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, " 19 Mayıs Cumartesi JY35 Onuncu Yıl
İğesi ve"Baıyazgani: B&hk~sir saylavı H.KARAN 
Çıkarım Genel Çcvirgeni: K. E. AKMAN 

r i ' Türk Dili Evi Ba/Jkesir 1 
GÜNLER.DE VE ER. ÇIKAR. 

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

, • < H.-:- ·, . ,. • •' '"" 
·\'~''." _~.. · 1'l P .. . :· ~""',.,.. "t. 

.H.P. Büyü Kurultayı kapanırken 
C.1-f.P. Genel Başkan Vekili Diyor kf Vatan ve ulus aşkı, 
r~~tirnizin başlıca varlığı olduğunun açıkca 
~rlınrnesi, dünyanın bu karnşık baysallığı için 
QYırlı bir gösteriştir. 

İ.inönünün söylevi. 
• 

t 1 
• lı " it>. hu \ ; .. J \ r l ! !ıı 'il 

Yı.:' >p (;•net 'ıtışkan \'ekılı famet lnonü, <lördtlneu 
}' Kurult yı k •pukPD ı: sôvlevi sciyltımjı-;\İr. 
''re /( IJ0 1 

urullcıyw sayıll uyeleri; • 
'feY.ık Kurultoyı11 ~ alrşmasr lıer halamtları faydalr 
'o1/

1'Z.li olmuştur Geçmiş yıllarm işleri u=erindt ki 
1ırr1:r1Jır,/arum11, lniirw yvrlta diklrnti çekmek il 11 yeri 
'~eıı~~ıcak.fır. Uuy11k Partinin devlet işlerini yakwdan 

''cıa1 '!Jlne ve Parti luilaimelin qurl vı· 11/us için çalrş-
'e7''1 ııaşıl 11ıcele11dlği11c gu~el örnekler uerdini:.. 
lı:,. e~(·k yıllar için Uıiytik Kurııltaym verdiği yöner 

r,,~,11f:uk dı•ğl•rlidir IIer şeyden önce. /-'ar/inin prog-
1cı IJeQ .ko ı<l~ı~unu:: IH.ık~imler ulııs ve ıilke için y~
~ tı<J tler/c/ıcı elkcfrrwı geniş ölçude gôslerccektır. 

it.~' ve .dışanda bir daha ue t.•yicl' "nlwjllrıcrıkttr ki 
~~ rııc: <ırLtsı eyice' kavranmış luırckelli bir programı 

c/elJ{1ltltnektedir Ger,•k dt•vrim prensiplerinde, g~-
1ı~"tı,.,;,1et idaresinde bıilıirı ulusu lrncaklıyarı bır 
~,.i,1 leme/ pr.oyrammın ege11u 11 olmosı. 

Q !J 
1 

ltcm saylaml;.ğı vl' hem de bir 
~ ,.%,

0 
/a şaşmadan ve şahıslar/it .ilgili 0/1111 

"ıııı 11rmayarak ytirıımesi için es"s şarllır /Juyıik 
"1191 "!J. Pro[Jramifo, yurdun gelecek dorl yıl içinde 

''o:;~ıa yollarda yılrliyeceği11i gdsll'r1mişlir. U111111rı
tıı ~Q / 1ııihume1lcr ini:: f çin bir pro[Jram bildirifjinin 
liııy,,,,~1anda uerılmiş old11f/11n11 sdylrmd< islerim. 

Qt ô'> 
1 

«ıırulfayrn yurdun içerideki emniyetine ver 
~Q Q ft~Tıl Ve bu !jOlda /-'ar/inin devrimci anlamı bir 

tı1r11i:!l 1lo na çı kmrşlll' Hıi kti mctlerlni :in. dı•ııri mci 
~Qk hırı çok dikl\(ılli uc çok doft>nli vasf111a uygun 
""<lı ardı·eı edecekltrine < min o/abilirsini:. 

İçişle·~; 
Bakanının 
Söylevi. 

Ankara, 17 (A.A ) C. 
iL PJrtisı Buyük l\urultuyı 
Jürı oğıı~don evel ve 
sonrn ynpt ğ ıki toplanthla 
dılc•kler komisyonu raporu 
uzerinJe :ıl~ kadar Bakıınla

rın izaJrnt1nı 'c Kurultay uy. 
t.-leriLin mütalenlurını dinle-
miştir. 

~ 
Kurultayın toplt)ı~ırıın 

toon celselerini işgcıl eden 
hu görıışruelerde ul:1.ko.Jar 
Bakanlar buk.:rnlıklorma oid 
işin üzerinde şu ızah ~ı ve 
rmişler: 

içişleri Hukanı Şukrii Ka
yu llılek l:Hr:.ısıle öııce tok i
malı fJariyeden bshsetmi:;;
tir. 

M tilki taksımntıınızııı osa-
suıın a~nğıdarı yuknrıyn baş

lamak üzere köyler, nııhiyc
)'3r, kazalar ve viltlyet.or ol
Juğuııu ve köyler için yopr
lan köy .kanunu mevcut kırk 
bir bin k~ydcn yırmi U\' bi
nının de talik l'dıldıği~ vo 
rok faydalar, sem.oteler 
verdiğıni, diğerleriad&,do ya 
ntifut:un azlığı yahut koyle
rin duğ.nıklığ.ndan btihossa 
doğu vilô yeti!. rde totlıik 
et.lılemeıl grni söyledJklcn 
sonra köyJ .. rj top u"' 91arnk 
bir arnyn almak ve kondi 
!erine irfanı umranı ve s:
hhatı götı.lrm,..k lfizımgoltli. 
ğıni işlırntlt:; köyler i\·in 
yapılan iskfln knnunundon 
hu gııyf'nin istihdaf pdilJi
ğin i yalnı~ bazı yerlerde 
doğruca arazinin vJ cogrııf
yanın eezası olarak koyleri 
mizi ıfr.ğiştirmeğn inıknn 
olmadığ nd.m bunun i~ n de 
ayrı hir şek.il bulmak lt\zıın 
g-eldiğini ~lt\te 1_1tti 

Şükrü Kaya bundan sonra 
nahiye kozll vo vilüyt.·tlerder, 
bahisle n1lıiyelerin tun to 

~ekkiilu beşinci s nıf bir kn-
zrı haline gctirılt C'ı ğini Vl1 

Parti 
Genel se~reterliği 

Recep ~eker yeniden partimi
zin sekrete. rtğina seçildiler 

Paıtımızın ılı•ifoı·JI ~··•H l "Ckrtltrı 
H , ... V l'c "f' r 

. A.nkara, 118 (A.A.ı _ Pilr
tı Genel BJşkarıı tuzu•i·uııun . o 
29 cı maddesine uynrak Kii-
tah~·u sı:ıylavı Hccep Pek_er 
yerııden Partı GoneJ Sukre·. 
terliğ no seçilmiştir. 

c. H. P. Cener idare heyeli 
Büyük ·Kurult.ıyın dunkiı 

toplan tıs pdJ C. iL P. Genel 
Yonotim l(urulu üyelj:kleriıe 
aşağıda udlıırı yazılı saylaY
larımız ~eçilmişlerliir: 

P~cep Peker Ktituhya $a
ylıH·r ~Jiiniir Akkuyu Gires
un saylavı Mümtaz Ökmen 
A nk ''tra sn~lnvı Muttalib llk-
(D vaim ıkincj sayfada) 

Getieraı · 
Ali Hikmet Er~em sayf av

lığma seçiliıot 

, 

~A\ ):ıı .ı.,e sççılu;.(l~ı hıldıı ılt·ı ~a) ıp 
he rını 1. Orocr;ıl A. liıkırıı:t l~rrlı>ııı 

-Çel< - ·Sovyet Rusya 
Ara.sındakiAndlaşma .. 
Andlaşmr Fransız - Sov;et andtıımasmm aynı ~ir 
metin ile üçmıddelık bir prntn~olu ihtiva ediyor. 

