
Ulu r Milli Hakimiyet 
~rraıaı gününde yurdun her-yönünde büyü tezahürat Arası kgdın konomsi. 
rapıldı. An~aıada yapılan meıasim çok parlak oldu. , Atat~rkün lel yazısı ~araalli 
ın Ankarn, 24 (A.A.) - Al· bir ::ığı7.dan söylodıkleri :st· bıf Sur8fd8 81KIŞl8Ddl, 

Qn tı>lyazılarında Komuta· ikHl.l ve çouuk mnrı:;ıle lstanbul, 23 (AA.) - l lus-
y n ilk ( .• .. .. lnrur'a:::.ı kudınlur birlı•-ri kon-ılo· toplsnmnsmın yıl bnşltmmış soylovler Eoylen- . d- •• 1 d :-... nucnu .1 • • gı esı un og e en once ve 
fe\'k ı e çocuk bayramı dıkten sonra bır geçıt r<'s- sonra iki toplantı yo pmıştır. 
tes·ıolddc tez lnirlerle mi yapılmıştır 1'ny::ırelcr to . İlk top!untıda Cümurrcisine 
(in~· edılmiş nutukfor söyl- plantı ulanı üzerinde uçmu. çekılmiş olun minnC'tturlık 
lı ı.ş ve şenlikler ynpılm1- şlnr ve muhtt liC hovn oyu . telyazı .. ınu ccvnp olarak 

r. nbrı ynp nıslurdır . Geçit re- Kamfil Atotürkiın şu ynz sı 
A.tıkurn, 23 (A.A) - Bu- smi torlJatı yerinden çocuk okun~uş ve kongro aznları 

l<un 1{0 k - Jd ile dınliyıcıler tarafından ~u . mutay n ıl . ç l Jıgı Eıaroyıne kodur olan co e h ti lk 
1 nun Jd·· . . • . . 1 • , k arnre c o ı urımıştır . 

tıl yı onumüdur. Bu uzerınııc· yJp. m ş ve o ur. H il J 
1 

_ 
Usaı 1 , . k 1 « ana vo umış o ı uhuauz 

Yer· gun yurJumuzun lıer or homutay vo A totur · H.>- remi!ek ii r· sözler içın size 
tlıi ınd' olıiuğu gıbi şehri- yk<·li ılo belediye ve ~·ocuk teşPkkur c der ı m. SinıBi ve 
ku:ıif. de buyök tez ıhüratla sarayın n önünde tezahurat- jçtimui hnklnrm .1 kadın 
e ulunnııştır. Resmi dnircl ta hulunmu"lnrdır Atatiırk tornfındnn ıstimalinin brşe 
bt k f•!nnıı<.: b t"" A k · ::ı heykelin \:oruk Esirgeme riy., tin ısandı>ti ve prestiz.i 

Q t ~ u un n ar " . b" k . d 1 l tın bu b ki 1 d Genel ~IC'rkezınco ır no tnınazarın nn e zl\m od-
llo. §a nyra ar n o- • · · K 
, Otı:ııı: . . çelenk konulmuştur Ala- ugun3 emmım . ongre mes-

\rı ., 10 e elektrıklerlc ten - . · · · f ı· · ı 
" edil · . yın .r~rrtit'i cadJenın aısının ey•z ı netu·e re ıl 

ın ştır Uu cıynı znmn. ~ r, rı · 
ıı1il ( iki tııruflı binlerce halk kap- aşn1osını c 1 erım. 
lld ~ı '0 l'Uk hı:ı.ftasınındn boşl· lamıştı. Oe~·it resmi bittik- Kamili Atntürk 
betile gun olmuı:;ı mün1se- ten ~onru çocuk murahhas- .. K?ngre k çarşc.ı~ba 
llıerasi saut 9,JO dn büyük lıır çocuk sııroyında toplnn gunu opnpne~ tır. 
s,,.. nıle n•·ılm stır Mer.ı- 1 b d. t . lsıanbul, 24(A.A.) Uusla 

-..ıe b· .. ' ~ l' • mış ar ve Ur'ü ::ın Dzım k d 
1 Plij, bulun mektepler bini ]erini ve minnetlerini nr. ro.r(\sı .ı ın ar kongresi 

alt · ı· k · · dün ö~leden once v sonra ı. ' ıra· ctmıştır. zctnı k üıt.:rc memleket ve şc-''lar . toplanmış kadınların muhtı>-
~l .,.6 ~s-~rn muzıkan n çald- hir bıiyiıklerjni ziy..ıret et. lif hükum~tler mevkıi mose-

Utun mekteplılerin mişlerdir. !esile uğraşmı.şt ı r Celse ar-

B 1 k Al
, .
1 

asında kongre tarafından 

~ l

a an ..., Cümurreisine şu telyu~ısı 
çekilmiştir. hn L Ankarada Cümuriyet 8f:lş . 

L omı~ Konseyinin ça- 1 Dıvanıharbinin ~aran kanı Atntürke 
lllmtı l 'luslararosı on ikinci 

~.~Si ~akkında beyanat. 1 
General Papulas ve diğer bir ~r:~·11 orh•yram mu::.".!fı~~t 

~tıı u.ro, 23 (AA)- Bol· general kurşuna dizildi. f, iiİıe ve Türk ve ul1,1,~uo bu-
n anın n. • ı· . .. k . ...ı: ( ı\ D .. b "ki . . . lltı\i~ •uusı ıs ışarı o 'O· A!tına, ~3 A A.1 tvanı- tun te rı erını ve ıenoyı 
'l\ıı I< konseyi Ba kanı Ha- harp cuınuriyetci birliğin Bo.- d !eklerini bildirir. Bu 'bres-
tr r ::ıyu konsevin mesaisi şkarılorı olan ve i yan hn- iaras Jon mntbuotı ilı> hu 
~ •nrtn L' "h · · · k t' r·ı · t. k d tarn.fından davet edilnıis ol-r.ııı,,1 • ır mu arrırımıze re e ıne ı en ış ıra e P.n 
Jılı,/ın tatkiklerine tenli General Pnpulos il~ Gener. on sekiz Tiirk gnzeteC'jsi 

t ııı ol J K" · · · ··ı· ... na Almanvada bir tetkik seyo-"rıo . nn islerin dört a )mısısı o um C'l'ZuS J 

L 
8~Yın · . ~ hk · r k" hö.tı ynırnınk öz •re bunıyu 111ıla('a· ı\ tırnaın nibnyct m3 um etıvıştır . i,5 1 

rJt t;ını muhalefet reislerinin ve et.- gelmi!itİr. ı trııı ve mukurreratın -
~u''ıık Yıstn Bökref;to toplcı . cümle 4 eski Baş,·okil Veniz. 
la,.1 • 

0 1un Dısışlori Bok:m· elos, Pup.ıanostosyo, Sofolis 
~ 1 1 \'tirrı ve Knf ındarisin muhakem ~ İlldn Gına bir rnııor 

" d"rine <livaıııhnrp huzuru-
' 'l'lt4 ·r. orıedıloC'eğıni vo lıdn bu sabah ba~lanar-
l ll.tıt lıt Uı kıye Dış"~h ri Ba- nktır 
''4 1 tnfırıdun Balkan an- i 

~ sı [) · Alino. 24 (A.A) syıın 
'ırn, l ışış). ri Bakonl:ırı lıorek('fno i tiraklerinJen 
'>rıuı0 on eyın·n tnsvibinc ·ı 

Cağ • dolayı idam o mahkli m rdı -
•ııı oylemiiit.İr. miş olım Gencrol Pnpu· 

~ l ıs ile eski Gonı rnl J\imsis 
le~· • bu sabı:ıh kurşunu dizilmiş-
\ ı~tanın temel yasası tc•::;.",k, 23 <A A ı _ oiv•· 

81{' 0\ n ·14 [ 
~ l.lnıur ' r.. A.A 1 Re n lıurp Sercz ordusu ıbtilll.l-
ını İm Y• ni t"ınel yasa. cilerinden sek"zir i iıları.n 

~ulaın, d 
ır. mahkum etmiştir. 

