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c::=t:rl\ a:.A.R. TESİDEN GÜNLER.DE VE ER. ÇIK.AR.. 
Günü ,geçmiş sayılar 25 kuruştur. 

' . -
~Ütün Y urtdaF ırka N amzetleriU .M. Üyesi Seçildiler 
~.6 k ad A at·· rk'ü n Avusturya Kuru ay Londra A~aşm~lar1 

,~ . ... ~ ·~ 
l ~. .~ . • . ..... 1. ~ 

L 1 ~ H. '. e y k e 1 i n i i k d i.. Almanya ya geçecek mi!. Başkanımız 1 zmirde. İtalya görüşmeleri teveccühle klrşılıdt. f ıkıl hın yırdım 
-ıJhhn "ıkılmesı· mu· nas ~~etıle JoLadlılar bu"yu· ı, o"n- Avustu ya ) abancı bir devletin Kurultay Başkarıi\.ız Antalya miua~rna girmek hususunda henüz bir kırar vır memişdir .. 

U ~ ~ 3fZUSU03 UyffilY8C8k, haValıSiOd8 f efklk S8J8h3fl Roma, W (A A.) - l'{eş~- 1 Londranın yarı resmi mahafi• 

'!lok ~ere Olan ~8g-lılı~12flnl fe''f8f etttler. Viyana, 9 (A.A.) - Berli- yapacaklardır, edilen resmi b_ir tebliğe gö- 1 li bu hükür:nte.rjn mütasavver 
ı ~ nden tereşşuh etmiş gibi re Fransa ile Ingiltere aras· muknvelenıa ımzasıoa mAni 

"Ylu"a;~ 9. [ ~ A. l - Dün çoşğunlnkla büyük Ondere görünen ve Almanyanm mda yapılan ve teferruatile teşkil etmiye~eği kanaatınd_ 
~'t'u·· Cıoıınden sonra At::ı olan hoğlıhğını tekrar ot- ltofyan hükumetine bildirilen adırlar. Yalnız 1talyonların 
1 n h k Avusturya kin kı>ndi mu-
&aıtıi • ey elinin oçılıh miştir. ~oyl,.vlerden sonra konuşmaları mesul İtalyan lngilizlere. karşı koydu'kla-
·~ı· Yap l d \' ı· 1 k kadJeratını kendi tayin et ırıin .. 1 011 r. o ı Gü- resmi gpçjt bas om Ş as ·eri, mehnf'ıli teveccühJc kar~ ııo. rı jhtirazi kaydın tabiatiyle 1- ozl" b rn ,k ve hattA bu hususta ~ 

il 8 u ir nutkun- m ktebli er, halk, teşekküL maktu ve Almanya _ile İngilizlerden de, karşılık göre 
llıle88 onr.:ı, muhtelif h:ılk lnı kod n. crkt k bütün To- reyi tlma müracaat eylemek anlıışma ihtimAHerin1 oeği söylenmektedir. Umum-
1!)}1e~·seleri güzel sözlPr kntlıl ır Atalürk'ıin hı ykeli· hakkını istemeğe mütemayıl ıhtiva ettiği mütoleasında iyetle Fransız -lngiliz beyan_ 

ıştır (' · b l d b'l l' b llırı 1 • ·Umurıyet mey- nih önun i 1n gt'ç·ıniş ve su.y u un ıığunu ı 1 ıren azı bulunmuktadır. Korşıl cklı namesinin ortaya attığı me -
rfolduran halk, buyuk ğı ile salamlunmışlurdır. haberlere göre, Alman dev. hava yardım misakına ge· selelerin heyeti mecmuasını 

Y dd
---- y k - letı orta A.vrupu ademi mü· lince, İtalyanın bu miımka unlomt bir pÜ:n üzerinde tu· 

il .ur a Ü k e dahalı undlnşm:ısın.ı iltihn_ esas ıtiborile iştiraki husu· tmtyn çalışılmaktadır. Zira 
U ka davet edildiği tukdi sundnki hattı hareketi ya- Almnnyanın tecezzi kabul 

~ .rnıclıs u"yesı· s çimı· 1 o" ı. ,. f ı ... lt . t' l b rde şarta bağlı bir cevab <11.'nrraı khım ozall. kında tesbit edilccckdır. e'\mez bir pl§nı kabul veya 

'fır~ e. yapı. l\Onom ol\U tSI a e e- lzınir, 10 (A.A.) ~Kurul- l .. ondro, 9 (A.A.) - İtalya reddetmeıinden önce te{er-

a 
verecektir. Saluhiyuttor Av-

t ~nka nımzetlen kazandı, leri memle~eti geziyorlar. usturya mehafilj bu şayiala- ~(l:n ~~~~:\ ş~::i·~ze 0:~~ ~~et:n~~e~::i~~:~ ·m:~~~:: ~~:.tı düşünmek menimıiz-
11\11 ta , 9 (A A) '''l" ra aı-la itibar otmemekte- · o·ğ f O Qt illi M · - ~ ı ayet Antalya. 1 O (A.A.) - miş. ve durakta po.rlak bır lesine iştirak etmek imkfin· ı er tara tan rta ve 
~ b~bı eclıs azalıkları Yuksek ökonomi fakiıltesi dirici\. surette karşılanmışdır. Birkaç sızlığındadır. Eyi malümat şarki Avrupa payıtahtlarınd. 
~ı~•t"ı: JeH F ~ar~~~~~·:t)~lr-i son sınıf talebelerinden kı··.Başbakan Şuşniğ demiştir giın şehrimizde kalacakJır. olan mehafilin ifadesine gö. an alınan haberlere göre 

.. llQ 35 acnç Mersinden şoh- İzmir. 10 (Hususi) - Ku- re bu kanaat "melı" sebep Almıınyanın sabık müttefik-
•, İlyeı zo.nmı !ardır. Ye .... "' • ıı e I · h · 'z'n A t ı 11 k G ı Kd l d l lerininde aakeri ahkAmın htılar r arnsında birçok rımıze ge mış. şe rımı ı - vus urya ne zomon nı tay ,aş am eneru - ere müsteni dir. Zira tol-

da vardır türlü kurumlorını, portakal kemdi ısterse ve ne zaman zım Oznlp dun İzınire gol· ya ne ltalyadan, lngil\ereye tadilini istiyecekleri anlatı~ 
",,L il' au Tı'tu" lesko bahçolerinı . tetkik ettikı- Hukumet vakti geldiğine mış ve sevinçli tezohurntln ne do lngiltereden, hal yaya }maktadır. 
u~ll J den sonra aynı vapurla kuni olurs:ı ozııman reyi d , karşılanmışlurd1r hava kuvvetleri sevkedebi- İngiliz mehafıli böyle 

~ı'rı~o. ~~, lU (A.A.) - Ro lzmirc gitmjşlc>rdır Ticnrot Kurultnv Bıışkıınımız uı,· leccfrjne imkan ve ihtimtll 1 mevsımEJZ meıeleyi 
~,L uıs Bak b 1' odnsınıfo !!<'n"ler ş~nıfınc ma mürn<'nnt edecektir. J • k 1 " f h d. . k b"l . 

t il() d anı ay ıt ! • • v - b" .ı 1 · gün kadar lımırde a ucak gôrmcmcktedir. Manrna i iı§\ınıno ı e ıstememe. 
''ıı Und b" ·· -ı · · M ır Yoksa ynbancı ır uov otın 
\ lnJ en itibaren Bal. ' ır og 0 ycmcgı uu ım- ve mukarrer seyalıııtlcrine itolyanlar hususi bir meabu- kte ve herfeyden önce '''et· aşına 1 ı b" ı·--· -1 b" zı bu husustaki orzusnna talı · itle fP 

81 mec isinın rı er ır ıgınucı ır çay başlamak uzere lsp.ırta, riycttun istisna edilmek şa- Frdoaız-lngiliz beyanname&· ti ~c~·mıstir. · yafeti verilmiştir. olamaz. Burdur, Antalya vildyetle- rtile mevzuubahs mukavele- ının çerçeveşi dahilinde 

l'\Qn,. s t • 1 rinde tetkikat yopncuklar nin, lokarno nndlaşmasına Almıınyanm sildhlanması me. 
L • ı ıanya ovye lt:::a ya ve fzmir - Balıkesir yolun· dahil devletler tarafmdun selesinin"' halli gerektiğini 
qij~ıi , · .,. llon Anknraya döneceklerdir. imza. edılmesini kabul etme- söylemektedirler. 

