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Frans z K bi • 
esı • eyı L val kuruyor . 

____________ ...,___,a.,..--~----==-=--~=-..-: 

Havacılığımız 
• 

Hava tehlikesi i bilenler. 
1Çin A k l) .ğerli B şh'lknnımızın 
Orta 
1 k yn nltığı biiytik hnvucı· 
h ıneselesı, bir hün önce U 
ışarılnııtsı gneken u'usnl , 

tı r ·ı 
"' ' 1 ıtiyu\ şekıllenmektedir. , 

• 
El 

4174 • 
ır 

-
r • 

1
Utk' ! k ıyen 'n ulusol korumu, zmirde hava kurumu faydası-
llrııdu ve denizde oldu<Yu 
'b' o l l ki, hatt{i onlardan daha na maç ar yapı ıyor. 
0 

ilerj kc·rtede kuvv~tli 
r h ' k k ru L ııvucılığa d..ıyunmak zo· .\n ·nra, 5 (A. .) - An a 
y"'lrşısındadır . ra elektrik sJsyotesı Türk 

zı ve baskı işll"rınde çalı 

şmalor hor ay oylıklorının 

yüzde ikısini Turk !lava to :ruun havndon gı len 1 hnv ı kurumurıa 4174 lir :d Un~· Lir tehlike knrşı. alık bir yurJuuıdn hulu. kurumuno vermPğı karnr-
'or·ll bulunduğu, arl.k bÖZ n"muştur. laştırmışlurdır. 

l~r U~rnez bir hakikot olmuş- lzmir, 5 (A A) lzmir fu. Menemende sıtma ~ ıstah 
'~n he bll hakikat, yuddaş· tbol kurumu hav.ı kuru-
b~t.ı .ı.v.ı J olunda yardım mu f Jydasınn kulüpler ar- o~' ile savaş. 
ı llınektcı.lir. Ancc1k ~ura-
n~ık k' ssındo. maçlar ynp.Imağu 

}urdd ~·a meydandadır 1 knrnr varmıştır Mı.ıclara 
asın ynn.lın.ına d:ıya-

ll b . yakında bnşlnnaenktır. hu b aşar, (muvaffukıy et) 
~ , 1 kik:ıt.n Türkıyede (•k Ankara, 5 {AA.) - Ulus 

Menem"n, 5 (A A.) - ~or-
ımız ve cıvnrınJa sıtma 

sat.aşı devam etmektedir. 
Şımdiyo k ulur on dokuz 
bın kişiye bak lımştır } ıyı;z bir biçim !e onlıışılıp gazete vo malbuns•ndn y ı-

l:ı lllasın1 b:ığl bulunuyor. =====-====.==·==--=...;~ 

! ~l~-sa\ .Türk hn,uc lığına Tu•• k•ıy g•ıj 
t l;ı turlü p ıro ynrılıın. 1 

gıbı cdlı.ıvü tehliı.esini 
re 

tırıle . • 
• dol '{'~,)kın vereceği pnruıa- Tecim anla~ması An'· arada ı'mza eJılJ ı. 

YQc Ur hava kurumu top. 'I 1\ U U 
r ·~tır. -----
Mlltk 11.ı\u Kurumunun bu 1 Anla~ma 2 haziranda falbik mevkiine girmiş bulunm2ktatiır. 
tl ~~u İşini bu günkü thi- Ankara. 5 (A.A ) 1'ürki- \ mak ve hu suretle bu 
~lu başarması hiç 8ÖZ ye ile Büyük Britonyu ınuuhedeye t('C mcil unlıış-
t~rh11."Z olduğu hrılde, hn- tecim anlaşması düu Dışi- mnnın müıl<loti zarfında 
ın ıkt"s,ni yayma mesele· şleri Bakanlığında imza ed- meriyet mevkıine tutmak 

L bu k - .. ·ı · · hakkınJa mutabık kolmış· \le uruma ag r guç. ı nıııstır. 

~,,lt Yükliy~ceğine inan- Dokuz O) lık hir nıüd- lardır. __ !IS~ftHGfm-_-
ti uy z Bu Ja bize günün 1.foti olnn hu anlaşma mu· l'stan~uı bors~S\OJB 
~~, ltıeselesi olnn hava \eh-ı vakkaten 2 haziranda vo U il U 

t nj~tı~ı !.ayım .bnkımı.nd.~~ nihai \ surette tnsdıkna-
1 1• lı;ıı lrı bır o\bırlıgı melerin toatisindun sonra 

İstunbul, 5 (A .A ) - ldta
nbul bors ısının kapanış 

fıntlıırı İngiliz lirnsı 616.50 
dolar 0799935 frank 1206 
lirı:t 96320 .lrııhmi 84 325 
n.ırk 19715 lov 78245 bo· 
rsa harcı alt;n 938 

\u~ni n ılatmnlıdır. meriyt-te girecektir. İki lıii-
~ır1~'lıua eyilik getiren lıer . kumet aynı znmnn.t:ı 1930 
1 (ı n kuv\'el nl lığı c. tarılılı Türk iyo - Büyük Bri-
•' · tıın · · ' .. itanyo tecim rnualıedPsin-d: U. ı~ın boyunu uzr•-
h. 'at Utnrak ulusal Javt.-

1 
de ufak bir tadil yap 

1~ ie·rıen hızı vermesi hu· ==- ========.======== 
~ tın ~ k'l' . b'l . ı ı iL :;>: ı endırc ı ecC'''ı-•, ~ 

l1 Ve en büyük dileği· ) ıt B 
'lr;} . Undan ayr ca ho.-

ı 1 1 1~. . . . . 
ıı sını bıh,nlerın ya_ K ı J l. · l. · • • 

~ ~ ~; 1 uyük h:ıYııcılı;;ı - , OŞUıarmua uır zauıUmtz 
~'lı(ll Uı:ıaı ulküve ortak b' • ·ı· • k J 

·ııır.~ ~ gerl ktiğfni de söy- ırrncı ıgı azanuı 
~ t %e gene tlog~ ru <rö 
' • t'> 
Utq 

~<'tı t U§l.ır n yopucaklurı zirandn Ron ynrışla-
ı~r bltı.değer iıi~· l mivecek ıına türlü uluslordan seksen 
ı ·uy· J 'i U\ı: olaeaıiı öne.mlo dört ııt g rm ş, t ~men Scı;m 

tıın ::- '-' 
~ ı< 0k lazımdır sanı Puludın Kısmet adındaki 

B 

Beri in, 5 (A.~.) - Cı; h:ı-

1! 1 
1~ kıl, C atin hirinC'iliği almıştır. Ey. 

ya 
. 

Avustur~aya kaı şı siyasa-
sını değiştirmiyormu1 
Viynno, 4 <AA) -- ltJ lyan 

sıyasasındn Avusturyoyn 
knrşı hir deği~iklık ol
duğuna dair ynhoncı kny
nnkl ırtlrın V(':ılen habtıı.rln 

resmi <: ıvrelerı.le tc>kz ip ed l 
m \klodir. Bu ?erç·eveler<lon 
söylendiğine göre bu lıahl•r· 
lcrlo lıatlisP.lı · r arJsınıl,ı ta . ~ ~· Ulus H P oytııçlurının üp tn kazananlar nr::ısınılo 

'ı rtııı ll, korkun~· teh ı derere almıştır. ınamen knrış.klık vanl r. 
1 Udı ~ 
Ilı Clrt gı nisbotte, yar- =====;::;.;.;:-========= ~ 
'tıı 0 'llr::ı('oğ ,nn göre y ı . 
} ) Gtırn · · l u~ ... ışmin en Hı· 
1 1ıtııı u, rnuvuCf ıkiyetiıni· 
1 ıı11 41~0 ğlı hulurıduğu 
b~l" ır MP.selenin, ay-

\ Un 
, 

11 tırıi ) u rddoşlar n 
c· ı l{crçekleştir. 

