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Vekiliıri heyeti toplandı 
Ankuro, 25 (A.A.) - icra 

Vekilleri heyeti dün Başv-

ekil lı:cmet lnöoünün reisli
ği altında toplanarak muh
telif işler üzerinıle görüş. 

melerde bulunmuş ve bu iş. 
lere eid kararlar vermi
~tir. 

İtalya 

diğer vapurJa 
lıimmat, ersek 
nakledecekdir. 

ayrıca mü
ve amele 

Snyot tıyaracileri birer 
rakor k1rdıtar 

Vgusolav 
Kabinesi istifa etti · 

.. - lğestBaıyazganı: Bahkeıir saylavı H. KARAN 

Çıkarım Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

VE ER. 

Türk Dili Evi Ba/Jkesir f 
Yıllığı: 800, altıaylığı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 1 

Günü geçmi~ sayılar 25 kuruştur. 

Mütevelli heyetini teşkil eden zevatdan iiçü 
1 Sabri Sö:e11 Hasan Kapdanoğlu 11dll Sayar 

lh> nin bütün verimini bun- Ali Rize Tezelin tarif ve şeha- t3ahkesirde çıkan yevmi 
dan sonra memleketin en detlerile anlaşıl~n Balıkesir- (Türkdili) gazetesinin safi 
muhtaç olduğu yüksek bir de Sahanhisar mahallesinde hasılatını aşağıdaki ıeraid 
kültür hizmetine baiı şlıyor. kayıtlı Hakkı oğlu 1306 da- dahilinde bervechi ati hu· 

«Türkdili • nin safi hası· gumlu ve b11yan Nazif eden susa hibe ve tahsis eyledim: 
latı bundan sonra yurda mütevellit Balıkesir saylavı 2 -- Hertürlü masarif ve 
Balıkesir vilAyetinden yük. Hayrettin Koran takrir ede_ verğiler çıktıkdan sonra safi 
sek tahsilli gençler kazan_ ceği veçhile tarafımdan bir hasılatın üçde biri ihtiyat 
dırmağa tahsis oluaacakdır. kıta tesis scnrıdinin tanzimini ~armay olarak ayrılır. Müt 
Hu güzel maksad için tesbit tolch eylemesi üzerine şa. ebaki üçde ikisi 'mali kudr-
edilmiş olan esaslar dahilin· bitler yanımla keyfiyet ken etleri yüksek tahsilini ikmal 
de TLirkdlll eahibi dün Ba. disinden söruldukda berveç · etmeğe müsaid olmıyan 
lıkesir noterliğinde tesiıioi hi ati söze başlayarak: müstait çocukların, tahıil 
tescil ettirmiş bulunmak. 1 - Sahibi bulunduğum (Devamı ikinci sayfada) 
Jadır. 

Bu hususda dün noterlik
re tutulan zabıt şudur: 

Tesis 
Xo. 349.28 
işbu bin yüz 

otuz beş senesi şubat ay
ının yirmi beşinci pı:ızarteıi 
günü ben nşoğıda mühür 
koyub imza ed~~ Türkiye 
cümuriyeti Bıı lıkesir birinci 
noter lmrohor oğ l u Hüknet. 
din ynn ımı:ı gelen ve ian
ıı:ı l ehliyete suhib bulun. 
un \'O şnlı ~ ve lıüviyctlı· rı 

1:1z rn g~len ov sıtf ı hn z 
ş ılıitl ıri Bnl ke:.ir.le ~alfihad 

dm mııh:ılle"inJo kayıtlı 
ve oturnn Ali oğlu 1311 
doğumlu bay Snlil lı rıldin ve 
Mıırtlı muhallesinde kayıt
lı ve oturan Tahir oğlu 
1300 doğumlu avukat 
Tevfik Boşo.r:ın ve Balık· 
csirdA lHıkllııH·t caıfdasinde 

ve Yonice mohallesinde ka
yıtlı vo oturan Mehmet oğlu 
l 315 doğumlu Memleket ha
staneıi baıhekimi operator 

Edrem~d Halkevi 
Güzel tezahürlerle açtldı. -

Edremi~ Hal~evinin açılma merasiminde yüzlerce ~alk 
~ulundu. Gençler Akm piyesm~e çok muvaffak oldular. 

OUzel ~ ılrf'mıhle ıı hır göruııU 

Edremit, 24 <Muhabirimi· klAI marşını ayakta dinleni-
zden) -· Cuma günü llalke- lJi. Bunu Başhakomwızın 

vimiz yüzlerce halkın heye. kalplerimize sınnn açılma sö-
canla dolu evinçli huzurla- ylevi tokib ediyor. Ve binle· 

rile açıldı. . rce halk bir tek knlb gibi 
Saat on bet .. Radyoda lsti · (Devamı ikinei aayfıdı) 



81YPA. 2 

'f ürkdili bugün hayatının en 
güzel ve hayırlı işini başardı. 
çağı geçmeden, yüksek ta_ 
hııllerini ikmal etmelerine 
yardım olmak üzere sarfol· 
unur. 

3 - ihtiyat sermaye hiç 
bir · husus! makead için snrf
olunm1yarak bu hayırlı mak
ındı idameye hazmet edecek 
olan gazetenin yaşamasını 
temin eyliyece.k vesaid ted 
arikile, gazetenin tekAnıülü
ne ve umumi küıüphane tes-
iıi e-ibi memleketin 
iıtifadesine müeıl 
lik hususlara 
ancak mütevelli heyetin 
müsaaJesile sarfolunur. Bu
ndan maada hiç bir sebeb 
Ye behane ile ne sahibi 
imtiyaz ve ne de vereseleri 
tarafındın ihtiyat ıermaye

ye dokunulamaz. 
4 - Gazetenin bırakdıiı 

h&11fatın mahaUine aarfedilıb 
edilmediğini k'>nlurol hakkı 
zirde esamısi yazılı olan 
mütevelli hayete ait olub, 
hayet iıter biuat, iıter ta
yin edeceği vekilleri Yaaıta
aile gazetenin mali vaziye 
tini, gazetenin 11hibi 11· 
fat ve aalAhiyetile tetkik ve 
konturol hakkını haizdiı-. 

Maiaadı i!k.Al edecek her
hangi bir yolsuzluk •eya 
ıuiiıtimali Yukuunda cezat 
ve hukuk! noktadan ictarr 
'fe hükmt müe11eıelere he· 
yet resen müracaatla taki· 
bat yapdırmağa mezundur. 

5 - Mütevelli: Muallim 
bayan Faika Karaman, avu
kat Ahmed Vehbi, tüccar · 
dan Halil lbrahim Made
nli. Ho111n Kopdano~lu, 
Muallım Sabri Sözen, 
Muhasebei hususiye ~üdürü 
Adil Sayar ve Sahibi imtiyaz 
Hayrettin Karandan ibaret
dir. 

