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AvusturyaŞehirlerinde Halkevinde 
Resmi Geçitler Yapıldı. Mımar Sinan gecesi. 

f ıranadaki geçit resmindeAvusturya cümur başbnı Bugün büyiik Türk sanatkarı
nın büyük adı anılacaktır. 

VE ER. ÇIK.AR.. 
1. . ... 

Belediye Kamutayında görüşmeler. 

Belediye Bütce i Kamu t aya 
140967 Lira Olarak Teklif Edildi. 

vi ve başbakan birer nutuk söylediler. Eski belediye Baskanı bütcenin hayali olduğunu söyledi. Vali bülcenin hayali değil 
hiitij Yana, 8 (A.A ) - Dün de Heisicümurla Başbakan · 

tehit~ ~VUsturya gunizon nutuk söylemişler ve bütün ha~i~1 rakamlara_~ayan~ıu-rnı Kamutay~& temin etti. geCİdi erınde ilkbahar resmi· 
v· Yapılmıştır hükumet azası ve elçiler ha u.·· l ki k Ld l · ·ıd 
ıyanndoki g~çit resmin· zır bulunrnuşlurdır. s Ü erin a ırılması karar1. umumi eştırı i. 
la = e:====== Belediye Kamutayı nisan ırğılı Mdhmet, terzi Ahmet 1 un üzerine başken 

1 

,,, Ü t h ·, ş B ·, r 1 c a t ·' toplantılarınu devam etmek- Necati, ffüseyin Müstecablı izahat vermiş bü\cenin 
tedir. BeJediye Kumutayı oğiu, eczacı Azmi. hayali olmayıp hakiki rak. 

ltr 1 - Mımar ·ıııanııı lilmaz C'serlorındrn ı ırı dün de vali ve belediye baş- Bundan sonro başkanlık amlara dayandığını söyle-

lr' U81Q tesiri altında köprüler yıkılmakta, topraklar Büyük Türk sonatkArı kanı B. Sarm Gundoğanın torafından 140,967 olarak ;i:~;İile!~şk~:::.t.:•h~~c~~-
ımı~te il 1 1 ı,f f J • J Mimar Sinonın ölümünün başkanlığında toplanmış şe· teklif edilen 935 gelir ve mene verilmittir. 

1.,1 . ı YBJ8 er parça 8Rm31\ 8, e SrZ f Sf 8SY0~ 8fl yıldönümü münasebetile hre ait birçok ehemmiyetli masraf bütcesi okunmuştur. Bundan sonra başkanl-
llfasyonlar zır"lılar toz "alı'n . 1, I" t Ll .r bu akşam Halkevinde bir işler üzerinde görüşmüştür. Bu bütceye göre boşktL ığın şehrin bazı mahalle, 

lond • il il e '""' ap e mel\ Butr' (Mimar Sinan) gecesi yap.l- Başkan saat 15 de oturu. tiplik unvanı yazı işleri cadde ve sokaklarına yeni 
~luon· ta, 8 (A A.) .-- Daily 1 alon İçinde kahili sevk bir acaktır. mu açmıştır. Önce geçen müdürlüğüne, muhasebecilik ve öz Türkçe adlar verilmeai 
"'etdj~ı.ele gazetesinin haber nevi havu1 fişektir. Dör- Halkevinin hazırladığı pr- toplantıya ait zabıt hulnsası hesap işleri müdürlüğüne hakkındaki müzakeresi 
İQİllde ıne göre son beş yıl I düncüsü bir ~mıdır. hu ograma göre, büyük san okunmuş ve olduğu gibi o· çevrilmekte, gerek yazı ve ve üyeden İbrahim Saminin 
b,tp Alnıanyada beş yeni şuanın tesiri altında köp- atkarm hayatı ve asarı hak- nandıktan sonra başkanın gerekse hesap işleri kadrosu takrirleri okunmuştur. Bu 
6diJ11/~sıtası keşif veya icat rüler yıkılmakta , topraklar kında bir konferans verilec- te klifı ile encümenler seçi· işlerin yolunda gitmesi takrirlerden birinde park 
li;ı •ıtır B 1 ·1 b. · · · · · ı · t' E .. · · · l ·1 L bh t il ... ek · un aruan ırısı erımekte, taynreler parça_ ek, bunu konser ve (Beyaz mıne geçı mış ır. ncumen . ıçın genış etı mea.te, sı a haline getirilecek olan -
h,ııg· . tnermieidir. Her. lanmekta, telsiz istasyonları Kahraman > adında bir piyes ler şu suretle kurulmuştur: kadrosuna bir doktor, müh- yaslar mezarlığına giden 
..,? :ahır tna~deye işlemekte ile demiryoll~rı ve zırhlılar ve bir perde komedi tak . ~üta · encümeni: İbrahim edislik kadrosuna da bir fen yol üzerinde bir aema köprü 
hıt O santım kalınlığında toz haline mkı ll\p etmek- ip edecektir. Sami. eczoı:ı Fahri, Rifnt öz, memuru ildve olunmaktadır. kurulması, diğerinde de 
1~iııct1.t~. delebilmektedir. I tedir. 5 - 10 kilo a- ======== yırcalı fiil mi, Kırımlı Basrı, Bütcenin fevkalade kısmında üelüklerin kaldırılmaaı 
~it •.ı tcınde beş tane muh - ğırlığındıı ve dakikada 600 Kamutay Halil İbrahim, Rosim, Eğinli da hükfımet caddesile eski hakkındaki kararın umumi· 
~tit eı}4h ihtiva oden ve mermi otan Strange ma- Şeref. belediye meydanlığının gen- leşdirilmesi isteniyordu. 
'1-rı llda binlerce mermi kin eli tüfeği ve: Tarife rncıimeni: Kırımlı işletilmesi, park, cümuriyet Her iki teklif Kamutay ta_ 
lo"lld lnuhterik bir krup ı Aynı aozeteye aöro oto. Kadın ı·ıcarelı'nı'n men'ı hak- ö meydanı, yollar, kaldırımlar rafından onanmıştır. Yalnız 
ti ,. llr O " •.J ekmekçi Hıiseyin, merRdifl ı · · I4 ı S2 ı· t." .. h kk J ı 'Yıcı · çünctisü şiddetli pa- mobil ile çekilen vo daki- yapı mosı ıçın ..,, 4 ıra asma a.opru a ın n eve 
~ tnev t b kın~akl ffiU~8VBleyı· 0R8~1 Üngör, Çerdci Necip, elbise· tahsisata konmaktadır. emirde Bayındırlık Bakan-'•t.ı L 

8 
• oğucu gozlar ve kada 1400 rnormi aton başka • · · l\f h K kl k · 

o) 
1

111: - 'L 1 ·ı b cı Alı, tT 0 met •· ı · Is- Xaci Kandinaz og-lu söz lığının müsaadesi alınacak:_ '" •ul11.rop arı ı e dolu ir mitralyöz daha yapıl- k 8 ) K 
r An ara, (A.A. - am. mail Tirit oğlu, 'aci Kandi- alarak bütce hakkındaki dü- tır. 

S elik bir 1 maktadır. utay bugün Nuri Conkerin 1 · .. 

t naz.. şüncelerini söylemiş ve: Belediye mec isı ücüncu er K f B baş•rnnlığında tonlanmış re- Mesai encümeni: Çivici _ Varidat bütcesini haya- torlantıeını perşembe günü 
h a se on er an Si U1 şid kadın ticaretinin me. Vasıf, hdkkô.k Basri, Sınd- li buluyorum demiştir. Bun- yapacaktır. 
r" 1 nı hakkındaki il bırinci I============~==~===~~=================== 

11.erş_e·m· be __ Toplanıyo. ·.r. ~:i:~·.:33m~~.~:ı::~:'1~.:~: Alma ya Posta ve Telgraf 
q~ ki hokkınduki konunla yüksek 

1!•nsı !nuılız namına başbakan maKdo~alt ıştırak ~1:::~~; ~:~~11·::ın::ı~; ~~ Propağan~a bakanı Ücreti muafiy'!!!!r ~a_l~irılıyor. 
t 
Lon'd8Cl~tn. Koni erans~a ne usul la~tp edılecek. 1 bütce kanunu ile yüksek mu- Fransa ile barış içinde yaşı- Bu husus~a hazırlanan ~anun layihası kamulaya verildi. 

