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ÖZGE GÜNLER..D~ r,--..I Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 
"'r-f KAR. · 

9nıumi Vilaycl Meclisi Bugün Saat 14 de T oplanıyo~ 
:~~:a;,:nın 1 Almanyanın Ayaklanışı! UmumiVilayetMeclisi 
-.~.•ha diin komıumuz Yu- Al K J 0--... --;---- -k- ·'"~ Bugün toplantılarına baı~r. 

..l"....... ·~ . 'ı .... "'·, ~"~·~· tı 

:_tt!~ın°~~n~;i:t:.;;~~ man arar an ~gışece mır Dmiı büdcelarini bazirlıyİİİk ılaiDli encDllll wt 
~ kn~t8?.~ ~:~:~;·~:~~: Biitün iimidler C. Saymenin Berlilaseyahatinde! Büılcadı ikı yüz bin lira tadar fazlalık nr. . 
"'1• ~ bugün sonu ne- f 1 • Af L k d • k h • I' b' •ı• Umumi \'illiyet ~1eclisi buKÜn gelmesi beklbemek-
bit •~raca~· keetirilemiyen ransız gazete en 11 mınyamn ıaran 8fŞISln 1 muştare 18 8 8Rlmlyet 1 H l lrlZ bugün saat 14 de vilayet tledir. 

lt tıadikendine olut I d J • · ·ıı · d t h "J • 1 J L' I Ld d' salonunda toplenııcekdır. ** 
... 16veniıin k&l'fl81nda ser B 1 memış va mgı erenm e a ammu ~os ermış D ma11m acı acı tesuıt 8 meı 8 lf \' .ılimiz hır söylevle meclj_ Hususi biıdce ile idare 

n.;:•k kalmlf duruyor. Lon~ra, 20 (~:A.) - ~a- y~~ılın tecavuz • kar.1ı~ınd~ Berlio eeyaheti_ni önceden si uçacak müteakıl..ıen ikinci edılen daireler 
0

büaceleriD'1 
u fil tadur: ~ ı:etelerın ekserısıne gore muşterek ve ehemmıyeU. ll'ranaa ve lngıltere araeın- reıs ve katibler . . hazırhyarak Deimi Encüm&.: 
..... ,..... 1 b b. · · 1 seçımı ya- · 1 .a H b _._. "-111a ~ en eonunda Ve- o., ıleri Bakanının Ber- iç ır ıt1raz eerdedil · da kararlatdırılan 9art ara pılacak ve vila f . h ne verm1ş erQır. a er ··tu• 

-.. lilerlik bağlarını kop- line gitmek için verdıği memiş ve İngılterenin de tamamile zıd bir tarzda namesi L kyde ın 'vza · ığ,mıza göre bu · ıeııeki bü-
ıor. k b . . 1 . h .. l .. te . · ı oaunaco ır. akıt d ye nuar.a~ ite arar üıiın ümtt erı uyan- tlt ammu goı rmı~ oma- vuku bukbığuo11, Bvne ga- .. 

1 
ce gecen seoe , ,. 

ht.a· •kea bilir ki, yıllardan dıracak şek:!ldedir. ımı acı acı tesbit etmek- zeteıide fogilterenİD ver- kalırsa encumen .er de nyrı. iki yüz bin lira kadar ful. 
·~ 1 d. J ı 1 1 JecakJır, alık göstermekdedir. Da~mi ..... ııy~a. biri dıl- Londro, 20 (A.A) - Dış d~. •r. otırna . gazetesi n- diği notanın Fren.a ve .. ~~ Encümen büdce üserindeki. 

' •ykıraıı akı büyük lşleri Bakam bay Seymen ve gılız Dıt lşlerı Bakanının giltere arasında her turlu Meclis üyelerinin mühim tetkikatını bugiinterde biti. 

'.~.et'İ'nde kımıldanıyor- bay Eden pasar günü Ber. Teh ı ·ık e! meaai iştirakine mani ol- bir kısmı dünden ~ehrimizo recek ve büdceyi mütevaııin 
~••rrci katae ietatokunun line gideceklerdir. Almanya· dukdan baıka Bay Hiüere gelmişdir . Diğer üyelerin de olarak meclise verecekdir• 
ftbt1 -•ını, ikinci kökde iıe nın logiliz notasına verdiği manevi bir taviz temin 
-._ bo "'"-t lôiUl anlaşmaları· cevab tetkik edildikden eıdiğini yapmak.da, Popu.ler 

t~ •11laaaıın.1 i.niyenltr bu- IODH bu ıeyıhet için İngiliz mıHye müstşın fi gaz~teıi de. ·?~iliz Bakanının 
~ ~ i'du. Ba ıkınci grubun evelce Alman kararların C . hJ'I. I Berlıne . gıdı~• Almaı.yaya 
~=lllda da Almanya ge- bugünkü •eziyet karşısında 8fCll te 118 DÖJüyır il~ \eılihattrı ın meınıııetini 
~ deği9tirilmt>ıi tekarrur etm- · loodra 20 (AA.) - İngil tasdik demek olııcakdar 
~ ,_ «Veraay» anlat- ifdir. ' tere h3zine Ba,rnnlıı{ı mt1li ! demekdedir. 
·r~ kendi ·varlığı jçin Paris hükOmeti Alman müşavir~ s~yle~iği bir nutuk- , lhllfftYI uropapbdl bltlnl-

eı bir ,,ük olarak gö- hu·· kftmeti ı'le ıon ,,8pılan d ·1e 1 r k 
.._ ,,. ., a u mışuı _ı: . ıuıı 'fırMiil 1ııı. •ıltallSi . 

her önüne çıkan muhaberelerin inkişafından Avrupa vAzıyetı 1914 den "' 1"" '"' "' " .. 
~""7 ı.i.anlqmlıın deği- ınal6ma\dar edilmekdedir. Di· beri her zamandan daha teh- 8erlia, 19 (A..~)-Propaga-
~ dtiitdirm&k veıa ğer tarafdıın istitarelere likelidir. Bununla beraber ne ~&kanı bay Göbele man .. 
~._ek İatiyordQ.. devam olunmakdadır. •mid olmak kin hiçbit. seb- tik) uzu nıımire neşretmiı 
~tıın bu yoldaki f t il i eh yukdur. Son hAdiseler olduğn Si~ nreka\.de Alman 
'· k ••!ha birooktarı ku. raısız ıazı • fi ICI 111 '. hiç hir ""11 d"A'itdi efkarı umumiyeeini Alman. 
s.--n Veraayı ad klJll ıdlJOrlar. rmemış ve f'abt yada ukerlik hizmetinin. 
Sa...::_ ~il'• deTletlerce Parie, 20 (A..A.) - Gaze. sadece 'vasiyeti ayıhn- yeniden tesiı edilmesinin 
~ ~ıt de~ildjr. Am· teler Veraay muahedesine ( Devamı üçüncü sl yfada ..) ( Oe~aau ikinci '!aylada ) 

' .. ~ ~,: kendieine ver. • s o)aylılıları yeter Bayram giinlerinde. Balı~esir. I A .. cı bir 
~~de baea Venay .. J.a 
~~-:1 ~;.;:;~!:; Bayram Günlen ° ~!!'!. .• (A ~., _ 
~ idi.. · 1 d · Belediyeler Bankası Umum 

~l .,..IQ, kendikendine Bu rıl çak hı rekatlı oldu. çay. balo, tadınsan 18 Müdürü bay Mümtaı ölm-

~-'°' ltatkar iee ha • I ·ıd· f tb J Lı., .ı. ütdür. Ce•aıe merasiminde 
"" .. ~di,eıuneeiain andJı. musamere ar ven 1. B D oyun111 ı oynan11. . le lşİeri ve Kültür . Bakan· 
-....,, cle~imlerini .. ,_ 
~10citk ılerj Tarcbğını ~ · larile diğer bakanlıklar ileri 

'1. "·· i gelenleri, bankalar müdür. 
t,, '· '-dl, ~ n•aş •o-
~ "":IQ~laruaa dı son ola 
..... ~~ ( •1tıle11ıez ~u var ki 

~'~t.;'ele) handen (Ve. 
' )'ııdetl 1 

de•letlerce diğ
''"cı k '1luılararası kur
,.~~iy'Cek1•Y kolay öğüd_ 

ıl~e kadar sert bir 
l\~QRurı°':;.ya çıkmışdır. 
._an6~,~~fi~ ncun şu so-
~ 

8 
ır. "''h 9tllik - -'a td k <>rıunde andla-

~'htakı 0) 111Uf devletler °' ''•Ilı ar Alaıanyanın 
!!~.:naylıyacaldar mı? 

