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İnönü 
laferinin yıl dönümü 

BüyükKongrede B. Edenle ~~~ Devlet Adamlar1 
c. H. Partısi büyük kongresinde Dıl. uençlit teşkilatı Arasında Goruşmelere Başlandı. 
ve ziraat ban~ası gi~i mühim meseleler konuşulacak. Moskova görüşmelerimn sonuçlan çok ümit verici~ir. iki devlet topraklanmn bü

Ah -
fopı:a 1 Ye Konya Halkerlerinde 

n ııar yapılarak zat er 
1e kutlulandı. 

1ıı00~nYo, 2 [A.A.] - ikinci 
e•ind Z •ferı yıldônünıti ba k-

tünlüğünü tanıma~ta münasebetlerini arttnmıya kırar vermiş ~urunmattıdır. 
\

1 2 [A A f B ons 3J
0

ans! muhabiri bıldiri • arşov::ı, . . - . 

~lllla e Parlak bir suretde Eden Reisicümur tarafın·lon yor: 

hQlıJc ~.dı ve buyük bir knla / 
liit" 00u ııdu zııferın büyuk-

kabul edildi. Resmi Sovyet mehafılinde 

~d &ulutıhn ştır. 
e. Edenin sözleri. görüşmelerin sonuncularından 

çok memnundurlar. Neşre

dılen tebliğin bazı porçalorı 

ve hele iki devlet müna· 
sebetlerinin her iki yönün 
topro.klo rın n bütünlüğünü ta· 
nulıklar.nı gösteren uzdil 
cümlesi butün ümitleri bile 
geçmektedir. 

Yedın:.?a, 2 (A.A ) l .önü 
e\'İQd 1 Y1ldönümü dt.in halk 
ı, k e zengın bir program· 
yij~ Utlandı bu z.ıf~rın lıü· 
lj •ö 

8

1
°1nau h ıkkında değn 

~- : 
6
"ler söylenmiştir. 

uıuı~ana muallimlerinin 
~!~'i bilgileri artıyar. 
~tif ll~hane, 2 (A.A) -
t\ep ltludürJüğtince ilk me· 
OilDı' l 111.Ualliınlerinin mesleki 

a er1 • 
dile nın artırmak maksa-
letj :etşeınbe ve cuma gün
llfera ınuına dersleri ve lr:o· 
llete nelar verilmekt~dir 
teıı,11 "' konferanslar hozi-
\it. 15 §İne kadar sürecek-

Gu ıı ıyPt Halk partiı;ı gPnel fll(ll'keı ı 

Ankara 2 (\luhubirimizden) I Kongrede dil işleri, genç 
- Cümuriyct Halk Partisi lik teşkildtı ve ziruat bunk-
büyük kongreAİ 9 mayısta ı usı mı>selesı gibi ehemmiye
toplanacuktı r . tli m'"'selelcr konuşulacaktır. 

leh hü~Ometi tarafından 
Va ı şovaya çağuı1~ı. 

Par is, 2 ( A A. l - Polonya 

Yunan 
Ayan meclis1 f esedıhyor 

Atina, 2 (A.A ) -- Başouk_ 
an bay Çalılaris isynn 
hareketlerinin teker, 
rür etmemesi ıçın 

Varşova, 2 (AA.) - Bay 
Eden bernhı>rindcki Z.Jvutlu 
dün Moı:kovadon burayn 
g ·im ~tir Bugı.in Lehistnn 
D.ş İşleri 1kıkanile görüşec
ek, Heisiciımur tarafından 

kabul eılılect•k yarında Av
rupa durumu hakkında gör. 
üşrneler yapılacaktır. 

8 Eden şuolo rı söylemiş· 

tir: 
_ Sıkı bir iş beraberliği 

ve doğrudan doğruya te_ 
maslar uluslar derneği sist
eminin esaslı unsurlorıdır. 
lngiltere ile Lehistan siyas. 
oları da bu sisteme daya
nmaktadır . Lehistan hüku. 
met mümessilleri i1e görüş. 

meleri bu eserin tahakkukunda 
mühim bir rol oynıyocaktır. 

•1hıııalıların yurtsmr liğl hükümeti Moskova seyahatı 

münasebetile Bay Lavali 8er 1 h,11 8~ıno, 2 ( A.A 1 - Kur-
ctlbiy . ayrammdrm Toyare , Varşovo~ a davet otmiştır. 
'~~d· etıne 2süo lira temin ı Bu daveti bay Lııval kabul 

lazım gı-•len bütün tetbirle. 
rin alındığını söylemiştir 
MP-murların lfiyenazilllğ'i 
kaldırılacak ve Avan meclisi 
feshol ,mac.ı ktır. - Mebusan 
seçı mi 19 mayısta yapıluca
ktır. 

Moskova görüşmelerine alt 
tebliğ 

Paris. 2 (AA.) - Moskova 
tebliğ i ile Berlin görüşmele· 
rinden sonra çıkarılan mü
him tebliğ arasındaki yard
ım gazetelerin dikkatini çek
mekte ve bunlar lngiliz So
vyet konuşmalarından açıkça 

ı. 1 
etmiştir. 

11,Hend~~s~~ Diyor ki: 
i~-an~~ ancak diğer devletleri d. silfüızlandı rmı ~ 

•ıla~tan tecrit edilmişti. Bu sebeple konferansa 

Habeş 
• akımsarca sonuclnr çıkarma-

Hüküm&fi lralya ile görüşme- s:;;:f' mshalilinin memnuniyeti. 
lerın Cennr~de yapılmasını Moskova, 1 <A.A .) _ Hav-

Lond katiyyen iştıra~i lazımdır. 
'ıtlQlllkl t~, 2 ( "·A ) - Sildh-

istıyor. as ajansı nıuhııbirinden: 
lloma 2 (A.A.) ~ ltalya Resmi Sovyet mehafıli 

~'llder Q ~onteransı rei j bay 
QltL son b" } 11(,9 .. ır toplantıda 

tde gıde~uı~e kndar Cenevre_ 
e<:e~ el[ . . k 

ltı {)lrıı vazıy~tı tı~t ık 
, 11hteın 

1 
ve zuhurı her vı:ıkıt 

-"11 e ola ı · · 
(it h rtı a ~ n le ılıkelı bır 
1 'dfl k 1 nı olmak fıkrile 
elll a :ıcag~ ı .. l . 

ı~ti L· nı sov emış ve 
~I r •ı: ,, 

'lıı ltlı:ınYan 
~l Qılldun .. 111 konferansı b ı 
~~6si Pekon~e or.ıya iltılınk 
ııı~ hırşe z~yade rırzıı o'u
\I 'lylyi h~dır hı<· k imı:ıt: Al
tıı~~t r ~ ır rntıhas1ru altınıı 
~r''Yıı anrınde ıleğılılir Al-

ı d Crık ) r. • 
•i14L e sııahı l tt{er devlftl-
~ '1dıı11 anclırobilmek İ('ın 
il le · 

t.,.'ebepte c~ıt eJilmiştir. 

1
1 

t&tiy onferansla işti. 
~ı-!n en 1 ltlı ımdır. 

r ~6tli mahye ~anunu 
Jıırı, rı, 1 ( A A • 
.\ı 1 llıuhnbi ·. >. Havas 

~' ll'ııırı rı bıldiriyor· 11111 trıali k · 
ı~Qh tıetred · ı ye anunu bu. 
t~ 'tı& t>ö ı rnıştir . Ru kanun 

h l:'I re v · 
tı~, er li.irl" esnır mahiye· 
\~d biikcı,.. u. rn:ısrn( ihtiyn-
ı ır ~1 etı rn 
il b . ~sk, ~ ezun kılma·-

er erı bi 
ttjt L lllırııtır. r menbadnn 
1 11 ..: tS•nn ·· • 11 etrni Rore herbo 
~il~ l.Qllıtıi 

0 
§ sınıfJaJıdan ma-

~,,t "ıilYorı rdu mevcudu do. 
\ it \a rıef'lr b l·~ eııı; ·'lecb . e a ıg ola. 
~~ L.r1Yetj llrı çrılışma miı. 
l Qll' llskerl k h" . 
t. llevi 1 ızmııtı. 

