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Günü geçmif sayılar 25 kuruıtur. I 
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!doskova Göi-üşmeleri Çok Eyi Bir Netice Verdi. 

Moskovada Neler Görüşüldü? 
Car/Jfme/er bugiJnkiJ. beynelmilel vaziyetin ba
flıca unaurları etrafında ve biiyiJk bir aamimi-

Lo yet havası içinde cereyan etmi,tir. 
te d lldra, 1 (A.A.) - Roy- kAlemenio neticeleri ve 9ekli Bundan başka Sovyet de
•ı' 'il: Moıkovadan haber 1 hakkında Sov1et mehafılinde vlet adamlarından biri kom-
1 ı~r lngilizlerle Ruslar ara- en büyük bir gizlilik muh- ünistliğin artık eskisi gibi 
~'fl ki görüımeler bitmiştir faza edilmektedir. Bununla muhakeme edilmediğini "Ye 
b 'tredilen teblığe göre beraber hakim olan fikre 1914 tarihinde sosyali etik b: görüıaıeler bugünkü göre bu görüşmeler nikbinl- naeıl telAkki ediliyorsa kom
lı helııuJıl vaziyetin baş_ ilde muhakeme edilmekte- ünistliğin de bugün aynı ta
ce" Unıurları etrafında dir. lngiliz ve Sovyet tezl- nda telAkki edilmesi icab. 
~Y•n etmittir. eri arasmda hiçbir prensip edeceğini eöylemittir. 

._. 1lnlar araıında Şark ihtilAfı görülmemiştir. K.o· Pari!J, 31 (A.A.) - Bertin 
... k, .. k } 1 • • •• t L • ı 4t'41a 'te ü~ ıubatta Lon· münist propagandasına ait m.u. A eme erını mu ea .. ıp n-

1, ·ı· ne9redılen Franıız • meıelelere gelince, Sovyet gllız matbuatınıo mAkes oldu . .. tı ıı tebliğin de yasılı me- mahlelleri lngiltereye temi- ğu müsait intibal~r~n hakikati 
ııı.~1 . lngilis • Franıız nat verildiğine dair olan he. hale tetabu~ ettığı anJaşı~-
ltk betınin 1alAhma taal- berleri tekzip etmektedir. maktadır. Sır Con Saymanın 
ılıt tden meaeleler var· Bununla beraber bo mesel. B. Eden Moıkovada bolun. 
~.· Götti9aıeler nmimi•et enin mevıuu bahıedilmeai ·dukça muhafaza eylediği 
'"'•ı ' • J L • .,_ d" 91

01 
l\'nıde cereyan etti. tabir Q"örülmektedir. Bilha11a ta~ a~tomıy~te raemen. ~-

"'- .lı:o.,a. 31 (A.A.) - Ha- Hindiıt~nın hudut mıntakıL nkü guo lngılter~ ~efirı Sır 
ba~'~ıı muhabirinden: arındaki lngiliz.Sovyet mün- Corç Klarkın ?arıcıye n~sı-
t~ Öfleden ıonra bay &1ebetleri hakkında Moıko. rı B. Lavalı. zıya.ret edıpte 
ilde ofun tehir harici evi- va tarafından lngiltereye Moskovadakı vazıyet hakkı-
~ bıy Eıien ile bay Stalin yatııtırıcı teminat ve- nda ~ütemmim m~lumat ve. 
~, Qda cereyan eden mü_ rildiği zannolunmaktadır. rmesı de bunu goıt,rmek-

talya hava ordusu ıa;i~~r_ı~ralıanB.~YBISov. 
• yet alçısı Potemkını kabul 

&fı . • . ederek kendiıinin Mosko~a-
fftıolını a•lıere bır ge~it reamrı ya. m~t~.aav~er ı~y~batın~ 

)Q T daır goru9muş ve ıhıtmalkı 
Ptırdı tayareler Roma iJz- bu, seyahati teyit edecek ol-

' an projeler Ye ezcümle 9ark 
1\ erinde uçtular. anlaııması hakkında müıter-

..... ~- 3 t (A A ) b .. f 'l • bu·· tün ek tetkikatta bulunmuıtur. --.aı· . - ay mu rezesı e garnızonun 
1 

b 
'•· •nı ileh .. k./'· t LA· ıınıflarını tem,il eden bir Eosonra B.Lavo Ha eş Be· 
-.ıll u ume er.. ı· · · d L b ı t • (' 

bit h •elitlerin ve kalabalık taburu ve tayare meyddnın- ırın'. .e .. a u e ı_ıııı ve ıe ır 
d, 1 ,•lk kiitl · · h • da ııralanmış ketif takip her ıkı memleketı ala.kadar j 

\4\t eaının uıurun 1 . d lf b" k ·d ~ 
~•liı· Otio harp meydanında v~ bo,~bardıa:'atn tayare erı- e ~lnd eı ı ır1 ta ı~ ı ~hr;.:~- ' 
t._ ı gtln b d nı te tıt etmış ır. saı en bat ıyara. ı ı a 

.. 6 .. ava or uıunun M"'t L"b L b' ae .. lJ"L h h · b" k tı ... · ltinüo 1 d- .. .. k u eaaı en asaer ır r'I - mutea ıa er ongı ır no -
.,.._.. Jı onumu n- ·ı · e nı" haye· · · · h~ .. "•ıtır B . . çı reemı yapmıt v taya temas dabı etmem1ştır. 

~'1de · &fvekı~ halı te· ti.nd~ J~ kadar tayare şeh- Moıkova 1 (A.A.) .,.... B. 
bır hava rın uıerınde uçmuştur· Ed b .. .. ~ b" k ı b ı ğ en uyua ır a a a ı ın 

ars.ılya su·ıkastı muvaffakıyet temennileri ara. 
ıında dGn akıam Vartovaya 

~ hareket etmittir. B. Litvinof 

Qırl /a I ? v • J da B. Edene hitaben eyi 
azrr anmı,tı. I enıcıen muvaffakıyetler dilerim. Si-

'1 elde edilen ip uçları. zin muvalfa~·~eıiniz bizim 
-ı. '"•ily, . . . muvaftt1kıyetımız olacaktır 
" ~ btk·' ~~ (A.A.) - lstı- de rardım etmıılerdır Bun· 1 demittir. 

- ı. 1 1bının H · &· 1lqllb' ıvas ajan- lar karaıgAhlarını terk_,t_ 1 - ====-=== == 
ısıı., . itine bewan ettı' . Kramer arkadaşlarından ayrı -
t:.. 80 " - fkl · b" ük bir ıt "''dt re. Mara'l 'k ı erı zaman uy }arak iptida A vinyona sonra 
it · v,1. ı ya ıuı as- .. . ... 1 • • b"l' 1 ~ 
·~ı,._, . ıeko nam diğeri gormeğe gittıa ~rıoı ı ıyo~ : dı EllsaXe getirilmiştir. 9 
~-lii, llııı arkadaşları olan ardı. Kendileri Franuya ıkı ilkteşrinde K va Trenik sa-
·~~,:•ttıilerin dahil mu- ayrı grup halinde girmişler rışın kadını bulmaya gitti· 
~ cjfltır. Zira bunlar işle- Ye Fontenblo ile Pırise gitti- ni söyliyerek diğer iki ıe-

oı._?.~tten 6~ce haber- itten sonra ~alicko Ray~mio I rikinden ~.za~laş~ış .. ve M. 
&t Ye ışlenmeıine ve Kıva Ternık, namı dı~er Bartuyu oldurmuştur. 

,, eıniryolları~ız ilerliy~r. 
llıaı '-t. ~alların bu .iJ içinde ihaleleri yıpıl~r.ır .. Anl~lyı-Aydı~ haltının. hır kı.s
~~ıı. edan Z4 tırometrelik kısım 1935 bırı~cı ıeırını kıdar ı~mal edılecekt~r. 
t._ ~'• IQ 1 (A.A.) - Al· rinde ikinci kısmın ınşaatı Fılyostan başlıyarak ~.a
~ 't b11t' '111aata göre Na. Aydın hattının iki nok- talzina kadar olan 16 kilo. 
~'d 01--. ~nlı~ı yaptırılma. tasından Bordur ve lıparta metrelik kısmın da inşaatı 
f\ ' 47 ki~lllıryolları üze- kısımları bnnlard~n Fılyoı, 9~6 martı içinde ikmal edil
~'- tlo k °'lrıetre uzunlu- Ereğli hattı üz.,rınde Ye Ça- mış bulunacaktır. Bu hat 
~~")• ~•ı11a intaatın mü- talgazi Zonğuldak ar11ında- üzerinde geri kalan 48 ki ..c 

' ' ib,ı ~Y~Uftur. Bu ay ki 10 kilometrelik ikinci lometrelik kısmın inşaatı 
t~" fQe ~rı 1•pılacak bu kısımın inıaatı 937 seneıi ise bilahAra yapdacaktır.

