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_Ş~pka Meselesinden Meşhette Hadiseler Oldu. 
Titizliğimiz. 
A(·ab ... h . . k' ... " nnO'ı '~te es ı zıı-

·•ı!ln l :-. -s 
\t .. \ •n clnho ger yiz~ Sonıı.,. ın .. 
~.. • ı ı ı rıde mi, devlet 
JO'\E't" ' 
1 k d ırnını)(' yn hut n::ıyınd r 

1-1 <1v::ısıncln mı? 

d ıkıkat oıhır ki lıiı; birin 
e '~sk· 1 •ın · ıı en ~ !rİ dC'ğiliz. Hep 

le esk' l . 1 . . 1 - . len ı• en ı erıyız ) ı'gı· 

ın· şudur: Tenkit düzeyi. 
ıtı.~'I. Ylikselmi~tir . l~ski z:ı· 

nlnr::ı .. b' . 1 t 
etnı goro ızı ıoşnu 

ı ek zorlaştı. Urovlarımı-
en ·ı ı 

t'. 1 eri AYruı).ı şuhirlo
ınırı . . 

en ı~·ınıle. mi nurl ırımızı 
il Yenı ~·ırp ı·ı:H~rlerinin yu

lllao · ler . • ışyurlarımızı, nr tis-
ırrı • . r tına Zı ıkir \O iş odııml. -

he ız~, enı.liistri ürünlPrimizi 
l1sın · · •ltt' 1• ruh vo tt'knıkte, 

leıı~·"e yüksek bakımdan 
ı,,1 tlediyoruz 1914 osmun-

llıt ı. . l ı. lllek t ırıız llL ver-
'rtı~ onu sıwindirmek, 
Ilı . • ynpac.ık pek 
lllakt•ıniz kul lığ'ınn innndır
kı kolny lı. Bugün biıtiin 

'
!rn •tlerin ılı:ö ,Hİ h.ı<;;kaln-
oqf~ n • 
~al~ ır. En yakın Avrllrayı 
.... rırıJır Jtes=ndo uörıi\•o 
·ııı ~ J 

hy \1, onun i(·indo y~ni bir 

... 

Kültür işlerimiz. 
KüHür Ba~anhğının açtığı an~ete cevapln ~elme~te~ir. 
Cevaplar bir ~omisyon taraf ın~an tetkik edileceUır. 

Küllür Bakanımız Saffet Arıkan lstanbulda tetk\katta bulunuyor. 
Anknru, 23 {Aytnrımızdnn) 

- Kiiltür Buknrılığı miıf retl 
nt progrnmlı.ırı ÜzC'rinde öğ 
rdlmcnler ıuns nıla bir un 
ket o~·mı~t r Bu :ınkete 

öğretmenlerin ırönılnd kleri 
v ~ 

cevoplar orasındn çok föyd 
nlı olanlar vordır. Ank"t" 
vorılmuk lf' olı.ın ccv:ı plnr to
planmak tadır Yok.nda Kül -

tür Bakan! ğ r 1u i.>rırn lı bir 
toplantı yupılı C"ak Ye nnkc
te golon ecvoplıır tetkik ed· 
ilecektir. Bunun i~·in bir ko
misyon toplanacaktır. 

İ~t:.ınbul, 22 (Üzel) Kul-
tür Baknnı Soffet Arık: n 

İslon hulo g'"lmiştir. 

:::-111.el \rıka11 

Kültür l •nkanı kültıir işleri 

üıcrinJo tctkiknttn hulunıı. 
cı.ıktir. 

İranda neler oluyor? 

Meşhette Bir Hadise. 

ltalyan- Hab~ş Davası Gün 
Geçtikçe Bir Çıkmaza Giriyor. 
italy~nm Adis -A~a~a elçisi Ha~eş bahmn son ~iyevini be~ane e~ere~ bah zi
yaret etmemiştiJ. İngiliz tecim evlerinin ff a~eşistana sili~ satmasmrn yasa~ edil-

mesi için orta~a ~iç bir se~ep yoktur. 
Londra, 22 (A.A .) - Deyli ktimeti; istikraz i<;·İn bozı zlero S'!bPp ~östermek ha-

Ek~pre.:s gaz..,ft>si ı.ıytnrı ile t<.•şebbüslcrde bulunmu~tur. z r bulunmamı~tır. 
yapmış olduğu lıir görüş- Bunun İ<;·in muhtelif hükumet 

meJe Londıoduki Jf'ni lfo- lere buşvurmuştur Aclis Ah- Atmanya~a Yahudi aley~-
beş elçisi, bu yün 11...ıbAşista- n bflda genel suferberlık ha- \ w 

Dırı C'lındc Ön••nı}j siJôJı YC k J darlıgı zırh arıno önemle <leYom . 
mühimmat s'oklorı ve bıllın-

e. dilmoktcJir. llnbeşistnnıla 1 l'cıris. 23 {A A) - Lonıl· 
ssn mukinelı ti.ıf'"k. LeYois 
tüfekleri, obüs topları, uzun ltaly:.ınluı ın llabeş . ülkesini 

1 

rııdan gelen haberler it 
menzilli snhro topları ve hı- hnrplu zopte1ınek sıyasasınn nlya - Habeş duvnsın-
rka{" uçak topu bulunduğu- knrşı lıarelrnt kesin olarak 1 Ja henüz bir kotarma 
nu söylenıi~tir . kabul eJıldiği ıçın genel yolunu bulunmadığ nı bildir-

ml'ktodir. 
Homn, 22 (A.A.) Bugün seferberlik korıırı alınmıştır . 

kü ltolynn goz tclı ri, Japo- LoDllro, 22 (A .A.) - Kn 
nyanın italyn-llobeş anlaşa 
nıazlığı knrşısındokı yeni 
lınltı hurekc•ti «l r hte gör. 
ülmemiş bir ril'.ıt» diye tu
vs.f et nektedır llel · ~tesJ

joro gazetc·si «'lüşmoı ,> b.ı 

1211~1 alt.nda ~·ok şiılJctlı bir 

bine bu ak:?om özel bir top. 

ltıntı y ıpnr::ık llabeş ltolynn 
mesı lesıni görü~ecekt r. 

D ıyiJ T. lgruf goz .tesi bu 
husustu diyor ki: 

Hava Postası. 
Hom.ı, 21 (ı\ A) Bu 

ayın 23 ünde Brendizi 
ll:ırlıım. K:.ıssalo ve Asmar.ı 

j ıırasındn yeni bir hava pos. 
tası ililemeğe hnşlıyocolnır. 

}Gpına k istiyoruz 

ıı.11~C&ba kr>ndı kenıl.nıizi bu 
~1\ 

toı Y·•p e mı. yoksa yıp 
ıeı n· 

8()r ır harrkı t nıiJir:1 Bu 
llla~Ya nncak ko1ny kozon
İati Ve kolay r:ılı~ıt etmek 
~t_)erı ll· mucrorr}or \'O O'ÖS-

~ap~a hak~m~a söz söyli~en ~ir şey~in yakalanma~ 
' istenmesi üzerine ~ir ha~ise oldu. Ölü ve yaralılar var. 

betkc yazm,~tır. 

l:stunbul, 23 lıhcl) - İt-
ulyun gozı• telerı llube~ıı:;turı. 

ltuly ı meselesinde .loponya. 
nın son takındığı durum 

- İngiltere hiikfımeti bu· 
rışrıl hir koturıııa yolu hu 

lunomıy:.ıcn••ı nnli!sılll •"•ı tuk-o ;) ;:, 

dirıll! ne gilıi bir lcşobbüste 

bulunacJğını k ırarlııştırı -
mulıdır. Bu kararın İngilrc

nin 19 f 4 yılı y3zınılı:ınberi 

ıılmış olıluğu k.nnrların en 

~ B·ı postu h: ftadn iki kere 
y.ıp lncJktır. l \:ık l'ilsu o

lttn İta'yan ıliplornatlnrı :ıru

sındu asbu:?bak ~n B. )foılici

tlel Vuscel.o vardır. 

lf "l t'\ :-. t"I 

laalek\1 ~r evet diyebilir. Mc-
'~l tı ve halkı t< m ·l loş. 

lln 
lltllk ~e şuurundıın bnşlıy-
~t i bıno etmekle uğruşan
Fıl'll Cın rn "':i !le nyrıd r . K .ı
l~ ... 1~1rı •lıişi.ıntliiüü ve crön. 

'qllz . :-. n 
~lly 11 " sufüzl n p ılurduğu 
" Uk 1't· k. .. l .. .. 1 'ltir ır ıye o·uzı• O'Ofll j 

" :; eı ~!!t e ~ııe llokunulur bir 
liıı 1ı;.e 01uneıva kuılur bu ti. 

Kın· "' 
l<u 1 ız devam c lt>cektir. 

lit 
8 
tturıcı ku\tfır. mcs:ı:m · 

llt111,;;rna klnr ~ihi, bırku~· 
~~ıı., . hoş duvar nrı sor p 
)ıl .. tı ul.l.ıtm:.ız r\i)oır yn · 

·•t k .. /"'I 1 

tıll d ko'·i topr:ık k ıtla· 
tııı 1 t olıyaruk. ıns .n s.ıb
ı_l' '1 keterı.:k yetişir. Kur
l eı k ·· ı 
lllt 

1 
u tiır, l ol vo bo·anan 

"' Şıkı. .. 1 . k 
-..lık ~: goz erı am:ıştır · 
~. df•crı1 ı·· "k 1 lk ııııllt '"" · nıvu 1n \'t· 

urın "' "' 
~lttıırı n ~·tt n ısınıp ayılı. 
~ıı,d0~8 d, r Biz Trr kyn vP. 
e,~i k: 1 urklüğiinün yoloız 
detıl \>vellerinı onnrmok 
1~ııı j

6 
on ln yeni z,ıın,ınlrır 

t'4ı, l ıırn ol n yeni kuvve
tı~te· "'0trnak i ti,·oruz. To-

"~'-· J il~..,. ili olıhıaumuz kudar 
ili •ıı. 1 t'\ 

'-' ~ ~ • Y"nİ ve "enç ol-
~ uı~·· .. ~ 

1 ır Usurıdr-yiz 1 lt'r ~""Y-
~ı v ve u'usrıl t)pöil ap d ~ . n :-. 
0~rıı kırsıulnsnl değerlHe 
h lnat \' rp vnruz 

~ ııın k • 
lı.t11 tk Urtu'uş ıl<ıv..ım•z, 
~ ki gı•linciyl' k:.ııln r. 

