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~--:~z.A..RTESİDEN ÔZG-E GÜNLERDB VE SA~AHLAR..I E Türk Dili Evi Ba/Jkesir ı 
. tı: 800, altıayhtı 400 kunıttur, sayısı 3 kuruı 

ÇIK.AR. Günü ~çmiı sayılar 2.5 kuruıtur. 

!ürkiyenin Hava T elılikesine Maruz Olduğunu Bilı 
Havalarda da gOnden rA~:;;;k ......... , . Almanya 1 Parti Kur.ağında bir toplantı. 
2üne kuvvetleniyoruz!~ Kızılay i Yani iUr11i için önı11li Veni Parti Başkanımız 
~~~iJlt~ Türk kadını tornundllaşıdığı filn~ik ~·: i ~:~.~~~~~~~ ~ kldrolar hazırlıyor. • Partililerle Konuştu. 
11.ıyırdısını hava kurumuna vererek hava tehlıkesını i ~~~ı~~ ~:~~~ 0 ·m.~~:~i:~ : Alım Bık1nınıı sözıarı. T aplantı derin ve içten hir hm içil~ı sürıDı, Jlfli 

bilen üye JllllmıştlJ • : bir ~öret yarmıştır. Bir : uja~::J~ny, t~~ı~~~~) - Havııs tetkı'la"tınt ıla"kılaftdlflft .,,laf llf• 1,i11Wlr. llrt __ _ _ _ ~ : sautten f,ızla kalm ı~ sos : 9 il lf' 
Kuşu Ankara UÇUŞ alanında bir kamp kuruyor. Paraş- i yettınin \'Ul ışması :e ö~eki i Alman Bakanı B. Rust şö. 

11111 · ı h kı... ı l a yle bir ~·uU-ırı ne11rotmiştir: 
IH ıtıa11a talimlerine de gelecek hafta başlamyor. : lŞ er .u a.IO.l ~- verı en iZ - : " y 

: hatı <lınlemıı,?tır. : 19!0. JJ , 12 ve 1913 doğ-

.. .. umlu talebeler, imtivazlı ıı.a. ••"b••················ y 

ı\nk 
t~ ~ nro, lg (A.A.) Tii· tıda aytaı,:lur hava tehlıkcsi · 
!.ti .u .·u 11\·uş :-:danında tiye-

ıçın b. 
le ır knmp kurulacak 

ni anırtınışlarıl r. ll~rkes bu 

(Devcımı ikinçi sayfada) 

Ekonomi 8ıkammum var· 
diği çölın. 

Ankara, 19 (A. .A.) - Yeni 
~~alışma yılının başlanm:. sı 

dolayısile Ekonomi Hakanı 
CelAI Bayer dün akşam kö 
~künde bir bahçe çölen ver 
miştir . 

Çölende Atatürk de bulu-
nmuşlardır. t't geıe<~ek h:ıftn ic•inde pa-.. ::::.c~~~~~ 1

,;Jimlorin• lngiliz -Alman deniz 
t'iıı ısın, 18 (A.A.) - ~fo 

~tQ ırnan ~'>--yı.ıtı·sj lı:.ı\'ll a n 1 a ş m a s ı. 
~ı 11 '-una 2000 lira varille 
ıııo'hrıuştur. ~ıındiye kaılur 

;~~~:::~;.·~··ç~:0uı::ü~İr~;; halya hükômeti ton1j haiıftdıki cmhını L1ndr1ya 
t~'"b kt~dın. boynunda y1u0 bildirdi. frınsınm CIJlbı dı hıklıniyor. 
~ b·trı sakludıU.ı biricJk 
~~l ~Yerdesini v~rerek h:ıv:ı Lornlra , 17 (AA.)- İngiliz 

tll[e8 • • . Alm:ın deniz konuşmuları 
llıı'ttı ını bilen üye yazıl· nın lıu lıııfta ı-;oound:ı bit t. 

P.rı mesı ihtimali vıırdır. Bu su· 
~" llr~ırn 18 .. ,iik , ' (AA.) bah, iki lıiikumı• t ek-ıperleri 
~<!ılll Erzurum iuarlıırıle ~rasında yeni konuşmalar 
l,tı ~ille~. ve halktun bir~·o- yttpılmıştır. 
~~Qı Ugun Halkevincle Er· Lontlra, 17 (A .A .) - Al 
'4, \o ilbayının haşknnlığı- manyaya lng ıliz tonnjını·n . ı Q Pl•nmışlır. _Bu ı .. plnn yüz,Je J5 i kndar bir lonaJ 

a 1 k a n O y u n 1 a r ı. 1 
~lriıtın ile Yunanistan ulusal takımlırı arasında 
~!r1Pılın ilk maçı bulgar ulusal takımı kazandı. 

'lfl~d!a, 17 (A .A ) - Oün sın da. bir geçit alayı yap· 
~·ı ,

11 
sonra, balkan ku- mı~tır. 

nyrılması meselesine ltalya· 
nın cevap verıiiği bildirılme-

kte<lir. lt:ılya. meselenm öne-, 
mliliği ve karşılı;'"ı yüzünden 
esa!:-lı bir inceleme ist~Jiğini 

ve bu incelemeye derlıul bı • 
şlandığını ve biter bitmez · 
lngiltereye sonucıınu bildi-

receğini, Alm ·ınyayn ayrıl:ı

cak tonaj•n;saptanmasını Al · 
man silahlanmasının genel 
çer~·evesi İçinde yapılıp bu

nun özel bir mesele gibi alı

masının doğru o1mıyacağını 

lllly.ın deniz zprogrammın , 
8\·ık\·a bildirilıniş ve şimdi de 
dPğ'İşmez katılığını bıldirmck
tedir . 

rtlarla bir yıl kin orduya gö 
nüllü yazılır . 

Halbuki 2 ! oıart tarihli 
yasada bu doğumluların mu 
vazzaf olarak hızmet etmiye
celderi ve ancak ileride ih

tiyat k. .sm nJa bir öğrenme 

devresi gec;ireceklerı gözet
ilmiştir. 

Bakanın sözleri Almanya

nın yeni ordusu i~·in önemli 
kadrolar hazırlumıyu çalıştı · 

ğını gösterir. 

Rust bir yayımında da 
şu sözleri ul:ımuktadır: 

Talebelerin istıfade edec 
ekleri yüce kurum kendile -

rini sosyeteye karşı süel 
ödevlerini tam olarak öde. 

melr yükümü altında bulun
durmaktadır. 

Baş yllda 150 ~in terık
tör yapın f abrikı. 

Sovyeıl~n Birliğinin Stali

ngrat ad.oda bir terek.tör fa
brikası vardır. Birkaç gün 
evet kurulutunun beşinci 

yıl dönümü kutlulanan bu 
fabrika şimdiye luular 150 

bin teraktör yapm ış ve teru 
ktör endü::Jtrisine binlerce 
usta vtı müh~ndis yetiştirm 

iştir. 

C. il. ı•arııısi kura~ı 

Yeni Parti Başkanımız B. müddet zarfında Parti teş-

LütfU Kırdar Jün akşam Parti kilAtını alAkalandıran itler 
kurağında Parti Şarımız teı· beraberce gözden geçirilmit 
kilAtından Hac ı ilbey ve Ka- bunlardan gerekenleri karar• 
raisa nahiyı>leri ve bu nah;. 

lara bağlanmıttır 
yelere bağlı ocakların heye-
tleri .ile konuşmuştur. Parti ilbaıkanımız, yarın 

Kaza idare heyetinin ııkşam diğ~r iki nahiye yıl-
de bulunduğu toplantı derin dırım, Kayabey nahiyeleri 
ve jçten bir hava içinde geç te9kilat heyetlerile konuıa· 
vakte kadar ıürmüt bu caktır. 

Doğu Af rikada harp 
korkusu! 

İngiliz hükomıti dıbııistidıki inıilizlırlnAüylk -i~ 
kıııım cıkilmık için tlf tibat aldı. 

Ankara, J9 (A.A) - İtal
ya ile lhbeşistan arasında 

bir harp çıkması ihtimali 
üzerine İngiltere Habeşista. 