1 :"IQe • ~ •rdı~: mayi• sonuna kadar ikmal Filyos geçen kıımı elektrik 
'•tlı hatta ille· edilmit olacaktır. (Devamı ikinci ıayfada) 

r- ---
Vu~an {SÖvy et Rusya ya 

iır.anının elebsıları muh- ,1 Karş~ Bir Blok mu? 
18~!i!.~z~l~!~A.)cırpıld~~!; 1 Oeyli fferalda göre Mnıınya. Japonyi H Lahiıtln 
divanı aıilerin ilk grubunun Sovyıt Rusyayı karşı bir Blok teşkil ıdiyırlır. 
davasını bitirmiştir. Atina Londrade münteşir Deyli Herald gazetesi 
asilerinin başı olan miralay . . . . . ~razıyor: 
Sarıphıs ıle dığerlerı zabıt 1 «Sovyet Husva ile .rapoU\'3 al'asında Sarki 
müebbet 10 zabit 20 sene . c· d . l . ı· . ..1 kk d d "it 

' 
1 

111 enurvo unun tes ımı ıa · ın a os ane 
6 zııbitte kı~u .müddet .hapse ,ı· ı ı"uüzakertıİer ceryan ederken Japonlar Siber- !' 
mahkum edıldı . 4 zabıt be- vanın istilasını hedef tutan \'elli hirdemiryolu 
raat etti. Muhakeme kararı- 1 hazırlamaktadırlar. · · 
nın .hiç hi~ ~eçhile istinafı 1 Bu haltın inşasından maksat şudur: Bir 
kebıl değıldır. . . . 1 harp vukuunda Japonlar Rusyaya hücunı ed-

lstanbut, 1 {Muhıbırımız· 1 erlerken Vladivostok limanını merkeze bağlı-
den) - Atinadan bildirili- ı. 1

1 
• k ki ., · il 

. h .k. 1 yan Sıberva hattını esece · er, ve Sıbervanın 
yor. Dıva~ı arp ~.0 blb l tll~~- ı nıerkezindeki sanayi sahalraını tahrip edece- 1 

nun hak .. ında mue et .. u. ı ki d · H d · 1 · · · \1 
rek dokuz maznun hakkın- 'I . er ırc. ı·tkı KemlırJH'o unuon ın\şravsı lıfçın . nıan- ·ı 

'd . . h . · yanın e ı ra ı esr tte o Japonya hü-
J~ L~ !hırmkıL sedne apıs ve 

1 
ktimetiİe girişmiş olduğu müzakereleri tama- :.j 

bır .ışı a .. ın a on ıene ı I l ' 
• 1 .. d h 1.1 / ı m anıış ır. : 

dığer erını e mu te ı ceza- B k 1 xf" · ı·k ı· · t k"b d k 1 
1 · av a gu u ıs ı ame ını a ı e ece o an 
ara çarptırmııtır. b • · · J 1 '"' R • u hattın ınşası apon arın Sovyet usyaya l 

karşı sevkiilceyş planlarım de~iştirmiş olduk-
! larını ispat. e~iyor .)) J 

içeri işleri ~akammız 
Trıkyada 

.. - - - - ---- ...=__:._--=-:::::;;-::;;::;-.====:;-• .. 

Kamutayın dünkü toplantı•ı. 
lıtanbul, (Muhabirimizden) 

- İçeri İşleri Baknımız B. 
Şükrü Kaya Trakya vilAyet· 

Ankııra, 1 (A.A.) - Kam- ettikten ıonrn gönderildiğin
de görüşülecek bqka bir 
şey olmadığından perfembe 
günü toplanmak here da-

utay bugün Nuri Çonkerin • 
Başkanlığında yaptığı topla_ 

lerini teftiş için Edirneye 
hareket etmiştir. 

ntıda J.U,K. nın 1934 mali 
yılı bütçesinde bir taahihe 

• 
ait olan kanunu kabul ğılmııtır. 

Osmanlıcadan Türkceye 
karşılıklar kılavuzu 

No:6 
Bedeni- Bedensel - [l"r.J Corporer 

Örnek: Bedeni itinalarla kendini koru
mak, yalnız kendi nefsine değil, bütün 
yurda faydalı bir iş'tir. - Bedensel ö
zenler le kendini korumak, yalnız iten· 
di özüne değil , hötün yurda faydalı 
bir iştir. 

Bed'etmek-bışlamak 
Bedi - başlama 
Bedevi - Göçer, göçebe - (fr.J Nomade 
Bedhah - Kötücül- (Fr.) Malveillant 

Örnek: Bedhah olan insanın akibeti 
eyi olmaz - Kötücül olan insanın sonu 
eyi olmaz. 

Bedhahlık- Kötücülük - (Fr.) Malveillance 
Örnek : Bedhahlık eden, kendine eder 
Kötüeüllük eden, kendine eder. 

Bedhu-Huysuz, kötühoy 
Bed~~ -Bediz- (Fr.] Merveille 

o.rnek: 1 - Buz deryaları üzerinde ta
bıatın birçok b eıl ialı:ırı na tesadüf olu-
nur - Buz denizleri üzerinde türemin 
birçok bedizlerine rasgelinir. 
2- Bu çalınan parça, bir bediadır -
bu çalınan parça bir bediadır 

Bedr - 1 - bedir (T.Kö ) , (2) 
~ - Dolunay~ [Fr.] Pleine lune 

Bedreka-Kılavuz - (Fr] Guide 
Bedzeban - Kötüdil 
Begayet - Pekçok 

(2) ((Çehre» anlamına olan «bet (bed)» 
ile, •gibi» anlomıoa da veren cir, ar, 
~r, ır, ur, Ür» son ekinden yapılma 
bir Türk kelimesidir. Bu kelimenin ay
rıca «Radlof. iV » de «hedır'> şekli de 
vardır ki mecaz olarak «ziynet, tezyi
nab anlamını gelir. 

Örnek: Düıman karşııında pekçok kor· 
kuya düıen-Muvacehej 4d~da begayet 
duçarı havf olan 

Behadir - Bahadır (3) 
Bebane - (4) - (Fr.) PreteXte 
BAhemehel, beherhal ·- Her halde - (Pr.) 

En tout cas 
Beher - Herbir her 
Behimiyet - Hayvanlık - (Fr.) Butealite· 
Behre - Payüleş 

Ornek: 1 Onun lisaniyat ilminden • 
hi~ı behresi yok = Onun dil biliminden hiç 
üleşi yok. 

2 - lyililderinizden biz de behremend 
olalım = İyiliklerinizden biz de pay alabm. 
Beht - Şaşkınlık -- (Fr.) Etonaement 
Behet uğramak, mephut olmak_ Şaıaka
lmnk 
Beis - Zarar (T.Kö.) 

Örn.ek: Bu işi yapmanızda hiç bir zarar 
( beıs) görmüyorum· 

BekAr - Eergen - (Fr.) Gelibataire 
Belti - belA (T.Kö. ) 
Belôgat - Uzdilik - (Fr.) !lopuence 

Örn~k: bu hatip belAA'atiyle hepimizi 
teshır etti - _ bu aykeç uzdilliğiyle 
hepimizi büyüledi. 

Beliğ - Uzdil - (F,..J Elogaeot 
Benam - Ünlü 

Örnek: Yiğitliğiyle önlü - Şecaatiyle 
be nam 

(3) KeliÖıenin- Türkçe eski şekli ayniy
le (Bağ .. tır) dır. 

(4) Kelimenin Türkçe eki şekli ayniyle 
(Bağana} dır . 

(Devamı üçüncü aaylada ) 
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Yeni Türkiye 
Salvo gazetesinin bir yazısı. 

