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İyesi veBatyazmanı:Balıkeıir ıaylavı H.KARAN 
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Türk Dili Evi Ba/Jkesir ~\ 

Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuru~ 
~ 4,..,. • Günü geçmiş sayılar 25 kuru-ttur. 
-...~AR.. TESİDEN ÖZGE GÜNLERDE VE SABAHLARI ÇIK.AR.. ı============= 

l temmuzda Limanlarımızda Şenlikler yapılacak. 
Yurd~muzun8ayındırlığı fi-i~~~ ........ ::-.:~.i Limanlarlmızda kapu--
l• Tehlikesini : taJ· şenlikleri yapılacak 
~'ıenıleketimizdeki Bayındırhk ve Bilen Üye ~ 
ınşaat işleri bir elden görüiecektir.5 Yazılınız! i 
ltYlıt İdaresi hHSUSl idare V8 belediyelerce yapılacak ielari kontrol etmek ÜZ- i ce ~::;:;~,,b~:~'.7:,.y;;~'.:~: ~ 1 L ' Y • larwu::a qelebıltr .. Bom- • 

'~.uarındırlık bakanlıgına bağlı bir yapi işleri genel direktörlüğü kurulmuştur. ~ !~,~: :~:;;;;;";;~:i~ıi~:,·;:. ~ 
l\d lllutayın son toplantısı. rimizin Bayındırlık ıi~lerinin sürülmüş olan endışelerın • l I l l I d f : 
rıı .. 'dtl\bul cdılmiş olan knnu _l sıkı bir kontrole tcıbi tutul duynnılı~ı r olttnlar şu idi: i ',1e ıayla 1
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"' il 1 • d • < urur, ıep11111;;ı yo \ ec <'· • 
~1 t n ~a~mdırlık Baknnlı. ması i<·İn gö~torilmiş nrzu Vıltiyctlerde hükumet a- • 1.1• • 

eşklq - 1 l "b' • n ır . • d•ir 1 ut ve vnzifelerine ve dileklere venlıği karşı ı- ireleri. hopishnnt' er gı ı : : 
~llıtt kanunun gözettıği mn- klurua Bayınd ı rı k Bakanı b ızı binalar maliye fen : Yurtdaş! : 
~~e. hııkıaııııdan da ayrıca Ali Çotink11yu umumi yapı heyeti. orta ve yüksek mek_ : Bu acı ihtimali buırün- : 

tınd r D k • C' • 
d11ğ • " durmayu lftyık bir i~lı:ırirıin kafı dercodu kon- t >p binul.ı rı Muarı na on- : den önlı>mok, yurdunu hu. : 
ır, :rı vardır. En Lariz vıı- trolle'ynp ılınnın ~ olrııusırııiun lığı inşaat fım ht3yeti : vadan da korumak j~·in : 
ıııil/ .husus:ycti millığ mi- ileri gelmiş olun yersiz ma- tarafından Ziraat Baokul ğı : tedbir almak ytırind.ısin .. : 
llıe~~ızin ınkişafi ve bütün sra(ları ve bunların bilhassa ile İnhisarlar Umum Müdür- i Ve yerd~n y:ıpa!'ağın ilk : 
~-y ekete şamil inşaat ve hususi idareler ve Beledi . lüğünün yaptırdığı binaların : iş şu olınalıılır: : 
derı l~dırlık işlerinin tok el- yeler cephesinden olan r .. ca- bazıları kenJi fen heyetleri : : 
~ont'dııresj suretile sıkı bir ntini anlatarnk hunun önüne tarafından ve bir çoklnrı da : Hava kurumuna : 
ı~lltlroı.u tılbi tutulmasını gö. gedlmek uzere Bayındırlık keşif yekunlnrı ile ilUve ı : koşmak, hava teh/i- : 

l'eınd a· k k'I . k d"l .. d .. b • k b I .. • G e ır. Ba anlığı teş 1 fıtınu nıt a- e 1 en yuz ll UÇ veyn eş • esini j en uve ya- • 
la,1 ~'ek k:ımut.uy topLıntı- konunlo verilmiş olnn sala- nisbetindeki ücretlerle temin : f k ! 
l !ldu 1 1 11 z ı ma .. • 

sj . \'e gerek C 11. Par- hiyetin, daha g-eniş bir salın- eı.lı en mesu iyetsiz e er ta- : • 
1110 dö d.. ·· L l · t ' k ı · · t · d L r~fından ı'dare ''e mur"kaba •••••••••••••••••• •••••••• h r uncu .. uru tayın· ya ın ı a ını emın e ece.. u " • 

~ ~Y-~nJırlık işleri üzerin. yeni bir kanunun Kamutııya euilmekte vildyetlerde ilk 1ç·,ş1 er•ı 
~~ruşulürken hükumet verileceğini bildirmişti. , mektep binaları bazı yer· 

le Ukfımetle il ş . k müesse- Filvaki, gerek Kuıııutay:!a l lerde maarif mimarı adını __ 

v~~~~i~h~e- y ~~~,~·i~t;nd•;mı Kü;,~·11~·kl. 1 Bakan~~~~ı~::::~~~~ki fa-

l kı~inesi kuruldu. General Kondiiis rejim meselesi hakkında izahat ver· 
~ -i~ı . siijadiılaviçin kur- erek hükUmetin not r kalacağını söylüyor. 
a~ 1k8bın9 ÇOk 8Jİ karŞll3Rdl Atinn, 2.t (A.A.) - Başb- nin ihtilftlden başka bir 

"'li~ kRraı, 24 (A.A.) - Ye- akan nıuuvini W' DCrLJl KonJ- şey vermediği ve ve siyusal 
~~ 1 0~binesinde Fınnns Ba. ilis kendisinin luııllığa nk n :ıdıımlarımızın hasımlarınu 
}e~i un Mılon ~tııyadinovir eğğın olduğunv izah kin karşı saygı göstermeleri es. 
lııur kubineyj kurmn<ru mc- ( Elinidon Mc!lon gazctPsin- usına dayanan bir rejim iç. 
~ editm· ı· () · }0 

· · d ld h' q~lı,..., ış ır . ışış erı t>a- e yuzmış o uğu ır yazı- in henüz olğun hulunmod.k 
'~Cil~~n~ B. Lojıdıır ·Puri~· Ja diyor ki: ları ımlu şılınca cumur iyet 
( b6 

1§lır. Yeni knbinenin - On bir yıllık deneme- hakkında buo·ünkü ı.loneci 

G~~~t~~ilik ~aı~;;;j'~di; :~~~f:"·~~~~f::0;::~~;~~ 
bu··yu··k bı·r hareket ::ni:lduğcu·::urı;~~un d:;~ 

• rudur. Ancak s~yasa l allam--ı - ---- - lar yanl ı ~lığı denrç. ile belli 
ısta urun )) gazetesi f iat1n1 yan yau~a in~ir~i. 0 •an ve ınumlı ! kc tin asığları-

b,t tıhulun eski vo değerli kendisine yeniden binlerce na artık uygun düşmiyen 
'" ~al••t · I K k k fıkirlere sonunu kadar baa-"~ · esı o an « urun» okuyucu azundırnca tır. t-ı 

~u 1 lı kulmıyu mecl.ur df\_._<ri ldir. ~t~,~ n erde büyük bir adım Kurunn, giri~tiğinin büyük ._, 
1•ar~L rın_~ını yarı yarıya dmasında ba arıkla dileriz. ler. Eski parbmenter hükCı . 

