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Otrl\~LA.R.. TESİDEN ÖZGE -!aY•ndırlık Bakanının sözleri 

~ o s t ve T e 1 g r f 
idaresi Is ah Ediliyor! 

:•Yın~ırlı~ Bakanımız ~~m~da posta ve telg~a! id~resi 
·~~ında ızahat verdı.ıdarenm ıslah edıleceğını soyled1 

l<a rıkara, 14 (AA.) - Oun 
1' nıutayJa Posta Telgraf ve 

61''°n mud·· 1 .. - · ·· b'"t "" . ur ugunun u 
~usı Ilı .. 
ol Uzakeresine söz alını 

an 1 nı A.I'say ~vlara Nafıa Buka-
"a ı Çetınkuya verdiği ce

Pta demiştir ki: 
~. p 

İda • .0 sta, telgraf 'e telefon 
hil~69! ötedenberi hepimizin 
bır 1f.1 gibi oldukca esaslı 
u... 1 11ırnete muhta~·tır. On-

... Uzdek' 
hı\ ı BP.ne tat bık edile-
ııle~esıni temin i~·in teşcbbü. 
ııu:t 6 bulunuyoruz . Bu hu
lıt a kanun ltlyihaları tek-

Qıu e~tik mali vaziyetimiz 
Saıt } 

t&haj o urda 1§.zımgelen 
lar ııat alınırsa bütün arzu. 

)6r
1 

Yerine gelir Ve hizmet 
hakkıle ifa edilir. 

~li ç . 
'o etınkaya bundan 

llt" 
~er Yap lacnk işlerin he· 

1 Um • 
~er ~ Umıyesinden bahıııe-

e d'nıiştir ki: 

11\ln lieyetı Vekileye iki ka
b11t teklık ettik. Hükumet 

Ba) ı lırl k Bal, nın11z Alı Çetınka~a 

şimdilık tcmir, etmek zarur

etindeyiz Bır kısım para 
koyduk bununla buzı mü-

him merkezleri yapacağız 

Telefonla konuşmak istiye-

nlerin her dakika konuşa 

bilmeleri imkdnını hazırla. 

mak için çalışıyoruz. 1 el

gruf telefon hatlarını kablo 

halinde tnprnk altına alm

ak zaruretındeyiz Aynı za

marıdu burada nokıl oletl-
ceeınd 

letın . en rnevcut muafı - erini takviye edeceğiz. Şi. 

~~ti} hı~~ ~lmazsa sülüsünün mdi merkezden ancak 11.B. 
~et rtleıını istedik. liü k ii - hatla muhah ru alnbıliyor. 

Buna karşılıklı olarak yirm h6:teı kabul etti yakında, 
~lır 1 

rnuhteremcye g~lccc- iye kadar ~· kurmak i tıy-
~llı Postn idaresinden de oruz. ~arkın bütün hatları 

lld.,L.\'echjle SU}US Ol
0 Sbet1'- f 1 { h b l "lllı ın telgru ve te c on mu o e 

elı..ır Ucıf yeti kalJ rıyoruz relerı rncmlcık timizden ~' ~·· 
lı 0 rı d · 
nıaı "e t?n)ad l ikt sadi ı~· mok mocburiyetin·ledir. Eğ 

ili tok it ıcari bir Yar)ık er şark hudutlarımızdan ku-
ltıenıı ı. Uliunılırken henüz vvetli telc•rnf v' tdefo:ı hu. 
t el(er . o 
'•ın nnızde luks eşya tları teminınıı iınktin bul 
~ ha. goru d 6 duıt rırnelUedır adedıde ursok memleket 1\'İn mülı-
~ Ur Memleketim ·z im bır sPTvet ve varıdat 
,, ~ o n l ~İYad U n hizumunu memh ıı 1 ulunmuş ol<ıc ıkt:r. 
it 1 fon 

1
1 hı. setmPktey'z Bunun i, ın <;ul ş yoruz. Bu 

'etle . ınttcırının gııı p, ı mil.t rcla yapacn 

----==== gitmesini 

tı 'Sakına Girecek mi? 
'i~ı~a~~on ~lmanyanıHŞirkta ~ir ademi ı~cavü~ 
~:;~n~~~~1ı! mege hazır oıduğunu gazele lere so yled ı. 
1 U t h [AA.} -Btittln ~1ezkfir (J'nzete)'e göre Al-nye o 
d .\lrqlln C'Unlı boşlıkla. anyunın bu cevabı StrezaJa 

'tti • y nın ~arkta bı"r 
~ti'. ~ecavuz . ~ Fransn tnraf ndun Cenevre 

M h rnısakı imza de Almanya nleyhinc ıleri 
t " llzır ı 

"on . 0 duğuno. dair sürülen ithamat meselesi be-
~ 1 8 Yrn ~ Eln b on tarafından 
t. eyunnt 

ı 1 ne retmek-
• 
~ t 1 

}~ıı erin 
\~ ll\ı ~·ok ek erisi bu 
, 

1 El11erı 
1
huyuk bir le 

~ ı h 0 tırak s ymaktn 
) l avun d trı_L ı §tın. n aha ziya 

111: ı.sırıe b h ~o t ır ornek 
}lı l\1 erılrnekt dır 
~ eyı . 

)'ı:tı g ız ·t('sj ır 
~ on l 

u 1 orafınd n so 
, b o Alnı 

rtaraf eclılin<'e, Almnayanın 

duhn g mş bir konferansa 
iştirak hususun laki eyi niy

etlerin l biı tlelıl olarnk tela 
kki edılmıştir. 

Dryli H ral i ~ zıit.,si Al 
man cevubını'l Lonılra tebl
iği es sın gore nmuıııi bir 
anloşmayn ye ninen yol aça 
bilnc ğini ~öylemekteJir. Bu 
suretlt> Alnıanyo titun lıuk 
ul ına lı ız olar k kuvvetli lt il <·n"ab nyanın vr_ 

'ıJ ın konf k 1 • ı f oı ılen erans- ve mu tere - ı r mu a Jn 
iu~Uuu ~n buyuk ne

ydetmf'kte-
sıstemı knrulmo.sını gözeten 
s re ser slı'e i tırnk etme

ğc davet dilecek.tir. 

ıs Nisan Pazartesi 19J5 Uukuzuncu Yıl -1 ' -

• - t•' 

ontenjan 
f ransamn memle~etimize 
verdıği ~ontenjan hisseleri 

Ankara, 14 (A .A ) - Türk 
ofısten bildiriliyor: 

935 senesi ikinci ve üçün· 
eti ü~· aylık için fronsanın 

memleketimize verdiği kon. 
tenjan hisseleri oşoğıda 

gbsterilmiştir: 

1 --· Nisandan 
sonuna k:ıdar 

ey ifil 
olmak 

üzere altı oy kin 374 
kental yumurta, 62500 ken

tal misir, ayrıca muvakkat 

kubule tabi olmak üz re 

50000 kental, 4544 kental 

arpu, bu miktarın mofcüs 

mucibince 14000 kental 

olması icap ettığinden bu

nun i~·in teşebbüslerde bu

lun ulmaktudır. 27900 ken

tal baklo, 2000 kental 

fasulyu, 2700 kental no_ 

but, mercimek için de ayrıcu 

hisse istenmiştir: 

2 - Nisan, mayıs 

ve haziran için üç 

aylık 450 kental kabuklu 

c ı vız . 763 kental kabuk
suz ceviz, 325 kental ta-

nelı hulasaları, 600 kilo 

deri, 476 adanmodu mu· 
ci binc.e 4 76 <lan 8 den 

hisse verıl111°si için tcışeb

bıı::ı cdilm işt r. 

