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QZG-E GÜNLER.DE VE ER ÇIK.AR.. 

Oukuıuncu Yıl -

~ğesi veBa,yazgam: Balıkesir ıaylavı H.KARA'1 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

1 
Türk Dili Evi Balıkesir 

1 
Yıllı2'ı: 800, alhaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 
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B. Kurultay Komisyonlan cuma 
günü ve dün bütün gün çahşdtlar. 
~ıouraın Komisyonun toplantısında Partimizin Genel - Katıbi de ~olunarak program 
11 lüzün taslaHarı hak,ında izahat verdi. Dilek komisyonu Evkaf ve Sağlık dilek-

lerini ğörüştü. Hesap Komisyonu işlerini bitirdi. k - -
fıru/taJ' ;·klnci toplaııtısını buğün yapacak. 

il, A~ku~~· .. 1 t (A A) - ı~. lüğe Muhittin Dinı·eoyu se~·miş Dilekler komi13jyonundıı 
Qıj 8 • buyuk Kurultayı ko ilk iş olar.ık program tns- \'alışmosına snot 1 O da hnş. 
,.ll\Yontnrı dün ı!ilerine b ış loi•ı i.ızerinde ç::ılısılmıya lıyurı:ık bnşkı.ınhğa Mümtaz 

ışf ur<l n ... O I ğ tl lfes ır. onamıştır. Bunun üzerine Jmıen, rııyıoratör ii ıe u. 
1 ~ up komisyonu buşkan- . ., kkı Tarık \ 's, sekreterliğe 
t.ı 'nu C. il. P. Ankara id:ı tnrllnK~tı.ıbl~ l~ulun:ınl Partı tıe- Aka <;ündüzü serti ,.e Evkaf 
ı ht<y t ' l k J> ne atı ı 'ecep 'eker pro. 1, b 'l8Q e ı ınş anı \I · llmurn )liidür vekili lllŞ o-
lll,r rt!k~·ı, rJpotörlüğiıne f)ı . grnm VH tiizük tuslnkları kanlık Müstrsıı n Kem:.ıl Ye. 

Arık ğl L ı··· hazırlanırkc>n Partinin dört -s 
~tı il . 0 u, sea.reter ıgı - debcinin 13vkaf ilgilendiren di · 
~llıl aııım Kuluyı seçnıış yıllık <löneçlerinin, ~ıyasa !eklere üzerindeki izohl::ırını 
~ .. 2tt yıllık i'drti heshıllorını :ıkı 1° k · ·..ı· 1 ı " ııeJ :i' .. rınırı, c onomı gıuı e- d inltıııı işt.r. ikinci oturuım n 
tıtı 1 gelerini gözden O'e"İ- · · .ı d·· e- ~· rının göz önünde tutulduğu· sag7lık dileklerine ı?Cçildi, Sağ. 
14&~e'r Uzgtio ''e t şekküre ~ 

JJ bulmuştur. nu söyliycrek yeni öı rıeklc. lılt ve Soysal Yardım Boka~ı 
\

11
• ~ogrn01 ve nızıımnume ri sobeplerile unlntmıştır. doktor Hcfık Soyunm her ılı. 

~b::8Yonu sn:ıt ıO da topl- Komisyon bu izulıntlnr· !ek üzerinde ııyrı ayrı iznh-
ltj11 ~e başkanlığa ~ems- don sonrn konuşmnğa ltmla bulundu. 
~tıt Gunaltay. rDportorlüğe ge~·erek nkşıım::ı kadar tlev- Komisyon bugün de ~nl ~ -

Ceıı:ıı Gtlvon, sekretor. am etmiştir. muğa devnm edecek. 

Karsda Balkan Antandı 
:ıqj~en şiddetli yer sar.. Konsey~ BV.kr~de_ ! oplandı. 
~ılırı oldu ve birçok Günün mü~irn birçok meseleleri konseyde görüşülmektedir. 
~ 11 8VJer Jlkıldf. Ulusal bayram Wh08Slb8til8 Biİkan antandı 11urahhastarının 

'hıyres, 1 o [A .A 1 Digor önünde büyük geçil resmi yapıldı. Oışişlerl baklnımızın 
~J t 

