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Ermeni 

Ermeni papasıar kilise dışında 
sivil gezecekler. 

İstanbul, 2 (AA.) -- Er
meni patrikhanesi cismani 

meclisi pnpneların kilise 
dışındıı sivil gezeceklerine 
dnir kanun sarıh olduğuna 

ve kanunun abkdmına göre 
hareket edilmesi tobii bu
lunduğuna karar vermişdir~ 

A1dın O mir Yo1u 

İstanbul, 2 (A.A ) - Ay
dın demiryolunun sntın 

alınması meselesini müzske
re eden şirket mümiısili 

Jün akşam Londrnya git
mişdir. Orada toplanacak 
hissedarlc.ır meclisine iza-
hat verecek vo kati sala
hiyet olo.rak tekrar Ano
ıloluyn dönüb mukaveleyi 
inızıı edecok<lır. 

Avusıuryıda tekrar tazyik 
politikasına mı başhyar7 

Yon Papen seflrlikden çekildi. 
Viyana, 2 (A.A.) - Fon 

Papenin istifasından bahse_ 
den ve mütalea11nı yürüten 
Der Tag gazeteei şanları 
yazıyor: 

Fon Papenin geri alınma_ 
81 haberi teeyyüd etmekde· 
dir. Bu Alman hükilmetinin, 
Avusturyanın Fra.nsız sulh 
polotik:asına iltihakından me· 
mnun olmadı~ını ifade ede
bilir ve AloıanJanan Viyana 
sıfıri Avusturya bakanlarının 
Paris ve Londra seyahatle
rinden mesnl tuttuA-ııou 
gösterir. Bu istifa Sertinde 
müf rid temayiıllerin tokrar 
bıı lodığın ı d jfade edebilir. 
Bu takdirde Almnnyaoın Av 

us oryaya karşı tnzyik po· 
litik:asına tekrar başlamasına 
intizar etmek lazımdır 

• 

Hitler 
fransilii11manya 

Münısa~ettıri kati suratta sa
lah bulacak, diyor. 

Sarburg, 2 (A.A.) _ Sa
rın kurtuluşu münasebetile 
dün yapılan şenlikler esna· 

Güzel Edirne 
lstanbul, 3 (Muahabiri • sürerek aleyhimizde şiddetli 

mi-ıden) -'--' Bulgar gazetcltTi nnşriyat yapmaktadırlar. 

güya Trakyada Hkeri tah- Balgar gazetelerinin bu oeı-
şidutda bultinauğumuzu' deri riyatı asabiyet uyandırmaktadır 
c::a=--====s==-==11~~.,,..--------..;...,......;....._ ____ """""_ 

1şsizlik artıyor. 
A 

lngilterede işsizlik artması cid-
di bir endişe uyandırdı. 

Londra, 2 (AA.) '_ Painuıc Japon ithalAtını tah-
ve suni ipek sanayilerinde son di<l edecekdir. lpekli Japon 
aylarda görülen işsizlik ve çorapları lngilterede çifti iki 
b~ işsizliğin artması c?ddi şilinge, yani lngiliz sanayi. 
bir endişe uyandırmışdır. Ve inin imAI eıtiği çorapların 

Alman, Japon ithaldtınm art- fiotlarından iki misli aza sat
ması~ın önüne gççmek µ,e- ılmışdır. Nihayet aerbeat fr
re gümrük tedbirleri alınma· landa meselesi vardır. lrla'n. 
sı meselesj yeniden ortaya da lngiltereden gelen 8Uat 

çıkmışdır. ipek varidatının gümrüğ-
Bu son iki sene irin· ünü arttırmııtır . Böylece Al

de auni ipek Alman itha- man ihracatı orada bir piy-
ldtı iki misli olmuı ve, ~on ata ..kazan•uıdır. Bundan 25 
9 sene icinde Japon ithılAtı sene evet filen_hiçbir reka. 
ise dört misli ş..rtmııtır. 28 · b etten korkmazken lbugiin 
l ·933 den 28-1-935 13 kadar pamuk ve ipeldilerinin tng-
bu iki santyideki tam itıiz· ilterde Htı§ ve ihracatı do
lerin sayııı 20.000 ve yarı ğradan doğruya tehdid ıJt. 
işsizlerini ~88 binlerce idi.19· anaa bulunmakdadır. 
3ii yılıle 1935~ılı .ara!lllda 
iıe ;bu r1t1rnm iki milli art-

l mıştır ki. bu Japon ve Alman 
ithalatının inkişa!.niıbetiııe 
tamamen uymatwldır. 

F-ederasyon tar.afındon dü
şünülen tedbirler tarifeye 
müteallik ve tahdid edicidir. 
Birinci tedbir ~\mnn ithal:l
tının önüne geçecek:, ikinci 
tedbir gümrül tarifesinin 
fevkalddc ucuzluğundan do· 
Jnyı önüne geçemediği 

Petrol 

Bir iAtiliz enıtituıillin 
ünivarıita111izı hediyesi 

lstanbuJ, 2 (A.A.) - Lon· 
dra üniversitesi utromoni 
enstitüsü. lıtanbul üniversi· 
tosine beş sandık kitab 
hediye etmişdir. İngiliz üni
versitesinin bu alAkesı b'ü
yük memnuniyeti mucib ol
muşdur . 

