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'E Türk Dili Evi Ba/Jkesir -ıı 
L

ıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ ij 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

ç:I~.A.:R.. ~==================== ~Z.A.R.TESİDEN ÖZGE GÜNLERDE VE SABAHLARI 

~ayseri Mensucat Fabrikası 
·Zat erlerle Sarılmış Bir 
As k e r: ATAT Ü R K)) 
lır~ çılğınlığı için ~e le hlih yi kuvvetle b2 ğıra n bir 

.\ ses yükselmiştir. ~u Atatürkün sesidir. 
ga. taturkün bir Amerikalı Kendisi harp yapmış ohl-

~ ·te · 
tın l cıye olan cliyevi huk-
~ tıı ~ Fr ın ızcn l1:1tnnh11l ga 

·81 11· "e z ıyer L 0 Gur ımza 
it~L <ı ~ •f~rlı>rlp snrılm " bir 

ll•·r b -,; 
ltk • ar s lı.ıvı.ırisi Ata-

b r ~ın yııksek sl•sı» adı ihı 
11 ~ 

0 Y..ızı ~·ık.ırm şıır. Bu 
ı ızuj \ 1 1· k it c enı ıvor •: 
l!r ,.. . ., 

ı.,;, ş yı lıo.!mak ıstıyl n 
l'\~'ık· " 

rrıı.ıı) n~ evrrns •l (e i lıı nşu 
it{ 

1 
_ızunısızl, k ve h • r p 

~ı.ı..,vrı 'l{ı i~·irıdr• lehlikevi 
'lir b ~, • 

Ye11 ' J .-, • rn n v u on ıı 
L llıek ç t-> 1 . . .. t 
ut arı: tırını go" ert>n 
>ıt~l Ses yük:. ılıııiştir. Hu, 

uğu İ\·İn hunun doh~ ·tlerini 
pek eyi hilıı. Oaun i~·ir. kendi 
hır:ılıırını tutmia etıııek ma 
ksnJile in~un!ur üıerinu bu 
belfiyı yenhlı·ıı gotirınck is. 
tiycrılcri Loliıı eıliyor )) 

<d lurbın ciılıliyt>tini naza
rı dikk. ıt ı nl•nıyuıı, tu:ıruzun 

v 1E11t.ıları oları önılPrlerı na· 
ınus~ uzlu kla ~u\·la ııtl ırıyor 

Bu aıl ımlar, ki «Kontrolleri 
altınılaki mdlı•tierı, rııilliyc t 

<'ıliğı \'e an:ıneyi yarılı~ hir 
~.,kilde gö ~tem re lr. ve s l! is . 
tinnl ı•derek ald ıtmı~larıl r» 

Utk 
>ıt Un ısesı<lır Oiyor 
ka;turk harp y.ıptı H.:ıttt\ Bütün bu fenalıkların ı;a-

~ ı~n1r . parlak bir zo.fer resi de vorJır. 

... 

Kayseri 
Mensucat f ıbrikısı işle

m eğe ~aşla~ı. 
içişleri Bakammız Kayseridı . 

Ankara. 24 (A.A.) - k
bak3nı B. :jükrü Kaya il·~ 
sümed·ank ıYencl direlLtörü 

"' dün ukş·ım Kays~iye gitm 
İ!_?lerdir. 

i~lemeğe başlayan Kays. 
P.rİ ılokum ı Cabrilrns nı gezo· 
c··klerJir. 

Ankar~, ~4 (Ayt ırımızdaıı) 
- Kayseri mensucat f ılı
ri k:ısı İ§lcmeğ'I! b:ışlııını~tır. 

k ~leri Baknnımız f abr•ku 
yı gfümek iizere bugün K:ı· 
yseriye gitnıi~tir. 

~ 

General 
Kon~ilis <<Kralhk Yunani
stam kurtarıcak» ~iyor. 18 

1 kı hu tün d fırı ya ke Atatürk, ynrın değ, 1 bu -
~ne C ızi « \1uzafrern uıl- gün b·trı~ın gt>~~irmcktc ol Yunan Başb. 

~ ~tdı. I? :kut 0 zorcrden Jug ı tehlikeyi göstermokle ı:ılrnn yardımc-
<ın l1 J k ı k l l k · s G.:ıneral Ko 1 u u ı betrenmiyor, a marn•~. onu a ı ırm:ı 

l\ı '~ne daha t.ıtlı •~olen «'fil. için gerl'kli ulan ~·areyi lle ndilis Avala 
'lf!tın h n . 
t~ .. ·bıısı» ndırıı, Alutii- bıldirmi~tir. Bu kıy.ıl (<'ani· apnsma yaptı-
tı, :s~ün tutuyor: Kurttitrıl- yan~) tas ıvvurl.m orta· ğı diyevini hu-
\\rı tıtı ığı, deği 11tirdiği ul- dan kalılır ınnk için radaki gazete-

8, l~'val - B. Ed~~··iA~~·~ S~:'l{,:::~~:~; 
~, d k • G •• •• 1 arak, genE:loy- Cicııcral Koııdilis 
~ n a 1 oruşme er un kuvvetli bir ~·oğunlukla 
~ • 

1 

_ • krallıktan y:ına çıkmasını di-

l ~~ı ~ütômet kolleklif güvenlik sıyasasına bağlıdır, ~':ı':~~o~:·.~ü bi;m.~;~.~ ~~ 
~0uıy [~en ~ay Mussolini ile ~e görüşüyor. ~~~ar;rı~~:m::ğil!~:·o. ~~:r 

·d~ıı ır.a, 24 (A.A) - B. oruz da anlamo.lıdırlar ki anistanı kurtaracaktır . 
~ıtıtıj .dün ukşunı SomJliye Alrnanyanın kara silahların-
1111 D!lır bugün B ~lusolini ın ıla düzen altına O'irmesi 

(')0t" n 
~a . uş ·c·ekt r. Fran9a i\·in de bütün Avrupa 

>. , "
18

• 23 (A A ) İngi- ulusları i~·in de ayni derece-
l~n Fr 1 nsız konuşnııılıırı de- önemlidir 
11ıltıııd hitoıiştir. 8. Eden Stresu ve Uı;,ııevrenin el-
l.a\'111 .0 n döniışün(le B birlıği mototlarının, bizi en 
1

t ılC! tekrar gürü <'cck· ziyade saknı (ihtiyat) \'e üs 
n noma 1 (fevkn lude) özenle ha-

l . 1 
'tıji.I ~ ıval bu konuşma. rck• te sevkedecok mahiyet-
·l~tutrı bugünkü arsıulusal te olıiuğunıı değ~rlemerııek. 
~\oru ,.un ortaya koyduğu H Eılen gibi, Avrupanın du 

~A~İr~ı:ıj'.~~~fl.r•lclPrinin _g~zJ~_n rumun~. çok eyi bılıı~ bir 
'iller ı-ı•nı ve lıer ıkı hu· aılnm ı~:ın kabı! ılHğıld 1 r . » 

'118:ı:llıle kollektir gii venlik Ayni Tanda fikir yürüten 
t ~ı 8 .. ına bıığlı bulunduklıı- Eni ransi jt•n ıhı diyor ki: 

1>6 t
0
Y1 ıniştir. «Eğer. İngiltere, iddia et-

f~İrı ~s, 22 (A A.) - B. l~d tiöi ıribi. Frans z - İo11iliz 
.- 1lri8 _ .. . 0 • t:_. . rı 
1t ed e yaptıgı goretı tc elbırlıgı sıyosıısını devıımını 
t ı. erı ,, . l' 

tti: on gazelcsı t ıy- g-erçektcn ıırzu cdıyorsa, R. 
I tel) 0 . . Eden, bugünkiı hiitiin nrsı-
ltı118in·ış ıslerine düz ·n ver ulusal rnµselelurlle ln~ilt"· 
ıı· ın 1 it . .. 
ı~i İ .· ngı <:ıPnın guv- renin hiz•J yardımını ıulama-

~''tAtli \'ın hP.r şeyden ıluhıı kta gü~·lük ~~ekmiyecektir. 
olduğunu eyi ımlıy. (Devamı ii.inC"İ Bnyfoda) 

Seıanik ı 
"•~innu üç maç için 
~ Antaraya geliyor. 

~ "~ur · 
Yu lliat 

1
• ~3 (A .A ) 

~~ ı:ın,n S 1 . 
,.. ı\rj e finık ~ampiyo-
'lh s t-lk • 
"ıd,1 .. ınıı 6. 7, 9 lem 

U~· 111 ~llL l\' y.ıpmıık üze 
lltıruy 

u gelecektir. 

Evkaf 
Genel ~irektörlüğü. 

