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Cll.J~~.A.R. TESİDEN ÖZGE GÜNLER.D..:: ---lJ. Kurumu konseyinde 
F'ransız Dışişleri Bakanı 16 mart tarıhli hara
,.,,. takbih edilmesini ve kurum karorlarınırı 

bundan böyle tesirleri olmasını istedi. 
°'Uluslar kurumu konseyinin vereceği kararlar bütün dünyaca alaka ile bekleniyor. 

lat ktlevre, 17 (A.A.)- Ulus- soran Fransız gazetecilerine 1 mediği bilnkis Almonyonın 
leden Utunıu konsllyi dün öğ- Fransız Oışişleri B. Lı:ıvol 1 tek tarııflı hareketinin ı:ırsi 
ti 8 ksonra Fransız Oışişle_ cevaben demiştir ki ulusal vaziyeti snkathyacak 
İttir.' ;nı B. La vali dinlem- - Stresoda Batı dev · bir tehdit teşkil ettiği vtı 
~ltltın • Lava! Uluslar kur- !etlerinin mümessilleri bu bu hareketin Londra beyon-
ı\llba u tekrim ettikten sonra üç ülkenin Süel durumunu namesinde düşünülen silAhların 
ttta nynnın 16 mart tarıhli değiştirme sorumu etrafında müsavat ve hukuk rejimi için 
~e b:ının takbih edilmesini her hangi bir fikir ileri sü. de tahdit gayesile kabulü 
tuırıtı ndan böyle Uluslar ku- mekten çekindiklerini söy· teJit olmadığı yazılmaktadır. 
daha tnuknvelenamesinin lemiş ve konferansın mer- KtZLl bu karar mucibince 
İciıı ıa t.esirli olması kezi devletlerin askeri vnzj. konseyd~n taahhütlere riayet 
gö1 ~Urı olan tedbirlerinin yetlerinin tebdilen ancak ve arsi ulusal tarıhhütlerin 
' On" 1•t.nıi r Unde tutulmasını Orta Avrupa anlnşması gibi tek tarafh bozulmasını her 

b ş ır . mıntakavi anlaşmalara girm. suretle tnkbih etmek husu -
Yaı:ı1~ Lnvo.l Alman - ek suretile mümkün olabil · sunda arsi ulusal camianın 
~etle J.~Prnılj olduğu hare- eceğini ildve otmiştir. bilumum azasına düşen vuz. 
~i._tı Unyada bir hayal in- Cenevre, 17 (A.A) - Al- ifelerde tasavvur ettiğinin 
llıit 1 Ye endişe tevlit et- manyanın silahlanması aley- Almanyaya ihtarı 3 şubat ta. 
letıe:e dtığunu ve btltün mil- hine Fransa, İngitere ve rihteki Londre toplantısındo. 
tıtıde aynı müsavat değe- İtıılya tarafınd .m tanzim ed- tesbit edılen programı tanzim 
ltıı..... nıuamele edilmesi ilen karar sureti bu üç 

.. ı g l veyf! o programa sonradan 
~Ona: diğini söylemiş ve: devletin mümessilleri tarafı- iltihak eden hükumetlerin su-

tetj fi .Ye orzedilen karar su odan dün Uluslar kurumu lhun 1stikrorını temini ıçın 
lete ::Jisini Fransa, İngil konseyine vermiştir. Bu ka- icabeden itildflara ait miizak. 
tdi}or tıılya namına tovJi ror suretinJe Almanyanın 16 erat'\ de,·am ve Uluslar kuru-
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Balkan 
Antandı ö~onomik konseyi 

Ankara~a toplam yor. 
Ankara, ı 7 (A.A.) -· Bal. 

kan Antantı ökonomik kons
eyi içtimalarına iştirak edec 
ek Romen Yugoslavya mur
ahhsslarıda ynrın geleklcn. 
dir. Murahhas Başkanları ya
rın kendi aralarında toplan. 
dıktnn sonra sar ı6 da Hiltl
liııhmer merkez binaıında 
konseyin genel toplantısı aç_ 
ılacaktır. 

--== c:=-----

Muğlanm it~alatı 
Muğla, l 7 (A A.) - ltaly

adan ~500 tane limon, port. 
aka!, mandolin ve muz get. 
irilerck Marmaris ve Köyce 
ğiz kazalarına doğıtılmıştır. 

Vıldyetin bağc.lığı da gün 
ge~· tik.ce ılerlemektedir. 

Yumurta piyaşası 
lnebolu, 17 (A.A.) - Yum

urta piyasıısı isteklidir. Bu 
hafta i~·inde Almanyaya bin, 
ispanyayn 3500 sandık yum
urta yollanmıştır. 

Cenuın demiştir . martta çıkardığı askerlik ka- munun çerçevesı dohiliııde 
'•tttt..e"re, 17 (A .A.) - Av- nununun arisi ulusal ta:ıhh- s 11 d ~· t 
1) ,,

8 M bu itilaflr1 neticelend irmeg-e g·g· u· t u· er Or UY8 lr 8· "l'tiet ' ncarislan ve Bul- ütlere riayet perensibi ıle ti ıın h kk davet olunması ileride yi-
~e a ında bildirdi- tezut toş kil ettiği Almanya- h d d 

d, ''l~tcen sözlerin ne yol - nın tek tnroflt horeket et ne böyle sulhün istıkrarmo yare e ıye e ıyor. 
1) ''~rekeceğini mekle hiçbir bok elde et- t~a1lük eden b::ız.ı .teahhütle · Bılecik, 17 (A.A.) - Söğ. 
Q rın nakzı tukdırınde ulus - üt kaznsı ordumuza bir to_ a 1 k a n ve K u·· ç u·· k lar kuru~u ?zasının on~la.~ l yare armağan edebilecek A şma ~~erçıvesınde hE-ır turlu kadar para temin etmiştir. '1"'1 tedbi rlerj almoğa mecbur 

•1~·~ ı. a. "şm a n_ı ıı ____ K _a r a. r ı.. olacaklarına karar verilmesi ·=---===~~= 
' _ müşterek emniyetin tanzimi 

~ ttıl f 8 11. hususundn an<lfaşma ııhkA- Es k ı• 
'ij•L t 8. V8 8 ~an BnlaŞm8SI S00 ffiÜZ2terelertn 

1

. mını daha müessir kılocnk 
•U8 ft8t · h · f L J' tedbirler teklifi ve tatbik 

çG Ce?leyr IC8 Y8rm8Sln8 8 EmmlJ8İ 2t a(mBd8ulf. olunacak ökoııomik ve mali 
, ~ İtil~re, 11 (AA) Kü- Partirıakı;; hny Lnvah StrP- 1 

,:
1 

tanae ": Bnlkon anlaşın- soda mühim bir hnta işle-
.._.ınııın Yı beraberce topl· mış :ılmukla muaheze edi 
-..ııt• r ve b · li eruir ır tehlığ n c>şret- yor. 
}~~. tı: Bu tebliğde deni Ekzelsior gozetesi bay ~la· 

1.
11 

'1Ctit . . kdonoln ile boy Mussolini 
t ti anı ıtıltlf ve Ba- Tun meselesi de ı:ılllkadar 
)

1"'~11· ... 1
8 tınnsı A"rupnnın d · h l'" • evletlore mahrem bır tc •td r isi d 

ili lQı n e kurşılıklı lig"' de buluom:ıklu iktifa et-
''ı nıuko 1 1 . b1 lla Ye va e erı yapıl- melı i ıl lor, diyor ve şu su_ 

~ .\vrup ınerkezı ve cenu- retle devam c dıyor : 
ıııı üda · 'i ıı lahakk emnıyet misa 

~" "1uı(tk uku hususunda-
· \ı erele . 

~l ~eye rın müabet bir 1 

•ıe,.,. Vnrrn ) .. Jltıiy a ına esaslı 
'ııı et ntr d 

Q~l ll, e e.r. Avustur-
~İ ~lltiııt M ıcnrıstnnın ve 

Gerçi StroM bovanname 
sinde bu 8Urc tle bir parti 
eksik buluno"nktı. Fakat 

Cenevre konseyinin içtimaı 
daho sakin olol'ak tı . Tadil 
kelimeleri kü çtik anlaşmada 

tedbirlerin tarsiınile müke· 
lljf bir komitenin seçilınotıi 

· istenilmiştir . Konsey bükü
nli.ü toplantı~ında kurar su
retini f>animarka müstenkif 
kalmak şartile müttefikan 
kabul etti. 

13eı lin, l 7(A.A )-- Gazeteler 
Franı:sanm Uluı:slor kurumu 
konseyine verdıği karar su
retine şiddotlo hücum etme
ktedirler. 
========· =====ı 
Lıt·virıof, Potemkin ve Benes 

h~''tini onın ask.eri va-
t todi . 

~~ de.,leı; rne gehnce 
endişeler h usıl etmiş- ı 

aralurındnki görüşmelerde 
Fransız -- Sovyet ve Çek -
Sovyet mukııve l<>ler ini n ·met
nini çarşamba gününden ovel 
tesbite imktln verecek ~ekı · 

idedir. Fr&nsa • ovyAtlor bir. 
lıği ile iki taraflı bir muk
avele akdini lerc ı h etmiştir, 

fakat b ıy La val Lehistan 
veya alm&tıyayn karşı olorak 
tefsir edilemez. 

