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İngiliz Hariciye Nazırının mühim bir nutku Başvekil 

Müddehit ve Müreffeh ve Tatmin Paşamız Turhaldan An~a- Akalliyet M ese 1 esi. 
Edilmiş Bir Yugoslavya Lazım.. Ank!~!82~ö~~~l~f"- il•·· 

lngiliz Rericiye Nazırı. sulhun azimli dostları olmak sıfa!il.e .Yeni Yugolavy.a hü~ü- ~:;~~~;::i~~:·ki· .. ~ı:~:·~~~ 
metinin mesaisini ~0Jaylaşt1rmak Avrupamn menfaaıı lktızasın~andır dıyor. okşom Turhnldon dönduler. 

ı d 21 (A.A)- HaricL takip eden felôket şimdi de ret olduğunu söylemiştir. Puvankarenin cenazesi 
JN~n ra, o··yle<fı.ğı· bir nut vukun gelebilir. Fakat ümit Nutku u sözlerilo bitir -

Ye • ozırı s . k' b""t·· mı"ştı' r· Poris, 20 (A.A )- Diin Po v 1 K alının ederım ·ı Avrupnnın u un · 
ukta, .ıugos ovya r .. f - ullıun azimli dostları nteondo M. Punnkoronin co-
ve Borlunun kurban gittik- devlet ·ı adlom.lahrın n nku. uhzt.~ l k f ·ı . '-' 1 1 . 1 k 

O mo sı ntı e yenı ı ugo~ ııvy" nozesı· o··nu· ndcn ıı" c urmo -
1 · · t' t kb'h ettikten ve nası ıot erı u uza 1 ı- .. w u \ · 

erı cınoye ı a 1 • r d k . hükflmetinin pek giiç olnn sızın binlerce lıolk geçmiş 
ve Saray Bosna suikastını malı bertiaro .. e c.ce tır: . b mesaisini kolavlaştırmak 

N I o t nın u J ve cenazeyi selllmlamı tır. 
t k. · ı yaziyetle ozır ngı ız sıy sc 1 Avrnrıonm menfaatı· ı· ktizosıdır a ıp atmış o on d h · b · 
. d'l. 0 

• t ns ndn tc · kederli ıYÜnler e iÇ ır to. '.\tüttehıt mürerfeh v~ totmı·n şım ıa.ı vazıye ar.. . .. · k ·. · b"'t~ 
t h 1 d ğ nu söylıyerek ohhude gırme sızın u un sa · edilmiş bir Yogoslavyonın 

ZO U UD U U • ·d 1 
d . . k" halarda sabır ,.e ıtı o tov · mevcudi)·eti de Avrupanm emıştır ı: . . . . ı. 'b 

-Saray Bosna htldisesını sıyesmdo bulunma:dcın ı o. menfaati iktizasındandır. 
•• 

KralınFeciOlümü 
Bulgaristan Yugoslavvanın 
elem ve kederine iştirak ediyor. 

---
Bulgar Başvekilinin beyanatı. 

Yugoslavya Kralının ölü 
mü hakkında Başvekil G. 
Georgiyef Avala Ajansı mu
habirine şu beyannttıı bulu-
nmuştur: 

- Mert ve cesur kardeş mi-
lletin değerli hükümdar ve 
rehberi Kral Aleksondrın 

feci ölümü Hulgor milletini 
de derin teeuürlere garke
tmietir. 
Meşum hadiseye oit habe

rin akşamdan beri uyandır
dığı heyecan çok heyecan 
çok büyük ve derindir. Bu 
heyecan ve teessürü yolnıı 
YugoslaT milletinin uğradığı 
elim ziyaı duymak ve ona 
iştirak etmekte defdl, Kral 
Hazretlerinin şahsına karşı 
olan duygumuzda da aramak 
icap eder. Birkaç gün ~vel 
Çarımızın ve Bulgar mılle-
tinin misafiri Kr-
al Aleksandrın Bulgarlar 
hakkında sarsılmaz dostane 
dugularını bu vesile ile bir 
defa daha öğrenmek i~kdn
ını bulnbilmemizin ve ) ugo
ılnvR siyasetini sulha ve 
Bulgaristanla hakiki dostl_u: 
ğn getiren kuvvetli iıloresın~ 
takdir edişimizin do bu t~e 
setir ve heyecanımızda hıs. 
sesi vardır. 

Merhum Kral Aleksondrlo 
Çarımızın geçen seneki gö
rüşmelerinde knrorlnştırdık
ları ve hem fjkir oldukları 
Bulgar· Yull'oslov yakınlığı 
meselesi b~ defa ki Sof ya 
· . " bir sof· zıyaretınde umumı 

haya girmiş ve bununla do 
Balkanlarda yeni bir başlan. 
gıcın temeli atılmıştır: . 

Kral Aleksandr fecı sııık-
Fo astın kurbanı olmuştur. -

L t L d' ·11 t ·ı ne bı'r ideal aa aen ı mı e 
vasiyet etmiş bulunmaktadır. 
B . . k. onun kal · 

b
.en emınım ı 

1 
n Bul-

ınde yer tutmuş o o 
gar - Yugoslav ya ınlığı ga
yesini tahakkuk eıtirmek 
için Kral Aleksırndrın, çizdi
ği ve takip ettiği yol .?z.?rL 
nde ayni hararetle yurum. 
ekte devam edilecektir. Bul· 
gar milleti, kardeş Yugoslov 
Dıilletinin elemine kalpten 

ıştır&k eder ve biç hır ıı:ım
on unutulamıyocok olan kıy
metli ölünun önünde hürm. 
etle eğilir. 

Hariciye ı\'a:ırı G. Balo. 
/ofun beyanatı: 

Kral Aleksandrın, meşum 
ve feci öhimü ve bu suika
sta Fronsa Hariciye Nazırı 
Borthounun da kurban gitm
esi haberi Bulgar milletinde 
derin teessür ve heyecan 
husule getirmiştir. Marsilya
dııki, korkunç h!dise kordet 
Yugoslav miJletini !?k,sek 
rehberinden ve sevgılı Kra
lından mahrum bırakmıştır. 
Bu derin kederi biz de 
aynı kuvvetle hisseder ve 
buna tamaınile iştirak ey· 
lor iz. 

Bu elim ziya bize de ıs-
tırap vermektedir. Çünkü 
merhum Kral, emel ve gaye 
edindiği ,.e tahakkuku için 
büyük bir hornrotle çalıştığı 
Bulgar _ Yugoslav yakınlığı 
ve dostluğunun meydana 
,..eleccğine emin bulunuyor
du. Bu ideolin tatbik ve 
tahakkuku otrafındo Bulgar 
Çarı ile hcmfıkir olduğu· 1 
na vo bu yoldn çalışm
akla devam edıldiği tok. 
djrde muvaffakıye-
tin elde cdj)cceğine, ofyo 
ziyaretinde tomamilc kani 
olmuş ,.0 bu hususta tenev_ 
vür etmişti. Kral Aleksandr 
artık hayatta değildir. O, 
Yucroslav milletinin tarihine 
ge;miş bulunmaktadır. I1 okat 
onun aşk ile ba ladığı sulh 
yolundaki mesai m~ydo~do· 
d Bı'z eminiz kı tolı ve 
ır. 

kaderin kardeş Yugoslavya 
idaresini omuzlarına üyüks. 
eldiği zevat do aynı yol~a 
yürümekte devam edilecekt~r. 

B. onlara ve onların mıl-
ız . 

)etine, büyük olunün zıyoı~-

d doğan derin teessiırlerı-on . . • b 
mizi ve toziyetlerımızı eyon 

ederiz. 
Eslci Başvekillerden Ale-

ksarıdr Çonkofun beyanatı: 
Kral Aleksandr ve Barth. 

