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Türk Dili Evi Balıkesir 1 
Yıllığı: 800, altmylıg-ı 400 kuruştur, ayı ı 3 kuruş 

CUl\1:AR TESİDEN ÖZGE -... GÜNLER.DE: VE ER. ÇIK.AR.. 
Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. - ...... -

Sağlık Bakanının Marmara Felaketine Dair Beyanatı 
S a y 1 a v S e ç i m i 18 
Subatta Yapılacaktır. 
Yur~un her yönün~e i~inci münteh;~ seçimi bitiril~i. 

f ukaya saylavhk için ne ka~ar müracaat yapıl~ı 1 
Ankara, 28 (Muhabirimiz) rt için ileri bir knzancdır. 

den) - ikinci müntehib so. llnlkımızın seçki etrofındo 
çımi işi yurdun her tarafı gösterdiği oldko, ta nife tabi 
nda bitirilmi tir. tutobilcceğimiz bir ruh ol-

8nylav serimi 8 şubatta gunluğunun ifade i snyılabi-
ve birkaç gun sonrad vil lir. 
yet umumi meclisleri ya Aldığımız haberlere ve 

p Incaktır. müşahcdelerimızc göre, bu 
Snylovl k İ\'tn fırka gen seçki iı.i memleketimizde so-

ol ktitıblığinC' yap lan mura do re mi faoJiyet sını-
caatlor ıkı hini y,eçmi tir rını n mı , ba 1ı brı. 
Bunlardan iki yuz kadarı şına bir inkılAb. ahltik 
kadındır. ve knrcktcrı i i telAkkı 

Fırka namzetleri serim edilmiştir. 
don hırkn\' gun onl.'e ıllln • eçki nıudJetİ içinde halk 
edilecektir. orasında rey 'ermek ıçin 

-;f: ~i: odol mnnc' i bir kontrol 
8oylov c~ ımi İçın 'ilnyc. 

tlcrde çolı mnlıtr doHım et
m klcdır lkınci scçmtınlcr 
ı rım i"i bitmi bulunmoktn-
dır. Bır ~ok \llayetlı rı 
mlZlle se\·kıl r lamnmlanmı-
tır. lfober oldığım za goro 
burndakı seç oıe i .. ı mcmlc. 
kctimiz psikolojisi hesnbınrı 
buyuk. bir kazancı ifade et
mektedir. 

ikinci s \ mon eedı:iı;ioe al~
kn oateren holk ıeı. ki i ıdo 
anunı ellllıiyeti olanlar yo 

ldınunun yiız<le 95 inı bul 
maktudır. Bu nl ka. inkıll\h 
fıavn ı ı~·ındc yo ayan bir ·u 

tec us otm' tir ereyo 
gitseniz orgu ile kor ıl-

o ıyonlunuz 

- Hey verdiniz mi" 
Y nhuJ size oylc hitnbcd

iyorlardı: 

Hnydi r y vermeğ(I gi 
d lım. 

Bu sozlerin ifndr etti
ği ahlak kontrolu, u tun 
bir gucu ifade eder bu 
bir . Bundan ıonr , 11eç 
kı on lıkları ha ıno ko. 
ş n holk uzun lll'noler eiva nl 
i lere karışınakdan menolu 
(Devamı ıkinrı s yfndı) 

Yunanistanda sıyasal gerginlik 
-

Almanya 
ile le~ıstanm arası çok 

eyi~ir. 
Lehistan Bakanının sözleri 
Varşo,·o, 27 (A A.) - Leh 

Tclgra r ajcınsından: 

Lehistan Almanya edemi 
teravüz beyonnPmosinin bi 
rin<'i yıldonumu muno ebeli 
le Berlinde çıkon l'ollcişer 

Berbalıter gaz to j, Lehi tan 
dış i leri bakanı boy Bekinin 

t c:: 1 ı.. r \la 1 1 l u • 1 

bir mült\katını ne retmektc 
dır. Bııknn 26 ikin<'ı k(rnuı 
Almnnyn Lohiıtan komıuluk 
munuobetlorinde biı· dönüm 
noktası olduğunu kaydettik
ten 11onra dıyor kı: 

- Bundon hôyle onlnJı§ 

ve karşılıklı hurmol uzerino 
(Devamı ıkın,·i ayfoda) 

Çaldaris Diktatörlükle işleri. Bakınımız _Av~upıdan 
. E d . I . ıstanbula dondu. 
1 t t •ı h a m 1 1 y o r 1 tanbul ~8 (A.A ) D. 

• • i !eri Bakanı Bay l'evfık 

Venizelosun yeni bir söylev verdi. [ski başbakan bu 
söylevi Atinadı derin tesirler uyandırdı. 

lıtonhul, 28 (Muhabirimiz· 
deu) ~ Yunani tondan gelen 
h borlcro gore Elan siya 
al fırknlor nro ınıl ı lc i ger 
ğinlık surnlı gıtmcktcdır 

B. \'onızclos yeni lıır oy 
l ,·İn•le hukfımot fırkolnrı 
lı ıkkınJ ı çok ~iıldt tlı b r 
lı uı kullnnııı 'ı· ( ıl l 1r 
dıkla\orluklo ıddılıom ctm -
dır ı. kı ho kanın bu oz 
l rı Alinn ln <lflr n te irler 
uyın lırnı ~ v lıoornl r rkJ 1 

ol ylıine infı 1 duğıırnıu tur 

Bulgaristan~a ~omünistli~ 
faaliyeti 

'ofya, 2~ (A A ) Bır 
t kını il hlı komüni tlor 'o. 
fyo rivarındnki bir fabrikaya 

gıdor k bek~ iyi buğlomı lnr 
t 1 fon tell rinı ke mi ler 
ameleye kor ı 

bazı özler oyloılikten sonra 
peli yeti meden kaçını lar-

ı \ e 

dır. Bır kaç gun önce 

yino bazı komunı tlcr 

bir amele trenını 

orak nutuklar 

dinlettıkl n onro 

nlıverm işlerılır. 

durdur· 
öyl yib 

lPkrar 

Ru tu Ara dun ehrimize 
gelmi tir. 

Konya~a lu~a ~ongresi 
Konya. 27 (A.A ) - Bug· 

un aot 15 30 dn C.H F. ko· 
ngrl' ı vılOyet idnro lırroti 

h~ kanı b y ~cvki Rrgunun 
L> kanlığı nltındn o~·,lJı. 1d
nru hoy ti raporu okundu 
,.c uz rınd 1 göru ulılu Bu 

yukl rinıizl.' kongro nomıncl 

lt•lrir.ıf çekılmo ı teklıfı ti 

rckli alkı 1 ırl ı onı.1ylundı 

\yr lun encumenlcr yc.r

ın oyl den onroy kodar 
tetkiklerini ikmol oderok 

ve ıkınci toplantı ynrırı 
acıt ı 4,30 do ynpılacoktır 

Bugün mumenıllere \•İlliyet 

idare heyctınce Orduevifüle 

o·,ıe yemcğı vorilmi tir. ) e
mekten onra mume ili r 
llalkevine gıderek HılkeYİ· 

nin ın oisi hakkında ızohat 

nlmı lardır. 

