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C1Jl\4:AR TESİDEN 

i Avus y 
: Zabitleri as~erl talimlare 

B. Litvi of B. e e 
Moskov ya Çağır ı. 

fransız Oışarı- işl~ri Bakanı da ~u ayın Yirmi beşinde 
p Moşkovayı ziyaret edecektir. 

er· rag, 7 {A.A.) - Gazetel- takibedilecek yegane yolun 
1 ;n !0Zdıklarınn göre, Dış artık mıntaka misakları de-

erı B k 
Dış . a on Benes Sovyet ğil fakat bütün Avrupayı iç 
fınor 1 leri Komiseri B. Lit- ine alacak umumi bir uzlaş
dn tarafında n ~oskovaya ma oldufru konnatine varını . 

"et ed ·ı . " p , ı mıştir. ştır 

tı f3arıe, 7 (A.A) - Dış İşle- lngiliz sıyas ıl mehc1fılinde 
akıtnı l l' . . b beşind .1'iva ın ayın yırmı ay Edenin hu scy n hntlorı 

lltubt e Moskovada bulunması malumat nim · k noktai na-
\ata eı:neldır. Orada iıç gün zarınd ın çok fa deli olJu 
Uğrucar, dönüşte Varşovnyo ğu konontı "ırdır . V.ıkıa 

l Yacaktır hal çurelcri hulmanın ko· 

çağnhyor. 
Talimler bir ay sürecek. 
Viyana, 7 CA.A ) .•• Milli 

Müdafaa Bakanlığının bir 
tebliğine gore eski A vustu. 
rya-\focar ordusunda muva. 
zz.ıf yahutki ihtiyat s fot
ile h ı zmet etmiş bulunan 
yüzbaşı riitbes ne k ::ıd n r ol. 
an zabitler 15 moyıston 

1 S eylul~ knılıır y pıl a c k 
askPri t ıli m.erc işt i r. k ıç in 

davrt ol unııcn kl :ı rdır Marn . 
afıh bu i lirnk m r lıuri 

olmn) Ip o]likudarlarn en 
di isteklcr 1nc b ır -ı k lmaktrı. 

d r. 
gaz:ı°d~a, 6 (A.A.) - Taymis l 1y olucağın u intiznr caiz 
Yartt?81 B. Edenin Progı zi- değilsede hi<· olınazs:ı hp 
foeı '.0den husule gelen net. ııeyahat boy Bdenin her- Ö 
~de:rı('letkık etmektedir. B. hangi bir çarenin dnhı konomi 9a kanım,z An~a-
llııya, tekoslavakyanın. Alın- gayri k.ıbil olduğunn d ir raya .lo"odu· 

1 "er
8 1"e Pnlonyn ret cevabı menfı bir kıınoatle a,•det U 
e er b'l "Yet n ı e, Fransn ve So. etmesi gibi bir neı,ce de Ankara, 7 (A.A ) Öko. 

\ırı 1 • Usya ile şn.rk misa ver .. ıemiştir . noıni Bakanı B. Celal Bayar 
~llııuını~alaoıağa hazır oldu- Taymisin Varşova ve Paris bu sabah Kütabyadan şehr-
ltla11r1hı:nuşahede etmiştir. Ma- muhabirleri ayni fıkirdedirler. im ize gelmiştir. 
eleyi . B. Benes bu mukav- Varşovn muhabiri 3 nı- ·======•===-=== 
La"al ıınza etmeden evel B. sanda neşrolunan resmi J a p Q 
hp l tarafından Moskovayn tebliğden dolnyı İtalyan, 
ile irı~~ak seyahat neticesi. Fransız ve Sovyet meha-
lellıişı::ar odıldiğini de söy fılinin inkisarıorım saklamakta imparatoru Konag-u ~eref i-

a. olduklnrını bildirmekted!r. \1 

llırı fı~e?e.se göre, Polonya- Bu mehofıl daha sarih be- ne bir ziyafet V8(~1. 
llıalj r ını değiştirmesi ihti. yanutn inti:wr etmiş olduk-
''btıle Yoktur. Her holde l::rını söylemektedirler. 
~llte8i ~:Yan başka ~ir hal Diğer tar~ftan Polonya 
8koı,o0 p lunmnzsa Parıs-Mo- resmi melınfılı boy Edenin 
~"\lind rag mis!:tkının eski j seyahatinden çok mem-
111ıtdrı ~ tahakkuku artık nundur1ar Çii ı kü hıı s -
ııı,.~led almadığını kaydet . yJhat neticesi olo.rok Po
<lcı bar ır. B Edı>n Avrupa- lonyıının menfı \'aziy •ti esba 11

' temiıı etmek için ( Devamı ikine, soyf ıJn ) 

ÜYük Devle ler Ne 
Vaziye Alacak? 

lkaae h 1 . · ı f . 1 • , 
Y ~ ~ransı ınoı tere, ransa ve ıta yanın vazı-

,, ~ .. ~~ı:rını tespit edecek mahiyette görülüyor. 
er.lngitt <A A) - Gazetel- Londra, 6 (A.A ) - Bay 
" 1 eren· s ~'1 ı · . s r 

11 "az· ın trezodn alec- " us ~o ının trez kon ertınsı 
\ e bu 'Yeti soruşturmakta için bir muhtıra hoz ı rlud 

Gd "aziy · 
\trı~·t sarih et.ı. Romanınki ı ğı ve bu muhtarayi Paris 

~itler. gormek isteme- veLLondra hükOmetlerine 
~a olllo., 6 gönderdiği söylenmektedir. 
bıınrerun (A.A) - Strezo iyi haber alon meha{ılde 

ti 81 Alm d · ı d · · b h •ı~ il k(\t1' onya a mec- soy on ığı ıe göre u mu · 
tı e li'ro.n ık yapılmıısı üze- tırn aşağıdaki noktolorı ih. 
~lıt letkik snyı verdiği istido_ ti\•a etmektedir. 
~I r tur edecek olan ulu ı Almany mm hir tn-
l~R~llrla.s10~rnu konseyinin to- raflı hareketi karşısında İn-
1 

1 lr.ır6 ıın evel Franı:a gılız, Frnnsı z ltnlyan noktai 
t~ın. ve ltaı ' 

tetttı lesb't yanın vaziyet. nazarlarının ta\'zihi 
~~ile te\ııkkfece~ bir mahi- 2 3 şubat tarihli ln-

ırı devler edı mektedir. giliz • Fransız tebliğindeki 
tj \ehı L ~n A,.;rup'lda sulh muhtelif hususatın tahak-

rıA 1 1\elı n kt .. 
Wıtıır. bir 0 nlardan hi- kuk ettırilmesi ı<· ın uç 
tııuısıı t k . çıban ba!';ı ko- devlet arasında · müştPrek 
~ l §terfjLn dırde ı ki bir cephe teşkili meselPsi . 

