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GÜNLERDE VE ER.. ÇIK.AR... 

1 
Onuncu Yal -.. 

Jğesi veBa~yazgam: Belıkesir sayla vı H.KARAN 

Çıkarım Genel Çcvirgeni: K. E AKMAN 

9==-- Türk Dili Evi Ba/Jkesir -ı 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

Günü geçmiş sayılar' 25 kuruştur. 1 
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C. H. P. B. Kurulta.yında V: n i Ç i ~. E iç~ i n i ~ 
Bak - --- - - ·· .- :. -- - . ~ u z e I _ B ı r D 11 ~ v ı .. 
t . anlanmızın _One~_h Spylevlen. Uç binsenedenberi mevcut münasebetlerimizebakart.en 
l'fleri Bakanımızlq Bayındırlık ve Tarım Ba- diplomasi münasebetlerini göz önüne getiritken biri 
Qtt/arımız Kurultayda kendilerini ilgilendıren birimizin yeni dostlar haline gelmiş olma~tan derin 

C.H .P. 
Büyük Kurultayına giden 
murah~aslar ~önüyorlar. 

işler hakkında izahat verdiler. sevincimizi söyleriz. 

'· lf () B. ~ukrıı Kı) a 
1, şler·· · Büyüle KurultııyJo 
}, ~ 1 Bakanı B. Şükrü Ka. 
lır, ehtli bir ıö1lev vermi-

ıı'rr 
'a ;, 1 1Curultııyanın değeri-
1-ltıı 'ttt eden Bukao, Ku-
A Yın 8 1 1 

. . 
~ l· orev ı orun ar ıçın 
~' oır d· 
111~~ ırektı{ ofduğunu fıÖ· 

t1ık ı . 
~rt ~·ı,ler Bak:anlığ.nın 

'-Pac"1da yapt ğt ve ileride 
·~11111 lt.~ 1 işlerin dıtarıdun 
\d6 Uyelere bir rapor ha· 
"ı .. •unulduğuno burada 

Ylj ~ıetleri izah etleceğini 
Jereıt J <l ' L. ·-.. e ı .. ı: 

, aı, (([)ilek sıruile birinci 
•~ı%rak ~akıimatı idariye 
,,, "· ~ulki tnksimatımızm 
~-.~·~_ğıdan yukarıya be
~)e)e Uıere köyler, na· 
~ 1di/' ~~zalar ve viluyet
~) ~ l<oyler için yapılan 

~)ı , "rıunu mem lektitte çok 
~,t_. ey"1llar ve semereler 
~ ıı L· ~~ t ır kanundur. Ufak 
~~tl~t ıttbiiaLta görülen ku. 
\e~ da zamanla ıslAh ed· 
b. dit 

~ 111ı· • 
'(I •ırı .. ~ )~llf" ~oyleriınizJen 41,00o 
~ııllll Uzun 23,000 inde köy 
tt.1u tatbik odilmektedir. 

t. •er· 
1 ıs, "! binde yo nüfusun az-
ı~, ~ ·~ Ut köylerin doi'rıaık-
t o1Uı" o 
~,etı U?llen, bil hassa şark 
lb;ı. erırnizde köy kanunu 

- ~ ed ·ı ~ i . 1 ernemektedir On-
~-~ıt ~~n köy Jüşünüldüğü 
~e.· erhol k.. .. L" .. t .. l 
, "I ", • oyun uyu u • 
t~, bu lr.oyün vüz haneden 

b lf L " ele 8•ılrnaması çarnsi-
~ ~ess" ı 
) )0111, U olunm:ıl11lır. Biz ı 

'

b tı, }•ı. D.ığ nık bir kö 
ı~l •r[ 
~ ''at .an. ne uınrun, ne 
1.'llı~ L~ırer. Medeniyet da 
~rJ •oyl 
~ler-1] erde değil, toplu 

~"a eb_tekevvün etlen bi:-
\. ' ır 

~ "M serneredir. 
ı,~1lu 01"caı işin köylere 

>te 6ıtro.t. bilgi, bayındır· 
~~~tı '~lık götürıne.c olJıı-
~~~ 8eı·rrı · 
~ ıı~ırııı enlere ta ptanan yu. 
i)e"!i .a kanununun dıı bu 

}~~ ~'l'ı~öıcttiğini, Karade-
\ ~~Q ı:;ınıızın nüfus ko
~~ '" kımından Avrupıı· 
b~ ~eç~alabalı~ kıyılarını 
"~"n 0-.ı~·kte olduklarını, 
Jt u .. b 1 bi ru u yerler için 
~ ' t !H~lr. 'I ı. 111, " 1 olmak rrerek-"q Yıtkq ~ 
~ oı, 1 e nahiyeler ko-

'~~llrıu r~k düşiinülmüş ol. 
~ 1 ~hay111~

0 ~.en tek bir ka. 
'I) • ol .. 1'let \'un1iı 40 - s0 ~ te · 
"'li 1 ~1 0 ~an bir yerde 
.. >ıt iş .. . . 
.. ı ol gormesının 

llladığını, bunun 

l: . ;\ l ı ÇM 111 Kil ya 

ı~·ın buııların he~inci sınıf 

bir ilçe haline getirilmesi
nin g-erektiğini, ilı.:dcre ge
lince, nüfusumuz artmakta 
olduğundan ilçelerin <le art
tırılması g~rektiğini, fakat 
bu işin para işi olduğunu 
iller sıyasal ve ekonomik 
esaslar üzerine kurulduğun
dan sayıl:ırının azatılmas na 
lüzum görülmediğini, bugün 
her il merkezinin bir bayın
dırlık ve bilgi kaynağı ol· 
duğunu söyledi. 