11adesine göre ve mütevelli 
heyetin kararile vilAyet orta 
mekteblerinden mezun olub 
merkezde Lisede okumak 
ihtiyacında bulunan fakir ve 
fakat müsteid talebenin mer
kezdeki Liselerde okuma· 
)arına da yardım olunur. _ 

11 - Gazetenin bırakaca
ğı hu11lata göre ileride Av_ 
ropaya dahi talebe gönder. 
ilebilir. 

12 - Bu işleri görecek 
olan heyet ve mümeBBiller 
hasbi olarak ifayi vazife 
eyliycceklerinden ancak ta. 
lebayi okutmağa tahıis oL 
unan bu paradan hiçbir 
ıeheble ıahıılıra masarifi 
zaruriye ve saire suretile 
bir sant im sarfolunamaz. 
Mütevelli heyetin kırtaıiye 
ve muhabere vesaire gibi 
melhuz maırafJarı gazet
enin neıriyat maerafına da
hildir. 

13 - Bu muaveneti daha 
tümulJü bir baJe getire. 
bilmek için razetenin ya
rdımı ile yüksek tahıil
ini ikmal eden her efe. 
ndi reımi veya huıusi 

bir işe geçerek maaı 

almayı veya para kaza
nmaya baıladığı günden 
itibaren kendisi gibi o da di
ğer bir efendiyi okutm
ak mecburiyetindedir. Bundan 
dolayı on sene zarfında 

keodiıine 111rfolonan pa. 
rayı müe11eeeye iade eyle
meai ıarttır. iade olunan 
bu paralılr gazetenin teberr· 
üat yektlnuna ilave olunarak 
bu maksat için kurulan 
Tiirkdilı okutma müe11eıioe 
mütcveJU heyetin konturolu 
altiDda irat kaydolunur. Şa· 
yet aradan geçen müddet 
zarfında talt:benin ödemeye 
mecbur olduğu parada kam· 
biyo farkı basıl olursa her 
iki tarafın mutazarrır olma
ması ıçin icabı hale göre 

6 - Sahibi imtiyd müte
nlli heyetin reiıi<lir . Vefa
tında en büyük erkek veya 
kız evlldı onu J.stihlAf eder. 
Nesli ruüu•arıı olursa o za· 
men heyet kendi aralarından 
bir reis intihab eyler. 

, kambiyo farkı nazarı itı
bare alınır. 

7 - Mütevelli heyetten bir 
•eya birkaçını n inhilAli ha
linde mevcuJ aza kendi ar
kud11şlarını ahkAmı umum ıye 

dairesinde kendıleri seçerler. 
8 - Ttthııline yardıoı edi· 

lecek talebenin ıeçilmesi şe
raiti berveçhi alidir: Balıke

sir kasabasının merkezinde 
mtlvcu<l i.ıa: , er.kek lise ve 
orıawei.teb ve muallim 
m~lltebi müdür veya 
mti.Jıır ve)ullerile hu-
ruCu btca 11rasıle ilk 
Turk harfı erile ba111ıyan bir 
ilk m~kteb bo§muallimi ve 
sahibi imtiyazdun mür~kkeb 
bir heyet ev•elA· ihzari ola· ' 
rak tahıilıne yardım edıle
cek talebeleri seçerln. Mü
savi şerait karşısındu müte· 
velli heyet arzu eJerse ya 
aralarında bir müsabaka 
acar yahut içlerinden lüzumu 
kadarını intibah eyler. Te· 
snvii Ara vukuunda gazete 
sahibinın bulunduğu tarafın 
reyi ekseriyet addolunur. 

9 - Ser ilecek talebenin 
Balıkesir vilAyeti mekteblerin 
den mezun olmaları şartd ı r . 

Muhatısa s paraya göre Balıke
İir mekteblerinde lüzumu 
kadar talebe bulunmı:ızsa o 
zaman mütevrılli hey1:>t ahar 
vilAyet m~kteble rinden tale. 
be sP.çmeye mezundur. 

10 - Muli vaziyetin mü-

Yukarıdaki maddelerde ya· 
z ıh tesısin gayf:j ve maksa
dına sarf ve tahsis edılmek 

üzere iıtıyenler menkul 
ve ga1ri menkul mallarını 
müttjvelli heyeti ıdaresine 

bağıtlar, vaeiyet veya 
eaır suretle terk ve ferag 
edebilır. Baeışlanan, vasiyet 
olunan malları n idareıi ve 
surfolunacok mahalli mü-
tevelli heyeti idaresine ve 
işbu tesisin umumi hüküm· 
lerıne tabı olacakdı r . 

15 - Şayet işbu vasiyet_ 
namede yaz ıll olun madde 
lerle ileride tearuz teşkil 

edecek bir hnl tahaddüs ey
lerse mütevelli heyetin tek. 
lıfı üzerine Balıkesir daimi 
vilAyet encümeni az:ı.larile 
baro heyeti birleşerek mak-
sadı tag.yir etmiyecek suret
te vasiyetnameyi ıslah etme· 
ye mezundurlar. 

16 - Mütev.,tli heyeti her 
ne ıuretle oluua olsun te_ 
berrü olunan menkul ve 
gayri menkul malları diledi
ği surette tasnrruf ve icabı 

hale göre tebdil etmek 
hakkını haizdir. 

17 - Okutma müeBSesen
in yetişdirdiği talebeler hü. 
kumetın göstereceği en ıız · 

ak yerlerde. bılA itiraz ve 
bilA müddot çal ışmak mecb-
uri y~tindedirler 

18 - Gazetenin bugünkü 
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l:..dremit 
Halkevi 
aynı heyecanla alkıtlıyor.. Al. 
kışlıyoruz . 

Şimdi evimiıin bandoıu 
«andı» çalı yor, ıöyliyor. Ça
lmıyor, söylemiyor. Biliniz 
kalbimize ve heyecanımıza 
tercimnn oluyor. And oka
dar güzel bittiki.. Meraaime 
toplanan halkın bir ağızdan 
and içmesi ... O ne büyük, 
ne ülvi bir manzara idi .. 

Evimizin kıymetli batkanı 
Bay Faik Kem Al küraide .. 
Halkevlerinin ülkülerini an
latıyor ve halka bu açılan 
yolda muvaffak olmağı dili-
yor. Batkanın dlleğine büt· 
ün halk tam bir imanla ce
vab veriyor. Muvaffak olac· 
ağız... Başkanı ortam ekte· 
bin çok sevimli çevirgeni bay 
Mahir takib ediyor. Mahir: 
Evimizin şubelerini, çalııma 
tarslarını düzgün bir söylevle 
anlatıyor. Ve gündüzkü mer
uim bu ıaretle nihayetleni
yor. Ge~e evin temsil şubeıi 
tarafından «Akın» oynanacak • 
Müsamereye 20,30 da başla 
nacağı j)An Han edildiği ha_ 
ide daha saat t 9 da 350 
kiti alan müsamere aalonu 
hınca hınc dolmuıdu. Tam 
vaktinda lııik.lAl martı bat
ledı.. Bay Kıy&1inin monoL 
oğu hepimizi bir nete der
yasına salıverdi. Yine müzi
kin çok güzel parçalarını 
dinliyoruz akm baıladı . . De· 
kor çok tık .. Bunu hazırlı. 
yan Ferid, Nuri, Haaaa 
cidden muyaffak olmu
şlar ve hakiki bir otağ vü
cude getirmitler .. 

