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1 Türk Dili Evi Balıkesir j 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş ) 

C::trl\~A.R. TESİDEN ÖZGE GÜNLER.DE VE ER ÇIK.AR.. 
Günü geçmiş sayılar 25 k~ştur. 

!ürk Dili B~~n On Yaşına Gir~i; Bulunuyor .. 
Curnuriyet Halk Partisi Büyük ~42'-~42'-~42'-~42'-~~jt'-~~ 
Büyük Kurultayında Önderimizlürkkuşu ulusal t TtiRK DİLİ ~~;::~~1~:~~;~:r::k~: ~ l nuncu yJ/ına gınyor .. Da- ı 
~Ultıy dünkü toplanıliiBdilek komisyonu raporu alanını şereflendirdiler. ha uzun yıllar hizmetlerineıdevam için hazır bulunuyor- Bizden 

.. • .ı h I' .. • 1 Atatürk üyeleıin çalışmalarını sevgilerini ve ey iliklerini esirgemiyen okurlanmıza teşekkür 
A k uzermue araret 1 goruşme er yapt1. gözden gaçirdiler. eder, kendilerine TÜRKDİLİnin bundan sonra da doğru ve ~ 

~.ıı n ~.rn. 15 (A.A.) - C. ve enstitü rektörü ve prof- &, ~ 
t1~i~ 8uyiik Kurult::ıyı bildi csörlori taraf. nd::ın kar~ılan. 7f sağlam fikrin; doğru ve sağlam duyğunun iladesi olacağını le- ~ 

. mışlıırd r. " min ederiz. }~ 
14t:.51-t._ıı. Büyu'"k K'urult,·ı)'I 1 ~~~-..-.- ~~~-~-? Ankort•, 15· (\lulıııbirimi- ~_. __ ........._ -~~......__..,.z- ~-~· 
~- ·935 salı aiiniı s ıat l o -~~- ...--~ · 
·'ll \o l '" z len) - Cumurivet Halk 
ı.,1 _P Uourak yeni tüzük J B ı • M •• k 1 1 k 8 . Partisi Biiyiik Kurultayı to · eyanname 1 u e ra ,., gını konuşmuş ve ona- -

1 

... ışt1 plnntısındn Dilek l<omisyon-

}~t111nar ku~:~. ~:t~~~~:ıb~I:~:~ unun rııporu göriişülnıiiştür. lef lerı·n Verecegw• 1 Vergı·· ıle 
Görüşmder hc1r ıretlı olmuş . 

\llQ dılek işlerini 
Afganistan arasrn~a 
sımr meselesi. ~ıg tışn:ıuk üzere on bP-ş mrı- tur. ~~~~~----~~~~~ 

Q sııbrıhında ıckror topl
~e11ltır 

Beyannameye ta~i mükelletlerden ahnacak maktu ver· 
ııı . 

i ı~;:~ern bgd.~İ§ .. w 1 adlan Midilli asilerin1n muh- gi f iyi~ası kamutay encümenlerinde son şeklini ald1. 
OQra "' ugun og e en Beyannameye tabi müke-

~ııı· Terım enistitüsünü ge- akemesı'. Ankara, 15 (A .A·} - Ata- lleflcrden ayrı«n alıııacak 
1tler l" türk evelsi akşam Türk Ku . maktu v~rgi hakkında layi-

~ t ır. Delegeler çnrşam. n r 
~iııg~nij Parti Genel Kfıtib- İstonbul, 15 p1uhabirimi- şunun ulusaln ıını şere enı ır- ha Kamutay encümenlerinde 

Wı\ zılen) Atioa hnrp di"anı erek üy .. lcrin çalışmalarını görü~ülmüş ve son şeklini 
' ~kı 0 e yemeğinde bulun-ıırdı r ~f idillj asilerinin muhakom- uözden geçirmi~ ve ılerslo- aJmışhr. Uiyihaıun aldığı şe-
~nL · t" k d ·ı · l'k. kil şudur: •t b.llnrn, 15 (A.A.) _ Pa- c~ini bitirmi~ ve isyana kurı- rle çok 'ya ın an ı gın ı • 
o Ö l - Beyannamelerinde 

•
1 
.ı~ük Kurulto,·ı delege· şan Ad ılarLivusı Kumandanını ~östermişler<lir. Büyük n- ktı 1 l d 

• ,
1

-- J ..., ur arı q ma ığı veyu zarar 
~,~ ~n yüksek terim enst- beş sene, Mhlilli politikacıla· derin bu i\ginli~i gençler ar- ettiklerini gösteren mükell-

a,.a lltı g<>zmjşler ve Tarım rını da muhtelif h!'!pis ceza- asında ı:ok co~kun bir hey- efler hak larındıı tahukkuk 

cQ~~;i;;; H~ıkhkp~nı;;isi ·K~n;J~ı;,ayı~-1 ~I~!~~!·~:~!ff i?~:~fü 
nda Recep Pekerin söylevi. · :~~.:!ğim~~;:~:~1~~~· ith·l 

Bu beyannamelerde koz. 
~ Q - -~ an~· beyannameleri hakkında 
ı "timiz Genel Katibı Parti programının ana I tayin ettiği itirnz ve temyiz 
'tQf/ hükümlerine tabidir. 

r• Qrrnı derin bir gÖTÜŞ Ve inanışla anlatıyor. 2 - Beyanname usulü ile 

ve kazanç vergisi kanunu
nun 47 inci maddesi muci · 
hince beyannameyi vermeyı 
tercih edenler. 

Üçüncü madde Sunat 
ve ticaret gruplıırındon hir
inci kısmu dahil olnn\arın 

ödiyecekleri, nsgari vergi 
üç k.ısımdun terekküp eder: 

l - Sanat vo ticnret İc· 
ra edildiği yere göre de
ğişen maktu vergi 

2 - Sanat ve ticaretin 
il'rusı için istihdam edilen 
memur ve müstahdem bas-
ma ve ~:alışıl::ın yere göre 
değişen mütehavvil vergi. 

3 - Sanat ve ticaret ne-
vine göre ynlnız ticaretgfi.h. 
ın gayri safi iraJı veya hem 
ticaret~ô.h , hem iknmotglih 
gayri safi iratlarının mecm
uu üzerinden tahakkuk etti lJ •11rno,.1• 1 1., 1 p t" kozanç vergisine tabi mük-"e ye .ıalk Prırlf_ şartlarımıza göre do yııpı - vetli tekrarlıyoruz. ar ı 

ij ., il[ " b ellefler bu kanunun tatbiki · ı k ~ /\ proyramnuı bli- mamışt r. Büyük bir ilgi ile progrıımımızda so~yal n- rı eco nisbi vergi. 
~ltı" liru/taydı.ı konu· diinyanın fikir, kültür, pöli- kımından. ekonomik bllkım- noktasından dört kısma ay- Yukarıdaki vergilerin mı-
~l ~81 il · d ı rılmıııtır. Birinci kısım k qısİlt' Parti Gc· tilrn vo okonomi filemi iı.:in- un herhangi sağ ve so )ttar vo nisbetleri b::ığlı 
11~1 ~libi. Pel;erin söyle- deki gidişi gözönünde tutu- telilk~ılere imkll.n bırakmı- bankalar, bankacılık işlerile crtvellerde gösterılmiştir. 
~,.,,:::,00emu söyleoi ba31- larok kendi yollarını:z ken- yııcak bir a~'.ıklık vermek uğraşan şirketler, tasarruf (Devamı ikinci suyfoda) 

Orgeneral Fahraftin hüküm 
kat arnameslnin merasimle Yerdi· 

Ankara, 15 (A.A.) - Iran 

ve Afgan hülumotleri arası_ 

ndaki sın ı r meselesinde ha. 
kemlik ödevini yapmış olan 

Orgenernl Fahrettin hakem 

kararnamesini bugün Dışişl· 

eri Vekil.letinde Veklilet Vek-
ili Şükrü Kayayn verecek 

ve muameleyi de merasimle 
orada hazır bulunncc.ık olan 

İran ve Efgan büyük clç·ile-

rıne teslim eyliyecektir. 

ine~olu Halkevinin ge-
zintisi. 

inobolu. 15 {A.A.} - İne. 
bolu HnlkevinJe 60, 70 kiş-

ilik bir grup temmuz ortal
nrınılo Samsun yolu ile An-

kara, Eskişehir, Damlupınnr, 
Sakaryn, İnönü, iz mir, Çun. 

nkkale ve lstanbula gidece. 
kle·djr. 