Bundans onra B. ~ükrü 

Kaya gent' l ispekterlerin iş· 

!erini izah ederek hu örgü_ 
tün memleket için olan fay
dalarını anlatıp, doğudaŞeyh 

Said azısındnn sonra birbir
ini kovnlıyan karışıkhklurı 

bu kurumun önlediğinli dil
ekler arasında olıın smır ve 
yer değiştirmenin yönetim 
bakımından sakıncııh oldu. 
ğunu, lcamunları:rt. ilçelerin 
değişmeı~iııin, illerin genel 
yönetimi kanununa göre bo
zı şekillere bağlı olduğunu 

polis meselesine gelince, yu· 
rdun güvenliğini koruyan iki 
unsurd:ın biri olan poliain 
bütün şehirlerde bulıırımesı 

gereken bir kuvvet olduğu· 
nu kurtuluş savaşı sıraları
nda polis kadromuz çok zıı· 

yiflen, polis okulları nçıla
rak bunlarda 4000 polis yu. 
tişdirıldiğini. poliı:ı kemmiy. 
et ve keyfiyet bakımından 

artırmak için bir program 
hazırlandı~ını söyledi. 

Polis örgütürıü anlatırken 

polisin sosyal olandaki yük 
sek fülevini de anlatan ~ülc
rü Kaya. yo~ parası mesele
sine dolrnnarıık bunun uzun 

boylu incelemeğe ueğı:r bir 
konu olduğunu :,öylemi~ ve 
şarb::ıylık işlerinı:s ge~·erek 
başkıı ülkeler ~arbaylıkları-

nın bundan bin yıl önce ~·alış
maya başlayıp bütün işleri· · 
ni bitirdiklerini, hidu jse 

~arbaylıklnrın ııncak on 1ıl
danberi sistemle ~·alışmağa 

başladıklarını anlııtm:ştır. 

Şarbaylıklurın hugünkü 
g-ı>lirlerinin, b:ış:ırmak yii . 
kümiind" olılukları öJevleri 

kar~ılamok.tnn ~·ok uznk ol· 
ıl uğ'unu söyliyen 1' Şükrü 
Kaya, kurulmuş olan şar
baylıklnr bankası ve Kamu
tayn verilen !'.?nrbaylıklar 

kanunu il.J, şarbaylıklarımı-

n. ~ııhli Krkrneıı 

zın çalışmalarının hızluştırıl· 
dığını söyledi. Özel yöne· 
timler ırın Kumutuy hır 
kanun verildiğini söyliyen 
Bakanımız. nüfus işlerine ge
~~erck bu i~in yurdun vıır

lığ'ı bakımından olan büyük 
değerini rakama ılayonııo ör

nekler!e ıınlı.ıtrpış ve demı.ş
tirki: 

- <ı Biziın ınemlek'6timizin 

nüfusunun kilometre kare 
başına elli v~ yüze ı;ıkma_ 

ması için hiç bir sebep yo 
ktur Niifusun :ırtmRsı kin 
gereken tedbirler hnzırlıın· 

mı,tır. Yüz yıl eonrn Türki· 
yenin yalnız kondi nüfusu 
70 milyona ~·ıkacaktır. Bu
nun için bütün eebP.pler ha· 
zırdır, ve köylerde şehir· 

lerde nüfus sayısı her gün 
artmaktadır. Bu yılki nüfus 
!!ayımile rıiifusumuzun ne ka. 
dar sağlam ve doğurgan 

' olduğunu bir <lefıı daha bü· 
tün acuna göstereceğiz » 

B. Şükru Knya bu alanı.la 
göçmenlerin de bir kaynak 
olduğunu, on -.y İ\·intle ge
lenlerin on dokuz bine var
dığını, elli bine varmasının 
ihtimali olduğunu, Çıınnkka· 
le jle beraber bütün 'frak · 
ya nüfusunun beş altı yıl 

(Devıtmı Ü\'Ünciı savCada) 
J 

Yeni <:,:in sefiri Üt•nernl 
Ouyııoutson Anadolu :ıjansı. 
nu aşuğ'ıd.ıki beynnutta bu
lunmuştur: · 

<t 'l'iirkiye ı le Çin ora
s,füla artık r snıi Jjploma· 
tik ınüna ebetler teessüs 
otnıiljtir. iki devlet:n milieıt 

ve hük.tlmetl~rı bundan do· 
l~yi çok büyük bir mem· 
nuniyet içindedir. 

J.Jiin ilk ı)efa ıılnrıık Uıır

iciye Bakanlığı \'ekili M. 
Şükrü !<nyoyı ziyaret et
mekll! buhtiyar oldum. B. 
Şükrü Koyu pek ziyade 
mültefıt davrandı: Ben onu 
bir dost sayıyorum. Bugün 
saat ıs du itiınutoaııv:ıni 
Res cumur Ata tür ke takdim 
etmek qibi ç:ok büyük bir 
şerefe nail oldum. Bu bü
yük siynsınm, bu bü· 
yük Jskerin ve büyük ısluh
nteının a.yııı :lamanda hem 
çok sem~utik bir kubu\iine 
nnil ol ı.ı,kı hem

0 
de ondan 

çok chemmiyotli dersler· al
mak bizim i~:in emsalsiz bjr 
mabzuziyettir. 

Heisi~umurun yanına .ka
bul etmek husu~undaki SU· 
rnt yeni Türkiyenin enerji 
vu ehliyetinin bir misııljdir 

Bundan Jolayı nsırlarılanb

eri ı•ramız ıla teessüs etmiş 
olan münoaebet.lerin kökleri 
arusın~4 kerşılıklı ve ihtiy
ari derin kanaatimizi unut
amayız. ~una knti surette 
eminim ki istikbalde de te
şriki mesaimi7.İ ve dostluğ · 
umuzu aynı süratle kuvve. 
tlenllireceğiz ' 

<;inlice hir ~iirde dinliyor 
ki: «En büyiik zevk, •enı 

Yakın' _Komşumuz 
İrakda Olup Bitenler .. 
Sim~iki kabineyi tutan Parti kongresini yaptı. lra~ta . 

seçim serbest olacaktır. 
Adıınudn çılcun Türk Sözü ynrım milyon nüfuslu bir 

g:ızP.tesine Ba;dattun bildi- şehir hulino geldiği için bu 
1 rildiğine göro Hn~ım Paşa yeni köprülere ihtiya\' var-
ı kabinesi memleketto siikılneti dır. 

