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C1.Jl\~A.R TESİDEN GÜNLERD::; VE ER ÇIKAR. 
,

11 Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 1 

! Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 1/ - . ' • .. . .: .. · . w.4ı • . • : ,- . • • . . ı, . 

Kadın Türk - Bulgar Dostluğuna Doğru. Çocuk Haftası 
i3;~ahnım ·zla Bu'gar Başbakanı arasında sa~imi ve dosıca t~I vazıları teati edildi. K Ko:g!~s! dv~ldı:k1 . Bugün Halhvinde güıbüz çocuk müsabakası gece de 
hl gar Başbahnı hü~ômetin milesi içte ve dışla darışı muhafazadır diyor. : 0~f ;: ıaaz~~:e~i~i b~ı:ırd~'.'- bir çıcu~ balosu verilecek. 

8 Ankaıo, 25 (A.A.) - Yeni Jovletlerinin kıymoıI} ıııu•· sndık olan Cıimuriyet hük~- ı lstanhul, 25 (A .• \) - Arsı M [/ • k b7' • .. • 
8 tılgar Başbakanı bny Toşııf venetlerjne istinat. edcbjle- rr.etinin sulh dnvrısı ve he- ulusal 12 inr.i kadınJnr kong- UQ ımme te ının musameresı 
b a~anlıga tayini münaf:;e- ceğimi ümit ederim.» pimiz İç:in aziz resi dün salıah YılJız sara-
etıle f> · b · l 1 • >aşlıakonımız ismet Haşbı:ıknnımızdo şu covn ı olan umu mı an aşma yında umumi kopJnış top· 
ııonune ·· ı ı · ~ · b' 1 · ı· ı 1 tf · · · l ı> · t k Yuzı gont ert ıgı ır te vermış ır; için zatı , eve erının rıyn- antısını yapmıştır .• >ır a ım 8

!ndu Jiyor ki: lllıdelerine yüksek setinde bıılunon lıiikılmotlo kararları kabulden scııır:ı ko-
<< l~skj Bulgnr lıü lıükfırrıet ışinin tevlli edilmiş tuşriki nıesniıle buhtiynr o- ngreye go!ltcril<'n eyi kabul. I 

~~"'•linin m uslılı me siya oldu~ u ııııd" hu na gönıler- Jacoi(ını tev it etmek isi o. ı misafirpe rverlı k ve yarılı nıd 1 
0~ ındu }ıi~:t ir d•·ğişiklik mck 'tutfunde bulunmuş ol· rim » " an dolayı Ciimur ltı şknnı Ka-

nı Yacoğına. hılL\kis bu du<•unuz telya~ s nJnn dola- mfıl At;tiirk(• ve 'l'uı k llü 
81 Ycıseı· k 

0 

d 1 1 · · Sofvn. 25 (A.A.) _ Bn~bn- kumetine teşekkürloı ini ve ın omşu devletlerle yı ZJlı ev et f-rıno s..ıın mı· _ J C!.., .. . 
ci1th11 s k l. ·ı.· 1'. kan B. Toşef beruberindr: D.~ şükranını izhar etrniştır. Ay·· 'tı ı m surette tı>şrıa.ı yetle teşı·kkür ederim. iır- nı zamanda llolk Partisi 
l eııaiyi de 'ıstı"lıd"ıf e - 1 ecevı·ac k. t r 1 n takı'ı) edil- Bakanı oldu~u holde yerlı 
~lll· u u :"') ıye ura ınl 3 

._, Genel Kütipliğ'ine, İ tanbul 
t ırıut ,. k 1'sterı'ııı- mekte olan emniyet kinde ve ecnebi ,rrazeteler miime-
,j ı:rme ~ . . vali ve belediye reisliğine, 
nı llıcırıleketimiz arasın do sulh siynsc>ti her z:ımon bfi· s~illerioi kabul ctmı~ ~e . hır. cemiyet miidürlüğiirıe, Türk 
86~:~~ .oldun dostone müna- tun komşulnrile olan sıkı söylev yapmış ve clomıştır kı:, kudınlıır lıirliğinr, lJJuslnr 
"etıe ~ı aha ziyade kuv. anla§mosile kendisini gös- 1 Kukumu <ienel K:1tipliğinc 

ndırrnrk hususunda zatı termiştir . Ve bu t~ltikkiye - Yeni hiikılmetin vazife- an;ı ulusol iş hiirosunn ve 

Olş.,ş= lerı· Bakan-ımızın si dahilde ve hnri('te· ha- kongreye, murahhas gönde· 
rışı mu lıa(azadnn ib:ıretti r. ren kurumlara leşckkü rleri-
Bulgnri::-;fım harp esnasında ni bildirmiştir. 
nldıgı yurnları tedavi etmek 
için her şeyden evel intiza- Ankara, 25 (AA.) Dun 

--------- --------
Cenevre dönüşü beyanatı. 

Diin ı;·ocıık haftasının ü
\'Üncü gunu idi. Öğleden 
sonra ınektebler kopnlı ol
duğu i~·in talebelerin çoğu 
çocuk bah('sinde ,:e ist Byon 
cıvorındo ki bayram yerle
r indeki dolap. beşik ve 
atlıkarıncalsrda ge~· vakte 
kadar bol hol eğlenmişlerdir. 
Muallim Mektebi nwsamı'ff'si. 1•tlı~ Rüş!ü Aras Cenevıe.-Belirat, Sof ya iöıüşme-

1 

1 leri ~a~~ın~a Anadolu ajansına izaaat verdi. 

ma ve sükuna muhtactır. dağılma toplontısını yopmış 
olnn Uluslararnsı konL?"resi 

H::ızırlun::ıcak olan yeni ulu . "' N°t·ntıbey ~tunllırn mek-
murnhhoslorı yarın sabah 

sal kanunlar Bulgorlnrın nnn·, tehi talebesinin çocuk hor-

ı~ı 8l.anbuı, /5 (A.A ) _ [) ş d:ı "dyret etmek rnemnun:-
• erı · ·r ı· flu .. Bakanı Bay Tevfık yetı verccı k hır vozı eı '.~· 

Ştu Ar"s c d ~eyahat esnasında tcsaduf r.ı · . u eaevre en gel-
hı lır. Anodolu ojan~ında etti;;im muhtelif gozeto mu-

lllıırı sö l . ı· habirlerile uyak iistü mü 
L· y emış ır . l . . k·ıı . d <ıl\on . • . killeme erımın nn ı arın e 

llııı d sleyın revkulıid~ ıç·tı _ kendilerinin temndiyelerinin 
11~\'r 0 uyısıle kıymetli Ue- bevanatın yozılış nda ba 
" eye . . ·v 1 ., 
•4tı 1n gıttım. .ı ugos n·ı. zan müessir ve m'lhsus ol-
lerj Başbakanı ve Oışi~- duğunu görüyorum ki bu da 
~orıu Baknnı ilo bol bol tobıidir. Çünkü kendileri le 
uh luk. Sonra Milanoya muayyen cümleler metotlorını 
b ildırn · _ ı · - .. ı Qı' · Milono Dışişleri konuşmamıştım gıuışı guz" 

llrılıt, k rı h" tuf 'ti 1"
1 müsteşarı jle hnyli onuştuın ı..ı atcn ıze ııın 

' 

şehrimi?-e geleceklerdir. Mu-
nelerini hem de hugunün sı_ rnhhaslar istJsyondn kadın 
yasal ve ökonomik ihtiyaç- 4 suyl:ıvlarımızla beraber Baş-
larını cröz önünde tutaculc. kan muavini ve kadın ilye-
tır. ler tarafından karş lunacak

tır. Murahhaslar cnstit•iler 
Ordunun 19 mayıs 34 de 

bo~ladığı ıslahat programına 

dt.ıvam edilecektir. Bulg:ıri-

stnn gerek Balkanlorcn ge· 
rekse Avrupada daimi bir 
sulh emeli olarak koln<'ak
tır. llükı1mct Lutün ecnebi 

ve ·İçerii.Jeri bakanı ve 
Dış İ~leri bakan Vekili 1\. 
Marmara köşkünde verilecek 
öğle yemeğinde bulunaC'ak
lardır. 

Sonra He.is icü rııur Ata. 
t'.irk tarafından kohul edi
lecek mur.ıhhaslnr tiren 
l ) İstnnbula döneceklerdir 

tası münaf:ebetih hozırln<l ğı 

miisaınere de dün gece hir 
<·ok davetliler önünde ve. 
rilmiştir. ~üsamr.reye saat 
tam yirmi buç·ukta tnlebe 
korosunun s<>ylediği İst!klfil 
marşı ile başlunmış bunu 
takiben dört perdelik tarihi 
Mete piyesi tul~beler torafın
dnn büyük bir muvalfuki-
yetle oynanmıştır. Bahar, 

" Son gül Cerr, Gençliğe ta -
hassür isimi musiki 
parçaları ile Atatürk mar~ı 

ve bilhassa bir genç turn 
= 

fından söylenen halk türkü. 
lcri uzun uzun alkışlanmıştır. 
«Arzuholrı Memet)) koınedı

si davetliIOJ"i ;ok güldür-
müştür. 

