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Türk Ok yuc 1 rı 

F iki. ·lerini;; bildıriniz! 
Mafüuaı UmuÖı -Müdürlüiünün Tür okuyu~ular soru
'~\ Gazetelerde ne gibi şeyler bulunmak islersioiz! 
nacaknkura. 6 (A A ) ~1ay ısı~• 25 ci ~giiniı Anknrnıla t p ..... -
JiişU olan m.ıtbu.ıt ko gresınde Turk okuyueal: 1 r;ınJa 
fılın n~·eferinden istifud ı! etmek istenilJiğınden memlok
at l.: ınuhtelif yerlerinıif·ki ~ilzeto okuyu<"ulnrın • 1Vı t u 

ınurn Müdürlüğünce ~u sualler sorulıııııktotlır: 
y11 ~ Okuduğunuz ıroz •t(-ln n şeldındcn ve içi11deki 
'l'! ıı lltdan memnunmusunuz haber, hikliy<, m ıkalc, ro-

:.ın . i rn1zah saire . ·. 
it . ' Okuduğunuz ga ~tt c'de ne gıbı şeyler bulmak 

er ın . h 1 . . . 
8 

ıı ve DA ~;bj Şciy~erın. u u 1rn'!m \stnı .ıstersınız. 

bııtnb~lutıduğunuz yertl~ ıstedığınız gaz •teyı kolaylıkla 
ılıyorsunuz. 

\~ 4 
- Gazete okumıynnlnrm ne kin okumnd ı klar: ah 

lldQ d. .. . d' 
5 

uşunccnız ne ır. . 
~O - Mntbuat Umnm ~1üdürü bu suallerın cnv ıhını 
b i ~QYısn krıdar Anka ruda Matbuat C mum ~lü..!tirl 11 ğ'ıınt' 
k~ ı~ıııelerini sayın Türk okuyuculardan dıler vu boil · · 

l da~~lerinin Türk g.lzetecilığıne yapncaklorı yarJ1mlar. 
\~ı şim<lıden te~kkürl •rini sunar. 

M Yu!'lan 
:~alelet reislerinin harp Corcun tahta çıtışının yir-
~~anında söyledikleri. mi beşinci yıldönümü. 1 
"ıı~ııa, 6 (A.A ) - Hnrp ı· 1 d 
~d0 1 ?ca P.ıpanostngun, Ka- Ogi İ8f8 8 Ş60likler yaplllyOr. 

•·ı rıs . "' d. Vu rnıJonosu Kamu· 
Utün ··1 

Kra 

rs 
-

Yer de~renm si devam et-
ın~ktedir. 

Yeniden birçok evler yıkıldı. 
Anknra, 6 cA.A. ) - İriş

leri hakarıl ğınJ gelı n son 
haberlera ~öre hir mayısta 

Karsta olcı rı yt•r deprennıesi 
3-5 mayısta devam etmiş 

ilk deprenmede dıvar!:ırı 

~·atlamış olan evlerde bu 
son depreıımPler yüzünden 
yıkılmıştır böylcıen yıkılan 

ev1erin savısı 838 ze ''ar-., 
mışt r. Yıkılmış olan köylerdt 
25 dir hundun b:ışka 81 
öHi 83 ve 84 ınsan k.1y•p 
olmu~tur. 

03vletler\n teesürleri. 
Ankara, 6 (A.A.) Af~ . 

:ınist::m, italya. Sovyet hiı)
ük elçileri, lsveç orto. elçisı 

c riyet 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K:. E AKM 
' .. 

~ -= Türk Di/j Evi Ba/Jke~!r' ~ ! Yılhğ" 800, alt>aylığı ~00 kuruştur, sayısı 3 kurnş 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

Halk 
rult 

Partisi 
0

n 4 CÜ 
yı a Hazırlıklar. 

. . 

Dün Parti~e ~üyük ~ir toplantı vapıl~ı. Ku ı ultayın ~evam etliği güıler~e Paı ti bi-
naları la bülün şe~ir süslenece~, geceleri de büyü~ tenvirat yapılacattu ... 

Murahhaslarımız bugün Ankaraya .gidiyorlar. 

Bıı~ u < ha' ram ı::ıınlrrıne :ı ı lı ı ıı.tıbıı 

Cumuriyet Halk Partisi BunJordan Scıd • k T>eniz dün 
Büyük Kuruihy.nın Ankarn- gitmiştir. 
da toplsntısı münasebetilr Feyzi . Sözener. A.lj 
hütun vilth·Ptlerimrzde oldu Reşat. Cı:ıv<let Denizer,t ,, 

ğu ıııhi vilfıyetimizin her 

Büyük Kurtltay için ~azt· 
rh~lar, 

Ot! U ü kartırı kıvanç 
&u:nnnlar memloket iç-in· 

' ''nl Unu~ iadelerine ''e 
ı ~ hıtsbrın teskinine 

11t. ne klurın ı söylemi~ler 

D şişleri B konı B. 'l'e' fık 
Hiişlü Arası ziyaret ederek 
hülfımetlPrinin Ka· ı; yer te
prenmesinden duydukJorı ic 
den acıyı bildirmişlerdir. 
Diğer taraft:ın merkezi Ccn
evrede bulunması arsı ulus
al yllrdtm birliği icrai kom
itesi Başkanı bay Tevfik 
Rüştü Arnsa gönderdiği bir 
telgro.fJa Kursdokı YM deb-1 
renm~sinin sebep olduğu fer 
Jdketlerinden ötiıru duyduğu 
acıyı hi,ldirmi~tir. 

ı yönünde ve şehrimizde bii 
yük V:e! sevin~li teztıhil(ot 

yapılacaktır. 

Fazıl Doğan, ise bn~ünkü 
trenle An koraya hareket ede· 
ceklenljr 
• Mümessill~rimiz hugf.n 

Ankoraya giderek Parti teş 
kilfitınn m~nsup heyet to 

Ankara. 6 (A A.j - 'BiL 
yük Kurultay hl!zırlıklo.rı İç
in' :.ırdf 'drttıncı toplanma ta 

olan C H. Parli
1 

:d1fe he,,Y
eti '5 5 935 3ıazer gunü Ku
rultay işleri ire beraber e)i
ndeki 1Hırtl işlerini de bitir
erek dört 'y'ıllık çnl:şrnn de
vre~inı'ı son verın1ştir. 

iı~n~kabin;si 
ı~.ı . 
"\ll'ıd 4 

~ft~ d ., ( A A. ) - H. 
'ıtrı Un çekilimini cumur 

~ r. ~na V1:rmiştir. B. ııı
&buı llşbakanın çckılimirıi 
n et ~ 
, ~ b' tlleıniş ve çekilmeden 

t '"..ız dah d .. ·· · 
( 

ıe'l et.... a uşunmeın-
•u ... , tir. 

t~ rtıu rj 
nlıtı let başkanı H. Le · 

tı!}ııl'l . 0 rtesin roplo.nına· 
ıı-ıı.. Once k' I . l ~ " f.\'~ld ce ı mesı uz. 
~ ı,, 'ğı f':krindedir. 

ı, •,r 
c:~va tunun bugün kc~in 

fi Vermesi umuiuyor. 

Londrn. 6 {AA.) - lıu 

1lİin kralın omağu çıkışının 

25 cı yıldö:ıümiidür. ~en

pol kilisesinin bü)iik Vınsel 
bir fiy ı n yapılmış ô.yında 

koral ı l d kralke ve im ro-
torluğun mümessilleri :ıra 

~' ynbaneı ılevlet a<lamlari bu. 

ı ,_ ım~iya''OS nalı'p lunmuştur. Kral ve Krali~c 
'llflb ~ ti fiyın•lun sonra nrıı bnda yu-

~~i uı 6 
ı lıııı ' (A.A.) - Yu- vtış yrvaş Lon<lranın başlıca 

ılı. hn:ı . 
"~ G" J>ıyonu Olimpy· ıwkaklnrındnn gl çmişlerdir 
ttıQ,. Uneş takımı ile ık- bütün soknklnr donanmış 
1 \'ını 
~ y Yapmış ve Gün- kalabalıktan geç·ilmiyecek 

Q ~ bir hole g•lmiştir. 

ı~ ~kanlık ve Be di = 
~1:.1 rı T ürkç~ Karşı ı 
lııı ':ele

1
re (~arbaylık), ve belediye reislerine [Şar-

. ev et şurasrna (Oanıştay ), Temyize (Yargutay) 

r 

Ayrntapta buz f a~rikası 
Ant~p. 6 {AA.) - Yaptı

rılan buz fahrikoı::;ı ve soğuk 
hava depoları ış'e meğe ha
şlnmı~tı r. 

