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'"Varşovci Görüşmeleri de Eyi Bir Sunuç Verdi. 
Varşova Gö üşmeleri isveç -içeri --Vilayet Genel Kamutayında. 
lüy~~ bir samimiyet ve dostluk haiası içinde cereyan 1 Norveç ve Danimarka Dış İşleri bakanımız viliyetim· ; Vi 1 ayeti mi z de yeni Bir 
ıtmıı re noktai nazar teati !eri her ikı tardın ıhtiyaç. işleri Bakanları toplandılar ize geliyor. Kaza T eş k j 1 Edili yor. 
a. E l~ı tatmin ede_ce_!!_ahi!ette__olmuştur. ve müşterek Siyasayı tsbit ettiler sayın Bakan yer sarsıntısına 

d~n Maraşal Pılsudeskı ııe goıüşmFsinde Leh Lıderi şark Kopenhrığ, 3 (A.A.> - is- uğrayan yerleri gezecektir. 
v~ISBkı hakkında· Polonyanın noktai nazarını bildirmiştir. ~e~ i;i:~mnı~a:~nı~;1niı"~ar~i~ 

01~ J;:~'la, 3 (A.A) - Leh heyeti arosındu sarsılmaz b r sanda toplanacak Uluslur Ku· 
Şeref rı Bakıınıdun B. Eden surette dostane knllicoğ ı nu ruınu kon ;eyi ılolnyısıle 
)erltl~ıı~ bir akşam ziyafeti itimadı vardır hunu ı n hüyük alınacak müşterek 8 yusnyi 

\t ıştır. z .ı manın her ı ki milletİTı de- tesbit etmek uzerı~ dün hu-
B1111.ureşal Pıl udiski dün B. g·C'rlerine kıırşı n eyı hır ""' nl - rada loplannı şiardır. 
~tur e elli dakika görüşmü· ~·ım ile mutahnrr.k olma- ~fo~re<lılen bir tohlığe tiİ-
tlll ~~u göriişmed~ Mare· larıdır. Jahsızlıınma yorı~ . n ı n durumu 
ler Uzakere edjlen mesele· B'ly Ed"n cevabında bay temennisini izhar etmektedir. 
~1 \'e bilhassa, Şark misa· Beko nazik sözlt•rinden ötürü -~ :ıl'.!ı-=--==-=---
'ıını Projesi hakkında Polon· teşekkür etmiş ve Beri tan. A k r k E . 
ditrrı~ . noktai nazarını bil- ya hükumetini bir ingiıız n ara yDCU SU geme 
leb 'Itır. bakanının Varşovnyi ziyareti kurumunun yardı 1 
Yaf ~1$1rt lolarl bakanının zi- için vaki oı n daveti al· m 8fl 

•tındı Söylanın so''vfeyJ r mrıkla büyük bir memn~- Ankara, 3 (A.A.) - Çoc. 
Va,'° I e . niyet duyduğunn ve Parıs uk Esırgeme Kurumu Gend 

'~teın ;a, ::S 1 A A ) - Dün Bertin ve :\Ioskovııda baş- merkezi ı 6 marttan nısanın 
eden ış .işleri lfokanı 8. Jayip Perağdu bitecek olan birine kadar 1595 çocuğa 
ette n ferefıne verilen ziya(- bu bir seri istihbar muhi- yardım etmiştir. 
tit. Uluklar teati edilmiş. yetindeki görüşmelerin bü- A · ıı k 

1 
• 

1 il, yük ehemmiyetini tebarüz ntepte mı et me tep en 
llRilter Bele nutkun~la, ettirmiş ve Varşova ziyareti Antep, 3 (A.A) - Buyıl 

•ıı d e ve Lehist- hakkında şunları söylemiş. bütün vılAyette 86 millet 
~· - 01lluğu b ·· ·· · k b' l ~rj ol nun ugunun tır . me te ı :ıçı mıştır. 

'°ııra l IQ~dığını söyledik.ten Eminimki bu ziyaret ara- Bir UÇUŞ rekoru 

B. ı.;uk· u Kaya 

Özel olarak duyduğumu· 
zn o·öre h·eri İşleri Bakanı :--. 
Bay Şükrü Kaya Trakya dö· 
nüşünde vi1Ayet.mize de ge· 
lecektir Sanıldığına göre ba
kan Erdeği bu orada sarsıntı
ya uğrayan yerleri görecek 
donra şehrimize gelerek bu
raıian Ankara ya dönecektir. 

Sayın Bnkanı Balıkesir 

eyi karşılamağa anıklnnm 

aktadır. 

Peste 'ht ngılterenin ulusal mü mızda dohıı yalcın bir anlaşma Vıırşova, 2 (A.A) __ Yüz. 
de-.ıeııllerini düzeltecek ve olacakdır. ba•ı Zurzinskı serbe"'t bı"r Uluslararası sergı·sı· 
... e a~0er arasında sıyasanın ingiliz sefirin n ziyafeti balonla bu gün yaptığı hir • 
le'-leıın~0tni mesai iştirakini Vurşovn,3 (AA.) - lng.Jiz uçuşta 9,625 metreye k:udor Romanya hükOmetl sargıya İŞ-
~f!llend· edecek itin adi kuv- Sefiri B. Eeden şerefıne bir çıkmıştır. tirak Bd8C~kler İÇIO b&Ş parasız 
1 tı~lllllkl~cek en eyi yolu öğle ziyafeti vermiş ve eden ·~-=--~------=--------· vize veracsktir. 
t,.,l'l biit"Usurundaki gayret yemekten sonra Proğa ha. Yunan 
t, ile Utı Polonyanın nltl- rekat etmiştir. 
~~ i1,.,~~kip e!mekte olduğu- Polonya şark misakını gire-
\~. etrnış ve demiştir cek mi? Asi zabıtlerlnin yirmi bin kişi 

tı 1>ıi1tt ·ı Varşova 2 (AA) - Havas ÖııÜOdl fÜfb818Jİ alındı. 
d!~lllard~ e ya~tığımız kon. ajansı muhabirinden: Atina, 3 (A .A.) - Dün 20 
0ııtbeın· n eyı hatıralarla Son htıdiselerin tesirı bin kişinin önünde askeri 

ltle ... ı ııi te . d . hk 
~·"" ekeııe . ?1ennı e erız altında Poh•nya hükumeti. mahkeme tarafından ma um 

'
ünlleeb rıınız arasındaki nın tavır ve har1:ıketini edilen J 3 asi zabit ordudan 
•aı etle · . 

•aı· rın Avrupa Sıy- değiştirmiye değilse bile çıkarılmış, rütbeleri olın-
'Yetterinin umumi ( Devamı ikinci sayfada J mı:;:tır. 

1110,·ıt D ~ l Ku·· ıtuo• r D ~ • ere ve o"!ınyon ar. 

y~0rııınyonlar lngiliz Sı- bakanlıüının tavzihi 
~sasında Ag"" 1 Bas or' Yuklamalar IÇİD bazı gazefe-lıu -:---_ r 1 y laı de yanlış bilairimler çıkmışlır. 

t 
Bluralya · ll"h L' -:-:-I" . k Ankara, 3 (A.A.) - Yok. 

ı~ir A muse a uır ıtı ata tanşma~ ıstememe - lamalar için bazı gozeteler-
• YUSIU 1 J d d. d. de yanlış bildirmeler çıktı

t, lolldra 2 ra ya apon taarruzun an en ışe e ıyor. ğından bu yüzden birçok 
l\j~lr'leı~d (A.A.) - Avam onlar tarafından geniş sur· kimselerin ve velilerin ger-

l5tt- ...ı a lnvilt · b l d k · .. ~&l • "'6'1 tl ."' erenın ve ette tesir altındu u un ur- e sız ytıre muracaatlarda 
68ın e erın M 1 Ih · ~İQt ~il lniida em.e me- ulduğunu söylüyorlar. Fi - ~u.~u~mağa . başlamalarından 

tt1 daır hnlelerın ne- ııkikıı dominyonlar muhtem. oturu Maarıf Bakanlığı şu 
8\' 8• Sorulan l k l 'b k } 

Ankara, 3 (A A.) - Mayı · 
sın üçünde açılacak 13 ünde 
kapanac::.k olan uluslararası 
Budapeşte panayırına iş\ir
ak edecek olanlardan Hom-
nnya yolu ile gideceklere 
Romanya hükumeti parasız 
transit vizesi verecektir Ancak 
gidi~ vesikasının 26 nisanla 
13 mayıs arasında geliş 
vesikasının du 3 ve 19 
mayıs ıırasındaı verı-

leceği ve bu parasız 
vizeleri alabilmek için Ro
manyada kontrol memur
larına göstnilmesi gerek 
olan muteber bir pasaport 
ve Budupeşte ticaret ve sn
nnyi oJası tarafındaıı veril· 
mekte olun bir serO'i ve-o 
siknsı hamil bulunmuk ldzım 
geldiği Romanya elçiliğine 
bihlirmiştir . 

