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İğesi veBa,yazganı: Balıkesir saylavı H.KARAN 
Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

// Türk Dili Evi Balıkesir ~ 
ı Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş J 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

. Moskova Görüşmeleri i~e~i ~il:yet Genel Kam~~ayında .. 
1 • - . · • • • • • • işleri Bakanımız Trakya Vılayet 9 3 5 budcesı 
1ngıltere ıle Sovyetlenn Bın.bırlennı ~!!~!~~!~~i~ı(A.~e~ıyor;ç•· (1009072) Liradır • 
. . anıyıb Anlamalarına Vesıle Oldu. ~.;~·~u:~:·~~h~~; .. Ş•::ı~ 

1 
Daimi encomen kamutayı Vefdiüi büdcenin waridat va 

lb taraf ar asında mühim meseleler üzer inde noUai nam uyğunluğu görü 1 müşlür. ::!!~;ir. Yu rın Edirn•y• gi · masraf kısımları arasında 4 5 715 lira fark vardır. 
Görüşmelerde uza~ ~ark meselesi de mevzuu~ahs olmuştur. 8~.Y..şükrü Kaya;. kondısi· 

Lond Y .. . . , le goruşen gJzetecılere mu-

Vilayet Genel Kamutayı 
çalışmalarına devam etoıek

terlir. Kamutay dün saat 
14,5 de vali Sulim Gündo· 
ğanın başkanlığındo dördü 
ncü toplantısı nı yapmışt ı r. 

Bnşkan Kamutayı açt ı kton 
sonra geçen toplantıya ait 
z ıbıt hulfisos ı Encümen Ln
şkatiLi tara fındnn okunmuş 

Yler . re, 31 (A.A.) - Ro eyn arnsında mu hım mesel. nın Fransa Sovyet Rusy?. hacirler hakkında şu sözleri 
ö~r 0Jtt~sının Moskovndıın eler üzninde noktai nnzar Çekoslovakya nrnsında bır söylen' ı ştir: 
but:ndı~ıno göre B E\lenin uygunluğu müşahede edildi- mütekabil yotclım nndla .- _ El mP. mleketlerdcn 
fa( , n ııyaretlerinin muvnf- ği açıkcn söylenmektcd ı r. ması olacağını söylemek- bir milyon iki yfrz bin mu-
du~!:tle .. neti.celenmiş ol- Yalnı z b azı tali noktolnrda tedir. . . . hac: r unavatono g Plmek is-
Yar 1 u soylemıştır . Bu zi- ufok tefek tadiltlt yapılması Deylı llernld dıyor kı t e mislerdır. Bu muh ııcirler 

et eri d · • · ·· S 1' • ceıe n çok müsbet netı- gerekmokt ı d ı r Lort Edenin Söylen ıgıne gore ta ın bu yaz zarfınd 1 tamamen 
r ve . b "d 1 "1 rınesı muhtem eldir. İngilterenin Ş ı rk misak . nı uzak şarkta arı şın 1 omes ı j helecekler ve iskan odıl ••ce. 

l!de Oskova, 31 (A.A) - B. A lmanynnın har ic nde Johi için Sovyet R~usyu , Juponya klerd ı r Bunların iskAnı için 
iı ~-havas muhabirine, eyi aktetmek hususunu hüsnü Amerika ve l:ıpıltere ara- hükı1 ın e tt cn bir milyon lirn · 

ve reye konnrnk olduğu 

gibi onanmışt ı r . 

bi l iB'.ordüğümüzü ümit ede- surotle derpiş oylomckto ol sında bir anhşına yopılm ıı sı Iık tahsisat istedik. 
h tıı d · 1 · h t ' · asebe müdürlüklerı'nin büd-eyer emıştir. ngiliz duğıı hakkında beynnııtta arzusunu ız ar e mışt ır. Boy Şükrü Kaya, bugün 

S ı hhat ve husuAi muh· 

lııerı 1 nıurahhassas na bulunduğu tahm ı n ed ılmekt- )toskova . .'.)Ü (A.A) Bay bura.daki Eğeli Gençleryur- ceye seyyar doktor ve 
aeya~:P. . diğer zat ta edir. Uznk Ş..ırk meselele- Eden bugün Lit:İnufun M?s· dunu ziyaret etmiştir. t ııhsisat konulmasını isti- Valı m iz B. :Salım Gündogan 

"erd· .t ıınıı oldukça semere ri de mevzuu bnhsolmuştur. kova civarındakı sııyfıyesın '-=--------~-----ı yen müzakkereleri ait old-
'•ın 1~1n i lngiliz.Sovyet hav- Londro, 30 (A A.) - Ti- de Dış işleri komiseri ile • ukları encümenlere gönd· 

ata, 12440 lirası 69936 Sıhhiye 
Baytara, 105~6 lirası mat· 
basya. 92434 lirası masa· 
rıfı muhtelifey~, 58900 lira
sıda fevkala.de masrafa 
tnhsis edılmektedir. Masarif 
büdcesile varidat büdcesi ar. 
asında 45765 lirn fark bulun
mnktadır. 

iki : leafiye ettiğini ve her mes gozetesinjn Moskova müzakerelerine devam etmi- U rıye erilmiş, kendi istek!erile 
tt"O.ıy~rafa biribirini daha eyi muhabiri gazetesine çektiği ş~ir . B~Y. Ed.~n·i·n Moskovn Bürhaniye üyesi Hüseyin 
oldıı~ p •nlemasınn vesile bır telgrufta burada yapıla- zıyaretının buyuk muvuffök- f Jvkaf a~e Komiseri. Benderliye beş, Dursunbey 

H
unu söylemiştir. Taraf· cak ilk t eklifJerden biri- iyet göstermeye başladığı üyesi Hulusi küçüklere on gün 

1 
trnlnşılmaktadır. konuşmalarımızın mütekabil izin verilmiştir . Bundan so-

u ga R Royter ajansının hususi bir itimat haHSI İÇİOdl g&Ç· nra Daimi Encümen tarafın-r • om en muhabirinin gayri resmi va- dan tetkik ve tesbit edilen 

~ 
kıayı mah1mat alan z -· 1 ması komşuluk münasebetle- d . k 

935 hü cesı . o unmuştur. 

udu d Ün da b ·, r h a" d ,· s e ;::ıa kot~~;~i~ı;;ı ~~~y rımızi daı~~!~~:~yo~~laylaş- ~~~~~;~iro~·:::r~fb::~::~~i b" Edenin açık sözlülüğündrn 

VaridRt hüdcesi muvazenei 
maliye encümenine, masarıf 

büdceleri de ait oldukları 
en\ıümenlere verilmiştir . q ~ Ankara, 3 1 (A.A ) - Fra · ni de 1009072 lira olarak 

•• •
1
° l!Çmek istiyen- bir Türfkalilesine hudut :·.~:~! k.~~~~~~·;,~~~:~.~~~ ::::~~aJ!"tmi;:ri Lü~n~~ ~;·2~~t17.i:!:rM!~;r~.;~~~;2 Encümenlerin çalışıası. 

l ızlan taraf mdan ateş açılJı 2 oAlü 3 yar' lı va ettirmektedır . B Edenin hu ~forte) Türk topı·nklorını lirası Nafia ya, 87048 lirası 
,. Sor.h U • ' Ö f. ziyareti çekingenlik hulu ti- (Devamı ikinci sayfada) Dahiliyeye. J 7442 lirası Zira-
h "0.81 b'· 3 1 (AA ) - Bulgor Neticede iki k : şi ölmüş, arının dağılmasına yardım 

Kamutay dağıldıktan son
ra encümenler toplanmı§lar 

[Devamı ikınci sayfada) 
"),, ıldj rı· l . . 

