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' ür#;!JiJj Evi Ba/Jkesir =-rl 
Yıllı~: 800 aıtıaylığı 400 kı.y-uştur, sayısı 3 kuruş J 

Ciinü geçmif sayıl .25 karuşbif. 

Kurultay başkaıiımız cuma günü Balıkesire geliyor. 
s .,......._, 

--., ... ·{ ._~ __ f:·~;. - ....... 

~ ı Zir a M ü d ü r 1 e r i Atatürk Kuru tay Başkanımız 
Çıkıyor! Kursu Ankara da Açıld1. Birgün ôncelialyaya mu~ Cuma GÜ n Ü Geliyor. 
~~·:~~::.0:·~~;:~0~·;~ş·~ Z ııaat bakanİmız bır söyltvle kuısülçdı ve kursun vasalat b~~uıdular. Büyük hemşerimizin parlak bir suletdı istikbal 
~11 • ır karınla çıkacağa Antalea Setlnç ıçınde çalkanıyor . . . . 1 L f d 
bah:;.;.r. Kimbilir belki de maksadım anlatdl. Antalya, 19 (A.A.) edılmesı lÇln ~8Zlf hk ara u8Ş an 1. 
llıt •1 can.a cnn kotarı Ankara, 19 (A.A.) - Bu- istonbuldan Ege vapurile 
Yıl ~~ınteb~lı~erıb lky~rdineh bu gün Yüksek ziraat ımstitüs- ayın on nltısınd::ı hnrek-
b' ı ır e ı e ava 
ltaı 8 ünde ziraat rnüdürlrıri kurs - et huvurnn Reisicü mur erL geçecek.. J 

Ort~~ L yazık ki bugünden ları açıldı. Kurslara 2J vıL Atutürk evelki gün Çe-
h11 •&da dönen duyumlu dyetin ziraat nıi.ıJürlcri işti- şme ör lerindo saat 18 
i1'e dfalrılığa inonacoklorı rnk etmiştir. Dığer miıJü - de z r.·r torpıtosuna ge-
lld n ıklarının t':ırsine kn- ve mı> murlar için 2 nci vo ~erek Antol ·ııya doğru 
ııu,'trnakdlln çok uzak bulu. 3 ncü kurları takip edece- yollıırına devıım etuıış er· 

0 r. ktır. dir Zn!er · torpilosunu Ad. 
ı-~ - ltalya ile Habeşis- Kursu zirMt Bııkam Bay atepe torpitosu da takib 
g(i 8ta81nda artık onu MuhlıııJ Erkman bir söylev il~ :ıç 7.ıraıı Baknrıınıı?: H. Mehir :E'1kmen edıyordu Antaly:ıya dün 
ho alınır olan eavaş du- mışt.ır. 9u söylevinde kurl'lun düşünülen tedbirldrİ huldsa sabah ~ant 7 de 'muva-
;ıarı. maksut ve fay<lolurını onJut· ve ıkmal ettikten sonra zi- salnt edilmiş, Atototürk Anta· 

'ley~ ~~mn~yanın A vustu- mışzıraat enstıtüsünün ehem- raattn Türkiye iktıeo.dıynt1- ya yn çıkorım torpit6 uç sn· 
~, llendme eklemek myetin ve g..ıyelerini teburüz ndaki ehemmiyeti üzı rindl- ot kadar k:.ıldıktad sonra 
~~URU. ettırmiş memlek~t zıraut bıl- ki fıkirlerinin rzalı etmişti aynı vasıtulo.ı l::ı Antalynyt 

!'.\·~ ..... Avusturyanın özbe_ gisini kurmak ve bunu kö· Kurs üç hrı!ta sürecektir 
~ l5İni teşrı! etmişlerdır.. Antoly-
"'~ kor:omeğı dış sıy- ye ve köylüye getırmek profesörler Rerbest münoka-
,.1. flın 0 dııt.u ayalılnr At.Jtürkü emsalsiz 
" ,,. kadar k~n- yopmak iç.ın bakarılığ.n heş şalı konferonslur verecek.- "' 
,_ 'l:ırlıbında bnş taznhüratlıı k~rşılnmışlaruır. 
'111\cr.· ~ en senelık p 1 6nında alınmoğı terdir. 
llııı Alı yapmış olon ltolyn- -- - - ---- Şehir bnştanboşu dooonmı~, 
ıı, 1rnan mRk~adınnkorşı Sar Sela"'nı·k holk tıüyükhirsevincicirı-
~ ... 0 Ur ne olmuz <live dedir. B•r fener alo,ıı vopı-

"'8lu • "' ~ 
~dı~ rye, hudutlarında yn- - - lmı~ ik1.unC1tgdhlilrı önünde 
(lah~· hildir1lt-n rerçinırr işi hakkındaki mu- Halkı kırlara döküldü milıi mar~tnr söyliyercık ge-

4 ~ın;t) 1 kavele imza edildi. Selaaikte $iddatil bir zelzele çilmieJir. S.ınt '9 d 1 Riyaseti 
~eıı ransooın S:ır işin- ı R 1 ıı (AA)- 0 . N cümur hey .. ·t ni lwmil olan 

&onr b' 1 om.,, ':7 • • un a. ld .k. k ld )•y, d 8 ırdonbıro tol polıdo Fransanıa s ırdoki oın O U1 1 1 8' YI 1 1 Ego vupuru dn lımanımııu 
'"lıı...,1 oğrulmosı ve ltalyn ile ılenleri demiryolları vo diğer SelAnik, J9 (AA) - Dün geldi. Sovjnç "c tezahürat 
''-'aıı. •sını İog ı ltı•reye oşıl- gayrı menkul malları üzeri- devem etmektedir. 

SffıO. calışması . ndeki hokkının Almanytıya snhnb Sf'ldnik şib ceziresin- =!!ltiı"'*=:f'""1"!'; 
'illa - Son lngıliz . Fransız dovredilmrsi foys:ıl siğortn- de ı 2 ~aniy~ süren şidıletli Urla hllkeYinin çatışması 
~ot lnıalarına . Almnnyanın lar özel Fransız sig·rortolorı bir zelzcl olmuş. iki ev yı· 

ııı: 1 lzmir. 19 (A A) Urln kn-
'-lı'1 '<>ğuk. b'ır cevab ver- hakkı0Jok1' onlaşmolara ve k lnııştlır. nsor ca zayint ) zos Ha.lkev rıdo dünden 

6 ° ınaaı. Sı:ır iciaresrnin clı·vri hokk n· yokdur lfolk; 1932 Je ol<lu- ' ilibaren l~O ftı'k1r ve kim 
~\ldll~l Alınnnynmn oenub da hükflme\ komısyonu 11.. ğu gibi evlerin yıkılmos n- sesiz 1'0CU18 muntazam öoi'i'-
~İt •rındo. çııl ııd • Almıınya orasındaki trnloş- v fS 

~il do.JUtnlar. ı._ ıgıoı bil- m11 ve8İka}nrı ımza edilmiş. don korkorftk iırJardn otur 1 le yepıqğı vetılm~~e b ş\,en-
ru.,' - 8 

1 
tir. maktad ır. 1 ınışd'1. ı· 

d1'1Q1ı k u gariatanın bağlı 

il ,a d&yıtlar dışınd•ı or_ Mu ... d h ·ış Amerı·ka I . ''ttı~t r ığı vo komşulerma z m 1 r 
1~1 Yol~ 1~ duyğuları taşıd 
'6ıler. n a ortuJa Jönon 

~ Uör·ı ' "e u Ü.Yor L· b cııd ııye,aı &l ahar önün-

Bir fırtına Almanya~a ve 
lehistan~a zararlar yap~1. llk00 k ucunun kanı 

1
. llurıa 'Ynnşıyor. Rerlin 18 (.A.A) _ Almıın 

~\~ düıe:~~~~n acunun dir. istılıbarat Lürosun<lun: 
t 11etın 1• b~ını bozmak mos AlmonyuJo. hükünı siır n 
lillD. n Ut .. 
~~un bıutı un .. ağırlığı ıle şidJ tli fııt nd ınulı m zarorl 

Clu 1 uka dunden ıioho rı rıı sebep o'muşılur. Bn•sh-
l {)lıtı < UJtıldugu doğrudur. v fnn bıl<l r 1 lıl•ını- göm paz 
ıt1ıltı • tla r • ""' 
\ 1klerin 1

1nu 1 keoderio nı yerindA bır kadın y kılan 
ıı 'rıı aşı 1 

en cıhtl.ngırlık bır ı v dıv.ı ı ıılt ndn knlnruk 

'
t •ın ... Udığını . sun on ve 
ııı ·• tut b ôlıniışdur Mu ·lhe m ıl ş mnh-

8 'tlal' nd •ı tutm. d ğını nlil'sinde 36 aıloııın evh•ri 
Clt"l'ıtıııyQ en çok uzııklorda le 1 ~ı lllı&a kıılkan ulıısun yıkı!mış yers.z yurJsuz o -
t \tı L lll(ıyd ı.. mışl mlır B r\·ok yollar dev 
·ıt t ııcnrş ın o .. uyarı tovı-
bh k1111 

181 nJrı gülıııiyf•n fa. rılen ağ.ıçlnrıa ktıpunm ştır. 