Ilı .: yu ** met ba~k:ını Venı'zeliı:ıt kuv 1tti l parava indır- ~ 
d r () " l Utlisı 0~ru haberleri ve İstanbul, ... 5 (A.A ) - Ku. vet erı muşru hiikfımete kur-
~1tn 

0 
ktı kırleri le tunınmı~ run gn:rntesi ıliinıl en başlny. ~ 1 ayaklandırılığı z ım:ın on-

~li ,; 0daşımızın bu lwre· :ırak fıatını yüz pıırııya i..... bir yıllık cumuriyet rejimi_ 
>ul!tıl Pho yok biitün oku- dirmiştir. G •Zde sayfö say. nin sonu~:lnrını geçen Mar-

nrı (D 

I ~l~~n~~d;k· ısınR~~k~JırGÖrÜ;;i~i~;iı~ı 
'~ Va~eli Dış ~orçlan İtalyan Başbakanı ile İngiliz devlet bakanı arasın~a 

•toıYDnıun bir Vyıl~a- görüşmelere başlandı. 
~a uzatt Honıa, '.?5 (A .A.) B. Mu- pronsiplerinJcn olsun ve ge-

tı Qetlın 1. ssolıni B. !Menle dün iki sa- rnk deniz vn lınvu nnıllu~-
''tı d ' 25 (AA) _ AL at kudur görü\?nıiıştür rualarında <>lsun H. gdene 
ıt 6Vlet ı L l'aris, 24 (A . A ) - Dcba karşı hi\·bir özveritlu bulun-
~ ~ v ıun .. ası uzun 
~t ol lelj dş b l . . gazetesi İııgiliz Almnn ılP.. rnamı~tır. Fransa hükı1nıeti-
q' taşını or~· arı ıçın nız ıızlnşın~u~ındıı İng i liz du- nin bugünku durumda gö 
· ~ bir l 

8 
rnoratoryomu- rumunu teCsir r.ılerek ~öylı• rülo<~ek ödevi vnrılır. Deniz 

• 3mmu· l . ' h t. N ı Z\ m ıtı ııren yazıyor: veya hava i(?leri hakkında 
jlt._. IJ.ıJı .• 

... ı,tir. ' U7.nt m ığa knrnr ((Öyle ~örüyor ki, B. La- ekisperler arnsıfüla ~~recek 
vul gore.k sıyasnsının genol (Dovamı ikinci sayfada) 

Kay ~criılı> k ı fa hrıl,.darı ı.:•'Zt'll lı:ı~
lı' ı i Hakıuıınıız H. ~ııkrıı l~ıı) a 

Kayseri. 25 (A . A.) - İ~: 
Balranı B. Şıikrü Kaya ılün 

Kayserille llalkevini müzeyi 
u\ak fabrikasını yeni ynpı- ' 

lan bez fu brilrnsını gezmış 

ve ııkşıım Ankaraya ılönmii· 
ştür. 

Moskova 
büyük e'çiliğimiz . 

Ycııi \luskvva lıhyuk ulı;ınıız. H. 
Zeki\ı ·,\pn)ılıu . 

Ankera, 25 (A.A.) _ Mos
kova büyiik elç ilı ğine Diynr _ 
be kir say in vı Zek:fii A paydi. 
nin alanımı Cumur Ba~kanı 

tarafından onnylonmıştı r. 

Sovyetler de on bin paraş
utçu var. 

Moskovn. 25 (A A.) 
Komünist General hirlik se

kratarı Sovyet Husyada on 
hin paraşut~·u hulunılugunu 

söylomiştir. 

8an~1rma, Ayvahk ve diğer timanlanmu~a büyük şe
nlıkler yapılacaktır. Parti Başkammlz Ayvahkıa 

yapılaca~ şenlikte ~ulunaca~hr, 

Buyllk kapott;ıj ~eJJfıi!i ''apılaeak yerlC'rdPn güzel A) ulık. 

Onümüz<laki pazartesi gü- ııyyen bir mühlet verilmiş 
nü bütün limnnlarımız,la ka- bu mühlet bitince deniz ti-
putnj Ş"nlikleri yapılacaktır. careti haklarımızı kendimi-
Bu :ırada ilimiz limanhrınrln zc hasretmiştik. Pazartesi 
bilhassa Bandırma ve Ayv- günü ışte bu çok şere· 

alıkta büyük trzahiirnt ya. fıi günün yıldönümüdiir. Ve 
pılacaktır. Bilindiği üzere bi.ıtün limanlarımız bu yıl-
birçok haklarımızı olduğu dönümünü şenliklerle knt-
gibi saltanat iuarosinin ya- lulıyacaktır. 
hancılara bağışladığı kapu- Öğrendiğimize göre Parti 
taj hakkımız lln Lozanda ge. Ba~kan1mız pazartesi günu 
ri alınmıştır.. Ayvnhğa giderek orada ya-

Lozan muahedesinde ka- pılacak şenliklerde buluna-
putoj için yabııncılnrn mu- caktır. 

Hava Kurumuna ____ _,_.._. ________ __,, __ , ______ ...... ________ _ 

Halkımızın duygulu il
kuvvetlenmiştir. 

• • 
gısı 

Te~enualan kabul eden komisyon düne kadar iki bin 
küsur lira yü~en saplamıştu. 

Yurdu hava tehljk9sine 
korşı korumak orııdarını 

almak. korunmak gücünü ka
zanmak yolunda h1lkımızın 
duygulu il~isi hergiin daha 
çok ku vvetlcnmektedir. 

Havasını tehlikesine inr~ı 
kuruma üye yazmak ve te
berruları kııbul etmek üzere 
şarı mızda kurulan komisyon 
i~ini ~örmekte dovnm ediy
or Komisyon henüz üzorino 
alıı.r,, işin bcı"'langıcındn ol-

t-ı "$ ' 

musınn raamen düne kadar 
b 

iki hin küsur lira yüken sa 
ptamı~tır. Komisyon bugün
den itibaren rıılışnıolarını 
artıracaktır . 

ZoPguldakta yapılacak şe
nlikler. 

Zonguldak 25 (A.A.) -... 
1 Tewuzda /;onguldaktu de-
n iz~·iler bayramı yapılacak_ 

tır. 

f aydah yağmu rlar. 
Ankara, 25 (AA) - Kü 

tahyn, Rileciğe faydalı yng . 
murlar yağmışt1r. 

===================== 
Hergün beş kelime: 

Otuz ~ördüncu liste 
1 - Fikra - 1-Bölek 

2-Arılallk 
Örnekler: 1 - Kanunun 

ikİllci madclcsinln üçıincli 
bölcyi ndc 

2 - Ya:ım:rn son böle
ginde .. .. 

S - Hoca Nasretlinin ha-
ngi anlallklarım dalıcı çok 
seuerslnl :? 

'2 - Ferayal - Özgeçl 
Ürnek: f ur<i işlerinde öz

yeçl ilk şartlardandzr. 

3 - Nkri takip - Gücl-
erge 

Örnek: Güdergesl olımy · 
an adam, lıiç bir işi başar. 
ama: 

'~ -- Davet - Ça[jrı 
Dtwelnamc - Çağrıllk 

Medu - Çaynk, Çağrılı 
Örnek: 1 -- l'arw akşam 

için kaç çafjnhk yolladınız? 
2 - Dıl n akşamki Parti 

ça!frıswda bulunclwwz mu? 
3 - rarwki biiyiik şöfo

ne çayrılt (çayflk) mısrruz? 
5 - Ziyafet - Şölen 
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Türkiye Etnoğraf ya ve Folklor 

Sözlüğünün gereçleri 
Yazmanı: /v1. Şakir Ülkütaşır. 

- 2 

Aba atmaca. Konya 
dolayında oynanan ve «Bo· 
hça atmaca» da Jeailen bir 
oyun olup on bet 
yirmi kadar erkek tara
fından, ilk yazın kırlarda 
oynanır. Bu oyunda, oyunc. 
ular iki takıma ayrılır. Bir 
takımı. mesela. on kadarı, 

ikişer metre aralıkla ayak.ta 
durarak bir daire teşkil ed
erler. Öteki takımdakiler de 
hunların omuzlarına biner. 
Omuzlara binenlerden biri ebe 
seç:ilir. Ebe, içine aba caket 
veya buna benzer bir şey 
konulup yapılan üç beş okk. 
alıık hir bohçayı sa~ında veya 
solunda bulunan arkadoşın
dan birine atar. O da kapar; 
öteki arkndaş•na atar. Bu 
suretle hu hohça şa,ılflcak 
bir çabuklukla elden ele at. 
ılır ve oyun da bu şekilde 
sürer. Ne vak.it, çarkıfelek 

gibi elden ele do in-
şan bohçayı omuz üzer· 
inde bulunanlardan biri ka-
pamayıp da yere düşer-
se, bu sefer bunlar 
aşağıya iner ve ayaktn du
ranların omuzlarına binerler. 
Röylece oyuna yeniden haş . 
lanır . Bu oyunun «Orospu 
bohçası» dAnilen başka fa· 
k:ıt çok ynkın hir şekli ıla
lı a vordır. (Bak: Oro.spu boh
çıı Si) 

Aba Kapmaca. Bile-

dnn, yutnk ve yorgan istif· 
terini örtmek işinde kulla-
nıldığı gibi ayrıca soğulltan 
koruomak maksadile omuz. 
arka atkısı yerinde de kul. 
}anılır. Gümüşane, Trabzon 
ve Çoruh illeri içinde, şekil 
itibarile tıpkısı olmak üzere 
dokunan bu cins örtülere 
«Cicim, Cecim)> adı verilme. 
ktedir. Buradaki abadan. fik 
rımızce, abani kelimt:sinin 
daha yersel bir söylenişi ol
ta gerektir 1 Bak: Abtlni. Ci-
cim I 
Abak. Ovunda kazanılan 
sayı, gol 
!eri) 

