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OU-~~.AR. TESİDEN GÜNLERD • VE 

Y enizelos averofla b · r İtalyan ad~sın~"i!~icci;~l~~: .. 
. . , y. ÇO a Yunanistanda i~yan tama':?en basdır.il"ili y.: 

~:~~~~"t~;:0~~~~;,/~r~~,:~ .~~~~~m":,;;,~~;~~~ ilim adamımızın ölümü V iz los bır 1 alyan adasına iltica 
a bugııııde11 «8ayran~11:,_ kullu olsıın» deri:.. büyük teessüıle karşılandı e d ,·, orada 'nezaret a ltındadırl .. 

d Bayram seh riır. izde güzeİ•· bir surı:tde kutlulnııucak· Ankara, l 3 (A A.) Kars ı 
g~~ .. Tesbit edılcn progr::ınıa göre v;.ılımiz boyromın ilk saylrıvı ve Turk rarıhi Ted- ' d 1 ı· . d A J y' . - -,.. . . b t 1 

ın ~ saut dokuzJan on bire kııdur o"kori ve mülki me- kik Cemiyeti B şka111 Yusuf Asil erm umum a a ar va ısı e yva ığG iltica etdi. unan 8muı ıı81Sl ır .ıyan,.: 
~~.~~~~.:~~·~:~,~~':d:,~;:u;. ··~::: · :~~~ '~. 1" ~:ı:;;~ ~~:i;d·:· ~~;Ü~ h~:::~iı~~~ name neşre~erek memlekete sailı ~ orıfıi ve doııaamaya teŞlttOıJ~iılUltdiiılı!f dif~, 
trıUnıandunınu iadei ziyJn t edt: C't kJir. Askeri ve Mulki kurşılcı.nmışdır. ltım sahasında \,unnkkt.1lc. t 3 (A A) 1,ı ,, Jiı ~ıhaJ~r '6~l"All fdtn 
ı!)::urlar ve t ş kl tlller • mensub z1ınıt d ı . yr ıC'a lo- olduğu knd r sı asal hnynt· Yunanlı osi kuv\'ttlcrdon bir a ~ şa:Jtelara ~· V.eaizt\~• 
<>nL u kuınandnnına tebrıklerın i orılu evind~ onbuç·ukdan da ki g •rekli çalışmalarıylc fırka kumandam ile bir mi- ' bar ıpoa\a•t.aJ&resine binecek.-
~lit~ buçuğa kadar' nrz"tmiş olacaklur.:lır. Askeri ve herkt:sın ltıkdir 'e muhab. rulay ve b.JZI zohjtlcr ve 26 Giıiddıenı afaak niye~•· 
bu. i ınenıurlnr kumnnd, nı ziy:ıret < tdikdı•n sonrn on bir betiııı kozunmış olnn Yusuf ne C r öir motorle Ayvucığın dit'Q ~ ' il , o 
1 (~:kd~ Hıılkevinde toplonarnk valı ve kumnnd::ınla bir- A kçoran•n ölümiı jle mPm- B bakule lioınnın11 gelmı~le- Kahire. ·ı a fA.A.) -ı l)ö$ 
cıı Currıurıyet Halk Fu kasına gidecC'kler or: do Cır ka leketin ilim hayatını \'f} Tu rdir. ı-. za..bi". ve l~ ~ıW.\i it. 
k~rla h ıyrnmlaşııeuklurdır. \'ı:ıli s at 14 dm ::ıkşnmn rk Turıhi v Dılı l'tıtkık Ct _ Ayvalık, 13 (A.A) -- ~1i- lıMDenderiyııe.,,ge;l~i'"'olın 
ed ar moaile yup lacnk ziy.ıret!eri konak nrında kabul mi)·etleri kıvmr>tlı bir iıytsini dillinin Avı:Hof t.ırafınd:ın Yunaa"b"dralı,fpsi ~i~a_. 

ı Cekd J 

ır. kuyht-tıni~ılır. ışgıılı dolayısıle Ayv::ılığa ıl şilebininıa• u.tıt j~erJlllMe 
sııa~~·hir kul ıbü de bıyramın ilk günu kulüb tiye~ine İzmırsuylavı Mılınıud E- tic:ı eden Mitlitlı· valısi ile liııM~• wdıet1,1aesi MtJr-0.üt 
len l 7 de çay ziyııfeti verPcek diğn ok~amlnr <la eğ· sad di.ın inkıltib dersiııe iki mebus İzmıre g tmi ·le- t • ki.-et.ince ,einred.ihai§il~ ,.Şi-
lklı c~er tertib edecekdjr Bu meyanda ıkincı günü akşa· b:ışlurken ı'usuf Akçoranın rdir. Dun bir ;1.ıotorle Mel- )~ zQıbİtakDill ncJtr--'i.§ıitı-
edil ulub salonl mndn fdmongiıeü toraf.ndcın tertıb şahsiyeti ve inkılı:lbC' lığı ;Jiiye ve \1en1zelos tarafından n<ladır. n 

1 
, 

'9 en ba!o verilecekdir. hakkında bir konfe.runs ve gcnderilen ıdular valisıle . fskendaıiye, ta , •. A,~ w 
... rc-rek h tırn~ını tı ıiz ctmi~- bir bahriye zabiti Midılli, l Gir.id~ 88~ \tirafın~~ 

M I • T k • ı ,,,... djr. m vki kumandanı iltidn et- ı aade.r8f-.1ıl 'ş .. olan KHktr,_ a ıye 1 atı Türk Torihi Tetkik Cemi- mi§lerdir. aeMJu küçüll biı Yu•ao'-· 
' yetinden başka Türk Dili Homo, 13 (AA.) --- Veniz- t ...... b • · ı.ı· 
Q)~Sİ/a"f f h kL- ı, d h f .1, lf fi . c.mıiyeti de merhumun aıle- elos A\·l ro( kravt-zöründenc du'rnn hus~~i1:ılr t1hKı\ ile ıt8~;: =:~-.w:.. ~·:.:;::~~v~~ 
.. j ve a E ~u~un a a esas 1 ve mu~e e en sine tel yazısile toziye et. Bassoş :ıdnsma çıkmışd.r. c;lmkışla~dlır .• Gener~ d {H~~ ~Q rofun süvarisi Amir~l Kôliftrl 

•B•nun edacek bir tarzda yapılmasını temin ma~sadile mişdir. ~:~~'.~~;:;;::;1 ~:ı,~;c~~;~: ~:b.;:ı:l.°~~r:·:.:,°~;~ •. b~r ' ı.a~is 01~.u.-aaoediı.a •· 
1. ======~ı ;ımelesi yapılrıcakdır. Mud- don}zaltl o·emisintcbirl\l\~Ş\er-t rutwngizl•Mtrö ~4:h~nttıa~rı 

U 
mernez ~e laşra teşkilaıı genişletiliyor. A 1 m n ya om Ve~ zolos ile yüz ko.dor dir. ·ıs.;ıfli{ef, t 'c.111I%m~rhi ar e1 Bu~~m ·=<hçıw:•··~) 

,.r,~ıye memurları ıç·ın de-hır "a~un nıırcj'esı' hazırlandı. zabıt de aynı adayn çıkmışl- umumiye le lıukiımet kuvve. na ı il vet•. . rJ .,.. 
" il 1\ ıı .,o k ardır tle~ınin i~~ali ııTtın'da hulun- aynı zam'\Mla ~fet"ile6'\J 

a.k 1 

Ora, 12 Mnliye tecekdir. Dığor tarnfdon İ~·- Hollanda ve Be:çi a üze- Yunno nsilerinin elinde U'l mıntaklıardfl tam fıır b~rli6 ~azı iffMzıdi',Wd'W-tttffll 
tet~~~lığ. merkez ve taşrlı erı İjleri Bakanl ğı du do.hiliye • J • d • • h'll büluanp bir dcniza\tı gemisi stıkun vardır~ ' ~ gelmiş dl\fdğlnftff~ • tBtMıt 
tlQlllı ~I icin bir proje hazı. memurlarının terfi sicil ve rınue şımaı enızı sa J - '.Paımos adasınn gelmişdir. Dünkü hareiat esrf&sı'ilda limanı tcrlC<,fmeai b1ldirU:P 

B : ıt. kıdemlerı hakkında bir kn. erine m'J ı'necek?. Gemi zab~Lleri ve mürUeb· iksi sh;tt ... olmok üzere miŞdir!ı lı il. 

