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Başhakanı~ız Hükiımetiıl Prograinını 

-------------------------------------
Anlatdı .. 

Bulgari r 
Orman mı 
T Gf lıyorlar? 
b ~üınuriyetimiz yıllarJnn
erı arı bir gönülle şu pre

8 u l garların yersiz Telaşı.~· Hükümetinprogr~mı. ~ 
· u gar HükUmeti bir muhtıra ile Başbakanımız dıyorkı 

nsibi gu··d·· uyor: 
b « Yurdda bnrış .. 
arış.» 

bl.zı· uluslar kurumuna şı·ka,.. yet etti «Biz inkılibllriıücudı ııtirdlii yani Tlrk cımi-
Acunda yetinin içırdın YB dııııdın ıılh Yl llRİJll içindı 

ff alDu~i bizzat Bulgar hü~Ometi i~i sımf as~eri Bita~ iltina çağumış~n. Dışın çahşıb ilarlamasini ve çahımasmı ımıc tutuyoruz.» Bu prensibe bağlılığımızı 
gecen yıllarda birçok devle
tleri e dostluk anlaşmaları 
~aparak yeğişdirdik.. Bu 
c r:da ho.ttA acunu şaşırtn-

g~ kadar arı yürekliljk 
osterdik .. 

b :Ürk inkılAbının güzel bir 
e gesj olarak yurda ve ncu-

:: :u~duğumuz barış düşü
r e erı bugün de büyük ev_ 

0~ııael değerlerinden en azmı 
•un Yitirmemişlerdir. 

Re 
0.aıı:ıanlı imparatorluğunun 

icinı~ toprakları bugün bizim 
de ~·ı~e en küçük bir umud 
,~~ıl~ır. Bizim bugünkü diL 
ke~~~z .. bütün kendimize, 
lliıı:ı~ 0z ·yurdumuza \'e ö. 

O ıe doğrulmuşdur . 
ta ıbeylik savaşından son· 
h~ }Urdda başarılmı olan 
'll:ıuk ink~IAbları. kökleşdir
der·' "erımlerinı artırmak, 
(e~n. bir dirlikdüzenlik 
guc~ıye~) İçinde yarınımızı 
leti e~~ırmek: devlet büyük_ 
dıt.lllızın en icli k.uşkuları-

11;:. Bu dek acık "e arık dü_ -.14ncn .. 
~ullı .0 Yle de hareket eden 
de 0~rıyetimize her ne bicim 
folun Uraa olsun bir gizi at-

lloıaz ,, .. . 
dut~rkter, verdikleri sözde 
~end.6~ 1 ' dostluklarını gü. 

D ırrne~i bilirler .. 
Oetıu~ 

~ı 0 d '5umuzun aoğlamlı· 
:l'tlruı eh~ ~üçlüdür ki bunu 
de~il hüı~~mle dost olanlar 
hiı b tun acun anlamışdır. u .. 
lle•ıer Y0 nde acunsal ör-

8 Yaratmış bir ulusuz. Unun .. 
'-luı 8 

1 cındir ki komşu . 
de <t1' ~lgarların son günler· 
bitfkd .u~kler sınırda asker 
llııraır. ırıyor» diye sızla
~llna Uluslararası Kuru
~endiI _h:ı vurmaları nncak 
dıt. orıni suçlu çıkaracak-

lıı·~flJhık11 onu d nımız General ismet 
•u ·· ah11 d·· K .. •und un amutay kur· 
tutar1 ° A'Vrupa yakın kom-
sa lllızo. k 

lklıı1 llrşı olun sıya-
calll şu .. 1 ıtnd guze sözlerle 

t<lj ırınışdı: 
•ı &lir.an 

llda L' . devletleri nro-
Qzı ırıbi · · 
1 • ellı&~ ı'h . rının saadetini 
.. ~1ll ha,, 1

1 
nıyetinin ~elecek 

"ıll ,, ı r ı b. t' 1 dıler · ır müjde olma-
!< ıı )) 

~lld orrı~uları h 
ı ftr . akkında bu 
lı&urn eyl duııünen c·· 
~ ~uıo. B "" , uınur-
t :~ttrı e ulgarlarm tutul-
a itle) ~ Y~n sözle (haf 1r 

~li llizin:ı :~sı~lik değil midir? 
Qıuz ıcbır ülkede ·· 

ltı.~ Y<>kdu I' go-
1> ' L.. r · \endi yurdu 
QQıı .. ot .. I -
)o 6tı u ukle bakacak 

llullıUı ~Yrnnkdo.n çekinir 
o m dığı gibi .. 

K. E. Ff k man 

işleri Ba~anımız « Ulus )) başyazıcışma neler söyledi? 
Cenevre, 8 (A A.) _ Ho.· mizi açıkca izah etdi. Ge-

·vans ojansı bıldıriyor: rek iki komşu ülkenin 
UluKlor kurumu na Başbakanları arasında ger-

zdinde Bulg r muruhhası ek Hariciye şefleri arası 
genol k~tıbe bir muhtıra da karşılıklı duygular gös-
vermişdır. termesi lazım gelen <lost-

Ha rnuhtırnda Türkiyenin nne telgraflar teati edi\d. 
ıeslihatından şikliyet etmek- ·:r.· Bulghristarı Dış Bakanı 
d d' ·~ı, 

e ır. Trnkyoda tahşidat yopıldığınu 
Cenevreki eski Bulgar mc_ ,foir kendisine yopılan sor· 

hafıli yapılan bu teşebbüsün B. Tevfik Rüştü Aras guya verdiği ve daha o VA-

yalnız bir dostane nazar orriri Dış Bakanı Bay Tev. kit bizi hayrete uğratan 
teatisini mümkün kılocak fjk Rüştü Arasın bu mese- müldkat üzerinde Anadolu 
Bulgarlarco gayri tabii adde le etrafındn mütalaasını ajansı doğru tahkikata da-
dilen bu vaziyet bir niha- rica etmişdir. Tovfık Hü yanarak memleketimizin her 
yet verdirmeği istihdaf etdi- ştü Arusın verdiği ceva. yerinde olduğu gibi Trakya-
ğini söylemekdedir. hın bu müracaatın ancak da da normal sulh zamanı 

Balgartstan iki smıf silahı dün akşam gec vakit öğr kuvvetleri hususunda hir 
çaRırdı enildiğini ve derin bir nef Jr ıldve edilmedi~ini ve 

Sofya. 8 (A.A.) _ Anadolu hııyrotlo .karşılanuığını söy- hiç bir sınıfın siltlh altına 
Ajansı hususi muhabiri bi- ledıkdcn sonra dcmişdir çağrılmadığını yazdı. Dün 
ldıriyor: ki: Bulgaristan Dış Bokaoile gö· 

Bulgaristan hükumetinin - Daha geçen gün ye- rüşmüş olan Sofyn elçi-
iki sınır askeri silAh altına ni Bulgariston Başbakanı miz BuJgaristanın Akvam 
çağırdığı rivayet edilmekde- Türkiye-Bulgaristan müuas- Cemiyetini) hakkımızdu böy-
dir. ebetlorinin dostone mahiy le bir müroctlatından biz 

Dışarı bakanı ızın mOhim be- eti üzerinde beyanatta bu_ ı kendisine söyıeyir.ciye ka-
yanatı hındu. BnşbÖ.kanımız İs- 1 dar haberi yokdur. Türkiye-

Ankaro, 9 (A A.) - Bulg- met İnöniı 1\amutaydn hü_ rıin ancrık samimi vo sorilı po· 
aristanın Akvam Cemiyetine kfimetiıı programını ifade ecl- litiknsının kendi hükfımetinin 
Turkiye hakkındn ıııüracn - erken, Bulgaristan komşu- nttsıl bir ciddiyet ve taas-
atı üzerine «UluSJ başmuh- muza karşı olan vaziyeti. (Devamı ikinci sayfada) 

Atatürk 
ile ecnebi devlet reisten ara- · 
sın d a tel yazıları teati edildi. 