~tL d.mize göre ~~izilmiştir. Hu i . in yeni taslağın hazırlnn- v~ taavün sandıkları, hunke .ı==::-:=======~~ 
1\ llQd ı - rler ve bıınkerlik muame· •• · · !"LE DUYG/ ı R '"ııtt· aş arım, eser Partimiz gibi yüce ve musındu billassa dikkut gös- TUKD/L/ ulfl : 

'• •ı:tıi · l k ·ı leri ile uiira ... an sarraflar, Yi§İ Zın doğuşu ve ile- ulusııl bir varlık ı~·ın dört terilmiştir. Yeni tos o ı e- '' ~ O y J 
' • Ytı l · d f> borsa ve acenteler ve müba. Il } ~ }erıj rı un kurtuluşuna yıll ı k hareket düsturu ola- rıdeki dört yıl i~·in e ar. • • 
~t 1 u k" k · t' · 1 w yaııcılar, ikr,ızntcılar, hın il l 1tlıı r ıye devletinin ca k!ymete getinlmek iıze· ının bir teme programı }'zflar ycçlyor. yı arca 
~ orı~ ve ilerleyişine biti· re biıtün ir ve llış cereya· halini aldıktan sonra öyle nevi sigort 1 şirketleri, sigo· yükseklerden düktiltn bol 1 

,tt'bı: Un icinJe ve onunla nlura göre kendi halimize sanıyoruz ki Partiye bağlı rta ncenteleri ve ?:omisyon küpliklt1 sul<lrrn Ju:ı var 
>t t, ,,u·· · k l 1 d k d' · cuları, itheldt ve ihracat ve ~ ~ii . . J ce ve biitiin ye- en uyan l.ıir ~oy olduğu a· o an ıer yurt aş en :sı sanki. Nastl ki sI1lcır akar, 
t h4~ç.ın enteresan bir ho_ n ı ıtiyle Kurult!lya göJderil- için çizilmiş o!an yolu sağa beynelmilel nakliyat komis-

1 
akar ve bu akış ömırıde 

~ l '4lse ·a · . ı 1 k · k b l yoncuları. ticaret vo fabrika ııulltl sı ır. Bunun gibi mıştir . so a ayrı ı ım an nı u - kafarm:ırı işlemesi durnr, 
~dok ıın. dolayı Parti, lıü- ArknJaştar, bunu Parti- maksızın prensiplerimizi mümessilleri, toptan ihraç gö:ltrimi:: yorulursa, ycçen , 

tJ ht~lı:ıerın ve prensiplerin nin yüco vurlığı olan Ku- dümdüz yoldun kov.:ılıyacak- tacirleri, noter muuvinleri, yeri tfe.urilen yıllar da bu 
·ıu~. tı b t O d 1 k b. d ı noterlik vazifesini if.:ı eden 

'IU US"ür?e kaılnr im· rultuyda iyiden iyiye ince- ır. n an ı :ı~ a ız en ° durf/ıtnlufju ue. bu yoruh:şu 
~t~:ı11 "e kovnludıaı vollorı leyiı) görfü .. •ebilmek ve iler· mıyanlar da bizi bizJon baş adliye mensublnrı. · t. g b l:"l ,., 1· k. . k h verİ!JOT Z§le ... 
~~ısıl; h 1 İr n !lZarivecılıkten dokı dört yılın llüsturlurını kalaruıa benzetiş yolunda ıncı sma, er nevi fa. Yıllar geçiyor, yıllarda 
•1·.- ayatt "' k ·· sö ı · ı r k' brikalar ve matbaalar. f>ün. t~· ııııJe :.ın, hayatın ke- u vvetce ve değerce u~tun Y ~nmış, yaz mı~ ı ır- ~ bir yölgenirı, öltilıi[jıi lilrek-
~o.ıtarı, n kve bizı etraflnyıp kıymettL• t,•sbıt e<lebılmck lerın tekrnrlanmaı:;ıaa ye· c\i kısma, beheri 300 ton ve llüi Vt' yıireksi:liüi uar bir 
!!I ııplıynn ·· ı kin urk..ıdaşların dı.ıha öndı·n oi JHO~ramıııı ı z ksbul olun- dnha fazln vapur işletenler J i l ki I · l · ) ş ırıı , oze ve ..., yıire >s z tk · , uç nr ses. 
~rsırıd arın heyeti umu- hazırlığı esas olın ana fı- duktan ~onra hi~· mey- transit depo ve antrepo işle- lıiç bir ışık orıu duyi}lllan . 

)~: ~iııı~? nlıp tesbit etmı. kırlori anlayıp knvranıala . dan kalınıyttcuktır Bizi biz. tenlor, stıhip olıluklıırı mad- dıraımyor. 
& ~lltıı kocıu olmak i<·in rıncla f...ıydalar vardır . Bunu den başkıılurına benzetı~ enleri, ılalynnları ve voli Yillar geçiyor. yıllarda, 
'tll..., nııu sunulan Parti ben yeni ıırog-rum encümen- yolundaki ıı .. rl1 un~1• bı" r so··z mahullerici kiraya verenler // ·ı ·ı d J k ı tt ... , t " ... u , J .ııı arw sı ı c onu \ 1 lfı '· " nstn w • d. w • -1 k 1 b k nüfusu 10 bin ve dııh·ı fıızla Jllı g, gerır wı· ıuı onuşu urken tecrü e ve yazı arş ı sındcı, hiz de dökük. darmadağrn izleri 
'ltbeı~r·görgülerinden ~o etlım Urudaki izahlnrım onlaru daha a~·ık ve aydın· olan mnhallerdoki hanlar-~ "' ınd gi:1i ... Evet yıllar yeçly_or . 

~ ltıu en faydnlannruk matl ieleri, kısımları müzn- )ık yolda covuıl vermek için la ~ehir ve kıısabalarJuki b ~e v .
1 

Geçiyor .. 
1 

1ltu 11 • e ı orimize uy(J'· kerede kolay anloşınayu ya. hazır bulunacoğız. (AlJkışlıır) npartımanları toptan kirala-
~tıllı ırnkAn lo J . l b l ı. d 1 . dıkları h ıl<le ioa .., d w 192ö . . 1927 ... 1928 ue .... '- lııd u ve sat nr r .m etmış odu. Bu se epe ArıLn :ış nrım, yenı prog. • l r_:.ru...ııın og· 

• ' ~ tut 1 · ·r · 1 1 .. k · ı t · k /YJ.i .. Ne ba~ döndıirıicıi, 'tııı 've Y" u arak hazırl· ny• ı vazı '"'Y' aynı gül uş e raının goze çarpan ve en ruyu ı~ f' mıycre pur~·a Y 

t dııll k tıce Kurultuy ta- k'ltı ı ızdn dn yapucağım. ılini duyurnrı başlıea forikn_ pnrçıı kiraya verenler ve ne. gö: altcı bir lu= ve akış· 
*ollfuo .. nuşulubilecek do· Arkııılaşl::ırım, yeni tas~ sı yeai Tiirkıyede ıoten hoş· mültezimlt•r dnlıilJir. cl!r im ... 

"'ıı11 Runa İnanb, kon lakta da l'urtinin ilk gün- tnnberi devletle bir ve be- Dördüncii kısmo, bina ve-
.... . . l r. "'ll1tı •nece ememiu, lerindenbı ri bize değişmez raber ea ışaa ı~umuriyet rgisi kanunu mucibince gn. 

't\l l ıza v ·ı . '''- erı miştir . yol olornk ~·izilmiş olan llalk Partisınin · vnrlığı dev- yri safi iratları iki bin lira ve 
ıırıad r;. 1 f 1 1 h 11 d iı ıgımız. yalnız devrimcilik ana prensipleri.· let varlığı i o birbirlerine ondan uz n o an ma a er e 
', kendi yaşayış ve ne sadakatimizi daha kuv- (Devttmı üçüncü sayfada) ticaret ve sanat ynpnnlar 

• • 
"Tıirkdill" onuncu yılrna 

basdı bugün. . On yıl; bir 
yıldırım lu:ı ile gö:lerimin 
içini ıştl:landınyor. 

l~uet ytllıır bir [Jölye gibi 
titrek oe yareksf= .. Yıllar; 
silik, domık, kırtk, döktik 
/:/eri gizliyor Her yelen yıl, 
ömimüze yeni yeni sesler, 
yeni yeni ışddar ve yeni 
yeni renklerle çıkıyor. l'e 
bi:I bağlt olduf/w1w::; eski
nin içinden avutarak, alda. 
tarak çekip çılwrtyor .. 

Ne kadar dtiştinsek, ne 
kadar yorulsak her gelen 
yılrn içinde geçmiş yıllarrn 
belli başlı birkaç gidişinden 
başkasım bulup pkarama. 
yız. 

Lakin, bir ga::ele yıllan n 
sesini ue rengini bir albüm 
gll>i içinde saklar. 811 ses 
ııe bu renk /eri 
kurlarlf. 

.... 

öl timden 

« Ttirkdllb' yalmz on yıl 
yaşamakla kalmadı. nu on 
yı it ya şallı da ... 

Yaşamak ve yaşatmak/ .. 
Nl1 tatlı ve ne cana yakw 
iki kelime değil mi? ... 