Q ıı: Vaziy ti 3. nen arı 
'"ıı At...,. l e erı do tav 3 - Avustur)'O istiklilli 11 Ql~ "'6 er j · b . -
\a "'Olc.ted' ıcn ettıği dü- ve bu ist ı klAli n.uhafözn 
'tiltaS~rezn~: Bundan ha- içir. on eyi çarenin ne ol-

111 • lırı~ h" Avueturyamn duğu meselesi . 
'lııı~"O.bed Urmet temini 4 Avusturya, \1ncoris· 

& 'leı ltlzen tetbirlerin de ton ve Bulgoristrınla ak.d~ 
ly ~~ı "' ıındır. dı'len sulh muohedelerının 

llrı ··•thar·ıı 
t ıı· rı s 1 ere göre İta- bazı ahkfimmın tadili me-
l ı b· lrAza k rı 1 .1r 

8
•1 onförnnsım selfisi 

h~ttı 1 ~İn \~ 1 hlnr1 bırakma Şimdiye kadnr bu progro. 
~~ a~ hus nreket noktası mın muhteviyatını resmen 
~~~~)'r~tlc~~Undn vaki ola. teyıd eder mah1mot alına-
"'t 1 edP , tornamen boş mamıştır. 

CA~ı söylenmekte. Paris, 6 (A.A.) - Alman 
· istihbrrat bürcıs undon; 

Japrn hra lı 

. Tokyo, i (A A.) - Japon 
imparatoru ~l oo.\'Uko lmpar
o~oru şerefıne büyük bir 
zıy..ıfct vernı:şt i r . Söylenen 
nutııklarcla iki memleketin 
s rs .lmJz ıt.t • ftıkı k(lydedil
miştir. 

lst.ınbul, 6 (~luhabirimizclen) 
\1 ınç ıır i İmparatoru Puyi 

<dlıyl)) İmparatoru ıle bu 
ak§am Yokuhamnyn vasıl 
olmuştur. Jmparntorun bin. 
diği kravezör, 70 J Jpon ha
rp gemisi \'e ı 00 tayare 
tar:ıfından takip edilmiştir. 

Mançuri imparatoru 1'ok· 
yod•1 .l:ıponyn imporutorn
nun resmi mısnfıri olarok 
bu ayın 15 inci günü akşa
mına kadar kalacak ve bu 
münasebetle Jı:ıponynnın ha· 
zı büyük şehirle rini de ge
zecektir. 

Streza konfc rnnsı için ya
pılmakta olan h azırlıklnr Ho 
ma, Paris ve Londra hükfi 
metleri arasındaki görüş ay
rılıklarından dolayi riddi 
müşktılfitlo karşılanmaktadır. 

Lon<lrn, 6 (A.A ) Strez 
edn takibedılecok usul hak 
kkında eyi haber nlnn meh
ft•llerin verdiklrri hnherlere 
( Ddvamı ı kinci saylndn ) 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K . E. AKMAN 

ı= Türk Dili Evi Ba/Jkesir -=ı 

VE ER ÇIK.AR.. 

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

Vilayet Genel ~amutayının dünkü toplantısı. 

Ge K tayı Vivayetin Gelirini 
1,039,900 Lıra O rak teepit Etti. 

~---------

Btn~nınanın Bey~öyü aydıncık nahiyesine bağlandı. Altı nova nahiyesine bağh Os
maniye köyüne de öztürk a~ı verildi. 

Fe~zi Sozen (Eclrem.t) 

Vildyet Genel Kamutayı 
dün de Vnlı Salim Gündoğa
nın l)aşkanlığında topların-· 
rak çalışmalarına devam 
etmİ§tir. Kamutay dünkü lo· 
plantısındıı dahiliye encü
meni tarafından tetkik edi
len teklifler ve vilfiyetin 
935 y lı gil ir bütcesi gö
rüşülmüş bütco 1,039,900 
lira olııra k onanmıştır. 

Bnşkon snnt 14,5 de oturu
mu (celse) açmıştı r Once 
geçen toplnntıya nit zabıt 
hul6sası olduğu gihj onnn
tl ,ktnn sonra gr•IPn C\ rnkın 

ok unmusıno lıo şlnnını ştır Bal· 
yo. kaymakamlığının kaznnın 
muhtelif .lıtiyn ç~nrına ait 
raporu, sıhhat müdürlüğü

nün hastaneye su getiril
mca si, Bandırma kaymaka
mlığının Bandırma hastn
h:ınesine bu xıl da 5000 lira 
yardım edilmesi, hususi mu· 
hasebe müdiirlüğür ün reJd
İjJtu 300 lira ilavesi ve 
maarif miıdürlüaünün ilk 

!:) 

mekteplere eyi su getiril· 
mesi hakkındaki müzekke
releri nit oldukları encü
menlere verilmiştir. Dahiliye 
encümeninin Bey köyünün 
Aydıncık 'nahiyesine boğ
lnnmııın ve Altınova. na· 
hiyesine bağlı O mnnıye 
köyü adının Türk özü 
olornk anılması hakkındaki 
mnzbatnları okunmuştur. Bey· 
köyü hakk ı nda.ki mazbata 
onanmış fakat Osmaniye 
köyüne ait mazbata 
üzerinde hoyli münakaşa 
)' ı p ı lmı şJır. llk itiraza secıini 
yiıkselten Ft>yzi Sözener 
(Edrt'mit) demiştir ki: 

Türközü çok yüksek 
ve şümullüdür. Böyle bir 
kC'limenin bir köye ad 
olarak verilmesi doğru ol
amaz. Milli şerefimizi ren· 
c1 10 eder. 

Ekrem (Ayvalık): 
- O~maniye bir Türk kö · 

yüdur. Türközü ııdına lliyık· 
tır dPmiştir. 

Emin cBulıkesiı} de: 
Türközti bir köyo od 

olarak voril('mc~z! Oiye FE:1yzi 
Sözen er i ur.kalam ıştır. 

·l~nıin (Balıkesir> 

Hilmi Şeremetlioğlu (Ba-
lıkesir) söz alarak encümen 
namına izahat vermiş encü · 
menin bu o.d üzerinde ısrar 
etmediğini söylemiştir. 

Başkanın teklifi ile Os
maniye köyüne 1'ürközü ye. 
rine Öz Türk ndı verilmiş. 
tir. 

Karacabey kozasmdan 
alınorak Bandırmaya ba. 
ğlnnmıısı istenen köylere 
uit muamelenin bütünlenmesi 
jçin evrak viH\yete veril
miştir. 

Siıht:ylil Karan (B11lıkesir) 

ve Leyli\ Bar m { Edremi)de 
dörder gün izin verilmi ve mu

htelif takrirler encümenlere 
gönderilmiştir . 

Bundan sonra vilAyet 935 
yılı gelir bütcesinin müzakere 
ı.ine başlanmıştır . Muvazenej 
Maliye encümeni esbnbı mu
cibe mozhatasmda genel he
yetten 958,678 lira olarak 
~erilen gelir bütcesinin en
cümence inceden inceye 
araştırıldığı 932 . 933 yılla· 

rı gelirleri ile 934 
yılınm dokuz nylık geliri 
tetkik edilerek, defte-

Y .. ksek 
i rtifalar~a nefes almay ı 

~olaylan~uan bir alet yap ıl ~ı . 
Leningrııt, 7 (A .A.) -Yük_ 

sek irtifalarda nefes almııyı 
kolayla tıron hususi oto
matik bir nlet icat olmllş-

tur Otomatik bir makanizma 
ile irtifaa göre lliz ım gelen 
okşije!lİ nyar edebilen 
ve soğuğa karşı mu-

hafaza edilmiş vaziyette 
yapılan bu alet 630 g ram 
ağırlığında ve pnraşutçunun 
arkasına tnkılı bir tor ba iç
indedir. 

Ekrem (A}\8hk) 

rdar ve buıusi muhase