ıt ta 8 hendia mektebinin 93 ı yıl mağa hazırlanıyor. 
l 1 

Sey h (A.A.) -· Yap- masarifı karşılı·ı;.ı olarak Hükumet posta muaf'yeti- ları, köylüler için çıkarılac-
'Y Rd a atta hasta düşen ~ f' '-f°"'. f'ı Oanzig, 8 (AA.) - Alman nin kaldırılması için hazır- ak ve adı Bakanlar Heyetin-M " en ,,,-- ._ 495 J 480 lira tahsisat verilm-

d 'tı•cak Perşembe günü to- ( Propaganda Bakanı B (;öb. ladığı posta kanununa en ce seçilen bir gazete ücrete 
' lnDit· Sttıresn konferansın- j~~C:~~r)l.~'\I işti. les burada söyledifri bir nu- uygun kanun ldyihasını Ka- tabi olmıyacaklardır. Baka· !Ilı a ıı h i'- Yrne bu toplantıda Suri. ..... 
la}ac6 ı..t ayetinde buluna- tukta: mutaya vermiştir. Ll.lyihaya nlıklardan bu ücretler sene. 
"I ı.. ııı: ır 8 yede 'l'ürkler hakkındaki 
~ fll(don 1 · aş bakan B y ~ _j. ~~ ( ~/-', • 1 - Bize hayati hakkımızı göre posta ve telgraf ida- lik maktu bir vergi <>larak 
~,~ 11 .. 

6 Jın gitmesine mu ha_ \. ""'=" '- ıtilafnamenin 6 EylO e uzat- resinin yaptığı işlerden do· alınacaktır . Dairelır maktu 
t .. za ·ı ) ~ (r '-""-' ılmasını gözeten • kanundu vermekten is\inkdf ettikleri ı 1 L 

1 
H Vltıd tı 0 bakılmaktadır, ~ wr1 ayı a lDQCaa. Ücret er 8. verginin bir 8Yhğ1DJ pefİn 

~ ın 8QfAh'. (A .A.) - Londr- yın ır ı Be anlığınca tanzim vereceklerdir. Qll ra 8 u,, \:.'-' ' kabul edildi ve divanı zaman Cenevreden ayrıldık d l k k J 

e · " ıy t muh lsebntta ll"ık bulunon ve bir buçuk ı h etle v B k l il t' t ~t •öylend· 6
. lttr mehaCılin . \. yı arar e a an ar eye mce as- Türkiyenin sefaret ve ko· 

tQe htiktıın'A'!ne göre, lngilt_ --~ azalık kin yapılan seçim· çalıştık ve barışı korumak tik olunacnk tarifeye göre neolosluklarına muafiye ve-
t!bllsırıı t1~t~, Strcsa konfe- ~'.Jt "- de hu yere muhasebat U. için ordumuzu yeniden me- alınacaktır. .\luvazene'.i umu ren hükumetlerin hudu -
et e'-ııtıiyett·'rınci . derecede Müdürü Mehmet Ali seçi- yılana getirdik. Bı:ırış için miye, mülhak hususi bütce- dumuz dahilindeki muhabe-
~ ~e~tecı · ı teldkki 1 idi lerle idare oluna daireler· releri de ücretten muaf ola-
()1lt ır. 1• •1 . K t b .. özverlikte bulun rnağa hazı. 1 t ·ı k ek 

6,. titan l . ngı tereyı amu ay perşem e gu· ı en pos aya verı ece m - caktır. HükQmet ayrıca tel-
"t!~· a k · nu" to l kt rız. Keza Fransa ı'le de barış tup, gazete, kart, mev-d, ır,ı hen ırnın temsil ed- ıı. \lakdonıııı P annen ır. '"' graf muafiyetinin de kaldı_ 
~1ldir. IJZ tesbit edilmiş 1 yaretlorin neticesi hakkında Sovyat operas artislerl mem- idnde yaşamağa hazırız. kut risale. her nevi basılmış rılması h..ıklı::ında Kamulaya 
•o ... d b' k b Fakat tehlike örıünde kal- kfiğıt, iş kağıtları, posta b' k 

1 
h ~ q l'(t 6 ır rapor verece ve unu ıeketimize rrefıyor. k ı . d d . ır anun llyi ası vermiş-

tı"eııirı S~ (A A) - lngil- Stresa konferansında hazır 6 moklığımıza müsaade etmiyo· pa et erı, 3 res eğıştirme- tir. Bu ldyiha ile de po-
h!e.t h"ı.kresada alacag-ı va- bulunnn devlotlerı'n mu"stak- Ankara, 8 (A .A.) - Bu ay ruz, demiştir. lerj, ardiye vesair hizmetler t {' ti . k ld 1 
1(,.. "ıc ı d " 'ç'nde S t operası için üçte bir nisbetinde üc- 8 a mua ıye erı a ırı an .ı 1Yet ,... n n kati bı'r ket bel siyasetlerine dair umu. ı 1 ovye - • - d · 1 · k ki · 1 111

" ~uı f t' l . l k f 'zdc 8 1 d b' ·ı ret alınacaktır. Bu ücretler aıre erın çe ece erı te g· -ı . Zarın ı.o aza edilmekte- mi bir münakaşa tllkip ede- ar ıtı erı mem . e ımı 8 gr&I 8 lr Q8Z8İ8CI er senelik maktu ücret olarak raflar üçte bir ücrete tabi 
1J~.tıııı S edildiğine göre, it. cektir. Her de.vlot. b.u h?su: konserler vereceklordır. alınucaktır. Bilfiliahmer' 1 li- olacak ücretler senelik 
tı§llııceı t~esa hakkındaki sta kendi tcklıflerını ılerı hareketi karşısında lngiliz. evı' açıldı. maktu bir miktar üze-
1 ııı· erı L mayei Etfnl ve Toyare ce-ılt 11lir ' ondrava bild'- sürecektir. Sir Cohn Simon Fransız, ltnlyan noktai na- B 1 rinden alınacaktır. Yalnız 

1 e"de . Sııltıbiyett - hı f İtalyanın Londrn sefiri Bay zarlarının tavzihi, e grnt, 8 (A.A.) - Dün miyetlerinin kıymeti mukad- Cümurreisinin telgrafları 
Qı.·ı Str er me a - G ı· 1 1 k St burada merasimle bir gazP.- dereli ve mukndderesiz me- .. b •-!')' i~ bnL esa konfernnsı k ranfcı i e hgckekre d .. r~.sa 2 -3 şubat tarihli Jngiliz · ucrete ta i olmıyacaktır. 
""' ~ · ş teciler evi açılmıştır. ktup kıymetli ve kıymetsiz 't~ b'b•tler· ll.nlorının istı"hbnrı" on ernnsı 0 ın ° goru · Fransız teblil?indeki muhte-

ç ... .. t" ..., l ~· l ., posta paketlerinden, oskeri L d d f ~ üt·· 
101

n bi . . muş ur. lif hususu::ıtın tahakkuk et· e IS an nu USU U an Or M lin olak r net ıcesı Londra . 6 ıA A .) - Bay mektepler talebeleri, öksüz 
~f,.. 

1

1llc11L adar devletleri " tirilmesi için üç d. ·wlet ora- 1 Varı::ova, 8 (A A.)- isto- "'atı mekteplerı'. Daru··şşefnkn ~ ""'ıı 11: ol Mussolinınin Stresn konıera - ~ J 

t b 81nın :n. Avrupn ko- ası bir muhtıra sıdda müşterek bır cephe 1 tist ık neşriyatına göre Lehi· talebesi ile onbaşıya kadar 
~ıl 6~ırJı~ g nı mikyasta ıçın hazırladığı teşkili meselesi. stanın J 1-35 deki nüfus 39 asker. jandarma efradının 
l ~etted.1 olarak teldkki ve h bup · ve Londra 3 - A vusturyu istik!Ali milyon 200 hin olarak tah- aile ve yakın akrabaları " r;ı'ld ır. mu tırnyı arıs h r 

~.~~ ı,t~, 6 (A A hükumetlerine <rönderdiği ve bu istiklAli . mu a oza min ediliyor. nn yolhyacakları mek -
l'ı'd tıp ed'l · .) - Stre söylenmektedir. Eyi haber için en iyı ç?ronın ne ol M _

1 
L f tup ve kartlar, fakir 

"'tııı ,, eyi b 
1 

ecek usul ha- nlan mahofil<le söylenildiği. duğu meselesı ; . ug amn nan as.ı . çocuklara parasız oloruk da-
" t 6"iıı \'~ nbcr ::ılan me. ne O'Öre bu muhtıra uşnğıd. ! 4 -- Avustury11, Mucarış_ Muğla, 8 (A.A.) - Şeh~ın ğıtılınak ü~ere hü~umetçe 

Öte, 6 .. : 1dikleri .maluma- k. ~ kt 1 'ht' t kt , ton ve Bulgaristan n._ktedılen yirmi bin nüfusu üzerıne yollanan kıtap ve rısaleler , 
b •., A 1 a ı no a arı ı n·:ı e me . . . ,. 
u. &d . ngiltere hük- edir. 1 sulh muahedelerjn!n bazı ah- ' gelecek şeklili gösterir pltln 

