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Onuncu Yıl 

- fğesi veBatyazgana: Balıkesir saylavı H.i<ARA.N 
Çıkarım Genel Çcvirgeni: K. E AKMAN 

Türk Dili Evi Ba/Jkesir ~ 
~1:rM.A.R... TESİDEN ÖZGE G-ÜNLl:JR.D...::: VE ER. ÇIKAR. 

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

~ ' ~ 

1 ecim, Endüstri Odalan Kurultayı 
Dün Ankarada Toplandı 

llhnoıni Bahnımiz kurultayı açar_ken ön~mli bir. söylemıdilei. Kurultay At~tü.ık~. 
ııutay Baş~anma ve Baş~akan lsm~t lnönüne ıçten sevğı ve sayğılarım ~ıld1rdı 
d Ankara, 2J (AA.) r>o il ı komisyonları a~rımı yu-
) Urıcu t"ı·ım \'(I endiıstre p lmış Aı>. basknnl g l{omu. 
Jaı rı <,en< ı l\ıı ult.•'\ 1 l u t ıyın..ı T •kırduğ s ıylnvı 

kllrı •\J.l 15 ıle Lkono~11 Ba se\·ılnıi~ l\urult1y hu 
•rılıg nlfu Bık n C• itli B _ ııçıl.~ topl ıntısırıa son 

' " lı 1 • 1 'e rnw ! t' n A tn t iı r k K -ı. r soyıtıv ı• aı;ınışt•r f> t k 11
•ka · ~ . • mutay B. ~lc:.ınınn laşı ıı ·:.ın 
nlr rııı l ır11 vıltlyt'tlPr. mıllı ismet İnöntinP l\urultuyın 

8811\nl~rmu.rn lıho~ w rı.um i~·tcn sevgi ve sıygısıle b:ı-
tı _ rırıırı ı~tır.ık l'tmı kte g-lılıüının bildirilmesine ku-

Ugu K 1 t'"> 
l.l wu toy n r:ır vPrmiştir. 
a ka aç 1 sındn Tt ~t.' 8 ..... \ ı,' Cı h·ı. tll • .} 1 • 1 aı. K urultnv t>ncü ııerıl~rden 
.. nı S ra~0trlu Şu 8 \aı· <l"~lf'cek rnporl:ırı ''07.ıfon 'ttı 'l ::- :-. t" 1 

e T •Hım Bııkonı Muh- Celi\l Boy.ırın söylevinden o-p~·ırmek i<·in 2 <'i g •ncl to -
• ~"İrn l K it A b k l 

0
1 ·· ·· 1 '· · um t ~n. g lZ trcı l'r '<· sonrn uru a) s oş nn - p ant ıs nı oııumuzı ı ııı. ı c -

Çok kım~ ·l~r huiunmuı:;tur ı~ı VP sekrc•terlı ri Bedmi nrt si günü vnpar kt.r 

YunaniStcinda Bir Re- Laval = 

iitıı Meselesi IVOktur! 
'"•n Başbakanı Patrasda söylediöi ·önemli biı 
~t söylevle seçim müca~eıesıni açtı. 
il ına, 20 (A A.) Bush::ı-

b I' 11 .. d \' ı < r s sı ~·me mu-
~ lesıoı P..ıtr.ısda 'nmış 
~ :~u bir söyl v t• ı:ıçmı~t r. 

" 
18'11ın bu sôylc>vını Lun

•ı b·· 
'-rı 0 Ylt• t ırıhi ıll·ğer k:ı-
~,'llıs o!nn h Ik parti~ nin 

llru~u (' . 
ı, ıun.ır •un ı>vının 

'4ı~ •nun~l·ı.n v.·rını~t r. Bi i· 
bu gıbı B. Çalcl:ırıs ~im-
"I Partının başk .n.dır 
J llvj k 1 
t b a ııbolık ve çoş~un 
~ ,;ııc kütlesi dinlemi.., v~ 
~ t lıakanı suygı ilr rılkış 

~t. .. 8 ·~ ld . h""k' t · . 'To ırıs u u 
ırı . 

' ı~r b.lha c;n İ\·eridı,ki 
\ urıarı 83 h ıh 1111 B f.a~ılnrıs 

elınek volunu bulmuş ola J 
ol 

Bay Göring arasmdaki gö
rüşme yan resmi bir 
çerçive içinde olmuştur 

Londra, 20 <A.A >- Goıe 

leler B Lavnll\ı B Göring atası
nda yap:lmış o~:.n görüşmeye 
buyük bir önem atfetml'k· 
tedır. Bu gazeteler B. 
Lavalın yakında Berlıni ziya 
ret etmeısr m{ılıtem< l dlduğu
nu kabul etını ktedirlc-r 

P..ıris, 20 (AA.) - l)lin 
akşamki gdzetol,,.r 8. Laval 
ile B. Gör111g nrı.ısınılu Ka. 
rakovide yupılrnış otun mü
lakatı önen l; kay.iı lnıakde 
ve pokazı n.üıstesııa olmak. 
iızne bu husus h:ılckındo 

mütulea beyan etmektechr. 
ler. 

Berlin. 20 (A .. \) B. 

J 

Memurin 
Kanununda 
Değişiklik yapılıyor. Layiha 

Kamutaya Yerildi. 
Ankara, 20 - 'l'ocıübelc· 

rin gösterJiği zaruret mt mu
rirı kıınununun bazı ınaddt

lerinin dt·ğiştirilmcsi hizuıuu 
nu ortaya koymuş, bu husu
sta h1z rlo.nan ldyıh1 ko.mu
taya nırilıniştir Lfıyıhn ile 
mernurın ko.nunuııun on ü~·li 

neü mudi.lesi ~öyle d ğ'ışti
rilmiştir: 

Teadül krır.ununa b:ığlı biı 
numaralı cetv~lın lA) vo 
(B) serılcr;ne dahil tayinle 
rİ merkez• aid bütün memu
rların sicillPri VoktLct v~ya 
duırelerinue ve t::ıyinleri vi 
lnyetlere ııid olunlar merkez 
veya vilı'iyetlerde Lulunur. 

(A )serisine ıfohil memurla· 
rın sıl'illeriııın biı er sureti 
Urışbakarılığ"::ı verilecek bu 
siciller yiirlititlerek vukuat 
muntazaman Buşbıı kırnlığa 

bildirilecektır. Başlıukanlık-
ta sicil işlerile meş 

gul olm:.ık üz ro umu mi bir 
sicıl idaresi tc:_ıkıl olunucak
itr. 

Ücretli memurlurın maaşlı 
memurlar g-ibi sil'ılleri tutu
(Devanıı ikinci su1rada) 

istihlak 
resmi nelardan ahnıcak? 

1 
Kahveden 30, çaJdan 60 ka- I 
ucuktan 100 kuruş alınacak. 

Ankurn, 20 Bu 

- & ":.', ' '' ' • - • 'a"' 

Türk iyen in Fi.nans Ve 
Bütce Sıyas a s ı .. 

finans Bakanımız ~üyü~ Parti lurultaymda dört 
yıhn finans ve bütce sıyasasmı anlattı. 

Finans Bakonı B. Fuad ruluşlarını ve <>ılevlerini ve 
Ağralı perşembe gunu 
Büyiik Kurultoyda fı~ans iş
lerini unlatmıştır. Bokan mı· 
z.n uulattıklu ını kısulturuk 
alıyoruz: 

Fınuns B.ıkunı, gı::rcn dö. 
rt yılın finans va büuco sı
yasasını anlatı ık tan sonra 
endüstremızın gelişimınde 
fınansımızın oymıJığı rolti 
ve fınan-;ul artıkca ekonomik 
kurumun değı;,;tırilcceğini 
anlatmı:rve l. umuriyet fının
sının enbelirgen .korekterı 

de bu olduğunu söylemıştir. 
Büdce polıtilı:aınızın denkleş. 

miş förmulünü yol, demiry
ol, oK.ul ve bııyınd . rlık işle. 

riaiu devlet bütcesinden ya· 
pılmış olduğunu yurdun bn. 
ysallık ve gü venlık içinde 
akan ·sulardan ııs ı ğlonmnk, 
bataklıkları kurutuıuk, hulkın / 
sağlığını korumak için 
~:ulışnn ulusun ve er-
kinliğimizi koruyacak 
kuvvette, tiıkel ordumuzun. 
para nız.n ye ina harcandı-

hazne ile olan ilgilerini para 
polıtikam1zın dnyandarını; 

çıknrılıın tahvillere ulusun 
gösterdiği güveni ve bu gü_ 
venin ıleğerini , cumuriyet 
(inansının yaptırdığı işlerin 
ve ol lığı malın parasını gü· 
nii gününe ödediğini ve pa
rnsı 5-10 yıl sonra alınmak 
üzere bayındırlık ve endüs
tri için çok ciddiğ önerge
ler karşısında bulunduğumu· 
zu nnluttı. 