Anko.rıı, 23 (A.A.) · - Sa-

msurı vulisi Fahri l\ipcr ev

kaf Genel Direktörlüğüne ta-

yin oılilmiş ve bugün S ım

su ıılnn Anknrııyn lrnrrkflt 

etmiştir. 

Aydın 
Heyeti lspartadı 

Baş yüz kıdaı gezici ispartada 
Atatürk amtına çelenk koydular. 

İsparta, 24 (AA.) - Dün 
Aydın Kızılay Kurumu dü· 
zenlediği be:? yüze yo.kın 

bir gı>zici g-rubu İspartaya 
gelmiş gezicilere şarbnylık 
tarafındun bir ray şöleni v~ • 
rilmiştir Atatürkün anili 
öoünJe büyük bir tören ya. 
p: lını~ onuda Aydın Kızıl
ay ve gt'zİı:ileri n ımına çe
len leler konmuştur . 

Adapazarı, 24 (AA.) 
Diin ve hu.,iin AJaı)azarınıı 

~ 

ve köylerine faydalı yuğ 
mu lar y:ığmışdır 

Ankara. 23 <AA. ) - Bo 
loda faydalı yağmur yıığmı· 

1 ~tır . 

Avusturya 
Or~usunun küçük zıbit kı· 

~rosu arunllyor. 
Viyana, 23 (AA.) - Avu 

l'llurya hük'u meti bir tem
muzdan sonra ordunun kü· 
~·ük zabit ve subay ku•lro
sıınu ıırtırm • ya karar v.~ r. 

mil?tir. 

işlemeye Başladı . 
Yeraltı Servetlerimiz. 

Madenlerimizin Değerleri Tayin 
veMilliğ Servetlerimiz Artt,rılacak. 
Kamutay taraf mdan onanan kanunlarla [ti bank ile bir maden tekik ve arama enstitüsü 
ve ~ir de elektrik etüdü idaresi teşkil ediliyor. Maden n;zımnamesi de değiştiriliyor. 

Komutayın beşinci seçim 
devresinin ilk (·alışma yılına 

son çt!rirkcn onaylamış ol
duğu bir sari kanun hiyi
huları ara srnıla ııwılenleri. 

mızın h.Jkıkiğ UPl~cr1erinın 
tayini bunların İliletılmck 

suretılH milli servctın artr
r.luıaı;ı yulurıda hüıı.fıcn ,ıi
mızee gözetilt•n amacı on 
yakın bir z,ım·ında t;.hukkuk 
ettırecek şu dorl kanun 
layih::sı vardır: 

Eti bank: 
MadPn tetkık ve uranın 

enstitüsü, 
Maden nizrımnnmesinin ta_ 

dili. 
Şumul ve ehemmiyet iti

barile üz~rlerindc durulma-
sındu değer ol:ııı ve bir bi
rini t..ırnamLyan hu dört ka
nunun ana hatlarını tetkik 
ederken ilk olarak mntlen 
nizum 1amtjsinde yapılmış 

olan dP.ğişikli k üzerınde 
durmak laz mdır. 

Nizamnamenin eski hü· 
kümlerıle hunların to.dil cdi 
liş şekilleri arı.ıs nd:ıki fark 
nedir. Bu tndıli icap ettiren 
sebepler ne iıli'.> 

Geçen yıl İçinde sanayi 
programımızın tatbik saha 
sın3 konulması ne1 ıcesi oln
rak birbirini müteakip kurul
malarına sanayi müessesele
rimiz len Ke{:İburlu kükürt 
fabrikalarının temelini atar
k;n söylediği bir nutukta 
Elonomi Bakanı Celal Bayar 
bu tadildtt iı~abelti:-en He
bepleri şu sözlerle izvlı et 
miştir: 

«llu yerlııtı servetimiz jim
dıye kadar büyük bir kısmı 
itibarile sergüzeşt arkasında 
koş:.ın kimselerin ttlinde bir 
spekü13:Jyon mt-vzuu idi. 

Maden sahasındu bir 
iki gün bir ko.ç amele ~·alı
şdırıp kanun kurşısındo. ze· 
vahiri kıırtnr3nlar madenleri 
kılrlı bir surette ılevret
mek iç·in fırsat kollamış-
1:.tr ve iş görmek kııbiliye
ti olanları <in salıa(fon 
uzak.laşdırmışlanlır. Bu su
retlA madenlerimizin kıy· 
meti sp •külatörler:n arzu ve 
menfaatine görf! hazan \'Ok 
yüksek v~ b3zan da ~·ok 

aşağı göiterilmiş. bunlara 

inanan sermayedorların bü
yük znorlarını mu<·ip ol· 
muş vAyahut da hiç işle

tilmeden f trna şöhret kaza-
nmışdır. 

Saltanat devrinde made-
nlerin devlet bakımından 

vergı resmi toplamak i~~in 

ıınr. ı k ıı.aliğ kiymeti vartlı. 
Bizim telııkkimize göre ma-

~lemJPketiıuziıı yeral ı '<.'rvetlerimlen Bal)a madeninde l'lütıı.yoıı 

denler bir milliğ gelır kuy· 
nağıdır. Bunun için made
nleri işletmek i~·in müraca · 
at ellenlere malliğ' ve fe 
nniğ ehliyet arayncagız. 

Bizimle ~~al şanların mflşru 

ve müktesep haklarını ve 
bu hudud dairesindeki kn-
2anç arzularına dokunmak 
nsld hutırımızdun geçmez 
Fakat bunun ynnında mu

t.!en servetlerimizi sedeco 
sp~külaHif mahiyette ele olfl
rak umumi menftıatlerl ih. 
1:11 etmek istiyenlere kar
şı şidcletlı bulunacağız-. 

~1uılenlerimizi işletenler in 
de devlete karşı olan tauh
hütlerini yerine getirip ge
tirmediklerini <likkatle ta
kip edeceğiz. 

İşte Ma<len nizamname· 
sindeki tadilat ve bu tadilitt 
ile gözetilmiş olan nmac Ek 
onomi B.ıkanımızın temas et 
miş olduğu bu prensiplere 
ıhyanmsıkta ve bu millığ se. 
rvcl kaynaklarımızın işlctiL 

mesini önliyen bi.ıtün mani
l~ri ortaılnn kaldıran şu as
as'nrıı ihtiva etmektrılir. 

Madenin teslimi tarıhinılen 
ıtiharen en geç bir buçuk 

,yıl içinde mültc>zimlere Mad
' nin işletmesi İ\'İn vucüde 
getirilecPk balilıca tesisatı 

yap 13cak ihz ıri ameliyatı bu 
tesisat ile ameliyatın hiteC'e_ 
ğ'i zamanı ve mal alacığı 

tııhminikıymeti tesiı:ı:ıt ve nm 

eliyat bittikten sonra kullu
nılac:ık günlük va!rntİ işçi 
sayısiyle çıkarıloc3k ve im
nl eılilecek Maden cevherle· 
rin in mıkdarındun ibaret no· 
mal i~h·tme esaslarının as. 
ğri h ıtlerini ve imarına k:ı

dar ~· karılan Maden cevher
lerinin ~öre<'ekleri muameL 
elc ri muhtevi olmak üzere 
Ekonomi Bokanlığınıı tıısi

sııt ve iğletme hakkında iki 
fon raporo vermeğe mecbur 
tutu ima ktndı r lar. 

Bu raporlarla beraber te
sisatın umumi vaziyetini gö
sten iki harita ile ihzari 

ameliyatın ikişer piltln vo 
mbltesemlerini ve maden yıı
tflğ ı nın şeklini izah edPnjeolo
jık k:rokivemaktuları verilccı· k 

ve bu tesisat jşlelmeğe ve 
fon roporu İct(bındo. gkorıo . 

mi b.ıko.nlığı tarafından mü
ltezim hesabına mahallinde 
1etkikat yaptırılmak ,.eken
disinden mütemmim izahat 
alınmak suretile tetkik edil
dıkten sonra ayn ı le veya ta
dil surctile ta~dik edilerek 
mültezime verilecektir. 

Tesisat. işletme \'e fen ra

porlarının tekemmül ettiği 

tnrihden itibaren en ~eç bir 
yıl içinde mültezim tesisata ve 
ihzari ameliyata raporumla 

yazılı müddet kinde bu işle· 
ri bitirmeğe ve madeni no · 
mo.l surette işletmf ğe mec · 
burdur. 

Müddetleri i~·inde tesisut 
(Devamı üçüncü sayfada) 

Hergün beş kelime: 

Otuz üçüncü Liste 
I - Havaylci :aruriyc 

l'aşotık 
Örnek: Hıi /\Iİ met yuşul
ı k fiailerinf indirmt'I; 
içi u elinden gele nl yapı 
yor. 