Ankara, 8 (A..A) Atatür-

Yunanistanda vaziyet. 

Midilli,SakızAdalarıda 1 

Asilerin E ı in e Geçdi! 
kün Uümur başkanlığınn 

tekrar seçilmesinden ötürü Şiddetli fırtma ve soğuklarm devamı ıarki Ma~ıdonya-
müşarileyh ile Afganistan 

ve Arnavutluk kralları ara. daki asi kuvvetıere karşı ordu hırekitma mani oluyor. 
sında tebrik vo teşekkür tel _ Bütün b · · K 1 ı · d 

l 
. d l . d" Atins, 8 (A.A.) ırı ava ayn ge mışse e 

Yazı arı teatı e ı mış ır. 1 h"' L tüccar gemılcrine veri en em- ua.fimet tnyarolcrinin bon. 
Atatürk yani Japon büyük el- re derhal itaat utm~ıerini bardımaııına uğramış vo uza -

çısini ka UI 8fdiler. hildirmişdir. Aksi t kdirJe klüşmışdır, 
. Ankara, 8 (A.A.) _ Atat- Üzerlerine ateş açıl.11'l:ıkdır. Seldnik, 8 (A A) - Ven 

ürlc yeni Japon büyük elçisi- Muayene edilmek üzere g?- izeloscu olan bir mejnrlıkta 
ni dün Çnnknyada mutad milerin yakında bulunan hır bir mühimmat deposu keşif e-
merusimle kabul etmişdir. limona gitmeleri emir veri- dilmişdir . Uluslararası seyri 
============! lirse derhal itaate mecbur- seferini kolaylaşdırmak için 

Gedis 
Ne~iri taşdı, sular araziyi 

te~di~ e~iyor. 
İzmir, 8 (AA.) -Son ya · 

ğan yağmurlnrdon Godis ta
şmış bütün tarlalar su altı
nda kaim şd•r. Eski Gedis 
köprüsünün bir kısm ını su
lar götürdüğünden Toça, Be
rgama ve Menemen urasın. 

dn münakalAt durmu~dur. 

•
1ehrin bu taşgınlığı Merı

emen civnrındo.ki arnzıyı 

tehdid ettiği için köylülerce 
tedbir alınmakdadır. 

durlnr. 
Şiddetli fırtına ve soğuk

ların devamı şarki Makedon 
yadaki asi kuvvetlere karşı 

muntazam ordunun hareke· 
tini güçleşdirmekte ve kesif 
bir sis hava harekdt no mo.ni 
olmakdadır. RüzgEirm şid
detinden bir hükumet tayaresi 
düşmüşdür. 

General Kondilis hizmetine 
müktlfaten nazırlar heyeti 
torafından ferikliğe terfi 
edilmişdir. 

Soldnik, 8 (A.A.) -- Roy· 
ter Ajansı bildiriyor: 

Asi fılosu AvorofJa beraber 
Sakız adasını işgal 
etmişlerdir. Asi gem ilerden 

limanın methalinj iki torpil 
hattından dar bir geçit n~~ıl
mışdır. 

Atina, 8 ( A.A. ) - Havana 
Ajansı muhabiri bildiriyor: 

İngiltere elçisi asayişi te
min için yapılan gayretleri 
sempati ile karşılııdığını hii 
lulmet roisi Çnldarise temin 
etmiş ve gerek İngiltere hü
kumetinin gerek İngiliz 
Ulusunun hissiyatına tercü
man olarak tabii vaziyetin 
bir an e\·el iado edilmesi 
temennisinde buluomuşdur. 

Sorya, 8 (A.A.) - Yunan 
hududünde sükun vardır. 

Bulgar Mokedonyasındo 
( Oevamı ikinci ıııyfndu ) 

Ankara, 27 (A.A.)-Kamıılaya saat 18 30 da Ab
dulhalik Rttndamn başkanlığında tekrar toplandığı 
uakit başbakan /sm~l lnönm kürsüye gtlertk ıu be
yanalda bulundu: 

Btiyük ulusun saym vekilleri; 
Hıiklimet ıimdiye kadar olduğu 

program sahibidir. Arıcak programı 
lam bir azim ve kati bir karar 
yolundadır. 

gibi sade bir 
tatbik için ıağ-
ile ıçalıımak 

Biz lnkzldbların uücude getirdikleri yeni;Türk et· 
miyetinln /çerden ve dııardan sulh ve emniyet i
çinde çaltşzb ilerlımeslnl ve çalışmaıını.;, amaç tutu
yoruz. (alkışlar) 

Su/Juin ve huzurun bulunmada11~ ve kalacağma ve 
icabında ehliyetle, / ednkdrlıkla korunacağma güven 
lıuuası yurdun imarı ve yurldaşm re/ ahı için birinci 
şart olduğuna inanıyoruz. (Alkışlar) 

Ökonomi alanında zamamn şarilan ve lıtekleri 
gitlkce zorlaşmakda olduğunu g6rüyoruz. 

Bi: ıilktrıln ödeme kabtliyelini kolaylaıdıracak 
bir iicare.l sistemi takib elmeğt mecburiyeti ve diğer 
taraf dan da memleket dahilinde..lhtlhsali ve lılihldkl 
ara§dıracak yeni ut geniş f aallyetltrl lef'Jik tlmtği 
ltizumlıı görüyoruz. 

Sa11ay1Ieımeğt verdiğimi: ehemmiytl her uıman
darı ziyade arlmışdır. Yeni bir ökonomi kararı o· 
/arak yüksek lıeyeiinizt ar:ederlz ki, lıükıimet •ınai 
mamuldtın11zm dahilde iıllhldki11l ar/ırmak için özel 
tedbirler almaya karar ve;miıdlr. (Alkıılar) 

Şeker, k6mıir, çimen/o gibi mahsullerin flalları 
üzerinde esaslı illdlrmeler yapılarak bu11larınmemltktl 
içinde sürı1mlalnin artacağım ıamyoruz llükıi.mtl lıem 
genel veya şirket ma3~aflarmı indirerek yer.il ürün vt 
mallarm bedellerini ucuzlatarak yurlda yeni vt tsaslz 
bir 9e11cllk açılacağına inamyoruz. 

LJeni= nakllyalımızı ıslah etmek ve yenilemek 
ve umumiyetle tarifeler ıizerinde.lrucuz.luğa vt 
kolaylığa gitmek yolumuzdur. Demiryollarının ve 
rJ/ılmıların ve limanların devlet ellndt bulunması
mn f ayclaları lıergcin daha ziyade anla,ılıyor. Nak
liyede ucu: Lle ökonomik lşldtmeyl llllzam edlyoru:. 