Sof1ada ç ıkan «Solvo» 
gııeteei yazıyor: 

Qezri ink ı la plar yapamaya 
mUY<1ffak o..laa meoalek.otlere 
Warş ı umumi bir a14ka uya· 
nır . Fakat ben tahaan tari· 
hin verd iği tecrübeleri g6z 
önünde bulundurarak bu in. 
luJAplardan mötehaasis ola. 
mıyorum . Ç'ünki zorln y.ıp ı 
lalı inkJlApların uluaal bün
yeJi aaretığına ve ıedeledi· 
gine kaniim. Büyük Petron
ua fln•rada yaptığı inkılap 
buna bir örnektir . Rus ulu· 
su Büyik Petro tarafından 
indirilen 1umrutun tesirin· 
den bugün bite kurtulama
mıştır.4' 

Bunun bir benzeri de Tü
rkiye de olmaktadır. Türki
yedelri inkılAbı alAka ile ta
kip edenler olduğu gibi bi
zim de aJAkadar olmamız ic· 
abetmek&edir. • 

ıt'ürkjyede Büyük Millet 
Meclisine Kamutay adı ver
ilmiştir. Bu kelime MongoL 
cadın ahnmıttır. Atatürk, 
Türk imperotorlu~unun dini 
eaautıaı milliyetle de~ittir
mek iatiyor. 

Yeni Türkiye hakkında 
tarihte bir çok misaller va
rdır. Türkiyeyi tak.ip eden
let Te Türkiyede yaşamıt 
olanlllr, Türklerin beden ve 
ıhlllı itibarile acunun en 
eyi uluslarından biri olduğ. 
ı.11nda ittifak etmektedirler. 

KemAl Paşa, yenilik har
ekftp ltafl•rken karııBIDa 
dikilecek en büyük en
gelin iılAmiyetin taaHubu 
olaeakını takdir ediyordu. 
Parlamentarizm bir idare teıi
ıi için yaptığı bir kaç teıe
bbüsden sonra bir partili 
aittemde karar k ı ldı. 

Türkiyede yalnız bir Cüm
Hal~ Fırbeı vardır. 

Seçiml-.rde seçenlere yalnız 
bir liıte verilmektedir. Fa
kat Kamil •tütk muha
lefeti lüz a/tantadar. 
bunun için KemAl Paşanın 

şahsi clostu Fdthi be1in 
reisliği ahında bir muhıtle. 
fet fıfkasınm teşkili husu
ıunda yapılan teşebbüsün 
movaffakiyetsiılikle neticel
enmesi üzerine bitaraf kim
selerin büktlmet listesine 
alınarak bunlara nıuhal~fet 
rolü tevdi edjlme11 karar
lqtırılmıttır. 1931 ıenesi 
intihabatında müstukillerin 

• hük1lmet liı&eıine alınmaları 
için Cümuriyetçi milliyet
çi olmaları ve mürteci ol
m~maJar& isteniyordu Evelki 
ıeçimde Jincılerle ııkı mü
nasebeti olduğu ileri sür· 
ül.-rek namzetliği reddedi. 
len General Refet bu defa 
lstanbuldan müstakil saylav 
aeçilmiıtir . Yoksa din ole
ybtarlığ'ı mı zay ıflatmış. 
tır . Bunu tayin etmek zor, 
dur. Kamutuydaki 399 say
lavdan l 3 ünün musıukil 

bulunmHsı ve bunlaraoda 2 
sinin Rom, birinin Yahudi 
birinin de Ermeni oldukları 
düşünülecek olur~a bu mü
stakillerin (muhaliflerin) re
ylerinin hiçbir dini mahiyeti 
olmıyaeağı anlaıılır. 

Kamutaydaki kadıa saylav. 
ların adedi bile müstakillerd. 
en fasladır. Şimdiki Kamut
ayın Jiğtir)erınden farklı bir 
tarafı, uaları anımda ı 7 

kadın saylavın bulunmasıdır. 

Türk iradını fer eceyi attı. 
ktan ve haremden kurtuldu -
ktan ancak on sene sonra 
Komutaya da rgiroıeğe muv
uffok olmak suretile arkek. 
lerden kendilerini ayırt ed
n bu farkı da ortadan kaldı
rmıştır. 

KamAI, Büyük Petronun 
tecrübelerinden istifade ede · 
rek anlamııtır ki ;kadımn iş · 
tirak.i olmadıkça hır ulusun 
dini tı\a11up tesirlerinden 
kurterılmoıı göç olduğu gi 
bi yap•lacak teceddüt ve ın
k ı lAp da tam olamaz. Kem
Alın seri, ltatf ve merasimsiz 
tetbirleri bir çok noktadan 
büyük Pefroyu hatırlatıyor . 

Yüksek s"viyedeki Türk 
kadını, daha ferace içinde ve 
haremde bulunduğu ve şer
iatın erkeğe kad.n üzerinda 
vaıl taıı.rruf hakkı verdıği 
s ralardu bilhııssa Abdülha-
mit 'devrinde hüriyetini 
almak ıçın çabalıyor 
ve hat\A bu uğurda 
bayatını bile tehlikeye koyu. 
yordu. Türk kadını gene 
Türklerin hareketinde de 
vazife almı9tı. 

Genç Türkler iktidar mev
kiine gelince dincilerle bo
foşmak istemediklerinden 
kadının hak Te hüriyeti 
için biç bir şey yapmadı. 
lar. Onlar teaddüdü zevcatı 
kaldırmadılar haremleri lAğ. 
vedemediler ve en nihaye 
feraceyi de atamadılar. On. 
lar aadece bazı zengia Türk 
kızlarına tıbıil etmek imkdnını 
bahşetmelde iktifa ettiler. 
Binaenaleyh bugün Türk 
kadınına verilen haklar, Ka. 
m4lin şahsi iateğile veri im- · 

• ittir. 
Harem, ferace ve !es aynı 

zamanda kaldı rılmıştır. ı 927 
deki irtica isyanında fes yü
zünden bazı başların da dü. 
ştüğü malftmdur. 

Türk kadını bugün yalnız 
siyasa\ hakkını değil içtimai 
hakkını da kHan mıı b11l-
un u yor. Ona ilk mek-
tepten üniversiteye .ka. 
ılar b6tüa irfan aües
NHlerinin kapıları açılmıştır 

Geçen yıl İstanbul üniver
sitesinde f ısik tahsılı yapan 
320 hanım hususi kimya 
kunlarma devam eden de 
75 hanım vardı, Turk ka. 
dınına yaln ıs hususi tıca
ret ve sanayi miıeHeselerı 
değıl hükdmet daırelerinin ve 
serbest mesleklerin kapıla
rı da aç ı lmış bulunuyor. 
Bugün Türk kadınını hüku 
met n·emuru, hakim, avukat 
gazeteci, mımar, dok 
tor, aktr.s, re1111m, muharr_ 
ır vesaire olarak erkekle 
aynı salda yürümektedir. 
HattA üniversitPdeki bazı 
kürsüleri bile Türk kadını 
i~gal etmiş bulunmaktadır. 
Türk kadınına 1933 yılında 
yalnız belediye iotihapların
da seçmek ve seçilmek ha
kkı verilmişti O zaman Cü ~ 
muriyet Halk Fırkası umumi 
katibi tarafından veril~n be 
yanatta yakanda eaylav seç
mek ve sPçilmek hnkının da 
verilecefli vededilmişti. 

Bu vad çok çabuk yerine 
getirildi. Bu Kamutny eçi
mine ittirak eJen Türk ka 
ılı nı KamutAyn 17 mümessil 
yolladı. Türk ulusu hüktlme
te karşı olan sayğı ve ba
ğl ı l ı k haslet ve meziyet ni 
bugün de muh afaza etmekte· 
dir bunun İçin ne yapılsa 

burada muhalif fırka payidar 
olmaz. Halkın hükQmet liste
aine karıı fevkalAJe bir sa
fı -.ardır. 

