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İğesi veBaıyazganı: Balakesir ıaylavı H.KARAN 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

ğı: 800, albaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş ~ 

Gt.i"NLERDE VE ER ÇIK.AR.. E Türk Dili Evi Ba/Jkesir ! 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. ~ 

~-==================----==--==-::mı: 

......... 
ege ıgimiz · n Kurul uğu Büyük Gün .. 

------------------------------ ·-
Bugün TürklüDıln büyük bayramıdır. 
Bugün ulusal egemenliğlmLzin kurulduğu güne denk 9eliyor. Atatürk M 

~ı~ önce bugün Büyük Uluı Kamutayımızı kurmuı bi>yltce bütün acuna karşı 
bur~ ulusunun tum iıllkl4lt ıaoaımın ilk ııyaıal kurusunu yükıellmlşti. U giin 
u.gundür Atalürkün baıbuğununda Tiirk uluıurmn yarattığı iztrler ulumsal 

tgernenliğimizden güç alıyor. 
Bu •llyük günü bütün oktlyucularımıza kuilular Alalürke sonı11= sayğıları

lllızı yükıelliriz. 
• 

1'-; ·-, ~ ~,~ .. ~ - - • ,. • • 
~ '! .• . .,;<"' ·· -.• ~ ... , • • ·~: : \1 - ... • ~ . c- ... ..... • 

Ulusal bayramımız. 

locuk 
9 

Haftası. 

Sayın Batkan: 

V. Genel Kamutayın da 
Bütce Müzakereleri.. 

Önümüzdeki <«iocuk Haf
tasındıo> çıkacak mecmu
aya bir yazı istiyorsun
uz. Emriniz baş üstiine. 
İlk önce yeni adınızı ku-

Dün Gen at Kamu tayca Dahiliye ve Masanı ı muhtellfı 
bütceleri müza~ere ve ~a~ul edildı. 

Vildyet Genel Kamutayı 
tluyayım: <,Himayeietfal Ce- dün de vali B. Salim Gün-
miyeti» (Çocuk Esirgeme 

doğanın Başkanlı ğında top· Kurumu) olmuş . Hu adın 
lanmıştır. Kamutay dünkü bir Türk İçin ve özcana 
toplllntısında masraf bütce

yakın olmBSından başka ku-
lerinden dahiliye ve masa 

lağa çarpması, musikisi rafı muhtelife bütcelerini mü-
yönünden de daha güzel zııkere ve kabul ~tmiştir. 
oldğuau kim tanabiliı? 

Mu hasebei hususiye me. 
mur kadrosu şöyledir: ~ü
dür, varidat şefi, . tahak
kuk memuru Te arkadaşı, 

tahsil memuru ve arkadaşı 
tahsil müfettişi, muhaıebe 

şefi, muhasebe kAtibi, mer
kez muhasebe memuru ve 
kdtjLi, maaş kdtibi, evrak 

Bugün Çocuk Bayramı aynı zama
tlda çocuk haftasının başlanğıcıdır 

Başkan saat ı 5 Je otu 
Çocuk Esirgeme Kurumu rumu açmış zabıt 

nun gerekliği, faydası h11- huldsast okunarak olduğu gi· 
kkında yazı yazmak, boş bi kabul edilmiştir. Bundan 
yere uğraşmak olur. Yur· sonra muvazeneie maliy enc
dumuzda bunu hilmiyen, öğ- ümeninin mazbnlası okunmuş 
renmiyım kalmamıştır, sanı- ve bütce ıoüzakerelerine 
rım. Olsa oll!l8 bu Kurumun başlanmıştır. 

memuru, daktilo, köy iş
leri şefi ve kAtibi, dak
tilo, encümen baş kAtibi, 
istatistik memuru, encümen 
klltibi, kaza memurları ve 
kdtipleri, tnhsildarlar, da· 
va vekili müvezzi ve oda
cılar .• ~1h. 1111 9 dı hDkOıaet inlndı ıer11i11 yijıı~cak, ondan s~nrı sehrin başlıca 

'" d~ııdıcaktrr . Buaun iifeden tı ,1 rı çıcuk kınıre11 dt tıplınacıkttr. 
lfQftanın 
/l 
,rogramı. 

