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~~!!~~. ~i! ~e~!;~ra~~! 
orte, Yangın neticesi askeri 
iiıt k .. ekteb pnviyonunun 

ıeaıı yanmışdır. 

~-=1 

l<urultay 
•n.ınııız Dit izmirdeıı 
~lfebt •uyuı4~aı. 

~İitıd··ır, 13 (A.A.) -Birkaç 
~lır1ıı: şehrimiz.de buıtınef( 
lllp ..a .. Y beşiam Ktızım üz. 

"Un -ğl ktat ~ eden e-yvel ha.-
<itı,d enıstütüsünü gezmiş 
g,\&t en . sonra O. il. F. na. 
k,d, tk fırka ·işleri ile nld-
& t Ol ' l'.'ıl~ ınuştor. Vali , kona 
'•ııat kendisine bjr çay ve 
fı'd, birlikleri tarL 
lern;. bir akşam ziyafeti 
h,h '· Kbım -Ouılp bu sa
thır1 Yanında sa1lnv arkada
hıırek olduğu hnldQ Aydırn 
'-liilkiet etmiştir. Duroktn 
ltlern:~ ve askeri gelmeleri 
~&ti b::: _ve kur~mlar ~e 
~et b' dıye başkanı ve Ji-
fıtıd ır Cok: kim ~ ar 
\• lln UI". 1 '[ 
ıs ta 6Urlo.nmış asker po-
,.. rafırıd 
"''tlır an da selA mlen-

ı Borük bir vapur. 
~l:tanbuJ, 13 (._ A) 0·~ 'Qan b P· • - un 
)'Ptırile ~ndıralı körigstan 
~Qıerika Nevyorkdo.n 180 

8Pur 1.n seyah gelmiştir. 
tele .. L .. 'rnanımıza ilk defa 
l' -."UY"k 1 ~tir. u hir tro.nsatlan-

~ ----====-======-==' 

"1erakla 
•ı Be~lenen ceva~! 

lftanya k . 
Fransa'a tnda ı giltere ve 
nµ,rli ya C~Yab verecek 

lldoki b~, 12 fA A.) - Berli 
fırt ran ız . 

erıne ve lngiliz se-
~"hının verılecek Alman ce 
ed· Pek -
&dılece~ 1 yakında tevdi 

ep ,.. b. haberi teeyyüı:l 
oııı ~ı ı g·· . 

lllık orunüyor. Dıpl 
~l ille haf ıl b 
ltl fllenya u cevabın 
h ~~'bit YLa Y&pdan tebli?e 
Uku ondra ~ 

te metle . ve Parış 
tllbbu, ~ 1 nezdinde bir 

~ıl fal. ıcrıısı su t'l d ., ~at B re ı e c 
e F erlind k' ı· •. Etı·ı rıın11 o ı n gılız 

l\e~ c lehli z s~fırlerj vasıt
"'•kted~ edıleceğini zım -

ır · 

rinde serbeıtce " kooutub 
kararlar vermek m9vkiin
de. bulunan. kongreye mu· 

üze- valfakıyetler dileriz .. 

Y.iltsek .heıb ~misyonuna baş· 
k<yt!Jk ,Mt.k elan Mltsıolini. 
hp~9rler neşretmemesi ltlzı 
mdır. 

Pari~, 12 ( A.A.) -r holy 
an Hab~şh~tan hudud mese. 
l ~lPrinclen bahseden Pöti pa
rizlon ~unları aazıyor: 

H~rk"s d" tokdir eder ki, 
italvanın şeref ve nüruzuna 
tegfr e felıilec.ck bir mahiyet 

Bü}!ük önd~r;imizin kurtarıcı 
ha~~alfi altl wıı can vereeekler. 

~foı:o.ş, 13 ~A.A,) - Dün kurtulu: save,ının 16 ncı yıl 
dönümü büyük bir sevin& :Ve co •Hıi il tıhJhinmıtdır. Cü· 
muriyet meydanında b~ri}rn.n on \linleroe halk yurdu. ulusu 
ıçın büyük önderin kurtarıp bayrağı altında can 
verPMklerine andiçmişler<lir. 

lstikltll mndalyaaı merasimle ha~rağa takılmış ır. 
M'ılisler, askerler, mektebliln f!Drİak bir geçit rePmi 

yopmışlnrdır . Akşam f'ıüyük fener afoyı yapılmış, Holkevinde 
konferanslar ve kotı'!erfer verilmiştir. 

Er.ansa 
Ha va lif da kuv vetlenirkeD.t 
liman gaietşleri naıır yazıyor? 

Herlın. !2 (A.A .) - Alı:nfD 
istilıbar.ıt bürosundtp: 

Mun1ien9r No1este Na
hr!hten ·gazetesi Fransız 
rlınltuatının lrigiliz hava 
ordusunun kıf dyetsizliği' vô 
Fra ı\ s z h~n u · ordusunun 
frna vazıyctj h,ıkkıntlaki yuz
ılarmı lt.m'kid eıierek demek.t 
ed ki: ı 

1 • lıl 

- Fransız ve İn~ıliz lio.vfi 
ordUlıfbnın {tne tlcif d M 
vaziyt:ıtte olmak iddialarını 

Sıhhat müdlit·u 

Yunus Vasfi Yücel . 
• 

.?==- -=----== ... çürütmek İi,tİn, .bu ordulnra ~ 
bir hakı§ ydi§ir. Sgn istat,jst ... 

ildere göre, Fransız hava or
dusunun 2060 toyaresi vardır. 
Bu aded~ ihti7at te.erübe ve 
tulim tayareleri Jabilıdeğildi~. 

Sıhhat meclisi karar verdi. 

Fransa "1eferbeılik halinde 
5400 t.a.yareye sahihtir. Buıo. 
havacılık sanayiin muazzam 
inşa k11biliyetini de ilave et.
mek laz • mıt 1 r. 

SovyQt 1\ u yo. mii tetmn 

hiçbir Avrupa d ,d,.ti hu rnk
:ıma yeti. llı'1ez. Fransa hüttm 
prf•lcrc b t~ vurr.ı.rak,_ i!l kı·r· 

toyort"ciliğiıı harb \wbiliyeti~ 
n:n e ki t;ı\'orrl rilı r :ılj vct . ./ .. 
ıln lıa g-~nis yAnil •rıl ~ d~ğ ~ti 
rerek. nrttırıno.ğn ~·alışıyor. 

Eskil~rini ıl~ ılıtiyutıı hırnk · 
m.1klaılır. Frnnsıı :;n rfı harb 

taynreleri olarak E<"ho Dö 
Pıuinin' feryacllarına >tiak ve. 
rdirmiyecek derecede müke· 
mmel tııyarel er'o sahiptir. 

Grib hastalıi,ı dplayısile bir müddet kapalı duracak ınektcbler
den: Necati bey muallim mektebi ve lisesi 

\ ihlyet S.nhot Meclisi Jön rin bir hafta rnüddetle kap-
toplanmı§ !!OD oünlerd~ şe· ah bulundurulmHlD8 karar 
hirde müstevli bir şekil al$n vermişdir. 
grib hastnlığı dolayısile va- Mektebler bugünden itib-
ziye.ti ~tkik ~\mjatjr. arPn kapanacak ve 23 ıub-

• • - '1 •• 

Beledl
'ye encümın'ınde Sıhhat müdürlüğüaün ya· at cumarteıi gününe kadar • 

p lı~ı tetkikatdan atitatıldı~ı- kapah bulunacaktır. 
Belediye Daimi encümeni na göre grib hastah~r ger-

dün mütarl toplantısını va çi müstevlidir. Fatat hafif 

li ve belediye baıkanı lfiıretae sey\t~mektedir. Bu-
bay Safim ljtindoğanın nunln beraber ııhhat 'mecliıi 
başkanlığında toplanmıştır. h\lıtalı~ın lrııa bir z~manda 
bu toplantıda belediyeye önüne ge~·ebilmek için jca'-
ait birçok işler g&riiŞ~- beden tedbirleri nlmıt, bu 

1
me-

I lerek karara bağlanmıstır . 1 yanda ilk ve orta mekteble .. 

liftyıt idare hıyıtindı 
VilAyet idare heyeti dün 

vali muavini B. Ekremin 
başkanlığındl\ toplanarak 
memurin muhıkematına aid 
;şıer üzerini~ görüşmüş, 
kı~ırlar •trmjtdir. 