'therı lll'ir• tar ıfınılun, hi~·hir 
~• ı ... Ve fırsatla hilinınemi,.; ()l .. il' il J 

•·'" b" 1
'l ve böylennwmiş 

"il ır da l 'l' . ~ bıırj .. vn( ır. onzımnt 

l
' ek . surup g-el<•n p'nti 
erı sın oo·· .. . .. .. 

' :--. ruş vf\ du~unu ·-tj fl\1 'S 

''ili ~nnrnı yiz. 1914 ile. 
'ti,j gorünıuiye<.'f·k kadar 

·~ e bırukt k . •es . . ı Lozan Tur 
ı ı~·ın O 

n ~manlı impnr 
""illi "k' . 1 ınrı sayf:ııla) 

Tnhran, 23 (.\ A.) - İrnn 
nj ınsının bilJiri~ine görP. 
Mc~hfottP. şapia \'O yeni el 

bisı> ole ylıin<le söz Eöyle 
mek ısııy~n hir ~Pyhin 

tevki(j sır:ı~ında ~ ıkun 

kargnşnlıktu atılan silflhlnr 

dnn hirk ç kişi ölmüş vı' yo-
rolnnın•ştır 

:;;eh ko{·ın. ~ d iğl'T sud. 

ulur ~ukolnnmıştır . 

Ş ~hini• siikıl'l ·t varJ r . 

italyamn nüfusu 
Boma. 23 (.\.A.) - 30 lln 

ziruna k .dı.ır ve 935d<ı yop 
lnn s ıyırnıln İtaly.ırı ııufu.,u· 
nun 43 milyon 240 bin ki· 
şıye (·ıktığı nnlns lmıştır. 

i~i transatlentik. 

amamaları ve daima biri 

Amerikoyıı gi '"rk<'n öt ki 

nin AmerikııJon dö ıınesi ı~·· 

in 19:~6 darı bnşlıyJruk hu· 

reket saatleri llrğiştirıll·cek 

tir. 

Uzak ~oğu~a olanlar 
Sovy••tlerle J ıponlur nrnsın 
dı ki gerg nlik g ttik<,·e nrt.

mnk tadır. Uz.ık ılo~udnn go 

len son lıabnlcrde So\'ytlle

rin .J.ıpon ilerlemesinin önü. 

1 nü ulRJ:ık ı<·in <; nlileı le su 

el bır İllıfuk yopınnk tekli. ı 
findt• hıııun luk .ırı .dd o Nlil

mektı ılır f) ğer t-ır.d\an So 

vyPtlcr J ı po!!lorın Y"ni lıo 

dt·fı ol.ın ~logolistnn ıla uy· 

rıea yıınl•m ı:ımekt<>llirlPr. 

Buna knrş .. J ı ponlıır ıl.ı ~1 ın· 

Londra, 23 (A A) - Du çuko lıukıhı•·tin • y ırdıml.. -
nyunın biiyiık iki trnns:.ıtl- rını artırın ~!ardır. lkı t ıruf n 

nntilc gemisinin rrans z ·o hu ludunu bll l h 17.ırlıkl ırı 
rmond'n ıle lng liz Oueen ilerle n •kl • o1duğundan du-

~1aryoin ne bir liııı r.dn n<' rum çok tehi k •li bır lıulde-
ılı:ı yoldıı hiribirlı>rine rdsll· ılir. 

mii.nesebctılc şittetli ve ute 
şli nınkı.ıleler yıızmuktadır. 

lıır .J ıponp; son z..ı.ınanda 

llaLeş İt:ılyıın ihtilfıfınn 
karısmağıı karar vermiştir. 

lfalııuki ônco hıı ihti 

ldf...ı h ~· korışmıyoçoğını bil 
<lirnıiştir . .Joporıyanın: hütun 
tltinya.-1111 önem vorlliğ'i ve 
ın ·şgul ol<lıığu bu meselt-tle 

twnr.ıdun l L.ıbeşi:-.tnndun y:ınu 
dönmesi her yudc h:ı)fetlo 
k.ırşıl.ııımışt r Son durum; 
J ıponyilnın, İt::ılya nleyhırıe 
ti ıbe"istıınln b rle ·t ~i
nı gö-ıl<'rm< kted "r. .la 
r rny ının H lb~~istarılıı ne 
g-ibi :ısığlar knrş 1 ğı olar.ık 

İtı.ıl:y.ıyo c·eplıt> nlllığ. hcııuz 

bilinmcmrktrıhr 

J.-t:ııılnıl. 23 (Öz,·I) - c:t .. 
l<'n h·dınrl rı• gön• il ıl.>t·şıs 
tan lıüku neti; İlolynya k::ırşı 
lıhınıg~len her türlü ha:r.ı· 

rl.klurl ı ıııe~guldur. Hilhas
~a h..ı\' :l hüeuınuııa knr ·ı ha
lk n ne Şl'kılde korunoc:ığı 

hrıkkında birı:ok yeni kam 
rlar nl nmı:ştır Hobaşistan hii 

lstanbul 
Yine bir f eliket geçir~i. 

Dost Vugoslavyada 
Hırvat Meselesi. 

Bir yanğında kağıt hane se
mtınde otuz üç ev yandı. 
lı:;lanlıul, 24 (Aytur ıııızdnr.) 

- İstnnhu 1 un Knğ.th ne se-

mtinde büyük bir yan~·.n 

olmuştur. Bu ya1.gın1.lu 33 1 

C\' yanm ştır. ı:vlerin alı· 1p ı 
olması yüzündl'n ateş hırin \Pn 

ötı•kinr g- ';Nck lıüsiik hir 

fJ<•iayu o.;('b11 p olmu~lnr Bi 
r(·ok :ıil lr•r ıwsi:t. vr• yurt-: 
m. knlmı!_?lır. 

Oemokratlarm ~aş~anı Hırvatların Yugoslavya dostane 
ve kralhğa candan yanal ~ulunuyor. 

B ·lgral. 22 (A A.) - Pa 
rldmento IJütro ınun:t.ıım kil 
surat yus sını ilk okunuşt.ı 

ikiyı• kar-;ı 192 oylu onoyl
:ını:ştır. Bundun ÖnC'c tı:ı~b 
uk n ~1. S oynılinovi~· hiikti. 
metin dılf llıği ınnhdııt yı·t

kl·~rr:n pnrl:1mPntonun lı: k 
ve yl1lkelrrinP Jokunma:lığ-

mı izah etmiştir. 

Belgrnt. 22 (A A ) Bir 
leş:k demokrnt ve ayrışık 

partiler h 1şknnı Liyu '.>nıla
vidoviı,: ılün llırvnt mesele
sini hiiyük bir ı::ivnsnl top 
lnntı nsııosınJ::ı in<'elorkcn 
dı•ııı 'ştir ki: 
(Drv:ıını ikinri s:ıyfoıln) 

önemlilNinden biri olması 
muhtemeldir. 

I.,ondra. 23 (.\.A ) Alma 
nyad:.ı Yuhuılilere lrnrş 

hareketler devam otmekte 

dir. 

İtalyanın A\lis .\b::ıbnıluki 

cl\·iqi İmp;:ır.:ıtorun yıl dil.1ü

mii münnsebAt il· yııpılun 

resıni kabule ziyııfl'tto inıp 

nrutorun son <liyevir.dc hn

lyrı lıakkındu kullandığı sö-

-:=-== 

Yugoslav· 
ltalyaya yaKlaşmak ve an
laşmak arzusun~a~u. f a~at 

Belgrut. 22 (A. A ) Sn · 

ylnv ve hükfıme\ lulübu 

üyelerinden ~1. Mıta Dim.tr-

iy..ınoYi~· dışiş 1 eri bütcesinirı 

görüşüşü sıro~ ndu deıniştır 

ki: 

1 Y 11gosJa,·yn llubıılıurg 

hunedonının c•~ri Jönnınsiııe 
~ 

kar,.. ttır Kü\·uk ırnluşına bu 

hıısusta ımitlefıktir 

2 Yugosluvy ı ltnlyn 

ile ynkln~muk Ye onln~ıııuk 

arzu undadır. Fııknt İtalya 

avııı arzular h:.ıkkındıı deli-
" 

ller gö3termelalir. 

~t. D mitriyavİ\' Sovyotler 

Hirliği ile diplomatik ilgile

rin bnşl:.ımnsındon yuna söz 

söylemiş ve f.ıknt müsait 

:t.nmanının ~eçilmesini hiil
fıınctc bırakmıştır. 

İtalyan kurultayı. 
Boma, 21 (AA) - Yir· 

mio<"i sannto kurultayı 

3 ağustostan 7 ıı~ustosn kn· 
ılar İt.ılyada toplanacaktır 

F!orunsuda loplann<"ak ol
un lrnrultuya 40 memlekete 

katıl mn ktııılır. 

Kurultay 5 ağuıtostn 

Homoda açılacak ve Napoli 
ÔB sona erecı>ktir. Kurulto
y<'ılar oradan Libynya gide
rek or::ıyı gezec('klerdir. 

Ankara 
Dün sıcak bir gün geçirdi. 

Ankara. 23 {AA.) - Bu. 
gün Ankara s cnk günlerin
nden birinı geçirıli. Uölge
de har.ırı:t 33--35 dir Dün-
dl1 nbcri Ege ve g-uncy ve 
doğu mıntakalarında suhu-
net yük seli şi vardır 

italya 
Parası düşüyor. 

Tedavülde bulunan p1rının 
karşılığı azaltıl11şt1r. 

Londrıı, :!3 {A A ) Deyli 
tol~raf ı.ı göre İngiliz kabinesinin 

dü rı lcü toplantısındu in Kiliz 
ter;m evlerinin lfobeşistana 

::ıilah satmalnrını yasak et
mek İ<·İn ortaJıı hi« bir se
bep olm: dığına hüküm etti
trıni yazrn:.ıktııdır :-. . 

