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in .B_er!i_n _:!.ondra. 
IÜterı ıle Almanya arasında da görüşmelere başla
Lo nıyor. İngiliz nızırlan Berline gi~scek mi! 

ce,&~dra, 19 (A.A.)- Alman Von Nörathm Londraya ge· 
~•rie 1?10 alınması üzerine lınesini derpiş ettirmişdir. 
di"l ılo Londra arasında Henüz bu babda bir karar 

'"oıııatiL L • • 1 ·ı· tl,11 " 11onuşmalara ba- verilmiş değıldır. ngı ız 
Pranııı ıdır . Sir Con Saymont kabinesinde meselenin alac-
. •ıı el .. b . b • gOtij .. çısı oy Korben ıle oğı şekıl carşom n gu 

İlleej '~:şdür. }ogiltere kah- nü tenevvür adacek~ir._LA~in 
•ırıct ndra lle Berlin ara- Alman paytaht ı nn hır lngıl ı z 
11,,kıı dog.rudan doğruyu m- nazar ını n gönderilmesine ka -
"e li~reler acılmaıına daır rşı diplomatik mehafıldc şi. 
h1lı_~ller tarafından vuku ddet.li bir cereyan v:ırdır. 
~dit 

8 
davete cevab verece - Londra, 19 (A.A.) - Av. 

Sir Can u. mesele şimdiden ya1 am knmarnsmdo mütekubil 
8-.ıa.. S~yuıon veya Edenin \ hava yardımı andloşmıısın -

e lıtmelerini yahut ki (Devamı altıncı 11yfada) 

B. Mnbınut b:sat ~ ,. 

Ankara, 20 (Muabirimizden) 
- Nafıa Bakanlığı ile traoı
vay şirketi orasındaki dava· 
ya Ankarııda başla-
nmışdır. Şirket vekilleri 
mukavelenin !Dahkemeye mü· 
rocaatla feshi lllzımgelirken 
Nnf.a Bakanlığının kendiliği. 
nden feshetmesine itiraz et· 
mişler ve sermayenin hük· 
<ımetin kararile lsviçre fran. 
gına tahvil edılmiş olduğu. 
nu söylemişlerdir. 

Bo.kıınlı~ın vekili İzmir ıay
lavı bay Mahmud Eeat miid. 
af ıa11n1 yapmııdır. 

Doğu 
A vrupısıada yans almısıa 
Batı lYropasmfada emnlyıt 
n banş milmkGI oıııaz. 

Loodra, 20 (AA.) - Sov· 
yetler birli~i büyük elçisi 
uluılar derneği müzaherat 
birliği konferansında ıöylcd-

iği bir nutukta demittir ki: 
Doğu A vropasında müsavi 

emniyest ve barıı olmadıkca 
batı Avrupaaında 

hiçbir emniyet ve barış mü
mkün olamaz. Avrupa barı
şı ancak büyük. küçük 

bütün devletlerin müıterek 
gayretlerile elde edilebilir. 

Yunıı ıaliyı nazırı 
Lt>ndra, 20 (A..A.) - Yun. 

an Maliye Bakanı Pariıll 

gitmitdir. Bakanın ' borçlar 
için faizin yüzde 35 ni 
vermek husuıondaki te~li
fini IQgiliz hamilleri kabul 
ıtmemiıtir. 

-----------
YlldillilİI ıaıuı ku"8l•ıkdu. Sızılı. ııcıu 11 

kilB sayıiıi dı yır11 açd1111 ~ 

Halk nıoı1" 

Halkevimiıin knruluı yıl 
dönürnli yarın 1ıeyecanlı bir 
surette kutlulanacakdır. Ha
zırlanan programa göre 
ıaat 15 de iatiklll martı 
ile merasime baılanacakdır. 
Radyo ile Ankara nutuk). 
orı dinlenecek, Cümuriyet 
marş\ ıöylenecelı, and içile· 
cek. söylev söylenecek mu
zik çalınacakdır. Bundan 

TürkDill ile duygular: --- -

ıonra «bir zaferin ya11 • piy .. 
temıil edilecektir. 

Halke•i neıriyat "' ntii. 
phaneler t11beainin huırla-

dığı gaaete, meamaı •• kitah 
aergiıi de yarın açılacakdır. 

lıltıfi ıdılMyıt .. , •• 1 
Evimizin edebiyat, dil n 

tarih §Dbeıjnin bir giin ön
(Devamı altıneı aeyfada) 

Vah Sana! .• 
' 

Ne oldu sana delikanlım?. l Alnında derin kırıııklar .. Yti
Neden koca denisin orta- ziinde yıllarca çile çekmifl

sında fırtanıya tutulmuı bir erln çiıgileri Tar. Kollırıa, 
yelkenli gibiıin yine bu ak· kıt başı yeline taıulmaf in. 
şam.. rık bir dal gibi ırgalanıyor. 

