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i1llllm 

Hava Kurumumuza 
Yardımcı Olunuz! 
la11n baıkanımızın h111 kİÜultayının ilk toplantısında 

A ıırdiii ıiyleı b?r kitnp halinde ~ıstuılaca~. 
fi. nkara, 25 (A.A ) - Türk tiye sayılırlar. Haber verme. 
ı..,~'. ~Qr~mu altıncı kurul· .den yekunlarını yapmıyanla-
4orı ıluncı toplt ntısı bugün rın adları gazetelerde yazıl-
de le hava genel merkezin- arak hav::ı tehlikesini bilen 
4tık Erıincan soylavı Saffet üyeler arasın.dan rılı:arlır. 
'-ı anın batkanlığındn !ap Tabıi üye olun lem Vekilleri. 
Porı: . heeap encümenı ra- Kamutay üyı leri C.H Pa-
ti•ik;ıı~ yapılacak de- rtisi lieoel St:kretcri Genel 
-.,k erı onaylnmış. genel Kamutay birinci ve ık inci baş-
\ , eı üyelerıni se~·tikten kanları, ordu ispelterleri Ko-
. "letiirlı:e L it lı ha auru ayın sev- lordu kamut::ınları Jandarma 
~tını~lılık ve saygı duygu- genel K.tümen korları, yarg· 
Mi!lıh bildirilmeııni kabul t b k ·· 1 · -... """'11 ıı... u ayenıı :ış an ve uye erı 

.):.._ ••ontn dıA'ılmıştır. Hak 1 k 1 1 ~ ~uıara, 2~ (AA ) _ An- . akn .. ı 1Iar ash~1yparı. ~f'bDt r, tij l · · , dıre tor er C.n. JI tısı ı.-
L1 ~ ccar arındlln B. \ ı · h· .ı.,L •- 1 .. ı. uA L' 

T. '5i' .. an1'(1rı ur .. 1111vu nurum. 
'' b ilrk lluvaı Kuıumu- . . . 

h b' 
1
. unun yardımca uyt-lerıJır. 

t&.~;v ın ıra vererek hava . . . . 
t~~ •İlli b.l .. 1 27 ıkıncıkAnun verıne J 5 • ı en uye yapı mış .. - . . . .. '"8,8 K b .. may11 gunü hava ıehıt.lerını 'tt urumu u oı· . . 
la.. ell ~at A •• L•~ temeh olacaktır . Avrıca bır .-,.L un"'ışa yurea~n ~ 

•kür etmektedir. hava haftası da aaptanarak 
L lttk H K t o bllta i~inde ve bütün kurum 
~~' avtı urumu uzu- . L::dt "ap l d ğ. 'kl ' LJ . teıkılAtı hazırlanan pro~ram-, ., ı an e ışı •• crın 

"•l•rı funlarJır: larla havncılık gösteriş kon-
il}'irls, H K Cerans propaganda ve şen-
~ ava urumun un . . 
taı..t•tit u·· • 1 H lık!er y)e uğraşır.aktır. 
~ L yeaı vart ır. ava · 
~ 1"4t•iııi bilen üye yardı- Ankara, 25 (A.A.)- Türk 
~ iiye, Hava tehlik~ıini bi- Hava Kurumu bugüok ü top-

~1e Türk Hıva Kurumu- lantısınde eHaşbakan lemet 
~t !•lda en az \ bir defa lnönünün ve Hava Kuru.~u 
~ lira verenlerdfr. Bu başkanı Fuat Bolcanın dun-
~~endileri için olan kü toplantıda nrdikleri ıöy-
' 8'' \qıriar 'Ye adları levlerin kitap halinde has· 

ıjl gaıet~lerde yazılır. tırılması ve dağıtılması se-
~llılt verecekkrini yir- nelerdenberi Türk Hava Ku · 
?~ &fa~ı verecekler. rumunun başında bulunarak 
~,~ Hava Kurumupa değerli ifler gören Fuot Bul· 

Hitlerin 
-

Söyleti Avrupa ve Ameri-
kıdı nasıl kırşdandı1 
Paris, l3 (A.A) - Gaze

teler H llitlerin söylevim 
~·özemeğe d11vum ediyorlar 
On ışunlnrı yıızıyor: 

«lngiltere, Almunynya ko
nuşmatora gırişmek önerge 
sin<le bulunacaktır. Konuş
mal::ı rın tekrar buş)Hması 

Kamutay 
935 Senesi masraf bütce·
lerinin görüşmelerine de

vam ediyor. 
Ankara. 25 (A.A.) - Bu. 

gün Hasan ~ ıkan : n Başka. 

nlığmda topl:ınan Kamutayda 
935 masraf bütcelerinin gö
rüşülmesine devam edil.niş. 
tir. 

mümkündür. Almanya ile l===:::!::::ı:=-==::z--==-=z=z=al 
öteki devletler urssında T • 
birkaç yıl i~·in bir uzlaşma- ecı m 
ya varılması mümkün ~örül-
mektedir.» 

Ekselsiyor gazeteei şun
ları yazıyor: 

ye Endüstri lurultıyındı 
gör üıülen iılır, «Bugün Fransa ve Avrupa 

asığlarının bi_~ı~ştıği nokta Kuruttaydı nıiz yollın ·111111 
Almanyay~ butun ba~ş ka- 1 
pııarını açmak. fukat savoşa kııunu Ozarlı~ı 16r011D1tOr. 
h i~: bir imkAn bırakmamalı: Ankaro, :!5 (A.A.)- Tecim 
İ\~ın gfülülen sıyaeal gayedir. ve endüstri odaları genel 

B. Lnvalin Berlin yolcu- kurultayı bugün öğleden 
luğunun mümkün olması önce ve sonra genel heyet 
ancak bu sıyasayı başarmak- halinde toplanmış ve deniz 
la mümkündür. yolları işletme kanununun 

B Bitler bir silA.hlanma 1 ci maddesine ttvfıkan üç 
plAnı çizmiştir. Bu plAıı as- sene müddetle vapur<'ular 
kerlere fınans adumları ta. haricinde ii~· / mütch&Hıa 
rafından kendisine izin ve- azayı seçm: ş ve tl'cim bor· 
rilir verilmez yeretilecektir. soları ile deniz mahsulleri 
Alman Başbakanı k•rşılıklı ve genel mağzalar encü-
yarılım istemiyor. Şimdilik menlerinin raporlarını 
anlo!jmazlığı ~ir bölgeye diolemi' ve h ı- yeti umu · 
hasretmPk• istiyor. Şüphe- miyesile onaylamıştır. 
siz ki niyeti Polonya hü-
kumeti ile birleşerek Rus
yaya saldırmaktır. ltalya 

-
Basım Kurultayı Eyi 
İşfer Başanyor. 

Kurultay başta At.tür~ olduluhalde luıulby hqklnı 
ilı Basbakan ismet inönüne sayğı ve sevgilerini bildirdi. 

Ankara, 26 (AA.) - Tü
rkiye Basın Kurdltayı üyel
eri dün öğleden sonra ulus 
baş nın evinde toplanmışlar 
oradan Zafor abidesıne çele
nk koymuşlardır. Parti Kur· 
ultayını ziyaret etmişler ve 
burada C H P. Genel Sek· 
ret ri Recep Peker tarafında 
kabul edilmişlerdir. Genel Se
kreter kurultay üyeleriue bu 
vesile ile uzun bir söyleviş 
yapmıştır. 

Ankarn, 25 (A.A.) - Tü_ 
rkiye birinci Bas.o kurulta · 
yı bugün h~işleri Bakanlığı
nda Şükrü Kayanın bir söy
levife açılmııtır 

f 

Türkiye Cumuriyeti ,hüku-
meti basına verdiği değer 
ve önemi en güzel ve en ca
nlı heldiye olen bu toplan. 
tıda Baıbakan İsmet lnönü 

ı :. H. Partisi Uenel Sekrete
ri Recep Peker ile kadın er
kek birçok saylavlarla Dııiş
leri Bakanlığı sekreteri, An· 
kara ilbayı hazır bulunmuı
lardır. 