Zenci 
~~&Jmak_l!_sulü. ho~erı on beş tayare ilı ha-

Bir lnglliz mühandisinln keş.fi ~eş Krallna yardıma gotuyor 
Londro. 2 (A.A.) - Bır 9 ı 

İngiliz kimya mühendisi pet- _ Londra, 2 (A.A.) - Ha
rol çıkarmak usulünü bulmuş heşiıtan imparutoruna yar_ 

ve ihtira baratını almışdı r. 
Bunun /iatı ithal edilen pet 
rolden daha ucuz olacak-

dım tek.lifinde hulunmu§ olaa 

mnda bay Bitler bir nutuk 
söylemiş ve Sıırl ı]aro. §?f
kat)erinden dolnyı teşE"kkür ''=d=ır~. :=;:======== ======='
ettikden sonra bugün bütün todon kaldıracak ve bu a
A vrupa için ~~ ok mesut bir dill\ne hareket sayesinde 
gündür. Sarın Almonyayo Almanya ile Fransa arasın
dönnıesj iki komşu büyük daki nıı.inusebetlerin kati su 

miralay Zenci Hobart Yuva
kan bizsat yetitdirmiş ol
duğa ve maeılarını kendı. 

sinden verdiği 15 zenci 
plotla beraber buraya gel

mi~dir. Tayareleri Amerika
dnn gelir gelmez adamlarile 

birlikde Habe§İttana gide· 
cekdir. -

millet arasındaki "müşkülleri rctde ssldh bulacak ümidini 
Jalın ziyrıdo kolaylıkla or- izhnr ctmişdir. 



4 Mart 

Dış ğazeteler 

Bir itimad Meselesi. 
A 

lnğilterede tç durumu. 
Timea, 15 Şubat 1935 lelAket ıınırına yaldaşmıtdır. 
işçi fırkoeının avam kama• Kaçabilen k çıın! 

ras da yapdığı tenkitler, esas 
itibarile hükumetin işsizlere 

iş bulmak hususundaki mu
v flakıyetsiz1iği, l!loysal yar
dım işlerini karıştırdığı ve 

memleketin kendilerine gös· 
terdiği itimadı kaybetdiji 
teklinde toplanabilir. Bu id
dialar son iki hafta içinde 

geç.en hAdisel?rin pek ga· 
rib bir şekilde tefsiridir. Hiç 
şübhe edilmez ki ıon za
manlarda sanayi kalkınma· 

smın ve lngıliz kredisinin 
devamına .karşı beılenen iti· 
madın azalmaeı genel bir seoi· 
min muhtemel olduğu ve bu 

seçimi itci fırkaaının kaza
nması ihtimali olduğu şekL 
inde yereiz bir korku ve en• 
dişeden doğmuıdur. Borsa. 
da İngiltere hükumeti tahv
illerinin döşmeıi, 1931 de 
meıuliyeti ınrtlarıadan ıilkib 
atan ellere yeniden meıuliy. 
et tevdi edileceği korkuıu. 
nun doğurduğa asabiyeti 
gösteriyor. Son günlerde 
memnuniyeıle görülmüttür 
ki memleketin itimadını kim 
kazanmıt olursa olıun her 
halde işci fırkası kazanma. 
mıştır. Halk araeında bu aı
abiyetin iıtinat ettiği batıl 
esaslar her halde tetki
ke de~er; çünkü bu 
hldiseler, iıci fırkasından 

baıkaları için de derstir ve 
ook temenni edilir ki bu baş
kaları da işei fırkası gibi 
gördükleri derelerden ibret 
almamak.ta inad eden cins
ten olmasınlor . 

Yürütülen muhakeme şu 
9ekildedir, Hüktlmet fena bir 
Yaziyettedir. Bakanlar birbi
rlerinden memnun değildir
ler. Bakmız Loyd Georgeun 
Nev Oeal, ini ne kadar ıükftnet 
le karııladılar . Bakanların ta_ 
raftarları da ho§not değil
dir Jer. Arkı ıırelerden gelen 
tenkitlere bakınız. Ulueal 
hükQmetin belkemiği olan 
Koneervatörler fırka11 baı
dan aıağı ikiye ayrıldı. AY. 
am kamerasındaki Azaların
dan altıda biri Hindistan 
meıelHinde hükQmet aley· 
hinde rey verdi. Unutmayı
nız ki Hindistan meselesin. 
deki müşkülAt koalisyonun 
ilk parçalanma hareketi_ 
ne yol açdı. Par
lamento karyt}rinin boıde üç
ünden f azlaeını doldurdu. Ge. 
nel ıecim pek uzak olamaz; 
hatta bazı gazeteler bunun 
pek yakın olduğunu da sö
ylüyorlar. Huysuz bir hük
tlmet, parçalanmağa yüz tu
tan bir ekseriyet ve ölüm 
halinde bir porll\mento işsi
zler meselesinde yapılan mü. 
hinı hatayı itiraf edince 
pek yakın bir zaman. 
da bir sosyalist zaferi 
imkan dahiline girer. Son 
ı.lef a vazife boşına geçdi.lderi 

zaman sosyalistlerin neler 

yapdığ'ını biliyoruz. Tekrar 
iş başına gelirlerse neler 
yapacaklnrana dair savur. 
dtıkları tehditleri de biliyo
ruı Büyük Brıtınya yine 