ılı... "Q•~L .r•caklar ~ 
,~ .. "il do.ı.. ınır 
~. ıra ~ ll(İ'Uau her iki 

\ I ıı l nk ıı şa OJl l\ oıııı olan loı,aı" :. "ııt;ıı" 

Rolıkesir. dört hnyrıım ~a nıı 11 nangücii yurarı :.ı 

gününü bu sene çok lınrPke- tı>rt ib edi ll'n balo· vardt. 
tli geçirdi. Sarı l§civertlilerin bal· 

Bayramın birinci gunu osu çok nezih ve güzel ol-
hususi bayramlaşmalar yap du . Bayramın üçüncü 
ıldı. Ogün okıam üzori kul· günü C il. F&rkaeı tarafına 
übde büyük bir çay verildi. Edremid evcileri şerelıne 

Bayramın ikinci günü ak. ( Devomı ikinci sııylada ) ~h~''1Pıını:ok gereklidir. 

"'bııt~,k~~: ... ~~:~ h~:·ı:~ İtalya - Habeşistan 
~ l<.E. llkman .b. h ld il 9' 8. ATasında yenı ır Qdise o u. 

~· !d~lninin Babesist1n imJaratırunua•T mes•mu~abirine sOylediklerı 
~~-. IUftQ. ft-Oma, 20 ( A A.) - He be müfrezesi mttaülleri takib 
~ lttt~ 20P(A A.) _ lran şistan ile hel~an. Somal.isi .. tmişse de bunları Habeşis-s )'ıldö eb.levfnin do· budunda yenı bır hddıse tan koatrolunda bulunan ar-
~ 1t:~ll nilnıü aıünase- olmu,ıtur. aziyi gactiklerinden durma-
~~ •t-a Atatttrkle Şah SilAhh birk grub ğa mecbur kalmışılır. 

!eri ve oıümessilleri bulun-

ıneş ve jantbrwo, pol ı s mur. 

reze '. erı d~ merasime iştjr,ık 

ı:ıwış\tır. O uniın mezarın3 , 
b ı ı çok ~·cleııkler llOnmuş 
dur. 

l'CHl\D ı Ll : lhy \hiınlıız ıı 
ölua.ıü ~ehrıwiıJu ,lıı rın ıı ı 
tee~sür uyıındırmı~d ı r. M, r . 

hum de\;let ~ur.ısı azal.klur
ındıı, vulıldd~'1. bu nıuyan-
da birkaç yıJ Balıkesir val

iliğinde bulunmuıdur. Mer. 

hum valiliği zamanında vü_ 

cude getirdiği güzel eserle

rle Balıkesirlilcırin kalbir.ıJe 
daima yaşıyr.c ık.dır. · 

Ailesinin kı.!dt•rlcrini pay. 
laşırız. 

-·-
General Mahmmd mu~tar 

vapurdı iidü. 
Napoli, 2o (A.A..) -Sabık 

Bertin sefiri Ueaaral Mahmut 

Muhtnr lskenderiyeden ge-~t •nada tebrik hudud karakolları anıındın hııly81' maslahatgtizarı 
~ ..... ı, tel yazıları yöz kadar deve alıb geçir- hAdiseyi protesto için tali- lirken vapurda ölmiit ve 

' •itlerdir. Bir kalyan aeyar ( DeTamı üçüncü iayfada ) cenazeıi 1>tıraya çıll:arılmıfdır. 

.. 
Dört ydda ne işler gördü? 

-~,...___..;;;;._ 

loı,aıattt Myatiamumiyesi idare heyetini tıkif ıti. 
8.Jlıkesir Zlrai kredı koo

P"'ratfi dün akşam G H. F . 
salonunda yıllık fap l ııntısını 

y3pmışdır . KooperJlif idure 
heyeti Başkon ı İsoıaıl lfokkı 
Varruth oğlu .1oplıınıtı yeni 
açmı' bundan eonr:ı İdare 
heyetinin çal ıtm •ı raporunu 
unutmuşdur. 

tdArt:t heyet'nin ra'po lına 
göre 931 y l .n ia çok •az 'bit 

sermaye i1e işe başloyuıı Bn 
lıkesir- kooperdtifinin buglin 
taahhüd eıiİIPn sermnya.ıi 
2345() liradır. BunJan İ8228 
lirası tahsil 13dılmişdir . Or. 
ta'klarin yüz~e onlarda., t().; 

plnnan tevrliatlıır vekunu 
oln 946 lıı~a de bitlıkde . . 
kooperatifın bugünkü serma- ı 
yesi 27 ı 7 ~ l ırn tutmaktadır. 

=-= -

ı. 

l\oupeı'BiJf haıkıım ~maıl ~itt.t.:l 
• \' arnalı o~lıı • 

Bundan başka koeperatif 
<Devamı ikinci sayfada) 