D ·vlet kredisinin sağlam 
lığına bir kamt olıırak haz
ne tahvillerine p-ıra J&lır
manın en sağlam bir iş ola
rak ulusça benimsendiğini 

gösteren B. Fuad Ağralı es
kı gümüş paraların katiyen 
kaldırılacağın ı; onnn yer ine 
Ala türkün resmini taşıyan 

Cumuriyet gümüş paraları_ 

nın piyasaya çıkarılacağını 
yurJdaşın bankalnrdaki pa

ralarının korunması için bü· 
tün tedbirlerin alındıA-ını an
lattı . 

ğ.nı gösteren caıılı birer lki önemli tecimle lima. 
belge olduğunu anlatan B.- nım,z olan İzmir ve lstanbulun 
Iluat Ağralı vergi sistemi-
mize geçerek vergilerin 
ekonomık hayattaki yerini 
izah etmiş, vergi sistemle
rının kısa bir t3rihini yap
nı ş kriz k::ırşıs ndn dünya. 
nın ve bizim aldığımız ted_ 
birleri anJataruk, son dört 
yıllık gelir ve masrafıurda 
olrın denkleşmenın rakamla
rıı duyıınaruk bir kıyasla 

liman işlerinin y(ığritil<liğini 
ve bu anlattıklarile dört 
yıl içinde maliyenin yürüdü
ğü yol hakkmda yeter iza· 
hatta bulunduğunu söyledi. 

~ ~urı gid rmPk VA bü 
l un.ınlılorın hirlığmi 
'llat ~trniye matuf olan 
1ıı 'lldan hahsevlı>miştır 
Qıı,h • 

) 11 °kan B. <ıı:oldaris 
o l'lıecr · · • ·ı. 

memleket istik balı güven 
ile derpiş e<lebılecek bir du
rumda iken 1 martta cnniy
nne ft'sn t hareketi patlak 
vermiş ve Yunnnistunı, hat. 
tfi harici bnkım'1nn bir~·ok 
ciddi tehlikelere maruz bıra-

L.ıvul bugjjrı fhrlinden geç
miş, istasyonda Dışişlert 
Baknnlığı butı böliimü baş· 
kam ile Fransa eldsi ve is_ 
tnsy·rnu dolduran gazeteciler 
tarafındun soldmlonmıştır. 

Laval h.ılka elile selflmlar 

zı nıadJelerden alınacak is
tihltik vergisi dt-ğişılı:lıği bü· 
tce encümeninin onayladığı 

dt>ğişikliklere göre kahvenın 
kılosundan 30, çaydun 611. 
ham veya temizlenmiş kau
çuktan ve mamulatından 100. 
(ancak ayakkabılar dışarıd

nn gelırse 96) kuruş istihl
ak resmi ulınacoktır. 

1 
masını ynparak bu yıl da 
biidcemizi 4 5 milyon fazla· 

1 sile kaprıtmak umudunda 
I· olduğunu söyliyerek çok 

Toprak vergisine geçen Fi
nans baka01mız eski kanun. 
lar<la pek .karışık olan ver· 
gi nısbetlerinin yeni kanun
in düzeltidiğini: 931 de kıy
meti r.ızla gösterilen yerler· 
den eveld yüzde yirmi son 
ra yüzde elli niıbetinde 

kıymet düzeltme hakkı ve 
rildiğini ve yeni bir tahrir 
için hazırlanılmakta olduğu
nu anlattı. 

•tt L • ısın.n sıstemutı .. 
t 

1 1(sıy "d '-ıııd,. onuna rnğmen ı a. 
~ 11 ..... kı hükumetin mail 

'ttU j. 
il d 1 Uzeltmrye V(< ulus kmıştır. 
f! ~:h 1 l•yi ha yut şurtlorı B. Ç ıld-ıris G •nur al Ko - ' 
~1l llleyo muvaffak olmuş ndıl s·n hükCtmı:etın icr;ıntı~a 1 

vermiştir 

Parıs 20 (A.A.) -- Ln,·a 
lın etrııf.ndakilere ,.,.öre Kara-

Çeşitli lAstik ayakkabılar
dan 50. lfistıklerin elektrik 
levazımındon 46. pencerP. 
camından 4, (,'P ,itli kfiğ t \'e 
mukavvod rn 3, pamuk vo 
J>flmuk ipliği men::-ucatınıJırn 

'l I, yün. kıl ipliği ve halat 
tun 35 Bunlurın mensucat 
hazır eşyasındnn sikleti 
200 gr:ıma kadar 100 nltl 
yüz grnmo kndar 45, 
fıızlnsındon 25) şnpkn tllsla
klarının kilosundan 25 kuruş 
resim nlınııc:\ktır. 

teı1 u söyl ~miştir. Bu olan müzuhllretiııi saygı 1le 
~ Yenile~mek ve yüks- (D ".-ı.ımı ikinci sayfada) 

"'- ~taı~a . . --~aksim--
~ l~stanın ~osterdı.üı hu· Gorkı uçağının ku~banları-

11.!~tolaıı ıstemedı. 1 nın cenazesi töıenı yapıldı. 
~;11 ( \ A ) lt~!yan ~1oskovn, 21 (A. \ ) -

L.. 
11 lllüsı komısyo- M .. ksım Gorki U<"lüınııı u<• 

~.-'"•len Şıstrın tarafıtl<lan r:ıdığı fel!lket kurbı1n 't oı ıbe . 1 r- z:, 

~ h 11 rcıns z \'H Ame- larının cenozç tör ni Jiın 
lın~tukculu r nı hulya yııpılm ştır l'tlrçulanun uçuk 

~ 1 ~tir. 
t ~ yı>rine yeni uçnkl:ır yapıla~ 

~~fiıni;n• adı anıldı. 1 <~~l~:~ova, 19 {A A.) 

" 
6

' 20 (A A } s·· Tııs (ljı n~ı bildiriyor: 
il' i. uy-

tıld •ıy ı ı.._ış rnın ôlumü- ~fok ,..im Gorki, di.ırı 1 ~ yi 

111~dtnu şehrimizde tö 25 g"llÇ<~ p·lot Jurov ve ikı-
t()PI ı l l:ılkc>vinde ya. ncı p lot ~1 ıkc<'fin id m•srnde 

~l tııı tınt <1 ı bır ffalkcvli vP APro lmami nll'rkt-z çns-
)ıt1 "be luraf odan şa 110 titıı-ıti ı~çılerir den 36 yolcu 
~~t~G eserl"'rı h ıkkın- . ılc brrııbl'r merkez h ıvucıl

lt11l 
1 

Övlevlrr verildi / ık alan nın tizt-rınJe uçmak-
t d,11 ~:ı<trını :ıılkevi tnydı. 

~uz •l bır ı;olenk P lot Hbgınin id. resinde 

1 enstitüye mensup hır antre-

:-ı 

kovide Lavol illl Göring ııra-
sınd::ı yapılan konuşma t&

mamile şahsi ve yor ı r"smi 
bir çerçt ve kinde ~u-
p lmışt r Siyasul bir 
sondııj olmaktan tıoşkn bir 
sonuc.l 'ummaz. 

Cörir ~ Ln vullo gor üşnıcği 
arzulamı~ o da kııbul ut
mi~tir. 

Yabancı gazetelerin yazıl 
arının tersine olarak Layolın 
Berline gıtnıesi mevzuubahis 
değıldir. 

La\ .. ııa <:öring Almunyu -
Fransız siynso.lnrını ani. 
atmışt1r L ıva); Frııns z poli
tikasının kimse i~·in tehdit 
olmadığın. Göringo izahl:ım
ıştır. 

nın::ın u~· ığı da,. Gorki ile be.I 
raber uçuyordu. 

