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1 Yunanistanda vaziyet inkişaf ediyor •. 
Köycülük. Parti'G ubu da 
• ~Zhlir vilayet knmutayının - - HükQmet Kuvve leri Makedony·a 
~:ı~~:~.~·•İ.nm::i~ir~i.ı~:::~ ı: Dış işleri ~akanımı~ t~Tafın- Ve T r a k y a d a i~areyl Ele· Al'dl. 
tnutny :neral Kdzımın ka· l dan 1zahaf Verıldı. ı - - ,., .· -- , 
;:::~ğ~~·1::i~:;sı::a::~: ! 

1 
bug~:k:;:; ; ~ .~: ·~~~ı.n :,; ş~} 0,:·1:~:; ~:~::?b:•0;.~_ ~ Asi general Kamenos erkim har biresi nden on iki zabiti& · biıliidi Bulgarislau 

B~·~•ğmi söy.lüyorlnr.. . 'ı, vf ık Rüşdü Arasın verdil(i izahatı dinledik den ?o ••• 1 iltica et~i. Erkanı harbiye reisi ~e ~en~isini ol~ür~ü. 
Çok ·ı uyu?1 hıze sessızce parti niznmnnmesinde yopılml.'iı gerekli haysıyet <liva. 
lbiı ~~rle~ış .olnn vilayeti- nının ve Kamutay grubuna yapılması lrnrnrlaşon JlBrti 1 Sofyn. 12 (A.A .) - Gene- habirine nazoron bunları kcırşılarmdiı. meydanı • bot 

.. oy ışl · d.. ·· ·· ral Kamenos erkllnı harbi- Serezin ş_ imalinde l ·in Sidı".t bulmu..Jaiıdır~ Asiler meT· 
dü. arını uşunıiur. 

1 
özel encümenlerini seçmişdir. ır 

1 1 yesine mensub ı 7 zobitle kastro ke sabosındo bir zilerini bir ~~ inceden ta-
da G:cen yıl bu kurunlar-' .. -=-- _ _ _ __ -=--- --=..._ .. bjrlikde bazı kimse · köprüyü uçurduk.dan sonra hliye e\miş ve müstahkem 
tn ~ntirnizde toplanmış ol- H -:1~ ---d d ~ ler Mestanlı cıvarında tabliyeye mecbur etmişdir. bir hatda çekileı:ek bu eure-
llah;~edyeı .. k.~ym~1ı::amları ~e o' a a a Vurdu hududu ge.cmiş Bu1gar ara- 1 Muntazam kıtaat Struma tle topau.at.eştıı4en uzak ka-
.. ,lı' ~ rnudurlerı Bal ı kesır · zisine iltic etmişdir. fluku- üzerindaki Orleako köprüsü lmış bulunuyorlardı Gene 

•ınin b - -- k d 1 k ·d ı · b" ile Sidjkuı'\tM da tahrıb edi- 700 ~· 
cege,.

11
• • a~~anlığında çok T L d f S J k I ·u Ü ve nı e erı mucı ın- B Pantona göre, 2, aıııı 

ÇQl'el . hır ışın başarılması ürı ost uğu. ağ l İŞ eri.. ce kendıl~ri silahdan ıe- len şimendifer köprüsiioün Strumayı şimal kısmından . 
flkol')etıni arıyorlardı .. Bu iş - -- erit erlılmiş ve 'memleket ı tamir ediyorlar. Selft.niği müdafaa eden btt-
la,.1 "ı·rı~ızın do aoıklıyocak- Türk- H.oı.ıanda cemi.yeti !illik Sıhhat ko 1 isyonu toplandı gö- içinde muhafaza ultına alı· Hükumet tuyorelerinin kOmet kuvvetlerini yandan 
llıı' .. ,·g hı köy İşi idi. Köyleri- kongresını yapdı. Bır musa- rüşdü ve kararlar Yardi. nmışdır . bombardımanı esna.sında Ora- t ehdit etmekdelermiş." Diğer 

• n ıno ve Sjdıkastro nhnlisinden 
~ÔYlüı ~rınması, onorılmnsı, merv rerilecek Türk fıliml er i Atinıı, ı~ (A.A.) - Hük(}. 8 kişi ölmüş, 10 kişi d: ya· tarafdnn 60 kadar lttgiliz 
)ttıyo~~ın daha güveneli 

1 
gösterilBC k. met, Trakya ve Makedonya_ ralanmışdır. Hasta.hanenin de tebası J" asi hatlartnın içeri-

Bu topıl1m 1elerı işi idi.. / L'lhey. 12 (A A.) _ Türk- d'l idrır~yi ele o.l011şdır. Ge- bombardıman cıdildiği söyle. sinde bulanuyormuı. 
~ u ukd neral Kamenosun erkAnı har- J f • n h' on sonra nrn- Hollanda cl'oı y •ti y ll k u<• niyor. Yasnğa rnğmen Yu· urnn gazetesine gere, 
}et ır Y 1 rr"çm"~ ·ıA ı ' ' r- biye reisi intıhar etmişdir. ff k B v · l ·ı ıı. •ö 

1 
. ,., · 1 en vı u • nPI toplautısını ynpını"'d r nonı:-ıtant terke muvo a ayan enıze os ası ere 

"'l Yerınd d · d ,.._. "' At ı n ~ IJ(AA) Havas h b' 3000000 d h · ~e ere . e nın egıŞ- Ct!miyet bu oy İ\·iııJe bır ga ' · · - olan Oaily Ekspres mu a ı. . , 00 ra mı ver-
tllteaj tanık olduk. Köy la müsam re terl h edcıcl'k ajansındı.ın: J rı B. Pantonun ifadesine mişdir. Girid hükil-
d.. hüıu·· k"' ı · · '·ı.. kırşı k 1 o L· ı " "ılı\ . n oy crımız- ve bu musameredo Türk nsı .,re · çı arı an nazaran hükfımr-t kıt::ıları ( cvamı ia.ınci e9fada) 
~t"Rra Y~tın özenle çizdiği fıliınleri gösterill•cek ve hiikumet kuvvetlerinde ı5 !I= ==========:t:==========-==ô:z:ıii•===.;.... 
~etirıJ ınrn ara göre yerine 1 yeni Tiirk musikisi piyade taburu, kuvvetli bir Son dakika: 
~~hiY'ed eğe. başlandı. Her ı parçalnrı ~:nl nncnkcl ı r. Cem- Refik Soydam ağır topcu ile· otuz taynre 

l C'lh kue bırer ikişer «Örnrk iyet aynı ·zamanda Tiirkce Ankara, 12 (A.A) -Sıh· vardır,' ~mnedildiğine göre, Vunan·ıstan· da .. , s· y ·a· n 
\t ruJdu K~ • . l 1 hııt komisyonu dün 8ıhhat her iki tarafJcı da miihi-
~bı, köy al · 0 J ıçı yo - 1 ve Nederlanca bir risale ne- \'<'kili Bay Refı k Soydanın 
~ llt, o· anları orıklundı, 1 şredect-kdir. Bu risulede ve Başkar l •ğ'ı ndo toplonmış ve mmnt yokluğu kendini hiss· B j' f ..111 
._olldu, k.lıı .. ,i,şleri !oluna bu cemiyet rejimi esnnsında g11çen sıhhat d vrPsi mlicn- etdırmekdedir.Hususi bir ist- Tama men asuırı w. 
1· ~l'Qıl r. ylunun sagl ığı nı, il Türkiyede görülen lJüyük dele faaliyetini tedkik et- ihbarnta göre, hükumet to. 
~~lel' ·~ını yıkan pis- 1 terakki ve inkişaflar gö8ıe. djkclen ve yini mücadele rpito ve muhribleri küçük 

· " ortadan k ld l yılı içinde tatbı"ki favdolı nsi kr:ıvaz.örü Helliye 3000 
ı. '->Un~ a ırı - rilecek ve Türkiye ile al- J 
Qll · Un b' · d b görülen bir takım mesele- mermi atrnışlardır. Birçok 

-------·-----+--.......... -..+- " 1 ,( 

Venizef os ve kansı Averof la ~aç~ı. Girid, Sa~ıs Mi· 
r itleri ırın e ütün tlkadar olması muhtemel 1 
c~"en g n verimini yerinde Hollanda sanayii h::ıkkındo eri görüşdükdrn sonra da- bahriye zabitleri oylıkları-
llluLdenaıeıecı· hem .ı 0 ko··y. ğılmışrlır. ndun bir kısm nı milli do. 

dılli ve Sisam a~alan hü~Ometin eline aaçdi. 
Alina, 12 (A.A) - Hiiku

met k,uvvetlerinin Mokedon
yada zoyintının yekunu 1 l 
ölü '28 yar:ılıtlır . 