)\~ \'eni haz ırlık olacak-

b Ordu fılen 'k" 
ın ı ı 

profesyonel 

hükumeti Habeşistan ile mü 

nakit muahedenin terFi Ş 

ettiği bilumum vesait henüz 

kullanılmamış olduğundan 

müzakerelerin neticelerinderı 
çok memnundurlar. Tebliğin 
bazı kısımları vo bilhussa 
iki devlet mümessillerinin 
her iki tarafın topraklarının 

uluslar kurumunun mı.iıluhale· tamamiyf! tini tanımak irade. 
~.ne ınahal olmaılığı torz·nd. lorini izhur eden beliğ cüm
aki noktai naz a rında ısrur lesi butün ümitleri bile geç· 

B Hon ınc:on 

t ltnl'kte<lir 

Crnwre, 2 IA.A J Ha-

bt·~ hüküıııoti uluslı:ır ku· 

rumuna Italy.t - llabeş gö· 

riişrııelerınııı C:enevre. Pnris 

v ·y J Loıııl rnda y .ı p 1 na ısı 

inn bir te klıf notası ver 
miştir. 

~ 
-====-=-':] [!ı,....=~ 

mektedir . 

Tebliğ. dikkatli okun luğu 
tnkdirdıı, şnrk misakını Alman· 
ya i~e Polonyaya 11çık bırı:ıka" 
nın ln~iltcre ıf,,ğ'il fnkvt Sov· 
Yet R usy•a oldu~u anla~ıl-o . ;, 
nınktnılır . Sovyet Rnsynnın 

askeri, kura efr.ıdından lı"r

ekköp edecektir. Yakında 

bir büyük orkan.Jrnrbiye 

bu hakiki muvofr ıkiyetine 
ıimi l ol n :-eyler bny flit
lerin mü bo lağnlı müddeiyn· 
tıdır. 

Tekir~ağmda yol faaliy ti HulAsa olarak Sl'yrıhnt 
Alman diplomasının hatları 
ile huy Edrnin hulusu ni· 
yrtine ve hay Litvinofun 
muharetine istinaden fıkir 
yürütenleri haklı çıkarmıştır. 
B.ly Edıınin yakınlarından 

umumiye tesis olunacaktır · 

Hsinking-, 2 (AA ) - Mnn

çoko İmparatoru ve maiyeti 

.1 ıponyuya gıtmek iizE>rA hn

rekl t tmi tır Mjk,ıdo ilo 

İ np:ırator ıırnsında ılk hul

u~mu 6 n'aonda olacaktır. 'l; ,q 

~~ r ~olu pana)'HI 

Tekirdağ, 2 (AA.) - Dün 

den itibaren bütün hekaye 

mükelleflerle vilAyet yolları

nda inşaata hoşlanmıştır. Bu 

devrede Tekırdağ - ffoyrııbo · 

lu ve Saray • Çerkez köy 

şosolo.rı yapımına devam ed· 

ılecck ve Mulkara-Şnr köy 

yolu da köy kunununa gö. 

ro yapılmasına boşlandı. 

••••••••••••••••••••••••• • • 
Tekini·{!. 2 (AA ' Her : Osman/Jcadan Tür- : 

1 M 

yıl olıiuğu gıbi bu yılJa .s : kçe'ye karşı/Jklar : 
nıs' nJu H yrebolunJ ı hır • k /. .. .. ·· • • ı avuzu uçuncu say-. hayvan \<' c•mt p ınayı • • 
rı kurular tk ve üç gun dev. : famızd adır. : 
anı edecektir. J ~••il•••••••••••••••••••••~ 

fil osu mayıs sonlann~a 
manevralarma ~aşhyor. 

Paris. 2 (A.A.) -- Fransız 
fılosunun büyük manevraları 

mayıs haşlongıc:ındo. yupıloc. 

ak ve ~onr::ı biıtün fılo Fns 

sahillerinde toplanacaktır. 

Paris ıazetalırinı ıöre 
Karlsruhe, 1 (A.A.) - Bıy 

Göbels demiştir ki: 
- Kimseyi tehdit etmiyo· 

Mare§a IPıısodeski ruz. Fakat kimsenin de bizi 
b. · · · - ı d ' - · "b" h I tehdit etmesine müsaade ırısının soy e ıgı gı ı aa a 
ş:mdi temizlenm ı ş bulunmak- edemeyiz. Biz mukadderati· 
tadır. Ve Lond ra ile Mos. na htıkim bir devlet olduk 
kova arasında itimadlı Almanya harbi düşünmüyor 
bir teşriki mesai muhakkak. gundan bahsedenler katil 
tır. Berlinden beri vaziyet gevezelerdir. Almanya, Polon-
aydınlanmaktadır ve bugün ya koridorunu Çekoslavak-
bay Eden Varşovaya doğru yanın bir kısmı Avusturyayı 
istihbarı seyahatine doğru Alsns Loreni ve başka top
devam eylerken sulh lıkrinin rakları istemiş degildir. Bö
bir puvan kazanmış olduğunu yle yalon haberler netreden 
söylemek kabildir. yabancı gazeteler sulbü ka-

Öğleden sonra görüşmeler rıştırmaktadır. Devlet adam-
Mareşal Pilsudeskinin evin- larının birbirltırıne hürmete 
de devam edılmjştir görüş- istinıd eden bir sulh kur-
melere yarın sabah başlana- malnrı için bütün dünya7a 
cnktır. hitap ediyorum. 

Bay Rden çarşamba günü Almanya en iyi askerlerini 
öğleden sonra Perağa ha · ve servetini sulh yoluna ko-
reket edecektir. yarak onun hizmetine gire-

Moi!kova, 2 (A.A.) - Hav- cektir. 

Almanya Durmadan 
Harp Hazırlığı Yapıyor. 
Almanya-talim öğretmek TzereDn beş sınıfı hirdu 

sılsh altma çağırmak istemektedir. 
Diler . taraftan da Göle Is Almanya harbi dOşOıılyor dly11. 
Berlın, 1 (AA.) - Havas 1901. 1910 sanılları seki-

muhnbirinden: z•: r harta 191 o -1915 sınat 
Alman maJiye konunu bu- !arı da altışar ay talime oa· 

gün neşredılmiştir. Bu kanun ğırılncaktır . Ordu mevcudu 
icabında idari vesair mnhi· şu suretle taksim edilmek-
yette her türlü masrnf ihti. tedir: 
yarına hükumeti mezun kıl

maktaJ r. Gene bu kanuna 
nazaran harp E?emileri inşası 
için verilen tahsisat bakidir 
Askeri bir membadan haber 
alındığına göre, harbe iştirak 
etmiş sınıflardan mAda um. 
umi ordu mevcudu 9 milyon 
nefere baliğ olacaktır . Mec • 
huri çalışma mükelle(ıyeti 
askerlik hizmetine bir nevi 
hazırlık olacaktır . 

Evela reichvher icin bin· 
nazariye J 00,000 meslek 
a~keri saniyen zabitan hiz
metinde müstahdem profes-

yonel 100,000 efrat muhte
lit sınıfların davetinden hA
sıl olacak kuvvettir. 

1915 liler takriben 600 -
' 000 1916 lar takriben 300, 

1 
000 dır. Burakamlara ordu 
(Devnm ı ikinci sayfada ) 

B. Heryo Söylüyor! 
- - ----

Almanya hakk~nda beslediği· 
miz bazı ümitlerden vazgeçme-

ğe mecbur olduk. 
Liyon, 1 ( A.A.] --- B. ile- ••• Almanya hakk1nda be-

ryo Radikal sosyalist fırka- sledigimiz bazı ümitlerden 
sının kongresini kapatırken vozgeçmeğe mecbur olduk 
demiştir ki: [De'famı ikinci 111fıda) 

• 
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Sütün memelerde teşekkülü 

. =-- 2 -

Ya.:an: Baytarı mıicadele reisi Hakkı User 

Şüphesiz değimli bir so· 
raktır. Bu iş için ba~lıca 
iki işçi vardır. Bunlardan 
bıri knn diğeri jı;e meme
nin kendisi, kendi hücre
leridir. 