'e t anlık mevcud merkez ~un projesi hazırlonmakda utı ile geminin içinde bu- on bir ki§i ôl01üş, dö. 'Ro'fiı\, ,~ {A A.)M ......!.. ·YmJ 
dto ~~~~ teşkiltıtlorından ka- ıdi. Ba1.anlık mudürler encü· Bedin, 12 (A.A.) - D N. lannu bir sivil yolçµ prnl,- rdü 'sivil' • olmÜ • üzbe · re'B\lni 'bie'Jlgfl\1'fpbdiict " t\ıfJ' 
11&urıu ıyu.('lcırm n neler old ıneııınce de gözJon gt>~·irı 8. Alman ojansı bildiriyor: nlli hüki'ımı>t mcmurl.ırı tpr · re 28 kişi 4e yarnlan'mıiŞdM. .n~ktllrd'a\i ~ı~'n ve ll\lyalı\ıı 
geı ....... r.sormuş ve cevablnr len bu kanun pro1'e:sınin Eko Dö Pari gtızetesi Lo· ufından neznret altına nlınm- lifilCfftiıtit kuvvetleri kuınin.. y.tı" ~ 1 ~ ,.., g- • a 

"

1

"fiie b · dam Ge~al Kontlilis buge• "und~~ısf an v~ a~~~ ~~ f'e'llbı aşlamışdır. Gelen esasltlrına göre, ndrudan gAlen habere isti- ışdır. .. mü ana e erıecegıne aaır 
~toj le:ra .. go~e, kadro ve memurların terfıleri şube nad ederek İngıltere tarafı· Atina, 13 (A.A.) - Bay oğte iizer4 saa\ t6~da A~~·- olan h~h~~le in ese"ilız o~-
~lll&L.ı Uzerınc tedkikler ya d 8 k "t b e~rc Çaldaris matbuat mümessil- ya ~elecekdir. Bay (,:altlaTteın .. " , • ' !'- !.l. j " 1 a· n ' ı>r:" lt\IQdır l Amİrlerj]a onun fevkindeki Il an eyaz 1 3 ın 11 

:.- - • . .•. (t b··yut l>'İr d1WUO'\ be,r,an ec111,j>Slar. U 
l)"fe 8aL · iaLer alıd Jığına A • • ı ı k dı"lmesi keyfıyelinin Gene- Ierine h~yanatda bulunarak, &\mın onun e u ~ ;\>' • d d · ' ~ 1 • 
) il amırın; memur arın ~·a iŞ an- t I t , l kd -. . VftJwyi1 noma " aıma ~8bl. 
a~ tQba~Lllnlık vergi t1hsil:'\t lığı ve vazifesiM gösterdiği rol Von Epp torofınd::ın Fu- memleketin her taraf n- op • n 1 0 nca ır. . . . ·. i, k 

1 
"' 

~l \'e ~Ukunun daha esn- ihtimrımdan dolayı verecek- hrere verılen bir planın llo!. do tabii vaziyet teessüs Yuıtan hiHı~btİ\!Ji &lgai' li bil! ııı~sa J,fl.,Ot.819 lfA 4.:-
~<l .. ,.eL rnu.·kellefJerı· memnun ı · · · ·ıı B k ık ı d ı> ı "k ·· erı"ne k ... otm' ld ,,._ ·· 1 · hükumetine ıtıura"\'.!Jstlekıtık kkive~~ı~ı . vAl!f01Yt'9o+?iı 

"" il erı eyı sıcı er o an ı ca an a ve ;,e çı a uz . :·-ı ... .. ış o ugunu soy omış ve d "'.il 
'ııı \,, bır t 1r d I k"k d'I k 1 rar<rı'r olJuaunu ve bu ıkı sukun ve ı"ntizom ktıti suret asilerm t~l'id ve 4izerte~i3A ğ.fuden ~ğr~e n.e 9.r · ıı inin z n yııpı mas tel ·ı ~ ı me suretı e ya· :- o / d J deki millet paratarm"ın i8th' VAl\'ta b\l işe kş_\i1~9 karı~ 
~itrı . nınksndile varidat pılucakuır. Terr.Ier her se- memleket arnzis. i. üz.o · e. tem. in için icabeden te -

"e nıudurı · • h ıı b ı 1 dad edilmıesini iltima,a etm4f' laşr ugunün m&rk~z ne Cümuriyet bnyrumındo rinden şimal . d~nızı sn ı e_ ! '~. e~ın a ınucoR-.nı illi.ve et- n 
D a leşkıllltını geniş:e- ( D.rvnını ikinci soyföda ) <Devamı ikmcı sayfada) mışdır. 1 Süzülen sezgil~r ·, .. aı 
Q --=-=="--=====-=== Buşbakan hulkdan süku. J • , • fıJ ' ey az ı" b me lesı· Ada et neti muhafuzu ve hukuuıete Kadınlara göre-... 1,irkemeı; •• 
ı· güvenmesini istemişdir. Erkek ne hul ~ kırat<\f ı bıJ~mnsın\,• ~tiıtş\ta b~ llriT 
ır 8meıe ~ · HeisiC'umur da hükumete olursa olsun kendini dai~a erkfrltle al•k:ıdar. o)naain••• 

meuusu ~ayaz kitabı takni~ et~ı. Bel~eyin Divanında bir müna 1aş bir tebrik beyannamesi gön- • kadından üstün göriır. ın ister. 'EvlenıM•den. ıt •noe 

~ loııVdet• Pınıırlayın beyaz ı. 1·f.,bı mu"daf a etdı'' ... "f. dermişdir. Ye nlnkadnr nazı- C'nhil erkek, en kabiliıetli 11:aaılnn indiğif fi1l~te .ıı .. 
q .. ~ 1\ .. ~r. Arnavuflukdaki tedrisat. inhisarı rlnr! butiın nıoınlekete sadık kadına -vıne tepeden ba~O.I'.. kadardı?'. 1 • Evlendtkden 
~'"fi ~<l ' 

11 
(A.A ) - Av- onu tutmak idn çalışmışlar· beynelmilel taahhütlerle tearuz ordu ve donanmaya minnet 

1 Erkeğin: kadının ,~abiliye~in~ı sdnrıt- 1 hic bir şe,ıe atAka-
~~lee a:arasında Mister dır teşkil ediyor mu? ve şlikranını bilJirmeğe me- ioant yokdu. Er~k ~a- dar' 8eğiltlir. ' Hl v 
I! ıh tuh .

6 
.
0 fırkasının ta- Libaral partisinden Sir mur etmiş ve halkdan hüktl. dına kar~ dlicınnbdıt; o\i9-1 Brkığe göre m~iat lti11 

t k rırıni .. Labaye, 12 (A.A ) - Ar· t . • • ...1 
"'• lh•ıoıred . rnudafua ed- l lerbert Samuel. demişdir ki. m.e e ıtnat < tmesıııi istemi~- ki onu ı:ıefJuı•e muh~~ kadıu,lı seıini •ÇJIİarmnmın, • .... ~ ~ 1 navutluk hükumetinin müşa- d :.- r ·J-
~ıt kitohı • ınış oJnn be· - Uınumı sildhs zl ınmo, ır . göriir. Kadına. hı1dıy' e verifs ~...a.iaıtn • r böken <tkaclı"1ıl\ viri Parisli profebör Gidel A '1. .,,,., 

6\lll "esik uyanı teessüf emnıyete doğru giden en hak· ile Yununistanın Paris sı-ıfıri . tıno, 12 (A .A) - Havas fııkflt kadının .. istediği kıy-0 Bazısıo. v çoou~rilt ,_,~ 
~§.lir. a olnrak tavsif iki yoldur Fakat hiıkt1mı::t B)ansı mububirinden: me.ti vermez. Erlrı1k, kadına oluli .. on.- ibca .. -1J1ıetdi&: .. ifia 
"l Pr Politıs daimi divan hu- :b"' ~- ~ 

