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Duk11suncu Yıl -

İğestBaıyazgana: Balıkesir ıaylavı H. KARAN 
Çlkanm Genel Çevirgeni: K. E. AKMAN 

il Türk Dili Evi Bahkesir 1 
Yıllı~ı: 800, a1tıayh~ı 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 

1 ~-= Günü geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

. . . . -! -Jlayındırlık Bakanlığı Tramvay Davası~ı Kazandı. 
~ :, .... ,.,,..., . 

~;:!" -Avusturya~n istiklali ,.Atatürk "''Yüksek Sıhhat SUrası 
1(0dını Londra görüşmelerinde Avus- İstanbulu 1 Yıllık toplantılarına başladı. 
tt~~uıturyada yaşıyan y.u
d-'' ş •rırnızdan Yusuf Alile· 

turyanın istik~i_ te;rid edildi. 
1 

sı~':.n~.~,:~t~~di.i Yüksek Sıhhat $ÔIBSI bu_toplantısın~a neler görüşecek. 
Avusturya Başbakanı için londrada nümayişler yapıldı. ~~~.:~~c;~;;~;;,1ı;ı;:ı:~~~'. J.~·~·r~u~!.~ Mu.h:~~:~:~ -\llQ ~ k d ' < urtuluş ve kuruluş» 

Londro, 26 (A.A) - Dün ndaki görüşmeler esnasında /Jıin sabah Marm ıris· 1 ~tısı Sıhhat Bakanı Dr. Hefık 
akş'lm üzeri işsizler nvom Avusluryanın her hususdo S1ydamın boşkunlıı!ınd t 

&lal •tu orınıız hakkında Avu · 
d ryanın bir çok şe hirlerin· 
e bat([ 

llıekd ~ konf eramılar ver- dı u hareke/ cdt•n Reisi ... 
kamaros nın önünde nüma- istik:IAli tamemile teyid ol- . At 

1 
. 1 1 mutad yıllık toplantılurınn 

ı d cumıır a 11r' ı11911n 
yiş yı · pııı ş .ır ır. Avusturya unmuşdur. Avusturyanın iç ~aal 'J 1 de ı~·~/e oapıll ile bıışlamışdır: Şuranın top-
Başbekanının Londrnda hu- işlerine adflmi müdahele on - . I •'t'/ d' d'/ lnntdarı bır h:ı fta kı::ıdnr 

ile . edır. Bunlarclan bir ta. 
aı f(T'· k 

'1!, h Ur kadrnının kurtulu· 
aLkındndır 

hır~~~ıturya<la ~·ok iyı tesir 
tıır n bu konfernns, ~ A vus 
tö .. 11' ~adın rnadlı mecmuada 

lunmasını JHOtosto Iikrile . lslaubu 11 şereJ ·rı ır 1 er. k 
l d bu andı 1 sürece dı' r 

misafırler in oturdukları ote aşmasın 11 aşmnyn ım. \'ali: k11111t111danıar, dcı' k 
2 

~ 
za koymuş, koymamış her lı t vi/6.ıjl'l Vt' hefrdiye An ara, fi (A .A ) - U-

llerin önünde bağırmış, ç.a mumi hıfz,sıhha kanunu 
ğırmışlard r hangi bir devletin uluslar trkô.m vapura giderek 

Londrn, 26 (A.A) - ln- kurumu vasıtaPile müdahale ALalıirlni kcrrşıladtlar mucibınce teşekkül eden 
L. ~ Yüksek S lıhat şurası 

g iltere ile Avusturya arası- (Devamı ikinci soyfoda) • --=- şubat 935 t l t 

.; e bır 
'e•ile yazının çıkmas na 

,J;,~~~~~~~~~~==~=======:====:======:;=================;r===::;===:== opan ısını yap-

Nasyonıı:[ So&yalist fırkasının yıidönüm · nde :~fan!~;~~r. dün bakantıkda 
0lınuşdur. 

Muuu T · k L d h atın b" .. ur aa mı, JY-
birer ~lun i ııkfinlorı şimıli 
llıtkd bırer ona h'ızır tutul
gij0 ~~ır. Anlaşılıyor ki, her 
olan bır yeniliğe kaynak 

-Hı.tler Mu·· him Bir Nutuk Söyledi. gö::şülec:~r·i~;.r 
10

:~:.~~: 
Radiyoloji ve Radiyo elek· 

litıd u genç ve inkiş:ıf ha· - - - ----- - b---
it•it~i:la~ hu memıekeue «Bizim icı~n sulh mevzu ahis olduğu zaman 
~dıır ~ıye bir derd de yo · , kd 
~•rıe.r·Cunkü işin çok olduğu bir «Evet!» ve Almanyan 1n şerefini tatıma . an 
'"• .,~n. açık olduğu ve da- ı·mıı·na olduğu zamanda « Hayır.' » kelimesi. » b,aıQ nı kuvvetlere muhtuç 
dıaı_llan ınemleketlerde ka- Münib, 6 (A.A.) - Nas- , comiosı fıkrini her gün daha Fakat bizım hak.larımızı bnş-
fak ~r~ek arasında hiç bir yonol sosyalist fırkasının on ziyıı~e. ~uvvetlendirmekdir. 1 ~o .. ~ill~tlerin hak~nr nı~ 
~~t:~~tilmemekdedir. heş yıl önco kuruluşunun ha·1 Geçdığımız Almanya hukuk olçulduğunden gayrı bır 

~i~6 lln, savaştan önce tırasını tesit için yopılun bü- müsavatmın Bi- suretde ökülmesini bir şe· 
lt Piy, de böyle idi. Fakat .vük bir toplantıda Bay Hil- zim için sulh mevzuubahs refsizlik addederiz. 
cj'-in 1111 duraldı mı, iki ler söylediği bir nutukta de- o\duğu zaman bir «eveti» Bır milletin hürriyetinı 
deth,ı lll~naupları urosında miştir ki: kelimesi ve Almanyanın lindı:>n almak istiyenler 
~ b,,~ır rekabet ve çarpış· _ Enerjim iki yıl şerefini tanımakden imti- bu gayelerine ancak ce-
lt t aınakda, kadınların hükumet etmekle tükenmiş na olunduğu zaman da brişiddetle ar.işehilirl~r 

htk~, llkırıı lrnbilıyetsizlıği ve yıpranmış ıieğildır. Biz bir «hııyır!» kelimesi . ~iz ser_ biz ıse cebri şiddete 
'Ütti1:da mütalaalar ileri yalnız müstakbel tek:'\mül best ve mustokil bir mil- karşı bir adum gıbi ken· 
~,,j,, ıe·kde, <\kadının hakıki ve ı· stıhnlenin temellerini at· letin Aerefıle krıbili telif dimizi müdafön ed"ceğiz 1 .re 1)) r '$ 

llQnı.._ 1 ıyo imnlardo bu tık. Asla gEıri <lönmiycceğiz. , her türlü ttJşriki mesai- Ne ben ,ne d~ müstakb~l 
1'1 laf i~~~la, ve her tarafda Vazifemiz hakiki bir mıllet ı de bulunmoğa Amadeyiz. hiikumetler Almanyanın şo-
)eri ı ınekdedir: «Kadının ====-=-=oc::::c====== refınden ve hukuk mü 

Git~~dir.)) İtalyan-Habeş ihtilalı. 
~lJ~çl, ~o ektüelleşen, kor_ 

~~elit ~:~ı .ve rhakiki bir Harb·ıye Mu·· steşarı 
dır. Lı nı olan işte bu 

t6, b llalbukj b 1 r b" bri d 'ika .. u o , us u 
~1,n,11 °konoınik şartlara 
~\ oı.._,lr. ~l.cmiş devirlere 
~ -fite)'k ıtıbefiJe eskimiş 
dt _,ili,,~ olmuştur. Yakın 
1" Yanan kadının zekAya 

•tıı, bir mesleklerde iş bul
~tle ln"takırn peşin hükü 
"''Yord Ucadeleye mecbur 
:·~llnlaru. Ve bu, dnha eski 
.:ilce. t bnaznrı itibara ulı
ı, ' il ii . 
L.~"ettj . hır akstilnmeldbn 
lltı . ştnıd' . 
d llkauı ı ıse, bu tıı-
8111111 it ~mellere birde ka
L11"etı8 ayatındtın suni bir 
"°O& le · 
d 'Slll'llt\ı\ ~ıstematik olarak 

0~· fianj 
1 ınzinıam etmekde

tıı 'Nı d «ev>) meydanda 
b ta-._ı1 

8 k .• dın dedıg..,imız 
•tıll 1 h ~i &bjl16 ?tn luk evinde 

"' 0abtn .Ydı. Fakat şudur 
"'ta ın evi , . d' '"h· •ı Y<>kdu gecın ırecol 
Vl\t1~i ola r Ayrıca aile 

llllı n kerde . d h l' 
dtıf lllüaait d - şı~ e a ı 
d l ku egıldır. Ken· 
ellil rtıırcıc k 

~' . en kı a «koca» 
1çı... sınet d h ... , lr.adın e çıkmadı-

,,. 11 llra ıokaga atılma-
lldı· tnar.a ve L d' .. 