Proğ' , 17 (n .A.)- Çek-Sov-

yet andla_şması df,n im~u- Kamutay 
landı. Bu nndl::ışmayn baglı 

protokol metnine göre her 
ıki hükumet andloşmasın
~aki ~artlnr, yerİııP getirıl
ıliği ve_ fi'ransu .J tecavüze 
uğrıyanın imd;HLn:ı. koştuğu 

müddctce karşılılilı yanlı~ 
taahhütlerinin mtıtPber ola
coğını kabul etmektedirler. . ' A ndlo ~m:ı Frans z - t:lovyet 
andlaşmas.nm aynı bir me
tin ile üç ·maddelik bir pro-

~ 
rotokolü ihtiva etmektedir 
Çekosluvakya ile Spvyct Hu
syanın Letist::ınlu olun mü. 
noseöetleri bu andfaşmudan 
hic; bir suretle zarar gör
mıyecektir. 

..-===:::..J'3Gır.....:.---

P il su derki ni n cenazesi 
Varşuv_a: 17 (4. A.) -

Mareşal Pilsudeskinin cena
ze mcrnsi ı..illll~ q'*lunacak 
olan resmi heyetler birer 
birer gel~tğe haşl~ılar. n. 
(,aval da , dün Moskovadan 
geldi. 

Dün toplandı kanunlar üz
erinde görüştü. 

Ankara, J 8(A.A) - Kamutay 
bugün Fıkret Sılayın başka_ 
rılığında toplanmış ve devl
et memurları aylıklarının te
vhit ve tedavülüne dair kan
una bağlı cetvelin sıhb:.ı~ 
ve içtimai muvenet Vekdletı 
kısmında bazı değişiklik
ler ynpılmast ait kunun 
ve postu trlğraf telefon kıı
nnnuna ek kanun lfiyihaları 
t&tkike verildi Türkiye Sov
yet hudutta <·ıkan ihtilafJurın 
halline müte .~ llik mukavele 
müddetinin uzatılması için 

mizalannn protokol tasdiki 
ve buhran vergisi kanununa 
akli 2416 sayılı kanununun 
değiştirilmcsioe ait kanunu 
müzakere ederek kabul et
miş ve pazarertesi toplanıl
mak üıere dağılmışlardır. 

· J(ültür teşkil Atı 
layihası .Kamuıı~. ancüUİİerindı girüıüldü. liltôr 
Ba~ammız A~i~in Özmen encümenlerde izahat verdi. 

. Ankara, ı 7 ., Türk Güzel Sanatlar müdürlü· 

Ulusunun tıuUuğu inkılöp yo- ğüoün göreceği işler şun-
lunda ulus,.1 kültüre;dayanon lardır: 

işlerin k sa günde b::ı.şarılma- Okullarda ve okullar için· 
Sl iı:in Kül.t_ür Balı(enlığının do grnmatik sanatlarla mü-
kuruınunu tı..ağlaml,a.şlırmak zik sanat işlerinin ulusal 
ve genişletmek lüzumu hasıl türelere uygun yürümesine 
olunmuştur. Bu sebeple ye- ve yayılmasına ulusun bu 
nidcn mukeze bı,ğlı dört. yönde yetişmesine ve bu 
ıfnjre kurulması kararlaşmış, haline l·alışmak ve çalışma-
hazırlanan lAyiha Kamutayın nın soysal terbiye br.kımın-

maarif ve Bütce encümenle. dan gereği gibi verimli ol-
rintlen geQmiştir. Kültür Bn. mnsı..yollarmı aramak ve gö-
knnı Abi<lin Ôzmen her iki stermcktedir. Oüzel sanatlar 
encümenin: müzakerelerinde müdürlüğü kadrosu bir şube 
bulunarak izohat vermiştir. müdürü, bir mümeyyiz bir 

Yeni kurulacak '1 duireler evrok ve dosya memuru ilo 
Güzel Sanatlar Umum rnü- bir kıHiplen teşkkül edec:ek-
ılürlüğü, özel MPktepler mü· tir. 
ılürlüğü, Basım ve Yayım Özel mektepler müdürlü-
müdürlüğü, Jimnastık ve gü de yabancı ve azlık mo-
izciJik spor müdüı.lüğüdür. (Devamı üçüncü sayfada) 

0 oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoo0 
1Y1ı~ k: <lışurı emniyeti için buyıi/, 1lgi güslerdimz 
1~?ıı1 c l"ıı/taııın , yurdu korumak için, gerek olursa, 
~' bitd~ııJı U( cansı: bıiiı111 nraç/arrnı ortaya alac
ı;~ q{'tk ırmesf. bww bir temel yasa olara/, progra-

bu iŞi' 01shndığın'. adedi 
nz olan kıızı:ıhrın dn Arlırıl
mnsı lazım rrpldır,ini ve hu 

~ n 
işin SPnelere tnksim edile 

Ankoradiın vorilen .bir Qa
bere görQ ~li 1 likm Pt Erdem 
Cumuriyot Halk Partisi tıı 
raf.mlan acık bulunun sııy
lavlıktardan birine nnmzet 
gösterilece-ktır. O"'ğerli hem. 
şerımiz şj~di Koyseride bu
lunmaktadır. 

, . ' o" l ~ : Günde Beş Ke ime.. ı 

11 fltısı::' su!Jleuusi. ııalamn lıer bucafiwda bl'rab 
'ıı b<ı~tı. ıle korşılandı \'alan ve ulus aş/o. 11arli111-
~111 b,1 f: 0<ırlttiı oldtıfjuıwn apkça bilinmesi. dıin. 

1"'1~ bir <ırı.şık ::.:manlan nda Tıirkiyc baysallı[jı için 
b,,. dJ/Oslaişlir /Jıiy11k /(ıımitay l'lwnoml lşlcrilc 

~ Ttıııaı 1 '
11 kQl/e llf/raşl1. /· 1.-onomik yel/şmerıin gele 

IJ~e(f; f<.>rim/erl u:aindt• Kurııllayın etkisi mutlu 
~l.lıı ' 11!1 ılacaklır. 

fJıı '-'l.l B . . k K l l · tı/''1 b . uyu • um fay ça ış111ııs11ıa son vnırk-
"' f bf,. ltfon uyeleri ultls yoluna bi :mel için, la:e 

9 Çok t ı-:.lf e aşkı ile nyrıliyorlar Ulus sevyisrni 
ı"8tı uc''~arınıak için, hepimi:. fey(:ll bir yan~ 
~ Gıı<J f alt şarafiı:. 
IQ Yeı~~ifnfz t1talıirk'1111 sevgileri. eyi dilekleri ve 
"clir ~il lnul<trıcı ue ııaıncı uyaml<lu/L sf:inle ,, . . . . 
r /Jorı · . 
fit,. 1-ısr11111 Vordıincıi. Bıiyu, l\urullayı lw 

rPk şimdi en h'lzım olonlo
rın ve mühimlerine lı:ı !ayıp 
bu te~kilfitın tnnıomını on 
hes yirmi senede hitirjlmck 
isterl 1 ğ' ni ve vırnvctlerin 

" :ızoltılmasın-la bir fuıd gii· 
riilnıe<liğini söyfl'\lıkten son
ru umumi müfetti 'liklero ait 
işleri ve 'memlekete ol•m 
yfodııl ırınclan bahsetmiştir 