11metı ma fi .. L J 1 H ı, 1 , 8 ı· Ant..ılya, Isparta ve Bur ktodirlcr. Buna mukabil fi'r- Pnris, 9 (A.A.) - Homa_ 
~il ' sra '"rl yuz- 1 Rusyanm yem uüuçesı. ava ~uvvet ert er ım dur ml'busları dn Kurultay B.ı_ ansa - itulya mütekabiliyeti dan,. havas ajanıına bildi-
li QQ nısb t' .1 k d ,1 d k f k t t kd d" Ito.lyan diplomnsınce hiçbir riliyor· 

ta n11tre, e mue ıs l. Na kadar varidat ve ne kadar bom~ahyacak kuuret emi ş anımıza re a u e me e ır. ihtirnzi kayJn tıibi tutulma. İtol;a hükumeti Fran~ız-
a5111&t ın' ~ (A.A.) Bıı- 1 ntesraft Yurdda "ava Jurumu. maktadır. ( Devamı ikinci sayfada ) 
ı~v hutçe:.c ıısi hakanı 1935. ıl y . 1 Nazi kongrelsri neler yazıya? 11 u 
~~ ;nden 2 milyar Moskova, 9 (A.A.) ~ enı Roma,~ (AA.) Huvns Ankara, 8 (A.A.)· - Zirn- TürkDi// ile duygu/Br: • 
~ tı:ııiır a.sarrufa karar seçilen merkez icra komıtesi ajnnsından: at \'ektlleti meteorloji onsti· B • d h J J k • f 
~~~erı h~;·t Dnirenin mnsrofı devletin 935 büdçesinin vn· Essende çıkan vo Nazi tüsünden alınan malfımo.ta lr Q a an a ım 1. • 
' o " cey . . Ô 

dA- ~ ,İııdırj 0 nısbetle yiız ridntı 65 milyıır 900 mil- fırkasının resmi gazetesı ol göre son 24 saat içinde yur- mlmdekl kitabları bir 
lı.tf ıtıbar lccek ve bugiın- yon ve 65 milynr an hava nczQretile yakından dun doğu kısmill3 Akdeniz yana, kô.ğıdları, kalemi ti~ 
~ ıl"'r- en Yeni tayin \ e bi ' l ti etı.... Yapıl 400 milvon masraf olarak alakası .bulunan Nasyonol kıyılarında Adana, Dörtyol r yana ;lr a un. 

l ~ıştj.. ma ına karnr J ğ d !çimde b -ı.; ı 
&r~· • · tı;ısbit etmiştir. Coytung, gazete Del Popolo- ya ışsız ve iğer yerler yo aşsız u r yı an ' ı~e ~ ~ nun Alb dog-larını aşaruk ğışlı geçmiştir gibi kwrllan ncrdtn geldiği 

~ J a 1, ~ 1 Moskova,S(A.A.)- Yedın- bil i bi k 
IL•rl ~ Kin a ya an Berlini bombardumon cdec- Yoğış Kastomoni ve çev· e rs z r Sl ınlı var. U cj Sovyet kongresi tarafın· ·ı y CJd d6 l ı "' d er asa ı.. ek kudrette olup lto ly~m resı e ozğattn kar ve diğer Qlllll r mcagın a 
~!tı\~llra, IQ n Ulf gazete dan seç·ılcn yeni merkuz İC· Jıavo kuvvetlerinin tecnvü- yerlerde ynğmur şeklinde lİZLİllliİ ile dolaşan gaz/erim 

ttı1lq ek t (.\. A.) Dahi ru komitesi toplnnnrıık 27 zu kıymetleri hakkındaki olmuştur. Ükülen en çok lrımbaya takıldı: i~le bir 
ttııı Uthığu 1 tııntbucıt umum kişilik dıvnnını intıhnb et· makalesinden buhsilc Jıyor yoğış mikdarı Antolyada Ö2 (az/alık dalla, diye düştin-
:ıur: nden tebliğ olun- miştir. Bunı mn nrosındo St kı: Bursnda ı5, YoloYa ve Bol· dıim. Onada bir iifleyiş 

~ fl~0rıı ulın, Kolenı·n. Vorşolof, K::ı · 1 t ı · rn ud::ı 12, Kepsut ve Dursun- yelli: Işık karanlıkla boü-'l'u 'Ve lst b ita yan gJze o erı rı • b d 1 uluvcrdi. 
'~ı rJciy an ul m nşeı gJnovıç, Litvinof, Molotof bütün neşriyatı sorohnten Al ey e 1' Ankara.da 2 vo di-
~~ .. ıtı Ynl"no 1 hakkında bir • ğor yerlerde 1,S miJımetre 0/ı .. Şimdi gıin{uce uy 

'
4 

" lllb l vardır. m:ın aleyhtarı bir haletı ru k ı. ld I d 
t~1 • er er ncsr- arasındod ır. us uz ıW ı \ an sonra 
ır :ırı Tu· rL·~lt:rnasyon::ıl ~lerkoz ırru komıtc•si r<•İ · hiyeyo tercümıın olmaktadır kuş lıiyıi yalag~a kavuşan 
~ h llly d ~ ı Karın toprak ustıinde en 

il nb· . e e resmi slıg'7ıne Knlenın ve klltıblifri l"rı- Pam~kof, post~ vo f 1 k 1 bir adam kadar, içimde.il 

~
" ırı Yokt ... ... az a o. ınlığı Kustu 64, Rr 

Une ~ ur. ne de Enukıdze &eçilmiştır, telgraf Rıkof, maliye ur- d gelt•n dinlenme duyuyorum 
Q (! e 11, ' zurum u 41, Molotyodn 20 t' erlirı gy BKe mı Holk komiserleri şu suretle ınko cicıvlot plılnl· ı-ı:ınliııwtre<lir. D(·reco di.ış Başım ellerim arasuıcl(l. -'•t• ' [ ~ an komısyon reis P~nçeredcn dışarıya bakı·· 

l 'ıtı llo.ııesi 
1

• A J Berlin teş kkiıl ctm;ştir. muş ve <liğer yerlerde 5 JO ır) ll' l il I 
~ı 'lld gun · liğiue MeJ'lok büdC'o komis- yurum . .JC ı JC rs z bir 

1) il eşın g ırb R"'s Molotof, ıl şurı işle· derece en düşiık suhunet 
~ lltr,ııre Renı lig: 7U0t;O 1 yonu reisliğine Cutakn Efıio yağmur camlart buğulamlj. 
ı lıı'- tohn ri bo.knnı Litvinof, muJ dereceleri sıfırın altındn Ko. Sokak odarn kadar ka 

t ıce ""' ıın ~dılPn seç·ilıni lt.ırJtr. 
b b L&..IU 1 f v . ı f . l!'dC rsta 22 ' grzurumıia 10, L I Ud I I k d ~tr ou le oJ ı de etm I ıı da nrışo o , ıçorı ~ · ı:.o 1 . . ran 11\.. am so w, a ar 

le"' ulıı ının rıyıısetinde 3 ı ki Anko.ra sıfırın üstünde 2 de 
'ı"ıl~orüJmek" enolNd ri l ıgodo, d snrı twnr t sessi: .. Dışartyı dinle111ekle, 

l 
•ı l'rı b· le ol nl rın 1 _ şilik le bjr teşkiltltı l'ı:ınsiyc rec d r il l l 

işleri Rozerıgo tz, ugır so < il ememen n, rgörmekle 

Ul~a . uyuktlır . komitesi tayin edilmıştir ki hn yüksek 1:1uhunot iz- · 

rlst nayı Orjonikize. orman görmememn .:ıyırd edilecek 
b,~fJo. lQ anm nüfusu Lobof, hafıf snMyı Lıub- bu komite> y~ni kanunu ha mır ve Samsondn l 7 .\nt- bir yam yok . 
ı 'lf! ._ (A. zırlıyacak ve projPsini mer nlyada l 6 Joroce kayded. 
lht· 'ıc nu ·A } _ 1934 imof. iaşe Mıkoyan, içeri Amma içim.hiç de böyle 
'ıı lti n 3J kez komitesinin önümiızdekı ılmiştir. Bugun Ankorada de,<jil. Biraz önce ncrden 
•ı.~ l}l rı, uru h k ynı ılan tıcaret \ "ztzer. ziront c ı toplantılarından birinde tas- ınnt 14 ıle suhunet sıfırır1 d''-/ l b'l 11'-/ '1111

1 
u ~mu u kında nl . . lwpub gel ıg n ı eme< !J m. 

~f ıı n · tu ~nro B l rnof zJhire vP hay, an dik için verecektir. Bu üstünde 7 llt1 roee yü}cAC'l· 0 , ne oldu.<}11 belirsiz sıkmlı 
b hrı Ufuau 6 . u gol'l-
~t'b 'tı nur 08 ı ,U59 dur yetiştirme I< oılmanoviı;, mü komite azası ~rnsındn Molo miştir. Hüzgt\r şimnlişnr- c~inilsı' içimde yavaş yavaş 

~ .. J30 b~su C'Jvurı ilo naknlo ve yolları Andre- tof. Varşilof, l<o~unoviç·. kiden saniyede 4 metre yurtİ!fOr, yörıidıikce sısli 
ınA \'ıknııstır. of. nnklıyat vo su yol- Uuhıır vo Litvinof vardır. siıratl c osmoktedir. bir denizin,mavl sularrndarı 

kayıb gtlmiı bir gtml 
gibi, bıiyr1yt büyüye yakın· 
laş1yor. Ve artık lştı o, iç 
sıkıntısı bir halı gibi, ayak
lartmın alfrnda serili Btn on 
urı sinsi l{jrenç g6zlerlne. bir 
Jıalttnuı yeşil, mor, sarı çi
çekleri ne bakıyormuş gibi 
bakıyorum. Bakdıkca an
llyomm ki, bu sıkmlı içime 
biriken ve tortulaşan derd· 
luin kalıblarım, adlartm 
de[jlşdfrmesi11de11 başka •ir 
11tsne değil ... 

Meğer dudler de, makiya_ 
jı m yapmada olan bir ak
töre 11e dilediği işine geldiği 