Ord ya 
---

Gıren genç za~iUerimiz. 
1 

Genç Zdbltlerimiz Taksım mey
danında büyük bir geçit yaptılar 

İstanbul. 24 (A.A.) - Yed· 
ek Subay okulundan ıhtiyat 
zabit mektebi bu Jlıvredc 
mezun olacak or<luyQ iltıhak 
edecek gen~· yur subuylnrı
nızdan Taksıcu.!e p:ırlok bir 
geçit resmı yapmış~ 
l 1rd.r. Ctimuriyct il.bit.l esı -
ne nıuoz.zam bir çelenk ko· 

, ymu lartlır. Sonra bando Y. 

tı Uşak 
8 ra~a çarşaf. peçeler 

DıŞ rı 
= Ç. 1-itiklal marşı ılcı merasim 

b::ı~lrınmıstır . Bunu hın uç 
yuz uynek genç ynr subayla
rın hep bir ağ zdon ı:ıö_yledıkler 

~ ':·ı .• ~~~ırılıyor. 
'ttı lısi ,. !A..I\] - Suhir d -..urş .ır ~ 
lj~ rıtlllas ve poçelor ııı 

l , 1110 
kurar vermiş-

1· Ş:ık ')4 'h ' <; (\ ~ kud l• .A.) BC\le -
ııç,, 1nlur 

İşleri 8a~ammız g Jiyor. 
Bclgr::ıt:24 1 A.A 1 An 

knrJya oo~lmektc oları Türkiye 
b 1 

Dı~işleri B..ıkarn Bay Tuvfık , 

jı:;tik]fll ve yetim boy marşla 
rı tııkibt\n iki yı.'di yor su
bay söylediği söy -
]evler çok nlkışlarln knrşılo 
n mı'?tır. Bundan sonrn ge 
çit yııpılmı~tır. 

• 
iZ 

Dukuzuncu Yıl -

23 Nisan ve Cocuk buyramı. 
' 

Haf anı ·ı gü ü Çoşgun ve ÇOk 
• 

çl' Tez hü~"a la Kutlutandı . • 
VI 

Hatıamn iık günü çocu~ ~ongeresi de topla
1

ndı. Dün çocu~ vali, lıBlediye, ~arti ra 
hal~evi başkanlar; yerlerine olurdular. Wafla güzel re ço~ eğlenceli ge~y.ör' 

23 Nisan Milli Uokimiyet 
ve Çocuk bayramı şehri
mizde büyük tezohıırat Vl~ 
heycon i~·ınde kl!tlulcınmıştır 
RJlıkt:sır o giin daha s'lbnh . 
don bayro klor l'i ro dılfnp 
Jollnrilo sıı<ılenmi ti S:rnt 
C) rlan itıbaren ılk ve ortı.ı 

mrkteplcr vo hnlk htilı umet 
konağı öniirdt' topl rnm ~ 
ı ulnuyordu. S.ı ot tanı 9.5 d.:ı 
İstiklı'l I mar~ı ile merasim 
bo~lomış ortumektep lon bjr 
talt•be giizL·I bır nutuk 
söyle miştir. Btinu ~·ocuk 
vali lınrtıretli bir nutukla 
<'Ovop vermıstir. Bundan 
sonra nloy hiiktimct önün"' 
den Anafu~to caddesini ta
kiben istasyona k::ıdu r yiıru
müş. sır::ı ile Kolordu, Bı:>İe

diyô CümuriyC't flolk Pa. 
tı · ve llıılkovi 

örfünde durmuştur Buralar
da da karşılıklı nutuklar 
&Öylenmıştir. Belediye onün
de mektebli çocuklara ku_ 
r;ıbiy~ dağll f mıştır . 

Öğle:len sonroıln ı;pruk 
EsirgP.me Kurumu kongrc~i 
toplnnmıştır Kongre Ata-

B ~ ı mu kııtl ıla ı ıı 

türke, Kumutay Büynk Cü-
ınur Başkonımız Bnşkanlığı 1 
Ba~ 1nka.nlı'k ve C.H. P Gen ol 1 
Katiblıği Çocuk' gsirg-eme 
Kııruınu G mel Ba~kanlığınn 
saygı telleri çekilmesine 
karar vermiş ve kura ~·ııli 

8elediye, C. H. P 1 lıllkevi, 
bo~kıınlnrını Türk O;Jj roü
dürüntl ve çocuk kurumu 
bı:ışkonını ay1 rmışt.ır. 

G~cede ı:csmi devuir ve 
muessesot ve şe,tir elektrik
lerle ay<lınlatılm ş v.c oyt~ca 

na a ı )ıi r 

Mıt.ntp;ışn ilk mektebj lale· 
besi t rqf.1n<lon Halkovinçle 
bi~ mü~amere; v{trilmişti~. 
KriÇıikler iş lmşmda. 

Çocull: kongresi tarafın

d n seçilen -tnlcbcler dün 
öğleden sôn'.rıl yerlerınc Htu-

1 • ı,.. • 
rmuı:;Jı;ırdır. ,t•ocuk vali Er-

~I ~ f V 

tuğ.rol mer_ıwr~n.rın tebrikll-
tım kabul ettikten sQnro 
voli muavinini yanınn ~{\ğı· 
rn.rak h.er sabq~ Defter:dor 
ve. M~Jttubau. ile birlikte 
(D~vamı ikinqi sayfa~a) 

Genel Kamutay dün BaJıtar, ZirtJat, Matbaa, 
Sıhhat, Maarif ve Nafıa 6ütcelelini kabul1 etti, 

Daimi Encümen üyelerini secti. 
Vilfly-.:t Gunel Kamutayı 1 ycnid~n yn;Hlacok dınlzem~si, posta Üc'rcti 

dün \le öğlcd"n evt\l ve bonro 3fı r 500 Era, eergi )ıeri t655 lira, müteferrika 50, 
hutün gun çnlı mış ve şle- yapılması 1000 lirn bükenin mnkınelerin tıımii-iyesi 75, 
rini bıtir,ere · J::ığılmıstır. t:ıtnrı J 3,660 lira. hur~fat muöoyntısı bedeli 
li nel Kumutoy öğleden e'.. Ziraat bıilcesl: 300 lira... · • 
Piki topl t d J> ·tnr t . 
, . n,n ısın a ' 3

) • ' Z nrnt bulcesi t-Oyledir~ Şılıl~q/ , . butcc,ş_ı: 
Zıraat, Mutbaıı bütcelerini, Zir" ·1 t men1urlnrı mtıabı - i> d S h 

........ 'i< ''ı1ıhnt ütce:si şu or: ı -öğleden sonra da S lıhut, Mu. 9144 ı·ıro, deııo memuru h .. L-.. L • L i' miıes~esnt utııjaA:t1p, a:1-arıf \•e Nufıa büteclcrim rr.ü 5Q8 lı"r", memurı"n hnr- "L: 
"' .... .... .... tibi :1.·e:. tebhir . .naiıe memuru 

zakero ve kohul ttmiştır . cırahı 1000 liro, fidan- hııiaşltırt 1980 lira, tcbhir. 
flayiar bıilccsı: lık, bnhçıvnn 360 li- ıha ı;ıtdiyaın 3® lira Su-

Vrlayet Baytar hutc-esi rn, bah.:Çı\'~n ;ıynm:ıklnrı sığırl k, Bürhoniye v.e di-

şudur: 600 lira. fılianlık daimi ğQr · .. kaza ve - nyfıiyelerin 
Bn) br ve depo miıdurtl, masrnfı 3500 !ir~, knıp : ti· e~ı:, ~"'şatı 5~qp lira, 

depo kdtibi mna l rı do.nlıklorınn 'JlırdırÖ li tg500 } ~ t ··t f 'k 7ı:: ı· sı ı a mu e erlı ası ~ ıra, 

2700 lira, s~yyar lira tan ir ve .teshin J,50 to-p ltı~ün mabru.:at:ı 50 
mıntoka baytar ücretleri lırn . \rlasiyo 150 Jirn, mü- lira, &ıhh t memur 
1920 lira, soyis haşı, se· tefehıkn 100 lira, mefru ot larL harcırahı 200 1 lir~. om-
yisler ve nıuvakknt seyısler, ı 00 lır.ı hayvanat ve ha arat razı sariye mücadelesi 200 
d ımızlık hoyvıınlor iaşe be- ve Nebatat miic delo masr fı liı;n, Bqndırma '\'C Edremit 
deli dumızlık hayvanlar 500 lira, yeniden yııpllon hustnhnnelerine yardım 6000 
eelp vesair müteferrika müsmir e~cnr fıdanhğı 2000 lira. Memlek-0t hııstahanesi: 
nrnsr.ıfıar 2900 liro, tenvir lira, fıdonlık daimi amele bo§hekim ve operatörü 
ve teshin 50 lirn. kırttısiye başı ücreti 300 liro, bütco- da,hiliye, cildiye, rontgen, 
vo evrakı m:itbuo 50 lıra, nin tutarı 21992 lırndır. kulak ve boğaz, göz has . 
eınruzı ~arıye ile mtlcode- Matbaa bulcesl: talıkları mütehassısları, cc-

t t Rı-Yr110 ın ~·.ırşof ve 
~il ltı, v ınelorinı knr rl 
~ rı tatb,:- dı rhul bu knu 
ıa~ a - ne ge~·ilmişıl r. 

