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Çankırıda . Yunan Hükumeti isyanı bastırıyor! 

Yağın siddetli yağmurlar isyanda Bay Venizelos Ve Muha
çot zarar verdi. lefet Reislerinin de Parmağı Var! 

Çankırı, 4 (A.A..) - 24 sa· 
----~-at jçiode yağan şiddetli ya. 

ğmurlo.rdan sonra evler su 
altında kalmışdır. Zıro r ~·ok

dur. 

Bütün Yunın ~~kı hikumıtla beraberdir. Halk kitle halinde ıinüllü kayda~nuyor. 
Asilerin elindi~ ulunan Avırof znhhsma tayarelarden atllın bemba ile ağtr yırılınd1. 

Aydındı yolları su bısdı. 
Aydın, 4 (A.ı\ . ) - Yağan 

yağmurlardan şimendü(er 

yollo t'ını su basmışdır. 

Uşıt ÇIJıdl tışdı 
Uşak:, 4 (A.A .) - Yağmu

lar Uşak çayını taşırmış şe · 
bir bahçeleri su altında im. 
Jmışdır. 

Adanı Çocuı Esirgeme ku
rumunun yırdrmfın Peşter loyd diyor ki: l · Adana, 4 (A. .A.) - Çocuk 

~lr~ ıaeıııhketinin soysal, kfiltbrel, sıyasal n maddi ;~~!~~·:3·9~:;:~;:.;:; . .;:~ 
Jlt11i t1111mın değişdirirbn hakiti bir mucize ;;~m;~;. '!rn.~'~jg k;i~:·;;: 

Uöstermişdir.)) rab, 14 takı.~ elbise, 17 
llod kasket, 19 gomJok, 8 takım 

~it, c~'Peıte 3 (A.A.) - Bütün gazeteler Alatürkün Tür- çamaş r 754 dtfttr ve 67 4 
)opı_ 'lllurluk Başkanlığınıt tekrar seçildiğini haber veri- kalem t~min etmişdir . 
--~:~:eşter .. Lo!d gazetesi bu münnsebetle ~e~rettiği ~i~ Esirgeme kurumunun ko. 
~'tıt} Atalurkun Yunaolılara karş ı olem miihım zaferını 

1 

misyonda daimi oturak 35 
-ll,,•tdılı:d ı n sonra Tfirkiyeyi bütiin sahalarda yenileşdiren çocuk vardır. Evleri yanan 

.,~nı ıslahat eserini i.aydedmekdedir. Gazete diyor ki: 1 köylülerden otuz 
~t~t~rlı: .. memleketinin soysal. kültürel, siyassl ve maddi 1 aileye Hildliahmer JSO lira_ 
ı,,._~ı tamamen değişdirırken hakiki bir mucize gös_ ! lık yardım yapmış ve köylü. 

~~- 1 
!eri çok oevindirmitdir. 

~ııı görOşmele;•i ar/esinde.. italya 
ltr lngiliz Bakanına 
~ ınıılııesem bir hbul göslarileceUir. Bışvekalal 
.-. .. ::a• ıuhteıem ve mon~en kabul resmi yapdacaktu. 

~l'llaı il, 3 (A.A.) - Havoı dairesini tahsis edeceğini 
~1lh~birinden: bildirmişdir . 

~"İciy6 ~ikameti lnğiliz Diplomatik mehafil Hay 
~ hta.rı ~ tıırınn muhteşem Hitler hüki.lmetin başına ge-
lı : lo, ~kabul gösterecek- çalidenbori ılk defa olarak 
Si~•liı it.at dön akıam 

t Carı 'slirine hükumetin 
~"'ıır ayıııon icin riyase-

Boşvektllet dairesinde muh
teşem bir siyasul ve monden 
resmı kabul yapılacağını 

söyliyorlar. 
~ ... ~~ray~~~.~ mütevef
~ ~nburgun 

' 

tJgo sla ==== v~==-=-==c====-i n-===-e--== 
1 f t 1 -----•i •1 Y1 müııasebatında Mali yardım yapılıyor. 
~ 11~ ileri görünüyor ,.i:•bd:~;, 3.1~::.i,.-a g!:~ 

l·t oıaı. "l Çin hükumeti kendine yapı-
" ~, \J (A \'ıı ·A ) - İto.lya lacok mali yardım hakkında 
~ııll,16:0•lıt\'ya arasındaki logiltere ve diğer hükumet 
~ı,, atd, resmi Cornolo lerle isti orede hulunmuşdur. 

'\t gsıete . Çın bangerlori ecnebi istik -
etıe ter . 81 tarafından şu razlerı akdi imkanları hak· 

q ' I~· sır edilm~kdedir. 
ı ~ ı de~let 

&. &tli b' Oresındıı şim-
"'ll~ ıt ca~ t\ il hııb . açılmış oldu-
~'ı~>ı. ''r'b S~dılebilir. Vo bu 
''~c ı bır rn h' 

' e\_ b 0 ıyet vere-
~ oıı leznh·· 

'ıl~ Retek . ıırnt bekle-
' 'ht dır. Böyle b' 
"" e"d· ır 'tıı " 1te · · 
Ilı ~'"ı 1

<'llldl1 bulunan 
''~ n ln \ ~'•ırıda tohl~ke~i bir 

dotru sulhun ıstikrıı· 
~I' rtıhebet bir adım 

kında ileri sürülen bazı tek
lıflori tetkik etmişlerdir . Çi
ne mali yardımda bulunmak 
üzere uluslararası bir pilAn 
tanzim edildiği takdirde pi
IAna her şeyden evci Ja
ponyanın iştirak edeceği ta
hm in edilmektedir, .1 ponya 
ile çin nrnslnda doğrudan 
doğruya müzakereler cere· 
yan etdiği hakkında huradu 
hiç lıir marnmat yokdur. 

Vaşington. 3 (A.A) - İn
( Devamı ikinc:i ıoyfada ) 

Doğu Afri~ayı durmıdan 
ıs~er yolluyorl 

Florantıa,3 (A A.) - Genrel 
Maravizna Şarki Alrikaya 
gitmek üzere Napolide tah
şit edilecek ol on fırkayı tef· 
tiş etmişdir. Kıtaat ıehrjn 
sokakltırında halkın alkışları 
arasında bir geçit reımi ya
pmıştır . 

Rona, 3 (A.A ) - 534 Ne. 
fcHle 76 zabit şarki Afrikaya 
sevkedilmek üzere harb leva· 
zımı ve otomobillerle Mesi· 
naya hareket etmişlerdir. Pıı· 
lermodon do. 29 cm piyade 
livasının erkAnı harbiyesi le 
beraber General Boscardinin 
kumandasında doha başka 
müfrezelerde Mesinaya gelmi
şlerdir. 