Şükrü Kayanın alkışlarla 
karşılanan toplantıyı açış 

söylevini Basın Genel• Mii 
dürü Vedat Nedim Törön 
sö1levi takip etmiştir. 

Bundan sonra Baıbakan 
ismet İnönü kurultayan ıö
rekli ve şiddetli alkışlırile 
karşılanmıştır. Bunu as Bn
~krınlarla sekreterleri seçimi 
takip etmi,ti'i-. 

Ankara, 25 (A.A.) - Tü
rkiye Basın kurultayının 

-bugünkü açılış toplantısında 
başta en büyü~ümüı Atatü_ 
rk olduğu halde f'amutay 
( Devamı ikinci ıaylada ) 

B. Corçilin Avam Kam
arasında söyledikleri. 

Popüler gazetesi de 9un
ları yezıyo:-: 

«Alman ön~rgelerj, barışı 
korumak için }Azım olan bü-

B. ~orçil lvaı kamaras1nda söy~diği hu ıöy~ıdı in
gilterenin hlııdın t~hlikaye kırıı buhnnıuna ıiıledi. 

'I ff.1. · f d Lonbra, 2j (A.A.)' - B. rdımıtn edilmemeıi yolunda 
f I ID8Şfl anın llftUft 1 Çurçil Avam k:ımarasmda olan sözlerini sevinçle karş-

tün inancları vermiyor. Bun
ları oldugu gibi bir kenara 
bırakmok için bu bir sebep 

bl b• ı 'I J 1 ı 8 . Baldvin ve H. Londonde· ılanmıştır. 
f lf 8fl 8 lft 111 lf, rriden sonra söz alm şlır. B. B. Çurçil demiştir ki: 

Cenevre, 26 (A.A) - h· Çurçil, H. Hitlerin birge gü- Bununla beraber Almanyan. 

"l ,a ~81'1Defle mecburdur caya kurultayca teşekkür 
~ .. ~~~nenin . verimlerini I edilwesi tekliflerini onayla
~ ıo.ra yardımcı mışlır. 

· midir:1 Avrupıın;n geleceğini l düşünen hi~'. kimse böyle 
menfiğ bir durum alamuz.» 

al ya h6kftmeti halyon- Habeş venl!k ve başka memleketi · ın hiç bir devlette bulunmi· 
anlaşamamazlığının kotarılma erin işlerine karıııoıaD\ak yan uzun yollu bombardım-
&ma ait uylaşma formülünü meseleleri~dekj tuttuğu yo. an uçukları vardır. 8. Hitte-
kabul etmi9tir. j lun umut ·vermekten uzak rin dostca sözlerinden ve 

llrk Hava· Kurumu 
lctşkanının SöYlevi 
._, fııı Türk hıilkuruıunun bir pilinçssunu 

, ... k Jıptı, larumun girdüğü isleri an~td1. 
"-cı k liava Kur~munun ·al· stermiş oldukları, ilginliği 1 
~t~ '1rt1~~ayında okunan minnet duyarak anmayı bir 
l ~İt il, 'rurk Hava Kurum~n- dö~erge ve ötlev saydığı ka
·~4, 1•rıdan bugün altıncı ydedilmekte ve şu ıwhrt 
~ i~ın~ verimli bir ~·aL verilmektedir: \ o,, erıttiği Qir yandan Gtlir: 
titi,:c:u yılını bitirmek İki kurultay arasındaki iki 
~ b' ka"uştuğu i~· in so- buçuk yıllık gelir 3, t 44.594 
~r kıvanç içinde bulu· lirası piyangodan olmak üz . 
L.~' ._ '- \re bugün Türk va- ere 8,418.377 liradır. 
~ :nıak ve uçak mese-
)~~ ~e~inde b:r tek Tirk IUfU: 

j~i g bıhurmak ve on iki bucuk yıl içinde baş· 
~'e.~ :~ topraklarımızdan arılan en önemli bir girişi-
:ı.atillinonornik esinlerin mdir. Ankara şubesinin bu . 
'~"ecelt kurumu kayguya günkü üye yekünu 20 dır. 
~-''rk kadar sanmamış Türk Kuşu genc;ler arasında 
~ b· lia~a Kurumunun co~guoluk derecesinde bir 
·"' ~•1r ıarnan diri ve ar· höyr.an uyandırmış yurdun 

lrıa8 llört tarafında üye vazılmak \.. · ,, •nı överen ulu- J 

l~ il o;;.ı_l İstekle ri baı:ılamıA.tır. \ "tr ~"'" ~rin kor.unma- -s -s 

... ~ lrıış olduğu öneme 
~ b,01duğa yazıldıktnn 
~ tta Türk tarihinin 
'\ ~.: doruğu Önderimiz 
~~. lturamun on yıll-
'~ ·~.OJ-~t lnönü ol

le,.· butun devlet yö· 
~,~0.• v~ Cu.m.uriyet 

orgutlerının gö· 

Yani uçaklınmfz: 
iki kurultny orasında ul 

usal enerji hava fılomuzu 31 
uçak dııha kazandırmıştır. 

Bu uçaklurı veren vatan pa 
r~·aları şunlardır: 

Akdağmaden A1pullu pıı

nçar üretmenleri, Amas,11. 

1

1 

( Devamı ikinci sayfada) 

Ümanite g ızetesi, Savyet · 
lere karşı yapılan hücumla
rın radyoda işidildiA-ini, ga· 
zetelerde tekrar "dilmediği
ni kaydetmekte ve B Hitle
rin Sovytstlerle komünizme 
hücum ettiğini y•ızmalı:tedır ı> 

Par is, 23 lA A .) ~- Fra_ 
ns z gazeteleri, avam ka
marası konuşmalarını bii-
yük bir dıkkııtlo gözden 
geçirmektedirler 

Gazeler, ~imJiki halde fi . 
kir söylemekten çekinmek-
tedirlc r Bununla beraber, 
B. Hıtlcrin söylt-vine k•trşı 
lngilter~nin siltlhlıınma prog-
rmını yeramektcn doğrın kı _ 
vafü.•ı s ıtırlar arasında sez-
mek mümkündür. 

Yalnız LÖ .lur gazetesi, 
pek ~·ekingen bır lisan kul
lu.nmakt?dır hu gazete. ln
~ılterenın Bitlerin söylevin
den sonra tutumunu hiseo
lunac3k dınectHle ıleğiştir
miş olduğunu yazmalı:tadır. 

B. Bulılvin , Almınva ordu
su Joll'u, Avrupıısı barışı ve 
Avusturya erginliA"i hakkın
(!a hi~· bir şey sö.Jlememİf. 
t ir . 

B Büldvin, hava paktını 
öteki paktlardan ayrı tut· 
muştur. Hatırlar.la olduğu 

gibi Londra protokoliinün 
rık.ırılmasındnn sonra ttitler 
h~yle hir ayırt yapılmns ı r.ı 
ilerı Riirmüş ve hunun üzeri -
ne Londra vo Paris hük6-
metleri Alman önergesinin 
konuımaya de#et olmadığını 

l 'L ı l 'l A olduğunu söylemiş ve B. Britanya hakkındaki dilekl-
mlrlıl 1 pzı BCI er D· Hitlerin sivil hafkın bomba- ( Devama ikinci i&yfada ) 

kırıdl f>0 oa aaaaaa aaaaaa ••-•aaaaaaaaaaao0-
Ankora, 24 - Amerikalı .~ •\ 

MülAkatlar Kraliçeıi ~is JI GÜ n de Be .. Keli m e.. ' 
Kladiae arkadaşlar1 şair Mis .g · .. Y • 

Kladisle arkadaşı şair Mis 
1 .~ E K i z i "T C ı· 1 i S T E 

Henderson Tay bu sabahki ,., " ~ .~ .J ~ 

ekspresle buraya geldiler. 1 - idare elmsk - Yönelmek 
Matbuat Müdürü Vedat ta- Oraek: DP-vltt yönetmek kolay değildir. 
rafından karşılandılur idare ( administrallon) - Yönetim 