Ne oldu ıatna?.. O, kollar ki daha dün, ko-
Hangi gizli, hangi uğura- oa bir balyoso duraaclU, 

uz el ayaklarını böyle kara yorulma nedir bilmeden 
kaldarımların üzerinde köıt- 1&Y11rcıyordu hıTada ... 
ekliyor. Ne oldu sana birden el.-

Vah yazık delikanlım! . likanlım ne oldu NDa?. 
Kanadı kırık bir kut gibi Sen ki; ne en dolu dia. 
duvardan duvara vuruyor ıun gin dalgaların yere Hre
gövdeni .. Başın; yiik1ekliği- bileceği bir yelkenli. ne de 
ne eritilmeı olu dağları en gtiçlö kasırgaların ırı•· 
andıran baİın omuılorının lırabileceği bir ağaçclın. Ne 
illerinde sallanıyor, Hllanı· yazık ki, itte bu akpm iri 
yor... gövden kara kaldırımların 

Bir eaat önce, ıtığa bık- illerinde. kuru bir yaprak 
an, tftkla· ~alkalanan g6ılerio tıelimılıliii ve bir paç&YN 
birer kan dı•l111 timdi .. (layfıyı liitfıa oe•iriaiS) 

• 



Tavuk. ltı:ı'stalfğına Aarı• ne 
t ~ib'i tedbirler alınmaİıaır? _,_ 

tutar 
ortay.ı 

başlla hır 

suretle bu\lin bir köJe, bir 
kitabaya ve bir ,te~ll'e ya. 
yıJ.aaııoa •bebıyet veriliyor 

4- Jj~yvaııluıın y,eau ber 
gün kaynar· ıularla h8'laoe
rak yıkanan teknelerde 
ve bupa beoıer h~ıua.i kap
larda verilO::elidir. 

5 - "-ı•~qiara veri~ek 
sulan'J deli~ temız Jnılnoma_ 
m~~rıpa _ç~k djk at. etm4'li
dir. 6,undan batka sularına 
litra yani Kılo ba.ına ( 2 ) 
gıteaı Aıit Sıılrürik Yani zaç 
yağl "Veya ( 1 2 l911Nl A 
ıit •aw~ v 1" > 
Gıram ~ifa er ~a :ıçı 
Kıbrıs katıl- ma.lıdır. 

..... ,. .. - .... WJ td G »urelll 
temizlenmit olaR kqqte~r~ 
sağlam tavukl ~·~~ 
önce onların ayaklarında 

buluna bilen mikropları öl· 
dürmek jçjnde ( 100) ae 
( 5 ) niütl:ildt •ire *8h
lulu içinden geoirilmelidir. 
De bılirki böyle bir mahlu 

n tavukların aJ.Wt81 
geç mü İ.çin tavukları birer 
birer tut~ bu maula --
malflğere.tlr: bıfiH zııh....C· 
li olUr. 

oları eyice oelkalayub 
k ııdtr ık-t~ IOlttA için,ten 

vukll!';.- O,it-iNik itin u•
ınetli zorlu bir yanı kalmaı. 

7 _ Temiz, h111tulıksız 
r1ı şipfleli Yr9rl1·r den 
h•1'•a• sOkmarnalıdtr. Veya
huı mecburiyet holİıide o gi
bj "1' anl.ır ( ıo ... - 15 güa 
k rıdor karaotıoa altına al.n
kdı~~. ve bu suıeıle eag· 

ık halteri anlaş lmadıktao 
aoora temizlenm ış yerlere 
sollmalıdır. Bn tetbir dahi 
hastalığın önünü almak İçin 

öl1'n tavok leselerinin göm
Jürülmesi kadar ehemniyet
lıJir.Halbuki biıde çokluk bu 
Jeğrmlı tedb.r~ riayet edıL 
mi yor. 

pızarlard<fn, kö•lerden 
v,.yahat tavalı ba1talığı olop 
olmadıA-ı bttlli olmayan yer
IArden alınan llimH hayvan· 
ları -yulııuda aöylendiğı ftıere 

c 10-15) gön değil < tu
l 5 > ıılt bder karan tını 
almak uhme\ioe katlanmak 
iatanilmiyor. Halbuki bu ka
dar ıahmfiW' katlanmak iste
meyenler ıonradan daha bit 
yük ıabmetlere •e masraf
lara katlanmak mecburiye
tinde kalmıı olurlar. 

1 

lniiliz 

Londra, 19 ( A. A.) - Ka<L 
ın,_,. "'I hakkı •erilmeai 

Jtia aloıal birlik baıkaaı 
Dü19z Raaf ogl tereline -.eri
len bir ıiyafette birlili• 
gaye1inin kadınlara belediye 
ıeçimin~e rAJ vermek bak_ 

temini olduA"onu ı6yle· 

~:;:. v~rilec.-k karı_ılık ~J::= .. ___ S __ ılllrllll lllkldllJllallf 
elvrişli bir yerde pekte derin orya, 20 (A.A.) - ı 9.9J4 
olmavan ve fakat gPnişcq deki hükdmttt d·1rbA11ini mü
li"\QAau -hır çakar kBBılıreJ.. teakıp '"vk.y .. dilen Maked
dıktıın ve İçint ( ıoo) de ooyul.Jardnn 44 Jii ı alıverilm. 
< 5 ) ' i&betindf\ eu ve &irfW iıtır. Yüı kadarı benüı ma-

ko~~P ~ir 4 ·~ork naııtA&il~ hpusdur_. ------'""!""-
d+rt al•ği 1htı si•ükleDl bır ıttm•n ç6pü gı bi 81 • 

yor. 
İnT'- ba clelikaıJım! •. 