1"~ S'Üc" ~ .. en ısını 
vhtır kaıu ıle kurtarmağa 

ıı. •ı,, rtıakdadır 
1111. ,,. et · ... tid otur L· 
(!'d " ' d &I, kfiğıt 
L ~ı, e Qls "'et 1ıltar a, uzun mü· 
~, 'il bakı ın,n V6rimi olan 
,e~er k llrı~ıızı bu gidişle 

,,~ilk, gaorırtıınizi toparln-
'-td.ı. Ybetmok .. 
~ t,· uzereyiz. 

ıt lng·ı· 1 ız ınecmu 

' Doğru AfrıKaya doğru yola çıkan askerlen teftiş etdi. 
İtalya ile Belçı~a arasm~a da bir mesele m i1 

Nnpoli, 25 lA.A.) - Conte ru mühimmat, erzek ve.a~e: 
Biancomano varuru ahalinin le ile hareket ııdeceğı gıbı 
allı: ı şlnrı ornsındıı Nopoliden Leon .r<loJc Viı d vapuru ela 
Mdsin ıyn mütowecıhen hn- emele naklcJecekdir. Bugü 
reket etmişı lir. Pelor•tano uden itibaren muhtelif yer 
f rkasının ikinci kısmı bu· lerden. muhtelif sınıfüıra me· 
gün ş ırki Afrikaya gıtmek 

uzere ~1es inııd n n vopur.1 bin
dirilecekdir. 

Birinci kısım General Ga
zioni ve erktlnı hnrbıyesile 

biri kto cumartesi günü hıı

reket elmi~dir. Conte 1'3ıan

r.nmono vapuru ile üç bin ton 
miıhimmat yüz zabıt ve 3700 
nefer n n kledilmişdir . 

Nııpolı - Conto Bionca· 
mano vapurunu harckt!tin
den sonra, bugün Lombar
diycden ·gel n N ısnrn va pu · , 

ası olan «Tne Eronomist)) 
Almanyanın bugünkü duru
munun bizim zaferden sonra 
Lozann varmnmızlu ınu'rnye· 

se ediyor. ve büyük !.ıir 
benz ... rlik bulyor, ve demek 
istinorki nasıl Türkiye o 
zaman şimdiki Alamanyo 
gibi hukuk müsavat nı İlt!ri 

sürerek Lozonı ı:ılıl•, fakat 
bunun haricinde hiç bir faz
la talob<io bulunnındiysA; 

nsub kıtııların Mesinaya :.ıkın 

edecekleri haber verilmek

tedir . Bay Mussolininin Mesi

ncıyo gelurek bunların hare· 
keti esnasında huzır bulun

ması muhtemeldir. 

13ürüksel, 26 (A.A ) Hol 
çıka znbitltıri ltalya ile Ha

beşistan arasın ılnki münozn

alı m nl ı ka hududunu hıh

dit edı·cek muhtelit kooıisyo-
( Devamı ikinci sayfada) 

Almanyan n ıl:.ı (azla şeyler 

istiyelıileef'ğinden korkma· 
lıJır. 

Alman hukuk müsavatı 

prensibi tanınılocnk olursa 
ihtilfif ortadnn kolkacı.ıkdır. 
~etekim Lozandan sonrnki 
Türkiyerıin, Yunnrıi~tnnla 1um 
bir hıırış yJpmrısı gibi bu
günkü Almanya bugünkü 
Potonyn ile k.cnJi arasında 

hi~· bir itilAf bıralrnmmı~dır . 

savatından feragatı ta -
zammuo edecek bir vesi· 
kanın altına alınan Alman 
milletinin imzasını ~oymı· 
yacağız. 

Girid 
Adasmdaki f eliket 

öıınıer " yaralananlar Yar. 
Atina, 26 (A.A.)- Dün Gi

rit adasında olan yer sarsı
ntısından on kişi ölmüş elli 
kişi yaralanmışdır. Kandiye 
müzesinin hir kısmı yıkılmı · 
şdır. 

, ... 
İngiliz velia~dı . 

Londra, 26 (A.A) - Veli 
, ohd Prens Dügal Prıriıe git-

mek üzere Budapeşteden 
ayrılmışdır. 

İngiliz erkamhar~iye rei
sinin seya~atı. 

Londra, ~6 (A A.) - im· 
paratorluk erkdnı harbiye reisi 
bu cume gün Mısır Fıli:;tin 
ve Sudanda tetkik seyahati. 
ne çıkncakd r. -E. OBTAllEKTEBIN 

İ I~~ \ \~ t~Si 
Hl ·nc~KC ~AYI MJZI).\ 

... l 

tropi müesseseleri hakkında· 
ki kanun ve bava har
binden korunma sıhhat iş
leri hakkındaki talimat-

Bay Dr. Refik Saydam 
rant ve meyvacılık faaliyeti 
bu yıl pek genişdir. Ziraat 
dairesi külliyetli portakal ve 

~ame l~yjha.Iarıdır • • • mandalintt fidanı dağıtmışdır. 
ICra Y8klll8rl ~8J8tlnln ~tr Fındık behçelerinde imar iti 

gün önceki toplantısı. ,:~k·:;:'di:ir~ıyındır1ık çalı'mısı 
Ankara, 26 ( A .A ) - lcra U Y 

Vekilleri Heyeti diin Başv- Kıraköse, ~6 (A.A.)- Be_ 
ekıl İsmet İnönµnün reisli lediyc şubat toplantısını ya-
ğinde toplanarak muhtelif pmışdır. Bu toplantıda beş 
işler üzerinde görüşmelerde ıenelik mesai programı ya
hulunmuş ve .bu işlere ait pılmııdır. Pragramde ıe-
kararJar vermışdır. . bre su getirilmesi. elektrik 
Trabzendı par~akalcllıt inkrşıf mezarıerın imarı ve haı ya· 

831JOr. pılmaıı gibi mühim işler va· 
Trabzon, 26 (AA.) - Zi- rdır. 

Tramvay Davası. 
-----

Şurayidevlet Bayındırlık baka
nlığını davada haklı çıkardı. 

Ankara, 26 (A.A.) - ls· rketinin mukavele ile iınza 
tanbul tramvay şirketi tara. etmiş olduğu taahhüdatı 
(andan 1929 mukavalename- ifa etmemiş olduğu halde 

ıını feshetti~inden dolayı ahaliden fazla para tahsil 
Bayındırlık Bakanlığı aleyhi· etmiş olduğundan dolayı 

ne açılmış olan davanın şu· baknnlığıo mukaveleyi feıh 

rayi devlette muhakemesi etmek hakkını haiz olduğunu 
bitmi~ ve şura tramvay şi· tasJik etmişdir. 

TürkDill ile duygular: - ~-

Ne mutlu sana! ... 
C(Türkdili» dokuz yıl önce 

doğdu ve dokuz yıl amacı. 

nn ulaşmak İçin hergün bir 
a! dııhıı artıın hızla ilerledi. 

