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1/= Türk Dili Evi Ba/Jkesir ( 

ÖZGE GÜNLER.D E: VE ER ÇIK.AR.. 1

/ Yıllık•: 800, altıayhğ'ı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ ıj 
1 Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. J --· 

Boğazlar Meselesi. 
~l~slar KurU_mu~ a ~~örüşülüyo~. 
ııarıışlerı Bakanımız boğazların askerlıUen tecrıdı hususunda Lozan muahedesıle 
. tesis edilmiş olan hrkh muameleye itiraz etti. 

clnııliz, Fransız ve itaiYin murahhasları bu hususta kuyudu ıhtiraziye dermeyan etliler. 
alar e~evre, 18 (A A ) - Ulu-
~801 Turu~u konseyinin Buş
•eı . evfık Rüştü A rns me-en ın 
~•İıin tsasına temos etme-
te .. l boğazların askerlik-

" ec · ltı~ b rıt hususuaJa Lozıın 
018: ;deaile tesis ~dilmiş 
~İJe arklı muameleye 'für-
1'\ı murahhası sıfatile iti-

etrnitt' ? ır. 

bjlj~df\. -'\ras bunun muka
lle\'· e , Lokarno anlaşması 
b ltıden b. p. ~ ~.~A-:cde ';J..-,-,.,,,zE..'r)t. '<'" ~'?< 
llluıırn ır şey mevcut ~ ~·~" r;, "... ~ı-~ap,k'ı 

lit, adığını da kaydetmiş· --:.. 

ln~n c: •' nkı.aıe l•oğazı 
lı.1,a' İt .~1şişleri Bakanile 8 . Lııval Türkiyenjn gü· nda bulunduğu mütaleasını 
~ı'İtl rnuoıessili ve Fransız nün birinde Avrupanın bu ıerdetmjştir. 
h,k~ erj Bakanı da bu mesale mıntakasında tes•s olunacak Türkiyenin arzusunun ka. 

~~~~;~~;;~~d~~:ı~r~~~!~~ı~~:r ~~, ;;;·;_Y~l0:~~ ~ 
~~diline Karşı T e~bi~ler Ahn~y~r. 
~ lır ~~rumu f ransız muhtırasını ~ab~I eıtı. On üç devlet muahed~lerın hır ta
~,~·~ılını karsı alınacak ıedbırlerı görüşecek komisyona iştirake çağrrıldı. 

~~r ko:re, ~8 (A.A.) - Ulu- ettiğini beyana lüzum gör- t•}vdi ettikleri knrnr sureti 
1
Ye d 

86Yı aralarında Tür- düğünü söylt>dilcten sonra: hugiinkü Alman mntbuııtın-
"1etj ~ olduğu halde 13 de~ Gerek bizzot mevzuubo- dn şiddetli hiddet akisleri 
IJ\ll Uııhed . h' 'h l' h" .tllk lu .. enın ır cı et 1 ıs olan ah lınin ve gc- uyJ0thrınıştır. · 

Sovyet 
-

Artistleri ilk ~onserlerini 
dün gece verdiler. 

Konserde Büyük Cümur Baş
kanımız da bulundular. 

Ankara, 18 (A.A ) Şeh-
rimizde bulunan Moskova 
büyük Akdemik <levlot tiy
ntrotıu artistleri gece Hnlk 
evinde ilk konserlerini ver_ 
mişlerdir. 

Konserde Heiscümur At
atürk ve Başbakan lsmet 
lnönü ile Bakanlar, birçok 
s1ylavlar ve tanınmış ki 
mseler hozır bulunmuşlar_ 
dır. Reisiciimur Atatürk 
san t 21 re doğru . salona 
teşrif etmişler ve istiklal 
marşı İle korşılanmışlar
dır. lstiklAl mnrşındnn son
ra Enternasyonal çalınmıştır. 

H:.ılkeviııden hir ganç da
vetlilere Sovyet Rusya büyük 
artistlerini taktim etmiş ve 
Halkavi namına artistleri 
selamlamıştır. Bundan son. 
ra program mucibine~ kon . 
ser başlamıştır. Programın 
her numarası büyük alkışl
nrla karşılanmış ve geç va. 
kta kadar devnm etmiştir. . _ ..,_ 
icra Vekilleri Heyetinin bir 

gün evel~i toplantısı. 
Ankara, 18 (AA.) - İcrn 

Vekilleri l loyeti Lugun B ış
bakrm ismet lnönüni.ın reis
liği altında toplunarok muh
telif işl e r iızcrindo görüş
melerde bulunmuş ve hu 
işlere ait kararlar vermiştir. 

6clıtec6k dılıne karşı ittihaz rck ko"Dşu momleketlerin Borscn C):ıytung g.JZetesi, 
:elaııar te~biri bulmağa menhııt i n~mıno. bu iskanın karar bir müruyilik vesika- __ 

f ·~et eı!~~ıteye iştirake kati iskan mahalleri her ha. sıdır, demektir. 1 ou·n 'ık'ı ı.ışı"ye aı·ı o"fu·m 

Kamutay 
rınsı 1

' erdir lJe hudutlardan en UZ elli Doy~~e Alge. Mayn Çaytung, 1\ 
ı,,~n~!Uh1t8ırası kabul edildl. ~ilomektro m ~sa fe<le k olmhak Alman yaya karşı müthiş C8Z8SI f8SVİp Bltİ 

"il , (A.A ) _ Ulus uzcre omşu memle et u. lıir meydan okumadıın bahs- A k 
8 

(, ) K 
' 1~1 t.tuınu ~, h dutlarındun yiiz kilometre · n ara, 1 h.A.. - a-
b ~ab 1 ransız mu tıra- ~tmektedır. mutay bugün Fikret Sıla-
"ealli~,t~a etmiştir. Yalınız uzakta yapılması arzuya şa_ Vol kişe~ Beobn.htır, ~lus!or •y•n başkanlığında yaptığı 
tırıe~ten . ~urahhosı rey yan olacaktır demiştir. k~rumu bızi. t~şhı~ dıreğıne toplantıda belediye kanunu 

r ıstınkdf etmiştir. Bundan sonra söz ulan mı koymak ıslıyor? Dıye sor- na ek_ . lAyıhasilc vilt\yetler 
C .. 

11 
~ınsıy1·n kararı Frnnı:ıız Derlgesi Fransanın h _ 

.. uyor. ususı ıdııresi için muhtelif '-~ &\'re 18 Mandater devlet sıfntile B"ı·· t 1 t f nd"n .. 
1 "c L (A u un gaze e er ara ı u ene. um. en er teşkil tasvip 

L ~Qth ' .A.) - Ulus- Türkiye hükOmetiie bir eyi h" t b il 9 l{&Jıı "mu L neşredilen yrı resmi ır e - eı ı mış, 34 mali yılı 
' 

qde ı· ı· &onseyinin fev kom~ululc mu ı hr. desi ukt •t -
~•t C ırn liğd e Leh b:ıkanının şarki umumi muvazene kanununa ~ 18 l a devresi diin miş ve bu ınuahed~nin b l b 
~~, f e t 1 h Avrupada sulh fimili olnn ya- uğ ı ütcelere munzznm ve "'!ltıın 4 °pıınmıştır F·r· udulun iki taro.ıfn:ln siyn-
~·~h 300 rııcı Leh siyasası ilo Stru- fevkuhde tahsisat verilmesi . tıı lcir'ın S . Irakla Asuri si mülteciler ik~n · hakkında 

1Q sada toplunun biıyük devleti- ne duir olan kanun lı'iyihas-"' .. eaine Urı .. yede yerleşti- hususi hukürııl r derpiş ot. k 
~ı.,rn erin az yapıcı olan siyasa ar. ını abul eylemi~tir. l "1 tltıtı" rnusaııde etmesi mekte olduğunu vo Frcınsız 1

t ı,. 1
Yett asındaki muhalefeti tesbit et- Kamutayın gündelığinde .ı · "Ons e kaydedilmi ş- htikll•ııo•ının Turk hükumeti b ı 

'
1

t ~ ey m k ist ·d g7ini LilJirmekt u unon ve köy konununun ·.~ li,lsp ıogıltere, Kana. gibı bu munlıedenin vccib- edir 13 moddesine bir fıkra 
l tı tarı . anyo, Fransa, Mn- clerirıı s.ıd korıe bır surette iliive!-ii hnkkındoki kanun 
~ ~hieta~ 11\ıılyo, .Felemenk, if 1 endışı>~ile nıütehoıss ıs ingilız gdzetolerine göre ltlyihaı;ı iıznin(le görüşülm. 