Londra 
Pariı ıı Rııı ırasıliı 

yapllan gör6şmeler. 
cCorree Pondance Politique 

et diplomatique» yazıyor. Pa
r is, Londra ve Roma ara· 
sında ulu@Jararası sıyasanın 

yeni safhasına dair çok 
canlı ve faal bir görüş 

teatisi yopılmaktadır ki bu 
safha da Alman askerlik 
kanunu ingilis 'notası ve 
İngilterenin yakanda vuku 
bolacRk olan Berlin ziyareti 
meselelerile temıyüı ediyor 
bu hususta ortada dolaşan 
rivayete göre (\Ouai d' Or
say» de üç büyük devletin 
müştereken protestoda bu· 
lunmak niyetinde oldukları 
httttd bu protestodan uzun 
bir diplomatık buhran ya-
ratmak ve 3 şubat 

müzakesine kati e_ 
hemmiyetini kaybettir -
mek bahasını bile olsa vaz 
geçmemek fikrinde bulundu
kları söylendi bütün ulusla
rarası kararların mutlaka 
Paris,te verilmesi icabetme
diğ~ni isbat İngiliz hatti ha
reketinden sonra Loodro pr. 
ogremanın en mühim unsn
ro olan serbest mün11kaşa 
perenıibi artık müemmen 
gibi görünmektedir. Şübhe 
yok ki Taziyetin bu çok ma
kul ş2kil de inkişaf etmesi 
keyfıyetinden Fransa ile 
lngiltere arasındaki müna 
sebatın değişmiı olduğu ne· 
ticeaini çıkıuan Pransız 

matbuatı hakıızdır. Londrada 
pek hakh oltriı bir müla
haza ileri sürülüyor ve ber
keıçe maltlm olan lngiliz 
1tyasa1tnın §U veya bu mem
lekete karşı oebhe olmak. 
tan değil biJAkis daima bü 
tün memlukeLlerin genel bir 
anlaşmada uzla~mış buluo
maaını istibdafdaa ibaret 
oldutu itaret ediliyor. Bu 
böyle olduğu gibi Alman 
sıyasaııda sala dostlukları 
ihJAI etmek kollamaz; biltı

k.is hıttA Alman sıya11B1ı· 

nın menfııati bu dostlukların 
diğer bir memlekete karşı 

aleyhdar bir blok kurup 
mahiyetlerıni ve renklerini bu 
suretle değiştirmelermi ıca . 

bettirir :şıe bütün bu ıehe
blerdeo dolayı Reicbin dış 
işleri bakunın ın da bir mül
akat esnasında söylediği gibi 
Almanyanın timdiden sonra 
nıüısb et ve dürüst 
bir tarzda girişeceği müza
kereler belki de kolayca 
halledılmiyecektir . Fakat hu 
müzakereler hiç olmazsa ar· 
tık boş sözlere değil haki 
katlere istinad edecektir. 

D. yollarımız 
ilerliyor 
<Üst tarafı birinci sayfada) 
Filyos Ereğli ha ttının Çatal 
rızındnn Ereğliye kadar olan 
ve kömür havzasından geç. 
en kısmm elektrik.le i şliyec
ektir. 

Aydın hattı üzerinde ial
udis istasiyonun<lun buraya 
kadar uz nacak olan ve Af. 
yon -Antalya hattının bir 
k ısmını teşkil eden 24 kil
ometrelik kıs ım J 935 birinci 
teşrin sonuna kadar ikmal 
edilmiş olacaktır. Yine Ay
dın hattı üzerinde Tuze önü 
mevkiindeo •Jr&larak İıpart· 

, .. -··----··-··---- -··--.. ·-··-~-··-····..,----· 1 
: K E N·T E E V İ iL A Vı T 1r ~ . 1 

~--------.. ·--··-----~--··----------·· .~ 
O"e 1 i f brahim Veni ~ Belediye 

Varidatı yoz kın, ytz aiti 
bin lirayı cıktı. 

Belediyemizin varidatı art· 
maktadır . Ş i mdiye kadar yüz 
bin lirayı geçmiyen beledi
ye varidatı son günlerde be
leıiiye vergi ve resimlerinin 
tahakkuk ve tahsiline veri~en 
ehemmiyet dola yısile yüz 
kırk,, yüz elli bin lirayı ul
acnğı anlaşılmaktadır. 

Belediye artan varidat ile 
şehrin güzelleşmesi yolunda 

' yeni teşebbüslere girişecek
tir. 

~ıhhat komisyonu 

Şekavete mi çıkacakttl 
Dıll l•ratıiti ı lıdci Miiihtiı a~nil Mi ti)i ~ 

bayırından şehre silih sokarken y~kala_ırdd~;1,. •• 
Dün gece zabıtaca lbrn- ar ı te (lıde b9~e 11i fbr• 

him ve Mustafa adındn iki miştir . Fatf rı t , bekçı 1)e 1 · rııı• 
h. · · .. t te~ 1 

şahis yakalanmıştır. Oruç. ımının ne ruşve , . 
gari mahallesinde oturat ve ne de tehdidin&: ald"foı• f ' 
biri Deli lbrahim diğeri es- ~emiş i~.is in i ~~ .~0a;a581...,. kiden -beke lik yapmı• Te turmek usMq onu ~,I• 

ıt O ı · lb h · kare bekçi Mustafa diye an ılan tır . 0 ı ra ı oı btılOP 
' . . g iderken bir kolayını or• 
bu ıkı şahıs gece saat 20,5 b k . . .. .. d -ve 90 l 

e çının onun en ., ~· 
sıralarında Çamlık bayırından h · d k ıştır. r• u 
şehre indikleri bir sırı Mir- şe bırt en akçmkı tsh~i~•. 

za ı anı lJ ço sı •'' 
zahey mahallesi bekçisi Şü. neticesinde beş attı f ,e· 
krü ile karşılaşmışlardır. Bu· sonra şehre iki buç'tı~ .ıı 
nlardan Mustafanın ,fürülü bir at uzaklıkta bol•• fi 

Zührevi hastalıklarla mü- h~sı r ta.şıması . ; e t~IAşe Paşaköyde yakal.•D!°'§ '/}' 
cadele komisyonu dün sıh- d~ş~e.~erı be~çının dı.kkat şehrim ize getirilm1şt1r~ , •. 
ha& müdürlüğünde toplan - gozunn çekmış, bekçı her bıttı dün bütün gün b ,ı· 
mış ve kendine ait ı şle ri ikisini de durdurarak: selenin tahkiki j)e uğr•f 
tetkik etmişdir. - Hnsırın içinde nevsr? ştır . ~jr 

Diye sormuştur. Deli lbr- Genel savaş yıllarıod' ,.. 

Bereketli yağmurlar. 
iki gündür şehrimiz ve 

civarına bol bol yağmur 

yağmaktadır. Gerek kış ve 
gerekse yaz mahsulü için 
pek faydalı olan yağmurlar 
köylü ve çiftcimizi sevin
dirmiştir . 

Bu yılın bir bereket yılı 
olacağı söylenmektedir. 

rahim eveld bir şey ol- müddet şakilik ya~tığı )"' 
madığını söylemiş ise de )a ş ılan delı İbrahiıiııO&oPlf1'' 
bekç.nin ısrarı üzerine so · düşüncesizleri boşıaıı ~ 
oradan hası rın içinde üç rak yeniden şekavete~~· 
mavzer bulunduğunu itiraf büs ettiği söylenlD6

01
dear 

etmek mecburiyetinde ka- Zabıtanın yapmakta .. )t' 

lmıt. şayet keodilerini serbest tahkikat bir kaç .giiP'"'°oiJ 
bırakacak olursa elli lira dar bu meselenin ıc 1 
vereceğini söylemiş \•e bir 1 meydana ~·ıkaracak~· 

Hayvanlar Vergisiitde: 
Edremit tıhsildırhğı. y ·h ·rAf d d ı 934 ı d k d ıf ril,_ 

Edremit birinci daire tah- 8Ş 1 ti il in an 0 8JI JI in 8 8J 8 1 ~ 
sildarlığına üçüncü daire ta- ~avarludan rasme tabi ulanlar aıçak ıaytPtı'-~ (t' 
hsildarl Hikmet, üçüncul· da- llayvanlar kanununun «A» 1 doğup bir yaııma gel~l 
ire tahsıldarJığıoa da kbal ~ ı ı 
tayin edilmiştir. fakrasını deği ştiren kanun ya gelmelt üzeıe b~ 

8 
•1' 

Küçük Duyuk/ar: 

Vınizelıı on iki adada 
aturmak istiyor! 

B. Venizelos «Deyli !<.ro
nikl» gazetesinde mektupla 
bir beyanatta kendisile ya
nında bulunan asilerin on 
iki adada oturmalarına mü- , 
saade edilmesini lıalya huku· 
metinden ıstedıklerini bildır
mıştir. Londra mehnfıli Ve
nızelosun Yunanistan& bu 
kadar yakın bir yerde o· 
turmasına müsaade/ edilmi
yeceği kanaatindedir. 

