayat yoktur. inhidam-Yık.ılrpo, yıkılım inkisarı ziya == Yalkırı 
mur köyler gördüm - Bütün yol uza- iocizab etmek-Kopılmak, tutulmak Maili inhidam (Bok: Müşrifi hnrııb)-Kağ. inkişaf etmek - Gelişmek, açılmak 
rnınca bayındır köyler gördüm. örnek: Bu nazorfirib cemale incizab şak Ornek: Yazı yazmakta çok inki§af etti 
2 - Dere imtidadınca sıra evler gördü_ etmemek miim kün değil-Bu göz alıcı tnhilAl-Dağılım-(Fr.) Djssolution - Yazı yazmakta çok açıldı. 

~ :- Dere boyunca sıra evler gördüm. güzellığe kapılmamak (tutulmamak) e). Örnek: lktısııdi sebebler bir cemiyeti Çocuklarınızın bedenen de inkişafına çulış-
nıtıdaJ etmek = Uzamak den gelmiyor. inhilıile uğratnbilir=Ekonomik sebeb- malıyız - Çocuklarınızın lfodence d-e 

Örnek: Bugünkü içtima dörtte hitam bu- ind-Yan, göre dikte ler bir sosyeteyi dağılıma uğratabilir. gelişmeBine çahımalıyız. 
lacakken sekize kadar jmtidad etti - Örnek: ı _ Sizin indinizde bütün kudsi İnhilAl-A.çılma- (Fr.) Vaconce inkıta - Kesilme 
B~günkü toplantı dörtte bitecekken se- şeyler abe:4tİr=Size göre{sizin yanını- örnek: Bu vaıifelerde hiç bir inhilal inkıta etmek - Kesilmek 

1 _kıze kadar uzadı. zd) bütün kutsal şeyler boştur. olmadı-Bu ödevlerdt.J hiç bir açılma inkıyad etmek cTebaiyet) - Bağnmak, 
!Qtı~an - Slıaç • 2- lndelmüzokere-Konuşuldukta olm:ıdı. başeğmel 

rne_k: Mekteb imtihanları mayıs sonu- İndi, keyfi_ Kendiz lnhildl (bozgunluk nnlamına)-Çözüntü Örnek: Kendimizden daha yüksek iaH-
nda ıcra olunuyor - Okula sınaçları İndifa etmek-Fışkırmak Örnek: İçtimai bir müessesede görül- nlara inkıyad edebiliriz - Kendimiı-

lıntj~nyıs sonundu yapılıyor. Örnek: Yanardağ indifa ediyor - Yana. en inhilAl - Sosyal bir kurumda gö- den . daha yükıek İn•nlara bateA-ebiliz 
an etmek - Sınamak d ğ r k .. 

1 
.... t" (bağınabiliriz) Ö . . . .. r a ı~ ırıyor. ru en çozun u. 

rnek.: Genclerı ımtıhRn etmek oy le indiras etmek - Batmak, kaybolmak, çö- ' K b·ı· . bildi maddeler-Erirler inkıyad ettirmek. (Tebaiyet ettirmek) -
eh . . b' . .ı ğ'ld. G a ı ı ıo U k 1 eınmıyetsız ır ış ue 1 ır - enç- kmek O k· Suda kabili inhi\Al maddeler yarma 
leri s k ·· 1 .. · b·r iş deg·il· rne · Omek: Başka milletleri emrine ink~ 
d. ınama oy e onemsız 1 Ornek: lndiras eden osmanlı imparato. şunlardır-Suda erirler şunlardır. •:1wu 
ır (tebaiyet> ettirmek istiyordu ~ Baıka Şitaıı~ •. . .. .. rluğu-Batan (çöken) osmanlı impara_ Münhal-Açık-(Fr.) Vacant k . .ı-

'I'abr·ıırı}~tıl~ahn - Syozlul sınaç torluğu. Örnek: Münhal yerimiz yok-Açık yer- ulaelan emrine ufttrma ııtiyorU11. 
'I' ımtı an - azı ı sınaç . . L 1o11f etmek - Sonalmak 

ecrüb 2-Mtinderis olmuş devletler-Knybo- ımız yo&. 