Sayrn saylav/ar; 
Dışarı sıyasada sulb ve emniyeti korumak v~ 

teşklll<ilarıdırmak için bütün kudrttimlzle çalıııyoıuz. 
/)osllanmıza lauhhıltlerimize sadakat vt~ genel ola· 
rak yakın /wmşulanım:la tyl geçinmek için elimiz
den gelen her Ş<'yi samimiyetle yapmak sıyaselimlzdir 
(bravo sesleri). Bu siyasetin arıaçlzgile.ri içinde ulus
lararası Jıddlselerini dl kkalle faklbediyarıız. ( Alkıılar) 

... .ı 

Süzülen sezgiler 

Yirminci yüzyılın tanrısı. 
Din, medeniyetin çocukluk temsil etdi. Bu onun tanrısı 

devrinde insonlorın ta bit hA- idi. Ona tapdı, 0 ku •vetin 
diıelerden duydukları kor- önünde eğildi. 

kuyu izah için buldukları Devir yürüdü . İnsanın 
va11tadır. kafası biraz daha teklmül 

Gök.gürültüsü, şimşek, yıl· etdi. Bu kendi yapdığı al-
<lırım, kasırga, tayfun, yanar- laha kendisi de inanmadı. Ta-

. dağların pntlaması, haceri se- bii h4diseleri de izah eJe_ 
mavi ve daha birçok tabii medi. O zaman tabiatın 
hAdiseler karşısında kafası fevkinde bir kunet, bir 
daha henüz bir çocuk kofa- ollah t&1avvur etdi. Mede_ 
sını goçemiyen ilk insanın niyetle beraber bu allah 
duyduğu hayret ve korku fikri ibadetlere, tarikatlere 
onda üıtün bir kavvetin ve daha hinbir şekle girdi. 
var olduğu ki11ini uyan· Kimi ona, kimi buna inandı. 
dırdı. Herbiri hak dininin kendi 

O bu kuvveti oncak kendi dini, allahın kendi inandı~ı 
ynpıb meselA iki boynuzlu, \ nllah olduğunu söyledi. 
muhtelif ayaklı, ~özlerjnd~n \ Kimi a1lahın göklerde ol-
alevler saçan hır tanrı •le ( De•amı ikinci ııJfada ) 



SAYA 2 
, 

Kre • 
1 o pe a ifleri 

Ey· faaliyet gösteriyo.,-lar. 

Sus guh , ~mer~öy, Göbel, Bigadıç, ~ağış, Yakub ~öy 
e ah h ~ooperaufleri yıllık toplantılanm y pdılar. 

Koopcratifl~rim!zden biri bir heyetiumumiye toplantısından sonra. 
Balıkesır Zırnııt bunkosı ortaklarına 16.800 lıro 

tarafından idare edilmek- dağıtmış ve 508 lira ktır 

de olan yirmi bir koopera. yupmışdır. Kooperatıf işleri-
tifden Susığırlık, Omerköy ni şayanı takdir bir suretde 
Göbel, Biğedıc, Balıklı yürüten idııre heyeti y~niden 
Yaltuhköy ve Çağış koo- seçılmişdir: 
peratifJeri yıllık toplantıla- Cafer «Reis» Memed 

' ' rını yapmışlardır. Bu topla- Emin, Ahmed, Fahreddin 
ntılnrda ziraat bankası na- •lıye•, Hasan ve Mustafa 
mına bankama şehrimiz «Müralubdir». 
ıubeıi müdürü 8. lsmaıl Balıklı koopuatlfl 
Akbaş da hazır bulunmuşdur. Balıklı . Mtındehure koo-

Kooperatillerin toplantılar- peratifi ortakları için fay-
ına ve faaliyetlerine aid mal. dalı olmıya çalışmakdadır. 
ilmatı aşağıya yazıyoruz: tdara heyeti şöyle kurul-
Susığırlık kaoperallfi muşdur: 

bıısığırlılt kasabasındaki Receb çaTuş,Hüseyin onbaşı, 
kooperatif ortaklarmı çoğalt. Mustafa, Ahmed, K4mil peh-
mış Te ıoo günlerde faıla livan. Receb çavuş koopera· 
faaliyet gösterme~e başhı- tif in reisidir. Muhasebei 
mışdır : Kooperatilın 12400 hususiye tnhsil müfettişi 
lira ifraz ıt bekayusı kalmış, lbrah im Bı>zok mürakıbliğe 
3000 liranın vadesi gelme- seçilmişdir. 

mitdir Yakub köy kooperatifi 
Kooperatifin yeni idare 

heyeti şudur: Halim «reisin, 
Ali Kosım Balat, Hfısnü, Ü· 
midilili Mehmod ve H. · Bıı
yram «üye», Muallim Şev· 

ket -ve ortaklardan Nuri d.., 
mürakıbdır. 

Gôbel kooperatifi: 
· Göbel kooparatıfı iki yıl 

önce 0tuz beş kırk orta
lıla işe başladığı halde 
bugün yliz kırk beş ortıığı 
bolmuşdur. Ortaklarına 19600 
lira ikraz ve 2öo lira kAr 
temin etmişdir. Bu koopera
tif lr.ayıdlarının intizamı ve 
idare heyetınin çalışmasile 

günden gun ıo kişaf etmekdedir. 
Mıntokamızdukı kooptiratif
lerin en faıllerınden biri ol
an Göbel kooperatifmın reis
liğını Sabrı, üy~lığini de Ya
men, Rumi, Abdulluh ve Mus. 
tafa yapmakdAdır. Mürakıpler 
nahiye müdürü Ali Rıza 
ve ortaklardan Şevkidir. 
Ômerköy kooperatifi: 

Bu kooperatjfın bir yıl 

içinde ortnk:lorına doğıtdığı 
para 9800 liradır . İdıro he. 
yetinin ve bilhassa Ktımil 

Karanın çalışmasıJe kooper
atif ışleri muntazam bir sur
etde yürümekdedir. 

Yeni heyet Çavdar 
Mehmedin reisliği oltındn 
Halil, Edhem, Kllmil Knrnn 
ve Adilden kuruludur. Mü 
rakıpliklere de nahiye 
müdürü Sıdkı va muhtar 
Hakkı seçilmişlerdir. 

Bı(iadıc koopuatifi 
933 yılında altmış ortakla 

işe bıışlıyan Bığadıo koope
ratifinin ort ğı bugün l .L9 
dur. Kooperatif Bığad ıcda 
küçük bır bankoı v ,zıfesinj 
göroıekdedir. Bu yıl içinde 

Bu kooperatıf de eyi çalı· 
şan kooperatifler arasında· 
dır . Bu kooperatifın ötedun
beri reisliğini yapan Muhar
rem arkadaşlarının yardımi· 

le cıdden eyi işler görmuş. 
dür. idare heyeti Mahnrre
min reisliğinde Cemali, Be
kir, ~ehmed pehlivan ve 
Azızden kuruludur. İbrahim 
Bozok ıle Yusuf miırakıbdir. 
~:ağış koop,,ralifl 

Kurulduğu günden beri 
Muallim Abdülhayın reislık 
ve kdtıplığıni yapmakda 
olduğu <)ağıt kooperatıfı 
ta dıre şnynn bir faaliyet 
göstermekdedır. 165 ortefı 
v.1rdır. Ortaklarına Jt>90U Jj. 
ra ıkraz etmişdir. Son 
günlerde, kendındon bekle
nen faaliyetı gösdermiyen 
Dcğirmenlı kooperatifinin de 
pooperatıf ıle hirleşdirjJmesi 
düşünülmekdedır. 

Bu suretle hem Çağış koo
peratifı büyüyecek hem de 
Değermenli kooperatifı or-' 
taklarının daha çok istıfade
si temin cdılmiş olacakdır. 

