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Uluslar sosyetesine daimi Tecim Kurultayı delegelerine 

üye olmak istiyor. bir kır yemegi ıerdi. 
Ankara, 24 (A.A )·- Ekono

mi Bakan ı Ue)AI Bayer dün 
19,30 da tecim ve endiistri 
kuroltayt delgelerine Orman 
\0 iftliğinde bir kır yemeği 
vermiş.tir. Yem•kte Bııba

{ Devamı ikinci sayfada ) 

1 

3 -

4 --

5-

'f t t 
Evıri t{llkill OL!Jl 
Ornelffer: -Almanya, slldlılanmalda, Auuq>ayı 
yt'ni bir olut ~ar'şısrnda bırf1klı, 
Tayin elm~k -. 1. Belltf/lek, 2. Alama~ 
q(ıgfo ....... 1. Btllt, 2. At_pma , 
Örnrkltr. 1 ~ tiirkçe ya:ılardıı, y~nl kelimtlc
ri11 kulla11iş y~rini eyi belltmek lci:ımdı'r. 
2 ( ... ) Kensolosluğuna Bay ( ... ) 'atanimıtrr. 
Ga~e/elerd~ .yeni atamalar listtsi b119ün çtklt 
istihsal etmek - Üretmek . 
J1üslahsil - Üretmen 
Mahsflıl (Gene! ulatak) - Ortt, 
'ltlJAJ. tf k yaf~ 
Mıi';le lık - Yoğa iman 
Arz·ôe talep - Sunum vt istem 
Or.nekLtr: Güdtiuılü ı•kon<Jmi sunun ıı» idfm 
kanunlarım altıis( tlli. · A 
811 yll dokuma P,iyasastnJa sunum az, istem 
çoktur. 1 

WrkJyede doyallmanlarla ürıtmınlir 
ai/ğ. (menjqal) kq11gosı yol,c/ur. 
13uhrı1n q~zıinfien Avrupada yalmz maddiğ si 
kınlı arimış değildir, yıiksek fiklr ve 

1 
sanat 

ürıillerinin de glltikçe a:aldrğım görugorur. ı 
Bu 11ıL ~11tdıislri ıirıinlerim':ı iç pamrda ı... 
(Ziitt'lllt,_ lf~nıerl.,ıiı dıt ~~ 
(rağbel) yörmüıtür. 
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Kılavuz için dersler 
-13-

Tereddüt etmek -- Daruk&amak, ikirciomek 
Tereddüt - Doruksa, duruksama, ikircinme 
Mütereddit - Durukıun, ikircin 
~on dersimizi tereddüt etmek kelimesinde bırakmış· 

tı · J(ılavoz eıki dergiden iki kelimeyi buna kartılık ola
rak koymuştur. Belki duraksamak daha güzel; fakat iki
rci ıİıık de bütün Anadoluda bilinen bir kelimedir. 

Tehlike kart•sanda duraksamak, yenilmektir. 
Harb, durakHmıya gel!Deı. 
Duruksun aiamlar, ııyaaada hiç bir zaman safa geçe-

mezler. • 
iı\yni misalleri ikikinci kelimemizle tekrar edelim: 
1'ehlike karıııaoda ikircinmek, yenilmektir . 
Harb, ikircinmeye gdlmez. 
İkircin adamlar, aıyasııda, hiç bir zaman ön safa ge· 

çemezler. 

** 
Müzakere - Görüşme, görüşü 
Münakaşa _ Aytışma 

Teatii efkar - Oylatma 
EfkArı umumiye- Kamoy (kamuğ-oy'dan) 
Habet meıeleıi bakkanda ilk görüşmeler dün olmuştur. 
Son görütüde'1 sonra, danı§ma yolu ile bu meselenin 

İçind.en oıkaauyaoağam111 IDladık. 
Bizde aytıj mRların çoğu, kahve atı,malarma benzer. 
Ayt~9mak bir kavga değil, bir oylaşmadır. · 
lngilterede· aramoy birkaç gündenberj yeniden işçi par-

tisine egtadi~ 
Bu İnl1allerde geçen yeni kelimeler: 
Kanıtma- Rızai tarafeyn 
f;ğgin= Mütemayil 

** inkisarı hayal -- Uoıusa 
İnki11rı hayale uğramak= lJmu8anmak 
İnkisarı ziya- Yalkırı 
O kadar güvendiğim bu adam, beni. çalışmaya başla-

dığının daha erteai gönü umusaya uğrattı. 
H11yJl peıinde ko~mak. ıık sık, umuHnmak demektir. 
Hiç bir şey umusa acısına bf3nzemez. 
liüneş batarken, OıkCldar, bir yalkırılar rüyasına döndü. 

** Önürdeşmek - Rekabet etmek 
Ônürdeşme - Rekabet 

I Önürdeş - Rakip ' 
Bu iki arkadaf, ııyaaa luıyatında eekiJenberj önürdeşen 

fakat bu yüıden hiç bir zaman araları bozulmıyan kültür 
ve ablAk sahibi adamlardır. 

Güdümlü ekonomi baıladığındanlrnri eski önürdeşme öz-
giirlüğünden bahsedilmez olmuştur. 

Dinle beni, ıevgili önürdeşim! iş başka, dostluk başka
dar. 

Manzara - · 1 - Görey (payıage) 2 - görünüm, görünüş 
(aepect) ' 

Bizd.~ görey reıimlerini en iyi yapan artist. ( ... ) dir. 
Oakudıırın kartıdan görey'ini nasıl bulursunuz? 
Bu ~eselenin sosyal görünümü büsbütün başkadır. 
Oevrım davamızın yeni görün leri karş11ındayız. 
Eski ••ia deaiıe olan görünüşü daha güzekli. 

