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Cumuriyet Halk Partisi Büyük Ku-1 
rultay Komisyonlan Çahşıyor. 1 

~ ,'' , • . - ' • - t :' 

0;/ek komisyon~ Sü ve Ekono~i Bakanlarını 
dinledi. Proğram. komisyonu da proğramın 

Öz Türkçe31e çevrilmesi yolunda çalışıyor. 
1) ~rı.~ara. 12 {A.A.) -- C il. Program Komisyonu dil lt•mişti~ Bu Komisyon saat 

('BuyQk Kurultayı bildirği: cemiyeti üy_?leri_le hirlikte 22 de tekrar ekonomi dile-
~ ··li.P. 811yük Kurultayı P.rogr~mın oz hırk(·eye <:ev- klerini görüşmeğe b3şlıyac. 

Ofbisyo J 11 5 935 rılm ps ı yolundu çnl • şıyor. ak ve ekonorııı· Bako.nını di-
-.. n urı - cu. ın ki K · d 'lk 
~. rtesi salıuh•ndan geç va_ 1 1 eGr_,, .. 0 ı~ıksyonu.1 ha. 1 nliyecektir . 
"it k d oturuşta umru ve n ısa-

11 
K b 

•ı.ırı ~ ~r çıı~ışnıalarına de- rlar Bakanlığı ıle Sü BukonJı. esop omisyonu maz :ı. 
gel'e e nıışlerdır Bu ç~lışına ğ'ını ilgilendiren dıl<•kle~ ik- tnsını ynımış ve P.ırti mor-
'a Y::ırısına kndar suret;:ek ınci oturumda fınuns Jılckl- kez hesoplor:nın Jam.ımlığı 
,~•n s.ılıah tekrar başlıya - eri iiz '3 rinde çolışmı~ ve il- ve düzgünlüğünü takd ı r di. 

ltr. gili Bakanların izah.nı din- lile nndı . 

Almanya Ve Avrupa.~=B=a=-:__:lk==a=n = 

liı~nue göre ·Almanya ~eiidlhm ~ırvvetl9rini sevine 
-•ıne ~ütün dünya ~anşının ve Avrupa güvenliğinin 

3 
~orunması için kullanmaya haz udu. 

~ ~ay ıs ı 935 tarihli Ne- anın bir kollektif sisteme 
1

81\rorıikt g-azetesi yazıyor: katılmahton b1ishiitün geri 

~ 
1 

•y Mak D Joald ile G •ne- durmak kararını vıırmediği-
~& Göriog sil~lhsızlonmak ni göstermektedir. 

ııı!lııusundan dün sözce anlaş· Yuptığı bir takım horeko-
1' <>ldular tler bu sözleri tutmamakla 

'4 lllltbalcan Jün pıırlumonto- bernher boy llitler, AL 
" "-lınanynyı A yrupada ere- monyanın nrsıulusnl bir ko1-
"'l l o t~ 0.arok sıllihları oznltmoğa lektif güvenlik sistemine, 

t~~111 1dhlanmayo bir sınır eşik hakları bulunan bir 

Gazetecileri arasınoa ~ir 
anlaşmaya doğru. 

Bükreş, 1 '/ (A A.) -- Ho
men busın bürosu ıliroktö-

rü basın iş birliğini ortırm. 

nk imk~1nlarını görüşmek 

i\'in Balkon cınluşması gaze
tecilerini dün toplnntıya ça. 
ğırm ı ştır. G.ızeteler dôrt Ha_ 
Iko.n devleti aras:ndaki tam 

nnla~muyı tetkik etmekte 
ve Romen gazetecilori sen
dikosrnın dört B:ı.lluın dev!-

'G lrı('ğe çağırdı ve böyle üye olarak kotışmak yolun· 

b PılıtııyrıC'ak o hırsa o zaman da gönülden dılr kli olduğu. genin onaylanmasını doğru 
ı; •ilahlanma yarışının baş- nu söylemektedir. görmektodirlerdir. 

etl<:ıri mümessillerinden mü

rekkep bir kurumun kurul
masını önergeliyorı diler_ 

~ca~ını bildirdi. Bay ~lakdonald. dün söy 

~ıt ~ taraftan General Göring lediği sözlerde Avrupunm 

~ıı, Yernekt6 söz söyler. birbirine karşı kamplııra lstanbul 8orsasmüa 

-~--

VE ER. 

Fransız. 
Oışişleri Ba~am 8. Laval 

Varşovada. 
İki Dış Bakanı arasında dost

ca görüşmelnr yapıldı. 
Var*ova. 12 (A.A ) - Fr 

ansız D ışişlerı L~akn!!ı B. 
L:ıvul dun nıe<"hul nsker me
zarına bir çelenk koymuş ve 
öğleden sonro Heisjc:umur 
tarafın"Jan kabul edilnıış \e 
yemeğe al ı konulmuştur 

Heuıig biltlırıldiğine göre 
Lehistnn ve Fransa Dışışleri 
Bakanları arasındaki do,t;lca 
görüşmeler Uenel • ,elin<luki 
meseleleriJe bilhassa her 
iki hükumetin bu dakikada 
dikkatlerini çekmesini gere. 

ken özel meseleler hnkkınJ
ı.ıkj uzlaşın lurdu bulunmak 
imkAnını v~rmiştir. Her ıki 
Bnkun aynı kanunun gtidti
lmesi h:ıkkınduki ç..ılışmala· 
rın v~ yarışın bütün girec. 
eklere ait bulunmak üzere 
arsıulusal gen:ş bir iş bir. 
liği yapılarak A uupa güve. 
nliğinın korunması üzer.inde 
mutabık knlmı~lardır. 

Dost ca sözier 
Varşôva, I:! (A A.) -- Dün 

gece Frans z eldliğinde vc
rılen yemekten sonra Lehıs 
tan ve Fransız Oı.,. Bukanı 

radyoda 8öylev verm\ştir. 

Bay Bapisojliv(·e f?rnnsız 
m'eslckdoşını Vnr~ovada se
lıimlnmakln b..cht ıyar olduğu
nu ve ynpılm ş olan . gü
zel konuşmalardan dış siya-•d 6~er bütün devletler bj- ayrılmasının ne kador teh-

t~~tı Sİlfihlanmuya hir sınır 1 likeli ~lncnğını ü<·ığu vur· İstı:mhul, 12 (AA.) .• Oün soL.arına doğuran köklü mc-
kü 1.tanbul borsadı kapanış 1 selelt3r<le birbirimizden bil-~~ı · du 

in erse Almanynnın bu 
erı . 

ıı., 11 hRerı durmıyncağııı , Al-
\.. llva kuvvetlerinin azal-.. ,, 
~ "I leya coğolmosı öteki 

ette . 
~h tın dovranışlnrma ba-

d~"ı~h!uğunu eöylemiş ve 
IŞtir ki: 

~~; .\lırıanya kendi hava 
"~tl . 

