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l1eıi ve Baıyazmanı 1 

Lı Balıkesir saylavı 
ı-ıA YRETTIN KARAN 

Çıkurım ooenel Dırek.· 

- - - \ 

- (TÜRK DiLi EVi 
Ba/Jkesir 

Yıllığı: 800, afüaylığı 400 
kuruştur. Sayısı 3 kuruş 
Günü geçmiş sayılar 

~rü: FUAT BIL'A':J 25 kuruştur. 
PAZARTESİDEN ÖZGE G"Ö"NLER.D:: VE SABAHLARI ÇIK.AR..\,_ _____ _) 

SAYI: ~728 Ağustos 20 Salı 1935 ONUNCU YıL . 

Başbakanımız lzmirde iki Söylevde Bulunacak .. 
Sıra 
Porte.~izin mi? 

Bir iki gün önce, ajans 
haberleri arasında okumuş 
olacaksınız, Londradaki Po· 
rtekiz elçisi gazelel~re bir 
d· ıyevde bulunuyor, bunun 
lltıa çizgileri şunlardır: 

1 " - Sömürgelerlmi1., ana 
\'atanın l\yrılmaz birer par
Ç11aıd1r . 

2 - Bunları . satamayız. 
Pinansımız başkalarına Ör· 
llek olacak kadar eyidir. pa· 
rll sıkıntımız yoktur . 

:l - Somürgelerimizi eyi 
Yönetiyoruz, bu yönetim 
teklı herkesle boy ölçü
febiJecek kadar ileridir. 

lluralardaki egemenlik ha-
k~ı- .. -l-••dl soz go urmez.,, 

Gazeteler, elçinin hu 
&öıleri nıçın söylediğini 
d ke aydınlatıyorlar. Porte· 
.1

1ı sömürgelerinin, para 
1 

e Almanya ve İtalya 
"°••ında paylaıılması düıü · 
~iUnıüttür. Bu iki cievlet 
•tbaıa vererek bunu dü· 

tinnıüı değillerdir: Ancak 
,ıltar dan beri sömürge 
latıyen İtalya ile Almanya· 

Yi bir kolayım bulup 

''lııtırmak isliy~nler var· 
dır Bunlar kimlerdir ve ni· 
Çıtı Portekiz sömürgelerini 

:Gıunmöılerdir? Yukarıdaki 
•ber verilirken bu nokta 
'Nınlanmış değildir. An · 

~k Portekizlıler, yerinde 
1
" sez ~lt: şimdicen se~lerini 

rGkseltiyorlar Kendi <>z mal-
1'-rı undıkları sömürge
erden karşılık bol para ve. 
tıl k •e de ayrılmak islemfdı-
lerini söylüyorlar. "Sömür· 

~e'er yönelmekte biz baş 
.. tları kadar hi\khyız" dıyo· 
'" söz bir de sömürgeleri 
~'Ylaımak istiyenlere bıra 
1 11 •rıa, onlar birçok sebep 
ep b ~ ulacaklardır. Ancak 
0 ttekizin sömürge sahibi 

:il küçük ve en güçsüz bir 
:\'let olduğunu hiç söyle 

1Yeceklerdir. 
~ lt\gilizlerle İtalyanlar Ha 
tıe' Üzerindeld karşı ' ıklı ay 
tına (münakaşa) ve ahş

~lllariyle 19;15 en peryaliz 
~lnın ı·t t- - ·· l ı era urunu yapıyor· 

,:" Fran a bu iki devlet 
llsında bir kombineıon bu '· 

~•k için çabalıyor. Arasıra 
diıııbabada" yarı yl\lva 

.. , ' 
, tı, Yarı da meydan oku -

1 °'"' ıesler vükseliyor. Kral 
'-t k l 1 "- ra ı Cenevreden a a· 
'-i:dığı erkinlik kararını şi 

1 Pariıten bekliyor. 
tısıCen~vrenin içinde ve dı-
1, da olan milletlersE', göz 

"in· c, ı sahneye diknıif heye· 
illa .. 

ti ışın sonunu bekliyo 
llt 

'i ~r •• M b 
t\l Yuzunün u çetin du-

:)}u 
t,k· •.trasrna bir de Por-

tıy •t sömiirgeleri karı 
tlb~t.I Geçmiş yıllarınki 
"'tn .. sJs in sıyasal lıte
"ı.ı ru de erkinlikle rini ~o-
Y•ın 

ltluaı •van Af rıka ve Asya 
'ı 1\tına. güçlü olmaktan 

llb hir hakla yapılan sal-

. . 
ismet lnönünün Şehrimizden 

Gecrneleri ihtimali var. 
' 

Baş~a~ammız panayın açtıUan sonra Nazılli ~o~uma 
fa~dkasınm temel atma töreninde ~ezır buf unacaklar 

İstanbul. 19 (Özel ) -
Doğu illerirnızde inceleme 
gezisinden dönen, Başbakan 
ismet İnönü arsıulmal İzmir 
panayırının ilçılış törenini 
yapmak üzere yarın İzmi 
re gidecektir. 

Başbakan İzmirde çok 
önemli iki söylev verecektir. 
l~u söylevlerin, yurdun her 
tarafından dinlt!ne~ ilmesi 
için lıtanbul ve Ankara 
radyoiarı tertibat a lmıı' ar 
dır. 

ismet İnönünün flandırma 
yolu ile İzmire geçme'eri 
muhtemeldir. 

Baıb.tkanımız panayırı 
açtıktan sonra Ege bölgesı 

1 11 <'I lıı ıııll 

nin en büyük fabrikası olan 
Nazilli dokuma fabrıkasının 

1 temel atma töreninde de 
1 bulunacaktır. 

Arnavutluktaki a,yaklanma 

İtalyanboyunduruğun
dan kurtulmak içinmiş 
Öldürülen generahn yamnda Kral da bulunuyordu. Bu 
~urşunun bal Zo~oya atılmış olma~ ihtimali de var. 

Atina, 18 ( A. A. ) -
ı\rnavutluk bann bürosu 
Fıevrideki ay.ıklanma hare· 
ketinin lamamıle bastın da-
ğını b ı dırmektedir. 

Ekodepatı gl\zetesinin Lo 
ndra aytarı lıu kargaşa ı 

ğın İtalyan • Habeş anlaşı\ 
mamazlığın akisleri o 1 duğu· 
nu ve Arnavut l uğu İtalyan 
boyunduru~unclan kurtaımak 
istiyenler tarafından yadı'
rlığını ileri ıürnıektedir . B•ı 
gazete bundan batka öldü
rülen generalin tecavüze 
uğradığı sırada Kralın otom 
obilinde bulunduğunu ve be ı 
iki rle Krala atılmış bir 

\knwt 7.o!!'' 

kurşuna öldüğünü ka)det. 
mektedir. 

•= nm• 

Habeş - ltalyan Anlaşamıyacak. 

İngiltere İtalyaya Bir Takbih Ka
rarı V e r i 1 m e s i n i i st i y e c e k. 
Habeş İtal>·an işini barış yolu ili h.al için uğra
şılan görüşmeler yarıda kaldı. Italya uluslar 

Sosyetesinden çekilecek. 

f ransız g ızeteleri gari ~dan gö·öşnıalerin sonuçlarını eyi görmüyorlar. Habeş 
imparatoru yani bir ~iyevin~a: ·' - [rkinliğimizi müdafaa yolunda son lerdimize 

kadar ölmağe hazuıt italyan h\mayesini kabul edemeyiz,. diyor. 
Paris, 19 (A.A.) - Habeş istiyecek \'e görünüşe göre sa ve lngiltere halyadan 

İtalya ışini barış yo'u ile İtalya bu toplantıda hflzır Habeıistanla smır kom· 
hal için Paristekf gör üşme· bulunmıyacalctır. §USU olan sömürgeleri ve 
ler dün inlntaa uğramıştır l3ürüksel, 18 (A. A.) - llabeşislandaki tabasının er· 
Tekliflerin tetlıiklerine dip- Sosyalist ikinci ente- kinliği için ne gibi inançlar 

lonıatik yolu ıle devam edi rnasyonal kongresi dün Bü. istediğini sormuşlardır Roy· 
lece~ı bıldiıiln el ted ir. rükselde toplanmış ve İtal· tn ajansına göre de 1925 