IQ 1&tet B yeni bir sil:lhsızlanoıa yarı Bay <}oldnris gazetecilere evlenmeğj bile ~ir h1\~,9- kııar. iıB-ızııı Jda.J&>aoaklar"-
l'r.fd ıld · zurunda Arnavuthı2'un 1933 k" ı b 1 k • · o-. 

t1 : ıır1 ..... b v1ın hiıkumet şmn bu lnmakdudır ki, bu ya " va ı o an eyon::ıtında Mnke- ara verir ve buıa. N~r·" meşgul olmadığına kıİ'fd'r,aııır. 
.. r ·•ı u 1 de tesis etdig7i tedrisat in- d d T · l k k d d 1 1- .... ı. • ..1 ~.. <lsınd .. k 8 ar .. •n ıılkışln- jfl, fis ıy.ı harbe müncer o ur. onya a ve rukyonın şımo· şı ı a l.f\ an minnptda~ l .. , Zlft\ı kıe~ıJ!.AıPDUıQ)A~"'tlf 

" " hi arının l'ıuslnr kurumunda ı d k •r ~ §u t:ı ursuyp rıkın ş Beyaz kıtabdn Almonyaya in e anuni idare seklj iade bekler. 
1 

,
1 

~~h#nb.M ol~dıiW'rJDq-. 
llııtur eyi.lnntd bu un- uzak tasavvur edilmiye- 2- 1 O 921 tarihli beynelmilel olunduğunu ve as-ilerin mal· Erkek gene kız!\ . . flört teeesiıtUI. t1azı•ı~~DtSi· 

L D · b ta ... hhüdler'e tearuz edıb et- d ki d k" d b d h .. · l{ı~L rtıolrut h Cf k dereceme acemıce .r san ı arın a ı nıevcu u e. ynp ığı zaman şüzelli~in- vk ve eğlence ırsına gıı~ll'r 
~, ()in h ukılnıet Lcyaz dıplom tık hazırladı. mediğini münakaşu etmiş- raber LJ}urok ka~·dıklarını si) den, teta!eti~rl~n ba'ıısedtr· Erkek. orta tıalde zekAh 

llt akık t ı ı d k b h 1 r ., lf K d ,f ~llt ()ldu cı olduğuna S.r Oııusten Chnmber ain lerdir. l\ln tim ur ı, u teu • y emışJir. Bu. k ızı kendisJ~e altıkadarc kadını ~·sıer.rı d ın,,. onuaa-
~u ":ı'' ~ , ı ~ "' • 17' lllıı ~ll~to 

0
, .. ~yl~rı ~emok- clemişdir ki: htid ırk, mezheb ve dil oz · Diğer tnrufdan Kasendero otmek içindir. Evlep,o,ı~1 fljfjJİ.'r, ~da 8c: bir ı~f,i~ğ~n 

ı ~ ı·dntlilerc• J ~mış lır l~iı· - Tesadüfi sebeblerden pn lıklarma mekteh, hnyır mii- körfezinde asi gemilerden sonra flörte ihtiY.~fı ıolma.z. ~&f#lfl~da ıstr~~' duya~. Er-. 
~~ 1 ıır0 nıon!iub in- ti ynbilel'Pk bir harbe kıJrşı esseseleri ve dini kurıımlnr hiri dolın teslim olmuşdur Artık hundan ~<>ınra ka~ın~I\ · lleJt ~~faslJlda iki fı~ir Ytp-
~ .. ,'}etirıi~adnnılnrı A kvnm Akvam Cemiyetinin verdiği bulundurmak, idare etmek· ve Bu gemi Seltiniğ.e gitmek. kendi esiri olJuğ~na k;ı:.fti~ir.' uııi~.P !atnı "t~jfıfh -.,. e<ıer .' 

eıı rırıd tı ~ekkulunılen· emniyet çok biiyiıkdür. Fa- kntrol edebiln;ıek hakkını te- emrini nlmışdır Ş,,ırki Mak- Rrkek ,p~l~ndı!de~ ~onra Çüp1" ~u ~sit ~o.J,~e , ça~~k 
n gel iığ-ı kaJnr · Dovomı ıkinci sayfada ) min etmekd~dir. ~donyııdaki osilAr Dedeağaçdo, kndınd~ ovme, §.Ocuklarıg\ı ( 9a~li\1aı j~~,.fİf,._l'tfl~f. J. 

.... ,..... • ·' • • ... ; • -'1' .. 

B 
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• BiR ETOD : 
................................. ~·················= 
Ziraat Bankaaı ve Mitat Pafa• 

flvni E rdilek 
-8 -

O de•irde (1884. 1867) g•· 
rbda •• bilbaH11 ilmanyada 
Rarfayıea)tipinde kredi mü · 
.... ı.riaiD (Köy ikraz HD· 

dılrları) teıiıi huıuıunJa bil· 
yik bir faaliyet görölüyor. 
da. Fraoaız gaaetelerioi ok · 
umakda olan Mıtad Paıa 
ba ilı:tııaclt faaliyeti adım 
adım takib etmekde idi. Ve 
A vrupadffn avdetinden 10nra 
oifteiler için - hükO.ınetin 
ittiraki olmak11aın - ' bir 
kredi IDÜ81HHli ihdaaı fıkri· 

nin teıiri altıada bulunuyo
rdu. Halbuki tedkilder •• 
basarlıldar yapılmadın, köy· 
lüler için ilk defa olarak 
kredi lbda1 edilecek olan 
Törlı:iyede en •odern tipler 
olarak (Rayfaysen) teı· 

kil&tın' tatbik etmek 
••••fılı: olaaasdı. Ba, bir 
~o\ ietimaf •• iktııadt il· 

beblerden ileri geliyordu. 
S.9lıcılırı pnlardır: \'i• 
llyet dahilindeki balkıa tik· 
rf ıe.iyulain dGn ol•111 
ve muhtelif yerlerdeki la•· 
riltiyaa •ı müıl6maıı un• 
ıurlar uaııada •••cud o· 
Jub kooper11iyon11a eı m64 

him •e ••• preaıibi olao 
mlıtaık meaaliyeti imklll· 
ııs IMrakan ırki •• diar tesad 
•e karııhldı emai7.talılik
dir. 

lli\ad Pa1& maballl 9eraite 
uydanlaa •e biaatlhi •D· 
•••el HH&Da •iateaid 
(•••leke& aaadıtı) namın
daki aı ..... ıyi kurdu. Ruı 
•iaUhlilltri buı yanht 
olaralr (Ziraat 1andığı) na· 
aı ıuı nrmitl•rdir. J 

Memleket nndıkluanın 

teaiıiede Mitad P•t• yalnıı 
Rayfıyseo prenıiblerine ay. 
••yıb aynı ıamanda preoı 
Miloı samanında Sırbiyıdı 
t11lı edilen Aaie Bouenin 
dlagasin de pro•oyence• 
aamını nrdili müuae1eleri de 
aasarı itibarı almıtdır. lu 
mığısalara her çjfıci her 
ıenı muayyen mikdarda 
batday ••Y•hat pat.te1 ••r· 
mekdedir. Mitad Paıa Aınie 
Boue tarafındın orta 11-

manlarda ltılyadı, lıpaoya
da Portekiıdtt, Praıyaıla •• 
Awıturyıcla olduğu gibi 
Türkiyede de Mag11io de pr· 
o•oyeace ve kı11lar t11iıi 

hakkındaki reformu da tatbik 
etaıitdir . Şunu da ilin e
delim ki Mitad P•ıa daha 
Konya ve Kutomonu •ilA· 
yetlerindeki 11lab komi .. 
yonlarının kltibi n bu ko-
mieyonların tahrira\ kalemi 
müdürü iken köy halkının 
uıiyeı •e ibıiyıcın! yakın· 
dan tetkik etmiı Te bu 
tetkika\a yakardaki refor· 
man tatbikinde çok ite 
yaramıfdar. · 

(Memleket ıendıklu•n•n) 
ne Yakit ve aı ••retle 
teıfı eclildilİDi ... ,ada frÖ · 
reoetiı . 