~h ' 

0 rt k · • ld 't 1 d 17 (A A ) İ <Y • - 11· .. · · }' Jet il e ız, 1 urkiye, o uğunu, buna hıııncn ,, n- ,,on ro. . - nl"ı- · uş ve :ıu ıye encu nenının 
i~ı.~ı~o k~b~al v~ Yugoslav. nJ.ıter Jevlı~tm mültecılerin liz matbuatı karar tııslağ.nın talebi üzerine kanun tetkik 
b1~11ı, itfd edılen Frons z iskAnı h.ık k ınd..ıkı pldnda eyi ökülü bir seldbetlc yı:ızılıııış edilmek üz-:ıre mezkur en<'-
t,hce ın Yan teklıfı muci- komşuluk mujhrılesi hükü · olmakla berı:ıber Almanya'ya üm ·ne verilmi~tir. 
l '

11 
"L Uahed ] · ı · l · ı k Bundan sonra zahitun ve ~dt. hıln_ı·ın e erın tek ta- m erinin her hnngı m sur_ kapı arı apumadığı knnaa -

0ıt) e L askeri memurlar mnasatı ~ er· "arşı alınocak ette ihldlin j taznmmum tindclliler. ~ 1
le · 

1 
tet&'k hakkındaki konun ba. lıt Yı İat' ı edecek ko etmesinı kabul edemiyecn- Mornin2 Post: 

· .,, ıra.lr.ı d ..., zı maıldelerini değiş l UV<:t etmiş- ğini söylemıştir. Bu kararın bu~iin ciddi değiştir~n ve ordu ikrıımiyo 
&uruarın . Almanya konferansa çagırıldı. bir muııo1eret10 karş.ıaşmı- konunun biririnci maddesini 

,~n1.~, ISkan m&SllBSİ Parıs, IS (A A.) Cenev- yacağını yazıyor. tad ı l eden kanun ldyihaları 
t ) d e, 18 (A A ) Deylı Telgraf bu kornrın knhul edildikten sonra <'Um-ı~,ıı UnJ 1 . • Ko· reden bıldır•liyor: l . artAsi toplanmak üzere dag· -~eai Surj;ed r,ık Asurile Bny Con S::ıymon lngilter- A ınanya ,çin ktifı bir ım . ılmışlnrdır. 
k.I l'.lı e yerle t ·ı 1 d t h . .rn teşkil edeceği kcy· ~er eae1 · . ş ırı enin Almıınyavı ıı.1r, ran a Kamutay hu.:riinkü topla. lı: e~..... esını mu··z k k J fıy"'tı" nde ısror etmektedir r 
14t~· "•1 8 il ere Londrado toplrınaca cnız " ntısınrln Mnmavgatin Knra ~tıı 1h r..·· ·1' Hü~tü Ar"'s 1 . k f 1 Bu Almanya frin su 1hper- .. k k'" .. d 

1 
ıc. il 

L .... u.... T u ekispres erı on 1;1 rons n l t J.i yu oyun en ıacı o"'u ıı_ o~I ıı b '"essili .. vernne ve sulh arzuları 1 h M l llıı u hu munase- vet ettiğini s<iylt'miştir. rın( an A met oğlu , ehmc-
~t •. l'tıllştu susta beyanatı ı nı isbrıt i~·in bir fı rsat (fin v(' Akzi varet nn h iyesin. !1
bj 

1

Yerıin td· ~fi 'I' R Ar as Alman gazeh !erinin neşriyatı. olar.ıktır. Bu gt-;ı:f·t~ hr:ıı a in yukarı Giirdük köyiindcn 
°"'tı llttıullli 

1

fıh'r bir çokları Bertin, 18 (A .A.) l:lavas iştirak ctmiycceklerin pekıız ~·P~'f'\ oğlu Abdull:ıhın ölüm 
'e () 1erı Orbin kurba- Ajnnsı muho.birind,.n: olac ığını ümit otmektedir. cez.ılıırınn ('arpılmalorı hok-

1••ini .f\sürilerin iskt\nı Fransn, ln~iltere v~ itnly- Zır,1 bu meselede konseyin kkındaki mazbııtnyı da tas-
&lftluı ile takip anın birleşorok Cenovreyc (Dl)vamı ikinci sayfada) vip etmiştir. 

-Belediye Bütçesi 
- ------

Dün belediye kamutayı 935 
masraf bütcesini ( 137,967) 

' olarak kabul etti. 
Belediyeiniz ~u bütçe ilelli yıhnda ne işler görecek? 

BE- lediye Kcmuttıyı dün de 1 işleri:. Komiser, dört zabıtai 
Vali ve Belediye Başkanı B beledıye memuru, muhtar 
Salim Gündoı'7anın Buşitanlı - 1 işleri memuru maaşları 
rrında toplan~ ış, 935 mtısraf 16~740 lira. 
bütcesini müzakere ve kabul Üçüncü fasıl: Ayar . me: 

muru iki muhtar ışlerı etmiştir. 

Belediye Kamutayının dün 
kabul ettiği masraf bütcesi 
kırk iki fasıl ve ( 137,967) 
lira tutmaktadır. Belediye 
Başkanı bütcenin müzakere · 
l-!İ sırasında yapılan tenkitl· 
ere birer birer c~vap vermiş, 
Belediye memur kadrosu ve 
bayındırlık çalışması hakkın

daki düşüncelerini anlatmış

tır. 

Bütcenin müfredatı şudur: 

Birinci fasıl: Belediye baş
kanı ve daimi encümen üye. 
teri mubossesatı 3270 lıra 

İkinci fııs.I: Yazı işleri 
kadrosu: Yazı işleri müdürü, 
evlenme memuru, tahrir ve 
dosya memuru, evrak me-
muru, hesap işleri kad
ro:.rn . hesap işler müdürü, 
tahnkkuk memuru, tahsil 
memuru, maaş vo masraf 
kAtibi, tahııklrnk kdlibi. tah
sil kdtibj, beş tahsildar, tef. 
tiş işleri: Müfettiş, zabıta 

muak
1

kibi, üç ücretli 
tahsildar, bir tellil, hadem.e 
ve saatci ücretleri 3096 lı-
rn. 

Dördüncü fasıl: Konturato 
pulu ücreti, pazar yerleri 
masrafı l 25 lira. 

Beşinci fasıl: Tamirat. me
fruşat, kırtasiye , matbu ev
rak ve defterler, müşterek 

neşriyat, tenvir ve teshin, 
muhabere ücreti , müteferri
ka, melbu1&t, memurin har
cirahı 2360 lira. 

Altıncı fasıl: Sıhhat işleri, 
boşta bip, ikinci tabip kabile 
maaşları 5448 lira. 

Yedinci fasıl: Sıhhat itleri 
hademesi 240 lira. 

Sekizinci fasıl: Fıkara ve 
rıceze edviyesi,techiz ve tekfin 
sari hastalıklarln m;foadele, 
köpeklerin itlAfı, zehirli gn
lara karşı korunma 21650 
lira .. 

Dokuzuncu fasıl: Baytar 
(Devamı dôrJüncü 1ayfada) 

Uluslararası Kadınlar 
Konferansı Toplandı. 
Kongrede güzel sö~levler söylendi ve Cümur Bıe~ı

mmu Atatür~e şü~ran teı yazısı çekildi. 
İstanbul, 18 (A.A..) - Ulu- yette bağcılık gün geçtikçe 

slararası 12 ci kadınlar kong- ilerlemektedir. Son zamanla-
reei bugün saat onda Yıldız rda yüzlerce hektar bağ di. 
sarayında madam Gorbet kilmıştir. Vilayette l 152 he. 
A.shbyin Başkanlığınıln me- ktnr bağ vardır. Geçen yıl 
resimle :ıçılmıştır . lstanbul yedibuçuk milyon .küıar ki-
vulisi Muhittin Ustündağ lo üzüm ıılınmış ve bepıi 
söylevinde kongre azalarına vilAyet içinde sarfedihnittir. 
Cümuriyet hükumeti ve lata. Son günlerde flo.ksaralı 
nbul şehri namına hoşg- bir mıntaka olan Mi-
eldinizden ve kongr- ldsa 9000 Amerika 
eye merasimde muvofrak ı:ubuğu getirilerek ye-
olmasını temenniden sonra ni usulle dikilmek: üıere di-
Türk kadınlnr birliği Baş- kicilere dağıtılmıştır. Piloks_ 
kanı bayan Lfitifa Bekir arasız bir mıntaka olan Bo-
lşık bir nutuk söylemiş druma da Muğladan 1500 
ve bunu mbteakıp Başkanın kilo ~~ekirdeksiz, razzaki' üz~ 
teklifile Reisicüaıur Atotü- üm çubukları yollanmıştır. 
rke şu şükran tel yazısı r L [ • K 
çekilmesine karar vermişle· yOCUı Sif geme urumu 
rdir. merLezı'nı"n Jlfdlmf&rl. Ankurado cümur Boşknnı 1\ 

Atatürke Ankara, f8 (A.A } - <ioc. 