İngiliz Dışbalrnnı Edenle yan Habeş işini görüşmü İngiliz, ltalyan ve 1935 fta-
ıki Bakan arasında yapıla- ştür. lyan. Fr~nsız uyuımalarmı 
cak görüımelerde ftalyadan Paris, 18 ( AA ) berkitmek veya geniıletmek 
Ha beşe ~ apı'ırn ~ilah sevki L a v a 1 g a z e t e - için ekonomik özgelerden 

yatı üzerine anı br.rza kon· cilere diyevinde llalyırn Ha- batka Habeı standa İtalya 
l ekonomisinin gelişmeı.i için 

nulması, Habeştekı ngiliz el· beş meselesini görüşmek üz· 
1 Devamı ikinci sayfada 1 

çiliğinin muhafazası ve Ha· ere üç devlet delgeleri bu-
beş civarındaki lngiliz müste gün i

0

lk toplantıyı yapacak· 
mlekelerindeki ku\ vetlerın larını ve bugüne kadar bu 
pay 'aşt• ması ve İngıliz delgeler arasında yapılan 
İtalyan münasebet 1erile İn görüşmelerde bu üç devlet· 

gi terenin uluslar sosyetesi le Habeşistan arasındald il 
konseyinin dört eylul topa· gilere aıt olan meseleler gö 
nhsında alac. ğı durum in- rüşüldüğü ve bundan sonra 
celenecek1 ir. ki toplantılar İtalyan Habeş 

Fransız ga:r.t tt tinin bir 
kısmı Paris görüşmelerinin 

yarıda kain.ası f Ena ııonuç'ar 

v ereceğini ve bir AfrJka 
harbinin karışılıkklara se· 
hf'p ola· ağııııı. ve İtalyanın 
ulusl;ı r soı;yetesinden çekil 
mesini icabettireceğini rnn 

maktadır ar 

Londra, ı9 (A.A.)- İn· 
gillereden bildirildiğir,e gö· 
r '! İngiltere hükümctı u!u
slar sosyetes nin dört eylul 
toplanl sınd~ İta yaya lrnrtı 
bir takbih ki\ r an vermesini 

anlaşmazlığın n barışçıl bir 
tarzda kotarmak çar elerı 
aranılacı:ığını sÖ) lem iştir. 

Malen gazetesi görüşmelerırı 
uzun sürmek .elılikesini 

gösterdiğini ve ht nüz hiçbir 
konferansın hu kadar der 
ametık şartlar ıçınde ve 

hiçbir zaman harp bu kada· 
ra yalcın ol.trak görülmüş 

değildir demektedir. 
Paris, 19 (A.A.) Paris· 

le üç devltt arasında devam 
eden konuşmalar etrafında 

alınan haberlere göre Fran 

Meraşda 
-

Bir evde yapılan araştuA11da 
Hititlere ait hali esuler 

~ulundu 
Ankara, J 9 (A.A.) 

Meraşta bir evde yapıf an 
araştırma sonunda Hititlere 
ait eserler bulundu. Kültür 
Bakanlığınca Antepte eski 
eserler araıtırılması yapılma 
sı kararlaşhrılmııtır . 

izmirde üzüm sırışlan 
İzmir, 19 (AA.) Piya-

sanın açıldığı üç gün içinde 

İzmir borsasında beıle, on 
dört kuruş on para arasın· 

da 5766 çuval üzüm satıl-
mıştır . 

dırııları anlatacaktır. 

Küçük bir Avrupa devle· 
tinin sömürgelerini büyük· 

l erin payla şnıası bu yı 

im belki yeni bir üslubu ola 

caktır. 

Tr~ya_da 9 Eylül Panayırı İcin: 
Orduga~ tataitatı yapılaca~ • ' 

Japon ~onanması manav
rada 

Paylaşmaya Porlekizden 

başlanılmak isteni1mesi, gü 
cü en az sö~ürgeli devletin 

Portekiz o1 maııından biroz 
daha güçlü olan sömürgeli 
küçük devlttler vardır. Bu 

üslüb yürürse sıra onlara 

gelecek ve bu yürüyüş kim· 

bilir nerede durncaktır. 

Her büyük güç. küçük gücü 

bastırarak sömürgeleri pay · 

!aşırsa sonunda bütün sö · 

mürgeler sayılı birkaç devlete 
bölünmüş olacaktır. Helki 

sömürgelerin kurtuluş gü 

neşi de, artık çok şişkin 

ve sayılı güçlerin aralarında 

kopacak çarpı~n adan do· 

ğftcaktır. 

Ke111al Ünal 

An~ua, 18_ (Ôzel). - o em ır y 011 a 1m1 Z d a 
Asken bazı luzum ve ıhti- •• 

:i:~:·~.:~::z:eyii~~,g~~ On · mli Tenzilat Yaptı. 
devanı etmek üzere Trak-

yada mutad orduğahta tat· 
bıkat yapılacaktır. 

Yugoslavya 

On uça~, on ~eş motör 
satın ahyor 

Londra, 18 (A A . ) -
Fınabyabimi gazetesi 
ne göre Yugoslavya Sü Ba. 
kanı ile İngiliz fermalı ara
sında on uçak, on beş mo · 
tör satın alınması hakkında 
bir mukavele imzalanmıştır. 

Mos~ova~a uça~ günü. 
Moskova, l 9 (A.A ) Dün 

Moskovada bir uçak günü 
yapı1mışhr. 

~e~rimiz~en 150 ~uruşla izmire gi~ip geline~ilece~tir. 
On ~eş 'ünlü~ ~alK ticaret biletf eri ~e yapıf d1. 

Devlet demi ryolları İzmir 
panayırına gidecekler için 
gidip gelme biletlerinde 
önemli tenzilat 
d ır. 

yapmnkta-

Bu tenzilat biletleri yirmi 

bir ağustosta, yedi ve sekiz 

eylii\de verilecek. alanlar 
panayır sonuna kadar gel· 
me hakkını kazanacaklardır. 

Birinci mevki: 300, ikin 

ci: 225, üçüncü: l 50 kuruş 
tur. 

( l)p \'3 ın l ik.inC'İ sayfnJn) 

Tokyo, 18 ( A A ) 
72 gemiden mürekkep Ja· 
pon donanması 2 ay süre~ 
cek manavralara başlamış · 
tır . 

Türk 
Ürünleri Almanyada ço~ 

~eğenildi. 
Berlin, 19 (A.A.) Al· 

manyada açılan panayırda 
Türk ürünlerı çok beğenil · 

mişlir . 

[~onomi Bakmmtzla tetki~e 
giden ~eyer dönüyor, 
Moskova, 19 (A .A.} -

Ekonomi Hakanımızla Sov
yet Rusyaya gitmiş ve ora· 
da ayrı ayrı şehirlerde ine· 
eleme1erde bulunmut olan 
heyet dün Odeıadan İstan-
bula hareket etmiıttr. 
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Avcılar Bayramında ... 
1 
&. i ı ... 

"Tüfekler atıldı Kulüp Reisi düdüüünü çaldı ve: - J İ 1bayIrtl1 z 
1 

Mülayim . 
.1 Pehlivan o:narh Mehme~ı 

B. M yen~i. 

. 11~ Ç I~ L 11~ il İ I\11 İ Z I} 11~ 

" - Müsa~aka ~a~hyooorl,, Oi~e ~ağu~'larl .. 

Kısa bir otomobil yolcu-
luğundan sonra, muzika 

sesleri arasında. rüzgarın 

püfür püfür estiği Çengel· 

oğlu çiftliğine indik .. 

Çengeloğlu çiftliği ne gü· 
zel bir yermif m .... ~er. . Ve 

serinlik ... 
General Ali Hikmet ve 

Korkurmay bir ağaç 

altında kır ıandalye'erine 

yas1 anmıtlar .. 
Biz de, yanlarına geçlik .. 
Oturduğum zaman, gözü'... 

me l'k olarak, önümdeki 
ağaca asılmış o1an avlar 
ilişti . . 

Bir kaç tav§an, keklik ve 
üvek vardı .. 

Aradan be~ . on dakika 
geçmiştı ki. avcılar akın et· 
miye baıladılar ... 