~ .. ~,30 yor: iiç kiş ı yara nnmıştır . atmıştır . 
0ırıen hM 1rt geces• Bulgar- Sof ya. 30 (A.A. \ - Bul Londra, 29 (A A ) 1' ı.1 )'-

:e <>lırı'1 UduJunda bir htldi- gar Mdkedonyas ı nda Cuma- mis gazetesi neşrettiği h ır 
t 'tl 'Q g~~tlur . Romen hudud· ya civarında dört ceset 1 makalede Lo rt Eden tarafı 
eltfı le8i nı(\k istiyen bir Tiirk bulunmuştur. Polis tahki- ' odun Moskovtıya yapılan se-
~leriııe gerj ~evrilmiş ve üz- katına göre bunlar Mrıke- yahnte duir gelecek roporun 
~ ıle"İlli a~eş edılmiştir'. Siliih donya ihtiliil komitesi ta_ bundan evel Herlin seyohat-
h lldııdtırı uy~n ve Bulgar rafından yapılan bir cina- ine dair 8ir Con Saym~n tn-
t'Q grtı~ gırmek istiyen yete aittir. Cesetlerden bir rnfından verilmiş olan ızahat 
~~re~ t ~n yaklaştığını gö- tanesi teşh is eılilebilmiştir . ile karşılaştırı lacak hükum-
~ hll:u~fe düşen Hul- Ceset eski köylü partisi etin bu hus~stoki noktai na-

•le Üı . nıuhafızlnrı da saylavlarından Balabanofa zarını tesbıte yarıyacnğını 
6t ıı:ı, k '"t 1 ateş cıçmış l ıırd ır . aittir . I yazma ta ve mu a easına şu 

llr~ Oı .ilirnı·z ı·n Zengı·nıı·g ... ,· ı tarzd::reuv;;ınet:~::~ir~a -
ziyeti o kadar güçtürki er-

fh A -- • ken g elecek her türlü bey-

-İlı'n n ras_t ır_ma. Kurumu bir har.ita hazırlıyor. Dili- (~nottan ve bilhasıtu bu gibi 
aı ı 1 beyanata istin ot ederek nel-

i tur u dıllere ~ôk vermış olduğunu ~u har- jce)er jstifır rı cından ÇPktnm 
ek pek doğru olur. Bugun 

bİl~tılQra, 
3 

itada görüp öğreneceğiz, dl)ğU misakın ı umumi bir 
1ı ' 1 (A A ) T · k Avrupa anla şmasının en v(~ "l'akt · • - iır kında gazet(llere vereceğini 
'I ' ı. "' ıtrnn 1( · (O ova mı dördüncü sayfndn ) ırı, aalet . urumunun öğrendık . 

c= -- =.ra G.ır-===:::=:::r 

Almanya ~iz~en yumurta 
satın ahyor. 

~ "'it 08ınde ve d 1'" k ·· I · · 1 t·· ı ·· ~ büt '" on an ur soz erının nası ur u 
~~\ı ~1l&rı u~ gaz~teler. dillere kök vermiş oldu-
~li ı 11lurıda Yen, karşılıklar ğunu eyice anloşılmok frin 
~~lel'hetdeğj :anlarına (T. Tiirk Dili Araştırma Kuru. 
Q~lt-( haltkınd onulmuş olan munun , 1'arih cemiyetinin 

&dıtlı:ırı n uzmanların ço lışınnlarınn ılnyonnrak bütünl 

S
• Yuzıların ya~- oymaklarının Dil bcıkımındnn 

Ankara, 31 (A.A.) - Alm 
anya memlekotimizo nisan 
l 935 ayı idn (B) sınıfından 
bin kenta rlık yumurta kon_ 
tenjanı ayırmıştır. 

1 nı 
1 

yayılı i şa retini gösterir bir 
~ a harita hoz ırlamuktadır . Hu 
•t•ı L . haritada Ortu Asyadan ka-

lı 111 laBtle · O pub gelen 1'ürklerin nerelerde 
''Ilı nn iŞ Ba~an- ve hrıngi yolln rdrtn nerelere 
s 'IQ~ag'"d geçip n~ relerde ye rl eş tikle-

~~ t,~hot 8foplamyorf8f rini gösteril ecektir. Bu ha -
~-~ \ıe ~ ın. 3 ı (A.A _ _ rita ile bunu bağlı nula-
ı.1kıı111 .. 0 rvoç () ) . Is tımlo.r bütün gazetelere hir -
' 'r .... , () . ışarı J ş leri . \ ı Q nınu.ırk don vo rılecek ve hundan 
t~te ~ltllnı ile : . . ?ışarı s ı:>nra da.kılavuz; Türk<·eliği 

it. 0Penhuğ t">?ruşnıek ileri sürülen k(11ım eler hak -
u gıdecekle- kında yazılar gönılirilecek-

tir. 

Aksaray vilayetin~e ~ata
khklar ~urutuluy or. 

Aksaray, 31 (A.A ) - S t · 
ma mücaılcle heyeti Çimele, 
Ozattık ve Acem köyleri lıa 

tnklıklarmın kurutulma işi n e 
başlam ıştır . Kurutulocnk 

,ve tada halıne gelecek yer 
, 400 haktadır. 

Osmanlıcadan Türkceye 
karşılıklar kılavuzu 

No:S 
Bı'.lki (BükA;dıın) - Ağlıyon 
Baki kalmak = Artmak - (Fr.) Surviver 

Örnek: Gemi battıktan sonrn artayanlar 
arasında buldular - Apres le nnufunge 
on lo trou ve purm i les survi vanis. 

Bdkir - tşlenmemiş, el değmemiş, balta 
girmemiş - (Fr.) Vierge 
Örnek: İşlenmemiş toprak - Terrain 

nan laboure (non cultive) 
El değmrımi ş konu 1 mevzu] - Un su jet 

vi erğe, bal ta girmem iş orman - Fordt 
vıerge 

B:'l. kire ~ Kız , kızoğlankız 
ge pucr lle 

(Fr] Vier· 

Bakiye - Artık, kalıntı -- (Fr.) Sol de 
reste 

Blil - Gönül 
- Kanad 

Bil.la - Yüce, üst, yukarı = (~,r.) Haut 
au dessus 

Ürnok: Yüce boy - Kaddi hll.ld - Ha
ute taille ba~ırıın üstünde doloşnn - Bfı.
layı serinde dolaşn n - Au dessus de 
sa ieto. 
Kağıdm yukarıs ı (bfilfisı ) - Le haut 

dıı papier . 
Bd!Apervnz - ı;işken, yüksekten atan -
(Fr > Fnnfnron presoınptueuX 

Örnek: J V ne bnlapervnz bir adam-
dır - O ne şişken bir adamd ı r. 
2 - Öyle baltipervazlara kulı:ı k nsmu
malı :...= Vyle yüksekten atanlara ku lak 
asmamalı. 

B§.liğ (Heşid ' - Ergin - (Fr.) Môr 
BAiiğ olmuk - Ermek, erişmek , varmak 

- (Fr.) AttQindre mğrir 

Örnek: 1 - Sinni yirmi beşe baliğ ol
dukta - yaşı yirmi beşe erdikte. 

2 - Mesaiye başlıyalı beri geçen sa
man iki aya baliğ oldu = çalıımıya ha· 
şıyalı geçen zaman iki aya vardı 

Balin - Yastık 
BAliş - Yüz yastığı 
Bam - Dam çatı 

Btini - Kuran, kurucu, yapan - (Fr.) 
Blltieeur 

Örnek 1 - Türkiyd Cümuriyetinin ba· 
nisi Atutürk'tür - Türkiye Cumurluğu· 
nu kuron Atatürk'tür 

2 - Süleymaniyenın hanisi Koca Sinan
d ı r - . Siileymaniyeyi yapQn Koca Sinan· 
dır. 

Banliyö Yöre - (Fr.) Banlieue 
Ürnek: İstanbulun banliyösü pek güzel 

köş.kler~e ~üzeyy.~ndir - lstnnbulun yö· 
resı pek guzel koşklerle süslenmiştir. 

Bap - Kapı 

Bap - Bölüm - (Fr. ) Chapitre 
~~nf'~~ ~u esorde dört bap vardır, her

hı rı dıgerınden mühimdir = Bu izerde 
dört bölüm vardır her biri ötekinden ön_ 

emlidir. 
Bap (Hueuıı) - iş, yol, konu, sorum, şekil 

yön bokım içiç üzerine · (Pı.) Cas af. 
fnire moniere sujet propos 

Örnek: bu bahta ne düşünüyorsunuz -
Pu işte <yönde • .konuda) ne düşünüyorsu. 
nuz - Bunun için (üzeriııe , bu iş için) 
ne düşünüyorsunuz Ou est·ce pue 
vous ponsezrco suj0t (ace propos). 
2 Size ne (hususta) yardım edebili· 

rim - Size ne yolda (ne şekilde nasıl 
[D~vamı üçüncü sayfada] 



IAYPA 2 TORK DiLi Niı••V 
a . ...... 

r.::::::!!!:!!:!!::~~!:~~!:~:!.!!:::::::J Macar r~-.. ş-E-HTA-v-E·M-ô-.:H-;K;-;.-;:-;··- j 
Süt ve SÜ~ ~ağlığı Ye B~garla~a hukuk birliği H;ık~;i~-d~----E;d-~k·--~----si~t __ .. 

