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jğesi veBaıyazganı: Ba.lıkesir saylavı H.KARAN 

P.enel y virgeni: AKMAN 

= Türk Dili Evi Ba/Jkesfr. =-ıı 
Yıllığ'ı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

ÖZGE GÜNLERDE VE ER. 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

ammı ';. : ~"" ' •• ı•. • .. ~. \ 

dikkat 

Büyük Kamutayda. 19 Mayıs C. H. P Yurdumuzun z i r a a t 
lılit ine~ oğlunun soıu.ğÜÜİeıine gümrük ve inhisa- yurdun her yer in~e büyük Kurultay üyeleri Süel fa- Va z İye t İ a Sil d 1 r? 
11~ .• ~~~!~~o ~~~~~~~ ~~~~~nda Y~~~J~tayc!0!!~.~al .:!!~.~ Aok•~!.Y~~m, AD~~~·_ A 1•. A~~~~.an~~ u;~diler c 11. Tar 1 m Baka n-;;,ız Koru ita yda 
'atı Cınkırın Başkanlığında tam olduğuna dair maz- tür1.ün Samrnna ilk çıkışın_ P. Hildirıliği: Büyük kurul- dileklere cevap Verdi. 
P~nn Kamutay toplantısın- bata okunmuş ve ın 16 cı yıldöniiınündcn öt- tayın dolı•gelori bu sabah Ankarn, 

19 
(A A.) _ C H. 

1 arut ve patlayıcı mad. Sıverğ'ein Tiivt!rk köy- ürü mernloketin her yanında özel katarın K Kuleye 
t t> • , P. Kurultayında 1,;.arım Hn-

r ınhisar idares'nin 935 ünden Halil oğlu Abdul- şenlikler yapılmıştır. Türk giderek oradaki süel fubri~ kanı B. Muhlis Erıkmen 
nş aylık pilnnç·osile 932 lahın ölüm cezasına ı.:nrpıl- ulusunu kuruluş ve büyük kulorı gezmişlerdir. Üyel- işlerj ü~rinJe ~u izo}ıt.ıtı 

ı pilançosu arasında ması için olcın mozb:ıta ko- dovricı başlangıcı olan bu gii- erlo birlikte Süel fabriknl· vermiştir: 
ı;~ı nıuhasebat encüm ın bul edilmiştir. nün büyük önemi flalkevle- ar ~enel llirektöriı de git B, yta r işleri memleketi-
~ l~aları görüşülmüştür. Kültür lfaknnlığı .ıı.erk.ez rinde verilon söylevlerle ha- miş ve her fuc...rikayı ayrı mizde hayv:ııı m vindcn me 
"fık İnce oğlu maddeleri· or(!utleri ve o ievlerı hok- ika anlatılmış ve bu güoii ayrı gr zdirerek iz.ı.halar ı. • 

8at1 1 "' . .. .. .. 1 d •1 . -~ k mleaetımizi o vüs..alınn göre 
tn 

1
? ~rı üzerinde verilmiş kındalu kanunun .goruşu · canlan ıran temsıller verı mı vermiştir. lıyeler yurt o. çok azdır. Vıı sımt:lerc ihmal 

-t• l ırırnler i~·in Jıazı soru- mes nılc konundnkı devlet ştir. ı9 llayıs her yerde ruma ışını temel direkl d 1 

a yüzün en )'nsıffor bozulmu , 
l• borınuş ve gümrük inhi- te~kiHi.tınn ait maddeler büyük bayram olmuştur. erinden olan hiıyük kur- H. Muhlıs Erkııı (' rı 
, dımcgere olmuştur. Foknt . 

t •• d
1 
•• 'k. a.nı Hand Turhanın doi!iştirilmesi kin Refık, ... - ='!l!!ı um tükclliğin kurşısında 

1 
l mişlir. Altı yedi tohum ıs-

., ., buna rağınen yine u usa ı 'll' 
l ~i ııahattan sonra maz- "evket tarofmdon ve· Ma~ut m'ıralay laAvren lo- devletin buralara harç et- k 'k . tosyonumuz varnır . Nazı ı-
~ -:: o onomı varl • ğımızın iç·erı- d k' k A 1 d k' ~ı·ı r.eye konınuş kabul rı'len bir takrir üzerine mış olduı!u emekleri tok- e ·ı pnmu ve nta ya q ı 

11 ""' sinde başlıealı:ırındnn hiridir. "nıı~tir. kanun encümene geri ve ndrada o·ıdu·. dir ederı.:k nyrılm1ş ve 18 sıcak iklirr.ler istasyonunu 
" Bu varlığı korumak ıçın B .. b ~d~ı~;utay hun(lan sonra gii rilmiş 'e (·nrşambn günü da <)anknynda g~zmişlcrd- Tarım Bnk:.ınlığı hnyvnn ha. ~çtıimıştılr. lunla~ ğdtccr~ e 

1.d 16ınde bulunan ma\lde toıılanmuk üzne toplarıtıyü Lontlra, 20 (A.A.) - Mi- İr. Kurultı-ıy üyeleri bu ıs asyon o.rH tr. u ay 3 ım 1 

~ti L ' l d·' ") .. t" stalıklarjle SUVBel on digiyi sı'Jo}ar btığday korUm3 rı'at 

Ooııı;sarntutauy vme eskui yezrli ssoon vvcrilymişetır.t Ru- ro ay Levrens un o muş ur. akşuıu yeni sinnmad:ı pa. almış ve işlerini başınd:ı 
rti Kı1rultnyının açılış giinü istikrarına foide olmuştur. 

Hava da 
vaymıştır . Senelcr('e milyon- 1929 danberi düşünmüş 

olduğu için görüşmüşlc . 1 arlıı ziyan yapan S)ğır ve tamamen anlanmış hem müs. rdir. Dele!!eler yerlerine b 
., aşından iki üç yıldnnberi tehlik ve hem de müsta'hri. 

~ua durmadan ·ıterl·ıyor Bir Fı_ acia. dönüyorlar. eser katmamıştır . bin zararına olen düşükliik ' il~ayh~ Parti Başkanhkla. Beşinci Kurultay topland- ortaaan kaldırılmıştır. Hal-
,,.,. M k · Gor~i uçagw, hava •ğı va kıt ruamda •a.momen bu ki uzak yerlere gitmek 

~". ın ~iyor ~;: Bugün ~udiBİli ~ir zürrıgv ımız inkışaf, d 1 sım k y -re du· ştu_- rına ray in edilenler. ortaJan 1rn1d ı rılmış bulun o - knırcti tohumun vaziyeti 
la.. 8 Ç8f Pl~8(8 .. > cn.i.tır. Dığer hestulıklnr lln orada Ciatların teşekkülü gi-
"lte L'ır mu·n·kala111 tlmız mu·kammel bir tetkilitımll o b'y t' , ."',. ' (' AnkBarn~ ıg(AbA )~IC BB. I. mücadelo aynı scvjye<le, oy- hi bazı mohzurlnrın boşgös· 

U 1 'I ar Jfllp llŞ&aDı azı lı er aş. termesi Üzerine mevcut n lr iti O U Y k d l · nı derecede devamdad[l1. . hh b' "'z 1 ordumuz var y ' anlığına aşağı n isim erı 22 olnn alım yeri bu sene 
v muce ez \( 1 ' • ~1osko\•O, J9 (A A.) - uu·· f 'L f J • t' B 935 <le ancak bir noıyvana "'ııJ l k k t ıt u - yazı ı nruı• uş :ırt se~·mış ır. u ellive çıknrılmış halen dört 
, ~Ordu harbiye mektı bi nuvustui lcarnıı ı ton ur a- yük Maksim Gorki uı;ağı vaziyeti ır bugün ilgililere şurhon yap ldığı lıaldo 934 hin" ton)uk dört silomuz vor-
~d 

8 
Elti mühendis mekte- rmak ve onu yeni devrin ink- havada çarp şarak yere diı. , bildirilr'niştir Eski Bayındır- seneshıde altı yüz bin bay- dır. Bu sene altı dnne daha 

,,_,~rı hu yıl çıkan zubit ışa( etmiş sanayi esasları Üz· şmüş yolculardon 11 kişi lık Bukıını Seyhun saylavı van ıışılanmı,ştır. Bugün altı yqpılacnktır, B. Muhlis 
ti llbendislerin mezuniyet- erinde yeniden kurmaktı Bu ölmüştür. Kazaya sebep olan Hilmi İstanbul, Çorum yedi )ÜZ damı zlık hnyvan Erkmen orman işle -