81 
\'evresinde gece ve münim bir diyeyj. 

~~~ u~ ı:ı.ralıklı olarak yedi 
erırn 

tırı.ı e olmuştur. Onceki 
l,t 1lrtıede zurar gören ya. 

r lle:j ·~u ~efa yıkılını~dır. 
k1, 

0Yunde yeniden sular 
'kt ltlı"tır. Olen ve ''aralı 

Ur J 

~ıtl,~ 
, ıa. 10 (A.A) - Dün 

'~~ıy~aat 23 do beş altı 
t " 8"' ı rJ} Uren bir yor sursın. 

ltıusdur. 

~, -aew.. 

ıto,ayo gi~en heyeti-
110. dönüyor. 
'"tı ~·. 1 Ü 1 A.A.] --- Türk 
ı, tl un burad ım İ8t:ın -

t ı>nrnek 
uzere ayrılmış-

B Tıtulc~kıı 

İ&tanbul, (Muhabirimizden) 
Bo.lknn Konseyi Biikreş · 

de toplont ı l:ırına başlamıştır. 

Konseyde l'ürkiyeyi Dışurıişl 

erı Bnkammız. Yµgo::lnvyuyı 

B. Yevt ~·, Homurıynyı B. 'fi 
tulesko, Yununistanı da B. 
Mnksimos temsıl et.,ıektedir. 

ıı. ı a' 1 

seleleri konseyde görü9iılm
ektedir. 

Oışişleri Bakanımızın Romen 
gazetslerina diyevi 

Bükreş, ıo (AA)-·- Tür
kiye · l> . şişleri Bakanı 'l'ev· 
fık Hüştü Ans lıurnya crel · 

• b 
nıı§tir. TevJ' k Hiiştü Arns 

İnönü 
. 

Savaşf an ıçin di~ılen Am-· 
ta çelenk ~ondu, 

Parti Genel Katibinin 
Uriemli Bir Söylevi. 

------
13ozyük. J J 1 A.A. ] Partimiz yeni çahşma yıllarm~a hükumet ile il~ayhHır 

Dün bırinci vo ikinı"i lnönü 
sovn~ ı kin tlıkden nnıtı Es
kişehi r, Bileei1. ilbayları kor 
ve U<·::ık subayları. Eskişe

hir, Bılecik. Bozyiik, Süğüt, 
Pazurcık inönünden gelen 
kurumlar, okullur ve bınler
ce Jınlk tarafından görete -
lenerek çelenkler konuldu. 

hususi i~aielerile ve şarba~h~larla iş birliğini daha ılari 
götürecek va devlet çal ışmalannı da~a s1kı arkah~acaktu. 

Uunıuriyet 1 lalk Partisi 
Genel kfıtibi Hecep Peker 
Büyük Kurultayın toplanma
sı münasebetile radyoda 
bir söylev vermişdir. Söyle· 
vi ehemmiyetine binaen ol

=====;=======- duğu gibi yazıyoruz : 
• 1 n g iliz ı.,:/urddnşlarım. orkaduş· 

Eyilikler ve yenilikler yo· 
lunda durm~dan ileri gıden 
ulusal vorJık, Cumurjyet, 
!folk. l'arti,si yarın Ankornda 
Dör?tincü Büyük Kurultayını 
o~ yor. Kurultay g"ı;en dört 
yıllık ~·alışmalurın biriktir
difri crörıYiılcrin ve tecriibe-

Krahmn ju~ulesi müna -
sebetile teller . teati edildi 

Ankara, 1 ı (A.A.) -· Jn&"
iliz Krnlı beşinci Jorjun jü
bilesi dolııyısile Heis irumur 
Atatürk: ile Kr:ıl orasında te 
brik ve teşekkür telgraflar1 
teati edılmiştir . · 

ırak kralını tebrik 
'· 

Ankor:ı, 11 (A .A.) - Irak 
Krolımn bir oğlunun doğu
şu münosebetilo Reisicumur 
Atatürkle Kral arusınd:ı to • 

"J t') o 
lerin sonuç\nmıı ~öz öniindc 
tutarak gelecek dört yılın 

hükılınet itin ve P.ırti iı;in 

temel olacak yeni ralışmn 

yollarını tesbit edecektir. 
Kurultaya sunulan yeni 

Parti programı taslağı soysal 
ve ekonomik yn~nyışımızın 

derinliklerinde diriltıci sor
sıntıla r yapan Türk i nkıifi bı_ 

brik ve teşekkür telgrufforı nın bütün şınrlarına bağ-
teat i edilmiştir 

1 
lılığımızı yanidan perçinli-

İtalya 
- yor. 
•• 

1 
ileri giderken. yurJa ha· 

ile Habeşistanm .·arastn\ 
~uJmak için bir teşebbüs 

lngiltere öcefe ediyor 
Londru, 11 jA A} - ital

yo ile Hubeşistan tarafından 
e~ns itibarile kabul 
edilen fnkot liRbeşt!Stanın 

Hoınayu eon verdiği notaya 
r:ığmen henüz tnhukku · ot
mığen muhtelit komisyonun 
bir an evcl teşkil edılmet?i 

i~·in İngiltere ile Fransıı lıu 

~ünlerde ltul.)'a nezdinde 
,Jostc:ı te~ebbfü~lerdc bulu -
nacnklardır. 

kışla ve evrene bakışla en 
doğru amaçlarıı en kestirme 
ve en uygun yollar<lon yü
rümek ana;nesi P3rtinın yeni 
programında ılu deği~me-z 
bir şıur olarak kalacü ktır. 

Programımızın y1.1ni şekli 

Purtı prensiplerini dalıa eyi 
aoluşılır hır hale .koy"acak 
ve Türk ulusunun taze ha
yat içindek~ yolunu ve yo
rini daha ziyade uçacak ve 

ayLlınlatncaktır. 

bir ey olmıyan korporasyon
culuk: zihniyetine korş1 

gelen hir genişlik vnrdır. 
Biz protetaryn - burju

va tasnifı içinde yaratıltın 

sınıf kavgası. sınıf intika
mı, sınıf tahakkümü fj
kirleriiıe yer vermedıği· 
miz kodnr, kontrolsuz 
geniş istihsulciliğin müsteh
lik:leri istismar etmesi fikri
ni de bPğenmiyoruz. !für'ki· 
yedo her ekonomik teşeb

bus ulusal hütünlüğün ahen
gine uygun olcıuaktır. 

Yeni programımı~n mfis
lehlik htılk yığınlortna kor ı 
fıat enıpozis:yonu yapacak 
tröstleri ve kartelleri tıını. 
mıvan ve de'IJlete fiat kont. 
roliı vazifesini ver~.n ruhu 
Partinin bu yalda ana dü
:;slincesini pek eyi belirtiyor. 

Öte taTofdan devletin eko .. 
nomide yapıcılık vazifesini 
ve kurulması , işlemesi •.ko· 
ruran serbest stı.noyii tan
zim ve murakabe edicilik 
vazifesini genişletiyoruz. 

l ' lusal snnaydleşme gibi •~iL 
ce bir abınçla ön verilen 
işler nrosında serbest Rana

yiye ve serbest ticaret1 bı~akı· 
lan yer. normal kazanç dı
şında istismara varamaz . 

D.ş ticarl't en önemli ;ulu· 
sal iş!er arasında yer ola
caktır. Orünümüzii alımın 
ürününü al:ınağız. 

Yeni progrumdn her Çe§it 
çalışmalar kin kredi i ler~
İıe önemli yer verişimiz 
yurddaşın ekonomik ulonda
ki teşebbüslerini kolnyla tı-
rıcı bir tas>r yapacaktır. 

Emlak kredisinin şimdiki 

" Günün uıühim bir~·ak me 

~ı~sDartad~~-i HadiSe_-
!nalın sarayına gitlerck def. ı-------.... -~.-----...
teri mahsusu ımzalarnış ve 

.\ mmo liaklurında anarşi
yi besliyen, ekonomide ulu
sal ç.nlı~mayi yıpratan ve 
ulus yığınını istısmar eden 
l..,iberolizıne karşı cephemizi 
daha sıklaştırıyoruz. llaklnr
da hürriye~in sınırını dcvlot 
varlığının otorite sınırı idne 
::ılıyoruz. Teklerin ve husu
si topluluklnrın faaliyetini 
gonel menfnntlere uykırı ol
mamak kaytliyle bağlıyoruz. 
Artık her yerde son nefesi· 
ni vermekıte olan Libercıl 

dnr vasıtalarını oturacak ev 

yı:ıptıracaklııra hosrettirici 
yeni noktni nozar, gelir ge
tiren yapılara sahip (ran. 
tiye) .bir sınıfın türemesi 
yerıne yerleşmiş ve yuva. 
lanmış yurddoşların ~·oğııl
masını üstün bulmamızı an
latır. 

uı e~emmıyetli bir zabıta vahsından ibaretıır 
'8 ~al~ arasında hiç· bir tesiri olmamıştır. 

~4ı"~fit içuiişleıi bakanımızın hadise hakkında oiy~vi. 
~t~y~f\. 10 (A.A) - ğru yoldan ~aşırtwuğa ç·ulış-
~ıtırı· ır tetkik s •yahn- ılığ. anlaşılmışdır. Adliye 

1 
•1. ış .~lan İdşleri Ba· hadiseye el koyornk Sn idi 

•11 11,.İrtı~Ukrü Kaya bu- Kürdiyi ve muhtelif ycrler-
ııe dönmüştür. de knod rnbildiği otuz kadar 

L 
1
'1 t' ~~ * müı teeii, tevkif etıni--dir . 

ıı:t 1 J 
it L· lakrınımız B. Temyiz mcıhkemesiııin knrn_ 
'ı "&y . 

1 
t ~a\ıt n 1 partu h~- rile muhnkomcleri Eski· 