Ayıntap şehrinin ~ütcesi 
Antep, 6 (A.A.) - ~ lh\r 

kuru bu 935 yılı bütcesı ı 50 
bin lıra onayla mı~ ve duğıl
mıştır H rçlonmıda Atntiırk 
heykelinın yopılm:.ısı At ıtürk 
bolvarının nsfaltlanın3s1 şch· 
itler ~ınitin tomumlt>nma:ıı 

cunıuriyet ıneydanı p ırkının 
Jüzelmesi gibi · madJcler 
v.ırdır. 

Sovyet artislerinin ~onseri 
İzmir, 6 (AA.) - Soyyet 

urtıstleri dün ukşJrn Kızılay 
ad.na konser vermişlerdir. 

~~ ..... -
Yeni hü~umet konağı 

llukümct konağına uit pr 
oje Bayınd rl ı k B:.ıkanl ğıncn 
tasdik edilmiş ve yupı ı~i 
münukusayu çı korılmıştır. 

lhikfım~t konağı umuıri vi
lı\yet meclisi ıle muhasebei · 
hususiye, mnlıye ve ndlıyeye 
ait olmuk iızere ü~· kısımd 

nn ibaret olut·aktır. 
- - -

~~~ .1 kt ' ylık) ve belediye ho:;kanl uın111 
~ "ru 6 uenece lf. (Şarb.ıy), Devlet ~fıra.sının 
~,~tk 'D 1~M.uhabirimizdcn) nlığının öz lürkçe ndı (Fi- I (Dan·ştnn>. Temyiz mohkı' 
\~lı-ı11r~ı l Clkik kurunııı . nuns Hrıkanlığı) Zıraat Bak- I mosimn l Yurgutuy). Dıv.ını 
·~~ d11İreı:~ bu lıyuruk anlığının, (Tnrım Hakanlığı), maha~eb.ıtın ( Srnmiskor ), 

1 1):ıE!) • re umumi ba UümrülC ve inhisarlar hııka ı Menfuutı umumıyenin : K ı 
1 t erın .. I~fk ~" b't 0zturk~·c adi - nlığ'ının. (ekitler bakonlığı), mugas) , ~ arı umumiyonin 
~._ °'1 (ıtnıiştır. Sıhhıye h.ıknnlığının (sağlık (Kamay). Reylnmın (Geno~). 

t>Ore M ı· . . ' a ıye ~ako-. bakanlığı) belediyen (şurba- isimlerini vormıştır. 

Bir gün evel Pıırti B ış· 
kan vokili Feyzi Sözcnernı 
Başkanlığındn lhılkL·,·inde 

Pdrti ve KurumlJr lıoyetleri 
büyük hir toplJntı yapnruk 
dördi.ınciı kurultayın devıım 

ettiği günlorde komunun du· 
ygul rına trrcümrın olarok 

1 
yap lacak i ~\eri göriışnıuşle· 

rdir. Bu topluntıdn vali 
ve belediye başkanı· 

mız S ılim Uündoğ ın Alıı 
bulunmuş ve muk ı rrerat 
İttih z edilm ~tir. Kurar ve
rılen ı leri görmek iızerı' 

bir heyet ıle se~·ildiktPn son 
rn tnpluntıyn ::on verılıııı§ 
tir 

Yurdu ve ulusu yükselten 
Parlimızin büyük kurultayına 
P.utili olsuo olmasın bütün l 
yurtduşlorın al~kaları celbo· 
lunnco.k şekilde tedbirler 
alınmıştır Bu meyanda e<Tü
rkdıli» perş~mbe gunü fevk
alfide baskı ile çıkncaktır. 

Bund!!n buşka vil:ı.vetirı ga-1 
y tı.>si Ballkesir ı-ıo.lkevimızin 

mecmuası « Knynıık» büy
ük sayılar hozırlamoktndır

lar. 

Kurultayın siirdi.ığu günl r · 
de Pı.ırti binaları ile kıırum -

1,ır ve bütün ş"hir tezyin 
edilL <'ektir. 

Ge<'eleri de biıyük tenvi
rat yoy)ıl:ıc1ktır. ller torafo 
konulnl'ak rodyolnrdan hal 

kın Kurultayı dınlerı osi te 
min olunacrktır. 

Murahhaslarımız bügün gıdi
yorlar. 

Kongrede vildyetirnizı beş 
mümessil temsil edecektir: 

r .. fındnn en sıc::ık <luygulor-
1.ı uğurlanacr.ıklard ı r Arka 
ılaşlorımıza biz de ı:ıelı'lmet 
ler Jil('riz. 

v g o si av. Seçimi 8. 
Yev ici Zaferile bitti. 
Yugos1evyamn her yünüo~e şenlikler yapılarak muvaf
fak 8aşve~i1 al~ışlan~1. Huv dtlarda-Yevtiç1e beraberdi. 

Belgrat, 6 (A A.) - B -
şbnk.iln B. YeNicin listesi 
Lutiin memlekette ~·ok büy
ük rnuvııffakıyet kuzanmış
tır. il r tarafta şeplıkler 

yapılmış, B. Yevti~· alkışlan_ 
mıştır. 

1 lükünıetın listesı Hırvut 
cıılağdtuda kuzanmı~tır. 

Belgrat, 5 (A.A.) - Boş. 
bukıın B. Yevtiç bugünkü 
seçim nctıceler1 · hakkındaki 
o.kım~arlığını (nikbinliğıni) 
izhar ednok lla,·ııs oj.ınsı 
m .. Jı:ıhirine şunları söylemi
ştir: 

- Ayırış (muhah•ret) pa· 
rtilerlne arzu edilen propa
ganda vo hareket imkdnları 
hıraktık. Neticenin hükılmet 
iı;in t!lmamen memnuniyet 
verici mahivette oln<'ağını 
ve ulusun bugiın teşebbüs 
eltil"rimiz vn devam etmeğe 

~ ') karnr verdiğimiz izeri (cscrı . 
t 1svip eder.Pğin i umarım. 

6 Şubatta dnğltılon Skeu
peiun için 360 üye seçiler.~ 
ektir Aşağı yukorı 4 liste
ye 3yrılmış, 2,000 (namzet) 
vnrdir. 

Birincisi B. Yevti<'in hü
kftmet partisi listesidir. 

1 İkincisi 1929 dn doğıtıl-
m ı eski por~ler birJıği ol
an ~1acek ayırış (muhalefet) 
li~tesidir. 

Ôçünc:ü Faşis~liğe eğg ; n 
(Meyyal) ulusal Liotiç liste. 
8idir. 

Oördüocü Yevtjç hük.ümet 
p!ırtisine boğlanmıyan ulus
al Yugosluv partisinin bir 
kısmıdır. Bu da Mnksimoviç 
listesidir. 

;\filyonl:.ıtcn Aeçici ya~ıl 
mıştır. Seçim acık olacaktır. 
Seçici seçim komitesi önüne 
geldiği :Zllmnn hangi li8te 
için oy (rey) vereceğini sö. 
!.liy:cekt.ir. ' Skupçinadoki 
uyelıklerın üçü memleket 
ekseriyetini toplıyan liste 
kazanncaktır. 

Balgrat. 5 (A A ) - ltıı
vns ajansındıın: fiırvatislanda 
son günlerde seçim dolayı_ 

sile bir\'Ol kim<:;eler tevkif 
edilmiştir. Ayırışların başk
anı H. t\fo,·ek kr<ıllık Nai-
bi Pren's Pola bir telgraf 
Qek}p ayktrış tıdayların se-
ı.:im dairelerinde erbestce 
dolaşmak imkAnını '!bulama-
dıklarını prote11to etmittir. 



8AYPA 2 

Oarpte fikir hareketleri: . -
iki nesil arasında: Düı1kü ka · 
dınlarla bugünkü kadınlar. 
Pariate ç kan «Miroir du 

Monde» haftalığının «iki ne
ıil arasında» iaimli yazıları. 
nın birincisini geçenlerde 
tercüme etmiştik. Bu sayı
mızda da ikincisini, yani «dün· 
kü kadın» la «bugünkü ka
dın» ara11ındaki konuşmayı 
neşrediyoruz. Dünkü kadın 
meşhur aktris ve muharrir 
Madam Georgette Leblanç, 
bugünkü kadın da veyahat 
kit.ıplarile çok tanınmış olan, 
kardeşinin kızı Madam M. 
Pratdır: 

Hala- Her devrin, 'ondan 
evelki devrile münasebeti 
olmıyan kendine göre bir 
başlangıcı var. Yani tarihte 
daima fasılalarla tesadüf 
edilir . Buan bir devrin akiı-
leri ondan sonraki devre 
geçer. Fakat büyük harp, 