Hesimlerimiz ge\·eolerJe toplanmış olan Gümuriyet Ha. 
lk Fırkası vilayet konve~ine uit iki intibaı gösteriyor. 
'I ukarıda kongre umumi h~yEılini te~lcil eden arkadaılar, 
:ışa~ıda fırka tıırafından mümessille-r şerefine verilen ı.iya
fet görülmekdedir. 
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Çanakkale Zaferi. 
~~~~~~~---·~~~~~~~ 

Çana~kle deniz harbinin yirminci yıJdônümü yurdun 
mu~telif köşelerinde kutlulanm. ... -

Çanıkkale 

Çanakkale, 20 {AA.) -
Çanakkale boiaz deniz ha· 
rbınin 20 ci yıldönümü Ça

nakkale halkı tarafından 

flalkeTinde kutlulandı. Cihan 
harbinde boğazın zorlanma-

aındaki sebeblerle deniz ha · 

rbinin salbalarını ve kazan 
ılan zaferin amilleri hakkı-

SPıl ılııllıahır 

nda çok canlı bir bir suret
Je ve krokiler üzerinde ve
rilen izahat derin heyecan
larla dinlendi . 

Kayseri, J 9 (A.A ) _ Ça· 
nakkale zaferinin yıldönümü· 
nü münaıııebetile Halkevinde 
merasim yapılmış ve zafer 
hrıkkında bir konferans ve 
bir temsil verilmişdir . 

Almanyanın ayaklan ışı · 
(Üıt tarafı birinci sayfıııfa) ziyetini ıeyirci vaziyetde 0 

ecn~bi payıtahtların~.u h 1-ıl larak tarif ctmişdir. Ayan 
e\mıt oldu~u aksulamel- Dış lşleri komisyonu reısi 

Karııhklar kllavuzu bu 
~et ta içinde basllacak. 
Ankara. 19 (A. .A.) ,...... Dil 

Araşdıma Kurumu bu hafta 
iç'inde yeni karşılıklar klavu
zunu neşretmeğe başlıyacağı ı 
haber al ı nmışdır. Ytnİ icarş. 

ı lıklnr nrnşıhrma kurumunun 
kontrol ı r~ltında Ulus gazet· 
... sin dı-1 ~· ık cık Jığer Gazet
ı •ıer Ulus g ızeteeinde ıktibas 
· ılecekJerJır. Her türlü k(lrış· 
k .l idurın öoü alınmak üzere 
bu k H rşılıklar telt:fon ve tel
grafla verılmiyece k.dir . Her 
gün ilci yüze yakın kelime kor· 
ş ı l ı ğı neşrolunarak ozaman• 
da klavuz tamısmlanmış ola· 
cakdır. Bu araşdırma kuru_ 
mu Ulusda ilk liste çıkdığı 
gün birer beyanname neşre. 
dilerek her izahat .. verecek 
her bir ay içinde yabancı 

kelimelere daha uygun 

bir karşılık gönderecek olan 
yurtdaşların tekliflerinin ted· 
kik eJileceğini bildirecekdir. 
Yeni karşılıkların sekiz bini 
bulacağa tahmin ediliyor. 
Fırka kongresinden evel 
bütün karşıl ıklar neşredilmiş 
olacakdır. 

d~n .. r~.k .. sıyade hayrete Almanyanın vaziyetine A.-
diitdu~unu . yazdıkdan ıııon- merikanın karışmam&l!JJ lA- Federa 1 
ra dıyor kı: zım gelen ciddi bir voziyet 

- Avrupanın sükunu- arzetdiğini söylemişdir. __ 

~~ ili~A!tma:~ean m~:;lil Berlın~e hata hü~umla~ına kı- Bir grub imparatorluğu mu1 
eilahlarrndan tecrit edilmiş r~ı mu~af aa tecrubelerı yapıldı. • • 
olan Almanyadır. Mecburi 98· Berlın,20 (A.A.) - Dün Sürıyı ntanpanerıerı federal 
kerlik hizmetine yeniden AV akşam hava hücumlarına bi( imparatorluk tesis ıderek 
det edilmesi cihan ıiyasetinin karşı müdafaa tecrübeleri b 'b • ÜÜdÜ 
büyük meıeleleeini semereli yapmışdır. un~n başına l nıss ıe-
bir suretde müıa kere için Alman dBYlat memur lan ff ltll· tirmeie çalışıaorlar. 
zaruri olan muvazeneyi vü- I 
cude gelmektedir. Almanya f 1 b8flb8f, 
gwek kendiıi ve g~rek di- Berlin, 20 (A.A.) ~- Alm-
a- aaillP.tler için lbım ol. unya memurlar birlıği baş. 
an aalbü temin için teşriki kanı B. Hitlere bir tel çek-
meıaiyi arsu etmektedir. ekerek mecburi askerlık hi· 
... l llZl1alerinln DB'flYltt. zmetini ihya huyurduğundan 

f dolayı Alman devlet mema 
Hükreş, 19 (A.A ) - Al- rlarının teşekkürlerini bild-

manyanın lf>D kararı bütün irmişdir . 

1 

guetelerde heyecanla mü-
1 taıea ve tefsirlere yol a~· . A man. gençliği arasmda f :i.~~ 

mı~dır. Yarı reımi Cndepen- k . 
denç Romanı diyor ki: Şimdi meSl8 1 mUS8b8k818r f8Plldl I....J ;iiJı.t 5iii, lıiir.~ 
büyük devletlerin takip ede- Berlin, 20 lA.A.) _ Alman 
tekleri bir telt yol vardır: gençliğinin mesleki müsab-
Sulh mödafılerini biribirine akalarına dün Almanyanın 
bağlıyan bağları kuvvetlen- her tarafında başlanmışdır. 
dirmek ve Berlin hükume- Bir mılyon genç her mınt-
tincıı aral:ırında birine karşı nltnda seçme müsabakaları 
bir tecavüz vukuunda hep- yapmışlardı r . 
sini mütesanit ve mütekabilen 
müdafaaya hazır bulttcağını ~arkı Çm ~emiryolu satrn 
anlatmak bazı kimseler Al · 
manyanın bu hareketine es 
ki müttefiklerine imtisal el · 

meleri ibtimnlinden endişe 
etmektı?dir. Bu zevat şunu 
nazarı itibara almalıdır ki 
küçük anlaşma ile Balkan 
anl~şmaeı müşterek menfaat 
lerini müdafaa için her zu. 
mandan ziyade mütesanıtdir· 
ler v~ Trıanon ve ~evillyi 

muahedelerinin Versey mıı 
ahedesı gibi parçalanmasına 

: asla müsamaha etmiyecek
lerdir. 

Amerika ne taziyet alacak? 
Vuşington, ı 9 (A A.) -

Reiscumur Bay Ruzvelt 
Dış işleri Buk ·Dl Bay Hrillve 
Amerıkanın A. vrupa fevkalAde 
müme88ilİ Normun DaTis 
ile bu sabah konuşmuşdur. 

Görüşmenin Almunyanın tek
rar eilAhlanması üz,rinde 
yapıldığı zannedilmektedir 

lııgiltere Almanyanın so•ı 
kararı hakkında henüı Ame 
rika Harıciye Bakanlığına 
noktai nazarını ıııormuşdur 

Bay Huller Amerikanın va· 

ahnd1. 
Tokyo, 20 (A.A) - Mec. 

lisi haz lmpı:ıratorun buzu. 
1 il~ Şarki Çin demiryolunun 
Mançuri hükumeti tarafınd_ 
an satın alınmasını tasvıb 

etmişdır. 

Çorçelin bayanah 
Londra. 20 (A.A ) B. 

Çordl avam kırnıarasında 
beyanatdu bulunarak hava 
programının lngılterenin mü
dufaası İçin gayri kAfı olJ. 
uğunu söyledikden sonra de· 
miştir ki: 

- Çok mühim bir tehi. 
ike devresine girdik 
hır harb manzarasile ka-
rş ı laşmış değıliz bunun 
önune geçılebıleceğıni ümid 
ederim Fakut vaziyetı ı 914 
ılekınden daha çok fenadır. 
Vkontrole edılmemesi im_ 
kAoı da vardır. B. Çor~·il 
sözlerini dünyanın en büyük 
tayare kuvvetlerine müsuvi 
bir tnyare kuvvetini isteye -
rek bitirmişdir. 

' Kra: lbniı;;ftıud 

Cı_dal, 20 (A.A.) - Suriye 
milliyet perverleri federal 
bir Arab imparatorluğu tesis 
ederelc bunun başına da 
Kral lbnisuudü geıirmeğe 
mevzubahis etmekdedir, 

Arab Millıyet perverleri 