Roma, 4 (A.A.} - İ~dnde 
bir piyade taburu beş ha 
fif topcu bataryıısı ve ağır 
topcu levazım bu1unan üç 

( Devamı ikinci sayfada) 

Mersin 
Yiliyetinin hususi büdcesi 

Mersin, 4 (A.A.) - Bu 
yıl hususi idare bfülcesj ge· 
cen yıla göro 41 bin lira 
f iZlasile 51 4 bin liradır.M ersin 
hastahanesine bir pavyon 
ilave edile<'ek ve yeniden 
vill\yct merkezinde modr•n 
bir ilk mekteb ve bir vil
~yet konı;ı yapılncakdu. 

A.tina, 4 (A. A.) - Tayare- men edildigini~yıızmakdadır. 
ciler tarafından verilen ma- A.yan meclisinin fethi hrberi 
lOmata göre t yarelerden teluib edilmekdidir. 
atılan bir bomba Giritte Paris, 4 (A.A.} - Gazete-
Soda limanında bulunan Av· }er Yunanistan htldisesinden 
orof zırhlıeına isabet etm · uıuo uzadıya bahsetmekte. 
iştir. Z ırhlının ci<:ldi auretae dirler. Bazıları dahili buhra-
hasara oğradıgı ı:annediliy. nın dıt sıyasaya teeirj ola-
or. cağını yazmaktadırlar. 

Asilerin elinde bulunan Atina, 3 (A.A.) _ Atina 
ve Serigo ada etrafında ajansından: 
doloşmakda olan iki torp- HükOmet hemen iki ay-
ito muhribi de hüktlmet taya- ' danberi Venizeloı fırkaaına 
resi tarafından bombardumın mensub ve eıki general PL 
edilmifdir. aetıraıın telkinlerine itaat 
Eğe denizindeki Yunan eden açıkdaki zabiUerin bir 

adalarında aükun ve aaay'f iaıan hareketi haıırJadıldarı 
yerindedir. Kitle halinde hakkında haberler almakta 
gönüllü kaydedilmei.dedir. ve ayni zam.;1nda Venizeloı· 
Bütün vilayetlerden hükOm- cu gaıeteler hükQmet alıy· 

ete coşkun telgraflar gel11>:- hinde şiddetle mücadelede 

ek~:~ir\renizeloauo feaad ve ~ .\ bu~~n:;:~: i:~:~riyet de. 
isyan hareketine iştirakı kendi , ~ ~'~. \ nilen cemiyetüe şiddatli t.ah-
ioin Hanyada yapılan bir mıti- rikAta başlamış bulunuyordu . 
n2de söylediği nutukdan an- Hattt bası gazeteler PJes. 
latılmakdadır . Yine bay Ve- 1 ,an ıştnde parmı~ı ınlaeılan 8 · trasııı ajılice Yunan bulgar 

Venızvloc " 
nizeloson hükumet aleyhinde zelosun bir korsan kahramı hududuna kadar gelditini 
hır beyanname neşrederek olmağa !Ayık bulunduğunu Te fakat hazırlıklarının lie· 
Giriılin muh::ılit fırkasına me· söylemişdir. Şarki Makedon- nüı kAli olmadığını görerek 
nsub Ayan ve meolisan az · yadaki asi kuvvetleri ric- tekrar Kana hareket eUiğ'ini 
asını toplanmağa davet et- ata mecbur edilmiş ve Se. yazmışlardır. Son günlerde 
tiği zannediliyor. rez geri alınmı§dır . Mak- Venizeliıtler boreada piyıı-

Bay Venizeloaun Atin· edonyaya süratle kuvvetler sayi kırarak mühim miktar. 
adaki ikametğ4hında ya- gönderilme'kde ve ihtiyat da satıt yapıyorlardı. Uünkü 
pılan arıtdırmalarda birçok kıtaatı ıilAh altına da-Yet ~d- iıyan hareka.tından evveli 
tüfenklerle bombalar iki bin ilmekdedir. A:silerin sahamın- 1&lemin tersanesinde bat· 
fıtenk ve kendisini ittihama da hizmet edemiyeoek bir göıtermit ve açığa çıkarıl· 
medar olacaW bir çok met. hale getirdikleri yedi hırb mıt olan 30 kadar ordu 
tublarda buluamuşdur. gemisi tamir edilmekdedjr. [ Oe~amı ıkinci ıayfada J 

Yine Atinadaki Liberal Pariı, 4 (A..A) _ Girid 
kulübünde yapılan araştır· adası hallın bi donanmaya 
malarda muhalefat rüesa-; iltiliat etmitdir. 
sın da Bay Anaıtasyos ve Cafan Girid adıfi radyosu ada- Macar 
dersin orada gizli bulunduk- daki hükumet erkanının tev· K · 
ları görülmüş ve memurlar kif edildiğini ye Giriddeki 3 bınesi İstif 8 etti. 
ayn; zamanda burada bir kuTTetlerin Venizeloıu taki· Hodapeşte. 4 (A A.) - Ka-
çok tüfekler, bumbarlar ve be huır oldoklarmı bildir- bine İl!ltifa etmiş ve naibi ye. 
mühimmat bulmuşlardır. nı kabine te~kili gene Göm. 

Gazeteler General Koncli- mişdir. Jurnal ıazeteıinin böşü memur etmiıtir. 
Yunanistan muhabirine göre 

lisin ulınmış olan askeri te- lngı"lter• ordu t 
bay Venizelos Girid adnsını ~ SUna a · tbirlere nezaret etmek üze-

re bu hafta içinde Makedon- idare için bir üçler mecliıi hSİS edilen büdce 
yoya gideceğini yazmakdadır· tesis etmişdir. Londra, 4 (A.A.} - Ord-
1 Atinı, 4 (AA.) - Vradhi- uya aid büdce tahminatı ge-ar. 

Sel~nik , 4 (A.A.) _ Ten· ni gazetesi Kendiye Veniıe· çen yıla nazaran 3950000 
kil hnrekAtının bizzat başına losun evinin bir )ıükumet ta· lira Cazlasıle 43500000 lng-

.. yaresi tarafından bombardu- , iliz lirasıdır. gP.çmek uıere Harbiye Baka-
nı General Kondiliein gelme· 
si beklenmekdodır. 

Atina, 4 (A.A.) - Asi ge
milere karşı büyük hava ta
arruzu hu sabah tekrar bnş
lam ı şdır . Bu gemiler Girid 
ndasınn sığınmı§lardır. Kıs
mi seferberlik normal şekil
de de-Yam etı:nekeddir. Bir 
~:ok gönüllüler askerlik şu
belerine mürocnat etmekde
dirler. 