1
. sıhhat ve ıç.tımaı mnavenet 

enm yaptığı zi- 1- Almanyanın bir taroflı J ( Devamı ikinci sayfoda ) ı yapılmaktadır. Bakanlığının hastalık rapor-

Büyük askerin dotuı yılı 111ü
nasıbıflla Aımanyıda bütOn 
blHlıra bıyrak çekiliyor. 
Berlin 8 (A.A.) - General 

Ludendo,rfun yarın doğu· 
mu yetmişinci yıl dönümünün 
olmıısından Bay Bitler Alman 
mille\ine büyük kumandanın 

( Devamı ikinci sayfada ) 



' 

8AYPA ~ TORK DIL1 

Komşularımızda: . Romanya 
Vunanistandaki 1 s yan hükômetinin ckoda mües· 

-----·----------
Karşısında Tü.rkiyenin durumu seseai ile yaptığı yem 
Yunan. gazetelerı ne yazıyor?. mu~avale 

Typos gazetesinde Yu· 
nanistandaki son isyan h~
diseleri esnasında hükume
timizce alınmış olan tadbir _ 
ler hakkında çıkan bir 
yazıda deniliyor ki: 

ğine Jair İngiliz gazetele
rinde çıkmış olan haberleri 
mevzuu bahs&ttiği bir· ya· 
zısındc. diyor kı: 

eükreşten bildirildiğine 

göre Romanya hük11meti 
ile Skoda müessesi arasında 
uzun zamanlo.rdanberi devam 
etmekte olan müzakereler 
neticelenmiş ve buna ait 
mukavele imza olunmuştur. Türk hükumetinin, ge

rek harekat esnasında ge
rekse bu harekatın hit-
mesinden sonra Yuırn ıııtıta

na karşı göstermiş olduğu 
sadıkane hareket tarzı pek 
ıyı bir tesir bırakmıştır. 
Harektltın devamınca Türk 
hükumetinin almış olduğu 
tedbirler, asilerin iaşeslne 

mani olduğu gibi nausicaa 
vesair gemileri kanun da
iresinde mutadere ederek 
Yunanistana teslim etmek 
suretiyle de Elen hüktlmeti· 
nin faaliyetine çok yardım 
etmittir. 

Türk hükumetinin ken
di:topraklırına geçen asiler 
hakkındaki muamelesi de 
Elen ulusuna karşı olan 
dostluk hislerine ayrı bir 
miıal teşkil etmiştir. 

Türk Yunan münasebatı 
26 Mart tarihli Vradini 

gazetesi bir yazısında Elan 
milli bayramı dolayısiyle İs
met lnönü ile Tev(ık Rüş· 
tü Aras tarafından gönderil
miş olan kutlulama telgraf
larını mevzuubahs ederek 
diyor ki: 

Milli bayramımız münase
betiyle Dost Türkiye Baş . 

bakanı f smet İnönü ile Dış 
işleri Bakanı Tevfik Rüştü 
Arasın çekmiş olduğu hara
retli kutlulama telgralları 

Elen milletini sureti mahsu
sada mütehassis etmiştir. Ru 
kutlulayış Elen ruhunda de· 
rin akiıler uyandırmıştır. Çü· 
nkü, bunlar, dünkü kah
raman duşman, bugünkü sa
mimi, sadık dost ve bizim
le iş beraberliği yapmış 

bir ulustan gelmektedir. 

Türk ticaret fil osunun ta~
viyasi işi karşısmda bir 

mütalaa 
Türkiye Hükumeti tarafın· 

dan deniz yolları idaresi 
için yeniden vapurlar alın~ 
masını gözeten bir pldnın 
tetkik edilmekte olduğu hak
kında gazetelerde çıkan 
yazıları mevzuu bahseden 
Estia gazetesi diyor ki: 

«Türk gazetelerinin verd
iği haberlere göre, Türk 
hültlmeti 12 ·yolcu gemisi 
satın almak suretile ticaret 
Cilosunu takviye etmeğe ka
rar vermiştir. Bu tethir büt · 
ün Akdenizde Yunan bandı

rasına rakabetten başka bir 
şey değildir. 

Bizim için, Türk bandıra
sına karşı bir rakabet müc-
adelesi açmak mevzuubahis 
değildir, filosunu takviye 
etmek Türkiyenin tnbıi hak 
kıdır. Fakat Yunan meuafıi
nin korunması için şimdiden 
tedbirler almağı tavsiye etm-

. ek de faydasız olmaz zannı
ndayız. >> 

Venizelos nerede oturabilir. 
Proia, Venizelosun 12 ada

da oturmak İçin ltalya hü
kilmetinden müsaade iıtedi-

Venizelosun İtalya hüku
metinden bu volda müsaade 
istemiş olduğundana dair 
verdikleri havadis do5ru 
değildir. İtalya bu müsa 
odeyi bir çok sebeplerden 
dolayi vermek istemez. Bun· 
!ardan birisi de _böyle bir 
müsaadeyi verdiği takdir.le 
Elen devletlerine pek ya
kın olan 12 adada Elen 
ulusunun emniyeti ıtleyhine 

bir propaganda merkezi ku
rulmuş olur. Kaçak asi 
başkanı, bütün Avrupa mil
letleri vicdanında manen 
kati sukutunu artık anlama
ğa başlamalıdır. Fransada 
bulunmasının hiç de hoş 

görülmediğini biliyor, İ~gi· 
ltere, arzu edilmediğ;ni 

kendisine açıkca bildirmiş. 
rti. Hudutsuz hotbinliğini 
bilenler, kendisini küçük 
düşüren yurtların Venizelosu 
büsbütün deli edeceğini 

kolaylıkla tahmin ederler 
19~1 de politika duşman

ları Londrada bulunduğu 

zaman, o da Londraya gidip 
oraların harekdtını yakın

dan takibetmiş ve orada 
olduğunu da onlara hakaret 
awiz bir surette ihsas et
mişti. 

Bir gün, müteveffa Baş. 

vekil f<alogiropoulous diğer 
Yunan komisyonu azalarile 
Dovvning Strit de Loyid Jo. 
rju ziyaret ettikleri esnada, 
Venizelos tam karşıda bu
lunan Foreign Orfıuun önün. 
de otomobilden inmiş ve do
stlımnı ziyar~t etmişti. 

Şimdi tam on dört sene 
sonra uynı dostlarına , ancak 
asiler ve korsanlar Başkanı 
olduğunu isbat etmeğe mu
vaffa oldu. 

Romanyamn yeni milli mü
dafaa kurumu. 

L'ındependan<'e Roumai~e 
Romanyanm yeni •milli mü
dafaa• başlığı altında yazdı -
~ı bir yazıda diyor ki: 

«~1illi Müdafaa ihtiyaçları
nı karşılamak içiıı Milli ~lü-

dalaa Bakanlığının normal 
programı dışında tatbik edi
lmek üzero hususi bir plan 
hazırlamıştır. 

Bu pUnın tatbikatı için de 
C( )1illi Müdafaa» namile ayrı 

bir tahsisat verilmektedir. 
Bu hhsisat ordu ihtiyacı iç
in bilhassa ayrılmış olan ma
li kaynaklara ve Milli Müd
afaa bütcesinde teçhızat ve 
hava JDÜsteşrırlığı bütceleri
nde ayrılmış olan tahsisota 
dayanmaktadır . 

Dahili istikrazdan 2 mil
yar ley, bu pliinın tatbikatı 
için ayrıldığı gibi ayrıca 2 
milyarlık leylik «Milli Müda· 
fua» tahsisatı odh b 'r bütce 
yapılmıştır. 

Bu rrıukavel~ ile Romanya 
hükumeti ordunun tecehhü· 
zü için Skoda miJeseırnsine 

600 milyon Çek kronu değe 
rinde top silı1h ve cepane 
sipariş etmektedir. 

Bu mukavele 1930 yılında 
imza edilerek bildhare feshe
dilmiş olan mukavelenin ye
rini tutmaktadır. Ve eski 
mukaveleye nazaran yüzde 
onbeş nisbetinde lehte bir 
fark ile akdedilmiş bulunma
ktadır. 

" Hatırlardadır ki , Skoda 
ile yapılmış olan eski muka· 
valenin akdi esnasında ikti
dar mevkiindeki kabine aza
larından ve büyük memur
lardan bazılarının işe fes· 
at karıştırmış ohlukları 

iddiası geçen yıl içinde 
ortaya atılmış ve bu Roma
nya efkarı umumiyesinde 
büyük bir heyecan uyandı
rmıştı. 