be müdürü dinlenerek eeaslı 

ve hakikate yokın t 039,900 
liralık bir geli r bütceıi 
hazırlandığı yazılıyordu . 
Encümen mazhatoıı okund
uktan sonra Başkan: 

- Bütcenin heyeti umum
iyesi hakkında söz istiyen 
var m ıi' diye sormu§, söz is
tiyen olmadığı için fasıl ve 
maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Kamutnycn onan gelir büt. 
cesi fasıl ve maddelere şu 

şekılde ayrılmaktndı r : 

Birinci fasıl: Arazi ver
gisinden vilAyet hissesi 
86,000 lira, bina vergisin
den vilayet hissesi 4,500 
lıra, kozonç vergisinden vi
lfiyet hissesi 8 ,500 lira, 
hayvanlar vergisinden vi
layet hissesi ı 9,000 lira, 
tapu harçlarından viJAyet 
hissesi 5,000 lira, fas ıl tu
ta rı IJ23,000 lira. ikinci 
Cctsıl: İspi rto ve meşrubatı 
küuliyeden viltlyet hi11esi 
18,000 lira. Dördüncü 
( Devamı ikinci sayfada ) 

Yunan 
Hü~umeti resmi dairelerde 

tasfiyeye başladı. 
Atinn? 7 ~AA.) - Son isy

an netıcesı olarak hükumet 
resmi dairelerde tasfiyeye 
bnşlnmıştır. 

--oe:::::> ==- --

Belgratta ayinler yapdd1. 
Belgrat, 7 (A .A.) - - Dün 

Kral Aleksandrm Marsil-
yado ölümünün altıncı 
ayı dönümü günü dolay
ısile Belgrat büyük kilis
esinde Plematzde Karay Or
guzeviç hanedanının mezarla
rında ayinler y,apılmıştır . 

Ameri·ka Meclisi 
---- -

Cüınur BaşKanma ~üyük sala~ıyetler verdi. 
Vaşington, 7 (AA.) - Me. 

bnsnn meclisi bir harp 
zuhurunda 21 ile 25 yaş 

arnsmdaki e fradın silAh 
altına alınması icin Reiıi· 
cümura sal~hi et ver · · 



' 

• 
8AYPA 2 'l'ORK DiLi Niıall !---

s ........ .................................................. ,. 
~ w " • 
: H A Y V A N S A G L IGI : • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Deri ve s ;t ticaretine büyük 
zararlar veren sığır hastalığı 

Vilayet Genel Kamutayı üyelerinden değerli çiftçi ve 
Merinos yetişdiricilerinden bay Mustafa Kınığa 

Baytari mt"icaclele Ba~kanı HAKKI USER 

Genel 
Kamutayında 
[ Üst tarafı birınci sayfadd) 
fasıl arazi vergisinden maa
rif hissesi 88,000 lira, bina 
vergisinden mııarif hissesi 
25,ooo lira, kıızanç vergisin. 
den maarif hissesi 75,ooo li 
ra, hayvanlar vergisinden 
maarif hissesi 121 ,000 lira, Geçenlerde sizinle görüş· 

düğümde sığ.rlarda vücudün 
ötesinde berisinde ve ençolı 
sırt ve bel gibi üst yer· 
}erinde görülen delikli veya 
deliksiz küçük bir takım 

deri altı şişlerin neden il· 
eri gelip tedavilerinin ne 
olduğunu sormuş ve köylü 
kardeşlerin <5ğrenmeleri ıçin 

buna dair bir yazı yazıl. 

masını söylemiştiniz. 8u 
şişler, sığırın ipoder matoz 
[Hypodermatose du baeuf) 
yani deri altı hastalığı de
nilen ve bizde halkça nok· 
ra adı verilen tufeyli 
bir hastalığın derideki be. 
lirtiler (ağraz)ından ibarettir. 
ler. Sığırların deri altı sak. 
ını manasında olan iyp· 
oderma bovis (Hypoderma 
bovis) denilen bir sineğin 
biı-inci hayat devresindeki 

sığırların hazım borularına 

guçen sinek yavrucukları, 
bu borunun boğaz ve mi
de gibi yerlerini deler ve 
damarlar ile sinirlerin yol· 
larındnti ve onlorın uzun· 
luğunca yürüyükek önce 
mırdar iliğin borusu ya
kınlarına çıkarlar ve so
nun da omuz, kaburgalar 
sırt, bel ve kıç gibi vü · 
cadün üst yerlerine geçe· 
rek oralarda deri altında 
kul:r ve hayvanin karnını 

emerek yaşarlar. İşto bu 
yaşayiş bu yaşayabilmek 
savaşı neticesindedir ki 

fasıl tutarı ::S09,000 lira. Beşinci 
Cnsıl: Altı liradan yol parası 
527,000 lira. Altıncı fasıl: 

yavrucuklarının deri altında 
yaşayıp büyümelerinden ve 
dolayısile yaptıkları tuhriş 
ve tahripten ileri gelir 
ve ancak şubattan mayıs, 
hazirana kadar görünürler. 

Sirıekler yazın haziran. 
ın (15) nden eylüle kadar 
kemale ermiş, tam sinek 
halinde yaşar ve başlıca 

sığırların otladıkları yerler-
de bulunup onların üstünde 
uçuşurlar. Bunların kendil · 
erine mahsus olan vızılt· 

ılarından sığırlar huylanıp 

ürker başları ile boyunlarını 
uzatarak ve kuyruklarını 
kaldırarak olanca k.uvvetlerile 
öteye beriye kaçarlar. 

Sinek, soğuk veya serin 
havalarda uçamaz ve tenasül 
bakımından tabii vazifesini 
göremeden ölebilir. Hayatı 

kısadır. Birkaç günden bir 
haftaya kadar sürer. Hu da 
tP.nasül yani yumurtlayıp 

yavru vermek içindir. 
Dişi sinekler, en çok sıcak 

ve fırtınalı havalarda uçarl
ar. Sığırların bulunduklıırı 
yerler~ gider; onların üstüne 
huıuıile derileri ince olanl
ara konar ve vücudün bazı 

yerlerinin kılları Ü.zerine yu
murtalarını korlar. Bu ) um
urtalar, içlerindeki tohumla· 
rın hayatı için kendil~rine 
tabiatın bağışladığı küçük 
bir kuyruk vastasile kıllara 
tutunurlar. 

Her dişi sinek, hayatına 
uygun zamanlarda (300 500) 
kadar yumurta verir. Yum 
urtalar, yaz sıcağının tesir· 

ile adet.. kuluçkaya yatan 
bir tavuğun altındaki yunıu· 
rtalar gibi ve fak at onlard-
an çok daha çabuk 
açılır ve içlerinden tıp-
kı civcivler gibi ilk hayat 
devrelerinde bulunan bir 
takım sinek yavrucukları dı
şarıya çıkarlar. Hunlar ken 
dilerini saklayıp bıırındırmok 
üzere kılların ar.:sına , dip. 

lerine doğru yiırüyerek 
deriye gittiklerinden sığırla 
rı kaşındırırlar. Kaşıntıdan 

dolayı zavallı sığırlar ya
ralanır ve dolayisile si. 
nek yavrucuklarını bilmi
yerek yutarlar. Bu suretle 

deri altı şişleri meyda-
