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Bayındırlık Bakanımız 
Ali Çetinkaya 

Ankara, 17 [Muhabirimiz
den]- Aydın huttı fabrıkala
rı ve bütün teeisatilt:ı hü-

kumetimiz turaf.ndttn iki 
milyon sterlinğe satın alın
mıştır. Bu para yüzJe iki 
buçuk (Jizle ve kırk yı -
Jda ödt:ınect:ıkdır. 

Busuretle Anadoluda bul
unan bütün hntlor dt:ıvle 

tin eline geçmiş oluyor .. 

Ay~rnda diıiş kursu 
Aydın. 17 (A.A) 

Hulkevınde bir dikiş ve 
na.kış kursu açılmışdır. 

Şarkf ıarahisarda f snni bir 
ıezbtha yapdml1yor 

Şarki Kara hisar, ı 7 (AA.) 
- Şehir meclisi kararile bu se 
ne kazamızda fenni bir 
mezbaha yapdırıla,!akdır. 

Muğlada tasarruf işleri 
Muğla, 17 (A A .) 

Halkımızda tasarruf kay
gusu gün geçtikce art· 

maktarlır. Bankadaki dört 
beş yıl evelki mevduat
la bugün mevduat arası-

nda hayrete şayan bir 

kabarıklık vardır. Yalnız 

~uğladaki kumbara hesa-
bı 300 den fazladır 

Vıldyetioıiz ziraat bank
ası koope~atineri ort· 
aklarının kredi ihtiyaolar_ 
ıoı iİderme;e l>ıtlıauftır. 

-s.;;44 :x:aaıuus-

ltaly.a · 
Milis ta~urlın doğu Afri-

kası yalundal · 
Roma, ı 7 (A.A.} - .DoA-u 

Afrıkasına gidecek olan üç 
miliB taburundan ikisi lıar· 
eket etmişdir. 

Doiu Afrikayı gitmek isli
yın kara ıömtekliler 

Roma, t 7 (AA ) _ Havas 
muhabirinden: 

Bay Mussolini hüyük 
Faşist konseyınde 
yetmiş bınd~n fo.2l <ı Kura 

gömleklınin ~arki Afrikoya 
gönüllü olarak gitmek ist· 
edıklerini söylemiştir. 

italya - Macar küllür muk
anlui imzalandı. 

Roma. 17 (A .A) - Dış 
işleri müsteşarı ile Fransız 
elçisi bugün İtalya ile Hah_ 
eşistan arasındaki mün se· 
batın bugtink.ü vaziyetini 

görüşmüşlerdir. 

Ertili fabrikasın1n mıkinıı. 
eri ısmırıaı•ı 

Ankara, 17 (A A ) - Al· 
dığ ı m ı z malumata göre, Sü-

mer blnk tarafından Ereğl
ide yaptırılwakda olan me-
nsucat fabrikasının kazan 
vo tjlektrik teıi&1tı lıorl<,ı 

olmak üzAre diğer maki
ne akıllmı Hartnan müesse_ 
telorin• verilmittir. 

·Bulgaristan ve kom·şuları. 

Buıgarıar KomŞulii-ıMa 
F eha NiYet Beslemiyor 
Bulgaristan bütün .~ômSularile dostluk re ef i · komşu

luk rabıtalarım mu~afaza etmek arzusun~a~u. 
Sofya, 17 (A.A.) Bulga-

ristaoın sildhlanmakta ve 
Yunan hududunJ.u sevkull!e· 
yşi yollar Vt• dcıuıryol· 
!arı inşa tjtınt kte ol<luğ ı
na ıl. ır Yunun mennbıiıı· 
in ntdığı ıUılııılcır siyll 
si meh<tCil tarafııu1lan tek
zib edilırıokde vo hükOmı tın 
bu gibi t~dbitleri olmamış 

oldu~~u beyan olunmaktodır. 
Buf garistanın tıu 1 h pervornne 

hiHıyatı bütün koımşma· 
larıle dostluk ve eyi kom
şuluk rabıta!er.nı muhufoza 
etmek arzueunQadır. 

Almanyada tayare inşası 
Berlin. 17 ( A A.) - Havus 

muhabirinden: Almın
yada ilk defa olarak. taya· 
re io1a&1ına ait bir mijsaba· 
ktı açılmıt müsab~kaya kon. 
an tayareler içer isinde harp 
tayaresi ve hafıf motörlü 
uçaklar da vardır. 

Mukavele imzalandı 
Koma, 17 (A.A.) - Buy 

Mussolinj ile Macur Kültür 
Bakanı ltalya ~ Macar kül. 
ti,ir mukavelesini imztılamı-
şlordır. 

1 

Tayare Cemiy.cti Merkezi 

Tayare 
~emiyeti kuruluşunun on 

birinci yllmda ... 
-·-~ 

Cemi. et on yıldı orduya elli 
m\lyon llra nrdı. 

Ankara. ı 7 (Muhabirimiz
den) - Türk Tayare Ce
miyeti; kuruluşunun on:bi
rin<'i yılına girmi~cİir. Ce
miyet on yıl içinde orduya 
elli milyon lira vermişdir. 

Ankorn, ı 7 (A.A ) - Türk 
( Devamı ikinci sayfada ) 

GD.zel~ Ayvalıkda 

Bir Halkevi Açllıyor. 

\ ~ı ı.111 a 

Ayvalık, 17 (~1uhabirimiz 
den) - Buradıı h valar 
çok soğuk geçmektedir. 
iki gündür termometreler 
3 ve 5 arnsında değişmekte-

dir. Şiddetli rüzgAr esmekdc 
ve sular du donmaktadtr.. 
<;ok ve sürekli yoğmurlar 

1 1 r r.L 

Ev sahibi lazım gelenlere 
m lfımot 'ermiş ve yapı· 
lan arı sdırmn ve tetkikler 
sayesinde ev sahıbinin düş· 
mnnlarındnn biri tarafından 
atıldığı nnloşılmışdır. 

