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! ürkiye ile ~ovyetler arasında zirai bi~lik kuruluyor. 
Türk - Sovye Rusya Japonya Dantzig _H_A_L_K_E_v_i_N ___ D_E_ 

l ira; teşkilatı;;, arasında ilim Hava müdafaasını kuvvet- Almanyaya geçiyor mu? Sinan Gecesi. 
Ve iş beraberliği yapılıyor. lendiıme~ ~ararındadır. İki yüz otuz bin seÇmendsn yüz 

~·~lekelimiz in toprak k a ~ ıli ye ı v erı mi çok m ük emme idi r. Beş yıllık Pil a İı- hazır 1 anıy~r. kırk !~0!1'.~!i:1 ~~~1 ~Yay ~!~~~~!ir 
zaltı n ara, 9 (A.A J - Son zu oldu ğunu ve bu mak~atla Tokya, 9 (A.A .) - Huku intihabatı neticeleri hukkmdo. 
tı .. ~r~lnrda Hnttı üstuva cıva. çolışn cng· ını bıldirmiştir . met hava müdafaasını ku · "t ı d b ı v ikişer 

""rıyatı .. · d T .. k' vvetlendirmek için derhal mu a ea a u una 0 
• 

Yed., u.zerın e ur ı- OJa oynı zamanda Sovyet B b ı t ·· 1 d yor " t b ll k b'" lA h 1 eo a 1 er ezcum e ı olan 8 et"ıkatt bulunmuş Rusya bu sahada elde edii- eş yı 1 ır P un nzır · k .. 
r ovyet h · ld nmııfra karar vermi~tir . 1· ığj n . eyeıı e e et- miş olan neticeleri tanıttır- ...., :s o · d · 
~İtai etıhceler ve Türkiye ile mnk moksadile bu gibi zi - Bu pldna göre birçok antzıg e vazıyet ne. 
l sa ad · b. ı·a· · kt ı · ı kadar müşkül oldu°'u ma . eler,· h a ış ı r ıb ı me. se· ral neşriyatın Tu" rk,~e ola- tayarecı me ~p erı nçı a- fi • 

akk ~ k d' • h .. d r lilmdur. Son haftıılardakı tet od ındo Sovyet t ıca · rnk tn bastırılmasım faideli en ıger ava mu o a 
l\11 asına rapor vermiştir. t ı ulmakta ziraat ve ziraat ası alayları teşkil olunn-
tıtk r~or~a Türkiyenin top- ilrni sahnlarındn Sovyct Ru caktır · 

• ttlar1 uabıliyeti ve iklım şa- synnın tahakkuk ettirdiği - --c==- c:==---
ho.tat 

11 atıı üstuva civarı ne- S f b 1 L J d. · • 
nıt ,.

6

1nhson derece inkişafı- eserleri göstrrmek üzere B ran O U ue 8 IJBSI IS-
ıtıııar, alen zer edilmlş ol · Türkiyeye heyetler gönder- k 
"1İıtıerı~ da dahaziyade bü- meği yerinde görmektedir. ti raz yapıyor. 
~il 'Y erıne müsait bulundu. Moskova, 9 IA.A.] -· Muh- :Safranbolu, 9 (AA.) 

So aıılınnktadır. lif konserler 'ermek üzere Belediyeler bankasından J 3 
kiye "Yut ticaret odası Tür Türkiyeye gidecek olan bü - bin lirn istikraz yapıL 
latları"e Sovyet zirai te şki- yük devlot t yatro artistleri maktadır . Bu para ile ka-
llıU08 arasında ilim ve iş buradan harekete başlam ı ş sobanın haritnsı ve bir mez-

S')bett ' l k erınin şayanı ar lardır. bahu yaptırı aca tır. 

Kadın Strezada V a p ı I· acak 
tı. long~sine doğru . Konf ra n ·Sa o o ğ r u. 
liıç~0•da Türk kadınlı[ına aıı 
h sanı 8iYa va malOmat toplandı 

lllu11 tsun, 9 [A.A .] - lstun· 
tat Op( •s1 it anacak olan ulusla· 

ingilterenin fransaya müzaheret edecağini umuyoruz, 
izvestiya Sovyet Rusyasız muvaflak olunamaz diyor. 

fteai ıtı ·~dınlar birliği kon· 
llt~ ı_ Unasebetile açılacak 1 

Moskova, 9 (A.A.) -- iz- I ile olan münasebetlerinden 
vestiyn gazetebi Strrza kon- olan hususi vaziyet göz ö~-

ilde ıı:ndın l . . ı d leşi . 1 ~o ışma sergısı· fcrun s ı hozır~ ıklarını tetkik üne getirilmemektedir. ~u 

rllllar 11
" ed:ımok üzere kn 

1 ndarı Y~:r~ım kurumu tara- «Doğu Av upasın ı a em · 
ederken diyor ki: halıln iki tnrnfın taahhüt_ 

llt~ k egerlı çalı şmalarla niyeti <lahn ziyade bu 
t~Ya "endınlığına a · ı bir çok mıntnknduki milletleri ala 
~. tna\fiaıot topl.an~ma· kadar eder ve milletlerip 

~ _ ve hususiyet le kendi iş-

~ ,,, u·· t h ı·ş tiraki ve muvJfnkati olmak
sızm alınaca k karnrlarln 

ı r fırt hiçbir veçhile bağlı ol mı yan 
L· ına Yine Amerikanın · sovyet Rusyanın i~tiraki 
Ulr ~ olmaksızın Steraza konferansı 
~t,. ısnum altüst eldi. I bu meseleyi halledemiye• 

d&tl· York 8 ccktir.» 
c~ll ı bir r' (A.A.) - Şit· T . 
~ 1 1lıtıb Otta ırtıno Amerikanın L 1mdra, 8 (A .A.) - aymıs 
tlll. hasarı Ve garbında mü- gazet esinin Paris muhabiri 
18 ~lir. l .11ra sebebiyet ve- yayıyor : 
t~ııı e~so.8Uızyanda Misissipi- Fransa Ing ilterenin Sirc 
~ 1ar ı> '· .':e FJorida da hor. za ko ıferansında elinde m". 
~d;ı !)oruırn .. 

1 t t 34 uştür. Şimdiye 
d • 'r\ı teter k . . 
·ıı~ ~den r aydedılmı ş 
tt,ll nltıl(lr azla yarnlı var-
' ı L Ce k' • let llO.lnı ışı yersiz yu· 
tı'ıak '~hrin~~lı~: ~alnız Gelo · 
~ı~ll liıere uçu "4cilise oL 

ttuı-. 150 bina hara p 

vrut vesaiti kullanmHk sure· 
tile kendi~inı:ı müzd herc 

1 

edeceğin i ilan ı;,t mes i nrzu-
sıında'°dır. 

Zannolunduğuna göre, Fr:ı · 
nsa<la lngilterl'n İn kendi 
dominyonlnrı v i Amerika 

ÜI ~ald=v=i=n=in=bı=.r=söylevi. 

ysiar T eh 1 ik eli Bir 
~liıine ~lda J ~üyorlar. 

tıma~:re Avrupada yapılacak bir melinın bir 
.~~~ ••• 9 ~e koğuşunu gezmekten farkı y ktur. 
~ııı'0)led,~ · ·A. J - B. Bal lanmakln sulhün feda edildi· 
\tb tııı t>l bir t k . 
~ ı \il suıh Yol dnu u t.a ğin i söylediktrn ve İngilte-

~ lt llşt ra.bilo ukn ° değı l renin harba istokl i olmadı-
~ll )'o}d <'e tehlike- . 