Yapılan suikHt sarsıcı uya . . 
bjr teıseür hHıl etm1ştır. 

Şark misakı mı? 
Japon gazeteluinde çıkan 

haberler tekzip ıdıliyor. 
Londra, 20 (A.A.) - Ame

rika, Japonya ve İngiliz imp
aratorluğu orasında bir uzak 
şark ademi tecovür misakı 

oktedileceği ,.e bunun Japo
nya tarafından telkin edildiğ
ine dair bazı Japon gazeteler
inde çıkan haberler serısı 
Londra mehef ilinde ve Baltl
hiyettar Amerikan mokomat
ındn teyit edilmemekte ve 
böyle bir mieak ekti tasavv
ur edilıe bile buna Sosyalist 
lerle dokuz devlet muahedeı. 
ini imıa eden devletlerin i ti
rnk etmeleri şartile muvafa. 
kat olunabileceği irşat olun
maktadır. 

Japonya Cemiyeti, Akr1ma 
ıir miyecek 11\~ 

Nevyork yolile vazifesi 
başını giden .lnponyonın ltol
yoya tayın ettiği yeni sefiri 
t Yotnro "ugimcra şu be

yanfttla bulunmuştur: 
- Birle ik Amerikanın 

i tirok etmdiği bir teşekkül 
olduğu için Japonya !illet_ 
ler Cemiyetine tekrar gir-
miyecektir Bugün için 
Milletler Cemiyeti mu-
hitinden hariçte tesiri 
olmıyon bir Avrupa 
kuvvetleri ittifakıdır . Birleş
ik Amerika mosaisıne i tirnk 
ettiği takdirde Milletler Co. 
miyetinin dünya sulhunun 
inkişafında çok mühim bir 
tlmil olacoğıno şüphe yok
tur.» 

~~~~,;==-:o=========== 

Bu suikastin insani noktai 
nazarından teessürü sarıcı 

olmakla beraber siyasi tee
ssürü de neticesinin ehomm
iyetj itiburile büyiıktür. Bj
zj samimi olarak olarak mü
teessir etmiştir. 

Krnl Aleksnndrın siyaseti, 
iki hü k fımetin münasebotının 
eyileşmesi hakkında ciddi 
esasları ihtiva etmAkte ve 
ümit vermekte idi. Biz Kral 
Aleksondrın ölümünden mü
teessiriz, ı idden miıteesıirız. 
ihyası meselelerinden ziyade 
buliday mesele i ,.e Yugos
lavyanın, komeulorı ile ve 
( Devamı üçüncü enyfada ) 

Fransa eaşfeklli taziyet telg
raflarına cnap varaı. 

Paris, 20 (A.A.) - Boşve. 
kil M. Dumerg M. Bartunun 
vefatı dolayısile kendisine 
gönderilen soyılmosı iınklln· 

sız birçok taziyotnamclcre 
telgroflıı cevop vermiştir. 

Macar 
Hariciye naun Roma~a. 
Romo, 21 (A.A.) -Macar 

llariciye Nozırı gelmiş ve 
Mussolini ile görüşmüştür 

Almanya Hara Nazırı 
Budapeşte, 2o (A.A) 

Macar mat buotı conerol t:ö
eringin Belgratton donarken 
Peştede birkac soat kolaca. 
ğını haber vermektedir. 
Fakat Başvekil cenernl 
Gomböşün Var ovada ve 
t:lariciye nnzırı M. Konyonın 
nomodo bulunmaları doloyı
sile M. Göoriııgin re mt bir 
ziyaret ynpmıyocoğı tahmin 
olunmaktadır. 

İspanyada 
Asilerin son ~ısmı ~a tes

lim oluyor. 
Asiler büyük zayiata uğradılar 

Mndrit, 20 (A.ı\.) - l mu
mi intiba tenkil ameliyes ınin 
nihnyeto erdiği vo ihtjltllci-

lerin uğradıkları hiıyuk za
yiat ve tayaro lıombardıma· 
nları dolayı ilo kuvvcj man· 
eviyelerinin kırıld ığı m rke-

zindedir. Asiler Lomuerada
ki lnikumet kıtatı nezdino 
bir murahhas göndererek 
teslim olmaları için ne gibi 
şartlar ileri siıruleccğini 
öğrenmek j temişlerdir. 

ltalya 
Otuz ~in tonluk i~i zuMı 

yaptırıyor. 
Romo, 21 (AA.) - Otuz 

bin tonluk iki zırhlının 2s 
teırin evelde in ısına başla
nacaktır. 

--
(( Besa >> gazetesi Yunan gazetelerinin tah~iramiz 

neşriyatına ~ar~ı cevap veriyor. 
Tiran, 20 (A A ) - Arna- sehızdir. Halbuki Yunan hcı-

vutluk telgraf ajansı bildi. lkının umum ntifuatıı nispeti 
rıyor : yiızdo 2,4 tur. Yun on lis nı 

Yunon mothuot nın Arnn- kil sclı rdo, t cari muhobt rll_ 
vutlukto Yunnn akallıyetinin ttn vr t icnri hPsnbnttn sor
vazıyoti h 1kkındoki jcldinsı. lıest hırokılm ştır Yunnn 
rın cevop verNı BC's 1 gnzcıte- okollıydı Arnavutlukta cnıL 
si Yunnn ~1 ntbuııtını eski ilk vo nr zi sahibi olmak 
lldetlerini drği tırmemok ve hukukuna tomnmen sahip 
Arnavutluk makamının pek bulunmakta ve bu okolliyete 
ciizi olan Yunan nkolliyotıne ziroot konunu takyidatı tot-
karşı guyn itisnfottn bulun- bik edilmektedir. 
duğu hakkında tahrikfimiz Beso, Arnavut akolliyctin-
hnberler vermekle ithom et- Yunnnistonda aynı ıcrbost 
mektedir . Beso diyor ki: munmelı>ye tııhi tutulduğuna 

«Yunan matbuatı hemen koni olup olmadığını vo çok 
hemen müttefık olarak hu nomu kllrono bir surette söy-
miicndelode bulunurken mut- lomclerini Yunan gazeteleri
tasıl verilen bu yanlış ha- nden rİl·n etmektedir. Gazete 
berlerden her holde lıo ma diyor ki: 
zarar verecek birşey çıkor- Arnavut hükumcıti mektek-
bileceği ümidinde bulunma- )erin idaresini nkolliyot cem· 
ktodır . Yunan gozetelerile natlerinin elinde bırakamaz. 
müııakoşnyn giri mck istemo· Biitün hususi mekteplere ne
mekle beraber gnzete, Yun- zaret etmek mecburiyetinde 
onistıındoki Arnn\'Ut akalli- dir. Aksi takdirde ka-
yeti ile Arnavutluktaki Yu- nunu esnsiyo mugayir 
nan o kalliyeti ar o ında bir olarak imtiyazlar ihdas 
mukayese yapmağn mochu- ve pek ciizi olnn Yunan 
riyet hissetmektedir. Arnn- nknlliyeti muvacehesinde ke. 
vutluktalıi Yunan nkolliyeti n<li milletine verilenden Cor-
yirmi bin kişiden ibnrot ol- klı hukuk verilmemesi hak· 
duğu holde 47 mektebi ve kındn olan umumi prenıip-
92 muallimi vortlır. Bu ten inhiraf etmiş olur. 
nkolliyet Arnavutluk mrcli- Beso gazetesi Yunan ma-
sinde iki mebus tarafın- thuatının iki ml'mleket dos