Bu muhakemenin her nok· 
t&1ı aaçmadır. Bu iddiaların 

manasızlığını isbat için ilk defa 
teşebbüee geçen Balduvinden 
sonra Baıbaken da cok can. 
h bir gayretle bay Cbambe
rlain ile birlikde bu harekete 
de-vame\ti. Hükftmetin parça. 
!anacağı mefhumu eğer bir 
hakikat olacak oluraa, bu 
üç devlet adamı bu iıe hiç 
değilse tahammül ıöıtermek 
mecburiyetinde kalacaklardır; 
binaenaleyh böyle bir düıun· 
cenin kaıt olarak aksini 
iddia etmeleri mukarrerdir. 
Bu parlamento pek 
ağır olan bir it programını 
tamamlayıncaya kadar gen
el eeçim yap11mı7acakdır ve 
niaamatın talakı, yapılacak 
it mıkdarını artırdığı için 
ıeoel seçım tarihide o nııb
etde \ahir edılecektir. Hükii· 
metin ıımdiye kadar temin 
eUiği ucuz kHdiyi devam 
ettirmek; karar -ve azaminde 
hiçbir sanıntı ve zaaf yok
dur. Pdrlementoyu, itlerı bo· 
zuk giden ve pek az ömrü 
kalmıt ih\arını alan bir ad
am gibi çalııtırmağa hıçde 

lüıum bi11edilmiyor. liı14kis 
parlemenlo kendısıne veriL 
eıı . müddetin ancak üçde ik
iıı;ı doldurmuıdur. Llzımg
elen ioleri bıtırme& ıçin ıo

abtjdeue gerı7e kalan uçde 
hır miıdd"" de. &ul!uoao1:t.kıar. 

Kontervatör lırkaaınJa ne 
daimi bir ıkılık, nede ulu1al 
hüktlmetın sıstemıne karfl 
umumi bır hoınudıuıluk 

vardtr. Bay CburcbiU Avam 
Kamara11nıo ıçinde olduğu 
kadar, dııında da ıarah1&Ue 

ızah etmi9dir ki: Hıodııt11n 
meaeleıınde.lu noktaı naz&&rı 

Konservatör partııini ikiye 
ayırmak veyabud uluıal hu
kftmete ınuba1ım olmok Dİ· 
yetini taşımtyor. Daba .. doğ
rusu biraz geç olmak.la be
raber, oflunun V evertrce 
eeoimiode k.aybetmeıi do
layııile 9ahıan muhalif ol
duğu bir tek noktada !azla 
iarar ederse her husuıda 
kendilerine muarız olduğu 
bir grubu kuv•etlendireceği 
tehlikesini idrak etmitdir · 
Hindiıtan me1eleıile berab
er daha birçok huıuslarda 
hükftmeti tenkind itinde ba-
ılıca meauliyetin heyecan 
anyan matbuat tarafındın 
bay Churohille yüklet-
ilmesi haksızlıktır. Orta-
lıkd&ki heyecanı ve korku
yu doğurmak. kabahati daha 
ziyade matbuatındır. Genel 
seçim ve ıosyalit•t saferi bn. 
kikut olursa bırdenbire rü
lün~: bir vaziyete dütmemek 
için matbuat şimdiden elinden 
geleni yapmıştır. Günlerce 
ardı arkası kesilmeden bir 
hükQmet, Hindistanın arzu· 

lırını yerine getirmek, im-

paratorluk münaaebetle-
rini ve uloslll korun 
mayi ihmal etmek, Sosyali· 
zime dönmek ve tenbellik ve 
aptallık ile ittıham edilince 
bu ittibamcıların arzustle 

IORKD1U 81YB1 ?/ 

Viya nada 
Eski bir naunn muhake

mesine başlanıyor. 
Viyana, 2 (A A.) - 1934 

Temmuzunda Naziler tarafı

ndan yapılan ibti14l teıebb

üaüne karışmakla hiyaneti 
vataniye ile ittiham edilen 
aabık nazırlardan Rlntelen 
bu sabah divanıbarb huzur-
una çıkacakdır. 

Rintelen; Dolfus kabinesi-
nde maarif n11ırlılı etmit 
ve Baıvekil Dolfus katledil
diğ'i Hman Romada sefir 
bulunmakda idi. 

Hüktımet makamatı Rint
eleni 1934 yılı zarfında ve 
bilhaaea temmuz içerisinde 
Roma ve Viyanada Naziler
le temaa ederek, hükdmet 
darbesini teahil eylemekle 
ve bir ihtilll hükdmeti teı
kil eylemek için feıadcılarla 
elbirliğinde bulunmakla itti
ham etmektedir. 

Mahkeme aleni olacak ve 
50 kadar şahid dinlenecek
tir. Rintelenin bir yıl hapse 
mahkftm olmaeı ve bu sur
etle ıiyaaal h~yatın hAtime 
ç~kmeıi muhtemeldir. 

Esasen Rintelenin Bııvelı:il 
Dolfus taralından Roma elç
ili~ine tayini bir ıürgün aa
yılmııdı. Bu meraklı mahk
emeyi takib için Viyanaya 
yabancı gazeteler 250 ~u
habir göndermi9lerdir. 

müntetiiblerin yeni bir vec
he alacaklarını ve soıyalizme 
karıı yine bu hükOmete veya 
onun benzerine bel t ağlaya
caklarını yalnıı bir kac aaf · 
dil bekliyebilir 

