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Günü geçmiş sayılar 25 kUl11ftur. 
<==============-ı==o::=;===--=-----~ 

lürk Havalar1nda 
Tehlike Var ... 

~bnı111z Türkiye ylbavliıhiikesi brıısındı kiti 
•tcıdı va az zamında f achiz atmamak yüzünden 
~ ta~likeya maruz bulun~unnamıhdu diyor. 

Ye l~lt.nra, 25 (ı\ .A.ı-Türkı- . 
oırın . 

~Ilı>. c·ı Bosın ~ urultayını ıı 
~llQk · 

~tb u uc:.ılış topl~nt sında 
'ilyıl!'~un ismet lı önü ~u 

"ı v<lrmiı;;tir: 
it~ Yü~ıek toplaı•mnnızı 
}~ hı terek bu ,.. ün Tıirk j. 
~ .. 1~ en hüyiik n~r~Plrsinden 
tk,. ~· L.ıhselmek. size Tü· 
~ Jl!nın 1- 1 
'\l~I bıt ı Urı dı~ ~öy f'dığ'ım 
illd~. 11

1i te hl ike~ıne maruz 
lıeg~Qu anlatmak istnim. 

~,Latlll kan:ıntirn<'"l bir m1>-
"llıer . 
''ıiıı 1~ ~ zetelorı. lırı hu.;us 
'• gıbı memleketin ıyı 
•e 1 ltare günlerini kten 
~'~i '-'.atlı&la takih etmiş 
''•·,~"un Jertlerıni anlamı
~~. 1llllış erkaılo§lar mem-
\ıid;: en nazik ve retin bir 
~ı,,1 •a vezıyetini iyice 
,e.~ "e bunu merol~kete 
ltı11 °trtttınek İ\ in hakiki bir 
~ •e aa .. . l b'i .. " yret goıterır erse 
~ • Yllk meseleyi yakın 
1'l•t~~tnda halletmek ça 
-- ,, olaylaşmış olur . Fe
ı.,~tltr ve ç~tın hAdistt
~ıt UA"raşn uğraşu kur
"'ljı.. 1 ltıız Türkiyeyi hava 
tL •eaj L 
-.,:td -.ıuşıs nda k.Mı de-

1 ııııi:°J 

olduğunu söylı mı.k 'e bUIJU 

bütün vnlandaşlara anlata_ 
rıık kenıfilerinden yardım 

etmderini bir vazife say
dırmıya, yaymıya ve anltıt · 

mıye ~·alışmaktır. \lerbirimjz 
kendimiz aylemiz ve mu. 
hitimizdP. i arkadıışlarıf!lız 
Türk H:ıva Kurumunun az 
veya çok herhangi bir 
yardım yapıp yapmadığl· 

mızı sormıya ı·esaret edersek 
bütün memleketin bu 
meseleye ilgisini kökleştir

miş, yaymış ve i~tıC .. de olu
nacak verimli bir hale ge-
tirmiş olacağız. 

Gazetelerimızin bilh:ıssa 

'~ "e az zamanda techiz 
'•-., ek Yüzünden tehlike- şudur~ 'll tıız hulundurmamalıyiz. Bütün dünyanın hu~ün 

dikkatini çekmek istediğim 

'lıııaı lilllarnak ve anlatmıya uğro§tığı şey, hava tehlıke· 
~'tbıı alt birinci derecede terine karşı tedbir bulmak· 
r\di atımızın vnz fdsidir. tır. Bu bir rantazi değildir. 
~;=P~ı~::~:~ı~~ Şt'y böyle Bu bir cıddi meseledir, bir 

~~'=j-n==or_ı_u='la==-==(;;:=:D=e=v=om==i=ik=i=rı=c=i-sa=y=C=a-da-=-=== 

a~a Tehlikesini Bilen 
•Yurtseverler. 
~ rırt~slırınıız hlll k~r11.unı yard11dı .1ıu~u

. Pırtı gurubu dı Türkıyamn hııa tıhhkıs11e 
1 ~-~ tısı 1ü11nli 111111 için çılısacakbr. 
''1ıı~ra, 26 (A .A.)-C H P. iş bankası Gr:nel Direktörü 
'-• t 1 gurubu Türkiyenin Muammer Eriş 500 lire, Er· 
'he lıkesine karşı a~·ık zorum Saylavı Bay.1n Naki-
~ 1 ~ll YUrddıışlura anlnt- ye Elgün 100 lira ve Ka· 
"'t ~111 t , u I' . . ~ •t1t &yare kurumun\} mutnyın C. ı ı. artısıne me-
~'-ttı etle araklamayı kn· nsup bütün üyelni 12 liıası 
,ıı~e:~ı Türkiyerıın hı..va Türk Kuşu İçin olaruk senevi 
'I ~•lı ıne kıtrşı güvenli ve 62 şer lıra v ı:: rmeyi taahhüt 

,,,. 0 1rna · · · l ı · ı1 .. ," sı g:m gurup etını~ en ır . 

~ ''tf&d~elen bütün emt klc . Başbakan (ieneral ismet 
,ttı ~'"ecele.tir. Grup üye - lnönünün işaret ettikleri ha-
~-ll'ırıdu' lehlikPsini hılı::nler va tı!hlikt>sİ karşısında ıne-
t't .. çıılaımtıya ayrıca mleketin her tıırnf. ndn Tiirk 
~ •er · 
l.M. lllıştir. llı.ıva Kurumunu yardım ol-
"1-lllOQtu 26 
~ '~i . (A.A) - Hava maki.Jzera hııva tehlikesi bi-
'1'ı42~' . bıhm iıyelerin lımler üyeliğini kayıt için 
"" G )'ı hulmuetur Oye- büyük hır hareket vur. 

\._ •iı,,~ne_~al ismet lnönü Anadolu ııjunsı üyelerin 
~;" ) 'I'urk Hava Kuru- adlarını ve yaptıkları yıır-
~~ıa;tdırn ol..ırak 1000, d . ın mıktarıoı muntazam n"ı; 
\ı..,'li~ Laşluını bay Ab. red ecektir. 
\,, Ron<la SoO lira. Foridun Dı: mirtokin ve 

~'bb· lliccarlerındnn ailesi, Tlirk tf . K. Yar-
it, ' Koç 5000 liru ba~kanı 50. Fikri Oznn 

~6Cıl Jc L• 
'-'&, il ı "urumu baş- ve ttılesi piyango D.re-

tlad Bulca ve ~·o- ktörü ıOO Cu"it ve ailesi 
Erziaoan T.H.K. teff ba ı d"relrıtörii 

Basın 
lurultaymdı içişleri Bık
ımm1Zm önemli söylevi. 

Ankara, 26 (A .A) - Tii
rkiye birinci Bas:n Kurulta
yıoı :-ı~· arken İrişleri Rakıını 
Şükrü Kaya verdiği E'öylev
de insınl ı k lorihinin son so
ysallık evresini izliyen r.te
k~erin b:l~l :c:ısı bns ı n olduğ
unu Türkiy~de basına Kam 
aljo;l Jevreı;joılı.ı dPğ'l'r Ve 

Önen verileceğ ı ni so1leJii.t
en sonra onu temsil edenle -
ri saygı ve sevgi ile seJa. 
mlnd ı \"!': 

- Tıtassubun ve isti 
pılııJın k:ı::-anhk devirl~rındd 

az dahi olsa ulusa aydınlık 
veren ilk Türk basıncılarını da 
burıııla saygı ile anmak hepi . 
miz için bor~·tur demiştir. 

Şükrü Kaya bundan son-
ra bizdeki basın işlerinin 

CumuriyPt rejimine ve ulu 
şal idealin istediği dereceye 
henüz varm ş soyılmıyacu. 

ğını ve rak:.ıt ba~ın işlerın 

de daha eyi, deha Joğru, da
hıı güzel ve yolunda ilerl

etmeğe Cumuriyet hOktlmeti 
kendisi ic.~in fülev saydığını 
ve hasımın ilerlemesi, güzel· 
!eşmesi yazılmış verimli ve 
faydalı bir hale konmas.nın 
bu kurulıayın hem toplanma 
sebebi hem de çalışma ko
nuşuşu olduğunu söylec.Jik
den ve kamusal kurumlar

dan biri olan gazetenin her 
işine karşı devletin ilgi gö
stermesi tabiidir. 

Kurumlarda ~·alışanl:ırla 
i~birliği etmesi hır zaruret
tir. Dedikten sonra 8öylcvj
ni büyük Önderimiz Atntür
kün yarattığı devrime lfiyık 
bir Türk basnn kurmak yo· 
lundaki birleşik isteklerimi· 
zin ger~~eldeşmesioe doğru 
atılan bu adımın li'l sevimli 
ve temelH olmasını candıın . 
dilerim sözlerile bitirmiştir. 

-~-

Yüzdı yüz ~ir! 
U~ak. 27 (A.A) - Şe . 

ker fabrikası ortak
larına bu yıl yüzde yüz 
kAr d;;ğıtmayı kararlllş -
tırmış ve 
mıştır . 

ödemeye başla-

Köylülerin güzel bir isi 
Crfa, 27 (AA.) 

