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Haberlerin 
Hulasa ı. 

Yun nistandoki nyak· 
1•nın hakkında türlü men· 
b~lardcın gelen duyumların 
hır Coğu vaki değildir. 

Bir örnek gösterelim: 
~\i? Yenişehirden asileria 

Ptte surd ı kları ve Yon
i~nin asiler eline düşdü
d 11 Yazıltyordu . Halbuki 

b~er bir kuvvetin öyle 
ır gii .. <l E . n ıcın c .pıre uzan-

laıtıı 'h . h ı tımali yokdur. O 
•lde Yanye o.silerin eline 

llaııı geçer? 

Pariı mahreçli bir du-
1'11lda Venizelosun ağır 
rralandığını ve Mısıra 
~Nıtuu yazıyordu. Bu 

1 1Ulllun da sonradan ya-
':' çıkarılması 

gl •\eriyor ki Yunanistandan 
~narak, muhtelif men
f ltdan "Terilen haberle
bl''Q bir kıemı mübalağalı 

8
1r kııuu da müphemdir. 
Una bakarak tavzıh edin· 
~· kadar vaziyet hak . 
Ok da ve bu kııımda kısaca 

tırlarıaıızo. malumat ve
"'°etız. 

Dü11 kadar 
()-

berı:ne kadar gelen ha. 
"'- ~e nazaran ayaklan
ile 

1
1lk tahminlerin alui

li 0 llrak oldukca kuvvet-
görtinaıeLd d' H .. k ~ . ille\ a. e ır. u u 

le .kulvetltırı heniız .kati 
hp k.rarlı bir hareket 
~b:•lbltlardır. Buna mu
ta •ıılerın bulundukla
teLtaııntakalarda daha ha-

"'Ui 1 a,.._ o dukları sez ılıyor. 
~tı rağınen uıi kuvvet
dtQırı~"A'•nık haldtıdır. Bu 
._Udd k kuvvetlerın uzun 
'-6ıaa:.~ dayanubılmeleri 
'ti dun değıldır. Hele 
~•tiCdonan~anın vaziyeti 
-..e, en hır yardım gör-
''ei" çok oıü2küldur. Ku. 
'illce lllubarrikeleri tüke
C4t~.. lernaaıen atıl kala-..... 

\' . 
una.n h .. L 

)tıı1 °•0.metinin is -
lll" 

d'1- Unıkün olduğu ka-
dırlb,:z kan dökerek bae
•nt61 1 emelinde olduğu 
fı•ılld llla~dıdır. isyan kor-
di~k a butün dAvletler 
d atıer . 1 •r. 8u ını artdırmışlar_ 
•rıt•nt rneyandn Balkan 
\' ına b 
llnarı· 8ğlı devletler 

1..... ııtand k· h 
...-ı •ık 8 ı oreket-
~· 1 h' ıh et ır suretde ta-

'i ltlekdedirler. 
Ugoı} 

gaı avynn1n h.. ··k h· et68i uyu 
it lal ı.. Jurnul Döz ı g'Yr H p 

ı- allnle . d n, g· ıın e Yunanis-
)•hanc:re~.cık hor hangi 
'1•ırıda y ır kuvvetin kar_ 
~'llye ı ugoslııvyayı, Ro-

"'"c•iını ve 1 ürkiyeyi a,,,, yazıyor. 

"' l\otll n Antantı ba~ka-
tıtı an "'a Lı • • 

llın b" rıarıcıye Na-ib' u .. 
il 1•<1eki gunkü guzete-
Otı,do beyanatı da bu 

n çok nıühioıdir. 

1 Romen ve Vugos av gaze ele i . Avorof Midil i Açığında 
uJgar hattı hareketi karşısında / Altay Vapu~u Duadurdu. 

B 1 k A t t • b d h i fak af vapurun TOrk rap uru olduğunu anlayınca dDıOp 11tdl a an an ının, ıca ın a are- 'ı lstanbul. IO(Husuıi) -Ge. madan bildirildiğine ~öre 
Jen haberlere göre asilerin Balkanlar>n Yunan atatuko-

ete geçeb·ııeceg.., •ın·ı hatırlatıyorlar kuvveti yüzbinj g~çmit ve SUDU mubafa1aya karar 

Balkan antantı 
başkanı Bay 
Titülesko nun 
Mühim beya-

natı •. 
Titiilcsko divor ki: Sulhün muhafaza edt•ct>ğine 
kanaat ıuev"'cud olunca Yunanistamn l:hİslar 
arası bakımından vuziyeti örıced(•n g<>ziikdiiğiiu
uen daha 3Z vahim olarak tnÜtalea edilPbilir. 

Bükreş, 10 (A.A) - Balkan anlandı Başkanı bay Tıt
ülesko Raılio Ajansına beyanatda bulunmuş ve demi dir ki: 

- Halihozırdokj hAdiseler Balkan misakıoın müessir 
olduğunu hiç itiraz göstermeksizin isbat etmeklledir. Bir 
memleket, Yunonistnnın bugün geçirdiği dahili çetin imt. 
iham toprak bütünlüğünün komşularınılan tehdid edil
mesi için mantıki en küçük bir endişe d:ılıi olmaksı. 

zm geçirilebılir. Karşılıklı müzaherete müstenit muahede. 
lerle tesis edilen emniyet sisteminden Jahn beliğ ha
ngi delil vwrdır. Halkan misakını imza edenlerin emelleri 
sulbü aevmekJir. Bulgar hükumetinin de komşu mem
leketlerin aynı sulh sever emelleri beılediğine inanmak 
}Azımdır . Hepimiz kalben Yunanistanla beraberiz. Her 
ne olursa olsun Balkonlarda sulhün muhafoza edileceğine 
kanaat mevcuıl olunca Yunanistanın uluslararası bakım

ından vnziyeti önceden gözükdüğünden dahR az vehim 
olarak mütalca edılebilir . 

T ürkiyede iktısadi 
Vaziyet Nasıldır? 

• Dedeağac Ja asHer tarafın- vermesi, endişe tevlid ede-
=-=======-=z-=ıı==ıc::::-=s:=z:= dan işgal edilmişdir. cek muhitdedir. 

Romen Bay Çaldnris hükfimelinin Bay Çıldari11, yeni beya-

Ve Yugoslar mat~uatı 
Bulgarlara şiddetli ihtarlarda 

bulunuyorlar. 
Bükreş, 10 (A.A.) - Ga.ro

teler Bulgar hattı hareketi 
karşıs ı nda Balkan antantının 
icabında harekete geçmeği 
bileceğini hatırlatmaktadır. 