Mis Kladisle arkudaşı An- ÖrJıek; t11rk Devletinin yönetim şekli cumuri 
karapalastıı misafir edildiler. yettir. 
.\mcriknlı mieofırler öğleden i~are (idare yeri anlamına) - }'öntige 
sonra Tayare cemiyeti kon- Orn~k: Dün tütün yonelflesint gftmiıtir. 
geresi ne gelerek Başbakan Is . 2 islikamcl _ ,Yör.et 
met lnönünün söylevini elin- Örnek; Ekonomik siyasamız yeni bir yönttle 
lediler. Akşam iizeri şehirde ilarlemektedir. 
bir gezinti yaptılar. ;J _ Cihet _ Yıiu 

Kendilerine Marmara köş Öruek: /Ju meseleyi Jıeİıgi yönündfn dıişümirse· 
künde bir ziyafet verildi. 
Misafırle r yarın 1 ı de, açıl- nlz kolay olmadığım görürsünüz 
acak olan Matbuat kongres- Vichc (direktifJ Yönerye 
inde bulunacaklardır. ôtley. ·1 - Sevk ti .Kö.) 
in de kendilerine ismet lnö- &vk 111! 'idar,e - r;üdıim, güdtm 
nü tarafından Anadolu kul- Sevk ve idare etmek -- Güdemek 
iibünde bir ziyafet verilece - Serllci tablf .... içgüdü 
ktir. Örnekler: 1 - Güdümlü ekonomi - Economie 
ilAn etmişlerdir. Şu haldfl dlrı)te; 
(İn~iltere bu meselede aca. :l - istanbula gelen uçak bir Fransız pilotu1111n 
ha fikrini deA'iştirdi m;) so- !flİdtmi allmda idi. 
rusunu ortaya atmak ge. .1 _._ Türk kuşunda uçak güdemeği 6ğreniyo -
rei:iyor. ram. 

Alman haber alma bürosu· 4 _ insanlar akı/lurile, hayva,;lar lçgıidülerlle 
na Paristen bildiriliyor: hareket ederler. 

B. haldvinin avam kRma 5 Fikri muzmer -- Gülge 
rasındnki dünkO söylevi Pu- Ömek: Bu adamm bir tıirlıi auluqamadı~ım bir 
riste pek iyi kıırııılanmamıt 
tır. 

Tan gaz&te~i lngilterenin 
( Denmi ikinci sayfada ) 

güigtsi var. 

Türk Dıli : Gazetemize gönderilecek yazılarda bu kelimelerin 
o .. manlıcaları kullınılmamaaını rica ederiz. 

• 



8AYPA 2 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
-14-

Tahsis etmek - Özgülemek 
Has, mahsus - üzgü 

6 

Şahsi - J- Ş:ıhsiğ (Personnel) 2 (Mümtaz. asli anlamı
na) Üzgün (Original) 

Şahsi; hususi - Özel (Prine) 
Şahsiyet- 1 Şahsiyet (Perıinnolite anlumına) 2- Öz-

günlük (mümtaziyet, asliyet anlamına) 
Mahiyet - Nekil, içyüz, öz 
llaasa, hassiyet, hususiyet- Ô.1lük. 
Kullanışta belki en fazla güçlük çektiğiniıo kelimeler 

bunlardır. Çünkü bu kelimelerin AraJH'&la'rını da bir türlü 
birbirinden nerede ayıredıp; bırleştireccğim zi bilmeyi?.. 
Turkçe yeni karşılıklar bu kelimelerin geı çl·k anlamına 
anlaşılır ve ayrilır olduğunu göslereeektir. 

et Kılavuzda ayrım söziı fark anlamına özgülenmiştir. de-
diğimiz vakit tahsis etmek sözünü karşılumış oluyoruz. 

Bu romancının kendine özgü bir üslubu var . • 
Bu kürsüde söz söylemek yalnız size özgü değildir. 
Fikirce anlaşmamazlığımız, aramızda ~ahsiğ dostluğun 

bozulmasına ıebeb olmamahdıı · 
Size şahsiğ sevgim, heni doğruyu söylemekten al·ko_ 

yamıız. 

Son yazdığınız kitap, Turk yazıcıları arasında, siz1n öz. 
gün çehrenizi büsbütün belirtmiştir. 

Ayrık.sınlık özgünlük demek değildir. 

Hiç kimse, başkasının özel hayatı ile uğraşamaz 
Son yazı programının deği~ielerinde de gördüğünüz üz 

ere hiç bir özel girişim, kamugasıya karşıt olamaz. -
t< ... Hiç bir hususi teşebbüs menfanta umumiyeye zıd ol
amaz.» 

ismet lnönfı yalnız devlet adamı olarak, büyük bir şa 
hsiyet değildir. Yazı ve nutuklarındaki özgünltık de değ
me yazmaoltırla bulunmaz. 

Bu işin içyüzünfi bana anlatır mısın . z? 

Doıtunuza benim k n de bulunduğum zorlukları anlat
acak özde bir mektup yazmanızı rica ederim. 

Sizin özlüğünüz a~·ık ıöylemenizdedir. 
Baharda bava değişkenliği lstanbulun Ö$hiilerinden 

biridir. 

•• 
Öneri - FedaltArlık . 
Oıverir, öneren - .Fedakir 
YurJ savguında TOrk olan özveriden ç~kinmez. 
ÖıYerir havacılarımızdan bir pilot, bu kaza sırasında, 

ıoğukkonlı1ığı ile yedi kişiyi ölümd•·n kurtardı. 
MisıılJerde geçen yeni kelımPler: 
Savga - Müdafaa 
Savgamak - Müdafaa btmek 

** iptidai - ilke 
Unsur kelimesi 'f ürk~·e olduktan f'ODrtı ilkeyi artık doğ 

rudan doğruya iptidai ye;ine kullıinnbiliriz. 
Bu adam yaşayıtında bir türlü ilkelikten kurtulmıya

•!aktır. 

Kö1Hilerimiz hentiz ilke hayat ~artlarından kurtulmuş 
değildirler. 

** 
Müzmin - l:iürgen 
Sürgtm bir nezle bütün kış rahstımı bozdu. 

** 
Taazzi, teşkilAt - örgüt 

Uzuv - örgen 
Teşkil etmek- 1 - şekillemek. şekil vermek. meydana 

getirmek, kurmak. hükmünde olmuk, elemek vlmak 
2 - (Taazzi ettirmek anlamına) örgelemek, örgemek 
Tetı~kkül etmek- J • Şekilleşmek, şekil almak, mey· 

dana gelmek. kurulmak. 2 - örgelenmek 
Şekil (T.Kö ) 
'I ürk hava kurumu en faydalı örgiitlerimizden biridir. 
Partimiz bütün ~ençlı!{i yeni bir örgüte bl'ğlıvacaklır. 
Göz, en sakınılmak lilırm gelen örgenlerimizde~ biridir 
Bütün spor gençliğini, yeni bir anlayışla, crgemeliyiz. 
Bu hareketiniz yurt sav•rası bakımından büyük bir ;-.. , 

suç hükmündedir. (Bir SU\' dem'!ktir.) 
AnkaraJa yeniden Ü\' anonim sosyete ·kurulmuştur. 

Basın Kurultayı eyi işler başa-
rıyor. 

(Üsttarafı b rinc 8ay(ada) leketimizin İ\' ve dışından 

Huşkenı ile Başbakan lsmet göndnilen ve Kurultaya ve
lnöniine ve Parti kurulta. rimli işler başurmasını söyl 

yu)n uyğı ve sevgilerinin 

bildirilmesi için Lir takrir 

verilmiş ve alkışlarla kabul 

edilmiştir 

Yine bu toplantıda mem. 

iyen telgraf ar okunmuştur. 

