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31 Mayıs Cuma 1935 - - Onuncu Yıl -
İyesi veBaıyazmanı:Balıkesir saylavı H.KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: K. E AKMAN 

:t:>.azAR.TESİDEN ÔZGE GÜNLER.DE VE SABAHLARI ÇIKAR.. E Türk Dili Evi Ba/Jkesir 
ğl: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ 

Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

lfava yolunda 
Silah başında!. 

~ - . " ~ 

T·· . Urkıye 'H vn Kurumu. en 
0ıııırı 
tult u, en hoşorımlı bir ku 
lo ay toplantısı yaptı. Hu 
.Plantı biiyük f;Cf 1 met lnö~ 

ııunh .. 
IJI Urı ulusu işe çağı ran. 

llsa güven veren sö,·levıle 
Uııutulm .h. - b' J -tıı nz torı ıg ır eg~r 

~anmıştır. 
la ~n çetin tehlikeleri kur§ı. 
llt~ en hiç bir zaman yılmn
Yiik 0 lan Türk ulusuna bii
Yl . Başbakan fnönıi, bu ı:ıö
tıı~"ıyle yaşamanın yeni 81. 

11
11 rların1 öğrdmiş ve ulu

Ulu koruın bakımından Türk 
ı.. un doğı u çalışma yo· 
~nu .. a· gostermiştir. 
ıa ır tehlıke, bilinmediği 
Yi~nrı korkunçtur. Tchlıke
ılu ılka anlatıp korunııın 
1 ":~rılerini öğ etmı~k gele_ 
i~j' 0 eyi olacağını görmek 
~arı en kuvvetli lıır güven 
}rıağıdır. 

da!ehtikeye korku duyma· 
'tıı' . sorsılmndıın nasıl el. 
hıt tıbıleceğini, en korkunç 
~a lehı kenin nasıl karşıln· 
letea~ını bir defd daha gös
"ıı eln büyük şefimize ulusal 
tıg 

lan 1 rnız. çok şeyler borç-
~ltıış bulunuyor. 

I\~ 0 'll.Juğu hilinen, kurşı -
t tr\n81 · •· t ·ı ql.,. \'aresı gos erı en 
trıt~ tehlikesinden Drtık 
tllrı Urnuz knlmam ştır. Ko-
1 ı~~·ıık İçin düzen almak 

~ırn· . 
tı"' . •zın. mutlu bir buşa-
}~L 'Cin, y~ıecck kadar bü. 

I{ h· 
'arı, ır kuvvet olduğuna 
f~~ Yoruz Istiyoruz. nıuvuf· 
~~lacağız. 

l~lldUrkiyede herşeyin iis-
~t., e Yer tutac ık biiytik 
~ ~~·:•lık ülkii siine gcnül 
1 ıı b lort>, Başbakanımı · 
lıl~ 11t/ diyc.ıvi , genişlik 
~ııı1,t 1 

bir i~ rohatı ka
~a\>11 lnış ve büyiik Türk 
~~ C!ılıt,, ·· ıı ·· .. k f l itli ~ u usu a a arı 
~~tt:tn bir hayal olmaktan 

fJ lrluştur 
ıa" . 

~t~ a. Cağına yara an bir 
tlıj~ ~~Yarecilığini görerrğ-

1 ~ôneu~e yaklaşıyoruz. Ha 
rl)ı\ı Yınıle Loz ., ndıı <lemi · 
~ ~ 1 rıda "' ı ·· . ' d t u b "'nl ustrı aıLJnın a 
'11~,~'lli ayr?llırlık işlerinde 
~'~ırı Yerı ne g~tiren Bo , b

'~ h . eline aldıaı bu hav -
'~' 1. • n 
b 1a Şırıı ıle üstün lıir ke. 

1lı~.)'~Pucnğına üplıe ,.,ı. 
tt l 11Y•lır ve imkfiniarla 

~~ . 8tflf 
'• } 

1 suılı devlet ha-
1 )()t.

11
erine yurt ıçın varı 

~· '5 rı ı 1~erı :. vermPkten çeki. 
~~ ~ ıen °.•nert Türk ulusu· 
)~lısu R'ırı yurdsevt rlik 
ı) ~ırı tıa dayanan Tiir k ha. 

1 ~llhı.ı lrı diişiirıiilıliiğündrn 
ı ~ SQ0 ~ok kısa bir zuma
' lQ,Ooo Cğil IÜÜÜ uçı.ıklı 
~" kil ucrnıınlı bir va 
~.... VUş1 
ı "Ilı ol cağında hiç şü . 
~lii llıasın 

~d ... ıı bır t ·ı·k -

• At a t Ü r k T ay a reye 1 k dam Recep Pekerin yeni bir söylevi. 

Onbin Lira Verdiler. Sahihinin -cenazearbdaş. Şiz Gidişimiyde Zaman 
Bürük önderimiz dlyorıalkl: Bu UIÜs en zor zaman- ları~~!,~.u~~~!~~~ kal~~~,~~ lcaplearına Bağlıyız! 
lar~a memleht ödevlerine canla haşla koşmuştnr. .~~:ü~übı:·~0 o·~~:~~:·.'·,::.~~:: Yurdun ve ulusun önde Veiİeride olması için deneç 

lstedıklerinden daha fazlasını başaracaklardır. !~::ç~0:00 '.'.:' c::·.,!:":n k;;;:_ soğduyu neyi gösterirse onu yaparız. 
Ankara. 29 (AA.) - At:ı· 

türk hava kurumuna 
on hin lira vererek havn te
hi.kesini bilenlerin b11şına ge 
çmi !erdir. Bıiyiik Önderimiz 

bu münnsebetle ılemişlerdirk : 
- Bu ulus en zor zama· 

nlurdn mE'mlekEt ö levlerine 
canla b ~la koşmuştur. iste 
klerinden daha f.ızlosmı bu
şaracııklardır Tutıuklnrı yol 
doğrudur . 

Hava gazından ~orunmak 
için tecrübeler yapılacak. 

A.nkara ,29( \1 uhabirimizden) 
Ankarnda bir hnvn nümayişi 

Hll~tıl• ,etı rıı z 

boşlanmı~ ve gP.reken tedb
irler alınmıştır. ~ümayişler 
esnosıncla Ankornnın nıuhte. 
lif yerlerinde konfdr.o nslnr 
ve müsaıneroler verılecek, ve zehirli gozl ..ı.rd.ın korun· 

ma te<'riibeleri yapılmnsı 

kararlaştırılmıştır. Bunun 
için şimdiden hozırlıklara 

zehirli gazlardan halkın n:ı. 
sıl kor~nncoğı gösterilecek-
tir. 

Ruzveltin Ekonomik 
S i y a ş a s ı i f 1 a s E t t i. 
Yüce hak yerinin N. R.TYI Anasal kanuna aykın 
bulması Ruzveltin ekonomik siyaşasım altüst etti. 

\ uşington, 28 (A A ) -

BrukJinde kümes hayvanin_ 
rı yetiştirenlerden hir ka\~ı 

nın ulusu} kıılk nma öfısi ta
rafından konulan tüzüğü 

saymadı klıırı iri n hap:.;C!dil
meleri üzeri.ııı ) ıico hak ye· 
rine bos- vurmuşlardır. tlak 
yeri de .porlumento tarofı n 

ılon bir ulusal kalkınma ofi
si kurmak ve özel endüstri
de gündelik ve çalışma S!l
atleri hakkında tüzük \·ıkor

mak idn cumurbnşkanı H. 
Ruzvelte verilen yetkinin 
nnas::ıl kanunn uyl-{unsuz ol
ıluğuna karar vermiştir. 

Bu karar üzerine ulusal 
kalkınma ofisi ortndun kul
kmış oluyor. 