Her gelen çantasını açıyor, 
kanlı ta Vfan ve keklikleri 
önümüze atıyordu . . . 

Nihayet bütün 

dönmÜflÜ ... 

Önümdeki ağaca, 
ha baktım : 

avcı l<>r 

bir da-

Hakikaten görü 'ecek man· 
zara : 

Yirr. iden faLla tavşanın, 
yüzelli l<adar kekliğin ve 

onbeş bıldırcının bir arada ı 
oluşu burasının avcılar ku

lübüne aidıyetini, adeta, hay- ı 
kırıyordu .. 

Tüf ekler atıldı kulüp ba~-

kanı düdüğünü çaldı ve: 

- Mü abaka başlıyor! .. 
Diye bftğırdılar . 

En çok av getirenler ve ay· 

nı derecede olanlar arasında 
kura çekildi . 

Sabri, Bedri, Cevdet ve 

avcı Ali arasında çekilen 

bu kurada, hirinciliği Be
dri, ikincilıği avcı Ali ve 

üçüncülüğü de Cevdet kaza 
ndılar ve ikramiyelerini al 
dılar .. 

n· ız, YC'llekteyken karşı-
dan ye · b · nı ır avcı grubu sö 
kün etli. . 

Meğer, bun'ar Balya av
cıları imiş .. 

Yol da; I,ıklar çiftliğinde 
avlanmtt olan Ba1yalı kasap 
Ahmet, hizimkilerden iki 

misli fazla av gelirdi~i ha!. 

de, ne yazık ki , geç kaldığı 

içın müsabaka dışı addedildi. 

Yemekte cumuriyet genel 

savaman 1ığı yardımcısı Hilmi 
durmadan, gülünç avcılık 
hikayeleri anlatıyor, etra 

f ındakıleri, gül ı.ekten kırıp 

geçıriyordu ... 
Tuhafı şu ki, anlattığı 

vakanın en gü ünç kısmını 
bitirir bitırmez, evela ken-

disi ka hkahayı . basıyor ve 

ardından biz yetişiyorduk .. 

Yemeğin sonuna doğru 

ralc11rılllr f ıt.alivt>lt> gecti ... 

Evela Ze) bek O) unu oy 

nandı .. 

Ardından , gelsin avcı 

Halil lbrahimin numl\raları ... 
Saat bire dğru, General 

Ali Hıkmet, tüfek sesleri 
arasında teHi o'undu ... 

Tüfekler atılırken, av kö 

pekleri . çıl~ına dönüyorlar 

dı. 

Atlıyorlar , zıplıyor l ardı. 

iki buçukta, Korkurmayı 
mızııı lıakem'iği altın-

da, makina ile atılacak 

plaklara atış mii!!abaka~ına 

başlanıldı. .. 

Plak. makinadan havaya 

fırlıyor ve havada . geniş bir 
daıre çizerken avcı ateş 

eJiyor . 

Hava fazla rüzgarlı oldu· 
ğu için plaklar yukarı yirmi 
beş · otuz metre kadar yük 
seldikten sonra, geniş bir 
kavis çizerek, avcının baş 

ULHndan geçiyor ve yere 

düşüyordu. 

Bu müsabıtkada da otuz 

kadar avcı içinde, aynı 

derect:de olan Cabir usta 

ile Cemal usta ar.ıs nda çe· 

kilen kurada birincilıği Ca 

bir ve ikincili~i de Cemal 

ustalar aldı .. 

,., ..... ....... .... '•' 

Sözümü bitirmeden, Kor

kurmayımızın şu sözünü yaz

madan geçeıııiyeceğim: 

Bızde, avcılığa erkek 

ten fazla kadınlar rnğbet 

gösltrmelilerdir . .. Avcıl ık. 

insanı cesur yapar ve nefse 
itimadı çoğaltır... Mademki 

kadınlar <la, erkeklerle her 

yönde birdirler . . 

Cesaret alanında da erkek-

lere yetişebilmeleri 

muhak1<ak, avcılığa 
etmelidirler .. , 

için, 

h eves 

Davetlilere ve avcılara 

n1:şeli bir gün geçirten Av
cılar kulübüne yeni av yıl 

hırını· kutlulnrken teşekkür 

etmeyi de bir borç sayarız ... 

M. T. 

Neşriyat 

Yeni Adr.1 
Terbiyeci İsmail Hakkı 

tarafından idare edılen bu 

değerli mtcmuanın E 5 fnci 

sa vısı da çıktı İçinde pek 
mü hin, yazılar ve tere iin•e 

ler vardır. Bilhassa İsmai l 
Hakkının "Gençler için 

büyük tehlikeler,, yazmnı 

okuvun. f iat ı t IJ Kuruıtur 

1 

Smdugıya gidere~ dün 
şehrimize döndü. 

İlbay ve Şarbaymıız B. 

Salim Gündoğan pazar gü· 

nü Smdırgıya giderek ilçe · 
ye ait i acelemelerde bulun

duktan sonra dün şehrimize 

dönmüştür 

8. M. Cavit 
İncelemeler yapmak üze. 

re Bürhaniyeye giden say 
(avımız B. M. Cavıt dün 

şehrimize gelmiştir. 

~aylavımız bugün İstan· 
bula gidecektir. 

Eminittin Ozçelik 
Nazilli Ortaokula Direk

törü hemıerimiz Eminittin 
Özçelik memleket içinde 

yaptığı kısa bir geziden so 

ora şehrimize gelmiştir . 

Eminittin Ôzçelik birkaç 

gün Balıkesirde kaldıktan 
sonra Nazilliye dönecektir. 

Arkadaıımız bu gezisine 

ait notlarını bir müddet son· 
ra gazetemizde neşredilmek 
üzere vereceklerini vadet 

miş' erdir. 

Susığırlıkta 1 r • aç İstanbul. Hl (A A.l - Ha· 
va ICurumu tarafından ter· 

tip edilen gürt'şlere dün Is· 
tanbulda devam edildi. Mü· 
Jiyım Dinarfı Mehmedı yeıı· 

Susığuf ık i~ınanyurdu ile. Birlik i~inci takımı arası
nda ydpıfan maçtıa Susığ1rh~hfar ~ir goHe Buliklileri 

yendiler. Maç ço~ güzel oldu. 
Susığırlık . 18 l Özel ay likliler muntazam 

tarımızdan) Pazar günü Yurtıu l arın kalesini 
paslarla 

sıkıştı· 

bir maç yapmak üzere çağ
rılan Balıkesir İdmanbirliği 
ikinci takımı bu sabah oto· 

mobille ilçemiz~ gelerek 

Yurt:u gençler tarafından 
karşı 'anmışlardır 

Maça . aat tam 5 de Fuat 

E temin hakemliği altında 
başlandı. 

Rüzgar altına düşen Bir 
likli'er müdafaa durumunu 

alınak mechuriyetinde kal
dılar. Rüzgar pek şiddetli 
esiyor, top taçdan kurtula · 
mıyordu. 

Yurtlularclan Hakkı sağ, 

Nihat sol hallan Birliklile-

rın kalesini sık ıştın. 

yordu. Bırinci haftayımın 

bitmesine on dakıka kala 
Nihadın güz :l hir ıütu Yur 

tlulara bir sayı kazandırdı. 

rıyor ve takım 1 arına bir sa· 

yı kazandırmak rçin çalışı

yorlardı. 

Fakl\t Yurt kaleciı;i Ha . 

midin güzel kurtarışları Bir

liklılerin gol atmalarına ma · 
ni oluyordu Maçın bit· 
meı;İne pek az kalmıştı ki 
top Susığırlıkların kalesi 

önünde tehlikeli dolaşmalar 
yapıyor, fakat birer 

birer atlatılıyordu. Bir ara 

lık Yurtlu'ar tekrar sıkı bir 
taarruza geçtiler. Fakat 
sayı yapmağa muvaffak 

o'a~adan maç Susığır ' ıklı . 

lano galıbiyeti ile netice-

lendi. Her iki takım 

çok güzel ve çok samımı 

bir şek ılde oynadılar. Ha · 
kem de oyunu eyi idare 

etti. 
Birinci haftayım böylece sı- Susığırlık gençleri bu maç· 
fıra karşı hir ıle Susığırlıld •- la eyi bir eksersiz yaptılar. 
ların lehine neticelendi Misafirler gece saat do· 

İkinci haftayımda rüzgar kuzda gençlerimiz tarafın· 

miştir. 

