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/\ vusturya a y~~iş bin kişilik bir ord~ te§kilediyor! 
Büyük Kamutayda K -~u Belediye Kamutayı 

P/luvazene ve gi501- 1·k·1-yıl uzatıld1. Kerestesi ıçin fabrikalara Nisan toplantılarına başladı. 
' müsaade verileceUir. Belediye bu ıoPlantı devriilnde 935 bütçesini va yeni 

h~al umum müdürlüğü 935 bütcesi ~Tiiilıyon 437 bin lira olarak kabul edildi. ökonomi eakanıığının bir teblifi mezarlık talimatnamesini konuşacak ve karırını verece• 
fa~ Qölü işi etme idaı esi bütces i iç işleri Bakanının huzur ile görüşülecektir. 
lıto il tora, 4 (A. A.) - Kam işlehıe idnrf>si bütcrısi mü. 1 kan ismet fnönünün reisliğ-
8a y bugün Mason Sokanın zakeresıni İc.· l~leri Bakanı- inde toplanarak muhtelif 
~ şkanlığı oltında toplaııdı n n bulun.luğu bir toplantı işler üzerinde görüşmelerde 
\':~u.tayın 1934 yılı birinci da müzaktresine korur bulundu ve bu tiş_le~ üzerin-
hak~ınciteşrin oylnrın hesabı v •rildikten sonra ve de kara~lar vermıştır 
ta lndaki encümen mazbıı muv lZf>Ile vngısı kanunu Mersm Genel Kamatayı 

81 ok · r • tıın _unmuş vo evkaf um- meriyet müdıletirıı bir hazi- ~lersın , 4 ~A A.) - \ ılllyet 
lı b"lllUdürlüğünün 1935 yı. ron 9J5 do b ışlurnok üze- umumi meclısı çnl.§ın:ı\· rını 

Utc · b" ' . t" tı) esı muzokere ve kab- ro bir yıl daha uzatılmasına ıtırmış ır. 

a?ıdılıniştir . ve Türk par. sının kıymetıni Tokat •ilayeti bülçasi 
t ka 

ltıiıd" .. nunla evkaf umum koruma kur.unu iki sene Tokat, 4 (A.A.) - Vılllyet 
ıtı 11 Urunün 1935 mali yılı uzotılmış olan meriyet mü- umumi m~clisi vilAyet Lutce· 
~/ııtıfı karşılığı olarak 2 ddetin bittiği tarıhton sonra sini 560811 lira olarnk ona. 
baj!~: 435 bin 919 Jira ta- üç sene do ha uzaltılmıısına ylamıştır . 
tşı\ı~ Ve bu masnrıflar ka- ait kanunları kabul ett1kten Antalyanın vılayet işlan 
y011 ~ olan geliri de 2 mil- sonra cumartesi günü top- Antalya, 4 (A.A.) -Vıldyet 
lıııekt .j7. bin lira tahmin edi- \anmak üzere dağılmıştır. umumi meclisi toplantıs ını bi 

)( edır. Ankara, 4 (A .A.) - İcra tirmiştir. Vılllyet bütcesi 
~ay Van gölü gemi Vekıllerr heyeti dün Başba- 531671 liradır. 

Belediye Kamutayı dün 
yeni binasında nisan devresi 
toplnntıların:ı haı?lamı~tır. 

Toplantıya bütün üyeler iş
tirak ediyordu.. B:ışkn~B. 

Salim Giindoğnn saat 15 de 
şu sözlerle Kamutayı nçm.ş-

tır: 

namesine göre, cenazeler me. 
zarlığa mutlak surette müs
aade ile defnolunacak . ce· 

·N.amoika 
japon kara sularında yıtıiş 
ikı gemi tarafmdan karşılandı. 

Tokya. 4 (A.A.) - Mançu
ko ımpııratorunu buraya ge-
tirmekte olan Vretuot Japon 
kora sularına girmiş ve 77 

parç·a harp gemisi tarafın
dan karş lnnmıştır. 

Avu ·turyanın karan 
Avusturya medJuri askerlik hi
zmetine karar verdi Uluslar ku
rumunun muvaf aketi istenecek • 

.. Vi~ana, 4 [AA.] - Kabine , Viyana, 2 IA.A.) - lmpa-
dunku toplantısında mecburi rator ~rlın ölümünün 14 
ask~rlik hizmetine . e~as i~_i. 1ı üncü yıldönümü dolayııile 
bnrıle kurar . varmıştır . flu 20 binden artık krallıktan 
kı1mot bu bapto uluslar ku· / yana ınsıın Svaremberg 88• 

rumunun muvoftıkatını elde 1 •• •• d J" II b b 
t k · · t bb'. t b 1 rayı onun e un a 8 ug-e me ıcın eşe us e u u-

nnrnktır . Eyi mnlfimut alan ların -~ekrar kral olmaları için 
mehofilde söylendiğine göre teznhurlerde bulunmuşlardır. 
hükfımet 70 bin kişilik mun- Kalabalık atasında Arşidük 

t~zn~ bir _ordu teşkil etmek Öjen, Devlet Şurası başkanı 
nıyetındedır. ı l Div&mı ikinci MJlada l 

• 



8&.YFA 2 
= 

TORK DiLi Ni1&• l ~ 
==Si _... 

Almanya silahlanırken .. Ludendorf ,-.. ··----··-·· ... --. 
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Fransa da müdafaa 
. , ---. ----··---------··----··--··--·· . 

tertibatı alıyor. 
f rınsli Basvıkili ma~usan mcıisinde bir nutuk söyledi. 
leclıs hükumetin te~birlerini ~kışlarla karşıla~1. 

Yeniden Alman ordusunun 
başma geçiyor. 

-··-s;i;a Soyguncu çetesinin 

Paris, 2 (A.A.).....: -- Hıvaa 
ajan11 bildiriyor: Başbakan 
bay PJanden mebusan mecli
ıinin iatili dolayisile hiı ft 
ıpete tam bir itimad göı· 

terilmesini isteyen beyanatı 
ıtil'ftıkli ,alkıılarla kartılan 
mıttır. Almanyanın silAhlan· 
~11 hakkındaki Alman teb
liğinden bahseden bay Fla_ 
nden demiıtir ki: · 

-- Alman ordusu ihtiyat· 
larin· çağırılması askeri 
tayareciliğin tesisi ve lrn
bili sevk bolonlara karşı 
müdafaa tertibatının alın-
maaı ve evelce ilan olunan 
36 fırla hariciodtt topcu 
teıkiJAtı vücude getirilme_ 
ıiyle ıtmam olunacaktır. 
Hükdmet ıunu söyler ki 

devletlerla yapılacak askeri 
mukavelelerle muvaffak ola
caktır, Derhal alınması ili. 
zımgelen tedbirlerden başka 
Fransız .ordusunun teşkilatı 

yenileştirilecektir. Hükumet 
her nevj ahvalde ulusal mü
defAayı temin için vazifesini 
yapacaktır. Bu &ebepten eğer 
memleketin emniyetini muha 
fazı için uzun ve büyük 
gayretler sarfına mecbur 
kalırsa efkftrı umumiye bü
tün soğuk kanlılığını muha
faza etmelidir. 

Bay Flanden bundan son 
ra mali meselelerde o 
bahsetmiş hazine vazL 
yetinin eyi olduğunu bi
ldirmiş ve altın esasının 
muh&fuza edileceğini bildir-

Franaa hu ordu karşısında miştir. Bundıın soora, mec-
m\idafaa tertibatı almak mec- lıs, hükumete itimat beyan 
blJl'.i7etindedir. Ve buna aske- etmiş v-3 yirmi sekiz mayı
ri tAtbjrlerle ve barışın ida.