Ayvalık Halkevi. 
yağmoktad ır. Ayvalıkdndn 22 şubatda 

Bu kadnr soğuk olmns- Halkevj açılncakdır. 
ına karşı hiç kar düşme- Sahil boyunda Ege sinemn-
mişdir. Y nlnız on sene evol sı karşısındaki ldmanyurdu 
dört beş santimetre kador binasında kurulacak bu yuva 
kar yağmışdı. Kazada ta. için şimdiden hazırlıklara 
mnmile karla örtülü olor- boşlanmışdır. Merkezi bir 
ak karşıdan görünmektedir vaziyetd~ olan; bu ç·atı 
Halk bu soğuk 'karşısındıı kor altına koşmak, oradan ış-
yağmHın, beklemekde fak- ık almak için halk la· 

at bu ar.zuları yerine frt'lm- hırsızlıkla beklemekd d' 
emektedır. e ır. 

earib bir hldise. ~ Ouktanlar arasmda yanl ~lı 
iki ü~· akşamdır Alibey \ IOplantl 

nnhiyesindeki bir eve ge- Cümuriyet okulaeı oku-
l celerı ta§lıır yaimakdadır . ı (Devamı ikinci aayfada) 
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Sağhğınizı Koruyunuz! 
Gc ip büyuk salgınlar ya

pan hır hastalıktır. Gribin 
başlongıcında çok defa titre
me,nteş ve baş ağrısı ıJe ber
aber bttcaklarda, belde, oyna
k yerlerde, Hğrılttr, batım!lar, 
gevşeklık, nezle, yutlr.unmakta 
güçlük,see kısıklığı öksürük, 
aksırmak, yüz kızarmaeı 
göz yaşarması, bat dönmesi, 
ittahasızlık, mide bulantı11 
görülür. 

Bu saydıklarım bugünler
de halkımızın çoğunda bul
unmakdadır. Çünkü mevsim 
soğuk alma menimidir. Bir 
gün kar, bir gün yag-mur, 
bir gün fırtına, bir gün güneı 
hepimız aynı tehlıke ile 
karşı kttrşıya bulunuyoruı. 

Görüyoruz ki bugünlerde ha 
·n çok. değıtı,or. Geceleri ve 
eabableyin alçalan barometre 
gündüzleri ümit edil-
miyecek • kadar bir-
denbire yükselip alçalıyor. 
Aynı günün bukadar değiıL 
idik doğurabileceği netice 
hiç tüphemiz suğuk algınlı
ğı ve gribdir. Bu haatalığa 

karıı durabilmek için 'föcu
dumuıan korama kuvvetleri
ni kamçılamam11 lAzımdır. 
Bu koruma vaaııası da viicu -
domuzu sağlam bulundurmak 
ve ııcak tutmakla olur. Fa
kat içki ile soba ve mang11l 1 

baıından ayrılmamakta değıl, 
temiz havada beden hareke
tleri yapmakla sog-uğa kar· 
tı vücudumuzu dayanıklı bu 
lundurabiliriz. 

Burun, kulak, boğaz aras 
ında düzen veren bir uzuvd
ur. Bu münasebetle grip bu 
ralarda ihtil4t da yapar. Bad
emciğin etraf.oda cerahat 
birıkintileri yapdığından ku. 
lak alevlenmesi «İhihab» 
ve bu alevleomenin bey. 
ni de iltihablandırması grip 

zatürree ve zalülcenb h&1-
bhldarı yapacağı her za
man hatıra gelmelidir. Bu· 

nun için yukarıdaki Hydı
ğım halleri kendinde duyan 
derhal evinde sıcak bir oda. 
da mutlaka yatmalı, ıhla

mur içmeli, 11rtı na şişe çek
dirib tentirdiyod sürdürmeli. 
Bir bardak sıcak su içine 
bir kahve katığı lr.arbonad 
dü ıod «bildiğimiz içme so
d&10> koyab burnuna çekmeli 
bundan sonra da yüzde bet 
gomenollu yağdan her iki bu
run deliklerine eabah, öğle, 

akıam ve yatarken ikiter 
üçer damla damlatmalı.Güode 
üç dene asbrin alıb 

terlemeli, bir bardak 
suya beı altı damla ten_ 
tiryod koyub bununla ağ
zını çalkamalıdır. Şehri

mizdeki grip barır geçmek-
dedir. Fakat küçük bir 
ihmal büyük bir sarar 
verebilir. lhtiyotı hiç bir 
zaman elden bırakma~alı 
haatalara bakanlar hatta 
bugüolerde herkH tentirdi
yotlo su ile ağzını ıık ıık 
çalkamah ve gomenolla yağ· 
dan burunları.na damlatma_ 
lıdır. 

Saygılı halkımız: Şo 
öğütlerime de eyi dikkat e
diniz.. Bu günlerde yor. 
gonlukdan aykusuılukdan 
nezle yapan sebeblerden 
kaçınınız, soğuğa, rüıgAra 

kartı durmayınıı. 
Sıcak bir yerden eyice 

geyinmeksizin soğuğa çıkm_ 
ayınız, rüıg4rlı ve ıoğuk 
havalarda yürürken ağız 

ile nereı alıb vermeyiniz, ter
li iken soğuk Ş"yler İç· 
meyiniz. Oturulan ve yat
ı.lan yerleri fnla ısıtm_ 

ayınız. 

Dr. KAMİL SESLİ 

Almayanın cevabı 
(Üataralı birinci sayldda) 

etmeği ııtıyect1k hır c~vabın 

eyı karıılanması müstebat -
1 

hnek için Alman ee·nbın~ 
Jerinden derine tetkik. 

tır. 

Loodra, 16 (A.A.) - B. 
Eden Roma anlaşmalarJndan 
ve ikincık4nundaki uluslar 
kurumu konıeyinden ıonra 
Londra görüşmelerinin A vr
u panın yenıden kuruluıu. 

oda ve itimadın yer leıme
ıınde yeni bir devre açtı
ğını ıö1lemit ve demiştir 
ki: 

Londra görütmelerinin 
bır devamı vardır. Ve daha. 
da devam olacaktır. B. Hden 
sözlerini bitirirken uluslar 

kurumunun şimdi altı ay ev
elkınden daha kovvetlı old
uğunu ıöylemiı ve kollekti( 
suıh aisteminin hiçbir va
kit ıulhü zaman ttltına alm
amıt olan kuvvetlerin muv_ 
azenesi sistemine tayanı ter
cih olduğunu ilave etmittir. 

B. Çamberlain aynı zaman
da havacıl.ğımızı tesirli yap. 
abilecek kara ve deoiz kov-

vcllerimiz de olmalıdır. Diye
rek sözünü bıtirmiştir. 

Londra, 16 (A A ) · - Roy
ter AJ

0

&n1tnıo ıivaai muhabiri ... . 
dtyor kı: 

Fransız,logiliz teki illerine 
heyeti umumiyeıi itibarile 
ne dereceye kadar memnuni
yet verici bir cevab olub ol. 
mad181 bakkmda karar Teri· 

etm,ek muhakkak 
IAıımdır. Mhbet bir cevab 
iae, projenin heyeti umum
ıyeai üıerinde müzakereler 
yapılacağı tahmin ' edıliyor. 
Fakat cevab menli ı,Jyılıraa 
yeni bir vaıiyet ortaya 
çıkacak ve bu da muhakkak 
Franıa.f ngiltere araıında 
yeni müoakaıalara aebeh 
olacaktır. 

Londradan, re.mi bir müıa · 
leıt elde edilmemittir. Nazırlar 
Almanya cevabın henüz dik 
katle tetkike vakit bulaqı_ 
mışlardır . Pek ıabii nihai 
vaziyetlerini bildirmeden ev
el Parise soracaklar Te bu 
hal yeni müzakereleri icab
ettirece ktir. 