ndaki İngilizlerin büyük hir 
kısmının çıkarılm ... sı ve ln· 
giliz Somaliaine ıığıoacak 

Habet ve İtalyanlar için yü
riıtülecek rejim hakkında 

J 91 J senesinden beri gritr• 
ve Somali sınırlarınd'l çıkan 
hAdisel~rden bahaeden bir 

yazısın 1la şöyl" Jemekt.ıdirı 

«ltalya Habe9iıtanın ıoy· 
sal eksikliğini ve araıuluıal 

llQı Qtboı nıaı;larınn baş- Dlin Bul:,r.ıri:,,tan ve Yuna-
S Şlır, ni~tan ulus ·ıl takımları ara-

1 Po,. I 
Lcndrn, 17 (AA)- ltal

ynnın verdi ~i cevnp Lond-
======== ====• lıutibat almaktadır. 

kabıliyehiztiği Joh,ııile 

daima hoş görür davranma
yı fayJ ılı görmüşlii. Fakat 
durumu tlağittirmek ve he

.aap görmek ZfıllU•WW gttlmi' 
tir » 

1~~ n ij anında kral ve• kra· sındu oynnnun ilk oyunu Bu· 
1 1)' b 1 'rrı~ b-.ık ş akan B. Toşt:f bir lgarit-tan takımı 2 gole ka-

'ı~'"tıie~nlur, Sofyu ş ırbayı rşı 5 golle k:ızanmıştır. Ro· 
'"'• nn, Yugoslovy:ı, ]{o. manynlı B. Haıloule8konun 

~~ el" ·ı 1 . l . '" r y ıJrıy e on beş hı- l ~ ' l b ~-L "fla b' yarğı~· ığınua yapı an uma-
'\t. id· ır halk hulun- çın ilk hoftııyımında da Bu-

~11ıtlk1 ı lg.ır j ~tun 3 - 1 üstün bu· 
'O ~rı(Qtın alkışlnrı orasında 1111yord11 Bulgar takımı sıkı 
'i \'ı kral açmış ve şu 

ve ve suratli tıir oyun oynnmış 
~ t .8 rnıiı;1tir : Yunani8hın tnk : mı teknik ve' 
'" Ulg · • "'eı b 8 tııstnn balkan ., e . 

) 11 llın Şıncj f ufbol turnu-
t'~ıld1~ kendj merkezinde 
't ~ını .. •t lll•~t gormekle kıvaı ~· 

t\ lı~lı adır. 4.-ostluk ve ku-
'••~ •aygı hislerini kaba 
'il halk 

~ it " nn goın~·leri nra-
tl .rllkınl 

), '"İnj d 3§rnnğa ve bir-
t1}1 cak aha eyi anlcmıığa 
t \'e '>lan bu barış se-
t llrk· 1 t,t ıı erin i.H :.ştn sJvnsn 

ti\ I!~ lrllı:ı hepısine 1 iıtün 
'' ~ hoş !!rJdiniz ıle-
~ " 11"dan 
t hl sonr:ı, ıılu8al ma

ın:ırıılc 1·· 'il . t ort tnkıın, 

•ureltli alkışları ara-

giiz11 l bir oyun göstermiş-

tir. 

Bugün Yugoslovy.ı ile Ho . 
manya takımları knrşıluşa 

caklordır. -·-
Yunanistandı rejim mıs

elesi. 
Yunun parlamentosu yak· 

ındn topl:.ınoc-:ı\tır ~.:aldaris 

parl:1mentodıı vttrccPğİ söy
lı•vıle rı>jinı i~·in parlamento. 

I nun f{Cncloya bn~ vurmıyu 
1-- karar verilebileceğini VA hü_ 

ranın, Vı-rsay undlaşmaaı 

deniz hükümetlerinin tf, ğ'i · 

şti rilrııesini yola sokan prn 
nsip ıınlaşml'sına ~· rmeleri 

için Vaşin~ton, Tokyo, Pa. 
r is vı~ Ro rna ya y ıı ptı ğı bil· 

diri*i hakluntla..Jt Musoli
nin ılüşiinı··~lerini anlatmak 
tadır. Amerika ve Japonya 
Londronın hildird4~ini kubul 
etmişlerdir . İtalya c1vabın· 

da mes~lenin Almanyanın genel 
silahlanması meselesine so· 
kulmasını istenıİıjtİr. Fran_ 
sanın cevabı henüz beklen
mektedir. LonJra sıyasal 

çevenleri Romanın isteğ'inin 
Frunsız gaz~teleeintleki ko 

rkulına uygun olmıısınılan 
şaş.rmışlanlır vo bunun ~,, _ 

nnf'ız notasındıı anlas•lr ca-.: 

Uzak 
Sarktı ~in-Japın ınlışı

mımızhğı. 
Aıer'.kı 11 11ziyıt alacık? 

\'aşington, J 8 < A.A.) -
Dışişleri bakanlığ-ı müsteş-

arı iL Filipis ile lngiltere bü

yük elçisi Sir Lindsay ~ör. 
iişmiişlı· rılir. Her :kisi de ıli

yevde bulunmak istememiş

lerdir. Yaln:z <}i'l-Jüpon du

rumunun iki evresi hallkın . 

ıla l)y laşmıı~lorılır. 

Vn~ington, 18 (A.A.) -
Senato üyelerinden Kıng .J.ı-
ponyanın t;ine karşı siyasa
sında Briand· Kelloğ paktı 

ğını sanıyorlar. ve dokuz d~vlct anJlaşmneı 

kumetin bu i~ıle tamamile hiıkümlerini çiğnemiş olup 
bitarn( kol:ıı·a ğ'ı nı biJdirere· 

1
. lllmadığını :ınlamnk için ta. 

ktir. hlr.ikat açılma1ını iıtemi~tir. 

Hıbışlstıı ile ~ısıp 11r11k 
zııııı 1ıı11ı? 

(;urnale d'itolia gazetesi 

Günde beş kelime 

Yirmi sekizinci Liate 
J - 1 amir etmek - 011armuk 1 amir - Ona.·1111 

Örnek: 1 -- Jstanbulda hemen bülıin tskl eıerlerın o-
narıma ihtiyacı var, 

'1 - Kırılan kalp orıarL[maz. 
".! - Tamim - Gentlge 
Ör11ek: iç bakanlığımn güçmtnlu Jıakkwdakl wn 
gtnelgesirıi ok11d1111u: mu? 

.1 - Timsal -· Sembol 
Ör11ek: Alalıirk Türk kurlulıışumın bıilün davalarımn 
sernbolıidıir . 

.~ - Ekseriyet - Ço!jurıluk Ekalliyet - Azınlık Ekseri 
ya - Ço!/lllı. çokvukit 
Örnekler: 1 - Frarısada parldm~ıdo çoğunluğu Fldn_ 
dinin önergeıini reddtlli. 
2- Uluslar sosyetesinde. a:rnlıklar me,eltsi lıtr ookfl 
ortaya konur, birlıirl.ii kotarılmaz. 

5 - Takrir - Diltrge 
Örnek: KıWlir l>aka11lıyı bıidcesi lıakkwda ıiç dllttgt 
v~riımtıtir. · 
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Dil 'iş~ri~ 

r~ılaviız için dersler 

~ 35 -

hulnı · 

ton ro : nl'ak bugün ' ' 
lerd~ 

:\ 
(J koyacak mısınııl 

** 

ın 

** Ahluk ö~ütçen lerınJen kimse hojlanm:ız. 
Süleymu"n Nazır, dızini ier inden fazlu btrpimle ile t::mı-

nmıstır. ' 
~ :ımutayda ~ oğunluk yetr isi olmrı;..sa toplun ıl muz . 
llang.ı aşumnya• çıksıı. hırsı dınmiyur. 
Erke sül .. ğen değil, geçeğend:r· 
Banıl verıliğiniı büyüte~· le Lrırusun ince yazılurını ok-

uyamıyorum. 

Küsr:ıh ve ~·ekinsiz bir tavırla yunıma geldi. 

Kinisey;:ı 'arda~·lık etmekten hoşlnnmam. 
KAA'ıtlaftn birbirind~n ayrılıp dağılmaması irin bağlaç 

koymalısınız . 

Kandilli göyeti yeni bir deprem haber vcrJi. 
H/11f t ~f"'len le itTicimlerdir 
Tft1'c t."'fs\i lbütün lef~rden ahıı bekemılır· 
Yusak yerlerıl oturmayınız· 

Hu misallerde g ~ıtn •elimelerı: 