Bu arada Helgratta çıkım 

Balkan llerald gazetesi Mat. 
buaı Müdürlüğünün göaderJ
İğİ telgr&( Kuroltayın alkı_ 
şlarile karşılanmıştır. 

ftJIU( DiLi 

Soyyet 
Ruayıma llmanyıyı ~arıı 

~eslediği ~üşmınlık 
Unlü So,vyet romancısı 

llya Ehrenburg. Almanyoda
ki Rus düşmanlığından sız . 

lanarak lıvestiyu gazetesin
de (Sovyot yurdu) başlığile 

şu yoziyi neşrediyor: 
«Gece, şehrio kirpikleri ka· 

panıyor. Dar npartımonlarda 
buruşmu~ gazeteler ve ter
likler arasında, coz n gürül
tülü sesi işitiliyor. Allo! rı llo! 
1) . H 1 u .. ·- L 11 ar ıs , arse on, uuru&se ... 
Makineler artık durmu~tur, 
kasa Jeftorleri art ık ko pıın
mıştır, otobüsler artık ahır· 
larında toplanmışlardır, fakat 
çalışma devam ed ıyor: Cazca 
uyarak vücutlnr titriyor, ba 
cekh ; bükülüyor, omuzlar 
kal"ıp ıniyor ... 

Fakat işte insan sesi, ku· 
ru ve sert, /saksafonların 
haykırışlarını kesiyor. Bu 
Frankforttur Filozoflar me
mleketi konuşuyor. Ne hak 
kındai> Mantık veya i\henk 
hakkında m1:1 Ruhunu şey. 

tana satan genı· taJebenin 
yurdsamosı h· kkında mı? 
flayır . Frankfort gündelik 
ekmekten bahsediyor: Atiker 
top, u~·ak, tank .. 

- Doğuda, dt>ğersiz tHİ· 
hleri devamınca Avrupa kü· 
!türünü beniınsiyememiş olan 
ve Avrupa ulusları arasın· 

ılan yer almaya lftyık olmı

yan aşağı ırklar yuşor . 
Bu santimarıtal romansın 

pe~inden bir haber verilir: 
- Almanyada 170 bin 

doktor yani bir üniversite 
derecesi kazanmış adam 

s:s ' - - ~ 

r---K·E-NTTE-v-E--ViLAY"T-TE_ ... J 
1 - ----·g f ;ı~~tf--E~d;k--K-~S~b;s~·· ·EYİ 
Bir sanalkfrimız «Türk Suya Kavuşuyor! 
elek~rik. lambasııı adile ye- Erkek yeni belediye Başbnİ ffamdi Yocel dört kilall· 

B~~.~!~i!~0m~~.!!.~11:ku- tre uzaklıkta kestane suyunu kasıblyı getiriyi. 
yumcularından Ahmet yun - Erdek. 25 (Muhttbirimiz-
tay «Türk elektrik lumbo~ı» den) - Bu günlerde bele· 
adile yeni bir elektrik lam- diyenin en ziyade eheınmi
bası icat etmiş ve bunun yet verdiği wübrem ihtiya-
için kendisine Ekonomi Ba- cımızdnn su meselesi olmuş-
konlığından on yıl müddetle tur. 
bir ihtira beratı verilmiştir . Bunun için de son derece 

ller şekil ve büyük çal ı şan hele.Jiye başkanı 
lükte yapılan bu lam. lfomdi Yücel knsabnya dört 
balar cep fenP.rlerin in am- kilometre mf>sRfede bulunan 
püllerile kull:ınılmoktıı ve 
3·5 valtlık lnmbularJan üç 
misli f:ızla ziya vermekte. 
dir. Bunu karşı a az elektrik 
sarf etmektedir. 

kestane suynu bir an e\el 
getireceğini sureti katiye 
söz vermiştir. Bundan son
ra keşfi yupılan belediye 
binasının in§asına baızlanıı

cak bildhıtre de muntazıım 

• 

1 

'trl ı Frı lek t(' 1') i ıı;lcr ı;or~ıı de 
Rıı kan ı ll n nıd ı "ıJf' 

bir iskelenin yapılması 
vetle muhtemeldir. 

Sanatkarım ı zı hu buluşun
dan ötürü kutlular ve her ke
se bu lambalardan birer tane 
edinmelerini tavsiye oderiz. 

------- -

Orta o~ullarda imtihan 
Lise. Muallim ve Orta o . 

kullarda yuzılı imtihanlar 
bitirilmiş Munllim okulunda 
meslelLi derslerden İmtihan
lara hoşlanmıştır. 

Köy Bayramına 
Hazırllk Vapıftyor~ 
Halkevi köycüler şubesi bayramın güzel ve eğlıtcılı 

olması için şimdiden hazulınmıı bulunuy~r. 
1 1

,,i 
Halkevi köycüler komiteıi göre tepeciğin en guz~d•~i 

1 d ğ. arsıı.. . LJaVa tarafınJan hazırlanan köy o un e _ ırmen ısbııı• 
n~ bayramı için hazırlık yt:apıl yer bayrama d eu· 

maktadır. edilmiş bulunmakta ır. ~a· 
Kurumu Haz ı rlıklara göre önümüz- rada şimdiden ~·adırler 
(Üst turnfı birinı·i sayfada ) deki cuma günü Küçükbos- ru)maya haşklao~•::ı~ir b•f 
Ayac·ak, Bakırköy, )leşikta~, tancı köyünde (Tepecik) Burası ~·o guı 
Beykoz, Bolvadin, Hozöy- yapılacak olnn bayram bun. ram yeri olacak~ır. ·,ıir•k 

dan evelki yıllarda yapı- Bütün köylerıD 1 
.:1sel ük, Çarşamba, f.ski!_?ehir,lieyve g~ 

fi d }unlardan doha parJnk ve o edece~İ bu bayrumıP iipbf Giresun, opa. Ka ıköy, Ka- 6 af 
1 S 3) S k nisbette !?Üzel olacoktır. ve eğletceli oloc.·ogın 

rto , umsun ( , aroy öy, ._. .. ırt .. ıii• ~ 
Sürmene, Trabzon (3). Bize verilen malO.mata edilmem~ 

caz.. FrankCortlu Bunılan başka i~d ve iş- rumumuza verınektedirler . lYrUPidlkl fll~Hli!,d~t 
doktor işini bitir<li: Avrupa yar kömeleri arasında ordu- ~porcularımız da özel moç Kurumun şimJıye 

1 
beoıO 

vardır. 

Gene 

gecasinin korgaıası ıç1ne ya birı.: r u~·ak vermek İ\:İn lor yaparak bunları ürütle yetiştirmie oldu~u t;j:. 611 

birkaç ağır söz kattı. Dan- çalışmalar başlamış ve gü- bir uçak almıya karpr ver- sayısı 13 ü muheD 19 •11 

Sözlere kendilerini i'IİJ)erlerin mrük muhafaza genel kam- · ı öğretici olmak üıere 
mış er. 

ı.ç.ınde ve ıii'·entı· toller utanlığ ının önayak olduğu . 1 1 1. bulmuştur. d r••1o· 
iL Izmir köyü eri, rnıirin f • 

adllsındn bir başka dansın hu girgi son aylerda bir ya- . Arsıulusal ~ava 6 d• 1e· 
ı 1. . 1 Dirik llbayı General Kazımın . raıın ı· 

bekleıliğini hııtırluttı. ı rış ııa mı o mıştır. nunun 35 üyesl a ktl o 
Bugün, polislerimiz. di- Yönemesiyle köy bütçderin- di yıldanberi bulunlP~orı-'P 

Evet memleketimizin ta. yanet işlerinde ~·alışanlar den ayıracQkları bir ·para• on kurum bu fede.rade• ~·: 
rihi korkun~· bir tarihdir .• kiiltürciiler, eczacılar, her ile iki yıl içinde bir «lzmir 933 ve 934 de Kshırde 10 i~' 
Korkun~~ fakat degw ersiz de- L I · ı · • 1 L · · · d IPla ol 11 

ay aylıklarından. kazançları- &öy iı erı uçagı» a mn& ınn şıngton a yap :r if&İ'' 
ğil. Bu eski zamanlarda ndan bir para ayırarak ku - sözleşm'şlerdir. toplantıya ittirak etoa j~· 
bir mutlu gtin görmemiş =::=r:=ıım::::::=~==========~=~======-==~-==~====:::s::ı--=:'. "-:ece 111 
aıil'ulusların tarihidir. önce en fazla okunan kim· hır zevk sahibidir. Amerikan 170,000 denberı, ! ırki•'.' 