At ino, 4 (AA.) - Röyter 
a.iansı muhabiri bildiriyor: 

Başbakan hay Çaldnria 
isyanın bastırılal'ağıoa ka 
naatı oldujunn ve bay Veni-

========ı:ıı:=---=---

F r ansız -1 tal yan 
Dostluğu nümayişi. 

Bay laval şeretiölYariliOziyıfıttı nıJır siylıdi7 
Paris. 4 (A.A.) - Argod- uğunu ve Fraoeanıo-ltalya_ 

nki Garilaldıcılar Roma anl
aşmaları münasehetile bay 
Laval şerefine bir ziyafet 
vnmi9ler ve bir Fro.nsız b
alyan nümayjfj yapmışlardır . 

Bay l2aval ıöylediği nuL 
kunda Franstz-italyan dost
luğunun Fransız harb mey. 
daolırıada ebediyen kuruld-

oıo yardımile henüz sağla. 
mlatmamıt olan fakat bü
tün ulusların İBtemekde 
oldu~u sulh yolunda emni· 

yetle yürüyeceiHni ıöylemit 
To 1935 yılının ıuth için bü

yük bir yıl olaca3ını ümit 
Q\mitdir. 
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Mualllm l lçari işleri bakınlılıntn bir · ı- c 
K, ÖZER emri İ Y 

lceri itleri Bakanlığından -··----.. -----··• 
--------..:.....-----....rı vilAyete bir emir gelmişdir. vaı•ım•ız 

··------··------.. --, MÜ HAKATTA ı --- --------------------
,,, 

i yağmurlardan 
dereler taşdı. 

Değnek ovunları ve pehlivan Bu emirde açık memurluk-
"' lara dıtarıdan kimıenin tayin 

e 
çay - gürefleri. edilmmeesinl ve muhtelif ıeki-

- lde açıkda bırakılmış olan 
Balıkesirde dedelerimiıin vartak oldu5u ıpor pehlivı_ · 

Marmara felaketzedelere 
aid işlerle uğraşıyor. 

v 
" dahiliye memurlarının tercı-

ehemmiyet verdiği ıeylerdf'ln nlıkdır. Vaktile cihana yük- hen tayin edilmeleri bildiri- ·Son yağmurlardan Bahkesir-Kütahya hattmda bir fi' 
rma yı~tldı. Trenler aktarma ile işliyor. 

birisi de (df>ğnek) oynıımak sek pehlivanlar hediye eden 
d · · lmişdir. 4 etı ıdi. (D •ğnek) düzgün Turkler bugün de dünyanın 

Valimiz Bny Salim Gündo· 
ğnn beraberinde sıhhat mü· 
dürü ve başmühendis ve
kili olduğu halde Erdeğe 
gelmiş ve Marmaraya geç· 
mişdir. Valimiz adalarda zeL 
zele • felaketzedeleri ıçın 
yapılmakda olan evleri ve 
sosyal yardımları tedkik et
mektedir. 

yontulmuı bir a~ac parçaaı- en büyük pehlivan yetitdi· 
dır. Banunla meraklılar ka- ren bir milletidir. Balıke1ir· 
rşılıkh olarak dizilirler. Hfr de de danya ıampıyonluğu
kalıleoin bir reiai vardır. nu alan pehlivanlar çıkmıı· 
haret verilir verilmez. Oyun dır. 
hatlar. Artık atlar keıoer Kurtdereli Mehmed Peh
atlılar harekete gelir. Her livanı tanımıyan yokdur. Ba-
atlının hedefi kartısındaki 1 k . . Ş 1 h" . . 
ti d O "' Ll ır,, ı e11rın am ı na ıreıının 

a ı ır. eene& er ya"mur .. d L 
b . ğ y d- d (Kurtdere) köyuo e çı&an 

gı ı ye nr. ere uoen e- . . 
ğnekleri yerden almak. &e· Mebmed Pt:blıvan hır zama-
krar ata binmek, koımak. nlnr oihana nam vermit 
koş lurmak, bütün bu hare «ünlüa bir peblivanımııdı 
ketler birer çevıldık eser· Yeni yetııenlerden Balıkeıi • 
leridir. Nihnyet bir taraf rin (Bey) köyünden Çouın 
mutlak yenilmişdir. Ufak te . llebmed P"blivan da ileride 
f"k kazaların da ehemmiyeti JOzümüzii güldürecekdir. 
yokdur. Değnek oynayanlar Balıkeıirde etkideoberi 
da ku,nt ve oe1&ret aranır. ıık ıık pehlivan güreıleri 
Gençler ve meraklalıu hep 
bu gayeye doğru yürütülür. yapılır ve bu eıuada birçok 

Vaktile bir nevi spor olan yarenlikler çlkarılırmıı . Da•ul 

bu değnek oyunlara Bılıke- •e zurnaların ohenktar mak. 
ıirde ıimdiki Koıuçınarı amlerı gürcılere ıe•k ve ne-
deniJen yerde muayyen gü- ~ katarmaı. BlyeTtim pehli· 
nlerde büyük bir kalabalık van güreıleri ıaman, ıa-
huınrunda oynanılır. Ve ge· man aüonet ve e•lenme düi
nçliğe iıtenilen terbiye aıt· önlerinde Taktibali olan ail· 

lanırmıı. Bugün bu eaki eler tarafından yapdırılma. 
oyunlar ve bunlara müteallik 

kdadır. Pehlivan güreşleri 
Adetler ıönmüt, gitmit onun 
yerine sporun bu 1&hadaki bilbaaaa köy düğünlerinde 
daha mütek.Amil kıımı geç. göıe çarpar. 
mitdir. Bugün de pehlivanlık hali 

_Pehlivan güreşleri hazır ıporumuzuo bir ıub
Halt bile Türkün en D!U- eıi olarak yaıamakdadır. 