Vaşington, 28 (A A.} -
Yii<'e hak yerinin :ınnsol ka
nuna aykırı olduğunu bildir. 
diği madde ulusal knlkınmo 
ofisi kanununun. ('Umurlıaş-

keyi nnlııtmnk işinin bnşorı . 

mım•zın temeli olocnğını bil· 
mek gerekiyor. 

Boşbakonın en az olnrak 
istediği 500 uçuk yerirıe bin 
uı·.ık yapmam zdaki ıloğru 

luğu sezinen•k ~·alışırınk. bu 
dölenle yorrlıml:ırımızı artır

mak ulusal borcumuzdur. 
IJlusal korum hrıvu ordusu -

kan.nıı endüstri i~·in tüzük· 
ler ~:ıkarmak yet~es i veren 
ü~:üncü madılesidir . 

Yüc~ hak yeri, birleşik 
Amerika devletleri nrasındo 
bu yetk"nin iyjc., tunınılan· 
mamı:? olıluğunu vo tee m 
İ!jlerine dokunursa alevleri 
kontrola o devletlerin hııkkı 
ol<luğuna korur vermiştir . 
Ru karar oybirliği ile veri · 
imiş olduğundan ulusal kal 
kınmn ofısi *imdiye kadar 
~··karmış olduğu 500 e ya
kın tüzük suyo düşmüş ol
maktadır. 

1 
Hükumet Ullına yüce hak .' 

yerinde bulunm1İş oları ulu 1 
sal k·ıl kınmıı ofısi ba~kanı 1 

B Rıhherg bu karurı yorm 
ak istPmem ;şti r. Hu k:ırnr 

hiikı1metin bir yenil ı ıııi say. 
ılmaktndır. 

Yül'c hak yeri, bnşka lıir 
(O~vumı üçün<'İi sayfada) 

dünyaya Türkün yurd~eve~ 
lığirıi göstermek uluspl var
lığımızın kuvvet kuynoğ.nı bir 
Jah · ı tanıtnıağ"u ynruyacnk
tır. Bu pnrlak örnoklorı do
ğuran yurdsevarlik hareke
tinin b lrışn temel olacağın· 
ıl:ı kim ~üphe eJebiliri' / 

zesi, bugün Basın kurultayı 
münasebetile Anlrnrada bu
lunmakta olan hütün gııze 

tec ilerin ve onu yakından sc 
(Devamı ikinci soyfadıı) 

Bir silah 
Yarışıdır gidiyor! 

Başkaları sılahlanırk an Jngilte
reni n silahlanmaması imkansızdn 

1.Ôntlra, 29 (AA.) - He
smen bildiril,liğine g~re Al· 
manya ile İngilterenin deniz 
delgeleri 4 haziranda top· 
lanacakltırd ı r. Yıırı resini 
konıışmııbrın erge~j deniz 
sil§hlarının ozıılt.lmosı için 
nrEıuJusr I usml konuşm'n_ 
lara başlangı._: olucak fikır 
danışmalarında bulunmaktır. 

İngiltere ve Habeşistan 
2~ Mayıs ı 9:~5 turihli il 

liıornale ditalirı demektedir: 
~forniı g Post diyor • ki: 

B Edırn ~eçen birin<•iki\
uund ı, Biiyük BritonyR, lfo· 
beş k ta~ ının puyloşmns. hu 
susunda bir bir zamanda iş 
tirtık etmeyeceğini kati lıir 
s•ırette İtolyaya bildirmiştir 

Almanya· 
ff abeşistana yardım etme
diği resmen bildiriliyor. 

Berlin. 29 (A.A) _ llJvn 
bakan} ğının öz,.J kabine ~efi 
• ':> 

ltaly:ı hava otaş 0 sine Alman-
yanın Habeş:stono U\'nklıır 
vo savaş molzeme.;i verme
diğini ve vermcye('eğ'ini ve 
hu yolıb Alman fubrikaları
na kros in ı!m i rln verdiğin j 
resmen bıJ lirmiştir. 

Cumuriyet Halk Pıırtisi 

tienel sekreteri l1ecep Peker 
Bnsın Kurultayı iiyelurile 
Keçiören köyü kahvesinue 
Lir aasbhal yapmış ve öne
mli soylev varmi~ tir. Sayin 
Genel sekreterimiz bu söyle
vinde demiştir ki: 

- Üıı ~öz olarnk köyüm 
üze ho~ geldiniz. Sizi bu 
karşı l:ıy.~ ı rn kendi adıma 
olduğu k:ıJar hiıtün Ke~·ıö
renlıler adınıı1lır dıı . Köyüm 
üzü ı gaıinosundaki hu top_ 
lunışta realite hnkımmdon 
ayrı değer alan hir taraf va
rd ı r Onun üstünde durmalı-
vım 

Hiz, sadece bir gösteriş. 
bir maniCcstasyon yapmok 
i~·in dt'ğıl, bir ve beraber 
gi,li~tf! öz~ nmaç olan knrş . 1-

ıklı anlaşmamızı kuvvetlend 
irmek irin· toplanm ı ş bulun. 
uyoruz. Topl:ırımnmız ı n kon . 
usunu önce de belirtmiştim . 

Bu Ke~·iören k ö:r-sinıleki ko· 

Pıırtımızin Genel sekreterı Hecep Peker 

nuşmamız, üç· gün önce Par. 
tı çatısı altı ndaki konuşma
mızın bir devamıdır. Benim 
to roCımdun söylenecek yeni 
bir şey olmamak ve arkad
aşlarımın snyliyeceklerini di-
nlemek gerekirdi. Ancak bir 
ka(: sözle bugünkü konuşm 
amızı ııçmllk istedim. 

Ark:tıdaşlar; biliyorsunuz 
( Ocvomı üçüncü sa;fada ) 

r~~~~---....~~~~~~~~~~ 

H a va T e h 1 i k esi n i 
Bilen UyeOlunuz! 

Türk Hava Kurumu Başkan/Jğından: 
«Hauu lelılikeslni bi/C'n» ıiye yazılmamn şartları 

şunlardır: 

A - /ler ytl n1 aşl1fJl 20 lira uerme!!i ylikenmek 
(laa/ı/111/ etmek) toplama işlerini kolaywşltrmak için 
yükenl'!r (foalıhüLler) Jıcr ytlın Jwzlramncla alınacak
tır. 

13 - . Hava lehlikrsi11i bilen ıiyelcre bir üye nunw-
rası ile 6: l bir rozet ıır.rilir ve isimleri ajansla yau. 
ltr. 

C - l'tikenlni (laahlıtidıinii) yerine gd/rem/yecek
lrr Tıirk /lava Kurıımuna haber vererek üyrllklen re
kileb!lir Yıl içinde haber vermeden vt:rfo1cesini ver
miyenlt.rin isimfrrl ajansla yaytlır 

{.' -· Yirmi liradan aşağı yardımda /ıulunanlar 
Tiirk Hava Kurumunun yarduncr ıiyesi olurlar. Ru 
ti.ye/ere rozet Vt!rilme::. ve isimleri ncşudilme::. 

{) - 1la1Ja telılikfsini bilen ıiye ya:ılmak için .ı nka . 
rrıda Türk llava Kurumu . ııerke.zine, başka yerlerde 
1 ri.rk llava Kurumu şubelerine baş vurulmalıdır. 

Almanya ile İngiltere gö
rüşüyorlar ~====:==============:::=::========-~~~~ 

Berlin. 29. (A .A.) - 4 

Haziranda donanma hakkın 
da İngiltere ile Almanya nrn
sında müzakereler yapılaca
ktır. 

Birleşik 

Günde beş kelime 

Onbirinci Liste 
1 

2 

Mü:akere - r;örtişnw, görüşü 

Örnekler: I Bükreş f örlişmelerinden sonra ... 
2 - Bu iş içrn daha hiç bir göriişıide bulun
madık. 