Ö e - Deneç lmuş devletler. / lnhimak (Bak: İptilA) = Düşkünlük insaf, nısfet -- Ekit 
~~~.k : Tecrübe, ulilmu hazıranın ~n infak etmek - Beslemek, yedirip içirmak, Örnek: Onda kitab okumak inhimak Örnek: foaafını ıığınırım - Ek.itin• ıı-

nıuhıoı istinadgAhıdır - Deneç, bugu geçindirmek derecesindedir - onda kitab okumak ğınırım 
'I' nku ilimlerin en önemli dayanağıdır Örnek: Bütün bir aileyi infak .etmek: düşkünlük derecesindedit. insaf etmek - Ekilmek 

ecrübe etmek - Denemek f B · h Eğ·ı· b Ornek: insaf etmez misiniz? - Ekitmes ö ko o.y ir vo.zifo değildir= ütün bir in ina - :,ı ı ım, aşeğme . 
rne'u Bu iznm ettiğiniz işi, mü~aade d l k . d' k d Örnek: inhı·na bı.lmez bı'r ı'rade - Eğ misiniz ederseniz bir de ben ter.rübe edeyim ar ayı bes eme (geçın ırme ' ye irip -

-. Bu büyüksedii!iniz isi, izin Vt1rirse- içirmek) kolay bir ödev değildir. ilim bilmez bir irde. inıan - i~an 
... " N f L G · )'k h · E · insani = insel , 

1 nız bir dd ben deneyim. a aa.a- eçım ı Mün anı - ğrıç 
ltıtina _ Abay Örnek: Zevcesini tutlik etti, nafakasını . Inhirııl _ Sapma Örnek: insani hiılere hirmet :-gö•terme 

Ör L ı b b ı. · · • veriyor=Korısını boşadı, geçim\iğini Ornek: Ooğoru yoldan inhirafı sebebi- lidir = insel duyg•lara aayg& göster-nell: mtinan se e yoa, reyınızı ve- "" melidir. 
" rınelisiniz _ Abaya sebeb yok, oyun- veriyor. yetle bu hale düştü - Doğru yoldan 
"ZU İnfaz etmek-Ge··irmek, yu" riıtmek ..... l b h ı d- r· insibab etmek - Dösülmek lr..ı· vermelisiniz v sapması yuzunuen u a e uş u. O h 
... ınu etmek - o.hamak örnek: Dünyaya hükmünü inluz eden- inhiraf etmek - Sapmak: rne~: Kızılırmak, KaradeniH inıiba 

ô t.ı eder - I<ızılıNnak, Karadeuiıe' dökii-. ~nek: Böyle vazifeden imtina etmek Jer bile böyle cüretkArano hareket et- inhisar, iokisaf - Tutulma 
1Cın esbabı muhikcı göstermelisiniz memiştir - Dünya hükmünü geçirenler Örnetr - Hakikat inhisaf bilmez bir lür. 
13 ( ı °' insicam - l Totorlık, 2 - (Edebiyat te-öyıe bir ödevi abamak için haklı se- yürüten er) bile böyle küstahça hare - güneştir - Hak.i.lrnt tutulma bil:oez bir . 
b · rimi) 

b ebler göstermelisiniz. ket etmemiştir. güneştir. ô 
1'edd N ·r G ı h. M 1 T L rnek: Sözlerinde insicam yoltLu -
l"'t· etmek __ Reddetmek (T. Ko·· ) iı uz - eçme1 işleme n ısar ( oaopo) - e.-;it (Bak: Hoer) 1 ; 
'"' Sözlerinde tutatllılt yolı::tu ısnı t\tmek _ Uymak Örnek: Yoğmurun iliklerime kadar nüfu- inhisara almak (Monopolize etmek) -

Ö T k' 1 k B H iosidod etmek - Tıkanmak, kapanma rn-'k: Emrinize imtisal e<lec ·g-im zu yüzünden hastalandım= Yağmurun e ıt eme { ıık: asr) I h k S 
R · 1 h ' O insi A etme = oyunmak, ytizülmek: l"'tı' "lllriniz(} uyacağım. iliklerime kadar geçmesi (işlemesı) yü · n ıtat - üşüm - (Fr.) Declin, alfaiase. Ô . ı 

.. 
1 s zünden hastalandım . ment ınek: Sadk.ı inıanlıktan inıil4b etmı . 

l1r1r as etmek (mas) - Emmek şti - Sanki insanlıktan soyunmuıtu. 