na gelirler. Bu şişlerin 

içinde bulunan sinek yavr
ucukları büyüyünce tenef
füs etmek yani hava aln
bılmek içiu derinin bir tar. 
alını delerek dışarıya çıka
rlar. Bu hol marttan ha zir. 
ana kadar olan müddet iç
inde vuku bulur. 

Nokra hastalığı, ancak 

Zephiye resminden viJtiyet 
hissesi 1 ,750 lira, taş ocakl
arı hasılatı 6,350 lira, pana~ 
yırlar hasılatı 5,500 lira, fas ıl 

tutarı 13,600 lira. Yedinci 
fa~ıl: Akurııt iı:ar bedeli 6,000 
lira, Hastane hasılutı 500 
lira Matbua varidatı l 0,000 
lira, fosıl tutarı 16,500 lira. 
Sekizinci fasıl: Vesaiti nak
liyeden alınacak muayyen 
mebnliğ 600 lira. Dokuzuncu 
fasıl: Satılacak eşya bedeli 
3,000 lirıı, satılar.ak hususi 
emltı.k bedeli 18,000 liro, 
fasıl tutarı 21,000 lira. On
uncu fasıl: Mütenevvi ve miije-
ferrik varidat 2,700 
lira. On birinci 
fasıl: İstirdadat 500 
lira. On ikinci fasıl: Mülga 
kanunlara ait vergi baka 
yası 13,0oo lira. Bütcenin 
genel tutarı 1 ,039,900 lira. 

ayna ( Hypoderma rliana ) 
denilen başJia bir sinektir. 

Hastalığın ökonomik za
rarları - Nokra hastalığından 
sığırlar nadir olarak ölür
ler. Ancak bu hastalık büt. 
ün nokralı hay~nlarda de
rilerin delinmesini ve diş 

ilerde ıütün azalmasını 

gece gündüz dışarıda me
ralarda bulundurulan sığı

rlarda görünür. Yalnız gü. 
nün ortasmda dışarda otl
adılan veyahut sonbaharda 
meraya çıkarılan sığırlar. 

da ya hiç görünmez ve
yahut nadir olarak görü:,. 
nür. Bunun sebebi şişlerin 
i~~inde bulunup büyüdü
kten sonra derinin bir ta· 
rafını delerek dışarıya çıkan 1 

mucip olduğundan zarurl
arı büyüktür. Sütüa aza· 
lmasından ileri gelen zar· sinek yavrularının ancak sa

bahın ilk saatlerinde [8] ze 
veya (9] za kadar yuvalarını 

terk etmelerinden ileri ee
lir. Eğer bu saatlerde ha. 
yvanlar ahırda iseler sinek 1 

yavruları yataklıklera ve gü· 
brelere düşüp öldüklerinden 

1 

kemale ermezler. Halbuki 
dışarda ilkbah;uda ve yazın 

rutubetli ve sıcak tabii 

ar, Oanımarkaıfo yılda hay· 
ı van başına (12) frank tııh-

çayırlıklar toprağıni düşen
ler, en uygun yaşamak 

şartlarına rast geldiklerinden 
büyümelerine devam eder 
ve ortalama olarak bir bu_ 
çuk ay içinde kemale er 
ip tam binek halini alırlar . 

Sonbaharda ise dişi sL 
nekler artık yumurlamazlar. 

~işler içersinde bulunan 
sinek yavruları büyüyüp 
yuvalorını terk edinceye ka 
dur sığırların vücudünde 
aşağı yukarı (10) ay kad 
ar kalırlar. Sayıları nadir 
olorak (4·5) çokluk 
(10 -50 100) kadordır Hunlar 
hayvanın kanını emerek 
yaşadıklarından hususıle 

sayıları çok oldukta onl
arı taşıyan hayvanlar pek 
zaiflar. İneklerde süt azal 
dığı gibi kiiçükler duhi 
güdükle büyürler 

Nokra hastulığı, sığırl-

ardan başku beygirde 
dahi görülür. İnsanlarda 

görülmesi pek nadir isede 
köylülerde hususile hay- I 
vanlar ile münasebetto bu 

lunup a~!ıkta yatanlarda 
tesııdüC edilmiştir. 

Bu hastalık karaca ve 
geyikte dahi görülür. Fak
at bunlardaki nokra hast
alığını yapan ipoderma di 1 

min edilmiş isede 130·35) 
frnnka kadar çıkabilir. 

Derilerin delinnv~sinden i· 
leri gelon zarara gelince 
bu, Danimarka ve Fransadf\ 
(8,000,00t:l} Alman yada 
[10,o00,000) ve · Amorikada 
1 ıso,000,000 - 300,000.0001 
kadar tahmin edıliyor. 

Bizde nokra hastalığın
dıın ileri gelen zarar hak 
kında henüz bir istatistik 
yok isede değimli olduğunda 
şüphe yoktur. • 

Tedavisine gelince: No
kara hastalığının meydana 
gelmesine mani olacak henuz 
gerçekten ameli bir te-
davi yoktur. Ancak bu-
na tutulan hayvanlarda 
meydana golen deri altı 

şişlerin i~·inde bulunan' si
nek yavrularını henüz de
rıyı delmeden dışarıya çı

karmak ldzımdır. Bunun 
için ilk bahardan başlıya· 

rak hayvanları, sürüleri her 
r 15) günde veyahut (3) 
haftada bir muayene etmeli 
vr hastalorı ayırıp kalem 
şeklinde pek keskin bir 
bıçak vasıtosilc şişl~ri yarıp 
içlerindeki sinek yavrularını 
dışarı çıkarmalıdır. Bıçağın 
deriye aç·tığı yarn munta 
zam olup irinlemeden ~·a. 
buk kapanır. Halbuki sinek 
yavrularının dışarıya çıkmak 

üzere deride a~·tığı yara 
kopanmaz çiinkü hem ırjnli 

hemde yuvarlakdır. Bu a-
meliyattan sonra hem sü 

' tün miktarı çoğalır hemde 
yara kopcındığındıın Jcrinin 
değeri ılüşmez. Ben söyledim 
dinlemek ve yapmakta hay. 
van sahiplerine düşer. 

• 
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.---··-··--·· 
Kanlı Bir V aka! 

Çandır Köyünde Dü sabah Ka11lı 
Bir V ka Oldu. Üç Varah Var! . 

.. de s1 
Dün sabah şehrimize iki, beni öldürecek, önüne geç ış biraz ötede ikisını ere 

iki buçuk saat uzaklıkta bul demiştir. Süleyman da: aklarından yaralıyorak Y 
unan Çandır köyünde üç kiş- - KdmıJ yapma! Diyerek sermiştir. · d-

şebriırt11 
inin yaralanmasile neticelen· Ktlmili önlemiştır. Fakııt bu Vakadan sonra ~b 
en konJı bir voko olmuştur. sırada Ktimılın kardeşi Ali en gönderılen başçavu~ 1110 

Vaka şöyle olmuştur: av tüfeğini Karameşeye do- dullah kumandasında bır tlıJf· 
Karameşe Mehmet pehlivan ğrultup iki el aleş etmiştir. freze vııkaya el koyrnu k•· 

dün sabah Kör Emin ile SılıUı sesi üzerine Korı:1meş· Abdul~.ah çavuş nkşnIP\dire 
· k d · H · · k dar koyde kalal'ak ts 1ı 

birlıkte köy odası önünde enın ar eşı useyın va n . . vak&. 