'ıı ... 11
8ln iki büyük bayra

... 11dır· 1( • 
~~~utay (Büyük Millet 
~gij••ı) nin on dört yıl önt e 
1,111'1 rı ilk defa olarak top 

1 ttır 

~::~~kİarın bayram.dır. 
t111\ :r bayramlarına bu-

f' 8tlanacaklar. 
ıocuk 

'11ıı Esirgeme Kurumu~ 
~ııgu''Jlt•ğı programa ~öre 
hu~6 rı •u ı t Y Jan itibaren 
ı,, ... Q"'•t konağı öııünde top 
t,._. /' baılnnaeak ve saat 
~I Q'ea~S da merasime t oş· 
'" llltır M . J . .ret · erasım ~ vı -

16di-,e ~rkAnı, Fırka ve Be 
ti~ le 81}kt nı ve üyeleri 
~lltlli11ı Orl mektep müdür, 

1 •I~ b Ve talebeleri ve 

1 11ıı~'Q,e.ı,r bir halde bu 
41 olacaktır. lstik.-

~~"'•iıaı l!larti~e başlıyan 
~'"''- geçıt resmi ile 
:~~ 9,~•cak bu arada mu· 
0Ylerı9 ~ak ve nutuklar 

il~ Ct.:tir. 
~.. '• o ~ "'fll'Q ti rtn .. mekteplerden 
~ ıı •onr ay hukumet önün. 
~ lllı~ 8 ııraaile Kuman. 
~ fi111L 8e.lediye, C. H. P. 
~e b •e,1 .. 

(
f\ \lre.tard onüne gideck 
·~~.. 8 programa uy 

lbı 'k' 1 ınci •aylada) 

Bnrıılaıı f'Vıdl-i )•llarılı ~ıqııl:ııı l>ll)l':ımlaıı.laıı lıir ıı, t ılı:ı~;-;lkııı }ıl'lt•ıli)e 
uııtıııtlt>kt l'o~ırnıılıı~ıı. 

Kadınlann Mitingi - ---
Kadın kongresi 1118nısıbıtile islınbul şehir tiyatrosun
da büylk bir kalabıhk tıplandı. nutu~lır söylendi. 

İstanbul, 22 (A.A.) - Türk 12 ci aarıulusal kadın 
kadınlar birHA'i tarafından birliğinin şehrimizde top-

lanması münasebatile dün 
~~Uta ti'-' d 
~ D a aaaaa aaaaaa aaaaaa a aaa r, ao~ şehir tiyatrosu binasın a 
~ Yir . . 0 büyük bir kalabalığın iş 
~ , , DJınci yüz yılın istekler l Gtjrakile bir meting yapıl-

1/ Scı9larn b" _ . k mıştır Kadının umumi hak-
il 'liıtir ır nıifus sıyaıasımn baş işi: çok çocu ~ .. 

1 beliJı· ~k. doğanları büyütmek ve yurlda ölüm niı- al .ırı m 'vzuu etrafında soz er 
~Qid;,9itt1kçe düşürmek için, bütün 'saglık ue suyıal söylenmiştir Antalya stly lavı 
1>, !Jl];rfnt Ytımaktır. Bu amaçla ulusla mesut, temiz ay •n Türkan Türk kadı
ctı,, 141 ltk ıeuiyeli •ile yuvalarının çoğalması, her fer· anının bugiinkü vaziye.ti~i 
11

fllr. ~· ve y:ırd için bunu bir vazife tdlnmesi gerek· daha eyi kovramrık ıç~n 
tı" /(,, loıu büyıllecrk koruyacak ve ııarınw ordusu- a <lünle bugün arasında bır .. rac k , :ı .. 

tır .0 
• olan, ancak bugünü11 çocuğudur a mulrnye"e yapmak luznmun 

~ '1ar~'11 cı Yıiz yılı Ttirk uluıuna diyor ki: «Ruglin iiinn ba hst:tmiş ökonomi, nh l ıllı 
~q~ı (ın' .... 1Ytırtda herıeyin temeli vt her gücün kay · ~<lehiyat, s y:ıs:ıl ve hukuk 
~r. o:9 am, yılmaz ve güvenilir bir Türk çocuğu) ·1 kımındun Jünle bugün 

' 
0 

her ıeyilllzi 11erfnlz. l> büyük far kları 
' .. 111111 11111 Mareşal Fevzi Çakmak 

DQaaaa a • ••a aaa aaaaaaaa 

daha ıerpilip büyümemesinden Dtthiliye bütctsl: 
geniı,liyememeeinden sokra- Dahiliye bütcesi adi ve Muhasebei hususiye me-
nabiliriz. Ben Kurumumuzun fevkalAde olarıtk iki kısı m- mur ve müfetti~ler harcı· 
gelirini, giderini, bütceıini, dır. Adi bütce 97186, fev- rahı 1500 lira, VilAyet Ge
üyelerini arttp artmadığını kalAde bütcede 48900 lira. nel Kamutayı üyeleri har-
pek eyi bilmiyorum. Bir dır. Adi bütce- cırahı, 700 lira, kırtasiye , 
zamanlar uzak yurtlara nin J 1523 lirası Vj}d- motbu evrak, icar bedeli, 
gidip para kozannan yurt- yet Geniıl Kamutayı üyeleri müteferrika 2670 lira, mef-
<loşlarımızdon çok yardım tahsisatı , 5720 Daimi En· ruşat 100, poıta ve telgraf 
geliyo~du. ~ugün de. geli. cümen üyeleri tahsisatı 200 ücreti 500 lira, rüesoi 
yormıı . ,\ınerılrnın geçırmek. l. b t kfit' l . .. t' m"'murı·n meskenlerı' ı"ın , . . . . 1 ırası za ı • ıp erı ucre ı .., ~· 

te o .ıluğu kırı·u·odbızımdyurt- '.l t~şkil etmektedır. (Oevamı ikinci sayfada) 
daşlarada tesırı okun umur====-==-===================-
Bunu da bilmiyorum Benim ~ooaaaı1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa00 
bildiğim birşey v:.ırsu o da 00' ~()~ 
yurdumuzda esirgemeye de. : T Ü ff K O İ l İ İf 8 duyğular., ':, 

1 ğerli yoksul çocukların ~·o- g ~ 
1 kluğudur. Birçok yıllar sık- ç k y 

ıntılı günlerimizde birçok oc u arın .. 
' ~ınalor, babalar ölmü~. bir 

rok ocaklor sönmüş, birçok 
yavru'ar ılıığılmış. birçok Evet: 

\'oculd:ır ailesiz, yurdsuz cocrK = Y .\ nı~ .. 
~ 

Bunu h .. pimiz 
p ıra!l • Z vı.ı b:.ık ı ms• z kolmış· 

tır. Onl:.ırı büyük şehirlerin biliyoruz 
Bu meselA: {stanbul sokakların- ve ınanıyoruz. 

inanç bugün yine yüre-
da, köprülerinde, iskelelorl- klerimizden dudnklar.m za 
nde görüpte kimin yüreği 

bir haykırış halinde dökülesızılamaz~ 
cek .. Ve onların gözlerimizi Birkaç yıl önr.e Ankara-

bu yıl yeni bir hız verelim. 
Bir hız verelim ki; 

Çocuk = Yarın ... 
haykırışına inancımız ol

duğunu bir kez daha gö
sterelim 

Cevdet fly,~mir 

Duyduk ~ c· yordu k . 
nın sokaklarında da bu ki- dolduran dizi dizi geçişi ön-

ünde duyğularımız en temiz Ç k msesiz cocuklar epiy çoktu. OCU 
Son yıllarda hemen hemen coşğunluğu ile ayaklanacak. 
görünmez oldular. işte bu Çocuklarımız! Bayramı. 
zavallıları toplay p. yediren, Ne büyük, ~e sonsuz Serde, okutanlık bulunduğu 
içiren onlara okumak yaz. bir anlamı var bu iı:elimenin.. ve çocuklara - hele minicik-
mak öğretip. bir işin çırak- ~:ocaklarımız!.. lere!- Karşı sonsuz bir sev-
i ,. h 1 E . Bu beş bölümlü söz, aözl- gi beslediğim için, her yer -1

6 na az ı r ıynn sırgeme ,. de, yavrularla konuşur, şa-
Kurumu olmu•tur. Bu Hsirg. erimizin önünde geyilllli ve k 1 Y e aşırım ... 
eme karumu büyüse, yurd- biçimli esvaplar içinde kan- Hele, cuma günleri ıinn. 
un her tarafına kollarını lı , canlı gürbüz yapılı mini maya gitmiyeyim; O gün, 
atsa, her şehir ve kasubaya minileri çizebilir. filimden ziyade onlarla altl-
