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Kurultay . İtalya-Habeş ihtilafı. ' Fırka Kongresi Toplandı .. 
1 

B~;bnımı~dında. ltalyanın Maksadı Ne?. - -. 
:.~za_ıp Aram hatkerint İtalyanın almış olduğu t tiiİer müstemlekelerin him- Kongre Bü~ü kle ri Sa~ğ~ ile · A~dı .. 
•ıu11~~:d~ı~~:d~~tış~ı~~~: ayesini temine matuf alel~~htiya~ tedbiri imiş.. Kongre idare heyetinin çalışmasını takdır ett~ . . 

4 
tardır. Habeş lmparatortıı İtalyan mümessilleri Adısababada görüştüler. Kongre bug(in de_ çalışmasına devam edecektır 

ta Jdın, 14 (A.A.) _ KuruL Roma, 14 (A.A.} - Hükü. Homo, 13 (A A } - Roy- Kongre, Ayvalık, 
d[ 8aıkanı KAzım Ozolp met Habeşistan tazminat; it- tor Ajansı muho.birinden: B·~ndır~a, Balya, 
S 11 tehrimize gelmişdır. esın1 ve ltalyşn mevziine karşı j Resmen bey.rn olunduğunu B ırh nıye, EJreuııd, 
'Jl1.vlarunız, vali ve hüku- oskeri ibtiramotı yapılmosını görP. Addisababado devam 

1 
~rdelt, Dursun.~ey, 

illet erktnı b ı d' r k istemiştir edtlmekte olan müzakereler- ~usurluk V€ Gonen 
,. .. L ' e e ıye. ı r a 1 ·1 h 'k' d h . 1· h' . h l vı' l~a-" qafke . L l ngı tere, er ı ı tara - d e emmıyet ı ıçbır ink- uıura as arı 
ti Vı a.UrUm arı 8SkP- f d l · h ,,. ı . • f •• "} • ' . l t , ;1 h t llıüfre . ' n a mese er ın a ınc 1\a · ış tı g.oru memıştı r. lto van ye ıuare .eyo ı 
•~ ze ve bırçok halk d . 1 . · · ". · "I · k l '«ltafında k. ar ışgCJ teri altında met:ılıbının saııh muhıyı·tın ı• uyıc:ı erı ıştıra euı· 

Gen n arşılanmışdır. buluno.n mevzilere askeri d ıir ç kan hnberlcr nsıls yor l ı .. ~hat 14 J.~ 
ı eraı Kıı O 1 · *Jet b l . zım Zil P vı- bakımdan takviye etmemek ız Jır. ıkı fırkanın sder brr vılaydt idııre hdyetı 
llalk~v· e_edıy". C H .. F .. teklıfındo bulunmuşlur . eJilmesi lceyfıyctinin t" lul b.ı:ikl~ı bııy 1\ıvf ık 
dahi~ ını vo mevki kuman- Homa, 14 ( A. ı\ ) - O ş İş- iil h r tedbırden . iharet Fıkrot Sı ltı.y k.ong- 1-:..;,;...;.--_;:::;.!_. 

ıt5ını zi t . h \L j ~"İ yare etmış, na.- eri bakanlığı musteşorı Hll- o lıluğu bir dofo datı.ı teyid ruyi açnrnlc, mura· 
•l&ka~:ı;'rnı°Jaril1e yakından beş cnuıfabut guzarı ıle görü- edılmektedir. \ h ısl trı :rnlılınlıunı=i 
Sayın ~ muşı ur. . Jşo:ıüş ve kendısın .. ;hük.umı}tinin Ram3 14 (A.Aı _ Yuks- \ ve muv.ıffakıyet 

ile b~k aonuğumuz şerefı- sulh arztısu hJklunıl:ı temi- ek milli nıfül ,faa komıteRİ dii;;ıii'iŞt~-;. Buadan 
'kıa u a_rnet .. konağınJn bir 1 nal verdıkten sonr3, İtulya dıın tekrar b..ıy Mussulınin soncu; kongre ırı:ıısı, 

"-... en Zlyuf ... t' ' I kt" t f d • t h ,I \ • rdİS Vc:ıklli V6 ktitİb . --....___ .... ı verı~ece ır. ara •D an ıt ı az euı mış b .ı kanl.ğ ı altıınla toplanmışt ı r. 

K 1 

olan t edbırlerin ltulyan mü- Vıynnıı I ~. (A.A ) - 1934 Kongreye başkanlık eden B. 1 likleri s·3çjaıi yap· 

ar h 
stemlekelerınin him ıyesini huıliselerinın yıl dönümü Tevfik Fikret sılav ' ılmıt kongra re~ a an temınut,f matuf alelade hır müoasebetile tethiş vakar- . Cü ııurıyet ll~llt .. F.~~kası l isliğıne Bay Tevfik 

b takım ihtiyat tedbirlerinden ları çıkarmağa memur edi· vılayet kongresı, dun ogJed Fıkret Sılay reis ...----

lllrbzi icra tom'ıtesı' u·ye· ibaret olduğunu söylemiş- len . [l()Syol ko_m unist icra vekilliğine Ban- ......... 
tir. koınıtesı lıeyetı g~çen hafta Frka vilayet merkezı 

lıg'"ine seçildi Asıl müzakereler Adissa- tevkif edıl'.11iışti. . dırmn murahhası bay Kôşif l raporu okunm11ş, takdir ,.e 
El., . __ • babada Habeş imparatoru ile Bu heye tın yenıJen teşek· Acar:, kt\tibltklere de Balıke- tosvib edilmiştir. 
~hlı dl lftUbafaza edecektir. ı ltalyan mümessilleri nrasın- k~ı ottiği mı>.y ı i ıııu rıkınctı t, sir murahhası brı) Kenan Bundan sonra kazaların bü-
'1o11t dn icra edılmekteJır. dun 20 kış ı doha tevkıf " ~min Akmnn . Ap•alık mu- Jce, hesab ve dilcceklerini 

'Yetl 0
: 01. 14 (A.A.) - So- Adisabnbo, 13 (AA.) - olunmu~lur. rLJhhnsı boy llami seçilmiş. tetkik etmek üzere büdce 

eı,.1• .er bırlıği Anknrn Büyük R · l b' · d ş h · ı h \' •ı b oytı: r AJansı mu ıo ırın on: • ı.ı rın ı>nzı vc·rlerinde 
İt\ı~· ay Karahan Sovyetler Hudut haılisı·lcrirıe liuır ıııufritiPr lıoşuho;una nü· 

b.teJı~· rnerkazf icra komitesi neşrolunıın resmi bir teblı. mayiş y ıpm ığ:ı k n lknı şlor 
!~ a.;:,e seçılmdiştir. Kkarh - ğde LJerlogubir Habeş gJr· dır. 
QllJfik ~arnan u An ara nizonunun hiçbir tu ırruzda Viynna vp eynh· tlı"'r znhı. 
ıa ed elcılığini de muhufa- buluıımam .ş olduğu hıl,Jir- tası ile jnn lurmn kuvvotlnı 
il e{'ektir. UI ıliyor. Bu g.ırnızon Linau her ihtımolt· karşı hazırlan· 

ıın işler Bakamm·IZ is- nuloylı 2 şubottu AfJubda mış hulunmakt:ıdır. 
llalyan kıtnutını ku~at Fiemıngton, 12 (AA.) -

A"Lııtran~ula gitti. mak teşebbüsünde aı:;la bul- Başlıco müdafaa U\'Ukatı B 
.,.,il unmamıştır. Reilly cürmün bir odam 

ati 111 61 \4 (A.A.) - D.ş 25 tarihinde Gerloguhi ci. tarıır. ndon değil bir çete 
~İiftii er Bııkonı Bay 1'evfık varındaki hutliselerden y .ı oa t:ıraf.ndon düşünültlüğiinü 
llbtıla ~ras dün akşam İsta. da Habeş tebliği şu m ıhlın· ve bu işin Lindberghin evin· 

Kongre reis vekili seçilen 
Kaşif }\car. 

en sonrn fırkn vilôyet 
rkPzir.de toplanmıştır 

Küçük 
- -

1~rdir. 

Bny Feyzi Söz .. nı>rin to
klifı ile. kongrenin uzim v~ 
bağlılık hi terinin Büyük 

ı önderimiz At.ntürk'e, Kurult-
·1y Başkanı K5.zım Üzalpa, 

1 Uuşhukan ismçt İnönüne, Fır
bay 1 ka GeMl kdtibi Beccb Pe-

kerc t~lgrofla bildirilmesi 
ID"- kabul edılmiştir . Vilayet id

are heyeti yıllık , çalışma 

hesab ve dilek Encümenleri 
namile üç encümen teşkil ed
ilmiştir. 