Hükumeti elinde bulundu
ran Nasyonal Liberal fırkası 
işin iç yüzünü meydana çı

karmak için bir taraftan hü
kumet tahkikatı yapılırken 
diğer yandan da derhal bir 
parlamento tahkik komis
yonu teşkilini ileri sürmüş 

ve parlementodaki fırkalar
dan ekserisi buna iltihak 
ederek mesele bu komisyo· 
na tevdi edilmıştir. 

Bunun üzerine hükumet 
bu işte altlkadar bulunan 
memurlar ile Skodn aleyhi· 
nde takibat ve tahkikata 
girişmiş ve Skodanın Jloma-
nyadaki şubelerinde yaptı -
ğı taharriyatta bir çok 
vesikalar ele geçirmiş 

ti. Parlamento tahkikat 
komisyonu ise tetkikatı ne
ticesini geçen ay içinde 
bitirerek meclis heyeti umu
miyesine vermiş ve suçlu 
gördüğü milli müdafaa na
zırı Stefeneo Amza ile ad. 
liye nozırı Mihayipopoviçi 
fili mahkemeye sevkedilmc
lerfoi istemiştir. Ve pnrle
mento da komisyonun bu 
talebini iki taraflı münaka
şalardan sonra kabul etmi
ştir. 

Bu suretle uzun zamanla· 
rdanberi Romanya efktlrını 
meşğul eden Skoda meselesi 
bir yandan yeni mukavele . 
nin akdi diğer taraftan eski 
mukaveleye hesap karıştır· 
mnk ve bu yolda yapılma

ğn başlanan adli takibatı 
işğal etmekle suçlu eşhas 
hakkındaki kararlarla kapa
nmış sayılmaktadır. 

ithalftt vergisinin çoğaltıl
ması. 

Bu bütccnin tahsisatı şu 

g-elirlerle temin edilecektir. 
Emlak üzerine yeni bir vergi 
ihdası, şek~r, un ve gaz 
istihldk resinılerile luks ve 
kazonç vergilerinin nrttırıL 
ması ve hari~:ton gelen bazı , 
eşyanın taksimotında deği

tildikler yapılmak suretile 

Bunlardan elde edilecek 
miktarın 2 mılyara varacağı 
tahmin edılmektedir. 

Bütün verilen bu tahsisa. 
tın sırf ~1illi Müdafaa işle
rinde kullanılmasını tl}min 
için tahsilflt milli hnnkada 
C(Milli Müdafaa tahsisatı» 
adiyle açılacak hesaba ya_ 
t ırı lacıık ve hususi bir ko-
misyon tnrofındo.n sarf edile· 
cektir. 

,.--•• mm••-••••-=:11---··-1 
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Candır 
Köyü vakası. 

Jandarma tahkikat yapıyor. 
Dünkii sayımızda Çandır 

köyünde üç kişinin yaralan
masile neticelenen bir vaka 
olduğnnu yazmıştık. Bu va_ 
ka ile alakadar oturak tev 
kif edilenler dün şehrimize ge
tirilmiştir. Mevkuflar arasında 
vakndan sonra kaçan ve 
vakanın asıl faillerinden olan 
pehlivan I\tlmilin·kardeşi Mu
stafa da bulunmaktadır. 

Jandarmanın tahkikatına 

göre bu vakaya muhtarlık 
ve bir kadının sebebıytıt ver
diği anlaşılmaktadır. 

hayvan sağhk mzamname· 
sinde yapılan değişiklik. 

Hayvan sağlık nizıımna

mesinin on birinci madde
sinin değiştirilmesine dair 
nizamname vildyete tebliğ 

edilmiştir. Buna göre 
bir mezbahada kesilipte 
fenni mezbahası bulunan 
bir yerde satılmak üzere 
ihdal olunan ve fakat ora
daki mezbahaya uğratılmL 
yan etler yakalanınca mez
bahaya sevk olunarak mu
ayane ettirilecek ve neticede 
yemeğe salih ise damga
lan~cak, miktarl bir yaştan 
eksik olsa uuhi bir yaş 

r~smi alıııarok sahibine ve· 
rilecektır. Bu suretle et 
kaçırmayi sanat ittihaz et
tiği veyahut mezbahası olan 
yerde mezbaha haricinde 
et kestiği sabit o-
lanlar hakkında umuru be
lediyeye müteallik ahkdmı 

c"zaiye hakkındaki kanunun 
oirinci maddesi hükmü tat
bik olunacak.tır. 

Balya heyeti 
Dün Balyadan şehrimize 

bir heyet gelmiş ve Valiyi 
makamında ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaret Balya - Ç'l
nakkale yolu üzerinde En
geci köyünde teşkili düşü

nülen kaza işile alfikadar 
görülmektedir. 

Bekçi el~ıselari 
Vilfiyet dahilindeki bekçi. 

Jere bir örnek elbise yaptır
ılacaktır. Bu husustu bir mü
nakaım nçılmıştır. 

Mesut bir mşanlanma. 

Eski 
8eledtya binası yıktırılıyor 

Yıkılacak olar eqkı beledi)" binası 

Eski belediye hinası bu 
ay içinde yıktırılacaktır. Bu
rasının büyük bir meydanlık 
haline gelmesi mukarrerdir. 

hükumet konağt. 
Hükümet kono51 projesı 

Bayındırlık Bakanlığı tara
fından bazı tadjldtlrı onan-
mıştır. 

Balya 
. 

Köy muhtırtın 
Kaza markaz\nda toptan•ı~r 

Halya, (Muhabirimizden) .~1 '\ ltO Kaymakamlığın davetı e oı· 
muhtarları burada topla~fel 
ıştır. Kaymakamımız fl 

PılaO 
Yenal geçenlerde ya ~1 nahıye müdürleri ve k.

0
• 

kdt.pleri kongresinde jhtı1 . 
b1Jfl 

ari işlerden olup ıneo i· 
işlerin arasına alınan aıe•~f 
lin tatbiki ve bilhassa ib&ı 

h l . . .. e"İ d•· ar eyet arının gorec e r· 
valar hakkında izahat •e. 
miş muhtarları 

11ııtenvir et 

ştir. . ·od 
Köy kanununun tatbıkı 

en çok eyi neticeler alı0'°' 
takdır. 

bereketli yağmuııar 
. arıo• 

Dün şehrimize ve cı' yağ' 
bol yağmur yağmıştır· e~· 
mur mahsul için çok ber 
etli olmuştur. _/ 

Sterase kanferansı Bu Perşefl,; 
be Toplanıyor oıO 

[ Üst tarafı birinci sayfada } 

1 

başka Stresada A•ustur1~oi 
kamının tadili meselesi istikldline hürmet . 1 t:jod' 

· · · ed tedbır e e· Şimdiye kadar bu prog- ıçlın ıcap l;ı enJ sa•• oı 
h 

. a ınması uzım ır. sır· 
ramın mu tevıyatını resmen h f 'll .. lt ıyaoııı b·r 

· . ı 
1 1 a ı ere gore a i ı 

teyıt ~uer mu umat a ınamn· esa konferansını yeP jçill 
m ıştır· silfihları bırakma pltllll b1'' 

Romo, 6 (A.A.J -· · Stresa hareket noktası ya.pınakg•1: 
konferansı Almanyada meı;- susunda vaki olacak ... ı 
b ~ k l'k l ·· telA" urı as er ı yapı ması uz- retleri tamamen bot 
erine Frans nın verdiği isti- edeceği söylenmektedir· 
dayı tetkik edecek oltın ul- ~ 
uslar kurumu konseyinin Posla 
toplnnmasından evel Fransa 
İngiltere ve ltalyanın voziy- Ve 
etlerini tesbit edecek bir 
mahiyette telakki edilmekt- Telgraf 1,d'I 
edir. [Üst tarafı hirinci 89!uıııı•• 

Bu üç devletin A vrupada harp esnasında u0~0et•r 1 
sulh için tehlikeli noktalar- hizmetlerine derin °11 11oı ( ..,. .,. 
dan birısinde bir çıban ba~ı lık hislerile hatırlan bll b1, 

koptuğu takdirde alacok- ş?kran .. borcu oJs~tilP biıı'. 
ları müşterek voziyeti de sın tesırıle yarın bU 'pİ e" 
tavzih etmeleri icap ettiği lara bayrak çekilınesı / 
düşünülmektedir. Bundan retti. ~ 