~~thu•uta ·~ tnürnessilleri 
t(ır ,8ı:tı k Fransız Dışişleri 

l~tata :t Lııvnlin verdiai 
ıı(° 1 tıııı h b 

~011 1 grup d nsıl etmiştir . 
~4l 86Yi ,, ~vletlerinin daima 

''& ,, enıde b. 

tir. B ıy Tıtüle konun 
pek sinirl~nmiş olduğu ve 
Bay Lavalın konfernns muk
arrero.tınn ü~· dt vlerin muah

ederdeki toprak hükümlerine 
yapılacak her tiırJü muhule-

Posta Umum mü~ürü ve 
arkadaşları ~erat etti. 

Ankara, 17 (A.A) - Pos
ta Telgrof ve Tolefon eski 
Umuaı Müdürü bay Fahri 
muavini bay Suphi ve tel İş· 
leri müdüru bay Hasan Cem-

alin Ankurn asliye uirinci ' 
ceza muhakemesinde devam 

eden mahkemeleri bugün 
neticelenmiş ve her üçü de 
bereat etmişlerdir. 

· fiohvya- Paraguay ~arbi 
Asornpsin, 16 (A.A.) -

Paraguay Reisicümuru Bay 
Ayala Bolivya i!e barıştan ba
hsetmek zamanının gelmiş 

olduğunu ve iki millot hnr· 
bin .sefaletlerinden kurtarın -

1 nk ıcabettiğini eöylemiştir. 
r-. Yap0c k n ır toplantı 
'"lltj a tır . 

'tb ıı, 16 (A 
fete knrşı koyncaklorını ilA · 
ve ıuretıle kendisini zorluk 
la teskin edebildiği anlaşıl
mnktndır. 

Mııh n birin mütaleasına göre------~~....,,--~=~ 
1 

'l4h llatı ~,. A.) - Paris 
llıe, ~ıı dh~sturya ile diğer 
~,l '. ltıea l etlerin siltıhlan-
& ıı .. e es· ı •it e tıicük ınt e b ı y La 
lbtiı:ı:ı anla ıınloşmn ve 
ır., r ın ftrıası arasında 

ııb evcud 

1 
&1ı el)İYor} olduğunu 

~t llı.ırıı ur. 
1 ~·· Q b ı,~ 1.ıciik ernber muhabir-
~' h llnloş .-.. 'i Otnut ma mehafi-

111ltı g· ~Uzluk mevcud 
ıı ernektedirlor. 

Ovre guzt-tosinın Cenevre 
muhabiri Frnns z emniyet si
yasP.tinin zoftJri hususunda 

çok nıkbindir. Kü\·Ük anlaş
ma. Bnlkan unlnşması, (tolya 

ve A vuslltryıı arnsında iki 
taraflı yardım nnloşmaları 

şimdiden lı ızırd r ve lloma
da imza odıfocektir. Laval, 

Almanyonın Cenevreye dön. 
mesi ve Lehistan ile Çekoslo. 
vakya aras ndn müstakbel 

bir teşriki mes.:ı.i ümiidi nik
bin olmak içın bir sefJeptir. 

Pöti Parizien gazetesi yazı . 

yor: 
Lehistan O.ş Bııkanı bny 

Lavalin ilk doğu misakı pro · 
jesi ynino lıir sirn iki taraflı 
anlaşmalar ikamoı-:ine matuf 
(l>cvnmı ikinci sayfada) 

Atina 
Divanhar~i yarın Venizelo· 
sun muhakemasine başhyor 

Atinn, t7 (A.A.) Divanı-
harpte Verıizelosun ve diğer 
mutıolif fırknlar reislerinin 
muhnlrnmclerine cuma günü 
başlanacaktır 

Dukuzuncu Yıl -

- İğesi veBaıyazganı: Balıkesir saylavı H.KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgent: K. E AKMAN 

• 

ıı====- Türk Dili Evi Ba/Jkesir f ! Ydlığı' SOi_>• ~lhayhlt~ 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş ll 
Gunu gcçmış sayılar 25 kuruştur. 

V ılciyet genel kamutayında 

Bütce GörUşmeıeri. 
-

Vilayet genel kamutayı ~ütca müzakerelerine pazar gü· 
nü bışhyor. Dün neler görüşüldü. 

Vilayet Genel Kamutayı ' 
dün de ç.ıhşmalarına devam 
etmiştir. Genel Kamutayın 

dünkü toplantısına Valimiz 
B. Salim Gündoğan· Başkan
lık etmiştir. 

Kamutay dünkü toplııntıs

ındo encümeni erden çı kon 
işlerden bir kısmı nı bütceye 
taallfiku itibarile muvazeneı 

maliye encümenine diğer kı _ 
smınıda taksimatı mülkiyeye 
ait olması itibarile idare he
yeti tcırafından tetkik edil
mPk üzere Vildvet makamına 
verilmiştir. Encümenler 
tarafından tetkik edilen Na
fıa, Baytar, Zirnat ve Maa 
raf bütceleri de son bir tet· 
kikten gedrilmek üzere mu
" a zenei maliye encümenine 
verilmiştir. 

Viltiyet Genel Kamutayı önü
müzdeki pazar günü topla11ac· 
ak ve bu vakte kadar muv1Ze
nei maliye encümeninin ge
çecek olan bütcelerin müza
keresine başlanacaktır. Da
hiliye bütcesi haric olmak 
üzere bütün bütceler muva-

zen~ encümenine veriJmit 
bulunmaktadır. Muvazene 
encümeni bugün ve cumar
tesi günü toplanncak ve büt· 
celer üzerindeki muvazeneyi 
yapmış olacaktır. 

Encümenleri tarafından Zi
raat bütcesi 25642 lira, Ma
arif bütcesi 450179 lira, 

Baytar bütcesi 14860 lira, 
Sıhhat ve ictimai muavenet 

bütcesi 83494 lira olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Stresa Konferansı 
Ve Dünya Gazeteleri. 

Sovyst, Fransız, İngiliz YB İtalyan gazetelerinde akiSlır 
Berlin, t 7 (A A.) - Havas 

ajansı muhabirinden gazete
Jer Stresadan sonra Avrupa 
politikasının Almanyayı tec. 
rit etmesi yahut aleyhine 
dönmesinden endişe etmek
tedir. 

Londra, 17 (A.A.) · Stre
soda İngiliz mümessillerinin 
Anupaya ait yeni hiçbir 
taahhüde girmeleri pnrlAme
nto mehafılinde memnuniyet
le karşılanmıştır . İngiliz me
hnfili nakil bir haddin aşı
lmaması şartile Avustu
rya Macaristan ve Bulgaris
tanın silAhlanma müsavatı 

lehindedirlcr. 
Maskova, 17 (AA.) - B 

Hadek İzvestiya gazetesinde 
ve Stresa konforansının ne
ticeleri haışhğı altında yazdı· 
ğı bir makaled~ diyor ki: 
Fransanın müttefıklerinin şu 

noktayı nazarı dikkate alma 
sı icap eder ki, lngilterenin 
hususi vaziyeti Frnnsanm 
kendi müttefıklerinin müda
fuası için kati harekette bu
lunmasınıı karşı :ıdeta bir 
fraen vazifesi görmektedir. 
Fransa müttefiklerini kay
betmemek ve Büyük Brıtan. 
yanın hüküm altına girme
mek. istiyorsa müttefıklerinin 
mevcudiyetini temin ~·o.rele
rine bizzat kendisi aramak 
icap eder. Diğer taraftan 
Fransanın müttefıklerinin 

vaziyetini tarsin etmek için 
herşeyden evel Sovyet Rus
ya ile mukar1Jne\e ihtiyocı 
vardır. Ve bu mukarenet 
olmaJıkca müttefıklcrin gii· 
nün birinJe istinatgA hsız 
kalac:oklnrı muhokkuktır. 

·~· Yugoslavya ~ankalarmdaki 
tasarruf tev~iatı 

Yugoslo,·ya honkalsr Ce-

dııresyonun bir istatiıtiğine 
göre mart sonunda bankala
rdaki toşarrur tev'-'iatınin 
yekünü 9 91 J .000.000 dina
ra varmııtır. 

Gecttn yılın aynı ayına n'a
zaran bu tasarruf tevdiatın
dan 124.000.0CO dmarhk bir 
tezayüd 'Yardır . 

Yugoslaya ihracıtçılınntn 
dış nemleketler~e~i klırig 

~esa,ıın 
Yugoslavenski Lyoyd ga

zeteıinin verdlğı muh1mata 
görfl Yugoslavya milli banka
sı Yugoslavya ihracatçiları
nm Almanya, İtalyave lniç
redeki klerig hesaplarının 

3 nisandaki vazirntini ıu su
retle teshil etmektedir. 

Bu raknmlara göre Yu
goslavya ihracnt~·ılarının Al
manyadoki klering matluba· 

tı 277 .000.000 dinara, ltalya· 
daki s00.000 lirete ve İsvi
çredeki matlubatı 673.000 
lsvi;-re frangına varmıştır. 