1 
sa kadar. iç.timalarına niha

m~e alakadar olan diğer yet vermıştır. 

Şark miaakına doğru mu? 
( Üıı tarafı birınci eayfadd) sıoda edanın meşhur babç. 
kal•yacaktır. L4thistanın So. eleri geceleri donanacaktır. 
•ret Ruıya ve Almanya Varşova, 3 (A:A.) - B. 
ile ıaünaaebetlerini tabiile· Rden Dışarı lşlerı Bakanı B. 
,tirdiğindenberi bu mın . Bekin söylediği söyleve aş. 
takada ıır••iyet ceui surette ağıdaki cevtlbı vermiştir. 

değiımittir. Lehistan kendi - - Beyanı hoşAmedi saad-
ıi tarafından balen vüculle etinde şimdi söylediğiniz ce-
&~llait olaa emniyet siste milekAr sözlerden ötürü size 
minden daha eyi olmak şarti- tefekkür için büyük bir ze-

Berlinden N"'vs Kroniki 
gazetesine 26 mart tarihiyle ' 
bildırilıyor: 

Öteki iılkrlerde bulundu
ğu şekilde yüksek bir savaş 
şfirdsı kurulması burada ka
rar altına elınmak üzeredir. 

Gene 8. Hitlerin Başkan· 
lığı altında bulunacak olan 
bu kurumda kara, deniz, 
hava ve münakalat Bakan
lıklarının mümessilleri yer 
alacaktır. Bu kurumun, B. 
Hıtlerden sonra gelen' Baş 
kanı General Ludendorf ola
cak, bu suretle eski kuma
ndan uzun hir çekilmeden 
sonr&ı yeniden bir iş başına 
gelmiş bulunacaktır. 
Duyduğumuza göre B. 

Hitler, General Ludendorfu 
doğum günb olan 9 nisanda 
Fıld Mareşallığa yükselte_ 
cektir. 

Devlet demiryollan me
murlannm tekrüdlüğü 
Devlet Demiryolları Genel 

Müdürü B. İbrahim Kemal 
idarede tasfıys yapılacağı 

etrafındaki yazılardan ötürü 
şunları söylemiştır: 

··- DevlP.t demiryolları id
aresi bir tekaüd k·munu la· 
yihesı haz•rlamıştır. Bu 
llyihaya ~öre idar~-
de çalışan maluller ve ış 

göremiyecek kadar ihtiyar 
olanlar lr.endıleri tatmin edi
lmek suretıle idare kadros-
undan çıkarılacaklardır. De · 
vlet demiryollıırı memurları 
arasında tasfıye yapılacağı 

' 

Bele~iye Kamutayı nisan 
toplantılanna başla~1. 
Balya, 4 

(Muhabirim

izden)- Be
lediye Ka
mutayı bu

gün nisan to
plaııtılarıncı 

başladı . Ba
şkanlık tar-

Bnlya be edtye ra
şkanı J\ lı lull:ılı 

afındon on iki bin lira ol::.r 
ak tesbit edilen 935 bütce. 
si ve diğer evrak encümen
lere verilmiş ve toplantı gü
nleri tesbit edilmiştir. 

Bütce yapılırkPn kasaba
nın bayındırlığı göz önünde 
tutulacaktır. 

Çanakkal~ de n kaçıp Bal
yaya gelen iki talebe. 
Bnlya, 4 (Bildiricimizden) 

- Bugün Balyııya bieikle. 
tlerle Çanakkoleden on 
beşer yaşırıda iki ortamekt 

'ı 
1 

ep t&lebesi ve arkalarındunda 
otomobjlle hunların velileri 
gelmiştir. Talebeler zabıta 
ile velılerine teslim edılnıiş
tir. fokat talebeler Çanak
kale ortamektebindeki ida. 
resizliği ileri sürerek. git
mek istmemektedirler. 

~ehir kulü~ünde aile topl· 
anlılar ı. 

le her türlü emniyet sistem- vkle ayağı kaUuyoru.m. 
inia karalma .. aa ~alıtmayı Britanya büktlmeti bir ln-
kaltöl eder. Pakat, Lehiatan giliz bakanının Varşovayı 
•İyaıa11nıı temıilini tetkıl ziyareti için vaki olan 
eden bu prensipler but ya. devleti almakla büyük bir 
hancı gazeteciler tarafından memnuniyet hissetmiştir. Ve 
L~hiıtan hakkında ileri ıü· bu şerefin bıo:ı nasip 
tilJM ihtimallerin hakikat olmuından ötürü ne kadar 

duyuğu bir lAyıhanın bazırlonm 
ış olmasından çıkmıştır. idare
miz Ankara istasiyonunun 
geniıletileceği yolunda ge-

Şehir kulübü solonlorındn 
dün ııkşnm bir aile toplant
ısı yapılmıştır. Her perşem· 
be günü yapılmakta olon bu 
toplantılar çQk alAka görme
kte ve eğlenceli olmaktadır 

Susığuhk Beleoiye Başkam 

o&a,.k telAkkisipi icebeUir- mahzuz olduğumu tasvir 

m•·• 
Varıo•a, 3 (A.A.) - Hari-

ciye Bakanı bay Bek taraf-

ından hy Bdeıa ıerefine ve
rilen ziyafette Polonya llar-

ici1e Nazırı aıağıdaki 8öyle
vi yapmııtır: 

- Bundan az zaman evel 
lngiltere ve Polonya müna-
sebetlerine dair • eski 

veei~aları karıştmrken 
bir mektup buldum. 
3 .. n 1568 tarihinde Po· 
lonyd krah Sigimsonll Au. 
gaıt trrafınd.an İngiltere 
kraliçeıi Elızabete gön_de-

rilmiı olan bu mektubtn 
kral kendiıine · ait bulunan 
bMüt, limanlarda İngiltere 
krıliçeai tebaasının tıpkı 
Polonya ,gibi muamele gö
receklerini temin etmek
tediı. 

MilAno, 3 (A.A.J - Streza 
konferanıı hazırlıklarını de
vam olonmaktad&r. Murah. 
hH heyetleri lsola Be

lla adasında Bor Romeo sa
rayında oturacuklardır. Dev

let adamlarmın müzakereleri 
muhtemel olarak taht ıııalonu 

edemem. Emin olunuz ki 
l}İmdiye kadar ParİH Berlin 
ve Moskovada cereyan edip 
perşembe glınü Prağda nih
ayete erecek olan bir seri is
tihbar mabiyt1tindeki gör_ 
üşmeler çok kıymtstlidir ve 
Avrupanın bugünkü vaziye. 
tini aydınlatacaktır. 

Vırşova, 3 (A.A ) - Bay 
Eden. bay Bek görüşmeleri
ni öğleJeo sonra bitirmiştir. 
Resmi tebliğde ezcümle de· 
nildiğine göre samimi bir 
şekilde cereyan eden görüş
melerde bay Bek, bay Edene 
3 - 2 tarihli lngiliz- Fransız 
tebliği ile ortaya çıkan me
selelerle alel umum Avrupa_ 

nın vaziyeti hakkında Polon
ya hükQmetinin noktai naza-

rların~ bildirmiştir. Araştırmn 
mahiyetinde olan bu görüş

melerde maksadın husul 
bulduğu beyan edilmiştir. 