Otuz altı yıl önce 

zeızeleNasıl Olmuştu? 
Zelzele kısa fasılalarla devam 

ediyordu. 
,l - 5 -
(1m8r AH be1, oJHıada, lar alınarak mektebi ida 

sinirli s inirli, bir aşağı. bir t dinin alt tarafındaki binaya 
rjUkarı do laşıyordu.. . götürüldü .•• 

En mühım tehlikenin önü Bir taraftan bu tertibat 
alınmitLı?. alınırken di~er teraftan da 

ÔlümJen kurtar alan halk zelzele kııa faaılalarla de -
ç~dirlara ıığınmltlardı ... vam ediyordu. 

Fakat, bu ilel'ebet böyle Bir hafla 10nraki ıon ıar-
devam edemezdi ya?.. ıınta o güne kadar olanların en 

Açlık ve 10ğuk ... şidd•t&i'ıi idi .• 
Vakit kaybetmeden, tamiri Şehir, yangın yerine dün-

m~mluin Olün furuolar fda. müştü .. z~ızelede,« Külliyen• 
liyete geçmtıli, hulka ekmek harab olan mfihimce binala-
yetrt\irmeli idi... rın liıtesi: 

'"Soara, kömür itı?.. 1 :tlabkemel ,eriye, 1 ka-
AltJına, evinin arkaıında tlayı Hümayun, 1 Depo-i as

buluD.caD köwürhik gddi kert, 1 Baruthane, 14 Cttmii 
ve d_,rhal açtırarak halka şerif, 13 Meıacidi ıerif, 13 
Wlllür dağıtmaya baıladı .. medre1e, ıo Mektep, 1 Kötü-

Buraıını, yiae kendııinden phane, ı Tekye, 9 Türbe, 
dinliyelim: 1 Muvıkkathane, 1 aaat kul-

«... Hertarat k&r ile me.t- esi. ı Şadınan: 12 Cetme, 
ur ve ahali şedaıdi bürudete 

1 Emaret, 1937 naldı yekl1n 
m~ruz olduğundan ne yapıl- 5 Bezeatan, 6~ dükk4D, 2 ka
ubılme.k ne yak1lmak lAıtm 
geldi ise öbek öbek aletler bvehane, 8 Furun, 1 fabrika 
teşkil ve ikametgAhı abdanem 9 yağhane, 28 dibağhıne. 
piııgAhındaki meydan ve K11men yıkılanlar ve ta. 
muıaaHeya toplanan ahaliye miri mümkün olanlar: 
~e bersel4metteki kömörliığ- 1 Hökdmet konağı, ı hlg
un kapııı küşade edilmit ve rafhane, 1 mektebi idadi, 1 
islAm ve hriıtiyan zükur ve belediye daireıi, 4 camiiterif, 
inas ve ıibyan tabesııbah der- 4 meıcit, 2 kliee, 5 mekteb, 
gAh ulibiyete deati kütadı 1 kütübbane, 1 Graba haıta . 
tazarru ve iıtimdat olunmuı- haneıi, 2 tekye, 2 ıadırva~ 
tur·• 3 çe9me. ı besaetan, 128 dö. 

Fakat, İf, bununla bitmit kAn, 2 gazino, 5 fmn, J fabrL 
sl\yalmazda.. ka, 4 yağhane, 3 dibathaoe 

K11men yıkılan telgralha - 1809 nakli yekOn, 4 hamam . 
neden «telgraf makiaa.i• ça. Yıkılmayanlar in, - ben 
karı ldı . Ve yakın ıehirlerle 
bağlantı tesiı edildi.. . inanmadım; yalın ıs, raporda 

Tamamen mahvolan k19lai olduğu için kabul etmek 
fiümayünün yıkıntıları al- mecburiyetinJeyiı - pek aı: 
tandan çıkarılan «eıliba \'e 46 nakliyektln, 1 dükAo ... 
cephane» çadırlara tatındı : Kareıinin ne hale geldiği 
Muhof ızu alt ı na alındı .. 1 ni bu ıon rakkamlardan ta-

Yın11, k ısmen yıkılmıı olan hmin edebilirainiz •.. 
hükumet konağından evrak· ( M. T.) 

Bul~ar - Yugoslav miJnaaebatı 
Bulgar gazeteleri. ıo . ya

zılnrında Buıgar -Yugoılav 
münas~betlerine temas etm . 
ekte :ve iki memleketi bir 
birinden ayıran meıelelerin 
hallı için ıki memleket mu · 
ratib.atf&l'ı ara .. nda yakındı 
yap lncak olan müzakereleri 
st'ld ınlıJmaktadtrJar. 

S ovo gaz~teıi diyor ki: 
Son ay)ar içind 11 Bulgar.Ya· 
ğo~lav münasebetleri bir te
vekuf devreıi g~çirmekte 

idi. Vakıa iki memleket ar
asında bir anlatma yap ima
sı fıkri her iki uluıca kabul 

edjlmiş bulunuyordu. Halbuki 
Balkanlarda barıı havaaının 
lam bir . ıarette 

yapılabilmeıi ioia bu anl
aşmadan daha mühim bir 
anlaşma ta1a-yvur ol11nam11. 
Hundan dolayıdır ki bir haf. 
taya kadar baılayacak mü. 

zakerelerde müıbet netice
lere varılmaıını bütün ku. 
vvetim.zle temenni ederiz. 

Mir gazetesi de müteTef
fa Kral Aleksandrın Sofy
aya z yoreti esnuında iki 

memleket dıt itleri bakan
larının almış oldukları 

knrurlıtrı hut. rlutıyor ve bu 
kararların iki memleket ha. 
lltınca ne derece ıevioçle 

kar.şıJ anJığını tebarüz ettir
dikılen ıonra diyor ki: 

Arada Kral A.lekaandrın 

vefatı gibi hAJjıPler dol
ayııile bir tt!V6kkuf devr. 
eıi ge~·meıine rağmen . iki 
ulusun fıkırleri dPğ iıme
mit •• hOkumtttlerin dütün
celeri de aynı olarak kalm. 
ıtdır. 

Yagoılavy!l eloiıi geçen 
gön bir beyanatında clki 
komıu memleket araıında 

anlatma ıiyaaeıına devam 
olmaktadır » de mitti. Bu be -
yanatı büyük bir şevinçle 
ıellmlarız. Fakat diğer tar
aftan bu eyi komtnluk mii
n&1ebetlerinin çabukça eyi
lettirilmeeini lüzumunu da 
hatırlatmak iıteriı. 

Doevnik iae fU mutaleada 
bulunuyor: 

iki memleket ara11nda mu
alllkta bulunan mHeleler bir 
birini müteakib halledilecek· 
tir. Evelll ufak itler müıbet 
neticelere baA'lanacak ve on· 
dan sonra daha karışık me
ıelelerin halli~e geçilecektir. 
Hüınü niyetle bunların 

hepeinin halledileceği 
ve iki memleket 
araaında normal ıiyHal 

müna1ebetlerin batlıyacığı 
muhakkaktır . SiyaHda muc-
ize yoktur. 

iki naemleketin menfaatle
rinede hürmetk4r bulunmak 
Te anlııma yolunda aamimi
y,etle yürünmek ıuretile her 
hıilde iki memlı,ket içinde 
eyi olan müıbet neticelere 
varılaoaktır. 