~lılı~'Şan C. il I'. 

ı~n urı": bırokmıynruk 
1 

r-1 b ı rırmnğ'n zor. 
1 U)u"l 1 1 .-o u ~ ol Hr davavn 

Ugu ., 
~llıo.k gözden 11zıı k 
lik gı•rektir 

• C!tıirı d 
hu uşunuldüğün 

1 .•. · ~linn k _ ı .. 
"iş " auur soy· 
~Yıil ~~nlardon doha 
cı41lr. ır !:erte ie kor-

tSUnı!a . h 
şup esi ol. 

mıyanlnrın, bütıın emtellni 
büyuk havacıl ı k gaye~i etrn 
fında toplonnı ş görmek is-

tek !erinde teh'ikeyi eyice 
ar.l:ınıanın sızıları v .rd r. 

Örgütünden b: şlıyuruk 

en küçiık oc·oğ rın kadar 
yeni b JŞton ve güntı olgun 

o'arnk yop p yaratmak zo· 

roğınıla bulunduğumuz lıii. 

y ii k h ıw a c ı l ğ n n i d n il k s -
r:ıyn gelmi\;' ulusal lıir iş 

ol luğur u yurtd ı l:ı~ ın bılm< si 
guckiyor. 

Kurtuluş savuş: bildiği \'e 
gördüğü bir tehiıko önün. 
do Türk ulusunun malını ve 

canını vcr~ruk nasıl çnl ş· 
tığını en pnrluk şekıllcrJe 

gösterm ştır Ne v.ıkit ve 

ve nereden ve ne gibi bır 
öl~·füle geleceğ' bdli ol.nıyon 

'l'iırk ulusunun drg.nliği 
ni ~·ocuk ıhtiyt1r kad,n ı r· 
kek bütün yurddı:ı~lnrın 

con nı ve malını ilk heıl .f 
olarak alan lı ·ı n tehlık o-

sinden korunmak i~dn her 
şcyılen önce hlv<ıdu kuvv. 

Yetli olmak gerf•ktı<r ni c_•' İ · \. t'» ,,, 

c ı ıınlı.ı.tm :rnın haynlı bir 
işimiz olduğu kesin olarak 
bilinmelidir. 

!Şakir Hazım Gökmen 

Fr iZ 
abinesi ~üş~ül 

Parlamento kabineye istediği 
salahiyeli vermiştir. 

Paris, 5 (A.A.) - Parlam· 
ento htik!lmetin istijdıği 

tam salt\hiyetleri 262 reye 
k ırşı 264 reyle red ederek 
hiıku'lleti dcvırmiştir. 

llıikunH•t istifu etmiştir. 

Veni ~abineyi 8. laval ~u· 
rmayı f(8~UI ett~. 

l'aris, 5 (A. A.) - Dı i~-

lcri Bakanı Leva! yeni kur
mayı kabul ctmiillir. 

Norman~iya vapuıu rekor
ları ~ınyor 

Paris, 4 (A.A.) ~ ~or 

mondiya vapuru d ... lıa ilk se
yahntinde mavi kor<lelfiyı 

kazanmıştır. Vupur Allantik 
denizindeki bu seyohati yüz 
yeJı saat 33 dnkiknıln ynpa
r.ık eyc)co it ı lynn. bundıro.lı 
Hex vopuru taruf.ndrn 1 o9 
sant 58 dakikn olarak elde 
edilmiş alon rekoru kırmış
tır. 

Vasıf 
~mar ıçin Moskovada 1 ö

ren yapıldı. 
Moskovo. 5 [ ı\ A J ·· V ısıf 

<t }lar n son ölü toreni dün 
yap lm :l?lır. 

İzmir cıvarm~a~i ~1taklı
klar ~urutuluyor. 

İ.zınir. 5 (A ı\.) - Bu yıl 
şehrimiz dvur.n<lnkj hiit
ün butoklıklur knrutulac· 
aktır 

lr k 
İle [reğli arasın~a uzanan 

d~mir ~olu. 
Tren yeni bir istasyona vardı. 

<;aııkırı, 5 ( A.A )- l rmo le . 

Ereğli demiryolu d1n Çan
kırı eski pazur nrnsınJ· 

uki at Knracalor · kamoni 
istasyoııunn tren vurm ş 
bütün kom~u halkı coş -
kunluklar tören yapmıştır. 

~~k ~abinesi kurul~u. · 
Proğ. 4 ~ ı\ A.) - t:Jmu~ 

başkanı Mtızorik yenı kabin· 
enin listeı:;ini onayl11mıştır 

B Berıes D ..,işleri l3oşknn 

l ğınJıı k11lm1kt.t1lır. 

Kamutay görüşmeleri. 

v g 
k 

ay (Temyiz ) 
r Taşınıyor. 

Bu ~usus~aki kanunla üç ~c tilin ölüm cezalar ina çu
pılmaları ha~~rn~aki mazbatalar onan~1. 

Anknro, 5 f AA.] - Bu 
gün Fikrnt Sıluyın boşkan· 

l ğındn toplunun komutoy<la 
polisin ödevi ve yctgesi ka 
nununun bc.ştr.cı moddesinin 
«A» fıkrusısırı değiştirilmesi 
ve yorgut:1y.ın 1935 bütco 
yılı içinde Anknroyn toş n 
mosı h:ıkkındnki Jrnnunlorın 

ilk görüşmeleri yopılmıştır. 

Yorgutny bJkkındnki ka
nunun hü~ümlerino göro 
yorgut ıyın Ankurnya t:ışın· 

ması zamon ve nasıl ybpı

locıığl Tuze nkanlığında ot. 
anucuktır. 

Kamutay bugünkü top
lontıı.lo Cub.ndt ro köyünden 
Ömer kulanıa camikebir ma· 
hJ.llesindı n Mehmet oğlu 

1 l ık kının şeyhı:.l van kö -
yiindt•n ~1ehmet oğlu Velj 
Kuru~·ayın E<'r:ık köyündeu 
~leırıet oğlu U lferin ölüm 
cez ısını çarpılmolurı hak
k ıo ı!oki lnyihnyı kabul 
etmiş ve Salihlınin Gebek 

köyünden parş0vnlı Mehmet 
oğlu nrabacı hakkındaki öl 

tim cez..ılarını 24 seneye 
indirmiştir. 

Kamutay perş' mbe t;üniı 

toplaeakt•r. 

Karoeşinin intikamım alan
~a~m 

L~tanbul, 4 {A.A) - Hu 

Günde beş kelime 

Tl 'fık l".krl't :. ıla) 

giin Gı:ılutadıı fed bır c!n::ı· 

yet olmuştur. H l\dise şudur: 

Gülizar adıuda çarşaflı bir 
kadın, G:ılntada Kft.· 

zım adında birisinin arka
sını takip etmiş ve kendisi
ne yakloşır yaklıışmaz çar · 
ş•ıfının altından çektiği ta· 

banca jle sekiz el silah aL 
mak suretilc Kt\zımı öldür· 
müştür. 

Yopılon tahkikata ve der
hnl yakalanan Gülizarın ver
diği ifadeye göre, Kdzım, 

evel"e Gülizarm kardeşini 

öldürmüştür Giilizar intikam 

olmak için Arnavutluktan 
gelmiş ve Kdzımı bularak 
onu öldürmüştür. 

On Altıncı Liste 
1 --- /la ki kal (1. Kö) - 1 - Ccrçek. !JUÇeklik, Fe
ri le! 