Ayni zamanda Avrupa vazİ · 

yetinin müstakbel inkişafı 
için sıkı bir temas muhafa· 
zaıı lüzumunun şayanı arzu 
olduğu kaydedilmiştir. 

Varşova, 1 (AA.) -Royter 
ajansından: 

reken plAn ve proJeyı 
hazırlı yarak Bayındır-

lık Bak.anlığına vermiştir. 
PlAn ve projelerimız bakan. 
lılıcı onanırsa Ank'1rada ye
ni bir istasyon bmaeı yapa· 
cağız. 

ispanya kabinesi 
Madrid, 2 (A.A., -- Cumur 

Başkanı, B. Löruyu kabul 
etmiş ve kabinenin kurul 
ması yolundaki girişimlerine 
devam etmesini istemiştir. 

8 .... örü Katalonya birliği 
tarafandan ~·ok eyi karşı-
lanmışı bununla beraber 
biı lik önderi halkçı - çift-
çi partisi Haşkanı bay Git 
Robleıin alocoğı durum 
ve tutacağı yolu bilmeden 
bir karar veremıyeceğini sö -
ylemiştir. 
Ş1mdiye kadar halk.;ı·çif

tçiler kabineye girmek iste
memişlerse de Kortes mec
lisinde B. Löruyo vardım 
etmiyeceklerini de söylemiş 

Jeğillerdir. 

Avusturyant.n 
Kararı 

Susığırlık be!ediyesine ait 
işler hakkında vildyetle gö 
rüşmek üzere şehrimize ge 
len Ali Kaıım Balat dün 
yerine dönmüştür. 

Band1rmaya gidenler. 
VilAyet Genel Kamutayı 

üyelerinden Bür hanettın Ye
n el ve Mehmet diın Bandır 
maya gitrişlerdir. 

: = '!iCiır-==-====-

Yeni nüfus kanunu projesi 
İçeri işler Bakanlığı ye

ni bir nüfus kanunu pr · 
oJesı hazırlamıştır. Bu pr-
ojeye göre ülkede doğum, 
ölüm, evlenme ve göçet
menin bir düzen içinde 
olması esası temin edilec-
ektir. Nüfus idoreleri her 
yurttaş için nyrL bir do-
sya açacaklar ve ana defte
rlerde kayıt tutncoklHrdır. 
rürue idurelerinıle yurttaş-

ların zorfokla kurşıloşmolnrı 
için layihodıı önemli kurall
ar vardır Projeye yurddaşl · 
ora zorluk göstoren işme· 

nler için oğır cezai hükfım
ler konmuştur . Bu ar:ıda 
yurttnşlura zorluk göster
diği anlaşılan nüfus ıı:.tdiir 

( Üst taraCı birinci sayfada ] ve memurları bırden bir 
Kont Hopos, aşağı Avusturya maaş nisbetinde para cP.-
vulisi Von Ban, Viyana aris- zasite cezalandırılacoklardır. 
tokrasisinden birçok kim- Ülüm, doğum, göçetme va
seler, eski ordudan bir_ kalarıuı bellı zaman içinde 

yaoıodakj büyük musiki sa
lonunda ve Napolyonun otur
duğu salonda yapılacaktır. 

Bu .alonlar eıki Floranıe 
eıyaları ile aialenmektedir. 
lltpü,reı.ritl d~qp, epa,. 

Mareşal Pilsudı•skinin görü· 
nüşe nazaran Şark misakı 
hakkında bny Bekin düşüne
bildiği her türlü uzla~ma 

teklifini kati surette redetti

çok subaylar, eski savaşma- nüfus idaresine bildırmi-
nlur bulunmuştur. yenler yüz liraya kadar 

Tezahürlorden sonra Arşi - \ para ' c·ozasına carpılacnklar 
dük Öjen, halkın alkışları ve ölüm, doğum :e. gö
arasında geçit töreni yapan 

1 
çetme _vakal~rını ~ıldıre_n· 

kurumları gözden ıeçirmiıtir, 1 lere de ıkramıye verılecektır. i tö7lenmekted'1. 

Ef raJ; birer birer yakalanıyor· 

Arnavut deli lbrahimiD bazı1İşÜncesiz~ri başına t~ 
yıb bir soyguncu çetesi teşkil etliği ltha~k~k etme~~~~! 

Birkaç gun evel Çamlık teye dnhıl dl 
b. d'l . t' Bunlarıll bavırındon · şehre silfih so tes ıt c ı mı§ ır. ,_. 

b. k .. k d yakal•ll karken yakalanan Arnavut 1r aç gune a ar 
Delı 1Lrcılıım hakkında ı ııları beklenmektedir. _.... 
zabıta ve adliyece 1 Tahkilrnttıın anlaşıld1r.,-
iki kol üzerinden talı- göre, bu Ç<.!te bir yıl e• g3' 
k ikato devam odilmektedır. şkıl -edilmiştir Bu çete ,ıd' 
Delı lbrahirnin bazı düşün- haziranında Soma tarafl ot 
cesizleri başına toplay ı p bir ı da müsellchan bir so1~.,_, 

' k . • (nkll i!oyguncu çotesi toşkıl et· yapma 1stemış ve .. _,ı, 
·1 bdll"' tıği tahakkuk etmekteJir. zı selıepler dolayısı e 9'l 

Bu çeteye dahil bıılun. muvaffak olamomıtl1~·1,,ti· 
lunduğu anlaşılan Manyas ~·etenin o zam:mdınberı ,.-. 
nahiyesinin Ynğcılor köyünd- yelte bulunduğu v~ ~~1,.aC 
en Ali ve Biğadıç nahiyesinın yapmak. üzere daıaı 
Okcular köyünden lsmail beklediği anlaşılma&tad•f· 
adrnda iki kişi yakolonnıış ** 
tır. Dun Ali ile İsmaıl 
Müddeiumum1 muavini Hılmi 

Çil ve Emniyet müdurlüğü 
k ısmı adli Başkanı Fehmi 
Kurabekirin huzurund.ı Deli 
lbrııhimle yüzteştirılmiş ve 
olup biteni olduğu gibi 
anlatmışlardır. Yuğcılar kö-

~ e peli 

yünden Mehmet Ali ve 
Kırkağaçtan Ali çavuş 
adında iki kişinın de bu çe-

Duyduğumuza gor ktO 
İbrohimi silt\h ka~ı;r t!Jf' 
ken yakalamak suretıl ~ 
gun çetesinin meyda?a ••1 

.1 1 Mırı• ı. 
mnsında fimı o. a.n .. rO ~ır 
mahallesi bekçısı şuk .,et" 
Ayet tnrafmdnn on li~• it'İ'' 
mükdfatla taltif ~d~l"bi,dl 
Bu çalışkan bekçıyı 

takdir ederiz. 
1 ---

sındırgı Balyada 
KöJlü1111 arasında sınır mas- Ağaç dikilmesi rıl.; 

elesinden kavge oldu. t 1 1 r ıır 
Sındırgı, 4 ıeıtdıricımiz güze Ç8 ışm.a .ı. de•İ ...... 

den] - Sındırgının ~ahın- Hıılya {Muhabırıını• di'i-' 
kaya ve Alnkır köyleri halkı Balyada ağaç al 9._,ıır arasında mera meselesinden yolundu güzel ç 

