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( İmtiyaz Sahibi: Bahkesir 
Mebusu Hayrettin Karan 
umum Neşnyat Müdürü 

Yıllığı : 800 ~ 
Allı Aylığı: 400 
Sayısı: 3 Kuruştur 
Adrts: Tıirkdlll 

Balıkesir 
Fuat Bilal 

Paza ı trıı Günıc.• r&o den tJaoka Her Gün Çıkar . 
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alkan H riciye. N .-
z ı r 1 a r ı Toplantısı. 

20 ....... . 
Ş.~b_atta Bukreşte yapılacak toplantıda 

Aak.~~~uşülecek meseleler tesbit edildi. 
tantı k ' - Balkan an· clye vektlt General Melakıaı 

onı JI 20 b 
zart ıl ıGoQ ' ıu at pa- ve Yuıosfayy nın yeni h -
8 topl toplanacaktır. •otaya R rfclye n zm T1ıntyar-Mar 
rlclJe na:rırı G foaıanya ha· koTiç lıttrak eyllyeceklerdlr. 

paDyaaında m6ıter k Taziyet 
alınmHı. 

8 Llhey aclalet diva-

nına bfr murahhas ıönde 

Franko rı un. tanımasına dair 
• 

. ·(l ~ ı s ,, 
ir k rar v rem ~i . · . 

Londre, 14 (A A )-Fran· 

ıız nazırl ar mecllıl bugünkü 

toplantuında naayonallıt lı · 
panyaoıo hukukan tanınma· 

sı hakkınd bir karar ver

memlttfr 

Btr Parla telgraf ma ı&re 

bu huıuıta Londrmnın ka • 

rarı beklenmektedir. 

................................. 
•n••••••••••••••••• • ' I • • • .. • • 

: Cumhurreısımız nonu. : • : •••il•• • 
i Dün 1 ngiltere ve Sovyet ~üyük Elçile- i 
: rini Kabul Ettı. : 
• 

Ankera. 14 (A.A.) Riya 

etlcumhur Umumi Kitıpll 
ilt den : 
Rt!iı tcuoıhur lsınel lnönü 

bugiin ıısat 17 de loııltere 
nln Roma büyOk elçlltjJne 

tayin edilen Ankara btlyilk 
elçlıi Sır Peroyloralncl kabul 

buyuraıuılardır 
Sır Peroyforaln Relılcum 

buluamuıtur 

Ankar , 14 (A.A.) Rı1a· 

ıetlc.ımhur UmumiKiupltjln
• 

den: 
Helılcu hur &emel laönü 

buaün ıaat 17.15 ele Sovyet 

Soıyallat Cumhuriyetleri Btr. 

lıtı büyük elçlll Terentleevl 

k bul buyur uıl rdır . 