Japon mallarının hntanjını. 
Bakanlar heyeti Japon et · 

yaıı hakkında yeni bir ka
rarname kabul etmj9dir. Ka-

rarnameye göre idhali 148 
ıayılı kontenjan kararnaıneıi 

hükümlerine göre ıerb81t 
olduğu açın sıpariı verilerek 

26 7·934 tarihine kadar gü• 
mruklere gelmış olup bedeU"ri 

tamamen ödenıııit malların 
bir defaya mahıus olmak 

• 
üzere 1erbestçe idhalioe mü· 
aaade edilecekdir. İdhali 148 
aayılı kararnamede bulanan 
ve 2&-7·934 tarıhine kadar 

gümrüklere gelmiı olub be· 
deHeri tamamen ödenmit 

bulunan ve fakat umumi 

ihracat ve ithalatı takasa 

t4bi tutulan bir ınlaımanın 

mevcudı1eti dolayiıile ica

beden takaa yapılmad ğından 
idhali imk4nıız bale gelen 

malların mert 'kontenjan ka

rarnamelerinde mevcud mi

ktarlardan umumt hükümler 

dahilinde istifade etJirilerck. 

takassız idballerine müsaade 
edilmiı ve ıayet bunların 

t&1!1yesi için kACı kontenjan 
kalmamış veya bu tarzdtt 
idbal edılmiş olan mallıır 
için eıki kararnamede bu. 

ıunmasına rağmen yeni k:a
rarnamene kontenjan veril· 

memiş ise yeniden kAfi ko· 
ntenjan verilmeıi için güm· 

rük ve inhisarlar bakanlığı. 

Hııı durumu 
Ziraat baknnlt~ı meteoro· 

loji enstitüsünden alman ma_ 
lftmat:ı ıöre, son 24 ınat 
içinde Trak.ytt, Ege mıntakı_ 
lariyle orta Anadolu ve Ka. 
radeniı sahil mını&ltaaının 

alçak tazyik aaha11 dahilin 
de bulunmasından 6L0r0 bu· 
ralarda gök yüıü bulutlu ve 
kapalı geçmİf, bna ıuhu. 
netıode bir gün e•elkine 
n11aran üç derece et_ 
ralında bir yükselit 
kaydeJilmitlir. Geoe ıu-
h11net dereceıi dolu Ana• 
doluu •e orta Anıdolunun 
Kastamonu çevreai katılma

dığı halde sıfırın üstünde 
kaydedilmittir. En dütük 
suhunet s f.rın altında Kanta 2 
Er ıurumda 11 Kattomondı bir 
derecedir. En yüksek 11ca

klık Ada nada 20 dereoedir. 
Trakya. lzmir ve ManiH 

çevrelorinde yağıt olmuıtur. 

Ölçülen mikdar 2 ilA 6 mil
imetre arasındadır. Bugiin 
Ankarada saut 14 de bava 

suhııneti ı 1 derecedir. Rüz· 
g!lr cenubdan ıaniyeJe va. 

satı 5 metre hızla esmekte
dir. 

... 

ltalya 
asker 
Yollıyor 

na 11lAhiyet verilmişdir. (Üst tarafı birinci .ayfadn) 

Bu mallarm hedeileri için gemi bugün Şarki Afrıkaya 
evelce ödenmit bulunmaaın- gitmek üzere Napoliden kal. 
dan dolayı baıkaca döviz kaoakdır. llk kuvvetleri gö. 
iıtenmiyeckdir. ! türen npur gerj ı•lmitdir. 

Yunan 
Hekdmetı 

A 

/ayanı 
Bastırıyor. 

( Üst tarafı birinci ıa yfada) 
ve donanma zabiti küçük 
bir mü1&demeden ıonra 5 
barb gemiaine girtneğe mu· 
vaffak olmu9lardır. Harbiye 
ve bahriye bakanları hemen 
tiddetli tenkit tedbirleri itti
haı etmitlerdir. Sahile ve 

teraanenin karş11ındaki tepeye 
gönderilmit ve 11ilere ate§ 
etmeğe Amade iki batarya 
konulmuıtur. A.ynı zamanda 
bakanlar meclisi de toplan. 
arak bütün Yunanistanda ör
fi idarenin ilAnına karar ve· 
rmit ve Atina da bazı tevk. 
ifat yapılmııdır. Bu eadece 
bir ihtiyari tedbir idi. 
Zira ıivil ve &1kert memu
rlardan gelen hab~rler bütün 
ıebirlerdeki garnizonların 
hüktlmete sadık kaldıklarını 
ve her tarafta tam bir 
siikftn hükum ıürmekte ol
duğunu bildiriyordu 

Bu arada harbiye mekte
binde bir iıyan teıebbüsü 
bat göıtermit ve J 5 kadar 
acığa çıkarılmıt olan zrbit 
refakatlarında «Cömuriyetci» 
denilen cemiyete mensub 
siviller olduğa halde içeri 
girmiye muvaflak olmuılar

nda hemen teılim olmıya 

mecbur kalmıılardır. Üçüncü 
"Te ıon iıyan harek.Atı Atina 
efzon taburu kıtla11nda oJmut
tur. PlAıtıraı tara-ftarı 15 
kadar ıibit tabur zabitle
rinin orada olmamasından 

(dremidlilerin hamiyeti 
Doydnğumuza göre, gdr~ 

emidliler Marmara felaketz
edeleri için bu defa yeniden 
bin lira teberrü etmişlerdir. 

Edromidlilerin yüksek ham
iyetini alkı9larız. 

liman reislen arasm~a 
değişiklik yapıl~ı 

Brdek liman reisi Ali An· 
dıklı liman reisliğine, Erdek 
liman reisliğine mütekaid de
niz zabiti Feyzi, Marmara 
liınan memurluğuna Taşucu 
liman memuru Süleyman, 
Bürhaniye liman reisi Kbım 
Anamur liman reisliğine, 
Anamur liman reisi Saib 
Bürhaniye liman ~ reisliğine 
tayin edilmişlerdir. Marmoru 
liman memuru Rahmi teka-
üd edilmişdir. 

Bir ölüm hadisesi. 
İvrindi , {Muhobirimizden)

Havranın Ebübekir maholL 
eıinden Ali oğlu Süleym.an 
adında bir seyyar satıcı lv
riodiye gelirken Kınık kö
yünde kısa bir rahatsczlık 
geçirmit ve ölmüşdür. Zav
allının eceli ile öldüğü an
latılmekdadır. 

---'!lwı-:=:oo;;;=::oo--

.. ... . 

Balıkesır-Klıtahya hattında bir köpru r' 
Havalar birkaç gündür 1 - Nahiye ve köylerde .. d!e· 

yağmurlu gitmektedir. Oün gündür geceli güodüzlll , 
de sabnhdan öğleye kadar vam eden yağmurlardan Ş•. 
fasılasız yağmur yoğmış mlı ve Kirne derelert taf1111~ . dr 
t~hrın ortasından geçe~ d.e· Jır. Bal ı keıire araba "e ,. 
reye pek ~ok su gelmı?dır. ğer nakil vasıtaları bu yii 
Ovanın bırçok yerlerınde den işleyememektedir. 
tarlalar sular nltındn kalmış. A d 1 d·~er k6f 
d rmu a an ve •e •"' 11

8·. .1 T .k lerde bolun an tütün silf' 1.ı· 
ımav çnyı ı e epecı ve 0111"' 

ıliğer derelere de fazla su Balıkesire inhııarlar ' 1,, 
rına g· ötürmek için oral>'. •• 

geldiği anlaşılmaktadır. ııp 
rına koydukları tütöole~ı İf Son yağmurlar Balıkesir· 

Kütahya hatdında tahribat 
yopmış ve bu cümleden oln
rak Dursunbey ile Gazeli
dere istasyonu arasında bü· 
yük bir yarma çökmüşclür. 