Ankara. 18 (AA ) - Cu

muriy-t lfolk Purtisi Btiyiık 
Kurultayının son yııptığı 
toplantıda İçi~leri Rakımı 
Şıikri.i Kaya izahatına şu 
surette devam etti: 

icsamnti iılı1reye rıit 
(Devamı ikinci sayfada) 

Yeni 
Parti Baş~ımmlZ 

t 

Kütahya sayları Dr. Lütfi Pa. 
rlimlzin Bclıkesir ıaşkıl3tı ba

şkanı oldu. 
Ankarı.ı, (Hususi) Kamuto)• 

Asb,ışkanlığınn seçilıln Tev
fık. Fikret Srlay\lıın açık kal-
an C H. P.ırtisi ~ahkesi~ 
il baylığı " Boşkanlığıno 
Parti G~nel yönMim ku
ralınca Kütahya Saylavı Do. 
ktor LiitCu Kırdar ayrılmış. 

tır . Doktor Lütfi Kırdar on ' 
güne kadar yeni işinin baş-

1 ında olacaktır. 

o 1 o 
BİBİXCİ 1..ISTE 

1 - llaklm (Suuverairıe) - Egemen 
llakimiyel - Egemenlik 

" ·> 

Misal: Hakirniyel milletindir - l:.ycmenllk Ulu 
t 

sundur, 
Müstakil - Erkin, Bağuısı: 
fsliklül Erkinlik, Rağwsı:ltk 
Misal: 1 - !U:: mıislakil bir milleiin çocı;klan
yı:. - Biz Hrkih bir 11/wmn çocuklarıyız. 
istiklal mCicadelesi - Erkinlik savaşı. · 
2 - Mıislakil mtbusl<ir ....._ Bağmsız saylav/ar 
Tıirkiyedtt malıkemeler mıislaklldir - Tıirkiye. 
de Hakyuleri bafjınsı:dır. 
Surla~,! =' Endüstri 
Sınai - Endtisfrlel 
Htir (T. Kö.) -- Özgen 
Hürriyel (T}fö )- O::genllk 
SN-bcst - Ozyur - bölge 
Misal.: Strftest mıntaktı - Ôıgür bölge 
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Dil işleri \ Al"}anya r--.. K-E-NTTE_V_E..,_ViLAYTT-E 

Aile 
Arda 

Kılavuz !~in dersler v:.i~'!!~!'~~~r. !.M •• _e_k __ t_e_p_l_e--r--S-o--k--a--k---o--r-t--a--s, --, n·d a 
Almanyanın denizultı ge-

~i'. ,~fE;F~;:;;,~~1;~~~; · Dün Ziraat bahçesinde k a n l ı b i r v a k a .. Evcimen - Aileperver 
Aile kelimesinin eski bir Yukuı kökü olıluğunu belki 

honuz bilmiyorsunuz Fakat kılavuzun (T Kö.) leri izahla
nırken hunu da öğreneceksiniz. Ancak kelimenin yeni Türk
~·~ şekli şudur: Ayle. Pek uygunsuz bir kelime olduğu 
ıçın türlü kullanma diline geçmiyen aile\i sözü idnde ay
lesel diyeceksiniz. 

fla'ktan bu kelimeyi her vakit bu son Türk~·e şeklin
de duyardık . ayle! Türkün nğzı böyle yoğurur. 

Arda da ayle demektir. Onunla dilimiz zeoginleı:iyor. 
Y~>rın ilim terimlerini aradığımızda, onu da belki fasile 
yerine koyacağız. 

Bizim babalarımız evcimen atlıımlur4ı. lliı;biri, so8'ok.ta 
geceye kalmazdı. 

** Akamet= Kısırlık, sonu9suzluk 
Akamete uğramak = Sonu~·suz 

uğramak, sonuç vermemek 
Akamete uğratmak - Sonu~·suz 

bırukmak 

Akim - Kısır, sonucsuz, verimsiz 

kalmak, sonuçsuzluğa 

bırakmak, verimsiz 

Akim kulmak= Sonu gelmemek , yuım k~lmak, yüz 
üstü kalmak, suya düşmek 

Bir osmanlıca kelimenin karşısında Lu kadar Türkçe 
görürseniz, bu kelimenin dilde hk yerleşmemit olduğuna 
hükmedioiz. 

Dün bütün düşman hücumları akamete uğradı - Dün 
hütiin düşman hücumları sonursuz kuh!ı; sonu~·ımzluğa 
uğradı. 

Akim kulun bu hareket - sonu golmiyAn hu han~ket 
"StilJü takim etmek sözündeki trıkiaı yerine kısırlaş

tırmak sözünü kullanabilirsiniz. Takim o demektir. 
* 

• 4 

Aktetmek - Buğıdlamak (Contrncter, con clure un ac· 
le public ou prive) 

Ak id - Hağırtıcı, bağtthyan ( cootractont) 
Akd - Bağıd (nete) 
llcmen aklınıza anulaşmalarıluki ((tnrafeyni athleyn» s()_ 

zu gcleeektir. bunu <cboğıtcılar. » veya «İki hağıt~:ı taraf» 
diye karşıtıyacoksınız ve bir şey Jc anlamış ohıcaksınız. 

<dhlenme erkekle kadını birleştiren bir beğıtdır» · sü-
zünde bağıt kelimesi akt yerini tutuyor. 

Almanlarla Frnnsızlar arasında Jölon anJlaşma, 1918 de 
Versay•Ja bağıtlanmıştır. (aktedilmiştir.J 
· Bu cümlelerde yeni bir kelime öğreniyorsunuz. 

Antlaşma - Muahede 
• 1 ** Kılavuz <c bağlanmak» kökünden çok esııslı başka bir 

kavram ardası üretmiştir. Burada onları tekrar rJolim: 
Tılhiiy1Jt, menutiyet ~ Bağın, beğıAr. uyruluk (depen_ 

Jance) 
TAbi, menut. muallakt vabeste - Roğınlı (uepandıınt) 
'l'Abi (kılmak, tahtı t4.bii1eto almak. miinkad etmek = 

1 'yrntmak (aSBujetir) 
TAbi (bu nnlnmdıı) - Uyrulc 
Tabi olmıık, tebaiyet etmek _ uyramuk 
Metbu - Uyraç 
Teban - lJyru 
Gayri t:1bi, müstakil _ Bıığııısız (intependnnt) er kin 
Ademi tabiiyet, istiklal - Yadbağırı~ı (inılepondande). 

orkinlik. 
Tabiiyet ve menutiyeti mütekabile - Arsıboğın~· ( int

erdependance) 
BuraJa ilk dikkat edeceğiniz şey bağlı ile bağınlı ar

asındaki ayrımdır. Bağlı - merbut - boğınlı _ tiibi. me
nut ·mualltl.k: vabeste. 

HJkırköy ilçebaybğı İstanbul İlbaylığına bağlıdır. 
Kanun çıkarmak, Kamutayın kabul etmesine boğınlıdır. 
Karıuşma diline bağlı aynı şeyi anlatabilir. Fukat ayır-

mak Jaba doğrudur. 
«lstıınbul llhaylığma be<rlı olan Kadıköy ilçabayl · ğının 

ekonomik ı· · · 0 
h ge ışımı, dalga kıran ve rı tım yupılmasına ba-

ğınlıdır.» işte si~e iki kelimnin ayırd edilmesini kolaylaş . 
tırıın başka bir misal! 

. _cdskoçy~ lugiltereye tabidir, ('Ümlesindeki tlbi kelime
sını, 

1
uyruk ıle kıırşılıyoruz. 