'\~ile be •ndu njons mu - !iehirde yapılacaktır. <le • 
~~ '-ti r Ynnnttu buluna - nel emniyet jd:ırcsındcki 

~ ~ ır kı : sicıline nnzarnn Sııioii Kürtli 
'~ 'eyh ~ . l . 
~,;b~tile l '-'11 ll ısyonı 31 mart irtiraına karışmış 
.. '

1 v "Pilrtaya n k'_ ve s .. · ırk vih1yutlerindeki irt 
"''" e kf\nd · . t~ •1 fld ısıne hedıu- ic.ıi Kurt harekctlcrindr• föal 

l l l I) I ln k ' ' ı · • • 1 1 • d 
' r irı· "' an ~aH ı ıyeth n gcrı t urm0t ıgırı an 
'~'~ i:r siyns ·te dlLt lsp:ırtayu noklolunnrnştur 

"llt ıe.ıı k '4 '''lıis propngrındıı· Anln,.ılıyor ki nı<'r ·um otuz 
'~ı Vo hır takım senrlik mnyalı bir mürteci 

'rı kıtaJırarak ı.lo- tDevuoıı ikinci sayftıdn) 

s?nra O ş V d B şbakanları 
zıynret etmiştir Tcv!ık IHiş

tiı Arasla D.ş İş'eri Bakanı 
H. 'l'it iilesko oras.nda uzun 
surun h ı r uiiriişrne olmu~d -h .> 

ur. 
'revfık Htiştü Arns Kös -

tencedc ken<liı:;ini karşılıyon 
gazetecilere şu sözleri s<>y
lemişdir: 

-- Kral Karola bizz::ıt 
hazır bulunm:ıkla bahtiyar 
olııcuğım Homen ulusnl ha 
rnmı doloyısıle Atatiırkün 
ıle rın saygılarını lıildirmeğe· 
ıle nıemurunı. KonsPy tnhinti· 
le günün mühim lıir \'Ok 

meselelerini vo A vrupnnın 
si yasal durumunu (rözden ere-

• t"' h 

ı,·irccekdir. Ru görüşmelerın 
çok i~·ten hir fıava iı;inde 

ge~·N·eğine ve hı nı bir an -
loşmay.ı vnrıloc•rıgınu inanı· 
yorum. 

Romen ulusal bayra11ında 
yapılan geçit resmi 

1 

Bukre~, 10 (A A ) B:ıl 
( Dovomı ikinki sayfada ) 

Tük Dili 
Bülteninin 
On birinci sayısı basılıyor. 

Ankara, ı ı {A.A.) · - Tü . 
rk Dıli bültenin onuncu sa. 

y ıc:ı ile birinci obon~ bileti. 
nin bittiği ikinei nbonenin 
jlk sayısı olun on birinci 
Türk Dilinin dtı basılmakta 

olduğu sokretörlükten 
' 

bildirilmektedir. Bültenin 

abonesi on ay i··in ür lirndır 

Türkiye kir.de abone olonlnr
Jı.ın ::ıyrı<?n posta pnrası alı· 

nmıyacaktır. Bültenin yeni yılı 

i<·İnıle ikinci Türk llili kurul· 
toyında okunmu~ olnn de· 
ğerli tozlcrden birçoğu çıka-: 
rılııc:ık k:ırşıhklnr kıl:ıvuzu, ' 

derleme dngisi ekleri ıleğ'er 

hozırlıklorın:ı dair birçok • 
mrılu aıııt buluomakta<l ı r . 

devlet t ipinin kucağında he
elenip büyüyen c.;•alışm:ılar 

zincirini kırıyor, sınıf kav
gası yollarını sımsıkı kapı. 

yoruz. 

Türkiyede ış veren-
le ışcı arasındu -

ki davalan aralarında uy-

uşma ile ve olmazsa devle

tin aralayıp barıştırrrı eli ile 
h::ıllcdi leccktir . Grev ve luk. 

nvt yaı;;ak ola<·:ıktır. 

Rd {'ığırı yanlış anlıyaraK 

bizim kooperrıt if :ıkışa ka
pılılığımız hükmünü ç·ıknr

mnmak lfı.zımdır. Bizim ulus
culuk \ 'C halkrılık :ınlayışı_ 
mızd:ı sınıf<~ılığa karşı oldu
ğu k::ıdnr bir miistQhsilter 
kartelızasyonundan başka 

Ote taruftan köylüyiı top
rak sohibj yapmayı bir Par
ti prensibi olarak olmakla 
bütün yurtdtışları kendileri
nin olan ülke üstiınde, ken
di malı olnn topraklarda 
yurd için ve kendj)ıui için 

çalışır. yaşar, onurlu, var

lıklı bir kütle haline getir
mek istiyoruz. Bunlar yurd-

dnşlnrın genliği ıımacıııın 
y:ınında Partinin vatancı, 

uluscu. aileci. mülkiyetci 

vasıflarım daha açıklıkla 

belirten yeni ve ileri düşü
nüş ve iş yollarımizdır. 

Kültür işlerimizi de eko
nomik 1şlerimiz gibi k:ıvrn
ytC'ı bir pl~1nn bağlamak 

Parti prensibi olacaktır. Bu 
nrnda normn1 ilk okulalar
dnn başka ilk tahsil çaA-ın· 

< f>evamı ikinci sayfada ) 



• 

llYPA 2 { 
tı 

TURK DILl 
ce; z 1 az 

Parti Genel Katibinin Sö;ylevi 1 Türkiye 
Hakkında güzel sözler. 

,--··----· .. -··-----··--..-·-··------··------·· : KENTTE VE VİLAYTTE 
1 Üst tarafı birinci sayfada) 
t.iAki geniş köylü çocuklar 
kütletini daha çabuk ve dn
ha pratik yöntemlerle oku
tacak bir köy okul:ısı t. pi 
kurmak Partiye yol olacak. 
tır. 

En yüksek tahsile kadar 
bütiin okulalarda kuvvetli 
cumuriyetci, itlik ve inkı

ldpoı bir inan telkin edile 
cektir. 

l,arti, kurtulmuş ve mo 
Jern bir ülke olarak düzen 
lenmiş olan yeni TürkiyP.. 
nin baka şartlar: olarak ta
nıdığı bu altı vasfı yeni pro
gramla devlete maledıJ or 
ve ge!ecek nesillerin bu ter· 
biye ile yetiştirılmesini ileri 
öılev sayıyor. Bu terbiye 
yolunJan giderek de\
letle ulusu beraber anlayışm 
beraber inanışın yaptığı bir
likle beğlıyacuğımıza inanı

yoruz. Ulusal birliği en l.ü
yük kuvvet suyıyoruz Hunun 
ıçın uluılararou birliklerin 
zararlı akışlarını öoleyiri bir 
uyanıklığa Jeğer veriyoruz. 

Parti yeni çalışma yılla
rında hükıiınet ile ilbayhk
lar huıuıi iJarelerile ve şar 
baylıklarla iş birliğini daha 
ileri götürecek ve devlet 
çalıımal ırını Jaho sıkı ar
kalıyacaktır. 

Yeni Parti programı hakta 
ve vazifede kadın ve erkeği 
bir tutuyor. Bu prensip yo· 
lu ile Türk ulusu sınıf tbla
kki'li gibi cins farkını da tanı
mıyan müsavi haklı, müsa
vi onurlu yurddaıılardnn ku
rulmuş hir yüce halk yığını 
halini alıyor. Bunda Parti. 
nin demokratik yiizünü par. 
latah ayrı bir anlamı da 
görmek ~erektir. Biz Liberal 
devlet tipinin tnnıtlığı. her 
giin bi~ korışıklıkla devletin 
durumunu, ileri ~idişini, hı

zını bozan yurdda~lorı biri
birin~ düşüren, bütün geri 
ve fena tohumların YPŞ"'r

meaine _yol a\·an nizam ve 
birlik: diişmnnı klasik domo
kraai yerine yurddaş ze
luhının beslenip a{·ılmasınn 

Ju yol veren sevgiye ve inonn 
dıyunon disiplinli bir bera
berliği üstün sasıyoruz. 

Parti ~·ul19malarımızda hakı

ki ıınlaşmalorıla en ileri 
demokratik yollardım yuı ü · 

yoruz. Seçimlerıle namzetler 
halkı temsil eden Pttrli ku. 
rumlurının üyeleri arasında-

ki yoklamalarla helirtiliyor. 
Her yıl yurdun her tnrafm
da binlerle Parti kongreleri 
kuruluyor. Kongreılnde her 
yerin kendi ihtiyo\·lnriyle 

~i.rli~_te yurdun g~nel işleri 
1 \'ın one sürülen birçok di
lekler üstünde munakaşnlor 
yapılıyor. Bütün nu konuşma-
ların büzülmüş, ve kısaltılm•ş 
sonudurı otoritı lere sunu· 
larak Parti hüluimetinin ı;n
lışmıılarınıla tesir yapıyor. 

Y1tırın a\·ılacak Pı.ırti Kurul
tnvına eski djleklı-rin sonu{·· 

" larile beraber bütün yurdun 

yeni dileklerini getiren ge
niş dosyalar sunulac:Jktır. 

Biitü bunlar Kurultayda 
Bakanların birleşik 
çalrşmaları ile incele. 
nip konuşulacuktır. Yeni is
fokler. yerine getirilme im
ka nlarıle kıırşılaştırılıırak 

Kurultay k·ırurına bağlana. 

caktır. c;r>~·en dört yılın Par. 
ti çalıfmalarında olduğu gi
bi bu ee(el'ki Kurultay ka-

rarl11rın n dn tatbik alanına 1 ..,,, -··----------··---------··----------- ·-girmesi sıkı sıkı kovalann 
cakt r. 

-