Uluslar ırası 12 inci kad nlor uk Esirgeme Kurumu Genel 
kongresi size gösterdiğiniz Merkezi ) 9 nisan 934 den 16 

· teveccühntton dolayı en sa- nisan.935 kadar 1524 çoc-
mimi teşekkürlPrimı ve Türk 
kadınlığına bııhşettiğiniz 
serbesti için sevincimi orz 
eder. 

Gerbtl Aslılıy 
Bundan sorırıı mühtelif 

murahhasların teklirJcri ko
rı:ır surı·tleri kabul etlılmiş
tir Kongre yarın toplanacak-
tır. 

---== -::t=::a=--•--

Muğlada ~ağcılı~. 
Muğla: l 7 (A.A.) - Viltı 

uğa yardım etmiştir. 

Balkan 
Konseyi 10 mayısta Büt

reşte toplamyor. 
Cenevre, 18 (A.A.) - Bal

kan itildtı konseyi mayııın 
onunda Bukr~'ide nktedeceği 
toplantının programını tetkık 
otmittir. 



Sulhçuluk kafi Fr 
fURK DiLi Nisan 19"' 
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Ulusal sulh anketine gelen 

cevııplurın neticesi İngiltere 
efkdrı umumiyesinin şiddetle 
harp aleyhtarı olduğunu ve 
büyük hır ekseriyetin sulh 
yolu olarak Uluıllnr dernegı· 
ne bel bağladığını göstermi. 
ştir. F.ıkot pek çok kimseler 
hunun kifayet · etmiyeceğini 

de idrak etmemektedirler. 
Bütün dünyaya açılacak 

serbest anketlerin de harp 
tılayhinde ayni şekilde ekse· 
riyet toplıyacağından şüphe 

edilemez. Ulusların pek çoğu 
derneğin t~sis ettiği Şf'kilde 

kollektif sisteme taraftnrdı
lar. ,Bırleşik Amerika bile,W. 
ashington ondlaşmalarının gö· 
sterdiği veçhile Uznk ~arkta 
ayni sisteme taraftardır. Fa
kat bütün bunlara rağmen 

silAh yarışı başlamıştır. 

Artık açıkça görülüyor ki 
harp aleyhinde hoğırıp çağı
rmak kAfı değildir. Eğer su· 
Iha erişmek istiyorsak «Tefe
kkür» edilen o yorucu işe 

daha büyük bir fırnliye-
tle sarılmamız ldzımdır. 

Evelemirde «sulh istiyoruz» 
dmekle ne muraat ediyoruz? 
E~er bir dakika düşünecek 
olursak, her siyasal ilim pr· 
o!esörünün yapacağı tusviri 
kabul etmemız ldzım gelece· 
ktir· Yani, harbin önüne ğe
çmek içın 1egane y0l bir dü. 
nya devleti kurmaktadır. 

Butün devlet denilen bir 
şey vardır: Çünkü idaresi al· 
tında bulunan topraklarda 
barışı temin eden ve sulh 
içinde sıyasal ve okonomik 
değişiklikler yapmağa muk
tedir olan yegane kuvvet de
vlettir. Sulbü ne kadar iste- 1 
rsak istiyelim, altmış devi- l 
etin her bıri kendi hokimlik 
halriını ısrarla iddia r;ttıkçe 

harbin önüne geçmek imkil
ns)ı olacaktır. Bay H.C. We. 
isin IS yıldır söylediği gibi 
mantık ve tarihte teyit edi
yor iri l!ulh varesi yalnız şi
ddetten tevakki değil, beşe· 

riyetin sıyasal birliğidir. 

Maamofih, bu esnnda, sulh 
hnreketleri, bu günün pratik 
politikalarının hudutları içi. 
nde nihai hedefe doğru mü
tevazi adımlarla ilerlemekte
dir. ÔnümüzJeki ilk mesele 
Ult!slar derneğinin harbi me
nedecek müessir bir alet şe
kline konup konamıyacağı 

meselesidır. 

** Uluslar derneğinin on beş 
yıllık ocı, fakat takdire de-

' ğer tecrübelerinden öğreno
bileceğimiz iki ders vardır: 

Birincisi Uluslar dP.rneğinin, 

ancak andlaşmalarının tadiline 
dair olan 19 uncu madde~ini 
hakikat haline sokmak sure
tile muvaffak olah:tecPğidir. 
Modern sa voşların politikacı 1 
arla silfih yapanların kasdi şe· 
ytanlıldarından ve insaniyetsiz. 
liklerinden doğduğu nazari
yesi politikacılnrın delilikle 
rinin ve silah ynpanlur.n 
da satıcılık kabiliyetlerinin 
savaşı körüklemek işinde 
Amil olmalarına rağmen, hiç 
bir mana iCaJe etmez 

Harbin en büyük amili, 
ökonomik zaruret veyahut 
tahammülü kubil olmıyan 

bir adaletsizlik, ani bir pat
layışa sPbep olmadan önce 
dünyanın siyasal ve ökono-
mik bünyesinde telifler , 
ve değişiklikler yap~ 

Yazan: Lord Lothian 
mak müşküldtıdır. Bir 
devlet kinde /toplanan şi· 

kAyetler nasıl ihtil§le yol 
açarsa aynı şekilde toplanıın 
sikAvetler de devletler arn· ... -
sında horbe yol nçnr. Eğer 
l'luslnr derneği, sadece 
Statükoyu muh ıfoz:ı edecek 
bir dernekten bnşka bir 
şey değilse hiç bir zo· 
man harbe mani olmıyn· 
caktır. Eğer Dernek sa 
,)ece bu ise her 
mevzii harbi bir dünya harbi 
şekline çevirmek hususunda 
rılet olacaktır. Aldığımız iki
nci der ele aynı derecnde va
zihtir . Kovenat usulür.e tam 
bir riayet göstermeden harbe 
gireşen bir ulusa karşı öko
nomik ve hattA askeri hare· . 
kt\ta geçmtık üzere Jnnek 
azalarını birleşmek mükelle
fiyeti ile bağlıyım 16 ıncı 
madde. an<'ak dernek devlet 
terinin müşterek kuvvetleri 
her türlü mukavemeti kıra

cak kadar azim ve bu kuvv
etleri bu s ıhadn kullonmı:ık 
arzusu kati olduğu takdirde 
işliyebilır. Vakrn nnnrşı dıin
yasında silAh )Brışının ne su
lh nede emniyet yaratamıya· 
cağı barız bir hakikattır. Fa· 
kat Uluslar derneği vasıtasile 
kollektif emniyet ülküsünü 
güdenler silAhs zlonacak olu. 
rlarsa ve harb teh \\kesine gö
ze nlanlnrn kıyasen kollektif 
kuvvt>tleri, bağlılıkları ve az 
imleri daha eksik olacak olu
rs'l, t 6 ıncı mudJenin tatbi· 
katı da mevzii harpleri dünya 
harpleri şekline çevirmekten 
başıuı bi işe yaromıyacaktır. 
Bugünkü dünya krizini dü. 
şünelım: Esas itibarile huzur
suzluk, bir tarafdan Alman
yaya ve öte taraftad .Japon
ya.ya aditfi ne ve barışçı yoll· 
arla haklı bir mevki ve mü
nasip ökono cıik fırsotlar bu
lmak ihtiyacıhdan doğuyor. 
E<7er bu jşler yapılabilir ve 
~ ·ı b' tecavüzlerin önüne geçı e ı-

lirse dünya.da hiç değilse bir 
nesil iç.in, bir nevi sulh temin 
edilmi~ olur. 

** Buaünün nusyonol sosya-o 
list A\manyası, Uluslar dcr-
nertinin son onbeş yı l içinde 

ı:ı 

19 uncu maddeye dayanarak 
Almanyaya, esasen müphem 
olan e<müsnv .. t» kP.limesinin 
tam mnnasile müsavat ver· 
memesinden doğmuştur. Fr· 
an!!n ile müttefıkleri silAhst
.zlanmnya doğru istek gfü;te
rmemişlerdir, ~·ünkü müsavi 
hakları olan bir Almanynnın 
neler ietiyebilect>ği oniorı ko· 
rkutmuştur. 