b. b"l bo"lu"mlu·· kadar olurum .. ır o üğünü kursa, görünce Yine bu beş 
yüreğimizi sızlatan yetim ve kelime sarı benizli, Yine bir cuma günü idi. 
kimseziz çocuk ların bir ço · ve ak- Açık, çırıl çıplak kadınlı, 

üstiı paramparça «behimi aşklı» bir !ilim gös· 
ğu, açlıktan, bak.ımsıılıktan, şamları ellerimizden bir tas teriliyordu, sinemada .. 
bilgiaizlikten, ııhlAksızlıktan sıcak ~·orba uman yavru. Önümde, 6. 7 yaşlarında , 
kurtulmuş olmnz mıi1 cukları da canlandırabilir. sevimli bir «delikanlı» var_ 

Herkesin pek eyi bildiği. Ve bu canlanış nte~ten bir dı : 
anladığı, duydug-,u şeyleri to- şerit gibi yakabilir gözle- «Deliknnll)) dedim. 1 ya-

şında delikanlı olurmu! Olur krar eJip duru ... orum... rimizi... · ı h 
J ya; sınomııya ge en er ço-

Evet öyle, herkes bunları COC~K = y A Hl N cuğa «delikanlı!» derim ben ... 
pek eyi biliyor. Biliyor ama • Neyse. bu delikanlı ile do 
pek zor olmıyan çaresini Öyle mı? Güzel?.. pek çabuk dost olduk .. 
gôrmiyor .. f~te onun için Buna o·öre birincisi bizi Onıı,okutanlarını biraz çe-
... h d b" sevı'nd'r:eli ikı'ncı'si de onun ( Devamı ikinci savıfada) 1

ıunyanın er yerın e oy- ı ... 'd.. 
1 

ı · n r••••••••••••••••••••••._ 
le herkesin bildiği şeyleri kadar ıluşuo urme ıı ır. 11u- • , 
böylı:ı bir ~·ok defalar tekrar yğularımıza ıJayanan , duyğ- : Son ~Uyuklar i 
edip duruyor. ularımızı kamçılıyan bu dü- : : 

Kinıseziz ve bakımsız bi. şünce ile ~·or.uklarımızı kur- ·: \kiRCİ S8yfamızdadlf. : 
• • (Devamı ikinci soyıfada)' tarma ve kazanma savaşına ... ••••••••••H••H•••••• .. 

• 



• 

.. SAYFA 2 

SON DUYUKLAR: 
Soey~ - ra • sz 

Müzakeresi Şimdilik Durdu. 
-----

8. lıtvinof iza~at veı mek üzere Mosko\aya gıtti. 
Moskow. 22 (A A.) - B. 

Litvjnofla Fransız Dış 

Bakını Bay Lnvul 
arnsındaki müzakereler mu· 
vnkknten inkıtoo uğramış 

V. B Litvinof raporun vı:>r· 
mek. üz re Moskovnya davet 
edılmıştir. 

Bayan Afet versay şatosunu 
gazdı. 

Poris, 21 (A.A.) - Bayan 

Bulgar 
Kabinesı. 

Bay Toşef kabineyi kurdu 
Sofya, 22 (AA.) B. 

T oşef yeni kabineyi teşkıll• 
muvaffak oldu. 

Sofyo, 22 (A.A.) Yeni 

.kabinede uskeri birljğjn tesı 

ri nafız görünmüştedür. ıa-

hit ve küçük zabıt teşe-

kkülleri Başbakan bir 

müzaheret göstermeğe vod· 

etmiştir. Sü Bakanından 

başka Jç ve Kültür Bakan. 

ları da birer Generaldir Kral 

yeni kabineyi teşekkiılünu 

halka bir beyanname ile i!An 
etmiştir Vekill~rin imzala

dığı bu beyannomeJe Kral 
diyor ki: 

Genç Bulgar devleti 
yeni devirlerin gidişine uy. 

acnk ve müşkül m~se
lerini haledebilf'cek bir hole 

getirecektir. Maziye doğru 
hiç bir geri hareketin· 
müsaade edilmiyt cektir. 
Yapılacak bul 19 mnvıs 
934 programının prensipl~ri 
dahilinde olacaktır. 

Sipor meçm~a çı~an ~üdi· 
seyi takbih 

Ankara, 22 (AA) Glus 
gazetesi bugün neşrettiği 
bir yazıda istunbulJo üç 
oyun oynamak üzere gelen 
Viyananın Libortns takımı 
nın Fenerbnbçe ile· oynadığı 
son oyunda hücumo uğra 

molurı yüzünden vukuo g.1 

len hlldiseyi tokbih c>tmı ktcı 
ve suçlılnrın cezalandır lm 
alarmı istemektedir. 

Al 

Afı•l refak :1tinde 'fnrkiy nin 
PJris buyuk Plçisi ve Lon 
dru Luyiık el~·ı i in ref kası 
ve kızı olrluğu hald1.· Vers')y 
şatosunu gezm: ~t:r. Kendıle
riai saray muhafızı gı zdir
mıştır. 

Trabzon Genel Kamutayı 
Tra l zon, 21 (A A.) - U

mumi mJ•l'lıs 935 bütcesini 
438 000 1 rnva boğlıynrak 
ll ğılm .,ıır · 

Kamutay 

Bir şey . 
Konuşmadı 

Anknru, 22 (A.A.) - Ka· 
rnutay bugün Nurı Conkerin 
Başkanlığında tovlunmış va
de gündelojdo görüşülecek 
bir şey bulunmadığından 

porşumbo günü toplunmak 
üzere dağılmıştır. 

Muğlada Hılalıahmer ~ono~ esi 
Muğla, 2' {A A.) - H1IA

liahmn kongresi bugün Hal. 
kevi salonunda toplanmış ve 
başkanla kt\lipln ~eçildıkten 
sonra ruznamede bulunan 
gt1nel kongreye murahhos 
seyimi, bütcenin kabulü ve 
merkez heyetinin seçımı 

yo.pılmış ve kongreye son 
verılmıştir. 

Tayare 
Cemiyeti 
Kongresi 

Ankara, 22 (A A.) -Turk 
Taynre Cemiyotı kongeresi 
mnyısıı1 yırmisinclt1 n sonru 
toplanacaktır. Kangerede 
her vjlJyeti ıkişer murahhas 
temsil edecektir. 

Konyaya ~ar yağ~ı 
Konya, 12 (A A .) iki 

günden bori devam eden yn
ğmurdon sonra dün gecP kar 
yuğınıştır 

Japonyadakı zelzelenın za-
ran büyüktür 

'rokyo, 22 (A.A.) - .Japon 
Aj ıosın.n bıldı rı.lığıne goro 
Formuz ud larındoki zelze 
leler nPtfoesinde 2750 ki~i 
olmuş. 538 kiş: yarnlunmış

tır 7160 ev yıkılm cıtır. 17 
hıncfen (Jzla vV ha$3r3 
uğramıştır. 

1\ u 
Cenevre Kararnamesini ;mz~ayan devletlerin ken~i 
hakkmd2 huküm veı mek saıc~İYl tini tEmm&maktaou. 

Paris, 21 (AA) Alman· tl· rt>ddctmekle bernber bun· 
yanın dün öğled"n Qonra da münderiç bulunan muhte-

Frnnsu hükumetine v• rdiği lıf mesrlt•ler lukkındaki AL 

notada diyor ki: mun noktaı ı z .r n. yukındtı 
bilı.l rmı>k hakkını muhnf..ızu - Alm ınyn hükumeti ı 7 
e ier 

nis n tarıhli ()•nevre• k ır~ır-
Berlın. 2 ı IA A} Dip 

namesini imza edı:>n devlet lonııud mı:ıhııf.l Alman no 
terin kendi hakkır do hti- tusıııın Cenevrı• muPsseı:,esi 
küm vermek snltlhiyetl rırıi nr.zdinde ileri si.ırmüş o duğu 
t..'\nımnktadır . Uluslar Kuru mesdt•ler üz •rinde v' ziyet 
mu konseyinin kararı Al· almaktan ıstınkM etmek şar-

• manyoyi yeniden ith ıın tile ileride miizakcrattn tu-
etmek ıçın bir ve lunmak imktı.n.nı muh ıfaza 
ailedir. Onun içindir ki AL etmekte olduğu mütol •uaını 
manya bu kararı katı suret serdeylemc ktedir. 

'fORK DiLi 
4• locuk ' , ____ __ 

, 1 : KENTTE VE 
Bayramı.. ı · 

[Üst tarafı birinci sayfada] 
kiştirdikten sonra, şu sualı 1 

··-
___ .., __ 

sordum: 
