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mrt \ arşova, SofyJ, \1oskova 

orta ekilcrile Cenevredeki 
Yunan daimi heyetinin reisı

ni azlctm ştir Eski Dış Bn 

konı B. Makl:'lrnos murahhas 

:ııfatılo G nevr~ye 
otmıştir. 

hu re ket 

Irak parlamentosu ~apatıl~ı 
Bağdut. IO (A.A.) - Kral 

p:ırldmenloyıı feshetmiı;? ve 
yeni intihabat yapılmasını 
emreylemiştir. Bu kararın 
saiki parlamento ilo n::ız
ırlar arasında hi~·bir veçh-
ilo teşriki mt!sai imkanı mev
cut olmamasıdır. 

Göçmenler ~a~~m~a yeni 
~ir ~anun. 

Yuı JumuzJ g"ldiklcrınd . 

enberi bir yıl iı·inde ta 
biyrtimize girmek iı:in baş 

vurmıyan goçmen vo miıl 

leteilt1rin bulundukları yer 
idaro heyetince fakirliklArİ 

belli cJilmek şartile tabi
y<'t han·ı v'brmemclcri mü 
tdetinin dalın iıç yıl uzat. 
ılnıası hukkında bir konun 
lıiyılı .. uH hnzırlanrnış vo K;,. 
mutaya verilmiştir. 
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ğı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş ~ 
l Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ~ 

Valimizin ~ongreyi önümüzdeki yıllar için çahşmaya açışı bütün vilayetin dikka
tini çe~ecek ~adar faydah olmuştur. Kongre ~ugün de çallşmalınna devam edeceUr. 
Geçen yıl içinde köy kanununun tatbikatı neticesi 

Vilfıyet idare şefleri kon
o·resi dün saat on beş bu· 

olarak bir ak güzel işler görülmüştür. 

t) 

çukto. valimiz bay Salim (;fi. 
ndoıYanın başkanlığında vila. 
yE-t rıve köy<'ülük i~lerini gö. 
rüşmeğ<ı başl.ımıştır. 

Toplantıda viltlyct müdü
rl• ri. kaymokom ve nahiye 
müdürlerinden ba~ka vilayl'.lt 
Gcaol Kumutoyı üye it ri ılo 
bulunmuştur. 

Değerli valimiz toplantıyı 

güzel bir EoyJevlc o\·lıktan 

sonra gc~:en seneki kongre
nin verimleri iı zerinde dur
muş nahiye ve köylerde 
geçen bir yılki ı;-alı!jmo.ları göz 
öniıne koymuştur. Valimizin 
iki saatten fuzla devam ed
en krJtikleri toplantıda bu 
inanlar t::ırafındon derin 
bir :ılftka ile dinlenmiştfr. 

Sayın valimiz bay Salim 
Gündoğanın kongereyi ö. 
niimüzdeki yıJlar için ı·a
lışma açıs bütün vihlyc
tjn djkka•·ni {'ekecek ka-

Sovyet 

\alım iz ı-aıım tıııııdo • ıı 

dar faydalı olmuştur. Va
lımiz bilh::ıssa köyciilüğü
muzun inkişafı yolunda 
bi.ıyük çalışma istiytm sözleri 
dikkatleri çekmiştir. 

Kongere)·e valimizin kri· 
tiklerinden SQnra bugün 
sno.t dokuzda toplanmak 
üzere dağılmıştır. 

Rakamların söylediği: 

Bay Salim Gündoğanın iki 

ı Edebiyat 
Planeristleri memle~etimi- fakültemizin Başkam Pa-

l ze ~!~t~~.~~~s~~: ~y~l~!~r ri~!~.~~~n1f~~~n!l~r~ı 1~~~!~!· 
rk tayare kulübünün doveti muhobırnnızden: 
.. . f S t Pi Paris universitesinde Türk 
uzerıno maru ovye an- l tk'k k · d b ı . e ı mer ezın e u yı 
erıstleri dün Oclesadnn ho.- · · t 1 k r 

ıçın asar anan sıra oaıera. 

rcket etmişlerdir. Hepsi do ns edibiyat fakültemizin De-
diiny::ı rekorlarını kırmış ol- kanı Fuat Köprülünün biri-
ıın kimselerdir. Bunlardan biri ardına verdiği üç· konf-
Anokhinatas 11 ·ansına şunla- eransla bitmiştir. B~ konfe-
rı söylemiştir: J ranslarm neticeleri lstanbul

daki Fransız enstitüsü neşri· 
Bu seyyahatın gayesi yatı arasında çıkacaktır. 

Türk Sporcuları ile taynrec- Paris Üniversitesi re-
ilerini Sovy qcrin planoriz· ktörü Ti.irk talebe ce· 
mini ve pa şüt üzmini gö· miyeti ve büyük eldmiz 
sterm~ktır. Ziyaretimiz Hus tnrafındon Köprülü l§Crefine 
\'C Türk Spor('ulnrı arasınd· ziyefetler vermişlerdir. 

aki münasebetleri ileride da- ••ım-
ha ziyade kuvvoııendirmeğe Kampa gönderilen kominisller 
yarı yaca ktır. Amsterdam, 10 <A.A.) -

Mızır propagandalarda bulu
n::ın ecnebilerin koğulması 

sant devam eden söylevi 
esnasında ortaya koyduğu 

rakamlar bize ve memleke
te hüvük hir takım hakik-

J 

atleri ::ınlntmıştır. Bunlar 
üzerinde ayrıca durarak fı

kirlerimizi söyliyeceğiz. 

Bu~ünlıik bunları sadece 
işaretle iktifa. ediyoruz: 

Mevcut malümata göre 
g-eçen yıl köy bütcelerinin 
varidatı 366130 liro. tutmuş 
ve bu tutarın hemen hepsi 
sadolunmustur. 

Vilayet köylerinde 15560 
metre murabbaı ha -
taklık kurutulmuş 775 
köyün ıçme suları 

künklere alınmış bütün 

köylerde 88093 ağaç di
kilmiş 1552 kilometre köy 

yolu onarılmış yeniden 640 

kilometre yol yapılmıştır. 

Bu sene köy sandıkları 
İı·in 31000 dönüm sürül
(Devamı ikinci saylada) 

Dışar1 
İşi eri Bakammız Cenevre ye 

hare~et etti. 
İstanbul, 11 (Muhabirımiz

den) - Dışişleri Bakanımız 
B. Tevfik Hüştü Aras, Cene
vreye hareket etmiştir. Tev. 
fik Aras yakında toplanacak 
olan uluslararası kurumuna 
Başkanlık yapacaktır. Bu 
toplantıda Franbanın Alman
ya hakkında verdiği şika_ 
yet muhtırası müzakere ol. 
uaacnktır. 

İtalya bir sımf as~erini ter
~is ediyor. 

Roma, 11 (A.A.) - Deniz 
Bakanlığı 19 J 3 sınılmın terhis 
edilmemesine karar vermı
ştir. 
~===---o=====~=~== 
için açılan Utrecht kampına 
bugün ilk defa olarak 7 Al. 
man komüoist getirilmiştir. Doğu Afri~aya sev~iyat 

devam ediyor 
Homa 10 (A.A.) - Gavina

na fırkasının erkanı harhi . 

As k e r i S i t a t ü! 
ye heyeti ile trkriben 2100 
kişi bir kuvveti hamil Ga_ 

nge vopuru Şarki Afrikayn 
hareket etmiştir. 

Gidenler \' eliahtla harbi· 
ye müsteşarı General Pa_ 
istroki ve kesıf bir krıln ~ 
balık tarafındnn uğurlon· 

mışlurdır. Abbaziya vnpuru 
Ja 10 uneu topçu alayına 

mrnsup 500 •fradı hamilen 
dün oğlcdıııı sonr.1 hareket 

' 
etmiştir. 

Tür~irenin itirazları ~arsı~a Bulgar sitatüsü mesele
sim ~ususi ~ir taızı~alle ~ağlama~ icap ediyor. 

Londra, 1 l (A.A.) ~ Eyi ı askeri kuvvetlerinin her 
haber o.lan meh:ıfil Londran_ türlü tezyidi Türkiyenin 
ın, eAlmanyanın eski mütte- itirazlarını d ıvet edecek ve 
fıklerine askeri statü müsa- Türkiye ı;annkknledeki aynı 
vntını prensip itibarile tonı

mağa oldukı·a amade bulun
duğunu, bununla beraber 
Bulgoristnnın coğrafi vaziy-
etinin hususi müşkülat ihdas 

1 etmekte olduğunu bildiriyor. 
Bu mehnfıle göre Bulgar 

askeri mıntaka rejiminin 
tadilini istemekte haklı o
lacaktır. 