Dıılat damiryollannda tas
ı iye yapıhyor. 

An karadan verilen bir ha · 
bere göre Devlet demiryolla 
rı memurları arasında bir 
tasfiye yapılacak. ve bu tas. 
tiye neticesinde iki yüz kn.i
ar memur açıkta bırakılucak 

tır. Açıkta kalacak memur 
lara ikramiye verilecektir. 

Münaka~t birliği mi? 
Verilen haberlere göre hü· 

kümet ta rafından memlekete 
a 't bütün münakalat işl e r in 

in bir elden idaresi düşü
nülmekte ve bu hususta 
bir proje hazırlanmaktadır. 
Demir yolltm, deniz yol
ları, hava y oll :ı rı gibi büt
ün münakalat idarelerinin 
mercii Nafıa Bakanlığı ola· 
caktır. 

aya kadar olan 15 kilomı;,t-. 
relik şube hattı ıse aynı 

surette 1935 birinci teşrin 

aonunda bitirilecektir. 

vildyete bildirilmiştir. 1 Ni-: kaydegeçe'ceğıne gor ~ 
sandan itibaren tatbik mev- defterleri ve bu ~9ıııtl1 
kiine girecek cılan bu kanu- doldurulacuktır Ko~ 1ef. 
na göre, muvakkat maddede taribinin teşr inisanı .

0 
ed1' 

ki ba~ ihtilafından dolayı 934 kftnunuevel olarak ts1
1 

,,:, 
~ b'le ,. 1 

yılında knyıt ettirilmemiş imiş olması bsso 1 od• i•• d l olan davıırlardan resme tabi ve oğlakların J ~ . ıo•oııı• 
olması ldzım gelenler kaçak yaşını bitirip batır 0,.ı_', 
sayılmıyacaktır. tabii aranmaz kuzu ~e 

1 
,,a' 

Bu k~nun münasebetile Ma- ların mükellefiyetlerıP 1'f 
ıar111 i.J' liye Bakanlığı tarafından bu mali senedir dava.r ·od•,.,. 

kanun münasebetile vılAyet ılmadığı malı yıl ıçı , 
yollanan bir emirde denili· muşlarsa muaftırlar· ••f 
yor ki: Şu bale göre bu se1J

9 ,oıır' 
Yani hayvanların ka1ıt muamelesi bittikt.P .,d•; 

muamelu1nıd yapılaığı 11ali 9J~ mayıs so~D• ·r bo9° 
sene içinde doğan davarlar doğacak olan bir, b~~}B~ 
ver~iden müstesnadır. 1 niea aylık kuzu ve oğ9l ılJ'' 
ndMı 5 Jisana kadar yapıla- da urgi almeca~~r.1b,.ı;· 
cak olun kayıtta iç ir.dı;, bu- enaleyh ancak 9 .. 0 .. nından itibaren bugu İ,ti&O' 
lunduğumuz 934 senusının 

bıt şlo nğıcı olan haziran 934 
ten itıbaren buiüne kadar 
Joğmuş olan kuzu ve oğlak-

lar verğ iden moaf tutularak 
kayıt defterine yazılmıyacak 

ve 934 hazirandan ovel ya
ni nisan ve mayıs 934 ayları
nda doğmuş olanlar ıse bu-

sene kayıt muamelesinin 
yapıldığı mali seneden evel 
yani 9J3 mali senesjnde do 
ğmuf oldukla rı için bu aeneii 
knyda konacak vı~ rgi leı i alı 

nacak tır Doğumların ( kseri
yetle ikincıkdnun şubat ve 
mnrt aylarında vaki olmasına 
göre 934 haziran ıptidasın· 
dan itıbaren bu güne kadar 
ı loğun ve yergıtlcn mauf 
olan kuzu ve oğlakl a r nisa. 
nda dört beş aylık olacağı 

i çın bunla rın 934 mali se· 
nesi i~~i nde doğduğunun ta 
yininde hiç zorluk yoktur 
Yalnız bu çeşit kuzu ve oğ
laklar kayde konulmuyaca
ğına ve haziran 934 den evel 

"' .ıtr dar doğmuş olan ~o•"· 
4 _ 5 aylık buiuosP ..,'I'!' 
deftere geç irilaıiyeı.ı e~ 

4 deıı 41 Ve.haziran 93 93' 
yani nisan, mayı .:; ber IJ~ 
doğ muş olunlar bil ,, ( 
kayıle ke~~ecek vt:ı d• çı•~ 
hayvaolar yokla1P8 . 1~pı 
sa kaçak muaaıeleSl ,,al 

cakt r. 'bio' ~ 
Ko .. ~ kııtıoıı tarı ~ 

. 934 o o 
ge~~en sene ye::ı . roe1'if -,, 
da bir yn91n1 ~t~ild•~ıll *''' 
dukla r ı i Jıluı e ~eıesi 1 r 
dolayı koçuk oıua 'ol" •• 

1e 1e• b ık olunan kuzu ~ 8tıll ,e' 
lnrdan yalnız "erb,'~,. t~.a-' 

· · cek 1 o•"' ceza ıst enmıye 8111• "-

b h .. k.. •eçeD .. ıı .ı 
u u uoı " sı:O" •"' 

an la ki kayıt aı.~8pd1 f; 
münhasırd ı r bu 

01d8r 1
9 '* 

katımı tarih 'ne .k8 8Jı11~ 
hitirmed igi iddı9 efel ~ 
haziran 934 JeD a-ı&l .,. 

-1e o~ fi,. 
muş olan kuzu · rilllle•".lıtl 
deftere kaydet&ı ,pı~..ı 
··nk muomel esı 1 · .. . 1 
kayıt muamele•• 



Nlaan 2 

Osmanlıca.dan türkçeye Karşılıklar ~ılavuzu 
8end [ Üst tarafı birinci sayfada J borhava etmek -- Uçurmak -· (~.) Fı:ıire 3 ~u ~\r~'l ~,ı tesi ~il.'.' (Şıirde ki «beyt» in karşılığ ı terim ko-
lıe d - Hat - (Fr.) Lien sauter , ne. - buYııeı\ın onıziği •x !a luna bırsk ı lmıştıt ) 
(Fn (Su bendi anlamına) - Büget -- Örnek: Ufak bir dinamit koca bir ka- 4 - Ynzmok baş a beste uydurmak Beyt.utet- Geceleme 

O) Barragc · leyi uçurdu (berheva etti) • başkadir - Vuzdfo'k liJaşko~ duzen u1- 1 ' Ornek: Bütün oteller <lolu olduğundan 
b 1 rnek: Onun kadar beliğ adam pek az Un peu de dynamite suffıt a faire sa· .. duroıak ba§1rndır. l bir ar.Jcaöaşın evınde beytutet ettim-
u Unur o L bestekdr Oüzemen T {Fr ) Composi· b" t" t 11 d ı ld d b' · nun &adar uzdil adam pek az uter unc grAnde fortaresae ·ı 1 • 111 p u un o Et er. o u o uğun an, ır 

Beı bulunur. • berhava olmak ·- uçmak, boşa gitmek -- te~~ ' , .. .. arkadaşın ovınde geceledim. 
8 dhet - AptalJık, alıklık - [l4'r,J ldiotie l"r J 8auter Utnek: .ıe~rielml~~l .. buy~ beıfl)kArl\lr Beyyin L' Kanıt [Fr.) Preuve 

elde (M d' . .. h b . Anıı ulusııl huvuk fuzeq10~ler j 11ı..ı!. k· 8 · k d' . . 
1 

• e ıne anlamına] - Sıto (T. Kö.) berı (Munezze anlamına) •.• Arı, erı r-. af•F t b ı. ı il ' ı.J•ıı!Q • u cvın en ısme aıt o dugu-
- (F ) c· (T K") (F ] EX • t ff h' beşaret - Müjde - [ r. onna nouve o • nu beyvinat ıle ortayc. '' ıkardı- bu ıı 1 r. ıte . o. -· r. , emp a rrınc ı ""l.l f." ül .ı. ,.. ı ·•-ı.. . ~ . . . _ ' oe d ı beAaşet -1 (j ı er uz, g 1:1ryuz uı~~ k d ld - it e (Şehir anlamına) - Şehir (Şar'dan) Örnek: Ka.ffei mesııviden biridir - · Her 'l' ov ı n en ı sının o ugunu nnıtlarln 