Hııydi; şimdi hana ce-

vap ver: -Filim mı gö.tel; fi 
limdeki delikanlı mı, yoksan 
kızını? .. 

Bu uçiinden honğisi SAnin 
hoşuna gıdiyor, •:ıni? 

Ne cev ıp verse beğenİrsi 
n z: 

' 
Kız guzel... 

Demez mı?. 
Hem de, sol göztiniı kır

par.ık, çap ınt!u gülerek, el
lerını oğuşturarak söyledi. 

V ırn yetin hır~ ok verlerin
de olaugu gibi mu tar se. 
çımi Oökköyunde d • ihtilAflı 
olmuştur. 

GökköyünJe seçim yapıl. 
mış ve fakat bir kısım hl;llk 
'ıltiyete boşvurorak bu-
na itır1ız etmıştir. Muh 

'N~~ 
" ··- . ·-····-.. --- . 

VİLAYTTE • 1 

--~ ,,. _. -- ··--·· ---··--··. 
' 
ır 

l Eski !~.ıt~~?!~;.ıı~: 
;rlı") ... Holıklı köyürıdı>ll d 11J~ 
~an oül u ~1eh aıet a 11 

I"" fi 
bir yurtılıışımız ~ tırJ ~ 
... vlat ve torun yetıŞte•b' 
hüku net· tor:ıfındJO 
edilmiştir 11 ıııt' 

td9'1 Bu flııyretlı yur 
Adeta bir Adem oğiu gıbı .. 
Hon, · clelikıınlı yavrumun 

bu hıılıne ve bu k•z oğlan 
kız cevnbına, ıçimin acısını 

tar seçiminin yolunda 
y ıpıhlığl>llı ıleri surm0:,ta 
bul)a karşı bir k•ı:ıım h9lk du 
sı:çımın yolunda yapılma
dığını ve h ıttd seçime fesat 
k::ırışt•rıld ığ n i,ldia etmek
tedir. 

' . kut\uhınz. I 
s tlıis mınıa~ası ıacı; 1 

yenerek güldum .• 
8ızım, bu konuşmamızı di· 

nliyen bir hnyan: 
Görüyorsunz ya. diyor

du; bunlur daha şimdiden 
nnlamıya boşlom1şlar Hanya
yı, Konyayı . Halbuki bizim 
zamanımızda .. 

Elbette anhyacaklar; gör
müyormusunuz, bu filimler
den ne öğreni1mez ve bu 
sinemalarda hanği muamma 
çözulmeı ki (!) .. 

Artık, babaların ve mekte-
bin kontr.olüne ne lüzum 
var 

Çocuğu, sinnma yetiştiri
yor; hayata hazırlıyor .. 
inkılllp gençliğini, Türk cu
mhuriyetinin temeli üzerin. 
dekı çatıyı teşkil edecek ol
nn yavrularımız, milJ yut. va 
ton aşkını, ülküyü 'e dtıhıı 
bılm~m neyi hcıp filimlerden 
alıyor lor .• 

Sinema •.. Filim .. Yirminci 
narın mobetleri ve mabut 
l ırı bunlar . . 

Znvııllı çocuklarımız .. 
Bir ~'okları bana: 
-U.kal6.lık etmf'l;çocuk cin~i 

terbiyeyi almalıdır; onu yıne 
mnhafnzokdr bir adam kafa· 
sı ıle yetıştırmiyolim 

Dıyoceklerdır .. 
Fokat, ömründe suya. g·r 

memiş bir odamı. denize atı 
p; ona: 

·- llaydi yüz!. 
Diye emrc•tseler zavallının 

uğrayacağı akibeti tahmin 
edersıniz ..• 

Çocuklarını, bu düşünce 
ıle sinemaya yollıynnlor da 
şu emreden odnm mevkiinde
dirler, bence . 

Yuvruyu, bılmedıği, çöziıl 
mez muammalarla dolu hir 
yere bırakıyoruz .. 

Villlyet bu hususta tah· 
kıkot yapmakt!ldır 

tin yopmak.tv, ~!~''W' ... -.,,.._,.,, 
kot G • 'Öıy 

aydınlatacaktır. 

lrreç müdütlUDD 
Kire~· nuhiyı:si müdürü 

Hikmete VWlyetco işten el 
ç ı kdirilmıştir. Hikmet hak
kında b ır meseleden dol<lyı 
vılll.yat turafıqdnn tahkıkut 

apılmo.kt ~J 

Tabıı, her şey, yine tafsi· 

ıatı ilt~ öğranıltyor . . izmir seyahatı 
Dedik ya c::mım; fıl1~1lerın, 

çocuk ruhu üzer1ndekı ak ehir kulubü bir ızmır 

ı ı n\ . , •' 
Çalıskan ınektub umuz Hılmı TmlH'"' 

Köy kanunu tatbikinde iyi 

neticeler nhın Edremid kay

makamı Mit hot K ol. ur· 

allim 
ek tep 
Şuuri 

tktep-

Wlliı•IE·gü zel 
musabaknsı yapıla-

Baş~am. 

v 
süt artıellerı müthiştir, ya· seyahutj hazırlamışt r. Duy-
mnndır.. duğumuzo göre seyahat üç 

ve akşamı du çocuk • 
#"' z 

• Hemen ııı~clisin~ ~ Yıno tekrarlıyoruz: mayısta buşlıya<'ak ve 5 
Ey, her şeyde erkeklerle mayısta bite ~kt1r 

hır olmak ı tıyen analar ve Kulu11 (l ıı l sey 
oy genç babul r; muarif, ne· hatin guzel ge{ ınesı ic.ın 
dense bu çok muhım olon şimdıt.1-ftn h z rlı~a. haşlam\l>ı 9Jo s a, ' nrf&nl • 
meseleye kulak asmıyor; ti , ~ı U rJ~l l ll'ft1 

mektep baş okutnnları da • r. <;ocu~ ~ İr!JC~43 J<uru?ıu 
uldıroııyorlJr; hiç olmazsa 8 d 8Af;O''f 1 ~ P 1 1 ~! tle W.ı~~ eğ-
. iz. çocuğunuzun ıstıkbalı cın umı DOKI onunu lene! gijrıJ~>.rini bir Pf<Wrnm 
içın, sıhatı için ve nihayet Bı.ındırma b~lodiye tabıp ht\lı~dc 1 t • f:ııt qlm~9tJr. P.ı o 
memlPket~ fuydalı hır çocuk lığıne Ur H sit Kıza tayın grnm şu iur: . 

balosu verilece ktı r. 

Veıhasıl çocuk 

hedıye el bilmeniz H~in, on <·dilmıştır. ı:} ı b,r dahiliye 23 • 1 ısan ı:;nlı nkşn-
ları her fılıme gJndermeyi muh•huLstt:ıı ol..ın Raşıt Rızu m • ~1itntp-ışn mektebı ta· 
niz! H::ıttA mümktinsc.. BanJırttın hustah .. nesinin da. ruf ndnn 1 lalkevı sı:ılonuwlo 

Aman, fben ne dıye .ho9u h1 .. liye ta~ip1iğ' vazıfestni de ı 24 nısorı çarşıımb:ı kşnm: 
boqunn hofrnz paralıyorum: kl 

"' " 1 d l gorcce ır. U.Jt.J .w ktel·ı tJ,ı)L>c'~ r .. ıo D 1vrnn, yine o eve.r{\.n o v ,.. ~ 

acnk, değılmi7 . Damızlık aygırlar. ! llU Q.ıı, ?5. OfS\l,Jl per om.bf: 
En ıyi ı, usmak . ıf:--am ı '·eo ftl y Mu llım 

Seniha Tur han . ıırcat B.ıkanl ğı tur:ıf. un m teh \Ju rn mektebl 
l.ıU vı} J..ı vilflyetimize Çu· Stllu llTIU ), ~{) cuma 

NOT: J 
8iaemacılanın zdun bir IS kurovu JıJraSıDJ,.ın UÇ cygır ak .... ,VC\J Ç<.HqK ~{\lo U (1-1 ıl 

tek: verılnııetır. '11dyctımizden k ı l~n.,,11,~ ),'\ 28 n vn 
Gönül İflt.-.rdıkı, bu gi.in, bar memur gönd.edlmış oldQ- p ız.ıı ak~1mı J;fkttk; ()~IQ 

çocuk bnyromı münas heti ğundo.n. ayg rlorın şu gi.ın ıncıktd • (Mun.\lı o mekt··bı 
lo her ikı ı:;ınemndn da, Jrrde gclm-,,şı beklepmekte- salo nn}ı\lr 29 nisan pı:ızur 
gi.ınduzlorı, ~ıocuk fılimlerı dır to.sı :ı şamı Ali ,Şuut\i mt.!.k· 
gösterilsin. Gönül, isterdi, Uı>I cek :ıygırlorln vilaya t~bi t lraCındnn (Ho.lkoYi sv 
fakat... timiz de d ımızlık aygır lonunda). 

S. N f ndeıli on yc>diyı bulacaktır 2 23, 24 Nısnn günleri 

IHıkreş, 21 (A·A) eli~'' 
111B ~~ 

busan ve öyan joB 11~,o 
1adi içtima devreler fJııf 

. 1 d\r. -:..( yet vermış er sv. ~ 
B. 'I'ııtnresko krolı~~rıl ~• 
vinı okumuştur ı t 11 , 