« Türkdili » dokuz yıl 
hiçbir kez gözünü ışıklı 

yollardan ayırmamış, büyük 
değişime yüreğinin biitün 
inancile snrılmışdır. 

inanmak ki yopmanın ve 
başarmanın öncüsüdür. inan
mak, ülkiinün mııyası~ belki. 
de ta kendisidir. 

o:Türkdilin dokuz yıl bu 
eserin üzerin~len yürümüş 

büyük yarının kurumu için 
sesinin lıütün gücü ile: 

-J-torgün biraz da ha ileri 
dıye haykırmı§dır. 

işte bugün bir Türk gen· 
<'İni küht1r yolundu oJinden 
tutmak ve onu yarına tam 
bir adam olarıık yetişdirmek 
kin yeni bir hız daha nlı -

yor. O; bu, büyük itde de 
kendini hiçe saymış ve: 

- Ey genç!. Ey yarı
nt omuz.larında taşıyacak. 
olau delıkanlı! Bütün var-
lığım sanu armağan olıun 
diye kendini onun kollarına 
atmışdır. 

«!~rk:dili» dokuzuncu yı. 
lın ıçınde yeni bir kurumun 
gençliği okutma kurumunun 
öncüsüdür Bu, onun ülkü 
yolunda yeni bir hız alışı 
değil Qıidir? 

** Hayri Karan!.. 
Bnhlı:esirin sayın oğlu ... 
Ne mutlu sana ki, yoksul 

gençliği ı!\nğe çıkarücak, onu 
ışıkla kucaklaşdıracak olan 
bir kapı a~·ıyor, onun temiz 
duyğuları arasında bugiinden 
yarına geçiyorsun .. 

Evet ne DlUtlu sana!. Ne 
mutlu ... 

Cevdet !1y~~mir 
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..................................................... D I : ... .. uyguıar: 

: HAYVAN SAGLIGI.. : 93 c. k d B Ik . h , .. -··----··-··-----··----··----··-··------··-ı ! ŞEHIAVEMÜLHAKATTA J · ··················································= a ııtn a a ı esn a•ası ~------------··---------··-------··--····---Tavuk Kolarası 
Yazan: HAKKI USER 

Bu ~ene Balıkeeirde her
cai meşreb bir kadın ka· 
rarsızlığı ile bir gün şiddetle 

Tavuk koierıısı gıbi çok ya çıfııkte ördeklerle kazla basdırıb ertesi günü tama-
bulaı:ı.ıcı ve öldürücü bir soy- rın tavuLlardan daha "8 buk 

'$ ' & :. mile izlerinj silen bir kış 
rılıktır . ölmeleri, tifos hastalığından büküm sürüyor. 

Başlıca yaşlı luvuklarda · d k l d )Al t zıya e 0 eraya e e ey- Bir gün bııkıyorsunuz, bar· 
görünür. 11

avukların vücu- ı 
dünJe basilüs ırnnuinariyüm er. dakdan boşanırcasına yağ-

o • Çünkü ördek ve kazlar ko· 
(Bacillus snzguinerium) deni- l . . .. mur yağıyor, bulutlar der-
i ~ 1 h leradan tavuk ar gıbı mutees- ti" d Ll "b' ~ı 1 'n oze ( '1susi) bir mikro- sirdırler. ı şı .. ar gı ı a~ ıyor ar. 
bun üreyib çoğalmasından Halbuki tifoya güçlükle , Ertesi /gün bakıyorsunuz, 
ileri gelir. yakalanırlar, güneş ufukdan yükselmiş 

Hu bcıstalık, orinti (hazım) Bununla bercıber bu iki size tebessüm ediyor.. Öğ· 
borusu vasıtosiyle ve bula- hastalığı biribirinden ayırmak leyin bulutlar yavaş yavaş 
Ş k yıyecek ve icet;eklerle için en ehemniyetli vasıta, toplanıyorlar . Akşama doğru 
bulaşır. mikroskob muayenesidir. gene bir kararsızlık .. Hava 
Hastaların bu"tu·· n 1 

.. u··cudu·· Bunun ı"rin de kolerada so··y • 
T ~- • kah açılıyor, kAh somurtu. 

huluı:ı.ıkıl ı r. Mıkrob onların vü len J •ğ ı' u·· zere ayene edı'l 
"t oı mu - yor. Bütün günler daimi 

cuJtınden ayrıntı ve atınt ı lnr k gibı' hast a u" he me a vey ş P · bir karcırsızlık içinde geçi-
vasıtos ıle dışarıya çıkar. To-

1 

ı· hayvanla da yahut o"I.,. ı r n ve .. n· yor. Hele şubat içinde şu 
vuk sergileride hastalıl'rın ya le d"'n kon b' b ya b' ,., r 0 

• ır aş VP ır birkaç gündenberi açıb sa_ 
yılmnsına sebeb olduğu gibi, k ·k 'b" ~ 

emı parçası gı ı marazı çılarak geziyoruz. 
tşvuk alım satımı ile de boa- bir maddeyi yakın Jdboratu_ 
talık temiz yerlere gider. d Gece bir rüzgdr, bir fırtına 

varlar an birine göndermek bütün hızile evlerinizin boş-
Hastalığın belirtileri - gerektir . 
Hastalık başlangıcdn belli Hastalıkdan korunma ça- luklArına çarpan rüzgArın 

atmaz. releri: çıkardığı uğultu ve ıslık ıes-
Bulaşmış, mikrob kap- ı -Şübheli, bulatık yerlerden leri gecenin simsiyah karan· 

mış olan hayvanlardan ha sağlam kümeı, çiftlik veya lığında korkunç akisler ya -
zıları çok defa bir has- başka yerlere hayvan sokma- parak uzanıyor. 
talık belirtisini göstermeden mnk •. 
düşüp ölürln . Diğerleri 2- Mecburiyet halinde 
iştihalart kesildiğinden o gibi yerlerden gelecek hay-
yemekden vazgeçerler. Bir vanlarıl ( ıO) gün kadar 
tarafa çekilip orııda uyuklar- karantina altıoa almak. 
lar. Bundan başka · tüyleri 3 - Hastalık kesenkes 
de kabarır; kanatları sarkar (kati) olarak anlaşıldıkda, 
durumları pek Jüşkündür. Güç haatalar öldürülüb lAşeltıri 
yürür ve yürüyüşleri sallan· ya yakılır veyahut iki tabaka 
tılı olur. Mikrobun tesirile kireç arasında derin bir çukura 
kanları bozulduğundon, su- gömdürülür. 
landığından ibikleri, sakal- 4 - Cörünüşde sağlam 
1orı, gözleri ve ağızlarının görülenleri ibiklerine aynı 
içi, tabii renkle- hastalığın mikrob hulAsasın-
rini, kırmızılıklarını kaybe- Jan az bir miktar deri içine 
dib solarlar, şiringa ederek bulaşık olan_ 

Hastalar, öleceklerine ya- larını meydıına çıkarmalı ve 

RüzgAr tarafından sav_ 
rulon tek tük ıereerj yağ

mur doneleri camlarınızı 

kamçılıyor. Sizl~r kızıl bir 
alevle yanan sobanızın ba
şında dışarıda kuduran bir 
kış geceıinin hayalini yaşı
yorsunuz. Odanız sı<'ak. LA · 
kin fırtına sizin ruhunuzu 
üşütüyor. 

Yatağınıza .büaülerek rüz
glrın camları oynatarak 
çıkardığı gürültüleri,korkunç 
uğultuları duymamak için 
yorganı biraz daha başınıza 
tekiyorsunuz. öyle dalıyor-kın pek gü<'süz bulunur ve öldürüb yerlerini temizleme · 

kendilerini daha çok der- lidir. Sağlam çıkanları iıe sınız .. 
monıı z bir hale sokan bir aşılamalıdır. 

sıirgıi'l i (İ:!h le) tutulurlar. Aşı, hem hastalık çıkan, 
SonunJ.ı vücudünün hararet hem de sirayet tehlıkesi kar· 
derecesi düşerek ôlurler. şısında bulunan kümes, çift-

Hastalığın teşhisi, tanın - lık, gibi yerler hnyvu.nla 
ması - Tavuk tifosunu rına yapılır. 
tanımak güc ve fakat pek Bununla beraber titos 
ehemmiyetlidir. Çiinki bir aşısındın en eyi netice, dalak 

Sabahleyin gözlerinizi açın
ca gök mavi, ufuklar sevgi
lisine kavuşmuş maşuknlar 
gibi gülüyor .. 