8 ,, - (Fr,) Vile türlü fenalıktan beridir. ' Gag;0::?0~fzje:~yük bir ' beşaşetle i~tik- ortdy çıkardı 91 
etınek _ Yutmak _ (Fr.) Engloutir beriyyüzzimme beraat kazanmış -· beri· bal etti _ bizi büyük bir güfJryÜzle' Beyzi- Söbü - [li'r.] Oval 

8 Bül'um - Yutak lenmiş aldanmış -· (Fr.] A'puiıte karşıla& . ı f, / 1 ıl! Örnek: Beyzi yüzünde beliren tatlı bir 
a:::e - ~ul, köle _ (Fr) Esclave ber~d ·• U.~ak ·• (Fr.J Messager Courrier beşaşet inHanın iç rahathğındaYjl " gelir t~bes~~~- Söbü yüziiJlde beliren tatlı 

.. er - Jşlek iskele - (Fr.) Ville ma- berın -- Yuksek - Güler yüzlülük insanın iç rohatlı- hır gulumseme 
•ıtınıe port d beriye ·-- Çöl -- [Fr.] Desert Bezletmek- bol hol vormek - (Pr.) Pro-8 . ' e commerce 

1 
. ğından ileri gelir. 

enôı - Oğullar -· <Fr.) Fils enfants berk ··- Şimşek -- (Fr.] Ec a~r beşuş. - Güleryüzlü - !Fr.J Ga~·\·oyenuX diguer 
rnek· B · ı· ·ı ı· ı ğ JI berk · - yaprak ··- [Fr.J Feuılle sourıant , r- ı Örnek: Varını yokunu bol bol verir a • eni &raJ - Sr81 0 U &rl k d I 

ıı.eerr - Üzre gibi her~arar. olmak ··· de durma !_ [Fr. J Se Örnek: O, beşuş bir adamdır. (bezleder) - il pro igue toute -.a ıortune 
Q v h t 1 1 t · Bezm - Dernek r eç İ ati, herveçhi zir- Aşağıda (Bak maın en~r 

0
.. .. . d beşeri - nsel - [Fr f umıım 

b:rl.Yen) G "ğ" c '~:~e: be~:~:~;~::. e duruyor .• Fik- Örnek: beşeri duygulardan ~endini :;zzazs: bezci 

A'":° • 
0 

us berna -- Genv kurtarmak ek 1J1Ü.JfMlldVr. r-}nsel duy- Biı1rdm (6) - Durup dinlenmiyen - [Fr.~ 
her Vf~k: Semenber - Ak r,ögüslü berr, berri •. kara gulardan 'ke~dinı kur armnk pek grlç- Ehont'e 

o· Alıın, götüren, getiren berrak -- Duru .. [Fr 1 Limpide tür. T biıırühoyıı = nrsız, sıyrık =(Fr.) Paavre 
rnek: Dilber - Gönül alan - Pe- Örnek: berrak bir sema altında meş. beşeriyet -· lnsellik insanlık ( .Kö ) - Örnek: bunu yapabilmek: için .ne kadar-

b Yaınber -
11

aber getı'ren d k ·· k l) b Humanite bı·aru·· haya olm0lı - bunu •apabı'lmek oe • • cere e eştüguzar etme ··- ur11 ir Ö 1 b · · ı ı..k· · • "" J 

8 .. •aber - beraber (T. K;;..) rnek: - eşerıyetın · era& rau u
1
g· İ"İn ne kadar sıyrık. ne kadar arsız olmalı " "' gök altında ağaçlıklarda gezüb dola ı l · ı ğ ·ıe :.-

1.ttraet - berı'lik, aklık · - (Fr.) A mak runa ça ış.aa •rı T i nMn 1 m • ı r o- Biçare - Çaresiz, zavallı - tFr.] Pauvre errıent cpu- ı mesi uğruna çalışan ar 
berren --· Karodan . ·- fFr. ı Par terre · rt. 1' • ı d Örnek: bunun yapabilmek için ne kadar ô [ 2 - Ne yapalım beşerıyet na ı o a b~ .. h 1 1 b rnek· O b t' b"t" b' ()' k O k . b h .. d • ınru aya oma ı - unu yapabilmeı.. l · nun eraa ıne u un onu ı- rne : raya as erı a ren gon er.. öyle anlamış _ ne yapalı.m iqsellık ( & 6

1\ler şahittir- Onun beriliğine bütün mekten ise herren göndermek dnha i için ne kadar sı;yrık , ne ka~er · arsız 
on hali oda öyle anlamış. olmalı 

her u bilenler tanıktır. koıuy olur -- Oraya aıkeri denizie 1 Beyaban- Çö·ı, Taban • 1 ,, I 
8e •et - berilenme, aklanma göndermekten ise karadan göndermek J biçare - Çaresiz, ıZavalh - IFr.J Pauvre 

{P ) me - erı enme ' Aklatnmak - Örnek: Dı ŞİAleri bakını LPazetemi%e 
raet et k B ·1 k daha kolay ol•. 

1 

Beyanat- Dıyev- [Fr.J Oeclaratiea Örnek: 1 - buralarda pek biçare kal· 
r. Btre acpu'tte Bertaraf •• bı'r Tana -- [Fr.J a part ır 0 dım - buralarda pek çaresiz baldım. ö ı J dünkü dıyevleri arasında rııek· B t t · · d L · Örnek: Şaka bir yana ·- Ltı.tıle bertar k 2 - Biçareye acımamalı: mümkün de,,.;l 
d. · eraa e mesın en ço& sevın· Beyan etmek - Sö,Y.lemek, deme _ z il o• 

b 
1
11l ALl d L · d' bertaraf etmek -- Ortadan kaldırmak t __ \ r ... - ava ıya acımamak elden gelmiyor. 

Qera . -:- & anmasın an çoa. sevın ım. Orne.k: ~erim ki (söylerim lii) - beıan 1 Bidar _ Uyanık ~Fr,'ıl Eveı'll'e t.e .. datı zımmet mazbatası 5 - herılik [Fr · J ffoarter c..derım kı .ı 
il .. ö ı.. H .. 1· .. b f d v Bidayet- başlanıillııii :U:ı..,_ - :nıt J rı Bera 

1 
altlama keadı rne.: er tur 1i mevanıı ertara e T€blig· etme.le lilılm emek) _ bildirmek,~ . tf' , 1191uuı ı .. r. uom. 

et 'Ma•u • • t ) ArılıL rek maksada doğru yfu-ü1elim •· Het mencement (F ' .. mıye. an amına 11. hılgırmek Ö 1 
b "·) İn türlü engeJleri ortodan kaldırarak var rnek: şin daha blda .... tmııl.. bıı ta ... oeraL. nocence İldn- bil it I l J "": .,. "'ı 

illa_ Ter · e (F ) A l' ve 8 a gıya doğru yürüyelim. / I ki Atı söylemiftim- işin daha başlan-carıtr · 
810 

- r. en r P r Örnek: Gozetey·e bir ildn verdim - Ga . d b · 1 ki berter -- Dııha yüksek gıcın a u ç ü eri '8öylemiştim 
Örnek: Meseleyi berakis edelim . berzah •·• Kıstak -- [Fr l lsthme T bzeteye ?t. ~ilit verdim. Bid1yeten - haşl gıcta, f>-.şıa, ilkin-(Fr] 
Sor ö lı: b b h 1 c liğ- hı gırıt Au commence ot ., aer Uoıu ter.eine çevirelim rne : u erza tan nası İldn etmek- bilitmek ~· 

L. · at b [T J F bakalım? . . bu iıstalı:tan .; "' Bieyyihalin- He elde- (Fr.] Dans touı 
"etlhr - ~rat Kö. - ( r.) hrevet Ornek: Cümleye malOm oımai üzere le qcas. de toute aron · " - lçın ğız bakalım? v ö · ildn ~dıyoruz-llerk:esin bilmesi için Bigdh- Vakitsiı rnek · O · · · • · o ees 0 1 r· t , · raya ış ıçın gıttı - raya - n ve ır, ye er bilitiyoruz Ornek·. GAhu·· h L· 

1
. L' 