Cevdet l/ydemir 



e 
SA.YFA 2 

a 

Dil işleri 

Kılavuz icln dersler 
~ 

.\det - 2'Örenek «usa <>e)) 
~' l:' 

blı~konlık «hnbitude» Törü 
(örf vo tnamüJ anlamına) «us 
et coutumes» 

Adetı~ - bayağı, enikonu 
orta, oomnl. 

Adi - hnyo••ı t> • 

.. ~~ylülerimizin gört:nek şö. 
zunu sık sık hatırlarız. I?a-
kat hunu. çok vakit, tradi
tion anlamına gelen anana ile 
karşılaştırırız. Görenek os_ 
munlıca tldetin karşılıkların. 
dan biridir. 

Çünkü bir de bu kelimeyi 
itiyad ile bir anlamda kulla
nırız. O vakit fi<let karsılı<rı • b 

nlışknnlık olur. Sigara içmek 

4 
Üsnomal - fevkalade 
Mahmud Kfişagarinin Di

vanı Lugatittürkünde nom ke. 
lımesinin Rnlamı ne ise, Yu
nanca nomos ve Lntince no
rma kelimelerinin karşılığı 

da odur. AunJon 1000 yıl 
önce Arabcadun Türkçeye bir 
türk lılgatının almış olduğu 

bu kelime, en eski. en asil 
köklerindenclir. O halde nor· 
ma dtı bizimdir: Onu had~ 
haddi meşru karşılığı kulla 
nocağ z. 
~omal zamanlarda deiriliz :--

Devrimler üsnomal ~~alışnn 

insanlar elinde yürür. 

TURK DiLi Mayıs~ 
o = 

Posta 
·--1\ ,--··----··-··-----··--..ı-··----··-····-----· ' ! KENTTE VE VİLAVTTE 1 . --~ 

. -··----------··---------··----··--··--·· ·-
Ve tılur.a! id~r~sine Jit An af artalar Trenlerin Yeni G e 1 iş 

teşkilat layıbası. . · • 
.. !';·::~~~~::~~:ı'::~:. ~~~ Cadde~i~in. ge~işletilmesi Ve G i d i ş T a r i f e s 1 
ldyiha Kamulaya verilmiştir.. lŞI ılerltyor. 
Buna göre idare hükmi şa

hsiyeti lıuiz bulunacak, mü . 
lhak bütcesi olacnktir. idar
ede, umumi müdürün emrin
de ihtisas şubeleri reiı:;i, yü
ksek fen heyeti. teftiş hey· 
e~i. umumi müdilrliik kale· 
mi, posta muameldt. levaz
un, hukuk miişavirliği bul· 
unacaktır. Jşlerinin nozımlı

gını ihtisas şubeleri reısı 

yapacaktır. 

Eski belediye kurağınır. 

yıkılması bitmiş gibidir Ya

kında parke döşenecektir. 

Diğer yönden hükumet 

c ~ddesinin geni~letilmesi işi de 

büyük ölçüde yapılmaktadır. 

Bu cadde Üz\!rinde bir çok 
akar sahipleri belediyeye 

baş vurarak radde üzerind· 

Yeni tarife yolCuların ya-;;na uyğundur. Ekspres tıt 
nlerinin geliş ve gidişi ayn ayn günlerde~ir. 

' 

Hnlıkı·~ı r istasyonu 
6 28 

Jıı 

Tren torifesi Uf ğişmiş ''f• 7, 15 ıle kalkac:ık, 1 ·. ir" 

kötü bir alışkanlık (fület, it
. iyaJ) tır. 

Her şeyde, giyinişte. otu
ruşta, yazı ve yoşııyışta dış

nomala düşmekten kaı;ınmu
lı yız. 

Merkezde bir i<lnre encü
meni bulunacak. b'!.l bütün 
posta muamelı'ltınJ hnlrnca· 
ktır. İdarede vazife alan a
mir ve memurların barem . 
deki dereceleri şöyle ola<'ok. 
tır. 

eki kurnğlıırının belediyenin 

başka yerlerdeki emlllkı ile 

değiştirmek teklıfinde bulu

nmuşlardır. Bu muomele ya_ 

kında bitecek ve caddenın 

trenler yeni tarıfeye görr: Ba 1 ı kesi re, 20,30 dn iz~ ı5 
işlemeğP bnşl~m ştır 15 ma- varacak, · Bandırmall:ın 

1 
ıces· 

yısta tathıkine haşlanan ta - ıfı· kalkacrık 11 Je u.n • ~9· Ancak birde osmnnlıların 

fidatıbeldel,rindeki fldet de
mektir; onu do Türkçemızin 
Törü kelimesi ile karşılıyo

ruz: «Sizin bu yolda hnrek. 
etiniz bizim şehrin veya me_ 
mleketin fldetlerine uymaz!,, 
cümlesindeki lldet sözii an
cak Törü ile anlnttlabilir . 
Türkçemiz. bir çoklarında 
olduğu gibi, bu kelimenin 
kavramlarında da, bizi, dü
şüncelerimizi tam kelimeleri 
ile anlatamamak tasasından 
ku rtıırmıştı r. 

Bayağı kelimesinin hem 
~1deta. hem de ildi kelimesi
nin karşılığı olduğu gözünü
ze çarpmıştır. 

- Adi bir adam 
veya: 
- Bu hareketinizle beni 

ıldeta tahkir ediyorsunuz. 
Sözlorindeki iki <(adeta» 

nın yerine hemen bayağı ke
limesini koyabilirsiniz. 

1'ürkce olan tabiiğ sözü baş
kadır. «S'zin böyle hareket 
oıleceğinir. tobiiğ idi» 

** Esenleşmek - birbirine ufi-
yet ve se dmet dilemek 

Esenlik - Afıyet selfimet 
Esen - Afiyet seltimet ve 
«salinrn 

Hu esenleşme sozuııu yu· 
k n Jivun şiirlerinde Lile 
görüyoruz. Selam kelimesi 
1'urk~·e olduğu iı·in R"lnm 
ve esen selumluşma ve esen
leşme sozunu birbirinden 
ayırd etmoJiyiz «Dostlarımı 

otelde buldum. ~elnmlaştık 
ve esenloştik.>) 

Bir mektup 
fın nltındu şu 

veya 
iki 

yanynna ne güzel 
«~elam ve esen!» 

telgra 
kelime, 
gider: 

Bir hastaya esenlik dile
mek, « te cnennii Mı yet etmek» 
bir yolcuya esenlik dilemek 
« temenn ıi selfl.met etmek>, 
dir. 

Umumi müdiir ikinci <le 
rece, umum müdür muavin 
leri ü~:üncü derec·e, ihtisas 
şubesi, ferı heyeti nzuları dö. 
rdüncü derece, müfottişln 

4 9 uncu ılerect•, nı lif~tti~ 

muavinleri ıO ~ ı•u derece 
vilayet mü<liirleri beş sınıf 

üzerinden 4.9 uncu dert ('C 

merkez müdürleri dört sınıf 
üzerinden 6-9 uncu de
rece, mühendis (en rnüf .. tti~-
leri 6 ncı derece. yalnız fen 
miifettişlcrj U<.' sınıf üzerin
den 7- 9 uncu derece hat 
mukinistleri 9 ıO bu dere· 
ce, şefler Ü<.· sınıf üzerinden 
1 O- l 2 nei derecrL 

En kiiçuk memurun usli 
mnuşı 10 lirnılnn başlar, 16" 

17,5, 20 lirayn knıJnr çıkıyor 
Adeta bir de enikonu an

lamına gelir: «Adeta güzel 
yazaıağa başladınız!,, «adeta 
k Beliti dil i~leye i~leye, (sen p İ J 1 f "d • • 

ış havası!» sözlerini «enilC- k l · 08 8 V8 8 gfa 1 3feSlnln ·e ımesıni salim yerine de 
onu güzel yozmağn başladı. alacaktır. Salimin karşılığı w ' t'L 
nız!» diye karşılıyabilirsiniz. sağdır. Fukat ((Salim bir di- yapacagı ıs ldBZ 

Bir de mesela ne çok şe. ma~ ile. ~özu yerine, belki Anknra, 15 (Muhnbirimiz-
kerli, ne az şekerli yerine «esen bir dimoğ ile» sözü den) - Postu ve Tclgrnf 1 
kahve i~:in fiJeta kelimesini «snğ bir dimnğ ile» sözü Genol Direktöı lüğlı bütce :ıç. 
kullanırız: Burada kelimenin kadnr yerindi:) olur. k k ·· 'JOQ ığını ııpnmo uı~ere _ 
knrşılığı ortadır. Nomalda ııt Artık esenlemek sözünü bin liralık bir istikraz yııp -
yürüyiişü içia kullandığımız <le seltlmotlP.mek yerine kul- aı:aktır. llu hususda Bayın 
aılotanın yerini tutar. l.anırsını.z: «Ankaraya ı!ı'den l J l k u k l - }Ah' ... , ( ır ı ua an ıgına sn u ıyet * * 1lbayımız bir çok tanıdıkları verilmiştir. 