Pençerenizin köşe1o1inden 

içeriye sıyrılan güne yorga . 
nınızın üzerine yayılıyor ve 

Fırka 
Başkanımız Ankaraya gitti. 

{ 

Cümuriyet Halk Fırkası 

vi\Ayet idare heyeti başkanı 
ve Konya saylavı B. Te
vfik Fikret Sılay dün 
Kütahya yolu ile Ankara_ 

ya gitmişdir. Sayın başka
nımız durakda birçok zev-
at tarafından hararetli bir 
suretde uğurlanmışdır. 

Fırka başkanımız 

yirmi gün kadar Ankar

ada kalacak ve yokluğu

nda kendisine TilAyet ida
re heyetinden Feyzi Süztt
ner vekAlet edecektir. 

Havalann güzelliği 
Birkaç gündür soğuk 

gidea havalar yeniden gü
zelleşmişdir . Şehrimiz dün 
çok güzel bir bahar günü 
yaşamışdır . Bu havalara ilk 
bahıırın müjdecisi gözile 

bakılmaktadır. 

çok belirtilerile koleraya llşısında olduğu gibi, ancak 
benzer Hostalorda görülen şübheli yerlerdeki bıyvan 
iştihns zl ı k, uyukluma ve tüy )arın, hastalık görünmeden 

ruhunuza bir ılıklık veriyor. : C 
1 
S h' h 

Gece fırtınanın elile burku- ema 8 lr 0P8JBI eye· 
kabarması ve kanat sarkması önce aşılandıkJarı zaman el-
ile sürgün(ishal)hem tifosda de edilir. 

lan neşeniz tekrar caalonı- • • •
11 

• 
yor, dışarıya çakıyorsunuz. tmm temsı en. 

he111 de kolerada bulunur. Bunun için tavuklarını , 
l almz kolerada ibik ve ı ı kümes hayvanlarını, tiıost an 
sıkıl morarır . Halbuki tifos- korumak iıtiyenler her yıl 
da kansızlık yüzünden tabii ilkbaharda aşılamalı•lırlar. 
kırmızı renklerini kayb. 
edib solarlar. Bu renksizlik Aşın• n bir mahzuru yok-
bu solgunluk, tifosu kolera- tur. Yalnız bazı defa aşıla-
d k . . d .. r b" nan hayvnolar (48) saat yu-

an ayırma ıçın eger 1 ır murtlamadan kesilirler. 
belirti olduğu gibi hayvan · 
ların duygululukları (has- Aşıdan sonra, aşılanan 
sa.siyetleri > derecelerinin de tavuk etinin yenmesinde za_ 
dPğeri vardır. Bır kümes ve rpr yokdur 

-=-===~=========~==--======-==== 

bulgarıstandr cumurıyet mı? 
«Slova,»Sofyn 15 - 2- 935i 
Başvekil General Zlatev 

cümuriyet ilAnı meselesi 
mevzuubahs olmaz. 

Memleketimizde şimdiye 
kadar cümuriyet taraftar
ları belirmiş değilılir. Fakat 
şayanı şiikrandır ki , bu fikir 
geniş halk tabakası arasındtı 
yer bulamamıştır. Bu fıkri 
ortaya atanlar, da haz iyade 
mevki hırsile hareket eden 

Gördüğünüz ilkbahar hava
ıından daha IAtif daha güzel 
bir hava .. Şubat sonlarına 

geldiğimiz halde hAlA hava
lar eyi gidiyor. Ryi amma 
grib de yakamızı elinden bı_ 
rakmıyor. Bir gribliyi gör
dükmii ummacı görmüş gibi 
kaçıyoruz. 

Tabiatın şubat gibi kışın 
en soğuk ayında yüzümüze 
gülüşü ncaba bir sürpriz 
midir? 

Hatun oğlu 

- --··· 
Avusturyanın .. 
istiklali 
(Ostarafı birinci sayfada) 

tulebi sebkettiği takdirde 

yabancı gazeteler muhabirle_ 

rine verdiği beyanatda, Bul 
gnriatancln, cümuriyet ilftn 

edileceği hakkında çıkarılan 

şo.yinnının doğru olmadığlnı 

çok canlı bir ifııdeyle izah 

etmiştir. B.1şvekil Çar Rorisin 

şehirlerde ve köylerde hnlk 

tArofındnn nasıl sevildiğini 

ve nasıl kcırşılnndığını anla

mak suretile de şayianm 

asılsızlığını tebarüz ettirmi

ştir. Genernl Zlatev söz ara-

kimselerdir Çar Borisin halk · Avusluryanin her halde rey-j 
arasında dolaşması ise bu fik- ine müracaat olunması tas-

• sında şunları söylemiştir: 
Bütün ulus sevd ıği çarının 

etrafında toplanmış, memleke
tin ilerlemesi i~·in. çalışmak

tadır . Umumun arzusu hali· 
ni almadıkça Bulgaristandn 

ri son zamanlarda büsbüt~n rih edilmişdir. llabsburg ha· 
kıymetten düşürmüştür. nedunını iadesi Avusturya 

İstanboliski bile Kraldan askeri kudretleri ve yühud 
bahsederken şöyle derdi: kuvvetlerin artırılması mes. 
Eğer cümuriyet ilAn etmiş eleleri görüşülmüşdür. 
olsak bile cümhur rAisi ola
rak kral Borisi seçeceğiz . 

Bugün de memlekette cü
muriyet ildnını isti yen 1 O 
- 20 kişi bulunabilir. Fakat 
bunlar ne bir bela. ve neJe 
bir tehlike teşkil ~demezler. 

Evkaf müdürü. 
Evkaf müdürü N dvzad 

umum müdürlüğün çağır 
ması üzerine dün Ankaraya 
gitmişdir. 

Bir gün önce şehrimize 

gelen «Cemal Sahir Operet 

heyeti» dün akşamdan itiba
ren Mahfel sinemasında tem-

sjllerine başlamış b.ulunma

ktadır. Kıymetli sanatkdr ile 

arkadaşları dün akşam ilk 
defa olarak oynadıkları 

«Küçük daktilo» operetinde 
çok muvaffak olmuşlardır. 

Temsiller rağbet gö rmekt. 
edir. 

Operet heyeti bu akşam 

<ıMeçhul eerseri» opereti 

ile <d~kmekci kadın» vodvi. 

lini temsil etlecekdir. 

A 

/tal yan 
Habeş 

ihtılafı 
(Üstnrnfı birinci sayfada) 

nun .;alışmasına iştirak eL 

miyeeeklerdir. 

Roma, 26 (A .A.) - Harb. 
iye Müsteşnrı diin Mesinayn 

gitmişdir ve oradan doğu 

Afrikayn gidecek, askerleri 
teftiş edecekdir. 

Halk evi 
icthnai yardım şubesi de 
toplandı, komitesini seçdi. 

Halkevt içtimai muavenet 
koluna ~irmiş olanlar yeni 
komitelerini seçmişlerdir. 

İctimai yardım kolu şöyle 
kurulmuşdur: 

Sıhhiye müdürü Yunus Vos 
fi Yücel, doğumovi başhekimi 
doktor l lalid, doktor Raif, 
doktor Ihsan, doktor Nazmi. 

Halkevimizin müsameresi 
Halkevinde yarın akş ım 

bir müsamere ve aynı za 
manda muallim mektehi ede
biyat hocası B. Baki tora· 
fından bir konferans verile
cekdir. Müsamere karnelidir. 
Arzu edenler Halkevine boş 
vurub karnelerini almalıdır. 

Eski belediye baytanmız. 
Kcıracabey harası osistan

lığına tayin edılen be1'3diye 
baytarı B. Fehmi bugun ye. 
ni memuriyet yerine gidec. 
ekdir . Bilgili ve çal ı şkan bir 
b_aytar H. Fehmiye yeni vazi
fesinde muvaffakıyet dılcriz . 