·çuğı~ kooperatifı idare he
yt;ti vo mürakıpleri şunlur

dır: 

Reis Abdüllhay, üyeler: 
Iliısim, ibrahim, Omer, lsmn
il, mürakıpler: Balıkesir ko· 

operatıf müdurü Muharrem 
ve ortaklardan 1-\Amil.. 

Bah~esir ~ooperatifi 
8.:1lıkr>sir kooperatifı y. llık 

toplnntısmı cumo günü yo.
punınmışılır. Toplantısını 

önümüzdl'kı ~:arşamba günü 
akşamına bırakılmışdır. 

.'TCRI< DlL1 10 Mart 

bu/garların 

Yersiz 
Telaşı 

(Üst tarafı birinci snyf da ) 
subla roüdafaaya karar ver· 
mişso başkalarının hukukuna 
da nynı suretle riayet eder ol 
doğunu sulha bağlılığımızın 
ve sullıü müdafaa azmimizin 
ı l' k .ılor kökliii ve kuvvetli 
olduğunu ve ımza edilen 
muahedelere rinyot etmek 
k rarında ol 
Juğmuzu dünyo bilir. iki 
t rafın olan bü
tün mevcud muahedelere ne 
kadar riayet etmekde oldu
ğunu iki tarafdan hangis
inin millt terbiye, miJli te
şkil6.t ve milli hazırlıkl
arın tedafü veya hangi 
bir komşu aleyhinde tecav-
uzı mahiyette olduğunu 
göstermek için Cemiyeti 
akvnm ve cihan efk.Arı 
umumiyesine kanaat verecek 
usullerle bakikatın meyda 
na çıkmasını kabul etmiye haz
ırız. Bızim hiçbir hareketimiz 

imza koyduğumuz muahedelerın 
hiçbirıne muğayir değildir. 
llerhangi bir komşumuz aley 
hinde onun tamamiyeti ve 
emniyetini tehdit eden bir 
hareketimiz yokdur. Bina
enale' h Bulgaristanın bu 
müracaatını herhalde bize 
matuf olarak izah edilen ve
sile haricinde, başka maksad 
ve sebeblerde aramakda İsa· 
betsizlik olmasa gerekdır. 
Yunan dostumuzun bütün do· 
stluramızı elem içınde bırakan 
dahıli ıstır11bltırl h~niız bıt· 

mtHııııdır. Dost. memloketde 
kun dökülmbKİnın bıt.mesıni 

nızam ve ıntızumı ammonın 

bıran evel avdet eLmesını 

temenni et.mekd~yız. Hıc bir 
devletin dahıli ışıne lturış

mak asla hatırımızdan geç
mez. Ümid etmek. isterım ki 
Bulganstanın da vazıyetı öy
le olt1cakdır. Bu kabııhat.ı 
ujans haberleri arusında bul-
garistanın bir ıkı sınıf as
keri sıiAh altına çuğırdığı 
haberıııı d&hu buyuk huy 
retle okudum. J:Söyi~ bır şe· 
ye hak v~r~ce hıçbır se
beb yokdur. Bu ıtıburla as
ker oplamıı haberinin doğ· 
ru olwuli ğını tahmin etmek 
ister ve hem de bunu teman· 
ni ederim. 

Türkiye cümuriyeti hükü. 
meli dostlukları ve taııhhiıtle
rine bağlıklarına açık alın. 

la her münasebetle ve 
her yerda itimud eder. 

Yunanistan 
• • 

vazryetı 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
top ve mitralyöz sesleri du
yulmokdadır. Hudud civnrın
deki halka nazaran muharebe 
gürültüleri Bulgar hududüne 
yaklıışmakda ve bu aailerın 
riayetine deldlet etmekdedir. 

Asiler bazı hudud karako · 
Harını geçmişlerdir. 

fskenderiye, 8 (A.A.) -
Emperyal arucys İngıliz ta
yare şirketinin Giridde bulu
nan ve adadan ayrılmasına 
husosi bir şekilde müsaade 
edilen Empirayn yotının kn. 
pdıınının Royter Ajansı muha· 
birine verdiği mulum!lta göre 
eğer osıler moğlap olursn 
Venizelos Giridede müstakil 
bir ddvlet ilAn ederek Ulus
lar kurumuna müracullt et 
mek niyetindedir. 

Roma, 8 (A.A.) - Mesul 

,-
• • 1 . -··--- - --- ··--
B. Bos a c kö e 
Büyükbostancı köyünde muhtar secimi katılı , 

bir hadiseye s beb oldu. Beş yaralı var. 1 

Okorlarımıza bizi çok ki hAdı scnin tafsilAtı şu- şından tnş yarası, Ceoıil 6
: 

müt'3essir eder& bir haber dur: küreğinden ve belinden ~ 
veriyoruz.. Büyükbosdnncı Hor yerde olıluğu gibi kardeşi Aziz de sol kolutıd:ı 
köyunde muhtar intihabı Büy1Jkbosdoncıdn da halk kurşun ve bıçak varası 

d 
• ~aııı 

esnasın a köylü yuddaşlor muhtar seçımine büyük mışlordır. Muhtar jle ':; d 
arasıod souu hepimızi ne hır alAka ile ıştirak etmi. sınin yarası hafı! ise de k(' 
ıklJndı ran hır kavga olmuş. şdir . Köylünün bir kısmı ğerlerinin yarası oldıl 

Vakonın tafsıldtına geç· koyuncu Abdıyi muhtar ağırdır. ~r 
meden evel bir no tayı oy- yupmok, diğer bir ısmı da Hadiseye derhal jandBf it 
dınlatmak isteriz. Muhtar eski muhtar Kemdlin mu- mız el koymuş Rec~b61~0 
intihabı, medeni ve sıyaııi htorlıkda kalmasını isteme- lıAdisede altlkadar gor ! 

bir hakkın kullanılmasıdır. kd~dir. diğer on kişiyi yokolsfll 'ı 
Her türlü intihabların büyük Perşembe günü öğleden dır. Mchmed oğlu lstıı•f 
bir barışıklık içinde ve <le- !onra cami odasında seç- fsmoil oğlu Kdmil, Mu•

1
;1 

rin bir anla~ma havası ile ime başlanmış köyun bü- ?ğlu . Ahmed, ~üleyman ~eb 
yapılması ulusumuzun sıya· \iın erkekleri sandık baş- Ismoıl, Süleyman oğlu ~d ft 
sal terbiyesi icabıdır. Buna ına gelib güzel güzel rey- med, Kurban oA-lu Halı 1,, rağmen bir vaka olmuş lerini kullanmışlardır. kardeşleri Muttallib ve b, 
bulunması ise bızim kadar Erkeklerden sonra kadınlar do tufa odanda bu adooılor d~ 
hatta hızdan ziyade o vaka. reylerini kollanmıya başla_ hrimize getirilmiş "e .~ 
nın içindıı bulflnanları acık- mışlardır. Bu sırada Cemil cümuriyet miıddeiuınulll 
landırmakdo olduğundan isminde biri bıçağını çoke· ğine verilmişlerdir. . ecf 
şübhe etmemelidir. Türk rek Receb isminde bırınin Hddise hakkırıda adlııcr 
köylüsü hMşeyden evel ağır uzerine hucum etmiş ve Rec- tahkikata devam edilP16 

başlı, temiz ) üreklidir. Ni- ehin buna sildhla mu abele dir. _...&#1' 
tekim biz Büyükbostııncı etmesi üzerine hadise büyü· •• ;;;:~;;;:=::ı;~~~-=~·~·•E!!?v 
köyündeki kavganın kötü muş sonra umumi bir ... şekil • Kurban 
bir tahrik eseri oMuğundan alarak alarak sandık başı 
~übhe etmiyorur:. bir harb meydanı haline ge-