~~:de· 0 rcluda vozifcıyc ta- vazifede ya muv&f(ak olarak küçük uçağın pilotu du öl- saylavı Ali Riza Özeç Çor- d ştaramız -.;ardır_ rinede temas ederek 
~ b· ' 1.~eleri do1oyisilo Sta- memleketi kısa bir zamanda müştür. uma. Denizli saylııvı Or. Merinos koyunlnrının da orman ehemmiyetini diğer 
hte~luk bir nutuk söyli- nihandu kudretli bir faktör Bu kü~:ük u<·ıık pilot Bla- llamdi Herkmen Denizliye, ıslahı işi ehemmiyetle tnkip memleketlerden olınnn mi-
~,,.Parti dahilinde geçen haline koymok, yahut rnuva- ginin idaresinde idi. HnvaJa ıongulduk soylavı Halil olunmaktadır . 'l'osun isloh snllerle tebarüz ettikten son-

&-t b~ hllk.kındn dikkate de ffok olamıyarak memleketi· cnnbuzlık: yasağına rngmen Kara.tavuk Kocaeli, Kütahya istasiyon 932 de muhtelif vÖ· ra tohripciliğin zararları 
~" Junatta bulunmu§tur. mizin emparyalic:tlerin oyun canbozlık yııpmağn bo~lnmış 

1 
saylavı Or. LüLfü bnyotlero gönderilen serek- üzerinde ısrar ettikten son-

1~,:;~yi nrnsındu Stalin topu olmasrnı kabul etmek ve bir perende ntarkerı Gor- Kırdar Balıkesire, Samsun törlerin tPsiri görtilmüştiır ül. 1 rn bu hususta ~:ıılışmakta 
~ •i 'i .ıttıhndının sunuyi'eş lfizımgeliyorılu Ve iş =n en ki u~:a•;ının kunadına çarp- saylnvı Mehmet Ali YüriikJ~r k~sine .n~cıık 600 hin kilo te· I olduğ'unu söylemiş ve m.ekw 
~, 11

nden bahsetmiş ve feci tarofı o vakitki Ru.,yıın· mıı:ı.tır.:-ı Bunun üzerine Gorki Samsuna, ~alntya snylavı Go- rııJzledığı h ılde son senelerde teplere çok ebemmıyet Q . l ~ 
1trj11 ıttıh:ıdınd:ı başnrılun ın teknikten mahrum o uşu parçalannrok S:>kol köyüne nernl Ü.s~an KapJagcl dört milyon kilo temizlen - verildiğini bahsetmiştir. 
ı •e la~\ririnde ve bil bassa sı idi. Bir sanayi kurmak için düşmüştür. Erzurumn. lzmir Pctrti Baş-

0
oa aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa aoo~ 

'~ıı~· tıraı sahalardaki mu mevcut şortlar pok müsaaıt- Gorki uçuğı yedibin boy- kanı ve Yvzgnt snylavı Avni !>~~ ~O 
~~.?&tlerin kıymetlendi- esizei. Hütün sahalardn müt- gir kuvvetinıle sekiz motör· Doğan lzmir hoşkanlığ: I G Ü n d B K e l i m e.. \ 
ı,tllt 11

11de idı.re başmdoki h'ş bir mahrumiyeto katlan. lü büyük bir uçaktı . 25 i ına üstiıde knlmak üzere g e e Ş ; 
~ ıı tın rollerinin haddin- mak zo.rureti varJı. Kuvvetli tnyfu olmak üzere 75 yolcu ~tan!saya tayin edilmişlerdir. Ü C Ü 'X C Ü 1; İ S T E 
~ ı ~trı b · <l .. b ı sinirlere. snbrü metanete sn- vardı A rrırlığı 42 ton, bir d i~rıd ır tarz a mu o. d t'°' r·k. 1 L· ·-· d 1 - llimat 'rra~· •tılılığını, biitiin mu- hip olmak ltlzımgeliyor u. krmaJının bir ucundan öbür ' u us uuyugu arasm a 
~IQr'Yetlerin haksız yere Halbuki birçok yoldaşlar bu ueuna kadar g·,;ınişliği 63, uz- , ,f 1 I f 

1 
ilim ad tim ek Güvenmek. 

~i ba. llıal edıldiğini. hal- hasletlerden mnhrum iıli. unluğu 32 metre idi. Ölenle- teati 8UI en te gra ar Asayiş 11e emnfyei - Güvenlik 

1 ~0 ,,11 tıun doğru olmc.dığı- ler. Bunlardan bir ~'oğu sa- rin cenazePi ılevlet hllsabına Anluıra, 19 (AA.) .- No- ~ - Hu:ur ve stikan _ Baystıllık 
1~ 11 Yet R.ıısyadaki inkiş- nayiin ve zirai kolektifin me- lrnldırılacak ailelerine onbi- rve{'İn ulusal Bayramı l'urdda !Jlİl1enlik ve bayasalltk., ülkümü;;dıir. 
~& ~~IAnin yaptığı hizm- mlek:eti kurtarnmıy:ıcağı, ner ruble verilecek ve ny- Joloyısile Ruisicumur Kamfil Not: GliLJen ve gliuenç kelimelerinde şu ay1rma 
~ lıııL:~ oldu.ıı.u ehemmiy· amelelere evl~l emirde giye- rıcn da aylık bai!lıınaı!aktır. edilmelı'd/r. 
~ ıı:ıı; ı "' "' Atatiirklcı Norveç kralı ar:ıs· 1~111.;: 

1 
e tııkdir edilme. cek ve yiyecek verilmesi ve Mo kovn, 19 (AA) - I - Orduya .<JlllJCTıı'mi:. vardır 

--vyli 1 · k · h · l t t · ınıln ttı brik ve teşe kki.i r tel 
b. Jerek demiştir ki: gü 'ltlo ı ı tıya~· arının a mın '} O l l • · l i il 

t 
11ız Bü,,,·iik Mnksım Gorki U\'Oğı 1 · .1 · ı· .ı - re u nzım gtiucnc m zc: r. 

t oı es\ı;j l · l d · edılmesi jcu!ıett;ği noktai yazı ar teutı c ı mış ır d d ) 
llt~k < evır er en mı· yere düşmii~tiir. Tayfalardan (Jfodart e.mrıiyel oe ilima umz ır. 

ı, "e h e-eri kalmış. yarı noznrında idill'r . Bu adamlar S _ Tt~min elmck: 
~~ ""ıır b' .. k 1 it d 1 1, yolccularda j6 kişi T . 
t • etr~ ) ır ulke te o giin Ü şart ar n ın il me- aya re 1 lnaçlamak, inan vermek 
~ ~IJ :~~~~~i~~tte va. mlckette bir sanoyiin, hem ölmüştür . Kazaya sebep ol- 2 ~Shğfoma'k, 
~i kuru- (Oevumı ikinki sayfada) on bnşkn bir küçük uçaktır. ,!/ _ Elde etmek 

l Oda F Bunun da pilotu ölmüştür. Ma- Sosyetesi alımcı Kurultay 
ransız ksim Gorki ~000 beygir ku-

'~raı . - vvetinıle 8 motörlüılür. 25 2 4 mayısda toplanıyor 
~L ven Yınn e~onomi Dış Bakam ile 6öring ar- toyfo olnıok üzere 75 kişi Ankara, 20 cA A - Tür~ 
lllı~ d k' taşıyacaktır ve konaklama· Taya.re Cı:: nıiycti nltıncıı ku · 

, ilin bir Söylevi 8Sln a 1 gÖfÜŞffi8. dan 2500 kılometrelık bir rult:ıyı 24 may.ıta Bııfbolıa~ 
'h~lltlle açılıyor. Kurakavi, 19 (A.A .) yol giderdi. General ismet İnönü tam-
ı,, Fransız Oış Bakanı B. M k • 6 k' • • 

a Sim Or 1 taya resinin fından nçılocaktır. )ı.. ~l·t 2o (A ..... ) Tu·· _ L~val dün Almnn 
.. " k B ' ı Ankura, 20 (A.A) )ı Od •ncı ticar<'t ve Hariciye Ba tını . üurirıg t:ı yerı'ne u· ç tıyare yaptlac!lk 

)'tırı lilnrı gc•nel konar ~urüşmüştür. t;azetecilere D 

--~ auaı l' konuşnınlorını çok ilginli ~oskovo, :!O (A A ) -
L ı. ı5 de başla 
~~ı b "Ongreyi ekonomi olduğunu vP. egoscn öte· llalk Komiseri meclisi ıle 
1 a c Jenberi mısıl devlet adamları 
fi .1.,. • 'eldi B-·yar rnd- d _1 d d w Sovyet Husya komonist par. 