'2 - {Terim) Gerçe Gerrtklik - Realıle 

Örw• /\le r: 
1 Hakikat lmdur. 
2 n:r deulet admm, hayal değil, guçeler (gerçek-
liler) ı{slıinde yıirtir 
':! - Jlakiki ı - Gerçek, /ıakiklğ = Veritable 2 = 
Gerçel ı /erim) - Reel 
Örnekler: 
1 O, hakikiğ bir ;~ admmdır. 
2 - Belki iyi defjil, faka/ gerçek ( gerçc l) olan lmdıır 
8 -- tahkik etmek - Gerçi nlemek 
tahkik, l..ıhkilwl - Gerçin 
Örnekler: 
J Polis meseleyi !lerçinleın.•yc başlamı~ltr. 
•J • tuzel gerçin/er -=- lahkikail ad/iyi! 
3 Uılıakk11k etmek - 1 Gerçin/eşmek, gerçeleşmck 
'2 Kcsinlemek 
Örnekler: 
1 - rurd l>aywd1rlığ1 tilktist1 ancak cıımuriyel deu
rlndt• gerçeleşti (gerçekleşti) 
'2 - Kesirılenen uergiler - talıakktık eden ver[Jı'ler. 
f> - ta!wkk11k elllrmek - 1 - Gerçlnleşlirmek, ge_ 
rçekleş1irmek '2 kesinlt:mek .J - l

1

arlaşltrmuk 
Örnek: 
AsırlarJanberı' Anadoluda en büyıik bayrndtrltk işle
rini uarlaşftran cumurlyetlir. 
~OT: 

(;:ız •t'3mize gönderilecek yazılarda bu kelimelerin Us
manlıcnlıırı kullanılmamasını rıc·a ederiz 



SAYFA 2 

Dil işleri 

Kılavuz için dersler 
- 23 -

21 Tarihli gazetelerimizin 5 kelimelik HstesinJe önemli 

bir ye.nlış olduğunu yeni görılük . Kılavuzda «tntlil» karşt
hğı ccdeğişke» dir. Fakat «tadil etmek» karşılığı, gazete-

mizde çıktığı gibi. 
Değiştirmek 

Değil, fakat 
Oeğişirmektir. 

Misal; Kanunda dt·ğşirmek hnkk, Kamutayındır. 
Değiştirmek «tadil etmek» demektir. 

** 
Bu ılerste de dünkü denGcimize d1;vırn1 ediyoruz. Önce 

misalleri o\cuyacaksınız . Anlamlarını bulmağa çalışacaksı-

nız. 

Ondan sonra kelime karşıl•klurına bakacakstn ı z . 
Ergeniz ne olduğunu bana pek güzel izahlodın · z. Pa-

ket bunun, dünkü söylcvinizdo bana anlottı ğınız kadar 
belirg"n olmadığını iytiral etmeliyim. 

ilk bakışta birbiri ile ayni anlamda o lduğu sanılan 
bu iki söz ar ısında bir belirsi ayrılığı olduğunu çokları 

sezınmez . 

Kanun maddeleri <>rtünlük götürmez; bunlur<la belirgi 
bnştıcs ş rttır. 

Hoyuna devrim ideo!oj is od n bııhsedip <luruyoıuz . Fa. 
kut şimdiye kadar, bunun, hiç kim8e t.nafından a~· ık ve 
doğru bir somtözü yapılmom•~tır. 

Suyun katımında neler olduğunu söylermisiniz~ 

Yalın ve katın cisimler ne demektir? 
Bu iki mad•leyi birbiri ile katınlomak imknnaızdır . 

Bu uç kişilik salg,t bir gazeteci ıle i" i şairden kalım . 
lı idi. 

Osmanlıcada bir arab ve bir rars f:Öıünü arnb kuralı · 
na göre bingeştirmek yanlıştır. 

Yanıç başka dışnomal bg.şkadır: Bir başta iki burun 
yanı~·lıktır, insan yirmi dört sn&lte yalnız iki anot \J)Uma. 
kla dışnomal bir harekette bulunmuş olur. 

Yalın bir cisim bıısit bir fıkir ... 
Yeni ktlimeler ve karşılıkları : 

Belirgin - Mütebariz 
Belirgi _ Tebrırüz 

Relirsi - Nüans 

Somtöz -· Terkip (sinthese) 
Katım ) 

Katınç ) - Terkib 
Bingeşim } 
Katın ) 

Katımlı ) Miirekkeb 
Bingeşik ) 
!;omtözlemek ) 
Kutımlamak ) Terkib etmek 
Bingeştirmek ) 
Yalın - Basit (Terim) 
Basit ( 1'. Kö) 

Yanıç - G ıyri tabii (contre - naturo) 
Dışnomal - Gayri tabii (unormal) 

** 
Yulnız toprağ.mızı roy değil. havam zı da bir çelık ka-

na 1 örüsü ile kaplıyacağız. 
Dokuna Ilı bir süz, etkin bir ledbır .. 

K llbo dokunun bir söt:; b'.lş oğrısına etgiyen bir ilft~· .. 
Sözlerimin bu odam üzerinde hiç bir etgisi olmndığını 

görüyorum. 

Bn hareketin bu kadar büyümesinin ctge ferinden Liri 
de, ~izin kaygus

0

uzluğunuzdur. 
Örü - Şebeke 
Dokunaklı - Müessir 

Dokunmak - Tesir etmek 
Etgi - Tesir 

Etgd - Amil 

** 
işlerime karışılmasını istemem. 

Osmonlı impratorluğu yabancı devletlerin her türlü ar. 

sıma larmıı açık bir kapı idi. 
Acaba silahsızlanma dediğiniz gibi, «ademi t ecavüz» 

• için sııldırmazl1 k, «ademi müdahnle» için arsımatlık diye
mezmiyiz? 

Karışmflk - Müdahale etmek 
Arsımak - Müdahale etmek 
Saldırmazlık - Ademi tecavüz 
Ar11ma1lık ·- Ademi müdahale 

TURK DiLi Haziran 6 ,-

Dost 
Vugoslavyada siyasal durum 
Ayrılış paıtilerı skopçinaya 

girmiyor. 

Belgrat, 3 lA.A.} - - Yeni 

Skuprına bugün ilk olarak 

üyelerin en yaşlısı B. Steva 

Jıınkuniçin bo kanlığındn to
plaıımıştır. SJyluvlar seçım 

mazbatalarını eğreti ba~kan · 

lık divanına vermişlerdir . 

Ayrışıklar bu toplantıda 

hazır bulunmamışlardır. 

Bundan ~·ıkarıla-

c:ık sonu~·. oyrışıkların dün

kü pazar günü Agramda yap

mış oldukları toplantıda Sku
p~inanın topluntılarına gır_ 

meyi onaylanmışolJuk.lurıd r. 
Ayr.şıkların bu suretlu 

Hir valların fikirler ini 
p ... ylaşm ı ş oldukları unlaşıl

muktadır. 

Belgrad, 3 (A.A) - Bel

grudto toplonı.ın ayrışık par

tiler konferansındo eski köy · 

lü Jemokrat biı liği delgt:ıle

rin<len 60 kişihoz ı r bulun· 

mu~tur Bunların idnde Mıı

~~ekin il ırvat köylü partisiyle 

Pribin\·evi~·ın bağıns ı z demok

rnl partisinden üydcrle, se

çim için birleşmiş eski Sırp 

ve Bosna partilerinden gön· 
derilmiş bırk.uç görmen vur. 
dır. 

il rvat ~efleri t3rafındun, o· 

naylunan knror projesi sırp 

ve bosna p.ırtileri önderlerin 

in onumalcırına sunulacu ktır. 