Kanın vnzifesi ndeta bir 
hammallıktan yoni yenilen 
gıdalardan ileri gPlPn ve 
süt yapmağ ı elvf•rı:;ıli olan 
madddelerı, ıptidai uıaddeleri 
memeye göturmekten iba
rettir. Memelerin vazifesi 
ise ikidir. Biri kimyevidir. 
Kanın kendisine getirdiğı 
süt y~pmağa elverişli ip
tidai maddeleri i~leyip baş· 

ka hususi bjr kalıba koy· 
moktır. ikinci vazifesi ise 
hikemidir Kendisine gelen 
kanın bir miktar seromuLu 
yani suyunu sızdırmuk ve onda 
erimiş bir holde hıılunan 
tuz, fosftttlar ve başka bir
takım mııddeleri dahi ge
cirmekten ibarettir. Demek 
oluyor ki memeler aynı za
manda hem bir süzgeç he_ 
mde bir sanatkar: bir ya
pıcı vazifesini görüyorlar. 
Faaliyetleri, süt veren diş
inin besleyişine bağlıdır. Pe· 
rhiz veyahut açlık zam
anında memeler az; bol ve 
zengin bir yemek veyahut 
tayinden sonra ise çok süt 
verirler. Her iki halde süd
ün terekibi değişmez. Yal
nız birinci halde miktarı 
azalır. 

Yenilen gıdalardan ileri 
gelip kana geçen ve me· 
menin süt yapmasına elv
er ışli i btidai maddelerin baş
lıcalo rı üzüm şekeri, yağlar 
ve yumurta akı sınıfından 

maddelerdir. 

ni vernm inde süt şeker inin 
ınikturı bir kilo sütte üç 
grumn kodar indiği görül· 
müştür. 

Süt yoğı - Bu yağı yap· 
mak, tabiatın memeye, hüc
resine yüklettiği bir iş bir 
vozı fedir. Gerçi bu yağ, 

vücutta bulnnn başka yağ 
lar gibi gıdalardan tedarık 

edıl ıp kan vasıtosile meme 
ye götürülen yağların sar
fıle yapılır. Fuk<1t meme 
bu yağları değıştirir; başka 
hususi bir bale, tabiat:ı 
koyub kendı markasını vu· 
rur. 

Süt yağı, yalınız gıdolar
<lan ileri gelen ve kan vns. 
tasile memeye götürülen ya· 
ğlar vastasile yapılmaz. Ni
şastttlı, şekerli hattA azotlu 
maddelerin sarrıy le de ya
pılır. GMçekten pnnçnr, ha
vuç ve kuru üzüm gibi şe
ker havi gıdalarla beslenen. 
l"rin südünde süt yağı mik
dorının arttığı görülmüştür. 

Süt yağının vasıfları, gıda

lara göre ,leğişir. Dışarıda 

taze çayır otlnrile beslenen 
in~klerin südünden istihsal 
edilen yağ, sarı ve oldukça 
yumuşaktır. Halbuki ahırda 

kuru ot ve taneler ile besl
enenlerin süt yağları be. 
yaz ve katıcadır. 

Küçük Duyuk/ar: 

Tür malıyesi sağlamdır. 
Borçlar itilafının lehin· ize 

derpiş ettiği intikal devrinde 
tenzildttan snrCınoznr tam 
taksit vermek hususundaki 
kararımız Pariste çok eyi 
bir tesir ynpmıştır . Frnnsız 

gazeteleri bunun Türkiye 
maliyesinin muntazam sili\_ 
hına delil saymuktadırlar. 

Maliye~e yeni teşkilat. 
Maliye Bakcınlığı torafın

d.nn yeni birçok esaslorı ihL 
ıva eden bir tPşkildt layihası 

haz ı rlanmıştır. Maliyede me 
vcut müsteşn rl ğa ıllivotcn 

hı ıniisteşnrlık daha ihlası 
mevzu bnhıetir. 

Bazı ma~~elerden ahnacak 
istihlak vergileri. 

Bazı mndılelerden alınan 

istıh dk vergisine zeyil kan -
un projesı gümruk 'e inhıs
arlur Bnlcarılığına verilmıştir. 
Bakanlık projtt üzerın<\e ke
ndi noktai aazarına göre ya
p ı lması ldzım golen değı~ik
likleri tesbit edecektir. 

Almanyanm harp ~azırhğı 
Almanlar son zamanlarda 

İsveçlen birçok at almışlar 
ve bunlar için iki mıslı fıat 
vermişlerdir. Diğer memlek. 
etler atlarının tabi olduğu 
yüz kırk mark gümrük resm
ine mukabıl lsveç atlarının 

beş yüz nıurk r.:ısme tabi 
oldukları göt önüne getıri. 

lecek olursa anlaşılır ki Al. 
manya harbe hazırlanmakta . 

dır. 

Bir mukabele bilmisil. 
Üzüm şekeri, memelere süt 
şekeri; yağlar kaymak; yu
murta akı sınıfından madde· 
ler dahi poynir yapmalarına 
yararlar. 

Süt şekeri memenin kendi 
yaptığı bir mnhsüldür. Ka
nda bulunmuz. Kand11 yalnız 
üzüm ekeri bulunurki onun 
vasıtuq le memeye vardıkta 
süt şekerine çevrilir ve me
me soğılırken süt ile birli
kte dışarıya çıkar. E~er me_ 
me yavru tarafından emile
rek veyahut sağılarak boşa
ldılmazsa süt ŞPkeri rnemA 
den kana gr-çer ve kana ma. 
haus bir unsur olmadığın
dan böbrekler vostasile ve 

Sütte bulunun albümin ile 
kazeine gelince: Memeler 
sağlam bulundukc;n kandaki 
albüminin bir mikdnrmı hiç 
değiştirmeksizin süte geçi_ 

rirler başka bir kısmını ise 
kazein yapmak üzere sarf 
ederler. Doğumdan sonraki 
ilk günlerde sütde albümin 
miktnrı ziyadedir. Halbuki 
memelerin fooliyeti arttıkça 

kazeinin miktarı artıp al 
hıimininki azalır. bu ise 
memenin albümin kullanarak 
knzoin yaptığını gösterir. 
Albümin ise gıdalardan te
darik edjljyor. ve boz m ho
rusundcın kana geçtikten 
sonra onun vasıtasile meme
lere götürülür.Meme hastalan. 
dıkta artık kazein teşkil 

Almanya hükumeti, mem
leketteki Naziler aleyhine 
verilen ölüm ve hopis kara
rlarıiıa bir mukabele bilmisil 
olmak üzere ı ... jtvanya tabi-

i yetinde bulunonlara transit 

• idrar ile bırlikte dışarıya atı
lır. Günde (10) kilo süt vnen 
bir ineğın memesi (450) 
gram kadar süt şnkeri ya
pabilir. Meme hastalandık_ 
da faaliy.-ti .aznldığından 
nz süt şekeri ynpar. Nete
kim meme teverrümünda ya· 

etmPZ ve bu halde 
sütte Jrnnın seromunduki 
kadar albümin bulunur. 
IIuldsa snğlam memt-ler 
bir yandan gıdalıudan 

ileri gelip kun vos.tasile 
k~ndilerine götürülen iptidai 
maddeleri işliyerelc ve o bir. 
yanılan kanın bir miktar 
seromunu, suyunu süzmek ve 
bu esnaıln onın içinde eri
miş bulunan tuz, fosfatlar ve 
südün terkibinde mevcut 
daha bazı maddeleri geçir
mek surctilo sütü yaparlar. 

Almanya Durmadan Harp 
Hazırlığı 

(Üst tarafı birinci snyfnılıı) 
mevcudu meıelesinin kolay
ca tahlilini mümkün kılmak· 

ta ise de mali müşküldtı 

mucibdirler. Efradn verilecek 
gündelik kırkar franktan 
ibaret olacak ve efradın ko. 