Vergiye tnbi m:ıddt·leri 
yurtta istihsal ve imal ede-
nlerle hariçten getirenler 
ayrıca istihlAk vergisini 
ö IE>mokle mükelleftir 

Vergi sikletinden nlmır. 
Kesirler tam sayıdır. Ithalll
ttu giimrük resmile beraber-! 
ödenir. 

naha önce haşlayıp knnu
nun neşrinde tahnkkuklnrı 

bitmemiş olanl..ır eski hükü
mlere tabidir. Yeniden vergi 
ol nacak mallar kin kanunun (~orki havııJa iken canb. 
neşrinden sonra J 5 gün içi

azl.k clmtmıek hakkındaki 

ı nde beyanname verileCL•ktir. 
k"sin yusağ'a r3ğmon Blag Vergiyı=ı tabi ynpılarda kul-
ın, 7dü metre yüksekte ve / lıınılnn demirlerle levha ha -
G0rkinin ynkınındo c:ımbnz.

1 
Jitnle gelen bııkırdan gümrfik 

Jıklaro başladı Bir perontle tarifelerine o-öre vcrC7i alı-
:ı l""ı 

( Devamı ikinci eayfada ) nır. 

alkışlanmıştır. 
Parıımızın durluğunu sağ

lamak için alınan tedbirleri 
anlatan Finans Bakanı, dev- Kureğ vergisi üzerinde 
let kredisinin diizeninde iş- 931 de yükümlüden yana 
lemesj ıçın ger€fken yeni değişlı:ler yapıldığını, gelir-

i kaynakların emisyon gibi leri yüksek olduğu söylenen 
~ ulusal kuramı sarsan çare- lzmir, :.tuğla gibi büyük 

leM baş vurulmadan ilendi ~ehirlerde ik!oci defa vergi 
fınunsal erkimizle haş'orıld•- yazıldığından ve 24 ştıhirde 
ğını Sümerbank ve Cumu- yapılan bu değişkelere bu 
rıyet Merkez Bankasının ku. (Odvamı jkinki sayfada) 

0oaaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaaao0Q 
~~ ~~ 

l G ü n d e B e ş K e l i m e •• \ 
0 

1> Ö H n (' ~ C Ü L İ S T E v 
1 Abide - Anıt 

Ôrnekler: is/anbul bir aml/ar şehiridlr. 
lstanbul, Atatürk için lıeykelli bir aml yaptır. 
mağa kar•r verdi. 

Miislacel Evyln 
Örnekfrr: Yurdu bayınd1rmak, etJgin iılerimi:in 
br~mda gelir. 
Dli.n Ankaradan bir r1Jgin ttlgraf qldmı. 

S -- Terbiye etmek - Eğitmek 
Terbiye (education) - Eğlllm 
Mürebbi - Efjilmen 

4 - Mektep Okul (okula} 
.lluallim - Öğretmen 
Ornekltr. Cunmriyet ok11/lan111n gt>nç kajalı 
eğitmenlere lhliyacı vardır. 
Her vğrtimen C!/İlim 11s11/lerinl bilmez 
Biz çoktanberi yenç.l!yi yeni :amanlar için eğit· 
mtk ullyoruz. 



üYPj 2 
a TtlRK DiLi 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
- 10 -

İhtiyar- 1 - isten, 2_ irJP, 3- Katlanma 
ihtiyar (yaşlı antamma)- (T.Kö) 
ihtiyari - ist ·net 
Gjlyri ihtiyari- İrdesizce, istemeksi.zin 
8itihtiyar- Dileğile, isteğile 
Askerlik ö levi istene bırak·lmış ıleğildir 
Ben hu zorluklara senin için kntlandım- Bt n 

kültitı senin için. ihtiyar ettim. 
Onu görünce istemeksizin beşımı ~·evirdim. 
İstenel duraklar- ihtiyari mevkiler 
Hu işe isteğiyle girdi. 
Hunu yepmamak elimde ve irdemde değihli. 

** 
Alna- 1 . yapı, 2- lrnrağ 
Merkez bankası Ankaranan 

biridir. 
en güzel kurvğlorın.fan 

Yapı sözünün yanıncı bir de kurağ kelimrsi ilı'ive edil
mek eyi olmuştur. Çünkü yapı bizde inşuat anlamına Ja 
gelir~ « Oemiryolu yapılır yönetgesi - Demiryolu inşaat 
idaresi.» 

Netice - Sanu~!, son 
Binnetice - Sonucun, sonunda 
Sonucun şu hiikmü verebiliriz - Binrıı t ice şu hükm-i 

verebiliriz. 
Cirişimlerinden hiç birinin sorıu gelmPdi - Tı ~ebbüs

lerin len hiç biri netice vermeli, hi~· hirinio neticPsİ ~·ıkrnadı . 
Hu kadar sııypad:ın sonrfl, hir bir rnnur almamak :ıc-

ıklı bir şeydir. 
Bu misallerde geçen yeni kelimeler: 
Say pa - Masraf ' 
Saypamak Masraf etmek 
tiarf( tmek - Harcamak 

** 
Birsam - Varsnnı 
Sinirleri o kadar sarsıldı 

rsanılıır kinde geçiyor· 
Ehad - lram 

ki, şimdi, gündüzü gecesi va-

lımarladıA"ınız masanın ıramı hokk'ında bunu bir fikir 
verebilirsin iz/ 

** 
Oylum - Hacim, cirm. 
S.ygı - llucmi istiahi 
Ateş oylumuaca yer yakar. 
Bu gJm nin saygısı bu kad.ır yülco elverişli ıleğilıtir. 

** Bünye - ı - Yapı, 2 .· Kuram 
Sağlam yapılı bir adam .. 
Bu buhran, eskileri giJ>i. geçici değil, (okut bir kuram 

buhranıdır. 

** Tecahül etmek 
bilmez görünmek 

Tegafül etmek 
rünmek. 

bilmozliktcn gelmek, bilmezlenmek, 

- anlam:ızlıkt:ın gdlınek, anlomuz gö-

Bilirsin ama, bilmezleniyorsun! 
Hu iti ıen yaptın. Şimdi niçin bilmezlikten gelıyorsun? 
Daha eyi anlamak ıçin, arasıra anlamazlıktan gelmek 

14zımır. 

• 
Yunaniatanda Rejim Yoktur. 
(Üsttarafı birine sayCada) 

anmıştır. Mumaileyh sözüne 
devamla: 

Fuat hureketinin batında 
bulunan adamın ve ba~lıoa 
•uçluların cinayetlerinin so
nuçlarından iirkerek Yunan-

edecek olan tedbirler hü-
kfimetçe t~klif edilecek ve 
ulusul meclisce bu teldıfler 

üzerine icabeden kararlar 
alınacaktır. llükfımet kanunu 
esasinin şimdiki memuriy
et rejimi esasına doy:,narak 
değiştirilmesi teklifınde bulu 

Türkiyenin 
~inansve 

Bütce 
Siyasası 
(Üst tarafı birinı·i soyfndn ) 
yıl c6) tırnesinin daha ekle
nece~ini söyledi. 

Hayvan vergisine ge~:"en 
Bakan, geçen Kuruıtay

daki say.ıo vergilerine göre 
bu Kurultayın toplanış yılı 

olan 935 de Alınan vergile
rin duşiik olduğunu; hu ver
gının hayvan ve hoyvana 
aid m.ıddeleri n satış fiutı ile 
ilgili olduğunu; devletin bu 
veq.!'ioin azııltılmasını karar
laştırdığını ve bunun üniimü
zdeki sayımdan ön('e yapTta. 

·cağını söyled. 
Kozan~: Vt!rg.si11e ge\·en 

U. Fuad Ağrolı ge<:en Ku
rultay ı n hu vergi üzerinde 
olan dileklerinin tiikel ola
rak yerine ~~tirihliğini para 
alma sıstcminin de yeğFitil
diğini, munmelP. vergisi üze_ 
rinıl~ ılcğişkelcr isti-
yen i:irüncii Kurultayın 
hu arzusunun yerine ~e

tiril . J iğini yoğalt m vı•rgi"i 
sistoiıııımizde nra~··ıı veq.~i
lerı'n O'd)ı'ri crcniş ekonomik 

r') t") 

korumayı gözeten bıığ ış klık 
dol::ıyisile azaltmakta oldu
ğ'unu aradı ver~ilere eğili· 
min r.na prensipl ~r imi·1. i~:ine 
O'irdivini söylivorek vergiler 
::ı ~ • 
üzerindek.i ı zalılarını bitirdi 
ve ileriıle yapmak istediği 
şeylArİ anlatarak bugünkü 
ihtiyodıırı karşılamıyan ma. 
!iye örgütünün yeğ'ritileceğ'i 
ni ve bugünkü ihtiynçhırını 
tükel olarak karşılıyacak 
bir duruma rnkulocnğmı bir 
örgütlenrre ve işyıırlnr ko_ 
nunu hazırlundığını FrnnBa
dan gelen uzmanların da 
hazne ve vergi işleriyle uğ
r .ı~tıklarını 8öylcdı. 

