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ÖZGE GÜNLERDE: VE ER.. ÇIK.AR.. 

Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 ıcuruş 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

Türk Kuşu Kurumu Açıldı. 
Atatürk Türk Gençliğini Kara.da, Deiıizde Ol
duğu Gibi Havada da Kendisini Bekliyen Yük-

sek ve değerli Yerini Almaya Çağırdı. 
~rark çocuğu! Her İŞ.le oldrığu gibi gökt; havacılıkta da en yük
•eh iDzeJıide seni bekliyen yeıt·ini az zamanda alacaksın. Bun
dan gercek doatlarımız sevinecek, Türk Ulusu kutlu olacaktır.)> 

~rk k:;u Büyük Türkün Söyleyi · - 1 
1 

'QrqmU Ankara, 3 (A.A.) - Hei İnRanlar yalnız karada ve 
~Ç l L ıicumur Atatürk Türk Kuşu denizde kalmııdıklorı g-ibi ta-

l lrRen. Kurumunun bugün yapılan biatın hava varlığının Jn içine 
~tı~llkarıı, 3 (A.A )- Türk açılış merasiminde ~u söylevi dnltiılar. Hayatı için havayı 
gıı:ll kurumunun açılışı bu- söylemiştir: yalnız neftısleme yoktan 
'-1l lı~ık alanında Reisicn- - Bayanlar Baylıır; Bizim olmadığı anlaşıldı. Gerek ve 
t~le ı\taTürkün bulunmak su- dünyamız bilirsiniz Sudan geçek olun hava egmenliği 
.. _ fere( verdikleri büyük dan ve havan kurulmuştur . olduğu yanlız olarak ortaya 
~t••i \ Hayatın da esas unsurlorı 
~,, 

1
. rn e açılmıştır. Başba- çıktı. Bütün ulusların büyük 

ı_t •met lnönü ile Balkan- bunlar değil midir. Bu un- dölenle üzerinde çalıştıkları 
, S surlar bizim eksikljbj yal- 1 ti ... ,· . 0 vyet Rusya büyük " bu yeneyde 1'ürlc u usu da 

"ti 1( nız eksikliği değil sadel'e 
"•ı •rıban, Kamutay Ge- şüpesiz yerini almalıydı. Tiir-·ı., 1( bozukluğu hayatı imkansız 
f,

11 
llrntnu ve MitH Müda· kalır . Hayatı hele ulusal ha- kiye Ciimuriyeti hükumeti 

'•k l!akanlıkl ıklarile diğer yatı seven. onu korumak kara ordumuzun yanında 
bia &nlıklar v~ Sovyet Rusya iıtiyen yurdunun toprakla· ılonanmam1zı kurorken hava 

)\k •I ·1· . "I . l ) .J • } • ld "'" 'b' ( ( lar m Zl Ja en son fıa\•a tiıı· .. 1)1 ığı ı erı ge en O· rıııa uenı · erıne o ugu gı ı ı o ı ı < 

~~~bulundukları bu top. havasına da ilginliğini horgün ara~·larile düzenlemektım cre-
\"rı 0 hav•nan müsoil bu- biraz daha ~·oğ.almulıı:ıdır. Bu ri kalmnd :. Şıhı~lar

0

ile onur 
ııı,~~8~ndan ve gidip gel- ilginlik saydıp,ım hayat er . duyduğumuz hava sübayla-
ı.._1 ıcın temin edilen ko genlerine egemenlikle olur. rımız ve komutonlarımı.z da 
iı.1 'klı Motör insanları tiretti onları yetişmif bulunuyorlar. Uı;mu· 
'"'"l •r ve bu meyanda d J k · "et () kendime lnptır ı un anca ıns · nlarıınız her zumun 
~ emiryolları idare· 
d..,. tertip ettİ"'İ katnrlor· anlarınılünyadıı yaş ıyabilm· ve her hnldr1 ulusun 
r.~ D • ,., eleri i~·irı onların tobinta yüzünü :ııfurtn cak yükı;ek • 
~, a&Dış bir surttle isti · ~ 

~de L nt·den ~urt kaytlı tabinta ey· Jı>~erıl~dirler Bııkm nrkatla-
~'"r~ı· rell gelen ve alanı .. 
~lıa 'Yenle hinlcrco halk nen olmasını bilemiyen ya- ~\ar, bu kadarı yeter görm. 
L,rıuJordu. SJnt tam on rat.klnr vurlı,~lurını koruya- ok doğru olmazdı llava işte 
l.., 11 B mamışlurdır. 1 abınt onl~ırı ke· onun bütün diinyndn aldığı 
"~t,11· 8tbnkon İsmet lnönü ı· ı · d k ~ y nt ı unsur arı ı~·ın e t·zml· - dereceye ~öre geni~lik 

'tü e C.: k.ıuak bir söylev- ten. bozmuklun. yok otmekten vermok )tlzım<lı Bunu gö1. 
'~ıtıırıttk Kuşu Kurumunu ve ettirmekten cüdu kıl- ı ., ır u i1nünde tutan Cümuriyet ıu. "-wu · 0AşhokanJan sonra mıştır. Türk hu bu 
t '"'la h kfımeti h:ıvncıl ığ' ı hiitün ul 

l
-'tti 

1 
uluoanların sü· yük haki~wtı uı ıktan tanı-' k ı ı.. u~un işleri yapın:ık kurarı •ti 1'1 arı ve vaş:ı ses· mıık kup:ısjtasını g-öett!rerea. 

~ llta8 " 1 1 1 - nıla itli. fürk yurdunun duğ· 
"-tı.ı."tL n.Ja kürl'liye çıkan kap :;:ın bir ı ö ene topragı· 

' L. •• ı ·· ı lur ı n lıı , orm:ınlar ı rı ıla, ovalar·. rı... 1 .. uır si>ylovile Türk nı Qnun tur u unsur arını . 
~·~"t l& • ı r. . r k 1 011 rntlo, ılenizlerinrle hor btıı: l· '>1b..., ~ 1n.in karado , den "ızde ınsan ıba varım ı ı mış. -·~ ı - ğ nd .ı no~ıl bir bilgı ve kon '"i LIJ. ~•bi havada da kendi- nd:ın denizlerde g-öriı ume-

tan kuşlarİle vatan havası 
içinde yarışır alıştırmakla 

başarılır .. 

işte bugün bıırnıla bizi 
toploycın sebep kutsal ise 
başlamak tn aynıdır. lfovac:ı

lı ka ciıldi anrılmalarından 

dolayı hükumete, Kamutay 
Bıışkanın:ı, sayı~ ~nreşala, 

Tiirkiye l luvn Kurumu B:ı:lrn

nı değe rli nrkurlaşım Funtn 
burııdn özel mimnetler:ni 
sunarım Bu ö le\•imizİ tıoşıır 

m:ıda drğ~rli yordımlarını 

e.:irg"<!ıniyen dostumuz Sov· 

yet Gumuriyetin" ve onun 
srıvı 1 Biiviik Elçiı;i B ıv Ka-

• .J "' 

rııh:ınu öniinfrzıle a~·ı .en 
tPşek kür ı•tmekt.en 

k ıvu r. ~· duyarı nı. 

Tıirk ı;oeuf;u her i~tc 

olılnğu g.bj lı ıvaC'ılıkla dn 
ı · ıı yüksek ıliizefııl e gökte 
s •ni bekli yon y~rini az za
m:ınıla doldurac:ak e ın. Bun-~ 0 ekli dik dalğalar h: rakmıyarnk dıne gıhenli yuriiyorsu Y'' · 

'tli Yen yüksek ve de. insanlı"'a gen~·lik veren kül· rdun az tuğmundıı da uynı d ·ın ger\·ek do11tlurım z se-
1111•tı )'•rinj hllJ\!lya 1•avır- "" i l' v·ınecek, Tu··rk ufusu nıutlu ı 1 t. B·· .. " o tiir yollorı B\·.lmıştır. LAkrn suretle dolaşabilmeliı ir >U 

~~illi , . uyuk şefin bu ıoy- yaşadıA-ımız bu ç&gılu artık ise Türk {'ocuklarını va· olocoktır. 

~'tlt,11~11 rk Tayarc Cemiy~ti K B •• •• k B• u 1 H d 
~.~~::::.~·:~,:.\::~~ Türk usu uyu 1r usu ava a 
~~~.~.,:~·~:;m'.t o~d:,~.~ T anaştırıp Çalıştıracaktır! 
~~ tij~r tlerjn duyğularını 

S~~:·ı~~~·" ;~:;";::: Türk gençleri .Türk hlmını bütün ateslerile . atılmakla, soğuk kaÖlılık ve yüce 
~;1~.~~;::\ ;1:;,1~:~·:~:~ verimlerini göstermekle Atıtürkü çok sevındirmiı bir spora bağlanmış olacaklardır. 
d ne\ri 1~ııj takdim oden Ankara. 3 (AA.> - Bu . ön:ıyuk olucakltırJır. Plunor· Kurum çalışmasındn So-
'ıı •kiıı t . . 