Köylülerimizi hu gibi di· lmişdir. 
rli sizliklerden daima uzak Hddisede muhtar KemAl 
görmek başdileğimizdir. başından. karısı lfhnmıye 1 * * muhtelıf yerlerinden, Nuri 

Büyükbosdoncı köyünde- oğlu Şemşi gözünden ve ba 

Bayramı. _ .. ~ 
Rasallıane müdı1rl1Jt ı 

nce tesbil edildiği vef 11111 
14 mart 9.'35 perşe P 

p ş 
gunü arif c ve cuma ~~ğ 
Kurban bayramı ol 

O •• yu·· bo za illin olunur. 
llayram ncmıa:z 

---- s. u. 
DOKUZ on yaşmda ~ir ÇOCU bir 'azamn kur~am 7 8 alafranga 

12 48 ezaai --~' 
olara~ ölüb git~i. -..~~~~~ ., 

Çoğış nahiyesinin Paşa- o . başındaki duvarı deldi~d.~n Big-a~ıc in"is·rlar mero~rlı 
köyünde bir gün evel bir sonra odnd.ı oturıın kuçuk il ..,e~ 

/ 1 B' - d · b · tor w 
kaza olmuş dokuz on ya- kıırdeşi lfosnnın karnına I ıgn ıc m 1s3 r ıc 

S d . k J' . at o 
~ındu bir çocuk bu koz- saplanmışdır. Dokuz on yaşında u ı en ısına ısn b~' 
aya kurban gitmişdir. Kö- lıır çocuk olan Hasan he- ı ıhtıl.tis suçundan rıY' 
yden Hasan oğlu Ah- men şehrimize getirilerek etmış ve meınll 
dulla,lıın oğlu Remzi Memleket hastanesınde teda· inde edılmişdjr 
Hebasına aid karadağ tııb- vi altınn, alınmış iseJe aldığı 
ancasını karışdırırken bir- yaranın tesirlie ölmi.işJür. 
,ıenbire pntlıyıvermişdir. Ta- H6.dıse hakkındıı Adliyece 
bancadon çıkan kurşun ya- tuh iknt yup lmaktadır. 

. Yirminci yüzyılın tanrısı 
(Üstarofı birinci sayfada) bilmem ne kralı ilf'ln eder. 

duğuna, kimi her yerde hı-t- Oteki ovldtlnrını işsizlıkden 
zır ve nazır hulunduğuna inan· aç.lıkdan sürüm surum sü-
dı. rünurken kendı kullarına yer 

Yirminci yüzyılda batıda yüzünde cennetler verir. 
yeni" bir allah türedi . Haş- Dinler birer birer kıymet-
metlu parn hazretleri impa- lerini rtybederek solınoden 
rat~rlukdan tanrılığ erişdj, çekilir gibi oluyorlar. Fakat 
Ônunde secde edenler, ka· iktısadi buhranlar butı tfln-
ı ılarını peşkeş çekenler, ço. rısının dn mevkiini tehlike 
cuklarını, mukaddes bildik. do gösteriyor. Bu ullah bu 
leri herşoyi, vatanlarını, tün altın m denleıile çelik 
ideallerini, insanlıklarını hu- vo daha bilın m ne krallıı-
no. kurban etdiler, ekseriyeti rıle, müstemlekelere sahih 
teşkil etdiler. emperyolist ordulnrıle kdi 

natdan çekilırse, yerin göğün 
Hem ue bu ullnh CerdiyeL- sarsıntısı herşeyden ovel 

cidir. Mesehl bir Fort ye- k :ndisine tapanlnrı yor ile 
tişdırir, cebine milyonlar, ınil-

yarlar doldurur. Bir baş-
kasını yctişdirir. Dünyanın 

mehafıl İtalyanın Yunan hd-
diselorine dikkotle takib 
ve Yunnnistnnki lıalyan 
menafıinin himayesi için mu
htemel tedbirleri tet ik etm
ekdedir.Bir kravazörle iki ke 
şif taynre geçmesi için on ıkj 
adaya gitmeğo emir almışdır. 

Londra, s (A.A) - Yu
nanistanduki veknyi hosahilo 
Jngiltorenin Royal zıhlısı Pi
reye gitmişdir. 

y(lksan erlecekdir. 

A. E. 
-~ocm---

S oya d J 
Ş hrim zın moruf kumaş 

tüccarlar ınd1.1n AhmeJ Necuti 
Uğur eoyadını elmışdır. 

• •· Çıftcilerimizdf n Koca. 
bı) ık oğlu Emi ı Koc bıyık 
s >yadını lmışdır. Oğul· 

le rı (iömcç inhiRnrlar 
müdiirü Ahmed, Çıftri Kem
al ve MürettıL Burhan da 
Kocabıyık soyadını kulhna
caklardır. 

inhisarlar idaresinin il 
çahş n memur~bBi 

Bulıkesir f nhisnrlııtgl •
üdürlüğü takibat şube ı 
ri Haşim Ongör ilet~{ 
şubesi muhasibi ~tl\t t 
aylıkları beşer JirLl 

0 

ınışdır. 

8. d --um lr on ıotl • 
inhisarlar veznfl ~6f " 

&an Şahinin oğlu z Ja~~ 
lımin bir oğlU ~ 
geldiğini duydul\ıı:ıl'' 
dede ve boboyı kt.1 

Mecmua/ar 

Siyasal b l~ila~ 
«Sıynsal bilgiler>' J 

1,ıı. ' 
asının 4 7 ıncı sn v ~(1 
- .. d c'lt!D Ç ( 
gıın munı ere ttı'.6' 

okuyucu ıır101ıztl 

eriz. ttl 
üzık ve sanat ~Bf~ 
Müzik ve sı:ı00\1 ı''ı 

lerinin 6 7 ıncı e .. J r 
' J;[Jl" 

urada olar ık çı ar ( 
de kon er, türk0

• 1 ti 
tiyatroya niJ kıyıı 

clıf· 
lar buluornakdll 
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• Avu r ı 1 
lvusturya Bashak nı ile Dış işleri b anının aris ve 
londra seyahatleri hakkında oazelelorin yazdıkları. 