'lt erıni sevine sevine 
~ llrı d .. 
"ttı Unya barışının vA 

Fakat eğer Almunya ayrıs. 

eri durmoktk iııod edecek 

olursa o zaman bundan baş

ka yapılocnk bir çey de yo. 

ktur. 

Eğer Almanya bunn yana_ 

şınıyac:ık olursa 1J zonınn 

ln :~iltere de bütün dünyayı 

ilgilendiren meseleleri kendi 

f ti ı. .1. 1. 612 75 gıler olJık domi:;derdır. 1 
ıa nrı ngı ız ırası - , l 

dolar 0.794.:S, franlt 12-6, li. , 

ret 9.69, druhmi s3 81, ra- laval Moskovaea ~eklemyor, 
hi~mı:ırk ı-97, ley 78 50. 
borsa harici altın 928 dir. Moskova, 12 [ .\.A J - -

Moskovanm ileri gelen gu-

Y UgUS(a V Bacbakam zeteh•ri yarın Moskovayu 
'I 1 gelecek olan bay Lavulın 

ltt fııı er·· 1 • • k 
~Ilı i . l':>uven ıgının orun- başımı yatıştırmağu uğraş· 

t~ıt Cırı kullanmofra hazı-

Bükreş. 1 ~ [A A ) - Yu- gelişinin hususi bir değerde 
goslov Bo~baknnı bny Yev· 

1 olduğunu ~·ünk.ii Fr.ısız · 80-

ti~· bugün Bolgırnttnn dön- vyet anlnşınasınm barış İçin 

& 
., maktan ı ıini rekrnelidjr. mü~tür. beraberce yuyc.ı gelmekte 

~4"~ Maidon::ıld. hiikumetin 
~ı kuvvetlerini artıracnö. 