Tahtacı 
Köyünde kanlı bir 11k•: 

Korucu, 26 (Muhabirillll1 

den) - Dün gece Tahtaoı· 
köyünde kanlı bir vak• 0~' 
muş, Ali çavuş oğlu Huseyıo 
adında biri Memat oğlu ~e· 
hmed Aliyi iki yerinden b• 
çakl:ımışd•r . 

Nuhiye müdürliiğü ile j•:~ 
darma kıımnndonlığının 
koyduğu bu kanlı vaks1' 
neyin sebeb olduğu ımlsşıle· 
mamışdır. Tahkikata Je••111 

eJilmekded ir. 

T aMacı köyün~e ihtiJ•1 

heyeti seçimi. . 
. ·ıoıl-Korucu, 26 (Muhabırı .. 

den) - Korucu nahiye•~ e 
de ihtiyar heyeti secilll~ 
devam edilmektedir. BU jJll 

de Tahtacı köyünde ser ". yapılm ış, Osman oğlu ~u!I lıl 
fa muhtarlığa, Ömer oğ.1 
lbrahim. Ali o~lu tsıo•~~ 
İsmail oğlu Hasan Hüeer, 
ihtiyar heyeti üyeliğıtl 
seçilmişlerdir. .16 

Nahiye müdürü ve pah'd• 
jandarma kumandanının ~,lı 
bulunduğu seçim çok al• 
ve hareretli olmuşdur. _____________________ ________,/ 

Yer 
,, 

sarsıntıstndan zarar gO" 
renlere yardım. 

BB' Erdek ve Marmara f el~ketzedeJeri icin 
lıkesir H ilaliahmer merkezine gelen vardınıtarıo ._., . . 
devamıııı bugiin oku~· ucularımııa bildiriyort1ı· 

Lira 

99 

2 
1 

Kuruş 

2 Balıktl ir ırnntaka Vihh't'l mer~e• 
' • • JI 

kaza ve mülhakat jandarma zabıtB 
ve efradı tarafından 

Bahkesir Ortamandıra k.. ·· ıde11 
ovuı • :i l .... 

Çanakkal t' rmurbey telgraf rı 
rliirii hay Sadetdin tarafından 

~j!>-.._,-A.";_. - ·;~~~~~~~~~ t 

1 Balıkesır Doğum ve çocııh 
bakımevı 

~ ve kövleri ahalisinden müracaat ('den gebe i lerin ·tabii ve müşkiil:'ltı heı· nevi doğurıı~~r~: 
it. nı ve alelumum kadın ameliyatlarmı ıuue~~ 'ı 

1 
sesedc nıeccaııeu vaı>ar . Cocuk diisürrııe '-
tehlik ~inde huhınauları da kezalik ıuecc 
nen vatırarak tedavi eder 

._ • • 3-1 
1 2 ~- Siil çocukları ve iki ya~lııa kadM o; 
~ lan küçük hasta yavruları dahi müessese~ 
~ yat11·arak her zaman meccanen tedavi ede 

1 , 3- ~.iit çocuklar~nın hakını tarzl?rı h3~: 
~ kında uıustaklwJ vahdelertı ve gehelık e,~~ki 
it. sında vukuu melhuz arızalara karşı tat• 1 l ıazım gelen tedavi ve tedhirlnriıı ahunıa.5' 11 

1 ela µebelere fiğrt~tmek iizer~ dnrsler vt>rihf· 

~ " 1 . . . . J> 1 k . balı , 
~ 4 - Cum aurıyetımızın ,a ı e~ıre d 11 
~ exI(•diği fahh~li Yü hayırlı nıliessese ,:rı 
~ muhtert'm laalkınıızm istifacleye koşuta 
il. hlzımd11·. 

~ 
~~iAt~~)pJ,~ı;,ı~~~-~~,.. 
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Bir Bulgar zabitinin etüdü. 

Bulgar Ordusunun Bugünkü Hali. 
luı;:r ordusunun teşekkül tarihçesi ve Bulgaristan askeri vaziyetinın bir hulasası 
bda ır Bulgar zabiti tarafı - Jükden ve sıhhiye de ii~· de- mitralyöz takımı vardır . Teş· 
ba n Yaıılan bu etüdün dün po ile 8 hnstnhaneden mü kil4tı, vasati altı bu~·uk kilo-
gu~d lararı'!lı basmışdık. Bu u erckkebdir. metrede 1 posta olmok üze-
tuı:) 6 son kısmını koyuyo· Her nevi askeri tayareci- re, her biri dört, beş efrad-

8u . lik memnudur. Sivil taya dan mürekkeb 345 postaya 
6ııiat lllısaller, orduda kom - reciliğe gelince, 12 polis ayrılmışJır. Efrud, piyade kı 
ce8İni Pr.?paganda~ı?ın dere- memuru tayarecilik öğrenib taatında bir sene hizmet et-
8ng gostermek ıçın kAfıd ır. pilot vesikası olabilirler. Fu- tık ten sonra 12 senelik bir 
\ııe ~n bu propagandanın ön- ktıt bunlar dn teynreciliğe teahhüd imtnlamakda ve bu 
/jlllg aınanıen geçilmişdir. filen iştigal için olmayıb ti- ıuretle teşkilAtu girmektedir. 
le k 'a~ ordusunun bugünkü cari tayarecıliği kontrol et Kollcktif siJAh mikdor' 45 
~lı: - - - - -- mek içindir. mokicıelı tüfengirı den mür~-

b Buığ,r h b' Kadro_Iarzn _ve efradm ye-_ ki.ebdjr. 
n&anl L ar ıye bakanlığı , 5 J> ı· . ı. · l · b 

D ıa. dair · ·1 b.. · ı- liştirilmesl: · - o ıs. ~ ış erı a-Qtka eeı ı e uyu& 
b d' nı harbiyeden mürekk- Ordu, 6 iltl 12 Yil iı~in kanlığına merbutd~r: ~ahi· 

ti ır. \ ye ve devlet rolısı olmak 
a~ sened imzahyon ve 40 ya-

t. Uyük E . _ üzere ikiye ayrılan bu teş . 
'lt&ların rk_A?ı Harbıye, kı şını geçmemek üzere hiz- kililt ö200 kiş i den mürek-
Qıı.ı leşkılı, ahzı asker met edecek olan 18 ile 28 . . . U 81bela.ı1 • • kebdır. Efrad, 6 senelık bır 
etin tetır.· ~~ as~~rı vazıye - yoş ı arasınd~ki gönüllüler- teohhüd senedi imza ederek 

iter b' . ıkı ışlerı ıle meşgul den mürekkebJir 16 Ahzı . . .. 
ltede ırı Üçer kısımlık iki da- asker şubesi vardır. Kü~·ük teşkılAtla ~ırmeOkde ylukksbe'k 

, n teAeLku·· 1 etmektedı'r. memur ar ıse 2 sene ı ır 
C\. -ı a zabitler efrat arasından se· 

"\ }flCQ \O f .. L t teahhfül yapmaktadırlar. 
ı .! pcu , ennı .. ı a_ çilir ve bunlar 4 ild 8 ay 

fetr ı · euvarı kıtaatı mü- kurs gördükden ve ayrıca Harb sanayii: 
~ •ı 1 kle · · · • · ı b h d · e lev rı ıle ıdare 1 sene küçük zabit namzedi Neuı iye arış mua a esı 
dair ~ııın dairesi, sıhhiye sıfatile hizmet etdikden son· mucibince BulgAr devleti bir 

'•ı h"d "k ?ol d . u ce ve kont- ra vazifeye başlar. mühimmat fobrı osına ma-
~'inı d:ı~eıi_, askeri muh- Zabitler. bakalorya ile gi lik olabilir. O da devlete 
lteaj il kreıı, topografya da· rdiklni harbiye mektebinde aid bulunan kazanlık fabrı· 
ltıeLt b'. eri divan ve harbiye kaeıdır. Dit.er taraf dan her "e 1 üç sene her hangi bir şube· ,, 