Bulgar 
Krah ıaMtın mı in~irilmık 

isteniyor~u? 
Bulgaristandı fırkif ıl yıpıldı. 

lstanbul, 28 <Muhabiri
m izden) Bulgariıtandın 

gelen hobtrler orado bir 
çok yiıkeok rütbeli zobit· 
lerin tevkif edildiğini bil. 
dirmcktcdir. Miralay Del-
çefın kral 8orisi tahtından 
indirib yerine bir dikta· 
torluk kurmak için çalış
dığı anlaşılmrktodır. 

Kabine değişikliğinin 
sebebi 

of yadan bildiriliyor: 
Uorgiycr kobinesinin iıt

if ası ve Zlıııer kabinesi· 
oin iş ba ıno. l'POçmcsi o· 
fyada o kadar hayretle ka
r ılanmnmı~Lır. Çunku bir 
mııddedtenbcri icin idn bir 
buhranın hiıküm sürdüğ· 
nnü herk11 biliyordu Ma-
umofıh kabinenin i~ ba1-
ından cekilmeeinin eoklin 
herkes şuŞmıştır. 

Vazıyet şudur. 19 rııay 
ııta bir hukOmet derbe111i 
ur.erine 1 batına gı,~·en 

t:r>rgıyef luıbine,.ile kral 
arasında son .. manlnrdıt 
nnlnşomamazlık bnılımııtır. 
A kerl•'rİn muhim bir k11 -

mı kabıneyi tutuyordu. 
Bunun içinde bilhasu 19 
mayıs huk"met darbeeinı 
y&pltn miralay Dolcef vardı . 

'oylendığine göre hukıl

met ve miralay Dclref bir 
~Oroyi devlet kurarak kralın 

hukukundan bir kısmını elin
den olmak iıtiyordu. Bunun 

ne derece doğru olduğu belli 
değildir. Fakat bu ayin kral 
ve tar fdarları uzerinde bu 
ylık bir tesir yapmışdır. Bir 
aralık (;orgiycfm ~·ckılorek 

mirnloy Dof\·cfıo be veknlo

tc geçeceği de duyulmur 
dur. 

Bunun uzorino krol dcrhnl 
ışo giri mi k nJi ine 
sadık uosurlorı bir ora 

yo. toplamı tır. Bu \ '8-

ziyet knr ında lıorgiycr 

ıstıfo1 m"<'hur olmu dur 
Yeni kabinede hob krul 
taroftnrı uzuvlar \'ardır 

Raki bn Yeki! Gorgiyor vo 
mnlıyc nazırı Todorof Zcve· 
no grubunun mume&Billcri 
idiler. Bunlar yeni kabineye 
girmediklerinden bu grub 

hükumette temıil edilmiyor. 
Maarif nazırlığına bir oıker 

gctirilmeıti gençliğe, mili\' 
bir terbiye verilmeıine ça
lışılarağını •öıtormekledir 

Sağlık Bakanımızın beyanatı. 

Marmara Adası 
Y e n i d en Kuruluyor. 
Sağhk Bakımmu bakanlar heyetinde izıhat verdi. 
Anadolu ıjanımı da Marmırada gördüklerini anlatıyor, 

Ankara, 28 (Muh birimıı
don) - B:ıkanlar heyetinin 
dünkü toplantı ında sağlık 
işleri bakanı B. Dr. H ·fı k 
zelzele mıntıkasında y pdığı 
tolkikler hakkında İ7.nhat 

vnrmiş\İr, 

Anko ra, 28 (A " } hf•lz 
ele saho ındon donen Soğl k 
lhkonı Dr. bııy Hcfık 'Jd
om ana~lolu uj n ın ı b y.ın· 
ııtta bulunmu . Enlek ''" 
~\armar ndalorıurloki Z"lz 
oleden miitce sir olan valo

ndaşlarımız hakkında lıulrn· 
mc\ce iman todbırlcrin \'C 

H.A G bu hu usta tahsi ol
unan muavenetler tatbik sur
etlerini rnahallindo gorrnck v 
bundan tıonra yapılmaeı li\
ztm gelen ı leri kar&ırla tır
mak üzere bükumetce veri
ltm karar ve bo~bakanlıktan 
aldığı emir üzerine tc(tiıe 
ha9ladığını ıoyledikten 11on
ra .,femiıtir ki: 

Zelzelo henuz bıımiı de
ğildir ~·akıt ııddetini 1111-

tmııtır . \ e şiındilu halde 
34 saatte bır koç defoya mu· 

nh111ır zoruııı eareıntılar 
halinde tokerrur etuıcktedir. 
Zılzeltden tarihtenberi alı· 
nan Hri ıiıtematik ted-
birler civar kaubalar 
ve koy halkının yardımile 

felaketin acısını azaltmak 
husuıun4a çok fa1dalı olm
uı açıkla kalanların acılorı

nı dindirmek imktnı husule 
gelmiştir. Zayiat yekunu hu. 
!Asa olunarak Erdek mark. 

Yurdda 
Hava ~urumu. 

Yurdun her yönündı hanlar 
soluk n yalışıı &ldiyor. 

Ank r:ı, 28 (A.A.) Zi· 

r nt Bakcınlığı «ın teoloji>' 
enistitüsunden gelen ha
bere ğörc aon 24 snad 
ı~·inıle yurtdn h&\'B tamu 

mile ağı lı gecmi on ~·ok 

yağmur gör n yerler 'l'roky!l 
cğo ve orta ;nıdolunun boıı 
kıımıdır. 

Hülha yeni kabine krala sa 
dık ve milliyetci uzu•lar
llan mürekkebdir. Kabine 
hır ıeyden e•el Bulgariıtan
da milli hiHiyatın kökle -
ınHİne rılıtıcıktır. 

;ı lık lakarıııı u 1 il• ıı.. 

er.i dahil oldugu hnldo Mor 
mııra civar bir köyde 9083 
nüfuzun eakin olduğu 2092 
haneden 180 tamiri kahil 
olmak uzore 460 ev yıkıl
mıt 4 ki i ölmu l7 kitı 

yaralımmıştır. Yapılan ev 

yapılın i ler. aılcler tamo
mcn çadır altına nlınmı tır 

Bazıları ti•diden ycnıden 
yeni meskonlerint girmi91e· 
rdir. 

Biıtun oilonin birer 
aylık ia111i k ndilcriııo 
verilmiıdir. Kereıte k11mon 
~olmit ve inşnot ba lamı

ıtır. Her gunde gelmek
tedir. Kolordudan bir in 
şaat miıfreıoıi \'C Bolı 
ke ir ve civar vilAy tl-

erdcn taşoı, dulger uıtn
lıkı gclmiı vt i o bn • 
lamı !ardır. 

Trakya 
Yılile:in toplantılan sona 

ermi;tir. 
r'dırno, 28 (A.A.) 1 Trnk· 

ya umum mtıf tti inın b 

kanlığı oltındo toplanan Tr 
llyn viıdyetlerinin konuş 

malnrı ıonn ormı tir Bu to 

lanhda iıklln i l ri goruşul 
muştur . 

Aksu köJrüsünün tamiri 
isi bitti. 