vakii gidi~ini, duruşunu, 
renglni, defjişdirebiltn f ki 
!JIİZlıi bir adama ne 'lwdar 
da benziyorlarmış ... 

Lt1kin yakrndan, amma 
çok yakından keskin bir 
~wkış lle araıdırma ile on
larm ela maskesi ötekiler 
gibi kendiliğinden düşü11e

riyoı. 
Karanltk odamın ıslak 

pençer~slnden ses ve kam 
çekilmiş sokağa bakarken 
bir kere daha anladım ki, 
defom o{ilu11un yalmz dı
.şı11da değil içinde: dt! mas- · 
/.:eliler dolaşıyor. 

c~vriet flyriemir , 



• 

81YPA. Z tlll\&DILI 

lngiliz FOLKLOR 
1 

Muallim 
K,ÖZER 

Sünnet Düg., iJnü ticaret odasında irat eyledi 
ği bir eöylevde Sir Con Si· 

Her yerde olduğu gibi, nnet çoı!uğunurı bu halinden· mon iktısadi meseleleri me-
Balıkeeirde de hayati bir ve görülen (mürüvetden) co- vzuubahı ederek iki mem
mescle sayılan sünnet işine oubda aelayanlar dil bulunur. leket arasındaki birçok ticari 
dedelerimiz cok ehemmiyet Biraz sonra; çalğılarla_- ahe- engellerin bertaraf olduğuna 
vermişlerdir . Bu ııe bar.ı nk başlar. (Def) çalan kadın sevindiğini siylemiş ve ay
~ldetlerin çıkmasın11 ıebeb gür ae!ile düğün evini çı- , nı sıyaaal ülküye aynı de-
olmuştur. nlatır, bahoioler yağar. ve mokratik ve parlamenter siste-

Halcikoıta ıünnet olacak e~lenceler bıitün tiddetle me bağlı ve diğer memleketle-
çağa gelmiş her çocuğun ana devam eder. rin aerbeıt ve müsavi 
ve babasında bu möhim iş icia Bütün hanlardan makaat iıtirakleri ile dünya sul
endişeler, ıelAşlar hatlar. çocuğun acılarını hafiflet- hunun temellerini kurmıya 
Çünkü, keyfi7et göründü. mekdir. Birkaç gün hasrı vücud etmiş olan iki 
ğünden daha ehemmiyet- devam eden bu &Yutmaları memleket arasında tezatlar
lidir. Bunu• içindir ki, hı- müteakib hali tabii avdet dan daha mühim duyğular 
ıım ve akrabalarla danıı· eder. Çocuk ayağa kalkar bulunduğunu teyid etmiştir. 
malar, konuımaler devam ve gezer. Ticaret nazırı bay 
eder, nihayet karar verHir. Eğer ıüonet düğünü, ev- Marşando İngiliz ha. 
Bir iki gün evelden akraba lenme düğününe rast gelirse, riciye nazırına cevab 
ve dostlar davet edilir. Hafta· sünnet iti cuma gQnü ya- vermiş ve müteakıben logi
nın 1&lı, çarıamha geceleri pılır. liz sefiri de kıea bir hitabe 
kadınlar sünnet evinde · Sü'nnet yapan sünnetci; irad etmittir. 
(Jallı) denilen elbiaeleri çocu~ ayağa kalkdıktan Nihayet oda başkanı bay 
geydikieri halde başlarına, sonrada muntazaman sünnet Henderson iki memleket ar
boyunlarına takdıkları altın- evine gelir gider. (Mırh~m, asındaki sarsılmaz dostluk 
tarla gorib olduğu kadar toz) denilen ilaçlarla ço- tan bahsederek Fransız ln-
hoı bir biçime girerek cuğıın yar as nı urar. Ge- giliz münaaebatı ve ticareti 
eğlenti yaparlar. rek bu müddet zarfında şerefine kadeh kaldırmıştır. 

. . -,-·-···----··-··-----··----··----··-··-----: ŞEHIAVEMÜLHAKATTA :..·----------··---------··----------···· 
Paşa Grib Hastaheı. 

Paşıköy~e kadın meselesi Gri~ ~astahğı şehrimiz~e çoğaldı. Hükôııt 
yüzünden bir vaka oldu. dün mekte~leri ıızdi. 

Çağış nahiyesinin Paşakö~ Son günlerde şehrimiz- stalık dolayıaile 
yünde bir gün önce bir vaka de grib hustalığı ~·oğal- ~rine devam ede• 
olmuş, Ali oğlu Eşref bu ı mrşdır . olduğu anlaıılmaktadıı 
köyden Ali oğlu Cafer ta. HükCımet doktoru taraf- Sıhhnt mödürlöğfiı 
ra!Andan kasıg· ından yara- 1 ı" lk me- sim hastalığı olan 

ından dün bazı önüne geçmek bed 
lanmı,dır. ktebler gezilmiş ve me- 1 L . d 

Yakaya bir kadın meıe- dbirler a ma&ta 1r. 

lesinin ıebebiyet verdiği kteblerin vaziyeti tetkik Mekteblerin, kah•• 
anlaşılmakdadır. Yakayı ' edilmişdir . Duyduğumuza ama gibi yerlerin 
hemen zabıta el koymuş, ı göre ilk mekteblerde ta- müddet kapatılmaıı 
Cafer yakalanmış, Eşref de 1 lebenin yüzde onunun ha- temeldir. 

memı~ket hastahanesinde . Ot altı ytl önce 
tedavı altına alınmışdır. I UZ 

Vaka hakkında adliyece ------------- t 
t~hkikata devam edilmekde- 'Zelzele Nasıl Olmuş 
dır. 

1 
------

8. Rahmi Selçuk. ı Fatma Kadın Hamamın 
Günlerden cumartesi old- - Çıkam garigı •.. Birkaç gündür ıehrimiz

de bulunan yeni saylavımız 
B. Rahmi Selçuk dün Suıı
ğırlığa gitmişdir. Saylavımız 
şehrimizde ziynrotler yap 
mışdır. 

uğu İiin , ( .... . ) Mahallesinden - Çıksak mı naptd 
ı 4'0 kadın hazırladıkları - Hu, ayol sRbala 
l yemekleri ve çamaşırları. au diikünüb duruyoı; 
ı ıu bohçalara koy arak saba· a, deli •.. 

htan hamama gitmişlerdi.. Birinci zelseledeo 
«FatO:a kadın> hamamında hamamcının: 

bütün günlerini neşe, «gü- _ Hiç teltı etmijİ 

Çarıamba günü yemekler 
yenir. Perıembe günü mevlid 
okunur. Düğün evi pek 
kalabalıkdır. Siinnet olacak 
çocuğun başına bazı mü
cevherat vttaire takılarak 

yeai elbiıeleri geydirilir. 

ye gerekae ıünnıt iti es
nasında bir çok hediyeler 
alan aünnetcilerin çocuk 
tamamile eyileşdikden son
ra da aileni• vakit ve haline 
göre bir ttakım elbiselik: 
nyahud iç çamatırı gibi 
armağanlart da almaları 

Adeddir. 

Londra ' 
Görlişmeleri 
Ve 

, Su yollan niçin bözuluyor. : 
lüş cümbüş» içinde geçire- kılırmı biç ba taı bi 
ceklerdi .. . Demesi üserine bir 

H!lkikaten öğleye kadar içerde kalmayı mu• 

Ya «ata• yahud da arab
aya, landona · 1amanımızda 
•tomobile bindirilib şehrin 
muhtelif yerleri ıezdirilir. 
Bu guintiler etnuında bil
h81ta çocuğun akrabalarının 
evlerine uğranılır. Oralarda 
9erbetler içilerek baıı hedi· 
yeler alınır. adet olduğ~ 
üzere bu alayın önünde fa
rkı söyliyeD mahalle çocuk- 1 
lorı bulunur. Bunlar - düz
gün - ve ekıerya karmakar
ışık makamlarla kafıleye 

heyecan nrirler. Sionet 
çocuğu tendir, neşelidir. Ni-
haye' alay ıünnnet evine 
döıer . Burada çoeutun ba
bası, akr~aları haıırdırlar. 

Sünnet çocuğu bindiği !ey
den indirilir. Bu esMda evde 

telAş hatlar. Süoaetci ha
zırlığını bitirir. Soars; çoc
uk sünnet edilecek yere ge-
tirilir. Bu aırada ana ve 
laba Teyahud ıkraba<lan 
biriıi larafındaıı (~üonetlik) 
denilen (tarla, ev, bağ, ba-
hçe öküı; inek, 
mandu) veaaire 
bağışlanır. Bunlar çocuğun 
malı olur. ileride biç bir ki · 
msenin bunda hakkı ye
ktur .. . 

Nihayet sünnet etme va
kti gelince: Çocak muhtP. 
lif ıuretlerle avu.tulmağa ba· 
şlanır . Ve ayak gürültüleri
le karışık batırıtmalar ara
sında(Muştuluk) denerek sü
nnet iti yapılır. Artık ferya

dı dindirmek için ha.zı tedbir. 
ler almak l&zımdır. Süslü 
karyolasında, yatağında inli
yen çocuk h111m Te akra
balarının vı daTetlilerin bir