8 
gün Türle Kuşu Kurumunu 1 lar bugün her üikcde hava· vyet uymalrırı kılavuzluk 

lı ,0 ,. e mı tır. un. l 
t tı ••tıı 0 açarken Başkan lsmet lnönü cılığı yarılıml·ı kurumların ve ıocalık etmektedir. 
~t ~ lJ. cuşlar yapılmış- şu söylevi söylemiştir: dan._ snyılmaktn bunİura hu- Sovyct tayyareciliği-
l~ıııd,n ~Ofu Sovyet uçnk- - Sayın vrluıdaşl11r; vncılık bu kurumda mukte- nin gösterdiği dostca 
t~~ '<ı.ı.aul\thi 0 ile birlikte 1 . ı 1· r , aör mektcılir. ilsriy5 idnden te~ekkürümü-
~.~ F ~ . Korumu gençle- fluva Kurumunun açı ma u "' .... x 

L ''and 6tıt İştirak etmiştir s nı yalnız bir spor kulübü- Hava Kurumunun nz zıı- zü söylemek bizim irin bir 
"li)~ il bul nün nç:lmas nı sevinçle ka- mnnda bütün eksiklerinin ta- zevkt ı r ~ovyot büyük r.l~~ısi 
~\1 ~ b'ı ..... uknan herkesin rAılamıılıyız Türk Ku"'unu yii<'e Sop Ortmen sny!!ın Ka-

u • .. -s 3" ınamlanması ve severek bir " 
il tıçu ev !e seyrettik büyiik hir ulusu havanın ı raharı bu yoldn ılostı-u ilgi-

ı. .. tu bı ı · ,,. · · 1. d 1 toıılanma yeri olması l\'ın 1 ~ıı "\ı.ı· r < ı"erı ta- en~ın ığin t1 tanıştırıp ıı ıştı- er göstermiştir . Sovyet tay· \ t' 1ttir p 1° elinılen geleni yapmak ku 
-~" bir t • ı anordan racak bir teşebbüs olarak nrocifiği dünyanın taktir et-

•,'l ı,, uc:~are (ılomuz alluşlnmıılıyız. Türk Kuşu- rarındnyız. Türk Tayarc CP, tiği bir yüceliğe çıkmıştır. 
~· lı~~ .tar yaptı. Sov- yü<'eltecek. gııliştireı:ek son miyetinin ve onun ~·ok lle- Türk Kuşu Sovyet r.ez· 

1~tıi,t IQ:~le . Yeşilköy temennileri Türk havasının ğıffli başkanı Fuııl Bulc.ının manlnrile lıernbor rolışmnk.· 
"''•unı lebı ilkmP.k· medeniyet birleşme ve bu· yıllardanheri Türle tnyare· tadır. Türk Kuşunun ~·olış-

ft6,t:rı.nden Necipte luşma olan halıne getir<>cok C'İliğ'inde olılnğu gibi bu ku ınıyo ve yükseltmeye b'nşln~ 
tışleri yapmış- havanın ,evgetcindo yeniden rum kurulmnsındn da ytiee dığı ve t11nık tutarak ulusa 

\emelleri dayanmak için ön hizmetler etmiştir. Bu ( Devamı ikinci Hyfada ) 

• •' 1 • 
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Barışı Kolaylaştıracak 
ihtimaller Az Değildir! 
8. Makdonald ~atı Avrupasllçin bir ~ava mukavelesi , 

imzalanması ~a~~mda~i fibini bir dı~a anlattı. 
Londra, 4 (A.A ) - Roş

bnlrnn H. Makdonaltl A \'Om 

kıımo.rasındııki söylevinde 
H. Hitler tarafından yapılan 
tekliflerin .:ürütiilmiyeceğini 

kayıt ve batı Avrupıısı irin 
bir hava mulcavelesi imzal
anmasına dair olan teklifi 
bir defa daha Alman hüku
metine anlatıi11ştır. Almany-
anın siltlhlanma hakkında 

aldığı tedbirler üzerinde 
bulmamış fakat bu husustn 
Almanyayı mütalea etmemiş· 
tir. Yalnız hu tedbirlerjn 
hilhassa İngilterede deniza-

ltı gemilerinin icşa kararı 

dolayısile husule getirdiği 
tesirleri ve bunl&rın tam 

buna d'lir müzakereler baş · 

layacağı sırada yopilmış ol
masına· işaret eylem istir. B. 
Makdonald nutkunu nikbin 

-

bir anlnt ı mlA bitirmiş ve u
mumi .barışı kolaylaştıracak 

ihtimallerin mavcut olduğu. 
nu ve bunlardan faydalan
mağa dıhştığını söylemiş

tir. 

Sevyet 
Rusya ile frınsa iral\n

~ık1 anlaşma. 
Roma, 4 (A.A.) - Froneız

Sovyet misakı orta Avrupa-

nın emniyetiı~e uygun olma. 

sından memn•ıniyetle kart•· 
landı. 

Belgrat, 4 (A.A.) - Fra· 
nsız • Rus sndlaşması ' 'ugo· 
alavyado memnuniyetle ker§
ılıındı . . 

Yer Sarsıntısının Yaptı~ 
ğı Zararı.ar Büyük.tür~ 
Hükumet t~ikelüiren kardeşlerimizin hemen yırdı

mma koşmuştur. Sağlık bık1tnmızın myıti. 
Ankara, 4 f A.A J - Sağ· 

lık B.ıkunı ve rzızılay Ku_ 
rumu 8 11 kanı Doktor R ·fık 
Soydam ((arstaki yer sarsı· 
ntısı ve fdldtete uğrayan\· -
ra yapılan y.ırdım tedbirleri 
hakkındn Anadolu Ajans.nu 
uşnğıduki Jiyovdo bulun· 
ınuştuı: , 

- 'areııntı ı:ökiintü !on 
ileri gcluıişt ir. Sars ntının 
m lrlt3Zll! ıli~or nohiyı>-ıiİ 
ıle \'ın•resindi•dır. Sarsıntın ın 
te irini yukarı aşağı cllı 
ki 'o netre nısıf kutrunda 
bir çevre kinıte gösterm iş 
tir Digo r nnhiye merkezın· 
dı>n başlıyncak 15 kilomet-
relik bir çevredeki köyler Sağlık Hakaııı R. H<'fık ~oydıım 

tamıımıle harap olmuştur. ılmış ve iki kişi yaralanmı-
Bu çevre dışındaki kısım ştır. Hiraz da hnyvnn zayi. 
da evler kısmen yıkilmış atı vardır. Arpaçay kazı-

ve bir çokları da ~·atlamak sının diğer nahiyesine sınır 
ımretilc zarara uğramıştır. köylerindede bazı evler yı· 
Bu hfüliseden Digor nohiye. kılmış ve bazıları dn hasara 
nin ıle 25 köyde 70Q ev uğr.am ıştır. 

tnmamıle y kılını!::. 68 kişi Yine Digor nahiyesine sı-
ölmüş. 70 kişi yarnlnnmıştır. nır olan KarR merkez lı::az-
Ynrnlonan S kişi knybolmu. ası köylerinde 50 kadar ev 
ştur. llnyvan zayiatı çoktur. yıkılmıştır. Hurada insanca 

K:J~ızmon kazası nın Digor zayiat yoktur. Biraz hayvan 
nahiyesine Rınır olan 4 köy- telefatı vardır. :;>imdiye ka-
ıle 30 zıı y1tkın ı)v yık- [ Devamı ikinci sayfada J 

===~============ 

Fenerliler Galip! 
Fener Bahçeliler Olimpiyakoa 
takımıuı cuma günü 3-1 yendi. 

lstanhul. 4 (Muhobirimız- nlılar aleyhine verilen pena_ 
ılen) - Cuınıı günü Fener ltı ceznsını Esat atamamış-
.ıtadınJa yapılan mıı~·da Fo· tır. 
nerbahçe 1·3 galip ~elmiş- Büyük bir kalabalık önü-
tir. Fenerliler hor iki ılen. ndo oynanan moc çok heye-
ttdc tomamile fııik. oynamış- crınlı olmuş ve m&çtan galip 
lnrdır. Golün ikisini Fikret çıkan Fenerlileri halkın koll-
birioi de Naci atnııttır. Yuna- arı arıaında tıtımııtu. 