İtJlyuda teılnvülde bulu
nan kôğıt pnrosının kanuni 
karşılığını azalton karar ü_ 
zerine liret siiratle rlüş
mege bn~lamıştır. 
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Salkımlar: 

Çingene 
Onu. Cın~Pney ; lıültin ılu 

ygu c.·.,r~· v loı iıııın <lı'.Jındu 

duşünuriinı llıu ~·ulı~ .. n ve 
y.ışamrı ğ'u hık kuzu ıı:ınlu 
uynı sırada ı,;,rn bcklea bu
lduğuıııJun ''ılüriiıliır. belkı 
lıu . Dıı lıa geniş ve ozu. 
lnra yııkı~an bir dii ıiitıü.)ı·: 
h ırıikulududır, ~·ingene dedi· 
ğıın llemen her vnkit, toz
lu kır yollarında ı u:Slurıııı, 

onlardan birine .. 
Belki. ateş yuz sıcukları

nı ultın<la börten yüzilc. {'İn
gene ku<lını bana. düşÜn•!de
rimılen uzak ılık istekler ge-
tırir kimi v.ıkitlar.. üııu, 

kor <ludaklurı ile; yol kenu 
rlarınıla u~·on kızıl, kor bo 
yalı gdlinciklere benzetirim 
Tu biut hiç birka<lıno, ona ve
rıliği zioJP.lıği vermemiştir. 

Gülümserken kor boyalı 

du<l klarının nçıktn bmıktığı 

bir sağlık nmbul..-<ğ'ı sandığım 
iki sırn beyaz dişleri .. 

hÜppe bir dii:?ıinü~lt>, ki
m•lPrimize, çift sıra d ızılmiş 

ir: ılııneli incilerle dolu, ~h 
in"i vitrinini <liişündürehılir 
ağzı ı ı, yaz s <'Jklarile hö 
rten, ter kokulu, tadına do 
yulmayan hnrikulAde bir 
ynbnn yc>rn i idir. 

Günün meselesi! 

Habeş Bil • m ece s ı. 
für Erile Stifrdi: 

Nılın 

Mu\'i 

13 •rok 1.. t Vl'rsin, ll<'lli. 
h··..: I c·ıı ikı kolu vaı: 

~ 1, B1yuz N l. 
Bununla ne dcml'k i~-

tiyoı :-ounuz'.' 
(; İİ }i_i nı Si' ı\ İ. 

- Onı·e buzluk ho~ ıııu i' 
Oıın hakolım . Bütün lrnnlnrı 
sıze uzun uzudıvn onlatm:ım 
için bir viski' ç~k \l• ğ-il. 

Sir Erik Stördi ile ilk de· 
fu konu~uyorılum. Kendisini 
ılarıltm •ık tehlikesini gı>zc al
ıırnk l ıu tıılınf ndamdıın gii 
niin bırinıle dahn uzun(':ı ha· 
lıs dec•,ığ'imi umuyorum. Orıa 
bir kompim:ın göriinen her 
~ey. kendisini lwr znnıunki 

nazikliğindt>n ~·ıkormnk tı•h· 
likegjn i doğuruyor. Arnlıistun 
ve Fılistin hur plnrı ~ırasında 
yüzbnş: olnrak lıizmot ettiği
ni. l,11vrensle ı;eneral Alle
nlıinın onn knrşı özel bi · 
sav"'• <YÖ..;tcrd·klerır.i tobii 

• M I'."' 

kenılısinıicrı i1ğrenmı ı\im i'ıt· 
ıı turcırınn.ilı · r,tle ııııl.ılhcağ m 
bir tı·snıhif sonucu olıırı k. 
on•ın lıoş va kitlerinı yoz ynz. 
mağn husrettiğini ögrcnJim. 
/;uten Sır Er;k Stördi y:mlı· 
k lu rı n ı k itn p lı ali nrle ~·ık ar
manı ı ş (;liniin birinıle, kendi 
ya!dığ'ı Ü<' veya tlürt hikay~yi 

ılik ve bon 1 :3 birinı·iknnuıı 

1 VlJ6 ılu Fr..ın:-:ı. İn~ıltern ve 
l 

ltulyu tır:tHilıdı•, «11.ılıe:;i•ü,ın n 

büliiııliii!iıııü ı,.:·arunti altına 
\1 • 

u 1 uw k » i \'in )' :.ı p ıl an 

nnlu:§m:ının - ki hu 

tuhaf 

unla:? 

ına ilu harp hugürılerde suğ

lum bir rculite olmaktan g'" 

ri Jurın ıyucktır - ne ulJu

ğunu anlnmnmı on.:ı bor~·}u . 

yum. 

- Bu anla~m:.ının as l ismi: 

« 1 lalH'Şİstnn hakkında Fran

sız, lrıgiliz ve ltalynn hukti· 

metleri ur:.ıt>ında u yu~m:.ııl ı r· » 

Bu <rn1uşma)> kelimesi sizin 

hatırınıza bir dü~iince getir

miyor ınu '.l 

- ~~ Jemek istiyor sunuz'.1 

diye sordum. 

- Yurıi, bu kclimoy•! na

sıl bir nnlaın veriyorsunu1.".1 

- Kutsnl diplomnıu una

n:ılarının bunu verebıleeı:k

leri anlamı \·eriyorum. 

Sir Erik baıı nı sullaılı 

,-... -··---··-··--:----··-- __ il____ ···--i Ş HIR VE İLİMİZDE ) 

~-·-Gü ;;ş----s~d~; ğ~-b~-;~-t>"oo:oo~ 
Mımımız Ankara. hkişehir Kilo Tütün Vapaca~'. 
vec:;~,~~~~!~'"~~~8J~~~~~~!: Bu yıl SınMı tütünıeri ÇOk nefistir. Sındırğı~ı 111 

rın:ı devam l'lııı ·ktedir Tnk- de Orman yangtnl Ol~U. pır 
ımımız t :ınınmış giire~ı;iler- ~ınılırğı, 23 (Üzel nyturı- nde en gü ıel orınnrıl,ır b r 
Jen Selmnnın bilgili i<la- ık 

ıııızJun) V35 senesi tütün Jarı (kırk hektar) 1 
, 1 " 

re sile kısu bir zumondn ~·ok )' ııı' muhsuliiniın tohrir ve tesbi- mnh::ıl y::ınmıştır. • r do 
kuv,·etlenmiştir. Takımımız . 1 . f•ıknıosınıı '·'ı•rtı" l kÖ"uo..., ı tıne 1 ağııstos 935 ltırı ıın- n J I" 

şimdi herh::rngi kuvvetli bir de b·ı~lnnııeakt r t hisar lur ~n beş y.ışların•l3 ııi~l•ı' 
takımla hoy öh-ü§ecı·k bir e:ıl ılırektö. liir•ii lwz ı lıfrını bi. oğlu \lustnfo ile unn , ,,Jı: 
hullle bulunm:ıkt::ıdır n .. - ı: tirmiş vo ıııcıııurlurını s• ~·- lsümün sebebiyet ' 

Üi•n•nıli,-, mize !.~:öre böl<Ye n toı ... t°' 

güreş kurulu Ankara. İzm , r, 
Hursa ve Eskişehir bö!g<'le. 
rine b:ıs vurarak bum ,trüreş " . ~ 

t:ıkımlarına ma~· teklif etm-
i~tir. Bunların !ınngisi mü
sait Şflrııit gösterirf;o ~üreş , 
takımımız o tukımlıı sonra· · 
d!ln kararln~tırıl::ıcok bir 
giinılq mnç yııpucoktır . 

Güre~<·ilerirniz hu mu~·tnn 
~·ok oyi bir sonıı~· ıılıle ede, 
cek !erini unım.ı ktadırhır. 

Ömer~ö~~e yangm. 
Omrrki1y nytarı m,zdnn: 
19 • 7 - 935 ırii rılemı•cin-r 

de kiiyün şimnliııde şiıl<letlj 

miştir. nnluş lnı:ıktod .r. ııı' 
··ıc ~ 

· )' ı'LI Inhis·ırl.ır c·lı:~ıwri Cıhit an••ın ornı:.ın n :" ıe 

ıle yeni ıııııhsuliin np~vii .Ü· ılolayi;ilc meııılek• ttc )ıı9 
ma,.;ını tı>tkik etmek h·in tii- essiirii mucip olmuştur· err 

.. . 1cOl , 
tün bölg ·lerine \0 ıkmıııtır. !.!'ının ıluha f:ızl,ı huyun f k ~il 

Çıft\'İ inlıi:ıarlnr iıloresinin İçin il{·ehoy vı•kili lh 
1 ır·P 

vakınıln avans vMmıığe ba-
J ' 

şlıyncnğırıı um mı:ı ktntlırlnr. 
Bu sene Sınılırğı tütünleri 
{·ok nefis ve 600,000 kilo 

. 1 .;l)\'Li 
ndeınır ve g• O" • J rıti . n il 
lln)·d:ır Eren \'!! Y' o~lll ~ 
kumnııdun vekılı er.ti 

1 • t (11 1 
ve ormon munıne :ı k çJ 
ru Yusuf Ko~·clin \' 0 

ıştıkları görülmü~tıır. ~ 1~ ı 

rküt te Sıııdırğı tüıüneiiluğ'ü· İ cirli l>ı·ıloburu?U ·:ırı~ 
ı l · bır ) J 

tuhmin rılılınektPdir lnlıi 
s.ulur dırı.•ktörü Ali Hıza O 

nün inkiş•ıfı İı;irı ~·ok ~·.1lış- rivnr nl n 'n yenı (t 1, 

kt ' ft · · t · t ın çıktıi!ı hal,er uhnd r" ae-mn :ı ve ~·ı \ ıyı en vır e • ., . ı• 

mektedir. an kayrıınk<1m vekili ııı~· 
Alı Riza Orkütiin tütiin fı k Kanılemiıle, orıııo; ı\ıı; 

ziirra ı n:ı ~ö:.ıtcrdiği kolaylık amelnt mi.'muru Yu;u ,.1,k lı 
halkı memnun etmektedir. il ve ·ı.ınd·ırmo I\ . ..,,:!· . ,,ıtw 

()5rnnn şimılı or•1)'
3 :" tııe'' 

Dudaldnrındnki ynloz tür. 
kii. dudnklnrın ı loki !!İiliim
s •rne kud tr pırıltıl ı, u~·suz 

bucakt:ızdır. t;in~enede giiz .. ı 
bulduğum hir nesnedr, artist 
olmnsıdır . Hemen her ç·in 
genenin dar ve küçük çap. 
t3 bir ~rtist oluşu .. 

par('O puç·n Frans zcuyn ÇPvire· 
rek, hrınn okumnğı kubul t•t· 

- l:?te bon de bu yüzden 

lcayguya dü~iıyoı um T ..,bıi 

Frnıısızltır için aynı z,ıın:.ındu 

ltalyan dostlurımız i~·i n. uy

uşmn kolimesinin başka bir 

nnlamı yok nıu i> 

- Vur, <lediın fökot ha-

bir ynn~ın o1rnu:?. olıluk{·:.ı 
ot \' t) bıığd .ı y yığ'ınhrı yanmı:? 