iki neılimiı araaında böyle 
bir bAdiıe cereyan etmeaine 
yol •ermedi. 

Biı, yıkmak ve yeniden 
yı.ıpmak iıtiyorduk. YıktıA'ı
mıı mohakkaktır Sözle, fi
kirle, tavrıhAreketle her şe . 
ye itiraz ederdik. Fakat si
ıin bugünkü kargaıalığıDlı· 
da biıim bir türlü eripme
diğimiı bir birlik ver. Bu 
karga,.lık İçinde her ferd, 
her zamankinden ıiyade 
kendi fikrine •a mantığına 
göre hareket ediyor. 

Kadınlar da iıtedi~i mev
kii ele geçirmek Ye ele ge
çirdiği vakit orada tutunmak 
için mücadele ediyor . 1900 
ile 1935 araaında ne büyük 
farklar : var! Koca insan küL 
leleri biribirini ezerek, ite
rek aynı amaca doğra ko
tuyor. Ba9kalar1 iıe ötekini 
dürtmemek berikini rahatsız 

etmemek için yavaş iler
liyor. Senin Jevrinde başka. 
ıını rahat11z etmemek kay. 
gısı ~var mı acaba? 

Yeğen - Var. Ben kendi 
tecrübelerim neticesinde ıöy 
liyebiliriaı ki bizim nesilden 
yardım ve güzel niyetten 
hatla birıey görmedim. Biı 

biribirimize yardım etmeği 
ıeref sayarız. Bizde, daha 
e•elki neıilJe görmecfiğim 
bir tesanüt hi11i var. O nee
Jin kadınları biribirini kıı
kanır, çekemezdi. Geçenler-

de muharrirliğe beşlıyan kı
zını kııkanan bir muharrir 
anneden bahsediyor ve ara· 
mızda böyle bir şey görüle
miye-:eğini düşünerek gülü
yorduk. 1900 aenesine ait 
ol1nak üzere eaaılı ve ehem
miyetli hiç bir taşekkül yok
tur. 

H.ıla - De1ni~, çok sevdi· 
ğim Andre Suaresin bir ya
zıaını okurken onda şu gü
zaf t4Öze tesadüf ettim. «En 
miitkül cesaret, dütünme ce. 
1&retidir.» Acaba 19()() da 
bu cesareti bulLmamı11nıy
dık? Belki bulmuştuk Fakat 
za1nanımızın şartları, onu 
göstermek mecburiyetini do
ğurmuyorlardı. Sizler. dü
şünmeA'e vakit bulabiliyor
musnnuz? 

Yeğen- Her tarafta inkı
·IApJer ve veni Alemlerin doğ
ru bir devirde dütünülmediği 
iddia edılebilir 1ni? Bugün 
dünya, her tarafta açılan 
yeni lıkirlerin tufanına kıt
rahaııtar. ltal1a, Aaerika,Ja-

pooya, Husya. Türkiye Mek· 
ıika eski «formülleri• atıp 

yeni ülküler kuruyor. 
flala siz bizim gibi çocuk 

kafnh değilsiniz. Bız her 
zaman gözümüz açılıyor zan
nederdik. Halbuki sonunda 
hiç bir şoy görmediğimizi 
ve bundan sonr:ı göreceği -
mizj sanırdık . Bana öyle 
geliyor ki siz her şeyi gö . 
rüyor ve bıliyorsunuz. Ümit 
veya ümitsizlik sizin ıçın 

değil işte fenalık buraaa. 
Yeten - Bizler, çocuk 

değilsflk bunun sebebi işsiz 
güçsüz vakit geçirmek 
zamanın artık. kaybolması 

burjuvalara uit bu imtiy:ızın 
artık hükmünden düşmüş ol· 
masıdır. Biz bu~ün yaşamak 
için mücadele mecburiyetin · 
deyi7.. 

Hale - EvHt, 1900 sanat
kA rlarınm böyle bir kaygı
su yoktu . flııttd o devirde. 
kendine bir mevki edinmek 
İfltiyenleri ayıplarlardı. Sa_ 
nRtkarlar ljBir gibi düşünür 

ıair gibi yaıardı. 

Bizim ıamnnımızde haya· 
tını kazanan kadın pek az
da. Ben, buna muvafık ol
muıtum. O tarihde evlilik 
aleyhinde idim, kadın hak -
ları için mücadele edeıı bir 
fdministtim. Sembolizmle pre. 
afllelitizmin tesiri altında, 
Bott'celinin «İlkbah:ırn tab • 
leıundaki kadınlar k.ıyafe -
tinde gezer, akşamları misa
farlerimizi omuzlarıma inca 
·bir ll:ordel6 ile ilişik siyah 
atlaıdan bir gömlekle kabul 
ederdim. Bu, güya, orteçağ 
eahnelerini hatırlatırdı ... 

Yeten - Biraz tuhaf ola
caktı .. 

Hela _ Kvet, hirez tu -
haftı! Ben «vecd» için yaşar. 

dım. Çıılgının, Şiirin, güne · 
şin ve ayın vazifeleri bu 
vecdi doğurmakdı. Sizlerin 
vecd için yaşadığınız oldu 
mu? . 
Yeğen - Vecd mi '.' Hayır, 

sizi gaşyeden şeylerin beni 
edenlerle münaaebeti olma
dığını görüyorum. Biz ruhu 
vöcutdan ey1rmak istemedi
ğimiı için vücudumuzu ru _ 
humuz kadar terbiye ediyo-
ruz. 

Unla - E•et. hizler san -
ki ömrümüzü fotografımızı 

çekdirmek)e g çiriyorduk: 
Kolumuz bir sütun başlığına 

dayalı. parmağımızın ucu ya
nağımııa ~·apışık. gözl~r d~l

gın, ilAhi bir tebessüm . iş . 

te bizim vaziy~timiz. Böyle 
yaşamak için ne kadar sar 
olmulı imiş! İşte. dünkü ka. 
dınlarla bugünküleri ayıran 
uçurum, buriur. 

Yeğen - Bu canlandırdı
ğın h;vayı hatırlıyorum. 
s~n henüz on ~ltı yaşındny

dım. Benim için maziyi tem· 
sil eden dört beş kişiyle de
rin hir doRtluk peydu eyle. 
mitdim. Bana tdebiyatı öğ· 
reten onlar oldu. Bu dostlar 
o zamun hala hnkim olan 
ıemboliıt mektebine men-
supturlar; ve onların te
airi altındadır ki beni İçine 
aldıkları fıkri ve manevi in. 
celiklere inandım, 

Fukat zamanla z13vkim. 
sembolizmin , bende yaptığı 
"mariıane » tesirden kurtul
dQ. Ba1laagı9k dehanın ıar. 

M "ı• 1---TVRK DiLi , 8J -
1 EL! 2I __ ...... 

Türkiye 
Sürye sınırı 
Protokolda de!işiklik yapıldı . 

Türkiye - Suriye s.nırı
na nezareti, sınır rejimi: sı
nırı geçen su ri yelilere tatb. 

ilt edilecek nıall ulus ve g
öçebe ahalinin kontorolu ha· 
kkındaki protokolun birinci 
bendinin değiştirilmesi huk
kında Fransa elçiliğinin 

mektubu ve ona bağlı yeni 
şekil. Hokunlar Kurulunca 
kabul edilmiştir. Protokolun 

kabul edilen birinci bendi 
şudur: 

«Yukarda tesbit olunan 
hudud mıntakusindu işlenm · 

iş olnn biitiin suçlorın ,.e bü 
tün şekavet h:ıreketlerinin 

adı geçen mıntakaya sığın

m ış olan failleri ile işbu 

mınlaka dışında işlenmiş 

olan bütün suçların ve büt
ün şekavet hareketlerinin 
adı geçen mıntakaya sığın 

m ı ~ olnn fllillerl. zararların 

tnmjrj uğrundu bütün tetbi-
rleri nlacak olon ~i ki tarnr 

' 
makamları tarnfındnn derhal 
tevkif olunacaklardır.» 

tı olduğunu zannı tliğim bu 
heyecanlııra artık kapılmaz 
oldum ve başka amaçlara 

doğru gitmeğe başladım. 