2- Gıda - Besin 
iaşe - Besleu 
Ürnekfrr: 1 - Cocuklar 

J 

lçin slit en iyi hcslndir. 
2-/Jlr ordunun bc.'iic11 
meselesi en başta gelen 
işlerdendir. 

:1 Gıpta -- imren 
Ôr11ek: Imrl'lı yıi:el l>ir
şeydlr 

ı/ - Hasel - Gımıi 

Örnek: Gıinıi en çirkin 
lı11 lJlurtlandır: 
5 /...tilfu ihsan - Kayru 

Ör11ek: tlirk Hava kuru
muna yardımım:. bir ka-

yra de!iil bir ödevdir 
Not: (iazetemize gönderi

lecek yazılıırda hu kelimele
rin O:mıanlıcoları kullnnılmn
masını rica cdeiz.r 



İAYPA 2 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
39 -

Ala la verece - 'l'eslim tesPllüm 
Fobriknyı dün Jevrold ım . Fokot lınıiız ulanı vareccsı. 

n ı bit irmedik. 

Oolan _ Tozvir 
Dolancı - Müzevir 

** 
Politikada dolan onC'a k ııhla k sızl ı klar ın s ilAhı olubilir. 
il .ı lk ı politika ve <lolıın cı clintlen kurtarma lıyı z . 

** Türlü~· - Tuhafıye 
Böyle şeyler une ı k türl ü\: mağaza l a r ında bulunabilir. 

** Dan .ık - Ucube 

Gazetelerde yaratılı ş danakln r ı nın resim lerini görme k
ten iğrenirim . 

** flint i, düğüm - lJkJe 
Dünkü sözleriniz i.çmde büyük bir ilinti bırakt ı . 
Bu şüphe İçinde çözülmez bir düğümdür . 

** Büyük Patronun bir tutsu bı rokmı~ olduğu t a r!lıre 
belginmidir? 

Cumuriyette k imsenin malına elkonmoz . 
Hükumet İstıınbuJun taşın ve rı ht ım işlerin e el kodu. 
Bir öısöz bin laftan üstündür. 
Atatürkün sözleri lakonik ve ke:- iıulir . 

Dostum büyük yuzarlardand:r ; bir kusuru doğurgan_ 
olmamasıdır. 

Anadoluda eski eserlerin yı k ı larını b ımmu k , ve Lütün 
örenleri onarmak başlı ca medeniyet ödevimızdir 

Kurakltk böyle g iderse Anadoluda yeysi buhranı olma-
sından kcrlr.ulur. 

Dostum görefcilerden usandığını söyledi. 
Bu - Misallerde geçen yeni kelimelerin kar şılıkları: 
1' utsu - Vasiyet 
~lkomak - Vaziyed etmek 
(Jzsöz - Vecize 
Lakonik - Veciz 
Doğurgan - Velud 
Yıkı - Harabe 
Ören - Virane 
Yeysi - Zahire 
Uörotci - ıai r 

** s + 3 = 8 
5 - 3 =2 
Kılavuz kel imelerile bunları ~öylo 8öyliyoecksiniz: 
5 arta 3 eşit 8 
5 ekse 3 eşit 2. 

** Kılavuz dersleri burada bitmiştir . Bu dcrslt• nJo kı lavu-
zda bulunan bütün k('llimeler kullanılm ış d< ir ild ıı: fu kat ıre-

• b ~ 

rıyJ kolanlur, misalle izahlanm tJğ'u iht iy oc ı olmıyun btıe it 
kelimeler , bir de ancak lise ve ünivers itelerdo ktı lla n ı lu
calc olan ve bütün nrdaları ile hirlilcte stıptunmusı l fi z ı mg
cle~ tn imlerdir. 

Son ders olarak şunu söylemek isteriz: iyi ve öz 
Türkçe yazmak kın Osman l ıca karşılığ ı aramaktan ne ka
dar imkanlı ise o kadar ~·abuk kurtulunuz. Kök bellcmeğe 
\'alı şınız . Kökle r hallendikten sonra, l. elimeler kolay 
anla ş ılır . Gerekse yeniden do yapılır . 

Kılavuıdan büyük IUgata geçmek: ı~: ın kılavuz 
esosları üzer inde bütün ynzan ların , düşü nenlerin bir 
iki yıl elb i rliğ ile ~·a l ışmaları C'lıle hulun u nl ıı r ı j~lc-
meleri muhtaç olduklarım ız ı nruma l urı bulm .ı lu r ı li1 -
zu.11d1r. 

8. Laval 
B. Eden 
(B:ışt:ırarı birinci sayfuda) 

Bu elbirliği eyice anlaşılm a
lıdır . Londre , Pnris ile elbir
liği etme~se , Pnris ·<le Lon . 
dra ile elbirliğ i edemez, 
Beklemekte ha klı olduğumuz 
izahat bizt} Vdrmek soravı 
(mesuliyeti) B. Eılene dü-
şer . » • 

Yuaoslavyada ~a~ine ~u~ram 
Relgro.t, 23 (AA.) - Yu

goslavya<la kabine buhranı 
devam tj tm elctedir . 

(rzurumda zelzele oldu. 
Ankara, 24 (A.A.) - Bu 

gece s uat 2,2.:. de Erzrumdu 
hafi( yer sarsıntısı olmuştur. 

Atatürk 
Büstü 

Ankara, 24 (A. A.) - Mul'u
rıla Türk usta lurının yuptı
kla rı .Atatürk büstünün te· 
mel atma tör eni ya pılmış
tır . 

da~eşıstan sef e~erlit mi 
ilan ediyor1 

Londra, 23 (A.A .) - lln_ 
be hii k fımeti seft! rb r. r lik ya

ptığ ı hoberleri yn l tın ıl ır. 

Hır ~alon denize ~üştü 
Berl in, 24 (A.A.) - Bir 

Alman gözleme tarassut 
balonu oskan .ıçı k l..ı rın J.a 

llenizo tlüşm ii :? i ~· inde bulnn
anl ıır kurtarılmıştır . 

TUIUC DiLi 
. 25 H nz ı r n n _..::;:.---

~ 

ita/yayı 

Suclu 
' 

Çıkaranlar. 
Daily ~lııil 7 haziran 935 

sayısmdn yazıyor: 

İtalya ile Habeşistan ara
sındaki nyrı l . kları hullelme. 
<re u···ruı.:mnkto olan barış 
,..., !:) "' 

komisyonu dün ilk drfa ola · 
rak Milanodu toplantısını yap. 
mıştır Fakot bazı yalnız se 
vked imi halk hu memleke
tle harıl harıl yangına kö· 
riik:le koşmakta devom edi 
yor. Avam kamar::ıs nda adet 
olan (\\'hitsun tide) pas 
ka l yası tatili takriri, tek 
d urmaynolar ta rafından ltal
yanın llubeşist'lndtı ki sıyase 
tine ~j l ılctli bir taarruz 
vesilesi olarok kullonıl1t-

<"nğı anlaşılmıştır. Dost bir 
devlet~ve oüyuk Biritanya
nın eski bir müttefıkine 

yap lon bu knbil delice de. 
mokrasiyonl ırdan zıyandan 

ba~ka hiç b1r şey bek
lenemez. Bu hureı..etler bir 
<lefu llabeşistana yardım te 
min etmez Yalnız onu ltnl
ynnın haklı olnn isteklerine 
knr:Jı ümitsiz bir mulrnvo· 
moto sürü kler, aynı zaman· 
da ılu İtulyadu bu memleket 
aleyhine bir hoşnutsuzluk 

uyandırm::ığn yarar. 
lt:ılyan millPti mnksadın

tam bir <'İddiyet sahibidir. 
Ve cahilane yupılan bazı 

tenkitler v' darıl • alarla, hu 
millet ohjektj(inden :ıyrılmı

yu rız':I göstermiyecektir. 
Bu moın le ket ıe kü~·uk 

bi r g rup hülynperost f•şhus 
ta r ıı fını l o n ltnlynn nl<'ylıine 

yapılan bu nıfok ve ıftira 

propngandası karşısında İtal
yonyan milJeti::ıin teessürü 
bizco suhuletle anlaşılıyor. 
Habeşlstanıla niz:ım ve ke
~mekeş idnrc ş ırtlurı yerine 
g~tir ılmesinJen büyük Brıt

anya İ\·in kazan~· vardır, za
rar asin. 