Sovyet 
Sanatkaı ıarı Ankaraya vardı 
Arıkara, 14 IA A.) - ~tem· 

leketımizde birku~· festival 

Vt!recek olan Sovyet Ru~yn 
nın buyuk urtıstleri bu 
sabah şehrimize gelmışler- 1 
dır. =:,.,ın.Jtkhlar durakta 1 

Ku tur B::ık;.ınlığı, Halktıvi, 

Sovyet buyük el\~ılığı ile 
gazetecıler tarafıııdan kar
şılandılor ve koılın artiı;tlere 

buiı tler verilıli. 

lloyetin başkanı Arkoouf 
Kultiir BJkunı Abidin ôzmeni 
ziyaret etını:tir. 

--.c:oo=.= ===----

Venizelosun o~lu ~a ma~
küm oldu. 

İstanbul , 13 1 ~luhabirimizj 
Atinadan bildiriliyor. Asi

lerden Venizeloırnn \'afıi: oğ· 

lu divnnıharbce yirmi seneye 
makfım edilmiştir. 

Timurlengin zamanına ait 
para. 

lstonbul. ı 3 l~1uhabirımi
zden) - Ankaruda Lozan
paln:::. ynnındaki bır inş::ıotta 

T mur!engin muhnrehe"jn. 
dell kalma bir teneke güm
ü~ p Jra bulunmu tur 

·······················~ : . 
: Osmanlıcadan Tür- : 
ı• : 
: kçt'ye karşıhklar : 
: kJ/avuzu üçüncü say-: • • 
: famızdadlf. : 

- -
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İğesi veBatyazganı: Balıkesir "saylavı H.KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

• 1 
Türk Dili Evi Bal!kesir 

1 Yıllığı: 800, altıayftğı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

İdare Şefleri Kongresi Dağıldı. 
Kongrede vilayetimizde yapılacak işler hak
kında -beş senelik bir program tespit edildi. 
Kaymakamlar bir de plan hazırltyacaklardır. 

Viltlyet idare şefleri kon
gre dün dağılmıştır. 

Kongre vilfizetimiz ıçın 

çok föydnlı olacnk kararlar 

vormi:;r bulunmaktadır. Kon. 

grede viltlyetimizi alôkalan
dırnn birçok i~ler ve hilhu-

ssa köy kanununun tatbiki 
meselesi görüşülmüş. yopı-

locuk işler beş sc nelik bir 

program halinde tespit ediL 
miştir. 

Nahiye müdürleri dün ye
rlerine dönmüşlerdir. 

Kaymakamlar birkaç gün 
daha şehrimizde kalarak 
beş senelik bir 
programın tatbiki hakkı-
nda bir plAn hazırlıyıcak
lardır Beş senelik. program 
ve pldn hakkında ayrıca taf-
sildt vereceğiz. 

Stresa Konferansı Dağıldı. 

İngiliz, Fransız, İtalyan Görüşleri 
Arasında Tam Bir Ahenk Var! 

Almanya Tuna ~onf eransma çağnlmıştır. Küçük itilaf Macaristamn tekrar sitihlan
masrna muvafakat ediyor. Fakat hudutlarının tashihini istemekten vazgeçmek şartilı 

Strasa, 14 (A.A l- Havas
dnn: 

Tuna anlaşmasından alfi
kadar devletler 20 mayıs. 
ta toplanacaklardır. Bu ko· 
nferansa Avusturya, Almon
yu, ÇJkosluvakya, Yugos
lavya, Fransa, Lehistan, 
Homanya, 1acaristan ve itaL 
ya davet edılecektır. 

Stre~nı, 14 IA.A.] - Royte· 
rden: 

lngiliz mehafıli konferans 
neticelcrindım \'Ok memnun
dur. Ü~· devlet arasında tam 
bir ahenk olJuğu intibaı 

vardır. B. Lıval de lngıltere 

ıle koti bir tesonüt bulun
duğunu teyit otmıştir. Tuna 
konferansına iştırak edip 
etmiyoceğı hakkında Almon· 
ya istimzacta bulunulmu~
tur. Küçük itilfif Macarista
nın tekrar sılahlanması için 
bazı şartlor koşmaktadır. 

Bu şartlar ~lacarlnra bıldi . 
rılmı~tir. Hunun kabul 
etmesı müstebat görulme
ktedır Küçük itilôlın bu 
teblıginu~ ezcümle Macaris-

tan hudutlarının tashihi cıh
otlerinden vazgeçıııedikce 
kendıs.nin silı'\h\anamıyacağı 
beyan edılmi~tir. 

Stresa, 13 (A A.) - Havas 
ajansından: 

Üç devletin üzerinde mu
talı k kalacuklorı knror UL 
uslor kurumu konseyince 
kabul edılir~e Uluslar kuru-

mu Almanyanın teşebbüsünü 

mA.nen takbıh ettikten bnlika 
üç az tdan mürekkep kom 
ite teşkilini teklıf edec •ktir. 
Bu komitenin vazıf ı;j jsti. 

kbalde munhed"lerın ve mali 

r·ez tabiri ·rin tuthiki suretı
le bir taruflı ihlfilinc mani 
olacak usulleri araştıracaktır. 
Konferans bay Mussolinınin. 
Nuzilerın Avusturya istiklaL 
ino kar ı teşkil ettikleri 
tehlikfülen huhseden 
sözlrri'.li 
Konferans 

,,dinlemiştir 

Fran~a ile ltaL 

vam edilmesinin münasip 1 rdım şeklini tetkik ederek 
olacağı kannatini izhar et. mesaisini bitirecektir. Bu iti-
mi tir. Yakında nldkadar barla konferansın bugün bit. 
devletler nrasında hususi mesi şüphesizdir. 
bir konferans toplanması Stresa, 13 [A.A.] - Konf-
muhtemeldir. ernnsın .son safhası saat9,30 

Stresa, 13 (A.A.) Havas da başlanmıştır. Son derece 
ajansından: gayretle çalışan murahhasl-

Konfcransta bazı mahfeL ar işlerini bitirmiş işlerde 
ler Almanyanın teşebbüsün- öğleden sonra bir ctlse daha 
de uzlaşma temayüllerine akdine zaruret hasıl olmaıı 
ve yeniden büyük devlet- ihtimal dahilindedir. Bu su-
lerle teşriki mesai arzusuna retle murahhaslar pazarteıi-
bir delil görmektedir. Fa- nder1 evel Stresadan ayrılmı-
kat hir~·okları Almanyonın yncaklardır. Bu ıabahki mü-
hareketinde hakiki hir kıy- zakerat ruznamesinde şu ma-
met olmnılığı kanaatindedır· ddeler vardı. 
ler. Çünku ademi tecavüz 1 - Almımyanın Uluılar 
misakını irnzalıyunlnr sade kurumuna avdeti rnes~lesi 
ce ezcümle Kellog misakı 2 - Avusturya Macaristan 
gibi evelki taahhütlerini ta· vo Bulgaristanın teslihatJar-
zelıy~cei.lardir. Yalnız bir ının artırmasına müteallik 
karşılıklı yardım ::ındla ma- itildi meselesi. 
sının fıili bir ehemmiyeti 3- Merkezi avrupa miaa. 
vardır. lngiliz hükumeti AL kı ve Avusturya meselesi 

İtalya hükfimeti yakında Al
manynnın vazih düştlnC'elcri 
hakkında rnalfımat alacak manya hükumetine merkezi 
fak3t bundan bir netice bek- avrupa misakındaki ademi 

teca viiz maddesini tarif eden 
lemiyecektir. 

ve Almanya tarafından iıte
B. L val tayin edilen tari-

nilmiş olan bir nota gönde. 
hlerde Fransız-Sovyet anlaş. recektir. 
masını imzalamak üzere Mo- . imdi yenilmesi icabeden 
skovaya gidecektir. Bu aHla- mühim bir müşkül kalıyor 
şmanın kati muddeleri Gene- ki oda istikbalde muahede-
vrede boy Laval ile bay L'tv- lerin tok cihetli olarak fes-
inof arasında tesbıt edilece- hi tnkdirinde müracaat edi-
ktir. lecek iktısadi ve mali mü-

Konfernhs hava misnkını eyyidelcr meseltsidir. Dün 
ve cz<'umle İtalya ile lngil- bu mesele müzakere edildiği 
tere arasınıloki karşılıklı ya- 1 1 Devamı ikinci sayfada! 

eıanik 
Divamharbi de ~araum ve
rdi. Beş za~it müeb~et 

hapse ma~~üm ol~u. 
Sellinik. 14 (A .A.) - Ha

rp diYanı ~erez topcu alay. 