ıeie o 
nutkunda, maaı olıJ( ,.J 
l . k l. e 111 '' tı.t nın ı mu ın de\'''" tıl 
rak bu i~·tiınB . eb , 

·ı:ııerı ~ 
yapılmış olun ı ... j(teJı'.(ı 
mİyt'tle knydetoıe 0 ~0• 

. 5orı alın söylevınıo ıJ~ıl 
b J ı.i ır: 

.. ldıJf IA~ 
Şimdiye t 6r ' 1 

dllO 1 tı( menuı 1ıır ,(ın · oe 11J 
uldP- edilmış 0190 

1 
.,a~ııf 

bir itımot h11 "88tı9"' •• 
· bU l' ' cr tırmistır kı Ab ı 

~ ~ . t~ı· 
vetli bi • istr00

. ·ıııaif ı.ıl( 
crir•~1 1 l ' ottnekto vo r-- ıe' 8 ,_,, 

l• ,·e \ b" t-
ı sın ı k ın ·' ı JJI .,. et ,,, ~ı 
""tinin resıın il •rr-

1 . ziııı8 i'" ... , 
Hr oı r .... 

ınckto olduğ~~ jçiO 
re ]·iminin tcrrııoı 

· Ahtır 
olan istinadğ 



TUIUWIL1 23 Nisan 

Os11:1~nlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
A.1 23 oyuna müptela oldu Bilrneın neden Örrı b: D .,·le' rı<..<ılinı PD çok muklozi . zaman işten kn~·ınmn anlamına gelmez. 

1'ni.· l Ye bu sırada oyuna düşkün oldu. olacı bır ı;? y d ıs.ıbet rC'yd r Dev- Istıfa etmek - Çekilmek 
ntı~b-Se~:i, ıeçme •. seçin . 2 _ Korkulu bir hrıstalığ'u müptel4 l1:1t ·ıd ımlorına en ~·ok g reklı oları bir Örnek: )'Jukamındnn istifö ederek-Or-

<inek: Mebus intıhabı lıenöz bitıHcli- oldu Korkulu bir hastalığa uğradı şı:;y J,-. y ıl~örürdiı. ununda.o çekilerek 

~ylav se~:imi henüz bitmedi. · · (yakalandı) İsabet ettirmek lHışgt•t.rmek, isabet et- istifayı kusur etmek-Suç dilemek 
laUab etmek-Seçmek İptina etmek- Dayanmak tirınek O k \' Lt' d ı d'ğ' · · · ı·f 

ı . .. .. rne : aa. ın e g~ me ı ı ıçm ıs ı a. 
!rnolt: ikiden birini in ti ha b 1!1m elisin- 1 pti • • m etmek, tc bess" ın etmek - Gulu ın- lso I ( i hl • j! ı el ıııe k U 1 o şl• r ma k yı kusur etti-V 

8 
k tinde gelmediği için 

ız-lkiden birini seçmelisiniz semek fsar t:lmf'k - Esirgt•memek. hol bol ver- d'l d' 
u. 1 · l B - ı suç ı e ı. •'l~~abab-Seçken ptızöa ~ ay:ıg lnşma ·· ı 1 l k . mPk (Bak: bezletmı>k] İstıfadt• f:'tuıek _Fayda görmek. asığlanm-

vrne.k: Memurlarınız meyanında rn .rnek: ~u yo dukı mu n ea. ar artı ıp - f~oh,,t - isobat (T.Kö.) ok 
ı:nüntahabı hancrisidir?-lşyarlnrınız ar- tızule ugraJı Bu yoldukı oylar art k is<ra etmek - Eslemek, söz dinlemek j t _ (B k· ) 

ô b - 1 t t"ı s ıgna a . gına ~asında en seçkı>ni hangisidir? 1 ı.ıy11gı_ uş ı irdr> ı• Örnek: SizP verilen nasnyıhi pedera- lstiğrob etmek- Yabansımak (Bak: gnrabAt) hıntohjp s rade (ıhtıyar anlamına) ııeyi isga etmelisinız - Sıze verilPQ 
Ô - ecmf'n. . b d .. 'b· İrade (Kudret alammo) - Enerjı bab ıcıt öğtidleri eslemelisioiz. istiğrak - Dalınç s;n.e~: Mebus ı.nt h,, ın a muntah1 ı irade etmek- Ruyurmok . . . . [T K"' ı l Ôrne~: Okuduğu türkü!ü ~.ıti~r~.k içi-
. ~ıl~r rey verır - Sayl~v sedminde Örnek: Böyle yapılmasını irade ettıler ısım -- 181m o. ' at nde dınledıler _QJrndugu turkuyu dalı-ıl.ı 1 lskıln etmek - Yurtlandırmak • 't ncı seçmen er oy verır a·· 1 l J buyurdular 0" winde dinlediler ıntjı._., Ölün °1 e yapı mas 11 

• Örnek: ~fuhacirleri isklln etmek üzercı . )' ~ _. . .. 
0 ' ı,ı • •• .. • r iradi - irdest:l yerler tefrik edildi - Göçmrnleri yur- lstıhale=Degışın rııf'k: fnt ı har drı hır curumdur; uk- G . . d~ . d . "rJesizce Örnek· Her ınkıJap birçok iıtihalelerin 
nt d .. .. 1 "· l"k k"l · ayrı ıra 1 ır esız, 1 dlandırmak üzere }'erJer ~yrıldı. · ' cezaRı a curum e µır ı te çe ı mış Ö L. u.. d harekdtı iradiycriı'n bir araya gelmesiyle olur-Her dev-ol O .. . k rnea .. nucerre fsmet Arığ 

ur= lunç de hır suçtur. onca cez. mcsul olan insanlur. gııyri iradi hare- - - rım birçok değişinlerin bir araya ge-d · 1 Örnek: ismeti her türlü ş ıhibeden heri .J_.1, aıı a suçla m .. rlikte çekilm.~i. o .. ur... ketlerinden ceza görmezler - Yal.nız lmesiyle olur. 
"lQl h4 -Ol k k d ld olnn -- Arığı her lekeden lıeri olan r etmek- uome ' en 

101 0 
urm- irJesel hareketlerinden l!or:ıvlonabılen lstihUf eımek-Yerine geçmek ek isnat -- Osnet 

'1.. . Ölnu"k inttanlar, yadırdesel hareketlerinden Örnek: Bu e-ıbi ienaılları onn hiç bir za. İstihale etmek-Değşinmek 
U~ehır ıceza görmezler. rar vorenıı•z _ _ Bu gibi üsnetlor ona Ornek: lpekböceği kelebeğe istihale 

rnek: Müntehir. intihnr etmezden ev-- iradeli - ird ·li, enotJ.İk eder-fpekböceği .kelebeı'§oe dengitir. l Ö d. · hiç bir zarar veremez. e 
t Yazdığı vazısırırl4· · - lnük, ken 1111 İsns e•mek - Yerme it istı' hfuf etmek - Hafifsemek 

'°'· E • İsnat etmek Üsnemek, yasdomak, üttü-1 . öldürmei"den önoe yazd ~'Yacı n41l.. Örnek,· C'ekirgeler toprağın verimlili- urnek: KuvvetJi insanlar düwmanlarını at k ı ..., ne almak 7 ı ! 
8 

-Geçme ğine zarar iras etti-ÇekirgeJer toprak Örnoll: Onun bir kabahati yoktu, fukat istihfaf etmezler-Kuvvetli in1anlar ntılr.al=Anlayıa, varış verimiiğino zarar verdi düşmanlarını hdfı.fsemezler. Ô -ı kabahati ona isnat ettiler - Onun bir rnek: Seriülıntikal bir adam- Çabuk irad - Gelir istihkak- Hak (Bak: Hak) 
E d _ Ge suı,.~u yoktu, anrak suçu ona üsnediler l . anlayışlı (çabtik: vat19b) bir adam. Örnek: fudile gerinir bir a am (,,asdadılar. onun üstüne attılar) İstihkAr eımek -Küçüksemek 

Q\ikeı:n=ôç lirile geçinir bir adam J fstihllik= Yoğaltım 
Örnek: İntikam, yüreği kemiren bir İrad etmek- Getırmek. vermek İsraf- israf (T. Kö) Örnek: Memlekette ,,erli mah iıtıhlAki 
L istib'ad etmek - Iraksamak .1 &Qrttur _Öç, yüreği kemiren bir ku. Örnek: ı - Nutuk irat etmek- Söylev = Yurtda yerli malı yoğaltımı 

k Örnek: Böyle hareket edeceğini isti· 
". rttur. verme. . . lstihlAk etmek yoğaltmak tıkaaı almak=Ôcalmak 2- Mısal ırat etmek- Örnek getırmek. bot etmezdim- Böyle hareket edece- Örnek: Odun istibl4k edenler kömür 