.llünakaşa - Aytışnıa 

Örnekler: Rtı iki odam arasında her aytışma, 
kavgaya varır. 

b" dn}ı ıyarecı ı ııg-

~tı cı ~hu günden göğüs 
t~~~ltl .ır yurdııeverlik 

cna d ıvanıyor; hava ordvsu 
.. J 

Hın uç·ak ülküsüne kavu
ı:;uncıya kadar, hava yoluna 
bağlanan ulusal ödev nteşi 
ne kül boğlntmıy,ıcoğız 

Ameri~amn on ik ~in uça
ğı var 

\'ctşington, 29 (AA.) -
Y:ırı resmı haberlere göre 
Amerika Bi rleşik HükfımPtl. J 

arinin hava kuvvetleri 12.000 
u.;ak ve 18,000 pilottur. Şj_ 1 

mdi çalıı_?a n 13,886 sivil pil· / 
otun 7,083 po -ta uçoğı kul 1 
lonıp sııvaşt.a bombardıman , 

.1 -
Münakaşa etmek - Aytışmak 
1 eatiyi efkar tlmek - Uvlaşmak 
Tealiyi efkar - Oy/aşma lı esı b 1 ' 

4 U \tlL.. oş adı . . ) aşla-
ı:ıt 11(\l p . ı h b ~tllar .. eşınc e nrca-
~)G~ b,'Çın, Lu Juruın 

rt1~)afııt ır erkiılir. 
• Ilı ... <:o,.. th • " .. , b 

1 
15• ... ızı, ne ıste-

~ lılu,' erert1k ildri atılı-
-.ı L il tu . q'" y:ırenın ıle· 

'
11
'n gelen tchli-

olmıyan , hovada kuvvetli 
olınıyan ulusların ileriye gü
vıınle bu kumıya<'aklor nı ı:ö

ylemekte lıi<· bir ynlışlık yo 
ktur. 

Bizden Soü U(·uk istiyen 
büyük Başbakana en kısa 
zamanda bin u{·ak hazırla_ 

mak ve böylelikle bütün 

Knlitesi yüksek hin uçak 
bin Türk u~~ munı on binler· 
le söylenen snyt yığınllırına 
her znmıın iistün olnc:ıktır. 

Bu görüş ve inanla ~·alışma

ğa koyuluyoruz: 8ilah ba
~ır·al 

Şakir Hazını Gökmen 
uçoğı kull nnıak bilgisine 
sahiptir. 

4 -

Örnek: Uzun uzadiye oy/aşmadan sonra istedi. 
!finiz gibi kar::r vr.rebildinl:.. 
f.'jklin ıum11niye - Kamoy (kamu!} or/ dan) 
Örnek: Almanyamn s/l<ihlanma davasında ltt
glltere kamo.}/ll ikiye ayrılmıştır. 
~asiret -- Orıgörü 
Ornek: insan lıiç bir işle ongürüsünıı kaybet. 
memtli. 
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: KENTTE VE VİLAYTTE 1 Dil işleri 
. 

ı laval Göring konuşmaları 
Kılavuz ictn dersler ve bir yanhşhk. 1 ----··--------------------··----··--·· --·· ·-

Muvafık - L Oydaşılr. 
2- Onay 

• 
18 -

3 Yerinde, uygun 
Muvafakat etmek - Oyde.'mak 
Muhalif - Ayrışık 
Muhalefet etmek - Ayr.şmak 
Zıd - Kar:jıt 

Tezu<l- Karşıtlık 
'l'elıf etmek - Bağdam:ık (conciller) 
Tasvib etmek - Onamak 
Tusdık etmek - Ooaylamak 
Tasdık - Onaylam:ı 
Bu meselede sizinle oydaşık değilim. 
Bu önergeyi onay bulanl.ır. ellerini kald ı rsınlar. 
Bu hareketiniz benim ahlak :ınlayı~ ma uygun de~ilılir. 
Oyda:imak. her zaman gönülJen olmuz. 
Bizrle ayrışık parti yok.tur. 
Niçin hütiin görüşlerde nyrışmnktıın zevk olıyor~un? 
Ayrışık. ve oydoşık bütün partiler, yurJ snvgasındo 

birleşirler. 
F1kirlerimiz gerçi karşıt dfğildi . Fukut ne ynpayım ki 

ayrışmak zorunda kald&m. 
Partimizin programı, ekonomik girişimlerin kr.ımuğosığ 

ile karşıtlığını kabnl etmez. 
Sıyasada herhangi bir fıkra oydaş k 

onamak demek değildir. Partı hayatında 

göriinmek, onu 
özveri ve doya-

nışma esastır. 

Cumur başkanı son kanunları onaylamı~tır 
Cumur başkanının onaylumastnlian henüz ger en iyen hir 

kanunun hükümleri yüriitülemPz 

** 
Hakikat - Hakikat (Verite) 
Hakikat ( eniyet) ,_... LGerçek, gerreklik 2 (Terim) ge-

~·en, ge\·eklik (realite) 
Hakiki (şeni) - 1-
llalrikiye mesleği -

Ger~·elr, 2- Ger~·el (reel) 3- olmuş 
1. Gerl'ekcilik crerr·eı;elik 2 ('l'e-

• ' t'.) \ 

rim) Gerçeizm 
Hakikiye meı.:ıleğine _-1-Ger~·okci, gerc,·c('ı, 

llukikaten - Gerçekten, dogrusu 
Tahkik etmek - GrçinlemPk. 
Tahkik. tahkikat -gl'rçin 
Kabili tnhkik _ Gerçinl~nebilir. 

Badettahkik <lerdnlendikte 
Tahkikatı adliye -- Tüzel ger(·in 

2 (Tn:m) 

Tahakkuk - 1 -Gerçekle~me; gerrPle~me 2 Kesinleme 
Takakkuk etmek - ı -Gerçek!< şmt·~; · ger\·t-lcşmek, 2 . 

Kesinlenmek 
1'ahakkuk ett:rmek 1 ·Gerçekle~ti rmek , ger{·ekleştir-

mek 2-Kesinlemek, 3- Vurloştırmak 

Tahakkuk memuru - Kesirıci, kesinleyici 
Hakikat budur. 
Yüksek bir devlet aJamı' ger<~eyi hi~· bir 

den kaçırmaz. 
za.nıan göz-

Belki eyi değil, fakat gert·ek (gerçel) o'an hudur. 
Bu romnnda okuduğunuz bütün şeyler olmu~tur. 
<ierçeist (gerı·eci) bir pı)litikacı Löyle sakot i~lere 

gırmez. 

Homaıla gerçeizm (gerçecılik) çığr ını ileri götürenler 

arasında gmil Zolıı adı nasıl unutulabilir ? 
Hadse gerc;ekten böylemi geçti~ 
Poli:; son hddiseyi ger\·inlemektedir. 
Frangada kıya gı>rçinlı>ri ağır yürür; fakat 

çubuk biter. 
Bütün tlileklerim'z garç:ekleşti. 

duruşma 

Tarihte eşsiz bir devrimi ger~·ekliyen Atatürke hn 
gün daha gönülden bağlıyız. 

Rvimin vergisi yeni kes i nlenwiştir. 

Bir •!evrim davasını gerçekleştirmek söylemek kollar 
kolny değildir. 

Ana.lolutlo uzıık asırlardanberi en büyük 
eserleri vnrlaştıran cumuriyettir. 