~ t 

Oğütfen - ~as h 

Di7Jn J-;,jj'1asım ~ 1 r 
SlJ~'p;rlU.JJ~~esirl J 

Yctri - Ni~. 11 
Aşama Pİtye 
Süreğfln - P.ıyidAr 

(~e~-tğen -- Muvakkat 
Bııyiittt~· - Pertevsiz 
ı,..ekioRİz .- Pervasız 

Ardur - Peyk 
Hağla~· - Raptiyo 
G~y;e~ - Rusuthane 
Geymen - Rasıt 

Bı•kem - Rn--in, muhkem 
f 

'ı u~nlr: -
1 
RıHıb ft , 

==-= li --~:z:: ~ 

~ TÜRKDİLİ f'leşriyatJndan: ... , 

Balıkesir Doğum Görenek
leri: Ve Çocuk .. 

.1 \ \ .... 

,\Juul/im A Osnwn 

Tetkik esen 

(35) KUR. UŞ . 

* 
balıkesir Halk Adet 

ina~~aları. 
.llu tıllim · Kemal Ö:er 

Tetkik eseri 

ıe 

· •· U ak kupaSı maçtan yapılaz "!1.S 
Hu\~·:.!iı:g~~~~ ·.: ~:~ A.) ye-:. a·ırlik ,_ ~BUyUk bif yılan 
şek 1 inin n,·ııuını yapmı~tır. 

~ıınkcrır·rinJen v 1ııı·t· 1 Az ~ilam 'ün bir-çı'f tçiyi öldürüyor~u. 
neil l)u ~ekltı is- l\8~am1ıir teı 1 yapıyor. ~ 

Mehmet Erkekoltu odında bir çiftçi bacak kalınlıltndı D;r 

yap sını im tlnlı olltuğu ka 

r uıun zaman korumak 

Kulüplerin hava kurumu yara .. 
una maç yapmaları yartnoa 

olacakUr. 
yılanın hücumuna uıradı. Yılan sonradan DldUrUldü· . 

d b. 1 b.. .. k vetıle sı Dün Tepecik köyün e ır am.ş ve ut un u v .10 
hadise olmuttur. M~hmet Er· kmıştır, Yılan kuyruğ~ 1 

• 

iıteğ'inde olduğunu da söy\-
emi tir. r 

ldmanbirliği kaptanı di .. 
linden dün ıportmen gen~~

lerinıızin ok arı duyğuları· 
nı öğrendık. Geııderimizin 
Hav:ı tehlıkes : ne karşı bü· 
tün ulusun canl:ı başla sa. 
vaşdığı bu günlerde kenJi 
üzerlerine düşen ödevi «Tay· 
yare im pası» na oynayarak. 
karşıluşmak istiyorlar. 

. . . ·· t d. u hmedı karıı keko~lu adında hır çıfı~·ı mu ema ıyen .ne can 
. b' . çılamış fakat Mehmet 

Sovyet Rusya -italYa an-
,.. n 

taşması 
Moslcovu, 17 (AA.) 

Kredi ıra rJrıtileri i~~in bir 
~ 

anlaşma ilı~ Sovyet İtalyan 
Birlik KapJamnın temiz 

duyğulu mektubunu basıyo · 

rur.. Tnyare sosyetemiz ge· 
n~~lerin dileltlerile derhal iL 

gilenmeliJir. 

birkaç orkad:ışıle ırlı· : . {dsn yı· 
. . ki l .korku~ıle hır tora 

kte Tepecıkdckı ha o tura- lanın bo<rıızrnı sıkınaltta Je: 
sını gezerken bacak kalınlı· t ':' d 'ğ tnruftr.n dB· 

vam ~ mış. ı er '" ? 
ğında ve dört metro uzun- C ·k t yok CJlU 

.. .. . . - ın ur nr:ın b:ı· 
luğunda buyuk hır yılanın diye sesi çıktığı kadar ( 
h.. - t etrs ucuınuna ugramış ır. ğırmıştır. Neden Etonra c· 

Yılan ı~lık ~·alarak Meh- tarlalarda çalışanlur MehCJl A 

medin üzerine hücum edince din imıludına ycti!imi~ler v, 

yanındakiler bu korkunr va- fokat bir türlü yılanın ~~~~~ 
ziyette Mehmedi yalnız bı- na sok!ılamamışlardır. ı. ıc 

. l . b. . esnre r:ıkarak kaçın ~\ardır. Mt!h· yet ı~· erınden ırı c Icı· 

met de ka ı;mak istemiş ise- gelerek elindeki ornklıı Y'·p· 
de yılan lw~ini bırakmam ış nın yanına sokulmuş .. ve 90 

tPcimi i~~in türlü nnluşma· 

l..ır dün Rom ıda B. ~1·1.;;oli· 

ni İl!! Sovyet Husy.1 bü 

yük elçisi B. Stein ve tecim 

Jelegesi B Hcdenski ura

sında imzalanmıştır. 

Otomo~il yanıt 
Uçak Kupası ·Maçları 

ıamaz m ı? 

lanı ikiye bölmüşLUf· lll 
yapli- bu korkun ~· vaziyı•tte kenıfj_ suretle Mehmı~t Erkeko, k~a)'' 

sini yıl:ına karşı ırıüd..afıı:ı et· 1 ı yo 
d.ı bitllin bir hu ' e 

Mans, 17 (A .~.) - Lind . 
mors v~ f ontı::sın güde mi 
altın ıla bulunan Lugonda 
otomobili, saatte 125 kilome

' ter~ 283 metre hesabi le 24 
s ıatte ~006 kilom ·tre ..ıl:ırak 

24 saaılik y:ırı~ı kuzanmıı;;

t.r. Tüzekte ulınucuk en hü· 

yük ır:.ıklık olarak 2585 ki
lometrP gösterilmekte i 1i. 

1933 yılında Somer ve 
Nuvolari turaf.Olian sa:ıtte 
131 kilometre ~ılın:.ırak elıle 

l·dilmİ .' o\:ın rekor kırılm ış 

ıleğilJi r . 

Havalarda da 
(;ünden 
Güne 

1K I . 1 1 uvet enıyoruz, 
ı (Ba~tar,ıfı birinci suyfoda) 

tehlikeye kar~ı kurulan ku-
1 ruma uye yazılmaktadır. 

1 Trubzon, 18 (A.A) ~ ~fm . 
• ıliyt! kaıl:ır huq1 t11hlıkesın1 

1 
hiltın üyeli~e ynz.laııl::.r y.l 
lık. yükenlı.:ri 700 lira olmu. 

1 

şt ur. 

Eskişehir. '27 (AA) - Bu
giin buradn huva tehlik esi 
iı;in büyüle bir ~österİ:? ynp
tlınıs ve bu ~östı>rİ~~ on bın 

~ . . 

ıl ~ n {Jll:ı yıınt"'! g-~lmiı..tiı·. 

Toplantıda ~':lhi:- üzerinde ün. 
lü u~·ınanl ır U{·u~lar y~pm1~ . 
lar, . .\taturkün, İsmet lnönü. 
nün !'öylevlerindcn bazı pıır
ç•ıl ırı h ılkın füıtlin~ sı•rpmİ · 

~I ·rdir l'opl.ırılı ~·ole heyec.ı . 
nlı olmu:;:. tüı k hıı, a kııllCın _ 

m ll'<tntn büyiık:lüğünü uy:ınık 

hir k . ıf ı illi unlıyan Eskişeh

irliler üycl ik i<· in yarı~a giri
şmi~·dt!rd.ir Eskişehir iuarla
rı en büyüğünden on kü~~üğ'ü. 
ne kadar hflpsi de nylıkları
nın yüzde il..ısini ve bir çok 
m:.ıi'•aza ve kurumlar loknnta 

t" 

ve ~azinolnr barlar bir günl-
ük ı1elirlıı rini h:ıvn lıcurumuna ,.., 
bır:ık.\ıkl:ırı gibi h·h likeyi bi- 1 

len ve yurdınwı iiy.,lerin sn
Vl!-lt ıln "tttik~·e artm:ıkt:ıd ı r . n 
Bu gidi~ ilP- Ec;ki~eh · r halkı -

n n ıki U\"'ık n lmas ı h e klı•nn · 

bilir. Gö:ıteri~tf' hir çok ayla 
dır hP.yı:cnnlı :-;öylP.vlı•r v.!r 

ıııi"lndir l~u •r.·ı·e ılı• gös-...,. :""" . 
tni~ I Pr<J ılı:rnm l'ılılı'l'oktir. 

l lavul..ırım zı dii!jmun ka. 
natl.,rının bomba ... ıııdan, ze
hırli ~.ızlttrindttn kurtakmuk 
kin bütün milJı.•tin canını ve · 
rircesine göstndiklı ri ha