\'e biiyümesine moydun veril
meden kôylüı iin ynrd rnile ı 
~öndiiriilnıü ·tür. Eğer köylü 
az ılnha Y"itşmem:ş olsaydı 

cııe\'<'·~ lıiivii kh ısur:ıt ol H'll;;ı 

iki orman yangım. 
Sınılırğının Kcrlilköyiı cı-

ımlir Bu y.ıng nın ne: 
0
1111-' 

inden herıüz bir haber 

varı nJft (l:üngörmeı) mevkii· marnıştır. 

İri. • lıw yupı lı nrkrr•indr 
;"\ ' 

d.!v ı.· ılırnınılnn umulmny .ın 
yumuşak dııv!!ulu bir nrtist 
yiirrıği vard ı r Kadını , nnln 
yışlı, olgun OJ k •şh.ırilP; hu 
:ırti tlikten erk •k kadar ~·ok 
erkeği kadnr pay :ılmıştır . 

~1~ ... 
Ben. hiitun buoların ve 

bütün hu duygularımın ılı_ 

~ınıl.ı, :ılın teri ile tonıyorıı m 
çin~enevi Oıişün<'elni~im ön 1 

\ . 
plhnınılu ::relen, ne Psme.r 
tombul tipli kadınln.-ı. ne 
biitiin giin 
yürek seslerik 
k ii lP.r .. 

söylı•dild<>ri

a,l:ır ılık tür-

l'fo ı ı, no bu ve ne öteki . 
Hnvır . det!' il bunların hiç 
hiri. · 

Yalnız enıoğ'in pırı:tılı. ve 
~ÜnP~li tıık kıırşılığı :ılıntcri 

ilo l ınıyornnı, t;ingnntıyi .. 

M. N. 

Titilğimiz 
(Huş tura t'ı birinci :sayfuılıı) 

:ıtorlu~unun hi~·bir devrir11le 
tloğamıyae<1k olnrı bu iılt•ol · 
oji laz ı mdır: Kurtarıc ı kültür, 
bu iılcolojioin yuğrulması 

ile v:ula ·ııcaktır. Onu hi~· 

bir z ımnn kniı maddeler, 
doımuş kurullar, kopye pr· 
on iplerle ılıırduromıya<'nğ'ız. 
Hnhotı;ılurın. ioıino ••elmiyen " ;-, 

şeylerılen biri ıle buılu r. 
F. R. ATAY 

~ ""'r:l ~r-=""""'-=~ 

Dost 
Yugoslav yada 
Hırvat 

Meselesi 
(Haş tnrnfı birinci ~ııyfııda) 

Deınokrııtlar il rvntlur
l,1un1 ış ımtık dilt•ğirııledirler . 

Zıra llırvııtlarııı Yuııoslnvyn 

d,n• lctine ve kr:ıllığn cunılnn 
yanllt olJukları knnnntinrı 

vnrmışlardır. 

ti. Onun «ne ı:ız ne çok» yn· 
hut ccZ ıfnranırn g-.bj hikfiye· 
lerini, bir SomPrs •t MoghP· 
ınin en eyi hikiiyeleri k:ıdnr 
!,.!'ıizı 1 olılukl:ırını ~öylı~ını klP
n•! se rıpatiye. ne llc bir bulu· 

~un cıevincinP knpılmı~ olmu
lctun \'' kinmiyorunı. Goıii) o· 
rsunuz y:ı bu epey ko'lıplc
ks olun aılrırn •ı, ('Ok kinıse · 

1 yuğı ~ir unlnmdu , ve hu du

runıu uya('ok bir ·~kilde d~ğil, 

l r ~·ok ·»yler üzerinde ıİıırs 

vere ııı ez le r. llu b,..~i :-: t:ı rıılu 

o 1 u n bitenlerlP l la-

lıe:;lı r lıtıkk ı ndoki bilgileri
ne g ·lir.ı·ö lıu. Sır Erik Stör. 
ıli ıle lıir aylı• nnunası gibi· 
ılir Topı;u ı-;ulıuyı olun t u 
oosı 1867 ,ıc Sır Hobert Na· 

piı·rin kunınn,lusınıln olup 
:'\ egüs 'l\ odorusu ~l:ıg\lnla 

du ku~ntarak onu. kendini 
ölılürmcığd sevk eden orıluıla 
~·ul ·mı . l\en<\ini Je, ne gıhi 
::-artlar ultındn ve hnn!!İ tıı 
~ ,, 
r..l'trın olarak girdiği ıwk • 

·bilmediğim Aılu:.ı harl ı ıı ıln 

hulun muş ve o zıırn:ın 2·1 y.1 
ı;ıı nıl:ı imı;; Size onun ~·nşını 

da siiyl t>diğiınin :?inıtlı farkı 
nn vardım. Zatı:n o, yn ~ lılığın 

lluıı dolayı biç de utanr duy· 
muylır. Tı!rsıne ol.ırak. yn~ı

nı hiç göstcrınediğıni hihlıKi 
İı·ın . k ·ıç· ynşıfllln olduğunu 

koluy<'u ı;:öyliiyor. lluy:. tını 

nşuğı yukarı uynı uzunlukta 
ılevrelerlo. Londrıı, Kon ve 
lfohcşistnn arosınılo hö!iiyor. 
ll:ıbeşistun l:.ı, ı)e r duğlarınıla 

büyük kahve turlaları var · 

mı~ . 

Söylemeğ'ı unuttum. o d::ı 

Dire Dauaıla henim bulun 
ıluğum trene binmişti . :jlıp
hcsiz ondnn hahrnlunduğu 

nu i~ıtnıiştİm, rakat kl ııılıH· 
rıi tnnııııak ı;eref.ni henüz 
kuzonnmııııi :-lıın Beniııı ko · • 
mpartıınunım onunkine göre 
ıla lı n r il lııı t olıf u ğu ;~.in, k.en 
ılisıne birlikte oturnınm•zı 

Ö.ıerg,.ıliın O da nuzlarınıu · . 
<lıın kabul PtlJ. Onun ı~·in o 
ıtiiniin ırni k:ılun kı!-m ııı, n r-o 
iı;İnılen gu\'ıtıekte ııl.iıı~ııınuz 

iilkl•rıin üzerin.le toplar.nıı 

r.rtınııılan h:ılısodNı· k gc\·ir-

l:ıte hen de o.ıu söyle-

mı.'k i:stoyorurn. 
lı : rıı in znrurına 

yopılulıilir . 

(( u )' u ~ rı 3)) 

o~araır <la 

S.r E· ik öksürdü. 
- E >'et. evot, öv} ... Dt:Jıli ., 

Aldanımııl·ğı ını görüyorum. 

i to o znmnn, lıemen he
men Ju mdun dü~cr gibi. ba_ 
na muvi Nılle beynz Nılılen 

balısetnıeğı.: bnş 1 adı. 

- Sizo söyl mişlim y:.ı: 

Hunim ınf'nıl,·kPliııı iı;İrı ılı', 

dıinyıı medı·rıiyı ti i~·in de, 
Nilııı ii~·üncü bir kaynuğının 
ola.usı bir rl•l:1ket o1urdu. 
Bu yüzden dünya Ü\·üncü 
bir harbıl\ tehdidi ultınıla 

kalırdı 

Sorumu tckrarlıya<'u

g.m: Bununla ne denH·k İ!'. 

tıvorsuı.uz:ı ., 
- <.,.ok !.asil hir s yi rırıl:.ıt

muk istiyoı uııı. Foş du mc· 
st!lı·ı;i :;ık.tığ'ı z,ımun k:ı~· y ı 

~ınJayılın z 
- A~:ığı y ukurı on iki. 
~ O lıulıle ııu , o zumun 

la r Fransa ile İngiltere ara· 
:-:ın du bu yıızllen az ılaha h:ı 

rp \:ıkur gıbi olduğunu lııl 

meniz i~·iıı yeter. Helki bu
nun sdrnhini de hatırlıyor 

ısunuz 

Biroz l ozul:ırı.ık: 
E vr>t ıled im, \'Ünkü (\ ı 

!in, huy:ız ~il d<:nilcn ikinci 
bir kolu vur ... 

- Ve hu kolun üstÜnllc 
de F ı~od:ı bulumnktndır . T .. -
marn, Fr:ınsıı ıı;ırar etnıC'dıği 

idn lı' r ~*'Y yulunu girdi. 
F:ıkut l'ilirı. demin de ~ör· 

ıluğıirnıız gibi. buşka hir ko. 
lu dulı:ı vnr: ~ıı. her bıldi· 

ğimiz, \·e bııg-ülı•rıle k.endis 
ıHlen "pey buhseılilcı('ek olan 
muvi Nil. Hu n reden ~·ıkı 

yor ~' 

1 la lı""itanın ortnsınduk i 
Tsurıa ~cilürıdı•rı. 

( :iizel. Buna g<ire. 