GiJzel 
Ayvalık 
( Oat tarafı bir.nci sayfada) 
tanlarından Naci Karol 
terli etmesi dolıyısile çı· 
ğır yoldaılarına, bu akş 
om bir çay ziyafeti ve
rmiş ve pek eğlenceli 
geçmitdir. eu yeni topla-
ntı okutanlar. ara11ndaki 
yaşını bir kat daha kuv: 
vetl~odirmişdir. Gayelerı 
ve mellulreleri bir olan 
lar bu toplulukda bulun

iatifade etmekte· 

ftJRKDILI 

Fransız 
Bışbıtıı ilSiZlit ıesııuı 

için nı ıar snyte•i? 
Paris, 16 (A.A.) - işsizlik 

müsakeresi esn&1ında bay (l'l. 
andenin söylediği söylev ge
nel ıiyasa hakkında beyanat 
mahiyetini almıttır. Bay FJa
nden dış emniyet için hük.11· 
m..ıtin Sıır, Roma ve Londra 
anlaşmaları ile yapmış olduğu 
gayretleri hatırlatmıttır. Bu 
anlatmalar uluslar knrumuna 
bütün uluıların nazarıada 
eski deterini verdirmit 
tir. iç ııya1&da bfly Flaadea 
bükOmetce adliye, ökonomi 
ve tasarruf un korunmHı iv · 
in yapılan idari tanzimatı 
büdce muvazenesi için sarf. 
edılen gayretleri hatırlatma_ 

ıtır. Baıbakao hükumetin 
şimdi Caiz nisbetini azaltm-
aaı ve serm'3elerin faal bir 
hale g·etirilmeai meıelesini 
ele aldığını aöylemiıtir. 

Çok alkıtlanan bay Flan
den itimad reyinde elde ed
ilecek ekseriyetin hükume
te iltihak edeceğini söylemi· 
ıtir. Celaede 124 reye kartı. 
elde edilen 444 reylik 
ekseriyet hüktlmetin istikra
" lehine büyük bir mana 
ifade etmektedir. 

Amerika 
Japon buleımısinı ıiddetla 

karsı kuyuyor. 
Va9iogton, 16 (AA.) -

Japonların Şakoda kendi te
balarını yerleıtirmek husu 
ıuodı hazırlamıt oldukları 

plAn hakkında hükOmet me
halıli herne kadar mütalea 
yörötmekten çekiniyorla rsa 
da bunu soğuk karşıladıkla
rı görülüyor. Birleıik dev 
Jetlerin cenubi Amerik-
adaki Jıpon yerleşme 

hareketine kartı gös
tertil&leri huıume\ Breıilyan
ın bu harekfltı 1<İurdurma llu
ıusund1:1ki karnına her halde 
müe1&ir olmuttur. Halihaıır
da hıtrbiye nezareti birçok 
Japonların Panama civarında 
yerleım•t olmala 
rından ötürü bu devletlerle 
mevoud andlatıaıların tadil
ine şiddetle mulıılelet etm
ektedir. -·-Kurultay 
başkanımız 
( Üst tarafı birinci sayfada) 
Cttbrikası mükemmel modern 
bir müe11esedir. Her yer. 
de büyük şöhreti ~olan lap
arta halılarının güzel ve da
yanıklı olmasında ve genit 
ölçüde yapılmasında bu fa
brikanın büyük yardım, vardır. 
Gülyağı fabrikasmda 
montaj ilerliyor ve bu fabd
ka ile Türkiyeye teknik gül 
yağcılık girıyor . Gül yetişt 
iricıler bana devletin bu fa
brika ile aldıA-ı koruyuca 
tedbirleri minnet ve şiikraa· 
la bahsettiler. 

Tayyare 
Cemıyetı 
(Üıt taralı birinci 1aylada ) 
tayare cemiyeti teıekkülö
nün on üçüııcü yıldönümü 

münaıebetile Sovyetler CJsso 
Avyahim reieliğ'i ile tebrak 
\eU.ri taaıi ıdilmitdir. 

,---··----··-··-----··--··-··----··-··-------! ŞEHIAVEMÜLHAKATT 
:..·----------··---------··----------···~-
Halkevimizde Bir Sergi Açllı 
Pazar yeri 
Y abdırılıyor. 

Pazar yerine yaniden bazı 
yırlar illYI ıdılecekdir. 

Ali Şuuri mektebi 
karıısındakı büyük arsa 
paıar ·yeri yapılmak üzere 
belediye taraf ndan istimlAk 
edilmitdi. Bu yer kACi 
gelmedıği lcin ko.nduraca 
Salih ustaya aid ev ile Sabri 
ağa hanından da bir kısım 
yerin buraya katılmaıı lü
zumlu görülmüt buı·aların 

istimlAki belediyer.e karar_ 
laşdırılmışdır. 

Yeni pazar yerinin yapıl
ması yakında münakasaya 
çıkarılacakdır. 

Bele~iya Encümenin~e 
Bel~diye daimi encümeni 

dün valımizin başkanlığmdn 
toplanmııdır. 

Belediye encümeninin top· 
lantısında, görütüb karar 
verdiği işler arasında şeh

rin bir kısım sokaklarına 

k ım yapdmlması, be
destandaki belediye dük
k4nlarına tente \:~kdirilmesi, 
kaçak olarak bay~an kesen 

kasablarla belediye tenbiha
tındttb ayrı hareket eden 
bazı bakkalların tecziyeıi 

i~leri hulunmakdadır. 

Balediyı meclisi. 
Belediye meclisi çarşa -

~bı gönü toplaoaçakdır 

Meclis encümenleri 
heyeti um•miy · 
eıi kendilerine vermiş ol· 
an itleri bitirmit balon_ 
maktadırlar .. 

Havalar güzelleşti. 
Ha~alar birkaç gün soğuk 

gittikden sonra yeniden gü
zelletmitdir. 

Dün hava bahar günü ka
dar ılık ve güzeldi. Birçok 
kimseler kırlara çıkarak bol 
ve temiz hava almışlardır. 

Acıkh bir ölüm. 

Sergide \Kentimiz 
. Ağaçlanıy. 

Gazete, m~c~ua ve ~ıtıplar Ynı 111111111 dGıı 111 
teşh ı r edılece~tır. aıae1 dikilacu~ır. 

lfolkevimizin neşriyat ve 
kütüphane şubesi tarafından; 
Halkevlerinin açılma günü 
olon 25 şubatta bir kitap 
ve gazete sergisi açılııcakdır. 