(Giresun ve köy-

Abalamak. Küçük ço
cuklar, ı>l ve ayaklarının ya
rdımile yerde sürünerek ya
ni emeklemek suretile yeni 
vürümeğe başlamak. (Bak: 
Yürüme il" ilişikli törülP.r, 
inanmıılarl K~limenin bu ~e

kli Çankırı, Kastamonu, Bolu, 
Sinop, Samsun ve dolnylıı 
rınıln kullanılır. Daha yaygın 
olanı A palamoktır. l Bak: Apa. 
lamak] 

lbani, Abaniye. Be 
ynz zemin üzerine sarı ipek· 
ten dallar islenerek süslen~n-.. 
bir {:e~it dokumadır. Bursa 
abanisi hunun renklisidir. 
Abani, ~·ocuk kundağı, bel 
kuşağt hazan yorgan yüzü 
olornk kullanıldı~ı gibi cı:ı
kidon birçok kasabalarda 
hel~ ileri gelenler tara-
fından , sarık g-ibi fes 
uzenne sarılırdı Delikan-
lılar arasında ardni sarık 
daha inı:e Ye zarif bir şe· 
k.ilıle sarılır; yazma ve abA
niyesiz serpuşlnra ıla «Da
lfes)) ılenilirdi. Bununla be
rab"r. nhAni giht <d)eki» do· 
nilen bir yuzma do. gene rle· 
l ikan lılar tarafından . fes üz 
erine ince bi r şekıhie sarıl-

4cik dolayında {'ocuklar ta
raFından oynanan bir tiirJii 
oyundur. Bu oyunda yere 
dikilen kalınca bir deyneğin 
etrafına çocuklar aba veya 
caketlerini koyarlar. içlerin. 
den se~~ilen ebe bu dikili 
değneğin başında durarak 
öteki çocuklara ubularını 
kaptırınnmoğ.ı ralışır . Fakat 
eb6. türlii şekillerle aidatı. 
laruk değ"neğin etrafınılaki 
ub ıl:ır kapılır ve kapan ~·o-
cukıl.ı abasını kurtarmış ol ırtiı. 
ur. Şu suretle oyunda hi~~ Abaniyecilik. Hnlk :r. cın -
ab.ı k:.ılmayıncıya kadar sii- :ıatlerinrlerı bıridir Esi.iden 
rcr. Şuy.,t uba. oyun arasın_ 
d 

epice ~e-;er bir zenaat olan 
a abasını kop ııağa calışıın 

~·ocuklarılan hiri~ini tutarsa abAniyecilik bugün hPmen he
,. men sönmek üzerndir . İst~ 

tutulan hu ~·ocuk ebe olur 
vo oyun da yeniden başlan- nbul (Kapalı ~·arşı), Bursa, 
mnk suretile tekrar eJilir. Ayıntop bu esnafın en önem· 

li merk.ezler:nden idi 

I
Abaddan. Çnnuldı:ale do Abaza. Kadibi. yunıulu 
ayın a, ü~~ veya dört metre 
murabbaı genişljlfinde vı avuc·a sıkıştırarak, hap:;zla-
üzeri ~·oğun ayrı fki renkli ya hap'lZlııya helini getirme. 
kü~·ük ıııurabbalarla süslü Lakırdıyı abazaya vardırma= 
yünJen dokunan ince n bat- sözü yersiz ve U)ğ"unrnz te 
~.an.i.ye biçiminde hir çeşit kerlemelerle uza1ar:ık dens-
ortuye verilen i ~i mılir . Aba- izliğe boğma. cıvıtma . ------

, TÜRKDİLİ Neşriyaf!ndan: ... , 

Balıkesir Doğum Görenek
leri Ve Cocuk .• 

• 
Muallim A. Osman 

Tetkik esen -
(35) KURUŞ 

* balıkesir Halk Adet 
inanmaları. 
Jluallim: Kemul Ö:er 

Tetkik eseri ------(30) KURUŞ 

TÜBKBİLİ EVİNOE S.\TILlH. 

te 

TUllK DiLi Hazırı 
. ·--~ 

,-------··-------··--... -··------··------· 1 : K E N T T E V E V İ L A Y T T E _.J 
1 ··--~::;::~;------,~-,;,j;-H~ik;~i-~;k~st-

Habeş 
Krıh~m bir diyevi. 

Vehip Paşa Habeşistandadır. 
Adis-Ababa, 24 (A. A ) -

İmparator llaile Selasiye Ma. 
tin aytarınn şunları söyle. 
miştir: 

Köseler r a s ı g e 1 iy o r. 
Cinayeti davasına bakıhyor. ~ 

Dün yaıan şihıtlik yapan bir Dün ~Ökuz kişilik bir heyetiİalinde gelecek oıan 11 
· - Harbe tutuştuğumu:;ı: 

takdirde komşu İsldm Tür
klerinden maddig yardım gö· 
receğimiz bir sanıdan ibare
ttir. Kimseden bir şey dile· 
miş değiliz. fü:ki Türk ge
nelt Mehmet Vehib buraıia • 
dır . Fakat söylediği gibi 
Habeş ordu!'unda komutan
lık etmivecektir. Masrafı bi· 

"' zim tarı.ıfımızdan ödenmek 
üzere noter bir heyetin bu
raya gelip de İtalyanın snt

tiğı gibi saldırıma h :.ı zırlan
madığımızı yerinde geçinle
O:esini istiyoruz. Habeşista
nın barışsal niyetlerini bir 
kere i:ıh::ıt etmek kin bu 
ö.ıcq~eyi yap.yorum. 

Londru, 24 (A A.) - <tSu· 
nday Kronikbl g..ızetesi Ha
beş Kıralı Haile Selılsenin 
bir diyevini yaymuktatlır. 
Kırat demiştir ki: 

« - lJluslur sosyetesi üy
e~i bulunım ve Kellog and. 
!aşmasını iınzu eden bir lıü
k.fımot sıfatiyle, Habeşistar. 
harba başvurmumaztlun ön
ce barış yoluyle \,ütün ~·öz
ne ı·arolerı0 n" ha~vuracaktır. .. .. ., :.. 

Htıbcş:stan vükenlorini ye
rine ıretırmek iste-n 
ğinıicdir. Uluslar sosyel• si-
nin ltalya ilo aram z<lak:i 
anla:-:::ıınazlwın k oturı lam ıyu-

·' tı 
yneağını srnnınk istemiyo-
ruy. Biz italyonın kuvvetle 
rini SL•fl)rher etmek i~·in gö. 
sterdıği st behleri de yerinde 
görmüyoruz. Biz her zaman 
anlaşıımazl ı ğın giderılmm~i 

h·in P.yi bir hava yaratmak 
i~:in uğraştık. Fakat mese
lenin kotarılması ileriye hı. 

rrıkıl r Ve bırakma Italyanın 
silfih !anmasını koloylaşı ı rır

su tntHaklurıuıızı korumut•u b 

huzı rlan:ı C':t ğPt.. 

-----------,_.. 
Amerikada işsizli~ mese

lesi 
Vaşington. 23 (ı\ A.) 

S qluv l>ıes , be~ milyon ki
Riyi oruntayc.ı n l 55 birlitrj 3 {') , 

işsizliği kı smen azaltmak 

kin :ıltı milyon yabancının 

Amerikaduıı ~·ıkn rılm:ısı pro 
je~ini onu y 1 u d ı ğ ı n ı 
söylemiştir. 8. Dies kongr 
esinin ı 55 üyesini bu proje 
ye eşgin olduğunu söylemi 

~tir. 

Bun<lon sonrJ h;~. hir ya_ 
boncı Amerıkolıların hJşar

ubilP.cekleri işlere giremiy
eı·ektir. 

27 4 yıllık bir me~tup 
\'atik.un, 23 (A.A ) - Pa

pa. kıtaps ırayı arıı~tırınen 

dörılüncü Filipin ~lılano de-

vleti b:ışb:ıkonına göndı•nli. 