· rılarınu 45 mark aylık ve 
ayrıca dıı çocuklar ve ev 
kiraları için de tazminat ve
rilecektir. Yeni ordu fılen 
200,000 profesyonel askeri 
kura ~fradındun terek.küp 

Yapıyor 
eılecektir Yakında neşreluna· 

cnk kanunlarla bir büyük er· ı 

kanı harbiyei umumiye tesis 
1 

lunacnktır. Yüktıek aske

ri şfirnsının ordu donanma 

ve hava kuvvetleri mümessi

llt1rinden terekküp edeceği 

ve buna resmen tehrie edi 

len LudenıJorf ile Çindeki se
yahatini yarıda bırakan F .. m 
Thetin iştirak eyliyeceği zan_ 
nedıliyor. 

vizesi vermemektedir. 

Adriyatik ~eniz inde f 1rtrna 
Son derece §İ~detli bir 

fırtına Adrıyutık denızinde 

insan zııyiutına sebep olmuş
tur. Maddi hasar da büyük. 
tür. 

İş bankasmm piyangosu, 
lş bankasının kumbura 

piyanh\)sundu 141 numaraya 
bin lıro, J250 ve 9177 num
aralara da üçer yüz lira çık_ 
mıştır. 

Samsun kaphcaları ıs!a~ 
ediliyor. 

Samsun, 2 [A A.J - Vild
yct umumi meclisi çalışma-

sını bitirmiştir. Havzada 
maarif hamamı nomile müş 
hur kaplıcanın belediyeye 
njt hıssftsİnin hususi idarece 
satın alınması için büdceye 
tahsisat konmuştur. 

Havzada evkafa ait 
başka koplıcnlor vardır. Her 
iki idare aralarında bir nnl 
aşmıı yapılacak lluvz:ı kaplı. 

calurını esaslı bir şekle soku
lucaktır. 

,.
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Genel Kamutaym~a. 

V İ AY T T E .,J . -- --~ç-~ ~~i 2 
VE 

1 
i a aşhyor. 

Kamutayın bugün varidat büd
cesıni görüşmesi muhtemeldir. 

Vılfiyet Genel Kamutayı 
bugün beşinci toplantısır.ı 

İlk maç i~m~mgücü ile idm~~birliöi arasındadır. lôli:, 
kulüpler şampıyonluk maçları ıçın hazırlanmış bulunı~ıl 

yapacaktır. Komutay bugün 
encümenlerılen çıkan işleri 

bu arada ihtimal varidat 
büdccsini müz!lkere edecek 
tir. 

Encümenler dün bütün gün 
çulışurnll kendılerine uıt büdc 

eler üzerinde tetkikatta bul
unmuşlarJır. 

Bele~iye ~arnutayı yarın 
toplamyor. 

Belediye kamutayı yarın 

nisan toplantılarına başlı

yacııktır. Belediye başkanlığı 

bütçeyi hazırlamış ve 
tetkik için Daimi Encümene 

vermiştir. Büdce yüz elli 
bin lira kadar tutmaktadır. 

Muamele ve istiMa~ ver
gileri ~a~~m~a bir emir. 

Maliye Bakanlığından vilAyet l 
defterdarlığına hır emir ge1-
miştır. Bakanlık bu emrin. 
de muamele ve ~st1hlôk ve-

rgileri hakkında bazı ih
sai malOmat istemekte ve 
bazı sualleri ihtiva eden ce
tvelin doldurularak iadesini 
bildirmektedır. 

Nisan ayhklan. 
Muvazenei umumiyeden ma

aş alan memurların nisan 
aylıkları evCJlki gün ve dün 
verılmiştir. Mubasobei husu. 
siyeden maa~ aian memur 
ve muullımlerin maaşları un 
birkaç güno kadar verı

lecektir. 

~~ 

.-
034 şampıj ouumuz 

~1ınta a lik mndnrı 12 
"1 ırlman) urdu ~p· 

Kulüplerımizin günler oJd· 
nisanda boşlıyacoktır. 

Mıntaka fothol heyeti ta· 
rafından tespit edılen fıküs
türA göre ilk mr.ç İdman· 
gücü ile İılmonbirliği nro
sındadır. Mütc11kip hafta
larda İdmangücü • ldman
yurılu ve idman yurdu· İdman 
birlıği karşı!oşncnklardır . 

Maçlar iki devro üzerine ya. 
pılacok ve üç hafta sürecek
tir. 

z 
Deli lbra~im hakkmda~i 
ta~kikatım derinleştirdi. 

Deli lbrahim ile bekçi 
Mustafa adında iki şahsın si. 
lalı kaçırırken yokolondık1u · 
rını dünkü sayımızda yoz 
mıştık. Zabıta, Deli lbrahi· 

min kaçakçılık mı yaptığı, 

yoks'a bu silti.hlarln bnzı du

şüncesizleri başına toplayıp 

şakavete mi çıkocoğı nokta
sından tahkikat nı derinleştir
miştir. 

utlu ~ir nışanlanma. 
8eledıye üyesinden avu

kat Ömer Edip Gngörün 
kızı Şevkiye ile vılflyeı ma
liye tahsil müfettişi Jhsanın 
dün okşam nışunları ıcra 

edilmiştir. Tarafeyni kutlu
lar, snadetlor <lıleriz. 

ı beri hazırlık y pmaktB del' 
oklarına bakılırsa bU çO~ 
şampiyonluk maçlarının ktl' 
alakalı olacağı nnlaşılın9 ·r 

· oıP' dır. Idmanyurdunun şa 1,_, 
onluğu bu yıl da ınub9 d•r 
etmesi ihtimal olduğu ~a b~' 
şampiyonluğun Güce 1'ço~ 
Birliğe geçmesi de ·ıio· 
kuvvetli bir ihtimal dsbı 
dedir . 

ıitillk 
Kazasmda muzui ~nııt 
larla mücadele .Y~~~~~;, 

Susığırlık ( BiJJırıcı 1''8' 
- Kaznınızdn zararlı bB tııı' , oı e 
nlarla mücnd• le de,·3 

11·o' 
· er ı kt~Jir . Geçen hafta. ıç bBB 1 

de Göbel nahiye~ıD~ e ys· 
dört köyün iştırnkJ ıdl 1110• 

. k o 
pılan avda bırço ,11ısr 
ve diğer muzur h8Y" 
öldürülmüştür . Ô 1 ~o1 

Bundan başka .. ~:,1010 
nahiyesinin bütün k01 b'r ,~ 

··i 1 iştirakı ilı;ı büyu 1jt' 
tertip edilmiştir. Af0 

•' 
misinde başlı yan u 't el· 
yedi gün deva~. etf~i tO' 
Ji dört domuz, uç tı 
rulmuştur. .. sıt•' 

Av nahiye nıüdiirll ~·" 
ve ziraat fen meınurU y•P'~ 
minin idaresi altında r "~' 
mış ve çok eğlence 1 

miştir. _/ 

====================================--

B yHer 
( Üst tarafı birinci sayadal 
B Hnryo b. llitler tarafın_ 

dm Frnnsaya yapılan anlaş· 

ma teklifınin Avruponın şnr 

kında hulunnrı bü. 

yük bir devletin' hürriyet vcı 
tamnmiyeti ile alakadar ol-. 
duğunu ildve etmiş ve dem-
iştir ki: 

- lnkisarlarımıza roğmen 

Almanyayu karşı hiçbir mü-

tecaviz söz söylemiyece-

ğim, Almarıyn şeref 

ve emniyete hakkı alon 

çalışkan, büyük bir ulus

tur. 1932 de ona tan umen 

memnuniyPt vrrici bjr rı:ıjim 

teklıf ettik ve onunla ulu. 

slar kurumu çerçovesındo 

dostane çal:şrnak istedik 
Fakat mukadde altına hakim 
olan Almunyayı mecbur et-

mek imkfins zrlır. Bununla 

beraber bir teşriki me_saı 

kabul etmek istemez e bizi 

• yo r 
de bnşkalarile bu teşriki 

mesaiyi kabul etmekten me
nedemez. 