ı t ed 0 eia ko riya · •ecir, TOrkı h Bu toplantı , B lk n dev. 
V ktll ş k Je arlclye nanfıtan brü Saraçoflu, Yu· letlerl blrhltntn tefld ve 

~~~~~· ı:,:v~'.e:k~ıl~v~e~~b!,a~rl:· J münaa ba tm tek vlye6'ne ve-T • -= ıll olacaktır 

Ul'k-Alman Balkan Antantı hıutctye 
nazırları konıcyl ruzname· 

rtlmeıt. 
~ 

Bu mur11hhuın Yunanlı· 
tanao Parlı ıeflrl Poltllı ol-

maaı kuvvetle muht meldir . 

Bükreı. 14 (Rııdyo)- Ak· 

deniz vaziyetinin k rıtı k bu

lunduiu ıu ıır lard Roman

yada nlıbl bir ıükün hüküm 

aQrmelcted tr. Biikreı Berlln 

aruındakl lhtilaflrırın bazı 

Almanyanın ilk 
harp gem ·si de· 
nize indırildi 

bura arzı Teda etmiıtfr. 
Hariciye Vekili ŞüluOSa. 

raçoilu da bu kabultia hazır 

buluamuıtur 
Hariciye Vekili Şükrü ~a 

raçojiu da bu kabulda hazır 

F rans nın 1 af yaya 
A ğ ı r B i r Cevabı .. 

«Kendimizi hıuyıc~~ız. fransız mlleti uzun . üJdat 
zaptıtıiği ~ ldd tini o zaman aöst11mUır.11 

- -
ılnde ıu mühim meıeleler 

vardır: 

1 - Balkan paktının 

aıüddettnln uzcıhlm ıı 

2 - Balkan pakhoa da

hil devtetlerln komıularlyle 

bılba11a, Mac rlatanla ol o 

m6naıebatının t dklkt ve bir 

kar r • rllmeat. 

3 - Münlh konferonıın 
d n beri Bulgari.tanda mua 

hed lerln tadili 1 bindeki cer. 

Y nlar •c Bulıarlıtanla olan 

aı6nasebatan gözden ıeçlrll
aıeatı bu huıuıta bir karar 
alınmaaı 

4 - Enternasyonal vazl· 
Yetin tedkıkı . 

5· - Balkan devletlerini 
alakadar den lktıaadi me· 
ıeleler. 

6 Sillh11zlanma meH 
leıl etrafında Nor eç h ıu l 
cı,. nazırının teklıfını ted · 

ktlr, mOıterek hatlı hareke· 
tin takarruru. 

7 - General Franko lı 

~ebus intihabına 
Aıd Hazırlı ar .. 

Muhtelif ·ı - - -
2 

vı 6.yetlerden bu yıl 
3 fazla mebus çıkacak. 

Mebuı intihabına. ald bl 
rlncı rnüntehtpl 1 dl - laıılmaktadır . 
b 1 er n a arana 

1 diren defterler YllayeU · Fazla lı k göıtereo vi layet· 
mızın he t f ler tunlardır: 

r ara ında ayın 1 1 
nden itibaren muht ltf inli . Ankara 1, Aydın 1' Bin· 

hap ıubelerlne aaılmııtı. göl 21 B1tltı 2 , Çanakkble 

Bu defterler mebua lntl . 1' Çorum 1' Edirne l' Ha 

hdap ka.ouaunun 13 ncCi mad· icarı 1' İçel 1, iz.mir l, Kua 
eaı l' Kırklareli 2. Kocael• ı 

mucibince on beı ıün M 1 • ' 
mOddetle Jerlerlnd J a atya 1' Manlıa 1, Ordu 
d e ıuılı ' Rize 6, Seyhan 1 Si 
r u~acaktır . Bu müddet ZU · 1, Tokat 1, Trab:on vaa 
ın a mebus intihap "tmek Tunçelı 3, Yozaad 1 dır. 1, 

haklcmı haiz olanlardan ad· Bu nzıyete aöre 33 mebuı-
larıoı llıtclerde n~remty•n - lulı f l ı • "" - az a görQoQyoraa da; 

er tefllı he1etlne pulauz btr Çoruh 4, Antalya 1, Denlz-
~~l1da ıle rnOracaat ederek Ulı J' Erzurum 1 , Muı 2, 

•ranıo yazılnıaaını ııtlye rfa 1 b l k 
ceklerdlr. H me uı u azalmııtır. 

u noluaolıldara ıebep mü1-
Bu teUdalar Ozerlne icap ki teıktlittakı deftıtklıkler 

eclen tedkık ve tahkikat dır . 
'-Pılacıktar Bn ü'-lQ k Y 11 Millet Mecllılnln 

' ıyede fazla kaç mebus heııncl lnttbep de•reıınde399 

k k 
mebuı eeçtlcnııtı . Bu ıuretfe 

" çı ıca : altın d 
b 

~rııe cı evreye bundan aon · 
Cha n malllmıtl göre. r herhanıı bir dol•ııldlk 

13 f: 
1
1'1.tkbedeo ılmdtlJk olm•zan 23 fazla ile 422 
' llıebu "tkacıiı an· L l ' e1ıuı Hçt ectkllr 

noktalarında iyi bir sur U 

halle Yarılmııtır 

fakat Romanya, Macarlı· 
tan tar . fınd n ciddi tehdit· 

lere maruz bulundujunu mü · 

ıahede etm ktedlr 

ti a i 

Berlln, 14 (AA.) - Bu

ıün Hamburgda otuz beı 

bin tonluk tik Alman ıaf ı 
harp ıemtıl Hitlerln bir 

nutklle denize i dlrllmlıtlr. 

izmirde zelzele. 
Ankara, 14 (A .A.) - Bu

gün iz mirde 2 hafif y r ıar 

ııntııı olmuıtur 

iş fı ız .. 
Geçen yıllara naz ran vailfatımızda e~emmiyetti su. 

r ne yü~selme ~ j~e ilmektedır. 
Ankara, 14 - Alakadar 

makamlar, memleketin ıktt 
aadl lnkfı fınm en büyük ve· 
ılkaaı olarak, büdctı tahmin 
~ eri ve tahıllitma atd çok 
entereean btr lıtattatfk ha· 
zırlamıtlardır . Hu rakamlar, 

aynı zamanda it hacminin 
ve hayat ıtandardıaın de· 

vamh olarak yOlueldttıaı Ye 
devlet ıeltrlerloln her tQrlQ 

tahm ınlert aıtığıoı göster 
mektedlr 

936 Mali ıenealnde bot 
ese tahmini 2 I0,834 OOO;büt · 
ce tahaılAtı il 233 982,56~ 
lira olmuıtu 

937 Mali seneıtndr. lıe ki, 
937 hulramodan 938 ma -
yıaı aonuoa kadar olan mOd 
dettir. Hütce t a hminleri 231 
020,000. bütce tahıllltı lıe 
260 ,milyon 814 bio 219 lira 

olmuıtur. 

936 Mah aenealnde tahıl 

l atın tabmfnler ıöre fazla

lığı yüzde 110 97; 937 se· 
nesinde he yOzde 112 89 

dur. 
937 Mali yılında lrad ye 

aervet vergllerl 3fl milyon 

tahmin edtlmtı iken 40; lı· 
tthlik ve muamele ver 
ıtst ıoo milyon tah -
mlo edılmlıken l 18, 
inhisarlar Hfi ha11latı 37 

milyon tahmin edllmltktn 

39; devlete ald emyaf ve 
emlak hasılatı 1 milyon tah 
mln edılmtıken iki; mütefer · 
rllı gelir ve cezalar 10 mil· 
yon tahmin ed tlmlıkeo 15; 
iktlndl buhran, muvazene, 
havA k uvvetlerine yardım 

ve buğdayı koruma vergileri 
42 milyon tahn1!n edl lm lı 

ken 48 milyon ltr tahııll 

edilmtıtır 

Do 1 A • 
rı 

a ev a • 

Ma evralara 150 harp gemisi
le 600 tayare iştırak edecek. 

tarnano üuQbahrfılnde dOn 
tam mahremt1e:t tçlnde bl

tlrllmtıUr 

Ncıvyoı k, 14 (Radyo) 
Amerika donanmaıı; yaran, 

(Norkold) da büy6lt: manev· 
ral2'ra baıhyacaktır. Bu me· 

oevralara l ISÜ ıeml Ye altı yOz 
ta1are lıtirak edecektir Re 
ıatcumhur Ruzvelt, lJ çon 
ıeınlatnden manevraları la· 

kfp edecektir. 
Vaıtogtoo, 14 (A .A.) -

Amerlkn donanmuının Pa 
oasn& kaoalını mOdaf•• f~ln 
yapılacak manevralara ald 
hazırlıkları KObada fSuao• 

Amiral Kalpfuuun kuman· 
d1111 altında bulunan ve ta . 

arruzu ifa edecek olan bu 
beyaz filo bu ıabah 
denize açılmııtır. Amlral 
Andrevvalo kanalı mOdafaa 
ile mOkellef olan ılyah do. 
naomaıı da harekde gecmıı
tlr. Bu don•nma beyaz ta . 
raf ıo AmerJlsa topraklarında 
bir ü.aınbahri tatft etm11ıoe .. 

Parlı, 
14 

(A.A.] _ Epo· ıktl adid zobrlu1~1lara ııtmdlt 
d O 

nnadl•D ve ken 1 a • arı ara11n a 
que ıazeteıln e o 

yazıyor: 

Parlı ve Londrada karı•· 
hklı Jkt tez mevcuttur. 

Bazıları t6yle diyorlar: 

Fraokoyu ancak harp bltlD· 
ce ve yabancı gönOllüler 

yarımadad o çekilince ta 

nımalıdır . N11yonaltıtl rle 
hfikQmetçller Devan bire 

zırhlmnda müzakırede bu· 
lunurken Mınorkı adaaınıa 
halyan tayarelerl tarafın · 
dan boınbardımanı fran · 

konun kararlarana hlktm 
olmadığını ııbat etmek· 

tedır. 
Dıterlerl lae ı6yle diyor· 

lar, 
Bbe minnettar olmuı için 

Fraokoya hizmette buluna
lım ona ne kadar çabuk 

1 d 
yaklaııuak o toprakların a 
yerleımlt olan yabaaaıları j 

f de· 
o kadar çabuk bertara e 

bilıcelctlr . b 
Tutulacak olan yoluD u 

olduiu anlaııhyor HnkQ 
metçi İıpanya aeıdlndıkı 

1 lnıllıı ve f ranıız bftyGk el · 
çllerlnln vulfeleriae dön· 

memeleri şimdiden ka<rar· 

laımııtır. Tutulan yolun iyi 
olduğunu anlamak için Al· 
nıao ve İtalyan gazetelerini 

okumak kafidir. 
Ordr gazetesi Relazzlont 

Eoteıoutonalloln dünkü 
makaleılnl telmih ederek 

diyor kl: 
Bu guete İtalyan heze· 

yaolarınm Franıada lıtıhfa· 