Şimdi B. H tler hir yanlı 
horeketile silfth müsavatı. 

nı yeniden eline geçirdik_ 
ten sonrn, Almanyanın tek
rar · Uluslnr derneğine dö
nerek şikayetlerini Avro 
panın teşkilatlı kurumunun 
aznsı sıfatilo sulh yolların
dan halletıneu-rı çalışmasını o ~ 

-- ki bu h ıreket lngi\t~re· 
nin baş emelidir .= büs· 
bütiin şüpheye düşürmüş 

oluyor. 
Diğ'çr tarnftnn milıtnrist 

Japonya da Cluslar derne 
ğinin 19 uncu mnddeyi 
tatbik etmek istemekle be· 
rnber 16 ınc. maddeyi tat-
bik edememesinJen doğ 
muştur. 

Bu surette sulh hareketi 
bir kriz karşısında. bulu-

n iZ 
Bakanının Moskowa seyahati 

Moskovıı, 17 tA.A.) - So
vyet lfükiimeti telgraf ajan 

: KENTTE VE VİLAYTTE J 
1 ·---:. .. _____ ----··-- ------·.·-------··--·· 

Vilayet Böre ciler Dalak 
sın~n~e~:::~d~~ş bi~~~i?:ı~~. Kamutayda bütce müzakeresi 
umumi katibi bay Leje ile . • " . " 

Mahallesinede eyi su getiriliyor 
Belediye tarafından Bö · 

rekcilc>r mahnllesinıle Kfızım 
Paşa cadd •sinde bir çeş· 

me yapt ı rılarak bura
ya yeni sudan bir masura · 
verilecektir. Bu suretle şeh· 
rin yukarısındaki mahalle
lerde oturan halkımızda yeni 
sudan kolaylıkla istıfade 

etmek fırsatını elde edecek-

Hastahğı ile mücaolı. 
bav Litvinor arasında yeni Muvazeneı mahye ancumenı but-
bı; müzokere cereyan etm1ş- celer üzerinde telkikata ba ~ladı. 

Yalnız merkezde iki bin kof-

tir Bay. Laval Lit~·.in?f ~~.Y~ Viltıyet Uflnel Kamutayı 
ahnt pılanını degıştırdıgını muvazene! molıye encümeni 

una aşı yapıldı. ~ 
Jıd8 

Koyunlarda ~·ıkan dil· 

Şark misakı hakkında Leh dün öğleden sonra toplana-
erktlnı ile görüşmek ıçın rak masraf bütcelerini tetki· 

hastalığı ile mücadele 6d
9
r 

Ş . d' k• mek.ledır. ım ıy~ . biıııı 

evela Vorşovaya gideceğini ke başlamıştır. lfocümen bü· 
söylemiştir. tceler üzerindeki tetkiklerini 

yalnız merkezde ıkı 
1
, 1 

yakın koyuna dalalı '' 

Söylendiğin~ göre bay Li.t· pazar gününe kadar bitire· 
vinof bu şeklı bay Lavalın cek ve o gün toplanacak o-

yapılmıştır, dsP 
Ziraat Bakanlığı tarafın biP dir. 

Vurşovadan . sonr? derhal lan Knmutayda büt~e görü-
Moıkovaya gıtmesı ve Leh şmelerine başlanacaktır . 

Çeşmenin yap ılmnsma ya
kında boşlanaçaktır. 

vilAyetimize yirmi b~' 
dalak aşısı gönderilmiştır 

1 erkanı ıle yapacağı mülakat-
lar neticesinden tamamile 
mustakil olarak Rus Frasız 
mütekubil yardım muahede. 
sınin imzalanması şartile 
kabul edeceğini söylemiştir. 

nuyor. Bskı sulh\·ülük tara
zı tıpkr-oski vatanperverlik 
tarzı gibi kdfi değild~r. 

Ergeç bir dünya harbinin 
XlX uncu maddenin tatbik 
cJilmemesin<len doğabilece· 
ğini tecoviız tehlikesinin bu. 
lunduğu yerlerde 16 ıncı 
maddeyi tatbik edebilmek 
ıçın sılAhsızlanmak değil, 

hiç olmazsa kfifı miktarda 
silAhlanmok lazım geleceği
ni çunku infaz edılmiyecek 
tehditler snvurmanın çok 
tehlikeli olduğunu idruk ed
ecek ~~uğ gelmiı,?tir. 

Ya şu mmtıko.vi paktlar 
adı verilen şüpheli anlaşm

aya ne diyelim? Biz doğru 
andluşmasını imzulumLyuca
ğız. Çünkü ingıltere halkı 

Rusyanın garp hudutlarını 

Almanyanm şark hududlnrı 
nı veya Polonyanın her iki 
hududunu korumRk ıçın 

bir zaman har,blj Hüıüklen· 

meği toahhud. edemez. Bu
nunla beraber fı,ransa bizden 
ayrı olarak buna mümasil 
bir pakt ımzolnyacak olursa 
doğu A vrupasında ufak bir 
hadise büyük bir savaşa 
yol açtığı takdirde Lokıırno 
andlaşmalarının bizi de bu işe 
karıştırwusına nasıl mani 
olacağız? O holde düşü~ 
niilmesi lô.zııngelen bir 
psikoleji vardır. llıtlerin 

k:anaatınca Bolşevik Rusya 
kapitalist Avrupayı hurbe 
teşvik ediyor ve A vrupnnın 
harabesi üzerinde ihtilalci 
komünizmi kurmak istiyor. 
şte bu sebepten dolayi B. 
Bitler Rusya ile müşterek 
bir kolloktıf sisleme gir. 
mek istemiyor. Fransa ile 
Almanyanın AYrupada as 
keri hegemonyayi ele ge· 
çırmeği kurduğuna vo Fron· 
sız Rus İttıfakını Lir \'e · 
virme hareketi ile \'enber 
içine nlmağa çalıştığına ka 
nidir. Diğer taraftan Rusytı· 
nın kanaati ıie Alman · 
yanın Ukronynnın zararı-

na Polonya koridorunu ele 
geçirmeğo niyetli olduğu 

merkezindedir. Bir t ıruftaa 

da dominyonlıırımız eğ..,r im
protorluğun yaşamasını isti. 
yorsak bu girif korişıklıklo

rdan uzak kulm ımızı isrorla 
talep ediyorlar. 

Bütün bu meselelere Stre
sadan evci cevap wırmek 

imkfinsızdır. Fakat muhakk 
ok olan bir şey vardır. İn
gilterenin bu derece ıyi bir 
şeki'de başladığı sakin mu_ 
tavassıt rolünde devam etme
si kati surette lazımdır. 

At koşulan 
Yüksek ynrış ve islah en· 

cümeni tarafından hazırlanan 
935 yarış programı gelmiş· 
tır. Bu programa göre bu 
yıl da vWiyetiın ' ze iki koşu 
verılmoktedir. Bu koşuların 
ilki 7 hazironda diğeri de 15 
ikinciteşrindo yapılocaktır . 
Koşuların ikramiye tutarı 

22jQ liradır. 

Milli güreş ta~ımı kaptan1 
şehrim iz~e. 

Türkiye :\1illi güreş kap
tanı Snim İzmirden ~ehri. 

mize gelmiştir. Değerli bir 
güreşci olan Saim birkaç 
gün şohrimiz.ıle kalacak ve 
bu müdılet içinde gençleri· 
mize güreş tekniğini öğre

tecc·ktir. 

[dremit ve Bür~aniye ka
ymakamf an. 

Edremit kaymakamı Mith. 
at Kemal ıle Bürhuniye Ka
ymakamı İsmail Hakkı dün 
yerlerine dönmüşlerdir. 

Çocuk Haftası Güze 
Ve Eğ enceli Olacak! 