SAYFA 2 

Türkiyede 
Sanayileşme f aıliyıt1. 
<tPolitika)), Belgrat - 13 

niaan 1935. · 
Ankara, Nı11n. 
Türkiyenin sanayileşmesi 

Jıakkındaki bet yıllık planın 
tatbiki ilk yıl içinde mükem. 
mel netice'er vermiştir. Ka 
yseride ve Ereğlide yapllan 
dokuma, Jzmitte yapılan ka 
ğıt ve Patabahçede yapılan 

' şiıe f abrikalerının inşaatı 
bitmek üzeredir. Bundan ba· 
şla Keçiborludaki kükürt 
madeni tesiı:ıatı ve İspar-
tadaki gülyağı fabrika-
sı da bitmek üzeredir. 

lzmit kılğıt fabrikası gel. 
ecek sene i§lemeğe başlıya
cak ve bu fabrikada yapıl

acak kAğıt memleket ihtiy
açlarının yarısını t~min ed . 
ecektir. Kayseri ve Ereğli 

dokuma fabrikaları da yak
ın zamanda itlemeğe beJh
yacaklardır. Kayseri fabrik
ası 30 Te Breğli fııbrikası 

da 1 milyon metre dokuma 
y:ıpacaklardır. Bu fabrikalar 
teıieatı için )Azım olan 8 
milyon altın dolarlık para 
So"Vyetlerin açtığı kredi ile 
temin edilmi§tİr. Cam fabri· 
kaaı yılda 3 bin ton cam 
yapacaktır ki, bu da meml
eket ihtiyaçlarının üçte bir
ini teşkil etmektedir. bu fa. 
brjka gelecek yazda işleme
fce haılıyaoaktır. Kükürt 
naadenleriaden yıldo 5000 
ton maden çıkarılaı:ak ve 
Iıew*- tütirbauleri yllda 
250,000 kg. gül 11liyecek
tir. Gelecek sene için pam-

uk iıleme fabrikaları ve bir 
de ıuni pamuk fabrkast, 
inıası diitünülmektedir. Ay. 

ni ıamanda demir •anayii 
vicude getirilmesi de düıü
nilmektedir. K rup fabrika•ı 
demir sanayii için lAzım ol
aı bütün teıiH~ı kendisi 
Yf pması şartile, Türkiye hii. 
ı ~metine 9 milyon liralık 
biT kredi teklif et•ittir. Bö. 
tün fabrikalar için l•ııa olan 
,.._ .. Alaanyayı •İpariı 
e ihaipir. Y alauı Ktyuri 
fıbnüıı iei• lbım Qlın 
nİılıılllaeler Ra.yadaa getiril-
~-

• ••• it •• 

Yer . r 

Sarsıntıaının 
Yaptığı 

Zararlar 
Cet tarafı bitinci sayfada] 

dar yapılan yardım Kars 
halkı tarafından verilen 520 
Kars Kızılay merkezinde bu
lunan 430 lira ile Kars 
un fabrikaaının teberru 
ettiği 30 çuval un 
ılerh1l dağıtılmış ve ciheti 
nskeriyeden çadlr ıtlınarak 
muhtaçlara verilmiıtir. 

Kızılay Genel Merkezi 
de fol4kete uğrıyanların he· 
slevi idn Vali emrine ilk. 
yardım olmak üzere telyaz-
1111 havalesi ile iki bin lira 

· gönderildi YHralılara yard.m 
için P,rzurumdan bir opera· 
tör ve bir doktor, iki sıhh . 

iye memuru ve birçok sı

hhat ma1zemeai yola çıkarı· 
lmıttır. Yıkllan evlerin yen· 
iden 7apılmua i'İD gerekn 

1 
UR ~ ,.,. 

==~ a K DiLi , == •. ş,, , tf if'ı > 
9J 1 .... _.~ 

Alman Ordusu! ,,.-··-----··-··-----··--.. -··--~-··-·..,..----··-
; KENTTEV İ -

- - -··---------------------··-
Alman ordusuna girecef kim· 

seferde aranabak evsaf. 
Berlinde «Offene VVortc» 1 hi 1 inci ve ~ inci derecede 

iscainıle"i neşriyat müesses. \ yarar notu verilir. 
eai, Alman ordusu hizmetine · Kayıt ve şarta muallak 
girecek kimselerin bü hizm yararlık kusurlu ve sakat 
ete yarayıp yaramayacaklar · olanlara verılen nottur. Bu-
ıns leyin için aranacak evs- rada aranılan kusurlur sıh-
af ve kabiliyetler hakkında· ati ihltH etmediği holde ku
ki resmi hük1imleri son ~ii-._ Jret ve kubiliyetı bir dere-
nlerde neşretmiştir. 

Bu hükumlcre göre mua-
" 

yene olunnn kimseye tıbbi 
mnayenesinden sonra kendi. 
sinin kabiliyet ve yararlığı 

hakkında veril9'n karar bild
irilecek.tir. Tıbbi mv1yene 
neticesinin muayene eıiilE'n 

kimsenin akraba ve teallük
atile diğer eşiasa biMirilrnesi 
ancak resmi bir liizıım iiz .:ı-

rine yahut ml!ayen~ olunan 
kirnsenin kendi sıhhi menC. 
aatı icap ettirdiği taadirde 
caizdir. 

Ordu hizmetinin iltizam 
etti~i yüksek molibe ve ~ar
tlara kifayet etmek için ya 
lnız muayene n~ticesinde mu· 
kavim yapılı, ~yi inki~aflı 
oldukları ve sıhh:ıtı, serbest 

cey~ kadar müteessir eden 
devidendir. 

Şiın<lili'c: yummaz hük-
mü; bedeni: fokişı:ıfları 

hayli gdri kalmış olan y.ı 

hut ge<.~İrdıkleri lıastalıklıır 

ılolnyısile tam kudrot ve 
kabiliyetlerini henüz kazan-

mış olanlar yahut muayen 
'zamanında kabili şifa ve ra. 
lrnt celp ve davet gunune 
kadar eyi!eşmolerj katiyetle 
beklenemiyecek hnsial.klar
dan mütessir olanlar lınk. 

kında verilir. 

<c)lahdut oluruk yaram 
nota muayene neticesinde 
iş kudret ve ko bili) etlbrini 
azaltycak ve fakat yine ma • 
hdut bir tnrzdn istihdam 
edilebilt!bilecek yardımcı 

mektebe gitmiş olan ve ol 
dukca bedeni kusur ve 11a
katlıkl:ırı olanlıtra verilir. 

Beraat 

kaılaşı aleyhine nçt•ğı baka· 
ret davasına dün şehrımiz 

a-sliye c>eza mnhkemesinde 
bakılmıştır 

Davanın mahiyeti şu•iur: 

Vedat il ilmi B rn tırmanın 

kurtuluş boyromı olıın 17 

eylfilde yapılan me'rıısimde 

nutuk söylemek i!itemiş ve bu 
orzusunu bir mektupla ter-

tip heyeti başkonına bildir
miştir Tertip heyeti bıışk-

am kendisine vaktin .geç ol
duğundan bahisle isminin 

progroma geçirilemediğini 
bildirmiş isede Vedat Hilmi 
' ert.l'"İ gün tam merusımın 

başladığı s rodo ortaya çık-

arak nutku sövlemc•.-,e baş-" (') 

lamıştır. Hu sırada muzıka 

da lstikllll marşın ı çalmaya 
bnşladığ'ındnn muharrir rnı

tkunu söyliyememi tir. 

Muhakeme heyeti iki tar. 
afıda dinledikten sonra da-

q \\ ''-· ,ı 
Me~tepf adn mayıs blfl1 

Ganoırma ~astahanesi baş geri kal~ı. 
16

,. 

Havaların y.ığışlt .,. kt'' 
Bandırma hastnhnnesi bn:ı ~n gitmesi dolayısile il" bır 

ht>kimi operatör Samih Ka- plerin mayıs bayr8~11_,. 

~e~imi. 

mil pPrşembc günii şehrim- müddet için guri bır• ,.. 
bB1 

iv• gelmiş hastnhunt>sine ştır. Orta mektepler bçe· 

hareketi ve vücut mukave · 
metini ihlAl edecek kusur· 
}ardan ari bulundukları tes
hil edilecek kimseler bu 
hizmete yarar ve elverişli 
sayılacaklardır. Fikren zin
de ve fııal, ark.adaşlık his 
ve fıkirlerine sahip metin 
ve salabe\li seciye ve kara -
ktertt malik olmnk, gençlik 
devresinde bedeni idmanlar· 
la çelik gibi mukavim bir 
kudret ve kabiliyet elde 

Bu not diğer bedeni ku
surları yüzürıden «yhrnmaZ)> 
y.ıhut c< kutiyed yaramaz » 
noru almamış olan kimsele 
re de verilir. 

ait işler hakkın uldkıiıdarla. 1111 eskisi gibi ziraat "' .. ıe· 
vocı torı:ıfınd:ın gösterilen 1. 8çB• rlo görüşmüştür Boş hekim si d,urınoo kutluaaY 

etmi · bulanmak gibi ve na. 
sıf ve haller, diğer trraftan 
mevrut olabilen bazı bedeni 
kusurlara karşı muayyen 
bir hududa kadar bir nevi 
tevazün teşkil eder. 