Buna binaen Bulgar sta
tüsü meselesini hususi bir 
tarzı halle bağlamak ıcap 

edeceği mütalensınrla bu
lu nmnktadır. 
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··················:··~········:···········:········· Şefler kongresi 
Çocuklar ıçın süt. Ana sudüne [Ost tarafı birinci sayfada] 

yaklaştırılmış sütler müş 5500 dönüm zira 
edilmiştir. 

Baytari mücadele Başkanı HAKKI USER 
-5-

Bir ço11uk veya hayvan 

1 

unmadıklarından kaynatılarak 
yavrusu için, en eyi en içl l' riodeki mikroplar öl
uygun süt şüphesiz ana- dürülmezden önce çocuk-
ıının veyahut kendi nev
inden oaşka bir ana veya 
dişi hayvanıo südüdür. Fa
kat çok defa türlü se· 
bepJerdeo dolayı bir ço 
cuğu veya hayvan yavr-
usunu inek, dişi keçi, 
koyun veya eşek gibi 
başka bir nevin südü ile 
beslemek ihtiyacı hasıl ol
ur ki buna ıınai emzirme 
denir. 

Çoc.uklar ıçın süt ana 
tedarjkj, hem masraflı hem
de sağlık bakımmdan malı_ 
zurlu hatta. tehlikeli ol
duğundan çocuklara en çok 
inek südü ve nadir ola
rak dişi eşek veya keçi südü 
verilir. 

Dişi eşek südü her ne 
kadar terkipce kadınınkine 
yakın isede onu elde et
mek güçtür. Çünkü her 
yerde ve her vakit süt 
veren dişi eşek bulunamllz 
bulunsa bile pek kısa bir 
mütdet ve ancak sıpasına 
yetecek kadar az mıktorda 
süt verir. Sıpasız eşeğin ise 
ıüdü yoktur. Bu eebeblerden 
dolayı pratikte eşek sü
dü ile çocuk beslemenin 
imkanı yoktur. Koyun sü· 
dü, kadınınkine göre ger
ek yağcR gerekıe kazain 
gibi yumurta akına ben· 
zer maddelerce daha ze. 
ngin olduğundan çocuk bo 
slemeğe hiçte uygun de
gildir. Keçi südü iee, dişi 
eşeğinki gibi kadın sü 
düne yakın olduğundan 
koyun südüne göre çocuk 
beslemefe daha uygundur. 
Keçinin verem hastalığına 
tutulma11, nadir ise de 
çok süt vermekle meşhur 
olan Malta keçileri, sütleri 
vasıt&11ile Malta sıtması de
nilen fena bir hastalığı 
insanlara verAbildiklerinden 
tehlikesiz sayılamazlar. 

Sınat emzirme usulü ti· 
zere çocuk beslemek için 
öncede söylenildiği ;ibi en 
çok inek südü kullanılır . 
Fakat bu süt hem sağlam 
hemde eyi neviden husu· 
ıile ek9iyip bozulmamış gı
dalarla betılenen ve dolayısile 
hazım borusunu tahriş e
derek ishali, sürgünü mu 

cip olmıyan süt veren 
ineklerden tedarik edilme· 
lidir. 

Sütleri çocuk:l;ıra tahsis 
edilen ineklere verilecek 
gıdalar, hususi olarak se
çilmeli ve eğer bunun iç. 
in aşırı bir masraf ldzım-

sa onu ıüdü alacak olan. 
lar çocuklar!hın sağlığı iç· 
in vermelidirler. Bundan 
başka o gibi inekler, pek 

temiz tutulmakla beraber 
bütün man1sile temiz ol· 
arak da sağJ ımlı ve süt 
takim edilmiş yani mikr-

. opsuz bir hale konmuş ka. 
plaru konup derhal soğu· 

dulmalıdır. Ticaretteki yani 
tunun bunun sattığı sütler 
çokluk kaynakları bilinme
diğinden ve dolayisile 
llzım ıelen ıartları haiz bul-

lora verilmelidir. ınek sü· 
dünün terkibi, kadınınkinden 
başkadır. Bunun ıçın onu 
tadil ederek ana südüne 
yaklaştırılmalıdır: Kadın sü. 
dü ineğinkine göre daha 
az kazain ile madeni mad
deler ve fakat daha çok 
şilt şekeri havidir. Yağ 
ıse her iki sütde hemen 
aynı miktardadır. Kadın 
südünde lositin (Lecithine) 
çok isedo inek süJünde 
uzvi halde daha çok fosfor 
asidi (Acide phosphrique) 
vardır. 

Çocuğa verilecek inek 
südünün içine biraz adi 
şeker veyahut süt şekeri 
katılarak şekerı;e olan ek_ 
sikliği tamamlanabildiği gi
bi muhtelif miktarda su 
katılmak suretilede kazain, 
milhler, yağ, lesitin ve 
süt şekeri miktarları aza
ltılıp kadın südündeki mi
ktarlarına yaklaştırılabilir. 
Kazein ile milhler miktarı
nın indirilmesi, çocuklar için 
uygun olduğu gibi yeğ mi. 
kte.rının azalmasında dahi 
mahzur yoktur. Çünki cocu· 
klar gonel olarak az yağlı 
südü, çok yağlı olanından da
ha eyi, daha kolrıy hazım 

ederler. Çocukların yağlı, ku
vvetli südü hazım etmedikl
eri, kusmaları ile belli olur. 
İnek südünün içine şeker 

katılarak süt şekerince olan 
eksikliği tamamlano.bilir ise 
su ka\ıldıkta veyahut süt ısı
tıldıkta azalan lesitindeki 
uzvi fosfor asidi miktarı 

tamamlanamaz. 
inek eüdünü kadın südüne 

yaklaştırmak ıçın birçok 
usuller vardır fakat en bnsi
tleri ikidir. Bunlardan biri 
Vijiye cVigier) usuJidir. Bu 
usul üzere inek südünü, im_ 
dm südüne yaklaştırmak için 
süt ikiye bölünür. Bir böl
ümü biryerde saklanır, ik· 
inci bölümü ise hali üzere 
bir mütdet terk edilir ve 
kaymak bağladıktan sonra 
kaymağı alınıp birinci bölüm 
süde katılır. Kaymoğı alınon 

ikinci bölüm süt dahi (35) 
' hararet derecesinde 
İçine biraz peynir mayası 

katılarak pıhtılaştırıldıktan 

sonra pıhtıdan sızarak ayrı
lan seromun yani sütün su
lu kısmının yarısı bjrjnci bÖ· 
lüm süde katılır ve bütünü 
şişelere taksim ve varsa 
otuklav ( Autoclave} denilen 
pusat (alt)da veyahut şişeler 
madenden uygun bir tence
renın içine oturtulduktan 
ve tencereye yalınız şişele· 

rin boğazlarına kadar gel
mek şartile su, konduktan 
sonra ateşte kaynatılarak 

takım edilir yonı içindeki 
mikroplor öldürülerek ~ik
ropsuz bir hale konur. 

Busuretle yani vijiye (Vi
gier) usuli üzere kazaince 
ana südüno yaklaştırılan in
ek südü, kaymo.kça ve do 
layısile (O) vitamininden ze · 
ngin olup kolaylıkla sakla
nır. Bu türlü süt kırm1zımtı-

rak olup yağı kaymağı ha. 

Kongrenin ruznamesi 
1 - Köy işleri ve köy ka_ 

nununun tatbikatı hakkında 

mute.lealar. 

2 - Köy kanununun ve 
köy işlerinin sureti tatbıkın
da görülen gütlükler. 

3 - Bir senelik çalışma 

tarzından alınan neticeler. 
4 - Çalışma usulünün da· 

ha verimli olması için dü
şünceler. 

5 - Kaymakam ve müdü
rlerin verdikleri raporler 
hakkında serdedecekleri mu· 
taleası. 

6 - Beş senelik progra
mın görüşülmesi ve bir he. 
yet tarafından hepsinin mu. 
rakabesi ve kcıbil tatbik ola
nlarının vildyetçe onaylan-
ması. 