'Yaz B k • Nüfuz (Tesir anlamına) Etke Örnek: ~ek§sındaki inhitat konuama 0 •n· 
1\ - ıra ıg . - Y .,. insiyaki - içgüdel 
VrneL· ç· h t t 1 Ad'd .. 'ı:ı.le•m Örnek· o .. r h de carı'dı'r= dan belli - Zekhıodaki düşüm konu-... ın, u u u ltt ı ıyesını ı:ı " - · aun nu uzu er yer inşa etmek·= Yapmak 
ek. imtiyazını bir alman kumpanyasına Onun etkesı her yerde yürür. şmasından belli. Bina etmek = Kurmak, ya ·.:, ·rlt 
"errni ı· c· d · 11 · l t 1

- N"f t k G k · l k inhitat - ingizlik - (Fr.) Abaissement pma b ş ı - :.-ıın, cmıryo nrını ış e mea ı u uz e me - eçme ' ış eme 'örnek: Bu evi 1895 te inşa etmi9ti 
lrQkığını bir Alman kumpanyasına ve Ornek: Rutubet kemiklerime kadar nü- Örnek: Bu topraklurdaki inhitat - Bu 

rnı · Bu evi 1895 de yapmıştı. jllıtj ışti. fuz etti-Islaklık kemiklerime kadar topraklardaki ingizlik inŞia etmek - Şavmak (Bak: Etia) 
Öaz-Ayrıt işledi (geçti) İnhitat - Alçalma - {Fr.) Degradation inşiab (Teşaub) etmek = Dallanmak: kol-
d~n:k: Vatandaşlar arasında imtiyaz Naf,z - Geçen, işliyen Münhat - lngiz - (Fr.) Oegradation salmak 

ŞUnülemez-Yurdtaşlor arasınıln o.y- Örnek: Nafız bir nazarla yüzüme baktı Örnek: Münhat olan yerler - ingiz Şube __ Kol 
1 rıt dü .. "l · l b' k ol l ~lilac tşunu emez - ış eyen ır bnkışh yüzüme ba tı. an yer er. Ornek: Bu yol dört şubeye ay,rılır -

()rne~ aı1ek~ - Kaynaşmak . . . Nafiz = Etker Dehşetli inhizam (Bak: inkıraz) Bu yol dört kola ayrılır. 
: ı düşman gayet eyı ımtıznç Örnek. O kadar naf z olsaydım neler inikat - 1 - Bağıtlanma, 2 - (meclis inşikak etmek - Yarılmak çatlamak, iki-

ı .... t.ottjler - iki diişman pek eyi kaynoştılor. O k d k l d terimi) ı ~ ııac yaparım - a ar et er o say ım ne- . ye Ryrılmnk 
tıy etmek -Baydaşmak, ge~·inmek, ler yapardım. InikAs = Yansıma inşirah - Ferahlık, iç apılma 
aşmak infıol Küsü Örnek: Evler ve ıığacların dur~un suya Örnek: inşirah içinde geçen bir gün 
/~.ek: Onunla imtizaç etmek zanneıiil_ Örnek: Bana kuş infıalinjır;in e8babını inikası \'Oİ güzel görünüyordu - Ev- _ Ferahlık içinde geçen bir gün. 

' b~gıd ko.dar suhuletli değ ldir- Onunla bir türlü i·irak edt!miyorum Bana 1er ve ağaçların durgun suya yansıması inta~: etmek = Sonu~ılamak, bitirmek, se-
ld ~ a mak (geçinmek, uyuşcrıok) san ı- karşı küsünüzün sebeblerini bir türlü . çok güzel görünüyordu. beb olmak 

lı:rır 'gı kadar kolay değildir. anlayamıyorum. lnik§s etmek - Yansımak Örnek: Bu işi intac. edemeden _ Bu 
ıncsız C · · Soritilinfial Tesküser Örnek: Yürek temizlil?i insanın çehre-Örnlk· 1 ~çımsız . d G . . ..., j§İ bitiremeden [sonudıyarnadan] 
b· · mtızaçsız bır o am - oçımsız Ornek: Arkorla~ınız ne seriül infıal bir sine inikas eder - Yürek temizliği Bu hastalık ölümünü intaç etti _ Bu 

l\de~: ~d~m . adammış - Arkadaşınız no tesküser . insanın çehresine yansır. hastalık ölümüne sebeb oldu. 