· 1 · d ı· d k' şayan hır çalışma ıle ·, Kdmil pehlivan ve kardeşi yerme ge mış 0 n o ın e ı ~ . ıoııŞ 

A~l. ·ı K ı t KA •1 bıçakla vakaya karışmış Kd- bütün deldilile tesbıt 0

1 ~a· ı ı e arşı aşmış ır. ttmı ' . h ti e 
·1 K t.... • ··ı mili bacag;ından yaralamış- tır. Karamf'~e Me mc ... ref1 

ı e aramei'onın arası o e· d · H" · · ı" • 
. . tır Bu sırada köy ıht.iyar r "ŞI useyının AOlılıll 

denberı açıktır. Ktlmıl bu h t" .. . d k ... k H" hafif ıse de ı< 41r 
k l f t b·ı k eye ı uyesın en ·uçu u. tr re& 
arşı oşmnyı ırsu ı ere · d k "l"hl 1 yornsı oldukca lltı 1 b• . . .. seyın e va oyo. sı a ı o ar- _ u stB 

Karameşeye bır haylı ku- ak karıştığından köy odası Uç~ de memleket bs l{Mı>~ 
für savurmuş ve sonrıı ônü bir harp meydunına dö nes10e yatırılmış.tır .. likit 
tabancasını çekerek Kara- nmüştür. Küçük HüsPyin Hüseyin tnbancasıle. ~~r k•r 
meşenin üzerine saldırmı:;;tır. r tubancusile Karnmeşeye ateş yakolanmıştır. Ktıınıh k•r 
Bu sırada kel Süleyman ! etmiş ve Karamı>şe bundan deşi vnkııdnn sonr8 .. 

1 
ııı· 

adında biri de vaka yerine , .korkarak kaçmağa başlamış mış olduğundan benU 81110 

gelmiştir. 1 Kuram eşe Süley-

1 

lfüseyin de kardeşinin peşi tulamumıştır. !{aram;: el 
mana: sıra gitmiştir. Fckat küçük anasının da bu vak9J r· 

- Süleyman bak bu adaı,n ı Hüseyin peşlerini bırakmam- olduğu anloşılmoktB 1 

. 
Odalar: 
Kongresi 

Ôkonomi Bakanlığından vi- 1 

ltı.yetA gelen · bir emirde 
2 J mayısta Ankara da top
lanacak olan Ticaret oda. 
lorı umumi kongresine vi
lıiyet namına iki murnh· 
has gönderilmesi 
bıldirilmiştir. Bal:kesir 

Bandırma 
-

Muhasebei hususiyesindeki 
suiistımaı. 

Bandırma muhasebP.i hu
susiyesindeki suiistimalle 
alll.kada~ olarak memur-
dan bn~ka ikide to hsildar 
açığo ~·lknrılmıştır 

\Yem ur ve tu hsildarların 

Belediye 
Kamutayı ·kiııc 

Belediye Kamuta11 1 s~ 
•P'c toplantısını bugün 1 

1
· d~ 

.. rneP o 
tır . Belediye encu . i ,o 
935 belediye bütcesırı •.f!İ~ 

"k e, .... 
~ Jefa olarak tetkı 

tir. 

yirmi bin lira kudar bir JI 
pareyi zimmetlerine geçir- inzi~at komisyonu~· ~ti 
diği anlaşılmaktadır. Mususi . k ını•1 J• 
muhnsebe tahsıl müfettişi Vildyet lnzi~at 0 akkıll , 
Bandırmada bu meselenin unda ü~· muallıın h rı ~ 

d 'h kılra tahkikatı ile uğrıışmakta· mesleğin en ı rııç 

dır. rilm1ştir / 

HALKEVİMİZ of 
Uluslararası mesai ofisin- Sinan Gecesi· 

den de çekiliyor. • 

Edremit, Ayvalık, Bandırma 

ve Bürhaniye odalarından 

gönderilecek ikişer murnh
has l 5 nisanda şehrimizde 
toplıınarak bu murahhas
ları seçecektir. 

Japonya 

Tokyo, 7 (AA.) - uıusı- halkevi' Baskanlığındafl11• ~ ar kurumundan çekilen _ ' KerııO rt' 
Japonya şimdi dş uluslararası • (9) Nisan salı gıirm saat l 13 (Salo) ~ efifl 
ınesaı ofisinden çekilmek (2fJ,30) da başlamak ıi:ere r Kadri, (bayan Nkt 
meselesini araştırıyor. btiyük Türk Mimarı (Sina f akalinde) ) (fJO!I', 

• • • mn) adırıa bir gı•ce tertip C - (Safo) (Şali f11JiP 

Büyük 
DetJletler ne 
Vaziyet 
Alacak 
[ Üs tarafı birinci sayfada ] 
ahının bundan sonra Londra 
vasıtasile Pariste daha eyi 
anlaşılacnğına konoatleri va. 
rdır. 

İngiliz haric'i sıyasasının 
bir çok cepheleri itibarile 
Polonya siyasıısilo mutabak 

altu olduğu da memnuniyet· 
le tesbit edılmektedir. Hu 
mutahoknt yolnız tokip olun-

an gayeler.de <leğıl fokat us
ullerde de mevcuttur. 

Pnris muhabiri de, Fransa 
da şark misakı meselesindo 

müsbet neticelere varmak 
ümidinden vazgeçılmf:\ğf' te-

mayül bn~lomıştır. Şimdi da. 
ha ziyade Uluslar Kurumu 
çerçevesı dohilinde umumi 
bir ıınhşma arzusuna dönü. 
lmüştür. 

olıınrnuşlur: Fikret ve bay J]a 
; (Kon/ erans) ref akalinde) 

:1 - 1'emsll: 1 - Mimar ( Sinamn ) 

- lwyalı ve asan- serımzlıe
ndis bay Zlya tarafuıdan 

2 - ( Kunser ) 

A - Beyaz 
, . rd' 

pıyesı . ır rıt 
d' b r ı B - Korııe ı ... de a~J r 

Salon saat sel<'"' .. Ali A

dO"" ~" A - Pııarlelle bay Kadri. caklır. Her kes ,ıor 
bayan M11alla, bay Naci, Salon dolunca kOP 
bay Hamdi panacakltr. ~' 

B. Litvinof B. Beniesi Mos~0 

ava çağtrdı. tıı~ir ~, 
göre, evelll. lngiltere hiikil- mı bir münakoşllt bU b~ ı 
.. kt · H devle ·1er1 
meti • B Edenin yaı>tıgw ı ziy. ce ır · er ·rıi J 

. . . ta kendi teklıflerı ,, 
aretlerın netıcesı hakkında ıt'~ı 

recektir. itti ]j ı 
bir rapor verecek ve bunu Sir Con Sayrnon Groııcı l 
Streza konferansında hazır Londra sefıri B. ~011(et 
bulunnn devlotlerin müstak ı-ı-elecek Mrcza ··c:tiir• 

!") "'Q[llı.IY 
bel siya etlerine doir umu hakkında görU-s 

·ı~ 
Çocuk Bayramının 1 fi 

günüdür. Yavrularıtıt11 ~1 
bayramı icin hazırlarııtıt , -
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Osmanlıca.dan Türkçeye Karşılıklar kılavuzu 
N. 11 ı;rnek: Bu iş ihaleten yaptırıl ı c;k - l ı erinin boyunu serviye benzetirlerdi I bini tecavüz etmişti~ .Yıkıntı altında 

• Bu iş üsterleme yaptırılacak. Taklıd Buozet kalanların sayısı hını aşmıttı. 
Ehli vukuf, ehli hibre - Ay ırtman İhale etmek = Cstermek Örnek: Maymunların taklid hassası hay- Enmuzeç =-: Kip - (Fr.) Type 

Örnek: Ehli vukufun verdiği rapordo. örnek: Alım satım komisyonu bunu si- vanatı saireye faiktir = Maymunların Örnek: O, bir enmuzeci edebdi = O, 