1.., d arını 1 8 O h lll1ı lıdjAinı· ~·nt~n dünya, Ber ın, l (A.A) - şeL 
~ii Örrıı~ı nevıde duyğıı· li bir Cır tına Börlınd~ bırçok 

t.\ lıtıbu· it alınamaz m ? husarluru Sl bebiyot vermiş 
"1 1tılet~n b~Iki hnhnr yine tir Ağnçlor devrılmiş ve hu· 

nhıır: olacukıiır. W\ bir~·ok evlerın ıiamlorı 
lf. E. f1kman uc;·mu tur Fırtına dtğcr birç 

-lı,l~b ok ııohirlerd~ de muhim hasa 
h ~~.: 8 lilırın bir lsteıri rnl ikıı etmıştir. 
'ııı ıo, 19 ( g 

~ •tın AA.) - Kosı\· Vur~ovn, 18 (AA.) - G ç· 
<ı~ Na k ı k h ll111

1
r nıı K. okulosı en gece I,• histanın ıüyiı 

h~ ()\lı•- ~ocukları başlurın· bır kısmında şiıldelli bır fırt 
ı. . ...._nları 1 \ • . ~at 1•tide. .

1 
o duğu haldo ma ola uştur . Bırçok ı vlı•rın 

Büdce meclisi beklenilen ka
rarını verdi 

Vaşington, 19 (A.A.) 
Yüce div,rn kutulııtolarda vo 
her nevi seoet'nde altın ol
Arak tediye k ny,fı hakkı
ndaki luırar. nı vermiştir. 
Y ıice dıvun bu kıırurında ı 
devlet ilo eşhus arasında 
ki mukavelelerde mevcut al· 
t o k.ıyıl.nın kaldırılmasını 

t ·~kılfitı esPsıyeye muhnli! 
te dk ıd ett iğj nı ve nlta rı ka. 
yJını ihtiva ·den tdıahütlerin 
yuıe •ıltın oloruk ıf:ısı laz m 
geldiğini heynn etmekle ber
ubrr hurıgılt rin altın ol ı r~k 
tedıyat icr.ısını temın ıçın 

ellerind~ h ı~· kanuni tarik 
ve çare olmııdığın ı da ilfin 
et mi~ ve hu surttle hük • 
umct :ıleyhinde herhangi 
bir h ıı reklte bulunulmns na 
mnnj olmu dur Bu kurar 
böylPce altın kaydının de. 
vlct tııhatlerindon bile ilga· 
sın fılen teyit etmektedir. 
Husuoi şahısların k<'ndi ar-
ul.mnduld dııvetlerdA rnem
mı olmıyornktır. 

Veremle muca~ele cemi~eti 
yılhk kongresini yap~1. 

lzmir, 19 (AA)- Vereme 
mücadele cemiyeti yıllık 
toplantı~Hnı yapmıştır. Ok· 
unen yıllık ış programına 

gore bir yıl ıçınde dıspanıe
re 2300 hasto müracaat etm_ 
iş ve burıl:ırdon 441 nin ver. 
emlı olduğu nnloş1lıoışdır. 
Hunlur.n çoğunun ılll~lnrı pa· 
ras z v<1r1 mi.;;, bir kısmına 

glineş tedavisi yap lınış sca

os tatbik edilmiş ve değPrli 
notjc.,ler ulınmı~hr bir kısm· 
ın dn rotken tatbik olunmuş 

ve 4 hasta cemiyetinin teşe · 
bbiıstiylP; lstonbula snnutıır
yomu gönderilmıştir. 

izmir köylerınd e mekteb 
lzmir, 19 (A.A .) - Cuma 

ovıısında dün iki köyde mek· 
tep açılmış ve bu rnünase· 
betle \'algılar ve davullarla 
Lir bJyram yop.lmışdır. 

Muğla hastahanesi 

Kurultay Bn~kanımız Ge. 
ner l Kfiz m Öz ip cumo. 
günii şehrirniıi şoreflendırc
coklerdır. 

Büy'1)c hell)ş')rimizin pnr· 
lak bir surı:ıtd~ istıkbi.lllt· rj 

i~·in \'i15.yet ve bt:-1 ·~.yect:ı 
hozırlık yap Jm ~k dır ı uy
cluğumuzcı göre büyük say. 
)avımızın şehrimızdı.·ki ika
mt'tleri i1'i gun kadar süre
cek; bel()diye tarafından şe. 
refierine mukellof bir ziyafet, 
fı r.kn tarafından da şe"hir 
ku!übii salonlar ndıı bir sa 
vare v~rılec ktir. Kurultay 
Başkanı buradan doğcuc..ı 
Ankor:ıya döneceJdcrdir. 

Antalya~ 19 (A.A,) Kur· 
ultt\y J3oşk.:ıııı K~z·aı Ôııfp 
şehrimizde üç gün ka\dıkton 
sonru bugün uyrıhnış hudu 
da kadar uğurlanmış halk 
v{• okulalar tnrufındon sclA 
mland ı. 

KurnllR) Başkanımız Generıl 
K.tını 'tiuılb 

Londra - Berlin 
A __ı.___~------~~ 

lngilız kabinesi Hitlerin dave-
tine cevap vereeek. 

Londra, 19 CA A.) - Alm- acılmosı bakkındak\ Hid• 
an cevabının alınması üzeri_ rin davetine cevab •ere
ne Parisle Londra ar s.nda cektir. Alman payitahtına 
diplotnııtik konuşmaların bir lngiliz nazırının gönd. 
başlandı. lngilt .. re kabinesi erilmesine k~rıı ~ipl.omatik 
Londra ile Berlin arasında me.bo.f ılde şıddetlı bır oer-e 
doğrudan doğruya müzakerele.r yan vardır. 

Seyhan 
Va Ceyhan nmakları taşdı. 

Adana, 19 (A.A.)- Yuğ n 

Silah 
• rr-

lşinin görüşülmesi. 
,.... 

Bu iş Cınanedı dıiıl ~ 
komisyon teşkil edıllyır 
Cenevre, t9 (A.A.) - SiL 

ll.tilnrın tahdidı ltonferanıı 
M. Ahkıım komitesi Amerik· 

or yar ı lmış ve sular cenupta anın ulus ar kurumu mer. 
ovanın bazı köylerin r ytıyıl- 1 kez nde mukaveleye ittirak 
mıştır. Ceyhun ırmağı da taş leden hiıkumctlerden mürekkep 

bol yAğmurların ve karlar ı n 

erimesınJen Seyhan \'O Ceyh
un ırml&kları yukselmişdir. 

Sayhan i.ızerındekı bazı setL 

arak Akgöl ve boş tarlul ırı daimi bir komisyon teşkili 
.. ve bu komisyonun fazla 

doldurmuştur. Su basan koy- olar"k ğ' . ··ı h 
a seçece 1 mu e 8BBıı-

ler i mizdo znror pek büyıik ları da kendi arasına alıb· 
cleğılJı r Gdrekli korunma ileceği hakkındaki projesini 
t •tbirleri alınmışdır. kabul etmiştir. 

=-=-==:;=:::=======~~-=:a::--...., 

AA::~~.da 1~rka ~!n!r:si Sovyet 
l!ümuTi~·et llıılk Fırkası 

kongresı kozul.ırdan gelen 

müesseselerin iştirokile dün 

açılmış ve Atrıtürke büyükl
orimize saygı telleri yazılmı. 
şdır. 

Küçük itilaf komıtıs; 
Prağ, 19 (A.A.) - Küçük 

itilACi ökonomik meclisi 

Rusya Romaayuın hazinesi. 
ni iddia ediyor 

'ıtı~-c''lt 1 e mahkemeye dnm!nrı uçınuş , C'amlorı kır-
i,~ t~"'rı tuşıdıklo.rı Arob ılmıştır Poznon y ::ı kını do Sz tıg liz YBliaMı. Muğla, .O (AA) Mem 

1 
lckct hıuıtahonesıne ildve cdi- 1 

toplıınwışdır . 

if alyan milislui 

Bükre~. 19 (A.A.) - 19J7 
yılın iıı Avusturya - Macar 
ordularının Romanyada iler
lediği sırada Romanya hü
ki\ metinin Rusyaya gönder
dıği hazinenin iadesi hak
ınJak i müz 1kereler bitmit 
ve dış işleri bakanlığı mü. 
steşarı Sovyet hüktlmetioi 
bu huzinoyi ıbtiva eden 
kas .}arın Romanyanın emri· 
ne amade kıldığını parlam
entoda ıö7lemifıir. 

hj• ~'ilet değiştirilmesini amotolyde bir ev yıkıhnış ik1 
' h-r(!k ~u dileği doğru kiş'nin ölünıune ve t eş kişi . 