Hala - Bu amaçlar ne 

idil' 
Yeğen - 'Yoş1mak . 
Hala - Arkadaşların da 

sımin gibi mi? 
Yeğen - Eminim. EJebi

yat kin eıhıbiyattan ziyade 
hakikati s • vı>nlerden mürek
kep mühim biz ziimre teş -
kil ediyoruz. 

Hala - . .\radığ.nız nedir? 
Yeğen - Soysal . derece-

lerin her birine mensup in. 

sanları anlnmak. itte benim 
neslime mensup muharrirle 
rin aıııl amacı hudur. 

Holn - Ben dr. hPnüz 
gen~· kızk en fikir lerimi ya. 
şamıığn kuror verelim vo ka 
rarımı yerine getirdim Şunu 
da temin ecl"bilirim ki 1935 
savaşcılurı aroıma katılmış 
190G liiler arasında ben de 
varım. 

Yeğen Asrımızın büyük 
sermayesi, eskisi gibi, mad
di refah. değıldir. Biz artık 

kıymetli eşya icinde yaşamak 
arıusunda değiliz; . Süs me_ 

raklısı, gü7.el elbise merJk· 
l ısı , güzel eJbiso meraklısı 
kadınların sayısı t;ıtgide :ıza· 
lıyor. 

Kıymetlerin yeri değişm iş 
ti~. Bizim neslimiz ıçın en 

büyük süs, en büyük zarafet 
verimli bjr iş görmektir 
Halkı n, cesnreti her şeyden 
üstün tutuğunu anlnmok İ\~in 

Emilia Earhardt'ın koz ndığı 
şöhrı ti dü~ünmek kıUıdir 
F...ıknt sen bnna her günkü 
kahramonl ktnn bahsettiğine 
ben de kahramanca hareht. 
lerclen bahsettiğime göre ny· 
nı CıkirJeyiz demektir. 

ı t .ıln - Ne y •. z k! Keş ki 
aynı fıkirıic olmasoydık, da 
hu eğlenceli olurdu Sözümii 
bitiri rken söylemek i~terim 

,--··----··-··-----··--··-··------··------- 1 ' : KENTTE VE VİLAVTTE ) 
1 ·---B:;;: ı :;----v;t-;Tş-a-~ ·ş-Li;~ nı~ 
t:ıaae~~:b~ğ~~pııma- · Yerine Yeller Esiyor! 
dan lHkif müzekkeresi ke-

1 r·~İ kurnaz manİf8CI S8f bir köylünün JlfmİŞ htJ lifl· silmiyor. 1\ 
Y ot parası ve dere mü· 

kellıfıyeti için tenkit me
vkiine konulan tevki( mü-
zekkereleri hakkımla daha 
evel borçlulııra malumat 
verilmemekte olıluğundan 
b ıh is gazetf'mizıle dün int· 
işer eden fıkra hakkında 
tahkikatımız ı derinleştir 
dik: 

sım dolandınp ~açtılar. ·çi•de 
Bir giın evol şehrimizde ılurına çıkarak sarfın 1

1Jdİ• 
Hnson :ıdında · hir köylünün iki bin lira olduğuru 

96 
~·-

parnsı iki manitacı taraf.n. etmiş eğer vdrmez !~ioi ,o· 
rakola h.ı ber v.•rec ~oe pa· dan hayrete ~ı..yan bir kur- "zarı 
ylemiştir. Bununu nazlıklu oşırılmıştır. Soma 
rlak ıekı Hasuna: çık•'· 

köylerinden olen Hasan ma- _ Senin paraları ,ıer-
ndalarını satarak vergi bor- d n psr 

11
d• 

baknlım bu a amı . ..ı81111 çlarını öılemiş ıırtan pııra ile na benziyormu? demıŞ. bıl', 
Vılıl_vetin hizzot müdür- · de bir çıi(t öküz almak için · J" t tırs ~~I' 

içinde yetmış Ol , Uf /J ümüze verdiği iz:ıhata ~ö- trenle ıjehrimize haruket et. lunnn iki ç·. kını çılt ... rtı81rele 
re daha evcl borçları · · ı l l ı ,, ı.ı blJ 

mıştır. 1 asan yo ı a sonral ye vermiştir. ntj•kl ğile 
tebliğ edilmeden haklar- an ınuruf bir mnnıtacı oldu- şayan bir el çabu uı ··Milldtı 
ında tevkif müzekkeresi t l · b "yiik Utı.I rl• 

ğu anlaşılan stanbu lu par- paralnrı para . ? kAğı"' ,. kesilmiş kimse yoktur, lak Zeki ile tanınmış başın· ke8ilmiş çızgıh. çı~ıO"' 
Esasen daha evel teblig-at d -· t' 'ld kt n sonr8 dan geçenleri bütük sofiye ı>gış ırı ı e 
yopılmadnn haklarında tile bu adama anlatmıştır. rı Hnsana uzntoııt.tı~· bitirell 
tevkı'f müzekkeresi kesil- l · terıoı d•'ı 

Kurnaz bir hırsız olan Bu suret e ış k• ' mı· .. olanlar varsa hunlar- . ·ı sr ... o 
~ ' öküzü Zeki bu saf kö- parlak ıekı 1 e fl• ... ın müracaatları viJilyetce Hasandan ayrılmışlsr,g'ı'tllif 

ylüye kendisini Balıkesirli 
8 

' 1.ıı· dnimn mııhfuz huluncluru- 1 k hb 1 da ıloğruca ben aır• IJ 

}maktadır o ııra tanıtmış vo a ap a- tir. Saf köylü JolsPbe" ,Jt ı 
rın<lıın hiriain sııtılık bir çi. 

9
k Y 16 Dere mii kellefiyP.t nak- g-ının farkına anc ı• 

ft oldufrunu ve eğer isterse , bildi' ıı diyPsine gelince, hu gaze 0 saat sonra vare bıt•1 
lelerle ve Türkclili ıle ilRn bunu ucuz bir fiatla kendi- hemen meseleyi ı• 
edilmiş, mükellefler ifııyi sine ı:ılnbileceğini söylemiş- duyurmuştur. . sUO' gôr~, 
mükellefiyete müteaddit tir .. Zavallı köylü de buna ~'lbıt:ının tahkıi 

1
,llze 

1 
k k d . d•kt p•' d t· defalar çnğrılmıştı r. Binae- onara tren en ın ı en manitacılardan ola~ 

111
ad e 

naleyh hu hususdıı dn her / sonra Zekinin peşine ile arkadaşının bır )tıştı~I• 
hangi bir itirazın yeri ola- düşmüş iplık fabrikaı:ıına Jir viliiyetiaıizde do zabl~~~ 
mnz. kadar hirlikte gitmişlerdir. r ı anlaşılmaktadı.r.ler 8(ıtı • 

Köy 
Bayramı 

2 4 mayıs cuma gününde 
ve Kepsütte yapıhyor. 
Halkovi köycülük :ubeRİ 

bu yıl köy bayramını Kebs-

Burada önlerine şişmancn lılzım gelen tetbır ,i1A16 r 

bir adam çıkmış hızla önle- ğı için aıanitacılarıP 1,~•1. 
rinden geçerken yerJ bir timizden cık~ad:ullll'kt• 
zarf düş11rmüştür. Bu şişm- ele verecekleri u 
an aılıım sonra tekrar karş· rlır . 

Ayvahk Halkevinde 
Çok faydah koni eranslar veriliyor. ilk kanfaı~ısı ... 

allim Abdurıahman Kozafa oğlu nr~1.;1.uı 0•; 

Ayvaıık, (Muhabirimizden] nıfinde yapılan 111 P to"'t 
- Hallrevi clil, · tarih edebi- zariyeleri soydıkt;edlikler , 

üdde yapmıya knrıır vermi- · t ilin JdOkll 
Yat şubesi konferanslar te- en eyı asn 'f 0 P' ştir. ı taeoı .,.,, 

24 Mııyıs cuma günü Ke. 

b8üdde köy bayramı ynpıla
çaktır. Köycülük şubesi ha· 

yrnmlu beraber bir Je sün-

n_et duğünü tertip ederek 

Cakir çocukları sünnet ettir

mek kararındadır. 

Köycülük şubesi bayramın 
giizel vo eğlenceli olmaıu 

i~~in şimdiılen hozırlıklaro 

başlamış bulunmaktadır. 

Daimi Encümende 

rtip etmiştir. ilk konferarıs göre yapı an . . Br• ,ı 