miy~t s ·ı~u · ınıla sporcula
rımızınıl:ı kendilerinı! ayrıl:ın 
bir yeri varılır. Ozeı lerine 
diişen bu yurJım ödevıni 
yapm:ık i~~in lstanhul, A.·1ka
ru vo İzmir kuluplı:ri kendi 
aralarında u ~-.ık kupası maç
ları hnz ırlamakt:ı1lırlar. H • ı ı 
mndarın haıı.ılatını Tayare 
kuru nıuna verel~e k lerdir. 

Bölgemiz gen~·lerinin bu 
sav J ~tan gerı kalmıyacak 
ları dtisüniilıneliılir . Birinci-.,, 
lik müsubJ.kal.lrının geri bı
r.ıktırılması dolayısile bu yıl 
hi~· bir faaliyet göstermİ
yen B.ılıkesir gençliği ken· 
di varlığından böyle bir ha
miyeti doğurmağa teşnedir . 

İdm:ınyurdu. lılmang-ücü 

ve idmanbirliği arasında 
iki defa karşılaşmtık ve ga
li bine kupa verilmek sure· 
tile bir lJı.:a k kupası tur
nuvası yDpılırsa hem 8o8ye
te gJnçlerimiz ö !evlerini ya
pmış ve hem de bölg..! miz Sp
orcuları numına U<~ağu caz 
çok) bir yardım temin 
edilmiş olur kanııatindeyim . 

l 'ı;a k tiosyetesinin bu di 
leainı 1 ıı dt>ğerliye•:··~ini u_ 

" muyoruııı. S:..ıyın guzl'lenızin 

bu genel işe yardım nı ri_ 
calarım. 8.ıygılarım . 

1 11.111 ], l'li~ı "pnr ı,a. 

Şevkı-ı Arasel 

Davet! 
tdmanbirliğinin senelık de· 

-. 
rnegı 

illmanbirliği senelik der

neai önümüzdeki cumarte . 
l"\ 

si C'l'ÜDÜ topla-::ıc.ıktır . Ku-
~ 

Jiip h::ışknnı bize gönderdiği 

bir mektııpt:ı kulüp üyele· 

rinin o gün s:.ıat on rlörtte 

kuliipte hulu.nm·ıları rica edı

l mı• k t l'd i r 

mu~ mecburiyetinde kalmı~

tır. Mehmet kolunu yılanın 

ağzıno doğru uzııtura1. bir 
eliley1lnnın boğazını yaka. 

kurtarmıştır. 
1 
.. ı. • 

.. ·· k U• 
Bal ı ke~ir,le hu buyu 

1 111. ·ıet 11 d J yılanlara (:ok az r. 
ldığı söylenilmektedir. 

------ --

Sarbayhk 
iş!erine ait tatil cetvehnin 

tasdiki bekleniyor. 
Şar kurulu tar:ıf nJan on

anan 935 bütçesi ile bir 
müftıttişlik, muhtar ve te_ 

mizlik işleri işyarlıkları se_ 

kreterlik v~ tnhsildurlılclar 

ihılaı:ı P.dilm·§ bu suretle 

şarbaylık kadrosu ~ ·nışle_ 

tilmişti . 

Büt<·e i\ işini B:..ık:.ınlığı ta 

rafından t:.ısdik ed ilm : ş ve 

fakat teaılül cedvl'l h miiz Ha· 
kanlnr kuralunun tasdikinden 

ge~·memistir Bunn intizaren 

müfettişlik, işyar ve sekre_ 

terliklere ynpılnmamaktadır. 

Teadül ce<lvelinin ~u gün

lerıf P. B ık&nlar Kurulundan 
çıkması beklenmektedir. 

~ekere nark ~onuyor. 
~arb ıylılc encümeni bugün 

topluna <·a ktır. Encümen bir 

çok i~ l ... r :ı ra'lınıla ş •ker sutı~ı 

iş ni ı le görÜ':?"l" •:K ve lıu hu_ 
susl'l bir k :ır:ır verecektır 

Şarbaylığın şekere nıırk 

koymas ı çok yı•rinde olaca
ktır . 

Bu işte cir kast mı var1 
Diin Or han (·e~mesi civa. 

rında Bozukoğu ll::ırınn nid 
mağazanın kapı üzı>rinde 

iki m:ıvzer tüfoğ'i hulunrnu~
tur. Bu tüfı~nklerin nıağazn 

kııp ı sına n·~ maksatla ko 
nulducru bilinrmemekte ise n 

do bu işte bir kast olduğu 

sanılmaktadır. Zabıta<"a bu 

husu sta tahkikat yapılmak 

tadır . 

[ v~al direktörlüğü 
Evkaf dire ktörlüğii ~iını li

ki Jurtluğu binallan <•lektrik 
sanl ralı kar~ısındaki kı ndi 
hinnsına t :ı ·ınmı~tır. 

Küpe 
Gündüz hırs,zhk. 

Bir bakk, ı dükkanı soyuımuş. 
1 

~fol·iıl ıyc 
für O'Ün evi' • · 

O J nıltı 
~ • •1 1 a,ı 

mahallesinde Necıp ' . 
- k·nırı•' 

birine ait bakkal Juk ~ kı · 
gi rilmiş ve dükkandaki 

1 Attf • 
ymet}İ eşyaları rıılıoır I:; ı· 

Z lb ta küpe trünJüz yıırd 
o k (l tı 

lan bu hırsızlık hak 1 
• 

. . • j.ıtır · 
derhal tahkikata gırı~rn )ere · 

Son O'Ünlerde sehrirnıze ::ı 
" • bO " 

len gö~·ebe kıptilerdcn 
1 
•• 

1 8 ıı 
zılarının bu hırsızlık 3 

lcas ı olduğu sanıloıaktudır· 

Açık teşekkür . k 
. - "rlı ,ı,, 

B :ı stunı>mızın dt>g Jıııfl· 
torlarındun H H3yıfın. . ,.c 

tcı;;fıl81 
tulığımı seçme :; .

1 
rııı 

l 1 ) hususunt ıt kM tedavim 
• _. • 01eı 

h::ızakat eyledı~ı \'C flılc 
. f oı:ıer huslalıkt .n şııll( ı ·- JrriflP 

1 kel d ı 
kalmad ıi•ı cihc•t c <. 1 ~ n .. ,·t! 
alenen jfu ı ll· ~ı·kklİ! ıJ 

bcdeıı aıltıylerirıı · 

ı ,,nı 
1 I' I• J\lıl ilp J;l I 

Hakkı 

uııı 

. 
6. ~ ıs· 

Deniz Lisesine ııın.• 7 
tiyenlerin Oikkıtı~•· : 

: ... b&SlfideP 
9alıkesir Askerlık ş~ ":'~ 

· ınd8 
1 __ Deniz lıse!l , uıl11 ' 

l 
,, 1 ( 1 • 

k " bul haş HO:") ,,etı 
yıt ve 0 niht1; 
uz ayının başındon, 

ne kadardır. . .
00 

isıclc 
? - Deniz Iısesı ,(li ol• 
... tıı h~ 1 

linin ortamektep 
"'t cıı ktır . ı:O ıcıı ... ı, 

· 'l olııT~ C"' 3 1-teklı er .. J rrf\01 

h 1 tıarını 0~ ve ka u ~ur . ıer· 
L 1,1-.l5Jf\ Jefl 

iizer•.ı şu;ıeye rı • 
1
be . ~ ~ 

4 - istekliler '). ·ıerr 
··ı "ttırı t• 

k mıı ., .,,, • 
evrakı te ı!m • ~ıw 

1 •n"' ~ · ve sıhhi ınnnyı J 

\ r1'ı!('oktir . 



frikanın ortasında biri 
zenci cenneti! 

tUJtKDJLl 20 Hnıirtııtı 

:ir~rı~ ~~ıR~n waiuır.ilttyartnı i~ti, 
ır,~~~.~urup gelen çıp~kbk aııeaesi mu~faz 

ler n ort ısındu hır lanoe ile nkıt "" çirllir. Yo 
t:en . ,,, 

b1Ji, lletı hulun ıluğu· rler, bir.ı i~·eı ler ağı~dan 
•' ı orrnııs '.l <ı ~ı? uı.uz . , . Hayır ağız ı /,lÜzel hıkayelor 
tiııd Frans z gnzQ. lerıir Ttlhlil•• lı 

\ bıı "n birinden al:ı. ar olur. 
raya . O '•il b geçırdığimiz ya· - yle İse sizin A(rikah 

~ 'Yo u cenneti anlatıyor: çıplakl:ırınız pek de fuziletli 
t 111 bnerler g ibi koc ıman şeyler değil. 