•,tıt bi:t bulan hakim nin yaralonmasınn sehobiyet 
karar vermittir. 1 vermiştir. 

r~~te, 18 (A A) - Fuggen. 
lens r g gilzrtf'Sİ lng lt~re 
Vı l olıdının P, şteye gelib 
bir gün kalacağını yazıyor 

lon modern bir 
pavyonun 
mi yakındn 

açılına rcs · 
yarılaraitır. 

Napoli 19 <A.A.) - Diğer 

ikı ıned•s tohuru daha dün 
. şarki Afrikaya gituıiıdir. 

,. 
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Tavuk hastal:ğına karşı ne 
gibi tedbirler alınmalıdır?· 

-3 
Aşı, yerine ve ı.amanına 

gör., Y'P 1.r. Y.-rın,. göre di. 
yoruz t:ve\ u~ı, h "l 1 iL çı 

kan kuw.·s \'e y r. rlerde 
yup laLilir iıse de ) ukarda 
sayılan ... beblerden ötürü 
o gibi ydrJerJeo aiyude h ·•
tal . ksız ve ( ... kut, sır ... yet lth 
lıktısı kur\lıttıı.du bulunun 
kiuneı \•eyu yerler huJVöD
lttr.oa ltttbık o .unur. Husta-
1 k çıkan yor!erde ise en ön . 
ce Sl'fom 9iriııga edıluek 
hustlj) ğ. durdurmalı Te hır 
kaç güu sonra uıı dtthı yıt· 
ptlar;k ıeromun kazandırmıt 
olduğu muafiyeti kuvvetlen· 
dirıb uıaımalıdır. Seromun 
kazandırdığı muafıyet baııla
rma göre ( 12 - ı 5) gün ka 
dar ıürer iae de bu kadar 
samao&.k bir muafıyet. haa
hk çıkan yerlerde anı, dur-
durmağa yeter. Çünkü serom: 

1 - Pek aı bir 1aman 
(24 Mat kadar) içinde v• 
kaıt olarak teıırini yapar. 

2 - Verdiği muafıyet 
miiddoti, gerçek ıeromunkı· 
ne göre 8.1 iıe de bir yerde 
çıkan baıtahğı, durdurmeta 
yeıer. ltte hastalık bu suret
le dardaroldukdan ıonra 
moafıyttti~ .,, vaaıtaaile uıat· 
tırald1kta Clrlek (maluat) elde 
edılmıı olur. Sözün ııraaı 
gelmit ken aşılama işi hek
k~nda birkaç 161 eöyliyecP.
tım. Fakat bundan köylü 
kardeılerın darılmamulürını 
dıleriıo. Gıiçen teırio ayında 
bir 'VHıf., ;ıe merkea" baA"lı 
klylerdon 40 kadarını gesib 
dolat•lım. Mt'ılt>ğioı ve vazi
fem ıktızıı!" nıian olarak her 
B tı iğı ~ö . d • h ıyvııncılıi 
Ye dot.ıyı~ile tııvuk_ 
culuJr ıcın ıôr guler so 
r. uıın? Alılığ nı kur~ılıll ardan 
anlodı ıı kı zavull• tn' uğun 
b~yu ~oıu kü\·~k o dıı~u 
loın mıılır. yoku Tit'd• noır bi 
lınıyorum ger ... ki iA'i kadar 
kendiıine • heoımıytit vnİI· 
mı yor Kö, ün birını.Je tavuk· 
ouluk ve Jofayi: le yumur-
taNlıfın ıleA-er • nİ ve kümf'I 
hayv.ınların•n kof .. rııytt knşı 
aıılnnm ıının VP onlara aıerom 
tar•n~a ... Jılııırsin n frıyıfaln 
rını aol ttm ğ. ;ahı;arkPD 

ıonradan lı.öy ıhtiyar h,..yeti 
aza .. ı ıdan birı o ılu~unu an_ 
laıl flırn bir kiti b .. na (aıi4m 
ıende biı koyunlo .. ım1 
zın 9arbon yeni d ıı l11k h11 
tA1ıflıno lrnr91 aşılnnıiıı}ını 
iıteriz. Tavu~un ıış Jnnma 
ıile kim oğra9ır. Tavu .. 
ğun ne eh mmiyeti var ki) 

Ş:uhnn hustnlt~ına karşı 
hnyvanlarını hususile ko-
yunl rını . aşılatmolla hal~ı 
mızın gösterdiği rağbeti bu_ 
rada '•üyük bir övbnç ile 
anmayı vazife bilirim Oe 
çenJer<ie makamına ~önrl•· ril 
mek üzere yıpdıı}ım ist11tis· 
tikden 934 yıh içinde ,j)Aye 
timiıde 40,C)Q() ne yakın ko
yun atıl nmış olduğu nnla
fl m şıiıdri bu•ırlnn sevinm•·
mf>k ohm :ız . Kovun kıt.fı.r 

tavııkJııra AhPmrııiyı t ve:il 
m• m .. • yii ~Ü ıt n halkımızın 
ne kadıı~ koyhetıliğıni şn

racıkt ı y •fi' ~ım hir h 111 ıp

dan ıyice anlsıtlncak sanr· 
. r~m. 

V1lılyetimizdeki köyler 
800 olsn ve orlulomn olarak 
her köJde 60 ev ve her eY
de 15 tavuk bulunsa ve her 
\aTuk yılda 100 yumurta 
'ttrH, ta.,aakla"' ıa7ıat 

7 .t..0,000 yun urtoların eayt· 
sı (72,000,00J) Lu güo
ku gunde ~ehrimiz pllzarın· 
da yumurtanın tauesi ( 100) 
paraya satıldığına gön» 
yumurtılsrın paranı 
1,800000); taTuklarrn pu-

ruı du yıne ortaklama ol.ı.
rıık JO rıar kurut dan 
72,00l ,lJUu lira t·der. Şimdi 

yılda 100 de 10 niabttinJe 
köylerde kolera ve buna 

beoıer bulaşıcı tavuk 
butal klüra çıkdığı ve her 
köyJe mevcut ta vuiların 
yurısmın ölJüğü farzedılıe 

80 köyde 4800 evıie ölen 

tavukların ıayısı 720,000 ve 
gaybolao yumur~aların sayıaı 
(7,200,000) olup tavukların 
rareıı 7200 yumurtaların 

paruıda 70,000 lira eder ki 
ikiıinin tutarı 77,200 lira ya. 

yapar kj köy başına (965) 
lira düıer. Ş~di bütün ülke
miıde bir iıtatiıt1ğine göre 

(40230) köyümüı vardır 
Bu ısyının (100) de (10) 
(40,3) eder ki köy haıına 
yukarda görüldü~ü üıere 

(965) lira düşıiüğündeo 

(3,882, 192) lira kaybediyo
ruz. Bu ise as bir para değil-

dir. Bu para kaybolmayıpta 
yoksullara ve fakir çoouklara 
tahıis edilse büyhk bir hiz. 
m,.ı olmoamı ? Bozı avrupa 
bı1ıinlerine göre kaynamıt 

ve dolıoy1sda içındeki mik
roplar ölmüş bulunan ılık 

l"ud . ( 100) de (3 ı n rsbetinde 
a~ıtf1:n k erıdtlnıes it! elde 

l'dı len esil fı·n ık li sudan ta-
, u~uo boyuı.a göre ( 3 - 4) 

sant ım&trc m ı k tıp gö~üs et 
IMinın içerio11n .. şirıng1ı t>dil-
m ... aının koruyucu h11tto 
(Bro) adlı bılgiııe göre 
eyllf'ştirici bir tesiri vard r. 
Bu yolda aaitft·nik tirioraları 
l~tanbulda Baytar mekte-

binde iken mektep hastaha
nesinde arkadtlnrımla bera . 

her.fi ve az çok koruyu 
cu bir teıirleri oldu~u anla
şılmıı iıe de nşı Te ıeromun 
o gibi şiringalarıt müracah 

olduğuııda biç şüphe yoktur. 

Korunma tetbirl~rini -
uiu kalaularıua gelirıcP: 

t - Bir yerde, bir kü
meste kolera çıktığır.da; g-ö-
rünuşte eağlam görunen hay 

vanlar kürük bölümler ha
linde temiz yerlerde ve ke-

yfıiı görünenler ıfe ayrıca 
bir yerd., ayırd edılmelidir. 

2 ..!. Temızlıkdir; hunun 

için bulaşık kümes v ... ya yer· 
ler ıçıne çamaşır so lneı 
katılmış koynar sul rlo lı r

çıılanar'lk eyıce yıkadıkdnn 

sonru euJa ( 100) de beş QB it
su lfu r ık y.ını z ç yağı veyo 

göz tnşı. ositr,.r. k, krt>zıl 

veya öbur ı.ıdıll• kr.-olın, li

zol v ... ya ani iyo.Jol gihi mik
rop ö diirücü maddelerden 

hirinın mohlülü ile de yı ka 

nuak looni olımık temizle
nirler 

•Devaıu edecek» 

ft1bDIU ıo e.w ...--
,--··----··-··-----··---.. ··------·· ··-----··-1 

'; ŞEHIRVEMÜ HAKATTA J -··-----------··---------··-------··--····---Fransız 
Sazıtılırinin muhtelif masılı- M d y Ç 1 'I ı · ( ıer hakkmda yürütlülü mü1,lıa armara a apı a ışması 1 er ıyo 
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ter muhtelıf 11ıcıeleler üzer y ,· rm ·, - - - ,,, 
inde mutalealar yürütm .. kt. I 
edir. Bu meseleler şunl ırdır: 

Alman cnv :ı bı. ltalya HubPŞ 
ıhtıldCı, Kral Albert in öhinı
ünun yıldöoümü, Kormonan -
m intihabı, Kodos ile Ro si 
nin karoya in!ıleri, Sovyet 
Rusyanın eilAhlunmaıı .. 