Sresa 
Konferansı 

[Üst tarafı birinci sayfada] 
mağa hazırlanmış bir ulus 
durup dinlenmeden harbı 

hazırlıyor. Barışı bozmanın 

kendisine neye mal olacağı
nı Almanyaya eyicene anla
tarak Avrupada sulhü sağ

lamak lAzımdır. 
Bay Museolini de, Con Sa

ymon da, Flandenle L>lval de 
Nicenin şu sözünü hatırla. 
malıdırlar: 

«Bir tek hakiki musibet 
varsa o da zadftır. » 

Berlin, 10 (A.A.) - Berli
ner Tageblat gazetesi diyor 
ki: 

-Tehlike Mrezada Alma· 
oya aleyhinde bir karar alı_ 
nmasında değil, lıikio müza
keratın inkıtaa uğrayıp ta 
devletlerin yeniden ittifaklar 
sıyasasına rücu etmelerin
dedir. 

Berlin Borsen gazetesi de 
Sir Filip Sasonun Varsay 
muahedesi zamanındaki gibi 
idarei kelAm etmesinden şL 
kAyet ed~rek Almanyanın 

İogiltereye karşı hiçbir te
cavuzı fıkir beslemediğini 
temin ediyor. 

zım edebilecek kadar hazim
leri kuvvetli l:>u1unan çocuk
lara verilir. Bu gibi yanı haz· 
imleri kuvvetli bulunan ~·oca
klar, yukarda söylenen südu 
içtikten sonra kusmameları ile 
belli olurlar. 

Mideleri zaif ve dolayi
sile hazimleri kuvvetsiz bul
unan çocuklcırn ise aşağıdaki 
usul üzere ana südüne yakin_ 
ştırılan inek südü verilir. 
Bu usule gertner (Goertner) 
usulü denir. Bu usul üzere 
inek südü, terkibindeki kazein 
miktarını kadın süJündek
inin miktarına indirmek idn 
bir okadar kaynamış eyi su 
ile knrıştırılır. Bundan sonra 
santerifuj (C~ntrifugo) pusatı 
vostasile kaymağı alınır ve 
şişelere taksim edilerek 
birinci usulde söylenıliği üze. 
re takim olunur yani mikrop
ı:ıuz bir hale getirilir. Bu iki. 
nci usul üzere ana südüne 
yaklaştırılan inek südü bey. 
azımtırcık olup kolaylıkla sa. 
klanır. 

f KENTE VE VILAYTTE ı 
• -----··----... ----••--a•w.ıı---c•-•••• ..... .-"' ··--

Belediye 
Kamutayı (ncümenlerden 
çıkan işlar üzerin~e görüştü. 

Belediye Kamutayı nisan 
toplantılarına dün de vali
linin boşkanlığındn devam 
etmiştir. Belediye Kamu· 
tayı dünkü toplantısında 
encümenlerden çıkan işler 

üzerinde görüşmüş ve bu 
hususta karar vermiştir. 

Belediye Kamutayının büt· 
ce müzakerelerine önümüz
deki pcızartesi günü baş
lıyacağı tnhmin 'edilmekte
dir. 

Lise son s,mf talebesinin 
veda müsameresi. 

Dün akşam lisenin son 
sınıf talebeleri tarafından 

tertip edilen müsamereye da
vetli olarak icabet eden bir 
çok güzide aileler mektep 
kapısından dönmüşlerdir. Her 
şeyden evel kendilerinden 
büyük ·bir intizam beklenen 
2ençlerin davetlilerini kar
şılamamak ve evinde yer 
göstermemek gibi tenkide 
şayon bir vaziyete düşmüş 
bulunmalarını teessürle kar 
şıladık . 

Şetkat puUan 
20 Nisandan 1 mayısa ka

dar mek:taplora Çocuk Esir· 
g~me Kurumunun bir ku-
ruşluk şefkat pullarından 
yapıştırılması mecburidir. 
Kutulara atılacak mektup. 
lara bu pul yapıştırılmazsa 
bir kuruş gönderilenden 
alınacak ve mektuba pul 
yapıştırılacaktır . .... -
Mecmualar: ----·- -

Siyasal bilgiler. 
Siyasal bilgiler okul ta. 

lebesi tarafından çıkarılm
akta olan «Siyasal bilgiler» 
mecmuasının 48 nci s::ıyısı 
çıkmıştır. «Siyasal bilgiler» 
her savısında olduğu gibi 
bu sayıs.ındo dn birçok de. 
ğerli yazılar sayfalarında 
toplamış bulunmaktadır. 

okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

Kayna~ 
Halkevimiz tarafından çı· 

karılmakta olan «Kaynnk>Jın 
şubat \le mart sayıları bir bi
rjni takiben çıkmıştır. «Ka
ynak,>ın şubat sayısında Hal
kevlerinin üçüncü yılı, kendi 
kendini idare, Türkiyede fı
kir cercyanları,Halkevlerinin 
üçüncü yıldönümü ve neşri. 
yat sergisi, gelec •k savaşla
rda kimya yargıları ve bun
lqra karşı koruma çareleri 
Balıkesir mezarları, köy kn
dını , köy erkeği ve manil
er bulunmaktadır. Mart sa
yısında bulunan yazılor da 
şunlardır: Ülkü edebiyat ist

Spor: 

Lik 
Maçlan bugün başlıyor. 

~ 

Bugün Güç ve 8111ik karşdaşacak 
Mıntuku Lik madnrı bug. 

ün başlıyacaktır .. llk defa 
olcırak ldmangücti 
ile idmanbirliği karşılaşa
caktır. 

Evelce de yazdığımız gi. 
bi maçlar iki devre üze
rine yapılacak ve bir buçuk 
ay sürecektir. Maçların çok 
aUkalı ve güzel olacağı 
umulmaktadır. 

Şamlı mektubu: 

Ayvahk 
Halkevi Mimal Sinan ıt 
nünü heyecanla kutlu\ı~ı; 

Ayvalık, (Muhabirimıs~~ 
- Ayvalık l lulkevi dil tarı 5 
ve edebiyat şubesi 9 • 4 ~.930 salı günü Mimar ;,10

9r 
için bir ihtifal yapoı1 §''ıo 
Dil, tarih, edebiycıt 1'00• 
başkanı orta mektep ~iJ· 
dürü Müfit Sözenin .. 
yük Si nanın yıJdOİ 
nümü müna.sebetile verdığ 

. 1 uoıı konferans Halkevı sa oD 

dolduran dinleyiciler tar~: 
fındon derin birer arnka ı t 

dinlenmiş ve çok cılkışl:ınıDıtl' 

Ç y p ı ark ö y ü 
A~ı gi~i ydmaz muhtarmın çahşmasıle güzelleıiJ'· 

Köy o~utanının çahşmasıda tak~ire şayandu. 

~amlıda gllzel hır lapı: mektep r,ı· 

Şamlı (Muhabirimizden)- lan çibuklar okutanın .. f if 
Cuma günü nahiye çevir- terdiği bir şekilde Jıkı : 1• 

geni Nazım Bozkurtla. başo- ve bu sene birçokları 
kutan Ktimil Erol Çaypı- lanmış bulunmaktadır .. sl· 
nar, Yaylabayır ve Yağ- Yino bu köyde adeJı di~' 
cılnr köyJerine gitmişler, yılomıyacak kadar ağaÇ . ço~ 
buralarda köy okutanı ve ılmiş ve tarlalarındaki b•ftB' 

muhtarlarile görüşmüşler ve yabuni ağaçlar da ok~.ta~oıe 
posta için inşasına baş . rafından aşılanmış gorıJY'~ 
lntılacak olan mekt~p yer. ktedir. Yaylabnyır "6 elle 
terini de şimdiden tayin cılar köyünde de . b.