811 .. vardır. de tahsil ettikten sonra çı nevi silAh ithaldtı memnu-
&la)ı!~n ~ulgar ordusunda karlar . Yaş kaydı, yüzbaşı dur. 
Cüıüıa 6"kınde bir askeri için 45, binbaşı ve kayma · Kurulduğu zaman bir Çe-

8 hı Yokdur L • • 50 · 1 Loslovaı- tabasına aid bulu -tıl a . · .. om ıçın , mıra rıy ıçın & .. 

de,i R rıstanın 8 alay piya- 55 ve General için 6o dır. nan bir de tayare fubrikaıı 
~iıo11~1lrdır ve bunların gar- Generaller orasından bir kıs· vardır ki oıla K ıı zanl ı ktadır. 
Clı~, R~~· Sof ya, plevne, Rus- mı, tahsillerini San Petersburg Bu fabrika Bulgar mehafi-
~ıı, Vr ı Ztığra, Sliven, Şum- erkanı harbiye mektebinde linin malumatına göre, 100 
11er aı:tza ~e Dupnitzodır. bitirmişlerdır ila J 20 beygir kuvvetinde 
den y, hır ErkAnı harbiye- Bugünkü Bulgar ordusu 6 tayare yapm şdır. 
tbetehdye 3 taburdan mü- mevcudu tahminen şunlar. Askeri gazeteler: 
b~t tr~r. Her taburda dır: --Bugün Bulgariatnndo. iki 
0lij~ü lnı harbiye, 3 piyade J493 zabit, 1943 kü\ük askeri mecmua çıkmııkdadır. 

lGte11~ ~~ 1 ağır makineli zahit, 26320 nefer ve 26 · Buelardan Naradnn Obrana 
boı- holüğü d s· 56 haftabk ve Volnen .Jurnal ll~u var ır. ır memur. 
ı&bit n °zami mevcudu 2 Pıyade kıtaatı; 540 zabit, aylıkdır. 
'1-)da~~ 120 neferdir. ller 854 küçük zııbit, t 1884 lJLidce 
de t Unlardan başka bir nefer ve 586 memurdan Ulusal müdafan büdcesi, 
boı- ontroı k . b· ilk ıtaası denen bır topcu kıtaatı da 193 zabit 192/ _ 1928 de 1,031,800,000 
~[ tltka"&rdır ki bu da 166 kü~ük znbit, 2836 ne· levaya, 1930 - 19J1 de 
~ltldannı .. harbiye ile üç fer ve 157 memurdan mü- J,087 ,000,000 Jevoyo, 1933-
\,)Üıüt rnurekebdır · rekebdir 1934 de 959,600,000 levaya 

~lttıj ı'rnların inkısamına ve 1934-1935 de 947.000,000 
'h d 0 Qlak · · · ~ 11 eej b' ıcın Neuilley mu Muavin teşekküller: 

11\'cııd' ır alayın asgari \ 
~eter : 52 zabit ve ı 6ü0 
~5 ıabit 6 

azami mevcudun 
'~ üıe ve 2.00o nefer ol

" 8uıg .. r: tesbit edilmiştir. 

~uavin teş~kküller berve
chi alidir: 

eti -.rıata . e a •la nın auvarı kuv. 
b~~.~nı h Yd.ır. fler alay bir 
h 611t&u 11;rbıyeden, 4 süvari 
r, Uıııı1111 en 1 rnitralyöz gru· 
~lltı.ıh "e ı d ~e d •n .. e ayrıca bir 

"cı.ıd ll\urekebdir azami 
llef erdiru 3o zabit ve 720 

l' . 
\'e b.f> CIJ t l 
~ ltisj 1 ııat ı; ikisi sahra 

1. - Jandarma: 1 erkı'lnı. 

harbiveden, üçer bölüklük 
16 pfyade taburundan ve 8 
suvari gruhundan mürekk
ebuir. m~vcudu 6800 nefe
rdir ve bunlardan 6.soo 
tüfenkle ve 500 ü de kılı-

ne ve tabanca ile müce. 
hhezdir . Arularınıln yirm 
ide , biri zabit ve on bflş

de bir ni~betinde kü~~ük zıı b
it varılır. Efrad, 18 ile 30 3~ bata,. cebel olaıuk üzMe 

~~ ~llbtefı;rfan teşekkül eden ynşı nrnsın,lnki PŞhos nrası 
~e:t batar grubdan, her biri nden 12 . senelik teahhüdle 
\ grub Yarlık 3 sahra to toplanmakdu ve bu teahhüd, 
11:~ tne'9~~1~8? ve aıustaiı· elli yaşına krıdar telrnrrür 
Q,t bltarya~~ mu.haf aza cd- edebilmektedir. Zabitler, ha-

3 gr h sıldhs z dı_ rbiye mektebinin j::ındormn 
~ll~~'l&h~ don rnürekkebdir şubesinde yetişmekde ve jan
Vİd 1 dedir· ~hl mevkilerin Ü\~Ü darına ayrılmadan evel bir 
ıı, ~il, ile.isi ofy~, Şumnu ve sene müddetle orduda hizmet 

e 8 sahıldedir: Vnr· etmektedir. 
r.}lic b· Urgaı . 
"'ili ır to 2 - 1 sahil jandorma tA-
~-~:etredenP~n çapı 105 buru: Bu tabur, ikisi merkez · 
&sg ır. Ceb ı azla olmıyn- Rahili ve diğer ikisi de nehir 
)l\~&tj ""' e hotaryalorının l 
""'O 11 ·••evcud olmak üzere 4 bölüğe ayrı -

~ eretdir u 3 zabit ile 
h en '- . 
~tb· llıtnat 
~'il 'Ye, 2 1

: • bir erkanı 

mıştır. 

N:, 1 h • ıstıhitı.m b"' l" ""<:il ı·to k O U• 
~ıl RuruJb lod" r ve 1 köp- 1 
lttL 3 tab un an aıüteşek-

3- J Orman Junılarmn kı
tası: Bu kıta ormanlıırı mu · 
hafazn etmekte ve her nevi 
avcılık polis •ıa 7.İf .. sini gör. 
mektedir. ' '\ Urdan .. " " h' ' Uçer b'"l"k e il '•iki t o u • 

'llı.u.tf rıca. ''\ u taburundan 
\ta ~kebu o:ıuavin kıtadan 
t.: 1'11 ır . it 
,O llıevt' d or taburun 

l'l~eferdir~ u 14 zabit ve 

"~'Ilı 8 
depo ve 8 bö-

4. Sınır muhafaza kıt:ıa 
ları: 3 bin ki~i pfratdnn mü· 
rekkeb olan bu muhafaza 
teşkilatı s mıntakuya ayr.1-

1 mışdır. Her mıotnlrnnın l er
ktlnı harbiyesi, 3 kıtası vo J 

levaya geçmişdir. 
Bulgaristanın umum! büıl

cesi 5 .649,000,000 levadır. 
Ulusal müdafaa büdcesi, de•-
vlet borçlarından sonra, eo 
fazla vekun tutan kısımdır. 

Sivil tayyareci~ik masrifi 
tahminen 358 mılyon leva 
dır . D.3niz ve nehir limonları 
polis masrafı ise, 50 milyon 
levadır. 

Halıriyc • 
Bnhriye kuvw.ti, Tu?a 

fılotilı'lsırıdrın mürekkcbdır. 
Bu fılot ln 4 (l'ambot v~ , t'.> •• 

6 sı motorbot olmak uzı>r 
8 küçük gemiden teşnkkiıl 
eder l\orod tınizin muhafaza-
sı ise, miinakal6t bakanlığı 
büdcesine merhnt bir ftloti 
in tarafından iC"ra olunur. 

Mecburi sivil hizmet 
Bulgaristonda 14 seneden 

beri ça lışo.n orijinal bir 
teşkildt vardır. Ordunun 
tamamen haricinde olmak-
la beraber tetkike değ"r 

Bu teşkild.l Hl haziran 
1920 tarihinde kıın unlaştı r
ılmış ve bilahare 9 Teş
rinis :rni 19 ~ ı tarihinde 
t şkil:Hta b •7.ı tndiltit ya
pmıştır. Bu teşkili\t n ga· 
yesi, umumi hizmetler için, 
memleketin mustnhsel kuvvet-
lerinden istifade etmektedir. 