Birinci mesele hakkında 
g •zeteler 9unlttrı yazmakta 
dır: 

Fransız lngiliz bloku sağ
lam kalmalı ve aynen mu· 
haltı za ffdılmelıdir. Hava 
yardım misakının bir httki. 
.kat olmu eı lazımdır. Nıhai 
anlaşmaya kadar garb mis· 
akı müzakerelerine devam 
edılmelıdir . 

Büyük Faıiıt konseyi mü. 
zakereleri için Maten fU mü
taleayı yürütmektedir: 

Bu müıalıereler tedrici 
tedbirler kadroııuoun asılmış 
olduğunu göstermektedir. 
Dün sevkinkAr edılen kıta. 
atın gönderilılıği , bugün re
ımen tahakkuk ctmittir. Se
ferberlik g6niılemektedir. 
Romada, Afrıkada halyımın 
emniyeti ve müstemlekeler .. 
inin genitlemeıi ıçıo bü
yük mikyastu bir hareket 
olacağını hi11ettiren bir ha
va vardır. 

üaıeteler Kral Albertin 
ölümünün yıldönümü hukk
ında usun usun yuıılur yaz. 
maktadırlar. Eılu Hava na_ 
aarı buy Pıy4'r Ovr guııete_ 
ııodtt ıki s~oedenberı Frıın 

ııı Sovyet yakln~masının eı
erlerıudsn bıri olttuğunu 
hutırlötmuktıt SovysL· Ruaya· 
nın ııskeri vn yt~tının sulh 
ve miıdJf.ıa ırudt!ıine tuma. 
men uy~un o ı Juğunu mem· 
_nunıyt tls kuyJetruektedtr. 

~ocu.\ Esngeme Kurumunun 
Yurddıılardan dıleği. 
Dıni bayramlarda yapılm

aaı 1&rurl hır hal almıt olbn 
tebrık ve siyaretlerin ioa· 
bettıği masrof epeyce bir 
yekuna varmakta ve çekilen 

1 

zahmetd~ yorgunluğu mucip 
olmalttadır. 

Bu maaraf ve nhmet yı · 
pılmaklu beraber b1r çok 
kimseıer aradığını bulama_ 
mftkta ve aranıldığı saman 
evde bulunamamttkta ıiyuret 
için yupılun moeraClar, zah
metlttr beyhudeye gitarnkte
dır. 

Muraflı ve sıkıntılı olan 
bu buyram ıiyınetltri yeri
ne Yurd yavruları içın çok 
{l!ydalı bulduğum hır şt:kli 
t1İzo bıldırjyorum: 

Kımsesız yurd çocuklara 
1çın bayrumlarda, çocuk 
E:1ırgeme Kururuu» na para 
yardımı yapan kimseler but
üo dostlarına bayram t"bri
kini yapmış ve dostlllrının 

ziyaretinı kabul etmiş odoL 
uumok . 

Bu teklıfı kabul edenlerin 
ve hayramlurda ynpı lmııktıı 
olRn tebrık 

Beş tv yıpduıfaıak fElaht 
görenler yer leştinldi. Cıırııurı~ t!I meyıl;ıı ır n ) ap Jac. ,.ı \I'>! 

Murmara odalarında f elt\- c •• • M d 
ketzedeler içinyapdı r ı lmakta umurıyet ey anı. 
olan evlerin inş ısı devam 

;~~;k;~!~id•n ~~r~i·t:~:: Mahfe!, şehir hlübü bahçelerind-en ve sladyomdln ~ 
dar ev yopılmı~ ve ça<lırlor. alınara~ istasiyon önünde geniş mıydanhk yapdacat 
Jn bulunan bu kaJar aile bu_ _ _ _ ~-- .. ı 

ralara y~rıeşdirıtmişdır. Meydanlık Bahkısire yaraşacakdıı . ilkbaharda faaliyete ge~~~ 
İnşaata şu güıılerde yeni Cümurivet meydaı ın ın pr tre murabbaı asfalt ~~ 

bir hıı verilecekdır. Dün viL ojesı hazırlonm ışdır. Pıoj Aye ı kulecek ve §oee111 

Ayet tera!ındon Marmarııya g öre mnhfel lı o hçes i lo şeh ir iki tarafına 4916 metre ,ııll' 
şehrimizden on ıki marnng kulübü hohçesin dcn,i t a s ı yon 1 robbaı porke döşenecekd~~' 
oı göodorilmıştir . büf~sinden ve stadyomdan 

1 

Meydanlığın alneı•ğı t8 ,. 

A M 1 k 
bir k ı sım yerler eklenmek göre stadyom duvorls~ı 10 SJİ ezar 1 • euretile i stıısıyon ön iınde ri çekilecek Ye jıtatı1° 

Belediye tarafından y~ni 12000 metre murabhal ı k, ol- büfesi tamamen yıkdırıl•( 
mezarlıkta, bir bekci kulübe. dukco ge&ai ş bir meydanl ı k nkdır 

. · b 1 1 d K .. ud t l kd. C ·· · d eılı~' s1 ıoıaaına aş atı mı§ ır u· vuc e ge ı rı O('O ır umurıyet mey anı 00 
lübe kArkir ve iki odalı olar· Meydanın tnm ort a sı 400 esire çok yaraıacakdır. pli' 
ok yapdmlmakdadır. metre murablıo ı bir yer; ç.ı dört, on beş bin liraya 11f 

Mezarlık: yolunun inşoeınıı çek bahçesi yapılacak , onun h i leceğ i tahmin edılen 01
9 ~ 

L b h d t f d 684 t ı ğ · ·· ·· .;i,ae anca& ıon a ara oğru e r& na a me re mum- an ı m ınşns na onurnu 
kdıf· 

ba9lanılacağı anlaşılmaktadır. bba1 sıcak asfult, 1876 me- ılk bohnrda başlan8C8 

Diokciı~raça~.8Lı .. inden 1 
Telefon 

~naab Susığırlıklı .ÔLDerin; ev- ı Ballkesir ~öylerinin tele-
ınde kaçak et kesıp sattığı • • • , . 

bel~diy~oe tesbit ve ke~disi fon ışı bıtır1 f~1. 
takıbedılerek evınde 
cürmü meşhut 

halillde yakelanmıı ve hak
kında kanuni muamele yop
ılm19dır. 

Oiçüler müfettişi 
Birknç gürıdur kentimizde 

bulunun Eğe mıottıkıısı ölç
üler mü(ettıtı İba.an Kt!ı.t tc!t iş
lerini bitirmış ve tlün Eılremİ· 
Je gitmişdir . Mtildtış Edre_ 
midJen sonra Bur hnnıye ve 
AyTalığa gıderek or ların da 
ayar ve ölçü işlerini tedkık 

ve teftış edecekdir 

Mecmualar.· 

İdare. 
Dahiliye VekAlcti tarafın· 

dun çıkarılrn aylık •İdareı 
Mecmuasınm 83 üncü Şubat 
1935 nubhası zengin münd . 
ericııtla intişar etti. 

Mecmuada iskAn muafıye
tleri nizumnnmesi, lstunbul 
ve lzmir, ı.iman Müdürlükle_ 
rine V6 müralrnb+·lerine ait 
nizamnamesi, Şllrayı Devlet 
tarufındon alınm ı ş muhtelıf 
karıırlurın metini soyad ı 
talımutnomesi ~e Dah ılıye 

VekAletınce bir aylık miıdJ
ette muameleleri ikmdl ı•dilen 
tekaüt ve yetimlerın cetveli 
vardır. 

«lJare»nin hu nushıtsınJaki 
gayri rnsoıi kısm ı z+.rngi ıı dir . 
BulgaristunJa, iduri istntis
tık hakkında guyet mufaaRlll 
n kıymetlı bir ınekalt den 
başka; Tuylorun ıktisodi i le· 
tmeciliğe ait olup Mac ıt Bu. 
rhan t rnf ndun tercüme cd· 
ilen ve «'ruylorizm)) iatemi 
hakkında tam bır fıkir veren 
makale ı lsılelerinrn bı rincisi 

mevcuttur. 
Hukuki ve i d:ıri işle rle 

alAkadnr olanla r ı n 
<tİılare» Mecmuasını kiıtüph 
unelerinde bulundurma lor ı 

l6zımdır. cd fare)) mühim ida· 

Merkez köylerinin telefon 
işi dün tamamen b itirilmi ş 
dır . Ayşebucı, Çayırh isu r , K 1-

rnman, Paınukcu köyle r ı le , 

Çımgeloğlu cıftliğinJe lrnr ul
un ıuntru llur n her bırıne ye· 
dişer, sekıı. köy ve bu sanlr 
ullar da bırer telle merkeze 
bağ ı unmışdır. 