08 
0,e 

ve tespit etmişlerdir. pek çok ağaç dikildığı g 
Çaypınar köyünde çarpmaktadır. -~ 

Nuhiyemize iki saat uzak Şamfıda bayındırlık Çili' 0ı· 
lıkta bulunan Çaypınor kô- Uzun senolerdenberJ ,ıııl 
yünde büyük bır ekse- biye merkezi olan Şred' 
rjyetle köy muhtarlığın ka- üzerinde hiçbir ~u. tJ' 
zanan Osman Yılmaz adı işlenmemiş. halk gelı!'b,b· 
gibi yılmaz bir gayretle zel köy ortalarındaki biJ' 
yapılacak mektep binasın· çe ve çaltılı avlulnrJ Jet' 
da çalışacağını ve esasen yütmok ıçın cadd:;ld' 
bu iş için sandıklarındo. gayri muntazam bir şe of 

miktarı ktlfi para olduğu- çıkcırak yollcırı bo~:.reı 
nu da iltive etmişlerdir. lar<lı. Fakat bugün !. BD' ··dur Çaypınar köyü büyük bir olarak tanınmış nıu .,,,. 
koruluğun eteğinde ku- kortun ve huno woı 1eıı1 

rulmuş ( 160) evden iba- 1 nasile bir eş olan ııol' 
rettir. Buranın bir okuta- muhtarımız Ahmet f{.u edJjf 
nı He kız ve erkek karışık föal çı:ılışmalarile ... nab1~el' 
74 talebesi vardır Okutan günbegün güzeJleŞ 
Ali Riza dört nydanberi haşlamıştır. ~öf 
çalıştırdığı ulus ders evi. ,' Geçen günler içinde rl•rı· 
nin tedrisatını bugün ikmal heyetinin hayırlı kario ıO 
etmiş ve ımt hana 23 kişi le sokak ve caddeler9efl'r 
iştirak ederek bunlardan 2 t ri tizamını bozan bu dde~r 

ortadan kalkarak eda ·ır 
muvaffakıyetle tastiknameye (de ,-
hak kazonmışlarılır. genişlemiş bir hn .. 1ıe!-

gün evel de yine ~01bii~0 0 Biz okutan Ali Rizanın tinin güzel bir karnrıle Jılll' 
köyü baymdırlaştırmtAk hu- etin ta dibine sok~l~ ~~ıJlıııı;, 
susundaki gayretlerini bizzat beş altı dükktln 11'1 ı•~ ed

11
, 

görünce se•;indik. Her köy- lık ve hir arsa jstifll oıO o
1 de bulunan okutnnlnrımızu lerı{k hilkômct bi~9:ir ,ııe t· 

örnek • olaccık bir şekilde ünJp oldukça vası . ·ıırıittd' 
çnlışan Ali Hizanın daha ii~· danı°ık meydonn ge~ır~0~ı:ri 
sene evel köyliıye bağcılık A~·ılnn bu yer ço Ja çe J' 
h,ıkkındıı vordığ! bilgilerle muntazcım duvorJ~r {ıe•'J, 
hu gün köydo J 60 dönüm lecrk ortasın o bır bİ' ı• 

· ıde ·tıt1' kndnr bir yer tutun bağ ye- konacak ve dohı ·ıtir• 
ri tM·zintını köylüye yapmış çiçek ba~ç.esi de yeti~ / 
ve buralara ziraatten aldtrı- bulun c~--er, aşk ve bndo değil. Bcıki, 

Zağnos P11:fl ve Bal kcsirlo · 
alfikası, Yeni köy vo içmı' su-\, 
ları, bizde ve medeni mıllet-
lerde doğum ''e çocuk hnk- 1 
ım evlerinin hizmeti, Çağntay 
manileri, dört yıl beklemişti, 

1111111!iA11111 ~,..,,,,, .... 
·ılı 

moniler .. 
Vildyetimizin biricik kült

ür mecmuası Kaynağı her
kes okumolıdır. 

Çocuk Bayramının ı 
günüdür. Yavrularınııtfll 
bayramı icin hazırlanıtı'1' , -
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~ Bi'r Rüy a . 
bu,::r~n gnıinenin bir oğlu var, çocuk 
hir !Up 18 yaşlarına gelince kendisine 
~llkıtıtş orıyor ve bir yere çırak giriyor. 

Yor. 8~aro. cok alamadığından şikfiyet edi· 
~'re ır gün annesi çocuğu almış olduğu 
Qllıt ~1.n azlığından ve çok para alması kin 

uır 

<\8u ış Yapmasını söylüyor: 
~'"dır raya bir saat uzakta bir deve kaya 
de h l<aç kişi rüyasında o kayanın i!,:in

rllrıı ld 
•eye ~ Uğunu !öylüyor, fok.at hiç kim-
llitı ·1 ?

0ııııp olmuyor. Ge"en "'ece ben se-
~ın r·· . n 

8u uyaya yattım. 
d~llı. 1111 '0ro.nın sana na~ip olacağını gör
~ıtıııeı e Yavrum git nasibini al, eğer 
d· se0 1lllet!lek . aeni terkederim.» ı_;ocuk öunu 
~Qt h ısteaıezee de zorla gönderir. «Fa-
,. u ka 
'tı» d Y'Uya gecenin nısfında girecek-
~ er , ' 
'Yarı 111 \:ocuk gece yarısı gider ve 

t~ İşiti Yanına gelince içinde bir homur-
tı,, r. Bak l 

J(l do- u ım bir hoğıroyım der. i~·e-
tı Rru i'!r·ı · 
L lle . e51 ır vo baüoırır. Bunun üze. 
oa ı~·e 'd n 
•'- Kırnıus rı en bir ayı çıkar çocuğun 
~ ıno k 

il Üstü · a~·masına meydan vcrmc-
l(llrıler ne atılır ve par~·nlar. Aradan 
ll~e · ge · 
~i/1tıe ba ~er ... • ~ocuk di.>nmez. Bunun 

'r: Y n F ... mıne falcı Ayşeye yine 
f.( ..._ b 

g1.ırd . Qen \l -
~ \lrn d" ·Ocugo senin falını rüyamda 
~::. hald~Ye parayı aldırmağa gönderdim. 
tltı 1tl'tıek .. parayı aldı bize hediyeler 

gelece~cın Şehre gitti» Hadi ya-
~()~ '<adın 1 •e bana bir fııl bakıver.» 
~". •e-.İni·;ıa bakar:)) yarın geliyor ve 
' 'ile o~sunuz, evinize ay doğuyor.» 
ıt, 8ev10 ~t t '°" e sevine evine döner. 
~ -.ro 
\ltf\l . zavallı \'ocuğun kemikleri 

ıçeri · •ınde getirilir. Bu sefer 

Musikinin tarifi 
ve fayda/arı. 

Musiki: Sesleri, insanların hislerine ve 
mizaçlarına göre uygun bir surette ter· 
tip etmektir. Musikinin bütün insônlara 
faydası olduğu gibi tahsıl hayatında ılu 
mühim mevkii vardır. Mus:ki, ahlAk üze. 
rintle tesir bırııkan. fertlerin güzd ve eyı 

hissetmelerinde kudretli bir ilim, bir sa
nottır. insanları fenalı k.ton eyiliğe sevke
den, en kederli insanları bıle teselli 

eılen, yorgunluğu dinlendiren, duygulorı 

yükselten ye~A~e kuvvet ~e~baı da mu · 
sikidir. Musikı ıle hasta hır ıneanı teda-

vi etmek te mümkündür. 
Musiki idmanları yapmak biıim için 

~·ok \hayırlı bir iştir. Ru idınanlar: sesimi· 
ze hem kuvvet hem de tatlılık verirler. 
Hattıl musiki, kekemeleri bile düzgün söz 

söylem".lğe alıştıran bir yardımcıdır dt:sek 
yanılmış olmayız. 

Musiki, ılikkati yükseltir.. Dimağı ve 

hafızayı sağlamlaştırır. Kabiliyetlr.ri arlı

rı r. İnsanları muntazam söz söylemeğe 
alıştırır. Şarkı söylerken düzgün nefes al
mnğa alışır. Bu suretle ciğerlerimizin 
kuvvetlenmesine yardım etmiş oluruz. Mu-
sikinin bundan başka daha birçok Cay
dalorı vardır. 

s. IJl 61 

fal. fldar 

evde ay doğacağına matem doğar ve 
bir fal yalanı için bir ean gider. 

s. 111 Fatma 
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Y - Fakat anne ben babamın ya

rım knlıın vazifesini almak istiyorum. 
B - Beı·erebilir misin yıl , oğlum? .. 
Y - Niçin beceremiyeyim binbaşı ağ

abey . Elbet beceririm; biliyorum siz be. 
nim çocukluğuma bakarak bu suali 
soruyorsunuz. Lakin, aldanıyorsunuz. 
binbaşı bey ... Çünkü benim yaşım 
değıl : kafam, .zekdm bu ışı idare 
edecektir. Eğer kendime güvenmesem 
size teklifte bulunurmuydum . Hen k ü
ç·üklüğümderıberi kurt, peri, dev 
masalları dinlemedim. Benim kafamın 

ilk kilidini millet, vaton sevgisinin 
anahtarı açtı. Kapalı olan ve bir 
şeyden :ınlamıyan beynim hu sevgi. 
lerle kemale erdi... Ben Je babam gibi 
vatanım ıçın dö~üşmck isterim. Ben 
<le vatan ıçm son ılamla kanımı 

akıtacağım ... 

B - Büyük hir nJum gibi konuşuyor. 
sun aferin oğlunf ... 