1 

kavga çıkmıştır . Knvgıı n- vardır. to ttı.-' 
deta harp halini olmış ve Kaza ziraat meın° .,,..,.,, 
neticede Şohinkayadon Ah- bu çalışmalaı.ın ba~ ~·"-
met oğfu Ali, Mustafa oğlu Balya belediye park• ~ 1'" 
Üdman, Hüseyin oğlu, Snhh bir duruma konaloıd '~ 
Mustafa oğlu Salih, Ah- bir fıdımlık lıurul~: $V 
met oğlu İsmail ve Alakır- ada Borsadan getırıf'dJlll~ 
dan Emin og1lu Mahmut, lü mevvo tohum ve 1 1'V 

bağ ç~buğu dut fjJatıl Hüseyin •lğlu Mehmet, &ıt• di' 
Mehmet oğlu Osman, ştirilmeğe başlanaıd:ruP , 
Hayranı oğln lbrohim ve le- Zıraat memuru 1 _ _ ,!ı 

nlenmeden bu ağ•Ç: ,~ 
mail oğlu Musa muhtelif · }erini görmekte • 
yerlerinden çifte, bıç·uk ve 
sopa darbalarile yaralan- başarmaktadır. _. ... ttfl 
mışlardır. Yaralılardan bir 1 d - gl'C:n·ın ~p: 
kısmı Balıkesır memleket lr 80 8 mec 111 ~ 
hustantısıno gönderılmışlerdir. Londra, 4 (A.A ) -

Vakaya adlıyece el kon- nden bildiriliyor: 
10

_. ~ 
muştur, lrlanda parJtaıeD_ ~,ıP"" .. 

THkif edilen köy kififleri. tabiiyet hakkındakı "''°::_ 
Köy ktltiplerinden s~Itimi kabul etmiştır. 80 jrl~ 

neşrinden itıbareP ti"" 
sarhoşlukla devriyelerin tef- . y·a 

lar Büyük BrıtaD ı~rd•f 
tişine çıkan kaza jandarma olmaktan çıkacak f 
kumandan vl!kili Şükrünün ( 

uzerine ani hücum ederek B anla 
yüzünden yaralan mas.na se ay ' 
bebiyet VQrmİŞ ve hakarette ,JS,,aı 
bulunmuş olduğundan adli- Kuvafür~ • ff 
yece tevkıf cdılmiştir Eski Zevkinize uyğ~n ol:~:d',J' 
köy kdtibler inden Maşuk mirden suretı 111 ,~cıt d 
ile eskı Umarlar köyü muh· gelen İS~AIL yap's\lft. 
turları du irtiktlp suçundan YE~İ BEHBER~~Afı4it 
adliye(!e tevkif edilmişler. niZ ,. 

na haber verme 

t· .,,eı 
Halkımızın dikkati ~ 

2 Kolordu Kumandanlıl1"1fJ'ı6 . .. .. ~3aı 114' 
6 - ~·isa rı - 935 Cumaı'lf'sı gunu .... ,~,.,... 

da C·n·ırlıisar civaı·ırı<laki tf'petlen Kesır =ıfıalrte' 
rga;,ll: ıw, ~ P rl. is, Paşa köy, Çı tıı ah ıı r' ç.'ıııııflı'~ 
pceiµi rnıutaka~ıntla . topt·u alJ~ları :L1 ~ifJls'~ 
ğıııdarı hu nıııılnkada atı~ soatlarıudu 
dola~maması rica oluuur. • 



TtlJ.OO>ILJ Niıan S 

·Osmanlıca.dan Türkçeye. Karşılıklar kılavuzu 
Dı1.dküster - 1'iizemen ciıdı. I' No: 9 

Cıldl~llltk, teclid etmek- Kaplamak 

0etnıe.k, teclid ettirmek - Kopl&tmok 
(trn~.k: 1 :-- Bu kitabları cildletmeden 
k'~c ıd ettırmedeo) göndereyim - Bu 

2
1 abl~rı kaplatmadan göndereyim. 

d:- l<ıtablıırı mı cildlettim (teclıd ettir 
~o;. 1

1nı) l<itablorımı kııplo.ttım . 
~ce led K 

Cilve - oplı 
Cılve}j- Kırıtm - {Fr.) Copuetteris 
Cıt - Kırıtkan 

ve ve . 
Cin fJve - Bayla (Bak: Eda) 
Cinn - cin (T. Kö. > r/ - Çılgınlık, delilik - <Fr.) Folie 

r·~ıne"k: Kendisinde cinnet halleri gö
h U

1
du. - Kendisinde dalilik (çıl;ınlık) 

C a. terı g" ··ıd·· •na . oru u 
Cins·- cıns (T.Kö.) 
"~ l - . ı '"'Oai ~ınse - (Fr.) Sexuer 
Cirın sevıu tabii - cinsel ıçgüdü 

Ö - Oylum - (Fr .) Volume 
k r:ek: Ateş olasan oylum unca ( cirmin 

Cirıaı •~r). Y.er yakarsın 
Ö cısım (T. Kö.) - (Fr.) corps 
rn:n~k.: Ögeel cisimler - Ecramı se· 

Ciarn vıye - Corps celestes 
Cisrn8 "': Cisim .IT.Kö] - [Fr.] Corps 

ô nı - Cısmel - [ F r.] Corporel 
ekr~ek: Cismani noksanlar = cjsmcl 

Cı,,.0 81İlikler. 
"'n,.._G \ji"ar ~ enç 

Ö - Yöre = [Fr.J Environs 
re:~ek: Köyün civarında - köyün yö

Ci}ad ınde 
ClQd et - Temizlik, tazelik 
Ca§ - cooıertlik 
Cnh - Coşma, kaynama 
C6dQ gelmek - coşmak 
Cn 111h:::::: Ayrı 
c'11Jlb Ur~ - Cumur (T.Kö.J = (Fr.) Public 
CiiQıh:r~ :::::: Cumursel - (Fr·( R'epulicııln 
~ep11 L"1ı1ye~perver - cumurcu - (Fr,) 

Cu u coın 
lrıuriy 

hligue et - cumriyet - (Fr.) La repu-

Örnek· T" L· C.. h . . T ı. · cij • ur-.ıye um urıyetı - ür.ıye 

~'lıab~buriyeti 
J;Bııe!" - cümuriyetler - (Fr.) repub-

' (')~~ek:. Amerika Cemehiri Müttehidesi 
C~'1le ~ık.~ Birleşik cumuriyetleri 
~'1let cumte (T.Kö.) 
"G11ıu en - Hep. bütün 
C611d dıye - Doıişak - (Fr.) Clacier 
C6r•11 - ı\eker - (Fr) Soldat 
C&rt - Yudum 
r.~.la.hı: ~tılgnnlık, gözipeklik, ataklık kü
'llretka - (Er.) Audace 
llt (E r - Atılgan, gözüpek, kustah at

Clitü r.) AudacieuX 

o%e-. Suç - [Fr. J Delit 
ce~İtıi ~· ~nun böyle bir cürüm işliye 

C •uc işt·Uı:nıt etmezdim -. Onun böyle bir 
C İiase 1Yeceğini ummazdım 

iia861. - Beden ' 
1 - ı ' Urnei[. r.~Ynrı . 

"~de.rn. · cusseli bir adam = Iriyarı bir 
"liıu 

/t, - 'l' 'L 
Vrnek. 1 ~e -- (Fr.J Partie 

~~1 ~ l<oı · Kol ve ayak bedenin eczasında
llıı ......... 'J1·~e tyak. bedenin tikelerindendir. 