• 
Yakın kom9ularımız 

Bulgar 
HükBmıtinin ıaziyıti. 

Sofyada, çıkan Zora gaze
tHi« Bulgariıtaaın, mevkii» 
baılatı ile oeırettiği bir ma
kalede diyorki: 

Bulgariıtan, Balkan Yarım 
Ad&1ının ortaaında bulunma
ktadır. Şimal ıınırını tetkil 

eden Tuna nehri Bulgaris
tanı Orta Avrupaya bağlıyor 
diğer taraftan Bulgaristan 

Viyana· Bodepeıte- Belgrat 
Sofya- lıtanbul- Aıya yolu 
üzerindedir. Boğaslar Rod· 

op dağlarının eteklerinin bi· 
ra./. ortaeındedır. Tuna Bu. 
lgıtrİ•tanı Romanyaya, ba-

ğlamakta Struma, Meata 
ve Meriç nehirleri aynı za_ 
mılDda Elen ve Türk toprık-

larındaııda geçmekte Norova 
'Vadiıi iıe 8ulgariıtanla Nit 
ve Belgrad araıında muvaa-

ala hattı teıkil eylemekte· 
dir. Bulgariıtan, ·tı .. ı1a gi-

bi bir Yarım Ada 
delildir ve bu 1ebep · 
ten dolayı büyük bir 
ıahil müd11faa tertibatına ih
tiyaca yoktar. BuJgariıtan 

bir k11mı A nupada diğer 
bir kıtma Aıyada bulunan 
Raayayada bensetilmes; al· 
tmıt bet milyon nüfual
u Almanyaya benseme· 
mektedir. 

Bulgariıt.an, köçök, say· 
ıf, nüfaıu altı milyon ya 
var ya yok bir memleke· 
ttir . Büyük deTletlerin 

lükılerini yıpamu. Diğer 
taraftan komıularından da 
ayrılmamaaı lAzım gelmek-

tedir. Bu halde bisim ic· 
in yapılacak yegAne iı. ol· 
u1al ve soyHl bir tesa-

nüde dayanan kuvvetli 
bir idare vücuJe getirme
ktir. 

Bulgarillındı mıli sıkınt
tdırln ıiyısıyı tısirlari 

Sofyada çıkan lıltra gaz. 
eteıi, Bulgariıtanın mali 
11kıntılarından bahıederken 

diyor ki: 
Bu malt ııkıntılar ile bü . 

doe ıılnntıları mttnferid hA. 
diaeler de~ildir ve iç \'e dı' 
11yaealarının birçok meselel
eri bu 11kınt1larla alAkadar 
bulunmaktadır. Bulgar malL 

yesi hakkında, mali komite 
uluslar kurumu ve Bulgar 
iıtikrazları hamilleri de ıöz 

IÖJlüyeoek vaziyettedirler. 
Bakanlarının Cenevreyi son 

ziyaretlerinden 10nra Bulg
ari•tanın vaziyetini kati ıur. 

ette teıbit etmek zamana 
gelmiştir. 

Yeni Maliye Bakanının 
ıiyaaada timdiye kadar 

tutulmakta bulunan hattı 
hareketi bundan ıonra da 

takib etmesi lbım gelmez 
Şunu unutmamak icabelier 

ki genel harpten sonra 
Bulgariıtanın yaptığı iıtikr -

, ____________________________________ , 
i Şll:H~RVEM0LHAKATTA .) 

-----------~-------------------------Zabıta üç hırsız daha yakala~ 
Hırsızlar C o c o k E s i r g e rn e 

Sahra nasıl airdilar ıı lura• ıillyıt ~ıqrııi yınn hılkııindı tıpl1111J1· 
nısıı ~ılıstılar. J~k ~~~:~ ~!~:u • ~~~~~:i :!~!!~.ın~ '°'. 

Hlf~IZllr l~hJIJI llrHICtk vilAyet kengreıi yarın öğle . cuğa ıinema gö~ter.ilmi~.' ::. 
Dun yakalandığını yaıdı· den ıoara Hat l4 da Hal· cuk baloıu verılmıf, göt~ 

ğımız meıhur yankeaici Ad· ke-Yinde toplenacakdır. Kon- çocuk ve kuvvet müıat;:ı,. 
apazarla Arna•ut Sabrjnjn grede Balıke1iri fırka baı- yapılmıı kazanan ya• :Se· 
yalınız olmadığı ve daha kanımız bay Tevfık Fikret bedıyeler verilaişdir. Me ,dİ' 
üç arkadatıl olduğu anla· Sılay temeil edecekdir. blerde müıamereler de·~ 
şılm11tır. Niğdeli lsmail oğlu Çak Eslııııı kurumu bir rılmiıdir. 5 mayıs mek~~ "1· 
Hü1eyin Bolulu papelol Me- bayramında eekıen fa ı -
h0\6d, Konyah papelci Hay- )ll•ı il ifllr &lfdO? ebeye ~aba?, ?ğ~e •e ~~ 
dar adında olan bu ada•larda Çocuk Eıirgeme Kurumu yemeğı verı_lmıttır • 35 5;J 

idare heyetinin bir gün yaTrunun kıtopları ve ~ 
ıehrimizden kaçmalarına 
m~ydan verilmedea diiu za
bıta tarafından yakalan. 
mıtlardır. 

Hüseyin, M.,hmed, Haydar 
her ae kadar arnawd Sab· 
riyi tanıaıadıklarını 16yle
miılerae de zabıtaıım çok 
aıkı tahkikatı d6rdiiatlnde 
bir gece evel ıehrimiıe 
geldiklerini ve geceyi bir 
bamamda geoirdikden toara 
ıabahleyin pasara d•lıl
dıkların• ortaya koymutdur. 

Haydar, Hüseyin, Mebmed 
pasarda bir ıey yapamamıt 
fekat Sabri paralıca gör
düğü Kebsütlii Söleymanı 

bir müdded takib etd kden 
sonra en kalabalık bir yer
de önüne geçerek: 

- O, babacıtım, beni 
tanımadınmı ben eenin da
madanım diye boynuna ıa

rılmıı saTallınının tatkmb
~ından ııtifade ederek koy
nundaki cüıdanını aıırmıftır. 
Sabri Süleymanla yüıletdi
rılinoe bualan itiraf elmek 
mecbariyetmde kalmıfdır. 

Zabıta bu hır1tshk meH
leıi hakkındaki tabkikatma 
dün bittin gtıa deTam etaaiı 
ve geo •akit tahkikatı teke. 
mmül ettjrmlttir. Hır1ıslarıa 
dördtlcle bugln adliyeye ••· . 
rileoeklerdir. • 

• 
lnkırıdı ıcllaak kırsa 
ziraıt ıDdlrlllzdı !Neci 

19 Şabatta Ankarada yii· 
kaek sireat enıtililrinde ıi· 
raf bir kara açılacakdar. 
Duyduğumuza göre, Kuna 
vilAyetimizJen ziraat müdü
rü 8. Hüdai Erkerman işti
rak edecekdir. 

Ziraat müdürümüz birkaç 
güne kadar Ankaraya gide
cekdir. 