Alınç işlerin in sudcleştire -. 

ğini bölülerin yurdılaşlıırın 

ödeyebileceği şekilde olmas
ının sağlanacağ'ını anlatan 
Fionns Bakanımız izahlarının 
sonuıtcusu olarak Tapu ve 
Kndıtstroyu geçerek bu kur
umun ıla yenileştirildiğini; fi
nans i~yorlıırının bilgileriııin 
der ... cesinin yükseltilmrye ça· 

_ lış ı ldığını ; Tapu ve Fınans 

1 okullardan, çıkmış gen~·lere 
Fin :ıns Aakanlığındo yer ve_ 
rilmesinin birinei hedef old
uğunu ve finansımızın yük
sek bılgili genı; ellere veril
mesinin hir gaye olduğunu 

söyltdi. F.nans Bı.ık.ınım ı zın 

bu diycvini Kurultay :ıl'~ışla
rla kar~ılam ıştır 

istan haricine kaçtık· 
ları ve batka meml. 
eketlere s·ğınmış olduk. 
Jnrını söyledikten sonra h .. u_ 
kftmetin ikinci d~recedeki 
suçlulara karşı göstermiş 
olduğu inırnftan ve ordu ile 
umumi idarenin tasfiyesi 
meselesinde mukabt"leibilm-

nacaktır . Gerek halk par
tisi gerek . hükumetle mesui 
birliğinde bıılunan partiler 
nazarında bir rejim meselesi 
yoktur. Yalnız h:ılk partisi 
her zaman yegdno hiikürn 
darın millet olduğu prensi 
bini kabul ve müdafaa etmi -

ra hukfımetin bılhnssa eko· 
nomik yenilik idaresinin ye
niden tensi ki , adliye hiz
metlerinin <luzeltilmesi gibi 
hükumetin acilen derpiş et
mesı lfiz,mğelen meseleln
den hcılı:leylemiştir. 

B. Çaldarisin söylevi 
hrılkın siirekli ulk·şları ile 
birçok defolar kesil ıniştir . 
~öylev Atinrıılıın ve Yunanit-1 
tunın diğer şahirlerinde rnd
yolarln neşrolunmuştur. 

Ba~hokanın treni Atina ile 
Patras :nasındaki bütün ista-

isin hislerine 
hususundaki 
bahseylemiştir. 

kapılmamak 

kayg sından 

~özünii rejim meselesine 
Dükl"'dcn B Çnlduris hiçbir 
tehlikeye maruz kalmamış 
olduğunu söylemiştir. 

istikbalde her türlü tahr-
ikUa karşı rejimi himaye 

ştir. Bundan dolayı halk 
kendi perensipleri mucı-
bince yeni kanunu esası. 

nın ulusa plebisit yoliyle 
rej :m meselesi hakkında 
yüksek ıraıle ve arzusunun 
izharetmek vasıtasına ver· 
mesine çalışacuk vo hunu 
elde edecektir. 

B. Çaldaria bundan son-

siyonlorda <lurmak nıecbur
iyetindo kalmıştır Çünkü halk , 
Başbakan ile onun ynnınd 
nki hükumet erknnını :ılkış 

lamıık istiyortlu . 
Söylovin samimi ı•dası ve 

içindeki vutanperverunc ılu 
ygular bütün memlekettı: ~·ok 

eyi bir teıir bırukmıştır. 

ile r~anakkale telefonla 
biribir~e bağlanacak. 
Posta Telgraf vo Telefon 

Genel Direktörlüğü tarnf,n 
d:ı n huzırlannn bir prorrramn 
göre Balıkesirle l}ımı~klrnle 
bırbirine bıığlunacnktır.. Bu 
iş 936 yılında hıtirilfcektir. . 

Balya kaymakam1. 
Balya kaymakamı hiföt 

Yenal dün kaznsına dönmü
ştür . BalyJ kaymııkomı kaz
:ısını ilgıiendiren işler üz 'rİ· 
n<le İlhayımızl ı göriişmü§tür. 

C. H. P. Büyük Kurultayı
na giden orunh~lanmız. 

C. il. P. Balıkesir teşkilfi.-
t1 ad na Buyiik l<urulı ayıla 
hulunan oruntaklarım zd:ı·ı 
Sadık D niı ile Edremit Şuh 
ayı <>vdet. Denizer dün An
kurad.ın gelmişlnJiı. 

lisede imlıhanlar başladı. 
Lis aıle imtn lınnlara başlan· 

ın ~ ve tal~heler dün ilk de. 
fa olorak tarih dersinJen 
imtohan e•lilmi~lerdir. 

· Zeytin mmtakasmda num· 
une fabrikılan açılacak. 

'l arım Bakanl ığı tarafınd 
an :rnytın mıntakalnrındo iki 
numune zeytin ynğı fahrik
ası açnrn va kurıır verild i<r j 

::-ı 

ve bu fabrikalardan birinin 
Ayvalıkda o birinin de Aydın
da açılacağı bildirilmekteılir 

Maksin 
Gorki 
Uçağı 

(Üst tarofı birinci sayfa~la) 
artarken, Blaginin u~·ağ~ 
Gorkinin kanı:ıılına rurptı ve 

Gorki, ci varıluki Sokol köy . 

ünün üzerine. parçalanar
ak düştü. 

Tayfa!:ırdnn 11 Mühendıs, 

tt· knısyen ve işcilerle, huni· 

arın ~·oluk ,.e çocuklarından 
da 36 kişi öl<lü. 

Bıı lgin de ölmüştür. 

Ölenlerin cenazeleri J"'vlet 

hesabına 20 Mayısta kaldır_ 
ılacaktır. 

liükümot öldnlerin aileler

ineJ0,000 rulıe ödomeğ1.1 ve 

kenJilerine ayrı<'a birer o.y· 

hk bağlamağu korur vermi. 
ııtir. 

Maksim l;orki 7000 boy

gir kun'etinde 8 motörlü 

bir uraktı . 25 i tayfa olmak 

üzere 7:ı kışi taşıyabilır ve 

konaklamadı.ın 2500 "ilome· 

trelik hır yol giderdi. • 

Pravda gazetesinin 1eşeh

hiisü ile hnlktun para toplu· 
narrık, 1933 yılınıla yapılmı· 

ştı. Ağırlığı 42 ton, bir ka

nnJın ucundan, übiir kana

dın ucuna krıdar olan "eni· o 
ı;;liği 63 metre, uzunluğu tin 
32 buçuk metre ıdi. 

Duralümin denilen nıadde 

Jon yapılmıştı. İç-ersinde hir 

el~ktrik santralı, bir fotoğraf 
laboratuvarı. bir sinema ye· 

ri, hem al.l:ı, hum de verİ<'İ 

bir telsiz istasyonu, bir bo_ 

Mayıs 22 __. 

. Maçlar haziranın ilk heftası içinde başlıyacıklır. 

; 

Kulüplerin lisanslan bitirildi. 

Yah ııııla. k ar~ı laşarıı k olan Birlik, <Hw , ,, Yurt tak ıııJarı. s\·• 
- " ıra Mıntnkn birincilik moı;lnrı 

kuliiplnin lisansı olman.ası

n<fon ötür? yapılamıyordu. 

Kulüpler lisanslarını yaptırmış 

olduklarından birir~ilik ma-

öo-rendi<fimİzA gor, ,,,a· 
!'"' :::-ı .. ·rıue ı 

!ar ikı' güme uzerı Je .. ıııe 
pılacaktır. Birinci . g~kİllci 
13alıkesir kulüple~:- (1s'9'rst1: 
gümede de EJr~mı ~uliipıerı 

çlı:ırının hoziranın ilk hrıftosı Ayval ık Bürhıınıye jp· 
' •• JsrıP içinde başlaması mıntakn 

kararlaştı· futbol heyetince 

rılm !ştır . 

Odun 
ve odun kömürünün yakll· 

mıst yasık oluyor. 
Ankı:ırn. 20 

rım Bakanlığı 

Ta -
hem yerli 

maden kömürünün istihlaki
ni temin etmek, hem de or

manlarını zı tahripten koru. 
mıık h·ın hir karar alını~ 

ve bunu bir kanun lüyihası 
şeklinde hn ırlo mıştır . 

Lfiyiha 13 ni'irı n 340 ta 
çıkarılmı~ ol::ın 484 sayılı 

kanuna l'k olaeJktır. 