1 ebırn demek olan uyru da gene b~ kökten ueliyor. 
«Üsrnnnlı sultanla 1 . n . . • . .rı, asır art·:ı, Hı<·aı Araplarına uyrn~·-

lık <.'ttıler . ,, Deılıuımız vokı"t uyr tt k 1• . . 
..... ' B\'ID me ıu e ımesını 

karşıladığını görüyorsunuz. Bunun feğli «uyramak _ te· 
baiyet etmek)) <lir. 

Uyruluk Os.manlıca «teba~lık>> anlamına «tabiiyet» in 
karşılığıdır: «Bır devlet. kendı toprnğınJaki oztnlıklardnki 
iyi uyruluk vasıfları arar!» Fakat bir de dependane karşı
lığı ı(tabiiyetı' vardır ki onu «bağın.· bağınç,, kelimeleri ı 
ile karşılıyoruz. 

«Hayatı iktisadiyede, miJJetler arasıııJ~, bir gün tabi
İyeı ve metuniycti mütekabile esası arııcaktır . » sozunun 
şöyle çevirebiliriz: «Ekonomik hayatta, uluslar arusında, 
bir gün arası hağınç esası aranacaktır . )' 

Biz indeprerıı.:e sozunu bağınsız ve erkin ılive 
iki türlü karşılamakta şüphesiz daha i1i ettik. «Müstakil 

t~~:;t;yük ·~?.i!ıı:,1;~·:~: bayram yaptılar· . Cevdet adında bir kunduıiCi bir buçuk J. ıldan •er~~'. 
ndi müdafaaları kin lazım Alişuuri, Gazi ve lstiklAl d ırlfl'~ 
"Ördükleri hiitün silılbları ilk mektepleri dün ziraaL yaşadığı kansmı bıçakla on ÜÇ ıenn en y ı'l8 bit 
kendi de eılinmek niyetinde- bahı: esine giderek orada to · d t bo ıııa 
d'r pluca hayram yapmışlardır. Oüo Balıkesirde kanii bir atmıştır. Cev e ·ıe .-

1 • ı d k' vaka olmuııtur. Susı"'l'rırlıklı son vermek arsası . ;,ti• Varsai les andlatmnsın a ı Mekteplllurin bayramı bir ,, :\ · 980ıa .,..f 
haksdık esasına ovık~·a kısım ailelerin de ıştirakile Nuciye adında . bir kadın akşam üzeri · acı,, DP' 

taraftarlığımızı göetermeksi- güzel olmuştur. Talı-beler bir buçuk yılclıınh•!ri ayrı den geçmiş . ~e b~ 
zin, bu fttkle ne kadar tee- muhtelif suretlerle :ıkşamo. ya~adığı kocnsı taraf.odan g-ünkü sözlerı~ı 111,cif' 
ssüf etsek bile Almaoyaya k d -ı . l er sokak ortusındtt on üı· ye- da tekrar etmiıtır . "' k01 

"IAhl d & d d 1 h .. a ur eg ~nm ış er ı r . ~ koca&ına aiddet.le k~rırlef 
sı an 1

0
111 an ° ayı uc Çoouk Rsirgeme Kurumu rinden yaralanmıştır. Vnka -:ı 1io so 

ü111 edilemez. · muş ve çok a&ır 1--· -..-L 1 tarafındandu bayramo. ış . şöyle olmuştur: d 1 Şimdi A.vrupanında 11.ahu 1 ylemittir. BunUD 111•'' 
etmesini isteğimiz şey bu tir ak eden yoksul talebe ere Susığırlı klı Naciye ile Bu- 1• d.. Cevdet 

öfrle ve aksam 'ıki defa ye- ı L d ,, ı t k çı gına onen Id r111•f 
sistemin kaldırılması ve hü " ~ rsn \ a.un urııcı .._.evue arı enın üzerine 18 1 

8 
b.o' 

yük bir devletin sildhlanma- mek verilmiştir . kocadır. Lakin bir bu· ndeki keskin kondur kold'' 
smın cebren tahdidine niha- ,.,k mekteplerı' teftı' '· ~·zk yıldonbori nyrı ğını göğsü. bstd''. e or•'!1 
yet verilmesidir. Böyle bir y ba~armaktadırlar. Cevdet öt- neresı rast gel ıs k' 
safha tehlike ~üçlük ve ko llbaylık içindeki mektepl ey günü Naciyenin oturdu· saplıyarak ohlAkl•I 

1
; 

ku ile dolu\lur~ Fakat bir kaç eri teftiş etmekte olan kül- ğn eve ğ'iderek ayrıl ığa bir tam on üç yeriodell 
111 

_, 
zaman i~in İn!!iliz devlet ad· ı,··ır dı'rekto·· ru·· mtı· z. 8° ı,· m Ata- ·1 · L 1 · d • '"arıll• ... ..a 

l • , ... son verı mesın: 11.artıt an rı- lamıttır . Cev e• • ,erdİP"" 
amlarının vazifesi Avruna_ya lıL ı1on olarak Sındır~ıya t · d re •• ı· .. - ,.. ca e mış ve: olar için e ye 1:.. r 
fırtınadan sükunete ge~·meğe ·ı · d k' kt l nOIJ"' .h 

J l • .. .. gı mış ve ora a 1 me epe - - Ahlılksızlıktan vazf,!eç_ sonra ko11R kot• r-- ~,... yar ım etmek o acagt goru- " ~ . • •e .:111 
lüyor. rı teftiş etmiştir. ersen tekrar karı ko<·a olur, rakoluna gttmıt ,,.,..... 

Al 1. - · · · t' s ki b ı ~ birlikte ynsnrız Eirer bunda bacağı ile zabıt919 mıınyanın ey ıgıoı IS 1- a -s n 

yenlerin, vıızifesi gü~·leşmiş ıca ar aş 1 ısrar ediyorsan nikahımızı olmuştur. bir ~ 
tir. Ldkin Yı..!rsuillM sistemini llavulnr bir ke~· gündür bozalım, demiştir. Naciye de heaıen ldırıl•r 
hakiki müdafııa edenler vaz - sıcak gitmektedir. Sıcak do· Fakat ahl!\ksızlığa alışan ba ile hastaneye ka tıt· ~ 
iyetine dü~memeliyiz. Bu si. layısile bir kısım ilk mek· Naciye ne lıirleşmeye ne de tedavi altına alıd~~:Ji ,;tl,. 
stem nihayete ermektedir. teplerle ortamekt,~pler . dün boşanmaya n:ızı olmamış ve ciyenin hayatı W 1 

Ve kaba bir sistemılir. Ni· l d t'l d'l · k d' ör• e en sonra ta J e ı mış· kocasını evinden kapı dışıuı nme te ır. 

~~re:~e:::~;!~~~s~~~~z !~~ l~~dir. s·ır_g_u··-n-de Çakı-rda 
cıdele etmemeliyiz. J ' 8 •Lı d' ' ' 

Aynı ınmanda dış sıynsaru· em aşmuuen ISfmlZ -- ... MJ 
ıs umumi solAmet için kuv- Seksen lira maaşlı Manisa o 1. L f o k' 'l'k b•IJ kP" 
vetli ve metin olmalıdır Ul ücüneü sınıf Nafıa hnşmü- Of Y31\8 l\BflSIOI J8fl IJ• Ort 1111 .. ~ 
zım geldiği şekilde versnill- hendi11i llıfzı Muhtar ilbny- an erkek. ııbBLIS.I Jl"lb~'rDli ... 1

1

.' • ..j 
es andlıışmasının meşktlk lığımız Nafın başmühendis-

9 
1 1 ... ı.d"''. 

emniyetinin kaldırılmasına liğin., tnyin edilmiştir. Yeni Cuma günü şarımııda d<>. Balya, t8 (Muba 1
• oa•-'" 

müsl\a<le etlersek derhal on- başmiihendisimizin bir ka~~ rt vuka olmu,ıtur. Bunları inhisarlar ıdere•l tı~ib'~ 
un yerine istila arzusu olan güne katlar işinin başına gel~ sırasile yuzıyoruz: oın .dil 
devletlere knrşı koymagn da· mes"ı l>eklenınektedir . rlarile jaodarııı• 08bir. 