Bılıdiyı bıytırlljı 
Belediye baytarımı.ı Ha

ıan Fahri 120 lira ücretle 
Karacabey haraıı ~erinoı 
koyunu haıtahkları &1i1'8n
Jığına tayin edilmiıtir. Ha· 
81ln Fahri çabıkan •e de
ğerli bir baytarımızdır. 
Ayrılışı Balıkeair için bir 
kayabdır. 

önce toplanan kısa kongre- yetim çocuğun defter <tr 
ıinde okunan raporuna göre kalem gibi mekteb ~18 
bir yıl içinde ı 77 yetim zımı temin edilmittir. 1 ff 
çocuğa elbi1e, ayakkabı 'Ve çocuk para&ız muayeo•..,. 
çorab •erilmit. tehir ve köy· tedavi ve kimıeaiz y• ,-• 
çocuklarından 100 yet lıtrın il4çları da pıt 
im yavr11 ıüaaet ettirılmiı olarak temin edilmifdİt· ~, 
ve ayraca yidirib içirilmit, Bu yı~ 2374 lira 84

1
6'1 

ayakkabı. çoreb, entari veril · ruı teman ve bunun ,.Sİ~ 
mifdir. 23 niaan çocuk hıfta11 lira 20 kuruıu ıs.rlı o· 
diğer yıllardan çok sengin mişdir. Kurumun 9imru :;.. 
rrogramb, eA"lenceli ve hare- kacla 1107 lira 15 k• 
retli geçmitdir. Haftanın de- 1 bulanmakdadar. 

Havalar Ç0k Soğuk! 
Yıkın u~iyı ra kôylıraTon kar rıı•ı. Dıniz lir' 

cı önce müthiı klpürdü. . 
HaTalar dündeaberi 10tuk 1 dhit bir fırtına çıkda. ~

gitmektedir. Dün tiddetli rma - lıtanbal ekspre• ~ 
bir rüsgar eımiı ve hafif erini yapan vapur fırtıD ~ 
hafif kar eerpiıtirmiıtir. vaktinden bet Hat ge9 11' 

D11ydafamu1& pre yakın nat sekizde Bandır .. •if' 
nahiye •e köylere dün kar gelebilmiıtir. Bunun ö••:,., 
ya~mı ıtır. lnindide kır yL tren bmire lıtanbul 1° ı'' 
rmi yirmibet 1antiml bal· larını alamadın hareket"'' 
muıtur. mittir. Yolcular burad~ bİ' 

Bandırma, 13 (Muhabiri- lemekt.,dir. Fırtına bı9 
miyden) - Gece yar 1ıı mü- zarar yapmamııtır. 

lıbıııntn ikOzlırini 11tın 
ıayğısız bir ıılld. 

Zabıtaya yapılan bir mö· 
racaata göre Haoıiıhak 

malaalleaiaden oillei Arifin 
otlu Hö1Ameddia bir gün 
önce baba11aın bir çift ök· 
6ıü ile arabaaını pasardaa 
yüz elli lira mukabilinde H
tmıt ve ortadan kaybolmu-
9tur. Zabıta bu düşünce1iı 
vt 1&ygııı• eYIAdın nereye 
ıittiğini ara9dırmaktadır. 

HütamecWinin yoz elli ile 
yaıamak ıçın lıtanbula 
ıitdiği tahmin edilmektedir. 

Hııiyıtli bir tOccır 
Vilayet telefon müteahhi

di lıtanbul \ilccarlerındon 
Hacı Yuıuf sade bay Vecdi 
Selen Yokıulları üözetme 
Birliti tarafından bakıl•ak
da olan yokıullara yidiril
mek ö~re bir canlı koyun 
hediye etmittir. Birlik bat
kanlığı bu hamiyetli zata 
teıekkür etmektedir. 

• 
ltalya 
Habef 
ihtilafı 
( Oıtarafı birinci sayl•"'~ 

klarını teılim ettirmek a•~.,i 
bir harbe girif8bi1•0'1 
göıtermek ııtemiıtir. ,i 

Bununla beraber • b~ 

gerginliğin muılib•D8 ,d•· 
hal suretine doğru ıe•k 
bileceği ümid P.J ilt1biUr· 

of' Jarnııl da şunu yaı11 ·bİ' 
ltaJyanların Afrikad• 01 

macaraya atılmakdaD d•· 
kazanacakları ma16111 d• 
ğildir· Bilhaua 1-.,,of"~ 

1 ... ,, 
en çok ıerbeat k• bİ' 
muhtaç bulundukları. •i• 

· dır 11radır. Bunun iç•D . ıeıi' 
alınan bu tiddetli tedbıf il' 

. ttO 
daha ziyade neticeyı dilir· . 
matuf olunduğu 1110D9 ııabit1 

Matenin Roma aıU 
de diyor ki 111~· 

Askeri mütahaıııslar• tf· 
· · de g' dıne bu ıene içer111D .jjf 

. 111'" .J 
ek aıkeri harakete gır .,,r 

azlar, uluılar kurumunun • 

\'Hatatı ile yepılmıı ve ay- Bınduıı bılıdıyı UJllrlliı 

f ıllkıt ıirenlıra hılkım
mızm yırdııı. 

••• pekde imkAn yoktur· 11 ,-
güçlüklerdeD ziyade 111~.,lf 
geller daha zorludur· i•d· 
hükQmetinin ihtiyar fff b'' nı ~amandı memleketimizin ı Bandırma belediye bayta.. 

lehıne tarfedılmiıtir. Bu iki rı Rıfkı 150 lira ücretle 
birbirine zıd tez arasında Balıkesir·Burl!I Merinos mı
bir motavasıut yol bulm. ntak&11 Merinoı haatalakları 
ak her haldı kabil ola- müteb&1111lıiıaa tayin ediL 
caktır. mitdir. 

Zelzele felAketz 1?deleri için 
yardımlar de•am etmekted
ir. lvrindiden bildirildiğine 
gire, lvrindi nabiyeti halkı 
da feltketsede kard
eılerin• yirmi bet lira yar
dıaa41a bıaluaaqtur . 

. .,, 
amla hareket etmeğ• _.1•' 
türlü maceralardan .,e 

91
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ıimsiz kararlardan i• ot 
ata nmetmit gör6oflf 
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C abancı ülkelerde neler oluyor 

Japonyada Fırkalar 
~ırb!ar son hareketlerile Japon hal~ının itimadını kay
uetmıs bulunuyorlar Diyet meclisi f esh edilecek mi? 

!Japon ı 
llllnktt 8 Y&llal fırkaları hakkında 
~n d 68Y•mııda çıkan yaz nın bıı· 

19
e 10" kısmını basıyoruz:) 

L.,
1 

34 yılı içinde siyasal fır-
"'" ar .. '°' ıçınde yeni bir hava 
"Bllleğ b ne .. e. aşladı. Bu havanın 

1111g.\bı .ınkişoflar doğuracağ · 
tır 1 erıde göreceğiz. Manç . 
eu '~. meselesinden beri ulu . 
ti.t 00d.erli~ini alan askeri 
Ki:r~nın kuvveti ve tetıiri 
ta .. gıde azalmaktadır. Buna 

l.}ınen bu zümre her zamım 
"ın ··d \'a . ınu ahaleye hazır bir 
ıtlııyettedir. Askeri makam-

ı leak· çare . ın etmenin yegane 
&at 81 ulusal korunma tahsL 
er· ı~da her yıl artan talepl-

ını rnü k·· b . f tı\ L aı un merte e ısa 
ınededir. 

do 
19~4 le Amiral Oka. 

llırı 11 Uenl kabineyi kur
Yin "0ıifesini aldığı zaman 
ttı.e bu müşkül ile karşıla
hak Bu kahinede maliye 
Pııj'~nhğı vnıilesini yapan 
haı:\1935 -19J6 bütçesini 
İcin r arken ordu ve Bahriye 
llırı~)'ırdığı tahıiıat _uktri 
~i .nıatın lüzum göıterdi
ici:ıkt~rdan çok oz olduğu 
•et Şiddetli ten kitlere yol 