Antep 28 (A.A > Antob, 
Mara yolunda 150 melre 

boyunda Ahu koprü unlııı 
tamiratı bitmi lir. 
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Sarre ese 1 esi .. 
Sarre Almanyaya geçmezden evel birçok ehemmiyetli 
işlerin halli lazım galiyor. Gazeteler neler yazıyor. 

Sar plebisitinin kahir ne- j an idare edilerek, sonra 
tjc~si Almonyayn teveccüh Litvanytı hürriyetine ilh:ık 
eltıkten sonra, Versay mua- olunmu9tur. Alman gazet-
heı.lesi mucibince bir karar eleri bu hususta neşriy· 
ittihazı do Uluslar Derneği at, yopmaktodırlar . Maah-
ne teveccüh etmiş ve hu 1 aza, bu haber henüz <le. 
rur da Almanya leh~ne knrnr dikodu mahiyetini ge~·me-

vorilmİ§tir. ruektedir. 
Bu karara g ·re bu mınt- Diğer taraftan, Alman-

aka bir mart tarihinde Al· yanın uluslar ılerneği me- 1 
manyoya gececektir. Fakat sul azalığına alınması ve , 
Almanya. Fransa ve Uluelar hukuk müsavatı fikri de 
.kurumunun üçler komitosi Alman ve İngiliz matbu-

Soyadı 
Alanlar. 

Aliye SEBERMAN - Be
lediye ebesi. 
Raıim BAGA TIR - Mal-

müdiirii oğlu. 1 
Kadri ATA V - Balya ma

deni fletasyonunda şef. (Kar- ' 
deşlıri Antalya bıyındırlık 
başmühendisliği fen memuru 
Hmin, Balıkesir orta mekteb 
ikinci sınıfıJa Cel l do nynı 

oyodını almışlardır.) 

Yağcılar nahiyesi köyl11lndı 
soyadı a 1anlır. 

t,arafındao ortada on be~ atında epice hız almış 1 Aslan köyünde 
:;;ubata kadnr halledılmesı bulunmaktadır. Mehmed BALTAŞ 
lAzım gelen bazı ?1eseleler Sar. ve Almanya mes4 1 Köy muhtarı. 
vordır~ Bunlar ovakıte kadar elelerı hokkındn yabancı ve 1 Adil BAYAT _ İhtiyar 
holledılemezlerse bu üçler yerli matbuatta çıkan yazı- heyeti azası. 
komitesi her iki devlet ara larııı özlerini verjyoruz: Mehmed BALAK _ lhti-
sında hakemlik yapacaktır. 13 SonkAnun 19J5 tari- yar heyeti azası. 

Bu meseleler şunlardır: hli Cl'rimes» gazetesi baş Halil BATUR _ ihtiyar 
1 - Fransız . Alman lic- yazısında; Sardın sonra 

nri münasebetleri. (Sar yapılması lAzım gelen be
son be§ senedenberi Fransız ynelmilel işlerden bahsed-
gümrük birliğine dahil bu- eı·ek bunların arasında en 
lunuyordu. Son reyiam ile mühimlerinin silôhsızlanma, 

Sar Almanya ya geçiyor ve Almanya ya müsa yj haklar 
ve mevcut muvozl}ne bozulu· vermek ve Almanyayı ul-
yor. Buna bir şekil vermek uslar derneğine mesul üye 
l zım gelmektedir.) ' yapmak olduğunu yazma-

2 - Fransanın Sardaki kta ve onun uluslar der-
husuei alacaklarının ödenme 

1 

neğine girmesile barışın 
fe li. emniyet altına nlınmosıoın 

3 - Sarda tedavül eden muhakkak olduğu flkrinğe 
Fransız franklarının çekilme devletlerin müttefik bulu. 
şekli. nduğunu l;ıildirmektedjr. 

4 - ~imendifer ve ma- «1'imes» Gazetesi bu ma· 
den idarelerinin intikali tarzı. kalesilo Almanya'nın silAh 
bunlar Fransa ile Almanyayı lanmn işinde Frıınsa'nın ge
doğrudan ı.loğruyn ulaknda.r çen seneki gibi menfi vazi-
eden mevzulardır. Bunların yet takınmıy:-cağını da söy· 
haricinde vaıifelerine niha- lemektedir. 
y t verilecek memurlara 16 Sonkanunun 1935 .ta-
ödenmesi icobeden tekaüJıyo rihli «Tempe» Gazetesi Sar 
YC tazminat gibi paralar ve- plebisitinin dünyaya bir çok 
rilebilir. şeyler öğrctıliğini, bu ara· 

heyeti azası. 
Ahmed BAŞKURT - ih

tiyar heyeti azası. 

BozyUk köyünde 

Hüseytn SOLMAZ - Köy 
muhtarı. 

M. Emin SAKIR - İhti
yar heyeti azaıı. 

Ramazan SA~LAN - ih. 
tiyar heyeti azası 

Mehmed SAYINDIR ih-
tiyar heyeti azası 

llJrahim SAVUR - ihti
yar heyeti azası 

Haci Ömer deresi kGyünde 

Mehmed A Kf>E~1İR- Köy 
muhtarı · 

Ali ÖZENÇ ihtiyar he· 
yeti azası 

Mu&tafa MUTLU- ihtiyar 
heyeti azası 

lbrahim MENEKŞE - ih
tiyar heyeti azası Sar mıntakosı Almanynya da do uluslar derneği kons-

gecmeden evci ortada pur- eyinde üyo olan bütün dcv - ' H . ALİ MEMİŞ - ihtiyar 
hAyeti nzesı üzlü hiç bir nokta kalma. leUerin hüsnüniyetleri Yo 

mış olnoııktır. Bunun haric- herhangi Lir işin esası üze 
inde Versay muahedesinin rinJe samimi bir suretde ı 
42 ve 44. üncü maddeleri mutabık kalmaları sayesin. 
mucibince Ren Nehrinin sol de uluılar derneğinin otori
sahili hakkında v~rilmiş ol- ta ile hareket edebildiğini 
an ukerhkten tecrit karu- ve en nazik işleri bile başa-
rının bu noi.taya do teşm- rabilecek vaziyetinde olduğu-
ili icabedıyor ki, bu moselc nu gösterdiğini yazd kdnn 
prensip itibarile Almanya ve secim vazıyetinide mü-
tarafındon kabul cdilmiştır. talen etdikten sonra, muha_ 

Loııdra Gazetelerinin ha- kkak olan vaziyetin Sai'lıla-
ber verdiğine göre, Alma- rın yüzrle 90 nının duygu-
nlar Memelde de arayi umu- suna tabı olduklıırını 
miycye müracaat edilerek ve ıluyğunun diğer bü-
burasıoın da Almanynya ia- tün hislerin üstüne çık· 
desini ıstiycceklerdir. mesı olduğuna maahoza 

Memol Baltık üzerinde bu seçim neticesinin \'Ok 
140.000 nüfuslu ve 2000 ehemmiyetli bir vaziyet 
kilometre murahbalı bir şe- doğurabileceğini diğer dev. 
hırdir. Bu şehır Almanlar !etlerin bilhassa Fransa 
tarafından 1252 tarihinJQ lngiltcre ve İtalyanın Hit· 
tesis olunmuştur. lerco Almanya karşısın-

Almaayadnn 1919 da ay- da umumi güveni korumağn 
rılıın şehir 1932 tarihine müttehit bulunmalarını 
kadar Fransızlar tara(ınd - tasviye etmektedir. 