Asker 
Atatürk. 
( Baş tarafı birinci sayfııdu) 
yeter olan ~ey budur: 
B ırışcı uluslur miisollnh 
mukavemetlerini ve mali ku_ 
vvetlerini ınutaı.ırrıza karşı 

bi rleştirmekte tereddüt et
meınelıdi r . 8n çubuk ve en 
cıt k ili (mii~s~ir) ~:are mutuu_ 
rrıza, tıınrruzun yun no ktır 

k al mıyacağını n<,•ık~·a anlat
acak hoynelmi lei tı>şki l ~ t ın 

kurulmasıdır)) 

Atotürkiin ileri sürdü .ü 
bu teş cib1t, mutaar rızı n ı lk 
h :ı re keti nde fenalığını ,lurd
uruı:uk , yahut, darbesini ıııd

iremiyecek bir surette yn
kas.na elini koyacak et_ 

kili ve jurıdurmn kuvv ~tini 
h aiı bir «lJluslur kurumu>) 
dur 

Atutü rkün değ'erini tunıd
ığ ı ırnntn kıı unluşmJları bö· 
y l ı~ bir a nl oşınnyı gdtirecok
t ir . 

Büyiik hurptenlıori ulus. 
l a rı 1öneten (iJare eden) 
hi~'. bir kim n, hı~· bir devi 
et uılamı durumu hu kadar 
açık görmemiş akıl ve ger. 
~·e k likço b·ır şd.ın y::ınu bu 
kaılur kestirnıf' ve enerjili, 
hu k ıdar nüfuzlu bır ılıl ku
llanmamı~tır. Z::ıferle sor,Jm
ış hir nskcric ağzından hu
nu işitmı>k muc:iw ycmıtan 

Lir ba r ış h .ıvnrisin.lon işit 

mok clcmoktir. 

,- •• -- -·· .,.._ .. - -··- 1 
• • 
1 

KENTTE VE VİLAVTTE 1 --·--··-• _____ ... - ··--- - ... ·-• • 
1 ıze 

not yağmur yağdı. 
Yaz Mahsuıu için çok fayda
lı yağmur çitf çiy'. sevindirdı. 

Birkaç gündenberi hnva 
kop dı gidiyor ve yağmur 

bekleniyordu. Oiio nkşam 

üzerı Balıkesir ufuklarında 
bulutlar toplunmuya başla

mış az sonra ya~mur baş_ 
lamışt. r. Evelfı hofıf hufıf 
yoğan yoğ mu r sonra şitlde 
tlenereı. böylece y.ırım saat 
kndor ynğm ştır. 

S ı ndırğı, Oursunbey ıl<:el
erile Bığaılıç, Korucu, 1 vrindi 
ve diğer bazı k •lmunlnrımızn 
d ı hol yoğmur yağılığı un
lnşılmaktndır. 

Ynz m.ıhsulü i~:in ~·ok fa
yllalı olan yağmur çıftçİ ve 
köylümüzü çok sovindirmiş 
tir. 

8. Mehmet C1vit. 
::ı ıylnvlarım zdon B. ~1eh · 

met Domir bir giın cvel An
karndan gelorek Bürhuniye
yc gı·rnıiştır ---

Süret Kornisyon~a 
ll Sürel Komisyonu dün 

lıbayın bnşkunlığında top
tıınonşt r. 

Or. A~met [min ~udri ~u
gün aramızdan aynhyo r. 

Manisa merkez beledıye 
tabipliğine tayınım dolayısi

le bugün 8Jlıkesird..ın ayrı

lıyorum. 

Tum yırmi beş senedir ki 
Bnlıkcsirin s hlıi hnyntı ile 
meşgul olıırak hurndu knL 
dım. Beni bu kadar uzun 
müddet bu sevimli ınemlek_ 

ete boğlıy::ı.n h ~~ şüphesizdi
rki kodırşinns holkın scıvgi· 

si ve yüksek takdirktlrlığı · 
d r. Bıı cihetten cümleye 
medyunu şükranım Sayın 
halkımızla ayrı ayrı veclulu ı 
sınnk imkilnı olmadığından 

bu vazifeyi itaya (TÜRK DİLi) 1 
'nıizi vos ta kılor, l'ÜmlE'ye 
arzı veda eyh·rim. 

Halık<' ır H• ll'ılı~e Hıı-.ıah 1 ı 

Dr Alımel t.min Çudri 
Ttirk Dıli: Bugün nrnııı z

don ayrılmakta olun Dr Ah
met ~:udri B ılıkesirde bulu. 
nduğu uzun Henelcr içintle 
bilgili {·alışmasilo kt:ndisirıi 
herkese sevdirmişti Sayın 

ıloktorumuza solilmetler ·lil
erız 

Köylerin posta işi. 
~Ierkez köylerinden otuz 

beş köye hirn po ta kutusu 
yaptırılmıştır Kutular mnr
kezde duroruk. köylüler me· 
ktup ve gazetelerini burtıd n 
alueaklurdır. 

~ağıştaki ha~ise. 

c r 1 da 
1 1 

• a! 1 a K 
[v2l~i akşam SadettÜİm~a ~ir genç üç ~işi tara

fından yaralandı. Vaka nasıl oMu1 ., J , 
Pnznr <riınu ııkşamı şarı- bo.r kanın karşısındak 1• nİ" 

M k • ~·t~I 
mızJa kanlı bir v ıka olmu ve kıranlık so :.ıga 

11
c 

ştur. V.lkn şöyledir: bu sır:ıd.ı Kadir ık topa Jk 
. d -,rultnr 

Selimiy mnlıallesinden asını ~odcttıne of, Jlk 
~1ehmet oğlu terzi Kadir ile dört el ııtPŞ rtmiş~ı~~ J 
mh sıtr idaresi kr.ıhvcC'isi Sa kurşun 1 oşu gıtm~!? Jeıtıl'l 
dettın knvg..ılıd ır Sud ttin diğer kurısunlnr '~ 13rınıı 

in s ıı; koluna vo k ı :.ı !d trı 
bundan bir oy kador 1.·v<'l M • o •r-

rastlaıııışt r. Sadettın vııı 
hır kır aleminde Kadiri uy yar,ıların tosirılc ) , l' yr. 
nğından yarulomıştı r. Bunun 

k k . . r lanmıştır. crl' 
acıs m \~ı nrm ı ıçın rsnt , . ıJcdPl'l rı 

S,lrlh seslerı <·no ,,
1
w 

gözliyen J( ıdır ukşa n H..ı- 1 b hrf" 
çenlerı ve M ıhfo il l .0 cıislıak mahalksindrn bak 1 .. :ı l il)' 
d~ bulun ınları t(\ • 1 ~ • h 5es· 

kal 11.ıljl ve ~elimiye nıuh- rmii\', bütun halk sıl.ı ııı 
allPsinden Osırınn o!!lu l las 1 · · t ofı.1 kOŞ ,, erınin CYeldıiiı ar ıW 
an nd nJ .• iki arkadaşı ile uştur. Oç ark da du buı.ır 
birliktı> S 1Jottiı in h11Junıl- rud 

1 
ortadan ı;a,,uşınu;ı 

uğu k hveyc gıclerck «A.rt-
dır. tı • 

ık hu dorrrın 1 İİ'a bir rnn 'e- ı. r ı:ırll 
t" l:' Yarulı henıLlll uı Jl 

relin~» O.ye ynnınu sokul- y.ı bindirılerek hastahun 
muşl:.ır bu sureti· güya bu- kald rılmıştır. ıntı· 
rışnı ış l rdır. F ıknt Kadir Diğer tor,ıfL3n zob~~' ınuŞ 
ile orkadaşlar.nın niyl·lı fe- morları v.ıkJ) n el 

1 
)'jule· 

nndır. Bırrız sonra S,ıuE:>tt- oz sonru hukl. 1 1 lulı ~J ıb' 
iııi de yanlorınn nlarok Mıı- kiin.ndo, terzi Krıdır ılt'J1 011 ... 
li kuvvptl••r cııdd sinden un <l ı evlerlDl · yakulıl 
konuşa koınışa Mrıhft;,lc do_ ltr. Je 

t tulıonrsın ğru inmişleı d.r. Tam Osrna- Memlt kc t lJ ıuoııltıfl 
nlı bank sının önun" geldı tedavi altınd.ı hu 

1 
yıılı 

. \il 
kleri vakıt bunlardan hırı k'1lıvcc 1 Sad ttının d' 
S d ı · k 1 ·1 hl'k ı· go"ru' lmeaıektC ır· a et ının ·o unuan tutup . te ı ·c ı 

' B r a h • 

Küçükbostancı ~öyü 1oıiuSUTr hyuncuyu ölrlür~ü. 
orucu da nıu~telıf verlerinden var~ı~ı~.tı'°'""'" 