Yazan: Bayturı mücadele reisi Hakkı User V8rll8C8k? . 1 

Süt, gebeliğin sonuna bir halde bulunur. Ve süt ' • • f ' h 1 L' 8 1 d' b k 1 v·ı· f' 1 h 1an19 doğru ve yavru doğduktan kaynaı.ı •• bile pıbı.ı.,m • ., Bir Leh gmtıslnin atdılı haber DORU za erı eyecan 1 ulf e 8 ıye aş an iği 1 aye ımız ayflRıt • 
~;:rı:ra~::;:,: a~r~i~:n b:;:~ ~;'::::: :~~: b::Y:;~'::. ·~~=: mo~"'b.~\t:rtB!~.;;; ~;y SUretta kutlulandı. Ha11dı baladlyı başkanı oldu. Çİftlestirilmesine Uşlall 
koyuca ve haf,fce şekerli zup, zaç ynğı ve bunlara Titüleskonun Fransnda Dış --- ~ _,,. 
hır mayidir. Kokusu, hay- beoz~r bir ekşi katılJıktn l~lerı B?kunı bay Lavali Himmetin oııu piyesi oynandı. -- ----- - ~ Aygırlar kazalara ınndır ef' 

ı.. d ht l B zıyaret ıle alAkadar ola- ikinci İnönü zaferinin yıl Bo hnrla hı' rlı' kte sfat 111• 
vanın Vd nevine memeler aazeıo o an a pı ı aşır. u- k p p ~ 

l d b ı.. L . ra aristen gazete ols- ·dönümü dün akşam Halke- b · · dünden 't'bareD ~-ıağılarak elde edilirken edi- n ar an aşa.n aazem gerek kaya bildirdiğıne göre . sımı 1 ı 
leo dikkat~ göre değiıaı'r. t4Üt emmekde bulunan genç vınde heyecanlı bir surette miştir. 

"' talyan Dış işleri Bakanı L 1 sfata L..a1' 
Gerek katl ının gerekse hayvanların mideleri tarnfın · Suviç bay Lavale Bulgaris. a.ut ulanmıştır. Şehrimizde lr"Y 

muhtelif memeıi hayvanla- dan ayrılan ve halkça peynir tan ve Macaristan hukuk. mıştır. ı1ou gi•i 
rın südünde bulunan mR ıl mayası denilen prezur adında birliğinin tanınmasını teklif ile başlanmış bunn Halkavi Geçen yıllarda oldu!?_...dlf" 
deler, tabiatçe birdirler. Yaı- hususi hır mayanın gerekse etmiş ve Fransada bu tek- bandosunuo çaldığı ""ümu- bu yıl da sıfat için ~~ 
nız mikdarları dt!ğişir. Bu bazı mikropların tesiri a.ltın_ 1 lif prensib itiborile kabul riyet marşı ve güzel bir rııa, Gönen, Suıı~ı 
maddeler, muhtelif ve çok da pıhtılaşır ki kaze· edilmişsede bunun için bu parça takip etmiştir Bun- Edremit kazalarına ikİ"' 
iıe de en mühimleri aşaği- ının bu hassasından san iki devletin Tuna andlaş- don sonra Erkek ortamektep Ayvalık, ::,ındırgı, Ourıo'!:l 
dekilerdi~: . . .. ayide, peynircilikde peynir masına girmesini şart koy- müdür muavini KAzım İnö- L · kaz larına birer aygır ı- . 

J - Sut şekerıdır. Sut- yapmak iı,:in istifade edil- muştur. Tuna andlaşması nü zaferi hakkında bir ko- Hamdi Erdık derilecek ve merkeıde ı<•r 
de en çok bulunan hiç mektedir. ise bugünkü sıoırlnr içinde r~rans vermiştir. Yarım sa- Erdek, 30 (Muhabirimizden) süt nahiyesi için de! 
bir vakit ekıik ormıyan Sütde yumurta akı sını- karşılıklı - bir garanti kay- attan ft1zla süren ve yer B l d ' I · C k k b lund.,....-

dd b d K d 
. dı ihtiva edecektir. Mu_ - e e ıye mec ısı ev - mer ep aygırı u 

mı e o ur. a ın ıiı- tından olarak bulunan ikinci ahedelerin tadil hareketinin yer alkışlanan konfronstun ula.de bir toplantı ya-pm1ş- caktır. fi. 
dünde binde 65, inek sü- madde ise süt albümini (lac- önüne geçectık olan bu sonra Halkavi temsil ko- tır. Meclis bu toplantısı- Ziraat Bakanlığıod•11 

•• ., 

dünde iıe binde 49 kadar talbum1nP) dir. Kandaki al· şortın küçük enlışma mü- lu tarafından «Himmetin ndn Vıldyet Genel Kamut- ltlyete telgrafla bildirild•I' f 
bulunur. Bundan dolayı ka- bümine benzer. Sütde mik- messilleri bay Titülesko- oğlu» piyesi oynanmıştır. ayına Erdek üyesi seçilen göre Ziraat Bakanlığı b:,... 
dın südü. inek südünden darı azdır Gerek kadm ge- yu temam tatmin ettiği Bırkaç defa tekrar edılen SnlAhittin Erdenin yerme vilAyetimize Çukuro'f8 ,r 
daha tatlıdır Hikemi ve reı..se ı'neL su"du"nde ortalama .. 1 L d' lr . ğl d" L o .. ııd• L' O I 'LI .. .. soy eome..te ır. « ıımmetın o U» un aa.şam Hamdi Erdiği Başkan se. sından beş aygır g ~~ 
aımyevi ze ha eri (vasıf . olarak yüzde yarım kadar k re )J~ 
lar) b 

L d "t k · \1ı J büyü bir muvu akıyet çmiştir. cektir. Üçü sarkan ·• ~ 
ı aaımın an ıu ıe erı bulunur. K"'yun su·· du" nde ve • ... t ol., ., I aye kazanmıştır. Hamdi Erdik SalAhittin ikisi yarım kan Arap ,.., 

ger~k kadının gerekse bü- her neYi dişınin ağız denilen t-v 
tün diti hayvanların südün- ilk südünde ise daha ziya- Genel ı"nhı'sarlardab"ır haA ~,·sa. Erdeğin kardeşidir. Sekiz aygırların bir kaÇ --~· 
d b

. d' d · U yıldanberi VilAyet Genel kadar gelmesi bekleO 
e ır ır eğıtmez. dedir. 

Süt tekeri, ıütden Nf 
4 

_ Lesitin (Lecithine) de- Kamufayında. Bir gün önce lnhisarlrır Kıımutayında Erdek üyesi tedir. 
olarak çık•rılabilir ki bu nilen maddelerdir. FoıCorlu Ü idaresinde dikkata şayan bir olarak bulunuyordu. Bu Puvasıon datril. .ı:ı. 
halde beyaz ve katı bil- ( et tnrafı birinci sayfada ( hıidi~e olmuştur. Ahmet adı- suretle Erdek halkı tar- v 
ldrlar biçiminde bulunur. ve dolayısile değimli cisim- ve büdceler ü.zerınde tetkik_ alından çok sevilen iki Bugün Nisanın bİ~1,•1• ı d d' S" d ·· nda bir genç takip memur- JP 
Bu biçimde ıüt şekeri ta- er en ır. u un yumurta ata başlamışlarlardır. Kam- tarından Memduhun salonda kardeş halef ve selef ol· Bugün herkes biribirirı• ,J· 
babetde idrar so"Ldu"ru"cu" akı sınıfından olan madde- otayın çarsamba yahut pa- muş bulunuyorlar .. Hamdi · ntır.Gazetemiz aldatoıu,., ... 1 ... -· 

.. l l .. k b ı d ki r önüne geçmiş ve suratına ., 
olarak kullanılır. Su"t ıaeLerı' ere muştere u un u arı sar günü büdce konuşm- nın Belediye Ba 11kanlı~ını j \lanmamog-ı da okuy 

:v .. l L d 8 dd ı iki yumrak vurmuştur. Me· Y r; 
bazı mikropların teıirile sanı maata ır. u ma e er alarına batlıyacağı tahmin kutlul arız. ıza tavsı'ye ederiz. 