Ayrışık partılerin üyeleri 
bugün aç. lacı.ık olan İskop~·

inada, se~: imdeki yolsuzluk.l· 

ardan dolayı görüşülere ~i

rmiyeceklerdir . 

Alınan lrnrnr projesin•le, 

devleti i ığilıycn siyasal, ek

onomik ve sosyol olmak üı- 1 

em, bütün huy;.ıtiğ meselele

rin ancak. özgür bir reı~im 

i~:inde ve bütün Sırp , Hırvat 

Slovenlerin elbirliğilo kotarı· 
labileceği bildirilmektedir 

Ayrışık parti 0nderlerind 
en biri. 5 may.s ee\·iminde 
listenin hışma Moçelci 
koymak la ll ı rvatlar-
l,ı birleşen nyrış •k p.irtile ~ 

rinin bu uzlaşm zmi kolay
laştırın ştır . 

~lacek sırp ulusuna biı 
teşekkür birliği çıkarncak
tır . 

Görllüğiine göre Skupçına 
konu~malurına girmttmek fı 
kri llırvat partisi tarafından 
ilc•ri sürülmüş ve 
politikasına düşman olan 

sırp nyrı ~ ık ~· evenleri tn
rafındun istenmiyerek ka_ 
bul edilmiştir. 

Bazı saylavların bu karu
ru aldırmaları ihtimnli var 
dır. 

Romanya kualımn şöleni 
Bükreş, 4 (AA.) - Kisi

nflv şarbayı krol Karol on

uruna şölen (ziyafet) ver

miştir. ki~leri Bakanı R. No. 
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Gezme 
Trenleri ~ugünden soua 
pazar günleri işi eyecektir. 

Cuma günleri Balıkesirle 

8andırma arasında işlemek

te olan geznrn trenleri haf
ta azııılı dolavısile hundan 

" 
sonra pazar güoleri yap.la-
caktır 

Geçen hafta Bandırmaya 

giı.fenler trenin Bandırma
dan gurubdan evel ve tıım 

eğlenecr·k bir zamanda hare
ket ettiğini ~öylenmekte ve 
idare<ien trenin horeket sa
atlerinde de ğişiklik yapılması 

istenmektedirler. İstenild ı ğine 
göre tren Bandırmadan '1iç 

olmazsa yatsu f\ıraları hare
ket etmelidir Bu taktirde 
tren gezmeleri ~·olt rağbet 

görecektir. 
Öğrendiğimize göre. demir. 

yolları idaresi Giresunn da 
gezme trenleri işletmeği 

düşünmektedir. Trenlerin 
bu ay i~·indl3 işlemeğe baş-
1.y ı: cağı umulmaktadır. 

Yeni parti ~aş~ammlZ. 

Koşular 
Yann yaptllyor. 

Koşulara 21 at giriyor. 
Yarış ve ıslnh encümeni 

tarafından hazırlanan at ya. 
rışları yarın k\lşualanında 
yapıl ıwaktır Koşular'1 yirmi 
bir at ve kısrak girmekte
dir. Bunların yedisi tuy ko 
şusuna, altısı holiskan Arap 
at .ve kısraklara mahsus 
ikinci koşuya, uçu yerli 
yarımkan lngiliz at ve kıs
raklora mahsus üçün"Ü ko 
şuya, beşi de yerli yar ı mkan 

Arap ve haliskan Arap at 
ve kısraklara mahsus koşu 
ya iştirak etmektedir. 

Yarın güzel bir koşu gö
receğiz ... 

Senenin 
ilk arpa mahsÜlü pazıı~ 
kılosu yüz paraya satıl~~ 

sh· 
Bu senenin ilk ı;rpa ı:n r• 
1.. b' .. el paS8 su u ırgun ev ıı 
. ·1 . . 975 kilo tuts 

getırı mıştır. . er.İ 
. h 1.. z ,hı r 
dk arpa mıı su u f ıı· 
Mehmet Sarfaklarlı tora ı 
dan k · ı üz parodBll 

ı osu y Jstsnbuls 
satın alınarak rııa 

.. J · ı . . B Y'I 11 
goıı erı mıştır . u ııer 

mahsulümüz diğer rnuhsUdol· 
gibi çok iyidir. Danel~r 
gun ve beyaı renktcdır ..• 

. 1.. ü yetıŞ 
ilk arn1 mahsu un .. fefl 

r ı. "yun' 
tiren Ayşebacı .,.o d odB . · ı 8 1 
Mehmet oğlu Akı '(tçi· 
bir dftçidir. Çal ı şkan çı 
mizi öve!'iz. -

Susığı: ·lıkta 

Köy Kongresi. 
S usı ğ ıı l ık ~ öy lrr inı n m uhfar ve üyeleri Ö in iştira~ ırti

ğ i bu kongrede güzel karar veril~i. ·res•· \'i.JJI • 
Susığırlıir, 

yazıyor: 

Muhabirimiz 

Cumartesi giinü ilçemize 
bağlı elli köyün muhtar ve 
azasının iştiraki ile büyük 

erin muhtarlarının 1 jt\I 
ret e 

ormanlardıtn ne su . adili· 

Gumuriyet Halk Partimi· 

zin yeni Başkanı Dr. Lütfı 
dün llbayımız Salim Gündo

ğanı hükumet konağındaki 

makamında ziyaret edemi 
kendisile tanışmış ve görüş· 
müştür . llbnyımız bir mfüL 

det sonra yeni Başk ı n ı n Zi 

yareti rıi ia<le etmjştir. 

1 
bir (köy kongresi) yapıldı. 

föde edilıliği, köyl~r;n JlÔf 
rının nereden gelJığ :bi 01e· 
ün kuruluşu ve n° ... ~' t<ô1d· 
safelere istinat ettıg•ı ·k,sısr 
eki görenekler: asıırıat~l ı J18ıı 
köydeki hastalıklar. 11110W 

tedbir köyün sıtına d•A-ı· 

i~are ~eyetin~e 
İl idare heyeti dün İlbay 

mırnvini Ekremin başkanlı

ğında toplannrok memurin 

muhnkemütına ait işleri gö· 

rüşmüş ve bu husuı:ıta ka

rorlur vermi~tir 

Kiraz ~ayramı 
Erıleğ'in ~1eşhur kiro:ı bay-

1 
ramı 9 hazıron paznr günü ı 

yap lacııktır ~ehrimizden de 

bir ~·ok ailtılerin iştirnkile 

buyromırı pek eğloncoli ola · 

cağı söylenmektedir. 

liselerde imtihan 
Kültıir Bakonlığındun il · 

bııylığa gelen bir emirde 

liselerde imtihanlara 15 ha-

ziran cumurtP.si günü 

!anması bildirilmişt i r. 

ba~'ll 

Birlit -Orta o~ullar muM-
• eliti maç1. 

Birlik takımı ile orta okul

lar muhteliti arasında önü· 

müzdeki cumartesi günü öz. 

el bir maç yapılacaktır . iki 

taraf da günlerdenbiri ha. 

zırlandığından maçın güzel 

Suat sekizde açı lan ve on 
sekizde kapanan kongreJe 
çok faideli ve güzel karar
lar verildi. 

İlçebay ~Iiinip llbon kon
greyi şu sözlerle a~·tı : 

-Sayın Cumuriyet kö
ylüleri : 

« Bugün bu güleryüzlü ve 
sevimli gözlerinizin ve te_ 
miz kalplerinizin ~~arpıntıları 

arasında bulunurken ne ~a

dar bahası bi~·ilmez anlar 
geçird ' ğimi tarif edemom. 