ına mensup zabitlerden ıkıs· 

ini müebbet hapse, J O dan
asını bcşdcn 20 soneye 
kadar muvakkat hapse mnh. 
kilm ottı 

Bu zubitlerjn formaları 

sökülecektir. Birı·ok zabit
ler de muhtelıf adi hapse 

Oışan 
işleri Bakammız 

Belgratda lral Aleksaadrın 
kabrine bir çUIRk koydu. 
İstanbul, 13 !Muhabirimi

zden) - Dışarıişleri Bakanı
mız hay 'fevfık Rüştü 
Aras Belgratta Kral Aleks. 
andrın mezarına Reisicümur 
Atatük namına bir ~·elenk 

koymuştur Boy Tevfik Rü
ştü Aras. gazetecilere, Fra
nsız - Sovyet dost
luğunun inkişafından 
Türkiyenin memaun olduğu
nu söylemiştir. Bay Aras 
şark misakınn da taraftar 

ı· • \. ••••••••••••••••••••••• 11 

yanın lıımııyolerind e bir ade
mi tPcovıh vı' ademi mu· 
dnlınle misakınn vurmak 
i~·in Avustnryıının butun ko
m ulurilc müznkcr loro de- mahkum ed· 
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:s 0 T V E S 0 T S A G L IGI! Stresa 
Ko1feransı 

Dağılıyor . 

: ............................•.....................• 
Meme ile südün mikropluluğu 

• Vilayet Veni 
KumandammlZ geliyor. 

Küsüyen 
Köyünde alçakça bir ta~ 
üç alçak r arafmdah kit"' 
yaşta bir kızm namusu llM" 

Meıı mikrop yatağıdır. Mikropsuz süt olmaz. 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
aırada Fransızlarla ltalyan. 
lar bu husus hakkındaki 

hattı hareketlerini tasrih et. 
meleri için İngilizler üzerin
de bir tazyik yopmışlarsada 
lngilizler hiçbir veçhile tos-

Baytari mücadelt: Baıkanı HAKKI USER 
Genel kamutaymda. -6 

1 - Südün mikropluiuğu 
Tabii halde yani soğlam 

iken memede hatU\ he-
nüz işlemeğe yani süt 

1 "ermeğe başlamış bulun· 
doğu dişilerde bile muh
telif biçim ve miktarda 
mikroplar bulunur. 

Bilindiği üzere hayvan· 
larda memeler hususile 
başları yataklıklar, güb
reler ve sidikler-ile s ıkı 

bir tema&fa ve dolayisile 
her vakit çeşit mikrop-
larla bulaşık bulnurlar. 

Bundan Jolayı meme başı 
deliklerinden südün top
landığı hazineye kadar gi
den yollar ile süt hazi-

nesinde ve buraya südü 
getiren nakil borularda 
birook mikroplar bulunur. 

Keçilerin memeleri inek
lerinkine göre daha az 
mikropludur. Çünkü bu iki 
hayvanların yaşayışı bir 
deiildir. 

Meme' sağıldıkdan sonra 
hazinesinde kalan az mik· 
tordaki sütde mikroplar 
iki aağma ara1ındaki mütdet 
içinde çoz5aldıklarındon me
menin bulaşıklığ'ı mikrop
lulu~ devem eyler. 

Memenin süt yolları ile 
hazinesinden başka kendi 
hususi dokuma [ nesç) sında 
dahi mikroplar bulunur. Bu. 
nlar memeye üç yoJdan gi
derler. Biri meme üzerinde 
her hangi bir yaradır . Bura 
dan İçeriye giren mikroplnr 
beyaz kan, yolları ile 
memeye giderler ikinci yol 
meme buşlorında ki delikler 
dir. Üçüncü yol da kırm ı zı 
kan yoludur. Bu yol vasıta 
sile memeye giden mikrop
ların bağırsaklardan geldik
leri kahul ediliyor.her ne ka
dar sağhk halinde bağırsak. 
ların iç yüzünü örten zarın 
hazım esnasında bile mik
ropların geçmesine uygun 
olmadığı birçok denemeler 
ile iıbat olunmuş isede bu 
zar her hangi bir sebepten 
dolayı iltihaplanarak bozul
duğu zaman bağırsaklardaki 
mikroplar bu bozulmuş zardan 
ıecerek kana karıtır ve anın 
vasıtasile memeye giderler. 
Bundan dolayidirki her vakıt 
hllzım borusunun hususile 
bağırsakların sağlığına dik
kat etmek gerektir . 

Hangi yoldan olursa olsun 
memeye giden mikrokhır. 

bu değimli üyenin [uzvun] 
yani memenin onlara karşı 
müdafaası her hangi bir se
bepten dolayı kırıldıktıı 
Jerhal faaliyete geçer ve 
memeyi iltihaplandır ı p vu.
ziresini hozArlar. 

2 - Sü•On mik optutuıu -
mikropsuz süt olmaz. 

Yukarıda görül<lüğü üzere 
meme mikrop yatağı ol
duğu için bütün manasile 
mikropsuz süt olmaz. 

Gerçekten her türlü sağ

lık ve temizlik ıcopl o rına 
riayet edilerek aıeptik (Ase 
ptiqueJ olarak yani mikrop
suz bir halde elde edilen 
sütlerde bile bazı mikropla· 
ra rastlanmıştır 

• .ı °' 

,,.erekse bunları sa~acak o '-' 
eller mümkün olabildıği ka. 
ılar dezenfikte eıii!dikten 

yoni mikropsuz bir hale ko. 
nduktan sonra memeler sa. 
ğ ılıırak elde edilen sütde 
bunun muayene edildiği za
manla sağma zamanı arasın· 
dan geçen mütdete göre 
muhtelif miktarda mikroplar 
hulunur. Mikropların bu 
miktarı sağmanın başlan
gıcından sonuna kadar g eçen 
zo mon ile mütenasip olarak 
azalır ve sağmanın sonun
daki sütıl e başlangıcındaki 

süde göre daha az mik
rop bulunur. Bu ise me
menin aşnğıki parçalarında 
yukıırıki parçalarından da
ha çok mikrop hu lunduğunu 

g österir. Sağmanın bnşlan . 

gıcındaki süt mikroplardan 
zengin bulunduğundan kolay 
çabuk bozulur. Bunu hi 
len sağıcılor sıığma baş
langıcında memeden çıkan 

ilk südü almazlar. Onu 
ya yere yataklığa atarlar 
veyahut ayrı bir kaba 
korlar. 

rihatta bulunmamışlardır. 

Royter ajansının muhabiri 
diyor ki : Uluslar kurumunun 
vereceği kararın hakiki bir 
kuvvetten mahrum olması 

muhtemel olmakla beraber 
bu kararı kaleme almak 
mesuliyetini deruhte edecek 
olanların alakadar devletle
rin İRtikbalde tek cihetli 
nakzi ahitler vukuu halinde 
ne yapmıya hazır oldukla
rına dair vaıih bir fikre sa
hip olmaları icabeder. 

Stresa, 13 (A.A.} - Havas 
ajansından: 

Fransanın uluslar kurumu 
konseyine verdiği istidayı 
tasdik hususunda üç hüku
met anlaşmışlar ve Alman
yanın arsıulusal ktıyıtlarıı 

riayetsizliğini lesbit ederek 
kararname suretinin yaz ı l· 
ma1ını bizzat konseye hıra· 
kmıya karar vermiştır. 