Rliştti Ar.ıs bu soh1.1h bura 
dnn ge\·miş VA ist ıısyonda 
D.şişlori Bakan m'lHIVini ile> 
Türkiye Rclgrat Elrisi tora 
fındnn S<·ldmlnnmıst•r. 

- -<=::> =-===----

. ü~en~ ıs ve talebelerimiz 

Ieye iştirak masrafı 100 Matb,rn bütcesi 9120 lira· zorı, kimyager, katip,_ oyni-
Gö rüş mele ri lıru, olttt ve ı•dcvntı dır . Biıtce faı:;ıl ve m:ıdd~lere yat mutemedi, pansumancı 

. bn)tnrıye bedt'Iİ 200 lira. şöylo uyrılm:ıktaclır: Matbaa 16608 lira, baştabip mll-

r bı k agaç dikme çalışması 
' tı~ ' 24 !A ~ ~q lllıır v A l - l ~akta 
41 C'ıldu.:;" fi •kı..·r falırikası 

)., 1·ı:ı ~ol l';U lınldo bug-r ve 
1 " • "{\ udJeJ rde me 

.ı OJ<•y 
"ı~·ı . v.ıs z 18949 

1 rrıı t' ır. 

~1oskov.'..l, 23 tA A.) - 40 
Türk miıhC'ndis vo tnlnlıc 

sinden Lir grup buraya 
gelmişlc~rdir. Bunlar Sovy(lt 
mensu<', t föLrikcılnrındn nm· 

eli dorslcr ~ördi klon ı;onrn 
Nazilli mnnsuC'at fabrikıısınd::ı 
\'Olışncnklardır. 

lngılferB ile Alma uya arasnda icar bedeJi 200 ı i rn mcımu . mudiır ve kı1tibi mJo ıarı knm uC'reti, makinist, şoför. 
deniz gÖrÜŞffilf8fl08 başlanıyor. rirıi bnyturiyo harcırahı 2016 lira. Mürettip, ınürettib aşu. lınstobnkı('J ve terzi 

LondrJ, 24 (AA J ing-
1 

600 lira, koşu muhalli b k· muavinJ.•ri, makinist maki- 6400 lirn, hııstahono iaşesi 
ıl.zlerlA Almanlar orasında cısı ücreti 380 lira, nist muavini, k:1ğıt verici 10000 liroı tenvir ve tbshin 
yn p Jacnk olan ıloııız mükfl. eneme masrafı 200 lır::ı, pı•dalC'ı, pc :fnlcı muavini, 45b0 ~iro, te'chiz ve tekfin 
lemelcri önümüzılC'ki ny içi - serg i ve muhtl'lif mosrafıor mlİ<'ellit v~ mücrllit yamağı 400 lira, melbusat 300 lira, 
nde Londradn ba~lıyacak 100 lira, iı\: dcımızlık uy· 9120 lıro, matlrna mürekke- mefruşat '50 lira: kırtasiye 
tır Bu ~öruşıneler teknik 

1 ğırm mühnynn ve rolbi bi, kırtasiye. kuğıt bedeli, 200 liriı, müteferrika 900 
meseleler~ hnrredilerekıiir. 1 bedeli 1500 lirn, depoyn makine yağı, mi.ıc·cllithano (Devamı ikinci sayfndn) 

• 



• 

SAYFA 2 

Doğan Çocuklar 
l:ene kadının gebe. kaldığı 

anlaşılınca en fakir yuva-
larda bile herkesin yüzü 
güler. Geçimin zorluğunu 

öne sürenlere karşı «0 oa_, 
fakası ile gelir» cevabı ' ve
rilir. Kız veya oğlan ne 
geleceği bilinmeyen bu yeni 
misafır için hazırlıklar ya· 
pılır. 

Günün birinde yavru do. 
ğar, Ağlıyarak acuna ge-
len bu mini mini insan ör
neği eve sevinç getirir. O· 
nun 111ğında solunda yalnız 
kendisine tapınanlar vardır. 
Daha doğmadan ıevilmeğe 
baılanan yavru çabucak 
her gönülde yer tutar. Hele 
ana ile baba için o dünya
da biriciktir. Onun bir eşi 
yoktur. tki üç yaşına gelip 
te yürüyip,kotmağa, lakırdı 
etmeğe, her f6Yİ sormeğa 
başladımı, artık on-
dan zeki, ondan akıllı, on
Jon anlayışh bir çocuğun 
yer yüzünde hulunmadığı 
öne eürülür. Artık her yap. 
tığı alkışlanır, her lafında 
bir keramet aranır. Atması 
~·ekmeıi, kırm11ı 1 devirmesi 
haykırması hattA kırıp dök
meıi bir marifet gibi gö
rülür. Ana, baba, dayı 
amca ve hele büyük anne 
ve büyük babalar üç ya· 
şında yavrunun tam manaıı 
ile bir esiri olurlar. Artık 
o biricik tosunun her 
yaptığı hoş görülür. 
Bir 

/ dediği iki 
olmaz. Ev halkı bu mini mi· 
ni kumandanın birer neferi· 
dir. Bir şeyi tutturdomu 
mutlak olacak, Hele isterse· 
niz yapmayin, büyük baba 
gücenir! Veya cici annenin 
hatırı kalır. Yedi sekiz ya-
şını kadar böyle şımartıla

rak büyütülmüş bir çocuğu 
gözünüzün önüne bir geti
rin. Pek tabiidir ki böyle 
bir çocuk etrafındakileri 
hiçe sayacak ve kimseyi 
ınymıyacaktır. Ve büyüdük
ce emir vermek zevkı• ken
diıinde artacaktır. unceleri 
fuıla düşkünlük yüzünden 
bir dediği iki edilmeyen her 
istediğine baş eğilen çoruk 
yavaş, yavaş ışı azıtacak 
fena huylar edinecektir. Unu 
doğru yola getirmek ıc;ın 
biraz sert ıöylemek, azarla
mak }Azım gelecek, para et. 
mediği gör:ülünce daynğa 
kadar varılacak, yani ku-
mandtınhktan neferliğe indi. 
rilecektir. Bunlar da fayda et· 

Henderson 
Sili~s1Zlanmı meselesi 
hakmdı ne söylüyor? 

Londra, 23 [AA.) - Sıld
hsızlanma konferansı başka· 
nı B. Artur Henderson dün
söylemiş olduğu bir söylevde 
bilhaısa demiştir ki: 

- Yeni silı\hlanma yarışı
na uzak şark hı\diıeleri mü. 
hİm bir şekilde sebep olmu-

şlardır. Dünya<la iki fırtına 
merkezi vardır. l"zok. şark 
ve Avrupıı .. sulh birdir ve 
tıkıimi kabil değildir. Sul
hün temini mesuliyetinin ta
ksimi için yapılacJk her te 
şebbüı Uluslar Kurumu misa-

. kını inkAr etmek ue yeni bir 
Avrupa harbinin kapılarını 
açmaktır. 