Ba•ın 
Kurultayı 
(Uıt tarafı birinci sayfada) 

lliye, sonra An karada . HakL 

miyeti Milliye, Konrada Ba· 

balık, Öğüt, Ankara da Y 6Dİ· 
gün, Anadoluoun d.ğer kah
raaıan matbuatiyle 1ıtanbul

da Vaklt, Akşam, ileri, Tev· 

~id.iefkar ve diğer ğazetele
rını sayabilirı·z . )) 

Ekonomi 
Tecim 
Kurultayı 
(Üıt taralı birinci 
kan İsmet lnönü, 

b.ıtkanı, Bakanlar, 

sayfada) 
1 

Kamutay 

C. H P. 
Genel Sekreterı 

Peker, ekonomi 
bakanlıklar ilerı 
gazeteciler hazır 
tur . 

Recep 

ve diğer 
gelenlerile 
bulunmuş-

Türkiye bir 
Hava tehlikesi 
Karşısında 
Bulunuyor 
(Üst tarafı birinPİ sayfada ) 

alındığına ve 60 bin liralık 
tayareyi daima işe karşt bir 
halde tutmak kin her 
sene 60 bin lira harcanmak 
ve bir tayareyi daima vazi
feye hazır bulundurabilmek 
ıçın o tayıırenin fiyatım 

her sene bütceye koymak 
lazım geldiğini söyledikte 
ve bir iki senedenberi bıl
hııssa geçen seneye nisbet
le bu 8ene hava kuvvetleri 
ni artırmak için bütün me
mleketlerde hele büyük me
mleketlerde aşırı bir f ıoliyet 
mevcut olduğuna ve ne me· 
ydana getirilmiş ve gitirilm 
ek istenilea tayarelerin sa

y sını bunları aşmakta oldu 
ğunu işaret ettikten sonra 
demiştir ki: 

-Türkiye tarihini ceryanrn
dıı uzun seneler türlü celv_ 
eler içinde kıılarak kendi 
mustakil ve ulusal mevcudi · 
yetini .hiç bir hAdisenin hiç 

bir kimse hiç bir urımlus· 
al tertibin veya lütfen saye
sinde kazanmıştır. Türkiyen
in ol4luğu ulası ve her son 
devirlerde ergin ve ulusal 
varlığı yalnız kendi yaşa-

ma kudretine ve kendi 
varlığına borcludur.(Alkı§lar. i 

. 
1 
1 

Gelecek sıyasal hadiseleri 1 

eğer birkaç sene evel gör
mek tabında isek gelecek 
hı\diıuler knrşısınıla Türki
yenin verdiği hava huk.ı· 
mandan yine . kendi kudre
tine d:ıyan:ımaktun başka 

çaresi olmaıl· ğına sizin inn· 
nmanız ve sizin ile bütün 
ulus'ln buna eyice anlam:ısı 
ve ona göre hııreket hatır-

lanması gerektir. Açık 

olarak söylediğim ha-
r~ketlcrile hnva tekniğinin 

milletlerin diğer hayatlarına 
yapabileceği etki ile meşg-ul 
değiliz. Binlerce tayarenin 
cihan sıyosasını başka al
tında bütün uygu devrelerdl' 
olması ldzım geldiğini kabul 
edebiliriz. 

Türkiyenin bulunduğu al
anda sıyasal akislere karşı 

barış inHnlık ve medeniyet 
bakımından fayduh bir etki 
gösterebilmesi için hiç ol· 
maısa 5000 tayarelik kuv· 
-yete ihtiyacımız vardır, bu
günkü şartlara göre bir 
rakam olarak söylediğimiz 
5000tayureyi elde edebilmek 
için her sene 30 milyon 
lira tahsis edebiliriz. An
cak hakikat bundıın 

ilArletti bizim tayareler ce
miyetinin memleketçe teda
rik edildiği bunu onda biri 
değildir. Başbakan kendi 

Bahkesir ilkbahar At Koşulan• 
i v_a,rış Vtı ls~~lı Eıı~i~ıııeıı i tar~.rıı.~daıı hırt ip ı~ıl ile il i lldıa ha I' a 1 ' 1 
~ Y.arı~ları 7 haz1rarı 93D cuma ~unu ko~u çıraaı·rnda yapılaeaktıı·. !
~ Koşu şartl~rı ~·arış ye ıslah f uciinwrıiııin 1935 ~·ılı programında ; 1 

~ yazılıdır. Kayıt muamel~i 3 haziran fl35 yılı proğramırıda ~·a- 111 
~ zıh~ır · Kayıl muamelesi 3 lt;Aziraıı , pazarte~i ~ii11ii açılarak 5 ~'li!ll 
~ hazırart çarşamba !-(Ü11ii ak~amrna kadar devam edcCt!klir. ~ 
• .\ l:\ka<larJarm f 1 hayhk Baytar l>i rek ti>rliiğii ııe baş vu rrııala n ~= 
~ jja11 olunur. . ~ l 
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Futbol 
Oyunu. 

ldmangücü ~üçükleri cuma 
günü birlikhleri yendiler. 

ı Köylümüzün sağhk ve 
soysal işleri. 

Cuma günü idmangücü ile 
İdmanbirliği ikinci takımları 

arasında özel bir futbol oy
unu yapılmıştır. lfer iki 

taraf birinci takım oyuncul
arile kuvvetlendirilmiş ve ku
vvetce denk bir halde bu-· 
lunuyor]ordır. 

Kızgın bir güneş altında 
yapılan oyun ~·ok güzel ve 

heyecanlı olmuştur. Birlikli. 
lerin hiç bir snyı yapnmam· 
alarma karşı Güdüler biri
nci devre bir, ikinci devre

de de iki sayı yaparak 
oyunu kazanmışlardır. 