•• Baıı R•ı •• Balgar arıt• 
dartcılarına göre memleket 
NDdtkJerı Tona •ilayotiade 
1885 ttneıiade ite ltİtl•· 
mıtdır. Hılbulı:i. •itad Pa,a 
neadinde Niı. Oık öb ve Tuna 
ıyale&leria4e f09I ia,..taDda 

memur bulunan Georzi Çu · 
hacief Mitad P11ıa Nii eya
letini idare etdiği zaman 
(1861 - 1864) ilk memleket 
1&ndığ.nı Niıde lemis elm iş 
dir, diyor. HilAhare Tuna 
villyetinin idarHini derııhde 
eldik.de ( 1864) memleket 
1&Ddığı müeHeaeıini impıı · 

ratorlugun işbu vil4yetine 
nakltttmitdir. Yine Çuha
cief Mitad Paıa Nitde ken. 
diıine böyle bir sandığın 
teeııi hakkındaki fıkrini 
açd ığında bu müe11eaenin 
Hrmaye1ioe •medar olacak 
hasır paranın mefk.udiyeti 
h11ebile mKkHdın huıulü için 
1andıklarııı it göreceği ba
•alideki müıtahıillerin Aıara 
ıamimeten yüıde 1 O tabıilAı 
yapacağ&nı ıöylediğini hatır
lamıkdadır. 

Çohaciefin iddi&1ını Tuna 
gtseteai de teyid etmekdeJir. 
Bu g11etenia 1867 Ye 
179 numaralı ntiıhaaında 
Nit l\JlC&llDdaki memleket 
undıklarına dair oeıredilen 
bir beaabdan, 1 tubat 1864 
tarihinde ilk önce Pırot 

11ndıfının ıçıldıtı ve aynı 
aenenia 29 klnunue•elinde de 
Nit ıandıtının ifayi mua
aeleyt hatladığı görülmek
dedir. 

Kuaların ıermayeltri nalı:· 
di asa aidatından değil, çiftci 
ahaliden aynen tabıil edi
len ~ahire tekAlifinden iba
ret olduğu, bunların pa· 
raya çenilme,.j j11 hayli 
samını mflteYakkıf bulun-
duğu bilindikden ıonra 
memleket 11ndığ1 ttiıi· 

ıının iıe ba1lam&1ından 
en as birkaç ay · evel 
•ukubulduğunu kabul etmek 
iktisa eder. 

Bu ıuretle muhakeme 
eder ve ilk memleket HD· 

dı~anın 1 ıubat 1864 tari· 
binde Pirotda iıe bıtladı
ğtDl nazarı itibarı ahraak 
bu müeııHenin teaiıinin 

en geç 1&ndığın aermeyeaini 
teıkil eden ilk aynı te_ 
kAlıfıo tabıil eaildıği 1863 l 
eeoetinin sonbaharında vu. 
kubulduğuna hükmetmek 
doğru olur. 

Ru~ca bir eserde V. İko
nomof namında bir zat 
memleket 1audıklarının 

1864 - 1865 aenelerinde 
kütad edildiğini söylüyor. 

Bir taraf dan bunu, Jiğer 

tarafdan da Lllgovıkinin 

«Ziıtovi aandığının Tuna 
vjl4yetindeki diğer 11ndık 
larla birlikde Mitad Pata 
tarafından 1865 ıeneıinde 
küıad edildifini forzetmek 
ltı ı mgelebilir . » yolundaki 
mütaleaaıoı kabul edeuek 
Pirot 11ndığı nın tesiıi ile 
muvasi olarak Tuna vilA
yetindeki memleket ~andı k· 

lar10ın da • meıkür vil4yet 
Mi\ad Pa!a taraf.odan deruh
de edi"-iikden ıonra • 1864 
aeat1inde TUkobulduğunu da 
kabul etmemiı iktiza eder. 
Bu cihetle Tona gazete.inin 
1867 tarih Ye 51 ve 57 nu
marıh nüıhalarm<la oeoredi· 
leo miaaalarla de teyid edil . 
mekdedir. / 

Edirne Yill7etindeki meuı · 

leket ndıklarıaa r•lince, 

TORK otu Mart 14 ~ 

Beı·az 
Kitab 
, (Üstarafı birinci sayfada) 
kat bugünkü insanların zi
hinlerini karı şd ıran ; ve si· 
lahıızlanmayi artdı ran bu 
gibi hllberler değ ild ir . Bu
gOoün hakiki tehljkesi her-
hangi bir milletin uzun uza· 
dıya düşündükden. haz ı rladık 

tan sonra ve münasib görd
üğü saatde milli bır emeli -
ni yerine getirmPk. memlek· 
et ini büyültmek veya iııtık 

am utmak için sulh yollarile 
yapamad ığ ını harb ile yap. 
mak istemesindedir. 

Mister Chamberlain, bun
dan sonra Beyaz kita b ı mü. 
dafaa etmiş ve demişdi r ki: 
Doğruyu söylemekle birçok 

iyilikler yapılabileceği hu
susunda ben <le Mister Bal
dvin ile bir fik irdeyim. 

Berlin, J 2 (A.A } - Bay 
Baldvinin Avam kamarasın

daki nutku hakkında Volkiş. 

er Beobııhte r şunları yeıma

kdadır . 

Bey Baldvinin Beyaz kita 
bda Alm!lnyaya ve bütün uL 
uıılara ıid olan fik irler in do. 
ıtane bir fikir ve ruh ile ya_ 
z ı lm ı t olduğunu söylemesini 

memnuniyetle karşıl ıyoruz . 
Yalnız bu fikir ve ru hdan 
pekaz şeye tesadüf edilme· 
ıi şayanı teusüfuür. Bütün 
dünya Veraay usuller ile bu 
fikir ve ruh ile devam 
edilmesi kaneatinde ise, bu. 
ndan bizim kodar kimse 
memnun olmoz Şu vn ki. 
bu fikir ve ruhun lıar içde 

de gözükm esi ş•ırHır. \'c b=ç. 
bir vakit Almnnyooın huk. 
uk mü1Bvatı nazari ve ameli 
olarak değ işd i r ı lmenıelidi r. 

bunlar 1865 "enasinın yazı 

nda t esis edilm iş ve aynı 

zamanda sermayt' lninin 
tetkili ıçın ik ı iza 
eden ayn i tekAlif de tah 
ail edilmişdir. ikonomof 
lslimye kasası hakkındaki 
raporunda, ts:imye sanc
ağındaki memleket sandı . 

ğı 1865 senesinin güzü· 

nde küşad edilm işJ ir , di. 
yor. Filhak ika mezkur sa -
ndık iç in lüzum görülen 
ayni tekAlifin. Tuna vilA · 

yetinde olduğu gibi, J 864 
seneıi has ıl atından tahsil 

edilmişse kasanın küşııdının 

ikinci tekAlifin tahsilinden 

sonraya tnl ikine sebeb yo· 
kdur. Bahusus ki ilk tP.kA lif 
20000 kuruşu mütecaviz 

bulunduğu ve memleket 

sandıkları tuli matnamesinin 

5 inci maddesine göre san -
dığın kütadı mümkün görü 

lmektedir. 

Memleket sandıklarının 
teıisi ve idaresi hakkında-

,---··----··-··--- ··-··---··-····-----··--ı 
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Ayvahk Kebsüd Belediyesi 
MeUeplerl grip~en bir Kasabada bir ha main yapdırıyof 
~afla daha ta~il edildi Kebsütda hi131iahmer'8Çoc-uk BSigema kurumlan laallyata IE~I· 

Kebsüd makteb kaoperatifi tal&bdare tasarruf ruhunu aşılıJOf · Ayvalık, 12 P1uhabirimiz
d~n) - Kültür çevirgeni Bııy 
S;llim Atalık burıı mckteb
lerinı gezmektedir. Kültür 
çevirgenimiz şP.refıne mual-
limler tarafından bir ~·nv 

ol 

ziyafeti verilmiş kaymakamımız 
bay Hüsnünün de bulunduğu 
bu çayda muhtelif ı•ğfonce_ 

ler yapılmış<lır. 
Ayvalık mektebleri girib 

hastalığı d<•layisile bir hafta 
daha tatil edilmişdir. 