Yurtda 
Hava durumu. 1 it ~· ır Con sua e a· e ı tilaflara kar şma ıus_ tavzih tebliğde bulunmuştur . 

~ı' ı~ . ~SJmoa demı· usunda fıkir beyanındıın ka- J - Talimatnamede sınıf Ankaraya kar, Konyaya YIRffiUf 
") fMt çmmak için daima tuııllül b -d 
'<ı ıt tarar ert), Fransa ve it göstermektedır. - geçme ıtirme olgunlu~ Y?· yag ı. Fazla bahar günleri 
"'" leıı: b

1
ndan vuk b 1 klumalarının her şeklın ı bıl- Yaşıyor. "'e~ -re b·· u u an Hu husustu en zı- , 

b~ etıteıt· Usl~r esnasında ya de endişe gösteren dirilen maddeler vardır. Hu Ankara, 3 (A.A.) - Dün 
tıl,tıl:tıınta~a"&zıyet haziranın Japonyanın hasımları yolda nıahimat istiyenler bu- sahuhtanberi Ankara ve cı-
~ll.b·ı· lbuht y~ bahsedilmiş sırasında hulunılbilecek olan lduklurı yerin moori( müd- varına kar düşmüştür. 
~,~~ ı lelir orlıyet prensibile Avusturcılyodır. Askeri nok· ürüyetine lise, ortıt mektep Konya. 3 (A A) - ı·k·ı 
b ı~flt 0 mad • ~)et e hiltıt ıgt ~e bu tai n ozırdan ve Sıngupur üs ve ikmal mektepleri idarel- gündür yağan yağmur ve 
lıtı,4 "ernı koah.hor hır ni- sübahri~inin ehemmiyetine erine müracaat edebilirler. bir ara kar düşürmüştür. 
ı .... ııy.. e ıcnbeyl d'.. 1 J 
""ltt· .. hütt) . e ıgı rağmen Avııstııra ya npon 2 - Eski talimatnameye Muğla, 3 (AA) - lfavular 

l lt. motıne biltliri · Cılolurının ak olarından vahim aöre mezunıyet yoklu mala biraz soğumakla beraber 
Q ~lld o ' 
._.,l'k ra, 2 <A snrette mutoz,1rrır olmak rına bnşlayıpta eski şekilde ilkbahar halindedir. Yal-
~ • ._' lbeh r·ı .A ) - Dipl- vaziyetindedir. Dığer taruftan devam ettirmek istiyenlerin nız son günlerde Uök-

11• il 1 ı lngilt · t v ı ı 1 ·1 •ay,
1 

erenın Avusturnlyanm müsdldh bir Bakanlığa müracaatlarına lü. epe ve u ar ı o'lg arına 
vaının domin1- ( Devamı ikinci ea1fada ) ( Devuıiıı jkincj sayftıda ) 1 kar düşmuşttir. 

- -------
Bu kaza ~üvük ve ~üçük Ağunya na~iyelerife Pazarkö· 
yd1n mürek~e~ ve Balya-~ana~kale yolu üzerinde ~u

lunan (ngeci köyü m srkez o1acaktn. 
Vılnyct Genel Kamutayı 

dü ı de çAlışmasına dovom et
miştir. Knmutayın dtinkü to_ 
p\untısına voli buy Salim 
Gündoğan başkanlık etmiş, 
Konan Emin Akman ve Ha. 
mdi Arabacıoğlu k§tiblik 
vazifesirıi görmüştür. 

Ge~·en toplantıya ait zabıt 
hulAsası okunub olduğu gibi 
onandıktan sonra vılAyet mn-: 
knmından, devair ve Kamutay 
üyeleri tarafından yapılan 

teklifler okunmuştur. Bu te
klırler arasında AltınovR na
hiyesine bağlı Osmanköyü 
adının Türközü olması, 

Balıkesirde bir doğumevi ya_ 
pılmnsı için bütceye on bin 
lira tahsisat konması, Kara
man köyüne beş yüz lira yar
dım edilmesi, bina ve arazi 
vergileri taksit müddetlerinin 
tesbiti, Kepsüt nahiyesinin 
Cedit köyünün Biğadıca bağ 
lanması, yer sarsıntısından 
harab olan Erdek ve 
Marmara adalarındaki 

mekteplerin yapılması, Gön
en köprüsünün tamiri Vl' yi
ne bu köprünün umumi mu. 
vazeneye alınması için hük
ümetten temenniyatta bulu. 
nulması ve vilayetimizde 
yeni bir koza teşkili isten
mektedir. 

7 ürkDilli ile duygular: - - ~-- ~ -

V ı la yet idare heyetinin 
raporunda Edremidin Ham
dibey [Büyük Ağunya), Gön. 
enin Çakır [Küçül AğunyaJ 
ve Balyanın Pazark.öy nahi
yelerinden mürekkeb ve bu 
üç nahiyenin tıtm •ntasında Te 
Balya.Çanakkale yolu üzeri
nde bulunan Engeci kö
yünde 20102 nüfuslu 
bir kaza teşkili muvafık gö· 
rülmelttedir. Raporll göre 
Hamdibey nahiyesinin Ed. 
remide kırk kilometre, Çakır 
nahiyesinin Gönene elli ki-

lometre. Pazarköyü de Bal. 
yaya yirmi beş kilometre 
mesafede bulunmaktadır. Bu 
nahiyelere bağlı köylerin 
kaza merkezine çok uzak 
bulunması hasebile idare

lerinde zorluk çekilmekte 
olduğu gibi halkın da hük.u
metls olan işlerini görmek 
maksodile kaza merkeıine 

gitmek için arızalı dağ· 
lardan ve geçilmesi müşkül 
yollardan geçmek ve hu 
yüzden günlerce iş ve 

gilçlerinden kalmak mec
buriyetinde bulunmakta ve 
böylece halkın ve devletin 
birçok hakları gaib olmak. 
tadır. Burada bir kazı teşkil 

edilmekle hem hazinenin hem 
(Demamı ikinci 1&yfada) 

Ne Çabuk? 
Sarı tşı klarla gölgelenen 

saçların pırıl pırıl yanıyor. 
Küçücük kaşların; alnına 

sert bir fırçanın ~:ekdiği iki 
küçük çizgi sanki .. Bu iki 
sert çizgi asıklaşdırıyor gül 
pembesi yüzünü.. ~1inicik 

dudakların kıvır, kıvır bü· 
külüyor ... 

Yavrucuğum okuyorum 
gözlerinden içini ... Menekşe· 
ler gibi renkli, menekşeler 
gibi yüze gülen gözlerinden .. 

Biliyorum: Mınicik göv
denin her ynnında kasırga
lar ayaklanıyor .. Neredeyse 
kıvır kıvır bükülen minicik 
ıludaklnrından bıçak gibi 
kesğin bir hıçkırık dökülü· 
verecek ... İnci gibi yaşlar, 
menekşeler knılar renkli, 
menekşeler kadar yüze gü
len gözl6rinden taşmak ve bo 
şanmak üzere ... 

Biliyorum: Neredeyse; siv
ri , k.esğin uclu tırnaklnrile 
boğazını yırtan, kocaman 
ynmruklurile küçücük göğ
sünü döven hıçkırıklar ara
sında k6tılıı katıla ağlıya-
co.keın ... 

Yazık de~il mi?. O: mını
cik dudaklara ... O, minicik 
gül pembesi yanaklara •. 
Göğsünün içinde minicik. 
bir kuş gibi çırpınan yüre
ğe; yazılc değil mi yavru
cuğum? .. 

Sen ki, daha üçüncü yıhn 
eşiğindesin . Menek.te göz
lerin bu üç yılın ışık.larile 
doya doya yık.anıp çalkan· 
madı hile ... 

Ne çabuk yılların .. Ne ça
buk dertlerin k.a11rgaeına 
kaptırdın kendini.. Ve ne 
~~abuk yer aldı hıçkırı klar 

duduklarının arasında . Hıç
kırık ki ayaklarını köstekler 
gidişin .. Hıçkırık ki; bir dal-
ga vuruşu hızı ile yere • e
rer gövdeleri.. 
Boğuver toğazını düğüm

liycn hıçkırıkları yavrucu
ğum ... 