Balgrad, 10 (A.A.) Novoati 
gazetPsı Bulgaristan ne ha
zırlıyar? 

hir deniz harbi için hazır- natında, bütün ıayiaları tek
landığı söylenmekdedir. Bay zib etmekde ve aeilerin feci 
Venizelosun yaralandığı ha- vaziyetde olduklarını hü-
kkındaki haberler yalandır. kfimetin az telefat' göı-

Çcınokkalede tutularak ge- önünde tutduğunu hafa 
tirilen Yunnn Atlas vapuru müsaade etdi~i takdir-
Halico sokulmuıdur. A verof de uilerin tenkiline g~ile
zırhhsının ticaret gemileri- ceğini aöylemitdir. 
mizi çevirdiği hakkında bir Atina, 10 (A.A.) - HıTll 
şayia çıkmıt ise de bu te- muhabirinden: 
eyyüd etmemişdir. Çünkü Averof zirhlııını takih 

Başlığt altında bir 
sında diyor ki: 

ıeferd~ olan Konya vapu- eden bir tayare gemiyi bul
runun lzmirde ve lzmir vapur- mut bomba atmıı ve yenide• 
unun da lıkenderi1ede oldu- haura uğratdmıtdır. 

yazı. ğu a11la9ılmı1dır. . Makedonya cebh11inde 
Yalnız Altay adındakı va- havalar düselmifdir. ffaya 'H 

- Sofyada Balkan barış 
ve nizamına bir tecavüz ha
zırlığı ve harb yüksek diva
nının ictimada bulunduğu şu 
sırada Balkan antondı mua
hedesınde yazılı sorih hüku
metlerle tam ve sağlam bir 
Balkan iitifak mevcud oldu· 

purum~z~ . tı~anbula gelir- toptu kunetleri bütiin gön 
ken Mıdıllı cıvarında A verof uilerin meuilerini bombar
tarafından durdurulmut ve duman etmi!lerdir. Köprüler 
gemi Türk bayrağını çekin- tamir edimit ve manialar 
ce Averof btrakıb gitmişdir. kaldırılmııdır. Hökdmet ku-

Altay vapurundaki yolcu. vvetleri yakında Makedonya 
lar. Averofun adalarl işgali ve Trakyayı aıi oetelerden 
için asi askerlerle dolu ol- temizliyeoeklerdir. 

ğonıı unutmamak l4zımdır. duğunu gördüklerini ıöy-
8alken aotandı Bıılkan dev- lemiılerdir. 
letleri içinde tam bir iıtik. Bay Venizeloıla filo ku-
lAl hudud bütünlüğii ve ni- mandanı, Yunan hüküm t. tine 
zem temin etmekdedir. Mi· bir ültimaton vererek bay 
sakı imza edenler yabancı . Çaldaris iktidar mevkiinden 
bir askeri kuvvet tarafından çekilmezse Atinanın bombar
tehdid edıldikleri takdirde duman edileceğini bildirmiş-
biribirlerine askercede yardı. dir. 
ma mecbur tutulmuşlardır. Venizeliat kuvvetlerin Se· 

Vııizılıı kıcıHi. 
le tan bul, J O ( Hot1naf ) -

Venizelosun yaralandıA"w Ye 
Mısıra kıçdığl hakkındaki 
haberler teyit etmemıtdir. 

Müslüman dıılıti karı
cıklır .. 

Son ıamanlartl Ankara.-
dnn alınan tnCsıldl Türkiye· 
de kontrole ökonomi lotbi
katınJnn, ulusal Cauliyetin 
hiç olmazsa en mühim iki 
şubesinde elde edilen mu
vaf(akıyetleri işaret etmek
dedir Ökonomi sahasındaki 
gayretine devam eden hü· 
kOmet Turholda dördüncü 
ve mühim bir şeker Cubri

kası açmışd ı r. ve bununla 
şeker bak ıinın ılan lrnzırla 
mış bulunduğu pldnı tomam
lamışdır. Alpullu, Uşak v~ 

Eskişehirde bulunun diğer 

üç şeker fabrikası 65,000 
ton şeker yapmakdcıdır, 

Şu ve bu Balkan devletinin lAniğe doğru ilerledikleri 
hudutlarını geçecek olan her bildirilmektedir. Sel4oikde 
kes Balkan ulusu ve ordu· iki taraf tayarelerj, bom-

lnrda ihracatda bulunmuş . larının müşterek cebhesile barduman etmişlerdir . Kava·_ 
dur. bu ihracat Mı!ır İtalya knrşılaşacakdır Sofya ve faşist la ve Serezde asilerin Sov_ 

lstanbul, 10 (Huıuıt) - Mu. 
kdende müslümanlar tarafı. 
ndan Japon himayeeiode açı. 
lan kongreda, Ural dağla

rından. Japon denizine kadar 
Olan sahada bir miiılüman 
devleti kurulmasına karar 

Yeni y:ıp lon Turhal fab 
rikası ıln ıs.ooo ton şeker 
yapacakdır. Buna bakılırsa 
ic piyasada g~lecck sene 
en nşuğı 80 000 ton şeker 
bulunacukdır . Fakat tlnbilJe 
şeker istihlllki 65.00U tonu 
geçmf'diğinden Türkiyedeki 
devletc i sonayiin etifüle ih

racat için 15 000 ton şeker 
bulunncakdı r . 

Kömür jstihsnldtına geli
ncP, bu hususda ı 929 ile 
1934 yıllurı 1trasındn ki rak
amlar tetkik: edilecek olursıı. 
istihsaldtın iki defa urtdığı 
görülür. Türkiye ~ömiir is. 
tıhaalAtındau büyük mikdar· , 

ve Yunanistanı yapılmışdır. ltnlyıı nizamlarının ve müaa- yet teşkilAtı ~ilAn etdiği 
Şunu da ilfiye etmek ge lemet perver balkonlarda bildirılmekdedir. 

rekdir ki Türkiyedfl maden karışıklıklar çıkarmak arzu Asi filonun Kavalada top-
işletme çok ildrlemişdir. Kö- eden herkesin bunu bilme_ !andığı haber alınmışdır. 
mür ihracatı dolayisile me· si IAzımdır. lstanbul, 10 (A.A.) - Ro- verilmişdir. 
mlekete giren döviz mikdarı 1-===-c=-:=-=-=-==ıc:=======:.:=--...... -=--=-.;....--------------
diinyadaki diğer maden iş y • t d 
!etmo müesseselerinde ge- unanıs an a 
rileme müşa hede olduğu bir 

~nd• ı.zı.ı.kgö•l•rm•k- Havaların Düzelmesi Bekleniyor. 
Adana 

Seyhan ve Ceyhan ne~ir· 
terinin sulan çe~ildi. 
Adana, 10 (A.A) - Soyh

an ve Ceyhan ırmaklarının 
taşması durmuşdur. Birkaç 
köyü basan ııulardan insa ve 
hayvana kayholmuşdur. 

lzmir. 10 (AA.) - Ged
işin taşması yüzünden sok· 
ntJanan köprü yapılmağn 

başlanmışdır. 
--=--'Dr:i.rc==-

OenizlidB mekteblar tatil 
edil~i. 

Denizli, 10 {A A.) - Grib 
hastalığı salgın halindedir 
llk mekteblerle lise bir hafta 
müddetle kapatılmııdır. 