Şimdiye kadar Balıkesir
de çıkan gazete, mecmuo. 
larla gerek vilAyet matbaası• 
ndıı ve gerekse diğer ma
tbaalarda basılmış olan bü
yük küçük bütün kitaplar 
sergide tethir edilecektir.ilk 
dela olarak açılan bu ser
ginin kentimizde büyük al
Aka uyandır&coğı tahmin ed
ilmek.dedir. 

B. EnYer Adakan. 
Birkaç gündenberi kentim

izde bulunan saylavımız 
B. lEnver Adakon dün 
Edre~ide gitmişdir. 

Belediyemizin kentin 
landırılm••• yolundaki 
lışmaaı devatll etmek 
Dün de yenJden Saı 

ve Giresun \ıar8'• 
çam fıdanı getiriWi 
!ardan mühim bir 
yeni mesarltkda 
çukurlara dikilmitdlrt 
zarlığa dört yüz 
ağaç dikilecek ve 
]arın hepıi de çam oti 

Şehir kuliibü bala 
yapıhaakdadır. Buraı .. 
m ilen çam dikilecekdif· 

Valimiz Er4ekiı ~ 
PerteMe ~DÜ B 

gitmiş ola,ıp Y~İ .. 
Jediye başk1tnımıı B. 
Gündo~an bir giin an 
vakit kentimize cl&olll 

Felaketzedelere yardımları 
Erdek ve Marmara felAketsedeleri Kİi>(: ~ 

lAliabmer c~ra yeti merkezine yarllımfar de~ et 
v ... ni yardımları aşağıya koyuyoruz~ 

• 

Lira Kr. 

41 5 
32 45 

. 18 25 

16 '94 
5 

İkinci Kolordu knrargAh zabitanı tarafı 
Durak nohiye ve ' 'köyleri naaHll 
Balıkesir Necatibey mualhm mektebi 
allımleri tarafından 

Tekirdağı orta mektebi ıalebeler~ ta 
Küpeler nahiyesi merkezinden 

5 Küpeler nahiyesi Dere köyünden 
5 85 Küpeler nahiyesi Kalem köyünden 
6 69 Köylü köyünden 
l 51 
9 90 

10 
8 90 
7 40 

IO 60 
12 ~5 

2 

)) )) 

Karaman köyden 
Köseler köyünden • 
Aşabacı k;>yünden 
Bu.lıkesir posta ye telgraf 
murları tarafı ndan 

Şamlı nahiyesi Toybelen lr.öyönden 
Balıkesir N.,cati bey muallim 6' 
talebeleri tarafından 

· Kupeler nahiyesi Soğ'ütcük k8yfindetl 

VilAyet Matbaası makin · Ti 

l'urddaş: 
Jtelô.kelli günlerde sana yardım elini uzatan 

alımer fnsanlı{jm şcflwUmfen doğmuştur. Zengltı 
kir, kadın, erkek Jıulôsa hiç bir kimse ktndtni 
alımerin himayesinden uzak sayamaz. &ntleroİ 
vel kurulun im lıayzr ocağuıa aza kaydolunu•· 

Bahkesir Hila/iahmer merk 

isti Abdullah <lün v~fat etm- r 
işdir. On yıldır makinist bul- 1 
unduğu VılAyet Matbaasında 
bilgisi· ve çalışkanl ı ğile ken
disini arkadaşlarına sevdiren 
Abdullah bundan °Ü(ı dört oy 
evel bustalanmıt bütün teda · 
viye rağmen eyileşoıiyerek 

'gözlerini hayata kapnınışdır. 
Merhumun cenazesi diin ~~~:c~~~~~~~!"""!!!!'-~~[iiiij!~i!!'!!!!ili!!!!i!lilii--~ 

ikindi vakti kaldırılmış ve 
namazı paşa camiinde kılındı -,.:
ktan sonra Başçeşme meza- -
rlığında toprağa bırakılmiş_ ı ' 

KADRİ UZKUR 
[N UCUZ KıR.TASiYE M IAZI 

dır. 

Ailesinin, ve Matbaacıların 
kederlerini paylaşırız . Allah 
ralamet etsin .. 

--'!lr:. Hiiktimet caddesinde Zarbali oteli 
IZIDi< panayırı lırıda yeni ac:dığmı dükkanda kına iy~ 

lzmir, 17 (A.A.) - Uluslar caciye çeşidlt•rinin en eyisi ve f!İYil 
arası llzlmir panayırı dbuhyıl ge erı ucuzu olnrak bulunur. Bilhassa nte 
çen yı ara nazaran o. a pu· ıı · . . ·r r •• 
rlak ve eniş tekilde a~·ılaca ı 1 Lalehelerıue aıd muhtelı de ter ~e 
kJır. Şi!diden gerek memle- :1

1 vesaire ıligt~I' licarethan ~ıerden pe~ la 
ket içinden ve gerek dışard· ı , ve ehven fİ<ıtle~atılır. 
an birçok lirmalar müracaat • -- __ · 
etmektedirler. 11111§§.§~=ss~'.1~~~§§~§ 
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P.tmekdir. Bu şekilde yani 

müzrnin kolerada kanda mik
rop, nadir olarak bulunur. 

Bahkestr icra 
Memurluğun~an: 

, __ _ 
ı... HAYVAN SAGLIGI.. : ••............................................. : 1 

'Tavuk hastciltğına karşı ne 
gibi tedbirler alınmalıdlr? 

Ölmüş bir tavuğun lllşesi, 
dışdun ruuayene olundukta 
deri üzerinde kanın toplım

masından ileri gelen kara 
bir tıkım lekeler ile gagadan 
\ ' dya burun deliklerinden 
g~ len bir akıntı görülür ki 
bunlar koleranın teşhisini ko
laylaşd ı rır değerlı birer 
nışanedi r. 

Balık · irh M ırllı ınn h :ıl 
lesinden Şa h in zad.e hucı 

Etem oğlu AJil ve Nuri 
ve .kızı Fahriye ''e Yeni
ce mahallesinden Memiı 
zade hacı Mehmed karısı 

Fer ıdenin şnyion ve pıü· 
ştereken mutaırnrruf oldu-

Şehir sinemasında 
Bu akşam 

ti} ~avuk kolerasın ın belir - ı 
§i:r"ı, şiddetine, yürüyü
ıı.· .un çabukluğuna g öre de
~ııır T •ey · avuk kolernsı . hızlı 
l'e 11 Yavaş yürüdüğüne gö-

(3) şekle, biçime ayrı lı r : 
.\d 

1 -YıJdırımsa şeklid i r. 
te~~~ll da anlaşıldığ ı üzere bu 
bi ~'te hastal ı k, yıldırım gi-

8 Cabuk yürür sald ı rı r. 
'1ı ulaşrnış, mikrobu yakaln
bir' hayvanlar görünüşte hiç 
terrııbelırtı, hastalık hali gös_ 
1loı eden yem yerken, gezıp 
rıd aşırken, yumurdaı ken, 
:Yü~ıdaldarken, tünekte veya 