ı. B 
ııJ 11861 u tenkitlerin tesirile 
~a 

2 
korunma foılına ayrı

İld· 4 milyon (yen) ilAve ed. 
ı. 'l'a b bak nı u sırada maliye 

e11 i::•nın hastalığı yüıünd 
Okad ırl\ etmesi Başbakan 
te 80~Yı pek ıor bir vaziye-
~.... tu. Bunuo üzerin · 

""'r l . tıı ~~ Oltada memleketin 
liye ~~i?1 meselesi olan ma. 
tıı118 '§ını Seiyukai fırkası 
tılti. ından Takahaşiy~, te .. ·di 
eıı k Bugünkü hükOmetin 
lan Uvvetli muholilı o 
de~~e bilbaaeı maliye işin 
len\id Yolıuzlukları Diyette 
fır\a e hazırlanan Seiyukai 
1 ıı en L · o an 1' esAı azalarından 

gir .... 
6 

akaboıinin kabine:ye 
'4'I ıne · · Ilı . ~ı ıçin çok uğra · 

1 ıted b e ~,lt e, er teyden ev_ 
bilen ;na hizmeti borç 
lllfillltn' akahnti, fırkasının 
Ye b,~o.tınn rağmen , rnnli· 
hııı nnlığı vazifesini ka 

ett1 B 81nda 8 ·. " vaziyet karşt. 
tlede ~ıyukai, ulusal kabi -
11lan 

0 
Şıaıdiye kadar vazife 

leko.h:~sı~a yaptığı gibi 
lldan Yı de fırka azalıtiı 
~ te k :ı ?PıllJı ~ etoıek arzusuna 
hallı h' 188 de, azadan mü t ır kı . ete t eaıının bu hare· 
t' arart l ırıe b llr o ınamıısı üze-
İldi. u fikirden vıızgeç-

i .Şi llıdj . 
~ınde Scıyukni fırkası 
dır. Bue~:~lı bir ikilik var_ 
~'Yır d~ ~~i~in ~ırkayı pek 
ıı:ıaır.. tUreceğı ve bir 
· ı "'4 nı 1 lltek anın fırkadan çek-
~Q lesi Yeni bır f r
Ye\j \ı 8 edecekleri rı va 

S . 0rdır . 
"ıı _eıyukai r k 
tı1er ır asının son 

6Ien ı ve kurulmas d" ·-
J Yenj f ı uşun-
11Pon A.d ırka hakkında 

~tı Verdi Yoz181 •er gazetesinin 
. {(Mat· nı dercediynruz: 

llın b •ye bak , 
l 'tka anı 1 akaha§İ . 
~aa ı rn,...nlığı altında kuru-

)li Uteıncl ) 
l 'lal r L o an yeni BİV-
ıtıf 1"•n · 
g ı fırko. _nıeselesj. Seiyu 

11ld 81 ı le h ·· k " Di u llın 1; l ara 
tıı,, Yet rne •l' . 
l. ltıtn, . c ısın<lcki ~·a-

-1.11)• n bır · ır. S . netıcu~i sayıl-
eıyuk•i bu işte 

perestijinden pek çok 
kaybetmiştir MünakalAt ba-
kanı Tokoaminin tarnrtalnrı 

Seiyukniden ~·ekilerek yeni 
bir fırka teşkil etmek arz 
usundadır. Sayıları 28i bu 
lan bu taraftarlar Tokonomİ· 
nin, kabinede vazife ılmssıo 

des dolayı fırkadan tardedi
lm11si üzerine müşkül bir 
mevkie düşmüşlerdi. Bun 
lardaha bir müddet fırkada 
kalmağı muvafık gördüler. 
Fakat ozaman dan beri bu . 
zümrenin fırka içindeki me-
vkii sarsıldı ve bilhassa 
fırka başkonı Şuzukinin, 

taraftorları bunlara şüpheli 
nazarla bakmağa başladılar. 

Seiyukai fırkası geçen 
ay hükumetten soysal yardım 
faslına yeniden 180 milyon 
«yen)) ildvesini talep etti ve 
bu tHlepleri is.nf, edilmediği 

ta~dırde mebusan meclisinin 
bütçe encümeninde müzaker
elere iştirak etmiyecekleri
ni bildirdi. Fakat fırka ön· 
derlerinin ümidi hilAfına hü
kOmet Seiyukai fırkası bu 
talepte isror edecek oluna 
Diyeti dağıtaçağını bildirdi. 
Bu vaziyet karşısında meclis 
dağıtılacak olursa yeniden 
yepılacnk umumi seçimde 
Seiyukai fırkasının kazanma
sına ihtimal yoktur. 

Onun icin münııkolAt bakanı 
Tokonaminin toraCtarları 

fırkadan ayrılırlana daha 
fena vaziyete düşmiyecelıle
rini görüyorlar. Bu zümre
nin kanautına göre Diyetin 
dağılmasına kati, bir nazarla 
bakılabilir . Maamo!ıh eğer 
bn zümre umumi seçimde 
müstakil olarak yer almak 
niyetinde ise şimdiden bu 
iş için haz ırlığa başlamaları 

)Az ı mgelir. 

Nichi - Nishi gazeteRinin 
istihbaratıoa nazaran yeni fır 
ka hazırlığı başlamıştır ve bu 
fırka için bir önder bulmak · 
maksadile müzakereler yap
ılmıştır. Azaların ~~oğu Seiy
ukai ile rabıtası kesılen ma. 
liye bakanı Takahaşiyi baş
kanlık için muvafık buluyo
rlar. Takahaşinin halk araff
ında kazanmış olduğu tev
eccüh ve muhabbet yeni 
fırkaya pek çok r~y ka. 
zandırııbilır. Böyle bir ba
şkanın altında Tokonami 
de ikinci başkanlık vazif 
esını o:maktan çekinmez. 
1'ak.nhşinin böyle boş 
tsklıfi nasıl korşılıyncoğı he 
nüz belli degildir. 

Belki yaşının ilerlemiş 
olduğunu ileri sürerek redd
eder. 

Rengo ajansının verdiği 
hnberlere göre yeni fırka 
bugünkü kabine azaların
dan üç buknnın müzaher
etine nail olacııktır. Bunlar 
münakolAt bakanı 'J o kon-
ami, ziraut buknnı Yam 
ozaki ve demiryolları bakanı 
UşiJedir. Ve her üçü de 
Seiyukai fırkasından tarde. 
dilmiş olan kimselerdir. Bu 
zevat helk i ıl" hükumeti 
yoni teşekkül leh inı:ı ~·evi r
cbilect?klerdir Yalnız kub_ 
inedc iki nazır bulundu 
ren vo uzun zamandaa 
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Yunanistan Sovyet- Rusya 
ticaret mukavelesi 

Mecmualar.· ,. Mehmed Servet 
Atinadıı çıkan muhtelif 

gazeteler ve bunların. nruaı
nda Elefte Ron Vima Yu
nanistanla, Sovyet ~Rueya ar_ 
asında bir ticaret muka
velesi yapılmHl hakkında 
ceryan eden müzııkerelere 

dair diyorlar ki: 

Ayın Tar\~i 
ORME EVİ 

•Bu hususta tam bir 
anlaşmaya varılmak için' 
hala bir takım müşküller 

bulunduğunu oğreniyoruz. 

lç işleri Bakanlığı ~1atLuat 
umum müdürlüğü tarafın· 
dan her ay çıkarılmak.da 
olan «Ayın Tarihi»nin 12 
nci sayısı çıkmıştır. «Ayın 

Tarihi» bu sayısında birinci 
kAnun ayının bütün h4dise
lerini veıiknlıırını kaydet
mektedir. 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 
kaf!şısında ORME EVİ nden 
her yerden daha ucuz ola -

Fit&tı elli kuruıtur. Her. 
kese tavsiye ederiı . 

rak alabilirsiniz! 