SeJiıniye mahallesinden t' · d "akar .. ,ı, yanan umumi lir müdofaa ne ıcesm e ~ '"' 
. l l.: Bı"r sı~~at memuru Hüseyin og-ıu SaaJettin aynı nde do"'rt t.açakÇI 1d .. Si' sıstem yaratma& şarttır. a ,,.. 

mııhalleden Mehmet oğlu y · köyÖP il'" 
Bu iki nokta lng1'lterenı'n l mıştır. enıce. aıeblll''' ··"" 

d 1 . 1 h terzi Kadri sözle baş ıyan 1 L d 1"' v · sıyasasının en mühim yolla- Sıtrna müca e esı sı 1 at fer j e aar eş 1 8' 
rı olmalıdır. Bunlar en nç.ık memurlarından Recep Gcy- kavga sonuı·unda sağ aya- hmet oğlu Osroall ;sd ,dl', 
·r d h 1 \' ve oııhhnt memurlu~una ğından bıçakla yaralamıştır. k .. ·· d Tok Ot b,Jı 1 8 eye mu tartır ar. d hu- ... ·' İzıııirler mahallesinden oyun en · ebeke lf' 
nlardanda görülüyor ki um- tayin edilmiştir. da olan ve bır 'anla•ıJ,O~ 

• · k b'l ı mararı~oı Kdmil oğlu llas- I .,. umı emnıyet a ı se A man- . ,.. nde ~·altıtık arı . ib-; 
·
1 d h.l ld b B' k t k it d ~ an mahalle bekdsi Abmedi ı 11..eeır yaua a ı o uğu aıde, eğ_ lf iZ opra 8 ın 8 a- kaçakçılar sa•• ··od ..... u . 

er kabil değil111e hari~· olar ok vazife görürken tehkir et mi-· . go .. _.ar 
temin edilmelidir. larak o·ıdu", ştir. mahkemesı~e ra1• ~~~ 

Fırka Genel 
Sekreterliği 
(ÜsttarAfı birinci sayfada) 

er Malat.ya saylavi l~sat Ur-
aı Amasyu suylava Cevdet 
Kerim lncedayı Sinob ::,. 
Nnfi Atuf Kansu Erzurum 
saylavı Rahmi Apak Tekir· 
dsğ suyluvı Basan Ali Yücel 
lımir suylavı ~ecib Ali Kü
çuka Denizli saylavı Büsnü 
()alı:ır lzmir say' ;ı v. Ali Rıza 
Erten Mardin saylavı Or. Fi
kri Tuzer Erzurum ıaylııvı 
Salııh Yargı Kocaeli saylavı 
Tahsin Berk Elaziz saylavı 
Salfi h Cimcoz İstanbul say
lavı. 

Kepsüt nuhiyesinin Eşeler 
köyünden lbrahim kızı 8ul· 
tan köy kenarında ~·alışırken 
toprağın birdenbire çökmesi 
üzerine toprak altında ka
larak ölmü~tür. Zavallı kız 
on iki yaşındadır. 

Bayazit vilayetinin adı 
Aün oldu. 

İçişleri Bakanlığından vi
ldyete bildirildiğine göre. 
mP.rkezi Kara köse olan Haya
zit vi!Ayeti udı (Ağrı) ya ve 
merkezi Bayazit olan Kara. 
köse kazası ndı da (Doğu 

Bayo.zidi) aıfınıı ~~evrilmiştir. 

mebuslulrn,«mahkemelerio istiklali» yerine«bağınsız sayfa_ 
vlık>H<hakyerlerınin bağınsızlığı» ı;öıünü kullanacağız, isti· 
klali milli» nin Türk~·esi«ulusal erkinlik» dir . Yarzı dili 
pek y:ıkın zamanda: 

- Ben sıyıısa hayatında i:>ağıneızlığı severim, ı:sözü ile , 
- Arsıulusal eıyasrnda. ancak, erkin ulusların hüknıü 

~e~·er. 

Sözü ura~ındaki ayrımı belirtecektir. 
"iktiudi hayattıı mutlak bir ademi taPıiyet ve metu· 

niyet siyaseti takib etlilP.mezı> <'İimlesini ise şöyle karşılı-
yacağız : "İktisadi hayatta , saltık bir yadbBğın~· sıyasası 
güdülemez ., 

Bu son cümlelerde geçen yenı kelim~ler: 
Mutlak - Saltık 

\'usıf (T Kö.) 
Fiil - Fr.ğil 
Ekalliyet Az ınlık 

Vılılyat - İlboylık 
Kaza - ll\·ebaylık 
Millet MP('lisi - Kamutay 
Mefhum Cnmilyası - Kavram ıır\ası 

Mirzubey mahallesinden üzere bu gun bu. ef1 

Ramttzan ofrlu llasan, Ahm- lmi~lerdir. SaCerıP a. O•!i 
'-' lk. bıç• .. , 'J"" 

et oğlu Mustafa aynı mahu~ bir havan, .1 ba'f•ıı' 'fllf 
aileden şoför kızının evine nın evinde bır ·~i 

k · · 1 d Osmanın evı'nde de ·
1 

b01' z4'rla girme ıstemış er ır. •••'' -.. 
Dinkçiler mahallesinden ak, bir Ruı 111~80 ı;altf Ali oğlu Abdulluh ile karısı muştur. Bunla 

... adıt· 
suye arasında ~·ıkan bir ku- bıkalı bir kaça59""'~ 
vgadıı Abdullah karısını bı- -~(I '• 1 !' 
çokla böğoiinden ynralamış- -Yini çıı sıı 

11
,,, 

tır. ,_ A )- ~ 
Vakalar hakkında zabıta- Ankara, 17 ( ' . dilll Y"~ 

··rk 4'• ca tahkik3.t ynpıl . ııakt:ıtlır. cumur ,Atatu bul bdr ı' 
. . . k• ..,o 

<;in sefırını fl.,iıicO ,c ·~-. 
içişleri 
Bakanının 

Soylevi 
( Gsttarufı hır ine sayCuda) 

dilekler arasında raylu 
rın ılgusı ve yerlerinin 
değiştirilmesi ve vilAyetler· 
den alınarak diğer vilayet 
veya kaıaya verilmesi husu· 
sları varılır. Ancak lüzu
mu kati olmutlıkça hu işler
ın asılması doğru dPğild-

ır yol pnra~ı i~i de verg
inin heder.i olup olmomu-
sınırı değerli bir 
mevzu olmadığını 

ve göçmen levm adedinin 
ondolrnz bine vardığını hu
nların Trnkyaya yerlttşdirildi
ğini bu miktarın elli hine 
varması muhtemel olduğunu 
ve ~: arşnf vı~ p '\'8 meselesini 
de Türk inkil:'ibıoın bir es. 
aslı ündcsi bulunduğunu 

onaylanacağını •öylemiştir. 

muşlar se~a~ tak(Jid9 
itimatoaaıeıını · '{"1 
miştir. 18 <~·~·) - ,.,_f 

Ankara, . Geoer~l. ,.ı-· 
~~in sefırı 111811111 
outıon ;tiroatıaa 

i t Uf• 

lörk i;Pi , ... ~rı. (J' 

Ankara, J7 d(~ . l.~o!:,~ 
· halt• 8 

""' fi çen hır afıod•D a• 
kurumu ta~·ıo gfldJrd,f&" 
~·alıcı 799 1liı 3'g6 jlf1 

inhi9ar ).açae''btt ~·. 
siğııra kağı•Jı, 99jril~~.:ar hayvanı ele g ~· 

Ankara prbf"!1 
,; 

A!?~~~i~;J; ~ 
ncü suyuk ,,rb''I' ~1 
dün Aanka;~şilik )lir 
Doğan bin ıeff 
vermiştir. Ç•{~rl• ~ 
Atatürk ,ı~ıf 
ştır. 
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19 Mazı• 

ltalya - Habeşistan 
ita/yan Başbdanı Habeşistan 
hakkında neler söylüyor?. 