1et1
86

: baıka bir yerde iken 
~•llat 1ter ve birkaç defa 
~'t 1•rını çırparuk ölürler. 
ı.,u:era kuluçkayı yatmış 
r81ı .. ların follukta ölulerıne 

.. nır 2 . 
h, -H4d şeklidir . Hastahğın 
ci11

1:klide şıddeth isede birin· 
dil' 1' adar yıldırımvari değıl · 
tekiı:vuk kolerası en çok bu
öııı, e Yürüdüğü gödllür. 
lllış lllllf, mikrobu yakala 
gide hayv~n, ansızın şen lıği 
, 0,; Oevıkliğini kaybeder, 
de un ve uyuklar bir haL 
}ür~lunur. Dermansızlıkdan 
tli:y~Yeınez . Yürürse bıle yii
~ Utü, sallantılı olur ve bir 
l.r~ :!~ attıktan sonra ayak . 
b,tır· tıoe çöker. Tüylerı ko. 
•ıeıe ' kanatları sıırkar,toprağı 
llllra rııe&ten vazgeçer; bır ke. 
'ltırıaÇekilir ; başını ya kanatları 
"İne ll sok.ar veyahut ı:;ırtı üze. 
te~·ı zatır ve toparlak bir 
hir ~ .. bicim al ı r. Bu biçimde 1 

\ıın Uddet hareketsiz kald ı k -
~~cıı~·~r~ boynunu uzatarak 
.)'Ura Unu silker ve a zıcık 
\aıı 1n t: Başlangıçtan beri has· 
biç hi~ttihnsı kesilir; hayvan 1 

•'Q İçe Şey yemez ve fakat çok 
f1,,l; Uyanık zamanları o zrlır 
ltı&d: ık ilerledikce uyuk)A
tııhirı:r.ta.r . Bu Jn mikrobun 
)•J>tı~ tının , beyin 'üzP.rine 
ll>ik 1 tesirden ileri gelir. 
jır d~r~vşer, düşer ve mora. 
•teı6,. ıde dahi maTimtırak 
~elikler · Peyda olur. Burun 

flrı h inden veyahut oğız
glllir ~9zınıtırak bir akıntı 
~le,.·in· 0Yuo. arosıra kendi 
e b~L.

1

~ çe-kilib kısalmolori
h "•ul" bfl'l&Ik ur. Bazı tavuklarda 
~hn

1 

d Y~z~nden bnş ve 
~Qtuıu.. erısınin de şişdiği 
1 Haat .l 
~ şid~ ıg-~n ~onlarında , çok
~'Ydıt et}, hır sürgün (ishal) 

1• h( ıı~a gelir. 
I~ .. ıntı ('f ğ) . . 
" · Qnce 1 ra yanı pıs 

8 
El Pelt esmer sarımtı rak 
tıJQtıır· 6k. g_ı bidi(' . o nral a r ı 
~6hut k ırlı Ye şi limtırak ve 

l'azan: HAKKI USER 
ynhud yavnş yavaş artan bir 
kansızlık v dolayısil e 

genel bir zniflik ve so 
nunda muonnit yani kesil
mek bılmez bir sürgün ile 
başla r ~!okluk konotl orın ve 
ya ayakların oynak yerl"ri 
şişe r ; Sonradan şiş!n içi 
ırinlenir. ve şiş del inib aç ı lır. 

içinden pı>ynir manzarası nda 

ve mikroplarla dolu irin ta
biatında parçalar çıkar . 

Ayak oynok yerlerinin ihL 
haplanmalarmdan duydukla
rı ağrıdan dolayı hastal:ır 

güçlükle yürürler. Kans ı zlık 

ve dolayısile za\flik , günden 
güne artar ve hırka~~ hafta 
sonra son dereceyi bulur 
ve hastalar do ölürler . 

Ha · tahğı n sonu ne -
diı·? 

Pek vahimdir, çok defa 
bütün bir kümes bayanları 
ö ür Bununla beraber hasta
lığın hafıf şekline tutulonla
rın bir miktarı kurtulabilir. 
Kurtulanlar, bir daha kolera
ya tutulmazlar. 

Tavuk kolerası nasıl 

Ba şl ıca, kendine mah-
sus ar ::ız, belırtiler ile yuru 
yüşünün çabukluğu, saldırı. 

şının şiddeti dola yı sile 

mucib olduğu aşırı öliim va
kalurile on laş,lır. 

Yıldırım s al şekli. zehirlon
mPğİ şüphelendirir 

Hdd şeklindeki tavuk ko_ 
lerası dahi bağırsaklardaki 
bozukluk ve bunun neticesi 
olan sürgünden, ishalden do
Jnyı b::ışkn bağırsak hastalık-

lar ilo ve ba şlı ca salgın dizan 
terile korışobilir ise de di
zanteride ölüm, koleranın

htıd şeklinde olduğu gibi 1 3 
günde değil (9-1 ~) günde 
' 'uku bulur. Bundan 
başka tavuk kolerası, husu" 
sile tavuklarda bulundukto; 
kuşlar vebasile de karışdı . 

rılabilir. Bundan ötürü kole
rnyı şuphesiz olarak teşhis 
etmek, anlamak için en eyi 
usul, en kısa ve emniyetli 
yol , kan muayensidir. Mikrop 
kanda dahi çok miktarda 

Ta ''uk koı·elasında kor
unma tedbirleri, <'are-• 

leri ıwdir? 

kları ekin loncası civar
ınds ve çizmeciler aras 
ındıı bir dükkAn ve Mar
tlı mahallesinde kain bir 
hane ve bir oda ve ke· 
za bir oda kabili taks
im olmadığından ~ola'71 
Balıkesir sulh hukuk ha-

Sirayet tehlikesi karşı sında kimliğinin 11 - ·ı emmuz 
en birinci korunma çaresi, 934 tarih ve 900-372 nu-
hayvanları aşı lamaktır. Kvle i maralı ildmile şuyununu 
ra aşı sı, vaki, koruyucu olıı izalesine karar verilmiş 
rak hem hastalık çıkan ve mezkl1r hane ve od· 
hem de sirayet tehlikesi alarla dükkAn kabili to-
karşısın~a bulunan kümes ksim olmadığından dolayı sat .. 
hayvanlorına tetbik olunur. ılnrak bedelinin hissedarlar 
Buloşı k yerlerde aşılanan arasında taksim ve tevziine 
hayvanlardan ölenler olabilir. mezkur hokimlikce memur 
Bunlar, aşılanmadan önce bu· tayin edilmiş olduğundan ba-
laşmış, mikrobu kapm ış olan- ne ve odalarla dükkAoın bu-
lardır ki bu gibilerini, aşı, Junduğu mahalle ehliwkuf 