Haşta mektep 
B Mehmet Emin 

müdurü 
oldui7u 

~ 

holde Cl'C'nçlnin misafirlerine 
tı 

gösterdiği ne~aketi bilhassa 
knydetmek istı>rİz.Sonra eyi 
bir gece geçirmek fırsatını 

veren genderimizi tebrik 
ederiz. 

Hafi<mrn dördüncü ytinli 

Çocuk Esirgeme Kurumu· 
nun hafta progran11na göre 
bugün saat J 4 de Hnlkevinde 
gürbüz ~·ocuk müsabakası 
yarpılaC'aktır. Müsabakada 
birinci olan çoçuğa Kurum 
tara(ından hediye veri
Iecekt ir. Gece de yini Hnl
kevinde bir çocuk balosu 
verilecektir. Balonun güzel 
olması için her türlü tertibat 
nlınmış bulunmaktadır. 

rıı ~t . 1 .. l . 
i,.l' tıııı Ccrncvr••de bir olması laz m ge Pn soz J rın 

IQıQ 'T' d A 

lı:. a iştırok d [) . . konı; ... y huzurun a resırı ı 
tı a e en ışış . . . . .. d ' k 1 v ~kunt . . nıesulıyetımııı mu rı · o :.ı-

r: b 1 nrının heılsı ılo . · t> k, ı lıı:ı8 r~k heyon etuııştım 1oş .ı 
'leti 8 •- il Hoınanyn D.ş. bir şı>v olmı)•ncatr , da bu 
fl aClOflı ' I k J n 1~ tk 1 e o:ıuştum. kodnr t '1bildir. 
1ıı~l on Ve (J'clirken Sof 

<•s(· h 
ııı,..ti 11 1 ve yt·ni hiikı1- Oısişleri Bakanımız Sofyaddn 

geçeaken. 

hükilmetlerile ve bilhassa 

kom<;u]arile lırırsi ve öko
nomi'k miinasehetleri kuvve-

ltenılirınck azmindedir. 

--:::...;:::...;, . .-=,,_._-

GBneral lu~enoorf 
Beriin 24 (A A. ) - Harbi 

ve Nuzırı Uenerııl , Fon 810 

Kurultay . --
Divanı muhase~atın üç ay· 

hl raporunu onb~ı. 
Ankara 2) (AA) -Kam 

utay bugün 11:.ısan Sokanın 
Ba~kanlığında toplanor:ık 
)fort ~1.ıyıı:ı aylorına oit ru_ 
por ~onulduğuna dair divua 
muh::ıseba t encümeni rnıızba
tıısı ile Kamutuyın 935 ~lnrt 

Jimnastik Senlikleri 
Orta mekteplerin jimnastık senlikleri bu~ün Hecatibey 

Muallim. Me~tebi önündeki sahada yapılacak. 
~ l',l'JI' ı I 

t le . 1 ı u do tane fı -
l ı &lı:s in , · 

u6l c ırnktın buldum . 
tı Ut 1( 
de Uru rn u konseyi · 

~ Ilı, Ve 
ll'i Ut ınrısele hnkkın -'. ()Yli:!ıj k noktujn,ızar lur . nı 

1·tr 1 lcr · 
ıJ~,. 1 nutuklıırlu izlıor 

~o Buıı l T . . 
tuşlirı.. 1 e urkıyenın 

11, U Ve b - \ • • .ırııı. ogaz ur ı§ını 
ı~ . noı1 'jtr 

ır11d ıın Beyanatım 
"e .ı e ettiı:n B" .. k K 

o,ı 08t • uyu omşu 
ı:ı ~ Unıuz . • 1 

~ıy lvyet Rusya 
'Pr Q tnLetli O.şişleri Koıni -
ttı'.! ıtv· r 
11 8~1C!s·1 d ıno un boc;nzlar 
ı ıı ıı o k r:-. 

bizi t . 0 nsey huzurn . 
eyıt , ettiğini bura· 

l~lilir ~~an 
~ .. i~! ·tının mu~ahmesi. 

~ıı >ıı 1 Qn t0: neler söyle~ :. f 

l ~ ·lJrıiıc (~ A) - Atine 
1"hı~1 ~ lcnlt:) ~ıhtıl:Hinin ne 
\<ı,1

1k «() ıg nı · kendısint• 
)I ı~ , en u · · 

Pı: t• osun ırıt valisine 
"ıektn 1 u cevabı t:Ö· 

~ ~ ~t it; 
tııı e p '< erC:lns 1 . 

~'tır,rı· O'tınti ... .'or.ı, ne 
~,~ 1 ttı ç 1 n O!ıunde n·eri-

,:·_ tirılirı lo Llrtris hükGmel:. "'tı rfl t· 
.rtı ııç gr>ri lnmi-

Sofyıı, 25 (ı\ ı\.) - 1'tir
kiye D şışlt>ri Bakanı Buy 
'l'evf k Hüşlü Arus dün 
İstanbul j gıtmPk iizero bu
rudJn ge~·miştir. istasyonda 
Bulgar B.ış'!!bkanı, Dış Bn · 
kanı Krolın . müşnvıri, eski 
Dış Bııkonı Türkiye eki~iği 
erkdnı ve birçok gozctecılcr 
tarafındnn kurşılonınıştır. \ 

Bay Tevrık l{ü:;;tii A ras 
trenin istasyonda knldığı 
miitdetı·e yeni vo P:;ki Dış 
işleri bakonları ve 'l'ii r kiy~ 
elı··ısile "Öriisıniiştür. 

') ("") . . 

Hududunda 

J 

mber(J' t.ırı:ırından kendisine 
:"' 

teklif olunan Moreşollık asfi. 
sını reddeden <lcncral LuJe · 

nılor r: "Bir insan M.ırpşnllı 

ğa nasbolunur, fakat büyük 

Kumandan doğnn> demiştir. 

Bazı nskeri meh .. ıfıl (i 1nc · 
ral Ludendorfuo bu redJin-

den çok incinmişlı?rseı l~ tc . 

essürlerini ~izlemişlerdir. 
LudenJorf vermiş olduğu yu-

k:.rik i cevabı küç.iik bir me
cmuada bizzat nP.şrcyleınış . 

tir. 

tahşıdat mı? 

Bir haoere göre Almanya ~u~u~tlarda talışıdata ~aşladı. 
İs tan Lul. 25( \1 u ha birim izJcn) 

P.ırisılen .reluıı son lı:ı bere t' 

<ri)re Almanya ile Frunsa 
t' ' 

arasındaki fiyasal durum, 
cındişri vcreı•ck' bir şokıl al
mıştır. Almanlar, Fransızlar 

a~eyhine gizli bir husumet 

lıeslenıt><';.e vo duygıılurını 
:-ı 

gizlemeıneğu bnşlamışlorılır. 
,\lıik ı11lnr Fransız nıehn

fili , Almanların Iı'rıım;a hu
ılutlarına nskcr tnhşit otıno
i7e boşlndıklarını hildirmsk:-, 

tedir. 

siyasul vaziyı.:tindeki MeC'lis 
hesn plarının'tetkik encümeni 
mnbat· sı okunarnk kabul 
edilmiştir Edirnenin ndaJar 
köyü korhcusunu Nezi'r oğlu 
Azizin Horoz koyünılı n sağır 
S.ılihin ö'üm eezasına çarp
tırılmaları hakkındaki nıaz -
bııtalar tasvip otlılmiş ve 
ordu ikramiye kanunu -
nun birinci mıııldesi 

ıleğiştirjlmesine aiL knrıunun 
ikinci ınüzuken•si yapılmış
tır . Zabitan Ye eski memur
ların maaşotı hakkındaki 
kanun zabitan rü tbe lerinin 
öz Tiirk\·e karşılıklorilo 
Mılli ~1üdafua encümenine 
verilıııi ştir. Mumııiley lı yüz
boşı Hızonın knrıs ı ile oğluna 
mnoş tahsisi hokkındoki IA. 
yilıa knbul edildikten sonrn 
~eker fabrikalarına bnhso · 
lunan imtiyazlar verilmesi 
hakkındaki kanunun snki
ıinci maddesinin lrnldırılına 
sınn dair kunun okunmuş vo 
tııvsip edilmiştir. Knmutny 
cumartesi giinü toplnnmak 
üzere dağılmıştır. 

Orta t"'drisnt ml'kteplerinin 
jıınnastik şenlıkleri bu~urı 
snnt on dörtte yap ln<·aktır 
Bu defo Necntib~y Mu!tllim 
Mektebi önündeki snha mera 
sim yeri olarak sedlmh,tir. 

Nel'ntibey Muallim Mek. 

Sovyet 
Rusya ile fransa arasmda

ki anlaşma. 
Rosko. 25 ( A A) Sııld-

Jıiyettnr mehalif Fransı z Sov 
yet müzakerelerinin her 
iki memleket için kabulü 
mümkün bir formülün tes · 

biti ilo n°ticeleneceğini ü-
d)evaın1 ikinri sovıfudn) 

tehi, Lise ve Ortomektep 
tolebeleri dün mektep önün
deki sahada son provalarını 
yapmışlardır . .limnnstik şen
liklerinin diğer yıllardan 

'daha giizel ve muvaffakı
yetli olacağı sanılmaktadır. 