Paz ır günu aks ımı yakın nı 1 ynralanmasılc 0 
111us· 

köylerden birinJ ~de kanlı vnkuyn zabıta el . k~~tiril· 
bir vakn olmıı tur Bır o- tur. 1' hkik ıt Jorın 
yuncıı olmüş bir korucu mektı dir. -yaralonmıştır Vok.. Büyük 
Bostn cı ıle Kü~·ukbo ıt..ıncı 

köyü sınmndu olmuştur. ı 

Rüyükbostnncıılan Çolak 
1 

Mt•hm(•t ile oğlu O .. man ko_ 

yun stiriilerın i Kü~·ük bos
tancı köyü h'llkın:ı nıt 

bir ekin tarlasına sokarak 

otlatın yn h 1slnm ~lnrdır Bu
nu h b •r nlnn KııçukC os

tuncı ki1yu korucusu Yulıyn 

o,:{lu Zekeriyn Mustof ı oğlu 
tluseyıııl · birlikte huı l ırın 

yon ıı;ı gitııııs, koyunlorını 

tarlııd ın cık:ırmnlarını söv-
J 

leıniştır 

Fakut Çoiuk ~1ı•hmet ıle 

oğlu koyurılnrını tarladan 

\" karnrnk şöyle dursun iıı:ı

telık bir d(·: 

Buruc;ı b zim malım z! 
Diye korucuya çı kışın s -
lnrdır. Korucu tarla-

dan çıkmnlnrı hususun 
da ısror edin ı·o Çolak Mf'! 

hmedin oğlu O •tnan dah J 

ileri gilit•rl'k ol ndeki çirte 

ttifeği ile korucııya 11tt's et 
ıııiştır Tüfekten r•kan 
saç·malnr korucunun 
ytlzünl', koluna ve 

mtılıtt·lıf yorlcrino sr pin 
nını<.:.t,r Bu vuzıyet karşıs n
dn korucu da canacısile si-

lfthınn sıırılın ş ve bir kaç < l 

z v h 
Bir genç delirdi. 

- b gene 
~eh et adi da oıan u 'kden 

evde camlan yere serdı9 de 
sonra sokakf Jn geçenıer 

saldırdı. 1ıır 
Jınd!l 

Dun Melını~t 11 
• k rcl 

r., •0 ,. dt>lırnıiştir. Ş . 1 ı.j t"> , • mı " 
8dyıJın oğlu ve ) ıra 01 ıll 

. ....,ıorınd 1 
yırmı uç Y•''> ,njzl' 

l ~uzel r- •• bu crenç evl o g d 11 bı 
,..., k' bır ı 

o' urup durur ' 11 . ,,0çır' 
l 1. · e plıo<> ,.., ·o re ı ı ırmı!'i v . k 1 pı ' 

d ü-i nlt ı ılP cvın b'l" ,..., o 
l · vurrn1Y , 

Penı,: ı>rc• erırıP (l't'\' 
· · 0 une ::-

1 ımı-.t r. AnnC1Sl 0 

r11k: rrıtı et· .. 1p 
Giızel oğlum. }k'. ıcrıııf 

. l e . ı 
m<• ıliv •rck on eın bllıtof1 

nç ·11 
se dP zavnllı #!e · e\'1 

1 m etrrı 1 "'• 
vurmnkt.ı 1 nvı ı ,r r 

cı:ı ıı1 , 
biittin pon~·ı rP ve Jlı !JU 

. Z!'l''n 
Y"r~ ~ıır•niştır. J ktıı ... 

'1okı:ığ·• ç.," 1 .rrı ndan sonra ~L· 
b.ı Jefa da sokıı ktllll or•ıd'' 

ld m ı~tır Bu .,z: 
ler ~n ır " . D Jııııı ,. 
yol,lon g't~' ıı hır r kllr 

elınJen ıo crın delinin 
~u mu tur . 11 dıirt 

. bir 111 
11r· 

Zıvnllı g n~ ıur t 

Dun ;;ece Çağıştn bir tı:1-
dise olmuştur İbrnhim oğlu 
Hım zan odınıla biri bir 
mii id cttenberi uvrı bulun{Jn 
knrısı Mıhriy •nio~ oturdğu cvel 
giderek karısındıın kup yı aç
masını istemiş, fukat kar sı 
insafsızlık eıJerek kapıyı ı ~·

nınmıştır. Bunu \İZP.fjnıı Ha
muzan işi zorhnlığa dökmüş 
hır ka~· t'l Hilfilı atmıştır. 

Humazan sonrnılan jııntlnr

m:ıLr t:ırafınrlnıı yaknl ııı 

l ntı·ş ı.~·mıştır Kuq,,unlnrdaıı biri 
Üdmarıın sağ k ı~ığına rastla· 
mış Vl' ı~·erıd<> tnhrıbut ya· 

fwnrn zubıl\l m• ınur f(ııkıi· 
nustur l t· 

::ıf ndan tutUı• ., cıfl ~ 
bu ı:erı tfl met doktoru . pO 
\lnt ıs::ı ıl· 

mıştır. 

pmış olduğunJ.Jn Otınıan Li
raz so ır ı ö 1 ıntİ!'l.t\ır. 

Bir kişinin ölümü diğeri-

rınbuln vPyo ııı ıırı 
. · ,forilfll'' 

h..ın"sıne ı.:- 0 1 

.. ı··ıştur. zum gorm 
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Yer a t ı Servetlerimiz 
fB ş t 
\'e nrafı birınc·i sayfudo> 

ıslet r 
t ıııJ rne n raporunun s 
'il en nısıf W\ 8artlnrn uy

n ola le 
Yt t ro verılın~ın"'sı ve-
Yat ~ısuta ve ihzari amelı

t ı lŞlıınmas vı·y ı bun
n b t l ltııl . ır. nı mosi n yJ no-

b 1. ısletrneğe l>'t•çılmemesi 
ınJrı 'h t-i\ 1 al. f·sholunur. 

ıııı r ~~Und ı yeni bozı bükü 
e Vurdır· " . ı:ı.ı n ihnl · l a \' t sı ımt YL'" arı-

v l <•rei; i h IVZ181 kö-
t 1)( - .... 

n 3 ı:{ı ruh ıt tc>Zkcrele 
83h' 

r 1 ıp olanldr ma.ılonle 
~ta\' 'Y 1 kömur OC' lkl ır.nı 

la v . 
y llf·r· ermıyeC"cklı r<lir. V11-

ve bunlarla sehir ve koyla· 
rimizi oyd nl.ıtnıuk crdustü 
rı vu nıuden mıntnkolnrın n 
muhtil~' ol<luklc.ırı Elektırık 

enerjisi ıi leınin etmek git>i 
işlerı tuh,ıkkuk ettirmek 
b.ıtım nd ın Ja, E.ckt ırık 
işlerı ctüJ idaresi, ıle ilgılı 
bulunmnkd'l<lır. 

Çünkü; maden cııvlı rleri, 
taşocnğı maddeleri, modeni 
h m maddPlerlP m ırJ .. n mal 
zem "Sİ ulmı.k v Rc1tnınk ve 
bunlor.n alıın v s1t mınn 
t vassut etm k 

l3 ıtuo ve Petrol ve t 1 111iö-
t-ı 

mu)llJklnrı İç n ,iptıd.ıi ıstık 

tıınn 1 kanunun hu hük-
111\.~Y.~ıyanlurın mcıdPn 1 

tı ·tnur ocnkl rı üzerin 
l 

1 ıılA ımtiyıızl,ırı ıl ru-

şaf ve t<dınrri ruh H1tnarne
lerı, ın ıdon toh ırrı rulıırnt 
n ımelı•r Vl yı:ı hunların his 
sdorıni ıst hsoı 'ı--v.l t ferrü 
etmek ve ı•l f ' nıh'CPJ'f hu 
gibi hukları b. k:.ıl rın ı dt 
vrey!Nnek, 

t t"zkr>r~lerı <lP" lı te ,ıe. 
\'e k d b erı ılnin• muaypn 
ti r le ·ı · Q'l p ra vNı ır. 

\' : bi şıh 8 orın m d<>n 
r 0rııur ocaö-ı ı:;letenle-Vn n ~ 

J ııın ~ o! luklnrı muka 
/~ doğ'ln ın nr ıntlE'rl 

~ rıı sıır tl devi tf' npç •r 
1 llırı ~ 

ter . ve petrol vP. mtiş-
~lt 1 'Ptı l ı i tik!".af ve lo

rı r ı 
• ~1 • U.ısatnımP~İ. rnnden 
ıl llıul rııhs'lt tezkerı:si 

n iı ı· t, n ıy zn. n esı ve ll'ı;; 

Ilı ruh~ ıtnomPsı snh "pir· 

1 a~en v' tu~ ocnf!. ış. 
~ {

10 kull rn C'nklnrı i-ı<-i 
LuUrk oln n gıhi knyı 

hukunıl rrlen f r. 
ka ı 

1 nr vır ki, gorule 
1.1?.urn • h f' UZC!rtl'i U yır 

·kono ni B k.ınlıaıncn "c. k . ~ 
ııı· müsaı!e ıle ecr <1bi 

I ısf rile., f 'n memuru, 
1 

81 
ve müteh sc;ıs ışçı 

rı 10 ~ılır. 
(! k b t h u surotlfl kullıını-

ıı r ~enebı ısri için 

l flhıp!Mjle tu-ı:ornkl.ı
r.ı 1 

t r r r Bak.mlar kuru-
llt '~1.L.ın her sınıf ecne_ 

<ııı;.ıs •• 
ıs ıçın yrı ayrı 

<ldı 
l h er k hır iıcretı 

ılssı 
•, \ s ) ~tıştirmek kor 
fı: ıır k her altı ayda 

~. qın n lı ızineye ynt ro· 
~u r. 