1 
kurtaromsz. Zaten şarbon ya· ile ' gidilerek Martlı mahall· 
ni dalak aşısın<ia dahi hal, esinde k.Ain sağı ve 1trkası 1 

böyledir Bunu i>ilmiyenler, kapucu Yakub, solu Güllü 
aşının tesirsizliğine veriyor- Meh1J1ed . ve cepheıi yol ile 
lar ki doğru beğildir. Kale- mahdut haneye ( J 75) lira ve 
ra 8,§tSı, (2) dir: birne birici, mezkur mahallede k.A-
obürüne de ikinci adı ''e. in sağı Şahin oğlu karısf' 
rilmiştir. Vahide hanesi, solu Ka

Birincisi, zaıftir. Bundan 
ötürü verdiği muafıyet, yani 
h ostul ı kton korumak tesiri 
hafif olup kısa sürer. Vıızi
fesi kendisinden daha kuv
vetli vo doğrudan dğruyıı şi
r inga edildikte tavuğu öldü
recek olun ikinci aşının tesL 
rinden korumaktır. Onun 
içinılir ki birinci ıışı vurulma
mış olan tavuklara ikincisini 
vurmaktan çekinmelidir. 

İkinc i aşı , birincisinden 
(8 - 10) giin sonra yapılır. 

işte bu ikinci al}t vurulduk
dan sonradır ki hayvan has_ 
tal:ğıt karşı bazılarına göre 
uzunca sürebilen bir ml!afiyet 
kazanır. 

Aşı, pek hassas olan gü
vercinden başka bir haftalık 
ve bundan yukarı yaşdaki 
kutlara da tatbik oluna bilir. 

Aşının tesirinde şüphe 

voktur. Fako.t; 1 - Yukarda 

pucu oğlu Yakub, arka. 
sı Yakub hanesi ve ce
phesi yol ile mahdud alt 
ve üst iki od.adon ibaret 
olan haiıe r 450) lira ve yine 
aynı mahallede kAio 
sağ tarafı dere sokağı 

sol tarafı kapucu oğlu Ah
med ve Salih hanesi, arkaıı 
Kızılca oğlu veresesinden 
Ahmed Mehmed hanesi ve 
önu yol ile mahdut aşağıda 
iki oda bir salon yakar
ıda dört oda bir salon ve 
kafi mikdardn avlu ve fur
un ve mutbah ve mağaza 
ve su .ku1uıuou haYi hane 
(1800) lita ve eltin lon~a-

bulunduğu için , şüpheli ka- söylendiği iizere aşının ver
nın m ikroskopd.ı ınuayenosin- diği muafiyetin ancak U7.un. 
de koleranın kendi hususi ca bir müddet sonra meydana 

sı ci nrında ve çizmeciler 
arasında sağı hacı Mehm
ed, solu Karakubur kızı 
li'atma dükkdnı arkası çiım· 
eciler dükkdnı yol ile mahd. 
ut dükkdna dahi (900) 
lira kıymet takdir edile
rek açık artırma sureti
le satılığa çıkarılmışdır. 
Bu babda tanzim kılınan 

şartnameyi herkes göreb
ilmek üzre 16 1 9J5 tur
i h ınden itibaren on gün 

mikrobu görünmekle bor gPlmesinden, 2 - Hayvan 
türlü !-(ürhe ortadan kal k k -.s sahiplı>rinin dC'. nnca ü-
ka r. Bu yolda teşhisin doğ- meslArinde hastalık ~aktıktan 
ruluğu . k utı liğ i d olayısile hatta birçok tavuğun ölme-
dir kı , bir yerde tnvuk kole- silP boşları sıkılıh canları 

' 
müddtıtlo Balıkesir. mah-
keme kaleminde a~·ı k bu
lundurulacakdır. 

işbu honelerlA dükkAn 
hakkında bir hnk iddia-

f evkala~e proğram iki büyük filim birden 
Hepimizi ve bütün dünt ayı alakadar adan bu filmi ıörOnOz 

KIYAMET GÜNLERi 
1914 • ı 9 t 8 savaşının canlı tarihi olan bu büyök 

ve kıymetli fılim şehrımizde ancek iki gün daha 
gösterilıbilacektir. Çünkü bü:f.Ük fedakA-lıkla celb 
etdiğimiz bu filmi İstanbul sabınızlıkla bekliyor. 

Filimi de ilave edil_mifdir. 

Bu proğram yalmz i~i geceye mıhsusdur 
Fırsatı kaçırmayınız; 

Il4Teten DÜNYA HABERLERi. 

1..--------
Balıkesir askeri satın 

alma komisyonundan: 
Şnbat ayı içini!e hastaneye yatan efrad için 

verilecek aiağıda cinsleri yazılı iaşe maddeleri 
pazarlıkla satıfi alınacakdır. 19-2-935 de talih
lerin askeri satın alma koıuisvonuna müraea-• 
atları .. 

Yumurta 
Linıon 
Portakal 
MandaJin 
Tavuk 
Avva 

• 
Elma 
Kuşüzümü 
Tel kadavif • 
Sirke 
Fıstık 
Marul 
Salata 
Terevağı . ~ 

Ciğer 
Ta hın 

' 

Tavşanlar ıçın kepek 250 
Havuç ihtiyaoa göre, 
Panrar ihtiyaca ~öre 

memur tayin edılen mahke
me başktltibine müracaat 
etmP.dikleri takdirde hakları 
tapu sicilile sabit olmadık~~a 
satış bedelinjn paylaşdırılm
asından hariç kalacaklardır . 

Birinci artırma: 23 Şubat 

kilo, 

(37·1) 

~lltto. ~nlı olur. İç-inde yu
&tılurıurlt ınn benzer pı htılar 
. lltu11 d ve pek f<>na kokar 
ıç · "'likl . 1 tı h erı, tı knndıkl n r . 
~et Usta . es .. 1 • gagasını uçarı.ı k 
•ı ..ı ... •r· r . ~e h ' ne es al ı p verme 
~lltj~c" ırıltılt olur. Zaiffık 
Jtf " 'ırt ' 
111 

1lldc1 k ar; hasta a rtık 

r nsından eüphe c>dihlikte tp ş-
yandık<lnn sonra bir çare 
bulmak üzere hastalığı ha
ber v< rdiklerinden 3 - ·O za-

1 his için kan,kemik gibi ma
rnzi bir madden in doğrudan 
doğruya Ankarnda Etlikteki 

mana kadar ta\'ukların soğ 
merkez lt'l. bo rotuvarlarıno gön-

sınJa 

tarihi 
bulunanlar 
ildnd::ın 

vursa 
itibaren 

yirmi gün içinde evrakı 
müsbiteler ile birlikte satışa . . 