Çöken toprak oldukca geniş 
bir yer kııpladığı için hemen 
temizlenememiş ve tren bu
mda okdarma yapmışdır . 

Dün bu yüzden Eskişahirden 
gelen tren şehrimize iki sa
at tehirle gelmişdir. 

Yarmanın temizlenmesi işi
nin birkaç gün süreceğ i 

tahmin edilmekdedir. 

Şamil dar si da taşdı 
Şamlı, 4 {Muhabirimizden) 

hiyemize kador getirebıl11',,ı 
ler ve derelerin tetıtldC'' 
üzerine burada kelınışJar 

' 

Samlida muMar se~~~,1 
Şamlı, 4 (Muhabiriın 1

1 rW 
Şemlı mıntakası kö1. 

8ıııe• 
de muhtar intihabı blt er' 

üzeredir. Şamlı nah.iye b~t' 
kezinde muhtar ıntıh8 .ı, 

'1' .. pılmış büyük bir ekser• ~ol' 
Davud oğlu Ahıned b•'' 
muhtar seçilmişdir ~o Jıf 
balkın sevdiği ve ı•) 
bir zatdır. iıtifade ederek kıtlayı iıgal 

etmittir ve Rlkerjn başına 
geçmiye çalı9mıılardır. Hü- Ç 
aeilerin ıilAhlarını teslim ıne ~·. 1~~~~~~~~~' 
etm ye davet etmiıse de bu- V J Jı 
olar mokaTemet gösterdik- I ar ım b l k D ., cıı 
!erinden topla mücehheı kı- ( Ost tarafı birinci sayfada) a l esır ogum Ve ÇO 
ıaat ateı açmı9lard1r. A.siler giltere. FranH ve Japonyanın bakımevı 
geceyarııından ıonra saat mali hususlarda Çıne müş- ·r 
iki buçuğa do~ru teılim ol- 1 terek.en yardım etmek çare· 1 fA • k ··ıh k ı ~el11 1 
muılardır. Müsademe neti· terini arnşdırmaktn oldukla- j 1 .-:- \ ~ cı yetı.n. mer . ez .:e nıu . aı . a ı, '» bt"' 
ceıinde 3 ölü ve ıo kadar rına dair matbuata akseden ~ ve koylerı ahalı~ınden muracaat eden gc 

1
,.. 

yarah vardır. Sabahleyin şayialar hakkında B. Fili pis ~ terin tabii , e nıüşkültitı her nevi doğuıul3r~, 
ıaat 7 de tenane hük1lmet ınut,ale•a beyanından ietinkôf ,,~ nı ve alelunıum kadın ameli,Tatlarırıı u1ii6: ... 
kıtaatı tarafından tekrar iş- etmııılır. .J .. •• rJJl'-'' 
gal edilmişse de asilerin ~yni gazeteye göre Gen- I~ sesedc meccanen yapar . Çocuk duşu 9' 
elinde bulunan 5 gemi deni- eral PJhtıras taraftarları 1 tehlikesinde bulunanları da kezalik uıeCC 
ze açılmıya muvaffak olmu- zamandanberi orduda mem. nen yatırarak tedavi eder· 
şdur. Şımdi bunlar tayare· nuniyetsizlik uyandırmıya tr 
ler tarafından takibedilmek- çalşmıakda idiler. Bununla 2 -- Siit c.ocukları ve iki v. aşına kadafDJf. 
tedir. Bütün bava fılosu ve beraber iki seneden beri ~ sv" 
bütün ordu hükt1mete andı· Cennas şehrinde oturma da f~ lan kiiçük hasta yavruları dahi miie~se der 
kdır. Oıfı idare ilanına rağ- olan Plastırns şu beyanatta J yatırarak her zaman meccanen tedavı e 
uıen tehir mutad çehresini bulunmuştur: J 9~" 
muhafaza ve herkeı sükft- -Bugün bütün bildikler- ~ 3- Süt çocuklarının bakım tarzl?rı \,ı:ı~ 
netle işine devem etmekte- imi gazGteler vasıtasile öğ- ı kuıda müstakbel validdt•f(l YC ~elwlık e~,i~I 
dir. rendim. Çünkü mernlekot in smda vukun melhuz arızalara karşı tal 

11
11 

Poris, 3 (A.A.) _ Echo Dö hemen yarısı isyan halinde- I 11 fl5 
dir. Fransayı ancak trırn!L hizım gelen tedavi \C tedbirlerin 3 tUf ·'ı·r· 

Paris gazetesinin Atina mu- arlarım beni çoğırdıkdan so- da ,gebelere ög'"' retmek iiz(ıre dersler vef'l 1 
habiri Atinadaki Venizelist ora terkedeceğim. 1 
mebusların teTkif edildiğini A',,ni muhabirin yerdjr.j R l k . ·e b9 1 

d h · d"d 'h ·ı 1 J 
6 4 - Cumlnırivetinıizin a ı · esır rı ve • a ş1m 1 en ı tı A malumata göre eski cümur- ·' edil 

reislerinin divanıharb tarar- iyetcilik şefı general Papu ~ eylediği faideli ve hayırlı müesses ~ııı'' 
ından muhakemelerine baş· laıA.tiaada i hareketi idare f~ muhterem ha lk11111ı111 istifarleve koŞlll 
landığını ve a~lebi ihtimal etmekte, çiftci sosyalist fır- ıA 1 • e ,rnZllllCll'. 
ekıerisinin ölüm cezasına mo- kası ıefı olan bay Papanas-
hkdm olacaklarına yazmakt. tasyo da mevkuf bulunmak. 

1 adır. tadır. 