şchır ılıcaıııındu 

sosyete haliade 

- Viran· 
köylüler 

bir ka~ 

ıjUr peyr.ir !Jbrikası kur

muşlardır. l'dynirin kilosu 
40 kuru~tur. 

Almanya ile Rı1111nyı 
Uükreş, 26 (A.A.) -- (ia 

zeteler Romanya ile Alman
yu ar:ısında yap l:ın Cınansel 

ve tecims o: l anlaşma hakkın. 
da müteıılar yürütmekte, 

Romen hükumetinin kupitali 

ııin iş~·imentlik alanını huçlan-

dırecak (tahdid edecek) tet. 
irler ala a ı 

--··----Kamutayda Bütce Görüşmeleri. 
Sağlık, Bayındırlık, Ekonomi ve KO.ltür Bakan
ları bii.tceleri görüşülürken _bakanlıklarını ilgi· 

lendiren işler hakkında izahat verdiler. 

Muıızenai umumiye ~anununun gelir kısmı üzerindeki görüımıler bitti kanun onandı. 

k. llefık ~"' ılanı. 

Ankara. 27 (A.A ) - Kamu-
tayda Ekonomi. Bayındırlık, 

Kültür Hakonlılı:larının büt
celerinin görüŞülmesi esnaı:ıın
da blizı snylav)ar trrnfından 
ileri sürülen mütale:ıya kar
şıl.k olaruk Celal Bayar, 
Ali <;etinlı:f!yn. Abidin Özmen 
izahat vermışlerdir. 

Ankara. /6 <A.A) - Dün 
kurultayda Sıhh:ı~ '\'e ı:ıoa

yal yardım bütcesi 

konuşulurk.~n Muğla Hylavı 

Hüspü KitRp\~ı bütcenin he· 
yeti umumıyesi hakkında 

söz alarak cumuriyetin sı t~ · 

bata verdiği önt-mİ ve S;Jı. · 
hat B..akooıoın bayırlı işe 
verimli çalışm:ılarıD; teba· 
rüz ettirmiş ve Bakandan 
bazı sorular a bulunmuştur. 

Bakan R. Soydam cevaben 
şu izahatı verdi: 

Sıtma ile mücadele 1924 
de başlamıştır . Hugün 88 
knzada iki milyon 416 bin 
kı§İnin oturduğu bir mınta
k.ada 8ttm.l s-ıvaşı yap.lmak· 
ta vd bu saha nüfusunun 
yüzde 15 ine tekabül etmek_ 
tedir S.tma savu~ı bir defa 

buşlanı pta iıç be~ sene içe
risinde neticesi ulınacd k bir 
müessese değildir. Bu sene_ 
lerce üzerinde ~·alışılacak 

işler,lendir. Bu mücadele ancak 
yavaş yavaş o ın ı ntakalardu 

sıtma tam olaruk bittikten 
sonra kulkal.ıılır . Misal ola 
rak mırıtakatJını göslorebıli

rim Bugün sıtma mücadelesi 
mıotakasına alınması IAzım

gelen yerler vardır . Hunlar 
da alıoacuktır. 

1934 yılı idnde mücadelA 
mıntakasınıfo alınan müs bet 
nftiee bizi sevinılir ~<;ek bir 
rakkama düşıirmüştür. Fre 
ng-ı ıle müC".ıdele Dr. Refik 

Tecim 
Kurultay çahşmılınm bi

tirerek dıilldı 
Ankara. 27 (A A.) - Tiirk 

tec: im ve t•nJüstri odaları 

dördiincu genel kurultayı 

diin Ekonomi Bakanı 
Celal Bnyurı.ı başkanlığındıı 
son toplnntısını yapmış ıüan
Jııdizasyon komisyonu ra
poru ile tecim ve endüstri 
odaları kanun vo nizaınna. 
mesinde yapıla<' ı k tadildt 
hakkındaki rı>poı u müzake-

-ı.:i ırıı~ıılilı·l>t•ıı 11.:ılıaı \ e rı·ıı J akııııııııır. : 
H.Alı<:ı•tııt Kıı)ıı 

Soydam hu nıücutleleyi ür kıs . 
ma ayırm ı ş ve bunları hilh~ 

11ssa frengi mücadelesi t .. ~. 
kiliitı ynpılan yerlerdeki ~~~

lışmalara bu mıntaka huric · 
inde resmi memurlar: tara. 
fınılnn kendilerine vaki mii. 
ra<'aat üzerine yap.lan par · 
asız tedavilere ve idarei hu. 
8Usiye ıle belediyeler taraf
ındun y:apılan mücadele ola. 
rak te!ipitten sonra dedi ki: 

·- Frengi ha\kkındu me
nılekette baz yanlış fik irler 
careyan ediyor. Frengi mem
lekette zannedildiğı kadar 
değildir . 1924 senesi niha
yetine kadar tesbit edilen 
frengili miktarı 213716 iJi. 
Bunlardan 21372 ıi tedavi 
'dılıli ve 37975 şı ölüm ve 
seıre dolayısile ayrılmıştır. 
1935 senesinde elimizde 

"" 

R .. \ lıırlw ornı"tn 

154660 CrengıH bulunuyor
du. Bu miktar memleketin 
genel nüfusuna kıyas edilir
se yüzde 9 eder. Bir takım 
bilmediklerimizle kendisini 
hususi surette tedavi etti
renler ki bize mahrem su
rette bildirilmektedır. Ve 
hasta olduklarından kendi_ 
!erinin dahi haberi olmıyım
ları bir misli olarak tespit 
ve bunun yukardaki rakka· 
ma ild ve aderselt yüzde 1.8 
ve yuvarlak liesepla yüzde 
iki eder. Her hslde bu· ra -
kam hiç bir vakit geç
mez. Frengi mücadelesi 
en müşkül mücadelelerden 
biridir Ancak üı,: seneli t.,. 
Ja•i neticesinde geçebilir. 
Buna 10n zamanda Of ka
sabası da ilAve edilmiştir. 

Kısa bir zamanda bugün 
( Devamı ikinci sa1fada) 

1 r a· n - Irak Arasın -
daki, Anlaşamamazhk. 
Uluslır luruıu ~onsıyi bU ııaelı hıktmdı~i ~ırtnn1 
gelecek toplantıda ııracık. Mırsilyı mııılısi de 

• sonuca bığlanacıktn. 
Cenevre .. 26 (A.A.) - Kon· kılmosım teklif etmittir. 

s~y İran Dışişleri Bakanı Buounlıı bernber her iki 
KAzimi ve Irak delegesi tarafı n doğrudan doğruya 

Nurı P.•şa bulundukları konuşmalara g i rişebilmeleri 
halde İran ile Irak nrasın- ic;in ~~a lışmaya devam edile
duki anlasamamazlı incele
mi~ r:ıportür Aloisi iki tarrıt 
tan henüz . bir uzlaşma ya 
varamadıklarını fakat son 
aydınlatmalrırdan sonra pra. 
tik bir sonuca ula~ılııctığı 

umudu beslendiğini söyli
yerek meselenin konseyin 
gelecek toplantısına bıra-

Sovyet 
Çekoslavıkya Bakınlannm 

uzun süren görüımesi 
Cenevre. 27 (A.A ) - So · 

vyet D . şi~leri komseri R Li· 
tvinof Çekoslııvakya Dı!? işleri 
B:ı kıını B Henesle uzun uz-
adıya görüşmüşlerdir. BenetJ 
hnziranın sekizinde Moako· 
vaya gidecektir. 

lzmir PIDIJHI 
İzmir, 27 (AA .) - Bu yıl 

İzmir panayiri 22 Ağuatoıta 

' 

cektir. 
Türkiye Oışişleri Bakanı 

B. Tevfik Rüştü Arsa Tahrana 
vapt ii-ı f'eyahatin iki ülkü ara-
~ o 
sındaki anlışmama:zlıldarın 
kaldırılmasına yardım ettiğini 
hatırlatmıştır . Konsey me
selenin sonraya bırakılmasını 
kararlaştırmıı,ttır. 

Galıci Türkler. 
HükOııtiıizlı R1111JI lllkO
ııti ıü stırlk tıd•irler 111y1r. 

Bükreş, 27 (AA.) - Ön

ümüzdeki sıılı günü Baliba

kunın başkanlığında k ve Ta· 

rım Hak6nlaril' Türk ekiı. 

inin iştirakile bir toplantı 

yupılacak ve Dobrice muba-



8.!Y1'A 2 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
-15-

Muhalli tahaffuz = Korunak 
M~lce = Rar.nok 
Mdvfi = S ığınak 
Ovada hiç bir korunak bulamıynn düşman, karşı sırtL 

ııra doğru ka~·tı. 