f kô r bir ıDkOnetle karıılan· 
dıfını btlmelıdlr. Hu gue · 
leyi makıatlarınn llet ola• 
rak kullanmıf olanlara ge. 

llnce bunların da mütevalt 
uygunsuz hareketlerle ta 
hammülü tmkin11z mail ve 

mani olacakhr. Her iki ta
rafın kumanda he1etl dlfa · 
rlnln biltün tedbtrlertnl ve 
proj~lerfnı kotıyen bflmlyor. 
Ber iki tarefda ayrı ayrı tlf 

reler kullanacak ve bu ııf 
releri ancAk hakem nzlfe · 
•lnf g3ren 11mlral flılo•h aça 

btleHktlr. 

dehi gltttkJ• artan btr 

ıöhrctıizltğe u~ramıı olma

larının f ran•aoın h tası ne 

t lcul olmadıtını ktodıl rlne 

ı6ylemeklıjlofze mOıaadelı• 
rlnl rica edtc flz. f ranklıt 
hükümetln pekte ııpta e.&ll. 

mlyecek bir vaziyette ol 

madıfını görüyoruz. Kea.ılfal 
kaybolmuı hfuıderek baıa· 
ramıyaeaiı Almanya .la da · 

htl olduau h ide bütün 

dlin yaya malılm olan 

bir ihtJllf çıkaracak mıdar? 
Blı kendimizi müdafaa mcc· 

burlyetınde kalacaiız . fakat 

Romada bu buıuıta hiç ıo,. 
he mevcut olmaaın : Kendt · 

rnlzl müdafaa edecejlz •• 
ft'.anaız mtlletl uıun müddet 

z ptetllfl hlddetlal o zamau 

ıöıterecektfr. 

Roma, 14 (AA.) ı. 

panyadakl ltalyan rnuharl•· 

!erinin aocak Franlconun ıl· 
yaal zaferinden ıonra çeki 

ıeceklerl hakkında buılin · 
lerde hır makale llttretmlt 

oları G ornale D ' halla buıun 
f ıkrlnı ıu ıuratle turlh et· 

mektedlr. 

ltel1a
1 

Fraokoya olan yar· 

dımına a ncak henliı dııarı · 

d an tehdıd edilmekte olan 

bu ıt yaai saferin müdafaa 

tına Jü:ıum huıl olduJu tak· 

dt rde devnm dr.cektlr. fa 

uıııt Jıalya keodııloe •• , ... 

zrtferl nıls empoze etoıc;lıı 
taıavvuruoda deitldlt. ltal

ya yarmkl J;p~nyanın ıt7a 
li rcjlmfıı!o ıu veya bu ta · 

r:ıda f ı şlzoıln aynı olmuıuı 

ıddla etmrktedlr 0 .J aloız 

bu rej imin dojru yoldan f ıır· 

tahl lecek yabancı tr.ıir ve nft· 

fuzlnrınd11 n Ari yani (ıprtnJft 

fıpeoyalılarıncfır formOlfine 

uytun hale ge ! mıı bir lıpan 
yanıu nıl lli .ar:r.u.una telcA 

bil 11tmeılnl arzu •tll7or. 
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S E H i R H A. B E R L E R 1 
Hayvan Bakımı: f, 

Koyu H s ahkları Ve ! 
Tedavi Çareleri .. 

Vilayetimizde Koyunculuk Ve 
Koyunculuğun Ekonomik 

Ehemmiyeti .. 
-5 

Koyunun ayaklarına •eya ı 

beline kalın bir sopanın vu . 
rulmuından • eya ayağın 

btr yere 11kııarak bükGlme· 
sinden kemiklerde kırıklık 

ola bilir. Koyunu se•en ço • 
ban onu dölmez Böyle 
b ir çobanın ıı6rüıünde karık 
h k 1ıör ülmez . ıürüsünü iyi 
idare .eder, Rıla sokarken 

veya bir köprüden ıeçtrlr 

lcen dikkatli o lur. SürOJO 

ııkııhrmaz Fakat dıkkatalz
ltk , ııkııma hayvanda bir 
kmkhk yapabthr. 

Böyle bir hel olunca; in 
rak veya çıkık a7aklarda 
lae; en·ela karık olan yerin 
tGyQoü ad makılh •iri 
makasla kesmeli; yara, be· 
re var1a meydana çıkun. 

Eter vana onları yukarıda 
tarif -•ltlflmlz elbl pansu 
man Ye tedaYi etmelldlr 

Sonra kırılan kemlil ve 
ya çıkan oynağı aaflam ha 
lindekt ııhı düzgünce yerll 
yerinde getirmeli, kemlj ln 
uıunluAuna ı6re veya oy· 
nai n haline göre muntazam, 
düzgün, ince tahta larla pa 
muk koyarak sıkıca ve sağ 
lamca •armalıdır Sarıııyı 

sararken çok d•kkat etmeli 
ue tahtalarm ftltına bol pa· 
muk koymahdar. Çünkü tah · 
taların &ini uçları hay•anın 

eline batarak tekrar bir ya· 
ra yapmasın veyahutta lu 
rıkçıların yaptı ğı gibi çe.m 

ıakııı, z 1 ftlı, alçılı sargı ile 
kmk Yeya çıkıiı dtkkatltce 
•&rmahdır. Bunu köylerlmlz 
de çobanlar ve kırakcılar 
bilir. Kırılan ay k ne kadar 

erken aarılır , iyi ve 16zel 
sarılır ve koyuo ne kadar 
az hareket etttrıltran lunk 
veya çıkık o kadar çabuk 

iyi olur. Böyle ıarıılı ko 
yunları muh11kkak aiılda 

hareketsiz bir halde bıra k 

mak lazımdır. 

Göze toz. toprak kaçma · 
11nda o veya butta koyun ot · 

lukeo ıu: ve kamıt gtbt 
sert otların göze batmaaan · 
dan Heri gelir . 

Höyle koyunların 
sulanır, mütemadiyen 

aözl~rl 

)'l!if 

akar. Gözlere lcan oturur, 
b k ılmazsa göze boz oturur· 

H tta be z~n göz büsbütün 
görm~z bir ha le gel ir 

Böyle b ir hal olunca: 

8ÖZde batan fCJ durursa 

oou h ema o çıkarmalıdır 

Gö.ıü kaynatılmıı ve ıoğu • 

du lmuı temiz su tle bol bol 
yıkamlllı, kan oturman ve 

ya kızartı eeçfnceye kadar. 
buna devam etmeltdlr Ay 
oı zamanda kaynatılm11 te • 
mız 100 aram ıuya 3 · 4 
gram kader aaltborlk koya· 
rak bu ıu il$' 11k ıık yıka 

malıdır. Eğer gözde boz 
varsa ultborlklt pansuma
na devam etmekle beraber 
temizce eztlmı, teker tozu · 
•u ıöz kapaklarını açarak 
ıöıe Gfl•melldlr. Bu toa bo 

zu slıer . Boz slllnmezıe bir 

veterinere ıöstermek daha 
lyld ır 

Koyunlarda yavru düşürme: 
Doğum zamaoaoa yakın 

koyunlara çok dılıikat et 
mek lizımdar . En ehemmi· 

yetalz bı r ıey hem koyu 
nun yavrusunu attırır. Ve 
hem de o ıeoekl nrlmlnt 
azaltır. 

Gebe koyuolara yorulacak 
kadar yol yQrQtmemek, ko 
yunu korkutmamak, koıtur 

mamak, çamurlu ve batak · 
lak ıezllmeıl aüç meralara 
ı&türmemek, atıla ıtrlp çı· 
karkan sıkıımamaları için 

1ava9 yavaı •lirmek ve dtk · 
katli olmak, kGflü ve bozuk 
ot ve zehtrlı yemler •erme· 
me~ kıratlı •e rutubetli ba· 
valarda meraya çıkarmamak 
koyunu döimemek velhaııl 

yara ve bere yapacak, ko 
JUDU haltalaodıracak her 
t6rl0 hareketten sakınmak 
llzımdır . 

Bu aa ydığımız hali erin 
h erhangt Ltrlıılnde rebe ko· 
yua yavrusunu ahverlr. Son 
ra birçok bul t ık hastalık 

lar da yavru attırır . 

Birde bulaııcı yavru at 
ma haatahjı vardark! hır ıü 
rüde ıebepılz yavru atma 
fazlalatınca haman hastalı 

rı sürüden ayırmalı Te bir 
veterinere m<iracaat ederek 
onun dediklerini aynen yap· 
malıdır . 

Y ıA nu alma her ne suret 
le olurea olıun yettıtırlclll · 
ğ l n en büyük d6ımanıdar 

Koyunun Te hem de yetlıtl
rlclnln bir seneİlk emekleri 

bota ıtder 

DölD iyi Te sakataız al
mak için dojumda çok dik 
katlJ olmak lazımdır Doiu· 
mu aaılda yapmak çok iyi · 
dır. Merada doğum zararlı 
dır . Doiumdan sonra kuıu · 

nun göbejloe bol tentürdi 
yot ıürmek behemhal lizım-

dır. Kuzularm btr çok has · 

talıkları aöbekten olur Ba 
kılmayan göbek cerahatlenlr, 
hatta kurtl oır . Kuzunun 
oynak yerleri flter, lıhal 

o lu r, zatürrleye tutulu.1 . Bu 
hastalıkl ar k ozuyu öldürür. 

Göbeğine temiz bakılan 

kuzu lar canlı, kuvvetlı sai 
lam olurlar. 

Koyun larıo bilha11a deri· 
si loce, tfiysüz yerlerine aap 

lanarak kanını emen bir 
hezvancıktır Keney i herkes 
t oır. 

Ko1uoda bir kene dahi 
olsa hayvanı rabatuz eder. 
Koyun acı duyar, öteye be · 
rlye koıar, kafıDmak hter. 
Fazla oluraa kan emerek 
hayvanı zeıflahr· Kansız bir 
ha le sokar. Ve hatta öldü
r(ir . 

Keneler hayvandan hay· ' 
vana birçok haıtalıkları da 
bulaıtmrlar 

Keneler •"Hrlya aiıltla 

~ ~ ~· . . 
< _.. -

Memleketimizin Muh- Edremit-Ayvahk Fut .. 
elif lşierineAidF aaliyet bolcuları ın Maçı .· 
Memleketin bütün meseleleri ve 
bu meselelerin icinde bulundu-, 

ğumuz şa tlar. 
B•ı•ekllr.t latatlatık umum 

müdürlüğ6 her ıene neıret 
mekte olduiu yıllıklardan 

dokuzuncusunu nepetmlttlr 