~e ::--
~· oldflay Baldvinin söyle

"ıı k Uğu şekilde lngiliz 
tı\~· Uvvetlerinin Almanla_ 

lfldt; 
ııı,,1 n dn tıa geride kal -

rıa 
~,led· katlannmıyacnğını 
't•' ~ği zaman bu sözleri 

~~ blarda onamışlardır 
'ı ~ ak, ıııltı an Alnınny..ınıa de-
~~~4 J(eınileri yapmağa ve 
~ ~Uvv tt · · • t't e erını orlırmngo 

tt t ~errn.,.sini esefle acım. 
~r 

•tıaa ·1 
-~ 1 e Sovyetler ara-
" tıluslar t . t·· .. ., soaye esı uzu-

fı\'ı U!Rıın olarak ya1ulun 
du · 

(,ıt t tı P..ıristc imzolanılı-" 
~t'-l e, hu konu üzcrinıle 
,. .. 11 Old . 

~- Uğu hır boş ynzı-
" "1nları .. 1 . "6 . · soy uyor: tırı . 

b Rın sözl ri bay Hi. 
ırçok defalar göyle 
itı tekilde Almany-

Habeşistan Hesabına 
Çahşan Bir Banka Var! 

oldukları uğrayışta yeni bir 
devre alını~ bulunduğunu 
yazmaktadır 

Devlet büyü~leri arasm~a 
Almanyamn Ha~eş'stana silah yoJhyarak ıtalyada Anknra. ı 1 (A.A.) -- tng-

kanşı~lık çıkarmak islediği. ileri sürülüyor. ~;~:~r::ı\a~~!~~i .;~:~~~~!~~ 
tsto.nbul, 12 (Muhnbiri- le D,ltnlyıı; gazetesi ıliyor Atatürk ile Kral nrnsında te 

nıizden) .. Homa<lan gelen hıı- k! . j brik ve teşekkür telgruflorı 
berlerine göre kfinunsaniJt:n Bır Avrııpu bankası llo.beş- tt)uti edılmiştir. 
ve şimdiye kadar Avrup ıdan şistan hesabına \'alışıyor. Vı- 1 

ııabeşistono ıaooo m:ıvzer, yonodan gelen bir hoberde o·ık'ılen anıtlar 
200.000 fışck, 200 mitral- Yukarı Atlc•jde Hitler propa

gundaeıları. tehlikeli vaziyet yöz g-ö:ıderilmiştir Almanya 
gaz ve patl:ıyı<'ı mo<ldeler 

y:ıpmak için de kimyt•vi mo. 
<l<le yollamış. Daha birçok 
mitral) öz. tnyııre tıJpu, yün 

kcrs tay:.ıre ye tanklar yol 
da hulunuyormuş. l l:ı beş is. 
t:ın. bunların p3ras nı beş 

yılılcı ve mal vererek ödo
yecıkmis, halyancn Uiornu-

ihdas, ederek Avusturyn, it- Boz yük. 11 1 A.A. J 
olycı dostluğunu bozm:ık. Ti- Dün birinl'İ ve ikinci lnönü 
rol halkını bu do tluk aley 
hine ~:ewilınek ve Ito.fyan .n 
müdahalesini tahrik ,7tmek 
istiyorlıırmış .. Almanya oyrıı 
maks:ıdla lfaheşist:ınıı sildh 
yolluyor vo İtalyanın cenuh 

ı.ıavnşı için dikilen anıtı Es
kişehir, Bilrci1. ilbnyları kor 
ve uçak subayları, Eskişe

hir, B.Jecik. Bozyük, Süğüt, 
Pozur(';k İnönünden gelen 
kurumlar. l)kullur ve bınler-

ve şimalinde karış klık uya- ce holk tarnfından görete -
odırmnk istiyormuş. lenerek çelenkler konuldu. 

Dokuzuncu Yıl -

- lğesi veBnıyazganı: Balıkesir saylavı H.KARAN 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

-- Türk Dili Evi Balıkesir =t 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş il 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

Vunanistanda Seçim. 
General Pangalas Yunanistam ikfye aynan partizanhk

fa mücadele etme~ üzere ortaya atlldı. 
lstanbul, 12 (Hususiı -

Saylav seçimi için Ynnnnis . 

tanın her tarllfındn hazırlı

klara haşlnnm şt ı r. 

Eski Elen d ı ktatörü Gen
eral Pungalofl, Atinadnn Se-

ldniğe gaçmış 'e suylnv se

('imine iştirak için hoz ı rl ı k

larn buşlaınıştı r. P.ıngalos 

Elen parl:1 ınontosundn Yun. 

nnistunı ikiye ayıron kötü 

ve fuydas1z partizanlıkla mü

c.ıdele edeceğini ve progra. 
mını bu hafta ildn ·eyliye(·e
ğinı söylemiştir. < rıınal Pllrıgoııo 

ltalya ve Avusturya 
Başbakanları floransada baihaşa - verip görüşdüler. 

Araf annda lam ~ :r görüş ~era~erliği var. · 
Floransa, 12 (A.A.) Av- bir hatıra saklıyacağız. Mo-

usturya f!aşbokonı ile B. Mu. skova Leningrat ve öbür 

ssolıni dün iki snat görüş- büyük endüstri merkezlerde 
müşler ve Avusturya ilo İt- Sovyetler birliğinin sanayil-

alya araBında tam bir görüş eşme yolunda işitilmemiş bir 

beraberliği bulunduğunu an- surette ç·alıştığını görmekle 

lamışlordır . bahtjyar olduk. Moskova 

==;:==o::.=~:======:..:.========ı 
metropoliten hattı su ile iş-

Sovyet 
Husyadan dönen heyetimiz 

Başkanmırr ~iyeti. 

liyen Oinyeper elektrik is-
tasyonu ve civarındaki ku~ 

rumlar modern teknik harL 
knsıdır Ayni zamanda her 
tarnfda kültürel büyük çalı
ı;moyı gördük. 

Hulfisa dost memlekette 
bütün görtlüklerimizden so-

Moskova, I~ (AA) 
nra ben ve arkada'ilıırım an

B. Muzufrer Uökerin Boşkn. 
cak şöyle diyebiliriz: Sovy

nlığmduki Türk santığı Jiin 
etler birliği uluslarının mu

Odosadrın vapurla istanbula 
kadderatını idare edenlerin 

Jıar~ket etmişlerdir. ı 
zaferi, ulusun dahi önderi 

8 ~tuzaffer Tas ajansı Stnlinin bir zaferidir. 

muhabirine, Sovyet Husyada Büyük konuksever memL 

bütün gördükleri ve bilhassa eketlerden ayrılırken Sovye-

1 mayıs bayramı hakındaki tlor b irliğinde gördüğümüz 
takdir v~e hayranlı!!ı ifade ·ı 'd d - ., dostça ve samimi ı gı en G-

ettikten sonra demiştir kj: layı bütün kurumlara ve bü-

• -- Ben ve nrkndaşlarım tün dostlarımıza teşekkür 
Moskovadaki 1 mayıs halk için ajansınızm nazik aracıl• 
tezahüratı va büyük ordu ığından asığlonmak istiyor-
ge~·işi h:ıkkıda unutulmaz uz. 