18YH da Frnn8anırı Fuşoılu "" 

v ~ ~ 

~iiph••sizıli. ÜmPrköy merk'3z 
mııht.ır . nın bu hu::ıustn gös 
terdii•i ı•,ıl staol İt :-;ayanı r ' \ ~ 

takılirılir. K· nılı8İni ve köy· 
lümiıziin bu lıusu:;tuki ı;nlı

;;nıulıırını öv' riz 11.ısurnt 

ıki y ğ'ın huğd .. y v..ı birku~· 

ot yıf{ınıılır 

Yungının kimin 
~: ı kar.lıl ğı Jı l•OÜZ 

mıştır. 

t ırafındnn 

aolo~ılına-

Geceki yangm. 
1 :ecı! K:ı!ju~·ıııarınılu bi ı ıız 

ileride yangın ~·ıkııııştır Ya
ngın haber vorilipte itfaiye 
yeti~inı·cye kı.ıJur söııJurnl

müşttir. 

Suılun tizerinılcki isleklnini 

Joğru lıulrnıynıı İngiltPr e nin 

1935 ılo ll ıly . rıın 'l !'amı g(ı 

!üne yakın topraklar Üz·ıri 

ıı . lcki ı:ıtokl· riııi Je doğru 

bıılunııı:ıınas.nın scbdıiııi · n

lamak kolaydır 

!;iu h:.ılıl<', nder ola<.'a· 

ğını sonıyorsurııızi' 

Sir Erık yt-rııılen 

seıli: 

O'İİ l ü m • ;:-., 

- Butün iş, bir şeyi bıl 

nıekte ı lir : 1935 teki ltnlya, 

189Y dııki Fr:.ınsa •tdıi ılav 
l" 

ranucuk m :ı 

- İtalya Lu işt<'n vaz ge· 

~·rnı·z~ıı belki de hurp mı ol 

ll<"a k :1 

- B}lki aınu, nıuh ·ıkkak 

değil İngiltere barı~c;ı 

uluıo:tur vo mu ıyyen bir 

bir 

ta _ 

vır in kı·ml'sin e •rö..;tcr il ı· n ka :-. 

n tlurı hPr z:ıııınn d;nJı r AL 

----------- -----
Susığırhk Pazarı. 

Susığırhkta bundan söni8 ~alta pazarı çaışım~ı 
günleri ~urulaca~tır. 

0 
~~ıı 

Susuğı rl: k ( A ytarı m ızı lon) 1 köylere ve osnofn ~tır " - . , rıcrc . 
P<izar !!tinl ·ri kurulmnk- bu J .• ö-,şme ı ı'\n tı 1 0Iıll .. ;-, b yıı 

tu olon bura p ızurının ~ti- Pazor.n çarşum 0 

1 ~lı '' • ı..! ~ itı r 1 

nünün ıl ·ğışrnesi yolunJa es ması g-ırek vu~ı~ poı11r 
kiden hl·ri ınuhtı•lı{ fıkirler ve gerekse bu ile 
· ı · 1 k · ı· "~ h '·lıın ve ı:;:ıtırll 1 •• 0 ı ı erı ~iırü me te ı . ı •'I uyet u ,. 

bu v 1 rı~s ıni lı flJ l:.ıtılinin bnğlı olan l\emdlpoşn (lıllcr 
euıı;:ııl ın pnzura a\ınmn~i sı cı;n:.ıfı ilu (:öbel "0t 11r1ıfıll' 
ü1.erınc hu iş bir zaruret köy ıı hiyulPrİ }ınJkı [ııO' . knr.ıı 
lı ılini aldı. ılun nıernnuniyrıtlı.: -:ı 

1tÔ" Bu ıl, fa f,i"'rrenılj<tiıne gö. mıştır. _ l ı. " 
tı 0 S 1 rrır 1" d' 

re Susığ.rlık pnz ırının g.·· öu su;-etle ns I"' i ı" 
. tıılct il' 

lecek huftalltın itiboren ~·nr· yleri ele p.1zu rll 1°
1
• rıf11 r 

~ambu giinlcri yupılmusı ku- nrnn hem alış ,·erışlc tııl~tı 
ı dı' "J' rarl ~tırılmı~tır. pubıleC' c lder, ıeın . Clte 

. · · tıkır 
Bu lıaftıı ı;orı olarnk ınettek ı ışlerını 

p 1z ır g•ınii paznr kurulneu.k lm;-: o'acuklardır. 

1 . -. . ...... 

ı,t TURKDILı Neşnyatında'!.;. 

Balıkesir J?oğum Görerıelı· 
Leri Ve Cocuk .• 

' 

,\/ualli111 A.. Usnuuı 

Tetkik esen 

(35\ KlJR.UŞ 

* 
· balıkesır Halk Adet 

inanmalarc. 
ıllıNllitn /{cmal Ö:er 

Tetkik eseri marıl:ır hunu ~·ok ı•yi anla 

ıl ıl :ı r. K ısa(' u. ı le 111 i n ı le ::; iz •J 

siiylııtliğını gibi,şıı Nıl n ü~·ür.ı·ü 

hiı knyrıı ğı ıl:ılıu olmnmnsı 

ne lııiyük l>ir şans. Bu yiizıl o n 

1 1 . . . k b' 1 
ıı us ar ::;osytllesı ı~·ııı ı; ı u ı . 

(30) I-CUR.UŞ 

Tf1 BI\ DİLİ E\'İ NDE S.\TJLll~· 

ociı•k ,\ırıltılnrı bir ıllişiinün . 
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•••••••••••••••••••••••••• 
isadan 

~ ~in sene mline ait 
~illa~ ~ir medeniyet me

: Küçük haberler: : 
1

• • 

• • •••••••• • ••••••••••••••• 

" Ydana çıbrıldı. 
~. ·lrı::ı, 2'ı! ( \.ı\ ) - Fr.ın 

t l'ı-;k 
drıı p 1 ı>:s ·r ler uırn:.ıııı ,\ n 

errot 8urivııde Abuk. 
"ttı il 1 " 
ıd Ynk nlnrınılıı Tellınrir-

ı• ll)ı k Q\du- ıra ultıntl:ı yapmış 
\la ~u ıırııstırm ılnrın sonu

rını b·ı r
1
l I. ı dırmPktı·dır. Per-

b >1,
11lan ü~· lıin sene iince 

llrud 
ıl u çok fl ırl:ı k hir rne 

'nı . ' 
, .

1 
Ytttın y.ış ım.ş o\ıluğıınu 

" 
1or lnı <'n ınulıinı eserler bu. 

da Uştur. lliyerolıf ynz l.tr
kı ~~)Uru<lu EtilMin yu~adl-
~"l' buntır.n ı\\t::)ll'il vo 
.. ııle k . 

Slur utŞl ı;ok çutın St~Vfi· 

Ilı k YMpuıı ol~luğu unl:ı~.1-
il luıl r 
ııe . 

8tırla;rotnun bulduğu şı>y 
ret •nın Çtm;evesi kılomct-

erc. h · uzayıp gıden ye 
b:;urn izleri tuşıynn 
~r .. t( hir s<ırnyJır. Burudu 
d. oturmakta ıdı ki, hrılk 
il en 

bıı •n SJlılır . şı lıı::orş sıııtl.ı 

•l:t~laru s ğ n nın k tn idı. l>e 
ın 1 I" 1 k . ı nt uslrıy<· nıer · ezı 

~ bıı r ı · , Çet Uı ı hu ıı ı. u y o ı d u. ~.ok 
ın b' bit k ır s..ıvgaya k.urş. B ı-

t;ı0 ralı \'0 sı vnşçı 11.ı ınu
t r ';le g •çın · ~ ve ynkmış-
0, 0 1h ırıri snruyında hir 
tuı guz llıkler ale,..ten kur 

mu t 1 llta
8 

>u unııyor. Hunların 
l~t ınJu m lıi hinll•rce ttıb· 
ıııa 8~'\:dır kı bun arın nçıl
Q'; ır \'ok yeııı ·ııyler 
"r"lr. k , bQ k c' tır Bıı tahlet!Prdı1 ı 

Alınaııyada~ı ha~,sat 
Y..ırı resmi l'eştcr Lloyd 

g.1zetc::;i .\lnı ıııy ıluki uytı~ 
mulor lıakkıfüla ıl.yer kı: 
Berlın h ılkırıın büyıık lıır 
kı.:ınııııın ulus:d fıkır hıık.ıııı 
n l ın z•·hirlenııı ş olı uğunu 

suyleıııcğc ııirın .\J. (iuble:; 
liizuın g-öruy or:1 füahlttelm 
y.ırı siir.ıl ürkütüntin doğı 
tılma!5ı. h'.atolik \'e l'rotcı:;ttın 
kilıseluı ine hnı p uçılınn~ Al 
ınunyudalı:. büyük guı g;nJı 
ğııı birer hrlg şjJjr. 

Maçek için yapılan göste
rilerde çıkan ha~ise. 

Hırvat orıderı B. Jl \'O. 

kın ellı altını;ı doğum yılı 
miinusebetılc Z ığrcpte ya· 
pılurı gö:ıterılerıic hır lı:hli· 
~e ~·ıkını~t r. :Sanuto haşkanı 
Tono\ İ\'IO ovi ilnüne g.ılen 
yer gö~t· r:cıfer gurubu eve: 
b:ıyr~ık ~·ekılııı ·~ini ıst~ıniş 
ve bu yerine ~ ·tirilmediği 
içh ew atılmışlnnlır. Bj,. 
polis t'lbancı ilı) bir kişiyi 
ynrnlnmışt.ır. r----- -----... 