Yugoslavya~a~i if lis vakılın 
n~smi istatistiklere göre, 

geçen Mart ayı içinde Yugo
slavyoda 17 ifl§.s vnku bul
mu~ ve 12. kougordnto yap
ılmıştır. 

- Geçen yılın aynı içinde 
ise 2 1 iflas vuku bulmuş ve 
53 kongordato akdetilmiştir. 

Amenkamn ittihad1. 
Vaşington, 16 (AA.) - A_ 

merikanın ittihadı günü mü-· 
nnsebetile ı ttihadın reisi ve 
Bakan Jol radyo ile neşred. 
ilen nutkunda, Amerika Cü
muriyetlerinin dostluk ve 
teşriki mesaisinden bahset
mi~tir . 
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:s o T v E s Ü T s A G '- IGI! .................................................... 
Südün mikropları ve sütten in
sanlara geçebılen hastalıklar. 
30 - 4 - 934 Ulusla;a uı sütcülük kongresinin sıhhi süt 

temini hakkındaki mukarreratı. 
Bayturi mıicadelt: Ha~kam IJAKKI USER 
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Kücü· 
' Anlaşnıanın 

Kararı 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
olan teklifi dostane- bir suret
te karşılamamıştır. Gerçi ne 
evet ve no do hayır cernbını 

vermiştir. Fakat belki buy 
Lavol Varşovayn gittiği zam. 

Şap hnstalığıuın süt vnsı- un hattı ho.reketini değiştıre. 
tasile insanlara geçti- cektir. 

wsz:x:== ,-····- .... -··-··---
: KENTTE 
• 

··--- ··-·· ·- ·----·- ' VİLAVTTE' ,_J -··--111:1 VE ··----------··---------··-------··--·· ·--
Lise 

Tale~eleri Balyaya giderek 
madeni gezdiler. 

... 
Aşım işleri 

Şimdiye kadar yalnız şehrimizde 
almış kısrağa aşım ·yapıldı. 

ÖmerkÖY 
NaMyesinde bir da .. ,,. 

pazan açılıyor .. jeO) 

O b. ioaı• 
merköy, (Muha ır t LIJll' 

- Bundan bir sene 
616 r'0ıı Süt insan ve hayvanlar. 

dan başka mikropların dohi 
yaşıyabilmeleri iç in muhtaç 
bulundukları bütün madde
leri havı ve memeden çı
karken 11ealdık derecesi 
dahi mikrop hayatına pek 
uygun bulunduğundan ilen· 
dieinde çok mıkrop bulu· 
nur. Hayvan südünde bu
lunabilen mikropların bir 
takımı bueuaidirler. Kendi
lerine mahsus hastalığı ya· 

ği bundan ( 240 ) Maten goz~tesinin hususi 

Lise onuncu sınır t!llebesi 
dün Balyaya gitmiş ve geç 
vakit şehrimize dönmüştür. 

Başlarında mektep müdürü 
Mehmet Emin Ergin bulunan 
lise onuncu sınıf talebesi 
Balya madeninde Jeolojik 
ve kimyevi tetkikler yap
mıştır . 

Villl.y~tin her yönünde 1 ni
sandq başlunon oşıma (sıfata) 
devam edilmektedir. Şimdiye 
kadar yalnız Şt:JhrimizJe ol 
tmış kadar kısrağa aşım 

yapılmıştır. Miılhakattoki aş. 
ım da bu miktarı bir kaç m.
sil aşmıştır. 

erköy nahiyesinde cuın~ 1111it 
p zar olarak ittihaz ~1

1 

it'' 
ve ücretle ilftn eJı ;..f. 

parlar ki bu hasıoııklor 

süt vasıtasile insanlara 
dahi geçebildikleri ıçın 

eağlık bakımından çok de
ği mlıdirler .. Baçl ıcaları aşa. 

gıdak:ilerdir: 

1 - Tı:ıderrüm yani ve. 
rem hastal A"ıdır - Hu has
talıA'ın, daha doğrusu mik· 
robunun süt vasıtasile insan 
-ve hayvanlara geçebildıği 
birçok araştırma ve dene. 
meler neticeıinde tahakkuk 
etmi9tir. 

Memelerde tederüm yani 
yerem haetalığı hususile ine
klerde çokluk müzmip biç
iminde meydana geldiğin
den onların içinde teşekkül 
eden düğümcükler serırı 

muayene ile keşf edilemezler. 
Bu sebepten dolayı serırı 
muayene de sağlom görünen 
bir memede verem uf etleri 
bulunmadığına hükmetmek 
doğru de6ildir. Çünkü böyle 
bir muayenede memeleri 
lllğlam çıkanlarda hastalığın 
ilk müzmin belirtiled meyd
ana çıkarmazdan önce me 
melerinde yerleşmiş bulun 
du~u sütlerin tablilindAn 
anlaşılmıştır. Verem mikrobu 
••ton başka tereyağı, sade 
yağ ve peynir gibi sütden 
yllpılan maddelerd~ dahi bu 
lunabilip hastalık yapmak 
kabiliyetjfti aıunca bir müd. 
det muhafnza edebilir. 

Sü~ (651 hıırııret der. cesin. 
de ve kapalı kaplar içinde 
25 dakika ısıdıldıkta verem 
mikrobu ölür. Fakat kapla
rın ağızları açık kaldıkta süt
deki mikropların hep~i ölmC"z. 
Çünkü bu holde hararet sü
dün her yanına aynı derece 
de te~ir etmedığinden üst 

kısımlarındaki mikroplar ha
reretio tesirinden kurtulup 
mahvolmaz. Açık koplar
da süt (70-SU) hararet dere
cı:ıs.nde ısıdıldıkta verem . 
mikrobu [5- ı O) dakikRda ve 
[90 100) hararet derecesinde 
hemen bir dakikada telP.f 

olur. Bazı deneyici (rnbi 
noviç} lere kaymak (85] hara
ret derece8inde ısıdıldıkta 

içindeki verem mikrobu l2] 
dakikada ölür . 

2 - Şap hostalığıJır. Bu 
hastalıkta meme boşlarını 

teşekkül eden kabare klor, sağ-

ma esnasında sa~ıcının p r
makları tazyiki ile yırtıldık· 

lorında içerlerinde bulunup 

hastalıkluldağı (dmilı] ile bu· 
laşık olan su, süue karışa-

rak anıda bulaştırır. İşte 
böyle bir süt lrnynadılmadan 
içıldıkt~ ş tp hastalığı ınsan
larta dahi geçer. 

yıl önce yani < 1695) de Ak- muhabiri diyo ki; 
lomi (Aclami) taraf•nden is- Hiçbir kimseye gizli degil-
bat edilmıştir. dir ki birçok memlekatler 

Hastalık, yaşlı insanlardan Almanyayn karşı takbihte 
ziyade çocuklara bulaşır ve bulunmıya pek tareftnr deği-
her ne kodar pek nndir ola- ldirl~r. Le histanın bilhassa 
ruk ölümü mucip olur isede muhalefet ettiği nnlo.şılmakta 
f 1898) de biri bir buçuk ve ve Oanimarkanm du muhalif 
obiri 3 yoşıntln iki çocu;un bulunduğu zannedilmektedir. 
şap hostalığ ı nn uğrumış ha- Konseyin ittifokla karar ver-
yvanların sütlerinin içilmesile mes: lllzım olduğuna göre 
öldüğü mahkeme tahkikatı Stresnda hazırlanan karar 
neticesinde anlaşılmıştır. sureti projesinin bazı deği 
(Prof Ricvel). Şıp hastalı· şikliklere uğraması muhtem-
ğında yalnız süt değil, on- eldir 
dan yapılan tere yağı ve Pöti Pnriziyenin muhabiri 

!3alyn kaym.ıka mı Rifat 
Yenal liselıleri bizzat made-
ni gezdirmiş ve maden hak-
kında tafsilat ve malOmat 
vermiştir. Lıseliler bundan 
dolayı Bclya knymakamınn 

memnuniyet beyun etmekte
dirler. 

Bekçiler hır renk ve bir 
biçimde el~ise geyecekı 

Öğrendiğimize göre Z•1 a
at BJkan)ığı Çukurova hnr
osısındnn vilf\yetimize veri
len üç oygır do şu günlerde 
şehrimize gctiri1ecktir Bu 
suretle vılfiyetimizde aygır 

adedi on yediye vuracaktır. 
Bunların Ü<·ü merkep aygı. 
rıdır. 