Ordu hizmetine girmek için 
en aşağı boy yüksekliği 
J 54 untimetreJir. 

Askeri miikelltıfJerle gön . 
üllülerden 160 santim~tre
den aşoğı boylu olanlıır nn· 
cek ahval mahsusa icap et. 
tirdiği vakit bitmete alına
ceklardır. 

Tıbbi muayene neticesin 
de verilecek hükümler şun

lardır: 

Yarnr ( 1 yahut 2) 
Kavıt ve şartla yarar 
Şimclilik yaramnz, 
Mahdut olarak yarar 
Yar ımaz 
Katiyen yaramaz. 

Muayeneden geçen kimse 
bedenen ve fıkren tamamile 
sağlam v., kMi boyıla, kuv . 
vetli yapılı ise hun.ı (yarar) 
teşhisi konur. Muayene edi. 

len kimsede noksan ve im-. 
sıır)ar göriilmüş İM ynhut 
boytı 160 santimetreden nş-

3ğı ise vo diğer ahval e\ s 
arı bnşkadır teşhis konmmı 

ına lüzum höstermiyorsn 
buna (Yarar 2) notu verilir. 

şı:ıhitlerinin <1inlenmesine Li. ~ 
1 l dün yerine dönmüşt=ü=r=. ===l==rı=lı=r=. = e üzum görmiyrrnk Abbası , === 
ve arkadaşları hakkında be- Tu" rk K B k , ''"'" reaı kararı vrrmiştir. ı ı uşu üyü Bir vı 

1 '"" 
Havada Tanaştırıp Çalıştı ' Yurnmc z hb-kınünü ver· 

mek idn doktbr tesbit olu-

nan kusurun sahibini yalnız 
cephe hizmeti idnmi layık .. 
kılmadığını or~ştırmoğa me-
cburdur. 

Çünkü t:ıbil nıuayemıl eri 

neticisınılt: muayene olan ki. 
mselorin mcself\ amelelik 
ynhui umumi m sleki hiz
metlordt! istihdam kubiıiye· 

tlerinden istifade eılıtip ed İ· 
lmeyec~ğinin tuebiti lfizımılır. 
Katiyen y.ır:ımn7. kükınü fı _/ 

kri ve bedeni kusurlnrı \'0 

s~katl ığı kcndisıni <l ı ima 

işten meneden vey11hut yal· 
n.z huSUiil kuyıt ve 
şartlorl:ı mahdut şekılde hi, 
zmet ifa edebıleceklere veri
lir 

Karadeniz \'e havn hizme· 
tlerine olın:ıcuklıır hakkınd

atla bir takım şerait teshit 
edilmi~tir . 

İngiliz kabınasi çekiliyor mu? 

Par is, 2 (A A ) - Lond • 
radun «Otuvre» gıızetrsine 

Ke~süde ~ere~etli yağmu 
rlar yağ~1. 

Kebsül muhabirimiz bildi-
riyor: . 

llavnlnrın iki giindür ya-
ğmurlıı g ~·mesi mevsim ic· 
abatı köylünün yüzünlı gül. 
dürmektodir. 

İki giindür sıcak giden 
huv:ıl nrın iı'ind~ sünkli ya. 

ğmurlnr lıaşlamı" durmadan 
ynğmı~tır. 

Anlayanların söylediklerine 
göre bu sene bolluk olacak 

çiftcininde yüzü giil cektir. 
Ekim voziyc,ti \ 'O \'ıkışdan 
bunu gö terınektedır Bu iş 

haşınrln koşanlorrnda saalıkla 
~ 

sonu ermclo:i dileğimizdir. 

Spor: 

Cuma gün~ü [~s ~r siz ma
çtan. 

bildiriyor: Cuma günii Stntyomdo İd 
lngiliz kabiııesi, h.ıziran mangucu, ldmunyurdu ve 

baş nda işten ~·ekileceğini İılmı:ınhirlıği lı.ıkııııları oyrı 
krola bilılirmiştir. U zaman nyrı Eksersiz yopmışlnrJır. 
kuruln t·uk yeni krıbineye Sir İdmonbirliğı birınei vı! ikin 
Con ouymoıı ile Lord Lo. ı ci takımları nrıısırı<ln yopıl
pdonrlerry girmiyeceklerdır. an eksersiz hır m:•(' kaJ11r 

Loru Londondorry Almn- · :tev~li. o l.mtış bırinrı tak n~
nynnın yenidPn siltihlnnma- \ lnr ıkıncı takımı ancak hır 

caktır! 'ti' 
•'h .,,, 1 

(C"st tarafı Lirinci s hifede) 
müjdelomek hizim kin bnh 
tiyarlıktır. 

Türk gençler ı. Türk ha· 
vns.n:ı biitiin ateşlerıle atıl· 

mokla Bor,.uk kanlılık ve 
~ 

yürekli yüce verimlerini gö-

sterdikleri teveccU 1,,11 
tarı'" madı ve yüce Bof ioİ ı;s 

çok değeri i güyoo1~'0etle'ıe 
yürekten sayğı ve 111•: IA1'• 
kar~ıJar ve bu n1Ak81 . ..,e• 

,,~tır , 
uçu(·ıı bir g n~·lik ye 'li bil. 
1~ayesinde uğrtıhJs ..,.fl'~ 
ı-ı ' 'h rc•ı 
tün ~iicümüzö ~ 
~·alışmrığı ıınt i'('erıı ' 

stermekle Atutürkii ~·ok se
v ~n iirccek bir spora bağ'~ 

lunmış olacııklardır. 

Tayara cemiyeti 
söyleJi· 

Başkanının 
. -.... _..- ·,; 

· İstanbul para boıOS: ... 
• 1 - .,, 

Bugiinkii merasimde Tu-
yare cümıyeti bnşknnı Bay 
Fuat 13ucnğ şu söylevi söyle. 
miştir: 
~ Kurumumuzun bu ça

lışmn vo bnşurmolnrı benze
rsiz ve değersiı ölçülmez 
şeflerimizden oldığım km·· 
vole ve hizmete horçluy~: 
Turk gen~·leri gere en bıi· 

• yüğiimüıün ve g rekso Cu 
murıyet llükilmetinin hovu
cılığa karşı ehemmiyeti toma-

mile kavrr.unılilardır. Türk Ku~u 
işe buşlnrk.Pn üyelerjni yüz 
elliye yaklnşmosı Türk gt n<,·
liğinin hfw:ıl'1lığo. nt ~ l bir 
sevgı ve ilgi toşı lığının en 
suğl::ım belgesidir Büyük 
Atatür"kün gerek Kurumumu
zun adını 1'ürkive hnvacıhk ,, 
Kurumuna ç~' irmok suretilo 
ceımyetımitn lütuf (• ttikleri 
alnkoyı g •r• k ~e şohsımrı gö 

1 

istonhul, 4 1 A A bilgıiO ,. 
nbul borsnsınırı rz )lt 

kııp.ını~ rıatları lrı!~~~ 
sı 608, dolar O 

9 
_ 6J"'., r et ,_-r~ 

frnnk 12 06, ır ,yit r-
drııhrni 84 - 3017. 'llllo bD 

s~F ' dır 
ı . 9762. ley 78 · 939 
sn horici altın , Si~ 

Almenyada ~!'t ~;:. 
Berlin , 4 (A l "~ r J 
. 'ilik~ }tO 

emırle bakır. jrtıB tf 
tar• d'fı1' ne.o ev eşyo ~ ' 1 tı 

kullun .l mosı Y088 "'"~~ltı"r· 
.,e " ''' ~urşun ,kronı \l~-h ,. 

kullanılmns1 Jsrs -~··yl 
Fransız bak~nı ıt 

gidıyor, oı• 1~,ı 

'

) . 4 (AA )Ji lıt\~, 
.ırıs, B ~1o 

ri B.ıknnı 
1

,at11 (ı1g 
9 rııo "'o 

~1oskovnya Vtır'1 

c~·k ve 1°'iJP.r1'e0.o 
M ktlf· 

dJ uğrnyocu 4lf 

~uoyene tıırosıntla kabili 
şifo hastalığı olan Vtl hizm. 
ete davet edilinceye kannr 
eyileşeceği k.atiyetle muhl<'
me) bulunan kimselere dn-

sıoı vnktilo sezemediği vo eayı förkla 1 2 ye ıebilmiştir. 
İngiltereni n sil:11ılnı ın ıı Al- r 

Yurddaş: 11114' 

tedbirler hükunıetlj flrzedi 
lecek ve a~'ıl.ta kulun halk · 
ın bir an evel iskdnı ıçın 

tertibat ıılınacaktır. Y .:ni mtı · 

lQmot ve yapılacak işler ay
rıca bildirilecektir. 