Bursa - Balıkesir ~'ManyasSar1köy,Dönüş 

Otobüs seferleri Ve Samlı Panayırlar1. 

1 

. B. Mussolini Senatoda ver· ı «Kt•ndisine en uyanık oz-
dığj bir diyevd~ lhıbeşistan J enleri hasr edeceğimiz ordu· 
llleselesi hakkındu bir Fra- muz kimseyi hiitlememekte 
n~ız - lngiljz girgi sı haberi- , ve barış ı sağlamııktodır .» 
rıı •\O.sin olarak yelonlamı~- Af • d 
t~r. ltalyan Ba~bııkunı demi!t• manyanm iÇ ve iŞ Si· 
~~ ki:-_ Bu güne lrnd•r hiç yasası. 
F r gırgı yopılmemıştır, '\le 

rnnso, lngilter~ ve ltelya B. trintler bugün yanın-
:r~asındaki ilgilerin bugün- de kendisinin dış sıyasası 

U .hali göz önünde tutulun. danışmanı B. Fon Ribben-
c~ ılerid§ de böyle bir gi r- tron olduğu holde Bremen-
gı oloıuyacağı çok ihtimaL hofenden Münihe uçmuştur 
d ~ Ueniş öl ~·üde helgelen · Öyle anlaşılıyor ki kendi~i 
lbı§ olan göriişümüzü öğ bütün Avrupanın beklediği 
renmtk kin böyle bir gir(l'i sıyasal diyevi hazırlamak i~~ -
f6"inden diplomatik tedbi~. in, esi iden de yaptığı gibi, 
ere lüzum yoktur. Bavyoraya <·ekilecektir. 
k B. Mutısoliai doğusal Afri- Ortada ılolaşan duyuklnra 

11da ltelyanın süel g~nişlc. bakılırsa bu <liyev; B. Hi-
~6Bile uğraşanJarn alaycı tlerin angıt barış söylevini 
bır tekilde teşekkür ettikten söylediği 17 mayısın yıldö-
80nra ilave etmiştir. nü mu olan ı 7 mayıs Rayşt-
ı~ -- Avrupııdaki vnrhğım : zı og önünde söylenecektir. 
ıı~uoılu bulan hu pek jşç en B Bitler son hafta aza-
·~ Pek özgecil ukıl öö-retı· dını büyük bir Alman ~emisi 
~I a .. 
e·'re cevap verilebilir. i~inde Alman kıyılarında bir 
. ız Avrupada haysalcılık yolculuk yaparok gı>~·irmiş, 
~Çınde varlığımızı korumak bu yolculukta kendisine Sü 
ıaı6di ~ . . . . d . k . ( . 
k gımız ıçın ır ı A rı- Bakanı Goaeral Blomherg 
&ya gonderdığımiz İ~çiler deniz komutanı Amiral Ra-'ak · 

erlerden çoktur. En açık der, Doktor Göbhels Doktor 
en k k ' 
il es ın olarak şunu da şaht , B. Hes, R Fon Ribben-
g ~"e edeceğim ki lüzum trop yol arkadaşlığı etmişle· 
g~tdüğümüz kadar asker rdir. 
00dereceg~ iz ve hi'· k · mse •a& ~ 1 Bu kıtıa deniz yolculuğun. 

" nı tedbirlerimjzın şekli •e da hep Almanynnın i~· ve 
~uyônemj üzerinde bizi sor_ 1 dış sıyasasının hang-i temel· 
d' n ~·ekmek hakkını ken· ' ler üzerine kurulaca§'ı ve 
ıııe v B k ., 

~ik eremez. u ço na- yürütüleceği konuşulmuŞtur. 
ın~selede hükmen ol-

~11 Fronkfurter ~:ııytung ~a-' ••k Ştur hu hak ancak top · zetesi başyazmanı «yıkı mı. 
}'·ırıl~r.ında nndaçı unutulmı. yapı taşları mı !,., başlığ'ı nl-
lt 1 oır kanlı denoç bulunan tında yazdığı önemli bir baş 
16: • .Y~n~ndır· Yarın sömürge- yazıda bu konuyn dokun-
~e:~1~ın güvendiği ve as- maktadır . 
bQ erırnizden bır tekinin Bu yazman diyor ki: 
ı,~atı tehlikeye gireceği «Bu paktlar sıkıdan sıkı · 
da\'~: a:ır.ı . derecede sıkı ya gözden • ge~·irilmelidir. 

.\. rrıa ıstıyoruz Bu gözden geçirme sonunda 
t 1·ı. nlnşılamazlığın diploma-
" bunların ger\·ekten ulushır ~e .seyrine golin,'e biz lla-

L tıatanla görüşmelerde bu- sosyetesinin an{l tüzügüne 
'11 1lıtı k uygun olarak mı yoksa Al-
11111 a tan çekinmedik . fTz .. 

l'ltı le manyanıa karşı durmak.ta 
ll"t a omisyonunn iki or .. 'lı: · pek haklı olduğu bir şek.il-
dtı~ göndrmeye hazır oL deki bir ta!:ırn amaçlarla mı 

l1 llrnuıu bildirdik. yapıldığını görmek. imkfln 
lat1

11
be§i,tandnki önemli si-

1.1' içine girecektir. 
lii;1• ~rtıa durumu seferber-
~ rı ıl Ne olursa olsun, Almıın-

d11 ~ .. :rıemesi Ye Adisaba-
()ıı,.''llkurn süren zihniyeti yanın saldırmama andlaşma-
l .. ilde t !arına g-irmemek yolunda lle81 Utarak boş umutlar 
t\lıı 11 rtıek ve yaymaktan ko- verdiği söz heri alınmış de-

ln11Jt "d . . d ' ğildir . .\ o evımız ır. 

llrtQ~l'upa ve birdenbire Yalnız biz, bir takım birleş -
•ııı6:11. beklenmedik hiidi - melere girmek tarafını tut-
lırıc Cltrnası ıhtimaline fl'O - mıyacağız . Bunu kendimiz 

Bursa-Balıkes ir seferlerine hu defa 935 modeli otokar
lar tahsis edilmiştir. Hu otokarlarla gidip gelm~k 
müşterilerin menfaati ikti~asındandır. 
Her•1ün snat 9 du OARBALI OTKLt nden hareket eder. 

"' Müşterilerin hor türlü istiruhatı te.min edilmiş olmak-
la beraber otokarlar hiçbir tarafta fazla eğlenmeden 
yoluna devam eder ve vaktı muayyeninde Hursc.ya 
varır. Muhterem müşterilerimiz otokarlarda bir defa 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu anlamış 
olacaklardır . 