Lt\yihuyo. göre şimendife· 
rlerde, deniz kenarlarında 

bulunmaktadır ınsç ere' 
· 'n(le g 

tizamh olması ıçı 
1 

tır · 
ken tedbirler Alın~~ 

Memurin 
Kanuna rsd•> 

.. b' . . sa'! e (Ust t .l raf ı ırıncı 8en 
] her ·r 

lacaktır. Bakan ar . 0,ıer• 
· ·1ıerin• g d"r memurlurın sıcı cekler ı : 

tablolar neşrede 2s joC1 

Memurin kanuou00
.
11 " lrnİftir· 

maddesi de degiştırı urısr8 
Yeni şekle göre ıueııı ~ıde' 

· . eler ·r 
verilen takdırrıaın oıoessı. 
me ve fili hizmete ıdell>ıer• 
Jeğildir. Ancnk ~flrıı tlJ~ 

.. . l me ·nur 
musavı o an Jer· 
dirname rüchaobahŞ" 

11 
6A 

. k nu ıunU ·ıoı· Memurm 8 · tiri 
. d ao&ış o• üncü m ıddesı e 0 

· bıJS 
tıktedir . Ddvl~t, idareı tıes~· 

l d ·yeler ı· siye veya bA e 1 
• t•h' 

' .. lerın n 
bına tahsil goren jtibsr 

ve demiryolları durak yeri. !lorini hitirılıkten ursC98• . r ndll nı rt8 
orile don z iı;krlolorine mu hır sene z3 r 1 ıe 0 

tle is nlmolorı şortı ısr bef• 
tat yol 1ar ile (30) kilometrn " .. 0taıı 8· 
k ıd 1r uz.ıklıkta bulunnn hü tahsil ~ör~1°!ör1Piiş 01.

911
do· 

Yüks •k t'llısı ~ bsih rı 
tün fabrika ve müessesele- ht" :ıs ta ,..iJ• meslek ve i 18

' • etle .... 
rıJe vd hu mahiyett" maki- renler 

00 
sene hıZIP 

ne ve tezg§ hln işler tuğlu , d ta• 
kelleftirler. k tJer e 

1 
r 

kiremı· t .. k ir"'' ve rııiimas.l b' emle e 1 .. 11 • ~ Ec;ne ı Dl . • o • ·si• 
ocaklanlu ll5 1 yakornk o\n. hsile gönderı~~ış ;ki '°~o· 
rak odun ve odun kömiirü tahsil rnıhldetının ıar 

burııur "~ç· 
y:ıkılmrosı yıuwktır. lıizm"te mec ··ddet t' t· 

Yen mu ıer e 
Fabrik:< müessese ve oc nlnr muay ı oıeS . ·ç· 

mf'lll.kco istifa eı eh ... ,·11er• .,'ı, 
nklur odun ve odun kömü _ 1 ta " ( 

tikleri takdirue ıor• JI 
rii kullnn ın tesis1tlarını ba. d"l pars 

in harce 1 en d"r 
~k:ı mahrukııtla işletene _

1 
.. lenet·ekler 1 

erı e oı ' kudur mJhkeme kararına 

h:ıcct kalmaksızın vilayetle. Bayan 1 ar .
8 rce kopal lııcaktır . 

- d L-rtı~fliJll, 
sım yeri, ıo tane etelefon Kuvaııl ıorıı• d' 
vardı. • o-un ° ...,,e 

ı~vkinize 0 Yt", tprıh•"" 
Bu uçak, b.ışlıca pror,a -,a..ın ıJa retı a.&ıf 

" mirden tın pocll"' O 
gozmelerindı~ kul! ın lıyorılu s••All Y8 1 ı 

gelen 1 ·" ~ cıt S·"" 
Geçenlerıle B Luvnl ıle y ENi BEllflr, ı ' 'U 

Fransız g-..ızetPcıleri bunu g·'Z· Z~VK INIZE LI 
mişlerdi. ...., 
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Bürhaniye ceza E. d :ManyasSanköy,Oönüş 
Burhaniy•_c..,_••İ~\~ !~'. Ve Şamh Panayırları. -.. Ciingör deli!. 

Gönenç delı! 
- Yenal deli:. 
~ .Deli! DJlı' .. 

hın~.rın .. bir son bahar cık· 
dik,' g~ne~ Türk boş gibi 
lirk doglnr.n orkusına ~:eki-
1111 ;~ kusaLanın mezarlığı· 
~oc ~ en yolundu biriken 
le u lar.rı ağz ndan yükse· 

rı f) ı · 
ılerı· " ı. St!S orine doğru 
at 1Y0ruoı. On beş kadar 

ac·.:ın 
llıtı n uz klan. korkak 

ikinci sene k: saba güzel ve Edremit haz'nei malıyı:>si 
şirin kokusuz bir oğıl oldu, n.;; 3826 lira 68 kuruş 75 

r santim hor~ lu hnlPn iknn e etra ınıJ toplı.tl ğı münevver-
ler bilbussa ılk okulun genç tgtlhı nrnçhul eski Edremit 
ve dinr okutonloril<> hayırlı sandık emini Ahmed<' Edremit 
işler yapılmosına çulıştı. Ne asliye eeza ıııuhakemE-sinın 
çare ki bazı mnskeli g-ezon- 81 - 115 numJr lı 10 12 930 
ler ve olduğu gibi görunmi. tarihli kesbi kntiyyet etmiş 
yen, şahsi menfaatlerini ildm uıucibinro üç bin S"k z 
her \i ıye tercih edenler yo· yüz yirmi altı lira altın" B"kız 
luna pusu kurdulnr Vura- kuruş yetmi~ beş s:ıntını bo-
mcıdılar, büyüklere şikfiyet rcunuz vardır. Bu borcunuzu 
ettiln, tutdurnmadılor. Nıha- masraflarile beraber ilôn t.ı-
yet onu kolbınden vurmoğa rıhinden itıberen on gün 
ç.:ılıştılur ve muvaffak dn ol· 

li 9.>5 senosı hozıranın bır· 
ınri güniinclen jtib:ıren 31-
5- 936 ğayesine kııdor hır 
shnelık ekmek ihtiyncı nrtt
ırmn ve l:'ksilıme kanunu 
mucibinço müzayedeye kon
muştur. 1'nlip olanların şer 

rıiti :ıulamak ve pey nürmı•k 
iiz •re hükumet Jcıiresiade 
Cumurivet milddciumumılık 
mako.m;ndrı'olan satış komi-
syooumı mürocı:ıotlorı. 

Mlizayedeys 10 5 935 den 
itibaren başlanmıştır ve 30-

Vilayet daimi encümenı'"nden: 
Her sene haııranın üçünde Bandırmamn Manyas nahi

yesinde arılmaktu olan Manyas ve onu müteakip Sarıköy 
dönüş ve haziran yirmisinden itibaren Şamlıda üç gün 
müddetle o~~ılucak çam dönşü panayırlarından mevcut tar
ifesindeki yazıh miktarda ru~um almak şartile mezkur pan
ayırlar ru:;umu 27- mayıs -935 tarihine raslıyan pazart
esi günü saot 15 ele ihale edilmek üzere on beş gün mü
ddetle açık artırmaya konulmuştur. 

Mezkur pnnayırlar rusumunun muhammen bedeli(3100) 
liradır. İhale yevmii mezkurde encümeni daimi vilayet 
tarafından yapılacnktır. 

baklltlarla ve hayret vericı 
~ ıştarla takip eltıkleri ,.o .. ~ d" ., 
elh· 

00
en gözlerim yırtık ı 

ıse)pti . . l ak ıçınc e çıp 
len Oınuzı ırının üzerine <lökii 

içinde icra d:ıiresinP ô leme-
dnlar .. · h t b .. n·z veyn u u mu Buy Vurnl. vazıfesi h:ıri 
cinde kasabıının kalbinden ·ldet kinde m ıl beyan. 

, 5 935 tarihine müsadiş olan 
pP.rşamb-e ghnü sı:ınt on dö 
rtte konulan bedali muvafık 
gördiigü taktirde ihale tek
nrrur edecektir. 