Eziver dertlerin başlarını .. 
Boğuver ve eziver ki minicik. 
dudakların, gül pembesi mi
nicik yanakların sıcak bir 
yelin kavurduğu bir kır çi
çeğine dönmesin ... 

, 
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olduğu ve hazmi 
-3-

Yazan: Baylurı mücadele reisi Hakkı User 

Süt, vücuJa lAzım bütün siri altında .pıhtılaşır . Meyd 
maddeleri (su, şeker, yağ, ana gelen pıhtı, az zamon iç 
kıtzein gibi yumurta akı sı- inde çekilip toplanarak küç 
nıfından maddeler ile milhl- ülür bunun nP.tıcesinde süt. 
er hıııuıile fosfatlar)ı havi ün mayi yani sulu kısmı 
bulunduğu gibi hazımı dahi pıhtıdan dışarıya sızar v., 
kolay olduğundan mükemmel mideden bağıuaklara geçer 
bir tabır gıdı>dır. Büyüme ki <'roda havi olduğu süt 
devrindeki şahıslarda yani şekeri ve muht~lif tuz {milh) 
çocuklarla huyvan yavrular- ler, bağırsaklar tarafından 
rında iskeletirı yani kernıkler. emilerek kana karışırlar 
in teşekkülü İçin lazım made. Midede kalan süt pıhtısı 
ni maddeler, sü\.de kAfi mi- se kazeinden, peynirden iba. 
ktarda bulunurlar. Yalnız ret olup midenin hueketle-
suıün bir eksildiği vardır. rile parçalanır. Bu pıhtı ne 1 

O da büyüme devrindeki kadar büyük ve kendisini 
gençlerin kanlarındaki kırmızı teşkil eden parçalar, biribir
yuvarlakcıkların teşekkülü lerine ne kadar ziyade yapı
için gerek olan demir unsuru- şmış ise mide onu o nisbe
ndın pek fakir bulunmasından tte güçliikle ezerek parça
ibareltır. Bununla berobur lar. Kodın sütü ile ona ya-
ba ekeiklığin süt emmenin kın bulunan dişi merkep sü-
tabii dtıvri zamanı esnasın- tünün miılede pıhtıleşması-
tia bir mahzuru yoktur. ndan m6 ydana gelen pıhtıyı 
Çünkü ana rabminduki ha- mide, inek sütiı pıhtısına ni-
yat esnasında genç uzvi- sbetle daha kolay ezip par· 
yet!er, doğduklarmın ilk ay- çalar. Bunun gibi kazeini 
ları içinde kaom kırmızı ir.ce pıbtılara a.yırılmış olan 
yuv.ırlıklarınıo te~ekkülü için yoğurt pıhtısı ile ıçıne 

IAzım olan demir miktarını limon ekşisi ile ıodyum 
karaciğerlerinde birıktirır unsurlarının birleşmesinden 
ve doğduktan sonra ihtj_ ıleri gel~n ve sitrat dö sut 
yaçlarına göre sarf ederler. (citrate de soude) denilen 
Bu müdtetten sonra görülen tuz katılmış olan süt pıh
kanıızlık iıe gıdanın ve tısını dahi mide kolaylıkla 
yıtayının terkibinde demirin parçalar. 
ekıildiğinden ileri gelir. Her ne halıle olursa olsun 

Sütün midede hazmı - süt plhtııının midede par-
SM mideye vardıktan (10- calonmaeından ileri gelen 
20 ) dakika eonn küçük ve ince parçalar mi-
geaçlerde peynir mayasının denin bağırsaklara giden 
ve kahilJerde yani kemale kapısından geçerek bağır-

ermit olanlarda mide usı1re- saklara giderler. 
ıi denilen midenin sızdığı Mideye kaynamış süt var_ 
e~ıi ve mayalı bir Huyun et- dığında: 

Yumurta akına benziyen maddeler Yağ 

4 saat sonra (100) de 19,76 22,76 
5 it " .. 8,02 20,41 
6,5 " ,, 1,00 4,12 

kalır. Bundan anlaşılıyor ki 1 vastasile sübye hiçi. 
kıynamıt ıüt, midedA yavıt minde yani muallak halin· 
yani (7) saat ıonra hazm de pek küçük yağ da
olunur. Buna sebep, süt mlalarına ayrılmış bulundu
yağı veya kaymaktır. Süt ğundım bağırsaklarda kola
yağı ıüdün kazein gibi yu· ylıkla hazm olunur. Bundan 
morto akına benzer madde- dolayıdirki sütyoğının bağır
lerinin mideden bağırsaklara saklarda terkett•ğı bakaya 
geçimlerini geciktirir. Bun• yani poaa, çok az ( 1~0 
dan dolayıdır ki kaymağı kndar) dır. Kazein ve aloü-
alınmı' ıüt kaymaklı min gıbi sütün yumurta ak-
süte nisbetle daha kolay ına benzer maddelerine gPl-
h11Zm olunur. ince: Bunlor dahi bağırsakl-

Kazein, midede az tadilA- ardu ekmek biçiminde, hali
ta uğ'rer ve bu tudilAt dahi nde bulunan azodu maddel
anın midPde durduğu müdd. ere niıbetle daha kolay ha
etin ancak sonunda başlar• zm olunurlar. Bunların bağ-

Südün bağırsaklarda haz. ırseklarda bazm olunmayıp 
mı - Süt gerçekten bağır- kalan posaları insanlarda 
ıııklarda hazım olunur. Mj. ancak yüzde <6.5·7) olduğu 
dedeki haımı, ·ancak. istihsa- halde ekmek biçimin-
ri mahiyettAdir. Gerek ıüt deki azotlu madde-
tekeri gerekıe südün haYi nin baluyeıi yani haz-
olduRu anıbteliC milbler, ım olunmıyan miktara yüz-
bunıtan önee mide hazminde de ( ı 7) kaJardır. Et şek· 
söylendi~i özere sütün sulu lind~ki azotlu maddenin 
kısmı ile birlikte mideden hazım olunmıyarak kalan po
bağırsaklara va.r.iıklarında easının miktarı ise yüzde 
orada emilerek kana karı- (~,5 _ 2,8) kadardır. Hay-
ştık:ları gibi süt yağı ve ka_ vanlarda ıüdün yumurta 
zeın ile albümin gibi sütün akına benzer maddelerin 
yumurta akına benzer mııd- hazım olun ıbılen mik<larları 
deleri dahi bağırsaklarda ve ortolamu olarak yüzde (SU) 
biryandao safranın ve obir kadardır. Bundan · anlıışılı
yaodRD bağınakların erepsin yor ki o gibi maddeler, in

( ert'pıine )ıJenilen mayasile sanlıırJa duh çok hazım o-
pankre ( pankreasın ) lunurlar. Südün yumurta 
trypsin ( trypıine ) adı akına benzer mıultleleri uz-
Terilen mayanın müşterek viyetin vücudun gerek hü-
teıirl~rile hazım olunurlar. yümeıi gerekse idamesi, 

Süt7aa.. ıü\\e kueio nrhiı için lAsım unıurları 

TORK on.t 

Küçük Duyuk/ar: , .. -··----··-··-----··--··-··------··-------

Sinamalaıda öğrelicı filim- ! ··--~::_~-~-~--~=--~-i .. ~f--~~.;..=. __ _) 
lar gösterilecak 

Okonomi Bukanlığının öğre
tici fılimler hakkında bir 
kanun projesine göre mem
leketimızde bulunan sinema-
lar gösterecekleri esus fıl· 
imden evel halk ve çocuk-
lara mahsus öğretici ve teknik 
bır filim göstermeğ~ mec
bur tutula<-aklardır. Devlet 
dairelerince getirtilecek olan 
bu öğretici ve teknik Cılim. 
ler her türlü vergi ve re
simden muar olacaktır. 

Veraset ve intikal Yergisi 
Veraset ve intikal vergi

si kanunu tatbikatta bazı 
zorluklar doğurmaktadır. 
Verginin tahakkukundaki 
güçlükler verimin azalması. 
nı sonuçlaınaktadır. Hunu 
göz önünde tutan Maliye 
Bakanlığı kanund..i vergi ta
hak.kukatını kolaylaştıracak 
değışiklilder yapılmasını ka
rarluştırmıştır. Hele menkul 
malların tasbit uıulleri sa
deleştirilecektir. 

Hundan başka Maliye 
Bakanlığı hayvanlar vergi
sı kanununun tatbikatında 
bazı inzıbat tedbirleri alın
ması amacıyla bir kanun 
ll\yıhası hazırla1Paktadır. 