8. Hrnri Marti n61er SÖJllyor. 11 bay Bu sistem ile Türkiyede 

hulkın idareye tesiri yalnız 

se\'imlurdo rey vermekle 
.lrnlroıyor, eğemerıliğin kay
nağı olnn ulus yığını Parti 
maknnızmusının işlem< si yo· 
lundon ,fovlct idaresine ura
sız bir surette i~irok etmiş 
oluyor. 

Kahireclc ~· knn <d.-e .lour· 
nal Suisse el' Egypte» gaze- · 
tesi yDz •yor: 

"Dokuz sene lsvi~·renin 

Marmara a~alarmdaki yapl 
çahşmasmı görmsğe gitti 

Dostunu Altı Yerind 
Yarahyan Tabak 
A~met a~mda bir tabak kendisine kapı acnuyın 

· tunu bıç ak1a altı yerinden yarılad1. 

lie\·en yılların gö güsıi, 
yurddoşlartl müşterek bir 
halk terLiyesi vermenin fay
dasını ve gereğini göster· 
miştir. Okuladl\ ve mes
lekte tek fl·k yetişme-
nın ulus talıinin doğu. 

racağı \'eşitli güdükleri 
güvenle kar~ılamak ve yen
mek i~·in yı \t>r bir gi.i~· yopa
cağınn kani değiliz. Sız ul
usun her zorluirn ıröoüı:ı ve· 

~ :") l" 

recek bir olgunlıığ'a erişm€
sı ıı;m klusik terbiyeden 
başka yığına devamlı v~ yeni 

'fürkiyenin ileri gid şine 
uyar bir h:ılk terbiyesi ver
meği ~·ok ~erekli buluyoruz 
Bunun kin llulkevleri. hnlk 

kürsüleri. lıalk hatipleri ku· 
rumlarını kuvvetlendire<.·rğiz. 

Bu yollur üzerinde o~·ılacak 

çalışmalar arnsınıln ulu:rnn 
kiı.ltür vo sıynsa terbiyesi 
için değerli vasıtu snyılığı

mız radyoyu teknikce kuv
vetli, kullanma~a kolay ve 
ucuz durum:ı getireceğiz. 

Yeni programın gösterdif6 
bu giıliş i~·inde yığm terbi· 
ycsinin özii olarak Tiirk ge. 

'fiiı kiye moslahatgüıorlığın
da ve sefırliğinde hulunm.u~ 
olan ve son zamanlarda Is-
vi\·renin Kuhire 
tayin edilen' B 
tin "Journol des 

sefirliğine 
Henri Mnr· 
o~bats ,, 

gaz .ıtesinin Kuhirc muhabi
rine oşnğıdaki heyanatt::ı bu
lunmuştur,. Muhabir bu be
yanntı '' E' İmage ,, goze· 
tesin<lo neşretmiştir. B. 
lfonri Mcrtin dcmı~tir ki : 

- " Şunu iyicı~ hiliniz ki. 
bugünkü 'l'lirk memleketini 

•Asyndan A vrupay::ı gidPn 
bir köprµnün başı değil Av-
rupy. Asyayu bnğlıyan 

1 
bir bulvnr oJdetmektedir ... Bu 
hal Gaz nın mutlak ve nokson-ı 
sız milliyetciliği her işin ho
şındn a<lJetmesine mani ol· 1 
mamnktaılır. Size bu husus 
dn bir misal göstereyim : 

Bugün Türkiyeıle Türk 
Dılinin yabancı \'O bilhassl\ 
pek mebzul ol:ın 
Ar:ıp ve Acem söz\erinılen 
temizlenmesi i~·in munzam 
bir goyret sorlolunmaktatl.r. 
Devlet Reisi hu ;~ ile ıncş

~ul olmılk ÜZt' re hususi bir 
komisyoı• tı-şkil etmiştir ve 
bu komisyona ( ~apvleoiıun 
knnunu mcd mi lrnmisyonu 
toıılunttlorınn riyaset ettij!i 
vibi) ri.vas ·t Plmekten ~·ekin-

11\~liğinin yetiştirilmesi bir(). 1' 
nıel"flektr.,lir \'ı~ yahnnı•ı ke};_ 

~ekm\i yer uhyor. Genç- melerin kıır-sılıkları vildyet-
sır.tlı ve saygılı bir 1 lcrdekı folk!or eserleri ara-

disiplin içinde zekfü;.nı kull- sında hile ıır:ınmaktadır 
anacak teşebhüs alm:ı, kıırar Meşhur ~nzctecile Folih R f. 
verme vasıflnrın ı hesli- kı ,1 Cu mu riyC'h gozetesir de 
yecek, inkılıihı ve hiitiin is- her giiu sırf Ttirk<'e k< lime· 
tikini '.j nrtlurı ıle yurtlu ko ler ile bir moknle ynmak-
rumoyı iisti.in ödev snyncok tadır. 
duygulorln teşkillltlar dırıla- Bund:ın huşkn Arnp tı)fa_ ı 

<"aktır. 
1 

besinin yerine LrHin alf..ıbe. 

Bu kurumun genişlemesi sinin getirilmt>si ışıne. ne 
ynnın,la ve onunla beral>cr kadar hiiyıik bir gayret vo 
beden turbıyı·!-Iİnin bütün bottft kntıyetle <·:ılışıld ğı mo-
~· ndiğe mnledihuesi işi ko- 1 lumdur. Bu reform mütevazi 
valunncaktır . · 

1 şekillerine rağmen Türkiye · 

Bu süz:erimle, Purti Ku
rultayının a<:ılış giinüniı knr-

ılar ken dinleyicilerıle pren · 
sipler iizerinıl" grçmişi ve 
ırclet·ei•i birihirine brtrlıyan 
~ ~ ~ 

bir fıkir akışı yopnınğ'ı dü
şündiim. Hnnun kin ıl:ıha 

ziyade yeni program proje
ı-:ini tPharüz ettirmekte de-

ğer hulıluğuın noktalar Üs· 
tünde llurılum . 

Partimizin programı, her 
biri ayrı ılPğerde bulunan 

Kurultay üyelerinin bılgili 

~·alışm:ılorile ~on ~eklini bu-
. lacnkt.r. Bu 9eklio önümü

zü daha aydınlık. yurılumu· 
zu ht~r bakım.lan daha ilc~ri . 
ve ılnlıa üstün yup.ıc:Jğına 

vo güne~li unı:· durıı giden 
yoll ırımızı kısolt.:ıC"nğın~ı İç-
ten inanıyorum. l\.ırti yeni 
doktirinlerle sağa, sola 
sollunmıulun b:zim öz ve orı-
jinul yolumuzda dnhn gü~·lü 

ve dalıu ahenkli yiirüyeC"ek 

yurl'.lun Partiy~ in::ınnıı~ bü
lii 1 coeukları biribirine da· . 
ha sıkı brığlanocrıktır . 

Yeni program bn h ıy::ıtlı, 
hflyı>ı·:ınlı izde yiiriiyenlı•ri 

(Kanıı'\lizm) yolunuıı yol culu. 

ve onuru ıı;in· 

nio Garplılnştırılmnsında mu
ozz:ım bir trsir Je buluna
coktır. Hu lı us ustu ~ahsnn 

hosıl ettiğim bir intıbaı on 
lntucnğım: İlk olarak -926 
yılıncln rl'ürkiyeye geldiğim 

zaman ılı.ıvıırlurdaki ilanların 
ve ınnğ:.ızı.ılarılo ki l11vhaların 
hemen hep.,i .\rop h.ırfle · 

rilc yazılı id : ikin<·i defo 
ynni - ~28 yılında Ttirkiyeye 
geltl' ğı rıı zomnn bunlurın 

hPpsini L!\lin hır fi erile yıızı 
lı buldum, yani levlınlorı 

hen ıl e oku'yabiliyorllum . 
Hunun i~·in imdi Türkiyeye 
oyak ha .ın bir kimse k:en-
ıl isini ~·ok tlnha kolnyl ık 'ı 
i(·i nde bu 1 m::ıktod ır. 

ŞiipheRiz. Türkıyo kenıli ı 
hcnliğinı• sahip olm:.ık i::;te
mektPılir ve bu hususta hii 
yük bir :pyret sarf ettiği 
itirnr olıınnıalıd r «Kiiçiik sa_ 
nntl:ır kanunu)) y:ıhancılnrın 
berberlik. kıınJııra<·ılık, ı•k· 
mekcilik ve henzori gibi sa· 
nntlur la meşgul olmalarım 

meneılerkerı yabancı memle 
ketlerılrn ·ık sık fen ıııiite· 

lıassıslıırı g-ı•tirilmektPılir . 
Velh ·ısıl Tiirkiycılc lırr sn-

lı:11lu ıoilliyPtı·ilık h:ıretıJti 

h ifol~ıılunııın k t a<lı r. 

İlbny ı mız B. S:ılim Gündo· 
ğon Marmoru udal:ırındaki 
yupı {·alışmasını yokınd:rn 

görmek üzere cuma günü 
~rdeğe gitmiştir. 

Cuma gün~ _şor~m ı zda bir \ s~ahnneye kaldırılarak 
Yaralama hadısesı olmus vı altına alınmıştlf · 

Öğrendiğimize göre fela
ketzedl·ler ı~·ın Marmnro. 
adalarında yapılmakta olc.ın 

evler bitirilmiş ve felaket 
gör< n koı dt>şlerimiz burula· 
ra yerleştirilmi~tir. İlhayı· 
mız bugün veya yarın şnrı· 
mızu ılönecektir. 

:>' düD 
kendıne kapı n(· mıyan dost- 1 abak Ahmtt de 1 d k11loolll1"1 unu bıçakla altı yerinden ::ın sonra Y8 . 

yaralam ı ştır. f:ltı.dise şöyle- adliyeye verilmiştır. 
dir: Spor: 

Mirzabey uranıından (mn- K e· l'k 1111 
halle) tabak M ı hınet oğlu Yurt . 1( l 
Ahmot ile Kuraofrlıındn olu· Cuma cYü ıü iıtnıs0'1' 

.. .. !"> - · " ran Hüseyin kızı ll:ılime ile K. ldmanbirl ı gı ~ 