Ben yifre~imin en atPtli çar~ 
p .şını ~n İçıl•rn bqrkuloşu 

nu, y.erJe bir p ıçavra gıbi 

sür~n .. nlerin öuünd~ duy_ 
mutumtlur. Levent yapılur ı ; 

güçlü bir k88ırga hızı, n 

dolu dizgin bif dt-Jıa .. vuı 
ıruı.u..ile ~ere aeren JyJ· 
lerıo 'f'• bana · Jünden 
kopıw l'ft yau,ıı ~~ l}ir 
varlığın ölmiyt>D ve ölmi
yece~ olan türkü•üınü havkı-
rır. 

foıtn. hana dt'Hkanlım: Ke
ndi ~rı~rim_, et lıilec.,~am 
d~rtlerini .• Sokul · yaaıauıı .. 
Bırak boşını omutlarıwa .. 
Haydi boşalt içıni .. 

Ar: mıs n? l?inden mi çıia _ 
rdı tar sen ? . 

ll unıyorııun .. 
Vah anladım delikanlım .. 
Çek batını omuzlarım. 

dan.. ç .. k ıoluğun eoloğ. 

uma karışmasan • 
Sana ancak, seni avu

tmak için ç ı rpınan duygular
ımın yPrınde yeller esiyor ar_ 
tık.. ~renme ve tikeinme 

"'Kara blr bulut gibi kuea. 
kladı bent. 

Çdnkü tenin,hot bir ('U•al 
gibi kaldırımlardı yıkıhve
ree ğ•ne, ocAUz bucaksız de
rtl .. rio Ritmde; s cak bir ye
lın önünde kurlı ds~lar gibi 
çökilve;eceflıne inonı rdım. 

tAkınf.. CıA-erlerıni i.-pir
tonun, o ditııı, kolsuz ve 
bateıs canavttrın ağzına ata -
cağını d~ünmemifdim bile .. 

Abanma üzerime. Çek ko_ 
pası batını omuzlarımdan .. 
Soluğun aoluğuma karıtma· 

Yeni kontenjan 
Kararnaıneai. 
(Üıt taralı hırilltli sayfada) 
M.lif ... ıeketlerle yttpıl
mıt anlatmalar aayeıinde 
bo .. mleketlere 
ithal imkAnı geni9letildi; ve 
1933 rakkamına nazaran 
t93f de ;\JlalHımıııa yekd
ııu yOzde 16 niebetinde art· 
tı. 

3 - Aralarında ahenk ve 
irtibat tesiı edilen kontanjan 
kararnamerniz ve anlaşma 

politikamt1 bu kararaam.-le· 
ri bir tahdid ıılAhı olmak· 
tan çıkardı Bir mllli iktiıad 
ve korunma vasıtası hal ne 
yükseltti. Bir taraftan milli 
sanayii ve istihsali himaye 
diğer taraftan ticari müba
deleleri tevsi rolünde bu ka. 
rarnameler verildi. Halen 
umumi itballtımızın yüzde 
83 kiliring veya te -
diyat munıenesi esa -
slı anlatma yaptığımız 

meml6ketlarden gelmekte 
ve ıbraotttııııııın yüsde 84 
bu memleketlere gitmekte
dır . Müz..ıkere halinde old
uğumoı bir iki meml~ke
tle de uslaıılabıliree Türk
i1e itb&latının yüıde 95 
anlaıma yapılmıt memleke. 
tlerdeo 8elmete ba9lıyaeık
tır. Bisim değıtmiyeoek po
litikamız malimizi alanın ma
liai alaektır. Banan tatbik 
•e temin t•kli; ulualararaıı 
münaaebetlerin ve uloeal ve 
e~renael konjoktör icabları

na göre defiıebilir. Fakat ruhu 
değiımes bu politikamızın 

timdiye kadar temin ettiği 
netieeler pnlardır, 

1 - Memleke'in sanıyileı
me ve mılH iktiıat cıh&Jlar
ının tamamJe,aavafinın icab
eıtirdiği f aala ithal&t mem
leketten döviı çıkmakeızın 

malla öden mittir. 
2 - Anlaıma mem1eketle_ 

rinin memleketimiıe fazla 
itbı1lAt yapmak i9ili uğr•ı· 
maları bilmukabele Türk ma· 
lı arayıp almak neticeaini 
beraber ıürükleY,erek ıbrao· 
at mallaramıza t11lebi artırmıt 
Ya fıyatlarını normal yıllar 
fı1utlaraoa yaklattırmııJır. 

3 - Memlekette eeki ee
D4'lere niıbeten ~ühim de
necek hiç bir ihraç malinin 
piyan üzerinde tasyiki kal
mamııtır. f usl~ ol1trall ye
nıden Türk piyasa memle. 
k,.,tldrinin ~ mılyon liralık 
bir kar9ıl . ~ı, Merkes ban 
kam ıda bulunmaktadır . 