Bu cilt . baalu ltlberıyle ıe· 

çen senekinden daha aüzel 
ve n ef lı; mtUredat Uıbarly 

le daha ıenlı ve JfDllD ma· 
ldmah thtt•a etmektedir 
481 Uüy6k aayf adan ibaret 
olan g ncu yıllıtın 49 par 
ça ıraftil de Yardır. 

Memleketin bntüo maae· 
lelerlnl ve bu meselelerin 

lçtude bulunduiu tartlara 
rakamları tedklk ederek 
dof ı u ve müıbet ad celere 
varmak iıtlyen tedktkçllert· 
mtze ve bQtün allkahlara, 
Qzerlode bir seneye yakın 

emek harcanarak hazırlan 

mıı olan bu a6zel ••eri 
edınmelerlol ta•slye edertz 

Yıllıim içindeki malumat 
tan baılıcaları tudur: 

Tabii hal: 
hudutlara atd 

m hlcnat , ahvali havaiye 

raııatları (muhtelif lataayon 
lar ı ttbarlyleo) terusubatı 

havnlye rasatları (muhtelıf 

mantaka lar itibariyle.) 

Nüfus: 
1935 Nüfusu Te bu oüfu 

auo muhtelif kombinezonlar 
itibariyle lnklaamlara, An · 
kara, latanbul •e İzmir ı•· 
birleri binalar iıtatlıtlfl. Vi 
liyetler itibariyle kaza, na · 
hlyr , köy ve muhtarhk ıa 
Jlll Ye bunlarm muhtelif 
kombinezonlara göre tnkl 
nmları. EYlenme, boıan · 
ma ve ö üm vakaları; 

Adliye: 
Ad ı i tetkilAtnıuz . mr.hke 

meler ve ad il tıb ııleri fa -

ollyetlyle haplıhaneler hare· 
kltı Mahkücnlar lstattıtıil, 
k1tçakcılık takibatı fatatlatlft 
lflaı, kookordeı. to istatistik 
lerL 

Sıhhat ve içtimai muavenet: 
Doktorlar ve aıhhıye me· 

murlara, Sıhhat V eklletlne 

balla sıhhi mle11eaeler f aa 
Jıyetl, beledi yeler, hu sual 
idareler ve de,let butaha. 
neleriyle Daülkelp tetlavıha · 
neleri, çocuk aıhhat •e ba · 
kım evleri f aaljyctlerJ, An 
kara merl"z hıfz1111hha mA· 
e11eeeıl taal ıyetl; sıtma, tra· 
hom, fren2ı m6cadelHI, ta . 
haff uz haneler mesaisi ve 
açılan kanallarla kurutulaa 
batakhklar mesahaaı . 

KOlfür: 
lik, oıta, fjse , meslek •e 

yuluek olrnllarda okul, öi
retmtın ve 6irencl durum· 
larlyle yabancı memleket
lerde tııhıtlde bulunanlar 

Bütün oltulların b'1tcele 
rl. 

Zira al: 
Ze:-lyat ve lstlh1afat, or 

maolftr ve orman mahsulle· 
rl, hay.-anlar ve ziraat ko· 
operatıflerl f oalt1ett Mez 
babalarda keslleo hayvan 
lar mlkdarı, hayvan hasta · 
laklarının tesir ve netıeeleri. 

Sanayi va maadin: 
TetYlkl ean•yl kanuauo ' 

dan istifade eden mfteaaeae

lar durumu, Eref 11, Zonıul 
dak ha vza11 kömür fıtihaa · 
lata, maadln umumi lıtthaa· 
lit ı ; teker, elektrik •e ha
vaı•ı:ı f abrlkaları faaliyeti . 

Harici siyaset: 
Seneler ve aylar 1Ubarl1 

Maç iki kazaet gençliğinitl 
samimi duyguları arasınJI 

devam etti. 
Ayvalık 'hS~ Edremit, (Huıuıi) - AJ

•alık Hallcevl spor takım lle 
ldmanyurdu takıml•rı 
arasında yapılma 11 karar1aı· 
tırılmıt olan umtmi futbul 
temaaı pazar ıüoü saat 
14 de A1nlık ıtadanda ya
pılmıılır. 

Edrem.t ldmanyurdu ou 
kadro ile oyuna baılamııtar: 

Arep 

~aml Snleyman 
Sallhatttn, Niyazi, Bahattin, 
Ftkret Suphl Sabri, E1up1 

S ezal 01un b6ydk bir kala· 
balık kGtlesl huaurundt Ay
valık Halke•I stadında Ja
pılmııtır. 

Bütün oyun esnasında ı•
rek Ay•ahk Halkevl ve ı•· 
rekse Edremit ldmanyurdu 
takımları futbol kavaldlDe 

tamamlle riayet ederek h iç bir 
münazaaya meydan vermelıL· 
ılzln suk Cınetf e ovunu hllir· 

ı•' tamamtle ıpor zevkini ,J 
mıı ve galip ge leo t• ~ 
berhaaal taraf oluna ol• t 
o tarafı alkııl ı yor ve 1~ 
aedalarıle aahayı çınlatıf ~ 
lardı . Ayvalık Halke•I ••

1 mı epey zamandana,.rl ~ 
aatreman11z bulunmalar~ 
züoden maçı 1-3 k•f 

mitlerdir. 

mlt'erdl ~ 
ReYanı maçının 6 martla~ 

remlt stadında yapılma•• t 
rarlaıtırılmıtbr . Her tkl ~ 
rafın da ıalıp ıelmek 1,1 
tyl baztrlanacakları aıtk&,. 
Bek Sami enerjik •e telı J 

OJunile 2Zkltl lçeralnde k• 

nt ılhterlyordu. 

Ayvalık sporcuları •• il' 
yet idareleri taraf andan ~ 
remtt ldmaoyurdu tak• ı.
oa çok asli Te içten g• ,1 
bir mlaaf lrper•erllk g6ıt• 

mittir. 

Umumi Meclis Susığırlık 8İ' 
Encbmenleri rinci Okulutı' 

Arasında Secim Pavyon lnşaıt , ,.; 
DGn, Umumi Mecllı . th SusıAarlık birinci oku t 

Usu -enciımenlerl toplana - lllve olarak yapılacak P'_, 
rak ara larında reis ve maz· yonun lhale•I yapılınıt 
bata muharrlrlerlnt seçmltl\!r tuıaata baılanmııtır. ' 

Ye kendılerJne havale edden Maarif Müdürü N•''ı 
evrakları tedkık etmltlerdır . 

ihtisas eacü menlerinde reis 
ve mazbata muharrirltklerlne 
seçilenler: 

Örenıuo Te ılk tedrisat "• 

Sıhhiye: 

fettltlerlnden Sırrı 01"'i 
iki gün önce Suaılırhğ• 

11 
dere>k pavyonun tnıa •d~ 
ceil yeri Nafıa fen nu'"'~-

Ooktor lsmall larından Nedimle birli 

tesbit etmlılerdlr. ~ 
Pavyon, bu yıl Ka11 ,1 

okuluna yapılan pavf" 

Rrıat 1 aynı olacaktır 

Gökmen, retıhje,Hıımdt Ara· 

bacıoflu mazbata muharrir 

nllil• 

Nafıa; Ait 
1 ~ • 

reis\tje, Hasan Kaptanoilu 
mazbata muharrlrllitne. Memleket hıstı~ıneıı-

toz ar, topraklar araııoda 

merada otlar içinde aızle-

le ithalat ve ihracat mık . 
tar ve kı1metl, Türklyenln 

haılıca memleketlerle ticari 
muvazenesi , batlıca memle· 

Maarıf: Süheyl• Karan 
, relıllfe, M~llha Alatur ruaz · ülü ve çamaşır mı~I· 

nırler . Etraflarındaki koyun· 
lara saplanarak kan emer 
ler bir dıtl kene yüzlerce 
yumurta bırakır. Sıcak ha · 

valarda 3 4 hafta içinde 
bu yunıurt a l r açılır Çıkan 

yavru keneler beman etraf
larından geçen . koyunlara 
u l dırırle.ı . 

Keneli koyunlardan kene· 
1eri temizlemek lizımdır. 
Keaeyl kopararak deill, ke · 
nento üzerine zeytinyağı 

• oya benzin damlatarak 
dütürmel• · ve öldürmelidir. 
Keneyi öteye b eriye atmak 
doiru delildir. 

E~er bütOo s6rüde vana 
ve fazla ise tbir veterinere 
mGracaat ederek tava iyeleri · 
nl yapmalı ve sürüyü kre 
olln veya koper banyoıun · 

dan i"'ç ı rmel ıd ı r. Aaılda l«e 
nelerın barıoabl l eceil yerle· 
rt kireçle sıva yarak delik 
lerlnl kapamalı, JlrinUll, . 
çıluot. l ı yerler bırakılmama 
lıdır. 

SONCI VAR 

ketler, llmaalar. hudutlar, 
beynelmllel BrOluel tasnifi 
itibariyle ltbalat .Ye Jhracat 
kıymeti, baılıca ihracat mad· 
dwl rlnın m emlek tter itiba
riyle kıvmetl, rtlmrük •arl 
datı, Oımanlı imparatorluğu 
ithalat ve ihrac atı 

Bankalar ve tasarruf harekah: 
Düyunu u nıumıy., teda 

(Sonu dördüncü ıayfada) __ ._.,., ...... ...._.._ 

Biğadıcın Ha
ritası Yaptırı

lacak. 
Btfadıç, (Husuai) - Na 

hlyemtzln halihazır barttuı 
nı yaphrmak için belediye 
eocümenl bir karar vermfı 
ve bu huıuıtakl hazır 

tıklar ık~al edılmJıttr Ka· 
••banın me•kun lnımı tah 
mloen 40 hektar, mealctın 

olmıyAn luınu da 20 hek 
tardır. 

~····~ - - -

nHi geldi. 1 
bata aıuharrirltğtne. 

Mauraf ı muhtel&fe: Sadık Memleket haatahaı:J., 1 
Deniz rehltğe , F eyzl Sözener İstanbul dan çam at•' ,1 
mazbnta muharrtrlljlne, ütü makinesi ıetl 

Dahlltye : Pertev Etçloğlu mittir Makinelerin "'"İ 
rclılıje,Hilmı ŞHemetlı maz- j ı ikmal e dildikten '" 
bata muharrir i ğlne, faali yete geçecektir. 

Zıraat ve Baytnr: Ekre!m 
Çavuldur reisi ae , Mustafa 

Kanık mazbata muharrJr 

lıklerlne Hçllm tılerdir . 

..,. . 

Polis Mü~ürünün tef tiılıri 
Polis Müdürü B. Ha7rl, 

tef Utlerde bulunmak üsere 

dOo Ayvalıja ııtmlıtlr . 

§ iki ıüo önce ıehrimlze 