lerdi. llans - Heiny Evverse yolları tükeldir. lneilterede rofon öoüde «Bf18e 1 tcbır Biz ne çocuğuz ne de ya- Sjıe 0 hancı . Memleketimiz, hatta mi, yoksa Maksim (;orki mı? şehirleri yeşillendirmek ve diye bağırıyor k~101sd• 
l ~imons mühendı'sleri. ihtiyarları saymak s&natını fiıke ile isiıia ha ~er· şimdi sevinç e torıh diye . d' ce•BP 

1 
r· 

d 1 d uzun zaman teknitrin yalnız bilirler: herhangi bir orta geleceğız» ıye b ,ıar' an ığımız zaman ar a o . . s· <'o u d6 
kendilerine özge olduı!unu halli Fransız fıkirlerini bir- mıyec.eğız . ıze ~iz" bile dünyaya birçok .., d elece.,, ,J· 
sandılar. ı 917 de, Huııyanm \'ok Sovyet gazotecilerinden la hakkınız. lln ~ barışı 1 .. şeyler vermiştir. Frank- J Bız ş p 

k k d · · daha koltıylıklrı ve güzellik- dcmiyeceğız ' U fort ~e hrinin edebiyat. tarih- pe yo ın a oır \'Öl haline ·y0roı· ·se 
ı 1 • E?elecei!ı·n ·ı so"ylu"yorlnrdı ve le anlatabilir . Kostilli dilen- nız sözle isteaıı a.•orı bl \'İleri '( gor a ayınan türkü- ..., ., B Do•• Jı 

iş. tahla düşÜDÜ)orlnı d : Bu {·ılerin ağır tavrını; Paris he!!iz eğer a~ değil ,: 
sü)> nü ve «Kaplnn tlerili LoJaL makinesıle 8ı.joe 1 

··t o":uu·· ru-ıebı' lı' sokaklarının kalabalık ve iL & ... • ~dam" ı bilirlnr. Henri Ma- ço 8 
• r · son sistem bir ...... 41eli" 

R bl D. H' ı dl canlılığı, Daoimorka domuz ıor•• rt • tisse, u ev ve ıyonisyo. ız on orın umu ar ıoı yı- tüfenkle siltthlı o boldl~ 
nun eserlerini görıliikten ktık Vıl 1935 de Almao fa- çiftliklerinin temizliğini de- .. · ·n obU• ğı" 

j l frerliyoruz . Başke uluslnrın SP, kendısı ıçı krııi1'oe 1s sonra şunu söyledi: <d;_;ski ~istleri on Ui a!l bnhsetmeae ~, it - 1 .. k çe ,.,oı 
· 

0 deg· erlerini kıskanmıyoruz: tıı guç u . 11 uğr
87 • 

rAsmin en güzel örnek. ba~lnd lar: Onee Dinyeprost- Fakat fa•izaııe ols eJeC'~. 
k k b Talebe sıraııı şerefli bir ye- :r .. 

leri. )) royu y ı ma . ve &onra u rdir başla türlü de"'~e ~it~~o 
Nl)vgorod kuzey Rusyavi, yıkılar üzttrinde ~·alışmak tir. tf z diişünceY ferilf'ı••o 

Gürcistan ve Ermenistanın üzere Knrlsruhe ve Magde- Biz onlura diyoruz ki: b ğd yı bıgce ıt1ı•' 
burgun iı.ısiz miıiheadislerı·n 1• «Sız otom.obillerınizin sayısı lada, u. 

8 ~<·ı.ıkları ""'' anıtları hütiin diinyenın ar- '$ çiçeklerı ve ç . ·n h• . ·ıı 
keoloğların<>a bilin İr , Hol ta gönder ıııek. ve yollarınızın uzunluğu ile kah kahalarile ~ııı SiziO .. ı~~ 
· · ı d k F l • auru ı ı k birinci olabilirsiniz.. Bunu lecetrız. bO~ gırmemış orman ar A yo az ·• I") r u o ma nızdan 0'0 e ı., 

d ' l.J · l · f) k ·ı ö ·defi no" solluk İ\: in.le ynşıyan inıııon- doğru eğı uir. Biz kendi gız emıyoruz~ ev urag ar hahtiyarlığıoıı.. B111 ı.r 

lıır tahtdon ukropollnr yap- alanında beğ'enilmiye veya ve frijider makinelerind"n tehlike yoktur. •· 
masını bilmişlerdir. Frıınk- taklid edilmeğe Jeğer o'un en ilerid değiliı.· Kısaca en tor. .. 

1 
şiirler 1:0ı 

forılu faşiste göre aşağı herşeyin hakkını verebilıriı. g~rideyiz : Yeni dünyaya da- Şairisıiz gu:ean•roı••ıı {,1~1 
ırklann oturduğu memleket Biz Amerikanın yalnız tekn- hu yeni gırdik, halbuki siz dığı tarım u: y•r~·,pö' 
Pu~i:in, Gogr>l , Dostoyevski, iği önünde değil, fakat mil· hula ı,:orak ~·ölde do '. aşıyor- bir nevi bugdds.1.roi• k0 ıi• 
T .. heD ısı oı•o olestoyi, Musorgski, .\fon- yonlar. a insanı eğlendiren ıunuz. maden mu d ,,.

1 
stt .. raı 

J 1 • · · artır 1e t'" e eevi meydana getirmiştir. Mikey Mavzı önünde de sa· Bizim gelişmem i z ta uzak. üretımını .... bur0 ıııO 
·· .. ou•u ı 

Boy doktor, herıüz daha ygı ile egw iljriı. Biliyoruz ki hırdan bile jı;ıitiliyor . Fazla acı ile yuıu bsık1 re' 
-s fakat ııl• 

toplama knmplurında can demiryollarımız İsve\:inkilor g-ürültü yaptıüımızdan değil yoreunuz, ıoi11° l ril' 
,., n • unuı e e 

vermedilerse Kitabsaray İş· ayarında değildir.Paris resimci- dünyada bir mezarlık 8.essi- da tutt~g üliiıtı•"111 

Yarlarına sorunuz bakalım, leri renk üzerinde Moskova zliği hüküm sürdübüoden. inıao bıze g 1 eı ·yor ar· 
bütün kitabları yakmanızdan resimcilorinden tlaha büyük Frankfortlu Bay Doktor cevap verı 
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haatalık mikrobunu kolay
lıkla a hzı kabul eder. Bjna. 

'••···••••••••••••• Yazan: Y. V. KOCE L .... ; 

enaleyh çocukların vikayesi 
elzemdir Bunun için fuka
rayı etfule m:.ıhsus hususi 

lferem hastalığı hakkındd bir vücuduna ihtiyaç vardır. 

Haslo ebeveyninin s3ğlam 

k~c aöz .. çocuklurını hastalıktan viku. 
ye için bu gibi hususi mü-

, 
ijllcr · - ili -
i . eı uzmanın etr~fında 
Pıteı h.. 1 · ·· b h h~ ucre erıne muşa ı 

le~crelar vardır Bunlara tpi
e .t hücreler denilır. Bu 
i~ıteloit hücrelerin etrafını 
n·~'' eden kısımdw lenfasit 
, llaeratından ibarettir. Bina-
011'10Yh bu cirobei derniye 
rta Yerde hücrei uzma tı-

tııı~, . l h . !il.. epıte oitler en arıçte 

''~~~:v,r lenf sitlerden te_ 
tıı ul etmiştir . Tübcrkülo
cıh teıhiai: Hastnlık hangi 

0 ~ıda takarrur etmiş ise 
rj ~•hazda V<'re<'eğl arazı se
b·'11t ile anlaşıyor . Veremin 
ı~~. de hayati \'e bokteriyo-

lı te h" · il Ş ısı varclır. 

~, .•rdebini teşhisi ifraza\ 
,, ıfraıatta verem mikrobu 
~,~akdır. Akciğerin, kıı
ic· tto veremin de balğam 
ın:·le, ba~ıreakların ıverem· 'i e lbevaddı ınluıliyede be. 
y~d~•rlarınıo vereminde ma
~, 1 rnağ1 şe\'kide böbrek 
._;•llrinde idrıırda, İn\801 de· 
L•' kanda koh baRilleri ta. 
''~rr· 
~ 1 olunur. 