Örnek: lnti kem almak İçin ' on• öldür· DÜZ F L TM E ği 0 i "" k sam azdım· j sti hl Ak edenlerden çoktu - Odun yoğ-
l . dü-ôcalmak için onu öldürdü. lrş~t "tmek - Erdı.rmek, uslumak. yedemek İstibşar etmek_ Müjda almuk altnnlar, kömür yoğaltanlardan çllktu. 
lltıkanıc" Ô .. 1 yonemek (Bak: 1k:ız} -. Tebşir etmok-Müjdelemek 

1
. t h 

1 
O t' 

u - çgu er . . . Ö k s ı sa = re ım 
Ornak: O ne intikamcil bir adamdı Ornak: 1-Sızı h ıkık .. to irşat etmek rne : Memnuniyetle tebşir ederim ki- Örnek: Adanada pamuk istihıali arım. 
O d b' d d isterim -Şızi doğruya erdırmek ıstt rim Sevindc müjdelerim ki d k üretimi artm-lrı:t ile öçgü er ır 8 :ım ı. 2 B k ö- J ld lsticaJ etnıt•k-Evemek, çabuL olmak (Bak ıştır-Adana 8 pamu ıraeb etmek=Kapılanma.k - u genç pe t• 0 enceye ' a ı, onu _ .. ıştır. 
lırnak: Zenginlere iatiıab etmekten ba- İrşad etmeli- Bu genç p•·k •ğlence •l ı. acele etmek l istihsal etmek - Üre~mek 
şk" bir şey bilmezdi Zenginlero ku- ldı, onu uslamal · tsticldb etmek - Getirmek. çekmek Örnek: Afyon istihsal etmek için haıh-
Pll k b k b' bjf d. 3-Aklı ermiyenlPri irşod etmt·k V• zi Örnek: Oikkutini isticliip etmek isti· f ·· k · · h i,tiaeban11ıa tan aş 8 ır ş~y . meı ı. fei:ni~r-Aklı ermiyenlerı yı·dı·ml'k yordu ~ Dikkatıni çe1rnek istiyordu oş ekerler - A yon uretme ıçın a-
0 etmek- Yamanmak, Girmek borclUIJoZdur. istida <Arzuhal) dilek~·e şhaş ekerler . 
. rnek: Bir işe İnl.isab etmek , Bir 1 d k istihza etmek - Alay etmek, e~lenmek 4 -Yüksek bilgilerilo yıılıı z bizı .ı ._ sti at - Aı~ı lık (Fr.) Aptitude, caparite lıı .
1

te girmek. 1 bb . 1 . d v . L L Örnek: işten çok dtiAünmede gösterdı'- Örnek: Kendi sile iıtihza edenler kuny-tııar etmek - Yayılmak, ğı tün mıl etı ırşa ettı- 1 uas· a -s ordu - Kendit1iyle alay edenlere (eğ-
1\_ bi gileriyle yulnız hızı d· ğ 1 btitun ul· ği istıd11dln tanınmıştı- işten çok dü 
~ek: Yeni bir haber usu ycnedi. şünmede gösterdiği anıklıkln t~nınmıştı lenenlere) kızıyordu. 

lnr \' •nf bir ha bar çıktı· İ rt i hat. Ho ğ lanı m, bn ğl•n t • isti done et m ok~, llo rç a I mnk !•ti hza rat - lfoz ır !ıklar 
lııı!"•m ~~il 'k 1 t'ıraek: Aralarınololı sıkı irtıbot • ııu z- İotidlfil etmek - Çıkarmak lstik~met . Doğruluk 

()• etm~ mek, gözlemek urun Ar•lur.nduki sıkı boğlanımn (ha- Ornek: Sözlerinden ne düşündüğünü Ornek: ıstıkametten ayrılmadı _ Do-
raek: y ·· çarıçeş'1 ile intiz- ğlantıy;1) göre. istidlal etmeliydiniz ~ Sözlerinden ne ğruluktan ayrılmadı. 

:r e~iyorQi;- Gh)sıenizi dör~ gözle irtica - Kaytrıklık dü~ündüğünü çı karmalıydınız. lstikamet 1 veçhe] - Yönet 
lııaıb •klı1orom (gözliiyoromı• ' Örnek: irtica hissı, inkılrtbı huzmadom- istifa - Çekilim Üroek: Bu istikamette giderseniz köyü 

Öat \ZapttirM>t) -- \'nsa iyenler«le doğar -- Kuytaklık duygusu Örnek: istifn, her zaman hizmetten bulursunuz - Bu yöneUe giderseniz 
rneki' lnzıbat tl!r memleketin id8reı11 devrimi sindıremiyenlerde doğJr. ictinab manasına ge1mez- Çekilim her köyli bulursunuz. 

~~e en eh~i!iiye&l~ bir ıeydir Yasa frtic ılen - Doğaçton, tosursız, hozır luc ma• 
lr Ülkenin o.vrimhlde eD Ö$i'•li bır dan <8 ık: Bılbedahe) 

l.. .teJdir. Örnek: lrtical~n bir nutuk iraıl etti-•1nıa 
Ö n et111ek - Katılmak Doğaçtan bir söylev verdi 
ı/nek: On~Adeki i!Ayiad mtifküllta İrtidad etmek - inan r don çıkmak, ılönmek 
ır de hu • itti - ÔollmdSde'ki • irtifa - Yükseklik 

lrıaj:aYıaız güçlüklfiı'e bjr da bu İabldf. lrtihJl_Gö<·üm 

ö'gah ::::: Çekilge Örnek: Pek kıymetli bir mueidin irti_ 
rnek: 0'ır zamanlar d ı· 1 • 1 1 .. ·· ·· "ille . " hali Pek f'ğer ı oır ııu mon n go~·umu 

İıız· cınden el çekerek bir Kılavuzun 24 üncu sayışınd ı ikinci 
ıtıaı~ııga.h İttihq "'f1İştim.. _ bir .z ı· yuprağ'ın ikinci sırasındtt. 20 inci satır 
Cekn ar şehirlerin •gaşalığ ndan el şöyle o1ncaktır: 

ı tti~rek bir kü ;uk köya çekilge edin mi- İnad - inarl (T.Kö.) 
Plt, (lnud) sözü Türk kökünden g ·ldiğıne 

ip!(• etllıek Bırnkmak, alıkoymak gör<' bunun yr>rine ya:ı:ılınış olan 
lpi.a kalan Dönek loaıL na Zoruna 
lpL İtlıaak S~tırı ftizurnsuzılur, lllll et - Döomek, kalmak 

1\ IJlek - ç·· .. k htisnm etmek=Sınaylanmnk, resmi düş 
vrnek: - ~.rutmı: . . . mek 
hinb· Taohhudatın: ıptal c tmek ıçın Ornek: Ufuktu irtisam eden bir velkAn 

1 . ~i'- .. ır Y0 ln baş vurdu - f-fa;rıtlarını ~ 
'*id ..... Utınek · . f'i - Ufokta sınııyl .ı nnn bir yelkon. 

jb&· .ı ::::::: H ıcın binbir yola baş vurdu. irtişa Alımsaldık 
... ,~ıti Anı 

(') .... ilkel Zrnck: lrtişı:ı bir menıleketi harap ed. 
d~llek: "kv . 'd . . I" en biridir -Alımsaklık bir ülk\yi yıkıl · ,... ırı h amı ıptı aıyenın ma umatı oyan h11ller\len birHir. 

L ~ & llreti do iptjdnidir -· ilhl ulu-
"PliL 

1n b'l ·1 . · l::Jabet - Doğruluk, yerindeki ynnılmrız lık, 
"" 

1 gı erı de uzelliaj de ilkeJdır. 
(} - Düşkünlük t) :salıet ıT·Kö ] 

rnek· O Örnek: Mer bir meselede görülen isa-
ti14 d · yun < Yİ bir şeydir, yalnız ib- b•1 t şay ~nı hııyrettir - Herhir sorumda h erece . l . 

ır te . sın varmama ı - Oyun nyı görult•n doğruluk [yanılmazlık. yerin-
"' ~'rnı Ydır, yulnız düşkünlük derecesine delık . is ıbet J şaş·lmağn değer. 

Pt~l fllbatı. isabet etmek _ Düşmek, tutturmak, düş-
(jtQclt. Düşkün gelmek, isabet etmek 

() · O nd · · (' ~ _, •d,111 • • 8
tn ışrete müpteladır )r!l<>k: At.tığı kurşun tam hedefe ısa-

P\el4 1 ıçluy, düşkündür bet etti - Attığı kurşun tam amaca 
'l'n~:ı:k - Düşkün olmuk, uğramak düştü (diişgeldi, anacı tuttu, ısnbet etti] 

Is ıbeti- reJ (vuzuhu nazar, feraset) - Yal· 
krü 

Çocuk 
Haftası •• 
1 Üst. tarafı birinci snyf odo] 
ulerce, on binlerce çocuğun 