~
t tı l\v a Yiırüdü kl . . ğın ı ve hı r hurb n çıkmasını 

"ev11 ruPad erını 
tll lıının l ~ ~opal ncak i stemed iğ ın i nı üt ~a rrızın kim 

rı11 g >ır tı marhane olduğunu tnyin etmek sure-
t1ıı1 <ızınekten farkı tile harbın önüne !reçmc>k 

\'e b b " 
ar e hazır- imkılnı olan Avrupada hiç 

leri ve mesuliyetleri bnhsın

da yeni bir takım görüş 

iht i l afları ortaya ~·ıkncıığı ih 
timnli vardır. ... 
Sofyada ~ominist tev~ıfatı 

Sofya, 8 (A .A.) - Maliye 
memurlarından komünist Ra
d€nkofun ihtilasile ala.kdar 
polis komünist hareketine 
mensup başka. tevkifat ynp

mıştır. Ezcümle Mopr ismi· 

nd~ki uluslararası kurumun 
Bulg-ar merkez komitesi az
asının hepsini t~vkif etmiştir. 
Bu komitenin Paristeki mer
kezi büro ile olıın muhnbe. 
rotı müsadere edilmi ştir . 

Bu muhabernttan anl11.şı ldı 

ğınn göre, Rulgar komitesi· 
nin pek fazl a mali vesaiti 
vorJır. Ve son y ıllar zarfın 

da Pdristen 7,000,000 leva 
muavenet görmüştür. 

---~ -

[rzu ! um~a han ve saman-
1ıklar kal~ınhyor. 

Erzurum, 9 (A.A.) - Be
lediye s ı hhate zarnr ver
mesinden ötürü şehir içinde 
ki hun ve s::ım n nlıklnrın kal
dı rılmıısınn karar vermiştir 

bir zaman hurbın zuhur et-
miyeceğini beyan etmiş 
ve sulhü temin ıçın en 
eyi ~·nrenin uluslar 
kurumunun muzaherotile 
miiştı> rrk bir emniyet hissi
ni vücude gotirıııek olduğu 
k::ınontında bulunduğunu ila 
ve eylemiştir. 

intihap mücadeleleri esnası. 
nda yeni Almanyayı kendi 
gözleri ile görmek imkAnı
na mnlik olmıyan kimsele
re Almanya hakkında yanlış 
bir fıkir vermek için Nas-
yonal Sosyalist. Almanyaya 
düşman olnn hain bir takım 
fırkaların pek kısa bir za
man zarfında ne suretle 
alttan alta tohrikdt yap
mış oldukları bilhassa• nnza
rı <lıkkate çarpmıştır. 

~ttsyonal Sosyalist memur 
lnra gelince, Uluslar kuru· 
munun kontrolu ultında bu· 
lunan serbest şehirde her 
türlü ihtilfit ıı mani olmak 
ıç· ın fı lı: i r ve i ntih i1 p ser
bestliğini temirıe müteallik 
her türlü tetbirlcri almış 
lardır. Bütün buna rnğmon 

muhalif fırkalar feci bir 
moğluhiyete uğramışlardır. 

Onntzig, 3 (AA)- Nasyo · 
nnl Sosyalistlerin başkanı 
boy Foerster kısn bir sö. 
ylev söylemiş ve ezcümle 
şöyle demiştir: 

- Nnsyonııl Sosyalistlerin 
galibiyeti ezicidir. 230 bin 
müntehipten 140 bini rey-
lerini Nasyonaı:sosyalistlere 
ver nişlerdir. Bu da Dantzig 
ahalisi okseriyutinin Nnsyo-

. nal Sosyalistlere taraftar 
olduklarının ve hinnetice 
Dantzig şehrinin tamamen 
bir Alman şehri · olduğunun 
bir delilidir. 

Pari~. 8 (A.A.) - 1933 in· 
tihabatına kıyasen ve ya_ 
pılan azim propagandalara 
nazaran Dantzi<P intihabatını 

• h 

Parıs gazeteleri yarı mu-
vaffakıyet ve yarı hizmet sa. 
yıyorlar Pöti Parizien di
yor ki: 

Şayet hizmet teeyyüt 
edocek olursa bunun Al-
mnnyada derin akisleri ola· 
cnktır. %irn bu .Nnsyonal 
Sosydlizmjn ilk muvaffakıy 
etsizliğidir . 

Temel yasasını kanun dai 
r~sinde değiştirip Oantzin· 
gın Almnnyaya idareten 
ıl?akını . rahatçu hazırlıyo
bılme k ıçin Nazilerin rey
lerin ü~·te ikisine ihtiya
çları vnrdır. 

Pöti Parizien yazısına şö
yle hitam veriyor: , . 

azı propngandnsının çok 
acele ıaferle ri teşkildtlan
dırılmış vo insicamlı bir 
vaziyet alınmasını elzem 
kıl~aktadır. Bu ayrı zafer 
endışe vericidir , Çünkü 
Berline tazyıkine devam için 
müsonde \'ermektedir. 

Ovr şöylı:ı yazıyor: 

Uluslar kurumunu Dnntzig 
teşkililtı esasiyesini şimdiye 

kadar olduğundan dahQ dik
( Dovıımı ikinci sayfadn ) 

Türk sanatının en yükseklevrini yaratan büyük Sinan 
için dün akşam Halkeıinde ihtifal yapıld1. 

Büyük Türk Mimarı Koca 
Sinanın ölümünün 347 inci 
yıldönümü münasebetıle dün 
akşam Halkevinde bir «Mimar 
Sinan gecesi» yapılmıştır. 

Saat 20,5 de vildyet baş mü· 
hendis vekili mühendis 
Ziyaetdin konferansına baş

lamış, Tiirk sanatının en 
yüksek devrini yaratan 
büyük Sinnnın hayatını 

ve eserlerini anlatmıştır . 

J 

Konferans salonunu dolduran 
yüzlerce kişi tarafından 

alaka ile dinlenmiş ve al
kışlanmıştır. Konferanstan 
sonra Halkavi temsil ko
lu sanatkArları <(Bezaz 
Kahraman» piyesini mu
vaffokiyetle oynamışlardır. 
Ve gençler çok takdir 
kazanmışlardır. Halkevi ban· 
dosuda güzel parçalar çal
mıştır. 

=============================.....::a 

İtalya Hükumeti 
Yugoslavya ile dost geçinmek isteyor italyınm yıni 

Belgrat elçismin sözleri. 
Belgrnt 8 (A.A.) - ltalya- lünü arzu · eylemektedir. 

nın yeni Belgrat sefiri Kont Ve eğer arada. da"alı 
Yiole Dı Cumpalw Pravda meseleler "Yarsa bunların 
gazetesine vaki beynnatı- halli lAzımdır. Aııl iktiza 
ndn ezcümle demiştir ki: 

- B. Mussolini Yugosla 
vyaya karşı en ıvı ni
yetler beslemekte ~e de· 
vıımlı bir uzlaşmanın husu-

Türk~i//i il& duygular: 

eden şimdiye kadar akdo. 
lunmuş ve hddisenin ilça
sile tatbik olunmıyan mu
ahedelerin ahkAmını taha-

( Devamı ikinci sayfada ) 

Sus Demedim!. 
Sanı sus! .. Demedim. Mi

nicik dudaklarında kasırga

laşan hıçkırıkların başını 

eziver .. Dedim, yavrucuğum . . 
Susmak; paslandırır yü

reklerimizi... Susmak; kora 
bir örtü yaratır gözlerimizin 
önünde ... 

Susmıık ; ölümden gelen ve 
ölüme giden bir nesnedir. 
Bir nesne ki , yürüyen. cleği

şen ve hız alan bir sonsuz. 
luğun göbeğinde bağdaş 
kurup oturamaz vo oturma· 
malıdır da .. 

Hani serviler vardır: Gel
mişin, geçmişin birer dikili 
taşı gibi duran başı boşlu

ğa, sonsuzluğu doğru uza
nan serviler. .. İşte , susmak 
onlar ın gölgesinde doğma

lı, onların gölgesinde 
ölmelidir. Ara mıza girip, ka
rışmamalı, yaşamamalıdır! 

Yavrucuğum . 

Hı~·kırık yıkıcıdır. LA.kin 
yine, bir varlık olarnk dol
ılurur kulaklarımızı .. Ve du. 
ygularımı zdn yanık bir ke
manın sesi knJnr bir şah· 

lanış ynratnbilir. 
Ya susmak? .. 