Almanya ve 
Hollanda 
(Üst tarafı birinci sayfada) 
rine inilmesini takib ettiği ni 

yazmaktadı r . 

Sıl ahiyetdar mehafil bu 
nun gibi gülünç bir haberin 
bundan birkaç ay ovel Al-
man aleyh tarı gozeteler ta
r arından neş redıldiği ve ho.e · 
mane bir uydurma olorak 
te ldkki olunduğunu tahnttür , 
etdirmekdeılir 

Maliye 
Teşkilatı 

(Üst tara(ı birinci sayfada ) 
ildn edılecekdir . Memur-
la rın terfi edebilmele-
ri bir derecede, . ik i sene 
kalmak ve sicil almakla 
mümkün olacakdır , Eyi si-

l cil alı..mıyon memurlur er_ 
tesi sene haklarında verile
cek sicile göre terCi et<liri
leceklerdi r. Meslt•klerinden 
uzun boylu altlkası kesilen 
memurlar tekrar mesleğe 

alınmıyacakla rdır. 

. . ,r•d' 
Kepsiit nıektebınırı yatı t?l~be~i baş . o~ııtan \e okııtıınl:ırıio .. bı~ bİ' 
Kebsüd, 13 p1uhubırımız- ' ızlı~ noktasından buy?k dll 

den) ·- Mııhiydue şimdiyP- noksanlık teşkil eıhy0' .. 1~ 
kadar kurulmayan Hilllliah· Belediyenin bu teşeb~~Jtı 
rner ile çocuk esirğeme kuru- kendini gösterirse Kebsll bİ' 
mu taşkıldtı nahiye müJürü ha1kın sihhatile alAkadar 
B. SedaJın te:;ıebbüsü ile bu varlık doğmuş olacakJır· •f 
defa kurulmuş~ur. Kebsüd mektebinde kooparılı 

Hilllliahmere sıhhiye me
muru Rahmi Kayıtkan, oku-
tan H. lbrtthjm Özer. Bele· 
diye veznodarı Basri Erden, 
Çocuk kıırumuna da baş 

okutan İzzet Tanı, Ebe ~eren, 
okutan Sahriye ayrılmış ça
l ı şmalarına başlamışlardır. 

Her iki heyetin eyi bir var. 
lı k göstereceği ümid e.dıl

mektedir. 

Beladiyenin ç alışması 

Asri mezarlık, güzel kıra

athane ve zevkı okşıyan 

pıırkile göze çarpıın Kebsüd 

belediyesi bu defo kasabada 
bir de hamam yapuırmıya 

kurar vermişdir. Kebsüdde 
heme kadar bol su akıyorsa. 
da bir hamam olması tem. 

,, 
Mektebin 70 lira •8~ıf· 

yeli bir kooperat if ~ar bll 
Dört sene evel kurıılsD I 

teşekkül bu sene dahil o•:i· 
bir varlığa kendini goıt~ı·~ 

1.k• 1 
yor. Muallim Bay 0~· 
bakımı altında olduğuPll "' 
randiğimiz kooperatiC 1° 
rul ı ra ucuz olarak jete~ 
rini buldurmakla b,,r 

10
( 

onlara şimdiden taıst 
ruh unu aşı lamaktad ı r de·· 

Susığırlık kaymak••! •. 
Susığırl ı k kaymakad> ,id 

kili Bny Nebil ke zaeın3 6 
işler hakkında vi ldyetl~ ~-~ 

.. k .. d .. kerıtıOI 
ruşme uzere un 

... _ gelmişdi r . / 
J===:::.o===================:=:;:===-==-= 

Yugoslavyadaki müslüman 
f ukası faaliyette 

Belgrad, ı ~ (A A.) --- Ha. 
vas ajansı ndan : 

Rski Bos na Müslüman fırkası 

mayı sda yaı placu k saylav 
inti hablOJn Sırp - Hı r vat mu
haleftjt partisi ile beraber 
harekete karar vermişdir 
Bu fırkan n listesinin boşın . 

l Ju eski U ı r vat fı rkası reisi 
Vladimir Macek vardır . 

Bize iltica eden Yunanlıl ar 

Kadınlara göre erkekle~ de'· 
(Üst tarnCı birinci skyfa<lıı) zündco anladığını iqJıa e gi· 
alışır. Erkek kadınla birşey Fakat en \~evik ~·e k i rge 

01
,. 

i~·in e_vlcnir Evlen~ikden s~- bi dört ay!lğından yak9:;o~" 
nra bırçok şeyler ıster. Gu· Basit bi r erh k, en kO r~ 
zel geyinmiş, yüzü sevimli bir müstebit kesilir. ihtiyat 

6 ı'' 
kıza aş ı k olur. _Evl.e~di~~~n ek en çılgın erkekdir . O~~d•' 
sonra kadının eyı gıyındıgıne, k: iz yaşında k ı za ıif ~· 
t~valetine ehemmiyet verdi- Zengin orkeki paras ıl;d,r 
ğıne kızar. Bazısı dn karısı- rşeyi satın al ı r ıao0 ef'I 
nın adi, ucuz şeyler gcyJiğ- Holbuki par asının e~ ·di' 
• kl' ' ' .I' , L 0d1fl J ıne, zev ı gıymmeuığıne satın aldığı şey .,,e ,1~ 
itiroz eder. Her erkek kad ı nı n ar~• ıf~ 

Erkekler ekseriyetle bud- düşmesine, onun i1A01 ff 
Ayvalı k, 12 (Muhabirimiz- b kar· ola, basit kızları tercih ed- etmBsine tezyiCle 11 .,J ı 

den} - Midilli adosınırı nRL 116 
lerin eline ge~~mesi üzerine erler. Bunların idaresi kolay kat hir kııdının onu 0ıııı0 

bir motörle Ayvalığo iltica olduğuna zahibdirler. Evlen- ğine inanmak, bu sŞİ:;n b'' 
eden mutasarrıf ls t iryadis dikden sonra kafasında be- nğz.n<lan dinlemek 
ile Molve kaymnkamı Miço yin yerine bir tos bU taşıyan ~~ı lğınlığı yapJr. ~sd'' 
ve saylav Atana 111 İ zmire git_ Aceba erkPkler bll ? :.- kızı idare etmenin daha güc · J ır mişlerdi r . ·· ı ·· hl kla roı • 4 

olduğunu onlnrlar. gu unc ma u t,• 
Bu defa dn nsi lerirı bir .-\• J 

kaç gün Adalor umum vali- Kurnaz erkek kadını gö _ -.1.'f''.i 
liğini yap:rn Kiryakos ta ~~''h:§~f/~~~~~~,_ 
Ayvalığa ilt ica etmişdi r . Kir. ~ J (1 1 

yakosun yanmdn hi r bahr i· ~ TURKDİLİ neşriyatınaa~ 
ki talimatnamelerden birin. 
ciıi 1865 senesinde Tıirkce ve 

yu bi n başı ~ı ve bi r de · sivi l it. ~ 
bulunm ıı k tadı r. 

Y
--·m . ! Doğ r u Yol.. Bulgarca olarak Tuna gaze

teıin i n 7·10 cu nüshala rıncla, 
diğeri de 23 Rebiulevel ı 284 
tarihinde düsturun 2 <' İ r.i l· 
dinin 387 ci sayfasında yi 
ne Bulgarca t"rcümefi.ile bi. 
rl ikde ne9redilmişdj r. 