Umumi itimadın ne kadar 
nuik olduğunu ve bununla 
beraber ulo1&l kalkınmayı 

mümkün kılıacak ıeraitın 

yaratılma1ının ne kadar 
lüzumlu olduğunu yeniden 
iıbat eden bu delillerin daha 
yökeek niıbet ve adalet 
manaları haııl etmesi te- , 
menni olunur. Bugünkü 
hükOmet çok iyi itler gör
müt -ve genel ıivaaanın her 
kolonda faydalı faaliyet iz· 
leri bırakmışdır. Belki daha 
fazlasını da yapabilirlerdi. fa
kat timdiye kadar gelib ge
çen hükdmetlerin icraatında 
o kadar ekıiklikler -vardır 
ki bundttn eonra gelecekle· 
rin de bu günkü hükumet
den fazla bir muvaffakiyet 
gösterebilmeleri varid değil
dir. Meeel4 Sir Staf!ord Crip· 
psin «İtoi zaferi mali kriz doğu. 
raoaktır» ıeklindekl ıözünden 
dün Baıbakan çok müe11ir 
bir şekilde istifıtde etti. Son 
h&diseler, bugünün kati ih
tiyacının iıtikrar ve genel 
itimadın iadesi olduğunu gö
stermiştir. Bu müldhaza bu
gün için her şeyden üstün 
gelir. Aynı zamanda liaklı 
olarak ümid edebiliriz ki 
bu h4diıeler bir tek siyRsa 
üzerinde yeniden toplanmayı 
ve müıbet tenkidcilerin iste 
dikleri gibi hükumetin yeni· 
den kurulma11 lüzumunu 
iotac edecekdir . Eğer yakın
da haaıl olacak kati neticeler 
bunlar iae, bu fenalıkdao iyi 1 
niyetler doğacağı mubakkak
dır . 

,-------··-··-----··----··--mı- -····-----... --, I Ş E H 1 A V E M 0 H A K A T T A .,J 

-B~i~diy-~-··ViiiY~ti .. _i;d;-s;ğ~İlk 
Yeni binasına tasınıyor. Ziraat müdürlüğü bu yıl oCYDz bin çubuk dağıttı. fifıı· 

Yeni Belediye binasının 

y.ııpı ve boya işleri biti· 
rilmiş ve su tesisatına baş. 

lanmı dır. Bu ış de birkaç 
güne kadar bitirilmiş ve 
bina belediyeye teslim edil
mit olacakdır. 

Belediye üç katlı ve şeb· 
rimizin güzel yapılarından. 
biri olan yeni binasıoa şu 

günlerde taı ı nacakdır. Birin
ci kat, ııhhat ve baytarlık 

itlerile zabıtaya, ikinci kat 
reislik ve büroya, üçüncü 
kat da mühendislik ve diğer 
ktsımlora tahsis edilecekdir. 
Üçüncü katdaki büyük oda 
nik4h salonu yapılacakdır. 

Valimiz Erdeğe gitdi. 
Valimiz Salim Gündoğan 

dün otomobille Erdeğe git. 
mişdir. 

Sıhhat müdürü Or. Yunus 
Vaafi Yücel ile baomühen
diı vekili Ziyatdin Yalimize 
bu 11e1ahatinde arkadatlık 
etmek dedir. 

Ayıahkda Ruam mücade
lesi yapıhyor. 

Ayvalık kazasında ruam 
mücadelesine başlanmışdır. 

VilAyet baytari mücadele re
iıi Hakkı User mücadele işle. 

rini yakından takib etmek 
üzere Ayvalığa gitmişdir. 

Hılkevinin çayı 
Dün akşam Hallı:evimizde 

bir çay verilmi~dir. Orta 
ve ilk bütün mekteb hocala
rını bir araya toplıyan bu 
çay büyük bir samimiyet 
içinde geçmişdir. 

Balyı me~tebleri 
Balya, 3 (Muhabirimizden) 

- Grib hastalığının aalğın 
bir h11.lde olmaaı dolayiıile 
kaza merkezinöeki meldeb · 
ler düo tatil edilmişdir. Me
ktebler on gün kap h ola-
racaltdır. 

/ngigiliz 

hğa birde meyva tıdanhğı tesis edildi. . rİO 
Ziraat fıdanlığında bu yıl suretle kaza ve nahıyele • 

üç yiiz bin bağ çubuğu yet- ihtiyaçları k ısmen karşılııO 
işdirilmiş ve bunlar ziraat mışdır · . d~ 

Fidanhkda bu yıl bır.ıııı· 
müdürlüğü tarafından kaza meyva fidanlığı tesis edı 

0 
ve nahiyelerin ihtiyaçları itdir. Gelecek yıldan it!bıar~d' 
göz önünde tutularak, yetiş- yetişdiricileı·e meyvo fıdıaD 
diricilere dağıtılmışdır. Bu ılağıtılacakdır. 

-----=--=---====:============ıı:ır:==========~~-

Pak lar 
Nevvs Chronicle, 20, şu_ 

bat 1935 
Avrupa bnrışı için yapılan 

yeni hareketlerde süratlı in
kişaflar beklemek pek doğ
ru değildir. Bu işle aldka
dar oıan bazı men(aatların 

tatmin edilmesi lüzumu sak
lanamaz bir hakikatdır. Fr_ 
an11z hava konvansiyonu 
işini bnşarmnğa ne kadar 
hevesli ise Sovyet Rusya ile 
küçük ittldl do. Şark Paktı
na o kadar isteklidir. Hava 
konvansiyonunu derhal ka
bul eden Almanya Şark Pa· 
ktl işinde şüpheli bir süku
tu ihtiyar ediyor, Bununla 
beraber Rusyanın Londro. 
sefirinin dün irad ettiği nu
tukta haklı olarak söylediği 
gibi, Şarkı hiçe ıoyan bir 
anlaşma hiçbir zaman de. 
vamlı hir itiU.! olmıyaeaktır. 

. Bu işdo en ümit verici 
nokta Franıı -lngiliz görü
şmelerinin her tarafta mem· 
nuniyetle karşılanmış olma
sıdır . Hay Maiski Sovyet dış 
siyasasını izah ederken Ru
syanın bu yeni barış gayre
tini alkışlamıığa hnzır bulu
nduğunu bildirmiştir . Bu me
selede logiliz ve Frnnsız 
efkdrı umumiyesinin vaziye
tinde hiçbir şüphe ve ter. 
eddüt yokdur: Alman efktlrı 
umumiyesinin ise esas itiba· 
rile muarız olmadığı anlnşı -
lıyor. 