Yunan başbakanı hükumetin vaziyete 
olduğunu söyliJyor. 

hakim 

Tayareler Serezi bombardıman etdiler. 
Atino, 1 O (A A.) - Atina olen Serez ovasında istikş isyan hareketi başlarında 

aj ansından: aflar yapmışlardır. Yağm- diğerleinden daha beter bir 
. Dün akşam aşa~ıdalti teb. urların devamı takdirinde Deli bulunan .. bir takım beyin-
lığ neşreJilmişdir. suların yükseleceği ve ova- sizlerin eseridir ve bükOKMt 

Havalar fena g itmekdedir. deki feyezanlarm genişliye- Yunani8tanın her taralın-
L?dos yüzünden sürekli ceği tahmin edilmekdedir . dan mütemadiyen iıyanı 
bır yağmur batlamışılır. Atina, 9 ( A .A. .) - Başba nefret ve istikrahla takbi-
Tayareler kahramancasına kan Çaldaris gazetecilere eden n asilerin ibret ola-
hareketl.,rine devam ederek Makedonyada fena havalar cnk şekilde cezalandırılma
Serezde asilerin bir tahaş- nihayet bulur bulmaz isyanın !arını iıtiyen teller almak-
şüt merkezini bombordum- tenkiline hemen başlanaca- tadır. he!nelmilel efk4rı um_ 
nn etmişlerdir. Diğer taraf. ğını söylemit ve demitdir ki umiyede aynı veçhile iıyın 
dan 20 taynre Serezin tim hüktlmet mümkün olduğu hareketini takbih etmek.de. 
cndifer ietasiyonuna bomb. kadar telefat olmamasına dir. 
alar atmışdır. Tayareler dikkat etmek suretile intj_ Atina, 10 (A.A.) - Baı. 
aynı zamanda büyiik bir znm ve sükün temin ve ka- bakan Çaldariı gazetecilere 
kısım ıular altında kalmış ti olarak ltait edecekdir. Bu ( Devamı ü~üıacü aayfa4a ) 



SA. YFA. 2 

ov ye - Rusya 
Yeni bir hub~e 8 500.000 asker çıkarabilecek. - -Ask .ıl anıf.liojan elda uttiğimız nususl malQ at. 
Vıyurııı; 5 )1urt - Sovyet 

Husya St'nelcrdeobLri (ll si
lahlı memlek~tlerden hır : ul
unmnkda ve ordular . e nc· 
un sılahlı gurunüo en nıüh 
im bir rüknunü teşkil etme
keddır. Rusyanın komşuları 
ile okdetdiği uzloşm:.lnr ve 
Fransa ıle usker1 birlik yııp
ılmaJlı hu usundaki mlızoke
reler ve Ş ırk misakının ist
ik! Alda , licağı şekle doir 
çıkan rivayetler Rusyanın 

askeri t•hemmiyetini ortırmış· 
dır. Mevsuk mf!nbalurdnn al 
dığımız haberlere Jayanar:-ık; 
Rusyaaın bugünkü uskerı 
vaziyetine daır ızJhat verm-
k ıstiyoruz 

Son Sovyot kongresinde 
müdafaa koınıseri vekili Tu_ 
chatschevvtjki Rusyanın as
keri voziyetı etrafındaki es-
rnrong z örtüyü az çok 
açmış gibi isede hakikat 
olduğu gibi acuna gösterm
ekden çekinmişdir. Gizli or
dunun 940.000 kişiden iba
ret olub, bu kuvvetio birçok 
fırkalar ile hirlettirilerek 
meydana geldiğİf:ıe dair sö_ 
yledıği sözler hakikatdan ol
dukoa uzakdır. Çünki 940.000 
ki§i ordunun bugrinkü me
rkezini te~kıl etmekde olub 
Rus ordusunun kuvveti bu. 
odan çok daha yüksekdır. 
:\1eotmriyeti a kariye usulü
ne dayanarak toplanan iş

bu esas kuvvete her
sene toplanıb tulım gördük
den sonra sonbaharda da-
ğdan mılis taburları da 
ılllve • edılırse Rusyanın 
ordu kuvvetı göz .korku
tacak bır manzara arzeder. 
(,:uuku hakık.atda biitun 
te§kılthlur bırlıkde hljsab 
edıtccek olunursa Rusya
nın sulh zumanındaı..i or. 
du k.uvvcıtı l,JOO,OoO kı· 

fıyı bulur. Htırlı.ıng ı 

bır hurb ıhııwalıLıde llu· 
syanın ç ı k11raoıfuc1:ğı ask.tır 

ise bundun çok f ıızla ve 
değermı ht:t:ıub 8,!>UUUUU kı~ı 
kt.dııf\.lır. Rue ordu1:1uuun 
pıyuue kuvvtılı drğtH wı he
sub YU uvcı fır.lu1sınduo 

oıuo bunun tiçde hırı ka· 
drtıarme (kudru duhılı wü
ntuzam ordu) ve uç<le 
ık.ıHı m lıs taburlıırınüun 

nıuteşekkıldır. Su\uri ku
vvtıtı 16 ret:ıwi 8Uvuri fı

rlıasııuJan ve 6 musLekıı 

lj vudun 01Ürtıkk.e1Jdir liulır 

mnkınalı tiıftınklerın mıkda

rı 14 UOO YO oğır tufcnklerın 

mıkturı 14 \ıOU kudardı r. 
Topcu kuvvetine gelınco 

haCıf b tterılerin mıktun 
15~8 ve nğır bot1Arılt rırı 

225 olduğu tahmin olunma 
kdaılır. Hus orılusurıun kuv 
veti avcı r.rkalur .nın mik 

tarı dü iini.ılür i e daim e) i 
·nnlaşılır Çünkü Sovyt t Rus 
yanın hafı( toplar 4674 vo 

ağır topl ırın miktarı t575 
kadar fakat oğı,r toplar111 
adedi son zaman da iki mis 
line çıkarılmışdır. 

Rusyanın hava kuvvetleri 
harbden sonra daıma müke
mmel olnıakda <levum etmiş 

ve bugün de en eyi bır ş k
ifde bulunmnkdadır. Kızıl 

ordunun tayare miktarı 3500 
den !uzla olub bundan baş-

ka 800 km.tordu ıhtiyat tay· 
nresı bulunmakJudır. Rus ta. 
yareciliği ttlknik itibarile 
de hatırı ıo;ayılncak bir şeki
ldedir. Bütün bu kuvvetlere 
birçok teknik teşkıldtı da 
r• fakat atmf:'kdedir. MeselA 
J2 şımenrlifı:>r olı:ıyı 23 şİm
(•nJifer taburu 14 posta ala-
yı 3 müstekil gaz hücumle
ri alayı bunlardan b:Jşka pr
ojektör teşkilatı mücehhez 
nokliynt taburları. Rus or(lus
unun mükemmeliyetini gö t
ermeğe kdfıdır. Bundan ba_ 
şku 20 30 taburluk askeri 
miıhendis teşkilatı vardır. 

tl.ırb vegonları toşkiltltı ra · 
kam itib ırıle çok kuvvetli 
oluh 3000 Vugona ve bunla
rı 1dar~ edecek 5 alay 12 
müstekıl bölüğe mulilldir. 
lforb vagoolurının bir mem
leketin harb kuvveti için ne
knJar mühim olduklarını sö 
ylemek zaildir. (Franca mil 
itnire) in deıliği gibi harb 
vogonları taarruz etmek ist
iyen ıçın en eyi silahdır. 
Çunki dilşmonı şaşırtmak 

harhde hareket manecrola-
r.nn hakim olmak büld-
sa taarruzda galib gel· 
·ınek için en mühim şey 
harb vagonlarıdır. Bu va
gonlar için kullanılan «Ta. 
nk)) tabiri gayet yerinde
dir. 