,ı_ 11 u izahat verilecekdir 
~, hiıe d~nlıyan bir arka_ -·ii'JWi>- Hazer nanmanın yeniden yopılmas· 
b ' V 'Yordu ki: ( 

1 
için terkatmişlndir. 

'\ı'tı ıldyetiniz k ·· .. l .. k rzu um ular ~urtufuş OÜ• Atinanın eyi hobrır alan 
N '0dan en '.. i d~ycu u mehafıl1eri, hükumetin dPniz_ 

bile e YalQn .. 
0~.< e ır... nlerini ~utf ul2dıf ar. Odn:zinde iki yüz kişinin ölü- dPn havadan ve karadan 

Asi z·ıbitln Ser"zdc Yuna-

bıt d011un Lu 
8~! ~yelim biz mile neticelenen bir facıa müşterek horek,..tını· rı ııs1'1e .ı e({ t. sozuae şaşmış Erzurum, 12 (A.A.) - Dün ,, 

14t ille b h · . k . l Moskovo, ı 1 (A.A.) -

nistnn 8 ın kası kasalarından 
60 milyon drahmi kuldırm :i W:-lılDııı•i 

rı.ı, elde ed Q ir kurun için. şe rımizın urtuıuş giıniı o . 
~11 l · h Hoyter ııjuasından: 
~ i11 ........ ı rnış şu sonuca mak dolayısile tezo ür .• t S 
0 

"••-.ı d ulur lfozcır den:zinden 
,ı_ lında 11 ık. yapılmı~dır. buz kııtleler j uzorındtı 200 
"' b· n son h ~ti .. •ı ~ö ~0 er fırsat- ltalya Ha"e(!·ısna durmadan balıkc.yı tdııb götürmüşdür 

Yıt• h' Y ışlerine karşı U 'I Buıılardnn yetmişı kara)'& u L it bağ} 
~Qdfl·.:ea (hı.ık · antı duyduk. as~er yolluyor. çıkmnğ.ı muvaff: ık olmuş-
~ Urla . ıknten) bu işler lurılır. fııyart'lı•r bulıkc ları 

t i tın çi · ı Napoli, ı ı (A.A.) - ~ırki beı Çırıde zı en program- bulurak yıyC'c:ek, 8H:uk elbi-
a.ı.Reai ol candan çalışmaları Afrıkava sevkeıtilerek olan bi-;e, ve gnzeto atmışl.•rdır. 
"'• [) llraL le Fırenz~ fırkosı bugiin hozı · B ı tjt .ıb 

1 
.: ço genişlemi- ır tayare >UZ üzı:ırine ine-

)' e'tıeaj k~ a genişlrıml'sİ il!l- ılıklarını tı mamlıyor. Bu fı. rek birkn~· balıkcıyı almış 
td 1 Qı U\'11k k" .. k rknyo kumandn eden Gene- ve tekrar uçmusdur. .\ r:ış-

)otd •rıa ·h . uçu para ral Marevıglıa hnlkın sür• kli dırmalorn devam edilmek 
\1, 1 lıyac gösteri- d' B 1• ş· alkışları orasında Firenzod- te ır. u KOZO bu yıl oynı 

la) ''tıdj 0,. en gelmişdir. mı:ıhiyetde üçüncüdıir. 
.ı &l •• steniyoruz k' . 
11~ Orı·· 1 Vl-

tle~~llıu 1c:lllüzdeki sene bu 
ılıt ı de aı tşılıyacak tedbi
lit): l<ö,,;; tnış bulunmakdn-

1 lı· J~ll kö l 
tı it biıd Y o arak ge-
İ•ı "ılayf't ceye tnalik olma
., llt' , Ce 
Ctı 11tırı ·· Programlı köy 
h 1 g" O~el b' 
• Q(j oruılllü d"' ır ynrdım-
'ltte <!eyj ş ur. Böyle b" 
t~l ı:e ile taPıtbılmek . . ır 

ıtın 11.ôy t ı ıcın de 
'~ 1. ek:d· ~r nları sürdü 

ı:ı d&,lır. ırılınjş bulun-
)U "'ttıdi 
~ 4~et bu ayı 
ti) ~e\1· n sonl trında 

~ltl Yerııdeırgenleri (idareri-
11~\i~~ırıd., n valimizin baş _ 
)'~a liıdekj loplanocaklor 
~,~ı .. Qa~lar 1 . Y

1
11 köylerde 

· ""d ış e · ~fl)l . ır, rı konuşa-
l:!rıll\iı Bu toplulug~ un 

Ve k... } oy ülorimiz 

Londra-Tokyo 
Telefon görüşmeleri ~aŞıadı. Bİı münaseb;tle İngiliz 

Ja~on naznlau telefonla görüşdüler 
Lonılra, 12 (A A ) - Bu 

snbah Londra Tokyo telsız 
telefon irtibatı açılmışd.r. 
İngiliz ve Japon dış işini 

1ç n çok faydalı olacuğmı 
şimdıden sanımak ( tahmin 
etmek) güc değıldir. 

Doğrusu Balıkesirde. lz
mir<le ve sonrn biilüo diğer 
vilayotlerimizde köyciilüğün 
ilerlemesi yeni devrimin 
en güzel işi oluyor. 

K. E. flkman 

\ 

ve posta b~ıkanlarile memle
ket büyük elçileri gorüşmüş. i 
lerJir. 

firari General 
Marsilya, l 2 (A A.) - Ge

neral dlostras beraberinrie 

bir bin bnşı olduğu halde 
Brendiziden dönmüşler ve 

bir müdded sonra indikleri . 
otelden meclıul bir istjkome-

1 te gitmişlerdir. 

rin cesaretini kırılığını, bunun 
mücadelenin neticesini tacil 
erl"c"ğ ni söylemekdrdirler. 

Vf' Km·ala yolu ile kaç·r 111 

~brdır. 
Avarof ile bir deniz ltı 

Atino, 1 J (A.A.) - Atina grmısı mıistesrın 

ııjdrısı tnrufıııdı:ırı nı şrı•dılen Suılan körfezinde 
bir tebliğdı· denil iyor ki:. cısı gt miler lıiıkliınPt<' 

t •.;l rn ol'llu..;\ ır,l•r Vı•rı İı"lvs • 
kıırısı ve nsilerin reisi Avur. 

ofl ı Girirli terkclmı:;der Av
nrofun holyu sohillerine veyo 
lt:ıdosn doğrı{ yola çıkdığı· 
na ihtimal verilınekdedir. Karısile birlikde Giridden kaçan 

Giritdc hükfımete so.dı\t ol- Venizelos 
ubda asilerin elinde esir bu- ı vali ve kumandan ,tekrar va-
lonan hükumet memurları zifelerine başladılar. Ada~ın 
vazıfeleri başına dönmüşler ( Devamı ikinci sayfada ) 

A~ileri t11tunı'lııklorı hiitiin 
noktalardnn püskiirtdük. 200 
ılon f.ızln esir 5 ılrıno top 
aldık. Ortlllığın knrarmosı 
SL•rezA dün gPce girmPmıze 
ınırnj olduğuııdan bu sobuh 
gıreceğiz Strumoyı geçen 
hükumet kıtnlarının nehrin 
sol sahihne yerleşmeleri mu· 
vaffakiyetle noticelenmişdir. 
Tahkim edilmili mevziler 
içersine tel örgülerle muha- ! Süzülen sezgiler 
tozu altında buhın:ın asilere r s o 
hücum vo bunları de! etdik. 1 en... . .. 
Hiiltılmet kuvvetlerınin zayi- Ne sen ondan nşnğısın, hepsi sahici. Yapmacı k: de. 

ne Je o sende üstün Kafa 
1 ğil. 