1. ~tnek: e .. ~~k ~z, azıcı~ - [ Fr .] :?r· li~l 
btıı _ Cuz ı bır sfiy lle bunu bıtırebı . 
c~nu bite~ ~z {az ıcık 1 bir çalışma ile 

Ça Uı•ı h " k~~ ıhrsıniz, 
Ça~ - KuUoıler - Tikel hüktımler ['l'erjm] 

ııı:et Yu 
l,aıa~ - l<ul, köle 
&ıatı: - Çevik 
f'~ - ç 1'u.r il nre (T. Kö 1 
"'ııh &cıır __ I · 
~ re _ , h ster istemez, ~~aresiz 
~ilalerııo.r ~e re IT.kö] , yüz, bet 

11 
..... 1( - Çimenlik 
ô ıvrım b·· Lı·· 

11 rı:ıek· ' Ua. um, buruşukluk, çatıklık 
"&ıı • Alın bu - b" -ı %tık.ı ru şugu - çını ce ın. 

ığı - Çıni ebru 

D 

{Bak ·- Adi). 
Dağdağa - Gürültü 
Dağdar - Yaralı 

Örnek: Yüreğim firkat acısiyle dağdar 
iken bir de = Yüreğim ayrılık acısiyle 
yara lı iken ~ir de .. 
D.ıhamet - lrilık: kocamanlık 
DAhi - Öke - (Fr.] C'enie 
Dılhil - k, içeri. içinde - (Fr,) Jnt'erieur 

Örnek: Bınanın dihili - kurnğ ı n içi 
(içerisi) listeye dahil değil - Çizelge iç
inde değil.. 

DAhilPn - içeriden 
Örnek: Bu ilAcı ddhilen almak IAzım

dır = Bu ilacı içerden almalıdır. 
Dahili - İçeri, jçşel - (Fr.) İnterieur 

Örnek: Emrazı dahiliye _ içsel haH. 
talıklar. Bir evin umuru dahiliyesi -
hir evin içeri işleri 

Dnhiliye vekAleti -- İç bakanlığı - <Fr.) 
Ministerede l'lnterieur 

Dahil olmak - Girmok = (Fr.) Entrer 
Örnek: Heyete dahil olan bütün dzil 
- Kurula giren bütün üyeler. 

Dııhil - Sı ğ-ınan , sığ'ınmış 
Dahiye - Knrllbun - (Fr.) Catanclyeme 
Daholet etmek - Sığınmak - (Fr.) Se 

refzgier 
Örnek: Yunan askerlerinin bir kısmı 
Bulgarlara dehalet ettiler - Yunan 
askerlerinin bir kısmı bulgarlora 81 · 

• 
ğındılar 

Dııhl - Kınama 

Urnek: Dinimizi kınayvn = Dinimize 
dahledAn 

DahJ (Dahlü tesir anlamına) - karışına 
- (ffr.) Actian de se meler 

Dahme = t - Topfişek, 2 - <Bak: me
zar, türbe) 

Dairna - Her 't'akit, bir düzüye - (Fr.) 
Toujours 

Örnek: Daima bizi işimizden alıkor -
Her vakit bizi işimizden alıkor 
R:ışkalarını dinlPmez daimıı kendi ı:ıöy
ler - Başkalarını dinlemez birdüzüye 
kımdi sövler 

Daimi = d~vamh [T.Kö.l Sürel - (Fr.) 
Continuel 

Ôrrıek: Daimi bir baş ağrısı = Deva
mlı bir baş a~rısı 

Dair - Oz~rine, için. dolayı (Bak: aid) 
Oaire - Dl'!ğre = (Fr ) Cerele 

Ornek: Daire şek1inde bir masa - De
~re şeklinde bir masa 
Onun dairei muhabbetine girmedi- on-
un sevgi deA"erine giremedi 

Dairenmadar - Çepçevre, çepeçevre 
Örnek: Düşman ordusunu dA.irenmAdllr 
ihata ett~k - Düşman ordusunu çe
peçevre sardık. 

D.ıirevi - Değirmi _ (Fr.) Circulaire 
Örnek: Dairevi bir s ini - Değirmi bir 
sini 

D.:ıltllet - Sapınç - (Fr.) Dgarement ah. 
crratjon 

Örnek: Akıl insanları daltıletten kurta-
rı - Alcı!, insanları sapınçtan kurtarır 

D..ıldlote .lüşmek- Azmak, sapmak, sapıt· 1 
mık- S'egarer, tomber dans l'uberration 

Örnek: Thldlete düşen milletlere, onla· 
rın büyükleri doğru yolu gösterjr -
~apıtan (ıloğru yolda~ sapan, azun) 
uıuelcıro, onların büyükleri doğru yolu 
gösterir. 

Dfim Tuzıık 
örnek: DAmi iğfaline düşürdüğü- Al

ılatma tuzağına diişiirdüğü . 
Olimad - Güveyi - (Fr.) Gendre, bcau-fıls 
DAmdn- Etek 
O:lnd = Bilen 
Daniş- Bilgi . . . 
Danişmend= Bılgılı 
01\r- Ji:v. yer, yurd 

örnek: Dlirı dünya- Dünyn evı 
Ournban - Çarpın ı. çarp•ntı 

örnek: D.nobonı kalb- Yürek çarpın
tısı (çarpıntı) 

DArlit (Debdebe) - Görkem 
Darbe - Çarpı, vuruş - (Fr ) Coup 

Örnek: Bir dıırbede yere serdi 
vuruşta yere serdi. 

Dıırbetmek - Döğmek 

Dnrhı meseı ·- Atalar sözü 
Darülaceze_ kimsesizler yurdu 

Bir 

Oastan - Destan (f. Kö.) Epope (T.Kö·) 
lhı:ıtnni - Epik - (Fr.) Epique 
D:ıü ssı lo ..= Yurtsama - •(Fr .) Nostalgie 

Ornek: Masintı rAsinden cüda kalınca 
daüssılavn o~rndı - DoKduğu yerden 
ayrı kal~nca yurtsamnya uğradı. 

Daüssılaya uğramak:=. Yurtsamak 
Ddva- Dılt•v - (Fr.) Pro<'es 

Ürnek: Borcunu ödemediği için aley
hine Java açtım= Borcunu ölemediği 
için ona karşı dıl ev o~·tım. 

Dava= S:ıva= (Fr.) Cause 
Örnek: Davasını büyük bir belagatle 
anlattı Savasını büyük bir uzdıllikle 
anlattı. 

Davacı- Djlevci 
Dilev n~·mak= (Fr.) İntenter un 

proces 
Davet Ç1ğırı = (Fr.) fnvitotion 
Davet etmek - Çıığırmok- (Fr.} İnvitcr 

Örnek: Bu akşamki toplantıya ziei de 
Javet ettim - Bu akşamki toplantıya 
sizi de ~·ağmlım. 

Davetiye= ÇtJğrılık-(Fr.)Lettre d'invitation 
Örnek: Onun davetiyesi gönderilmemi§ 
Onun çağrılığı gönderilmemiş 

Oayin - Alacaklı 
Örnek: Dliyinler vekili = Alacaklılar 
ye kesi 

De'b= Törü:.: (Fr.) Usoge 
Dtıbağ= Sepici ... 
Debagoat = Sepıcılık 
Debıığat etmek - SepilAmek 
O;ııbaahane - Sepile 
Debd~be (ve ddrdt) = Görkem 
Def'a = Kere (T.Kö.) kez 

Örnek: Size bunu kaç dA{a söylemek 
!Azım?= Size nunn kaç kere söylemeli 
Son defa kusurunu nffediyorum- Son 
kez suçunu bağışlıyorum, 

Def aten - Birden, bir kezin, bir kerede 
Örnek: Defaten yüz lira borcunu çıka· 
rıp ver1'yordu= Bir kezin (bir kerede) 
vüz Ura borı :unu çıkarıp veriyordu. 