Tuna 
Koni er ansı haz ıranın il~ 

günlerinde toplenacak. 
Roma, 25 (A .A ) - Tunn 

konfe r.ınsı iç.in <liplomntik 

hazırlıklar devoın eılilmek

te İtalya konfcranasın lıo 
ziran ipt idıısındıı toplanma

sını teklif etmiştir. 

• 



• 
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"••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w• . .. .. "-' ,,,,. :s U T V E S U T S A G L IGI! 
•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 
Sütteki adi mikropların tesirleri 

Baylari ımıcadele Başkam HAKKI USER 
-8 

Sütte hııstnlık yapı:ın hus· 
usi mikroplurdıın buşka adi 
mıkroplar dahi bulunur Bu· 
nlar sınıfco, biçimce ve ya
~uyişro başku başkadırlar. 

Buzılar ı südlin şekerıne; bir
takımları yağına; başk:ılurı 

ise kazein ve albümin gıbi 
yumurta akına benzer mud· 
delerıne musallat olur ve 
onları yeyerek yaşarlar . Bu 
yaşayıı;;leri neticesınde ise 
südü 'l o degerli, besleyıci 
maddeleri bozulur; öıellık
lerini gaip eder ve başka 
maddulert> <lönerler. Bundan 
do!Jyı mıkroplnrın süi üzer -
ine olan tesirleri ~·ok değ. 
ilmıdir. 

1 - Mıkropların süt şek-
eri üzerine tesirleri-sütde 
bulunan mikroplardan b::ızıl

arı süt şekerini yakar vo 
onu suiJe korbon asidi (Ac-

ide Carbonigue) ne çevirir. 
ler . Bir~·oklnrı dahi süt ~ek
erıni tnhlıl ederek siit as 
ıdi (Acidelactigue) yani süt 
ekşisi yapo.rlarki o zaman 
süt ekşiyüp kesilir. Başku 
bir tokımları ise hor nekadar 
öncekiler gibi sülşekerini 

tııhli\ ederek süt asidi mey. 
dona get rirlcr" isede onlar, 
bu asidin · ~nti sr-ptik 

yani mikrop öldürücü tesir
ine dayandıkları jçin sonra
dan alkol ihtim::ırı yapar 
ve bu suretle bir yandan 
alkol yani ispirto ve obir 
yandıın karbon asidi meyJa
na getirirler. 

Bazı mikroplar dahi süt 
üzerine yuptıklorı tesir ne
ticesinde asit bütiyik (Ac. 
ide butyrigue) denilım hir 
asit husule gelir. Süt asidi ı 
(AciJe lnctigue) ynpan ve 
dolnyisile südü ekşiten mik-
roplar, nadir olarak yeni 
sağılan memelerden ehle 
edilen taze sütlerde bulunu 
rlar. Bunlar en \'Ok lozlıır 
vastasile si.i,le gdlırler ve 
meskenlerden uzak ve dola
yısile ktındilerine , yaşamnla. 

rına yarıyucok tıiç·bir macl · 
de bulunmıyao yerlerde na
dir olJrak bulunuyorlar. 

Küfler ve daha Joğrusu 
bunların tohumlurı dahi sü 
te ı.lışardan gelirler. Bunlor 
sütde ancak başka mikrop· 
lar üreyip ~·oğaldıkdnn son
ra yaşurlar. Onun idndirki 
süt ancak pek pozuldukt&n 
Honra küflenir. 

Bu mikd ır asid ise sütde 
adi hnrnr..,t derecesinde nn
cJk( ı 5-48)snat içinde meydana 
gelebilir Ba ise kazeinm 
adi harJrot dere<'esinde sütd .. 
hu ule gelen süt asidinin 
tesjrıle ç·abuk pıhtılaşrnadığ-
mt gösterir. 

Eğer adi hararet dere 
<"esind · südirn l kşimc sin<len 
husule g<"len asit miktarının 
ni<ıhrti yuzde iki buçukton 
aş ığı kalırsa ozam:ın kozo· 
in vo <lolayısile süt pıhtılaşu-
m ız İkinci hold,). kazein 
daha çabuk pıhtılaşır. Çün 

kü bu holJe mikropl.ır.n 
yaptıkları peynir mayasına 
benzer maya, eüt o .şisinin 
pıhtıluştırma l<'::ı irini kuvvet· 
lendirıp artırır 

Hulasa kazein ya yo in z 
süt nsidı veya mikropların 
yaptıkları p~ynir moynsına , 
benzer mcıya tesirile veyn -
but her ikisinin birlik tesir 
l"ri altında pıhtılaşı r ki bir· 
inci surette süt ekşi.ikin ·i su
rett' c'k1ıli değil , kalevi üçün
cü surette ise ekşimsi olur. 

B - Kazein p ı htısının erj 
ınesı: 

Her ne suretle olursn oL 
sun kozeinin p htılaşmasın
dan ileri gelen pıhtı, bazı 
mikroklıırın ynptı klorı ve 
kaze ız (Casense) adı verilen 
başka bir mayanın tesırı 
altında hazım olunarak az 
ç-ok çabuk erir ve knybolur. 

3 Mikropların süt yağı 
üz ' rine olan tesirleri-bazı 

mikropl ır yaş ımıık İç n südün 
ynğınu musallat olur ve ani 
tahlil ed •rck havi olduğu 

gliserin maddesini olıp yerler 
tiüt yağının bu lohlüllün 
d(ln, bozulmns odan y:ığ sal 
(~ahm1) asidlcri, ekşileri açı

kta kuldıkları iı;in yağ ekş
iyib acılaşır. Demek oluyo· 
ki süt yağını bozup acılaştı
ran mikroplardır . 

Sütde bulun 'ln limon ekşi 

dulıi bazı mikroplor tarafı n · 
doo karbon ai.İdi (Acide en 
rboniquc) ne {"evirilir. 

TORK DJL( Nisan~ 

lise - Muallim maktebi. 
maçlau ha~km~2 • 

__ .. 
,--··----··-··-----·---..-·-··------··------·· ' 
: KENTTE VE VİLAYTTE J . ---··----------·· ---------·· --·· -·· --·· --·· ·-

Dün Necatibey Muollim 
mektebi futbol tnkımı itap 
tanı ll. <~öney imzasile bir 
mektup aldık. Mektuptu Lj
se - Muallim mektebi mn~:

lnrın<lun bnhsedılcrek: deni
liyor ki:· 

Yeni 
Daimi Encümen ~ün ilk 

toplantısım yapt1. 
Vılayet Genel Kamutayı 

tarııfından seçilen yeni dai
mi encümen dün öğleden 

sonra ilk defa olarak vali
miz B. Salim Gündoğanın 

başkanlığ nda toplanmıştır. 
• 

«Evet bundan evPlki bir 

maçta MnalJ ı m mektebi beL 

ki eksersizlrri eksik olıluğu 

idn Liselilere mağlup oldu. 

Fakat 23 nisana kadar ı Bu toplantıda Koumutay ta 
do imi bir ça 

lıfmak güze çarpıyordu Ve 

d~imıı gı.ılibiyetleri çalışmak 
yolunılıı uradıkları kindir ki 
g Jlip gelmişlerdi. Bu galibi· 
yetleri hiç hir zaman çok 
görülmemeliılfr. Elbette ga
lip geleceklerdi. Bilhassa 
o gi.ın göaterclikleri oyun 
Muallim mektebinde siporun 
ne derece yüksek ohiuğu 

nu do anlatmıştır. 

rafından verilen kararların 

t ıtbiki işi göriışülmüştür. 

Genel Kamutay üyeleri. 
Vılôyet Genel Komutayı 

ç-alışmalnrını bitirmiş ol
ı1u~undan koza üyeleri tren 
'e otomobillerle yerlerine 
dönmüşlerdir. Cyeler arka_ 
daşları ve dostları tarafından 
uğurlanmışlardır. 

iki saylavımll. 
Bu güne korlor Lise ile Sayluvlnrımızdon Meh met 

Muallim mektebi orasında Cavit ve Hahmi Selçuk dün 
ynpılan moçlurın vasatisi Kütahya yolile Ankaradan 
al naccık olurs..ı yine Muallim şehrimize gelmişlerdir. Hah. 
mektebi gençler.ni en önde mı Selçuk lzmir trenile 
görürüz. fşte 933 senesinde Susığı rlığa ge\·.:niştir. 