atı 2 tele! ve 4 ynralıdnn 1 
ibnrotdir. Asılerden bırçok Jolğunluğunuz da denk. Se. Halbuki o senin yanın-
yaralı topladık. llük umet 1 nin eoysal mevkiin ne ise 1 dan geçerken seni görme· 

1 

onunki de o. Senin de, onun mczli""e geliyor~ Yııhud dv-
askerlerinin maneviyatı her 1 t<ı 
türlü ta~avvurun fevkindedir. da tutduğunuz işlerin ge· vell'l sen ona. seldm were-
Yurd, evlatlarile ıftıhar ede· liri biribirinden farksız. I cek misin diye yan gözle 
bilir. Yahud pek az bir fork var. bokıyor. O sana rastladığı 

, 'edense o senden fazlu('cı jçin onun seni seldmlaması 
Aynı ajansın bildirdiğine 

göre, hükumet kıtnlnrı köylü
ler tarafındon heyr.cunlo karşı
lanmışlardır. Hükumet hnvn 
kuvvetleri mühim bir rol 
oynumış ve asi topculorı sı· 

1 
k şdırıb Ajansın Seltı.nik mu-

çıknnyor. Onunla tanışıksın. lazı~ getdiğine de aldırış 
Sen alçak gönüllüsün. Ona atmıyor. 

koı şı her vakit yorenlik •* 
gösteriyor~un. Onu gördük-1 Sen bılgice. görgtice dn. 
ce snyğı ile selıımlıyorsun. dan aşağı değilsi'h.Fazla ola • 
Hem de bu yapdıklarının (Sayfayı lütfen çeviriniz) 