H A L K E. V i M i Z ~ 
--Si~a;·Gecesi· 

' 
halkevi Başkanlığındafl' ~~ 

nıatı re· 
(9) Nisan salı günü saat B - (Sa/o) ~e elifi 

(::!!J,30) da başlamak ıizere Kadri, (bayan /'ıkf P 

/Jliyük Türk Mimart (Sina f akalinde> ) (b"~p 
nm) adrna bir gt•ce lerlfp C - (Safo) <~;~rııJifl 
olunmuştur: Fikret ue bay 

(Kon/ crans) refakatinde) 

\lf ( Si 
1 - Temsil: 

1 - 1 mar narwı ) • l' A - )eyaz 
- lıa!Jalı ve asan. sermülıe- ,Je· 
ndis bay Zfy<ı tara.frndan piyesi. · b{f P' ıl'1' 

B - Komedı 1 dt ofJıf· 
2 ( Kunser ) Salon sn al sel< ~0,,etii ~4' 
A - Kuarlelle bay Kadri. ca/\tır. H11r kes ,ıar 

bayan .llualla, bay Naci, Salon dolunca k0P. / 
bay Hamdi. parıacakllr. ~ _ 

--~----------~----~·~----~------

, t ~!:~ı ll~lllSAll~I .... 'j( 
1~ 
·ı~ 

Çocuk Bayramınıtı 1 fi 
günüdür. Y avrularırı•111 ı 

Öğrendiğimize göı:e Ayvalık 
Sakarya mektebi okulası 

okutanlorınJnn bayan Fikri
ye Emelle Gazi okulası o
kutanlarından bay Enver 0-
kyayın geçen perşembe 

günü akşnmı nışanları ya
pılmıştır. Bütün okutnnlaıın 

ve dığer misafirlerin aile
lerile birlikte bulundukları 

bu toplantı geç vak ta ka · 
dar devam etmiştir. Kayma· 
kam buy Hüsnü nünde ıjerefle

ndirdikleri bu toplantı pek 
eyi olmuştur. Yeni nışarıl -
ları kutlularız . 1 

bayramı için hazırlarııtıt ' -
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Osmanlıca.dan TürkÇ~ye Karşılıklar kılavuzu 
N J2 Eza (Bak cefa] - Eza (11' Kö.) Üzgiı, ~· ekti 1 Örne ~ : Y .ı lınız ciü ~ü ıüp tasavvur etmek ı Ôrnek: Vatandaşlar arasında hiç bir 

Esasi- .. • . Ezel - Ozel, öncesizlik yetmez, fı li oJurıık da harekete geçme· bakımdan. istiıma yoktur - Yurddatlar 
Ör A~ae~~· kok~.el-(Fr, ) Constıtutlonn~l Ezeli __ Öncesiz lidir - yalınız düşünüp tasarlamak arasında hıç bir bakımdan ayra yoktur. 

nek. Koksel tureler- Hukuku esası - Örnek: Ölüm. insanlar için ezeli bir yetm.•z, işnel olarak da harekete geç- Bildistisna Ayrasız - (Fr.) Sanı 
Ye - Droits constitutionnele endişedir _ Olüm insanlar için önce- mulidir. exreption 
Anasal kanun - Kanunu esasi - Loi siz bir kaygıdır Faiz _ Crem Örnek: Her vatandatın hakkını bild 

Esa:~nstitu tionnell Rziyet - Eziyet örnek: BuKünkü günde para ancak ıstisna sıyanet etmek vazifemizdir -
d 

1 -Enbaşlı, başlıca , başın - (Fr.) Fon- Örnek: Çektiği eziyetleri ben bilirim yüzde üç fa iz getiriyor - Bugünkü Her yurddaşın hskkını ayrasız korumak 
a0rnental, eseentiel, principal çaktiği eziyetleri ben bilirim günde para ancak yüzde üç ürem ge- borcumuı:dur. 
b rnek: Büdce devletin en başlı \ ba~lıca F tiriyor. 1 istisnai yet - Ayralık 

R A a~ın) işlerindendir . .Faizi basit . Düz ürem Müteferrik - Ayrık - (Fr) Divera 
"

9
"tôir - Mı't (T.Ko ... ) F 1 f . . ı.. h d' aa - şçeo, ışçımen Faizi ınürdkkep - Katınc ürem Örnek: Müteferria ava ı•ler - Ayrık 

rneL Oğ d T ı.. • · · Örnek,· Faal bı" r adam - l"'~~cn bir ad. k .. : uz estacında ür .. escltırı- ";f Fakat - Ancak, yalnız, şu var i, ~u kadar bilgAtler. 
~e &id pek mühim izler vardır - am, O, pek faaldir= O, pek işcimendir. var ki Tefrik- Ayırtı 
ğuz epopesinde Türk mitine ilişkin Faaliyet - lşçenlik, işçimenlik Örnek: ı _ Seri, fakat itinalı bir sa'y- örnek: Ayırtı (tefrik) kabul etmez. 

Pek .. · · l Ornek: Bu hususta gösterilen faaliyet 
~ b 0nemelı ız er vardır . ile _ Çabuk, yalnız özenli bir çalış- Tefrik etmek_ Ayırmak 1 ab s b ı iyi netı" cele r vermiatir. - bu işde gösteri-

- e eh er -s ma ile. Tefrika (nifök anlamına) - Ayırga- (Fr.) Örnek E b b len işçenlik , iyi sonuçlar varmiştir . d 
. : s a ım hazırlamadan hiç bir 2 - Hakkınız var, fakat uracak zam. Discorde, desunion 
lfe teaebbu·· ı etmemelı' - Sebeblerı'nı' Onun faaliyetine diyecek yoktur - on- k Ö f "L h ~ k it anımız yo tur. rnek: Vatandaşlar ara!ına te rı .. a so. 

D aıırlamadan hiç bir ı' 11e giriı.ı.mcmeli urı işcimenliğine ciyece Y0 tur· · · b ı. k · · l' · 
~Sed -:ı -s F A :5 - Bu ışı aşa çı .. arma sızın e ınız · kmamulıdır _ Yurddaşlar arasına ayı-
Dsct - Aslan acıa - cın ı · f k b k . l . . . b L ~ den ge ır, a at aş a ış erınızı ıraa.- rga soLmamalıdır ftt -- - Esef Örnek: Bu dile bu yıl üstüste facıalar .. · 

Uessjf _ Eseflı' manız ldzımdır - Bu işi başa çıkarın_ Tefrika (gazete terimi) _ Bölem - (Fr.) 
geçirdi. ı· ı.. · ( Ôrn L O ak sizin elinizden ge ır , şu var Al şu Feuilleton e .. : nun bu müessif haline yain;z Feci - Acıkli, acınlı 

ben d ' l h ı. kadar var kı) başka işlerinizi bırak. ôrnek: Gazetemiz yarın yeni bir tefri-eğı , er.es acıdı - Onun bu Fecaat - Acıklılık, acınlık 
eaetıj haline yalnız ben değil, herkes Örnek: Giriştiğiniz işin fecaatini ihata malısını~ . kaya başlıyor - Gazetemiz yarm yeni 
llcıdı· u· · d'- · · · Fakir - Yoksul, zavallı bir böleme başlıyor. ? edebiliyor musunuz'•' - ırış ıgınız ış-

eeOıüf etmek - ese{ etmek, eseflenmek: in acıklılığını [acınlıl ığını] kııvrıyabili - Fakr-Yoksulluk Fart, İfrat - Aşırı, aşırılık, atkın, atkınlık 
rnek: Size te~ssüf ederim - Size Örnek: Bütün hayatı fakr içinde geç· Ornek: 1 - Fartı muhabbet - Aşırı 

eser d · Uğ d f ı L k yor musunuz? tı'- Bu··tu··n hayatı yoluulluk i~inde geçti. ( L ) · e erım . ra ığınız e tı. .. ete pe Fahiş _ Aşırı y aş .. ın sevgı 
tok teessüf ettim - Uğradığınız feld- Ornek: Bu pek fahiş bir tekli( _ Bu Falı hayr - Yüm, Uğur 2 - Muhabbette ifrat-Sevgide atırılık 

fteer ete ı;ıek çok eseliendim. pek aşırı bir önerge. Örnek: Bu işlerin ilerlemesini yarınki (aşkınlık) 
ô - lzer - (Fr.) Oeuvre Fuhuş _ Utsuzluk = Gençleri utsuzluğıı düşüncelerimizin de olacağına fali hayr İfrat etmek-A~ırı gitmek 
· rnek: Hayat inda çok eser vermek: addederı' m _ Bu isı.lerin ilerlemesini, Örnek: Hi~ bir Aeyde ifrat etmemelidir ıetj,,e ı L 1 surükliyenleri kanun cezalandırır. -. y -. 