T ayare Piyangosu. 
Piyangonun bu çe~ilişinde Kimler ikramiye ~azındı? 
lstunhul, ı 1 (Muhabir imiz· 

den) - 1'ayare piyangosu 
~:ekildi. Krızanan numıırulnrı 
bildiriyorum: 

26263 numaralı bilete 25 
bin lira, 20853 numorşlı bi
lete 15,000 lira. 15452 nu
maraya 12,000 lira düş· 

müştür. 

500 er lira kazananlar 
1706 2101 4302 6209 
6735 7776 8484 19203 

21219 22234 28106 

150 şer 1 ra kazananlar 
54 4258 4909 5825 

7192 8173 8182 9193 

12227 12279 12393 
18941 20462 21325 
22942 23745 24573 
27895 28163 

17398 
22852 
;.6953 

100 er lira kazananlar. 
76 1049 2854 

3773 3875 4019 
5093 5462 6827 
9585 9683 10571 

12507 J300~ 15693 
17197 19706 19736 
19959 20031 20238 

21523 22195 22198 
23159 23521 23584 
~7778 2~447 28859 
29208 29289 29t55 

3750 
4827 
8I03 

10819 
15963 
19817 
20274 

22447 
26050 

29019 
19651 

• 

I 
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Dil işleri tıın kurtulmak istiyen ğ·enç- ,--··--ın-••-··-----.. --.,·-··----··-··------ 4 
!erimizin, sık sk, ayrıksınl- = KENTTE v E v i ~Ay T T E .) 

Kılavvz iciıı dersler ığa saptığını görüyoruz. !. .. --------------------··----··--··--·· ·--
s.y •• .ıır - mao.ür " ·ı Anıt - Abide (m:;;:;ı~.,) -*A~ayip, hnrika Mektepler 9 Mayıs $enlikleri . • 

Bayındırhk-1 - Mamuriyet Kazı - llofriy:ı t 

lloyınmnlı: - I;~: ~::.ıı: ~;~:ın-A~: ~:~u6nun ultı VO !erili~~:;~~·.~ .~·.ı,'..:i~::~. ::: Çar~a mba günü Z ımt hah- Cümu iy& t H2lk p aı t ısı dördürcü İc! ~!tayının t•;~· 
lıa ;~:~'.;'. :i;•!iıı:. :~:.ilılerde ~:l~oiu::: ~· ;~~:~il ıı: .. :~;.'.',~;,: ~~:\:~:· İı· I~~ ~~:;~ ~ u~.·~. ~~: çesınde bayram yapacaklar. m ıs 1 A 1v ·h k. Su. ığ il lı k ve [;de He S8Y ınçle kut ulıı .ı. 

A 1 1 k L ı rcrJanıo hı:· diişıinmeksizin. İlk mektt11ıll·rin hnyrnın ntıı o unun. es i ve yeni kendimizi ::ırayıp ıı uyoruz . 
bütün bay.ndırl ğı türklerın Bütı.in yıkılur bizimdir. - Türk kurtuluşu! ıliye- için ı;ıresuno gıtmf·lcri geri 
eseridir Fak::ıt. ~iınıli, lH.'p~iJıin Üz · bilirsin iz. kulmışt.r. Oğrı-ındiğıın,z • gö· 

Anadoluda Sckuklardan Arındı·; Cumuriyet y:qı. lnr ı * ~t: re, önü ınüzd ki ~·orş·ım bu 
sonra c>s::ı.,Jı hayındırl k İ:tl lk giinı:ş gftıi, söküyor. E,·g-ırı - Mustuccl günüz raot bahçesine gide-
l'rİ göremiyoruz: Sel~·u k tu~ * .::~ ft, ecı n _ Ar ıil cekler ve oruda top!ur:ı ba-
kubbu ve tonozların p,,~jn. k .,, lr"' ~ .. Cİ)'C yrum y:ıp ıcnkl.ırdır 

Ayrı sn -· .\('üyıp (•·Xe ... v~ 1 
d .. n Cumuriyet betonu geli· Ön frörti - KusirP.t Huyrumın guz(• ve ı·fdPn 
y ntriguc] ::ı celi olması içın lınzv-'arıılm-

or. tızgiin - Şah.1 müıntıız ~u çatlok ay nlı Ar:ıb 
Biz kendi yurdumuzu bu. J aktadır. [O rigınıı il kt-1 t m PS i ko rşı tı ı 111.ia, iı z ve 

yındırmnğa uğra~ıyoruz. ı J 1 k~.skı' n , 'l'u· rk koltmelerino Osmnn ıcaı o r•xcent rİ!!ue ~ 
Yeni bir konunla bütün " 

kehnı sinin kurşılığı yoktu bakınız Arap~·nlori sanki 
uevlot yapı işleri, Bay . nuır Şimdi biz orııı nyrıksın ko- lı ı, mı.ırdıın yuğurulimıştur: 
lık Bakanlığına bağlanmak- limesi ile pek iyi aulatabi - Evg'in ve evecen, Türk ırası 
tadır . 

liyoruz. gibi \'elikten dökülmüştür. 
Tapınç - ibadet Üslıibuta ~zgünlük ne ka_ 'fıırk d •vrfminde her şey ** d,ır yüksek bir vus f~a. ay- biribirindcn evgindir: F. kat 
Ozvermek ...:. Vakfınefs,.tmı ·k rıksınlık o kadar giilün~· hir h i~· biri evec>enliğe gelmez. 

llbayımız hdekdan gdai. 
Cuma günü l~rd eğc giden 

İfbuyıın z U. Salim Glindo 
ğ.ın ılün şarımızn Jönrniiş· 

tür. İlboy ıınız Erılekdcn o<lD_ 
lrıra gı:ı~·erek burudak i yap. 
~·nlışmnlorını yakından gör
müştür. llrnsa - Hurafe har.fıiktir . Yaln z yazıda Ye Biz belki tczcanlıy . z: hiç 

En büyüle Taım ç bir üL ~özde de~il , bütün yaşoyış. bir zam ıı n <'evecen değiliz M s L.. ~ f 
küye özverınektir. Ur:ıs&la- ta özgün olmak gü~· olduğu Evecenliktc• öngö üyii kay- 1 anras. 3rf~0J ve y3m 1 
_rl~a~nv=u=n=m=a=k~d=e=v=r=i=g=e=çt=i~~=i=r=in=,=b=a=ş=k=n=lu=r=ın=a~b=en=z=.e=m=e=.k=-~=b=e=tr=ne=k~t=e=hl=ik=t=s=i =v=a=rd~ = panayırları 
Osmanlıcadan Türkçeye. Karşılıklar Kılavuzu ı 

N. 3 8 , I ~e~metmek --- Yermek 
I Zol etmek - rskml'k 

Zcriyat - Ekin 
ıcrre _ Teke 

hade - Uğul 
ZadegAn- Aksoylar, soyutlar- (Fr.) Le~ 

aristoarates, le nobl~~ 
Zdf - ıayıflık- !Fr l Faitıle:;so 
Zafer - Yen, utku - ( Fr ) \'ıctoire 
ıağ= Karga, kuzgun 
lıah~f- Süruncii- IFr.] H.eptile 
Zahır Oışyüz, açık, belli - !Fr J Ezt ı ri . 

eur clııir. manifeste 
lıahire- Yeysi (Fr.) Vıvrc 
Zahiren - tiörünüşte - (Fr .) En oppa-

rence 
Z•lhiri - D, ~ta 

Zahmet -· Emdk, sıkın - (Fr.) l'einc 
Zahmetle - Güçlükle, ,füşe Jrnlka (Fr.) 

Avec peıno 

ı lhmetlı - Ağır, yorucu: sıkıntılı = lft'r.] 
Fatiguant 

Zahr -·- Arka 
Z'.lil --· Zayıl 
Zaika --- Tudam (Fr.) Gout 
Z'lil- - olmak Slvulmuk ortadan kalkmak 

- (Fr .) DiHparaitrr 
Zar - Uöretçi _ cFr.) Vısiteur 