r ır bü .. '- l ' l rı~ t yull şeytanın - nsan 31' istor kara , is·" 
~a~ 0Planmış iki düzi· ter b ·yaz olsunlar, ışter 

ar tab"' 
~l&lt ıtyeci vardı r. Ka ba. tftn :ıya~a kndar ğiy ı n-

1 adam anlatıyor. miş, istn rırrıplak bulun . 

~ğer b . sunlar, gene ins:ındırlıır . Eğ· 
ta

11 
enım knbrdi~le.: er bizim iptidııi Tagolarımı-

~ ... ıın ış ol'!aydtnız, e•"· zı herhunA"İ bir m zh~p knr-
·•ırn . b ::" 

~ Yılla~' İ . onlnrın orııı;ı· şısınJu titr11nı ez znnnP-ıliyor-
' hu ca y:ı~asoydını~, s.ımı aldt:lnır :' ın1;1; ı nların 

kö .. kadar O'Ülcr da büyfi ciil f'rden korkuları 
run rı 

hırı en S ·n ahiller ni vanlır . Evet , ar:ılJrınıln rez 

or8,, 
benim orkam reıijlmiş hirtnkım adamlar 

ltut J a ICo mnktn var ır ki hunl-.r bir ıidfn 
~lır (·tnıı.zdini~. Bir de,; bu derpce)·e ••.: ldikt"n ::;on-
ta 'il Ura~ın ı k'ırı ... t kroJ. ra ~·n1ıkın oluyorlar Artık d" .. il 

ııı · Unyıılla avrılm:ıK ne ı\llahtan ne 'tiYlandup 
Yoru"' J ;.. • ı 
Sı~ı.ı ··• · korkuları . olnıudığırıı iıluia 

t8e ıııa 11 ıııak i'i.zım. ederlnr. Herhiri· k:ıdmu ınah-
Q 0ros1 L • ' sus olmak üzere iki 'uliibe eı;. · trıuıivt>cilf'rin 

~rtı · ,, ~ ai y olacak- yaparlar. 
E~ ··r bir,·nk karıları 

rıae~ oradaki adamlar varsa, netleu !Je~i irin bir 
~ az,k . kulübe uıiln"1or nri' 

lel·(k .. 1.~ 1 nç insanları. 
L: • u 11 kızlı r h j ~· lı j r 
orıned K 1 1 

ıbr nı . n ıınnrı 

llııy'Ya:lıırı hılgili. hn· 

il 
.. llcak b r z;manda
r · 

k ~p gelen ve siirup 
Oııın l ~ 

'İrıı ıı n ç qllu ~1 ık 
ınuh {, fuza ediyor-

~ 
~ il Ze • e 11 k neı cenoetiniz 

Her kadının iki ku lü. 
:.e!.:q vardır , Biri uyumnlt 
ıç . n. ıliğ'eri kocasıııın ho-• 
şuna gi len yem.;ıkleri pişir .. 
mek kin .. Bu kulübeler rok 1 
kar;rnLk VIJ J.arJır. r,k ka
pısı bir clt>fo k"panıl ı ktan 

sonra ı~'.indc ü~· kişinin dur
ması kahil ıleğil ı lir . Tnbiiy-
ecileri alil lalanılırac·:ık 

Bahkesir İcra 
Memurlnğundan 

~ raat lfonkası 13 :.ılı k esi r 

up~ı:t ı nden oo bçş b ı n ku 
ıır, · ü .ularak hır hrıp f ı· 

brilrn İle nıiişl e milııtını hi .. 
rindi ıf rı>t:e tl•ı ve lıırioui ırıı· 

ril• ipotek eılen ve ~~9 
senesinde ıfıa .. ın:ı kur:ı r ve• 
rılmiş oL.ın Bnlıke~i r ırı )'tar 

· tl ı mah ılleaind~n Arııbul'ı 

ğlu ilac ı H . f ı z Meh ıııt:t ve 
if'aderi Şiikrii efendilerin 

kanuni müd.let içinde borç 
lJrını ödememesindt>n dola
yı Gıresun Nahiy~si hududu 
dııhilinde ve dört hııafı mu· 
flıe1erın . r::ızi ve bah<•eleri
le çevrılı ve son sistem yı• 

di vanslı va al§.t ve .. df)vatı 
tamam< va kAgır binn ıdıı · 

ıle su kuvvHtile "" dürbinle 
dönn alrHlnrın kdfe~i yr ni 

ve az işlemiş munta z.-uıı un 
la 1 rık:ısile karşnsurıda su 
ile dö .ıer iki t::ı~lı ılı· ~ rnıı·n 

ve nyrıc :ı iki büviik ;,ılıır 

ve bir i · hane ve P-kmekci 
furunu ve bir o ıla vu bnh<·e 
v ~ kara ta:;;lı ıl · ğ"ırmPn~ hi 
t ş i k iki oh vH iki ıltiklt:'\n 

ve dört mnğaz'l vıı :ıyrı<'a 

Ce v k :ıni yedi oıla vo ü~· lıü · 

yiik ı:alon ve bir mut lı :ıh ve 
nlt katta 4 oda ve bir mut
b:ıh ve bir ah ı r ve hela v~ 

ba,kac, fubrik.a binas n ı hi . 
tişik iki oda ve bu<·uk dö 
nüm kadar havluyu rnfü~t o -

mil• olan bu gayri mPTı kul 
tarihi iltlnılan itıhnren otuz 
gün müddetle a~·ık artırma

ya çıkarılmış olılugnndan· 

talip o\unlıırın birinci artır

ma günü ohn 22·7-935 t:ı

rihine tesııdiif ~den p 1zurte. 
ı:ıi giinü san t 15 d .. n iti hn

ren Balıkesir icra s:ılonun_ ı Dil ıı 1'1ntyor :) 
1 ğru b' . . ·1 
•rı d" ır çızgı ı e 

Ort ı · b ·· te ııın euuz 

bir Şfly vard r . 

l>J hrı henüz sütte o-
lnn bir çocuk ~iındı> iki de
fa soğnk suya sukulur son_ 
ra snatleree uün ,..s ttı hırakı-

dn yapıluc:ığı ve artırmnya 

1 iştir tk: edeceklerin r. ıbrikıı 

il Uzakto, Parisle 
1ın16 ~Unluk ıl:ıiresi 
'~ı , rl • '~ıııı l 4 

tam: y civarında 
h r 

1 
a .. Kubrnislı r da· 

''~r .hrd~ oturuvorlar 
~ QrQ • 
~•1 1 sınılaki dar fııkut 
~ torır k ~ah· a hır.ndıı hıj r 
A ltey• 
'ıı~ı 1 putntefl pirin·· 

ıı 1 , ' 
r gıdalarını yı:ıtİ;?ti . 

he 
~ tlı,.~ek ki bunlar neb-

J \'a ·ı 
ı o ge~:iniyorl-

~l&lllun d • 
t ~~c~ı~ . ~gıl.. Bazan 

~tı h· rı ılu oluyor Av
ı lrıunııuyvanlıır ~ulular-
~ arıııy <ı,j1111 u yrırıi ı nı ed-
~tı nr şa k - • ı ıı;ı 1 r ı soyıf'r-
"~ Utlu z b · , vufell cr 

Ulu il " 
~l L. geı:e f•ğ 

1tte . T 
aır ı apu 

., . 
lı r. 

- <;ocukl:ır hn usule ka~· 
gün tahammül eılehiliyor i1 

- Kab :ırnisler henüz is 
tatistiğ in fay . talarını bilmi
yorlar. Fakat ahalinin a:ı:ol-
ması , tahammii 1 ettiklerini 1 .. 
gösteriyor Bazı yerlerde 
kilometre murabba ı nu 

250 kiı;i düşüyor Çeçe sin· 
eklerinin gt·tirdiği uyku hn· 
stalığından, «Üzzıımdun ve 
sıtmadan ba!;ika bir hustulık 
t.ınımnzlar Kubaraiı.ıler ura· 
sınıla riı;uk, kızıl. kızamık 

giui hustı1 lıklar yoktur. llela 
verem yerlı olurak nı<ı vcut 

değıldir . 

; ~llhıı"İ Müdii.rlüğünden: 
1lıtıet 'ok::ı.-rı Cın8i Uudıı ıiu 

(':_ıt1Jc8j 1"' l>ükkftn Sağı ıJarı·İ hu ,.usiy..,ye 
nitılükk<1n arkası pa 
laınut hanı solu mu 
kaddema S.ıı tıklurlı 
Hnc ı Mehmet efendi 
zevl'esi Fatmn elvem 

., sarfaklarlı Hasan efı~-
~~~ 'rı )'uk_ di ıliillkı1nı önü yol 
\b1nıedin ~do. yaz.lı dükkanın tamamı Sorfokl ı- rlı ha· 