Piyeı 3 perde.. Her biri 
kapanırken halt heyecandan 

titrıyor .. Bitmeıini kapanmasmı 
iıtemiyor. Çünki iste. 
mihan rolünü yapan Os -
man hakiki bir iıtemihan 
yaratmııdı. Ve bütün mana. 
ıile onu canlandıumııdı. Fe· 
thiye cSuna» rolünde iıte
mıhane yakın bir muuaffakı· 
yetle alkışlandı . Dam do • 
nurlar rolunde de Fatma ve 
lttibad kuıursuıdu. Demir 
rolünü Halid ilk defa sahne· 
ye çıkmıt ol ı.naıına rağmen 

oldukca gü.zel batardı. Çinli 
kö1enın makyajı ıaheaerdı. 

0Jğerleri de uzerlerioe aldı
kları vazıfeyı büyük bir ga-
yretle böşardılar 'Ve muvaf
fak oldular. 

Halkevimizin açılmasında 
önıya& olan kıymetli bele
dıye başkanımıı bay ~eYdet 
ve evimiıi!l ba~ltanı bay Fa· 
ik KemAli şükranla, kıvaııçla 
anarım. 

kadro ve masarifmden fazla 
bir masraf ilAveıi icab etti
ği takdirde bunu tayin ha· 
kkı mütevelli he1ete aitdir. 

19 - Muamele tevessü 
ettiği takdirde mütevelli he
yeti ihtiyaca göre lüzumu 
kadar memur istihdam ede
_ ilir. 

Diye beyan ve ikrar eyle· 
mesı azer ine iş bu on do 
kuz maddeden ibaret tesis 
seMdi kununu medeninin 73 
ve 74 mevaddı müteakıbesi 

ahkAmına tevfikan bir nüs
ha olarak tanzim ve açıkca 
okunarak taleb ve ikrara mu· 
tabak olduğu hazır olanla
rca taadik edilmekle hepi
miz imza ettik ve mühür
ledik. Bin dokuz yüz otuz 
beş şenesi şubat ayının yi
rmi beşin c i pazartesi günü 
Noltr ikrar eden 

Rükneltl11 Hayrettl11Karan 
Şahitler 

Saldhiltln Ali Riza teztl 
Tevfik başaran 

,--··----··-------··----··-------------··-.-\ I ŞEHIRYEMÜ L HAKATTA ~ 
. ---··--------------------·· ----------·· ··---

Baro Evimizin Komiteleri. 
Ydhk taplantısmı yapdı ve Köycüler. spor. güzel sanatlar ve kurslar şubelıri i 

ilf2ibat meclisi seçdi. toplandılar ve· ~omitelerini seçiiler. 
Şehrimiz barosu b ir gün 

evel yıllık toplantı sın ı yap· 
mış inr.:ibut meclisi boşken 
ve üyelerini seçm işdjr . Baş

kanlığa avukat Tevfik Ba
ıaran , üyeliklere de avukat 
Ahmed Tevfik Işık ve Ömer 
Edip Ongör ee('ilmişlerdir. 

Baromuzun yeni inzibat 
meclisine muvaffakıyet di· 
!eriz. 

Balt~esir kooperatifi. 
Balıkeıir zirot kreJi ko

operatifi önümüzdeki cuma 
günü yıllık toplantısını yap
acakdır. Kooperatif idare he
yeti raporunu hazırlamakta
dır. 

Zeytin bıkım memurlın 
lyvahkda kurs gülüyorlar. 

Ayvalık, 24 ( Mubabirimiı
Jen)- Zeytin bakım memu-
rları kurs görmek üzere 
Ay•alıkda toplanmı şlardar. 
Kurs zeytin mütehaısısı ıa

raf ından idare edilmekdedir. 
Bakım memurları gündüzleri 
zeytinliklere giderek muh
telif auretlerle ağaçların 

budanması hakkında tecrü
beler yapmakdudırlar. 

Jandarma zabitan ve ef rad· 
mm hamıyetı. 

17 nci mıntaka çevresine 
dahil Jandarma zabitan ve 
efradının yer aarsıntısından 

zarar görenlere 99 lira 2 
kuruş teberru ettiğini dünkü 
sayımızda yazmışdık. Bize 
haber verildığine göre bu 
teberru Balık:esirde bulunan 
17 nci mlntaka zabıtanile 
vilAyet ve Balıkesir kan 
jandarma zabitanı ve efradı 
tarafından yapılmıtdır. 

Gök 
Köyde iMiyar heyeti seçimi 

hararetli oldu. 
Köylerimizde muhtar ve 

ihtiyar heyeti seçimi dev
am etmektedir. 

Gazetemize haber verild
iğine göre Gök köyde de se
çim ynpılmışdır. Seçim ka
dın, erkek bütün seçmenlerin 
iştirakile çok hararetli oJ. 
mu:şdur. Neticede muhtar 
lbrahim oğlu Halıl ile Rize 
çırıuş, Ali çavuş, Hacı Os
man, Mehmed oğlu Salihden 
müteşekkil eski ihtiyar he
yeti yeniden seçilm işlerdir. 

Muhtar ve heyet üyeleri 
mekteb, temizl ik ve di~er 
köy i!}lerin ı le muvaffakıye t 

göstermiş ve köylünün tak
dir ve mubo.bbetini kazan 
mış kimselerdir. 

Halkevimizin spor, kurs, 
köyc\iler ve güzel sanatlar 
şubeleri de yıllık toplantıla· 

rını yapmışlar ve komite 
idare heyAtİ iltl mümessille
rini seçmişlerdir Komite şu 
suretle kurulmuşdur: 

Spor ko nltes;. 
Diş tabibi Fuad, muallim 

Ece, muallim S Jriye, İhrnhim, 
Ali Fuad komitenin bıışkanı
dı r . 

Kursıar komitesi 
Orta mekteb muallimi Be_ 

di, muallim Sadberk, muaL 
l ım Raif, muallim Foik, Naci. 
Bedri Komite başkan lığını 
muhafaza etmekteeir . 

Köycüler komitesi. 
Ziraat bankası müdürü ls

mail Akbaş Başkan Müddei 
umumi muavini Niyazi mü. 

KoylUler koınıtc i başkanJı~ıoa f/Ar 
len i maıl Akbaş 

messil. diş tabibi Niyazi f:dl' 
in ve Hakkı. 

Güzel sana~ıar komıtısı .. 
Muallim Kadri ba§ken. fı· 

kred, MunHll., ir fa n, res••ııı 
muallim Sırrı . 