Ör ırntızoç- Bjrleşemezlık, geçir.emezlık bir adammış. .; lnitnf etmek Çevrilmek intak etmek Söyletmek. dile getirmek 
nıe:e~: Aralnrındrki adem imtizu~~ yev. Münfeıl olmak - Küsmek Örnek: Nazarhırı ona initaf edince Ornek: Ftiryadı dağları taşları 
tı d ~yevmen tezayiıd edıyor- Arala- Örnek: Bu hareketiniz üzerine münfeil Bakışları çevrilince intak edecekmişce4ine _ Haykırıeı 
1.~ 81 kı birle~emezlik <goçinemezlik) olmamak elden gelmiyor Bu hıırek- İnkrir _ Yadısa dağları taşları dile getirircesine (ıöyle-

111llı;~~ en güne artıyor. etiniz üzerine küsmemek elJen gelmiyor. Örnek: inkfir nedir . bilmiyenin iuanın- tircesine) 
rıedın nıza (T.Kö.) İnfıkAk etmek - Ayrılmak (B11k: Fek) da kıymet olmaz - Yadısıı nedir bil- intaş etmek - Çimlenmek, yeşer~ek 

1 rı'uırı 8
.:::::Zoruna İnfılılk = Patlama ıniyenin inanın<la değer olmaz. 1 Ôrnek: Tohumlar intışa baıladı - To· 

I" ' 11
lay t K ·· · r · ı k. ''l\n-n, ~ - oyrı..ıl Ornek: lfoydarpaşa istasyonu ın ı tl. ı ınktir etmek = Yadısamak humlar çimlenmeye (yeşermeye) baıla-

(>r zgın İstanbul dehşet i~ınde bırakmıştı - Örnek: Yaptıklarını inkAr etmedi - d nek· 8.. . ~ · ı. 
Gi r :h uvarı, nagihan önündeki sah . flaydarpa~a durağı patlaması, lstanbu· Yaptıklarını yadısamııdı. intiba _ Duyuş (Balı:: his), iz - {Fr.) 
flnb~81 ndu irhayı inan ile - Atlı, bird- lu korku içinde bırakmıştı. inkıbaz Büzülme impresion 

1 Re..,:re Önündeki ~eniş alanda dizginleri lnfılak etmek - Patlamak, patlak. vermek inkıbaz - Peklik örnek· Onun bende bıraktığı intiba 

11lhnt -.~~erek. İnfırad = Teklik, tekkaJma inkıltlb - Devrim hiç ' de iyi değildir - Onun bende 
11 biııat ıt~.m Örnek: Hali infiradda Aciz olan insan - inkıraz _ Batım bıraktığı iz hiç de iyi değildir. 

() Sunüm Iar, birleşin<'e büyük bir kudret ikti- inkısam - Bölünme, k111mJanma intıbak etmek = Uymak 
rnek · c· . k . ·r .. 

l<t llö · 181mler hareket altında inbisa- sab ederler - Teklik halinde eksin inkısam etmek - Bölünmek, ltısımlanmıı ıntııo. - sonme 
ı lllinu~rarlar-Cisimler hareket altında ol<1 insanlar birleşince büyük bir erk örnek: Bu şeklin dört parçaya inkısa- intifa - Faydalanma, asığlanma 

11b1sat rnc Uğrurlar. edinirler. mı = Bu şeklin dört parçaya bölünme· Örnek: Parasın<lan daha çok intifa fiki-
" etrn .. k s·· .. . 1 p d d h lı: l d ı vrnek: ~ - ozunü yerine getirmek Münfı::rid - Tek sı. rıy e -- srasın an a a ço ay a •-

Merd olan verdiği sözü incaz Örnek: Bu, münferid bir hAdisedir - inkiıar - Kırılma, kırgınlık nmak (asığlanmak) fikriyle: 



Türkiyede 
Sanayi 
Durmadan 

• 

ilerliyor 
(Üst tarafı birinci sayfada] 

t irilen mütehaHıs tetkik 
yapmaktad ı r. Gemlikte ku
rulacak ıuci ipek fabrikası 
için getirilen mütehusıs 
tetkikat yapmaktadır. Çi
mento fabrikası için davet 
edilen mütehaHıı Anado
luda tetkikat yapmaktadır. 