iade ellik.ten sonra ıslah ve )1auri{ vezirliği sanayi tııh-
imar programını tatbike ba sili kin A vrupaya talebe gö-
şlııdı. nderecektir 

Kcr"üktcki lluveyce neh
Genel sağlık, kültür, bay· 

rinden sulama i~:in istifade 
ındırlık ve sulama gibi işl· 

edilecektır. {Alubiid) kabile
erle u~rnşıyor. Devlet lıus-

sino nit. Jrakin en verimli 
ta hanesini genişlettikten so · onbin dönüm yer sulnnucnk· 
nra Elektrihde yeni bir ha · 

tıı:. llükümet yabant•ı memu. 
stalıane yaptırdı. Bulıı9ık rlnrı yalnız fen işlerinde ku. 
hastolıklarlu snvaşmak i~·in llannrak yerli memurlıırla 
ytiz binlerce lira , tahı;;isut ge~·inınek kin \.'Oğuna 'yol 
koydu. v"rccektir. . 

Bağdııttn Dicle iızerine iki lnihaiil vatani pıırtİ8İ her 
büyüle yeni köprü yaptırma- yıl <)lduğu gıbi bir kongre 

. ğn kornr verdi. Eski köprü· yaptı. Bu pnrtiılc Irakta şi-
ler yetişmediği ve Bıığılaıl (Oe va mı ikinki sayfntla) 

1 

bir dosta mnlik olmııktırı> 

Diğer bir manzur'ne de uzun 
hfr oyrılıktan sonro eski 
bir dostun yeni bir dost hıı-

line geleceğini ı:öyliyor 
3')00 s"nedenheri mev-
<'Ul olon tarihi J!lÜnasebetl
erimize bakorken ve kar
şılıklı Jiplomaı:i münasebet
leri vi.icuıle getirmekto oldu_ 
ğumuzu gözlinüne getirirken 
birbirimizin eski tanışık ol
duktan mora şimdi yeni do 
stlnr haline gelmiş olduğu
muzdan doğnrı sevincimizi 
söylPınemek knbil değildir. 

Bu sevince diplomasi saha
Rında p k nadir tesadüf ol· 
unıır. 

Mesud hir tesadüf eserı 

olurak itimııdnnmemi taktim 
~ 

etmedeq evci g<>k gürültü-
sü ile 'karışık ö~ıırok Ankn
rnya )'.Oğmur _yağmı9tır. 

ft.') zi h•W'n~r 

C.H P. Balıkesir Parti te-
şkilô.tı adına Biıyiık Kurul
tayda bulunan murahhaslar
dan C B.P. Başkan vekili 
Feyzi Sözener dün şarımızıı 

dönmü~tür. 

Dr. Fadıl Doğan dn ötey 
gün gelmıştir. Ali Re9at, 
Sadık Deniz ve Cevdet De. 

nizerinde şu günlerde gelm

eleri beklenmektedir. 

Bizim eski klA~ik kitaplorı O b L 
ınızdan 1. King,,gök giirü· Çekoslsvakya iŞ 818nl 
ltüsü ııçrşeyi ho.r~kete geti. Moskovay~ g'ıdı'yoı. 
rir diyor.· Şu halde bu tesa-
düf bugiınJel\ itiboren miı - Prağ. l 7 (A.A ) - Sovyet-
nasebell<>rimizi fpvvetlendi- ı Çekoslavakya ondlaşmnı:ıının 
recek olan iyi b_ir alamettir. 

1 imzasından sonra B Benos 
Yağmura gelince onun !3. Litvino1a bir telgraf gö-
dn iki manası var~ ndererek hoşnutluğunu ve 
(Devamı ikinci' sayfada) ( Devamı ikinci sayfııdn ) 
~0oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoo~ 
~ ~ 

I G•ü n de Beş Kelime •• \ g v 
İKİNLİ Lisrrg 

1 - M8.mur. Bayındır. 

.. 4) Namuriyrt - Bayrndırlık 

B) Na.Jı• 
imar elmt!k - Rcıyrndtrmak 

Mlsalltr: Ankara bayrndtr bir :ıclıir ulmııştıır. 
Mcmlehet bnyındırltk yolmufa<lir. 
Bıitt1n devit/ yapı işfrri Haywdtrlık Bakc111lıü11ın 
btı!Jl•n mışlır 
Bi: yufliw11u:u bayrnclırmaktan, gellştlrmcklen 
başka bir Şl!!J dtiıünmıiyoru:. 

"1 1 nkişaf dm ek - Gtliımek 
inkişaf ellirmek - Gtliılir111ek 
İnkişaf - Gelişim, gelişme 
Misal: Tıirkiyuıirı ekonomik ytllşlmi gtirıden 
gıint artıyor. 

3 - Mıilki - Sluil 
4 J.skui : - Süel (Mf/ilair.e) 

. Not: « Asluri» kelimesi tSoldai» anlamrna tür. 

kçtdir. 
~ Ctmlyel, şirket - Sosyete 

Misal: 1iırk cemiyeti -1'lir/; sosyetesi 
Şt!ker şirkdl - sl!ker sosytitsi 
fç/imai - Sosyal 
Not: 1- Tıirk kökünden gelen Cemiyet ş11 an· 
frtmda kllllamlacaklır: 
Hllrilialwıcr cemiyeti, Kı=ılay cenılytti, 
Gauluiler l'emiyl'li, /Jil cemiyeli 
Nn/:2) _ Ga:demiu yönderiltctk ya:ılarda im 
kelimelerin Osma11ltcal11rrn m kullamlmanwsırn 
rica t!dui::.. 

ı mlJ'acakt1r . .. ~ .. 