Okutanlann toplantısı. 
Okutanlarımız dün Halkevinde toplandılar ve nıaarih 

aid genel işleri gö r üşdüler. 
Okutanlaumız Halkewt çatışmalar ına da iştirak edecsklerdır:ı 

Kentimizdeki ilk okul karar verdiği işler arasın • 
okutanla rı dün Holkevinde flolkevim iıin ~· ı l ış molar1119• 
bir to?lantı ye~a rak , .. m~n- oku tanlnr ın gen iş bir sure;r 
rıfe aıd genel ı şler uzer ın- de iştirak etmesi ve b 
de görüşmüşlerdir. b .. d b' t pJarı&l on eş gun e ıı o 

Olrntanlarım ı zın bu top 
1 

Sil 
J antıs ına viltiyet Kültür çe_ yapılması hulurımaktoı ı r· st 
virgeni Salim Atalık başka- toplantılarda konCeraD_81d 
nlılc etroışdir . Okul:ınlarımı- verilecek ve bunltt r üzerın 9 

z ın bu toplantıda, konuşub münakaşalar yap 1acak~ 

bulgarıstanın dostlukları 
(Ü&tnrafı bir inci sayfada) eri tarafından arad• 

temaslu bu meselenin hiç 
bir zaman ortaya konul-
madığını ve istikbAlde 
de balkanların şimdiki 

ııyasal vaziyet i dolayısite 

konulacuğın ı zannetmediğini 

ve şimdiki hükftmetio cümu· 

riyet rejimine muhalif oldu

ğunu Vd meşrüti mutla kıye

te bağlı bulunduğunu söyle· 
mişdir. 

Bundan sonra kendi h ü · 
kılmetinin içeri ve dı ş a r ı ı ı

yaıasını anlatan ba§kon hü
kumetin her şahsın 
kabiliyeti ve mesleğine göre 
ait olduğu korpozısyonu da. 
bil olmasına imkt\n vore· 
cek bir devlet rejimi yopa· 
cağını ve sıyo ul unsurun 

profesyonal kurumlar men· 
Caatına muhtemel muhale 
fetine karşı inzibat vazifesi
ni göreceğini söylemiş ve 
derpiş edilen tetbirleri anla 
ttıktaıı sonra dışarı sıyasuln 
geçmitdir . 

• 
Bunun için de demişdir ki: 
Uzun süren onl..ışmozlıklo.r 

ve düşm:.ınlıklardan sonra 
Yugoslav milh·till' komşuluk 

ve dostluk münasobelleri 
yeniden tesis edilrnı~dir. lfö· 
edi bir dostluk muahedesi 
bizi cenuh komşumuz Tür
kiytl.ye bağlamaktadır.Bu mu. 
ahede bizim içıo müphcmsiz 
bir formülden iharct değil-

dir Ve biz Türklerle eyi ko
mşuluk mlina ibet leri enmi
ml bir dostluk vo barış İ\ ... İ· 

nde ynşamağa on samimi vo 
değişmez bir tarzda orzu 

d B 1 . &e 
sıra a u garıstann ·ıı 
rcı h edilen şüpbel~tl, 
ve hucüı.olerin Türkiye ıd:. 
r1 adamlarile hi~: bi r . :ıJJ a' 
nasibet i olmadığın~ JIJl " 

"' .. r~ vardı r ve bulgıı ristaD 1 tl . 

siyasi mehafı linin dir~Y1ll~ 
nden ,.e açık gör üşlerın dıı 
katiyetle emindir. Rorn.f1{.t 
ya. karşı olan s iyatıo va , 
ve an laşma adamiu rı:t· 
dayanmaktadır. Ve bu d0

1 
r 

luğu karş ı l ıkt ı menfaat 
6

• 

dü~ünqes i dahilinde iki ~:. 
mleket o rasında ask ıdtl e 
lunan mese1eler i ha 1Jetlfl6! .. 
yardım edecekdir. bUP ,ı~o 

rm halli bnlkan birlığini v-e b 
8
, 

andlaşnıasını ve balkon. ~o 
m lek{~tle ri arasında ey~ ıı· 
mşuluk münasibotlerin•: 61 
rmağa hizmet edece ,

011
• 

mühım b r amildir. ' f 
istandadn bahsederken 89 

bakan demişdir ki: ,, f 
• (JJ 

- Eğer arnmızrftık ı d· 
ve ökonomik meseleler b~' 
alet ve eyi komşulu~Jebİ· 
ledne dayanarak hal.led• dô· 
ljr. Şimdi hi le eyı "8.ıJl i• 
zgün olan miinasıbetlor~,it· 
daha ziyade eyileşece g1.· 
~on zamıınlorda Yuna·~ıerdİ' 
z teleri mntbuotmı n go 1'ı b 
ği şüpheler resmen .t k f 
edılmış olduğn jçin bı t vuk"'11 

meli haiz d"ğıl lır Bıı 111ıe· 
Bulg rist nın dığer oı:e&IB' 
ketlerlede dost mu .. 0 ~ti lıtet1 
rde bulunduğunu soylıı d•· 
sonra dcmiştirki Buff~ro>" 
h li birlık eserini bı 1 

911• 

ğ~ çal şnn Bulgo r ist.8~ ba 
cak bundan socrcıdır "' 
tün kuvvetl-.rilo balk•~iıst' 

tlıb .. 
Avrupa barışların ı 

yn rdım eJobilecokdir. 



-...... hbıt ae 

Bir Bulgar zabitinin etüdD.. 

Btt1lgar Ordusunun Bugünkü. Hali. 
lu!ğar ordu unun teşe üi tarihçesi ve Bulgaristan askeri vaz iyetinın bir hulasası 
de ulgar ih tiyat zabitlerin- nüfuslu Filibe, Romanya sı- 3 yı ll ık mecburi hizmete mü-
Z ııbı'tAlg~rtin , Franıız ihtiyat nırlörındon 15 kilometre uz- stenid Bulgar ordusu 9 fı. 

erı b' ı · r. · · ( k' §ı r· ır ır;ınm ı ır na- uk.l ı ta ve Karadeniz kıy ı ln- rk11 ve ı 1 muı;ıtak i l ıuvori 
\'e ı olan Orticier de R~ser - -r ında 6 ı ,000 nüfuslu \'nrna a layından mürekebdi. Bulgar 
dua:ecoıuasında Bulgar or- ve 47,0UO nüfuslu Ruscuk - piyadesi Mnnlihc tu feğı 
tret hakkında bir etüd ne- tu r. Cmumiyet itibarile, 93 ile topcusu ise seri ateşli 

:ektedir. şebirJeo 19 u 20 bin nüfu r.- Şnııyder top1urı ifo mÜcC>b h -
llkü ~lga~ ordusunun bügü- tan fazl ve 15 i 20 000 ile c·zd ı . Bar ı ş hoJinde Bulgar 
bıı or;!ını ve bun~.a~ ba .ka 10,000 nüfus arasındad ır. ordusu S? 000 kişilik~i Bal-
~esj .