Eğer Almunyaya Şark pak
tını kabul ettırmek imkanı 

bulunursa işler bir hay.ı ko-

e Ba ış 
laylaşmış olur. Şnrtda re" 

ur' 
mi bir anlaşmaya kati 8 

1 
'b . d fB~S ette ı tıyaç vor ır. . 

Almanya teklif edilen bu ~~r 
loşmaya muhasım d· 
cephe almakdn israr ~A 
ecek olursa biz b e 

·ue1 
o kanaaUayız ki lngı 

11
• 

Almnnyanın doğr~d~~ dO!:.ı 
ya müzakere teklıfını de 

11 aııı 
kabul etmeli ve A hnaoY ~i 
ı:ıark ve cenub haduduoda ı 
"S ·ıı•· 
komşularına ne gibi ıeıııı ııe 
verdiğini, kendi arzasil~dİ~e 
şek.ilde bir sildh tabdı 811 

rnzı old9ğunu ve Cenefr ~sr 
dönmek için ne gibi şıı~e~' 
koştuğunu öğrenmek ge 
dir. d~ 

En eıaslı işde bU ,~· 
ğılmiıiir? Mınto.ka,·i F te 

l. "ası tlar çok kıymet ı 'T 
1 ardır ve hiç şu 1sr' 

. k' bllıı 1 hesiz b;.ıy Maıs ı fııJ' 
metetmekde haklıdır . d" · . .... , 
uzun ve hararetli ıııu b•r f 
relnr esnasında bir ~ r 
garantisi olarak ayn! pıı~1 

meti haiz başka bı~ııı9ııf' 
şekli dnhn vardır. A d·~I 
yı Cenevreye avdet et :ıııı · 
ve bugünkü köşeye çe~ ~tır 
va:ıiyetinin tevlit etdığ 1111

6 

uıııı' heler ve korkular 90~rı 
ortadan knlktıkden ~l 

·· ""e~ ·~~ bizzorur uzun sur•·· iflYJ 
burıyetınde olan bor•Ş 6ıılı 
<laha sakin ve dah9 oıı1e~ 
verici bir hava içinde 16cs• 
etmek imkt\m hasıl 0 



'74 Mart 

Moskova Ziyareti. 
a" zi;arette neler görüşülecek? 
I' -:1 Şubat tarihli Deyli Be l labilir. 
, a d. gazetesi «Moskova zjy_ Ruslar batı taraflarının 
, tetı» başlığ ı alt ındo. şu ba- m"enlaatlerini korumak için 
ln~aleyj yazmaktadır: doğu taraflarının kurban edi· 

Co: :kın bir gelecekte Sir leceğinden korkuyorlar . Bu 
b" . o.ynıonın Moskovaya kaygı ortadan keld ırılmalıJır 
ır zıya t . b' hah . re yapacağı eyı ır Bu kaygıyı sadece temi· 

erdır 
G · nat vermekle de koldırmok 

lld e~el .olarak uzun zama- klHı değildir· bÜnu 
4 an erı lngilterenin öteki F.l ı ~ bağlamak 
vruka d 1 1 .1 ld see am esas er 

gjb· ev et erı e o uğu kd' 0 ğ emniyeti 1 uıya ile ,ıe dostca mü . gere ır · 0 11 

Rıtıebatta b 1 d ~ .. meselesini tamamile hall~t 
'erecek: b" 

0

1 
unb .ueu~u got~ - mek icabediyor. 

" oy e ır zıyare ın . . 
1
. .1 "'Pılınaaı ·· 1 Lt 'd' Buaun ıçın Ber m ı e Mo· 

8 oz enme-. e ı ı d b' L .. •• 
ugüak:Q d k skova arasın a ır -.opru de. . urum arş ı sın-

b· ııe bu ziyaret özlenilen kurmak lAzımdır. 

TURICDtLl 

Balıkesir inhisarlar 
başmüdiirlüğünden: 

C ı kır inhisarlar memurivcli anharlarında . . . 
bulunan idare malı yaprak tiitiiııleriıı (;önen in-
hisarlar anlıarlarına 11akli l 9-2-935 tarihinden 
10-3- 935 t.arhine kadar acık eksiltru ~ye çıka-

• 
rılmış olduğundan hu miiddt'l. ıarfında zuhur 
edecek caliplerin eraiti anlamak iizere mahalli 
inhisarlarile 4}ö .ıen ve haşmiidüriyetimize mli-
raacat evlemeleri il:lıı olunur. 49-3 

"' 

Bahkesir Belediye 
Başkanlığından: 

ır it olnı kd k Geçen yıl doğu andla1ma-
9ken bir t han)' Çl ~iŞ •gt~r - tU görüşmeleri tamamile SU• 1 - 934 Sene j (30Zİfat Ve tenvirat Vergisile 
8- L' . ı a me gırmış ır . .. .. .. 8 k · · 
dıı' ıhınofun aöylerııiş ol- ya duşmuşdu . unun ~.uçu 1tente, sipN' ve la\·ha resimlerini ödeıne · ıçın 

10~ «Barı ş bölünemez• nu şunun vey~ bunun uze.~- on taksit mliddeti maı'l ayıdır. 
g Unün bugünkü kadar ine yüklemek oğru ve mu- 2 - Ta,·in ve ilan edÜn1iş olan bu soıı tak-
ercekleıtiği görülmemiştir. mkün değildir. . J 

do Gercekten barı ş ne sadece Bugünkü vazifemız hunu sit müddeti olan mart ayı içinde ödemiyeu mü-
~u andlaıması ile ne de yeniden ele almak ve her kelleflere borçlarının imkdarına ,göre yüzde on 