~,t ıkrop cıkarm.yan kapalı 
ı~İll'rnle~de tederrünü teşhia 
Pıl baııllerin toksini i]e ya· 

'
0 t ·· 1 • ·r d ~11 eamu attan ıstı tı e 

\'bllllr. Serivattan istifade 
I~ erkülin te~mülleri ~·ok ku-

Cıılır b' . . . k '" . k . Ya11 • • ırıncısı utıree sı-

~.a )anı deri teamülü olup 
'«ert" 

bit Unden şüphe eılılen 
ile ~•hıın derisini beyaz kan 
ı1i: "0 ) çıkaracak k:oılar çj_ 
tııı, te~ sonra iiıerine bir da
ıL ltıberkülin koymaktan 
lltt'tr 
~' ır. Bir de anın başında 
1 etle d'. b' . . . . it ı 1rer ır ''IZO'I ~·ızı. . F r-ı y "' 

~a11 •kat bunıı bir şey 
tı'i ~~~ bu şabıt hiıme· 
'''t gorecektir. 24. 36, 48 
'~ıı •onra f'ğer hasta verem 
~~~ taşıyorsa tüberkülin 
._i .. n noktada iltihap slA. 
~, cgOtiinür. Oraıı kızarır 

~der, Aks taktirde hi~ bir 
şey göriılmez. Bir de göz te 
emmülü •ardır, Bu da ~lkoL 
le tersip edilmiş kuru tü. 
berkülinin yözlle bır mah
lfılünden bir damlayı tabrıkai 
munzamai ayn iızerine dam· 
latılmnktııı . J 2, 24 saat son
ra gözün heyoz tabakosında 
şıddetlı bir kan hücumu 
bunu kalmetin gôz teammü 
lü derler . 

Genç ve orth yaşlarda ve. 
rem t('şliisi idn tahtelcilt 
kohun tiiberkiılini zerkelle
rek akaülamel ıhae'.li gelip 
gelemiyec ğıni tetkik etmek 
en ç·ok kul'anılun usulrlür. 
Diğer teeuıüller ,·~cuklarda 
müıtnmelJir. (;i}t teamülü 
orta yaşta her kıt hali fa 
aliyette bulunıın bir • eıler· 
riine dalAlet etmPz. Yiiıde 

5o · 60 müsbet netıce ve· 
rebilir. 

essP.seler ldzımıl ı r . Bunı\an 

maada büyük şehirlerde se-

lAmet ve sıhh.ıtı umumiyeyi 
muhafaza için evleri gıda 

maddelerinin hasılı herşeyin 

muvafıkı fen olduğuna dik

kat ve nezaret etmelidir. 

Tüberkülozun kuti, hayati 
ve bekteriyolojı tedavisi 

yoktur. Ttibekülin teJavh,i, 

cilt. kemik veremlerinde ve 

ateşsiz riğer veremlerincle 
ihtiyatlı hareket etmek ~ar

tile eyi neticeler vermi~tir. 

Halen ~ayanı tavsiyedir . Pdk 
az miktarda başlıyarak ted-

ricen artmak şnrtilo tüuer
külün tedevisi yapılır. Bu 

suretle tokRinlere k:ırş! İn· 

sanın vücudunda mukave
met husule getirilebilir. 

Edviye yani kimyevi ma

ddelerle tedavi: fosfor kire~ 

emlahi, nrsenjk ile tedavi 
eskiden beri mahlm ve meş_ 

burdu. Bunlar mevki gibi 

afatı derniye ta.sallübatını 

Verem mikrobu kanda da 
taharri olunur bunun da bir 
çok usulü vardır . Misli tea
mülde •arsn da o kadar mü. 
atamel deA-ildir. Elhasıl \'u

remin alelumum teıhisinde tı:ıklis \'Ücudun zayiatı me-
verem mikrobunun hallgi i deniyesini tatmin ettirmek 
aza ve abşada aCatııvarsa gibi kullanılan ilAçlardır . 

orada göıtereceği arAz ile ! Verem intanılı vücutta me-
anleşılır. vaddı madeniye zayiatı vor. 

Tedeuünün (ince maraz.o) dır . Buna karşı fosfor, kils 
tedavisi: Veremin tedüvisi iki 
kısma ayrılır: ijiri tedabiri 
tahaffuziye. diğeri doğrudan 
doğruya afat) der•niyenin 
tedaviıi ıa'haffôı 'tedbirleri 
gayet mô,imdir. \'erem iç
tim ·ıi afetlerdendir. Kavimleri 
ırkları saran, ulusları harap 
eden çevrelerdendjr. Buna 
k•~tı 1apılacpk taöaffur: ~·a · 
reler~ gayet gcnı~, ftınsraflı
dır. Azim ve niyaz, ilmi 
mMifet ve 1-iledeniyeti -nıüs
telzemJir. Medeniyete girme· 

ı gibi maddelerle tedavi usul. 

leri vardır. 

Mevaddı kimyeviye ile te
<laviıten ziyade irtifoi, t~da

visi, ıstirahat, ifratı tagaddi 

gibi usuller daha ziyade fa· 

ide vericidir elhasıl mevaddı 

albumineyi hayvaniye yanı 

et, yumurta. ile tegadJi us _ 

ulü birinci derecedodir. 

lkincisi C!e ysğh ntaJdeler<lir . 

Hastaları mevaddı şahmiye 

ve albuminiye ile (evkalddo 

beslemek IAz ı mdır· Yani e-

Çorçilin 
Söylevi 
(Cst tarafı birinci sayfada) 

erinden ~ok hoşund '<0 bah
tiyarım. Onun izah ettiği 

meseleler; yeni görüşmelere 
hatta yeni anlaşuıulnrn yol 
aracaktır. 

Eğer Almanyanın bizim fL 
Jomuzun yüzde otuz be~i ni
sbetınde bir filosu olursa 
bizim yıllık deniz proğramı
mıza bir 1,·ok yeni gemiler 
koymamız bir zor ağ olur. 

Bundan sonra 9. Uurçil 
.ngilter~nin bu mosele için 
ileri sürtilocek önergeaının 

Avam Kamarasının gizli top· 
lantısında görüşülmesini is
temiştir. 

Binbaşı Aılice işçi parti
sinin, büyük Britanyanın 
yeniden silfıhlanmasını pro
testo etmek gayesile hav~ 
kuvvetlerinin pekiştirilmesı 
için istenmekte olan kredi· 
leri kabul etmiyeceğini eöy· 
lemiştir . 

Ayrışık ış~·ı partisinden 
H. Krips işcı purtisinini~ 
hnva kuvvetlerini önt.mlı 
olarak artırmak işinde ~ü. 
kılmete ynrılım etm ıy6c~ğını 

~~iinkü işd partisinin eğer 
İngiltere hük ılmeti Avrupa • 
da yeni bir fell\ket çıkma. 
gına engel olmak arzusunda 
ise birge hüvenliğe dayan
ması gerekeceği düşün
cesinde buluntlu~unu söy

lemi~tir. 
Avam kamarası i~çi par· 

tisinin büteenin eksiltilmesi 
için olan ılilerge&ni reddet
miştir. Bu karar ile hükti
metin havn kuvvetlerini ar
tırmak sıyasosı resmi alarak 
berketil~iş oluyor. 

Konuşmalara. son veriliı
ken bQZı sorulara cevo p 
veren Hava Baknnlığı göoet· 
O'eri B Snsun demiştir ki: 
rı . 

_ <l llükfımet. ısmarlona· 
U\·ak.ların motörleri hakkın· 
da izahlardıı bulunmayı dı ğ· 
ru ' O'Örmemektedir. Yulnaz 

o 
öıle bir tip bomhardı_m.on 
u~·ağı yapmaktayız ki. bu tun 
ihtimaller göz önünde tutu· 
tarak hazırlanan bu u~·ak. 
bütün yabancı memleketlerin 
bombardıman u~·ıklnrına üs 

Erdek icra memurlu
ğundan: 

1 _ ŞahinburgBs köyü. 
nön kuru çeşme mevkiinıle 
şorkan emlaki mtlliye, gar .. 
ben ark, timaleo Mustafa 
bey, benuben muhacır lln· 
san ile mohdut 1 dönümde 
6 zeytun ağaçlı, 2 armut, 1 
kiraz 85 dutlu yer 70 lira 
muhammen kiyınetli. 

2 -- Degirmen önü mev· 
kiinde: şarkan değirmen ar. 
kı, garberı yc>I, Muhiddin ağa 
ve şimalen değirmen cenu . 
ben yol ile mahdu\ 2 aö-
250 dutluk yer 50 lira 

3 - Köy içinde tohtoni ve 
fevknni hane: to htııni dam 
fevkani 2 oda şorkan ~,eh
met çavuş garben (brah im 
Etem şimulen ismail çavuş 
cephesi yol 300 lira. 

4 - · Borçlulardan Raşi
dio tuhtı işgalinden: Uıhtani 
bir ~ora bir asma oda üsiün
de üç oda ve hir sofaya 
münlrnsım na tamam ve it
tisalinde bir kahvehane ve 
18 metre 

1murabbaında orsa 
cephesı yol gnrbi · elye}'m 
Ha::ıun şimali Seyit ogla Me_ 
hmed 

5 - Kaa 1 ,topıak JD-;Y · 
·inJe: ş o rkan balık llasan 
ve kuypak Mustafa ıarh n 
llalil ve Basan şimalen Ab
dullu h ceıiuben Yakup' oğlu 
Ahmet ve mukacir flusan 
ile mahdut 4 dönüaa ağa· 
~·lı (zeylin) yerin 170 lira 
muhammen k;jmetli. 

6 - Yine )cızıl toprak ı 

mevkiinde ~adtl\n Hason gcı
rben Şadi oğlu Mustafa şi

malen izzet çavuş cenuben 
Şadi oğlu Mustafa İlli mah
dut l dönüm 27 zeytin ağa
çlı yer 40 lira. 

A~Hk artırma ile paraya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu : Yu~orıdn yazılı
dır. 

Arttırmanın yapılar.ığı yer 
gün saat: gr\i.ek icra daire
sinde ve saat J 4 de birinci 
artırma: 20 6 935 perşembe 
ikinci artırma 6 7-935 co· 
martesi. 

(.iölcede ğulları O-

dan Omer o~ san otuz 
yıldan beri kayıptır. Hasanın 
nerde olduğurt bilenlerin 
Jıemtireei Cevahir bildirme· 
leri rica olunur: 

===·-=----....ıiıi--------
sr&Li daır olan 
~ )l~ rihind itibaren 
yirmi gq.;ıçiiide vrakı mü
sbitelarite bırlikte memuriy. 
etimiı ... ildirmeleri icap ed
er. A halde htldarı tapu 
sicilile ıabit olma ık\·a satış 
bedelinin peyi masından 
hariç kalırlar. 

.. - a!\e 

üzere- ar r: a on beş gün dah 
•emdlt ti' n beşinci gü
nü aynı saa~te artırmada, be
deli utış istiyenin atacağı
na ruchani olı iiğer alaca· 
klı ı o ~ n &en.kul ile 
t i d' iş tlac l ı me-
iııu a zlİ~ mak 

ş~rtıyfe e çoM;rrı na ih-
ale edilir. 

1
Böyle bir1 f>edel 

elde edilemezse ibate yapıl-
amaz. Ve 11tıŞ1aldtii düff*. 

6-t G17ıi 111Mık.nl 1 Hendi
airıe ihale ol nan kimse ·de· 
Arnl ve/jl ilen mühlet 
içinU. parayı vermezae ihale 
kararı fesolunarak kendiain· 
den eve! en yüksek eklifte 
bulunan kimse ar~etqıig pl4. 
uğu bedelle almağe razı ol-
ursa ona, razı olmaz veya 
bulun'mHsa hemen ıon bet 
gün .ınüddell~ · ~rtırmpyı\ f1· 
karı\ır en. _çok artırana ıba
Ie edilir. iki ihale ar&Blnda_ 
ki fark ve geçen gıinler k
in yüzde beşten hesap olu
nacak faiz Ye diğer zararlar 

1~ıh:"•hat huıule gıılir. Bu 
~~ ~. alAmeti, şiddetine 
r,,I •iti gün 1 devam eder. 
~~~dllki çizgide birıey 
"''16 ~eı buna pirke tea-