don temsil Cllılmektcdir. ffo. tluğundoki harareti soğut
lbuki intihobot kanununa ma~o çolışon bazı mohnfıle 
göro bir mcbu u olmok lll- lıo görünmek için mektep-
zım gelnwktedir. Arnavut- ll'r meselesinde bu kadar 
luk hükfımoti bu nıcktrplor gürültü yoptık]orını ve Ar· 
kin 176,000 (lıro) sorfetmo- novutluk hükumetinin ise 
ktt3<lir. Krnllığ'ın hütün teheo. hu <lostluğo samimi olarak 
sının mnsrnrı J95 ,QQQ0 o)d. ehemmiyet \'erıliğini bilılir-
uğuno göre nispet yiızdo mPktedir. 

Deniz Konferansı 
Ameri~a ve Japon mura~h~slarr arasm~a ne görüşül

düL Ameri~an -Japon müza~eresi ya~mda ~aşhyor. 
Londrn, 20 (A. \ ) De- membadan molumot nlan 

niz konforan:-\ındoki Japon J;k do Pnri gazetesi J?ran-
murahhos heyeti ozosı ız lınricl si asoti hokkındu 
buaün Amerikan murohha - nesrcttiği bir mnkaleılo bu 
larına bir merasim ziyareti iyo ette Jeği iklik olmıya-
yopmışlnrdır. Amirol Yama- cağını bıldircııektedir. 
rııato ve M. 1od uders M. Bu gazete, Frnns:ı ile 
Normon Davı ve amiral Almonya arnsında doğrudan 
• andll'yin nezdine giılerken doğruya anlaşma meselesine 
omırol Bnrtu tarafından telmih edorr.k diyor ki: 
matbu ta izah ch'u·~iklcı(}n . Bu nnlaşmıyn ümitsiz 
hudut daire ındo hır surette tevessül odılebilir, 
m llerinin siyuseti hakkında fakat tehlikesiz bir surette 
izahat vermişlerdir. M ~or- dr.ğil. 1 litlor rejimi. daimi 
man Davis Japon omirn- surette seferber halinde bir 
Jının ziyaretini iade ede- Almanyadır. Alınonlorla on-
ccktir. Fakat Amerikan Ju- in mak idn şunu söylcmeğı 
pon muzakerelorinin ne giin ihtiyaç vardır: Bizim menfa-
ba lıyacağı hakkında henuz ntimiz Henden ileri geçemez. 
hiçbir tarih tespit edilme- Merkez ve Şark Avrupasın· 
mi tir. Bu mıızakorolorin in do istediğiniz gibi hareket 
gilizlerle iki heyeti muruh. ciıniz. Boylo bir siyaset 
ha n oroe ındn ynpılocak mü- llitlr.r imparatorluğu vo on
zakerelerden 11onrıı başlıya- un birçok munıinlcri önün-
coğı tohıı.in cdıliyor do l?rnn nın tereddüdü de-

f ha · i sı' aset'ı mektir. Almnnyn ile anloş-ranSBnln rlC y . mak hizım gnyemizılir. Fa-
Havos ajansının bildirdi- knt beynelmilel kanunlo.ra 

ğine gôre çok eyi bir riayet eden bir Almanyn ile.~ 

~~------------------------------------------~~~~~----



SAYFA 1. 

Kızamık Hastahğı 
Vilayet Sıhhat Müdürlüğü-

•• 
nün Halkımıza Oğütleri .. 

Kızamık fevkaltıde bulaşıcı 

ve intoi bir hastalık olup 
düny..ının her turafına ya
yılmıştır Son zamana kadar 
munfıyet usulilo vikayesi 

meçhul olJuğundnn bu hoı:ı. 

talık hakkında şim<liye ka 
dar her tarafta yalnız tec. 

ritten ibaret olan vikaye ile 
muvaffakıyetli bir semero 
elde edilememiştir. Bir\·ok 

hükumetlerde mtlsapların 

ihbarı mecburi olmadığı İçin 
isabet nispet ve adedi pek te 

malum değildir. Bizim menı 
leketimizde vaziyet böyledir. 
Binaenaleyh kızamığın menı
lekctımizde az ~·ok i~tılı'li 

bir ii!!kilde mevcut olduğu 

görü mektedır. Bu cümle
den olmuk üzere k.z.lc., 
dağ Ilıcasında beş, altı ay 

evel mevcut olan kızamık 

istilA.sı buradan iki sual 
uzukta bulunan yenı Kavak
lar köyüne de bulaşarak 

köydtı müstevli bir şekil 

aldığı bizzat tetkik edile-
rek anlaşılmıştır. Köyün 
nüfus miktarı tahminen 
1000 olup iki ay zarfında 

kızamığa tutulan çocuk ( 38) 
dir. Bunlardan maada ikisi 

hastalığın nekahat zama
nında bağırsak iltihabı ve 
kanlı ishalle vefut etmiştir. 

Bu hale nazaran kızamık 

bu havalide nekahet dev-
resinde knnlı bağır-

sak iltihabı zuhuruna 
sebebiyet vererek v.,humet 
göstermekte ve bu köydeki 
görünüşüne görede binde 
(O, 05) vefiyat vermektedir. 
Doğ ılıcası köyünde vefıyut 

adedı (20) olup musap adcdı 
(81) olduğu ve köy nüfusu
da tahmınen (2000) olduğu
na göre bu köydeki vcfıyat 

nispeti de bınde (O, 25) olııı

uştur. Bu da gösteriyor ki 
istiJAsıno. devam etmekte olan 
kızamık hastalığı şu.ldetini 
azaltmaktadır. 

Kııamığın mikrobu - hak. 
teriyolojı fennin ba~lanğıcı~ 

ndan beri yapılun çalışmal

arda ve bahusuı:; son zamn. 
nlarıln bu hasttılığında husu
si bir mikrobu olduğu ve 

fakat henüz eşkAli tespit 
edilemediği anlaşılmıştır. 

Mamafi meçhul kalan bu mi
krobun sirayet ve intikul 
noktai nazarından ehemmi
yetli olan biı ~·ok hususatı 
bilinmektedir. 

K ıztımık kııbarcıkların<lan 

alınan kanın kızamık çıka

rmamı· insanlara a~ılanma

sile hastalık tevlit edılebil
diği gibi kızamıklurın kan
ındun yapılan kültürlerdendt! 
salim inbunlurn hastalık ve 
rilm;ştir. 

Kızamığın kabarcık devr
esinde veya bu devrin zuh
urundan evel hastalığın de. 
vrei iplidaiyesındc kızanıı

kl ıların göz yaşları. burun 
vo bil'umum ifraz&tı solim in 
sanların burunlarının ilk z r-
larına veyahut oğızlıırının 

arka tartı fındoki zarlorı nu 
temas ettirilirse kızamık in
tjkol etınektedır. K zamık 
kabarcıklarının zuhurunıinn 

(24) saut eonru ve c24J saut 
evel hustnl&nlon lllınan ka
nın maymunlara aşılnma~ıle 

Je kızamık kabarcıkları gö· 
rülmüşlür. 

Ağız ve burun ifrazat mu
hııtıbnsının mikrop süzgııçl
erinılı•n süzüldükten sonra 
keza moymunlnrn zerki de 
müı:1pet netice vormi~tir. İ~
te bütün bu mnruzııt gö.::ıte. 