Alınacak müeait neticelere 
göre iç Anadoluda yeni çi
mento fıbrik&11 açılacak 

ve bu fabrika mevcut fab · 
rikalardan farklı olacaktır. 

Demir eanayii için ka-
rarlar alınmak üzeredir. 

· Kimya eanayii ile 936, 37 
yıllarında ittigal edilecektir. 
bu bankanın 934 yılında 
Jiurolan fabrikalar ıçın 
3317360 lira sarf edilmiştir. 
Ve me~cut fabrikaların tev
ıi edılmesile bunlara ve yerli 

' ••Hitl' pasnına taheiı ohı
•n Hbit t•e mOcekdar se
rmaye snikdarın 99021559 
liradan ı 153965558 liraya 
·çıkmııtır. Yeni tesisler do. 
JaJaaile bankanın te•eeeüü ilı 
mütenaeiben artan masraf. 
lara 935 it ıenesi i~inde 
banka 161703201 liralık 
ıl"h,at tesbit etmiş bulun. 
maktadır. 

Ankara, 21 (A.A.) -- Sü-
1111rbank heyeti umumiye
titnji tefki1 ijden bfttce ve 
ikt11at enc6manlerile Maliye 
bakanı F. A~ralı ve ökono
mi bakanı Bayar. bödce en
•ÜIDeni batk•Dl Mustafa Şe . 
rel Ôakanın başkaolı~ında 
toplanacak banka idare 
heyeti raporu ile pilanço ve 
ktr •e zarar hesaplarını 
taavip etmiıtir . Sümerbank 
umum Md. Nurullah Esadın 
da hazır bulunduğu bu top· 
lantıda Öazı eaylavlar tara . 
fınJan temeoniler izhar edil· 
mit ötonomi 8 . CelAl bayar 
izahat vermittir. -·-Hır' ihlimıli vır ıı? 

V8fington , 20 <AA.) -
Korjer Poranny gazetesi, 
uluslara~&Bı va1iyeti tetk ik 
ederek diyor· ki: 

Görünütlere rağmeo harp 
ihtimali pek azdtr. Bazı me
mleketlerin milli emellere 
kn'uımek yolundaki :;ayre
tlerini görüyoruz . Ancak 
t>unu ıilAha sarılmak sure
tile elde etmek istemiyorlar. 
Bu emeller metro olabilecek 
husueatı teslim etmekle be . 
r ıber iltihak temayüllerine 
katiyen kar~ı durulmamalı 
dır. Bunun için de müe11ir 
Y"gAne çare &1keri kuvvet 
elde bulundurmaktır. 

Kral Teııf 
Sofya, 20 (A.A ) - Kral. 

B. Toşefe hududıuz selabi
yetler bağıtlamıtıa da yeni 
ba§bakan kabineyi teıkil hu. 
ıusunda bazt i\içlüklarle 
karşılaımektadır . 

Eı&.i adliye bakanı bay 
Dıkor kendisinin kabineye 
işti rakine şart olarak eski 
baıbakan Cırnkofuo derhal 
serbest bırakılmasını iıteme
ktedir . 

General Zlatef yeni kebi
neye ~girmiyecektir. 

Harbiye bakanhğını gene
ral Radef üzerine alacaktır . 
Kral başbakanı serbestçe 
intibah eylediğinden bu de· 
faki bükftmetin ,(meşruti bir 
mahıyet arzetmekte olduğu 
taydedilme'ktdir. 

Romanya 
Çimento 
Sanayicileri 

Roma Ticaret ve ıanayi 
nazırın ı n ihtikArla mücadele 
kanununa dayanarak çimento 
fiyntlarmı 3. 000 ley istib
lAk ve 555 ley muamele ve_ 
rgisi dahil olduğu belde va . 
gon başına t 7.000 ley ola
rak tesbit eden emirnamesi 

Mıncukadı petrol meselası 

M. BEHÇET 
Esk i Balıkes ı r A~ırceza 

mahkemesi Başkanı 

~ 

K. SAMI 
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Tokyo 20 (A.A.) - Japon Her nevi dava kabul takip edilir. Siiry• tle 
hük.Clmeti Mançnko petrol neticelendirilnıesine çalı şılır. 