B. HenJerson böyle bir 
harp vukuunda lngilter<'nin 
de buna aürükleneceğioi mıı
htemel görmek&edir. Bu iti-

1 

mezse, çocuğun fena huylu 
olduğuna ve hırçın doğdu-
ğuna hukmedilecek ve 
kime çektiği araştırı-

lacak, dayısı da sağ olsun 
küçükken böyle idi denecek 
veya teyzesinin de vaktile 
pek inatçı olduğu öne sürü
lecek. Artık her kabahat 
işledik~·e cezaların türlüsü 
denenecek •ve tesiri görülme
yinc~ ümitsizliğe düşülecek 
fakat hiçbir vakit \ocuk ter_ 
bjyesiode tutulan yolun yan
lıılığı itiraf edilmiyec~k. 
Halbuki iyi itiyatlar doğum
la bo~lar. Bunu bildikten 
sonra, her gün biraz d:l ha 
böyüyen çocuğu bir harika 
gibi görmekten vaz geçmeli. 
O, mini miniyi bir hayvandan 
bir insan yapmağa çal.şmalı 
Sevginiz ne kadal' büyük 
oluraa olsun, size vazifenizi 
unutturmamalı, sizin yufka 
yüreğiniz, çocuğun yüreğini 

katılaıtırır. 

Çocukta göze çarpan iki 
temayül vardır: Etrafındak

ileri ve muhit. Kendilerini 
merkez zanı.ıederler. Yani o 
güneştir, sizler de onun et
rafında devre\lcn dünya. 
O zaman tabii oe derse 
olur, ne isterse 
yapılar. Herkesin düşüncesi 
ona hoş görünmektedir. İ
kincisi bunun akıine, ana ve 
babayi, hatt:i etrafındakileri 
günef görür, kendisini sö
nük bir yıldız zanneder. 
Birinc:i şekle göre hodbin 
mütehakkim, inatçı, şımarık 

olur. İkinciye göre de kor
kak, miıkin, beceriksiz, iki 
yüzlü yalancı olur. Bu va · 
ziyetlerio ikisi de tehlike. 
li<lir. Çocuk ileride içine 
gireceği cemiyete göre ye
tiştirilmek için ne fazla ş.ı 

martmalı ne de yıJdırılma
malıdır . Ne dövmeli ne de 
fazla öpmeli. Onu yavaş 

yavaş hayata hazırlamalı , 

ouun üstünde daimi bir 
demir el bulunmalı, yaln ız 

bu Jepıir elde kadifeden 
eldiven bulunmalı. Büyük 
terbiyeci «Montaigne)> diyor 
ki: \:ocuğonuzu candan se
vıyor88nız ona eyi bir ör. 
nek olmaya çalışın, fazi
letioizleı kendinizi saydırın, 

savmeyi ve sevilmeyi bi
lenler, sevilir ve sayılırlar. 

Se/in1 Sırf! Tarcan 

İtalya 
iMiyat te~birleri alma~ta 
~evam dıvam e~iyor, 
Mılano, 24 IA.A.] _ Ha. 

beşistan lmpratorunun nut. 
kunu mevzu bahseden gaze· 
teler ltalyanın ihtiyat tedbir
leri almağa devam mecbu . 
riyetinde olduğunu yazmak· 
tadırlnr. 

barla umumi emniyet kadro· 

su idnue Almanya için hu
kuk müsavatı meselesinin 
halli lıu8usunda yapılan 
teşebbüs~erin muvaCfakıyetini 
görmek lngihere idn Caiue
lidir . 

B llendersona göre, Alma· 
oyanın Cenevreye dönmesi 
ve son kararın kayıtlarını 

kabul etmesi mevcut mese
lelerilc eeaslı bir tarzda hal
li için yapılması ehem olan 
şeylerdir. 

TURK DiLi 

Vilayet Genel 
Kamutayı 
Dağıldı. 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
lira, kitap ve gazete 100 
lira, benzin 400 lira, yatuk 
takımı 800 lira, laboratuvar 
hayvanları yem bedeli 100 
lir::ı, otomobil lilstik ve ta
mırı, eczayı tıbbiye ve 
pansuman bedeli 4000 lira, 
al4tı cerrahiye 200 lira, 
rontgen laboratuvarı ve 
filim ve malzeme bedeli 
1000 lira, bakteriyoloji la 
boratu yarı bedeli J 00 lira, 
kimya luboratuarı 3UO lira 
tamirat 200 lira, hastahane 

araz isinin tııhdidi 200 lira,sigo
rta bedeli 250 lira, hamam ve 
abdeshane yapılması 2000 
lira. bütce tutarı 6777 J li· 
radır. Hastane bütcesinin 
müzakeresi sırasında hasta. 
ne Başhekimi Dr. Ali Riza 
Tt-zel izahat vermiştir . 

Jlaarif blitcesi: 
Vilayet Mııarif bütcesi şö· 

yledir: ilk tedrisat müfettiş
leri 2484 lira, mü(~ttişler 

devir masrafı ve kırtasiyesi 
640 lira, muallim maaşları 

313000 lira, hademe ücret
leri 16688 lira, makam üc· 
retleri 24900 lira, kırtasiye 
ve matbu evrak ve mütef er
rika • 1625 lira, mahrukııt 

ve tesisat 4700 lira, kütüphaııe 
müteferrika ve mahrukatı 

4 7 lira, mekteblerin tam iri 
5000 lira, ıcar 195 lira, 
harcırahlar 1000 lira, tec· 
hizat bedeli 300 lira, yatı 

ve zümre mektebleri tesi 
sine yardım l 5CO lira. pan· 
siyon masrafı 3000 lira, 
kütüphane memur ve ha
demeleri 1080 lira, muallim 
kütüphanelerine yard.m 300 
lira, Gönen kütüphanesine 
yardım 250 lira, Bandır

ma maarif cemiyetine 
yardım 1500 lira, açık me
mur maaşı 120 liro, düyun 
4730 lira, m!)ktep inşaatı 

15000 lira, Bulıkesirde yapı
lacak kütüphane binası 2000 
lira, ınşa edilmekte olan 
köy mekteplerine yardım 

2000 lira. bütcenin tutarı 
402)57 liradır . 

Maarif büt.cesinio müzake
resi ~·ok hararetli olmuş ve 
uzun surmüştür . Maarif mü. 
dürü en önce müfettişlerin 

az olıfuğunJan ve müfettişle
rin moarifın ruhu olduğundan 
bahsetmİı? sonra kütüphane 
ve pı:ınsıyoo hakkında rnü_ 
tnlearını söylemiştir. Alı Ra
şat (Sınd+rğı) mu vazenei 
maliye encümei ve llulCısi 

Kü~~ükler (Dursunbey) maarif 
encümeni namına izahatı 

varmış , Feyzi Söze. 
ner (Edremit), Kdzım (Gö 
nen). Bürlıanetılin (Bandır

ma) Ja bütce hakkında nok
tı•i nazarlarını söylemişler
dir. 
Nafia btiicesi: 

Nafıa bütcesi şu 

suretle kubul edilmiştir : Na· 

fıa ambar memuru ve d&k
tilo maaşları 1616 lira, ta
miratı mütemndiye 20120 
liru, yol irışaatında makinis· 
tler ücreti 3780 lıra , atelye 
rniistahdemini ücüratı 4080 
lıra, memurini fenniye har· 
cırahı 2001) lıra, inki-
,af masrafı 50o lira. 
icar bedeli 100 lira, alAt 
ve edevatı türkiye tamir 
mübaya:ı vı ! nakliyesı 3000 
lira, köy yolları 5300 lira. 
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Damızlık 

Üç aygr r gır getirildi. Ay
gır adedi 17 oldu. 

Ziraat Başkanlığı tnrııfın

dan vilayetimizu verildiğini 
yazd ığımız ü~· Jamızlık ay
gır şehrimize getirilmi ~tir. 

Ay~ırların şehrimize geti· 
rilmesine islııh hayvanat 
müfettişi Fehmi nezaret et
miştir. 

Hu üç Aygırla birlikte 
vilayetimizin aygır adedi on 
yediyi bulmaktadır. 

Giresun hayvanlarındahas· 
tahk çı~tı. 

Giresun nuhiye merkezin-
deki koyunlarda bulaşık 

hastalık: ~·ıkmıştır. Vilô.. 
yet baytar müdürü bu 
gün Giresuna giderek ha>1. 
talığın yakın köylere bulaş
maması İ{'İn icabeden tedbiri 
yarinde alacaktır. 