Z:ıit - 1 - Artık _ (Fr.) Ezceıl c nl : 2 -

(Terim) - (Fr.) Plus 
Nıılkıs -- 1 - gksik - (Fr.) lncomplet, 

2 Ekse (Terim) - (fr .) Moins 
Zalim ·= Kıyan - (Fr.) Cruel 
Zam - Artırma, katma, kot'lç bindirme 

(Fr. ) Augmentnlion 
Zunimeten - Cstelik {Fr.) O~tre 
Z'.lmir - 1 - Gö ... ül - (Fr ) Coeur 2 -

( )rumor terimi (Fr.) ProJom 
Zamme - Ötre 
Z ınnetmek - Katmak, bindirmek, ı.ır tır
• muk 1 Aylık için 1 
Zan - Sanı 
Zannetmek -
Zannıma göre 

sanımca -. ' 

~anmak 1 Fr,] Croire 
- Bana kalırsa, bencesi, 
IJ?r.J O'a pres moi 

Z.ınu - Diz 
~ara!~t -· incelik .- - 1 Fr J ElıJgonce 
ıaroJr· . Zarar [T. K - J 
~ o. 
/'Jl.lrar l s·· . -- - ~urum kııp 1 Fr J Enveloppo 

2 - IGrarner temiri . - [Fr J A•l
verbe 

z ıruret - Zorag' kıs tam --- 1 F r · I ~ oce~
site gtlne 

Z:ıt --- lzet 
Zcıvahir - DıHÜZ . göriinüşler 

Appart!nc·e 1 Fr.] 

Zaviye - KöşE\ bucak - !Fr.J .\ngle 
Z ıyi -· Kay ı p. yitik 
Zebaoıed= Kull ıın ılan, = konuşuldn [Fr.] 

Courant 
Zebhetmek -=- Boğazlamak , kesmek 
Zcıbun _. ı\rğ .n, bitkin , bitik =. (Fr.J Jt'a . 

ibl11 dobile 
Zecr [Bak: Mırn i} 
Zer.le = Vurulmuş - uğrumış 

Z1hap = Göş, sanı = !Fr J Suppolionür 
Zehabı batıl = Boşsnnı , rüriikşanı 

(Fr) FauH suppotion 

Zeval [fona anlamına J - 'l'ukcn - IFr.J 
Declir 

ı :vban etmek - Erimo 
Zevk - Zevlr (T. Kö J 
Z.evrak Kayık 

Zeyl -- Ardalu 
Tezvil etml· k - lJl:.ımük arıluLıınak -

" 
[Fr.J Adjoindrn ajouter un uppl'Ihlice 

zııl - Karşıt -· [ ~·r. I Controıre 
ııu diye 1 B .ı k : Tuz ad J 
Zı ( - iki kat 

Z l (zıt ı11) - Gölge - [Fr.J Ombre 
Zımnen - Dolayisiyl .ı ahtım alta 

indireçtcment 
Zımni - Altık - [Fr.J Tacitc 
Zıylt -- J~ık , yal 

I 
'h yofot - Doy, ;;-ö len 
Zık DJrlık - ( Fr.) Gene 
Zıb - gezck, süs 

(Fr.) 

Zihn - Zıhin [T. Kü. j 
Zikretmek - 8öylcuıek, ,ınrrıak 
Zıllet lhyoğılık, ah:uklık - jFr.J Busse-

sse 

Zimet - Vorecek nı;ık - [Fr.J Dotte 
ıinde - Oirik canlı, dinç: • 
Zinhar - Sakın 
Zulııı Zulü ıı [T. Kö.I 
ıulmet - Karanlık jFr. J Obscuirte 
Zübde [Bak: llulllsu] 
Züc..ı\. Sırça 
Zühre - Koban yıldızı - jFr.J Vonus 
Zühul - Atlamı:ı, y\n ı lumo, unıılmu 

(Fr.) Erreur 
Zühul etmek - Atlamuk, yaııılamok unut 

sıımok 

Zıiınro ... Könıe klus 
Z•irra ·- Çılri. ek inci 
Zıırriyet . - Oöl --- jFr.] 

<"enılıınce 

S O N 

Kılavuz bitmi~tır 

ıles . 

Bir iki güne lrnılur Jüzeltıno listesi çı
k .ı l'aktır . Gazetı1 p ırçol:ırır.ı biriktirnıi~ 
olunlur günü giiniıne yapılmış olun düzelt 
nwlerlo hu son diızı•ltnıeye dikkat etme
liJirler . 

Biq·ok terimler kılavuza alınmam ştır. 
Bunlor için h>rim kol l arı ~·al şmaktadır.n r. 

K..ır~ıl.klıır neşroluncuya kaılar IJll terim
lerin e!'llcj şekılll•ri klışe olaruk kııllunıln
bilir. 

K l.ıvuzdnki Türk kökleri hakkındaki 
irdeler pek yukındu ı1tşrolunncflktır . 

Türk Dili Anıştırma Kurumu bir yan
ılan bütıin ıliilerdeki 'l'ürk llıgııtlerirıi Tür
kc;cyc revirıncktcdir, Etimolojı ve to:im 
kolları dıı r .ılışmnl:ırıııa clovom e tmektedir 
ler. Kılwıı z hu irıl ·'rrc• gö:-' lıir diı?.iye 
zenginleştirilecektir . 

Mıınyas p·ınayırı hn7.İrnn 

ın ii~·iınc:ü günü D~· ılncaktır . 

Manyas l'unavırını (J'e~·en 
"' o 

yıllarda olduğu gihi Sımköy 
• dönü~ VA Şamlı panı.yırlnrı 

bkip edecekt;r. 

fn~isarlar idaresinde ta
yinler. 

<"ığrendiğirnize göre Bnn
dırmu lnhisarlnr· nıiıdürü 
Cafor göriilPn lüzum üzeri
ne Bursa İnhisnrlnr bı:ıı;mü
dürlüğü zırn'lt şıilıesi fünir. 
liğine, Btırs·ı bnşmiııhirlugu 
zı ant şubesi fimiri Kadri do 
Haııdırmu fnlıisorlur müıilır
lüğüne t ıyin eılilmi9tir. 

Ayvalık lnhisarlıır sutış 
~übesi memuru Ali Nuri de 
Çarınkk.ole şüLı::si müdiırlüğii 
zır:ıat ya prnk tütün amirli· 
ğınc yükseltilmiştir . 

Susığ1rhk kayma~amı iş 
başın~a. 

::iıısığı rlıl ,( \luhabirim izden) 
Bir yıl önce a--kerlık 

ynpoı~k iizcre işinden ayrı
lan Kayrnu k:ını bay Ali ~lıi 
nip bu defo Susıfrırlıvu o·el-.... n ~ 

erek v.ızıresıue ba~lam ı ştır. 

Biğadıçta 
Tutulan kaça~çılar. 

Biğadırtn Ştnkj oğlu lla
saıı va Ç~m köyünde 1 htıp 
oğlu Ali udııııla ıkı ka~·n k<·ı 
yukoluıırnıştır. ll ıısunı n e,·in
de yıı ptlu n ara ın:llln bir ha 
van. iki bırak ve hir men. 
gene ve Alinın ovind~ dı~ 

kıyılm ış yüz g.r:ını kndur tütiin 
hulunorak musad~re olunmuş
tur llısan vo s:.ıhıka lı bir 
kı:ıçnk~·ı olduğu :ıııl.ışılnn Ali 
ihtısas mahkem~sine veril 
miştir. 

BundJn buşk:ı Biğodı\'lı.ı 

l ~m ı n oğ:u Hasan, il. 11 .ıl ıl. 

~hğrıı.ınlı köyünd t n İsıııuil 
oğlu M lımet vo Kam 8Jle
yman :ıılınılu dört kiş i dtı 

kaçok tiHiin kullnnmaklnn 
doluyı yokalnnorok lıakl:ırı -
nlla tahkikata girişilmiştir. 

.~ nal ktaıı tı r _ rıın•ış l(urult•1 
Avvalık, (~luhohirimiıden) nlo dinlenmiş ve k::d•' • 

- Cumuriyet Hdk Partisi· miiz::ıkllratı sonur a 
nin Oördiinrü Biiyük Kurul- takip edilmiştir. .., 

tnyın ın o~·ıldığı 9 • 5 - 935 Eıdıkda yapıla• ,~-~deP' 