Okullara 
Parasız yatılı tale~elar a1tn· 

ması Kültür Bakanhğın~Pn 
bildiril~i. 

6 
Ankara, 19(A.A.) - 935.93 

deu yılı için ilk öğretl1ltO 
Je· oku 1 asına parasız vatı ta 

besi alınması Kültür Bakaıı· 

lığından bildirilmiştir. 

- • ·{}~t>ut:•-

9 eylül 
Panayırı 

A 

/cin. , 
(l!-.tartıfı birİTlt'İ s..ıyf ,hı) 

5• 
Bundan ba~ka on altı ağıJ 

tos<la başlamış olan onbtf 
günlük halk ticaret bilet'e· 

ri 6 eylule kadar det'8111 
nı· 

edecektir Bu bi etlerde Y 

[fgan ~Uıtu!uşunun on ye- altına Yurtlular dü~tü . Bir _dan sevgile uğurlandılar. 

dinci vılOönüınü. Durs.Jnbey Gönende 

de elli n isbetinde tenzılll 
yapılmıştır. Birinci mevki 

011 

, edi buçuk, ikind on iki bıJ. 
"'ı 

çuk lira ve üçüncü sekiz yiJ 

Necalıbey öğretmen oku 

lunda tahsil görmekte olan 
Efian gençleri yurtlarının 

kurtuluşunun on yedinci yıl

dönümü mü ıasebetile bugün 

saat on yedi buçukta llalk 

evi salonunda bir toplantı 

yapacaklardır. 

Gençler bu ulusal günle

rini kutlulamal< için bir pr

ogram hazırlamışlardır. 

Gönende yeni ~ir in~isar
hr idaresi yapt1rıhyor. 

Gönen, 19 (Ôzel ayları 
mızdan) - Hurada güzel 

bir inhisarlar idaresi yaptı

rılmaktadır. Hir aya kadar 
bitiri lecek olan bina kırk 

selciı: bin liraya çıkacak ve 
on bin kilo tütün alabılecek 

tir İcabında iki yüz işçi içe 

risinde ça 1 ışa bil~cel< t ir. Gö 

nen bu idare yapın ile gü

zel bir binaya kavufacaktır. 

Kepsüt p~nay111 ~a ~çıl~ı. 
Kepsüt pan:tyırı ayın on 

sekizin 'e açılmıştır. Panayı . 

ra getirilen hayvanl tı rın sıhhi 

muayenesini yapmak üzere 

baytar müfettiıi B. Fehmi 

Kepsüde gitmi~lır. Henüz 
panayıra gelen hayvan ade

di az isede, şu birk aç gün 

içinde çoğalnıası un.udu fa 
zladır. 

(vlenme~ isterken ... 
Kebsüdün Camicedıt nrn

hallesinden Hasan oglu Fah· 

ri cv1enn.ek vadile evınde 

epeyce bir zamnnc1anberi 

bu unmakta olan Susığırlı 

ğın Orta mahalleı;ind c·n bak
kal Musa kızı Ayşenin ev 
de bulunmamasından istifa 

de ederek bazı kıymetli eş 
yasının alındığını i<ldia etli 
ğinden tahkikata başlanmış· 

tır. 

Panayırına ne ~adar ~ay
van g. tiril~ı 1 

Ağustosun onunda bıışlı

yan Dursunbey panayırının 

on beşınde kapanmış o 1du 

ğunu, ve bu müddet içinde 
panayırın eyi bir disiplin 
altında g~çmiş olduğunu 

yazmıştık. 

Dursunbey panayırında 

hayvan alı~vcrişi geçt>n} ılı

kine göre daha canlı ol 
muştur. 

PanAyıra 13 ııt, 41 tay , 
58 kısrak, 553 tornn, 1 CiÜ 

inek. 140 merkep, 16 katır, 1 

On ~ir ay önce açılan dis
panser~en ~al~ çok istı1a~e 

görüyor. 
İlçemizde on bir ay önce 

açılan dıspanserden halkı-
mız çok istifade etmiştir. 

Bu kısa zaman içinde 
şimdiye kadar (2781) kişi 
hu müesseseye müracaat 
etmiş kendilerine icabeden 
tedavi yapılmıştır. 

Runların arasında vaklı 
hali yerinde olmayanlara 
ilaç da dağıtılmıştır. Halk 

dispanserden çok memm•ndcr. 

Bir atanma 

Y lrııı 
yetmiş beş kuruştur . a . 

·rı• 
bu halk ticaret bi 1 etlerı 

h ıde 
almış olanların her 8 

b·ıet· 
İcmire uğramaları ve 1 • 

lerini orada vize ettiriınder• 
§arttır. 

Yrıı 
Bu biletleri alanlar 8 

d k. · · 1·cletrııe zaman a se ızıncı y tı 

mıntakası olan Aydın Jıal 
h t Yapa· 

üzerinde de seyya a 

bileceklerdir. 

* f . t1ar• 
Bütün bu bilet ıa 

k 0lcı.J 
Balıkesirden gidece Y 
lara göredir. 

. 
ita/ya 

68 manJa, 210 öküz geti Edremidin eski umumi 
rilmiştir !.!ütün bu hayvan meclis üvelerinden fabrıka - An/asamıyor· 

Habeş 

larda yapılan ~ıhbi muaye. tör B. Necati Evliya An ·· ' . yfadıt) 
ne sonunda hiç bir hastalık kara urayı otobüsler muha !Ustarafı bırıncı sa fıJ'I 

Fransa ve İngiltere tara r· görülmemiştır. sebe şefliğine atanmıştır. · Y" 
Yapılan hesaLa göre 1 ek B Necati vazifesine baş · dan İtalyaya paraca el bll ' 

lt\mak üzere Ankaraya git dım edilmesi teklifin e ·rı 
tırna'. lı hayvanların üçte 1 •• devlell 
biri , çift tırnaklı hayvan 'a· ı miştir --- lunulmuştur. Uç tll' 

••----.:=-__,..-~- •• k d- ·z'erde d 1 • • bu ekonomi ovı I• 
rın el yarsı satı mıştır 1 Un ve zahire fiatlan mamıle u~·gun bulu~lfl"fr•' 

V U rd Un 
rile beraber lnıilt.er;~;~torı.J 

19 Auğstos Pazarıesi manın Habeş 1111 dilrllelı 

Müsameresi şe~ir sinema
sm~a verili~or. 

Yurtlu Gençlt-rin kulüp 
}erinin on altıncı yıl dönümü 

münasibeti ile hazırladıkla 
rı müsamere bu C\kşam ~e· 

hir :;iııeınasında veri ecektir. 

Kulüp menföahna yapılacak 

olan bu müsamerede "Ebe 
di izlıraplar ,. piyesi ıle "Üç 

d el iler ., ko ·nedi•i oynana . 

caktır 

Gençler her yıl yaptılda 

rı müsamerelerde olduğu 

gibi bunda da eyi bir mu. 

vaffakıyt>l gösterebilmek 
için çok eyi hazırlanmışlar · 
dır. Kulübün bu müsamere

sine gidecek olan halkımız 
güzel bir gece geçirmiş ola· 
caklardır. 

lı , 

tarafından k a bul e.. "e 
Unlar ·· dügu şartile ileri sur bat• 
Çuval Kuruş 

55 Randımanlı 600 
6) 
70 
80 

Kırrra 

NOT: 
lıbu 

" 
" 

fiatlara 

590 
500 
4IO 
280 

mu-

amele vergısı ile, çu 

valda 140 l<uruş buğdayı 

koruma verigisi dahil de 

ğildir. 