:ıldığı şampiyonluk kup::ısı . 1 (d 't c · f kl 
Bu da Muallim nomzetlerininl remi UfflUrf Y8 me 8-
çolışmosının bir semere sidir. bi tale~esinin sevinci. 
Bu sene do hoşlanıp yarıda 
kalan kupa ma\·ında yıne Edremit Cümuriyet mek-
Muallım mektebi en önde tebi son sınıf talebesinden 
gidiyordu İşte hunlar ma•:ın nldığım.z bir mektupla, Vn_ 

limiz B. Salim Gündoğunın 
ne derece haklı veyrı haksız ' 23 Nisun Çoculı:: )rnyramt 
olarak kozunıldığını zonnc- dolayısile g,\remıt Cümuri-
dersem unlotmağa kfıfıdir yet ilkmektebi temelinin he_ 

yine o günkü Yit pılnn kırı- men atılacağı hakkında tele . 
cılığa karşı Muallim mek-

1 

fonla verdikleri sözü en büyük 
tehi !!ÖZ "'Ummuş ve ~· ı bayram hedivesi saydıkları 
sı11orun gayesini düşü- ı bildirılmekte ve bundan do· 
nerek oynadıkları güzel lrıyı gayın valimize teşekkür 
oyunla gnlıp gelmişlerdi. tdilmektedir. 
Ve atılan goller de lıi{· bir 
ıamnn haksız yere olmu
mıştır. Bır kere birinci sayı 
13 ' pJsdıın çckilmiştır ve 
direğP. vurnruk i~· eri 

girmiştir Zıotcn snyıların en 
makbulü de buıfor. İkinci 1 

~ayının k ıbahatini ı.; seliler ka· 
lecilerin;tc aromc>lıdır. Çiinkü 
hu gol de 20 p::.sdan rekil· 
mış ve kule.c·inın eline sii· 
riinerek sağ zaviyenin ult 
kısmından lıJtlft yere sü
rünn~'k girmiştır. hte o 
günkii oyun muallim ınek· 

tçbinin sporu tam manusıle 

1 

Müsamere~e nırsllhk! 
l\11yabey mektebinin mü

sumeresiOlle Aziziye mahnl· 
lesinden Abdullah kızı Nura 
nit vn içinıie bir dizi süs 
altını bulunan bir bohça 
çnl nmıştır. Sonrndan bohça 
Çay mahallesinden eskici 
~uri oğlu Mustafu tarafın
dan {'alındığı anlaşılmış ve 
arkadoşite bırlikte yakalan
mıştır. 

Çağış 
Ha~iyesinde , ~ir ~adise 
Jandar11anıo önündsn kaçan 
bir köylü bükründen yaralandı 

Bır gün önce Çağış nohi. 
yesinin Okur köyünde bir 
Jıft,liso olmuştur. Çağış ka· 
rakolu jandarma efradındon 

Fuyzullnh hakk ında teYkif 
müzekkeresi olun Ok uf köy
ünden .\dil oğlu Şevketi na
hiye merkezine getirirken 
Şevket jandarman n önünden 
knçmış köy:ü öndP jondarmu 
arkada bjr müddet koşuş· 

muşlardır. Tnm dere içinden 
geçerken jandarmanın ayağı 
kayarak. yere düşmüş bu 
sırada elindeki silah patla 
mıştır. Kurşun birkaç adım 

önde gitmekte olan Şevkrte 
rostlnmış ve ynrnlonmosına 

sebebiyet vermiştir Şevketin 
böğründen atılığı ynra hatif 
olmakla ber:ıber şehrimize 

getirilerek memleket htıs· . 
tahanesjne yatırılmıştır. 

Atletizilfl 
Teşvik musa~akaları h
sta~yomda yapıhJOf .etİ 
Mıntnku atletizın heı~tı· 

ot 
tarafından hazırlanan bıl" 
zm teşvik. müsabJko\ıırı • 
aün iJmnn ı;ahJsınd:ı ysr 
~ 

lacakt•r. 

Bugü· kil 
~sısr 

musnbB 
• 111U· 

mevsimin ilk otletız~ bU' 
sabakası olmak itjbarıle ıır· 
yük bir n\fika uyand rıı>'!,s· 
Kulüplerin bugünkii ~:JrO 
bakalarn gen is bır ısş }· 
'( • ' k d -· oP ı e ıştıra e ecetı• 

maktadır. 

Pantalon husızlıiı 
·ııJ o 

Mirznbey mahrılleBJ 111ıı 
Sait oğlu Ahmet 81°1

08 bi· 
halleden Hüseyin adı~dığ·p· 
rinin pmtalonunu çil 

dan tutulmuştur. 

Ayva.ilk ve-Susığ1rllkt8 
Milli hakimiyet va çocuk baYiarnı çok parlak bir .1;, 
rellJ kutlulandı ve muraff akıyetle müsamerele~ '!!~~;-

Ayvolıkton yazılıyor: \'OC uğa öğle yemeğt 
23 Nisan bayramı burada ı ve geyJirmiştir. ··rı fPt' 

~ ··ıu 
pek güzel hır şekilde te . Ve o akşam d~ b11 Jtııllıe~ 
sit edilmiştir. nuneşin kı· ı kteplerin iştjrakıle uısr p 
zıl sadurı bütüıı mağaza salonıındo; fllkir yıJ.~r ..,er~ 
ve dükkdn kapılarından ev- menfaatine bir .. rnüt ~gte 
lerin pıınçerelerinclen sarkan verilmiş ve pek guze 
kızıllıklarla birlikte yük_ nilmiştir. bir 
setiyordu. Çocuklar ~ün. y 1 f k 1,,unsuJ • " ı:ı m z u a u ~ ~" 
lertfon beri ha?.ırlamış ol- hareketi kaydetrııeJeP 
duklurı süslü bayruklarile 
sokeklardnn ge~:iyor, mek- ç·emiyeceğim. . . ollll'~I. 
teplerine koşuyorlurdı Bir talebe veJısı klsrıt11ı 

İlk ve ort:ı okulalar, Cumu· ğım uola~·ısile, çoc.ıı .. ıerd 
r.iyet mektebinin buh~~esinde zın bir kısmının; g~;u~ısr 
toplanmışlar, oradan ela Cü- nberi haz rlonııŞ 0 

8JJel 
muriyet meydanına !!eliyor_ [eyi su]. (geniş c Lı'ıl' 

.... · l rın•0 • ıı· larJı (istiyorl lovh'.l. il toP}o 

Bclelliyo önünden gerer
ken bütün talebelere ~e-

kerler veriliyor, neşeleri 
bir knl 1laha artc..lırılıyordu. 

Meydunı binlerce kalabalık 
doldurmuştu Tam saat ondo 

muriyet mektobınJ~ıtdefJ s~~ 
Jıklrırı znııınn oıterı dır· e 

l rnıısı ~ı· 
nması ve top an . 

0 
bB 

hareket bence terb11 eriııd 
1 iJZ lir 

nımdan ~·oc11k ar ııı f 
. yBP r • 

p ·k f ı:ınn tesır A~lıf' • 
hu mujıokknktır- ço'" 
mer:ısimt:lo bulunan bise ' 
lor uz cl ··ğ ildi. su bir •

1
, 

· ı az•8 r cuklorın hıı; o 111 ·ı ı0 , 

2 - Mikropların südiın 

Südün ekşimesındcn mey· 
durı:ı gelen süt asidi knzeın 

moddt>sini pı htılnştır<lıkdan 

boşk ~üdün fosfatlar (phos 
phaıluq ve limon asidli (Ac·_ 
ide <·i•r;quc) tuz (Milh) !eri 
gibi madeni mnddeler üzer· 
ine Je tesir t•derek onları 

, k:ıvradığ,nı nnlntnıağ:ı kı1 . 

Ayvaltk muallımlerinin se
ya~at1. 

kaymakom bay Hüsnü gti. 
zcl bir söylevle mer,ısımı 

:ıçmış ve pek ~·ok alkış
lanmıştır. Arkasından kür
süde görünen okutun hay 
Enver Okyny; kısa bir söy 
leYle, <·ocuklara bırukılan 
bu eyi günü' unutmamnla· 
rını hatırlattı. Sıra ile bü· 
tün oku lalardan birer ta· 
lebe hitabede bulundular. 

smrnın severek değı ı:;sterll' 
ge~:mekto olduğUilU tbtl rt 
ştir. B~ııu kalırs~ Jı 1b'' ~ 
chh n mektepler• e~eılt1 •• 

yumıırtn akına benzer mad - 1 
del~ri iizerine tesirleri - mik.I 
ropların bu t11sirleri, si.ıt ş~ 
keri üzerine olan tesirleri 
kadar V d belkidA. daha değ· 
imlidirler. 

Mikropların üt üzerine 
olan tesirlerinden en Ön<'• 
göze gorunup kolayca da 
t •tkik olunnbileni, knzoin 
yani peynir üzerine yaptıkl· 
arı tesirdir . Bu tesir ise 
ikiyo ayrılır Bıri kazeini 
p htıloştırmaktan obiri de 
onu eritmekten ibarı>ttir 

A Kuzei nirı p hl l:ı şnıu-
st: Knzein ya sütşekerinin 

yukarda görüldüğü üzere 
süt usidi (Acide luctique) 
ne dönmesile südiin ekşime· 
sinılen JJeynhut hazı m:kro
pların yaktıkları ve süt em
mekte bulunan genç hayva-

. nhırın mıJeldrinıleki peynir 
m.ıy..ıs na benıiyen bir ma
yanın tcsirile pıhtılaşır. 

Birinci lıalıle kazein anc
ak sijt asıdinin mikduı 

( 100) de iki buçuk nisbetini 
bulduğu zaman pıhtılaşır. 

bo:ıka maddelere ı;ovi·irler. 