ı~11lıah 1n
1 

en 30 2 ıle evlatları Abdullah vo Nazifeye 
~ rı lta«ı ~ 320 den evel kız karılt>Şİ Nuıifo il~ 
\\"e hu l hmet ve lı :Jcı :\fust:ıf·l vP. Şakir ve lfosnn:ı 

1 .<ıtıd 1 ~~ ~.dun ilacı Ahınf't ve hııı•ı Şakir ve H::ısnn 
ı f ıss l e rı :ıi1 tamamını 308 yılınıln hissı~cl r 

mfü~t" milatının muhnmmen 
kıymeti olnn (otuz iic; bin 

beş yüz lira} nın yüzıle ye· 
di bu\·uk nisbı>tinıle ılipozi
to ukçasile hazır bulu nına. 
in rı ve a rtt rnn şu ı tnıı mesi 

ilan tarihinden iti !1nren her 
kes tarafını.lan !-{Örülmı!k 
üzere açık bulundutru ve . o 
tayın edılen bu zamunıla 

artırma bedeli g-ayri menku· 
lun muh :u;ımen kıynwtinin 
yiiz.Ic 75 şini hulmudıfrı tn

ktirıle en çok artırımın t ı 

ahhüdü baki knlm .ık ~artile 
Artırma on hf'Ş gün ıla ha 
temdit eılilmis ohc :lğ'ı v:ıni 
7 8 · 935 ta~rıhine ' ı"~ " ıliıf 
rılen çnrşamhn gıinü ayni ı; -

atte g ıyrı m ı\nkulun Pil <~Ok 

artırana iholı• eıl lecPğİ an 
cak mesP.le 228U Ntıııı:ıralı 
kanunn tem1s etm,..k itibari
le yine art. rmn 1ı •. .ı ~l i nin 

yiizıle yetmiş beş ini bulrnıı. 
ıl ğ'ı taktırıle hor\' brş geno
Y" tabi tutııl ucağı ve ipotek 

sahihi :ıl:ıcuklıl:ırlıı ıliğ' c• r 
alO.kaıl:ırlıırın menkul uze 
rindeki hnkl, rı h usus ı le 
faiz ve mosrafa dair ol:ın 

iddiJlarını evrn kı ınü-ıbıto
lcrıle birlikte yirmi gun ir 
incle icra dairesine bildirme 
leri ak;;;i halde hnkları tupu 

sici.e sabit olmadı1'1'a ı-ııt ı~ 
3 

bedelinin pnyl<ışınn511nılnn 

ho.ric; bl:ıcaklarılır . Ve :ır ~ &trııu ı .. h ıric:.ın v • :ı ıliyP.n satarnk haıif'lıu Nn 1 

'ııı. •uret'ıl •llrrızn lı .ı riı:e ıı ve a ı liyen 310 yılır.ıln ikiye ı -.et . e N . ·r _ .. , tırmaJan doğma dı• llal rcs 
tjı l!ız tu •zı e p-:ıyına knlıltgı nnlasılnn hıı duk . . . . , 
~~ı~ce~ın/ ırrufrıttnn hulunmnkla mah,allincı memur mile verg-ısının miışteriyıı 
~'lı~l' "·•rR~n bu .mülk: hnkktnıla tasarruf iılıliaııında ait bulunnc .. ğ-ı ve artırma 
"~ Qr lap 1 k~.!? ·~ . ~ıiniı olan z4·fi ·CJı 5 p:ıznrP-rteı;i gii. ı gunii hazır hulıınmıyan mii 
~~Q ~-rnııdurliiğ'iınt> v keşıC günii malınllin~ gn_ ~terilorin vaz ge~·mi!? nna-

llracautları. lüzumu iltn olun\ır. 1 rile bakılacağı illln olunur .. 

Ball~esir icra , 
ıı.ılıkesir~em~ı~~.~~~ı~~~~ 1! 1 

mahallt!sıı. den Kuruk u t 11r lft 
ı·ııle AhmPt k zı 11 ı~frnP vı~ ~ 
B·:: lriyy vt>~ılı ııvukııt Üııı · r ~ 
Lu fıı ıln K a ı aoğ'l.ııı ııı.dı:ıll· 1 
oıoınden guıın ze'CC!SI Zühro 
ve K u r~kuLur zadu Ahnwt 
dı>nıli ze vı • :.-İ fitneı ve otr. ..., 

Doktor 
Osman Günak 
M!ıayenehanesi: Evinde -

dir. Hükumet caddesi nu -
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Yeni açtığı evindeki mua
y enehanesinde gece ve gü-

lıı l~n ver ve E~ref zevol·ııi 
F:ıtmıı ve oğulı:ır : lhrrı hıın 
v .~ Hifut ln kı• rime~i Emir.o 
Hic:ubıy~ ''e bıllurc•u A hmtt 
Naci zevcesi lfnvvtı ve Me · 
hmet oğlu Şevketin h ss••· 
dar olclukl:ırı Ralıkesir Ka. 
baklı hudullU dahilinde bul
un:.ın cephe~ı Knrnkubur tn . 
daları arkası lwy.ı , soğ ta· 
rafı ~av~ık ve solu Juğirmen 
bahı,·esile m .. hdut hir taşlı 
ve tahtuni hir oda ve ahırlı 
ve kagir oluklu su il<' mü 
tf'h 'l rrik Vt! hir bu~·uk dön -
ıiın bağreli değirmPnin sat 
ıl:ırak ~uvuuı un ızult•tıırıe 
lhılı kı·~i ~ sulh h ll kuk m IJ h 

l ndüz b .ı lunur. Hasta kabul 
l ve tedavi eder. 

:ı kırnıe~İı <'c karn r ''cr ılıni ş 

11.------.I 
olılu ~unılan nı :ı h ıllıııcle P lılı , 

vuku{ tayin olurııırı e~has 
t.ırafında ı 15lJU !ıra kıvmet 
takdir ı}dılmış ol uı~ıkla" ırı ~
zkur drığirmen açık artır. 
ına ılo s ıtılı.-ra •·ıkardmbtır. 
'.) t"'I ~ ~ 
1>u oa p 0 i :ı y . qı. lan ~nrtrı nıııe· 
yı hıfflrı s görebil 11ek iiı ı: ro 
19 6 935 wrıhir11lım it.barı·n 
on gun rniidıiu tlı! h , J,kcsir 
ınuhakı~me kuleminıle aı,·ılıt 
hulundurular.a .-,. 1• ~hu Jı• •" ı r . o' ;,. ~ 

men hak k .n d:ı hır Jı :.ı k iıl-
dia~ır11la bulunanlnr varsa 
brihi ıl!toJan it ı .arı: n yirmi 
g iin ·~·ind • evrakı ıuü:'lb ıtı· l · 
ı : rıl ı• hırl i kte s tı şu ın e n . !lr 

ı' dıteıı 8 ı l kesir ırıuh:ıkıı ıı .c 
başk:lt1L.1İ Fni k ii ~tüne mü r
acuat tJ rmediklerı t ıkdırdo 
hakları tııpu ~ieilile s .... bit 
olm:ıdık~·:ı !'lntı~ beılelinin 
p • y ı o~ıl ıııa sı ndan harı~· k ııl 
ılC'nklar ı "'' lıiı in<'i :ırt.rm'l 
2~ - TPnımuz .935 pozartP~İ 
g-ıi.nü .s.ıot 15 olurnk tay ı n 
Pılılmı~ olup o gün konulan 
p ıy kıym ot i rnuhaını•nP-sİnİn 
yuzıfo yrtnıi heşini bulma. 
ılığı tokdirde ııo ı :ı rt rnııı 
ııııı pey sahih nın fnulıhiirln 
h ıki k .ılm:ık ~n rtı\fl on heş 
~iirı ~onrn yanı 7 8 935 rn
rşambo giinii sa .. t 16 vıı te 
mılit 11 1 lıh•ceğinden ~urtnam. 
ııyi gö~m ·k istiye!!lerin yiiz
ıle Y"ılı hu~uk pey akı·n!'IİlP 
birlikte B:ı lıkıısir mulıakemP 

kalem i rıl' mürac:ınt 
ilf\n olunur. 

l't mı• l<•r j 
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uuıı lalılil raporu ~İ~t·l.-rd.-ld t•tik•~llt·rd.- ·~·a- ı 

1 
zılıdır. 