·ı., ... nrrsın a uoğru an ogruya 
-~- Ynyıln<·cık hir söy- temas torafterı bulunduğunu tisi merkezi komitesi pnrçn· 

c,ktır. l · · (l)evamı ı'kı'nci sayfada) söy emıştır. 

- Gıiue11 

Turk 
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Dil işleri Dostumuz r--·K-E-NTTE_V_E""-vi-.:A·v·;.-.;.-s·· ..J 
Kılavuz için deraler R ı . ···--

Bıke- Kalım 

- 9 - ~::~Ja":ya --H~ık~;i---s-;;-y;··k-;~;~;~~ iki 
!~:~!.?.~~~ci ••ylada) löycülü~ kolu bıyram için nahiye veriliyor. Baki- J - gerj, geriye, 2 Kalız 

Baki kalm'lk- Artamak (ıurvivrc) 
Fani - ÖJez 
Fena - Tüken 
Ezbli- Öncesiz 
gbedi- Sonra11z 
Eğer bu kıırşılıklar eski zamanlarda bulunmuş 0laydı, 

küçük din kitablarına şöyle başlardık: c,öocesiz1ik ve son 
rae.zlık, yalnız Tanrıya özgüdür.» 

Kalız olan tanrıdır. 
Bu kıılım düny&11 değil, tüken dünyaıudır. 
Geriıi bir ıürü yalan! _ Bakisi güzafı binihıyet 
Geride kalanlara aabır dilemekten ba~ lce elden ne gelir? 
OJezJik duyguıunu içinizden atarak çalışınız. 
S >n batan geminin 30 tayraeından 25 i bulundu. Arta

yan)ar bitkin bir halde limana geldiler. 

Batım - lçyüz 
Zııhir - OıtJÜZ 

•• 
Herhangi bir işin dışyüzüne değil, jçyüzüne bakınız . 
Yahud şö1le dıyebiliriz: «Herhangi bir itin tlış değil, 

i.;yüzüne bakınız.» Fakat bu ikinci §Ckild•Hcyüz:t kelimPs
ını ayrı yazmak daha doğru olur. 

** Bedbin - Karamıar 
Bedbinlik - Karam1&rlık 
Nikbin - Akımıar 
Nikbinlik -:- Akım1&rlık 
Eyicil - H -yırhah 
Eyicilik - Hayırhahlık 
Kötücül - Bedhah 
Kötücüllük - Bedhahlık 
Bencil - Hodbin 
Bencilik - Hodbinlik 
Oskeci l - Gayrendiş 
Özke<•ilik - liayrendi~lik 

I 

Sen her şeye karamsar bir gözle bakmaktan ne zaman 
kurtulacaksın? 

Ne çabuk karam1&rlığa kapılıyoraun? 
Akımsarlık belki her zaman doğru değildir; fakat h~r 

zııman kuvvettir. 
Akım1&rların çok defa lcalbleri de ak olur. 
Eyicil ve özkecil ol: Ne başkaıının kötülüğünü iste, 

ne Je yalnız kendini düşün! 

Kötücül ve bencil olma: Herkeıin İ) iliğini iste, ve baş
kalurmı düşün! 

Bencillik, gurur körlüğünden gelir. 

** Mübadef., - Değiş 
Tadil - Deği9ke 
'l'ebadül - Deği9ki 
Mütebeddil - Değişken 

Çok vakit, böyle biribirin~ benzer kelimeler g-orunce, 
zihninizdP, bunları naeıl ayıracağ.nızı dütürsünüz. Fakat ara
h<'a malum, iğlam, talim, iıtillm, muallim, ilim, Alim, ma
lumat» ve daha bir sürü kelimenin, karmakarışık anlam-l 
ları içinde natıl boğulmut olıiuğunuzu unutursunuz. Her 
dilde bir kökten birçok kelime çıkar. Dikkat edilecek şu
dur: Bu kelimeler cümle içinde, tek başlarma, canlı ve ye
rinJe midir? 

Devletler 3fasında en .,esaelı dostluklar, yalnız sıyasa 
a11ğları değil, belki daha fazla ekonomik değiıler iistünEı 
kurulur. 

Türk köyü ekonomide değiş hayatına girmedikce 
likten çıkamu. • 

V ve F harlferi araaında sık sık değişki olur. 
Kanunlarda yalnız kamutay değişkeler yap•bi1ir. 
Bahar havası değitkendir. 

1 DeA"itken huylu bir adam! 
Bu miealler<lJ geçen yeni kelimeler: 
lllrelik - iptidailik 
llktt - iptidai. 

il lce • 

de birinci sınır bir sanayiin hazırhk yapıyor.. B k A - -h. I · B 1 ıeriliror 
yaratılmasını hayal sayıyor- Dünkii sayımızda k.öy ÜJÜ YB küçük ğUnJ8 na IY8 8rt 8 yaya .

1
. f 

tardı. Eğer biz muhuleftıt . n bayramının 31 mayıs V8 bu SUratle burada bir kili kurulmas.ftd3fi J8ZllÇI lfl • 
bu görüşüne tabi olsaydık, cuma giinün<le vo Tepecikte 
marksl.zmı"n ı"stı.kb3li tehlike_ Halya Kavınaknmı H ıf.lt 

yapılabaf;ın ı haber vermi~tik. • 
ye düşürülmüş olurdu ve Bu haberi verirken birkaç Yenal kazasına ait işler üz. 
Sovyet ittihadı siltihsız ka ı- gün önce Pamukcu köyünde erinde llbaylıkla görüşmı>k 
rdı Şimdiki gibi ağır sanayi yapılan ulusal spor boyra- üze·o dün şarımıza g-elmiş· 
imiz, makinelerimiz, tnyare- mının sönün ge(•tiği yazıl- tir . Balyanın değerli K'lym-
lerimiz ve tanklarımız bulu- mıştı. Bu haber tnziha akamı dün öğleden 
nmazdı. muhtn~:Jır. sonra llbııyımızı tlbayl ğa 

Muarız yoldı.ışlar yalnız ftulkevi BuşkanlığındJn katında görmüş ve kendiAile 
tenkit etmekle ilctila etmed- bildirildiğ : ne göre Pamuk· uzun müddAt görüşmüştür. 
iler, onlar parti kinde ıner cudu yapılan ulusal spor İlbayımızla Blya' knyma-
kezi icra komitesine karşı bayramı Halıkesir ve civar kamının ılünkü görüşmesi 
ihtilal ile bizi tehdit ettiler köylerden birçok halkın iş- B~lya kozası ile Eılremit ve 
ve haWl aramızdan ötekinin tirak.ile ~:ok ••üzel ve e<•len· ,Gonen knzulnrı ortosında 
ve b 'rikinin hayatına karşı <1eli olmu!'l~r. Bayr:nıın ~örülmesi düşünülen kazn rtır.ıı H

0111 

1 
.,,stJ· 

kasitlc, öldürmtkle tehd ıt Pamukcunu; meşhur (hayır) ı ı~i- .ile. alft~_ad~rdır. 0?.~en cÇak r) ~~lbya~;e ba~::,.,rö: 
ettiler. Fak.at bu muarız yo <Yününe rastlaması ıla hayra- dıgımıze ~ore Balya, (Jonen rı esas ıtı arı kiiçÖ" 
ldaşların sesleri ne derece ~n ayrac:ı bir güzellik ver· ve E lfr,~mit kazaları ortnsın- etmiştir. Büyük ~e. 