Afiv - bağış tarafından Hnydnrpaşa istas· -----==-:-~~---
Bu karşılığı bilirsiniz:"Ku- yonunda esenlenmiştir.» 1 bu tntıl lngiltcre hükfi ııeti-

surumuzu bağışlayınız!,, de- «Teşyi etmek» sozunun rıin Mısırdn s yıısol ve eko_ 
mek "affediniz,, demektir. Türkçesi "uğurlamak» tır . nomik hedeflere doğru ıler. 
Ancnk şimdi ··~izden bağış Fakat «esenlemek» de ılaha lemesini temin etmekte,lir. 
dilerim!,, «büyüklerin bağışı içtenılik: vnr. Mısır knbinesi lngilterenin 
olmasa küçükler ne yapar- Bu 80n satırlarda ge~·en motulihini ist'!ı:riyerek kubul 
dı?,, cümlelerinde olduau ~ı·- kelım lcr.· k · B .., ,, etme tcdır. u metJlip bir 
bi, hoğış kelimesini trk ola- Esenlemek - SeJ,Ametle- h' 

il sil~jle gi ı. uyrı llyrı <ler· 
rak kullanacağız. mck meyan edilmekte ve hükfı-** Ui!rlomak -- Teyi etmek et huııl•·rı k"bul t -N ., m .... .. e nıege 

omal - tabii İçtem -- Samı"mı· k 1 k mecbur u mo ta<lır. 
=- Dışomol - g:ıyri tabii İçtemlik - Samimiyet Bütün ~1ısır ulusu 1923 

===============~ ===-o-==-=== 
Mısırda neler olu) or. kanunu esasisinin nıeriyeıe 

Ueçı•n h f konmasını talep etnıektedır. 
Um . a ta Mısır efkarı tir. llasso bnkanlıgw ı muuvin · \' r f k umıye · . . e t ır asının son kongre_ 
me 1 d sını 1!fgal eden üç liğıne kral hazretlerinin hu- sinde de bu arzu izah edil-

k. s~, 01 e~'bbahsetmiştik. Ze- susi kutihi Mahmut Şevki ı r... - r: ra · . miştir. 
uzakl t '

1 
şının kraldan Paşa tayin oluomu~lur. ~ . p k 

uş ırı ma8101 El l'l 1, h .. . . . . Nesım uşa abinesinin ya r h .. . . ~ve ~ - ~ - ~z er unıversıtesının · ı 
~z er unıversıtesi r kt" .. .. ( kt.. .. .. h 1 f 1 pucağı 1 k: ve en rl!.'ğerli i:;; 

•• _, w. • • e oru musto u re urunun n e ıı o 
~un u~gış.mesıoı Mısır efkArt bu hafta İçinde tnyin eclile· parlnmontoyıt toplamaktır. 
uın~mıyesı opeyc~ ~amandan- cektir. Zeki El Ebraşi Mu~ır kabinesi bu tarzıln ha-' 
berı beklemekte ıdı. Brüksel m::ıslahatı•üzartı<•ınu reket etmekle bütün müşkü-

Son hn(tada Nesim Paşa- tuyin olunmuştur~ t.., kültltı ve İngilterenin tak 
nın talebi ve fngiliz yük- Mısır siynsol durumu hak- tim eıJecpği bütün ınot:-.ılibi 
sek komiserinin ısrarı üze- k nda 23 nisan 1935 tarih - parlfimentoya arzıjtmek ve 
rine bu iki şahsiyetin de- li El - Beldğ gozetesi *un- bu suretlo ulusun reyini ol 
ği§tirilmelerine müsaade ları y.:ızıyor: mıık imkanını elde edecek-
edilınişt'r. Zeki El - Ebraşi Mısır ulusu son zanıanlnr- tir. llalhuki bugün ~~ısır ul· 
22 nisan tarihinde istiCusını ıla ynş:ıılığı müşkül v:ıziyoti usu parlılmento&uz kalılıkca 
\'ermiş ve hunun yerine tJa- şimdiye kudar yuşumıımıştır. müd:ıfua :;ilHhıntl.an tecrit 
ssa Bakanlığı muııvj Murat Mısır parlamenter hayatı tatil eJilmiş bir vaziyet :ırzet-
Mobain Paşa tayin edilmiş· edilmi~ bulunmakt:ıdtr. Ve mek\edir. 

genişletilmesi işi bu aylnr

da sonlandırılaca~tır. 

.. 

il~ mekteplerin bayramı 
ilk mektepler in bayramı 

havanın yağışlı gitmesinden 

ötürü dün yapıhmamı§, 

au"zel havalı bir güne 
::ı - v 

bırakılmıştır. 

f aydah yagmuılar 
Şarımıza ılün yeniden bol 

ynğmur yağmıştır Yağmur. 

lor kı!1 ve yoz mıwhsulü i<.~

in çok !aydnlı görülmekte-

dir. 

Köprü onanhyor. 
Başçeşme tıırafınıluki oh . 

şnp köpriinün onorılmasınıı 

başlanmıştır. 

Köy me~teplerin~e ~ün de
rsler kesil~i. 

Köy programı tatbik edi

len mekteplerle köy yatı ıne . 

kteplerinde ıiün derslçr kes

ılmiştir. Bu ınektt>pler bir 

hafta içinde İmtihanları bit

irmiş olaenklardır. 

e•• 

fransız Oışişleri ~akanm 
Mos~ovada 

Moskova, 13 (A . .ı:\.) - B. 

Lava)~ Sınır istasyonu olan 

Nekorelot1ye gelmiş. otoda 

Fransız eki si B A ifan 

ile Litvinofun bir mümes8ili 

turafından kurşıl:ınmış

tır . istusyon Fransız ve So 

vyet bayruklnrile donatılmı

ştı. 

8. Laval Stalin ile dört 
~uçuk saat ~onuştu. 

Moskova, 15 ( A A ) -· 

Fransız Bakanı L1val Stalin 

il" dört buı.·4k saut konu~

mrısı osnnsında sıkı bir be· 

rnberlik düşünülmüştür. 

rifeye göre <'Uma ve snlı ire ve 21,21 de izrnıre 
günleri İzmirle Bnnclırma, rmış ol::ıc?kt~r. . . btl ptı 
paz::ır ve çarşamba günleri Bal kesır-hskışehır .. gi· 
Handırma ile İzmir nrasır)dtt gelince, bu hı:ıtta eskıS~ıir 
ekspres trenleri işliyP.cektir. bi her gün tren işliyece tle· 

v 1 . ı· eli~ sııtt 
HunJan baş\c::ı cumarte"ı', ı a nız gıı ış ve ~ '$ dır 

~ "' ~ { k vıır 
paz:ır, pızıırtr.si, çllrşambn rinde ufak bir . ar 11 .ıB 
ve perşembe günleri lr.mir- Trf>nler Balıkesırden Fs~İ 
den B::ındtrmayn, cumn, ru. de kalkarak 23.20 d; ~işe· 
martP.sİ. pazartesi. solı ve ~ahire vurmaktadır. ::şııııı· 

birden de pazar ve ç cıJ· 
tıerşenıbe giinleri Bandırm

adan lzmire muhtelif yolcu 
trenleri varıl r. Ekspres tM-

nleri lzmirden 12,30 da ka. 
lkac::ık, 18,20 de Bıılıkesire 
gelecek ve 2!,20 de Bandı-

rmayn varacaktır . Bandırm 

adan 6.5o de kalkarak 9,3ö 

ha günleri 3,50 (le veıeııİ· 
. pazıır ma, cumnrtesı, . 

4 
de 

.. ıorı 
salı. perşembe gun d fJB-
kalkmakta ve l 4,55 ° 
lıkesire gelmektedir. ızıııir 

Yeni tn.rifo ile gere~~kişe 
yolunda ve gerekse ep 1 
hir yolunda sürlltte~r yo· 

l 0 1 k · ı 5 · tarı e ı a mı ı esıre ve ,J3 de kazanılmıştır. Yenı (1()· 

İzmire var:.ıcaktır. ~fohtelit lcuların yararına uygun "' 
yolou tronleri de İzmirılen rülmektedir. 

Halkevinden: 
Balıkesir Halkavi Clusal Spor bayramı ( 11 • 

5. 935! 