, f\QT: bu tercüme aslından 

aynen yRpıldıg-ı cihetle muhtemel 
tenkid1er müellifine racidir. I 

A. e. ı 

e ı 1~ 

Bir toprak keşi edildi ve i Y.\ZAN: ~I. CEVDET 

Norveç bayrağı çekil~i ~ . . 
üdlo, 13 {A A .) - (Thos- 61. bır perdelık 

·Ji 
mektep tel1'11 

hnvan) ismindeki Norveç Şa. ~ 
lopesi kısmen buzlarla örtü_ '6 Fi.atı: Beş kuru ~tor . . 
lü yeni bir toprak keşfede- ıAt . ıtJr• 
rHk. oraya Norv(·~· bayrağını ~ l<.la l'trnviuıizde ve iter kitapçıda hulur 
djkmişdir. ~~~~~~~:......,,.,, 
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Dikkate değer bir etüd 
Acunun büdce ve ver~i bakım-

01 ından bugünkü durumu. 
Q\u onomj Bakanlı ğı Konju- ğe girmişlerdir. llılbuki sa-

t ıer•f° · L &er b' ısı ÇOA dikkate de· vaş sonunda A vruıHıda bir sa 
e ır er· l . 
lcunun b~( hnzırlanm.•ş<Jır noyi tosflyesi bnşlamış ve 
kıınınd udce ve ver~ı ba- zira ileşme hareketi dolo visi-. · an bu .. k .. d J 
ıçınde iilk gun ~ .. urum_u le devlet bu hareketi organ-
n· eoıız ın ustun yerı- · k · · 1 rakaınJ ıze etme uzere bırçok memur-
lat aro dayanarok an - 1 k ·· l .. · d' 
1 

•n bu etu"' d ·· b L , ar ın ı oy ere gondermış ır . ar un azı ~ ısım- . 
1nı alıyoru . Doğrudan doğruya devletın 

Acuı uıusİarın a memur idaresi a ltında bulunmıyan 
kurumlarda ça l ışan bu me-

rg29 nlsbetl murlrı rda ya p ı l a n jstotik. 
ul ed l" yılı loo olarak kah· lere g'rmem ış lerrl ir . Bu 
1932.'ı~ıe ; ~·eşidli -~ l k e l e rd e ~ a k ı mdan aradaki ftırk göz 
"1eın 3~ yılına gore maoşlı onünde bulundurulmnaı S{0-

Tü~~· rı ı sbet i şöyledir: r ekdir. 
707 u •yede 341 ; Atmanyada Balkan duietlerinln büdce 
b. 

1 ttransado 665 s·· .. k 
Qtıtan ' uyu du u:nıarı 
637 ~ada 705, ltalyada ı 
ked~ 

7
°1onyadn 564, Ameri- 1926 yılından l 934 yılına 

İııb 40, kişiy e bir memur kadar geçen 9 yıl i~: inde a:t etınekdedir. Bıılkan devletleriı in hüdce 
''nt· ıayılnrdan zı rnı, "durumları tekik edilirse gö-
t'1rıı;· soysal ku- rülür ki vııri1atıı göre mu· 
ler ~rb~ kooperatirte, birlik- srrfları denk olan devletler 
h'Ya~ı ~ ba~ı ü l kesİ 1Jİn g ent l içinde en düz ün durumu 
tolii 1 tızerınd e mühim bir olan biziz. Çok miktarda 
•nlar 0~an kurumlarda ça1ış - parayı garektiren birçok 
b'1 gib'•tardı:ı kıılmışdır ki; devrimler yapmış yurdu 
ı,t d 1 kurum lorda çal •şıın- onarmak iç in milyonlnr ha-
o ı,~ he,ab edilecek olursa rcamış bir devlet ıcın 
'ttıerııe:n yabancı ülkelerin büdce denkliğini korumak 
bit .... sayısı hemen hemen en mühim bir iı:ı.dir. Bazı 

'Q)8)' ~ 
ı,lık .. 1 artacak kador faz · yıllar çok az farklıırla ok. 
yQ~oaterir . semasına rağmen balkan 

tıj L lllbuzdo zırai ve sın- devletleri büdceleriyle, bü 
llOop 

"eh eratıfler, yarı resmi 

1 

dcelerimizi yıllara göre 
~()k 'i'ı ınüstakil kurumlar karşı aşd ı ran aşağıdaki ra-
~"'' 0

. du~undan memurlar kamlar bize bu hususda 
"d•d:ıle devletin emri altı · bir fıkir verebilir. 1929 yılı 

\'ve hepsi de bu istatL tOO olarak: 
llnaniatan Yugoslavya Romanya Türkiye 

1925 Var Mas Var Mas Var Mas Var Mas 
7 5()- 79,9 72, 7 98. 1 86, 7 82,4 80.5 86,2 
8 56·5 76,9 70,9 92,9 99,9 95,8 90.2 ~,2 
9 1 •7 78, ı 86,4 94,3 91 ,0101 ,8 99,1 93,9 

193() 000 ıoo o roo.o ıoo,o 100,0 ıoo.o ıoo ,o ıoo,o 
l :~·6 107,8 83,4 105,5 86,5 91 ,2 94.9 ıoı o 
ı sö'o ı 05.o 68 1 97 ,6 16, 1 86, 1 73. 1 84,6 
3 4 .4 85,ı 70,9 95,8 48,5 51l,8 83,0 76 7 
• 4~,2 73,4 65,4 88.3 51 ,0 f\8 ,8 76, 1 77.4 
Yır•ı '8 79, 7 63, 1 86, 1 s6.8 59, ı s2.2 83.3 
Ôto~o b~kımından acun. kurları ve bu tur i hden önceki 

~'leıı~ tnık darlık dolayisile yıllar için tahvil Cıııtı olorQk 
hıt~0k ' denk büdce için almamak suretile hazırlan:rn 
t'ber btedbitler almakla be- a şağıdaki mukayeseli cetvel 
'-ıi~ı.r u orada vergilerin bize hu sonucu vermek dedir. 
tdır. ~flı da ftızl ... lo ştırmışla- Hus usi büdceler bu rakaml-
\'tiert er devletin resmı ıs. ara dahil değildir . Bu nokta 
t'~'~l :Yıllıklnrından alın an bilhassa Anglo·Sakson ülke-
~~liı :ta ve muhtelif yıllık ler İçin mühimdir. 
,1lir~ p::tıti f'iatlarına göre Ulusun yurdseverlik duy· 
b Q>ıijtdüt 88~~a çevirerek gör- gulnrınu da yanarak bayın •lır 

1
11ht811 kı , son yıllardnki ve ileri son11yili bir ülke ya -

t:tile ~e;~ trıuvazene vergi- ratnn Cümuriyctin hu büy-

TVRK.OILı 

Vilayet · makamından 
Kasablar daresile şe hir deresinin batsldıklardan kurta

rılması için ıntma mücadele kanun ve talimatnamesine 2ö· 
re belediyece taktir olunan yevmiye hesabile heı gün 
müddetle her mükellefin çalışması mecburi bulunduğundan 
boJenen adayı mükellefıyet edeceklerin 12-3-935 tarihinden 
itibaren 21.3.935 tarihine kadar posta posta çahştırılacak
pır Nııklen mükPJlefiyetini eda etmeye<'ek mükelleflerin bu 
müddet zarfında belediyedr. memuru mahsusuna müracıtat
la isimlerini kaydet<l i rmeleri ı aksi takdirde tahsili emval 
.kanununun maddei mahsusuna göre muamele yap ı lacağı 
son defd olmak üzere ilAn olunur. 

Bahkesir Cümuriyet 
M üddeiumumiliğinden 

Her hangi bir cürüm vukuu dolayisile veya görülen 
lüzumu adliyeye binaen ashabı yedinden alınarak adliyeye 
emanet dairesine teslim olunan eslihai gayri memnua ve 
eşyalardan muhnkemeleri neticelenerek sahiblerine iadesi 
kararloşdırıldığı holde sahible'ri tarafından alınmak üzere 
müracaat edilmeuıesi yüzünden bu gibi eşyalar çoğ'ulmak
tadır. Binaenaleyh eşya sahihlerinin tarihi ilAndan itibaren 
on beş gün zarfında kendilerine aid eşyaları almak üzere 
makamı llidine müracaat etınedildP-ri takdirde eelihai gayri 
memnuanın ciheti maliyeye ve eşyalarında eşyayj cürmiye 
talimatnamesinin 9 uncu maddesi mucibince bilmüzayede 
satılacağı ilAn olunur. 