======= 

Saylav seçimi 18 şubatta 
yapılacak 

( l st tarafı birinci soyfadn) 
nmuş, vo onların siyasal it
iyatlar eJJe etmemesi isten 
mişdi. l zun asırlar böylece 

çolışılıııış bir yurtta seçki 
ye gösterilen bu derin alllkn 
siyasal olğunluk bok mın<lon 
da büyük bir anlam ifade 
eder; bu iki ... 

Siyas l işlere kcırışanlar 

ancak inananlardır. BızJe 

innnon bir ulus sandık. baş

ında yüzde 90 1 nşon bir kı-

tle. halinde toplandı. Türk 
ulusunun siyasal halderına 
gösterdiği bu yakınlık, 
inanın, bir inkilAp inanının 

ta kendisidir. 
Halkımızın, yeni saylav 

seçimi için reylerini Atııtür-

kün lideri bulunduğu Cüm
uriyet Halk Fırkosınn ver
mekde olduklarını söyleme 
kle de jleri bir şuurun hal· 
kımız arosınıJa ne kadnr kö
kleşmiş olduğunu bir kere 
adhn meydana koymakdayıı. 1 

Aşalı Devrek köyünde 

Yuıuf AKÇORA '- Köy 
muhtarı 

Stıleyman KIZILELMA -
ihtiyar heyeti aza!Jı 

Ramazan KIZILDAG -
ihtiyar heyeti azası 

Hüseyin KIZILGÜN -
ihtiyar heyeti azası 

Mustafa AKÇORA - Hı
tiyar heyeti azası 

Yokarı Devrek köyünde 

Halit KAYMAZ - Köy 
muhtarı. 

~li KAÇIR - İhtiyar lıo 
yetı azası. 

Mehmed KAYNAK _ ih
tiyar hoyeti azası. 

Kasım KARATAŞ - ih
tiyar heyetj azası. 

Panayır köyünde 

Muıtafa KARATAŞ~ Köy 
muhtarı. 

. Şevki KARAASLAN 
ihtiyar heyeti azası. 

Kazım KARAMAN 
tiyar heyeti nznsı. 

Mehmed KARANFİL 
lhtiyor heyeti azası . 

Hüseyin KATILMAN 
İhtiyar heyeti azası. 

Karıbahçe köyünde 

Mehmed KARA TEPE 
Köy muhtarı. 

ih. 

Mehmed KARŞI - ihti
yar heyeti azası. 

lsmaıl KARAOt~LAN -

, .. -··----··-··-----··---.. ··------····---,. i Ş E H i R V M 0 L H A K T ~ ........ ' ' 
-··----------··---------··-------··.. or 
B. Meclisi 12 Şubatta ToplanıY · 

Valimiz Belediye - Köyde 
Meclisf ~ıtan -bir ~astalıl" Dün Erdeğe gitti. 

Valimiz birkaç gün kalacak, 
y1rddaşıanmmn 1aziyema ya

k1ndan allkadar olacaktır 
Valimiz B. Salim Gündo

ğan dün vilayet bayındırlık 
başmühendis vekili ile bir
likte otomobille Banllırmayn 
gitmiştir. Valimiz bir gün ön
ce Bandırmaya giden vila
yet saA-hk müdiirü Dr. Yu
nus Vasfiyi de berab~rine 
alarak Erı.leğe geçecek ve 
birkaç gün orada kalacak-
tır. 

Valimiz Erdek ve Marma· 
rada feldket gören yurd
<laşlarımızın vaziyeti ile ve 
bilhaasa zelzeleden yık 1 lan 
evlerin temir ve yeniden in. 
şnsı jşi ile uğraşacaktır. 

Bu toptantısmda kente ait bir 
çok ehemmiyetli işleri ıö

r üşıcektir. 

.. onün ~ 
Aşığıdevrek kOJ 

hastadır. ·ıı • 
h ·,-eeıoı 

Yag· c·ılar na .. •'de ııı 9 
k'" •UD ğıdevrek O) l ıııı1a!l 

Belediye meclisi mutat ti henüz onloşı 0 kOY b• 
şubat toplantılarına 1 J. şu- hastalık çıkaı 1 §• n-o d 

• "ntOtı 
bat poıartesi giinü başlıy- nın çogunu J • , ı 
ıca ktı r. müştür. bİ1etıP ' 

Hastalığın ına . de ~t 
Belediye meclisi şubat k e yerıll d~ bit etme v d .. 0 •v-ııı 

toplantısında kente ait birçok almak üzere ~ ı 111
8 

ehemmiyetli işleri görüşec- vreğe bir ~ıh • tte.9ts' 

ek ve kararlar verecektir. gönderilmişdırİ·b geçi ~ 
gırip gibi ge 1 5ıın·10l 

Toplantı için şimdiden ha hastalık olduğu 
zırlık yapılmaktadır. d~ · 

Spor T-a yare s1
·D 

~ ~ l~ 
Müsabakalar bu cuma bafılod'n 

. . . l oıduS 1 r• 
Uen~· sporcuların bir ta· mıyetıne ttJt kll ~ 

·• obl.1 
yare al•ıya kurar ve.rdikle· keain bu nl~\. 

f u~uşle mücadele kom is - rini öğreniyor ve sevinçle şa~pğ~;:uı:~ı:;,,arrı~; 
alkışlıyoruz. . . . . de ıten ub 

·yonU. ilk müsabakolor bu cuma ~~::·;~~~;~esi pe~ıı 
Fuh•şle mücadele komis· olacaktır. Bu müsabakaların Gençlerin gayret 

yonu din sağlık müdürlü- =h=a=s=ıl=a=tı=ta=m=a=r=n=il=e =t=a=y=o=r=e=c=e·==c=a=nın
1

:
0 

;yalı~· / ğünde müdür vekili Dr. Ce-
1

- ~ 
ldlin reieliğinde toplan mı · 
mücadeleye ait işleri görü Adi iskanlar .. 
şmü~tür. 

Bandu ma ve Edremit icra 
memurluklan. 

Bandırma vo Edremit icra 
memurları deği§tirilmi~tir. 

Adliye bakanlığından gelen 
bir emre göre Edremit 
icra memurluğuna Konya 
Rreğlisi icra memuru Be
kir Doğan, Bandırma iern 

• memurluğunıı da Kalecik ic
ra memuru Necmiddin ta
yin edilmiştir. 

İki tahrirat ~atlbi 
Hürhaniye-Armutova nahi

yesi tahrirat katibi Rüştü 
ile Balya-Orhanlar nahiye~i 
tahrirat kdtibi Kerim gör
ülen Hizum üzerine vildye 
tce hecayil} edilmişlerdir. 

Komisırhk imtiham. 
ViJdyet Emniyet kadro

sunda a~·ık bulunan ikinci 
ve U\'Uncü komieerlikler 
için ubat ayının on nltısın 
da imtihan yapılacaktır. İm· 
tehan suaJJeri k i~leri ba
kanlığından vilayete ginJe. 
rilmiştir. 