Bu kanuna göre. 20 ile 
40 yaş ar::ısınılaki erkekler 
azami 8 ay ve 16 ile 3o 
yaş nrıısındaki kadınlar u· 
zaıni 4 :ıy sivil hizmet ya-

l pacaklardır. Birden veyo-

İn~iliz 1~ • • - --- ' 

Dış ba~am Paris ve Roma- Şehır Sinemasında 
ya da uğrıyacak mı? j 24 Subat 935 pazar akşamından itibaren 

Bakan sorgula ı ı karşıladı. j IHtiCTTE llEL~I in EN HÜYÜK S.·\llESV.RI 
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kamoras•ndu sorulan bir su
ale cevaben dış ışleri bakanı 
Sir Con Simon Berline gidece
ğini Fransız ve ltolya hüklı
mt:tlerinin de bu ziyareti mu. 
vofık gördüklerini eöylemİ§ 
ve henüz tetkik edilmekde 
bulunduğunu ilAve ctmişdir. 

Esrarengiz bir ölüm hadise.st 
Cannes, 25 IA.A J - Can-

nes plajı üzesinde ölü 
bulunan Belçikalı Guilla-
umeunvn ölümünü nydınla-
tacalc yeni hiçbir delıl 
yoktur. Bununla beraber 
Guillaumeu yan ndo uşak 
olarak istıhdam etmiş olduğu J 
meşhur Sesam Von Doogen 
lntrRsigeant gazetesine Gu· 
illaumeun büyüldük delisi 
bir dejenere olduğunu söy
lemiştir . 

Japon Teisabzuk:uga ile 
Tokyodaki sabık Rus dip~ 
lomatı Tikhmenefe aid 
kart dövizillerinde Von Don· 
genin evinden 
zannedilmekdedir. 

alındığı 

' 

A TLANTİD 
Brigtte Helm ile bernber oynıyan diğer artistler 
jEA .~ AN~jEL ve PIEHRE BINNGHA 

Brigtte Helnı bu filminde bü~ iik S1anat kuv
\'Ptini vP- kabiliyetiııi ~üslt1rmişdfr. Aşk. ma
cp,ı·a, kin, iııtikaııı. ihtira~ '~ heyecanla do
lu ol.111 lnı' meraklı \'t~ esrarengiz filnıi lwr 
halde ~öriinliz. 

Avr
0

ıca: i -Fok~ .lul'lrnl. 2-Dan~ Ol')'HHlal . . 

~fevsim miiuasPbetile hu akşaıudaıı i1ihureıı 1 

~ ... a "'3''l ..• ~o <I:) l>aşlı."acakdır. s• v re .;., " ~ u ~"' ,. 

Pet yakrnda 
Dünyayı ölüm şuaile tahrib edilmek.den kurtaran 

SA N o,u 
1 Moris Şuva\yanın şaheseri 
! Mösyö Bebe ı 

··-~ ---· 
hut birkaç kerede yapıla- __ _ ---- ~ 

h7= .. ~~~~r b~e h~~:d!n m~:;~:n ,~~ -" k-= ..:... _ - -~- --=-:- - - - -~l 1 
kanun mucibince, muvakkat l \ı' Bu A şam 
bir hizmet daha vardır ki ı M f 1 • d , 
o da _m_üd~eti senede erke_ ·ı ah e sınemasın a 
kler ı~·ın :ıl l kadınlar için ) ı 
16 günü geçmez. ı · 

Bu kan~n. bir çok iıtis- 11 İKİNCİ TE~ISİL 
nai nhval nazarı dikkate C I / S h . 
almaktadır. Bu meyanda ema 0 lTln 
birçok maafıyet kayıtları Meçhul Serserı· 
var dır. Ayrıca, hizmet ede_ 
cek olanın mali vaziyete 

göre tayin edilen bir bedel eu·yu·L Operet 3 perde 
mukabilinde istisna da olu· A 
nulur. Hizmet edeceklerin Biiyiik orkestra 
yüzde yirmisi, asgari gün 
50 leva mnkubil inde bu hi. 
zmeti satın alabilirler. 

Bu suretle ı 922 senesinden 
1932 senesine kadar 342,000 ı 
kişi celbolunmuş ve bun· 1 1 

tarın yüıde 60 nı teşkil ed-
1 

1 
1 

..\arıca programa ~incmada meşhur 

' 

Ekmekti Kadın 
Fil.ıM 

1 1 

l ı en 203,576 kişi filen hizmet 
yapmışlardır . Okonomik es- • 
hah dolayisile erkekler için 
muvakkut hizmet 10 güne 

-- --=-• 
indirilmiş ve 1923 see8sindcn 
beri kadınlar bundan istis- , 
na edilmişlerdir. 

1 1 KADRİ uZ-KUR -~, 
[ ~ii~ı~ıı~} ~a1d~l~~u~ı~ y L~.!ıi6 ~ı~I~ sa~- ::

1 

Sivil hizmetin idnresi Nn-
fıa bakanlığına merbut bir 

'
: umum müdürlü~ğ aiddir. 

1922 den t 932 ye kadar, 1 

hizmet edenler ı 2.801,52!:1 1 

İş günü çalı~mışlardır Buu
dun en zivade Nafıa Bnkon
lığı istifad

0

e etmiş ve 101,642 
kişiyi çalı~tırmışrlır. Bun· 
l::ırın çalışması rıeticesi 
olarak bütün yollar 
yeniden yap . lmış ve oyr·ca 
bendler ile diğer sanat iş-
leri de vücude getirmişdir. 
O~mir yoll.arı bakanlığı, de
m1r yolları ve limanlar kin 
39378 kişi istimal etmişdir. 
Harbiye bakanlığına gelince 
bu bakanlık cografyo Ensti 
tüsünün ve sivil tnynre m~
ydanlarının yap ı lması ıçın 
6 l 25 kişi çalışdırmışdir. 

Hizmet enen vatnnıia lar, 
kn pi ıca inş ı ]arındu ve da ha 
birçok işlerde <le kullanılmış
lnrdır. 

Uluslar kurumuna merbut 
1ı1lusl11rorası iş büro~u tara· 
fınılun tetkik edilen bıı me<'· 
buri sivil hizmeti kanunu ile 
l\ulgıırist:ın ök.onomik t(l~·hi· 
zatının bir kısmını · yeniılon 
meydana getirebilmişdir. 

Lında yeni a~th~ım diikk~\nda kırtasiye, zii
cacive ·~esidlerinin en evisi ve l'ivasadan 

• .. i ~ .. 1 

eıı ucuzu olarak bulunur. Bilhassa mekteb 
taleheleriue aid .muhtt•lif defteı· ve kalem 

il 
vesaire di~eı· ticarethan ~ıerderı pek farklı 1 ı

1 ve ehven fmtlesatılır. 

• -- --~ _.1 
'#,~~~~~~~~~~~~~ 

I 

~ iç ve salğw hastalıklar Cerralıf hastalıklar 1 
it, mtllelıassısı ımllehassısı 

~ r.\ TAN t•cz~uu·si bitişiğindeki rnuaveue 
~ t~virıde lıastalarmı hr.r giin fiğleden soııi·a ka-~ l lıul ve tedavi cderh•ı'. ~ 

~WWWW~MWW~ 

-
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Beled·ye 
Başkanlığından: 

Mirzabey maJıalJesinde vol fazlası 34 metre 
• 

murahhaında bir arsa satılmak üzere 17-2-935 
gii 11leıuecindeıı ha şlarna~ üzere on beş giin açık 
arttırmaya çıkarıln11şdır. ihalesi 6-3-935 güıı
lenwciıule saat 16 da helt>diyede yapılaeakdır. 
fsteklilerı ·ı belediy''Ye uğramaları ya)·ılıııır. 

' (39-3) 

Koope atif 

TUR DILl 

Mehmed Serve 
ORME EVİ 

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

1. ----

27 Şub~ , __ _ 
. ~ :;.'JJ.'. ·~ .. • .. 

Okuyunuz! " 
Geldi! 