perşıımbe giinü burada çok Erdek, (Muhabır1dltjsİ1ljpiO 
coşkun tezahürler olmuşt.ur. -- Cumuriyet Halk Par .. 

01
,r 

Bütiin şehir v kurumlar dördüncü eçıJm~sı ::rr•"' 
sabahtan donntılmış, süslen- betile ilk mektebın °

1 
_..aeıı 

. e"e llJP 
miş her yerde bir gi.iler salonu daha iki gun 
yüzlülük, her yıirekde sc- h ı:ızırlanmışdı ııırile 
vinç kıvılcı mlo.rı parlamış· Halk coıgun her.ec•:8ıeri· 
tır. Ulu Onderimizia gur 8 

8101ıık 
Ü. llalk Pı.ırtiai Gruplnrı öğ· ni duymak '\'6 nete ,ısrd•· 

leJen onra muhalle mııhnl- üz:ıre akın akırı gelıyo btf6 

toplanarak Cumuriyet ll<llk S..ılona konun rady~ ~8fıP· 
PJr tısi Knrnğında. Hnl - yirmi kqla bay Z ·kAJ ıa tor!' 
kevinde, Tnş ko h vede, dun açılmış, sal o o d;ı~utf0• 
Erro s rınmıısın<ln kurulan dorlar tamamen Ik jçjrıde 

n Biiyük bir sabırsız 1 
• r .,e· 

rodyoıhn Ankor:.ıda verilen b~klenen AtotürkÜPkgu~uşul 
söylevleri Jınlemişlerdir. d .. 

şine saat on beş e . sa1g 
Bundun sonra bütün gurup d bır 
1 1 C 

muş ur , sonsuz . 
1 

nlll'ş 
nr ove il uınurıy("j Halk i~·ınde h ıyecanlil Jıo e • 
!'Jrlısi önünde top · t' a bl 
l 1 h t ır . ~ ··ftil ''11 
unm ş ar ve uraı a k .Tiu Bunu mülca ıp • 1'"" 
:.öylı>ntı n 1ı1ıtukl:ır dinlene. ddin Sezer ve ıoyııre bBlk 
rek toplu bir halde l lalk e- (J'anı Maamıner Gör:alall. ,01' 
vine gidilmiş orado verilen kürsüsiinde söyledikle~11tııO 
söylevlı~r de heyecanla takip levlerind"· Müdafai bU .,, 
olunmuştur. ilk ~eşekkulü p.,r 

Cumur.yet Halk i>nr- Lumuriyet Halk çok gı: 
tisinıJc azud:.ın eski tisinin anu hntlorırıt. terdıf• 
Cunda nah iyesi müdiirii n:~ olarak iz:ıh eıınıŞporeo· 

v 11· b . ene ~ o bay r,nver, ınuu ım ayan Bundan soorn g 0oııJ' 

Behiyenin nululdaril~ Orta lur ı mızdorı sıhh~_ı ı~ığİ Of 
mektep tult'besindt:n ~ı:ıııiha· ~1uo.mmer Ağan. 8•

01
0 80re'11 

n n ~iiri tlinlenmi~tir. Türkı;e söylevını 11 

llalkevınde de kovm::ıkam bitirmiştir: bU 1rı"' 
bsy l lüsni.ınün ve Ortnmek- - «Genç sporcul_a: b:a1ra1P 
t ep muallımlerinden Vehbi nçh ~üoü kendi) ·rıD Jır· t.t1' 

1 şıur ıco•· Evincin heyecanlı nutukla- olornk kutla anı ar•• 
rıle Urtaınektcıı tnl~besin- türk Cumuriyetioe · ~ıa. 111 

. n ııı t• ·ııı• 
ılrn Nezoh •• tın şıiri llinlen. y.ın te'llİZ ım 1 

. 1 dBI 
. d rıı z e, ·,ıe 

nıi"tir . Bütün söylı•vler ve moz çelik ır 1 e . ·ıeri1P1 
"S •• ı ·· bılgı ... 

Ş iirler ~'ok ulfiku uörmiiş ve yiikselen gu~~ u d JofllŞ 
... 1 nııZ 8 "lil 

alkışlanmıştır. ve damar arı lıJ ı,:O 

Cumuriyet 1 inik Partisinin 
Dördiineü (~enel Kurultayı 

şJrefıne nkı;um l loll.evi tem
sil k()lu t:ıro( nd:ın llnlke 
vinde Akın piyc>si gö:ileril
mi~tir. 

Akın piyeoi miikenım<>l bir 
dekor idıııle s ·yirrıl• rin FÜ· 

rekli ulkışlurını w takıJir-

!erini kuzinarnk bn~ton so
nu kndnr h cyı'conlu tak p 
edilmi~tir. 

Pıye8 cu mo günü nkşarnı 
görnıiyen lı·ılkn tekrar ndi. 
lecektir 

Susığırl ıklılarıo setitcl. 

l .. ·· koıııınız &I r• , uru, tuzun .. lii bet' 
imek bılmiyen i~~011uyor0;. 
lıı b:ı<;lıının Ş d ~1111 • b 

'"' ı ışı •e ••' Sırtlarımızda. '· 1110haf•I d 
yük es •rler ın r,e ı• 

bPraber bd 
uğrunıln hep talları'" . 
. d k Kökleşen. l k'r 
I(' 1 • rJığıP 1JI 
cJnlı knılsal vc1 cı ulO d' 

.. .. yaban . ill 
sındJ ıuııın . nÇ ıÇ t/ 

oze•• • 
r• hııyr~t ~e TiirkiYepıı ar~ 
b.r0kurı unhı 

1 
,,,.ı~t 

ı .. b 11arıcı1J 
onun ün 11 0

'1 1 Jur,, 1 J ınut u . çıı 
ht:ır yö:ı en ora b•'(ı tel' 

Mı•rusimd~rı. 8~r Zi1' ' 111 
ziyafeti "erılrnı.ş. ' de b".,

6 
.. 

ı ·ı ınızıP I " bııhrıye ı er . .ere 
a hır 7 

nmahrı ayrıc ı r 
. JJe 

rıniştır. . et .,, 
:1us ğırJık )1uhob:riıniz yo- 0 •'İip biltUO le dD fi 

,.., k.. "ecizelerı yr"" zıyor: 

C 11 l'. Dördiincü Biiyiik 
Kurultayının topl:ınmosı bu 

rnıl:ı sovindı~ kııtlulanrıııştır 

ll ~r tnrnf lı rıyr:ı kl ırl:ı ~üsl

t'nmiştir Biiyuk ıin Jerin iz 
A t:ıtürk ii n sôylevı rndyollan 
:ılınıırak büyük bir heyeca-

At::ıtür un ııır bS ifJ 
tılmı ş, dükk~O st1&lePIO ır 
d ·foo ,ı.ıJlor~l~ uriYe* dl, 

C ·ce Je (;Udi 1'k I' 
ıleler "~ danı ndo meŞ 00ııır 

surotile milli 0;'u,gilP 
nmı~ ve bu sur 
bir aete İf 
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IAYIAJ 4 

Mayas,Sanköy ,Dönüş 
Ve Samll Panayırlan. 

Vildyet daimi enciJmeninden: 
"' Her sene haz ranın üçünde Bandırmanın MenyRs nahi-
y~si.~de a~11lmaktu olan Manyas ve onu müteakip Sarıköy 
Jonut ve haziran yirmisinden itibaren Şımhda üç gün 
?'ü~detle. açılacak çam dön~ü p.mııyırlarındıın mevcut tar
ıfeeınJekı yazılı miktarda ru rnm almak ş ırtile mezkur pan· 
ay.ırlar ruııumu 27- may11 ·935 tarihine rııslıyan pazıırt
eıı günü saat JS de ihale edilmek üzere on beş gün mü. 
ddetle açık artırmaya konulmuştur. 
. Mezkur panayırlar ru:.umunun muhammdn bedeli{310ll) 
ltradır. fhale yevmü m~zkı1rJe encümeni daimi vılı1yet 
tarafından yıpılacaktır. 

Talip olanların yevmü mezkCırJe vakti muayyeninde 