.. - • . Elen hükumetinin noktai 
nazarı, eski mukavele 9ar
tlarının eyileştirilmeaini ist· 
ihdaf etmektedir. Fakat 
dahR bu neticeye varılmadı_ 

ğı gibi, hatta mukavelenin 
eski şeraitle tecdidi yoluna 
da gidilememiştir. Bunun se
bei Sovyet murahhasının 

maMafların tayinini evelden 
kabul etmek istememesidir. 
Halbuki Elen hükumeti bu . 
nların şimdiden tayinıni ist· 
emektedir. 

Açık teşekkür 
Bahkesir İcra · 

Ölümümle neticelenmesi Memurluğundan: 

Sovyet murahhaeı mütek· 
abil idhalAt hokkında teklif 
olunan kontenjnn miktarını 

kabul etmekte, fakat diğer 
taraftan bir miktarı geçti -
kten sonra Elen gemilerinin 
kullanılm&11 mecburiyetini 
reddey ]emektedir. 

Vaziyet şimdiki halde ge· 
rgindir, Elen hükumeti ted . 
afü bir vaziyete çekilmiş 

ve Rus kömürü alışını keem. 
ittir. Bunun yerine Yunan
istan şimdiki halde Türk 
kömürlerini tercih etmekte
dir. 

muhtemel olan bir h&Bta· 
lık üzerine Balıkesir Do· 
ğum evinin sayın ve bazik 

doktoru bay Halid tarafın-
dan hemen yapılan bir 
ameliyat neticesinde ha· 
yatımı kaıanmıt oldum. Do
ğum evinde benimle b&! 
raber yatan hastaların gö-
rdüğü bakım ve tedavi 
cid·ien şayanı takdirdir. 
Y apdığı ameliyatla hayatı~ 

mı kazandıran doğUm evi 
doktoru boy Halide Ye has· 
talara bakım hususunda 
~·ok eyi muamele gösteren 
hasta hakıcı bayanlara 
teşekkürü bir borç lf\-

y•rım. 

Balıkesiri:ı Kara oğlan a
ballesinde oturan bahçıvan 

İbrahim karısı Cemilenin vekilı 
Avukat Tevfık müvekkilosin· 
in müddei aleyh mezkur 
mahalleden mukim İsmail 
oğlu Hüseyinde 17- 3 . 934 
tarihli bir kıta il4n mncı. 
hince 694 liranın ayrıca 
tahakkuk edecek masarıf 
vesairesinden matlu~a olan 
mebalığ.n temini istifası için 
1'orçlu müinaileyhin mahcuz 
ve takıiri kıyıcet icra edilen 
Okcu Kara mahallesinde 11&· 

ğı ve arkası hafız Etem 
veresesi Ayşe ve Fevziye 
ve Faize ve Mebmed hanesi 
solu kara kubur zevcesi 
Zeliha iken elyevm Belediye 
çavuıu Ali han ıi önü· yol. 
ile mahdut ~5 metro mura

Kınnıyeı nıUdürllı~ıı l11rincı bbaındo. ve 800 lira kıymeti 
l\omıı;eri Fehmi Karabek"ırin muhamminili fevkani bir oda 

e-şi ıU r.rVKR tabtani i>ir oda ve bir mu-
beri kabineye ıadakat gös- gazetesi, fırkalar meselesi tbah ve bir mik\ar avluyu 
teren Miseito fırkası için bir hak kında yazllığı bir mak. müıtemil hanene ve mü9te
şey düşünülmesi lbımdır. aled~ diyor ki: matile Karoğlan mnhallesin
Yeni grub ile Minsito fırk «Seiyukai ve Miseito fır- de sağı mukaddeme Kndı 
alarmın yaptığı gibi, birlik- kalarının temerküz sıyoso- oğlu• Hüseyin elyevm eğinli 
te çalışabilirler. Umumi seç- }arının gitgide zayıflama. St!lim boneıi solu 'mukadde
imde bu iki teşekkülün mü. k.ta olduğu görülüyor. Fırka ıne barutcu hacl, Mustafa 

davası bakımından, bu netic- elyevm hacı Mehmet 
ıterek gayeleri Seiyukoi fır me""zası iken hanesi ork-eye doğru giditı cok 9ayanı ~· 
kasını bugün mebuaan mec · teesaü( bir harekettir. T& .. ası ayni znde bacı Mehmed 
)isinde elinde tuttuğu kati erküz ııyasalarını tatbik 88• vereaeei haneleri önii yol 
kontrolden mahrum etmek h ·1-· ile mahdut tabtani iki oda hasına geçilirken er lAI 
olacaktır. Bundan başka To. fırkada müıterek davaları ve bir aendık od&Bı ve 
koaomi taraftarları yeni fır· olan fırka hükOmetini gözö. avluyu müşteri} bir bab ba
kaya Seiyukaiden batka bir nünde tutmalı(lır . Ebemmiy- nenin başda iki sehim ve 

Zu .. mreyi daha çekebilirler. tanesi 650 liradan be9te iki 
etsiz noktai nazar ihtilAflorı 

Bu zümre Joponyanın ilk: sehjmi 260 lira kıymeti lJlU-

b
.lh dolayısile bu mü9terek da- hammineli bir bab haneki 

siyasal fırkası olan ve 1 • vad k h ·k· 
S 

. , . . an vazgeçme er ı ı onun iki parça binanın ta.-
ussa 1900 JtS eıyu&aının fırkanın akibeti için hiçde rihi ildndan itibaren cuma 
nüvesini teşkil eden grubun hayırlı olmıyacık bir har- günü müddetle açlk ort
bakayssı olarak Seiyukaide ekettir. ırmoya çıkarılmış 
kalan ve Ciyuto zümresi ad- Eğer Seiyukai, Diyet mec- olacağından talih olanların 
ını taşıyan gruptur. Bu zü - lisinin geçen içtimamda JO.- Balikesir icra dairesine 
mre, fırkanın en eski emekta. ptığı gibi, hükt)mete muhol~ mürscaat etmeleri Ye bi-
rı olmasına rağmen fırka içinde efet hareketinde bu dere<ıc rioci artırma 17 .3-925 ta_ 
pek ehemmiyetsiz bir me\"- şiddetle ılevam edecek olur . rihine tesadüf eden pıızar 
kidedir Ciyuto zümresi günü saat 16 dan itiba-

ae, Diyetin dağıtılmasına ka-
fırkanın bir çok hareketinden ren müzayedeye devam 

ti bir nazarla bakılabilir. 
va bilhaHa başkanları Suzu edileceği ve artıama şart· 

Maamnfıh bu fırkanın dahili kinin İ<'taotındıın memnun namesı ilAn tarihinden iti. 
vaziyeti, bu neticenin husnl-değildir. Eğer bu zümrede baren her kes tarafından 
ünü şüphede bırakacak kn- ·· ··ı b"l L .. k b ayrılırsa Seiyukai fırkası goru e ı meA uzere açı u-
dar karışıktır.)> ı d ~ ı · b ·k· fena halde eakatlanmı~ un Ut;U ya ınız ış u ı ı 

kuleden elli defter 45 
sahife Klnunevvel 327 ta· 
rih ve 1 -8 numarada 
kayıtlı olnn hane JQ_ l J .933 
tarihinden itibaren 3 sene 
müddetle 600 lira kabul 
m.ukabilince muhacir Süle-ı 

yma.n oğlu MuıtaCoya ipo-
teldı olup bu ipo\ekin 
vadeıi dolmuş olmak 
itibarile irtifak haltkı müsüllü 
ıatışda talih olanların yeni 
ipotek aahibi alacaklı mat· 
lubunun vadesinde artırma 
ha1'kını haiz olmak üzere 
talip olanlara ihale yapıla
cağı Ye tayin edilen itbu 
zamanda artırma bedeli 
ga,ri menkulun ma.hıu a 
kıymetinin yüzde yetmiş be-
ini tiulaıadığı takdirde en 