1 Yakında 1 

l(J::f 1A ·ft 
1 
A"S''A"l"tR'.'."i 

1 mı okııywııı:. Üç, .ciörl 1 
1 sayı slirecek olan lm bı'i- 1 
1 yıik lıikciye. realist ııe lı 1 çok içli bir lıik<iyeclir I 
ı Bekleyiniz/ ı 

~----------~ ·······~·················· • • 
HALKEVI i 

Rı~aziye kut su. ll\ıtı a Jevl.-ti ~ urnn knıl n 
)keı1 "' İhliırıolı olnn hir he. 
k<!t' olfl gP\'ııı:şıir. Bu lı y Ifıı/l;t'ııimi: kurslar ~u 

ın . 
'far,t tıır>rıııd{• mı hl yazı l>e~İ kı: 11c erk(!/; ot l<ı 

TOl\KıDlLl SAYFA j 

Bahkesir icra 
memurluğun~an: 

() l ı l.ıa ·ı oğlu M~lımet kn· 
rısı Uanimeye bor~·lu Mattlı 
ın:ıh:ıllPsİnı 1 en lJluLuılok < ğ
lu İ-ın.:ııl 'erı:ıst·~ının tı. kıyc 
(200) küsur lirıı lıor\·lurm · 
ıian ılolnvı h:H·İz vr ı-ı tılnıa-

v 

s. ı81ı·rı l n ~!artlı 111.ılı:.ılle -
sinJt> vuki .ıllınış yuli me
tre iizMİnc lıinıı ı•dilnıiş ve 
• .ıı kıırnıı bodrum ve hir he
la ve orta kutla iiç odu ve 
bir lw1:l v.· önlinde sofa ve 
ı._tjm 11' s.ılt·h olmıyuıı diğer 
bir lıeln ve üst k tta sokak 
taraf ııd...ı ıl(i ve uvlu torufın
ılJ Lir oıl.t ve Lır lıtlr1 ve 
kırk ,}ört metre kaılar huv· 
1 u ve t ı u hav 1 u .ı .ı b i r m u t · 

fok ve bir su kuyusu ve bir 
erik nğ ıc nı ıniiştemıl umu 
mi yet itıbarile mııhtucı tamir 

ve o la kapıları ve \'Cr\·ivcleri 
ve c<ımlurı mevcut vt.ı salon 
ç•·r<·ive ve c mlıır n hir k s 
mı no'ts:.ın ol.ın vı:ı 1500 li· 
ra kiym~t tnkılir ulılmiş 
ola ı huııenin kıymfll~·e fcJzl:ı 

olıllJC'U \'C ilıııl·· t•tli Jıi•i la ~ t°' 

ktirdu bhmin edılt·n 1500 

· •ıı!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!\!!!!~!!!!!~ı~ıı~~ıııııııı!!!!!!!!!!!l!~!ı~ımıı!!!!!!!!!ı~ıı~ıııı!ıı\!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!ıı!~!!!!!!t~!!!!!!!!!!ııııııııııı!ıı~!ı~ı!ı~!~~~mı!~ı!ı!t!!!!!ııı!!!!!!!!!!ıı 

: i Büyük Tenzilattan t~ 
~~ istifade ediniz ?i 
. -~ S O N M O D A ~I 
== ==-= 
=] Elbiselik kumaşlar, ipekli, yünlü ropluk t• 

+ == ==== 
~J ve mantolukları ve en güzel yazlıkları ~~ 

::~ F A H R i T A V S A N L 1 ~ 
~j Tkart•thanesi •= 

~ İst,.,dıff ·nize uyğun of arak bulabilirs niz. P• 
- ~ l•'(•\1ka lcldt• knzilit ıh sn llşln ra ,. 

' ~ başlannuşlır. r~ 
~ AYRICA -~ı 
~Kaptan oteli altında veni açılniı 11'.\llHI ~D 

=~ rl" \ \' 6.! \ \ 1 1 "I" l.,. H \ 1:-, 1 \~ I"" ., ;,-----~ I Ç'· . ~ 1 1 ~ n1agazası- ~· 
-~ nı ziyaret .:derseniz memnun olursunuz.~~ 
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lir:ı kiymctın yuzılc yetıııiş 
he ş in i h 11 l ıhı ğ u n do m İ r il s \' ı - mJ J ı ~ ffil :El ffil ffil mı ffiJ rfil fili fili mJ [ill ffil@) ffiJ ffiJ Wl ffil mJ ifil li l!l ffil lfil lEJ lS [fil ffil ffil mJ ffil 'ID W.Hffi fül li mJ 
ların h ıller ırn ınünıısıp hir @1 • mJ 
ev alon •hile.·eğı elılı •·ııkuf ~ 8 (, ı\ S I ..'. 'I' E }il ~ 
rııporun in yazılı huluıımnsı- ffiJ ffil 
nu ve v.ıki ıt'r.ız üz··rine te- ınJ s o v y E T mJ 
tkik morc:ijnce y.ı pıluıı tol· {ilJ mJ 
kilıı::ııt ve k"~ır netic ·sind~ 13 § ~ ~ 

~:z~l~t'./::.:~~~ ra:;:·:-;:::: ~ s A L o N o i Ki s ~ 
ğıı ve s ıt ltlığı tukJirılc bc1 rı· ~ mJ r=1 

l!!J 

"!en likt·n sorır• urtun pa- !. r~, 11 AK1. NE LE R 1. ru ite ıniru::ı~·ıl.u·ın lu .. ılt.ırine ~ 'f! 
ıııil ıa~ p b'r f'V 'llııı . ıbıleee- ffi} 
ğınc kurar verılıııiş ve bu fili 
korıır dn toınyız muh:ıkenıe- ffil 
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r::'1 
ı.::ı 

cın 
ffil 
l'::1 
1.::.1 ~ijrı ;~ En zıpıll' ::öze ç r okula okw larrna 111a/ısııs 
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mı 
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r=1 
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liJ 

hıı 11 1 
Hr ılershrırıcdir. Dt•r:; : /{urslur /Jt•r sım{ için • ~ 

lllt eı ~ s rnlar v' kiirsuler : Jıaftııda i/\İ saat olacak den ıtıb.ır .. n otuz gtin müd @:) 
)ırıllğu gibi knl nıştır. Sanı : ve saat onbeşlen on allı· d~tle ve ptışin paru ile açık ffi] 
lltt rn ınnrisin<le Avrupunın : U" lwclw· deva/il c•decek art rmnyn ~· ı knrılınıştır Talip mı 
~Otı~e ~·nğ,l::ı lıilfl tonırı oılığı ! lir. olunl.ır rı lıirin<'İ artır mu gti• u ~ 
eo~ııkıvırdı <,z; t\'İyf'i ka'nıeli>): /Jerslae:l.) lt!ııww: u::5 \ ol rn 26 s- 935 turilıino tc ~ 
Jq ar, s ırnv•n iı:in•lt• t!en : l · · ı / s.hlüf edc>n {lJI. ıı tl·si "i.inıı r.:1 
1 ltı"rJ' 
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~ 

1 
. . , perşe111 n: uwıtı J<l§ wıa 1"' &::J 

e~~ . ıvo::ıı nr, z ı ııro yıye. • C<t~lır. İsiı'l\/i ulcınlann : s ı.lt 15 ten itjb.ırı>ıı t('ru dıı fil) 

• mı 
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Küçük şadJrvan karşısında ~ 
rm 

SABRİ 
r=1 
1.::1 
r.:1 
&::J h·r,ı 111101rırı ve pis sulnrı ~c· : Halkevimi:l' 1111irw:aal <'<I. : irosi solo urııla h.ızır bulun- fill 

1~ l1~rn k.d şurı nta<·uk ek~iks i crt•/\ w/larırıı oe srnıjfor. : ınal ırı ve urt•rınoy:l iştirak. ffi.'! mJ 
d r. R l u~3 lizus onısu var· : 1111 ya:dır111al<Lrr111 <illeri:: eJ ;c~klerin hanenın ınulıanı mı SARFA KLARLJ !!! 
rıtaıa/ erın çoğunıla banyo : • • li!1 1::1 
h

1111 
1 ve pı~ıniş topraktan : 11.\ LI\ EVi ! men kıymetı olan 1500 lira m:J (&1 

"01 ıır vıırılır. ~ ••• •• •••••••••••••• •• ••• : nın yiizıle yedi huçuk nis· fili li 
b!!linde pey nk\·esini sntış fi!1 mJ 
::o r:ısınd ı Vl·rerı>k satışı iş- ffi1 flit 

fil] ~ığ-l.ıml.k. miikı>ırımAli_yı>t, tasr.ırnıf V•' işletmrsı kalı)lll lrmınatlı btıaher rrkck mi 
tiruk P\mclcrı lfiz ın gl'ldi- nın fiil • J · ~ n• k, lııı t••rzılNılP ı·lhise I"\' l ·ri ve rıllkı surı.ıt\ciirl.ırı ht>ııı ·ıı lıir ,.ı nırıkinesi fintınlln = 
g-ın11>n \'O art•rma şortnuıııı:'SI @) .. . ., )I \TİI' , , ffil 
ılan turihind 11 iıılıaıen lıc- rm olan l'C CEK~1Et E lılı <>m do Z.\IUI·. 1 t ,, Ll•.\"IZ .\ Y.\l\LI luks möJle ~ 
rkes t.ırafıııdarı goriilnıek mJ • - • • mi 
iizı•rı' U\' k bulunduğu ,.u ınJ ~ · klinıl.• hir l\ l} S 1\ A \ 111~ I~ 1) 11\ 1 S i\ 1 t\ K 1 - f:n 
tayin e«lilon ııjlıU giiıı·i•~ nr· ~ ..> ~ 
tırıııu lrnde.i ~ayrı n.ı•nku· r.:1 ~ ı~sı· 'ii' 
l l 

..::,, 1 t•J ·1u "'llll"l 0ııll0 f 1 l:!I 
ün yüz e yetmı . bC'ı;;ini bu rm ~~ u ... '-' " mı 
lmndığı l ıktirıle ı;:on nrlıra- ffi) mJ 

'I 1 r I' • 1 · :': ,\ K 1 S. ' 11:1 nın t ıohhi.idiı lıuki kalmak fil] .1 .\ \ ~ •, :ıluı.l ır.ı lıusu-i muallimimiz turufınJan p ırus z •' • ögrı t.l r l!!I 