yiizıle 7,5 niıbetinde teminat akçol:ırını te1lim etti~ine da
i~ makbuz ıenedi veyahut banka mektuplorile encünıeni 
vılttyete gelmeleri ve şeraiti öğrenmek istjyenlerin deha 
evel Bursa ve lstanbuldo vilAyeı muhascbei hususiyesin. 
de Bandırma ve Göncn·1e mohnsehei huıuıiye memurlukl· 
arına ve Ralıkesirdd encümeni daimi vilı\ydte mürocaat tt· 
meleri iltln olunur. 

P.\~.\ YIHLAHA .\iT T.\l\IFE 
ldarei viltiyet kanunun 12 nci madJeıi mucıibince haıı 

lat İllarai hususiyeye ait olup haziranın 3 ncü günü küşat 
edilecek olan Manyas panayırı ile bunu takip edecek Sarı· 
koy ve dönüş panayırı şerai\i Atiye doircıinde mevki mü
aeyedeye vazolunmuttur. 

1 -- H'lyvcın satışından c;adır ve ıaireılen bir defaya 
m ıhsu:s olmak üzere alınacak ru ,um miktarı berveçhi ati. 
dır. ltbu ruıum Manya11 ve Sarı köy p ını.ıyırlarından bir 
defaya mahsu.s olmak. üze ve dô:ıüt önünJe panııyırın bir 
gün olduğuna göre h ıyvan rusumunden mooJuından ru
bu ve meclisin kararile bu sene Ü\' gün devam edecek 
olan, Çamlı dönüş panayırı idn de ü~~ rubu alınacaktır. 

Para Kuruş 
1 o 

20 

30 

30 
10 
20 

fll() 

20 

5o 
100 

50 

20 

ıoo 

100 
20 
30 

Hayvan aotışınıo kuruıundan 

Kahve ocağı ve han şeklinde çadır· 
lardan her on metre murabbamJan 
Yemişci çadırından birmetre murab
baindan. 
Bakkal 
Tenekeci 

» 
)) 

» 
» 

Helvacı » » 
Furun, beher turundan 

» 
» 
)) 

Kasap beher metre murahbaından 
Bezzaz » » » 
O~ğirmen taılurı beher adedinden 
f taıların 1&tıldığında alınm•k f&rtile) 
Şerbetçi takımlarından masa nisbe· 
tine göre maktuan . 
Oyuncu çadırından metre murubbaı 
üzerine 
llezicİ, 11tıcı maktuan 
Fotografçı maktuan l 
S ıraç metre murabbııındon 

1 
Aşçı, kebapçı, ekmekçi metre murab
baandan 

30 Attariye, tuhafiye, .aatcılar metre_ 
murabbaındun 

30 Pabutcu, kuvaf, kunduraot metre 
mur abbarnJıtn 

20 Berberler metre murabbaıodan 
25 DJmircj, çivici metre murobbaından 
2U ~;o.apçı, f11ni1Lci metre morabbaından 
IG Keresteci, tahtacı metre murJbbaın· 

dıın 

20 Keçeci, muthaf metre murabbaından 
30 Şapkacı metre murabbaındao 
50 Bakırcı metre nıurabbaındıtn 
10 Halıcı ve kilimci metre murabba:n

dan. 
IO Semerci beher metre murabbaınJan 
50 Hazır elbiıeei beher metrt murabba. 

50 
20 

30 

50 
200 

ıoo 

30 

ıodao 

Losturocı ıoaktuon 
Yapağı, yün, pamuk v~ keçi kılı 

metre murabbaınJan , 
Her nevi d'!rici v& çarıkçı metre 
murabboınJan 

Nalbant maktuan 
Arııba üzerinde eı,ya . satılan behe 
&rabıılda [ot,ıamıır J arabaları müıtes· 
nadır. 

Ş şe ile müskirat satanlardoo metre 
murabba andan 
Mültezimler bunlar bariciRlleki emtia 
ve eşyanın işgal edeceği yerin beher 
metre murabbıundun. 

• 1 . • Huıum almak için çadır kurmak şart ılPğıldir. Her 

han~i suretle çadır ve se.rgilerin i~gal eylediğı arazinin 
metl'e murabbaı hesap eJılerek ona göro ruıum ulınacak· 
tır. Mıilteziın cedvelde tayin ve tadat olunan ruıumd:ın ha. 
ıkı nı um ulmağrı sefAhiyettar df'ğildir, 

2 -- l~bu pnnayırm hep~i hirılen ihale ntlileotkti•. YP.k. 
~ &efrik edilmez. 

KUl'.~l~ıl~~L~'~'~:UN 1 .! ...... , ... : ....... :k·...... ,idmllh.:.Mlh.~.ııılllll~~ttn ~ ..... ~I 
llAST.\LIK;;.~/ MOTEllA_ -~ ·uyu enzı a an 1 
l»C ,K "l'()ll -· 
o AH i .~ istifade ediniz! 

B,lıkesir l'•şncamii \'u· i~ S O N M O D A 
tan eczanesi itt'snlinde .il L 
her gün öğleden sonra a~ Elbiselik kumaflar, ipekli, yünlü roplu"~ 
hastnl:ırını kabul eder. -- ~ 
Ameliyat ve tedı.tvileri en li-= Ve mantoluklar•l Ve en güzel yazlık/ati 
seri ve en yeni usuller ile ·' 

~:;;; ::~:~ hukuk _.. =ej F A H R 1 T A v s A N L 1 1 
sındorğ•m h:!!~~!!!n~~: ·,_.i Ticarethanesinde 

hallesinden Ahmet klzı fles· ~ ı· b · 1 
nanın kocası Akhisarm liü. ~, StP.diğinize uyğun olq.rak bula ilirsin•~· ı 
dük minure muhallesinıle == 1...ı-ı k I '' d t · ı '' ll l 1 
Mehmet oğlu Şıban :ıloyhi· =~ I' (~ \T .,. a a e enzı a 1 S(l iŞ ar«• 
ne açtığı boşuomu davasında i_. b,·ışlan ııııştı r. 1 
müıhieialeyhin huicn durdu-

1 ğu yer İ:>dlli o ' madığından t. A Y R 1 C A ı 
ıldnen teblığat icrasınıı ve K l [ el J FA ff R 
duruşmanın 30 mayıs 935 ~c aptan ole i a tın a yeni açı an 
perşembe günü sııut 14 do ~ ,.,~\\'SANI 1 ~l'U"'HAFIYE bırakılmasın& karar Vı~rilmiş =t j ~ ~ mağaza•f-
olduğundan o gün müdıieia- ı · ..J 
leyh o'an )jıban ı n s ndıq:{ı f nı ziyaret ederseniz büyük istifadenizuir 
mahktımesine ~elnı si tı>hli~ ···ııııııı .... •ıııııııt•···~- .. ~··191!:~~~ ~ ~·~:'41111111!:~~ ~ 
iU~k:i~~:r~airn olmn:23~)·rn lmllllml~flllllfl~ 
Siill'ıı icra mıım 1111.::. lil!lmJl!lffill!mJll• • .. •••••••• .. ••••11m111•:.1ril& 

mımurıuıundan: 1 Parça f iatlan -- - _... 
de:ın~ıl~g~ğ~ ~=~~z:~!ü~; = Kr. fjalltfl. 
ilAm 550 lirn bor~:ln Sın- liJ Sivri mekik IOO · ~ 
dırg:.nın Hııyramşnh köyün 1iJ 1'oporlak » JOo Koaıpl• tl 
den Is mail karısı Ayşe ve il iğneler 2,5 makiaeıi 