Def~tmek= Sııvmak, itmek= (Fr.) Expal-
ser, faire eloigner 

Örnek: BelAyı savdım (ılerettim) -Ci
simler biribirlerini çekerler ve iterle"r 
(cezp ve def'ederler) = Attraçtion et 
repulsion des corps 

Dafine-GömÜ= (Fr.) Tresor 
013fn~tmPk = Gömmek 
DPfter - Defter (T. Kö.) = (Fr) Cahier 
Dehan= Ağız 
DAhr (Hak: Cihan. 6lem) = Acan, dünya, 

(T.Kö.) 
Dehşet =Yılgı= <Fr.) Terreur 

Örnek: SAika düşünce halk dehşet için
de kaldı= Yıldırım düşüuce halk yıl
gı içinde kaldı. 

Oebsetü inhizemo = Sıngılık (Fr) Epouvante 
Örnek: Asiler son hücumlarında , deh
§etü inhizama ugrodıJar = Azıyanlar , 

son hücumlarında sıngılığa uğradılar, 

Dehşetli inhizams uğramak - Sınmak -
(Fr.) S'epouvnnter 

Dehşetli inhizoma uğratmak == Sındırmak 
= (Fr.) Epouvanter 

Deldlet etmek - Göstermek - (Fr.) Sig-
nifıer , indiquer 

Örnek: Bu sözler onun kötü yüreklili
ğine delAlet eder= Bu sözler onun 
kötü yürekliliğini gösterir. 

DelAlet etmek= Yol göstermek, kılavuz-
lamak -(Fr ) Guider, mootrer le chemio 

Örnek: Köylüler deltllet ettiler de yolu 
öyle bulnbildim= Köylüler yol göster. 
ıliler de (kılavuzluk ettiler do) yolu öy
le bulabildim. 

Dalil (Bürhan anlamına) - Kanıt = (Fr.) 
Argument 

Örnek: Delilsiz dovnyn kimse inanmaz 
-= . ' =Kanıtsız dileve kimse ınonmaz~ 

Delil (Vesika anlamına)- Belge - (Fr.) 
Document 

Der - de, iç\nde 
Deragu§ - Kucaklama 
Deraguş etmek = Kucaklamak 
Derbeder - Dağınık , salpak 

Örnek: Darbede bir adamıdır - Dağı· 
nık [salpak] bir adamdır. 

Derbend - Boğaz, dargeçit 
Dere - Derç (1'.Kö.) 
Derd - Dert IT.Kö.J 
Derdest - Yakalama - (Fr.] Arreatation 
attraper 

Örnek:; Polisler hırsızları derdeıte ça· 
lışmaktadırlar - Polisler hırsızları ya· 
kalameya çalışmaktadırlar. 

Derdest etmek - Yakalamak [Fr.] Arre-
ter 

Derece - Derece {Fr.] Degre 
Dereke - Dereke 
Dergdh - Derge 
Derhal - Hemen 
Derk, idrak - An, anlama - (Fr.~ Comp· 

rehension 
D~rkenar-Çıkma 

Örnek:: Bu evrakı bir derkenar y11ıl
dıktan sonra yerine gönderiniz _ Bu 
kdğıdı bir çıkma yazıldıktan aonra ye. 
rina gönderiniz. 

Derketmek, idrak etmek=Anlamak-(Fr.) 
Comprendre 

Örnek: Bu işin güçlüğünü idrak ede· 
medi - Bu itin güçlüğünü anlıyamadı. 

Derman -- Derman (T. Kö.) 
Dermeyan etmek- Ortaya koymak. öne 

sürmek 

Örnek: Bu fikri dermeyan eden ıiıdiniz 
- Bu düşünceyi ortaya koyan (öne ıü
ren) sizdiniz. 

Derpiş etmek-Göz önünde tutmak 
Ornek: EvvelA bu işi derpit etmelidir 
=Önce bu işi göz önünde tutmalıdır. 

Ders - Ders (T.) - (Fr.) Leçon, cours 
Deruhte etmek - Üstüne almak, yüklen. 

mek - (Fr.) Se chargrr 
Örnek: Bir vazifeyi deruhte etaek -
Bir ödevi üstüne almak. 

Derun-İç 
Örnek: Derununda nüfae · '88kerui ba. 
lunan bir çanta - içinde dop• lstl'tdt 
bulunan bir çanta. 

Deruni - içkel 
Desise- Dek, oyun, aldaç - (Fr.) Ruee, 

intrigue, rourberie 
DeHas - Dekçj, oyuncu, aldatıcı - (Pr.) 

Ruse, intriguant 
Dest -· El 
Dastar - Sarık 

Ueste - Takım, demet 
Örnek: Bir takım oyun kağıdı, bir de· 
mek çiçek 

Destgir - Yardımcı, elinden tutan 
Destres olmak - Ele geçirmek, elde et. 

mek erişmek - (Fr.) Obtenir, acquerir 
Deşt - Bozkır, çöl 
Deva - Em , ildç (T. Kö.) - (Fr.) Remede 

Örnek: Bu hastalığın devaaını bilama
dılar - Bu hastalığın ilAcını (emini) 
bulamadılar. 

Devam - Devam (T. Kö) - (Fr.) Continu· 
afion frequentatin 

Deverun = Dolaşı 

Örnek: Deveranı dem = ~an dola9ısı 
Deveran etmek = Dolaşmak 

ÖNERGELER 
Örnek: Tarihi d'eliller (vesiknlar}=..Ta- Kılavuz sözleri üzerine, her listenin 
rihsel belgeler !ULUS} ta çıktığından başlamak üzere bir 

Deli (beyine anlamına) - Tanıt = (Fr.) ay içinde, istek edenler yeni bir ·önerge 
Preuve ileri sürebilirler. Bunlar T. O. T. C. Genel 

•Deli (Yol gösteren anlumına J - Klavuz = Ktltipliğine şu şekil altında gönderilecektir. 
( F r ) Cu ide U :•·~=~~~~~iliiiiiiiiiiiE~EE~IİlllllStr., 

Dem - Kan Osmanlıca . . . . kelime1ine kıla-
Dem = Dem lzomun anlamına} (T.Kö.) 
Demevi - Kanlı , konsol 
Demgüzdr olmak - \'akit geçirmek 
Denaet - Alçaklık - [Fr.J Ulchete 

DenaetkAranc - Alçakça - [Fr.] LAche
ment 

Örnek: Denaetkfirane bir hile onu öl-
dürdü. 

- Alçakça bir dekle onu öldürdü. 
Oeni - Alçak - (Fr.) Lache 

Örnek: Deni! - Alçak! 
Dendan - Diş 
Oer = Kapı 

Ornek: Deri devlet - Devlet kapısı. 

vuzda karşılığını uygun [ya· 
hut: yeter) görmüyorum. 

Sebebi: [kısaca] 

(')nergem şudur: . . (1] 
İmza 

[ 1] Burada bir önerge gösterilmiyen 
\ yazılar üzerine birşey yapılmıyaeaktır. 