riyor ki kızamığın mikrobu 
hastaların kanlorında, göz, 
burun ve bil'umum iCrazatınd
an ve belkide teneffüs bor
uları ifrozatmda da vardır. 

K,zamık virusu uz"iyet 
haricinde ptk ıız zamonda 
mahvoluyor ve (58) derece
de ölüyorlur. 

Kızamığın istila ve intiş

nr ııcselcsi: K z.ımık on çok 
surı lıustalıkl:ır<laııdıı En zi
yadt-1 çocuklara buln~ır. 1pti
dui ve lı•ylı mektepler, ço
cuk ha:ıt.ah-ıneleri bu hasta
lığın kolaylıkla saığın hali
ne geçebildıği mahallerdir. 
Kalııliyeti ahzıye itıbarile 

çocuklarla büyükler arasınıia 
hiç biı furk yoktur. 

Ordulardaki kızamık ve
kayii kdhillerin kızamığa 
karşı hassasiyetini göstcr
meğ; kdfi bir misaldir. 

Mamafi çocukların teve
llütlerini müteak p ilk altı 

ay zarfında kızamığa nis
petle çok ez tutuldukları 

eskidenberi malüm bir ha
kikattir. Bu hal muafiyetle
rini kızamık geçiren vııli

dı•lerinden tavarüs etmele
rile izuh ııdilmektedir. Etfa· 
le intikal eden bu muafiyet 
münferit bir muafıyet oldu
ğundan devamı da azdır. Kı
zamığın çocuklarda görü
len en büyük hususiyeti 
vefıyatın yüksekliğidir. Pa
ristc bir yaşından aşağı 

~·ocuklorda yüzde 33, iki ya
şına kadar kalanlarda yüz
de 29,5 görülmü~tür. Kıza

mık her mevsimde görüle
bilirse de salğınların kolay
lıkla tevessü ettiği zamaıılar 
soğuk mevsimlerdir. K·~ın 
insanlar rahat toplu olduk
ları gibi soğukların burun 
ve hançerede nezle husulunü 
teshil etmesi de kızamığın 
bu mevsimde tevessüüno 
hizmet eder. Mevsim fark 
!arının fazla olmasından do
layı kızamık mutedil iklimo 
malik memleketlerde kış.n 

daha fazla görülür. 

Soğuk ve sıcak memleket
lerde bile hararctın duha 
<lun olduğu mev:;im kız·ımık 
t!alğınlarının tevessüüne dulıa 
müsaittir. 

Kızamığın bulaşma ve ya 
yılmnsında insanların huynt 
ıcapları miıhim bir amil gi
bi kabul edilmek ıktizu ı Je-
r. Kızamık viru!'u uzvivct 

haricinde çok zaman ytışa
madığıudun insanların bu 
hastalığa yaknlanmamalaı ı 

için mıkroba hıımıl olanlarla 

sıkı teması olmamak iktizH 
eder. Bu meseleyi ta,·zilı 

h'in kızımık virusunun kim
lerde ve nereltırde bulundu 
ğunu ve beşeriyetin ne su. 
retle vukur gı·lıliğini bilmek 

icbeıJer. 

Kızamıklı hastalur hangi 
devrede saridirleri1 

Aşılanma devresinde kızc.

m k sari değıldır. Ateşin 

yükselmesilo beraber veya 

TORK D1LJ 
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ların zuhuruna kadar olan 
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KATT AJ 
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;;.~!~:i ~~~!~~k. ~~,.,z;:~: Kanhkava k ebu 
en fazla olduğu zamandır -

Hastalık bu devrede en çok Köyünde kızamık var. Reyler dün An~araya 

Bundan bir müddet evel 

bulo~ıcı olduğu halde teşhis "areket e•t'ıler. 
de ekseriya mümkün olma- Halkımız dJkkatli olmalıdtr. 11 , 
dığından kızamık istilAsının 

tevessüü daha ziyade bu dev
rede vaki olan sirayetlorden 
tevellüt P.der. 

Burun, boğaz ve gö~ös
lerdeki akıntılurda kızamık 

virusu bu devrede de adeden 
daha çok oldukları ihtimali 
olduğu gibi nezleden dolayı 

hasta öksürüp aksırarak 
mikropları etrafına daha 
kolaylıklı1 net?reder. Havaya 
hordebinin dumlacıklar i~·in
de intişar eden mikroplar 
yakınında bulunan i1ı1:anları 

eğer muafiyeti yoksa emin 
bir surette hastalığa mu:ıap 
ederler. 

Kabarcık(indi!a )devri:- Bu 
zamanın ilk günlerinde hasta 
devrei iptidaiyeyo yakın de
recede bulaşıcı ise de zaman 
geçtikçe bu hassa tenakus 
ederek indi!aatın beşinci gü · 
nünden sonra pek çok azal
mış bulunur. 

TekallCıs ve nekahet Jev. 
resinde birçok müellifine 
nazaran kızamık sari değiL 
<lir. Bu zaman tehlikesiz gi
bi kabul edilir. Kızamık 

mikrobu nekahette bulunaa 
bazı hastaların burun ve 
boğazlarında daha çok yaşa. 
malnrı pek ziyade muhtemel
dir. Bunlara mikrop· hamill · 
eri denir. Bunlarda mikro
bun azami ne kadar yaşadı· 
kları malum değildir. Bir 
çok bulaşıcı hastalıklarda 

olduğu gibi kızamık mikro
bu da bazı insanlarda hiç 
hastalık tevlit etmediği 

holde bir müddet ya
şadıkları kaviyen zannedil
mektedir. Bir yerde kızamık 
söndükte ı sonra Virus hu 
mikrop ha.millerinde birçok 
zaman yaşayarak kızamık

sız yerlerde hastalığın zu
huruna sebebiyet vermek
tedir. 

Kızam.ğın bir memlekt
ten diğerine intikalinde ha
storlardan z;yade mikrop 
hamillerinin dahli olması pek 
tabiidir. 

Kızamık doğrudan doğ

ruya insandan insana sira
yet oder hııstolıklurdandır. 

Kızamık \'irusu uzviyet 
haricinde p"k az zaman ya
ŞQdığı kin sirayet daima 
hiribirile temas eden insa
nlar arasında görülür. Bir 
kızamık hastalığının öksü • 
rme:ıi etrafındakilere hasta
lığın nakli kin kafi olabi· 
lir. 

Hastalığın en ziyade sari 
olduğu zam un ti razı iptidai· 
yeyi gö3tcren nezlenin mev
cut olduğu kin bu devreıle 

bulunan insanlar temas etti
kleri her yere hııstalığı sa
çarlar. Ve köyden köye ve
ya şehirden ıjohire gıttikleri 

takdirde ge\·ecekleri yerler
de kızamık zuhurunn sebe
biyet verirler. 

Eğer böyle hastalar tra
mvuy. şimendifer ve vasııiti 

bahriye ile seyahnt ederler
se buralıarda temas edecek-
leri insanlar vastos;ıo kıza-
mığı az zamanda memleket. 