935 Cümartesi günü saot 
16 olarak tayin edilmi-
şolup konulan pey kıymeti 
muhaccmenesinin yüzde yet. 

mış beşı bulmac.ıığı tak.tırde 

eon artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartile ikinci artır

manın IO-Mart-935 pazar 
günü saat 16 r.a temdit edi
lmiş olduğundan almak ve 
şnrlnameyi görmek iıteyen
lerin pey akçalarile birlikte 
Balıkesir Sul Hukuk Hakim
liğine müracaatları ilA.n olu-
nur, 

111'ta. 'Yağa lırdano maz . Ara 
~()~de ınu nlkmoğn çalış ır 
't er " vuffak <>lnmaz· yine Ay h e so , 
rıı. 8 ut nunda tıtrem• ler 

llr uyku . . . d 
1 • ı çe rısın e 

r. iasta ı ' 
~litı " " ığ ın bu ki' ( tll~ "' \J.rer U şe ı , 1 3) 
ai: eyil" . asta nadir ola-

..... ,,.. "şır E · ı 
te ...,unü(i8h · I) "Y' cşse bile 

t Ve p k a . 2- 3 hafta sü. 
3 ......._ Me.. zaıf düşer 

te~ ' ld , uınıin şekl'd' B 
tııt e hnatul ı ır. u 
ın · · '3urıd .. ık , ynvn ş yü -
lit · 0 n ot" .. k tıı l)ıın nı} uru endisine 

~~ıı~, b' ı vorılmişti r . ı ·. 
"'d ır lQ 

''tıı Y'kild k~an . sürer. Ya 
''ın e ' şıddetli be· 

kaybohnuile ,.e 

kalan bir takımları ds hi mik
derilmP~i ve muayenesi neti 

robu kapmı ş \ ' O tefrih devcesi anloşılmozdan önce kolc-
rinde (mikrobun vür.ude girra uşısı yapılmaması butiln 

bnylari kurumlarına (teşki· diği ando.n hastalık belirti-
lotına) bild i rilm işdir. leri meydana çıkıncıya ka-
Koleranın müzmin şekline dar geçen zamana denir> 

gelince: Bu şekil , hususile bulu?abilecek~erinden 4 . -
oynak yerlerinin iltihııh ile bir_ v~ ~ ızde naklı vasıtalar ı,?ım · 
lıkte bul<lukta teşhisi , onla- 1 <lıkı halde pek okadar ~·a
şılması, güçdür Çün ü bu ı Jrnk olmadıklorındon aşı ge
şekil, kuşların hem tevcrriimii , lib tatbik ol~nun~ı~a kadar 
no (veremin e) hem de damla 1 hastalık. tahrıplerını yapmış 
denilen nastnl ığa benzer. Bu olo coğ"ın<lan eşıdnn hekle-
hnstn l ı kin rın bir irı i, öbür ii n. Jiği kadar c yi neticelr r "ide 
J rn ayırd edebilmek için de edılemez. ttu.nu. gören ha.Y: 
en emin vns ıta , oynok yerle von sohıplerı, ıse. sebebını 
rinden alınan marC1zi madde aşının tesirsızliğ'ine yükletir-
yi mikroıkopta muayene ler ki doğru lleğildir. 

Vilayet Defterdarhğından: 
• Satıll'cak gayri Mikdarı Muhammen bedeli 

Mevkii ~fohallesi Menkulün nevi Metre S Lira K. 
Balıkesir Kara oğlan Arsa 277 00 193 00 

» Börekr.iler Hane 600 00 400 00 
İvrindi Arsa 40 63 ~ 

Yukarıda evsaf ve mikdarı yazılı gayri menkullerin peşin para ve 
acık arttırma ile satılmak üzere ı 2- 2 - 935 ıarihinden itibaren on giin 
ıı;üddetle miiıavedeve k.onulmustur. Pazarlık ve ihale 27-2-935 pazart
esi ~iinii ~aat o'n heŞh• [)eflerda;·hkla nıüteş.,).k;I komİS)'On huzurunda 
~· ap;lacakt.ır. Talipleri11 .. ayni t~rih ve. saatte yiizde yedi ~uçuk pey a~çe
lt>ı·ile nert~rdarhkta 1JH11t•şekk.ıl kom1syona ,,e fazla mahınıat dmak ıste-
yerılerindfl ihale µiiniirıe kadar Uefterdarlık milli EmlAk Dairesine mfira-
<"aatları IAzundır. (33-') 



fUUDILt 
18 ş.ı..t :.: 

Belediye ,, Mehmed Servet 
Bask an lığından: oRME Evi 

~lirzahey mahalle~inde ,·ol fazh.ısı 34 metre . . 
11111 1·ablm11ıda h ır arsa ~aıılnı•ıl üıt•rt· 17-2-935 

. giiıılt~11wciruleıı h•ışlan ı alt. iiz•·ı·e oıı lıeş gün açık 
arllırıuaya çıkarılmışdır. lhale~i 6-3 9~5 güu
Je ı ıP.cirule aat 16 da bı·l,·di~·pde yapılacakdır. 
lsteklilerı . belediyeye uğr(lnıaları )'a~· ılıııır. 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve Örme eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME EVİ nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilirsiniz! 

• 

•(39- 3) __ ______,; ___ , --• - • 
Balıkesir T<1ptı 

Müdürlüğüııden: 
Balıkesir E\rkef 

~SPİRİN Müdürlüğünflen: 
2 ve 20 komprımelık ambalajlarda 

bulunur. Mahallesi : 
Cinsi 
Hududu : 

Mecidiye 
Ev 
Sağı pnpuçcu Ali veresesi evi 
yol arkası Fethiye abla evi 

solu ve önü 

Evkafı mazbutaya aid tahn1inen 14000, mül
hakaya aid tahminen 4COO kilo buğdaya tem
dit müddeti zarfında hiç istekli çıknıadığıııd<1n Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde hal i sl iğ i n timsali 

Yukarıda hududu ve evsafı aairesi yazılı evin yeri esa
sen tarla olarak Kırını} , Ganinin torlıııı iken ev yapm
ak üzere talipl~rioe eattığı sırada bu evın yArini de 3 lira 

bir ay zarfında pazarlık suretile satılac;ığından 
talih olanların evkaf idaresine nıüracaatları. olan ED markas ın ı arayınız. 