Oiı bilen adam 
Geçenlerde Fransada bü

yük bır casusluk davasının 
görülmesine başlanmıştır. 
Bu ııten suçlu olanların sa-
yısı 33 tür. Fakat bunlard
an J 5 \\an esi kaçmış ve bir 
tanesi de Finlandiyada hap
sedilmiştir. Onun için mah-
keme şimdilik 21 kişinin da
vasına bHkmaktadır. Mesle-
nin ohemmiy~ti ılolayısile 
dava gızli olarak cereyan 
etmektedir. 

Casuslar araeında, Fransa 
deniz bakanlığı şıfre şefı olan 
profesör Marten adlı bırisi de 
varllır. Bu adam tam 68 di
li konuşup yazmakta, öteki 
dilleri de anlamaktadır. 

B. Hitlar ne yer? 
B. Hitler ıebze ve meyva

dan başka hır şey yememe . 
ktedir.Esasen yedıği şeyler 

çok basit olduğu için bunla. 
rı pişirmek güç Jeğildır. 
Onun yeuıeklerini, vak.tile 
Münıhte k€ndisine ark.adaş
lık etmiş olan birisi buzırla
maktadır. B. Hıtler yalnız 
öğle yemPğıni yemekte va 
gece suut 11 e doğru da 
bir k ıhvaltı yopmoktadır. 

lngiltere bakanlarının Be
rlincle bulunduslıırı s1rada 
B. Bitlerin onlara vereceği 
zıyaf et için Fon Noyrat ken
di aşçısını Fürere gönder 
miştir. Hu aşçı, Fon Noyr:ıt 
lngilterede elçi bulunduğu 
zamandanberi onun yanında 

çalışmaktaıiır. 

havı bulunduklJrı 
cihetle besleyici, kuvvetlen· 
diricidirler. 

Bundan önce söylenildiği 

gibi yoğurt biçimindeki sü
diin hazmı asıl süde nis 
betle daha kolay o· 
lduktan başka birde havi 
bulunduğu sÜL ekşisi (Aside 
lactique) dolayisile bnğırsai:
lorda antiseptik (Antısepti 

que) bir teı;ir yapar yan! 
bağırsaklarda tefessühe, kok
maya moni olur. 

Südün hazmından kal::ın 
bokaya az olduğu gibi bu 

Çoruh Belediye Kamutayı 
Muallimlerinin ~amiyeti Nisan devresi toplantilanna bugün başhyor. 

Çoruh muallimleri f elaketzade .. • ~ n110 
kardeşlerine yadım ediyorlar . . 935 bctcesı encumence 14211" 

Çoruh viltlyeti maarif mü- J • [ k l ·ı d "J · fit• dürlüğünden Balıkesir Hi- ıra 0 ara eSpl e l mtŞ iO 
llllıahmer merkezine gelen BelediyP. kamutayı bu~ün Belediye encümeni d..o 
bir mektupta Erdek ve saat ı 5 de nisan devresi to- toplanmış ve kalP•"r-
Mramara {elAketzedeleri İçin plııntılıır.ına başlı) ocaktır. toplanması münasebeti~e .. ~ 
bütün vildyet ve kaza mu- Beledıy~ ... k~mutayının bu pılmakta olan hazır~. 
allimleri arasında iane top- devrede goruşub karar ver- d ! .. d eçirlD•~ 
lanmak.ta olduğu ilk eceği işler arasında 935 

8

0°n d eğa goz en .. ge beı-lıf• ve b" . . 1 k uy u umuza gor ,. 

1 k A 
. k utcesı, yenı mezar ı . . 3 .. . enciilll 

o ara rtvın azası mu- talimatnamesi ve şehre emızın 9 5 butcesı .. li" 
allimlerinden 21 lira ve Hopa ait bir~:ok işler de bulunm- tarafından yüz kırk ikıbitl 
kazası muallimlerinden 20 ak.tadır. i o!arak tesbit edilmi,tır. 
lira 54 kuruş olmak üzere 
41 lira 54 kuruş eönde

rildiği ve bunu diğer yar
dımların takip edeceği bil
dirilmektedir. 

Çoruh vilAyeti maarif mü
dürünün teşı:ıbbüsile yapılan 
bu yı:mlımlar büyük bir me
mnuniyetle karşılaomıştır. 

Susığnhx Belediye Başkam , 
1 

Susığırlık Belediye Baş-
kanı Ali Kasım Balat dün 

• 
Susığı hk Belediyesı 
Bu yıl ne işler-göriJşecelı? 

Susığırlık belediye meclisi"itlsan toPlantılarını yı~ 
Susığırlık, (Muhabirimiz- : nın giinbatı yönüP~ ır 

den) - Susığırlık belediye ri bir mezarlık, bır~ 
meclisi nisan toplantılarına aiye garajı, bir ~·' 
başlamış bulunmaktadır. bahçesi yaptıracak ••d fi 

Başkanlık tarafından me- banın muhtelif cad ~ 
clise 14,500 liralık bir büt- sokaklarına kaldırılll d 
çe verilmiştir. Bu bütçenin ecektir. 1..1 
yüzde otuzu memur maaşa. O b hh I _...,il" 

şehrimize gelmiş. Susığır- tına mütebaki kısımı da kas. ursun sy Sl 1 """"''; 
lık Belediyesine ait işler ha- abanın bayındırlığına tahsis Dursunbeyin seJ1., lif' 
kkında vilAyetle görüşmüş- edilecektir. bat memuru Bedri o:.,.r 
tür. Bugüo Su~ığırlığa döne- 8dlediye bütceye koydu- aylıkla Şarköy sıbb~' !.lif• 
cekdir. , ğu bu para ile kasaba_ urluğuna tayin edı~ 

Vilayet 
Genel 
Kam uta yında 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
halkın hakları ve hem de 
işlerin kolaylıkla görülm
esi ve aynı zamanda kült
ür ve bayındırlık alanlar -
ında da geri kalmış olan 
bu nahiyelerin biran evel 
yükselmeleri temin edilmiş 
olacaktır. 

Bu teklıfler tetkik edil-
mek üzere oit oldukları 
encümenlere verilmiştir. 

Maarif encümenin husu
si şekilde idare edilmekte 
ol n Bandırma ortamektebi 
nin umumi muvazeneye alı

nması için Kültür Bakanlığı· 
ndan temenniyatta bulunu-

lması h"kkındaki mazbatası 
okunmuş ve onanmıştır 

Bandırma üyesinden Bür . 
han Yener ile 
Edremit üyesinden Sa -

liha beşer gün ve Bandırma 
üyesinden Mehmede bir haf-

ta izin verilmiştir. 

Genel Kamutay pazar günü 
toplanııcoktır. -... -
Kültür 
Bakanın 

Tavzihı 
[ Üst tarafı birinci sayfada ( 
zum yoktur. Eski talimatn
ameye göre doğrudan doğ

ruya eski imtihun yerlerinde 
imtihana gireceklerdir. 

3 - Gerek okul okurları 
gerek dışarıdan bitirme im. 
tihanlarına girmeğe başlam-

Varşova Görüşmeleri.~ 
[Üst tarafı birinci sayfada) \ reti vardtr. Ya bak•~ , 
yeniden tetkik etmiye Amade hesaba katan ıslab ~ 
bulunduğu anlaşılıyor. Alman bugünkü sistemi &ek• · ~ 
Hükumet Reisinin artık giz- ettirmek veytthut ki 1••# 
lemiye dahi lüzum görme- sistem yapmak ki, b1I 
dıği şarka doğru yayılmak güç olacaktır. -,! 
tasavvurlarının efkArı um- Polonyanın siya~~-
umiye üzerinde hasıl etti- türlü asabiyetten Ari 

0 
.,; 

ği derin !esirleri Polonya la beraber hükuın•'.ı ,ı· 
saklıımıyor. Haberdar me- yetin ciddiyetini ibj .. ~ 
hafılde dolaşan ve henüz memektedir. Gerek :., I 
teeyyüd etmiyen bir rivaye- renin gerek PoloD1

8 ~-; 
te göre Polonya hükume- yasalarındaki müıtet• t fi 
ti, karşılıklı müzııharet ye- talar gerek ınetod~ 
rine dahıı mülayim bir for- gerek gayeler bu• . , )' 
mül ikame edildiği veyohut ki sükun ve teeo~ıd~ll' 
ki İngiltere, Avusturya için gıliz nazırlurını Par1'' -~ 
de yaptığı gibi Polonyn top· ve Moskovadan ge~l T 
rak~a~ının tomamiyeti .. miıl~i- Vorşovnya s~vkedB:sıt· 
yesını korumıyn muteallık sulhün mihverı olsa• 
bir istişareye iştirak eyle· ~ 
meyi taııhbüt ettiği takdir- • 

de Şark anlaşmasını imzaya /ngiltere ~Af 
dmade imiş. ,,. 