Türk köylüsü olmak ka
dar dünyada hakildğ şeref ve:ı· 
rtsn bir şey varmıdır? 

Türk köylüsünün Cumuri
yete bağlılığını, bu top~antı

nın faidesini ve eh'1mmiyd
tini belirttikten rnnra sözle
rine şöylece son vermiştir: 

- Hdpimiz birimiz, birimiz 
hepimiz içindır Devlet ve hü· 
kı'iınet diye milletten ayrı 

bir şey olmadığını cumuri · 
yet ne güzel anlatmaktadır. 
Mukabil f~dakiirlık ve ayı 
sevgi bağları Türk yurdunu 
elbette refn ha her gün bi-

raz daha kavuşturacJktır. 

Ben şahsen herkesin ışını 

yopmakla ve herkesin der
dini dinlemekle mükellefım. 

Ve bütün arkadaşlar da böy· 
ledir. binaenaleyh gelelim 
köy işlerimize. l>Diye kong 
reyi açmıştır. 

Bund.an sonra büttin köy 
muhtarlurı il~·ebaylık tarafın· 
don evelce bildirilen on altı 

maddelik ruznameyi gözön
de tutarak hazırladıkları ka 
rşılıkları hirer birer okumu. 
şiar, dileklerini, dertlerini 
söylemişlerdir . 

«Köyü, köy:üyü yakından 
etrafJıca t:ınımc k için köy 
kanunu ~·erçevesi kinde h .. -
zırlanan ruznamenin madde
lerini kısaca bildiriyorum:» 

, ırııs Pı 
kas na dahil _o~up 0 dağıt11111 

nı, köylere kının klıklor" 
şekli, köydeki bata Jo~t -
K .. 1" .. hu" ku[llet . fle oy unun klıı 

oruna müracaat şeJ,ğ•ı sı· 
g ibi ilı'lçlar kullanıl '1i"0' "er• J • 
hhi~ konreranslar 'dtı' 

n "'JI; 
mu? Köyde suların ~01 

1 uıar• ı ıı 
aç k vey n kapa ı s . i bUO 

il k .. ·· crelıt ' Jlı· yo arı, oyun r- 'bİ te 
artırmak için ne gı ijfJllıB· 

oır a:ı d~· irler alındığı. 81 rasıll . 
· k'yler & ıfl alurı hangı. o eteler 

0'8Z tl' 
dır? Köye gelen t'I k,Oıı 

. k"t plar o ııl· 
a.lı? Hnngı ı 0 ııı• 

6 
yor? Köyde okuyup? y t{6Y0 

k·L·- adedı tt' 
arın ha ı aıı!' " ...ı •, ~. · bo~ıv· ·ıı~ 
hnyvon vBzıyc tı. ut r.J 

e,,·c ı. . . . k .. de Dl ~ı· 
davılerı, oy b' 0 ta11 r 

kte ı ·1·10 hayvanlar, oıe "er• ı 
ylerde miisamero ıaJıııl9• 

. vo 11111 
mu? ErkeJderın e o 

.. ereler .,,111 
ı ın bu musooı tlil1'1'' 

K
.. ıııtJ8 Jll ' 

al:'l laları? 0 Y hok1'1fl . 
r se·ı 

içki ve kuaıaı ? •{ol l'.:ır bO' 

ki konforanslor . giler'• ı~r 
· "er o p 

omli\k ve aruzı k,orıuşıfl el· 
nlnr hakkında üesse! j~ 

. .. Jet ın . ·~ıer 
Köylunun dev uller•· 1 

.. 1111• •.. 8 atus ı;ru . 
erıne murac .. ")Üf g dll~ı 
nin ~·ubuk goru ho..kk111 

.1 · .,· bunlar 
euJ''I ve d' 

. r- ~ıll 
dılekler.. btJ~ ri· 

Biitün bunlar ın ~ı;1te •' 
vo o:ıaJsr ,ıoııı ., 

muhtar 'k)er i fil Jilrı' ı' 
ne d11ir verdı_. kaşıı e ·c11r 

. pıuoa dB ı 
dinlen mı§, f 0 deD ııııtf 
İlı,:ebaylık taro ı ydıııl•t• 
eden noktalar a 11rtıı' 

utıt · ıı 
t ı r . biitüO ~ erı11'. 

Bilhassa ton ı~l ıer• · 
, r11fın 1 · ıJU~ hükuınet ta "r'1 1e' 

pek koloylık 10. l"~ir şi~~ ~i'' 
ni bu yol~la h ç. ı tıer 

dıklar•P ıir · 
leri o\aın . ı er11 r ~~ 
den tekrar ?ı:~ (sid6 ~8ıetı 

Verilen bırÇ kÖye ıirıl 
ndo. • ... g8 • e' rarlor arası ızırll~ .. rı1 

k alı o d'". d' suların 8 P . cO ·çı" 
· köylerın 1.ı 1 •ı·~ıl· 

mesı. bll P 

meydanlarının bil''u 

, olv cağı söylenmektedir. 

- Köyün niifusu. okulosı. 
talebesi, köyün arazisi , La. 
hçeleri, bağları köyün ağa· 
~lanması orman olen k.öJl-

birer (Atatürk) 



~Yrı: 3 

~illerde: 
Musolinin Söylevi. 

,t~rnı~s gazetesi söyleVhakkında neler yızıyoı? 
•olin' ~b:ııs» gazetesi Mus. bununlı-ı beraber bu yolda 
''&taı~ın. son söylevini ele ~ir şeyler yapılmak istenirse 1 

l~· ~:yorkı: ltalyanın buna karşı dur 
Fra ıncı . kAnun tarihli mıyacağını ilAve etmektedir. 
dan n:ız ltalyan anlaşmasın- B. Mussolininin önemli gör-
bıı 

1
11 hseden B. Mussolini, düğü bir nokl!\ da Stresada 

an aş · . ln
1 1 

.~anın Londra pak- (talya, Fıansa ve logilte-
ı ~ 3 Uocü maddesine ba- renin bazı evgin meseleler 
~ot eseleJ"rin barış yolu ile karşısında tek bir tavır 

arıtın 
-Oyı . nst demek olduğunu almış olmalarıdır. 
fazı ernış ve bu maddenin B. ~ussolininin hu sö 
tild: «şarta boğll)) bir şe- zleri Frnnsa, lngilt~re ve 
114\' Yazılmış olduğunu du İtalyanın birleşerek yapac-
hu e ~trniştir. B. Mussolini akları çalışmoların Avrupa -
dan a~ 0ırnayı, genel bakın·- da düzenliğin korunm:uu i~·-
llıak oşnutluk verıcı bul- in bir garanti bıır ı ~ın üzer. 
lt~ıyta; böylelikle Fransa ile inde örgütlcnHı'eği en sağ-
'&k· ~ arasında harpten son· lam bir temel olduğunu an-
~-~ ılgHerin bir sayfasının IJtmnk bakımından ~·ok ön_ 
~an • 

~Un ik~ış olduğunu ve bu emlidir. 
~i ett·ı memleket orasında. Bize gelince Fransu 
%n· ın bir çalışma beraber İngiltere ve ltalya barışı ko-
'6y\ ın başlangıcı olduğunu rumak için eyice anlaşmış 

B emektedir. olarak hareket ettıkce barı· 
~d 9§bakan: «Birim~· zuma- şın tehlikeye girmiyeceğine 
~ı ~herj iki ulus arasında· biz her vakit inandık. 
rf ll'Vanın kuvvetle eyi leş- Başbakan B. llitl~r in sö-