Yeni 8aşmü~en~isimiz. 
Yeni bayındı·lık Haşmü

hendisimiz Hıfzı Muhtar 
Jün ~tanisadan gelerek i~e 

başlamıştır. Başmühendisi-

mizc başarıklar dileriz. 

Büyük Bostancı köyündeki 
~idise. 

Büyük Bostacı köyündeki 
lıAdisenin duru~muı:ıınu ılün 

hak yerinde başlanmıştır. 

Davaçı yerinde eski muhtar 
Kemul ile karıı;ı suçlu yeri-

nde köy halkından on Ü\' 

kışi bulunuyordu. Dünkü 
duruşmada suçlular eorguya 

çekilmiş, şah idi er de hftdise 

ha kkındakj görüşlerini nnl · 
atmışlardır. 

(skişe~lrde ku,lay ~af tası 
Eskişehir. 24 (A.A ) Kızılay 

haftası bugün başlamıştır. 
okullarımız bir geçit yap
mı~lanlır. (;ece subay yur
dunda bolo verilecektir. 

anlayışı ve takdirine göre 

ir::ıdi olan bir yıırdımt ile 

temin olunııcağının bir hak

ikat olduğunu ve bu kadar 
mühim olan ihtiyacı . devle

tin kendi bütcesinılen temin 
edip halkın yardımı gibi ne 

mah:ıul vereceği belli olmıy
an bir tasnrrufıt bırakmam
ak lazımgeldiğini ısöyledik. 

ten sonra Türk kurtuluşunu 

temin eden şartlar nA kadar 

sert idise henüz yüksek bir 
Türk cemiyı:ıtini emniyf't iç. 

inde yn~atacak şartlar bul· 
uouncuyo kudar gı>çİreceği
miz ,.,tinlerin duhn hofıf de-

~ 

ğil o kaılnr sert olocuğına 

ve memleketin müdafaası İ\·

in arnçları kolaylık ve bol 

luk ııu t~min edebilı!cck ırü-
~ 

nleri bekliyecek krular hir 

teminatta olınudığınu işaret 

ederek memleketimiz kin 

bir hava tehıikesi meveut 
olduğunu ve Tdrkiyenin hn
vaJan bir hül!uma maruz lrn-

Çocut esirgeme kurumu idare heyeti köylerimizi ~o
laşarak faydah öğütler verme~tedirler. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
idare heyeti köylümiızün 

sağlığını korumak, soys .ıl 
yükselişine yardım etmek 
ve ÇOl'Uk bakımı hakkında 

açık ve kolay usuller öğ'rP.t
mek üzere köyleri gezmek
tedir. 

Cuma günü bu maksatla 
ılk defa olarak Halalca V(} 

Yakup köylerine giden Ço
cuk Kurumu idare heyeti 
başkan ve üyeleri bu köy
lerde birer okuma odası 
a~·mak, ecza dolabı bulun· 
durmak, ulusal l1ir eğitim 
(ter biye) temeli kurmak 
ve yaralılara yapılması ~ere. eın" ıııı~ 
ken ilk yardımlar hakkında Kuyleri ı:n~n çocuk cı;ıı·~ r )\Aı11 1 

uo unun ~alı~kan La.,kaııı IJ · 
öğütlerde bulunmuşlardır, Seslı ulllll 

Kurum başkan Dr. Kdmil Çocuk Esirgeme .. l{~~bn•· 
Sesli de hastalıklı köy ço· gelecek hafta da Kuç~ kÖ-
cu klarmı birbir muayene tancı köyü ile diğer hır 
etmiştir. ye gidecektir. _ , , 

Yanğm değilmil! -KoCabuığaz foondı 1~1 

Cuma günü Vicdaniye ma- ilgin Layg8CI •l"ı 
hallesinde Behzad adında 1 ,. 

.. 0 deP 
bir rençberin evindeki bah· Kocaburgaz köyu er 
ı;ede hasır yakılması Balı· oğlu Mehmet ailesile "

8
tsr"' 

kesir halk ı nı boş yere telaşe kıık kardt!şile birlikte 
1111 

düşürmü~tür. Buzı kom'.?ulur lada mte.ır çapıılark00 8 

90 

B h d l d 1 L... ı H.. . oc;lu Jls• 
~ zn ın av usun an ya azı a.oyuen useyıo o 

1 
dı· 

·srıı ıı 
ve ,tuman çıktığını görünce yanlarına gelerek ~ ... 

08 8it 
ne olıluğurıu ıınlamndan: kları bu yerin ken?1~1

18rjrıe 
- Yangın vur: Diye ba- olduğunu söyleoıesı u 'bO· 

·Je 
ğırmışlardır . Mehmet ile Hasan on• · rrrıİf 

Bunun üzerine mesele za· roz gibi birbirlerine gı r•· 
l .. l r ta 

hıtrıya aksetmiş ve etfniye Ier, yetişen köy u e 1, .. 
hareket gc~·miştir. Bahçede Cından zorlukla ayrıhP.' likte 
hasır yakmak suretile halkı pılan mazbatalarile bır y•· 

l ·1 B h h k tardır. t~ aşe uüııüren e ınt a - ka~aya s •vknlaıUŞ ·ııde 
etice•I 

kında znLıtıwa tnhkiknt ya- pılan muayene n 
1 880

111 

l L d ····fil pı ma.to tr. Mehmeılin sol gozu ~o· 

Güreş ta~tQl\IDtZ. 
Mmt:ıka güreş takımımız 

kararlaşan Eskiş0hir ve Bu

rsa g-üreşleri i<:in hazırlan. 