. 
bayındırlık 

cdournnl des Debatırn Po
ris yazıyor: Partide 

H. • Lovalin, B. Göring 
ile yaptığı uzun konuşmalar 
Fransa genel düşüncelerini 
yerinde olurak şoşırtmıştır. 

Kurultaya iştirak eden · 
mura~haslar inti~alanm 

ı~u konuşma yalnız göste
rişlere al,lırış etmrğe resmi 
ve ~nyri rnsmi anlatmaları 
onaylam:ığa alışm::ı.mış bulu. 
nonlurı haklı olarak cndişele
ştirecek soydandır. Bu kon
uşman n yalnız gelişi güzel 
yapıld.ğ nn bizi inond ırınuk 
istiyorlur Ger~·ek olnn ~u\lu r 
ki, Almanya lıükfımti nasıl 
olursa olsun ayrıca bir ko
nuşmada bulunmak istiyor. 
B. Lava) de bir~·ok sebe. 
pler yüzünden bu ,Lleği nn. 
zik ve fokat kesikçe on .. yl· 
amnktnn çekiniyordu. Dönüş 
vol('uluğu sırasında Berlindo 
" ' duraklaması mnddeh' n kahil 
olmadığınıltın Kr,ı kovide gö 
rümcg-i onuyludı. Boy Lovul 
B. Göring ile görüşmekten 

re inmemış iı;;cdc, iki buçuk 
sıı ıt siiren ve llolrıyisile mü
him bir hddise şeklıni alan 
bu konıışınadu hulunmoğu 

da mecbur değilıl ı. Bu kon
uşmunın başka konuşmolar.ı 

başlung .ç diye ileri siiriile-
ceğı şuphosizdir. Nazilerin 
en çetin ~efı olan Cöriııg t u 
koou ... mnda Hjı)nin ıniımes-

" 
sili lıulunuyorılu. ~1üttefı k 

1 

ve <lost memleketler miistcsna 

olma~ iizere, lın gibi konuş · 

1 

mulurJn butunınnk genel ba. 
kımdan doğru dı·ğ ı ld ir. 

anlattılar 
Evelki gün akşam Gumu

riyet tlalk J>nrtisinde bir 
toplantı yapılmıştır. Purti 
mensuplarının bulunduğu 
bu top\ ıntıda İlbnylığım · 
ız fülınu büyük Parti Kuru
ltayına iştirak oden muroh · 
hnslor Ankara intibalorını 

:ı n la tın ışlard ı r. 

Havalar çok sıcak gi~iyor 
Hııvolar eyiden eyiye ısın. 

mıştır. Oiin mevsimin ilk ve 
oldukça sıcak hir ~ün idi. 
Hararet dnecesi gölgede 33 
\'e kadar yiikselıniştir 
Soğuk meşrubat satan 

dıikk!lnlur <liin sıcok dolayı. 

sile hülün gün dolmuş lıo 
şalmıştır. 

o·aimi [ncümen~e 
Onimi Encümen dün ilba

yımız B. s .... lim Giindoğanın 

boşkanlığınıla toplanarak: 
türln işler üzerin<le görü~

miiş ve karnrlrır vermiştir. 

Kiraz bayramt 9 ~3ziran~a 
yap hyor. 

1 
<ıTıme~» goztttcsi n bu gii

nkıı ~ayısında İıu gibi ko
nuşm::ıların yolsuzluğu hak 
kında Lord llıırdıngirı bir 
baş yaz -ıını y ızmaktadır. 

Erdek muhubirjmizin Lil
dirdjğine görf', kiroz hny
ramt bu y l 9 hazirnn pnzur 
günü ynpılucaktır. Enlf'ğin 

kiroz h11yramı meşhurdur. 
, Bandırma tren gnıntileri. 

Fransa - Almonya nrnsın
da özel konuşmııl ır anr.ı'c 

mukavemeti azııllır ve Al
manya yöniinden en kii\·ük 
bir sonun~: elde edilmesi şö. 
yle llursun Almnny .ı nın plfi· 
nlurını tatbik etmesine nıe

yılan vdr ir. Obür yön len bu 
~nıu~mulnr İogıltı>nde kötü 
bir E:tık yupar. 

Bilindiği gibi ve Lord Sııo
v<lenin sou ve onluşılıno7. 

diyevinin do unlattığı gibi 
lngiltere dl' Almnn yonunu 
gliılenler çolışınakta devnm 

etmektedirler. Her şeyden 

önce barış sevı• n gü~·lerin 

bır araya torı ınmusınu ma-

ni olocuk maJdiğ vo m::ı.ne. 

vjc; ettiklerden ı;ekinmck n 
gerektir. Çiin~i yöcüdüğiı 

fena yollur ,\lmanyoyı dur
durobilı <"ek Liri··ık güç Lu
dur 

Pierre Baraus 

nin bu giioden itiburPn ba~
hımış olıluğundan Balıkesir. 
liler de bayramn iştirak et
mek imk:ınını huluvorlar dıı-., 
mektir 

Hamdi Ara~acıo~lu 
Tecim ve Rodüstiiri oda

ları kurul:avınu odom z odı 
na i~tirtlk eden D:ıimi Eneli· 
mP.n ii yP.sind<'n 1 I :ımlli Ara
bocıoğlu · ıliin BulıkPsire 
dönmlitiir. 

Kolera hastahğı 
Ayvallk. (~1ulınhirimizrlen) 

- Oikiliye boğlı Kobokurn 
~öyiinıle pek şiddetli kolerıı 
hastol ğı çıkmıştır. Deniz 
kıy ısında Lulunnn lııı köyün 
pek yakınında lıüyü"ek bir 
crö\ d ı> \'Brtlır llastalığ .n Aal
gın o)mnsıno seb<'p olmuş
t-u r Alf\kndorlnr znmonınıl:ı 

Juymuşlnr ve ltlzım flelen 
tertihntı almışlard ı r . Bura 
halkı dn aşılnnmoğn başla
nmıştır. Belediye her ta_ 
r .1 r1 kireç döktiirmekle öİro_ 

Verginizi eyi k.esinlemedilerse Finans Bnkanlığ na baş-

vet ~tmemesi 
~oktndır. 

vurursunuz. 

Kesinleyici (kesinci) anr.ak kanun 
vergi bi\·ebil ir. 

Mesele gu~:inlcndıkte, aslı olmadı<rı 
Bu hıHiı'le hem~n ger~·inlenebilır. :-ı 
Hu mis:ıllerdegeçen yeni kelimeler: 
Kıya - Cin:ıye: 
Duruşma - Muhakeme 
Başvıırmak - Müracaat etmek 

** 

hükiimlerine ~öre 

anlnşılmıgtır 

Muhtelıf - Türlü 
Müteferrik " - Ayrık 
1'tidü kııynaklard ın gelen haberlere göre Alman, hwa 

kuvveti gittikçe artmaktadır - Mennhii muh telifeden ge. 
len haberlere göre .. 

Türlü aynnklardnn gelen ayrık haberler birleştirildiği 
Z.Jman rröriilüyor ki mesele sizin tnsınladığınız gibidir -
~enabii muhtoli(eden gelen müteforrik haberler birleştiril
diği zaman gcirülüyor ki meseln sizin tolımin P,ttiğiniz gi

bidır. , 

çe~oslavakra ka~inesi 
Prağ, :?9 (A.A.) - Çeko 

slu 11ak yııJu say 111 v seçimler 
inden sonra adet olduğu lız

ere ~1tılypter lrnbinesi iı:;tjfa 
etmi9tir. Hcisicumur kubin
onın kurulmosını tekrar Mn-

Za~ıta memurlartnt~ ve 
tahsıldarların el~iseleri. 
Ş ırbo.ylı k ;n b.t.n mo mu rl

ar ı ve tnh silılarl3r1 kin bir 
örn<'k elbıse ynpılırılınıştır. 