Y - Bana <la bir iş vereceksiniz 
değil mi? Biliyorum düşünüyorsunuz ve 
belki de içinizden (Askerlik de ~·ocuk lnrın 
elinde knldı) diyorsunuz. Fııkııt hayır 
askerlik değil ; bu savaşta yer nlmok 
lıer Türkün hakkı ve vazilcsidir. 
Hem liinboşı bey hahrımo söz ver-
Jim; deJim ki: Baba oğlun 
da senin gibi son nefesini milleti uğrunda 
verecektir. Babama verdiğim sözde durma
lıyım öyle değil mi ıınne7 

E - Evet, yavruw, hakkın var. Binbaşı 
bey müsaade edinde ikimiz de aynı vazifeyi 

yapalım. 
B- ikinize de itimadım var, ikinizi de 

gönüllü olarak askere alıl\ması kin uğra
şacağım; öyle ya mademki siz de hu yurdun 
birer ferdisiniz dizin de hu savaşta yer 
tutmanız gayet tabiıdir. 

g _ Demek sız doğru buluyonunuz 

binbaşı bey; 

H - Evet kızım 
Y - Beni de değil mi? 
B - Tabii. 
Y - Çok teşekkür ederim ağabey. 

Ordu ıçın her fedak§rlığı yapaceğım. 
Babaman intikamını annem ve ben olacağız. 

E- Binbaşı bey eğer yeni bir emriniz 
varsa söyleyin yopalım. 

B- Hayır kızım şimdilik bir şey yok. 
Yalnız ben seni ve kü~·ük Yusufu orduya 
kabul etmeleri için çalışacağım. 

Y - Ya kabul etmezlerse? 
B - ller halde ederler, oğlum .. 
E - Binbaşı 9ey, müracaat edeceğiniz 

yere, bizim vıııiyetimizi de anlatırsınız .. 
Dersiniz kj: 

«Bunlor, ana oğul, kimsesizdirler .. 
Adamları, bir çarpışmada ölmüş .. Bu 
insanlar, kaybettikleri adam gibi ölmek 
istiyorlar; onun İçin orduya müracaat et
tiler .. Şehidin ruhu İçin hu iki yurtdeşı 
orJuyıı alın.» 

B - Sen, merak etme kızım; ben lılzım 
gelen her sözü söylerim (İçeriye bir asker 
girer:] 

Asker - Efendim, taburdan bir asker 
kaçarken yakalandı .. 

B - Şimdi buradu mı?. 
Asker - Evet beyim. 
B - Getirin buraya!. 
Asker- Başüstüne beyim. jçıknr] 
B - Gördün mii kızım, bir erkek, as

kerden k~çmak istiyor. Bu ne rezalet?. 
E - Öyle demeyiniz binbaşı bey, her 

kaçışın bir sebebi vardır. Kimbilir, o da 
neden kaçmak istemiştir. Bir Türk askeri 
sebebsiz vazifesinden kaçmak isteme?: 
!Elleri bağlı, saçları Jarmadoğnık, göğsü 
açık bir askeri içeriye getirirler.) 

B - Bana bak, senin adın ne? 
Asker _ ? ... 
B- Niçin cevap vermiyorsun:> Neden 

kaçmak istedin?.. · 
E - Binbaşım, müsaade ette, onunla 

ben konutayım .. 
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B - Hay hay, konuşun .. 
E- lAskere hitaben 1 bana bak arka-

Jaş, ismini neden söylemek istemiyorsun?. 
Asker- (füışını yavaş yavaş kaldırır] 

lımim mi; Ali... / 
E- [Yüzüne dikkatle bakar) A!.. Bizim 

Ali; Kezbanm kocası .. 
Ali- !Emine j}e YusuCu hayretle ba

kar] Emine .. Yusuf, sizin burada ne işiniz 
var? 

E- Bizim macera uzun .. Ali, sen mı 
askerden kaçmak istedin:' 

Ali - [Müteessir) Evet, hen Emine .. 
Fakat, zevkim için değil,· Yunan askerle
rinin elinde oyuncak olan karımı ve kar -
deşlerimi kurtarmak i\·İn .. 

E - Onları kurtarmak ho:1
• Peki, orayn 

gidipte ne yapacaksın'.'. 
Ali- Karım ve karJeşlerimi kollarım 

arasına alacağım, onları her tehlikeden 
koruyacağım .. 

R - ôyle mi zannediyorsun? 
Ali- Başka çare var mı? 
E- Oüşüncelerin çok çürük Ali . Haydi 

sen oraya gittin, farzedelim. Fakat. için 
nasıl rahat edecek?. Yurtdaşların, cenk 
yerinde düşmanlarile döğüşürken, senin 
başka yerde buiunman, yiğitliğine yakı
şır mı Ali~ Sonra, karım, kaJeşim diyor-. 
sun.. Şuna emin ol ki Ali senin oraya 
gitmen daha fenndır. Sana orada herkes 
kaçak gözile b:ıkar. İhtiyarlar diş biler. 
Çiinkü onlar şu dakikada Allahtan dindik 
ve düşmanlarını yenmek kin kuvvet istiyor
lar . Seni böyle sağlam olıluğun halde 
kaçtı~ını görürlerse artık vaziyetini sen 
düşün .. 

Ali- Yalan ueğil 

kardeşimi iki paralık 
inletmem. 

amma, karımı ve 
bir yobazın elinde 

E- Hakkın var Ali, lAkin o işi sen 
ba,kalarına bırak .. 

Ali - Kime bırakabilirim! 
E - Senin kastettiğin adam kipı? 

• 
N i L 

Nil, Afrika nehirleri ı~·inde en uzunu· 
dur. Hattıiistüva gölü olan Viktoryadan çı

kar. Buhrülgazeli ve Sobut kollarının ne
hre karıştığı yere kadar düz bir arazi 
üzerinde akar. flartum civarında Babeşis
tnn tfoğlarından gelen Mavi Nil ile Berber 
civarında Albara koJlarile birle§ir. Daha 
sonra büyük bir dirsek ~·evirir delta teş· 

kil ederek Akdenize dökülür. Geçtiği yer
lerde birçok şelll.leler teşkil eder. Mem
baından çıktığı zaman suyu boldur. Fakat 
\·öllerde suyundan birnz kaybeder. 

Mısırlılar bu nehirden suyu cetveller 
vasıta.sile her yere dağıtırlar. Arazi su
larlar. Eğer Nil olması1ydı Mısır çorak, ku
rak bir araziden ibaret olacaktı. Mısıra 
cen veren, toprağını mümbit mahsuldar 
yapan ancak bu nehirdir. 

Bu nehir, haziran ve teşrinlerde olmak 
üzere senetlt) iki defa t şar. Birinci defa . 
taşısımln ye~il. ikinqi defa taşısında kır. 
mızı nkar. Bunun sebebi: Sazlık. yosunluk 
ve otluk yerlerden geçerken otları sürük-
ler vo rengi yeşil olur. Habeşistan dağla
rının toprağı kırmızı'1ır. Oradon geçerken 
bu topraklarla karıştr ve bu sebeplen kır
mızı akar. 

Naldiyat~·a da ~·ok istifade ediiir. Afrika
nın mo hsülü gemiler vasıtasile İskenderi
y<Jye gelir ve oradan A vrupaya gönderilir. 
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Memduha 
Ali - Yüzbaşı Y.orgi. 
E- Yüzb~şı Yorgi mi? Yorgi bn iştı; 

benimde en büyük düşmanım. 

Ali - Sanada mı birşey yaptı. 
E- Hem en tehlikeli birşıiy .. Mehmedi 

vurdu, ölümüne sebep oldu. 
Ali - Demek Mehmet öldü. 
E ~ Evet Ali. Fakat ne çıka"biz ya

şıyoruzyo. onun yapacağı işi bizde yaparız. 
(Sürecek) 
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Görüşlerim. 
Bir memleketin okuma ihtiyacı ne ka

dar çok olursa; güzelliğe olan ihtiyacı da 
okadur ~~oğalmak tadır. Balıke~iri gezdim. 
Bizden evelkiler şadırvanlar, camiler, ha
nlar. hamamlar yaptırmışlar. 

Bi~ güzel binalarla onu süslemişız. 
Oevletin demir gibi eli k::ıyalıkları delerek 
demiryollarını buraya bağlamış. ~ehrin 

koridorlarını teşkil eden güzel caddeleri 
mız var .. 

Balıkosiri bir eve benzetirsek binaları 
mobilya, sokakları · koridor fakot kop1sı 
olan, istasyon rnakııs başının ~·öplük ol
masına bir tiirlü aklım ermedi. AC'aba her 
insan gibi biz neden kapımızın önünü te
mizlemiyoruz. Zevk kabiliyetimiz bizim bu 
kadar mı azalmış. 