4 - lthalAtın artmaıı ınlat· 
mtt memleketlerinden kayıtsız 
ithal karşılığı kolaylığı olarak 
Türk mali möbayaa11 iki ba
tla faaliyet temin ederek iş 
haomtaı arUırmııdır. hhal4t 
mallarının mühim k11mına 
oit piyaeamısda ietoklar 
teeuüıünü temin etmiştir 

Ticari kradinin yeniden 
vücude ıalmeıini kolaylaıt
ır. Çıltçiye •e tacire düı~n 

vazife bük tlmet Türk ma. 
hnın mahreçlerini genişlet 
mek Tü:k malını Almanya · 
nın malını · almamllk e1&1 

preoııbinı!e devam edece
ktir. Bu eeasın tatbik ve 
temin tekli defıf9bi1İr. Fa· 
kat tekle ehemmiyet vermiyor. Ya ne?.. Yoksa anacığın 

bir daha geri koyvermiyt'ln sın.. .- uz. Biıim ökooomik durum 
yoOard.ın ırak, çok ırak 
ellere mi göçü~ gıtdı? .. 

Şana ne olılv ki birden 
bujlÜR kora k-IJır mlarda 
IUlllUillllD ÖUÜ!Mt kıatal11111 

Haydi,aarıl kara kaldırım - ve icablttnmısı olduğu kadar , 
lara. Yolun aoık, yolun gü - kartımızdıki .-ıeınleketlerin 
nlük eüne,lik olıun delıka- 1 vaz y~tlerıni ve dünya ökon
nluu! • J omieinin giditi icablerınden 

Cevdet liydemir 1 göz önünJe tuıu1oruı. G..tye-

,--··----··-··-----··----··------··---.. ---' Ş E H 1 R V E M 0 L H A K A T T ·.--:~ -··--------------------··---------
Meclisi dünde toplandı.Ma
clisde nalır gorüşüldü1 

Belediye meclisi dün voli 
ve beledıye batkanı B. Salim 
Gündoğanın lıaşkanlığınıla 

toplanmış ve encümenlerden 
çıkın işler üzerinde görüş 

muıdür. 
Mticlasin VPrdi~i kar. 

crlura göre, 934 y ı lı büdce 
sinin bazı f.ısıl ve mrıdde le 

rinde beş yuz liral ı k b r 
müoakele yapılm ı ş, Knrııo 

ğlııo mahallesinden llnbibe
ye ait evin ietimlAki için bü
dceye tahsisat konmuştur. 

Batkanlığın numarntaj işi 

için büdceye \ 1200 lira 
tahsiHt konulması hokkmd
aki iıte~i de büdee encüme. 
nine verilmiştir. 

~eclis 27 tubat çarşamba 
günü toplanacakdır. 

Bılıdlye binası 
HükGmet caddesinde yap · 

dırılmakta olan belediye bi
nası ım inıaatı bitirilmiıdir. 

Bina müteahhidi tarafından 
birkaç gftne kadar beledi
yeye tealim edilecekdir. 

Yakında belediye ıehrimi· 
zin güzel ve modern bi
nalarından biri olan yeni bi
nasına taıınacakdır . 

Memleket Serv 
Mahvolub gidiyor! 

---
Sımhrğıda ceviz ağaçlarmın kesdirilııinı ilk\ 
saada edılmemelidiı. Sınduğı~a hliıat aiıınları 

•· . ; . - . . 

..;:ındırgıdeıı bir görürılt 

Sındırgı, t 9 [ \1uhabirimiz_ 
den ] - Marmurada zelzele 
felAketi ıörenler için S111dır

gı lrnzasındun şimdiye kodor 
(375) lira nakden ve (2062) ı 

kilo buğdby ve ( 1000) parça 
kereste gönd~rilmişdir . Ve 1 

ayrıca ( 100) lira daha hazır
lanmışdır ki bunlarda gön -
derilmek üzeredir. Tt-berrüat 
devam ediyor. Ka,mokam , 
vekilimız Rtıfıkin bu husus
daki faaliyoti şayanı takdır_ 
dır. 

Muhtar seçimi: 

memuru Ziya gönde 
dir. Bu giditle memle 
ceviz mıheulü kalmaya 
Her ne olursa 011110 .. 
kabul etmiyerek ~ıutaa 
kesilmesinin men'i mem 
serveti noktai om 
laz ı mdır. 

Kaymakam vekil._ 
Ref ı kin yorulmak bi .... 
hşltanlığı netıceei hölfia 
lerin tele fotıları yenide41 
edjlın ı ı ve 450 li...._k. 
zeme eeUrdilerek Al 
Ş..ıbc, Çıkrıkc~ la7la 
Aluca atlı , Alakır k6y 

Kuzada köy muhtarları in de ıelefon çekibDete 
tıhabatı yapdırılmakdu ve nılmıtd r. . 
köylünün köylerinin güzel- Jfoşvet ala~mur: 
letdırılmeıi için bütün ıhli- Vıllyeı ormaa llal 
yaçları teebit ve köy bütce· muavİDİ MJ11iifftt~ bir .it 

Y'I& 'd h • d leri tanzim etdirilmektedir dır S ndırgı a:unJa 
1 aJBI 1 are eyetm B ~ındırgı yoıu : orman iılerite ~oı, .. 1o 

VilAyet idare heyeti dün 
mutat toplantı11nı yspmııdır. 