ölümden ve ahlt\ksızlıktan 
kurtarılması ne demek old
uğunu hir düşündün mü~ Bu 
ndon elimiz, yurdumuz ne 
kaybeder, ad 1m o kıllı hiç 
hesap ettik mi~ insani, milli 
ahlfl ki borcumuzu bir yana 
bırakıJ orum, sırf maddi 
faydamız yönünden bu me
seleyi ayık buyık bir 
uyJadık mı?· Sokak ort .sında 
kuldırım kenarlnrmdo. yan
gın harabeleri itmde, köprü 
altlorındn büyüyen bu k ı m· 
sesiz ~~ocuklar bize ne 

kı.ıdar bağlı olab•lir)Pr! f lalı 
vakti yerinde olup ta kend_ 
ılerini bukador uz düşünen 
kımselerı ne kadar sevebi
lirler! Böyle yetişen , böyle 
büyüyen yurıidaşlurdan, yur. 
da, buduna ne hizmet beki-
~nebilir'.>. . 

1 lalbukj milletimizin en 
a~ağıya düşen, en ağır halde 
kalnn çoculdıırını kurtarmak 
için do kondini ve ailesini 
eyice geçin el· rPbilen yurdda
şların p ·k uz bir yardı

mları yetPc~ktır. Yurdda 
OJ\U i~Lemesi hatırın-

Vilayet Genel Kamutayında 
[Üst t or..ıfı birinci sayfaıla] terek neşriyat 600 lira, köy 
mefruştalrona o 1 i tahsi ıdr sandıklarına yardım 600o 
ikramiyesi ı 00 liradır. j lira, Cümuriyet Merkez Ban-
FeukalQde bülce: kası vilayet hi11Hi 

Vilı'lyet Genel Komutayı 
binası 45000 lira, sinema 
hahçesinin gı nişletilmesi 
ıçin istimlAk parası 1500 li
ro, mimar tahsisatı 2400 lı 
radır 

Masarifı muhlelif e: 

Masarifı muhtt-lıfe bükesi 
88026 lira.Jır. Btitce (as l 
maddeleri şöyledır: Em -
lıtk hususiye tamir 

ve vergileri 6000 Jirn, ma· 
sarıfı muhakemH lcrn ve Ta
pu masrafları 600 lira 1 red· 
diyat J 000 lira. masarıfı 
gayri melhuza 4bo lira. te 
kcıüd ~andığı tlidatı 8160 
lira, Vilfiyet hizmet otomo
bili masrafı 1000 lirn, müş-

dalı. çılcmamas11 ihmal etme· ı 
mesı yeter. 

Yurddaşlara bu isteği vtı 
recek, bu borçlarını unuttu
rmıyacak kurumumuz ham 
dolsun var. Bu işin bugün ı 
vo yarın ıçın no büyük 
ehemmiyetı olduğunu anlı 
yonlnr Çocıık Esirgeme Kur 
umuna, hiçbir yardımdan 

geri kalmamalıdırlar. Bu 

10390 lira, panayırlar taze 
minatı' 1000 lira, idman mı. 
ııtakası ve avcılar kulübüne 
yardın 3000 lira, cemi
yetlere yardım 19250 lira, 
ıesml bayramlar masrafı 
500 lira, zehirli gazlardan 

korunma masrafı l 000 lira, 
diyun 7637 lira, ihtiyat tah
sisatı 17 40 ı lira, İstanbul 
yatı mektepleri iştirak hi
sesi 3088 lira. 

Genel Kamutay çatımba 
günü toplanacak bütce mü. 
zakerelerine devam edecek. 

tir. Kamutayın bütce müza
kt"relerini önümuzdeki per
şembe günü bitireceği tah_ 
min edilmektedir. 

milli, insani, içtimai ve aile
vi bir vazifedir. 

Yusuf ltkçura 

Gaib 
Askerlik tezkeremi zayi 

ettim. Yenisini alacağım . 
dan eskisinin h»kmü ol
madığı ilAn olunur. 

Edremit Altmolakta lı 
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DEN İZ y OL L A il_ I l Ş 1 ... ET M ~ S'j . rııımıl!lıııımımmımıım11ımmısl!!lmımıl!lmımımımı111!!1mımımımmılilm1!1mımnımı.111•I 
ı•• lın Paı ça tiatlaıı la kine 1 
İ GÜLNiHAL VAPURU : Sivri mekik ı~ htla~ı 
• mJ Toparlak » 190 Kowte el fi 
l 24 Nisan Çarşamba akşamı Bandırmadan mı ~.;~::r ;.; makill•İ cııl • ~ 1 •.yolcuları alıb istbanbula hareket edece.kdir. • mı ~aki~e yağı 15 ~eokm.!~!f;k ~ • mJı şışesı y - ~ 
• NOT: Gülnihalin hareket günü programları ~ua~ycn olmadığından. daıma g~~e- • mJ Nf.lkış kesnağı 25 ayak 111· ~ı 
• temizle Bandırmadan hareketi günü ildn edilecckdır. istasyonlardan tafsıldt olınabılır. ! mJ » makası 35 kıneıi1 .. ıs 
~ J11:t ~ 4 Komp e u.ç fi:'! • w ı:.!I Çakı 30 - O Ulj 

••••••• • •• • lf ltm ····~ ·--~ (i Muhtelif nakış ve ' çekmece\ mJ 

K. 1 r= -. . . -~ ~ ~ makine iplikleri ~~~~~.i 1001 
ıra 1 Değirmen 1 llllUNCI SINIF 11 makaslor ves•ir Vadeli o• iı 

KULAK, BOGAZ. BURUN mJ teferruatı da bu raitle •e· fi 
Balıkesirin Pa~a"üy hududu içindeki HASTALIKLARl MÜTEHA- •• nisbette ucuzdur. rilir. ~ 

(AŞCI DEGIH~IENI) iki ~eıw müddetle kiraya ssısı .~ 

verilecektir. lstiyeııl«>r ııi~aıı soııııııa kad:ır .\\"- DOK TOR 1 Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. 1 
ukat Ahmet .. Vehbi yazıevine haş ''ur~un. " • '::I !~ 

Hasım yeri: BalıkHsir Vilayet Mathan~ı OAH 1 ~ Yakında meccanen nakış )'ıırdu açılıyor• 1 
\ 71• Ja" yet ffil Sağlamlık. müken1meliyet, tasarruf ,.e işlemesi kati yen ten1inatlı 0~1 

Balıkesir P11şac11mii Va- fi!) b K ktŞ ~ 

D fı d 1 d 
tan eczone~i itt:salinde makla bera er Erkek ve adın terzilerile elbise işçileri \'e na İ 

e le.. ,, ,. ığı n a il: her gün öğleden sonra- sanatkarlan hemen bir el makinesi fiatında olan iiç çekmeli henıde ~ 
Bedeli mubamminesi Mahallesi Cinsi hastalarını kabul eder. ~ zarif ve pratik Jiiks mobilya şeklinde bir ~ 

Aygören Hane Ameliyat ve tedavileri en ~ ~ 
Yukar1da evsaf ve hedeli nuılıamnw·ııi yazılı seri ~e en yeni usuller ile. 1 mı Rııs kabine dikiş· ıııakiııesi ! 

'T" l .. .. l tedavı eder. 1 m:J ~ 
hane 24 .. Nısan-935 ç~ı·şam rn guııu saat o~ı )~·ş- Ilı.- _ lôi. ... rın Elde etmelidir. Daha ucuz arzu edenlere yalnız j 
te acık. arttırma usulıle satılacaktır. f steklıleı·m .................... ........ mı ~ 
yiizcie yedi buçuk pey akçasilc <lerwr<1ar1ıkta : k ! ~ f~I ve tek cek meceli. ıııakiııeleri m 
müteşekkil komisyona fazla izahat İStiytınlc~riıı i o or : mJ mizı tavsiye ederiz. Eski ., makinesi olupta Jeğiştirmek istiyenlere yeni oıekİP: 1 
milli enılak İniidürliiğiiıw müraeaaıları. (134-4) : OPERATÖH : ~ v;ırilii'. El makinesi olupta ayak takmak arzusunda bulunanlara yalnız ayak ~~li ~ 
V ifiyet ta Pu i Sadi Özatay ; ~ ~~·l~~k~;ili;,;ec~!;~~· o';:::i'ii~l.erde ~mir olunur ve .. ma~ine olanl~ra ku.lla~~· ~~il• I 

r.ıı •• d• •• 1 •• ""' •• d : • mJ F!atlı:ır ucuz olduğu kadar tedıyat da kolaylık goıterılır. Makırıelerı mızı · ı J·I 