Şimdi merkezle bu köy 
ler urosında muntozııcn hır 

surette telefon görüşoıesi ya 
pılnıuktadır. 

Dursunbey telGfonu. 
Duyduğumuza göre Dun

uobey.Gökcedağ nahiye8i te. 
leloou da bitirılmişdir . Yine 
Dursunbe_yin Kovac ık nahi
yesine btığh ve yirmi kilo
metre uzııkl ı kda buluuan 
Yuğunoluk köyüne de telefon 
hattı uzatılmuktadtr. Bu yıl 

köy biıdce l erine konan tele
fon parasında azan,i tasarr. 
urta on beş köyün de telefon 
ŞP.bekesine bıığlanmusı düş 

~lmek.tedir. 
Yu kın hır zamanda bu im· 

zumızın, biitün köyler i telef. 
onla boğl ı görüler.aktır. 

Yo~sulları gözetme ~irlıği 
kongresi. 

Yoksulları gözotmo bırli

ğ inın yı ll ı k kongresi düu ak
şam Helkovınde toplanm ış 

d ır İd are heyetı nın b ır y l ı ç 
i nd ekı• çulı~uıası kongrece 
takdir edilm ışJ i r. 

&&•llZ 

Ha l ~evin~e çahşmalar 
Holhvi müzeler şubesi 

Jun akşam hey<'t umumiye 
h lınde toplonn ış, şııbesı ne 

a ıd işl eri görü lLii~dur . 

rrcratı top\ yan; ve nynı z 
mondo gayrı re mi k sm le 
hor İ\ t ki hurek tltı mu lı t usar 
ve muf ıt bir surett topl 

Bandırma 
Zabıtası günlerce bırsıı~ 

yapan adamı yak~I~~;. 
Bandırmı-ı, ( Mubabır~ 

den ) - Son günlerde JJI' 
ı.l.rma paşıımesoid .aı8~1w 
sinden kebnbcı bzetin er 
don 100 lira kıyınet ınd.e deO 
ya, lbsJaiye ma halleeıll rıdl 
hamal Rıfutın evinden 1

8
t1f• 

çuvııl un, bakkal .~11~a.ıi' 
o o çarşıdaki bakkalıY8 çf.f 
klio ı nd ı.ı n yirmi pııkel "' 
ve bir mik tn r ılıı şeke'ı•'~' 
lhsnaıye mahalleıio~ePİ ,,~ 
Muslim refıkası Hu•.0 11'' 
evınden eıya, bir kılıdl• f"' 
rım çuval un ve birktıC ,,ı' 
ça eşya çalınmııtır. ~:,11•' 
ların kim olduto erı 

1
,; 

momnkta idi. Banuı~ırı• ,.f 
tasının aldığı tedabır b' 
ıinde hırsız yakaJnoııı1f 
lunmnitndır . ,bıl 

Hırsız 'hacı Yuıol ~.d 
lesinden Kırca Ali rn; b.,,,ı 
lerioden Ali oğlu e 1,~ıl 
Alidir. Ali yakalandığı bt•'' 
üzerinde 12 kadar 

008 ""~ 
bir pense ve bir tJJ.

91 11'' 
cuk ç ı kmış, çalınan e~; bir' 
annhtorlor ve pense 

1 ıe•l ~ 
liktcı bugıın adliyeye 
t>d ı laıişdir. riod~ 

Bu muv.ıı Cfokıyetle ~oıl'1 

dolayı Band ı rma poldılf1ıır1~ 
serı Sabri ve arkrı 
tebrik ederiz. 

Lise .. ,_ 
Gelecek yıldan ıt.~ 

mu~h lir ofuyordsll ~, 
Kültür Bakoniığıtl pl~r 

ok tJ ,ı 
ntimızıl <•ki ort ~.,( 1 ·ıa ı 
gelen buyrultu 1 g36 1 

or>y liseı i rı in 1935 lil ol'; 
nı lan itıb ırcn nıuht:ıırıfJc~, 
nğ ve k ı z toleh0 ttrı 
bidır ı lıııişt . r. ÖLt defl jel~ 

ırrıoe• ıır 
enın muhtelıt o ~·•''' 1 
yortlu Bu sureti~ 1,r' 
zndn litıA to hf:Jlılll 

1 
"ot ıı 

·1 . o \l; J " ı mkdn ı verı mıŞ . jfO~ _, 

Bu haber şehrııJI 11•" 
' . 1 k•'' r ı n hır s vınç o 

ve zıyoret mas· 
r .. Cl...ırını çocuklar için Kuru
rn .ı V!!renl ... rin isimleri bay
rıtmdan evvel gutel~rle neş. 
rolunocull ve bu eyilik seven 

insanlar doetl trını tebrik 
ve z ıyaret etmı ş ve dostlar
ının tebrik ve ziyaretini ka
bul ve iade etmiş olacaklar
dır. 

1 
r~ hareketile, Kuıun\ muka-

lı n ypgdnc Turkiye meenıu -
sıdır. ya dcğıjrd1r. 



TURKDILt 

Londra Görüşmeleri. Mahkemede Bir Saat.' - ~. 
~iıüsmelerin akisleri h8iITonya uazeıelerinde sürekli • - Benim moruğu -süpürge sopası ile dôğdüm. Şe h 1 r sinemasında 

bir suret~a devam ediyor. Kız Habbe benle neden alay ediyon. » 
İ•l~ndra konuşmalorın.n ok- Sovyı tler yurdunda: Buyuk bir kapıdoo, koron- gelınce u1uyo gibi ya •. 

• u .. "'ı icuo motbuatındo hahl ::>ovy~tlıu Londra kon · lık bir koridora giriyorum •• ' tıdım. O boş ucuuın dikildi; 1 
re1tr ' e\ 1 bir sure\le d~vam uşmalnrını , kuçuk anlaşma, Şuraya, buraya konmua ban- Bnno. tekme indir('relt: 
tn.,kt d. 11 

8 t: ır. Bu ıkan puktı ve Şttrk Lo 1darın üzerindP, köylü kadı- «Kalk kar.ıı, kalkkk. Ol , 
tt u neşriyat, bu mesele kornosu esasına göre te- nlurı ve erkekleri var .. Yer anam babam kalk.. Hişt 
h'rnfınd11.k1 duşüncelerin ma- t.kık etmektedırler. 9 Şub- ler, o kadar kirli ki. ins&n. yahu ıana. d\yom. c~nım 
lYetınin daha eyi ınlaşı lm. at tanhlı «Moskova» gaz· ezkaza mendılinı ddşurse yemek itıtedı , kornım zıl 
:~na yarıyor . Londrn konu· etesi Londra anloşmuları olmıyn ığrenecek .. Bir çalıJO· » diye nara atıyo-

aları b ı rçok tefsırlflre uğ- h rı kk nda yazdığı mukule- ( · ·ıı ğ . ı · du. dhtivar kadın kocB1ınm 
tanııtdır Her memıeket Lo. de, iuldhiyettar mahüfılin tara ta umarı er yı ını. uı- .1 

11dra konferansını kendı' · ·ı .. - mutalaalartna bülAsa e\m· ger tarafta da tükürük, balg- tuklidmi yaparken co§mUtı 
•ıa8 .. .1 ı. . .ı· B t _ am ve pis kAğıtlar. Eminjm uyağa kolkorıık uzun yel.dı-
L ıno göre nn1amlaşdırmo- e .. teuır. u geze e, say rmesinin bir tarafını behne 
.:dadır lJI 

0 
b ı. d mon-Laval e.nluşınasının Al ki , bu koridor. her gün temi 

ıl (' r nsız aaımın on . d" · h ld b sokmu• .. ~u . <•Of onom babam» 
~•rnpa eulhu h ı m!lnyanın düşuuc.;l~nnı da- zlen ığı a o gene uraya -,u 

'
. . nun mu a uzaıı .. . ı. d 1 · ı tor• f ndan Jer ken kolunu Jurmarlan 
Cın Şarı. L ı. B lk ha acık görmtık ıma.aDını o an ınsan ar •1 1 

.. oaornosuna. a - 1. ç · L · · • 1 sallıyor ağzını iki tarafa •n naLt .. vertıceaım yazıyor. Mal.u- kirletı ıyor . . unau. temı~ e· 
IQıya d~nya ve kb~cubk :ınlhaş· lenin basıl cttıği inntıbaa nmem i ş olsa burası, örüuıc . oynatıyordu .O dak_,kada kar. 
" onan ır arış o- . L .ı 1 1 d a ı ınduki kadrnı lıakiki ser . .. •tı tem· . gore, onum ıın a~musı eklerin yuvası o ur u .. ,. 

it 1 ın edılmek şarttır. lıuruda bazı noktalardan B.:nim ll!ııhkeme ıalonuna hoş zunetmiştım .. \aman bir 
L.1 fil '!.