131111
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asııbileşılise hakiki bolşevi- miştir. .rla bir kazanın kurulmasın- Ağ' niye nnhiyeler1nın9hiyele· klerin mukavemeti ve müc- dan vnz gedlmiş ve fakat ya bağlanmcsı bu 0 .. dllr 
adele kudreti d.~ o nisbette d -u • 8 

yakınlığı ekonomik ve rin idareten ol ug sifle 
arttı. Nihayet muvaffalc old- ·· kselııı8 

Oal·m-1 Encu·men.1e. idari noktndun nlılkosı iktisaden .ıe yu 1 ço~ uk. Bugün kudretli bir zira· U 'fb3 r o 
atimı"z, inkı"aaf Jıolinde bir nlaknları ılolayısile büyük· yarayacak ve bu ı 1 

Y Onim1 Vilfiyet Encümeni ~ 
mü na kal ıltı m 1 z, m Ü kem mel .""=at:ı==ü-=v i=n=e=i=le=k=ü=ç=ii=k=a•ğ==v=i n=o=n=in==h=a=y-ır_l=ı =-olaca t · r • dün ilbnyımızın başkan1ığı· .-
bir toşkilAtımız, mükemmel • "d A k kk LJ J nda toplanmış ve husus• • · ÇI teşe u· r nav a 
bir te~kildtımız, mücehhez areyi ilgilendiren i~ler üze_ 1 a 
bir Kızılordumuz vardır. '"' l Hastahanelerin insanlar 8 rinJe göriimüş ve a.nrar ar ı ir 
Teknik jalerde de kurdu- için ne kador faydalı oldu_ 

-Y vermiştir. 
ğumuz sanayile artık ma- ğunu bilmekle beraber . c:' C 
._• 'b' t } a olan h h• .I' k 1 r a ıa , ~.dO l, aıne gı ı vası a or astancye ıuıp yutma tan 11yı ·h d-1 · ı· ' (Ü~t tarafı birinc·ı .',. r.Jflr~' ı tiyacımız tatmin e ı mış ır. • korkarım . Çünkü hana has- vv 
Ancak teknik ıhtiyaç yerine o k• ahı'yes"ı gu·nJen h · r 1\d 1 lanmış otan Maktt1 tipte 
ba11ka bir ihtiya~: kaim olm· mer oy n u ~-a a~eyı~ . f~ 1 ~ ınce . '. etu l tayaresi yerine ~!01 bii.1"ii~ 

-:t • • il • olmPge gıdıyormuş gıbı ge· J uç 
uştur .ki oda: Kurduğumuz . gune UUZB 8ŞIYQf. \ lirdi Halbuki hostuhuneye ve aynı hacim e . )cDrot 

L • • L d"l · l d tayure ynpılma!lınll 
t~a.nığı a.en 1 erme mıt e ec- Omerköy son günlerde giılenlerin ryi olup rıkdık· 
ek ve kullanabilecek ınsan 1 k d" verilmiştir. • köyümüz güz1 loşme te ır. larını görmiyor değilim. Her • ın 
mtılzemesine, kabiliyetli am- Tam köyiin ortasında güzel şeyi bildiğim halde bu vehim MosLoya bu.yük ılçİlllZ 
eleye olun ihtıyadarı eğer bir park yopılmıştır. bana gelirdi 1\ 
bugün bovyet memlekııtinde Blitün gün giineşin altın · İşte iki gün ovel bir cama İIZİJBIİ. _ 'f'ıJ' 
es:ıs ve cihazı kurulmuş ol- da yannn köylülsr akş.ım günü anı bir tehlike karşı- Moskovo, 

2
o <.A .. A ]
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an sanayi ve tekniği tamanıi- üzeri p:ırka top\anara.\:" yor- sıuda hemen doğuro evine v 

1 il b·ı k l d · l rkive bii"vük elçısı ... uç•· e ku ana ı ece ame e me- gunluklarını gi erıyor nr. .. gitmek mecburiyeti hasıl " J • Gor•ı 1 
vcut olsaydı o vakit şimdiki- Son günlarde Omcrkoy oldu. sır Çınar ~faksım IAket d0 • 

ff k" i'!ının uğradığı fe retoıell nin üç dört misli muva a- istasiyonuna alçı sev ıyatı Kenı1ı" ayai?'ımla gittim. .., . dına 
ı .., ayisile Dışişlerı 8 

kıyet elde etmiş olurduk. n- başlamıştır. Bu sene geçen Uink olmnklu beraber çok uştur· 
sanlara kar111 yapılan suı senekinden clalın Cazla sev- taziyetto bulunlP 

-s tehlikeli bir ameliyat ,yopıl -
muamelenin onların hu- kiyat olucağı zannoılilmekt- ması karşısında kaldım ve 1 ,..,....--- 1 
kir ı!Örülüşiinün ve eJir. - * 1111 

... , Ooğumovi bnstahane~inde ya-' . lfl lll 
ehemmiyeılerinın takdir tdım. Şimdi tamamen te.ıavi ı 1u·carlarım•z lspınY 
edilmeyişinin, bürokratizmin d b 1 ı 1 ı 

oldum.Hnsthoane e u Unlu· " ı·~ı·r ır. 
s~hebi de budur. Hinaenal..ı· o b b" 1 •d" · d eme f 1 ursun eye IJ ma mu uru ğum müttıetce Ü\: dane bü- gon erm _ fu· yh şimdi insan malz ·me3İni ,. 

1 d·ı~· yük ameliyat y·•pılılı ve has- Ankar", !9 (A·A ) ·ı tir' yetiştirmek ve her yerde tay 'ın e 1 1. u 1 e 
her işte ehil ve erbabını talarıntln kurtulduğunu gö. rkorıı;ten: ispao!a k•''ıerı 

11 k k L 1• b' AnLarn defterlhrlığı mu- j zümle uördüm. Fıkrimi tas- 1 sı ınuz• ,.-.cc· ku anmıı , p~ a.ıymet ı ır .. ,, ._, aret an· aşmo k daf •11 

sermaye olan insan . mıılze - hıısetıe kfı.tihi ve meslek me- hih etd m. llostanelorin, ncticeleninciye ı° n torll~' 
mesini i•letmek lAzımdır. ktebi mezunu Hamdi nçılc r~n tııbnbetinin beşeriyet i~·in arlarımızın zarar< 8 J,ke 

-ı f l ld · ıoelfl ı· ,, 
Buna gerek sanayide ve ge- buluntm Dürsnnbey malmüd- ne kadar ayda ı o uğunu malıırı için bu . 'J'iir~o ı 
r ekse orduda t-ıir kaide olu- ürlüğüne tayin edilmiştir. izah etmek benim kutlre · mal <"'önJerınclerı ııadır· 

• • C ı. • d d · 'I " · tunmn rak riayet eıiilmelidir. Tek. u tımın ev .. ırı e ır. ı .. ı:;- ten tuvsıye o 

nik işlerde ~·r.lışan kimseler ~amh ius mektabtnde o· tahunenin fcvknlôde dinme- l ,,, ... 
merkezleri hakikaten kullana- k y td ' g~ lı\yık temizliğine ve 6. I y t&klllll "' 
bildikleri taktirde o işin ve- uyan ur aş anınız. miiessese ınüdürü doktor a atasara ·ıJi 
rinıinin ve Kızılordunun ku- Şamlı Muhabirimiz bilJirL Halit heyle maiyetinde ça- OYI J.3 JIRI I • °''~ 
vetinin ü~· misli dah3 arta. yor : lışan h t> ınşire ve hademelerin w" 
cağı muhakaktır .' Şamlı ulus mektebinde bu yalnız bana değil diğer has· 2o (~ '1 ) -' ,,••· 

Y ıl otuz iki ki~i okumuştur. 1 · t'kl · lstnnbul, A 0 JloO 1 re 
ta ara korşı du göster, 1 SHI (~ulatus .ı roy - r8" t8 . ıit· 

yap.lan imtıhanda bunlardan aHi.ku cidJl·n çok k ıymetli · .
1 

ptıgı rn ~ .
1 

rıııŞ ~~!rfijHU~~~~~~~~·~~~~~~~~~--1 

SenelerdenberiTecrübe edilip piyasamıza!.' 
»çıktıktan sonra Grip hastalığının memle- 1, 
1 ketimizde Şidd~tiııi kaybettiren ve va- ı : 
1 ktinde kullananları Gribe yakalaıunak- 1 
1 tan kııı·t.aran 1 
1 Gribe karfı tecriJbeli ve çok müessir r 

• eo a mı na 

l L rr l lll 1 1 e ya ') •COI 6 yirmı l OKUiiu muva ak o a· dir. Kendilerine knrşı aslu 3 · ayı ı e J 

ı knr!';ı ~ 
rak şahal etname alm •ş tır. t 13 şekkür\inıün iblağ nu mu- "" h ,,,, 

--- • • htercm guzl teni:dc vesotet leh'ıstan ulusal. bf"'etr., 
buyurulma'lnı ricıı t>ılerim. 