Cinsi Kuıuş Santim 

kızı'ca Yum 5 
uşak buğday 
Sert ., 4 ıo 

Arpa 3 25 
Nohut 5 
Bakla 4 

Habeş ordusunun jusl 

ıubelerinde ve ~r~udabulıı" 
yan müşavirlerının bı.J. 

k ıtlar 
ma~ı gibi bazı ay ~ar· 

1 iıleıe 
lunan siyasa tav ktedir 
şı durduğu bildirılrnt Jlİ. bir 

u ye 
Habeş imparator 

diyevinde: . rııii • 
l ,, · lİZl " Ericin ıgın dirili 

d n fer 
daf aa yolun a 50 az1rıı · 

··ı eg"e h b·r ze kadar o m . hiÇ 1 

İtalyan himayesını de· 
·yorıız,. 

zaman kabul etrnı 

miştir. pariS' 
Paris, I 9 (A .A·) frıli 

··deri 
teki Amerıka işııu .. iif .;e 
liz elçisi ile görutrı> 1111ıa · 
İtalya . Habeş anlaf31111 1rııll" 
mazlığı etrafında r::,.rı 11' 
ktn olan konu~rn" 1 " ... ~ bcr almııtır . 
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1 Yabancı gazeteler ne yazıyarlar? 1 ····················"····· • Balıkesir icra i [rdek icra memurluğundan: 

Bir T ü r 1 ü B a r ı ş a 
Va~"'amıyan Yanlış yol ~ 
Mta Japonya ile Çin 8r3ıında~i bu~ran ~ertaraf ~ 
l~ilmiş olduğu gibi şimdi de orta şarkta italya ile Ha- 1ti 
~e;istan arasındaki çarpışma tatbik edilmiş bulunuyor : 
l "lhe Dail Mail " :1 ağus yada n yardım göreceği hu-
dog 1935 tarihli savısın susunda ümide kaptırmak-
a Yazıyor : tan geri kalmadı 

b Günler akıp gidiyor hal - Bu vaziyetten doğrudan 

t
.Uki dünya, Habetistan ih doğruya husule ge len neti· 
1 • f 

Sayın yurttaşlara 
müjde 

Mobi' ya ve zarif ve 
sağlam masa sandalye 

yaptıracakların . 

En ucuz v~ çok :.a ğlam 

mobilya takımı, sandalye 
ve masalarınızı JHahkesir 
hapishanesinde Varnalı 
Hüseyin ustaya siparış 

ediniz ı . Avrupa malları 
ve onlardan daha sağlam 
şekilde yaptırac.ağınıza 
şüphe etmeyinit::. Hüseyin 
ustanın yaptığ ı işler Balı 
kesirin ticaret hanE' , ve 
mağazalarında bulunur. 
İşçiligi ve muvaffakiyeti 

ile tanınmıştır. 

• • • • • • • • • • • 1 
1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Memurluğundan 
lzmirde Mehmet Samiden 

ödnüç (Sl O) lira alarak bi 
rinci der'!cede ve birinci 
sırada Martlı mahallesinde 
vaki sağ tarafı Kuyucuoğlu 
Ahmet. solu Mustafa efendi 
veresesinden mahdumları 
haneleri, arka~ ı ·çıkmaz 

soka k ve halen Mita.hat 

Açık artırma ile para ya 
çevrilecek gayri menkulün 
ne olduğu: Zeytinlık ve dut 
luk. Gayrimenkulün bulun 
duğu mevki, mahallesi , so
kağı, numarası: Ocaklar 
köyünün yuka rıdeğirmenler 
yollan üstündeki düzlükler 
mevkiinde. 2 - Yine o 
köyün ova mevkiinde tak 
dir olunan kıymet: Biri 170 
ve diğeri de 70 lirad ır . 

Artırmanın yapı'aca~ı yer~ 
gün, saat: Erdek icra daire 
sinde birinci artırma 10·9·93S 
salı saat 14. ikinci arlırO'ıa 

25 9-935 çarşamba aat 14. 

şini bulmaz veya ı;aht is
tıyenin alacağına rüchani 
olan diğer alacaklılar bu'u-
nupta bedel bunların o gay· 
ri menkul ile temin edilmit 
alacaklılarmın mecmuundan 
fazlaya çıkmazsa, en çok 
artıranın taahhüdü baki kal 
mak üzere artırma on beı 
~ün daha temdit ve on be
şinci günü aynı tıaatte ya
pılacak artırmada, bedeli 
satıı istiyenin alacağına rüc · 
hani olan diğer alacaklıla · 
rın o gayri menkul ile te
min edtlmif alacaklara mec
muundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana iha-

b a ının halline yarıvacak 
llrıısal bir uzlaımaya ge

Çı:n ıamana nisbetle yak la 

:Cltrııtrnış bulunuyor. Her iki 
h~raf ağlebi ihtimal savaı 
lJaıırlığı yapmakla meşgul : 

ce. Japonya nın hemeıı cez 
ri, askeri tedbirlere •••••••••••••••••••••••••• 

paşa mektebi bahçesi ve 
önü yol ile mahdut f evkani ' 
iki o~a ve tahtani bir hela 
ve mutbah ve bir mıktar 
behçeyi müffemil muhtacı 
tamir hanesini ipotek eden 
Yenice mahalles:ndt"n Ara · 
bacıoğlu Rahiminin kanuni 
müddet içinde borcunu öd
ememesinden dolayı mezkur 
ipotekli bulunan hanenin nç 
ık artırmaya çıkarılmış ol
duğundan talip olanların bi-

1 - İtbu gayri menkulün 
artırma şartnamesi 20 8 ·~35 
tarihinden itibaren 935 66 
numara ile Erdek i< ra dai
resinin muayyen numarasın
da herkesin görebilmesi için 
açıktır İlanda )' azı1 ı olan· 
lardan fa ı la malumat alırak 
İ'\liyenler, işbu şartnameye 

ve 935 66 dosya numarasi
le memuriyetimize müraca
at etmelidir. 

le edilir. Röyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapı-

lamaz. Ve satıı talebi dü· 
şer 

llslıır sosyetesinin işe ka 
tıın-ı ı h ası ise, talyanın her 
angi bir uyuşmayı kabu 

~lllesini imkansız kılmıştır. 
B er temiz düşünen insan. 
hritanya hükümetinin en 
alisa . t v . • b 'd ne ı:; egının arı91 ı a · 
~e etmek olduğunu bilir 
Q 1.1, böyle olmakla b, rabt~r 

titanya hükünıetin in barı · r. ko1lamak hususunda ta 
,:bettiği yön dem ( uı-u l' ma 

essef yanlıştır 1 u usul , 

~ıak Şarkta Japonya ile 
ın arasındaki buhran mü 

tıa.sebetiyle tecrübe edilmiş 
Oldug" 'b' . d ' d Ş u g• ı şım ı e or ta 
Cl.tkta ltalya ile Habeşistan 

lta d 

baı vurması ve 
Lytton Komisyonunun ra
porunun da sepete atılması 

olmuıtur İşte bu suretle 
hem d e dünyanın en iyi ni
yet 1 er ı ni b E>slememi:t.e rağ 

men, ~ırf takip ettiğimiz 

usuller yüı.iinden hem eski 
dostumuz Jnponvnyı kendi · 

mizden vüz çevirttirdik hem 
de Çinin batını felakete ıo
ktuk. HC\lbuki bugün Orta 
Asya acununu sarsan buh· 
ran bakımından hi1e düşen 
şey . - iki hafta Sir Samuel 
Hoarein serah .ı ten söylediği 

gıbi - cografi şeraitin zaru 
reli ve behemehal yayıln a 

i'lhrara karıısında bulunan 
Japon yanın , Habe~i~ta.n 

sahasında haklarını tanı · 

tmıya mecbur olduğunu 

derhal teslim etmekti. b •ın aki çarpı~ma da tat · 

bık. olunmuş bulunuyor ki Habeşistan tHCİ edıhyor 
d 

11 ıki defanın her birisinde Bunu böyle yapacak yer 
t e fenalıktan ba~ka bir ne de, hükümetiıniz, Habeşis 
1
'1:e vermediği n uhakkak
ır. 