Büdce encümeni Dr. ls
mııil (Bandırma), SalAhııddin 
(Erdek), Ahmed Hul\\ei Küçük. 
ler, Dursuubey Sabit(Edremid), 
Hüseyin (~ürhaniye) den, He
sab encümeni Emin İnan, 

(Balıkesir), Hüsnü (Suaığırhk), 
(Devamı üçüncü say(ada) • 

'---gıt~iştir. · <l ~ atı varıyor: in dahiliodc>n tntib e ildiği -

H 
Yalınız tÜfdk.lo müsellAh ni söylemİlj ve «Linılbergh, 

l•t 1 er 25 kişilik bir 11:.ıbe~ ılev- mürebbiyeye mutlr.ık 8Uret· 
riye kolu, mitralyözlerle tc itimad cdehilir. fakat 

hilafı ö~-0nomi konseyi 
toplamyor, 

Bursa belediye meclisi Uludağa ~ava hattı ıı disli 
~emiryolu yapdnllmasrna karar verdi. 

1 M - mücehhez ltuly:ın kıtuatı- benim kutiyen emniyotim 

s .. rbartta Sara g :dece~. nın taarruzuna uğramıştır. yoklur» Jemı~tır. 
... u İmparutorun evvelce voı m· B Relly bundan sonra 

tıları rg, 14 (A·.A.) - Al- iş ol iuğu emro tnmumen. müd.leiumumili!.!İn irat ettl-
bh c~Phesi idare mehafılı • S " •ııtl . ' rıuyet olunmuş, ,.e herhongi ğı Jelılerıı ve ~aıtl1;ırinl bey-
'1tbur erın yedi martta d · ·,ırıut.na şiddetle hücum et. b ga bir evrıye kolunun gurrıjz,ın 
llvı0 geleceg·,.ini ve Sllr ı ı mı' ş ve zabıta duru·· st sını kararCJ'l\11 nı an ti•· kılomc· ~ 

"e geze - · h b n ' k k 1 rnıektcdır cegını. n er trc öteye gilınemesı em. hare ot lıtmeme c itti-

Pırnğ 14 cA.A) - Ki\~·ük. 

ıtilM ökonomik konse~·1 bu 

ayın 18 inde toplanacaktır. 

P"rlı' · d ' I · t ham cttıkten sonr:ı, \'tolet 
.>,. re ı mış ır. o · • 38 

118 llıu~~b~a. (AA.) - Hav- Londra. (AA.) - ~tusrn !;lıarpırı işini koybetrnek ko- d01l programı IÇIR 
lrıarıy ırınden: Sarın Al - lini tarafındaıı ll~brşıı:;tı:ına rkuı-1uilo değıl fuknt kbpano . • 
kurııı aya rücun mezkur ma- 4 maddelik kati tal t' bnoıne yokalunmnktn olduğunu gö- ı mılyon ayudı. 
t lttıı end l · rdiiğ"ünden intihar ettiö-ini 1 1lı "L ŞA veren bı'r tıı \'erilmiı:ı olJug-una ı aır "·· '" t:'l \ ' • '"d 0 1lon0 ..... · ı.. - ~ )' sö\'bmiştir. nşıngton, 13 (A A) -
~ ır ... ,.., nıesele le kan haberleri ltalya büyük J 

jL enıttı:- . Alma "k r uy- :ı,·· w,, lliikCımot deniz yHogramın n 
ııt en h n o onom elçilii!i kutiyen tekzip etme- =';N' 

b 6 nfılin h' • · · Corrirıre ılella Sera ta ha kukuna s 1ırfedilecek 8Yenn e ıtnbeden bir ktedir. Bu şayialar gı->çen 28 ik:-
~i <>da~rn~Je Alman ökono . jlkkôrıun<la unlual lın<lise· incikflnun 1935, 38 milyon 98 bin dolarlık 
biflker, ııkanı bay Evjt l ~ rini nıülenkılı Mrdedılen Fraırnzlar Cubutiyi jşgal tnh~isatı kabul otmiştır. 
lltlıca Sar sınantının motalihin, rnübalfiğnlı akisJe- ettikleri zaman. münbit bir Bunun 15 milyonu tlavny 
:e~ınj k~ahreçlerini kaybede., rinden başka birşey değil- kıt:ı sanarak. yahut tabii ' odalarında Feariharburdoki 
urdan Y~etmekte ve tüc- <lir. güzellikler hulacakları 

~11:11 hiın~:etahsilfitının satı - itulyrthın kendi bayrağının düşünerek Cilıutiye g-itme-
h 'asaten Y etmelerıni vo b ıış :ı~·ık selfiml ınmaı-ıın ı ist · miş lerdir . 
et edil Yerli sınaata reka- edığine tl.ıir olan ş'lyiaya ı\ vrup:ının 

~ 1 Sar ~<:ek Alınun emtiası · gelıncP. e8nsen bütün IJ.ıbeş müstemlekeci 
btıt\ 1 ~ilnvznsına yıığdırmn nskcri vı> kahile hnlkı brış ndo; ş:ırktn 
OO emektedir. aç k ~ez :r, rtP.niliyor. İtalyan rkto. büyük 

en büyük 2 
devlı>ti arası 

ve uznk şa 

hir rekabet 

}U .. aknt!.•~a ~uu· "ay tı'caretı' tebnsı ycrlılenl~n 5 nefnin m"ı'k·~1 11tl iıli. 
1.1 Q • U hayatına mal olan son ho- büyük devlet, ı:;a r -
Qıet b ~ş, 14 (A.A ) -- llük· disclerden ötürü ~i.i phesiz kta istinud noktaları elde 

ıai Uğ-day t · r Qltı ıcıretınj inh · tazminat istenileceğine da etmek için. bu kıtalorda 
ttılld llıı ul k Ildır. rna tasavvu- ir olan haberin sıhhati rekabet \'e miisahak:ıya gir· 

tevid edilmektedir. nıiş bulunuyorlardı. 

,iiı:;sübuhrinin takviyesine 

iharc .ı nrıl'sktır. Bu trı.hsisut 

1936 bütçesinde bayın 

dırlık büd~·esi için konmuş 

olan 300 milyondan nlma

<',ıkt·r Fearlh..ırhurdn ce:::im 

ve sahih bir havuzun inşası 
için· on milyon P.moınu kıı 
nulı hovrns.nılr.. yapılaeak 

tıw.?.iut i\·.n 6, ı ıu,ooo do· 
' 

tahsis edilocektir. 

Buraa, 14 (A.A.) - Bele- yolu yapılması imtiyazının 
diyo meclisi dün yıpd·ğı 
son toplantıdaı Ulu dağa bir alınmasına ve bu işin yapıl-
ha.v:ı hattı ve dişli demir masına karar vermişdir. 

Fransa 
ile ticaretimiz. 

Ankoro, 14 (A. A.) 

ansa ile oramızda mevcut 

mo.los ahkAmına tevfıkon <l~-

konsolide edılmiş olnn güm

rük pemzizıısyon lartnda 106 A 

106 B l07A 101 8378 E 

378 O 308 B 381 Ve 390 A 
ve 390 B pazisyonlarm 
12-2 · 35 den itibaren 14 gün 
kinde Dekon soljde e lileoek-
tir. 

Güçmınlera butday dağıtı· 
f 

lıyor 
Tekirdağ. 14 (A.A.) 

Tekirdağ mnlgaradak.i göç
menlere dağıtılmak üzere 
yeniden 400 s ar .Jya, 200 
ı1orluyo. 300 Hayraboluya 
yemeklik buğday gelmiştir . 

Uav:ılar U\'tldığındu evvela 1 
d~ğ•~ lan buğdaylar ekil- 1 
mıştır . 

Erzincan 
1 

Kurtuluşunun 17 dinci yıl dö-
nümü kudlulandı 

Ankara, 14 (AA.) - Dün 
gece Hıılkevinde Erzincan 

kurtulu~unun 17 ci yıl 

dönümünü kululandı. 

Adana Halk Müzesi 
Adana, 14 < A.A.) - Şeh-

rimize asarı atika müzesin· 

de önümüzdeki yıl içinde 

bir etnografya kısmı açıla-

caktır. Üç kısımdan 

ibaret olacak olan 

bu yeni köşede güney yur
tta avcılık ve av atletleri 
musiki ve musiki atletleri 
bulunoğı gibi göçebe Türk 

lerin çadır hayatını göste· 

rir· aycı dir !embol yap. 

ılacoktır vakıt tahsisat olu

rsa bir de inkilAp köteıi 
ynbılacaktır. 
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Yakın kom;;u/arımız: 

! HAYVAN SA&LIG ı.. ! 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ......... . 