Evsiz ve barınak~ızları koruyunuz 
kimsesizlerin sığınağı devlettir . 
Hudut = ı Sınır (fronliere) 2 Bur (limite) 
~1ohdut = 1- Sınırlı. çevrilmiş 2· buçlu, budanmış 3 

sayılı, 4 - dar 
Ttıhdit etme\[ = 1 Sıoırlomnk 2-bu~·]am·~k 
Ka~~akcılılr, en fuzla. giiney sınırlarınızda oluyor. 
Sıkıntıya katlanmamanın da bir hu<·u vu:dır. 
Onun kadar zengin olanlur. her yt·rde seyılıdır. 
Bağınazlık, bilgisizlıkten ve darkttfo! ktsn gelir. 
Bu mi3nllerde ge~·en yeni keli meler: 
(;üney - Ceoub 
Bağınazlık- Tanssub 
Bağınaz- Mutaassıb 

Kuzey- Şimal 
Batı- Garp 
Doğu _ Şark 

(:uney Amerikusında lrnr~a~a bitmez -- Anınıkayı ce-
bide anarşi bitmez. 

I>~rviş Vuhi:leti kaytuk ve bttğınoz softanın biriydi. 
Koytak - Mürteci 
Knytaklık - İrtica 

** Mahkum etmek _ Kosamak 
Mahkum - l · Kasanık, 2_ Kölemen 
Mahkumiyet - 1- Ka8ınlık, 2 - kö!emenlik 
G11{·en ay Büyülrdcre kıyasını i~liyen ür ~uçln, on beş 

yila kasnnmıştır . 

Böyle adamlar hiç genlik yüzü z:ıman bir görmemeğe 
kaeanıktırlar. 

Biz hiç bir zaman kölemen bir ulus olmadık. 
Saltanat hu halkı költ menl iğe götiinn bir Jör.etge idi. 
Si.zin bu surun uz, ağ.r bir ka8anıklığı gerektirebilir. 
Mısallerde geçen yani keliıneler : 
Kıya - Cinayet 
Genlik - Refah 
Malırum olmak - Yoksunmak 
~ahrum etmek - Yoksundurmnk 
Mahrum ... Yoksun 
Mahrumiyet - Yoksunluk 
Kaç ay var ki sızi görmekten yoksunuz, 

Sizden yoksunluk, bize ağır gelir. 
Dulları ve öksüzlni hi~· bir z::ınıan ynrdımın ııdırn yokt1· 

undurma•ınız. 
~ 

Zavallı adam, ıekiz yıldanberi yoksunluk çekiyor. 

** Mahrem - Özdeş. içli dıtlı, gizli 
Mahremi esrar - Gizdeş 
'.\taliremiyet - Özdeşlik. idi dışlılık, gizlılik 
Hayır, bu adam hiçbir zaman benim özdeşim olm.tmış 

değildir . -

Oı1unla yedi yıl içildışlı yaşaJık: ne ahlakta bir adam 
olduğunu berkest rn eyi ben bilirim. 

Şifrelerin gizliliğine dikkat dmek, bütün itynrların bu- ' 
ş lıca ödevlerindendir 

Bir dost, eyi bir gizdeş olmalıdır. 
Böyle adamlarla gizdPşlik etmenin soou budur . 
Bu misallerdeki yeni kelimeler: 

İşyar = Memur 
ÔJev = Vozife 

** 
Meşhur = ünlü, ancrın 2- (mahut anlamına) herkes

bilinen, hep bildığimiz, h~ni ~u; bilJıKiuıiz 3·(marufan.) ta
nınmış 

Me~hul = 1-bilinmedik 2-bilinmc z, bt-llisiz 3 . ton.nm-
amış 

S"'h ...,o ret = 1 · Ürı 2 - tanınmışJık3 _ Soyadı 
~eçlıu iyet :=.. 1-bellisizlik, karanlık 5 tanınmam3zlrk 
Mütenekkiren - t ı k 

ı . - anınmış, tanımsız o ara , tan ı msızca 

ştıh~~ etmek = tanınmak, ün almak, ünırnlmak. 
Nedim divan devrinin ünlü şuirleriodt.'ndjr· . 
lferkes kendi köyünde anğındır. 
Siz bu taraflarda iyi yol yapmakla tanınmışsınızdır. 

Bilinmedik rie huyun koldı? 
Onun ismi bu tarafJarda bilinmez. 
Sonu bilınmez bir işe girdi 
Eski zaman aJıımları; ün af attır, delerdi. 
Sizin kendi şehriojzde bile tan.nmışlığınız yok 
~ellisizlik içind~ yürümek.ten hoşlanmam, 
Çolı: çalıştı, bir çok ba~arırlar elde etti, fukat türlü ta· 

nınmazlıktan kurtula.madı-

Avrupada tanımH,z dolıışmtığı severım. 
E~ki Amerika Finane Bakanı tan ı msız olarak litanbula 

,.,efcii' 
~ 

Jzaıir inciri bütün dünyada ün almıştır. 
tiütün tarihe ün salan Türk yiğitlıği .. 

Toplaınak 
1e ...... 

•• 

TORIC DiLi Mayıı~ 

Türk 
Havalar1.nda 

.. --t\ 
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Tehlike var Halk evimiz İlbayımız 
(Cst tarafı birinci sayfada) 
tehlikedir. Oı.un İçin bunu 
gerek fenni tnroflarını ~e
rek ,.;jyas:ı l tarafıarını t.ü
yük bir alaka ile takip et
me\is ı niz. Ve memleketin 
her lor:dına bunu öğretme
li11iniz. Sizin içinizde öyle 
yüksek şahsiyf.tler vardır ki 
bu devletin ekonomik veya 
siiel bnşl.ca mesefolerini hi
çolm:ızsn heninı kadar biliıl ı! r . 

Eğ.- r bıınu do bir mesde 
olaruk ı·liniz" alır8anız az 
zurnandn başt.c:ı mütoh:ıss z 
larınd:ın olursunuz Bu me
seleyi h ılletmek i~·in l:lzım 

olan tetbırleri ve ödevleri 
benden daha iyi vatandaşlara 
telkin edecP.k mevkidtı bulu· 
nuyorsunuz. llı.ıva tehlikesini 
bılt!nleri ~·oğ.ıltmuk, hava 
tehlik ı:ımin ne olduğunu va
tundd~lar:ı unlatrnuk ve me
mleketin hava tehlıkesine 

karşı korunması için ldzım· 
gelen tetbirleri önceden va
tandaşlar arasınd.ı yaymıya 

çalışmak ~·ünkü sizin b şlıca 
sıın:ıtinizdir . Aynı ıama-

Dil Kurumunun -açtığı an- ı izmirde töy işlerini tel· 
ket üzerinde çahşıyor. ı kik ediyor. 
llalkevimizin edebiy:ıt dil 

ve tarih kolu Türkdj)j 
Araştırma Kurumu tarafından 
açılan «Sintaks anketi» 
üzerinde çalışmaktaılır. Oz 
günü bu makdutla llal· 
kevinde bir toplantı yt:tptL 
d ı ğı gibj Jün de dıl ve hı.dk 
bilg ı sı işleri)13 uğrnşnnlara 

birer mektup ynzılarak yur
dımları istenmiştir . 

Halllevimiz Oil durumu 
yolunda övürırflf•fre dPğ'~r bir 
ç.ıl şma yolundn.lır, 

Def terdanmll Banduma
dan döndü 

Birkıı~· gündür Bandırma
da buluna .1 Deftordor Beh
çet dün Bıılıkesirı:: dönmüş · 

tür. Defterdarımız Bandır

mada İ>ulunduğtı r;ünlerde 
ilçebaylık finans işlerini tef
tiş etmiştir. 

ıl bayıı1111 !'alı nıG ılııdo;taıı 

İlbayıınız B. 8ulım Gün
<log-.• n, otomobille lzmire 
g;tm ;?tir . llbayın ız birkaç 
gün İzmir.ie kal:..ıruk İzmirin 
ileri köy işlerini tetkik ede 
cektir. 

Mühendis 7.ıyuttin de it
b:ıv ımızla l>irl ikte İz mirde 

" 
bulunmaktodır; 

nd'l i~~inıltJ bu '.unduğunrnz 

hertürlü ~artların 'ar. Hava Tehlikesini Bilen 
~ -

dıcnı ile devlet ve millr::tin 
elbirliğile bu tehlikeyi her 
taraf i\:İD ç::ıl ı şm:a·ına yar
dım etmek mcvkiinde ve 
ö.levınıle bulunuyorsunuz. 