oğlu Mehmet lbrahim karısı &il Kayışlnr :?5 
Haticenin muriıleri lemailin il Mak· e -
ılıca cıvarınJa Çobantepesi il · . 1 ~ yagı 
mevki inde ve tapunun ağus · l!I şışesı _ 15 
toı 3 ı8 tarih ve J • 2 nu· fil Nakış kosnngı 25 
maraamıla kayıtl ı sorr, ve l!l » makası 35 
solu dere ve yol önii demirci il yakı 30 - 40 
Mehmet tarlasile mahdut B Muhtelıf nakış ve 
ıu ile dönn tek taşlı bir un .il makine iplikleri 
değirmeninıleki hisseleri makaslar vesair 
m&hcuz olup bu defa satılığa 1 teferruatı do bu 
çıkarılmıştır. Mezkur değır· • nisbette ucuzdur. 
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Koaıpletl~ 
çekaıeceU 
ayak .111•· 
kjaell 
Ko111ple ~ç 
çekaıeceh 
kabine . ıOO 
makine•• 
Vadeli~ 
rai\le •e· 
rilir· 

menin ~amamına 400 1,&ra .• 
kıymet takdir olunmuştur. il 
Dellaliyle ve müterakim ver· [il SovYet. Di.kiş Makineleri Geldi· gileri ve sair masrafları liJ 
alıcıya aittir. Ve tuliplf'rin 15J V k ..J L. d l Ot• 
kıymeti muhammenin yüzde 1!J ı a ınaa meccanen ftGl'lf ~ur U açı tY. 0 yadı ~uçuk ni~betinde pey 11 Sa~lamlık miikeınmeliyet, tasarruf ve işlemesi katiyeıı teıınnad•kıŞ 
akresı vermclerı şurttır. Ve· • makla hnraber Erkek ve Kaduı terzilerile elbise iscileri ve 113 

rilecek bedeller kıymnti mi , . . . . .. "j • ı· lı"lllde 
muhammeneyi veya yuzde • sanatkarları hemen hır el nıak11aes1 fıatında olan uç -.,-ekme ı 
Yetmij{ beşini bulduıYu ~ zarif vt• pratik liiks mobilva seklinde bir 

~ t) l!!I .. • 
takdirde bu değirmende bo- fİI 

Rııs .kabine dikiş ııı•tkinesi 
Elde etmelidir. ilaha ucuz arzu edenlere )alnız 

r~luların h sseteri 8.6 935 ffi) 
tarihinde ınü~ı.ıdif cumurtesi ffiJ 
gGnü saat 16 dı.ı mü ·terisina liJ 
ihale olunacaktır. şayet ve· r§ı 

rilecek bedeller kiymeti mu· 151 ~~·ı •re tek eek ıneceıı· ın,·ıkı· ne teri hammeneyi veya yüzde vet- l!I •-~ w . 1 
mit be~ini bulmndığı takwJir- mJ t · d · E k' " k' · l J · · · · 1 eni oı•~ıO d t anın on b .. rm mızı avsıye e erız. s ı ma ınesı o upta eğıştırmek ıstıyen ere '! lı ~ar: 
d •bar ~rm J · ı ed 1 . ~ş ~un :: v'jrili•. El makinesi olupta ayak takmak arzusunda bulunanlara yalnıl •1

8
8 t•~lı 

8 ağ em ~k. : 
1111

: 
3 0 u:- = mdu verilir. Ayrıca makinelerde tamir olunur ve makine alanlara kullaDlll 

n~c~ 1 vte ı ıncı tark~rbma 1bı- I~ ve 'l&kış meccanen öğretilir. . f)ifll" 
rıncı ur ırmayı a ı et en 1 1.!!ı . 1 1 ·oıi•"' ~ 
on beş gün hito~ında llynı mı F :at ar ucuz olduğu kadar tedi.y~t da kol~ylık ~ö~terilir. Makine e~ı .,e ger' 
saa,tte yüzde yetmı~ beşini bu· l m:ı mum ~~de~ por_ça~arı buluo~uğu 21bı ~er nevı m!lkınelere uyar makıne 
lmak şartiyle alıcısına ihnle [il pnrçu uzerınJekı fıatlerda yuzde yetmış beş tenzılı'ltla satılır. 
edileceği cihetle almnğa ta- 1!J 
lip olanlar. peyleri koymak mJ SATIŞ YERi: ~ 
ve da.~a zıya~e ta.ftıilA~ al- ~ • Ja'dr•ı 
mok uzere daı.rı:ımız 0 müra- 151 K. Şadırvan karfı•ında Sabrı Sarfak 11 

c:ıııt etmelerı ıltln olunur 151 ••• 
1203 ı mı mı lil l§Jilml mı mı llll lilll-IJ•&J••••llllimJ•lllilffilmJ ilmi 

.3 u TaliplP.r bed;r muh:ımm~nin yüzde yedi bu~:uk nis· Tü k. t . ,. s d 11.ıı'ınlllr. ar 
betınde temınat farkı vermPğe mer.hurılur. ihaleyi müteakip ' IYB ayırı CIRllY8 1 lft uaı ' • . ıo ~ 
işbu ~i~tarı teminat katiye miktarına ibliigı ve mütF-buki Sındırgı tavare ~übesine ait 395 hr9 

\'811 "' 
kısmı ıçın ılA yıı bank mektubu veyahut 'mval teı.k i ni su - , k . : . • .. . A I ali taaıır • ,t 
retile teminat erae ederse yirmi gün zarfın.ta tediye ede- ru~ eşıfuameh lHr hap duk"n 1 

3yerl jÔ' 
ceğioe dair kiHihi tıclillikten resen tanzim edilen düyun elirtdt'n dej(İ~lirelerek hirşube çahŞ~·ııdtf1 
11medi vermeğo mecbu rılur. Aksi takdirde protesto k(· şidc- anhar . 'lpttrılat•ağmdau 1-5-935 tarı 1 lfll' pf• 
IİDe hüküm jstıhsale Jı ı Cet kolın:ıdan ihaJp feth clfiJerek ~ .. .. . ·,e cıkarl • ~ 
teminat akçası irat kayıt olunup pıınayır (jffianettcn idare hart' il 2 l gu n muddetle eksıltme. . u •• ~· -.., 
olunno. netice~e dı~ire aleyhine bir. zarar hıı.sıl olur. Ve bu Eksiltme~·e ftİrecek olarılar bu htı; re ifl .. ı.., 
':•rar mutenhıılın ırat koyıt ev\•elıne temınatınılan fıızla ·ı· I k k ·ıı yn 0 •1rmek uS'1 a P . 

1 1 .. h .1 1 raı ı an ama · ve e · sı .me ~, " •iti'~ 
O UrRU faz QSI\ ayrıcn muteah ıdcl n 13 B! O unur. •. .. at Ofl 111 

5 .• Miiz ıyP.ıle d ~·llaliye konturut ve masarifi ~ııiresi ~lllHI olan 2 l-5-9iJ5 ~ah ~unu sa l e(ll 
mültezimint! n.ittir . - . . A " • • • • •• ..... dar Suadır~ı tayare ~uhe~ine nıüracaa 

7 -· Bedelı cn cumenı vılayetı;e ha<ldılnyık gorulJcgu .
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takdirde mayısın 27 inci giinü saot 15 de Balıkesir vilayet 1 an o llllllr·.:,·-----------:"'.:r:~ 
enriim"nincc ih ~ıo edilmek üzere 9 - Mnyıs tarihinden Basım 
i&ibaren müzayedeye verilmiştir. 207 ·- 4 