Fnkot Rusyanın horb ku
vveti bundan ibaret olmayıb 
bu reKmi ordu teşkilatı ya
nında ordu şekline ifrağ 

edilebilecek kabiliyetde hır 

çok birlıkler ve te~kilat-
lnr daha vardır. Meseld 
sınır bekcileri teşkılAtı 

70 000 kışi ki <.i. p u. 
teşkıldtı 150,000 kişi olub 
bunlar ordu gıbi kulla
nulubilecell. teşk.U.tlurdır. 
60,000 kişılik Konvay ta
burları da üser nuklıyut~nı 

ıdııre edebılecek askeri 
bir teşıildtdır. Hundun baş· 

ka fabrikalarduki, lımanlur
daki yarı askori teşkılAta 
mensub adoml!lrın mıkda
rı 1 ~>0,000 kndardır. Bun-
don boşka askeri sanaiyi 
idare etmekde olan bu 
15,000 000 kişiyi ihtiva eden 
(Üesoviachım) hurbde mühim 
ışler yapabılecek tıir teşki. 

lötdır. öu teşkıldta mensub 
olun k:ıdın • ve erk~klerin 
iıt'psi de orduJn kullanıla. 
bılecek kubılıy.ıtde değıller 
iııe de bu t>!şkililt herhangi 
hır harb ıhtimuıında ordu
ya grçeb:lt'cek kAfj Luylik 
bir ınsan dt>posu demek(lir. 
insan mikdarı itibnrıle bü
yük bir kuvvete mıılik Kızıl 
ordu mukinulıışnıa ve fen· 
lPşmô itibarıle de birinci 
sınıf ordulardundır. Mese

ltl sü vnri kolordusu te~ 

k ılil tının ü~·de biri F la kartı· 
l1erio ateş taburları toşkıld
tının yarısı 3 piyude avcı 
ve 7 sınır müdafaası fır 
kalını motorludur. 

Rusyan.n <loniz kuvveti 
ve sahıl müdafaa kuvvet
leri de h ıtırı sayılacak 

bir derecededir. Unutulma 
malıdır ki Rusyanın hurb 
büılçasi 192-l Hen»sinde 1665 
miliyon rubC'l iken ı935 
de 6 6 mily;:ır rubleye çı. 

karılarak gımişleşmişdir. 

TORK DIL1 __ .. 
---·~- ' Halk bilgisi ve ninni 

Türk halk bilgisinin masa
llar, inanışlar gibi birçok 
kısımlardon teşE>kkül etdığini 
biliyoruz. Ş ırkılar du halk bi· 
lgisine <lahıldir. Türk halkı 
manide ne kndar ilttri gitmi
ŞS", şarkıda da cından geri 
kalmıyocak kadar ilerlemi
şdir. ~ar ı eıms itıbarile mA· 
nilerden ibaretdir. Halil Sezai 
Parocıkoğlu bir makalesinde 
Ç1ğotaycoda mfini okumağa 
c<Şınlamak» maniye de e<Şın» 
derler diyor Orta Asya lis•ı
nibe şarkı söylemek «Cırla
mak» olJuğundan bunun ar
asında az bir fa.rk vardır. 

Şurkılorın bir kısmı ninni
lerdir. Nınniler, herkrsin du
yuşuna göre bestelenmış 
şıır lerden ibaret olub Türk
lerde evlat sevgisini isb!lt 
eden şarkı lardır. Demin 
dedığim gibi bunları her
kes kendi duygusuna ve 
zJmanın tesirlerıne göre 
şarkı. mı uydurur. Her Tü
rk çcıcuğunun ilk şarkısı 
ninnidir. Bu şiir parçaların· 
da da az çok bir fikir 
ifade edilebılir. MeseM bir 
anne bize kızının kaşlarını 

kü\~iik bir ninni ile ifade 
adıyor. 

Karşı kar~ı tayalar, 
Yııksek yüksek kayalar, 
Tayanm biri yaslıca, 
Benim kızım Jıil<i.l kaşlıca. 

Nınni; çocuğun ilk beşığe 
yattığı gün olan «kırklJma» 
gününde söylenmıye bıı~lar. 
Ar uda: 

- Hu, hu, hu .. 
- E, e, e gıbi aroname· 

ler jlilve odilert:k ninnıye 

eyi hır ahenk verilır. Nınn
iler Türk kadınının kubıliye· 

tinin de isbot eder Çünkü 
ninnıyi bazun kendisi yuzar. 
Çocuğu ağladığı zaman on
un nıııni söyıeyışi sızı de uy
utabilir. UuttA söylodıği ni· 
nnı ile kendısı de uyur. Bir 
dPğirmenci dt-ğirmenin gu· 
rliltüsü arasında darin uyk· 
ulara, saadet veren rüyala· 
ra dolabılır. Fakat makine
ler durunca _coryunı kesilen 
bir lduıba nasıl sönerse -bi 
ruenbire uyanır. Çocuk da 
böyledır Az duldığı bir uy
kuda ninni kesılirırn derhal 
uyanır. 

Ninniler çok eski zama
nlarda yazılmnğıı ba:?lan
mışdır. Bugün şairlerin ya
zdığı, unnolerin ıldve etdıği 
nınnıler arasında eskiden ko.
lınalurı ıln vardır. 

,-
• • 
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Büdceıert ne suretle yapılacak 
C. H. Fırkası grubu tarofı

ndan teşkil olunan heyet tar· 
nfından husns1 büdcolerin 
ihz<lrı hakkında tnnzim olun
ub yüksek makamların tasv. 
ibine iktiran etdıkden. sonra 
vilôyete gelen rapor ve bu 
rapora bağlı emirler hususi 
büdcelerin vaziyetini çok 
ısloh etmekdodir. Gelen em
re göre: 

1 Müdürleri umumi 
muvatoneden maaş nlan dai
relerin harcırah, kfttib veso.ir 
masrafları kin hususi bü 'ce-
ye tahsisat onmıyacakdır. 

2 - Sanat mektebleri işti 
rak hissesi olarak her s~ne 
hvsusi btldcelero konan ve 

mühim yekfin tutan paralar 
bu sene büdceye konmıy. 

ncakdır. 
3 - Muallim terfılerinde 

umumi ahkdm muteber ol. 

acakdır. 
4 _ Müfettiş ve bıışmualli 

mler için hususi bfülceye 
makam tahsisatı konmıyaco
kdır. 1 

1 

Yoksullar için et vereca lerel 
Yoksulları gözetme birli. 

ğinden: 

Yoksulların koru yucnsu 
olan kurumumuza Kurban 
bayramında et bıığışlomak 

arzusunda bulunan ve bu 
arzularını bize söyliyen ha
yı,r sever zevata ve muhte
rem h:ılk m ıza teberrüatını 

bayram günlerinde birliğin 
N..ımazg§.h knrş sınduki yo
ksul talebe pansiyonunda 
makbuz mukubılinde kabul 
edeceğini ılAn eder. 

Bayramdu keseceği koy
unu bırliğinıize teberru eden 
vilayet maiyet memuru bay 
Huk.kıyıı teşekkür ederiz. 