Yeniceikebir köyünde ıakd-ı 
ire şayan bir çahş,ma peynir ti hi bulaşık olabilir. Lavalın Almanya ile darıL 

Hundan ılolayi bizde d::ıhi mak istemiyen bnzı memle· Vılôyet bekçilerınin elbis- Korucu, (MuhabirimjzJen)-
şaplı hayv.ınların sütleri ketlerı ıkno için çok çalı~- eleri dokuz liraya şaynkcı Yeniceyikebir köyü muhtar 
hayvan sıığl.k zabıtası niza· musı ica bcdt>ceğıni yaz ızo~. Ali Oeman oğlu Alı ve terzi v~ ihtiyar heyeti köyün ta-
mnametıının 147 ci maddesi Bn memlelletlerirı karar su- H. Mustıtfoya ihale edilmiş- nınmış vo Bevılmiş adamlnr-
rnucibınce kayntttılmadan retinde Almanya için hnreke tir. Bundan sonra vjlılyet ıdır. Hele muhtar İsmojl ge-

tj tazammun edebilecek her · d h ' b k k kullnnılomez ve satılamoz. ıçın e şe ır kasa a, öy ve rek Ycniceyı ebir ve gere· 

Ş h l ğ k ld - [il . türlü fıkrayı çıkarmak iste- kır bekçileri bir renk ve bir k b" h' . d ap asta ı ının ı agı mı· dikleri anlaş lmaktadır . se utün na ıyenın « okt-
li} pek dayanıklı değıldir. biçimde elbise geyecekler. or»u olarak tanınmış ve ha. 
70 hararet derecesinde . 10 Mecmualar: dir, kikaten buna lfiyik değerli 
dakikada ve IOO hararet de- bir yutdaştır. Bu defa lsm-

recesinde derhal ölür. Yeni Adam. · Kaza kaymakamlan. oil ınrın soyndım alon 
Şarbon yani dalıık has- Terbiyeci fsmail Hakkının Edremit kaymakamı Mit- bu değerli yurtdaş bun-

talığı - Bu huıtalığa tu- ~:ıkardığı Yeni Adamın 68 ci hat Kemt\l, Bürhaniye kay- dan evelki yıllarda da 
tnlan dişilerde süt derhııl sayısı da basıldı. İçinde İsmail makamı ismnil llnklrı ve köyün muhtarlığını yapmış 
kesi~ir. Yani kurur ve nndir Hakkı, Cumi, Arıf B ı>dı· 1• 111· n vo köyün bayındırlıg· ı no-Dursunbey kaymakamı dün 

Şimdiye kadar birçok de"'ıP 
lar muntazam pazara 1~1 dl 
etmekte ve nahiye h9 

11~j0' 
bütün ihtiyoclarınt . . 1 111e· 
ıian temin ettiği •C1ôğr" 
mnun knlmnktadırlıır· st 

ndiğime göre hayvanii:~6rd~ 
hire pozarı do şu g ~ol•~ 

ıecB 
a~·ılocak. Pazara ge .111r 

müşterilerin her sured
8.r

1 

. \1 . 
ahotlnrı temin edilaııŞ 

-KoıucU muhabiriıııa• 
soyadt 

Korucu Cii

muriyet llnlk 
P ırtisi Başka
nı Ali Osman 
Paylan soyadı
m almıştır. Ali 
Osman Paylan. 

a 
yıl in r dan ~eri ..,ııb'' 
gazetemizin Koru~" bu'il" 
birliğini yapmnkts "

6 (ıııd' 
bir nohiye halkı ~ıır99,~,d· 
sevilmekte olon bır 

nştır. . ,a1' 
k l Yeoı Ar ıH aşımızın 

dını kutlularız. 

olarak meme >ıı miktarda yazıları, Nüvit Osmanın Flar ktnsından takdire şayıın ç.ı-yerlerine dönmüşlerdir Ka. 
süt vermeğe devam eder. an Oelharbeden çevirdıği ymakamlar şehrimizde bu- lışmasile köylüye kendisini B le"· e kamutıJI 
Monatskov ve Yan sen gibi c KiyoJ· enin feneri, adlı eser sevdirmiQ. bir yurddnşımız- 8 ulJ b .. ı111 

lunduğu güolettle kozalarına '11 •l' 
bazı deneyicilere göre dalak gençler muallimler arası-• ait işleri viltlyet nezdinde dır. Belediye Komut0Y\911,c' 
hııstolığında memenin içinde nda yapılan anketleı e ve· . 1 Yenı'cekebir kövu" halkı ög-leden sonra tor f tııl1 

tak ıp ve ıntaç etmiş erdir. J ı o 
dokumasında küçük nezif- rilen cevaplar fıkir müsa- muhtarının bu çalışmasını vo 935 senesi Pl98r ~&J1 
l yıın · knnamalar me da bakasının neticesi nmok \ dece er 1 ' Y - r-----------.. Y. :ı kın bir nltlka ve memnu· çesını müz1kere~ 
na geldikte bu hostal ğ n t t: frikosı Sedud Nurı'nı'n ve 1 - d · 

• 
1 1 23 N 1 n!yetle takip etmektedir. soyodlnrını atm 1 ş)ar ır· ,s1 

mikrobu sütle geçobili,r vo z~hir Sıdkın n knrikcıtörleri isan 1 (lttJO•" 

Nokar (Nocard), Şamberlan vardır.. . . 1 Size çocuğu dli§ıindti.· 1 Mulılar: İsmnıl 6'111J 
(Chamberlond), Ru <RouX) Yenı Adam her yenı ınsn- 1 rtcek lwflcınl/l başlangz 1 Köyde Soyadı alanlar. lcı: M .. hmet Kıy~~a;ııı. ~ 
F~zer IFAser) , Rıvel (Rievel}, nın okuması gereken bir ye-1 cıdır 1 Yeniceikebir köyü ihtiyar zan hılir. Golip ,ır / 
Bolling (Bolling) ve daha ni kultür gazetesidir. .. ___________ ~ heyeti Başkanı ve üyeleri şu D•mi", G ı fur A":!:--1ıl'' 
bazı deneyicılere göre Bulnşık süt vosıtasile in. kişi tarafından ıneydnna hnzı kimselerde aynı bosta ==- temi~ınkktnJaki ~~ı o1 
eütde dalak mikrobu bu- sanlarda Tifo salğınlıkları çıkarılmıştır. lık görülmüş ve süutin için rarhr nı burada aııOI ~ 
lunabilir vo bu sütlerde çok görülmüş ve İngilterede Keçi südünden başka on- de dahi kııvvctlı bir mikrop gun g-örılüm: j: S1~1 
istihsallerinden {15) gün Amerıkcıda ve Fransada pek dan yapılan peynirlerin bir kolı basıl bulunmuştur. Süt istihsaller tP'b' 
sonraya kadar hastalık eyi mütalaa edilmişlerdir. i dahi sirayet vosıtosı ola- ~~ndon başka hat ?Dğırs~k süt ancak istihs~~ ~oıl 
yapmak kabiliyetinı mu ha- Dıfteri veya kuşpalazı -- - bu bildikleri yapılan araştır- ıltıhnbına tutulmuş ıneklerın linıle mec.buri ~~ k\jll 

fuza eyler. Bunun için hastalığın mikrobu dahi süt. malor neticesinde anlaşıl- südünü kullanan iosouların hi'l tntbıki ile ı:JlurO 
süt kontrolu tatbıkatı ba- de bulunabilir ve bu mıkrop rnıştır. bir çok hazmi karşıklıklara lur. t. gıd~ 
kımındnn siıtde şarbon mik · ile buluşrnış sütlerin kullan- Molta humması, keçilerde bozukJuklaro uğr dıklorı gö· 2 - S .. l nakli)'9 ı. ırıs' 

b b l b · ı · ·1 · ı d k h' .ı ğ'l rülrnüş olduğu gibi böyle bir ld.ğ' ku d teı"e ~ .. ı ro unun u unu 1 eceğını ması e ınsan ar a uşpalazı vn ım ue ı isede insanlar .. . 1 ] .. l ere ı ı a or 80• f' 
knbul t-ıtmek gerektir. muhtelif günle meç-ferde hu- ıı·ın çok fenadı r . Çünkü sut ıle bes enen ı•\nuz yaşa- d A k bu esPl""'' ı· 

9 
.. rını bitirmemiş k üçi.ık çocu· ır. .nen . bosll,... 1 

Bu gibi siıtler insanlar- susıle (1 ~2) de Amerikud:ı baz defa vahim biçiminde dün pıslenıp ıer 57 klardn dahi zehirlenme va ı k tetbir sııJ 
du çok tehlıkelı olan şar- teksnsla ( ) vakadn görül- yürür ve bir müdLlet sonra kalarınn tesadüf olunmııştur. m.ını 0 ora )'lir· d' 
bon hostolıg-ın o meydamı ı müştür. hastanın oyileşt frı sanılır. ı · t ı. k [St t 1 ıılı z edilme ıc re' 1 

1 

K 
1 

h .._, stırep o"o rep 0('0<' • d hBfll ıııt~' 
gelmesine vasıta, sebep o- 1~ 1 nst?lığı - :Süt ~a- Halbuk i günlerden sonra denilen mikroplardan ileri naklı sırasın 8 b11k1 

_, 

lııbildiklerinden hiz de hayvun sıtosıle g~çtığı İsveçt e. in_ hastalık geri döner ve galme. menıe iltihnb na recesi muhnfuzosı 1,101°
11 

glherede ve Amerı'Lndn ' ·o". a"' der"cede sağlık znbıtosı nızamna_ .. t5 lıöyl"ce aralıklı olarak ay- uğramış inf'k südüntin de aş gı '"' p' 
mesının ( 163) neli mo.ddesı' rülKmülştür. larca <levanı eder. :\,1,.,lta l d h' b - k mnlıdır. oıı il' .. ınsan ıır n va tm ogırsa 