~'h .- Ayırtmanlarm verdiği raporda. ze ihale etti = Alım satım komisyon. benzet özgülüğü öbür hayvanlardan bir edep gibi idi. 
• lıyet - Erdik unu size üsterdi. üstündür. Eneal = Nesiller (T. Kö.), ürenler 

Örnek: Ehliyetsiz adamlara i ş vermeme Müteahhi,l _ C'stenci 'fuklid etmek = Benzetlemek Örnek: Ensalı atiyeye emouzeç olacak 
lidir - Erdiksiz iş vermemeli iir. Örnek: Mütaahh id Bay llas ıın Gültekin Ornek: Çocuklar, büyükleri taklid eder hareketler =Gelecek ürenlere kip 

Rhven - · Ucuz - Üstenci Bay Hasan Gültekin. - Çocuklar, Büyükleri henzctler. olacak hareketler. 
Ürnek: BuQun fıntını ehven Jiulmadınız Taahhüd etmek <iltizam ) _ üstenmek Mukallid _ Benzetd ~esl - Nesil, üren, döl 
nıı? - Bunun pahasın ı ucuz bulmad ı· Örnelt: Bu işi tahhüd edemedi = Bu Örnr k: O, mukallidin biridir - O, ben- Örnek: Nesli ati - Atı üren 
nız mı? işı üstenemedi. . zetçinin biridir. Kimin neslindendir? - kimin dölünden-

Eiıze (Bak:aziz) = Erenler Emdre _ lmge, ipucu - (Fr.) indice Emtia == Mal _ (Fr.) ~archandise dir? 
Ekdbir= Büyükler Örnek: Yaptığı taharriyat neticesinde Örnek: Avrupadan gelen emtia arasında Eracıf = Uydurmalar, düzmeler 

Örnek: Ekdbiri Kureyş - Kureyş bü- ancak küçük bir emare bulabildi - - Avrupadan gelen mallar arasında Örnek: Bu eracife ehemmiyet verm. 
yükleri Yaptığı arnştırma sonucunda anı~.:ık kü· Emvali menkule - Taşıtlı mallar - (Fr.) edik - Bu uydurmalara (Diizıaelere) 

Ekal. = En az, en o.~aı:?ı ı b'ld' l' ı b' önem vermedik. ô :r ..... çük bir imge bu a ı 1• po ıs er ır Biena mobiliers 
rnek: Ekalli mücazat = Cezaların en emare bulmak için çok çulışdılar - Örnek: Tekmil emvali menkulesini Hi· ÜrcCı.le = Uydurma, düzme, yalan dolan 

azı, ekalli üç saatte oraya vasıl olabilir (lolisler bir ipucu bulmak icin çokça { . f d' B" .. ErAmil = Dullar 
0 ndttn evel gidemez = Enaz üç saatte mayei Et al cemıye ıne ver ı - utun Ürnek: itam ve eramil maaıları - Ök-
orayo. varabilir, ondan önce gidemez. lışdılur. ı taşıtlı mallarını Çocnk Esirgeme Kuru· süz ve dul aylıkları. 

Ekaıı · 'l' · Emaret - Beylik muna verdi. ıyı:ıt=Azınlık- (Fr.) ·' ınorıte 1 1 
T 

1 
Erazil _ Sıyrıklar, yüzıüzler 

Ô k d I '- t'I . ürnek: Selçuk imparator uğu, on bir Emvdli ~ayri menim e - aşıtsız mal ar 
rne : Kamutay a azın ı~ par ı erı ..., u" rnek: Erazili nasdın - Budunun yü. emarete bölündü - Selçuk imparator- ıF ) B'eos ı'rnmobilı' ers yoktur, bağınsız saylavlorımız vardır= - \ r. ı 

Büyük Millet Meclisinde akalliyet fı r- luğu, on bir beyliğe bölündü. Örnek: Emvali gayrimenkulesinin kıy-
laları yoktur, müstakil nıebualarım ız İsfendiyar omiri kötürüm Beyazıd Ti- meti, ~mvali menkulesininkinden daha 
vardır.: il n'y a pas de partie de mi. mura iltica etti - lsfendiyar heyi kö- çoktu - Taşıtsız malle.rınm değeri 
norite a la ChamDre, mais il eXiste türüm B~yazıd Timura sığındı . ' taşıtlı mallarınınkinden daha çoktu. 

p des independants. Emir - Bey Nakletmek - 'faşımak, anlatmak - (Fr.) 
"kseriya - Çoğun , çok vakit, çokluk <Bak Emel - Umay Transporter , 
llltlekser) Örnek: Emelsiz gönül, güneşsiz göke Örnek: Bu kocaman taşı oradan buraya 

Örnek: Ekseriya işine vaktinde gelmez benzer. nakletmek için iki manda kaJi değildir 
:::::Çoğun işine vo.ktinde gelmez. Emin (matemed) - İnal = Bu kocaman tnşı orudan buraya taşı-
.Ekseriya onu çalışırken gördüm - Örnek: O benim eminimdir; ona itimad mak için iki manda yetmez 
Çok k·ı l k - d ·· edebilirsiniz -- O benim inalımd r; ona Bu masalı bana anne annem nakletmjş-ek . va 1 onu ça ışır en gor um aoüvenebilirsiniz. 

serıyet - Çoğunluk - (Fr.) Majoite EmlAk (mük) _ Özelge __ (Fr.) Proprete ti __ Bu masalı bana anne annem anlat-
Ôrqek: Önergeniz çoğunlukla kabul ·· h k mıştı. 
olunmuştur - Teklifmiz büyiik bir Mülkiye hakkı - Uzelgelik 8 kı - (Fr. Nakliyat - Taşıma - (Fr.) Transport. 
ekseriyetle kabul olunmuştur. - Vot Droit de proprote örnek: Bizde nakliyatı bahriye gittikçe 

Örnek: Demokraside mülkiyet hakkı to.-r~ proposition est accepteen une gra- nınmıştır _ Ddmokrasıde özelgelik ha- terakki etmektedir. - Bzde denizsel 
Rka\ e mo.jorita kk: tanınmıştır. • taşıma , gittikçe ilerlemektedir. 
~ka

1 

.e .- Kumul .. Emniyet [Asdyiş anlamına] - Güvenlik - Vesaiti nakliye - Taşıma araçları - (Fr.) 
nıını selAse - Uç ör k.ümler 
() (Fr ] Securite ~oyens de trcınsport 
. ~nek: Ekanimi seldse, hıristiyanlık Örnek: Vatanım zın harici ve dahili em· Örnek: Vesaiti nakliyenin en yenisi tay-ıtıkuctlnrının esasıdır - Üç örkümler v ı · · 
h · • niyetini ordumuı11 medyunuz ·- ı ur- aredir - Taşıma araç arının en yenısı RLb ırıstiynnlık inanlarının temP.lidir. 

-~ e dumuzun dışsal ve ıçsel güvenliğini or. u~·kudur. 
ekt1t r - Ulu dumuzu borçluyuz. Encam (Bak: akibet) - Son 
tl

1

11n - Obur Emniyeti umumiye -- Cenel giivonlik .. i'>rnek: Encamı kAr kaleyi dütmana 
ô - Daha, henuz, Adenıi emniyet - Güvensizlik, yadguven teslim etti - lşin sonu, kaleyi düşmana rnek : GönderJiğim adam el'an gel-
ın d' 1 - IFr.] insecurite verdi. 

e ı - Gönderdiğim adom daha ge - Örnek: Ademi emniyet j~·inde kalaa bir 