Mecmualar 

Yeni A~am 

ATTA J -·· .................. _.. 

Nahiy sinde 
ek Av r1 Yapıldı. 

ohlar intihabatı nahiyenin heıyerin~e büyük ~iı 
alaka ile yapıl~t. 

Yağcılnr, Hususi muhnbi- vetli bir topluluk v~ ~~-
rimiz yazıvor: vaffı.ıkıyetle icrn edılıP r· 

J l b" ıııe Yağc lar nohiyesinin Da- dedir. Ya nız na ıy~ ~yıı 
vudlnr köyü bu hnfta köy· kezi olan Yoğcılar k~ı&f 

d . . d .. i b' jhll leri hududü duhilinde ört seçımın o cuz ır dil' 
gün sürek nvı yapılın şdır. zuhur etmiş ve sonradan 

Birinci gün, Aktepe numı zeltılmişdir. 

ormanlıkda yapılmış ve cok Meyn we ağaç dıkml ·re 
genış olan bu ormanm her Mevsim hosebile nn~1 ~· 
bölümünde pek çok yabani müdürü Hakkı AkgünÜO . 11;i 
hayvan çıkmışd•r. vikile nahiyeye bağlı yır ııı! 

1 ·inci gün, Bakknl dağı ..be köydo ov başına adzııti 
namı movkiinJe av tortıb a beşer 1 asgart ikişer ,,5c. 
edılmiş burada da avcılar mayvah ve moyvasız llf'J 
boş:ı çıkmomışdır 'elice 
dört gün devam eden bu dikdirilmişdir. 
avcılık çok zevı.li ve çok Hastalık fe 
neşeli olmuşdur. Dovutlar Nahiyenin aşağı ·o· 
köyü uhali~i ve nohiye köyleri yukarı Devrek köyıer~ş· 
arasında avcılık işlerinde de zuhur eden hastalı~ ıs· 
trıkrlire şayan hir derece lıkesir merkez hükôrll~·psf 
ihraz etmekdedir. bibi Celftleddin beyin it 

11Jla· 
uhtar intihabatı etdiği tedabir netices~ ~8bal· 

Nahiyenin bütün köylerin· men geçmişdir Şimd1k1 ~al· 
de muhtar ve heyeti ihtiya- de bu köylerde hutalık 
riye nzalıkları seçimi kuv_ mamışdır. ------

o uc 
Köylerinde yeni muhtarlar 

Korucu, (hususi) -Ayak· 
lı köyünde yapılan intiha
bat neticesindll muhtarlığa 
İbrnhiın oğlu Mustafö, K lcı· ı 

lar köyünde Mustufa oğlu ' 
Osman, Taşdibı köyünde 
MemeJ Emin oğlu Memed, 
Döşemede Ali oğlu Musa, 
Yüroklıde Memed oğlu Ah. 
med, Geçişdo lsmail oğlu 
Ali seçilnıişlordır. 

Balo 
.. s~· 

Bayramın ikinci güoU )ıJD 
1. .. ı··ı r kıl 

şamı dmonguc u e ,o· 
~e 

salonlarında bir bnlo 

coklerdir. jtİ 

Gıiçlüler baloları için 1 r· 
k ısıtır na ile hazırlanma l .1, ı· "' . d etirtı 

::>urf'tı mahsusa a g . ,erd 
bir caz heyeti sarı tlic!' :o' 

"[lllfl 
lılerin balosuna mov~ı. \'er 
ve güzel hususiyetını 

cnkdir.~ 
=Y=u::-:--:-:n=an=is=y:=a=nı====-===s=. bank 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 
umumi tanrruzu hazırlık ol· , J - 'lef8 ~~1 
mak üzere Makedonya ceb· ÜuÜ(Ü U8l818CI 
besinde dün sabah topcu ve yanalda bulun~u. c~· 
tııyare taarruzu boşladığını ;;ı" 
ve asilere teslim olmazlarsa İstanbul, g {Hususi)-'"~~· 
umumi taarruza bugün geçe- merbonk müdürü b0

{
0
rof 

Bu giızel fıkir g11zetesinin c..ığini söylemişdir. rullah Esad yarın. f>.P b· go: 
62 incisi cıkdı Bu sayısında Atına, ıO ( A. A.) gidecekdir. MumaıleY bılıııo 
bir çok değerli yazılar va- Atina ujonsı biltiiriyor: zetecilere beyanatds 
rdır. lsmnil Hkkınm mat. Dog-u Mikedonyasında asi. d ıl~ muş ur: ,ııır'. 4~ 
buat müJlirü haksız mı? Ha lere kurşı taarruz bu sııboh _ Rus mütahııesı .8810, 

yntta muvaffuk olmanın sı 30 tayarenin asilerin mevki Nazılli fabrikası proJ 6001 

rları makulesi, g.ı zetecılik ine bombarJumanı miıteakıb yubdıfFımız tetkikatJofl ..ıst1 ~ 
t> J o· 

mektebi adlı hi nye8 i, re- boşlanıışdır. Hükfımet kıta · bazı tadildt yapdık·b6r ft, 
Etıki cdebıyut kitablurında, 

tarih k]tublarında buolarn 
rustgelırımedığı gıbı buğim 

J,ıhi bulunmuyor. Yalnı z l>i•m
nı Luğ ılı Türkde (HJcri 446 
Mıllldi 1068) o zamanlarda 

ssom Arif Bediinın beyazıt atı lJ ıturu na tahdıdıni üç mütah ıssıslarla bercı ~sf r 
meydanı başlı lı güzel repo· mühteliC noktada geçmilidır. karaya ve oradan dıı~tl ~~l 
rtojı, sıyası acun uzerirıe Ca. Hıç b ır mukuvemete moruz liye gideceğiz. Fab;~ j~~O 
minı.ı yozsı, gençlj ve kaim ıksızın S ·reza doğru buçuk sene zarfın Jir· , 
dıl onket111e verılen cevoplar ılerlemckdı:ıdır B .ıy Çalduris ve fııaliyete geçecek bsf I' 
Beyoğlu k z sonat mf' ktllbi- günün eyi başladığı vr ulu. fnbrikuda pamuklu bİ" j~ 
ndeki müzakereJer Amok ro- sun zaferden emiu olabile bazen dokunacak "0 ıe•~ 

- yani bu kıt.~bın yazıldığı 

sıralurdu - Anneler çoı:ııkl

nrmı okudurken «blu, blo)> 
Jedıklori kıı yıdlıı.lı r. 

N/NNllER 
Pisi pisi mav dedi ninni 
JJir parçacık ynğ dedi ninni 
Ya{j olmaz!a bul olsııu ninul 
Btrıim uazlı yavrum sa!i 

olsuıı 11i11111. 