Kamutay çarşamba günün bütcı 1 

müzakerelerine başlıyor. 
Vilayet Genel Kamutayı 

çalışmalarına dün de devam 
etmiştir. 

Genel Kamutayın dünkü 
toplantısı kısa sürmüş, ka. 
nıutaya gelen birkaç evrak 
tetkik edilmek üzere encü
menlere verilmiştir. Önümü
zdeki çarşamba gününden 
itibaren bütce müzakereleri

ne başhyacağı temin edil
mektedir. 

Belediye Kamutayı 
Belediye Kamutayı dörd

üncü toplantısını bugün 
yapacaktır. Kamutayın bug
ün bütce müzakerelerine ha· 
şlaması muhtemeldir. 

Duyduğumuza göre, ikinci 
korkomotanl ı ğıno [ kolordu 
kumandanlığı ] Tüm general 
Sedat tayin edilmiştir . Gene· 
ral Sedat kıymetli kuman
danlarım ızdandır . 

Yeni kumandanımız bir 
kaç güne kadar Çonkkale
den şehrimize gelecek ve 
vazifesine başl ı yacaktır. 

Çoruh 
ff alkmm hamiyeti. 

Çoruhdan f a13kıtzadelır için 
yaniden 1233 kuruş geldi. 
Erdek ve Marmara feltl-

ketzedelerine yardım olm
ak üzere Çoruh vildycti 
maarif müdürlüğünden 13aL 
ıkesir Hildliahmer merkez
ine yeniden 3108 kuruş 
gönderilmiştir. Hu yardımın 

B k ti, w ı 775 kuruşu Çoruh maarif ere e 1 yagmur ar. müdür ve memurları , 250 
Dün şehrimizde yeniden kuruşu Rize Cümuriyet me-

bol yağmurlar yağmıştır. Ya- ktebi, 1233 kuruşu Rize 
ğmur bir aralık toluya ~·evi_ Kurtuluş mektebi, 550 ku-

Bayınd1.r[ı.k rmiş ve fakat çok sürmemi· ruşu Rize lstikl41 mekte-
Süt memeden çıkarken ştir · bi, 150 kuruş Rize Gülb-

sağma zamanına göre muh· Bakanımızın Yağmur kış mahsulü ve ahar mektebi muallim ve 
telif miktardo mikropla:- - bilhassa yaz mehsulü icin talebeleri 50 kuruşu Aartvin 
lar havi bulunursa.da ti - Söz[erı. çok faydalı görülmektedir. maarif memuru ve 100 k.ur-

carette şunun bunun elinde (Üst tarafı birinci sayfada ) uşu da Hopanın Sidre köyü 

:!~~8 ~~!e m\~:~~~::~r . ~:: ğız ve işe başlı yacağız . Suslgw nlıkdaki kazalar hak- muallimi Osman Nuri tar-
Ali Çetinkayo bundan ıfındon yupılmıştır. 

lınmiştir. eıı 
Birkaç gün evel Os~ö· 

köy nahiyesine bağlı ~u ~ı• 
yen köyünt.le a\çakca bır r· 
kaçırma hAdiıeıi oloıUJ!d. 
Köyden Mahmud kızı . . ar· 
Süleyman oğlu Halil ık•fdllf 
kodoş tarafından kaçır~ tir· 
ve alçakca ırz ına gecilıtıdıt bir 
Dudu on, onbir yaşın • 

kızdır . . edeıı 
Irz düşmenları hAdıs ·ıoi· 

sonra yakalanarak şebrııs•· 
ze getirilmiş ve· adliyeye 

lim edilmişlerdir. . . ,,,. 
ikinci istintak bAkı1P1 t•· 

alından hAdise hakkınd9 
hkikat yııp ılmaktadır. 

Türkiye milll aoreı tık-
kapdanı. , •. 

İstanbul küreş feders;ı0• 
nu taraf mdan bazı J.P• daeıı 
da tatkikata meaıur 8 ~,ısıı 
1'ürk:iye milli güre~. '' öoO' 
kapdanı Saim bir gunb 

1
oai•' 

Kütahya yolundan f 8• t g,ç' 
gelmiş ve gece lıoııre p,ôre 
miştir . Duyduğumuza de e11 
Türkiye güreş al.aoıPkarff'' 
bir nam almış hır . .,.j,e 
olan Saim dönüşde şeb~I #'' 
de uğriyarak birkaç götJ ..,u· 
hrimizde kalacak va.,bll,ısai" 
ddet içinde gençler• ıtir· 

k - . . -ğretece küreş te nıgını o radığı mikrop bulaşıklığı sonra poıta telgraf ve te- kmda ta~kı~at ilerliyor. Çoruhlu yurtdaşlar fel~L 
şüphesiz değimlidir . Fnknt lefon idaresi memurlarının k d l . 

d k d ğ Susığırlık, 14 (Mühabirim· ketzede ar eş erıne yar- 1 23 N. atı meme dışarsın a azan 
1 1 vazı' yeti ve dereceleri etrafı. d t k ı · 1 b.. ·· k IS 

d · l' izden) -- Otomobil altında ım e me sure ı e uyu 1 _ ıJflJIJ' ı bulaşıklık daha eğım ı- nda izahat vermiş v~ bu b'ld' J bir yurdseverlik eserı 1 '"'' - dUI gı 
· kalarak öldüğünü ı ır · •llZe çocugu ıott. 
Su"du"n meme ıl1 11arsın a ld' · · b 11' 

dır · memurların hallerini ıslah ·· t · oluyorlar Vur 1 k J f.l bO~ 
d J'ğı"m çocuk Kıı:ıla n1ahal- gos ermış · ı rece ıa anın 

11' etmek ldzım ge ığını ve u olsun hamiyetli yurtdıı - 1 cıdır 
u2'.radıg·_ ı mikrop hulaşıklığı yoldıı ı11.zım gelen tedbirler. lesinden Ayvaz oğlu .Ah-

1 
L. 

OJ et 1 k' ş ar. •------...--- / sağma zamanında başlor in alınmakta olduğu ve medin oğ udur. ve se ız ~ 
ve muhtacını müstehlikini bir teşkilfit kanununun ya~ındadır. Kozaya sebebıyet n:. ======-======:= =======-===== 
buluncayıı kadar geçtiği Kamutaya getirilmeküze re veren şoför Hamdi çoeu- F •k ti 
ellerde çoğalıp devam e- bulunduğunu söylemiştir ğun otomobilin çarpması ransanın yeni f l aye Jl 

der. Soğma zamanında süt Ve mıtesril kefalet yüzünde ile değil eşekten kandil- .. ek
8
tJ'1"

1 sağıcıoın elleri ve· yüzünden P . T.T. memurları- iğinden düşmek suretile Paris, 13 [A.A . ı - Eko dö niden bir takım ~~rjpde bO~ 
yahut elbisesinden düşen na düşen ağır yükün kal- oldüğiınü iddia etmekte- Pari gazetesi Fronsan ı n yeni bulunulması tak ır ·deıer ' 

h · · · b' d" T hk"kata devam edı'lm manı' olacnk müeY11 .... 4 tozlar vasıtasile ula dırılmasının teminı ıçın ır ır. 11 1 • ş ikdyetinin hiçbir kıymeti u o•., r 
ı;ıır . Süt sağonlorın saylav tarafından ileri sü- ektedir. k d bnl edileceğini Y8~.ttJ d~ d'~· 
-ı k 1 k Ş t. I' d ··1.. .. ·ı olmıyacağın ı yazma ta ır. Dünyan ı n bütün bUY 11· r1' . Çog·u ellerini ya hiç yıka - rülen temenniye arşı ı · o ör ~sa ın ° umu ı e · 

1 1 
. 'k . d" ve ,..., ·dl 

Pöti Parizien gazetesı ist. ... mazlar. veyahut yıkasalor olarak bunu gözeten bir neticelenen kaza hakkınd. et erı ı tısa ı ··ef1ı.tlJ 
d ·1 ikbalde mevr.ut beynelmilel · tt l k bu ınu .rıY bile oda sağma esnasın· kanun ldyihusının yakında aki tahkikat a ı erlemektedir. ıye e o aca oJllP"" 

dn ve pek adi olarak Kamutaya verileceğini bil- Ootooıobil muhttfaza altı- taahhüdlerin ihlAli veya Av. ere iştirake davet A 
yıkarlar çok defa da me· .... d;:i;.:.r:m~iş=.,:1.:-:e:.,,rd~i=r=. =-=-=--=::::!::::n;,,.d=a~:='"'.bu::==lu=n-d""u_ru";"'.l~m":'n":'k~t-ad=ı=r=. =~r_u.,;p=a::;:o=ın=e=m=nı-·y~e=t=:iıı=;-e-==k=a=:r~şı~ye- dır. 