Dil işleri 

Kılavuz icln deraler • 
8 -

Aksetıa.ek Yansımak 
Akis (aks) - Yansı 
Akis - Yansıt 
Aksettirmek - Yansıtmak 
Makus, aksi - Ters 
Aksi ~rnda - Yanku 
Aksi suda vermek, sada aksetmek - Ynnkulanmak 
AksülAmel - Tepki 
Bill\kis . - Tamtersi 
Oün ""ce, engin denizde yıldız ynnHılnrına daldım 
flavuza yansıyan salkımlar, yavaş yavo~. lrBrardı .. 
Güneş, urukta, ışın-kara yanaılur hıroknrak, söndü. 
Kıyuiaki ağ ı~·ları, en kü~·ük yaprak kıvrımlnrınu kadar 

yansıtan duru ve temiz aoler .. 
Dostum, dün ne sordumsa, hep t rs cevaplar verdi. 
Teli her vakit ters gitmez. 
Ters taliimden ben de bunu ht!kliyorJum. 
Bir insan \!ığlığının acı yanlrularını (yankılurını) duya-

rak ürperdim. . 
· Bu &es, bütün ormanda, yankulanarak. (yankılanarak) 

uzaklaıtı ve kayboldu. 
İtte teldş ve evecenlik değil. t: mlersi, öngörü ve .su

kfin 14ıımdır 
31 mart, bir türlü önlenemiyen otoıito kargnşa~ının te

pkisi idi - 31 mart, bir türlü merıedilemiyen otorite ana
rşinin akıülAmeli idi. 

Hu misallerde geçen yeni kelimeler 
Işın- kara - Clair obscur 
ı )ngörü - Basiret 
Telu~ ve sükun (T.Kö.) 
Aksııyı şark - Uzak:doğu 
Ak:sayı g.ırp - Uzakbatı 
A ksayı yesar - En ı;ol 
Ak:sayı yamın - En-sağ 
Hlll:im - ) Egemı n, 2- Hükün.ıcı. , 3 - llüküm sürcıı, 

4 - Başat. 

HA.kim olmak - Boşatmak 
Hakimiyet - ı - Egemenlik:. 2 - Başatlık 
Hakim ve hdkimiyetin bu anlamularını nasıl ayıraca

ğınızı fi'runsızca biliyorsanız, hemen kavrarsınız. Fakat 
aş-ığııJııki misaller de !'.'İzi bu keli:neleri yerinde kutlanma· 
nızıı yardım edecektir. 

T k Tu··rk «Türkler egemen bir ulustur )) yohut, « ra yu 
egemenliği altındadır . » dediğimiz vakit, Fransızca souvra
jn va souvrainete kelimelerini karşılamtş oluyoruz . 

«Türk hükümenleri türe ve kanundan ayrılmaz.» de 
<liğimizde bdkim sözünü juge anlamına kullanıyoruz . 

«Kamutayda hüküm süren Jrnnağatıı göre .. » sözünde 
ise reO'nant Fransızcasını kar~ılıyoruz. ' o ~ • . 

«Başt tApe -- hıikim tepe)> deyimindeki başar k.elimesı 
Fransızca «dominantı> karşılığıdır. 

Uı:akdoğu, harp sonruındanberi, odım odım , .Japon 
başatlığına geçiyor. 

Uzak batıda Amerika tekniği ve kültürü hiıkiim sür. 
mektodir. 

Fransanın ekonomik sıyasasındo. 
sol prensipleri bnşatdır . 

ne en - sağ ne Je on· 

l•\ıs 1 ancak 50 yıl lct b:ışutubilon 
sinin zevkini sürmektedir. 

Fransa, ~imJi, otorite· 

** Müstemleke = Sömürge 
Koloni - Koloni 
istismar etmek :_ ·ı Sömürmek, 2 - t~letmek 
ı:ava adası Holanda sömiirlı{esidir. 

İstanbul<la Fransa kolonisi 'gittik~·u :ızıılm:ıktedır. 
Yakın z ımandn bütün madenlerimiıi ı~letoceğiz. 
Amerika, erkinlik savaşını kuzunıficjyu kudar ı\vrupa 

ho:3abına sömürülmüştür . 
Son misallerde geı,:en kelimelur: 
Tüze - Adalet 
Otorite (T Kö.) 
Erkinlik - lstikltll 
Aklı selim, hissi selim - Sağduyu 
Bi ~im güvencirniz halkın sağ,l'Jy 11 sudut. 
insanda sağduyu olmazsa, kuru ve ezbere biığiden 

ne çıkar. 

** Alaka ~ 1- llitlk, 2- (münesebet anltınına) ilgi 
AlA kadar= ll i gili 
Alilkadar olmak - ilgilenmek 
.\.IAkabahş - ilgen 
Katı alaku etmek - İlişik keamek 
Ticarethane - Tecimge 
Bahsettinjz tecimge ile hiçbir ıli~iğim yoktur 
Bahsettığiniz adamla hiçbir ilgim yoktur, 
Benimi~ bu kadar ilgilendiğinize pek teşekkür 
Dostum bay bütiin tecim ort.lklaaı ile 

kesti. 

eılcrim. 

ilişiğini 

· Siz, arsıulusal sıyasa bakımından, bu . meırnlenin yüksek 
ilgcnliğinde şıiphe edıyor musunuz? 