ği a~~ lmamış bir mektup 
bulunmuştur. P:ıp:ı, bu mek-

tubu armış ve 12 dördüncü 
Fılip, haşhakanın Parme dii
kasının yanına gidecek İn-

g !tere krnlı ıkinci ~ar! ili! 
dükün k·z kardeıılerınden 
birinin evlenmesi hakkında
ki ~örüşmelrrin durumunu 
üğr(ln m f'Si ni cıınrctılll' k toıl i r 

Bu!~!~ ~:V~~ ~~~~~ 
8

, ,01 8Stf8 sarımızda iki konser verecektir. okto' 6 
Öğrendiğimize göre İzmir lkevi başkanımız d 8e· 

Köseler köyünde kanlı bir Liıtfi 'bi ıerıı 
vaka olmuş, köyün ileri ge- lJalkevi güzel sanatlar kolu- Kırdar bu gı ·· ylelJle~· 
tenlerinden Molla Rifat na bağlı İzmir llnlkevinin ların artırılacağını 80 

köy kenarında öldürül- orkestirası on dokuz ki~ilik tedir. ·ıerioİ 
b. h h l" l 'k" k ı· • · l - li evcı mü~tü. ır eyet a ın< e ı ı ons_ zmırın l eger di· 

~ olar• 
Hu vakonın duruşmasına er vermek üzere önümüzde aram zda ı7örmek, 0 511· o i. aneo 

dün Ue ağırCOZ8 hnkyerinde ki cumartesi gÜOÜ şarımıza nlemek fm~atıDI ILSZ • srctl• 
devam edilmi~tir. Bu mes~- geleceklerdir. l ı kesir evcileri bu zıY01 muŞ 
leden dolayı Rifat adında İımirli evcilerin bu geliş- en çok memnun 
biri ile hoş arkadaşı suçlu lerine yol a~·an Parti ve Ha- bulunmaktadırlar. 

bu~;~~k~:~~:·şmadn A.lıihrm~·0:t Samlı - Bereketli 
§ahit dinlenmiştir. ., 
oğlu Mustaf u udın<la hir şa. 

hıdirı ifııdelerinde muhayeaet 
görülmü~ ve biraz sıkı~tırı

lınca• yulun şolıitlik yuptığı 

anlaşılmıştır. Bu uJam he
men tevkıf edilerek Jjtrer ~ 

sudulnrl:i birlikte cezaevi· 
ne gönıier ilmiştir . 

Bundun evı:l do yalan şa

hitlik yapmaktan dolayı iki 
kişi tljvkif edilmiş vo lıak
lıırınıh kanuni takibata gı-

rişilmi!_?ti. 

Kazanç vergisi. 
1935 Mali yılı için tııh

akkuk ed.,n kaznnç ver~ileri. 
nin birirıı·i taksit müddeti 
bu nyın sonundu hıtmekte

dir. Miikrllcfler bu müddet 
idndu hor~·lurını () lemezler
se vergi kerıdılerinden yüz ıle 

on <'eZofl ılo hırlı~ tc tahsil 
olunı;ı·nktır. 

Kibrit f iatlan. 
1 Temmuzdan itibaren ki 

brit {,atları ucuzlrımoktndır. 

Hüyiık kutulur 50 ve ~ii~·ük 
kutular 40 puraya satılaca
ktır . 

Dr. Ahmet (min ~u~ri 
Eski belediye baştabibi 

Dr. Ahmet Emin ~:udri dün 
yeni mcımuriyct yeri olan 
Munisaya gitmiş, durakta 
ılostları ve kenılisin i seven 
ler tarrıfırıdan uğurlunm ş -
tır. 

Kahveciyi yarahyanlar. 
Kahveci Sadettini yarnh

yanl:ır dün adliyeye veril · 
mi~lenlir. Birinci soq~u ha. . 
kimli~i Sadottini yorlllıynn 

terzi l<ndir hakkınıla tevlcıf 

knrarı vermiş. ll rıso rı ı1e lla
lil !'erhest hırakılmıstır . 

~ 

Köyde~i vaK~. 
Hüyük ve kürük Bostan

cı köyleri sınırınıla bir ki
~inin ölümü ve ıliğ'er birinin 
ya r:ılunma~il e neticelenen 
vakaye adliyece clkonmuş
tur . Köy korucusu birinci 
istindak h ıkimliğ'i tarafın. 

dan ~örülmüş lüzum iirnri 
ne tc v&if eJilıniştir. 

Panayın bu yıl güzel ve 
ahş verisli oldu. 

Şamlı aytnrımız bildiriyor: 
Öteden beri (Pönüş önü l 

adı ile a~·ılan Şıtmlı panay ı

rı ge\·en senolorden daha 

kaluhulık olmu~tur. Haziranın 

20 sinılen 23 sabahına ka-
dar devam eden panayırda 

hayvun :ılış verjşi de diğer 

senelerden farklı olıluğu ha
yvan rüsumunu alanların 

gülün~· yüzlerinden oku-
nuyordu . 

Pıınuyırılcki inzibat ve ns· 
nyişi temin etmek üzere Ra
lıkesirı.len bir jandarma mü. 
fr, zesi jundnrma bölük ku
mandanı Sırrı pan:ıy . rın so 
nuna kadar burada kalmış -

!ardır . 

PJn rıyırın . ikinci ge~esı 

Manyaslı bir lıayvun celebi
nin gece uyurk en y(jlek cebi 
jiletle kesilerek yüz lirası 

aşırılmışsa ıla jundurmaların 

sıkı ıırnştırmalart sayesinde 
yankesici yaknlanmıştır. 

Yağmurlar devim e~İJ81· 
Yağmur yaZiahsulü için çel 

faydalı olmaktadır· sCI· 
·fen Y ı:ı 

Şarımıza dün yeoıı uzerl 
- t ö&lc l mur yagmış ır. n fası ıı: 

ba~lııyon yoğmıır kıı;ıı tfe\'11 111 

ların akşama kuılllr bt.11 
. i susuz 

etmış Çoktulı( ır • 1 .::ıır · 
knOıll :ı 

unan toprak suya bsıılll 
. ına 

) ağmurlar .vaz >ıtur· 
i~·in \'ok faydalı ~mu, , • 

İstanbul mÜallimler ~ıılı· 
. ğınin gezis!;, b;,ıı~; 
lstanbul muallıın ı·ıı11•f . · ı ıır · bir tetkik g-e:r.ısı Hl 02 nY1 

tır. ~luallimlcr te~ir ~·O~ 
içindo yurduınuzun ıırtıJ:ı 
illerini dolanacak lı~tt}rılir· 
Bal ı kesirede o·alecC ~ 

- M -: lıa 
Pazar yerinde bı.r ~!rs~.~: 

Dün pazar yerın birı· 
~ · nJınd0 bil' met oğlu fı,mın '.. tirS 

nin cebi idnde ılort 1 ştıf· alın ı11 • 
lunan cüzdanı ç kJofl ıırD 
Hırs ız zııb ı tn tarafı 
nmakta<~ 

==================================--

Yunanistanda 
Krallık. 

suy fada) 

Uaki ilıtilnl hareketinde gör· 
dük.» 

flükıinıPtin durumunu da 
iz llı eden B. Kondilis ~öyle 
devam , .. Jiyor: 

- H ı:ıji ın meselesi başka. 
ları turııf.ndun v .• kıts z ur. 
tayu utılınca B. (;ahlaris ulu
sal kurultayın w!nel oyu ilan 
etme~ini k:ı hul etti. Bunun
la beraber hükılmetin büs
bütün nolr knl ıcıığı nt ve 
genol oyun İ\·tenl iği ni sağ

lnk iç·İn bütün gert'hn ted
birleri :ılcll'nğını ıln resıniğ 
olarak hilılirılıli. 

Atin:-ı, 24 (A.A) B. Ve 
nizelosun hir lngiliz g:ızete· 
!'!inde \' ı kun ıliycvi Psk i<lon 
\'ımizelist olnn Elerı ron Vi 
m:ıılan lJ :ı~ka bıitiin Yunan 
~ıız •t .. leri 1nr:ıf, ndnn y;,zılm 

ı~tı. Eleftron Vimndan susm
asını izah ·~·i n Atino ajansı 
B Venizel sun ~özlerinin ne 
kadur do~ruluktnn uznk ol· 
duğunu herkesin ıınladığını 

söyl.rnı e ktı•dir. 

Ajumı şunu ulam:ıktud ı r: 
Venizelo.rnn söylediğinin 

terı'line olarak örfı yönet im 
llllure) Mart ı htilfılınde ters
anoye yapılun hücurrıdon so
nra konulmuştu 

Atinn Ajansı bunılan baş-

Y ugos la tJ 

Kabinesi 
Kurulda· rıd:1' 
(Baş tarafı birinci ~nY 'uıı· ,.o 
Sırplarla radikoJler~uyıı:ı: ı·· 
iki de nyrışıklura l 

.:; 
uö-t :ınlaşılıyor. . d Fif1Bfl· 
rı b. esıo e d•· Yevtir ko ın stıı1t1 

"1 )on L ~ ı.o· 
Bakanı olan 1' ı ya ,.. 

. '-' ,roslaV •ııo 
novi~~ yenı 1 tl:- . t{:ıbl . 

k ·ı etli· tı· binesini teş 1 
10

. ı.i)ıll 8 
. J"k 1 ~ 

O'eni~ bir bır ı 
nl. 1e· 
ı ır. (o\'tl ~ 

. I , ırr.OC · to \ ugos avy•1 ~ i ıcar§ 1 

ni kahinP.yi ~·ok ey 
nıaktaılır. 