Çocuk la il mil ieilido lap ve atlı k a ı ınca la r kur udurolt 
ca~. 23 nisan~a büyük tezahürat yapılaca~· ot&• 

~3 Nısanda başlıyacak olao tehi ile kız ve erk~k tıtit· 
Çocuk Haftası icın Çocuk mektepler de, Cazlıı. ilJ 
Rsirgeme Kurumu tarafından hatpaşa, ve Ali~u:;ereıer 
bir ıuogronı hozırluıımışt ı r. moktepler<le mus lerJll 

·1 k . M.. aıere Programa göre çocuk hnf- verı ece tır. usa ·ı eeıı· 
.. l · tesbı et tası bu yıl diğer yıllardan gun e~ı nyrıca 

0 
dil0 

do.ha güzel bir surette kut- lecektır. Haftanın ·Jdre "ur: 
· ·· H lkevın r7 , lulnnacnktır. ilk günü saat cuma gunu a .. çocıl 

9,5 ta bütün ilk ve orta buz çocuk ve guzeJ .8J •• 
. müsabakaları yapıisc 0de 

mektep talebelerı ellerınrle . d . ııalJ8~1 J 
h f l d 1 h l gecesı e yıne ·ıec• 

a tuyı can an ıran ev a ar bir çocuk balosu ver• 
olduğu 11 halde hükumet t' ısr 
önünde toplanacaklardır . Lise- ır.H {t .. 

1 
"ndc çoctıJ 

0
, 

l a u gun erı . of 
den bir talebe bir söylev e belediye bahçesındek1808b~' hu~layı açacak ve bun.u ço~·uk ncuklardan istifade ~or.ııJ 
vnlı cevap verecektır. As- ecek.leri gibi 1) ,,J 
keri muzika çaloco.k ve Esirgeme. kuruaıu ti t6 

talebe hep bir ağızdan ından yerine do111~1ır' 
güzel şarkılar söyliydcek- atlı karıncalar kurud~ eğle 
tir Aluy bundan sonra ön- :ık çocukların bol bO 6~tjr 

h l • · · JileC pı' lerinde muzıka olduğu o de nmeıerı temırı e 
6 

~kB 
sırasile kolordu, belediye Vali ve Belediye 11 if8re• 
fırka ve Hulkevine uğraya- mız dun kendisini / ~ur0 
cak buralarda da karşılı- eden Çocuk ~~sirgeın{tll b'~ 
klı söylevler söylenecektir. mu Rnşk:ın ndon h~ b•' ' 
Çocuk Esirgeme Kurumu kn ırlıklorı hakkında ıY:10 b6r 

k · d .. - r. · · k hafta~• ıe' zıı ongresı e o gun o~ - nı ş ve \ ocu .. çiO t· 
leden sonra toplnnocaktır,. surl'tle eyi geçm~sı .1 1sd~ 

Haftanın devam ettiği bü_ n h~ir~t gösterecegıol . /ı 
tün O"Ünlordc munllım mek- mı~tır. ~~#~ 

dilil_ia~mer Kurumu yarın M~ah delerin bir taraflı ola'ot 
akşam toplanıyor. * d ·ı · k t db l r' alıtıt1 ' 

lliltlliahmer Kurumu se- ~a 1 lne O r Şl e iT e ·o b 
.) r Je\'Jııtl ..ı9• nelik genHl toı>lantısı yarın (l stardı birinci saJ ada) lanmış olan üç t t"' 

, • J • • ara' ı akşam C. H. P. salonunda ya. nüfuz ve haysiyeti mevzuu- kıkı nıyet erını 
pacaktır. Kurum Başkanlığı- bahistir. tadır. t afl" 
ndan alıp aşağıya koyd- Muahedelerin tadilini mü e. Bekin nutku •·' ,;~' 

.. ) / ' uğumuz mektubu ile biıtün dufau eden Niyııs Kronik(•} . Vo.rşovo, 
1
7 (A·l'' 0~1,,-kurum üyeleri toplantıya 3 şubat tarihli kararnamenin ) k'n 8 b*' 

eteler bAy be 1 tlob' ı.ı çağırılmaktadır: ı'şaret tt'ğ' müzakeralın · e"" rı•· 
" ., \ 7, e 

1 ı olduğu söyle"Vı rn tef . L . ti f B ı\I A. devamı hakkında ıiı,: devle- rıısı 
1 

rı 
Hı!Al;ahmf'r Cemı' . ..ıı Balıkesir "kl · edPrek, uluslorll ele e , tin izhar ottı erı arzuyu 

1 
mes 

1
o 

morkC>zi ıda"" lıe~Nın1en: mesaının esns ı ·ıe ,, 
HıJ,iı.ııhmeı· crmıw•ti Bal:ke ır bjldiron fıkrayı ehemmiyetle . ' b:ırı ı,y 

' aydınlatmak ıtı ..,9, mnkezinin senelik ıreııel mrrlıs, knydetmektedir. ,,.a•"' 
20-~ ı:a n.935 r11mıı1•teı;1 gıırıil akşamı ıııühjm olduğıırıU J • 
~nııt 20 30 da Cümorı~('ı llaık Deyli Heralt karorın le- o' 
Fıı·kuı bınası ı::alouunrla toplaııarıı_ hindeki mütaleolnrı kaydet· dırlar. 1.ıebİ'" o 
ğıııtlaıı ayın ii~l'lerımızırı te~rırıeı·• t S J t ('!azete Polska, tl"rı I~ 
ricn olunur. mekle beraııer tresa a op- ~ " v 

' Gürbüz çocuk müsabakası 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

/Jaşkanli!f wdan: 
Çocuk haftası münasebet 

ile 26.4 935 Cuma günü su
at on dörtte Ho.lkevi solon · 
unda kurumumuz tarafından 
gürbüz çocuk ve güzel çoc
uk miisabnkası yapılacak ve 
kazanan ~:ocuklura hediyeler 
verilecektir. 

Altı aylıktan on iki yaşına 
kaılar gürbüz ve güzel çoc - 1 

uk velılorinin nüfus kıiğıtla
rıle birlikte Halkcvj kdtipli. 
ğine yozllırmalurı ve ınüsn-

bako günü ı:ıaot ondörtte lla
lkevine getirmeleri rica olu-
nur. 

Mıntaka fut~ol heyeti ist
ifa etti. 

Geçen hafta başlıyon Lik 
maçları Mıntnko huyet.i ile 
fudbol heyeti arasında bir 
ihtiltifo sebebiyet vermiştir. 

Fudbol heyeti bu'yiizdcn ıstifa 
etmiştir. 

Öğrendiğimizı1 göre Lik m· 
açları bir ay sonraya bırak· 
ılmıştır. Maçlarn bugün dev
am cılilemiyecektir. Yalınız 

bugün İdmanbirliği ile lise 
takımı nrusında hususi bır 

maç yapılacoklır. 

. nl·•tı ıJ 
yalnız kendı rn:_ 6ı 8 J 

rtıP9 ·ı t değil, şark A 'tJ l';~ 1 1 
için de hir tehlike. trroj61 

etli 11 O 
ebilecek olan Y dıJ~ ıu 

bulun . r 
karşı muarız di~ıcotı 
ktasına nozarı ·r'' 
etmektedir. ·

1 
ııe~'. .1' 

f' ıırıO ' 111"' 
Ekspres or . ı s'6 ,~ 

nm ancak kanılı 81 19 
z;ıJOtl 

on mülhem oldUo e ~ 
aktadır. bB1 1 

' b ,irıll· ~ Polsku Z roJ ~olıl ~I 
cıılc J 11 ' ı 

in takip olun3 h·stııll~ ,~" 
d. ~ . . 1 e ı ı ' .. tor ıgını ve ~ jlıoeB 1ı1 

ün kuvvetlondır ıl "~ 
ında olmış oldu_ğ. i•1 

l 'l esıoı rioyet 0 4 ı m . 
kııydııtmekt<·dır · 



t0l'KDIL1 19 Nisan 

Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
N. 21 kızı evleneceğim diyerek kanıl rmak Örn( k; Mesele ihdas etmek - Mesele lh~irıız e:mek - Sakınmak . 

·· • bjr suçtur. ~·ıknruwk Örnek: Şunun hunun hakkında ded.ikodu 
U~~ek: Bana ilham etmek istediğiniz 3- Bizim hızmetciyi iğfal ile kaçırdı- ihfa etmok - Gizlemek etmekten ihtiraz ederdi _ Şur,uu bunun 
nıutaleonın faidesi nedir? - Bana an- lar _ Bizim hizmetçiyi ayartarak ka- Örnek; Dııygularını ıht.ı etmeğe çalı- hakkırıda dedikodu et.qekten .sakınırdı 

IOı lat01ak istediginiz oyun faydası nedir. çırdılnr. .şıyordu _ Duygularını gizlemeye ça. (Çekindi). 
anı olmak - Kurtulmak onmak İğldk etmek _ Çapraştırmak }ışıyordu. Muhteriz = Salungon, çekingen 
Örnek: 1 - Ebeveyninin lt1netjne uğ'- Örnek: Mütaleonızı bir çok lüzum- ihkok etmek --- H.ıldandırmtık, bakkını Örnek: Niçin böyle muhteriz buluyor· 
~ayanlar ifham olmaz Ana lıalıa suz teferruatla iğlAk etmek muvafık vermek sunuz? - Niçin böyle sakıngan (~eki. 