Cumn günü Pamukçu köyünde yapılacaktır. o"'001ar1 

O gün öğleılen eve! suat ona kadar zeybek ı 
eğleneeler ve muhtelif oyunlar yapılacaktır. oyuııltıf' 

S:ı11t on1lan itibaren (Cirit oyunları. değnek 
cop mÜs'J.bakaları) yupılacaktır I ,,ıı .. b k3 l)f J 

Oğledon sonra koşulnr ve muh telıf mü sa 0 

p·lacuktır. vcrr 
Her müsabakada kazonunlarn münasip hediyeler 

lecek tir. 
, rdır 

O güo Pamukrunun do (meşhur) bayramı va 

• tJe" 
Beyannameli mükellef /erın 

recekleri • 
vergı. ftız(J ,,,· 

(Csttnr:ıfı birinci soyCaclo) 1 
Bu cetvellerde yuzılı son
at ve ticaret. nevilerin. 
den hizalarında yalnız ticaret· 

ğah irndı için nisbet 
rilip ikumetgfih iraılı 

edilmemiş olanların 

goste. 
toy in 

nisbi 

vergileri yalnız tic:oretgfilıln

rının jrJdı üzerinden hcsop 

edilir. İknmetgfıh kaydinde 

sayfiye Jolııl değildir. Cet· 

velde ikametgah üzerinden 

nisbl vergi nlınacuğı göste· 

rilen ticaret ve sanat nevi

lerini yapanlur hükmi şahıs 

IJr vldukları hahle nisb1 

vergi ıntinh sıran ticaretgah 

üzerinden ulır. 

Yeni tndiltıt huziranda 
muteber olacuktır. ~u kadnr 

ki 935 •lo nlmncak vergiler 

i~·in bu kanunun tahakkuku-

! 
nu ait hükümleri kanunun 
neşrini miıteak ip tatbik olu-

1 nur. 

1

. Bütce encümı·ninin tesbit 
ettiği cetvel şudur; 

. 0 dan 1Br1 
Baharı 30 ton . dııro 

t nsıt ·ıı· 
rıı!r isletonlı1r rtı 1 r. h 
ı ~ . 1 ten t: r 
ve untrı>polorı ıŞ e behe 
lettikleri vapurlo~·~ 1 )ıllr 

·ı· u ıçın r· resmi tonı ntos ıeri tıı 
. erkeZ 1 r uş ve ıdaro m . biPB 11 

afındon işgal edılen yil•d8 

. · adının ır· 
ın crayrı safi ır 8 ofl 

:::- . . d'po 'I/ rı· 
be~i. ı:letılen e . 'rBtlB 

" • 8ofı 1 iS' 
opoların gayrı ginİP rı 
nın yüzde onu verktedır· . 

. . k ·ı etflle JI' betını teş ı Jabll 
, . O bin ve plıı 
~cferı • deki b8J ~ 1 rJer 1 11 

yade olan ye k3zıl ar J f 
rla şehirler ''8 n kirli 8 

1 ıorıtll ere· 
llpartıman orı . ~8 "' • 

·a kırı•, tJrı~ 
ıp par~·a p ırç fok tı fi 

iyoncu . ıııe 
nler . p::ıns. · "'yrı 1 r• J iklerı f1 · 91° · 
kirayı verı . safı ır 2 '' 
kullerin guyrı yt.izJ~ fe· 
mecmu ununun ver~' 
- . d mnklU 

nısbetın ~ ,dııll' 
recelderdır. klor• fil fol• 

Sahibi oldu .;e l"r 
leri ve dalyanlar• vere" ,Ji 

· · kiraY8 
· ıt' mahallerını k 0tti~ 1 11i' 

ver••inin uı.alhl ı· ,,ılll ... .,.. 
" k. ıtıB 1 J d8 il 

Yıldan evel 1 • -1uı ' ıP J 
beynnnu melerıo 

şı. 
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?umuriyet Halk Partisi Kurultayında Recep Pekerin Söyl~~i. 
d sttarafı bir inci sayfada ) üstümüzden gcıçcr. Bütün l:ır l ı berall ık de serb tıt ol- devlet s istemleri uzun nzun 
aha sıkı bir surette yakla- bunlar k ırşısında Türkiye sun - diyorlar. nsı rl ıı r dunyuda hükum sti 

''Yor. ancak sıkı bir ulusçuluk in- Arkad:ı şln r, bunun ne de- r dü. İnsanlık bu a ırtik dt 
Esastn Partin;n onfr. va - anına sarılmış olmakladır ki mek olduğunu, davanın vrinden çıkmak ıçın ıhtılall 

a;rtarı olrın cumuriyetçi ik. biri ötekini hcsl iycn zehirli ehemmiyet 'e değerini Jıe- er yaptı . Yer yer ihti lal a t. 
Q.~8\'Uluk, halkçıl ı k devrim- cereyunluru karşı kendini piniz arılarsı zın . L ı'be rnl sıs· eşleri yand ı . Buttirı huni ı rın 
;~ 1~ tlevletçılik ve laiklik koruyuh•ls in. Bu rereynnlar tem d tı m ~dc bütün bu ulusun neıices inde insanlığı bir 

nı program onnyland.kdan kurşısıııda 'I'ürkiye halkını varlığındu gözlerimizi kamaş· hiir yaşama tlevri geldi. Ve 
8?nru Yeni Türkiye de vletı korumak ıçın şım- tırnn, en büyük muva ffakı - feodal devlet tipi yıkılJı 
llın de vasıfıarı hnlioi alıy - diye kadar Pıırtirıin nna va• yet yollarını kop•unak de- Onun yerine lıbern l devlet Ot 

sıflarından biri olarak sayıl- mektir. kuruldu. Liberal devlet a<' ı-
Kendi üzerinde derin ko

ııuıı fi 1 k ııınu ora movzu olacak 
tı 'd~r ehemmiyetli görü i-
l 

681 to.bit olan bu noktayi 
uıı k"" 
ıt b Uraü konuşun ıın müsıı-
11 lllunncoğı çizgiler iç.inde 
/~1nlotmak için miimlı. ün ol 
... ~gıı kadar kısucn fikırleri 
"''Zi .. l ._ soy Pmeğı faydalı bul-
llktayıoı. 

~i ~rkadaşlar, biz cumuriyet 
b·Yıı. Bugünkü Türk devleti 
ır cu . . B 

t' ınur ıyettır . unun i.ize-
ırıde J> • l l . 

L ..ırtı ve l ev etın ya-
''rıla 
}~ . Şrnası bakımından bir 
~1- 11111k mevzuubahis değil 

I' ı•·· 
e, · .-rUnkü Türk tcşkıldtı 
~e:~1Y.e kanununda -Türkiye 
de etı bir <.:umuriy( ttir 
ıııı"ınektedir. Ve bu k::ınu
~ll~··bu hükmünden başka 
letl Uır-lori, mnlCım olan usul-
hild~~. Prosellürlorle değişe_ 
llQ g, holde bu vns r kıı-

llda d •. 
1 egışmez hir nokta 
Q;~ıık yaz hdır. F.ıkat kül
%ı e, sıyasnda. ekonomide, 
~t~nn anlayış ve ileri gidiş
~ 11 ;· Yenı Türkiye devleti. 

lt ~lj bir hal olı.r::ık eRas 
~ıı Ugu diğer beş vasıf bu 
~I) e kadar devletin mevcu· 
di~ti.nde bir kayıtla ifade 

flıış değildir. 
-'"kad ._tt" aşlar, ulusçuluk bir 
~1

1 "asrı oloruk kalsın, 
~t k 

l'~lfl ıınueundo, deYlet 
~ l\rı i~·inde yer ulmosın. 
l~ :e doğru, ne hakikote 
ııı11" ede devletin vnrlığının 
~ !hYedesile unn fıkirleri 
~ ' r • ''~i 1Yaçlarına uyar b r 

t d - . l · egıldır. 
lll'k" 

~. f ıyr Cumuriyetçi ola-
~lıt akaı milliyetçi olmıya
h~1' Ynni arsıulusal c:er
t~ ~llto. Tiırkiyenin kof.ısı 1 

&ıı tP 1 sı uçık bulunabilir. 
~'hıı~krin doğrulduğunu kim 
~1~% "~er Cumuriyetd ol-
Kı hır 'l'iırkıyenin vor
lr :ı:ı.~ıl lusııvvur eAilemez 
~il y11 

Cu'Tluriyetçi de olsa 
~ )e11~ 1 Cı olrnıyon bir Ttir
'>ıı1 ın Şan ve şerefJe ve 
d ı . 
1fll11 . 8rnando zorluklarla 
~e 16

\ kboli yolunda gidi-
'11'1 ° kadıır zayif ve topııl 

t ıyll 
}eı 8i rnohkumtlur. Gumu-
1iıı8 ı fuknt milliyetc jlik 

k • ırıdak · h" T- k " 
ıa 1 r ur ı ye ' 

t c.
6

' llıilliyctçj olmıyon 
~lli~ u~Uriyetçi 1'urkiye 

J etırı. 
r1'1e1t 1 de onun g .bi 

an ulusçulıık kilidi ile 'rür- Biz devletçi olmasaydık klı esirlik devirlerinden r ı k -
kiyenin kapıs ı n ı sı ms ıkı kn. paramızın bugünkü k ymeti mış insanlığı hu hür yaşay-
pamak için hu vasıf da dev- temin edebilirmi idi O ş ış sarhoşluğunun tesiri altı. 
lete mal olı.ıcoktır. ticaret ve ödeme <l enkl ı ğı - nda bulunduğu zıımnnlar li 