Yarşon gazıtelerlnln neşriyatı Domin~o~ •• f1•~ 
Varşova, 2 [A.A.) - Hes- [ Üst tarafı bırıocı ali~,. 

mi gazete Polska, 8. Ede- ihtılACa korış~at4ı b pi~ 
nin ziyareti münasebetilo da en mühim ıhr808 1":1-
(Uluslar Kurumu sistemi sını teşkil eden Jar; •,f 
ateş denemesinden geçiyor) müşterıliğini kendiıd• 
diyor. bettirebilır. 

İngiliz nazırının Varşovada ~ 
nasıl bir sevgi ile karşılan- • • lt(I 
dığını ve halihazırdaki vaıi. izmirde at koli",,.~ 
yetin ehemmiyetini kııyde- ·JI' 
den bu gazete sözüne de- İzmir, 3 (A.A.) ;adler-. 
vam ediyor: ahar nt koşuları 11,.,.~ 

-· Karşımızda iki hol su ki cuma günü bat 
1 

•Halkımızın dikkatİr1; 
2 Kolordu Kumandanlıl'"ı"'•' 

6 - Nisan - 935 Cunıarle!'İ günü S8_8' 6,,,J' 
da (jayırhisar ~i var111dak i tepeden Kesır\1 taotf' 

bakayanın semiyet yani ze
zehirlilık dereceleri dahi baş-

ış olup daima eski şekilde 
imtıhana devam etmek isti. 

yenler ikmal imtihanlarını 

imtihan hoşladıkları mekte. 
plerde vereceklerdir. 

rgaztt• '"" N el'l is, l'aşaküy, ı,;ııııa tıur, Çı&P:rı~ 
rıeciAi ıııınıakasıııda topcu atışları yati~ 
ğırıdan hu mınıakada atış ~aatlarında 
dolaşmaması rica olunur. ka gıdolarınkine nisbetle 

ı daha azdır. 
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Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
AT

0
• 8 Ürnek: Kendini zorlamak = Cebri ne- mkün olmıyor - Bu üzoü"·e dayan- Cetvel t ht ç· • 

'i
h J~~ • o J a ası - ızgeç- [Fr.J Regle 
Urü,,en . 

1 
U fsetmek = Sefforcer. mak elderı O'e lrııi"•or. Cev -Kn 

f . " ış er - murn cariye -- Af- , t"t , • .J v 1 aıres courante Beni bunu yııpmıığa zorladı (icbar etti) Ceyş - Asker (1.Ko.J O k· C . h .ı y.. .. s İl' ı ' C C T K" ) rne . evvı avaua- hava kavında 
r urıur (gecer) kural_ kaidei cAriye- ma orce ceza_ - cezai( o[L' -, [Fr.) Peine Gevap Cavap 
eg 88 courantes Cebr1 - Zorlama, zvr altına _ (Fr.) Du. ezeı - eze - ,. r. Pena} Cevoz _ izin [T Kö ] 
Kanıınun h" k.. 1 · b · d 'd ne mani' ere sous la contrainie Cezaen - Ceza olurnk Ö · -K u um erı u ışte e carı ır C . lı:t' p rnek: Kanunda buna izin yoktur 
rü onunun hükümleri bu işte de yü· Ornek: Zorlama (cebri) yürüyüş_ Ma ezııı no ı - ara cezası Cevaz yoktur 
M r (geçer) rchz forctj'e Cezbetmek - 1 - Göz almak, 2 - çek· Cazr=Kök-(Fr ) Racin 

Cere abj cari- bu ay Zor altında (cebri) yapılan işlerde so. me.~ -- .!Fr.) At~~r~r .. _ . Örnek: ı ·- Ağacın ~ezri, yer altında 
L Yan _ Akım yürüm akıntı gidia, rav yoktur - On n'est pas response. Ornek. 1 - ) uzunun p:ırlaklıgı ınsanı h 1 k d Ağ Lo··ku··, yer ıaar6L t ' ' ' ')' b d' v ·· .. .. 1 ki _ . u unan ısmı ır-- acın & 

ae - (Fr. ) Courant. marche ble Jes actes accompli~ sous la contrainte cez e ıyor - 1 uzunun par a ıgı m- 1 Ôr L O · ·· .. .. 1 a tında bulunan kısmıdır. 
nea: konomi akımları-İktısat ce- Ced - büyük baba, dede = (Fr.) Grand sanın g?zunu a ıyor. . . . 2 · . ı· . . . reyanları C t . 2 - Bılmem nasıl bır hıs benı yanı· -Lıstinıyatta ke ıme cezırlerının ebe-

i 
1 

- ouran s economıques p'ere · · r b" "kf' D'l b'l · · 
§erin gid" · · ( ) b ,, · Ceddani _ Atayik - [Fr J Atavigue nıza cezbetti - Bilmem nasıl bir duygu mmıye ı uyu ur = 1 ı ımınde ıöz 

ııını cereyanını eeenmı- k "kl · · ·· · b- "kt" 
~}r.uoı. La marr.he des &ffaires ne me CeddaniyE"t - Atayiklik - [Fr ] Atavisme .beni yanmıza ç~ekti.11 C .. 

0 eKr1.?kın °1 nem(ıF )uRyud' url. 
r aıt pes Cedd - büyük ana, nine - (Fr.] Grandmere C~zı~e -- . Ada -- (lir. I e . ezrı - o ne - . r.. a ıca • 
Gazetelerde bu a k b' h k t Ceddı' alA _ Soykökü _ (Fr.J souche Şıphı cezıre -- Yarımada -- !Fr.] Prespuile Ornek: lnkılAp ışlerınde cezrı hareket 
l&rıı::::: Dan le 0 1 arşı .

1 
ır are e Cezm (azm anl) -- Dölen - -1 Fr.) Action de etmelidir - Devrim işlerinde k k 

11 
s s JUOrnaux ı ya un co- Cedit _ Yeni d . ö nel 

r. rant contre cette opinion Cefa (eza) _ Üz~ü etermıne hareket etmelidir. 
•ereyıın etmeL - Ak L L - Ö . . b f içtimai - Sosyal - (Fr.] Şocial Cibayet-Toplamak 
lbekı .. waa., geçmea, gec rnek: Bana ettiğın1z • ce anın sebebi .. k t · • · ı d ·k· 'd' 

1 olmak nedır Orne : çt~°!aı 1~ er e 1 ~ gı. ış vardır Örnek: Vergi cibayeti=Vergi toplamun 
Örnek· C bunların bırıne ınkılAp dığerıne tekd- , .. 
..... · ereyan eden [etmekte olan) _ Bana verdiğiniz bu üzgün ün sebebi .. 

1 
d S 1 . 1 'k' . . <.;ıbıllet - Yaradılış, yapılış 

-uıaıterel A d [ ._ mu erler - asya ış erde 1 ı gıdış O k 1 .b'll . 1 .. te l er- ramız a geçen geçmea. nedir? d b 1 b' 'ne d . ..t k' rne : usanın cı ı etı nası sa oyle ka-
C o an] söyleşmeler var ır. un arın ırı evrım o e ıne lrHı- y Cehd _ Dürüş, çete { IJ - [Fr.] TAche, ef- evrim derler. lır, onu tebdil etmek pek mü1küldür-
C.thet11ı ernlıyan- (Fr) Blesseur lort [Bak: gayret, sAy] Cemile - Hatır hoşluğu insanın yaradılışı nasılsa. öyle kalsr, onu 
Ceriha _ek - Yaralamak (Fr.) Blesser Cehdetmek _ Dürüşmek, çalışmak, uğraş- Cenah _ Kanat değiştirmek pek güçtür. 
-e Yara (Fr.) Blezsure k (F l f# h c· 11 t . S"d" b L cruh y muk, çabalama - r. :,e ıorcer, tdc er Cenini sAktt _ Düşüt ıoı e sız - u u OZUJL, soysuz - (Fr) 
Ctau,_ - aralı, yaralanmış- (Fr.) Blesse [ l} Radlo{. yakutca, Kırğızca «cP.te» sözünü Cenk - Cenk [T. Kö.) De basse naissance, mal ne . 
~~ll•luk, Çaıçıt l F E . «.::ehd» anlamına diye göstermektedir. Gene Örnek: Büyük cengAver1erin adları ta- Örnek: O, pek cibillf~tsiz bir adamdır-
'"qQ•luk ~ a:ıt ık f~ ( t{') :pıon(n;g)e E RadloJ'da e<tam olgunluk, kuvvetin en iyi rihe ge~er - Büyük vuruı,knnların ad. O, pek südü bozuk (soysuz) bir acta_ 
c"Pioa•er me - yllŞl ama - r. s- çağı, insanın erişkinlik:. hali» anlamına ları tarihe geçer. mdır. 
C '•~- Bengi alınan «cet» sözü de vardır. bu•cet» ve Cenup - Güney Uibilli-Doğunsal 
4•ıctırıı . _ B .