O bir ışık değildi r ki göz· 
terimize uzansın.. Yürüyen, 
soluyan bir nesne değildir 

ki nvuçlnrımızın içinde yüre
ğinin vurduğunu duyalım ... 

Bıışdon başa bir yokluktur. 
o ... . 

E, ötekinin ezen, yıpratan 
ve acındıran yanık hevası, 

ne berikinin yok olası yok
luğu; senin nar çiçe
ği dudaklarında dolaşmasın .. 
Gittikleri yollar ayrıdır, am. 
ma yine bir yerde birleşir 
Onlar ... 

Sen; her nesneden önce 
haykırmasını bil yavrucuğum, 
haykırmıısını ... 

Haykırmak kadar tatlı , ha· 
ykırmak kadar içe yaşamak 
ve yaratmak isteği veren bir 
nesne volttur bu acunda ... 

Haykır!.. Yalnız yeterki bi
lerek, inanarak ve ışık dolu 
Lir kafa ile olsun bu haykı
rış .. . 

Bu yüzden ciğerl~rin , diş
lerinin arasına bir kor gibi 
dökülsede gam yeme yavru_ 
cuğum .. 

Ce tlı 



' 
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t•················································~· 1 :s o T v E s o T s o ıaı: 
·············~······································ 
Pişmiş süt ve çiğ süt ıle bunm 

farın gıdai değerleri 
Baylari ımicadelt: Başkanı HAKKI USER 

-4 
Süt, içinde bulunun bazı 

mikropları ölpürmek ve hu ' 
suretle uzunca bir müddf>t 
saklanabilmek üzere az ve 
ya çok yüksek bir hara
ret derecesinde ısıdılır, pişi

rilir. Böyle bir tetbirin 
sağlık bakımından şüphesiz 

faydası vardır. Fakat hara
retde @üdün değeri, gıdoi 

kıymeti üzerine mühim. 
dljğimli bir tesir yapar. Bu 
tesir, hararetin şitdetıne 

derecesine ve mütdetine gö
re değişir. 

Altmış hararet derece- ı 

sinde ısıdılan .bir südün 
tekibindeki madeni ve uzvi 
mnddeler, tadiJdta uğramaz 

yani değişmezler isede 
yüksek bir hararet derece· 
sinde ısıdılan südün yu. , 
murta akına benzer mad
deleri ozçok pıhtılnştıklorı 1 

gibi lesjtinler (Lecithine) ve 
aitrat de sod (Citrate de sou
de) gibi limon ekşisi mü. 
rekl:eplcrj dahi tadiltHa uğ

rarlar. Bunlardan başka bazı 
madeni tuz (milh) lerin bir 
kısmı da erimez bir hale 
dönerler. 

Süt şekeri ve yağı ise 
hararetin tesirile hissolu
nur derecede değişmezler. 

Hnrnretio tesırinden başlıc::ı 

müteessir olanlar, südün yu
murta okıno. benzor madde
leridir. Çiğ süt, kaynamış 

süde nisbetle midede daha 
çok durur. Bundan dolayı 

anın yumurta akına benzer 
maddeleri daha çok hazım 
olunurlar. 

Sıit yüz hararet derece
sine kadar seksen derecedon 
yukarı bir hararet derece 
sinde ısıdılırsa yumurta 
akına benzer maddelerinin 
midede hozimleri o nisbet
te güçleşip azalır. Bağır

saklardaki hnzimleri ise 
böyle değildir. Yüz hararet 
derecesine kadar ısıtılan 

südün buğırsoklurdaki ha
zım. kabiliyeti artar ise.ie 
süt (100-130) hararet dere. 
cesinde ısıdıldıkta hazmı 

güçleşip azalır. 

Pastorize olmuş yani alt 
mış hararet derecesinde 
bir mütdet ısıdılmış olan 
süt, çiğ südün dengiılır. 

Yani gıdai kıymetleri bır-

dir. Bu noktada ihtilaf 
yoktur. Halbuki yuz 
beş dereceden yukorı 

ve alelı'lde ( 108 J I O ) ha 
raret derecesinde ısıtılan 

sütlerin gıdai kıymetleri de· 
ğişir. Hususile bu kaclor 
yüksek bir hararet ·ierece
sinin tesirile (C) adlı vita
min (Vıtamine) harap oldu
ğundan böyle bir süt ile bes· 
lenen çocuklar bundan önce 

vit::ıminler bahsinde si>ylen
diği gibi fskorhut (St'orbute) 
hastalığınn uğrar 1ar ki bunu 
mani 0lmak uzere muhtelif 

emzirme <nöbetle ana südti 
yani çiğ süt Vtj k ıynat.lnıış 

· süt vermek) usulüne ·veya 
portakal veyahut limon su
yuna müracaat edilir 

Süt emme devri, çocukla
rınkine nisbetle genç ehli 
hayvanlardu dahu uzun sür
dOğü için onlarda beıleniı 

ı ozukluklnrı ya pek az gö
rünür veyahut hi<· görün
rntz 

Kaymağı atın ış süt ve gıdai 
de geri 

Süt yağı vryahut kaymak 
'3Ü iün kendı inden daha pa
halı olduğu için gerek ol· 
dıığu gibi satılmak gerPkse 
leroyuğı ynpmnk üzere h{lr 
yerde her memlekette sülhn 
oyrılarak alınır, Bundan do
l 1yı kaymağı. alınmış bır 

stidün terkibi, şüphesiz ka_ 
ymağı alınmamış olanın ki· 
nden başkadır. 
Kaymağı alınmış südün 

terkibi, kııymak olmak usu· 
lüne göre değişir. Hafifoe 
ısıtıldıktan ve kaymak bağ
lamak fü:~re içinde bulundu
ğu kopda holi üzer~ bir 
mütdct terk ~lundukton son
ra kaymağı nlınon bir sütde 
hararet derecesine ve koy· 
mak bağlamak ıçın terk 
edildiği zamcıno. göre yıne 

az veya cok miktnrda yağ 

kalır. Bu aıii usul üzere (6) 
saat sonra knymoğı ~lınmış 

bir sütde kiloda 12_ ı 5 gram 
yoğ kaldığı halde ( 1 ı) saat 
sonra kcymoğı alınan bir 
kılo siitde yalnız 1 O graro 
k12dnr yağ kalır. EğM sü· 
düp kaymağı s ıntrifuj (Ccın_ 

triCuge) deniicn hu usi bir 
ı:ılet vaıntasi\e olınıuo sütJe 
uletin kuvvetine yani bir sa· 
n1yedeki devirleri euyısına 

göre bir kilo stitde yaln·z 
yarım jkj 0,5 • 2 grnm ka· 
dar yağ bulunur. llolbukı 

si.ıdün yağdan başka mad 
deleri tekfisuf ederlf r. 

Südün gıdoi değerinın yal. 
nız yoğmdnn ıleri geldiğini 
söylemek doğru değildir 
Süt şekerınin ve yumurta 
akına benzer kazein ve süt 
albliminı gıbı maddeler ile 
lesitin <Lecitlıine), limon 
ekşısi ve fosfatlar gıbi 
bnşlrn maddelerinin dohi 
kıymeti vnrdır. Bunlor iso 
kuymağı alınmış sütlerde ta
mamile mevcutturlor. 

Kaymağı olınmış südün 
gıdai değerinin kaymağı 
alınmamış halis südünkiın
ua yarısı kadar olduğu ya· 
p lan birçok denem ler ne 
ticesinde anlaşılmı tır Bun
dan dolayı kaymağı alın
mış südün gıdui değeri 

öyle sanıldığı gibi ihmal 
edılecek derecede aşağı 
değıldir. Bundıln başka 

kaymağı alınmış suclün haz
mı. hnlis südunkinden 
dnhH kolc.ıydır. . 