Hültlsa süt adı .lerecei 
horarctJc hır müddet k<>ndi 
hnline terk cdıldilclikte ÇC'Şİt 

mikropların tesiri nltındo 

bütün uzvi maddeleri boz· 
ulur ve ma~en veya gaz 
(Azot Amonyak- asit knrbo
nik ,:-o idrojen) holine kolb 
o1unup kuynııklarının süt ol
duğu belli olmaz 

Tütk hı yeti Mosknvada. 
~1oskov.ı. 23 (A .A )-Tifrk 

tarihcileri cemiyetinden ~fu
Zıiffcr Erzurum sııylu.vı ~ük
rii, Z rant Mütehuss sların
dl!n ErtPkin. M:ıtbııııt Umum 
Md. mümessi lı Ş •kip ve 
Ulus g,ızrıtt'si tnhrir heyetı 
MJ. Nnsu hi 1 mayıs ş •nlik
lerinı:e bulunmak üzere hu 
rny.1 gelmişlr>rdir. ~fosııfırlcr 

bundan sonra Lenin~rndı • 
gezeceklerdir. 

fıdir >ı 

Sovyet Rusya 
Ve Fransa 
Anlaşması 
(Üst tarafı birinci sayfada) 

mit çeliyorlar. 

Paris 24 (A.A. I .lurnu. 
l.n yazdığınu gört.1 , Sovyetler 
şimdıki halde Fruıısanın me· 
talibine karşı koymnkt:ın vı:ız 

germişlerd r. ~fohimdur ki 
Frunso. knrş lıkh müznhnret 
kııziyı>s inin otomatik hir su
rette mevkii fıile geçmesini 
ve gt>r<>k Fransnı.la ~erek 

Fr.ınsız müstt.!mlikelerinde 
komünist propagandaya niha 

Öğrenıliğimize göre Ayva 
lık ilk mektep muallinılori 
nden bir grup bugün Eure 
mide gidecektir. Ayvalık 
muallimlerinin Edremit se
yahutı bir gün sürecektir. 

Muallim tayaresı 
Ankaro, 23 (AA.) - Bir 

tnvure s·ıtın alınması wın 
J • 

muallimler nr:ısınrl.1 bıışlıynn 

teşebhi.is ileri •miştir. Pek 
yak1ndn ordumuz muallim · 
adını to şıy:ıca k bir tayare 
kuzanuc ıltır. 

1 

Cümur Başkanımızm teşe-
1 k~ür ve muk1bil tebrı~. 

yı•t v~rilmosini istemektedır . Anknrn, 25 ( A A J - H~· 
Bin'lenuloylı an Haşmnnın :ık - ısıcumurun katipliğinden 
ş:ımo, snbnhu parafe edilme· Heisicümur Atntürk 23 Ni-
si mulıtemoldir ki bu ria )la- sun brıyrnıntnı kutluynnlara 
ten gcızetesine nazaran hu sevınç ve t"şckkürlorini 

huftıının sonlnrınrı doğru olup ilctilm( sine ('mir buyurmuş 
bitecektir lardır. 

Bundan 
Doktor 
sözlerle 

'b' bar 9, ederek bu gı ı ·rıi s . 
. aıes ·ı~'6 meydan verıJıne bl 

hi,·ettar muknındııO 
J 

sa r ic..ı eder iz· ıııi• 
sonrn BalkeYi rei~i hBbır' J 

bay Fadıl çok ateşli Susıc7ırl:k. ()tu bıJr' 0 
kuJnbnJığı ~·oşdur den) 

0 

23 ~ısıırı e cııııd' 
k k l ·· el ~ 

muş ve pe ÇO U kış- bu yıl ~·ok guz ısrıdl• r 
lanmıştır tez ıhüru1ln kutlu . ıııe~"'. 

G . . h r ;kı JI' 
eCıt resmınden sonra hü. SJot .rnda e da el I' 

tiin tnleboler hıızırlnnan ınlebesi lıir ora .. 11 arıe ~ ,B 

motörJere binerek; l~gıl de- takiben belodıye 0 hırJe' ,d 
nizinin kıyılnrıııJa dolnşmrı - d ıler . Ml•murlar zil. bdr 

l \ i \ " .. cederı ga > ş 'hı ur. ıuarş söy- hnlk. dalıcı on ... 
liyerck; bayrak s:ıllıyan bu yer olmışlnrdı. kl'''"'ı 

· ı· l k · çocll Jı~ sevım ı şen yanu ar ıyı - Meras1nıe öylt Jı" 
dan nçılırkon nnnelerini hep bir D<hzJıırı f! ile •• 

M gı ~~.J bnbrılarrnı selamlıyorlardı. lstikltı.l marşı s~Y edeıı ,r 
l'ıakt1n dc>nizin sularımla lendi. Bunu tak 1 Ptl 0 ,ı~tf tf 
k:rıoızı k ,ırı lekelerinin kıvrı- tiirk marşı uzuo ıız 018~ı.ııl1 il' 
ldığı görünüyordu. ortaya çıkan ktı~t'l 

1
, 

Öğledon sonra sinema ve kT bugiintl ~I•'. 
•J ı ı ocıı d 

tiyatrolarda kü\·iiklero eyi fi . . yüklüğünü v~ ~ilECjlBıl 
' limler vr. koincdiler gfü;ter- z n b:ıkıını ve . ,1 
miş ve oynamışlardır. Co- meler yo!urıdıı~ı 
cuk ~sirgeme Derneği 30 ' yer yer alk.•1

110 
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Cocuk Bakım T a~ .. zları. 
Bayan Dr. f"ahriye ~·o -
cuk hastalıkları m11/e/wssıs1 
karş da mukP vemct kazan
mış olurlar Ço('uklnıın ilk 
behemohnl nnne südü olma
lıdır. t\nneler pek mustarip 
olmadıkç•l çocuklarına me-

Böyle bol beslenm iş ('OC 

ukl ır fılvnki i:ı ııanlarlar. 

Fukat huni ırın renkleri so 
luk. ynnJk ları sarkık, etleri 
gevşek mııhnllebici çocuklu -
rdır. lJfok Lir hastalığa ka
rşı mukavem •tleri yoktur, 
derhal kilolnrını gnybedor
ler. Ekseriyn uzun mürfdet 
bir tornflı gıı'a ile yani 
süt veya un ile beslenen 

çocuklar boylt>, böyle bol be. 
slenme ve onun ar znlarına 
Qğrnrlar Hoz ım rıhıızındn 

ralıotsızlıklar ~öruhir. Kus
arlar, huysuzdurlı r, daimıı 

ağlarlnr Şu lınld ~·ocuk be 
ölemıısinde cıhemmiyet veri
lerek bir nokta da bir taraflı 
gıda değıl, ç< şitlj gıdn ver
mek oluyor. Daha ileri gid
erf'k diyebiliriz ki besley ş 
hataları çocuğu sıskalık de
rece~ ine kadar indirerek öl
ümüne sebep de olur. 

Osmanlıca.dan Türkçeye · 
Karşılıklar kılavuzu Bugun i~·iıı düşünülecek 

en u·· ı·· 
ıs un mevzulardan biri 

de Çocuk olmalıdır. Yarının 
Ulusunu teşkil e<lc>n vavrul-
ar1 · J 

. korum=ıüa ve on'arı 
gub" t'I 

Uz ve neşeJi yctiştirme-
yı bılnıek ve alfikadnr olm
ak lilzımdır. 