çok lıediyelerile avutulur, 

aldatılır. Bir müdded sonra; 
erkekler dağılır. Ve düiii• 
den eYel dikiodikleri düğü
!11\ik elbiselerini geydikleri 
halde kadınlar gelir. Anne 
ve diger kadm akraba bu
güne kavuştuklarını bildiren 
hureketlerile çocuğu ıever 
ve ok~arlar. içlerinde eü · 

Köylerdeki ıünnet dıi. 
ğünleri de hemen hemen 
Balıkeairdelıinin aynıdır. 
Baıı köylerde de Adetler 
ay r1dır. Meıelt: Oağ koy. 
lerinde sünnet çocuğunu. 

at n araba ile gezdirmez
ler. Sünnetci çocuğun evine 
gelir Te sünnet itini yapar. 
Muhtelif bahşitlerinide alarak 
döner. 

Balıkeairin , Giresun nahi· 
yeıi merkeıinde sünnet ço
cuğu ata bir.dirilerek geıdi· 
rilir. Alayın önünde kad
ınlar, arkalarında delikanlılar, 
En nihayette de yaşlı erke
kler bulunurmuo. Bu2ün ya. 
T&f ya'f&f Gireaunda da bu 
Adetin ı.,rkedildiği ıöy lenıa. 

ektedir. 

Mecmualar.· 

Kayna~. 
Halkıvimiz tarafından çı

karılmakda oloo «Kaynak)> 
ın 23 üncü ilkkdnun say111 
çıkmışdır. M. Rkremin « ln
kıldb tarihimiz)), İbrahim 
Şevkı lşıkmanın « bir yü· 
rek kalkınlığu, «ulusal mu
ıikimizin değişmasi», Osman 
Balkırın «köy mü, halk mı:' ~. 

it Akayın «köy edebiya\D> 
ye diğtu· kıymetli yazılar 

«Kaynak » ın bu anyısını 

ıüsleme kdedir. 

Okuyucularımıza 

ıJeriı . 

Aym tarihi 

tavsiye 

«Ayın Tarihi» nin 10 cu 
Teşrinevvel sayısı çıktı . Ayın 

Tarihi bu sayısında, bütün 
bir ayın sıyasal Te ökonomik 
hAdiselerini bir araya toplam
aktadır.' Çc,k istifadeli olan 
bu mecmuayı okuyucularım . 
ısa tavıiyı ederiz. 

İtalya 
(Üstaralı birinci sayfada) 

lngiliz anlatmalarına a~:ık 
surette taraftardır. Ancak 
havn andlıışmuına dair ltal
ya hükt1anetine henüz hiçbir 
muahede taılağı tevdi olun
mamıştır . Fransa · Almanya, 
lngihere, Belçika ve Fransa 
Almanya- Italya aralarındaki 
türlü muahede akdi fikrinin 

lngilterenin ltalyaya askerı 
bir müzaheret Tadedecek. 
kadar geoit tanhhüdlere 
giri9meıinin görmek istiyen 
lngiliz efkArı umumiyesinin 
vaziyetinden münbaiı bir 
dahili sıyasa endişesinden il
eri geldiği zannedilmektedir. 

İtalya, beş deTlet ar&sında 
mütterek bir tek anlatmayı 
tercih ediyor ise bu and
laşmayı İngiliz efklrı umu
miyeaine kabul ettirebilmek 

. için İngiliz - İtalyan yar -
dım tarUarını tesbit edecek 
munzam bir protokolun tan
zimi imklnını da derpif ey
lemek l!lzımdır. 

-
Yurddaş! 

Hlaliahımere , 
Tayyareye, Yo 
ksulları, cocuk· , 
ları koruma bi-
rliğine ve fela
ket gören yur
tdaşlara yar

dımı kendine 
borc bil. , 

Bazı kimselerin ellerinde 
bulunan tapu kayıtlarına ist. 
inaden evlerine masura he
eabile su almak için umumi 
su yallarını açtırarak, husu· 
ıi su yollarını tamir ettirdi · 
kleri ve bu yüzden su yolla
rının bozulmasına sebebiyet 
verdikleri anlaıılmak:tadır. 

Hususi !U yollarının mü
saade alınmadan tamir ediL 
memesi i~· in belediyece icaba. 
den tedbirler nlmmıştır. 

gençler bidbirlerine su ata- ld ı u ar •.. 
rak Karesi oyununu oynaya-
rak, ihtiyarlar da gelinlik 
cağındaki veyu yeni gel-
in olmuşların çılgınca 

eğlenmelerine baka-
rken dedikodularına devom 
etmek suretile yarım günün 
nasıl geçtiğini furkında bj_ 
le olmamışlardı . 

Öğleyin , göbek taşı etraf
ına halka olundu. Muhtelif 
yemekden biri gelip, biri 
gidiyordu ... 

lkinci saraıntıda 
kaçı9mıya vakit 
hamamın iç kubbtti 
en çöktü ve altında 
kadın kaldı . .. n., kubbe ise, «h . 
nm bir eeeri himaıett• 
ak yıkılmadı . , . 

Fakat, çıkacak yer 
Ümer Ali beye derhal 
gitti: 

Yemekdon sonra, fenalaş-

KenlİmiZİR numaralanması anlar biraz hava almuk idn 
dııarı çıktılar . . . Uiğerlori 
iıe, her şeyden habersiz eğ. 

lencelerine devanı ~ttıler ... 

- Dıt kubbenin 
yirmi yedi kadın talda 

Biraz sonra, idil 
rafından açılan bir «~ 
ten , korkudan deb1• 
müş 27 peıtemallı k 
ğırarak, biribirleril• 
ederek dışarı atılıyor 

Kentimiz numra işlerin
de kullanılacak levhaların 
yaptırılmaıı belediyece mü
nakaısaya çıkarılmıştır . Mü. 
nakasa müddeti on beş 

gündür. 

B. Hilmi 
Ayvalık avukatlarından 

Hilmi Usmanbaşeğlu düa 
Eıkişehirden şehrimize gel
mi§dir. !!ugün Ayvalığa dö
necekdir. 

Saat ona yakınd'i .. . 
Kadınların şu muhavere

lerinden ~~ıkmak üzere oldu
kları anlaşılıyordu: 

Bu perde de, bu 
kapandı.. 

KADRİ UZKUR 
EH UCUZ KıRTASiYEMAIAZ-AI 

il ii ktimet caddesinde Zarbali 
tında .YCl\İ ac0•dığmr' diikkanda kırtasiye Mahkemelerde: aa 
caciye çt~şidlerinin en e~'İSİ ve piya~ 

Parnukcu vakası davası . eıı ucuzu olarak bulunur. Bilhassa m8~ 
Pamukcu duvaeının muha- taleheleri ne aid muhtelif defter ve ka 

kemesine dün de ağır c~za 1 vesaire diğer ticarclhan derden pek fa 
mahkemesinde devam ed ı l · ve ehven fiatlesatılır. .. 
mişdir. Dünkü muhakemede • 
yeniden birçok şahid dinle- .. 
nmiş, diğer ~ahitlerin de ça
ğrıhb dinlenmosi için muha
keme tohir edilmişdir. 

Acıkh ~ir ölüm. 
Dursunbey malmüdürü A

rif 1 I kmet kısa bir has. 
talJğı ruüteakıb · dün şeh
rimizde ölmüşdür. Uzun 
ıaman · vilAyetimizin muh
telif kazalarında memuri
yet Termiş, kendisini halka 
ısevdirmiş olan Arif Hikme
tin ölümü teeıt1ürle karşı

lanmıştır. ı 

Allah rahmet eylesin. 

Doğru Yol • • 
·ı Y.\ZAN: ~I. CEVDET 

~ bir perdelik 1 Fiatı: Beş kurııştur. 

1 İdare evimizde ve her kitapçıda buhı 
ı~~~~~~,~~~~ 
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k· Sı~ırlarda karın işmeıi , I gelir. Bunun için gevİ§ ge
l~r?l~rinin, kora işkembe - tiren ve dolayi~ile mideleri 

1 rının yalnız gazlarla do- / çok büytlk olan hayvanlara, 
ub • ·ı · h 1 "'erı mesınden debil atı- usuıile sığırlara gıda o ll -

rı [Jl"Ld & 
ı-. arda gıdalarla dol- rak yalnız küsbd er verıl 

:asınılan da ileri gelebilir. memelidir. Kirşi ajırlık.Joa 
d u . türlü karın ti~meıi ve dolayısile aşırı bir taı -
ahı yine bir hHımaızhk yik ile hareketsizlikden kur-

lleticeıid " ~,. L. . 
ır. .ı ıne a.ırıın tarmak için küsbeleri hiı 

felce h k t · )' 'kd L l t ·1 k L • ara e ıız ı~e utra- mı ar a.a ,. o ı e arı,ıa 

~asından meydana gelir. olarak vermelidir. 
•lnız meydana gelmesine Oolumsal hazımıızlıia 

8
'
1
heb aşırı mikdarda gıda bir ıebeb da-

o dug- · . 
[. a ıçıı:ı buna doluma1l 
ıaır1 

• 1 ai) huımıızlık den-
lllıttir. 

B' 
h. ır mtıddet aç k lan 
ır · 

h ınsan yiyecek bir nesne 
"lllduğu zaman nuıl aşırı 
"'ra,. b'" .. l ' oyucek o an TÜ. 

~lldlarını hHlıyebilmek için 
ıtlık veyahud batka bir 