Kaymağı :ılınmış südtln 
midedeki hazmı bflş saatte 
biter. Bu ısJ kaymağı alın
mnmış halıs südün mide 

dPki huzminden duha ~~•buk 
vuku bulduğunu göst •rır ifa· 
lir:ı yani kaymağı alınma
mış süt ile yu1)il ın yoğurt 
vc:ı kefır midede en çok 

ddrt buruk saat kaJnr 
kılır. Halbuki kaymağı 

nlınınıQ sut ile yap:ı ın yo 
ğurt ve kefır, yalnız iı~ 
buçuk sant kadar k.ılır 

Bu da göı;terıyor ki kay
mağı alınmış sut ıle yap.
lan yoğurt ve kefır bıle 

TORK DiLi Nisan 1Q ,....,-

Romany~da Yeni illi 
dafaa vergileri 

Ü-
maw. 111••am- .;;- ••••••:>•---•••"'ti\ 
VİLAYTTE 1 • • KENTE VE 

··--- ~-· •• - .. --- ır.•••a -----•• •n--•• • • -··"' . 
Ordu teçhizatını tamamla· 

mak için Homanya hükumeti 

tıı.rnfından mevcut bir takım 
istihlilk resimleri arttırılma· 

sını ve hır takım yeni vergile 
rin alınm::ısını gözeten knnun 

Zir t usığır ık Yolunda 

lôyıhasınu göre: 

Bankası konrasm~E 
Vılayetimizi General Kazım 
öz~lp, Fı ret Sılay ve Hayret
tin Kanrn temsil edecekler. 

Bir otomobil f acıası oldu· 

Esat adında hır şoför devriiBR k8myonun aııında ~alır•' 
Mevzu resimlerde 1 O ley 

olan kohve istihlak resmi 
25 leye çıkarılmakta ve bu 

öldü. Üç yolcuda hatif suretle yaralan~ılar. 
şoför Esadın bulunduğu ts· 
rııfa devrilmiştir. Yük ıığır 
olduğu için kamyon belJJe:, 
kaldırılamamış ve zavallı t° ~ 
kamyonun altında kaJar• 
ölmüştür. Kamyonda bol:: 
nnn bir zabitle iki nefer 

ndan gelirin 62 milyon leye 
varacağı tahmin oluamakta
d\r. 

Ayni suretle ı O leyden 
25 leye çıkarılmış olan çay 
istıhltı.k resmınden Je 26 
milyonluk bir fazla g{'lir 
eldo rdıleceğı umulmaktadır. 

Yeniden konulan istihldk 
resimleri do şunl::ırdır. 

Pırincin kilosuna 2 ley 
Kakaonun « 12 « 
Kak(lo · yağının 1 O « 

Nebati yağların k. 3 « 
Petrol ve müştekatınu aıt 

resimler benzin müstesna 
olmak üzere arttırılmış de· 
ğildir. 

Benzın resmi 0,50 ley ar
tırılmıştır. Çimentodan alın 

makta olan vagon bnşına 

3000 leye çıkarılmıştır 
Onun üzerine kilo başına 

• 0,20 ley bu vergi doğrudan 
ıioğruya değirmenlere tahsis 
edilecektir. 

U nrral K m Oıalp 

Yakında Ankarada topla 
nacak o)Rn Ziraat bnnko.sı 
umumi kongresinde vildye. 
timizi tPmsil edecP,k murah 
hosinr seçilmiştır. Kongre
de vil:\yetimizi sayl ıvımız 
~tilli Müdafaa Bakanı Gene 
ral Kazım Özalp, Konya sa 
ylavı Büyuk Kamutay Baş
kan vekili Tevfik Fikret 
Sılay ve saylavımız Hayret
tin Knrnıı tarafından temsil 
edilecektir 1 

Dün öğlt den sonru Bulı

keE.ıİr - Susığırlık yolundu bir 

otomobil kozası olmuş bir 
kişi ölmuş üç kişi de yara 

lanmıştır. Kuza Susığırlığın 

üç kilometre yak . nın~u ve 

şöyle olmuştur: 

~ôfor Esnt kamyonuna hü 

kümete aıt eşya yükletip ve 

içine bir kaç ta müşteri alıp 
öğle vakti şehrimızden 

hareket etmiştir. Yolculuk 
Sultançayırı köyüne kadar 
eyi geçmiş fakat bundan 
sonra kamyona ufak bir 
arıza olmuştur. Şoför ka 
myonu durdurup arızuyn 

bukmağa lüzum gormemiş 
ve direksiyonu yanında bu
lunan otomobil sf'hibi Me
hmede vererek kendisi ça
murluğa çıkmıştır . işte bu
sırada sahibinin . fena 
manevrası yüzünden kamyon ---

Çocuk haftasına hazırlık 
..,,..._-~·-=-.....:-=~ 

Çoc· k H f a ı da. Şımdiye kadar vergiden 
istisna edilmekte olon yeni 
binalar üzerine konulmuş 

~!;~ik ~~;g~:~:~ .1~:0 .~i;~0~~ Müsamereler verilecek çocuk balosu. güıbüz ve güzel 
_ğİ""'=""="ZA,..,..,,.,nn=olu==nm.,._..,k.,......,..tnd,.......ır. __ çocuk musabakalart y pıl csk, çocuk kongresi toplanaca~tır 
mıdede daha çabuk hazmo- 23 Nısand l başlayacak bir alay yapılacak şehrin 
lur olan Çoruk Hnftası ıçın muhtelif cadde ve sokakları 

Kefir bir nevi yoğurt- hnıırlık yopılmaktadır. Ço- dolaşılacaktır. Anyı gün. 
tur Anın gibı ihtımor cuk Esırgeme Kurumu ıdure 1 de çocuk kongresi de topla. 
ettirilmiş ynni ekşittiril- heyetı ıto maarif ve orta nacak, çocuk vali, ~·ocuk bele-
miş sütden ibarettir. 'l ahır- mektep müdürleri ve ilk Başkanı çocuk Fırka Baş 
lar ve şimali Knfkasya mektE:'p bıışmuallimleri bir kanı, ve Çocuk Esirgeme 
halkı, kefir tohumu dC'· gun örıce Fırkada toplana idkre heyetini seçecektir. 
dikleri hususi bir mantı:ır rnk halka ve ~·ocuklara Haftanın devam ettiğı günler 
tohumunu inek südüne çocuk haftasının kıymetini muhtelıf mekteplerde muso.I 
ko.torak kefiri yaparlar. anlatacok hususatı hazırlamı mereler v~rilecek,lfolkevıntle 
Bugünkü günde ise tica ştır. bu çocuk balosu, gürbüz 
rette satılan kefir muyu- Öğrendiğimize göre Çocuk çocuk ve güzel çocuk 
ları vcısıtasilo yapılır . Be- Hoft ısının ilk gtiniiflde biıyük musabakal ırı yapılacaktır. 
yaz. koyuca, köpüklü ve 
ekşimsi bir süt hnlındedır. 

Kııym·oğı alınmış siıtJe (D) 
denilen vıtamin azalır Bun· 
dan dolnyı böyle bır süt ya
ni kaymağı alınmış süt, 
büyüme devrinde bulunan 
bir uzviyete, hir vücuda 
hususile çocuklara uygun 
gelmodığindcn verilmeme 
lidir Kaymağı alınmış v 
binde 15 gram kadar 
yağı havi bulunnııyun 
sütlerin satılmaması teltlıf 

olunmuş isede bn mik 1 

turda yağn havi bir E<Üt 
ancak adı usul üzere 
kaymağı alınmak suretile 
elde t•Jilfbilir. Bununla 
beraber böyle bir süt bi-
le ancak yerinde sarfa 

(; .. nel nüfus saJJımına doğru 
yapılan hazırlıklar. 

fçeri İşleri Bakanlığından 
vilayete gelen hır tıımime 
göre bu yıl yopılocnk olan 
nufus snyımı lıozırlıklarının 

bazı vıldyetlercc noksan 
yapıldığı anluş lmnktodır 

Bakanlık tarnfındo.n şöyle 
tesbit e 'ilınekt dir: 

~ayıma esas olou 
numaralama om iyesi nok
san ynpılınışt r. 