1 
«cete • sözleri Arapçııdtı aslı cehd. anla. . Örnek: Avrupanın cenubundaki şiphi Örnek: Cıbilli huylar insanın içine kök 

Örnek· M'llengı . .. mına gelen «ciddiyet» in de kökleridir. cezireler - Avrupanın güneyindeki ya· salmış gibidir-Doğunsal huylar inıa-
tiı.t · ı ete nafı ışler gorenler ta- 1 nın içine kök sal 'b"d' 

q e ca "d i b' ·h t · Cehren - Yüksek ses e rım adalar. mış gı ı ır. ol vı an ır nam ı roz e mış CidAl (mücadele) = Uğ = (F )L ~ 11~1ar - Ulusa faydalı işler görenler CelAdet - Bahadırlık Cephane - Cebe Ö il· 1 C'd l' raş . r ... utte 
C4,, .rıbte bengil bir ad kazanmış olurlar Celbetmek - Getirtmek - (Fr I Mander, Cephanelik - Cebelik t rnef . ..--:klı d~ ı hayat. hepımııı biNr 
~ .. o1Rır - T fairevenir Al ·· ·· 1 - [Fr.] Front, ar ... a suru e ı - Hayat uğraı,ı, he-
'-"llb utan, yerleşen Cephe - ın, yuz, yuze p·m·z· b' ~ "Ll d' 

e - 8 . . l'l'k 
1 1 11 

k Örnek: O.:ıu buraya getirttik (celbettik] façade ı ı ı ırer yana suru& e ı. 
Hıe 1. evım, eevım ı ı , a ım a ım ı ı N 1 l . · · · 2 G t ı d b 1 ' ct.·L~ ık- (Fr.) Sympathie, charme - ous ,avons aıt vemr ıcı Örnek: Evin yüzü denize karşıdır. . - aze e er e u mese e üzerinde bir 
ttt~.,. ~Uvveti - Çekim- (Fr.) Force d'· Celbetmek -- Çekmek - [Fr } yıtirer, Cıı- Yüzel Coloğraf, yanal fotoğraf ~ıdal. bal?ladı- Gazetelerde bu ıorum 
~ llctıon ire comparaitre Cephe _ Yüney _ (Fr.) Front uzerındıı bir uğraş başladı. 
(rt~)li, cazip _ Sevimli, alımlı, gözen- Celi [Bak: oşiUr) - Açık, apaçık - (Fr.) Örnek: 1 _ Ordularımızın şark eep- Cidalctl - Dall\şkan 

Ö Synıpatbique, charmant, attarayant Celair. ouvert, e'vindet hesınde bir tebeddül yoktur - Ordu- Örnek: O, pek cidalct1 bir muharrirdir 
na ~ek: Ne cazip bjr yüzü var - Ne Celpname - Geldiri muzun doğu yöneyinde bir değişiklik =Ü, pek dalotkan bir yazardır. 
'""ibe ~n hır yüzü var Örnek: Bir celbname ile çağırılen her yoktur. Ciddiyet - Ciddilik (T. Kö.) 

1
; 11 - Sevimsiz, alımsız yadgözen vatandaşın çağırıldığı makama gitmesi va- 2 _ Muharebe cephesi - Savaşboyu Cıddi - Ciddi 

C.ıih.::1 .Antipathipue zifedir - Bir geldiri ile çağırılan her yo· 3 - Ates cephesi - Ateşboyu Cidden- Cidden [ 1) gerçekten 
~Ö~e 1 ~1lılt - Sevimsizlik alımsızlık yad. rtdatın çağırıldığı oruna gitmesi borçtur. Cerahat _ irin Cife - Ole§ - (Fr~J lmmondice 
~ık - {Fr.} Antipathie Celse - Oturum - [Fr) S'eance Cerbeze _ Çeçenlik Cihan- Evren - (Fr.) Univere 
aiaı·e~: 1 - Bilmem nasıl bir cazibe- Örnek: Bugün Büyük Millet Meclisi iki örnek: Onun cerbezesi önünde birden Cihan - Acun= (Fr.)Monde 
1-ıi 1~1 var ki hiç yüzüne bakmak iste · celse ynptı - Bugün Kamutay iki otu- bire şaşaladım - onun çeçeni iği önıin- Cihan - Dünya -(Fr.) Terre 
•i.f0~um - bilmem nasıl bir cazibe- rum yaptı. de birdenbire şnşaladım. Cihnngir (Fatih)= Alpay 
htkğı (a~ımsı~lığı) var ki hiç yüzüne Cemudat _Cansızlar _ [Fr.] corPs inani · Cerbezeli _ Çeçen Or~ek: Tarihin namını ilA etttiği ciha-
2 lllak ıstemıyorum . m·es Vrnek: Cerbezeli udomlar kendılerini ngırler arasında ... - Tarihin admı yü-
"•d .Cazibeıizlik fıtri bir teydir. - Cemaat (MAııer) _ ömek _ {Fr.) Multitude olduklarından daha parlak gösterebi- ksel\tiği alpaylar ar&1ında ... 

C teyd~öıenlik yaradılııtan gelen bir sommunan.te foule lirler _ Çeçen adamlar kendilerini ol· Cihannüma - Görülük 
6hlnet ır. örnek: l - Beyruttaki Ermeni ömeğj duklarından daha p rlak gösterebilirler Örnek: Eski evlerin üstlerine birer ci· 

~\)ltto - .Korkaklık, ödleklik - (Fr.J 2 _ Köylüler ömek halinde geldıler Ceres _ Çan, çıngırak hannüma yaparlardı-Eeki evlerin üıt-
bb,r 1lnerıP, peor 3 - Büyük örnekler karşısında söylev Cerretmek - Çekmek • ıerine birer görülük yaparlardı. 

Cebi11 - Zorba vermek Cesamet - Büyüklük, irilik Cihanıümul- Evrensel - (Fr.) Univerael 
tl>e're; Korkak ödlek - (fr.) Poltron, 

4 
_ MAşeri hareketler _ ômeksel Cesaret (3) _ Yığitlik, yüreklilik, çekin- Cihanşümul= Acunsal - (Fr.) MonJial 

•bi
11 

ı: l mezlik Cihaz -Talr.ım - {Fr.) Appareil 
~br - Alrn hareket er korkmamaL Örnek: Elektrik cihazı -Blektrik taLımı 
t - Zo Cemi - ÇoA"nl - [Fr.} Pluriel Cesaret etmek - Göze almak, & • 
rtiıııte r, zorlama - (Fr] Force, coo. Örnek: Türkçe hır söz Arap kuralıyle (Fr.) Avoir le courage oser Cihet - Yan, yön 
Ôrıı k Örnek: Söylemeyi göze 1ılamad1 ( cesa- Cihatı erbaa - Dört yön 
Yok:u :J Demokr&1ide zorlama [cebr C~~~~~~~maz.cumlamak, toplamak_ (Fr.J ret edemedi)-ll n'a pas eu le courage ' Ciheti taalluk - ilişiklik, ilitkenlik. (Bak: 
l'aı dr - Dans la democrııtie il n'yo de parler _ ai.diyet] 

e AdıHtionner C ıa A k 
lltyik contrain~e zor ve baskı (cebrü) Ürnek: birbirine benzemiyen şeyler Gecekıri soknğn çıkmaga korkar 

1 
- ç 

1 
.. . . 

"- a
0
.. altında ış görmek - Travailler (cesaret edemez) - İl n'ıı pas. ls cou· Ürnek: Doşemelerın cıldsı bozulmuıtu 

'-"h "' la cumlamnz. ~ıı - zcontrainte. Ueman _ Cuaılayın, <.ümleyin _ (Fr.) En rage de sortir pendant la nuıt - Döşemelerin açkısı bozulmuttu. 
ur

116
k orla Cesaretlendirmek - Yüreklendirmek Cild - Deri, kop, tom (T. Kö.) 