ılenci alanlar onmaz. değildir _ Oyunuzu çok gereksiz ay_ ihlal etmek - Bozmak ıu:ıkatlamak ngen) duruyorsunuy? 2 

- Bu perişanlıktan bir tiirlü if- rıntılarlu ~~aprnştırmak uygun değil· ôrnek; Rahatımı ihlfil etti = Rahatı· ihtisar etmek - Kısaltmak 
~~h olmaJı - Bu darmaıioğınıktan dir. mı bozdu Ornek: bu kitabı ihtisar etmeliydiniı 

trıa ır türlü kurtulamadı. Muğldk = Çapraşık ihmal - Savsa - bu kitabı kısaltmalıydınız. 
8

0- Batkı Örnek: Bir sürü muğlAk ifadeler ara Örnek; ı = Vazifesini ihm·aı •tti = Muhtnsar - Kısak 
.. rnek: ıllds namuslu bir insan ıçın s.nda ne demek istediğinizi anlıya- ödevini savsadı , örnek: Muhtasar yazmak için biç9k 
01.ünıden beterdir - Batkı namuslu madım = Bir sürü çopıeşık anlatım 2 = Verilen itlerj ihmal etti = Veri. fıkirleri buraya koymadım - Kısa 1,8-

lflt bır adam için ölümden daha fenadır. lar arasında ne demek istediğini len işleri boşladı, •etileft işlere bak- zmak için birçok fikirleri buraya koy-
a etmek - Batmak zi anhyomadım. madı madım. , 
~tnek: Borçlarının kesreti karşısında İğmazı ayn - Gözyumu / ihmalci _ Savsacı ihtisas - Uzoğ 
ırta.s etmekt~n başka çare bulamndı- Örne: Cürümlerinde süuniyet sohibi Ornek; o, ihmalcinin biridir - O, ih- Örnek: Kulak hastalıklarında jptiaası 
Borçlarının çokluğu karşısında bat- olmayanları iğmazayn ile karşılamalıdır malcinin biridir. vardır - Kulak hastalıkların~ U~Q 

lt blaktan başka çare bulamadı - Su~·lorında kötücül olmıyanları gö· Mühmel - Savuk • ğu vardır. 
11~ e\nıek - Tüketmek yok etmek zyumu ile karşılamalıdır Örnek: Mühmel bir giyin it - Sa•uk Mütehassıs - Uzman 

rnek: 1 - Bütün varını kumarda lö-mazı aynetmek - Gözyummak bir giyiniş Örnek: istatistik mütehasınaı - ilta_ 
ifna etti - Bütün varını kumarda 

0 

Oraek: Bazen bir cürme karşı iğmazı thmirar _ Kızartı, kızıllık tik uzmanı 
tüketti aynnemck mücrimi tekrar cürme leş- ihnak etmek - Boğmak ihtişam (Bak: Debdebe) - Görb. J 2 

- Kendi mevcudiyetini bile ifna ci etmek olur - Kimi kere bir Ruçn örnek: Osmanlı tarihinde padişahların Ornek: ihtişam içinde ilerllyen b6yül[ 
e~ercesine çal ı ştı - . Kendi varlığını korşı göz yummak suçluyu bir daha ihnak ettiği adamlar - Osmanlı tari- bir . alay - Gorkem içinde ilerliyen 

it bıle )'Ok edercesine çalıştı. ı:;uç işlemeye yüreklendirmek olur. hinde padişahların boğduğu adamlar büyük bir alay. 
ta~ etmek - Çevirmek Müsamaha - Hoşgörü ihrak _ Yakım, yıkmd ihfru - Kapsa ı 

rnek: Bu evi yeni bir şekle ifrağ Üraek: Müsamah olict•nap ruhların bir ihrak etmek - Yakmak ihtiva etmek - Kapeamalr, almak i9iıM 
:~ınek icin hazırlanan projeyi beğcm- hassasıdır - Hoşgöri.ı akı yüreklerin ihtirak - Yanım almak. I ı 

. ını - Bu evi yeni bir şekle çevirmek bir özgüsüdür. ihraz etmek Kazanmalc, almalı iht;yaç - ihtiyaç (T. Kö.) 
lfr,~çin hazırlanan tasarı beğendim Müs:ımeha etmek - lloşgörmek örnek: Aranızda ibrazı mevzi ede· ihti10.n (Yaşk anlamına) - ihtiyar ~Frı.) 
itte g - Aşırı (ıiak: Fart) Örnek: Her cürme kıırşı müeameha medi - Aranızda yer alamadı VieuX •ieillard 
lrtıa 2 etnıek - Salmak (1 erim) etmek muvafık olmaz - Her suça Bu şerefı canı pahasına ibraz etti ihtiyar - isten - (Fr.} (i)piU>n 

O etnıek - Ayırmak, bölmek hoşgörmek uygun olmaz. _ Bıı şerefı canı pahasına kazandı. ihtiyari _ istene} :::::: (Fr.) 1FtıeultfitiY 
rnek: 1 - Hu toprağı dört şerik lğoıı etmek - Doyurmak \hsa etmek - Saymak Örnek: int.iyari mevki{ = ıstenel durGk 

~'•••nda ifraz ederek hor kıemıoa bir lgra etmek - llorslanmak, kışkırtmak Örnek: Adedini jhsa etmek iktida· ihtıyar _ f\ııtlanma _ (Fr.J Sli~porle, 
ına yaptıracaklar - Bu toprağı dört Örnek: Zenginliğe para kazanmağa iğ- 1 rından hariçtir _ Say11mı saymak endurer 

~~lak arasında bölerek her kısmına ra etmekle, fenalığa iğra etmek bir 1 eriimden Jrşarıdır. Ürnek: -Ortadaıti bütün . möşkülit ile 
2ır yapı yaptıracak.lar. de0'7ildir - Zenğinliğe para kazanma- I lhsa .. tmek _ Burmak (Terim) .. d l · 'b · d 

d · · f l k k v muca e eJı ı tıyar e erek bu jae b' - Bunlar arasında ifraz e eceğınız 6a hırsland1rmnklu enn ığn ış ırtmak. ~ 
ır tanesi - Bunlar arasında ayıracn- bir değildir. ihsaiyet - istatistik giriştim - Ortadaki .bütün göçliıkler. 

fiın ihsan (LutuCJ Kayra le döğüıı.meg· e katlanarak bfi ice girı··-t._dıs ıı bir tanesi İi?t'ıQ'lŞ = Karııa~ıılık h "' v "' '''G ..... -ı ..., '3 Cırnek: ihsanlurınm bolluğu se asını tim • ı 
... L etnıek (Nılak anlamına) Ara boz- Örnek: Zuhur eden iğtişaş mhvacehe- ı go··aterı'r _ Kayralarının. bolluiiu cö· ., 
... a .. (8 " ihtiyar tBak irade) - (Fr.) Vofon'te' ~ ... d ak: fesud) sinde bia an bile şa~ulumıyarak = rn ... ordlig~ ini gösterir. 
~ et ı~ b' b' l ihtiyat' - 1 Saknı 2 - yedek 
'-' L Dlea.- (Fitne anlamına) - Bozut- çıkan knrgaşulık önünde ır ıın ı e 1-v..,ı> etmek _ Sezdirmek O 

ı .. '" (8 k 11
"'" rn~k 1 ._ ıh\iiyat ile.hareket edin~z "tı.. a : Fesad) şaşalamıyarak. Örnek·. Doğru hareket etmeJ.i<'•foi ih. 

tt•at - k ~ - Sakm ile h.ıreket ediniz . 
.,_ - Gizaçı ~Bak: Faş) lğvn etmek - Azdırm~k, h~ş~an _yı nr.ma ihsas etti _ Doğru hareket etmediğini 2 _ Yol &undur ihtiyat benzin alın' ı'z _ 

etnıek D l k (Bnk: Fa şet- Örnek 1 = u .ınd~rı torıkı mustakıuı-k 
lbek - ı e verme .. l sezdirdi. Yol uzundur yedtk bınıin alınıt · ' 

lrtih ) den inhirafa iğvn adenler - Genç- ı' htur etmek - Hııtırlntmak (Bak: Hutır) 
tr l 1 l t - d n mht+yatkar - Saknılı - (Fr.)Paudent lbıır etmek - Kı.,anmak (Bak; Fnhr) leri t oğru yo ı ın sapı mtlga nz ıra • lhtica~ı etmek - Belgelemek . ' ' 

ktirtı~ - l<ttr11ç (H11k; Bühtan) lor ihtida ~tmek _ Din değiştirmek, dön . Ornek: De•let itlorinde ihti1nt~r1~uln-. 
iftira - Ayrılmak (Bak; Firak) 2 = Bir genç k ı zı iğva ederek sonra ız mek (Bak: Hidayet) mak oa mühim bjr hassadır - DeT-. 