~f gazeteler 

Habsburg Hanedanı 
buıturra tahtını geçacıköii? Hıhsburg hane~ınının 

Yeni teıebbOsü akamete mahkum olmuıdur. 
«Polotıko» Belgrad - 23 randan birinde Gieelherr Wir · 

Şubat 1935. ' ıingin bir makalesini neıret · 
li « .~vuı\urya BaşYekil ve mekdedir. Bu makalede Avu· 
l.da.rıcıye Nazırı, sözdı Viyan- ıturya legitimiılerj aruında 
8 •n geçerken müteveffa ıon günlerde büyük bir ba
ia~rtbounun yapdı ğı ziyareti rekat görüldüğü, Romıdı 
g'te .etaıek makaadile PariH Muasolini • ile Laval ara· 
'~a.ınışlerdir. Barthoa Viyan- aında yapıl11n konuı· 
'-

0 
geçerken Avusturya maları müteakıb Pariıde A•· 

d §Vetılini Periıi siyırete uetaryolı legitimiılerin top
~ avet etoıişdi . Bugünlerde landıklorı ve bunların yapd· 

111 
vuaturya istiklAli meeeleıi ıkları toplantının ehemmiye• 

~"ZUubabsolunduğundan bu tinin iıt i frıf olunmam111 ica_ 
b •et Y~nil ığ ini koybetmişdir bett iğin i , bu topl nntıyn Viy· 
~f\'ekıl M Şuşnig Parise anndan m•'şhur ıegitimin 

gıııneıd ff ~ en eve); yukarı Yon \'jsncr va müteve cı 
ııu~tıaturyo.do söylediği bir imprntor Rorlinin biraderi Aı· 
lll Ukl Ja Avusturya istiklAli tidük Mask in ve Bourbon 
eıe ea· . 

edi~ · . ıııın henüz halledilm· Perma hanedanına menıüb 
;:ı· acıkca söylemişdir.» bir çok kimselerin geldikleri 

~ ' olotikaı Ha§vekilin yazılmakda ve bu mülAkatda 
llı:•tnrya İıtikl4li iti ile biızot Artidük otto ile sııbık 
\lk~gul olaıaaını tabii buld- laponya kralı Alfonıuo bal
eci n B<>nro Habıburg han- undukları iddia olunmakdndır. 

•nı llleı l · d.. ·· b le d' e eııne onuyor O. Vireingin vMdiği bu ha . 
'Yorlti: erlerin çoğu doğrudur. Le-

lllı'4.ı~8lnrya Başvekili de- &itimiıtler A. vrupa ricalini. 
t ırki· e 

•irl · •Avueturyanın teı- A.•uıturyanın iıtikl!linin te. 
~~der ve nıücadeleler iıtem· min için Habıburg barıedn· 
bu~ ıne~faattıır olduğa fikri nının yeniden A. vuıturyada 
ilııı n kunBeye kabul etdir- iktidar meTkiine getirilmeıi 
~-~Z . J) Halbuki Manilya ıui lüzumuna iknan çalıımekda
l~r bru hazırlamıt olan oani · dırlar. Bu harekete yardım 
•ce •la A. vu turyada ser be- eden A vuıturya ricali emel
ıo·· )'aıaınakda ve hima,,e lerine muvaffak olmak T& 
~o"llıekd . J 

tQıer edırler. Fransa bük- Habeburg hanedanım it ba-
•liııı· 1 

bnnloran kendisine te- Rtna getirdikden ıonra yine 
ltıi iıt . d' 1' 

•tıik emı ar. Avuaturya eski ıiyaıetlerine dönmek 
•ler1

1b~ını hazırlamıı olanl- için reviziyoniıtlikden de fe. 
Pad, kınıaye eden ve Avru· ragat etmiı gibi görünmek
olacak an ~ökülmeaini mucib tedirler ,, 
cQı,)' )'enı ve daha büyük «Polotika• küçük itUAfın 
bi ~.,~ler hazırlıyanlar da ve Yugoslavyanın Hnbıbur-
ll'lar ;ıuryada yaıamakdad- gların yeniden ıoltanat mev. 
)ad~ Unlor yalnız Anıtur- kiine gelmelerino katiyen 
'-1tıı ya •oıakla kalmamıt muvaflakat etmiyeceğioi be-
'ttıt.fQd:•,ıııa~dn Avusturya ıi- y ı 
dt. bhı ltrıle ı · kı temaelar- yan ettikden ıonra ugoe a-

TURKDlLJ 

Karacabey Har sı 
Müdü lüğ .. en 

Harada teşekkül eden merinos yeı id~ir uıe çi
fliği ihtiyacı için on beş adt)t ~· ilk arabJsile ou 
beş takım koşum ve otuz baş kısı ak f op<lau \'P 

para kent .~ sureti le He aleni eksi ilme usul ile mü
ba nıa edilecekdir. İslP.klilerin teıuiııatlarile hirli-., 

ktle 20- ~fart . - 935 çarşanba günü saat on al
ııda Harada bulunmaları ilan olunur. 

75 - 2 

\ 7ilayet 
Defterd« rlığınd«111 

Cinsi Miktar ı M tjvk ıi Muhummen Bedeli 
Lira K. 

Arsa 63 metre İvr indi 40 O 
l laoe O Börekciler 400 O 

Yukarıda evsafı yazıh gayri nJenkul enn1alin 
satışı ıo gün müddetle temdit edilmiş ve 14·3· 
935 perşembe günii saat on beşte ihalesi icr~ 
edilecekdir. Talipleriu mezkur günde yüzdf. )'edı 
bucuk dipozito akçesi ile beraber artdırmaya 
itti.rak. etmesi fazla mahimat almak istiyeııleriu 
Milli Emlak dttiresiue nıüracaatları lazımdır. 

74 - 4 

Vilayet 
Defterdarlığından 

Cinıi Me 'kii Sabık İcarı 
DükkAn Kargir!erde 75 Lira 
Mağaza Şah Mehmet eokağı 22 <( 

Dükkan Meyhane boğazı 50 « 

Yukarıda evsafı yazılı gayri nwnkuller 23-2-
935 ~enesi nihayetine kadar 15 aylık icarı ı 4 
-3-935 perşembe günii saat on be~te defterdar
lıkta ihalesi icra edilecektir. Talipler ye,'mÜ 
mezktirda deflerdarlığa fazla mahimat. Hlınak is
tiyenler nıilli emlak d~resine müracatları. 