inhisarı meselesine kapan- 1 
mış nazarile bakmaktadır. ·~-=-:-::: ---~-~ --=-- - = 

Bay llirota İngiliz ve Ame- DA G ı L ı c Ası r:-.1 
1
j fll mı il mı mı ı::ı ını mı mı fID 1 rikan büyük elçilerine Japon. il .. mı 

yan ı n bu meseledeki vaziye· (i .. .. . . .... .. ifil 
tinin evelce verılen cevabla- (!) Ku k u rı \'e çelı klı olan dag llwa~ı ıu uke- fiil 
rda tamamile tasr ih ve tayin !i.i mmel bir ~ifa veridir. llıcarıın \'emek, 'atak mı 
edilmiı olduğunu söylemiş - ~ vesaire tak.ın;ları da müste~İl'İ IJ li~e~ in ~ 
t ir. mı 

mJ Şenyiiz tarafıııdan bu kere ikmal ediımistir. ii:ı 

Bulgar 
Kabınesı 
( Üst tarafı birinci sayfada] 
gideceği yerde Moskovaya 
dönmesinin Rus Fransız mu-
ahedesi metninin henüz tee
bit edilmemiş olmeeına bir 
delil teşkil ettiğini yazmak
tadır . • 

Fransız hükumeti itildfın 

ana hatlarını mütekabil yar
dım otomatizmi esa11 üzerine 
değil fakat uluslar kurumu 
kadrosu dahilinde tesbit et
mek arzusundadı r. Müşküller 
ve gecikmeler bu yüzden 
doğmuştur. 

Amankımn dışın tıcaratı 
Vaşington , 20 [A..A.) ·- Rei. 
sicümur 8 . Ruzvelt dışarı 
ticaret meselelerini tetkik 
etmek üzere ticaret zirant 
ve mesai bakanlığından mü
rekekep bir komisyon teşkil 
etmittir. • 

fS1 • l mı i O a ğ 11 ı c a s ı ııda tıer şeyi ıııiikem- i 
tm mel bul cak ve kendi evirıizde i mi~ gihi mi 
~ rahat edeceksiniz. ~ 1 

~~@mı~•~m~~~mı•~~mı~~~~~~~~~~ 

Bursa - Balıkesir ~ 
1 

Otobüs seferleri 
Bursa- Balıkesir seferlerine bu defa 935 modeli otokar 
lar tahsis edilmiştir . Bu otokarlarla gidip gelmek 
müşterilerin menfaati iktizasındandır. 
Hergün saat 9 da DA.RBALI OTELi nden hareket eder. 
Müşterilerin her türlü istirnhatı temin edilmiş olmak
la beraber otokarlar hiçbir tarafta fazla eğlenmeden 
yoluna devam eder ve va lttı muayyeninde Bursı ya 
varır. Muhterem müşterile r im i z otokarlarda bir defa 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu anlamış 
olacaklardır . 

Hareket yerleri: 
Balıkesirdc: 

DARBALI OTELi altında ŞrUHİ 

Ulucami cıvarında llALK OTELİ 
altında numara 7 

İstifaden izi 
Düşünün üt· 

, 

' Ev yaptırmak ·stiyenf ere· e~ 
1)" l l • d 1 l " " Dci r• f)) >O)' c nr ev e ra tal ra ıa t omur g'{,. 

• . •. 9 
ı st.er mısı mz. u· 

Bekledığiniz mevsim geldi. Malzemenin uctılz!r~ı~ 
I tıu fırsat bilip niyetiniz olı:ın işe başlamadan ~" 8Je• 

1

.defa ticorethanemize uğraman z size kdr te11110 

cektir. b JOf1111., 

Hor cins demir, çimento, cam. çivi, hırdav:ıt 1 

1
,,,. 

; malzomei inşniycyi gayet ehven fiatlerle sotınokt9 1,ğ· 
Her renk yağlı ve badana boyalorilo boY

0 

ları ve malzemesi de bulunur. oil•e" 
Köylü ve rencbarlerimiz ı\· in pulluk ve her 

de mağazamızda vardır. ııe I•'· 
Bütün ve par~· olı kilolarla mayi ve kor~d~I iİ "e 

ı . . ı · " bı o ç re en çeşıt ı teraziler, kont.ıır, metre gı 
tartı düzonlerinin paznrı da mağozamızdudır . 

CUMALI 1 IASAN 70 
S::ıruçlar bnşındn nunııı ra 