Vali muavini B. Ekremio 
başkanlık ettiği bu toplantı
sında memurin ınukumatına 
aid işler görütülmüş ve 
bunlara dair kararlar ver· 
limitdir. 

S ndırgı - Balıkesir şosası uğratıyordu Cevıı (idi 
arasında henüz yııp ı lmıyan ti ca ret ı l4' ujraıan v.e 
kısımların yap lmaEıına bir Mehmed o~IU HüıeyiQ ~ 
ay zarfında başlanacoğı du- ıle milıtereken bu iti 

ğını e&yliyen Karacılar yulmut ve halk bunn sevin-
mışdir. yunden Mdhmed oari 
Ceviz ağaçları: kesJirdığ'i kiiıüliler• da 
~~setıle hşr tarafda anı- lamalt ıoin beher •I*~ 

Muzaller ikite-r lita iı 
lan Sındırgı cevizleri h<' ş, ve otuz kfitük ioln bir 
altı ıenedir kütükcüler tara· si on ve mtlıebak ist ~ U 
fından kesdirilmekde ve bu 

Sus ığırhk mektebleri de 
aribdan kapatıl~ı. 

rulık. olmak fjsre ilt 
mahsül bitirilmekde idi Bu ve ayrıca da bir ağaç 1 
katıyatın önüne geçilm ~si 
için defatle ntızarı dik kut bflŞ lıra ki oeauuı ~ f 

lira rilıvet- almıfdll'. Ba celbedilmişıe de bir türlü 
8. k dan aon aldı•ı •• tar 

menedilememişJi. ır aç gün numar1111 teabi( edi 
Sueığırlık. 19 (Muhabiri. önce bu kütükcülerin &dam. 

mizden) - Grib buraba da larından Karacalar köyünden müddeiumumiliA'e tlU 
ııılgın bir ıekil almışdır. Gr- Mehmed \•avıış altmış kadar edılmif ve fılhaklka pa 
ıh dolayıaile merkez mekte- ceviz kesliirm iş ve bu ceviz- 1 müşteki Mehmed ça 
bleri dön tatil edilmişdir. Me· }erin meyve veren takımın- anlatdığı gibi mGhendiı 
ktebler 27 ıubat . rerşembe dan olup olm11dığı hakkında evinin üzerinde bulunma 
gününe kadar kapalı dura- kaymaknmlıkcn tıı hkilrnto bn ı Bu hueusda takibatı kaD 
cakdır. şlanmış ve ~nhnll ın e zıroat_yeye başlanmışdır . 

mızi mahsuz t11tucak ticari Turkiye malı111 almıyan ve · 
itilııf şekillerinde icabettiği 1 ya kdCı derecede almak ist 
zama~d~ .geçmek başl ıca I emiyen memleketten mal ııl
kuvetımııdır. Aynı kiliring mamayı milli düslür edin
ve tediyat muvazenesi pre- melidir. 
nıiblerimiz d~nya Yeni listelerin esasları 
ökonomik vaziyetleri şunlardır . 
döıeldikce değ i ş e m ez. ı _ S. Ynni her hangi 
Her güu daha ziyade pıya· memleketten serbestce gelo-
samızı k11ybetmeğe mahkü- cek mallar listesi bu liste bu 
mdurlar. Memleketimiz her defa kilirig meınl \·kotlorindun 
sahası itibarile bir ökonomik gelecAk mollor Kl. fo,tes ino 
kalkınma savaşı icindedir. alınmak snret ile durnlatmış -
Tüccarımıza ve müstahsilimi· dır . 

ze hükClmetin politikasını 2 - Ki - Y ın i anlnşmn 
anlamak ve onun icablarına mevcud vaya umu· 
u1mak için düşen milli bü- nıi prensiblerimize 
yük vazıfe vardar. Mül!ltahsil tatmim eder mubadı•le va
deima daha çok,dnha eyi da- ziyet memleketlerınden ser 
ha ucuzıı mal eımeğe çalış- besce gelebilecek eşya lis
malı ihracatçı müstahsilinin t 1.Jsi. 
~lın teri kartılayar.ak ve onu 

1 

3 . K. Yani kontanjonda 
yolunda ilerleterek laydı le- olarok her harği memleket 
mine utraımalı. lbracatçı ten ielebilecek eıyadır 

Aygöreıı mahtllMllll' 
Davud oğla Ali Rızı 
ce komisyoncu QaU 
yesinden e9,. 1çala 
k8'1anmıı ve adliy-1! 
mişdir. Adliyeçe,.A111~ 

pılm .. &adır 
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Umum tı•lgrıfcılarınıızın te~ehbUsat ,.e hıırekAtı 
ruılJıyt>mız" ıra ") lf'dıkleı ı frdııkAranc h zme
tleriı . in milli tarıl.ılmızde wUhlın rue\·kiı nrdır. 

KA~IAL. .ATATLRK 

-1-
l Ulusa\ aavaıımızın kurtu
b~ .. gününe kadar geçirJiği 
\ 

1
tun yön veya aallarında 

e gr<ıfcılarımııa düşen övü
rı~ payının ne kadar hüyuk 
0 duğunu hepimiz bilırız. 