şırtilo urt rmn 5 Y- 935 tu !:;] 'I \ K ı· '' I' lii1 @) ve .1. ·' ~ t ımir olunur. R ı'unıuın ~·clikt<·n ıll'rnıul yı•Jek p.ır\·olurımız sain ffi] 
ri~i~e h•sadüf t•ılen per~P.mbe F:J ınakiıwleıc dr uyur l'ıutlcrde yiızde 70 trnzıl:H yop lmJştır. mi 
gunu :ıynı saotte başlıyoca @) 1!J 
ğıntl ın o giin yine konulan tmlm©f!l@lffillf!lffilffil[ill§(Effi)ınJffilffilffi:ffil(illffi][E)ffi}mJ[filffi}@[filffi]ffil[!lfillffi)~ffil~mllimllJ 
pey muh·ımm< n kıymtdı r n 
yüzdı• yet nıi~ beşini bulııı ızsa 

bor~· 2280 numaralı kanun \'C· 

r~·iv.lsİ ılııhilinde hulunınası 
itıh:ıriltı nrt. k s .tış ueri hı-

~ 

rnkıhı rak lıu kun11nd11 rrös-
torıldığı Şl'kilJo sutış r-beş 
seneye t, eil eılilecriri <ribi e r--

borç ınü:;uvi tul s de rupto-
dılece~i v~ bu buptn ul:lka
dnrl:ırın bu g 1yri menkul 

iizerinıleki huklnrt lıusuı:;ile 

faiz Vl' masrafa ılnır olan 
iddialorını evrokı miishıte

lerile hirl.kte yirmi giin jç_ 

inıle ina drnnsine hilılirm
Hdıklcri taktırtll} hakl.ırı la-

pu siı·ililn sabit olınııdıkr.ı 

~······················~ • 

Telefoncu! 
1 

• 1 

• ABDÜlKADİR PtNAR i 
• • 
: l'MH ll~\1AMl l\.\PISl : . ~ . 
: 1\ ı\HŞISl. l>A :'\ 48 : 
• • • • :'r l~I ı I~ 1:() ~, < ~ I{ .\ ~I () 1~<) N: 
• 1 

:VE 8AIH TA~llHAT YAl'JLııt: 
• • •••••• • ••••••••••••••••• 

snt ş bedı·llMinin poylo§mn
s ıııl:.ın lı .. ri<; VL' nıllırmadun 

doğtH·nk rüsumu ılı,Halıyo ve 

Susığırhk Pazan 
Su sığırlık Şarbaylığından: 
~inıdİ\P kadar ıwzar !!l'ııılt'ı·i Hl!'-1;;.ırlık il._.,, 

• • f'~ ~ 

ıııc .. ·ı·kt-ıiııde kllnılnıal-.ıa olaıı pazaı· ~4- 7- ~1;)5 

!!İ.ıııiiııdt•ıı iıihaı·c•ıı lıc·r lıafla caı~aıııha :.::iirılc•ri 
' • .. t 

kuı·ula<'ağı il:1n olunur. 

uovri mı•nkullııı verırisi olun . . " "" 
.... kuruşun miisteriye nit 
oluenğı ve ihale giınii tuyin 

(4üö - 5) 

f'llılen muhnlde hazır bulun· 
mıynnlurın müstenkif aJtlc. 
.Jileeeklcri ilfin olunu(. 
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8All ESiR ASKERİ SATIN AlM A 

KOMiSYONU iLANLARI .. 
Bııyramıç kıtuııt hayvannt. nın senelik ihtiyacı olan 620000 

kilo yulaf kopılı z .ırfla nıünııkosnya konmuşlur. Be· 
her kilosunun ınulıamıncn füıtı 4 kuruş 51> ~unlim olup 
ihulosi 3 - 8 . V35 t:Hih eurııurlcsi glır.ii ~aııl Jukuz.Ja 
Buyrumı{' Tuıııon s..ı.tınalma komisyonunda yapılnenktır Miı

nnkasayı:ı gireceklerin verecekleri yulo fırı şer:.ıit ve evsııfını 

görmek istiyenler Kolordu sutınalınu kom:syonuna mürncıı::ıt 

cd~rek öğrenebilirlar. İsteklıler miinnkıısa kanununun 2.3 
unciı mnddelerine ~öre istenilen vesaik ile muvakkat le -.._ 

minut tutarı ol...ın ~09~ liranın ihıılcılc:n bir saat eve! Bay· 
r:.ımı~· Tümel muhasebesine tı vdıı ılu rıl. cuklurı makbuzla 
komisyonda hazır bulunmal:ırı il:ln olunur. ( 38J - 4) 

E lrı1 mit garnizonunun bir StlOPLk ıht i \locı olan 100.0UO 
' .1 

kilo sığır eti kopulı zarf usulile tekrar münı.kasnyu kon-
muştur . Hirinci teminat bP!it•li 1041 liroılır 3 _ Ağustos -
935 cumnrtesı günü sanı t 1 de Edremitte komisyon uni_ 
resinde ihale cılileccıklir. Eksiltm8yo girmek istiyenlerin 
birin<'İ teminat bedelleri veyahut banka mektuplarını tıık. 

lif moktuplarile beraber 3 Ağustos-935 cumartesi gunu 
sa ut 1 O na kadar komisyona getirrnc.-leri ve cv~:.r ve ~ur

tna111oyi görmek i~tıyenlcr i~· in komisyonun her giın a~·ık 
o)Juğu ilı'in olunur. ( 400 4 ) 

1 bALIKESIR DEftERDARLIGI llA NLARI 1 
Senelik ~luhnmmen ıcarı 
f ,irn 
30 

Movkiı Cinsi 

l'o.Luş\:ular orastosı Dük.kan 
Yukarıda evsaf ve mevkii yıız lı dükkılhtn on crün uza-n 

tına müddeti irinde isteklisi ~·ıkmudığınutın nrtırrrıa ve tk· 
sıltme kanununun ((46» ncı madılesı mucibir ce 26 7-935 ta· 
rih ino müsadı f cumn giınü saat 15 de J) fll·rJorlıkta toplana
cak ko ni~yon morifr.tile ıhalesine karar vorilmi~ olduğun
dan isteklilerin tc>minnt ok.~·nlorile aynı gün ve sııntte mez· 
kılr komisyona ve fazlr.ı muhlmat olmak istiyonlerin Milli 
omlAk Müdürlüğüııe müracııntl:.ırı. 

( 415 ) 

Balıkesir 
Şarbayhğından: 

Crnyımız asri parkınıla 21- 36 metre ırnmına göre bir 
havuz yaptırılması açık eksiltmeye konmuştur . 

A - Ü:;termc Temmuzun 25 inci perşembe günü saut 
15 do llray sürel kurulunda y:ıpılacnktır. 

B - gğreti tutum ak{·ıısı istekli tornfından yapılacnk 
önergenin yüzde 75 dir. 

tJ - Şnrtncıme ve tusurlnmu kilğıtlurı Uray yozı i~lcri 

işyıı_rlığıno huş vurmoklu göriilehilir. 
isteklilerin iisterme günii rğreti tutum ukrası alıtla-

r .le Uruy siirel kurulun:ı g-c·lıneleri bilit olunur . ( 377 . 4) 

_1111 11111111111 1111111111111111111 1 11111111~ 

~Dağ Ilıcasında. bü~iih tenzildt~I 

TuRKHILt 'I'~ n ı u,;...:y 
• 

Gönen icra Memurluğundan: 
G.\ YHİ ~IEXKrL ..\CIK AHTTIHMA İL.\~1 
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Boz toprak 
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Köy cıvnrı 

Su~·lu dere 
~ılıin<·e önü 
Ki)y civarı 
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Eırrek 
r"1 

Bnk:ıc:ık 

Kışla yeri 
l>eıle hayırı 

Bukueok 
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duvar turla )) » 

Bukoc·a k üstü 
Orta yalı 

Dcdebnyırı 

Sülüklü dere 
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)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) » . )) 
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~:ıftlık yolu 
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l\uroınustufu yokuşu « « 
Kuraağu~· pınarı « « 

lluduılu 

Ş. yol garbı ılcre ~i. imum oğlu U. Juı l 

Ş. hnt:ı('a dere .. i Şi Derya g. İmoın oğlU 
C S .ız.lı ıl re yolu . 1 ~ 
ş TürkmAn rışnııf;İ (; lbdırııli mt1.• 1 

Bandırırı:ı yolu C. Kıitük k:ıra ağ ~· h 
ti. Yılan bınıırı G .\znwk, Şi Çak J!ur l 

tük kara ağıı\' 5 r 
t'. sahihi senet G. ulı~ Şi. mal :ahibİ U 
köy yolu 
~ li. yol ~i. Nobi C. yol 
~- ~i G suh ı lıi senet U. yol 

,ıır. 
~ ~i. mul salıilıi G. yol l; ~· i fılık lıtırfl 
~ - (; ~. C Sahıhi ı<Pnet 

~ ı; yo~ ş:. Jbj~ hnnes; C Ddı ı,·t•şnıc::oı 

Çi C. mal sohıbı "· dere Şi )nl 
Ş. yol l;. bayır Şi 11 lıl U. yol r 

• ••C (1111 
~ (; yol ~i. IJ..ıc·ı İsmail C. Ali Sanıı • 
~· yol G. Şi. Kadir C yol 
~. yol Şi. U. C. solıibi senet 
~- Şi. C. sahibi senet U. yol 
~ (i ::'i. C sahibi sem~t 

~ ağıl yolu Şi mal sahibi O. S..ızlı dlrt:ı 
~- U. ~i. U. :rnhihi senet 
.~ •/ (' ö ş · 11·· . • )"0' 
•;1 /.ıt yn"P· • mer, . ı usc.-yın. (,,, . 
S g. mııl suhilıı ~i llulıl C. mol sı,lıılıı 
;; g. sahibi ıH·mt. Şı llulil. G Mehnıet ~1 
Ş Hal 1. g. Mustufu. C. Halil. şi. mal salı: 
Ş. ence. g. llalil G. mul sahibi şimal. Y0

1 
J 

Ş. boyacı O. g . ffolil <.;. paşa tarla. şıo10 

re. l!. sahihi senet. ı 

Ş. sahihi sonet. g lfocı O. tfnkıl ;ı. ~. Y~ 1 bi 
~- dere g. yine dere Ş . ucryu. c ınol 5

il c 
'- )'il· 

Ş. çeşme deresi. g. ::ığıl yolu . Ş. der 
imam oğlu tarlası. 1 • 0~ 
Ş. yol. Z~yncp ve Ahrıwt ve İsınıııl vo \ 
vnklı Ali ::;.. K ırn:ığnr. <;ukur ~·eşme. J'r., 

· rıı 1 
Ş. yol g. Ahmet, Mc•hmet, lliıst>yın, ' 
yol, C. İncirli deresi. . . 00çol 
~- Kuılir, Kuvnklı. C. g . hoeı lsmnıl. 
1 lalıl Ş vol. 
Ş. ~ m;l suhi!'İ ve koyu Mııhıoet ;; 
~· yol, g. ~lohmet, ti C ıwhıhi :-ıuııcl 
Ş . yol. g. Mehmet, Ömer, ~ Bakacak, 
sahibi 
t\. g . Şi. C. sahibi ı-;rnet tarlaları _ ·rıııtPı 
~ Türkmen ~·eşmesi g. yol Ş. yel tlegı 
ve mczJrlık C Egrek bnş . 