'tı fılta rrırtdA11 tetkik ve 
<ı:ıstıtu., ınuıı kurulu 
it k 
dı ııunl ı alındığı 

ıı t snrftdılmt>k uzere 
ıtu" . k •Un g~lır lrnynnk· 

1 ııtılucakdır 
'rı • 

ıt. 1•tznmnamcısinılek 
·I 

~ ı k "" bununla <röze-
~ s l r-. 

bııs {il ın ancı hCit] ırı-
r • Utotı(.1 kı:ıyd 'ttikten 

P.t b 
~ nıc 

len . 
l ı,. tl!tkık ve arnm:ı 

'«IJU 

· ttrik 
ışlcri Etu~I hin 

~ tiJ llı; 
~ ~lı.ı,., aı.l kanunları 
~Ln rı trıiltii! servetJc.

b· fuyılal ınıuu yol -
ırbi · · 1 

ıj _ rını tamamlıyan 
r ''erı · 1ll !') Crını <rözdı n 

- "j . ~ 

~ erıntle hır is ol-
1~ı~·L 
• 

1
' 1 20 1b1;1ti b milyon lira-

lrıı k ır s rmaye ile 
~ Itır. ~7.ere bulunan Et
~iıı rrı oktinıizdeki ma-
n tı;ijh<ır nn· sı dı:ığer
'll ılı v' bunl:.ırın 

1 gıb' lk1k 1 ışlerılf~. mn 
'V n • 

·ı • rıırn:ı cnstı 

~ 1·
1 Rılı bulundu<ru 

11111· ınyıt Vu l k'· .. ~ 
ıı k s ommu 

ı ıtr U'Vvet knynnkla 
ttd(\ 1 t il il} lı rE k yur-
ııhte}jf Yt1rl •rind ı 

~Qtrallerj kurmak 

M ııien ımtiy.ızları •ııuden 
ocuğı im.ti ve ruhs t f PZkfl -

r •leri tuşoc· Q rııhsıtnınw

lPri vf.ly ı bun! ır rı hıs<ieleri
nı istıhs 1 V•} teferni vı,yn 
ist cul etmflk Vf' f l<l ·d 
ce&j bu cribı h9klıırı b şk ı rı n 
lu rı na dl vr Vt yn İrd r et'lle k 

Elektirik İ8tılıs.ıl na kil , c 
t •vzi irntıyazhrı nlrııak v. 
;şı('tmek t>luktırık antrull ı
rı kurmak, hali rı yopmnk. 
elPktirık f'nPrjısini dcığıtm k 
hunlurl.ı alt\k olun her 
t lİ rl Ü ~ı •rl•! u ğ'r.Jş rn ak her 
nPvı E'lf'ktır k ın::ılz< rr f'Sİ 
ulalı ve mık rlt>rı ulım sa
t mını yap mık. 

BaşlıLusına Vt•)'U bnşkan
lariyl~ hirlıktl )'t1knrıdn yıı-
2111 işlerı ~orN'l' k ticari tlj

şekküllf'r kurmok. memleket 
içinde ve tlışındn kurulmuf:i 
olan bu gıb tcşokkullere ış 
tirak etmek, ·ve her nevi 
tınnkn ı:-lerıyle uğr~~nc ık 
olnn fü1b., n. mnden tetkık 
ve aroma on-stitüslinün, her 
hungı bır sahada mud( n et· 
v herleri veya taşocnğı mıı-

ddt•ler ı i~·in yapmı ohluğu 
amelıy ıt neticesindu < lvlrı
şlı göreceği madt>n veya t:ı
şocukl.ıriylcl, dektrık iş1 erı 
t•lu 1 dairesınin, kı ndisıne 

birakılnıış işler uzninde ha
z•rlıyucağı proje>ler Ekonomi 
Bakanlığınca tetkık ve tatb
iki. tus.vip edilerek kendisine 
tevdi t'dıldiği takıl rde bun
) r tahukkuk ottirnı ğo me 
cburJur. 

Etibank yapucoğı bu işl
erın herhiri için ken.lisine 
bağlı ve mahdut nıesulıyt tli 
ş~hsiğ hükmıy ti h.ıiz mu<•s 
seseh r kurc1b le(' kdir. 

MudE>n t tkık ve uroma en
stitüsuno gelın<'ı, l u ensti 
tü memlekc>timizd, i"l •meğ 
elverişli mndrm ve t ı~occığı 

s~h:ılnr nı orama vo halen 
İŞlt>tıJmektP oJarı)orı d ha (n
ide}İ b r 8Urelte ışlctilu oleri
nin nelere hağlı olıhığunu 

araş tırmıyo, fenniğ va jHolo· 
jık tetkikler, kimyevi tahlil 
v • fcnn1 tt>C"rülıelf•r yapma, 
harita alını, pldn, murt sem 
nıJktalnr resmetme, proıe 
feoniğ raporbr, rant ıblite 1ı,,_ 

supiarı tıınz m gibi teknık 

islerle uğroşn"ak vt• bu iş e
rı Ekooom~ B:ık.ın.nın müsu 
adesile başkaları lıes ıbınu 

dl yapacakJ r 
Elektrik işleri etiiJ ıdare 

8İ isP. bu id lrO DH'llllf.\kt tte 
mev<"Ut bll kuvvt>tleri v sair 
enerji menhalarmı tetkik: 

öı~nler 102 dir. 
VittenLerg, 22 (A.A) 

H smjğ bildırığe göre. H , y 
nstof barut f ıbrıka .nın yık
ınt.ları altından yeniden 68 
ölü ç karılmıştır 34 ısçi de 
k ıyboluuğun ı gör~ öhi lerın 
y rı re~mığ' soyisı 102 yi 
bulmu~tur. Yarnl l ır d ı sa_ 
yılın ık şort.le kuzuyu ugrı. 

yıınlar 7-13 kişidir !inik ar
asındo Föylondığ'ınr> ~ii•f' öl
üler t02 0 1 m.:ıyıp 150ıl r. 

B. Bitler. h ısta yurdun 
gid rek yorn ıl rı gôrmus 
tur. 

ı· Ma 
Başb Kam neler söyh~ or. 

Buılapeşte, 22 (A .\ ) 
Bukoye ıl~oli göruşuler sır

asın ıu aşbakc.ın B. Goıııt oş 

&enuda dış sıyusa h.ı.kkındo 

n~·iğ.dakı diyevdl• bulunın 
uştur: 

«- llukfıınet Avrupn du
rumunun hor hafta yenı b1r 
sekil alın ıkta olduğunu go. 
zönünde tutmak zorundndır. 
Son olarak hukumt•t büyu 
bir snknı ile hll.d! t>lt ri izd. 1 

ingif tere fırsat mı ~olhyor?ı 
Nuw8 Chron 'cll,j gnzetesı 

cmiye karar vE>rlllİ!j!tir. Tu 
n ı konferansı geri hırakıl
m rJ vt.• geri plana ntıımıştır.

1 <.,.tinkü hak e ıtliği mlseles. 
ınde durum olmulnrı gı•rcıı.en 
devlotler konferunEa gırme-

nin h.ıber ver<lığir <' göre, 

H ıbe ·istundo k..ırışıklik r k 
tıgı takdırde, ornJuki lngil z 

uyrul rının çnbukc ı tl.s rıya 
çı nrılmal..ırı irin hazırl k 
görnırneklellir. 

lngıl.z Frunı-s z, A mnn, 
Amrrık ı uvrul ırının cnııtı 

" 
bir yere ul ışt rılmusı ıç ın 
\ltsırdn, btiyuk sii 1 u~· ıklur 
f.rs.ıt koli yaC"aklardır. 

Bu g z ~t nin Ac.lısnb. bad 
nkı nyt ırının hıldirdığ 1111 gö 
re. y ığmur mevsiminın bn 

şlum.l? olmas , itnly. n '\'o 
H<.1lıes u"'kr rl •ri arı.ıs.nda 

o ıemll tutuşmularu l ng ·l 
o uyorsa d ı, ltr.ly ol ır uuz, 

kabile b ıl?kanlarırıı v" bHn 
a5sa ıntislümu )arı fmpnrat
orn karşı uyı,kl::ınd rnı ğu 

u~r ıslıklurınJun. ır ·rıde ka
rı~ klıklar ~ kma~u muhtt·ın
clılır 

İmparatorun ayksı 
yurdım hu:;usundu 
yoktur. 