ll " n er, ço .. ve özlü ça ışmalıdır - k' d.. .. l · · · d olacağına - Hic bir Aeyde a111rı gitmemelidir. 
'Yl\tında çok izer vermek i:stiyenler, Fahr, iftihar - Kıvanç yarın 1 uşunce erımızın . e -. -s 

e,L1~1ok l'e özlü çalışmalıd ı r. Örnek: Memleketimizin her tarafındaki yüm sayarım Fasahat-Uzdiyem 
• T ı' ~ R nk Örnek: Bu makalenizin fasahatine diye-{) - oslak - (Fr:) Espuisse terakki ııümuneleri, yüreklere iftihar 1 um - e 
,/~ek.: Müzeci Hamdi Beyin bir eski· veriyor - Ülkemizin her yanındaki Fdni - Ôlez cek yoktur- Bu yazınızın uzdiyemine 
b nı hın liraya satın aldılar - Müzeci ilerleme örnekleri yüreklere kıvanç ve- Örnek: Her insan fdnidir, Fakat insani- diyecek yoktur. 

a.y Hamuinin bir taslağını bin liraya rıyor. 1c;a bırakacağı yüksek bilgiler bakid- İfade-Diyc.m, anlatım - (Fr.) Elocution, 
8,ı:ratın aldılar. Fahri - Onursal i~ _ Her insan ölezdir, ancak insanlığa deposition 

ô - Geçmişler Önceller Örnek: O, bu vdzifeyi fahri olarak de- bırakacağı yüksek bilgiler kalızdır. Örnek: İfadesi bozuk-Diyemi bozuk, 
r rnek: Nesli hazır nhlı'lfo yaln ı z esld- ruhde etti - O, tıu işi onursal olarak Fena _ ı Kötü, 2-Tüken (zeval anlamına) İfade vermek, ifade almak-Diyem ver_ 
dn eserlerini değil kendi yaratt · klarını üstüne aldı. Ürnek: ı _ Fena bir iş - Kötü bir i ş . mek, diyem almak. 
ı il ulaştırır - Bugünkü üren gelecek · Fahretmek, iftih3r etmek - kıvanmak 2 _ Bu dleuı bir tılemi fendJır - Bu Tarzı telaffuz - Deyiş -- (Fr.) Pronancia-
k::d!alnız gecmi~lerin eserlerini değil Örnek: Garp matbuat•nın Türkiye hak- ucun bir tüken acunudur. tion 
8t 

1 yarattıklnrını da ulaştırır. kındaki makaleleriyle insan iftihar ed- Farazi\ (bilfarz) _ Tutalım ki, diyelim ki Orn~k: Her yerio kendine göre bir ta. 
_ ı, ~eld( ve ahlfifa nu.uune olmaliyiz iyor - Batı basınlarının Türkiye ha Örnek: Fraza dedığinizin doğru olduğ- rzı telefCuzu vardır- Her yerin kendi-

~. llla}j~~~ önceler ve ordıllara örnek ol- kkındaki yozilariyla insan kıvanıyor . unu kabul etsek bile - Diyelim ki (tu- no göre bir deyişi vardır. 
"'an Faide - Fayda (T.Kö.) tnlım ki) dedığiniz doğrudur, ancak... Tabir - l>eyim--(Fr.) Terme, expression 

l'ııötar esaıanı baliğa ( Bak: bedel ) İstifade etmek - Fayda görmek, fayda- Frazi - Astözel - (Fr.) Hypothetique Örnek: Bu hareketinizi anlatmak için 
r lanmak - (Fr.) Profıtor · · ı ı b' ·c d b 1 ğ b'l · ..., nek: Esmanı balig;ası bı'n l ı radır Ornek: Felsefe ilmin farazi bir ıstıta - nası \r ı a e u aca ımı ı emıyorum 

'Ut Ornek: bu yıl adanın havasından ı;ok l · B b k · · · ı L • • 1 ~•rı,. llr1 bın liradır. osidir _ Filozo!i bilimin ıı stöze hır - u are etınızı an atma .. ıçm nuı 
• S faycla gördlim (istifade gördüm, i stıfa- d · b 1 b'l' · 
O - ıra uzatımıdır. _ Laphilosophie est le pro. bir eyım u acağımı ı ımıyorum -

rn L de ettim.) Cette annee jai beaycoup profıte- . d · 
U .. ·t·~11.: Bu esnada dört kişi birden longement hypothetique de la science Je ne puıs paı trouver 'expre1Sıon 

., u de la cure Kue j' ai Caite auX Jles. 1 f d · 
bird ne ~tı~dı _ Bu sırada dört kişi İstifade etmek _ Asığlanmak _ (Fr.) Pr· Farazıye - Aslöz - (Fr.) Hyp?these pour qua i ıer votre con uıte 

eı,810d en uetüne atıldı ofıter Örnek: İlim ve faraziye - ilim ve as. Faeıl - Ayrıc 
() a_ Sırasında urnek: Bu fırsattan as ı ğlanarak (isti. töz _ La science et l'hypotheee Örnek: Bu eserin dört faslı var ki her 
llı:~ek: Cebri yürıiyiiş esnasında fazla fade ederek > size şunu da söylemek \1üddea _ Töz _ (Fr .) These biri diğerine faiktir - Bu isorin dört 
sır a 'termezler - Zorlama yürüyüş isterim ki - Profıtant de cette occa- Örnek: Müddeasını eyi izah etti - Töz- ayrıcı var ki her biri ötekinden ü•tü-

~•rar~l!!ında cok mola vermezler. ison je voudrais vous dire puer ünü eyi anlattı - il n bien explique sa ndür. 
2_ d.- Sır (T Kö.)- (Fr.) Mystere Müfid - Faydalı these Fttsıl-Bölüm (Bak: Bab) 

e•raren ~ı - (Fr. ) Secret Müstefıd - Faydalanmış Aksi müddea _ Yııntıtöz - (Fr.) Antithese Fasit - Bozuk 
e,tt gız_ Sırlı Menfaut - 1 Asığ, 2 Çıkar - (Fr.) örnek: Müddea _ Töz ve yantıtöz Ornek: Zamiri faeid-İçi ·bozuk 
~th:e- l<atır lnteret • These et antitbese Fesat-Bozut ~ 

Ôrn-; Kişiler Örnak: 1 - r3u işten ben hiç bir asığ Fnrzetmek _ Tutmak, saymak örnek: Memlektte fesat çıkarmak isti-
~ . Şile e : E~hdsı mühimme - Ön1:mli ki [menfaat] beklemiyorum - Je n'ut- Örnek: Sizin de benim kadar bu işle al. yenlere karşı bütün millet müteyakk-
1~tıa (şt. tenJs aucun interet (profıt) Je cette ılkadar olduğunuzu farzetmek iste~im- ızdır _ Ülkede bozut çıkarmak iıtiy. 
e~ia e~) L- Şuvağ afairl Sizi de benim kadar bu işle saymak enlere karşı bütün ulus uyanıktır. 
''"ra. ( ee~ - Şavmak 2 . - Yalnız kendi çıkQrını (menfaatini) tf•nt etmek (Fitne anlamına) - Bozutm. 

· Ş r (tutmak) isterim. " 
Orn L lr) - Azılılar dü11ünür - İl ne pense ııu'n son intc. 8ı.. (Fr.) Corrompre 

ı1~ e~ E · ";f Fariza (vecibe) - Düşerge • 
~ ~ınag1 şırranın melcei Azılı lurın ret (profıt) Örnek: İnkılılb uğrunda bütün varlığı- Örnek: Gen\·liğio ahlakın: ifsat etmek 
bt ........ G: F:ıı'k, Mütefevvik - Cstün k ·ıı· f · dır Devr 1' 8tı'yenlere aman yoktur - Gen"lı' ğin ı:.'~a.ı Öz yaı:tı mızı verme mı ı arızamız - - ~ 
tı ........ ş ~ örnek: O, her işte akranına faik olma· · ı ~ e me'- ahlAkını bozulmak istı'yenlere aman ı:..ııL ek'll • ım u<",runda bütün var ıgımızı v r • u 
~"!Ja 1 

er ya çalışır - O, her i~te taydaşlarına 0 yoktur. Q, (şuki) "$ ulusal · düşergllmizdir. 
rnek· - Haydutlar üstün olmaya çalışır. ifsat etmek (nifak sokmak anlamına) -" · Bu d o.ı b' ı k" Fark (temyiz) - Ayrım , ayırt 

Jl\ y t 
11
f' ar, ır zaman ar eş ı- Faikiyet tefevvuk - Üstünlük Örnek: Bu iki söz arasında büyük bir Arabozmak - <Fr.) Mettre la diıcordence ~ ~~kit~e ağı olmuştu - Bu dağlar, bir örnek: Müsademede düşmanların aded- • f k 1 1 b 

Şııtl I r hnydutı t ğ ı t fark var _ Bu iki ı;öz arasında büyük Müfsit (müna ı an amına) - - Ara ozan 
Ş6 Şeni] or ya a ı 0 muş u. <~e faikı"yeti hile ileri yürüyüsı.ümüzü ' 
~ llaat - Yırtlaz ";f bir ayrım (ayırt) vur. - (Fr.) 
'"nr [ - Yırtıazlık durduramadı=Çarpışmada düşmanların Farketmek (temyiz etmek) - Ayırtlamak. perturbateur, seditieux 

Ö \'e dytı ] sayıca üstünlüğü bile ileri yürüyü~ü- ayırdetmek 2 _ Bozutcu 
tnek. n - ileri gelenler mu"zu·· durduramadı. 

e tallı · l<aetoınoou eşrafından _ Kas_ Ü l k Fdrika _ Ayırma~· Örnek: O, ~1üfsjt bir adamdır - O, ho· 
lya onu il . Tefevvuk etmek - sgelmek, üsto ma zutcu bir adamdır. 