3 
_ l>astorı·zasY. 1 • 

b. · h 1 1 o era - Bunun dahi bu- h k b ·ıı· h b · ld • n ' mucı ınce ıro a o unur ar. ummaf'ının mı ro u pek , ı ı n mı mucıp o ugu yan' ıır 
Bu imha keyfıyeti yalnız ha· lcışık sütler vasıtasile insan- dayanıklı değildir. Keçi bazı müf'llifler ı taraf•ndan torizasyon ·~rof r' 
stalıklı heyvanların değil lora geçtjği bir kaç müellif südü (60 - 65 ) hara· söylenmiştir. dün içinde~i. ~J.65 b;ı~ 
onlarla ihtilattıı bulunmuş tornrındnn söylenmiştir. ret derecesindtJ :sıdıhlıkta 30 - 4 - 934 lJusl..ırnrası öldüıülmesi ıçın ~ zOJ' ı 
olanların da sütleri hukkında Malta humması - Bu hns- öliir. süt~üluk kon~eresınin sıhhi ret derecesinde 2 .. at "~ı'ıt 

6 talık keçilere hususile Malta · h kk ı k' k ı 1 JS1 "' l ~ tut ik olunur. Ba;;ırsak ilt hapları ı u sut temlnı o mı a ı mu lll ar ısılı ırı tB 
1 ~ 

keçilerine mohsus olup has· 0 
•- nt · "l b 1 h99 ı.jr T f (F' th h 'd ) g0ıbı hnstalıklnrın dahı' su··ı ,;:nrrer 1• sı e geçe ı ~n .. ,.,·o 11 

1t 
1 

1 0 ıevre YP oı e - ta keçilerin südü ile insan . h · ' 
Sütde tıfo mikrohu dohi lora dohi aecer. Bundan <lo· üzerine tesirleri vardır. Çü- ' Yukarda söylenildiği ü. dömr·ıne ~eçil~cııs~"\e ",9, ~ 

h 1 k .., nkiı buntlan onco memn mık ı zere ı:ıut vosıtosıle ınsı:ın- a on bır muc 1ı11tı "" 
buluna i ir. Bu mı rop RÜ lııyi teşhisi çok değimlidir. " lara vahım lıır takım salgın • tut\J ~1 
de suğıcılıırın ellerile Riıt Çünkü görünüşde sağlı:ını roplulu~u brıhsindn SÖ):le.r di- ' hnı.;talıklıır g çebildığinden o~up me~.bd~.' ı .,aıı1111 
knplorınm yıkandığı !'U ile görünen yani göze ~:arp:ıctık ğı üzer} her hangi hir se (30 _ 4 9 ., 4) de Romada şışe su u ·fJli•

6
• • 

veyn süde kat lan su vo- vahim bir belirti göster- hepten doluyı bağırsnklor itti- ve üllrnmiz nnmınn Zirrıat günkü bilginler~ilf11eııı 
yahut sinekler vasıtasile termiyen keçıler gerçekten haplanartık k yüzlerini örten B kanlığı lın miı'-' virı hay t.ıtbıkatta elde c reJif ~ • 
geçer. Tifo basili hasta olup sütleri vo.s ıtusı le ve bir nevi siper vazı fesini Aziz ile Yuk ek Z r..rıt Ens bil 

4 
"n eJ.\ b~e;:ii= ~:;- J 

sütde özellikleri [vasıfları! sürekli olarak sözünü yop· gören zar bozuldukta b· ğırsa- titüsii sütciiliik ımsı;tüsü şefı - u 81 1'• ~' 
ılı~ğişmeksizin çok miktarda tığımız hastı.ılığın mık robla - klarduki mikroplar on<lan boy Ekrem Hüştünün ve <lnho. satışında hem trol ~ ' 
üreyebilir. Kaymakta, tero rını dışarıya atarlar. geçerek kana karış ı r ve on· (47) ulıısun ve (2000) üye· sürekli bir k?P sD~lı,. I 
yuğındu v~ peynirde dahi Ke~·i südiinün tPhlikesini \ un vasıtusile memeye gıder· nin ( n:ının) iştiraki ile ve uygun .b~r 8tit I 
5 15 gün knJor hastalık ya_ ilk defa olarak (1904) de\ ler. Ger~~ektcn nezfi yani toplanon l'luslnrarası (10) znmnnrn"si ıl ,,e 
pabilnıek kuvvetini muhafn- İngiliz bır komisyonu hususile\ kanıyım bağırsak iltıhabına uncu. siitciilük kongeresi mnhall 11 ri tnhdıl 
za edebilir. ıammit (Zammit) aJlı bir uğramış inek südünü içen ikinci şubesinin sıhhi süt edilmelidir. 
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T~KDILl 

Osmanlıca.dan Türkçeye .Karşılıklar kılavuzu 
N. 20 tt.ı'a s_ etmek = ?önd~rmek o rnek: n ı vetinize icabeti bir va zire ekzemeıc için yaduyuıar hakkında bir 

18 Niaan 

Or k . Örnek: Nezdıne hır s e fır ib'as etm"a· ide e ı ' - k k b" t·· b t L L'll · · · · . ne : Ası rlor geçtık"e ınsan cı'nsı· de ı'st d' K t b' 1 . .. d "' k n ı r. r ı nı -= )' g . ş. n ı z 0 u u orç ua.ım şe .. ı erın ve törenlerın yerıne ısff ... e ı - - a ına ır e çı gor erme · ·1 . ı a etmektedir-· Asırlar geçtıkçe in- istedi sayarım . getırı mesı gerektir. 
it san cinsi de seçkinlenmektedir. Meb'us _ Saylav İcabet etmek - Kabul etmek 2 - Bir memur için icrayi memuri· 

illa('\ etmek -- Umdulamak O Örnek: Siz bu kadar davet ettikten yet etmek .vazifedir - Bir İATar için 
J le rnek: Bütün Türk mehuslurı Türkiye ,.J 

hi~~~ : Ne para, ne yüksek makam, Biiyük Millet Meclisi azolarıd ı r __ Bü- sonra da icnbct edeceği aşik~rdır _ ekzemek hır borçtur. 
ır şc•y onu ıtma edemedi ·- Ne pn· Siz bu kadnr ~·nğırdıktan sonra onun İcra dairesi= Yürütge ra d tün 1 ürk saylnvlnrı Kamutay iiyeleri-

u 'dne e yüksek orun. hiçbir şey onu dir. • da kabul edeceği besbollidir. Ötnek: Elimizdeki hükmü icra daireıi· 
'I'a rn ulayamad ı İbdA _ Yaratı İcad etmek - fı,nd etmek (1'. Kö.) ne gölürerek icrasını taleb edeceğim 
ltnltı~-- Umdu, a~· gözlülük Örnek: İbdii güzel sanatların en büyük Keşfetmek - ı - Açınlamak 2 - (Bak: - glimdeki hükmü yürütgeye götü-
~ etmek- Uzatmak, söz uzatmak kudretidir _ Yaratı güzel eserlerin icad) rerek yürütülmesini istiyeceğim, 

rnek:: ltnab ı keldmdan ihtiraz et -- Söz yarntmalt yoludur. İcad ve ihtira etmek - Bulmak ictisar etmek = (Bak cesaret) 
it Uzatmaktan sakın ibda etmtik - Yaratmak Örnek: Gramofonu Edison icad ve ih- fçtihad - özelgörü 
lt~·-lt r [T Kö.] Örnek: Büyük sanat eserleri ibdA et- tira etti _ Gramofonu Edison buldu. örnek: Herk.asi~ ~ir fikri olabilir, fa. 

ırad - Biteviyelik mek yoludur -· Büyü sanat eserleri lcJd ve ihtira = Bulu kat içtihad sabıbı olmak büyük bir 

/
• yaratmak voludur. vukuf ister - Her kesin bir dütünüıü 

Jad 
e •• Gorit 
Örnek; Vrtado henüz bir inde yok·-

lad Ortada htlnüz bir geriı işi yok 
er~ e~mek - Geritmek, gerivermek, ge
ıcvırmek 

Ôrnek: 1 - Beynellllilel muahedelere 
göre siyasi mücrimler iade edilmoz 
:::::: Arsıulusal andlaşmalrra göre sıya -

2 _ saı suçlular geritilmez. 
Aldığım mektubu hemen iade ettim 

3 - Aldığım mektubu hemen geri vardım. 
- Uedjy . ·. d . d d'ld' · · J emızın ne en ııı e e ı ığını an-
r\Ya.rnadırn - Armağanımızın neden ge

lad . Cevrildiğini anlıyamadım. 
elı - G 'tJ' ô erı ı 

rnek: iadeli bir mektub aldım -
t 811bhhGeritlj bir mektub sldım. 

Ö Utlü (mektub) - Bağıtlı 
fl)rne'k: Taahhütlü mektubunuzu nlır 

ttt· lllaz iştediğiniz saati hemen iade 
ım 
. - Bağıtlı mektubunuzu ıtlır almaz 
ııtediğ" . . h d' ınız santı emen geri gönder-

lade !tn. 
lı taahhütlü <;eritli bağıtlı 
~rnek: iadeli taahhütlü mektubu-

Unuzu dün aldım - Gerıtli bağatlı 
111de~ekt~bunuzu dün aldtm. 