Duyduğuma nazaran yenı, yenı mey
danlar açılacak. Ulu önderin heykeli 
dikilecekmiş. Memleket bir kat daha 
güzelleşecekmiş Sokaklara drkinlik 
veren; harap tahta perdeler yıktırılacak, 
üslükler kaldırılacakmış .. 

Herkes modeni kıyafetini alocokmış. 
Mansabı olmıyan şehirdeki sel sulaı ı bir 
mecraya toplanacakmış. Biitün hu güzel
le:tirme işleri yapılırkP.n yukarda söyleJi
ğim ~ibi kapımızın önünü neden gtizelleş

tirmiyelim. 
Belki bunu <la düşünmüşlerdir Fokat gör 

düğüm bıı çirkinliği yazmaktan kendimi 
nlnrno.tiım ... 

~ıııır 3 256 

İsmet Zühtü flkkoç 

Kahve köşelerinde;,. 
Vatanın facialı kahve. köşeleriııd:cı~lı 

yııtını ölüme sürükliyen adamlar ne 
gün gedrdiğini hissctmiy0r. b' 

Fakat nziı. vatan bu adanıiarJL1~tBll1 
yat umuyor. Halbuki bu adamlar~ eJ~rı 
değil, kendi öz oilcsino hiyanet. 1,rı
ki~selerdir. O aile günlerdenbe.~:jjr~erı 
yakıla yoksulluk i~inde ömrünü ciir0

1 
rilldt 

··ı1e e bu mikrop adamlar kahve k0 <> 

sefıl hayattan tat almıştı.. . d ~i ~1! Kendi oilesinin çalışıp getır ~~dı 0 
lokma ekmeği bite kapmnk rn.a ftıl'rı 
saldırıyordu .. Faknt ne yoz k '\-ır~t, 
büyük adamlarla yükselmeğe çje~ J~o 
yüksek bir sesle ye,ni ~ençfer dU· ~ 
şünco istiyoruz diye haykır1Y~eı ir1~1 
kocn va.tanın yükselmesi ve s.ııa .;B '•· 

~le yoş«ması ... için ancak bıı .. jt b6 t 
vatanın münevver insanlarından ıııı> ~ıı~~ 
liyor. Bununla beraber vatnp bU yii~' r 
kö~elerinde sürüklenen adamJaro .. 1ıa1°~ bir sesle haykırıyor ve şunları b~o 1ııt' 
du: Seni ne maksatla doğurdu 
Toprağa atan. 

Senden menf nnt görmeyinr.O· 
.Neylesin vatan 
Bu asırda her mahluk 

,. 
·bti! 

t1 ıc 1 
çalı§rtl ı 

b 
c·ını duyar. ·ıel~ , 

1 t ı ell 
~:alışan her millet, her Jcv e taıııll 

ölmez Diyen kuvvetli ~sler "d 
kuytu köşelerinlle bile duyulur· 2z0 

sınıf il 

hafide 

H AR ııe' B A Jıfll· ç 
işte nihayet bahar geldi. Ağaçlar ~·ok niyor. Nerey~ bakacağımı şıışı: .;s~·· ,c 

8evdikleri pembe, beyaz ipek elbiselerine t11rofta ne kadar sevinç ve ~e~erıı>e 
kavuştu. Bize karşı bu güzel elbiselerini çekler güzel renklerini g_os rısr: • ,sP 

sanki biribirlarile kavga edıY.?ıelıııı ·~,r 
. göstererek kurumlanıyorlar · Kuşlar da bun· Ah bahar, sen ne kadar ~°oı. jştef,rı• 
ların iistüncle yeni şarkılarını terennüm sevmesem ben bile kıskanc:ıl1'1 

0
" ıe114 

ediyorlar. Leylekler de sanki: «İşte gene miz 0 nazlt dilrübn <>'iinlerıoır ~ ~l(Jn '"ı1e 
l°' sıııı "~ tnm g-Üzel zamanlara geldik, biz hiç kı.... 11 

u r::u··ruıa" şın pençesi altında yaşarmıyız» diye eğle- ı ı 



~4YPi: 3 TVIUCDILl 12 NJaan 

Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
N. 15 

1 

Haceri semavi_ = Göktaşı, betil (terim) vrnek. lstihko.kımı nlı:ımaJım - Hnkk- ı rgi kesinleme~. 
Gıpa et k • Hacın (Bak: cırm) = Oylum =- (Fr.) Vo- ımı ı:ıl ... mııdım. Tahakkuk ~ttırmek = Gerçeklemek 

O nıe - imrenmek lume lfokkaniye:t= hakcıllık (Fr ) Evuitce,justice [Fr J Healiser 

0~~;k: Öyle güzel bir eser yazmış ki Örnek: Bu cismin hacmini mesnhn rtti Hakşinas - hnkt3n r (Fr.) Equitable Örnek: Bu adam bütün düşüncelerini 
güzeıu:?a _Adeta gıbta . ettim = Öyle = Bu cismin oylumunu ölçtü lhkak etmek - llakkı yerine getirmek= tahakkuk ettirmiştir _ bu adam bütün 

ır ızer yazmış kı okuyunca ha- Ateş olsa cirmi k::ıdar yer yakar - (Fr ) Rendre justicc düşüncelerini gerçeklemiıtir. 
J.t Yağı iınrendim Ateş olsa oylumuncn yer yakar Örnek: tlJkimler ihkı:ıkı hakka çalışır- Tahakkuk ettirmek = Varlaıtırmalt ::c li:::; ::::: Kısllan~lık, günü Hacmi istil\bı = Saygı lar=hükmAnler hakkı yerine getirme- (Fr] Reaiser 
Gıpa _etoıe~ - Kıskanmak, günüleme Örnek: Bu geminin hacmi istiAhisi ü~: ğe çalışırlar. Örnek: Düşüncelerini tahakkuk: etjirmek 

() Besım bin tondur = Bu geminin sıygısı üç Hakikat - hakikat (Fr.) Verite için her çareye baş vurdu - Düşiin-
P rnek: Gıdasız vücüt, yavaş yavaş yı- bin tondur. Hakikat (şeniyet) - Uerçek, .gerçeklik - düklerini varloştırmalı:: İçin her çareye 
,,ranır - Besimsiz beden, yavaş yavaş llAd = Keskin = (Fr.) Aigu (Fr.) Rerılite b -ış vurdu 

llu ,,ıpranır. Örnek: lktısadi buhran hdd bir devre- Örnek: ilim şeniyetleri araştırır - İlim Kabili tahakkuk - çerçeklenebilir •• (Fr,] 
G,!;ddi - Besinli, besleyici ye girdi = ~ko_nomik buhran keskin gerçekleri araştırır Reali1&ble .. 

"o' nıugaddi _ Besimsiz bir davreye 2ırdı. Hakikaten- Gerçekten, doğrusu (Fr.) Re- ôrnek: Kabılı tahakkuk tasavvurlar .-_ 
rııek B Hadaset = Küçüklük llement, vraiment Gerçeklenebilir. 

ıı 1. =. azı yemekler vardırki pek le- · d d 
ı_~1111 et ıdır, fakat gayri mugaddidir- bir Örnek: Hadaseti sinnın en olayı as- Hakikatgu Ooğrucu, doğru sözlü (Fr.) Tahakkuk memuru -- Kesinci, kesinliyeci 

c:ak:Yeın~kler vardır ki pek tatlıdır, ~o- kere almadılar = yaşının küç·üklüğün- Veridique Kat'i -= Kesin = [fr.) Def.iııitif catebori-
Üiltf hesııneizdir, den dolayı askere almadılar. Örnek: llakikatgu bir adam-Doğrucu pue 
Gııı.. - Kın, kılıf Had = Derece bir adam, " Kat'ileştirmek. - Kesinleştirmek 

.. , - D Örnek: Haıldini bilmez bir adam - Karibi hakikat- hakjkatsı (Fr.) Vraisem- Hukuk ·- Türe •· [Fr.) Science jurjdipue 
Ôrnek· 7sa~ık, bık:1ınl.ık, naz (T.Kö.) Derecesini bilmez bir "Sdam blable Hukuki -- Türel -- [Fr.) Juridipue 
ge)d' . ynı yeme erı yemekten g.na Haddi kifayet = yeterge Örnek: Bir romanın mevzuu az çok Huk~ku n~me -- Kamusal haklar -- [Fr.] 