.... Je l'nı' · Onu zorla (cehren) ,.,etirdim- tout K CesaretlenmP.k - Yüreklenmek. göze al- Örnek; Cild hastalıkları - Deri hasta-
"'"ch .. anı c- Cemiyot - Sosyete (T. ö.](2J - !Fr.J So dta llr ollllakene par force dtrmak- 1 F r ) S'encourager lıkları, kitabın kabı (cildi)- Türk ta-

'ıaaak - Zorunda kalmak zorunu ci'et'~ I . C<)set- Ceset [T.Kö 1- !Fr. j Corps, (ca- rihinin üçüncü cildinde T·· L t · 
ıj ' zoru alt d k 

1 
k örnek: nsan sosyetesı - Cemiyeti davr ) - ur& arı-

rnek. . . ın a a ma e hinin üçüncü tomunda 
d'll'du~ B~ ışı yapmak zorunu nt!den beşeriye . . . Cesur- Yığit, yürekli [Fr.) Courageux .. 
flu

11 
ttkuzı (Neden mecbur oldunuz) - Cemiyet - Bırleşıt - [Fr. Assocıation Cesurane - Yiğitce, yiğıt,:esine, yüreklice- ONEHGELEH 

'1 z01'1Jrıd Şam Ankaradan yola çıkmak Örnek: Avrupadaki işçi hirleşitleri sine- [Fr.\ Courageusemcmt KılAvuz sözleri üzerine, her listenjn 
'ch'llrell a kaldım (mecbur oldum) Avropadaki amele cemiyotleri Cetvel !kanal ani) - Ark [Fr) Canol [ULUS] ta çıktığıadan başlamak üzere bir 
Ôtıııek· - Zorun zor altında [ 2} Aslı en eski Türk köklerine ılaya- Cetvel (liste ani.] - Çizelge { Fr l Tnble, ay içinde: istek edenler yeni bir önerge 

~~~~'ırı. . Bu işi zorun (mecburen) yap- nun bu kelime hakkrndıı ayrıca yazı_ tableau ileri sürebilirler. Bunlar T. D. T. U. Genel 
nı.otlri - .. lacııktır. kAt' ı · -· k'l l d '" y ( ) c · ı ı " ı ( t) u ıp ıgıne şu şc ı a tın a gönderilecektir. 

r.) Ob. ukümsel yükümü altında _ Cevaıı istihdam knrnrı -Atıınabilmek kararı 3 esaret ıyi anam arınun şecna a ••~==:::==~=:::::~m~~-
ÔtneL.1'l'Catoire Örnek: Açıi!a çıkarılan 0 memur hak. kötü arılamlarındo, cüretin küstahlık ., - =•• 
t- il 1( ._, Osmanlıca . k r . Lı} • 
._tıdatl 8~~na riayet etmek bütün va· kında cevazı istihdam kararı verildi- anlamına doğru knyıır. e ımeaıne • a-
~rtt81~' ıcın mecburidjr _ Bütün A~~ığa çıkarılıın 0 işmen hakkında ata- yürek, küstahlık, yürek küstahlık vuzdn karşılığını uygun (ya· 
11ldad,r ar kanunu saymak yükümü al- nabilmek kararı verildi. Örnek: - - Onun yiğitliğine söz yoktur hut: yeter] görmüyorum. 
!ttaılar . -:- Kanunu saymak bütün yu Cevelan _ Oolaşma - İl n'y o pas a dire pour son couroge 

la 1htjYllr"ı>ıçın yükiimseldir. (Oileksel - f 1 L f k Bunu yapmai!n yürek (cesaret) ister. "'ech Csv - ç, a.o , oyu ._, 
O llrj1et Cevher - E~in (kimya ve felsefe terimi Ne cesareti (cüret a9lamına) - Bu ne 

b
rllek: b;. ~or, yüküm olarak) maya, öz - [Fr.J Substance küstahlık! 

c tltiy . 11JI yapmağa ne zorum (me· i">rnek: Mayası [cevheri] bozuk bir nd . Muharebede büyük bir r.oseret göster-

d~e ıoreutırn var?~ am _ Un homme de mauvaise subs- di-Savnşta büyük bir yiireklılik gös-
111 terdi. 

111? ,, vardır ki dün öyle davran- tarıce Onun bu kaılnr kabalık ettikten sonra 
g ne nezılinizo gelmesi doğrusu büyük 
cesnrettir - Ünun bu kadar kabalık et-

l 'er · t.~.,::İnılen~ir vermek yurttaşlık yüküm Uzlü f CevherJi) bir adam - Un hom. 

• 
-..ek · · me de bonne [forte] substıınce 
'·> fi'~;:~:r etmek, Zorlamak _ Cevr (Bak: Cefa) - Üzgü 

Ötoek: Bu kadar cevre ttlbammiil raü· 
tikten sonra gene yanınıza gelmesi 
doğrusu büyük bir çekinmezliktir. 

Sebebi: {kısaca) 

Ünergem şudur: . [ 1 ı 
imza 

[1] Burada bir önerge gösterilmiyen 
yazılar üzerine birşey yapılmayacaktır. 
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19 Nisan cuma günü 
• Pehıiv_a ı gü e erı 

otNi~ 1 
~~ ~ ~~~mı ~mı~~~~mı~mımımı~~~mımı~~~~~mı~mm~••I 

TUJlUILI 

lar! ~ Parça f iatlan - Ma~inı 1 
Kııvaf ıirünüzü ~ 

5
. . k'k Kor. Jlfltlm fiatlan 1 

• ıvrı mr ı 1 O -==-.,.__......, ~~ 

z~vkinizP uyğun olarak İz mı Top1rlak )) ıoo 1 ~ 
r.:1 · ~~-~ Komple e. "-ı mirden sureti mahsusJdo ~ lğnPltır 2,5 ili mak inosı 60il 

c•el •n IS~1AIL yapacaktır Knyışlnr ~5 "-
~·a p ı lacaktı r. (~iit'f•şlt~rdr. kazarıarı ıwlılivaııl:.ıra rı (fil M k k i:I 

\·v~ı· BFHBFI' S \1 O~l· fil '.0 1 '.ıc yağı KompLte ~ 
\'l"'l'İle('Pk mi'ık~\f.ıl ıııil"darı <ışağıda ~azılı<lıı Gli- ı·,ı , :ol ' •• - • r.ın ŞiŞ sı 15 ~~ekmecelı ~ 
l'··şlere İŞLİ ra k eclt)CP k ıwlıli \'31) ar ~imdidPll na hnbn vermeniz ktifolir. mı Nak ı ş kvsrı ıığı 25 a,rok. ına· s(JfJ 
SL,DIHGI GENÇLEH BİHLİGİ ne mektubla rnii- ı----------- ~ 90: 1 m;~ası ~~ ~~~;,

1

10 uy 1 
acaat Ctmelidi rler. v 1 ay e @ı Muhtelıf nnkış ve ı,:eknıecelı 1 

Lira ffil@J makine iplıkleri kabine · ıool 
makinesı 1 40 B Makamından: mi makaslar vesair Vadeli şe 1 a Şcl. mı teferruatı da bu raitle ve· 1 

15 B 1 t 
Kasaplar deresinden nkao ~ nisbette ucuzdur. ·1· aı 

(1 Ştl · ı 11 ll. pis suların ovaya ya yılmama- cı rı ır. 12 

5 1) 1 it Si i~:in mezbahn civarın·ia ~ ovyet oı·kı·ş akı·nelerı· Geldı·. ! 
(\ ) <l ll · (l. kazd ırılan kamolm tathirile füJ : 

Ayrıca küçük Pehlivanlara dn mükAfnt ve hediyeler ve içine yapılacnk ( 150) metre ~ r a_ kında .. meccanen nakış '!flTdU aC, ılıyor• 1 
rilecektir. ________________ , tulden (202,5) metre miktlp ~ lıı.: l 1 k k 1 J 1 oı .. r 

.:.:..ı vag am • nıu ·emme iveı, ta~arrnf \'e işlt-ımpsi kaLİ\'erı t ... nıinal ı lr: 

K b H adi hnr{·lı <l ivarlı ve 150 &J ki ı. b v ı · • ı " araca ey arası ma a uPl"3 er r"'rt\ek ve Kadın teı·zilerile f'lhise iş<:ileri 'e na"'., ı 
metre tul knpnk taşlı lağı- - de 
mm yapılması ve üzerleri. sanatk!ırları hemen bir f'I makirw. i fiat11ıda ol<ln iic ceknıeli ]tell1 

Müd ·· rlüğünden: nİ• yanındaki toprakla dol- ~zarif yp pratik liiks ıııolıil)a şrkliııdr bir . • • i 
durulması v fl lağım dahjli. ~.= •• = Rııs kit)ıiııe ()İli İŞ lll<lkİı1eSİ 1 

Haranın 15 Nisan 935 tarilıiııdPn koyunlar
ııı "·avlava cıkarılacaitı 15 IJaziran 935 tarihine 

J .1 • • t 

kadar ova kovun siilh·rile ~a~ınıın ııilıtn«·tiııe 
• t • 

kadar yayla koyun slit.IPri pazc:t rlı khı sa ııhıcll k-
dır. l~tt·ldileri11 hergiin Hara nıiidiirHiğiiııe nıii 

nin çımento hnrcile derzi , .. ~ 111! 

ve şosadan ~·ıkan taşlnrın m:ı Eldr, elnıclidi r. Daha ucuz nrzu Pd(llllrrc yalnız 1 
elekten geçirile .. ek t··krar mı El \TC tek cek nu-celi makineleri 1 
şosu sathına lıffŞt n&fıadan ffiJ · · . · · ..:> • • • • • • • • ı.jJ\I 1 •

1 
k .

1 
l . .. r::ı mız ı tavsıyo oJerız. Eskı mokınesı oluııta Jeg~ştırmek ıstıyenlere venı rna• 

verı ece sı mı ırın uzerıne .:.:..ı . . . . J 1'•'' 
1 

. 
1 

.. ffi] v..,rılı•. ~~ mnkınosı olup~a ayak takmak arzusunda bulunanlara yalnız ayak jlİ 
çek_ı en~ kum a t~haccur ffiJ mula verılır. Ayrıca mokınelerde tnmir olunur ve makine alanlara kullanma şe 1 

ettırılmesı ve moloz taşıle kapak qı ve nakış meccanen öğretilır. · . · ı 
( 1O1-4) taşları komsiyon toraftn- rnJ Fiatlar ucuz olduğu kadar tediyat da kolaylık gösterilir. Makinelerimizin bılllJ 

-----·----------------- Jon verilmek vesair malze- mı mum ~~de~ pa~çu~orı bulun~uğu gibi ~er nevi makinelere uyar makin~ ve gere 1 
racaalları ilan olu nur. 

M eh med Se rve .... me ve işçilıği müteahhide mı parça uzorm<lekı !!atlarda yuzde yetmış beş tenziltitla satılır. 1 
~ ait olmak üzere (727.5) lffi SATIŞ YERi: il 

QRME E VI lırcı bedelle eksiltmeye ko - ffi1 K C d k d S b .. S r k hJ r/ı nulmuştu. Çıkon istekliler mı • ..,a ırvan arşısın a a rı arıa ı a p 
arasın Ju ki istekler değerin- (fil mı ınl ffil 1EJ ffil@l fili ffil fili mi mJ [i im ffil ffil ffil mı mı ffiJ lilllın mJ ffil mJ lSJ ffiJ mJ(fil l!l fi!lmJli!l U! mJ flllJ. Baylar, bayanlar; tuhafiye 

ve örme eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME EVİ nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

de görülmediğinden ek:;iltme ' 

günü uzntıldığt cihetle istek- ok 
lılerin 6 nisan 935 tarihine y culanmıza Bir Kolayhk· 

1. - • 
ı~~~~~-~-~~~1~~~~ 
~ Doktor bakterlyulok D~k~r operatör ı 

MEIDENfl AKKEN'.D SADl OZAT Al' « 
İç ve salğın hastalıklar Cerrahi hastalıklar 1 

mütehassısı mıiil'hassısı ı 

VATAN eczanesi hilişigindeki muayene ~ 
evinde hastalarını hr;r ~iin fiğleden sonra ka-.::o.ı 
bul ve tP-da vi ederler. 
~~~~~~~~~~~~~ -- ' Okuyunuz! 