(Bravo :;esleri) mizi ir sanayiin koruma :ıL heralızm aldı yürüdü. Onun 
Hiz halkçıyız. Bizim hulkç_ tınJa doğmas ı ve • yaşaması ana cizgiler i ol ın h..ıklard:ı 

ılığımız manadudır. Başka bir mümkün olurnıu idi? hüriyetin tatbik edilişleri 
çok yerlerde do popüler po- Biz devletci olmasaydık zamanla derin suniistimalle-
pülist gibi ndlar taşıyan o hu- memleket evlt\tlarının akı. re uğradı. HaJdardn hüriye-
lkçılık Jnvosınılu bir çok pa- tılmış olıın yüce kanları pn tin suiistimali insanları yık-
rtiln vardır. hasına elde edilen Turk ıp çürüten bir anarşı d evrı-

Fakat bizim ön~mli bir vatanında memleket moliye- ne götürdü. Herkes kendisi-
vasfımız ofon holk~·ılık onla- }erine ecnebi malının serb- nı hür • ayıyor, kendi 
rınki gibi bir klişeden ibu- estçe satı şın a yurt kapıları var: ığın ın hüriyetıni sını 
ret değildir. Biz her yurtt.a- açık kalır ecnebi malları rsız bir genişlikte kul· 
şın elini yurttaş olarap sık- Türk puznrlarmı istilii eder- l:ınırken kendi öz \•arl ığın ı n 
arken beraber ~·alışırken, di. Bir devletin tam mnnu- yanında hüt~n tek varlıkların 
onda saygı ile tanımaya de sile rnüstakıl s..ıyılm:ısı i~·in yekununu da korumak ö~o vi-
ger vasıflar görür ve her va- 8ınırlıırının düşmu ıı silahın- nde bulunan <levlet kudretin 
tandaşı müsavi haklı, müsa . dun ve ordusundan mahfuz masuniyeti hiç ~özönüne al· 
vi şerefli, insan olarak tanır olması kllfı değildir. Aynı ınmıyordu . Herkl·s he Ş l:'yde 
ve İmtiyaz davnsındo bulun- znmandn milli pozcırlurı ecne- hür tek tek olncaktJ. Hepsi 
m ıyan yurttaşlar kütlesini bi manif Jkt •ıriin ıstilllsından birıbirini yıprata n ve devle~ 
hulk.tan ve halkçı olarnk ta- mahfez kılmak Jllzımdır. ti dilştirnn fı kirln. sözler 
nırız. cAlkışlıır) Bugün rahat yaşıyoruz. Jaıdnr süriip gıtti . Beşeriyet 

Biliyorsunuz ki eski yurt kurtulmuştur derken 1~· medeni' kabiliyetlerin lıol me· 
programımızda halkçılık pozar ecnebi ürüniıniın isti_ yvclerini almnyn imk~n bul-
vasfı gııytt ehemm:yet ver- Jilsı altınıla mnhvolm::ığn nıa- uJucrn beruberJik yerin11 ..ına-
diğimiz bir nokta dır. Bug- hkum bulundukça ygrınım z rşinın .tesiri alt niln UZ\Jn , 
ünkü prvgramımızdıı da yer- jçın en derin yoksulluk ve müdJetler bocııl · dı durdu. 
alan bu nokta devletin vu- felaketlerin varlığımızı ı;nr_ Ek6nomi ulanında libernl ızm· 
s.fları ıırasında yer alacnk- sacağına şiipho etmcme)jJir. in tatbiklerınıde daha ıız fec) 
tır. Şu halde devlet.çilik te bir olmuJı. Büyük sermayeli 

Türki ~ede sınıf yoktur.Ci - Pnrti v:ısf, olarak kalmama- insanlar kulla ndıklnrı ışrileri 
ns yoktur, imtivoz yoktur. lı devlet in vosıfllırı ar sında. ve fabrika ürünlerini vücude 

M:ntaka menfaati, derebey- yerini almalıdır Bunu bir gotirnıek icin umhtaç olduk-
lik, ağalık. aile. cenıan~ im söz değil içinde.. buhmduğu- ları ilk maddeyi yetiştiren, 
tiyazı fıkirleri yektur. 'für- muz devrin bir hayat mese· njhayet büyük istihsuli temin 
kiyede değer ancak bilgi lesi olarak kaydetmeliyjz. ettikten sonra koskoco miıs-
üstünlüğiı kapasite ve (' alı ' • Lfiiklik \IA devrimcilik tnhsil kitles ni başt-
mn ılu yukselebilır. Bir to.- hakkında söz söyleml'yi ar.. anb::ışu is tjimi'l r ettıl e r. 
raftan işçılerjn rokluğu ve tık bulurum. Çunku bu Bunun neticcsinılı; b"ütun 
Parti kuvvetine Jayon::ın iki mefhum olmayınca ye- h ıı kları ı;ığnrnenler, lıbnnliz-
kuvvetle ulusal çalışmanın ni devlet varlığını~ min yaptığı çatışmalardan 
ahengini bozacak zorlu ha- duyandığı iki day.ınok di doğan bu biiyük nefret duy. 
reketlerine vo öto tnraftı:ın reği kökunden yıkılmı olur. guları içiou·~ karşı karşıya 
sermaye snlııplerinin, büyük ller şeyimiz tumılır. düzeni- cepheln kurdulnr. boğuştu-
j~ şahiplerinin p..ıra ve vıır- ın i z volundadır der de, devi<'· lnr, insan yığınları ardı ora· 
l.k gücüne dayırnarak işçi- tin tekiimül usulüvlo ileri 8 g elmiyen bir kavg-a içinde 
lerinin boklarını çiğnemesi- gitmesini muvofı k ., bula~ak yaşadılar. Libernl devlet si-

13• ı nesinde her tiırlü zıırar ve ne yol bırakmıyoruz. ına- ı olursak, ileri gitmek wın 
onaleyh sınıf kn'\rgnsı, tohnk-! bütün müşkülleri yenmek hu knvg.ı unsurları yaşomıya 
küm, imtiyoz zihniyetlerini susunda da bu suretle hareket müsait bir zemin buldu. Çiin. 
kökünden silen bir zihniyet eders ık. y.ıln z ileriyi değ ı l kti herkes bir şey ya ptı 
memleketin zihniyetini ta- şimdiye kadıu elde ettiğim i z Arkadnşla r, üzerind dnh:ı 
momlıyacııktır. Anc·...ık bizim bütün inkil§p netirelerini çok durmay.ı değer· bulmu-

1 ::1 1 d ğ' ı m bu mpvzuu biti rmck istediğimiz ve an ııt ığımız de tehlikeye düşiirmü~ o u- ... 
man::ıdıı hullc~~ı olmaktır ki ruz. Bu anlayı~ devrım fı k- için liberal devlet tipinin 
milliyet(:iliği en temiz \ ' 6 rinin anası olan kutsal heye- do biitiin hu scberllf'rle or-
s:ıf bir değere ~·ıknrır . Sade <'n111 söndürür. Bu nsırlnrın tık cıın <~ekişmekte olduğu-
milliyetçilik Türk vatanının biriktirdiği kokmuş fikirler· nu söylemeliyim. 

1 Fcodnl devlet battı onun sınırı içınde, dıl birliği, kü - dorı mülhem k c.ı ranl ı k yollara 
yerine gelen liberal dev}-,t tür birliği ile mazi hatıra · dönmekten ve dünyanın hu-
dc· kendi İçinden tefessüh larına ve g~lect'k zamnnın günkiı ilerleyis hızına ıı)·nk 

.. not cesinde dünvonın her emr llerine bai!I l1 kla birleş- uvdur a b :ıkom:ık d1"rlı" k " 
" J m yı .r yerinde çöküyor. Yerjne ~·e-me yaptır. Fııknt b". anlnyışta ve adamlık s::ıvıışınJn yüzge· 

1 
• 

şit çeşit dev et tı plerı birleşmemiş olsn, daha idnde ri etmekten başka bir şey ı 

\ "ııt 01~n doğru bir dü-
~11l r. ileri yıısayı~ı-
~ eırı . ';) ') 

"•ar nıyetj için ulusçu-
kuruluyor. Arkad·ışlar, feo· sınıf, imtiynz çarp şmnlnrı değildir. dııl devletten sonra gelen 

koı)mıyoıı yeni 1111lk 1·ı bir 8u h 1 Io Jln t" ı'z yıllar 
' '6 a l ur mı - liberal devletin yıkılı~· ulu-

duygu ıle birleşmiş olnn d:ınberi kendisine çizdiği sal llevletin doğuşu devrini 

-. "e ıtnıı o kndar mü-
1~ı o 1"üd .. l"" d"' •lal') il ar us un ur. 