maktadır. Gürc~çilerimiz 

kuvvetli bir takım halinde 

yakında Eskişehir ve Burs

nya gideceklerdir, 

lacağıoı ve bu t3,0rruzun 
memleketi hnrop edeceğini 

ve havu tehlikesini dağları

mızın ve ~·ok mamur olmu

yan geniş sahalarımızın ko· 

!aylıkla önliyeceğin zannının 

hani ve yanlı~ bir ~anılan 

ibaret olduğu bugün tayar

elcrine üstiinden geçmiye · 

cegı bir dağ yeryüıüode 

kalmamış olduğunu söy

lemiş ve devlet bütce_ 

sınden huvo. müılaası ı~·ın 

böyle, yani otuz milyon lıra 

lık parayı bugün ve yarın 

ayır ı p karşılanması imkan 

olmadığını tekror işaretle 

her kişinin hav:ı tehlikeı:ıin

den korunmusı İçin bütün 

canını ve bütün mu Lnı 'er

mesinde lüzumu olmııılığ.nı 

ve fakat her gün kuyudan 

bir kovıı su ~~eker gi hi 
munluzam olarak t:ıyure 

{~emiyeti veznesine bir bor~· 

ödemesi ldzım olduğunu 

ve 
~a sağ gözü, burnu leriııde 
lunun muhtelif yer ii§•' 

.. rülıP 
sıyrıklar bereler go . etine 

d .. ·· ·· ehern 111'1 a gozunun b8ııe· 
h09t8 

binaen Handırma. ... bllle· 
· t r i'fl

8 
· sıne sevkedilmıŞ ' · · i~ 1 

·CJ·r IJU 
din yarası hafı 1 • ki~•'' 

1 rın tsh d. 
azgın kavaacı a a.te ıt· 

l' ırne ... 
zııbıtar.a ılcoDl e ıı•İ"' 

ta 
söylemiştir ve soorıı li'uııı11~ 

buldtıe 
etmeğe çare 1 . .;B~ .. . keDl 1 
vakit ve herkesın ·~·ni tB" 

·alıe 1 • 
tını ve kendi gen•,... 6Uİ~1 

erru• .. 
ktir ederek ten . ·n bO· 

· etı ıCI • 
havadan masuoıy . bİıılP 

- lefll"81 ı. ·ı yle bir borç ot "s•1 

genliöini anladığı pUJz91P 
o . ....u 

. tı ••. •' Tayare Gemıye . ı 8der 
tstınll O" 

hir variıf :ıttı r · .. Jsf•''' 
· h a 111 tJ 1 cB"' memleketın av ...., ge 8 

k lst:1
"· ~i· da ne yapına fiir 

d 
cıkarır· rıJ• 

ğ inı mey ana • . ı:rı8 
rkesıne . .,. 

Ye nı'n h ıva teh ı . ..,·e ,o ' ı· ız ., 
olduğunu bilaı~ ıYeJeo"ğisPI t 
leuıeliyiz tedorık ·ne if1l'"eı 

k ntlilerı 1rf11 
aroçların e 80ısr . . kahraı:P 
edeceğım·ıJz d tli aJkı§lsdr· .ıır 
vardır. Şı 1 

rk' "'" · 
1 uz 8 ~j11ı• 

Eıcin o un · 0ce" 
o'etır "'' 

sizin vücude ~ bir tıs • 
500 tayııre ba os;oı 1corıJ~ 

.. k"ye hs"' ··~ıe fılosu Tur ı ~ yu 1• . verece (~ 
muyn ımknn ktır· 

oıoc:ı 
bir kabiliyrtto · 

kışlar.) 



~ 1: 3 ...... 
! sACiiK .. BA"HTS"LERr··1 hububat husul getirir ki buna ,, 

hubeybayı ceversiye derler. 

l\'IÜ.JDE 
"-·········• .. •• .. Yazan: Y. V. YÜCEL ...... 1 
Verem hastalığı hakkında bir 

2 -- Hubeybntı rnversiye· 
den daha büyük, verem şek· 
linde sari devran olup nhşa 

kac , 
hıt 

'•i arı en ziyade turku ha-
~, r~· lurku demeviye iledir. 
dt 

1 li1~.tikal vazifesini gören
rJL !fUge habbecilikleridir. 
ll&Ut'"L 

.. u~ esnasındu kaı-ıaatın 
·q ut ~ 

h a)c kısımlara ayrılan 
~.~acık.larına fılüge habe-

~· le~iıiirler. 
ı~L~r ınıanı öksürtürseniz 
'll•tırtik 
lıb· . Parçacıkları havayi 

ltı . 
-ll "asıtasıle 2 3 metre 
en,,a kadar gide bili,.. Bina
~ 9

1
1h tederrüne mübt~ ld 

il lr .. k 
~i d 0 sürürken yanında-
,,~• b•nılar basili alabilirler. 
b,l . u suretle gerek turku 
-...~'Je ve gerek turk:u de-cJe ile basil girer. 
~k itt~ husule gelen tefer 
~ko\ tt~ıalden dolayı brısil. 
ı~t cıltte aşılanır . Tevaz
ıı_111 dereniye yapar ve ora· 
•ile '"iyej demeviye vasıta· 
t•biı~htayi muhtelifeye gi. 
l it T"b L ·1 .. "'hı · u er1Lu oz ıçın es· 

1 01uheyyide vardır. 
lıır. - Yaşındaki pek: çok-

1 
~~h~- 3 aylık çocııklardo 
~· llratı dereniye enderi 
'i• ırarıdandır. ikinci tuCuli-
t.f•ııi iki yaşına kader 

'"'•~~· 15 yaşa kadar zi
•-rıy •r. 40 yaşına kadar 
~.•t. \'e muıap itibarile 't tıyade çoğalır . 40 dan 
'I~' musap vefiyat az· 
},1; Gerçi insan her 

~-~~ haıi~~ekoh . alabilir. 
~ .breıhn en zıyade vü
ı,~ gırdiği zaman çocuk
s•şıdır. Tederrüne mü
~~, haetalarlu ufak yaşto. 
'~ 8den çocuklar basil· 
t'lt,dtı .derhal alırlar. 40 
~-. &lcı bir adımın vıica. 
"-111 baejf dahil ohıpt.a ha-
~' tutulması nadircedir. 