Sığırlarda Karın Şişik. inliği 
Yunanistan~da harici prop
ıaııdalırı karsı alman 

• 1tD•·----------··---------··-••••-••-•••••••••••·----
Dııjferli çiflcıh•rimizde o . vilayet 
amumi meclisı üyesi bay . Uı Reıada tedbirler. Mektebler ı · Havran Nahiyesinde 

Hakkı U!; -:er 
-4 

Eğer hoyvan sahibinden beraber meydana lı, ~elmiş 
v .. yabut başka bir kişiden ise gaz1f hazımıızlakda G ,Jduğu 
hı r yordım görmez ve ke· gibi hem karnını delmeli hem 
ndi haline, yalnız tabiatın de aynı nmanJa içerden ln_ 
muavenetine kalırsa kendi giliz tuzu gibi müshil biı· 
kendini kurtarmağa, eyile· madde vermelidir. 
şd i rrneğe çah,ır. Bunun için Hayvanın karnı delinib &. 
nğırlaşnıış, hareketsiz kal- gazlar dışarıya çıkdtkl&ıa 
mış olan mideeini, kirtini ıonra kirt hiç olm11f& 
uyandırmak ümidı ile ağııfr onların tazyikinden kurtul
Ja çiğneyecek bir neene, gıda! doğuntlen az çok haraket& 
yokken çiğneme hareketlerini · gelmekle içindeki gıdalar, 
yapar ve gevit getırirmiş gi yaT8f yaTat arkaya doğru 
bi çenelerini oynatır. Bü• yol alırlar ,.., neticede hay
tün bu gayretler, bu hareke· nn eyile19bilir. Fakat ayna 
tler neticesinde hayvan bj. zamanda içerden de · btr 
rnz geğirir ise de kendini müshil Teriliree hem kn
şiCı11andıracak bir netice tin bereketleri arttığından 
meydana gelmez. Artık kirt hem de içindeki gıdala 1" 

bütün man&1ile hareketsiı sulaoıb kirtin hareketleri' 
kaldığından hazımsızlık iL ile arkaya doğru daha ko
erledikc., ilerler Gıdalar lay yol aldıklarınd• hay -
Kirtin öıt katlarına kadar van tüpheeiı daha çabuk 
dolar •• hayvanın sol bö- eyi olur. 
ğrü şişer. Bu şişen Dolumaal hHımıızhkdır 
böiiir üıerine el ile bir müshili ıürgün il4cı111 yal. 
tazyik yapıldıkda açıkca bir nıı bir defa •ermek bu 1 
katılık ve dolayııile bir mu- hazımııılağı eyileıdirmek için 
kaYemet duyu lor. Ta1- yetmez. Süı gön ilAeını hem ı 
yik edilen noktada adeta aıırı mikdarda hem de ha
bir hamura ba1ılm ı ş imit yvanın içi, karnı eyice bo
gibi elin iıi kalır. Gazlı şalıncıya kadar birkaç gün 
hazımsızlıkda oldufu gibi ard1ııra vermelidir. Bu. 
tazyik edilen nokta tekrar odan baıka hay•ana per
gerilmez. Bundan batka hiz dahi yapdırıb arpa 
aynı böğiir üzerine yum- 1 veyahut buğday unu ile 
rukla vuruldukda gazlı \ yapılan yal gibi uyğun 
hazımsızlıkda olduğu gibi I hasmı kolay yiyecekler ve• 
ne davul sesine benıer bir rmelidir . Adi •u yerine de 
ses ne de başka bir ses hay•ana keten tohumu 
işidilmez ve bu suretle veyahud bamya gibi ıuda 
dolumsal hazımsızlık. gaz. kaynadıldıktan ıonra ya-
lısından ayrılır. mıadıoı ve kaysın ve-

Dolumsal hazımsızlık, rıcı bir içecek •erimli. 
tiddetine ve ~olayıaile yü- dir. HattA yal bu gibi bir ıu 
rüyüşüne göre az yeya ile yapılırsa daha eyi olur. 
çok sürer. Bazı defa ça- Kğer her iki bazımıızlık 
buk yurür. Bir günde (Do1umsal ve gazlı) birlikte 
bütün özlüklerile (~narı meydana geline ozaman ha· 
ile) meydanıı çıkıb ölüm yvanın oefe•İ durarak ölme
ile biter, Batka •akit iee me1ioin vakıt kaybetmeksizin 
yavaş yürür, ve bir te- karnını delmek değil, yarm. 
davi yapılıb yapılmadığına alıdır. Çünkü hayvanın karnı. 
ve y3pılı'l ı ğ ı halde bunun nı yarmakla g&1lar dıtarıya 
tesirine '\'6 mide ve ha · çıkabilılikleri gıbı kirşio için-
ğ rsaklJrın iltihabı gıbi de toplanmıt gıdalar dahi 
başka bir hnstahk ile alınabildiğinden neticede ha-
karışıb karışmadığına gö· yvao ölümden kurtulur. 
re (5 tO 30) güo kadar Hayvanın karnını yarmak 
sür.• bılır. Bazı hallerıle İçin en önce sol bö~rünü ey-
duhı kirşin hareketini ice tesbit etmek gerekdir. 
uyanır, ve gıdalar, yav- Hunun için de da1anıklıca 
nş yave t kirşden öbür bir ip alınır. Bunlardan biri 
midelere ve onlardan ilmek biçiminde kalçanın ön-
da bağırsaklara ündeo; ikincisi de daha ileri. 
gıderler veyshud nııdir ol- de •on kaburga kemiğinin 
makla beraber hayvan ku· hemen arkumdan ve yine 
sar vo neticede eyilişir. ilmek biçiminde geçirildikt_,o 
Şuraaını da unutmamalıdır sonra ıpın ikiıini de 
ki, bundoa önce de söylen- karnın öbür Hğ yanından 
diği üıere hayvanın yedi- iki muavine çektirilir. lş
ği gıduların iktizasından te bu yolda eyice tesbit 
olarak az çok gazlı hazım- edilen v•; daha ziyade 
sızlık yani gazlar dahi kabaran sol böğrün or· 
meydana gelmiş ise do- t:.ısına temiz, mikrobsuz 
lumsal hazımsızlık korkunç bir bıçak batırılır, ve 
ve çabuk {"ııresine bakıl· yavatca aşağıya doğru 
mazsa ölümü mucib olur. biraz çekilerek hayvanın 
Hastalığ ı n başka şekilleri karrıı ve dolayısile mideıi, 
ise eyi bir tedavi ıle eyile . kirşi gerekdiği kadar yarılır. 

Elen gazıetelerinin yazdık· 
}arına göre, ıon zıımanlarda 
harici propagandaların, Yun
anistan dahil inde fdaliyetler. 
ini çoğ~lltmaları dolayıeiyle 

alınan tedbirler neti~esinde 
Dıı bak.anlı ğ• tarafından to 
planan vesaika dayanarak, 
son altı a1 içinde 30) kişi 
Yunanistan sınırları dı§ına 

çıkarılmıttır. Bütün yıl 
içinde, çıttarılan ların miktarl 
600 kişiyi geçmektedir. 

Verilen mal Chnata göre; 
sınır dııına ç•karılanJarın 

çoğu dini ve ıe>ysal propa
ganda yapmakta olanlardır. 

Ve eKıeriyeti ltalya, Bulgar, 
Alman Ye Raıtur· Prop ı ga-
odalar içinde en geniş mi
kyuta yapılanı. Katolik pro
pagandusı idi. 

Sınır dıtına atılanlar iç
in Je Yunaoiıtanın birçok 
noktaları.na gelib casuıluk 
.J&panlar da vardır. Bunlar
ın hangi uluılara men .. 
ub oldukları, anla1ılma11 
kolay, baıı ıebeplerJen 
dolayı giılf tutulmaktadır. 

Bu yıl •onunda alınan 
tedbirler neticeainde harici 

tuopagandafarla ve c&11usluk· 
a mücadele çok kolaylatm•t 

ve bu propaganıloların ön
üne geçilmeğe başlanmıştır. 

Badas Adasında. 
Atinada çıkan Katima-

rini gazet.eıi, aldığı eağlBm 
haberlere daya o arak, hal· 
yan makamları tarafından 
Elen mekt.ebleri ale' hine 
alınan; •ıkı tedbirler neti. 
ceıinde Radostıı vahamet 
keıpettiğini bildirmektedir. 

Bet, altı gün evvel hüku
met, Trianda, köyünde muh· 
tarın yardımile Elen cemaa
tinin mektebini ıorla devlete 
mal etmek iıtemit ve buuun 
üzerine ahali, batta Ayan 
ve ihtiyar heyeti olduğu 
halde buna mumaneat eyle 
mitlerdir. Neticede oa yedi 
kiti hapse atılmııtır Bunlar 
yakında ada dışına çıkarıla
caklardır . 

On gün tatil edildi. 
6ıib hastatııınm salgm bır 
hal almasından korkuluyor. 
VılAyet sıhhat meclisinin 

kararı üzerıne şehrimizdeki 
ilk ve orta mekttjbler dün 
on gün müddetle kopatılmış
dır. Mektebler 23 şubat cu· 
marteai gününe kadar kap_ 

· alı duracakdır. 
Havalar çok soğuk gitti· 

ği için gribin salgın bir hal 
almasından korkulmaktadır. 

Valimiz Erdeğa gitti. 
Valimiz bay Salım liün_ 

doğan beraberinde vilAyet 
başmühendis vekili olduğıı 

halde dün öğleden sonra 
Erdeğe gitmittir. Valimiz 
birkaç gün Erdek ve Mar
maraJa kalarak feldketze
delerin ihtiyaçlarile yakın· 
dan aldkadar olacakdır. 

. 
Yankesiciler adliyeye ve_: 

rildiler. 
Yankesici Adapazarlı Sab

ri ile arkadaşları dün ad
liyeye verilmişlerdir. Tah
kikata adliyece devam edil· 
mekdedir . 