mit akvam meyanında )>u 
\'areleri tatbik etmek gü~·
tür. F.tra( ve mil)otin mün· 
Cerit ve müct,mi gayretleri 
lAıımdır. IJu rırt~" •$1'trpi 

remlilere her şeyden evel 

eyi bir gıda .Yermek ldz:md
ı r. lf'a, a ile tedr,vi saf hava 

birde buna müteallik c600 
metredPn aşağı iOOO den 

yukarı çlkmamak üzere) ir
tifa tedavisi vardır. Yiıksek 

1 tündür. 
Son sistem olon bombar· 

1- İşbu gayri menkulün 
artırma şartnamesi ı-6·Q35 

tarihinden itibaren 934·27 ı 
numara ile Erdek icra dai
resini muayyen numarasın
da herkesin görebilmesi için 
açıktır. tlAnda yazılı dlan
lartlan fozlu malumat almak 
istiyenler i~bu şartnameye 
ve 934 271 dosya numara_ 
sile memuriyetimize müra
caat etmelidir. 

., " ksızın ı 

Q erler. 
91 it de t"'b L"l' • h ~ Oilt u er..u ın ın ta -
~1~bil'terkile verem keıfe-
t~~~ı-'~· Bir miligram tü· 
Qıı. •nın d b' . . 
~, ~d . on a ırının ya-

~t~..,..18 •kisini deri alt na 
-.. wql d • ' 
~t ,

0 
ığınde ekseriy?ı 8 ıO 

~~ ~e llra hast.a mütederrin 
111 L •ec · h ' '~çıtk eı araret otuz ye· 
~~r lan otuz dokuza 
~ ,,,:1kar Bu aksülamel 
r.~ .,.., kadar devam eıier. 
ı'ıa tt..'" rnikrobunu ket .. 
~4ıı,. ~bun kuUanJağı usu-
~ '-ti)' a~vanatta bilhassa 
"''it .enın lederrününü an
h 1\:İn L 
1;1İıd •Ullan . lır. 

)~il e ent 
' "-td ra dermore1ıksi· 
'"'"'in tı. Bu teemmül edi· 
,~~ le Orasına (ne altına 
,~'>"-~re ile edimme ara-
'hı u er1tu··ı· . .. J b" ) Q ·• ının yuzı e ır 

~'~tt\ ~~den bir damlu ve-
t ,\lıı.Je b• hlA1 ·· •• 

' 'ıılt' ır me u unun 
1"'~' b1• .'lrıetre mikabın111 
''l ıın' 
~ •t t 1 zerketmekton ihn-
., lıtr d \ ıı,,d 0 ermoreoksiyon 

d~"d111t' Cok müstamel.lir . 
~il "' 1 

aksülamel, zeı ke
~ t' b~~alJe 24. 48, saat 
~4~/t Ukte nodul teşek . 

. ' . '•r Uzvıyette tüber. 
it nodul tetekköl 

intişar ettirmemek usullerjnden 
ibarettir. Veremle mucadcle 
için evela hastaları bulmak 
ve tesbit etmek lf ıınıdır ki 
bunların sıhhi talim ve ter-

biyesine imkdn hasıl olsun 
her şeyden evel verem mü<'· 
aılelesi i~·in şehirlerin şera· 

iti Hıhhıyesini tanzim etmek 
cemiyetle:: teşkil eylemek. 
veremlileri lıulmak. onlnrı 

tulim ve terbiye ve tedavi 
etmek vo bunun kin büyük 
şehirlerde busnsi mll&yene-
haneler, h&1taneler: vu ıona· 
toryomlur nrmıık lazımdır. 