Maarifde· ~ir tayin. 
dostudur. Cuma giinü akşu- nrnsmdn bir nıııç ~ 
mı dostunun evine giden p ıl mışdı r . Güzel bır 01~ .. 

Kültür Bakanlığı tırnrın

dnn vıl ı1yotımiz emrine veri
len Bursnnın Fıstıklı köyii 
eski okutanı Feride Aydın -
c k nahiyasi merkez okula
sı hocalığ'ınn tayin cdilmiş

dir. 

A hm ede nedense kapı kenıl- sonra \'urtlular 1 • 
i~ine aç ı lmam ştır Ahmet zonmışlardı_r_. --

yalvarıp yakarmı ş buna rn- TüJ\ÖIÜ kiJI ~ 
ğmen dostuna k ~ıpıyı nçtır. 
amr.m ı şt r. Kt>y( hnlinde ol- Altınova nabiyesın~ıl 
ciu~u anlaş ı l crn Ahmet Lun. O:;maniye köyiıne ı d•• 

" Genel Meclisi tara ın ı;if'f 
dan sonrn işi zorhol ğn dök. rilen Türk.özü adı. " 

~ar~ayhk bütcesi 
müş ve r i n limeyi hı~·nklu altı Bakanlığınca taı••P ~ 

. 1 1 . fi k"~ ynım on yıırn am ı ~tır. unmuştur. uımanıy asi.,,,.,. 
Yaralurı oğ ı r olan llalime bundan so~nra Türk 

:;;arhaylığ'•mızın 935 hüt
cesi İc:eriişleri bokonlığ . nın 
tasdikine konulmuştur Hiit· 
cenin Jınzirnnn kodor tos
dikılcn gelmesi beklenmek. 
tedir. 

zabıtn tnrofındıın hemen ha- ecektir. 

Ortamektt plerre yazıh yo~
lamalar başla~1. 

Şehrimiz ı lrtuınek t~pleri

nJe ıiün ynzılı yoklamalara 
başlnnmıştır. Yoklnmnlorın 

ark::ı~ı mu~ısın yirmi beşine 
kndcır nlınıırak YO ~undan 

sonra ~özliı yo'damııl.ıro bn~-

l::ınn<"::ıktır 

Pı,~rşembe günü Kasoplur 
ur:ımındnn (muhallo) Fettah 
ile Vohdettin nılındu iki ço. 
cek arusınılo çıkan hır kav. 
godn Vnhdettin :ırllı ı ol:ın 

Fett:.ıhı hir demir p:ır(•rısilc 

bn-;ınd:ın yıırnlam.ştır 

Çay urnmınılıın ~1u~tuf l 

ile Kfımil otosınJn \0 ıkan bir 
knvgadıı do K ılmil ndlı \'O

cuk bn~ından yorolı düşmüş
tür. 

~u~:lular zabıtu tarafından 
yaknlunnrok adliyeye Vt'ril
miştir 

--
• • 

/spartadaki 
Hadise 
(Üsllnrafı birinci tınyfoda / 

olup, if:;nt edecek sar vııt:ı· 

nclı.ış nram:ıktnd .r. Beşkıı 

s:ınatı yok~r. ~imdiye kaıl · 
ar Pide edilen malumata gö. 

re hılılise mahdut ehemmiy

etli bir zab ıta vnkasından 

ibarettir ve halk aros . ııda 

hiçbir tesiri olmamıştır. 

isparta halkeYi müzesi 
lspurtn. ıo ( A A ) - Dun 

lfolkcvi dıüzesi merusimle 
aş ılınışdır. _ ........... ._ __ 

Ölüm cezasına çarpılanlar. 

Atınn, 11 ( A.A. ) Ve-
nizelos ... yanına katılmış olan 
35 den ı z subayı ôlüm ceza
sına JU subny da müebbet 
küreğe mohküm edildiler. 
Amiral Demcstıkas ölüm ce. 
zası verilenler nr::ısırıd :.ı Jır . 

Avrup..ııian nümunel<ır ulın- · maktadır . Mektepler ve 
maktadır. Turkiyedo 1926 hustoneler muntı.ır gibi ~o-
vılındunberi İsvirre medeni ğalınaktııdır. Ş mendiferlere 
kununu knlıul edılmiş bu- gclinc ı> ; b11 hususta yalnız 
lunmaktnJır. Bundun sonra impr:ıtorluk zamıınınJnn 

İtalynn <'CZU kanunu ve Al- k::ılmn demiryollarının tu-
man ticaret kanunu kahul m:.ımlanm :.ı sı ile iktıfu o un -
cdilJi. Bu yeni ktınunlorın makltı, ekserisi Sil r milli 
t ıtbiki i~·ın lrlıını olan un- vns.tularla olmuk üzere yeni 
surları yet İ:;otirmek moksn_ demiryolları ynpılmuktod ı r. 
dile Franso ve İsviçıeye Kara ve rlenız yolları Boş · 
devlet mrı sr:ıfile lıir ı;ok bakan lsınet lnônünün bü 
gençler ~iınderilınekte•lir. yiık bir ulfikn ıle t:ıkıp et 
t:örüyorsunuzyo ıliğPr mil- tiğ'i bir .i~dır . 
letlorden nyrı kolrnok hu- Türk ordusunn gel•nec 
ı:ıusun<la Turkiyede hi\· bir hunılan birk:ıı· uy evel ata-
ar zu yokt~r. şem i literlerılen biri Turk 

Bildkis iş bankaları teı:ıis ordusunorı {'Ok t>yİ bir su-
olunmuktadır ki bunlar, ya u>tt~ tcclı iz cJilmi!'; ve fev 
b:ıncı bonkulaı ı ynvnş yaviış kulodc idare l 1 dilmeklo bu . 
muamelelerini nzoltmağa ve lunnıu~ bir ordu olduğunu 

hatta tatih: me<'bur kılmakta- anlatmıştır. Eskı adetleri 
dır f>iğer tnrııfıan yt>rıı Sıım . y ı kan yenılıklerden biri ılo 
crbnnk hakiki beş yı!lık hır lrnr Türk iın Avrupalıv.ıri 

s ·ıncıyileşınc plfinının t.ıthiki bir soyndı :ılmasını ını;churi 

işinin p:ır,ı tarnf nı trıııin 1Jt- kıl:ın k· nunclur Her Tıırk 
mektedir Vdlıosıl 'l'iirkiye- hir aile udı nlın:.ığ"a ıııı'ebur 

rıin <)n bes yıldnnhPri devam hulunnıaktıııl r Biıınt nazi 
t•del(Plmekte olan inki~ufı hıle Huyi.ik ~1illı1t Meclısinın 

Balkan 

Memlekı~tte yapıluıı tos 
kilat ve tesisat hususunda _ ins::ını hayretler içinde bırak- bir kararı mucibince Atatürk 



·N. 37 
\okur - Ai•ırhn ·lı - Fr.) Serıeu , ga-

l"'ı ~ 

p.vo 
\'alı - Iibny 
v.11·h · 
' ı - Şaşalamış, ~aşkın -- <Fr.) Stupe
ru,t 

~.arak - Yaprak ~ (Fr.) Fcuille 
V ıırak - l\eat - cFr.) Feuille 
a~akdare - Yapracık - (Fr.) Ecrtt 

V ıu igniıfınnı 
,.nr~ste - Kurtulmuş = (Fr.) D~·livre 
/r~dat Gei1r 
\! drıd - Yerinde gelen 
llrta ==::: l 'çurum - (Fr.) Ab'imc, precı-
Pice 

~lltıat - Ar:.ı, ortu gobek - (Fr) Milicu 
Vllsııti - Orta, ortaluma -- (fır . ) moyen 
\1, aer (Bı:ık : sıfat) - fFr.) Ounlite 
v~Bıl olmak - Vµrmnk 
\ 

68
1\u - "-roç yol - (Fr.) Moyen 

11.sıtııi nakliye - 1'uşı , Ta~ımn yaracı -
\ \Fr.)~1oyen de trnnsport 
\'dsı [\'ıisatten} - Genış - cFr.> Large 
d:~ [V ay tfai) - Atağ - [Fr} Tute

\ıı . 
\ 

81
Yet -.... 1:et~u - (F:r.) 11estament 

ıısletrnck - Bitiştırmek, kavu~turmnk 
\'a:ıı.vşıtrnak - {17 r. J Conjolııılre unir 
Vq an - Yucd, eJıın, vatGn . 
V 111 .ııtrnek 4r 

1oymak -- fFr.] Poser 
il1:Gltnok - Öğütlemek - IFr.] P.rcchor 

l'Q v nseiJlor 
llzı / 
1 csos - Temel utma - (Fr.) Jeter 

\ es fondonıents 
h .' h 

\' ',
1 ıımreyıek Doğurmak , 

V~ı 1 yeJ - Elkome - tFr.J Mainmise 
lı' • 

\' . ' yedeim k - 81k<r,mıfı · 
a~rc - 1 ., w~v 2 - Bor\'· 3 iş - (li'r J 
Uev . ,. 1 • • 

\' oır ıonctıon 
Qlıh ' l", ] ·ı . V !· - Açık - ı· r. t. a1r 

'Yet' - r'urom - fFr.J Posıoa,15ltua
\· 

81ltıatior 
v:haı_ - Su\~- ı Ji'r) responsabilite " 

<'11 A \r11 .... ğrı, acı, suncı ( I• r.) Douleur,<'rnmpo 
\'~Cd l'run\:--- (Fr.) Eztase 
~~te gelmek- 1 Jrunmak, kenılindcn ge~·

\P ef - ( Fr.) S'eztosior 
~ c ı.._ Yüz 
f:rv l 

\'~ ec •- olarak gibi 
-~h· ' 
ik •le - Boyle, böylece, şöylece, gibi, 
<! ıl\fe !Fr.) Ainsi 

\·A,.~be Düşerge _ (Fr . .) Obligatior 
\ı~r ı Lt\!kbnik (1~Kö. ) 
\ ıze (' M • e~& ~ >lger, özsoz (Fr.) • ıızıme 
\"d ..._ 8ağJı('a (Fr.) Aıtic 
~e d etrnı~k - S ·ıölıcomak - (Fr.) Fuire 

ı. s o~· o 
v~[ \(ıauz 

\er:._. Veru ('r.Kö ı yapa - (Fr) FiJeiite 
\ıtfr l Ölüm. ölme • 
~&bht_ Bolluk, 'çokluk ·4 (Fr.) Abondance 
~hj anı - Vehimli - (l•' r.) Apperehensif 
d·ıı~len _Ansızın. ~ırdenbire- (Fr .)Tout 
·~ coup 

\ ftı \ h • (1' L' .. ) 
41 e ım .no. 