gelen lohlaarlar Umum Mü 

dürlliü ziraat tubeıl mOdG
rO B Salıh lhaan Uluğ, tü 

tüo ıslraatlne atd tedklklerl · 
nl bitirerek dün Barıdırma-

y ıltmlttlr · Orada da aynı 
tılerle meıgul o lduktan son

r• lıtaabula ı•çecektlr . 

Tekspor EJ~ 
mide, Ayvalıı· 

Gidecek· J 
Ôirendtilmfze ıöre, 1 ti 

spor kulübü 24-25 ıu~1,ı~ 
rihlnde t.drdmit ve AY'-• 
takınılarıle birer futbol 

1 
~ 

çı yapmak üzere Edredl1 

Ayulıfa ıldecektlr. 

Hakım ~ursu ~ugll 
ıçıhyor. 

En•elkı ıayunızd• 1'~ 
iımız hft kem kur9'• b~ 
aaat 20 de ffalkevfod•'

0 
caktır Kura bölge aotr• 

Sa1lbatt!n tu~fınd•" 

edilecektir, 
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e 1 eri .. e r. Ş İ.. Evvel keşfedilmiş ve şimdiye ka· 

ızıl 
Gaz -

Bu maskeler 6 lira mukabilin-
. de satışa çıkarıldı. 

olacağı onlaı ı lır. 

Gelece_k_s-en- e-ic · 
250 6 _ A dar gizli tutulmuş kuduz ilacı. 

.k ın ın e-rı fı• f ' Garip bı r teaadüf eaerı lerını tedavı ett ırmek ıçtn 
a. l an ığı dikild ·. 12 72 Hay- oluak Paıtör Enıtllüsünftn çok uz kladBn geltyorlardı . 

Van d ·ıd elllncl yıl dönl\müne pek Mathas Tö mze , katlyen pa Kızılay Cemiyeti herhan"I 
B uayene e l İ. kı n bir tar ı hde bundan al· ra atmak&ızın herkesi te · bir tehlike anında kullanıl 

d 
u 1 ne nıeyva fidanlığın af•t ı l tıyüz ıene evvel kuduza kar- davı ed ı.,ordu. Fakat Anla 1 t\I a nıeyva •I 

1 
.. ıtaıyon arı teslı için , .. mak üzere tam emn ye 

at aç arı ile zfra· bütc ye mevzu 2000 liralık ~· bir ilaç bulmuı olı10 ada- ıılmayan bir ıebeden dolayı .. e ucuz (T"rk halk g z 
umumı etlnlo Y .. u va"ı olan _ r yer tahılııahn bu kı mı Manyas mıu lımt :r.ülmetlerden 11y ilacın terkibini k11kançca maıkclerl) temin etmııttr. 

lıırının 
111

_ m~hım ha.talık- ta yapılmıktft ol&n 4 aygır rılıp ortaya çıkmııtır. l • iıcın gtzltyordu. Mum ıleyh, veıl Bu maekelerln ıOzgeçl~rl 
ve A uca elest yapılmıı hk fennni ,.,,m durağının atlutnln lnklra:r.ın• kad r yet onmeılnde llicı büyük büıbütüo huıusi bir tarz 

merlka aınıa f &da ı ı. 1 ı koruma da anaç b ıı.ı n 1 ın ikmali lofaatına dJfer bir meKtum tutulmaaını fıtıyen oğ una vasiyet tarlk ile terk hazırlaomıt o up 
a.,. arın h k f 1 d r olduRu t mu taç luımı da Gön(&nde yapılacak bizzat kAtlfln kendlıtdlr Bu ediyordu Onunda ynı ka lubıltyetl ço aza 

1 
· 

t 
ımar v umumi k d k h 1 k d 1 (Türk halk mukelerl) nln 

o arak f altı haynnlık ıııım dura.ı;1 _ a ar romantl tarı e ma • yıl en f bQyük oğ una e na· 
edıl enni fcabat tatbik tı 1 uzu rn l ıtır. Ve l mn teııhi ve ınııı muraf ına ık dtfer bir fi• ç bulmak terk etmesini bey n ediyor . ıuzgeçl ha v11 taarr 
için ~50 bı Re f'cek &~ne ,. vrılmıthr mOıkıldtr du. Yalnız allenlo eon ferdi ıında normal bir ıa:ı k(io) 
rna fıd P Amertk ıı 88 B 1 k h İlacı 14 ncü asrın nlha- ilacın terkibine ald 11ırrı lffll fetıne kar9ı bir insanı 

Blll dıkllmlfllr V u aşı astalıklarla mücadele } k aatten fazla koruyabtlfr. 
meyve. rıd .. nlııı. · e yetine do~ru keıfetmft o an etme hakkı da maltk ola 1 ı t nun 

"' gındn ı 1 Uyuz-Vıliyetln muhte Halbuk•btrnez buuuub 
nan araziye 

35 
b yen a ı- zat, bu gOn Tran tlvanyftnın cak fakat buoun fçln hiç • 

0 

ve el in zerdali lff azalarının 22 köyünde R d ,_ d bl Gk f bir ıehtr üzerinde ancak bel~ 
Ola f •danı diktlmt biri el derece keçılerde,lkln- omanyayB al aı:t1mın r m at ltıtemlyecek Ye on dakik -ve n •hayet 

unl rın 2S bı 1 ve d L k tn Nlyermedgyudekf ma· kabul etmlyecektl. 
18 

t '-•dar kclabllf'cdl na-

K nl &ftlan ı•tır el erece •oyun ve ııfırlu· 1 k h B ".. o aza fıd ı •-ı w • 1 lneılnd r•t yan Mat t u ıarlp vaslyetn me aile •arı dlk'·ate alınır a bu• ı· 
n hı; arındn bir 

18 
da çık&n uvuz hutalık1ara &. K f evv l u Tomfe de Budahaza adın· tarafından hıfzedllmtı ve ğ (20) de a 

1 
8 1• vurulan fld ile yapılan savaıta ılrnyete gecln en 1

8 1 

•r için ı. aa· da bir Macar uılzadealdlr. daha ıarıbı ehkamına har k ıı blrln-
f mu11tezt ameliyatı maruz 5987 keçi ve 6453 gn taarruzuna ar on ı ye y 

1 
k 

5 
O IO Kendlıl genlt mlkvaata flyen riayet edllmlttl · All~ 111010 havatanı 1ıvanet etm

1
!_ 

.J pı nııı old ~ oyun 4 ıığır 4 heyııırlr -••n b ' U15UD e havan yettıtlrnıekle tıttgal hemen hemen .. ıtayüz HD• - ti Geçen 

k 
un •rdao mQhlm bı ve merkeple uyuza tutulan ~e memur etmlt r. 

••mı geç 
11 

r ediyor Ye ıenç1P'lndenberl mevcudiyetini muhafeza et 15 ı ve .ııı l •ene m ı 1223 keçi. 270 ıığır, 133 
1 

• hafta .,ukua ge en cı 1 erince t ıdıı- ec 1111 hıı.ıyvan hastalıkları balıktnda mittir. Bund•n takrıben bir " k d tu yeeal fı G: buDrul 
0 

lı oyun 30 beyıılr ve merlcep fa tını mutea ip os 
at üz rlnden ' tetklk"tta bulunuyordu. Ru hafta evvel ceddt ııırlbl Mat fıodakl t d 1 dll ı ti e ka tla" cın 111rlar zar k 

"•~ edtler 1 piyasaya e av e m 1 r. ıuretle haynnlardekl kuduz hfaı T&mzo de Rudhaza lı· bl e 
B < •ahlm&ktadır Ş rbon - Vilayetin 23 tarihini hu1 lıa eden r"' · 

u •ene nıe v · 1r-
6 

d b haata lıiı ile ve bu ha talı · mini ta ıy o ailenin ıon ço tup eklemek suretti vazife· 
~ınd• Yent ._ Y a fıdaoh.. oy n e tar on haetahğı R Mektup, .. ırs iın lnıanlara geçm•sl teh· cufu bili varis omen f l ı Ur 

k 1 1 
uyuya ıu çıkar· çıkmııtır Sır yete maruz ılnt 1 a e m f · 

Ç n ıelcı b lıkeıtle de meıgul olmığa TranılllYanya Ne y Karoly h t bulmak· vetınd b z eyglr kuv· kalan 63148 koyun, 387 111- ou ıuretle nl &ye 
e lr dr 

1 
bıılıı.ıdı. Nihayet hByvanları de ölmüıtnr Bab 111 ölüm d 

va:ı dtl 
1 

Je rnoıorü ğıra ıerom ve aıı tatbik ta ır: ı16. rn 
1 1 

d ve fnı oları bu müthtı hu döıeğtode kendisine babuı· ( ucnlmbllebl)dlila>e göre ç 
ıu lıtlap d •e a trnıo ton e il erek hutahfın önü alan . e ec•k bı A tahktan vlkaue eden bir nın ıon nefeılnde lfta etml• hiçbir zararı olmayeP ecza 
h '"' r d mııhr. yrıca münten olan ~ ~ avuzu Y•Pht 1 epo ilAç ke•fettl. Aile tarafınd D olduğu &ırrı tevdi etmlotl. dao m.K.rekkeptır . sı~ı.et 

B 1 rnııtar Yeri rde şarbon ha•talıiı v u it •ene vvel · dındaran~ bir htlrmetle mu· A11rlarca ati nfn erkekleri. kendim bu ı l icın faydalı te 
edılcn 

6 
lııtımlak çıkmamalc için 59 köyde ı r zlnfn le 
1 43 7 

hafaza edılmlt olan aıırBrmtf hiçbir para almaluızın ku· 1 rlerlnl anlam"k fırsatını e · 
nıal edıldıi nden •: Yeıl ık ~cv3cut 8 5 lı:oyun ve praıömenlerde görüldilf&ı duz ılletıne tutulma11 muhte· de ettim. Doıtum Tömpe, ı 
uzuol,.;;.und• _ Yuz rnetre 6 keçi ve 2598 sığıra l I 1 I d t .. K .. uç 

1 
ı. veçhlle mumalleyh 1 acı in- me o en aro tedavi etmtı· bu ııa· cı benldl yanını 8 n 

rularl• Poı uk bo Koruma olarak ıarbon ~ şııı .. ıu ta'- ı sanlara ve havvanlar mu · lerdlr Oolar, hayvanları tçlo h v ol ra tat mı•tı r . "ıı matı :fıı.ıpıl yapılmıı bu yerle rd muhnk· , tanlara ve •Y 
v ı. vaffaldyf!tle tatbik ehnlıtlr. thttyecı olan hayvıı a besle Llk etti ve mGkeınmel ue· 

V 
" k olarak her sene çıkan • 

eterlner l'ŞI 1 lllçın mevcudiyeti pek ça yCcllere tl&cı vermi•lerdtr. ti ı ldı) er : ' rbon haetalığanın zuhuru· v ce er 
8 