Yurdsevenler 

Toplantınızı memleket için 
faydalı ve huy1rlı bir fırsat 
telılllki ederim. ·Memlekete 
yapacoğ.nız hizmetlt-r ı·lhir_ 

liki aderı•k birbirinizi ıiııha 
iyı tımıyarlik daha Jüksek 

(Üst !:lrafı birinci sayfada) 
50 S ,ımi ve ailesi T fi K te · 
ftı~ şuLes: işy::ızlurındtn 50 
Ferit ve ailesi. T.fl.K. teftiş 
şubesi işyıuından 50 Kutsı 

ve aiiesi T. il. K. Tdtiş 

işy::ırhırını1srı 30 lloıli ÜcJk 

T.H K tdtiş i~yarlurındun 
20 Cemal ve ailesi Ankara 

sebe ~ub,si Oircktörü 20. 
Hüsnn T. il. K. ~1uhosebe 

şube1>i Direktörü 20 Hüs
nü Karan işyarl . rdıın 

' 20 Hikmet YenP.n işya 
I rlardJn 20 Hakkı Koca· 
ı ra T il K. muhasrıbe işynrı 

20 Orhan Acar T.H.K. neş-

bır derecP-yc ç.kacaktır. Ka
niim ki bütün ~:aiışmalarınız 
arasınd 1 Türkiyenin hava 
tehlil:esine mııruz olduğunu 

birinci meselo olurnk ele 
alacaksın ı z. (Sıirukli alk ı şlar) 

Kopsomak 
Kavram 
Kavrayış 
Kapsa. 
Kapstıl 

piyango IOO St:ver Ziya Gü
revirı T.11 K. tahrir ~ut e Ji-
rekıöru 20 llüsnü Karant 1 

li .K muhıısihi ~ube d ı r~kt
Örti 20. lfaı-bi ~argün 20. ' 
Faik Öngör T il. 1\. Ml.ıhıı· 

Cam, cuma, ihtiva, İsi imal. ihata !!İli Osmanl.ı·ular.n 
~ ,, 

karşılıkl:ırını Löyle tek olnrak yazış mızın ethı hı Osn nnl c·a 
da bunlarln kek kurııjık kuilanılmusından~ır. Hu kelimeleri 
misallerle ayırdelmek, ve bu kelimelerı osmnnlıc•adan çevı· 
rmiyt:ırek yerinde kullanmak daha doğ'ru olur· 

Bütün iyilikleri nefsinJe top!ıy:ın . » eözünde toplnmt. k 
k ~ limesi le l'emelıııclc. C'ami kel.melerini karşılıyoruz· 

Sözünüzü iyi kavrıyomndım! cümlt•sinde kavramok os_ 
manlıca ihab etmek karşılığıJır. 

O holde k ııvrayı!ilı udum' ihatalı oeam tlemcktir 

rıyat şefı 20 İsmail Hakkı 
Husak T. H. K. lstan-
bul şubesi · Direktö:-ü 20 

Ş ıvki Oemir T H.K. lım i r 

~ O.rektörü 20, Hakkı <fak
m lk T. lf. K. (;İr<lsun Ş. mu-
hasibi 20, Mu~tufa Yaylar 
.Uzunköprü ~·ift~·i 20, Ekrem 
Ddmiray T.H.K. Edirne Ş 
başkanı Rız ·ı Akalp T H K 
Manisa Ş. muhasibi 20 Hay_ 
ri T.H.K. neşriyat Ş. ışyarı 

20. Sdyfi Orubay işyari 20 
bayan Saime Yetkin 20, S.r· 
rı işy:ır 20, Zeki Akar T.llK 
muhasebe i"yari lıstunbul 
20. Vt dit Başb:ıkanlık 

Özel Kalem Direktörü iO, 
Hıiştü Argun Kumutuy dair~ 
Dirı:ıktörü 20 liradır . 

Tayare ~urultıyı dağıl~ı 

Aşım 
--

işleri ilerliyor. 
1 

6oçan yılki aşımdaı çok 11 

hır netice alındı. f n· 
urs ' 

llbaylığ.m . zın her d .ıı!JI 
d . l . e 

a. aşım ı~ er~~e . kad· r 
edıJmektedır. ŞımJıye k bir 
tabiiU' ve vı>pma olcırH .• 

:'.'.! J )ıfll) 

rok h ıyvnna aşını yııP' dıı· 
ki rırıı 

tır. H:ılkımız kum.ı ·1 ~ 
ı.t'ır11ır 

ı L J Ç('JI , !1 mız ı a. ::;ygır ura . Jcrıl 
b. bır husu8unda adeta ır 

yar ş etmekterlirler. ı.j 
çe" 

Ge~·en y ı l oy~1 rlnr11 ~ıı· 
len kısrak lurdun gJye\ ı 

(re • 

zel yavrular mcy•J::ınıı ~ce· . net., 
miştir. Aşımdon eyı 

ler:ıl ı r mnklr e ı r . 

Balya sıhhat menıurl~~. 
~ 8 delr ~ 

Bursa sıtma aıtı<' M rod•" 
h::ıt memurlarından ' u ırııJC' 
Baly:ı gezici sıh~0~~~~11 ğlı~ 
lu<Yuna tayin edıJ.Jıgı bil· 

"' lığ11 
Bakanlıi'rı ndan ilbay o 
dirilmiştir. 

Kamu tayda 
Bütce . 
Görüşmeler:ııda) 
l) . . i snY ıJ 

( st tarafı bırınc ıuztıııı, 
mücadeleyi yap~ıık 241 1111-. 

olduğundan bugurı 'I' ,{e 11111 

(uslu bir soht dah• 10 ı.teJır 
1 ·ııne" 

cadeleye dev.ırn e..ıt t"lı:•11 

hııS " ~ 
Refık Soydıırn bu ıJJ'o' 

·ğer 
yayılmış olduğu dı ı~rıll tıJ · 
takalura ait rııkaıP ?f 5 ted8 

tarı Z059000 dır z .. opıl111°· 
vi 54318 ameJiyst y 
ş tır dem iştir . J•O f'''. 

Refık SoyJarn bun ı. ııde01 
9l8" . 

nra memlekette Y ırıiftır 
1 ~ ı "er 1• etrafında ma uın? doktor ıı> 

Ve memlelcettekı .. 
8
Js J~ 

kdarına gerek durıY 11 j 8 betı' 
bul olunan doktor yö~11e~ 

.. ~·ok af 
nin tındüsırısı1 de Jllhıl ti 
olan memleket er vs•9 

uzefe oll 
aiY ya inmek . lJuğıJ 

o b r o ~· 
iki bin ıle 1 

• tii "'9 6 
'fürkiyede ise bu~ıı~ ~5I 

7 ,,o rt: JıJ· 
iyetin 192 ye :-- buııırıt 
kiş :ye hir dokt?r • 
ğunu söylemi,tır - ~ıı 

'J6" ( A ,\ ) ı.,ıtl' 
Ank~ra, .., b•P· 

S Ltıfllfl tıl9f 
aün llasnn ... ~.. ({ıı11'1 , 
:""'> ı 1)0 11111 
lığında top an 

935 
yıl• tıll' 

Bir kelimenın k:ıvroın: derııek osrnunl.ca saumu dernek
tir. 

Kapso.yı ih t iv:ı .k::ırşıhğı kul!rınıyoruz. Küfısamak osma
nlıca am ve şamil olmak, iştimal anlamınudir. ÔLg-enlik 
bütün yu ı ddaşları kapsnyan bir haktır . Hürriyet, yurddaş · 
l ıra şamil bir huktır. 

Ankara 26(Muhahirimizd~n) 
· -Toyore cemiyP.ti genel kur_ 1 

toplantısında 1 i8rıtı0 ~ 1 
· u eni ve ·.,tlt 

vuzeneı uırı - · zerı•· ~ 
k ·mı u 0 rtJ 

un voridııt 1 ~ ırılıın 1~ 

l3u kanunun kine aldığı hükümler. dediğim i zde, osm:ın_ 
l.ca ilitiva ettiuı söıiınü ıc·arşılıyoruz Nitckım içindı>kilerde 
mnhtevıyat dem t" ktir. 

Kanun bu meseleye şümüıü yoktur. ~özü kanun bu 
meseleyı kapsamaz. yahud bu mHele k:ıı. un kapsamında 
dPğiplir. şeklinde \~evrih· bil ir. 

Cereyan etm<'k = Akmnk' ~rı,·mek, gı~~·ını?ktu olmuk 
Cereyan = ukım. yürürrı , akıntı gıdiş hereket 
Cari.· akar. yürüyül:!n. yürür. geçer. 
~:;;u s •ro ia cereyan eden hadıı:ıeler. " sözünün korşılığı 

«~LI sırada geçmekte ol:ın hadiseler . >ı dir. 
«Bu h:.ıdise dün cndyun etti .. » t iimlesinüı ki <' t rc-y:ın 

etti sözünü ge~·it ve)'a oldu diye çevirnbiliri~. 
<• Dlinya ı)konomi~inıle yeni cereyanlar .. >> sözündeki 

cereyanların kar~ılığı akımlordı r 

«işlerin gidişini bPğPnmiyorum .. » cün ı lı sin<ltık i gidi~de 
Mreyan demektir. 

<<İ~lere eyi bir yüriim vermek. )) sözünde ('Oreynnin tü
rkçe~i yürümdür. 

Cereyanı mouvem - nt k:ırşıl •ğ ı kullnn nca harektt keli. 
mflsini alır z. 

Yürüyen i:ıler umuru cariye demektır . 
Yürür (yahut) gaçer kuralda kaidei cariyeni kurşılı olur. 
Fakat her cari kt limeıi türkçeJe çevrilmek istemez: .. ... 

ultay ı nın konuşmalarını biti 

rmi~ olma~ı. hasebile buaün - " 
tuyare :ılınında herkesin alı\-

ka ve heyecanını uy::.ındıran 

muhtelı f uçuşl :.ı r yapıldı. 

Seyircil ı:: r · :ırnsındn C. H. 
Partisi ger.el kfit ibj B. Re· 

ceb Pe~er ile cemiyet baş . 

kanı bay Fund kongre mu-

rahhaslar İstanbul, ızıniz go
zetccil<·ri bulunuyorlardı. 