~. g . Ş C sahibi senet tarlası 
~ - Halil ~· yol. Ş. C. sahihi senet 
~- g. Ş. U sahibi sen{)t 
~ ğ. C. s.ı lıibi senet. Ş. mutofu 
Ş ~i. C. ı:ahibi f!( net g Ahmet 
Ş. g suhibi senet C. Holil :)i. dere 
Ş . ~· Şi. sahibi senet C. yol 
Ş. dere, g . Ahmet ~ C, suhibi sr.ı.cl et 
;j Zcyneıı U. yol Si. Mehmet C ı;ulıibı 81 n ıııtıO 

~ . . sulo) 
~ KuYuklı O. ~lehmut, G. ÜnH'r Şı 
Cenubu yol 

3200 ar~ın. 1500 lır:-ı. çiftlikte demirhane Soğı 5olu arkası sahibi !:'enet önii yol, : Suyu ve ~avası guzel ş ıfa kaynağ ı : : 
_ 3200 » 5000 )) . » müştemil:lliyle bina. '' » » » >> >> )J .Jıı~l· r 

~ Balya Dağ l hcası? = İst.tnbul 0 l:ı pren-ıc~ bayan lkbalıı ( 10000) lira bor\·lu Bığalı L: y .\li oğullurı Hulıl ve Fehinıin d ğı r k 0 \ıu li · 
: .\hmet ve ~leh met ile birli kılı! birirıl'İ derece ve sırada 15000 lira mukubılinde İstuı.bulda ~ukrull lı tın) ul o~·fılı~ıtl 
: zkull ıhı ipot•)k atmış oldukları hacı Ali hey dftliği n .ımiyle muruf ve yukarıda orr·zi ve ~ ujrcı-ı yuzılı ~~ ıer ~ = dört hisse itibnriyle Halil ve Fohiıne aıt iki hisstıı;İ buyan prenses ıkbalin uloeoğındun 2 inci derP<'ede haeız c :vııı) 
: bukne paraya ~·evrilıne8ine knrar verilmi~ olmoğla yı minli ll\' ı lıli vukufu kıymet. tnkdir ettirilerek ll\'ı k art• 

-- 1 -------- 2 - · --------=3 --=4 --

Yollu:-ı araba, otomobil vı• kamyon gibi her tür 
lü nnkıl vu~t:ılarının islemesine l·lverişli ve •ıü _ . ~ 

zeldir. 
Saygılı hallumızın llıc:ı istifadesi ve sağlığı dü- : konmuştur. 
şiınet•sile fıutlar indirilıniştır: = 1 - Aı.·ık artırma icra dniresinue 19· 8 935 pazartesi günii saut 14 den 16 dır. te 11ııfl:ıt 
Bir ki~i kin banyo ve oıb kirnsı olarak giinde : 2 - Artırmaya iştirak i\·in muhuııını~n kıymetin )ÜzJe 7.5 nishetindu depozito uk\·esi ve milli bunknnın 
y1rmi beş kuruş ulınır : mektubunun İ<"rııya verilmesi lllzımdır. 1110 ~rıl 
ün günden fJzla kalunlora ayrıca yüzde yırmı = 3 lpotelc SJlıibi ula<"uklılorlu d ğer olfikoclarlur ve irtıfok hukkı ve hu gayri menkul ÜZl•rinde faız ''~ 8 cıııı t 10 
tenzılfit y·npılır . - fa dair hnklorı bulunanlar idJialurını ilıln turıhinılen itibaren 20 !!Ün İ\·inJe evrakı müsbiteleri)·le i<'rayıı pıtır ~ıl· - " . bıfO 
Baytın '\O Boylar ı~·ın ı\yrı ayrı istirnhat ve td- : bılılirmeleri İcab eder. Aksi t::ıkdırde hakları topu sicilline müstenit olınıyunlar p:ıro puyla§mı:ıbındon harı~· 
nezzüh mahalleri yapılmıştır. : cuklardır. ıırll1

11 

- k ar 11 
: 5 lstiyenler kin hu~usi banyolu odal ıır ılu varılır. : 4 - Tııyin edilen gayri menkul üç def::ı bağıttırıldıkdan sonra e:n çok artıronın üdündı! bırakılır. Anca ıtıılıır 
: 6 Arzu eılen miıştcrilere yemek, k:ıryol:ı ve yatuk - beıleli tahmin rdilmi~ kıvmetin yüzd~ 75 ı i bulmn veya sıtı~ isteyı>nin ola(·nüına rüçhanı olnn Jii'rer ıılı c·1

1 

tıl 1' 
- - 1 ~ • tı I'.' 1 eh e ,,ı.l' = temin edilir. = ıu ~ayri menkul ile t 0 min Hılilmiş nlaenklurının mccmuurıd~ın fazla hulunmusı şarttır . Böyle bir belJv osııı -
: 7 !IJvnsı vo içime 5uyu da c;ok g-iiıelılir. Aynı z t : nıezse nrltırıının tuuhhüdü ibka edilerek artırma 15 gün uzntılnrtık ~ ci urtırma 4- 9- 935 Çurşıın bıı giıntı -: ın ınıla e:ı Jyi hir tobtil hov:ı yeridir . : ulte yııpılacıık urlırmadsı yine zık ire<lilen parayı bulmıızsa eutış )·ar lnıoz ve toleb diişiirüliır. 
: Yurılumuzurı p...:k foyılul. ve ilimizin bir"ct.:k şif.ı : 5 ~ Huna nit ş ıırtn:ımc 9 8 - 935 den itibaren i('ra d.ıirt'sindıı ıı~·ıkılır . 
: \'C soğlık yMi olan «H ılyn D.ığ ll•c .ısrn suyundan =_=_J 6 - ı:ayri menkul üstünd•ı bırakılan alıcı sa«~ purnsın•n dorh"l "' yu '"'ilen mül.Iı l İ\'İnıl<' verın' "'

0 

Y" ~o 
: ve hııvıısındun uz bir p ır:ı ırnrf lt> i1'!tıf,nle l·lnı(•- I bozulur. Ve kendisinden evPI yuksek teklıfde bulıınunu bu da •razı olmozsn tekrar 15 g-iin ıııııılıl··tle ortırıfl:ı.cıdtıfl = lerini saygılı h.ılkımızo öğütler ve g:,ı~cP.klerin = n:ırnk en çok artırana verilir. Fark bedel yüzılH 5 r ıiz \'O ılığer z.ururlarlu hukmo h. ed kulmol.sızın •

1
" / 

: \'Ok memnun ve faydalıınmış ol rn k lnrı 11 ~iınıli- : 1 ıloiıemizco tahsil edilir Kr-yfıyet ilfin olunur. ~ 
: den müjdPlerim :ı---,-~--------.....;;.-.:.--

1
----------------------------= Mü~teciri =_-• ~ l·((Ck Uı•ııy l<l Şk<lllllğ· ııt(f(ll): . ~10 cı~ 111 ~~~ : llf'~EYİı\" ~El\'Yf'Z.: l~rdek ıl•lediyesinıle mevcut ke~ifııuıııe~i mu<'İbince 3773 Erıl ·k Belediye inde me:vcut ko~ifnumesı . 'kele9JI t· 

: ;\'()T : . lira krşif bedeli olan BelPdiyH dniresinin ir ı;o~ı 16- 7- 935 1499 lirn ke~ir hedı;ıli ülnn iskelenin (vapur .~s 01 ıl l 11 
- 1 1 )'-:. 7 93~ 'I. l "t"b 21 ırUO ·~ılı - ı · 5 l b ı : .t .rılıindPn itilınrr.n 21 .!!Ün müddetle ve 2490 numnrulı artırmu Y·1P1 mıısı v - J tarı ıınl en 1 1 rıren ö jıtl ~ s· 
_ 1 er cumartı'sı giınü snnt 1 le A u wne hanınıl- _ ·' · nurı 6 111,! 
- l 11 k k 1 ı• · . ı· 1 -ı ve eksiltme kanunu hükümleri •laire!'tinde n~·ık eksiltmeye le vo 2490 nııın1ralı artırm:.ı ve• eksıJımc knnujh le -~1.,11 
- nn 1. oğ u enyrı ·optı a~·tı vnrl ır . "ııuıp ge me lıir - 1 • )eri dııirt>sinılc n~·ık cksiltm"Y'ı konulmu~tur .. 1° ~rıril "' 1 
- j" 1 !" • k t ··1·· ·· t t k ' ' \ · '\" "ll' = konulmuştur . ihale ağustosun :ıltıO('I salı günii SUUt on ul. ı O •· : ıruı ır . \3fl . ı ne; ıyı go uru ıı ııı:ı ıstıyen erın ı ı·~ı ı tos salı gii ııi snnt nn altıda Erdek Beleıliyesı~ ı rrı r''" 
: ~ivnrınd ı lbrııhim S1rnive lınş vurmaları. =ı tıdu Er(lölr bclodiyeı;;İn le <>n<·iimen huzurun in ynpılac:aktır. lıuzurunıln vnpılııı·:ıktır . İsteklilrrın ih:ılP f'rıntırıır. k tıjl t lflA) 

• .. l"dl ·klılr.rin ilınlP ~:ıat:n 1
Pn ~vel muvnkknt tl'minnthrını kk t · t k l k k muva n ı ·ınınu a rn ılfını yntırnrn .ı ı,•ı (3gz 
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