• V t buk malum oldu ve kendi- F icat içlerinden hiçbiri. Bud•peıte üolverlıteıl ki · 
e erlner -d- na me.,d ıl f ti .. k 

938 
rnu ur lyetınde , on ver m m f r . h 1 1 k k dece 

(TOrk halkgaz mıukel rl)nln 

iyi bir hu usly ti de arhk 
gaz mat etme k blllyell 
azolmı f veya tamamen zail 

0\muı bulunduğu uman 
ıOzgeçlerln ln değlıtfrl lcbıl · 
meııdır . Euıı maıl eyi teb 
dile lüzum yoktur 

(Türk h Ik aı ıukelerl) nln 

baıhğı çok mükemmel btr 

laıtlkten yepılmııtır. Bir mu· 
k vvıı kutud n mnhfn.als
rı da vardır . Bu · lıutular 
evin 1nneıe maruz bulun· 
mıyan bir yerlndfl meı 1 
konsollar v ya dolap ların 
içinde muhafaza edildikleri 

takdirde çok urun bir za· 
man için kullanm lcablU· 

yeti erini ka vbetmezler · 
Au maekelerln kullanma, 

saklanma 'fC bnlnm tarzları 
hakkında reılmll H matbu 
birer rlHlt de birlikte •eri· 

ltr. 
(TOrk halk gu mask lert) 

nln fleh her yerde (6) lira· 
dır Sevk ve a balaj maa· 

rafı alınmaz. 
Halk mukelerl 3 boy olup 

bunl rd n bGyükl rl erkek• 
ler. ortaları kadınlar , k çOk 

bo v tiplerde 10 15 yaıında 
çoçuklar içindir. Mnamıflh 
bu taıntf umumi "e mücer. 

r eddlr. clnılvet ile 15.k · 
dar değild ir , tıtlm ileri baı 
büyftkllığOne t bl bulundu· 

ğundnn meıell küçük bıııh 
rkekler orta bo' " bOy k 

baılı kadınl r bü1ük m ılıe 
taııye bilirler· 

__ ,..,., ____ ~n. .... ---
ı neıloln 20 kA Ruam - Bahkeıır B o - Danıımen kövOnden Ban- atta al e ma 1 aneelnl ay· hnlğl ılAcı mu yene 1 d 

vel ına kad r nunev- dırma le sabalarJle Manyas dırmanın Akçapınar ve bettlkteo ıonra h yatlarına vetteılrlnl tecrübeler e te 
lerı aşağı}la y11ıpıl1ın it kazaeında ruam • vaıı ll n Ömer k6ytine tklncl bir ıe memur olarak kazaomağa kik eyltyecektlr. Bu tecrübe · Par/t'VQn 

1 
_ yazılrııııtır: l mecbur kaldık! rı zam n 1-r, ılı:.cın kuduz kerıı 016 

'J 
A cdller k 3155 t k ral.,etten mera arı mür.ıterek ... a. Yııır d e a v 11ra a , "" göttcrecek d [ 

IDe•cut bulun n • cpo,•unde ( tabelet m&lleyen ) tatbik olan Bey köyünden Kepek blle lsttfade etmek veya §C" eulr olduğunu Yıl ız ar. layetın .. ygar ar vl · d 
1 

ı ref kazanmak fçln llic ı o ıır 1 b menfur haatalığa 
1 h 1 

e t me'- t I er köyüne geçmltllr. Ancak o urıa u d. 
t
•kl nu te lf aıım du.. • ıure t e muayene· l P ,~r uıulüne Holl•ud ılnema unyaaı, 
.. de ı ı b t ı k ..ıhı ı 1 rını tfıa etmemtılerdlr . k ız aı o 

l•rına ıcvk edılerek da od geç rl mlf, un ar ara· c ınan ıı ı tea r er ve c - artı J• 
0 

1 orada J~tıyan yıldıı.1ar ve n:uı ~ 1 sın 52 b k l d ki k- 1 d Onlar 14 neü aaırdakl oo-re iğneler yapmak auret 1 h k 

b. 
ılSa e verltll bulunan 

771 
a ao at ve 11rak •ar ar a oy er e mevcut • 1 onların çevirdiği fi imler a -

' 
k 

ru mi ö ül k k d ı•- ı bl k fıı· k &lım biiyük babalarının not· le de"tl, belki bulaıık 0 
an h ıırağa tabı· ı g r ere anun a - on ti ne va ın pro a · • k kanda, bOtuo dünyanın ü 

tohumlam 1 ve ıuni lreılode öldüıQlmüt ve ıa tık olarak aıılanmak sureti· larıoı dtndara ne muhafaza ferde h zıcn 1ollarıle ana küm vermesini kafi ıörml-
2 - H yapılınııtır. h•plerfne Ztr l Veki letl le baıtalık lntlı·r ıahaıın · etmfılerdir. giren bir ıllç vererek mOI- k d bl k d mf ayvan lıliıbı• 1 t d "" k"nı huı yerek, en l&t r a a e 

;n büyük limll olan 1 1~ e toralınd o t amloat veril dan uz klaıtırılmııtır Tömpe de Budohozalarıo c dele etmek im a fe- kurmuıtur. •Holı•ud aka· 
aallyetın veteriner b 

1 
1 mlıttr. Agal k - Bandırma ve ıonuncuıu ölümün yaklaımakta ol caktır. Budapeıte v:r:ec · demlıl» vılın bet kadın, beı 

bEudunao 8 lılceı ı r, Suı~ğ~r~~n Yamkara - Vilayetin 8ç Manyas kazal rrom iki kö- olduğunu his edlace bnbndan ıerlerln ln muay~neyl tıabur· erkek on artfıl ol teıblt 
•emıt k ' ka:r.aeıoın dört köyiinde ya · 1ünde çıkan bu haatalığa oğula tntık l eden mecburi ıübelerloln net ce eder. 

devam edı l~ıı a:ıalarınd 0 • kara hıut lığı çıkmıı 885 kartı muktezi tedavi tedbir yette kem lı sadak tle itti ıuzlukla beklaamektedlr Bu ıene de akademi , 1938 
ııunb d ayrıca Dur- ı ğara ıerom ve aıı yapıl - l b k d l ı. b h d Eğer bu tecrübeler ve bu ff k Bu keye e teımtl edllmııur. k eri tal 1 e ı eren; eiraye. a ederek ooter uzurun a il yılındak( en muva • 

1 
.. aların muht lıf k- ra hutal•k ön lenmlıtır tinin önüne ııeçılmlıtır. aıleolo eıkt enakını ve 1 l · neticeler lehde oluro• ortıotlerl ıu ıuretle leıblt et· 

erinde eo oy Koyun çiçeği - Vtlaye· Poropelnzmoz ve Pradzo - cın r çeteılnt doılu Balak"' mln 500 11neden fazla bir 

1 
emeyc tabı tutu • mııtJr: 

an at ve t timiz bu h ıtalığm tahdit , Vtl yetin üç k6yünde çıkan .Szabo de Teııenye e teTdl zaman ıonra forluna vara Kadın artlıtler araunda: 
lk oıun ve malak d ühlm ve 

rn tarı l 2 72 baıtır . ve ılr yelin maraz olan bu ha talığa karı• alınan ve onu bütün bunları ce.aı fevkal& e m (Mari Antuanel) fıllmlnd• 
Beı yılla Karacabey köylerinden iki tedbirler ve tedavi ile haı- ölu· mu-odeo sonra Budapcı · yegioe bir keılf kertı1ında d f d ) programa göre h d (Sonu dör üncü say a a 

~:::~;::::~:~~~~c~e~p:e:e:o:..:m:a:ru:z~k~a~l=m:ı~ı~b:ı~r~l -:ta:l~ık~s~ö~n:d~ü~r!ü:lm:!ü~e~tü~r~--:::z:ı:.~~te ünlverlsteıtne~o!g:o:n:d:e:rm::e~--~k:a~l:m:ı:ı~o:l:a~c:•:a~ız~·-..,~-~-~:---.~:~:::::; 
o•oaD Türkdılınıu T frtk •: Q anaaaaDaaaaaaa... -=-----• 1 d Lyon heyeti rühbanlyeıl 

O ""# btll llUmaldlr Ordularmın Nazarenler raeınd olduğu hlden baıka bir ıeY 0 
ma ı· 

g 41 ~.. • J" 111 ~' ll'i O~Oa yürüyOılerl ferııabl rl değil, kadar ıaıkın bir \'tı.zlyete ğmı ıöylüyor n bunlar. dl- ::::ı:ıar:r~:::~::etı~~u~uür~ r il 1 tul ve arz dalrelcr lle- ö lçü d~ ı l dı yordu, altın danııya tep D 

D

a 1111 il . aa Ufmem 'er r . h du. Bu arada alım Yohan 
lür; buyuk ıehirler yol üze Cengiz H nın vefatından ve ceza olarak Asya ta ra · 

O""' Yazan: 11 l .. A .tıp t ' a d k d 1 h ' larınd- tarumar olao on ıü· de Plaoo Carplnl, papanın 
v u yt.llİr I i\ \ '/ ' a rlo en yo e 1 lr; ne fr,cr bir hayatı beıer lıadar ıon .. il a ~... ~il: ~. ~R .4 TAJ·RAT O m•cr•larından çıkarılır,· can ı ı la~tenln halefleri olHlar ıe· elçlıl 11fatde Mofo ıra 1 

n · 
.,.D aaaa T A .. .. re, Moı;ol ordu arı Po on ya aıcıaaaD efr lka No:l • ..., 15 ,ek. derıJmlttl· aaaaaaaaaa aO çektıenler, flUli ka~kınları kralı Boleılawı, Mocerlıtan ı ı 

Ç
ölleri do'dutur·, onun rrç Meıhur alim Roger Bacon. 80tün hırl.tlyan ki IH • . 

BAŞLANGIÇ: 
Muanıma 

Bundan 700 sene c vYe( 

~lr adam, az. kalııo, bütfın 
z. üoyftyı fethedecekti. Bu 

t kendl•lnl , 0 z. man 
leı ma-

ta olan dün anın yar111n 
dl\o fulıuına hiklm olmuı 
Ve in l 
1 

ıanlyetl, neal den neıl· 

de" h•tıkal eden bfr dehıet 
Uıllr crıOttü 

bı,~~ddetı hByahoda, on , 
dtrı 0 lılm( r verdiler Ka-

11, =~~•k, Allahın kamçı · 
t .... ,.. nunel kahraman 

~ .... ,.. . 
""tahtların lıilıil 1 

Bu adların bızce en fazl 
meıhur o'ıını : (C cıı z. Hen) 
dı r 

Bütün diğer fatıblerın ak 
sine ol r • buna takılan 
lakapların hepıl tam yerin 
dedir. Biz, ta mektep 11ra
larınd n b rl, bu dünyanm 
büyu lerlnlo, meıeli btr bü · 
yük lıkenderln, bir Sezarın, 