8 Ya göre. hava ittıfa - ~e bilhası:ıa togılızlerın Al · h•·lde oturan kudındı)ıçjmden senin canım 
il ıll g ı ri~im, her u 

defı r_ı tnutlaka bir ıaruret m.myauın gtmışl~me eme- kndınların merakını uyandı- yemek değil doyak istiyo, 
ı . h~ dır. Netekim Almanyada llerını Şarkı Avrupaya çe 1 I di,·ip, yntutımın altına kııt-
«..e ııt 1 rmış olucak ki yan orına J 
ktr an a birlikte Şark Lo- vırmek on.usu nok.tasınc.L ırd•ğım sopayı alarak; Pat 
in ~loıunu istememektedir. an karanlık görmekde ııe gittığim "okit, her lıiri oyrı 1 küt. pat küt üzerine indir 
t,gı tereye göre, eski Loka- de, Sovyet sıyasısı Lun- sualler sordular: nıeg· e bal)ladım . Oracıkta 
~ onun kuvvetlendirilm"ıı' dradn konan esaslardan << - Gızım Javan mı v&~ 
•e b " l b · ı yıkılıverdi. Komıular duy• 
)a 1 ilbaı1~ hava ittifak ı~ın istıfade etmek. ~melind~dir . « - Yosa, sen ı.. e encı en muş karakola haber "er. tl l11aaa1 oıhı bir dıle - Hı:ıber verıldığıne gore gocandan dayak m ı yedin?· mişler . . poliıler ge. 

ır. ingilterenin Lo. Londru anh.ııması Fronı;anın cc - Abukatın \OYukatın) lib beni karakola 
~dr~ konuşmalarında şark avrupaıı sulhunun tak- kim?. götürdüle; şimdi adam beni 
~rı •ürdüğü esaslar oylar · vıyeei sıyosctındekı haltı « _ Amanın, hele Ja bsJktn duva ediyo .. 

llberi bava · 1 .• t f d hareketi hususunda bır ta- fı'dan . gibi au: (!) · · 1 tt ,, ış erı e ra ın a " öteden dı"ğer bırı an a ı: 
.ı•pılın .. . .1 k kım ıtırazlJr uyundırmı"tır. l utar t .. Mahkeme kÖşe erıne dht - Yo benım davayo ne de_ 'ft ,. ıya verı en O· k . d" . l I l 

"'nılerla b' müvazTk Anca ' şım ı oy e an aş . ı- ınüş ve iüpht•nelluh yerobhi sı'n .. Ben ~aynnnamla govga ı 
~il et 1 ~ ı 1 yorkı, Fransa sefirinin Mos- ,.. 
'İn h 11tekdedır. İogıltere· 1 kova hükumetine tevdi et- aAlcr göruyoı ettim de gomı-umus Habbe 

ava "d t b ı.. cı - Amanın; g ı z tiöylesene, b kt' G cado ltıırıd,n . mu 0 sası B&I · mış olduğu Londra nnluş. bana; o .. çe ı .. oca • 
dt l dığer kara Avrupa m&Bı metni ve verdi. ağı na kilıt mı ''urdula; ani loz ben, ÇOfQ&eden ge1;rken 
l '•tltrind d h k cm ncJH inatçımışın ha .. . » i o) en a o uvvet- ği şifahi izahat bu arkamdan: 1 
•ti :dığı epey zamandanb anlaşmanın hakiki mahiyeti (i11lmenıek ıçin ~tudakları- 1 ıOfL Ana da gitti, .çocuk dal 
~onQ ~~tsnmekteeır. LenJrıt ile takdir etmesino imkAn mı ı~ırıyordnm . Hepsine gitti; gocam da ıenı alcıık» 
la t nlıırı hava taarruı- . J Ç. k.. Al ayrı ayrı ce,• ::ılJ verdim, onla- dıye ı." sbct e\lı·. Ben gene 

rını k . . . vermıt ı r ıın u ma~ya, 
'-ilk arıı bır ıttıfıık yap· mühim tavızat mulrnhılınue rm derdini dinlemek için ke· ona, l' gız Habbe, ned ·n öy· 
t6a e~etini bılh&1sa tebor-1 Gorb misakına iştirake dav- ndimi davacı vaziyetine aok- le yantyon. Bugün beoim 

ettı nı' r l r Dı& lf ır et edılmeklc molhuz Alman uıa bAşı ma gelen yarm do, ıenm 
ll:ıQııbor t~r.uftan, Versnilles itirazlarının önüne ge~:ilmit Rolüm mühimdi. .. Bir ez batına gelir» dediğim halde 
l'" edeıının tadiline kadar oluyor, ve bu suretle Alma- teessürlü durmak lhımJı.. 0 gene oh çekip taşlıyodu. · 
otd llrı meselenin Almanyayı nyoda uımtıkovi m ' eaklsrın Galiba, yüıüaıü çok buru· Nıhayet bitenesi yoluma 
'ıa:iu kadar Baitanyayı , şımdi jlt ızam elınekde oldu- şdurmuf oluoa~ım kı kadmla- ı geldi kolumu yaraladı 
tup &dar etti~i görülür. Av ğu iki taraflı misuklar mür?- rdon biri: Ben, bu maceraları dinlo-
.,,,: :evlctlerj oraıında ıi· ccah bnlunduğu prenij ıpınm - Merak etm.,, yavrum. rken, bırden yanımdan iki 
bQ16• uyrukluğu me8eleıi kabul etmit oluyor. Alma İnşallah davanı gosanısıo. kadın ağlamaeı duydum .. 
lıı.tıı •avaşm netice15İne ra- nya yeni Gurp mısokına Bok. biz de davacıyız, emme Meralde ağlıyonların tarafı -
4ir ~ henüı k.apanmış değL iştirak ettiğı halde Ş ırkdo ümitle yoşıyoz .. na dôndüra . lki kadın aarı-
1,ıı ... •rupenın kuvvetli dev· teşr i ki meenide bulunmakd- - Amma nine, senin de-

"r b d b t' lmıt hıçkırıyordu .. 
'"ı ~ u .taaliyeti canladırm - an imtina e erse u ım ına van benim duvam kadar 

1 llenJ ı Almanyan n Sovyet Rusya . 1 Birisi: 
llliılerd · 1 eri içın gaye Pdil- . 1 IDÜhİm değildır . Oh• H t b n ettim 
" ır L d k 1 aleyhine olarok genış eme - Emmede yapdın ha, gı- - · .. a a e ' 
ıtıda · . on ra onuşma 0 • emelleri bcsledığini zımni sen etae. Diğeri de: 

"••ili ılerı ürülen ve Ve- fllknt bir itırofı olacakdır. zım Goccımı süpürge sopa· - Ben .ıaten Java açdığ-
ll• d eı n~uahedesinin tadili - ı ingili: matbuatı: sile dövdüm, daha no olur?.. ıma pişmanım ; diyordu .. iç. 
le , aranan esasda bu iste- Dişlerini g.eırdatornk dev eriye girmeğe ha.cet kalma-
İti d•y Lırı değildir. SilAhsızla- lngilızce <,Ooserver» mec- am ~tti: don onlar dışarda barı9t1Jar. 
ih O"d muası Sir John · Simonun, d ~Ü .. ranm ileri sürd- - Snrfoş (sarhoş) oğu· Yanımdokilerine bunların 
)A ve 11.j d k d Berlıne gideceği rivay~tinın 
1.tl'Q l ~ nı ıye a ar mo. zu, (domuzu) her gece içer k1· ... old ~ sordum anla-

1•- 0 an t ı d b' "d' doğru olduğunu t&hmin edi· 1 d .... Uounu ' llllta b ez er en ırı 1r. içer go!amı pat atır ı.. ttı: 
ı ı azı t 1 .. yor ve Londra anlaşmasına L lJ 

-- Bunlar iki ortakdır "Otıdr goze e ere gore Goı goca moru.. o u, 
, anın ' }A 1 almanynııın turoltı rlık ede· 
eıa L. sı uh anma me~el - uslunmodı gitti . Hani, söz -

l 11.arşı alt ğ · 1 ceğıni söylüyor. 10 ~ubat Q&k& 'ı ı vazıyet mu üm ono. b ı r misul vard ı r. 
"ııaıdak ki bir İç siyasa da. tarihli cÜoe1ervcrn ru ecm?n· J 

İ ır. 