Dandini dandini dan olur 
Dağa tavşanları ·buyurur, 
Ben kızıma liderim. 
Kızım beşikte uyur ninni 

Dağa vardım daiJ uyur 
Bahcede ayva uar olur, 
Çıkma kızwı soka[Ja, 
Beyler yörür kan olur. 

lsn1ail Gün 

manının tefrikası, birçok ceğini söylomişdir. Devlet mele ile se iz yiiz 
resimler Sednd Nurinin ka. bakanı bay Metaksas çalıştırılacnkılır. p01:1r 
rikatürleri vardır. Değeri asılerin tumaınen imhnt 1 Asi f ılonun bl JJ 
ıO kuruşdur. artık.bir g-ün meselesi oldu ihtiyacını ecne 01 .. ~~=--~--~~~~~ grunu matbunt:ı bıldırmiş v' h d in ..,.,, - • .._ 

1 
. men n an tem •, b deU!iŞl ır kı: teyid edilmcıkdedir· ., 

T Q n - Bay Venizelos en so- Pnris, l 0 (A.ı\) -'" elı'\ 
mındn ınoğlub oloc.:ıkdır. . p . 0 rtll t~ 

ayr ffll. Ele u('çirdig1'.mıı telsiz tel· mstnnın ar~k cli)1or ,.~fı 
t" bay Palitu~ ı~ e ıııı· ~ 

Rasallıane müdıirltiğü gr:ıfl.ırı oynaın k lidstPdıği 08ine beyanatdn bt'~ııte~~ 
ncc lesbil edildi!il veçlıile o vun çare' iz k ) ho uğunu V l'nizolosun delice s0 

ıı 
1 93

• b ken<l sinin do onlfülığını gös-
1
. ~ . .. 1 diktiefl ..ı 

11- mar tJ perşem e termekd"rlir ete ıtıını soy e •"' 
grimi arifl' ve cuma gtinli O llavo.s demişdir ki: ~- ~ 

Atino, 1 (A.A ) Hükumet deniz.e 1.'Bıı ~ 
Kurban bayramı olduğu bildiriyor: ~ ıB; 01 
ilan olunur. Hiznot•l<'n çıkarılmış olıın o dukğ~ z ı mon su c ' 
Bayram numa:ı K ılkış zırh \ısı tekrar Hizno· tece tır · .,130. J t . l[llO"' •t e" 
S. LJ. te konulmuşdur. DiğM iiç t crübe llC 0

' teşlt1 tıf 
7 8 alafranga torpito nıuharıbı do ta nir bir yarış ıJındıını n sCJ,. 1~ 

12 48 ezani edilmişdir. Bu üç gemi asi Balkan nnton ını 
'4-.~~~=~~H~~a=::=;::::::•l gemileri takib edecekdir. nı gösterecekdir. 
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Habeşi a ı sözü 
Ha~eşi~ıan komşusu olanüÇ ulusla ve dolayısile 

.. ltalya ile dostlut içinde ya.şamak istiyor. 
28 F ol~işerin R~m~ muhab~ri dhirlerin, her iki müstemle 

Şubat tnrıhlı ynzısıl e kenin güvenini korumıık mu_ 
gazetes' b'ld. . k . f ıne ı ırıyor. sndıle alınmış müdafaa te-
lah Lıb~şistanın Roma mos- dbirleri olduğunu ilAn 

ııtguzarı Habeşistan impa- ediyor. 
~?torundan salı günü aldığı Bu itil.ınrla, ftnlyo hüku 
ır ınck.tub üzerıne uluslar- metine de biF:ok dPfalar 

arası b \ 
b oıat uata MsmeD şu söylediğim gibi bu defa da 
eyanatda bulunmuşdur. yeniden tekrar ediyorum ki, 
. dınparatorun Haile Selesi' - Habeşistanın, müstemlekele-

~ın bir mümessili s fat ile re saldırmak için ne iste11ıi llend . ~ 1 ının ve ulusumun na. 
tnusu u··ze . .. . . k ve ne de böyle bir düşüncesi 
Lı rıne soz ver ır ım r 1 •1ab · ' yokdur. talya hiçbir kor. 

eşııton hükunıeti, ltul-
Yııııın h 'k· .. l kuyn clüşmcduo Eritre ve . er ı ı muQtem eke-
eıne d Somaliye asker ve savaş ma-
tek_ e, gerek Somaliye ge- lzenıesi göndermekden vaz-
d 

86 Eritreye silahla sal-
ırın geçebilir. 

" . ayı bir an bıle akıındon 
aec8ıroıemişdir . Hatta do ha ileri giderek 

ug- b diyobilirım ki, Habeşisla-... b un urada uluslıırası 
·••at u t nın italyaya arşı taşıdığı 

u o verdiğim beyanat 
SJrıca · ' düşünce o kadar barışcı. bir 
da ınıparnlorum tarafın_ dü~üncedir kı . ltalyn,Eritre 
"'enıı·doğrudan doğruya hoş· 
'41 ı 1t ı ve t>omJlideki son askerini 
hu~L 1 aya kralına ve lt:ılya 

llUtııet· b b ve son topunu hile çekib rtl ı aş akont Ekselans 
Usııot' · götürmek ıstemi~ olsa, fla-

dir·ı . ınıye de mektubla bil· 
~ rnışdir. beşisto.n bu iki müsteınlek-

tneı?na rağmen Jtalya hükl1- enin bir taşıno bile doku-
aı 1 askerini silnh altına nmuyacakdır. 
aatna~a ve bunları bir çok Habeşistan, komşusu olan 
~a~:§. oıatzomesi ile birlikde üç ulusla ve dolııyısıle ltnl-
le. §tstanın komşu toprak- ya ile barış ve dostluk içi-

tını t k' 
ltaı eş ıl eden her iki nde yaşamak istiyor. Bizim 
tıd Yan nıüstemlekesine gö- . ltalyn ile bir dostluk onula. 

eroıet. l ltaı f!le devaın ediyor. şmamız vardır. Bu and Bf 
dü Ya hükumeti, matbuata moyn sadık knlmak istiy. 
·~ n verdıği bir tebliğde, mü- oruz. Bu undlıışma, İtalya 
fııe~lekelerine göndermek 1 ve llnboşistano, ulusal had~ 
ke,. e vapurlara yeniden us- isesind,..n sonra ortaya çı-
tleıl "~ ~av.aş mıılıemesi yü- knn bütün meselelerın barış 

lı 1f 1nı bıldirdi . icinJe şer~fli bir suretde 
di h~ Ya hükumeti, çok cid 

1 

düzeltilmesi imkdnlurını ve-

~·~•ti h"üu te-Cırmok·;i·-i smi 

Bi Tebliğ ·di .. 
~u lebl . ğ~e asi kumtlerın çok fena bir vaziyetda 

.\ı:na ol~uğu zi~redi ~mekte~ir. 
tıea·' 1 9 (A.A)- Dun akşam urşuno dizilecc"ini söyle -

~•red'l r; 

TORKDILl 

Vilayet 
Def terfi<• rlığınd<t ıı 

. 
Mevkii Cinsi Miktarı Muhammsn Bedeli 

Lira K. 
Gök köy ci .• Tarla 4 dölüm 50 O 

« bağçe t « 15 O 
(( (( 1 (( 15 o 
« Değirmen ocağı O 50 O 

Yukarıda evsafı ve miktarları ~azılı gayri 
menkuller tenıliken satılmak iiıef'e 27 - 2 .. 935 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayede
ye çıkarılmıştır. isteklilerin 14-3-935 giinü ~a
at on beşde defterdarlık makanııııa fazla malti-
nıat almak istivenlerde milli eml~k dairesine 

• 
müracaatları. 