.maııynnınkilere rıisbetle aş

ağı hulun<lurduğu için suçlu 
sayılıyor. 

ıı Eko ılö Puri» ılc bu ikı ba. 
knı . lıırı kubıncdcn ~·ckilec·e

kleriııi bilılirnıddc beraber 
hunun irıgilt eH•nin dı.ılrn zo
rlu bir sıyasu kabul uılece
ğine delil olacağını söylüyor. 

Soyadı 
Yurekli muhtnrı Ahmet 

EHOL, ıhtiynr heyeti üyes. 
intleıı H ıseyin K.\HAKA. YA, 
lloırnn ŞAllİN, İgmail YlTiG, 
K::ı~ m Tll. Ç ""'oyodını almış 
lardır 

ta1' fd 
[' / ll;O Jtl• /1 

Ft la kelli grirılcrde sana yardım c aı zeıı9 fiil". 
alw1er insa11lığu1 şeflrnlinden doğ11ıuştu~efldJtılrc' ti 
kir, Jwdw, erkek Jıufrisu lıiç bir kimse serıelt 
alwıerin /ıimrıycsindt•n uzak sayama=· ıoJııfl11: ti' 
ve/ Jwr11lrın b11 hayır oca!fuw cı:a kaY' f11ef~e 

Balıkesir Hi/fı/iahn7er 



p 
Jıerverdo Besleme yetiştirme 
l)erfer iy ol k •- 'eti~mek 
pes • Ce.rj arka 
>es __ ırAJJı 
1 e er t 

0
1 

- Beğenir, hoğcınen 
:.nek: Muşkülpesent - Güçbeğenir 

p Jtuşkülp "sendlik - Güçbeğenirlik 
l> esendjle - Beğeni becrenik 
esı ~ 

p - Alçak, nşoğı yavn~ 
ıı:s.ınıınue - A rtıJr 

1 
artmış, geri kalmış 

Jı Şıınan - Pişm n 
ey - 1 k d · . • Ar a, ar ı, ız 
rıere 

ı Fr.) Der-

11 
1
'ey okçesi Pey nkçesi 

ı>:'aın - llaber, duyuk 
~~pbey."' P yderpey - Birbiri ardınca 

p lrı orkosındqn 
eydn etmek liıknrmak ortnyata koy. 
ına\( 

ıı 11
{dn olmak - Görünmek, belirmek çı

tı nrına'k, türemek 
~d'l oJu\'crmek = L.orünü vermrk, ~·ı kı· 
ıı'"errnek 

p eydııyi karab t ~tmek Hısımlaşmak 
eda · 

yı sıhriyet etmek - Oünürleşmek 
~u . 

fı nttr olmak 
0
Yderpey Arka arkaya birbiri urdın· 
C{\ 

Pey 
p gaınber - Yalvaç 
Jı0Ygı\n - Temren 
ıı:Yk - Ardaç 
p/ker - Yuz. çere \1 Kö ), surnt (1' . Kö.) 
tı Yrnuo ,__ A d ey n 
fı rnune - Kadeh 

eyre 
lıe v - lzJemcn 
~ Y\'enı 1 rıo mu 

"Yv • P 
fıe le - L1n~ış, ula~ma 1 uloşık 

tır 
fıinb - alan. - bulan 
iı. an - ı'zli snklı it • 

()İt~-....;;; l<oca, saklı 
11 1r~h Bezeyen, donnian 
tJ· en, Pire hen = ( römlek •ram 
~ en - I~t'k •toy 
rı e - Süs donotı 'Sln 
1' "t D" k ,.., oşe 

l 1 1Şd - Ön, ileri 
t. ar (') .. 
"ı t - ncu 
ı eş - Arma"'an 

ı "o o 
~'Y d - Önder 
fı Q e \' 

1Yaı - •.Y.P.ı 
fıoaı e - Ayoğ 
1\lr;hone - Postaevi 
''to· 

1 
- Y ıınnl 

11 Lle - Tasor 
Uııt 

l10ş e - Piı,tmi9 p:şkin 
ı>dşid Gıyen, giyinmiş 
Jı e - ô ı·· QYon r u 
~tır - lhlmı~. ko;;an 
11

11 , - Dolu Ru 
l1ur - Şakrak. ko.ıuşkan 
Jın t; Oğo~ çol'uk, Qğ:ıllar 

liayır, t<'pe 

R ~Ghıt 
~if>.~1 - Boğa, bağlıl·k - (Fr.) Lien 

l\ıle ])ü(..ğün~ tutumlu. tavrı yerı. 
n •htet - <Fr.) Comme il Cuut 
1lıınt. rtıek - fbvlamuk f' tıye !'." • 
1ttcj Ha ö-laç 
l{ncıh(8ıır: .. Aid} 

~eqı ... lJ tün, yeu yeğin 
ll4d - Yaya o 

~;ı Jıj: Gok gürl~nwsi, göllgür 
~ıv.b - Kerte derece 
ı t> et ' 111Rıtı - 1 · istek beğeni 2 lBnk: revac) en -

-- Aldırmaılorı, aldırmıynr:ık, 
1 b raber 

(T. Kö) 
~{:n~ Parn 
~eıı Renk ('I' K" ) 
l(r ~~renk . o. 
~ ı ~d f{enk ren\ 
~ ı:!ıılll r lşboşı (Fr) Pouvoir 
~~illi ; l~esirn ('1'.Kö.) 
~ eeltıi Cçı - Ueçit alayı 
~ ~~ e - Ulusal 
t• fih ı - Çısenti 
ııe ıt S zıntı 
il~ ~ l~rgin 
~ \'ıı. K.ıskannıo 
ı~ \> ı~ Ulak: lttyik) 
'"" (' ~ ıırı .ıererljk !'JÜrtim 

l/\'ı;ı Ak{ı r cri•lc>r 
,. 1 - (' :-. 
""rı • diı.: " " .. eıt :::-- ~· yuruyuş 

-..o; Yalkın örüng 
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H.-y - Oy 
Reyülayın - Gôzgore 

1 Hezil - Yüzsüz, sıyrık 

Hin yet etmek -- Saymak, gözetmek, ağ· 

rJamak 
Hibka -- Soyunsa 
Ricnl - Büyükler 
Hicat - Çekilme. çekilını (Fr.) Ret-

raite 
Ricat etmek 
Hidn - Bürgü 
Hihlet - Göç 
Rıkôb - Ozen.gi 

Çekilmek 

Risale - Cönk - (Pr.) Bro<·hure 
Rı~te - İplik, tire 
Serri~te - İpucu 
Rivayet - ı - Suylent i - (Fr.) Bruit 

:! - (Bak: Hik~yo) 
Riyn - İkiyüzlük 
HıyakAr - İkiyüzlü 
Hızk - Azık 

Huam - Azık 

Buam - Mankafa 
Rububiyet - idilii:. izılik - (Fr.) Divi-
nite 
Ruh - Ruh (T. Kö.) 
Huhsnr - Yannk 
Ruhsat ='"'İzin 
Rutubet -~ Yaşaklık 
Ruy - Yüz 
Hµyu zemin - Yeryüzü 
Hucu - Oönme, cayma 
Riıkn - Ürkün 
Rük Qb vasıtosı - Binit 
Hüya = Riiya (T. Kö.) düş 
Kiisub - Torlu, ~·ökenti 

Rüsuh (Meleke) - Yorllarn, prntik -
(Fr.) llubilete 

Rusum - Baçlar 
Rüşp - Erginlik, eri~kenlilc 
Rütbo - Erece 
Rnhiue - P8pas · kadın 
Rahim (jfoşfüt) - Sevecen, sevogon 

1 Rahne - <;edik, yarık 
Rahşan - Parlak 
Rô.i - Çoban 
Hliyetmek - Gütmek, otlatmak 
Ralu.ıbu - Boyun 
Rakam - Rakam (T.Kö.) 
Rakib Onürdeş - (Fr.) Uon<'urrent 
Ruknbet etmek - l>nüdeşmck 
Rdkib - Durgun - (Fr .) Stognant 
Hakkas - Salıngaç 
fü1m (Bak: Münkad) 

' 

H.andıman - Verim - (Fr.) HenJ.ement 
Hasut! - Uöyüm 
Rasaılhane - Uöyet / 

Hdsıtl - (jöymen 
Tarııssuıl etmek _ Göylemek 

Hnsin (Muhkem) - Bokem 
Hfişun - Tıtrek, iirpek 
Rti~e _ Ürke, ürperme - (Fr.) 
Ratbü yabi:. ~ yo~. kuru 
RAtih - Yaşolc = (Fr ) fiumido 
Ynois = Kurak · (Fr.) Sec 
Rtı.yet .._ Boyrnk. tuğ 
Hayir -- c;eçer ~ (Fr.) Courant 
Rayiha - Koku 
Ht\z (;ız, sır 

Frissorı 

Hazı olmak - Onamak. gôniilseme.k, gö
nlü olmak knhul et rnek {Fr ) Consentir. . 