6 
;ıı f 

me başlarım yumşstıp kay. tozlardır. Oışarda açıkta ya- ıuyruklarmı salladıkları za_ yvanların vücutları üzeri- sağmadan önce ~:~,i ~:-
gıp bir hale koymak ve şıyan ineklerin südünde ah· man tekrar havaya kalkarlar ne yapışmış olon ve sağ· ıne başlarının 

1 
of ~ 

- k d 1 · d h b .. ğ.. .. 1.ol" dolayısile kolayca sagma ırda kapalı olarak yaşıyan- ve eğer hayvanlar hergün ma zamanın a yer erın en _ı yvanın o ur ıf " bl 
için yeni sağılan ~ü ı le !arınkinden daha az tımar edilmezse vücutları kopup süıie düşen p i slık ları üzerine yapışın 8ı1d~f daldır ı rlar . Bu ise soğlık mikrop bulunur. Sebebi üzerinde toz toprak hu- parç.ularının ehemmiyetleri ıın ve sağma es:, . dt6 
b k d ek fena h ·ıtt'l susı'le memelerı' etrofındıı <lahcı çoktıu. Çünki bu. hangi bir hare 

1 
.. rı0·ııı a ımın an P · ' dışardaki havada hususile "'r: 

hl 'k ı · L' Ad td' Ge pislik ziyl\deleı:ıir. Bundan nlar, mikroplardan çok. sebepten dolayı • ...nl ..,ı te ı e ı ır u e ır. r- taze çayırlıklarınkinda daha -s d "11' "" 

b. k ·r · dolayı hergün tımar edi- zengindirler. Bir gr· kopup sü ün bir çekten ırço tı 0 sıra- az toz bulunmasıdır. Bu k ·
1 

·~ 
len ine lerin südünde, tı- om yataklık :sıımanınuo ilaha düşen rs•'. ~r 

yetlerinin . b~ydle r~bnal bir nun gibi bir köyün, bir mor görmeyip pislik iç in- (7,000,000 J 0,000,000] mik- ktar pisliğe 1·kiJl0ıJ1 't' ddet netı cesın e u otnn kosab"nın .. .. k k l l k' P ı 
u ve sozun ısosı de a an arın ıne göre rop [bulunduğu halde bir Süt bulaşıkl ığın 1 •• t ~· A 

sütlerin kullanılmasınılan ileri bir şehrin başka başka daha az mikrop bulunaca- gram pislikte (50,000,000- kaynağı da~i. su 00ıst~' 
geldiği yapılan araştırma- mahallerinde bulunsa ine· ğınıla şüphe yoktur. ı ,000,000,000) kadar mik- d ı r. Bunun ıcın de~il, 1-~ hır· neticesinde anlaşılm ı ştır. ki erin ~ütlerinden de muh· Hayvanların yataklıkları , ta. rop bulunur. nız temizlemek bİ9 ° ~ 

Kurukuruyn soğılıın mc· telif miktarda mikroplor biatlerine göre verdik.leri , (tavadaki mikroplarla yük- zleJikten sonra d& ,,ıil~,~ 
h . k sil a,,Or r menia verdiği süt her tıngı bulunur. Yani bu gibi in- toz miktarınca süt üz· lü tozlar, kttndi ağırlıkları suda kaynatuıa. oıi• •" 

kaynamıımış bir mayi ile eklerin sütlerindeki mik- erine tesir ederler. Yatakları ile yere düştüklerinden soğ- kım etmek yun• k ger'(I, 
ıslatılan memeden alınan ropla rın adedi maholeye samandan olan ineklerin ma esnasında südün toplan· bir hale ko~'°\ir ·~-1 
süde göre duhn oz mikrop göre değişir. südünJe. yataklorı başka ınası için kullanılan kap, adi '11akim edıl~ışbir •''~~ 
bulunur. Makin rı lar ill· sağılan maddelerden yapılmış olnn kovalar szibi O'e ni<ı ağızlı toı)lanon südUD nll) ·• 
momolerin sütlerinde <lahi Havadaki tozlar türlü larınkinden daha çoi mi: olursa süd-~ ziy:ıie ~iktarda tn mikAbında ~i:~~;; ~ 
el ile suğılanlarınkinden türlü mikroplarla yüklenmiş krop bulunur. toz vtt dolayısile mikroplar ki alelade ta ,~ 'I','° 
daha ~·ok milırop bulun- bulunurlar. Bu tozlar büyük. Bir ahırda toz olmanın konar. Buna maai olmak üze- kovada toplıınaP tJd'(ıl 
muştur. Bu ise o gibi lüklerine ağırlıklarına ve başlıcası, onda bulunan ku- re yaln ı z ~iit f sk ı y ı:s in i n geç· santıınetre 01ik4:~1oı>-:.1~ 
mnkinaların süt ile temas havanın hareketi ceryanı ru ot ve gübrelerin karış- mesine uygun kapaklı dar ka Jar mikrop ~sY"~~~ 
eden muhtelif parçalarının derecesine göre ~~abuk ve tırılıp kaldırılmasıdır . bir boğazlı kovalar yapılmıştır. Süt hulaşı~lığ~ı~riı>.0 I~ 
eyi temizlenmemiş, eyi yahut yav!l§ olarak öteye gram kuru ot tozunda Ger\·ekten bu gibi kovalarda nın biri de 8100"0,e~!rıı 
dezenfikte edilmemiş olma- beriye ve hu esnada hn- l 1,000,000J kadar mikrop toplnnnn süte daha az toz nu söylemek rı.k,.of"~ 

l ·· d .. · b l B d J 1 l 1 'I J h" m l"r, bir"ok ıııtı'11o f 9 !arından ileri gelir . südün yvtın arın vucu u uzerme u unur. un un o ayı ve <o ayısı e a u az ı- .. .. ,, 
m'1Lroplnrlo bulnşıklıgiının dahi konarlar ki hayvanlar kuru ot tozlarının süt bu- kroplar düşer . 'I'emizliğe susile kolera, tık 1' 

il 1 . ·b' hasta ,ı büyük bir kaynağı ahır ha yerlerini değiştirdikleri veya laşıklığı bakımından ehem- rıayet edilmiyerek sağılan terı gı ı tıederl • 
ola · ile- oacia u~·an but sin~kleri kovmak üzere miyetlet şüphcsizsedc ha- ı inckl"rin südünde çok defa nı süde na 
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Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
N. J 7 · Mahremi esrar :ııııc Gizdeş ll ısset-Gıınrili k_ Tahattur etmek - Halı~lamak - [Fr.) Se 