Orta mekteplilerin şenliği 
Balıkesir orta tedrisat 

mekteblerinin jimnastik şen_ 
likleri yarın öğleden sonra 
yapıla1aklır. 

Merasim yeri için Necati 
bey muallim mektebi önün
deki saha se~·ilmiştir. 

Dursunbey sıhhat memur
luğu 

Dursunbey gezici sıhhat 

memurluğuna on iki lira ay. 
lıklu Tahsin Ömer tayin 
edilmiştir .. 

-== --- - ? r:.ı fu--=-.,,,.... 

23 Nisan Ve 

Spor hareketleri. 

Lise Takımı MuallirT1 
mektebi takımını yendi. 
Yarın alletizm teşvik ıÖÜSabakalaıı yapılıcık. UI 

maçlan üç hafta"geriye· ~aldı. ·ce 
ldr. Her iki devreda netı ~ 
değişmedi. Liselileri? bir;~. 
trhlikeli akınları bır 8

8 
•
1
., 

Mıntııka merkez heyeti 
bir gün önce toplanarak Lik 
ma~·ları etrafında kulübler 
tarafından ye p ı lan itirazları 
tetkik etmiştır . Merkez he 
yetinin verdiği kararlarında 

futbol heyeti başkanı Hamit 
ile iki üyenin istifası üze· 
rine futbol heyeti haşkanlı
ğına Güçten Samiyi, üyelik· 
lerine de Birlıkten Lütfi ve 
Yurttan Hayri gelmiş bulun· 
maktadır . Lik ma{·larının Ü{~ 
hafta sonra ve eyi bir şe
kilde yapılmasi eı;ası Ja ka
bul edilmi;;- tir. Mıntuka maç· 
hı.ra yakından aldkadar 
olacaktır. 

Bundan başka bu cuma 
(yarın) Atletiıim teşvik mu 
sabakası yepılacak tı r. ~1usa. 
bakalnrda l 00, 200, 400, 
800, 4 bayrak koşuları, bir 
adım ııtlama, üç adım yük
sek atlama, Golle, Disk, Ci· 
rit atına gibi bütün numara
ların yapılması düşünülmek
tedir. MusabakalarJa en çok 
puvfın olacak kulübe günün 
bir hatırası olmak üzere 
bir pildka hedi~ve edilecek
tir.' 

Mus<ıbakalar mevsimin ilk 
utletizim musabakası olmak 
itibarile büyük bir nlAka 
uyandıracağı tahmin edil
mektedir. 

ı · ıer v 
re vermedi. Ve Lise ı 
1-0 galibiyetile bitti. çı 

B. . . k l ınıı 
ırıncı ta ım arın 

111
• 

çok heyecanlı ve :ıynızdso 
anda çok sert olJu. uuo ··et 
evelki karşılaşmalardıı 0t,ıı 
üste Liseye mağlup \s 
Muallim melrtepliler ~;011 
başla çalışıyorlardı .. ıeriııe 

muluıbil Liseliler de rıı~ıp bit 
karşı seri ve düzgun ddit 
oyun oynıyordu. Miit99 ~10• 
defalar heyecan veren 8

8ııjll 
lar yaptılar. ve de''' ıııe· 
ortasında top Mualliffl yrıe· 
ktebin nısıf sahasında 0 oıı· 
ndı. Birinci baftayıoıın ~joe 
una doğru Liseliler ale)' ~o· 

. pi I" 
verilen penaltı cezası dı\ef· 
l:lllinı mektepliler at:una bet· 
Birinci devre sıfır sıfıra 
a bere bitti. ·ıı · t•" . 

ikinci devrede her 1 1 ı•· 
kım da dnha sert o_Y~aJı.1.ıise 
ioci takımı teşkil ıç.ın 8ı9ıı 
birinci takımında yer bil· 
dört oyuncunun yorgun Jjlt.l 
lunmcısı Muallim m~itd~yor· 
re bir avantaj teşk~l e bet 
du. Liseliler yuıe ,Jılıır 
iki devrede de faik oyn 101ıı 
l4'akat bugünkü şıın91~~1•1ı 
çok kötü olmeaından oh'' 
kol çıkaramadılar . . Ve 8:ece~ kkık sayı ile netıcel dıısr· 

lise Muallim mektebi maçı olun üç fırsatı )laçır ııiııı 
23 Nisan Salı günü Lise Buna mukabil ~as 11s~ 

ve Muullim mektebi birinci mekteplilt1r Lisanın ,,ıl 
ve ikinci takımları stady. müdafisine çarparak 

0 
bir 

omdn büyük hir kala olduuu belli 0Iaııy9011ds11 

" 1 B '' · balık önünde karşılaştılar . sayı yaptı ar. u rtle~ 

k 8 İlk mıı\: ' kinci takımlar sonra oyun daha 
88 

JO' 
ÇOCU ayramz arasında oldu. Rakiblerine mişti. Ve devre ,;onu~ 8pıiJer 
l Ost tarafı birinci sayfada] kurşı faik oynıyan Lisel ı l*'r ğru Muallim mek: 111ıır 1 

sütcülerin dolıışmamasını, Al- on beşinci dakikada Mazhar - bir sayı daha yapara 
teylıll mektebindeki taşların ın ayağile bir sayı kaydetti- 0.2 kazandılar .. ---4 
kaldırılmasını Alteylı1l mc- haline konması beledivesı· · kutlulandığı gibi öme~:~?ıt9 
ktebi karşıs ı na bir halil mizden dilerim sonra \' ~cuk de lllyık bir , 1d•ıı 
Y P 1 Ve ı'lk kt b h · · · l t · · Lutlulandı '1'0 P1811

9 .. l•r'. a ı masanı me ep n çesını genış e mesını ve & .. 

imtihanlarına haziranda ba_ Mitat Paşa mektebinin kar· sonru gündüz b91 çsl1 

şlanmasını emretmiştir. şı8ındaki parkı çocuk bah· crece baylara melıteb1(1 rıd~0 
Belediye Başkonı şehrin <.~esi yapılmasına reca ede· ;kan ~kurlarıJ ~j~8 111~::: 

aydınlatılma!-'ı, temizlenmesi rim efendim. mektep salonun 
8 kterte 6 o· 

ve bayındırlıfrı noktasından ' J l -ı · mere verildi. Çiçe ı ntJ 1 o " Çocu c ar ey emyor: l enmiş müsamere sa oro(ırıd~ 
birçok emirler vermiştir. C. Çocuk Esirgeme kurumu zlerce vatand:ı~ tıı 
H. P. Başkanı partiye, Mu - f d · t . · f" tara ın an ıs as yon cıvurın- dolu. u. . .,

0 
ıa 

8
• 

arif Müdürü de vilclyete ma. d ı k b 'k k l Ö b lk ~ • :ı sn ı n ca ve eşı uru - ıııerköyde u 1 .• ıo·· il 
arife ait işler hakkında muh· ç ı.ı b · '-o)' tır · muştur. acu .. ar ayr:ımın rılık müsameresı a ı..ıııı~ • 
telif emirler vermişlerdir. 'lk ·· ·· d'" b · . J • • bırıı.. 11~ 1 

ı gunu ve un uraya rınutj eyı tesır bıııı *' 
Türk Dilinin çocuk Müdürü giderek salıncak. "Ye beşik- Müscımerede geçen tJırıld1 f'! 

iffet Zühtü şu işlerin yapıl- lerde bol bol e~lenmiılerdir . klı sahneler k0 kİfile~ 
masını istemektedir: .. 