Z.ı:ıbtta memurları ve tahsil
darlar yeni elbiselerini gey. 

lypterc vermiştir. meğ'e başlamışlnrdır. 
:::ıı:=~- - ==-~=========z========= 

1'nlımin 6tmek - Orunlomak. tas . nlaınak 
Tahmin -- Oran, tos ı n 
Bu ilci nllu nrosındnki uzayı ne kadar oranlursınız? 
işler sizin tasınlaıl ığın ız gibi yürümüyor. 
.Böyle meselelerde üstünkörü tusınlarla hüküm vcrme-

yın ı z 

Kayık, göz oranı ile, iki mil kuJar urığınıızdnn 
Akıl tas ı nı başka, göz oranı baş\r.a<lır. 
Bu miırnllerde ge~·en yeni kelime: 
Mesafe Uza 

Deva i r Ve Dükkanıar 
Bugün Açllacaktır! 
Rafla azadı kanunu tatbik mevkiine oiıdi. -Memurlar 

bugün günlük İŞl8f İl8 Uğf 8Ş8C8klaf d\~.. Bu oıJı 
Kamutay tnrufın<lnrı son azadı pazar günüdur. 'k ol 

kabul edilen bir knnunln hı:ı· otuz beş suotten eksı . ,,0. 
fta azadı (tatil) güniinden momuk üzere cunıortesı ;k. 
pnzar gününe \'evrilmişti İç nü saat l J de bıtşlıy.oc esi 

. · ıçrn . 
işlori Bakonlığ n<lan ılün ge<; tır. ltnlk n yımesı,. zoror1 

vo g~yinmesi gıbı ··c· 
vukıt gelen bir 11mirde kon· - ı ş • 

ihtiy:ıc,darile alfikulı 0 0~0-
unun tutbık mevkiine girm- riş yDp:ın dükkan ve fil ıcsi 
i~ oMuğu bildirilmiştir. Bu- zalor hakkın la cunıo r 

001 
nun üzerine il haylı k devair, h f "iı kufi <•ünü o tu uz ... ı ·ye· .. ·ı h l k k ~ . J'lflll muesı-ıesnt, ı ı;e ayı ve a- hükümleri tat bık c 1 

munb ıylı~lora bir k · 
. ce tır. gu"nıeıi tamim yuparok iç- t s· Gue•tmiz pazar e ı 

işler Bakanlığının eınrını 
tebliğ etmi~, cuma gunu çıkmıyacakllf' çC' 

(buı:rün) devoirin açık bu- Hafta azndının p:ıznr,ıı "ıı· 
•J • • d 1 yı~ı e rı 

lundurulmosını ve memur· vrılmış olması o u oJ11· 
1rn c 

ların günlük işlerile uğraş- zetomiz bundun soı pDZ 

d. . . .. l . ko<'ak , 
masını bil ırmi~tır. artesı gun e rı çı ıtır 

· k L f · ·· l · kmıyı:ıco Yenı ·ununa göre, rır.ı to artesı gun erı çı ---
Manyas 

Panayın ~u yıl fev~ala~e 
güzel olacak. 

Panayır ~ haziranda ~çılıyor. 
Manyas panuyırı hnzırn

nın üçüııı·ü pazartesi günü 
açılacaktır. Bu yıl mahsulün 
bereketli olmosı ve bilhn~sa 
hnyvarıbr ın lPuıız VtJ semiz 
bulunması M3nyus Vf} 1 unun 
ardından yapılueak 8arıköy 
ve dönüş ponayırlerinin fev_ 
kalnde güzel olncoğını gös
turnektedir. 

Balıkegirden bir~·ok esnaf 
pan:ıy ır için hir gün evel Vt! 

dün Manyosa gitmişlerdir . 

Köy 
Bayramı ~uOüôTepeci~ U-

yünde yapıh~or. n 
... k kollloıJ 

Halk1;vi köycuhı bil' 
_ı k" bo~raınr 

hozırhıuığı oy J 8 pı· 
.. T 'k ko·· yıiode y •J'un eprt•ı · 

t' 

lacoktır. btl" 
.. betile . 

Bııyram munose . biri' 
.. . . k '" lu lıır 

guo şehırlı ve 0 Y . 11ıifl .. el oır t' 
le kaynnşurnk guz Jlllfl 

Bnyro 
yaşayoC'aklardır. . • olı1lası 
güzel ve eğlencelı birler 

. · ted 
bir <tiin evel ıçıo 

~ ktodır· 

alı=~ 
• 

İkdam Sahibinin Cenazes~:~a· 
(Üstorufı birinci snyfıııla) An:ıdolu Ajansı, ·ro.rıfll 0 rıı· 

• ·ı dost urı 
ven ve tıınıyıınlur:n i~tiroki nı ve ailıısı e 1 0ştor· 

kl r kon ll 111 

le kald ırılmıştır. f,nJon ~·elen e 

j e. Musolinin söyıevi etr· Ahmet C·~vdetin nnmozı 

kılınd ı kt an !'onra tobotu bu. 

ş nda bu büyük ölünün en 

eski meslek ve hııyııt nrku

daşı Ahm~t İhsan Tokgöz 

bir söylevle onun hnyntınılnn 

Ye yüksrk meziyetlerinden 

b: hsetmiş ve hatırasını tııziz 

ahn~8. oJı'· 
Homo, 28(ı\ A.). - uec0" 

ler B :\1usolinirıırı ~ş ol· 

cumartesi giinü "~.r Jofl' 
. hiiturı Je· 

durru söylevın J 11ou • 
tı 1 I tlf" it 

yaJıı uyandırınıŞ 1 bil · 
'l' k .. l . 'zlerJeO 1 ~· o gozı en 1 in ve crf'n ış ı · c(ll o 

I°' •• (11 

eylemi~tir 

Ahmet İlıso n 
sonra mualiinı Halit. ~ırne St.'lnıekte ve hiitıırı çııcoıı 

l ... rindc 
emektar •~dzeleı:ilerden Celili 

1" 

D.ıvut ile ~tecdi Sadrettin söy· 

ledikleri söylevlerle Ah m<.ıt 

Cev,leti kaybetmekle basın 

ailesinin duyduğu acıyı an

latmışlardır. 

~tüteakib erı Ahm et Gevde

ti 1 tabutu meslek ::ırka.loş· 

!arının ve s ·vdıklerinirı oıııuz· . 
hırı üzerinde 11.ıeıbnyrumd n 

Çoç'.uk korıım11 genel tnl'rke 

zi öniine kaılor gotirilıniş ve 

buruda otomobile konıılnrnk 

c .. becıye götiirülmi.iş ve ora

do gömülınü._.tür. Ct-naze me

ros ;rni nıle lı·işleri B kanı B. 

Şükrü Koyo, 1 nrım Bakanı 

11tl ·rin er ızetc c cJ·r· 
v .. :" k tıı . 

1.. .. 1 . yazoto ı>fl n 
c uşıınce erı . piH' 

~ 1 'fl 
Tribuna gJZ te::.' "ıterıfl' 

k so rı 
ke::;kin ve u\' 0zJı"ıo ıorrıolll };lo 
yalnız anlaşı ol(llll 

t d kuldı r[JllŞ bıı1'· 
or a an . boıı 

kalmiHl ğını bclkı "nJuıen 
r nılııfl r 1ıoı 

umetler tura 1 
•• ı' ıo• 1 

· bırıO ,~· 
1 • 1• hır \-

k ıı r n n ıK ' , rta)'D • 
.. .. rıtien o l!e 

s v:ısa vu 7. ıı cııııJ 0 ıJ 
" ~ l karşı~ .. ,ı.ıfl 

nk tehlıke er 01,Jtl~ 
0 · ı un ne ti 1 

11 c ı uru ın ıu fftıll 
. butunt !" 

nydınlutm ~ 

zmnktadır. 