l el) 
' ~"•r 

bulunuyoruz. 
kadfıjlq ~ ii.fiijeda; ul

aso edJustri · r~elCtedir . 
Oevlet ke dı yap ılık 1rn ·
etin ~ her alan a ~üi 'kamu 
ştırocak bir muvaffakiyctlo 
t ebarüz ettirmekte ıken hu
trnsi teşebbüsJp ro nçık bulu· 

• 1 
nan 8ahnJ u da birçok ışler 
hergün ileri g itmektedir. 
Bütün bunlar ırı nlt.cesinde 
memlekette geniş bır ışei 
sınıfı türemektedı r. Endüstri 
açılnınm ı z neticesinde ml' \'C 
ut işcilerimizin s~yteı a.rfuc
aktır . Gerektir ki1 bu ilori 
gidışın t::ıbilğ ;net j ceşiqlar(.lk 
urtacak olıın İŞ\'İ sın ı fl ıı r ı, 
klftsik sınır mücadelesi, lib
eral ~ıevJetin hor fena bôre~ 
yana uçtk ru hvn dcı., flıqğup 

onun irinde besl enmiş ol un 
ve ona karş ı cephe a.lıp ço · 
lışmış bulunan ve gaye olu . 
rak onun yer ine bir aı11ıf h 

hrıkkümji devleti k.urma1ı 
güden noktaj naıı:a1rı tak ip 
erlen ceroyrınfor ,~lırUs~I trü
rk devletin'in ı değerri e\1ılt~
arın~ n ''r yu.td~a~laı:.ındpp 
ibar(\t o)an brı ~·e~i .. g,enç 
Türk işç: sırı . l. n ı1 zı:> h i r\ r nı e
sine ön vermesin. Ve hu ge · 
nç l'ııbıı)rn ,yurt. igio ıı ol6'uğu 
kadar k9n1iJeri için lY: fel~
ıltıl1 ge~ir1en y~'ınız a~'xg~l~;-
1~ 2ah1ı'le:nmt>s'fti.c. ı. ı rn 

Onqn iQİJl y()fli dQğtln 
hn İşçi sınıfm1n na~rfonjarla 

il • 1 u ,, 1 ' • 
mıınaseb::ıtı noktosını bü 1 ün 
Ptn·ti pro.grtimıfıı\i ı '.bı:ış\n~ 
aşuğl\ aı ı ~Hı.11).Ş~dp. 'Yt ı an f 

l aşılışında fYP ol~ •\Mpn;k, 
ani ışma, yyuşmai h cı line, 1 . ı d' ı ı, ı1H ı ı 
ırca e ıyor. ra nrın<l~ 
uyuşm a yolu yotmezsu 1 

de,·le~in köya'eağı hııkem 
yı>lu ç ıtışmolorı önltyecek
tir. 

Programda Türkiyede gr 
eve ve luk-ovt ınıF çar-
p ı Hmosı yasak edilecektir 

yedar fikrinin, kendi kadar 
hu memleketin halkç ılık zih· 
niyetinden Jolayı, bir evla
dı fifn işç· iyi, haksız yol
-dtı ln~yik edememesini te
min etmek de lazımdır. 
Onun yanında bir işçi kitle
sinin topluluğuna, tesııniit 
kabiliyetine güvenerek dev
let varlığında olan · s:ınayj 
mevcudiyetini tahrip etmesi
nç de müsait bulunmomok 

_gerektir, 
Bunun kin grev ve luk-nvtı 

yasak edeu yeni programım. 
ı' onun 'yanında İşçi ile iş 
vo/onin münnsebotlerinJe an
laşmalar ı nı es'ls olorok koy· 
uyor. Şu halde arnba korp:ı. 
r.aur bir devlet düşüncesimi 
lıfikimdir? Fikri hatıro gelebi
lir . Bunu do karşılamak İçin 
programını ızda bir önemli 

' mndde vnrdır Oııu hatırlata. 
Y.ım ; Türkiyede istismarcı 
yolda ç3lışacak tröstler ve 
karteller de yasak olacaktır. 

Bılirsiniz, nasıl M:ıksist Sos
yalist fıkir bir ulusu içinde 
sınıf duygusu ile hesliyerek 

Aparça parça çatışma sa(larını.ı 
:ıyıırır , ltir sınıf aleyhine uğ
rıışmayu sürükliyen telkinle

! r ynparsa. müstahsillerin ar
nlarinıla birleşmeleri ve el
nl ~ v.ermP.leri ve bu suretle 
~~stohlikl~r aleyhine ilk ba· 
kışto bariz görünmiyen fa 
kb'.t h1dki1rntta zaraflı olan 
~iti Btişka çeşit sınıf müca. 
ı4hlesin~ yol açar. 

ISöıılevin son kısmım yaı. ,, . 
rwkı sayum:da vereceiilz J 

· Kayıp makbuz. 
t \ 2 1 l ·934 tarih ve 36326 
numaralı Bandırma giımrüğ

iinden ahlığım makbuzu ka
yıp ettim Hükmü olmadığı 
iltln olunur. 

Bandırma komisyoncu 
Hafız Tııyıp 

MÜ.ll)E 
il.\ Y~Vr YE Si 1111.\ TiNi SEYENLEHE 

~ \t·y,>ıık«ıı·.-tlı is•• ı· 
1 ' l 

MA OEN S.U Y U 
• 1 ;ıl • .... .. 

~Hl E, B.\(,f HS.\I\, K.\H.\CJGEH, BOB-
HEJ\ Hr\'.~rr .. u!ı ~ L.~ HİLE J l .\ZUISIZLIK LA

HB., 11:N .'İF.\Lf YE E~ EYİ srnrn. 
~ 

IH l ' lııt 

~6mııı:.ı imtha~ı \t\riku bu maden ~u\u
nu ıı"'tahlil

1

, ra ı)(,,:,; ~iŞPlerdt)k i eti kt•t)pı·dp ' 
zılıdır. 

il 

Bu ,su~·u u 
1 
h{vili~~ui aJıca k nmhte.r.-•nı 

halkımıza J)il' lıiznwt olr ıaL: iiu•re aldım. 
• t 1 '~ 

Fi yatf ar eh vt· f' dil' fır~a ~ kCJçırnıa yı nız. 

Ye§illi cacidtsl No. 2U 

YağCJ lsmaif 
)e dij Ya bakımından Tür. 
f nya .. 
)~lted· ı~~ınde öyle hir 

~tQll ır kı şimdiden ce-
t • d ' 
~Ql'&ft Oğudan, ratıdan 

bir ulus yığını hok ve şo· vasfı devlete m ll otınekten getirm=ştir . Ulusal devlet ke 
refte müsavi tnklerdPn kn- ulusun yoşrıınu kuılr9tınj ko· yrt bir idare değildir. ller ı· ' 

rulmuş bır ulusal birlik küt. rumu yolundu en iyi ve en kofndan bir ses ~·ıkara1 ffilmJlfilffi]mJmJ(!m:Jffilffilm:Jr!JiJl!JliJmJelmJliJIIDl5JmJl!!H!Jll15J 
losi vücudo getirr.mez enileri bir kuvvet ad mı da· ::lağıtıcı bir idure demek IEJ lil 

• 
t b·o~, iter çeşit riiz 

I' ltıın .. . . d 
~ \' uz rımız en h Urdurn . . 

ıt~ uz ıçm çoa-
' ırıııt t) 

'-la an hu her cero-
111~a "uı kalış hnli fıkir 

Pr ' 
lld,11 ;Pagandalorı hı:ı-
"''rlt ~ aynıdır. Anar
'°e b sıst, faşist, hıltifeL 1 

ilin aynelınilelcilik pro
~rı 

Vo buna benzer 
.. top 

lgnoJalar hep 

Ulus yıl(ını hu sof duygu. ha .ıtm ı ş olocoktır. ıe değil~ir. Bizim anladığı ~ Avgören maQallesiıııle~1 ticarel 6anemle ilişiği 1 
l::lrla lı 'l lkçı olmolıd:r ki Arnkdaşlar, bu yoldaki fj mız ulusal dovlet, nizamlı ffiJ liil 
h ılk yığml.trı ulusçuluğun kit: akış•n· tamnınıarnok için bir idarede heresin özeı te. ffiı olan B~Jın ve Ba~ıra!.. lil 
yap•ığı büyük lı:u vvetle bir· yardımcı olacak bazı şeyler şebbüsü demektir. [ill Oğlum Mu'st~tonlq ticarethanem le hiç bir ilişiği IJ 
birin" b::ığfonon biiyiik bir daha söylemek isterim. Bıli· Bir takım insanlar «liber- u:1 kıılaı:ıdığ n&an \icJır'elhdn-e nrlmın::ı kendisile muamele fil 
varlık loşkil edebilsin llro. yorsıınuz ki insanlık, ilkin ol devlot çöküyor. onun ye- 151 yapılm•m•.,, yapıldığı tbidlMe benim jçin hiç bir 1 
vo soslerı). feodal bir idare <levri rino sınıf devleti geliyor. •im kıymeti olmad.ğım il~o ederim. l!!I 

Ondan scrnro arkaıl.ışlnr, ge\~ İrdi . Yer Ş3lısi diyor~ar. Biz «h1 nyır» .diyor- ı mJ BAKKAL l!I 
biz ılcvlet~~iyiz. Filiğ olarak orzulnrı tek odamın tahnkk- uz. Lıberal dev et yerme ku- ifil 

1 

• lil 
lıükı1met~·e de, Partice de ümlerinı, tek ailenin kapris. rulacuk olan sıdıf devletinin mi AJı • 
Devletçiyiz. Buna karşı olan. lerini tatmin edici yollarJan er ge~ mutlaka doğru yolu l!JISHSJl!lliODliiJl!lliilmlilill!llD•lill!llillilll•llll• .. 