B Heriyo harpten evelki 

askeri itiföklar modelı üze_ 

rine <leğil fakat dahıl olm'lk 

1 1 iZi 

il,,~ 

isti yen her.kese .,,. 
··te~ 

d OJil 
anlaşmalar tarzın 11 1'' 

. . klar1 i 
bıl muo ven et mı-n dil..,e' 
pılmasıaın teşvik 8 ,,aıle' 
lüzumunu söyliyerek 

rını bıtirmiştir. -"" 

ik 

""" 2 Kolordu Kumandanlığttı 
ı (l Ü' 

G - Xi. an - H35 Cınııaı·t(\~j ~iiııü :--nnt 1
1 

uıı' 
. . ·eı ' 

da (: ıyır·lıi:-iar eiHtnı.daki lPfWdPrı l{esıI"' 
111

rte' 
rgazh'IH'ı XP rl..i~, Pa~a kiiy, Cı tıı:ı lı 111', C}ı 1 11:;:.,Jııc~' 
pec ı~i mırıtaka~ırıda topeu a ıışları ~ :• P. ..e•'''1 

kıJll-
ıt'rndau lnı rnmtakada atıs 1'llatl:-ıruıda 
~ ~ 

dola!-lmaması ric.:a oluııur. • 



Niean 3 

8. No: 7 (düşürerek, bularuk) düşündüklerimi 
keddisine anlattım. 

Ösmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar k~lavuzu 
OrrH·k: Ebndı sı>ltiso • - üç ırnm mondrnles. 

(

1
:

8Yrikastin = lrdosizcd, istemiyerek = 
r.) lnvolontairement, sans aucun e ın

tention 
Bı .. 
8 funah = Suçsuz = (Fr.) lnnocent 

adJü pdyfin = Uçsuz buçsun, ıı~·suz 
hucııks .. k (l' ) . , 
ı . ız, tu cnmPz = ı r. ::Sans tnme 

n lıınit~ 

Örnek: Ünümüzdeki derynmn hihaıldü 
Payan uzaklıkları = ÖnümüzdPki den· . 

ı:ı..b ızın uçsuz buçsuz uzoklıkları. 
oı au· 
B'h ın = Holı.kilf} = (Fr) Justcment 

8
1

h~ngdoı = Vakıtsiz = (fr.) Internpestıf 
1 

in - ı~ . E . F ) L ı·ıı - ~neyı l o evn l r . e me-eur ~ 

8ıbud 13 
:::::: Boş, faydası z - (Fr.) loutıle 

euperfıu 
8ihu 
B·b ş === Sdrsenılemiş, boy~ın 
~F Uzur == Rahatsız ('f .Kö) tedirgın -

8rb~.') Surıs habilete, sans talent 
~ner = Hünersiz 'T. Ko l - )Fr [ 

8ih nnıs habilete sanıs tolent 
Bık Zat ::::: Doğuşlu = (Fr) Bien ne 

'lrar == Kararsız, kalımsız rahatsız 
a~ (Fr.) Inrlecis instoble agite 
n/ran = Sonsuz, sınırsız = (Fr.) llli
Bi~~' sıans famille 
llit ır <Bekaret) = Kızlık = (Fr.) Virgi-
8 e 

ikes -. K. . F 1 S 1 d ııan 
1
- ımsesız- ( r. eu au man e 

a·ı 8 aoıille 14 ~ 
-.. Sız, sızın 

~rnek: Düşünmeksizin = Bilateommül 
lıilaı arasız çalıştı = bilAücret çalıştı 

ö'•ıla :::: Arasız, artsız arasız 
rnek: Günde bilt1fasıla on saat çalışa

lliıar:k :::::: Günde arasız on saat çalışcrak 
te ere == Sonra, sonradan = (Fr.) Ap

Bila~~t?lterieuremenl, plus tard 
flilt1t· lana = Ayrasız (Bıık : farkJ 

0
18

- Tamtersi - (Fr,) Au contrairc 
ttrtıek.: Ben sana bu i~te düşmanlık 

~ilA llıedım, tamtersi (biltlkis) dostluk ettim Q.'las ta 
(Pq O - Araçsız, doğrudan doğruyu