L ıer B ı (b k J y· · · ti ga - Yaa.ıt ı va&ıtıiz 11e,6~ ayi maslahat gitti 681 et a : şecaat - ı~ıtl1k, yararlı Beyanname- bildiriğ - (Fr.] Communique Bigtlne- Yabanc yad _ [Fr.J Etranger 
· herr et - bereket [T.Kö.] Örnek: 1 - Muhnrebede her bir nele Örnek:TürkDili Tetkik Cemiyetinin Kı- indilferent 
f~ Kar _ [Fr.) Neige büyıik bir besalet gösterdi - Savaş lavuzu çıknrırken ~azet~lere verdiği Örnek: ı _ N"çin bize bu kadar bigA-

();, •r - Ao4laç ~ [Fr.) Souvenir her bir e, büyük bir yararlık göater beyAİınomeye göre - Tiirk Oili Araştır- ne Javranıyo unu~~lN~n.biaeJta~a-
be~~~: Şu el yazınız, müsaade ederaeniz 2 - U mülAzım. beealetiyle büyük bir W J\p Ktlav!.11 çıkal'ırken .ga. dıtr yahaooı davranı,orsunuz? 
t 

1 borgüzıırınız kals ı n ·- ~u el ya- nam nJmııtır - O toğmen yiğitliğiyle zetelere verdiği bildirii Öl'" 2- BigAneler arasında kaldım-Yadlar lllıı . . b. f 
k 1 ızın verirseniz bende andacınız büyük ır ün almıştır. BWi _ Sann

1
, satım - (Fr Vente arasında kaldım. 

htr .~ sın • beste - bağlı ftı'yi ve · u t-Satış - 1 Fr. Vent B~r?~plkm - H~s.Z ~erş, ha,kıu:lılda ~~~ide -· · Seçkin --- (Fr.J Select Örnek: Dılbeıte - Gönlü bağlı Heyi ve şirn-Alım, sat.im- Vente et (Fr.) l~oAt~ment 
'-._ tiı'lnek: Asarı bergüzideıile şöhretşiar Beste - Hava, ezg-i, müzik, düzem achatl ""'6=-=~--·=ru-r~k-ç_e_m-:-iz-:d:-e-a-r-:-tı-=-k-k:-u-:l,.,.-Ja-n--ıl~m-ı-yan 

.. ~ -- seçkin izerlerile ün alan fFr.] Air, musigue' comaosition Beyn- ~e- [Fr,.l Entre . Jô.rdm] sözünün aslı (aram) dır. 
~ TG;kce temiz unlamına gelen (orı) Örnekler: 1 - Köy lürkülerinin bestelpri ti>~ lramıs(ıı - beynı Bidat _ Türec-[Fr.] lnnov_!ltion 
b ~ 4,... a ') • L k lJ pek sevimlidir - Köy türkülerinin ha- nous Ornek: -Oinler ıier yenHiği bidat diYe i 1'" r:C• 1 carı nın &Ö Ü 0 uğu gi- vaları pek aevimlidir. J 

"' t Urkce (beri) sözü de Arapça (be- Beyne-Arsı- [Fr] lnter ortadan kaldırmak ister, fakat terak-
k&6~~d~;n gelen (beri> ninknrşılığı ve 2 - Sözlerini bir besteye uydurarak Örnek: Arsıulusal-Beyn kinin altı.meli gene a bidatlardır-Dia-
tu d Ur. Eıkiden hallı: arasında «aman dudakları arasında mırıldanıyor = Sö· nationol , ler her ye~iği türeç diye ortadan 
•uıı» •rtt?n beri olayım da ne olursıı ol· zlerini bir eıgiye uydurarak dudakları Arsıbalkanik= Interbalq! ~ldırmtk -ister, ancalr' ilerlemenin hel-

gıbi sözler yaygındı. oroaında mırıldanıyor. Beyt =Ev deği gene o türeçlerdir 

Habeş . lı•• DENlZYOLf:~I iŞLET_MEst •• ~ 
:~ij•eti hakem komisy.o·I GÜLNiHAL VAPURU ı ·· 
b. ~!~!~en tedkilinı istiyor • .. .. • 
ı..,,111 •• , .. 

31~ <:\.A.) - n.. 1 2 Nisan Salı gunu akşamı Bandırmadan 

Srndırğ~ GençleJt birliği 

~I E 1" P A . \ T l N A 

19 Nisan cuma günü 
\ib· &r ku arıı sefırı U· 1f .. 
~ı';: _ bi:~~~. ~~~~.,~~; 1 yolcula~ı .alıb lst.6.anbula hareket ~dec~kdir. 
~~d11tııırn~~b?ı dostluk: mua· • NOT: Gülnıhalın hareket .gu.?u .. ~rogra~ları ~uayyen olmadıgında:ı. ~aıma g~~e
b~ bake%n~n derpiş etti . • temizle Bandırmadan hareketı gunu ıldn edılecekdır. İstasyonlurdan tafsılat nlınobılır .Pehlivan güreşleri 
~en lık komisyonun • 1 
li'-.~ilini iste<li. ••1f•llW••fl•••ll'Re!lfl! "1 •• ~ lflfıi!lil ~il!!llll!'!lllll il yaıııla<•a k ıı r. (: ii reşlıırıle kaza nan pelı li vaııla ra 

"ara·cabey Harası Billıkesıı· ı .. n•.l_lı ~.•!ı.1.•tk YerHeeek rııük:Haı nıikdarı a~ağıda yazılıdıı· nü-
• _ ı't'~lcre iştirak cdecrk pchlivan 1ar ~imdiden 

M .. d .. . . .., .. d Hudıı rlııguıı(lt~ıı: SINDIH(H GENÇLEB BİHLİGİ ue mektubla mii-u ur ugun , en: Mevkii Cinsi Muha.....a Jı-e acaat etmclidirl 1 r. 

~İftt 1·~.a~ada le ekkül eden ~J,•rino~ vHli.sdirme 
~· , , . . . 

~~ ·:ı ıtıyacı icin 40 bas ko"um kısrağı acık ' lrn ... . • "i a 

larihı· P-ge konulmuşdur. İsteJdilPriıı 6 mart 935 
~ ne .. 
~da ~I •.nu ·~uJir cumartesi ~ÜJlÜ saat J 5 de Ha-
l!a~llarıe~tıos .Y•,tiştirnıe fj. miidürHiğüne miira-

1 arı olunur. 

(100-4) 

Meyhane boğazı Dükk§n Lir.a .,..... 
Kdgirlerle - 50 

75 . , 
Yukıırıdıı evsaf ve movkii yazılı iki adet ·liikkıinm bir 

8enelik İ<'arın~. müzayeılc, tomıiit müddetleri ,arfınpa talibi 
zuhur otme<lıgınden 24-4 935 çarş:ımbu güniı defterdarlık
ta müteşekkil komisyon huzurile poza;lıklu ih11lb icra edi
lecektir. Taliplerin yüzde 7,5 teminat okçesile mezkQr dro
misyona ve tuzla muhlmat istiyenlerin 01illl e.ıpl~k ~ai~.qsi-
ne müracaatları. 112 - 1 

Lira 

40 
15 

5 

Başa. 
·nıış<ıltırı••. 
Daha alt••. 

Ayrıca küçuk Pehlivşnlnra da mükfifat ,.e hediyeler ve
irlecektir. 
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Acele 
Satılık Ev. 

Martlı mahallesinde hükt1-
m.et cıvarında Kasaplara 
gıden cadde üzerinde ev
elce C .. JA I zade Haf,.z Ab-
durrahimin iken elyevm 
kaymakam Mustafa beyin 
tahtı temlikinde bulunan 
iki yüz elli arşm metre mura. 
hb.aı avluyj ve tatlı su kuy. 
us1le eşçarı müımireyi haTi 
fevkani, tahtani bet oda 
ve iki 1alonlu Td ayrıca 
mutbah ve bir göz odayı 
müıtemil hane acele s ııtı 
hkt1r. Taliplerin avukat 
Vedat yazıhaneıine müraca
atları . 

Gıih 
14 - 8 - 340 tarihinde 

fırka J 7 alay 176 tabar 
1 bölük 1 den almıı old
uğum askerlik terhis tez_ 
keremi zayi ettim, yeni
ıını alacağımdan t1kiıinin 
hükmü olmadığı il4n ol-
unur. · 

Havran nıbiyeei lnönü 
köyünde Ali oğlu lsmail 

lıip 
Pamukçu zirai kooperati· 

tinde tatbikli mühörüm, gaip 
olmuıtur. Yeniıini alaca~ım· 
d.ın hükmü olmadığı iltn 
olunur. 