İki Rus tı.ıyorcc, muallim 
1200 motre yüksekliktee 

p Jruşütl" kendilerini yere 

attılar, 'l ucrüb<·ler yaptı lar 

ve muvtlffak ol<lulor. 

Motörsüz taynrelerin U<;U§ 

lar ı ve havaduki takları 

manavrala!ı hakikaten şayan 

hayret dP.necek derecede 
yüksek bir muvaff.ık yet 

mnnzurası gösteriyordu. 

Bu motörsüz tsynrelerle 
kadln talabe pilotlarımızdan 

' tıı rnıı . re 
1 aö · üşmelP.r ..,ı·ye'ı r· 

ıo • uırıU... ·etı 
kanunun hcyetı Jjlfl'1 

kabul e . ıtı· 
ı konmuş ve ,. bır . 
- - ek kıS<> il ttl 

miz.n henuz p 
111

0010 J~ 
hsil ve tecriibe za y11rfı~r eı 

·· ~nz 19 r k•1 ğmen motor~. u~af 11 • • 4 el 
dde .ıtti kl erı ~ jsb• 1 'ı 

liklorı ve o·ö,:;ter· ı ştır· •• 
::' ı. ılanı:ı> . t/P 

tu.kılırle .-arş ·ınizıP ~ 
eM·ıerı Jilere 

Yctışerı g . J e 1ar• 
sufeue 

rl * odan 1 
• J ıte (W 

d lzrnır e ı.t ,. 
v:.ıkın a ı8 ctı" ı..ıır· ·· kuru ,. 
Kuşu altın• f(uşuıı• 1~ı 
n•·lı~imiz Türk 1 bir 'ıı( 

' · öze ~e 
şı ulusal vo . furk b11 ııı· 
göstermeitedır~kırıd8 ıılı1'' 
liği arosırıdıı y ılı bB') 

b
. havııcıl 

malı ır 
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Dilimiz 
lzeıinde yeni bir anket 

Tuna 
Konferansı 

1 Venedik 
Konfe;-ansı 

.. 
1 ' . 

ıKöy Bayramına Hazırlanınız! 
t' Türk Dili Tetkik c~miye 

ı "e . b 
" nı ir Sint:ıks nnknti 

« llavas Ajan~ı Homudun 

n~ağıd .. k i telg-rofı ulmı~tır:)> 

İtalyan hükı1metinin teşe-
açlQıştır. Bu !'nLett .. n mnk-" .. .. Lbüsii üzer no kü~·ük itilıH 
•at T" L 

ur .. k~nuşma ve dilin- devlP.tlr.rinin dı!?i~lP.ri bnkon_ 
deki ·· 
l <'Urnlelerin y1tpıl ş tarzı ]arının h:ıziran oyı boşlang· 
QQtk d 
ı ın a araştırmalar yap:· ıcında toplanacak olan Tıına 
lllaaıdır. 

8 konferansından evel sıra ile 
• u anket Tlirk dili ile R 
ıllı ı · omaya gelecı• klC'rİ bildiril-
c,k. ~.ış kıtJplıırdan toplana- mektedır. 

Venedik konuşmolllrı ita-
. 
80zlerden yapılacaktır. 

ed~ıntaJcs anketinde dikk'lt 
ılecok lyanın; Roma konf ransında 

noktulur ~urılardır . 
.\) (.; . Avu.,turyn hakkında h!r ade-

d . um}olie fıilın ınevk.ii 
llıına .. 

1 
. mi mü ialıµhı nndlaşm:ısı pr-

lrl cum en ın sorı unda 
1dır:ı B 

IJj . · U§U veya ortaya gt!-
İı ğı haller var mıdır? Var 

~-~ ne gibi bir mana farkı 
1:10ste 
d& tnıektedır~ Mesela «Ben 

ojesini ~un ııiytı vesi!P. ol

acaktır ki hıı anlasma 17 
"' 

mart protoko lı • rini imzola-

mı~ ol ın ü~· ılevlete naz

aran şamil olmamakla bera-
t ~ lllektebe gittim» yerine 
•g:ttiın dün ben mektebe» her A vu~turyo veyn Mucari-
&yahut f>·· · · stanın itirn'arına nıaruz ka-lll « un gıtlım ben 
&kteb b' k 1 lmıyacaktır 

ltıı'ı I!•> gı ı ~e l er v:ır 
lt . V" bunlardan bırlüİ ku- yeniden ıılfl hlıınmo me!ıelesi 
llnınaın b' f Tuna konfr:..nsı rırOU"r:tmınd:ı g u mon.ıca ır urk · · 
e>ıetıliyornıui' mevcut d~ğildi Hıınuııla he_ 

8) <.:ü ı J f l raber ltalyan n, konfcrn~trın d . .. e e J in mevkii 
111 nıu c 1 · evci ve kendi şnh~i mcsul · 

dı • ıırn enın baş.ne.la mı -
r~ O iyeli altında olmak :_;;artil~. 

l& 1 taya veyu 8008 v~ld-
ıil hafi 0 mıisuvatn tar:dtur olup olm. 

116 •• er varmıdır? Var ıse 
gıb 1 ad ğ nı bılılirmesi muhtemel 

ilk 1 ınana Jarkı gösternı. ı 
ledir ı l\J ~ - 1 ~ . olduğu gibi bilnhire de lıu · 

'rlb · ~ u~e n «,\feh . .ut"tltn 
ıldı leı k.ırılJ.ı, yerin ı! <ı.Kır- susi bir konfrarıs topliyebi . 
~k 

1
MehrneJin arnbas1>> gibi mek vaziyetinde bulunmakt-

"rı ıbı_er var mı '.' Ve buolard· adır. ftalyanıo gerek bu va-
ı .. 

'c:a ~ını kullanmakta man. ziyeti gerekse bu müsavat · 
C)bır .. fark gözetiliyor mu? meselesi hakkınJa Macaris-

hQşka Cu~lede ~efullerjn ve 
~ile Ilı ııtenımımlerın mev 

'•ode · · d • · 1 01 11) ne gı !:>ı eg-ışnıe er 
~İbi Ot Ve hu \lcğişmelar ne 
)or;ı rtıan:ı farkları gösteri-

dııQ be« Ben. dün .si~e giltiı:ıı» 
diiıı n ~ıze gıttım» <<sıze 

ben · · ~İill gittıul)) «hen g.ttım 

llıa11 
8 ıı ,, fok illeri ar11s.nda 

dır. •ca ne gibi Farklar var-

l9r~) izafet ve tavsif terkin-
. lfld I' 

Cl~c e ınu•rnfın ve mevsufun 
bire geldıği varmı? "'e buna 
llıll? ırıana fıırkı gözetJiyor 
h~,1 M1:selu wMelımeJin ara
"ıedi Yerine• «Jrabası .Mth
~Uu 11 ~ denilebiliyor mu? 

ıel 1. 
~hir >ır torla» yerine 
-,.. turla güzel Jenildiği 
~c, ~~ V d bu ş~ killer ma 

tana vermı~ olduğu teminat. 

diğer devlctl~ri her lıungi bir 

taahhü nltınu aokmıımnkta_ 

dır. 

~fııahedelerin yeni bnştan 

el'1 alınması ve ademi miiıl

ahelı; mulrnvelesinin Macar bu

k:ım nı.hn teşkilettiği mr.3eJeyo 

gelint;e bu hususta H.oma. 

ya sunulac11k olıın anlaşma 

prejesinin. Jaha ziyade Avu

usturyayı hodefliyecek gibi 

, görürımektddir. 7 ikiocikn-

nun tarihli i tal ynn - F r:.ınsız 

andlaşmasının genel bir mu

ka,·ele olur,1 imza edenll!ri 

yalnız kendi sınırlarını tonı-

mıya dı·ğ'il, ayni zamanda 

diğer imza edenlerin her bi-

L'Ere Nouvellc Puris ya· 
zıyor: 

«\'ene ti i kt c topln nun İtal
y:ın ,~focıır. A vustnry•• konfe
ransrnın ~ele<'ck hJziranda 
Roınada toplanııNk olan Tuna 
koderansının ilk ınerb::ılesi 

olması gerektir. 
Bu ılk merhal~, yerinde 

birşe:y alma..;ı şöyle dursUJl 
acaba ~·ok faydtılı lıir Şt'Y 
midir? Bu bakımdan bir 
partn hedhin olduğumuzu 

ve bu kon l'ı!ran~ ı az ı:ok 

re ki ng·erıli k kıırı~ıluıiığımızı 

açıkcu itiraf eılı>riz. 