73 - 4 

Vila)ret 
Defterdarlığından 

Cinsi Me ıkii Sabık lcarı 
Dükkdn . Kargirlerde 75 Lira 
Mağnza Şah Mehmet soknğ1 22 « 
Dükkdn Meyhane boğ'az ı 50 « 
Yukarıda evsafı yazılı gayri nwnkuller 31-5-

936 senesi nihavetine kadar15 a'·hk icarı J 4 .. . ~ 

3- 935 perşembe günü saat on be~le defterdar
lıkta ihalesi icra edilecflktir. Talipler yevmii 
n1ezktirda defterdarlığa fazla malumat almak is
tivenler milli eınlak dairesine müracatları. ., 

72 - 4 

Du ·suııbey ,.fııyare Ce -
ıniycti l>aşkıınlığından: 

Bursunbey Tayare şu besine aid olarak top· 
lanacak olan kurban derileriııden tahnıi11eıı 700 
adet koyu 11, 500 adet keçi, 6 adet sığır derisi 
ba,Tamuı 1-2-3-4 cü ~üı lı · riııde vt~ tuzsuz ola-
rak teslim edilmek şa~tile < • çık artırnıa)a çıka
rılmı dır. ~luhammen bedel ko,'un derisinin ade-• 
di 5Q ktıcinin 46 sığırın 466 kuruşdur. Derile-

• 
rin 15-3-935 cuma "ünii ihalesi icra kılınaca-
ğından isteklerin yüzde 7-5 teminatı muvakkate 
akçalarile miiracaatları il~n olunur . 

62-3 

ta.Yar 
1

1 en tebliğe göre mişdir. bu gnzete aynı za· 
Sere ~er Serez istasyonun ve manda asi harb gemilerinin 1-----

t'tloı~ ~ asilelerin .tohassum Kesendire ve lstnvMza asker 
ilet · 

~tllli~le:~~ bonbordumon C kordıklorını ve hükOmet-
.\ıs · ır · cede bu rolnro müfrPzeler 

ıiyc~ kuvvetler pek feci va. gönderdiğini yazıyor. 
Sttuın: . .. bulunmakdadırlar. Ayaksi yoi, 1 O Frunsız kra-
flehr· koprü kurarak bu vazörü Touville Fransız va-
fıırıo 1.ngeçrnemize nınni olun ıtunduşlnrının muhnfaznsını 
feYez ll\'olar doğil kur ve temin için gece gitmek 
Yeı .... 11 ~lcırdır. Ordumuz ga-"Yı b' emrini olmışdır. bir başkıt 
ll\ıı:ı 1_ ır haldeılir. Ordu · 
b 'lEınd· · krav.ızörlo birdo Dıstoroyer 
İt tn 1 ısıni dinlcndirı cek Pıred bulunruL kdadır . IJ.... o a ve . . . . 
"\ICn t rmesı ı~:ın ıca_ 

P'Ynde edbirler nlınmı~dır. Atinn, 10 (A .A.) - Divon ı-
bir \'n . kıtaatı takdire şayan harb bir çok komünistleri 
hr· zıyaı ·• d. hapsetmi~dir. Tayareler Drn· 

ltıj \' uo ır. ~trumn ne- ')" 
~a.rı Oyae sular altında bulu . m::ı vo Knvnlodakj kış· 
4ı1nı Yı ne suretle geçmek laları ve orodnkj toplu as-

dıı.\lır gf>~leceğ i araştırılmak- kerleri bombardumnn et-
" ' JIZ t · o ha.ıı . nbıat unsurlarına rnişler mühim znrorlnr 
lerj,... erı acıklı olun rakıb- verdirmişdir. Dığer bir ta-

"''ıe k Yotuı nrşı mücadele odi. yare fılosudo Giridde R.es. 
Pt '. mova, Kandiye kışlasına d ıtı 1 

lltı Ju ' O (A A.) - Atinıı- bombalar ntmışlor vo buro-
~1~ın rn~ı gazetesine yazıl- lora Hunyıı üzerine hnlkı 
tıd cJ~ore, bay VenizPlos hüküm te itaat ctmiye davet 

trı.:ı Utnuriyet· . . ki ı· . ı -J ~ ''Yo il~ .
1 

ının ıstı a mı eden beyanname.er yug ır_ 
~Ya., Mak ı t\n etmi ve Trn- mışlnrdır. 
:"enıet ellonya nhnlisini mu. Londrn, 10 (A:A.) - Kon-

' hl\aın e teşvik ve kendi diye telsiz postasının ver· 
~1e.rıı0 gönüllu~ yazılacak d.ğ. h 1• 1 .. '' · ·d u., tın h . . ı ı uuer ere gore, uırı 

"btı:ı• _ er bırıne elliaer asıleri cümuri} et ilfln et-
1\e·ı 1 gund r 'S ~ 1 0tirı k e ık vodetmişdir . mişlerdir. ~und.ıy eksper 
(} 

11 1llıırıu uınnndnnı General g •zotesi Vt>nizelosun cümuri 
d~fler-111 8' llarb1ye Nazırı yet iltı.n ederek İtalyan 

1ti bir ~ondilise gönder- himayesine müracaat etdiği-
aberde hükOmetce 1 ni yazmaktadır. 

B•ılıkesir lııhisarlar 
başmii,lüı·lüğünden: 

Cakır iuhisarlar mfmuriyeti anharlarınrla bu-, 
lunau idare mah yaprak tütünlerin Gönen in-
hisarlar anbarlarına nakli 19-2-934 tarihinden 
10-3-935 tarihim~ kadar acık eksiltı11eve cıka-

• • • 
rılrnıs olduğuudan bu müddet zurfmda ıuhu r 

'ı: l . 

edecek taliplt•rin şr.raiti anlamak iizcrc mahalli 
inhisarlarile GUnen Vfl başmiidiiriyctimize nıÜ· 
racatları ilan olunur. 4 9-3 

Karac bey Har sı 
Müdürlüğü den: 

Harada teşekkül eUf'n ~lerinos yt•tiştirme 
çiftliği ihtiyacı için ou adet yük arabasile on ı 

adet koşum ve ~·irmi heş kısrak topdan ve pe
rakende surctile ve aleni •'ksiltme suretile nıii 
bavaa edilecekdir. lstf'klilerin t.eminatlarile bir· . 
likde IH· mart - ~35 cumartesi ~ünü saat on 

' 
altıda f hu·ada bulunmaları ilan olun ur. 

(55 -- 6) 

Mart 1 J 

,. Mehmed ve 
ÖRME EV/ 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 

A 

karşısında ORME E VJ nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

- . -· . ~ ...... . . 
Balıkesir Cümuriyet 
M ·· ddeiumumiliğinden 

Her hangi bir cürüm vukuu dolayisile veya görülen 
lüzumu adliyeye binaen ashabı yedinden alınarak adliyeye 
emanet dairesine teslim olunan eslihai gayri memnua ve 
eşyalardan muhakemeleri neticelenerek sahiblerine iadesi 
kararlaşdırıld ığı halde sahibleri tarafından alınmak üzere 
müracaat edılmeuıesi yüzünden bu gibi eşyalar çoğalmak
tadır. Binaenaleyh eşya sahihlerinin tarihi ilA.ndan itibaren 
on beş gün zarfında kendilerine aid eşyaları almak üzere 
makamı A.idine müracaat ctmedikl~ri takdirde eslihai gayri 
memnuenın ciheti maliyeye ve eşyalarında eşyayi cürmiye 
talimatnamesinin 9 uncu maddHi mucibince bilmüzayede 
satılacağı il4n olunur. 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

1 - n34 senesi tanzifat ve te11virat ,·ergi
si le tente, siper ve Javha resimlerini örlemek 
için son taksit miiddeti mart ayıdır. 