\~ - r & z a=a ı !Si.,, 
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Hay va n ve gi si -Ba-11-kes-ir-as-ke~rli-k .--~-[fil-plffi-1::.1-~lli.ll!illli.I lli.ll!l@f!illllllli.l!iillmlllJlllllli.ll!il l!illllllli.lllllliillli.lll!llli.lli!llli.llil!lillMaki:1 

, C!ubesinden: ı~ arça lıatlaKnr. "-
Kanun unun tadiline dair kanun v L::J f iatlan 1 

1 935 Nisnn ce!h:ı.de ~ Sivri mektk 100 ~= 
ve buna ait ı·zahname piyade, muzikn, jandarma 'r 1 10 1.:1 

[fil opar ak » O Komple e.l "I 
39 sınıfıarınn mensup efrntla r.:ı 1· 18 sayılı hoyvonlor vergisi kanununun tadiline dair illi ğneler 2,5 mokınesı 

11
•01 herhangi sınıfla olursa ol- r.;, olan 28 - 3 - 935 gunlu kanunun sureti aşo{?ıya yazıl- 1.Lı Kayışlar ~5 21 

t .... sun evelce bedeli nakli r.:ı k il!! 
mış ır. ·~ .• :. M.cıkin. c yağı Komp\et~ ~ 

M dd ı 15 7 93 'h 1839 ı h veren Araıl (efrııd) sevk ol- L:!I lı C'. a e - · - ı tı.ırı VE> 'numara ı ayva· r.:m .... ı_?ışesı 15 .. ç·ekoıMC ~ 
l · · k unacaktır. ~ k a "' n ar vergısı anununun ikinci mnddesınin {A) fırkası aşa- 1EJ Nnk.ş kosnoğı 25 uyu Ol • gOI 

ğıdaki şekilde değiştırilmiştir: 2 - Piyade sınıftıırındon ifil » makası 35 kınesı . 1 
A- Hayvanların bu kanun mucibince kaydının yapıldığı 3 J 6 doğumdan 326 doğuma ffi1 Çakl 30 40 Komple ~ç 1 

1... k d b k b c,·ekmecelı a ma ı sene içinde doğan davarlar muvokkut madde yaş a ar o ayn vP.yo es abı El Muhtclrf nakış vo il 

ıhtilafından dolayı ı9J4 nisanında kayd~ttirılınemiş olan mucibe ile sevki geri ka ~ makine iplıkle~i ~~~rn~si ıOOll 
davarlerıoden resme tabi 0lmnsı ldzım gelenler kaçak lan efradla müddeti bitm- 1.:.:1 makaslar vcsaır Vadeli şe· 1 
sayılmaz iş olan hava teptili efrad &1 teferruatı da bu rai\le ve· 

Madde 2 - Bu kanun 1 Nisan 935 tarihinden mute- ve 327, doğumların kdmL ! nisbelte ucuzdur. · rilır. ii 
berdir. 11:1 12 

len ve 328 doğumlu efradın s D • k • k • 1 • G 1 d • 1 
1 - Yukarıya yazılan muaddel {A) fırkasına göre ha- bir kısmı sevk edilecektir. fül ovy 1 iŞ a 1 ne erı e 1 1 

yvanlar kayt muamelesinin yap ı ldığı mali sene içinde 3 _.Jandarma efradındao fili . • 
doğan davarlar vergiden müstesna olacaktır. Binaenaleyh mı V k d k d f 1 
bu sene nisanın birinci on beşine ka<lor yapılacak olan 316 doğumdan 327 doğuma mı ı a ın a meccanen na lŞ }'lir u açı ıyor• ı • 
kayıtta içinde bulunduğumuz 934 senesinin bnşlanğ cı olan kadar bakaya veya esbabı lmı Sağlamlık mükemmeliyet, tasarruf ve işlemesi katiyeu tenıinath O"'! 
haziran 934 den itibaren bugüne

1 
kadar doğmuş olan mucibe • ile geri kalan bil ffi] ki 1 l K ~J~ il!! 

k l 
cümle J·andarmulorJa 3 ::!9 ırn, ma · a )era )er Erkek ve adın terzilerile •'lhise işçileri ve na '> ill 

uzu ve oğa oklar vergiden muuf tutulornk knyt defterine l!!I df il! 
yazılmıyacak ve 934 haziranından evel yani nisan _ mn- doğumlu jandarmalar sevk sanatkarları hemen bir el makin~~i fiatırıda olan üç çekmeli hcnı ~ 
yıs 934 aylarında doğmuş olanlar ise bu sene kayt mua- olunacaktır. . zarif ve pratik liiks ınohilya şeklinde bir 1 
melesin in yapıldığı mali seneden evet yoni 933 mali sene- 4 -- 330 Doğumlu muzika mi Rll S k 1 • d • k • k • S • 1 
sinde doğmuş oldukları idn bu seneki kayda idhul P.di- efradın dahi sevka tabidir. ~ ı.. il )) ne 1 1 ş l))(l ın e 1 1 
terek vergiye tabi tutulacaktır. 5 -. Yukarıda bildirilen ve ~ Elde etmelidir. Daha ucuz arzu ederılere ~·ahıız 1 

Doğumların eiseriyetle ktınunusani, şubat, mart ay- sevka tabi efraddan ahvali ~ El ve tek cek ınece"li 111(tkiııeleri 1 
larında vaki olmasına göre 934 haziran iptidasından iti- sıhıyyelerj bozuk veya bir ~ .:> • e 1 
haren bugüne kadar doğan vergıden muaf olan kuzu sakatlık arz olmuş ise sev- '::- mızı tavsiye ederiz. Eski makinesi olupta ı]eğiştirmek it-ıtiyenlere yeni m11k10

" I 
ve oğalaklıır nısanda 4 • 5 aylık buiunocuğı ıçjr, bunların ~ v ~ rili;. El makinesi olupte ayak takmnk arzusunda bulunanlara yalnız ayak k~Iİ 
934 mali senesi içinde doğumunur. tayininde hiç bir mü- kinden evel ehvalj sıhiyyel- ~ mı •la verilir. Ayrıca makinelerde tamir olunur ve makine alanlara kullanma şe 1 
şküldt yoktur. Yalınız bu nevi kuzu ve oğnleklar kayda id- eri tesbit edilmek üzere ~ ve 'lakış meccanen öğretilir. ·ıu·ı 
hal edılmeyeceğine ve haziran 934 den evel doğup bir şimdiden şuqeye müracaat mJ lf!atlar ucuz olduğu kndar tediyat da kolaylık gösterilir. Makinelerimizin bı ~ 
yaşına gelmiı veya ielmek üzere bulunnnlar kayıla etsinler. • mJ mum yedek parçulorı bulunduğu gibi her nevi makinelere uynr makİnl3 ve gere 1ı geçeceğine göre kayt defterleri bu esas Joiresinde dol- 6 -- \ bencı olup halen mJ parça üzerindeki fjatlarda yüzde yetmiş beş tenzWi.tla satılır. I 
durulacaktır. Balıkesir ve mülhakatında ~ SATl'o YERi: 1 