· 1 · · 1 mduhun çeğe diı:ıleri kırıl- -ihtimar ederek yani ekııi- yanı esıtın er yumurta sarı- edilmektedir. Y 

yerek süt aeidi (acide lac- sında çok (or~alama \llarek - -•• .. •~•---- mış, sağ gözü üzerinde bü- Ahmedin kardeşine bayilik Bandıf mi bıledı'yl blflı'f 
.. d •·> . d "td ffakkı Tarık Us yültçe bir şişlik hasıl olmu· verilmemesinden müteessir 

tıque) ne •ani ıüt ek•isine yuz e ye ı ıee e su e az· 
J Y d 11tur l L b L · t ğ Bandırma bel"'di1' . .,,l"" döner. Bu zamanda ıüt ke- ırlar. Mikdarlar1, süJe göre Y • 

0 ara.. u vaaayı yap 1 1 
... tl..,ır 

eilip bozulur. Demek olu- değiştiği gibi süt Giresun saylavı ve Kurun HAdiseye .zabıtaca el ko. anlaşılmaktadır. ·Ahmet bun- kanı KAşif dön t'bail 1: 
yor ki ıüdü ekşitdirip bo. yağının mikdarma görede arkadaşımızın müdürü Hak- nmuştur. Zabıta tahkikatına dan evet de futbol sahasın- gelmiş ve kazuına d 1_ 
zan mikroplardır. .ieğitir. En çok Jestin, kadın kı Tarık Us dün şehrimiz göre sıhhat müdürlüğü oda- da çıkım bir hAdisede ala- ler hakkında vilA1

8 
' sı' 

2 _ Süt yağı, veyahud südünde bulunur. BunJan yolile İzmirden lstunbula cısının oğlu ve llalalca köyü ktıdar görülerek kulübden rüşdükten sonra ad~f0~at'~ kaymaktır. Her nevi sütde sonro koyunun südü gelir. gaçmiştir. tütün bayiinin kardeşi olan çıkarılmıştır . nile Bandırmaya ~7,r 
ya~ vardır. Yalnız mikdarı , ineğinki ise üçüncü derece- zer maddelerde bulunurlur. erimiş bir halde bulunur vasıtasıle kendilerine gelen tiozulmuş, ekşimit ıd~; 
terL'b' d 1 ·ı f B' t L l d h' d • 'd'I h d tıL l ·ımon eLıaı'sı' b

010
' t•' aı ı ve o ayısı e vası - de bulunur. Sütdeki leıitin- ır aaım arı a ı su a ve yag erı ı se veya u vitaminleri ayırıp süt ile .. &y 0 

1 
~~ arı nevine göre de~işir. lerin mikdarı neve göre ve ispirtoda erirler ve fa- sabun halıne konsn bile birlikte dışarıya vermek Çünkü bazı mikrop ,,,. 

ineğinki az veya çok sarı; değişir. Doğurmayı müteakib kat yağlarda erimezler. ondan ayrılmaz. Bundan ha8888ına malikdirler. Yat sirile başka çisiaıler• 
manda ite koyun ve ke- memelerin verdikleri sütde Bu iki türlü vitamin yani başka hararetin tesirinden ve yeşil gıdalarda, kuru müşlerdir. ,,P' 
çininki iıe beyazdır. lnek daha çok bulumırlar. Halbuki suda ve yaA"larda eriyen dahi pek okadar müteeHir 7 - Muhtelif to~il~ 
s~ddünde44 ortalama olarak ıüdiin yağı alındıkta miktar- vitaminler, sütde bulunurlar. değildir. Bazılarına göre ~!':il:r:ul!:~;. d~~:d::k dv~~ lerdir. bunların en dır~.,... .. 
bın e ,5, kadın südünde l k · d ı Süt yağı ve kaymak .. yağ- (13o+) hararet derecesin- leri tuz ile fosfotlar 
ise binde 35,5 kadar bulu arı pe zıya e aza ır · layıdır ki ilkbahar ve yaz • ,__.JI 

5 - Vıtamin adı verilen larda eriyen vitaminden çok de tahrib olunmaz. Halbuki ıüdünde tuz ortelalOd• ~ .. 
nur. BundaCJ anlaşılıyor ki h A dd 1 · B zengindir, Buna (D) vitamı'- havadan daha doğrusu bu- mevsimlerinde elde edilen binde 1,5 foıfertlar t1•" 
inek aüdü, kadın südünden ususı ma e er<lır. unlar l L k d 1 l ,.~ 'ğ h t t t ı den'lmi11clir k:' k ğ nun okı:ıiJ'eninden "ok müte. süh e, aışın uru gı :.ı ar 11 3,5 4 kadar bulunur· 
daha yağlı ve fakat daha çı veya u a eş e ya nız nı ı y ı ayma ı Y ,. ·• r ,1 

81 
tatlıdır. kaynama dereceasinde ısıdıl- alınmış süt, bu vitaminden essirdir. Halbuki havadan beslenenlerin verdikleri süde südünde iıe foıfad1181Pit ,,,, 

b l "ti d t r k'r bulunduğ d b" .. k ·· · onu (37+) h t göre daha çok vıtaroin bulu- l t S"tde e il' 
Süt ya"-ı, oleı'o denilen ve mış u unan su er e fıu u· a ı un an uyu- o tıJenı, arare azı ır ar. u k • : ~ 

8! 1 d b" - devrinde b l d · de b'l t h · d nur. Halkca mayıs südünün b l b' kı'lo jııe ~ zeytinyat.ndı çok bulunan nup genç er e oyumeğe ve me o unan ço. erecesın ı e a rıp e er. u unur ır ıoili~Of' 
bir maddeden ne kadar zen- büyüklerde kemale ermiş cuklara uygun gelmtız. (D> vitamini, süde göre pek makbul sayılmaın boş de ancak yarılll ~ 
gin ise okadar az bir sıcak bulunanlar da beslenmenin Vıtaminlerin suJa ve yağ- ağız denılen ilk sütde daha değildir. Bu makbullük, ilk· kadar vardır. Kad•~..a-'' ~ 
dereceeinde erir. Bundan beıl'.)nme işinin muvazenesi- larda erimiş bir halde bu - çok bulunur. baharda hususile mayıs ayın_ de ise daha aı i 1ri-..J 
dolayıdır ki koyun südünden ni temin etmeğe yararlar. lunmaları vücudün büyümesi Sütde bulunan ikinci nevi da elde edilen südün değe- 8ütde mahltll 18~j-. , ~ 
çıkaralan yağ daha ziyade Bundan dolayı vıtuminlerin için çok d1:ğimlıdir, Çünkü vitamin, {C) adı verilen vi-1 rini gıdai kıymeti vitamin_ halinde gezler (Okflbl ~ 
oleini h3vİ bulunduğundan değeri büyük.dür. Eğer drımemiş bır halJe bulun- temindir. Südün suyunda ce zengınliğıni bıldirir. ve Asitkarbonik) da ~ 
2Y, ineğinki <31 -35,) manda- süı kaynama derecesınden salardı hazım borusunda erimiş olarak bulunur. Bun- 6 - Limon ekşisidir. Mik dır . bunların •arlıl1 ~r-' 
nillki iıe daht1 H olejni ha- yüksök bir sıcak derecesin- emilib kana karışamaz ve Jan dolayı hazım borusunda darı hayvanın nevine göre sağılırken belli oldr,.:.,~, 
Tİ bulunduğu cihetle 38 sı de 11ıd1lırsa ozaman vitamin doluyısile beslenme ışına kolaylıkla emilip kana ka· değişir. Kudın südündü bin. zamanında ıütler . ,.. ~,Jr' 
cak derecesinde erir. Süt ler mahvolurlar ve bo"yle ti" d o 5 ı · L d · d ı 2 bır vücu un, uzviyr1tin büyüme- rışır e , - , ıne .. sü un e ,5· gelen köpüğün 

1 
_..,,_ -11' 

yaığının teamülü, büı ün bir süt ile beslenen gençler l 111• P•..-,, J -ı L' ' b'• h A • sine yaramaz ardı, Eğer bun- (C) vitamini , (D) vitami- keçi 'südünde t-2. manda boğAzların Y ~ 
yag arına.ı gı ı amızı yanı dahi büyüyemezler. Sıit de l r b•ı . L • • d k h ( f ' B }ardan biri yani 8ÜdÜn Stl- Dinden daha az SlC8ğQ da• sfidünde ise daha ÇOk yani ileri gı•Jir süte I• J' .J 
eatı ııe e pe a ı tır. u- dahil olduğu halde kabille- b•8

... ' 

l b b b k l ·ı.. yundakı veya yağınduki vi· yanır. Havanın oksij'eninden yine binde 2 3 kadar bulu- rın vqsıfları ~e .. _A 
nun a era er u e şı ıa. rin yani büyümüş kemale ftır·.,-
b 'L k r temin eksilirse yücud nok- dahi çok müteessirdır Kny. nur. Limon ekşisi sütde saf bakımından sın• 
ası mıaropların veya Ü · ermi~ olanların gıdalarında b · f 

lerin tesirile artar kı 
0 

zıımun Y san iıyür. Sütde her iki vi- nntılmış sütde bu vitamin halında bulunmaz . Sodyom kabil değildir. ··d• •' ~ 
vitaminler eksık bulunursa · k ·1· • · eU uı _., yağ bozulup acılat&r. Ddmell tumıo e sı ırse vücud bü· ya pe k ziyade eksilir veya_ unsuru ile birleşmiş olarak Ot yiyenlerın yrıl'-"' 

oluyor ki ıüt yağı, mık.top. bunlarda dahi beslenme işin ın biıyemez . hud büsbütün mahvolur. bulunur. Vazifesi, tesiri çok yenlerinkindeo .~j .. ,..-,i' 
Jarın, künerin tesirile bozu muvazenesi bozulup çabuk ve Sütde iki türlü vı' tamin Vazifesi devranı tanzı'm etmek mühimdir. Sütde bulunan ve y l b' t D ı• _.b 
lup acılaşır. vahim bir takım bozukluklar 

8 nız ta ıa 
1 

,,...,.... 