Edremid T ayare 
Cemiyetinden: 

Edreıuid kazası kuı·ban der·ileri ve barsalları 
müzayiflpye çıkarılnnşdır ihale 11 -935 mart -
gii nii sa ,, l ( 16) dan sonra Edremid şubesinde 

yap1lacağ1 ilan olunur. 

Vilayet ınakamınd<ın: 
Kasablur deresinden akan pis suların ovaya yayJlma

ması için yapılacak kanalizasyona şimdilik lüzum görüleo 
150 metre mıkAbı ocak taşile beheri bir metre tulünde 
ve :ısgarj 40 santim eninde •e 15 santim kalınlığında J50 
metre kapult taşlarının mezbaha yanında tealimi şartile 
1"-3·935 tarihinden itibaren 21 3·935 akşamına kadar on 
gün müddetle pazarlıkla mübayaası kararlattırıldığındao 
iateklilerin 30 liralık teminat akçasına aid makbuz veya 
evrakile birlikde makamı villlyetde müteşekkil komıiyonu 
mah»usuna müracaat eylemeleri ilAn olunur. (88·4) 

\ lilayet mııkanıındaıı: 
>Jltle0 d .. kazan~· vergisıne ük işi ulusa ne kodur az 
hi;. "ere~nyh~ın en az ve- yükle başardığını bu Kasablar deresinden akun pis suların ovnyu yayılma-

ıı. ır ulusu da rnkomlar bize çolı güzel on• ması için yopı l.mağo başlanılan kanalizasyondan şimdilik 
ıı 8terling latmakdadır . 202 metre mikAb ı adi har~~ıa kanal işinin mevcut moleı 
el fr11rı ' dolar , Frans - Muhtelif memleketlerde taşile kapak taşları komsiyondan v~rilmek ve kum ve kireci 
~İlleti~' 191~~etden başka Türk lirası esasına göre avam ve kersıne yapılacak çimento harcile drrzi ve üzerinin 
l .. rırrııekctı yıla vasati bnşına düşen vergi mikdarı : • k .ıp o k tn~lnrının maa harç yerine konması müteahhide aid 
~:r~iy6 er 1928-29 1929·30 19 .;0-31 1931 32 1932-33 olmak üzere yapılması ve 12 3·935 tarihinden itibaren 
y 

11 
Qıllny, 11 , 44 ı 1 ,63 l 0,30 8,08 9 18 I 3 L:i-935 akşamına kadar 20 gün müddetle ve pazarlıkla 

y Roaı8't 62, 17 18, 1 O 14, 1 O 7,24 eksiltmeğe konduğundan 70 lira taminata aid makbuz il· 
Q:~!ltıi8ı8~

8 
22,96 18,42 14,44 mühaberile birlikde talihlerin makamı vildyetde müteşek· 

~l g"tİatan - 24,53 43,23 27,94 16.32 kil komsiyonu ınahsusuna müracaat eylemeleri ilA.n olunur. 
p '-laoyQ 9,55 9. 75 8,00 1 ,Bo ( 89 4 ) 
~t%ıta 72,65 76,oü 74.So 6 ı ,03 
1t~10ritanya 78,90 70,50 87 ,70 2s,80 () 'il 148, 70 152.50 55,50 138,] 8 

51 : 10 
7o,85 

116,0o 
~ 010rı,a 44,50 44,60 46.80 44,40 
"-eti~a 11 ,90 12,40 1 o,50 s,40 7,00 
~ · 61 ,so 60,:0 47,40 31,10 21,30 

Ql'Qre c . -B l k . 
emıyetı a ı esır 

~()}l'-ı•kesir şubesinden: 
d ıllıı t cıyn r e . . . . . 
'llj (lOl)Q) . comıycı t ıne aıJ takrıben (4000) ıla (5000) 

ltıb11 Petirı 
1 

ıln ( 1500) ke ~· i ve on kndar sığ ır derisi be-
ı. ten b o rnak u·· z b b' . . .... d °'t•r,, er .. ore ayramın ırıncı gunıın en 
\ d,.rı gun so rıt orı altıdü komisyonu mahsusu 

' U\·ık artırma suretilu ihale 11dileceği iJ. 
(84-3) 

Vilayet Makaınından: 
Kasablar deresiode akan pis suların ovaya yayılmaması 

kın yepılmağa başlanılan ve bedeli keşfi ı 200 liradan iba· 
ret bulunan kanalizasyondan 200 metre tul ünün tulant 
maktaına göre kaz . lma~ı kersine arzani maktaa göre adi 
harçlı ve çimento derzlı ve kapak taşlı kanal yapdmaaı 
malzeme ve işcilikle hem her 12-3·935 tarihinden itibaren 
31 -3 935 akşamına kadar 20 gün müddetle müoakaeaya 
konulduğundan bu hususda izahat almak iıtiyen talibJ,,rin 
180 lira dip(ııito akçaaile beraber makamı vil4yetde mü· 
teşekkil komsiyonu mahsusuna mürucaat eylemeleri ildn 
olunur. 

.Mart 14 

NEDKALMiN 
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V i Ia yet 
D~f terdarlıA-ından 

Cinsi Me ıkii Sablk lcarı 
Dükkan Kargirlerde 75 Lira 
Mağaza Şah Mehmet IODğl 22 « 
Dükkan Meyhane boğaıı 50 « 

Yukarıda evsafı yazılı gayri 01enkuller 81·5· 
936 senesi nihayetine• k!dar15 aylık icarı J 4-
3- 935 perşembe günü saat on be!te defterdar
lıkta ihalesi icra edilecektir. .Talipler yevn1ü 
mezkurda defterdarlığa faıla malumat ~ımak. is· 
tiyenler milli Pmh\k dairesine müracatları. 

72 - 4 

Karacabey Harası 
Müdüılüi:üncfe 

Harada teşekkül eden~ıerinos yetidşirnıe çi 
fiiği ihtiyacı için on beş adet yük arabasile o 
beş takını koşum ve otuz baş kısrak tppdau v 
parakent<~ suretile ue aleni eksiltme usulil~ fu 
bayaa edilecekdir. lsteidilerin tenıinaılari}e birli 
kde 20- Mart • 935 çar~pha günü saat on al
tıda Harada hulunnıaları ilan olunur. 

74 

Bahkesir Beledi,e 
Başkanhğından: 

1 - 934 senesi tanzifat ve teuvirat vergi
sile, tente, siper ve lavha resinılerini ödemek 
için son taksit müddeti marL ayıdır. 

2 - Tayin ve ilAn edilmiş olan bu son ta
ksit. mliddeti olan mart ayı içinde öde -
miyen nıükelleflere borçlarının mikdarına göre 
vüzde on zam t>dilerek tahsili emval kanununa • 
t.efikan ve beledb·e kanunun 112 ci maddesin~ • 
da~·auarak tahsil edileceldir. 

3 - Yukarıda yazılı vergi ve resimler.den 
bakayası olan borçlulara bu kere yazılı ihtar 
kağıtları imza mukabilinde birer birer dağılJlnu~ 
olduğu için kağıtda )'3Zlh kanuni müddeti içinde 
ödemeyenlerin haklarında tahsili enıval karıun
uııa dayanarak bakayası dahi tahsil edilecekdir. 

(57 ._ 5) 

Vilayet 
Defterdarlığından 

Mevkii Cioıi Miktarı Muhammın Bedeli 

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

« ba~çe 1 « 15 O 
(( « 1 (( 15 o 
« Değirmen ocaj'ı O .50 O 

, 

Yukarıda evsafı ve wik&arJan .)'811h gayri 
menkuller tenıliken satılmak üzere 27 • 2 .. 935 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle müzayede-
ye çıkarılmıştır. isteklilerin 14-3-935 günü sa
at on beşde defterdarlık makamına fazla malö
m~ı almak istiyenlerde milli -emlAk dafr8ıine 
mura~aaılarl. '18 - -' 
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Saf Değirmislı z 

Linyit Maden Kömürü 
OJun gibi yuzdıın ted..ı rik etmek ve huftolarca pa 

zar yerlt>rinJe odun urnmak z ıı hmetin<len kurtuluyor
sunuz ller vakit evinize , daıren jzl} vnl h as ı l h~r yere 
isted ığiniz nii"ktnrda körnur getjrtehj )İn;inız T kı lo 
kômür 3 kilo oduna muadıldir . "Deği rm i soz Linyit 
muden Eömürleri her sobada vo ocuklanla., kul-
lanılııbılir. liarartt derec~ei pi1nsadaki kömürlerd~n 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak m oğ,ı z u m • zıln 
en ucuz fu~tla satı~ ynpılmakdndır. Askeri. mulki ve 

• hususi taahhütlerde bulunulur ve günü güni.ın e 

temin edıl.r. 