heyeti murhhassaaı Avrup 
ada bugün mevcut olan ge · 
rginliğin böyle bir tasavvu
ru mevkii bıle koymak için 
müsait bir fırsat teşkil ~ttL 
ğini söylemişdir. 

Hindde 
artması msselesı 

Gandi neler söyliyor1 
Bom bay, 20 ( A.A) - Me. 

clıs hükumeti nurusun pek 
fazla çoğalmnsına nıuni ol
mak için tedbir almağa da
vet eden bir karar suretini 
reddetmişdir. 

Gundi demişdir ki: 
Tabiat nüfusun efrad de

recede çoğalmasına imkdn 
veriyorsa buo<lan doğan 

meselenin halli de ~ene t:ı -
biata aitdir ve hudutsuz 
derecede artan miJlte ayrı 

ıııuretle ortadan kalkmak dü
şer. 

J .Ş E H 1 R V E M 0 L H A K A T T A J -··----------··---------··-------··--····---
Birliğin 
· Pyanğusu çekıldt. 

-~ 

Hangi numaralar kazandı? 
İ·lmanbirlıği kulübü ta_ 

rafından terlıb edilen ı·şya 

piyangosu bayramın ikinci 
güoiı noter v~ büyük bir 
kalabalık önünde . çekilmiş
dir. 

1148 numaray<' büyük bir 
oda taltımı, t!500 numnra.ya 
bir fotoğraf makinesi, 331, 
29 ~9 numaralara birer saat 
kor.lonu, I 249 rıumııruye bir 
takım erkek elbiseliği, ı948 
numaraya bir roblık krep 
birman, 2665, t 12ô. 1392. 
2022 numaralara birer erkek 
şapkeeı, 293 \ ve 2022 nu
maralara birer frcnk göm· 
leği. 841 numaray'l bir Sm
ger makası, 71 numaraya 
bir kutu şeker, 11 O numa· 
raya bir siğara takımı, 2036 

numaraya bir likör takımı, 1Y65 
ve 1943 numaralara · birer ya. 
~lı boya yastık, 846 numara_ 
ya şekerlik, 386 ve ! 32 
numaralara bir kadın terlıği 
2765, 2317, 216 v~ J.ıı J 
numaralara birer dolmu ka
lem diğer numaralara da 
kadın şapkaları para 
cüzdttnı, ki ta b dolma 
kalem, not defteri, kırnvat 

inesi, kol dümesi, diş ma
cunu ipek ve keten mendil 
veıair hediyeler çıimışdır . 

~ · Valimiz (rde~de. 
Velimiz B Salim Gündo. 

ğan bir gün evel Sıhhat 
müdürü ile birlikde Erdeğe 

gitmişdi r. Valimizin bugün 
gelmesi beklenmekdedir. 

Maarif müdürü 
Bir müddetdir Edremid, 

Bürhaniye ve Ayvalık kaz
alarındaki m3ktebleri teftiş 
etmekde olan vil4yet maarif 
müdürü Salim Atalık şehri. 
mize dönmüşılür. 

İki orta mekteb hocası. 
Kız ortamekteb fransız

ca muallimi Naci ve tarih, 
coğrafya muallimi İsmet 
staj müddetlerini bitirorek 
asaleten munillim tayin edi
lmi~lerdir. 

iki san~ık emini 
VilAyetce gö~ülen lüzum 

üzerine Gönen vo Sındırğı 
sandık eminleri almakda ol
dukları maaşla becayiş edi
lmişlerdir . 

Edremid emlak memurluğu 
fMremid Milli 

memurluğuna elli 
ücretle açıkdn 

unan •memurlardan 
tayin edilmişdir. 

emldk 
lira 
bul. 

Edhem 

Belediye encümeninde 
Belediye daimi encümeni 

düo topla~ mışdır . Oldukca 
uzun süren bu toplantısında 
encümen bayram günlerinde 
biriken birı;ok işleri görüş· 

müş ve kararlara bağlamı

şdır. 

Edremid Halkevi 
Bayram günlerlnd8 şehriıö!İde-ve Halhvı salanların'ı 

ÇO~ muvaffakıyetli ~İr temsil yerdi. .. a~ 
Bnyram günlerinin bAdis- j fcık oldukları bU1 

eleri arasın ıia olanların en mevcudiyeti derin bir k1
" '. 

dikkatine dP.~~ri , ~übhesiz nçln görmemize vesile 01
11111

' 

Edremid tfalkevcilerinin ev ı şdur . 
imize ytıpd ı klar ı ziyaret olm· llulkevi temeil kolu bo1~ 
uşdur. rao ı ın üçüncü günü ek~8:_ 

Edremiıl ovcileri bayrnm . Ak ın piyesini hüyuk bit,~ r 
ın ikinci günü Ş"hrimize vafrakıyctle tem~il etıııı~ r 
gelmişler üçüncü ~iinü ~vi. Bu esnrıdu güzel san:ıtlll 

musiki kolunun orkestrıı .~-
m i zıle bir mü~umere vermi .dı" 
l 

Zl tla f~vkoJndo naz3r1 
I} er ve 'Sonra IMremide dö- 1~ 1 

katı celb~tmisı ve çok 8 

nmüşlerdır. :r 
şlnnmışdır. ~· 

Edremid l laJkcvinin bu Edramid Halkevini bU . de 
ziyareti Edremitlilerin Halk- dor kısa bir zamon içııı.11, 
ovi kurumu içinde ve bir iki elde etdiği hareket ve fsıl t 
uy g ibi pek k ı sa bir kuru. yet knbiliyetinden ötörU 

0 

nda tesisine muvsf kadar övsek yeridir. 

Kredi 
Kooperatıfi 
(Üst tarafı birinci sayfada ) 

1 9J4 - yıl ında ortaklıırına 
75915 lira efrozatda bulun~ 
muş ve evelki yıllardan de. 
vir olunan bakayalar ile 
75915 liradan vadesi hitam 
bulanlardan 58463 lira tah
sil etmiş ve bütün masar ı fı 
çıktıktan sonra 934 yılın· 
da 1970 küsur lira safı kar 
lemin etmişdir. 

Kooperatif Başkanının iz· 
ahutını mütcakib idare hey. 
etınin ve bilhasa kooperat1f 
müJtirii Muharrem ve Ahın 
edin çalışmusı,a tnkdir edile
rek yeni idare f.eyeti seçim· 
ine geçilmişdir. 

Kooperatifin idare heyeti
ne yeniden İsma ıi. Hakkı va 
rnalı oğlu Zühtü Keskin oğ 
lu, lbrahim Ocaklı oğlu. av
ukat Tev~k Başaran, Şükrü 
Y ırcalı oğlu, mürtıki pli ide re 
eczacı Avni lsmail ve ibra 
him Sami Kayum oğlu seçi 
lmişlerdir. 

Yeni idare heyetine muv
affakiyet dileriz. 

f ransll valisi ~ir ~azaya 
~ur~an gıddi. 

Paris, 20 (A.A .) _ Afrika 
Fransız müstemlıkeleri valisi 
Çatgölu mıntakasındu bir 
teftiş seyahatı yapmakda 
iken bir tayare kazasına 
kur bun gitmişdir . Karısı ve 

beş yaşında çocuğu aynı 

zamanda te}ef olmuşlardır. 

Kayseride gri~ salğım var 
Ka ysi3rİ, 20 (A. A.) Gri b 

salgınından dolayı nıekteb

ler tadil edilmi~dir. 

So~a~ı 
Belediye üyesinden ('ercci 

~ecih JNELA.L soyadını al. 
mı şılır . 

Bir teşekKür 
B.ıyramın dördüncü gunu 

pednimin ölümü ılolayısile 

bizden değerli yardı mlarını 

esi r g-ı-nıiyen Tütiin İnhisar 
idaresi memurlarına teşek. 

kü r Pderiz. 
'l'üliin inhisar idaresi rne

memurlnrındap merhum bay 

- ........_-

bayram 
günlerinde 
(Üstarafı birinci sayfsd'!, 

kulüb ıııalonunda bir çs10ıı~ 
bayramın dördüncü 8100 
alcşamı da yine kulüb •9 

11 
larında bir tene dansent 
rildi. 1,, . s ıe 

Maçlar da h svanın fen k'' 
ı nH rağmen bayraın oldu~· 
neşeli geçdi. Sineınalı~ d~ 
b 

.. , .... ,o 
ayram . gun "" ,~ 

hususi matinalar ysP8 r,0 

birçok halkı salonlurınll 
plad lar . j 
Bayramda spor harek•ll-d, 

. Bayramıo uçüııdı gıJ~;ld 
ldmangücü ile EdreıJJ' d~ 

. 1ıı' manyurdu ve Jdrn:ıP fı!f 

ile Havran arasındn OJS(,tı l 
yapıldı Ma ~· lar he1e~d4 