Ô •rectement 
rarnek: 1 _ Kendisile bilA vasıta görüş
d 

0! daha eyiolur - KenJısile doğrudan 
~~~r~ya görüşmek daha eyi olur. 

a,1,,
8 

BılA.vnsıta vergiler - Araçsız vergiler 
ıelr>.:~~a:::: Araçlı, araçla - (Fr.) İndirec

() ' avec intermedıairo 
l:~.k:. 1 - Halimi kendilerine bilvası
ı, b·ıldırılim -- Halimi kendilerine araç
ı ıl~irdim 

&ilbed 8ılvaeıta tekAlif - Araçlı vergiler 
lrı'danahe (irticalen) - Tusarsız. huz ırlan

Ö - (Fr.) en improvisant 
rnek· 8 

lltı · u yazıyı bilbe<lahe yazdım -
h· Y&zd.'azıyı hazırlanmadan (tosarsız) 
ılcu ın 
\ ıtıle-b"ı·· F ,.<>ııte, \1 un - ( r.) iout, toute, tous, 
•lfıtra 

llilihtiy-l'utulım ki, diyelim ki (Bak: furnza) 
Ôrrı:r :- D_~le.ğile, ieteğil~ . . . 
Rö~ü k. Butün bu müşkılAta bılıht•yar 

&· dile~~l ge~dı - bütün bu güçlüklere 
,'bltiza 

1 8 (ıeteğile) göğüı gördi 
'•tiy6 ra (bak: ankastin) - Hı le bile, hile 

Ôrnek· 
lleder· · Bunu bililtizam, ynptınız, zan-

Qil.llıtıra lllı- Bunu bile bile yaptınız sa-
1ttirQk 
Gti00 - Ortaklaşa - (Fr.) Par associ -

~~llek: Bu · · b'l' · k 1 8 ~it· l'ı ort ki ış1 ı ıştıra yapa ım- u 
1.

1t_tifa1t a .~şa yapalım. 
1~•1e _ ~~Ultefıkan, müttohiden)-Oybir

Ôr06k· r.) A l'unanimite 
Qil. ~lltar ~ A~lığına ( beraetine) oybirliğile 
. ıttif L erıldi. 
ı~· al( (M" 

'file ' Uttefikan, müttchiden)-Elbir-

'il~--trıek: B · 
Ulliye u ~~te elbirliğile h :ıreket edelim 

~ıl (~t) E-.,busbütün, bütün bütüne -
~6ı:ı ntı ereoıent 
ı· aaeb, , 
1tıc 6 - Sırası düşünce, sırası ge-

llı g~t~rasındu, sıra düşürerek, sırası . 
.\ Prııp erek sırasını bularak · - (Fr.) 
"' os a l' . \Jrı:ı L 

1 occasıon de 
·ı "11

: 1 ~ \ltid.. - Her ne kadar bu mesele Q'I "' ayr 1 tllürı ıca anlutılacıı ksa da burada 
:::::::: asebe Rur .. l' ı · k" lier :s- nsını soy ıy~ ım ı ... 

tıc, llnJ ne kadıır• bu l'orum ileride ay
td~~ atılecak ı t· 15\ind sa ua, burada sırnsı dü-
l)elilll ~~ (geldiğinden) şurasını söy
l ...... . ı .. , 
4i . &ı11Q .. 

'
1"e , .. 1°0taıebe düşündüklerimi ken· 

.. a tıııı S . k - ıraıını j'ehrere 

3 - Bunu bilmünasebe kendisine söy· 
leseniz - bunu sırası düşünce <gelince) 
kendisine söyleseniz. 

Hilmüşahede = Görerek = (Fr.) Pnr voie 
d'ob•Hırvation 

Bilmüvacehe - Yüıüne, yüzleştirerek = 
(Fr.) Enconfrontant, par voie de conf
rontation, mettsınt face a fuce 
Örnek: ı - Şııhitleri bilmüvacehe din· 
le.likten sonrn - Tanıkları yüzleştire· 

rek dınledikten sonra 
2 _ Düşüıhiklerimi bilmüvacehe ken
disine söylı • dim. = Düşündüklcırimi yüz 
yüze kenılısine söyledim. 

Bim - Korku 
8imağz - beyin~iz - (Fr.) fojnt6lligentı 

imb'ecile 
Bim/\nA - Yavan, anlamsız - (Fr.) insi-

gnifıant, stupide 
Örnek: ] - Bu bimana sözleri bırak 
- Bu ynvan sözleri bırak 
2 -- Bu dediğinizi bimana buluyorum 
- Bu dediğin zi anlamsız buluyorum. 

Biınar - Hasta 
Bimecal (Bak: Bitap) - bitkin 
Bimuhabd (Bak: biperva) = Çekinmez 
Bin = Gören 

Örnek: Doğruyu gören c:: Hakikatbın 
Bina = Kurağ, yapı = [Fr.) Batisse ba-
timent 

Örnek: ı - Ankaranın binaları, Ana
doluda yeni başlıyan mamurıyetın ald
metidır = Ankaranın lturağları Anado
luda yeni bnşlıyan bayındırlığın bel
değidir. 

2 - Bu bina ne kadar zurnanda biter 
- Bu yapı ne kadar zamanda biter? 

Binaberin, binaenaleyh = Bundan ötürü, 
bundan dolayı bunun üzerine [Fr. J 
Par consepuent 

Binaen - den ötürü, ·den dolayı, için _ 
(Fr.) A cause de 

Örnek: işi başına gelm"emes:nden ötürü 
(dolayı) - vazifesine ademi devamına 
binaen hatır jçın - hatıra binaen 

Bint - Kız - (Fr.) .Fille 
Bipayan - Tükenmez, sonsuz 
Biperva - Çekinmez 
Birader - Erkek kardeş, kardeş 
Bıraderane - Kardeşçe 

Birinci Ferik - Orgeneral - <Fr.) Gene· 
rol 

Bırsım - Varsanı - (Fr.) Hallucination 
Örnek: Asabı o kadar sarsılmış ki ge
cesi gündüzü birsamlar içinde geçiyor 
-Sioirleri o kadar sarsılmış lci gecesi 
gündüzü varsanılar içinde geçiyor. 

Birun - Dış, dıtarı 
Bısat - Yaygı 

Bıtap - bitkin 
Bıttasmim - Kurarak 

Örnek: bu işi bittasmim yaptığınız an. 
laşılıyor - bu işi kurarak yaptığınız 
anlaş.lıyor. 

Bive - Dul 
Bivaye - Sığınaksız 
Bizllr - bezgin 
Bizatihi - Kendiliğinden 

Bizatıhi mütehı;ırrik - Kendi işler 
Bizzarure - İster istemez 
Bizzat binnefis - Kendi kendisi 
Buğz (bak: Addvet) - Hınç 

Örnek: bana karşı beslediği buğzun 
derecesi bu hareketinden ıınlaşılıyor 
- bann karşı beslediği hıncın dere
cesi bu hareketinden anlaşılıyor. 

Buhar - buğar - (Fr.) Vapeur 
Bubl - Cimrilik 
buhran - buhran (T.Kö.) - (Fr.) Crise 
buhur - Tütsü 
buhurdan - Tütsülük 
bum - bnykıış 
burç - burç (T.Kö.) 
burhan (Delıl) - Kanıt - (Fr.) Preuve 

Örnek: ÖnüaıüzJeki işlerin de başa 
çı kıırılacağına en iyi burh~n :. ~! m_~i!.e 
kadnr başarılan işlerin biıyukluğudur 
- Önümüzdeki işlerin başa çıkacağına 
on iyi kanıt şimdiye kadıır başarılan 
işlerin büyültlüğüdiir . 

buse - Öpüş - <Fr.) baiser 
butlırn - hoşluk, ~·ürüklük 

buud -- )ram - (Fr.) Dimeaıion 

b _ Koku 2- p1ohut anlamına) Herkesçe bilinen, 
b~~tan (iftira) _ Karaç · h~P bildiğimiz, hani şu bildiğimi•= (Fr,) 

Örnek: u her kese her zaman karaçta FameuX , . . 
b 1 __ v herkese her zaman Örnek: Nasrettın Hocanın herkeıçe bı-

u unur. ' (h b'ld'ğ' · h · b'ld'ir' b'" h d b 1 linen ep ı ı ımız, anı şu ı •~ı-
.. u tan ~ u unur. miz) anlatığı - La fameuae anecdote 

b~kA ~ - A~~-ama de Nasreddin hodja 
bulenı. - 'Yu~s~k ) p b 3- (Maruf anlamına) Tanınmış - (Fr.) 
bülOğ Ergırılık - (Fr. u erte b' 

~ · . Connu ıen connu 
bünye - Ynp ı - (Fr.) Constıtutıon .. k 0 t b' -h d' ı· 

· . . U Orne : , anınmış ır mu en ıs ır -
Örnek: lrı yapılı b.ır ~dam - 0 hom· tı est un ingenieur connu (bien connu) 
me de forte constıtutıon. Şöhret _ ı Ün=(Fr.) Renommee, celebrite 
Sağlam yapılı ~i~ a~am - Un hom- Örnek: Süel ün- Askeri şöhret-- Re-
mede forte con.sıtıtutıon . nommee militoire 
Çürük yapılı bır adam - Co homme Büyük bir ün (şöhret) kazandı = ti a 
<le fı:ıible constitution gagne une grande celebrıte 

Bürehne - Çıplak, yalın - (Fr.~ Nu.. 2 _ Tanınmışlık- (Fr,) Repotation, renom 
Bürkfin = Yanarda_ğı \•ollcon (1. Ko) Örnek: Bu adamın köyünde tanınmışlığı 
B~rkAni = Volkonık eyi değildir - ti ne jnuit pas d'une 
Buruz - Ortaya çıkma, belirme bonne reputation dans son village. 
B_~t .. (Sanem - -~ut_ 3- Soyadı 
Buzurk - Büyuk - ulu Şuişöhret=Kötü tanınma, kötü tanınmışlık 

C (Fr.) muaveise reputation 

Cd - Yer 
Ornek: burasını cayi istirahat ittihaz 
ettim burasını dinleme yeri edindim. 

CılbecA - Yeryer · 
örnek: Cabeca ağaçlarla aüılenmit ol
an bahçede - Yer yer ağaçlarla süs
lenmiş olan bahçede 

Cadde - Cadde (T.Kö.) 
CAh - Orun 
Cahil - bilmez, bilimsiz, acamı., toy 

Örnek: 1 - O adam, cahilin biridir 
O adam, bilimsizin biridir 
~·--Cahillık yüzünden bu hataya düştüm 
- Acamılık (toyluk) yüzünden bu ha. 
yata düşüm. 
3 - C1ıhİl ise cahilHğini tanısın - bi
lmez ise bilmezliğini tanııın. 

Cahl, cehalet -bilmezlik, bilimsizlik 
Örnek.: Cehalet yüzünden insanın elin
den neler çıkar - bilmezlik yüzünden 
insanın elinden neler çıkar. 

"dhilAne - bitimsizce 
Tecahül etmek - bilmezlikten gelmek, bi

lmezlenmek, bilmez görünmek 
Ürnek: pek iyi bildiğiniz bu işte ne
den tecahül ediyorsunuz - pek iyi 
bildiğiniz bu işte neden bilmezlikten 
geliyorsunuz [bilmez görünüyorsunuz, 
bilmezleniyorsunuı ] 

Mütecahildne - bilmezlikten gelerek, bil
mezlenerek, biloıez, görilnerek 

Meçhul = ı - bilinmedik - [Fr·I lnconnu 
Örnek: bu işin bılinmedik (meçhul] ta
rafı kalmadı = lı ne reıte aucun cote 
inconnu dansette affaire 
Bılinmedik [meçhul) bir adam önümüze 
çıktı - Un homme inoonnu apparut 
devanı nous. 
2 = Bilinmez, bellisiz= (fr.) lnconnu, 
incertain 
Örnek: Akibeti meçhul bir ite 
girdi - Sonu bilinmez bir işe girdi 
= ll s'est engag'e dans une affaire 
dont la fın est inconnue [incariaine] 
3 - Tanınmamış- (Fr.) İnconnu, ignore 
Örnek: Avukatlıktaki ünü bizce tanın. 
mamış değildir = Sa reputation tl'avo
cat n'est pns ignoree (incoTınue) de nous 

Meçhuliyet - ı - Bellisizlik, karanlık -
(Fr.) L'inconnu, l'obscurite 

Örnek: Bellisizlık tmeçbuliyet) için
deyim _ .ltı reste dans l'inconnu 
Dört yanım karanlık,tır (knranlıklar 
içindeyim) - Je suis enloure d'obscurite 
insanlığın ilk çağları bellisizlik (me~ı
huliyet) içindedir - Les premiers Ages 
de l'humanite restent dans l'obscurite 
2 - Tanınmıızlık- (Fr.) Etre ingnore, 
etre inconnu 
Örnek.: Tanınmnzlık jçinde öldü gitti-
11 est mort ignore de tout le monde 

Malum meçhul - ı - bilinen bilinmiyen
(Fr.) connu inconnu 

Örnek: Hilinen bilinmiyen birçok kim
seler - Des gen connus et inconnus 

2- (Terim olarak) belgin, yadhelgin -
(Fr.) Le connu, l'inconnu 

Mı:>şhÜr= 1 - Onlü (Fr.) Celebre (celeb-
rite) 

Örnek: Bay ... ünlü bir yatardır-
M est un ecrivain c;elebre 
E(iison dünyanın ünlü adamlar-mdan 
biridir.- Edison eet une det celebriıeı 

Hüsnü şöhret = Eyi tanınma, eyi tanın
mışlık - (Fr.) bonne reputatioo 

Şöhreti kAzibe - Yalancı ün - (Fr.) Fa
usse reputation 
1ttihar etmek = Tanınmak, ünalmak. ün
salmak= etre connu, gagner de la re· 
putation 

Örnek: 1 - O zat, güzel yazı yazmak
la iştihar etmiştir. = O adam, güzel 
yazı yazmakla ünalmıştır (önsalm ıtır) 