çok arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırm
nm on bet gün daha 
yani ı. 4.935 tarihine teaadüf 
eden pazartesi günü eaat 
16 ıia gayri menkulün en çok 
arttırana ihale edileee~i İP-l 
otik rahibi alacaklıların 
gayri menkul il zerin-
de ki haklarJnın huıa-
sile laik Te moaarıfı 

dıir olan iddialarmı evrakı 
müsbitelerile yirmi gün ici
nde icra dairesine bildirme
leri aksi halde hakları Tapu 
ıicilile sabit .olmadıkça 1at• 

ış bedelinin paylatm.asından 
hariç kalacakları ve daha 
ziyade tafıilAt almak istiye. 
nler lcra Daire&inin 934 ·416 
numarasına müracaat etme
leri il4n olunur ... 
r= ... 

AVUKAT 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVE.KILl 

YUSUF KENAN 
Y azthaneai hükfunet caddesin· 
dt Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surnt
le neticelendirilir. 

-- - -olacaktır. Kokum in gazeteei de şöyle parça em•eli gayri men· 
diyor: ...... ~~-... Diğer taraftan Miseito ~"""~~~~~~ 

fırkası Diyetin dağıtılacuğın - «Bir aralık siyaaal fırkal- • • 
dan emin bulunuyor ve şim - nrın halkın itimadını yenid_ TURKDILI neşr yatından: 
diden umumi seçime hazırla en kazandıkları görülüyordu. 
nıyor. Seiyukuinin, Diyl•t Fakat Seiyukai ve Misito D o g.... r u y o 1 •• 
meclisinde aldığı vaziyet fırkalarının son hareketleri 
Miseito fırkası ile müştere bütün bu imkAnları mahvet- YAZ ~: M. CEVOE'r 
ken çalışmaEıına iruklln btr:ı · miştir. Bu vaziyet içinde si- b • d J k k [ 
kmıştır. y1tsal istikrar için yeg4ne 1 ır per e i me tep temsi i 

Miseito şimdiki halde kob. çıkar yol Djyet meclisinin '(; . Fintı : Beş kuruıtur. 
inede bulunan iki azası Ma· feshidir.,, it. idare evimizde ve iter kitapçıda bulunur. 
şidn ile Matsuda vasıtasi· ====-==--=.o-a--===M~. ;,U~. M~~~C~~~Pı~·~c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
le, hüiflmet ile dah t 

ynkını.lon dost olmağ:ı , K I y A M E T G u· · .N L E R 1. çolışmuktndır . 

** 1 Japon1adı çıkan Miyako . Bu hafla .3Bhir sin masm~a sabusuhklı hl~leriniz! 



' 

, 

B:lYPA 4 

, ' 
Şehir sinemasında · 

Bu akşam 

Senenin en buy üt muvaffakıyet f ihmi 

ASLAN TRZAN 
Bünya ~üzıı ş211piyınu ıe ASLAN ADAM tili-

mımin kıhf amanı 
BUSTER GHABPE 
Tarafından tenısil edilmiştir. 
Şimdiye kada~ y•pılan tarsan fılimlerini gölgede 

bırakacak derecede kuvvetli ve heyecanlı olan bu 
fıılim sjn~macılık sanatının bir harika ve mucızdıidir. 

Görenleri hayröt ve deh19t içinde b rokacuktır. 

tl:tveteu •. UfJNYA HA HER LEHi. 
Dilt·tlerinizi GÜNDÜZDEN ALiNiZ. 
PERŞE~IBE ve CVlL\ matinel ·· rinıiz de 

TAHZAN filimi gösterilec~ktir. 
Pek yakında 

KIYAMET GÜNLERİ 
Harbi umuminin canlı tarihi ve l\.ARA DENiZ ve 

HA.VA muhareheleri. Bütün hadi•at ve muharebeler 
tamamen hakikidir. Bu meyanıla ÇANAKKALE muh_ 

arebeleri ve Türkün saferi 

Sab1rsızbk bıklıyııız: 

Balıkesir inhisarlar 

ttJIKDILI 

Bürhaniya icra 
Dairesinden: 

, 
Okuyucular1mıza 

~··· .... ,,_ 

Bit Kolayhk. 
Bürha iyede mukim fab

rikatir ismailin Evkaf dai
re•ine olan borcuna kartı 
babası Mustafanın meıkfır 
daireye birinci sıra ve der
ecede olmok üzere ipotek 
tesiı etmit ohlu~u Bürhan. 
iyeuin çimenli kuyu mev· 
kiinde yekdiğerine hem 
hudut biri oo dokuz ve 
diğeri yirmi ağaç zeytini 

ı muhtevi ve her ıkiside iki
ıer yüı lira kıymeti muh· 
ammeneli iki kıta zeytinli
kleri Burhanjyenin börezli 
köyünde üçyüz döJüm lük 
ve tamamı {3,000) lır muh
ammen kıymetli bir parça 
tarludaki ıınır hiHesi şayia.
sı dairemizce peşın P.ara ve , 
açık arltırm&. ıle 1&tılt1caktır. 

açık arttırmaları 2 -4-9.j5 ta
ribın ın salı güoü saat onbeştı:ı 
dairemızde yapılttcak ve bu 
tarıbte tekuf olunacak arttı
rma bedelleri muhammen 
kıymetlerinin yüzde yetmit 
betıni bulmadığı surette art· 
t .rmaları onbet gün daha. 
uıatılarak 17 4_935 taribi
JIİD carıamba günü aynı da
iremiade icra k.ılınacağm· 

1 dan talip olanların ve ra· 
ıla mıltımat almak istiye-

1 

nlerin 933 -199 "e 201 do· 
•ya numralarile dairemize 
müracaatlRrı ve göıterilen 
gün ve saatlerde dairemiz-
de hazır bulunmaları illn 
olunur. 

. .. . 
p ~ ... • - • - . . ' . .. . , .. 

Aşağıya bastığmıız rehber tablo hal ~ınıızın lıef tiilü ilıtiyaçla· 
rını en rahat, en eyi, en tu•uz ve en sağlam ~artlarla nerede, kioı
ı~rden karşılı ya bilt\ct•lderiui µüstPri yor. 

Rahat bir ole istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gitii türlü suallerin eevaplarını hu tabloda arayınız 
esi postaha-KIRT AS/YE· Mustaf~ Fehmi. llüklinıet 

• ne sokagı. 

O 'F EL : Bahkesirpalas Kuvayi rnilliy•~ caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde· 

sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüktiınet caddesind~. 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliik{uueı 
cadde~inde Ahmet çeşmesi karşısında 

B ER B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: llüktın1et 
caddesi Yılğız Karaathanesi karşısın ·! 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet sokağı 
nunıara 18 

B A K K A L: Bahk pazart bakkaliye~i. Osman Nuri·· 
Paşa canıii caddesinde.. ~Ieyhane tıoğazınd3·· 

T E R Z İ : Mustafa bey·~ Postahane sokağı '- 4 7 
. 