~ed' Encümen - Komisyon - (Fr.) Commission eı" . ı. memlekette huzur ve ası1'j·i.;:. bulunmaz -q8lık · v k (v ) 1 ı · ~ Örnek: Aı. komisyon = Sous - Commı-() ı - :r .. sne - rr. e as ıpue - Güvensizlik içinde kıılnn bir ülkede 
."nek: el§.stiki cisimler - esnek cı . baysallılc bulunamaz. ssıon 

D 
8ıınıe İnan Encümeni daniA - Akadtımi (T. Kö.) -~ıt · r. Emniyet (İtimod anlamına) - ,. 8Ötıkiytt- Esneklik - (Fr.) Elasticite (Fr.) Confiance (Fr ·) Academie 

rnek l k' · ı Heyet.meclis - Kurul - (Fr.) Assemblee 8 . : Bu cismin e tlsti ıyetı azrı mış= Emniyet etmek _ İnanmak güvenmek 
eıh u cısmin esnekliği azalmış _ (Fr.) Confıer Conseil 

eOt, elbette = Kesin olarak, üzkes Ö l o Heyeti umumiye - Genkurul - (Fr.)Asse-
rnek: Bu adama i~ inanı moz - n 

c:kek: Elbet (elbette) onun dediği ola- ne peut pas lui confıer une affuire mblde generale 
~lhı' =::::: üzkes onun dediği olacak Heyeti Vekile = Bakanlar kurulu = (Fr.) 

se G' . Çocuğu sana iiıaniyorum = je te con. 
,., - ıyım uruba Conseil des ministres 
u ' enfant. Cık:~~~ glbiselerini çıkardı=<~iyimlerini Hu udamu güvenmiyorum = .le ne puis, Kongre - Kurultay - Congres 

e ~lbi .d pas avoir de confiance ıl cet homme Müşavir - Danışman - (Fr.) Cnnseiller 
lh&k se olabı = Uruba dolabı Emr - Emir ('l' .Kö.) - (Fr.) Ordro Örnek: Müşavirlerinin fikirlerini anla. 

Ö =::::: Doğrusu (o k f ) H it madan ia yapmadı ==- Danıtmanlarının .. ,~ncık: Elhak, sesi pek güzeldi- Doğ. Emirname na : erman - uyru u ,. 
B • "'8\J • k d' örnek: Gönder1len emirnamede yeni düşüncelerini anlamadan iş yapmadı 

lhdl .' sesı pe güzel ı. G . D (F ) c e'l 
a· etu h" ·h~ B - b .. k .. .. 1 vllzife1:1i ayrıca zikredılmisti - 1Ön- ~fıra = anışıt - r. ons ı 
Ylltld'ı uıı ı= ugun, ugun u gunc e, Ö K"'lt" d 

Ô derılen buyrultuda yeni ödevi ayrıca rnek: Maori{ Şurası - u ur ar..ı~ı-

Ş:rıei; Elhtıletü hdzihi ortli Asyadn yazılmıştı. tı. 
l3u~~nlığo itikat eden Türkler vo rdır= Emsal = E~. eşler Şı1rfiyi devlet - Danıştay 

~ lığa ~nku gıinde, orta Asyadn Şaman· Ornek: Emsali görülmedik bir cesaret- d'Etat 
lhdsıl ın~~a~ Türkler vardır . le di.işman iizerine atıldı = Eşi görül- Endaht - Atış 

(Fr.) Conseil 

ô - 0 zun kısası medik hir yiğitlikle düşman üzerine Endam - Tay. baybos , ttıei· ~' lh . . . 
ni h · • asıl. hu gıdış onun feJtıketı atı ldı I Örnek; gndamlı bir genç - Boyboslu 

~l Rid· azırlamaktadır.- s·özün kısıısı, bu Misil - Knt,eş bir genç giydiği elbise endamına uy-
}e'i~ş onun felAketini h nzırlomnktndır ürnek: M'sli ve menendi bulunmıyan ö - Bu .. · d' gun düşmemiş - Giydiği uruba, tayı-\"nek· gun, şım ı bir adamdı - Eşi ve benzeri bulunmı. 

b Rtin ~ P:tyevm Konyoda mukim = Bu na uygun düşmemiş. 
~"''{l 8~0nyada oturan yan bir odamdı. . Endamı mevzun, mütennsibülendam, kame-

....._ a" Beşin üç misli on beş edr.r - Beşın 
Ôrrıek.gı~sa.klur=(Fr .) Entrailles intestjns ü~ kntJ on beş eıler . ti mevzun sahibi - Taylan 

P"',ıs~tta · !~~ nda görülen emraz = Bağ ı r. 0,. kut ceza- Üç misli ceza Endaz = Atan, atmış Atıcı , 
t {lı &al'gorulen hastalıklar · \ Örnek: Tir ondaz = Ok atan. 
~ ~·ai rat~ze - Kalın boğırsuklar Nazir (misil: mesit) - Eş Lenrter enduz == Demir :ıtmış. 
~ llııtn ılca - İnce bağırsaklar Müşabih - Benzeş Ender r" Azrak 
'"111.r:ı .. ......_l A.aıo.n örnek: Aynını bulamayınca müşabihi- O b' 

1
. A 

" · rnek: Eneler olarak ıze g~ ır = z-ı:.,.. () .. "eı-:. inanı ni alayım dedim - Aynını bulamayın· k 
1 1

. 
"<'<l • ·• il · • 1 l d ra o arak bize ge ır . 

(illet et. Allaha emnn"l __ Tanrıya ·ınam benzeşını a uyım l e ·m 
() rn k "' B }'L Endişe = Kaygı rn.,ı_: Be - İnamlama \füşohehet - •:mzeş ı&. O .. 1 . . b k 

"" Ö ı.. d b" ·· k rnı~ k: !la yatının son gun erını üyü 
b flu p u paroy ı ona emanet ettim _ rnck: Baba ile oğul arnsın a . uy_u 
ı:.llııı. arayı . bir müşabahet var _ Baba ıle ogul endişeler içinde geçirmişti = Hayatının 

tleten ona ınamladım l'k son giinlerini büyük kaygılar içinde ge-f)rlleL. . lnnmlo.ma nr:ısında büyük bir benzeş ı var. 
L ~ 1 b'h B ~·irmişti. hıllt!\rak~ll;r B?kanlığı Ankaradaki son Şe ı = enzer &ıin = İnilti 
.': ...._ U 1 ınarnlo.mn yaptırmıştır. Örnek: Bir hüsnü bi şebih - Benzer-
0tn6~ storrne siz bir güzellik. 
t : lhnl · k B t k ~,1 ~rltlesj h e~ı el'an yapılmadı = C s- Teşbih etme - enze me 
e~ll . onuz yapılmadı Ornek: Kudemo, maşukalarıaın kaddini 

- Uaterlenıe serve teşbih ederlerdi - Eskiler sevgi-

Örnek: Enini yürekleri parçalıyordu = 
İniltisi yürekleri parçalıyordu. 
Enkaz = Yıkıntı 
Örnek: lfoknz altında kalanların adedi 

zsüzlerinden 
Erazil to.kımından = Sıyırıklar takımından 
Erbab (ehi anlamına) - Er, edikli 

• Örnek: Bay M .• işinin eridir (erbabıdır) 
- Bay M. yapı işinde erdiklidir (trba
bır). 

Erbabı mesAlih - iti olanlar 
Erbain - Karakış 

Örnek: Erbain kırk gün sürer - K•ra· 
kış kırk gün sürer . 

Erktln (Rüesa anlamına) - Baımu 

Ornek' Erktnı devlet - Devlet bl9man-
ları. 

Erkdnı askeriye!- Generaller 
ErkAnı harbiye - Kurmay - (Pr.) E\at . 

maJor 
ErkAnı harbiyei umumiye - Genel kurmay 

- (Fr.) Etatma.}or general 
Erk-Anı harh zabiti _ Kurmay ıubay = 

(Fr.) of ficier d'etat·major 
Erü - Pirinç 
Erzak _ Azık 

Örnek: Burada çalıtan amele, erzalunı 