nu tebarüz ettırJı.oolill'" Perşembe günü akşamı or- ı 1 et· 
fal Mezose a • . a. "e t~ı mektep tarih co;;rafya ' , 1. loJ'• ,,. 
in~anlurın ar•00 go··re ~ 11· muallimi Abdurrahman Ko- · ı re rv · 
nografık bilgı e . d(jsl6 ·, zanoY,lu tarafındcın verıl · rlerı e~ ıııt 1 

miştir. Konferansın mevzuu şadıklorı . ye ı Tör~ 
1

ar•· 
Güzel g-oçışler e .,e ·p• Türk tarihinin ar ahatlnrı- '" · den ı 
hinin eskılığ~n etieriP ,eor'' 

<lır . lerin, meden~Y. ol•P . W 
K1..zanoğlu çok eyi bir sil- sanivetin beşı~ı d ğitİ~h~bİ' 

sile tukip ederek evveltı. dü- Asy~dan tabiat e dört bil' 
nyııyı yarattı. sonra dünya ri tesirıle acon°.~jpİ ,e ,pı 
· · d 1 

• l d k eıtıp; ,es iızerın e ge~:en uevır er en tarafına ll ı.n tlerill e \'o• 
ve hn devirlerde yaşay[ı n tün medcnıye "e 

olatıı canlılardan bahsetti, in~anın kurduğunu 8 tlııl' 
üçüncü devir sonlnrındn alkışlıındı. rs -~·6~j· 
ve dördüncü devir i~·inde Bundan 80~e vebb~ır 

Daimi Viltıyet En<'ümeni türediğini söyle<li. Buradun Enver Okyay ,,18rı "'r 
dün valinin başknnlığında ırk tasnıfıne geçti . Irk tas. ncın konferı.ıll 
toplanarak hususi iılareye r -
ait işleri ÜzHrinde görüşmiiş l/ll 
ve karnrlur vermiştir. 1 

Kitaplar: 

~ocuk h~ftası 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

'~ eııe l merkezi tnrr.ıfınden hu 

adlu bir kitap çıkarılmı~tır 

«Çocuk h..ıftas.» 23 Nison 
bayramı münusebetile bir{:ok 

tanınmış ve dağ0rli mu harr. 

v dlJ ·ıdli 
1. ur aa ş: . . uzafafl f/l ftJ' 

Felaketli oıinlerde sana yardım ellili 'feflgirı:ı,ıall 
.1 _ [Uf· V , pP 

ahmer lnsanlıfjrn şefkatlnc~en doy~ıw.ş kendlf1',ce ttl. 
kir, kudw, erkek Jwlôsa lllç bir kunse ~erıele 
aluncrin himayesinden u=.uk sayama=· doJııfltl:, . ;. 
vel kurulan lw hayır ucaüwa aza kay rrıerf<et J, 

Balıkesir Hi/8/iah~ 
~-....... ~~ ...... ~~~--=~ -~ 

ki hali muziye tercih ediyo
rum Belki daha 8ert bir za
mancfo yaşıyoruz; fakat ona 
mukabil olimizclckilerin kıy-

muti pek yüksektir. 
değiştirmek istiyordu. 
o değitmeyi yaptı. 

1900, 
1935 

ı er ve doktorlarım11ın yazıJ

urını ve ~~ocuk haftasına ait 
intibaları sayfalarında tılpl

aınoktadır. Fıyati 25 kuruş

tur. Bu kitııhı herkese tavs- 1 

iye ederiz. 
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Osmanlıca.dan Türkçeye karşılıklar kılavuzu 
Şerir _ K'·t·· 

N. 34 Ürnek: Başka bir tabirle - Başka bir Tağşi~ etmek - Kar ıştırıp bozmak Tahrikl\t - K:şk ı rt ım - (Fr ) Provac· 
• deyimle Tağlit etmek - Yanıltmak , şaş ı rtmak tion 

Ş o ugen 
Ş eroı 1 Bak: Haya) - Utan~· 
Ş eraısar, şermnA.k sermende - Utangaç 

8 
etoı lseb, kahd] - Sövme, sövgü 

"
9vk - Şevk (T. Kö} 

Şevk, 1 Bak: azamet kudret) 
Şey - Şey fT 1\öf 
eyda - Çılgın 

Şeyh - ı ~ Koca ihtiyar 2 - Haba !te-
kkede] ' ' 

~eybuhat - Kocalık ihtiyarlık . 
Ş eyn (Bak: aybf 
Şeytan - Şeytan 
ş~Ylan~t - Şeytanlık 
Ş !ar - Uyak 
ıfai i""t• h s·· l" 
Ş'L ... ı nn - oz u aınar 

'•Af ş· k - Yarık 
1 ar - Yaran 

Ş:ı~k (Bak: Nifak) 
Uğu 

ıkıı 
ş (\r - A. v 

Ayrılık , ara bozuk-

ş;~4rgah - Avlak 
Şjk. dyet, şelna - Yanı , sızıntı 
Şj( em - Karın 
ş i enıpervcr - Obur 
ş~ este - Kırı k 
ş;r - ı - Aslan, 2 - Süt 
ş·r4 - Alm 
Şıra - Yelken 
ırur 

Şı e :::::: Kıvılnım. çakın 
~i;~yı yemaoi - Yıldırak 

111 • T 1 . ı · ş,t - at ı , s evım ı 
e. - K 

Şıtııb iŞ 
Şilııb - Koşma, atılma 
. etmek - Ko•mak. atılmak 
ıv " . 
i 

6 
- Ağız, şiyve 

ş "e (Bak: işve, cilve) 

Ş'"ekflr - Baylan 
Uıı 

~ - Şuvab 
~Ube ~ 
şllb - Kol, şuğbe 
şuh ede - Holtkabazlık 
ş11h edebaz - Hokkabaz 

Baylu 

şl\l Oynak, en 
~ıı: - ŞuA"le (T. Kö.) alev 
~ - Şom 
·ıur8 
Şur - O.ınışt 

ayı <levlet - Danıştay - (Fr) Con
§tı '~il d' Rtat 

tış 
Şllrn - Kargaıa 
Şu, 0 - Başlama 
~llu etmek - Başlamak 
Şuu ... - Şuur (T. Kö.) 
'lı tı • 
'•ht - · uurel 
G11y ~f§Uur _ Asşuur 
~U{; tışuuri - ~uarsuzca, yadşuurel 

ey re 
~Ukor - Ağaççık, boıJunğaç 
~liph e - Çiçek 

e - Şöphe (T. Kö.) 

le.abb.. T 
l,11c(' ~: - Tarınma 
lıılldd~ Şaşmo - cFr.) Etonnement 
lıı 11dd~ (Bai: Te(:avüz) 
~ııkUd etmek -- Çoğalmak, sayısı nrt

ldıırru 
lıııtrr .. n - l<okşn 

llla~tı etmek - Kokuşmak, pis kok-
lıı h 

il h·· 
ltb611:J Yüken - (Fr.) Engagement 
rab· e - Parlayan 

ı, rn 
l (Fenut muallAk, Vl1beste - Bağıntı 

dbi r ·) Oependant 
() .._ Uyruk 

l l,~nek: lskoçya lngiltereye tabidir 
%i lı:~ı~Ya logiltere'ye uyruktur. 
~'ld nıak, taqtı tdbiiyete almak, mün-

~ ~841u~Ylenıek lJyrutmek -- (Fr.) 
~b' Jetti r 

l 1 ot 
~biiy6tnk, tebaiyet etmek Uyrama.k 
~ {f:'r) 0rncnutiyet - Bağınç, uyrululc -
~lbu ependance ' 

l r)rrıelı:~ l:yrac 
r~~bQ!l · leko\·yalılurın uyrlll't lngiltercdir. 
"rrilılbi IJ~.ru - (Fr.) Sujet 
~ ~de , tnustukil - tfoi'Yınsız - \fr.) 
'lı 1~1tı · Pendant e 
l•b 1 ldb .. 

ıiy6li 11~et , istiklfil - Ya.dbıığın : 
hıı'l rrıutekabile, mentiyeti müteka-
~d -..:: A.. t,b. Qllce rsıbağln ~· - (Fr.) İnterdepe_ 

l I~\ 
l~bı~ ....... l'ubiğıı t 
ı'bi; Hekim 
'~it 'l'rh iiğ 

..... Deyim (h.) E preseıon 

Tabir (Tefsir) - Yoru (Fr.) lnduira en erreur Tfl hrirnt tezkere - Biti beı i 
Tabir (Tefsir) etmek Yormak, yorul- Tahaccür etmek - Taşlaşmak, taş olmak Tahriren - Yazı ile 

mak - ~Fr.) Se petrifier Tahriri imtihan - Yazılı ıınaç 
T ..tbiş - Parlama Tahaffuz etmek - Korunmalr , barınmak Trhriş etmek = Tırmalamak,· azd ırmak 
TabnAk - Rarlak Tahnffü( etmek - IIafıllemek, yeğnileş- - (Fr.) Gratler , irr iter 
Tabiye - Tahye mek Tuhsil _ 1 Öğren im - (Fr ) - Alım 