~~~eb dolayııile bir müddet 
ıyıclnrına yetecek kadar 

i:ıd, h 
-~ k:. ulamıyan , veyalıud 
bu alan •tiırlar dahi bol, 
h BU sile ıevdikleri bir f ıda 
"lJ.1 1•ukları , veyahud bir çn
" ta L • 

h ' eır otlağa ıerbeet 
ıra.& ld 

1. . ı ık.tarı ıamon kir9· 
rın· au . ı pntl&dırcaaına yerler. 

lttıı 1~ dolumHl luu:ımsızlığı 
'

1b olur. .. 

"e Bunun iİbi çifte, arabaya 
dtrı •i<lcülüğe yaramadıkların
llııık; e_~lerinden istifade olun 
tab Uıere heııiye konan vA 

\l k se . l . . . 
dıJ . nıırmc erı ıçın kırn -

erıne b" d 
dıırda . ır en nıırı mik· 
'''"' Jtyecek huıuıile ıu

"Q k"" b h Us esi ve boDft benzer 
11•~a le b t ~ıılb .. ~-' e ~r nrilen ko . 

'lle•ı 0kuzlerı ile eofmalı 
ıııı8 er dahi delumsal heı-
1 

ııı.~ • 
tr1 ~a ue-rayarak karın-

J'eL !.'ter· Çünki kus bele• 
~ ku .. k 

~ı§ b ~u parçalara ayrıl -
~ib· uhındıklarından kirtin 

ıne ""k larat. çe er ve orada y ığı _ 
~ü •tırlıklarile Adete yi 
•alJ0 lillrnayan bir npurua 

nrnanı . . 
ı:ı, &af 8•• ıcın anbarlıırı· 
~ ra olarak d "" k "" I ·· .. uıııu o u mut 
~ırı 1 tn ~iırlı~ı ile yaptı-
} Olbılı: 'b' b' . &hra1t ~l • ı ır taıyık 

1bırak; 1 1 
kırtı hareketsiı 

11 ıtta6[ hr · Bundan ise do . 
....... azımsızlık meydana 

Doktor · ı. 
Memdu~ A~met 

1 

h ÇOCUK 
Qsfalık/ 
~uay arıh rnlilelıassıst . il 

lln6 c· ene nnosini postnh-
l ~ağın ıvnrındn Zemen so
,.._ n nnlcletnıiştir . 