Zır:ı İtulya ~luc::ıristnn ba. 
kımıoll ın n~ yapacaktır. Bu 
dapeşte hüktimetinirı rr.vizi
yonİ!n dileklerini kollıyacak 

mı? Yoksa aksine olarak 
bu dilekleri benimseyecek 
mi! ltalya Macaristnnın re
'' İz i yon c: uluğun u kollar ve 
M ıc·ar stnnın sildhlanmasırıa 

y.1rJ .m ı .Jerse Homa koder
:ınsındn Kü('ük anln~ma naı;nl 
bir durum olacaktır? Küçük 

01 .lfa~·ı~ eurııa giiııii KÖY B . .\ YHAMJ ıırn )a1ulac<1~1 giiudür. O giiu 
kiiçiik Bo~tan<"ı ITt·ıu·eikl kü~üııde c·irit O)tınları, ıwhthaıı giil'fŞlc · ri 'e 
llirlii t~ğle. , ct•ft•r y:.ıpılar«ık lıa~ra111 kullnlauacaktır. t't•lıir kulfıhiidc ,, ~iirı 
temiz 'ervi~ile ueuz bir f aıJa Yt-\uıPk, l>oııdtır·wa, Li111oıwla, • .\~ ı ~ 1 11 \e 
tiiı-lii m~~ruhat vprecektir. 

flalkevi Kiiv(~iiJiik Koh:rıurı lıazırladı.fn hu fı,.~atı k3cıı·nıa,·unz. Kih•Jii . ' . . . 
kartl·~~ler ara~ıııda ;,dizel VP. ef!lmıct>li hir gün ya a~· ımı! 

..................... 

aııı Bahkesir ilkbahar At Koş~lar1 
& Yaı·ı~ v•~ !~lalı Eıı<·iinwııi tarafından tt·rtip t>dilt·rı ilkhalıaı· at ~ 
~ yan~Jan 7 lı:ıziraıı 935 cuma giiııü ko~u •;ırHİı·rnd<t ~apıla<'aklır. ~ 
~ Ko~u ~arlJarı ~·anş ~··· ısh.h •· ııclinıt•rıi11in 1935 ~ılı programında J 
~ ~·azıhdır. l\ayıı mu~ırıu\IPsi 3 lıazirarı !135 )tlı IH'ograruırıda ~a-1 
~ zılıdır. ~~ Kavıt uuıaııwlP~i 3 haziı·arı ,,azaı·tp i giiııii arıtarak 5 ~ === Jt ._ t ti I= 

=~ haziran car~amha ~iirıii aksam11 ı a kaıl:ıı· clt·varıı cdeet•kıir. f 
- .\J:)ka:ıarİaı·m iıİ,aylık Bı~ytar l>irt>kHirliiğiiııt• ha~ nırrııalan J 
~ 1ıan olu ııu r. J 

a~iiii~~ıı~nıı~ı111iıiiiiliiiiiiıiiiiiiiiiii:ıiiiiii~ıııiiiiiiiiiiiiiiii~imiıiwiiiiıiiı'-iji~i~~iiii~wiiijiiiiiiıiıiiiiii~]iiiıiiiıiiii -
anla~mn ve B:ılkan nnlaşm. :t~~~~~~~~~·~~~~~~~~~---
ası Homa konferunıon::ı ne ~ ~ f,. 
kıymet verecekl··rtlir . :ı it s l _J b . '"l"'e~ru·· be d ·ı · - it 
E~e r ituly . ı Ven edikte 1 ene eraen eri ~ . e l lp pı-yasamıza 1 

~~·::.·i·~:~~~.~~1~;·;.::~;~:~ ~ çık~ık~an s?!1ra G.ri p hastalığı?ın memle- 1 
nisıı.:iliae kım~· ılurucııkol- it k t d StdflellDI .k•tybeltıı•f•t) V ~ 
ursa, .ı:h ı ı ~i:ııdiıfrn B :rlin 1 e. !mlZ e ~ ' .., • ( • -' ~ Ve• ~- ~ 
tarafından kı~kırtıhınvo n::ı- ı ~. ktınde kullananları Grıhe l••k•ılanııı,ık-ı 
zilerco işlenmekte olan Ma- it. 
caristan Almanya yoonne ~ t (l f} k (l rta t• il 11 .... 
dönmiyecelt v'! Roma konfe- it k 
~;.~.:~·m~;dkn•••lık g&st••m 1 Gribe karşı tecrübeli ve ço ·müessir 

Venedik konfer'1nsının top 1 N e o k a 1 m ı· n a . 1 Lınmak iizere bulunıluğu bir ~ ' 
sırada durum budur. it. 

kRizı Robma d'.~ll?mladsısının » Kaşelerini emniyetle kullanınız! 1 
n~ aı ar ocerı .. ı o uğunıı ~~~~~~~~~A~~~~~~· 
biliriz. Bu diplomasının zor-
lukları ~·evirmek işine alışkın 

ve bu i~te ~·ok ber.t•rik.li ol
duğunu ~:ok iyi biliriz. 

Ancak d ıplomas ı lerin 
en güçlii ve en 
kuvvetlileri bile zıt ~eyleri 
hirbirile uzlaı;ıtırmamaktaılır. 

l~te Romu biilulmeti de 
hu Roma konferansını top
lama~a kalkışmakla yapıl
mıyacuk bir i~İ yrıpmnğn 

kalkışmış oluyor.l> 

Bürhıniye ceza 

iıan 
8ahkesir askerlik 

$ubesinden: 
Yedek subayların yoklam

ası 1 6 935 de bnşlıyoeak

tır. Yeılek suh:ıylorın i bu 
haziran ny ı Zi.lrfı ndı.1 Balıke-

sir Askerlik :;ıube!->İne nüfus 

kağıtlarile lıiror fotogruflu 

mürac ıatl:ırını ildo olurur. 

Defterdarlık dan: 
Bedeli 
Lira 
30 

muhammeni 

'" 

Cinsi 

Moğ.ıza 

Malı ailesi 

Sahnisar 

ıcur müddeti 

an 31.5.935 
ild 3 ı 5.936 

Yukarıda eY~ar \ 'H twdt•li nrnhanınıPni vazıh 
• 

i~tekli. i nıa~aza,·a, nıiizavidt' miiddt'ti zarfında . . . 
zııhur etmeJiğiııu~u arlırıua H~ ~1-.8ihıtte ~anu-

h) ~!r. f.1rk anlatıyor mu'.1 

llllerin •ıllerin aldıkları mef-
010 a,, sar.h veya gayrisar;h 
cte~İ§ıkıh·ıkımınd:rn ne gıbi 
~l!ı6ııı tır~ rııstgeliniyor? 
~l>ı 'Sızi göre<·P<7İm crel-

rinin ı.le siynsal ve S<Jysel ' evinden: 

nn mueihirn·t~ ~-ö-H05 ıarihi11e mü~adif ı•aıar 

glinii ilıaf Psi icra edil,ııt~k iizere 24-5-~35 d•·ıı 
2-6-~35 tarihine kadar on ~iin n1iiddetle uzalı· • 

1 

lımst ır _ İstHklileı·i rı vevnıii lllPZkiı rde .lile.(h~rda ı·-diizenini altü!-t edı.ıcek mahi. ı Bürhaniye ccz·ı evinin mn Müz~yedeye 10-5-935 den • • 
lıh.da t.c:ıit•kkiil t·dPt'~" ~nlı!" korni~'·oııtıııa 'iiıd•~ yette hi\· bir propag;ındoyı li 935 senesi hniranın hiri-

karşı mtt.;ait ılnvranmnmaya nci gürıünd~n it ibaren 3ı 5 
itibııren lıu~lonm : ~lıı vı~ 30- • • . , 

bt· Yahut ld-- · ~ ~ . 
ı~, <J •gc ıgıo Z•! sevı-

sevkettiği h.ıtırlardadır !şte 

ademi mü fohal~ nndla~musı_ ~•lliıd 'Yecek yPde «gc:ldi-
deıl! en sevin ı lım• vollıı ıfo _ nın nsıl israr edeceği nokta 

l' \t -
~) , or m ı.tır. bu son noktıd : r fı'ılhakila 

'1Y~all!urııloıle atıf ve rııbıt Venedik konuşmalarını idare 
lıt :lrınd ~ 

!) <4 a umumı kullaoış- edenlı>rin başlıc.t knygusu 

Avıısturynnın i~tiklillirıi, yıı-
~IJ~ /rı tekillercı rsstlanıyor 
)~riıı~ eaefı1 M'.!sel:i •gelirken• 
•ıll~ •g6lirkene. •olurkı·~ ye banc:ı propag-andu noticesin-
11 '

1olu k · · d k 1 k 1 h tıı,ıl) r an>> veva «olurk- e vu ua ~·· e'·r. o :ın er 
~')ot ~o~up,, 1erin~c<0lub3 n» hangi bir rejim değ.şikliği 
"'" ~.~ Uben» g.hi şokiller tehlikesine kar~ı korum:ık 

•ı? olmu~tur. 

'llilyi;;kıs-tı tah"ı'· an~:m~i~e;~zh~~k: .. li;::.lP.:!~ . 
L 1 bule değHr olacak formül, 

, ıllf hı~klRdl bu adenıı müdahale anılla~-
~ ~tıe\'r masının Avustııryalı malıı-
~ııl;ı\> h~· ~26 (~·~ · ) - Yu yetine kuvvet verocek olun 

936 gayesine kadar bir sene. 
5 935 tarihin" ıniisadıf olun 7 ,5 tPnıinat akc;a~ı ilt1 \'e fazla mahinıat istiyf•ıı-

lik e 'mek ihtiyacı ::Jrtırıııa 
v~ eksilm(ı kanunu muC'ihin. 

perşeınh" günü saat on dö - h'rin milli t•mlak ııılidiirHiµiirw uıiil'aeaalları. 
rtte konulıın bedeli muvafık 

ce .müzayedeye konııııı~hır. 
Talqı olanların "'"ait! nnl:ım 
:.ık \ "n p.!y sürm~k üzne hü 
klımot dairc-;inde Ciimuriyet 
miiddPiumıımilik makunıın<la 

1 olan satış komiEıyonunu miir. 
acautlıırı. 