ıı:ıe Ve h" ı.· · h d' ylevindeki 13 noktnnın ne 
'elliıı ıç uır yenı a ı· 
ttııı bunu yenınen knra toptan kabul, ne de toptan 
'te'~acnğ na işaret ~tmek reddedileceğini, en iyi uluslu-
~İttı r~llıı> demiştir. Bu bi- r.n bunları aydınlııt mağa ve 
hir e eyice payl'l~tığımız dninleştiı meğe çalışmak ol· 
~ldnUrnuddur; çünkü Avru- acagını söylemiştir. ZııtPn 
Yap halya ile işbirliği şimdi Londro, Paris vo Ro· 
~ n ltıl 6 t rnesel .. sine Fransa- ma dıplomnsı çevenlerinin 

dyıL l.J b <le bunu elde etm('<'e uara-erıı· il o uuğıı ütün ön· ~ rı 

111 

1 "ertliği şüphe ırötiir- ştıklıırını biliyoruz. 

d:~.hir keyfiyettir. L~ndra · Orta Avrupa meselesinin 
~fln 1 Fransız lngiliz B. Musı:olinin föylevinıle ba 
b Uşın"l R k şlıca yeri tutmasına şaşma-
ftıı "arının om:ıda i 

llsız l malıdır. Çünkü İtalya ıçın 
lııı 

11 
• - tıılynn anlaşm:ı-

~,1 hır yansısı olduğunu hunJen önemli bir mesele 
~"-emekle B. ~1ussolini İta}- yo ... tur . Stresotln kararla~tı· 
"'il 3 rılan Tuna konferansı, önce-

t şubat tarihli lngi- 'b' h · ·, ~, den diişüniıldüğü gı ı azı· 
~i,ı ransız birge bildiri· 'e e · ran buşlong.cında toplanıı-
'~ il 'Yıce oydaşık olduğu moyacoktır. Bu konferansı 
hr._~ atrnıştır. Bu bildiriğin özenle hazırlamak önemli ol-
flıaı blı.ğı yeni durumun nor-

duğu için, hunun ne zaman 
~lnı, ır şekilde gelişimi toplanacağını şimdiden hat-
flı· nyı:ının \'ersay andlaş-