• 



IAYP1' 2 

Yine o mesele! 
------------------------Si 1ah1 arı Bırakma. 
~~~~~---~~~~~-

S ılih aun tahd ı dı tıku kara. denız ve hava savaşı 
vasıtatarma gör9 ~hammiyet ah yor. 

Sitahl nma. yor ı t n·n ş ıl
dc.ı epey ı zamıınıl . r ~ilahl. ı · 

rın t . hdıdi t krıni ortuya at· 
mışdır Bu fikir, muht~lıf 
devletlerın. kara. deniı, hava 
aavaı ı v&1ıtalarma göre bır 

ehemmiyet almakdadır. 
S.l .hlar n tahdidi Z1Jman 

nıl P.ıi ir. Bunun tah k k ulrn ise 
anc ıık bir ıprtla ol ıh ıl i r : Bu 
f :H & da tah ılıd ed ılı, .. ksizin 
sürüh gıden eiluhs zlanma 
yarıtına bir nizam vermek 
IAz ımdır . Bu hnkiki bir sur. 
etde sılab t arın tehdidi ve 
azat ılmaaı ile mümkündür 

zaman koııfaranıların toplan· Amerik teklifi muzakere 
masıoa ve muhtelıf noktai edilirken, Sovyet murabbası 
nazarların ortaya çıkmasına 
Teailt olmaktadır. Son ha
fta içinde 11lahı zlanma ko
nr~ranıı S\lvyet - Rusya ile 

. Amerık Birle9ik Dı!Tletleri

nin ııltıbl11r b11kk nd..tk nolt-
tai naz rı kartıl11ndı. Sov· 
yetlerin ıjhıhıı1ıılanmak hak
luod.ıki dü9ü11celeri, radikal 
bir: da•aya dayanmakdtJdır. 
Sjlabların tamamen ortadan 
kaldırılmaaı. Epeyi zaman 
önce ortaya at.alan bu tez 
•akta muvafCakiyet kazan· 
mıı değıldir. Fakat bu tez 
muhtelif devletlerin ıilab

ııılanma meaeleıini hangi 
bakımdan tetkik etdiklerini 
göıtermeğe hiımet etmişdir. 

kimya bakteriyoloji, ve yan
gı n vas ıtaeile kullan ılan sa
vaş aletlerinin de tahdide 
tahi tutulmıasını ve menini 
iıtemittir . 
A.mArikan murahhuı tPzini 
müılııtra·ıd ın eonra, sık fakat 
izacF-tmiyAcPk: bir kontrolun 
tatb ı kini tavsiye. v~ s ilubla · 
rı brakma daimi komiıyo

nun umumi tahdid antlaşma· 
ıinın tatbiki zamanı gelince 
bu andlatmayı her vakit te
şmile kadir olacığmı ifade 
edmiıdir. 

lngiliz murabbaı heyeti, 
ailahlwı bırakma meseleainin 
heyeti umumiyesi hakkında 
umumi bir mukavele akde
dilmedikce yeniden bir kon· 
trol t&1iıine imkAn olamıya
cağı yolundaki noktai naza. 
rında muıirdir . 

İçtima başlarken Sovyet 
murahha11 Vetzof; devletlerin 
harbedenlerile hiçbir suretle 
silah alım satımında bulun. 
mamalarına ve tecavüze uf
remıt olanlardan mada hiç 
bir memlekete, kendi ülkel 
rinden tranıit olarak ıilab 

gecirilmeıine izin vermeme
lerine dair bir teklifde bulu-
nmufdur. 

Son 
Dakika 

11JRK Dtt.1 

Yunanistanda 
Vaziyet 
" inkişaf 

edıyor 
(Üıtıırofı birinci sayfada) 

mcti, Ati oa hükftmeti 
metıne haber göndererek as
jlerdeo bir tek k işi iılam 
olduğu tQkdırde Sli b ı k G ır. 
id askeri Vli lisi General 
Dedesden başlıyarak bütün 
elindeki esirleri idam ede
c~ğı ni bildjrmitdir 

Pötı Jurnal• göre, munta
zam kıtaatın muvaffakıyeti 

hakkında pek f.ızla bayalata 
kupılıııamalr. gerekdir. Kova
laya taarruz için gönderil
en 4 tayareden üçü geriye 
döomt!mİf, dördüncü~ü ise 
yere inmeğe mecbur olmuş· 

dur. 
TıyarecilE>rden biri asileri 

öldürmemek iç ı n, tıombu larını 
hali araziye atmakdtt olduk
larını , ayııi gazötenin muha
birine teminen söylemişdiT. 

Nihayet Jurnalın yazdığına 
göre, 5000 ui Haliltldikya 
yarımadttıına çıkıtrak orada 
yeni bir cebhe vücuda ge
tirm ıılerdir . 

Atine. ı J (A..A..) - Roy. 
ter ajansından: 

içlerinde bazı zabitler de 
bulunan aeilerden 150 k İfi 

Makedonya cebbeıinde hü 
lr.Omet kıtaatına teslim ol 
muşlardır. Asilerden 4 top 
ve iki mitralyöz alınmışdır. 

Londra, t 1 ( A.A.) - Roy
ter ajttnsından: 

O.ıily Ekspresin Makedon 
yaya gitmiı olan muhabiri 
Yunan bükftmetinin dıploma· 

tları da dahil olduğu halde 
iç itleri Bakanlığ ından mü· 
eaade almadıkca Yunaniıtan
dan çıkamıyacakhmnı dair 
bir emirnam~ n,.şretdiğini 

bildirmekd .. dir. Muharrir bu 
emirnamenin vaziyetin ve• 
bam~tini ıtiraf .-,tmek oldu· 
ğunu ı lAv~ etmekıie ve A.ti -

-------··, .. -··----··-··-----··----·· ---·· : ŞEHiRV MÜ LH A KATT A 
!. •• ----------··---------··------::----····- -

Vilayet 
idare amirleri 

Bu ay sornnoa tapıanıyor lar. 
Keler gö ı uşm~cbk? 

Kuymakum ve ııa h ıye nıü . 

dürltj rı kongresi martın ni
hayetine doğru toplanacak 
dır . 

K<•ngrede vilAyetin idari 
i şl~ri bu meyandu köy knn 
unun tatbık.inden alınan ne-
tice etruf.nda görüşülecek 
ve bu huıuMda karurlıır al-
ınncakdır Kongrt'.'ye um11mi 
vıldyet üyeleri de iştırak ed. 
ecekLlir. 

Defterdar tettişden geldi. 
Bil' müddetdir Bandı rma 

clıt bulunan vilAyet defterde· 
rl B Behcet kf'ntimize dö-
nmüşdür. 0Pfılcrtl ar ım ı z bu 
s ~yahatinde Bandırmadan so
nra Gönen ve Erdeğe de oğ· 
ramıt bu kaza l arın da mali 
itlerini tetkik ve teftiş et
mişdir. 

Tabiiye hocahğı 
Erkek ortamekteb tabii

ye hocası B. Yaşara ilaveten 
Necatıhey tobiiye hocalığı da 
verilmişdir. 

Yerleri değıştinlen iki ta~
ıirat katib1. 

VilAyetçe göı ülen lüzum 
üzerine B.tlyıı - Puzarköy 
tahrirat kAtibi Rüşdü ile 
Edremid Hamdi • Hamdibey 
tahrirat kAtibi Hüseyin llüs
nüoün yerleri değişdirilmiş
dir. 

Bahkesir kooparatiti 
Bwlıkeıir zirai kredi koo

peratifı hu okşam C H F. 
salonunda yıll ı k. toplantısın ı 

y ıı pacakdır. ---

Balya 
Müftüsü. 
Yukarıya Balya müftüsü 

B. l email llakkının iki res

mini koyuyoruz. Bunlar•n 

biri münevver ve ileri fıkirli 

bir zat olan müftüyü dini 

d iğeri de medeni kıyafetle 

Olçüler 
Hakkmda bir ıllİI, 

Ölçülerini da11 ıa11111yııtaı;. 
nayis sonuna kcdat ıiıbldtlf 

Ül{·iılı-r hukk ında ÔlloPolf 
Bakanlığından ,jlAyeıe ~1 

emir gelmişJir. Bu ':J 
J 934 yılı ıçır.de türlü .. 
blerle bıtırılm1yen y l1 k "!ı 
oyenelerin 9J5 yılı aı-lfl"', 
ayı sonuna kadar tamı•
ması ıçin ölçüler nııa .... 
mesinde değışiklık yap•.,,,. 
şdır. Bu gıbılerın bu 
fırsatdan iıtiCade ed•;NI 
ellerindeki ölçtıleri bel~ 
grub merkezlerinde bul~ 
oyar memurlarına g6l~ 
ynhud gönderib dam~ 
dırmrları icab etmekd~ 
Hu müddet içinde ölçil ~ 
dnmgal11tmıyanlar cesaf8' 
rpılucaklardır. göstermekdedir . ·- --· 

Çam ucu 
Soyğunculan adliy~ye ve

nldıler . 
Balya, t 2 (~ uhabir imizden) 

- Çamucu köyü soyg ununu 
yapanl ıı r bugün ııdlıyeye ve
rılmı11lerdı r tııhkikatn şimdi 
adli safh ttdan devttm edil. 
mekdedır . 

Soygun hAdiMst <lolayısile 
kazam ızın çulışkım j. ndurma 
kumandanı Tevfık Enlem bü 
yük gayret ve (rıal iyet gös
termış v e S·>yguncaların ya· 
k:.ılunmasında bılhnssa amil 
o1muşdur. Kumandanın bu 
hususJai. i çolışmosını tak-
dırl~ onarız 

Çobanla 
Köyündı bir kıza ali 
Sındorgı, 12 (Mababi~ 

deo) - Bu sabah G~ 
nahiyesinin Çobanlar '!fi~ 
nde A li oğıu lımail ~ 
birınin yarRlanma1&le 

elenen hır hAdiae olaa 
Anlıtt.ldığına göre, 1 
sabableyın omuzunda 
le merdıvenden inerkd 

ağı kayarak yere d" 
bu sırada dolu buluoaD 
paUawışdır. Kurşun la 
sol böğrüne girmit orada 

planıb kalmı9dır. yar•" 
ırd1r. 

AyVa-hkda Zeytincili 
)\yv 
ları 

lıkda halka z eytin al 
ı budam a usulü öğretılı 

Epsyi görültülü konuıma
lara veıile olan toplıtntılar
da, devletlerin aldıkları va
siyet kendilerin silah bakı
mından geri oldukları saba
lara ba9kalar1nın ailu blarıoın 
tahdid etmelerile kapatmak, 
mö vazeneletdirmek emelinin 
tebarüıüne vesile olmutdur. 
ıon toplantılarda ileri ıürü
len 8ov1et teklifi de esaı it_ 
ibarile eıki Sovyet tezinin 
bir tenarıdır . Fakat muz'l· 
kerelerde murahhasların bir 
çoAa meı~lenin Sovyetler mu• 