2= Ustahğile i9tihar eden = Usta tanınan 
C ıhim (cehennem)=Tamu= (Fr.) Enfer 
Cahimi=Tamusal= (Fr.) lofernal 
Caiz= Olur, olabilir. 

Örnek: Yapılır şeyler, yapılabilir ~·1-
ler= Yapılmaeı caiz olan ,eyler 

CAii- Yapmacık, yapmacıklı= (Fr.) P'eint 
sımule 

Örnek: Böyle cali hareketlerden vaz 
geçiniz - böyle yapınacıklı hareketler 
den (yapmacıklardan) vaz~oiaiı. 

CAliyet= Yapmacık 
CAlip=Çekeo, gekici 

Örnek: Calibi nazar bir hareket-Gözü 
çeken (çekici) bir hareket 

CAm=Bardak, kadeh (T.) 
CAme= Giyenek, gaysi 

Ornek: Tebdili oame ile - Giyeneğini 
(geysisini) değittirerek. 

CAmi (l~emeden anlamına) - Tophyan, ka
psayan 

Örnek: 1 - Camii mehaıin bir adam
dır - lyilikleri kendinde toplıyan bir 
adamcır. 

2 - Bu eaer, o meıele üzerindeki btl
tün malumatı cllmidir-Bu izer o ıo
rum üzerindeki bütan bilgileri kapıa
maktadır. 

CAmit-DonmU§, cansız - (Fr,) lnanime 
Cam-Can (T.) 
Canhıra~-Gönül koparan (Bak: dilhirat) 
Canan-Sevgili 
CAni-Kıyan-(Fr.) Criminel 

Örnek: Caniler, beşeriyetin 
sayılsa becadir-Kıyanlar, 
çıbanları sayılsa yeridir. 

Cinayet- Kıya- (Fr.) Crime 

karnıları 
in1anlığın 

Örnek: Bu öyle rasgele bir suç detil 
adeta bir cinayettir- Bu, öyl9 rasgele 
bir suç değil, bayağı bir kıyadır. 

Cinai- Kıyal 
Örnek: Cinai bir harekette bulundunuz 
- Kıy al bir harekette bulundunuz. 

CAnip- Yan taraf (T. Kö.) 
Cönipdar- Yoncı 

Örneb: Ordunun cınipdarı olau Li·..a 
-Ordunun yancısı olan tuğay 

Car- Bürgü, pürgü, ~~arşaf 
CAri - Akar, yürüyen, yürür; geçer -
cFr.) Courant 

Örnek: Akar sular- Miyahı eAriye 
Eaux courantes 

DÜZELTME 
Kılavuzun 5 inci sayJııoda birinci ıüta· 

nun altındaki hatiyede bir iki yanht ol
muştur. Bu yanhtları düzeltmek üzere o 
haşiyeyi bir daha buraya yazıyoruz: 

Bedir • «çehre» anlamına olan «bet 
(bed)» ile «gibi» anlamını da Yeren 
((İr (or, er, ır, ur, ür)» aonekınden yapılma 
bir türk kelimesidir Bo ~elimenio ayrıca 
(Radlol. IV.) de «heder» şekli de . var<lır. 
ki mecaz olarak «ziynet tezyinat» anla· 
anaa gelir . 
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Vil~ct makam ndan: Vilayet 
Kasaplar deresinden akan 

pis suların ovaya yayılma
ması jçin mezbaha civarında 
ya,ılııcak (200) metre tul 
içinde ~70 metre mikAp ha 
rçb davada üzeri bir metre 
tuhinde 15 santım kalınlığı -
nda beberi (40) "antim eni· 
nden a~ıağı olmamak · üze-
re kapak tatla içerıaı 
çimento derzli lağımın 
vasaU ikj buçuk me• re 
derinliğinde ve ikı metre 
eninde hafrolunacak k"nalın 
yapdmaaı ve ü11erioio tekrar 
kapat.lmasile sathından kaz
ılacak foıa taılarının elen-

erek tekrar ferşi Vö nataad· 
an verilecek silindirle 
kumlu oiarak tahacc. 
ürü ( 1260 ) lira 
hedtılle eksi itmeye konuL 
duğu halde çıkan isteklile· 
rin istekleri değerinde gö. 
rülmediğinden eksiltme gü
nü uzatıld ı ğı cihetle 6 nisan 
9.l5 tarihine tesadüf eden 

Makamından: 
Kasaplar deresinden akaa 

pis suların ovaya yayılmamtt
sı icin mezbaha civarm·!a 
llazdırılan kanalın tathirile 
içine yapılacak ( 150) metre 
tulden (202,5) metre mikAp 
adi harçlı djverh ve 150 1 

metre tul kapak taşlı lağı-
cumartesi giinüae kadar is_ mın yapılması ve Üzerleri. 
t · klılerin kanuni teminat ek- nin yanındaki toprakla dol-
çalarile birlik e makamı vi- durulması ve lağım dahili. 
141.ette müteşekkil komsiyo- nin çimento harcile derzi 
nu mahsusunt1 müracaat ve şosadan çıkan taşların 
eylemeleri ilAn olunur . elekten geçirilerek t~krar 

şosa sathına ferşi nafıadan , 
verilecek silındirin üzerine Acele Satılık Ev. çekilerek kumla tahaccür 

bbaı avluyi ve tatlı su kuy- ettirilmesi ve moloz taşile kapak • 
usile ~şçarı müs.mireyi havi tıışları komsiyon torafın-
fev.kanı, tahtanı beş oda Jan verilmek vesair malze-

Okuyucularımıza Bir Kolayhk. 
' . -

1 .. '";.~ ~· .... ; - . . .. ...,. ...... - -
Aşağıya bastığımız rehber tablo halkımızın lıer tülii ihti)a~la

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam ~artlarla nerede, kını .. 
lflrden karşıhJabileceklerini gösteriyor. , 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi otelı 
terci~ etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplaı'ım bu tabloda arayınız 

KlrDT' ASİYE· Mustaf_a Fehmi. IHikt·ınıet 
n .rl • ne soka~ı. 

e~i postaha-

• 

O TEL : Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. K uvayi nıilH~·t> eathh~· 

sinde •• . 

Martlı mahallesinde hükü
m.et cıvarında Kasaplara 
gıden cadde üzerinde ev
elee CelAI zade Hafız Ab
dorrahimin ikf'n elyevm 
k91makam Mus~fa beyin 
tahtı temltltinde bulunan 

ve iki salonlu va ayrıca . . . .. . 
tb h b. .. d me ve ışçılığı muteahhıde mu a ve ır goz o ayı . .. 

müştemil hane acele satı - aıt olmak uzere (727,5) 
~ A V U KAT: E~in Vedat bey ... Hüktimet eadd~ ·inde. 
~· Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiikuııtel 

iki yös Allt Art n mPtrA mura. 
lık:tır. Taliplerin avukat lir'\ bedelle ekııllmey~ ko 
Yed ıt y ızıhane8ine mürnca- nuimuştu. Çıkan isteklıler 

S.nduğı Gençler bırliği · 
MENFA ATINA 

19 Nisan cuma giinü 

Pehlivan güreşleri 
yapılaca~ur. Güreşlerde kazanan pehlivanlara 
verilecek nıükAfat mikdarı aşağıda yazılıdır Gü
rP-şler~ JŞtira~ edecek pehlivan'ar şimdiden 
SJ.NQJRGt GENÇLER BIRLIGI ne nıektubJa mü
acaaı etmelidirler. 

Lira ....,,.... 
4& Başa. 
15 Başaltına. 
5 Daha alta. 

• 

arasındaki iatekler değArin 

de görülmediğinden eksiltme 
günü uzf\tıldığı cih~tıe istek
lilerin 6 niıan 935 tarihine 
tesadüf eden cumartesi günü· 
ne kadar kanuni teminat ak· 
çalarile birlikte makamı vi
lAyette müteıekkil komıiyo
nu mahsusuna müracaat et
meleri ilan · olunur. 
r= ., 

AVUKAT 1 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKllJ 
YUSUF KENAN 

Yazıhanesi hükfunet caddesin
de Ahmet çe§mesi ka111smda 

Merkez ve kazılarda her 
Ayrıca küçük Pehlivanlara da mük4lat ve hediyeler ve- nevi dava kabul ve surat-

-:r~ile~c .. • ... kt~ir ... """"·-"-"""'-:---·-~~----~-.:...- ı •e neticelendirilir. 

Kara.cabeYr Har.a~ı . ---

cadde:-.inde Ahmet cesmesi karşısında 
• • 

B E R B E R : Yeni berber ı brahim Dural: llükrn11elt 
caddesi Yıldız Karaathanesi ~arşısınd 

• 

LOKANTA : Sabri Lekantası: Şah Mehnıet soka#t 
numara 18 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri'· 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane hoğazındll·· 

• 
TER Z / : Mustafa bey .. Postahane sokağı ~<· 47 . 
ŞEKERCi: Ahmet Nuri efendi: Bahkesirin en eski şek6~ 

eisi. Hükumet caddesi, postalu ıne sokağı nu 
mara: 24 

MANİF A TU r' :Tavşanhh Zade Fahri bey. Faı~tazi. ~8: 
nifaıura ve kumaş mağzası. Ku vayı nullıY 

caddesi numara: 52 i 

V T.• Cumalı Hasan - Yapı ve rençp~r düzeıı, 
HIRDA A • demir hırda,at, boya, cam, çimeto vesaıte-

Sar~!';lar haşı. 

_.... C!llll!Jll!ll!!l l!ll :!I !i!ll!llll!l l!ll illi l!l lll!llliil liill!il ~liljiill 
"' 15) Müdürlüğünden: 

Külahya mebusu ve Ziraat vekili B.,y Muh
lis ile Yukset Ziraat enst!tüsü sütçiiliik şefi Ek
rem Rüştüoiiu ıniişt .. r.-ken yazdıkJarı (~ütcülük) 
kitapları ( 125) kuruş bedel mukabil ı rıdt' s~tılığa 
çıkarmlrnrşttr. Bu me\zua dair •·n soıı ve eıı yeııi 
mttluma~ı i btiva eda•n bu eseri alumk isti\ enle
rin Karacabey Harası Miidüı·lüğiiue ıuü.racaat

Okuyunuz! ~Müjde! 
lii-" 1 

i Sovyet Dikiş . 

ları itau olunur. 
( 115 - 4) 

-. M~hmed Serve~ fi\ 
ORMEEVI 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 

Geldi! 
Saf Değirmisaz 
Linyit Ma ,/en Kömürü 

o .tun gibi Y··Zdan tedarik etm t! lr. ve huftnlarca pn 
z ıı r yerlnınde odun aramak zah ııetinden kurtuluyor
sunuz He1 vakıt evınize, daırenize velhasıl her yere 
ıstı;,d •ğıhiz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömtir 3 kilo oduna ruuadıld ır. •oeğirmisaz Linyit 
maden &ömurier> her sobuda ve ocaklarda,, kul· 
laoalnbılir. Hararet derecesi piyasadaki kömürlerden 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak mağozo.~ızda 
en ucuz fıatla satış yupılmakdadır. As kı ıi, mulki ,,, 

hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe 
temin edilır. 

Yalnız ticarethanemizde Otığirmisaz Linyit 
ınaden kömürü 

~ Makineleri Geldıl 
~ Sa~laml~ k, ıııii kı·~ıım •· li;veı, tasarruf ; 
~ ı".:.lenıesı katıven temıuaılı ohı a~la bera • L::.I ~-, ,1 ., • ., .,. 

mı .:rkek ve kaıhn t~rzilerile ei l.ise işcilt>~1 i 
~ nakı"' sanatk~\rla rı lıt~nı · n bir ~ı maloııes1•1 l!:'I '"i ' (r 

ını fiatırH.la olan iic cekmeceli hem de z3 

~ v~ pratik liik~ IH~)hÜye şeklinde bir 

~ Rus kabine dıkiş makinesi 
1 

re 
~ Elde et111elidir. daha ucuz arzu ed~ 11 e 
Gi valnız 

~ · El ve tek çekmeceli makineleri tıd• 
'il mizi 1avsi ve edt'riz. Eski ıuakinesi olU·ıif· 
il - . . .k . . 1 . ı. • e "er• 

l r.:ı · 1 pcrıstırme · ıstıvmı ere yenı mal\.ın da 
1:.:.11U::"'I'• • • 11• 

ve Cwme eıyanızı if bankası 
karfısında ORME EVİ nden 
7ier yertkn daha ucuz ola -
rak alt:ıbili.rainiz! 

fü1 El maki .. esi oluhda ayak takmak arıustı·ıı·r. 
mı • · er• Balıkesir çiviciler ~~arşısandu Demir, f!1 bulunanlara yalnız ayak kısım da " a~İ" 

hırdavat, Alatı ziraiye ve inşaat malzemesi fi!) A vrıca makin~ler de tamir olunur "e Ol~-1 .1 ticarethanesi Cumalı Abdurrahmnn zude ~ n~ alanlara kullanma şekli ve nakış pJB 