( 40-1 ) 
btıdttl mukobılioJe mutaf Ali karısı Hoıtjce Zunbule satar. = - ;;;.. , ••• 
ak o da parasile mezkftr arsa üzerine ev yaparak tasar ~ 1 
rufurıda olduğu anlaşılan bu ev senı:ıtsiz taaarrufatdan ı AVu KAT Ok I 8. K I k 
buJuoma.Jda 27- 2- ~JS çorşam~a günO heva müsait oldu uyucu arımıza ır olay ı • 
~u. takdırde mahallıne memur 1zıım oluna.caktır. Ttısarruf H Te fik _ Sadık ~~dıuında bulunanlar varsa kağıtlarla birlikte keşif gün- ' DA~ A VEKiLi _ ...._... 
une değin Tapu Müdürlüğüne ve keşif günü mahalline ge- YUSUF KENAN Aşağıya bastığınuz rehber tablo hal ~ınıııın her tülü ilıtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kifl'I .. 
)erden karşıhyabileceklerini gösteriyor. • 

ı ... k memura müracaatları ilAn olunur. (38-1) 

Balıkesir inhisarlar 
Başınüdürlüğünden: 

Gönen inhisarlar rnüdürh·eti anbarlarında 
bulunan idare malı yaprak tütünlerin Göııen an
barlarından Bandırma anbarlarımıza nakil ve 
teslimi 27-2-935 gününden 16-2-935 gününe 
kadar açık eksiltmeye konmuş olduğundan ta-
lihlerin bu babdaki şeraiti anlamak üzere ma
halli inhisarlar müdiiriyelile başmiidüriyetimize 
mfiracaat eylemel~ri ilan olunur. (28.3) 

Y Üıhaneai bükOmet caddesin· 
de Ahmet çeımeai karıısında 

Merkez ve kazalarda her 1 

ne'1'i da'1'a kabul '1'8 sura\-

------

ı ı le aeticelendirilir. 

----================, 
Doktor 
Memduh Ahmet 

ÇOCUK 
haıtalıklan mü~hassııı. 

Muayenehanetini postah-
ane civarında Zemen BO

kağına ~akletmittir. 
~ 

Bahkesir Orman Çevirgenliğinden: 
Adet 
20 

Mütenssıt 
Devresi Uıunluğu 

8,00 
Nevi 

Yatır meşe 

ağacı 

Bulunduğu yer 

30 
·50 
20 
2 
1 
6 
2 
1 
6 

60 
40 
10 
20 
80 

3 
15 
15 
20 
3 

404 

ı,90 

0,90 
0.80 
0.55 
1,60 
1,66 
1.36 

1,60 
1.6ö 
1,30 
0,70 
0,75 
1,30 
0,45 
0,65 
2.80 
1,50 
0,9o 
0,30 
0,50 

8,00 
8.00 
6.00 
9,00 
9,00 
9,00 
g.00 
9,00 
9,00 
9,00 
7,00 
5,00 
5,0o 
7,00 
5,00 
s.oo 
8,00 
5,00 
8,00 

• 
• • 
» 
• 

Yat&r Çam 

• • 
Yatır meıe 

)) 

Edremid kazası Hllmdibey nahiyeıi dah
ilınde vaki Topatacak mev~iinde. 

:ı. Hamdibey nahiyesinin Hisarkaleıi mevkiinde 
)) 

• 
)) 

» 
» 

Akca ağaç 
Köknar ağacı 

Edremit kazasının Hımdibey nahiyesi dahilindeki vaki Hiıarkalesi ve 
top atacak mevkiinde orman yaeaaına aykırl olarak kesilmiş ve çeıitlerile yukarıda 
yazılı bulunan 404 da ne yatar ağ'aç aşağıda gösterildiği şeraitle oçık artırma çıkar•lmıştır. 

1 - ihale 19 2 935 günl~rine raslayan pozıırtesi günO saat 15 de Bal ıkesir orman 
çevırgenliğinde top ıanacak satış komisyonu önünde yapılacaktır. 

2 -Ağ11çlarıo beher metre mikllp gayri mamulünün bedeli muhnmmeni 2 iki lira ol
ub istekliler muhammen bedel mecmuunun yüzde 7 buçuk nisbetinJe olan - 3ı - liralık 
depozito msıkhuzları ile ihale günü komisyonu müracaatla arttırmaya iştirak edecek:lerd ı r. 

3 _ ihaleyi müteakib ve derhal t+>minat yüzde 15 şe iblAğ ve hir hafta içinde ihale 
bedelinin tamamı birden malsandığına teslim edilecek ve ağaçlar onbeş günde nakliye 

ile ormandan çıkarılacaktır. 
· 4 - Yukarıda ~österildıği fibi agoçların hepsi oldu.~u yerde kabul ve. teslim e~ilecek 
mamulAta elverişli değildir gi6i her hangi bir behııne 1le ~.ab~l~en imtma edemıyecek 
ve yArine baıtka ağaç aramak hakkı ohıuyocı.ktır. Onbeş gun ıçınde çıkardmayan ağaç-
lar bninAye kalacak ve müddet temdit edilmiyecektir. 

5 - llAn V*'BAİr her türlü mesarif müştPriye aittir daha çok maldmat almak isteye
yenlnin hPr llÜn Orman Çe'1'irğenliğine •e EJremit Orman muamelAl memurlu~una mü· 

raeut ı1a.aeleri il&D •loav. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi otelı 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

esi postaha-
gibi türlü suallerin eevaplarmı bu tabloda arayımı 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. lliik(ım•~t 
• ne sokal(ı. 

OTEL : Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddt)si 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye cadde" 

sinde.. .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hükunıet caddesiııJe. 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik•'111e' 
caddesinde Ahnıet çeşmesi karşısında 

B ER B ER : Yeni berber ıbrahim Dural: lliikt)nıel 
caddesi Yıldız Karaaıhanesi karşısın i 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~lehmet !ilok•~ 
numara 18 

B A K K A l: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· ~1 
Paşa camii caddesinde.. ~leyhane tıoğaı11ıd3 •• 1 

1 ERZİ : Mustafa bey .. Postahane sokağı ,, 4 7 
. 

ŞEKERCi 
• 

: Ahmet Nuri efendi: Balı kesi rin erı ,~ski ş<'ker
eisi. Hüktimet caddesi, posta lı < ne ~oka~1 oıı 
mara: 24 • . 13 .. 

MANIF A TU ~:Tavşanhh Zade Fahri bey. Farıtazı 0
. ·e 

· nifaıura ve kumaş mağzası. Kuvayi ınilh' 
caddesi numara: 52 ıİ 

H1RDA VAT. cur:nall Hasan - Yapı n~ rençper diiZ~~f: 
1 • denıır 1urda "al, boya, cam, çimeto "~53 I 

Sa r~~';lar başı. f' • -· --- ' 
"#~~~~~~~-~~~~~~?:§.~ 
» Doktor bakterlyolok Doktor operatör Doktor 

MEOENi ERELLı SADı OZA TAY MEHMET UBAlA~10ıı 
Cerrahi /ıaslalıklar Clld ve zührevi hastalı lç ve salğm hastalıklar 

mütehassısı mfitehassısı mritehassısı 

1 VAT AN eczanesi bitişiğindeki 111 ua yıme e viııde hastalarını ııe.r g 
rtı; öğl~den sonra kabul ve tedavi edtırler. . ___ ~ 
11.~~~WWW~~~-WWW~iPit.~~ -

Ba»ım yeri VİLAYET MATBAASI 

(lfl 