O afıyet etmek · - Anlamak 
rnek: ladeı· f ' · · · b a ıyet ettığınız eşareti 

YiireA'ime meserretbahş oldu - Onol-
dığ-ınız ın ·· · l · · mUJc esı yüreğıme 

1 Verdi 
'd . 

sevınç 

eten L 
Ôr tııadim P.tmek - Gerit.mamak 
d nek: Gönderdiğiniz mektubu arka
ı::~~ız h_uradan ayrıld ı ğından iouetım 
t L ım edıyorum - Gönde rdiğiniz mek-
Uuu k d -~ ::ır n nşımız burndon ııyrıldı-

lalle ından gerieunuyorum 
Ô - Yardım 
ia rnek: Himayei Etfal Cemiyeti ırın 

ne . 1 l ge cemıne ço . şan nr - Çocuk Esir_ 
ille K · . d 1 

1 Calı urumu ıçın yar ım top amağa 
tre 'anlar 

Ö:tnıek = Eğretnıek, eğreti vermek 
liı:ek: l = iare etruek, kullanmak 
tir re bir teyj birine ödünç vermek· 
tey:- Eg.retimek kullanmak üzere bir 
2 

1 
birine ödünç vermektir. 

lltı~ .lare etmok lutfunda bulunduğu· 1 
~~r ~tabdan cok müstefıd oldum -

'5 et1 v 1 nuı ıt · ermek kayrusındu bulunduöu-
114' :::::::: ~ ıtabdan Nk faydaland ım 0 

() estev 
tııek: l<o b' ·ı . . . h lllile . . ~n ır oı enın HlŞPs ı o 

sını 1 llda.111 °muzlurına alan koca bir 
'•e et n beslevi yükünü omuzlorınn olaa 

1\ lllck - B l k . d' . k vrlle}r. es eme geçın ırme 

etmek:· O zamanlarda bır nile ınşe 
illan'- gayet müşkil bir j şti = O za
d' "ltda b" lh ırınek) ır arodu beslemek <g• rin · 

· Ö Örnek: On beşinci asra bir icad ve ih-lbhanı (mübhemiyet) - rtünlük olabilir. A'Dcak özelgörü ıSBı olmak 
Örnek: Bu sözünüzde kesif bir ibham tira asrı denilse sezadır - - On beşinci • büyük hir bilgi ister 
(mübhemiyet) hisserliyorum = Bu SÖ· asra bir bulular asrt denilse yerinde- ktihadi - özelgörük 
züııüzde k:ıl ı r bir örtünlük duyuyorum dir. Ürnek: İçtibac.li meselelerde haltimler 

Mübhem - Örtünç Mucit, muhtari - Bulman, bulan kendileri kanun yabacak olsalar ne 
Örnek, Bö de mübhem sözlerle herke- Örnek: Büyük mucit ve muhterilerin türlü bir hüküm koyacaklarsa ona gö-
sin kalbinde sıkıntı uyandırmak doğru isimleri tarihte hürmetle anılır - Bü- re karar verirler - öze\görük sorum-
değildir - Böyle örtünç .sözlerle her- yük bulmırnların adları tarihde saygı tarda hütmenler kendileri knnun ya-
k · k d ile anılır. esın yüroğinde sı ıntı uyan ırmak pacak olsalar ne türlü bir hüküm ko_ 
d - d c;. ld' İcra - Kira ( r.Kö.) 

ogru e" ı ır. 1 yacaklarsa ona göre karar verirler. J"bııı. - k (' ı k) UJ t k cra etmek = Kiralamak, kiraye vermeL ug etme ısa etme - aş ırma .. İçtima -·- Toplanma, toplantı 
Örnek: Bu mesele üzerinueki düşünce- Örnek: l - Evini · ayllğı elli liraya 

· t · E · Hrnek: Bu sene parldmentonun ictimaını Jerirni size y:ızı ile iblağ etmek iste - ıcar e mış -- :ıvıni, aylığı tıl ı j liraya 
rim _ Bu ııorum üzerındek [ düşünce- kiralamış, vaktinden evel yapmağt lfaydah bul-
lerimi siz~ yazı ile ulaştırmak isterim. 2 = icar etmek istediğim odaya he- muşlar - Bu yıl pırl4meatonun topla-

lbra etmek (tia k: beraat) - Berilemek nüz bir talip çıkmadı - Kiralamak is· omasını vaktinden önce yapmağa faydalı 
Ürn ı>k: kendi -.inde h'iç bir matlubum tedığim odaya henüz bir istekli çık- bulmuşlar . 
kalmad ığından ibra etmekte bir beis madı. İçtima etmek - Toplanmak 
görmedim _ Kenılisinde hiç bir ala· lcare = Kira Örnek: Büyük Millet Mtcliıi ı Mart 
coğım kalm'ad ı ğındon berilemek.te bir Örnek: Bu evin İcareıi senede altı yüz 1934 de ictima etti -Kamutay ı Marı 
ziyan görmedim. • liradır Bu evin kirası yılda oltı yüz 1934 de:toplandı . 

liradır . 
İbram etmek (ilhnh etmek) - üstüne var- içtima - Sosyal (Bak: cemiyet) 

mıık Mucir - Kiralayan Örnek: içtimai meıelelerliiserinde büy. 
örnek: muciri ile bir türlü anlafl.madı b Örnek: Arzumu isaf elmem için bu ~ ük ir itina ile hüküm vermelidi~ ı- So-

kud11r ibram ve ilhah etmeniz doğ. M - _KiraliKyanı ile hir türlü anlaşamadı. yoal sorumlar üzerinde büyük bir özen 
l üstecır ·- irncı ile hüküm .ermelidir. 

rumudur - A rzuouzu yerine getirmem örnek: mucirle müstecir arasında tam 
ı~: ın bu kudur üstümr. varmanız doğ. Müçtemi - Toplanık 

bir itiJllf var -- Kiralıyanln kiracı ara- Örnek: Miictemi bulunan b · 
rumudur? sıoda tam bir anlaşma var. eyetan 

ibraz etmek - Göstermek 
1 

isticar etmek __ Kiralamak bu mesele hakkında hemen 
Örnek: Sözünü ispat etmek için bir örnek: Rir oda isticar etmek istedim bir karar vereceğini ümüd 
vesika ibraz ettı - Sözünü kanıt- başıma gelmiyen kalmadi bir türlü ederim - Toplanık bulunan kurulun 
mak ı' çin bir belge gösterdi b la d s· d k" 1 L#• · bu sorum hakkında hemen bı'r .Larar u ma ım -- ır o a ıra amaa. ııte. ... 

İbre = ine dim başıma gelmiyen kalmadı, bir verec-eğini umarım 
Örnek.: Puslanın ibresi daima şimali türlü bulamadım . Jçtinab - Kaçınma (Bak: Hazer) 
irue ~der - Pu!'lu)anıo iğnesi her zn· icaz - Tansıtma lçtinab etmek - Ka~·mmak (Bak: Hazer) 
man kuzeyi gösterir. 

İbret - Öğrenmek , öı nek ders 
Örnek: 1 Şu mucrimin holi sıze bir 
örnek (ders) olsun 
2 - insan her şeyden bir almahdır-
insan her h~rşeyden bir örnek alma
dır. 

İbn - Oğul 
ibtilA - Düşkünlük 

Örnek: işret ibtildsı, ibtildların en gü~· 
yenilırnlerinden biridir - içki düş

künlüğü düşkünlüklerin en güç yeni
lenlerin biridir. 

Mübtelıl - Düşkün 

Örnek: lşrdte kumara envar mesaviye 
ınübtela bir adam - içkiye kumara 
türlü kötülüklere düşkün bir adam 

İ btidur etmek - Başlnmak 
Örnek: Mesaiye ibti<lur eder etmez 
önümüzdeki müşkültitın vahameti ken
disi gösterdi t)ulışmaya başlar 

başlamaz önümüztleki güçlüklerin o_ 
ğırlığı kendıni gösterdi. 

ibzal etmek - Bol bol vermek (Bak: 
btzletmek) 

İcab - Gerek, lüzum (T. Kö.) 
Örnek: l - İşin icabı ne ıse onu 

icazet _ İzin ldlAl etmek - Yoldan çıkarmak, azdırmak 
İcla - Siirme Örnek: 1- Henüz bülllğo ermemiş bir 
lclal - Ululama genci idlAl etmek, cürümdür ·- Henüı 
Jclb ik'nd = Oturma erginliğe varmamış bir genci yo-ldan 
İcmajl - Soma çıkqrmak suçtur· 

Örnek: Meselenin icmali şu ki .•. __ So_ 2 - Bir tokım müfıitlerin idlAI etme.i 
romun soması şu ki... üzerine kıyam edenler - Bir takım 

İcmal etmek - Somlamak bozutçuların azdırması üzerine ayak. 
Ö:nek: Meseleyi o kadar iğlAk ettiniı· }ananlar 
ki şimdi onu icmal etmek hile müşkül İdman- İdman (T.K.) 
- Sorumu o kadar karıştırdınızki şim- idrak- An, anlama (Bak: Derk) 
onu somlnmak bile güç • idrak etmek - Anlamak (Bak. Derketmek, 

HülıisR - Özet fehmetmek) 
Örnek: İşin hiilAsası aranqcak olursa ifa etmek - Yapmak, yerine getirmek 
-işin özeti aranacak olursa Örnek: t - Uhdeıine terettüp eden vaz-