2 - Numaralar tamamen 
binalara talık edilmediği 
içın sııyım memurları mtlş

küldtla karı;;ıl şmıştır. 

3- ~lınt ka tf•skilatı evel 
_ce iyı tanzim edılmediğiuden 

sayım esnasında bazı mınta· 

kalur üzerinde tadilftt ve tas
hıhııt yapmak zorureti basıl 

olmuştur. 

4 - Bazı vilayet ve kıza 
lor haltı. numaralamo 

. . 
ışıne 

başlamamışlardır. Bu noksa 

nlnr idare ad'nmlarımızın ve 
belediyelerin bu iş için gös. 
terdikleri alakanın azlığını 

bildirir. 

ldore fımirlerinin bu 
işi benimsoyere}\ ve bir 
memleket işi bılercık takip 
etmelerı vo eksiklerin tamn 
mlamv.osı eh ~mmiyetle bıldL 
rılir. 

===o-=-:== . 

, .. 
muhtelıf yerlerinden yor• 1 
nmışlordır. Bunların yarsl•f 

h 1fiftir. de 
Kamyon sahibi Mehlfl8 

hiç hir şr-y olmamıştır· 
~ır' 

Kozayı müteakıp Sus• 91 
Jık adliye ve jandsrıJJ', 
h§.diseye el koymuştur· ~r 
förün cenazesi ve ~aralı " k ..,. 
Susığırlığa kaldırılmış, ·~·· 
yon sahibi Mehmet 18 

lanmıştır. f' 
Kuza neticesinde öleP 

8
• 

för Esnt Şeyhlütfullab fı,, 
hallesinden Şekerci oğUdo'· 
rından Mustofanın oğlU jje' 

Kazaya sebep olan d• t r' 
cardan İbrahim SarninİP 0 

tağıdır. 

Vilayet Genel Kaıaubf~, 
Vilfiyet Genel Kadluı:ııı 
· de1 

bugün çalışmolarıno 110 

edecektir. Genel KaıD0~11jıı 
bugün masraf bütceıer~ııı 
müz 1kercsine bnşlaıoası 
ulmak:tadır 

Soyadı alanlar. , •. 
Yeşilli civarında J{&r;,.ıı~ 

mail oğulları nalbant ,JıDı 
ve Yakup Ôzçakar soY 
almışlardır, 

-....-<:ıı::~:ııttıııı•ICI&_....-_... . 
ita/ya 
f!ukümet~ 1,d•' 
[Üst tarafı birincı. saY saıı'' 

kkuk ettirmektedır· ,~r 
bir de yeni ticaret dl~ .il~· 'il .... 
desi akdetmek her 1 '10• 

. dD' ' mleket arasında bır ,~o 
muahedesi hazırlaoıs1' Y 
ki yenilemek Jfizıwdır· 0el'( 

Sefir ltalya il~ Y~~ıııl~~ 
ya orasında bır Y ııs•' 
husulünü krııl Ale. 1.ıP' 
ile B. Bartunun cüınlelJıll"~ 
linden bufunduğUPU eofter' 
}attıktan sonra ,u . 
jltlve etmiştir . . b•Y'''; 

ltolya küçük itılafı jeb' 
. . 1 urunu ı.ır 

yet ve sıynsa şu .. ,el v 
etrn iş uluslar ası gu 
teQekkül addeder. ,.e .,ııı· 

" J'O" ,ı 
Revizyonizme ge 1 ,111r• 1 

slar kurumu bile u~~8oi16i 
muahedeler in .. h~htiOJ'ıııı, 
dairesinde trıdılı 1

• et "ıı 
der piş eylemiştir. oığ ,,dili. 
raftan İtalyn ise bU ·ııı• ,ı~ 

dll 
zorla yapılmasına 
yhtar bulunmuştur· 

lunnbilir. Çünktl adi usul 
üzere koymak bağlamak için 
hıç olınozso (6) saut kadar 
kemli h lıne terkedılmek la· 
zımgelır ki bu miıtdet için 
do ını ekşiterek bozabılı n 
hır takım m y lnr Jl~ karış 

m.ş bulunduğundan l ozul
mnılun başka bır yort nnk
lolunamoz Bunun İ\'İn kny_ 
m::ığı al.nmş bir su f>ks-i 
yerf'k bozulmuğa pek <>ive 
rişlı bulunJuğundarı d rh ıl 
pastorize edilmPli yani 60 
hnrnrct derrresindf bir 
m utdot ısıdılmulıdır. 

Da tzl 
lm nyaya 

Oışan işleri Ba~ammll. 

Geç yor 
[t'lst t ırı:ıf birinci ıvf Jo} 

t lı k ı l l r l ıı l ar 
knrumu B licıb l ın lltıh • 
kı c>r vı~ y.ı g r k nılılif{ın 

den ola(' ktır) sozlerinı 
nkl ndn tutmulıJır . Bu söz 
ler ulu 1 r kurumuna hakı
ki hır m ) dan okuyac k · 
tır. Ayn zntn..ın ln Pt>lon
yay da c· itli bir ıhlar· 

dır. 

Ankaru, 9 (A A.) 

isleri Bakanı bay 

1111111 ~; ~' 11111 _....,,,,,,,,,.. 
'J/t Cocuk Bayramının 1 

gü~üdür. Yavrularınııtfll 
bayramı icin hazırlantfl1~' - , 



TOlW>JLl ıO NiBBn 

Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
it N. J 3 Ferog:ıt sahibi Özga~·en "' Fevt 1 Kaybetmek, ka~~ırmak, elden 

1 

Füc~ten = Ansızın, birdenbire 
Ş&o.t __ G' Örnek: Bu gen~~ ger~~ekten ferogut s:ı çıkarmuk Ürnek: Füceten vefat etti = Ansızın 
•'elatj~ ızoçı = (Fr.) Di\'ugation, re· hibi bir a~ammış= Bu gen~· gerçek.ten 2 _ Ölüm . (birdenbire) öldü. 

Örnek· 1 .
1
. H i . N p . özgeçen hır adammış. Örnek: 1 - Fırsatı fevt eden sonra dö- Fürce = A'rahk, delik 

.. · agı ız ar cıye ozırı , orıs Menfaatperest - Asığcıl k F"'u"ru __ Aııar.ı ' 
ltıuzaierel · h kk d b ·r b vünür - Fırsatı uçıran (elden çıkaran) '$ ,, 

l erı a ın a azı ı şuatta u Örnek; Menfaatperest ola_nlardıın, vata- sonra dövünür. Serfüru etmek = Ba eğmek 
~onıuştur.- = ingiliz Dış Bakanı, Pu- na hayı r gıJlır.ez = Asıgcıl olanlardan F" h S ş 
rı.s söyleşmeleri hnkkında bir takım d h · 1 Fevzn (Bok: fetret) - Korgaşcı - - (Fr.) uru t = atma, satım 
gız F yhur a F uyıhr ga moz. Anarchic Fürumaye = Alçak soylu 

Fatıh açılarda. bulu_nmuştur. era -- era 
O <Bak: rıhangır) _ Alpay Feraset ·- Ynlgörü Feyezan - Taşma Füruş = Satan 
h~nek: Tarih büyük fatihlerin ndl11rını Örnek: Büyük ~;iyasi işlere girişenlere Feyz Gürlük Ürnek: ~lalfımat füruş - Bilıi satan 

Ur1netJe anar =- Tarih büyiık alpayla· en lilzım olan şey, ferasettir - Büyük Feyzdar - Cregen Füshat = Genişlik 
Peı~ın adlarını saygı ile onar: sıyasal işlere girişenlere en gerekli Feyz bulmak, feyzdar olmak - Gi.ırelmek Fütur = Bezginlik 
rıgu~t~ek = Açmak, almak _ (Fr.) Co· olan şey, yalgörfölür. Fevyaz - Gür, bereketli Örnek: Görüyorum ki fütura uğramıos-

Ô erır Ferasetli- Yalgörür Fezleke (Bak: icmal, huldsa). ınız = Görüyorum ki bezginliğe utra-
rnek: lstanbul'u Mehmed il. aldı (fe- Örnok: .Fer·asetli adam: en gizli ve ka· Fırka - Bölok - (Fr.) Paragraphe mı§sınız. 