.. 81 irmek bile mümkün değildir. 
~ nın b . . L b. 
&~L· eşıncı .. ısmını ır- Bununla beraber B. Mussolini b Qıre t 
~~~ ek turallı olarak 
111%.ası yüzünden geri kal. 

a-
~ı !J!lece dünyanın bir ol 
h· "'llr ıı Yo §ısında bırakıldığını 
~~~d ruı, B. Mussolini bu 
~~~ilen .t'.ıoıak faydas1z ol 
ttı,dıı gıbı, hdlt1 silfıhsıılan
~''ıı n bahsetmenin de fay
~ı,n b. 0lduğunu bütün bu 1 
~lar 1 1l ıtenlerden sonrıı silft-
Qı1 h •ınırlnnm ,sına yahut 

edıılll u.rıı usullerinin yasak: 
" eeıne . ı:ıQ~ l ınanmanın çok 
~ !Jldut•u .. l L 
Ilı·' o nu 80Y emeatı; 
e,i b ""'---:-""'========= 

~'tııı'ı:ı Ütün köylerdeki köy 
~~r tına .. . ı 
~ letler· gore ıcap Cl en 
~ltlıı~ ın tutulması da bu
() lndır 

' lllerk:.. • 
b()t İtler0Y. muhtarı Hakkı 
ı,~htdt~ı ını muvnfCakiyetle 
~ l!lr r nda Jolay1 ilçebay. 
t. il ındttn takılır edilmiş-

!, ~Oııgr d 
rObeı 1( e e Ômerköy ve 
ltıı~t r 0rnunboyları ile ilçe 

rıı~'llaj en rntjmuru, baytar. 
Ilı ~~lltlllıubosebe ve varidat 
~tlardOrı da hrızır bulun 
& ır 

}!- ~ ~Orıg J 
~ tıllin h re, e Sııs1ğırl!k kö· 
1 t ~ö ayındırlaşması ve 
-n.ı Oden b"ı·· l . .. ~il b.. u un eşmesı yo-
,., uy··k 

f olu u bir ndım atıl-
~ Yor 

' ııııc lı . 
'-brik: Çijbay Münip Ilba-
•it. eder başarıklıklıır 

bu jş üzerinde' rnlıat ettiri
ci birkaç şey söyle-
miş, bu 11rada Avusturya 
ile Macaristnnın istekle-
rının, Tuna konferan_ 
ı;ının varmak ietediği gaye
lere engel olııbilecek ıluru
mıla olmadıklarını anlatmış· 

tır. Almanyaya dn bu kon
ferıınsın hıızırlıklarının ev
relerir den hnbcr verildiği 
için, o da bunıı girecektir. 

B. Musolini, ônemli bir me· 
selenin, Almanya ile İtalya 
arasındaki ilgtleri bozduğu
nu saklamamıştır . Avustur· 
yanın erkinliği meselesi.. Bu
şb!lkıın başka yönlerde kı 
mıldamamızın önüne geçmek 
için bizi Brenner sınırınu sı· 
kışıp kalmı~ "Örmek istiye
nler i~·in de bir kaç söz sö
ylemek yerinlie olur» demi§· 
tir. 

Bu İtalyan - Habeş nn
l11ıı.ımozlığının Joğura bilece
ği komplikasyonlar yüzün
den yap ı lan bazı <·nlı~malara 

cevap vermı le için olsa ge
rektir. İtalyan hükumet baş
kanı bundun sonrn. A vu"tu 
ryanın erkinliğinin hem 
bir Avusturya, hem de bir 
Avrupa meselesi olduğu 
nu ve bir A vrup:ı meselesi 
olmak bakımından, büsbütün 
bir İtalya meselesi olmama· 
kla beraber İtalyayı ela epey 
ilgilendirdiğini anlatmıştır. 

TDllKDILI 6 Haziran 

Mecmualar: 

Siyasa 1 bilgiler 
«Sıya5ol bilgil<!rn Okulu 

talebe kurumu tarafı• dan bu 
adla çıkarılan değerli kültür 
mecmuasının 5(l c·ı sayısı 

çıkmıştır. i~~inde şu yazılar 
vardır: 

Dördür cü kurultay müna
sebetile profesör Dr. Ali Fu-

at, sosyal siuortonın şartları 
Ger hard Kessler, ili sar na· 

zariyesi: Charles crozat. so
syolojide demografik: Mat it 

Gögbirek: Rus sosyolojesi
nin sosyal ve siyosul temeli 

Niyazi Biı kes, davletle hu
kukun nyniyeti: H. Şükrü 

Adal, Almanynnın ekonomik 
durumu: il. Tahsin aynı, 

ayın siyasası ve fronolojisi: 
M. Feyzi Doğan, yeni ki

taplar: N Berkes .. 

Rusya ile ~e~oslavak~a 
Prağ. 4 (A A) - Çekoslıı

vakya bankaları korırnrs_ 

ıyomu Sovyet Rusyayn 250 
milyon kronluk bir kredi 

açan son andlaşmayı imza 
etmi:?lir. 

--~~~~---------
Kapsamlarının yalnış anla-
şılmasına imkô.n olmıyan 

kelimelerle R. Mussolini İt-
lyanın brihiğ ö.levini hir 
tek siyusal meseleye bir 
tek sınırın muhufııza~!I gibi 

bu sınır Brenner sınır 

gibi önemli de olsa bir 
tek süel çevreye hasrede-

miyeceğini çünkü ana yu
rdun da sümürgelerin de 
sınırlarının nyrıtsız olarak: 

kutsal olduklarını ve erk 
bakımından olan hötlemele
re karşı oIJulu gibi. her türlü 
hötlPme karşı korunmaları 

gerektiğifıi ~öylemiııtir. 

Bu sözler herhalde Hab
eşistan i~·in söylenmiştir. H. 
M ussolini doğu Afrikıısıncluki 

İtalyan sınırlarında yap lan 
hötlemin yalnız erk bskımı
ndan değil, fakat hukikiğ 
olduğunu berkitmektım çek

inmemiştir. ((Ü kadur ki de

miştir, bu hötlom ltalyan-
Hubrş meselesini a~:ık ve 

köknel bir tarzdıı ortııyo çı

karmaktadır. » 

B. M ussoliniye göre bu iş 
1925 ta başlamı~tır. ı 928 
de yapılan an<llaşma hiikü· 

msüz kalmıştır, 1929 Janb. 
eri Htlbe!?İstan Avrup:ıiı öğ

retmen Rubaylar getirterek 
ordusunu tevilemeye ba. 

şlamıştır ve l 930 dan-
beri tle modern harp 

gdreçleri ile cıh.ızlnnmakta· 

dır. B Mussolini İtalyanın 
barışma ve yargıçlık usulü. 
nü kabul ettiğini hutırlııta-

rak, hele ltalyado. kimsenin 
bu nokta üzerindA hayale 
lrnpılmam(lsını söylemiş ve 
şu önemli sözleri ilave 

etmiştir: «Herkes eyice kaf
asına yerle~tirsin ki. topra. 
klarımızın güvenliği ve as-

kerlerimizin hayatı ortada 
olunca bütün soravları 

en ileri soravları bile - bü· 
klenmeğe hazırız. 

Bu sözleri açıktır 

ve Cenevrede ltalyan 
- llabeş anlaşuınazlığını 

kotarmak için bulunırn yolu 
çabuçak sonuçlandırmak ld
zım olduğunu gö!'termckte 
dir. 

Bahkesir icra 
memurluğun~an: 

Balıkesirin umur bey ma· 
hallesinden Umm.ıhan ve va · 
lidesi Fatma ya 1500 lira ver 
möğd borçlu Börekçiler ma
hullesinden ayan oğlu İbra
him ve biraclı ri Mustafa ere!l 
dilorin işbu borçlularının te 
mini istifası zımmında mu. 
kaddema hjsari~·i mahalle
sinde attar bay Lütfıye 

l 5 kılnun rvel 931 tarihlı bır 
k.ıta ipotı'k. senedi le 2720 li
raya ve bir sene müddetle 
merhun ve bu borç için ipo 
tek fJzlası m::ı hcuz ve sat J. 
masına karar verilmiş bu-

lunan m"zktir Börekriler ma
hallesinde voki sağı kışla 
caddesi ve solu yol ve :ır

kosı yine yol vd önü namaz

gdh soknğı ile mahdut hir 
hamamlık ve bir Curun ve 
iki oda ve bir kiler ve bir 

oılunluk ve <·amaşırlık ve 
nrka kapı snğ nda bir tavuk 
kümesi bir ho.lll ve sağ cl
hetinde zemini tahtn ı.lö~e

meli ve birde taş ılöşemeli 
yerki c»m•rn iki ara kori
dor ve o ı l:ılar tavanlı ve ta-

banlı ve kop·ı pencereleri 
tamam ve aşağı kısımda fev· 
kani kısma ~·ıkmnk üzere 
on üç ayaklı tahta merdi
ven bulunduğu ve yukarı 

katta cephe cihetine aç lır 

\'d harice ~·ıkılır iki kanntlı 

kııpudun yola inmek iizerc 
dokuz oyııklı karo taştan 
yapılmış bir merdiven hoşın 
da kara t .ışdan yapılmış hır 
muhafuza bulunduğu ve hu 
katta z'3mini tahta döşemeli 
ve t.;vonlı ve yağlı boyalı 

bir koridor ve com ve ~·er· 

çeveleri ve kopuları tekmil 
ve ikisinde yük vtı dolap 
brlunan bt>ş oda olup hepsi
ninde muhtacı ttımir ve ze· 
mini sabit mu~amba bulun· 
duğu ve şark ve garp ta
rJfta üç cıımları tamam pen 
cere bulunrluğu ve iki odıı 

' elektirik tesisatı varsada 
bunların müstecir tnr.ıfından 

yaptırıldığı ve havlu cihe
tinde bir surnı~· olur bunun 
suyu bin11dan gelir kullan· 
mak kabil ve muhtacı ta
mir olmıyan ve ipotek müd_ 

<leti dolmu · olmak itibarile 
Sl\tılura\c hakkı ruç-lıani olon 
ipotik sahibi bay Lüıfinin 

alacuğı taınnmen ayrıldıktan 

sonra artacak miktarın dey· 
ni adi sahibı Uınmahun ha· 
nirna verilmek ~artile ililn 