Tabi - Kös, davul Tahfıf etmek - Hafıri~mek yeğniletmek al ış - (Fr.) Perception 
Sabut - Tabut Tabakkzk - Gerçekleşme, kesinleme Tahsil etmek - Oğrenmak elde etmek 
Tac - Taç (Fr.) Verification almak - (.F r.) Rtudier senquarir per-
T.ı cil etmek - Tezleştirmek acolefoştırmek Tahakkuk. etmek _ Gerçekleşmek ceveir 

evdirmek - (Fr.) Ac<'elerer, hdter Tahakkuk ettirmek - Kesinlemek, ger- Tahl!!il<lar - Alımcı - lFr.) Percepteur 
Tacir - Tecimee cekleştirmek varlaştırmnk 'l'nhsilA.t - Alınç 
Ticaret Tecmı Tahakkuk: memuru - Keıinc i kesinleyi- Tahsis etmek Özgülemek - (Fr.) Af-
Taciz etmek _ Başağrıtmak , sıkmak - cı föcter, d t!stiner assigner 

cFr.) gnnuyer Tahkik - (;erçim Taht - Omng - (Fr.) Trone 
Tadad - Sayma, s'lyi~ Tahkik etmek - Gednlemek = (Fr) Fai- Taht. - Alt 
Tkdil - Oeğişke.. re une enpuete Tahtelarz - Yeraltı 
Tadil etmek = 1 - Değşirmek (Fr.) Tahkikatı adliye _ Tüzel gerçin _ (Fr.) Tahtı himayede olan yer - Korunacak 

~1odif1er 2 - Azaltmak <Fr.) Eupuete judiciaire (Fr.) Prote<' toret 
Diminuer Tahkikatı iptidaiye _ ilk.el ger\·in _ (Fr.) Tahtı tasarrufu almak - İğelenmek -

Tafrııfıiruş - Bolavur. - <Fr.) CharJa_ Enguete prelminaire (Fr.) Sappropier 
tan 

Tafsil etmek - Ayrınlamak , uzatmak -
(Fr.) Uetailler 

TafsilAt, teferrüat = Ayrın ayrıntı uzalı 

- < Fr.) Oetttil 
TaCsilıHiyle - Uzun uzadıya ayrınlariyle . 

ayrıntılrriyle - (Fr.) En d,etsil 
Taahhüt etmek - Yükenmek - (Fr.) 

S'en<'~"t.ı r 
" o Taahhütlü (mei.tuh) -- Bağıtlı 

Recommande 

(Fr.) 

Tunkkub etmek - Terkişmek, ard arda 
gelmek - {Fr.) Se succeder, se pou

reuivre 
Taak:kul etmek - Anlamak, akıl etmek 

1 TaallOk etmek ·- İl imek - (Fr.) Se ap. 
1 porter a. avoir rapport a. 
1 Taallül etmek - Ka4:ınsamak, ayak sü- ' 

rümek 
Tnıımmüd etmek (Bak: tasavvur tosmim) 
Taammüm etmek - Yayılmak. genelleş

mek - (Fr.) Se prpager se genernliser 
Taarruz - Sürsol sııl101 saldırım - ( Fr.) 

Attaque oflense ofCensive 
Taarruz etmek - Sürsalamık. solmak, 

sııldırmok: = (Fr.) Attaquer, oifenser, 
offensif 

Taarruzi - Sürsalık - (Fr.) Offensif 
Müteassib - Bıığınaz - (Fr.) Fanat que 
Taatii efk~r (Bnk; Hosbihal) - Oyloşma 

- (Fr.) Echange Jidees 
Taatii ( fillr etmek (Bak: lfasbihol) -

Oylaşmak 
Efklrı umumiye - Kamoy - (Fr.) Opi-

nion publ ıque 
Reyi dm - Geftoy - (Fr.) Plebiscite 
Taayyün - l - Atanma, 2 . Belit 
Taayyün etmek = Belişmek, belli olmak 
Tayin etmek - J - Atamak <Nasb an· 

lamına) - (Fr.) Nommer 
2 - Belirtmek - (Fr.) Designer 

Muayven - Belli 
Taayyüş etmek - Geçinmek 
Taazzıım göstermek - Ululr.sanınnk 

:\tüteazzım - Uluksar , bencik 
Orgueilleuks 

Stlb - ı -- Gü~-. (1'okat nnlumına) 

(Fr. ) 

2 Parlaklık (Reveok onlamınu) 
3 -· Tazelik (Taravet anlamına) 
4 - Suç kıvrımı 

Tabaat (Matbaacılık anlamına) - Hası 
Tabetmek - Basmak 
Tabı - 1 - Bask; 2 = Basım 
Matbu - Basnııı 
Mııtbuu Bnsılı - (Fr.) lmpirime 
Matbuat - Basın 
Tabaku ~ Tabaka (T. Kö.) 
Tabakatülarz ilmi = Jeoleji 
T ıban - P.ırlak 
Tabasbus - Yataklık, yaltakma - (Fr.) 

Fiatt.., rie 
Mütebasbıs - Yaltak - <Fr.) Flatteur 
Tagaddi etmek - Beslenmek 
Tagallüb - Zorbalık 
Tııganni (Hak: Muganni) • ~akığ 
Tagaani etmek Şıımak, ~a.Yramak 
Gına - S tyra şarkı 
Taggayyüb etmek - Kaybolmak. kny ı b

lııra kıırşmak, ortadan .kaybolm~k 
Tngııyyür etmek = Bşşkloşmak. ozger. 

Tahtie etm t•k -~ Suçlamak, kusurlamak 
Tahakküm~etmelc - Baş:ıtlanmak - (Fr.) 

Tahvif etmAk - Korkutmak 
Simpos~r . L 

Tahvil etm~k - Değiştirmek, \'evırme• , 
Tahalli _ Bezenme, sü~lenme , donanma J döndürmek 
Taballuk etmek - Ahlaklaemak, kılıkla_ Tahzir etmek _ Sak ı ndırmak, çekindir. 

nmak dirmek. - (Fr.) Prevenir 
Tahollül - Erjme Takaddüm - Ongelemıı önüm 

Tahlil - ()öze. Tukrddiım etmek Öngelemek 
Tahlili - Çözel . TakallO~ etmek - Kasılmak 
Tahlil etmek~- Çözetemek 'rakarrüp etmek - Yaklaşmak., yanaşmak 
Tahammuz etmek _ Ekşıtlemek - (Fr.) Takurrür etmek Kararl" şmak 

O ydution 1'alr.aşşür etmek - Kabuklanmak, kabuk 

Tahammül - Daynnı ğ. kıttlantı bağlamak , .. . . 
Tahammül etmek - D.ıyanmak 1 kntlan- Takat <Kuclret nnlamıno) Ener]&, (ıstıtnat 

mak, kaıdırmu k. çekmek, götürmek - anlam ına) güç 
(Fr.) Sudportcrporter Takattur etmek - Damlamak, dammıık 

Tahammür etmek - Ekşim ek - (Fr .) Takbih P.tmck - Çıakinse mek , çirkinleme 
Fermenter çirkinlemek, çirkin görmek - (Fr.) 

Taharri etmek - Aramak, •ıra ~tırmak -
(Fr.) Cherchr 

Toharrii asdrı atika - Aramac 

Tohotfur etmek - lfotırlamak 

Töhavvöl (Tebeddül) etmek - Değişmek , 
dönmek 

Tahayyül etmek Snnnymak, hayal et· 
mek - (Fr) 1magier 

Tahayyıır etmek - Şaşalamok . şaşırmak 

- (Fr.) Set9nner 
Tahayyüz etm - Seçilmek yer tutmak 

- (Fr.) Se <listinguer 
1'ııhdid etmek - :jınırlam rı mnk buçlymok 

daraltmok - (Fr.) Limitier 
Tahdiş etmek - Bulandırmak. ka rışt ı r

mak - (Fr.) Troubler 
Tahkim etmek - BJrkitm.ttk - (Fr.) For-

tifıer 

Tahtir etmek - Anılidrmek 

Tahlis etmek - Kurtarmak 
Tahlisiye - Cankurtaran 
Tııhlisi giribao etmek - Ya1tn yı kurtar

mak yakayı sıyırmak 
Tahlit etmek - Katıştırm nk 

Tuhliye etmek. ~ 1 - 8o;?altmak. bulaş
mak - .! - Hırakmak ~ (Fr.) Öuit
ter 

Tahmil etmek - Yüklemek 
Tahmin etmek _ Onarlnmnk: 

Tahmin - Oran; tasın 
'l'ahnetmek - Övütmek 
Tahnit etmek - Mumyrlamak, tütsü le· 

mek 
Tahrip etmek - Yıkılamak , harapla.mak 
Tahriktir (Bak: Harap) - Yıkıcı - (Fr.) 

Destructeur 
TahriK -- Harekete getirme, kışkırtma, 

uyand ırma işletme - (Fr) Fettre en 