Hılkevinin çayh toplantısı 
Halevi güzel sanatlar şub· 

esi dün akşam çaylı bir topl
antı tertib etmiştir. Top
lantıda dans edilerek eylen
ilmittir. 

Koyunlarda hastahk. 
Aktarma köyü koyunları

nda bir hastalık çıkmış<lır . 

Mücadele reisi Hakkı User 
köye giderek hastatlık huk_ 
kında tedbirleri yerinde al· 
mışJır. 

Gerek bu hadise ve gerek 
buna mümoıil hadiseler do· 
layieile Redosun içlerindeki 

Elen unsuru. eıme siyasası Varn·ııerı·nı· vaktı.n"a o· Je-
karıı•loda Redos şehrinde ı U U 
büyük asat.iyet hüküm ıür_ mı'yanlır 
mekte olduğunu yazmaktadır . 

R 
·ı s 1 R Bazı yerler maliye memOllnJI 1 B OYJB · usya urlarının kazanç vergisine 

aras'nda ı'lk tlcarat mua- ildve olunan beşte bir nisb . 
~ etındeki buhran z1:1mmı m:ı. 

melesi. trahının tayinınde vergileri_ 
ni vaktinde ödemiyenlerin 

Bükreıte çıkan Curentul yüzde on tahsil zamlarını da 
gazetesinin bildirdiğine gö- matraha ithal etmek ıstedik_ 
re Romanya ile Sovyet - }eri anlaşıldığından Maliye ba
Rusya arasında ilk ticaret kanlığı vahlero bir tamim 
muameleei olmak üzere yaparak vaktinde öJenıniyen 
~ovyet - Rusya, Basarabya kazanç vergıtJile beraber bu
ve Buk:ovınadan 10 bin baş hrun zammına Ja yuzde on 

sığır ve inek satın a_lm-ış=t=ır=. =I zam yapılmakta olduğunu gö

Nadir olarak iltıhablanıb 

iriolenirler. 
Kendilerine ameliyat ya

pı lan h-ı1vanlara birkaç gün 
perhiz yJpdarılır ve süt, un
lu çorbalar verilir. 

re kazanç vergisine yuptJ.tn 
yüzde oo tahsil zammından 

başkaca buhran zammı ara
nmaması ve alınmış varsa 
tashih edilmesini bih.lırmiş · 

tir. 

Avcılar kulübü. şır. Kirş yarılır yarılmas kuvvetle 
'hd(lvisine gelince: Dolum· ç .. kiilen iplerden gördüğü taı· 

sal hozımsızl ğın tedavisi, yik neticesinde kendiliğinden 
sebeblerine, belirtilerine ve boşalır. Bu suretle kirş bo
mt'yduoa gelen ani arızalara şaldıkdan sonra önce kendi-
göre değışir Eğer hastalık, ıı ıonra karan ayrı 

Görülüyor ki aşırı mik· 
dorda yeyerek itkembele· 
rını çok doldurmakdan 
ileri gelen dolumaal he~ 

zımsızlıia tutulan hayvan
lar dahi vaktinde yctifıL 
dikde kurtartlabil ir. Bun 
ları kendi hollerine yalnız 
tabiatın yardımına bırakmak 

dotru delildir, bir zarardır. 

Avcılar kulübü yıllık ,ıer· 
neğini yarın akşam kulüb 
binasında yop ·ıcaktır. Kulüp 
reisliğinden aldığ ı mız bir 

·mektubda kulübe yazılı bü
tün avcılarm, yarın akşam 

saat 20 de kulübe gelmele
ri rica edilmektedir. 

hayvanın kaba yonca ile ayrı olarak dik!lir. 
yeşil ve taze çayır otu $ ğırlarda yaralar eyi ba
yemeainden as çok gas ile kalarea çokluk e7i olurlar. 

Canlı bir kültiJr hareketi vat· 
Hauan yatı mlktebınde kasanaıı çocuklaıd~n başka yirmi •lf 
köylü çocuğu ~a okuy~r. Gıce mtkllbine ellı kişi devam ıdlJI· 

Hın·ran mek teb 

Havran, 10 
(Muhabirim iz
den )-Kızamık 

hastalığı kasa
ba dahilinde 
ve mekteblor
de bütün şid. 

detile devam 
etmekdedir. fla
vular yağışlı 

g i t di ği icin 
hastal ığ ın i h~ 
tilAt yapma
sından korku 
luyor. Hoslalık 
dolayıs ile mek. 
teblerin bir müddet ı çm maa dn y i ı m j b< ~ köylü ço. 

cuğu okumakdadır. Gere~ 
yatı ve gerekse ikinci oıe~" 
teb muallimleri bu iri•• 
yuvasının daha ziyade ıt1~~ 
lanması İç in büyük bir ~ 
roğo.tle \~nl ışmakdadır. . 

tatil edilmesi düşünülm ijk 
tedir. 
Zeylin yağlar: 

Hııvran bu yıl bol ve eyi 
zeytin mahsulü yetirdirmiş

dir. Yağlar değer bir f ınt 
la sat . lmaktadır. 

Köy yalı mektebi: 

Havran köy yatı mekte_ 
binde kasabalı çocuklardan 

Ayvahk 
Olutanlan boş durmıyor. 
Ayvalık okutanları Parşembe 
günü muvaff akıyatli bir mü

samera Yerdiler. 
Ayvalık , ı 2 (Muhabirimiz. 

den) - Ge~!en perşembe ak· 
ş am ı , EGE sinamasında Ay· 
valı k ~uallimler birlığ i: Ali 
bey nahiyesi Zümro mektebi 
menfaatıne bir müsamere 
vermiştir. Memleketin bütün 
halkı. hemen hemen ~elmiş, 
salonda oturacak yer kal. 
mamıştı . Güzel müzik par 
çalar çıılmmış, sonra Mete
piyesi oynanmıştır. Piyes 
bilhassa çok oruj inalıte ya
ratmış ve davellıl er üzerin
de eyi izler bı rakmıştır . 

Okula okutanlarının, çok 
isabetli olarak yaptıkları bu 
wüsamere takt ıre değer. 

Böyle müsamerelerin s ık sık 

tekrarlanmasını dileriz. 

Bir mşanlanma. 
Duyduğumuzn göro, İvrin 

di nahiyes i C il F. İJare 
heyeti reisi İ smai l Domirnl . 
pın yeğon ı Hüıey inle lvr indi 
nüfus memuru Sali m Aydo 
ğanın kız ı Cevri yeni o nışıın . 

lar ı dii n akşam icrıı edılnıiş · 

t ir . 'rarafeyne saadetler d i 
leriz. 

&•:mu 

Fırka Kongrası 

Toplandı. 
( Üstarofı bir inci soyfndo) 

~'erid C Bürhaniye) , ~lustofa Ba
lya Enver (Ayvulık) ; Dilek en
cümeni ı, r Fad ı l Doğan (Ay
valık) , Kenan Emin Akm rı n 

(Balıkesir ), Covded (E ılrern id) , 

Abdullah (Bnlya). Mustafa 
(Gönen ) den nıüt<>şe kkildi r . 

** Encümenler kongreden, 
sonra ayr ı ayr ı topl:.ına· 

ark kendilnin ı verilnn İş· 
lcr üzerinde geç vııkto kadar 
çalışmışlard ı r. Kongre bu 
güo saat İO da · <·alışm 
asına devam edecoktir .. 

1 

Gece mektebine de eJI• ~ . _1·r 
t alebe devam etmekıeu1 

• 

Bu yurddaşlar büyük bit 
şevkle okumaktadırlar. 

Ne yazık! 
Ye~i yaşm~a ~ir çocuk i~

malin kur~am oJ~u. 
fülremid, 12 (\1uhabiriOJİI 

den) - EdremiJo bJğlı 1aJa· 

ta köyünde çok ocıkla b r 

hAdısc olmuştur . Köyd•0 

Adalı Bek ir in sekız yat10
• 

daki oğlu Fehmı; babasıoı' 
mavzer tüfeğile 0 yoark'° 

&O' 
dolu o!ıt uğu anlaş ı lan 

oo 
f~k patlam ı ş, çıkan torf 

· dur· bu sıradn karş ısında . 
Jı· 

makda olan Basri oğlu j. 
ye rastlom ı şd ı r. Yedi 1'; 
ş ındu bulunnn bu çoC

0 

d•'' tcsirıle al~ ığı yaranın 

hal ölmüşdür . ., .. 
Bir ıhmalın sebebi 

cJJ" verdig· i bu acıkh h• 

bur3da teeesür uyeıı 
Jır· 

m ı şdı r. - ~. 
manisa · hastahanısinıı 

temeh atıldı. 
8i' 

~l anisa, 14 (A A ) ..- '9 
.. b" • ı· ıaı•~ yuz ın ıraya yap• ei· 

olan memleket hastoh J
118 

• ..,j 

nin temel ntm ı ınerıı9' 
bugun yapılm'ışt ı r . 