Napoleonun yaptıkl rrnı lıl · 
Urtz Cco iz Han tıte bu 
Avrupa uhne knhramanla
rının çok daha muazzam 
bir mlealıdır 

Haillkaten dtfer vahidi 
lııy ıtler nun için ı1a7rl ka 

kralı 8ela11 meilQp •e mey· k M 1 b 
tl x.ı .,:ı.ıııt nlarda ba~•kuılar b Mo~olların. Deccahn 81 er rinde, cJhanın bu 

0 1° '! 
115 .,,u , danı h rpten flrarll le ar D b 1 d 

öter. kurtl r ve kargalar ya · ettıklerl, Sllezya krah Ha nrl lerl olduğu ve ıon me zu luınden kurtulma11 ıç•o, U• 

d d L 
huadı topalamaya ıeldıkle· alar .~ılıyordu 

far ı. Moiol okları altın a lgolta· rJ fikrinde idi. 
11 

H h 
loun hayatının bu ıekll - te maktul dOıtü§Q ve Kaa- H Şayet Cenıtz an tarı 1 

b f 1 1 1 Bu fikirler mukaddeı I· 
de ımhaaı iz m ç n ao •t1 telya krallçeıl güzel Blaoch 1 1 k t bize ıırf terakkfl beıerlyetfn 
lame&, evc:t hatta ıayanı mukaddeı Lulye,«o§lum ne erooymuıa yan ıı o ara • 

b 8 fedlleo fu 
aarlp kehanetten imhasını hikaye ebeydi, ba 

nefret !r ıey. unun •e reye kaçıyonuo?»Dedlfl z.a 0 O ı 
d 

.. mek oldu"unu anlıyabll - kuvvet alı1orlardı : ece• da nihayet lklacl bir Atılla 

.. • manlar bQyük hırlıtlyan ale-
6 - - aeır k ,au-0 u-nde, Aıy• deilarMıntn veya Alarlch vakaıı olmak· 

mek fçlo on çuncu mlol bir panl v dehıet • 

dülu
-

0
,.elertne avdet etmek arkuındakl Yecuç ve e· tan ileri ıeçımezdl . Makaat• 
.. kaplamııtı . ı k ı ı d TGrk 

icap eder O zamanki müı So:.ukkaolı Kava r lkı"'cl cuç mern e et eri n ckn, mak llZ , 1aye1lz bir hücum .. fa 
1 1 b .urett• 5 1 ~ ırkına meoıup P •· fi an 

lümanhır, 8 em n u w 1 ' :ı. t b Ali h k b Frcdrtch, oglltere krah ÜçGn- blfmlyen. ne bufday ekme· •• u • nı ır acı , aynı 
ll

kat ve imhasının sebebini d ük 1 b h 
il 

cü Hanrlye yudıiı bir anek · "I. ne tuz ve ne de ıarap ı zaman a m enıme lr ka · 

fe vkattl\bla bir tua utta • 
M ıhı t lupl• : Tatarların hırlıtlnan l n•.,ao bir kavim çı1'acak 1 ramtrn ve taçlımn, tahtların 

arıyorlıtrdı . 6Terr er: s. .. " ..,, 
dl 1 d ilk üzerin• ıOoahları l"'ln ve lnıanlf t ara1ıaa ıefalet hiklml idi . 

limlyct zaınao, yor ar ı ~, 
Hiçbir um•J1 Mol ll•rla tertip edil 1t bir c ı:aı il&. v felikot neıredecckllr. - SONU VAR 



SAYFA: 4 

Alman 
Sömürgeleri. 

(Dünkü yazının dı!vamı) 

Naayonal ıoayaliıt hülnl 
m ,. t, kendi m~mlekettnln 

paraıtyle ödediği taktırde 

ham maqde ihtiynçlarıoın 

bGyük Lir kısmını ıömütac 

lerındeo temin edtlebıl~ce · 
flnl ıöylemektedlr. 

DGnya harblaclen Cince 
Alman yanın ıöm6rıelf!rle 
yaptıiı dıı Ucarettle bugün· 
kü ticaret eraeında bir mu 
kayeıe yapılınca, bu tez hak· 

• lı bir dava lntlbaını •ermek
tedir. 

Almanyanın, 1911 de 
kendi ıömGrıelerlyle yaptı 

I• ticaret, 93 milyonu bul
muı bunu takip eden ılıt 

yılda da 104 •e J 10 milyon 
altın marka •armııhr. Hal· 
bukl, bu ticaretin 1935 de 
lı:J baeml (KlyaYçav hariç) 
25 mllJOD marktan tlerl 
ı•çmemtıttr. 1911 de, Al 
•anya, limGrıelerlne 57 
mllJon altın marklık ibra· 
cat yapmıı; 1935 de bu 
miktar 6 milyondan ibaret 
kalmııtar. 

A.lmaDyaoıo 191 l de ı6mtlr· 
ıelerlnden yaptıfı ttballh 
13 mllyoau bulmaı, 1935 
de ise, 19 milyondan ibaret 
kal.:nııtar. 

Maamaflb,KonjükUirG çok 
y6kHk olan J 928 yılana ald 
rakamlar ele alınacak olur· 

ıa, bu delltler ku••etten 
tlOımektedlr. .A.lmanyanın 

o 111 içinde eıkl ıömDrıe· 

lerlnden ithal etmtı olduiu 

yarı mamül maddeelrle ham 
maddelerin deierl, 262 
mll1oa markı bulunmuıtur. 
Bu "miktar, taloalat11le, d6n-

ya laarblnden anaekl ltb 
lattan çok y6kaektlr; ancak 

hu llhallt önceden mark ile 
ldeamlt olduiu halde, ı•m

dl d~hlz vermek zarureti 
haaıl elmuıtur. 

Y alaız fU da bir hakikat· 
tir kt, Almanya, lthalltanın 

ancak Hkf:ıde blrlnt ı6mür- 1 

ıelerlnd n temin edebllmtı 

tir . G çen yıl, Almanyanın 

ı6mlirı lerde J•Phiı ithall· 

tın topu btrden S,5 milyonu 
ıeçmemfıtır. 

Üç6ncü Raylaı hnktımett, 
nGfuı ve ekonomi meeel · 

ılnlD 1anı baıında bir de 

hukuki bihhanı, ıömftrıe 

taleplerlode ileri ıOrmelcte 
dır. 

Resmi tezde Almanyanın 

eamOrıelert, Vt'!uay ıulh 

muahedeılyle haldrantyet ve 

hlaka tamamıyle zıt bir 

ıektlde elinden almış oldu 
ğu iddia edilme tedtr Buna 

delil •e ıebep olarak, cum 
hurrelıl Vtlıonun 8 ıon kA
nun 1918 de ılSyledJğl kon 

ıre nutku aölterllmektedlr. 

Malumdur ki bu nutukta 
meıhur oo dört m ddenln 

biri olan tekmil ıömür e 
laleplerlnln büyült bir hak 

k niyetle yerine getirileceği 
m eleel tcyld edtlml§tl. Haı 

RADYO ı· ----
-- ANllRA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1634 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

J :i 2 . !J3!J Çarşamba 

12 30 Prorram, 12 35 TOrk 
müziği Pi, 13 00 Memleket 

ıaat a7arı, ajanı, meteoro· 

lojl haberleri, 13.1014. MQ

zlk (Rly ıetl Cumhur Ban
dosu -- ıef: lbı n Künçer) 

1 - Marle Koala - Marı, 

2 Dellbe -Koppelya ba 

leılnln polka ve mazrukası, 
3 Keler Bela - Şen 

lıp ayol unrlürt, 4 - E. 
Kalman Çardaı prenılbJ 

operetinden potpuri. 18.30 
.P.rolr m, 18 35, MOzik (Caz· 
bant · Çıran) Lantoı Orkcıt 

raıı, 19. l S TOrk mlzlfl · İn· 

ce sn fuh · Celll Tokıee, 
Hakkı Derman, Eıref Kad 
rl, Ha1an Giir, Hamdi To· 

kay, Batrl Üfler (Mahur 

Faalı), 20.00 Ajanı, meteo· 
rolojl haberleri, ziraat bor
ıaıı (flat) , 20.15 Türk mü· 

sııt, çalanlar · Vecihe, Fa 
hlre F nan, Refik Feraao, 

C. Çaiİa, okuyaDlar • Muı· 
tafa Çaflar, Semahat Ôz 
denıu, l - K nunt Arif 

bey - Sultani yeılh peırevl, 

2 - Dede efendi - SultaDI 

yeılh iır ı malıl ( Nthan 

ettim. ) 3 - Santuri Kdhem 

efeodt • yeıih ıarkı (Güller 

açmıı), 4 - Udt Ahmet 

efendi • yeılh ıarkı ( yara. 

dan 6yle yaratmıt ki ) 5 -
Lem inin • efendi · yeılb 

(Andıkç ıeçen ıünlerl) 6 -
Mull fanın · efendi yealh 

(Aıkın karanlık yolunda) 

7 - K nunl Arif be1 · ef· 

endi ( Saz ıemalıt ) 8 -
Mahmut il Za vll ıarkı (Al. 

dı aklımı bir ıonce leb) 9 -
Leyi& hanım • HOzzam · ıar· 

in ( Ey sabahı hüınG an ) 

10 - faize · Acem kürdi • 
ı rlu (Bir vefa11a yue düt-

dOm) 11 - Faize • Aeem 
kürdi - Sn ıemafıt. 21.00 
Memleket saat ayarı, 21 00 

Konuıma ( Mtzah ıaatl ), 
21. l O Esham, tah•lllt, kam· 

blJO · nukut bonuı (fıat), 
21 30 Temıtl · Sulh Müjde 

ehi Komedi (Yazan S. Beh· 
zad), 22 00 MQzlk ( küçük 

orkestra · ıef: Necip Atkın ) 
1 - Johonn Straunı·btn bir 
rece · ( valı endııo ), 2 -
Golwyn Cambazlar (fokı · 
trol), 3 Komzak V•ya 

n Aı kı, (potpuri( r ), 4 -

Ltocke • Danı mclodııı, 5 . 
Schm lıttch Küptdoo ve 
Pelıc ( aültl ), a] y kl&fma, 
b) Aok v lal, cJ Bcı bıı~ıs 

(Rurnba), d] Gnlntl, e] 
Kavgacık ve barııma, 23 00 
Müzik ( cazb nd ), 23.45 24 
.Son ajan haberleri ve ya
rınki proğram 

bukl, ıulh munbedeıfnln 1l9 nuebetle, Almeoyanm ıô-

ncu maddesiyle, Almanya mürgeclllk knbılıyetl olma 
hiç· bır tazminat almadan dığı ıöylenmlt ve btlhaua 
Ye halli. bu sömürıelerde ıömürgelcrıoı, ıtralf'jlk g -
:>O ıla 100 mliyon mark de- yeterde ku lenmak flledığı, 
ierlade olao buıuıi eml k yerlilerden ordu teıkll etmek 
brıdellerlnl bile kurt ranııı· niyetinde olduAu tdcH ed ıl-