~~~ıl et_ Vekillik, yekelik 
,ekaı V<ıkil (T.Kö} yeke 
~·ıl Olen - Yeke olıırak, yekdikle=< Fr.) 

f\ro<' • : • . ~.~.,. Uratıon, par ınturım 
"ita liile, olsa da, ise de (Fr.) Meme si 
1 Sil ~Ô .. k (l' L' 1ll r 0 zun ısası- 1 r. ı.:.n resume 
"lı trı 

(~ftd 1
• Y{\tır. eren 2 ggo. (erkek), e~:e 

ı.~lir.. fl) - 1 Saint 2 Tuteur. tutrice 
' "•Eo.. r 

lit -....: )iığün 

~ı"cı~ Eogurğrn 
1, t .... 'Gü rültü, pntırlı- tFr ) Tumultc 
~t;ı :~ek (Bn\: tevali) ' 

.. irs (1' h'.ö ) 
ı r./~' Mir sc.lar ('I' Kö.) (Fr.) Hsriti6rs 
1

~~il' ...... '<arud:unnr 

r, l~r 
0

1 ~V. 8.) - Ve b"nşknlurı {V.8.J -
~,t T~tc 
l et (U k .-
ıl)(l un : 'nvas ut] - (Fr.J Me ıa-

4' \ 
~. - lo"'lık 

~ .... G f; 
'k11 r.ni~ 
ti~ :: ~elgc - (~'r.) Document 

~ t .. ~t. lol. d )layı bnhıne (Fr. l Pr-
ı)I:' • 

SıyJ 

(Fr.) 1'utelle 

scienco 
\ 'iche - Yön, yönent, yönerge 

' ' Directıf 
(Er.) 

Vjfnk - Uygunluk, barış - ı Fr ) Prot.e-
ger preseriVer 

Viladi - Doğuştan (Fr.) De naissance 
congenital 

Vilayet il 
Virane ._ (jr n l.l ( ~r.) Huino decombres 
Virdi zeban etmek - Dile dolamak -

(Fr.) Hepeler \uojou s • 
ısal (Vuıtlet) _ 'avuşttı:ı - (Rt.) Union 
jouissancc 

Volkan (861'~ biirkitn) -- Volkan ynmır-• 
ıloğ 

Vuku (Bnk: huJus tahncldiis) ·- Ulma 
\"ukuat - Qlnn ıten - lfr!) 

°lent 
Mümkun ül·vu 

Conna.itre 
\/ustu Orta (Fr.) Moyen 
Asrı hıizır- Yen ça_ğ 

Kurunu uhni ...:.- Sonç·ağ • 
Kurunu ula= Ilkrııg 

(Ji'r ) 

' ~lıı sır_. Vığdaş-- (Fr.) Contenıporııin 
Vuıml laşma -- (Fr.) ArrivM 
Vuzuh.._ A~:ıkl ı k - (Fr Clnrtc.'. 

.1 Vuzuhu n zar -- Y~'"'ördf (J<'r.) larto 
ı de vue • 

\'ücub- Düşergeın ... 
1 Vu<·ut - 1. :. \'arlık - (Fr.) ~!ıistancc, 2-
1 Beden - ~(Fr.1 Corps 
Vü~at- Uerıişlfk 

~ Vüsuk - Ger~~ek.lik- (Fr.) Authenticitu 
Vüsü- Gü~:- (Fr.) Pouvoir • 

• • 1 

1( . 

Yahis - Kuru, kurak 
Rotıb - Ynş. ya~ok ___ (lir.) 1ııumıde 
Yadetmek -Anmak ...._ (Fı·. ) Se souvönİr 
YaJıgAr- Andaç .. , 
Yave -:- Yava 

Yaver- Yaver (T Kö) 
Yazıhane= Ytıt<lk , büro I~' K~> ı 
Yeis - lJmutşuzluk, yeis j1'.l\ö. j ( Fı.~ 

Descspoir , , 
Yekı•c~im - 'l'ekgöz 1 
Yckdığn-Biribiri - (Fr.) I.:un, l'autrc 
Yektlil- Birgönül. gönillbir= (Fr.) D'a''<'Orıl 
Yeknesak (ğak: Nes::ık) .ı Birton, birtnı-
~Fr.) lJniforme, monotono 

Yokpnrc - ,Tekpnrça - ·. (Fr.) Fail J'une 
seulP. pıeoe, hloc 

Yekta - Tek, tekin, benzersiz- < .Fr.) üni-
# 

que 
Yed- El 
Y P.tlbeyed - Eline, doğrudan - ( F r) De 
la main fi in main, directement 

Yegfino Hiricik, tek ~ (Fr.) Cniqun 
Yegıln yegıln Birer birer, tek tek-(Fr.) 
ıJn o un 

Yektin - 1
1
utnr, toplama. som--(Fr) 1'otal 

Yemin Ant - (Fr.) :5erment 
Yemin etmek - Andi~·mok, undet'Vek 
<Fr ) Jurer, priller 

Yoının · Sağ 
Ye :ır- 1 Sol - (Fr.) Onuc':iic. 2- (Bnk; 
serv c·ı ) (fi'r.) RichesMC 

Yesir\.::. 1-Kolny, 2- az 
Yetim- Öksüz- (l1'r.) Urpho(İn 
Yevmi ~ Günliik - (Fr.) Ouotidion 
Yevmi mahsus - Banngün- (Fr. ı Fote 
YcvmivıJ - ı:un<lelik (fı'r.) 'Snlaırc 

Ytihusc''t - Kuruluk, kuraklık 
Yüınn - Yiim - (Fr) Bonnc :ıugtıro 

Zabıt $ııbny 

Z3bıtn - Polis 

z ., 

( 

Bulıkesir Pı.ışacam ; \'b 
tan eczanesi itt s lınde 
her gün öğleden onra 
hastalarını kabul eder. 
Ameliyat ve tedııvile:ri en 
seri ve en yeni usulfor ile . 

t. *eaavi ~der. .. --.~~~~~~ 
Bandırma asliye hukuk m 
kemesınden 

Şa 
ü hiitiin ~apıJarııı ~eni nunt-

arla ·ı •·ak' ac•aktır. ~ ıvarafonıa i~iıw kaı\ı ko
vanlar n~ numaralar· 't rJerinf• caklldıktau ~oıu·a 
& • ~ 

ilin ip hozulnrnsma 'e kıl'dnıa.sırıa ~eJwp oJaulardaıı 
ıumaı\.ıl~ma talinıatuamesiııin 39 cu madtle~iııc 

"'!.{i>re 5 Jil'adart 25 lfru. ·a kadaı· ceza aJmaen~m-
daıı hı: i~t oh1) hk g(blerih1u·~i 'e numara la-

l rrn ~iizel('t:l korunması ~rregi halka dn~ urnhu·. 
188 _ .. 2 

ir Defterdarlığı1ıdan: 
Geç n ~ eki Mahalleaj 

alık 

Belieli icarr 
Lira An tJ~1 

Snnhisar 30 'l 'V 935 '1 6 935 

Yukaı'da me\'ki ve tl~ki ' ic•al'J ~·azılı diikkaııuı 
k· ı· ~ hir .,...eııelik İ4'(ll'I 9-~)- ~)35 larihindeıı 23 · 5-~35 BanJırmnda dava •e ı ı 1 

lliisnü Üzbek oğlu Ah e« , f• rihin k~Hl dr 011 he~ !-;Ün miidqe.ılt~ möza~f'd~-
Ff>yziyF: 't' k.onn ıstur. ~a~tt on bP~te tft•f1t·rdarlı~:a mu-