Menşeini sıhhattan alan 
neş · 

eyı yaratabilmek için 
Çoc·ukı 

arı eveld sıhhatlı ola-
rak Yet· t• · · b'l ı· · P. . ış ırmosını ı me ıyız 
~yı ve muntazam beslenen 
~~~Uklarda sıhhati ve neşe 
ijıına · . .~ h goze ~·nrpar. Çocu11L 
~stalıklarında, "Ocuk besle 

Yı . ı 

b .Şının ve çocuk O'ıdasının 
u "'k b h Yu rolü vardır. Onların 

1 astaı klarına ve hottd ölüm-
erine b . bi se ep, çok def u eyı 

ru tarzda bes'enişleridir. 
l alk arns.nda çocuk bes · 
0ıııes · d 1 rok \'e nz hudutlar-
a kalrnı tır 

B . 
azı aileler çocukJarınıı 

Yaş ·1 
b 

1 ı erlediği halde süttt n 
n ku b' 

'me vermekten çekinmemeli· 
dirler. Yoksa b~rı:ız zaH ve 
kııosız olmak, ehemmiyetsiz 
bir hastalığa tutn1mok, süd
ünün ::ızlığ.ndan bahsetmek 
gibi arızalar hiçbir zaman 
çoruğcı meme vcrmcığe ma
ni değildir yapılan istatist
ikler nrtiresi anlaşılmıştır 

ki: inek südü ile beslenen 
çocuklorlo anne südii ile 
beslenen <·or.ukla\ arasında 
pek rok fark vardır. 

inek siidü ilo beşlcnon 

~ljki . ır gıda vermekten 

d h 
ndıkleri halde bazıları da 

!I Q ·ı 
0 ~ ı k aylarda ço<mkların 

çocukların neşvünemaları 

gayPt yavaş olur Yüzleri 
soluk, hastalıklara kı.trşı nıu 

mııvemetsiz, diğer tabirleri 
gayri muntazam, yazın sıc~ 

ak aylara tesadiH ediyorsa 
ishnllarclıın kurtulamnzlar. 
Anne sütü ile beslemo tarzı 

gııyet koluy vıı basittir. 
Muntawm rasılolurla ('OC

uğun ağzına memd vermek. 
ten ibaret kalır. 

tıt;"z.nn ınuhtelif şeyler tıkış . 
tına-

' ga başlarlar. 
k 'tocuğun huysuzluö-una 
,:rşı dudnklarına ti~yak 
~n . u Ve uç kalmasın dıye 

~ıına b d . 
U~ a em ezrnesı sorm. 
ı{Un 

ıad u Yerenler anneler ce. 
ıtn · 

layık zıyade merhamete 
lar lırlar. Çiinki o zwallı-
ıar/0Plığı şeyin yavrusuna 
ıle/ vereceğıni düşüneme-
8iıd 

ı.ıltı e anne. hnLa çocuğ· 
'-e ~ ne ile besloyeyim, ona 

ver . 
tı b' 0Yım demeyP, yavrula-

ır } . b 

fock sfüiu ile beslemek 
mecburiyeti hasıl olun.~..ı 

birçok noktaları göz ö1iinde 
bulundurmak lfizımdır. Mes-
elti: Süılün tam mnnnsile 
bır çocuk siıdü olması, sul· 
andırma nisbetinio çocuğun 

nyıno göre olması şişelerin 

temiz ve lastik emziklerin 
sık sık deği~tirilınesi vesaire 
gibi ... İnek sütlü ılo beslen
en çocuklar::ı çok dikkat et 

tıılt.ı · >ır uçuk yaşını 
Yı:ı. ~tnlndıktun sonro sorma
lln lşlarlnr Fil\'aki çocuğ - 1 
Lıı e~as gıdası süt ise de 
~İr z:ı a ancak munyyen 
it. 0 filana kadar ktlfı gd · 
'l lldıı 
l11t1" n sonra çocuğun 

mı•lı. Bunları ne lüzumund
an fuzlcı ş;şmanlotmalı ve 
ne de sıska bir halde hır 
nkmolı. Kilolarını tukip et 
meli, m ıddei gaitalarını 

kontrol etmelidir. Çoı·uk 

beslemesinde mühim bir 
cihet de mnmnların verılme 
zamanıdır . JOcını k ,... apatmnz. 

t 'ıı'Unkj... .... 
u;ıı 1 sutun terkibinde 
bı.ıı11 tno.d,\eler oldukço aı 

nur 6 
'•bhotı· · Ay kadar gayet 
lltt... 1 Ve nP.şeli olun {'Oc-

"" e-ecek ger mama veriJmiy-
bl)~"I olursa hundan sonra 
b "nıu-
<tşla 1 g

11 va zaiflamaya 
t r ur 
tdil h · Muynfık bir ta-

111>. l{Ö 
0.~le~en ~oeuklar yal. 

lutı 1 · unuşteki neşvünema-
8()11 

1 
e değil, hastalıkları 

l'(l h·~-.;,,.--=~;.:.:~:.::.:.:~ 
0ıı be er ıki ınektebJen 
bu~i.i ş kadar <:ocuk ayrı 
rıt n~ d · 
b Uılutor 0 ~.r .. menzuıneler 

1tbirf : Kuç·uk yavruların 
gc, 1 ~tıle Y' d . 

.Y ed'ıLı arış e orcesıne 
~ L il er· ı 

<>I( alk 1 
)U ınenzumelı:ar 

a,.1(\ .şı ılfı. 
·ııt dıye 

ıı:lrtr tarafından ço. 
0 Q Rpk 
llta .. -ı er do<Pıldıktnn 

'"- ondo . n 1 acj8 Atoturk dahu 
'rı lıtıl araba üzerinde con

~llllj ve un Hirnnyeictfal tim-
.1 ~" Yu' ~nu lnkiben mekteb-
ır. f u . 
'.
1"de d Yışe ge~·ti. Kasaba 

Bu hususta herkes istedi 
ği gibi gelişi giizel ken.lile
rine ve tıwriibelerine göre 
hareket eder. Yuknrıd.ı 
yazdığım gıbi bazıJarı mn
m_n vermekten fevkalade 
çekinirler. Çocukları bir 
yaşını tamamladıkları halde 
ıftiharla sütclen başka birş-
ey varmediklerini şöylerler 

Bir kıı:ıım aileler de ilk 
aydan itıburen pirinç unu, 
ar,ırot gibi unlurı tecrübeye 
boşlnrlar. Bu kadar erken 
un vermek ne kndur zara
rlı ise, uzun zumun J!lloız 
süt vermek de hatalıdır. 

5 Ayını dolduran her ro
cnğ..ı ın·~mo vermeğe başla

mak Jtizımdır. Baz milletler 
bunu 4 tlnei.i n.y ve 6 ıncı 
aylnrda knhul etmişlerse de 
vasati olarıık 5 inci avı ka
bul etmek muvufık oluc.ık
tır. 

Tam ınıluylC'ı moıııolurla 

Muayyen fasılalarla \'Ucu 

ğu bcslcmeniode bir kıymeti 
vardır. MıJeleri duha ilk 
günde aldıkları gıdayj haz
metmeye ve sonra istirahat 
etmeye alışır. 

l)ocuğunu böylo muntazam 
fı.ısılalnrln beslemeye alıştır· 
ae anne bu aralarda istedıği 
bir işi yapabilir. Bir iki 
saat sokağa ~·ıknbilir. l•;sus. 
en çocuğun ilk terbiyesi gı
fhs nı vaktında vermekle ba
şlar. 

Bundan başka çocuğu ku 
cakb taşıınoğa alıştırmak, 

ağlayınca memeyi ağz na 
tıkıştırmak, Jüzumundon fa
zla sullayıp 1 ninniye alıştır
mamak gibi hareketler ~·oc
uğn ;ilk günlerde tatbik ed
ilmelidir. 

Muntazam bir tarzda bos · 
lerrcn çocuklar eyi de terb
iye ediliyor demektir. Bun
lar neşeli ve s hhatlı ~·o~uk 
!ardır. Huhi tektlmülJerı de 
o nisbette eyi olur. Vaktın
dn yürür, konuşurlar. Mam
afı ruhi tekfümil uzorino 
ailenin vo muhitin hiç 
şüphesiz biiyük bir rolü va· 
rılır. 2.3 yoşını doldurun 
bıızı O'Ürbliz ~·ocuklara tesıı· o 
düf ederiz ki hunl ır 5 6 ay 
)ık bir çocuk gıbi ruhi tek· 
amülleri geri kıılmıştır, 

Ç ılışınak mecburiyetinde 
kalan· ve yJvrularını b~r 

pnr\'U ekmek yüzünden ih
mal eden zavallı anneler
in doğıım esnasında veya
hut her hnngi bir Jıastulık 
tan ölmeRİle kimsesiı k3lan 
çocııklı r ~·ok defJ bu 
betbaht ukibeto oğrar

lur . 

Aoukucaklarını kuybedon 

bu yavrulara Ç'>cuk Esirge-

me Kurumunun 
ana kucağı onlar.n 
rin ycıraların:ı 

açtığı 

on de
merhem 

N.25 
Vqli ~ ilbay 

Örnek. Adana valisi - Aılann ilbayı 
Kaymakam - İlç·ebay 

Örnek: Haymana kaymakamı 
mıına ılçebayı 

Nahiye müdürü Kamunbay 
~1üfettiş - ıspekter 

Miıfettiş!ik lspckterlik 

Huy-

Müfettişi umumi! k - Genel ispekterlik 
Teftiş- Teftiş ('.l'. Kö.) 
Kfizjb - Yal:ın, yı.ıloncı olJu~· 

Kızb - Yalon 
Kebed - karaciğer 

Kebir:c-: Büyük 
Keder = KPder (T kö.) 
Keenne Sanki, sonırs n ki 
Kı·falet == kefıllik 
Kefalet nkrası- Tutak 

Ürnek: Ba ışi deruhte etm 1 k istiyenler 
vüzJe ı O derecesinde kefalet ukça8ı ., 
yatırmalıdır Bu işi üstüne almak 
istiyenler yüzde 1 O derecesinde tutak 
yatırmalıdır. 

1\efil - Kefil (T.Kö ) 
Kefaret elrııek-Ekt>kmek. çekilmek 

Örnek: Birko~: defa pey vurduktan 
sonra kıfııyot edc>rek rakibine b.ro
ktı- Hirkaç kere pty vurdukton sonra 
ekekerek (~·ekilerek) işi hasmına bır
aktı. 

Kehf - Kavuk, nıağara 
Kehkeşan Gökdere, yoln 
Kelal l BJk: Hüzün] - Usanç 

' Kelime Kelıme (T.Kö.) 
Kem Kötü, nz 

Ürnek: Kem söz, kem ak\·u s:ıhjbinind