Japonya için, tecim bakı
'llııtdan Mançuriyanın açıl. 
~ası keyfiyeti , hayati bir 

en-ımiyeti haiz, yeni bir 
~· llıal hayat, memat mesele '•d· . ı, zıra bu açılış, ahalisi -
l'lir1 , gıdasını temin etmek 
~· 
(~te yayalabilrresini lemin 

ed~ ' lb c~ c yegane kuınıdır. Ha 
h 1.ıkı Rritanya hükümeti bu 
a.kikati tanımadı Keza Ja-

llonyanın Mançuriyada bar· 
'he d" ( · ) · uzen nızam te ıs etm e . 
ksının önemini ehemmiyetini 

~Cl.vramadı ki, l>u da ancak 
lnçuriyayı Çinin sui ida

teg· d d ın en kurtarmak la kabil-
h~r. Bu sureti~ Beritanya 
ijkfımeti Büyük Brltanya

tıın uzak Şarkta Lytton ko-
ll\iıyonunun icraatına karış
il\ 
rl asına müsaade etti ki bu 

il Çinin yaziyetini inkar 

~0lihrnez bir şeki d 0 sertleş 
~ve Çini , Büyük !hitan 

~ük Hikaye: 7 

tan imparatorunu adeta leş· 
cı etmiye yak'aşır gibi oldu 
HalLuki hül<iımetin bu işe 

kanıması, ancak Hal eş im 
pttratorunu , İtalyaya kar§ı 
durmanın faydasız olup ve 

en münasip hareketın İtal
ya ıle derhal barı§ yap
mak olduğu husmrnnda ikaz 

etm~lc şartile yeriude olac

aktı. 

İtalya planlarında sabit 
kaldığı takdirde, mukavele 
nam enin "ınüeyyide,, !erinin 
mutlaka İtalyaya karşı ku 
vveden fiile çıkarılması ic · 
ap ettiği z.ımmında yür· 
ütülen Avam kamarasındaki 
yersiz söylev lerin neticesin 
de işte savat İtalya ile Ha · 
beşistan arasında bl gün ar 
tak onune geçılmez bir 
hale gelrni~tir. Bu sur 
etle Britanya hükümeti, 

e ı eyi n iyet 'erle hareket et 
mi§ olmasına rağmen , ba· 

rışsal bir hal tarz ı nı tama· 

Yalvaran Bakışlar 

k ._ Hakiki seven, sevdiği 
8.dına: Hayat arkaJaşım, er 

ttı ırn • ol. de ; sevgi) m ol. de-
l' eı; tezini yürütür .. Zaten 

llnçel de Emelin fikirlerine 
~Yk ırı cevap vermiyor O da, 
()nun d - - ı · · b" "k b· ' uıunce erını uyu 
~ ır aarnimiyetle lastik edi -
Ot·A1·1· l ı· . . ~d an, >azan nıec ısımı· 

• e bulunuyor. Sevme ve 
Qev·ı 
~~ ~ llleden bahsedildi mi ~ö 

C\rıııyor: 

•h ~ Naaıl, kafanın ilme 
~/'Yacı varaa, kalhin ele sev
' Ye ihtiyacı vardır Bence 
'!vrn· 

t . 
1Yen, duyn' I} an demek-

ır. 

}'AZAN: 

Vahdet Başaran 
Oiyip gülü} or . Bakıyo· 

rum bu sözleri söylerkt-n, 
gözlerini, gözlerimden ayır· 

mıyor. Hu taşın bana atıl · 
dı~ım anlıyorum 

Kızıyorum,' beni anl.amadı
ğı için öfkeleniyorum, Benim 
duygusuz o'duğumu o, nere 
den biliyor? Mutlaka h;ı; et 

mek mi lazım?. Bunu dü~ün 
muyor bile . O , zannediyorki , 
hemen dil döktüğü kız, onu 

dizlerine yatıracak; hülyalı 

saatlerini ona geçırtecf'k ve 
o , bu saatin slh;ri ile l üyü 

enirken, kız da onu11, bu da-
ldığı yalancı al( mdt•n ayrıl -

men muhal k .lmış oluyor . 

Bizim muvaffakıyetsizliği 

mizin sebebi, U 'uslar birli

ğine kar ı şmış olmamızdan 

ileri gelmektedir . Zira nasıl 

İtalya 1911 de Trablusu it · 

gal elliği zaman biz geride 

durduk ise . bugün de bizi 

8ncak çok uzaktan alakadar 

eden bir ihti ' aftan yine 

uzak kalabilirdik. Bu gibi 

meıı;elelerde müdahale et· 

mek, hataların en vahimidir. 

Bu lcabıl bir müdahale iş

te m e!ela, Japonya ve İtalya 

2' ib l müttehit surette silah1an

mış bu'unan u1 usları tahrik 
edip onları hiçbir uz\aşma 
ya veya Şllrta riayet etmiye 
van A şmaktan uzakla~tırıyor. 

Keza bu kabil bir müdaha
leler ulusların mevzuubahis 

memlekete kartı an cak sui 

niyeilerini körü1<1ivor. Böy
le bir müdahale, faydalı ola
cak } nde . bilakis Çin ve Ha
beşistan gibi zayıf devlet 

)ere zarar veriyor; zira bu 

müdahalede bulunulmasay· 
• 

dı ve bizim hakiki veya 
muhayyel desteğimizi arka 
larında hissetmeselerdi. hu 
iki devlet şüphesiz lci ha· 

"ım 1 1'rıyla çabucak uzla,mak 
icabına uyacaklardı. 

Hulara barışı idamP etti 
rmenin en doğru yolu l ul 
mak hükümetimi:r.c~ ancak 
kendi işiyle uğratıp, çolc 
tedbirli davranm&kla müm

kündür. Zira, eRer menıle 
ket, hükumetin şi mdil<i ih · 
tilaft ~ , İngiltereyi nihayet 
bir sa va,a süriikli yec(' k ma
hiyette olan faal bir rol oy
nadığı zehabına düşecek ol · 
ursa, bu hal, hükümeti de
rhal yerınden oynatacak 
kadar memleket dahilinde 
genel bir itiraz ve hiddet 

Kaleyanına mecra açar 

mıyacak Ne ç'Ürük ve ne 
mantıksız bir düşünce . 

* * * 
Bu gün en heyecanl ı da · 

kikalanmı geçiriyerum. Tu· 
nçel, bana hayat arkadaşı 

olmamı teklif ediyor. Sesin 

de, tatlı bir ahenk, gözlerin 
de ümit var. TekJif i } aparken 
ıayet tabii davranıyor: 

- Bayan Türkan, diyor, 
hayat pek sarp ve çetin b ir 
yol. . İstermisin biz bu yolda 
elele vererek yürüyelim?. 

Bu i tek, yalnız benim 
değil bütün ev halkının. Eğ

er müsbet bir cevap verecek 

ol ursanız evimize, Yl ni bir 
hayat getirmİ\i olursunuz .. 

1 lafifçe gülüyorum; ba,ımı 

onüme eğerek: 
- Bay Tunçel. teklifiniz 

rinci arhrma olan t 9/9/935 
tarihine tesadüf eden perşe 
mbe günü saat 15 den iti 
baren Balıkesir icra dairesi 
solonunda hazır bulunmnları 
ve arlJrmaya iştirak ede · 
ceklerin hanenin muhammen 
kıymeti olan 200 liranın yü -
zde yedi buçuk nisbetinde 
pey akçasını peşinen verme 
leri ve artırma şartnamesi 
tarihi ilandan itibaren her 
kes tarafından görülmek 
üzere açık bulunduğu ve ta 
yin olunan işbu günde ha
nenin muhammen kıymeti
nin vüzde yetmiş beşini bu· 
lmadığı taktirdP. en çek ar · 
tıranın taahhüdü baki kal 
mak tarti'e Artırma on beş 
gün daha temdit edilerek 
yani t 4 1 O 935 tarihine 

tesadüf eden pazarertt"Sİ gü· 
nü avnı saatte başlıyC\cağın· 
dan o gün yine konulan pey 
muhammen kıymetin yüzde 
yetmiş be~ ini bulmadı ğı ta· 
ktirde borç 2280 numaralı 

kanun çe rçivesi dahilinde 
bulunması ititarlle artık 
satış günü bıra kıll'rak bu 
kanunun gösterdiği şeki ' de 
satış beş seneye tecil edile 
ceği gibi borç da müsavi be ş 
takside bağlanacağı ve bu 
babda alakadarların Lu ga
ayri menkuller üzerindeki 
haklan hususile fa iz ve ma
rafa dair olan iddıa arını 
evrakı müsbitelerile birlikte 
yirmi gün içınde icra daire· 
:;ine müracaat etmedikleri 
taktirde hakları tapu ~icilile 
sabit olmndıkca satış bede 
linin paylaşmasından . haıiç 
kalacaklardır. Ve artırmadan 
doğma rüsumu dellalıye ve 
hanenin vergisi olan. . kuru 
şun müşteriye ait olacağı, 

ihale günü tayin edilen ma · 
halde hazır bulunmıyanla
rın bu haneyi almaktan vaz 
geçmiş sayılacakları ilan 

olunur .. 

benim hayatımın bir dönüm 
noktasıdır. 