. kını~::::: Ayni yemekleri yemekten bık- Ornek: Verilen fiut haddi kifayeti bul· karibi hakikat olmalıdır.-Bir romanın Oroıt pub~~c . b ki 
hıt 1

& 00eldi B d · 'ğ d" V · ı f ' · . . Hukuku muktesebe - Edınek a ar ---'1eı !") ' - n a am, ıstı na ne ır mnJı = erı en ınt yetergesını bul konuşu az çok hakıkatsı olmalıdır. . . 
Gına -t. Bu adam doysalık nedir bilmez. madı. h k'k , [Fr] Droıts acpuıs 
~Üsta~e ~roıek = Dosyamak, bı~mak . HnJ.di !Ayık = 'l'amdeğer ~u~~~ıkı hakıkat -

11 ı ata uygun <fi r.) Hnkuku tobiiye -- Tabii haklar •• {Ft.] 
Gıti\' nı - Doyul ' Haddi vasat = Orta erı. ıque C k h k"k . Droite naturels 
Q11,. - Çığlık Örnek: Muva ı ı a ı at bır haber - 1 b 1 b 'b' 

.. 2 Haddini aşmuk = Dcırecesini nşmnk rışırı hakikata uygun bir duygu Hdk.eza -- ?öy ece, öy e, u?un gı ı gene 
~~Ybe; et ark gitmek Hakikatbin _ Doğru görüşlü H~Jrnm -- ) argıç :· [Fr.J Arbıtre 

1l'lln ille - Çekiştirmek Örnek: Büyük harbte pahalılık haddini Hakiki _ Olmuş_(Fr.) Reel Hık.met - Oi:e~, gızey~ . 
~iranh~ Ağır aşmı~tı = Büyük harpte pahalılık de_ örnek: Bu romanda okuduğunuz şey- O~nek: Bu ışte h?nım an~amad~uıı hır 
'"arı a - Değeri çok rdcesini aşmıştı (aşırı gitmişti) ler hakikidir- Bu romanda olı::uduğu. hıkmet va~ -Bu ışte benım anlamaaı-

Ö gelnıelt - Ağırsınmak ,Haddini bildirmek = Derecesini bildirmek nuz şeyler olmuştur. ğım bir gızeyp Yar. 
,.::•k: Onun hu vaziyeti bana çok gi- ağzının payını vermek, boynunun öJ~~üsü Hakik1 (Ş'eni _ Gerçek - (Fr.) Reel Hak~m - Okman (Fr.) Saga . 
•~ı geldi - Onun bu durumunu çok nü vermek, ağzınrn ölçüsünü vermek Örnek: Rüyada görülen şeyler hakiki Hdkım- 1 -Eg~°:1en (Fr.) Souveraın 

Uirab reındıoı. Haddinden fazla - Aşırı değildir - Rüyada görülen şeyler ge-
3
2 - HH.?lı::k.?men.~ Juge R t 

Gitdib - Çevrinti Örnek: Haddinden fozla bir emekle- rçek değildir. - u um. suren - egnan • 
Q· ad K AQırı bir emekle k"k' A 1 J? ) \' . hl ;predomınant, preponderant ltift - asırga :ı Ha ı ı = sı - - ( r. erıta e 4 B t D . t 

- G' ı.ı d . (B k B"h d T 'k O • h L"k - aşR - omınan O ırinç -.a sız a : 1 a )- iı enmez rneıt: Bu yazının aa.ı 1 manası şu· O kl . 1 _ Tü k.'v de millet hAkim-
rnek· Ö ·· ·· d k" HadnAşinas - Şımarık, küstoh, kendini dur - bu vazının asıl anlamı şudur. rne er. " 1Je . 

bir İ§dir nuOm~.z = dı ~-esele çok kgir~ft bilmez IfAkiki - 1 am" - (Fr.) Voritable dir-Türkiyede ulus egemend1r - En 
'" "İnç b" - numuz A...:ı sorum ço gı- Ö k " 1 k" • . Turquie la nation est souveraine. 
"•rift ır iştir. Hudut- Buç (Fr.) Limite rne : Genara ... ha ıkl hır kuman- 2 Adl' V k.Al t' hılk." 1 . . . 
1, lir ol k O k Ed b h d l _1 d G 1 b' - ıye e " e ı ım er ıçın yenı 

C· lltııkıno ına (musab ve duçar olmak) - rne : e u m unn tflcavüz etti-- uan ır - oneru ... tam ır komutan. bir kanun hazırlamaktadır - Tüze Bakan· 
ıti'Ve_ 

0
k, yakalonmak Edeb bucunu aştı dır. lığı hükümenler için yeni bir kanun 

() ıkoıaz IIudut - Sınır (Fr.) Frontiere Hakiki ~ Hakkntlı , candan - [Er] Vrai, hazırlamııktadır - Le MinisLere de la 

lıı~!"c~: Onun bu giriveden nasıl kur- Örnek: Fransız Alman hududu-Frans z sıncere justjce est en tarain de preparer un nou. 
"ğın b"l · Alman sınırı Örnek: link.iki bir arkadaş - Candan ı · G· 1'la~d 1 ı mıyorum - Onun bu çık- veau projet de loi concernant ejuges. 

Q11'1e <ln nasıl kurtulacağını bilmiyorum Hadoka - Göz bebP~İ Bir arkadaş [hakaktlı bir arkadaş) 3 - Millet Meclisinde , hakim olan kanaa_ 
Pllp - Ağlama Hadid - Öfkeli Hakiki = Ooğru -= (Fr .) Veritable te göre - Kamutayda hüküm aüren kana-

°'1h, - Grup (T Kö) Hadikn - Bııhre Örnek: Bu yazı vaziyetin hakiki tahli- ata göre - Selon le conviction prepon-
~:- Toz ' tJddise -- Hadise (T Kö.) lillir = Bu yazı durumun doğru bir derante de la G A N. 
Glldrllf - Bez Hadşe - Kocunm.ı çözesidir. 4 - Urdu, bütün hdkim tepeleri - or-
Cııı~1 ~ Kıkırılak Hafı za - Ho.fıza (T.Kö.)- tFr.) Memoire lfakti = Sağıcı hakikiğ = \Fr.) Vrai du, bütün ba~ut tepeleri ele geçirdi -

Ô e - ç ğ l lfofi - Gızli (Fr.) Secret rnek: Bu elma~ hakiki midir, değil- L'armee s'esl empııree de tous les som· 
rlleL. 

1 1 tı O k fi f b" l (' · l' b' m_idir?. - 8u ol mas sag-İci midir, de- d • ,, {)&tL "· Derken bir guJgule koptu r- rno : n ı ır an aşma 1ız ı ır an· ğılmidır? mets omıoants. 
'llll·· •en b" laşma - Une entente secrete Hükkdm - Hükümenler. 
,.., ll" ır çığıltı koptu. Sahih = Doğru 
~~16-. (: Üşüntü Hafıf - Hafıf (T .Kö.) 
"llr~b 11;1Yaın 

1 
Taha{füf etmek - hafıflemek (Fr.) S'alleger Tashih etmek 

~P :::::::: 1( an omına) - Ayaklanma Tnhfıf etmek halıfJetmek (Fr ) Alleger ctifıer 
bet - orga, kuzgun İstihfııf etmek - hufıfsemek Örnek: Bu yanlış duyguyu Turgud 
Ôr11 L Yadcl Ö doğrulttu 
~ e.. G rnek: Onu istihfaf ediyordu Onu 

~ &ldı · Urbette kaldım - Yadelde hnfifseyordu. Ta~hih etmek = Düzelttnek = ..(Fr.) Co-
llrııh" 111

• rrıger 
.. f l:lafıfmeşreb - Yeğnik 

Ôrne~.e~s - gün batımı Hafid - Torun Ürnek: Bu yazıdaki yanlışları tııshih 
f'tl tıbatı~ ıurubu şems sırasında - Gü- Hafıye - Karakulak <Fr ) Espion edinız = Bu yazıdaki yanlışları dü. 
~ıı~;bu lt~rnB~~aıında Hııfretmek - Kazmak zeltiniz 
~ili il sem - Ay batımı Hafriyat - Kazı (Fr.) Fouille Muhakkak (Bak: şüphesiz) 
~ \lu ko 8 

- Gündoğumu Hafta ~ hafta (T Kö ) Muhik = Haklı = (Fr.) Juste 
~ll~llr _~er - Aydoğumu Htlh _ ister Tahkik, Tahkikat _ Ger~:in - (Fr.) En. 
~ıı~"llr - ~~ur HOh nt1hilh ' ister istemez puete instruction 
~~ııa~ -.... 'roı:uuırurlıı Bedhdh- Kötücül (Fr) Mıılveillunt Ürnek: Sudu hakkında tahkikat ynpı-
"'1 " ...... () 