Roma 
G 

.... ..ıe/erı 
orUŞ••• roJ0l 

. ~ti" 1 · · cı ~ J il 
( B:ıstaru(ı bırırı . 1 ı e 1'0 ·r 

";> • •• -~ıne tı t<tı 
hı>r t iirlü goru., k ,,ere ··r 

k. ıno t' ,..,o 
mnktun ~·e ın · ıen oırı 

. yenıı 
ılı•miştir . 8ıı 
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ıa. YURDUMUZUN BAYINDIRLIGI 
•lan 'ı ~ra~ı birinci sayfada) Filvaki yapı ve yollar kn- ve esaslı tamiret tahsisatı 
ç0k e hır memur ·ve bir nunu müstakbtl imar plAnla- her daire namına ayrı mad-
"•ıire ~ılAyetlerrle dl3 esas rının tetkiki ve tasdiki işle- deleri ihtiva etmek üzere 

T nan elçimiz 
Ajansının özel ttytarı bild. 

ırıyor: 

Vişiye gitmekte olan Tır
an elçimiz B. Ya.kup Kadri 

· Nazarı Dikkate!. 

eııaıe 8~ olmamak ve bina- rini Ankara imar müdürlü- Bayındırlık hakanlığı bütçe- • 
~fıro.y tam bir mesuliyet ğüne yükletmiş ise de imar sinde açılacak: bir fasılda iki gündenberi Pariste bu-
fen aıııak şartile nafaa müdürlüğünün vilAyetlerJe toplanacak v~ bu inşaat ve lunmaktadır. Kentlisi arsı 

Bir temmuz i935 tarihinden itibaren kibrit fıatları 
ucuzlat ı lmiştır. Büyük kutuların her bir adedi (50) para
dan ve küçük ku• uların her bir adedi (40) paradan 88lıla
caktır. Şehir ve köy bayilerımjzjn ellerinde eski fıat üze. 
rinılen bulunan bil'umum kibritleri haziranın yirmi doku· 
zuncu cumarteşi gününe kadar ticarethsnem ize iade et_ 
meleri ve gününde iade etmiyenl~rin kabul edjlmiyeceği 

ilan olunur. 
İdare·rn~rnurlnrı tarafından hiçbir teşk:ilAta malik bulun- esulı tamirata ait her tür-
l&ırıi 1 

Uausiye binalarının maması dolRyısile maddeten lü masrallar bu tarihten iti . 
lil4; ive inşaları da bazı bunun tatbikine imkAn yok- haren işin taalluk ettiği in· 
llıirrı et erde ücretl i tek bir tu. şaat ve tamirat tıhsisatlorı 
di~j •r. t~raCından idare edil İşte yukarıdan beri işaret ndan verilecektir. 
de d gıbı bir çok viltlyetler - edilen bütün sebepler altında Kanunun diğer hükümleri-
'fe"1a e ~endi~ine mühendis dır ki ki bu işlerin esasen ne göre de bele.tiyelerde teş-

ulusal yazarlar kurultayına 

~·ağrılmış ise de resmiğ sıf

atından dolayı kongreye gi
remiyecektir. Başkanlar ku

ruluna seçilmeği kurultayda 

görmen olarak bulunacaktır. 

Kibrit ve çakmak inhisarı 

B.\LIKESIH :\(:ENTESI 

llıunar ·· ·· d 

Konyalı zade Mehmet İzzet 
ve şeriki Ali Sadık 

(333 - 3) 
'ırıl&r susu veren a - memleket kine yayılmış bu- kil edilecek fen heyetleri kad-'.------------
larar "eyahut da kalfalar lunıın Bayındırlık Bakanlığı- rolarında bulunan mühendis ------------------------
he }ndan idare ve muraka- nın teşkildtı vastasile yaptı- mimar ve fı-n memurları be- . İJbay/ıklan: 
'' 

0

ı:n~aktııdır. İnşaat ve- rılması ve kontrol edilmesi- lediyelerin inhası üıerine Kazanç Vergisi 
Mükelleflerine 

fellnj~ llıır~t koturolleri de nin daha doğru olacağı mü- Bayındırlık bakanlıA-ınca ta-
"1iik1 . hıç bir mesuliyet talea edilmiştir. 
ltr e1t.ılemiyecek komisyon. yin olunacaktır . 

e ınded' Teşkil edilmekte olan yapı Yapt ve yollar kanununa 
lfu80 • ır. işleri genel direktörlüğüne göre içişleri bakanlığı ile 

di• .. le• 
81 

idareler ve bele- verı'lmekte olan ı· ".:lerı'n ana l 
J" • 'J Ankara imar direktör üğüne 

•ele d hcepbesiuden bu me- hatları ise şu suretle tesbit ait işler de bayındırlık ba_ 
te) .... da a acıklıdır . Bu ida- edı'lebilir·. L ı d" "• e f a.an ığına geçmekte ır. 
'fcQt 1 en kabiliyetinin me_ Yüks~k fen hey~tinin mü-
hıılıı o rnarnıısı ve iş başında taleası alınarak tesbit edile_ Ankarıdı dil tırih il CO· 
()111la~anların bir iş yapmış rek e9aslar dahi~inde şehir-
bii1iik ~evesj bu fecaate cilık noktıısından yurdun arıfrı fıkültısi 
ııı,kl rnık.yaııtı sebep ol- 1 • il ve b 1 d d imar iş erini ve yapı cihetin - Ank:arada 81·vaai bilgiler 
ıae ol un arın ışın a 
lldıe dukça kıym1;tli mühe- den mimari birliğıni tanzim okulatn kurulması hakkında . 
\ "e rn· 1 ve tesis ile her nevi inş ·ıatta 1 ki geçenlerde kabul edilmia 
ıkı ımar arımızm yap. ı ')' 

il •rı pr · k .f takip edilecek siklet ve muka- olan bir kanundan sonra 
eırıeı o.ıe eşı ve şart-

'-bit er .de dahi kararlatmış vemet kaide ve usullerini Kamutay kabul etti~i diğer 
''rı hır usulün yokluğu memlekette düstur olacak ma- bir kanunla da Ankarada bir 
~en nyrı iki elden çıkan hiyette tertip etmek. Dil ve tarih Cografya (akü. 
•ı ~ lerin birbirini tutmama- Devlet daire ve müe1Bese. ltesinin kurumasına karar 
tııı kticeıj olarak her şah- lerine ve vildyet hususi ida- vermiş bulunuyor. 
\~i uend

1
i kendine kabul et· relerine ait bilumum binala· Bir taraftım Türk kültür-

p l11ı '? \'e sistemlerle ya- rın inşa veıya tamirleri için ünü bilgi metodu ile işleye-
,~~' ışlerde iyi neticeler iktiza eden proje ve k1::şifle- cek tetkik ve arattırma mü 

0. tısı hemen tesadüfe bağ- ri tanzim ve ih2:0r, işi idare 
rı~~ Şey oluyordu . ve murakabe ve kabul mua. 
our-

'1a un bu mahzurları or · melelerini if..ı etmek. 
te gıı kaldırmak gerek yapı Mühak bütçelerle idare 
~d erek şehirlerımizin ba- olunan daire ve müessesP.le-
loM ltlık işlerini bir elde rden posta, telgraf ve telefon 
)tl •rnaıc vazifesi ise geçen umum müdürlüğüniın, ensti· 
~~·l Bayındırlık B.ıkanlığı tülerin, ZirHat Bakanlığına 
~'ildi 4t \'e vazifeleri hak- bağlı baroların ve çifliklerin 
'11111: kabul edile 1 bir ka- yapı işle.· ;ni devlet daireleri 
~li~i Şose ve köprüler re- yapı işleri gibi idare etmek. 
t, • 116

. bağh bir direktörü. Mühak bütçelP.rle idare 
erıl . . 

ftıı ~ıştır. olunan diğer bilumum dnire-
~'hi k llıudürlüğün bir yıl lerle devlete nit iktısadi ve 
~t~iı · ııa bir zaman içinde sinai müesseselerin ve bele-
'tce·~nd ı: ki maksada müto- diyelerin yaptıracakları bi-
._11,~ ~~alışmasından alınan Dalardan keşif bedeli elli 
~~11 .. t-t verimler neti<'esine hin lirayı g ·<~enlerinin keşif 

'1(! .. b 
~ • U müddet içindt: proj~ ve diğer fenniğ evr:ı 

ı..:. etle· ·ı 1 _ ı L' k t tL'k J'L k "lltti . ı ve vı Ayet erueaı ını e &I ve tos< ı .. f'tme 
''ıliıı· 111 •lliğ binaların bir si- ve işin ikmalinde kabulleri 
t•tıe1 b~zırlamış ve bu su. irin heyetler intihap ve to-
'~ 1'l'~.1~Yonlar değerine ol- yin etmek. 
~d;ı: bıg binalArın şimJiye ::!290 sayılı belediye ve 
'ıeı Ulunmıyan adet, kıy- yol yapı kanununun esasları 
ı.,bi~~·~ltı ve inşaatın cinsi dahilinde belediyelerin yap· 
~iik:d1lrn iştir. tı rııcak ları ~ehir veya kasa-

)ı~dırlıkıııet merkezinde Ba- ba halihazır ve müstakbel 
~ı \te fi 8ııkanlığı, Ekono imar haritalarını tetkik ve 
'"'Yiı 6Yındırlık B Jkanlıırı, tasdik etmek ve bu harita-
l•ııd,r lllahkemesi. polis ve ların tanzim ve tatbikine 
'd'te 111• okulları yapılarını takip edilecek usulleri gös-

" ~e teren nizAmnamı>ler ve tali 
lİQ murakabe etmiştir. 