1 
nun teşekkulu ta r ı h idare bakımından vaktHo kan horb ı esne ında ıee Bu-

laziyıe~· ~ulgari!tanın askeri 16 daireye ayrılm ış olnn Bu- lgar ishn ,620 bin kişiyi silAh 
etüd" mı hul ftsa eden bu lgar ııt an, ı 9 mnyıs I 934 in- altın a almış ve cepheye t 1 
kı8ıC:t n:ıüb im gördüğümüz k ı ldbındanbe ri bir mudürle fırka göndermişdi 
8ıılgar/arını alıyoruz. idare edilen 7 mıntakaya Bulgar nefni, mutj ve ta 
~ıl vaziydi munkosimdir . Vak.tile adeui hammülliidür. 1877 denberi 
ha, ulgar i stan ın BB\hı mesa. 2.557 olan nahiyeler <le bi r iştirok etdiği üç harb esna .. 
rab~ 103.189 kilom' tre mu- kaçının bir araya get i rilm csı sın da Ja Bulgar neferi me-
hririaıdır . Nüfusu, 1930 ta . ile azaltı lmışdır . ziyetlerini göstermişdir . 
1İdir ne. göre, 5.885 000 ki- Etnogrnfya bakımından Burada bolgı:ıristıının 19t5 
Sı 

7 
~ı lt. ılometre başına ahi linin yüzde 80 i Bulgar, do merkezi devletlerle bir-

gu10 n~fus dü.şmekted ir. Bu- yüzde ili Türktür. Ahalınin ~ık ıle harbe g iri?i. ~sbabını 
6 inil ulgarıstanın nüfusa yüzde 84 ü ortodoksdur. 18 ızah edecf'k de~ılız . . Y.~lnız 

B 1Y0n~ çıkmıştır . 80 de okuma ve yazma şunu söylemek. ısterız iı bü 
hir ~ garıstonın koro ve ne- bılmiycnlerin nisbet i yüzde giriş bılZı muhalefete maruz 
dir. •:ırları 1846 kilometre· 60 iken şimdi mıntııkahıra kalmı~dı Yalrız muhalefet 
~ilo u mikdardon 523,8 ve ahalinin yaşlar ına göre roisleri hapse atılmakla ka-
485 jet.resi Yugoslavya ile, yüzde 20 ile 25 urasında· lınmamış, askeri ceza kanu-
8ı ı[. .. sı Yunanistan ile 234,6 dır. nund:ı da hadisatın önÜne 
illan. ~k.iye ile ve 205 i Ro· Bulgar sanayii, l'ernek ~eçmek için bazı tndildt ya. 
8111lar·ıledır. Bun.lan başka kömür madenlerinden, bllkır pılmağa mecbuı iyet he11t 
~ili ıstanın 3J 1 kilometre kulay, çinko, granit mode- olmuş ve bundan ba9ka Bal 

8 1'ğın?o. sahili de vardı r. nlerin.:len; meıısücat fahri· kan harbinde baı}kumandaıı 
tılnı~ 8°rıstan dağlarla ay- kalarından , değırmencilik, dan olan Gen· ral Sııvof hi~ 
•ıııı..} 4 mıntakaya munka- tütüncülük, Jibağcılıktan ve oir kumandanfık kabul eyle_ 
-ı1ır: ; -
l _ S demir eanayiinden ibaret.tir. memişdjr. 

)tda 
5 

ofye havzası : Sof- Bu sannyi, 65 bin işçi kul - Ayr ı ca iki general, Petrof 
''k te 80 . metre ve en yük- lanmalttadır. Bulgaristanda ve lvonof istifa\ar ım ver. 
2

1
2s7 Posı ol.tn Vıtoşa da umumi kuvveti 100,000 meği terci h etmişl er ve 

bıı ~ rtıetrtt irtifaında olan kılovat olan 96 umumi el· Petresburgdaki Bulgar Sefi-
"'Yln · b d ~enuh Şımalen Balkan ve ok.trik santralı ve un an ri Generol Rodko Dimitriev 

tilllli~~~ H.~Jn du ğlarile çev - gayri umumi kuvvetı 66 UOo ile d iğe r on b eş Bulgar 
)ll~eek ·. alkan Joğlıırının kilovat olan 344 hususi ~le- zabiti Rus ordusunrlo vazife 
lrıetre lığı J 400 ile 2,000 ktrik santral ı vard ı r. Bulga· alnı şiardır . 
Ve en. aruaı ıdcı tahalüff eder. ristunda mAvcut 5.000 k.a 29 EylQl 1918 müt.oııelieei 
\'ıını Yuksek nok.taıu olan sabadan 2.000 i elektride mu ·ibince, Rulgariston ı n eli-
t'dır~U~col d. ğı 2373 met- tenvir olunmaktadır . nde her biri t 6 piyoıJe 
•tekler· Bu duğların şimal Bu1garistondn 600 post.n taburundan mürekkeb J fır· 
116hırıe;llde Tunuya akan ve 950 telefon merkezi vıır- kr ile mustokil 9 suvnri 
'ıa8111 vardır. Tuna hn- dır. Telgraf tı~llerin i n uzu - ahyı hulunmnkta idi. 
t'tlar '\i doğru giden bu lop· nluğu ıı ,592 kilometredir Ha· ı 'euilley barı ş muahedesi 
•ır nur Ulgarıstanın en ke- vai ve 344 kilometresi yer ise Bulgaristana tamamen 
dtr-1 Uslu l d' B . ~arın yer e rı ır. u altında oımak uzere 11 936 başia bir askert teşkilAt ver· 
tı ta77 en eıaılı ge~~id ye- kilomelredir Telefon hatla- miştir. 
lrıtıbur ş de muharebelerile rın ın uzunluğu ı 781 kilome- N .. uiliey muahedesi, Ver-

2 . ...._ T ıpka boğtızıdır. tredır. Bundan gctyrı 49 ki- d l · q u h eey muhadesi mo e i iiSerı-
ıj, "' nl\ t vzaeı: Bu ar- l ı metrelı" k yer ullına dö•en- h d 1 d , ''tnokd ,, ne yapılmış muo e e er en· 

1, dar 400 an • Karadenize m ş telefon ho.tt ı da mevcu· dir. Muahedenin 65 inci 
'linde kilometre geniş . tdur Yht"dı 8Z arızalı ka1ker Lı' r muddesi mucibince, mec\u· 

" " t 1 Bulgaristnnın tabii geni- 1 ğ d'l · ~den h' · 3u urazi, üzeri rı hizmet a ve ı mıt ve 
1,.. ır k ıılıkteki deıniryollurının uz- · hed nı' n 15İ j,..