ıçıntlı> 

birlik 

ederek elcktrık istıhsalıni 
en elvrrışli olanları tesbıt 
etmPk, sehir '0 k:ısal:alurla • 
fo.br kulı.ra, nıadrnJcıo H~ 
Je>miryollarm ı "" ~ iflıklNe 
i~zını olan .. lt;ktrik rnerjısi· 
nı t'kı>r.omik bir surette to 
min c>decek elli llPr ve rnnta· 
blite hesııpl ırı y.ıprnnk müsta-

kbel sı:ıno.yı programlarındaki 
clekleştirm11 kıs mlarm ha. 
z rlamnk menı'ekette mawut 
elektrık istıhsrıl vo tevzi ku-

' rumıı,ırınıo muntaztı m istnti 
stıklnini yapmak, elektrik 
santırall ırını mcı'iyP.t \ı• şL
tış hesııplnrını h tkik etmek 
ve bun}Jrın ro.Ryon 1 , A ve· . ı. 1 
rım ı ça 'Sın c;ıılışmudıklurını 
kontrol etınl•k, ilPri nH'mle
kctlerJflkj hu gıbj ku rumlıı
rın v<'lrımliklPrıylc muknyE>Ff' 
ı.ıyiemek 'li Süııtnllor mızın 
veriıııirıi nr1ırınok için lıuk
tlmdct lınocak ~ nrcleri ar
u~ l rm ık i~leriyrn uğr-ışu<'n
cakdır. 

kten c;·ekinmişlndir >J 

H.ışbı:ıkc.ın huk eş:tlıği der· 
k n yukiımsel "e ~at. l h z 
metin surt sın in en çok iki 
y l olmasın ve uluslar.n uv
nı sılclhlnr ur..ısınılu ku~·uk 

arıl.1şın ın.n l' l n l • ı1ulunan 

h ıva sıl,1hlcırı da vardır 
focsrit.tona bu sil.ıh ar 

voı ıl.rso b 10 M 1l nr o lh. u 
ku\·ti it un l..ışııı n ın JSk< r 1 ık 
bakııııınJ:.ın en zayıf obnınm 
ordusund ırı dulı l ki.ıçiık bır 

orduyu ınnlık hulunJct1kl1r. 
BıınJ1n öturu ~to~uriston 
t ır f o Jun hır s.ılını yapı -
mas: 1htimalind •u buiısrı im
kan yodur 

Bu k nıt ı herkese"' k..ı-

bul vo t~slım edJ-
lmesi ger 'ktir. Bski Av 
usturyn MacJristun 
ımp ırutorluğunun mırı.ıscıs. 
olun devletlerin toprt.klur n
._ıa \1 t<Jar r.ızınlığına yapılan 

zu iımlt re bütün dünyunın 

dıkkatıni ~·l•kmf'k gerekır 
Ayn zamanda nrusıulus 1 
kurumlarııı j1 ırarislnnın 
ekonomik durumunun yf'ğ
rıtilme.:;; zoruğın l n h tbcri 
olması do gert:kir Çünkü, 
:'\1 ıc<1rıstonın bugün ıç nele 
bulunduğu bvhrnıı, kendisi 
nın öz 1 dwr.oıııik iste
klt•ri ve lıel~ fırıtırısnl yar· 
ıLm m sele ı hakkında arsı· 
ulusıl unsurl ırlu göri.ışde 

bulunma lıkç:ı korlar lamız 
Bu meE> le aynı 7. ımandu 

Macur hükilmı tinin nrsıulu. 

sJI komoy k:.ırşıs ndu ortaya 
.1tmak iıstediği mestılelt r İç

jnde Jir. » 

Konya As~eri okulasma 
girmek istiyenl~nı 

Balıkesir askbrllk şuh sinden: 
Konya Askeri Ortnmt kte-

1 in· girmc>k i tiyen tolebe-
1 r l teuıuz 935 ~e kadar ı:ıu

beye mürac 31larile kayıt VC' 

k lbııl şartlnr nı öğrnn inler ve 
evrakiurını ikm.ıl etsınln. 

:!~ 

'" Dı.>niz goıliklı küçük zuhit 
mektebinin birinci smırına 

Etibn .• k ırıa,ler t ·tkık ve 
ıır ına nstittlsiy c ti ktjrik 
işlerı du i ıdareleri devlet 
miıessE>selerı· ınah us haklar 
ve imtiy.ızl rl,iun i tif.ıdc et· 
rn~k hakkını ha ı bulun
nıokt..ıd r. 

Her uç muc>ssesenin umu
mi h~yetleri Kumutnyın But
('e, Ekonomi ve divanı muho. 
Mbot komisyonları uyc Ierile 
BaşlJakon' ı kt.:ın gö'"ldcrilcc<: k 
uç aıurahha~tn;:ı. ltşekktil 
edec<>ktir. 

1 t::ıl lı, k ıbul ~dilccektır. Yuşı 
i 15 16 olm·ıBı ltlzımdır 'l'oJip~ 

h r şubeyo müraeaot otsın 

in. 

Madı•n tetkik vo 11rum ı 
enst.tiisnnun kurulmas nu oit 
k<.1.nunun bir m.ı•hlesılo pot 
ro~ ve oltun ı rama VP iş 

letıırn ıdaresi tı>şkili h.ıkkın_ 

<lnki kınun lıükftnıl<.>rı ilg.ı 

edilaıokıodir. 

Kayıp ~ünür 
l · 4 - 934 terilıı le Bn

k cnk zinai kredi kooperfilJ
finde kullnndığım mühuru
mü kaybettim. Yenisini ala 
c.ığımdnn t'skisinin hnkmü 
olmndığmı ildn <derim. 

Ergama köyün
dr.n 11 ıt p oğ"1u 

Mustufa 

AL 
TAV 
l 

Alel'uınum el~ktrilt levaz rn ve tesiMtınızı elektrik. 
1 

motor, dınnıno .mo!or. su tulumbaları. soğuk hnva 
dolapların zı. \'Ontılutör, su ısıtma uleti vo $~ir 
tntbik·ıtı elrktrikiyo cihazlarınızı; 

2 - TdPfvn ve elf·k.u·ik. zili: 
.... 1 

~fasa, duvar telt fon ve snnlırnlları. l~l. iz~Jatpr, 
pi', zil ve zil no.ın.ır\ltörleri, ve ftJl~r lt;vazuna~mızı;' 

Ba(h o: 
fferzomun memnun kulacnğınız pratık 
Phıl ps radı) osunu ve radiyogr.ımofonunuzu, 
np Vd olektrıkıe çalışır gramon motorün ızü; 

4: - (~nımofon ve Pilak: 

5 

G 

~__,.,-=<===-=~~.-,~~-=--

l)ai ına piycı.scryft yonı ~·ıknn ~o yeni artistlerin 
plaklıırını ve gromofon makine ve lev,ızımmızı; 

Foı ogı·etf: 

~~utün dunynı·a senf'l1.Jf<lenbcri ·tanınmış {Kodnk] 
lr g.Iız [ZeitısJ Almon fi\brıkolnrııı n en son.sistem 
fotog-rııf makinelerı cam. fılinı, lrnrt, k~ğıt, ·rontgen 
fıl m eC'za v<> sair Jevozımnt nızı amatör !er için fılim 
b.ırıyo v<> kopyolurın zı ve .:.ığrnndismunlar.nız,i 

Fen rı i giizlji k: • 
' 

HeçetPI •r 111 ze uygun ç.ok temiz ve p:ırlak gtörmek 
ıstediğinız gözlukl<'rinizı, ze,kinize göre ~·erçive· 
lerin·zı 

Saat 't• ·" iicr' lwi·a ı: =--,.,....-r=-•-
( Ailevi moslC'kleridir) C'ep, kol, masa. duvar saatle-
r nizi ve madalyofllnrın•zı 

Kf•ınali emuhPtlP . 
Hukılm~t caddt>sin\fe 

M. HUL ÜSİ ERDİN 
1 

~la~<tza~ından lt:·d~u·ik Vl' tt>ınin etıut~lisiuiz. • 

-
8dlıkesirn lapu müdürlüğümfen: 

.. 