~d~cı batı andlaşmasiyle tarafın kabul edebileceği bir f' L 

~ın olunmaz. şe ki lde bir andlaşma hazır. zam edilerek tahsili rnn·al kanununa l~ ı .. an ve 
•blou tecrid etmek veya lumaktadır . belediye kanunun 112 ci ınaddesine dayanarak 
~e tıı etmekle birleımeler Almanlar, Ruılar ve Lehlı· tahsil edilecektir. 
ecil anlaşmalarla do temin lerle açtktan açığa konuşa. · 1 d 
ntekınez. Bu iş, bütün mı - cıts ve aro.larmdıı bir anlnş- 3 - Yukarıda yazılı vergi ve resım er en 
llllak ' .. nndlaşmalar ı nı kavra. ma zemini hazırlomak isti- bakayası olan borçlulara hu kerre yazılı ihtara 
icind uzere genel bir sistem yecek bir lngiliz bokanının kağıtları imza mukabilinde birer birer doğıtılmış 
09 e, ulaalar derneğinin bu gerekli İ !ti başarmak yo· 
on~e•eıj içinde değil de tunda büyük hizmetleri olo olduğu için kftğıtta yazılı kanuni ınüddeti içinde 
~eıas ruhu ile yapı- çnğı şüphesizdir . ödemiyeuleri • ha~larında tahsili emval kanunun . 
·~ " ...... :J.~~~~~·1 tlayanarak bak.ayası dahi tahsil edilecekdir. 

1 57 - 5 
Balıkesır Doğum ve çocuk , __ _ 

bakımevı Tayare Ceıniyeti 
l - Vih\vetin nıerkez ve miilhakutı, şehir 

~e köyleri aİıalisinden müracaat eden gebe- "il 
erin labii ' 'e müşkülfttı her rıe,· i doğumları- D 
nı Ve alelumunı kadın amelivatlarım miies- ~ 
Sesede meccanen yaılar . Çocuk dlişürmek °;f 
lel ı · · :ı.\ 
11 

1 ıke inde bulunanları ıhı kezalik ıııecca- 1 
eıı Yatırarak tedavi eder· I 

B<ılıkasir Şubesindeıı: 
Kurban ba\'armında tavart• ceaıniveti namına .. .. ., 

wpJanacak olan barscıklar 10-3·935 tarihine 
miisadif pazar gürıii saat on beş4e ihale f>dilınek 
ütere artırnıağa çıkarılmışdır. İsteklilerin şube
mize baş 'urnıalal'J ilan olunur. 

1 2 - Süt .çocukları ve iki yaşına kadar o- ı :o küçük hasta yavruları dahi müessesede 
~ atırarak her zaman meccanen tedavi eder I : KADRİ UZKUR 

EN UCUZ KıRTASIYEMAGAZASI k 3- Süt çocuklarının bakını tarzları hak
,•nda rniistakbel validelere ve gebelik esna
larıda vukuu melhuz arızalara karşı tatbiki 
d Zını gelen tedavi ve tedbirlerin ahnınasııu 
a gebelere öğretmek üzere dersler verilir. 

e 
1
4 :- .cumhuriyetimizin Bahkesire bah

rıiu ed ığı faideli ve hayırlı müesseseden 
l~z hterem halkımızın istifadeye koşmaları 

ınıdır 
• 

Hiikômet caddesinde Zarlıali oteli al
tında yeni at;dığım diikk~nda kırtasiye, zii
caciyc çeşidlerinin en eyisi ve piyasadan 
en ucuzu olarak bulunur. Bilhassa mekteb 
talebeleri ne aid muhtelif defter ve kalenı 
vesaire diğer ticarethan elerden pek farklı 
\'e ehven fiatlesatılır. 

SAYFA 3 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

Kasaplar dere inin arınnmsı için yapılacak 
mecra işinde bedenen çalışacakların nıartın al
tıncı çarşamba günii şehir mezbahası yanında
ki küprii haşında sabah saat sPkizdc orada bu
hırıacak memuruna miiracaat etmeleri son defa 
iJan olunur. 

İşleme aygıtları hazırdır. 58-5 
r. i\W~~~~~~~~ 

IJq}ctor baklerlyolok . Doktor operalOr 1 
IEDENI AKKEND SADt OZAfl'f 1 
lç ve salğın hastalıklar Cerrahi hcntalıklar 1 

mütehaısısı mı1tehaısııı 

VATAN eczanesi bitişiğindeki muayene 
evinde hastalarını her O'ün öğleden "onra ka-1 
bul ve tedavi ederler. 1 
~~~~~»it~~ 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Harada teşekkül eden Merinos yetiştirıue 
çiftliği ihtiyacı için on adet yük arabasile on 
adet koşuın ' 'e yirn1i beş kısrak topdan ve pe· 
rak.ende suretile vealeni ek~iltnıe suretile ınii
bayaa edilecekdir. isteklilerin teminaılarile bir
likde 16 · mart - 935 cun1artesi günü saat. on 
altıda Harada bulunmaları il~n olunur. 

(55 - 6) 

J)ııı·sunbey rfayare (~e -
miyeti lıaşkıtnlığından: 
nursunbey Tayare şubesine aid olarak top· 

lanacak olan kurban derilerinden tahminen 700 
adet koyun, 500 adet keçi, 6 adet sığır derisi 
ba)Tamın 1-2-3-4 cii giiulerinde ve tuzsuz ola-
rak teslim edilmek şartile ~çık arurıuaya çıka

rılmışdır. Muhamınen bedel koyun derisinin ade
di 50 keçinin 46 sığırın 466 kuruşdur. Derile
rin 15-3-935 cuma giinü ihalesi icra kılınaca
ğından isteklerin ~·üzde 7-5 teminatı n1uvakkate 
akçalarile n1iiracaatları il~n olunur. 62-3 

Bağ ve Meyva 
Fenni Aşı cısı , · 

Bağ ve meyvalarını muhtalif cinsde aşı 
1 

Cf yopdırnmk arzu edenler 1 