2 
<l k rO 

O 1," .1 3 N' b I hal e birço \ • 
Dünkü kongerede dediğim mehO~ue ısan ayram ağlam ı ştır. Küçil~~e:ısrı':~ 

B:ındırma taraf makas bıı- O~erköy, (Muhabirimizden) muvofa.k oldul~r: ( 
0

Jof1 
şındaki çöplüğün kalkması 23 Nisan bayramı me- nı ve kendilerını ca 
ve güzel geçilebilecek bir yol mleketimizin her . tarafında tlularız. .,ıet" 
=~==:~==:==:-====~~====:::====:==::======;==;===;;:;'::=:=:=~~ ·ilıJlh lıl 
aUh hen<lesiye 100 lira, fatile Ali Reşat izahut ver· hattin (Erdek) se~ li 0~ • 

silindirlerin tamir ve muha- miştir: dir. Hilmi Şere;;:nİ' (~:) 
fnzası 4500 lira , üzerinden Kabul edılen biitce karar- (Bah~esir) , S~dı (eurbt.ı0~0r· 
geçilmekte olan köprülerin namesine göre yol p:ırasının lıkesır), Ferıt "kler ( ·1°' 
tamiri 35000 lira, urneleı· · ı .> ve Hulusi KüçU de~ ıı 

taksıt ay .ırı temmm. ve sunbey) sırasile ye .. e 
mükellefe 49800 lira, baş ikinciteşrin aylarıdır . llazi- 1 dır · 1' • 
lnmış ve yapılmak.ta olan randan maada aylar <la iş filelere kalmış ar \'D 

1 ıO 
Yollar nakıli ve mükellef d K Seçimden sonra 1 ıo1100ıııl 

nyı ır . azılnç vargısının Baakan Genel Ka(Jlte' .. ·, ~". 
91700 lira, düyun taksit ayları ağustos ve " r ., ,., 
7000 lira. Nafıa Vekaletı' ~ubnt aylar ı, bina v~ rgı sı mart 936 p:ı1:~ leııti§ 

-ı toplanacağını sof ,ı 
hissesi 62100 lira, bütce tu taksit ayları da temmuz ve ı 1ıı 

1 
- Arkadaşlar . beti ,ıı~ tarı 290882 lira. ikiııci t .... §rin aylarıdır . d 
Epey zurnan °0 0rlıf 11r• Masraf bütcesinin ıımumi naimi Encümen seçimi. · ı·kte g 1 · işlerini hır ı 0 ııı ııııı 

tutarı da 139900 liradır. En son olarak Daimi En. Kıymetli za~anl~~eıİ 1° ~ıl 
Bütce müzakereleri sıra . cümen saçımı yapılmış ve halkın yukse ttııı 1 - '" 

sında nafıa başmühendis ve üyeliklere Fevzi Sözener da \'alışmaya ha:1~~ııııı~11rl1 

vekili Zıyaetdin ve muvııze - (Edremit). Humdi Arnbacı çalışmanızın yu dtı h ·r 
rıei nınliye onciimeni vo , oğlu (Bnndırmn), Kenan hıılkımız ha~kındeıııit"' 
nafıa encümeni Başkanı sı- ı Emin Akman (Balya), Saltl - olmasını dilcrım 
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Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
i•rk 1 Qınet nlmak 
helrnek 

Öroek: Bölük o tarafa istikamet aldı 
(Tevecc~h etti) - Bölük o tarafa yö. 

l 
neldı. 

Slik 
bal - Gelecek 

Örnek: istikbal için birçok düşünceleri 
~o.r.dı - Gelecek için birçok düşünce

. erı vardı 
ISfL ' 

lıdAI [? L' l'k . - :.ır&ın ı 

~rnek: Türk milleti istikldlini At~tü.r· 
ğ? ;medyundur - 'fürk ulusu, erkınlı-

latik ını Atatürke borçludur. 
Ôrah et~ek= Derini.emek . .. .. . 
. nek: Amokı kalbım(lekı duşuncclerı 
ıetiknah etmek mi istiyorsunuz/- Yü. 
re~in İçindeki düşünceleri derinlemek 
ını . t' 

lıtik ıs ıyorsonaz? 
Ôah-Tiksinti, iğrenme 

rnek: Suni hareketlertlen isti&rah eti. 

( ·~ erirn _ Yapma hareketlerden tiksinirim 1ısren · · lat'L ırıın). 
lllrQ 

r-Darluk 
Örnek: Fransız frangının istikrarına 
ı~o~ çalışmıştı - Fransız frangının dur-

l Ugu . . k l atik •çın ~·o ~~a ışmıştı. 

Ö
rar etmek - Ço<;umsomak 
rn k " latik e : Bu porayı çoğumsamayın. 
şaf-Açı 

· Ör k • '•tik ~e : istikşaf tuyaresi--Açı u~·kusu. 
~11 etmek Açılnmak 
e;nek: Düşmanın vaziyetini ietikşof 

lllek üzere bir kol yo\ladı- Diişma-
;~~I durumunu a~·ılıımak üzere bir kol 

''tiı adı ' - s ı O a gın . 
rnek: Bu topraklar bir vakitler düş-

ltır.ıa ' t· B k I ıe ılihına uğramıştı _ u topra -
ar bir vakitler düşman salgınına uğ. 

'•rır'lınıştı, 
1 tld b 

eı.._ 6 ulunmak müstevli olmak- Sılgın 
'•tild ek 

Ö etıneıt l\aklamak, ba!'!mak 

r. rnek: Çekir!!e hor torıtfı istilıl etti -
.ıek' " Du ırge her tarafı kapladı. 
ltı trnanların is~ilti ettiği yerler- Oüş

letilt~nların bastığı yerler. 
Ör etınek=Ne olduğunu sormak 
cu llek: Neticeyi istildm ettiler- Sonu

lıtiıı a rıe olduğunu sordular. 
tltıe~ırı etmek - Lüzumlaştırmak, gerekti-

Örnek· (' . . ·ı .ı b' h ket : .ezayı ıstı zom cuen ır are-

1 
bir -Cezayı gerektiren (lüzumlaştıran) 

8tj,.,, hareket · ·ctan . 
Ör etmei=Aman ılilemek 

llelt· ~\ ·ı . .. ·ı A I ler · · sı er ıstıman ettı er - zıyan-

l
'lilllh 0 ıtınn dilediler. 
•l' al ot L •• • 

'lllı tne.. - Onel ııtemek 
() aç - Yollama 
"rıek· B l . . . . . ,. {Md· · u mese eyı ıstımzaç ıçın ~ıze 

nn--B LI • · · 1 geld· -- u sorumu yoa. ama ı\~ın zıze 
•ti,.. ırn. 

ıoç et 
Orneı. rnek - Yoklaınak 
e·•.. · Bu meslekdeki fikıini istimza~: '-'ve.:eg· 

1 1uy11 
1hl - !Ju sorumdaki fikrini yok-

'tirı C&ğırn 
lld et • 
Ô~llek."'6l - Oayanmak 
lııtı8e • 6tt.oy~tında kendinden başka 

1 te,, 1• Y ıstınad etmedı - Hayatında 
't' "1 •nd 11'&dkııb en başka kimseye dayanmadı. 

Örnek. - ?ayanç 
l,li liiitu

0
' JBııtün istinadg§hım sizsiniz = 

11r 11&a etın ~Y&ncım sizsiniz. 
ııı'ah et e -Alışmak 
tı."lleJc.hlok-Kopye etmek 
}ır~i ·I' B~ kitabı istinsah etmek irin 

lat· illet i _ırn ıstedi- Bu kitabı kopye et-
ırı~ '.\ın y' . . . . t ::::::: S ırmı lıra ıstedı. 
<ırıı t. orgu e • . O 

l'lı:ıllco ~n nce onu istintaku çc>ktikler 
1,lır ilk ııltı~ sorguya çektiler. 
l'tit 'hııt::::::; a 8 lmak - Sorguya {'ekmek 

11 bııt Rahatlanrnok rahat 
~.. etrnek , 

1 l: 
1
nek: i 

1
. - Rnhatlanmıılr , dinlenmek 

'l' e I)· s ırııhat . 
ıtb 1 ıtı ::::::::: n· 1 etmek irın buraya 
Ô 11ıtı _ Yrnı enmek i~·in burnya geldım 
ra6ı.. . a varı 

" il. ıst · h 
"'Pııı •ram ı ·· k · · · · 1 ~· . "ar_ a uzum yo , ışınızı 

'lirt'tı YQ Ynlvarıya lüzum yok işi · 
q'Q\ IHtrlıır. ' 
(), etınek 
r&tt~e~: İsti - Yalvarmak. yakarmak 

11lı rham ed · ·· ·· ·· f )'a. ~ "' erım, curmumn 8 -
~•ı 1 nlva -· rırım, şu\:nmıı bagışlıı· 

lstirkab- Çekemezlik 
Örnek: Alicenab olanlar başkalorını 
sitirkab küçüklüğ'ünü göstermezler -
Akı olanlar başkalarını çekemezlik kü
ç:üklüğünü göstermezler. 

lstisgar etmek - Azımsamak 
Ôrnek: Kendisine tediye edilen meb
lağı istisgar ettiğine hayret ettim -
Kendisine öJenen parayı azınsa<lığına 

şastım. 
istiskal etmek = Ağırscımak 

Örnek: Misafiri istiskal etmek değil, 
ona ikram etmek lıizımdır - Konuğu 
aaırsamok değil, ağırlamak gerektir. 

istis~ar etmek- işletmek, sömürmek· 
Ornek: ı - Bu makineleri böyle mu. 
ııttal bırakmakta hır menfaat yok.tur, 
onları istismar etmeliyiz - Bu maki· 
neleri böyle işlemez bırakmakta bir 
fayda yoktur. onları işletmeliyiz. 
2 = Kendisine karşı ime buyurduğu
nuz merhamet istinaden sizi istiımar 
etmek istiyor - Kendisine karşı gös -
terdiğiniz acımaya dayanarak sizi söm
ürmek istiyor. 