LW. 0 U 1• UgU il eO : Cerrahi hastalıklar mıite- : mJ mum yedek parçaları bulunduğu eibi her nevi makinelere uyar makin~ ve gere 1 

Mahallesi Mevkii Cinsi Hududu : hassısı. : mJ parça üzerindeki Ciatlarda yüzde yetmiş beş tenzilAtla satılar. ti 
1 Va.tan eczahanesı bitişi- • mJ 1:2 

Şeyhlütfüllah Gümüş çeşme Tarhı Şarkan yol Şimalen mu- • • 1 ~ 
: ğindeki muayenehane evi- :. mJffi]:: SATIŞ YER ·. it ve çayırda kaddema Emin bey elyevm ~ 
: nde hastalarını her gün • :: Jt 21 

Emin bey kerimesi Arlile go.r- • • r::1 K s d k d s b ~ s r k h/ar ~ 
•• öğleden sonra kabul ve :. ~.:. - a ırva n arllısın a a rı arı a ı ~~ ben mukaddema Bmir oğlu ha- 1::1 Y 11111111.,..~ 

cı Süleyman elyevm Emin bey : tedavi eder. : ffilElmlfID~ınlm1lınl!llimJmJ15JmJmJEJEJl!lilmJmJmJmJmJl!Jl!Dl!JmJmJ[!Jli!JmJmllf mJ"'P 
~........... .............. . • kerimesi Adile conu bon muku- --- - * ddema kantarcı Kirkor elyevm ER- ı ~ 

• 
Şah Mehmet ile mahdut. · 

<;ayırdıı )) Şarlrnn mukaddema çumaşırc·ı 

oğlu İsmail elyevm oğlu Hakkı 
şiınnlen mukaddemu bukkal ha
cı Ali clyevm muhadr 'usuh 
veresesı garben mukaddema 
ılıcıılı Ali efendi ıılyevm kalı 

veci ibrahim cenuhen Emir 
oğlu hac.ı AbJullah. 

Hududu ve bulunduğu yer yukarıda yazlı iki ta lanın 
mülkiyetinin Emir oğlu hacı lfasan oğlu lfoscın ve kızlorı 

A UKAT . 
M. BEHÇET K. SAMI 

l~ı;kı Balıkcsır Ajtırceza 

ına lı kı:ınrsi Ha~kıı 111 

llÜKI J\1 ET CA DllES .~I>E 32Nl ~1AHALI YAıHIANE 

Her ıH~\i dava kabul takip edilir. Siir .. tle 
neticelendiı-ilmcsiıu~ calısılır. . ~ 

Dudu ve Rabiayu o idi yetinin b11hsla veH se namlorıno tu- it -
pulandırılması istenildiğinden 3-5-935 cuma günü mülkiyet A 1L1cAs1 
sebebi bir memur tarafınd.m mahallinde tahkik edılecr>ktir. rijffil~ffil(fil fil ffilın:Jffilliii ı 
Mülkiyet aidiyetini ve saire gibi bir sebeplo itirnzı olanla- 1$1 mJ 1 

rın bu günler içinde tapu müdürlüğüne veyahut muuyytın [il K .. k .. l rkr l i - il .. , ' I a .. k mı 
.. d t hı..·ı~ . . 1 k .. ti ltl 1 r.:ı 11 ur ve <;P ı · ı o au taµ_. H ( ~ ı ıu ·e- mı . gun e a a.ıa. ıçın g·· ece memuru muracuu ıırı ı n b u 1:1 ifil 

nur diye yazılı iIAn kAğıtlorırıdon birisi bcledıyede ve di - ffil mnıel hiı· ~ifa yt~ridir. f lıca.~llll Y_t'l.llt k,_.~ al<~k @ . 
ğerinin de mahallesind~ münusib mahulle ilsak olunduğu mı vesairP- takımları da mu~tecır1 . lluse.\ rn mı 1 

teedik olunur. mı ~Pnvliz tarafından hu kere i"ıııal ediımiştir. mi · ' 
fE"I~ . mı 

Vilayet t«ı pu ~ O a ğ 11 ı c a s ı nda 1ıer şeyi miikenı- ~ 
1\lliid ii rliig"" iindeıı: ~ nwl hnl cak vn keııdi e'inizde iıııiş gihi ~ 

mı 1 k . . mı 
Dosya ,o: 935 33 ffiJ rahat el et•e sımz. mı 

Semti Mevkii Cinsi ve mikdnrı Muhammen mJffil@ffilffilmlellilllilllilJIIDmıl lıneHlilm:lmlffilm:JmlınJmlffil:filmJ 
kıymeti lira Bursa - Balıkesi·r -.ıı.. 

Kerem köyde Köy içinde Harap vo yı ık bir evin ~ 

Köy kenarı yarı hissesidir (ıOO) o ob •• S ef erleri i I 
kara incir ( 40> ağa~~lık zeytinliktir. 

)) 

(240) 
Burhaniye icra dairesinden: 
Evkaf dairesine borçlu Blirhaniyenio Kerf3m köyünden 

hüsoyin oğlu Nazımın borcun un tam ini için Jairemizce ha 
ciz altına alınmış olan yukarıda evsafı ve muh(l mmen kıy 
metleri ynzılı bir evin yarı hissesiyle bir kıta zeytinliği 
dairemizce peşiu pnr..ı ve ncık arttırma ile s ıtılacnktır n~·ık 
arttırmaları 11 - haziran - 935 tarihinin salı günü saat 
onbeşte dııiremizdµ yop ılocnk ve ancak .~u tarihte bu ınul
lara teklif oiunocak artırma bedelleri muhammen kıymet
lerinin yüzde yetmiş be~ini bulmazsa artırmnları onbeş gün 
daha uzüılar,ık 26· haziran · 935 tarih inin {"arşnmha gunü 
ayni saatte dairemizde icra kılınacnğınılan hu gayri men
kuller üzerinde hak iıldiasıncla bulunanların evrakı müsbi
telerile birlikte yirmi gün içinde m'3muriyetimize müracaat 
etmeleri lazımdır . Aksi halde hukları tapu sieillıle s·ıhit 
olmuynnların satış tutarının paylaşmasından hariç kala<"ak
Iarı ve bu malların arttırma şartnameleri 1- hnziran-935 
torihinden itibaren 935 . 33 dosya numarası ile du iremizde 
herkese açık bulunJnrulacoğı ilan olunur. 

Bursa-Ba lıkesir seferlerine bu defa 935 modeli oto.kor. 
lor tahsis edilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek 
müşterilerin menfaati iktizasındandır. 
Hergün saat 9 da DARBALl OTELİ nuen hareket eder. 
Müşterilerin her türlü istirahatı temin Ctlil miş olmak
la beraber otokarlar hiçbir tarnfta fazla eğlenmeden 
yoluna J evam eder ve vaktı muayyeninde Bursr ya 
varır. Muhterem müşterilerimiz otokurlorua bir defu 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu anlamış 
olacaklardır. 

Har(~ket yerleri: 
Ba 1 ı ke~i rdt:ı: 

Bu rsada: 
DAHBALI OTELİ altında Şl'CBI 

rıucanıi cı var·ı uda llA LK OTELi 
al ıın<la rm mara 7 

- . .. . ' 

İstif adenizi 
Oüşününüt· 

' Ev yaptırmak istiyenle~~1;1e~ 
Böyle bir evde ralıaı rahat ömür geç•' 

• • • . • 9 
ıstr.r mısınız. ıaJ' 

• )ıJn 

Beklediğini~ mevsim ~eldi. Malzemenin ucu:eı il~ 
ııu fırsat bilip niyetiniz olan işe başlamadan ~ 8dt1' 
defo. ticarethancmize uğramanız ıize kdr telJlıP 
cek tir. bi!Of1111

11' 
Har cins demir, çimento, cam, ~·ivi, hırJn\'ot k,tB1ıı· 

mıalzeıneİ inşaiyeyi gayı t ehven f İatlL•rltt sataıtl yB~ 
iter renk yağlı ve badana boyularile b0Y

6 

ları ,.e molzemeei de bulunur. JO~~ı:ı 
Köylü ve rencberlerimiz için pulluk ve hor ., 

ti~ m..ığazamızdu vardır. dsO~ 11
,11 

Bütün ve parçalı kilolarla mayi ve ku.r~ ··tçii ' 
reled çeşitli teraziln, kantar, metre gıbı 0 

tartı düzenlerinin pazarı da mağuzamızdadır· 

CUMALI llASAN 70 
8ro 

Suradıır başıoda nuın ~ 

-~ 