ve güzel olmuş oe' 6~ 
ldmanyur<lu 3 1 t19•~cO 
Edremid de 2- ı ld11>ao8 

6
tl 

nü yenmişlerdit. Bu su~,, 
ldmanyurdu 935 y)lı ııı 
ka şampiyonu olmuşd1'' f· 
Bayram ıüoıerinde .. ~~~ııı 

Bayram günlerioio ~1 d' 
nuniyete şayan bir ıst rdıg 
vukuatın diğer baytarr•18 d0t1 

az olu~udur. Zabıtacıı "'•f 
bayram gününde dört i•ı'1 
kaydedilmişdir . Bunlor1

" ,~e 
cer h, birı kaza. bir esr: ~f 
şl ikdir . V akalar sır••i 
nlardır: ·ııd~# 

Kasablur mahaııeıfl 1r•' . e 
kuşcu Mehmed Eın•ll ~8 110 
içerken görülerek ys ·rcPt 

t h Jı' 
mışd tr Esrarcı. esrll bir e~ 
~e mahsus kabak .ıs ·ıe b'( 
len bir nevi narg ı lo .1 Jİ'' 
likdc adliyeye verilınJŞ ~of~' 

Darbali otelinde 6f111-
muavini Mustııfa oğl? ted'~ 
kendisinden pare. .

1
; •o~ 

ı~·ın Hüsnü adınrla b• ··ıı 
d ~ ıııth r 

dura boyacısını otJ .18t t 

mecruhiyetino sebebi 
. d . 1' rmış ır. · . JeO ı.;, 

İzmirler mnhaJleıuo ,,fi' fJs.tl" ~,. 
hs in oğlu arabacı . Jefl _ ı 
h lütfulla h mahalles!rı 

8
, 8 b11' 

bmed oğlu Ahmed• D 

d J 
. de 

çarp 1rmış ır ııeeıll ·~ 
Vicdaniye mo h8

.1 
9' . ı e .... ~ 

Saban og1 ıu Nur• 'ili .,. ,. 
~ o•' ~" 
mahall~den ilyns rı s'r 1 
to.f '.\1ustafo nrtt!'1 1 n 'i 8Jır· ~, 
şlukla kııvga çık~ 1 ~6111ii~ ~f 
v<Ya biraz sonra bUY ,e• ( 

:"'\ ·e~e ~'' Nuri tııbancusını ~ r.tıııJ' 1 

ka~· el uteş etmiş ve ıırıılıııı'~ , 
iki yerinden Y el~~~ 
d ı r Zabıtaca \·akuY

0 ııııfı ıJ 
ul:ırak Nuri yakelall 6 •' t 
staflı da hnstahsoe1 fl ,r 

. yarB 
lmışdır. NurinıD 

Edhemin oğlu Tarık , dır. 



• 

G./Jzel bir tezahü.r. 

Balkan ·Andlaşması 
fııan ayıklanmasile bir kat ~umt bufmuşdur. Yu-

~ 
1 

nınistandaki · ayaklanmanm akisleri. 
rıe. •, lrıd13Pcndance Rumai· tnühimmat sıırfetmok · mtc-
kan gaz .. tesi, Bükreşde Bal· buriyetinde kaloıışı!ıı:,. Lü -
k T t~nlaşmosının Bo~kanı zumlu §edıd tedbirler bu iş 
et I ! ulesko tarofındnn fsm· den mnzum olan ticareti ta-

non" ·· ın unun B şbukunlıhğın- mamen dıırdurmuşdur. 
' 1)

1 
'
1
e Tefılc Rüşdü Arasın ) ine bu z·.ıra rlar içinde 

' şl . cıı d" 6~ 1 Bakanlığının onun en koluy suretde yerinı> ge · 
ttih Olaumleri dolayjsiyle te- tirilebilenler gemilerin ha-
lle olunan ziyaletde söyle- sarı ve hususi ökonomik 
L

8
n nutuklardan bahseder- . menf rntlerdir. Fak ·ı t, bu. 

ıt n T .. ıc · 
•i 8 ur ıy.enin Btikreş elçi· günleri vücude gQtirenlerin 
lltü k··Suphı Tonr.önnin At ktilbltrde açd · ğı yarayı kim 
llıü~e un büyük yap c : hğını kap ıtacak. . 
ti&· .mmel sure\te tahlil et Hundan yirmi sene evel 

'5ID1 .. ) ' 
\a soy ıyor ve diyor ki : doğan ve söneli ~·ok uman 

• "
1Utlak t ' l l 'd tcind e nı~ yekna~akhk o mıyan ayr ı l k urı yanı en 

'tör:k e ve kendi kendisine y ... tışdırıııak ıçın kim bilir 
nıu . ulusunun hakiki bir daha ne kadar seneler la.zım 
h Cız, göt d";r.· · l d" it i . ı er ı""ını. şaşaalı ge ecck ır. 

~İtti :ıba devret;İne girlfi- Yun' an'ıstanda da"ıl~ı harb 
B VazoCf. «Mim Etaz~te

sin ıl.:1 Yunan dahili isya· 
nını mevzuu bahsederek 
her ıki onlu,lıı Jiktuıörlük 
taraftarları mevcutl olıluğu· 
nu yozmakda ve Yunanis
tanın dahili bir tefessüh, 

~end' .. Avrupa uluslarına il 
~ .. ,~:~nı bü~ük bir kuvvet 
•tak .. ~~ nızam unsuru ol
kle g~rundüğüoü söyleme 
1ltrıı ınuba leğa edilmiş ol 
tijt · l'~rkiye ttlçisirıjn tcba
lade ~ttırJiği gibi 35 yıl içi
kınt eı harb gören çok sı -
,, 

1 Cek · ı '\,
11111 

lllıt ıakat nihayet 
•hınd Alatürkün bayrağı 
d~'tr 11

• f&faalı bir sığr.lış 
l~ ~aıne . . . B 
tın k gırmıştır. ü-
~~•do~rtıfularla uyuşutmuş 
Yilı, u. ynylHı onarılmış 
1' r, tnnendüferler, liman 
tı!f!ı )'apılmıı ve çoğa· 

ış . )" 
ltlb§ .ına ,'Ye tanzim olun-
11lbsııt tİ'ltldıden yiiksek bir 
~fl Ü eanrıyi kurulmuş 

bi~t ~ll~e~ mubadeleleri miı 
'lllıt,1 ~lırı}mişdir. Bütün bu
"'ırı 11 tıhl.eşem bir progra
~leW 0

" sene irin teki yü
ı,t . ~tbikleridir ki bun
l •cin b' ~tk · ır cok uluslar 
tı 01

1
'''' gıbte etse hakla-'1r. 

t 
8· 1'it ~- ı •le U esltonun de\6.le -

~)111 Balkanlarla küçük 
life~·lll.u arasında köprü va-

<>l'flı •• .. . 
gı!linc6 g~_rm?ş olao b.zlcre 
lı, h ' l Urkıyenio yükselı -
~t\j:.t•~ın n 1 uslara rnsı iş 
,,.. «:lınıı .. 
ııtıı d muşterek cebhesi 
~k de kıymeti ölçülemiye
"4ıt. erecede büyük bir kd-

'!. ,.ten O 
;·~ nuııu ış işleri Bn kanımı· 
lıtkiy . ndan da , modern 

~•n b enın kuvvetinden do. 
'- u eın · 'kte.dır nıyet hissi çık-

ıılirk · . 
•~flerj ıye Cümuriyet1nin 
~~ ha;, or.alıırındu terakki 
"11 tad şı ış birliği emrinde 
'ttrılık ar faal bir unsurn 

'
1 
ilca~ ·ro~duklorından dolayı 
il ltıho 1 
''" r < uymaktıulır -

l~hlQİ~llnda.kj dahili isya-
·~•lıcelerı ve akisleri 

~aı ~esbag , 
.,. 1ıt~8i " er d athPnl's» 
"111.· ı nn · b ~ı is ı.n ıstnnın geçir 

llh Yun h -
bı ısederı ıırelretlerind,:n 

11 ~dadır en Şunları yaz· 

it l.llfa,,,·. .. 
\>!it' t·Ok b11yükd .. u 

dj 'Yetj y ur .. na. 
,. Uluauı ' unanistanı ken-
..,, rı ··ı.1 
~Ilı <>lan hıu afaosı için el· 

il l'b arf ı 
tıırı ?n'c!erlt yut.ı yapmakı 
ı, bır L en. ııyana kıtl-

tı 1 llll@ını k . 
tı 0 eyh· e 11dı evlf\<l-

llı . •ne ..ı t "1l6h saııık evlf\dla. 
4lllıt nltınn 1 tı 1 tut' . 11 mak ve 

---~l'n ~İrllludafııa vasıtaln
~•tııae~ t? ~ı ın gem ileri 

ıç&a para ve 

yani kudretsizlık devresi· 
ne girmiş olduğunu vekayi 
göstermekte olduğunu kay· 
detmekcledir. 

B. Vazo(! diyor ki: "Bu 
vaziyet, Türk Yunan ve 
Halkan andlaşmolarma bir 
rlarbcdir Dahili h:ırb mü
thiş bir afetdir Yunanis
tanın mt:mleketi sulhe eriş
tırl'r.ek bir kurturıcı bu
lıtbilereğini ümid etınekde 
ve bunun Balkan münase. 

batı içinde faydalı ola<'a· 
ğını düşünmekdeyiz 

Bulgarlar Yunanistanda 
dahili intizo!Ylın kurulma-
amı samimiy(\fle arzu et· 
mekdedirler. Yunanlılar bu 
temennide Bulg:ır hüsniye
tinden emin o:muk fırsa-
tını bulacaklar ve Bul-
garislana karşı hududiin 
tahkimi ve takviyesi i<:in 