O'Öriil tür,ü taktirde ih:ılc ıekn 
~ t" 

rrur edecekt.r . 

Taliplerin yuztlc yııdi bu<· -

uk: p 'Y ak~:11sını ihalo g-ünü 

yanlarınrln bulunılurmalı.ırı 

ilan olunur. 

l'I iidii ı·liiğiiııtlt~ıı 
;:;. ·) 5,.. 9 1..: :.t 6 - 6 l! ! · ,.., G 8 - -J Q ~ l .., - , l , () .... , u.,, D, u. > l , > , ' - ·' uO, u , 

82, 83, 84, 8H. sn. ~l2, Hti 

ll«t lıkesiı· f~vka( 

Uüdürlüğüııden: 
4, 5, {), R. H, l1, 12, 16-17. 18. 19, 20, 

20-1, 2 ı. 2i3, 28 2n, ao, 3 ı, 33. 34. 36. 37, 

38, 4ti. 47. 48, 4~. 50 

E' k:ıfı ıııazhııla\ a ait 'ulüırıila rıuıuar·:ıl«trı va-. . . 
zılı 28 adc~t diik"-:\n ilt~ <'İftt~ lmmanı 5-5-93!) 

4 

gii11iimlrnı 15-5-HB5 giiniirıt~ kaclar 011 ~tm nıii

dtldle artı ır·ıu:n a koıınlnı11st.u r. ~ıle \>e ukıımctının muvdfu- formiildiir. Bu lıol tarzı 
, ti116 /i· Edenin te~l Cı isr, llabsbug-ların lı::hine Uiik"-:lnlar hir•·r ~eııcvt~ \t' 
~~)i &1 U u.slur kurumu ko- ol:ıcak hnh :ıngi bir rejim 

Evkafı nıazbuıaya ait yukarıcla uuuıanılaı·ı ~a
zılı 18 ad~t dii~ k:'\ıı () _ f>.~)35 ~iiııiiııderı ı 8·5-f}35 • • 

. . 
Za~ııos paşa va
miiddt•tlf> war·a t'll(t, 8.ttrsılya suikcısdı hak- [ deği~ikliğıni d~ daha zor giiniiıw kathu· OH hir giiıa uıiiddetle arıırnıa.\a krına ail çiftt• haıuanı iit; SPUC 

;1•saı m~suller tarn - kılacnk tabinttu lıulunllu · konulnıuşlur. lhale~i ı 8-5-~)n5 eiimarlesi gi'ırıii \'t~rileet•ktiı·. İhalt•si: ll> -5-935 perşembe ~llllll 
•pılan nıiırac.ıeıtı so- !!unı.lnn , hu itibarin küçük k . ı ı:...·",\al 14 llu L~vkaf i•lar""'. ı·ıı"'n '\3 "ll•tcattır i ... ı.a.k· 0 saat 14 deEvkaf idaresinde va nlat'a tır. l~lt·I\- :"I ' rı. " " ,.. . • a .. •Ya korar v,... 't'lat t lı 1 AJ__._.=...;.;c..;;..;;..;;..---=.....;__--=...;..._;;.....;_;c.;;,__;.__;._.;;;;;...;.;._.;.....__;,,;_~-----------------------------~-~----~~ 
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f" f' €H4LI HASAN 
r' . 

~ \ DEMiR. HIRDEVAT 
,., ,BOYA YAPI 
IUNSBER DUZENİ 

e~·~ ~C~IJ 
ıçın Lu3umLu(ş_yaLarı 

-adan llcu; ";;lllm]J 

BizJe en eyi Boya 
YAGL.ARJNİ 

'Burada bula btJi oru 
Bi~ k.Oylülerde 
Pul 1 u ~ ve R. enç,b er Du~enin·ı 
HEp Buradan A!tn~ 

TQRKOJLi 

83lya su!h ;hukuk s!ı~!~!~~ı~!!~!ll~!~~ml~!!~~~ıı~~!~~!~!~l.l!l!J~ .... ,_.~ 
~.:.t~~·~::·~ü~~~~ =f Buyuk Tenzılattan ;ı 
~~:~:.~~:~:·~:~~ =~ istifade ediniz! : 
llr•l!i:n,lukı nafa. ==.-= : 

~~ SON MODA l ka dııvusın<l ın 

dolayı yllpılma
kdıı olun duru~ 
muda: =-==~-=-~ Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk ~ Muıllie1uleyhe =: J. 
gö ... derilen uaveti- =-.., v ntol ki .. L l kları ~ 
ye ve gıyap vara- $$~ e ma u arı ve en guze yaz ı f 

:":;;~·ı~u:·~~~~ !IJ F A H R ı· T A V S A N L 1 i ~:~d:~";.~~ .. ~~~:. ~~ i 
ı ~:~,i·:· ~,~~~: =t Ticarethanesinde ~ 

t·~blığat yup ılmu === ' l 
;~"~' ~:~:~.::~~:~- ""'j İst~diğiniz'!. uyğun o~ar:_ak bulabilirs;niz, i 
24 6 93Star•hı ==-~ 11 ( .. \ 1k<tl•t<lt: .. tt .. , ıızılitllı Sil tısl·ıı•ct f ıı~ m'.JısJdıf po- ı -= _, ( $, 

zıırtı!si ~unii =~ h<tşlaıııııışlıı·. · P. 
s ıııt 9 u b ralc 1- == ~ 

-~ AV R 1 C A ·, 
=~ Kaptan oteli altında yeni açılan FA Hlll J 

ak.si tnktird~ ha- ı 1 1" \ \ ~ \ l'-;'L( "l"UH. ,.,, , .. ,.., • kk ı nda gıynh(>n -~ 1 Ç' 1 t ~ t • ~ ~ mağazası ... ,, 
duruşma yapıl:ı- 1 ~ • d . l • csığı teblik yflı . · ~~ nı zıyaret e ersenız memnun o ursunuZ• r. 
~~·~ı~:ç:ı~.~.:~~·- : amııiliiiiiiiiiiiiiıii~iınıniiiiii~iıiiiiiiiii~iiji~iiiiiiiiiii'-··--·~ 

rııııtır; o Q"nn 
~ızıut vova h 1 · 
vekille !.!';lrnf zse 

"'1111 I • • • ,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iii .... ~~~~-~--~-~-~--~-~-~--~-~-~--~-~.; •• ~.~-~-~~ 
M ü .ı 0 E · • 1 i T e ı ef 0 n c u ~ ıınmıımı::ıfi!~ııııımmıl!l rınlSlfi!I ıınıınlillıınınııınEım illl!!llE!lillliililıınilliill!lmımı'ilmı~ ı 

JL\ Y .\ T YE Si tJ HATINJ SEVE~LEHE 

:\ fyonk<ı ı·a hisı11· 

MADEN SUYU 

: . . : m Parça fıatları • --- Makıne 1 
i A ~DUlKADIR PINAR ! ~ Kr. f iıtlan 1 
: • 151 Shri melcik 100 Lirll 1 
: PA~\ llAMA'.\\l KAPlSl : ffiJ 'l' I k ,;.;.--il 
9 KAfüjlSINDA.. . : ,; . op:ır a » lOo Kooıple el ~ 
• , • • 1::1 iğneler 2.5 kine si ~ 
:TELEFON,(_~HAMOEO~i 111 Kayışlar ~5 ın:ı 601 

MlnE, BAÜIHS.\K, K.\R.\CiÜEB, BÖH
HEI\ 11 .\STAl"IKl..ı .\RILE H.\ZUJSJZLIKL.\

HH.\ EN ~İFALI VE El\ EYİ srnrH. 

:vE SAiR TA~ttRAT YAPILIH: ~ Makine vağı K pletek 1 
: • L:.:I J ouı r "" •· •• ... •••••• •• •• •• •• •• •••• mı şişesi ıs çeknıere 1 

{af 

Bur~aniye sul~ ~ukuk 
ma~~emesinden: 

rnJ Nakış k:>sncığı 25 ayalı. ıns· sOlf 
ffi) » makası 35 kınes•1 üı; 1 
mJ Çakı 30 - 40 Koınp e ı · il 
r::t k aı e('~ 1 il 
&::ı Muhtı: lıf nakış ve ~eb. e 1:1! KIZllAY 00 k' . 1 '-l . ka ı n . 100..ı lil mu ına ıp ı .. e~ı makioesı ~ 

.\'amma imtiyazı 'erilen hu maden :-uvu
nurı talılil raporu şişrlerdf-ki eıiketif•ı·d•· ·~, H
zılıdır. 