ir Kotu söz. kötü nkça ıssınındır. 

Kemukdn Eskisi gıbi, olduğu gibi 
Örnek: Keınakan makamında ibkusı -
Eskisı gibi onunla bırakılması. 

Kemend tfoğuluk 
Kemin Pusu 
Kemiyet Nicelık, kem it (1'.Kö.) 
Keyfıyet Nıtelik, keyfiyet(T.Kö.) 
Kenar Kenar (T Kö.) 
Kerem - K :.ıyra 
Krremkfir - ~elek 

Kerhen - istemiyerek, gönülsüz, tıksiııerek 
'l'av'an İstiyerek, gönülden 
Tav'.ın ve kerhen ıster istemez, istiyar-

ek istemiyerek 

Örnek: l'av'an ve kerhen bu işi behe 
mahal ıf..ı. etınelisjnız diyo verilen em. 
re nazaran - tstiyerek istemiynek bu 
işi .ne olursa olsun yapmnlısınız diye 
verılen emre göre. 

Kerıh - İğrrnç tiksinıJiriri 
Kerime-Kız ' 
Kerre Kere 
Kesafet - Sıklık, koyuluk 
Kesif - Sık, k~yu 

Örnek: l kesif bir orman sıkı hir 
orman 

/. Kesif gölgelerle mestur bir yol=-
Koyu gölgelerle- örtülü bir yol. 

Tekasti( etmek S klılşmuk, toplanmak 
'I'eksıf etmek-: Sıkl ıştırmıık. ~oyula tır

mak, toplamak 
Kesaı:l - SurümsüzJük duraunluk 

' t'I • 
l\esbetmek Edinmek, koznnmak 

olu }'Or. 
Kesbi nez ıkot otmes - N zikloşmek 
Kesbi sükunet etmek S.lkinlt şmek 
Kesbi suuhet ctmok-7ıorlaşmak,gürfeşmek 
l<isb - gdinç 

ll ı mayesine aldığı çoru
klarda ne yaş ve ne de 

ıı,~ ola l k 
liı' ~Yet " 

1 
urn merasime 

1 tıı\ 0 rild'ı '• · · . . er· . · ueçışte mını 
ko~ 1n ıstc 
L " ç0 rıı levhularıda 
'lır rll )' d 
l 11lcj or u Saat 14 de 
lll~b tnektob · 

11 ~ (\ ın bahç·esinde 
'b L ttısınJ b · ~ QllGJa a ır rok miı 

bernber vitumınlni do ıhmnJ 
elmt1melidir. 

Tamamlayıcı mom·ılur me. 
yan nda verilen sebzeler 
ılk. zamanlar olduğu gibi 
çıkarlar. bunun İ('ırı telı1şe 

diışmomeJıdir. Çtinki ('Ocuk· 
ta bunları lı:ızınedecek mn· 
yalar henüz movcut dPğil 

d!r 

hıısus'.i bir lıostnlığı dü
şiinmiyor. Ailo şefkotı ile 
dolu olnn bu yuvnd:ı. ço 
ruklıır tıpkı bir ttıfo ç-o
<'uğu gibi bakılır vl' be-

Kisbükn r iş gür, kazunç 
Kish:ı P· Ediıısol 

Örnek: İnsanların buzısındu fıtri olan 
mevahibi tabiat buz1!Jrında da oncak 
kisbi olarak teznhür eder- rnsanların 
kimisinde doı?unsıı1 olan tiirem vergi_ 

l 
4 1-tılllar ~apıldı. kaznnon-
ıt~ L Yeıet{ ı 

'" <>il hed n tarafından 
~uılleıkıljnce~~ el~r doğıtıld1. 
\>' l'l;ıraı- bırç·ok ai 1clu 
ııı~· il ro ı. 

IQ •rı" · . cu alnrının se-llbt ıştıralc . 
~il~ elit ettıler. Ogün 
lı ~llt l~r ~nkarnlıırdo ~·0-
1 .. 1 olbuu a.l ındc.ın id:ıre edıL 
.- 1L <>I 2·.> ' 

ıııı:tn • " n ıson Susı
~ ok .. 

1Y1 kutlulon· 

Bıızı unncler de varılır ki 
bunlur çocuklarını şişman 

görmekten fevkaltlde memn
un olurlar. Bunun için onln
rin on büyiik g::ıyc·lerı çoe. 
ukl ırını beslemek vo şişmu
nlatmakton ibaret kalır. 

slenir. 1 ı ...., 
eri, kimisinde de edinsel olnrak gö-

Onlur da diğer çoeuk- l rünür. 

lar gıbı voktınd:ı yürü- Kesir kesir {kcsmokton) 
mesinı ve konuşmns.m hi- Kesretmek kırmıık 
lırler. Koşede, huı·akta Örnek: Kimsenin hat.rını kesretmek 
kalnn ~·ocukları n~rn ve ıstemom - kimsenin hatırını kırmak is-
vatanıı lıiyık ol..ıcak su - ı temem. 
rette yetiştirilmosinf:' hiz· 1 Küsur:H-- kesirler 
met fillen Kurum yuvnl 1 Kesel-Kesilme. gevşeklik, kosel 
nrının memleket in mulıtl'lif Keşf etmrk f 81k:içnd J A~·ml11mak 
yerlerinde arılmnsını candnn Kcşr-= ı - A\·ım, 2-[ Bak: iend} 
dileriz Ornek: Kim1a en büyük keşiflerini Lfi-

vv::ızye'ye medyun\iur- Kimyo en büyük 
a~~ınlnrını Ulvvozye'ye borçludur. 

Kaşif -Açan 
Keşide etmek {·ekmek 
Ketmetmek Gizlemek 
Ketum Ağzı pek, ağzı sık, gizer 
Ketılmiyet-Gizerlik 

l\ey- K y yııkma, dağlama 
Keyetmek_:_Dağlnmak, koymek 
Keyf - Keyif (T.Kö) 
Keyfi (Bak: indiı -Keyfı, kendiz 
Keza-Böyle, böylece, bunun gibi, da, 
dahi, yine 

Kezalik- Bunun gibi. yine, öylece, idem 
Kıdemli yüzbaşı-Onyüzbaşı 
Kıhf Ksfatııs'ı 
K ldde- Boyunluk 
KılükaI-OeJikodu 
Kıraat-Okuma 

Kıraat etmek~ Okumak. ltiktırmcık, luksı

ymnk 
Ktraat kitabı Okuv {Fr .) Line do lec. 

ture 
Kısın Kısım 

Kısmet -Kısmet 

Kıstas ()Jçek (l'r.) Criterium 
Kışr Kubuk 
Kıt'a- l -Bölge, kıtğa (T Kö.), 2- Büyüklük 

irilik (Kak: cesıımetJ 
Vrnek: I -- Yeryüzü beş büyük kıt'a
ya tefrik olunur Yeryüzü beş büyük 
bölgeye kıtğayA) ayrılır. 
2--Duvııra tolik edebilecek kıt'ada (ce
sımette) bir harita-Duvara nsılabile

ct.Jk büyiıklükto bir haritn. 
Kıta.l Öldiirüm 
Mukatelc Öldürüşme 
Kıvnm Tnv 

<)rnek: Bu işin tam kıvamına geldiği 
bir s\Tada-Bıı işin tam tavını buldu
ğu bir sırada. 

Kıyafet-Kıyafet (T Kö.) 
Kıyam Aynklnnmn 
Kıyam etmek-Ayağa kalkmak, aynklan-

mok, kıılkışmek 

Kıymet Değer kıymet (T. Kö.) 
Kibar Kibar 
Kibr Kibir 
Kifclfı nefs - Doyumluk 
Kils-Kireç, kire~· taşı 

Kil ye - Böbrek 
Kin Kin (1' .Kö.) 
Kisve-Geysi 

Örnek: Din rnesusının husuşi kisve 
giymeleri menedilmiştir~ Din ulucolcır. 

ının özel geysı giymeleri yasak edil
iştir. 

Kişver-Ülke 
Kıttlbe-Kjtnk 

Kitti.be- Yuzıt 
Urnek: Orh o kitabeleri-Orhun yazıt
ları 

Kiyaset l 1suğ 
Ürnek. Bu meseleyi sizin kiyasetinizo 
tovdi ediyorum - Bu 11orum u sizin 
usuğunuza bırakıyorum. 

Kolordu ku mando.nı {ferik) Kor!-Tenera 1 
Kolordu kumand•ını Korkomutan 
Kolordu erkdnı harbiyesi -- Korkurmuy 
Kongre kurultay 
Kontör, muııddid- .'..ı.yıı\· 
Köhne Esk1. eski püskü 

Örnek: Cstünde bir köhne libas ilo 
karşıma çıktı- üstünde bir eskj püs
kü geysi ile karşıma çıktı. 

Kroki Taslak 
Kubbe Kubbu. kümbet 
Kudsi kutsu\ 

Örnek: Miiletin büyük inkıliibJnrmdu 
pisvu olmnk ağır olduğu kadar do. 
kudsi bir iştir - Ulusun büyük dev
rimlerinde önayak olmak ağır olduğu 
kadar da kutsal bir iştir. 

Kumandan Komutnn 
Knmnntla = Komut, komuta 

Ürnek: 1 - Askere verilen ( hazıra] ) 
kumandası üzerine Asllare verilen 
(hazuol) komutu üzerine 
2 Kuman<lnsı nltında bulunan livayj 
şarkn doğru ilerletti :..:: Komutası al
tınpa bulunan tuğayı do.ğuya doğru 
ilerletti. 

Kura= kurğn 
Kurb. Yakın, yan 
Kurban -= Sunam 
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2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

' bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan EB markasını arayınız. 

Belediye 
Başkanhğından: 

TUllKDILI 

Baya lar! r~~~tiatla~~ 
mJ Kr. IK , .... " .. f5l uva urunuzu .fil ~ivri mekik 100 

'' k ' · ı L ı· fil1 Toı> ı rlu k '> JOo ,, ,! V ınıze uyğun o nru.. z. 
(fil İaneler 2.5 

mirden sureti mnhsusnıln b :ıs 
Kayışlar -

gel"n IS\1AIL yapacaktır. ~ ~hkino yağı 
NYİE BEHBEH S . .\l.0.\1r tın şişesi ıs . . mı Nnkış kosmığı 25 
na hnbor vermenız kfif ıdır. mJ )) maknsı 35 

[!!) Çakı 30 - 40 r=- . . . .. @I Muhtelıf nakış \'C 

1 BIHl.\C! SL\IF ~ makine iplikleri 
KUL;\K. BU(.jAZ BUHUN ~ mnkuslnr vı•sair 
HAST.\LIKLAHI MÜTEIJA_ ~ teferruatı da bu 

SSl5l IJ nisbettc ucuzdur. 

l»f ,K ,.,~()il 
Sovy 

26 Nisa~ 
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- - Makine ~ 

ikiş 

f iatlart ~ 
~'1 