Talip olanların yevmü mezkfırde vakti muayyeninde 
yuz le 7,5 nisbetinde teminat nkçolarını teslim ettiğine da. 
ir makbuz senedi veyahut hanka mektupl:ı~ile ~ncümeni 
viliiyete (relmeleri ve şeraiti öirrenmek istıyenlerın daha 

h. Uzun sadorıle hrnüz vi-
ı .. " 

olda U<'tinü yeni doldurmuş 
~l!ıı Ru ılk bakışta anlaşılan 
kar: 1 ve güzel hi r kad ınln 
erı ~.8 § 1 nca içimden yiıkse
b11ııı ır sese uyornk t ıkjbe 
"adını 1( .. 

ler~:s~Lan n şimnlind ... hin· 
ıarı ~ ınsnnı kurokl.yııın me
Ytı1'~~.ın Gol. yahaniler gibi 
let k ve ııhr ,.i sı•h·ılik-

rıe d ~ 
"•llı ogru gı.JPn bu za 
'llda Mef'zubeyr yukbşdığı 

~nun bir inilti hulınde: 
dıı 111 Urul, beni nffet, hemi 
diı\ 1• '.hen de !!elAce.-;im ıle-
~ rıı J '"' ..... ' 

kat d uyuncıı m~r.ıkım hir 
tiııi aha arttı ve hnroketle-
~ııı· Yakından (rörebilm(lk 

ICfiJA h 

t'tak 0 dımlıır mı s kloştı-
l I'.. 

0 na h ssettirmeden 
"88\i ''Pr k se bnşlnd m. S ırarun 

llıeı 0 ların kefenlendiği 
"' <lrJnrın 1 .. '~-"'llıı , ıer geçene oıu-
~e"kl ~~ılarını, yoşnmnnın 
'~ıt erını aşıladığı ve nğır 
~ı bir s~ı~.anan selvılcrin ye· 
'eti b olunı havasile sükfı
'1ıı <> '>ıduğu şu dnkikalar
,~~la ,Yerleri supuı·f'n uzun 
'eli~ rıı~ nıf'zarlığın bir se. 
~eııç ~ısufıri olan Kazanın 
~lllld aymakamının mezarı 

~eıı e inliyerek kıvranır_ 
'ltr~b urkadıtn yetişen vo 
~ı '181 olacağı anlaşılan 
~ Ren · 
'tP•nırkın kollMı nrusındn 
~eı, en hı~·kırıklarla 

ra d - h ~' V ogru aykırıyordu: 
~1'-1 Ural, bekle <relece-
11 'llıtıh k t'> -· ı ''°a . a kuk gelecegım .. 
~llıı gıttikçe kararıyor, bu 
~ t .. 

1 ()rk11 
ruzgfirların önünde 

~Qht11~8 1c ve hrıfıf hafı( ağ 
~~, k koşuyor zavallı k&
t11"1ıı İrıahilerirıe birko~· lıny· 
."llbu ıltknlıası kar şıyor. 
11
" 1 ll'ıda b" "k b' l l t iy uyu ır e em e 

''tırı 1 or "e lıana onun ha· 
lht· OtıLt -

l)a 1ü ncauını vadeden 
) 1 tın o 11 "ıırı 01IerinP sı.ırılarak 
~Uit b· Yorum. Gozlcrindc hii· 
~1 ır 0 llıb ı· Cının İzleri nltında 
'°e L ır n l ı . . b 

ıtj~b usı oır ıztıra ın 

ta~ •lir nasıl bir mace-

~,lt~1:.ôn?1 mucerasının <'O
~t anı tızgıleri gören ihti

utıyor· 
~ lii . . 
~ 'dın ç sorma oğlum; bu 

~ı L lllerh K Ilı 1J:}y um... azrının 
~ ~ı an Eligüldür. Kuzu 
~, ~elt lı .. 

~d %a k uç sAnc oluyor. 
ı: •I rı k 8Ylllakomlığınn tayin 
,e~~r Ocası rahıııetli Vural 
h ~t 1ı~ atılgan düşkünlere 
') cı, r"en ı .. .. 

~ ıt-& 1 1 ~ c ere oncu ve 
ttı~' ~ :. llta. ahltıksızlııra am
h ~•lll Lı~ el, hayırsever na· 
I~ IJtr d l en e . 0 . anıdı. Eyı ata 

>'it( ~ Yı sıltlh kullonnn öz 
·t~keı 'tlcırının bilmesi ld-

ıtı en 
~l il rı k ve domarlarınd:ı 
~ j(l tını dola an Eligülle 
\~lal,._ le lcoznnıızn g<.~ldikleri 

'llı~ l 8811La bir l• kım mü-
' L 6 erin ( . • ) • • '1>J>J· ı ' Hzcır erm huld-

r'lı '1 Uüu L • k 
~I ~tirıın r"\ .&emıren sandı 

~ll11t elınde oyuncnk "u (' 1 • ~ 1 btıaı H• dıgının ilk se-
1\rın nrdı kesildi. 

doğnn m~rmnr m'lMnın Ka- mda hulunmun z tebliğ uın 
mnlist iilkü«ülcri orasından knmın:ı kaim olmnk üzere 
ovrı g- ... ~·<'n z1monlo.rında ilı1n olunur. 

(222 1) 

l.ın•p getirilıyor. 

Taliplerin yüzde yedi bu
çuk bey akçasını ihale günü 
yanla rındn bulundurmaları 

ilran olunur, :! 12 

~ ~ 

eve] Bursa ve İstanhuld:ı vİltlyet muhasebei hususiyesin-
de Bandırmn ve Gönende muhnsebei hususiye memurlukl· 
arına ve Bolıkesirıle encümeni daimi vilAyete müracaat et
mPleri ilfin olunur. 

lfügülü kıııiar sevdiği hiç 
bir ey yokdıı Onu ı:ıf'lviyor

du, hem Jl'l rılg rcosına se
viyordu Bunu bilen bazı 

~Pçmişi lekelilAr onu imzasız 
mektuplarln knrıs• tnrnfın
rlnn nldotılıiığ nı vf" ışıklon

dırılmssı için bir uvuç j:ın 

darına vA o.rkn lnşilc köy 
köv dolaştığı gec·elr.ri hir 

lhtiynr sözünü bitirdiği 
zamnn ~ÔZ 1

Primılen yuv ırla
nan LLmılaları göstermemek 
ıçın oradan uzaklo ırken 
b:ışknl:ır n n suad<tıni k H 

kon n vP onla=.n t~nıiz ıı~k 

•••••••••••••••••••••••••• 

;~Telefoncu~: 
i A80ÜLKADİR PIHAR ~ 

PAN.\ YIHLAHA .\İT TAl\İFE 
ldarei vilayet kanunun 12 nci maddesi mucibince hası

lat idnrci husuaiyeye ait olup haziranın 3 ncü günü küşat 
edilPcek olan ~fonyos panayırı ile bunu takip edecek Sarı· 
k.'.ly ve dönüş pnnoyırı şnniti atiye dairesinde mevki mü
zayedeye vazolunmuştur. 

Ş'lh!wı b·ıhçedfAn içeri ~ r_ 
rlicrirıı· vo knrısınu ü~· ıslıkk 

:ı 

pıırola vererek sobahl:ırrı 

tarını kahbece lekelemek 
i ·tivt•nlcri telın etm< den 
kendimı olum.1dım. 

ı,af lııırır 

• P.\S~ IJA~lAMI KAPISI : . ~ . 
: KAHSISINDA... : 

ı -- Hayvan salış ndun ı;ndır ve sni~eden bir d~fay.a 

iTELEF( )~ ,<~H.\~IOEO~= 
• • :vE 8A1H 1'A\1iR\'r YAPILIH: 

kadar sP.viştiklArini yazıyor
lardı O ( vAln huna inon!lladı. 

Salih vecdi Özkan . : , ••••••••••••••••••••••••• 1 

m ıhsua olmak üzerı' almoc ık rusum mıktarı berveçhı atı
dır. işbu rusunı Manyns ve Sarıköy panayırlarından bir 
defoya mahsus olmıık üze VI' Jı)nüş önünıle panayırın bir 
giin oldıığ-uncı göre h 'yvo.n rusumundan maadaaından ru
hu ve meclisin kararile bu sene üç gün devam edecek 
olon, Çagılı dönüş panayırı için de üç rubu ahnecaktır. 