IJ ~ V?sturyn Başvekili ile 
ıırıcıye Nozırı eveln Pori,i 

sonra L d . . l on rayı zıyaret etdı-
ker. Bu soyahatın sebebi 
d ~nr, zamanınında seçimida 
1ı..' knte değer .bir hadısedir. 
.. VUsturya Başvekili daha 
once R ·ı a 

1 
oma ı e yapılmış olan 

d~ ':_§rnalnrı kuvvetlendiren bir 
~ŞUncenin tatbikatının vüc

u a getirmek:, emeli ile Poris 
"e L ondra yolunu tutdu. Ro-
nıa k 
b
. onuşmalarırım ve onun 
ır ve . . l la rımı o an Londra an-
Şrnosının ileri sürdüğü pr

en 'b 81 lere uygun olan bu zi-
Yaret, Paris ve Londrada si-
Yııso d 
U 

a nmlarım ve efkarı 
nıu · eldi tnıyeyi oldukca me gul 

Schu · · lebli-. nıgın seyahatı, Londra 
b gıne cevap olan 14 şu-

b~k Alman notasının Tuna 

111 1
Unu ve doğu anlaşmasım; 

1tt ula ar birliğine dönüşü ih-
ıı eden h" .. Cık mn ıyetının ortaya 

etd?1asındnn sonra tahakkuk 
•e ı. Bu itibıırla, Şuşnigin 
lile.ha_tı, Ba vekilin muhte
>t\'u~esılelerle söyledigi gibi, 
tıl ııtnrya ietikltllinin kurla· 

nıneı l tek yo unda ynpılmış ha. 
etlerde b" 'd· Ş . . Bey l n ırı ır. uşnıgın 

lld a ıo.tı, Parisdeki devlet 
llrtılnrite .... d"" d llr• 

1 
goruş u en so-

.. , >a • d 
Ii~ rıs e neşredilen teb-
Nrı' Başvekilin ve Moriciye 

Zltını ler· n gazetelere vcrdı't-
1 ın .. 1 tıı.ı.ı u o.kntlar, ı:ıcun matb· 
•nın b dık) u sahııdo ortaya at-

tah:~• haberlerde bu dııvan.n 
~İni ~~k etdiriJmok istendj_ 

gostermekdedir. 

llrıi"~sturyıı Başvekili ile Oış. 
tlli d eri Bnkaıu Framıadıı res. 
J>ek :vlet adamları tarafından 
11

1188 
os~_cıı karşılandılar. Fr

}o.lı ~umurreisi Avustur
da,_ tınısofırlerini ziyafete 

e atd"ğ' ((leno· 1 ı gıbi, kendılerinc 

d a•ond h · ı a b . onneur» nışanın-

J>ıı edıye etdi. Orta Avru-
eaııın Oleselelerinde Fran-
A.vutu emelleri ile 
llokıa:Ya~ın dılekleri bir 
sn bat: bırleşdiği için, siya 
olnıadt. nıınd~!l anlaşma güc 
leblj~ Pnrısde neşredilen 
ltııtd lllernnuniyetle karşılun 
hilb

11

1
r. Fransız gazeteleri 

•tury88~ Tuna bloku ve A vu. 
d 11 ıstı itli' · olny

1 
ı meselesınden 

8lernıe~d001_nuniyetlerini gö-
.A. eclırler 

d "Ustur 
eıı 8 ya nazırları Paris-

lor-. ~nrn Londraya O'itd -
ıla i '"'0~drndnkı inti~o.arı 
d Y:teı 

il Po·· .. vo mnli bakım. 
d o to ·· •r. nundc tutulmakda· 

e. lontlra 
1 b81. oyohntının siya-

at\l ' 1tndan r ı.ı ryO.llın . nydosı, Avu. 
at\lryn ısti ltı.li, ve Av-

" ~nın . 
"'tıi . ıc siyasasına 
illa reJıın ki' l'tıoJt şe ıne karış-
Qu . §eklinde d" .. ··1d·· 
~ 8•bi, Be . uşunu u-
~ gid rl•n ve Moskovo 

ıı,ı ccek l . . ,.. •rlar o on lngılız 
"''il •nın d il l'tleauı , A vusturyu 
lie nnıaşdık devlet odnmları 

lldo ş dan sonra Ber et ark ' -
ı llryn · ondlaşmosı Avu-
o~ •stıkldl · ' "1 \l hctklt ı, ve 'l'unn h-
l fltle k •oda dnho. saldhi
ll}Iı.ı.ttl ronuşulabilmesini ko 
l tıcokdır 

0 nd · )QJtı l'Q Vp 11 ' 
.ı ıı . arıs seyahatı 
~e~·ı sıyusn b 
\Q~ 1 , llıali ttkımından 

ıro lll bokıoıdan da bir 
e eleleri halletmek 

emelinde olduğu anlaşılıyor. 
fngiliz Maliye Nazırı Nevvil• 
vo İngiliz bnnknsı müdüriı 
Mantogu ile ynpılnn konu~
malar, türlü türlü tefsirlere 
yol oçm ı ş1ır Avusturya de
vlet aılnmlarının bir torafdan 
Avusturyanın istiklalini, iç 
rejiminin müdahale edilmez 
bir hal almasını, böyle bir 
hal meydana geldiği zaman 
Avusturynnın mütoleas•nın 

alınması tesbit olmuş olm
akla iktifa etmediklerini, 
Habsburg meselesinin neden 
konuşulduğu ileri süriilme
kdedir Diğer lnrardan, mali 
bakımdan Avusturya şimen
diferlerini lngilteredetı ser
maye getirmek, buna kar§•· 
hk olarak İngiltere sonAyi 
müesseselerine fazln sipariş

lerde bulunmak istedi1'leri 
ileri tıiirülmckdetlir. Vnkıa 

Şuşnig kendisi ne Hnbsburg 
meselesinin neJe mali mes
elelerinin konuşnlmndığı ha
kkında gazetelerJe beyanatı 
çıkmışsado, maliyeci şeflerin 
ziyaretleri bu gibi sözlerin 
belkide haklı ortaya çık· 

mnsına sebeb olmuşdur. 

A vusturyanın büyük sa
vaşdan sonro.ki vaziyeti gö· 
zonune getirilecek olursa 
girişileceği ileri süriilüb fi
nans teşebbüsleri bozı ba
kımlardan makul görünebiJir. 

Avueturyanın sermayeye 
ihtiyacı vnrdır A vusturyııııın 
istiklfilıni istiyenlerin boş

ucundtı Avusturya !.ıbrika.cı

ları ve sanayi grublarında 

Alman s ınnyii önünde ken
di varlıklarında anca· müs
takıl Avusturyanın gümrük 
s nırlnrile kor uyabilecekleri· 
ni kanidirlur. Eğer Avus. 
Lurya büyuk bir serm
aye ile bir angojma.ne gire
rse maliye bakımından ya
pılan bu arıluşmn bir nevi 
siyasu meclisini de ortaya 
at bilir. Dıhu doğrusu bu 
fınons en kıs1 zamanda si_ 
yasn davasını doğurur. Av· I 
ustuynnın almnn sermayesi 
ve sanayi grubları tarafın. 
dun istismarına mııni olmak 
ve tutulun s.ıhayı elJım bı

rakmamak için Avusturyn
nın istiklllli tezi maliyede 
siyasada intiknl edobiljr . 

Bu düşünce ile böyle 
bir mani angonjnamo gi 
rilebiliecr>ğı gibı A\•us 
turynnın borcları mesele 
si ile de uğr.ı o tulirler. 

Snvgşdan sonra Avustu-
ryonın horçlorı 

pek çoğalmış ve 
Ödeme kabıliyeti günden 
güne ozalııı şdır. 

Avusturya nazırlarının se 
yahatı Fransada olsun, lrıgi. 
ltere do olsun sınıflnr bakı 
mından bcızı tt>zahi.irlore ve
sıle vermişdir. Bu ikı mem. 
lekette sosynli4 ve komünist 
grublar sosyal demokrntlarn 
karşı geçen ·ıl şubat ayın

da uçılnn mücadt:le v • Avu
sturyndn krulan diktatörlük 
den dolayı Avusturya nazır
ları -0leyhinde tezohürlerdo 
buhınmuşlardır. Froor;nıla 

800 ki~i tovkir edilmiş, İng
iltercde ise nümoyişcilcr po· 
Iis tarnf ındon ustalı la baş_ , 
ka sok klara ttevkedilmiı; 

TURKDJLl 

Şuşnig ve arkadaşları bu su • 
retle ııümoyişcilerden bir 
çeyrek önce otellerine gitm· 
işlerdir. 