ô8 
- Yırtıcılık divnrtan imtina etmek cürümdür= Bir ihtifa etmek _ Gizlemek let işlerinde saknılı bulunmak ea ÖO· 

(}rnek.: Onda bir kaplan iftirası var - genç kızı baştun çıkararak şonra ev- örnek: Yakalanacağmı anlayınca ihtt- Qmti ır özgüdür. \ · r 
'-iit•~~ll bir kaplan yırtıcılığı var lenmeden geri durmıık suçtur. fa etti Yakalanacağını anlayınca ihtizaz ~ T~treme 

Ö~rıı - Yurlıcı lhafe etmek - Korkutmak ihtizaz etme~ ..._ Titremek ı 
rn k Örnek: Beni ihafo etmek mi istiyorsu· gizlendi 

L e : Kan kokusu 11.lm1 ş müfteris bir ihtiful _ Alny, tören (Merasim anlamına) ihya etmek --- Canland1rmak <tiriltmek .. 'Pi nuz - Beni korkutmak mı istıyorsun. () 
ku ' 0 gibi üzerine atıldı - KAn ko- lhtiktlr _ Vurgunculuk rnek: 1 ·- Bu iyilığinizı~ni ihya et· 1 

J 
... , . .,.•u alınış yırtıcı bir kaplan gibi üze- uz Urnek: Hükumet ihtiknrın önüne geç. ti -. • Bu ~iliğiniz beıti canladr'rdı. 

f ' .. e l İhanet Hayınlıi: h t • .t\ t ·· tı•-h lltı dı. mek için ~·ok çalı~ıyor - üa.u'Tle 2 - Olileri ihya etmek mümk:üa 
.. İhale - Üstcrme (Bak: Emanet) · · Ö 
/\r - Başlama baı::lantı vurgunculuğun önüne geçmek'. ıçın değjldir - lüleri diriltmek mamk'.un v llek "' ihale etmek ' Üsterleme (Bak: Emanet) 
JıaL· : Büyük: Mıllet Meclisinin bu se- ı,:ok çalı~ıyor. 

111 
değilılir. 

"~ı 111 lhnta _ Sarme, ~·evirme genbili M h k' V H 
1 t .. ., eıaiıinin iftitahında - Kamu- u le ır - urguncu ihzar etmek - azır amak (Bak: Hazır) 

'\rltl b Örnek; 1 - Bu adamın siyasi mese. Ö k h k' l .. t ma,,:z · 
~ •ınd u yılki çalıı::malarının başlnntı- · rne : Mu tc ır ere goz -aç ır J • ikame etmek - Çekmt'k = (Fr.) Oeıcen-

... \L a . -ı lelerde ihatası vnr - Bu adamın sı- · 
"'~ - Vurgunculara göz açtırmayız dre, tracer 
Ö~ iftltahi - Açım söylevi ya~al sorumlarda genbilisi var. . ihtılil~~ = Çarpınma, seyirme Ürnek: Aut ikame etme - Dike çek-

nek· 1 .. L 2 - Diişman ordusunu ihata çenberı ihtildf _ Uymazlık L 
6\ti~· 1 Ura. om Kurultayında irod d ı'htı'JAf mea. . 

l '"it~' nutku iftı'tahi - Türk Dili Ku- içine düşürdü - Düşman or usunu Örnek: Düşüncelerimiz arasında u 
ı "' ... b · · · ı ·· .. J .. d ikame etmek - koymak. (Fr.) Placer ~dah "tY•nda yaptığınız .n•' ım söylevi ~arma ~~en crı ıç·ıne t uşur u. var - Dü~üncelerimiz arasın ıı uy-

" ' . ı b ·· k 'h to -ı Örnek; :Nöbetçi ikame etmek: = Nö· ()rtıek;~ek. (iğzab etmek) - Kızdırnı nk 3 - C>ruumuzun yaptığı üyu 1 a mazlık var. 
Jıı.bj~ıt _ , l(f(~ınseyj iğzab etruemek ltlzım- hareketi - Ordumuzun yaptığı büyük ihtilftl - Devrin (inkıl!p anlamına), Azı betçi koymak. 
'5 • h k ı· ikame etmek - Açmak (Fr ) in+ .. t tar ırnseyi kızdırmamalıdır. <·evırme are e ı (isyan anlamına) · - . '!P.n er 

Ôrne~ Cücanme, giicen ihatn etmek - Sarmak, çevirmek almak. lhtıldlci _ Devrimci (inkılApcı) azıyan (asi) Örnek; Dııvo. ikame etmek - Dilev 
tnrın · Bona karşı duyduğunuz iğbi- kovramok - (Fr.) Ceroer, encercler ro. ihtilfis _ Aşırı, aşırım açmak. 

~ giice ~ebcbı- Bana karşı duyduğunuz nc:evoir Örnek: ihtill\sının sebebini anlıyamadı - ikame etmek = Getirmek - (Fr) Prod-
-ıııu.b nın ( .. . b . d ' k dl 're etabl:r ıs er gucenmenın) se ebı ne ır. Örnek; ı Ordumuzun düşman nv- lar. Aşırımın sebebini anlıyama ı ar. uı • 

Ôrn L - Gücenik vetlerini ihata etti = Ordumuz düşman ihtilat · etm~k = Karmaşmak görüşmek Ôrneki Beyyine ilenme etmek - kalut e.. y l f k 
sanı · a nız sana değil, bütün in- kuvvetleri~i sardı _ (Fr.) So mettrc en relation, se met- ge ırme · 
b ara · · ' L 't İilün . ınuğberim- Yalnız sonn değil 2 - Bah~·e dıvurla ihata edilmıştır . tre en contact es compliquer ı .. ame etmek - Yerine koymak, geçirmek 

ı.ı~ber ınsanlara güceniğim. - Buhço dıv:u la ~~evrilmiştir. Örnek: Su ile şeker ihtilAt eder - Su {Fr.) Remklacer 
Ôtnek:olrnak Gücenmek 3 - Gözün ihata edobildiği yerler --- ile şeker lrnrmaşır . . örnek;' Ahmedin yerine ' Mehmedi ikume 
di~İcn Muğber olmanızı hiç İ!:iteru o- Gözün alabildiği yerler. Kötü adamlarla ihtilfit etmemelı etmek _ Ahmedin yerine Mehmedi 
iiıtııu halde iğbirarın • zı celhettiğime 4 - Aklım bunu ihnta edemedi - Kötü adamlarla görüşmemeli. koymak . 

lellıe/~~urn - Güccnmeniz hk is- Aklım bunu kavrayamadı. ihtimal - iktimal ikamet etmek = Oturmak, eğl~şmek 
lQı Uıaıu; ını hEılde sizi gücendirdiğime ihntai nozur - Gengörü ihtioıam - Kayıt, özen (Fr.) Demeurer 

tf orum - Örnek·, Onun ı'hataı· nazarına itimad ı· ·, k "h l ·z bı"r , .. ılışma Kayıtınz 
l't etmek • rne : 1 mıı 81 ~ - örnek; J -- Nerede ikame ediyorsunuz 

ltıalt - Aldatmak, kandırmak aya- ederim -- Onun gengörüsüoe güveni· bir çulışma. - Ner~de oturuyorsunuz? 