Ellerimizi yer yer kara bul
lll g b' d 1 ı basan yt1ğıların her 

h•kıka İ§kence ve ölüm te
d"d· lb 1 ı. altında maniplesine ka-

elıle dokunarak. üli.e ııe-
"erl. &'ın l ' . . e en ateş ısı sessız 

•rıgınliğile göatermit olan 
~lgrafcılarımızm meslek ta
~ıhj diyebilirim ki bugüne 

1 
~dar benimsenib yazılmam
' ır. 
ti 11.ıbuki Türkiyemizin fık
ı· ve teknik yollarda yükse
~· tarıbi tetkik edılırken 
•ı' •radıı «Telgraf» ve ,, Po
y•» ıneeleğinin mühim bir 
1l et alıcağanda tüphe yokd-

'" 
· . Meılekde kıH bir zaman 
ıcınd . 
)• e unutulmaz devrımler 
aitan ~mum müJür bay Na
l Brgınin bu ülkü ile çalı· ,,;n gençlığe büyük yardı
,:. Olduklarını hatırlamak ul· 
i~İll 'Türk. telgraf ve posta tar· 
bit ın doğuıuna en değerli 

l>.lge olncakdır . 

•• 

«f .-vkalAdf'» olarak toplattı
rılmiş olon, üyf'lcrinin top· 
unu yüksek rütbt!li askerle
rle teşlul eden komisyona 
sundu. Eu Kurum: <(M:.ıbeyın 
hümayun f~riki Eıem P.ı~a, 

meclisi valA ozosından Fe. 
rık Ahmet paşa, memuri,eti 
mahsusa ile memleketinde bu 
lunon Derviş Poşa, bahriye 
meclisi re1sı Mustafa Paşa 

Topane ferıklerinden Halil 
paşa Te memuren lst· 
anbuda bulunan ümarayi 
mısıriyeden Etem paşa 

ve babıAli mütercimi 
Hulis bey efendiden» müt
eıekkildi. Reşit paşa zade 
Ali Gulip paşanın başkanlığı 

ile toplunan bu komisyon 
mö:Jyö Oe La Rueoin 
tnslağında küçük bir iki 
değiştirme yapJıkdan son· 
ro <(arzı utbei Olyıı • kılın

ma.sına karar verdi. 
Gelen «iradei ıeniye» de 

(evvelA EJirne. Şumnu, 

sanıyen E·iırnP, Filbe. Sof. 
ya, Nıs ve Belgrad) . hatla-
rının nıöoyö Dö L!t Rüe 
Mösyö Bloka iholesi muva 
fıkı seniyeye cümlesinden ol. 
du~u yuzılı idi. 

Edirne- Şumnu ara hatla
rının diğer hathtrdnn üs-~\ 1.85.4 Miladi yılı içinde ele

(} l'ıktı telgrufa olan ihtiyaç 
alba 1 1 da. k n 1 •• mparntorluğunda 

h\l . ~ndını oldukça sezdirmiş 
tc" hıleklJt babalide L «Beyli. 
ba11~0tıı himayun Afıf beyin• 
le' 0nlığı altında, Hariciye 

ıar t' tia· e ı teşrifatc1sı KAmıl, Ha· 

' tün tutulurak ylipılmasına 

sebeb Şumnu Varno arasının 
yukarıda yazd ğımız gibi 
zuten çekilmiş olması; Vıır

na ile ıovaş eınırlorına 

kadarda Varno ve Sıvastopo· 

la hır kablonun at lmı-, 

di~Ye kAtibi Kuyulu p.tşn, 
8t11 hü .. 

~rır· mnyun tercumanı 
ttrc~ Paşa, Horiciye nezuretj 
&iıı:~e odıııı hülACasından 
tld'Jıt' zade Mehmed efe-
1{01 .en oıürekkep bir ·Telgraf 
llt:'9Yonu alııi •teşkil olunm. 
ola ll. Bu kurum ilk ş 

rak D . 
Beı <ı enaadet E<lırne 

ha.ır'•d» üzeri «Avrupa» 
b 811 olağile bir taslak 
•ıırladı. 

811 
'llıı:ı ~l'oda Kırım sa•aş-
~lgro~ırdenbire pallemaıı, 
den ın yurdumuzda tez el· 
1 ent ortııytı. konması ıçın 

en h' Ya.pılın ır olut oldu. Önce 
eı· . 811 <•tel"'raf komisyon 

l•ın o 
\1181,:e» ı~z birliği idile~ 
eajllirı Yerıne s vaş prOJ 
lijYord ltoıunası gerek göriı. 

u. 
Prsn 

tefınd 812 askeri fırkası ta-

•ıııa on (Vurno.Bükreş) ara
t tdgr r h ıJ~lu 8 allarının çekili 

tınıuş 1 tenlll o rnosı vakit ku-
~elgr:r koygusile, Avrupa 
tein e hotlnrıle birlı>şm »k 
rıll 9.rrı kısa yol, E<lirne-Şum -
'h nsının b ğl '. aretd ' . a anmasından 
1 • l kı b .. 
Qın 