Bu işte knyıtsız değil. ilgili ve dikkatli dıwranmalıHınız 

/ ** lleldek - Al!l met 
Hayır itlerine Y.ardım etmek, 

1 Yeni Çin 
Elcisi • 
(Üsttarafı birine sayfada) . 

dır. Birincisi yeşilliğin fış
kırmasına yarıyan feyizli 
ilkbahar yrı ğmuru olması· 
dır. Bn da şu manaya gf3· 
lir ki bizim samimi teşriki 
ınosuimiz sayesinde milleti
erimizin saudc.'1. sahasını ha
zırlamış olacağ. z . İkincj ma· 
nası da dostluktur. Ecdadımız 
eski dostlarma «eski yağ
murl..ırn diyorlardı ve yeni 
Jostl11rıno. «bugünkü ynğ . 
murlorn adını vermişlerdir. 
Bu su retle eski mü nns ' het-

Köy a 
Bahnlığı müsteŞarı .Gene M a y ~ s d ~ -
r~~ !~t~~ığı8~!~ke!~~~~- ı Tepecik hJ'Ulıle fiPllcak o' r 

Sü 

arı General Nazım dün lzm- V8 eülenl'ıli olması için h8ZfdJk ~apdıı•1.,. 
irJen şarımıza gelmiştir Sıı· ,-. ~J ... : ~t· ' 
vin müsteşar bir kaç gün Haıkev.i ltpıcüler u 8' f ı ~Tf1 " • guıı 
kadar şor:mızdn kalacak ve lnrafondan Ker sütte yapıl - köy bayramı · hırk•Uı~ 
bu zaman içinde Sii Bakan- mak üzere hazırlunan köy önce Hılked S~O.[ ' 

bayramı hnıı sobep~t <leli . Af• ~ -MAıtp (16 ul~.& l ı ğını ilgilendiren kurum arı . - 1 n~r( , ~ 

1 erim izi rt>srni tesirini ilave 
etmek suretile pek feyiıli 
olan bu senbol önıiod ~ bil 
hassa bahtiyarız 

yısile 3 ı mayı sta ve Tcu. 1 
• • nii~e~·{.iğı egy g,rt llltB 

tetkik ve teftiş edece ~ tir ik. köyiinde up~al1 k · 1ı\,~ ·~f1>u!'rttrm1'Aa~ l aktır· 
le . .. 1 O ııC geri hır::ıkılrııı~tır . f t .\.~l3 guze~ 

Mu valf ak bir sanat~Brımız. S 1 n d r r ğ 1 d a y 
Duyduğumuza göre Cu- ı • 

Sözüme nihayet verirken 
fırsattan istifada ederek 
Heisil'umur Atatürke ve 
Cumuriyot Jıükıimetine yeni 
Türk iyen in ref' ıhı ve doston') 

muriyet gazetesinin oçtığ'ı 
1 

lddr·a-'•ı ·r G 
ulusal musiki müsabakasın lt 
Jı:ı ark.adaşımız musiki mu 
allimi Halıı Ozarıın eseri 
ii~· ijncülüğü kazanmıştır. (57) 

eser aras.nıJı• üçüncülüğü 

kazanan (Ay~em)in tamamen 

tanınmam ı ş bjr muhitte 
yaptığı bu sükseyi alkışlnrız. 

müooı bet rabıtalarımızın tem 
adisi hakkındaki en samimi 
temennilerimi beyun ederim.» 

-.-
Yeni 
Komşumuz 
Irakta 
(Ost tarafı birinci sayfudn) 

m,Jj iş başında ve kabine f
eki ricJlin cı>ğ'u dahıldjr. 
Ve boşko pnrtıl ·~r ortudnn 
kalkmış gibidir. Ş mdj yeni 
yenı intıhabut ile alfikador 
oluyorlar. 

Garp tekniği! milli ifa
deıle rok k.uvvt!tlİ esor ya· 
rııt:ın nrkndaşım,z llulıt (iz 

nnı içten duygularla kutlu· 
lnrız . 

Erdek f etiket görenleri için 
yapılan piyango. 

Dört :.y kudar ı~vel Erdek. 
ve Marmaruda yer sa0;ı:mı· Koogrede intihabın serb 

est olması ve l laşım raşn
nın (Türkivt'ıleki flıılk F;r
kasınn bcnııer l y ni bir fır
ka teşkiline kolaylık olmak 
jçir• ffülrnii/ vatani fırkas ı
nı doğıtmağa karar verdiği 
söyleniyor. 

ı t!sına uğ ıyan !elı\ketzede 

korıleşlerin ızııruri ihtiyaç
hırını lrnrşılamok i.ızere ter. 

tip edilen pıyangonun çeki. 
lişı duyduğumuzu göre 30 
aauslos etününe b rakılncak t> t> 
ve bu çok zengin piyangoJu 

Bu yeni f rkaya frakın en 
kuvvetli ricali girecektir. 
\'.., sıığla •n esosluro bağlan 
uc1klır. Yeni intıf-ırıp mayı!:> 

ıkrumiye kazanan numaralara 
rnstlıvan num11rnlnr ajans 
ve cr;zetel ·r vusıhısile bu-

~ 

tün Türkiyeye yayılac.lktır . 

, sonlarında yap . lac:ıktır Nü· 
fusuıı çoğaldığı sayımdan 
anlu~ıldığ'ı irin ultı fazlasilA 
94 mebus ~:ıkacuktır 

Piyango ulusun şnhsi 

======~-~~ 

yararına olduğu İ\~ın bütün 
ulutıc:i elhirlığıle karş !a
nacağı umu~a<lır. 

= 
Alet- Yuraç I . 

Vasıta -· Ara~· 

l•'.ıbriJrnmızı en son yaraçlarlıı cihazloclık- F~brikamızı 
en son ulAt ile. tcchjz ettik. 

~osJlsa i'İrdığim bu ı;ıkınaz<lnn kurtulmok 
arııçlnra başvurdum- (l:iiitiin vesaite ınürr. cunt 

** Tebııriiz etnıek - Belirmek 
Tebarüz ettirmek _ Belirtmek 
Teburüz - Helirgi 
Miitebariz - Be1irgen 

için bütün 
ottım) 

~öze başlarken şunu belirtmek ısterim kı. işin k yüzü 
bolirmiştir . . 

Son belirgeler Rus _ Tıirk dostluğunun sağlamlığına 
herkesi inandırmıştır. 

Söylemek istediğiniz ~ey, dün okuduğum yazınızJa, 
buna anlattığınız ku<lıır belirgen değildir . 

** İJare etmek - Yönetmek 
ld~re - Yö!letiın 
Mudiranı umur - Yönetmen 
Meclisı iılure, heyeti idare :.= Yönetim kurulu 
Sevk ('l'.Kö.) 