rahba11 v~ntofiTon düşünce. 
lerini muvafn bulmakla be. 
raber • meeel"nin müıakere
ıioi dtıv : ııerden alınacak 

ce•abluıo geçikeoeğ ı karıat 

ıle meaelenın dıthıt a.onru ko 
nuıulma11oa karar Vtjriler .. k 
Amtjrıkan teklıfıoin konu!u· 
lmaıına baılanm . ıJ ı r. Amer• 
ikan ıckl.fi . ıılah ar n tö hdı

di meaeleıioe ılayarımH i,Ja 

dır . Ndtekjm A•uerik.a 193~ 
Cennre toplantıııada da sıl ·. 
lablar baklıınJıkı konutma· 

( Oıı tar uf. birinci 1&yfa.rlı ) 1 

her tıırC;tf nda normal ıdare . 
ia le olundu. HuKt\met MiJılli, 
S 111z ve Si811m da telırur iş- 1 
g.ı l etm it.lır . 

nad»ki lng i l ız 9 .. fırınin bu 
emirnam~y i t"ldtttl ... protes
to etd i A'i rı i d .. yazm .. kdadır. 
Muhlibiı Dor1un gölü ci varı
ndaki ı.ou :ı . trabel~re dair ve-

Soyad1. 
lş bankası tahsildar ı lb 

rahim \Göl _ Çek) soyadını al-
mışdır. 

rd iği ınalClmatJa aıi k.uvv- Sof ya, 12 ( A A .) - Harbi-

Ayvalı k , l 1 (Muhabirimiz
den) - Kaza doh ilı ndeki 
zeytınl ı klc r ın fenni bi r SU

rctde bud1tfimalarını t~ uı ın 
ma ksod ı le b ılm iyerek buda-
ma y jpau l r men eJılmişdir 
iıntıhan la budamocılara 

Dığer bir köyd~ de i 
mune zeytinli~i yepıbıl~ 
dır Ve ağucları ~ 

·danlardan seçilib dlkıfı 
dir. Hu genç fıdanlıt 
köTlünün topladı-• 
(500) liraya yaklet•' 

Yayyüzü köyöod• 
niimune bağ yer i b 

11 

l ı re i~1ııı} • D ı~dı Bu k
nuş ııatarın umelt gayeıi fU 
idı. Amerika eulh-

, ünü mubafıJza etmek için ıu

lhü tebdıt edenler" kttrşı ha
''f' muhdfıııa İçin bir varlık 
olarak karıı koymak emelı · 

Atinıula V t'n i z eı o ~un hA& 

ttb na hareket edAD ve dü·n 
ukşamR kadar ortüya çıkma
m ı f olttn G"nerlil Papolas bu 
eaboh teslim olmuşdur. 

Yuoııniıt.ın sııvinç içinde · 
dır . Bütün ş..ıh i rler bayrakl 
nrlurla llonat ılm ıtrlır . Bugün 
p.ıyıtnbdu büyük bir mitıng 

aktedılecekdir. 

rak haydı bır tek p ·nçe· san, Fraoıızca {Savo ır vi-
redtsn görmüyoreun. Birkaç vre) kütüphaneıine baş 
pençereden ba\ta bele a.odar vurursun. Ona hak verici 
eğ lerek etrafı doya doya bir~ey bulamazsın Bu de-

. aeyrediyorıun . Amma gel fıı 1'ürkce (adabı muateret) 
geleHm meYkiin ondon bir eserini karıtdırırsın . Onda 
iki basamak atağı . Yııı sana da b;rıey yok. Bu bar-
ttıli yardım etmemitdir. Yıı· ekete gurur diy ('c t>ğin ge-
hut da aen, bir~oklarının liyor. Fakat ne münasebet. 
yapdığı gibi, tali yarad. · O kimdir, nt>dir ki büyüklük 
amamıııın. Yahut da başka taslıyacak . insana necabet 
sebebler, kafaca değil, me_ mi verir hic melon şapka .. . 
•kice denk olmenızıı ma- Onun bu yapışların& da -
nı olmuıdur. ' yanamıyouun. Çünki sen 

Bu eefer 0 ıeninle ıe· dol~urı kafulı, fakat alçak 
lAm , b ı l . g ... lme~ ist,.mi· gö ııüllü, ince doyğulu ve 

. yor. Yurürk•·n blM)t hHb olğun ıns.ıolarla düşüb kal. 
havadad ı r. Kanıı\laoıb uç- kmıığa alışm ı ş olduğun 
acak ı ı.ınki. HJlbuki ne 1çın kendiıerini dev aynuı-

ında eören bu zıtvallılurla 
geser? 

$. 
s~n onun bu yııp' lıkla· 

r&aı.A Hbeblerioi araıdırır-_ 

karıılaşmok aana çok ağ-

ar geliyor. 

A· E. 

etl tj rirı ağır zayilila uğrad. ye bakanı Yunun zabitler i-
ıklarını çünkü hucum olma. nin memleket içerisinde bir 
dtıo evel mevzilerini t erket· temerküz kampına gönderi-
diklerini bildirmek.dedir. Za. leceklerini söylemişdir. 

ves ı kalar ver ilmekdedir . 
Bu t!Uretle herkesın tec

rübesiz ve hatalı budoma 
yapmasınu mani olunmuşd
ur. Ve daima budamacılarla nnediidiğıne göre hükümetin Yunan ortıı elçisi Yunan 

t&arruzdnn mak.sadl aıi kuv- hudndunda Bulgar k ıtaatının birl ikde zirnııt memuru ve 
vetlen denize sürüldemekdtm t.ı kviyesi Atinada başbakan- zeytın bolum memuru bu-
ı ıyade asilerjn hükOmet ku · ılıın izahnt istemiş ve Gımeral lu nmnkda ve budama usul· 1 

vv"tleri yandan vurmahtrı Zelatt·f bu te·lbirlerin Yuna- leri öğretıl mtjkdedir. Aym 
mani olmakdır nooistan hAdiseleri üze· zamanda ağ.açların evelki 

r ine alınd ığım izah ve senelerde yap lmış olan ha-
A.tina, 11 (A..A.) - Atina Bulgiiristanın sulh talı budamaları da tashıh edıl 

ejıınsı dildıriyor: perver emelleri hakkında el- me dedir. 
Dün başlıyan taarruz ce- çiye teminat vermişdir . Bundan başka Altunova 

hhede ve Yunaniıtan içinde- Yusuf A~çoray da kaybett:ı k, nohıyesinın öyh.ih rile mer· 
kı vaziyet haltkında bazı ı keze merbut küı;uk köyde 
ecnebı ejanslarla guzetelerin İstanbul, 12 (A A.) - Sıı- dftcinın göz ile görüb yeni 
son günlerde ortaya atdıkla - ylnvlar ı m ı zdnn bay Yusuf z ı r auti öğrenmesı ve ona 
rl mualları hiçe irıdirmişd A-k~ço~r~a~f·-• c...,.e~.e-=te~n~ö~l~m~ü~ş~du~·· r~. göre zirout bilgılcrini kav. 
ir Larisa garo ızonunun is. .:• ... raması ıçın hın r nümune 

Kurban tarlas ı yapılmış vo bu tar-
yaoı ve bir şt: hri n asiler lala r ın bir kısml on eyi 
\ı\rafından işga li , Pırenin B tohumlnrdun fenn'i suretde 
bonbord1manı ve Çaldarıı ka. ayramı. ek ilm ışd ır. 
binesinin is~ifıısı şryialart Rasalhane müdiirlüğü .,.--
bu rümled~ndir. Dünya efK- nce lesbll edildiği veçhile ı dd 

mıfdlr . Bu yer 
zü köyünün bağl•r.•..
lahına bızmet el 11tlf 
cak oynı zamttoda 
icin bir .örnek bulu• :p 

Altınova köyünde 
ktarlık bir fıdanlık 
ayrılmışdır. 

Ve bu fidaalığıD 
zirai işleri bitiriloıit; 
alı ve mev111ız ağ•9 
ları ekilmekdedir. 

6 Kazada nümune ~ 
arak ayrılan KüçP ,P. 
fenni bir tı\Vuk kiillt 
ılarak ve biittio kö1 

b .. l tiyııclarına teka U 1\ 
derecede damızlık 
nd &rkı üretilecek.dit ... 

\ 

suretle köylerin tu• 
na ıslah etmiş ol•' 

Arı umumiyesine bu nevıd · 14 mart 9.'J5 perşembe ıı }'UT aş: 
en yanhş şayiah.ıra ku günü arife ve cuma günü Felakelli gı1nlercle sana yardım elini uza~n.1 
rşı dikltat tavsiye ed. Kurban bayramı oldu[ju ı\1 ahmer f nsanlt[jw şefkalinden doğmuştur. Z~f%t"'""iJ 
erız . Giridde Ven:zelos ildn olunur. 1 kir, kadw, erkek hulôsa Jılç bir kimse ktn ıenı<'. 
taraf.odan cümurıyet ilAn ı · Bayram namazı il ahmerln /dmayesinden uzak sayamaz. Sell~tıl 
edildiği hakkındalli şayiala. ı. S. D. veL /wruLan /w llaıızr ocayına aza kaydolll 
ra gelince, burnya henüz 7 8 alafranga . ! Balı.kesı·r Hı·ıa-'ı'ahmer rn~ 
bu hu~uı_.ıda hiçbir haber 1 12 48 eza ni ı. 
a-eluıemıtdir . \•=e.ı~~~~~~~~~ 
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~f gazeteler: \ Pasılimani baltınınsevinci \ Balıkesir zirai k!•~!. 
Al S L h t . Paşalimanı , Harmanlı ve Po- ~ooperıt fi raısl ıgmden· rn an yan 1 n 1r1 a ı. ~razlı köyl~r~. muht.a~ ve i.h-

1 

lı tıyar hevetı u velerı ımın~ıle K t r . ortakları llib -~ --~ . . oonera ım ız 1 anrada «nüfus sıhhat kü ı üğU» diye bir müessese kuruldu. nynan gl"Imış«lır: .. .. 8 -mart . 935 tarihine müsa. 
Alın a . kl . · Yer aarsıntuıı yuzunden .. 1 1 d h . 

p ._ n ulusal so~)nlıst I olanların evi ·nmıyece t1rını l lAk t .. h lk J dı r cuma gnnu ıı e ıı e e 
ır.:aıının halk ın sıhh tına . ve çocuk ya prnıyacakla- e 0 goren .. a 8 yapı a- yeti umumiye i ~t i maınu da-

• ıt 'ti ı . 
1

, .. cak barakalar ı çın, Adamıza . . ı · b k 
halk t re uğrıışnn ı;ubes1 rını hı r nnd ışe ol ıruk soy· .. 

1 
.
1 

• l k ' vet ~tl ı lm ış 1so e, n ısn e -
ı n her f d hh" 1 . 1 go 11. erı en ve oram z ı u ı ı . h 1 1 d ğ ndan 

lolın j "r nı n s ı ıı ı le ı; Haz r on ı:ır bu mutu e ıı. . . . strıyet a sı o ma 1 1 