~~~~ ~I flhmet /-lulusi mı nen finretilir. 1•1ıı~ 1 
Doktor bakteriyulok -· · -- - Doktor operatör ı • - ~ FiaSar ucuz. oldu~u. ~ada~ tadiyatda da ~~,ı.t' 

m!NI AK'K_END SADi OZATAJ i l /·lan (§] gosterilir. Muk ınelerımızın bıl~mum yedek :kio' fi' 1 

iç ve ıalğın hastalıklar 
mütthaııııı 

rE) bulunduğu ~jbi her nevi makınelere uyar oı ... b'f' ~ 
• • d L ' f l d .. d yetlPIY ~ [!) gerek parça iızerın ea.ı ınt ar a yuz en 

Cerrahi hastalıklar ~ Askeri vesikamla mektep olunur. ffil tenzildtla s ı tılır. 
mlitt.'hassısı 1 şahadetnamemi zayi ettim. Balıkesir Salahattin ma_ ffil SATI~ YEHİ: J~ 

• . • ..... . Yenisini çıltarc:ıcağımdarr eski hallesinden Mustafa oğlu ffil K ük ~ d k 1 ısıflD' 
VATAN eczan~ı bıtışıgındekı muayene 1 sinin hükmü olml1d1ğı ilan Ahmet ı lın üç ..,a ırvan arş l 

evinde haslaJarırn her gün öğleden sonra ka..- -
1 
________________ mı Sabri Sarıf akıhlar ı 

bul ve t.-daıvi ed~rler. J 1!1 lilllll 
Basım Yeri·•• Bal•ke..ıir Vilayet Matbaası ılillilml!i!ml•l!llmlliJmlliJlWlillillililliJ »~"~~~~~~~"" .:ı ,. 