Bürhaoiye hazinesine 928 mJ makııslur vcsaı r Vodelişe· ı 
5P.nesi hesubıoılnn lıor~·lu ffiı t~ferru:ıtı ıla bu raitle ve· İl 
Ayval ı k. malmiiıliirü S ıit fil nısbette Ul'uzJur. rilir. İl 

;~für~;:uBk~;~;l~Ji(::nı ~~sn~~~ =ı Sovyet oı·kı·ş Makı·nelerı· Geldı·. 1 
Hakkı aleyhler inıle ki (330) [!] il Bu ~u~· u 11 hayiJi~i ııi a ll('a k nıu lıtt~ l't!nı 

halkımıza hir hizmet olnrn'°' iizeı·e altlını. 
~ ~ 

kuruş alacak davıH-ı . ııın y:1. ffiJ İm 

pılmokt.a nlan muhakemt>si efil "f''!-kında_. mecc.anen nakış )'llrdu aC, tlıy.or• ,,1 .. I 
sırasındıı miidıll'aleyhlcrdcn r.t ~ -ı 1 k k 1 th ' ı.>.l• ,,ag anı ı mu r.mme 1yet, tasarruf w~ i~.· lenwsi ka. tiy~11 t~mırHt . ..: 1.ır1 
Bürhaniyu esb:.ık jundarma P-9 ı . 1 l ı. E k - lkl"' 12 kumandunı l@mail llakkıı ın ffi) maı\ a wrauer .. ı· ·ek ve Kc.adın terzilerile ~lhisc işcileri ve 11 ' ·, 1 

Fi yatlar ,,lı vendir fır sal kat;ırnw~ ırıız. 
Yeşilli caddesi ı\'o . 'J'J 

Yağcı İsmail .. 
B•ılıkesir 

• şimdiye kaJu r _ ikametı;:ı h, ".'.1 ~:ı ua 1 k:i rla '.:' ! ıeıı~.e ıı hi r c.l ııı:ı ki ıu;si fia .ıı ıı da ola ıı iiı; • ı:ek ııwl i ıwııttle 1ı .. meı·hul hulundugundnn ken · ~ zarıf Vf:l pı .Hık ltık~ mohılya ~Pkhnde hır 
dısıne ilanen tehliğat ie r:ıs . na riJ R .., k b • ı • k • k • • ~ 
ve muhakemenin '"' 17 (j 935 mı . tıs il ıne ( 1 ~ iŞ l))(l ıııesı 1 

l)e Cte ı·d•• r l ı !i·111(f (l ıı· p ı zarteı;j ~au~ l 4 de tulikınn mı Elde clnıelidi r. na lıa llCllZ ar·zu -~deııler(• ~al ıııı ~ 
. • • ~ ' kurar verılmıs olıluğundan rm ~ 

~lahall<'SI Eskı ıcarı Mulıauınt•Hı mez kur O'ünılı~ "P-lme ı liö-i mı ~., ( l k k I' • 1 •İ & 
Lira K. llPdt•li ~liiılıleti 1 ·~!~ bir ;_kil .ıe ıi~nderm~- ~ . . ~ VC . e, . çe . IUeCe 1 Ulak 1 ne el ınuki•• SJ 

Liı·a K. d:gı taktırde muhakemenın [i!] mız~ . tavsıye ed~rız: Eskı makınesı oluptu Jeğıştırmek ıstıyenlere yenı ·ı k le•"~ 1 
aıyabında yuı)ılnl'ağı ilan r.:1 v , r ılı• · El makınesı oluJ 1ta ayak tnkmnlc arzusund:ı bulunanlara )·nbı.ı ny· ~e~lı jJ 

3 00 \ 31 - ~5 t'I l:!:I i T · · 1ıı ı; fdt · il - D-v olunur. CEJ mı il verı ır. Ayrıca makınelerde t:ımır olunur va makine alanl:ıru ku llonn ~ 
il:\ 31-5-936 242_1 El ve .'l~kı~ meccanen öğretilir. . . biltJ· İm 

50 

Yu~arda e\·5af ve hedeli ıuııharunwni vazıh - mı F!atlur ucuz olduğu kadar teıliyat Ju iolnylık gfü.lerilir. Makinı>lerimızl'I (1'ere1' 1 
1 

· 1 · · ı ffil mum J:~de~ p:ır~·aları bulunduğu gibi her nevi makinelere uv ır makin~ ve 
0 ;.ıım 

aarıenın nı· ~eııelik i(~arı ou beş gün ıniiddelle Kayıp . fili parça uzer ındeki fıatlorda yüzde yetmiş beş tenzilatla ı;atılır~ ~ 
yani 1 H-5·9::15 derı 2-6-~)ii5 tar·ilıiııe kadur n.ii- ml SATIS YEHİ· iİ 
zayedt~ycı c;ıkarılmı~tır·. İlıale giinii olan 2-H-9::15 Mülıürürn k:ıy ı p olmuştur. ~ ~ • • /t ~ larilıiııdt• ılerıerdarhkıla lııfılaııaeak koıııi~voıı Yeni.ini ol<•Cl>İ( • mdı>ıı hükmü ~ K. Şadırvan karşısında Sabrı Sarf akıhla_!til,,~ 

· f · ı · o 1 m n rl ı b ı nı i lft n eder ı m r.:u::: r::-: r.:1 ~ ~ r::w r.;u;:ır::u::n:o:u::ı ~ r.:1 r.:ı 'i!I u:ı LP' m a r.1 e ı._, e sa a l l 5 <le i h a 1 t' si icra e d ile ctı k t i r. İ s- f, IEJ l!iı ı::.ı ı:.:.n:.!ı eJ&En!!nllnEnE.nl:n!:.. ı:. i5I mJ mi mı mJ mı i!l ~ [ffi mı ffil f!1 (ill IEJ lffi mı fil] fi! a.:.!ı u:.ı ı:ı 
1 ki 1 inelıolu - Küpeli köyünden . ~ 

'

. el,l'llı .~~<':'131:\lll~i 1~ıkıezk.kllrde yiizdt' 7 htu;u k lf•m - ll ıısn n oğlu A~met p-- ı>ı· ı\) 
1
. ~'(~ I· .ı..:- l .', l I·' , DA,. 1L1 c Ası "i!' mJO!lfi!J~ 

' u :' • ,-. nr ı · t~ ( · JHİ~\011a '~ fozla nıah'ı- ) ·' . . .., ·' , fiffil'E.m:Jrfil \:J ~ (il 
rna l i~riyeıılerin milli emh'\k miidiirivt't iııP m ii r- KULAK, Bo(az Bl.) RUN ~ ·· k•'"' fil 

ll · Lay p 11 \s·r \J IL'L Rı 'tüı ,, mı K ·· •· ·· · 1 - ıı ··l.;:' 11111 
,.. acaa arı. (~24-4) ~ 1 ı. · ,, "'s;ısı ·' •,llA. mı ""tır·t ,.~ <J"lıkli oları taµ H' ;"' , .. ıa~ 1 

Sa rbayl 1 k dan: ll:ındırmo ~iirnrıif:iinden ,,. ) K 'l'C)R m lllllll'i hir ~ifu ~·eridir. llı caııııı Y.'''."'· ~,·ii~C,ill 1 
4:6-4 7 ·48-50·5 l 53-60-61-66-6 9- i 4-7 9- 8!1-

8 5 • 1 :-S 1-14 5-14 H- 14 8- l 50-1 5 1- 16 6-16 7 - 1 6 8-16 9 
-1'70- l 71-172. 

aldığım (9) suyılı iı lı nlat ffiJ ve~ail'(' tahııuları da ıuüstecırı . ~. ~·ail'· ~ 
b . l 1\ • r:'I 1 .. ı· 1 "k l ... 1,11111... 21 r.ynnnnmesı rnu ıtevıyatı 1 DAH 1 ' L::.I ~ell\'llZ tara 111( arı hu k eı·e 1 nıa •·'' 12 
nol çİvİ!'!İnf' at <36323) !F.:J • • •. ~erW ı 
sayı ve 12 - ] 1 . 934 gün mı o a ğ 11 ı c a s 1 nda her şeyi l)ltl 'bİ 21 

l 1. k' Lb B.ılıkesir Pa~ııc:ımiı Vıı- (§) J · ıııi.; ~I I! emrç. ı na ıl mn ~ uzunu • ıı::r m~l l•lı l (•'tlı \ rL•, ı . .. ~lı( ll. e \'l rıizt t• 1 •• • 21 tıın ecz·ı nHsi itt' ~rnlindo 1!!• ,-, " ., "~ ~ 
kayb r. ttim Yenisini WJ · İl ala cafrım · lan kııvholnnın ht· ı· - hıır gün öğlr•den sonra ;.. rahat edrcek~iuiz. t11r · :ill 

·' J h:.ıstalarını kabul .. dn. ,~ f> l ıtaz<ılll ır..: 
kmü olmndıgi-ı ilan olunur. mJ >a ıkm.;ır \ ' H Bal.nt yolları ııııu . . ·ıılıl3 

Amclivat ve tr.ılııvileri on mJ · uz~ 
Bsndırmııda i smet Paşa seri v·e en Y'•ni mıalln ile /rm Otouıoh i l \(' lll':thal r suretle ve 

111 

<'udde111inde tütünı;ü tedavi eder. lil gelir) ~itınekte<lir. 