1 
Djlhtıh- Gönül isteği lıyor - Suçlu hakkında gerçin yopılı-

~n.:ll (bak. & Ornek: Dilht\hınca harekı;t edemedim - yor· r",,ll · ga ) Tahkik etmek = Ger{>inlemek rF ) ~ıır ....... s 01 - Tasa Gönül isteğince hareket edemedim. ~· ~· l r. 
Q le ( anki d' l' · v mstruire, se livre a unc enpuete 
r: &ttb ~rirn) ' ıye ım ki llayırhtlh. - iye il . . Örnek: Polis bu cürmü kimin işledığı" -
'lltu ~n _ === Deyiş Hdhiş _ ıstek - <Fr.) Appetıt, desır -
r,~~ll; - Al~edıkodu HAhişker istekli (Fr.) De~ireuz ni. ta~kik ediyor = Polis bu suçu ki-
''ııt ..... 8 y, takım Hail - Engel (Fr.) Obstnclc , ~-m ışledığini gerçinljyor 
(Jll ?tg4h oş söz Örnek: Hu hail do ortadan kalktı - Bu l\ahılı tahkik = Gerçinlenebilir. - '{Fr.J 

tı~e - Geçek Verifiable · 
- S L enael de ortadan kalktı. \ k ecıdn o Jrne : Bu iş eldeki vesikalara göre 

HAil (hevl'ılı"'n) (Bak:Mahuf) • knb~li tahkik görünmüyor -- Hu iş el-
Hain = hayin (T Kö.) (Fr. ) Truitte dekı belgelere göre ger~·inlenebilir gö· 

Örnek: O hainlerin ukibetini herkes rünmüyor. 
bilir - 0 hayinlarm akıbetini herkes LedHttahkik -· nerdnlendikto •. [Fr j Ap . 
bilir. res enpuete 

liiyanet - lfayınlık Tahkikatı adliye -- ~'üze] gerçin •· [Fr.) 
Haiz"."= Taşıyan, . de olan. - li Enbuete judieiaıre 

Örnek: B? iş ehemmiyeti haiz değil - Tahkikatı ibtiduiye . - İlkel gerçin -~ [Fr.) 
dir - Bu ış önemli değildir. Enpuete preliminaire 
Yüzbaşı rütb L·sini haiz olan = Yüzbaşı Tahakkuk [Bak: sabiti -- gerçekleşme ke-
derecesinde olan. sinleme 

H 

Düzoltmek = (Fr.) Re-

Haizi saldhiyet - Yetkili Örnek: Vergi tahakkuku -- Vergi ke. 
lidk - Toprak sirıhmesi 
Hdki renk - 1-ıoz Tahakkuk etmek ... [Bok: Sııbit olmakJ .. 
Hakk (Terim) - Kuzım - [Fr. j Grevute Ger~···kloşmok -- {Fr 1 Se roaJiser 
llokkdk - - kazman - (Fr. l Grevcur Ürnek: Ümidim tahakkuk etti = Cm-
wıkkıyat - Kazık (Fr.) Urevure udum g-erçnkleşti. 
Hak - Hak (T.Kö) -- (Fr.) Droit Tahakkuk ettirmek = kesinlemek 
ıatihkak -- Hak - (8r· Oı1 . ration, merite Örnek: Vergi tahakkuk ettirmek :::.c: Ve-

Hükümran - Hükümsüren -- (Fr.) Souve-
rain regnont 

Hdkim olmak .. -, Başatmrk - (Fr.)Dominer 
Örnek: lstiklAI duygusu köklfi olan 

bir millete kolay kolay hAkim olunamaz 
- Brkinlik duygusu köklü olaD bir ulus 
kolay başat,lamaz - Une Na&ion pui a 
une consoience prolon;le se son indppea-

da ne c ne peut pos etre facilement aomi-
nee. 
Hdkimiyet - Eğemenlik, başatlık - (Fr.) 

Souveroinete, Domination 
Örnek: 1 - Hkimiyet milletindir -
Egemenlik ulusundur - La ıouvera· 
inte oppnrtient a la ~ation. 

2 - Hindistan İngilizlerin hdkimiyeti al. 
tındadır - Hindistan lngilizlerin başatlı
gı nltındaJır = Les İndes se trouv,nt 
sous in dominution Anglaise. · 
Mahkum - Kölemen - (Er.) Asservr 

Örnek: Mahkum millet - Kölemen ulus 
- Nation asservie 

Mahkfımiyet -= Kasınlık - (Fr.) Condam_ 
nation 

Mahkfım olmak = Hüküm giymek, kaaan
mak - (li'r.) Etre condamne 

Mahkum etmek ~ Kasamak - (Fr.) Con
damner 

Muhakeme - l • Ökem, 2 - Duruşma -
(Fr.) 1 • Raisonnement, 2_ Jogement 

Muhakeme etmek - 1 - Öklemek, 2 - Duı 
ruşmak - (Fr.) 1 • Raisonnır ~ - Ju~er 

Örnek: J = insan hiç bir fikri muha. 
keme etmeksizin kabul edivermemeli
dir - lnıan hiç bir fıkri öklemeksizin 
kabul edivermemelidir. 

2 - Alacağımı vermjyen adamla dün mah· 
kemode muhakeme olduk - Alacağımı 
veremiyen adamla dün hak yerinde duru· 
ştuk. 

mu Ben - (Fr.)Grain beıute 

• 



-
• 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis

ligin timsali olan ®~arkasını arayınız 

~~~~~~~~~~~~ 1 Türk Dili Neşriyat~ndtın: i 
11 ÇOCUKLAR iÇiN ı 
ı-· Hayatbilgisine uygun yazılar 'e kü~ük tf~rr. f1,iller- ı 
~ t5 Kurut 

it. Yazan: M. CEVDET, 1 

1 DOGRU YOL 1 
1 -Bir perdelik mektep temsili- 1 
ı 5 Kuru~ ~ 

1 
Yazan: ~I. CEVDET 

1 

1
. . Bu i~i kitap «Çocuk bayramında» mekteplilerin ';I 
ışıne yarıyaoaktır. ~ 

Yazı evimizd~n ve kitapçılardan arayınız. ı 

~~~~~~~~~~ 

Belediye 
Başkanhğından: 

Asri mezarlıkda ~·apılacak hekci «'Yİ ~ 5 gün 
miitdetle açık cksiltmeğe konulmuştur. IJıale~i 
22 - nisan - 935 pazartesi giiuiidiir. İsteklilt·riu 
şartnameyi öğreumek üzere hel~diyc yazı işlt'ri 

kalemine baş vurmalan il~iu ohuıur. ı 23- 3 ı 

Balıkesir askeri satın alma 
komisyonundan: 

Cinsi 
Kadana ~·eın tor hası 

• 
Beygir yem )) 

(;ebre 
Kadana culu 

• 
Reygir » 
Kece bellf'me • 
Kıl kolan 
Kadana· yular ba~lığı 
Beygir yular » 
Siinger 
Alafranga k3şağı 
Furca . 
Kadana zincir yular sapı 

Adet 
9-0 _r> 

200 
400 
150 
100 
100 
ı7 4 
250 
124 
100 

• 
374 
874 
250 

Heygir » » » 120 
• Yukarıda cins ve adedi ~·azılı ( 14 ) kaltım 

hayvan malzemesi açık ek~iltmeye korıuluıuştur. 
13 - Nisan - 935 tarih cumarte~i ~iiııii saat 

10 da Kor sat111 Hlma korııisyoııunda ek~ithu.-si 

yapılacakdır. Bu malzenıeniu nevi ve cinsine 
~öre pcırtilere ayrıl nıak suret ile de eksil ı me ya
pılahilec~ğinden numune ve evsafını görııwk 
arzu edenler hergün ve ek~iltme ~iin uuıunHmcı 
ait 224 lira tenıiualı ıuuvak.knta ilt~ naeıkar ko-
misyona müracaatları. (105 . ·l) 

fUı\KDlLI 12 Nison .,,-

k 1 ğı da~: 
1 

~f)I~ 
. .\lt.ı t~~· l\ıl ıııtıktehi yanında ~liifıii ,., 9~!ı 

kaldıı·ınıı yaptırılacaktır. İhalesi 22 - ııisaıı: ·,,.ı
pazarle. i güniidiir. İsteklilerin hrlediye~t 
vn rmala r·ı i I;\ rı ol urun·. 
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