Varşovada bir boğuşm~,. 
(

A j\.)/ fl(11 
29 l'l ' 10 

Vrı.rşova. ı,15) ıe' 
~1uhlis Erkmnn hnzır hulun. 1100 Jcı ti1e 

nıf'rasımo Polis ılz ş.ır kurt y0 1ıudi ııt1ıl' 
1. t ve o 

miifrrzc- sosyu ıs -u"ı1ıO ot" h' hol.{ o:; ııı 

muş 

ve .lantlorınn 

leri i~tiru k otmi:;:tir. Ah. 
met Covdntin tohııtunn Şülc
ri.ı Kaya, Basın kurultayı, 

:ır:E11nda ır ' lJ11a1' 
· erır 0 

ştur. Beşı 3rı ,nıştı' 
ultı kişi yarnlııO 



~Yr1: 3 

Ôteden beriden: 

r.lçıkgöz Kasaplar .. 
sa;azetemizin ötey günkü 
ta ısında, bir takım "a{·ık göz 
sapların,, oğnlak etini: 

Yını~ ~alis kuzu etidir, ha. 
~Utl dıyerek; halka yuttur 
ııu~ J°rını elbette okumuı,?su-

ur. 
Ooo. 

ııı tırusu ya bu yutturma 
le~Belesinc, hiç

1 

mi hiç sinir· 
ınP.dimı 

Hnlbuk: . ı· . . 1 
Ilı ı, 'c ınımetı o nn 
"":~l~iye saygı göstermi
rq · rtlkı hi(·e soyıırak, pe-
ii e ~b~asınJn onunla istedi 
ııı hg ı aloy edeo moskarn l.u 

u leki l · · · l llıP.tl r er, ınsonı sınır t'D· 
b I e bırakmazlar, çileden 
'e ~·ıkıırırlar 

Dü .. . 
y ŞUnıin bir kere: 

tiıı l\ ınazallah, kuzu eti ye. 
etie Mink eti değil de, e~ek 

Yeseydik .. 
\'j c1 C ınım, bu odamJard:ı 

c"lan 
I)· yok mu.1• 

F ıyect'ksiniz, dt ğil mı?. 
lat akat. bjr koç uy evel, 
ta~nhuı halkını dehşette bı
elea~ ? ınalıut oşek eti me-
l( sını hııpiniz bilırsiniz .. 

ca Oca İstanbul bile, aylar
l~Şek: eti il~ beslenmiş .. 

~'kt atta, mesele meydırna 
tı.ıa ğı zaman. bir \'Oklurı 

R n duşrnü§tü: 
tıo •ğer bu şekiMe devam 

Qey . 
~t l~ıış Anadolud~.ki eşekl. 
en nlınem kaç senede tük

ecek . ,, ını .. 
er n b. l ~ l 'J ~ eyse. ıze nzım o ,ı n 
~gıl 

1311 •• 
11 N ınunasebetle sizı>. llo
rıakı .ısrettinın bir fıkrasını 
N c;lleyim: 

~O(·Q~eıldinineşeği ölsün de, 
'~d 11 

Unun deriflirden. bo~-
an i ff l . .. 

llıt" ı ar e etmesın: n u-
Un n .. ·ı l' ı u . 

t Ub İ d . . . .. k t lt ' erısını yuzere sa-
~ tın sonra, eşeğin ha ını 
r."0 tturmnk ltızım .. 
UlJ . . 

a" Unuyor, tnşınıyor; nı
ıet L 

1;nrısm1ı: 

h rh l<o ; diye haykırıyor, 
'il L llftııdır eg-rirdıtrin yün 

,,, . ö 

~ er, getir hnnn ... 
llrısı: 

... r> ı · et~k e ırılin mi sen nyol~ 
ıı~İs'bnşı ile yün ipliğinin ne 
d. ~"ur; diyecek oluyorsa 

Bı Ocusına dinletemez .. 
~lt:~ı sonra. Nosreddın, 
~llıt:ıagunda koskoca bir yün 
~oru ~1 olduğu holde pı.ızord:ı 

l'l..'luyor .. 
~ d, 11

11trn 1 yeılım , ilıtiyıır bir 
~~ll'l..ucnğız, Hor.an n elindeki 
~~l'Qa il Ve o nispette büyü · 

ğı gôrüncı~ hayret] . :. 
~'1e. 

1
°nun içinıle ne var 

ı ' • 
(;tek ~y~ soru yor . 

p1 lıı~· bozmıya:-u k ciıldi: 
f' •1e k b ·ışı ·h,. b .. 
~lldll 1 nı veriyor . 

i c~ htııtt hayre: t i~·intie: 
~ t b. nını Hocam, bu ko-
~ Uı:ııınu):u.k yumnk olur mu? 
"t: 1 ~· 1 nde elbette hir şey 
Yın 

ij" e, "' 
ıllı uynı cidıliyet ve 

1 '~:"op: 
~J,~ eılacrık nşek başı; 
lhr Yol .. 

le" 'Yor h . . 
'A J'lldu • utun, her 1 ş ın 
t \'~~f.ll oıan Ho,..nnın yine 
t, Uc•k ettiğini zanncıle
~'tı uı~ı bulduğu yumoğ'ı 

11,l Yor 
,, \'tı ıı, ...... . . . . 

.ı \ •••U lor ının , evın 
'I 'il• 

tıtirıi~ zıyetını tuhnyyul 
~flL •. 

~O.t 
~ ~ · ne ycıpab.lir 

~ltıl\ b~k başı vnr; ıliyPn 
~ ~ llpl~Şey dıyomez ki .. 
L~ltıllıi rın y ıptıklorı bu 
" t Y!!ts · ~ e, 11 ız a~·ık gözlii -
Ni k ocanınkine benze

"Şki ... 

A1ehn1et Tuğrul 

Recep 
Peker in 
Yeni bir 
Söylevi 
(Ust tarafı birinci sayfa.da) 
ki , yeni Tiırkiyı•, bütün dün
yanın gözünde şimşek gibi 
ç·akan kofalorı şaşı rtıc! ve 
gözleri kamaştırıcı bir hız 

almı~, bu hızla ileriye ve 
öne doğru gitmektedir. iter 
varl 1k gibi, bir yüce dedet 
ve ulus varJ ğı olmak bakı
mından yeni Türkiyenin ken. 
dine hu" ona prensiplere sa
hip olmnsı ltiz ımdır. Fenl. Lü 
tün hnyotn t"maslnrının de
nc~·lerinin ve görü~lorinin 
sonunda bir inana varır ve 
o adamın vorl ğını lıu inan 
be~ler karşılnşt ğı güçlükle
rde bu inandrın kuvvet alır. 

Hir cemiyette de sosyolojık 

bakımdan mfü~t er~k Lır takım 

akide! r varılır . J-f ele bir 
de~l et ve olusta büyük vnr
lığa dayanak olacnk inon öz· 
ünün önemi büyüktür. Dev· 
Jette bu özii politika ynpar. 
Yeni Türkıye varl ığın ın da
yanağı olan, Türk ferıllerini 

birbirine bnğlıyarıık kitlele 
ştiren onu kar~ı vıırlıklur 

üs.tünuP. bir kuvvette \'ıkorun 
Kamtllznıdir. K1.ımt1 I zm hir 
ruhtur. Onu ruhlo~tıran unu 
doktrinler vardır ki her han· 
gi bir masa bnşında yazıl

ın ş C'Ümlelerden ibaret dt>ğıl 
dir. . 

Yeni Türkiye. (loğuşundan 
bug-üne kudur savaşlnr, ~·e

şitli htld isel~r, ~·alışmvlnr 

ve \'ntışmalıır rinde 
büyümiiştür . İşte yıl ı:ıııyıeı 
hokımınclan kıso, fnkot içine 
sıkışan hlhliseler bakımmd<.1n 
çok kesin vr> olgun ~lan hu 
zaman par\·asının kristalize 
olmu~ neticeleridir ki Uıımu
riyet !folk Partisinin progra
mına eırns teşkil ediyor 

Her cemiyet irin. her ulus 
için bir müşterek inan ve 
ülkü bağı. bir rııii~tcrek hız 
nlma kayıınğı vard ı r . llor 
köklü ulust ı bu ülkii birli 
ğinin esaslarına rastlarız. İş· 
te yeni 1'ürkiycnin de böy
le bir köklü ve kolları bir 
tek hedefe doğru yürtüen 
ülkü bnğı vnrdır ki adına 

Kamdlızim diyoruz. 
Bir ulusun bütün iılaro 

edenleri, yozanları, söz söy· 
liyenleri. o ulusun menfouti 
İçin, höyl~ hir kııtsal anıı 

fikir etraf nda birleşmiş ol
mrılıd.r. 