1
•
0 

ço ntıhirler geçt_ ,, onun yerı ne, mua e 
,.. unluğu 3, 120 kilometredir. dd · h""k ·· Otlrıanı,'L ınunbit ma.hsutdar 72 inci ma esı u munce 

._ D.ır hatlarının uzunluğu ise 'dd t ı 2 J lan aaa~ı ~'ndo. vo ayoı za. miı e ı yı ' ,, 15 
o} d 419 kilometredir. 8üllreş- olmamak üzere gönüllü te· 

lrıak . 1 Oeliormon haric S~ldnık: Atinı doğru yolunun deıı)e f Uzere nüfuıu ziya- şkilat ı konulmuştur. 
B 1 azlnd ı r yap ılabilme8İ için Tuna üze· Mnahedonin 66 ve 69 un. 

h· n kan · rinde R uscuk ile Yerköy o.- cu maddeleri asker mıkdor-
•ttı l duğlarıo ın en mü · rasındaki köprünün yap ı ia. · · ~llİnnn ısnıı olan Stara Pl l ının 20 bin kiş iyı geçmıy c-

'o " ın lt bilmesi i:l z ımgelnH. kted ı r. eğin i fakat bundan ayrı ol-
rido 11 ı ndrı hı r kü"ü k l' 1 t 1 l r.

1111 
r hlev ~· >U gJ rıs nın u usa şo - orak Bulı.raristonın 1 O hin 

1:1 er ·ı cuttur ki burns• l 8676 k' l k .. ~, Ot Ye m h S'.l nrı 1 omclro ve oy silAhlı J·and rmo, ormnn bek-
&8ıdı e ur Kazanl ı k 11 5 719 L"I d 
3 

t . arası yo arı l • a.ı ome- çis i ve polis orra ı ile 215 7 
~,8 ·- Şioın1· tredir YegAne soyrisflfaiıı ., kilo rnetrelik ınırları iç in 3 
llıııh: Ren ı l rakya hav- yarıyan nehir 1 unudır. ~1em bin muhafaza memuru bulu-
h af.... ey ı bir surette ı k t d b'I' d h naklı· -tlıı L "«U nlt e e a ı ın e nvn · ndurobile ceğini tasrih etme 
ı uır ına olınmı ı: g~ bb l kt ~l o,. d " yutı leşe üsu par s ız ı an ktedir. ıahi t. mikd r ı asker 
lltıı::ıd ' ll l t . Balkan d -ltıUt an R'l ılolayı terkedilmışdir. mikJarının yirmide biri olar· 

.ı Qın,... · . ı a sı lselesinin "Q~.1 ~ı tL ı 1 R11/gar ordusmwn tarl/ıct.!I ok tesbit olun muşaur. Miidd -
~ arın ° an Rodop ~ 
4 _ Ba kadar temadi eder . Bulgar - ordusunun ilk eti bi•meden değişdirilen ef· 

111· t.. ulgor M k niivelori, 1877 hart.inde teşk- rad nisbeti ıle yirmide birjd. 
h: 4Y1e8ıe. 11 odonyu-
d·ltlerirıin ve 8trumca ne- il olunan ve aynı zom an : ir . 
1 erden . a çtıkları dor va - <la Bulgar \ '0 Rus zabit- 28 Nİl'.ian 1922 tarihine ka-

lte cnuıe ekkildir leri tnr3fınıl .n 12 gönüllü dar Bu'g rietan ılo. bir mütto-
ttıe .... 1"Ve)•dAn e l b' . . t~ ... f.lker ve ı r z ı raat taburudur. AyastaConos mu fikler n::knri kontrol ko ll İsy. 
11lUn ' 01ım ve h b b ohedesinılen son ra Bulgar onu çalışmıJ:I. ve o müddot\en 

\> sanot u u at, :.· 
Q: ~lil Yeti ~.ebatlar, panrar orJusu, üçPr taburluk 8 al. so ·ırn bu komisyon vazifes. 

l•ıısinj .. 1ren Bulgaristan aydan mürekkcpılt. 1886 da ini hir tasfiye hoyetir e terk· 
rı llr .. n YUıde 35 · ı) ı · · ı l • l l k 5 1° 7 il ort '" 

1
.. J orma- şarki ,um P ı ı e ı ıır eş• ı e tmişıii . 2 Mayıs ;ı2 tari 

Nur u Udür. den sonra o layla r ı n adedi hinde toplanan büyük elçiler 
)l Usun 
ylldttr y Ylzdc 80 ni kö · 12 yo çıkar ı l mı ş ve ayrıca konferansı, Bulgnr ı ıtstnın si-
l llg0ııla olnız hir şeh · orduya suvari vü topcu al- lAbs zlanm'l hakkındaki mu 
ollı v sını l ır, 
S etre r arınd nn 50 ki uylorı ile fen kıtaları ilıl- ahede mn ıldelerini ttıtbik-
of" Uzokl ı kt 

t)· .111, Joo . a bulaaan ve edilmiştir . 
ıt~ .. büyüt hın nüfuıludur. ı 912 yılında , balkan ha_ 

şehirleri, 85,000 rbinin arefesinde, 2 veya 

taki gayretini müşahede et
tikten sonra, her nevi kont
rol toşkıll\tını lAğvetmiş ve 

1 tarihinde de ,, -==-
tayarecil ı ğe aid tahdidat ı 
.kaldır•lnı ştl ı r. 

M~le den yetişme bir pr· 
du tesisi, esasında çiftçi bir 
mem leket olan Bulgarist n· 
da çok güc olntıı iltır. Ddi 
6 te şrinisani ı 920 tar ihinde 
Stamboliski << T.omp<ı )) mu a· 
liir ne bu hnsusdıı şu bı· YB· 

natto bulunmuşllu r : 

e< Bulgaristena o gönüllü 

-- ---

T. T. c. 
Operet tiyatrosu 

aşker teşkjlAtı tamom~n a
yrı knbjldir . A rnzi,xe zıya• 

"deaile merbut ohm Bulgar 
köylüıü, ypksek bir maat 
mukııbiliude dahi ~Jaa, hele 
uzun rnüdd~t iain, tarlumı Şehrimize geldi: 

11\'JA: 3 

terkedrb orduya gelmez.'Or- 1 · · 

duya girecek 01anıar, da • ~Bi~inci temsil Cemal 
ziyade eMgüzeşt9i veyohud 1 
Bol evizme meyyal anasıT· : 

1 
dı r ki bu do me'mleltf1tln ni- 1 

mahiyet • 
Küçük daktilo 

Jrıtiık oparat 3 perde 

birisini idamu ma. 
etf ittir. AJ.tıı zo.m .. 

bir k ı ş adan sil41a 

~ocuk E sirgıma lurullu
nun ~ir iilıği. 