İhtiyar heyeti aznsı. 
lsmail KARAKOÇ 

iynr heyetj nzası. 
• iht-

Aşağı küçük köyünde 
• 

Musıafa AL TINÔZ 
Köy muhtarı. 

Hü eyin ALTINOK 
tiyar heyeti azası. 

Ali ALTAY -· ihtiyar 
yeti azası. ~ 

Hüseyin ALTINDAl~ 
İhtiyar heyeti azası 

Mustafa OKÇAKA YA 
İhtiyar heyeti azusı. 

Ih-

he-

Nasıl yapılacak küillıtayın teı6fr1a~~!,~. 1 

Aıli iskAna tabi muha- 1 rine göre n9
'
0 jşler 

oirlero meşgul oldukları olunması vo . ~u de b 1 

sanat ve mesleklere göre çok bir ay ı~·•.0 
verilmiş olun mallardan esi emrcdilnıi~tır~yı'o• 
başkn malların geri alın- Kurultuyca 

0
: 

mıyacağı lrnkkınıloki tefsir sir sureti şudur· lı ts: 
kor arı vilAyete gelmiştir. 1771 nunıaro 00 
Bu kanuni tersiro göre 1771 katiye kanu~t: 0ıııh:, 
numaralı konun<lnn oncc maddesine ~or. tlert' 
nıuhocirhıre verılmiş olan re iskAn nJı JııP eOI 

mallar, topraklar, bağlar tohsis odiloıi 0r.clJPe~ 
fındık. kestane ve fıstık uhdelerinde °t1 ~j rıı• ti 
bahçel ri gibi her çeşid oluanrok teı:n 1 on' )tooutı 
buhçelerin sanatlarınn uy. borçlanmıt dırıtı:ıı81 
gun olması hile adi iskan kan borçloll 11 ' 

. suntıır ı.t 
llerel'esinJon fazla kısımla etrnektedır. ,, 'ie" 

· bOb 
rının borclnndırılarak nam· emval, araıı. 16,ıo' ~ 
larına tamlık odileceklori bahçeler sıfat ·ıe 

bı d• 
bildirilmiştir. gun oloıaso , 1 sı!I ,,_ 

. kl.lh dıl" 
Muhacir olmadıklarının nun surohatı ,abt' ııı 

ve iskdn edıldikleri tarihle- lik ve tapuY~ edit ı:ıı',r 
rJe ıhtiyncsı:t. bulundukları rinde tereddud · bı.ıo1 

l Azımdır. Kaid•. k',:e 11
kJ ıtın sabit olması gibi kanu- u d, 

ni sebehler altın Ja mallar- ndilerine to.hsıs rıııı li ı 
· ı L eJılen emvol, il . :•~ 

ının gerı a ınnıası gere .. en · h ıerı 1 ııı 

lor mü•tcsna olmak üzere bağ ve ba ç~ r ' ,, 1 
'!' • )(110 t•P 

tek nüfuz olmak vey~ uğr _ seneden bor 1 ıeıı' d ,.e ı 

aştıkları işlere göre veri- oldukların on ıııcde0 

lmcsi gereken mallardan nunile kanunu rll .. .. aıuru JB 
başka mnl almış bulunmak muno goro ·rnJl 
gibi kununen istirdad mu dahi hAsıl oldOS uscıı' 

1'k p1 ' nmelesini ıcabt.ıtliroıiyecck gibilerin tem 
1 

btl ı:ıı • 
sebehlor <lolayısiJe eUerinJ. ı.kmnlile ortık loJ~' o 

Orta<lan kaıJırı t"ı ~· en malları alınan muhac- 0 tıa 
irlero bu malların geri ver- krınunlnrın stır 1 01Jll

9 

ilorok 1771 sayılı kanunun ndo tefsire mo.h~ 
·ıaıi'tır· 

4 iincii ve 7 inci rnaddelc>. knrar vcrı ., 

almanya 
---- (~' 

. " ile Lehistanıf1 
eyidir ııtı• ~ 

t i"r" 1 
( C st turalı birinci ~ayfndo} matuf mtisb0 c<6 

dayanmaktadır. Bu hal kündiır. Bir sen: ~··~ 
ökonomik anloşmalorın ak· edilen beyennıııtltosrilı t ~ 
1. . fk . ~ k ve ;e { ını ve e arı umunıiyenın açıktır. "çı i ~ 

teesıüsüsünü mümkün kıl- karınlar karı§~ ıs~:~• 
mıştır. Acunun öugürı bu yüzünden . ~otıerı0 1 fil 
lunduğu <·ıkmazda bir yol kiki mahı) c d 11 }ıtı 
bulmok ancak uluslararasın- den uluslnrdon lio'~ 
dn itimndsızl ğı gidcrmev &UrettC1 c rrı1H'9 



29 lkııei kan•n 

Dış gazeteler: 

İtalya Ve Habeşistan. 
-

Roma anlaşmalarmdan İtalya ~a, fransa ~a memnun 
bulunuyor, ~erşey yolun~a .aidiyor. 

n.M ı.a~ al Roınayn gitmo olur ıso ol un .. lıcrkeı;~ 
ıdea onre bana ltalyaya miı karşı kafa tutab1lır. 
tomlekclerde yapacağı miı . lngilte~c Somolıdakı mu8 
ıdeklirlıkların mühim olrnı tomlckosındcn ba kcı bu 

~ cağını,. hu ınusnuJekllr- yor \O ıloı;ılo de yonı St11..l.nn 
1 kların Fransanın muetem toprak\ rı yolılo llobe~ıı 
1 •kelerdoki mevkiini tehlıke tonla kom udur Alloh ''ere 
ye koyacak mahiyette olm1· do H~~e ıslan. 1 aann g~lu 
yacaklormı söylemişti. M Ln- idoresını tobdıl ot~e!e zıro 
valın verıliği söıu tu\tuğu· buna t~~08 ül e~tığı tak. 
nu itirnf etmek geroklir. Ho dirde Nıl nehrının eonolık 
lbuki halya dn bız de mem- ta maları oz ılabilir. 
nun bulunuyoruz; her şey 

1 

Kuvvetle k.ırılmok bok~ 
yolunda gidiyor. mındon llalıe ı _ton. her ~ı-

Fronsonın Tibestide ltolyo in kıramıyncogı lnr revıt 
ya yaptığı müeaadck6rlıklcır dir. Bu ıtibarla bazı torıhi 
ve Tunuslo yerleıımi bulu -.·akol ra goz olmak fayJo. 

~ ~ . v k 'l nan halyonlarm vtıziyo - dan halı değıldır. a h e 
tine doir olan 1896 eski zamanlarda kral Tco-
tnrihli mukovolenin yenile - doros ,·aklında lngıltere bu-
tirilmısi için kabul edıl- ralnra bir efcr yopmağo 
mit olan artlar yakında karar vermi idı. Bu efcrin 
t.eti:ik olunacakdır. Bugün verdığı netice yarım yamo-
yalnız Şapdenizi ile me - lak olmu ıu. lngiltere hu 
ı?"Ul olalım. Bu meselede topraklnro girebılmiş fakat 
mevıu behıolon Fransanm çıkmaktodn acele etmi idi 
omalıduki kiıçuk mustcm- onra. Krispı zamanında 

lık.e8jdjr. hertcıyi hizümundon fazla 
Bu Fransız mustemle- buyuk goron ltalya dahi 

keıinin imalinde ltalyan huna kolkı~dı .• etice Adua-
lnrın Eritreıi ve cenubu daki unutulmaz hezimet oldu 
nda da İngiliz omoliıi var· ltalyan gencralı Baratiyeri 
dır . Maamafıh ne kldar Avrupnlıvarı bır hArb 
dor ve lnıçük olurııa ol- yapmak i tedı . Habe İ:ıton 
ıtın bu yer bize lfızım kralı i e doha ibdidoi 
dır. hir harp yopdı ve fn . 