3 
_ Yumurta akı sınıfın- meydana gelır. Vıtaminler, vardar, Fakat miktarları bir ve dolnyısıle fena bir bes· kemiklerin teşekkülüne ya· olarak ikisinin d ar,odO~f' 

dan maddelerdir . Bunlar yu- mıkdarları kafi bulunduk- değil, tleğişikdir. Bunlardan lenme ncticesir.de meydana rıyan fosfat denilen tuz mi- fınk vardır. O 
8 

k bor t-' 
murta akı gibi kuvvetli, bes da gıdalara vücudün bes biri. yukardl\ söylendiği gelen iskorbut {Scorbute) lih lerin erimesine ve dola- Yavruları, çabd de ı.'~ 

l · · · üzere (O) vitamını'dı' r. Vazı' - nJındakı' gt3nel bir ha t l • · ·ı h borusu d L anaların südiill ... ~...il") leyici msıddelerllenclirler. E 1 enme ışının muvıtzenesini s a ıgn yısı e azım n a ao. öre r (111""" 
değımlileri ikid.r Bunlardan temin etmek kubılıyctini fesi, tesiri büyükdür; mü man · olmakdon ibaretdir. layca emilüp kanıı karı~ma- analarınkine g ,uıı ,dl 
biri nzein (cııseine) den ilen verirler İşte bu temel üze- himdır. Kireci adeta duvar Sütdeki vitaminlerin kay- larına ve neticede vücudun uzvi maddeler Y; ti•'~--

. madde.tir. inek südünde mik. rin eılir ki beslenme işinin harcı gibi kemiklere tesbit nağı, 0 südü veren dişinin onlardrın istifade etmesine ler, hususile ~oık•,,.r, ,~ 
darı ortalama olarak binde 31; tabıi bir halde ola~ilmesi ederek ıskel~tin yani kem ık. gıJalarıdır. Çünkü memelerin hizmet etmektir. Kadın südil, 

1 

1~ 
L d 'dü d . 1 k " td .. d lerin teşeLku" lu"ne dolay s'le . ki b S"t t t 1·1 kt l' sı'le eşek su"dilOe ~ttl aa ın ıu n e ise daha az ıçın ıç ı ece su e yuz o .. ı ı vit:ımın yapamadı arı ırçok u ı:ı eş e ıs uı a ımon 1 ~J 
yani binde 10 kadardır. Bu 4 nisbetinde kuru mrıddeler vücudun raşitizm (Rachitis- tecrübeler neticesinde anin- ekşisinin miktarı, üçte ikisi Terkibinde dab~e~et ~ 
odan anlaşılıyor ki inek südü bulunmalıdır. meı denilen hastalığa uğra_ şılmıtdır. Memeler ner ne kadar azalır. Bu ise bu ka- ve azotlu mad. r-' 
kadın södünden daha kuv· Vit.ıminler çokdur. Bazı- mıısın:ı muni olmukdır. Bu kadar vıtemin yapamazlarsa 1 dardtı söylenen vazifesinin mnk oihetile dı~e 
Tatildir. Kııein ıtl\de erimit ları yail&rdıı Te 1aıa ben. vitamin, eüdön yağında da yenılen gtdalerdan kan de azalmasını mucip olur. ayrılıyor. 



Ni11n J ......, 14YJ.A; 3 Ttl(UCDILl 

Osmanlıca.dan Türkçey_e...;;..;.;;1 G~ir;;,_e-su_n_G_Q_ye-~leşiyor., 

K ı ki k ı Giresonıular Balıkesirlilere bir 

1 UIKAYE f 

Bu bir Sürpiriz mi? 

. aşı 1 ar 1 aVUZU Büyükada hayatı yaşamtak 
bir . 1 Ost tarafı birinci sayfeda J j malı - işin dış yüzüne değil iç yüzüne • • h l / 
ına 1.şte) yardım edebilirim - De puelle 1 bakmalı. lÇln QZlT anıyor ar. 
cet:ıere .ruis -jo vBus etre utile dans BAtın1 = Gizdem (Fr.) Esoteripue Giresun, (Muhnbirimizden) 

8a e affaıre? Bfiyi - Sntan sat,cı - [Fr. j Vendeur mn . ~ Güzel Giresun nahiyo mü 
O - Yük rchıınd dürü il,, nebiye h ılkının ol 

_ roek: Bu bArı girnna tahammül ıçın Örnek: Alanlarla s:ıtqnfnr anlaştılar = ele verip çalışmasilc son gü 
8

4 
8u ağır yüke dayanmak için. Les vendeurs ot les achetcurs se sont nlcrde ~·ok güzelleşmiştir. 

Ör - Yağdıran . saçan, serpen entendus. Kasaba~ın b~tişiğındeki ça 
8 nek: Bolluk saçan = FeyzbAr B:ıznn = Arasıra, arada, kimi vakit- [Fr.] mlık guıel bır çanı ormanı 

8 
lr4n- Yağmur OuelılueCoıs (porfois) haline getiri!dıği gibi k:ısab-

tıı lrid _ Soğuk Baz ı - Kimi, bırezı, bir takım, bir kısım anın muhtelif yerlerine 
Qerd b·· [F ) l d b 1 Ö Urudet _ Soğukluk - r. que que (s) e o çam oğn-
01;nek 1 - Aramızdıt bürudet hasıl HAzice - Oyuncak - (Fr.) Joujou, JOU<:l cı dikilmiştir Ormanın 

2 
u - Aramıza soğukluk girdi Bl\zu - Puzı = (Fr.) bicf'ps bras içinden g~çen Halkapınar 

,.... - Havadaki bürudet tezayüt ediyor fülzubent = bazıbağ = (Fr.) ı\mulette suyu da çamlığa ayrıca bir 
t.\~b~'*~&nın soğukluğu artıyor. att.ıche eu bras, brassarJ güze

1
lik vermektedir. 

Ö rr,, - Soğutmaç Becd = Yerinde İlkbaharda Balıkesirle Gir-

atmak iÇin şimdiden hazırlık 
y.ıpmaktadırlar. 
Kutlu bir evlenmt: 

Giresunun ileri gelenlerin· 
den Batıp Mustafa oğlu 
Mustafa Ener ile Rasim ber ~rıek: Kesilmiş koyunların etlerini mü- Nahecn (Nl\bemahnl) - Yersiz esun arasında tenezzüh treni 

rıdd B · Al (Fr) Pe t ı · kızı Jalenin cuma günü "n 
1 

e muhafaza ederler-Kesilmiş ko· ecoyış = maş - · rmu ıı ıon işlıyeceği haberi burada bü-
.J n ö k fk· b · · ·b nikahları yapılmıştır. Ni-

"' .. b .arın etlerini so"utmaçta saklarlar. 1 ne : 1 memurun ecayışı tasvı yük bir sevinç uyandırmıştır. ı · '" d Eı d'ld. ı·k. · · l d kahta nnhiyenin bütün i ~rı 
fit,:~ etınek - Soğutmak e 1 ı - ı ışmenın a maşı onan 1 Gresunlulnr Balıkesirlilere gelenleri ve iki taraf men 

Ö 4ne =Soğukça, soğuk Bed = Kötü, çirkin bir Büyüka<la hayatı yaş- sup aileler bulunmuştur. 
....... rn

1
ek: Niçin bana böyle baridane mu- Bed'cnJiş = Kötülük düşünen = (Fr.) ;========~==========-======== 

..... 8 d Malveillant o ... y 
bö le e bulunuyorsunuz = Niçin bana QCJU 1 Unan 'fla/ e soğuk (soğukça) davranıyorsunuz. Bedahet = besbellik = (Fr.) Evidence _ 15t 

1 

. 

~ı, tnütebdriz =Belirgin Urnek: bu bedahet muvacehesinde di-

dir (r~ek: Bu işin böyle olduğu belirgin- ~~~:~es~~~~cetuls~~~~\:ulma~~~bellilik Af ri~ada vaziyet gittitçe lsyancdanmn muhakemesi 
"' b biıdir.) B . ı ·1 h T • fi ' • ıe ll'ij euaheten (b::ık: hı bP.Ja e) = asarsız, gergın eC!ıyor. "ı'tlrıl.dt'. 
l'eb ~ 2 -Belirgi hazırlanmadan Y U 
'feb:;~z etıirmek - Belirtmek Bedihi - besbelli - (Fr.) Evident İngiliz zablllerine izin verilmiyor Ya ala başılar mahkQm adildi. 
841 Uz etmek - Belirmek Bedasıl - Soysuz (Fr.) Oe bassa ori-

:::::: G .. d Aden, Jl (A.A) - ltal- Atina, 31 (A.A.) - Dıva_ at on erme gine 
1 (Bn' .. b u d G · b 1.L (F ) v· d yon - H ıbeş vaziyeti doln· nıbarp son isyan suçluları-

ı:n .. su adclmevt onlomına) - Diril. oe evet ·- oçe e ı .. --- r. ıe e no-
fte,e,:::::: (Fr.J Resurrection made yısile bir iht ıyat tedbıri odan on kişiyi rütbeleri re. 

r u tb ht b h t k" ·· b h t (F ) ,, ı almak üzere lngilız Soma- !edilerek müebbet haJllSe on 
b .. 