2 - Artarmaya iştirak 

için yukarda yazıla kıyme 
tin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
veya mil ' i bir bankanın te 
minat mektubu tevdi edile· 
celctir . ( 124) 

3 - İpotek sahibi alacak

lılarla diğer alakadarların 
ve irtifak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki 
haklarını, hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialan 
nı işbu ilan tarihinden iti 
haren yirmi gün içinde ev· 
raln müsbitelerile bir likte 
memuriyetimize bildirmele· 
ri icap eder. Aksi halde hak 
lan tapu sicil ile sabit olma · 
dıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

..ı - Göstt rilen günde 
artırmaya iştirak edenler 
artırma şartnamesini oku-

muş ve lüzumlu malumat 
almış ve bunları tamamen 
kabul etmiş ad ve itibar 
olunur. 

5 - Tayin edilen zaman 
da gayri menkul üç d C' fa 
bağrıldıktan sonra en çok 
artırana iha le edilir. Ancak 

6 - Gayri menkul ken · 
disine ihale olunan kimse 
derhal veya verilen mühlet 

içinde parayı vermezse iha
le kararı fesho 'unarak ken 
disinden evel en yüksek tek
lifte bulunan kimse arzet
miş olduğu bedelle almağa 
ra:ıı olursa ona , razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen on 
beş gün müddetle artırma
ya çıkarılıp en çok artırana 
ihale edilir . İki ihale ara · 
sındaki fark ve Keçen gün · 
ler için yüzde 5 ten heFap 
o'unacak faiz ve diğer za
rarla ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimiz 
ce alıcıdan tahsil olunur. 

Madde (l33). 
Zeytinlik ve dosh:ık yukar

da gösterilen \O 9-935 ve 
25 9-935 tarihinde Erdek 
ica memurluğu odasında it· 
bu ilan ve gösterilen artır· 
ma şartnamesi daireainde 

sahlacağı ilan olunur. 

Satıhk Ev 
il barici nıa lıallt·~i 11-

• 

1 
(\t ~ .\l: ı eanH· ~cit kar~ı-

1 

sı ııdaki sokak içi ııde 
hir e\' ~atılı~tır. 
.\lmak i~tivt•ıılt · r İhra-

• 
ı-.thirnh ı•v eanıiiıu~ hi-. 

arlırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde vetmit be · ı 

ti~il ~andıkt,:ı 'lu~lafa~a 
nı li r a e a at .- '~ i ı ı l .. ı-. 
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yük bayan çağırıyor. 

Şimdiye kadar böyle bir tek

lif karşısında kalacağımı dü
şünmedi~im için , size, hemen 
fikrimi söyliyemiy~ceğim. 1 

1 
Birkaç gün dü~ünmeliyim .. 

Güllerin sesi , beni düıün 
celerimden ayırıyor. Anne
min yanma giderken ı\jlana 

raslıyorum . . Halinde bir bat· 
kalık var .. Kapıyı ya vaoça 
vurarak, annemin odasına 

giriyorum . J nnem, çok ne§ ı 
eli .. Beni karşısına olurtuyor; 
ilk evela şuradan buradan 
açıyor, sonra bütün hayalle · 
rimi süküta uğratacak sözle
ri söylüyor: 

ıöz, beni ıaıkına çeviriyor .. 
Demek, bir koyun gibi bes
ledikleri bu insanı, nihayet 

kurban etmenin zamanı gel

mf§ .. "Hayır!" dıyemiyorum, 
bütün isyanlarımı içnimde 
tutarak: 

Diyorum. 

Artık, onun ne söy-

lediğini, benim, köşkle 

rinden, na!ıl ayrıldığımı, o 
gün evdeki h a limi hatırla· 

mıyorum. Heyecanım. bana 
herşeyi unutturuyor . Şimdi . 

yalnız kalbimi ve kendimi 
dinliyorum. Acaba ben, Tunç 

eli mesut edecek meziyelle 
re sahip miyim? Acaba, Tunç 

1 

eli, ebediyen sevebilir miyim?! 
Ona lcarşı olan temiz hisle
rimde hiç bir leke yok .. 

Bayan Türkan, sizi bü 

- Kızım , d iyor; babanla 

ben, daima senin saadetin 
için uğraşıyoruz; eğer hayat 

ta . sf'ni mesut görmeden 
ölürsek, gözlerimiz açık gi

der . Biz seni Ajlina vermeyi 
düşündük; ne dersin .1• 

Birden bire kulaklarımda 
bomba gibi patlıyan . bu son 

- Siz biBrsiniz, diye inli· 

yorum, Galıba gözlerimde 
yaf var .. Annem beni öperek: 

- Genç kızlık ve ilk 

teklif heyecanı; diyor .. Ve 
devam ediyor. 

· Ben, demin Aj lan• 
aynı ıeyi söyledim. O dün
den razı amma, adet yerini 
bulsun diye .. dütüne;im., de
di .. 

Haşka hiç bit' ıözü 

kulağıma girmiyor. Odadan 
yorgun adımlarla çıkıyorum . 

Karyolamın içine kendimi 

bir deli gibi fırlatıyorum. 
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l BAUKCSİR VllAYHi DAİMi lHCÜMlNı ilANURI 
Tutarı lira Miktarı adet Rayiç bedeli Cinsi 

450 500 20 3 Kiloluk tamamen 
çelik kazma 

350 1000 35 1 Kiloluk tamamen 

çelik kürt k 
·150 1000 45 1 Kiloluk som çe· 

lik çekiç 

220 2Go 110 9 Parmaklı som çe · 
lık yaba 

220 200 110 9 Parmaklı som çe-
lik tırmık 

1690 Hin altıyüz doksan liradır 

Nafıa dairesince mübayaasına lüzum görülen cinsi mık 
tar ve rayıç bedeli yukarda yazılı malzeme 8 Ağustos ~135 
gününe raslıyan pazartesi günü saat on be~te ihalesi ya 
pılmak üzere on be~ gün müddetle açık eksittmeye ko 

nulmu§tur. İıtekl.lerin bedeli muhammenin yüzc:'c 7 5 
ğu olan 126 lıra 75 1'uruş muvakkat teminatını vez· 
n eye teslim ettiğine dair makbuz veya banka mektupla · 

r ile ihale günü ve saatında ve mezkur alatı Türkiyenin 
şıutnameslni ve ı1umunelerini görnıek istiyenlerin ihale 
gününden evE-) encümeni vilayete gelmeleri ilan olunur. 