1 
1 u ışın doğumu 

ttıed ;drıazo.rn K ı brıslı Meb
farer ~Şo Paris Ü.'3manlı se· 
d ın ı 1854 h 
' F ozirnn ı sonun-

~iizaLron 12 hükumeti ile 
t 1Cerey 
ıtonu e memur etti. Bu 
~r §rnotnrın 

llnaıt h .. k sonunda da f tthatııı : .~ m~ti ormanlar 
•le.nbuı 0 Y0 Oe La Rüeyi 

~.. a Yolladı. 
b· ?8.Yö D ı., .. . 
ır ıtıceı u "Ruenın üç aylık 

~11Qı l\llleden sonra 1854 ı 
\e•Ltun ilkinde . d"ğ' 

-.. t b ç ız ı ı 
abıAli tarafuıdan 

olması, Ü.'3manlı hükumeti· 
nin bu yolda ın,·uş sınır). 

arı ile hıığlanarnk Viyonn
Bükreş orasının da Fronsı · 
zlar toröf odun yapılması bit
mek üzere olan kısmile eklf>Ş
dıriıib Avrupa ve mütte!ık 

devletlerle anlatmak daha 
kolay olacı.ıkdı 

cıTeJgrııh ve «telgrafo , lılrn 
iı-;lcrinin yurdumuzda doğu

mu ı~:ı n onu bir elden 
bakacak bir kuruma olan 
ihtiyaç Ja kendini ortık 

sezılirmemitdi.26 taban 1271 
fi. 1855 ~ . yılında çıkao ir 
adeı sınıyye, telgraf idar-
esinin yurdumuzda ilk kur
uluş amacının özenini 9öyl 
ece bıldirmiş oluyordu: 

[ <' Edırne ve o radon bir 
kolu şumnuyn doğru yapıl 
mekta olun telgrııf butları-

nın nezareti nltındıı inşa ve 
ıkmalı ve aynı zumandu icabı 
hale göro Şumnuya kaJor 

gidilerek işin arkasını ura 
mak ve inşaatın ikm ılinılen 
ıonr.t da id ıresi hususuna 
bakmak :ve telgrof işlerinin 
umumi nf'zareti kendisine 

~ıuhavv"l olan beylikci Jı· 
vıını hümayun Af C bayin re · 
fJkotinJ., bulunurak işler 

hakkındo lüzumu halinde ke
ndisile müşavere etmekJ> 
saldhiyetıle umumi mfülürl-
üğe telgraf kom is' onu Alisi 
azasından Sandetlil Mehm 
et efendi tayin kılındı] 

(1) -· P. 'f T. Umum mü 
dürlüğünün 930 yılındn DO:? 

reltiği «ıslAhat lılyihu» sının 
16 •e 18 inci ıayfnsında [ilk 

Kurultay 
başkanımız 

Londra. Görüşmelerı 
- - + - ·---.....---.....-

cOst tarafı birinci sayfada) 
ve demıştir ki: 

- Antalyayı ilk olarak gor
düm, Akdeniz kıyısında çok 

Ha' ında Gazeteler Ne Y:a:z:ıyor? 
şırın çok sevimli bir şe
hirdir. Ç vreıindeki geniş 
bahçeleri, bol sulariJe An-

Fransız, İtalyan ve Leh gazetel-.rini iltcilqaı 

tulya Akdeniz kıyı•ındn her 
yıl dııha höyuyecei: ve daha 
miwarldşacaktır. Gerek ıe-

hircılık ve gerek ökonomi 
alanında görülen Dlevzil gü. 
çlükler §Üpeıiz zamanla 
icindekılerın yvkın al4kası 

ile giderilecektir cenup 
Anadoludaki verimli ovalar
ının mahsülü Akdenize An-
talyadan yükletilmektedir. 
Şehırde halkla görüştüm . 

Kazaaçlarından memnunlnr 
AntalynJn ziraııta bü)ük 
özen verilmit pirinç ziraat nın 
portakal bahçl'lerinin her 
yıl arttığını öğrendım. lp .. k 
böcl'ii..çılık müessesesioi gör-
düm ltalyudan önümüzdeki 
yıllarda dnha çok ipek alına
cağı beklenmeldedir. Antaly
uda sıcak iklim mahsulleri 
yet!ştirmPğe çıılışıyor bu işle 
uğraşan ziraut Vekdleti ec
nebi mütehassıslarından çok 
ümit verici izuhat aldım. lk. 
limin kahve yetiştirmeğe mü
snit olduğunu söylediler. 
Muz yctiştırilmeğede ayr:co 
çalı~ lıyor. Burdurda hakkı-
11ıızdu büyük tezahürat gös
terıldi temaslıırımda halkın 

çalıçkon ve iş sever olduğu
nu gördüm. Belediyesi şehrin 
güzellığirıi orttırml4ğa çelı
~ıyor el saııayiinden bilhaHa 
dokumacılığın çok ileri ol
duğuou gördüm; zıraatla uğ-
raşanlar JJ ml'lhsüllerinın de
ğerlendirilmesi t~d hi rlerın
d~n mı•mnundurlar. 