Rıznyi tarnfoyn -- Oiıoşmu - (Fr.) Uon
sentemoni recipropue 

H ... bi - Bahar 

Heea - H ica (T Kö.) 
Heı·m - Taşlama - (Fr.) Lapidation 
Recmetmek Ta~lamnk, taşa tutmnk 
He"iil - Er. erkek 
Hat -- Ret (T. Kö.) 

Hco - A kriğnr 

Hefotnıek - Kalıiırnrnk 
Hefalı <ienlik, eğin\~ 

Hefoknt - Arkada~lık. yoldaşlık - (Fr.) 
Accorrı pağnement 

Hefjkı m'!sai - Yordoş, emekdnş - (Fr.) 
Uollaborateur 

Hefokntinde Bilcsin~·o 
Reftar Yürüyüş, gidiş 

Reflc rcfte - Cide gııle, gitgiJ~. ynvaş 
yavuş 

Rolıı1 - Kurtuluş 

Hehavet - Gevşeklik - (Fr.) Reltıche
mnet 

Helıber - l\ılavuz (Fr.) Gui<le 
Rehberlık etmek- Kılavuzlamak - lFr.) 

Guider 
Rehgüzar 
Rehn - 'I 
Rehnümıı - Yolgöstcrcn 
Hehzdn - Y 9lkeson 

1 
Saik - ltke 
Sair - Başka öbürü. öteki 

..1 Ve saire ~ Vıe başkaları (V. 8.) 
Sak - Sap 
~:>aknt - Sakat (T. Kö.) 
Sa'icf - _0atı • Reis - Başknn _., 

Hekdket - J{ektilik kckenıelilr,_ pepelik 
(Fr.) BBgoymcnt 

Rei:ik - Kekeme 
Hekzetmek _ Oikmek 
Remat - Kıil · 

Stıkıt - Da nıu ·, düşük 
Suii'Jt B : lskat) - Dilşüm 
Sakil Ağır, çjrkin kaba 
SuJföı l)jn in (sekn m k 

Hemak kalmak - Az kalmak - yozmak 
Örnek: Dtişmesinc remak kaldı - Az 
kaldı düşünüyordu, dü ilyozdı 

Remmal - Fnkı 

(Fr.) Trnnpuille, pnisjble 
2 • 

1

0turan, yerle~ea - (Fr.) Habitont 
Sakin olmak (Bak: Mukim olmak - Ka_ 

lmak -- (Fr.) Habiler 

Remz - İmge 
Hcn<;idc ...,... Kırgı n 

s 
Saadet = Mut, hahtıyarlık 

Sükun -= Siıkun (T. Kö ) dinginlik sekin 

ı lik 
'l'cskin etmek - Yııtıştırmak, sekinleşiir-

ap iser, calmer 
1 

ınek, dindirmek - (Fr.) Tranguiliser. 

::ltlkıt - Sessiz, susmuş 
ı Sükut - Sükfıt cT. Kö.) susma, sessizlik Saadete noiJ olmşk. mesud onıak - l)ö. 

nonmek, b:ıhtıynr olmak 
~aat - Saat (1' Kö) 
Sab - Çetiu, t.or, guç 

• ~filtfı~ • r~ r7 ' s ak 

S:ıbah - S:ıqnh (T. Kö.) 
Sabahat (Bak: llüsün, letafet) 
Sahil - Tanyeli 

' ; 
~ükbt germek - Susgeçme 
Sükuti <Bok: Hnmuş) - Su kun 
Salabet ~ S1ğlr*1lık 
S~I - Yıl 
Saldbet - Sağlamlık, katıl~k 

1 alAbet L. Sıığlomiık', kntılık Sahavet - Çocukluk 
Sabih _ Yüzen yüzer 

Ürnek: Sdbih hnvuz _ 
Sabr - Sobır ('l' Kö.) 
Sada - Ku.1 S<'S 
Sadaka - Sadaka (T Kö } 
Sadakat - Bayrılık 

Sadık - Bayrı 

Salbetmek Asmak 

~..,,.-:·"'1!~~~~f la 

Sade - Sağde .J.. (Fr.) Simple 
Sadır olmak - Çıkchn1t 

Yeğremek 

Sadme - ~:arpı, tokuş - (Fr.) Gtıoc 
Sadr - Göğüs, sine 

· .S!lf Ayrı. · duru - (Fr 
pur 

Saf - Dizi - (Fr) Rong 
Safderun ~ Bön · 
Safşiken - Sökmeu 

limpıpe 
İyj, elverişli. yvar 

Safha - 1 - Yiiz - (Fr ) Foc:ıe 
~afir - lslık 

Safsata - 1 - Saı:ma 
tile~, hali ve!nes 

2 · . nfizm 
Saha - t\lıın 
S hai inti ar - Y::ıyılam 

(Fr.) Paroles 

'1 

Sı'iıht - ı - Sıhat (T. K~.) sağlık -
Sahabet ~ Knyırmak, koruınok =-= (Fr) 

Proteger soutenir 
Sahi - Cömerd 

(Fr.) Snnte 

2., ıGerçcklik (vüsuk anlamına) -. (Fr.) 
Authanticite 

8ahib - lye - (Fr ) P~oprietnirc Sıhlıi - Sıhi*, sağiısal 
Sıhrı - f>ünür tiahib c:ıkmıık, te'sahiip etmek - Benim . 

semok - (Fr.) S'approprier, :.ıppuyer 
Sahihı devlet - İdikut 

Sıhriyet Dünürliik 1 

Sahife - Sayfu 
Sahih - Doğru, soğı 
Sahil - Kıyı, yaka 
Sahra - Kır, Ovo, çöl 
Sahre - Kaya 
Saht - Kotı 

Oüniö snyımızdnki birkaç yanlı ı şöy-
le düzeltiyoruz: 1 

Sahte - 1 'ydurma, ,}üzme, ta.kma, yapma 

1 - (Miitezzi) 1karpılığı ( z~io) ola<"ak:· 
2 -- (Müttehid) sözünün karşısındaki 

«Birleşit» kelime 1 kalk.acrı.k.tır . ( B)rl!şit) 
emniyet anlnmıımdıç. ve kılavuıJa' b on-

- [Fr.J Faux 
Sahtektır - l>iizücü 
Sahte tavır - Yapmacık 

lamdn ge~:ıniştjr. f 

Sahte hissiyat (Bak: llis) - Duymııc ık 
Sahtiyan - Gön 

3 - (Müttehiden) sözünün karşılık 

hırı (birlikle, bj lik olarttk) şeklinde dü-
zeleı~oktir. i " 

4 - (Mutavassıt) ın ilk kaf'lşılığı nrtı-

Sdi (Bak: Knsıl) - l ınk 
ı 

Bür~aniye asliye 
ma~~emesm~en: 

Bürhnniyenin Memiş ma. 
hallesinderı mu::ıl1inı . İlyas 
kızı Ay:je Miirvet tarnf ııdnn . 
zevci S:ıs ··-, ı rİıi'ın Fırt na· 

~ :-, 

lıiye~inden ve halen ikamet· 
gô.hı meehul Ahmet uğlu 
Mustufu aleyhine ikame olu· 
nan ve dört soneden beri 
kendisinı terkle evine Jön · 
menıesinılen billrnhs boşnn-
ma hakkınJoki davasının 

icra kıl nmaktn olan tııhki
katında müddei nieyhin ika
metgahının belirsiz olduğu 

mahkemece aııle ılmıı;; '~ 
i!finen yevmi muhııkı>menin 
teblığine karar verilmi~ ol· 
duğun'dan muhakeme g-iinü 
olan 18- mayıs - 935 tarihi
ne tesaJtif1 utlı·n cıımnrtosi 
günü' saut 14 de müddei 
aleyhin Bürha.oıyo aslıya 

bncı) oluc ktır. 