1ım [)ii<i~ ! 
· İ S:ığlaıulı k, miikı·ıı ıı~,;\'~t~ ~;..~,~ !! 1 

IDı i ~le111P~i kati~cıı tt·nıirıatlı ol !ı akhl hera\wr 1 
© rrkek ve k \ lw t~rz i lc-rile eib1se i cileri ,.e 1:1 

·~ rıakı~ sarı .ı tk :) rlar·ı lı<•nwıı hir t')I makinc:i 1 
~ fiatıııda olan . ii~ ~<·ld1WcPli lıem dP ıarıf 1 
(fil v~ pratik lliks mohilye Şt>klinde hiı· 1 
~ Rus ~a~ ine dıkiş ma~inesi 1 
~ Eldt.\ etn~elidiı·. daha ucuz arzu edenlere 1 
'ifil yalrıız ~ 

~ El ve te~ ·çe~meceli ma~ineleri 1 
lu"h afi ye 
~ '.J Al , • ... . 
'114.g,azqaJ 

Y /, 

~\~ ~ \ ı Yalnız lica t'Pt harıernizdtı: J).~ğ~rmi:-1az Li 11~ it 
· ·/ maden konnıru 
, . I\ ~ 1 j 1 Ancnk tecrübe neticeyi anlatacnkdır. Har halde 

r::1 uıizi ta\sİ\e tıdt_Ariz. Es~i nıakine~· i ohıbd3 I 
L:!J • ~ 
[) dt>ğiştirnıPk isliyrnf(lrf' yeni makine H)riJir. 1 
~ El maki. .esi oluhcla 3)ak takmak arzusunda~ 
1EJ huluııanlan yal111z ayak kısmı da verili~· I 
~ .\yrıca makirır·lf•ı· ele tamir olunnl' 'e rnakı- ~ 
mı ne alan \ara ku llaıuna şekli V(' na kı. ınecca· ~ 

Kadri den. ' ıı:ısı / 1 bir kt!re tecrübe etmekligıniz sız J büyük tnsarruf 

1 
temin eJecekdir. O.ıha fazla taf~ilat almak istiyenler t:1 1 J1 ; • ı . 

a mız. -mağazamıza uğrayıb öğrencbilırler. mı nen ö;;.rt•tiliı·. ~ 
§ ~ J~ ifil F ıatlar ueuz olduğu kn<lar ta<liyatda da koloylı 1 

Balıkesir ı.·iviei 1er ı,:nrşısında D-3m İr, 

hırdnvut, fı.lntı ziraiye ve inşuat ~alzemesi 
ticarethnn l'~ İ Cumalı Abdurrahmun z ı de 

ifil goster ili r. Mnkinel~rimizin bilumum yedek pary.ulıırı ~ 
l ;ın bulundu~u ~ibi her nevi makinelere uyar mokioe 

18 f 
'1J )00 g erek parça üzerindeki fıatlnrda yiizden yatı.niş bet ~ 
~ ml tenz ılfitla s ııt ı lır. ı 

.. 'flhmet fJulusi 1 ffij S.\ TIŞ YEili: I 
•• lfü Küçük Şadırvan karşısıf!.da 1 

'ö • uı l b . . , ~~ ~r, :.i}~anl~r; tuhafıye 
•N Öl!me ef yanı.Zı- if bankası 
hdTşısıntl(ı ORME

1 
E,.Y,jı ~den 

her yerden dah~ ucu~ ola -
rak alabilirsiniz!·· 

{ 

"' . . , 

r-. --... 
:AVUKAT 1 

"H. Tevfik - Sadık 
DAVA VEKİLİ 

YrsrF KES..\~ 
Yazıhanesi hükumet caddesin~ 
de Ahrne~ ç~şmesi Jikarşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi <lav kubul ve surat

~~~~~~~~~~~~~~ ı le ~eticelenılirilif . 
I; ~.:feklerlflo!.<Jk; Doktor operatör 1 1 

f 1 

l IEDENI AKKEND 1 . SADl ÖUTAY 1 r=-- .= - -0-'·lı~ » iç ~ salğın ha•lalıklar . Cerrahi has/alık laf 1 : ' Doktor 1 
mütehassısı . ' mütehassısı ~ 1 

• 

'

, "'TAN . h. . . -. 1 ·k. Memduh Ahmet 
, .-ı. eczauesı ıtı~111ınc e · ı muavene 1 
t l."" & ÇOCUK evinde hastalarıqı h~r gun \)ğleden sonra ka-

1 bul ve tedavi ede~ler. 1 
• haslatmıarı mlliehasszsL. 

~~~~~~ Muayenehanesını pot>tah-
• ane civarıqda Zemen so-

Balık eS İ r A~keri satın ı kağın& nakletoıiştir, .. -- - .. 
ahna ~omisyonundan: [;;~ icra dairesin~en. 

Susığırlıkda bulu nanfltıtaat için 100 toll ru Edremid hozinoi maliyesi-

kapah eksiltme ve yirmi tou Bulgur, he~ ton ne 3886 lira 68 kuru~ 75 sa-

kurl:'ı fasulya, ı b~ş tou ~aohut, beş ton ntim borclu h:ılen iknmetg-

p · 'k' K O l · ahı mechul eski Mdremid 
rınc;, ı ı t9n . ziim, lll' ton Ze~·tiıı .rafrı, iki ..., sandık emini AJımede: 

buçuk ton Sabunı .P~ş lon Tuz, heş lqrı (~az yağı Edremid asliye cez:t mah-

açık eksiltme usul ile 20 ~lart 935 çarşaınba gii- kem r'sinin 8 ı -115 nurnnrolı 
nii saat 11 de satın alınacakdır~ ve IO.l:!-93\l tarihli kesbi 

kntiyet etnıis ilumı mucib. . "' ' ' . n ıçııı mu val{kal teuıiııal altı \ ' ÜZ vetmis hes 
f., • " • 

lira diğer t•rza.klar it;in dört yiiz sekscıa dört lira 
yetmiş heş kuruş gazyağı iciıı -yüz hi r lira ora 
kurlışdtı r. · 

Eksiltm~ BalJkesirde Kolorau karar~atıı civa-.... 
rrndai ı Kolordu ar-tıhna ve eksiltnıe konıisvo-

. ını; ila apılacöldı~. ~stelliter şartnameler~ ~·ör-
'k I .. t 1 .. f • me , nzere ner . gun ) ·~ zamaınrnla H~ 

pazarlıga· tP,recekletin eksiltme günii belli saat-
• H ' . 

den evvel rquvakka\ teminall4lrma aid makbuz-. ' 
larile bir .. de 1omisyona gelnıeleri. 51 - 4 

ince 3886 lira 68 kuruş 75 
suntim borcunuz vurdır. Bu 

borcunuzu m.ısraflarile her 

aber iltırı tarihinden 10 gün 

içinde icra dairesinı) öde

meniz v'Jyahud bu müddet 
İç tnde mal beyanında bu . 

lunmanız tebliğ makamına 

· kaim olmak üzere ilAn olu. 
nur . 

Basını 'Prı 

VİL.\ YET llA'l'BAASI 

. 
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" Ko ayhk. -
A~ağıya haslt.~mıız rehber tablo hallın.ızın lıt·r ıiilii ihtiyaçla' 

rını çn rahat,, en p·yi, en u<.•uz \e en ~aµlam ~artlarla n~rede, kiOY 
· lt!rden karşıh)abilecekl(•rini güstt1 riyor. , 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi otelı 
. tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nere e egl nebi irsi iz? 

gibi tiirJii suallerin eevapJarmı hu tabloda ar:ıyımz 
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