~"b --.; Rş erı gelenlerindon. Örnek: İnsan daima emsnline tefevvuk Ornek: ilmin en büyük farikası, bir ni_ 
~ .. '§ - ya {T.Kö.] etmek nrzusile hareket eder - lnean. zam duiresinde çnlışmaktır - Bilimin Müfsid (munafık alamına) - Arabozan 
~"}~;- Uç,A.~~:!akımı her zaman benzerlerine üstolmak (üat en büyük ayırmacı , bir düzen içinde - (Fr.) 
~ ........ Ç d 1 kt Corrupteur "e~ ........ ô ocuklar, ouallar geln~ek) arzusile hareket e er. ça ışına ır . Örnek: Yioe bir müfsitlik ederek onu 
b v" nce '"' Fail- Işliyen- (Fr.) Auteur istisna etmek - Ayramak - (Fr.) Ex. 
"" ile\ · f bana karşı kıtkırttı - Yine bir ara-&I~ ...... :

11
Bu. ndan evel _ o··nce . Örnek: Bu su~· u işliyen- Bu cürmün aili cepter 

ô k Örnek: Bu kaideden yalnız bir kelimeyi bozanlık ederek onu bana karşı · 
~" tııek ın Fiil - iş kışkırttı . 
' et~ : Bvc}r. Filen _ İşle . i şiyle, gerçekten istisna etmelidir - Bu kuraldan yal-

/\ ~hır i, şunu söyliyeyim. . . . k b nız bı'r so"zu" oyrumalı - •ır. Fı1şetmek (İfşa etmek) - Dile vermek açı-
\J - c · Örnek: ileri sürdüg;ü düşüncenın o · u 
L r.

11ek: e" .. nınde sonunda · F ) I' f ı ğn vurmak, açmak -(Fr .) Divulguer 
"lıl' ı~ . Telu dhır bu borcu ödeyece- ili icra olıiui!uau fılen ispat etti-İleri istisnai - Ayral - ( r. ~xcep ıonne .. 

n d " · · örnek: istisnai vaziyetlerde tutulacak Ornek: Sırrını faşettı - Sırrım dile ~ •• :ettir ... ın c sonunda bu borcu ödeye. siirüldiiğü dii~iincenin yapılabilirliğını t 
11 ... _ Ayral durumlarda tutulacak yollar . verdi (açığa vurdu) = 1 a divulgue Qıı b h işle tanıtladı. 

il Ur _ Kızılısı Fiil- İşnol istisna - Ayra- (Fr.) Exception son secret 

' 
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6 Mart 1935 tarihli El eh- Maka rrı 1 n da ~ Kr. f iatlan •• mJ St\'rİ mekik 100 . 
ram gazetesi lrakdaki kabine I r:":'I .!::!!!-1 
değişmeleri hakkında şunları Vılt\yct çevresinde bulunon kır bekçileri için Jandar- ~ Toparlak » 100 Komple el (i 
yazmaktadır: 1 ma Kumandanlığınılııki numune veçhile elbise yaptı- ~ İğneler 2,5 makinesi 1 

lrakda Fırkaların en giizi- rılacaktır. 950 kuruşta isteklisı üzerindedir. Bundan aşağı ffil Kayı.şlnr 25 601 
•le .al!metlorinden mürekkep yapmak jsteyenler varsa Bu ayın on üçün~ü cumarte- El ~~akı~e yağı Komple te~ ili 

bir kovalisyon kabinesinin si günü Vılfiyetteki Komisyona gelsinler ve teklifterini ffi1 §ışes1 15 çekmeceli olP-
teşkillini dnimn ümit ettik bildirsinler. Eğer teklif şayan kabul görülürse bekçılerin ffi) Nak ş kvsnnğı 25 ayak ma-

t kl·r· d lb' l · ·ı ı· ı r::ı >' makası 35 kinesi 
8 

e ı ı yapan an e ıse yo.ptırma ıırı goreğı ı gi ı urun arn L::.I ' il 
Irak devlet adamları şah. 

si menfaatlarından daima uz_ 
ak kalmış, vatanın ve onun 
yükselmesi uğruna her türlü 
fedakdrlığı yapabilecek kabi· 
liyette simalardır lnıkılu te· 
şkil olunan bütün kabineler 
aynı şahsiyetlerden mürekkep 
olmuştur. Bu del~let eder ki, 
Irak ulusu, muhtelif fı,rkala_ 
rın 8ütün liderleri ve yüksek 
sjmalarına büyük itimat gö 
stermektedir. Uakiknt şudur 
ki. Irak devlet adamları bir
birlerine uyguu, mütecanis 
mücerrep, gençlikte ve ihti. 
yarlıkda bütün hayatlarını 

vatanlarının !aidesini "e yü
kselmesine hasretmiş olnn 
şahsiyetlerdir. Binaenaleyh ni
çin bu yü~sek simal:ır<lan 

bir kovalisyon kabinesi teş· 
kil edilmiyor? Bu gibi ela· 
maolardan mürekkep bir ko· 
valisyon kabinesi, Irak mem
leketine halsiz !aideler ve 
menf~tlar temin edebilir. 

bildirecektir. ınJ Çakı 30 40 Komple üç a 
----------------------- fiil Muhtelif nnkış Ye ~ekmeceli il! kabine I 

Irakda kovalisyon( kabine
sinin teşkiline mani olan se· 
hepleri, biz yimeyoruz Bil· 
diğimiz bir şey varsa oJa Ir
ak ulusunun şarkta büyük \ 
bir mevki kazanmış olduğu _ 
dur. 

Irak siyasal adamları şa

rkta vatanperverliğin teso
mühün her türlü fadakdrlı

ğın timsali olarak tanınmış
tır. 

Irak devlet aJamları, hu 
hakikati biliyorlar, ve takdir 
ediy~rl~r. 

Irak yeni kabinesinin va,.. 
tanının menfaatına ve kalkı

nmasına ileride her türlü ko· 
laylıkları göreı~eğini ümit 
eıJriı. 

. 
8ııdi yanl4en sahnede 

Bombay, ô (A.A.) _ Gandi 
harekeıinin büyümesi harek· 
etine mebni, Hint hükumeti, 
müdafaa tertibatını takviye 
etmektedir. Q 

Gandi taraftarı mebuslar, 
moolisinin bu celsesinde 1400 
dea fazla tadil takriri vere
ceklerdir. Hükumet, mecliste 
şimdiye kadar 13 moğlubi · 
yttt kaydetmiştir. 

Gandi, zirai bir kalkınma_ 

manın plAnını yapacaktır 
Bu plana göre, ulusun gıda 
rejimini tetkik edilecektir. 
Gindi, propagandasına yakm. 
da başlayacaktır. 

• = - • 

Bayanlar! 
Kuvafürünüzü 

Mehmed Serve 
• ~.. mnkine iplikleri · ıOO L::ı makinesı I 

ORMEEVI 
Bay_lar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME EV/ nden 
her yerden daha ucuz ola -

@J makaslar vesnir Vadeli şe- il 

mı teferruatı da bu raitle ve· 1 

. •i•h•ttö;;e Dikiş akineleri G~ldi. 1 
Yakında meccanen nakış )·ıırdu açılıyor. •ı 
Sağlamltk mükemıneliyet., ta arruf \C işlemesi katiyen teminatlı of ... 

Q1 makla lıeraber Erkek ve Kadın terziJerile ~ibis~ işçileri ve nakış 
sanatkarları hemen bir el makinesi ·fiatında olan iic cekıneli hco1de 1 

rak alabilirsiniz! 