ı;unku hu kıtonın li. 
morıı olan Oibuti muke
mmel lıir limandır. Bu 
lıman Habdlmendeb boğa 

ıının ı ıkı yorıncle bu 
lunduğundın bu ~·ıkı hır a· 
hıldün nezaret nltıntlu bu 
lundurmaktadır. Diğer ah· 
ıldc de ~ıkışı lnt:ilizlcrin hak· 
ımİyQti oltımlo buluna~ l'cr 
ım o.Jo~ı vo Mcndcb lımonı 
nezorct altında bulundurma 
ktodır. Bundan maada Cıbuti 
limonı bizim için ilindi ~ ıni 
foılagnekora yolunda bcho

memal muht-aç bulunduğun uzl 
bir iskoledir. ·~apdenızı rık-
1 ının bize kapatabilmesine 
meydan vermeyız. Aksi takd
irde ilindi Çini ve Mıdagn -
kardan ferağot etmeliyiz. 

kot z •feri kazandı. ) odi 
Pompeyanın Pıırtlnrln ya· 
pt ğı moccr.ı ikı bin .ıno 

ıonrıı t krtırlnııdı. 

Bundan sonra 
ıon'dun vazge( en 
lor Trnbulusdn 
karşı yurudul r. 
rnuuffnk olJnlıır 

nesinde lngiltcrc 
I• rnne ara ında 
u~· taraflı bır 
ile Hobctiıtonın 

temin olundu 1 

IJo lıc ıs 
hclyan 

Turkloro 
clı<'ede 

18(6 110-

İtolya vo 
yapıl ıı 
ittıf ak 

iıtiklıtli 

FAkal bundan ıonro 

faşizim rejımi orloyo ~ık
tı. ltalyn yeni buyuk ru
yalaro ve buyuk mustc-
mleke hır lıırınn du lu. 

ı 896 sencsınde yopılıb 
netıcc ız kalan teşebbu e nı
dn omalı toproklarındon i -
tıfadc cdıb harekete bo la 
yarak tekrar te obLus cdılm
esın 1 ı 920 sene inde lngilto 
renin scuizcc yaptığı 'e bir 
ticari nuruz mıntokosı eldo 
ctmeğc nınluf olan hareketi 
pek eılız notıcelcr Yor ii. 1925 
scnosındo ingiltoro ılu yapılun 
gızlı hır anla nı ı ) alın z İ<1-
ğıl uzerındt• knlmokt ın b. sko 
bır eye y rnm dı. M mnfi 
d ıımo ı bcı ın<lu hulunu:yorlor 
fakat harı kC't yok 

Bunlnrı. ulıutu hayalı ıııu. 

cib olocak mnhıyettc bazı h 
adı eler talııb etıni tır. H ıb 

Şunu da Jikknt nezıırındon 
uznk bulundurmamak gere
ktir ki, llabeşistnnın ycgl\ne 
ticari yolu t!ıbuti ile Adosn
habn iınendifcr yoludur \'e
lhasıl Bohulmendcbdo şimdiye 
kadar ikı kilıd vardı. Bunln · 
rın biri FransızlArın elinde 
bulunnn Gıbuti, diğeri ele ln
gılizlerin elındf'ki Bnhulnıc
ndeb ve Peri ndnsı ıdı. ~ırndı 
Dcrolua ve Dumeyrotıta ltal 
yanların tahkim cdecvkleri
nden uplıe olmıyon yerler 
u~·unı.:u kilıJi le kıl cJerek
lır ki bu (lifte hcılynn kilidi 
olacaktır. Burollon ötoıııi de 
llnlyo ı~·ııı, 'omalid~kı mu~~ 
temlekol rine \O flıml tlcnı· 
tine doğru gıdcn ll\' k ~e e.e
rbeat rlenizd i r. 

1 oşıstan 1925 son inde Fr nn 
ı nın yarJımıl Mılll'!I r ( cı 

l labeşitılanın İlolyoya vc-
rılon hedıye o itimat 
ızlıkle knr !anışı muhte-

ı · ., 
meldir. flobe i tan ne .ır 
Orta zamandan kolmo bır 
hıriıtiyan <levletıdir. lfo
labalık vo muhnrib bir ka
vim tarafından meskun 
nttiobit bir yayladır. Hu· 
beııstan ne kadnr iptıd ı 

1 ıniyetiıı dnhıl oldu l>ı rıı k 
oluyorkı mesel bundan on 
ra Mıll tlor Cemıyotı ıle h ıll. 
onulal·oktır kı , bu da ,. ızi:yctı 
karı tırnıokt n holı kcılınıya

cnktır. 
Fakat hundan onrad 

u\uncu lıır mil orl yn 
~ ıkm tır ki. bu da Japon • 
ndır. 1931 ene ınde Hah 
(\şist.an ilo J ponyo orasında 
yapılan bir do tluk muah
edesi Joponyanın llabeşist 

T0KKDIL1 

onda pamuk ekilmeğe eh•e
ri li topraklarında imtıyaz 

nlaıasını sanayi imtiyozlar el 
de cdılmcsini J.ıponların 

flabeşistano hicret cJılmul 
eri musande!İnı temin et
miştir . U Le istan Kralı O· 

ylc du tinmek.tedır. Etrufıml 
soran hu Avrupa dcvlctl
erı yerine nırin Japonya 
ile münoı;;ebaıtn bulunmıya· 

yım~ Si:r.de onun yerinde ols
anız belki boylc hul"kot 
ederdinız 

I' ak ot Lu hal lngılterl'yi 
daha ziyade ltolyayo yok
ınloşlırnrnktadır. Çünkü ti
caret ve anoyi bakımın
dan lngiltoro hnlyayı Jap. 
onyadon dalın oz tchlikclı 
bir rokib nddotıuektodir . 

Yı gunun birinde Japon· 
ya dahi kalarak .ve •• n
pdenizı kıy ı larında yerleş 

meğe geline" Bu ıra-
daı baba ından cfolıo az 
ihLiyatkar bir insın olan 
bugunkü linbeşiıton hu1' 
umdarı bız Fransızlara 
kor'iı eyı :yuı gosterme · 
mi tir. 

Biz ise, ltulyu ıltı kuçuk iti 
l f ııraı:ıındıı Avusturya 
hakkında mevcud ~zadları 
vo tlnha bir çok mu kül
lerı hafırletmek kin ltalyo 
nın mustemlekelori hakkın

daki emellerini daha mu-
aadokAronc bir sure\de na· 

zarı itibara almağa meylot
mit bulunuyoruı. 