HaJıl,•·•ır Mulıa clıeı llıı u~ı:e \lıl· ntna son zıya ~.') , Yunan f itosu dıirıırıılı' e~ı ~.\Kin~: SA \".\P. 19 (/\ .. ~ 'e"' 

Vorşovo. d kinİO 0 
. .,.ıe 

Mareşal l'ılsu. es rtıets•',,d 
Atina, 19 (A •' > Yunıın 

fıloım pazartesi güoii bir 
tetkik suyahat:no çıkocak 
ve Turk, Yugoslav ve Arna_ 
,·utluğun limonlarını ziyaret 

Mareşahn ziyareti 
Peşte. l Y { A. ı\ ) Hurrıda 

b .. fllk lıJ 
zesi dün u., .. ulıı b~. ,ar· 

• 1 crortl 1 uf 
eski Kra ın rı .. ··rii ıı> ı•-crotu 1e 
uf{ıı yere rın hir , ıııt' 

k <ıO ıı• • 
OlöyP. arşı ~tül toP t•*'" 
olmak iizere . kesil ı ~ıt' 

sesleri dB •• ış vt} top hiettıll , .... 

Kaıel~rini emniyetle kullanınız! ı .ı Frnnsa.tu bir soğuk <lalı:n 
~~~~~·~~~~~~»1'~ sı hüküm sürmektudir. 

bulunun Alman MDreşJlı Fon 
Makezen şerdıne dün üni,•er
sıteda 1 iiyük hir kr~rnl r"S 
mi verılmiş ve Gc.n"'l savaş
taki :\lman ~1ncuriı:;ton silah 
arkudoşl ğı heyecnnla eğil
miştir. 

b ··ıün Le of sonra ıı JP ,;e 
kes olduğu yer ut&ıJf• 
ü~· dakika dural 
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935 Bütcesi 
Hazırl11ırkın gözününde Mutan esaslar. · 

.. ~ao:ıutaya verilip bugün için l ' luslararası miinase-
,goruşülme giinünün kararla- 1 betlerin nerukotini; milJetle-
:1ğın1 dünkü sayımızda yaz- rin birbirine k.orşı olan 
ı~~ın_ız 1935 yılı gelir büt- j emniyctsizlıklerl0 sildh kuv

:~sırıın esaslarını yazıyoruz I vetlcrıni artırdıklarını göz 

19
3
5 yılı gelır bütçesinin ı önünde tutarak: müdafaa va-

le 
3
4 yılına göre gösterdiği sıtalarımızı tumamla.mak en 

g,.•1.alı~ın .neden ileri geldi. esttsh bir vnzifed'.r. 
~Ilı h .. 
• utçe komisyonu maz· Bu itıharla bütçemizin 
t~t.ıısında şöyle izah etmek· bü!{iınkii ihtiyaç ve icaplara 
""ır: h ı· uygun olarak tanzimi a ın-
tQ((J935 mali yılı ıçın hü_ de tohsisot yekılnlarının 
..,. ltetçe ı 934 mali yılı ıva- neye haliğ olacağı kolayca 

at tahmm edilmesi bir ta hm in olunabilir 
'İtbetı0 tahsilli tın filzla ola· F Jkat bu ihtıyaçları hü· 
~8fının geçmiş aylardaki tün şümulile takdir etmesi -
qlı 1 ne ve memleketin ilerleme-' ota göre anlaşılmadan 
le si için O!'l kuvvetli adımlar .._1~Yni fazlanın öniimüzdeki atmakt.;ı koti kururlar al-
~ 

1 
yıl içinde de umulma- mış olduğu eserlerile mey· 

llecı~lıı:ıısından ve Yüksek dtında olmnsıno rağmen 
ıse sunulmuş yeni ku hülıCınwt senelik 

:~11 IAyıbaları mucibince de- f faaliyet sahasını irada uy-
-~r "e bnkırın istihltik res- gun olarok tahdit etmiştir. 
ili ille ttıbj tutulmasından ve Yeni firfans örgütünün 
\~er istibldk resmine ttibi 1935 fınnnsnl yılındu top-
•ddeı d L • ' • b f • • "ele er e .. ı vergı nıs et erı- 1 lanmnsı krırş : lığı ayrıca sng· 

il bhı değişiklikle r yap ima l lanmak suretile Finanô Ba
o~'ll .~e beyan~ameçe tabi knnlığ.ı bütcesinde oç.ılan 
t lllukellefıerrn kazanç ezel hır fdsla 500,000 lıra
~tgilerinin asgari vergi oş- ı lık ve dovlet hizmetleri ara· 
tı "" llıüıtenit bir mükelle· sına alınamamış ve fllkat 
~~t tek.line tAbi kılınması_ ulusal ve kültürel hayattaki 

&n ileri geldiği nnlaşıldı· büyük fnydaları açikı,:a gö· 
--... ·r · l rülmekte bulunmuş olan Ha· -. -rı bütçesınin yopı -

k 
81rıda göz önünde tutul- lkevleri gençlik, spor teşek-

TUllKD,Ll 

re ve tasfiyesi için mezk11r 
1934 sayılı knnuna ek bir 
layihanın hazırlanması hu· 
kümetten temenni edilmiş
tir » 

3 - Menafıi umumiyeye 
h~dim bazı cemiyetlere yar_ 
dı!ll mahiyetinde umumi hü 
bütçeye birer miktar tahsi
sat konulmaitaclır. 387 sa

yılı kanun mucibince hiikCı 
m0 t zaten esasen her nevı 

cemiyetlerin idam ve hC'ss
ba ait işloriıi her zomıın 

teftiş edebıleceğinılen bu gi· 
bi miiesseselerden bjlhc.ıssa 

yardım görenlerin muamele_ 
lerinin Finans Bakanlığınca 
muntazam teftişe tdbi tutul· 
ması yerinde bir tedbir sa
yılmaktadır. 

4 - Otedenberi bir <'Ok 

dayrelerde movcut olan ma
tbaalar bütçenın maaş ve ay
rıca ücret ve nyruca masrnf 
tertıplerine konon tahsisntla 
işletilmektedir. Hangi dayr
elerin matbaa tesis voya iş
letebileceği hakkında bir ka-

nun mevcut olmadığı gibi hu 
matbaaların tasarruf bakım_ 
ınJan kAr!ı olu h olmıyncağı 
da ı.lerhal kcstirilmiyeceğin 
<len bunların birleştirilmesi 
veya kaldırılmıısı mı; yoksa 
halile ipkası mı ltlzımgt-lece-

ğirı in h ük ıl ınet\·e esal: olar
ak totkikile bir konun teklif 
olunması faydalı görülmekt
edir. 

Denklik kanun pro,iesine 
il§ve edilen hüküml&e göre 
Ankarada bir mezarlı~ yop 

ılması, siyasal bilgiler okul
unun yapılması ve jandarma 

ile polis okulları İçin hükıi
mete 780,000 lira harca mı ya 
izin verilmesi istenmektedir. 

Dayre bütçelerinde srıfer. 
berlik adı ilo birer rakam· 
sız lııı;ııl n~·ılması da ayni 
projeye konan bir madde 

ile Kamutaydnn istenmekte
dir. Bu fasılda seferborlik 

hizmetleri için gereken tah
&is.at Bakanlar Kurulu kara· 
rile sağlanacaktır . 

Rüt~·e komisyonu mazba
tasını şu rok yerinde olan 

değerli takdir ile bitirmek
tedir. 

- Ra~bakan İsmet lnönü

nün bütce denkliğinin ve 

finansal düzenin ulusal sav
ga kuvvetine nosıl bir da-

yanç olduğunu memleketin 
ekonomik yapısına ne ka-

dar büyük yer yaptığını 

her ekonomi ve finans 

ilimmeninden daha derin 
ve Ja ge iş bir surette 

kavramış olıluğ11 ve moli 
yürüyüşümiizdekı ıluruhığ·un 

en biiyük inancnsı da ta 
kendileri bulunduğunu şura· 

<la yeniden söylemekle en 
büyük bir i~·ruhatı duymnk· 
ta vız 