in her tnrafınu yayubilirler. 

Kızamık bir ailede zuhur 

Ilıca nahiye merkezinde kı. 
zum k hast(llığı çıkmış sal
ğın bir şekil almıştı. Bu 
dı>fa da bu nahiyenin Kanlı 
kavak köyünde kız!lmık çık
mıştır. Sıhhat müdürümüz 
Yunus Vasfi bey bu köye 
giderek hastalığın onune 
geçici tedbirleri yerinde nl
mıgtır. 

Kız ımık haddizatında teh 
likeli bir hastalık değildir. 
Fukat köylülerimizin huna it\_ 
yık olduğu J.,reccı.lı' f>heın 

mıyel vermemrsiııden lıast

ulık büyüyerek diğer hast
alıklarla ıhtıldt etmekte ve 
binnetice ölümü intaç etme-

ktedir. Sıhhat müJürlüğiı 

bir taraftan hastalığın önü
ne geçici tedbirleri almu.k-

la beraber diğer tarn!~an 
<la hastalığa karşı nasıl ko 
runn.bileceğini halkımıza 

münasip şekillerde anlatma 
ktadır. 

Kanlıkavaktaki hastalığın 

tehlikeli bir ~ekil almadan 
önüne geçilmiş tir. 

Balya kaymakamı 
Balya kaymakamı Refat 

bey kazasına ait işler hak
kında vilayetle temas etmek 
üzere <lün şehrimize gelmiş-
tir. 

Vilayet mettupçusu. 
İki aün evel Dursunbeye o 

giden vilfiyot mektup~ usu 
llilmi bey avdet etmiştir. llı

lmi hey Dursunbeyde hır 
memura ait tuhkikatla meş-

ğul olmuştur. 

Gençlik hakkmda tetkıkat 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

Umumi İdare heyeti azasınd
an Hüseyin lluhmi bey genç. 
lik teşkiltl.tı hakkındaki tet -
kiklı:ırini yupmış ve dün 
Bı,n<lırmaya hareket etmi~tir. 

ettiği zn man bu evde bulu -
nan ve muafıyeti olmıya.n 

insonlurın sirayotten vıkayc 
edilmÖsi hemen gayri münı. 
kündiir. Eğer nıle cfradınd· 
an birif'i siro.yete horiçtc 
maruz k.ılmışsn ılıwri trfri
hte hastalık sari olmadığın. 
dan nezle ıle boşlıyıın arnzı 
iptidaiyenin zulıurile bernber 
ailenin diğer cf raJına mik
rop intikal eder. Ve ilk Jın_ 

stalığ.n tezahüründen takri
ben 10.14 gtin sonra diğer. 
lerindede hustalık görühir. 

Eaor bir ailede evelcc hııo 
stnlık yok iken aynı znmu-
nda müteaddit insanlor<l.:ı. 

hastıılık zuhur ederse nilo-
nin k znmığa kart?ı muaf ef. 
r:ıdındon birinin virusu lın 

mil olmusı voynhut hastnlı

ğın zuhurundan takribrn 
lU -14 gün ev el hariçten bir 
kızamık mikrobu hamilinin 
aile efradila temasta buluc
muş olması düşünülür 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
Miidürii 

Dr. Yunus Vasfi 
( Devamı yarın ı 

.. 
( 

Büyük ~1ıllct Meelısinin 

ı4 teş:inievelde fevkult\<lo 
toplantıya çağrılması üzerine 
şehrimizde bulunıın mebus
lorımızdan Vasfı, Pertev ve 
Yörük İhruhinı be)ler dün 
Kütahya yol.le Ankaraya 
horeket etmişlerdir. 

Enver bey de bir gün evel 
g,lromitten şehrımiz \ gelmiş 
ve Ankarnya gitmek üzere 
istanbula hareket etmiştir. 

Ban ırma 
İdmanyur~unun mu affakıyeti 
lsta"bul maçları nasıl oldu? 

Bandırmadan yazılıyor: 
Bandırma mınta-

ku şampiyonu olı rak Tiırki
yo birıncılıği ınn istonbul 
grup müsabakalarına iştı 

rak eden İdmanyur<lu kura 
neticesinde ilk müsabakasını 
Beşiktaş Şeref stadında Ba 
lıkesir mıntakusı şampiyonu 
ile yaparak sıfıra karşı üç 
sayı ile galip g~lmiştir. 

İkinci maç lstanbul şam
piyonu Reşiktuş ile yapılnı ş 
birinci huftoyım sonuna k:ı 

ıtor her iki tarnf mütevazıı, 
bir oyun iltı birıbir:ne sayı 
yapaınıyorak birinci devre 
nın bitmesino 3 5 dakıko 
varken hiç yoktan şam 
piyoııumuz aleyhine verilen 
bir penaltı ilo Beşiktaşlılar 

ilk sJ.yılarını yapmışlarsa da 
akabinde Beşiktaşa olan bir 
penaltıyı hakem görmemez 
1ığe gelmiştir. Hrı ke 
min bu haksızlığına karşı 
bütün seyırrilerın b&ğırma

lıırı orasında birinci devre 
1-o bitmiştir. lkınci hufıa 
yıında daha ıl k zamanlurıln 
on kıymetli oyuncularım z
dan meı kez muhncimlo sol 
hııf ta sukatlnndıklorındon 

bu devrede Bt· iktoşlıl r 2 
sayı dulıa ynı mc k ur(ltıle 
ı:ııfıro karşı 3 pı) il gulip 
g~lmış crs~ dfl huni ırJ::ı ı ilk 
s'lyı B ş ktnşl 1 r.ı gol 
ç.karın ıçin bırinc devronio 
nilıl'y tin<' 3-5 ılı kıka 'ar 
kon h kPrn tB f I' O. kast n 
ılıdas o lılmı olrıı 3 göro 
k ıbul e lılm jıncı n z::ıran 

"ıımpıyo"n t kınım z 2 - O 
moğlUp ol mu t uı. l lokrmin 
ilt z ıınk.ırlığın ıun 8p ırrulı.ı-
r m ı z ı n ı;- \ l i k \' r u k k u v 
\'Pİ mnnrıvıyel rı de kırılmış· 

tı. Bütün bunlara rağmen 

Mahkeme~ 

Ala 
Sülevman ve ar~ı*! 

nİulıakeıaesi ilerlıı' 
.. •1 

Bundan iki, uç ~ 
Krıracalur ile Soğ.uc ,1 
siyonu araslQJo ~~r b p 
mu )'Ol \ avuşu " ı. ' ·ı re" di in öniıno geçı e ft 
s a 1 ınnıış, döğü ıınu~fti. 
d recesinA get rılıtı l 

dO 
Bu mesel~den bel 

Su "Y man ıle 
kn lil'ı ağır cezıl b 

IJlU 
k< mesınde h•~ 
edılmektedir. ~ıu ıt 

·ıııı dun de devam edı f 

köyü muhtarı ılcı b~itl 
bir köyden baz §

9 ld 
ka lı kkındakı ınıık 
dinlenıııiştir. Muh9 

ticesinde vııkB 

llinde keşi r ~.0f~,a 
Giresun nahiye ıntıktJlll 
beyle karagol . 
N · oh•' l urı \'a\'UŞUn Ş J 

d. 1 . suç 
ın enmesıne, 'k 

Bektoşın vakednn 1
69 

sonra Soma mahkcıJl • 
zır bulunup butunııırı 

~e 
sorulmos·na ko.rnr fc~r 
Muhakemeye ı .. 1 de~•' 
934 Pazar günU 
ecoktir. 

YoKsullan gözetm• 
Uınin yar~ıml~ 

'ı'oksullan GözetJll 
kort• 

ğı, kız ve erke sr' 
muılürlükl rince tel 
len fakir ve yoksu t 

1 'k' .. Ui Jeft ere ı ı yuz e t r 