bir buçuk milyur Jrah -ni 
sarfetmenin ne kadar lü 
zumsuz o\Juğu .. n kani ola
caklardır. 

Venizelos ve Bal~an anlaş. 
mail 

l'r.ı gıla ~·akan « \ aroılni 
Polotiko >> ga-ıetesi Yunan 
isyanından bahsederken or· 
dunun sıyusoya karışdığı 
her yerdu vaziyetin kö . 

tüleşmekJ e olduğunu işaret 

etmekdedir . 

Yunanistan Balkan an-
laşmasını . ancak bugün Yu
nanistan iktic\ar mevkiinde 
bulunan kabine sayesinde 
imza cdehilmişdir. Anlaşma 

bugünkü sınırların muhafıı
zıısı ve emniyeti üzerine 
müessis bulunuyordu. Fakat 
Ege <leniziı . de bir mahreci 
alamıyan Bulgaristan bun 
dan memnun değildi ve 
bu sebebJP.n dolcyıd ı r ki 
anlaşmaya girmedi . Bütün 
bu işde en :ınlaşılmıyan 

nokta ise \?uılur: 

Ekırnriyetlo Fransız po 
lotikasını g-örı• n Venizelos 
acaba niçin bu anlaşmaya 
muhalefet eJiyordu~ 

Sovyetler ve Bulgaristan i 
Bugünlerde Sofyaya bir J 

tUUDILl 

Sovyet 
Rusya ile litvan~a 

Styasaı münasebetleri kuv
yerlaniyor. 

Moskovıı, 19 ıA.·A . ) ~ 
L;tvany11 ile t>ovyetlı·r ara
s ınd1k i ökonomık müz<ık:e

r .. lere hararetle ılevam edil
melcdedir 8 ıvyet _ Litvan
yıı ökonomik uzln~maeı iti 
dev.et arasındaki ttıyaeal 

münaseb&tleri de kuvvellf'n
Jirecekdir . 

Türk-ispanyol klenn anla
şma hakkmda. 

Ank · ra, 19 (A.A. .) ·- is
panya ile Türa.iye arasında 

13 mart tar ihinde aktedilmiş 
va o tarihJen itiboren onbeş 
gün sonra meriyete girt·cek 
oloo kl1 riog anlaşması 
yanl ısl ı kln İspanya ile ak
te<lildiği yıızılJığın<fun tushih.

1 olunur. I 
1 ------------' 
1 Sovyet nıurahhasının gelme· 

si baklı nmekdedir. Bu mu
rahhas Bulgariı.tanlo tecrü. 
be mahiyetinde olmak üz ere 
til"'ari bazı işler yapac·ağı 
gibi, iki memleket arasındıı 
mal alıb stıtma hususları nı n 

esasl,ır.nı d:ı tetkik edecek 

dır. · B. B ıı~kolo\kof gt1z11te
cilerlo mtillikatındı:ı, Husyn
nın takag ışlerini yopmaKı 

düşü adüğünü t'öylemı~ v~ 

meseld Rusyo, Bulguristanın 
vereceği telsiz mürsel <·iha~ı 
spar işin karşıl:Rı olarak Bul
gari ·tand:ıo E?iıl ynğı. tiitün 

v" deri alnbilı•<'ıiğini bıl lir 
nıı~dir. 

Kırçaalıde bir abioe 
Jhtiyot mülazımlarından 

Çin-Japon 
Anlaşması yahut Ç ı nı eynel

mılel yardım yapılması 
Şnngh:ıy, 2 m:ırt 1935(UnL 

ted Prt>ss > Çırı ıle .Japon· 

Hicaz 
Hükumeti bütün madenle
rin işi. tilmesini ~ir şir~e

İtalya 
Habeşistan 
(Üsltarufı birinci 8~yfada) 

mot almıı ve zararın tazmi .. 
nını istemek bıikındp.n mut · 
halaza oluodoAıa öildirilmit• 
d ir." · te veıd1. ya ::ırasında l"ıııtıs itibarıle ı 

bir anlnşrna yapıldığı. J.ıpon Elbelag g.• Zl!tee ı yazıyor: Adıeababa, .20 {~ .A . ) -
Harb i yı> \'a harıcıyıJ nuzaret- Hic.rz hükümı ti. H •caz kı. Tme~ gazetesinin muhaöiri: 
!erinin anlaşmıı<la t .. sbit edilen tJsında bulunan madenlerın ne beyanatla tsul•nan H.bc · 
şeki.leri lrnbul etdıkleri an- itletmesi imtıyuzıoı Kari Sa· ıjistan imparatoru demit -

b ·ı ı · l b.en 1 utçel vermisdir . Mum- dir ki: . 4 

cıık u ~P.lcı nın par emento • _ ı908 muah"edenameei• 
ve ~:ıltanut mecli~ince tası.Jik aıl"yh Hı<'az ım :ı r §İrketınin 

kontrol heyeti mümesıi- nden sonra yapılan bütün 
edileceği bu anlaşmunın ta- ı· i * teı:ı.ebbu" sler ltalvanın mua• 

f d ·k· d n 11 ır. Hicuz hükumeti -ı " · ra eyn arasın a ı ı sene ~ - ·1 hede bükömletine ta" laka-
beri yap ı lıın müz!lkereler;n 1 e Kurl Tut~·el aras nda iki ~ 

yanlı bir mukavele aktedil- ydisi yüzünden ekim k1tl· 
hasılası olduğu, Çinın ur · mıı:ı.dır. ııalyanıu 'toprakları.-

mı~ ve Hicuz k:ralJ , uı ) 2 şu -ı 
sallık ve muvufolcatının se- b 9 " · nı Habeaistan heaabına > A• 

b b\ · · h ı ut 1 35 tarıhinde bu ıııuk- ~ ;:T, e erını nşAyden eve ni~letmek için kullandığı 
hükumetin içinde bulunduğu ııveleyi ttısdik etmişdir. Bu usülleri gösteren ve haJya 

k d k İmtiyaz altı maddeden mu·· r- 1 "" ı · b k l ğ ı para müş ülatın a ı:ırnma muıtem eae erı u an ı ' a-
k elı.kpdır Birinci ve ı~kinci f d k l L 'ı pd ldzımgeldiği, bundun baş a ra m un çı arı an .. ı a a 

Amerıkan ın takibetdiği gü- maddelerde; bu şirket i n işi- ltalyanın az.ami metalibini 
mı\ş polotıkası Jolayieile gu- ete.ceği arazinın hududü tayin gösteren haritada Ualual 

edılmektedir. Yani bu ~ .. d- L H b · t b L l müş fıatlarınıu yükselmesi .. aç, .. ca a eşıs ana ıraa.ı · 
delere göre Mediae ııeh- d ı· b lan"'ıcında nin ve gümü~ün piyau -ı mış ır. şm aş o 

'$ rinin 30 kılomet oluk saha- d 'k\ · · h' dan çekilerek saklanması l b ltalyanın iste ı erını . ~r 
arı undan istisna edilece· l" "- heW!ttnın 

suretile Çın hükumeit kdir. ımperator ua. " -
v.ı rıJatının mühim miicyasda me&üliyetlerini isbat e~-

Cçüncü m:ııl ı l tde ise, Jf ic- mek şartıle . tatmıo 
düşmesinin de bu anlaşmada ld' • d' az kıtıısında bütün işletilebi. edeceğini bı ırmıt tr · 
Çini uysal ve muvafHkatkdr lccek moddelerin keşf ve ta- İtalyanın son askeri hai 
olmağa sevk eden ılmıller harriyat ı idn iki sene müh- reketlerıle H.ıbeıistaoın gö-
olduğu, Japonyanın Çine bu !et verilmişdir . zü bağlanmayacakdır . Se{er-
müı;ıkülatı izale etmesi için b J'L b ı t dellı'ldı' r "'ı· -ı UörJüncü maddeıle , bu ti . er ıa. aı amı "' . v • 
biiytikce bir istikraz teklif k mdıye kador olan ıki hudut 
~tmiş olduğu söylenınekdedir. r ~t iki yıl zarfında maden hAdiaeıi ltalyanın aıkeri ha-
Japon teklifJerinin \!ince ka· sahasını tesbit edecek ve zırlıklar.ııa 1 bir veıileden bı-
bÜlüode dmil olan başka bir 58 yıl için işletecJkdir şkıı birtey değildir. . 4 

sebeô de şudur: e uluslar 8eşinci mnddenin metni Roma, 21 (A.A.) :__ Mart: 
derneği ve nede dokuz dev. ııudur: Şir.kt-t de bu imtiyaza da lngiliı: Dıı işleri Bekanı-
devlet jhlAfmı imza edenler mukabil, ikinci yıldan itiba- nın Berlıne hareket etmeden 

· cı b ı d ı· reiı jı;ıletdilli arazıden , b~Ler evel Pariad&f'yapılaeak olan 
\}ıne içınuc u un uğu mo ı -ı e ı:nı l 'k' · b' •--..: · 