Balıkeair Defter.'ifj•nUM 
Mahalleai 

Lira İl fi 
Sanhisnr 30 ! -6 935 l 6-935 

. Yuka~da .mevki ~,~ ~1ski ir~r.ı y~ızılı ~iikkar~i~t 
hır senelık ıcarı 9-<:>· H35 tarrlı111deu 2j · 5-93u 
f arilıiııe kadar ou heş gii .-tle rntizayPdt•-
~~fl; konmuştur. Saat on . eltc•rdar.JıJ..:a nıii-
te~ekkil komisvon .ıuarift·tile iP '3J))laraktır. 'ıi .. ~ • 

İsft.•klilel'irı Yiizde Yttdi hu<• enıiııat :ık(·fl~ilc . . ~ . 
nwzkılr komi~,·ona vr, f· 'l lıat i~thenltırirı 
milli Huılak mÔdiirJiiğüne mjir~carJarı. 

~06 - 4 

llalık(:.siı· Evk«t( 
M ii(I iiı·lüğjjııdt~ıı: 

49, 50. 53, 55, 567 57, :l , Go, 61, 62, 63, 

64. 65, 66, 67. 68, 69, 70, 71_, 72, 73, 7 4, 7 5, 
76-1, 77, 78, 79 \o; &2, ö9, ~O, 91, 92, 
93, 5, ı, 2, 2! a; 4 

Evkafı miillıakadan İmam zade~ Jıaoı Yakup 
:1:ıa, Hacı hafıza hamın ilacı Arif ağ::i, Ye~illi 

ca uıi, Sahi re hanım vakıflarına ait yuta rıda n u
mraları yazıh 40 ad.:\ı dilkk~\.u -8-5-9 ~riltt -
den 20-5-935 tarilıinr. kada ıtı'n1 e 

• 
artırma~ a koııulnu 11 

İhale~i 22-5-935 (•arsnuıba ~ijrıii ~aal 14 de .. ~ .. 
P.\ kaf idarP,~inde yapılac·a~flf' hilekl IPrin ıuiira 

l (187-3) Manyas San köy, Dönüş _ca_:ll a_,.ı. -oLJ· ~~..Lı:...&.L.L ............... , 1·~----
Ve Şamh Panayırları. 

~ e külleri Türkdili ve Türk ta_ ~ Baslar komisyon mazba_ rihi inceleme kurumları gi-
-:~tl aşağıdaki satırlarla bi kurumlara yardım olmak 

' inak.tadır.» üzere de fınans bütı,\esine 
~asraf hacmini irade uy· 559,600 lira konmuştur. 
~~ ~k. ve her h ;1ldc bütçe Ekonomi Bakanlığı örgü-
\\t lığıai, her işten üstün tünün bugiinkii ihiiyo~·ları 
"4 'bak hususundn çok hıı s karşılayacak derecede geniş_ 
"ı olan encümenimiz masr- letilmiş olması ve bu örgü . 
~ tabrninindc tahsisntı rn. tün yükırnk ekonomi kuru· 
~ "e en çok randıman ve· Junun ölevlerini do başara· 
~~ i~l~r İçin koymağa. ve bilecek bir durumda bulun-
"- rı ıçın de evclft varıda- ması uygun o'ncağından hü-
,~hınininde en lbüyii'k bir kıimetle biit~·e komisyonu 
111,/"'iyet ve ihtiyari ölçü arasında hu hususta anla-
\~k ludlanm,~a hilhassıı 1 şılmış ve Başkanlık bütçe· 

& 
1 

"e itina etmiştir.» sinden bu kurumun parası 'i ll~dan başka vorgi sist- kaldırılmıştır. Bozı dnyre 
~ '-'ııde esJslı değişiklik bütçelerinde bir kısım uktı-
~le~"k ~e vergilerin mem- ların artırılması ~eklinde 
\. il lınnnsal olduğu k.u- görülen önergel~r komisyo-

ek nen kabul edilmemiştir. ".ı Orıomik gelmişleri-
L "-b, uygun :bir hale Bütçe komisyonu mazba· 
l'tltıı.... tamnıla gelecek yıl kin aşa. L..'l -..asını sag·Iamak İçin ""•n ğıdaki noktaların hükumet· 
~I lnet\·e başlanan incele- çe incelenmesinin faydalı ete d 
~ evam eJilerek ya- olacoğı kaydedilmektedir: 
~/0"0t hazırlanacak pro- J - Devlet dnyrelerile hii· 
~ ... •ıı l<arnutaya sunulacağı kumet kurumlarının, devlet 

•ıı . 
~Ql)ıj llda J!'inans bokanmın mallarının sigorta sisteminde 
~, ~0rıa verdiği i:rnhlıırın biribirine benzemiyen esasi 
t't :~~lukıu karşılandığı işa- tar güttükleri görülmekte 

ı, ıllbek.t d' olduğundan: «Bu hususta iş· " e ır. 
)'ıli~l'1ieyon mazbatasında lerin mahiyetine göm mut-

Vilô:yetdaimi encümeninden: 
Her sene lııızıranın üçünde Bandırm:ının Manyns nahi

yesinde açılmnktu olan Manyas ve onu müteakip Sarıköy 
döaiiş ve lıoziran yirmisinden itibaren Şamlıda üç gün 
müddetle açılacak çam dönşü panayırlarından mevcut tar
ifesindeki yaz ı lı miktarda ru30m almak şartile ınezkıir pnn· 
ayırl:ır rusumu 27- mayıs ·935 tarihine r..ıslıyan poznrt
esi giinü saat 15 de jhnle edilmek üzere on beş gün mü. 
ddetle a\·ık artırmaya konulmuştur. 

Mezkur p::ınayırlar rusumunun muhammen bedeli (3100) 
liradır. İhale yevmü mezkı1rde encümeni daimi vilflyet 
tarafından yapılacaktır. 

Talip olanların yevmü mczkurde vakti muayyeninde 
yüzde 7,5 nisbetinde teminat ak~:olarını trıslim ettiğine da
ir makbuz senedi veyn hut banka mektuplarjle encümeni 
viltıyete gelmeleri \'e şeraiti öğrenmek istiyenlerin d::ıha 
eve! Bursa ve İstanbu1da vildyet muhasebei hususiyesin
de Bandırma ve Gönende muhasebei .hususiye memurluk!· 
arına ve Balıkesirde encümeni daimi vilt\yete mürocnnt et
meleri ilıln olunur. 

P.\N.\ YJHLAHA .\İT TL.\HİFE 
İdarei vilayet kanunun 12 nci maddesi muc·ibince hıısı 

lat idarei hususiyeye ait olup haziranın 3 neli giinü küşat 
eılilecek olan Munyas panayırı ile bunu takip eılccck Sarı· 
köy ve dönü~ p'lnayırı ' şeraiti iitiye dairesinde mevki mü
zayedeye vuzolunmuştur. 

1 -- ti ıyvan satışından ~·adtr ve saireden bir deCayn 
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ro 
50 

50 
20 

·30 

A_ş~~ı.t.1 kaprJ okmek~~i 
bamda 
'Attariy , u iyö, ısa cılar 
murabbaındnn 

Pa.butcu, ~~vuf, ~up~uracl l 
mur abbaınJıtn 
'Berberler metr~I hıura~fi'aıddan 
Demirci, çi+i~i mette mtJ:-abbauıdan 
Çorapçı, fanilc ci metre murabbaında 
Keres ci, l htacı metre murııbbaınd 
Keçe , tıut~f etre murabbaından 
Şapkacı metre murabbuından 
Bakırcı metre murabbaından 
Hulıcı ve kilimo-i metre murobf>a:ndBll 
Şemerı· i b~her ~etre murpbbnır°ı.lao 
Hazır elbiseci beher metr13 murabba_ 
ından 

·ı Lostur.act ııQaktuan 

Yupağı, yün, plU1luk 
metre murabbaınd~n 

·her nevi der~ci ve ' ~tırıkçı metre 
murabbııından 

50 Nıılbnnt maktuan 
200 Arabn üzerinde e;,ya 

arabııda [ot,samıın] arabaları müstes 
;o~rlı( .. 

100 Ş şe ile m iıs ıra sn anlnr an metre 
mura bbaındu n 

30 Mültezimler bunlar haricinde 