81 
:::::: Göz, görme _ (Fr.) _ Oeil vue ne a - 11 ı sız, otu a ı - r. ~' s _ 

~ ,,. h x lisındeki İngiliz zabitler ·ı ne kişıyi yirmi seneye, ıki kıt· 
Ör '" - Görem = (Fr.) La vue eureu neL B ib. K {F 1 p · · t mezuniyet verilmesi kaldı. iyi d. e bi .. r se.n.eye mahküm 
h·ı .... ı ıa:_: Basıra havassı hamsenin en mü· eı ın = aramsar - r. essımıs ~ d k b t k ... ö k b db. l ı h · k rılm;ı:lır. etmış, ort ışıye eraa a-
Jlh erınden biridir _ Görem beş duyu- rne : e ın o an ar er şeyı aran· ... 

-.n l k .. u" 1 k l la b Habeşist:ına ~önderı'lmek rorı ver.miştir . a,,,. en önemlilerinden biridir. ı gor r er - aramsar o arı r, er .... 
tet - Ö .. .. (F ) p şeyi karanlık görürler üzere bulunon binlerce san. Sela.nık, 31 (A.A) - 19 

Örnek-
8 
n~oru - l r. revoyance Bedhini - karamsarlık = (Fr.l Pessimis- dık esliha ve mühimmut esi zabitin muhakemesine 

liiıu l : asıret dev et adamlarına çok me bunların sevkine ait mezu- başlanılmıştır. 
tok in uJur = Öngörü devlet adamlarına Örnek: Hiç bı·r b db. ~ d v ' ı ? ~ . gereklidir. işte e ınıye üşme· niyetin vüruduna intizaren enıze usa avans il. 
•ıretktr Ö _ .. .. .. 

1
.. melidir - Hiç bir işte karu~sarlığa Djzubutide alıkonulmuştur 

Ô = ngoru ongor u dü~me.melidir. 

1 l'llek· Siy ı Al d b · tkA 1 L • Roma, 3o (A.A.) - Malen 411 • as u em e ası re ur o maa. Beddua _ ilenç - [Fr.] Malediction Anot 1 
ı.ı,~dır - Sıyasal acunda öngörür ol- heme muhabiri, tolya ile Hobeş-
~İt gerektir. Örnek: Ana babo bedduası almaktan istan arasında yeni bir ger-

Atinn, 30 (A A.) - Bir Am· 
erika b:ınkasının Parjs şu
hesj B. VenizeJosa avans 
olarak verilen 70,000 İngiliz 

(1'r) (•ade nnlamınn) - Basit (T. Kö) - içtinap etmeli - Ana baba ilencine ginliğin boş gösterdiğini 
l-.· · Siınple uğramaktan korunmalı Adisababadan aldığı haburlere 

...... l\(P(Gayri mürekkeb anlamına)= Yalınç B ..ı del = Karşılık - (Fr.) Contrevaleur ulfen bildirıyor. Bu hnbere 

lirasına karşılık olmak üı
ere Kiryokos isimli yük ge . 
misile Venizelosa ait binala-

Ôr r.) 81mple Örnek: Senin verdiğin ata karşılık göre Habeş hükilmeti Ulualal 
1 llek- Ba •t .. kk b . . l l bedel] sına bir kılıç veriyorum. hadiselerine dair olan müz-
ınç ,. · 81 ve mure e cısım er - Ya. akerata İt.ıatçılıklo. itham ey. 

a_,~ e katınç cisimler Bedel ı Esman anlamına)-= Tutar 
İaıi~l?tandan _ Başbuğ _ (Fr.) General· \1übaılıl=D .. ğişmen lediği şimdiki İtalya sefir-
() ... e Mübadele- Değiş ile anlaşma imkAnı olmad. 

rnek· t·· L Örnek· Mu" b d l b 1 ·1 l ·ı.ıısadı- ığı iddiasındadır. 
4.t,ı~,L·, "ur., ordularının Buşkumandanı · L a e e, eyne mı e l• 
' Q & tu T k rabıtnlar n t ! 1 d b. ·dı'r Romıı, 30 (A A.) - Ayan_ "'-türL• .. r - ür ordularınln Başbuğu .. ı uış ıca arın an ırı :.& 

8'tk 11: tur. Değiş, arsıulusal ( l) ökonomik bağların da söyleliıği bir söylevde 
fl!an~llltndan =Başkomutan = (Fr.) Com· başlıcalarından biridir. harbiye müsteşarı Urıneral 
Ôrnt~~t en ehe~ Tebdıl etmek - Değiştirmek Bestrokki Afrikaya gönder-

nı .... D Şarktakı orduların Beşkumanda- Tebeddül etmek - D~ğışmek ilecek yeııi bir fırkadan 
" og d L· Teboddu"l- Değı.•me bahsetmi11.tı' r. 
~'11J:land u ııaı orduların Başkomutant - y 1' 

lllJ:atQ 
1 
an :::::: Komutan Tebdil:ı:s Dt•ğıştirme Ueneral, ihtiyat olarak 

8,laet 1 
il etmek _ Komutmak Mütebeddil= Değişken ınklanan 1912 sınıfını hesn. 

Ôrne~ A~ı.rlık yavaşlık = (ılr.) Lenteur Örnek: Bugün hava mütebeddil Bugün b:ı koymadan gelecek oy it. 
btı it b · bu ış h~ kadar bataetle yürümez hava değişken. alyadn silah altında 600,000 

8ttıez u kader yavaşlıkla (ağırlıkla) yürü Tebııdül = Değişki kişı mevcut olacağını söyl-
•taet .. Örnek: (b) ıle (p) harfteri arasında emıştir. 
g0•te gostermek _ Yavaşmak ağırlık her vakit d ,.ğişki olabilir. 

ra haciz konmasını istemiş

tir. 
HükOmet memurları, bu 

binalar ile yük vapurunun 
evelce haczedilmiş olduklar
ını,ve binaenaleyh bu talebin 
yerine getirilmiyeceğini bil· 
dirm1şlerdjr. 

Almanyada askerlik 
Berlin, 31 (A.A.) - Milli 

Müdafaa Bakanlığında cırd uya 
lazım olan araziyi temin ve 
bu araziyi çiftçilerden istih-

ı ldk etmek üzere büro tesis 
edılmiştir. 

Sıı,· iye 

Fevkalade Ôrne~~t!k ~ ~Fr.) Montrer de ul lcnteur Bedel olarak= Yerine - ( Fr.) Ala place 
~ lıı : lşlerınızde batuet göEıtermeyiniz de, en remplacement de 

1ıııler1J:ae;.1 ~iıde yavaşımayınız (ağırlık gös- Beden - Beden (T.Kö.) - [Fr 1 Gorps 
dilimizde 
hakkında 

lra~ Kralı ite Atalürkarasm~a Komiseri 
q'tı ınız) [I 1 Fransızca «in tor» önekinin 
.. - A ltıl r.·· ~gır, yavaş = (Fr.) Lent karşılığı olem bu «arsı» öneki 
\''ıd 41Uruk b ' d l kt I e oş = [F r J FauX absurJe a ayrıca yazı aca ır. 

l>taı et .... L nüZELT~IE 
() ~eıa: ç·· .. 
trıek· - urutrnek Kılavuzun birinci sayısında ilk snyfanın 

~O Qdo~ ~da?1 benim hakkımı iptal etti dördüncü sütununda 19 uncu sntırdakj 
d· U arz h ~nıoı hakkımı çürüttü [ A.dHI sözünün karşılığı olan [ Tüzel J den 

8-ılekcen~ alın pulunu iptal ediniz - bu sonra Fransızca olarak ıjudiciaire) yazıla-
"1 tıı İtik ; pulunu çürütünüz. cnktır. 
'ilce l Boşinan - (Fr.} Fausse cro Hukuk terimlerinden yazı dilinde her 
Urnek zaman kullanılması !!erekli olanlar İçin H 

'c : batıl ·rk " '-tl"-tlıd ı 1 adlara saplanıp kalanlara h11rf1nde [hak] Vl• [hukuk) kelimelerinde 
ı11 _ ~:.b toplu karşılıklar gösterilecektir. 