72 - 4 •~ıd: ~nınakdadırlar . Bunlar vya Hariciye Nazırı M. Yev
tıı terıı~Yuıturyanın iıtildAli- tioin 12 Mart 1934 tarihinde --------------------
t~ \l ltı& calışırken hakika· Belgrad meclisi mebuaanıoda 
~elerelrıllcnf ıulhü yeni tebli . söylediği sözleri hatırlatma
. bıır:aruı kaloıakdadırlar. ktadır . M. Yevtiç bu nutku
l&tedi~t a.taıevıuubahıetmek nda demitdir ki: «Her ne za-
lltrıed'!ı ınıı cihet Habıburg mao HabıburlC hanedanın iı-
~erııtı~nı ve bu hanedana ter Awıturyada iade1i için 
~etlerid ' olanların 600 faali. ciddi bir~teıebbüte kalkıtıl
\6n tal~~ · Şuınig rf'jimi bü- acak olnraa kan dökülecek· 
etllletde ı~e bunlara yardım dir. Yugoslav milleti de Av_ 
• <(ftlii dır · ueturyadan kaçın mamıt o)d
lahten:chner Neuıte Nachr . uğundan onun ölüsünden hiç 
~eıi ıon soyıla_ 1 bir zamon koçınmayacakdır.• 

ltaltkesir Askeri satın 
8 "!•na koınisyorıundan: 

~Qpa~ı 1H1 ~lı.kda bulunan kıtaat için 100 tou l'n 
'"'"u ek ·ıhrno ve yirmi tou Bulgur, beş ton 
~riı,ç . ~asulya, beş ton nohut, beş ton 
huç,1k :kı ~n K. Üzüm, bir ton Zeytin yağı, iki 
~Çı~ ek 0.'1 Sabun, beş ton Tuz, heş ton Gazyağı 
tıu saaısıltıue usulile 20 ~lart 935 çarşamba gii· 

lJn . . 11 de satın alınacakdır. 
lira diğÇ•ıı rııu vak kat teminat altı yüz yetıııiş be~ l 'ltlıiş er· erzaklar için dört yüz seksen _dö~t lira 
Uı',uşdu~~ş kuruş gazyağı içiıı yüz bır fıra on 
~k ilt 

~lldak· nıe lialıke~irde Kolordu karargahı civa-
11llrıdtt 1 

Kolordu artırmave eksiltmP. komisyo-
11't!k ~apılacakdır. lsteklileı· ~arluumeleri gör· 
lb~ ''~"l'H 1 " • d '"'(ıl\rı,.,. ,,,_, :· aer gun ış zamanın a v•~ 

~~rı ~" Stt gn·~ct,klf•rirı ek~dltnıe giinii b~lli saat-
~ 'T v~ı 

"ile 1. muvakkat tcıniuatlarına aid makhuı-
••rlık l k · · t e oıuıs)ona gclmder1. 5 ı - 4 

Vilayet 
Defterdarlığından 

Mevkii Cinıi Miktarı Muhammın Bedeli 
Lira K. 

4 do·· ıu·· m 50 O Gök köy ci . Tarla 
« bağçe 1 « 15 O 
(( (( 1 (( 15 o 
« Değirmen ocağa O 50 O 

Yukarıda evsafı ve miktarları ~ azıh gayri 
menkuller temliken satılmak üzere 27 - 2 - 935 
tarihintlen itibaren 15 gün müddetleıniizayedf•
ye ~ıkarılınıştır. isteklilerin 14-3-~35 ~iinii ~a
at on beşde defterdarlık nıakarn11ıa fazla ıuah"ı
ıu ıt almak istiy,mlerde milli ~mhlk daiı·<>siı ı e 

miiracaatları. 
73 - 4 

Duı·sıınbey rl,ııyart~ (~(-' -
miyeti IJıışlianlığıııdaıı: 
Dursunhev Tayare şuhe~ine aid olarak top

lanacak olan~ kurban derilerinden tahmiııt•ıı 700 
adet koyuu, 500 adet ket;i, 6 adet sığır dr,risi 
ha,'ramııı 1-2-3-4 cii güı lt>rind<' H' tuzsuz ola-
rak teslim f•dilmek ~artilc• ~ . çık artıı·maya <;ı~a 
ı·ılmışdır. Muhammen hedel koyuıı dt~risiuirı adt·
tli 50 kecinin 46 sı4i . r111 466 kuru~tlur. Ucl'ilt·
rin ı 5-3-~935 euma ,~linii ihah1 ~i icra kıJırHwa
j:(rndarı ist.ckleı·in yüzdt\ 7-5 t~ıuiu:ıt ı nu1 vakknf P 

1 ak~alaı·iln mi'ınu·Hatları il:)u olunur . Ü~ 3 

SA.YPA 3 

Bahkesir Belediye 
Başkanhğından: 

Ka~aplar deresiniu arıunıa~ı için ~·apılacak 
mecra i ~inde bedenen (;a hşa(•a ldarın nlartın al
trncı çarşamha giinii şelıir mezhaha~ı ~anında
ki köprü lıaşında sa bah saat sekizde orada bu
lurıacak nıemurn na müracaat ('lnwleri -.;on defa 
iHin olunur. 

İşleme aygıtları hazırdır. 

Doktor bakterlyuluk 

lç ve salğın hastalıklar 
mütehassısı 

58-5 

Doktor operatör 

Cerrahi hastalıklar 
ım1tehasıısı 

VATAN eczanesi bitişiğindeki muayene 
evinde hastalarını her gün öğleden sonra ka
bul ve tedavi ederler. 

,~=-~

! Bağ ve eyva 
Fenni Aşıcısı 

I! 
Bağ ve nıeyvalarını nnıhtalif cinsde aşı 

ı )' opdırınak arzu edenler 
1 

J Kuvayi Milliye Caddesinde 
Balıkesir Palas Karşısında 

1 Berber Şakıre baş vurmalarıı 
· ----=--=-- -=--~-= .. . 
,. Mehmed Servet 

ORME EV/ 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankaaı 
karşısında ORME E Vi nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

K DRİ UZKUR 
(ff UCU Z KrRTASİY(MA~AZASI 

Hlik(mıet caddesinde Zarbali oteli al
tında yeni açdığıru dükkanda kırtasiy~, zii
caci ye çeşidJeriııin en eyi si ve piyasadan 
en ucuzu olarak bulunur. Bilhassa mekteb 
talt·heleri ue aiti nauhtdif defler ve kalem · 

1 

Vt' ·aire diğer ti carethan eterden pek farklı 
H ' t1 lı ven fia tle a tılır. 

- --

Yurddaş: 
F'eldkelli günlerde sana yardım elini uzatan Hilali 

a/ımer lnsarılıfjm şc/kallrıden doğmuştur. Zengin. fa . 
kir, kadm, erke/.; Jwldsa hiç bir kimse ktndini Hilali 
alımerf rı himayeslmi<'lı u: ak sayamaz.. Seneleret tV · 

ve/ kurulan bu lıuyır ocajjuıa aza kuydolunuz. 