b,bt euk, doğdu mu Rf'ası 
t•-.1;

1 • 11kciğer veremine uğ
~iıı. ıse Yahut evde musap •e 'üıı •ıırea o cocuğu bu 
~lb~~~Uğundan ayırmalıdır. 
f ttde ~ her vakit ve her 
~ 

0 
Una imlı:An yoktur. 

"- b Çoeulı: basili, ufak ya
'11ıı..·11 8Uretıe alır ve bir 
~ '1~~ bir.kaç a1ası birbiri
"t, 0 kıp teverrüm eder· 

~i~ 
'ttj)a elt ~i müteverrim ek· 
llıı•tet baaıli küçük iken al
~~ h. l<obay vereme na ka
~İP. ~8811 ise çocuk da öy-
1t ~· erem ö1le bir facia-
~ 1 b'. 
d ha 1

1 r11ıcj perdesi beşik-
!koh' er. Yani insan basil · 
1
&) (~beşikte iken nlır. 

t ~t. ~ > )'aşında meydana 
)~ , caba bu basiller ne 
~~ ~i •klJtnır. Hi~· şüphe 
~ kı,tıır tıkadatı lenf aiyede 
~~~11 d Beyaz kan yolları 
~~~il erne\'iyenin IAmiası 
~•illet tubiidir. Binaenaleyh 
~itk•ei turuku lenfa, iyen in 
"!~ıı ~lilrı ukadatı lenfıı
) 

1~'dak~"cut periton, me
~~' ~Q) ı ukadatı lenfavi
~ ~'llg.'" ve günün birin-
k ,~, .

1 tthşaye o·idecekse ·q, ~·d C'I 
il t er Ye orada teder · 

'lı ~\')' 
.ı < ıt eder. 
'41t {'in · 
:\ ~ltu sın de tesiri var· 
' t~~I Pada erkeklerde 
~t, bj:ı kadınlardan faz 't, il de kadın da faz 
~ te,i~llunıa beraber cin-

t. 0 kadar bariz de_ 

H 

BOZ •• 
ll -

ve mesarikinin uk:adatı len. 
faviyesindc badem büyüklü . 
ğünde katı nakıs şeklinde 

yahut mercimek hacminden 
daha küçük olup buna da 
teberkül derler. Sefalet ve mahrumiyeti 

gıda iye insnnı tüberküloza 
müstait kılar Bilhassa şuhum 
ve mevaddı almuminiyei ha_ 
yvaniye. yumurt~, et. pey· 
nir vesaire, den mahrumi
yet tüherküloz vukuatının 

çoğalmasını mucip olmakta
dır. 

1 3 -· Bir de basildekohun 

1 

Afeti maraziyesi irtişahi ol
ur. Yani nesicde ne huhey
bat caversiye gibi münha_ 

Ziyadan mahrumiyet, açık 
havada ikametde esbabı mu
heyyidesidir. Fabrikalarda, 
maden O•:aklarında, toprıık 

altında çalışm~k suretile 
yaşıyenlar da hava ve ziya 
düh~lünü meneılen kafes 
pencereli evlerde ikamet 
edenler de olduğu gibi ver · 
em f akru zaruret hastul ğı
dır. Muhasaralarda, harplerde 
zaruret ve sefalet çoğalır ve 
o nisbette· de verem isabet 
ve vefıyatı artmı§tır. 

Bazı intani hastalıklurda 

veremin esbabı mühoyyide
sinden sayılmaktadır: Kızo_ 

mık, grip gibi bozı intuni 
hastalıklar tederrünün bilh 
assa akci~er vereminin in. 
kişafına badi olur. Bunlar 
meyanında kara humma ile 
lekeli humma -.arsa da en 
ziyade ince hastalığın inta
cına sebebiyet veren kızamıkla 
griptir Beyin zarlarının ve-
rem çı>ru perı tuvanın 

tüberkülozu; akciğer 
veremi çocuklarda kızamık

tan sonra husule gelir. Grip
ten sonra da tüberküloz ço
ğılmışt: r. Bundan buşka ba· 
zı tesemmümatın da bu has· 
talığı inkişnf ettirmekte ol 
duğu ve bunların başında 

tesemmümü küüli geldiği 

gibi Cren~i intanı da tüberkü
lozu inkişaf ettirmektedir. 
Eskiden bu hastalık kin 
tüberküloza manidir diyerek 
yanlış bir fikir vardı. Fakat 
bütün sifilizin tederrünü da
ha ziyade teshil ettiği anla
şılmışi.ır. 

Tüberkülozun teşrii mara-
zisi: Koh basilleri, hangi 
neıicde tevazzu ederse o 
nesicde gözle, hurdabinle 
görülebilecek tegayyüratı 

teşriiyei nesciye husule 
getirir. Bu tegayyüralı teş . 

rihiye ve neeciye ya husu
sidir yani hususi bir tertib
dedir. Yahut umuıoi intanat· 
ta olıluğu gibi umumidir. 