'-üteb . • Harir - İpek Haslet [l3uk: Secıye ] - Ira rappeler, se souv,,aır 
Or arrık - işler Harita = Harta Hasretmek- Hnsretmek IT.Kö.) Muhtıra - Andıç - (Fr.) Memoire 
B nek: Buharla mCıteharrik makine Has, mahsus - Özgü (Fr.) Propre a Örnek: Mesaisi ni, yalnı z ilme hasretm- Yddü tezkı1r etmek - Anmak 

af" •ğarla işler makine Örnek: Onun "kendine has bir yazısı var iştir-Çalışmalarını , yalnız ilme hasr - Hatib = Aytaç 
Ut0barrik biıatibi = Kendi işler var - Onun kendine öz2ü bir yazısı etmiştir . Hitabe - Ayta 
b~n~k: Müteharrik bizatihi makineler, İ'l a une maniere d'ecriture prope a Hasren-Hasrın Hitab etmek - A.ytamak 
uyuk bir terakkiye vasıta olmuştur- lui Münhasıran - Salt Örnek: Size hitab ediyorum = Size ay-
~endJ işler makineler büyük bir iler- Tahsis etmek - Özgülemek = (Fr) Af- Örnek: )fünhasırnn pederini ~·ağırmış- tayorum. iradı -~itabe etmek - Ayta 

G ~oıeye araç olmuştur. fecter , consacrer, reserver destiner al- Salt babasını çağırmı ş. vermek, ayta soylemek 
~~;ı aıü~eharrik =Oynamaz, kımıldamaz louer. !nhisar (Monopol) - Tekit Or~ek: Iradı hitab~ ederek sözü~ü ke: 

eketeız, Örnek: Bu mağazanın kirası vergiye inhisara almak (Monopolize etmek] - Tc- sdıler - A~ta soylerken (verırkenJ 
Örnek: Gayri müteharrik bir cisim tahsis edilmiştir. - Bu mağazanın kitlemek sözünü kestıler . .. 
&ıbi durdu - Kımıldanmaz (oynamaz) kirası vergiye özgülenmiştir = Le lo- Hasret, tahassür- Özlem iradı nutketmek - Soylev yermek 

k bir cisim gib · durdu yer de ce magasin est affe"ete a l'impot Örnek: Husret günlerini andım_ Özlem Örnek: B. M. Meclisind~ iradı nutketti 
Uvvej aıuh 'L 

1 
_ f 1 t F F b'lh 1 1 .. 1 . . d Kamutay<la söyleu eerdı arr11Le - ş e ge - ( r ) o· Hassatan, ı asıa, alelhusus = He e ya - gun erını an ım. } . 1 1 f .

1 l'ce lllotrice . nız Mütebassir olmak-Özlemek Natuk- Sözmen lFr. Uuı a paro e acı e 

Örnek· On d L k · Hassa, hası'yet, hususı'yet - Özgüllük Örnek: Mütehassir oldug-um demler = beau parleur. 
L • o .. uzuncu asrın uvveı mu. N t k s·· ı {Fr} Diecoura 
ııarr ' L . . . . . . O 1 d'ğ ' d l ı u u - oy ew . . ı-.eıı buhar ıdı, yırmıncı asrın ku- (Fr.) Propriete particularite z e 1 ım P.m er. M h t b _ A t 
~veı aıuharrikesi elektiriktir =On Ôrnik: ı = Madenlerin hassası lttiyak - Göresi Hut'u a S ~-ıç 
?kuzuucu asrın işletgesi huğar idi, Madenlerin özgülüğü - l.a propriete Örnek: Günler geçtikçe size olan iştiya. 

11
; lme - S ons;.~. 

'l'•b!;raıinci asrın işletge~i elektirıktir. <les metauz kım artmaktadır- Uüoler geçtikçe size H~t~~t~e:n~ ~i~~mek, sonrv erdirmek, 
'1 k - Harekete getırme, kışkırtma , 2 - Mesaiperverlilt onun mizacındaki olan göresim artmaktadır. t '"L t k 
1•ndıroı · 1 t.L. Ç 1 k 1 k Müştak olmak = Göresimek UILe me 'r a ış e me hususiyetlerden biri idi = ıı ış an ı k' b b' d h •brik t Hasta_fT.r<o J Örnek: Koca bir ıta ı ır gece e a-

etmelc - şletmek onun özgülülderinden biri idi - L'a- b" '-'t b b' d Ör k HaşAk-Çöp,süprüntü tmetmek= Loca ır .. ı a ' ır gece e 
bu:e : Vapurun çarkını tahrik eden mour du travail formait un des par- Haşere-Böcek tıitirdi. 
h ardır = Vapurun çarkını işleten ticularites de son cuactere. Haşin-Sert, katı Hatta.- Bile 

'l',h ~lardır. Cevher - Öz - (Fr.) Subıtance, essence Huşunet-Sertlik, katılık Örnek: HattA ıen -Şen bile 
Oık etmek = Uyandırmak font Örnek: H~~unet göstermeden iş yaptı- Hatve-Adım 
.'nek: Vatanperverlik hissiyatını tah- Asliyet =Özgünlük - {Fr) Originalite rmasını bılır - Sertlik göstermeden iş Hava-Hava [T. Ki.] 

rık etmek (harekete getirmek) - Yu- Örnek: Bu yazıda bir asliyet gö- yaptırmasını bilir. Havale-Gönderi 
'l',h:~•everlil: duygusunu uyandırmak rünüyor - Bu yazıda bir özgünlük Haşiv=Şişirme Örnek: Para haAalesl- Para gönderisi 

Öık. etınek = Kışkırtmak görünüyor = On remarpue de l'ori- Haşiye - Çıkma '" 
l Havale etmek=-=Bırakmak , üıtüne bıra .. m-

t 
rnek: Fransada meneucat amelesini ginalite dans cet artic e Ho.ı:ımet, ihti"am - Go··rLem 
b l' O [F ] o · · ı -s -s .. ak, göndermek [para için] 

Fı rjk edenler tevkif olunmu•tur = As 1 = zgün - r. rıgına Örnek: Haametlı' bı'r yu"ru"yu·ı;ıu· · ô B 
-s -s ,. Tardı - rnek: Bu iıi ona havale ettiler - u 

ransada dokuma işçilerinı' kıı:ıLırtanlar Hususi, şahsi, zati - Özlük - (Fr .) Pe- Görkemlı' bı'r yu" ru"yu·· ıı.u· · vardı. L ı l t -s.. -s işi ona bıraktılar [onun üı\ün bıra1Ltl ar ·r '1tulaıuşlur rsonnalite Haşyet- Belin 
•htik et L H L Ornek: Yüksek hır ıehsiyet - Yük- O L y Havali- Dolay 
(F me.. - are .. ete getirmek = . r.ne .. : ıldırım düştüğü vakit ha•yet Örnek: lıtanbul havaliıinde- İstanbul 

r) M tt sek bir özlük - Une hautc person d -s Ôr ~ re en mouvement nalite. - b l ıçın e kaldık-Yıldırım düştüğü vakit dolayında 
ilen~-.: Makineyi tahrik etti = Maki- Hasad _ Birme e in kinde kaldık . Etrafü havali- Yöreçevre 

1',L . }ı harekete getirdi Tehaşi [Bak: ihtiraz] - Sakınma Örnak: Köyün etrafü havaliıi hep ba. q"•4k . Hasad etmek Biçmek Ö k () 
'l'et,. aı1z = Kıtkırtıcı rno : ı1a söz söylemekten tehnşi eJ. hçe idı'-Kö•ün yöreçevresı' hep bAh-

q ıka.t Hasar - Zarar • (T. Kö) J it-.. = kışkırtım erim -- Onu söz söylemekten sakınırım . çe idi 
ll_•ff - Harf (T.kö.) Hasbi hal -- Söyleşi , söyleşmek söylet Mütehaşi 1 Bak: Muhteriz] - Sakıngan 
·•.. (mon iğ a 1 ) Havari- Yarlar 
t. •ııdaı = Lalatan ° 0 amına llat= 1 - Çizg i, 2 - Yol, 3 - Yazı , 4- Hut 
11•tba Mubo.hase etmek t Münakaşa etmek) - [T K J Örnek: Havariyundan 8aint Paul ilk 
Lı •• ra = Hırıltı ö. · ı· -1 ı l nd n Saı'nt '"•ıç Aytıımak çatışmak Ö L ıncı ı yazul- ayanın yar arı a 
f.).h·ı - Dıf, dışarı rnea: J - Kırmızı bir hat çc.kti=Kır - Paul ı· lL ı'ncilı' yazdı . "' ı Mük:Alome muhavere - Konuşu, konu- .. 
~•r· :::::: iç mızı bir çizgi ~~ekti . Havaa-Ağal 