~tneL. 1 rım. ihtimam ôtmck = Knyıtbnmak, özenmek ornda 

• T d . ı L 2 - Biraz zaman .. ı~raı ·d - ürlü yalanlarla insanları ihbar etmek Hildirmek, uyuurma.. örnek; Giyinmesine çok ihtimam ader 
r. e e ı · - tim. - Biraz zaman orada 

ikamet et
eğleştim. 15İl,l·ır n erj atfetmek ınümkün de. haher vermok - (Fr. ) Avertir, uvıser - - Giyinmesine çok kayıtlanır. h L 

ikametg§ - .. onut ~ 8
'1cuuu-h Türlü yalanları aldatanların Örnek; Hastalığını ihbar etmedi - ihtira (Buk; icad) k ·ıc h · 'h · · · 

örne ; ı ametgA ıttı az ettığınıı yerde '
1
. 8ir ıığışlamak oluın::ız. Hnstalığını bildirmedi (haber vermedi) İhtiras (Hok: lfırs) • 
~ g lh · -,t k· sakınma (Bak· Hazer te- sizi bulamamışlar - konut edindibiniz ~''l et enç kızı evleneceöoim cliyerek ihbariye - bildirge tıraz- ~,e ınme. · · , ~ 

ın L b n h ') yerde sizi balamamışlar. e.. ir cirüaıdür ..- Bir gen~ ihdas etmek - <.,!ı karmak aşı 



SA.Yılı 4 

Beledıye 
Bütcesi 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
i~leri: Baytar ve mezbaha 
tahııldarı ücretleri 1596 lira. 

Onuncu fasıl: Mezbehu da
imi masrafı, zebih masrafı, 
mezbaha nrnbnsı 3,750 lira. 

On birint~İ fasıl: Mühendis
lik işleri: Mühendis, fon me · 
muru ve su yolları me.nuru 
ücretleri 3,585 lira. 

Onikinci fasıl: Mühendisli!. 
için alilt v~ adevatı hendi8iyc 
50 Jiro. 

TUl\KDILl 
w 

,~7~~~~~~, 

lı lstifadenizi ', 
Düşününüz. ı ,! 

Onüçüncü fusıl: Parklar, 1 

babçttler, köprüler daimi mn- 1 

erarı 13,500 lira. 
1 

il 

Ondördüncü fasıl: Nezafeti 
fenniye memuru 600 lira 

Onbetinci fasıl: Tanzifat 
itleri mustahdimini 3, J 80 
lira. 

Onaltıncı faeıl: Umumi ha· 
14.lar, tenzilat, tathirat ve 
tenvirat maarafı 7,420 lira. 

Onyedinci f&11l: itfaiye 
itler•; bir memur, üç toför, 
bir grup onbaıııı ve on ne· 
fer 4,980 lira. 

Oneekizinci fasıl: itfaiye 
memur ve mustahdimin ta- 1 
zminatı, bag, tarla, bağçe 

1 

tasminatı, akar tamiratı, ıi· 
gorta ücreti, dava vekili üc- J 

reti, mahkeme maaarıfı, ac
zeye Dakdt yardım vesaire 
1 J ,830 lira. 

Oodokuzuncu fasıl: Gayri 
melhuz masraf ıOO lira. 

Yirminci fasıl: Reddiyat 50 
lira. 

Yirmi birinci faaıl: lbtiyat 
tahsiıat 2.740 lira 

Yirmi ikinci fasıl: Merkez 
Cümuriyet Bankaıı hiaaesi 
J ,379 lir11. 

Yirmi üçüncü faaıJ: Atatü. 
rk heykelinin rekezi ma-
srafı 5,000 lira. 

Yirmi dördüncü faaıl: Ka
bristanların tanzimi masrafı 
2,000 Jira. 

Yirmi beşinci fasıl: H&1ta 
ve cenase tatıma arabası 
500 lira. 

Yirmi altıncı fa1ıl: Mesba
ha inşaeı maarafı 50 lira. 

Yirmi yedinci fasıl: Ağaç 
dikme masrafı 500 lıra. 

Yirmi tekiıinci fasıl: Bel
de haritaaının yapılması 100 
lira. 

Yirmi dokuıuocu fa11l: Ka. 
ldırımlar daımi masrafı 
J ,000 lira. 

Otuzuncu fasıl: LAğımlar 

daimi masrafı 500 lira. 
Oıuz birinci fasıl: ç .. şme 

ve ıu yolları masrafı 100 
lira. 

Otuz ikinci fısıl: Kuuplar 
ve Ç •Y c.lArel~ri lumalızasyo· 
nu musrafı 200 lirn. 

Otuz üçüncü fasıl: Çocuk 
bahçeleri ve ıtadyom mas
rafı 200 lira. 

Üluz dördüncü fııııl: Cena
ze yıkama evi teıiıi masrafı 
200 lira. 

Otuz beıinci fasıl: Alııt ve 
edevatı tanıif ıye bedeli 300 
lira. 

Otuz altıncı fasıl: Hal4lar 
inıası masrafı 50 lira. 

Otuz y~dıoci fasıl: lstimla · 
kAt 9,000 lira. 

Otuz sekizinci fasıl: Bele· 
diye akarat ve haller mus
rafı 6,0oO lira. 

Otuz dokuzuncu fasıl: Ce
miyetlere ve şehir kulübüne 
yardtm 2 500 lira. 

Kırkıncı {asıl: B"lediye 
Bankası tesisi masrafı 6,008 
Hra. 

Kırk birinci fasıl: Rvkaf 

Ev yaptırmak istiyenlere! 
Böyle bir evde rahat rahat ömür geçirmek 

ister misiniz? 
Bekledifiniz mevsim geldi. Malzemenin ucuzluğu

fJU fırsat bilip niyetiniz olan işe başlamadan evel ilk 
defa ticarethanemize uğramanız ıize kAr temin ede-
cektir. · 

Her cins demir, çimento, cam, çivi, hırdavat bilumum 
malzemei inşaiyeyi gayet ehven f iatlerle satmaktayız. 1 

~ 
Her renk yağh ve badana boyalarile boya yağ- 1 

ları ve malzemesi de bulunur. - · 
Köylü ve rencberlerimiz için pulluk ve her düzen 

. de mağazamızda vardır. 
Bütün ve parçalı kilolarla mayi ve kurudane Jit. 

releri çeşitli teraziler, kantıır, met.re gibi ölçü ve 
tartı düzenlerin;n pazarı dn mağazamızdndır. 

CUMALI HASA~ 
Saraçlar başrnda numara 70 

Muğlada limonculut. · 
Muğla, 17 (AA.) - VilA

yetimiz toprü.lr:larının nare
nciye yetiştirmeğe olan ka
bilıyeti göz öııüne alınarak 
va kontenjan harici Italya-
4ao 2500 tane limon, 
portakal, mandalin ve muz 
getirilmiştir. 

binasının taksit bedeli 7,000 
lira. 

Kırk ikinci Cıısıl: Bahçe
ler, parklar ve meydanlar 
tesisatı 8,000 lira. 

Bütce müzakeresi bittik-
ten sonra Başkan: 

Bursa-Balıkesir seferlerine bu defa 935 modeli otokar. 
tar tahsis edilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek 
müşterılerin menfaati iktizasındandır. • 
Hergün snat 9 da DARBALI OTHLi nden hareket eder. 
Müşterilerin her türlü istirnhatı temin eılilmiş olmak
la beraber otokarlar hiçbir tarııfta fazla eğlenmeclon 
yoluna devam eder ve vaktı muayyeninde Bursrya 
varır. Muhterem müşterilerimiz otokarlorda bir ıle(ıı 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu anlamış 
olaca ki ardır . 

Hareket yerleri: 
Balıkesirde: 

Bursada: 
BARBALl OTELİ ahrnda şrcni 

IHn<'ami cıvarında llALK OTELİ 
altında numara 7 

,. . ' ·. 

B<t l ı kesir i ıı lıisıı ı·l<ır 
Bcı şııı iidii ı· liiğ·üııd (~n: 

Ralıkcsir inhisarlar idaresi ambarında ıuevcut 
ve 933 Sfluesi zürra tarafırı<lan ırrkııanıeli 5542 

2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 

bulunur 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan ;r markasını arayınız. 

- 935 senesi m ısr.ır lıiit 

cesi de kabul edilmiş bu
lunuyor. Memleket işl e rine 

karşı gösterdiğiniz alaku ve 
hasaasiyete teşekkür ederim. 
Bız de memleket için hayırh 
işler görmeğe çalışacağız 

demiştir . 

Belediye Kamutuyı, pazar 
günü akıamı toplanacak ve 
ihtimal ogün çalışmalarını 
bitirecektir. 

nııze ve 
kilo vt~ Kepsiil i nlıisarlar anharırıda mc\ ctıl l 

k l rıu ır un·ı oıiiraeaaıları il:irı ohınnr. 3535 ·i .. • tütün 17-4-9n5 ıarilıindfln itihar<·n :-ı ' 

on heş ~ün miitldetlc açık artırnıaya çıkarıldı

ğından taliph~rin 2-5-n35 gilrıiine k:idar idare-

ı 9 Nisııı ,-.. 