..... -- _ .. I 

AVuKAf .. 

hi ıusuzlukdur. Su, vucu
da hergün ıidik , • ter ve 
haJım i~'in çok yarıyan 

salya gibi ayrıntılıırı (if_ 
raıatı) dolayıeile kaybet-

tiği su mikdarını yerine 
koymağa yaradığı gibi mi-

dede huııusile gevit g• 
tiren hayvanlarda gıda·· 

ların ~ulanıb lıem arka-

ya doğru gitmelerini be
mde gevit ile tekrar çi-

ğnenmek üzere ağın gel
melerini kolnylaftırır . Su
ıuzluk iıe bu yoldaki 

hareketleri güçle§tİrerek 
gtdaların midelerde h ustı
sile kirtde kalmnlarına ve 
koyulefıb kirşe benzer 
büyücek birikinti halinie 
toplanmalarına vo dolayı . 

sile d~lumHl ha 7.ımsılı~a 
sebeb olur. 

Bar.ı defa ıla ; h u11uıile 
harman ıomanlarında ah 

ır veya ağıllarından ka
ç.ıh veyahud bağlorından 

kurtulub 9nbar Toya ha. 

rman gibi danelerin bol 
bulunduğu bir yere 
rast gelen sığır veyah-
ud koyunlar, aşırı mikd
arda nrpa veya buğd&y l 
yemekle, dolumırnl hoztm- 1 
sızlığa uğrarsa: Nitekim 
böyle vakalara çiftlik ve 
köylerde ~·ok rastlanır. 

Dolumıal hazımıızlı2ın 

belirtileri - Bunlar yenilen 
gıdaların mikdnrına, ve i:o. 

loy veyahud güc hazım olu
nur maddelerden bulunduk-
larına göre değitir. Hazım 

sızlığın batlnngıcında lıay 

van. henüz iştahası ke· 
silmemi~ buluncluğund~n 
az ~~ok yemeğe devam eder· 
se de midesi ağırlaşıb ra
hatsız olmığa sıkıntı duy-
mağa boş lnyın<'ll yemekden 
vaz geçer ve fakat ıt 

işJen geçmiıt bulunur. A

ıırı mik<larda gıda ile do· 
lub gerilen kir, felce , 

hareketsiıliğe uğradığından 

veyahud hareketleri pek 
az olduğundan hayvan hem 

g-eviş getirmez, hem de san. 
c ılaştr . Sancısını. kuyru-
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Yakın komşularımızda: 

Balkan andlasma 1 
Dahilinde ökonomik iş birliği 

ve Elen noktai nazarı . 
Atinnıla çıkan ve Elen, lJl 

u11al bankası mrımnrların ı n 

resmi gazetesi olan Trapezi 
tiki gazetesine Elen dış işle

ri bakanı bay ~aksimos, 

Balkan anhşmıisının iş bir
lıği etrafında şu sözleri söy
lemiştir: 

Bal kan ondlaşması, tica . 
ret, ökonomi bankal ı k ve 
nakliyat bokımlarınd:m an
laşmayı imza eden devletler 
arasında iş birliğini isti h
daf etmektedir. Balkan anla
§ması, Balkan uluslarının , 

ökonomik münasebetlerini 
inkişaf ettirmek için , siste
matık bir surette çnlışma 

sını mümkün kılmıştı . Bal 
kan uluslarının arasındaki 

nazik i.lkonom ile meselelerin 

hepsine derhal ilk gün
lerde birer pratik hal su
reti bulamıyacağımız tabii 
idi. Bundan dolayıdır ki, 
Balkan anla11mas1 statüleri 
ile bu meseleleri ciddi vo 
sistemtik bir tanda tetkik 
edilmesi için bir ökonomilt 
konseyi teşkil eyledi . Seln
hiyettar Eksp ınler ilk ~·a
lışmalarına ba11lamışlar<lır. 

Çok yakında , müsbet ne
ticelere ''arılacağından emi-
nim. 

Yunnnistanın ökonomik 
bakımdan dütünceleri hu 
sıyasanın tatbikini ~ö -

zotmekteılir . Ji'ilhnkikn bu 
aıynıanın bnşırıJarak ortaya 
konulmast ~çin bir ~·ok. güç
lükler bulunmaktadır. Bu 
güçlükler bilhoua Balkan 
memleketlerinin eksoriyot 
itibarile ayııı ürünleri elde 
ettiklerinden ve aralorındu 

bunların karşılıklı değişme

sinin zor olmasından doğ

maktadır. Fakat Balkan dev
letlerinin ökonomik hayatının J 
daha derin bir surette l 
gözden g edrilmesi , bu gü
çlüklere rağmen, aralarında 
bir ticaret iş birliği olabil
ecegı inanını vermektedir. 
Karşılıklı <leğiçm,e mukave_ 
lelerinin tatbiki neticesin
de · alınan rakamlnr da bu_ 
nu açık surette göster-

mektedir . MesalA Yunani
stan hari~ıton aldığı topr
ak ürünlerinin bir kısmını 

Balkanlarda en ziyade in
kişaf etmiş ı:ınna y ii te~k ıl 
eden kendi sanayii iırenl 
eri değiştirebiliı . Diğer 
taraftan yine Yunanistan 
bütün diğer Balkan tl tlvL 
etlerinin ihtiyaçlarını kar ·· 
ılıyabilecak olan kendi ti 
caret fılosunun kullanılm

ası işini de müzakere ed
ebilir. 

Böyle bir iş birliğinin ga
yet güzel bir benzerini Tür
kiye ilo Yunanistan arasın
<fa bir tütün büroıu teşkili 

siya!'lası t:ı k ib etmeği dü şün_ 
miişlerd ir . 

Sanayi baktmmd ıı n , tok bir 
sanayi program: hnzırlıınırsa 
çok eyi 0lacaktır . Zirai bün 
yeyi , ökonomik ve soysal se 
bepler dolayıl!ile ulusal san
ayilerini inkişaf ettirmelerini 
böyle bir gayret i daha lüz. 
umlu bir hale getirmektedir. 
Bazı devletlerin sanoyileş_me
sini intnç eden bugünkü va
ziyetler bazı nizamlar altına 
alınmazsa ve Genel harrden 
beri devam eden jstihsaldeki 
anarşinin l ıu suretle yapılıw-
sma göz yumulursa hnkika · 
ten yazık olacaktır Çünki\ 
Genel harbi jntao tden seb- j 
eplerden birisini de bu mes
ele te§k.İl etmekte idi Balkan 
devletleri bu sahada çok ııyi 
işler yapabilirler. 

Balkan devletleri vata.na
aşlarının diğer Balkan mem
leketlerinde serbeıtce ölfo
nomik fas.liyette bulunmaları 
meselesi içinde düşünceler 
vardır ki zamanla yapılması 
i9in bütün gayretler snrrolu -

, nacak ve yukarda söylemiş 
olduğum teşkildtın bu hususa 
aid muhtelif mukavelelerle 
tamamlandırılmesma ça lışıln
caktır. 

Balkan momleketleri or
asındaki g ümrük yükleri
ni de her hnn2i hir 
ıuretle olursa olsun az
altmağa <;alışmak aynı 
zamanda hir ıııuknvel o ile 
i ş sizliğ in onune geçmek 
bütün balkan devleılerj 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde al illiğin timsali 

olan EB markasını arayın ız. 