. k .. ıatd d t d k Hicaz dönümüne', mukabı·ı tier top anta ı ıne.ı ır topa.atı ıe-
muş u a yar ım ~ me 1 - in ihtizarı mahiyette olacak. 
ler inden · dolayı Çine; fopon- yıl beş sterlin ödiy,.ecck ve Olr. lngiliİ ~akanının avdeti-
ya , yahud $ovyet Rusyu ile istihsal etdiğj madenlerin nden sonra yapılacak olan ik-
bir yalduşoııı multavelesi yüzde beş~ ltıymetini .. masraf inci toplantının Bay Muaeoli~ 
uktetmeı. met"lıuriyetinde tenz ıl etmeden verecekdir. nin hazırile Şimal İtal78sın1 
kulmtşiiır l>.plomotik meha 1 Yine beşinci maddeye biryerde olması mu~temeldjr . 
filden .rivayet edildiğine göre f nazaran şirket bu işletmeyi ]ehJıke . . 
Büyük Rritnnya ıhtimulki başka müesseseye devretdiği J 
JapoQyanın plalarına karşı takdirde, H icaz huk.Ctmctinin ( Üst tarafı birinci aay(ada ) 
kolleldıf bir tel}ebhüs yapa- latmışdır. Sulhü iat(yen 

müsa~desini alacakdır. Bicnz rlört ' büyu-k memleket 
cnkdır. ingi!Lere dieoer dev· h" k • t' b t L1·r· ı ,_. u um~ ı u e& ı ı siyasi lngiltere. Frann, ta.lva, So,~ 
letlerin Çınt mfü~terı: ken ya· . r .. J ' mena ime uygun görürse vyetler birliği eultiü bozac. 
rdım etmek surdile Japon - kabul edebilir . ak herkesin • karıllatıada 
yanın tesirlorini akim bıruk- L d'l · · b l Ll Altıncı mad<lP., Hicaz hü· .. en ı erını 11 acaa. a,rın1 .· ,ç .. 
mal ırı fık,rindedir llattA bu ku f . ık bir suretde dünyaya anl-
babda Çinden mukabilini me 1 tarafından bu~9irkete latırlorşa~ anc~k o zaman bir 
beklemeksizin onn yardım yapılacak kolaylıklardan ba· temin · edildiğini · ·ümit tde~-

Kıın ko K ı rkolf mütP.kaid za. 

bitler birliğinin fıkirlerini 
neşretmekde olan Oteçesto 
va gazP.tesinÜtı y:ızd ğı bir 
y.ız d' Kırca .. li. garnizon 
kurn:ındanı miral:ıy Tııb:ıko
ffun riyaseti altında bir ko

m itc nin te~ekkül etJiğirıi vı! 
bu komitenin, Kırcnali ve 
cevarının kurta rılması yolu . 
nda ölen ask••rlt>r için bir 
abjd · ılikP.cPğ ı ni yazmakda
dır. Bunu y:ıpılm:ı~ı için 
300 000 levayn ihtiyaç old. 

uğunu halih azırda 180.000 
lüvanın mcvcud bulunduğunu 
ve ınart nih ın 11tir.e kadar 
ıla ı OO·OOO ı~vonın eld~ r.d· 
ilect'~ini ilnve etmektedir. 
Abide, şthı in tum merkezin
de, belediye bahçesine diki· 
lecek.dir. 

elınek. lüzun u ileri ttüriilme- hs=o_lu_n_m~ır iliriz 

_k_l,!d-ir. ______ ı Balıkesir ~vk<tf' 

Balıkesı askerlık 1 M iidii ı~lüğiiiiCl.en·. 

Mütekai<l zabitler birlıği 
nin Kırceali<loki : senelik ko· 
ngri•s inde resmi küşad1 ya

pılmak üzre abiJonin ozaın 
ana kadar tamamlanacğ'ı um-

' 
id Niılmemckdedir. 

B K r koffun dediğine gö. 
re, abıde «knhramanların 
ölümlerinden mütevelliJ nc
ıhrın onlara karşı olan min· 
~1'.tlerin Ege dP.nizine ıloğ· 
ru olan Kul~ar ülkü!'liinün 
tarihi ve ırki hukukunun ve 
ölen kahramunlnrın bir tim· 
sali olacokdır. 

Muharrir bu iş icin K rca
ali mutus:ırrıfının y::ıpmış 

olduğ'u yardımlardnn bılhas

sa lw hıJetmektedir . 

ŞU~8Stnden: Evkafı nıaıbuıa~·a ait 14662 ve'" nıülhaka,· 
1 - K ısa hızmetlı arat '1 J

0

( 42- 9 k'f l •d . 
u . o · ı o >uğ a'y ~.ti ılrnak üzere 20-3-9 a5 

(efrat} olup ~30 doğumlu ve ·· .. 
bu dogumlularla muayeneye gunuut.len itibaren orı ~iirı müddetle artırnHn'a 
tabi diğer yük~ek ı1oğum- •;ı~~u·ılmışd1r. Jhalt~~i ö İ-ö-935 pazar giinii ~a'aı 
luların ve 934 t1e h .ızırlık lü de Evkaf idaresind~ ~·apılaeakdtr.. istekli ol-
k1tıısına ııönderı' lmesi ıt·a- l · " an arın nuiracaatlurı. 
beden ve mazeret dolayı -
sile geri kalan bütün kısu 
hizmetlilerin ı mayıB 9J5 
tarihinde hazırlık kıtasın<ln 
bulunncak veçhile 27 nisan 
9~5 tarihinde şubeden sevk 
olu naca kluHl ır. 

2 - Hazırlık kıtasına gi· 
deceklerin şimdiden vaziyet· 
lerini tesbit i~·ın ellerinde 
nüfus . cüzdanı mekt<·p ~u 
hudetnomesi askeı i ehlıyet · 
naıneldrin şubeve ruiır:ıcuat 
edecekler bu ~ıiiro.H·aat i 5 
nisan 935 tarihine kadardır. 

3 - Balıkesir mıntoka
sıada oturan yuban(~ılar dahi 

ayni suretle müracaut ede
cekler ve sevlclurine ka lar 
şubelerilıı muhab•jro eılilerek 
müracaatları tesbit oıuna· 
cakl:ı rdı r . 

4 - Sevlden gori kala
ca kların vı~ya t:ıyın ı·dilen 

müdılet kinde vaziyetini 
tesbit et ıniyenltırin ttsked 
kanunnu 89 cu maıidesi .mu · 

Vilayet .. 

Defte rdarhğıdan: 
Mevkii mahalle veya sokağı sabık icarı 

Lira K. 
Meyhnne boğazı 0000 5o U 
KdrgırlerJc Noter - 75 ,• O 

Yukarıda t~\~af 'e uwvkii vazıh diikkai'ıların 
31 ·5-H36 ı.arihine kadaı· 15 ~ylık ica~ı nıiiıav
·~rle~· c kon11lmu~ ve yp,vmi ~lezlulrde ,\criJ;,n 
hedel komi~\' Oı.<·a lıaddı hlvık "Öriilmediı;indfn . ~ ~ :""' 

24-3-H35 pazar giirıii ilıale~i icra t~dihuek iizere 
10 gün temdit ediluıi~dir. Taliplflriıı yevmi mez
kt'ırdf. saat orı hesde viizde 7 .50 tt·minat akcal-. . .. 
arile Defıerdar'lıkda ıuiiw~ekıdl komi~vona miir-• . 
acaatları ilan olunur. · 
cibince oıeriyet ve vuzifenen 
~·ılrnrılecnk ve mezkur mad 
ıie mucibince de iıtihdnm 

edccnlerin de tecziye oluna-
caktır. .. 

5 - Her ne d-o°ğ;;d~ olu· 
rsu olsun 935 :doğuma kudar 

hazırl ı k kıtosına gitmiyenle
rin şubeye müracaat etme~ 
leri iıAo olunıır .. 



. . ... t 

Mehmed Servet 
.ORME EVİ 

:llayİ4'ır, bayanlar; tuhafiye 
ve ö~me efyanızı if bankası 

A 

laa,fısinda ORME E:. VI nden 
~ller yerden Jaha ucuz ola -

·.raL ala6ilir.ainiz! 

~· 
~~••m•••~••••~•mı11•••••lllil•ı ., . .. . mi = MIJ.jde! mı 
~ ~ 

i Sovyet Dikiş . .- ı 
; Makineleri Geldi! 1 
li1 Sağlamhk, mükemnwli~·et, tasarruf ve ~ i işlemesi katiyen teminatlı oln·, a~la beraber mı 
mi erkek ve kadın terzilerile ~· oise işcileri \'e mı il nak1~ sanatkarları hern.-n bir .-ı mak.iııesi mı 
il fiatntda olan üç çekmeceli hem de zar·if ~ 1 ve pratik lüks mobilye şeklinde bir mı 

· · I d 1 Rua kıh.ine dikiı mıkittesi I , ' '.abkesir ~e e iye 1 Elde etmelidir. dıilıa . ucuz arzu edenlere il 
• 

1 

' Bask an lığından: 1 yalnız El YI tek_ çekmeceli matineleri li he 20 kOm:~::~:. omboı;ıı.,d • 