P,t~~tti) ranlık şeyleri de önceden görür -YnL Örnek: uçüncü böleğinde (fırkasında) - Fütüvvet = Akılık, cömertlik 
O - Başlangıç görür ıtdam en gizli ve karanlık. şey- Dans le troisieme parographe de vetre Füzun = Çok, artık 
}~:ek: .. işi?, daha fatihasında iken bü- leri de önceden görür. , article 
d h nıuokuller kenJini gösterdi _işin Ferd= Ferd (T.Kö) - (Fr.) Individu Fırka - Anlatık - (Fr.) Anecdote 
k~ a başlangıcında iken büyük güçlü- Ferdi- Ferdiğ (Fr.) lndividuel Örnek: Nasreddin flo~anın anlattığı (fı-

li'ata ~kendisini gösterdi. Ferdiyet - Ferdiyet (Fr.) lndividuulite krası) - L'anecdote de Nasreddin Hodja 

Ô
-...... Uza Ferdi aferide - Hiç kimse Fıkra (terim) - Boğum - (Fr.) Vertebro 

rnek· . . . nı · · Fozayı ntl.mahdud ıçıne serpıL Feri - Dal, ayrıntı Fırka - Parti (T Kö.) 
1t olan yıldız kümeleri = Ucsuz bu- Örnek: 1 - Bu meselenin dört feri Fırka (askerlik terimi) - Tümen - <Fr. ) 

CSQz U ' • d ·1 d u d d o· . . 
1.. za ıçın e serpı miş olun yıldız var ır-vu sorumun ört alı vardır. ıvısıon 

P t11beleri 2- işin aslına bakalım, ferileri bir Fırka kumandam -Tümkomutan(Fr.)Comm· 
' 1ahat · Ö (Bak: denaet) = Alçaklık yana dursun- İşin aslına bakalım, ay- andant dedivision 

b~nek: Bu harekete fazahatten başka rıntıları bir yana dursun Fırka kumandanı mirilivn - Tümgeneral 
at ad bulamıyorum - Bu harekete Füru, teferrüat= Ayrıntılar Fırka erkdnı hnrbiyeRi - Tüm kurmay_ 

1?6tll:takııktan başka bir ad. bulamıyorum. Füru (arda terimi) = inenler (Fr.) Etat-mııjor de division 
O ::::::: Erdem Usul (arJu terimi) - Ağanlar Fırsat - Fırsat (T. Kö.) 
rıt:n~~: Fazilet ınson yüksekliğinin altı- Ferid - Tek, eşsiz I Fıtrat (Hilkat, cibillet) - Yaradılış 
lde~~d~r. - Erdem insan yüceliğinin be· Fermtl = - buyuran, süren, emreden Fıtri (hilki, <,ibilli) - Doğunıal 

P,tla ~ıdır. Örnek: Hükümferma - Hüküm süren (Doğunsal'ın sonundaki «h> ince okunur) 
O :::::: Arlık, çok, ileri Ferman { Bak: Emirname ) - Huyurultu Örnek: Kendisindeki anlayış ve çabuk 
b rnek: 1 Bu kılavuzu yüzbinden fazla Fermanpfermcı = Hükmeden kavrayış sonradan olma değil, fıtridir 
~:~lırnıaıı _ Bu kılavuzu yüzünden Ferstl- - bitiren, bırakmıyan - Kendisindeki anlayış ve (:abuk ka-
2 (artık) bastırmalı. Örnek: Taketfersd - Güç bitiren vrayış sonradan olma değil, doğunsaldır. 
•u - .Fazla gidiyorsun _ çok oluyor. TAhammülfersA - Dayanık bırakmıyan Fiat - Paha, eder 

Pecr : (ılerj gidiyorsun). Fersude - Eski, yırtık, yıpranmış Örnek: Bu defterin fıatı kaç paradır _ 
Ö 'ran Forşetmek-Yaymak, döşemek Bu defterin ederi kaç paradır. 

rnek· F · ·ık Mef u Do .. elı' l''d · lırk · ecrın ı ışıkları ufka yayı · r ş - ş i ı yeı necat - Kurtulmalık 
~ Yıl ~n - 'I1anın ilk ışıkları ufka yo.- Mefruşat = Döşeme Örnek: HayJutlar yakaladıkları zengio-
6dll ~~;~ Tefriş etmek - Döşemek den büyük bir fidyei necat istediler -

() e -- Vermek uğruna vermek Feryad - Haykırı Haydutlar yakaladıkları zenginden bu··_ 
rnek· V t · · ö 1- (" • L 1 - · · d b' , Y · ~ ~n ıçın canımızı feda ederiz rnea: recenın aaran ıgı ıçın ° ır yük bir kurtulmalık istedıler. 

~ \ı~ru Urd .~çın canımızı veririz. Yurd feryad duyuldu = Gecenin karanlığı Figan (Bak: feryad) Haykırı 
P ed,kAr ndu uç çocuğunu verdi (fedı:l etti) içinde bir haykır duyuldu. Figar - yaralı 

6da1t
4 

:::::: Özveren Feryad etmek - Haykırmalr, bağırmak, Örnek: Dilfigar _ Yüreği yaralı 
Ö rlık - Ôzverı· ~·ağırmak L' h . 1 tnek . l' ı rıst - Bu maı· . Ya t - f d k" I - h. Ürnek: Neye feryad ediyorsunuz - Ne ~ 
lltııı · P ıgımız e a ur ıgı ı~· un- Fıkdan - Yokluk, bulunmazlık 

ı. .. hlltrıt:~. - Yaptığınız özveriyi hiç un· haykırıyorsunuz (Neye buğırıb ~·ağırı . Fıkr - Fikir tT.Kö.) - J>ensee 
"., '4.1 yorsun uz) 
'ter~trnek ddrtı.k etmek) -- Anlamak Ferzend - Oğul Fikr .. - Diışünce - (Fr.) Avis 

Ör rıt - Üklen Fesh - Bozma, dnğıtma (parlementolor te. ~rnek: Bu işte benim fıkrim şudur - Bu 

hlr
llek: Her mefhumun rimi) ışte benim düşüncem şudur. 

kendine göre F k İd (Y 1 
h lend~ıınaıu vardır _ Her öldemin Örnek: 1 - Aram zduki mukaveleyi fes- 1 r - e akutça) - (Fr.) dee 
l:'et , •ne göre bir munnsı vardır bedelim _ Aramızdaki sözl eşmeyi bo Örnek: Fikir, dimağın işlemesinden do. 

Ôrn :Yırrne , açma, koparma zulım , . ~ar - İde dimağın işlemesinden doğar. 
~ Par; Fekki mühür = Mühürü ko- 2 - Fransız kabinesinin parlamentoyu F ık~~ - Düşünsel, iJeyel, fıkriğ 
ı 'tketnı: feshi üzerine - Fransız kabinesinin Ornek: 1 - Fikri mesainin verdiği yor. 
ııtı~lt k :::::: Ayırmak, açmak parlamentoyu dağıtması üzerine gunluk - Düşünsel çalışmaların verdi-

\Jrntkl·lbek - Ayrılmak Feshetmek - Bozmak, dağıtmak (P.ırlô- ği yorgunluk. 
etrrıek · bBu. sır~~o An karadan inf.ltak mcntolar terimi) ~ - İnsanların fıkri kudreti - 1nsanla-
sır6da enım ıçın pek güçtür. - Bu Örnek: l - Almanyanın askerliği ye- rın fıkriğ erki, 

~ l Pek D"A~keradan ayrılmak benim İçin niden kurması, Versay muahedesini fe- Fikri takip - Güderge 
e 4b !'.'IU~lur. Ö k ~ O shetmektedir. - Almanyanın a~kerliği rne : O, fıkri takİJl ile hareket eder 

Or .. ......_ nıım h -..ek: V yeniden kurması : Versay amllnşmusını ir gençtir. _ O, güderge ile hareket 
felah atan borcunu ödemiyenlere bozmaktadır. eder bir ğençtir. 