' 
Balıkes ·r Belediye 

Başkanlığından: 

Bahkcgir şehri numaralama işlerinde kullanılacak num
ara lavhaları 15 gün müddetle oçık eksiltmeye konulmuştur. 

15 de Bal-

~ - Eksittmeğe g irecekler belediyede mevcut emaye 
numunelere gör" ve Emaye numara levhalarının fenıi 
evsaf ve oşk fi l t ornmen temin suretile büyük taahhütlere 
girilip muvalCnk olduklarına dair bilgilerini Encümene 
göstermeleri . 

3 - _,E ksiltmenin IIJuhammen bedeli 1200 lirn olup pey 
nkçosi 90 liradır ihalede bu tominnt yiızdo 15 niıbotindı 
artmlacaktır. 

ı~·ın faideli olan ve Ba-
lkan ökonomik bi rliğinin 4 - isteklilerin Mın~oit şertnnmıyi Belediye Encümen 
tumnmlnnmasına yardım kak mindcn nlmalo rı '\'C pey ok~·alarını belli sıwtten evvel 
edecek mahiyette bulunan Belediy \'Cznesıne ın$kbuz muk bilinde yatırmaları ilAn 
büyük nalın işlerini bir- olunur. (26 - 4) 

likte yapmak ~·ok oyi :. 
olacaktır . . ~~~~~~~~~41\ 

Elen ~ar~iye bakam Ual- 1~ Balıkesır Doğum ve cocuk 
yaya gi~ece~. bakımevı ' 

Atinada çıkan Vradini 

gazetesinin yazdığına gö f)ı ı - Vih\yetin merkez ve nıülhakatı, şehir 
re Elen Harbiye bakanı fı d d b 
G 1 K d"l" it 1 d 1 ve köyleri ahalisiıı en müracaat e eu ge e- 'll 
enerıı on ı ıs. a ya u . . , .. .. . .... ~ 

kendisinin de aza bulundu . lernı tabu ve muşkulatı her ııevı douumları-
ğu._~r~iti -~eşkildtının tertib l m ve alelunıuın kadın ameliyatlarım miies- 1 
ettıgı hır musamerede huluna· ~ sesedc ueccaııeu vapar . Cocuk diişiirmek 11 
cak 'e aynı zamanda İtalya n ~ . . " 4 

• :S. 
resmi mehafıli iı a de temas lkP tehi ıke~ın<le huhınanları da kezahk mecca- ı 
edecektir. nen yatırarak tedavi eder· 
Yuna · t d A ·1. 2 -- .~i~l çocukları vo iki yaşı.na ~adar o-

HiS 8~ a. . m~rh\an ~ iaıı kuçuk hasıa yavruları dalıı muessesedş 
f ıstıgı ISll~Sah ~ yatırarak her zaman meccanen 1edavi edere 

Atina Rotarı kulübünde 3- Siil c·ocuklarının b~kım taJ•zları lıak-
Yüksek ziraat mektebi Prof· ~ kında rııiistak ht"l validelPJ'e ve gebelik e na
esörlerinden B. Pnnos Ancıg- it. sında vukun nellıuz arızalara karşı tatbiki 
nostopulosun. Yunanistan ti o, i ft\zııu -.crelcn tedavi ve tedbirlerin ahnuıasım 1 
Amerikan fıstığı ekimi hak- ., 
kında verdiği bir konferansta da gebelere fiğrt~I mck üzere dersler verilir. 
söylediklerine nazaran Ame- 4 - Cunıhurivr.timizin Bahkesire bah-

tana ilk dofa 1846•011 g etir- uıuhtel'('llt hal.kımızın istifadt)ve ko.,.malaı· ı 
jlmiştir . 1856 yılında bütün • "' 
Yunaniıtanda biri Zant ad as- tazı mu 1 r. ti. le ı· v 1k - Sadık 

l>AVAVEKILI 

ğunu sallıyarak, arka aynk

larını yore vurarak, ve 
hafifce inleyerek yatıp kalk 
makla belli etdirir. Eğer 

1 suretile bajlıyan iş birliğin-
de görebiliriz. Bu büro son 
yıllar içinde cok fena vazi
yetlere giren bu ururene 
çok hizmetler edecektir. 

rikan fıstığı ağacı Yununis-

1
~ eylt1di~İ f'~)İd~li. YC hH)'Jrh mliesst)Serlcn 

ında di~eri Hlid eyaletinde 
olmak üzre yalnız iki tane ~~~~ 

Yr 
'r LF KENAN 
'~ıh ·" <le ancsi h~k 

Pı.hrrıct u urnct caddcsin-
Çcşrncsi karşısında 

tıferk; 
rı eı 'V le 
1 

evi dr. e nzalarJa her 
~ "~O. kub l ileti u ve surat-'9, ceJendirilir. 

hayvan aıırı mikdarda taze 
ot yemi! ise kirşinde bir 

Bnlk8nlar arusı bankası

nın teşkili işid e ökonomik 
konseyce tetkik edilecektir. 

mikdar g:ıı dahi meydana 
gelebilir. Bu ise hazımsız 

lığı bir kat ıJah:ı iİd. 
detlendirir . Çiin kü bu haldı 1 

dolumsal hazımsızlık üıerint Balkan devletleri, gayesi 
ökonomik kalkınmayı te ş kil 
tıtmek üzre, müşterek bir 

. sanayı, ekim ve nıünakııJo 

bir dereceye kadar ~azlı 
hazımsızlık ılahi kntılmıt 

lıuluaur. 

ağaç vardı . 1860 da Psihi
koda, ve nebatat bahçesin
de de fıstık oğacı yetiştir 
meğe başlanmıştır. Bugün 
bütün Yunnnistanda 70 hek-
tar arazi fıstık oğacı ile ört
ülüdür. faknt şimdjkj halde 
bu araziden ancak 20 hektarı 
malısül vermektedir. Çünkü 
diğer kısmılnr üzerindeki 
ağa.dar hcnü:.. gon ~· ti r Çirn-

kü Amerikan fıstığı 
oğacının mahsül verebil· 
mesi için ekimden sonra, en 
aşağt beş yıl ge~·mosi Jllz ,
mdır Bu, yirmi hektar fıs
tık ağocı Yunnnistana, yılda 
bir hu~;uk milyon drahmi 
varidad ver mekteJ ir ." 

Haşkn memleketlerde. zor 
yeti~on bu ağaca Yunnnisto.-

nın kuru iklimi, çok müsa
jd gelmektedir. Her tarafta 
yetişmediğinden dolayı , .Ame
rikan fıst ığının bir buhrana 
tabi olması da çok mü§kül
dii r. Yunanistanda 1Aıneriknn 
fıstığı ağacı ekimi giltik ~: e 

ilerlemekte, ve her yıl yeni
den 30 hektar nraz.i ekilmo
ktodir. 



TtJllKDILI ı t Şubat ~ 
o ~ . 

Katoli~ler va Elen ~ıvleti 
Katolikler tarafından bil

husa, kız pansiyonaları va
eıtasile yapılan dini, propa
gandalarının ortaya çıkması 
ve bu mesele etrafında 
Atine ve SelAnik gazeteleri
nin neşriyatı üzerine, Elen 
Maarif ve Mezahib bakanı 
bir tebliğ neşretmiş ve bu 
tebliğde Atine Katolik Metr· 
epolidini, tanıyamıyacağını 
bildirmiotir. Teblig, Türkiye 
zamanında bir Katolik Metr_ 
epolidi bulunmadığını, halb
uki Elen devletinin 1830 da 
hami devletlere kartı yalnız 
Türkiye devrinde mevcud 
Metrepolitleri tanımağı vade
ylediğiai tebarüz ettirmekte. 
dir. 