Gazetelerde de ayni suretle 
naşriyata tesadüf edilmişdir . 

· <ı L' Humanite» ile L' «Üeu
vre)> gazetelerinden başka 

gazeleler Avusturya nazı

rlarının seyahotındt1 n aldık
ları neticelerden mı>mnunrl

urlar. 
İngilteredc Libaral matbu 

at, Şn~ingin seyahatı mü 
nosob •tile yazdıkları yazı

larda Avusturya istiklAli
nin bir tez olduğu, fakat 
Avusturyanın rejiminde tut
duğu İç siyasa fıkirlerinin 
beğenilmediğini bunların 
arasında yazmı§lardır. 

Avusturya gazAteleri de 
nazırın seyahatinden mem
nuniyet beyan etmekdedir. 

«Viener zeitung» gazetesi 
diyor ki: 

Fransız Avusturya idare 
ac\amlarıoın göı üşmelcrine 

dair olan Parjs tebliA"i 
barışın yeni bir kununu 1 v~ 

inşa halinde bulunan A vru· 
pıı binasında yeni bir te
mel taşıdır. 

« Reich Post» ela A vus. 
turya istikldlinin Avrupa 
barışını tutan desteklerden 
biri olduğunu; buna saldı

ranın kuvvetle tertib edil
miş müdafaa hattına çarpa
cağı yolunda yazı yazmok
dadır. 

Avusturya federal boşvek
ilininin Paris seynhatı ha k
ında 21 şubat tarihli snyısın
dn yoztl: ğı bir başmaka

lede «Temps» gazetesi şu 

mutalealurı serdetmekdedir: 
«Avusturya boş vekili Şuş

nig ve hnrıciyo nazırı Be 
rger \'al» Fransız 

ve lngiliz ziaıomdorlorı ile 
tem::ısdn bulunmak m ksudı 
ile seyahat etmekdedirler. 
Avusturya ricali ltulyn il~ 
mütesuniden Avusturya isti· 
kllllinin idameei lüzumunu 
teyit etmiş bulunan Fra
nsa ve lngilterede sami· 
m1 bir kabule mazhar ol
acaklıuıodan emin olnbili 
rler. » 

«Tomps» gazetesi bu zi-
yaretin nezaketen yapılın· 
ış bir ziyaret olduğuna 

yazdıkdan sonra diyor ki: 
«Şuşnig Romaya giderek 

MussoJini ile. müteveffn 
Dollfussun başlamış olduğu 
yııkmloşmıı esorini tam:ımln-
mışdı. ŞımdiJe Avusturya 
istilddlı ile al Akad ar 
bulunan Fransa vo İn. 
giltcrcyi ziyorot etmekdcdir 
ki, bundan makt; ... clı A 'vUi!· 

1 

turya · istiklt\lini daha meti.n 
asalar üzerinde tokviye ct
mokdir. 

Viyano.dn vaziyet şübhesiz 
fevknladc salah bulmuş ise 
de, dahili bir kargaşalık 

olmuş değildir. Alman ne_ 
syonal sosyalizmi metod-
lrır · nı değ iştirmiş iscde, 
fatıliyetinf'l nıhayet vermiş 

ılrğildir. Sol cen ı hn rnf'n
sub müfritlerin faaliyeti 
yeni rajim tora~odan alınan 
tedbirlerle kırılmış isede 
hu bab.dn do azami sure
tde dikkatlı olmak gerek
dir. Buna nozrron, Vıy:ıno 
hükumetinin bütün gaye
tleri mülritlerin ve N zi 
terin teşkil otdikleri lehli. 
koyi bertaraf etmeğe ma
tuf olmalıdır.» 

«Temps» Şuşnigin takip 
etdiği siyasetin • Avustur. 
ya Avusturyalılıırındır» sö
zü ile telhis olunabilece
ğini yazıyor. 

25 Şubat tarihli <eUlus»da 
Bürhı:ın Belge t'(t\vusturya 
işleri» nJen bahsed4'rek 

' Şuşnigin Parisde fevkolıtde 
1 eyi karşılandıkdnn sonra, Lo

ndraya hareketini kayde-
derek, Parisde bu eyi ka
rşılanma hakkında deme
kdedir ki: 

«Bundan Avusturya poli
tikasının değiştiğine hükme. 
tmek lAzımdır. Değişen Av
usturyanın kendi politika
sı değil Fransız-ltalyan pol
itikasıdır. Ve hiç şübhe gö
türmez ki Şuşnigin bu aefe
rki botı Avrupası. tıırneıi 
Homn anlaşmalarının tasarl
anmış birzeylinden ibaretdir. 
Hatta denebilir ki. bu zeyl 
dört noktalık Londra anlaş· 

masındn da nazarı itibara a). 
ınmışdır. Çünk:i Avusturya 
Boşvekıli Parisdon Londrayn 
hareket etmiş bulunmakda 
oldwğu gibi. «Tunn pnktrn 
nın paris üzerinden Roma 
ile Londrnnın tasvibine i ti
ran etdiği da ayrıcı malum
dur. 

Avusturya. devlet maliyesine 
varıncaya. kadıır yabancı se
rmayeler için beynelmilel bir 
plasman alanı olmuşdur. Şu 
nokta yalnız işaret edilmeğe 
değerki Avusturyeya yatmış 
veya yutacak sermayeler 
İçin yalnız karıılık hesapla
rının uygun düşmesi kACı 
değildir. Bu karşılık hesab· 
!arına ilişik oltırak bir de 
A vusturyanın siyasasınıo old· 
duğu gibi tutmağn.__ı:ıit tedb
irler listesi gelmekdedir. Bu 
son hususiyetden Avusturya 
faydadan başka birşey gö 
rmeği artık itiyad haline I 
getirmiş bulunmakJodır. 

,.- D or 1 
m u~ ~met 
ÇOCUK 

hastalıkları ınülelıassısı. 
Munyenehanesini postah

une civnrındn Zemen so
kağına nakletmiştir. 

tehlikesi tamamen zail • ~ 
-----------------------------=----=-==~-~=~::::;;:::::::;~t11! 

E 

Mart 10 

M h d erve 
ÖRME EVi 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyan zı iş bankası 
karşısında ORME EV/ nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

-ahkesir Cümuriyet 
M · ddeiumumiliğinden 

Her hangi bir cürüm vukuu dolayieile veya görülen 
lüzumu adliyeye binaen ashabı yedinden alınarak adliyeye 
emanet dairesine teslim olunan esljhai gayri memnua ve 
eşyalardan muhakemeleri neticelenerek sahiblerine iadesi 
kararlaşdırıldığı hnlde sahibleri tarafından alınmak üzere 
müracaat ediJmeuıesi yüzünden bu gibi eşyalar çoğalmak
tadır. Binaenaleyh eşya sahiblerinio tarihi ilAndan 'tibaren 
on beş gün zarfında kendilerine aid eoyaları almak üzere 
makamı Aidine müracaat etmediklari takdirde eslihai gayri 
memnuanın ciheti maliyeye ve eşyalarında eşyayj cürmiy"e 
telimatnameıinin 9 unou maddesi mucibince bilmüzayede 
satılacağı ilAn olunur. 

ahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

1 - 934 senesi laıııifat ve teuvirat "ergi
sile tente, siper ve h\vha resimlerini /\demek 
için son taksit miiddeti mart ayıdır. 