Kabul olunan yeni hükme göre koç katımı tarihinin bulunan sevka tabi piyade, a.:.:ı Jt a 
'eşrinisani Taya kdnunuevel olarak tayin edilmiş olma jandarma, ve muzika efrad. ~ K. Şadırvan karşısında Sabrı~ Sarf ak ıh/ar ııı11I 
sı haeebile Kuzu ve oi!alnkların bir nisanda bir yaşını 1 b 1 ·ı k 1.::1 r::1dllllll' .., ı n ın o s ı şu e er ı e sev • r.:1 rrrı ını mı [gJ mı 'ii' 'l:'I ıw 'l:'I r;:ı rrrı rw 'i:1 rrrı 'i:1 r::t r::t 'E1 '? r::nr:1 'l:'I rrrı mJ r::ı mJ ffiJffiJr!J mJ ınJ 1iJ 1iJ l!!J &i:ıı u:ı bitirip bitirmediğin j arama ğ a artı k m oh al k a 1 m a m ıştır. 1::1 L:.:I =ı L::J 1::.11:.:.ı ı.:::.a::ı a.::.r L::J L:.:I L::JL:.:11::.n:u::.ı L::J a.:.:ı L::J L::J &:.:1 

Yeni kanun mucibince kuzu ve oğalakların mükellefı- ten evel vaziatları ve ma- : ........................... , Beled·ıye 
yetine esas mali senedir. hal mürettipleri tesbit ediL .i Doktor =.= 

Duvarlar k.ayt muamelesinin yapılacağı mali sene için. mek üzere homen ~ubeye 
de doğmuşlar ise vergiden muuf olacaklar, bu senenin müracaat edilsin. i OPEHA TÖH i: a Ş k a l ıg"" f n da~: 
iptidasından evel doğmuşlar ise V(lrgiye tabi olacaklardır. 7 -- 316·326 Doğuma ka- 1 1 

Bu vaziyete göre sene koyt muamelesi bittikten sonra dar bakaya ve 327 ve ! Sadi Özafay ! 935 Sene~i havvan savımı işi hir ni 311 p3ı:, 
935 ma.yıs nihayetine kadar doğacak olan bir, bir buçuk 328 doğumlu piyadd iJe • • - - .1 • ır 
aylık kuza ve oğalakların muafıyeti tabiidir. 329 doğumluya kad.ır J·ıınd_ : Cerrahi hastalıklar mtilt- : artesi criinü ha~Iavacaktır. ller mahullf1 halk' ~1 

• • ~ 'i • • ,11 .. 
Binaenaleyh ancak 934 haziranından itibaren bugüne armo ve 330 doğuma kıı- : hassısı. . . : ı a~ıda vazıh tarilılerdn eski sular idan~Sİ hın3S ·, 

kadar doğmuş olan ve henüz 4 _ 5 aylık bulunan kuzuların • Vatan ecznhanesı bıtışı· • ~ • ı .. ıerı 
kayt defterine geçirilmemesi ve haziran 934 den cvel ynni m~ dar ınuzika efradından şu- ! trindeki muayenehane evi- = ı hayYau_larırıı yazdırmaya gelt)ceklerdir ... Go:-

111
n' 

l { be mıntıkası tışıırısında var o e 
yıs - nisan 934 de doğmuş olanlıum ise behemha de tere : nde hostalarını her gün : Jen tarıhleı•dt> Jıavvanlarıııı yazdıntrnk nıcr al 

d l lA d B b' l l ki d d ise ebeveynleri tarafından • l l k b l • • .. c~r yaz m ması uzım ır . u gı 1 ıayvan ar yo ama o mey a- : öğ e< en sonra Q u ve : racaat etıııiyenlerin lıa,·va nları \' azıtnn.Y3 r' 
aa çıktığı takdirde ko~·ak muamelesi yapılacı:ıktır. haber 'verılmeli ve hazır- : tedavi eder. : , · ı . ı k 1 1·1 ..... "d . ld 1· ·& cif 

2 -- Konunun muvakkat maddeeine göre koç katımı lıklarını yapmalıdırlar. •. .111 . !!I )1 l\UC-3 - a< e< 1 ecetrın en SH et e ceza~ ' 
•••••••••••••••••••••••• <.I • <'.'.' o tarihine nazaran gecen sene 934 nisanında bir yaşını bi- 8 -- Yukurıda yazılan do- 6 • pacakları ih\n olunur. 

tirmşmiş olduğu iddia edilmesinden Jolayı kaçak mu· ğumlordan yeni nüfus cü- llP BIH NİSAN PAZARTESi: 
amelesi tatbik olunan kuzu ve oğalaklarda yalınız ha- zdanları yoksa sevka ka- Köyümüzün resmi mührü 
Yvanlar vergisi alınmakla iktifa edilerek ceza oran- d "{ gaı'p oldu. "'eni~i çıkartıl"c-ar nu usa müracaat ede- 1 

u 

ılmıyacaktır. Ancak bu hüküm geçen sene nişanındaki rek nüfus cüzdanı alsın- ağmdan hükmü olmadığı il. 
kayt muamelesine münhasırdır. An olunur. 

Bu nisanda koç katımı tarihine kadar bir yaşını bitir- lar almıyanlorın sevki te- Gönen - Kavak nahıyesi 
madiği iddia olunan ve haziran 934 den evel doğmuş olan ehhür ettiğinden tecziye ed- Unumak köyü muhtarı 
kuzu ve oğalaklar deftAre kaydettirilmez ıse kaçak mu · ılrneklerdir. Şobon Kar:ıbulut 
amelesi tatbik edilecektir. 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

l:iulunur. Ambalaj ve komprime

~·• 

Belediye 
Başkanhğı d • 

• 
fsta~~·oıı civarmda İlyas mezarh~ı park hal ne 

g~tiri ıect1ğirıdcrı bu malıallc dtıfrı rdılmiş füii ha· 
kiyelerinirı cı~ri nıezal'lıkda µü ... tnril<1Cf•k )"f•ı <' 
nakılleri karal'laştırıJnıış ve nisaıı 935 ~:t)'f'Sİııe 
kadar ıııiisaade edılnıistir. 

Üliileriıı hakıydel'i~i uakıl etmek i.Jiveıılerin 
• 

hu miid<ltıt zarfırıda kald ı rmaları iei11 hPIPdivc'\t• 
müracaatla karıurıi muanwleııiJJ Y';pılma~ı Üiz~ı-
nıu il:in ohırıur. (lOG<1) -----
Karacabey Hara ı 

Müd ·r üğ .. e • 
• 

llarad,a lf'Şr.kkiil edrrı M t· riuo~ yetişdiı·me 
çifı.liği ilıti~1acı iciıı 40 has kosum kısrafrı acık 

• ~ • • ~ı • 

ek~:ltnıe~e korıulrııuşdur. istrkJilı)rin 6 mart 935 
tarihine miisadif en mart esi ~iiııü saat ı 5 de lla
rada ~Icriııos yetiştirme c~: . ıııü<liirliiğliııc miira- 1 

caathu·ı ilan olu11ur. 
{100-4) ifasını verı: 

Oinkçiler 
Kasaplar 
Martlı 

2 ~L A~ SALI: 
Eski Koyumcular 
Yenice 
llacığaybi 

3 NİSAN ÇAHŞAMB.-\: 
Umurbey 
Ş~hlütfullnh 

lfomiddiye 
iz mirler 

4 NİS.\N PEHŞEllBE: 
~1ecidiye 

Selim iye 
Vicdani ve 

~ 

G XİS.\~ CClJAHTE~İ: 
Osmaniye 
llocıisak 

Oruç gazi 

7 ~İS.\N P.\ZAH: 
Mirzobey 
Azıziye 

lfacıismoil 

8 ~İS.\N PAZ.\HTESİ: 
Mustafaf.ıkı 

Okçu kora 
Salahaddin 

9 NİS.\N SALI: 
S:ıhnisar 

Börekçiler 
Aygören 
Koraoğlan 