Basildekoh umumi netic~
lerde oturabilir. En ziyade 
nesri adeli basildek:oh un n~-

sır ve nede evran gibi ma-
hdut olur. Bıltlkis nesicJe 
mürteşih bir surette çok şe 
kilde bulunur ki buna da ir
tişahıdereni derler. Bu te· 
reşşuhatı dereniye neticesin_ 
de nesci tenahhnr ve tec~b
bün ve teleyyün eder. O 
vakit tecebbün hasıl olur. 
Nescin harap olan ortası it· 
tirah olunca yani tecebbü
yenin merkezinin tardından 
sonra kalun boşluk cevfi 
namını olır. Verem mikrop
larının klorformda ve eter Je 
münhal anJntoksinleri vnrdır. 
Bu toksinlerin mebzuliyet ci
hetile birinin diğerine faik 
olmasından dolayı tederrün 
ya teceyyün veynhut tasall
üple nihayetlenir. lşLu mar
uzat verem mikrobuna aıt 

husu si afat olup bir de um
um Mat vardır. Buda ala.imi 
Ütihabiyedir \'erem mikrobu 
bozan ensicedo tekarrur et
mcıden devranı kebir içine 
Cl'irerek: intanı dem ve kanı 
ı:o 

aşıl&r. Mesela, kü\·Ük ukadah 
lenfa iyeden biri dahilinde 
bulunan edranı teleyyün ed· 
erek ukdenin yanındaki kü 
~·ük şiryana açılır ve bu sur_ 
etle basiller kana · karı~ır. 
Dem ile devran eder ve bu 
suretle umumi bir intnnı te· 
vlit eder. 

Bu halde tüberkülozun 
marazı bu kadar, hususi 
afat görünmez umumi bir 
iltihap vardır. Bu hali yııl

nız verem mikrobu değil 

toksinleri de yapar. Binaen
aleyh intan umumide fethi 
meyyitlerde tederrün teşhisi 
koymak mümkün değildir. 
Bunu tanımak kin hastanın 
kanından bir miktarını ko
baya telkin etmek lilzımdır. 
Kobayın vereme tutulduğu 
görülürse intani dereni var· 
dır denilir. Verem basili in. 
tani dem yuı.ıığı zaman tifo 
arası gösterir buna tifo der· 
ler. Basiller kandadır . Ko. 
bay a~ısı da bunu isbat et· 
miştir. Teşemmuu k:ebe-
din tederriine ait olanla· 
rı da kobuyda şırınga ile 
anlaşılmaktadır . Te~rii hur
dabinj nokt:öi nnznrındnn bi
lumum afötı derniytdeki hu

şvünemasına miisait değil susiyeti cerrabei derniyeılen 
gibidir . Bilumum guddeler, ibarettir. Cerrahı derniye 
ahşa basillerin birleşme~ine basilılekoh veya bunun tok· 
ve icrayı tahribatına müsa_ sinlerıle husule gelir. Cim. 
ittir. Nesci adali basih• ~ıi- bei derniyenin bir im ~· du
sait değildir. Mearnla: müte- nesi bir yere gelerek gözle 
derrin ineklerin südile in- görülebilı>n tüberkülü teşkil 
san intana tutulduğu halde eder. 
etini yemekle inta enderdir. Cirabeı derniyenin orta
Çünkü basildakohun ndalode sında bir hücrei uzma vnr
te~ayyürü enderdir. Müteder dır . Ve içinde de mebzul mi· 
rin bir ineğin et.i pişirildik- miktnrıla verem mik:roplnrı 
ten sonra ekledilebilir. mevcuttur. Verem mikrobu 

Koh basilleri bir nesicde veva toksinlerinin ensicedeki 
iiç nevi tegayyüratı mucıp te~irlerine karşı 8 - 15 ufak 
olur: hücre bir araya gelerek: ye -

l - Ukrıdatı ceverseye kdiğnine kayn:ışmasındıın 
yani darıya benziyen ukde- hiicroi uzma husule gelir. 
lerdir. Bu husus kohhnsillr- İşbu hül'rc·i uzmonın nüye· 
rinin rie sümkiind<', bütiin leri baznn birkaç küme, ba 
nescinde kirli sarı renkte ıuü 

nteıir ve darı danesini andırır 
zun da hilal veya at nnlı 

şeklinde dizilmiştir. 

HA YAT YE : 111 U ATINJ SEVE~LEHE 

j\ ı·)10Dk«t r•ıhis;ı r 
MADE.N SUYU 
MinE, B.\ÜIHS.\K, KAB.\CİÜER, BÖB

HEK 11.\ST.\LIKL.\HİLE H.\ZUISIZLIKL.\-
1\I>.\ EN SİF.\LI \ 1E EN EYİ srnl'H. 

~ 

KlZILAV 
~amma imlivazı verilen hu ruadeıı ~uvn-. . 

rıu n talılil raıwrn ~iselerd~ ki cıt iketl(lJ'Ot' va-
~ ~ . 

zıltdır. • 
Bu su~~111 hayiliğirıi ancak ıınılılermu 

halkımıza hir ltizıuPl. olmak İİZ('l'C aldım. 

Fi vatlar PhvPrnlir fır~a t kacırnun 111ız. . . . 
. Yeşilli caddesi No. '20 

Yağcı lsmail 

memurluğundan: 
Alacaklı: Edremıt lıuzinei 

mnliyesi. Hordu: Kızıl ke\'İ 
liden Mahmur, Feyzi ve lb. 
rahim gayri menkuliin cin
si zeytin yoğı fabrikusı mıın 
teferru11t. Mevkii Kızıl ke~·ili 
k tryesinde, hududu yemini 
yesari ve cephesi ~ol ark?s~ 
bahçe tnpu No 7:> tarıhı 

927. evsa~ 1 o.det buhar 
makinesi tek silindirli 900 
lira 2 udet baskı 3500 lira 
2 adet baskının onündeki 
polime 100 lira, 2 adet bo
mbarya 1200 lira, zeytin 
ezmek için taş maa teferru-
at 1200 liro. 2 su tulumba
sı 20 lirn, 1 adet sıcak su 
kazanı 100 lira, 6 adet 
kayı~ 155 lira, tras misyon 
ve 5 adet kasnak 350 lir:ı, 
fabrikadaki umum su ve İs 
lim boruları 150 lira. bom
horyo.lar hidrolik tazyik bo
ruları 100 lira, dinemo maa 
teferruat 75 lira, mnsarıfı 