K11rbın bayramında şıfkıt 
ılımmlı baıramlıŞınız 

Djn bayramlarında yapılın 
tebrik ve ziyaret maırefiarını 
«Çocuk Bıırgeme kurumu» 

çalan 35 itişi ile 2 sabı& 
komüni8' aylev da hapse 
muhkum •4il!Oişdir. 1933 
may\sında t atar Pazarcık 
kışlasından il h ça\an üe 
ıivil cezaya çarpdırılmıt ve 
Kuanltkdı atketf illtilAle tt· ' na vermenizi rica ederiz. 

zahÜratı oraRında memleJret ŞVİk !B "ili 1 İ kücüJr zabit 
sınırlarının müdafaasının He. ve 8-i nefer olmak üzere 

22 kömünistin mnhkomo1eri 
retli ~skerlere emniyet ~dil 

yapılmıştır . Aynı yılın ha. 
miyec ğini ıöyl mi§ ve mec· ziran ..eyındo. Nikopol gar ... 
huri aakorl iğin yeniden te.. niz~P.U ık,qmüni~t yuvasına 

' sisini İMtemişdi mensub 15 askerle Sofya 
1922 yıhnde\ Bulgar orduıu ~arnizonundan bir jankarma 

ı 1 bin kişid9n " mür•k j mahk~m edilmiıtir . 1933 
iken 'tfükumet oskori kontrol b.ğustoaunde , 7 inci fenni ta-
komiiyonundan, her yıl ku- tiürutıaan 1~ ~fer Dir ~o 
rra usuliyle üç sene hizmet 1 münist yuvası te~il etti
için 8500 kişı1yi aeiere çağı- klerinden dolayı cezalandı-
rmayı ve buna mukabil rılmıştır. Te~i vvel ayında 
orJunun mikdarını 33 bin- l>tri es i Zt1ğrada, ~iri 
den 25 bine indirmeği Radamirde ve biride Şumnu-
tnleb etmişti. Bu taleb kabul a olmak illere üç asker 

olunmamıştır. Faknt mütte
f ık.ler, B_ulg"'ciıt.ının hususi 

dikkr. tte 

arasmda komünist teşkilAtı 

Java il gprülmüş ve 16 sı 

Ricamııı kabul edenlerin 
isimleri bayramdan eve) 
Genel Merkez tarafından 

gazetelerle neşrolunacak bu 
iyilik seven insanlar dotla
rını kutlulamıı ve doıtları-
'rıın tebrik ve ziyaretlerini 
k.abul &tmit aayılaeaklardır. 

Avrupa Te Amerikada ölü 
çelenkleri, düğfin hediye ma· 
ara(ları bile çocuklar ,., yo
kıullar kurumlarına •erit-
mektedir. 

Yurdumuzda adetleri sayı
sız olan yoksul yavrucuklar 
için ~ok değerli olacak 
bu usulün benimsenmesini 
ve yayılmasını dileriz. 

Ankarada bulunan Genel 
Merkez tarafından pnra ahn-
mıya başlanmışdır. Kurban 
bayramı ı5 Marta rastlıyor . 

mahkftm edilen 49 
ara~ında I 7 ~sinin 

nefer oldukları müşa hede 
,.. . .. 

ko'tllinigt suikastından ohre 

25 Nisun 1925 de muvôkk ıt 

bir zaman için tO bin go
nüllü toP,lnnmasına müsaade 
etınişle rdir. 

Orduya komünistliğin ,ka· 
rışm:ıeı büyük bir tehlike 

meydano koymuş ve ancak 

gayet oğı r tet'birlerlo bu 
tehlikenin önüne geçilAb 'lmi

ştir. l 925 yı lı knnlı hadise 

!erinden oarn 1~33 yılın -

dn bjr çok komü-
nist, ita9tsizlik ve isyan 
te9ebbüsleri olmuştur. Bu 
sen~nin şuhntındo. Filibf! nske· 
ri mtı it kcmeıti, kı§ laya kırmızı 
bnyrnk fl!ken ve askeri 
itııatsızlığn teşvik eden 9 
uncu fımni taburu efradı-

o~nmu_ıtur. 

1933 KAnunuevvelinde Şum · 
nuda bir k ışlada ihtildl teş· 

ltillltı kurduklarrndan dolayı 

AVUKAT 1 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKlLI 
Y[SrF KENAN 

Yaıthaneıi hükUınet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazılarda her 
nevi dava kabul ve surat-

a ker ve sivil 36 kişin in ma
hkemesi yapılm ış " bunlıır_ 

dan 7,~i idAm l. mab üm edi. 
lmiıdir. Aynı ayıla Burga· 

zda J.a kııledan ~ilah çaldı .. 
klarından dolayı 1 1 sivil 
asker muhtelif cezala -
ro çarptırılmışlardır. 

~ le oeticelendirilir. 

Nihayel 1934 Şubatında ----============~ 
eski Zağra~ı orduda propa
g nda ve itaatsizlik teş"ik 
suçundan 38 sivil ve asker 
komünistin ve Varnada da 12 

komünistin mııhkemelori ya
ptfftftşdır . Bn son on iki kıti , 
ıırosında bir sabık müldzını -
la 2 küçük zabit iJoma ma • 
hkfım cdi lmişdir . 

(Etüdün son kısmını yarin 
1 basAoağıı . ) 

Doktor 
Mııduh Ahmet 

ÇOCUK 

1 

1 
hastalıkları mütehassısı. 

\ Muayenehanesini poıtah-ı 
il\ ane civarında Zemen ıo-
, ı} knğına nakletmiştir. . 

..... ·=====~ 



Koope atif 
Riyasetinden: 

(259) Nunıarah Babkesir zirai kredi loopera
tifi heyeti umumiyesi ı Marı 935 tarihine müsa
dif cuma giinü llalkevinde saat üç de al~IAde 
olarak içtima edPcekdir. Kooperatif ortaklarının 
yevmi nıczkıtirde içtimaa iştirak etmeleri lüzumu 
iJ311 olunur. 

Bu içtinıaa aid ruznameyi n1üzakerat aşağıda 
aöslerilmişdir: 

RUZNAME 
1 - 1934 senesi hesabatnnn tetkikile bilan

co ve k~r "e zar~r hesabının tasdiki, • 
2 - Eski ıneclisi idare Azalarının ibra ve 

yenilerinin intihabı (reyi hafile) 
3 - Yeni mürakıblerin intihabı (reyi hafite) 
4 - Yeni sene zarfında kooperatifin Ziraat 

bauka ~uıdarı Ye ortakların kooperatifden tahsil 
olunmuş sermayelerinin kaç misline kadar istik
raz cdeL>ilecekleri hakkında karar ıttihazı 

5 - Haricden tayin olunacak müdür veya 
mnhasibe "eriJecek iicretin tesbiti. 

Balıkesir Askeri satın 
alma konıisyonıından: 

'"'us1ğırlıkda bulunan llıtaal için 80 ton [n 
kapah eksiltme ve yirnıi ton Bulgur, beş ton 
kuru fasulya, beş ton nohut, beş ton 
Prinç, iki ton K. Üziim, bir ton Zeytin yağı, iki 
buçuk ton Sabun, beş ton Tuz, btş ton Gazyağı 
açık eksi,tme usulile 15 Mart 935 çarşanıba gü· 
nii saat 11 de satın alınaeakdır. 

t}u içiu muvakkat teminat beş yüz kırt lira 
diğer erzaklar için dört ) iiz seksen dört lira ye .. 
tmiş beş kuruş gazyağı için yüz bir lira on .ku
ruşdur. 