. . ö•c.u ve ıar.tıların dahiua ıuüddeti rnayıs 985 • mizi tavsh·e ederiz. Eski makine~:i olubda ~· 

f "' • d · · · ,. · · 1 · ·ı . · ·ı· .; Ambalaj ve komprimelerin giilrrütae ~adar tf!tıadid edılnıişd r. Bütün esnaf liJ eğıştırmel\ ıstıyen er~ y.enı ma~ıne verı ır. ~ 
ve ıtreeal'' ellenndnki damgasız almış olan terazi, 1 E~ maki..esi olubda ayak takolak arzusunda 11 uzerinde halisH~ i n timsali 

iilPfV&ım metre, basküJ ve kantar gibi ölçü ve • bulananlara yalnız ayak kısmı da verilir. @J olan EB markasını arayınız. 
ıtn-uta:rtnı dan•ğa yapdırnı~k üzer~ sabık sular ; Ayrıca makine~r de tanıir olunur 'e maki- ~ ~-m•mm•!iııııilıılllıiıİl ___ ._.__~---liıll~ 
id'a .. einde fıeledi.ve ur.ub a.var memurluğuna mü- il ne alanlara kullanma şekli ve nakış mecca- ını ir. ... ·.L-A· ~~~"'~tt.'Jbtl~ 

! 1 " 1 ö'"' t·ı· ' mı ~~1Jdf.~~~ . ..... p; rwcam ~ *etmeteri lazmuhr. Müracaatı ~tlni'Venlerin nen gre ı ıt. . mJ ~ Doktor bakterlııoluk 
• . ., Fiatlar uauı. oldu~. ~a~a~ tadıyatda da kolaylık i!J it · 

e~tJn<fe bdluunan iSlçii ve tartı l arı hiç bir sut- l!J goeterilir. M~~·nel~rımı~ın bıl~mum yedek: pa~çuları mı Mlf~E\111! l\ ~-u~·ll!D 
eıfe daıugıt~DIUl)'acak ve kullarıanlar görü'ldüğü • bulunduğa ~ıbı her D0Vl makınelt' re uy&r makıne ve f::l l'I u: 11~ 111\l\~n 
tal'(Hrde k:a'iıuntifi 24 CÜ ve nizamn<ınıeniu 1 ei • gerek parça iizerhıdeki fıatlarda yüzden yetmiş beş mı w • (.'t•rr_...f ~ ..... , 

· ' ~ .. B tenzitltta a'lltrltr. f!t lç vt s~lgın hastalıklar un mıumn 
Maddeı?e ~ e bakJarınija kanua,ı nıuamete-ya· ıa SATIŞ YERİ: . = muteha .. 111 1111U"'a•,.. 

pllaea~ Hin oluır.u't. 1 
111 KruıaiJk ~ J k d rr- VATAN eczan~si biliş!ğindeki uHıaye 1 

• • .. l' ""~ ırvan OTf lSln a f!1ı evind~ ha~talarH11 lwr ~ün ö~e• sonr.a 
',ı) 1 

• b H Sabri .Sarıfakıhlarlı ~ bul v.~ tPdavi ~rlt>rl~r. · 
~r.~ca ey a~ası 18•ımllll!!l•~.111!!111§1••••mılilli!ımlilım~-!l ~~~~ 

... , ·~· . Müdürıügünden: tAVuKAT 1 

.11 &atllcitıbey ffa.1-atn Merinos yetiştinne çifd1't- H. Tevfik_ Sadık 
ö\Y~ yellfften yapti'rıt~ak (5978) lira \7) kuruş DAVAVEKfil 

bedeli keşim MJ ade~ koyun banyosu açık eksil- Yt.;SUF . KENAN 
~ lısuliJe 2· Nisan-935 .tarihinde Salı 8ÜDÜ Yailhaneai htlk&nıet ea~-

Mflt ıH dör.lde ihale edile~ekdir. Ş&rtnanıf, pro· ete Atnaet çeflbesi kirflianda 
• 1 f 'Merk.eı ve kaalarda her 

i'A .. cf!1"', ~üttetini .wiirnıek isdy enlerin stanbul, · ı 
ll1ı.,·1.~ ~·~· ev nevi dava liabul ve 11urat-o... Nafıa bqnıüheııdisliklerile Hara ıuüdür· l le ·neti.celendirilir . 

tm~'\te iftate günitnde ( 448) lira nıu vallat 
tAoiiMKlari&e birlikde Bursa Nafta başn1ütie~a
iitfliMfYı1ürllcnıtarı itan oltYnür. 

\ . 
. . ,.,,. \ 

{• · . Saf /Jejir1J1iaaz 
__ ._. Lirzy.it Maden 1<.ömlirO. 

Odun gibi yazdan tedarik ı ·tmek ve haltalirca r• 
ur yerlerinde odun aramak zııhmtttinden kurtuluyor 
~ ~f ftkit evinin, deırenrze velhasıl hn yere 
~~l'alt1 :iiltetaa k6n.ür getirtebilil'9iniz. ı kilo 
~lmür 3 kilo oduna muadılJir. •oeA'irmiaaz Linyit 
m.,tan kömürleri her 11obada ve ·ocaklarda,, kul
lanı&.bilir . Hararet derecui pi1a1adaki kömürlerden 
JÜkmdir. Toplu ve prakente olarak mağaz~m ııda 
en UCU& tt..tla aatıf yapılmakdadı;. Askeri, mülki Ye 

hu8ua~ taabbutlerde bulunulur ve günü gfinüne 
'wtriii ledlht. 

Yal~ız d~~.hanemiıde Değirnlisaz tinyit 
1ııaden lftnnl'rü 

Ancak tecrübe neticeyi anlatacakılır . Her halde 
bir kere tecrübe otmekliğıniz siz~ büyük taıerruf 

tafli'iÖ eaecekJir. 0 J ha fazla tuf~ilat almak i tıliye nler 
W•l ... tDI•• UA"t«yıb öğreofl'tiitirler . 

Balılteair çivjci'er çarşısında Demir, 
hardaTat, Alalı ıitaiye ve inşaat malzemesi 
titftet.baoe•i Cumalt Abdurrahman zade 

ffhmet '1-fulusi 

~ 

Doktor 
Mamlluhlme1 

ÇOCUK 
hastalıNları mdlthauıM. 

Muayeııehıınesım pot-tah-
lttle civnrında Zemen. . ıo
kağına rıakltJt mişıir . 

.._,==-===:=========-
ııın 

69 no: Vd 7 9 933 günlü it-. 
balAt beyannamesine ait olar. 
ak Bandırma gömriil'önden 
almış olduğum 441599.283 
numaradan 445601 -285 DU 

meraya kadar öç kıtıı dip
ozito makboılarıDI kazaen 
zayi etdim. Bo defa l tlzım 
g elen muameleye teşebbüs 
etdiğimden zayi işbu makb
uzların hiç bir hükmü k:aL 
madığını il4n ederim . 

Tücr.ar: Hafız T~ .... ·b.....,_ 

İllR. 
Namımıı yazılı möhürümü 

gaib etdim 'y~nisini hakket 
tirdiğimden eskisinin hükmü 
kalmatlığını ve eski mühürle 
kimıeye ne reemi ve ne hu · 
eusf hiçbir taahhüd •e bor. 
rom olmadı~ını ilAn ederim. 

Hacı ishak mabatleaind• n 
lzzeddin ailesi · Saaded 

Hasını veri 
ViLAYET M.~Tfl:\ASl 

. 
AşağJya bast(ğrinız rehber tablo haH mın.ın İıt r tülfı jla.lly,a 

rını en rahat, eıa f\yi, ~n twuz ' 'e en sa~lam i ~ar.tlarlo .n~re.W.IJ 
lerden karşıhyabileceklerini gö~teriyor. 

" Ra'hul 6ir otel istiyorsunuz .... 'flarigi alı 
ter.cih etmeliainız? 

. Raiıgi bakkalda temiz mal bulunürl'. 
. Nerede eglenebilitainiz? . . 

gibi türlü suallerin ~vaplarım bu tablod.ı arayınıı 

·KJRTAS/Y.E: Mu~t'~f~ Fehmi. HüktimtAt 
ne !'iOk<HU. ' . 

O TEL 

A V UK. A 1 .. : Emin Vedat bey ... Hükömet 

. 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· 11 i·, ~ ,:ı1• 
caclde~i ıult · .'\ hrı ıt•l et ·:..;ıı ıt'!' İ ka r~ ı:-;ın ıta • • • 

B ER B E R : Yeni berber ıbrahim 
,·adcl..-si Yıldı z Ka raa ı h:ı ıwsi karsı~na ·: • 

LOKANTA: Sabri Lokant - sı: *a lı Mf~lrnwt 
uuwara l ö 

B A K K A L: Bahk. pazara bakkaliyesi. Osm• 
• Paşa canıii caddesinde.. Meyhane lr~ı_.t 

T E R Z f : Mustafa bey .. Postahan~ ~okağı ·., 4'7 

ŞEKERCİ: Ahmet Nuri efendi: Bahke~iriu .. 11 e~ki ~·· 
cisi. Hükıimet t•addesi, pos .. cth• n~ ık~f(l -
mara: 24 

MANİFA TÜ ~:Tavşanhh Zade Fahri bey. FantiÖ . . 
uifaıuru v~ ku111aş Jnağzası.. K:nvayıi ~ 

cadd~si numara: 52 . 

H''RDı A ıJA T.· Cumalı Hasan ~ Y:tpı "'~ rf'ıaÇp,.r d"Wi 
ı. n v " • deuıir lıırd:nat. , hoya, t•am, çiıııeto ,., 

Sare!dar hası. . . 