600 lira. 2 adet yağ poli· 
mesi 150 lira, 37 küp 550 
lira, beheri 45 şer destilik 
bondon isterne 50 lira torba 
bııtavası 25 lira. bt!heri 45· 
şer destilik bir demir ister-
ne 50 lira, 2 adet 90 tlesti
lik bandon isterne 60 lira , 
2 adet 40 Jestilik London 
isteme l adet vinç çuval 
kaldırmak için 1 Su lira 70 
adet torba 70 lira 1 bez fi
litre 50 lira 1 allet pam
uklu fılitre 15 lira 1 adet 
baskül 40 lira, 1 adet demir 
isterne 30 lira, eoç baca 70 
lira. ] 1 adet (lu~ar 365 lira 
2 adet su h ıvuzu ı 00 lira, 
2 adet boru anahtar, 1 İn 
giliz anahtarı, 12 ad"t muh_ 
telif nnahtar, 1 demirci annh. 
tarı 31 lira fabrikı:ı binası 

666 metre murabboınrla 
üzerinde mühna binanın be · 
den ve du,•::ırdaki toş ve 
tuğladan mamul kllgir olup 
iki katlıd!r bir yağ mağaza· 
sı bir yazıhane nvlusunda 
bir suya ve avluda bir Cılit
re mevcut ve müştemil olup 
yukarıda fabrika ve makine 
arkasından hariç ve mücer
ret olarak münhasıran bina
nın kıymeti 4800 lira olılu· 
f'Pu aksamile beraber: 
~ 

Kıymeti umumiyesi 16691 
lira birinci artırmanın yapı 
laclr'ı <Yün ıs 6 935 to. <·u b b 

martesi saat 16. ikinci nr-
tırmnnıh yapılacağı gün 
30.6-935 ta . pazartesi saat 
16 

1 lşbu artırma şartna-

r 
mesi tarihinden itıbaren 
934-97 numara ile Edremi\ 

icra dairesinin muayyen nu· 
marasında herkesiıı görebil
mesi için a~·ık artırma ila
nında yazılı olanlardan fazla 
mulılmnt ulmak istiyenler 
işbu şı:ırtnnmeye ve 934 97 
dosya numarasile memuriye. 
timize müracaat etmelidir. 

2- Art ırmaya iştirak için 
yukarıda ynzılı kıymetin • 

vüzde 75 nisbetinde pey 
;k~·esi veya milli bir ban
kanın teminat mektubu tev
di t?dilecektir. 124 madde 

3 .. ipotek sahıbi alacak
lılarla diğer al:\kaderların 
ve irtifak hakkı sahipleri· 
nin aayri menkul üzerinde 
hakl~rını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddiaları
nı işbu ilAo . tarihinden 20 
gün içind.ı evrakı müsbite
lerile birlikte memuriyeti
mize bildirmeleri icap fjder. 
Aksi halde hakları tapu si. 
cillile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından 

.hnr·iç ~alırlar. 

4 - fayin edilen zaman
da gayri menlrnl üç defa 
b<:ığrıldıktan sonrn en 'çok 
artıronın üzerine ihale edi
lir. Anı:ak artırma bedeli 
muhammen ~ıymetinin yüz
de 75 ni bulmaz veya satış 
istiyenin alacağına ruchani 
olan diaer alfikadarlar bu. 

" lunupta bedel bunların o 
gayri menkul ile temin edil-
miş alacaklıların mecmu. 
undan fazlaya çıkmazsa 
en çok arttıranın taahhiidü 
baki kulmak üzere arttırma 
15 gün dahn temdit edilir 
ve 15 inci günü aynı saat 
te yapılacak arttırmada be-
deli salış istiyunin alacağına 
ruchan olan diğer nlacuklı-

ların o gayri menkul ile te
min edilmiş alacaklara me~
muundan fazlaya çıkmak ışn . 
rtile en çok arttıronn jhı:ıle 

edilir böyle bir bedel de eJi
lemeıse ihale yopılamaz ve 
satış talebi düşer . 

5 . Cilyri menkul konılisL 
ne ihale olunun kimse der
hal veya verilen mühlet içi
nde parayı vermezse ihale 
kararı feshedilerek kendisin
den evel en yüksek teklıf· 
de bulunan kimsenin üzeri
ne ih ·ıle edilir ona razı ola-
maz veya bulunmazsa hemen 
15 günlük bir ilfln ill' iha
le r.dilir iki ihale nruında_ 
ki fark ve geçen günler 
icin faiz ve masraflar ve 
diA"er zararlar 96 dan hesap 
olunorçık alı<'ıdan tahsil olu_ 
nur ayrıca hükme hnctıt ka-

Bıhka~r ~ıı 
ı•rluğundan: 

Balıkesir kooperatif ~irke_ 
tine bor~· lu Hacıiamail mnba-
Hesinden Apti oğlu Omer 
çavuşu borcunun tamını 