Eksiltme Balıkesirde Kolordu karargahı cila· 
rındaki Kolordu artırma ,.e eksiltnıe k.onıisyo
nunda yapılacakdır. istekliler şartnameleri gör
mek üzere lıer gün iş zanıanında ve 
pazarlığa gir~ceklerin eksiltme günü belli saat· 
den evvel muvakkat tenıinatlurına aid n1akbuz
larile lıirlıkde komisyona gelnıeleri. 
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Doktor baklerlyulok Doktor o~ral6r 1 
MEDENİ AKKEHD SADl ÖZATAY 1 

mıiteha&sısı mlitehaııııı 

ftJUJJll.1 ,, . 

·· Şehir sinemasında Okuyunuz! 
Geldi! 

Saf Değirmiaaz 
Lı)'nit Maden Kömürü 

Odun gibi yazdan tedarik etmek ve haftalarca pa. 
zar yerlerinde odun aramak zahmetinden kurtuluyor
sunuz. Her vakit evinize, dairenize valhaaıl her yere 
iatedifiniı miktarda kömür getirtebilirsiniz. 1 kilo 
kömür 3 kilo oduna muadildir. •oeğirmieaz Liynit 
maden kömürleri her sobada ve ocaklarda,. kul· 
}anılabilir. Hararet dereceıi pi1aeadakj kömürlerden 
yükaekdir. Toplu ve prakente olarak mağazamızda 
en ucuz fiatla aatıı yapılmakdadır. Aıkeri, mülki ve 
buıuıi taahhütlerde bulunulur ve günü gününe 
temin edilır. 

Yalnız ticarethanemizde Değirmisaz Liynit 
maden kömürü 

Ancak tecrübe neticeyi anlatacakdır. Her halde 
bir kere tecrübe etme~liğiniz size büyük tasarruf 
temin edecekdir. Daha fazla tafsilat almak iıtiyenler 
mağ11amısa nA'rayıb öğrenebilirler. · 

L 

Balıkesir çiviciler carşııında Demir, 
hırdavat, Alatı ziraiye ve inşaat malzemesi 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahman zade 

Ahmet Hulusi 

- .... ~ • • ... t.( - ...... 

24 Şubat 935 pzar akıammdın itibarın 

Şehvet Adası 
Temsil edenler. 

JOSE ~IOJIKA YE MONA MARI 

Cennet kadar giiıel adanın vahşi sakinlerile gece~ 
aşk maceraları. Zengin ve heyecanlı sahneler tabı1 

manzaralar. Orjinal rakıslar nefiı müsikı . Tagan°1 

vesaire ... 
Bu çok nefis ve çok meraklı filime. 

PAT.\ŞON HENÇ KllLAR KOLLE.JiNOt; 

Kahkuhalar kırah fjlimide il~veten göıterilecetir. 

Ayrıca Dünya Havadisleri 

Pek yakmda 

SA NDU 
Hind Esrarı 

Edreıit ııliyı 
ııhıkııııindın: Okuyucular1mıza Bir Kolaylık. 

Edremidin Hekimzade ma
hallesinden Hüseyin oğulla
rı Kadir lhaan; kıll Ziy
neıinin müddeaaley mes
ktlr mahalleden ölü Musta
fa oğlu Cemal altybine aç· 
tıklerı iptali tapu dava11· 
nın icra kılınmakta olan 
muhakemeıinde, müddeaale-
Y h Cemal namına çıkarılan 
daveıiyede ikametk.Ahuun 
meçhul bulunaaaaı meırab_ 
aıiyle iade edildiği göröl
meld• HAnen tebhğıt icra• 
ıına karar verilerek mu
hakeme 26·3-Y35 ıah günü 
aaat 14 de bırakılmıı oldu-

1 
tundan vakti mesktlrda 
ya bi11at ve· 
ya bir vekil yollam&11 Ak
ıi halde muhakemenin 
gıyabında devam edeceği 
davetiye makamına kaim 
olmak üzere ilAn olunur 

(53) 

-
Aşağıya bastığımız rchb~r tablo hallnuw.ın Jwr tiilii ihıiya~la

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, k.iıw· 

lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 

KIRTASİYE· Mustafa Fehmi. Hük.ômet. ~ esi postaha-
• ne sokağı. . 

OTEL : Balıkesirpalas - Ku~ayi nıilliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi n1illiye cadde' 

sinde .• 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hüktin1el caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hükönıeı 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısıntla 

B ER B ER : Yeni berber ıbrahim Dural: Hük(1rnet 
l 

1ç ue salğm hastalıklar Cerrahi hastalıklar • 

VATAN eczanesi bitişiğindeki muayene ----------1 eviude hastalarını her gün ögleden sonra ka-l bul ve tedavi ederler. 

~~~~-~ ,. Mehmed Servet 
ORME EVİ 

.. 
Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı if bankası 
karşısında ORME EVİ nden 
her yerde1ı1 daha ucuz ola -
rak alabilırsiniz! 

-
Gai~. 

Edrııit ıslira 
1ahıkı1111indan: 

Bdremidin Hekimzade ma
halleainden Süleyman oğlu 
Ram11anın mezkQr mahall
eden karııı Nazmiye aleyhi
ne açtığt botanma davaıı. 
nın iora kılınmakta olaa mu· 
hakemeeibde müddeaaleyha 
Nazmiye namrnı çıkarılan 

davetiyede mezburenin ika
metgAhının mechul bulun
malı meıruhatiyle iade edil
m ış oldu~undan ilanen te . 
bliğat icraeına karar veril
erek muhakeme 4-4 935 
pertembe günü saat tOa hıra. 
kıldığından vakitimeıkO.rda ya 
bissat veya hir vekil yolia· 
maaı. Akıi halde muhakeme
nin gıyabanda devam edeceyi 

Askerlik vesikam gaib ı di~ı ilin olunur. davetiye makamına kaim ol· 
olmuşclur Y t•niıini Jlacağı Edremide Gürali Ali ı •fendi oğlu mak üıere ilAn olunur. 
mdan eıkisinin hükmü olma- 317 dotum1u Haaan Mümtaı. (52) 

caddesi Yıldız Karaathanesi kar~ısın l • 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah Mehmet soka~ 
nunıara 18 

BAK K Al: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 
Paşa camii caddesinde.. Meyhane 1ıoğaznıd3·· 

TERZİ 
ŞEKERCİ 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı 'o 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Bahkesirin en eski şeker
cisi·. Hükumet caddesi, postaln·ne sokağı nu 
mara: 24 

MANİF A TU , :Tavşanhh Zade Fahri bey. Fantaıi oıa" 
nifaıura 'e kumaş ıuağzası. Ku nıyi ruilliYe 

caddesi numara: 52 ~ . 

Hr'RDA VA rr. Cumali Hasan - Yapı \'e rençper diizellh 
.ı. .ı • demir hırdavat, hoya, cam, çimeto ,·e~aıre· 

Sara~lar başı. 

Basını veri ViLA YET MATBAA Si 
• 