Un~~ergin çocu~u ,., 
Flemington, 14 (A ~ . ) ,ci 

Jüri heyeti llodman teY'' . 

L. db . .. u ıao'9 m ergın çocugun ol' 
muden öldürmekte suçlu b' ..... 
arak ölüme ~il-
k '"· . . tJ)8b um etm ışl ı r ·~i· 

b 
,, • .,. 

18 mnr ilo haşl ı yen 9 o• 
1 9fl 

nde elektr ikle sancltı 1 
oturacaktı r . 1',,ı 

Tiran, 1 -ı (A.A ) - ·ıı~' 
Arıbouya suikast teşk• ub' 
mensub olup 1932 de OJ e(Iİ 
telif cc1,nlnrlu m ı.ı bkilıD .,, 
len 27 kişiyi uffetoı}t ol•' 
hapse mnhkum edilllllf d' 
d 

• . ezaııoı 
ı ger anunmı o . ·r 

on nenAye ind irılaııttı · 
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Y e T •• k e lngilizle Arrabiıtan ea-e n 1 u r 1 y e e ~ıi!I;~::~ i~r&neı:::; r gel:i-
Bab - el - Mendeb hoğa-

~~İlhte ~as bir ka rakte! olduğu zanne di 1 en, ata letiÔ-l eı iniSanat. i sla tisti k, im-
1 

;·:,~: ,, ı ~ '.' ı:"" 1 
· ' i 

1 
• k' b .,, ;_ 

1 at rol, şimendifer, Maarif. ti~ vesaireye karşı fail bir alaa~a uyanmısdu. şlı Fr;:~r~ ~0:u~:!:/;in bu-

11 k A • '/'1 · b 1 Cibuti. gayet ~f!Dİ~ bir 
İ t meri ô resmı SiCi ıenne geçen İr vapur. ı limana malıktir, g'tjmilur 

:rırıs· anbulda toplanan otu- ediyordu. Dünyanın hiçbir GJziye soyadı olarak Bal} rüzgar mevsiminde, hu li 
~ ~ btgnelmilel parl<i. yerinde bu kadar oz türk monasına gelen Ata· manda uygun bir ıeL bu-
li~~ olar kon/ eransına iş· bir zaman içinde türle isminin vl'rilmesi Rii- lmaktadırlıı r. 
rt1tı eden Amerika grubu bu derece değişiklik vuku yük Millet Meclisince ka- Rus - Japon aeferinde 
et l Ve Birleşik Amerika bulmomıştır eu ahval mü. bul edilmiştir. . Takriben amiral Rögetvernekynin yüz 
'~t leitdler~ Senatosu dem1Jk· dek.itik her bir kimsenin 170 milvon Türk lirasına yirmi harp gemisi.' ~ibuti 

trı A k " limanında barınabılmıştır. .. b • r ansas Senölo- ve bı'lbassa Devlet adamla. balı·"' olan büd u aze · · 
•41 e ce m v • Cibutinin esıl ehemmıyetı 
ktn{ıay Robinson mezkıir rının alAkasını uyandırmak- nelidir •e ilk Cümuriyet Addjs Ababa- Cibuti demi· 
'',.,. tranı hııkkznda Grup tadır. d b · b" J 1 ı b 1...,,uını k ıenesın en erı oy e o mo. ryolu jJe mukayese 0 una . 
lcrarı dtibi bay A. D. Gali 1923 tarihli Lozan mua- ktu bulunmu9tur l ilir. Menclik 1894 te Cıbutı 
'•p ından tanzim edilen hedesindenberi bu J 7 mılyon Ticaret muvoıenesi si - 1 -Entotto · hattının inıuı 
aln;rurı kongre zabıtname- halkın yaşadığı inkılAplar ıte eni ıayeıinde. para ve. EntOtto ile be'faz Nili bir-
I01tk~ Tl.tfrin; kongrenin 17 şayanı hayret olarak tavsif kıymeti aabit kalmııtır . Hü- 1 leştirmek için, 1eviçre1i Al 
liın0 rıun 1935 tarihli iç- edılebilir. Kapitülasyon adı kOmet otoritesi her tarofta fr••d llge teklif&e bulun 
ltJc1i;'1<1a teklif etmiş ut bu altında uzun senelerden beri hüküm ıürmektedir. Hayat 1 muş idi. Entotto, .o .ıama~ 
18 k•ıbul •>lunarak rapor ecnebilere bahşedilen müea Vd mülk emindir. Millete Habeşi!tanın merkezı ıdare11 
:C,b~:llkdnun 1935 tarihli adat ilga edılmiştir . Bilum. bb bir karakter olduğu idi. Bu imtiyn z 99 yıl için 

0menln 689 b. d ı ı verilmi•tir. lfıyr, uncu um ecne ı or u ar mem e- zannedilen ataletin yerine -s J897de 
8trı~'11k1tda intişar etmi~tir keti terk.etmi9lerdir. Hudut- · 'L • lAt ı Bu 'irket ancak ~ı ":/ sanat, istatıslı•. ıme u, yo, intaata başlamıştır . 
lrıiiıtakı Amerika dtvlttinln lar tesbit edilmit ve bunlar oimendüfer • iş kanunları Allred lig ve ıirketi bu 
ttln l ve resmf kuvveti- dahilinde tek bir ırk kül-
,.__·,rreırn; slcilluint g•r•n mal1rif, tıp, hıfzıs1ha ve sa- hattın Fransız mıntakaların-
"" ap "r"" türü kurulmuştur. <i'\nak· ireye karşı yeni ve faal bir dan geçmesi için bir Fran· 
~il Q or!}ll tercümesini ay kale Boguzında, Marmara alAku uyanmıotır . Eski Tür· tız mühendiıi jle teşriki me-
~4 ~ayıya alıyoruz: denizinde ve Kara de- kiyenin Şark tarzları yerine iye mecbur kalmıtdır . Bu 

~Yllel ~itli pazartesi gunu niz boğazlarından serbest bir Garp içtimai sistemi gıe- ; tir.ket mali sıkıntılar~ duçar 
~nı lllilel parlementolar geçit; her millete müsaade emiştir. Bu da dünyacla tek olmuş ve Franaa buk.Qme-
•tik:raosınuı küş.ıdında, Am- edılmiştir . 1 J lkincikAnun olduğu kadar muvaUukiyeti , tinio yardım:nı iıtemiıtir. 
beyeii birleşik Devletler 1923 de bükQmet merkezi büyük göriinen bir inlulAp 1 Nıhayet 1908 de oir~e~ 
llı11 h"'p111•0rahha11ası azaları. Ankeraya nakledilmi~ ve 1 1 t 0 h da&ılmıt •e bunun yerını 

" ı b sureti e o muş ur. a a ya. b"ıre Fransız tirketi ılm ıtır. Cobr 1 azırdır!ar . Mr. aynı ayın 29 unda Türkiye 1 L b' k ı ki 
Oı an v b pı aca.. ır ço ıey 0 ma a 1915 te Cı'buti demir•ohı iter .

1
e. en Romada Mr. tarzı hükumeti Cümuriyet b b b · L IA · ı " 

e ı tıh L d k era er u ın .. ı p genış e_ Ad-~ı· ı - · Ababawa iki ki-
'-6ı a.. e ere üçü- olarak ilAn ve Ri•aaeticü.- L d · 1 kt u " 
· ' ayın 21 · d B · d' 1 me .. te ve erm etme e, ve lometrelıp bir mesafede bu· 
~iden 1 ın ° rın ı - mur makamına Mustafa Ka- h L'k J"b ı d L 
ıb,, ' ıtanbula mütevecc- . . o .. ı atan ı era ve emo .. - lunuyordu Genel sa1ıt ve 
e Ya b' d'L mAl ıntıhap olunmuştur 3 ratik bir devlet tPeHüıiine Habeıistao kıta11Ddl ~·ıkad rlea· pura ın ı... M · 9 4 d b · T" 
ol ı günü Af r art 1 2 • en erı ur- doğru gitmektedir. dahili isyan dolayıaile bu in -

' 
.. e.n l>irede V"' ınanın ımlanı kiyeda Teokrasi nihayet ' k 
.. llllt6 .. purumuzn Re en l ı·· On seneyi a:ı: geçen f&öt durmuıııur. Aoea 

bin r ve madam Ro- bulmuştur. sldm < unyasını ı lıir müddet zarrında bu 1917 senesidde Cıbutiden, 
~.~~n, selamladık. O nk~em ! resmen i·lare eden HilAfet derece- muvaffıkıyetlil neti- Addis - Abııbaya kadar 'f&• 
•ek, 1