Vi eıtJf•Gıni,şgıl edeeeği ye 
metre murnbbaındon. 

, ... l 1'1asraf 1 tnrıt ve umumi bir ulus ta-""• bütçesi çöze e· 
~ ~il .. kib edebilmesi için hüku 

~ti\ .. ll?.erincle durmağa metçe lüzumlu olan tetkik-_ .. ~Orü,ler Yardır: 
~ .. ,IQ !erin yapılması ve buna da-
-~, rn olduğu vec;hile bu ir hazırlanacak kanun itiyi_ 

tll~ llttde"let ihtiyaçları pek hasının önümiiııi~ki yıl irin· 

mahsus olmak üzere ulınncak rusum miktarı bervcç:hi nti
ılir. lşhu rusunı Munyas ve Sarık:öy prmnyır1nrından bir 
defaya nıohsus olmak üze ve dönüş önünde panayırın bir 
gün olduğ'unı.ı göre hayvan rusumundan mandasından ru
bu ve meclisin lrnrarile bu sene tic: gün devam edecek 
olan, Çamlı dönüş panayırı iç:in de üç !,Ubu .nlın8caktır. 

Para Kuruş 

J ·- Husum almak için çadır kurınaliart değildir. il 
hongi suretle çadır ve sergılerin işgtl 1 iği ntazinin 
metre murabbaı hesap edilerek ona ~ m almacak-
tır. Mültezim ced,•elde tayin ve tadat olunan rusumdan ha. 
şka rusum ulmağa salahiyettar değil~ir, 

~., llııştır. Devlet vata-
~-l •ela . . 

1( ~6 rrıetı~. yurddaşın 
4 \ h ~rtıniye,ılerini temin
'' a,ka ~ ~ k onun madıli, ma· 
ı~ •. u.""etlenınesini yük-

h 11lı \t • 
"~iti e rnemleketın bo. 

·~İfeı 1 ~.ın, artıracak birçok 
er1 -

~it) Uz erine almışı r . 
\ lltca 't 
Lı ., h 1 ıı mal gören ve 
~lirn~rpıerle sarsılan roem
~ • l~de h ' ' h . 
\'elet· u ı tıya~· ve 

'~ g'.? genişliğini knv 
ı_ 1$\._d U~· de~i'dir. 
~1 illa~~ ba,ka bütün h::ı k

~tltt uı olduk~·a sulhün 
IJld,., 
~ • n başkn emeli 

Curnuriyetimiz 

de Kamutııya sunulnı ı sını, 

2 - «Düyunu .uuıumiye 
bütçesine mazbut emldkle 
yurtluk ve O<'uklık mukabili 

olarak konan mnaş tertibinin 
kaldırılrnosını temin İçin hu 
maaş sahiplerine on se 
nelik istıhkaklnrına moka. 
bil 1931 s •nesinde kayıt
lı kıym1:1tfori üzerinden ara· 
zı verilmesine 1934 sa-

vılı kanun mucibince devam ,, 
edilmiş ise de şimdiye kıı
dar bu işin arkası nlınnma· 

mıştır. Hu knnunun tatbikin· 
deki .miişküllH sebebilc bu 
istihkakların tumamen tedi-

1 o 
20 

30 

30 
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20 
1(10 

20 
so 

100 

50 

20 

ıoo 
100 
20 

Hayvan sat §ının kuruşundan 
Kahve. o~ağı ve han .şeklinde rudır· 
larıfan her on metre murabbain ian 
Yemişci ~~adırından bir metre murub-
bainılan. 
Bakkal )) )) )) 

Tcnııkeci )) )) )) 

llelvacı )) )) )) 

Ji'urun, beher furundnn 
Kasnp beher metre murabbnındnn 
Bezzoz )) )) )) 

Değirmen taşlurı beher adf'dinden 
(taşların satıldığında alınmak şartiJc) 
Şerbet<·İ tnkımlarındnn masa nisbe· 
tine göre rnuktuan 
Oyuncu çadırından metre 
üzerine 

murabbaı 

nezici, satıcı moktuıın 
Fotograf\·ı maktunn 
Sara~· metre murabhaından 

2 -- lşbu panayırın hepsi birden ıha le edilocekti.r. Yek_ 
diğerinden tefrik edilmez . 

3 ·- Tolipler hede) muhommenin yüzde yedi bu~·uk nis· 
betinde teminat forkı vermeğc mc<'lıurdur. ihaleyi müteakip 
işbu· miktarı teminat kutiye miktorı na iblagı ve mütebaki 
kı~mı için de ya bank mektubu veyahut rmval terkini su
retile teminat er::ıe ederse yirmi gün zarfında tedjye ede
ceğine dair kfitibi ihliJlikten resen tanzim edilen düyun 
senedi vermeğe mecburdur. Aksi takdirde protesto .keşide
sine hüküm istihsale hacet kalmadan ihale feth edilere 
teminnt akçatzı irat k~yıt olunup papııyır elf~etten idare 
olunan. neticede daire aleyhine öif \lırlr hbl 1olur. Ve bu 
zarar muteahidin irat kayıt evveline teminatından fazla 
olursa fnzlasa ayrıca "'üteahidden tahsil ~lunur. 

5 -· ~üzayedo dellaliye konturat ve masarifi sairesi 
mültezimin~ aittir. 

7 -· Bedeli encümeni vildyot~·e haddılAyık görüldüğii 
takdirde mayısın 27 inc:i gi,ipü saı;ıt ~Ş ~e Balıkesir vilayet 
encümenince ihnlo edilmek üzere 9 ·Mayıs tarihinden 

itibaren müzıy•lf YJllJlll•Ailtlll•••N ·~~-ı-t.· 



IA.Yfll 4 1'UUDIL1 21 Mayı• _. 

liiii~~~====~ -= -= -= -= -= -,, ---.-!~-!~!!!!!-!ll!!!!~!~!l~!!!~W~~!ll!!!m!~~~!~ıJ!!!!~!!!!l!~!!!!!l~ıM!!~!~ı!!!~~!!il~~~!!~~~-!~1 
~ Buyuk Tenzılattan • 

E~•r ~fl!l'~'J 
ıç ı n Lu3 umlu [şyaLarı 

adan llcu ·c7f.ltrıJ; 

BizJe en eyi Boy" ve 
YAGL.ARJNI 

eurada bula b11i oru 
Biı. köylülerde 
Putl u ~ ve rz enç b er Dü~enirfı 
HEp Buradan Aliıı~ 

=~ istifade ediniz! 1 
~-: S O N M O D A t 
~~ Elbisel ·k kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk ~ 
ii ve mantoluk/arı ve en güzel yazlıkları ~ 

~~ FAHRİ TAVSANLI : 
-~ Tica ethanesinde ~ 
! İst~diğinh'!_ uyğun ol~r,a·k bulabilfrs;nİZ· ~ 

·_ ~ l 1 f•\r.k<tl•tdc tt~ıızıl•ıtlı s<ıtışl•ıı·•• ' 
_ ~ başlannııştır. '-
==-~ A Y R l C A ~ 

-9 Kaptan. oteli altında yeni açılan i..,A Hllİ ~ 
ı ~TA \'ŞA. 1 .. 1 TUHAPIYE mağazası-1 
1 -~ u ziyaret ederseniz memnun olursunuz· I 
. giiiiiWiWiiiiiiiilliıITT1iiiillii~~iiimmifüiilı~iWi~i@iiffiffiıfüiii~i~~iiiıi~ii~OO~iınilıiiı~mii~lfüiiiOOii'~:.-
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M Ü .J D E mafümesrnden: ~ Kr. f iatlırı. 1 

il.\ Y.\T VE SIHHATINI SEVENLEHE 

Afyonkıı ı·ahiscı ı· 

MADEN SUYU 
ılll l>E, IL\{;ı RS.\K, K:\ IL\ClnEn, BÖB

REK HAST.\LIKLARILE 11 .\ZUISlZLIKLA
Rll.\ EN SİF.\JJ \'E EN EYİ srnrn. • 

K 1 z· ı LA Y 
X auıı 11a imı i vazı H~ ı·iltııı hu nıadt1 11 ~u vu-. . 

nuıı talılil raporu ~İŞ(llerdt•ki etikt'llt·ı·dt• ya-
zılulır. 

Bu suyun hayiliğiııi ancak rnuhtt·rem 
halkımıza bir lıiznwl olmak iizt·r·e aldım. 

Fiyatlar ehvendir fır~aı kaçırrnayrnız. 