istilası zımnında mezkftr şi
rketin müracaat ve talebi üz_ 
erine satılmasına liarar veril
en ve sağı Hacı lemail ve so
lu muhacir Şak\r aA'a tabakh
aneleri arkası dere ve önü 
yol il9 çevrili ve üılii kirem
itli zemini taşdan döşeme 
ve içinde bir adet mermer 
perdah ve bir. su ~uyusu v~ 
yedi adet k§gır ış teknesı 
ve dört adet beton kirdimanı 
münhal tabakhane ile keıik 
köy namı diğer çayır mevk
iinde valri ve gündoğusu Se-
fer oğlu Mustafa ıve gün ba
tısı Mısır o~lu Mehmet karısı 
ve poyrazı Nurullah o~lu A~i 
ve ktblesi Hamza o~lu lımaıl 
tarlalsrile mahdut 8 dönüm 
murabhaında boş tarla e91s
başka alacaklılar tarafından 
mahcuz lllmakla şimdiki hal. 
de hu alacak için tarihi ilt\n
dan 30 gün açık artırmayı 
çıkarılmış olduğundan talip 
olanların birinci artırma gü
nü olan 26-6-935 tarihine te
sadüf eden ~·arşamba günü 
saat 15 den itibaren. Ballke· 
sir icra daireei salo91p~a 
hazır bulunmaları ve peşın 
para ile . artırmaya iştir~k 
edeceklerin tabakhanenın 
muhnmme~ kıymeti olan 600 
liranın ve tarlanın muhımm. 
en kıymeti olan 80 liranın 
yiizde yedi buçuğunu dep~ 
akçası satış sıra8ındn t?s~ı: 
ye etmeleri Hı.zım geldığmı 
ve artırma şartnameleri ilAn 
tarihinden itibaren herkeı 
tarafından görülmek .üsere 
açık bulunduğu ve taym ed
ilen işbu günde artı~ma .be
deli gayri menkullerın yuzde 
yetmiş beşini bulmadığı ta_ 
kdirde en son artıranın ta.a
hhüdü baki kalmak 11artıle 
artırma 1.7.9:-5 tarihine te
sodüf eden perşembe günü 
aynı saatte başlıyacoğınJan 

.. en ı·ok artıranı ihale o gun 
d ·ı . ııı.zım iseJe borç e ı mesı u 

2280 numaralı kanunun ah- ,,,. 
kamına girmid olduğu~~a~ 
son artırmada bu satış gunu 
konulan pey mıkad~e~ kıy
metlerin yüıde 75 ıını .. bul
mazsa borç. kttnunun goste
rdiği müsait şekillerde öde
nmek üzere satış beş sene· 
ye temdit edileceği ve bu 
bapdn alAkadarların bu _ga
yri menkuller üzerindekı htY 
kları hususile faiz ve masr
afı <\air olan iddialarını e~
rakı müsbitelerile ~ gu_n 
.. de bildirmediklerı takdl-
ıçın .. 

1
.
1 d hakları tapu sıcı ı e sa-

r e b d r . 
bit olmadıkca satıı ~ e ının 
paylaşmasındon harıç kala_ 
cakları ve artırmadan ~ 
rusumu dellaliye ve gayrı 
menkulun vergisi olan 26 
52 kuruşun müşteriye a.it 
olacağı. ihale giinft taynı 

edilen mahalde hazir bolu
nmıyanların müstenkif sayı-
lacakları il2n olunur. 

(226- 1) 
--------------:--"'." lmakıızın memuriyetımizce 

ihale edilir. 
Bu ilft.nda gösterilen iza . 

hattan başka f zla malumat 
istiyenleri dair mizin 934.9; 
iltln dosyasına müracaat.la.rı 
ve arttırma şartna~eı!n~ru 
herkesin görebilmesı ıçın 
ilAn tarihinden itib.ıren açık 
arttırma suretile ihale edi
leceği Edremit icra daired 
salonunda saat 16 da 
arttırma ile yapılacağı 
olunur. 
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BizJeen eyi Boy~ ve 
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~urada bula biH oru 
Biı. köylülerde 
Pullu}\ ve R_enç ber Dtı~eninı 
HEp Buradan .A!trıL 

1~ Senelerdenberi'l'ec~übe edilip piyasamı~aı 
J çıktıktan sonra GrJ)l ha ·ta(ığının m~l~·I 
ıl ket~·mizde Şid< etini kayJıeUircn ve tJa· 
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1 KaşeleYini emniyetle kullanınız! 1 
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, @I! S O N M O D A , 
~] Elbiselik kumaşlar, ip.ekli, yünlü ropluk 1 
s~ ı ki l · 

°Walıkesir T«ıpu ır · nını8cı 
e; ve manto u arı ve en güzel yazlık arı' 

Sl~JF ı '€!E,§-~ F A H R i T A v s A N L 1 t 
M ütl ii ı· .1 ii ğü ıı d c ıı: 

~ahallesi sok11ğı cinsi 
Oruçgazi hacı Behram ev 

Hududu 
Sağı lıııcı Behram karısı 

evi solu kırkyalan hacı 

İsmail evi arkast soknk 
önü yol 

Evsaft yokarıda yazılı ev berber <·nkır knrısı Ayşenin 
iken 3J5 senesinde ölmesile mirası kocası İsmail ve evlılt
ları Mustafa ve Şıızlyeye terkedip badehu lsmailinde 317 de 
vefa~ile mirası evltltlorı Mustafa ve Şaziyeyi terkedip ba_ 
debu Mustafanın da 320 senesinde vefatile korıs~ Atike ve 
evl4tları Mehmet Rızn ve Ahmet ve Gnnfme ve Fevziyeyj 
terkedip badehu Ganimeninde 325 de bila zevc vefatile an-

ne•i Mezbure, Atike ve kardeşleri Mehmot Rız:.ı ve Ahımt 
ve Fevıiyeyi terkedjp vefut ettikleri anlcı§tlnn ve Lu eo. 
netıiz tesırrufıtttan bulunmakla mahalline memur izam 
olunacaktır. tasarruf iddiasında bulunıınlnr vursa 
keıif günü olan 2 - 6 • 935 pazar gününe kotlar tapu mii
dürlüğüne ve keşif günü mahalline gelecek memura mü· 

KULAK. BOÜA'.l BUHU.. Yı 
1 llASTAl,IK~;ı~: \IÜTEllA. =C Ticarethanesinde 
DO~ 1'~)11 ~~ İst1>.diğinize uyğun olarak bulabilirsinİZ· t 

DAHi =~ J<"evkal<lde tenzihlth satışlara 
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