Karınız Yeni te~e~1fl ~mis. oh ~Hat'İ~iİe ihalt• yavılaC'aktır. 
s'ulih k ıy.ı So.ibe tar fınJcı ı~tekJH r in ~ · üz •. ed. bı cuh ~(')l . al ak~~~il·· 
n\:ılnn bo anma duvosının 1 ıuezkur uıi:s. oırn \C ittzln 1Zahat i:stiyrnlcriıı 
yapılmalı:da olan muhokeme~ l milli eıııJ~ . nıiidiirlli~iiııe ~uiiı·a<.·ntJarı. 
sinde: Davacı ·tarafından ha. 206 4 
nenizt terk ile savuşur git 

diğini.z idıtia edilmckde 0 1. u- Balıkesir Defterdarl~ğından: 
t"undun kanun medenının · 1 f r ı 1 J il · .ı ı • · t'ı 1 

• Ik Balı~.r~n·ı e )Ju~ıa aı~lh.J ı ıııu Hl esıııüt' l\:llB ( 132) ci nınddPsine tcv ı an • • .. 
! b. •• .~J · · d · - .kJ. lı:liiut~'e ait 120 lıra mu1ıamnı<)11 lwdeh 1.26 zı-1 ı r av ı~·ın e vınıze onuıc. , .. • . 
suretiı• u ~ zcv iyct~ a Hf'-a dl'fll lHl ~ ~ ... I '. ~ hunu liJ.H:itnnee 
rioyct., v~calık ,bor~·l~~ın~n · ~atılıga ~~kaı·ılmı~clıı· . ) p~· nıı ı.lıaled~. tahp \·tk
ifJsına vo ikametgdhın ı zın l madığı it;irı miiza~•}<le nnıddPtı oıı :ıtın uzat1ln11-
meçhul katmasından ilanen j ştır·. İ ~tt'klilt"rİıı ) iizde 7 btH;u~ ~:mi nal altçele
toblığin e mahkemece kurar f' İl(l bil'liklt> 19-5-935 paz~ I' ~llllll saat OH lıt1~l~ 
verilmi~ olduğundon koy:ı- I defterdal'lık satı~ J..orıi~~·oııuııa \f' fazla maJt'luıetl 
yet teLlığ' ma nmına kaım almak isli\t~11leri11 dt> uıilli mh\k nıiidiil'lü~iirıe 
olmak üzre ilan olunur. .. l · 

muracat ürı. 

l__..._~~~~=------:-;---r;----::--205 - 1 l llıt l ı fit.~ ~ ·i ı 11~ \r'Ji<t ı· 
--, ~ iicliiı·lüğü•ıdeıı: 

· · ı 2, 4, 5. 7, ', 9. ıo. ll\ 20, 22, 23, 25, aya ı r.' ı , 1 29, 31, 32, 05, 36. 40, 42, 43, 45. 46, 47 

{:!08) 

1 E\'J..afı· miHhakaya ait ~ ul\arıda ııt11~wralan 

K u va f ürü nü z ü ~· :ı ıı 1r u 1uıeı .ı ii u:ı ıı i ı" Biirekr,i : •ıthı .. ı ıı.'.·aı, im 
' lmv \akfı~Hlau lıir hap lıanı 7-5-9b5 gnnıırult·ıı 

z e,.kinize UJğUn olnrnk iz· 1 J 9·-f>-~35 gİillİitr(• J..mlftr• Ol} giill llliİcfdef)p 3f'tir-
mircJen sureti mnhsusnda ıııava kon\ılmusluı·. İlıalesi 19-5-935 pazar gfı
gelen ISM~JL ynp:u·a ktır. ' nii"~aa( 14 (lt; t'\ k:..ıf idaı·p~İrule ytlpıJarakttl'. 

NYfE BEHHEH· S .\LO~r l~tf•l\lilf\rin rniiraeaath11·1. 1~2-3 

ll<tJıkesiı· E~'k•at· 
. ' l\tiidürlüğ·üııllen 

ZE\"'Kİi\İZE rr<a·~ 1 52, 57, 62, (ji), 65. 6(), G7, 68, 72, So, 81, 
1. 2, 83. 84. 86. 89. 92, ~H> 

E' kafı ıııaıhut:n ·a ait' ukarıtla ııumal'alaı·ı )a-~ . . 
zılı J 8 adet diikk:111 q-5-H35 giiniiııdeıı 18-5-935 

. . giiniiııt• kadaı· on hir giiıı miiddeılc artırma.\a Yoptırmok ıstıyors3nız lın. • . . , , _ .. 
1 

• •• •• 

. ,,, · • ,, , - J..omılıuus ı uı!. lhalt·~ı ı 8-5-930 t'urııar,fü51 gunu pıshanede f· ~11 .\11 ( ~ l A- o: • • 1 ·ı f k 
..,\ .- saat 14 de E\kaf ıdar·e" ıııde \npı :H·ntdn·. ste -ya ha~ vurunuz. f1 f:,J Dil 1 •• • ( , ) 

Jileri11 muı·acaathırt l 0-3 
l ·sT. \ nın yaptığı iskarpin· ~---:.""!'--~ ...... -~~rı--~~"'!""'!"~~.....:===~~ 
ler bme zarı{ hem de rakn- ile 1 eti• )T e 
het e il'lliyecek dııreı•eılc B Ji 1 ..... 1 

r:•a ~ 
7 

,·ı ıı 12:] 1)( (l Jl: ueuzdur. 11 6 o 

nn haher vormcniz k ft fıdir., 1 46, 4 7ı, 48, 49, 50, f> 1, 52, 50, 54, 55, fiti, 
j 60, Gl. fl:?, 65, 66, 68, 69, 74. 78, 7!), 83, 85, 

.................... ••«••· 14~ 14=: 146 4"'" 148 · : ı ııo. ı~7, ı·- s, ıöı, "'' i..•, • 1 ,, , 
E ~ elefo c : 149. 1;,o, 151, 154, 155, 156, 157, 158. i59, 
• .. • 160, 161, 162, 16~. 164, 1G5, 166, 167, 168, i A DUL ·- S ıG9, ı 10, 171, 172. ı 14, 

1 ~ DİR PINAR ·~ Yukctı·ıda nuuıaı·ala1·1 ~'•zıh 58 1)~U'1_:ar lıeledi?_tı 
• • ,~mlak i ı llaziraıı- D35 df•ıı 31- ~Javıs .. 966 ~u-• . . ' 

• 
1 k • 

Pi 

~ i e - Doloyısiyll' - (Fr.] A loc:
~'\· \ <>ı:ı df'. 
'a e ~~ K '°r• u(lku 
•ı ~ '( 
V ı ıJ etnıı·k 

(J'r.) Soupron 
Kuşkulanmuk 

ulga (Fr ) Proces·verbııl 
Z·1hit Yckı i - . rsu~oy 

: PAŞA llAMAMI KAPISI : flltlJllCCİllf~: df' \ iıı kir~na \'f.lrilnwk Ül t'l't' 4 - 19 
ı : KAHŞısı~nA ·· : rua~ı:-;- 93'5 k;.ıdar ı 5 ° giiıı a<:ık arllırma~~l ~·ıka-
iTELEFOı\',l:ıtAMOEOS: rılıııı:dır. İlıalP$İ 20 ıııa, r,;. \J35 ı.ıiiıılrııııwiııe 

lh Kaz 
l<ir" 

Zabtctmek - 'l'utmnk. almak, f·l11 geçirmek 

1 kapnrnk - • ( Fr ) Soisir, prrnclrP, ('onqu-
1 erir, 'umpa.-er • ~ 

:vE SAIH TA \1İHA'I' YAl'ILIHi I 1 . , 
: / ,.,,~ l\an t·aı·~am Ja 16 da ~apılacağıu-••• .. •• ••••••11••········· .ı ·. ı. ... • 

1 uHU 1 lfü~ l!UMfl._.,:ft U~I ri c it r. 



llYıli 4 

1 I G4ALI HASAN 

'°1 f' DE.Mİk HIRDEVAT 
n BOYA YAPI 

' RlMıBERDÜZ(Nİ 

-
~·~ ~C'YJ"'llJ 
ıç ı n lu3 umliı C.,ş yaları 

e7dan llcu '.7llmJ 

BizJe en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

eurada bula bHi oru 
Biı. köylülerde 
Pullut\ ve R_.enç her Dü~eninı 
HEpBuradan Atırı~ 

5 
2 

- Umurbey M. Je Ocakizade İbrahim 

)) 

l » 
6 » 
7 » 
8 » 
1 K ı şla sokağında 

Hila caııı ii kebir kıırşısı 

l ffüktimet caddesi 

) ) )) 

)) » 
» )) 

Hacı Emin oğlu Asım 
Tııyare cemiyeti 

)) )) 

Baytar müdürü e mrinılc 

Emin zaJaler 

Kahveci Ali 

Lira 
20 
20 
:m 
20 
40 
45 
45 
20 

350 1 ~ lilllf'fl:!ı 
lOSO l ıı ~ıcl ıı.· 

ıoo 
] 1 

18 
4 
6 

Demir<'İler içinde İzmirler M. llen ~Jehrnet oğ1u İlııolıim 25 
Noter sokoğı 
Keten hanı 

Kohveei Fettah oglu İbrotnnı 
Terzi Muharrem liısbi 
Mıırangoz 8eJrettin 

3 
36 
30 8ahnisar 

Abacılar kinde Yemişçi Ali ıOU 

12 O ızhune c.varı 
Oemirciler İ\' i 
Camii kebir <·av:ırı 

Eskıden Ktirt 0:-m:ının İ<'urınJuki tar la 3 
Kalaycı lbrahim 20 
Matboan • rı eE"ki evrak nnbcırı (bn sene 50 
icar:ı vPrilecektir.) 