Geldi! 
Saf Değirmisaz 
Linyit Maden Kömürü 

Odun gibı yuzdan tedarik etmek ve haftalarca pa 
zar yerlerinde odun arnmak zuh . ııetinden kurtuluyor
sunuz Her ~okit evinize, dairenize valhnsıl her yere 
istedığinjz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadıldır. "Değirmısaz Linyit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda" kul· 
lanılııbılir. Hararet dereceıu pi1 a aduki kömürlerden 
yüksekdir. Toplu ve prokonte olnrnk mnğozımıızda 
en ucuz fı:ıtla satış ynpılmakdadır. Askı ri: o tilki vı 
hususi taahhütlerde bulunulur ve güoü gününe 
temin edilır. 

Yal11ız ti caretlıarıemizdP D.-ği rmisaz Li uvi t 
nıadcu künıürii 

tesadüf eden cumartesi günü
ne kadıır kanuni teminut ak· 

çalurile birlikte mnkııµu vi

lAyette müteşekkil komsiyo
nu mahsusuna müracaat et-

meleri ildn olunur. 

** Kasaplar deresinden akan-
pis suların ovoya yayılmn

musı için mezbaha civarında 
yapılacak (200) metre tul 
içinde /.70 metre mikdp ha
rçlı divarh üzeri bir metre 
tulün de 15 .santım kalınlığı
nda beheri (40) santim eni
nden a~ağı olmnmnk üze-
re kapak taşlı içerısı 
çimento derzli lağımın 
~asati iki buçuk metre 
derinlığinde ve iki metre 
eninde huf rolunacak kımalın 
yapılması ve üzerinin tekrar 1 
kapat.lmasile sathından kaz- : 

ılacak şosa taşl?rının elen- 1 
erek tekrar ferşı v., nariad· 1 
an verılerek silindirle 
kumlu olnruk tahacc_ 
ürü ( 1260 ) lira 
bedelle eksiltmeye konul. 
doğu holde çıkan isteklile-

rin istekleri değerinde gö. 
rülmediğınden eksiltme gü
niı uzutıld 1ğı cihetle 6 nısan 
9.>5 tarıbine tesndüf eden 
cumartesi giinüne kodar is
tt' klılerin kanuni teminat ek
çalarıle birlik e makamı vi- ' 

ldyotte müteşekkil komsiyo-
nu mahsusuna müracaat ' 
eylemeleri ildn olunur. 

[mniyet 1 
Ancak tecrühl· ıı ·lıceyi nnlntncnkdır. Her halde 

bir kere tPcriıbe Htuwkliğiniz eiz~ büyük tasarruf 

temin edccekdır. Daha fuzla t:ıf:jilat nlmak istiyenler mü~ürlüğün~en: 
mağazamıza uğroyıb öğrenebilirler. Bir altın saat bulunmuş 

Balıkesir çiviciler çarşısında 0 .? mir, ve müdüriyotimize teslim 

hırdavat, tllntı zirniye ve inşaat malzemesi 1 edilmiştir. Sahibinin mürucn~ 
ticarethanesi Cumalı Abflurrahm11n zade at eylt>mesi. 

flhmet flulusi Basııu , f•ri: Balıkesir 

- •: \1il:iyel 
0

Mathaa .. ı 

' '='" •••• : ' 
' . . . ~---

Aşağıya hastı~ınıız rehber tablo halkınıızın her tülü ihtiy3çla' 
. l' 

rını en rahat, en eyi, ~n ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, k111 

lerden kar~ılı)abilecekleriııi gösteriyor. , 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi otefı 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tiirlii suallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız 

KIRT AS/YE· Mustaf_a Fehmi. Hüktnnet 
• ne soka•rı n. 

O T E L : Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi • 
kaptan zade Oteli .. KnY~yi milliye cadde 

sinde.. . 

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

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik<1111e' 
cadde~inde Alımet ccsmesi karsısında 

• 1 • t 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: Hiik•'
111

e 
caddrsi Yılchz Karaathane i karşısınd ·. 

S ~o~9~ LOKANTA: Sabri Lekantası: 
numara 18 

~ah ~lehnıet 

B A /( K A L: Balı~ pa~arı ba~kaliyesi. Osma~ .N~t:: 
Paşa canııı caddes11l<h~.. ~Ievhane hogaıll 

D • 

1 ER Z / : Mustafa bey .. Postahane soka~ı :.(• 47 

• k~ 
ŞEKERCi : Ahmet-Nuri efendi: Bahkesirin en e~ki şe 

.., 11tl 
cisi. Hükt'mıet caddesi, postalnıne ~okagı 
mara: 24 .., • . Jll"' 

MANJF A TU 'r"):Tavşanlıh Zade Fahri bey. Fanwıı · ı·~e 
• 111 I; 

nifatura v~ kuıua~ mağzası. Kuvayı il , 

caddP~i rıunıara: 52 ··ıcııh 
HIRDA v AT: Cur:nall Hasan - Yapı ve l't~ll~pr.r l~·;~ıırt"' 

dt·rııır lıırda \Ul, boya, cam, çimeto " · 
Sa r<!•·lar hası. • • 