• birden b-tinadan ha makamı Türk.iyede ilga celer ancak Gazi Musta- pılan hat, Addis - Ababaya 
llo\~ 9derek Attikaoın. cenup edilmiş v~ Devlet kanunu fa KamAlin cesareti ve v1A&ıl olmuştur. 1930 da da. 
4de h~llldan geçerek fevk al. olarak Kuranın yerine kn- mahareti snyesinde varıl· ::1t:1~~~; Ababa ıetasyonu 
Bdit lr guruba ko.rşı ileri nunu medeni knim olmuş mışt ı r . Mumaileyhin faali- Cıbuti tehri o kollar ent. 
~le ·d:~ıh.ta.plı bir gecode tur. Erkeklerin fcıi, kkadınl- yeti Rusyada 16 ncı oı- ereaan d~ğildir. Cıbuti Je 
~~b Ztnı; ve parlak bir ların örtüsü ve npa 1 ır ıonundıı; keza atulete, tuı istihsali boldur. 
'il Re~ı· Çanakkale Boğıız . nd· tutulma•o, taaddüdü zevcat fakrn. yepılmış itikadata. Habe'° aheliıi Cibuti-Ad. 
't,r~, ık ve güzel bir günde ve haremler ortadan kıılk- taassuba ve cehalete ka . diı- Ababa bettmdon ıiyad. 
't gti11 ~QL1an, ilerliyerek paz - mtşdır . Arap hurufatı ye. rşı , Büyük Patronun ya- esile istifade etmektedir. 
'''-llh.ı~ akşaını &yın 23· ünde rine la tin alfabesi kabul ptığı mücadeleyi hatırlat. Cibuti - Addia - Ababa hattı-
•e ree~~, vardık. Dostlar edilmiş; ve bu sayede ço- maktadır. nda eıya. emtia ve yolcu 
t.,6 ıevnt bizi en doıı- cuklar iki üç sene yerine • Maamafıh Gazi bir im. münnkaldtı fazladır 
S, •urett k 1 d bı'r ıeneıie okumak ö/Ç.ren · Habeşistan ihracatı deri lletör e artı a ılur . ~ parütorluğun değil , hır 
b,h .. ,ı.. Connally ertesı' sa- met'i>e bJ•lo.mı"'lardır. 1 ve kahveden ibarettir. Bu 

" il ~ 'I Y cümuriyetin başında bu u- . 
t. tıı,, .. pend.en do~rudan tlo· Eskt' o··ı,:u·· ıistemleri (: emtıalar, Cibuti limanı vuı-

.,.. o ~ nmaktadır . )yle hir etim t ·1 · ı 
11llia p arısten geldi. Hep- motro sistemi ve 881 e Avrupa PIY888 arına 
'l'tı l!rarıat yerıne uriyet ki beş yüz sene- gönderilir. Avrupa piyasala. 

,.rL ,. as oteline indik. ı ·t·· d · l kull 1 d b · ı b' t L 
' il nt k ıu un unyth a anı an en erı ya nız ır o O&- rından gelen ve Cibuti lim· 
. e lleı k 

0
• aınatının dikkat gregorıen takvimi kabul ratik rejim :ıltında yoşa- anı vaııtaı.ile bütün Habe9-

1llliı 111~ etı v~ kendi Jevlet- edilmit·lir. 1924 Oenberi a.ıış oldttğ'u hRlde şimdi istana gönderilen emtialar 
-.ı,tı llles~ıllerinin yardı- medreseler kapatılmış ve her türlü şovinizim - şunlardır: 
1~in hn ''Yeıinde rahatımız d 
11 "r l\irJ ·· hangi bir mektepten olu· d~n ari v~ bütün ün ya pamuk, çinıento ve menııu. 

'fe t u tertib..ıt alının- r.rn olsun g 'rı>k mekteb. ile sulh İ\·indr ysışamaktad ı r caltır. 
:~tirnj .. eoııbf~raos müddetince lerrle 

0
Jorek hustnn•! lı! rde d fi ·k BıJ emti:ıkır dahi Cihn. 

"t\lı "' lürkive e men an 
Ötü ır otomoLil ile dı'nı~ t edrı'sı' d'l · t' J t! ılemir yolu vasıtaıile büt 

\'(! h \'ern ... · . mene 1 mı~ ır. mena~,, .. 
h ııalic h ku.ııştı . Istanbul ~imdi bütün Turkiyeli ço- '' ün Habeşistunn r.önderilir. 

llır.. 8 kınd k " 'Ik· t' 'i k b .. ·· b B · · b h h .. ·· L .. ""ıt, kub . n 1 ı ın ı· cuklar iç.in ilk tohsil ln- Ameri a utun u şııyanı unun ıçtn u at uyu .. 
~Ute) helı ve minareli · lk k b dı' kkat inki,..afu alakııdan1ır~ bir ehemmiyet kesbetmiı:ıtjr . ta 1 teak • giliz sistemı i me te - .,. ") 
o}dllıaıı ıle d, lş ~ kil zevk ve terde mechuri kıl ın mıştır. ve birçok Amerikalının ye- kıye hükiimeti taruCıodan 

U. 0 
U bir manz"ra k' h t h 

u Arazi kanunları Jeğiştiri- ni Tür ıye aya ının mu · intihap edilmiştir . Türki· 
Ye . .. lerek büyük arazilere ni. telif safhalarile liahsi re· yenin aanni hayatı ile alA-

tı 8ir 'fn~/ Turkiye hayet verjlıniştir. eski bıtaları varJır. 1'..ıul Mon- kadar bırçok Amerikalı 
~ ttta\10 dlet hakkında ok temenna yerine; el sıkmıı roenin. riyııseti altındaki iş adamları mevcutıur . 
"ı.ıdan d onunla do. usulü kabul edilmiştir. Robert kollej ile Misil Eluanor Nihayet Amerika hükiim 

~itle~ Oğruya temos et- Günün saatleri şimıli; rs- 1. Burnsun riyaseti altındaki etinın Türkiyedeki gerek 
)~"dıt. ~rlsı c:ok fark l&:iden olıluğu gibi • d .. ği- k ız koleji birkaç zaman diplomatik vo gerek kons-
eııi "' u cihet b"ll Ş r l d 1 evel Beyntolmilel Amerikan olosluk memurları. Se(ir 

t~en •Ürkterden b ıh ı:ıdssa şen .i ak a eğı, glece yi:otr Skinner ıle müsteşar Sh· 
tı .. 1. dolör d a ae e- ısından itibaren buş ama ıı - koleji nornı altında birle· d k 
" ıL 6 u u O aw an beıQlıyarak, ço an -· " b· r. n bir se dır. n .. 1·1 veya malullerle şerek beynelmilel nıılaQma ,.. tılld ır Cü . · " ~ layışlı ve muktedir zev -

)U\ e 'I'ürk· murıyot dev- istihz edtınler tecziye edi- ıçın aıühim bir istasyon R\\ır. Bütün bu zevat ve 
~ld deA'iş~~.ede pek bü - lmektedir. Evlenmeden evel teşkil etmiştir. Dr. Lorrin müessosat vasıtaaile Ame· 
tırdıı~~Uttu 1 h~kpl~r . vücut erkekler ve kudınlnr ııh- A. Sheparıl n idaresinde bu: rika, Türkiye ile ba~lar-
'e · F ımız biliy- hat vesikası almuk mecb- lunao; lstunbul Amerikan ının hakiki ve samimi 
~e bi:ha88,8~8t lstanbuldo uri;etindedirler. Etüd ve ' hastanfiai, Amerikn ruhunu oldu~unu idrak etmekte· 
QL bir stanbuldan tren tetkik metotları gittikce ıla- ve maharetini Türklere dir. 
~ıı gecelik 

t'<ı Yeni mesafede ha fazla kullnnılmaktadır. en eyi tanıtan bir 

SA.YlA.. 3 

Anayurd hatıralarından: 

Kövengin Yollannda. 
Halk Türkülerinden. 

K ığnı g.cırtıları ar11ın• 

da Kövenk köyüne doğ
ru ilerliyorduk, güzel bir 
yaz eabahı ıdi.. Tabiatın 
güzelliği etrafa nel)e , H• 

adet saçıyordu. Oniimüzd
eki yol uzun ve geniş 
bir terit gibi uzanıyor· 
du .. Yolumuıun üzerinde 
tek tük köylülere rastlıy· 
or3uk .• 

Benliğimi; aslını bilemedi
ğim bir hiı luıplamııdı .. 
Dalgın dütünüyordum •• 
Bu köye ııditim; her 
delakinden bambıtk• idi .. 

Köyün ileri gelenlerin· 
..<len Ahmed a~anın evine 
gidiyorduk.. Ahmed ağa 

yalnız Kövenkde değil hü· 
tün civar köylerde de tanı -
nmışdı. llattA Ahmed 
ağanın yftzünden Kövengi 
duymıyaa kalmamıtdı .. 
Yapılan bir düğünde çık
an bir ka&a üzerine Ah-
med ata ve Kövenge 
bir türkü uydurmuılardı .. 
Bu Türkü bütiin ülkede 
Kövengin yolları diye an
ılmııdı: 

Arabeeı7a aeı1eodim: 
_ Muhsin çavuı daha De

kaclar giaecetiıı .. 
Yanık çehresini 

çevirda .. 
hanı 

Daba epi yolamuz var 
elendi Jedi . Nidiceo yüre. 
~in mi sıkıldı? Sonra öküzleri 
sopHile dehledi •. 