Hülha etmek - Ôzetmek ifeyi ifa etmek, namuslu bir adamın 
Örnek: Şimdi müşaodonizle meseleyi bir borcudur - Ostüne düşen ödevi yerine 
Hulnsa edelim - Şimdi izninizle soru- getirmek namuslu bir adamın~ borcudur 
mu özetelim 2- Rana karşı yapmeığı deruhte ettiğ-

icr::ı (tüzel teri~) -- Yüret inız eyiliği ifa edemediniz- Bana kar. 
Örnek: Verilen hüküml11rin icrası ıçm şı yapmağı üstünüze aldığınız eyiliği 
evini satışa çıkcrdılar - Verilen hükü- yapamadınız. 
mlerin yüreti İçin evini satışa ~:ıkardılar. lrade= Oiyem, anlatım 

icra etmek - Yürütmek, yapmak Örnek: ı - l'olis üç maznunun ifadeıini 
Örnek: l - Bir kere hükmedilen bir oldı= Pol i s ü~· sanıtın dıyemiııi aldı. 
şeyi behamehal icra etmek lAzımdır - 2 - İfadenizden anlaşıldığına göre 

ıb•det cok güç isti . 
ıb'det ~ Tapını; (Bak: tlbit) 

ate et rnek - Tapınmak (Bak: ahit) 
Ôrııe~ek - Barınmuk 

1 
yapmalı ....&- işin gereği ne ıse onu 
y apmalı 

bir kerre hükmedilen bir ş eyi ne olur- Anlntımızdan anlaşıldığına göre. 
sa olsun yürütmek gerektir. ifade etmek- Demek, anlatmak 
2 - Emrin iz icra etmek bana hem va- Ornek: J - Bu, ,unu ifade eder ·- Bu 

d t •: Büt" 6 et un hnlk gelen askeri iba. 
'1.t ' Büt~ek arzusiyle koşuşuyordu 
lball:ıl\k ar~n. halk gelon n~keri barın · 

ô etmek :ıe~ k?şu şuyordu 
rnek. Gerı durmak 

t.. · Bu ku" .... k . . f 
'"il n· . cucu temennımı is • 

~·· •cın 'b 
tı'll~licijk_ .1 

§ . ?diyorsunuz Bu 
lb· 1Cın r> • dıleğımı yerino getirmekten 

lld r:ıerı du 
1 etınek ruyorsunuz? 
~lıtıak ' tabid etmek (Bak: baid) -

l'JleL.' uzaklaştırmak. 
l'' •. 8 
e~ııe, nrtı~ uygunsuz hareketi üze 

b lııektn h onu huzurunuzdan ib'ad 
:re~eti .. nklısımız - Bu uygunsuz 
"tJ.L. Uzc · ~latt rıne nrtı, onu katnızdun 

ırnıak:t\\ haklıırnız. 

1 2 - İcabına göre hareket ediniz - Lü
zumuna göre hareket ediniz . 

icabetmek = <;erekmek 
Ürnek: söyleılikl eriaize nazaran mese
lenin böyle olm 11sı icnb eder - Sö
yledıklerinize göre sorumun höyle oL 

ması gerektir . 
İcabı maslahat, ica bı hal _ işin gereği 
. ' lcab ve kabul - Kanışmn 

Ornek: Uer bir akd İcab ve kabul ile 
iniknd eder -- Hor bir bağıt bir 
knnışma ile bıığıtlan • r. 

Mucibince - Yapı la 
Uroek: Bu emirnameyi Vekile 
ile mucihincesini nlınız - Ru 

yrultuyu bakana sunarak yapılasını 
icabet Kabul 

arz 
bu
alı-

zile hem de ~ e rer lir - Emrinizi yap- şu demektir. 

mak bana hem ö lev hem de onurdur. 2 -- lfude etmek istediğiniz hakikatı ço-
icra. ettirmek - Yaptırmok khm biliyorum. 

1
hnek: Yalnız emretmek kifayet etmez, lfakat (Şifa, afiyet) bulmak __ Eyi olmak 
emirlerinı inn ettirmek de Jdzrmdır - Örnek: Mübtelli olduğu daı deva!l4pe-
Yalnız emretmek yetmez, emirlerini ya- zirden ifakatyoh olamadı - Uğradığı 
pttrmak da gerektir . onlmaz hastalıktan eyi olamadı. 

İcra ve infaz - Yürütüm Iltiyam bulnuık - Oııulmak 
Örnek: Hüküm "'icra ve infazı adale_ Örnek: Harpte aJdığı ceriha iltiyam 
tin en mühim icabntına biridir _ Hü_ -- Suludlbavaşta aldığı yara onuldu. 
kmün yürütümü, tüzenin en önemli fate etmek - Kaçırmak, geçirmek, kay· 
gereklerinden biridir. bet111ek 

İcrayi sanat etmek, icrayi memuriyet et- iffet -· Temizlik, sililik 

mek - Ekzemek Örnek: Bir insan iffeti en kıymetli 
Ornok: 1 'l'ürkiyede sanat etmek varlığıdır- - Bir insanın temizliği (silili. 
için ecnflbiler hakkında hazı eşkAl ve ği) ed değerli varlığıdır. 
merasimin ifası lt\zımdır - Türkiyede lfham etmek -- Anlatmak <Bai.fthm) 
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y u g os lav yada Saylav ~ec; mı-. -8-ür-ha-niy-e-icı-a-da-ire-si-nd-en-: mJ-mJ-:: IZ:J-: l!:J-ı; ~-IIDmlffil El lmmIEJlmlIDffilffiJ mımıınımı :.T mıımmıını rr::ımıınnınmrmımıınımıJJmJlll 
y u gosla vya gaze ıe- Pançe rn ııı Ü ~ter:· k se- Zekeri yaya borclu y ayakö- illi Parça liallaıı - -- Makine 1 

le rinde okunduğuua çinı dairesi içinde to- yünden dülger oğullarından ~ Kr. f iatlan 1 
göre 5 mayısta yapıla- planlı ~·aıHlnu~tır. Eski Ali oğlu Mchmedin borcunun ffil Sivri mekik 100 ..!;t!J 

1 1 · k ' · ı.> K temini için dairemizce haciz I[:] ! 0 P rlak » IOo Konı.ple e.l ı cak o arı S<tyJav s~cirui ıiı umet reısi u. um- . mı iğneler 2 5 • ~ o ltına alınmış olan Bürhanı- ' makınesı i:I 
hazırlıkları ~on safhu- anidi hük\ınwl listesi . G·· h . d r:1 Kayışlar 35 601111! 

yanın omeç na ıyesın e L!!.I ıu k. ~ k i:l1 
sına girmiş bulunnrnk- lehinde ~1apılnuş olan mı •ua ı ne yagı Komple te 111.!! 

kdin mart 935 tarih ve (58} r.:ı şişesi 15 çekmeceli ~ 
ıadır. ve bire.ok hatiplerin söz 1 d. ı.:.:ı "' numara ı tapu sene ıne me mı Nakış kosnnğı 25 ayak . mB- sojl 

Yugoslavya saylav 
seçim kanununa göre 
namzet listelerinin se-
cimin vapılac3~ı ~iin-

• • ~ ot_: 

den on beş gün önce 
tasdik edilmek iizerc 
temyiz ıuahkt~m,)sine · 
verilmeleri icabelliğine 
göre hu müddet 19 ni
sanda bitmektedir. Bun· 
dan dolayıdırki, hüku
nıet listesi olan milli 
liste ile diğer partilere 
ait listelerin bu günler
de kati şeklini alarak 
temyiz mahkemesit•e 
verilmtısi beklenilmek
tedir. 

Seciın mücadeleleri-• 
ne gelince bu, :1eçen 
pazar günü Yugoslav
vamn muhtelif mmta-
~ 

kalarında yapılan ıop-
lantılarla umumi bir 
safhaya intikal etmiştir. 

Sarajevodaki toplan
tıda iç İşleri Bukaru B. 
Popoviç ve Nafıa haka
nı 8. Kozu) söz alarak 
Yevtic hüktimetinin • 
seçim programını an
latmışlardır. 

Banjadaki toplantıd
ada kabineye memur 
O.Hasan Begoviç, kül
tür Bakam B. Kıriç ve 
ziraat Bakanı B. Yan
koyiç söz almışlardır. 