• , 
mı zarif ve pratik liik n;ohilya şeklinde bir · • il 

.llın Rus kabine dikiş nıakinesi 1 
mı Eld(l <:\tmclidi r. l>aha ucuz arzn edenlere ~lalnız 1 • , .-.- ...... ? 

• -d .... ~vaı.ı. 'lJl..:..t. • .._ •· ' . ........ • _,...ı •• ' 

O kuyu uz! 
Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Linyit Maden Kömürü 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve haftalarca pa. 
zar yerlerinde odun o.ramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, 'dairenize velhasıl hor yere 
istediğiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo odunn muadildir. "Değirmisoz Linyit 
maden kömürleri hı:ır sobada ve ocaklarda,, kul· 
lanılabilir. Hararet derecesi pi yasadaki kömürlerden 
yüksekdir. Toplu ve prnk.ente olnrnk mnğazamızdn 
en ucuz fintln satış yapılmakdndır. Askeri, ırülki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve güııü gfinüne 
temin edilır. , 
Yalnız ticarethanemizde Drğirmi~az 

maden kömii rii 

1 Ancnk: tecrübe neticeyi tınlatocakdır. Her halde 
bir kere tecrübe etmeklığıniz size büyük tasarruf 
temin edecekdir. Daha fazla tafsilat almak istiyenler 
moğazamızn uğrayıb öğrenebilirler. 

Balıkesir çiviciler çarşısınJu Demir, 
hırdavat, Alatı zirniye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahman zade 

~ El ve tek cekuıeceli ııı•tkiıı~eleı·i 1 
~ miz.i. tavsi!e ed.eriz: ~~13ki 

0 

makinesi oluptn Jcğişlirınek isti yenlere yeni makitı: 1ı ffiJ v :ırılı•. hl makınesı olupta ayak takmnk arzusunda bulunanlara yalnız nyak kııt. 
mı mı la verilir. Ayrıca makinelerde tamir olunur va makine alanlara kullanma şekh 1 

ve :uıkış meccanen öğretilir. 
mı · Fiatlar ucuz olduğu kadar tediyııt da kolaylık gösterilir. Makinelerimizin bi1°.IJ 
[ill mum yedek parçulorı bulunduğu gibi her nevi makinelere uyar makint3 ve gerek ı 
ffi] parça üzerindeki fiatlardn yüzde yetmiş beş tenzildtla satılır. 

~ SA'TIŞ YERi: 1 
~ K. $adırvan karşısında Sabri Sarfakıhlarlt 1 
~mı~~~~~~~~~~~mı~mımı~~~mımımı~mı~~~~~~mı~~m•"' 
Bandırma Asliye . Belediye 

hukuk mahkemesmden: B k I .., d rı· 
Bnııdırm::ıdn davn vekilı !iti· ş an ıgın a : 

snü Özbek oglu Ahmet Fey- ~ 

ziy~~rınız Manyasın yeni K. Eski belediye binasının y1kılması işi, çıka~~, 
den Salih kızı Sııine tarafın· enkazı başarı en a ait olmak üzere 15 fr\iU 11

111 

d ı . ~ 9.2 , 
on ° eyhınize açılan bo~an- detle ac.ık arlırma.va konulmuştur. ihalesi :- 1, mn davasının yapılmakta ol- r 

an mahkemesinde ikametgfi- nisan - 935 pazarte. i giiniidür. isteklilerin ~~ ,, 
hmızın meçhul koldığındun namevi i>ğrennıek üzere helcdive vazı i. leri ~11 

dolayı hnkkınızdn ilfinen te • .. · • 
bliğ ıt icrasına knror verilm- lemine ha~ vurnıalarJ ihln olunur. 
iş ve mubakeme de 8-5-935 ( 120 - 3) _/ 
tarihine müsadif pazar günü ~ 
saat 9 tayin kılınmış olduğu· Be I ed· ıye 
dan yevm '\'O vakti mezkur-
da Bandırma Asliye • 

• 

hukuk mahkemesinde yn B k 1 ., d 4!:11"1' 
oizznt hazır bulunmadığınız aş an 1 gı n c;. •, .. ',"' 
veya tıırofınızdon musoddak .. 

d 
vekiıletnameyi haiz bir vekil ..\ ri mezarlıkda ~·apılacak hekci evi 16 ge~ 

flhmel flu/Dsi 

-Bele iye göndermediğiniz takdirde miit,letle açık Pksiltme ..... ~e konulmustur. lh.~~,,·" 
muhakemenin gıyaben rüyet w - • lr '' 

k 
edileceği tebli~ makamına 22 - nisan - 935 pazartesi giiniidiir. İstekli. ıeri 

Baş a n h ğ ı n dan: k•İm olm•k üzere ildn olu- , şa rtııa meyi ıığre il ınıık iizere ııeı ııdiye yazı ıŞ 
~ehrimi:zde ihtidaili~in, geriliğin 1. . r ;~~·...................... kalemiru) haş 'urmalaı·ı ilfua olunur. 3) 

0!~11 karat;alıı a.vhılarııı k:ıldırılıııas'.. t~~~ .. ~:.·,~3e~- i ok or ~ (1~ 
mış ve mavıs 93f> soınırıa kadar musaade ~dilnı-: : Beled"ye . • 

1
• oı)vı .. • 

istir Bu rnii<ldet zarfında kal'aealtı avlular kal- • ·~ tATOH : 
cİırılruadıÇ!ı takdird~ brledi~ e t;rafından kaldırı- 1! Sadi Özatay ! 
larak masrafın sahi hinden alırıaca~ı ilan olunur. 1i Cerrahi Jıaslalıklar mıile- i 

: haSSlSl. : 1 
{107-3) ! Vatnn eczııhanesı bıtişj- 5 

: ğindeki muoyenehnno evi- : 
----- • nde hastalarını her gün : 

: öğleden sonra knbul ve : • • 
: tedavi c>der. : 
• • ···········••D••·········· 

. 
Karacabey Harası 

B şkanlığında~; 
\ 1 l "' l k l . .. t_•ıkfll' e. 
. lı ey u me le >ı ~anında ~Hifı u . 9S" 

kaldırımı yaptırılacaktır. İhalesi 22 - nü~nll' b11; 
paı.artesi ~iiniidiir. İsteklilerin lwlediye.Ye. 
vurnıhlaı·ı il:ln nluıu11·. 'J°l .. sy 

Mr dürlüğü den: 
(1~ 

'=.==--====----.. -------------
Bct l ıkes · ı· l\lilli Eııılıili .-.: 

Kütalıva mebusu \P Ziraat VPki(; Bav ~hılı- dt'" 
Zevkinize uyğun olarak iz- lis ile Yuİ.s .. k Ziraaı rıısıitii. ii ~iiıı•iilük ~efi Ek- H. Tevfik - Sadık ' Üdİİ r IÜğÜfl 1 ı14 
mirden sureti m ıh!iusada rnm B ii~I ii nii ıı mü. tf'l'ekerı yazdı kİarı (sii l<~filii k) DAVA VEKilt ll Ü l~rn Kep:-;İİ l ı.i raa t nıek tehi nde nW' ctlt.1""~11: 
gelen IS~All kt r w .,.l Sl F KE. ~.\. · a ,. , 

YEN 1 BEl\IJJ;~rs~~ ı,(ıN r kitapları ( I ~5) k11 r11~ lwdı-1 11111 kalıi li ııde sat ılıga • kalrııı <'~' a ı 1 - 11 i~aıı - 9 3 5 pers .. ıııbe ,. ıs~' 
eıkarılııııstır. Bu mr\Zlıa dair ('il son 'c rn \rni Yazıhanesi hükumet caddesin· den iliha;•prı satı~ komis\,·onu lnı~urik P.

9
,1111c1; 

na haber vermeniz kafıdir. ~ • • de Ahmet çeşmesi karşısında 1 · "l , 
-----------' nıalı'unatı ihtiYa f1deıı bu eseri almak İ81iytınle- Merkez v kazalarda her suretile 'c lıalk nıu\a<'Plıesinde alen~11 

.... ' z;rJJl~lt 
ri11 Kaı·aeahe.v Harası MüdürJü.~iiııP miil'acaat- nevı Jnvn kabul ve sur:ıt- 1 «rıııdan taliı) olarılarırı f'ŞVa ue\'iler·ını ~ -ıl ~ ~· rıfl 
tarı ilan oluııur. ı le neticelendirilir. I' ve daha fazla mahirnat almak ist•·~ enle 

(ı 15 - 4) ====-------ıı erııltık rııüdürliiğline müracaatları. 
Rasım yeri: Balıkesir 

- . 
Vilayet Matbaası 