Fakat ardı k"silmiyen bu mek-~- Bursa -
tupl:ırdon kurtulamadığı te- ~ Balık~sir 
lkinler yüzünden az z:ımnndn 
evhamfanmağa başladı. Kir 
gece>, evet bir geee knrlar 
altında knlan bir köyün, 
Cakmnk kövünün kurtarıl· ' . 
ması ve Sar:ıçlar, Gökcesu 
köylerinin hudut gürültule
rıle mı•ktcp işlerini düzelt· 
mek irin ko.snbnnın bnşoku
tıını ve bir ka\· mefkfıreci 
okutanla herober gittiği bir 
gecı.ı kalbine giren bir şüp
lıe ilo hı>men yutuğındnn 

fırl.ynrlık ata atladı ve dört 
nalı kaldırdığı ntile koso. 
hnya giderek tnrif ettikleri 
yerdfln içeri girip komeriyenin 
oltındn vazd kl:ırı şek.ilde 
içeriye glrilmesi kolay olan 
pençerenin altında ıslık ça
lınca perıı,•ere U\'ıldı ve o 
zaman yazdıklarının boşlu
ğuna inllO'lrok eğilmC'ğe ba· ı 
şlodı, heyec.'.ln•Jnn titriyordu 
Onu öldiırnu•k vı! ö'nıek is· 
tiyorJu Bunun için ona bir 
işaret vermek için eliLİ kal
dmlığı bir sırada pençere. 
den bir nnmlı karnnlıkları 
delen üç uğultu ve hir ho
ğozdan çıknn boğuk bir ses 
işi\lildi ... 

Gecı:min bu vuktındn pat-
lıvon silfih sesine koşanlrır 

Vııralın pençeresi nltında vü. 
rududnn kızıl kanlar akarak 
yatdığın , giirültiiye ve onu 
korkutm::ığa ve briki de na· 
musunu lekelemcğe gelenin 
kim olduğunu öğrenmek ic·in 
u"'nklnrla beraber inl'n Eli· 
güliin de Vuralı tonıy nrn 
ç!ldırarnk:. 

- Vural, b 1 ni de nl, diye ba
<rırdıö-ını anlattılar O erte. r- ~ 

si giin. süngiilerin ~ölgı•ı:ıin-
de şanlı bir bayrağın sıC'ak 

kucoğındo uyurkcın t:vden 
ç karılan \'uralırı tabutu ar
kasında Eligüliin snrlarını 

yolarak, heni da bekle, ben 
de geleceğim diye hoykıra_ 
rnk koştuğunu gördiiler İ~· 
tc bir srne oluyor o her 
akşnnı onun mez 1rınn gidi. 
yor. Bozan görülüp tutulu
yor, bozun Jn Lrıyılın<'nya 

kurlar :ığlıyor. inliyor. mhi
s ·lor.ni pnr~·ulıyor, t rnıkl:ı
rile mezarı kazarken yaka-

Otobüs seferleri 
Burs:ı-Bulıkesir seferlerine bu d('fö 935 modAlj otok r
lar tahsis eJilıniljtır Bu otok:ırl:ırla gıdıp golm~k 
müştı>riler in menfnn ti ikti zusındandı r. 
Her,rün saat 9 da DAHBALl OTELİ ndrn hareket eder. 

~ 

Müşterilerin her turlü ıstir.ıhatı temin Ollilmiş olmok 
in beraber otoka-rlar hı~·bir tarafta fozh eğlenmeden 
yolunn devom eder vp vnktı muayy( nindo Burs( ya 
varır. Muhterem miışterilerimiz otokorlordo bir def ı 
yolculuk etmllk}l' özümuziın doğruluğ'unu anl lmış 
olrıct1 klurdır 

Hareket yerleri: 
Bl1 l ı kesirde: 

D \HB.\LIOTELİ altında ~ll.JBİ 
Bursada: 

l'lıwarııi cl\arırula H.\Lf{ OTELİ 
altında nu maı·a 7 

. . . . -~ ·1· ' ; '. ' .. - ' 

MÜ.JJ)J~ 
IJ.\ Y.\T \'E Slllll.\TINI SEVEt\'LEHE 

MADEN SUYU 
lJİ l>E, B.\fll HS.\ K, K.\ lt\CIGEH, BÖB

REI\ H.\ST.\LIKL.\HİLE 11.\ZUISIZLIKLA
HD.\ E~ ~İF.\LI YE E'.\' EYİ srnrıt 

KIZILAV 
Sanıma imlİ\3zı H'rilt•ıı bu nıadpu ~uyu-. . 

nuıa talılil raporu ~İŞt>lt•rde~i clikPllPı·dp ~a-
zılulıl'. 

Bıı su\ 1111 h:n iliğiııi arırak nnıhlnrtını . . . 
halkırıııza hir· lıizııwt olmak iizf'rt• aldım. 

Fiyat la r r lı "'' rı d i ı· f ı r~a l k a cn·nıa\ ıııız. . . . 
Yeşilli caddesi No 20 

Yağcı i sn1ail 

Para Kuruş 

1 o 
20 

30 

30 
10 
20 

l(l0 

20 
5o 

JOO 

50 

20 

ıoo 
100 
20 
30 

30 

30 

20 
25 
20 
ıc 

20 
30 
50 
10 
10 
50 

50 
20 

30 

50 
20ü 

100 

30 

Hayvo.n satışının kuruşundan 

Kahve ocağı ve han şeklinde ~·adır· 
lardan her on metre murabbain lan. 
Yemişci ~·ndırındnn birmetre !Durab
baindan. 
Hak kal » » )) 

'f enckeci » » )) 

Helvacı » • )) 

Furun, beher furundan 
Kasap beher metre murabbaından 
Bezzaz » >> » 
De<rirmen taşları beher adedinden 
[ ta~Jarın satıldığında alınmak şartile] 
Şerbetçi takımlarmdan masa nisbe· 
tine göre maktuan 
Oyuncu çndırındon metre murabbaı 
üzerine 
Gezici, satıcı maktuan 
Fotogro(çı maktuan 
Saraç metre murabbaından 
Aşçı, kebııp~·ı, ekmekçi metre murab-
baından 

Attariye, tuhafiye. saatcılıır 
murabbaından 

l'abuşcu, kovar, kunduracı 

mur nbbaındıln 

metre_ 

metre 

Berberler metre murabbaından 
Demirci. çivici metre mu:-abbaından 
Çorapçı, fdnileci metre murabbaından 
Keresteci, tahtacı metre muubbıından 
Keçeci, mutha( metre murabbaından 
Şapkacı metre murabbaından 
Bakırcı metre murabbaından 
lfolıcı ve kilimci metre murobbaından 
Semerci beher metre murubbaından 
Hazır elbiseci beher metr~ murabba_ 
ından 

LosturaC'ı maktu~ın 
Yapağı. yün, pamuk ve keçi kılı 

metre murabbaından 
Her nevi derici ''e çarıkçı metre 
murnbb:ıından 

Nalbant mnktuun 
Ar..ıba üzerindo e~ya satılan bebe 
arabada !ot,saman] arabaları müates· 
nadır. 

Şışe ile müskirat satanlardan metre 
murabbaından 

Mültezimler hunlar harir.indeki emtia 

ve eşyanınişgal edeceği yerin beher 
metre murabbaından. 

1 - - Rusuın nlmok için çadır kurmak şart değildir. Her 
hangi suretle ç·adır ve sergilerin işgal eylediği arazinin 
metre murabbnı hes:ıp edilerek ona göre rusum alınacak
tır. Mültezim cedvelde tayin ve tadat olunan rusumdan ba. 
şka rusum almağa salAhiyettar değildir, 

2 -- işbu panayırın hepsi birden ihale edilecektir. Yek. 
diğerinden tefrik edilmez. 

3 ·- 'f .ılipler bedel muhommonin yüzde yedi buçuk nis· 
betinde teminat farkı vermeğc mecburdur. ihaleyi müteakip 
işbu miktarı teminat katiye miktarına iblAgı ve mütebaki 
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j Buyuk T enzılattan ı 
~ istifade ediniz! 1 
:j SON MODA 
=~ Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü roplalı 
§~ ve mantoluk/arı ve en güzel yazlık/arı 
i§!.'Ş 
:==..: 

~ FAHRİ TAVSANLI 
-• Ticaretha esinde 
EE:~ • • 

~~ istediğinize uyğun olarak bulabilirsint~· 
-] i?(•vkalilde tPnzililfh satışlara I 

1 ~ . h•• şl (l ıı ıııışl ı ı·. 
~~ AY R 1 C A 
- ~Kaptan otelialtındayeni acılan t~.\HRI 
_i TA \1ŞA~LI TUHAPIYE mağazası-
==4 nı ziyaret ederseniz memnun olursunıı~· 
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Senelerdenberi ecru •e edilip piyasamıza 1 ıın Kr. filflll• •• 
1 çıktıktan sonra Grip ha$lalığının memle- ~ 1fü ~'.','.' .. ::k'.,k ;~~ ~--,.--
~ ketimizde Siddetiııi k•ıvlıelt.i ı·f•n ve va-~ ~ ıK·ğ~eıer 2·5 
it_ ·;:) -, .J ~ mJ nyışJar :!5 