elli kalem d:ıg 1 taıı~t1~ 
lir yardımlarıll0 

mck üzere tedbirltf 

tadır. 

----
Turan kırathanesin~ 

çalğı çal~ırıl~\~ 
Turıın kırath00 dıJ~ıl 

mutasarrıfı bulun 111,ı . d 1- 11Jdıt vosın c \'a gı Ç • ~ 
. J 'ğ' ·yetı ll ıste ı ı mezunı f 
ne verilmNliğind00 kır 
etmektedir. Biz tiıı' 
sahibinin bu şiktl.Ye,ıb' 
lı bulduk gğe~ .!0 

ors' 
mahzur tlüşünultıY ,· 

·ı ef1le saadrnio verı ?' ktell 
müsaade verılılı ·jt 
tedbirler ol nıno::oı 1 

er. h,.ed 
Koldı ki bu k9 

" 1 11111 
denberi çalğı \'il ~n 1,ı 
hakkak bu işte. bırlııl f 
vurdır. Viltıyetın. f1ltl 

lığı düzeltecAğ nı ıJ 

-- rı Susuğıılık ~ar~ 
• o~ı 

Susıg rlık knZ 
1 

~ 

1 - et e 
ğınn 80 iru U<'• • ı 
Alı b y . n inılc bır 
edilmştir 41 dtl 
lst ınt,ul grubunll 11 rııı 
so. B ılık sir, sanııc~ 
şiktuş, İznııt. Ça00 ıfl f 
mühim nı nttıktılnf 11tB~ . d pıl ·~ 
yonlurı ıçın P ı 

· <rrUP 
Ş'1mpıyonu :--
olmuştur. rı)ıl 

13 ıııd ruı.ı 11 1~1: r pJ 
Lıı muv ıffnkıvı 

d riZ· 
layı tebrik e e 
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Balıkesirde Doğum Görenekleır 
ve Çocuk. 

-3 

Topltyan: A. OSMAN 

Löhu a yatağı; yrı bir kııryoJod r, yahut tnhtolorla 
yopılmı ç-ıft yataklı, ipek veya ntlus yorganlı, tavanı 
YC yanları hol lıır, <:o} vüsaİr 11 il' ortulmuş, dort toıor ndo 
rengtırenk krı•pler ve )OZ n.ı .ırl 1 loğm lı sulunlor yorı.1-

k · 1 bır yatııkt r Lohusa yotof{ın u lemek ı{·ın ınış co sus u 
ldz m olan e yoyı oılede bulunmod ğı tokdırde kom ular-

d ] l d alınır ve behemehal cuslu ' muhtt' em on 'c o onar an 
bir cdôfıu150 yatoğ )l yapılır. 

ilk hediye çocuğun ev ıçindcki aile efradı tarafınd-
an vurılir Yıiz kuru)iluk hediyt>dı n .sou ıOOO kuru luk 
hediyeye knclor yükselır B lzan he lıye olarak bir mol 

bağı lonır . 1 ·· ı kar ılo-
k b etıerı gu er '\'UZ e Kom u vn ıı rn onın zıyar J 

· · k 'o uzerino havlu nır. flcr ın•lon bir tepsi l{'tne onımı 
rı ı 1 t Buıılor c vrlJrn Jo ortulmu yemek 'e hct ıy' l'r ~ ırır. 

. d ·1 . 1 bıl r Hed•)'«'lc>r elbı C", kuma ' \Orop, men go n er ı mı o · f J 
d 1 t k J altın vt re 0 ın ık ıız ·ro tı hulu e er. 

ı , p ı , par · ı · 1 b ı 1 
Bu hediyeler birer Lırı;ılıktır llnııp rr ı en ere 

. .1 } :ı·. l ·ro kor 1 k oluıı •)Jlt kıyınttt~ evclce goturu en ıeuı) fl t 

olmo ı l~zımdır 

Zıyoretçiler: b bo 11 n doho uzun 
_ Çok ya 3 ın, ilah, nnos. rw 

ömürloı • daha çok f'\ ltıtlar \t r ın, lıo) ırlı '\O n uborı k 

olsun'. gıbi tomeıınılerl' ıyrıl r • 
I> 1 be tıer gün O' ·lır. <.ocuhu 'ık r ve onn-
>ll ZOffilTilU O t"' 

b k }I Jl 1 ı 1· hu k k ı n ı l ıı ıw tı ı lı ot 1 er v ı r ı r 
sına çocuk a ımı vo 81 

4 -isim koyma: . . 
Ç r. · · koym :1 voktıni doğumunun U\'tıncu gu-ocuba ısım • . 

. d u gu· nu'nc kndor dc\llm cıltr <;orııgo \'Crıle nun en onunc 
cok i im; ya ovclJon ihzar "lılen yoh.ut doğumu ,mu 

k. k ı t rılmı tır \'crılecok ı mın P.\ 111111 ~ını.e l'fl a ıp rnr aş ı · . . 

k f ]on olııs bnbodır. ~'eke l.ıu J"'mın uıle ço nu usu o 
efradından olmuş birinin j mi olma ıno <: h(lmm yet 'frl-

lirdi.Bov.ı oilolor buna hale'l de oheııımıytt Vt rırlı r 
~< İ"im koyma )) mera :mı sahohl('yin yapıl r Çocuğun 

b:ıb ısı voyn münasip bir ~ahıs, çocuğu başı sağ tor<ı(o 
Jizi kıbleye ccmıbo korsı gelm( k üzere konağınn .ılır 
vo lıofıf hir sesle ezon okur ve kurorlo tırı)an ismi ncv
z dıo kuloğıno uç dofu bağırır. 

Çocuğun bir d" e<küçiık aclrn vıırdır. Bunu ohı) göbo 
ğini ke erken ve orabi O) lor n mcdltilııno göre vc>rır 

5 Kuklama: 
Doğumun yed ncı gtinu ), apıl r Çocuk yıkond ktnn 

sonra bir kabok ılerunund.ıkı suy.ı hır ~it n ) uzuk 
veya kupll seC'le ılo kırk defo h ıtırılır \ l u çoruğ'a 
da dökulur. A ·nı m r08111 onaya da y.ıp lmrıktod r 

Kırklnmu ebe turaf nd n yapılır. K rkl ımodon . on~a 
l t . b'tın'ış oldu'•un<lon hokkı olarak oılonın o rn ıonımın ışı fı ı 

· ·e hcdıycler Vltl ır. mali vuzıyetılu mulcnosıp paro ,. l rtb' 
Verilen hediye ekseriya biı takım fr çomaşırıt ır. ~ ısf1 

de yapılır. 
hbo hastayı ara sıra ) ıne yok lor. k 

1 
Çocuk kırklonmodan ov 1 ne odadan dkıldır~ ('ı,·okrd' r. 

k l y ı z hıra· gı n ır 
no ele od do ynlnız hıra ı r. ll nı . l Bıı 

r 1 d g·,j tirılır ıtıkotı 'anır. de şoyt nlor tora ınuan e 
h ılde çocuk cılız kıl r. sc enıeı. . 

, ız bırakılm k nıechurıyı:tınde kolınırsn 
'tocuk yaln kuranıkerın veyahut yahut ya l ğ nırı 

bn~ucuno ya 1 b . k kırnur Ş<'yton koro soplı Lıçı k 
oltıno kıtrll sop ı ı~ o 

· k noot1' ııı •vcuuıır. olan yoro gırmcz 0 _ Devamı Var -

Kralın Feci Ölümü Etrafın~~ 
•nbel lıl"yrtı ılC' ~·e\ rılmı 

( 1 t tarorı bırinci Sil) fo fo) ~~J . u 'un ıhsıno ınlik l 
bilhassa kti\·ük ıtıl 1f <~ıwlr>t- .~~ni~ oc b~ılunuyor. Krall k 
lcri ilo nnloşmıılor ıdı. t ş . 

1 
d · tııdilllt )'GJ) 

. lmıs kuvvetııH e erın 
llnriçte Mncarıstnn ° ak hor lı ılıle g yrı knbılı 

oldurru vaziyette devnmdo m . IJ 
n . lınOJ) bır zarurottır . u 

ısrar ederken Bulg 1 rı l.ın ıc kd · 
vaziyülıni tııd.l et mı bulu tudıl lt, ~ yonı tn ılr 

l 1 k b. urlltt yatı tır 
nuyordu Bu sen ı l\ro A c ·- ır dalııH 

m bulunan 