Tnanma icra ,~ == == == mımı!fill!Jtınmımıl!J~ 

Memurluğundan: 1~ TAMiRCi ~ 
Bandırmada islimyeli Sıtkı mi ml 

va Snlihe c ı 18) lira ( ı5> ~ Abdülkadır ~ 
kuruş Lordu Bandırmanın ffi) , ffi) 
Çınorlı mahallesinden olup @PAŞ.\ CA.Mll l<ARŞISl:'\OAffiı 
Ok\·ugölünde kahveci Arifı m1 Tt•l<•foıı, ~ramofoıı, mı 
rıikmetin i~ametgnlıı pıech- mı dikiş ve sair t<lmi- 151 
ul hulundugundnn icra P.mri W1 .. •. ffiJ 
tebljr, cılilemediöi mübaşirin cm ı al ~ apıh. mı 
şerh~den anlaşılmıştır. Bor- fffil mJ 
çlu ılfir. tarihinden itibaren ffill!llınmJmJm:JmJmJmJffi)mJEJl!J 

Kaylp tes~ere. 
(Beş) gün içinde icraya biz· 
zat veya mümessil gonder· 
mek suretile müracaat etm l 
ediği takıiirde icrai e~ri te. J~remit ubcsind~n alını 
hliö adaeailorek krnı mua· ~ 

r- ı olduCium asker teekeremi mele yapılacağı il§n o unur. o 

hukuk tahkikat hakimliği· 
1 

ndc bizzat hazır bulunması , 
voynhnt vekil göndermesi 
ve aksi halde g•yabınd:ı 
muhakemesinin bakılacağı 

tebliğ makamına kairn ol 
mak üzere ilAn olunur. 

Z'lJI ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hiik-

mü olmadığı illin olunur. 

ltrıvrnn Camikebir malı. 

:illesinden 318 doğumlu 

Şaban oğlu Mustltfö 



IAYl'A.: 4 

Kiral'k Evi Ol.anlara 
lliikı'unet konaği •·Jvarrndaki mall ıllPlenlP. 

resmi dair~ ulmağa eh erişli altı odalı evi olup-
ta kiraya vermek istiveulcriu ihtisas malıkenıc-. 
si mii<ldei u nıu mili~ine mii raca at eyleıneleri. 

156 - 15 

,_ Burıa - Balıkesir 

Otobüs seferleri 
Bursa-Balıkesir seferlerine bu defa 935 modeli otok.ur
lar tahsis edilmiştir. Bu otoknrlnrla gidıp gelmek 
müşterilerin menfaati iktizasındondır. 
Hergün saat 9 da OARBALI OTELt ndcn hareket eder. 
Müşterilerin her türlü istirahatı temjn edilmiş olmak· 
la beraber otokarlar hiçbir tarafta fazla eğlenmeden 
yoluna devam eder ve vaktı munyyeninde Bursı ya 
varır. Muhterem müşterilerimiz otoknrlnrua h:r defa 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu anl:ım ı ş 
olacaklardır. , 

Hareket yerleri: 
Halı kesirde: 

D.-\RBALJ OTELi altrnda Sl'UHf • 
Bur~ada: 

Ulucami cı \'arında 11.ALK OTELİ 
altında numara 7 

TUlllDÖ.l 5 Mafıt~ 

r ,!~~~~~~~~~•~~~~~ 
BitdNCİ Sl~IF ~ J.. 

KuL .. K, eoü~ı suRuN 

1
.lt Senelerdenberi '"l~ecriibe edilip piyasamııa ı 

llASTALIKLARI MÜTEHA. l 
sshı çrkı;ıktan sonra (;ı•ip hastalığının meme" 

DOK TOR I ketimizde Şiddetini kaybettiren ve tJO• I 
oAHi 1 ktinde kullananları Gribe ntkalannıal- r[ 

s,lıkesir l'oşucnmii Va· ~ ta 0 kil r far ll• 0 1 
tun ecz11nesi itt' salinde « 1 
~:~ıafa~~nı öğ~:~:. se0;:r~ ~ Gribe karşı tecrübeli ve çok müeasir 1 
Ameliyat ve tedııvileri en 1 N k 1 
::.~~.~·.~: •. yeni usuller ile ~ e o a -m i n a 

, Sındıroı sul~ . ... "I Kaşel~rini emniyetle kullanınız! ~ 
hakımlıgınden: ~ ~~~t»<"~lAt~~~ıh~~~~t~aıAt~ 

~ındırğıdu mukim iken ve- mlmll!ll!!ltililmlf!lli!ll!m:lmllllmWJl!.il[iilmlmlmlffililü!lillınWllim51illml!IEll!J!!Ili.ifl• ı 
fat eden yemişçi Kdmilin mi Parça f 'atla Makini 1 

! terekesi Y!1Zılarak yedi adet ~ 1 n ı· 
devesi ile bir merke"i zuh- ı lın Kr. f jıfllfl 
ur etti~inden bunların sqtıl- ! Sivri mekik 100 Lir• 

._, l:!J ~ 

ması mukarrer olmakla bu- WJ Toparlak » ıoo le el 
günden itibaren hayvanatı liJ İğneler 2,5 ~~~fneıi 

1
• 

mezkure a11tıhğn çıkarılmış il Kayışlar 35 
tır. D~lluliye ve maarifı sa- = Makine yağı Kooıpletek 1 
iresi alıc ıya o.ittir. \'erilecek mı şişesi 15 cekmec~~ 1 
bedeller haddi lflyık görül- El Nakış kosnıığı 25 ayak .aı sOjf 
düğü takdirde hayvnnotı l!I » makası 35 kines\e öç ı 
mezküre 8.1 laziran 935 ta- l!J Çakı 30 - 40 Komp eli 

DA G L C AS 
ri~i~e müsadiF c~mar~eıi 11!1 Muhtelif nakış ve ~~~'t:ı:c. 

0
1 

lll!llll!lll 1 1 1 li!J[!Jm:JmJIJ guou sııat 16 Ju muşterıle- 1~ makine iplikleri makioeıu JO "ı 
1J g rine iha.le edilecektir. Al~: itil makaslar vesair Vadeli ş~-
11 K .. k.. . . . 

0 
• . .. . mı ağa tnlıp olanlar peylerını l5J t~rerruatı un bu raitle "e 

iSi U l~rl :e çeh~l~ olan dae llu ası muke- f!' .. ve satış hakkında daha ziy- il nısbotte ucuzdur. rilir. 1 = nııııel hır şıfa yerıdır. Ilıcanın yenıtk, ~· aıak m ade tafsilAt almak üıer• g,. \il 1 
mı vesaire takımlarJ da rnli~teciri Hüse~in = ndırğı sulh h?~imliğine mü- ı l!J Sovyet oı·kı·ş Makı·nelerı· Geldi 1 
l!I enyfiz tarafından bu kere ikmal ediımİŞlİr. mJ rscat et~rlerı ılAn olunur. fi • 1 
fil w mı ~- liJ k d k m O ı g 11 ı c ı s 1 ııda ıu~r şeyi ıııükeııı- !ın aonen ıcra . . 151 r~. m ~- mec<:~ne~ na . ~~ yıır~u _açılıy~~;1 01_ 
il mel bul cak \'e keudi evinizde imis oihi [!J mamurlugundan. l!I ~arJuulık mukenuneh~ el, tasarru.r v~ ışlenı~sı k~tı~eu. •~mına k•Ş. 
lil rahat edeceksiniz. · ~ mı Bonılırma s"yri sefain id- = makla heraher ·Erkek ve Kadın t.erzılcrıle elbıse ışçılerı ve rıa d 1 
l11wı11111•tlll!llll .. l!ll 1J•l!Jl!!J••111JrmBmı:mli aretıinin olaco.ğına karşı Ar- 111 san.atkarlan !ıen~.cn hir ··.l makin~si fia.tında olan iit; çekmeli tıt•lll e 1 

mutlu karyesınden Mehmet ~ zarıf ve pratık in ks molnlya şekhnde hır 1 
Bıt lı kesir E \T k af oğlu Hüseyinin teminat gö. ~ 1 

Müdürlüii-ünden: :~·;::\!.0~~:f~.,:;",r,.:m~n;i ~ Rus kahine dikiş nıakinesi 1 
e nümüne otuz lira evralrı nak- ml Elde et.melidir. Dalıa llCllZ arzu edenlere yalnız 1 

4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16-17, 18, 19, 20, diye kıym 't . . t~kd ı r ed.ile~ ~ ~ • • 1 
20·1, 21, 23, 28 29, 30, 3JI, 33. 34, ::56, 37, topal.oğlu ge~·ıdı ~.ığer ~smı li ~~ı ve tek cekıııecelı lllilkıııeleri il 
3 8 46 4 7 48 4 9 -o Konıiıl yerı rnevkıındekı 4~ ı: . . . . . 0 • . _ . • . • • akİD' ff1 

' ' ' ' • D. . dönüm tarlası bermucibı ~ mızı tavsıye ederız. Eskı mn k.ıneı:ıı oluptıı ılt>g ı ştırmt·k ıstıyenlere yenı 11> k•"' ~ 
Evkafı mazbuta~·a aıt yukarıda ııumaı·aları ya_ karar açık nrttırruoyı:ı kon- mı v"rilj.-. El makinesi olupta ayak takmak orzusunıla bulunanlara yalnız oyalı e~li f1 

zıh 28 adet dükkan ile cifh~ hanıam 5-5-935 muştur. mi ml'la verilir. Ayrıca .. maki_n~lerd~ tamir olunur va makine ulanlara kullaorns ş 1 
•• .. •• :. •• .. . ffi] ve 'lukış meccanırn oğretılır. bilıJ' ~ 