2 Tayin ve il~n ·edilmiş olan bu son ta-
ksit müddeti olan mart. avı icinde öde -.. . 
miyen mükelteflere borçlarının mikdarına öre 
yiizde on zam edilerek tahsili enıval kanununa 
tefikan \e helediye kanunun 112 ci nıaddesine 

dayanarak tahsil edilecekdir. 
3 - Yukarıda yazılı 'rergi Ye resimlerden 

baka~ ası olau borçlulara bu kere yazıh ihtar 
kağıtlar~ ~ınza ~uukabilinde birer birer da~ıt.ılnuş 
olduğu ıçın kagıtda )· azılı kanuni nıiiddeti icinde 
üden1eyenlerin haklarında tahsili enıval ka

0

nun
u11a dayanarak bakayası dahi tahsil edilecekdir. 

(57 - 5) 

Bahkesir Belediye 
Başk al'.lhğından: 

Okcu kara mahallesinden 9 .. 7 6 meıre ıuurab· 
hamda yol art.ığı bir yer atılmak iizere 5 - 3 
-935 "Ünlemecine ka<lar açık artdırnıağa çıkarıl· 
mışdır. isteklerin 17-3-935 pazar günii saat on 
altıda belediye ye gelmeleri ilan olunur. 

(60-4). 

rac bey H rası 
lüğünden 

Harada t.eşekkiil eden merinos yetidşirme çi
fliği ihtiyacı için on beş adet yük arabasile on 
heş takım koşum ve otuz haş kısrak topdan ve 
par3kentc) suretile ue aleni eksiltme usulile mii
hayaa edifocckdir. İsteklilerin leminatlarile birli
ktfe 20- .Uart - 935 \!arşanlıa güııii saat ou al
tıda HtH'ada hulnıınıaları ilan olunur. 

74 - 2 



H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILI 

YUSUF KENAN 
YuUıaneai hükQmet caddesin
<le Ahmet çqmesi kaJ'flsında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve ıurat

ı •• ıeticelondirilir. 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısınd 

O kuyu uz! , 
J., 

Gel t· 

Saf Değirmisaz 
Linyit Maden Kömiira 

1 hkılir ııhye hukuk 
Hikimlığinden: 

LOKANTA: Sabri Lokantası: 
nuıuara 18 

Şah Mehn1et sokağı r•· 
Odun gibi yozdan tedarik etmek ve hatııılar~cı 10,. 

zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtU 
0

18,e 
sunuz Her vakit evinize, dairenize valhasıl. het

1 
~il~ 

istediğiniz miktorda kömür getirtebilirsinıZ· 1.ıiıı~' 
kömür 3 kilo oduna mundıldir "Odğirmisıız ~ol' 
maden kömürleri h6r sobada ve ocaklarda;. l rdeP 
lanılabilir. Hararet derecesi pi1asndaki köınur e ı•d' 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak moğez~:i ;e 
en ucuz fiatla satış yapılmakdadır. Askeri, o>~ııiille 

Şeyhltitfullah mahallesin 
de eıeki nafıa yol çavuşları

ndan bay CelAI. 

B A K K A L: Balık pazan bakkaliyesi. Osman Nuri .. 
Paşa caınii caddesinde.. Meyhane tıoğazında .. 

Karın:z Şchlutlullab maha
lleainJeo lımaıl kızı Z"hra
nın açdıtı ihtar davasının 
gıyabınızda görülen muha
ktmenin karLnı.11 iki sene 
evel uiltıebeb terk ile avde. 
tden imtinaınızın sübutu se· 

ERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı . 4 7 
• 

ŞEKER cı : Ahmet Nuri efendi: Balık.esirin en eski şeker-
cisi. Hükumet caddesi, postah<1ne sokağı nu husus) taahhütlerde bulunulur ve günü p;-

mara: 24 temin edilir. 

bebıle bir ay zarfında evi. 
nize dönmenizin ıhtarına 25 
tetrinieani 935 celıeainde ka· 
rar verilmiıdir. Kararın ne· 
ticeıi ikametg4hınızın mec
hul bulunmasına binaen te

MANİF A TU~:Tavşanhlı Zade Fahri bey. Fantazi ma
nifatura ve kumaş mağıası. Ku vayi milliye 

caddesi numara: 52 

Yalrıız ticaret.hanemizde D•1ğirmisaz 
. ,·i' J)ıJl, 

maden kömiiril b,ıd8 

HIRDAVAT· cumall Hasan - Yapı ve rençper düzeni, 
• demir hırda vat, boya, cam, çimeto vesaıre. 

Saraçlar başı. .. 

Ancnk tecrübe neticeyi anlatacukdır. Her 8,rııl 
bir kere tecrübe etmekliğiniz size büyük . ~;eıııer 
temin edecekdir. Daha fazla tafsilat almak ıstı 

bliğ yerine tutulmak üzere • 
ilAn olunur. · 

Balıkesir Askeri sa tın 
al1na konıisyonıından: 

Susığırlıkda bulunan kıtaat için 100 ton Un 
kapalı ~ksihnıe ve yirıni ton Bulgur, beş ton 
kuru fasulya, beş ton noln;t, beş lon 
Princ, iki ton K. Üziim, bir ton ZP-ytin yai!ı iki 

• • • 1-' ' 

buçuk tou Sabun, beş ıon Tuz, heş ton Gazyağı 
açık ~ksiltrne u --ulile 20 Maı·t 935 çarşaıuba gü· 
nü saat ı ı de satın alanaçakdır. 

Un h;irı ru ıvakkat teminat altı yiiz yetmiş beş 
lira diğer erzaklar ıçin dört yiiz seksen dört lira 
y0tnıiş beş kuruş gazyağı için yüz bir lira on 
k.uruşdur. . 

Eksihnıe Balıkesirde Kolordu karargahı civa-

--· Edremid T ayare 
Cemiyetinden: 

mağazamıza uğrnyıb öğrenebilirler. . 
D rııırı . 

Balıkesir çiviciler çarşısında f eıııe'' 
hırdavat, dlall ziraiye ve inşaat nııı sı,a~ 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahrnııtı 

fihmet /-lu/usi 

'Tr~~~~-=-~~~ 
Edremid kazası kurban derileri ve harsakları ~ 0ıor 

~ Doktor bakterlyulok Doktor ope' f 
miizayi<leye çıkarılım. dır ihale 11 -935 mart -

giiııii saat (16) dan sonra Edreıııid şube inde MEDENi' AKKENfil S~Df ÖZATA 
yapılacağı ilan olunur. - - ıJiaf 

iç ve sulğuı hastalıklar Cerrahi 1ıasl~sı 
d k

. K l d mutehassısı mıite/ıass .1. 
rın a ı o or u artırnıa ve eksiltnıe komisyo- ,.e.ır 
nunda yapılacakdır. istekliler şartııaıueleri gür· . VATAN eczanesi bitişiğindeki ll111~rıı~~' 
mek iizere her giin iş zamauında ve ~ evinde hastalarını her gün öğleden 501 

pazarlığa gir~cekleriu eksiltme günii belli saat- ~ hul vr. terla\i t>tlerler. 
den evvel muvakkat teminatlarına aid makhnz-~~ ". .. ~~ .,1 larile birlıkde kom is) ona gelmeleri. 51 - 4 } !3asım yeri YIL .. \ YET M .. \'flt\AS 