Müstamere - Sömürge 
Ürnek: On dokuzuncu asırda Avrupa 
düveli muozzaması müstamerelur edin
mek hevesİn9 düştüler - On dokuz
uncu asırda Avrupa büyiik devletleri 
sömürgeler edinmek isteğine düştüler. 

istiıma-Ayra (Bak: Fark) 
İstisna etmek=: Ayramuk 
İstisnai-Ayral 

istısnaiyet - Ayrahk 
istişare- Danış 

Ornek: Mühim İliler<le istişaro ile ha. 
reket elmek doğrudur- Onemli i~ler
danışarak hareket etmek doğrudur. 
de danışarak hareket etmek lnzmdır. 

istişmam etmek- Sezinlemek 
Cırnak: Öyle bir şey olduğunu isti~mam 
ediyorum- Öyle bir şey olduğunu se
zinliyorum. 

İstitoat, takat- Uü~· 
Cırnek: İstitaatimin en son haddino ka
dar gücümün on osn derecesine kadar. 

lstit:ıle - Uzatı 
Örnek: Mesele, yalnız kendi hudutları 
dahilinde kalsa gene bir şey daği~ bir 
takım istitalelerde oldu da - Sorum, 
yalnız kendi sınıriarı içinde kalsaydı 

gene bir şey değil, bir 
rdıı ortaya çıktı da. 

takım uzatıla-

lstitar - Örtünme · 
fırnek: Veçhi dilarayı kamer bir seh
abı muzlinile istidar etmişti - Ayın 

gönül süsliyen yüzü karanlık bir bul
utla örtülmüştü. 

lstitrııd - Arasöz 
Ornek: Burada bir istitrad yapacağım
Buraya bir arasöz koyacağım. 

DCZELTME 
Kılavuzun 25 incj 

sütununda 
sayısının dördüncü 

insani 
Karşı) ğı olan insel kelimesinin 

insaniğ de ilu ve olunacaktır. 
Yedinci sütunda 

inzibat 

yanına 

karşılığı olan yasa keiimesi yasav olarak 
düzeltilecektir. 

Son sütunun da gayri ia<li kelimesinin . ' 
örne''i lüzumsuzdur. 

~ 

Kifayet = Yeterlik 
Örnek: Kifııyet dolayısile ona bu vazi
fo yı verdıler - Yeterliği dolayısile ona 
bu ödevi verdiler. 

Aıleıni kifayet = Yetmezlik: 
Örnek: Ademi kifayeti görüldüğü iı;in 

. işten çıkarıldı= Yetmezliği görüldüğü 
i~·in işten çıl.arıldı 

Kifnyetli: ehliyetli= )' etkil 
Ornek: ~~ole ki fuyetli hi r adamdı _ rok 
yetkil bir adamdı. 

Kafılo - Katar, takım 
Örnek: Muhacirler k:ıCilc kalılo gidi
yorlardı - Gö~·menler katar katar (ta

kım takım gidiyorlardı. 
Kahil · - Kır<~ ıl 

Kil hin - Haksı, ırkı!, baknı, falcı, bakıcı 
Kahkari=Ardın ardm, gerisin geri 
Kahr-Koğır (Kırgızca) 

Örnek: Kimin kahrına uğradı?-Kimin 
ka~ırınıı uğradıil 

Kahraman- Kağırman (Yakutçn ilfth nnla 
ınıa ı), Alp 

Örnek: Knhrııınan ordumuz - Kağırman Kasrı basar - ı - kısa hörü, 2 -: [Tıb 
ordumuz. manası terim koluna bırakılmıştır] 

Kaht-Kıtlık Kaıir - · Bodur, kısa 
Kagır-Dip Örnek: KaRirülk:ame - Kısa boylu 

Örnek: Koırı derya- Denizin dibi. Kasıt, adi - Ulak 
Kaide=Kural= (li'r,) Regla Kassam _ Bölücü 

ôrnek: Her kaidenin müstesnası olabi Kasd - Kurma 
lir- Her kuralın ayramı olabilir. ürnek: Kasd ile yapılmış bir iş _ Ku-

Kai<le-Taban - - (Fr.) Base ma ile yapılmış bir iş 
Kaide-Dura~" (Heykel i\:in -(Fr.) Piede. Kasdetmek - Kurmak 
stal. socle Suük:ast _ Kıyınç 

Kail olmak- (Bak: razı olmak) KAşane - Köşk 
Kaim- Dik [Fr.l Perpendiculrire, vertical KAtki - Nolaydı 
Kaim_ Ayakta 'Fr.] Debout Örnek: KAşk:i oraya gitmeae.ydi - No-
Kaimen- Ojkjne 1 Er· I Perpendiculairement laydı oraya gitmeseydi. 
verticalement Kat'etmdk - Kesmek ·• CFr. I Couper, 

Ka}men- Ayakta [Fr.] Debout, etaot, leve trnncher 
için Kaimen {Bak: Amudi] - Dikel [Fr. J Per- Örnek: Mücadeleyi katetmek 

pendıculaire, vertioııl • KavgaJı keıme için. 
Kain - Bulunan, olan Katı alAka etmek - Elçekmek, ilişik 

Ornek: Aksarayda kilin bir bab hane Kesmek - 1 Fr.] C~ser ıeı relations, ro. 
- Aksartıyda bulunan bir ev. mpre 

Ka.inat- Hvren (Uak: Alem), kainat (T.Kö.) Örnek: Sizinle katı al.ika ettim -
Kakül _ Per~·em Sizinle ilişiğimi kestim 
Kalb - Kalb (T. Kö.) Bu i~ten kııtı alAka ettim --· Bu işten 
Kalbetmek _ Çevirmek, (Bak: Tahvil. te- elçektim. 
bdih Katı mesafe - Yol alma -.. [Fr.) Pa-

Oanek: Bakırı altına kalbetmek _ lfo. rçourır los distances 
kırı altına çevirmek. Katı merahil .-.ilerleıme, yoldürm~ 

Kale_ Kale Ornek: Yavaş yavaş katı mesafe 
Kalem _ Kalem (T.Kö.) edebildi = Yavaş yavaş ilerliyebildi 

Kuttaı tarık - Yolkesen 
Kalıp - Kalı P Kat,ı - Kesid 

Örnek: Madenleri izabe ettikden sonra 
kahba dökerler- \f adenleri erittikten Örnek Kati olarak size söyliyorum 

Kesin olarak size söyliyorum. sonra kalıba dökerler. 
Kamer=1\y 
Kameriye - Çardak 
Senei kameriye-Ayyıl 

Senei şemsize-Uünyıl 
Kamet-Boy 
Kameti mevzun sahibi-Tıılyan 
Kdmjl_ Olgun, erişkin 

Örnek: O. kamil bir insandır- O olgun 
(erişkin) bir insandır. 
Kfimilen - Büsbütün, hep birden 

Örnek: Borcunu kAmilen ödemişti 
Borcunu büabütün ödemişti. 

Kamus - Kamus 
KAn - Kaynak, ocak 
Kanaat - Kanağat 

Örnek: Kanaatim bu yoldadır - Kana
ğ·llım hu yoldadır. 