mouvement actionner, provoquer 

Tahrik etmek - işletmek 
Tahrik etmek - uyandırmak 
Tahr:k etmek - Kışkırtmak 
Tahrik: etmek - Hareket., getirmek: 
Tahrik etmek (Tüzel anlamı terim koluna 

bırakılmıştır) 

Tahrikdmız = Kışkırtıcı - (Fr .) Provo· 
cant 

BlAmer 
Tak.bil etmek - Öpmek 
Sakdim etmek - 1 - Sunmak - (P'r .) 

Presenter 
2 - Tanıtmak . 

3 - İleri tutmak, 
'(Fr.) Preceder, 
priorite 

Takdim ve tehir - Altüsleme 
Takdime - Sunu 

öntutmnk, 
accorder la 

Takdir . etmek - Beğenmek, değer biç
mek 

O takdirde - Öyle ise, öyle olunca, öy
le olursa - \Fr.) Dans ce C'aı:ı , alors 

Takdis Atmek -- Kutsamak 
Tnkib etmek - · Kovalamak, izlemek güt. 

mek, peşini tutmak, p~§İne tlüşmek, or_ 
dıoa düşmek , arkasından g itmek, arkn-
sıodan,,.g-elmek, terkimek - (Fr.) Pour· .. 
su ıvre 

Tatbik etmek - L Altüst etmek, 2- devir · 
mek 

Teklid - Benzet 
Taklıd et:ııek - Benzetlemek 
Tak:rib etmek _ Yaklaştırmak , yana,tırnak 

Takriben - Aşağı yukarı 

Tııkrir(Kamutay terimi) - Dilerge 
Takrir etmek (ders için) - Anlatmak 
Taksim - Üleç 
Taksim etmek - Üleştirmek. bölmek, oy. 
ırmalt bölüşmek , paylaşmak - (Fr.) Par
. tager diviser 
ink ısam etmek - Dağımlaşmak. 1 bölünmek 
Tak4!ir etmek - l - Kısmak, kısal\mak, 

2 - (Bak: Kusr) 
Taksit - Bölü 
Takt sahibi - Denli 
Taktir etmek - Çekmek damıtmak 
Takvim = 1 - Takvim (T . Kö) 2 - Alma-

nak ('f. Kö.) . 
Takviye etmek -- K uvvetlen<lirmek, be· 

rkitmek, pekişt irmek 
Kesbi kuvvet etmek - Berkinme! 
Takyid etmek - kayıtlamak: 
Takayyüdetmelc - kayıtlrnmak 
TalAk - Boşama boşanma 
Tahtlı:at - Uzd ıllik 
Tnleb - · İstek 

Bayanlar! Kirahk Evi Olanlara 
Kuvafürünüzü lliikı'uuet. konağı cıvarmdaki mahallelerde 

re~rui dai l'fl olmağa Pi VElrişli :-.111 odalı evi olup-

mek:, bozulmak (Fr.) Chnnğer , sc 
corromprc 

:levkinize uyğun olarak iz. 
mirden sureti mabsusado 
gel"n IS'1AIL ynpacıılı:tır . 

NYIE HERREH SALONl' 

l~ kiraya vtırnwk istiyr·ıılerin ihti~as nıahk.enu~
sı rııiitldP-innuımilildıw ıHiiraeaut eylemeleri. . . 

ı Tağyir - Ozgerti na haber vermenjz kafidir. 156 - 15 
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Bahkesir HükQfnet Konağı 
İnşaatı Münakcisası .. 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
1 - Rahkesir Vilayet ınerkt1zinde lıc.ızırhuı(in ollHıptaki pı·ojt~ ve t'Y

rakı fourıiyesirw göre yeniden f darei lıusu!ıiiyt• n~ ll~clisi uıuurııi, Adli.' e 
vP. Maliyeye ait ve iiç kısımdan miirf·kk«'p olnıHk iizf•re ı 16f>070) lira 
75 kuruş bedeli keşifli bir hiikt11ııet eviniu ~·apılıuası kararla~tırılmıştlf'. 

2 -- istekliler inşaat do~~'asmı Bahkt'si r Yih\~ t• li Dai nıi Erıeii 11u•ni udt• 
oknvalJilirler. Tasdikli olarak tlo~ya almak istiyenlt·r yt>di lnu;uk liı·a ht·
del ·mukabilinde ve eu cok t•ksiltnıe tarihiııden 4 ~iiu evelirıe kadal' mii
racaat etnwk şartile vih\yt•t enciimerıirıde vey~ıhut İslaııhuldtı (~alatad~1 
H ilda vendi kar lıanıuda 6 l nu111a rah nıu rahhas mi ıua rı nıız i nıar yıırdu rıdan 

Kayıp mühür 
Tatbık mühür. 

l"ri miz kny bet
tık yenisini yaz_ 
dırnruğımızJ a n 
... ski miihiirleri
mizin hükmü kn. 
lnıadığı ilan ol
uııur. 

Riğ..ıılı~· Nizon K. 
dPn İsmaıl ot•lu 

~ 

Bayram 
B.ğadır Cami m. 
den semerci ko 
c·ıı Mehmı t oulu 

!"> 

lsm:ııl 

------ala bileeeklerdi r. 
3 _ Eksiltme 22 llayıs H~5 tarihiıw nıii~adif çar~~ınıba ~litıii ~aat 011 Kayıp tezkere 

l».•şte Ral ı kesir hiiktinu~t t~ vi içi ntle toplanacak vi hl yet eııciinuıni tarafı rı- Edremit rıskn-
dan yapılacaktır. Zarflar helli ~attt·n hir saat cvveliıw kadar e11<•ii11wne lik su hı ı;;inıl<'n 
v~rilmiş olacakt11·. nld ğ'ım terhi~. 

· tezkeremi kuzacn 
4 - Eksiltme usuliine tevfikan kaı)alı zarf iledir. z .. y..ttim )'<'ni-;inı~ 
5 - Eksiltmeye en az hu gibi yiiz hiu liralık bir iıı~~ıalı t·~·i hiı· lıaJde aloc8ğ'ıın için es-

mevdana ıretirıui~ yük~wk minıa r ve va mühendis nıf'k tehi JHf'ZU ı ı htı·ı ~i- kisinin hükmü 
• :-. 'j ., "' ' yoktur. · 

rebilecektir. Edremit -H:H-
6 - ttirinci madded ı· ~ÖSh~rildiği \t~Çhilc hi11a \iç kısınıdan ıı ı iiı rk- ran Tt•ko mn-

'1 

,g t {[MALI HASAN 
r- . 

~ \ DEMiR. HIRDEVAT 
-'re.ı· :.,. vt. B OVA YAPI 
1il'.JCI RUI ~BER OUZENİ 

E'!•r ~f!l'~'J t.Y. 
ıç ın lu3umlu (,ş_yaLarı 

~adan llcuf> ·.:llltn!J 

Bi~ köylülerde 
Pullut\ ve ~ençber Dü~eniriı 

[ HEp Burada.n Afu(~-- · kt•p olup bunlarda11 .şimdilik ~·alruz idarei hususi~·)~·e ait 'e (Ş5784) liıa hallesirıderı<318) 
bedeli keşifli ( A) kısnumn talısisutma ~üre 934 ~eıı<·~i h;iudt~ aıa~ak doğumlu ."1t-hınet 

( 
ı, · ı k (> ·• • ı . A 1 i o ğ 1 u il ı I ı l 1111.n 52000) lirahk kısnkı e"~' tnu·~'\.· e · onmuştur. lllna ~-rore temına l 1 nıu Hl 1\ mıamJ· .. ~ ~~=.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~lil~~~~~~~~~~~~~a ~ 

~ 1.::1 t:.:.I ..::.. 1:2 ~ l::J = L:.:J \:!,' ~ L::J c:.I ı:s &:.:l 1.:.:1 a:.:.11:.:J &::.11.::.1 i:.:J l::.I L:.:l L::.I L::.I i::J I:!' l:.:J llU 1.::.1 L:.1 L::J l::J 1::1 ~ 

kate miktarı (3850) liradan ibaret huluıımu~ll•r: Diğ~r kı~ımlar 9H5 ~e- ~' p f · I M k'ne 811 
nesi İcinde thsisatunn kabnl ve lastiki halinde eksiltnıt\VC konulac:aktır. ffil arça ıat an 8 f " 
izahat almak isti~·enıer eııcünıerıe miiracaat •~dehilil'ler. · : (183·4) ~ Kr. fiatlan. 1 
B E k f ZEVKiNİZE rr(;[N 1iJ SiHi mekik ıoo ~I llltkesir \' (1 ffil TopJrlak » IOo K pıeel İl 

Müdürlüğünılen iskarpin ! ~:;.';,:, ~; .:;~i•••İ 1 
52 5,.. 2 6~ 65 66 67 68 7'> 80 81 Yrıılt.r muk istiyorsanız ha. r::1 Makine yağı Komplet~k i:ıl 