sandr ıle Kral Uori · ro ın- k C1 nl klJrın tC"krcır orta-
daki rnulfik ıt oldu V<• y:r~ kın· sııın m ydon voı il 
bunların sonuncUf;ll iımit m den vo hnrıci sıyaset hu 
Vl'r'cj hnlk tez ıhiir.lerino 1 J 

1 l n mut• ı ır o lllu .ııı 
\O ile t · kıl etli. ita J 0 Ol 

0 ı ı 
\Jrafınılon dıı bulutlar yav s 
YtıHış d j{ lıyorJu vo Kr ıl 
Al k ın lr n Par R yılı tı 
vo Lunurı mıit \, \1. Bor t· 
hunun Roma) a voparnğ'ı 
soyahflt bu husust ı hüyuk 
f ıyd ilar v ırecektir. 

1'eılrıri bir ur ttc ılerl 
'l 1 ğı rnulı kkllk olcın bu ' N 

ne olııcaktır 1 

Kral Al ksaııdrırı huız ol 
duğu ku, veı bugün etrafı 

ynp lobıl c k ı ııt ır 
Ounku r rı uıbut Avru

lh , ~ j tikrar n n mupo tHl 
him ,. 0 bıt b r r o ·tneın 
, urmuşıur Yııgo lovya bu 
kflm tinin ı 1 ro ı ın h kıkı 

suln•t•tini dnuht ı>dı rPk 
ın • 1 
ohnl rın mıımlf'kot ı r n n 

rı"ı el n <l ıh' \ uk..,l k 111 1 

vo iolı.ı 11 zık m ııf utlcırı 
pllerııı. olıJıklnrını takdir 
etuıolcri şuyaııı arzudur. 

! GÜNÜN HABERLERİ! 
• • ........ ······ .....• ······ ı••••····················· 

Hikayelerin neşrine 29 
J. Teşrinde başlıyacağız 

iÇTE: DIŞTA: 

Gençler arasırıda açlığımı:. gıi:el yazı mıi~cı 
akaswa gl11ne şarllaruıı ue mtisabakamn nasıl 
o/ocafjlllı yozıyorz: 

Muhtelit mü~adele komis-
1 İtalya iki kruvazör inşa 

yonu tarihe karışlı. ettiriyor. 
Gönderilecek yazJ/ar. 

Gonder/lecek yazıların «le:li hiçtik lı!kôye.» vas
ftrıı haiz olmaları yeyline şmtltr. 

.11usabakamı:a iştirak eden gençlerden göndere· 
ceklerl «le:li kuçuk lıikayclcrb> ga:.deml:.lrı iki stil 
wmn11 it cuutiz dmlyece/\ bir Jıacwıda ferllp el mel· 
arlni rica ediyoruz. 

~ Seçim h~yeti 
~ Gelecek yazıları le/kik clmekle bunlardan ka:.1-

~ 
ııanları seçmekltı edcblya muallimleri, ga:eteml: 
in tahrir riya~cline yardımcı olacaklar ue rey uucc
eklerdlr, 

Kazanacaklar 

\ftıhtolit miibndolo konıis-

yonu on bir seno on bir 
gün faaliyette bulunduktan 

sonra tarihe karı mıştır . 

~hibadolo komi yonu evvcll\ 

·rurkiyedoki Huınlorın Yu-

nanialana sevki me elosilo 

me gul olmu sonrn Yunan
istnndaki Türkleri 'l'ürkiye

yo nakletmek üzere üç son-

l'c llı YunnnistıınılH ç · l ıştı kt nn 

sonru 1 tanbulo dönmüt ve 

ltolyıı tezgAhlarındu hü

kumet hcıubına iki kruvaıör 

inşa oclılme kted ir. Bu iki 

kru\'azörc «Guıseppe Garib ıL 
di,> ve«Luigi di Savoia Duc l 

Oegli Aleruzzi» iıimleri vo
rilmİ§İir. 

Af yon meselesi 
Duimi afyon merkezi ko

mitesi 22 inci celuıini Cen-.IJ11sabakam1z şöyle başlıyacakltr: Gc1wfrriluek 
ole:lt lıı '·fttıeı> lal 2Y 'J <'şr/ne(}( iden ilib11re11 derce 
başl111cıca - JJu lılkliyc/eri seçmekle ok11yuc11/ar11111:. 
nrcısuıda ayrıca l>ir musabaka /c•rlip ediyoruz. Sc 
çme lu yl'l11ıct blrincilffji kaz·ını cak hikayeye rey 
vcrnıiş olan elii okuyucumaza mulıldlf lıediytler 
da,iılacağı:. 

tarihi rnzifosini bitirmiştir. evreılo uktetmi§tir. 

:ıtubadolo komi yonu Tü. Komite proresör 'l'ifönon 
rk heyeti murnlıhosa ına ı- un 1932 ..e 1933 senelerin_ 

rasil~ Tevfik Büştü, Soraç 1 ıle muhtelif uyu turucu mn-

brı n·iizt•l lt·zfi kiieiik fıik:lve\ i vazaıı 1'f'-
oğlu ~ukrü. Cemal, Hüsnıi , dde imalı'ltı hakkındaki mü. 

Tevfik Ktı.mil v~ evki bey. hirn rnporunu müzakere et-~ • • .. .J ~ 

ııcP gaZl'lPıııiz lıir ( kol saati) hediye NlilP-
c·Pklir. İkirH'İ ''f• ii ·iincüyc güzel hirt•J' dol
ıııa ~alrını, dürcliirıriidf'ıı onuıı 'uya 1-.ndar 
kr~ nH•lli hirc•r kitap lır·d iy<) r.dile<'t•kıir. 

ler riyaset etmişlerdir . miştir. Komite yeni bir i8l

!Jıl musabalwda okuyııcularum:.m nclSll rey kull 
anacak/arım ileride ya=acağı:. 

r. .. nçlrr, sizi kah'mirıiıi t~<'f'iihrye ıhn·pt 
f1 dİ\ Of'llZ .. 

Birçok gençlerin bira: dnlıa mıiddet uerilmcsl 
Jıakkwdaki mtıracaalı 11:.eri ne görıderllecek yazıla· 
rı ay ba .. 111a kadar kabul t>lmek kararuu lletdik .. 

Altıncı tıp kongresine 
~anrh~t 

Ahıncı tıp kongrflsi birin

ci teşrinde Anknrada topla. 

nacaktır. Kongre etrafında 

hazırlık yapılmoktoılır. 

Bu kongre le romatizm. 

Hikayrleriıı neşrine 29 Tcşri11euelde başlanacakltr. vo tasıkononi me\'zulorı mli-
6-~~~4-&~~-4&~ 4'&--' zukcro edılcc.,kt ir . 

Balya Ziraat Bankasından : 

ntistik şekli hazırlamasına 

lüzum olup olmadığını da 

tetk ik etmiştir. Huznameıle 

tahdit mukavelesinin 14 ün. 

cü mo.ıldeıinin tatbikatı Ya

rdır. Hu madde ile hük\lm. 

etler ıevkiyat ve ithaldt yn. 
pan memleket için derpı 

edilmiş olan miktarı teoa" tiz 
ettiği takdirde, merkliz kom-
iteaine miıracaata 
mişlerdir. 

davtıt et-

Borçlunun isim vo şöhreti 
Emvali gayri ıuenkulenin 

~enet No. 

1449 
1455 
15~~5 

1536 
9 ·3ı.' 

44. 1 15 
276-93 
o -54 

283-1 ;) 
111-135 

13 -6 
l 5 - 1 
66-14 

16 -141 
124-14. 

62-236 
96-250 

196-241 
'ı:. 'F>Q v- ...ı ... 

l 06-340 
165-223 
0 5-2 ı 4 
306-232 

lll<'a nahİ\ f' indt• ıı Jlat•ı ,.\ lııııt · I oidu ll:ı~an ''fendi . . 
E' eiler 1\ CPrraıı ~ııri (•f.-rnli 

)> Ü~Ul31l oğlu ,\J t> fıUH'( \'(' .\Jj 
>) ~Jazak oµıu ~l<•lırııf•l .\li 

Doğa nlar K. 0.;rııan oğlu Yakup 
l\ttdı köyiirıdt'n İhralıim K. ~«'ı·if'P, (~iil~iiıı lıaıııuı 
E\cilrr K. miil:\zmı oğlu AlırııPt t'fP11di 