Biz şunu inanıyoruz ki. 
hele bu dördün<' Ü kurultay 
da krıbul edilmiş yeni geniş 
progranıln, rejimimizin tnk 
ip ettiği yolda h i~· hir kar
anlık noktu kalmamı· ve bi· 
zim kenclimizf' has ve ken
dimize en uygun hayut for 
nülümüz bu programı! ı sup
t.ınmıı?tı r. ller hnngi bir ay
kırı fıkir. bu doktrinlere ça
rptığı zurnan onun kendi ha
yatiyeti vo k:cnıliilllo mevcut 
olan kuvvet önünde h:ıfıf 

bir dıılgn gibi geri \·ekilme· 
ğe mahkum kalacaktır . 

Kurultayın onadıfrı son 
program, bugünku hayat 
iı·up ve şartlorınu gôrr., h~ 
le k<·n fimiz e uygunlulı 

hak ı ınınıln n en miıkem-

mel. eksiksiz ve 
bütün başka formül · 
lerılen üstündür Ane:ık biz 
tloğumlarn değı l hayata ha· 
kurak ileri gidiyoruz. Ne 

fORKDILl 31 Mayıs 

Yat İllerde: 

H ·tıerin Söylevi 
Ruzveltin ekonomi sıyasas« 

iflas etti. 
(Üst tarafı ~irinci sayfödo) 

kararında , çiftçi borçları ha

kkında {~ıkorılmış olan beş 

yıllık fraz erlenike morotory. 

om kanununda ana sel kon · 

una uygunsuz olıluğunu bil· 

dirmiştir. Bu moraloryomn 

bağlanın ş ol:ın borçlar bir 

çok milyonlara varmaktadır. 

Voktile B. Ruzvet de bu 

son kanunun dPğişmesi ger

ektiğini söylemişti. 
----------------

Oeylimeyil gazetesi Hıtlerin söyf evine İngiltere ve f ı ·
ransa ace~a ne cevap verecek1 ~iye soru~er. 

Yüce hak yerin in Lu kar-

arları hükiJmet ~·eveninde 

28 mayıs 1935 tarihli De. hoş kalan bu aralığı da dol- ~'ok darın iz bırakmış 
yli Herrıld gazetesi c(Hitlerin 

söylevi» başlığı nltında şu 

haşy::ızıı:ıı yazıyor: 

B. Bitlerin Rnyştnğda sö 

yledjği söyleve İngiltere ve 

öteki devletler ct•vtı p ve_ 

recekler? 
Bucrünün en önemli soru

tı 

su budur. Avrııp ı sıyosesı-

nın <•üvenli<•in vo sil~1lıRızl 
" t"I 

anmanın bütün gelec·eği bu. 

soruya verile<'ek cevabu ba

ğlıı.lır. 

İngilterenin ~·ok hızlı bir 

hava fılosu yııpmoğa karar 
verd ıt;i hakkında vımrı Al-

o " 
manyaya gidecek olJn İng.l · 
iz kar~ılığı her halde bu 

kanunun dışındadır. 

Her hrılde B. Bitlerin söy · 

levi sıkııian sıkıyn jnC'clemek 
gerektir . 

Fakat bu söylevi hem tonu
te tenoru yeter kDılor açık
tır. 

.\iman önderi kentli duru· 
muou anlnttı ve bir tukım 

önl1 rg-elerde bulundu. Bunlar 
üz .. rinde rıytışılıııaz ve hir 
uzluşmaye varılmaz şeyler 

değilJir . 
Bu söylev, özgen konuş

malara ve bir yuvnrluk mu

sa konferansına hir prelüe 
sayılabilir. \ ' e bundan sonra 
durumua daha düzeleceği 

umulnbilir. 
B llitler. anıJlcışınrılarm 

yenİdPn gözılen geç ri t nı esi· 

ne av.ık diremekle beraber ., 
Versayın tokrnk hakllınJaki 
hükümlerini kabul ntmekte 
ve bir uz laşma olmadı~ra 
bunlar n buzulmıyac:.ığını 
ile sür mektcdir. 

Bundan başka Alman ön· 
deri, Lokarnoya bağlılığ ını 
ve Avrupa harışınm 

pekişmesi ıçın Hende 
yatsuel bir bölgo bulunma· 
sını Almonvanın kom ul rı

le aldırmama ve sııldırana 
yarım etmeme arıdloşmnlnrı 

yapmayı knbu' etmektedi r. 
Bu söylevden Almanyonın 

uluslrır sosyetesine dönmesi
nin ıle imkôns ı z olmadığ'ı 
anlaşılıyor. 

Yalnız güvenlik meselesi, 
B. Hit.ler<'<' , pek o kaıl o r 
eR:ıslı <•örülmüyt>r ve üzeri . 
nde konuı:ımo v: J• imas ı uz--;. ., 
nk bir ihtimal gibi :ıytıyor. 

Bu Eöylt'vin en zayıf nok 
tası , Sovyetler birliğine doğ 
ru yönı>liı.? gösterme. mesi dır. 
Gerçek bir barışçılık i\·in 

pnrti bir tekkedir , no de o· 
nun vücuıle ı-r~ti r•Jii;j ııroN -

~ l"' r-ı 

ram bir nyot .. lliz , :,!İ<iişi-
miz,lo zamnnın ic:aplorınn 
~ıkı sıkıya boğlıyız Yarın 
zaman gereklik IPrinİn bizi 
ne gibi ş:ırt lrırla knrşıl:.ı ş· 
tırn co ğını bilemeyiz. Yurılun 
ve ulu s u:ı önde ve ıleride 
olması i~··n ıloneç ve sağdu
yu neyi göstcrirtıe onu ya
pı.ırız. Onun için hiç b r zn
man değişrniye <·ek olan Ka· 
malızm ona ruhunun dı~ındo. 
t:ıtlıik ~ekilleri üzerinde 
iyiyi. doğruyu, güzeli nore· 
tle bulursak olınuk ve hr.ni
mscmek yoluntlay.z . 

durmak gerektir. 

SilAhı;ızlanma meselesinde 

İse B Hitler, önceden kes· 

tırildiğinJı:n <·o k ileri gitmiş 

ve ~·ok barışçı görün-

müştür Bu sözlere 

göre öteki uluslar orta_ 

dun kaldırılırırn Almanya da 

şiklikler. dış ve İç işleri, sü 

hava, ve sıığlık bakanlı_ 

klnrınıla olacaktır. 

ve B. Huzvelt B Kammig ile 

Hihbergi yımına ('ağırarak 

ulusal kalkınma ofısi kıtnunu· 

nun uzatılması hakkındaki 

projede yapılması gereken 

değiş!klikleri g~rüş nüştür. 

Londra. 29 (A A.) -- B. 

B ;'\evıl yemberlııyn, fı

nans bakanlığı ldn kalacak 
şı.ırtlar İçinde Almanya deniz-

ve deniz bnkonlığı birinci 
altı gemilerini de kaldırma. 

ağır toph.ırı, tanllları ve öte_ 

ki silahları kaldırucakt ır. Bu 

Eden ınuhnfazakftr kadınlar 

tıirli ğ'in in toplant ı sın da in fi
rnt siyasası aleyhinde bulu
nmuş ve demiştir ki: 

ğu hazırdır. 

Alman yo., ha va ku vvellcri

ni İngiltere ve yahut Fransa 

ile eşit hir sayıda tutacak, 

deniz kuvvetlerini İng.ltero

nin yüzde otuz beşınf' ka

dnr «oğ.ıltocaktır ki bu nis 

betle donurıına ırene Fr.ınsıı-
• 1'"ı 

dan 3)-nğı olucak demektir. 