Sevk ve idaı e - Uüdem, gii ı\ünı 
Sevk vo idare etmek - Güdemek. 
Yalnız teorik bilgilerle devlet yönetilmez. 
Türkıye devletinin yönetim şeklı, Cumuriyettir. 
U.tZmanlı İmparatorluğu, halk kuvvetini tunımıyun yö · 

netimenler elinde battı 

iş Bankas ının yönetim kurulu dün toplanmıştır. 
Atatürk son söylevinde ekonumi sıyn8amızın aJını koy· 

muştur. Güdiimlü ekonomi! 

Dostum istnnbulun en iyi otomobil güJeyoıılcrinden 
biridir. 

tion ılü~ ı.nı u~~aı en iyi Frunsız pilotlor.nJnn birinin 
gudemi altında idi. 

Güdominde zorluk çekilen uç11klor.,. 

Tetirdağlt ff üseym pı "'an zorlu bir 
Türkiye birincisi rmall tara A 

Sındırgı, 19 (\fo 
zden) - Sındırgı t ı pıre ~ 
cemiyeti tarufınJan hezfrla
nan pehlivan giiruşlorı bu 
cuma güniı yapılmıştır Cii. 
reşlere fııı ılı 933 yılı şa ıp-

piyonu Ka r:ı Ali pehlivan 
olmrık üzPro bir çok ünlü 

pehlivnnlor iştirok ~·diyor, 

C var kaza ve köylPr<lon. de 

bir çok mornklılor buraya 

gelmiş bulunuyordu. Küreş 

çok heyecanlı olmuşl küte 
şlerin sonucımdu Tukirdnğlı 

(fü ~eyin pehlivıtn jlo Bahk. 
esir ilhnylığ'ının ndını bütıiin 

·:ı Alı 'ıı yurtta yiicelenen Bandırmalı · l'l•lıııııt~ hııı• • t'lıPl,-
Kara Ali giireşl rin sonunn Göa0111i H undi gahp g . 
kalmış bulunuyordu Qok he. tir • la 1'•~1• 
Yecanlı bir aıireş.meden ı:ıon. K·ua r\U .pthli\'80 • bir 

.., ..., ' . bli"' . .JA 
r:ı Tekirdağ!ı Htit; r•yin kov rdağlı llüse~n pe akkal"'· 
vetli rifıkıni yenmiştir. Boş 1 kar. giin sonra çan 1.tir 

· .. 8ce• 
altına güreşen nrnsınduda _tekrar~oy .ölç.ut flJ 
8alı~esır adliyesinde yap- llbaylıja hililirıleıt ~..-

1 b. d -· 'L(Jk Orau ikr'aW.iye k•D~a'blilf· 
1 an ' BUIŞlı . d6ğfştlrilmesi şeker la b•~ 
Balıkesir ceza muh:.kemp. alar.ına husoM ta~U01Jdlr11 

esine kırk lira maaşla Niks -, ışl ırnan muafıyatın f """'ut 
ar Hakimi Salimin tayin ediJ.

1 
ması, süeJ ~ tD?lk açftOC~ 

ılİğini yazmıştık. llibuylığ~ k~nuounun iliiocl ~·rıt-"1 

.J - •• r ... 1 JeA'Jf ı 46· son gelen uuyuga go e . ıara trrının nanorr 
Gönen nzalığıno da H.ef"hiye ve yine Aynı ~8 e e~ıeoell 
hakimi Fahri tayio edilmiş rdiin<·H 'fllnrtdesınt' rife k•P 
bulunmoktodır kanunla gömtilk ~adde'1111 

. - • (1 
Balıkesir uJ ' iyeHİnde tlaş· 

kocu hır dPğ'işikltk beklen · 
memektedir. 

Susığtrh~h Naciyeyi yara
hyan adam hapishanede 

Öteygtin kıtrısı Susığırlıklı 
Naciyeyi birçok ycrlerinclen 

yaralıyan kundurucı Cevdet 
dün tkinci mustantik tartı· 

rından sorguya çekildikten 

sonra ceza evine gönderilm. 
iştir. Ağır ynralı olarak has· 

'( 
tasneye k~ldırılan Nacıyen ı_n 
hayatı dün biraz eyiliğe yüz 
tutmuştur. 

Çekoslorakya 
Dısbakanı 

' 
(Üst tarafı birinı·İ sayfada 
yak ı nda Moıskovuya gelmesi 
ihtimalıni bildirmj~tir. 

Gazeteler rındlaşmon n im 
zulaornusını sevinçli) yazmıı, 

kta vo B. HenP~ıo bu hus
usta •kürük undla~nıu orun
toklnrıle uyuşmuş olduğ~na 

ı itaret etmektedirler. 

ununun ye lirıcı yed111 
. . k ourıdP J ~• 
ılgllendıren ° .. Jlb•Y 1f'ı 
maddesinin ıtefsırı 

• lıildirHmiştir. 
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~/ı./iesiT ~ 

US seferleri 
. ~~-i!~U~ ire Ie;Mo ~Gı\ta ~5~~ Ji dıo\11r-
la1 ltlihsis t!dil~iştlrr Bu otokllt'larla gidip gelm~k 
müşterilerin menfaati iktizasından~ır. 

Uflrgpı;ı 8::\,.1,l~ R JaJ>~RBALI OTRLI nden hareket eder. 
Müşterilerin l\~~ türlü istirnhatı temin edilmiş olmak
}~ beraber ot6kar~ar hiçbir tarafta fazla eğlenmeden 
yoı'J~a devhro eder ve. vn~tı. muayyen\nde B~rsr ya 
varır. Muhterem müştl:\&lıe,~mıı ıQtourJtarJa bır defe 
yolculuk etm~kle sözümüzün poğr,lu.ğunu anlamıt 
olacaldnrdır. 