A:rabada ü~ arkadatdık .. 
İkisi geceden uykuını ol
duklarından arabada uyuyo
rlardı. içlerinde yalnız ben 
uyanıkdım. Muhsin ça•uıa 
tekrar seslendim: 

- Mahsin oant hadi 
köyünüıün bir türll:üıiinü 
söylesene. EvvelA yiiııüme 

anlamamıt gibi bakdı sonra 
kısık bir sesle: 

- Efendiler uyuyo de· 
di .. 

- Sen onlara bakma 
dedim. Varaıo uyuıonlar .. 
Susuyordu. Tekra ısrar et· 
dim .. 

- Kırma beni çavuı dedim. 
hlindeki değneği yine 6 . 

küzlere uzatdı Te onlan 
bir kere dürtdükden sonra 
ıürküye batladı: 

Köuenk yolu bumudur. 
Dtıti dolu su mudur 
Gitllndi it:. gelesin. 
Tez gelişin bu mudur. 
Hey anom hey 
Gıttik.ce yükselen yanık 

seı düz ovadn perde perde 
alçalarak kayb oluyordu. 

KörJengin yollarında 
Çımeydim göllerinde 
ilik düğme olaydım 
Oyarin kollarında 
Hey ano11ı Jıeg 

K.öuengt. giden olaa 
Halimden bilen olıa 
Yıkarım Kövtnk seni 
Yarime zarar olsa 

Köuengin pınar başı 
Nomun kalem kaşı 
Hey anom hey 

K~vengin yazılan 

~- linneme -
Oilıgor kuzuları 
Ben buraya gelmezdim 
Alınmın yazıları 
Hey anam hey 
Muhsin çavuı •usonoe i9io 

bir gariblik çökdü .• Atlamak 
istedim.. Fakat ~vatlar boğa~ 
zımda bir acı halinde düğü· 
mlenmi9dj ... Anadolunun ya
nık türküleri benim en h11. . 
ıaa noktalarıma kadar tuir 
eder. Bilmem neden Anado. 
lu türkülerinin benim benli· 
ğimde doğurduğu hialeri 
batk• bir 9ey doğaraaıH 
Muhsin çavuıa bakdım. Oda 
ağlıyordu .. iki damla göae 
yaıı yanaklarandan •ıatıya 
doğru akıyordu.. Bu iki 
damla göı yaıı onun hiı· 
siyatının bir oiıaneai idi. 
Pantolonunun cebinden iri 
çevresini çıkardı. Nemli g6s· 
lerini ıildi. 

MuhMio çavuı.. Gönlü-
müıde elemli bir iı bt. 
rakan ıu vakayı anlat de
dim .. Korlu göılerle yüıümı 
bakdı.. Sonra evet • der gibi 
göz kapaklarını indirdi .. Bir 
müddet ıuıda.. DütilD-
meğe baıladı.. Be,plifi 
çok usak olmıyan bir hat .• 
tranın elile aanki kilitJenmiıti. 
Kısa bir müddet bö1le kaldı. 
Sonra dikleıen batını kaldır
dı.. Kuıağının araıında gü. 
mü~ tabakaaını çıkardı.. lri 
yaaemin ağızlıtına kalın bir 
siğara:Yerleoc:lirdi .. Sigaraıını 
ateşledi.. Sonra ı6ze 

baıladı: 

- Bundan on yıl e••I 
idi .. O zaman hepimiı taa1 
bir delikanlı denecek oığda 
idik.. içimizde a~anın oğla 
A medde vardı .. O hepimiıia 
yakıtıklısı, hepimizden acar 
idi .. Ahmeditı bir de kara gö
ılü yavuklusu vardı. He
men bütün köy delikanlıları 
ona vurgundu. Ahmed -.akti 
gelince askere gitdi .• O kö7. 
den ayrıldığı dakikadan iti
baren bütün köyün delikan
lıları Zeynebin baba11nua 
ba1ına_119ü9düler. Zeynebi ia· 
tediler .. Babası rı.ıa göıterdi 
iıe de Zeyn~b hiç birisinı 
varmadı. Ahmedi bekledi •. 
Ahmed iki sene ıonra Hkır
den dönünce hemen dernek 
hazırlıklarına ba9landı .. 
Ağanın oğlunun derneği ol. 
aduğu için bütün köyler de 
canla ... başla· k.atı§dı. Der
nek günü büyük 
şenlikler yaptık.. Hora te-
pdik. cirid oynadık, 
türkü çağırdık:.. Nihayet 
kızı evinden alıb alayla oğ
la~ evine götürmeğe.11ra ge. 
ldı. Delikanlılar atl11ra bindil· 
er.. Ôııde da•ul ııur~ 
na gelini evinden çıkardık. 
Yola dizildik ah itte itin fen· 
ası bundan sonra oldu .. Köy
de Adettir. Düğünler,te dtlik· 
anlılar sildh atarlar .. Biı de 
ıilAh atıyorduk .• 

Atılan ıilAblardan çıkan 
bir kurıun tam Zeyn • 
ebın ıakağına iaabet etti.. O 
zaman Zeyneb gelin arabaaı 
içinde muradına ermeden ta-

tJ"i ~ btı ..1 lllcrkez Anka- Bizim aile ismi dediğim müesse8rdir. Amerikalı Dr. 
aı ııere(•e G 

llte v~ ·.1 • arb ene- iz isimlerin Türklerde bul- Thomas whittemore A vas-
\ hı.ı.re t 

'tı\ !!dı.:n arıına iş . unmaması yüzünılen vukn ofya ctımıının dı\'aı lıırını 
\ti 't11'car. ahval iJe kıı- bulan karışıklığa nihayet kııplıyarı harikulAde muz· 

ırı.tjl\ ~ını iht'ımalkı' mı' s ııı...L vermek üzere, soyaJı sist- ayıkları örten boyanın, ka-
K 1 Y A M ET G 0 N L E R.i 

rva aıı •-L · ' l T _,.,IDıa tmi kabul edilmoktedir. · ldm aı .. ı iti için iir· lu Uf il tehir IİlllllDİ llkuıııllklı ~ı~aıinizl . 



IUIUUMLI 

Bır Dan gazetesinin kral ta-' ' , 

ratı~i'~!1 !!~~rd~!i.~~~I Şeh_ir.sinemasında Okuyuculanmıza 
gaztı~esi on iki ada me- Bu akşam 
ıelesı hakiıoda, Geoerul 

. ~ .. . ... ~· .. :,...,· -,, ··~:.",:, . ' . 

Aşağıya bastığımız ~ehber tablo haU. ınnzııı .. lıer tiilü ilıti) açla· 
rını en rahat, en eyi, en ucuz ve en sağlaın şartlarla nerede, kinı ... 
lerden karşıhyabileceklerini gösteriyor. 

~-:ı~··!~:. r:.~u·:::~i;i Senanin en büyük muvaffabyet filımi 
atının yuılarını tetkik 
ederken Son Posta gaze· 
teainin Türkiye, tbir lok
ja telAkki olunamaz ve 
her kim vatanımıza höcüm 
ederae kalasını kayaları çar
pacaktır. Mitaleasını kaydA. 

·diyor •e diyor ki: --
8a cümleyi okumalarını; 

bi11m kraliçelerimiıe '""'· 
ıiye ederiı . Okuf'Gnlar 
·ve anlasınlar ki; bir devl
etin H~IMD ve ,erefli olal»il
ma\ ~n muhakkak Preb•· 
Mrte prenn•lere ibLiyacı ol· 
dıtG hakkındaki nazariyele
ri ne kadar ~ocukcadır. 
Türkiye cümuriyeti inkıl-
abı l&yeUBdedir ki; moD• 
den aalonlerın, moda11 ge
eıaiı bütijn bir hürum
ciaa korkmam diy,ebileoek 
bir ""ziyete geldi. 

Bı~ıristmdı rıdyo i~
rle111tleri. 

Betgar ttazeıeleri~ae okun
dufunA g&re, bu ay içinde 
Varna 'Ye Bıki Zağra te· 
birlet}nde · 1>'irer radyo 
me~keıı kuroJmaıa batla· 
tlacai ve Sof1a iıtatyonunun 
da ' ~U•veti artırılacakdır. 
Ba ıure\le btı istaıyoniarın, 
ya'laıı tehir dahilinde din· 
lıilmeleti değil, fakat aynı 
ıemanaa biıtiin k&ylerde <le 
dinlenmeleri mthrıkün olacak 
-ye \,u ra<Jyolar vaaıtaeile 
köylü ahalıye hitaben·, ders
ler ve konf"ranılar -Yeri· 
leeektir. 

nrıya kavuımuşdu. O hali 
göt&en yürek mi dayantrdı?. 
Zeyneb gelinlik elbieesi üs
tünde alkonlar İ.,Çinde yat yo
rdu •• Bu hal üzerine ortalık 
hiribirine karııdı. Koıuıduk, 
fakat olan ol11rnıdu. Artak 
der~ek alayı bir matem ala
yına Jönmü~ü .. Bütün köy 
ıiyııb hır mHteme Lüründü. 
z~1n~bi göı yaılıırımız lr81• 

mda muraıiına ermeden ~ara 
toprağa gömdük .. 