~ ktinde kullananları (.rilıt~ Yilkitlillllllitk- ı rİ ~aki~e yağı 
it k liiJ şışrsı 15 1 f lll} ,. ttr((t l•a 0 mJ N.ık ş kosn:ığı 25 

1 Gribe karşı tecrübeli ve cok müessir et ~ çı~ı 11~~:ısı ~~ 

N k 1 
, • J)l '!' Muhtelıf nnkış vı• 

~ 00 nı kırır• iplıkJnı e o a m 1 n a tft ~ ııı:.k.ısl .• r ws.11r 
~ ffiJ t~ferru&tı <la bu 

K l , • • f[ l/ f · 'IJ, • nısbetto ucuzdur. 
aşe ~rını emnıye e u anınız. '.?; • 

• ~~~~~~;t~~t!.~~~~~~~~#ı 1 Sovyet Dikiş Makiiıeleri Geldi. 
ilbayhk Daimi Encümeninden: ~ Yakında meccanen nakış yurdu açılıy~r· ~· 
Numarası Mevkii ve cinsi 

5 Umurbey mahallesi mcığaza 
2 )) )) )) 

Halen kimin 
icrasınuu bulunduğu 

Ocaki zade İbrahim 
)) 1) )) 

00 Sa~lamlık miikemmeliyP-t, tasarruf ve işlemesi katiyen tenunal~lf 
Bır senelik mulıom- ~ makla lwralwr Erkek Vf' Kadın tt·ı·zilpr•ile (1 lbist• işcilf'ri ve n .ı. 

2
mOen bedeli IİJ ~a natkfı rlal'I lıt'UH'U bir el trı3 k İ IWSİ fial.llHlfl 01311 lİC~ ceknıt Ji JacOl 

lıra • • 

20 ~ zarif vf' pratik liiks mohil~a ~Pklinde hir' 
3 )) )) )) )) )) )) )) 20 @ 

1 )) )) » )) )) )) )) 20 mı llııs kitlıiııt' dik iş ııııı k iııesi 
6 )) >) » » tincı Emin oğlu Asım !~ ~ Elde t'lmelidir. Dalıa ııeuz arzu «-dt-ıılere \atıuz 
7 » )> » » Tayare cemiyeti mi · 
8 )) )) )) )) )) 45 mı ..... i 

17 Klşlu sokağmJa garaj Baylar müdurü emrinde 20 mı f..JI ve tek çek lllt'celi 1))(1 kiııefer •faf. 
Camj kebir karşısında mağazn Emin zadeler 1 o50 ü~· senelık mi mizi tavsiye ederiz. Eskj ınakinebİ oluptu Jeğıştirm~k iı..;tiyenlere yeni ~8 kt•"' 

18 Noter sokağında Jükkfıo F"ttoh oğlu Ali 3 bir » ~ v _,riliı. El makinesi oluptu aynk takmnk nrzusuntb bulunur.lara yaln•• 8 18
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6 Sahnisar mcıhallesinue ynhcına Marangoz Berlrittin 30 liiJ mırla vorılir. Ayrıcu mokinelerJe tamir olunur '"" ınukin<, nlanlara kuUanıP 
1:? Gazhane cıvarmda tarla Kürt Osmnn 3 ffiJ ve 'lnkış meccnnırn öğretilir. . ~ 
5 Demirciler icjnde dükkdn Knlaycı lbrahim 20 mJ f iatlnr ucuz olduğu kaılıır tediyat la kolaylık gö::ıt .. rilır \1akinelerİdl1111 ~t~ 
90 ll· T "" 935 er" •. d · ı "ı) lih·e ·klt)l'İ <lın urulaıı 'ukarda \.'azılı mı mum ~etle~ pıır.çıılorı bulun~luğ'u gıhı !ıer nl'VI makın ·len., uy ır il okin., "'
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1135 ~uııuıu• rastlayan ıuırşeıııbe ~unıı sı:ıt ı o d.., ılı.ılı• 1 (·.• ı ~ apılıııaı.. uz- •lfJ c . k hf tırb 
rr. ıo ~iiıı ıızadı)nıı~tır. istı·klilt>ri ıı ~ iizdl' ~ edi !ııu;uk ııı"lı".' iudf' IPıni- ıeı K . ..,,adırva it karşısında Sabrı Sarfa ı ,,1 
·~.atı mu 'akkatalarını ''ezıu~yu ~ at.u dı.klarırı:l da'.~· ma k hu~ _ı 'ııı,utı:~ lwrlt·- lm:nınmımı@lfilffiJffilffilffilffillfil]]§(?j§ffiJ§@l '§1 rf@ı~- fll[fillillınJia mı -' 
ııle vf'yahuı banka ıııel..ıuplarılt' ıa~·ııı ı•ılılt•ıı f!lıııd" Oaııııı Eıwııııll'ııe . ~ -

~elıııeleri du~uruhır. • P' BillİNCi Sl~IF ,liiimı :::mımı· DAG ILICASI iilll 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.~~~~~ KULAK. BOÜAZ Blll{l]N 0 ~r 
kısmı için. do ya. bnnk: mck.tu.hu veyahut emvnl terkinı 8U 1 ST ı IKJ RI J1CT 1 1 l)lllP 
rı:~ı~e tem.mut ı:mı.o .. e~c~se yırmi gün znrfındu tediye Pıle - 1 aA n HA A .. s:hl . ırnA. mı 1\ tik ii l'I '(1 t_'f'h k 1 ı oln il dağ 1 ıca a 
ccgıne daır ktltıbı ndılhkten resen tanzim edilen düvun , ,, ~ II 1"') il r.:ı •• · rııııw.I hi ı· ~ifa ~ (•ridir. 11 ıea_ı.ılfl ).e~ıt"kfl,d .. ) O 
senedi vermeğe mecburdur. Aksi tukdirde (lrotesto kesidP- B 1 ~ k ı·~ • J ' • ı::.ı a 1 es.ır as er 1 r.:I \t)~·u 1 t' 1 il kı ıııla ,., da mustecırı !~ sine lıiıküm istihsale hncet kolmadan ihule feth edilerek 1\ • l:J - d" nı.tr~~ 
t"minnt nkçası irat kayıt olunup panayır f'rnunet.ten idare Şu"esı'nJen·. DA Hı ~ ŞPn~ iiz taı·afındaıı hu k~n) iknıal e 
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olunun. neticede dııire aleyhine bir zarar hasıl olur. Vı> bu U U O 1 · nıu~ 
Z·ırnr mutenhiuin irat knyıt evveline teminntındnn fuzla Yı>Jt>k stıboylnrın yokl::ım ~ 8 g- 1 1 C 8 S 1 ııth.t lıPI' şe)I . Atll)i 

BıJlıkt.•sir Puşoeanıii \'ıı· J!:ı • 11 '-" 
olursn (nzlasn aynen müteahiddın 1uhsil olunur. . ası 1 6 935 ıle hnşlıyuc.ık tun rez'lneı;:j itt s:ıılınde fEl lllPI hul <'ak \t' htıııdi t•\ irıizde ın. 

5. .. Müzoycılo delldliye konturnt vo mnsorıfı ~;:ıircsi j h d fili 
tır Yedek subayların ışbıı t:.r ırün öı'i- e en sonra ·· r·tlı·ıt ı•ı)t•t•H 1 s1"ııız 

lnu.ltezı"mı·n,•. nıttı"r. rı l:"l 'f:1 • • '- ~ '1\, ~ .. llJll 
ı ' f l ı~ 1 k hnstalar nı knbul <'ılr.r. L::.1 , r::tB 
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lllJl§jfiil[illlfilffilOmJIEJlfilBffilffiJffiJ~fila&ı 7 -- 13,.deli encümeni vilfıye1~·e nı t ı iiyı goru uı!gu Ameliynt ve tcılııvileri on 
5 d H ı · ·ıA sir Askerlik şu~eı;ino niifus takdirde mnyısın 27 inci günü saat 1 e >8 ıkesır vı ayet seri ve tın y«ni usull<'r ile 

encümenince ihale edilmek üzere 9 - Mayıs tarihinden kdğıtlnrilo birer foto~rufl 1 tedavi eder. B 
itibaren IQ\izayedeye verilmiştir. 207 ·- 4 l müracaatlarını iltln olurur. , .. ,!!!!T!!!!!!!!!ı!l!!!ft!!!!!l!!!!!!!!fi!!i~l!İ!'ll!İİ!!!l!!!Rii=a7~ ... -1 asım yeri 