L 1 verast·t h voloji~ı ba \ va tı:t ı fılor -.öruııJu\ r . l\o· ny. l ırnb ?.r t Y lmnz bır faa lıy-
0 8 38 

mukavelunumerıın 48 
• ıııınu • · I"' l ı .. ı r 
les t t ıtn t fdkjk k.ıyt Ve nrı ruı SC l!f:lıÇ llOk\Or bu ete ça IŞtl\ yagm ur U V tl I · IlCİ m.ı ddcsİ UJÜCİh İrl C6 20-
lth~t ~~n ı('k uzt>re <ı Nu fos 1 eo.i şe)t kı. r ı; şid.ıet le <'• vc1 b rtı n1Jl1 havalarda hı le köy mu t_ 935 •:n rş llu ba g ünü 
'89f! Utiiğü • d Yf:'. hı r mü· 1 verı•r . k k ı·nıl. sı rım i stt·diğin köy do\ şaruk halkın 1stira- saat 20 de Halk F.rko.s ı bina-
b t s .. kurnıuşdu ı V birkaç in Je rnı o lduıfunu. rı ufos bat ı nı teminle idar] ve orlnkla rın gelmeleri 

it ta • . I"' • • s ına 
r._li ıçınde bu yol.in ~ıhat vesı ku s n ı n s · ğ lamlorı inzibati vazıfes i ni ısabetlı ıkinci defa oltmık jldn ve 
let :ete başlnnacakd r. M ı l- h nsttı lar.lan ayırt etmPsi hureketl~rle bışaron k<>mis. rıca olunur. 
le 1.~ IDÜesseseyi minnet mntlub olduğunu hasto.yı yon ır.ei~i Gireeon mıh iyesi mü-
8u Ult~.anta karşı layocakd ı r. miflatin irsi sıığlaml:ğı na- dürü ba~ BilA\ Yalçınltaya bu 
İle ~Ueııesenin kuruluşu mına tenıısüli Caaliyetden o.lı · fed ıı. k4rlığile Adamız köyleri-
iatık~ ltıngin ve parlak bir koymak lAz ı m goldığini bıl- halkı . üzerinde unutulmaz 
~kk a) vadeden bir fı ki r ta- dirdi. bir batıra b ırakmışdır. 
'1l uk etmiş oluyor. Bizd· D1nleyici1Ar arasındaki ih- Bu hatırayı ebedileşdir· 
iaaa IOnrakıler, torunlarımız tiyarJar bu mütaleaya kar•• mek için biz, üç köy heyeti 
~ :e ~:yat ve sıhhatına ait başlarını Ralladılar. Hazır bu kerre yapdığımız numa· 
lett 

11 aların delAletile be. olanlordan diğer bir ralama işinde Paşali manı kö · 
her veraıet biyolojisinin doktor ayağa. kalkarak bu yünde yeni barakalar önün. 
'1k "~•ından hükümler gibilere jçtimni ıigortalar , deki ıoknğa «BilAbt Har 
bt.-"•bıleoeklerdir. Diğer tarafından tazminat yeril- manlı köyünde sahildeki '-~hk 'eylerde olduğu gibi mesi icabedeceğini ve sıh· sokağa «Yalçın~ Poyra zlı 
il) nıuıta da Almanyayı dü- hat vesikasının kudret ve köyündeki ke'a sahildeki 
ttl:b~n di~er bütün memlek· kabıliyetini kontrola imkAn yola (\Kaya» adını vermPk 
btı Pıne lalladdüm etmiş ve vereceğini söyledi. Üçüncü suretile adamız üz3rindt} bu 
bit ~•hada da beşeri daha iyi bir doktor dahi sıhhat ismin daima antlmaaına ka
•tlQ '•\ikbale götürecek yolu cüzdanlarını n kayıd ve imla ro.r verdik iter va kıt seve a' buluyoruz. ücretini kimin tediye edece. seve okuduğumuz gAzeteoİB· j 
''ttlu lllüeHeıe kurulmadan ğini hast~ sandı klarının aıb- de yazılmaemı yalvarır ve 
'4ıJa ·~~tere11an bir tarihe hat cüzdanları kaydiye üc- derin eaygılarımızı aunarıı. 1 
~ 1 ır. Gene bir tabib, retini tediyeye razı olub 
-..:1

iin tatbiki fı krini olmıya<'aklarını sıhhat cüz-

ı _ 1934 senesi hesnba
tının tedkikile bilanço, kAr 
ve zarar hesabatının tasdiki; 

2 _ E::ıki meclisi idare 
azalarının ibra ve yenileri· 
nin intibahı; 

3 _ Yeni murakiblerin 

intihabı 
4 _ yeni sene sarfında& 

kooperatifin Ziraat banka
sından ve ortakların koope
ratifden tahsil olunmuş ser
mayelerinin kaç misHne ka · 
d9 r istikraz edel)ilecekleri 
hakkında kurar itdihuzı; 

5 - Müdür ve müıtab _ 

dimıne verilecek maat ve 
ücretin ıayini. 86-1 

lbe-. . •a İçin 1930.31 kış danı ala<'akların bunun için 
Vilayet Miıkamından: 

Mert 13 

bayramın ikinci giJna meoıi
min en şen ve en nezih baloıa 
Sarı - Lacverdlilerin balo•u 
ol.acakdır. 

\1 ild)1el 
DeJ terdar lığında 

Cinai Meıkii Sabık lOll't 
DükkAn Kargirlerde 75 LiM 
Mağaza Şah Mehmet aokaA'ı 22 « 
DükkAn Meyhane boğazı 50 • 
Yukarıda evsafı yazılı gayri ınenkuller 11-6· 

936 senesi nihayetine ladar15 aylak - 1 
~11binde o vakıtll.i ~tibba bir ücret vermeğe mecbur 
telabtllda Almt1n tababetinin tutulmalarına razı olmıya
-._ ~l~ri mevkiinde bu!u- caklıırını ve biç kimsenin; 
~ııı bıbler huzurunda bir tabiblerden kıymetli vnk.it-

ttrlln k . . 
~e ke . verme ıstemış }erini böyle havai hayal ve 

Kasablar deresinde akan pis suların ovaya yayılmaması 
icın yapılmağo başlanılan ve bedelı keıjfi 1200 liradan ıba- a- 935 perşembe giinü saaı on ~ defteniar... 
ret bulunan kanalizasyondan 200 metre tulünün tulani lıkta ihalesi icra edilecektir. TaHpler ye"816 
maktoına göre kaz ı lması içersioe arzani muktaa göre adi mezkt)rda defterdarhğa fazla maltıma& almak İl-ıçjll lldısıne bu konfarans '-h )arıın ıaat bir müddet id ı>oller peşinde koşma~a 

ı.__ •ıı d· ı feda etmelerini istemeğe 
:._ e 1 mitdi. Bu usu_ cüret edemiyecPğini bildirdi. 
b'"-l•tı ve tatbiki ıçın Ve hazır olanların braToıes-
t6Q\ld tübıblerin can ye lerile alkışlandı. lşte bu ıu-
U~ en hu ite yardı mları retle o vak:t tababet odu· 
llh tartı tetkil edıyordu. 
" ) ' sında bu fıkrin münaka. 

ctaı ~·da yardım oluna- şası böylece kaponmışdı. 
~Ok tkkında genç tabib Bu bıı bJa mathuatdrıki aki-
~ lıraflnrdan muvafu-

a sler arasında. dolttorların ve 
'- e•abı alıyordu. Has-
ı. •andı. Lilhoasa Morksizm ve Lıber-
Qltlı'& • 11.ları teşkildthm ·ı · 
•ıa;'5l b uzın tarafJarı YahuJı tırın 
~~, ~u babdtt biıyük 
''&ott gosterıyorludı . liır ttleybdeki mütale&ları dıkkate 
Hı ' ıayan idi. ,Sıhhat jurnalcıh-·•be rnCıeseıesi ttc-
fıae lllahi t d ğı» icad edılmiıdir dıye ya· 
. •ıhı. y~ ın e olarak nu- ygaralar koparılıyordu. Sıh-

tİfit"'e=\ kUtüğü tatb ıkatına hat cüzılanı fıluinın müJafaii 
bi&.lır •• ..'~9 haıır olduğunu 
•llılL ... ,td ş· davasında yalnız kalmış ve . ~ha hı. ıoıdi tababet Al· 
~ kt te berlerinı bu fıkir Marksist aleyhdarların tas-
~. '•n1111\k lt\zımgeliyo· yıki ile matbua! vasıtaların-

ma_ dan mahrnm edilmiş gazete-
"Q f1k . ı ~ç d rı oıüdafaa eden ler ve m~sleki mecmua ar 
~ İta :klor konferansında onun yazılarını neşretmekden 
•le~ 0 &torlar İçin bir me· imtina etmişlerdir. 
ııı.. tere( .1 ı 1 
_,.il llı'U •: uoktorların AL Vaktaki üç yı sonra u u-
~line ~ etıne ve onun istik· sal sosyalist revolü-
,~~ .:_rşı bir meslek v~ syonu millet hainle· 
-~ı F cu olurak ort ı:ı ya rinm idJ res ini yıkınca 
"''bet ~~at bu miıtalealar Alman tabnhet Alemi de me· 
~~'llıi•di ır akis husule getı· sleki şuurunu kazandı . l,te 
lt doır. · Hazır olunlardun şimdi tutbik movkiine 'onan 
~lor .. tor kulkaruk geııç s hhot pasaportu. milletin 
~"- '4n o. .. ğ d ~ le g Uta l eaların ın do- s·hhatinc hizmet u r un a 

t llthh uıeı o ld uğunu ve fa. beliren bu şuurun hır 
IJ- at "'C il ' ~ ~-·--·~ı~rs~e~n~n~ıo~r~ı(~ı .L~' f~a·~lı~R~İl~l~r.:..,_ ______ ,_..-.--

P.1 ~.hkesir Cümuriyet 
1 
~~ddeiumumiliğinden 

L.. · hano· b' . .. ") 
~'bu d ,f\

1 ır cürüm vukuu dolayisile veya goru en 
~'ilet ~~'Yeye binaen ashabı yedinden alınarak adliyeye 
~,)'16tdaı01reaine teslim olunan eılibai gayri memnua ve 
lk!'tl'ldı 11Duhokemeleri neticelenerek sahiblerine iadesi 
:<qtll ft dı& h ı L .. 
~ caıaıı ed pr)I elde sahibleri tarafından a ınma .. uzere 
1)1' t. 8ina ılrneu,esi yüzünden bu gibi eşyalar ço~a.lmak
---~beı gtt enııleyh eşya sahibleriniu tarihi ilftndan ıtıbnren 
~'11>1 di:i ıarfı~da kendilerine aid eşya~arı alm.ak. özer~ 
"1~"ll•nın n~ muracaat etmedikl.,ri takdırde eshhaı gayrı 
~\"''- ~· .etj oıaliyeye ve eşyalarında eşyayi cürmiye 