1. ~ 'IİıN. .. E rtF.:I\~: 

~ffyonk•ırahisar 
1 

IYr A·o EN SUYU 
1 ~JİJ)E 1$.A(\IHS.\J\, K.\ B.\CIGEH, BÜB
llE~ ftAST.ltlKLABİLE H.\ZUISIZl..IKLA

HI>.\ EN SİF.\LI rE EN EYİ srurtt. 
il ., il '\r 

ı• 

K·'ı z ı LAV 
lll 

~aıfı11)~\ imth azı vPrilr1l hu • t • 

nuır ~ahlil raporu ~işt•Jer<lt•ki 
zılıdır. t! 

111a<le11 :--tn u-. 
etiketlt·rc.Je ya-

Bu ~u~'uu • h·lyiliğirıi aıwa k muhterem 
halkıaiıza bir ~J1i~ıuet cıluuı~ iizerc ~•ldım. 

ıFrvatlar eh1vfl rıdi r fıJ"sa ı kaçırma~ rnız. 
1 • t 1 t ıi ı ı ' .. 1 • 

1 1 
l etıllll cadcl~si No . .!U 

Yağcı I smaif 

• 
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Balık esir H ü k O met Kon ağı .-ı!~ll~!!!!!ı!l~~~~~!~.~!ıaı~J!!~!im~l!9J~!!!'~~. 
İnşaatı Münakasası. ii Büyük. Tenzilattan' j 

Balıkesir DCl;imi Vilayet, Encümeninden: -~- 1•stı•fade edı·nı·z.I ~ 
l. ..- Ek ·itrne~·e konulau i~ Buhke~ir \İl:lyt•t nwrk••zi11dt~ Jlii~i111ıel k•>- ; , 

u.ı~ı hirıası ~ Q Q 1. 

· ( Biııa iıı~aaıı llt'r liirlii ıe,isaıilı• flt'r«lwı· hiııa \C ıt·sisaıın kı·~f he- ~ S N M Ü A ~ 
deli 165070 lira 75 k.t11 ·u~ıur). ' k" 

~ - Bu i~e ait ~ lrtnanı~lc•r vt~ evrak ~uıılardır: ~Elbiselik kumaşlar, İpekli, yünlü roplu ~ı 
A - Eksiltme ~artmınw~i. ~ t [ ki en güzel / ki rı ~ n _ ~lukavele ~proje~i. 1 Ve man o u arı ve yaz ı a ~ 
, .. • t 

L - Nafıa i~h~ ri şt•raiıi unıunıi~·c~i. 4 f A H R ı T A V S A N L 1 r 
E - 11 u ~usi Saruıaıne. =---d ~ 
F - KHsif cetv~Ji Ye !'\İl!'ilt•i fiat c·cıvdi. ~ 
·~ - ıı,:~ adrı piıaıı. i TicarethaneSinde J 

lstiyeııler hu ~arlıwuu•l•~ ri ve t!vrakı vt•di lir :i c-lli ~uru~ h('dt•I ~ 1 
ntll ka hi 1 i ,.·()~ ~ vi htyt'l ~rıciiuwniııdt~n \'f'~' U t ;ai~-ta tla JI iicla n·ı · di~:• I' İı . ı il ınd't ~ j stP.di ğ ini ze uy ğun ola re. k bulabil İT si nı"z. : 
fit 1111111ar:1tl~ıı alabilirlf'r. ~ (i'evkahlde tmızihlth sallıı;lal"tl t 

a -- Eksiltme 22 - lla\'J~ - 935 · laı·ilıiıule Car!"anıh:ı ~ii11ii !'\HUL 15 dt• • b .., ,, 
\ ' i l'i~ el r.ııcii11eııi nde ya ııı ,;, ca ı. ur. . . . ~ a ş 1 a n nnş l ı r. ' 

4 - Ek~iltme kapalı ıar·r u!"ul;I~ ~·apılaeakıır. 4 A Y R 1 C A 1. ~ !> _ Hinamn yahııi idattt~i husu~iye Hit (8f>784) ~t·k~eu hr.~ hin ~· e<li 4 Kaptan oteli altında _yeni açıları f.,1\l-lll J 
ynz sek~erı c.1nrt lira keşif bedeli kı~uun 934 biitcesiude uun·cut ıa1tsi~a- • rf ı\ \ ISJ\ NLI ,.l'UH;\.11..,1 \~ E mag., azası .. J, 
tma giU·,~ (52000) elti ikihiu liralık kısmı ek:siltm~ye ktrnmu~lur. Ui~er ~ ö ~ 
kısımlar 935 serıesi içinde ıahsi~atıtı1n kabul ve tastiki lı:lliı dı · eksiltru- ~ nı ziyaret ederseniz memnun olursunuz• .'-
e ~1 e, k o,, a ca k t ı r ·~ ··111111••· .. ·••tmll':··~· ··•ınııı•· .. ,._.., ... ,""'ı" ··•nııı..,· WJ:.1111'::!1111111':~·~ :'11ftıttl!:'ottuneır. .,~ ...... ...-. ... 1111111'.! 

() - Ek~ i 1 ı ıı ı c ye !( i ro bilmek içi 11 i sıe lı.l i ıı i 11 3 850 1 i rn 111 ımı ki. a ı ı eııı i ıı-· lliiWlllJi :ıiilliilliiillllii . .:il~ll! 
~I \' t•ı· mesi huntları haşka aşa~ıdali ve~ikaları haiz olup ~nswrmesi lazırutltr .llil!U!ltl~mll!ll!Jf!mJ[§lll88JmJl!Jl!Dfillmlffilil!JmJISJmJIJliJlillltiJmJl!Jilelk··. e 1 

Eksillııwye erı az bir parçada (50000) liralık birinci ııe\'i idare hin- • Parça f tltflfl Mı tn if 
a ·ı ~·apnıı~ olduğuna daiı· Nafıa \'ek:iletind~n v~!'ika ahuıl:ır ~il'fllıilir- ı; Kr. fiatlan 1 