~el Yenler!oktur - Yurd borcunu ö•lemi- 2 Fransı z kabinesi pnrlnmentoyu Filhakika - Ger~·ekttın 
p l'ltet onum yoktur. F' eı - f l feshetmek istedi - Fransız kabinesi ıramuş etmek - Unutmak 
~ııı~ - lnrn 

6 
dket Pdrldmentoyu da!!ıtmak iste·1 1. Firar - Ka1:ma 

~ e Uğ e salkı ... u ~ 
~ erı~c rarnarı _ İnmeye uğramak infisah - Bozulma, dağılma , Firar etmek - Ko.çmnk 
~ e)I!~ ~:: tnnıelj Ürnck: 1 - Aramızdaki anlaşmanın in- Firari - Kaçak 
~ 61ll :: A.Göi çığırı fısa hı yüzünden - Aramızdaki anlaş Firaş - Döşemek, döşek 
p:! (tatbik~•z. . manın bozulması yüzünden. F~.rak. firkat {iftirnk) - Ayrılık 

........ t ıhrn yerinde) _ Fen (T.Kö.) 2 - lngilterede parldmentonun infısahı Fıtade - Düşmüş 
~l!t~'neko:r Gö .. - İngilterede parlt\mentonun dağılması Fitne (lesad anlamına) - Bozul _ (Fr.) 

Ô~ ~ G ~umde fer kalmadı. Mütefcssih - Bozulmuş, çürümüş kokmuş U~rıuption, sedition, perturhation 

8 •1t~ek B~~··::~ . _ . . Örnok: Mütefessih bir l'~miyet _ Boz- Urnek; Ortaklıkta fıtno :ıldmetleri gör. 
Ilı Öde . ın sı ze feragı ı ~ ın vergı- ullnuş (~·ürümüş) bir sosyete - Mütef~ ülüyordu - Ortalıkta bozut beldekleri 

~e ıe ge"· ?1°nız lllzımd ır - Bu evin si- essih etlerden yemek ynpmamalı-Ko görülüyordu. 
"er. )'ırınıı · · -

~e ~ etmek 1 rı.n vergisini ödeme l isıniz . kmuş etlerden yemek ynpmamalı. Fıtne (nifak ıınlamınn) - Arabozma 
~et •ıtltıek Cstüne geçirmek, üstüne Tefessüh etmek Bozulmak, çürümek, Örnek: Aramıza fıtne soktu - Aramızı 

'Rat kokmak bozdu. 
~net: ~~~ıf e.c.i Fetrek (fosılai saltanat anlamına) - Karg- Fitnecu (bak: müfsit) = Boz utçu 

~ te ıılbdır ~şlerde fe.ragot göstermek ıış '.l devri (Fr. ı Anarchic, interregne Örnek: Bilmezsiniz, o ne fitnecu bir 
~t rrneııd' - lusal işlerde özgeçi gös· Fettan - Oynak adaındır = P.ilmezsiniz, o ne bozutcu 
~ll:f!at et~:·L Fevc - Bölük, takım bir o damdır . 

t:l~ecrnek a: :::::: Bırakmak, çekilm"k, Örnek: Fevc fevc - Bölük, bölük ta- Fuz~li = Boşuna , haksız, yersiz 
trıek. 1 • elçekmek kım, takım Urnek: ı = Bu konuı.:maya fuzuli mü-

lldin . u ı· ~ 
ı9~ ::::::: Gelın he ı.n.. hu işten ferugat Feveran - Fışkırma dah ı le etmenize ne demeli? = Bu ko-
~ rı \'llzo ~ u ı şı bırakın- Gelın bu li'evvare - Fışkırık, döner fıskiye nuşmnya boşuna (yersiz) karışmanıza 

ır "'eçın ::ı:: o ı· . . , k .) ı-, l\ır6ııık e ın bu ışten elçekın. li ev - l st ne demeli? 
Çekildi tan feragat etti - Krallık- Örnek: Kısmı fevkoni r·st kısım 2 = Bu parayı fuzuli. olnrak aldılar = . l'' . vkani tahtııni - Altlı üstlü Bu parayı haksız olarak aldılar. 

G 
Gabavet = Kalın kafalılık, mankafalık 

Örnek: Tembelliğe çare bulunur, gab
avete bulunmaz = Tembelliğe çare 
bulunur, kalın kafalılığa (mıokafalığa) 

bulunmaz. 
Gabi = Kalın kafalı, mankafa = (lt,r.) 

Balourd 
Örnek: Bu çocuk okuduğunu anlaya. 
mıyan bir kalın kafalıdır=Cet enfant 
est un balourd q ui ne comprend pas 
ce..,qu'il lit. 

Gabgad=Gıdı 
Gabni fahiş=Aşırı aldatma 

Örnek: Bu sa\ışta !ahit vardır _ Bu 
satı~ta aşırı aldatma vardır. 

Gadr=Yaıık 
Örnek: Bu işte bana yazık oldu. 

Gadre~mek= Yaz* etmek 
Örnek: O adama neden bu kaflar gıd
rettiler =0 adama neden bu kadar ya. 
zık ettiler. 

Gadrolmak = Yazık olmak 
Gaddar, zalim = Gücemen 

Örnek: Bu gaddarın eliaden neler çek. 
tiğimi ben bilirim = Bu gücemenin 
elinden neler ~·ektiğimı hen bilirim. 

Zulm = Zulm (T. Kö.) 
Gaflet=Dalgınlık, boş bulunma 
Gafı et etmek= Oıılgınlığa gelmek, boş bu

lunmak 

Gafıl=Aymaz, dalgın, hoş 

Örnek: Galıl bulundum=Boş bulundum 
Gafil avlamak=Dalgınlığıı getirmek 

Ürnek: Bizi bu i~te gafıl evladınız -
Bizi bu işte dalgınlığa getirdiniz. 

Gafil avlanmak=Oelgınlığa getirilmek 

Tegafül etmek= Anlamazlıktan gelmek, 
anlamaz görünmek 

Örnek: Pek eyi bildiğiniz bir işten te. 
gafül ediyorsunuz= pek eyi bildiğiniz 

bir işte niçin anlamazlı~tan geliyorsu
nuz (anlamaz ğörünüyorsunuı)? 

Gdh, gfihi, geh, gehi=Araııra 

Örnek: Gtibi gelir, bizi ıevindirirdiniz, 
şimdilerde golmez oldunuz= Arasıra 

gelir, bizi sevindirirdiniz, şimdilerde 

gelmez oldunuz. 
Giih, gfthi, gehi= Kimi 

Ôrnek:GAh gelir, gAhi gelmez = Kimi 
gelir kimi eelmez. 

Nagdh=Ansızın , apansız 

Örnek: Ormanda dolaşırken, nagdh 
karşıma iki adam çıktı=Ormanda do. 
laşırken, ansızın [apansızın J karşıma 
iki adam çıktı. 

Gaib etmek= Kaybetmek [T.Kö. J 
Gaib olmak, tagayyüp etmek·-Kaybolmak 
Gaile - Dert {T.Kö.) sıkıntı 

Örnek: Boşımduki ğaile yetmiyor gibi 
o da bir başka gaile tahmil etti- Baş. 

ımdaki sıkıntı yetmiyor gibi, o da 
bir buşka dert yükletti. 
Galll - Pahalılık yıllarında çok üzüldük. 
Gali- Yüksek 

Örnek: Bu 
yor - Bu 

liet bana pek gali görünü-
eder bana pek yüksek 

görünüyor. 
Gal41-Yanılmo, yanla~ 

Örnek: Galdt söz-Yanlış söz, 
Galt\tı b::.Hr= Göz yanılması. 

• 



!ADA: 4 TUll DiLi ıo Niıarı ,-. 