(4 - l-8) 
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K o Mis y o N u i l AN l AR 1.. cuzluğu '-
Balıke•ı r g.ı rn izon u ve ~u.,g rlok kıta •oto iı• in 18,000 k ı lo ~ sağ 1 a m lığı 

1 
! 

soğan 23300kilo pı.ıt,ıtis 22 ııguslos 935 perşembe giinii Slilnta Zarafeti 1 
on be~l'! kor sutinrılma bin \sındı ihalesi ynp ı lmok üzern ' 

nrı k okqıltmeyo konmuştur. PJt3t ı sin rouvakkul teminatı 

122 lır:ı 35 kur11-ı, kuru soğ'Jnın ınuv ıkkJl tem"nnlı 81 ı~ı(l)J ı•i 'l~il \"~(l 1) il 1 
liradır. L:ıtiyonler şrırtnnm ey. kor s..ıtınalmn komisyonıınılıı 1-=-
gör.•bilir:cr. İstı·klilerin munyyı>n gün VA soııtte teıninulı F a n t a z· 1 k u m a ş • 
rnuvukbte makbıızlıırı veya banka mektuptorilo komisyonu 1 
mürncnntları. (448-4) VE 1 

.,:~ .:~ 
...... "'4" 

Balıkesir ve Susığırlık garnızoı1 lotaatı için 23,00ükilo ,.,...._ h f mag., azalarında 1 
sade yağı 28 8 935 çarşamba günü saat 16 da ihalesi Y<\- A l U Q j ye 
pılmak üzere kapalı zarfla eksitmeya lıor.rr.u~tur. Tahmin ı• b [ b ·ı • • • ? 
bedeli Yirmi bin yedi yiiz lira muvetkkat teminat miktari U a l lrS 1 n l z • 
bin beş vüz elli iki lııa 50 kuruştın. İhale kor Eatınaln a I_. ~ ~ ..... ·~{it· •l)•-9• --(··" 
komisyonu binasında yaplacaktır . İhale saatinden bir \ f. 
saat eveline kadar teklif mektuplaıı satınalnıa kcmisyo 'lf~~~'l~§~/!~~~P:§~~~~I 
:::-.::,;~:::~i~~- İsliyenler ıa.ınameyi hergün kom:•yon· i p A s A H A M A M 1 *· ... ( 4 1 h ) il 

Balıkesir garnizonunda~~ ~ıtaat hayvana~ için 20U,000 • 1 
ki'o arpa 4 9.935 Çar~an.ba gunü saat ıs te ihalesi ya- Muhterem Müşterilerimize: 1 
pılmak üzere açık eksıltrr.eye konmuştur. Arpanın tahmin 

1 
~ 

olup ihale kor satınalma komis)onunda yapılacalıtır. Is· ı ı 1 ık 
tiyen!er şartnameyi satınalma komisyonurda görebilirler. ruf ol .ıı «P .. \~ . \ 11.\ .llA.lJI» iôaı·erııizde o al''. 
İsteklilerin muayyen olan gün ve saatte muH kkal ttmi· l yenidt•ıı •u;ılnııştır. (< P.\Ş.\ 11.\,1.\Mln nı11 nıı· 
nat nakbuz veya banka mektuplarıle komis)ona nıüraca- ı rıwri kıyau}Iİ sılılıi t'SasJar dahili11de i11Ş3 1 
atları. (4 - 1 20) ı l . 1 1 r~3 j e< ilrııesııH en iı·. Ne kadar fazla ka ını ·' ~ 

• 1 kalın~ın hamam a ... ıa ha~a vurmaz. Di~el' 1 1 L B A Y L 1 K T A N: /J lıaıııantlıır µilıi su~·ud:ı k;ıyıı suyu olıııa~~I' I 
Açık eksiltmeye konulup isteklisi çıkmadığından do· ı~ ' urd.İ malı. n~ada isale edilen 1ntlı men)~ il 

layı 3 g.935 gününe kadar uzatılan sıtma mücadele küçük ~ :-;uyııtluı· .. \ynca harıyo leŞk. ;ıaıı olup fıııscıS~ ·~ 
çatışma işi için kent dışarısında yapılmakta olan kana lın ı~ otla vt~ k:H·yolaları vaı·thr. Takınılan ye~~ 

Mahallesi 
İzmir'er 

Mevkii 
Mahallede 

Cinsi 

Ev 
Hududu J 000 inci metreden 1 L58 inci metreye kadar olan 258 

• y ı ••shahı isıiı·<I ıaıi lt miıı t'< i nıi~t11·. Biı· "t. :..11ğı Kadıoğlu hem- metrelık ve 15118 lira bedel keşifli mezkur k"nal ıcmın ~ J I l · ı •ff 
şiresi Meryem ve eksiltmede gö.;terilen bedel haddi layık görülmediğinden 
Nergisli İsmaıl evle- 1 artırma ve eksiltme kanununun 43 üncü maddesi hükmü I~ gıiı•ıııpk k;\fidı1·. Mulıh'J'Plll llliİ~lPl'İlt'l'İflllıt' 
ri, w!u Ilıcalı Ali ne göre 3 g.935 gününden itibaren bir ay içinde paznrlık- fi. il:in ol1111111·. 'jl 
iken şimdi Yürük la isteklisine verileceğinden isteldilerin Hbaylık katına baş KEKLlK OGLll '9 
Mehmet Ali evi, ar- 1 1 I ( f 1 vurma arı i an o unur. 4 - 1 - 5 ) 

1 
Mehme 

kası Şerbetçioğlu 1 
Mehmet tken şim H Bah~SSİr kİ~Iİt ~ ........................ ~ ~~ 
pabuşçu Mustafa ve ı=.: elefoncu.·.: ~~~l~~~~~~~~~~~ 
Nergisli İsmail evle 8C30feliğinden: 
ri ı önü yol. : • • • 1111111• 

Evsaft yukarıda yazılı ev teşrınisanı :ms yıl ve ~3 me~vı;::t K::ya~:=~=c~ae;e· .: ABDUlKADIR PJNAR ; ,ı,1111111111111111111 ;11111111111111111 ,.., 
sayılı gayri musaddak yok lama sureli mtıcıbince k~ dı oğ ı ~ 
utlarından İbrahim oğlu Hasanın nıalı olduğundan ve3~7 Ali Sadık şirket•nenit Halı : Pı\Şı\ 11\MA\il K.\PlSl EDağ Ilıcasında büyük tenz i a ~ 
de ölmesi 'e ogvliı İsmaıle badehu İ!:mail de 330 da ölerek kesi kıbrit acente iği bu ke· • KA B:-i!Sl \il.\ N 48 : ~ . ~ - ~ 
karısı Naciye ve evlatları Hasan ve Ay~e ve Sabriyeye re 16 ağustos 935 tarihin - :rELEFP~.(~B .\~IOEO~ =-- Suyu v~ havası gu"z[ll C! 'ıfa ı.ayn1gwı~::; ~ 
kaldı~ından bahisle ll'ftmlar na lesçıl cdi'mesi itle. ildigv•n d ·t'b ·· h • .. f; 'i 1\ J --.. 

en ı ı aren ve mun asıran •.VE :-:j,\ ·n T.\ \llH \ T Y.\ l'll .jJ\' _ ~ 
den tahkikat yapmak için 1 f9/9".}5 pazar günü mahalliııe ı · r:. 

memur gidecektir Bu ev için bunlardan başka n ülkiyet uhdemize veri diğinden, muh- ~..... • ........... :.:.. .. •• = B a 1 ya Da g.., 1 f ıc as ,~. ~~~~ 
b h k d d ı terem bayilerinaiı:in l\ıbrit o lıın ur. . . -- r _._ veya sair ir suretle 11 i dia e en erin ya gf' lecek 

memura veyalıut bu gün\er ıçinde lflpu müdürli ğüne almak i\·in badema ticaret Konya ı oğlu Mehmet : ~ = . ~ müracaatları ilan olunur. hanemize müraacatları ila n izzet ve oğul arı - ıur ~ 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - Yoll ~rı urnhu, otornoLil Vd k:ırnvon gi~·i har -
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·unı·.•sile fıatlar indirilmiştir: .. Je i İç ha stalıkları müleha · 
ss sı Milli Kuvvetler cad 

desinde Yeni ·ı ürhiye ec
zanesı üsündek, muaye
nehanesinde her gün sa 
bahtım akşama kadar ha· 
stalarını muayene ve te
davi ecler 
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Hir k j~i i~·in b ·ınyo ve oıl:.ı lir:ıı't ol:ırak gun ~ 
yırrni bı>ş kuruş alınır ~ 

· ~ 
.. 1 yir(Jll ~ 

On giinderı f..ızl 1 kulanl..ru uyrıe::ı yuzı e ~ 
t~rızı!flt yopılır . tA- '1'.. 
Buvun ve BnvlJr i~·in ı\,·rı rıyrı İ:;tirnhat ve ~ 

J "' • "'-

nezz ü h ıııahnllcri yopı!ıııı~tır. 
1 

varılır· ~ 
lı::tiyenln İ{'İn hususi ban olu odalar t 

8 tıık ~ 
Arzıı ı'J ·n müşterilere ycnıcr, luıryolu ve ya ~ 
temin eıiilir. ~ 

"'-
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. A nı zo.- ~ 
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