Dispanserl•· r veremlil~rin ud
edini t~tkik ve tesbit edece
ktir. Hastaneler tecrit iç in-

ıiir . VerPm hastanelerinden 
sonra sanutoryoıular gelir. 

Mücaciele tertibatının bir
inci hattı dispanserleri iki· 
nciei verem hastaneleri. üı;-

üncusu sanutoryomlarılır. 

S 1natoryomlnr hostuları gı -
do, hava ve istirnhut ile te-
davı eden müasselerdir 

BunJ.rn nıuda c·ocukla 
rın Ja vıkııyfısi ltızım 

dir. Tüberküloz en ziyade 
çocuklukta alınmış bir has· 
talık\ır. Çocuğun uzviye\i 

mahallerde harektHı teneffüsi
deya adedi tezayüt eder. Yük.I 

sek y11rlarde hava bulutsuz· 

dur Su buharı sis yok.tur. 

Akciğer vereminde rutubetsiz 

kır, doğ havaları li\zımdır. 
Ukadatı lenfaiye ile pilovra 

ve periton gibi misli g-ışalar 

ve kemikler, kemik zarldrı 

gıbi aksnml bedeniyenin ve

remiode de deniz havası se

rt huvn lazımdır. Tederrünü 
rieye mübteld olanlarn san -

atoryom için dnR Ranatoryo. 
mları intihllp edilmelidir. 

Saraea denilen ukadatı le-

nfoviye vo kemik vere-

mi musapları için tleniz 

sanatoryomlurı ter'!ih edilme-' 

lidir C•1muriyet idaremizin 

bı,reketli nimetlerjndon biri 

de rnemleketımizin muhtelif 
yerlerinde deniz ve dağ sa

nutoryomları 8\'&rak halkı

mızın bu modoni ihtiyndarı· 

nı temin edilmektedir. 

dım-:ın ve hücum u~·oklarımız 
hor hangi bir ulusun u~·ak. 
tarı ile bizden yana olarak 
pek eyi kıyaslanabi~i~ .. 

B. Susun sözlerını ~oyle 
bitirmiştir . 

_ Kuvvetli bir İngiliz hu· 
vn filosunun Avrupa barışı
nın en iyi bir koruyucusu 
olacağına inanıyorum.» 

-=-~~!iı 

Hitlerin 
Söylevi 
(Üst tarafı hirinci sayfada) 
hava filosunu arsıulusal öde· 
vleri ve ıloğrudıın doğr~y_a 
İngilt.,reye karşı olan gıdı-
~ini göz ' önfüle tutarak pek. 
iştirmeye knrar vermiş ?ldu-

2-- Artırmoya iştirak için 
yukarda yızılı kıymetin yüz. 
de 7,5 nisbetinde pey veyu 
milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi cdil~cektir. 
( 124) • 

3 - ipotek sahibi olacdlt 
lılllra diğer aldkadarların 

ve irtifak hakkı sahiplerinif\ 
gayri menkul üzerindeki ha. 
klarım hususile faiz ve ma. 

ğunu yazdık.tan soura dıyor 
ki: llffilliJmJli 

~ıdanle~tlo~ r.RRIM.Jlllll 
Yukarda ~österilJ,;. 20-6-

935 tarihi 4' ıiemur· 
luğa~~atunda ·. ~ dlAn ve 
gösterilen arttırmo tartnam
esi dairesinde &Atılacağı ilAn 
olunur. , 

(235- t) 

iskarpin 
Yaptırmak istiyo '-anız ha_ 

pishanede FEH~ll lJ TA
ya baş vurunuz. f.EHMI 
[ rn •"t ı•h• iskarpin· 

lor hem zarif, hemğe reka
bet e 'ilmiyecek derecede 
ucuzaur. 

nahaber vermeniz' kAfiafır. 

«Baldvin, B. Hitler .n sö- 1!!J 
ylevioin büyük b~~ ~nemi = Kiikiirı \e ÇPlikli marı dağ lhcası nıiike- I 
olduğunu ye bu soylevın ln- l!l(i!J mmel bir sifa veridir. lhcanm "'t)mek, yatak l!J 
giliz hükumeti tarafından • . .J • 

özen ile incelendiğini söyle- mı vesaİl'C La unleirı da nıiisteciri il iiseyin il 
miştir. Au sözl~r, bu söyl_e: mi ~enyiiı taraluıdfnı bu kere ikmal ediımiştir'. 111 
vin Londrada guven verıcı fiil IJ 
oınrak nnııı~ı•d•ğ• ~em.e~ Je.- cm O a ğ 11 ı c a s ı nda taer ~eyi miikem- mı 
ğildir. Bu söylev lngılızlerı 111 k . li!J 
havn kuvvetlerin~n berkitil- = '~.mi• lml .. c~ . ~e ·, kt'lllh tn iııizde imiş gi~i 1 
mesinden \•.1zge\0 lrmek ıçın mı 1 c.that edeceksınrz. 111 
bir sebep olmıy;ıcnktır. )> IEJl!lliJill!lillil!Jllllil&lll• l81111L--__...!...LU 



E~•t !J'!tf'!'C~IJ 
için Lü3 ümliı ışyaLarı 

~dan Ucu ";;f[/11·1J 

Biz. kOyliı/erde 
Pullu~ ve ~enç her Dü~eninı 
HEp Buradan Atırı~ 

MiDE, HA(~IRS.\K, K:\RACIGEB, BÖB
REK HASTALIKLARlLE H..\ZIMSlZLIKLA

Rll.\ f:N ~iFALI VE EN EYi srnrn. 

KIZILAY 
Nauuua imlivazı ' 'erilen hu maden ~uvu-. . 

nun tahlil raporu ~işelerdflki etiktılltıı·d~ ~·a-

zıhdır. 
Hu ~uy.un bayiliğini aueak muhterem 

hallonuza bir hizmet olma" iizt>ı'e aldım. 
Fivallar ehn'ndir fır~at ~ac1rnun· 111ız. .. . . 

Ye§illl caddesi No. 2V 

Yağcı İsmail 

Burea-Balıkeıir seferlerine bu defa 935 modı,li otoknr
lar tahaia edilmiştir. Bu otokıırlurla gidip gelm~lc 
müşterilerin menfaati iktizasındandır. 

Hergiin Hat 9 da DARBALI OTELi nden hareket eder. 
Miitteriierin her türlü istirabatı temin eJilmiş olmak
la beraber otokarlar hiçbir tarafta fazla eğlenmeden 
yoluna devam eder '"e vaktı muayyeninde Bursl ya 
vuar. Mohterr>m müşterilerimiz otokarlarda bir defa 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu 
olıealdardır. • 

Hareket yerleri: 
Bahkesirde: 

Bursada: 
HARBALIOTEl.J altında ~rrBi 

l'lucanıi cıvar11ula Jl.\LK OTELİ 
altında 

ı.~ıki mühür ve imzaları

mızı kullanmayıp yeni mü
hürlHle i~ göreceğimizden 
eaki mühür ve imzalarımı· 
ıın geçmiyeceğini ilAn ede
rız. 

BiA'adıc Nizamköyden Kn· 
vas oğlu Osman 

Higadıç Nisamköyden Meh. 
met oğla lımıil 

,. ....................... . 
! T elet oncu! 
• • 
! A ~DOllADİR PıNAR i • • • l • ı PA;iı\ HAMAMI KAPIS • 
~ KARŞISINDA... : 

!TELEFON ,GHA~IOEO~= 
:vt<: SAlR TA~IRAT YAPILIR= ı • • "-....................... , 

~·or~·evesi 

bulunması 

müsbitel9rile birlikte 20 gün 
içinde icr:ı ılairesine hildir
medıkler i takdirde hııkları 

topu s i <·ı llerile sabit olma_ 
dıkca sat.ş bedelinin pay
laşmasından har ,ç )ula<'O~

ları ve artırmadan do~ma 

rusumu dellaliya ve gayri 
m*'nknlün vergisi olan 870 
kuruşun müşteriye ait ola
c,ığı ih tıle günü tay in olan 
mahalde haz,r bulunaııyan· 

Lırın müstenkif addedilece
kleri il::in olunur. 

(239- - ı ~ 