L~rllek. ~. ek, kuşak ** 
"•ti · · Dord.. .. K l ' lt) 6tıy0r _ U~cu .. ~atında dedelerimiz ı avuzun üçüncü sayısında, birinci say 
~t dtd 1 Oorılunu göbekte (kuşak- J fanın ılördüncıi sütununda ı 7 ve ı 9 uncu 
s.: 11l lj erioı"ız b. ı · .,..t, ........ l<&rı ır eşıyor. satırlarda (nsli) ve [asliyetl sözleri karşı-

() il - lçyijn - [Fr] Ventre sıodoki Türkçe karşılıklar [özgün} ve (öz-
1'-kı lı· z --: l.Fr J ln~erne interieur günhik] olacak iken yanlışlıkla [özgül] ve 

an zahırıne degıl, bttınına bak. lözgiillük) diıilmiştir. 

Ankara. 31 (A.A.) - frok 
Kralı Gaziyiilevvel llazretler
inin validesinin ölmesi Jolnyı 
silo Reisicümur Atatürk jle 
Krul Hazretleri arasında 
toziyo ve teşekkür telynzı
lnrı teati edilmıştir. 

Samsun~aki~~şap köprüler 
baton armeye çevriliyor. 

Samsun, 31 ( A A ) ,__ Vilfi. 
du hilindeki ağaç köprülerin 
betona çevrılmesini tetkik 
etmek ve yeniden yupılocok 
köprülerin yerlorini tesbit 
etmek üzere Na(ıa Bokonlığı 
köprüler müıhirti burayn 
gelmiı ve ışe başlamıştır. 

(Üst tarafı birinci sayfada) 
terkederken Dışarı işleri Ba
kanı B. Tevfık H.üştü Arasa 
telgraf göndermiş ve Türk
iyl•de gösterilen çok samimi 
hfümii kabulden dolayı de. 
rin minnettarlığını bildirmiş 
ve «Türk.Frausız dostluğun
dan mülhem olan konuşmn
larımızın mütekakil itimat 
ve dostca teşriki mesai ha 
vası içinde geçmesi komşu
luk münasebetlerimizi daha 
ziyade kolaylaştıracaktır.» 

demiştir. 

Soyad1. 
Balıkesirin maruf berber· 

lerintlen Şükrü ÇOLPAN so. 
yadını almıştır. 

Arkadaşım elinde tutdoğu 
siğarasından son bir neleı 
dııha çek.dikden sonra onu 
sobaya attı ve söze ba9ladı .. 

- Anlatacağım ,ey ha· 
yatta beni en müşkül bir 
mevkide b rakan bir vakn
nın hiktlyesidir dedi .. 
Oturduğu koltukdcı biraz 

ı doğ ı uldu. Y u zü nun hatları 
gerildi. Ve tekrar sözüne 
devam etti. 

- Ozaman huıuıi bir şir
ketde kA.tiptim.. Maa91m 
oldukca dolgundu. Şirketin 
müdürü ile de aramız çol 
eyi idi. Bana karttı itiwaaı 
vardı .. 

Müdür senenin muhtelif 
aylarında seyahate çıkar ve 
oralardaki şirketin şubele

rini teftiş ederdi. Bu seya
hatlerde müdürün herabe- · 
rind~ ben de bulunurdum . 
Son seyahatden dönerken 
şirketin Adapazar ıubeaine 
uğradık. Şubenin Amiri çok 
kibar bir ttdamdı, Müdürü 
ve beni evine davet etti .. 
Memurlar arasında çıkan bir 
mesele yıizünden A.dapaza· 
rında bir kaç gün kalmak 
lazım geliyordu .. 

Şubenin müdürü lstanbuL 
lu olan karısını da bize tak
tim etti. Kadın bize kar11 
çok büyük bir nezaket göı· 
teriyordu. 

Karı koca; Adapazında kal· 
dığımız müddetee bizi ~ok 
eğlendirdiler .. Muhtelif me
sire yerlerine gitdik gez
dik .. 

Son gece de Adepazarında 
Oen~:lerbirliğı kulübü ta· 
rafından verilen baloya git
tik. Gece geç vakit e•• 
döndük. 

Yatmadan evel ev aahip
lerile oturduk koouıdull:. 
Müdürün karısı bize piya
noda bir kaç parça çaldı 

vakit epeyce ilerlemitdi.Kara 
koea~müsade olarak odalarına 
çekildiler. Biz de zaten otur_ 
duğumuz odada yatıyorduk. 
Ben divarda asılı olan aynanın 
karşııına geçerak kravatımı 
çıkarıyordum o sırada ay
nada masasının üzerinde bir • 
şeylerle meşgul olan müdürün 
hayali&,özüme ili9di. V aziye
timi bozmıyarak gözetle
meye başladım. Fakat o 

anda gördüğüm şeyler beni 
büyüle_ bir hayrete sürük
ledi. Acaba gözlerim beni 
aldatıyormu dedim. Fakat 
gördüklerim hakikatdı. Mü-
dü~ hnlollon dönüşde ev 
sahibesinin mnsa üzerinde 
bırakdığı mücevherlerini ce. 
bine koyuyordu. Bu vazi· 
yet karşısında dona kaL 
mışd1m. Müdürle biraz 'ko
nuşduk ve sonra yatakla· 
rımıza girdik. Gece hayli 
ilerlediği halde gözüme uy
ku girmiyordu müdür niçin 
mücevherleri cebine koy
muşdu. Yarın boradan ay. 
rılacıkdık. Tabii ev aahib· 
leri mücevherl~rini arıya

cı?klar, bulamadıkları zaman 
bizden ve bilhassa benden 
şübbeleneceklerdi. Öyle ya 
koskoca bir tir ket 
müdürünün böyle bir şe· 
yi irtikAb etmesi kimin ha
tırına gelirdi. Bu meseleye 
hayli canım sıkılmııdı. y8 _ 

nımdaki karyolada 1IJ1IY&ll 
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ve kısık kısık nefes alan 
müdüre bakdım ve ona kar· 
~· dişlerimi sıkdım. 

Vaziyeti nasıl yoluna 
koymalı idi, onu düşünmeğe 
başladım. Belki müdür bir 
muziplik yapı yordu. Fakat 
böyle bir şeyi yapmasına 
imkAn yokdu. Vaziyetin 
şakaya gelir tarafı da mev · 
cut değildi. Ev sahiplerine 
mücevherlerinizi müdür bey 
aldı di"em olmıyacak o za
man mev.ıciim de sarsılacakdı 
Ôyleya ~dada müdürün yap 
dığını benrlen başka görP.n 

YOJlKDIL1 

Sındırğı Gençler birliği 
)f E N F A A T 1 N A 

19 Nisan cuma günü 

Pehlivan güreşleri 
yapılacakttr. Giireşlerde kazanan pelılivaulara 

verilecek nıükafat mikdarı aşağıda yazılıdır Gti
l't'Şlere iştirak edecek pehlivan'ar şimdiden· 
SI~OIRGI GENCLER BİHLİGİ ne mektubla ıuii-

Okuyuculanmıza Bir KOlayhk· 
::- . .. . - . . 

Aşa~ıya bastığımız rehber tablo halkınıızın her tiilü ihtiya~ı~: 
rını en rahat, en eyi, en ucnz ve en sağlanı şartlarla nerede, kın 
lerde11 karşılıyabilfceklerini gösteriyor. , 

Rahat bir otel ·stiyorsunuz .. Hangi otelı 
tercih etmelisinız? 

.. 
olmamışdı. Bin bir fikir ve acaat etmelidirler. 
dü§ünce iJe kafam sersem· 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

lemişdi uyku&azlukdan göz 
kapaklarım ağırlaşmışdı. Yo
rganı başıma çekdim ve 

uyudum. 
Sabahleyin erken kalkdık. 

Tren saat dokuzda idi. Ha
sırlanmağa başladık. Müdü. 

Lira -40 
15 

5 

Başa. 
B<ış<tltına. 
Dalıa altıı. 