&ci şma 2 
O - Dış Münakaşa (Mubahsa) - Aytışma = Uututu hadidiye - Demiryolları Havası hamsc-Beşduyu 
ll

:ne. k.: Harici cephe - Dış yöney 3 - Hattı mihi-Çivi yaztsı. Havayia. i zaruriye - Y aAatık .. '.\1uhabere - Haberleşme, yazızma H tt h k 'S 

beh·ı· rıcıye vekAleti = Dış bakanlığı Müzakere - Görüşme görüıı.ü a ı . are ~t -:- ~} idiş, tutum - IFr. J Örnek: Şeker do havayiei zaruriye<le-
~ ı _ iç -s Manıere d agır, lıgne de conduite 
v Müzakere - Belletim (Okula terimi) Ö k H h k ndir -- Şeker de yaşatıklardandır. 
[)rııe. &: Dabı'l'ı cephe -- ı· ''· yo·· ney . r~e. =. attı are etini beğenmiyorum liRver= Doğu ~ - Müzukere('i - Belletici G d [t t J B • lf.,
1
. •hılhre VekAleti - ı·c baLaolığı = 1 ı~ını u umunu egenmiyorum Havf= Korku 

"' ce ~ • Müzakere - Asbitik Hattı vıtsıl=Bağuaç 
~•tif n - Dııtan dışarıdan Taatii efk:dr - Oylaşına HatA = ı - Yani ş , yanlışlık, 2-Yanılma Havfe\mek- Korkmak 
lt,, .• - Güz Tezekkür etmek - Görü~mek 3 [B k k J {F ' Haif= Korkak lt 1'•ne 8 -s - a : usur - r.J Faule, erreur İhafe etmek=Korkutmak 
•rika ( ak: arifane) = Urtaklaea Tezkere (Tahrirat) - Bitik Örnek: l = Bu yazıda tertip hatası 

Lı :::::: Ta k b ı · k 1 [ Mahuf-r<orkunç 11ltika,.· nıı Has e ı tızıı (Bak: ktiza) - Lüzumundan sehvıJ var - Bu yazıda dizi yanlııı.ı var. 
Lı •1 T ı 2 h ')' Örnek: Mahuf bir lırtına - korkunç 11•tik - 11011 ı dolayı - Bu attıhoreketinizdeki hatayı anlı· 
tiı-.:dl~de (fevkalAde) - Görülmedik, iş i- Haeebiyle - Dolayı, ötürü yormusunuz - Bu gidişioizdeki yanlı· bir fırtına 

ıkd ı dk ô lğ ı '.l HiJas-Korku Ö uyuma ı rnak: Böyle olmak hasebiyle . Bö- Ş ı ı an ıyormueunuz r rrıek Havi olmak, ihtiva etmek - inine akmak, 
bir b : . 1 HarikulAde (fevkalAde) yle olmaktan ötürü böyle olmak dolu- ;:s _Hatayı adli - Tüzez yanılma. 
dik) as~retle - Görülmedik (işitilme~ yısiyle. Züh~l = Cnutsalık - [Fr. J lnatvertance kÔ~~:~~~u kitabın havi n.lduğu (ihtiva 
ela· bır ongörürlükle = Avec une Haseb (Bak: Neseb) Urnek: Affediniz, zühul etmişim = Be- ettiğı' ] fasıllar _ Bu kitabın için• al-

11'°0ya d' · ğ l I k ~ nce extraor ınaıre Based etmek (Bak: Gıbta) _ Kıskanmak ış ayınız , unutsa ı etmişim. dığı ayrıçlar 
Un~ Görülmedik, işitilmedik. şey günülemek Hataen - Yanlışlıkla Havza _ llavza (T. Kö.] 
3 choee inonie Örnek. J -- Bana haset edeceğine sen Urnek: Bu sözü, her halde hataen söy- Hayd - Utanmaz 
4d - (konuşurken) harikulAde fevkal - Je bir baltaya sap olmağa çalış _ Beni ledj - Bu sözü her halde yanlışlıkla Hayamasızlık - Utanzlık 
exıe Yer~ne = Glur şey değil - C'est kıskanacağına sen de bir baltaya sap söyledi. Hicab - Sıkılma 
ltı l'&ordınaire = Olmaz şey = C'est olmoğo çalış. Mata etmek = ı - Yanılmak, 2 - (Bak Mahcub - Utangaç 

~'t'ıLer"eilluez kus, ur etmekJ - [Fr,] Commettre une Ö .., k h 
1> 111.ultd . 2 - Has~t etme, gıbta etmeğe benzem- f t rnek: Ço ma cup bir çocuktur :::..;; 
ı:ııtlre.0 d~ (~evkalft.de)= Osnomal = (Fr.) tz - Günülemek imrenmoğe benzemez. ~ e, se tromper Çok utangaç bir çocuktur. 

Ôrrı:k .ınaırP: inoui merveilleuz . Hasud (Bak: gıbta) - Kıskan~~, günücü ~nek : Size itimad etmekle hata ettiği· Hayal- Hayal [T.Kö.J 
~ bir · Harılru1Ade bir sdy - l)snomal Hasıl olmak. husul bulmak _ Olmak, üre- mı anlıyorum - Size gövenmekle ya- IJayılet-Görümsü 
ltilb ~alııına- Un travail eztraordinaire mek nıldığımı anlıyorum. Hulya- Kuruntu 
ellceirı~ Gizey, avlu - · (Fr.) 8anctuaire Hasılat - Ürüt Zühur etmek - Unutsamak Hayat = hayat [T.Kö.) 

/\'"eL.81.lcre.e enceı· nıe il l t f u·· .. .. F r · Örnek: Bu işt e zühul ettim - Bu i•te ı-ıayide - Hayat v ~ 
11 

ası a ı sa ıye - zurut - ( r ) Bene jce not ,. 
İrıaarı . E" ınsanın harimi<lir - Ev. Hasılatı gayri safiye - Ham ürüt unutsrdım . Örnek: ~ir_ takım bayide sözlerle başı-

ı. '-llct~n .gizeyidir - La maison est le İstihsal - Uretim - (Fr.) Production llatır - Hatır l'l' . Kö] mızı şışırdı - Birtakım bayat sözlerle 
""lhr.. tıre de l'homme. Ö j llatıra - 1 - Anı 2 = Andaç -- (Fr.] So- bnşımızi ş işirdi. 

t' "'lrı 
0

. 
1
. rnek: ktısadi istihsal yolundaki terak. 

ıeı . -:- ız ı özdeş - (Fr. ) Cenfıden ki şayanı hayret bir derecededir- Ok_ uvenir Hayıflanma ITelehbüfj = Yazıklanma 
,.. 