~~~~~iii1J~~~~~ Konıplt~ el İ!!1 
mokınesi o~ 

6~ 
Komplet~k ~ 
\'ekmecch ~ 
uyuk . ınıı· so~ 
i.ınesı ~ 
Komple ~ç ~ 
~·ckmeeelı ~ 
knbino . oo~ 
mnkınesı 1 f.:1 

Vadeli şe ~ 
rait e ve· @J 
rilir. ~ 

~ ki eieri Geldi. oAHi ~ 
~ 

Yakında meccanen nakış }'ltrdu açılıyor• 00 
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ha~tnlarını kubul eder. ~ sanatkarları htlnıt•n hir el makirwsi fiatırıda oJaıı ue t'f'knu•Ji lıeuJ( c ~ 
• • '1 

Ameliyat vo teılavilerı on 
seri ve en yeni usuller ile 
tedavi etler. 

mı zarif Ye pratik ilik~ mobilva ~t-ıklinde hir ~ 
mı . "ı; ~ .. ~ 

ı mı il 11 s kit lı i ıı (~ <l i k iş ıı < ki ıı esi ~ 
~;;;;;..=-ıı=ro=;;:;;R;;;;;:=-.....--... ffiJ ~ 

ifil Elde etmelidir. Daha ucuz arzu e<l('11leı·e v<ilnız [f.J 
•••••••••••••••••••••••••• li!I • i:i} 
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. Vilayet Titpıı 
Müdüı·lüğüııdcıı: 

Kazası 

Balıkeıir 

Mevkii 
Ören içi 

Cinsi 
Tarla 

Hududu 

Doğu; ~1ehmet oğlu (lemi
rci İbrahim bat ı; Muhacır 

~akir oğlu l,,ma il ustn 
poyrazı yol kıblesi Mustn 
r .. oğlu arabaı•ı llus Jn ustn 

Mevkii ve hududu vasiresi yuknrıya yazılan tarla izmi· 
rler muhallesinJen K"lhüda oğlu İsınniliıı ecdaJınJon senut 
siz olarak gelmekde iken 1 O 5 933 tnr ı hindu ölmesilc ın ir 
ası karısı Dudu ve evlatları İsmoil ,.o seyynreyo terk 
ettiği vd bn kerrd tescili talep edilen tarlaya ke~f İ\'İn 
memur gönderileceğinden bir hak i ldiasında bulunarılar 
vars:ı 10- mııy-ct 935 tnrihini musadıf cuma giınu mahalli· 
ne gelecek: memur ve ondnn evel tapu idaresine müracaat· 
ları ilan olunur. 

Kirahk Değirmen 
• 

Hallkesirin Pa~akilv hududu iciııclt~ki 
~ . 

(A~CI OE(~İHMENİ) iki st•ııe nıliddPtle ~iraya 
verilecektir. İstivenler ııisau soııuııa kad~ır .\ Y-• 
ukat .\hnıet Vchhi yazıevine ha~ nır~urı. • 

Gaip Mü~ür 
Halil ndh mührümü kııy

beitim. Yenisini nlRcağımdan 
eskieinin hükmü olmndığı 
ilil.n olunur. 
Kepsüt Karncaören kijyünden 

Halil Meşe 

~ Mustafa. Demir adlı 

mührümü kaybettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilfin olunur. 
Kepsüt Karacaören kö-

yündPn Mustafa Demir 

~ ~ubarrem Gökdağ adlı 
mührümü kaybettim. Yeni. 
sini alacuğımdan eskisinin 
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AVUKAT 1 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEK.lLI 

YCSUF KENAN 
Yaz1hanesi hükümet caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalnrıla her 
nevi Java kabul ve surat-

,, le neticelen•lirilir. 

--- -- --· 

hükmü almadığı ilan olu
nur. 

Kepıiıt Karacaöran köyün· 
den Muhurrem (.jökdağ 

------------------ ... _..,,...~- =-- -

BRsım Yeri Balıke. ir Vilayet ftlaıh:uı~ı 

• . .. 
. 

M. BEHCET K. SAMI • 
l<'ııkJ Balıkı·sır \j!ırıı T.11 

ıııalıkı ııH ı;ı P.ııı:karı ı 

lll}KU\1ET CADDESıNDE 32i'\I MAHALI YAZlllANI~ 

Jlm· ııt~,j dava k;ılnıl ıakip (•tliliı·. Si'ıı·.ıllP 
, 

rıcticelc·ııd i ı·i lnıt•si ııc• c·;ı lı~ıl ı ı·. . . 

DAG-ILICASI 
mı 

r::"ı r::ı r::'1 r.:ı r;o 1 L:.:J 1.:.:1 L::J L::. i:!.' 

~ K i'ı k i'ı r ı "' ı;" l i h 1 i o 1 a ıı el a ğ il H' a ~ ı ı ı ı Ü k t • - ~ 
ii mnu)l lıiı· ~ifa \t>ridir. llwaııııı \t•uı..-k vaıak ffil m . . . , . ~ 

fil Yn~a1rc takımları da mli~ıt•ciri il İİSc>\ irı 
IEJ SPnviiz laf'afırıdaıı hu kpı·e ikmal cıdiııııistir. mı 
El • • - ~ mı 

~ o a ğ 11 ı c a s 1 rıda lıtH' ~··yi tııiiktlJll- ~ 
efil UWI hul t'ak Ye k(}lldİ C\ İJıizdc• İlllİS ırilıİ ffiJ 

lo r- mı 
~ rah3l e<lecck~iııiz. ffiı 
~~ ~ r::ı~~,.,~~~r.:ı~~,,~~~~~.:~~~~~~~r::ı 
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Bursa - Balıkesir 

Otobüs ef rleri 
Bursa-Balıkesir seferlerine bu def, 935 moıleli otokar 
lor talı~is cllilmiştir. Bu otokarlarla gıdip gelmek 
miişterılerin menfaati iktizasındandır. 

Hergiin sııat 9 dn DAHB \t,} OTELİ nden hareket eder. 
Müşterilerin her türlü istirahatı temin edilmiş olmak
lo beraber otoknrlar hirhir torııfra fozln eğlenmeılım 
yolun:ı devam eder ve vaktı muııyyeninıle Bunırya 

varır. Muhterem miişlı!rİlerimiz otokarlıırdu bir defı 
yolculuk etmekle si)1.iımiizün doğruluğunu 
olucı:ıklurılır . 

Har('ket yerleri: 
Balıkesirdt,.: 

l>.\HB.\LI OTELİ alımda Sl'l"Hi 
~ 

Bu r~ada: 
1 l'lu<'arııi t~ıYar·ırıtla 11.\Ll\ OTELİ 

:ılıırıda ııunı:ıı·a 7 

• 

isti ad • • 
iZi 
üşününüZ· 

' Ev yapttrmak istiyenle~~;,e~ 
· 1 .. " , crt'l~ll BH\'le hır evdt~ ı·alıal r·a ıaı oıııuı ~ ~ . 

istt·ı· 111isi ııiz? ,,,, 
• ·ın:tııf!l~ 
Bekled ığiniz mo\sim geldi. )talzemenin UL ,.01 ı 

rıu tırsnt bılip niyetjniz olun işe boşlomndon ~o e'W 
defa tiNırethanemİzP. uğraman z size kdr tcıııı 

k . f11ıııı1 1 ee lır. tıılO 
ll ı•r cins demir. çimento. cam, dvi, lıırdu"'t kttl)'ıı~ 

ınulzem i in niyeyi O"ayet elıvon f iatlPrlıi snııvıı ~ııh 
0 

· boY0 
J Her renk ynğlı ve bııdnııu boyal:ırılo 

l.ırı 'P nıalzonıesi de hulu nur. dııı60 
Köylü vo rr>nı·br.rlnimiz kin pulluk V'C tıcr t 

- Jı el· mıı!.{nzamızda vardır. dıırıo •l' 

Bu tün ve p m;·olı kılol:ırlu mnyi vo ku.r~ ol\ ıı ' 
1 . . 1. lı 1 re crı çf>şıt ı tt>rozilrır, bııtar, metre fr1 

tortı ıliizenlerinin puzurı dn ınağuz:ııııızLl:ıılır· 