Ayrıca küçük Pehlivanlara da mükafat ve hediyeler ve
irlecektir. 

gibi tiirlli suallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız 

KIRT ASf YE· Mustaf.a Fehmi. Hük<ımet 
• ne sokagı. 

esi posta1ı:ı-

O TEL 
• 

..ı ... • 

: Bahkesirpalas Kuvayi milliye caddesı 
~aptan zade Oteli .. Ku,,;yi milliye cadde· 
sınde .. 

rün halinde hiçbir değişik
lik göremiyordum. Bu ada. 
mın bu kadar Boğuk kanlı 

olduğunu bilmiyordum. 
vakit gittikce ilerliyordu.. ~~~~~~~~~~~~ 
Vaziyet de o nisbetde na- fit Doktor baklerlyvlok Doktor operatör ;ı, I 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... IJiiktımet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiikl'ınıet 
caddf'Sinde Ahmet çeş111esi karşı mda zikleşiyordu. Gitme zamanı il. .. ~ 

~~nme~a~:şad~F~~~rin~:ı~yJı:s~~8 ~ MEBENI AKKEND SADl OZATAl' 1 
gitdim. Kapıyı vurup içeri iç ve salğuı hastalıklar Cerrahi hastalıklar ~I 
girüb meseleyi olduğu gibi mütehassısı mt'itelıassısı ~ 

BERBE R : Yeni berber ıbrahim Dural: IJiildııııet 
caddesi Yıldız Karaathanesi kar~ısın l 

anlatdım. • ~ 

Her ikisinin de h.ıyrett~~ VATAN eczanesi bitişiğindeki muayene ıl LOKANTA: Sabri Lokantası: Şalı Mehmet sokf'ğı 
numara 18 ağız.la~· açıkda kalmışdı . So- evinde hastalarını her ll'Üfl ö"leden sonra ka-!?J 

zlerımın doğru olup olmadı· ' . · " t) ıf 
ğına bir türlü hüküm vere· hul ve teda vı ederler. ~ BAK K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
miyorlardı.Oyleya bir kosko-~~~~~~~~~~~ Paşa camii caddesinde.. Meyhaıw lıoğazınd3 ·• 
ca müdürün böyle bir 
feye el sürmesine kim ina-
nabilirdir. Vaziyeti etraflıca 
müzakere ettik. Ve yapa· 
caldarımııı kararlaştırdık .. 

Heycandan ağlıyan kadını 
te&kin etdim. Kadın ya in
kA.r ederse ne olur diyordu 
ben onu teskin ve teselli 
ettim. 

- Siz hiç merak etmeyin 
siz ve zevciniz ben odaya 
döndükden sonra hiçbir şey 
olmamış gibi müdürle koou. 
şurken zevceniz akşam ko
ymuş olduğu mücevherleri 
arar ve telaş göstermeğe 

baılarsınız.. Her şey biter 
ve ümitıiı odaya dönersi· 
niz .. Meselenin . ondan son . 
rasını bana bırakın dedim. 
Ve yanlarından ayrılarak 
odaya geldim. Biraz sonra 
ev sahipleri de odaya 
geldiler. Müdürle konuşiu · 
lar. Sonra haylln masa 
üzerindeki hırakdığı mücev
herleri göremeyince ,...koca
sına: 

- Gece balodan döeüşde 
masa üzerinde bırakdığım 

müc-evherler yok dedi. Ko
cası: 

- Belki yukarıya götür- · 
müşsündür ve yuhut çek-
meceye koymuşundur. O
ralara baksana dedi.. 

Yan gözle müdüre bakdım 
Vaziyetıni hıç bozmak iste· 
miyor fakat renkden ren
ge gıriyordu. Bayan odadan 
çıkdı her tarafını 
hummalı bir faaliyetle ara_ 
dılar. Nihayet karı koca 
odaya dönduler ev sahibi 
hiddetli idi karısı da ağlıyor· 
du. 

Artık bana düşen vaziCenin 
zamanı geJıliğin ı a1ıladım. 

Müdüre doğ ru ilerledim: 
Ve MütJür bey hanım. 

efendıye yaptığınız sürperiz 
kdfidir. Artık mücever lerini 
veriniz dedim ve h ınıma dö
ndüm: 

_Müdür bey size böyle bir 
Şeyi yapmak için bu oyunu 
tertip etti ve mücehverleri 
sakladı Bıılki gevezelik yn
pnrım diye banada Fôylemeı{i. 

hatunoğlu ı 

• 

Mehmed Servet 
ORME EVi 

TERZi . 
ŞEKERCi 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı ~o 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en eski şt>kr.r" 
cisi. Hükıımet caddP~i, postahı ne :s•>kağı nu 
mara: 24 Baylar, bayanlar; tuhafiye 

ve örme eşyanızı iş bankası 
A 

MANİFA TU~:Tavşanlıh Zade Fahri bey. Fantazi 11•3' 

nifatura ve I· umaş mağzası. Ku vayi milliY8 

karşısında ORME EVi nden caddesi numara: 52 . 

H1RDA VAT.. Cumalı Hasan - Yapı vH rençper diiıe 11 '' 
• dernİJ' hırdavat, hoya, ('HIH, çimelo ve~aıre· 
.Sara,;hu· başı. 

her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

.. -
Moskova 
Görlişmeleri. 
[ Üs~ tarafı birinci sayfada) 
mühim noktası addetmek 
belki bir hatadır. Almanlar
ın bu misaka itirazları her
kesi ikna etmese bild her 
halde anlaşılır şeylı!rdendir. 

1 ler halde bu doğu cep- 1 

hesindede müşterek emniy
etler grubu teşkiline goyret • 
etme'k bugünde kabil addo
lunabilir. Bu grubn ancak 
birbirine muavenette bulun 
mnyı kabul edenlerin girm. 
esi ve diğer memleketlerin 
iki taraflı ademi tecavüz 
misaklarile iktifa etmeleri 
mümkündür. 

Lort Edenin Moskova se. 
ynhutini şıırk misakının 

ehemmiyetini küçültmiyecek 
ve muhtemeldir ki büyültecek 
tir. Belki bütün memlek.el
leri bir urada toplıyacak 
bir şark hava mukavelena· 
mesi mütekabil müdafaalar 
hususunda itilflltu esos teş· 
kil edebilecek bir kadro 
vücuJa g11ti rebılır . Ha va 
meselesi garpta oiduğu 
kadar şukta da mü
himdir. Teklif olunan miırn· 

ka karşı Lehistan tarafı 

dan ileri sürülen itirazlnrın 

b.ızıları, eğer bu tekliflerin 
harekete geçmek mecburiy
etini natık oldukları Nôrülm
<>miş olsaydı rer ve cerhed
ilebılirdi. Bır memleketin 
diğer bir hiıkuınet askerleri 

, -
1 Okuyunuz! 

Geldi! 
Saf Değirmisaz 
Linyit Maden Kömürü 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve haftalarcn pa 
zar yer1erinde odun aramak zahıoetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dairenize valhasıl her yere 
istedığiniz rniktorda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadildir. "Değirmisaz Linyit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda" kul· 
lanılabılir . Hararet derecesi -piyasadaki kömürlerden 
yiiksekdir. Toplu ve prakento olarak mağıızomıztla 
en ucuz fıatla satış ynpılmakdndır. Askeri, mülki ve 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü 
temin edilır. 

Yalnız ticaret hanenıizd<~ De~irmisaz Li nvit . 
ınaden körııiirli 

1 Ancak tecrübe neticeyi anlntacakrlır. Her halde 
bir kere tecrübe etmekliğiniz siz~ büyük tasarruf 
temin edecekdir. Daha fazla taf:ıilat almak istiyenler 
mağazamıza uğrnyıb öğrenebilirler. 

Balıkesir ~:iviciler ~·nrşısındu 0 Jmir, 
hırdavat, ô.latı ziruiyo ve inşaat mıılzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahmnn zade 

-·'!-~ r.:1 r::'I r::'I r.:ı r::'I r::ı r.:1 rm 11 rw rr:ı fiD !3 
ı::ı ı::ı ı::ı ı::ı ı::ı 1::11:.:ı ı::ı ~ ı::ı "" 1 

1 

Sovyet Dikiş ! 
Makineleri Geldill 

~ Sağlamlık, miikeuınıeliyet, tasarruf ve 1 
~ işlemesi katiyen temiııatlı olnıa~la hel'~b~r 1 
mı erkek ve kaılın terzilcrile tılbise işcilerı '~ ~ 
ffiJ • k' eS1 !!J mı rıakış saııatkftrları lıemf\n hiı· rl ma ııı ·(il 
~ fiatııı<la olan 'ii<; ceknırccli hem de ı3 rı ~ 
~ '"., pratik liiks 1110.hiİ~'e ? kli11~e l~i r 1 
~ Rus kabıne dıkış ma~ınesı e 1 
~ Elde etn,elidir. daha ucuz arzu edenler 1 
tfil yalnız 1 
~ (1 ve tek çe~meceli makineleri 1 

. . . d . , .... k" k" . olııbd.ı ı liJ mızı tavsıye e erız. <..S • ı ma ınesı .. ,. 11 
mı dt)ğiştirmck istiyeıılere ) erıi makine 'er11 '13 1 
~ El ruaki .. esi oluhda a~·ak takmak arzusı~~;~r.1 
(§] hulu ua11lara yalnız ayak kısmı da ver~ Jd .. ı 
~ .\ ,·ı·ıca naakiueler de tamir olunur ve rııa 

11
• I 

Lb • ("il 1 
ffiı ne alanlara kullanma ~eldi ve nakış mec & ~ 
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