~~~~ ~~~ı r Yurddaş: Kuvayi Milliye Caddesinde IJ 

Kara b h Feldkelli günlerde sana yardım elini uzatan lJlldli Balıkesir Palas Karşısında ca ey arası ahmer lnsanlığw şefkallndtn doğmuştur. Zengin , fa· 

lı Mu"· du·f) rıu·· g .... u·· nen: =~.,,,~~~ın;.;e;.:;~.:~J:~au~!t b::::::~~. k;::;~:r::ıı::ı ~Berber Şakıre baş vurmaları ı 
ll vel kurulan im lıayır ocağına aza kaydolunuz. •==--?--~ -= -----=~~-=~ -==-• 

la,., i~~a v~ merinos yetiştirme çiftliği hayvaı_a- ... - Balıkesir _'!__ilaliahmer merkezi ... , Mehmed Servet 
kilo Çın )'uz iki hin kilo yulafla yiiz dokuz hın = 
1•lu tarı)a kapalı zarf usulile eksiltmeğe kouul- lesi şahin lbrohim 
1'liriautlr· .• 1 teklilerin sekiz '.'iİZ lira muvakkat te- g ün bo.tısı medino ta-' l rlalarjle mohdut. 
'935 ltrı e birlikd<1 eksiJtnıe ~tinli olan lO·mart Evsafı yakarıda yazılı tarla berber Ali atasından kalma 
tıı~la.rp~zar günü saat on döı:tde harada hulun- eenetsiz tasarrufunda iken 25 yıl evcl evltltları Abdul-
~~n olunur. 45- 4 lah ve kamil ve Havvo terk ederek ölmesile bunlu· 

\ 
Ja orolarında ya ptıkları takdimde bu tarla ver8ede KA-

T i) •ı T mil payına ayrılarak o suretle tesarrufunda iken 17 se-
< yet 8 }Jll ne evel karısı Vade ve ll'.\zları Hasine ve Eminllyi terk 

MU .. dt·ı· r 1
1
·
1
· ii'u .. D(ICll ederek öldüğü antoşılan ve bu tarıa senetsiz ıaıarru. 

\rıltye ~ fuodon bulunmakla mahalline l 0·3·935 pnzar günü mc-
Q 1 mevkii cinsi mikdarı hududu mur gönderilecek.tir tasarruf iddiasında bulunanler vaHa 

a •keı ır toygar tarla 2756 poyrazı Kötayolı İh -
1 
evrakı müebitelerile birlikde tapu dairesine veyahut ma· 

o.ltı rohim gün doğusu halline gelecek memura müracaatları lüzumu ilA.n olunur. 
Musa voreeesi kıh- 1 26.2-935 

ORME EVİ 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş ba'!kası 
karşısında ORME EVi nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 



Mecmualar 

Kayna mtcn,uası ıki yaşım 
doldurdu. 

«Koyn1Jk» mecmuasının 

.24 uncü sayısı çıkmışdır. 

Halkevimızin dili olan 
«Kııynak» bu snyısUe irinci 
yıl nı bitırmiş bulunuyor. 
Ar oduşım zı ttbrik Pd•r ve 
yonı gırdığı uçuncü yılında 
de muvorr kıyet dileriz. 

lbrahim Şevki lşıkmanın 
·Koçor.lı çetesi., ·Rüya•, mu
ollım KtımAI Özerin «Kebsüd 
tarihine bir bakış», «Kalkan 
oyunlarrn, Naci Erçeviğin 

«Engel»i H. Ai:ayın «Köy 
edebiy11trn, «An'tikalar reisi: 
Dede Sultc.n>1, A. O:ıman 

Balkırın •Ben kimim•, B. 
Tunçoyın ·Tübergüloz•, adlı 
yazı ve şiirleri uKaynak» 
ın ıh» sa~ısında topladığı 
yazılardandır . Okuyucuları

mıza tavsiye ederiz. 

Bir Amerikan gazeıecisl 
istan~urdı 

lıtanbul, ~ (A.A:.) - Bir 
çok Amerika gazettlerinin 
muhabiri Mis Miller dördüncü 
defa dünya seyahatini yapa~ 

mak üzere fstanbula gelmitdir. 

Zayi terhis tezkeresi 
( 41) ci Fırka (41) ci alay 

<2) cj Tabur (2) cj bölük
den 5-5.341 tarihinde aldı
ğım terhis tezkeresini zayi 
etdim, yenisini atacağımdan 
eskisinin hukmü olmadığı 
ilAn olunur. 

Kdremid: Şekveren köyün
den Yakub oğııllarından İb· 
rahim oğlu (317) doğumlu 

Akif 
r-========::::::::ı. 

Doktor 
Mem~uh Ahmet 

ÇOCUK 

hasttllı kları müt~hassısı. 
Mua7enehaneeini po~tah-

ane civarında Zemen so-
1 kağınn nakletmiştir. 