Bal ı kesir Hiloliahmer re· li!I Si\'rİ mekik 100 ~ ~I 
miyetini dolrındırılığı iıldi: • mJ Toparlak » tOo "" K ıple el fi 
silP maznun Erzincan.n çakı mı İğneler '2.5 m~~ ınesi ol 
rnıJn köyünJen 39 numaralı lÇJ Kayışlar :?s 6 1 
haneılı~ mukayyit olup Ma. ~ Makine yacYı Koınple tek 1 
nisnn ın 1'ok1<e mohollesinde (fü şişesi n 15 çeknıe;~~ il 

1 

oturan tohurııcu oğullarından füJ No.kış kosnnğt 25 ayak. 8011 
Ali oğlu 301 doğumlu Ht şit mJ » m:ık:ısı 35 kınos:ıe üç. ı 

\ hakk.ınılıı irra kılnnn son mJ Vokı 30 40 ~;~ecelı 
tnhk ı kııt s ı ros n<lo: nıaznunn mJ Muhtolif na\tış w kubine . ol 

: ikeııı ı• tgtıhı ınalılm olmaJığı· im mnkina iplikleri mak i~esı ıO İl 

l 
ndan ili\nen tehliğJt icrasına ~ m:.ıkaslı:ır vesair Vadelışe · 1 

L.:!J • ı 11e· :illl karıır verilmiş olm::ıkla mu ffiJ t~ferruatı da bu raı.t 6 l!!I!!! 
ı hakemenin muallak bulunllu- li nısbette ucuzdur. rılır. İl 
ğu 15 . hoz:ran - 935 cumn ınJ • 1 

\ rte:-igüuii snat 14deBalı~esir ffi) Sovyet oı·k·ış Makı·nelerı· Geldı. 1 
oslıye ceza muhnkeme~ınde ffil 1 

1 fı:ız r bulunrnudığ'ı taktirde mJ 
~ıyab .nılu ffiUhllkPOHlYC deVUffi ~ yakında meccanen nakış }'ltrdu açılıy~r· 0,, 

1 olu nncn ğ°• 1• hh[< ~" k' mınu !ın Sa~laıııl ık uı ii kem meli yt!l, tasal'J'Uf vo işlımıesi kati yeıı teııı mat\.~ 1 
koını ô'lınak uzerc ılfin °111 · ~ makla hm·aher· Erkek ve Kadı11 teı·zHerile t•lhise i~çilPri vn na 1; 1 
nur. 1.:.:.1 1 1 . ı . . .. 1 1 .. k Jj fıefl}l İl 

lEl sarıatkürlan ıcmr.n nı· Pi ma"ırw~1 halııu a o a11 uç «;H · w(· ii 
--fil) zarif V() ıu·atik liik · mohiha ~wklinde hir 1 

mı . ~ il 
Kayıp şahadetname ~ l\us kabine dikiş ııı•tkiııcsi 1 

928 senesindo 'l'ekiHlıığ il 

muhtel ıt orta mektebi birinci ~ Eldn f'lmdidi r. Dalıu llCllZ arzu Pderılern yalrııı 1 
sınıfı ndan nl nış olduğum şu (fil • 1 r~şilli catldesl No . 'Jo 

Yağcı İsmail halletnameyi zoyi etmiş ol. tın ı~..,J ( k ı ... ı· k• ıeJeJ•I 1 
• 

doğumdan yenİRİni ç·ıkorta_ ffiı .:.J \ TC .(~ ,.. ÇCti 11)(.~Ce 1 J))(l il . rııskioe 
••ı co6·ımdun eskisinin hiikmü mJ mizi tavsiye ederiz. Eskı makinesi olupt:ı Jcğiştirmek istiyenlore yenı ~ )tı•~ 

1
• 

olmaJığ'ı illin olunur. ~ v ,rilj1. El makinesi oluptu ayak tukmok a rzusunda bulun:ınl:.ıra y:ılnı~ 8~0 şe·~lı 
1 !jcvkAt oğhı ,; md:ı vflrilir. Ayrıca mnkinelerde tJmir olunur va mrıkine alanlara ku ıan 

1 

\ ru ıat &:.:J ve "lnkış meccannn Ö[!retilir. . . biJU· a 
B B l k _.._ vu ffi] '-' . · ızı ıı 1' ~ 

UTSQ - Q l esir ~ illi Fintlıır ucuz olduğu kadar tediyat rlu k:olnylı k gösterilir. ~1akınr·le~ım gere ~ 

ı ISJ mum ycd('k pnrçıılorı bulunduğu gibi her nevi makinelere uylır makın~ "
0 

' İl 

Otobüs seferleri 
Burea-Batıkeeir seferlerine hu defo 935 modeli otokar
l:ır tnhsis edilmiştir. Bu otokarlarla gidip gelmı,k 
müşterilerin menfaati ilı::tiznMındandır. 

Hergün enat 9 da OARBALI OTELi nden hareket eder. 
~iişterilerin her türlü istirnhatı t .. min Ollilmiş olmak
la beraber otokarlar hi~~bir tarnfta fazla eğlenmeden 
yolunn devam eder ve voktı munyyenindo Burs: va 
varır. Muhterem muşterilerimiz oto kurlarda bir .ı;r a 
yolculuk etmekle sözümüzün doğruluğunu anlamış 
olaca lı::lordır . 

Hareket yerleri: 
Balı kesirde: 

gu rsada: 
IL\HB.\LI OTELi alıırıda Şl'rHi 

l]ucarni cı \'arııula iL\ LK OTELİ 
altnıda numara 7 

D ı · 1, ı·ı, mJ parrn tizı·rindPkİ fiatlttr<l~ yiızde Y"tıniş bcı: tenzıliltlu s::ıtıl.r 1 
1 c8 ıpesu ISl\er il\ ffil s A 'l'IS y EH i. l 1 

MesiOdeg: ~ K. Şadırv~n karşısında Sabri Sarfakıhfar '1 
Yedek subayların yoklcım- ffil ~-·· 

n S 1 ) 6 9 35 d 0 başlı y O C B k. =ffil im [fil 'fil@J mJffi) fillffil (fil {fil ffil ifil ffi'j ffi}@) ffil {filfill ffiJ ~ (ill ffi) ffij {§ ffi)fillffil ffi) fiil ez tın mi 
00 

tır. YP.dek suha)·lnrın işbu • (illiJ91 
l lıozirı.ın nyı znrf.nd ıı Bnlıke- r ------:- · · ~ .. ':ı.. •• DAG ı LI CASI [ıij(i!] ~ 

. .k . ,· BIBINCI ~INIF fill J:.:ıffiJffil° mil 
1 
sır A~kerlı şııbesıne nüfos - ·va .. ıv 

.1 b' KULAK. BOli:\Z fll'HU:\ eJ ok' · :il 
· ktiğıtlnrı e ıror fotogrııfln R .. (fil K .. k .. t l'kl' l I ,-, llı(•aSI fil l il'-! 

1 .1 Hı\STALIKLA l ~IU1 l·:HA. r::ı 1 tı r \'(ı <"') 1 1 'l 't il t ·ı , t~~ 1 miirncant orını 1 fın olurur. ssı~ı ı::, 1 :' • ( ~ l"" k ,.a &. 

1 1)( ,,{ 1""'C ,(\ lfu rnıuPI hiı· ~ifa ~·t~ridir. llıcanın y~H.11~ u'n'scyir1 
• ffiı ve:5air P takımlarJ da mfı~tec:rı diııı1 iştif· ı 

Kay ı p mühür 1 DAi\ H mı ~f'ııyiiz rnnıfmdan hu ktıre ık111tll p .. kf.,.,.. 
ı8.5-g35 torihinı:le cuma 8 . ,- 11tll • 

mı o a g· 11 ' c a s 1 nda lıt~I' Şf'~ 1 • ,,,·a.ı rte i giinü alafrurıgn soat r:;, V 
B 1lıkesir P.ışo<"Jmiı \'n- ı!:J • • 1 ~ juıı~ f' 

onbır sırnlıırındn (Mehmet) tıın ec·z'ineQi itt snlınde ~-··. lllPl bul t·a~ '.t·. kt>ndi e\ 11ıızt t -
isımlı tatbik mühürünıü zayi 1::1 ~ 

hor gün öğleden sonra r::ı ralıat t'th•«rk~ınız . ı::ı, •• r::a •• , ı::lu;r 
ettiği mdon o lari lı den sonra hastalarını k 0 hul f'oer. &::1 r::u::-ı r.:11111 ~-==' ı:-

1 ı . , 1 im im ffi1 (fil mı ifil@) [ffi 1 mı [fil mı (fil lın mı iEJ .:.;, &:11 i:J ı hükmü o mnı ığı ı fı.n o un ur. Amaliyııl ve teılııvileri en •• • •• ·· •· •• .. ·· .. ·• •• •· Afi 
Havran H:ımumbaşı mah- seri vo rn VC'ni usuller ile btl~ 

allf'sİn ılPn lsndercli ::i ·yıt tP-dnvi eder... Basım yeri Vilayet ,,.at 
oğlu Mch .net .. ---..------~--~; 