ŞEKER CJ : Ahmet Nuri efendi: Balık.esirin en eski ş~ker" 

Gönen inhisarlar müdüriye&i aııbarlarında cisi. Hükıinıet caddesi, postalı; •ne Sl)kağı 1111 

bulunan idare malı yapralL &ütünleriıı Gönen an- ZIJİ fBSİb • mara: 24 

Başınüdürlüğüoden: 

barla d Ba d b ı Fırka 4. Alav 29. Tb. ı MANJF A TU -':Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantazi oıa-
rm an rı ırma an ar arınnza nakil ve ' ikinci bölüğünde iken aldı- nifaı ura ve kumaş mağzası. K u vayi millİ)'e 

leslinlİ 27-2-935 gfınünden 16-2-935 gününe ğım topçu çavuı terhis ve· caddesi numara: 52 . 
kadar açık eksiltmeye konnıuş olduğundan ta- aikaau kaybettiw . Hiık:mü HIRDAVAT.· cumalı Hasan - Yapı ve renc.·p~r diize

111
' 

olmadığı ı14n olunur. 
libleri ıı bu ha bda k j şera j ti an la nıa 1;. üzer~ nıa- Bdremid Cami vasat • d ~ ııı i r h mla ' a ı , lıo ya, ca rıı, t; i ıı uııo v ıısa ı re· 

1 il
. · ı · ı Sart!'_,.•lar hası. .. J 

ıa ı ırı usar ar müdüriyetile başnaüdüriyetintize 111ahalleıinden 320 L · 
ıııiira.-aal ey.erııeleri il:\n oluıııır. (28.3) .ıoııuml~.~~~·h 0

11 -- , 

~~~~~~~~,r~-~~~,~alıkesir~r~an ~evirgenliğinde~· 
turddaf: 1 Doktor Adet . M~!::::~11 Uzunluğu Nevi Bulunduğu yer . 3 ~· 

F<ldk•lli gü'llerde ıana yardım dini uzatan Hiltl/I ı ı ~ 20 ı,90 8,00 Yatır mf'ŞB falremid kazası llnmdibey nahiyeoı 
1 

ahmer t11ıa11Lığuı şt:fkalindtn doğmuıiur. Zeııgin, fu ! 1 Memduh Aumet . ağocı ilınde vaki 'fopatacak mev&iinde. 

kir, kadın, erkek hulôsa hiç bir kimse k~ndıııi Hilali ı ÇOCUK 30 0,90 8,00 » · 
ahmerin himayesinden ıı::ak s'tıyamaz. Senelerce tU· 50 0,80 8,0U » 

' 
k l 

hastalık lan müühasıısı. 5S 6 00 
ue uru an bu hayır ocag-ına aza kaydolunuz. M b · 20 O. · » 

1 

uayene ane•ını postah- 2 1,60 9,00 » 
1 1,6 • )) Bahk11sir Hila/iahmer merkezi. · ı aoe ci•arında Zemen ao- 6 9 oo 

. · ! kağana naldetmittir. t 6 1.36 9,00 » 
~ .,j 2 1,60 g,00 Yatır Çam 

Vilayet Defterdarlığından: 
Satıl~cak gayri Mikdarı Muhammen bedeli 

Mevkii Mttbülle•İ Menkulün nevi Metre S Lira K. 
Bal.keıir Kara oğlan ,. Arsa 277 ()() 193 00 

» Börekciler Hane 600 ()() 400 00 
İvrindi Arsa 40 63 00 

Yukarıda evs;ıf ve nıikdarı yazıh g<'yri menkullerin peşin ı)ara .ve 
açık aruırnıa· ile sauluı~k üzere ı 2- 2 • 935 tarilıiııdrn itihar rn ou gün 
nıüddetle müzayfldeye kouulnıuşıur. Puzaı·hk \e ilıaıe 27-2-935 JH.ızart
esi günü saal' on beşte Deft~rdarlıkta n.üteşf-kLil ~onıi~)Oll ) ı u~,unmda 
ya~ılacaktır. Talipl+ıriı• ayni tarih ~e saatle yüzdt> ~·edi lıuçtık ıı • y aLçt·
lerıl~ Defterdarhkta nıüt• ş.-~Lil ı..omi~)Oııa 't' fazhı n ~liın ~\ ~in <·J.. i~t('
yenlerinde ihale gü11ü11e kadar ı ,eflt->tdarht.. nıilli Emrn J.. [)ain siı . ( · n Ü Hı · 
eaatları la~ınıdır. (3a-4) 
"#~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

1 no~~;[;k~;~~ok ~ ~~; · MEKM~k~~BALlK I 
iç ve sal!jı n hastalıklar 

mulehassısı 

Cerrohl hastalıklar 
ımiiehassısı 

Cild v~ :ühreı 1I hastalık/jln 
mütthassııı 

1 1.66 9,00 )) 
6 1 ,30 9,00 )) 

60 O, 70 9,00 . Yatır meşe 
40 0,75 7 ,oo )) '-·;rl' 
10 1,30 5,00 » llamdibey nahiyesinin llisarkalesi mev•

1 

20 0,45 5,00 )) 
80 0,65 7,00 ~ 

3 2.80 s.oe » 
15 1,50 8,00 )) 
15 0,90 8,00 )) 
20 o.~O 5,00 Akca ağaç 

3 0,50 8,UO Köknar ağacı 
4 ~ 

~~remit kazasının Hamdibey n11hiyesi dahilind<ki vıı ki llisıırknle9İ rıd' 
top ~tacak m~·ıkiinde orman yası.ısına ııykırı olarak kesilmış ve çeşıtıerile yu"~ıır• 
yazılı bulunan 404 tl •ıııe yatır :ığaı; aşıtğ . ılu gö::1terıldıği ş 1raıtltJ u~~ık artırma ~· ıksrılı•:~ııışı> 

ı _ İhale 19 2 935 günlurıne rablayun pazartesi giınü snut 15 Je Bulıkesır 
çevirgenlığinde top.unuco.k satış ko uıısyonu öııünde yapı lacaktır. . . . il ol· 

2 -Ağaçların beher metre mikap guyri ~anıuluniın bedel~ mu~amıneni 2 '.kı ... lı~jr-1'~ 
uh istekliler muhammen bedel mecciıuun~ın yuzde .. 7 buçuk nısbetınJe. o~on - 3:t ekıerdır 
depozito mııkbuzları ile ihale günü komısycınu murncnatla arttırmaya ıştırak ~~ec ıhalt' 

3 _ ihaleyi müteııkib ve derhal teminat yüz.le 15 şe ibltlğ ve bir hufto ıçıode ~ıi1e 
bedelinin tamamı birden malsandığına teslim edilecek ve ağaçlar onbeş günde pil 

ile ormandan çıkarılacaktır. . . Jile'°e: 
4 _ Yukarıda ~österildıği gibi agn~:ların hepsı olduğu yerde kabul ve teslıın 

8 
'1ece 

mamulUa elve;işli değildir gibi her hongı bir behone ile kcbulden imtina ed0011 ll~sr" 
ve yerine ba*ka sğaç aro~ak hakkı ?lmı~ocL~ktır. ~nbeş gün içinde çıkarılmayoıı e" 
tar hazineye kalacak ve muddet temdıt edılmıyecektır. ·ste1 . 

5 - IIAn vesoir her türlü mesoriC müşturiye aittir daha çok malO.mnt olmtık ı il dliJ 

t yenlerin heuün Orman Çevirğenliğine ve Edremit Orman muamelllt memurhJ~uıı 
••~»~Mgf4'1jlmiMIAll~IRl~•~IAi~~~~~~ racaat eylemeler~ 1\t\.n olunur. ~ . ~ 