L-,====~===========·• r· ., 
,AVUKAT 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKİLİ 
y (il E AN 

Yazı hanesi hükU.met caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve knzıı.lardn her 
nevi dnva kubul ve aarat-

11 le neticelendirilir. 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk. -
Aşağıya bastiğımız rehber tablo halkınHzın her tülü ihtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kinı

lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
· tercih etmelisinız? 

Hangi 'bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirainiz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 

KIRTASİYE: Mustaf~ Fehmi. Hükumet 
ne sokagı. . 

OTEL : Bahkesirpalas - ltuvayi nıilliye caddesi 
~aptan zade Oteli .. Kuvayi milliye eadde-
sınde.. . 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hük6nıet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Uiikunıet 
caddesinde Ahn1et çeşmesi karşısında . 

BE R BE R: Yeni berber ıbrahim Dural: Hükumet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısınd 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehnıet sokağı 
numara 18 

B IA K K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri .. 

TERZİ . 
ŞEKERCi 

Paşa canıii· caddesinde.. Meyhane lıoğazmda .. 

: Mustafa bey.. Postahane sokağı ' < 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Ralıkesirin en eski şeker
cisi. Hükıinıet eaildesi, postahcme sokaği nu 
mara: 24 

• 
MANJFATU 1'"t:T~vşanl~ı Zade Fahriıbey. Fantazi nıa .. 

• 

O kuyu uz! 
Geldi! -

Saf Değ· mis z 
Linyit Ma en Kömürli 

Odun gibi yazdan tedarik otmek "'e hurtalnrca r•· 
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz Her vakit eviniıe, dairenize valhasıl her ye.~: 
istediğiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 k• ., 
kömür 3 kilo oduna muadıldir "D ğirmisaz l.1iıı~. 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda" k 
!anılabilir. Hararet derecesi piyasadaki kömürlord:: 
yüksekdir. Toplu ve prakonte olarak mı:ığazeın11 

en ucuz rıutla satış yo.pılmakdndır. Askeri, oıülki .. f": 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gonu0 

temin edilir. 
nifaıura . ve kuıuaş ma~zası. ·Ku vayi rnilliye 

caddesı numara: 52 r .. • ı Yalnız ticarethanemizde Değirnıisaz ),;iuyi' 
HIRDA v AT· cu~all Hasan - 'apı ve r~nçper duzenı, maden kömiirii 

• derun· hırdavat, bova, <'aın çınıet.o ve aıre 

1 
A ,_ t .. b ı· · 1 t kd f1e Mld" ... l l • ' · ncu~ ocru e ne ıceyı nn a aca ır. 1 r I 

Saraç ar >aşı. bir kere tecrübe etmekliğiniz size büyük tnsarrU 

t!J~Ml!Jtl~~-- • temin e<lccekdir. Dllha fazla taf ilat almo.k istiye
01

"' 
mnğazamızu uğrayıb öğrenebilirler. 

Balı~e.sır skeri sa'tın 
<tlıııit koıııisyoıı1111d•ın: 

Balıkesiı· lııhisıırlar 
Başıniidürlüğünden: 

Balıkesir çiviciler çarş 1 sımlu D ınir. si 
hu davot, dlntı ziraiye ·ve inşnnt nıalzerıı; 
tic!lrelhanosi Cumalı Abdurrahoınn zıt 6 

flhmet tlu!Cısi 
usığırhkda hulunan kıtaat icin 100 ton Un Sındırgı lı1hisarlar müdüriyeti anharlarında 

kapalı eksiltme ve yirmi ton n"uıgur, heş ton bulunan tahminen otuz bin kilo raddesinde id
knru fasuly.a, bPŞ ton nohut, heş ton are mali yaprak tütünlerin ı ahkesir istasvouu-
Pı·inç, iki t?n K. Czlim, bir ton Zeytin yağı,. iki na nakil ve teslimi 19-2-935 t.arihindf>n 7 ~Jart , 
hıu;uk to.n, ahun, be n Tuz, htış tou Gazyağı 935 tarihine kadar açık eksiltıneye kouulmuş- I I dafl• 
açık P.ksıltnıe u ulile 20 ~lart 935 çaı·şauıha gü- tur. Taliplerin bu hahdaki şeraiti anlamak üzere \r 
nü ~aat 11 d . atın a[11ıacakdır. nıahalli fuhisarlarile Ba.:miidiiriyetinıize miira- Okcukara malaallt~ iraden 9-76 metre Jlltıı·:l :J 

caat eylemeleri ilan olunur. · (59-3) 5 ' 
n için nıu,·akkat teıninat altı yüz yetmiş beş -------------- hamda yol artığı bir ~')r satılmak iizere ~~1 rıl' 

. lira diğer erzaklar için dört ) iiz eksen dört lira riunda yapılacakdır. 1stekliler şartııameleri gör- -~35 günlemeciııe kadar açık artdıı·mağn çı ' ot1 

) ·tın iş beş kuruş gazyağı için yiiz bir lira on ıııek iizero her gii n iş zaınaıırnda v ıııışılır. istekleri ıı l 7-3-93 5 pazar· giin ii :<0~ 1 

knruşdur. pazarlığa gireceklerin eksiltme giinii lwll i ~aat- altıda helPdi ye ) e gelmeleri ilfm olunuı;~n--4:)/ 
Ek .. ilıme OahkP.sirde Kolordu karargahı civa- den evvel muvakkat teminatlarına aid n1akbuz- 1 ~ " 

rmdaki Kolordu artırmave ek iltme komisyo- larile birlikde komisyona gelmeleri. 51 - 4 1 Ha ım )<-ri \7İL.\ YET MATB.AASI 