1ntııne İhtar etmek - Hatırlatmak - IFr.]Rappelor Haylı -- llaylı [T Kö l 
vrrı•k· M on om i k üretim yolunda k.i ilerleme şaş. ~::====:===,;;;,;;;;;~~==k-=:,.,,;,;,,J:J,;,.~,;.,,..;=..;....i'.===~~,;,.;,;;,· ~·b=====--===--==--

- ......... f:'· · ahrem evrak - Gizlı kl\ğıdlar muğa değer bir derecedP.dir B ı d • B 1 J 
'""etııiıecea confıdentielles . İstihsal etmek - Üretmek -(Fr.> Produirc e e ıye ayan ar. 
dılak :et - Gizlilik özdeşlik, idi diş · Mahsul - Ürün - (Fr.) Produit ı 
o .. "ek· (Fr.) Confidence intimite Müstı.ıhsil -: Oretmen - (Fr.) Producteur Başkanlıaından.· 
~tı do. Bu dosyanın mahremiyeti = mütehassıl - olma, ürüme. çıkan 15. 
~i 'Yanın gizliıiği Hasım - Hasım (T Kö.) (Hak yerinde bir -,b ........ lk~rkadaş arasındaki mahrumiyeti birine karşınlık anlamına) 

.. '•rno.n arkadaş arasındaki özdeşlik Hasım - Düşman 
' 1d 6 

- G. ı · 1 11 1 ı;-o d . () erıtielle ız ı o arak _ (Fr.) Con- Husumet - ısım ık - (rr.) A versıto 
""•il: ınent Husumet - Dü~manl ı k 

)'o''1ııı Bunu size mahremnne söyli· Hosis - Cirnrj, bayağı, aşağı 
"1li-. - Bunu. ~ize gizli olarak Ürnek: Hasis menfautlı1r - Bayağı (aşa-! 

.rOroın. 
ğı) aıığlar. 

Asri mezarhkda yaınlacak hekci evi 15 giin 
miildetle açık eksilf rne~e konulmuştur. ihalesi 
22 _ nisau - 935 pazaı·te~i giiniidiir. lsıeklilerin 
sartııamevi ö~reuuwk iiz.-rt~ helPdive vazı isleri 
(1 • c ' .J il 

. kaleıuiue haş \tırmaları ihlu olunur. 12ö- 3) 

Kuvaf Qrünüzü 

Zevkinize uyğun olarak İz
mirden sureti mahıuıada 
gelen lSMAIL yapacaktır. 

YRNi BEHRER SALONr 

na haber vermeniz k4Cidir. 



Yazan: ~I. CEVDET 

~ Bu iki kitap «Çocuk bayramında» mekteplilerin 'ıl 

it. işine yarıyacaktır. ~ 
ı Yazı evimizd~n ve kitapçı lardan arayınız. « 
~~~~~ ~~~~ 

M hme v t 
ORMEEVI 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 
karşıs~nda ORME EV/ nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alab ilrsinz! 

• 
Beled·ye 

Başka ğn 

Altı eyhil mektebi vanmda Müftii cıknıazı 
• • • 

kaldırımı yaptırılacaktır. İhalesi 22 - rıisaıı - ~35 
pazartw·i güniidiir. İsteklilerin belediyeye baş 
vurnıaları ilan olunur. 

(122 - 3) 

• 

,- Bursa• 

,. 

o obH • 

' Bursa-Bulıkes i r seferlerine bu defo 935 modPli otokar. 
lar tnhsis edilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmek 
müşterılerin menfaati iktizasındandır. 

Hergün saat 9 da DARBALI OTELİ nden hareket eder. 
Müşterilerin her türlü istimi atı temin edilmiş olmnk
lu lıernber otokorlar hiçbir t1ırufıa fazla eğlenmeıJen 
yoluna devam eder 'e vnktı muayyen inde Burs: ya 
vnrır. Muhterem müşteri le rimiz otokarlrırda bir defo 
yolculuk etmekle .sözümüzün doğruluğunu anlamış 
olacaklardır. -

Hareket yerleri: 
Balı kesirde: 

·OARBALI OTELİ ahında SrURİ 
ıı 

Bursada: 
l'lncami cıvarıııda IL\L 
altında numara 7 • 

Yurddaş: 
Felükelli günlerde sana yardım elini ıı=alan /Jilali 

alımer lnsanltğrn şefkallnden dofjmuşlur. Zenylrı, f u 
kir, kadın, erkek hulasa hiç bir kimse kendini Hilali 
a/ımerin himayesinden u:ak sayama::.. St•nelerce ev

• 
1 

vel kurulun im hayır oca!]11w a:a kayclolunuz. 

Ba/Jkesir 1-/i/a/iahmer n1erkezi. 

ele • y 
d n: 

Eski heledi ye binasının vıkılntası isi, cıkaca k 
• " .. o 1 

enkaz.1 haşarıcı~a ait ol.mak iizert~ 1 f> giin miid-
detle açık artırmaya konulmuştur. İlfale~i 22 -
nisan - 935 paz r·tesi güniidiir. isteklilerin ~art
nanıeyi öğrenmek iizere hııltıtliye yazı işleri ka-
lemiıw has vurmaları ilan oluınıı·. -

( 120 - 3) 

c b y 1 
• ur e • 

Ki'ıtahya mebusu w· Ziraat H·kili 
lis ile Yüksek Ziraat. en~titi"ısii siit<:iiliik Şflfi Ek
rem H ii şt ii n li 11 nı iişt P r·(• kerı ~·azdı khu·ı ( sii t ~iil ii k) 

1 

kitapları (125) kur·u~ lwdel .ıııukahilirn.le ~alıhg~~ 
~ıkarılmıştır. Bu mevzua daır en soıı ve en ycrn 

l mah'mıatı ihti\a edmı hu eSPl'İ almak i ti~enl~
ri 11 Ka racalwv llnrası M iidii rliiğiinr· mü ı·a('aa t
ları ilan olun~ır. • (115- 4) 

1 

Karacabey Merinos yetiştirme 
çiftliğı müdürlüğünden: 

' 
llerino~ ~etişliı·nu.ı çifliğı ihti)arı için miiha-

'aa olunacak kıı k has ko. unı kı~rağıuııı eksilt-
• • • 
mflSİ 11ü11ii oları l) - ııi~aıı - 9.>5 cumaı·tpsi giinii 
satılnwsı lıakkında kinı~e nıiiı·a(•aat etıııediğin

deu P ksilt111P ı () - n isa ıı - 9 3 5 ta ril ıi ıw 1t":::adfı f 
salı aiinii saat cm lH':;~ talik eclilnıisıiı·. · İst Pk li-

(..J .. fi 

,..,.._..~,..--,:'~~--.. lm·in o günü Uaı·a nıerkPzindfl ıııiit(·~Pkl,il ko-

Ha~ım )eri: Balıkflsiı· Yilayet Mathaa ı 
ımsyoua rniiracaatları ilan oltıııur. 

132 

i ifa • • 
iZ 
ŞU 

... 
•o nüZ· 

I 
Ev yaptırmak istiyenle~~;1e~ 

l . ) 1 } .. .. reC 11 1 Böyle Jır eve e ra ıaı ra ıaı omur b • 
i ~ t P u ıez nı isi ıı iz? )ll ~ıJ. 

Beklediğiniz mev{ım gt>ldi. Malzemenin uru:el il~ 
tıu fırRat bilip niyetiniz olnn işe bnşlamadon e. edr· 

• • - • k11. teoııO defo tıcorethnnemıze ugrnmnn ız sıze ur 
k . ~~ 

ce tır. l 1tOJJl 
Her cin~ demir, çimento, cam, \'İvi , hırdn"ot k~8yıı 

malzomf\i inşaiy yi ~ay t f'hven f ıatlerlı snt:-nn ·ıı ,.9ğ 
Her renk ynğlı ve h dana boynlarile bo) d 

ları ve ma)z~mesı de buJu ur. aoıeO 
Kö) hı vf' re:tı<'h rl ·rımız ·~·ı ı pulluk vo bor 

d 
,~ 

en de muğnzaııı.zd l v. r ır. doPe 
Bütün ve parçalı kılolarla mayi ve ku.r~ "tı. ii .;e 

releri \'uşıtli terazıler, ~rınt.tr, metro ~ıbı 0 

tartı duzonlerinin p'lznrı du mağnznmızdnJır 

CUMALI llAS/\N 70 
S ıraçlar başınd.1 nuııınrll 