~>. e aı L matnamp)er ynpmak. 
...,,te b er .. ezde yap.lmak 

~ti uı Milliğ Müdafaa bakenlı-
ı1 · Unan inhisarlar Ge-

~ ırekt .. ğınıı ait bilumum inşaat Na· 
l~b . or}ijr,ü binasının 

~ıtı ınıı0 ~ Cııa Bakanlığınıtı tertip ve 
'"' " at dosyalarını ha· v,
1 

1 Ştır. tanzim ede<·eği nizamname 
d.ıı 4Yetı tnlimatname ve şıutnamelPr 
' eri erde yapılan ve be_ hükümlerin~ riayet edilmek 
~ 1)oıı r,ekrınu bir buçuk üzere Milliğ' Müdafaa hnkan· 
~ tıt~i ıraya varan inşaat lığı len heyeti tar~·fından 
\.l~i~ "'rl~~ ait dosyal.ırı ı~ " '41 y:tpılır. 
t1 ll laıcaı 

1~ yine buralarda Mülhak biit~~elerle idare 
,·ıb'Yı hükumet konakla. olunan devle demiryollariyle 
'e r e"J · 

~it ~in tiple e.r1
• ve posta ha· evkaf umum müılürlüğ-ü ya. 

\' 111:1,lll rını hazırlamış pı işleri Nafaa bakanlığının 
' '~ı i 

1

~ 1 
.kontrol etmiştir. bu husustaki nizamname, 

~ı t erı mu··J ·· 1 .. ,._.. .. 
, •:t rn ur ugunun talimatname ve şartnamelni 
,,~ Yftr-. ~saisj neticesi böy. hükümleri dahilinde kendi 
..,., r 1 ışl · 

' t "10) erı bir ll İ! recey~ r~n heyetleri tıırafından ya. 
>,~le~etjun.a girmiş ise de pılır. 
~ · hit ten ırnarın<lıı pek bü- Riitün işlerin yapı işleri 
lr bil .ıııeı ve vasıta olan 4genel direktörüne bırakılmn-
't Pl~::taları, müstakbel sı dolayısiyle 1936 maliğ yı-
~ l ~rı işi hir sorgu lınıl:ın itibaren tlevltt daire 

a lllakJa iJj. vo müessosolerine ait iuşllat 

ess"sesine olan ihtiyacı kar
şılamak Jiğer taraf\ım orta 
tahsil müesseselerımize ulu
sal dil ve tarihimizin ilmiğ 

ve yeni telakkilerine göre 
hazırlanmış muallim yetişti. 
rmek ve mevcut muallimle
rin bu yönden bilgilerini 
tamamlamak gibi milliğ kü 
)türümüz bakımından bir 
çok önemli ama<:ı olan bu 
fakülteye 150 bin lira tahsi
sat verilmiş ve kadroları 

da tesbit olunmuşdur. 

Ankarı- İstanbul- Avrupa ; 
tılıf an dıvrılırinin islihı 

Ankara ile lstabul ve Av-
rupa uras:ndn giin g-,çdikçe 

telefon görüşmelerinin art
tığını ve günde 400 - 500 ı 

görüşmeye varJığ nı g-ören 1 
posta ue l~lgrar ve lt"lefon 1 

idaresi Ankara ile bu mn
kezler ara111nda bu~ün mev-

cut olan iki devrelik irtiba
tın telerondan ıürati karşı
lamaya knfı gelmediğin gö
rerek bu devrelerin islAhına 
ve artırılmasına ait bir ka· 
nnn lAzıhasını Kamutaya 
vermişdi . 

Kamutay, Ankara ile lsta_ 
nbul ve Avrupa orasındaki 
tell' fon devrelerinin görüş -

meyi seriğ ve mükBmmel bir 
surette ge~·irilebilecek bir de· 
receye getirilmesini ve bu 
arada bu devrelerin en iyi 
bir surette ~~oğaltılmasını de
vre başlarında ve orta mer_ 
kezlerde kurampörtörler kil · 
nulmasıdı ve bunlaru ait bi
naların bir an evel yapılm-

asındaki luzum ve ehemmi
yeti nazarı dikkate alarak 
idarenin 1935 yılı bütçesinde 
bu işler kin ayrılmıt olon 
150 bin liraya ildveten 200 
bin liralık taahhüdata girişil
mesi hususunda B1tyındırhk 

Haknnınıı meıuniyPt vnmiş· 

tlir. 

Yuğmur mevsiminden so· 
ara Kasaplar deresinJen ak
an pis suların kent dışarıs. 

ında bataklık husule getirip 
anofel sürfeleri yetiştirdiğin-

den mezkur b.ıtaklığın ka
nola alınarak şehir deresine 
çıkarılması için (750) ci me
treden itibaren ( 1000) inci 

metreye kadar (250) metre 
tul içinde (325) metre mikAp 
harçlı duvarlı üzeri bir met
re tulda ve 15 santim kalı-

nlığında beheri (40) santim 
enindı·n aşağı olmamak üze
re kapak taşlı ve içerisi (500) 

kilo dozjlı çimento derzli 
aynı harçtan sıvalı lağıoıın 

azami iki bu(:uk metre der
inliğinde ve iki metre eni 
nde hafrolunacak kanalın 
yapılm:ısı ve üzerinin tekrar 
kapatılmasile yaloız (70) me 
tre tulünün sathından knzı-
lacak şosa \aşlarının elener
ek tekrar ferşi ve nafıadan 

verilecek silindirle kumlu 
olarak tahaccürü ( 146 7) ljra 
bedelle 17 hazirnn 635 gü 
nünden itibaren 5 temmuz 
935 gününe kadar (20) gün 
müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundırn istekliltrin o 
gün vilayet k!\tmd:ı müteşek_ 
kıl komsoyonu mahsusuna 
gelmeleri ildn olunur. 

(286 - 4) 

Balıkesir Defterdarlığından: 

ı 935 Mali vıh icirı tahakkuk eden kaza ne ve-
• iJ • • 

r~ileriııiu hil'iuci taksit rııiidd••li lıazir~uım ~cırıu-• 
rıda hitecekti r. lleniiz kaza ne taksitlt•rini fidt•me-

~ 

miş olan miikellef!erin lıazira11111 otuzuııcu <·u-
marlesi ~iinü öitleve kadar hordaru11 nıalivt~ 

t c • "' • 

tahsil subesi feznt•, iıw vatırmaları ak~i takdir-
• 1 • 

de yiizdt' 1 O c•,za~iJe hirlik w rah~il fi Un al l aııtı-
nu ahkanuna t.tn·fikau tah~il olunacağı ih)n 
olunur. 