Hareket yerleri: 
Ha 11 kesİl'cle: 

l>.\HBA Ll OTELİ alt11ıda ~Ul; ttl 
Bursada: 

ı_ 
rıucanıi CI varıntla llA l..K OTELi 1 
altırıda rrnmara 7 

• 
mJ~~~-~6~-~~~~8~~~~~®B&BB•~ 
mı • 
~ Aygören mahallesindek! ticaret hınemle itisiii 1 
~ olan Bayan ve Baylara!.. 1 
il Oğlum Mustafunın ticarethanemle hi'; bir ilişiği • = kalmadığından tiı :arethane namına k.endisile muamele 1 
mJ yapılmrıması, yapıld : ğı takdirde benim irin hk bir l!J 
111 kıym&ti olmad.ğını tlan ederim. og 
(§) BAKKAL mJ 
~ Ali lil 
a • m~~~s~~~~m&~@~8~m~m~~~~a~• 

Balıkesir Defterdarlığından: 
Mahalleni <ieçen seneki 

Bedeli icarı 
Lira An illi 
30 J -6 935 1 6-935 Sanhisar 

Yukarda mevki ,, ,~ t•ski i<·arı vazıh diikkaıım .. 
bir ~eıwlik icarı 9- ~>· D35 tarilıiıulmı 23 · f>-BH;, 
tarihine kadar on heş gün müddetle ıuiiza~·t'dt·
VP. konmu~ıur. Saat on lw~te drft.-rdarlıkta mii-. . . 
te~ek.kil komi~yon marifetile 'ihalt' yapılaeaktır. 
İsteklilerjrı yiizde v~di htwuk tPminal akef~il~ . ,. "' " 
nu~zkiır korni~,·tma ve fazla izahat. i~therıleriu . . 
milli muh\k nıiidiirlüğiine miira<'atları. 

r ~- 1 ?f. .. - - 22 : ıs , 

BittiN(;i SINl'1., . 
KULAK. Bo(az. BORUN 
HASTALIKLARl ~tÜTEHA. 

ssısı 

l)f,KTt)R 

DAHi 
Balıkesir Paşııcamii Va

tan eczanesi ittisalinde 
her gün öğleden sonra 
hastalarını kabul etler. 
Ameliyat ve tedavileri en 
seri ve en yeni usuller ile 
tedavi eder. 
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Kültür 
Tefkilatı 

( i''st tarafı birinci sayfada) 
kteplerile ve özel Türk me
kteplerile doğrudan doğruya 
uğraşacaktır. Bugüne kadar 
talim ve terbiye dairesine 
bağlı yürütülen bir kısım 
işlerde Basım ve Yayım Müdü
rlüğüne verilektir. • <Jeno-
lerin yetiştirilmesinde 
~:ok önde bir yer 

hat.: b yedek ol:ı~ık için yükümsel saymıyaca-
''} Ulunan 1912 s · nıfını ğız . Ortada bırakılmış bir-
l9l~akeız1n, J911 , 1~13, tek köprü vardır ve birtek ~~-----........... .-....-;:,;~-... 

tutan jimnastık. izcilik ve 
sporun her bukımdan 

ehemmiyeti gözfltilerek do · 
ğrudan doğruya ihtisas işi 

~~ t 111nıflarının silah altın· köprü değildir. 
'•te .. ~lulacrıklarını söylemt'k General l~öring Almanya-
. t.(j

1

.rrı·>> nın bir hava güvenliği ıınd-
1~iıı ~nliğimiıi sağlamak laşmasınn gi~mesi kin yap-
~e•ırı .OQo · 900 000 as· tığı örengeyi tekrarlamıştır. 
)ı~ b Yeteceği kanağatında· Karşılıklı olmak. şartile Al-
''ııı Unla · · · · ~· J'Ur r. ıyı yatışmış sağ 

1 
ır~,, eklı ve ellerinde, 

1
1 bit~ t 8Ydanberi çok verim· 
11bti~ trzda çalışan silah 
~ "'o~ 6~ıoıızın yaptıkları 
''~e,1 erın silahlar bulunan 

manyanın bir siltlhsızlanma 

anluşmasına girmesi, bizim 
dışarı sıyasamızın temel di-

sı gizli teılhirlerle amacın. 
dan şaşırtılmaması şarttır .. , 

Gazete. burada B. Mak
donaldın Avam kamarasında 
!Öyfediği sıynsal söylevden 
bahsetmektedir: 

ingilterenin kurucu ve ya

pıcı ~ıyasntıını haşnrabilmek 

ve tamamlamak ir in bir~·ok 

anahtarlar gerekmektedir. 

Bunlardan birisi de deniz 

olan bu yerin de Bak.anlık 
kurumunda bulunması mün
asip görülmüştür. Yeni lay-

ilıa ile Maarif Hakanlığı me
rkez örcükleri şu dairelerd-
ır: Asbakanlık kiiltür dan
ış ı ğı. ulusal talim ve 
terbiye dairesi. teftiş heyeti, 

Vildyetdaimi enc'iJmeni'nden: 
Her sene haziranın üçünde Bandırmanın Manyas nahi

yesinde açılmak.ta olan Manyas ve onu müteakip Sarıköy 
di>nüş ve haziran yirmisinden itibaren Şamlıda üç ıün 
müddetle açıla cak ~!am dön~ü panayırlarından mevcut tar
ifesindeki yazılı miktarda ruium almak şartile mezkur pan· 
ayırlar rusumu 27- mayıs ·935 tarihine rashyan pazart
esi günü saat 15 de ihale edilmek üzere on beş gün mü
ddetle açık artırmaya konulmuştur. 

~fezkur panayırlar rusumonun muhammen bedeli(3100) 
liradır. İhale yevmü mezk fı rde encümeni daimi vildyet 
tarafından yapılacaktır . 

Talip olanların yevmü mezk.urde vak.ti muayyeninde 
yüzde 7.5 nisbetinde teminat ak~·alarını teslim ettiğine d'1-
ir makbuz şenedi veyahut banka mektuplarile encümeni 
vildyete gelmeleri ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin daha 
evel Bursa ve İstanbulda vİJdyet muha&ebei h11ıuıiyesin
de Bandırma ve Gönende muhasebei huıuıiye memurluk!· 
arına ve Balıkesirde encümeni daimi vilAyete müracaat et
meleri ilı1n olunur. 

PAN.\ YIHLAHA .\iT TARiFE 
İdarei vilılyet kanunun J 2 nci maddesi mucibince ha11-

lat idarei husuıiyeye ait olup haziranın 3 ncü günü küşat 
edilecek olan Manyas panayırı ile bunu takip edecek Sarı· 
köy ve dönüş panayırı şeraiti t\ tiye dairesinde mevki mü
zayedeye vazolunmuştur. 

ı -- liayvan satı~ından çadır ve saireden bir defaya 
mahsus olmak üzere alına cak rusum miktarı berve~·hi ati
dir. işbu ruıum Manyaı ve Sarı köy panayırlarından bir 
defaya nıahıus olmak üze ve dönüş önünJe panayırın bir 
gün olduğuna göre hayvan rusumundan maadaaından ru
hu ve meclisin karurile bu sene ü~· gün devam edecek 
olan, Çamlı dönüş panayıra i~:in de üç rubu alanecaktır. 
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Hayvan satışının kuruıundan 
Kahve ocağı ve han şeklinde ~·adır· 
lordan her on metre murabbaindan. 
Yemişci çadırından birmetre murab
baindan. 
Bakkal » » )) 

Tenekeci » » )) 

llelvac ı » » )) 

Furun, beher furundan 
Kuap beher metre murabbaından 
Bezzaz » » ,. 
Dtğirmen tatları beher adedind9n 
(tatların aatıldığında alınmak ıartile) 
Şerbet~·i takımlarından mHa oiıbe· 
tine göre maktuan 
Oyuncu çadırından metre murabbaı 
üzerine 
<iezici, satıcı maktuan 
Fotograf\~ ı maktuan 
Saraç metre murabbaından 
Aşçı , kebapçı, ekmekçi metre murah
bamdan 
.\ ttariye, tuhafiye. santcılar metre_ 
~urabbaından 
Pabuşcu, kuvaf, kunduracı metre 

mur abbaındıtn 
Berberler metre murabbaından 
Demirci, çivici metre murabbaından 
Çorapçı, fımileci metre murabbaından 
Keresteci, tahtacı metre muubbaından 
Keçeci, muthaf metre murabbaından 
Şapkacı metre murabbaından 
Bakırcı metre murabbaından 
Halıcı ve kilimci metre murabbnmdan 
Semerci beher metre murabbaından 
llazır elbiseci beher metre murabba. 
ından 
Losturacı maktuan 
Yapağı , yün, pamuk ve keçi kılı 
metre murabhaından 
Her nevi derici ve çarık\~ı metre 
morabbaından 

Nalbant mak.tuan 
Araba üzerinde e~yu satılan bebe 
arabt1da (ot,samanJ arabaları müıtea· 
nadır. 