Saf Değirmisaz 
Lıynit Maden Kömüril 

Odun gibi yozdan tedarik etmek ve huftalarca P8 

zar yerlerinde odun aramak zohmetinden kurtuluyor· 
sunuz Her vakit evinize, dairenize velhasıl hor yere 
istedığiniz miktarda kömür g~tirtebilirsjniz. l _kil~ 
kömür 3 kilo oduna muııdıldır . ..Değirmisaz Lıyn:. 
maden kömürleri her eobııdn ve ocaklarda,, ıı.o 

Riyasetinden: Karacabey Harası 
lanılabilir. Hararet derecesi piyosadoki kömürlerdetl 
yüksekdir. Toplu ve prak:erıte olarak moğozoınııd9 
en ucuz fıutla satış yupılmak.dadır. Askt' rl, müHd \'e 

hususi taahhütlerde bulunulur ,.e günü güııiirıe 
temin edilır . (259) Numaralı Bahke"ir zirai kredi koopera

tifi heyeti umumiye~i 8 ~fart 935 tarihine miisa
dif cuma gliııü lblkevinde saat üç de ah~lade 
olarak içtima (\dPcekdir. Kooperatif ortaklarının 
yevmi mrzldırde içtimaa iştirak 4•tnıelr.ri lüzumu 
ilan olunur. 

Müdürlüğünden: 

1 Yalnız ticarethanemizde negirmisaz Liyflit 
nHH.leu köıniirü Harada teşekkül ed,•ıı ~ferirıos yfltiştirme 

çiftliği ihtiyacı içiu on adet yük arahasile on 
adet koşum ve yirnıi beş kısrak topdarı ve pe· 1 Ancak tecrübe neticeyi anlatacokdır. Her bald~ 

bir kere tecrübe etmt>kliğiniz size büyük tnsnrru 
temin eJecekdir. D..ıha fazla tafsilat almak istiyenıer 
mağazamıza uğrayıb öğrenebilirler . Bu içtimaa aid ruznanıeyi müzakerat .a~ağıda 

gösterilmişdir: 

RUZN.\~IE 

l - 1934 senesi he~abatmm telkikiJe bilan
ço ve kar 'e zarar hesa hının tasdiki, 

rakende suretile ve aleni eksiltme suretile mii
bayaa edilecekdir. isteklilerin teminatlarile bir
likde 16 • mart - 935 cumartesi giirıii saat ou 

1 

altıda Harada bulunnıaları ilan olunur. 

Balıkesir ~!iviciler çnrşısınaa Dc:ınir. 
hırdavı:ıt, lllatı ziraiyu ve inşaat malzeıneeı 
ticarethanesi Cumalı Abdurrahman zade 

2 - Eski meclisi idare azalarınm ibra ve 
yenilerinin irıtihabı (reyi hafile) 

•• 
(55 - 6) 1. 

/lhmet flu/usi 

-
3 - Yeni nıiirakıhlerin intihabı (reyi hafile) 
4 - Yeni sene zarfında kooperatifin Ziraat 

bankasından ve ortakların kooperatifden tahsil 
olunmuş sernıayelt·rinin kaç misline kada · istik· 
raz edebilecekleri hakkında karar ıttihazı 

r-===,.,ı, 

Doktor ,1 Okuyucu! rımıza Bir Kolaylık. 
5 - Harictleu tayin ohnıacak müdfır veya 

ınuhasihe verilecek ücretin tesbiti. 

Memduh Ahmet 1 

ÇOCUK 
hastalıkları mütehassısı. 

Muayenehaneıini postah-I 
ane civarında Zemen so-
kağına nakletmiştir. 1 Balıkesir Askeri satın 

<tlııııı koıııisyorıııııd•ın: 
.. _ "' r· -, 

Sıısığırhkda hul1111au kıtaat için 100 ton [n 
ka pah rksiltnıf• ve ) ri nni ton Bulgur, beş ton 
kuru fasul~· a, be~ ton nohut, lwş ton 
Pf'inç, iki ton K. Üzüm, bir ton Zeytin yağı, iki 
huçuk ton Sa hun, hrş ton. Tuz, beş ton (;azyağı 
açık .. ~ ... iltme usnlile 20 ~lart 935 çar~:ımba gii
rıii saat 11 de satın alınacakdır. 

:AVUKAT 1 
H. Tevfik - Sadık 

DAVAVEKILI 
YCSUF KENAN 

Y az1hanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

Merkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat
la neticelendirilir. 

Un içirı mu\'akkaı tenıinat altı yüz yetmiş beş 
lira diğer t\rzaklar içirı dört ~ liz srk~tııı dörı lira 1 
yPLmiş heş kuruş gazyağı için yüz bir lira on :llillilliiiiliiii;::;;;m===ı---·•ı 

kuruşdur. Gaib köpek. 
Ek~il ı mc B:ıl k<>:ı-irde Kolıırdu kurargahı civa· 

rmdak.i Kolordu artırma ve eksiltme konıisyo

nuııda yapılac:ıkdır. istekliler şartrıameler~ gilr· 
nwk iiztıre her gün iş zarnanmda ve 

llazarlıcra ırirecekleriu ,~ksilıme ~iinii Lwlli saat· o o ..... 
den e\'Vel nıuvakkat teminatlarına aid ıuakhuz-
larile birlıkde konıİS)Olla gelmeleri. 

Henüz bir yaşında, Puv_ 
anter cinsi erkek, beyoz 
kulaklı koyu eamur ve 
her tarafı çilli; bir av za
ğarı gaib olmuşdur Nere
de olduğunu bılen, veya
hud görüb bulanların bel
ediye muhasebecisi bay 
Emin Usere baş vurma. 
ları rica olunur. Kendile-

51 - 4 ri nyrıcn sevinılirilecekdir. 

!~~~~ı~!~!!!l~!~~!!!J:@,!~!rn!~!!!l~ıı~~~!~!ll!!!l~!l:!OOl!~~-1!~!11~!!~!~!1l!~!~~:~~~!l~~!!!!!~~! 
=:=e -== 

~ Kuvayi milliye caddesinde •n 
~-=~ Y eniçeşid tuhafiyeci .:i - . . .... 
~ KADRi ~~ •• • ' ı= 
- · iı,==. 

~ =~ 

.-:=-~ Mevsimlik en son mo- ~= 
=5 . ~ ' ;E da ku d f e şabkaları- ~= 

lılm 
.. ,. . . . - '1 ... . . . 

Aşağıya bast.ığnmz rehber tablo halkım 11111 lwr tiilii ihti) açla' 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlam şartlarla nerede, kirll' 
lerden karşıhyabileceklerini gösteri~·or. , 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteb 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız 

KIRT AS/YE· Mustaf~ Fehmi. IHiktimHI 
• ne sokagı. 

ı esi postah3' 

OTEL : Bahkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Knvayi milliye eadtltı' 

sinde .• 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hüktimet caddesinde· 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler- Hiikt)uıe' 
eadde~inde Ahmet t•esmesi karsısmda • • • 

B E·R B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: tliikt1nıet 
raddesi Yıldız Karauılıanesi karşısm · i 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ı\lehmet. sok•1P
1 

nunıara 18 

BAK K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri-'~ 
• Paşa camii caddesindtı.. ~lcylıunr lıoğazır1d~..,. 

T E R Z / : Mustafa bey .. Postahane sokağı u 4 7 . 
ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin erı eski ŞPket" 

cisi. IJiikLimt~l caddesi, pn~talı< ne 5ioka~ı 1111 

n1ara: 24 
MANİF A TU ~ :Tavşanlılı Zade Fahri bey. Fanwıi rııtt' . ı·,·f. nifallıra \t1 kumaş mağıası. Knv(jyi rnıll . 

raddf•si nurııar::.: 52 i 
HIRDAVAT· Cumalı Hasan - Yapı , ~ rc~ııçJHW diiıe 11e'. 

. ' . =~ mız gelmişdir. Mevsiml"ii 
. ~~ sonu münasebetile şap .. I 
:4 ~ kalar 150 kuruşdur. f.= 

• d~uıiı· lı1rdaval. hova, earıı cirııPto ,esaır J 
Sa rt~ı;lar lıa~ı. 
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