dan, heps'oı:leo y zreçmek ml9tfr. 

nrı1n~n k,,Jmıetır "" mO• Ney" Zbrher Sayt1 oıı 

TORKOILI 

Parlıyan 
Yıldızlar. 
(Baıterafı üçüncn sayfada) 
Norma Şerer 

{Üç arkad 1) filminde 
Magaret Sullavan. 

(Pıımalyon} filminde Ven· 
dl Htller. 

(Jezeb l) filminde Bette 
Davlı 

(Beyaz yapraklar) filimin 
de Feybentter. 

Bet erkek artlıt de ıun 
lardır. 

(Cezatr) ftltmtnde Şarl Ba· 
uye (Kirli çehreli melekl•r 
Ceymiı Kaıney, (Kale) fıl· 
mtade Kobert Donat, (Ptk 
malyon) filminde Le.il Mo· 
vard, \8ayıtoon) ftltmınde 
Speaıer TrHf. 

Akademi bu on artııt için· 
.le bir icadın, bJr erkek iki 
art11tl seçecek ve bunları 
ayın 28 inde verdlil bir :at 
yafette ıenenln yaldızları 

o arak t lan edecektir. Bunlar 
dan kadın arttıt olarak Bett 
Da •lıln ıeçtleceil ku•etle 
tahmin edtlmektedlr. 

Band11ma sulh ~uku~ 
~ak imliüin~ en: 

Bandarmada 616 aarraf Hı. 
ıe1ln A•nl Tokoilu Süley
man : 

ÔIQ ıarraf H(heytn kızı 
Behice vekili Cemal Kara· 
kaı tarafından müddeialeyh· 
ler karm Zelıha, oilu 56 
le1man ve diğer oilu Şakır 
•• çocukları Samiye, Hayri 
ye ve Aılye aleyhıne açılan 
murisi rlnden müotektl Ban 
clırmadakl bilcümle gayri 
menkullerlnlo ıuyuuoun lza 
lesine dair verilen J 3-12 938 
tarihli karar m6ddelaleyh· 
lerden Süleymanın ııyabıo · 
da Yertlmlf olup tıbu ıayri 
menkullerin de ıatııı fıtenmlt 
olduiundan Snleymanın ika 
metıAhının meçhul bulun· 
ması itibarile ltbu teblli 
m kamına kaim olmak üzere 
tlln olunur. 

Memleketimi -
zin muhtelif iş
lerine aid fa-

aliyet. 
(Baıtarafı ikfnel ıayfada) 

•üldekl banknotlar, kağıt ve 

madeni paralar vaziyeti, 

baakalar durumu, taıarruf 

harekatı, takaı odası mua. 

melatı, çek fıatları, ecnebi 

paralar efektif flatları h • 

yat pahalılıiı endekıl, ıe· 

çlome eodelui, toptan veya 

etya flatları endekıl, tlca 

ret borsalarında ıeneltk fi· 
at •as tileri, boua hart· 

cindeki maddeler ftatları. 

Maliye: 
De•let mall7eal lnhtıarlar 

faaltyetl, tapu kadoıtra fa· 

all1et1, buıuıi idarelerle he 
ledlyeler mallyeıt. 

Nafıa ve münakalat: 
Yapılan yollar ve köprü· 

ler, tlmeadtlfer hatlarının tu 

lü ve ııletme faaltretl, ha

•• yollara faaltyetl, tramva1 

ve tlnel nakh1at ve faali

yeti, aefaln harekltı, baılıca 

limanlar 1aallyetl latanbul 

ve lzmlr ıu f ılerJ faallyetl 

poıta- telaraf ve telefon fa

aliyeti. 

Ecnebi m mlekıtler tıakkında 
malOmat 

Nüfuı •e nGfua artma11, 

baılıca mahsuller zerlyat 

Ye latıhsalatı beılıca mem· 

leketlerd demlryolları nak· 

llyeU, tfc ret filoları, ıeyrl· 

aef in har katı, hayat p -

h lılığı ve toptan eff a ft • 
atları, harici ticaret b re

ketleri. 

efterdarlıkta • • 
Mevkii: Sokaiı: Kapu oo: Hududu: Huıu

ıl mub sebe
den H 1110 evi 
v~ babçeal, yol 
ve Abacı evi 

M rtlı mah llul Ali Hikmet Pa· 15 

Cinıl 

ev 

ı c ddeıl 

Bedeli muhammenl 
1600 lira 

Hazineye ald olup yukarda evaafı yazıh evin mOza ye· 
dHI 9 2 939 tarihinden 18 2 939 tarihine kadar 10 giln 
müddetle uıadılmııtır. Taliplerin müzayedenin yopılacsiı 

ano l 8· 2 939 tarihine müaadtf cumartesi gGnü a at 11 de 
Defterdarlık d !resinde bulunmala11 ve fozl malümat için· 
de Milli Emlllı datreıine mür cnetlım 

(Pey akçeıt 120 liradır.) 

B<tlık 

Nahl1eıı: 

Sa• ıtcp 

(( (( 

o s r , pıı 
ı h· t•ız a • • 

Mevki: 
N hlyede 

araa 

Hududu: 
Taraflara, F kı oilu İb· 
rahim va Köıe oflu Ali 
vo Nizamcı oğlu Mehmet 
Ye yol. 

Simavlı oam Doğu ve batısı yol, poy· 
dtfer Köypınarı r zı Laz Mehmet, kıbleet 

Alt oAlu il Çavuı. 
Yuk rada hudut ve vaafları yazılı ev arsası il bir 

p rça t rla Save§tepe nahlyeelnfn Orta m holleılnden Sa· 
lıh oğullarında• Hüıeyln oflu H ıblnln, n aı Sofu Meh· 
met kızı Hatıceden lntıknlen ve 30 sene evvel haricen 
yapıl f talulm cihetine müıtealden tea rruf ve m6lktye· 
tinde bulunduiundan babııl o mına teactllot istemekte 
olduğundan taaarruf ıebebJ tahkik ve t11blt edilmek üze· 
re 25 · ıubat · 939 ınnü mahalline memur gönderilecek 
tir. Jur zı ol olnr1D bu mQddet içinde y zı de Tapu Stcıl 
MubafızlıAın veya mahalline ıelecek memur mOrocaat· 
1 rı il n olun.ur. 

16 ŞUBAT 1939 

Balıkesir İntihap Teftiş 
Heyeti Reisliğinden: 

intihabı mebuıan kanununun ı 2 ncl maddeılD• 
tevffkao intihap teftft h yetince tedklk Ye uıulen tah 
kik edilen müntehlpleore atd intihap e111 defterleri 
lotıhabı mebuıan kanununun J 3 neli maddeelne tev· 
fıkan 11 2 939 tarih cumarteel ıünündeo ltibııreo ı5 
giln a11lı kalmak G:ıere a1ağıd11 yazılı 34 intihap fU 
beel merkezinde talık edılmııtır . 

fntth p haklu olupta adı yazılmamıı olduğunu ve 
yahut adı yatılmak lazım gelmezken yazılmıı bulun· 
duğuuu •nuhap ıube merkezlerinde uıh olan defter· 
1 rde ıorenlerln bu müddet zarfında Balıkeılr Bele 
dlyealnde mütf!fekkll intihap tefUt heyetine pulıuz 
bir lıtıda ile keyftyetf bildirmeleri tllD olunur. 

Sıra No: 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

Kulak. 

Merkezin adı 
Ele 
Kay bey 
Çay 
Gündoiaa 
Karalıa 

Aaarlçl 
Aoafartalar 
Altı Eyini 
Ziyaretli 
Gökköy 
Kalaycılar 

Karamuık6y 

Köıeler 

Ova köy 

Çandır 

lirıama 

Aktarma 
Yenlk6y 

Sıra No: 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2g 

30 

Merkezin adı: 
Pamukçu 

Çaiıı 
KOpeler 
Konak pınar 
Şamh. 
korucu 

Sa••ıtepe 
Kepıtlt 
Durak 

Btiadıç 
Yeicılar 

lnındl 
31 Oımank6y 

32 Uncukm·Osmantft 
Kepıllt 

33 İlyaalar Bıtadıç 
34 Fındık lvrındl 

J .. , •••• ,, 
Boğaz, Burun 

Mütehassısı. 

Hastalık/an ~ 

DOK ,."OR 

Refik Sert 
MU A YENEHANESI: BALIKESIR MILLIKUVVETLE~ 
CADDESiNDE ANKARA OTELIKARŞISINDA NO: 15 
DE HASTALAR iNi ÔGLEDEN SONH A SAAT 15 

• DEN iTiBAREN KABUL .VE TEDAVi IDER. ,., .• .. ......... ,. 
Terkiye Cumhuriyeti Ziraat 
8 nkası Balıkeşir Şubesindetı: 

Türkiye CumhurJy U Ztraat Bank eın ftld Martlı o>'~ 
hallealnde Saathone k rı11ında kit e1 ·t anlıa bJnaaı -'1 

O' 
arttarma uıultle satılığa çıkırılmııtır. T hplert• Banka 111 
dürlOğüne mürııce tları ilan olunur. 

5 .... I - 30 

e ecı·y.: 
iy<ısetin en: 

,, 
1 - Bı adıç nııbtyesl halihazır hartt ıının alıı>O' 

çık kıtltmey konmuıtur. 
2 aa bonın meıkün kıamı tahminen 40 ve ,.,,· 

banın g yrl meıküo k11mı 20 hektardır. ~ 
3 - Muhammen bedeh eaküo ıamınıo beher 1ıe ,1 

tara fçlo (24) Jtm ve ayrl meskün kıernınıo behf!r hekt' 
fçlo ( 14) lıradır 

h" 4 - Şehir vo kasabaların haltb zır h rltalarıaın " ~ı 
m111na ald ıartoame1e uyıuo olmak üzere Blğadıç oe o 
yeılaln haritatı 10 ·3 939 tarihine müsadtf curn sO"~ 

d et 
açık eksiltme ile Btğadıç bel dlyealnd teıekkül e ' 1~ 
komlalyoo huzurunda thı:.leıt y pılııcağıadan iıteklıfe' 
mezkOr komisyonda hazır bulu m ları 

5 - lıteklılerio ~u ite atd (93) lir muvakkat te~ 
nalını belediye sandığına yatırdığına d lr makbuzl ~e tf 
tıe gfrm fçln muayyen ıüodeo n az ıeklz gOD t!~' 
Bahkeıslr •Jlayetıne mllracaatl al c kları chlty t ~t111 1,o 
ıına ve Ttcaret Od!ı11 veılkaıuoı hımtleo mıı yyeo 

0 

gOode kıthme komelyonunn mOraco tları tli~ o~u~;6 / 
. ~ 

Buıldıiı y r: VilAyet Matbaaıu-Balıkeılr 