Hu :ı\ıı~· ıırı hayili~iııi ancak nıulııcrenı 
lıalkımıza hiı· lıizııu·\ olnıak iizt•ı·t~ aldım. 
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Maaş cuzdanı
mız kl'yıp olmu
ştur. Yerıiııiııi rı
karacıığımdan hü-
kmü olnıuılığı 

ıli\n olunur . 
Bul.kesi lisesi 

tnlebPsınden ve 
askeri knymakom 
mütekaidi Fehim 
Tahsin oglu 

Vecihi 

Bah~'~esır evkaf 
Direktörlüğünden: 

Halıkesirin Ay

şebacı köyünıl e 

oç k olan hitabet 

vaz if~sine tayini 

İ<·İn müsub::ıka 

imtihanı '2-7 935 
aalı günü saot 15 

de Balıkesir ev

kaf dairesinde 

müteşekkil kom

isyonda yapılaca. 

ktır. İsteklilPrin 

müracutları. 
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· llbaylıktan: '"~!l.!.l!!!--11 .... " ...... , ........ ıım ..... ,. ...... I 
Yuğmur mevsiminden so· 

' ara Kasaplar dcresinJen ak
an pis ~uların k.ent ı.lııjar s. 
ımiu batuklık husule g-ctırıp 
anoıel sür feleri yetı~tird ı ğ'ın -

-~ ~ 

~ I~ Büyük T enzil3ttan ; 
ı ı: istifade ediniz! : 

~SPIRİN 
2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 

bulunur . 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisli~in timsali 

olan ·· markasını arayınız. 

ili 

1 BHIKES IR D HtERO AR ll~l ILlNLARI 1 
Muhammen enelik icarı 

Lira Kuruş ~levkii Cin~i 

54 Knrgirlntlo Diikk:in 
'ulrnrnlH ""~,.rı ve ınuhunın eıı beılı lı yuzıl ı ılıı~kıinırı 

hır s •nı ide rı-Jrı ( 18 6 YJ5 ılen 2 7 935 turihine nıiısudıf 
8alı gnnü s ıut on he~t~ n. ftnJarlıktn 1oplonnc k komirı 
ynn murıfetile ihoJesi yapılmoi. üz~r-0 on lıeş gün rııliıfd u t le 1 
Artırınııya korıulmu~hır. İr.tı· klilnirı nıezklır µ-iir dı• )'İı zdf
yedı huı;ult. tem inal <•kres . lı:ı komi!'' or :ı "'' foz l :ı ır • nlıim:.ıt 
alıııak iııtıy ı nlcrin milli ı·mlflk nııiıl;ıı lıi~iını· ıı ıiıtı«'uuıl•.ı ı. 

(.H 9 - 4) 

** 
Muhammen senelık icnrı 

Lira Kuruş C.nsi Mevkii 
30 Dükkti.n Jlapun·ular çarşısı 

~uknr•dn evs ıf ve muhammen hcıleli yuzılı dükkanın 
bir senelik i~·ıırı 18 6 935 den 2·7-9J5 tarihine müs:.ı ılıf 
sulı giınu suat on beşte ihalesi defterdnrlıkt:ı toplan. ('<ık 
komiıyon moriretile ynpılmtılır üzere on lı ı ~µ-ün müddetle 
ın~zaye(leye konulmuştur. İstfıklıll'r ·n mrzkCır ~ünde yüz
de yedi bu~·uk teminat uk~·elerilc komir-vona vı-; fozla nıa 
hlmat ulmıık istiyenlerin milli emldk ııı.üdnrlüğiınc müru
cuulları. 

(308 4) 

** 
Muhammen senelik jcnr hıH.leli 

Liru Kuru§ M vk ii Uınsi 
30 Mııyh ınc hoğıızı Dii le kan 

Yukurıılu ev:Hıf ve muhr.mmcn bı~deli yuzılı Dükkarıın 
bir tıenelik icarı 18 6 935 ıfi•n 2-7 935 terıhıne müsadif 
MAiı günü s ıut on h •şte defterdarlıkta toplon:ıc:.ık komi:-yon 
mnriletile ihalesi yapılmak üzı!re on bP~ Riin nıiiddetle 
nrlırmuyo konulmuştur. ı~teklilı r İıı Jf'"'nıi mı>zlnlr de yüzde 
yndı hııçuk teminat akçesile komisyona ve fuzlu mnlıimııt 

ıılmuk istiyonlerin milli emlflk müdürlüğüne uıüracı.ıntları. 

<307 - 4) 

** 
Mt1hammen bcıleli Mikılnrı 

l:trn Kuru~ Metre ~lcvkıi C·nsi 
9 24 11,55 Knraoğlan M A rsn 

. Yıı.knrıdn cvsnf ve mulı ı mmen bedeli y:.ıılı or~nr.ın 
ıhulesı on gün müddetle 18 6-935 den ~8 · 6-935 tarihine 
miisudif cuınu gününe kr.Jar ıızatılm :-tır. ):;teklileri, \'t, v· 

mi mezkurue sout on beşte tleftenlar~lıkta toplar.ok li~nıi 
syona yüzJ~ y e dı bu~~uk temiıwt. ak:;rsile ''(' fozhı mı.ılfı . 
mat almak istiyenlerin milli emlAk müılürliığiin<: miirııcr. -
utları . 

Muh·.ımmen bedeli 
Lira 
32 

Kuruş 

50 

** 
~1ikJarı 

Od kar 
3 

~1etrc 

240 

(385 

Mevkii 
Siitlıce 

1) 

c . n~i 

Turla 
Yukurıda evsnfı ve mulı:ımnıen lıedAli ynzıl ı t : rlanın ıha · 

lı·si on gün müddetle 18 6·935 den ~8 6 935 tnrihirıe miı
~ııdif cuma ~ününe kadar uzntdm ı ştır. Tol ip erin yevmi 

'mPzkurıle ~ont on hPşte dtıftPrtlurlıktrı toplı:ın:.ıcnk konıi!'lyo· 
nn yüzde yedi bu\·uk teminat akı:.,sile vo fazla mahimat 
almıık istiyenlerin milli Pmlllk miidiirliiğiine mürncuatları. 

<306-1) 

Jı:n m~zkılr b .taktığın ka· 
nalu ulınurak ştıh ir deresıne 
\:ı ku rıl ııı :ı ~ ı rııı \ 7 50) c· i nı e· 
ıre lcıı ıtıhurcrı ( JUOU) ınei 

nıeıreye lrndnr (250) metre 
tul i~:ınde (325) metre mıkdp 
hJrçlı duvflrlı uzni bir met-
rı:ı 1Ulda ve 15 suııtim kalı
nlığınJn beheri <40) santim 
en ıı ı dı n aşıığı olmamak üze-

I~ ~ 
~ SON MODA ~ 
! ~ rı' kııp .ık tıı~l ve içerısi (500) 

k.ılo dozj lı çinwnıo deı zli 
:ıynı har~:t : n sı,ulı luğıruırı 
uzu nı i iki bu~·u k metre dtH

i nllğ in<l e VE) ıkı mctrı~ eni 
nılP. hafrolun<ıcak kanalın 

1 ~ ve mantoluk/arı ve en güzel yazlık/ar ı J. 

.:=~ ~ 
y.ıplm:ısı ve üz riııintekrar 
kap ıtılırı:ısıle yulnı'.! (70) me· 
lre tu liinün ı-athırıdun kı:ızı
ln('nk ı;;osn ta~larıı ım elı nt·r
t>k tekrar fer~İ ve nafıuJan 
verilecek silindirle kumlu 
olııruk tııhnrciirü (1467) lira 
bedelle 17 haziran 635 gü 
nünden itibaren 5 lPmrnuz 
935 gününe kudar {20) gün 
müdıletlc açtk eksiltmeye 1 
konulduğundan isteklilt1rin o 
gün vilayet. kntında müteşPk 
kil k.omsoyonu mahsusuna 
gelmeleri ilan olunur. 

I~ F A H R İ T A V S A N L 1 t 
~~ Ticarethanesinde t ~c : 
===::: ' Si!iE: f. 

§&~ İstediğinize uyğun olarak bulabilirsiniz,. J 
§-~ ı~t·vk<ala,ıe tt·ıızil<itlı s•ttısl•••·•• t 
~- b . ld başlanmıştır. ' 
=~ AY R 1 C A ' ~~ , t 

İlbaylıktan: !~ Kaptan oteli altında yen i açılan ı~· A 11 il I ~ 
Yağmur ffif'VFinindı•n :on. 