1 ~nın 9 uncu maddeei mucibince bilmüzayade 
ohıaıar. 

harçlı ve çimento derzli ve kapak taşlı ktınal ytıpılması • .. dan. 
malzeme ve itcililtle beraber J ;ı 3.935 tarihinden itibaren ti yenler nıilli emlak dairesıne muraca 
JJ .J.935 ak9amına kadar 20 gin müddetle münakasaya 72 - ' 
konulduğundan bu huauıda iıahat almak istiyen talibl.,,rin •------ l /e 
180 lira dipozito akçaeile beraber makamı vjlAyetde mü· T ayare cemiyeti 8a ı ••• 
tetekkil komsiyonu mahsusuna müracaat eylemeleri ilAn fU6eainden: 
olunur. 

l ' ila),et makamından: 

Balıkesir tayare cemiyetine aid takriben (4000) ila (5000) 
koyun (1000) iln ( 1500) keoi Te on kMlar aığır derin hl
deli peşin olmak üzere bayramın birinci g6nündea 
itibaren her gün saat on altıda komiıyonn mıkı••• 
tarafından açık artırma auretile ihale edileceif İl· 

Kasablar . deruinden akan pis suların ovaya yayılma- An olunur. '84-3} 
maeı için yapılmağa baılanalan kanalizasyondan timd.ililr. , __ _ 
202 metre mikAbı adi harçla kanal itinin mevcut moleı 
taııla kapak tatları komsiyondan verilmek ve kum ve kirecı •• o k J 
Ye İçenine yapılacak ~İmento. harci}e derzi Ve Ü0zerİn~n uyun uz e 
k.ıpsk taşlarının maa harç yerme konması· müteıhhıde aıd 
ol1Pak üzere yapılması ve 12 3·935 tarihinden itibaren 
3 l.J·935 akşamına kadar 20 gün müddetle ve pazuLkla 
ekıiltmeğe konduğundan 70 lira teoıinata aid makbuz il
mühaberile birlikde talihlerin makamı vilAyıtde mü'89ek· 
kil komaiyonu mahsusuna müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

( 89 4) 

Vilayet makamından: 
Kasablar deresinden akan pis ıuların ovaya yayılma

ması için yapılacak kanalizasyona timdilik lüzum görülen 
150 metre mıkAbı ocak taşile beheri bir metre tulünde 
ve asgari 40 santim eninde ve 15 santim kalınlığında t50 
metre kapıık taşlarının mezbaha yanında teslimi şartile 

ıı - 3 ·935 tarihinden itibaren 21 3·935 akıamına kadar on 
gün müddetle pazarlıkla mübııyaası kararlaştırıldığtndan 
isteklilerin 30 liralık teminat akçOBına aid makbuz veya. 
evrak.ile birlikde makamı vill\yetde oıüteıekkil komsiyonu 
mahausuna müracaat eylemeleri ilAn olunur. (88 4) 

Edremid Taya re 
Cemiyetinden: 

,,, Edremid kazası kurban deı·ileri ' 'e barsalları 
müzayid•~Y•~ çıkarılnn~dır ihale 11 -935 mart -
~üuü sa t ( 16) da11 sonra Edreınid şubesinde 

yapılacağı ilan olunur. 

Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Linyit Maden KömiirlJ. 

Odun ~ib i yazdnn tedarik otmek ve haftalarca ra
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit evinize, dairenize Talhaaıl her J8rl 
isted ığiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muo.dıldir. 61 Değirmisaz Linyit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,, kul
lanılab ilir Horarot dcreceaıi piyasadaki kömürlerden 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak mnğnzamısda 
en ucuz rı.ıtla sntış yapılmnkdadır. Askeri, mülki ve 

taahhütlerde bulunulur ve günü gClDüne 

Yalmz ticarethanemizdt~ De~irmisaz Linyit 
n1aden kömürü 

Ancak , t ecrübe neticeyi anlatacakdır. Her halele 
bir kere tecrübe etmekliğiniz siıe büyük .._..., 
temin edecekdir. Daha fazla tafıilat almak i•tiye•ler 
mağazamıza uğrayab öğrenebjlirler. 

Balıkesir çiviciler çarşı8111da Demir, 
-hırdavat, Alatı ziraiye ve inşaat malsemeıi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahman 11de 

· flhmet /-lulösi 
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-B-a-1 ı k_e_s_i r_B_e_l_e_d_i ye ıııııınınıl!lıınıınıınmıınııııııın!!l li!lffilmııııımııınııııli!ll! ıınliillil•I 

~Müjde! 1 

!1YPA 4 

Başkanlığından: rm ı 
ı - 934 senesi tanzifat ,.e Mıvirat vergi- ~ Sovyet Dikiş ! 

' siJe tente, siper ve Iavha resinıJerini ödeıııek mı M k. 1 . G 1d 'ıf 1 
içi ıı .son ta~, .i·t n•.iid.d~ti :ıı~rt .a :vı~•r. ~ a ı ne e r1 e .' I 

2 - T .. t,ırı 'e ılan tdılmış olan bu son ta- r.:1 S .. 1 1 k "k ı· t t ıf ,e 1 . .. ·. . . .. ~ a~ am ı ·, mu · enınw ıve , asarn 
ksıt muddt) tı olan mart c.tvı ıcınde ode - f:]J • 1 ·~ k . . 1 · 1 ı.ı ı ı·aber 1 

. "k 11 f' b 1 .. ı· ,J .. ffiJ I~ eme 1 ' all\'Cll lelll11lal 1 O ll 31\ a )e 1 mı yen nıu ' t• t• ıere or c ~11·111111 nı ı J\unrma ~ore r::a .. • , . .
1 

. , . . .1 .· ve ;ıı 
.. · k • · · t~ l::.I erkek ve k t lrn t . r1.ıh~rı e eluiSe ışcı eı ı I'! 

yuzde on zam ı•dıltH't1 
• tahsılı t•nı,al kanurıuua ... m:ı • '"' . . · esi 1 

lt)fikan ve bPlediye kanmıun 112 ci machıesine mı rıakı ~ sanatkarları hem*"' il hır t•I makııı ·r 1 
• ifil r· .l 1 .. k ı· ı d zarl il dayanarak tahsil edilecekc.Jir. ffiı ıatmua. o ~n uç .çe . mece. ı ım1.1 e , 1 

3 - Yukarıda yazılı vergi ve resimlerden ~ ve pratık hıks nıo.hıly~ ~eklm~e ~ır 1 
baka~·ası oıau borçıuıara bu kere yazıJı ihtar ~ Rus kabıne dı~ış makmesı 1 
kağı~ar.ı ~mza ~nukabilinde birer_ hiı:~r da~~tı.lımş ~ Elde etmelidir. dalıa ucuz arzu edt•nlere 1 
oldugu ıçın kagıtda ~azıJı kauunı nıuddt• tı ıçıııde ~ vulnız 1 
üdP-meyenlel'in lıab.larıııda rn lısili t>ıuval karnın- mı ., El 1.. k ı · k" 1 · 1 
urıa dayanarak bakaya~ı dtthi talısiJ (•dilt•ct>kdir. ını ve tel\ çe mece 1 ma me en 1 

• (57 - 5) mı mizi tavsiytı Pderiz. E~ki nrnkine~i olu~l~ıs ı 
--V-.-- mı dt~ğiştirmek istiyenlerc yeui makine verılır· ı 

ılayet ~ El ıııaki :.e. i olııhda ayak ıakıııak arzusuıı~3 I 
l)t.•fterdilrlığınd<lll lill buluuanlara yalnız ayak kısmı da verih~·ı 

Mevkii Cinsi Miktarı Muhcımmsn BeJeli r:]J Ayrıca nıakiru~Jer de lauıir olunur 'e makJ" I 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis-

liğin timsali olan EB markasını arayınız 

Lira K. r:? ne alanlara k.ullanma 'ekli ve nakış nıecca· ill 
;::=~~~~~~~~~~7-~~5~~ Gök: köy ci. Tarla 4 dölüm 50 O l::.I " 1 '::::_ :J- --- ===--=' ı ıs o mı nen ö"ı·etilir. 12 

<; b:ğçe 
1 

: 15 0 
~ Fiatlar ucuz olduğu kadar tadiyatda da kolaylı~ ; 

B [ / 1/ı « Değirmen ocağı O 50 O ifil gosterilir. Makinelerimizin bilumum yedek parçaları ~ 
ayan ar ı Yukarıda C\'Safı ve miktarları ~azılı gayri mı bulunduğu ~ibi her nevi makinelere uyar makine "

8 
1 

Bayla, .' ~ gerek parça üzerindeki fıatla rd a yüz ılen yetmiş beş 1 
menkuller tmıılikPrı satılmak üzere 27 - 2 - 935 1::1 61 

1 l 
,::_, tenzıldtla s ıı t ı lır. • rıl 

1 ı · tarihimlen iti haren 15 gün müddetle müzayedt~- fili s \TIŞ ' 1 1:'1)1· 111! 
fa~1ram ık ihti~ a- ' :1 ... ~ ı-.. l : ~ 
cınızı fıal sorma- j ye çıkarılmıştır. i~teklilerin 14-3-935 ~iinii :-a- mı Kücük Sadırvan karşısında ~ 

ı I' at on he~dP (ı.~rterdarlık nıakanııııa fazla mahi- mı , , Pi' 

darı ha~ka )'•~ı·e [j; mat alrııak istiveıılt·rde milli emlak dairesirıe ~ Sabri Sarıf akıhlar/ı ~ 
, hakıııavıııız. / ·· 11 1 · 7 ~ 4 ~ ~'ii'P . mu ,. a c:ı n a ,. . tJ - • :m mı ";':' mı ffi] cm mı fili mı fili~ mı mı mı fili fil)~ mı mı ın: a;:.u:ı 

. ~ ... _ - ... , . · .. ~. . . . 

1111.1 lu ·ayi nıilli- 1 il DAVAVEK1Ll -
YUSUF KENAN Aşağıya bastığmıız rt}hber tablo haUınıızın Jwr tülii ilıti.vaçia-

,. J 'f"!.• 

ve caddesinde 
• 

Yeni çeşid , 

tuh a f iye · 
., maga za ~ ı 

Kadr i deıı 

ÖRME EV/ 
• 

Bay lar, bay a nlar; tuhafıye 
ve Örm~ eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME EV/ nden 
her yerden daha uçuz ola -
rak alabilırsiniz! 

-1 