Yukarula me,ki mmıura ve muharnme11 lıc•dt-allori ~;ızıh 18 piu·c:a id
arei l111s11,iyt· akaratıudaıa 011 ~·edi par..:a~ı llcıziran - H~f) 1ariltirıde11 Ma
~· ıs - 9~~6 ~ay•~sine k:ufar hir~r Sfrneli~ H~ ('llnıi kt~hir kar~ı~u daki nıağ
aza Ma~· ı~ - H38 ![avt·~iııe kitdar iic· ~t~ıwlik icarları ~O - M:ıyı~ - Hi35 ta-. ' . .. 
rihine uıiisadif p:Jzarl~~i ~iiııii ~au1 011 bt·~ tft• ilıultl~ri ~apılııı:ık üzere 
a~·ık artırıııa~a c:ık~ıl'ıluıışıır. 

llıale VC\lııİ mt-z~ıirde vil:lvrı ıııaka11111ıda lt'Şt'kkül fldt·n l «'rıciinw11i 
'ilayeHt~ ·yapılacaktır. Talip 0°la11Janıı ~·c, mi mf'zldırdc~ iLale ~l1ati11de 
viiıtlt~ yedi hucuk nisht·liııdc· ıuu,·akkal ıt~mi11at mt\ktup \t•yalıul nıakh
~ızlarilt~ ve ~er;tili fi~re:ınu•k ı~li~·crılt·riıı thılw c·H~I t•ııc·ii rııc·ııi \İl:'tyete 
~Plmcler·i ilca11 olunur. ( t ~o-4) 

Buraa _ Balıkeair ~I Balıkısır sulb huku~ .. 
•• • ' hıkıııı11nd11: Otobus sef erlerı ~l mlı .. n~hiyesinin Aluca-

bayır koyııodon ~1usa karısı 
Bursa-Balıkesir seferlt:rine bu dda 935 modeli otokar
la~ tab•iı edilmittir . Bu otokarlorln gidip gelme!.: 
muşterı1erin menfaati iktizasındandır . · 
Hergün soat 9 Ja DA.RBALI OTELi nclım harl!ket eder . 
Müşterilerin har türlü .i•ti.rubatı temin eJilmi~ olmok
)a beraber otokeırlar hıçbar tnrurıa razln tğlenmedon 
yol.una devam eder .. ve. vn~tı. muayyPninde Bunu ya 
varır. Muhterem muşteraleramız otokarlarua bir defa 

llı.tyriyenin A.lacı.ıbayır köy. 

Abdullah oğlu zevci 

aleyhine idame 

cyleıliği nııf tıkn davaaınm 
cari muhakemesinde göste. 

rilen ikametgahınJa buluna. 

mıyun müdıleialeyhin adresi 
rne~·hul lıulunduğu i:ıde kal-

Balıkesir Daimi Vilayet Encümeninden: , 
l - El\situw\e konulan i~ Balıkesir vih\vet n'erk.ezinde Hükt\nıe 

• • • 
na~ı hina~ı 

• (Ri11:t inşaatı lwr tiirlü ı.esi~atil~ lwra her bina . ,.e tesi ·alın k 
deli 165070 lira 75 kuru~tur). 

2 - Hu iı;t~ ait !ıj lf'tnanu~lt•r ve e\'raK şuulardır: 
.\ - Eksiltni~ ~~u·t uamesi . . 
B - ~fukavele ıu·oj"si. 

C - Nafıa i~IHri ~ .. raili umıuııi'f'Sİ. . . . 
E - lf n .-u~i ~arluame. . 
F - Keşif ct·t \'eli ve silsilt'i (iat (·t~ı \ "f'li. 

c ~ - Btı~ adt>l pilau. 
ı~ti\·t~uı~r hu st1rtnauıelt1ri n~ e\Takı \etli lira eUi koruŞ ~ 

nuıkahilin°tle vih'ayt•l ~~nciimeııiıı~lt·rı vtwu t;aİat~da lliidavendi .... 1taı• 
• 1 

G ı ııumaratlan alabilirl.-ı·. . • t6 
.a - Ek~iltıue ~2 - llayı~ - 9a5 tarilıinde Çarşamba gürıii aat 

\'ila,'et enciinerıirnle yapıhwaktır. 
4 Ek~illruc kapalı zarf n~ulil•· ~·apılacakıır., • 
5 - Biı-iuııo yaluız idarei Jım;~ısiye ait (85784) se~seu bet biP · 

vüz seksen dürt lira kesif hedfı,li kı~mın 934 biiu-e~indf! nıt,,euı 
• • 
tına gilr•~ (52000) elli ikihiıı liralık kısım ek~iltıueye konnıu .. ıur. 1 kı~ımlar n'35 ~eue~i icinde tah~isalının kabul ' 'e tastiki lıaliı ı dfl e 
eve kouacakı.ır ~ 

· fi - Eksihrneye ~irehilmek it;in isteklinin 3Ş50 lira oıuvakt•. 1j at veı nw~i hundan ha~ka a~aj:(ıdaki v~sikaları haiz olup gösterıu~ı 
Eksilt 11H"ye en az hi r ı)arçada ( 50000) lirahk birinci ne,·i !d-:;lrrı 

ası yapıııı~ olduguna dair Nafıa vekalet.inden vesika alanlar gırt~,. 
7 -- Tt~klif nu'klupları ,· ukarıda iiciineii maddede yazalı sal . 1 

1. 1· ı ·ı · .. ·· · .. · ·ı ı. " ·11 e k< ptl· saat eve ınc l\a(ıal' 'ı ayet. erıcumerııue getırı ere~ t'ASI 01 1 -.:!· ..... ~~ 

rei~liğinc·' nıa~huz mukabilinde \'eı·ilecektir. Posla ile göndtr.lfet;pı·--··"" 
t11plar111 rıiha~·t.·t iit;iiıı«Ü uıadtlt•de yazılı :o;aate kadar gtlnUŞ ~ .... 
dı~ zarfın miihiir unıunıile e~· it·•~ kapatılmış olması Jazınıdır· Pot( l 
cak :.(~cikuwlt-r kahul •~dilnwz. 
~~~~~~~~·~~~~~--

S~nelerdenberi ,.f ec ... ü be edilip piyaıtıtftı 
çıktıktan sonra (; rip hastalığının. neetP 
ke(imizde Şid,letiııi k1ıyht,ttireo,,. 
ktinde kullananları (;ribe Y•tkalaP 

• • 
yolculuk etmekle sözümüzün ,loğruluğunu anlamış 
olaca klurdır . 

Har(~ket yerleri: 
Halı kesirde: 

şalını ~ olduğıındıın ilanen 
ınnn tebliğnamelord~n anla- ı 

teblığnt ifasına karar vcril. ı 
miş olmakla hernher mah - ı 
k .. rn<ınin talk kılındığı 15 

t«ııı kıırtaran 
Gribe karf ı tecrübeli ve çok mile••it 

N·eokalmina Bursada: 
J) .\HB.\IJ OTELİ alımda srrHi 

• 

flucami cl\·arında 11:\1...K OTELİ 
aJ11wla ııunıara 7 

5.935 Je suııt IO Ja muha- 1 

nıakamıtıtt kaim olmak üzere • afe erını emnıyet e u anın kemeye gelmesi için tebliğ ! K J · • • l /ı ll ~J. 
1 

ilin olunur. ~ ~~~~~~~~~·~WI&~~ 