Habc§iıtonın istikltUini tc 
min eden uç ta.raflı anlo 
mn ınev<·ud lıulunuyor. Bu 

muahcdcnin mudllcti bu eene 
bılecelıt. Bu muohede yenil -
odırileceknıı? hnlyo vo lngil
ture buouo yenilendiriloıeai. 
no luzunı gormoz.lorAe yalnıı 
bızmi kavalyelıkı t•deroA"iz l 

ımdi bir de mılletler re· 
mıyctı knlıyor Bu da aı bir 
t;CJ de ıldır. 1 ıkal laponya 
milletler l'enııyoti nzolığın . 

lfon ~·ıkmı bulunuyor ~1111· 

iller ceıniyetı Jopoııyayı ve 
yalıad hir olmasa· umıtleri
ni ve diğer taraftı do llo
be ietonı nlllkadar eden hır 

me ole irin dort par\·a ola 
cnkmı ibi \alı arak mı? Z 
ten ltalya llubcıiıtaıı ie· 
tiklAlini hiçbir 8uretle toh
dıt etmediğini beyan et
mektedir. \ e yalnız tic· 
ori muno ebctlerlo jktifo 
edeceğini ıöylemcktedir. Ma
mafıh Habeşİı!lnnın Mıllot· 
lor Cemiyetinde protcıto 
lnrda bulunmosını icap et · 
tıren hudud h~diseleri ınc· 

vçutlur Rundon bo kn bir 
ey soylenemez. çunku b· 

unlardan bo ko hılınen hir 
ey yoktur it !yanın Bn 

hulmcnd h kıyıl rınJa yer 
le aıo ine yardım oderı 
muıaadckllrlıklorımııdan ba -
ka hnlynya Gıbotı, Adıs 

ubub şimendifer yolu hıesel · 
ermin yuıdo 20 8i 
vcrılmektodır Lau 

runuş bakııırın buda 200 
milyon otmokted ır. ltalya iln 
dostluğumuz Lirctın kıymf' 
tini muhafaza etmcmir.i amir 
huluııduğund n lt.ılyonın bu 
200 milyonu odeyC'C'Cğı toh 
nrn olunobılır 

Bız 9imdiye kadar o clcrı:ı. 
re ~ok ı r ılmı poralorı mlı 
halaza ollık ki , buna zorluk 
ç ıknrmamıza luzun yoktur 

l~ğer bulun bizi biraz 
inha ulho ynkınlo \ırmak 

i o buno mukıAbJl ihtiyar e 

fransa ve İtalya 
<1:Mirn 4 Jlkk nun 1935. 
ıt35 yeni yılı , A\'rupıı i· 

yasal uı rinde hay ı rlı bir le· 
ıir yopacuk ohn buyuk bir 
siynsnl htdisc ılo h::ışlndı. 
Franıo Jı bakanı Lavol ıtolya 
hüktlmet meriezino gelmi9, 
r t iat ondorlerilo mulıim 
iyosal 1'onu~wtalnrn ha lamı 

ştır. 

Ln""lın Hom.ıyn lı ır"kotın 
derı lıırkoc gun A\ el, bu ııya 
re\in yapılmıynra~ı hokkındn 
bir a1iıının cıkmış olması 
bu ziyaretin kıymet \'e ehe
mmiyetini bir hl dohn art· 
tırmı lır. Bu 1ı>ayioooın 11-

yasal mahafılden çıkını ol 
ması iki hükOmet arasında 
itılll hasıl olamadıW-ını ifade 
ettiği gibi, iki lAtin uluıun 
anla masınm geri ka
ldığını da anlatıyordu Ld
kin La.valin Homnyo hareke
ti. Homa ile Porie ıırasındokf 
anloşamamazlığın büyütüldii· 
ğünü göstermiş\ir Bu memnu· 
nıyet)c kaydetme~e değer bir 
hAdisedir. 

Romada bo9lıyon aıyasal 
konu9malarda acunu heyeo· 
ana dütüren meaoleler me. 
uubnhsedilcoektir. Bu me
selelerin tetkik ve tenvir 
edilmeleri uluılarorasındo 
daba ıivado bir emniyet te
minine hizmet edecektir. 

ltolya ile flranıa arasınd 
aki yakınlık hottA do tluk 
barııın tak\'iyui için en bi
rinci ~mıldir. Fakat ulu lar 
kurumunun büyük mfühıfıleri 
olan bu ikı ulusun, A vrupu 
barı ındo nıüeı8ir ve ftmil 
olobılmelcri i(ljn, urnl~rıntlıı 
tam hır onla manııı hu111lıı 
llh:ımdır 

Bu nola wın yalnız holy11 
FranRa muacıechotınılo 

d<-'ğil but n uluı!!luın k rıı 

lıklı minll8ebetltıri tı?:eriotlc 
de mııeı ir olacnktır 
l lu8lar kurumunıln hır· 

ınri derecede \'&ronlar 
buyuk •luılar muhıuı meee· 
leler etrafında nrnlıırınrln an 
la omaılarsa barı~ ve (liğor 
ulul'lar nruındoki cınlnt
ma i§i ileri gidemez. 

l'arih bu hueusdo bır 
guzel misaller vermok.to-
dir. Bazı diplomatların Ak
ıini iddia etmelerine ra 
ğmen acun bnrıtı buyuk 
ulusların ellerındedir . Bu 
preneib bu gun dı kıy 
metini kaybclmi tir. 

i te bun•n içindirkı, 
ı1'i IAtin ulusun \'alaımcı 
birliRini tomin ınakeıdilo 
Romnnyadon surfcdilen me-

• sayiyi hık iki bır eevınçle 
knr ılnmnraız ic.abodor. Bu 
Jiğer buyuk uluılar 

ora ı ndn de çalı ma hirlı -
liğınin talı kkukuııa bır 
esas olub1lır. 

Bu mesut nelire bugüa 
her umandan ziyade f .ıda 
klrlıkları icabcltirınokleJir 

Mesul dıplomotlnrın \'olı 
nıolarının hnkiki bir mu
vaffakıyetle neticelenmesi 
idn hutüıı mede-
ni uluılnr nra11ndn hu 
kuk ınüırnvatının tn-
nınması l.tzınıdır. 'ar ılmıt 
olnn acun barı ı onC'nk bu 
euroll korunol'nk ve kurn
tlendirilueklir 

f udbol Heyetinden: 
lla~ılatı l<nare t'PIHİ\f'liuc :tid olnıak iiz<' .. . . 

l't' bir ~poreulaı· la~ nre"'i atanmak 't' tur~ 
rıOHl u ıılilc" fudlwl mii ahakaJarı ~apılma
~ıııa karar Hwild i. 1-2-924 t•t11na gii rıii sa
i.1 l 13 dt• Alay İtlıuaıı~urdu il'' iduıan~urdu 
w· lf> tlı· Birlik .. •;ii« karşıln-ıacaklanlır. 

Mli~nlwka ~ap:wak lakırnlurm 'akıiıult' 
.\li llikmt'l PH~H sl:ulıııda lıazır huluumaları • 
ricu olu nur. .. 

B a l ı k e s i r- Bigadıç
S ı n d ı r ğ ı Otobüsü. 