BeJgrat - Zemun ve 

aldıkları toplantıyı aç- rbut bir oda bir mutfak ile @l » makası 35 kınesı 1 
arken SÖ,vlediği bir ~Ö- bir mikdar bağçe, bir tu~ ınJ Ço.kı 30 - 40 Komple l~ç t:il cm \;ekmece ı 1 
vlevde hiitiin Yu~osla- lumbsı bulunan bı·r bııp ha. :· Muhtelif nakış ve k b' 1111.! • ., @.) n ıne . oolııl 
vlerı genç kral ikiuei nesi dairemir:ce peşin para ffi] makine iplıkleri makinesı 1 1 
P

. . f l r5' makaslar vesair Vadeli şe· IU!!!! 
ı v. ~ rı n etra 1 n n ( a top- ve açık arttırma ile satıla . l:I t 1 t d b IEJ e.ıerrua ı a u rnitle ve- İl 

laıımağa çağırarak Yu- caktır. Açık arttırması 22 - il nisbette ucuzdur. rilir. [I 
gosla v birliğini tek ve hoziran 935 tarihinin cuma- ffil fi 
vükse . milli hir iilkii rtesi günü saat on beşte ~ Sovye oı·kı·ş a 1·nelerı

0 

Geld·ı. ı• 
olarak ta111:yan y f' vtic dairemizde yapılacak ve bu mı 

~ . 
hiikıimetinin nıilli siy- tarihte teklif olunacak art- mı yakında meccanen nakış y·ıırdu açılıvor· 1 

tırrna bedeli muhammen m:J , 'J 11111! 
asasına trrna~ '·derek kıymeti olan d 70> liranın {fil Sağlaınltk nılikemmeliyet, tasarruf ve işlcnıesi kati yen t~ıniuath O .. , 

dt)miştir ki: yüzde yetmiş beşini bulma- t!J makla beraber Erkek ve Kadın terzilerile rlbise iş~ilt) ri ve nakıŞ il 
«Ancak, muhtariyrt dığı surette arttırması on beş® sanatkarları hemen bir el makinesi fiatında olan üç çekmeli hcnıde = 

esaslarına da,·anan bir gün daha uzatılarak 7 . tem- ~ zarif ve pratik lüks nıohilya şeklinde bir 1 
idar~ şekli, t~k parlfı- muz - 935 tarihinin pazar cm il 
rnento, ayni kanunıar- günü aynı saatte dairemizde mı Rııs k<t bine (li.k iş 111<1 ki ııesi ı 
la gayrı kabili inkısam icra kılına~ağı cihetle bu ev ~ Eltle etmelidir. Dalın ucuz arzu edenlere ,·alnız 111 
bir devlet ve tek bir üzerinde her hangi bir sure- mı . 
hükt)nwttir ki, Kralivrt tle hak iddiasındo. bulunanla- mı E • il 

. ,rm evrakı müspitelerile bir· mı ı ve tek cek nıeceli 111llki nelerı 11 
toprakları ic.inden biit- r•-t . . .. . . d d r.':1 Q • e at 

ıa. 0 yırmı gun ıçın e a- ..:.:a
00
:= mizi tavsiye ederiz. Eski makinesi olupta Jeğişt irmek istiyenlere yeni msk111 

_ il! 
l"ın Yuno~la \' vatarıda- iremııe mu" racaat etmelerı' u 1 k ı.ıe-" · mı v';Jrilii'. El makineei o upta ayak tokmak arzusunda bulunanlara yaln ı z aya • klİ IJ 
şiarının mUS3\'atnn ko- lAzımdır. Aksi halde ha- fili mı<la verilir. Ayrıca makinelerde tamir olunur ve makine alanlara kullanma şe 1 
rtrvabilir.» kları tapu ıicilile ea - fili ve .'lakış meccanen öğretilir. ·ıu 1 

• bit olmıyanların satış tu- fili F!otlar ucuz oldruğu kaılar tediyat ·do kolaylık gösterilir. Makinelerimizin bı k'I 
Hatip bundan sonra tarının paylaşmasından ha. mı mum yedek parçaları bulunduğu gibi her nevi makinelere uyor makine ve gere I 

Yevtic hiiktimetinin hariç bırakılacakları ve hu fili parça üzerindeki fiatlarda yüzde yetmiş beş tenzılfitla satılır. ı 
Yugo~lavyanıu içinde evin arttırma şartnamesi mi 1 10 6·935 tarihinden itibaren ~ SATIŞ YERi: _ 
bulunulan buhrandan 935 -J dosya numarası ile l.:!.I . / /t 1 
en az zararhğa çıknı- dairemizdA herkese açık bu· ~ K. Şadırvan karşısında Sabri Sarf ak ıh ar ,., 
asım miim kiin t.. ılacak lundurulacnğı il~n olunur. fmffil(!llfilWlEllfilfillmJ[i mJIEJISlfillmllillffilfiD[ElffiHfilfillmlffilfffiffilffilffilfilJtınm:Jmlliillii! mımJLll 
ola11 iktısadi kalkınma ır.~~ ~~~~(:~~~~~~~ ~~-~~-~~~~~~~~~~~ 
programım anlatmı~tır. ı Tı L D 1 ır-;--
ZEVKINİZE UYGUN 1 ÜT!C ili Neşriyatından: 1 j istif adenizi 
y~}~~.~~.~!~i·- I ÇOCUKLAR iÇİN 1 Düşününüz· 
hanede FEIJMI USTA- ı- Hayatbilgisine uygun yazılar vo kü\·ük tr.nısiller- .~ 

FEll1.Jf .: 15 Kuruş ~ ya baş vurunuz. ~ u it ı 

USTA nın !aptığı isknrpin. ~ Yazan: M. CEVDET ~ 
ler hem zarı{ hem de raka· ~ ~ 

~;!zd~~'.lmiyccck derecede ı DOGRU YOL ~ 
----------·--, -1 « 
Belediye ~ -ııir perde~kK;;~ıer temsili- ~ 1 

it. Yazan: ~I. CEVDET ~ 

Başkanlığın dan: I işin:::~~.:~~~.:·eo•uk bayramında• mekleplılerin ~ 
Asri nıezarhkda ~·a pılacak bt>kci evi 15 gün ~ Yazı evinıizdfln ve kitapçılardan arayınız. ı 

ınütıletle açık eksiltmeğe konulmuştur. ihalesi ~~~ ~~~ ~~~~.:ft 

22 _ nisan - 935 pazartesi güuiidiir. isteklilerin ~- Bursa • Balıkesir 
şartnameyi öğreurnek iizere belediye yazı işleri ~ 
kalemine h~ş \'Urrnaları ilan oluııur. 123- 3 ) Otobüs ~ef erleri 

Vilayet tapu 

m'iidürlüğü.nden: 
Mevkii 

Karatepe 
Cinfli 
torla 

Mıktnrı 

4 dö. 
lfodurlu 

Doğusu kuyu yolu, poyrazı 
pehlivan oğlu tarlası tarik 
kıblesi kavuk oğlu Necib 
karısı 'l,efure tarlJ\sı 

Evsafı yukarda yazılı Hacı Kavas oğlu Mustafn ka
rtsı Atike hinti Yakubun tesorrufunda iken 326 da 
vefatile oğlu Salih ile kendisinden evel vefat eclen kızı Va. 
bidenin oğulları Mehmet Ali ve Mustafa ve Haticeyi tork 
ve Mustafanın da eylül 926 da ölmesile karısı Zeliha ve sa
ir kızları Vahitle ve Haticeye kaldığ. anla~ılan bu torJa 
senetıiz tasarrufattan bulunmakla mahalline memur gönd
erilecektir. Bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan. 
lar varsa 24-4 935 çarşamba gününe kadar Topu dairPsine 
ve keşif günü mahalline gelecek memura müracoatları lü-

. ı luuur. 

Bursa-Balıkesir seferlerine bu defa 935 modeli otokar· 
lor tahsis edilmiştir . Bu otokarlarla gidip gelmek 
müşterilerin menfaati iktizasındandır. 
Hergün snat 9 da DARBALI OTELi nden hıır cket eder. 
Müşterilerin her türlü istirahatı temin eıiilmiş olmuk
ln beraber otokarlar hiçbir tarafta fazla eğlenmeden 
yoluna devam eder ve voktı munyyenindc Bursc ya 
varır. Muhterem müşterilerimiz otokarlordu bir defa 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu nnlamış 
olacaklardır. 

Har(~ket yerleri: 
' 

Balı kesirde: 

Bursada: 
DAHBALI OTELi altında şrUBi 

lJlucami eıvar111da 11.\LK OTELi 
altında numara 7 

r . . . . ··,n . . 
Hasım ) eri: BahkPsir Vilayet ~lathnası 

1 

I 
Ev yaptırmak istiyenle~~;1e~ 
Böyle bir evde rahat ralıat ihniir geçır 

1 ister nıi "iniz? )ıJ~ıJ· 
Beklediğiniz mevsim geldi. ~folzemenio ucu;eı il~ 

ııu fırsat bilip niyetiniz olon işe başlamadan e. 8d~' 
defa t icarethonemize uğraman •z size ktlr teıtlıfl -

k . ....ıı 
ce tı r. bilO'"' 

Her cins demir, çimento, cam, çivi, hırdavat ~ts1'• 
malzemei inşaiyeyi gayr t eh ven r iatlerltt scıtcnll 8 1•'' 

Her renk yağlı ve badana boyalarile bo}' 

lora ve malzemesi de bulurur. Jd•tı" 
Köylü ve rt•nehPrkrimiz i ı; ın pulluk ve her S-

- )ı de magazamızd ıı vttrd ı r. Jaııe 4 
Bütün ve parçalı kilolorla mayi ve kur~ ")çii ' 

1 . . ı · 'bı o re cı·ı ~~ cş ı l ı teraziler, kontnr. metre gı 
tart ı düzonlerinin p11zar ı da mağazamızdııdır · 

CUMALI I IASAN 
8 
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Saraçlar başında nuın9r 