Ba/Jkesir 1-/ilfıliahmer merkezi. 
I 



g.lYP.l: 4 

Bayra /asma 1 , 

Din bayramlarında yapılan 
tohri ve ziyuret masraflar
ını (Çocak E i geme Kuru
mu l on verm nızi rica .-J ·-
rız 

Rıcamızı kabul edenlerin 
iı:ıimlcri bayamdan evel gen
el merkez turafından g.ı zet 
elorle nPşrolunacak bu sur
etle bu oyilik se .. ·en insani 
or dostlarını " kutlamış ve do 
stlarının tebrik ve ziyaretl 
er ni kabul etmi sayılaca 
klnrdır. 

Avrupa ve Ameri • 
kada ölü ç lenkleri, 
dün h"diye masrafları bile 
çocuklar veyoksullar kurum. 
lorıno. verilmektedir . 

Yurdumuztla adetleri sayı 

sız olan yoksul ya vrucuklar 
için çok değeri i olacak bu 
usulün benımsemesini ve 
yayılmasınıdileriz Ankarada 
bulunan Genel Merkez tara
fındu.n para alınmaya başlan 

m ıştır . Kurban bayramı 15 
marta rasti ıyor. 

Edremit asliye 
mıhakemesinden 

Edremidin tahta köyünden 
Adalı Ali kızı Zübeydenin 
Ayvac ık kozaeının Küçük 
kuyu nahiyesinde oturan ma
rangoz: Cafer oğlu Mehmet 
aleyhine açmış olduğu nesep 
ve nalnka davasında müdde
anley h namına çıkarılan da· 
vetiyede mumaileyh Meh
medio ikametğAhının mec 
huliyetj hasebile bila tebJjğ 

iade edıldiğioden ilanen 
teblığot icrasına karar veri
lerek yevmü m uhokeme 21 
Mo.rt 935 günlemesine rast
hyan p~rşembe günü saat 
10 n b rukılmış ohiuğundan 
vakti mezkürda ya bizzat 
-Yaya bır vekil göndermesi 
aksi h ide muhnkemenin gı

yabında devom edeceği 

d ıvetiye melrnmına kaim ol
mak üz ·re ıld n olunur. 

r- -
Doktor 

.. 

Memduh Ahmet 
ÇOCUK 

baslalıkları mülehassısı . 
Muoyenohırnesını pobtuh 

ane civarında Zemen so
kağına nakletmiştir. .. _ ... 

r --- . =-.. 

AVUKAT 1 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKtlt 
vr '[F KENAN 

Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

~orkez ve kazalarda her 
nevi dnvn knbul ve surnt

ı ı le oeticelen<lirilir: 

: Bahkesirpalas - Kuvayi nıilliye caddesi 
~~ptan zade Oteli .. Kuvayi nıilliY,e cadde
sınde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükumet cadde inde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· IHiktmıet 
caddesinde Alınıel çeşmesi karşısında 

8 ER 8 ER: Yeni berber ıbrahim Dural: Hükumet 
caddesi Yıldız Karaathanesi karşısınd 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehnıet 
numara 18 

8 A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri .. 

ERZİ . 
ŞEKERCi 

Paşa camii caddesinde.. Meyhane boğazında .. 

: Mustafa bey.. Postahane sokağı ~o 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin ene ki şeker
cisi. Hükômel caddesi, postall<me sokağı nu 

• mara: 24 
• MAN/F A TU l""):Tavşanhlı Zade Fahri bey. Fantaıi ma-

nifaıura vt\ kunıaş mağıası. Ku vayi milliye 
eaddesi numara: 52 

HIRDA v A ~· cur:naıı Hasan - Yapı VP. l'~uçper diizeni, 
• demır hırdavat, boya, cam, çımeto ve aıre. 
Saraçlar başı. 

....._..,.._~"-=<I!..)- .... ~-;"-
. Balıli~s·r ııhisaı·lar Başıni.idürlüğiiııden: 

..._'uuhrgı Jı,hi"'H'Jaı· ıuiidüJ'iyeti auharlaı·mda 935 tarihine kadar açık eksiltmeye konulnnış

bulunan ı ıhminen otuz ı;in kilo raddesinde id-. tur. Taliplerin bu habdaki şeraiti aularuak üzere 
art) nMli yaprak tütiiıılerin alıke. ir istasyonu- mahalli 1 ııhisarlarile Başmiidüriyrtinıize ıuilra-
na nakil H) leslinıi 1 ~-2-935 tarihiudeıı 7 Mart caal eylemeleri ilan olunur. (59 .. 3) · 

Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Linyit Maden KömürlJ. 

Odun gibj yazdan tedarik etmek ve hn!taloroıı r8~ 
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtuluyor, 
ıunuz Her vakit evinize, dairenize valhasıl her 18.~0 
istediğiniz miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 .i• ~ 
kömür 3 kilo oduna muadildir. •oeğirmisoz Lı011• 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,. ~1;, 
laoılabilir. Hararet derecesi pi1aı:ıadaki kömürler d• 
yüksekdir. Toplu ve prakente olarak mağaz.~11111 ..,e 
en ucuz flatla satış yapılmakdadır. Askeri, ınulki .. e 
hususi taahhütlerde bulunulur ve günü gııouO 
temin edilır. 

Yalnız ticarethanemizde Oeğirmisaz Liuyi& 
maden köıuiirii de 

Ancak tecrübe neticeyı anlatacakdır. Her h•
1 ul 

bir kere tecrübe etmekliğiniz size büyük ~ser~ r 
temin edecekdir. Daha Jezla tafsilat olmak istıyerı e 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler. 

Balıkesir çiviciler çarşısmdo Oetnir, 
1
; 

hırdnvat, t\latı ziraiye 'Ve inşaat matzeOl; 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahman Z

8 

flhmet .rfu/üsi 

-"111!~~.,,, 

Balıkesir ·inhisarlar ıı: 
başmüdürlüğündeıd' 

C kır inlıi ·arlar mcnuıriyeti anbarıar••. 11, 
bul;ınan idarP- malı yaprak tli

0

tlirılerin Göll~11 ~eıı 
hisarlar anbarlarıı a ualdi 19-~-935 wril1111 ~9' 
10-3- 935 ıarhiu~ kadar açık r.ksiltın ye Ç'1,ııt 
rılnu~ olduğundan hu müddet zarfında ı~1 ,1 1ıı 
edecek taliplerirı şeraiti anlamak üzere .11

13 
11a1 

i nhisarJariJc Göoe11 ve başmüdtiriyet!n~1ze 1 
/. 

raacat eyl~nwleri ihin olunur. 4~.li 

Basım veri YİL \YET ~L\ TBAASI ., 