~unnnden 15-5-935 gnnuıu' kad~r OU gun mu- I - A~·ık arttırma ıcru ,; F:atlur ucuz olduğu kaılar teıliyat ıiu kolaylık. göstı!rilir. ~hkinelerioıiıin e~ 1 
ld ti •t k 1 l dairesinde 27-mnyıı:-935 ta · 1.:.:.1 1 k 1 b 1 d _ ' b' 1 . k' 1 . e ger I"~ < e e ar., ıı·ınaya Olıll UlllŞ ur. . . .. ·r . .. lmJ mum. ye' e p:ırya . urı u un ugu gı ı ıer nevı mıı ıne ere uy.ır maltın~ " iııııı1 

'

) .. kkA 1 b. z .... rıhıno mu~ıadı pazartesı gu. mJ pnr~·n üzerinrlekı fıatlorua yüzde yetmiş heş tenzil:Hln satıl r. 1 
• U itil ar ırer ~erıe \'t~ \e ~agııos pHŞU \'3- nü saat ' t5 de yap ı lll<'aktır. f!1 • E 
k.fına ail çifte hamam iit; s•·ııe müddetle İ<'ara 2 - Arttırma şnrtnamesi mı SATI~ YERİ: 1 
verilct~ektir. ihalesi:· ı 6 5.935 pfrşruı he günü t 7-~ny ıs-935 torihinden it- ~ K c d k d S b . S r k hfarlt if 
scıal 14 de Evkaf itlart·~inde .'anılarak111·. istek- . ibaren . icra dairesind~ her- mı • .._,a ırvan arşısın a a rı arı a ı lflj~-~ 

ı · k es j n ~öre bilme s i iç i n o\' ık · r:u::u::11:11:11::ı r.:1 "=' ~ r.:1r::1 r.:1r::1 r::ı r::t r::1 n:ıı r:n n:ı r::1 r::1 r::ı r::t 1:1 r::1 r=ı r::t r::t ı= r.:1 r.:ı liJ r= ,. ..,1:111 
1 ilerin m ii raca at in rı. . 17 6 dır. mı~~ IEluul!.ı .::ı ı:.:.. ·!ı \:il ı::n::ıı:.:...a \lı!!.n:l=~:ı 1.:.:1l==a~Juur11:1e.:!.lt1E.11:.tı ~ ı::n!!n::n::.ı.:.u5n!!n:!ı • P fi: 

Bulmazsa nrttıranın teahhü • 
_ ~ - . Arttırmaya iştirak dıi baki kalarak arttırma on 

V • ı" irin yukar.lu göşterilen kıy. beş gün uzadtlarek 2 inci l)eı·ı.e t•(lll r l ı wıııd .. ",·c.,r' 
1 (l yet mtıtin yüzıle 7;5 nisbetinde arttırmıısı 1..: haziran- 935 ~ 1 l ,, ., ı• fi pey akça .. i vtjya. ı;uğlıım bir <.~nrşamba günü saat 15 de l.Juıuıui lıapblıaııe içiııdeld ] 25 ır:,deılf 

•e le r((lt t• I Iğlll da il bankanın tAminı.ıt mektubu- yı:ıpılurak yukarda şart koş. ~ahık.ı olaıı dlikkAııııı hir · seıw . ıra~ ... 6,. 
B.ılıke·irde MustHfafükılı malıallt·sind•· lıazi- nun verilıntısi ltlzımdır. ulan btıdeli bulduğu takılir- a(.~ık artııruıa,.·a <.~ıkarılnıı~.·tır. istt•kliler•.1.' ·,,tt1r~il 

4 1 · k l de en çok urttırana ' ihale lC"''" .. 
rwye aiı J 20 lira mulıaıuıaıeıı t od·11 1"1 126 zira - . şbu gayrı men u 935 ıwrsemht~ giini'ı dt~hel'darhkta 11111 ı')· ofll' ' ' .. · J · t'L h'b' l ediltieektir. Böyle bir bedel . ~ • . . . ..·ı ı'" uzerın e ıpo ıa sa ı ı naca- ıTll 

arsa arttırma \'e ek. iltnıe ka11uııu mudbiı.ce sri- k.lılarla irtifak: hakkı vesuir e'de edilmezse 2280 No. ka- koını~yona fazla nıahmıat ıshnerıl · rırı · , 
ta!ığa çıkarılm1~tır. allikadurlar fuiz ve masrafa nunun hükiımleri daircsiı. de lilk mtidiiriyet.İllP. ııııiracaalhl~'I. (1~1,::L ... ,..,..., 

dair olun iılılinlarının ilan :-;utış ~c:ıri b ı ro kılır ve ı;1atış \ / • ı A 
Taliplerin teminat alt.~t'ledle 9-s-93 5 pe.şcnı- talebi düşer. I a ."° (.' t il 

tarihinden yirmi gün i.,:inde .Y ~ d 
ht\ giinii saat 15 (

1 

e deftcrılarlıkla ıuiiteşek kil evrakı mÜsbitolerile birlikte 
6 

- Alı('I ihaleyi miitea - • ı ·(~ f t ('.1 ı•d:ı·ı· l ıirı 11". • •.• ıe"•' 
k 

· • kip derhul veya verilen mü- J ~ ._ ~ , , 
OIUIS)'ona fazla ruah'ırual iSlt>V~ııleriu nıilli enı- meınuriyctimize bildirmeleri hlet ·idn<le sııtoıı~ bedelini tiiJI 

lak miilliirlü~iiue nıüra•·aalhır·~. 170 - 4 icap eder. Aksi hnlde tnpu vermezse ihale bozularak Necati IH~\' muallim mektt·hi bah~~e~ ~itil' . -
AVUKAT 

. 
M. BEHÇET K. SAMI 

ı.:skiiBalıkeınr .\~ırceza 

mablrnrııl'sı P.a~kaııı 

UÜKIJ \1gT CA DDES.NDE 32Nt'MAHALI YAZIHAi'<E 

Her nt~vi dava kabul t.akip N.lilir. Siir 1.le 

sicilıne miistenit olmayanlar kendisinden evf'l h·klifıo Lu- maili irıhida;u haı·dakh . ue ~imal cilwtiudt>~fı '' 
satış betlelinden hariç bıra- lunan nlıc ıya huılıı nlrı:oğu V.lf' ycrirıtft~ kaltıı<ik İİZel'~ fwclİlll 1)).3· r()jf11~1 ~ .. 
kılırlar. b 

rnzt olmazs. ı on eş gün ankuz mahallinin trsviv• si talihirıe ~111 '1lııı&l 
5 - · U ıyri menkul üç müddetle tekrllr arttırmaya · bC r f1 

defli ha~rılılıktan Fonrıı ı1n · · ıkıırılarok en çok arttırAna şaı·tilc ~ ık.tırılacnktır, 9-5-935 J>Cl'şeııı 1·,,,, ,, - . .. . • onı . . .. 
çok arttıran üstiinlie bırakıl· ihale edilir VJ iki cırttırmn saat lo de delterdarlıkta nuıfe~ekkıl ~ jfı3Je 
acaktır. Şu kadar ki arasıfllla fark edecek ltedel mar;fetilc talİf)lerdt>rı ru eok flt~V ~ijreııe 1ı li''' 
muhamm en kıymetin yüzde g-e\·en günlerin yiizılc 5 fa- . . . . ~ · ,I' kır" ,·t 
75 ni bulmaz veya sutı~ 1 izi ve ıliğer z rarl:ır hükmo ~ı ıcra cdılect•kdır. ~luhaııınıeu lwd• 1 ~iill 
istiyenirı nlucoğınu ruchanı hacet kalmaksızın alıcıdı:ın dır İSll'klilPJ'İll tP111İııat ak<;elt'ı·ilc a~ '11 ·ste~tll' 
Olan (il·o-"r ulucrılllılnr bulu tnlısı' l e ılı'leı~ektı' r . Alı~ıl•ır ı · ı· l I' ln1'l1ı 1 

'"' ~ '· · saaua "onı ısvoııa ,ız a ına u ıııa l a ' " 
nuptn sürülen )l"Y bunların şartnanı"yi okumuş olmalı_ ' tl•ıfl· 

1 

lerin milli enıl:)k dairesine nıi1ra<'aa ' 4' 1 lıu gnyri menkul' ile tAmin dır. Ak~i t:ıkılirde kabul et-
16

9 ~ 
edilmiş alocoklorınııı mecm- 1 miş sayılucaklurı ilıln olu
uundan (azla olması şarttır. ! nur. Hasım yeri: tsulıkcsır V ılAyet Matbaası 