2 - Tayin ve ilan edihniş olau bu son ta
ksit müddeti olan nıart ayı içinde öde -
miyen mükelleflere h~ı·çlarının mikdarına göre 
yüzde on zam edilerek tahsili em,·al kanununa 
tefikan ve belediye kanunun 112 ci n1aCldesine 
davanarak tahsil edilecekdir. . . 

3 - Yukarıda yazılı vergi ve resimlerden 
bakayası olan horçlulara bu kere yazıh ihtar 
kağıtları imza mukabilinde birer birer dagıtılmış 
olduğu için kağıtda ~azılı kanuni müddeti içinde 
ödemevenlerin haklarmda tahsili en1val katıun-. 
una dayanarak baka,·ası dahi tahsil edilecekdir. . . 

(5'7 - 5) 

Balık esir Belediye 
Başk anltğından: 

Okcukara mahallesinden 9-76 metre murah· 
baında vol artı~ı hir \'f' r satılnıak üıere 5 - 3 . ~ . 
-935 giinlemeciııe kadar açık artdırmağa çıkarıl .. 
mışdır. isteklerin 1 7-3-935 pazar günü saat on 
altıda belediye ye gelmeleri ilan olunur. 

(60·4) 

K rac bey H rası 
Müd .. lüğünden 

Harada teşekkül eden merinos yetidşirıue çi
fliği ihtiyacı için on heş adet yük arabasile on 
beş takım koşum V() otuz baş kısrak topdan ve 
parakent - ~ suretile ue aleni eksiltme usulile mii
bavaa edilecekdir. İsteklilerin teminaılarile hirli-. . 
kde 20- ~fart - 935 çarşanba güuü saat ou al-
tıda Harada hulunmaları ilan olunur. 

74 - 2 
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AVUKAT I 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKlıJ 

YUSUF KENAN 
Y uıhanesi hükfunct caddesin· 
de Ahmet çeşmesi karıısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve aurat- cadd(>Sİ Yıldız Karaathanesi karşı~ınd 

Okuyunuz! 
d

., 
Gel ı. 

Saf Değirmisaz 
Linyit Maden KömüriJ ıı I• aetıeeleodirilir. 

r-
l O KANT A : Sabri Lokantası: 

numara 18 
Şah Mehmet ·sokağı Oılun gibi yazdan tedarik etmek ve hııftalarcB rr 

zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtulU1er' 
sunuz Her vakit evinize, dairenize valhasıl her 1~jlO 
istedığiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 . 1js 
kömür 3 kilo oduna muadıldir. ~oeğirmisaz Lı•:u~ 
maden kömürleri her sobada ve. ocaklarda,. de' 
]anılabilir. Hararet derecesi pi,asadoki kömürler-" 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak mağaı~:·f ta 
en ucuz fıutlu satış yapılmak.dadır. Askeri, ıı>U ao' 

Doktor 
Memduh Ahmet 

B A K. K A L: Bahk pazan bakkaliyesi~ Osman Nuri .. 
• Paşa camii caddesinde.. Meyhane lıoğazında .. 

7 E R Z / : Mustafa bey .. Postahane ~ok.ağı 4 7 . 
ŞEKERCi: ÇU<:UK 

hastalıkları mütehassıst. 
Muay4'nehanesını po~t.üh-

aııe civartnda Zemen so
kttğınıt oakldtmışt ir. 

.._==-::========~ 

Meskıvı sdirimiz 
l•lanbul, 1 O (flusuMiJ -~o 

akon aefırimiz bugün t~h
rimize gelmiı ve Anuraya 
geçrnitdır. · 

Susığırhkda bulunan kıtaat icin 100 ton Un 
kapah ~ksiltme ve ''irmi ton B·ulırur beş ton 

• b ' 
kuru fasul~·a, ht>Ş ton nohut bt·s ton .. ' . 
Prinç, iki ton K. Uziim, bir ton Z•·ytiu yağı, ıki 
hucuk ton Sabun, brş ton Tuz, he ton (;azya;;1 . ~ 

açık ek~iltnıe usulile 20 ~larl 935 çar~anılıa gli-
uü saat l l de satm al ı nacakdır. 

Un içi11 muvakkat teminat altı yiiz yetmiş beş 
lira diğer erzaklar ıcin dört vüz sekgeıı döı·t lira 
y•·tnaiş h~ş kuruş gazyağı ·için yiiz bir lira on 
k11r11ştl11r. 

Ek~itlme. Halıkesirde Kolordu karargahı civa-

-Edremid Taya re 
Cemiye inden: 

Eclremid kazası kurhan derileri ve bar~akları 

hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gıııı 
temin edilır. 

. ,~i' 
Yalnız ticarethanemizde Ocğirmisaz 1-'11 

• 

maden kömiirii ~ 
Ancnk tecrübe neticeyi anlatacakdır. Her b ,,ol 

bir kl~re tecrübe etmekliğiniz size büyük t~ft 0ııt 
temin edecekdir. Dııha fazla tafsilat almak istı19 

mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 
D ıııirı . 

Balıkesir çiviciler çarşısındu a ıoel' 
hırdavat, l\lntı zirai ye ve inşaat oıatıe ıJd' 
tic ret~nnesi Cumalı Abdurrahman s j 

11hmet /-fulusi ~ 

. .,.~.,.A..A.'P'M1::-~~~~ı 
ı~r 

Doktor bakteriy ,fok Doktor opera 
miizayiılc~ye çıkarılmıştlır ilıale 11 -935 ıııart - ~ 4 ~ 

gliuii sa (t t (16) darı sonra - Edrcuıid şuhesiıuft:ı 'fil_ EDENJ AKKEND S.ADİ ÖZAT1Aı1<llt1f yapılacağı i h\n olunur. 11, --------------il lç ve salyrn Jıastalıklar Ccrrabf 1ıasta 1 
rmitelıassısı mt1lt•/ıassı5 

rıntlaki Kolordu artırmave eksiltme konıisyo- ~ 
n u ıı da ~a pılaca k dır. lst ekliler şa rtııa mel eri ~ iir· . VA 'f AN r.cza ıır.si hi ~! şi~ ~dıık i ıııu~~ ~ı· 
mek uzer•~ her giin iş zamanında ve ~ ev111dr. lıa~tal~rını her gun oırleden ~so 
pazarlığa gireceklerin eksiltme giinii belli saat· 1 bul ve tt~da vı edflrler. 
d~n evvel muvakkat terninallaruıa aid makbuz- ~~~~~ "' ~~~ 
larile birlıkde komis)ona gelmeleri. o ı - 4. ı Hasım yeri VILA YET ~IATHAASI 