1 =j 'l" ı\ \
1

~ 1\Nl--' I ' l'UHJ\~" I y~~ mağazası--, 

(286 4) 

ıa Kns ·ıplar ılı·res ı n.Jen akırn 1 jii= d [ Z• l 
~uların k~nl d ı ~orıl!lında bn B.i n ı ziyaret e erseniz memnun o ursunıı , 
tı..ıklık husul: :.!• tir ı p :ır ofı·I ~~ ;:~ii~ 

;,:i~;~l~·;ı ı,. 1ıu~·~~;,~ir<li~:::~.~: .iiiiiıii18iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil----
:1lın:.r:ık ~' hir ıı.,, <'~im· ~·a- D b l u k k M hk · Jeti: kırınıa~ı irin 1000 inci met- ursun ey As iye nu u a emesın 
rPılon itibaren 1258 irıci me· Mevkıi Miktm ı Nevi Hududu J111111· 
trı•ve knd:ır 258 mı tre 1ul Yukarı mtıhallo « gv s · ı ı l k aı k ası tıar W 
iç·iri'de 335 metre miknp ha- 'agı yo' so u taş 1 

' ' td· ~" 
lı k . önü yol onbeş metre . 

rdı duvurlı üzeri bir metre ~ııı yu mü:::temil. 
1 

lfiiSeJ 
tulle Vl' 15 santim knlınlığ'ı Yukarı ıııuhııllP " Ev S . ığ'ı k ay<ı: solu ~:avu:;: o~ uz . 
ndu beheri 40 santim Pnin- arkası knya önü yol avlusur · g-011b9 

llen nşağı olnı : ı o . ı:ık üzı re Kol"nı·ı ·ı ' l'nrlıt (' .. i k H l'l ' ~uslıı ılı kır' " " runı oğu oc~ ll 1 ın . ..jl. 
k:.ııırık tPsd , .e i~·C'rİ!SI 500 lslP" ~ tı ve poyr:ızı Ali dayının 
kilo Doznlı \'imento derzli b tı 
oynı hnr\·tı., n ~ ı valı loµ-ının lesi kır taşlık . ·rrı giıO 

8

~ . 
Taban larln Tarlu ( ~ünJoğu Ay un oğlu ibra hı 

0

1ı 1 rtı il 
nz..ıml ü~· metre 70 santim 

1 
. . w • • 1 oyrazı n kil' 

derinliğinde ve iki metr~ >e!.lıırcı oglu ltımaı • P · ~e 
met, kıblesı· •·avujil l l üseyın 

eninde ha(rolun:ı<·ak kanul ı n .. '$ Kııllı 
yapılması ve ·üzerinin tekrar deşi Mehmet t batı rİ 
kapadılmnsı 1548 lira bede· Kır.ın 5 Tarla ~ündoğu hira oğlu Ahın~ ·~0 11erııer 
ile 17 Hazirun 935 günün- o~lu Mehmet. poyrazı Y

0 
·1 ı ı 

den itibaren 5 temuz 935 lsmail kıblesi semerci lsrntll <'iiOb
11 

.. ' . s11 1.h, rı tta 
tarıhine kttdar :m gün nıÜıl· Yoroluk 3 Tıula ~undoğu Omer oglu ~0ı·tl 
detle :t\'ık eksillmPye konu- Kadı oğlu ~tt:'hmcl, poyrı ıı r 
lJuğuntlun isteklilı·rın knoun lil, kıblesi yol 10yrıJ'/.' 

0 

temınat nınkhuz veya nı('k Hıyarlık 6 Torla ~ündoğu Dere. batı dere, 1 "'I" 
tııpla birlikte \'ilfiyft katın - man. k•plesi orman (ırııer 0~ııı 
da miiteşek k.il komisyonu Yukarı Bağ 3 Torla gündoğu koca Haljl. bıı t.' AY"·sf. Ot 

mahsusuna g• lmelni iltl n Salih poyrazı yol, kıplesı r· 
olunur. o~ l lıiseyin .. bntl '\'ol I' • 

(287 -4) Al .. ~ 

8 1 
'9 k k <iüvemtikiri 5 lurltt ~ündoğu karakaşın 1 ~:,,ıesİ yo

1
1 ,41İ 

anduma IS lYB nU U azı emır oğ lu duru \
0
rekel oğ "'\ı,e1 

~eyt:.ın l ı boğazı 5 tada nündoğ'u Layır bntı _ hı:n~t • 1 

mahkemesinden: poyrazı koca Halıl oglu A .;e 
b 8ıı 
Jyır poYr 

Bı:.ımlırnıanın çınorlı mo-
hallesinden Va malı Mı: hmı:t 

oğlu lsmııilse: Karınız Banu•r 
ıuunın \·tnurlı mnh:ıllı sır.den 

bezz,ız tifürnyın hemşiresı 

Emine taral'ındnn aleyhinize 
:ı\·ılan bo~unı ı ıiuvaRının ya 
pılmallt ı olan nıuhakemisın
tlı• : ıkuuıutga1ı nızın medıul 
kaldığından hukllınızda ilanen 
tebligat icrasına karar veril 
mi~ ve nıuh:ı kemede 26 - 6 
935 tarıhine mÜM ı·iif çar
~ı:ınıha gıinıi snut 9 za tnyin 
knlınmı:ı olduğunıl:ın yevm ve 
v ı k ti mP.zk ılrıle B ındırma 
asliye hukuk mahkemesinde 
vıı bjzı:ıt hnzır bulunmndı. 

~ . n z \'e ya tarafınızılao mu· 
~illldak vı·k:iletnnnıeyi haiz 
bir vekil gönıl·~· ml'ılığlniz 
tııkılırılı, muhnkı menin gıya . 

ben riiyet etlılı·<·tği teblığ 
muk:ımına kııinı cılıı ak iiz~rn 
ilAn olunur. 

Uündoö-u ve 11·ünb:ıtı. ve .. Jı 
o ~ t p 

kıp:esi kır, 1 \1eh(lle 8ı • · · o!! u · o~r uün dovu dP.ınırcı r. ı8 fs P J ft 
... r-ı . -ı Muı- ·ııı Or, 
günbatı koro Alı og u ~ . ibroh 1 

.. · kı ,,ıesı 
çavıı~ Huseyın ve r 0ğlll 
lu lbrahim kocll ~ 1

10 ,ıılı 
<;ündo<ru )'Ol giınbotı . 0ğlll l 

ı-ı ' ı:n ır 
Mustafa, poyrazı e 1,sı

1 

kıble~i yol t }lir P~ ... et 
·· ba ı ~eı• ... 

gün tioğu dere gun rı oğlll ~,,ııır 
bayır kıplesi koca Ha 1 

8101 0 59 
p(ol 1 

3 tarlu 

ıiöbiil gediği 5 turlu 

Ka,\: pınarı 2 turla 

Kedi kaya 2 tarla 

l )[aıo .ı 'o " 
Tarlalariyle mahdut on iki par\"• t ırla ile iki h:.ınenin Dursun •ey Mehrrııu 1 bllııırı · 

köyünden l\ü\·ük ll asan oğlu Mehmet k ızı Fatma tnr•.fından bnb:ısı u~ecct'l "ıerıfl 
·· · · · · l · · · 1 k ı·ı · k 11 - ·1 t uca do nı - ,·e c · ctı uzerıne vıır1:11 oıma arı ıtıharıy e enı ı erıne u nı~ınunn \'e ap · )ahır 1 bıfl . 

ıııadığındnn lPs<·ili İf'l•:nmış ve yopılon muhnkı·m~ sıra~ında mezkur t:ır cu (llıı.~ tJ ıll 
keşfı y:ıp . ld·ğ"ından knnunu mı~d<~ninin 909 nl'U madılf'si delaletiyl(• (39)('j~e bır g:JI -,~· 
nıuamı·lt! ynp l:ıc.a~ınd:ın m<':ı:~lır err.vali g-ııyri mPnkuleye yop.lu<·ak t.( :tiye ffll~u 
rnz 'o müıluhelP.ı-;İ olan ların 29· 6 935 ~ününden evel Dursunbey A~ / 
kernıJs ı ne mürncaııllnrı luzum ili\n olunur. 

Basım yeri: İlbaylık Matbaası 
l 

.. ,,;t 
Ba '" 