1 

tıının sıyosol muh:ırnrıne gırkındun sonro azan zap 
l• •11gillerrde günden güne göre bu zıy.ıret rııbaki ola- olunmoz, derler ; vah ı şte 
~cı p · kd bizim moruk o cinsden. All-
'- rtıeinin kuvvetlenmesi Cd ır. aynı mec- . 
UhcıfuzallA l .. .. . mun siyusul mohaf im ah gnhrf'tsın de ben de gurtu tt0 L o.r ıırı du~undurm - . 1L · - · k"' ı 

ua.ıa . mutat çekıngen vazıyctler ı nı !ayım.. ..ı gozu or o son 
•ıltb " n11ştır. Eğer hır b h · · · ·· ·· sııtan . . mahaluza etmekle bera er dn no a surum surum eur-
•uruıecek mı'' me~el~sı ıl e~ı bu haberi tekzibe kudar va ünsüı: : gnpıma dılı>TımPğe 
~1nin elın-• oL~rso, lŞCI pa_rtı- rmudıklorını yazıyor. Oığer ~elsin. inşulloh in nlloh .. 
q 9 ueaı mucndı•le sılA - l B r r s 
~ rındon bır· tara Lan, er ın se rı ..., ır - Pek P.Yİ ammo , n9den 
lıt, S ı olınmıt ol.ıca. Eric Phılippsın r.ı por l nrı d" d'" 'J 

it, kü .>~yeller \'e balkanlı! teklifın Berlinde eyi kurt•· ov ~·d l k h 
dl'a k ~·uk anlo~ma ise Lon · lnndığını bildirmektedir. Lo - ': e~ 0 ?

1
° · ir gece 

61'lltıi,,01\U~tnasına Avrupanın r.dro onlaşınalarını ortoyıı 
1 

geni 0
1
. hı~·mış zı ıurna eve 

j • ıCt nı 1 . . . .. ~ ı g·· c ı ; en vatıyodum . ·emme 

Şu ihtiyrır ı görüyon ya, işte 
o, şu gen\' ort:ı ğı n ı bir gün 
~ocaeındou kısktınıırok bir 
guıel d ii\'mü~; şimtlı de barı
şdılnr 

Mubnşirin kalın sesi hep
sini heyeranlanılırdı. Dnvac 
ılar m:a h'keme Relonnna gi· 
rerk~n bon de , koriılorn tPri 
ctnıeği ılü ırnt.lüm . Ben 
kap ya, doğru ilerlerken 
deminki ihtıyar kadm sesl
eniyordu: 

- Hu ayol nereye giJi
yon mahkeme olmicen mi?. 

Bu akfam 

BQyQk Ti1rk opereti 

'Leblebici HorHor Aeal 
~imd iye kadar yapılan Türk filmlerinin en biıyü .. 

ğfi , en miitelrllmiJi ve en zenginidir Bu fıJm oiddeo 
Turk eanalının bir şaheaeridir. Gerek ••aatkblutmı
zın muvafrakıyetinl ve gerekse Törk mnıiktl9İDİD ytik~ 
sek varlı~mı çondan dinliyPcek ve alkıthyacakıınız . 
Büyük fel1akhhkla oelb etdiğimis bu tnm icin f iat 
lara sam yapılmamıtdır. 

llaheten DÜNYA UABERLERI. 

Aüyiik aşk, ıuacera ve ihtıras filmi 1 ·------
'8alı1lesir askeri satın 

alma komi•yonuntlan: 
Şubat ayı içinde hastaneye yatan f.frad için 

verilecek aşağıda cintderi yazılı iaşe nıaddeleri 

pazarlıkla satıu alıuacakdır. 19-2-985 de ıalib· 
terin askeri sa1ın alma komisyonuna müracı

atları .. 
Yuınurta 
Linıon 

Portakal 
Mandalin 
Tavuk 
.Ayva 
Elma 
Kuşiizümü 

Tel kadayif 
Sirke 
Fıstık 

~ıarul 

Salata 
Tereyağı 

Ciğer 

Ta hın 
Tav~aular ıçın kepek 250 
Havuç ihliyuoa göre, 
Pancar ihtiyaca göre 

kilo, 

(37 .. f) 

Bıtlıkesir Taptı 
Mü,liirlüğünde 

M.1halleıi 

Cinsi 
Hıııfodu 

MeciJiyt 

Ev 
Sağı papuçcu A.Jj vereeeıi evi 
yol ark.as ı Fethiye abla &vi 

ıolu "'e önü 
tı •a ese esmı korumak koyduğu meselolerı muz ı e \ -
4,n .Yrnakda, ve hu bakım re için hususi hır konferan daha uyumamışım. Eve Vahded Başaran 

ae'!:P.rj tetkik etmek.teılir. ıın toplanma nı da mev:zuba. _ , 
2 

-.- _ _ =- Yukarıda hududu ve evsafı aairesi yazılı e•in yeri .e11 
\ ltl 1 oturak Londro. kon bs eden ({Observern un.umi r . = * ~---~~~~~~~~~.. een tnrla olarak Kırımlı Ganinin tarluı iken eT yap• -
~rı &!arının Avr Ih m.ıhiyı•tte bir müzakere ı l e ııı "u rdda.fl.. ık üzeM taliplerine sattı~ı sırada bu e~in yerini de 3 lira 
t1• .. rnuhafuz1181 eupal u ~n- diplomatik "oldnn hm:usi 111 l y• 

q&d gas arına ıs . " .. k b' I ( \ r. lAk ili " / d bedel mukııhilinde mutaf Ali kar1tı Hatice Zünbule eatar. 
e..ı· Cltit.j ıl . 

1 
t. müztık~relerın muto ı ı ı 

1 

ı'e u t gun er t sana yardun rlinl u:zatan llildli 
'lll' \' "' erı suru mo&t d · · h . h l l - fk ll 1 1 sk 0 tla paruile mezkOr orso üzerine ev yaparak \aear-le~ . nlnıı h l r ydalnrını trı k ı r ı~·uı rnuı a mtr flSll/1 ıgm şe a il< ell ( o[jmuşlur. Zengin, fu . 

etlero n • mu le ı . nı om- dnhn pek Arkon olıluE(unu kir. kadın, erkek lıuldsa hiç bir kimse keddlni llllall rufunda olduğu anlaşılan bu ev seoetıiz tesarrufatdın 
~~r'1t fark~z:,raı~. vozıyet V P ynzıyor. Muhtelif yohancı '1 ahmı·rin Jıimayesindcn u:ak sayama:. Senelerce tv· bulunmakla 27- 2- 9J5 çarşamba güoQ hevn müsait oldu. 
u fldır , ş· d' goz"' çurpmn 1 devl der in te]Akki tnrzlar ı 1 vel kurulan bu haytr ocağına a:a kaydoluııuz ~0 takdirde mahalline memur izam olunacaktır. Teearruf 
•tın b ını 1 muhtelif mo ıb. nın iradı•sıne meytlan veren ~ 

ııa u çok .. h ' 1 Balk · H"/ "/.' h e kez· idıJıuında bulunanlar vorsıı kfiüıtlarla birlikte ke•if gün-ı· ~il t ti( mu ım m<•sı•lAyİ ş imıliki haz ırlık sa(ha ı , t>n I eSlf I a 18 mer m r /. 1 "' v 

IQ\: 
6 ık ettiklerini gprP - 1 eyi otmodu ilhoın edocoktir ~ s :n ..ıl une değin Tapu ~füdürlüğüne ve keşif günü mahalline ge-

l (Devamı var) lecelc meqıura mürıaeatları ilAA 01-Gl&r. (11:0 



Mehme Satılık. Ha, ·e. 
ORME EV/ Balık•)~il' Aygünm mahalle~i, Dumlu Pı11sr 

mekt• hi cı' u rııula ( 50) 11u maralı lwş oda ( 1) nat1· 
lfak ( ı) kilt·r ( ı) kömiil'liik ( ı) ~ora (1 ) bal~oP 
(200) metre murabbaı biiyiiklüğiinde bah~esilt 
bt•rahcr acele ~atılacaktır. 

Baylar, bayanlar; tuhafıye 

ve Örme eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME E Vi nden 
her yerdeh daha ucuz ola -

Göl'lııek ve almak isteveıılerin <•ıvarıuda~i 
bakk~ı l llu ·Lafoya müraca<ıtl~rı. 42-2) 

rak alabilirsiniz! 
1. • Balı ·\esir Belediye D·ılıltcsir iııhisarlar 

Bı1ş11ıiidüı·Iiiğiindeıı: 
r.öııt~n iııljist.1daı· 111üc.JüriH·Li alıburlarında 

huluuan idaı·e malı yaprak tiitfın~t·ı·in (iöıırn an

Vilayet T apv 
Müdürlüğünden: 

Başkanhğından~ 
arlarrnda rt Bc..ı rıdırma a ıı harla rınıız~t rnı kil ,.e 
eslinıi 27-2-935 ~iinii11d<•u ı 6-2-9 35 1-?iiııüııe 
·adar açık tıksilınwye korınıuş olt.Ju,ıuıH.Jau la
ihl rJıı ~ habliaki şeraiti :ınhınmk üztıl'e nıa
ıalh irahi ·aıt r müdüriyetile başnıütlüriyetinıize 
uiirt •,, f ~. IP.melPri Han olıınur. (28-3) 