Almanya her ne şekılıle olu

rsa ol~un sivilleri bom bala. 

mağı ko.nuıı d şı sayacağını 

söylemektedir. 

Bu söyl·!vde bir de ko 

nu~ma taslı:ığı vurJır ki ge· 
ç·en şubatta Londrndu ytıpı 

lan konu~mal:;ırın aynı olma 

sa bil•} ondan ~:oıc uzak do. 

""ildir n 
B. llitler, k cn ılinin nas ı l 

lıir y a tışını ve uzlaşma im

kfıuınu inundığını bu söyle

vinde belirtti. 

:;;imdi sıra aynı 

öt'3ki devletinin 

ruh ıle 

de bunu 

ktrı.?tlık vermolerinc gelmiş · 

tir. 

Undan :ıonrn devlet ndo

ııılorile t.Lplomntların Lu pr

ensibi hız elden t::ıptumağıı 

girişmleri gerekecektir. 

İngiliz ~a~inesin~l~İ de
ğişiklıkler 

Londrn. :!8 (A.A.) Kahi . 
ne değişikliklerinin pantkot 
yortulurının başh.ıngıcıada 
yopılmaı-;ı ihtimali vurdır. !~. 

M·ıkdonaldırı, gele<'ek olan 
şeref list f'8 inJe ynzılı olnca· 
!!ı sövlcnın<'kteıiir. ,, ., 

Hu tedbir, MakJonoldın 

kobıne birinci Lord!uğuna 

gt-çmcs ine sıyasl kritiklerden 
kurtaraeokt r. 

Söylendiğine göre, kabi
ne ~·ekiler.:ek ve Kral BnL 
dvini yoni kabine kurmaya 
memur ederektir. 

lordu Sir Bolton Eyres Mar-

sel, d:ıha önemli bir yere 

. geçirilecektir. 

B. Çurçılin, siı bakanlığı 

nıı gc~·irilmeı:-:i şimdilik şü

phelidir. Bu bakanlığın ku

rulması da daha knrarlnştı

rı lmnmıştır. 

H. Loyd Cor<'ıın kabineye 

girmesi de şüphelidir. 

ll«ılıkesir 

- Oış i şlerine kadnr siH\hlı 

bir dünyada ve kollektif bir 

sistem içinde İngilter~nin 

silAhsızlanması jmk<'lnsızdır. 

Boşkıılor.nın silAhlanması 

gözönünde tutulursa lngilte

renin sildhlarını arttırması bi

le llizımgelir. lleoı de bu silA

hlarımo oldukca kuvvetli ol. 

mııJı . Jır. 

l)eft(• ı~d•• r lı ğ·ıııd<t ıı: 

.\la 1 ı a il(• si Eski H·arı ~1 u Jrn ru nıeıı 
Lira K. Bed~li ~liiddeti 

Lira K. 
A' •ri)ı•t)ıı • rı 

q 
i) 50 •• i) 00 .\u 3 l-f>-ö5 

ih\ 31·5·936 

Yukarda e\saf ve lwcleli ıuutaammeni vazıh 
• 

lıaıwnin hir' senelik ic·arı on ht·~ giin müddetle 

\'ani 1 ~-5-~)35 dr-n 2-G-~l35 tarihine kadar mü-. 
zayt•dp~··) (;ıkaı·ılnıı~l ır. İlıalt• ~ürıii olan 2-6-935 
ta ri Jı irulr. ılt•f leı·da l'lıkda topla ııacak komh~yon 

uıariftıı.ilt-~ ~aat 15 dP ilıalesi icra editec,)ktir. ls
teklih•rirı 'e' mi uwzkt'lrde viizdt~ 7 bucuk tem-. . ~ 

iııat akea~ile hirliktH komisvoııa ,.e fazla maltı-
~ . 

mat istiyeuleriıı milli emh\k miidiiriyctirıe nıiir-

acaat tarı. ( 224-4) 

Şarbayhktan: 
~35 Seıw~i haziı·arı avıııdau itihareu bir ~e· 

• 
;;e nıii<ld(~tlt> hafla talili kanununuu ahkamı isti-
~uaiv(•tirıden isıifad•• elnıck h.;ti~renlerden ruh~at 
hakkını lıaiz olanlar ruhsat lıarçlarile Vt~ ikişer 
taıı<' fotoğraflal'ilt• •\n ~011 haziramrı altııl(·ı gii
niiııe kadar miiı·aeaatla ı·ulı~at alacaklardır. Huh-
sat almadau tiearPtlıaıu•siui 
kaııurıi takibat )apıJaeakıır. 

;:u·~ınlar güı iiliine 
• t 

( 250 - 1 ) Kabineıle vapılr enk ıleği -

~ -J< •• - • • .. .... • • • 

1111 Bahkesir İlkbahar At Koşulan 11 
~ Yarış vp lslah Eııeiiıııtıni tarafından h·ı·ıip t•dilt•ıı ilkhalH:ıı· at l 

=-1 yarı~l:ırı 7 lıaziı·an 935 <•trnıa gi1ıaii ko:·n ~ıııaı•ırıtla yapılacakt11· . ~ 
== : 
. ~ l\o~u ~arllaı·ı yal'l~ ~ f• l!'lt1h tıııciiııwrıiııin 1935 yılı programııula ; 

~ ~':ızılıdır. Ka~ ıı mnarııel.t·~i a h:ı~ir·aıı ~l:1f> yılı. prı~.ğr.:uuııula ya- ~· 
, ~ zılıdır. Kayıt muamdıı~ı 3 Jıazıraıt paını·1t~:--ı gt11111 <t\•ılarak 5 ~ı 

} lıazir·aıı ~arşamha giirıii ak~arıırııa kad:ır· devanı t)deeektiı·. f 
~. , .\l:\kaclarJaı·ırı ~İllH\)'Jık Ba~'lar Dirt•ktilrlii~iiıw baş vurrnaları 'I 
~ alan oluıııır. · i 

•il~i~ii~ıiji~i~Wıı~~iiiOO@iWiiııiiOOı~iiiiiii~ı~iii~Wiiiiiii~iiıliiiiiOO~iiii~iiilllıWOOWiiiiiıiiiiıiiiii. 
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E~•t ~f!9un'J Ev. 
1 ıç ı n Lu3 umlu [şyaLarı 

· 11dan llcuJ 
0

c7'f.lm!J 

BizJe en eyi Boy~ 
YAGLARJNI 

'0urada bula b1HtJoru~ 
Bi~ kOyliılerde 
PulluR. ve R..enç her Dil~enin·ı 
HEp Buradan Alırı~ 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime-

~~ 

, . '. ' . .. ""' 
• • t • • • ··• • 

l\JIÜJDI~ 
11.\ Y .\ T \ E ~11111.-\TINI SR\ EN LEHE 

ı\ f y () n k <11· <t lı i s•ı ı· 

MADEN SUYU 
MİDE. B.\fan~.\K, K.\H.\Cİ(~hB, BÜB

HEK llAST.\LIKL .\HİLE 11.\ZUISIZLll\LA
HD.\ EN SiF.\LI \"E EN EYİ Sl'IH'B . .. 

KIZILAV 
.\'annua inııivazı ,· pı·iltın bu nıadeıı ~uvu-. . 

ının talılil raporu ~İŞfllerdrki t'likt)tll 11·dt· ya-
ıılıdır. 

Bu ~uvun havili~iııi :ın<'ak ınulıtPrenı . . . 
Jralkımıza hi r hizmet olmak iizt)f'e aldı ıu. 

Fiyaılar t•ln c·ndir fır~aı k:ıcır·ıaıa\ 11ıız. . . 
Ye.§illl cadcfosl No . ',}') 

Yağcı İsrnai! 