~ ı şe ile müskirat satanlardan metre 
murabbaından 

Mültezimler bunlar haricindeki emtia 
ve eşyanın işgal edeceği yerin beher 
metre murabbaından. 

ti( erdir.)> 
l' Gta h "'ll 1 ıtvn ve deniz ku~l 'rım · 
"lıtı . ıze dnyunarek, de-

"teL• erı " 1 ,~.'le§t' 6 an aşmaları ge-
L. ı bu 1.:rne1t için Avrupad
"'ll l )'U k k.. " L 

reklerinden birisidir. Fakat 
bunun bir takım politika · 
dalavereleriyl~ karıştırılma
sına göz yummak istemi-
yoruz. 

H. llitlerin ve yahut 

~orumudur. 

Bundan dolayı deniz siya. 

sası n~ırı derecede önemli. 
dir. 

yüksek okullar, orta okullar ilk 
okullar mesleği ve teknik 
okullar, güzel sanatlar ve 
genel müdürlükleri, özel ok
ullar. izrilik, hasım ve yay
ım, müzeler, kütüphane, ok

ul müzesi. zat işleri. özı>l 
~alem, yapı iıleri müdürlü
kleri. 

J -- Rusum nlmak i~·in çadır kurmak ıart değildir. Her 
hııngi suretle çadır ve sergilerin iıgaJ eylediği arazinin 
metre murabbaı hesap edilerek ona göre ruıum ahnacak
ttr. Mültezim cedvelde tayin ve tadat olunan ruıumdan ha. 
şka rusum alrpağa salAhiyettar değildir, 

ı~ Qlllün uçua , uzak ya 
~t ~~ık Avrupa <levletler-

1 a1•1 
\re kesin bir İH hi r . &an . ~ 

'dece . sı gudmoğe deva
~ız.» 

öteki devlet adamlarımızın 

ar::;ıulusal siyasa için vermiş 

oldukları ııözlcr, hala ge~~er 
bir h::ılıledir ; geri alınmamış 
ortaılan kalılırılmumıştır. Fa
kat hunların karıştmlmama-

Fakat bütün bunlardan 
daha önemli olan şey engin 

bir yetke ile 8 . Bitlerin 
ağzından ~:JkoMk olan ~öz-. 
lerdir. 

$id~etli bir yer sarsıntısı 
grzurum. 18 (A.A.) -Bu 

sabnh saat ikide kuvvetli 
bir deprenme olmuttur. 

2 -- işbu panayJrm hepsi birden ihale edilecektir . Yek_ 
diğerinden tefrik edilmez. 

l . 3 · - Te~ipler bedel muhammen in yüzde yedi bu~~uk. nis· 
betınde temınat farkı vermeğe mecburdur. ihaleyi müteakip 
işbu ~i~tarı teminat katiye miktarına iblAgı ve mütebaki 
kıımı ıçın de ya bank mektubu veyahut emYal terkiai ıu
retJle teminat erae ederse yirmi gün sarfında tediye ede-

• 
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MADEN UYU 
. - . ~ .. 

lif DE~ B.Ha HS.\ 1\, K.\H.\ClhEB, BOB-
HEK HAS'L LI KL,\ HİLE H .\ ZUISIZLI K LA

HB.\ fi: ~f F.\LI \"E E~ EYİ srnrH . . 

KIZILAV 
~amırıa inııi~a~ı H'J'İIPıı hu maden :--u.' u

ııuıı talalil ı·t.1ıwru ~i~t·lerdt>ki e1ikC'tlt·ı·dc· 'a-
zılıdı r. · 

Bu uynrı hayiliği11i aııea"- muhlt'l't'lll 
halkrnııza bir fıizuwt olma"- iiztıl'(" aldım. · 

Fiyatlar ~lıq•ı dir fır~al ka('lf'Hlll\llllZ. 

• 
. . 

reşillf caddt;.si No. 21J 

Yağcı i smail .. 
ceğine doir katil>İ t\dillikten resc·n tanzim edilen Jüyun 
senedi vdrmeğc mecburdur Ak i tşkdirdt• protesto keşide
sine hökijm ıstihsnle hfl<'0l laılmadan ihult> r th eJilen•k 
tominnt akçnsı irat kııyıt olunup p:ınayır. emanetten ıdnro 
olunan. neticede daire aleyhine bir. z<ırnr hnsıl olur. \'e bu 
zurnr mutenhidin irat 'kayıt ev,·eline teminııtındnn fozla 
olursa (az laso nyrıcn mtlteahiddı n talı sil olunur. 

s .. ~1üzayocle dellı'l.liye konlurat vo masarifı snırc&i 

mültezimine aittir. 
7, •• BedE}li encümeni vilfiycl~·e lrndılıltlyık görüUüğiı, 

ta"kdirde mayısın 27 inci .qunü suut 15 de Balıkesir vilayet' 
encümenince ihalo edilmek üzere 9 - ~foyıs tarihinden 
itibaren müzayedeye verilmiştir. 207 -- 4 

7, 10, 2, 67, 9, 1 ~' :!2, 1.3~ 3G • 11-i. :26, ~5, 
2 7 , 2 ti, 3 2, 31 , 3 3 , 3 4 , 3 S, ~Hl , 4 O, 4 2, 4 ö, 4 5, 

Yukarıda 1111111araları y\ıııh belP<!J~··· yapılaı·-
1nın :u:ık aı·tırın'ıtlaı·ı 1 O ~iirı, daha ıızatılıııışdır. 

Biılıkcsir ı~,·kcıt· 
l\ 1 ii () ii ı· I i• ğ· ii ıı f I c ıı 

5 2 5 7 ~ 2 fi ~ 6;; 6 '~ c· ~, 6 ~, ·> Su 0 1 ' ' } • v.' v' v' ) • <.. ' - ' ' ·~ / 

82, ,83 84 86. 89~ 92, 9li 
hvk•ıfı nı,nlnııa,a ait vnkarıda ırnmat:ılaı·ı \a

zılı 18 ad+1 ı dii~kaiı ~;_5:935 güııiiııdtııı 18-5·~~35 
gliuüıw kadar· fiil hir ,,,.111 ıı i'uhkt it' aı·ı ırıııa ra 
'l' J ~ • 
l\nııu1nwştur. lıalt•:o:i 18-f>-!li.15 •·iim:u·tt>~İ !!i'ıııii 
~aaı ı4 dtı E' k:ıf idaı'''· iııdP y:tpılae~ıktır. İ~tt•k-
lilt1ı·irı uıiirat•aaıl~u·ı. ( 180-3) 