7 -- Teklif mPklupları yukarıda iiçiincii maddede ~· aıılı !'antd••ıı hir '.il Sini mekik 100 ~I 
saat evt~liıw kadar '1ilayeL cnciitnerıiue getiril~rek • · k~iJııııe ~vuıi~yonu mi ~'opıırlak » ıoo Komple~\ 1 
rei · liAitu~ ~nakhu~. ~~uk.~biliude \lerileceklir. Posta ile gfindt· ı:ilt•(•ek n~k- 1ı lğne1er ~.s mekınesı öOI 
tupların 111lıavet ucuncu maddede vazıh saate kad~r ~eJmıs o}Jtıa~ı ve ,• Kuy,.şıar .. s , 1 tek 1 

., • · • • • • Makıae yağı Komp e p 
da.. -ıarf•~ mühür umum il~ e~' iee kapatıhı1ış olnıa~ı h\zmu . .hr. Postada ol~ - \il tişeai 15 ı,;ekoıe~eli ilf 
c~ak g~cıkuwlrr kuhul ~dılmt-z. (189-4) lil Nakı ş ktsnRğı 25 ayak .lJl&· soıl 

D • A v • ı A E •• • d - liil » m~kası 35 k ınosı10 ii\ 1 
aımı 1 ayet ncumenın en: 1 ~:~teli:~a;,.~~ ~::cr•li 1 il -x kabına . ıOOI 

Sıra numarası Mevkii 

5 Umurbey M. Je 
2 » 
3 » 
1 » 
6 )) 
ı )) 
8 » 
7 Kışla soka~ınJu 

Biln camii llobir kar~ısı 

1 • Hükumet caudesi 

Kisıin icarmda bulunduğu 

Oc•akizade İbrahim 
)) » 
)) )) 

)) )) 

Haeı Emin oğlu Asım 
Ttlyare cemiyeti 

)) l) 

Baytar müdürü omrintle 
Emin zaJeler 

Muhammen. bedeli makine iplikleri makioesı 1 1 makaslar vesair Vadelişe· 
• teferruatı da bu rai\\e .,e· il Lira 

20 
20 
~o 
20 
40 

• niebette ucuzdur. rilir. İl 

'I . lı 
• Sovyet Dikiş Makineleri Geldi. ı. 1 :; 'I Yakında meccanen nakış )'ıırdu aç ılıyor• ,1JI 

20 il Rağlamlık. mükemmeliyet, ı.asarruf ve i~lemesi katiye11 ımni11aı! 1~·1• 1 
350 r.. ~ ··ıı,, ıi ıt• = uıakla beraber Erkek ve Kadın lerzileı·ile cJbise i~.c . .ilel'i ve 11'

1 it:, 1 
to~ lınıdır &:il l ~ 

1 ı 
ıs 
4 
6 

Kahveci Ali ıoo • ~anatk.arları hemeıı bir el makinesi fiat11ıda olan iiç <:ekaueli ıwraı ~ 
Demirciler i<·incle . İzmirler M. den Mehmet oğlu lbı·ahim 25 il zarif \'(' t>ratik. itik~ mohilva seklindf' hir iiill 

Kah veci Fe\tah oğlu İbrohı11t 3 l!!I • .. 1 

3 

12 

Noter sokağı 
Keten hanı 
Sahnisar 
Abacılar i~·inJe 
tl :.ızhane cıvarı 

Demirciler içi 
Camii kebir cıvnrı 

·~:.~n~~~hı;:~::ı:! .. bi 3g 1 Rus kabine dikiş nıa k inesi ~ 1 
Yemişçi Ali ıOO 1 Elde etmelidir. Dalıa tH'llZ arzu edeıılcrP \':.tlıııı ~ 
Eskıden tKürt o~manın icarındaki t:ıı la 3 lil ' • i 
Kalııy<'t brahim 20 il 1.4"" 1 k k 1 1 • ı fil Matbaanı!' eski evrak anbarı (bu sene 50 il I~ V C te .., Çl~ ?,I)) (~Ce İ 1)1 (l k İ f}(~ (~J ok ille fi 
icora v~rile<~ekt i r.) ı mi~i tavsiye ederiz. Eski makinesi oluptn ,Jeğ iştirmek İ!\tiycnlere ycoı '~ ıc ı:ı~ ~ 

· Yukarıda mevki llllltıara ve Jllllhanınıeıı ht•dell•·ı·i ~·azılı 18 (larça id- l!I v..., rili•. El makinesi oluı•ta ayak tukmak arzusundu bulununlarn yaln1z 01°11 ~cııı 1 
art~İ lı usu iye akaral111da n 011 ~·ecli parc;ası llaziran - 935 tarihiıu.lcıı Ma- li1 mı1n verilir. Ayrıca makinelerıle tamir olunur ve makine alanlnru kulltınUl ~ 
yı~ - B3() ~aye~ine kadar hirt•r .senelik Ye raıui kt•hir kaı· ~r!'ır . <laki nw~- mı ve .'lakı ~ meccanen öğretilir. · tıilıJ' il liJ f4 !atlar ucuz olduğu kadar teJiyat da rolaylık gö~terili r . Makinele~irniı ı:ı ı,rercJ 1 a&• &layıs - 938 gayt~sine kadar iiç tı;eıwlik icarları 20 - 8' ayı!' .. !l35 ta- li1 mum yedek par\~nları bulunduğu gibi her n~vi makinelere uy .ır nıakın~ "(, · fi 
ı·ilıirıe miisadif pazartesi ~iiuii ~aat on he~ de ihal~leri ~apılmall üzere ~ parça üzerindeki fiatlar<la yüzde yetmiş beş tenz ilfitln satı lır . 1 
at;ık artırma~a çıkarılrıuştır. = SATI~ YEHI: it 1 

İl.ale vevıııi nıezk t'ırde vilavel nıakanıırıda tesekkiil edt)ct'k mwünwrıi 1iJ K ~ d k d S b S r k h/tıf 1 
'il:iyette• 'yapılacaktır. Talip ,;1a11lar11ı yevmi nıi.zk•ırdt~ ilıalt~ saatinde 111 • ..,a ırvan arşısın a a ri QTTD l -~ 
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