tarihinden itibaren otuz gün 
müılJetle oçık artırmaya çı

karılmıştır. Talip tanların 

birinci art rma olan 8-7 935 

torihine tesadüf eden pazar
tesi günü saat 15 den iti
baren Balıkesir icra salonun· 
da yapılacağı ve o gün ko 

2 ve 20 komprımelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime-

~· lerin üzerinde halisliğini tekefful 

eden Ej) markasını arayınız . 

nulan pey h~kkı ru~·hani o 
lan ipotekli alacaklının ala
cağından fJzlaya çıkmadığı 

taktirde en çok artıranın ta· 
ah hüdü baki kalmak şartile 

ikinci arhrmunın 24 7 935 
tarihine sBdüC eden çar'jıım 
ba günü aynı saatte ve ma-

halde yapılmrk üzere on 
beş gün daha temdit eılile
ceği ancak mezkur hanenin 

ipotekle bernher 2280 nu
maralı kanuna temas etmek 

itibarile yıne artırma bedoli 
müreccah olacaklının alacak 

miktarı geçmediği taktirde 
satışın düşeceği ve bu şart 
in arttırmaya iştirak edecek 
luin yüzde yedi buçuk nis
betinde pey akcnstle göste

rilen günlerde icra dairesin· 

ıle hazır bulunmaları ve ar 
tırma şartnamesi ilan tari-

hirıd · n itibaren her kes gö 
rebilmek üzere icra daire

sindf\ açık. bulundurulmakta 

olıluğu ve ipotek snhibi ala

caklı ile diğer alaka<lnrlurın 
guyri menkul üzerindeki 

haklarını hususile faiz ve 

masarifi dnhjl olım iddiaları 

nı evrakı müsbitelerile hır

Jikte yirmi gün icinde icra 

dairesiııe bildirmedikleri 

taktirde hakları topu sicili· , 
lile sabit olmadıkça satış 

bedelinin payla~mnsındsn hıı· 

nç kalacaklardır. Ve artır

madan doğma dellal resmile 
\ergi borcu olan 8064 ku. 

ruşun mü~leriye oit olnl.n · 

ğı ve artırma günü hazır 

bulunmıynn müşterilerin vaz 

Ba'ıkesır ~ukuk 

hakimliğinden: 
rı ildn olunur. 

Ayşebacı köyünden lbrn-

him kızı Fatmagül kocası 

o köyden Memiş oğlu Beh· 

zııttnn evelce vuku bulan 

talebin hükmen tevsikini is· 

teıaiştir. Behzadın ikllmetgA

hı meçhul olduğundan veri

len gıyap kararında ildo yo

lile tebliğine karar verilerek 

mahkemesi 2-7-935 salıyı 

bırakıldığından o günde gel
mediği taktirde muhakeme
nin gıyabında görüleceği ilAn 

olunur. 

Dikkat 
3 Aylık bir zaman 

İ\'İn İstanbuldan dans mu· 

allimi gelmiştir. 

Meşhur dans müteha

ssısı ve uzun senelerd· 

en beri Paristen diplom. 

alı dons dersi veriyor. En 

kolay ve en \:abuk bir 
metodla öğretir. 

Dans etmesini bilmiy. 

orsanı z ~ehir kulubüne mü

rııcnt edıniz. 

Ders programı 
Sabah saat 9 - 1 ~ nye 

kadar. 
Öğleden 

14 . 22 ye 
sonra 
kadar. 

saat 

gt1 çmiş nazarile bak:lacokln· •~iiiiiiiiiii;~~~~~=--.. 
,_.Buz Almak istiyenlere! ·-

Bandırma elektirik şirketinden: 
Fabrikamızda sureti mahsusa da vücude 

getirilen tesisatla BUZ imal edilmektedir. 
Her tarafa istenilen miktarda gönderilir. 
Buzun 
paradır. 

• 
kilosu Bandırmada teslim altmış 

• 
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Osman Günak 
Balıkesir Hükumet caddesı 

No. 56 

Yeni açtığı muayeneha
! nesi'nde her gün sabahtan 
i akşama kadar hasta kabul 
İ ve tedavi eder. Civar kaza, 
'. nahiye ve köylere de gider. 

1.- .1 , 
M (J .J il I~ 

il.\ Y.\ 'f rE ~ffl 11.\TINI SErESLEHE 

1\fy()IJ k<ı ı·<ı lıisıa ı· 

MADEN SUYU 
Mİ()F, B.\ÜIHS.\K, K.\B.\CinEn, BÜB

HEI\ Jl.\~T.\LIKL .\HİLE 11.\ZL\I 'JZLIKL \_ 
HU.\ E~ SİF.\LI YE EN EYİ ~rnrn. 
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KIZILAY 
~arrnrıa iıuıivazı 'tıı·ilt•ıı bu uıadt•ıı ~uvu-. . 

mııı talılil raıH>ru ~is.-lt•rdt'ld t'likt•flpı·d•· va-
~ ~ . 

zıl11lır. 

Bu suvuıı haviliğiııi aı1t·rı k muhtPrt•nı 
• • <...; 

lıaJkımıza hir lıizırn·t olmak iizc·ı·p aldım. 
Fi vatlar elıvt~ndir . fır~at kacırnıavırıız. • • 

reşil/l caddesi No. 2fJ 

PA';ı; .\ llA)1AMI KAPISI 
~ KAHŞISL'\DA ... 

!TELEF<)N,nJL\)IOEO~ 
:\'E .,AIH TA\1IRA'I' YAPILIH • • • • ....... ···················· 
Bah~esir icra . 

memurluğundan 

numar. lı hune
sinde kayıtlı ma
cır ıleii Onm·ınlı 

oğlu hu rı JC'si cq. 
mile kocnt>ı Gö
nen Pilovno mn· 
hailesi 23- 1 963 
yabancı defterin
de knyıtlı Ariften 

Bir bor\:lı n dolnyı moh. boşanma istiyor. 
cuz olup sntılmosınn karar Arifin iknmetgii· 
verilerek bir adet hir mar. hı belli olmndı-
knlı ve B ılı kesir 33 Numu · ğından iltln yolu· 
rnlu 8 kişilik Ford marka lu yapılan tchli 
snrı knlisörlii kapdı ka~·tı ğe ruğmen gel. 
otoınobıl s .tılığn \·ıknr lm ş nıiş gıyop karu 
tır )'Mİ füılık<>sir pazar mu- rı verilerek hu-
h ,ıli olup hirin<·i artırma ' nunılu ilfinon tob- en eyi ou~ 
21·6·935 taririhine tesa.Jif ı liği t(lnsip kılı- 3~ 
eılon cuma giinü soat d::ın naruk muhake- YA G LARJN J 

itiborcn yop lncnğı ve ogün mesi 2 7 935 •• 1 e~rad_a ,,bu ıa,,b 1li1ıoru7 
konulan p ıy muhammPn kıy- lı günü sant 10 ~ ":t il 
mt-'Iİnin yüzde 75 şini bul- na bırakılmış ol· 
matl ı uı tnktirlle birinci artı duğundan o gıin· ""' ~ J4 
rorıınt> toııhhiidü b::ıki kaın.ak de gı:ıımediği tak ) H liı!l\ ve r eoç her Düzenin·ı 

1 ş ırtılo 2 nci rırtırmn 5 7.935 tirde muhakeme. '\.: » 
tıırilıine trsadüf e<l· n cuma nin gıyob nılu gö- lf Ep l" ,,., ( -. ? ~Af· r ı'JC 

rülc<'efrj ıllln olu· 1 ~ • gıinü snot ıO dan itibarın f') lf · 3~ZiiiiiiiiiiO~(jjiıiii 
buşlııyacuğ'ı ve o gün on \'Ok nur. ' iillf 
() r t r n n ın Üst ii n ~ 1 lı 3 1 e o 1 u • ['fil mı l~.h.:~ ~ mum [ffi mı !! ifil@] §1 mı [fil mı (fil fil] fili mı mı fil} m: mı mı filJ fili mı mı lID lID mı mı 'ID mı J 1 
nrıl'oğınuon lıılip olnnlurın '!il Parça tiatları . MakmB il 
pd.şin p wı ilo p1zor malıul· ı.::.1 ı 
inde hazır lıulunmo ları iltln ~ Kr. f iat an 

8 olunur. fil) Sh rİ mekik 100 ~I 

ı·skı kuy11ml'ul ır ın.ılı ıllesi. fili ~'op ırlak >) 100 Konıplrl ~l 1 
dı n Ahmet ıığa hafıdi şoför fiil lğnelı•r 2,5 makınesı 6o1 
Hny dar namına ynz,lan 31 ~ Kayı.şiar _ :!5 }etek 1 
. 7 .93~ günlii ödeme emri ffi) ~okı~o yagı Kom~leceli İf 
ın ıhalıl ınııbn n~ırıı meşruhtın fili ~ışesı 15 çek k ms· 1"' 
aöre horçlıınu11 h::ılen ikn- fil] Nakış ktısnnğı 25 3ya •

1 n r.!"I kıııe~ .. 
motg-.lhı nıeı;hul hulunJuğ'u ..:.:, » nıııkusı 35 K rrıple ~ç 1 
nnluşılmakl ı bil!l tebliğ iade ffil Çıkı 30 40 .:knı~c~h 1 
eılılon öleme t1ınrinin ulnruk- ~ Mu hle1ıf nakış ve ~rıhintJ . OOJI 
lın n talebi üzerine iltinen ~ mı.ıkinc? iplıkleri nıakın°•1 1 1 
tebliğut ir:ı sına karnr wril- ırfil mcık ıslar vosair Vt~d. ·l şe _ 
miş iltln tarihinden itibaren ıını t~forruatı dn bu '?1.t 6 "'

0 1 
on gün zarfında mürocantln lil nısbeıte ueuzt..lur. rılır. 

borcunun tamamen veya bir [§) • • 

~::~;"~:r::."1 ·,~=~~·.~.~.d·ı:~; ıın Sovyet Dikiş akineleri Geldı. 1 

.. 

itiraz v::ır ise yozı ile veya mJ 1 
ŞİfuhPn <\a jrcmizc 1006 nu- ~ ı: akında__ mec<:anen nakı~ yırr~u _açılıy~,,.J ol• 
maralı tlosyn nuınarusı ile f!l) ~aglanıJ. k mukemrıu~Jı)'f'f, ta~arrt1f \ C IŞlf'lllf'~I kal l,\'Cfl f pJUJllall .,IQ 1 
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