( 33 ı . -- 3 ) 

Bıılıkesiı· (~ıııııııri)·et 
Müddeiıı ııııı ıniliğiııdcıı: 

Bahkesir cezafwi icin alınacak hes a\·hk ek-. . •. 
mek kapalı zarf usulile miinakasa~·a kanulnıu~-
tur. Eknıeği vermeğt~ istekli olanlar ~rrlnanıfyi 
ii~rennıek üzert~ cezaevi müdiirliiğüne miiraca
at etmeleri ve ihale ~iinii olan 29-6-935 t&u·ilı-• 
ine müsadif cumartesi ~iirıii saat ona kadar bu 

<. 

haptaki teminat makbuılarile teklifnamcleri Cu-
mariyel miiddeiunrnmili~iude uıiitr~ekkil komis
noyona makbuzla n~rnıeleri ilfılunur. (284) 

•1-ı-m•~•11111111~11ıı• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4 b.. ··k T ·ı 1 
~ uyu enzı attan P 

~ . ·ı d d. . ' 1 
~ ıstı a e e ınız. ~ 
: SON MODA ~ 
~ Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlfl ropluk t 
İ ve mantoluk/arı ve en güzel yazlıkları 1 
i F A .H R İ T A V S. A N L 1 t 
4 Tıcarethanesınde ı 
~ ı· t d•;ç,• . ., l k b l b·ı· . . ~ ~ s e ı5ınıze uygun o ara u a ı ır•ınız. ~ 

~ Fevkalade tenzilllth satışlara 1 
4 başlaıunıştır. i 
t AYRICA f 
~Kaptan oteli altın.da yeni açılan FAHRi J 
. TA \lŞANLI TUHAFiYE mağazası-' 
~ nı zi~aret ederseniz memnun olursunuz. J. 
~~··1ıılllJll!:·11~·· 1W'···~··•111tuıP···i·111uıııır · 1 ıııııııw·1ıııırıııı- ·ııqUtJı" ·ııııuıııe-·•ııııııll'·=~·~··llllllll'!· 



SAYiı'A:4 

E~rımit icra m111urlu- ' --8-A L-1 l_E _S 1-R -A-S K-E-R i~i ....... A -J 1-N~ A~l -M A-
ğundan: A 

Açık artırma ile paraya K O M İ S Y O H U İ l A H L A R 1 .. 
çevrilecek gari menkulün ne 
olduğu: zeytin yağ fabrikası 

Gayri menkulün bulundu· 
ğu mevki, mahallesi, sokağı 

numarası, Şek veren köyünde 
sağı: bakkal Etem, çama.şa
şariı Ahmet ve mubacır Hü
seyın 

ı;nyri menkulün hududu:
solu: kavak Hüseyin ve yol 
arkası yol- öııü yol 

Taktir olunan kıymet: ta
mamı (800) lira 1-3 hi8sesj 
satı'acak (2667) liradır. 

Gayri menkulün v ırsa mü
ştemilAtı: 

Artırmanın yapılacağı yer, 
gün. saat: 

1-İnci artırma 19. 7.~ 3:S cu
ma günü ıaııt J 5 

2- inci artırma 2- 8- 935 
saat 15 

l -İşbu g11yri m~nkulün ar
tırma şartnamesi 1 ·7 935 ta
rihinden itibaren 930 6 nu. 
mara ile Edremit icra daire· 
sinin muayyon numarasında 
her kesin göre bilmesi i~~in 
a~~ıkt r. İlanda yazılı olanla
rdan fazla malumat almak 
istiyenler işbu şartnameye 

ve doaya numarasiyJe mem
uriyet im ize müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Artırmaya iştirak İç· 

in yukarda yazılı kıyllietin 

yüzde 7-5 nisbetinde pey ak
rası veya miUI bir bankanın 
teminat mektubu tevdi edile
cektir. ( 24) 

3 -· lpetek sahibi alaca
khların ve irtifak hakkı sa
h iplerinin gayri menkul üz
erindeki hu k.lurını hususiyle 
faiz ve masrafa ait olan ic· 
dialurını işbu iltin tarihinden 
itiharen yirmi gün İçinde ev
rakı müsbitelerıyle birlikte 
ınemuriyetimize bildirmeleri 
ical\ eder. Aksi halde hak
ları tapu sİ<.'iliyle sftbit ol. 
madıkça sut~ bedelinin pay . 
la)>mnsınilun hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde ar_ 
tırmaya iştirak edenler art-

• ırma şartnamesini okumuş 

ve lüzumlu malumat a~mış 

ve bunları tamamen kabul 
·ô\miş ad ve itibar olunur. 

5 - Tuylo edilen zamım
da gayri menkulü~· defa ba. 
ğrıldıktan sonra en çok ar· 
tırana ihale edilir. l\.ncak ar
tııma bedeli muh:ımmtn kı · 
ymetin yüzde yetmiş : beşini 
bulmaz veya satış istiyenin 
alacağına rü~~hani olan di· 
ğer alacaklılar balunup da 
bedeli bunların gayri men
kul ile tomin edilmiş alacak 
larının mocmuuodan fazlaya 
\'ıkmozsa en çok art ranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
artırma onbeş gün daha te_ 
mdit ve onb~şinci günü aynı 
saatle yapılacı..k. artırmada 
bedeli satın istiyenin alaca-
ğına rüçhani olan diğer ala
caklılnrın o gayri menkul ile 
temin edilmiş alecaklnrı me-
cmuundrın r11zlayıı çıkmak şa 
rtiyle en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel el do ~ 
edilmezse ihale yııpılmaz ve 
Btitış talebi düşer . 

6 - G ıyri menkul k:end. 
isine ihale olunan kimse de
rhal veyn verilen mühlet i~: . 
inde par~yı vermezcıe ihale 
kararı resolunar:ık kenılisin 
den evel en yüksek tekli(te 
bulunan kimse arzetmiş old_ 
uğu bedelle almağa ra;ı:i ol
ursa onn rozi olmaz veya 

Kirazlı garnizo.nundaki kıtaatın senelik ihtiyacı olan 578 
bin kilo un 1 O temmuz 935 çarşamba günü saat ı 5 de 
ihalesi yopılmak üzere kııpalı zarfla münkasAya konmuş 

tur. Bir kilosunun tahmim bedelı 9 kuruş 25 santim tLmi 
natı muvakkate miktarı 39:l3 lira Yirmi beş kuruş-

tur. Talipler şatnameyi iş günlerinde ve 
~!alışma saatlerinde Halı kesirde . Kolordu ve 
Bayramıçta satınalma komisyonunda görebilirler. Taliplerin 
ihale sııutinden bir saat evel arttumu ve eksiltme k:ırıun

unun 2,3 üncü maddelerinde istenilen teminatı muvakkate 
makbuzu ve veıaikle birlikte Bnyramı~·ta Tümen s:ıtrn al· 
ma komisyonuna müracaatları. 

(315 4) 

*-*-
Susığırlık garnizonundaki kıtantın ihtiyoıc: olan 42,00o 

kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 9240 liradır. Ej[sjltme 6~Temmuz.935 cumar· 
tesi günü saat 1 l de Susığırlıktaki uskeıi satınalma ko. 
misyonu binasında y~pıla<'aktır. Şartnameı:ıi Susığırlıkta 

ki komisyonda ve fü.ılıkesirdeki kor satınalma komisyonu
nda her gün görülebılir. istekliler sözü geçen gün ve sa· 
atte 6::!9 liralık igreti güvenme parulrırile Susığırlıktak i 
askeri satınalma komisyonuna mürocuntları il4n olunur. 

( 330 - 4) 

1 BALIKES IR OEftEROARLIGI ILiNLARI 1 

Muhammen senelik ıcarı 

Lira Kuruş Mevkii Cinsi 
50 Kargirlerde Dükkan 

Yukarıda evsafı ve muhummen bedeli yazılı dıikkilnın 

bir senelik icarı ( 18 6-935 den 2 -7 935 tarihin o müsadifı 

salı günü s ıat on beşte Defterdarlıkta toplanac..k komis · 
yon marifetile ihalesi yapılmak üzere on beŞ gün müddet le 
artırmaya konulmuştur. isteklilerin mezkur günde yüzde . . ' 
yedi bu~·uk: teminat akç·esile komisyona ve fazl~ malumat , 
almak istiyenlerin milfi emlak müdürlüğüne miir:lC':.ıatları. j 

(:!09-4) 

** Muhammen senelik icarı 
Lira Kuruş Cınsi ~tevkii 

30 Dükkan Papu\'<·ular \'arşısı 
Yukarıda evs Af ve muhammen bedeli vnzılı \Jiikkan/n 

• w 

bir senelik i~·arı 18 6 935 den 2-7-935 tarihine müsalHt 
salı günü saat on beşte ihnlesi defterılarlıltta toplanU:lık 
komisyon marifetile yapılmak iizere on Oıi~ gün m\iddetle 
m'.izuyedeye konulmuştur. bteklilcrin mezkur ı-,"iioüe yüi:i 
de yedi bu\·uk teminat uk{·elorile komi yona i'e fuzlu C:ıcı
lı'ı.mat almak istiyenlerin milli emlak müdürlüğiınr: müra-
caulları. (308 - 4) 

** 
~luh:ımmen senelik icar bedeli 

Lira K:uruş Mevkii Cinsi · ~ 
30 Meyhune hoğ~zı Dükkan 

'ukıırıda evsaf ve muh•rnmen bedeli ca•lı Oiikllıinın 
bir senelik icarı 18 5 .935 den '2. · 7 935 tarıhinı3 müsadlf 
salı günü srtat on beşte defterdar1ıkta toplana en k komi. .. yon 
marift..tile ihalesi yapılmak üzere on boş gün müddetle 
artırmaya konulmuştur. lı-te)(lilerin yevmi mczk:lrde yüz.Jo 
yedı bU\'.Uk teminat ok\·esile komisyona ve fnzlu malfimat 
olmak istiyorılerin milli emlnk müdürlüğüne müracaatları. 