Selimiye köyünden Hüseyin 
0"'111 H&1an r· ~ -

AVuKAT=l 
H. Tevfik- Sadık 

DAVAVEKILI 
YUSUF KENAN 

Y uıhaneai hükOmet caddesin· 
de Ahmet çqmesi karfUmda 

Merkez ve kanlarda her 
nevi dava kabul ve ıurat-1 le aeticelen~rilir. 

Belediye 
Başkanhğından: 

935 Senesi hayvan sayınu işi bir nisan paz
artesi günü başlıyacaktır. Her nıahalle halkı aş· 
ağıda yazılı tarihlerde eski sular idaresi binasına 
hayvanlarını yazdırmaya geleceklerdir. Gösteri
len tarihlerde hayvanlarmı yazdırmak üzere nıü-j 
racaat etnıiyenlerin hayvanları yazılmıyacağı . 
gibi kaçak adedileceğinden şiddetle cezaya çar
pacak.lan ilAn olunur. 

BiR NİSAN PAZARTESi: 
Dinkçiler 
Kaaaplar 
Martlı 

2 NiSAN SALI: 
Eıki Koyumcular 
Yenice 
Hacığıybi 

3 NiSAN ÇARŞAMBA: 
Umurbey 
Ş9hlütfullah 

Hamiddiye 
lımirler 

4 NİSAN PERŞEMBE: 
Mecidiye 
Selimi ye 
Vicdaniye 

6 NiSAN CUMARTESi: 
Oımaniye 

Hacıiuk 
Oruçg&1i 

7 NiSAN PAZAR: 
Minabey 
Aıiıiye 
Haeıiamail 

8 NiSAN PAZARTESİ: 
Mustafafakı 

Okçu kara 
SalAhaddin 

9 NiSAN SALI: 
Sahniıar 

Börekçiler 
Ay gören 
Karaotlan 

.. . : .. ·• ·: ... '; 

Aşağıya bastığımız rehber tablo halkımızın her tülü ihtiyaçlı" 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlanı şartlarla nerede, kirll .. 
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

• 
gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 

KIRTASiYE· Mustaf~ Fehmi. Hükumet ·I esi postah•' 
• ne sokagı. 

OTEL tt.111 '"""' 

: Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
~aptan zade Oteli .. Ku,;ayi milliye cadde" 
sınde .• 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüluimet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Bükt'ıu•e' 
caddesinde Alınıet çeşmesi karşısında 

BERBER: Yeni berber ıbrahim Dural: Hükllrllet 
caddesi Yıldız Karaathanesi k.arşısınd t. 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet sokali 
nunıara 18 

BAKKAL: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
• Paşa camii caddesinde.. Meyhane boğazındS·· 

TER Z l : Mustafa bey .. Postahane sokağı ~o 47 

ŞEKERCİ: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şeker' 
eisi. Hüktimet caddesi, postahtme sokağı nll 
mara: 24 

• MAN/F A TU 1:Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi 0
19

' 

nifaıura ve kunıaş mağzası. Ku vavi milliye 
caddesi nunıara: 52 ., . 

HIRDA VAT: Cuı:rıalı Hasan - Yapı ve r~nçper düzeıı1: 
demır hırdavat, boya, canı, çımeto vesaıre 
Saraçlar başı. 

' -.trf/ ' • • . , 

~~~-~-~~~-8··~~~-===·iilll' liJ 

,. .. _ 
·--~ • i Doktor bakttrlyolok 
1 ~ 

i ~ IEDERI AKKEND SADi iZATAJ Okuyunuz! 11 Miijde! ·--Geldi! 1 Sovyet Dikiş 
Saf Değirmisaz l!I d'f 
Linyit Maden Kömürü İ Makineleri Gel 1 

: ! lç ve "':_lğın haılalıklar Cerrahi hastalıklar 1 
1 

muttha1111ı mütehassuı 

1 1 l 

: ı . VA TAN eczane'si bitişiğindeki nıuayene 
ı ~ evınde hastalarını her gün öğleden sonra ka-
ı .. bul ve tedavi ederler. lı 
~"www~ 

• 

Odun gibi yazdan 18darilı: etmelı: ye haftalarca pa. 1 Sağlamlık, mükemmeliyet, tasarruf fe 
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtuluyor- l!I işlemesi katiyen teminatlı olma'kla ber8ı,er 
8UDUZ Her vakit eTiniıe, dairenize valh&1ıl her yere ! erkek ve kadın terzilerile elbise ı'şcileri "~ 
istedif iniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 1:1 • eS1 

Balıke•ir aakeri ıatın alma lı:ömür 3 lı:ilo oduna muadildir. •oeğirmiıaz Linyit l!!I nakış sanatkarları hemen bir el nıakıP ·ı 
. maden k6miirleri her sobada ve ocaklarda" kul· ! fiatında olan üc cekmeceli hem de sarı 

k 
. . J lanılabilir . Hararet derecesi pi1asadaki kömürlerden l!!I ·k r k • • omıayonunaan: yükıekdir. Toplu ve prakente olarak mağazamızda lil ve pratı lİ s mobilye şeklinde bir 

Cinsi en ucuı fiaıla .. ıı, yapılmalı:dodır. A• kerl, ırülU .. 1 Rus kabine dikis mıkinesi 
Adet theumsu1.nsredı'ltı~ra.hhütlerde bulunulur ve günü g<ınüne 

11
11 Elde etff.elidir. daha ucuz arzu edenlere 

Kadana yenı torbası 250 
Beygir yem » 200 Yalnız ticarethanemizde Değirmi saz . Linyit , .. ; yalnız 
Gebre· 400 maden kömürü · , = D Y8 tak çetmeceli makineleri 
Kadana culu 150 . Ancak ~crilbe net_ice~i a~laıacakdır. Her halde • mizi tavsiye ederiz. Eski makinesi olu~' 
R • bır kere ıecröbe etmeklığınız ııze büyük tasarruf • v• • • • • • erilıt· 

ey gir » 100 temin edecekdir. Daha fazla tafsilat almak istiyenler fi degıştır.me~ IStıyenfere yenı n1akıne "/ d9 
Keçe beıltmıe 100 mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. !il El ıııakıııesı ohıhda ayak takmak arzuSU~ir· ili 
Kıl kolan 

1
7 4 Bııhlteıir çivic~ler. çarş.ısında Damir, ID bulunanlara. yalnız ayak kısmı da feri ~i .. ı 

Kadana yular başlığı 250 hırdavat, Alatı zıraıye ve ıoşaat malzemesi 1 rm Ayrıca makıncler de tamir olunur ve 11
18 

Beygl
'r yular ticarethanesi Cumalı Abdurrahman zade lillil e. al 1 k il ki' k nıece'" I » 124 flh 

1 
1-.ı ,,.. . n an ara u anma şe ı ve na ış 

S
.. me ıUıUSI mi .. .... ·ı· ~ urıger 100 • • i nen .ogretı ır. 1,1ıı• ı~ 

Al.franga kaşağı 374 - liil Fı~t~nr ucuz. oldu~·. ~·d·~ tadiyatda da ~~.1"' 
Furca 10 da Kor satın alma koıııisyoııuııda eksillnwsi l!!I gosterılır. M_•~ıoelerımı~ıo bıl~mum yedek P i••., I 

• 3 7 4 1J bulunduğu ~ıhı her nevı makınelere uyar 1118~ . b'f • 
Kadana zincir yular sapı 250 yapılacakdır. Bu malzemenin nevi ve cinsine l!!I gerek parça üzerindeki Ciatlarda yüzden yeıııı•f 

. Beygir » » » 120 göre partilere ayrılmak suretile de eksiltme ya- ~ tenzilAtla s ıı tılır. 
. . pılabilectğinden numune ve evsafını görmek liil SATIŞ YERi: J~ 

Yukarıda cıns ~e adedı. yazılı ( 14 ) kalem arzu edenler lıergün ve eksiltme giiıı umumuna ~ Küçilk Şadırvan karşıstfl 
hayvan m.alzem~sı açık ~~sıltmeye konulmuştur. l ait 224 lira teminatı muvakkata ile nıezkAr ko-

1

WJ S b · S ~ k hlarlı 
13 - Nısau - 935 taııh cumartesi günü ~aat misyona n1üracaatlar1. (105 • 4) l lLilllilmlBll:lm~~mı:~~:llJ~lill!llll•ll 