Artık Abmedi ıorma ... O 
d··lirdi .. Haltalarcll daA'larda 
y tlı Bir zurnan ıonra köye 

' .:. f 
11önılu Fttliat çok yıpr:ın-
m1şdı .. Sanki cunh bir cenclze 
idı. 

Ağa onu 1ağlaşdırmak 
ıçın lstanbula . götürdü. 
Ahmed eyi oldu. Eyi oldu 
arnma uki şerılillı kalmadı. 

Artık · gönlündt:ki tevk 
eönm6tdü. 

'Ondan sonra hic evlen· 
mf'di.. Onu ne kadar yola 
g~tirmeA-e çabaladık ise para 
~tmedi .. 

Z.ynebin kananın dökül· 
düğü yere güıel bir cetme 
yepdırdı. itte bu bir parça 
yüreğinin tes~llııi oldu. 
· lt&e beyim bu •aka ü

zerine bu türküyü ya kd.lar. 
K6ye varırsak o ceımenin 
ı«yıından içerök' görsen 
buı gibi suyu varılır. lfıç 
olrnaz11 1 ununl ıı nıuredına 

ernıiy··n biçare Zevnebin 
göı Ü lcuğü hoş olur 

Hatunoğlu 

Hakkı Süha 
NOTa 

Yukarda Köveoll oıuak yazdıjfm 

iıla l\ol891biı plaklarda HtivPy kul• 
arık P.tirtlmişdir. HalLukl Uırktiııillı 
çıkdıRı kifyün attı Kö,·en1cdjr •. VP. da 
rtUıbın heyeti tarafHıiaD eitJl••n· ~ 

.. rıunın ımıı Kö,.eak oıa .. hsHılclır~ 

ASLAN TRZAN 
Dünya yüzme şampiyonu ve ASLAR ADAM fili

mımin ka~ramam · 
BUSTER GRABPE 
Tarafından tenısil edilmiştir. 
Şimdiye kadar yapılan tarzan lilimlerini gölgede 

bırakacak derecede kuvYetli ve heyecanla olan bu 
fiilim ıinemacılak sanat.anan bir harika ve muoiztJai~ir. 
Görenleri hayret 'fe dehtet içinde bı rakacaktır. 

lh\veteıı .• UÜNYA HABERLERi. 
Biletlerinizi GCNDÜZDEN ALINIZ. , 
PEllŞEll BB v~ ClJ.JJ.\ nıatiııel.erinıiz de 

TAl\Z.\N filimi gösterilec~ktir. 
Pek yakında 

KIYAMET GÜ~LERt 
Harbi umuminin canlı tarihi ve tl~RA DENiZ Te 

HAVA ••harebeleri. Bütün hadisat ve muharebeler 
tamamen hakikidir. Bu meyan.fa ÇANAKKAtB muh

arehilleri •• Tür~ün ıaferi 

Sairml* bıtlıyııız: 

. 

Bahkesir Belediye 
Başk anhğından: 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 

gibi türlü suallerin eevaplarını bu tabloda arayınız 

KIRTASİYE· Mustaf~ Fehmi. Ilülumet 
• ne sokagı. 

\ esi postaha-

OTEL : Bahkesirpalas -- Ku. vayi milliye caddesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi milliye ca~de-

• sinde •• 

A V U K 'A T: Emin Vedat bey ... ll,ük1imet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler- fi likı)nıeı 
cadde~inde Ahınet çe~nıcsi ka~~ısnıda · 

BE R BE R : Yeni berber ıbrahim Dural: lliiktinıct 
caddesi Yıldız Karaaıhauesi l\ar. ısın 1 I , 

LOKANTA: Sabri Lokantası: 
numara 18 

Şah ~fehmeı 

BAK K .A L: Balak pazara bakkaliyesi. Osman Nuri··,, 
• Paşa camii caddesinde.. ~leylı~rw 1 oğazıud3·· I 

T E R Z / : Mustaf~ bey .. Postahane sokağı u 4 7 

ŞEK.ERCİ : Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en e~ki ş~ker
cisi. Hüktimet· cad(lesi, postalulne sokağı nu 

Balıkeıir tehri numaralama itletinde kullanılacak num- • mara: 24 
ara lavllaları 15 gün .müdtletle açık eksiltmeye konulmuıtur. MANIFA TU 7:Tavşanhh Zade Fahri bey. Farıl.ızi ma-

. l - . Eksiltme 27 ıubat oartamba günü saat 15 de Bal· " 1· e 
ıkeıir beledıye Encümeninde yapılacaktır. nifatura \ ' 8 kuma~ mağzası. Ku vayi mil ı)' 

2 - Ekailtmeğe girPcekler be)ediyede mevcut emaye caddesi numara: 52 • . 
numunelere göre ve Emaye numara levhalarının fenni HIRDA VA ~· qur:nall Hasan - Yapı VP. rern;pt•r diizellh 
evsaf. •e oıkAl tamamen t9min auretile büyük taahhü\lere • derııır hırda\at. boya. canı, çimeto vesaır"· 
girilip muvatrak oldakl~rına dair bilgilerini Encümene Sarl!dar hası. -' 
göı1termeleri. & .. " • 

3 - Ekailtmerıin muhammen bedeli 1200 lira olup pey - , 
ııkçt>ıi 90 liradar ıhalede bu teminat yüıde 15 niıbetinde 1"#~~~~~~~~-~~~~~~~~~ artırılacaktır. • 

4 - iıteklilerin bana ait prtnomeyi Belediyt1 Encümen : Doktor bakteriyolok Doktor opualôr 

~ 

kaleminden almnlara ve pey akçalarını belti eıuıtten evvel ı 

Belediye nanuine makbuı mnkabilınde yatırmıtları ilAn 
olunur. (26 - 4) 

Balıkesir iııhisarlar: 

MEOENi EREllı 
· lç ve salüın hastalıklar 

mütehassısı 

SAOi ÖZATAY 
Cerrahi hastalıklar 

ım'itchassısı 

Doktor 

M[HMET KABAlAK 
Cild ve zührevi haslalrklafl 

mü lelıassısı , 
~ VATAN eczanesi bitişiğindeki muayene evinde lıastalarmı hfr~İİ P 1 öğleden sonra kabul ve teda l'İ ederler. ' 

BaşmüdürlüğiiÔden: ~<At"""'~l<At~~~~~~~~~ ~ 
ı D kt ' ~~~~~~~~~~ 1 

Gönen inhisarlar nıüdüriyeti \111,barlarıııda Q Qr ~ LJ . • • · J, ti: 1 
bulunan idare malı 'yaprak tüıünlniıı Göııen aıı-1 M d ~ A~ ~ T Rf<.D/l/ neşrıyatı~ 
barlarından Bandırma anbarlarınııza nakil ve em. u met ~ D o g· r u y o 1 ;r 
teslimi 27-2-935 gününden 16-2-935 gü11iine ÇOCUK ı ~ • • ?. 
kadar acık ek ·1t k ş oldu" d t hastalıkları m~l~hassısı . . ı ~ Y.\ZAN: 11. CEVDET ·l' ~ 
• • • Si nı.eye . ~nnnı e~ll an a- Mu~yenehanesını postalı- it • d J '"k k t 1 ?. 
hblerın bu babdakı şeraıtı anhımak uzere nıa- ane cıvarında ~e~en 80- 1 » bır per e ·' me tep tems 11 
1 il ' · ı · l "d" · ·ı b .. d .. · · . 1 kağına nakl~tmıştır. / ~ Fıotı: Beş kuruştur. ?. 
ıa ı 111 nsar ar mu urıyetı e aşmu urıyctınııze .. _ JJ it İ<lare evimizde ve lıer kirnpcıda bulnııur· .p 
müracaat eylemeleri ilan olunur. (28.3) TASHiH ~~~~~//~~~l~~'i~~ 

,. Mehmed Servet 
ORME EV/ 

Baylar, bayan!ar; tuhaf,ye 
ve Örme eşyanızı iş bankası 

A • 

karfısında ORME EV/ nden 
her: yerden daları ucuz ola -
mh •labilirsit1i2! 

• 

. ' 
Balıkesir icra memurluğ

undan: 
Türkdili gazetesinin 14-

şubat 935 tarihh nüshasında 
Kara oğhtn mahallesinden 
sarı1 1Jıtsana uit ve açık art. 
tırma ile sotışn verildiği il
An edilen g'ıyri menkullerin 
birinci art ı rmusıoı 16 M ırt-
935 tarıhli olarak tıtyin edi
lmiş ise o günün boyrnmu tı -
düf etmesi hasebilc birinci 
artırmnnın 20 ~1 ıırt 9~5 tar
ihine tesadüC eden çarşam-
ba günü snot 16 ve ikinci 
artırmanın da 4-Nisan 935 
tarihine tesadüf eden perşe

mbe günü saat t6olarak 
tAshih edilmiş olduğu ilan 
olunur. 

'NEDKALMiNA ___ _:::::--_--_~ 
Hasım yeri YIL~\ YET ~IATBAASI 