Mecmualar: 

Yeni adam. 
Terbiyeci lsmail Hakkının 

çıkardığı bu gazetenin 66 ın· 
cı sayısı çıktı. Bu sayıda Is
mail Hakkının llklkevleri ne 
olmıılıchr. Yeni devletin kül· ' 
tür programları yazılarını 

okuyun. içinde daha bir çok 
yazı, resim, ve k.orikatörlor 
var. Sivasta kayak yazısı da 
ayrıca okunmalıdır. • • 

Ulkü 
«ÜJküı mecmuasının~ ,26 

ncı sayısı zengin mündere. 
catla çıkmıştır. Ülkünün bu 
sayısında lbrahim Necmi 
Dilmenin Yeni karşılıklar 
kılavuzu adında bir yazısı, 
Türk Dili Araştırma Kuru
munun bildiriği, Türkiyenin 
sanayileşme işi, fızik ve 
felsefe, Göllü doğ hafriyatı 
Oğuzlara dair, Kubilay Marko 

· Polo, ebeveynin terbiyesi, 
köycülük programına gi
riş, Durum Ayşe ve daha 
birçok yazılar bulunmak
tadır. 

Aym Tari~i 
Matbuat umum müdürl

üğü tarafından her oy 
çıkarılan « Ayın Tarihi» 
nın f 4 düncü sayısı çik
tı. «Ayın Tarihi» ikinci 
teşrin ayının siyasi, iktis
aJi ve kültür hareketle
rini toplamaktadır . 

Acele 
Satılık Ev. 

Martlı mahallesinde hüku
met cıvarında Kasaplara 
giden cadde üzerinde ev
elce CelAI zade Hafız Ab-
durrahim!n iken e\yevm 
kaymakam Mustafa beyin 
tahtı temlikinde huhınon 

iki yüz elli orşm metre murn. 
bbaı ovluyi ve totlı su kuy· 
usile eşçarı müsmireyi havi 
fevkani, tahıani beş oda 
ve iki salonlu v~ ayrıca 

mutbah ve bir göz odayı 
müştemil hane acele satı

lıktır. Taliplerin avukat 
• Vedat yazıhanesine müraca
atları illin olunur. 

NED 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 

A 

karşısında ORME E VI nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

• -
B<tlıkesi ı· 1\tilli Eııılak 

L lüdiiı·liiğtiııcleıı: 
Mülga Kep~iit ziraat mektebinde me,tcut. 2~4 

kalem eş)a 11 - nisan - 935 perŞ('Jllbe giinün
den ili hareu satış komisyonu lıuzm·ile pazaJ'lık 

• 
suretile vo halk muvacrlıesinde alenen ~atılaca-
~ırıdan talip olanların t•ŞyH nevilerini gÖrnwk 
ve daha fazla mah1mat almak istevenlerirı ~lilli • 
em tak müdiirlü~üne müracaatları. 

'" 

Balıtesir askerlık . ,__ · -

sevk• ıabi su~~:!~~!~~ 1 Okuyunuz! 
327 Te 328 doğumlu janda. G /d. I 
rmadan 28 ve 29 doğum- e ı. 
lttrdan kanununun l 05 ci 
maddesi mucilıince bedeli 
nakti verenler varsa ic
tima günü olan 21-4.935 
tarihine kadar kabul ed-
itecektir. 

İstida ile şubeye mürac
aat edilmesini . ildn olun-
ur. 

Saf Değirmisaz 
linyit Ma en Kömürü 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve haftalarca pa 
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dairenize valhasıl her yere 
istediğiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kılo 
kömür 3 kilo odunn muadildir. "Değirmisaz Linyit 
maden kömürleri hor soboda ve ocaklarda,, kul· 

•• .. •••••••• .. •••••••••... lanılobilir. Hararet dereceqı piyasadaki kömürlerden : o k : yüksekdir. Toplu ve prakente olarak moğazamızda : o tor i en ucuz fıatla satış yapılmakdndır. Askeri, n.ülki Vf 

• • hususi taahhütlerde bulunulur ve günü 
: OPEIL.\._TÖll : temin edilır. 

. : Sadi özatay 5 Yal11ız tieareıhanemizdc ne~iı·ınisaz 
: . • rnadrn kömiirii 
• Cerrahı hastalıklar mıile- • ı .. . . : : Anc:ık tecrubo netıceyı anlntaca.kdır. Hf'r halde 
: lıassısı. . . : bir kere t crübe etmekliğinız size biıyük tasarruf 
: Vatan eczahonesı b.tışı· : temin edecekdir. Dahıı fazla tafsilat nlm:ık istiyrnler 
: ğindeki muayenehane evi- : 
: nde hastalarım her gün : 
! öğleden sonra kabul ve : 
: tedavi eder. 
• • •••••••••••••••••••••••••• 
Rasım yeri: Balıkesir 
Vih\yet Matbaası •. 

mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 

• 
Balıkesir ~·ivjciler çarsısında 01'.'mir, 
hırdavat, filatı ziraiye ve inşout malzemesi 
ticarethanesi Cum::ılı Ahılurrahmnn zad l 

lihmet flulüsi 

Dosya No: 935 · 4 t 

s~mti Mevkii Cinsi ve mikdarı 
etı 

Muhammen k1Yoı 

Yaya köyde Köy içinde Aşağıda bir oda ve bir mağaza ve bir 
saman damı ve bir mikdar avlusu ve 
yukarıda da üç odası bulunan bir bap 
hanenin tomamı (6) pay itibarile (1) payı 
sntılncaktır. 

)) )) . 

Tamamı (400) 
liradır. 

Aşağıda bir moğıızn ve bir saman damı 
vo bir mikdur p.vlusu vo yukarıda da 
bir odası bulunnn bir hop hanenin ta- Tamamı (350) 
mumı (6) pay itibarile ( l > payı satıla- liradır. 
caktır. 

)) )) (3) incir ''e (3) badem ağacını muhtevi 
bir buçuk dönümlüli boğçenin tamamı Tamamı cı20l 
(6) pny itibnrile ( 1} payı satılacaktır. liradır. 

)) Tokat başı (5) buçuk dönümlük bir parça tarlanın 
• tamamı satılac~aktır. (66) lir:ı 

Bürhaniye icra dairesinden: 
~ot' 

Emine borçlu Rürhaniyenin Gömeç nahiyesinde oturun srıri Ahmet kız Fnt(ll 001 ~ıııeıı 
runun tomini ı~·in dniremizce hacız altına alınmış olon yukarıda mevkilerile rnuh:ir ~j~· 
kıymetleri vesoir vasıfları yazılı üç kıto gnyri menkullerdeki borçlunun :ıltıd•ı ro ~e 
sei şayialarile mustckılen mutns:ırrıf olduğu bir parçn tarlası dairemizce peşin r:. E!ur1

'. 

nçık · nrttırmo. ile satılncaktır Açık nrttırmolnrı 8 · hnzırnn 935 tarıhinin cuo art~l rı ıflıJ 
saat on beşte dairemizde yap lnrok ve b • tarihte tc>k f oluna('ak arttırma beJo.: Jııb' 
hommen kıymetlerinin yüzde yetroı~ teşın • bolm d ğ surntte urtt.r"mnlnrı on bcşg.~ 109cııP 
uzuhlarok 23 - haziran - 935 tarihinin p z r gunu nynı s:ıotte d iremizde icra ııı}{ı ıı>tı', 

: cihetle bu emvol üzerinde her hangi bir surrtle hak i<ldjnsında bulunanların ~vrtı ıdo b'ı 
pitelerile birlıkte yirmi gün iı.·indc doiremiz1:1 murnc..ı t etmeleri lfizımdır. Aksı n1:c9~l1J'ı 
klorı tapu siciljle sabit olmıynnların satış tutarının pııylaşm sından hariç bır3 kı g35' 4, 
ve bu gayri menkullerin artırma şaıtn ınıeleri 20 5-.:135 günlem cinden itibı:ırc.rı yılı~' 
dosyn numurası ile dairemizde her kesi} Of'ık hulundurulocoğı ve sfltışın (2280) 

80 

nuna gcrre yapılacağı illin olunur . 