' ' ' 6 ' "' ' ' ' ' · - ' ' ' f ml şişesi 15 çekaıecelı ~ 
82, 83, 84, 86, 89. 92, 9t> 

1 

pishanede F~H'I [STA- rın Nakış kvsnnğı 25 ayak .1110• sol 
Evkafı n1aıbula)·a ait yukarıda nuıuaralaı·ı ya- ya baş vurunuz. FEIUIİ mı » mnknsı 35 kınes\ öç 

zıh 18 adet dükkan 6-5·935 giiniinden 18-5-935 IJSTA nın t:ırt•ğı isknrpir.- !! Çakı 30 - 40 ~:.fe~eli 
ler hme zurıl hem de raka- a::ı MuhtP.]ı( nakış ve k b·ne niiıl 

gününe kadar on 'bir giin müddetle arlırma~·a bet e ilmiyec ·k derecede = m:ıkina iplikleri ~jrıesi 101 
.konulmuştur. ihalesi 18-5-935 ciimartesi gürıii ucuzdur. mi makaslar vesııır VuJcJişe· 1 
saat 14 de E\·kaf idaresinde '.· aıula(•llktır. lst.ek- r -:; - 1 

?TP -~tın teferruatı da hu raitle vo· il 
HlldNCİ SINIF !! nisbotte uruzJur. rılir. ı 

lilerin müracaatlar1. (180-3) KUL~K . BOGAZ. BURUN e!J 

llASTALIK~tı~ı' MÜTllllA- ~ Sovyet Dikiş a ineleri Geldi. 1
1
1 

l)f ,K"l.,OR mı 
Balıkesir Evk•ıf 

~Iüdürlüğü•ıden: " . ·~ Yakında meccanen nakış y'rırdu açılıyor• 1 .. 1 
l, 2, 4, 5, 7, 8, 9, ıo, ı8, 20, 22, 23, 25, OAH ı \Q Saglamlık ıuiikemmeliyet, ıasarrur vt· i~lmıw~i katiytHı tt>nıiu'1lhk~ feJ 

29, 31, 32, 85, 36, 40, 42, 43~ 45, 46, 47 ~ nıakla heraher Erkek ve Kadı11 ıerzil<·rilt> PJhi~e iş<;ilt ri Yt~ mı 
1 

1 
Evkafı mülhaka~·a ait )'Ukarıda uunıaraları Balıkesir Poıpcnmii Vn· IİI ~an.atkarları ~Hm~_t·ıı hir •·.l nıakiıu~si fia~ıııda oları. üç •:eknıt>li tırnH c 1 

~·azılı 24 adet dükkan ile Börekçi oğlu lbrahinı tan eczanesi itt sulinde mı zarıf ve pratık hık~ mohılva Sl•kl11ıde hır· ili 

bey VHkfından bir bap ham 7-5-935 l-tiİBÜndeu he r gün iiğleden sonrıı fil] . • 1 
~ hastalarını . kohnl eder. (\ l:r b ı • k • • 1 

19·5-935 gününe kadar 011 giin müddetle artır- Ameliyat vo tedavileri en mJ flS Ö(l ine ( ) r iŞ f})(t k iııesı 
nıava konulmuştur. ihalesi 19-5-935 Jlazar gli- · seri ~e en yeni usuller ile ; Elde Pi melidir. Dalıa ucuz arzn edeıılf'l'f' valiıız 
nü .. saat 14 de e\•kaf id<tresindt~ yapılacaktır. ~teda: eder~ =r ... mı · · • 1 
isteklilerin mürac..ıatları. 182- 3 ' l!llilmlffilffilffil!llID@mllEJimı 1~ ı~ı ve t(~k cekıll(~celi llJ<lkiııclerı . e 1 
V J layet fj • " ~ ~ nıizı tavsiye ederiz. Eski ~ ınakinesı oluptn Jeğiştırmek iı.;tiyerılero yeni 

1118~
1

1~: 1 
. ti] TAM 1RC1 ını 'cm v ,rili•. El mokinosi olupta ayak tukmnk ı:ırzusur d.ı bulununlaru )'aln·ı nyak "l'~fi 1 Defte rda ı· l ı wınd ., n. l!I mı mı ml'la verılir. Ayrı<'O .. r~rnki_n.elorde t::ımir olunur vn ınnkino nlnnforu kulltınattl ) IE 

. . . . . . e . «. • fili .. • mı ffiJ ve ."lakış meccanen ogretılır. . .. 
1 

btJr 
Umumı hapıshane ıçıııdckı l ~5 hra u·arı rn:ı Abdalkadır [il mı .Fiatlor ucuz olduğu kaılur tediyat .fn kol..ıylık go tı1 rılır. Makinelerımızı cft.t~ ~ 

sa hıkı olan dükk~nın bir sene nıii ldNle mJpA~A CAMiİ KA.RŞISlNOA WJ El mum ~~de~ pnryalnrı bulunduğu gibi ~er nl}vi mukın~IP.re ııy 'r makin'"' "e r- I 
k ıt k 1 l 1. t kl.lerı·ı l) h l!l T I f f ffiJ mJ p::ırçn uzermdekı fıutlrırda yüzde yetımş beş tcnzıl.ltla ::;atıl r. il 

açı ar ırma~·a ~~ ~rı mış ır. s e ı , .! . - ,_,: ffiJ e e on,.~ramo oıı, mı mı 1 
935 .pHrşemhe. gunt~ deft~rdarhkta . nnıt.e~.ekkıl mi diki~ ve . air ta mi- ~ ~ S.\ TI~ YEHİ: J 1 
komısyona fazlamahımat ıste)·enlPrırı ~Jıllı em- 1 ral V<ıpıhr. ~ ~ K S d k d S b . S r k h/af !J 
lak mlidiiriyetin~ müracaatları. (163- 4) mı · mıffiı • a ırvan arşısın a a rı arıa l .filel".,... 
Be 1 ed i Ye ha ş kan h ğı n dan: ıınBmımmılmumdmı~~mımımımı mı mı ffil mıW1mı mnm SJ[il mırnırnılmımJ mı mı~ rn mıDlmAmıffilG. Q)~@]l::lmı~Cmı §lAmıSmıınıl, :ıııısııll• 

ı, 2, 67, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, ıo, ıı, ı2, 13 e e ıye ~mıe:ımımı i ı 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ~5 B k 1 ..... d lmı ı:··ı .. . • _ ıtır·ı~ ı 11ıiike: 1 
26 27 28 ?9 30 31 32 33 34 '.)5 36 37 aş an ıgın an· mı nlll\lll'l. \f~ (:t'ltkh oları da~ p nt9" m 

' ' ' - ' ' ' ' ' ' ' 
0 

• ' ' , ' • 1 1 . . f . ı · J 1 ' il lt' k ' • R 38 39 40 41 4'> 43 4- mı lllllH') )11'.~I a ~' t)l'I( ıı·. Jt'alılll ~· '.:~~\,,..il 
' .. , ' ' ""'' ' 

0
· . Karao~ları malıallesirıdt~ halk ,~okağında lıt·- ffiı yesaiı t' takımlaı·ı da mü~ttwtri lh•~ ·tir· il 

Yukarıda nunıaraları yazıh 43 pan;a Bel.,<lı - ledi.'c~~·e ait ıo0,55 nwtre mur'-ihhanıda ve (400) ffiı , .. ·ı . l >rliı uıı~ f! 
1, k. 1 11 · 9 '.}5 ı 3 ı M , ıs q 36 ;;,., Senyıız 4~U'af111d:ı ıı hu kr.ı·e 11\nı .. 1 • 11 .. ve em a · ı ıazıraıı v <en · a '"' ·' lira nııılıamuwrı ~nnwtli arsa <ı<·ık artırma ilt> ,:., • · ·i~eı 

giinlemecirıe karlar bir sene nıiiddetle kfr·a~·e veril- satılacaktır. . • ~ D a ğ 11 ı c a s ~ uda lıf•I' şr~ i il~~ ~il•İ 
k .. 2 M 9 3 5 .. 1 d ') ~ ~I · 1::.1 • J . 111 ~ ' •!ıe uzere ı ayıs gun mnrcın f:lll .... ' • a- Son pe~· uy~uu ;!i• iiliirst' 1 ö- ~ia~ıs- ~~ 3 ;) rm ınt>I lrnl cak \t' kt•ı tli .-"irıız< •· 11 

•• 

YiS 935 giinlt>meci11e de?·in 15 giin ~5rk · a~:ttır- (mı·sanıha ~iiııii en cok istddbirıt~ n·rilt>t•t>ktir·. ~ rahat ('dPe~k~iııiz. . :: r§JrfJ-' 
maya konmuştur. lhalesı 19 Mil)'l~ 935 gunlt1

- • ..\ımak istP.YP,Dlerin helt~tliYe\'(' ~ı~lnwleri ihlu oomıır..mımımı~rmmummım.n mır.mmımımıffilmlfi!J 
mecine raslıyan Pazar giinii saat 16 da B~lf>di- ohımu·. · · · · 
ye dairesinde yapılacağından isteklilerin helt di . Vt' l'l \' i hh t> ı ,\la t ha a !" ı: Hasmı 
yeye gelmeleri ilin olunur. 112 löo -- 2 

. . 