Balıkesir şehri numaralama jşlerind'e kullan\lacak nulll' 
Vildyeti: Mevkii: Cinsi: Hududu· tut · ara lnvhıılar ı 15 gün müddetle açık eksiltmey•) konulmut \· 
Balıkesir Maltepe Tarla Doğu, Su yırımı Bat ı, ı _ Eksiltme 27 şubat cnrşuınba günü saat 15 de 6' 

Binbuşı iken şimdi çavuş ıkesir beletlıye Encümeninde yapılacaktır. ; cıvarı 

O.· li Yus-
ufıar yolu. 

oğlu hacı 1brohim. Poy- 2 - Eksıltmeğo girecekler helediyede mevcut ern•1. 
rozı, Yol Kıblesı lvrindili numunelere görtj , e Emaye numara levhaları11ın {eoot 
Bekir oğlu iken şimdi evsrıf ve oşkdl tamamen temin euretile büyük to.ahbütlerf 
veresesi tarlası. girilip muvaffak olduklormıı dair bjlgilermi Encüıneo• 

alıkcsir. iııliisarlar 1 

Mustaraki anahqll~sinden boyacı Mehmet oğlu Salih in göstermHIPri 
1 hududu ve bulunduğu yer yukarda yazılı tarlayı Hüduver- 3 - Eksiltmenin muhammen bedeli 1200 lira olup~ 

• ul 

! dj oğlu Kırkordan 315- senesinde iki madeni lırayn sotun akçPsi 90 liradır ihalede bu tP-minat yiizde 15 nisbetıO 

B, 111iidiirlüğünden almak suretile zılliyte ve malik oldu~undun bohsile numına artırılucaktır. 
0 

tas.;ılini istediA'inden hava eyi olduğu takdirde l 3 935 4 -- istekli leri o buna ait şartnameyi Belediye Enciitne 1 
Ağunya iulıisarlac miulfıriyeLi anbarlarınua 
luua11 idare nıalı yaprak tütünlerinin Ağunya 
wıı+!ıi~"9'Pl~ ... rr .... ·...ıı6öınrren-ıarmle Bandırma an ba -

rlarımıza na~ıJ · t slinıi ~2-~35 !aı .. ·l\iııden 
25-2- 35 tarihine ·adar acık eksıltmeve konnı-

Cuma günü mahalıinde tahkikat yapılpcaktır. itirazı olunl- .kaleminden almalorı ' 'e pey akçalarını belli sotıUen e~ffp 
arın ya gelecek memura veyahut bugünler içindtj topu mü- Belediye veznesine makLuz mukabilınde yntırmuları 114) 
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan ulunor. olunur. (26 - ' 

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

uŞ il iıüf\ . iifip rh u balıilal:i şeraiti an-

. .. .. -..-.. -,:, . . . ,,._ - -~. r -. ı , · 
AVUKAT I, Okuyuculanmıza Bir Kolayhk. laumk üzeı·e Edrenıid \'e Balva ve Göuen inhis

aı~arile Uaşmüdurjyetim~ze ı;ıüracaat eylenıeleri 
Halı o unur.. 

H. Tevfik- Sadık 
DAVAVEK1L1 

YUSUF KENAN 
(22-4) 

~~-~ 

KADRİ UZKUR 

Y uıhaneai bükQmet caddesin
de Ahmet çeŞRJUİ karıısında 

Merkez ve kazalarda her 
!'' nevi dava kabul ve surat-
; J le neticelendirilir. 

1 1 

EH UCU l K ı R TAS i YEM A G Al l S 1 /ı r---~~~-.,•ı 
il ii k.ıi ıııet ca dJe:<i nele Zarbali ~teli <~.l- 1 !/ 1 o Q k t Q r 

tırıda yeni aç<lığmı <lli kkarıda kırla ·ı) •~, zu- , 
caciye Çt'~idh·riııiu en ~~isi ve llİY 1sadau Memduh Ahmet 
eıı ucuzu ulara" buluııur. Bıllaass~ ıut'kleh ÇUCVK 

lalebdt~riu~ aid 11ıuhtt•li( tlefu~r v,~ kale111 hastalıkları mütehassısı. 
Vt~Saİrt~ di~ı~r lic,ırt~Lh . 111 P.Jerdt!ll JH:~k farklı Muuy~n~hanesını po&tah-
ve t•lıHHI fıatl~salılır. 1 ane civarında Zemeo 

.. _ .ç. ';= .. ~ğına n:ldetmıştir. 
b:::ı==:s - ) 

4 

~~~~~~~~~~"6--~~)~~·~~Mt..~ 

1 Doktor baklerlyolok I>oklor o~ralôr Doktor ~ 

1 MEDENı ERfllı SAUı OZATAJ 
~ iç ve sa/.ıjlll Jwslaltklar . Cerruhi Jıastalıklar 

MEHMET K ABAlAK 
Clld ve zü/Jrt't i hastalıhları 

mulelıassısı ı mulelıassısı ımitrlıu ~ı 

~-V.\ . N cz:nw i hitişiğintle"i muayene e'1İııde hastalarını her gün 
~ öğlt·dl'n sorıra kabul Vt! tNla vi edt"rler. 
l!~~~~~~.w-~~-1?4~~™~~ 

• Mt.ıvk.ii 

Bal.kesir 
)) 

· İvrindi 

t Defteidarhğırıdan: 
Muballui 

Kum oğluo 

Börtıkciler 

$'-itılı•cak gayri 
Menkulün nevi 

Arsa 
Hane 
A.rsa 

Mikdarı 

Metre S 
211 00 
600 00 

40 

Muhammen bedeli 
Lira K. 1 

193 00 
400 oo 
63 00 

Yukarıda evsaf Ye mikdarı ~· azılı ga)·ı·ı merık.ullPrin P"Şin para ve 
acık arllıruı .ı ilP ~atıl ııak fızt•rt~ ı 2- ~ - 935 tarihiııdt"ll itilıaren on 1-!Ün 
ıı~üdtlt·lle ıaıiiz .ı vt·dcye ~ouu1uıtı~lul'. Pazarlık ve ilıaıt~ ~7-2-935 pazarl
esi "üııü ~aat ~ıı lwşle D(•fterJarlıkta müteşekkil komisyon lıuzurunda 
vap~ac.ı klır. Tali pl .. riıı ayni tari la 'e saatle yüzd 4• yedi ~mçuk p•·y a~çe
icrilo Dt!flenlarlıkta uıüt. şt·kkB komi~)OllU 'e fa~lc.ı nı~ıluu ı ~ıl drrnık ıste-
ye11lt-riıu.lt~ ilıalt~ güııüııc kadar ueftenJarlık nıilli Enıtal. Daiı·f·~İt 1 (' n ür a· 
caauarı lazımdır. . ( 3i$ ... 4) 

-~ 
Aşağıya bastığmııı rehber tab lo hal ~ınuzın Jıt•r tülü ilıli)açla .. 

rını en rahat, en eyi, en ueuz ve t'tı sagtam şartlarla nerede, kiu•"' 
lerden k~ rsıh va hilecf> k terini ~ü~t~rh·or. 

• .. t... ., 

Rahat bir otel istiyorsunuz .. Hangi oteli 
tercih etmelisinız? 

Ha gi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebiltrsiı iz? 

gibi türlü suallerin eevaplarım bu tabloda arayınız 

KIRT ASJY E· Mustaf~ Fehmi. llükuuu~t 
• ne ~ok.:.ı~ı. 

· esi postaha'"' 

OTEL 
• 

: Balıkesirpalas - Kuvayi uıilJiye ca<lJesi 
kaptan zade Oteli .. Kuvayi n1illiye cadd~" .. 

sindt· •• 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hükumet caddesinde. 

Sadık ve Hacı Tevfik beyler· lliikl'll'e' 
cadde~iru.le Ahmet çeşmesi ka.rşı~ında 

B ER B E R : Yeni berber ıbrahim Dural: llükı·ınıe.t 
rad le si Y ıltl ız Karaa Lhanesi kar~ıııım i • 

LOKANTA : Sabri Lokantdsı: Şah ~lelımet ~ok3~ 
JlllUJ3fJ 18 

B A K K A L: Bahk pazarı bakkaliyesi. Osman Nuri·· 

1 ERZİ 
ŞEKERCİ 

Pa~a cauıii caddesıııde.. ~lt~yJaaıw lıoğazmda·· 

: Mustafa bey .. Postahane ~okağı 'l• 4 7 

: Ahmeı Nuri efendi: Bah~esirin eu eski şPker' 
cisi. llüktirnet cadtlesi, postalu ne s•Jkağı uıı 
ıuara: 24 

MANİF A TU ':Tavşanhh Zade Fahri bey. Faııtaıi 11111" 

nifatura \ 'H kumaş mağzası. Kuvayi milliY6 

caddesi numara: 52 . 
HIRDA VAT· Cumalı Hasan -- Yapı \ 't• r()ııçıwr dfiıe••" 

• <leı .. ir hırtla' aı~ ho~·a, t•am, çirıwlo vesaıre· 
Sarc.!<;.lar lJaşı. 

Basını veri VILA YET MATBAASI 
' 