Kanal - Ark [Bak:Cetvell 
Kani - Kanığ 

Örnek: Keniim ki siz hu işin üstünden 
geleceksiniz - Kanığım ki siz bu işin 
üstünden geleceksiniz. 

Kanun - Kanun 
Kar - İ~, knzan<· 
Karazına, kArazmude, - işanlar işbile 
Karaşina, kardan, kdrogıih, kur<liJ.e, kar-

güzer- İş becerir 
Karabet - Hısımlık 

Örnek: Aramızda karabet vardır .-
Aramızda hısımlık vardır. 

Karar - Karar [T. Köl 
Örnek: Çok konuştuk, bir kurara va
ramadık - Çok konuştuk. bir karara 
varamadık. 

Karha - Yara 
Kari - Okur 

Örnek: Yüze karib hatusı - Yüze ya
kın yanlışı vardı 

Kari ben - Yakında 

Örnek: Kariben avdeti memuldür - Ya
kında dönmesi umulur. 

Karibi hakikat - Hakikatsi [Bak: hakik&t J 
Karin - 1 - -daş, · deş, 2 - Yakın 
Karine - lmkanıt 

Ürnek: Onun ne demek istediğini ancak 
karine ile anladık - Onun ne demek 
istediğini ancak imkanıtla anladık. 

Karn - Kurun, çağ - !Fr.J Epopue 
Kasaba - 1 - Kent, 2 - f Teşrih manfi

sı terim kolunu bırakılmıştır . J 
Kar1e - Köy 
Kasavet - Tusa 1 Bak: gu&1a J 

Örnek: Kasavetten kendini kurtarama
dı - Tasadan kendini kurtaramadı. 

Kasem - Ant 
Örnek: Size kasemle söylüyorum -
Size antla söylüyorum. 

Kasretmek - Kısmak. kı11ltmak 
Örnek: Sözü bu kadar kasretmek anla. 
şılma~ına mani ~!ur - bözü hu kadar J 
kıealtmak anlaşılmaıma engel olur. 1 

K>ıt'iyyen Aslı, üzkes, suda 
Örnek: Katiyyen ızın veremem --
Czkes (asla] izin vermem 

Kat,ileştirmek = Kcsirıleştirmek !Bek: Ha. 
k.ikat) 

Örnek: Yevmi hureketini henüz katil· 
eştiremedi - Harket gününü heniiz 
kesinleştiremedi 

Katı - Ölüt 
Ornek: Onun katli herkezin yüreğinde 
derin bir acı bıraktı - Onun ölütü 
herkesin yüreğinde uerin bir acı 

bıraktı 

Katletmeb - Üldürmek 
Örnek: Katledildiği vakit yanında ki
mse yoktu --- Öldürüldüğü Yakit ·yan
ında kimse yo\tu 

Katil --- Olütç.ü, öldüren, kanlı 

urnek: 1 - Katilini bulamadılar 
Olütçüıünü bulamadılar 

? - Onun katili ..... dır - Onun öldü
reni .... tır 

Katliam = Kırım 
Katre __ • Damla 

Örnek: Su musluktan katre . katre ek· 
ıyordu --- Su musluktan damla damla 
akıyordu 

Kavi -·- Kuvetli. zorlu 
Örnek; Kavi hır irade --- Kuvetli 
bir irde 

Kavim [millet anlamına) -- Clus 
Öraek: Cemiyeti akvam -- Uluılar sos
yetesi 

Kavı = Kavis jKavus ·• Kemu: Radlofl 
il 1 

Kay -- Kusu 
Kayh -- İran 
Kaymakam (askerlikte} -·Yarbay 
Kayd •• Bağ [ Fr.] Lien, reserve, entrave 
Kayd ı Bak: ihtimam .• Kayıd ·- [Fr.] So. 

in souci, nssiduite 
urnek: Kaydsız bir adam -·. Kaydsız 
bir odam 

Kayd --. Yazma geçirme -·- {Fr] lnscrip
tion, enregistrement 

Örnek: Bu isimleain deftere kaydı 
bilmedi --· bu isimlerin deftere geçır
rnesi bitmedi 

Kaza •• - Kaza [aslı kadı] • 
Ornek; Büyük bir kaza . geçirdi -- - bü
yük bir kaza geçirdi 

Kaza ··- İl!.~e 
Örnek; Karacabey kaıaıı ••• Karaca· 
bey ilçezi 

VilAyet -- il 
Örnek: İzmir Vilayeti ·- İzmir ili. 

Nahiye -- Kamun 
tırnak; Bu kazada Ü<· nahiye vardır 
• Bu il\:ede iiç kamun vardır. 

Vali ··- Ubıy 
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ciz altına alınmış olan yukarıda evsafı ve J11uhnmmen kıy illJ ve ·aırt• ıakıınları da mi'ı,ıeciri lliist·~ in ~ 
metleri razılı bir evin yarı hissesiyle bir kıtn zeytinli~i ~ . " 1 ı · . . mı 
dairemizce peşiu para ve ncık nrttırmn ile satılacnktır. a~·ık Sı Şenyiiz laı·afrrıtları hu kere 1 ma Cl ııınıştır. ffiı 
arttırmaları J 1- huziran- 935 urihi nin salı günü sual fili o a g· 11 ı c a s 1 ııda lıcr ŞPyi miikem- ~ 
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!erinin !üzde yetmiş be _ini bulmnzan. a~l~rmalnrı onbeş ~Ü~ ~ ralıat cdccek~irıiz. ~ 
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kutıer üzarind~ hak: iddiasınd ı buıunnnıarın ovrakı miisbi· ,_ Bursa - Balıkesir 
telerile birlikte yirmi gün içinde memuriyetimize müracaat •• • 

etmeleri lazımdır. Aksi hıılde haklurı tapu sicili ile sn bit Otob us efe rl er 1 
olmuyanların satış tutnr.ının pıylaşm.1sındao hariç knln<·nk-
lnrı ve bu malların arttırma ş!lrtnameleri 1- hnziron· 935 
tariı,in<len itibaren 935- 33 dosya numarası ile ılniremizde 
herkese açık bulundurulocnğı ilan olunur. 

NEDKALMiNA 

Bursa-Balıkesir sefe rlerine bu defa 935 modeli otokar 
ldr tahsis c(lilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek 
müşterılerin menfaati iktizasındandır. 
llcr~ün snnt 9 da DAHBALI OTEU nelen hareket eder. 
Müşterilerin her türlü iotirnlıatı temin cJilmi olmak
lo bcrnbcr otokorlar hiçbir torofta foıla eğlenmeden 
yolunu devam oder 'e vaktı munyyeninde Bursr ya 
varır. Muhterem müşterilerimiz otokarlordu bir defa 
yolculuk etmekle kölümüzün doğruluğunu 
olacak lurdı r. 
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ar S{ .... 

• 

Is ifadenizi 
Düşününüt· 

' Ev yaptırmak istiyenle~~;,,.~ 
l .. .. ,r('('l 1 ra ıat omur ~ , Bfivle bir· evde rahat . 

isırr misiniz? ~,ıı' 
• l . ı. . . . lJ" '1 l . ucuılt1'~t~ Bok ouığınız me' sım gı· ı. a u zemonın ,.e 

r.u fırsat bılip niyetinız olnn işe bnşlamodtıO ~o eJe' 
r ' ' • ' kA teı11 1 

do ~ tıcnrethanemıze ugr,ım:ın z sıza ur 
111 

1oıtJ11 

1 . d . . .. h da,,ııt }ıı d 1 Jr l'IOS emır, ~·ımento, eum. ~·ıvı, ır 1;.to1ı" 
mulumri inşa.iyeyi gnyet 1: lıven f ıatlcrle ~ııta>:,.3 ,-o~ 

l ler renk ya~lı ve haıluna boyularılc lı • 
ları \'Q molzemesi de bulunur. Jtlı fl 

Köylü ve rencb«rl~rimiz kin pulluk ve . trcr 
1 . I· 

l • nın~azamızdn varılır. J,ıflt •tı 
Bütün ve p ırcalı kilolurlu mayi ve kur~< 'h iİ ' 

l . . ı· ıb• o re oı·ı çeşıt ı teruzilcr, kantıır. metre g 
tı:ırlı düzenlorinin pnıırı Ja m:rğaznmızdoılır 
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