~~~~~i~~ ... ~~ ~~~~~~~ » Doktor baklerlyulvk Dok~r o~eralör 1 
IMEDEN'I AKKEND SADt OZATAJ « 
l ıç ve sal!iın hastalıklar Cerrahi Jırıstalıklar 1 

müldwsslSl 1111ild~ass1s1 ı 

V .:\ T .\N eczarı~si hi tişiAindeki n,uayene 'ıl 
eviud~ lıastalarıııı her gün öğlt>drn sour<ı ka -~ 
bul v~ t.•·tla vi P.tiPrl(>r. 1 
~~:;?,J.~i?J~~»\!~~~~ 

Y azthanesi hükfunet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazal~rda her 

Edremid hazını · i mulıyeiji

ne 3~86 lıru 68 ~uru~ 75 sa
ntim borclu batltın ıkameıg

Ahl mt!chul eski ~dremıd 

sandık eminı Ahmede: . 
Edremid eslıye cezıt mah-

k .. m .. sinin 81-1 J o numarulı 
ve JQ_ J:t-93\J t&rıhli kesbi 
katiyet etmiş ilArnı mucib
ince 3886 lira 68 kuruş 75 
santtm borcunuz vardır. Bu 
borcunuzu masraClarile her· 
aber ilAn tarihinden J O gün 
içinde icra dairesine öde
men iz veyahud bu müddet 
ıç nıle mal beyanında bu. 
luomanız tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olu. 
nur. 

Zayi mü~ürler. 
Mıihurleriıııizi gaybetdik.. 

Y ~oiıerıni ulucuğımızdan ga
ib olan mühürl t1rlD hükmü 
olmadığını iJdn ederiz 

Ömerköy kooperatifı 
ortaklurınJan Ömerkö. 
y<len Solıh oğlu Mus
tafu, Demirkopıdan 
Hekir oğlu Osman, is
hak oğlu Mahmud, 
Ali oğlu İbrahim. 

Basım Yf~ri 

riLA YET M.\TıL\ASI 

rını en rahat, en eyi, en u(•uz ve en sağlam şartlarla nered~, kiıll' 
ı~rden karşılıyabileceklerini ~österivor. . ... ' , 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi ote!ı 
tercih etmelisinız? , 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur? • 
Nerede eğlenebıllrsiniz? 

gibi Liirlü suallerin et·v~t pl:ırmı hu tabloda <tra~'ımz 

KIRT ASf YE: Mustaf~ Fehmi. IJlikiınrnt 
ne sokagı. 

O TEL : Bahkesirpalas - Kuvayi ruilJiye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliyf~ cadtle· 

sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... lliik(ımet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hlikiıoıet 
c~ddP~inde Ahnıet çt·şmesi kar~ısrnda 

BE R B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: lliikılnıel 
caddf·si Yıldız Karaaıhanesi karşısın·! 

~fi l O KANT A: Sabri Lokantası: Şah Melmu~t sok3~ 
numara 18 

BAK K 'A l: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri··~~ 
Paşa camii caddesinde.. lleyhune t oğaııud~" 1 

TERZİ 
1 

: Mustafa bey .. Postali'ane ~okağı ·, 4 7 . 
ŞEKERCi : Ahmet Nuri e.fendi: Balıkesirin en t·ski şeker' 

cisi. Hii"-ılrn•~t eaddPsi, p ı>Sta'ln ne ~oka~ı nıı 
nıara: ~4 

• fi' 

, MANIF A TU :T·avşanhh Zade Fahri bey. Faııtazi 01
' . ı· ·e 

nifalura vt\ J..uuıa~ mağzası. Kuvayi ntıl ı) 
caddesi ııumara: 52 j 

HIRDA VAT: Cur:nalı Hasan - Yapı ve rt:ııçpttr diiZ~~
1

6: 
dt•ıı ııı· lıu·(lt.l\ at, ho\'a, cam cı uıP-to ve sa . ' . Sa r~!daı· hası. 

• • 