• 
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Bal ık esir H ü k Umet Kon ağı -,.1~~!!!!!!!!!1!~~~~!g~~!~!!!~ıı!~~~ı!!!!!!!!~ıım!!!!~!'~'!!!!!!!!!ı!!!!!~Rl1mıJ!!!!!!'1!!1 
İnşaatı Münakasası. ' Buyuk T enzılattan := 

Balıkesir Daimi Vilayet Encümeninden: ~ • t•f d d• • f 1 
_ı -. Eksiııııeye konuları iş Balıkesir vil:l~·et merkezinde lliil.ılıııeı kn- ,::-j IS 1 a e e ınız. t 

na~ı hması ~ ~ 
(Bina iıışaaıı lıı>r ıiirlii ıesisatilt\ lwr~ lın hirıa \tı tt•sisıtııı kı•sf he- -~ 1 S Q N M Q O A ~ 
deli 16 5070 lira 7 5 kuı·u~tur). · •= ı 

2 - ttu i,e aiı ş •rtııanıelP.r \'tı evrak şunlardır: J Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk ~ı 
.\ - Eksilt nıe ~artnamesi ~ J ki L / ki ~ 
B _ ~hıkavele ·projesi. · ı~ ve manto u a:ı ve en güze yaz ı arı~ 
C - Nafıa isleri seraiti umumivesi. §_=_-_-:-, F A H R 1 T A v s A N L 1 ~1 E - Hususi ~Sartıiaıue. · . • 
F - Ke~if cetveli ve ~ibilei fiat ••t"'lvdi. -- - -

(; - Be~ aılt't pil:\ıı. ii4.. Ticarethanesinde .. ; 
fstiyeuler hu şartnameleri w~ evrakı yt-ltli lira •·IJi kunı~ ht·<lt·I 1 ·~ J 

mukahilindc vihlyet enciimenind•~n ve~·a (;aıatada lliidavmıtli~:lı· lı.ıııında ~ İstP..diğinize uyğun olarak bulabilirsinı'z. : 
6ı numaradan alabilirler. . =---==-=_-_: t~"C\' k<tl<tde.ı .. tt.~llZİlitl. lı .satl!ı"lara ! 

3 - Eksiltme 22 - llavıs - 935 tarilıinde Car~anıba "İİnii 1o1a<&l 15 dt> •5 r, 
Vil:iyct cııciiıımıinıle ~·apıl;ıcaktır. • • " · ; bdŞlcllllllJŞ{ll • ' 

4 - Ek~iltıııe kapalı zarf usıılile ~·apıla<'akırr. ı~ A Y R 1 C A j ' 
5 - Binanın yalnız idarei husu~iye ait (85184) ~t·k~t~ıı hcs hin vedi ~ Kaptan oteli altında yeni açılaı1 t""' J\ H il ~ 

yiiz ~eksen di>rt liı'a keşif hedeli kısmın 934 hiitccsinde UW\'C;,, talı;i~a- :==; T \ \ 1 s \ N 1 1 rl"' l T H \ ı-:ı 1 ,~ E ı 
tma gfire (52000) elli ikihin liralık kısmı eksiltmeye korımu~1 uı'. Biğer -~ 1 ~.s } ~ .J J f 

1 mağazası .. ~ 
kı~ımJa,. 935 senesi it;irıde tahsisatının kabul ve tasliki lwlir ı d•· t~k.~ilİnı- ~~ nı ziyaret ederseniz memnun olu rsvnaZ• ' 

c~·e6 k ~11~~: ~l ~::ıeye gil'chilme k için ist~kli ııi 11 3 850 lira 11111 va kk;ı 1 ıı·ııı i 11_ fl~ii~liiiiiiiiiliiii~iii~iiiiiii~iİİİİİiiWJWlliiiiiJi~iJ~İİfiliJİWIİİi~iİlil~~i~füiiiiJJ~iiWıf ii~;L.ı 
·ıt venıwsi l>uııdaıı başka a"a!rıdakı· es·k ı ı · ı ·· · l' l ffilml'il!l!:JU!lillmlffilml~filltilt!lmlElffillın@lffilfillffili!lffillmffilfilllIDffilliill5lffilmlmliJml ·. ! 
( . : • . ... • ·t " v , ı a arı ıaız o up gostermesı azınH ıı· mı - . M ktnB ~ 

hksı1tıııeye en az bır parçada (50000) liralık birinci nevi idare hiıı- mı Parça fıatlan a 1 
ası yapn!ı~ (_>l~lu~uııa dair Nafıa veka~~t~.nd~_n vesika alanlar girf'hilir. . 1 Kr. fiatlan ... nl 

7 - 1 eklıf mektupları yukarıda lH}UnCU maddede yazılı ~Hatdf'll hır 1iD Sivri mekik 100 .!;!..-1 
~a~ıt _~~·elirw kadar vilayet encümenine getİl'ilerek eksiltnıt~ kouıi~yorıu mı !or iırluk » Wo KooıpI0 ~\ S 
reısl.ı~ıne ~ııakhu~ ı~~uk~bilinde verilecektir. Posta ile göndt1 rilt><.•rk nwk- ~ l~nele r 2,s mokınc sı 60İI 
Luplaı lfl nıhayet uçufü~u nıaddcde vazılı saate kadar ~flJnıis olnıa:o11 Ye (iJ Kayı.şlur _ ~5 ıoıek 1 
(1 ı::o • • f ·· ı ·· ·ı · • • ~ l::'I Mnkıne ya"ı KomP 1. ~ ·~ z,tr '!ı mu mr umunu e eyıce kapatılmış olması hizımdır. Poslnda ola- c. .· . n 15 çek[J)ece' il 
cak ~~cıkıneler kabul edilmez. ( 189-4) ı! şNışeksı k ·r 25 ayak .ıns· 80~ 

Sıra numarası 

5 
2 
3 

Mevkii 

Umurbey ~t de 
)) 

)) 

1 ~ 
6 )) 
7 » 
8 » 
! Kışla sokağında 

Bıla camii kebir karşısı 

l Hükumet caddesi 
ı 1 
18 . 
4 
6 
3 

Demirciler içinde 
~oter sokağı 
Keten hanı 
Sahniaar 
Abacılar içinde 

1::.1 a ı ş vsnngı L ' 81 a * * * * .. ın e .. ~ ılın » makası 35 K rnple U\ t:.'I 
Kimin icarında bulunduğu Muhammen beıleli l!I Çalu _30 - 40 ~· :kıneceli 1fj 

Ocakizade İbrahim 
)) )) 

)) 

)) )) 

Hacı Emin oğlu Asım 
Tayar~ cemiyeti 

)) )) 

Baytar müdürü emrjn<le 

Lira 
20 
20 
20 
20 
40 
45 
45 
20 

Emin zadeler · 350 ( ~· IS<'Jll•lı:! ı 
1050 1 ırıı rl ır 

Kahveci Ali ıoo 

lzmirler M. den Mehmet <ığlu lbrolıim 25 
Kııhveci Fettah oğlu İbrahım 3 
Terzi Muharrem Hasbi 36 
Marangoz Bedrettin 30 

100 

l!I Muhtolıf nakış ve kabine . 1ool 
l!I makine iplikleri makİD681 ifJ 

ı il makaslar vesair V tıJeli şe · iill 
r.:t • ı -;e· 5 
1.::1 teferruatı da bu raıt e ~ = nisbotte ucuzdur. rilir · 1 
Iİ Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. 1 
~ Yakında meccanen nakış )'ıırdu açılıy~.r~ ,.ı--1 
lll Sağlaıulık mükemmeliyet, tasarruf ve işlenıesi katiye11 tNnııı,ıt· ıkıŞ ~ := ıuakl:.ı lu~raber Erkek ve Kadın ıeı·zileı·ile clhise i~çileri vt~ 1

,''' de il 
1.::1 ~ 1 l . l k. . ,.. l l .. ı . 1 i lıt 111 il 
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