-'fahallcsi: 
'lirizobt:'y 

Mev.kiı: 

M::ıhollPde 
Cınsj: Hududu 

Ev. ~ağı, arkası, onu 
yol solu Arabacı 
rQer kez hanesi 

Evsı.ıfı yuk:ır :la yaulı e'V. ~1ırzebny mahalk3sitıden Da
vut oğlu L<rtif t rnf nd n 327 de hnti yere kendi poratıı 

ve lnvaz m,Jc:) in~n edil r./k o zaman\larib&H seneltsiz ve 
niznsız t \:ıo.rruf vo t.ımclliik l'llmekt..: ilen 935 de ölmesile 
k1i' s F ıt-.1 \ \fe e!ll \tlıırt şµlcrü v j Beh~·ede kaldığınJan 
b ıhiBle bu verese tarafından senet nlrnnk: iste~i,diğinden 
ta.:wrruf hnklur. t hkiki odıf mek üzerÔ 3b 6 935 pazar gü· 

1 
nü mnhullt>ye memur gelecektir. İtirazı olarrların· bu müt-
d t için l'tıpu mü lürluğtidP veya geleGek memura müra. 
oaat ...ıyltJm~leri 116 t olunur -- -

M ayenehane•~ 
dir. Hükumet 
mara 56 

nur.il 
ve tedavi ıe.t;/.~r. 

-
ua-
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KOMiSYOHu itAHLARı.. c4!;1:·~~~;:~~~t~~~:;~!~~: ~! büyük Tenzilattan il 

SA YF A.:4 

Bayramıç garnizonundaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 
altı yüz yirmi dokuz bin kilo un 9 temmuz 935 salı 

günü ıaat 15 dt! ihalesi yapılmak üzere k opoh zarfla 
münakuaya konmuştur, Bir kilosurıun tahmin edilen be_ 
deli 9 kuruş 25 santim muvakkat teminat miktflrı 4159 
lira 12 kuruştur. Şartnameyi görmek istiyenler i ş günle-

rinde ve iş saatlerinde B ılı.kesirde Kolordu ve B tyramı~·ta 
1&tınalma İı>misyonunda ~örebilirl~r. Taliplerin artırma 
ve eksiltme· konununun 2,3 cii moddelerinde istenilen te_ 
minat makbuzu ve vcsaikle ihale soatinılen bir saat evel 
tlayramıc;ta satmıılma komisyonuna müracaatları ilan 

olunur . (314 - 4) 

** 
.. Kirazlı ~~trnizonund~ bulunan kıt&alın . senelik ihtiyacı I 
l\' ın 72,000 kılo sı~ır etı kopalı zerrla eksıltmeye konulmuş
tur. Bir ltiloaunun tahmin beıleli 11 kurutj muvakkat t Pmi· 

nal miktarı 594 liradır . İhale 8 Tt!mnıuz·935 p:..zarh~İ gü 
nü saat 15 de Bay~'.lmı~· ta askeri s~ıtın alma k.omisyo 
nunJa yapılacaktır . ı~tekliler şartnameleri c :.ılı~ma snutle_ 
rinde B.ılıkesirde Kolordu ve Bayram ~· tıı Tümen satın al
ma ltomieyonlarindıı ~örebılirhır . Taliplerin muayyen gün
de ıhale ıaatinden bir Hat evel artırma ve eksiltme ka
nununun 2,3 ün<·Ü maddelerine göre i~tı:ınilen teminatı mu· 
vakkate makbuzu ve nıikalarile birliktıı Bayramıçta tiimen 

satın alma komisyonuna müracaatlurı. (295 - 4 ) 

** 
<:eyildi vo Ayvacık garnizonunda bulunon k . taotın se

nelik ihtiyacı için 46,000 kilo sığ r eli kup ıl ı zarfla eksi
ltmeye konulmuştur. Bir \ıloıunun tahmin bcJeli 12 kur

uş muvoltkr.at teminat miktarı 414 liradır. ihale 6.temmuz 
935 cumartesi günü saat 9 do Bayramıçta Tumrn scı tın 
ıılma koınisyonunda yapılacakt r . İıtekliler şartnsmderj 
iş KÜnleri ve iş saatlerinde Balık.esirde Kolordu ve Bayra
mı\·ta Tümen satın alma komisyonlarında görebilirler. 

Taliplerin muayyen Hatten bir saat evel artırma ve 
ekıiltme kanununun 2,3 üncii maddelerine <Yöre ist .... nilen . o 
temınatı muvakkat makbuzu ve vuikalarile birlikte Ba)r-

umı~·ta Tümen sattn alma komiıyo.1una müracaatları. 

( 294 - 4) 

** 
Edremit ~arnizonuno bir senede }hım olan 15000 kilo 

su.le yağı kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Birinci te_ 
minat beJeli 900 liradır. 11 Temmuz 935 perşı·mbe günü 
saat 11 d' E lremitte komisyon daırPsi içinde ihale olacak. 
tır eluiltm ıye geleceklerin teklif mektuplt4rıle birinci temi· 
nat bedellerinin veya banka mektuplarının 1 ı temmuz 935 
perşembe günü ıaat ooa kadar komisyonu getirmeleri ev
saf Ye şartları anlamak istiyeoler için her"'ÜO komisyona . ~ 
ış zamanlannJa müracaaıları ildn olunur 

' f I ([M4ll HASAN 

~l r DEMlR HU~DEVAT 
- va B O YA YAPI 

1 RlN~BEn OU%ENİ 

221 - 4 

E~·~ !J'lf!!U~IJ 
ıç 1 n Lü3 ümliı lş_yaLarı 

adan Ucu 
0

.:7'{/,rtJ 

BizJe en eyi Boya 
YAGLA.RJNİ 

'Burada bula bili oru 
Biı. kOylülerde 
Pullu)( ve ~enç ber Dü~enin·ı 
HEp Buradan Alır(~-

~:~!;:i:~~~::·Ja~:·:~·:::~~ ~ istifade ediniz! !I 
kırı nıı! klep j,\are!">ince te ==== ~~ 
m;n edılccek ve ktrn <lilerırıo ~~ s o N o A f~ 
her ay beşer lira hardık ~~-} S D ;ı 
verilecekt ir. Tedrisat l 5· ~ 
Rylul 935 gürıü b ışlıyacok ıı ~ı 
ve 15 - Haziran 936 günil • .· Elbiselik kumaşlar, ipeklr .. ·, )'ünlü roplıık ~~.~ 
nihayet bulııcaktır . Tahsil I ./~ 
müddeti tam (9) ay . tır. _=E_E ve mantoluk/arı ve en guzel yazlık/arı t.I 

Namzet talebelerin t ny:n ~ "' =-~ 

~~.~.:~~~i::rr110" •ş·~ .,. ! F A H R İ T A V S A N L 1 ,1 
1 Türkiye cumuriyeti -= '?~ 

to~asınd~:ş~1~~~ ten aşoğı ·=====~ . Ticarethanesinde ~!~;~~ı 
vo (3G) ılan yukarı olmamak =~ ~~ 

J - Fıili usk rlik hizme-
tini y.ıpmış bulunmak. ~-~ Ist~diğiniz~ uyğun ol.ar,ak bulabilirsinİZ· ~-

4 - Askerliğini y<.ıptık- ı ·· ı . 1 1 ~ 1 1 I -~ 
lan ROnru yaşını tashih ı· t- ==4 ~ (_~ \ f ti el a ( c t,(~ ıı z 1 ,. ( J S(I t 1 ~ ,, ,. ,. rı 
tirme nıiş bulunmak. =§_~ l>••şlıı 11111 ışl 1 r. .Pi 

5 - Okuduğunu anlıya . " " 1 
ı:..ık ve takrir ve muntıı zom l ~ 
bir rapor veya zabıt varak- ~ A Y R 1 C A • !.ı 
ası tanzim edecek ve Polis ~ 11 ıı 1 ~~ mektebind~ okuuuruıun Jo- ==~ Kaptan oteli altında yeni acılan 11,1\ • ~ = E ' f j!!ff!g 
rsl~ri unlıyacuk ve kavraya- =.: 1"' \ \ f SANJ ( rl"Ufl \ ,~, \" 1..ı~ :~ 
C'ak kabiliyette olmok. ~ f ... .. J 1 

•.:.. mağazası- ti 
6 - Mahkumiyet ve nıu- :z::J nz ziyaret ederseniz memnun ofursunaZ• ~

znuniydi ve ft>na ~öh r eti bu· ~E .~~ 

ıun7m~m•;. ~halının mem tek- iliiWiijjjjj~~~lfüiiiiiiİli~~iiiiJİjjjjjjjjjjJjjjjjjjjjjjıjjjjjjjjjjjfüjjjjj~jjJj~jjjjjjjj!JİjjjjjjjjjJljjjjjjjjj~~~~iii~Iİİiiiiii~İİ~~~iiİliiiOOi~iİ~l~ın".m.~.! 
etinin her tnrnf.rnh polislik @JE)l!J mi 'mıgıd)fiili:'~ 
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