köylerinden getiriyorlar - Burada ça
lışan işçiler, azıklarını köylerinden ra
tiriyorlar. 

Erzırn - Yakışır, yaraşır 

Esalet - Asallık, asalet asillik, akıoyl•k, 
tözünlük 

Aıil - 1 - Asalı, asil, ak:ıoy tizön 
2 - (Vekil karşıtı) Eıi 

Örnek Bu işte asaleten bulunu1orzm 
- Bu işte esi olarak bulunuyorum. 

Esaret - Kulluk = (Fr.) Senitude 
Örnek Türk milleti esarete tahammül 
edemez -· Türk ulusu kulluğa dayana-
maz. 

lsaret (Ülke ve ulusların yabancılara ma
hkumipeti anlamına) - Kölemenlik -
[Fr.) Esclavga 

Örnek: Hindiler asırlarca enret haya
tı geçirdiler - Hindiler asırlarca k6le
menlik hayatı geçirdiler. 

Esaret (Harb esirliği anlamına)- Tutsaklık 

Örnek: Düşman ordusunun baıkum•n
danı da esarete düşmüştü - Düıman 

ordusunun başkomutanı da tuteaklaj'a 
düşmüştü. 

Esir - Tutso.k, tutkun 
Örnek: Son muharebede dütmandan 
on binlerce tutsak aldık. 
Hüsnünün esiri olmuıtu - Güzelliji
tutkunu olmuştu. 

Esirane - kulca, kölece 

örnek: Onun yanında esirane çalışmış
tıın - onun yanında kulca, kölece ça
lışmıştım. 

Esas - Ana (F r.) F ondamen\al 

örnek: Ana kurallar _ esas kaideler 
Esas _ Asıl - (Fr .) Fond 

Örnek: Asılsız bilgiler - esasaıs hav
ndısler 

Esas - Dip - (Fr.) Fond .. 
Urnek: dipsiz sözler - esasaız sozler 

Esas _ Temel - (Fr.) Fondement, baae 
örnek: Temel koyma - Vazı eaaı 

Esas - Temelinden, aslından - (Fr.) An 
fond 

örnek: esasen ben bu işin böyle olac. 
ağını daha evel sezmiıtim - Aslından 

ben bu işin böyle olacağını Jaba önce 
sezmiştim. 



nin 5 inci maddesinde der
pit edilen hakem usulüne 

teveHül edılmek 14ıım ge. 
leceğ'ini bildirmektedir. 

• -
karacabey harası 

_...... . . . ..... - .; 

ltalyan matbuat müsteşar_ 
lığının 24 mart tarihli bir 
tebliğine göre, 1911 sınıfı
nın seferber edilmesine ka
rar verilmiştir. 

müdürlüğünden: 

24 tarihli lllorriere ella Sera 
191 ı mnıfının ıilAh altına 

alınm~ıı hakkında diyor ki: 

Haranın 15 Nisan 935 tarihinden koyunlar
m yaylaya çıkarılacagı 15 Haziran 935 taı·ihiııe 
kadar ova koyun sütlerile ~ağımın nihayetine 
kadar yayla koyun sütleri pazarlıkla satılacak
dır. isteklilerin hergün Hara nıiidürlüğüue nıü 

Zail olan bir ulus daima 
racaatları ilan olunur. (101·4) 

il 
L ( . . .. . ..................... . 

t&eav ze maruz .. a mıştır. • • 

Avrupanın vaziyeti mühimdir. : Doktor : 
1911 sınıfının silAh altına : : • • 
alınması gayet yerinde bir : OPEHA'fÖH : 
tetbir 1&yılır'. : 

Gaip 
• 

Edremit askerlik şubesin-
den almış olduğum nskeri 
teskeremi kaybettim. Yen

isini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Havran nahiyesinin Kal
abak köyünde Halil oğlu 

Rıza 

317 

il giormale d'halia deme ! Sadi Özatay ! 
ktedir ki: Bu tedbir ~ilAhl. : Cerrahi hastalıklar müte- i 
ku~vetlerin her türlü ihti- : haısısı. : 
mele karşı vaziyete hakim : Vatan eczahanesı bitişi- : 
bi\- halde bulunmasını temin ! ğindeki muayenehane evi- ! 
için ihtt7ati bir gayeye ma- : nde hastalarını her gün : 
tuftur, ltalyada halen sil~h : öğleden sonra kabul ve : -,-1,-.~-.-n-ı -,.-re-ı-·i-: _B_a_lı_k_e,_s_iı-· -
altında üç sınıf vardır, bu dn i tedavi eder. : 
600 bin kişi tutmaktadir. -. ........................ : Vilayet ~latbaası 

Okuyuculanmıza Bir Kolayhk· _ ........ . . •. " .. - . . :._. . .. ~ .. _.· .... · . ' ;". ,. ~ . 

Aşağıya bastığımız rehber tablo hal l mıızın her ıiiJü ihtiyaçla"' 
rını en rahat, en eyi, en ueuz ve en sağlam . şartlarla neredt}, idil'"' 
Ierden karşıhyabileceklerini gösteriyor. , 

Rahat bir otel i ·tiyor sunuz.. Hang oteb 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz· mal bulunur?· 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarmı fm tabloda ara);ımz 
esi postafı3' KIRT AS/YE· Mustaf_a Fehmi. Hükinneı 

• ne sokagı. 
O T El : Bahkesirpalas Kuvayi uıilliye caddesi d _ 

~aptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cad e 
sınde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... llükCnııet caddesinde·, 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik•'"'e 
caddesinde Ahmet erşme i karşısında 

• f 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: Hiik•'"
1
e 

~W~~~~~~·~~ ~~~~~~ caddesi Yıldız Karaathane~i karşısınd 

Senelerdenberi r-f ecr. übe edilip., piyasamıza il 1 

LOKANTA: Sabri 1L8akantası: ~ah Mehmet ~0k9gw 
numara 

çıktıktan sonra Grıp hastalıgının memle- 1 BAKKAL: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman ,.ııJ~:: 
1 ketimizJe Ş İ d d C fj llİ k (l Y be ft İren Ve Va- 1 Paşa· caıııii cadıJeşinılP.. ~leylıaııe ho~azııı 

1 
ktinde kullananları (;ı•ilıe e.f ltka1«lDlllilk- TERZİ : Mustafa bey .. Postalıane sokağı \ { 47 

. t' 

1 
tan kurtaran 1 ŞEKERCİ : Ahmet Nuri efendi: llalıke~iriıı !'llt'~1d;1·~: « cisi. Hüktimet caddesi, postahc ne ~oka~• 

• mara: 24 . ıJlB' 
MANIF A TU - :Tavşanlıh Zade Fahri bey. Fanıaz1 • 11 .1e 

l J 1 
nifatuı·a Vt' kumaş mağzası. K u vavi il 

·ı ~ cadd("'Sİ numara: 52 · .. ıeııİ1 
~ HIRDAVAT· cur:nall Hasan Yapı \'~ 1'(

1 nçper tl~aırt'' 
K l 

· · " l k ll f 1 · denı11· hırdavat, hoya, eam, çi111eto ve ' I aşe erını emnıyet e u anınız. I Saraı;Jar ı.aşı. 

·~~~»1tıt~~~~·~~~~~~~olı • 