Hahkt>sir - Biga<hr - Sıutlır~1 ara mrla oto
hii . ..,rftırleriıw ha.)annıı~tll'. Otobii lıergiiıı To
katlı ott·linden miİ:jlflrilt•rini alarak Suulırğıya 

harekt-t f•der. \'c ~ int· lu·r~i'ııı Smdır~ı H' Bi~a .. 
dıc \Olcularmı Balıkf)sirc ~ttlirir. Stıfttrlı·r rnhat . . 
'e ucnıdur. 

Balıkeair beledıye 
bafkanlığından : 

Bedeli ketfı 240 lira olon Martlı mahall sindı• y(lni ncı-

lao ve Mar\lı oamiıine kadur uıano.n sokağın lt\ğım ve 
knldırımlo.rı inıaeı pazarlığa konulmu \ur. 

Taliplerin belediye baıkenlığına muracaatları ilAn olunur 
( 3 • 19) 

Balıkeair belediye 
başkanlığından: 

BodcJı lrntfi 146 lira 7 kuru!: olan Kaaabler mahellui 
• ndo Hacı cıkmazının kıldırıı:n vo taeviye ışi pazarhklı yfl• 

ptırılacaklır 

l ıılıblerin belediye h•tkınlığın" muracaatları ilAn olunur 
( 3 18) 

Balıkesir belediye 
bafkanlığından: 

Bodelı kntfi 203 lirn 40 kuruşdan ibnret bulunun Mar
tlı nıahılluindo Allık çıkrnezı kaldırım i i pazarlıkla yap. 
tırıla(•ektır . 

Telıplerin belediye bı kınlığınn muncaatları ilAn olunur. 
(3 - ı 7) 

TURKDİLİ nefriyatından: 

• • 

1 bır perdelık mektep te11ısılı 
~ Fiatı: Beı kuruıtur. 
İ idare t•vimizdt" H' ht•r kitap~ıda bulunur. 

ı~~~-~~~~~~~ , . 
KADRi UZKUR 

[N UCUZ KIRTASİYEMAGAZASI 
it iikfınwt (•adth•l"intlc Zarhali otPlı ;ll

lmda ~·rııi a'.'dı~mı cliikk:\nda kırıa~İ~f'. ıii .. 
•aehe ,-e~idleriniıı en e\i~i \P. ph:l.adan 
en ,;cu;,u · olarak hulnrn;r. Billıa~~a 

0

11wkt('b 
hligimiz fodok rlıklar buyuk 
addoluoomnz ltnlyo'ya ya ıalrlrnleri Ut' aid muhtt'lif dt flt>I' \ t' kah'rn 
pılan mu ı.ındoktlrlıklar ılo H~sairf• diger ti ·ar<•thaıwlrnlen pP~ far~h 
1763 s nc11inde Konadaıln 1 1 \(' P.hVCll fiatle~alılır. 
ngiltereye yapılmı olan ma • 

aaJı,k4rhkları kıyas f'lınelıyız. l~~§§~~~~~~~~~§g~~~~~· 



Bl YP 1 4 ttJRUILt 

'#~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ ~ ........ - ............. . 
1 Doktor bakleriyolok Doktor operaUJr Doktor : 

1 İç ~E~a~'L E!!~~\ıklar Cer!,,~iı.~!~!~!, Cild~~H~~! •• ~~!~ı~,,~ları i G e 1 d i! 
~ mıu.1ıa •• ,., ,,,,uehassısı . mııı.1ıas11ıı 1 Aylardanberi sabırsızlıkla beklenet1 

G e 1 d i! Gel 

r.\ TAN <1 cza11esi bitişiğindeki nnıa~ ene e, iutlc lıastatarm1 hergüu • 
öğleden onra kahul ve tPda vi ederler. 1 

ORMAN ÇİFTLiG , 
ŞEHİR SINEMASINDA 

1 

2 7 i~inci~anun pazardan itibaren 
K A H K A IJ A, Z E V K ve E G L E N C E K H A L 1 

M i L -T O N 
BU BUL[ ' CETE " İ FİLMİNDE • 

Miltonu göriinliz va tanıyınız? •. 
Çüukii ~lilton dünyanın en zarif ve en ince k.onıiğidir. 

1 ~lihonun bu ~ eııi eseri cidden t;ok mükemmel, çok zenl.lill ve çok 
eğlencelidir. ~aatlerce giilecck ve e~leneceksiniz. 

1 iL.\ VETE~ .. ~it· ki ~tavus. 
Bu hafta çocuklarınızı sakınınız! Zira?. 1 

· (M) Düseleorf Vampiri 
Pek Yakında 

GENERAL PLA 1 OF 
ı Biiyiik Rus filmi 

•-----------------• 
_c:;._ ____ --, 

ı TÜRKDİLi Neşriyatından: ·ıı 
Çocuklar. için~ 
Yazan: Mehmet Cevdet 

na,rat bilgisine uygıın ol•trak ya- ı 
• ~!hnış!!_!:· ~~~r ki~a .. e_r-!1a satılır· J 

• • • 1 

Bira Fabrikası Mamulatı 

AN ·KARA B i R AS 
1 GEL!Di • 

GEL 
---

Toptan aatış yeri: 

BANdlRMA BAKKALiYESi • • ı Her bayi ve Lokantada arayınız! 

.............................. 

~ • • • • - ' . ~ :;;. < , 1 ·'.:"~ 

Aşağıya bastığmıız rehber tablo halkını ızın her tiilii ifı&İ 
rını en rahat, en eyi, eu ucuz ve en sağlam ~artlarla uerr.de, 
terden karşılıyabileceklcrini gö~leriyor. 

• 
Rahat bir otel istiyorsunuz .. Hani' 

tercih etmelisinız? ? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunııf •' 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi tiirlii suallerin eevaplarını hu tabloda arayımz · 

T'DJAKO T' AJ. Mehmet Servet örme e ~ 
n ~ • ye caddesi numara: 98 

• 
KIRT ASİYE· Mustaf~ Fehmi. Hükt'mıet 

• ne sokagı. 
esi 

O TEL · : kaptan zade Oteli .. Ktn~yi milliye 
sinde.. dd 
Bahkesirpalas - Kuvayi milliye ca . • 1 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükıimet cadde=~ 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· tltJ 
caddesinde Ahmet ccsmesi karşısmda . . .. ~ 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: 
110 

caddesi Yıldız Karaathanesi karşısın 1 · 

LÖKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~felunet 
numara l 8 

B A K K A l: Bahk pazan bakkaliyesi. osnıa~ • 
• Paşa camii caddesinde.. ~feylwnc l 0rJ 1 

T ER Z f : Mustafa bey .. Postalıaııe sokağı 4 

ŞEK ERCİ : Ahmet Nuri efendi: Balı kesi rirı cıı ı·ski -~ 
· cisi. Hüktimet cadde~i, posta h< 111e ~.,k:ıl' 

mara: 24 
. ~ ~~ 

MAN/F A TU '?:Tavşanhh Zade Fahri beY· ~ 31~ 
1 

• 

nifa tura ve kumaş mağzası. K u va) 1 

caddesi numara: 52 diİ 

HIRDA VAT.· Cumalı Hasan - Yapı ve ren~per "es' 
• demir hırdavat, bo~·a, t·am, •:irııefO 
Saraclar ha~ı. 

• • 

BAS l M 