Darıi~meııt K. fslc\uı olrlu E~·yiip Pft•rıdi 
Kovurı t ri K. ilacı .\li oğlu AlınH·t efendi 
l>oAarıhu· K. ilıralıinı o"'hı ~hı ~ıafo t'f P11di 
Eıncr Pa~a M .. \y,az oµlu B<'e<•p Pft•rıdi 

Pazar kar.' P iııdeıı h:wı ~lelını«'l Ali Pft>rnli 
Kot•tt eanıi ~I. ;" olla Üm 1r t•fpndi 
llt µanlar K. il. Alım t oğlu Musıafa pfpııdi 
Ko ·a ·ami M. ;\lolla Ömer Z. Ay~e 
.\r:n:ı('ık ~ar. M11harı•t1m o~lu Melııw t Hğa 

t t 

Koca ,.ami ll Sarı IJaJil oğlu AlıuH'I Ç 
llı<·.ı X. lla ~aıı Talı İli efPrnli 
1\ ol'a ea ııı i ~l. Ün u~r ~a' 11~ 
Pazar 1\. K "I ağa oğlu il fo~p~ İli 't' Halil 
l\rı rh K. lııeP Mt'lmıf't oğlu Mustafa 
l\oea Pınar K. Hafız Kadir pf rııdi 
l\oea Prnar 1\ .. \hınct oirJu FPlıiııı 

• 
l\,H·a P111aı· K . ._'pzai oğlu Miil:iyiııı 307-~31 

311-261 1\ot'a Af aı· 1\. llal l oğlu .\lııııet 
326-~3) Uoğ,uıl.u· 1\ . lhılil kızı Jla11il'P 
32H-24~J l\oca pmar 1\. İbrahim oğlu llii~t·~ iıı 
O• 3 •l4k. t)t) -.'.) tJ 

ı 37-2:~n 

P.ızar 1\. llalip llalil Et. 
l)uğarıl,ır 1\ .• \~ vac·ı O . . \lı C. . . ~ 

146-253 Dofr:ırıhu· f\. Kalaycı O. llalil Ef. . . 
1 • .':1-23:~ , Pıııiz 1\ . l\.uı·ı;u O. ihbarı ve ll:ılil 

~32-253 hu\<1 1' pa~a 1. .\slau O. ~hılıarrc 111 \l' zevctısı 
Caıw 't' i ~ıııail 

adet miktar1 Cinsi Mevkii 
ıiöniim K. 

1 .. 
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[\ 5G 
7 11 H 
7 
7 
() 

•) .... 

1 
n 
4 
1 

5 
{) 

1 
•) .... 
0 
•• l) 

:l 
~) 

4 
3 

1 

4 

1 

GO 
3~) 

72 
ö 

12 
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50 
147 

~) 

:!O 
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20 
33 

34 
6 

30 
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13 
12 
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2 

BalH·adır llu•a ('İ\armda • 
llant' ıaı·la mulıtelif M. 
Tarla 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Ba~ 
' 

Tarla 
)) 

) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

il 

\) 

)) 

)) 

)) 

» 

)) )) 

Kara viikte • 
Muhtelif 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

~luhtelif 

(t ukur cavır 
• • 

Mulııelif 
)) 

Kabaarnnit 
~I ulıtclif 

)) 

Kih· civarı . 
~ltıhtt\lif 

J> 

)) 

)) 

)) 

Lakal <l('l'e • 
~hıhtt~lir 

Karatır 

,\1 u lıtP-lif 

Yukaı·ula i iıııl(•rilı• ga' ri ınrııkullPriııirı <Wııiim, nı ., 1-.i , t' "airt>lt·ı · i ~azılı (ö2) ru·ft•r nwd~ 11ıila
f'111 Baha ziraat lı:ııık:ı:--ıı :ı

0 

olaıı hor·l'larırıı \adc•.;;iııdt• iidt>ırıPtlildt•ri H' J\(•ııdilPriw· ırhlig ohıımn 
• • 

ilıbı1ı·rıaıt1P nıiithlc·ıirıiıı d:ılıi Jıiıaııı h11ld11:ii11 ı•ilı11ıl•· ıarilıi il:irnf:ırı iıihcır·•·u (4.>) ~iiu nıiiddt•llt • açık 
aı tııı·nı:l ~tıı·t·tile ıııi'ıza~<·dt'l~f' ~ıkanl:w: ığıııd 11 ı:ılip ohırılarm B:ıl~a Ziraaı ha11kasuıa \t• nıl'ı ııadi 
İlırahim ağa)a ıniiracaaı t•lnıt>lt·r·i il:\ıı olıırıur. 



SA.YPA.: 4 

Suriye~e ticaret 

Memdu~ Ahmet 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKiLi 

YUSUF KENAN 
Yazıhanesi hükumet caddesin
de Ahmet çeşmesi karşısında 

~erkez ve kazalarda her 
nevi dava kabul ve surat
la neticelendirilir. 

----- -

TORKDILt 

4 - 2ll 

Karacabey Har<ısı 
Müdiirliiğiiııden: 

Hara ismet Paş<ı merasının pazarlıkla ica
ra verilmesinin 25 - Birinci t<>şrin - 934 per
şembe günü saat oıı dfirde uzatıldığı ih\n olu
nur. 

4 - 233 , _, 
Senenin en büyük ve en güzel f ilimlerinden: 

MATAHARI 
Yakında Şehir Sinemasında gösterilecektir. 

·- 1 

Okuyucularımıza Bir Kola~ - .. ~ ' . . . ' . . . 

Aşağı ya bastı ğırııız relı ber tablo halk ıııı ızın lı er tülii ilıliY,.ı! 
rını en rahat, en eyi, en ueuz ve en sağlanı şartlarla nerede, 
lerdeıı karsıhvabilcceklerini uösteriyor. . ' ~ .. 

Başınız ağrıyor. Hangi doktora gitttl 
siniz? 

Rahat bir otel istiyorsunuz.o Hangi O 

tercih etmelisiniz? 
Hangi bakkalda temiz mal bulunur?• 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız .• 

• 
ı= 11111 ıc,ırıı :: 

1 DOKTOR: Hasan Raif bey. Dahili hastalıklar fil 
hassısı.. f Hiklimet caddesinde Palanıu& 

OTEL 
karşısında.. A 

: kaptan zade Oteli .. Kuvayinıilliye 
sinde .. 

A V U KAT: Emin Vedat bey ... llükıinıet caddesiııd",ı' 
Sadık ve Hacı Tevfik beyler· HiikD 

• caddesinde .Ahmet çeşmesi karşısında ~ 

G A Z / N O : Merkez krathanesi: Paşa camii cadde5
, 

B ER B E R : Moda berberi Sabri bey. llükun1et cB 

sinde .. Darhalı oteli altında. 

B A K K A L: Balık pazarı bakkaliyesi. Osmarı ~ 
Pasa canıii caddesinde.. l\leyhane lı oğaıP"" • • • 2 

TER Z / : Mustafa bey .. Postahane sokağı Nü· ~11J 
Terzi Ye örücü Celalettin bey· 

• nıi ' liye ca<l<lesi No. 163 ,_ıtl 

TUHAFiYE· Yeni çeşit tuhafiyeci Kadri beY·· s 
• • dar zade .. Kuyayi milliye caddesi No: 4 ~ 

ŞEKERCi : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en esld.~~a 
cisi. llerne' i şekerlenıe, lokum, pasta, P1~ f 
ticarethanesi Hiiktimet caddesi, postah",.e 
ka~ı numara: 24 • 

BA K.KALİ YE:Baudıı·ma bakkaliyesi Ahmet Hilmi ef. 
Bihimunı içkiler, kanserde ve şeker çeşiıl~/ 

MNİF A TU ~A: Tavşanlılı Zade Fahri bey. faıııas•j)li 
nifalura ve kuma~ mağzası. Ku vayi fll 

caddesi numara: 52 