<307 - 4 ) 

Bahkesir İ~bayltğından: 
Balıkesir memleket hastahanesinin ihtiyacı için alına_ 

cak olan ( 146) kalem edviye şnrtoamesi mucibince alın_ 
~mak ve 11 · Tdmmuz -935 tarihine ra~thyan perşembe gü
nii saat ( 15) de ihalesi yopılmok. üzere on beş gün miitt 
dotle açık eksiltmeye konulmuttur. 

E.Iviyenin muhammen rayiç bedeli ~2262) liro { 10) ku· 
ruıştur. 

lh ıle Balıkesirde Vilayet encümeninde yapılacaktır. 
lstekli olanların yüzde yıedi bu~~uk nisbetinde muvak_ 

kat teminat makbuz vey:,hut mektuplorile ihole günü ve 
aaatinde enciimeni :vilAyete ve bu hususdu nıohlmot ulmak 
istiyenlerin dııha evel Bulıkesirde en<'Ümeni vilayet kale
mine ve memleket hus\ahanesioe ve iliiçl&rın nevini öğren
mek istiyenlerin İstanbulda sıhhat müdürliiüiinc uirrııma-

rı t:o 
ları ilnn olunur. 

( 332 - 't ) 
------------------~----~--~--~----bulunmazsa hemen onbeş ın yüzde beşten hesap olu· 

giin mü lıletle artırmaya ~··

karılıp en ~~ok artırana ihn· 

lo edilir. İki ihale arasında

ki fark ve geçen günler iç-

nucıık faiz ve diğP.r zuarlar 

uyrıca hükme ·hıll:et lknlma-

81zın rnemuriyot.imizr.ıı al·cı 

dan tuhsil olunpr. ~~26-1 

Edrem·ı icra . i 1935 SeneSı Viyana 
Memurlugundan: , . . 

Açık artırma ile paraya ; har SeTglSl • ~u 
·1 k . k l 935 S . u · b h .. h sene oldUo .. Q,evrı ece !!nyrı men u ne ı enesı ,, ıyana son n ıır segısı ··r . . "unu 

olduğu m:ıa müştemilat zey· gibi laypcıjk sergisini mütesı ki ben eylulün 1 ıncı r> 

tin ~ağı fabrikası. L nden 8 inci gününe kadar akleılileccktir . ~J 
. Gnyri menkulün bu lunJu- a=s:=~;:;:;;::;.::::=:================---
ğn mevki, mahollesi, !:\Okağı ---· 
numarası soğunyemez maha- ~iiiiiiiiıı----.-.- - -- .-- ~ ..... 
Hesi postahane caddesi. r; 

üayri menkulün hududu H A L ı• s A N E 
sağı, yol ve lonca. solu yol 

ve Hafız ~1ehmet veresesı T A v s 1. y E M 1. z •' 
arkosı ve önü yol. 

Taktii'. olunan kıymet 

[33525). liradtr. 
Gayri menkulün 

, mÜ§temilı1tı: 

varsa 1 

Artırmanın yapılucoğı yergün, 
l • nci artırma 19 - 7 · 935 

CUIJ?ll sgnt 16 
2 in,ci artırma 2 . 8 - 935 

~a;\t 16 ı 

1 -; İşbu gayri menkulün 
artırma ~rtnamesi 1-7 935 
tarihindJD itıhAren 935- 167 
n~ n rajl l &!reJiit İur:ı 
duir&sin jo mı ayy, n numara· 
sında Ge ~esiq göre~ilmesi 
icin nçılctır. ilı1nd:ı yaz ı lı ,.. 
olunlnrdan fqzlcı . mnlfımat 

almak istiy:enler i;;bu şart

nameye ~e do:-ıya numraı:ıiyle 
memur. etiml:te mürı:wat et_ 

Artırmaya iştirak 

~·in yuknrıdo yazı lı kıymetin 

yüzde 7.5 nisbetinde pey ak
tnSıl veya ı:nilli ~ir bankanın j 

\ooıinat mektubu tevdi edi- ı 

le.çektir ( 124) , :ı 

artırma 'beılcli muh:ı mmen 
kıymetin yüzde yetmiş beşi
ni bulmaz vuya satış istiyu
nin alucuğına rüçhanı olan 
diğar alacaklılar bulunup da 
bedeli bunların gayri men
kul ile temin odilmiş alaca
klarının ıntıcmuunıfan fazlaya 
çıkmazsa on · ~~ok artıranın 

taahhüdü baki kılmak iizere 
artırma on beş rrün dııha te · 
mlit vo onbeşinci günü nyni 

saatte y:.ıp laı:nk ı:ırtırmai.lu 
bedel satın istiyonin alae:ı. 
ğına rüçhı:ıni olan diğer ala
caklıların o ~ayri menkul 
ile temin ı oılilmiş alacakları 
oıecmuunılnn fazlaya ı;ıkmı:ık 
şurtiyle .en ~·ok artmına ıha

le cılılir. Höyle bir hedel 
elde eıJilmetie ihalo yapılmnz 
vu sutış talibi dtiş"r. 

6 - Gayri menkul kon1.li · 1 
~ine ihnle ı olunon kimse de
rhal vttyn verilen mühlt!t içini 
de pnrayı vermez.;e ihale 
kararı fo:ıholunuruk kend isi
nde ı ovel en yüksek teklif· 
t~ bulunan. kiın~e arzetmiş 

olıluğu heıJell.u olmağa razı 

olursn ona ruz olmar. voy.a 

1 Elektrik: 
l ktrı1'· 

Alel'umum elektrik l evaz ı m ve tesisot\nızı c 0 

1 
\'3 

motör, dinomo molör. su tulumholorı, soğuk 1
;oir 

dolupl:ırın z ı , vnntilaiör. su ısıtnıu oleti " 0 

tatbikat ı elcktrikiye cihozlarmızı; 

2 - Telpfou ve eh·ktrik. zili: 
. ..ıJntör· 

M:ısıı, duvar telefon ve snntır:ılları, tel, ız ızı 
ınatıo ' 

pil, zil ve zil nornıır l törfori, ve sair )~vaz ı 

3 - Hatho: 1 ____ ..,._ l ullan•Ş ı 

Jlerzomun m~mnun k :ı lacuğınız prutık · pik 
Philıps radiyosunu ve raJiyQgrı•mofonunuz_~: 
np ve elektrikle çalı~ ı r gramon motorün ızu, 

- Gra nıofon ve Pila k: 
. tlorio 

Daima piyaHnyu Y"ni çıkan ,.c yeni artıs . 
plaklarını ve ~ramofon mukino vo ıovozıınıoız' 

J(od:ı~] 
Biitiin dtin._yacıı senelerdenheri tanırım ı :; l 'd€ıJI 
İ " gil i z [Zeişsj Alman Cabrikolorın ı n en Eon sı;gell 
fotogrur makineleri cam. fiJim. k:ırt, kftğıt r~n{ılilll 
fılinı ecza ve sair Jevazımat ınızı omatörler ı\· ın ıı; 

5 - Fol.ograf: 

ı · ,]tırırı hunyo v~ kopyoların .zı ve .oğrnnuısn1uı 

6 - Fenni güzliik: 
"rlfick 

Re\·etelerinize uygun çok temiz ve parlak go .jvo· 
istediğiniz gôzluklerinizi, zevlCinize göre ~·en 
lcrin:zi 

- Saat. vt~ Miicevlıcrat: 
tltı· 

(Ailevi meslekleridir) cop, kol, m:ıs:ı. duvar 
500 

rinizi ve mudulyonların ı zı 

Kt·mali enırıivetlt· 
• 

-m-~u~www•~~·-™™-™------~------~-=-::::::• --- . 

Doktor 
Osman Günak 

M :ay·enehanesi: 
dir. Hükumet caddesi 

mara 56 
. O"' 

Yeni actıg., ı evi;.deki ,,.,ıı ~ , a-
y ene ha nesi rı de gece ve gb l 

ka tJ ndüz b lanur. Hasta 

ve tedavi ea'er. ---:_, . -----------.....,.----~ --·~ .. __ __, ,,,,,, ' 
·····"" ' 

bulunrnuzsa ht•men OJI beş •::•;i ... :•e•""ı"e"" f onctJ=!== gün 'lliiJdotle art ı rmuyu çı- ~· .. 
kur;l ı p en ~·ok artırnnı:ı iha 
le e..filir iki ilınle ıırasınJaki H ' 
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