Atina Katolik Metrepolidi 
buna cevab vererek Türkiye 
devrinde bir Kat.dik, Metrep 
olidliği, bulunmamakla bera
ber, 60 yıldanberi Elen dev· 
letinin Atina Metropolidini 1 
tanıdığını, bu hayaiyetle nı
şanlar verdiğini ve mer11imle
re davet ettiğini ve, hi
zmette vefat eden Generale 
yapılan ihtiramı yaptığını 
bildir mittir. 

Elen Maarif ve Mezahib 
hakanı bu protestoyu geri 
çevirmiıtir. 

Bu hadiaenin, Elen Katolik 
mehafilinde fena tesirler ya
ptı~ı görülmüştür. Sefaretler
rin ite müdahele edecekleri 
zannedilmektedir. 

Gazeteler, ekseriyet itibar
iyle, Elen Bakanının çok har
eket ettiğini söylemekte muh
alif vaıiyet alan, gazeteler 
bile ancak, e<Prensib itibari
yle doğru olan bu işte, bak
an biraz daha, ağır başlıca 
hareket etse idi, daha eyi 
olurdu.» 

Şehir sinemasında 
Bu akşam 

Bl)YÜK R V S Fll~MI 

Gen~ral Platof 

HÜKÜM GECESİ 
MümeHili: 

Sl'ZY VEHNON 
Çok kuvvetli nıevzu neşe ve heyecaııh 

anlar, harb sahneleri kocasını idanıdan kur
tarabilmek için bir kadının hiiyiik gayret 
ve fedak~\rhkları .. 

Aynı zamanda 
Biiyük takdirler toplıyan ve alak~ u~·andıran 

TiJrkçe Sözlü 

Lüks Vapur Volculan 
Filmini de ilfıveten devam ettireceğiz. 

Ayrıca ..... Dünya Haberleri. 

(~OK YAKINDA • 

ASLAN T ARZAN ı 
Bütün heybetile geliyor. lJ ----· 

Belediye 
Başkanhğından. 

Ellerindeki tapu kayıtlarıoa istinaden evlerine masura 
heeabile ıu alan eşh&1ın doğrudan doğruya umumi su yol
larını açdırmak ıuretiler hususi yollarının tamir ettirılikleri 
ve bu yüıden su yollarının bozuldufu görülmekdedir. 

Bundan sonra ıu yollarını açtıracak bu gibi eşhaslD 
evvelemirde Belediyeden: Müsaade almaları ve hiltifındı 

hareket edenlerin şiddetle cezalandırılacakları illn olunur. 

------------------------------------------------------------
Bahkesir Orman Cevirgenliğinden: 

Mtite•aaııt 
Adet Devresi Uıunlağu Nevi Bulunduğu yer 
20 t,90 8,00 Yatır meıe Edremid kazası HRmdihey nahiyeıi dah· 

atacı ilınde vaki Tepatacak mevliinde. 
30 0,90 8,00 • 
50 0,80 8,00 » 
20 0,55 6,00 )) 

2 J,60 9,00 )) 

t 1,66 9,00 )) 

6 1,36 9,00 J) 

2 1,60 9,00 Yı\ar Çam 
1 1,68 9,00 ,, 
6 1,30 9,00 » 

60 0,70 9,00 Yatır meıe 
, 40 0,75 1,00 » 

IO 1,30 5,00 » Hamdibey nahiyesinin Hisarkalesi mevkiinde 
20 Oı45 5,00 )) 

80 0,65 7,00 • 3 2.80 5,00 » 
15 1,50 s.oo )) 

15 0,90 8,00 » 
20 0,30 5,00 Akca ağaç 
3 0,50 • 8,00 Köknar ağıcı 

404 

Edremit kaza&lDlD Hamdibey nahiyesi dahilindeki vaki Hisnrkalesi ve 
top atacak me•ikiinde orman yaıaıına aykırı olarak kesilmiş ve ~·e,itlerile yukarıda 
yazılı bulunan 404 dane yatır ağaç aşağıda gösterildiği şeraitle açık artırma ç1karılmı§tır . 

. • - ~h~le 19-2·935 günlerine raslayln pazarteıi günü saat 15 de Balıkesir orman 
çevırgenlığınde toplanacak ıat19 komisyonu önünde yapılacaktır. 

2 -Ağaçların beher metre mikAp gayri mamulünün bedeli muhammeni 2 iki lira ol
ub istekliler muhammen bedel mecmuunnn yüzde 7 buçuk niebetinde olan • 32 - liralık 
depozito mııkbuzları ile ihale günü komisyona müracaatla arttırmaya ittirak edeceklerdir. 

3 _ ihaleyi müteakib ve derhal teminat yüzde 15 şe iblAğ ve bir hafta içinde ihale 
bedelinin tamamı birden malsandığına teslim edilecek ve ağaçlar onbeş günde nakliye 
ile ormandan çıkarılacaktır. 

4 - Yukarıda gösterildıği gibi ogaçların hepsi olduğu yerde kabul ve teslim edilecek 
mamuldta elverişli değilclir gibi her hangi bir behane ile k&bulden imtina edemiyecek 
ve yerine ba~ka ağaç aramak hakkı olm•yacaktır. Onbeş gün i~·inde çıkarılmayan ağaç-
lar hazineye kalacak ve müddet temdit edilmiyecektir. / 

5 - llAn vesair her türlü masarif müıteriye aittir daha çok malumat almak isteye
yeolerin her gün Orman Çevirğenliğine ve Edremit Orman muameldt memurluğuna mü· · 
racaat. •1lemeleri i14n olunur· I 

Doktor baklerlyolok Doktor operalôr • Doktor 

MEOENi EREllı SAOi ÖZATAY MEHMET KABALAK 
iç ut salğın hastalıklar 

mıilthassısı 
·Cerrahi hastalıklar 

mütehassısı 

C il<l ve zührevi lzastalıkları 
nui tehassısı . .. 

VATAN ccıanesi biti~iğindeki muayene eYinde lıastalarıııı hergun 
üğleden sonra kahul ve tedavi ederler. ~ 

~~~~~~~ ~~~~~~~ 

Okuyucularımıza Bir Kolayhk. 
Aşağıya bastığımız rehber tabJo hal kımızın her tlilii ihtiyaçla

rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlaın şartlarla nerede, kim
lerden karşılıyabilect)kforiui gfü;teriyor. 

Rahat bir otel istiyorsunuz •. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda.temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin cevaplarını bu tabloda arayınız 
uvayi milli-

T'Rl"KO T' AJ. Mehmet Servet örme e ~ 
.n • ye. caddesi numara: 98 

KIRT ASİYE· Mustaf~ Fehmi. HiiktimP-t · 1 ·esi postaha
• ne sokagı. 

OTEL : Balıkesirpalas - Ku vayi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. {{ uvayi milliye cadde

sinde .. 
A V U KAT: Emin Vedat bey ... Hiikt1met caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiikfınıel 
caddesinde Ahmet çeşmesi karşısında 

B ER B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: lliik1iınr.t 
caddesi Yıldız Karaathauesi karşısınd 

LOKANTA: Sabri Lokantası: Şah ~lehmet soka~ı 
numara 18 

BAK K A L: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman Nuri·· 

TERZİ . 
ŞEKERCi 

Paşa camii caddesinde.. ~leylıane boğazında·· 

: Mustafa bey .. Postahane sokağı '<• 4 7 

: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en •~ski şeker"' 
cisi. Hükt"ımet caddesi, postalı; ıw ~okağı nu 
nıara: 24 

MANİF A TU -':Tavşanlıh Zade Fahri bey. Faııtazi llln
nifatura ve kumaş mağzası. Ku vayi milliye 

caddesi numara: 52 . 

H1RDA VA~· Cumalı Hasan - Yapı vH rHrıçper tliizcnı, 
• demir hirch1,at, boya, <·am, çirneto 'e~nırC· 

Sar~·;lar ba~ı. ~:7:Jr.~~\'f~fmi•---' 

.. B A S 1 M Y E R i:Vilayet Mat~ 