Lehistan matbuatı: 
Lehistan guzeteJeri Lor d· 

ra beyannıımeeinde karanlık 
noktolur görüyorlar. As
keri mehnfılin ııoşiri efltArı 
olan «Polskn ZbroJnu» ga
zetesi, baş makalesinde Lon 
dra itılAfının akdinden son· 
ra yapdmakda olan müzake · 
relerin lngilterenin, Avrupa· 
daki menf antlerine uygun 
bir suretde inkişaf ve le· 
kAmül etmekte olduğunu 
ve bu buımsda Franı.tnın 
ancak ikinct derecede bir 
rol oynamakta bulunduğunu 
tezini müdafaa etmektedir. 

Bu g ızctoye göre, Lond 
ra beyannamesinde birçok 
karanlık noktalar vardır 
MeselA hava işlerine ait tek 
bir muk!lveleler mi yapila
cak, mütekabil yardım oto. 
matık mi olacak yoksa ulu
slar kurumunun vereceği 
karara istinat edılerek mi ya 
pılacak? Bu uoktolar hak
kında Londra beyannamesio. 
de tasrıbat yoktur. 

Buna mukabil. müspet 
noktalar da vardır. MeselA 
Almanyaoın tekrar uluılar 

k.rumuoe dönmesini lemin 
i ;in Verseilles muuhedena
meıının beıinci faelının il
g,ıe•, lngilterenin Rhinio 
öbür yııkae ı hududunu le 

min etmekden imt na eylem· 
esi. Bu noktcılarda lngilt
erenin Avrupadaki hnttt ha· 
reketine vll menfaatlarına 
tamamile uygun bulunmakd
oJır. 

Bdçlka matbuatı: 

Beldka, Fransa ve İngi· 
}tere tnrafındon teklif edil-
en hava mukavelesini ka-

hat. ilk muhabere ilk Türk bul ediyor. 
telgrofcı} sı olarok gögteri Yarı resıni bir tebli~e gö 
l .. n Mehmet efondinin hangi re, BeJçikanın Londra ve 
M .. hmP.d efendi olduğu ha Paristeki büyük elçileri, Be-
kkınd:ı bir sarahat verilme- lçika hükuaıctiıdo havadan 
mişdir Ldyihanın yine bu herhangi bir taarruz halinde 
sayfalarında bir ((latan- gaTb Avrupasıoın ani ola-
bul telgrafhane -j müdürü rak askeri müzahereti t~min 
Billuri z"de Mt•hmed den- eJecek hir mukaveleye iş-
di»df'n bahı;edjlmekteJir. tirake Amade olduğunu, logi· 
lt1lA.hat IAy hasına devşirilen liz ve Fransız hükümetleri· 
bu h~r ikı kayd n hangi belg· ne bıldirmitlerdir. 
p) re dovnn lurak yazıldığını ltaly<l__!!!atbı1alı: 
kP.stirem.emekte isem de yu. 6 Şubat 935 tarihli «İl 
karıda yoıılığım 26 şnbon Popolo ct•ltolio» gazetesi 
1271 iL t 855 M yılında. çıkan Londra konuşmaları hakkın
(<lradoi ırnniyye)Hl< n nnlnş1lec. da aşağıdaki baş makaleyi 
ağı üzere ((O t rs ıadet tel~ra neşretmişdir: 
(ıuıne~ioı» Bilhlri zode Me- •İl Popolo d' İtalin» goza-
hmed ef~ndi momur olarak tesi, Avusturya istıkldli ve 

silAhı,ızlanma mesP.lesi hak-
de ,...,.·11 umıım t"lgraf •ebek-

n ':t k.ıncla Londrıufa yapılnn ko-
elcrini idareye nı "mur «mü. nuşmalnrla Homadaki anln~-
tlürü umumiı> olarak tayin maların birbirine boğlı ol 
edild ği açıkça göriilml)kt. duldarını yazmaktadır. Bu 
f'<lir. Yino 1854 (len 1856 gazete diyor ki: 
yılınn kndar «0.H saııdet to- Avusturynnın istiklali Av 
lg ı arhane~İ» müdürlüğiinü rupanın müvazenesi ve 11ul 
mfüıyö «Dölü~son)>nun yapdığ hün idnmesi için Londra ko-
tarihile altlkader olan herkes nuşmnlıırında bir esas pre-
bilir. Hulôsa : Gerek ilk Tü- nsib oddedilmişdir. lngiltere 

rk telgrorcıs » vo gerekse 
«İstanbul telgrafhanesi» mü· 
dürü olorok lAyihay:ı geçirilen 
((~ehmed» ere11Jiler, ilk tel 
ruf müıliiri umumisi Rillfiri 
zııde Mehmrd efendidrn ba-
şkn bir zat ıle~itdir . Lllyı 
hanın hu kısımlarının böy-

le<:~ düzeltilmesi ılileğinde· 

yim 

hiikiiıneti Roma anlnşmolorı. 
nda Avusturya. istikltlline 
aid olnn fırkaya iştirak etm
ektedir. lngiltere, Fransa ve 
İtalya , Avusturya meselesi iç. 
in üç taraflı bir ittifak akd~ 
otmişlerılir. Londra konuşm. 
nlıırında Venaill•·s muahed. 
esinin siltlhlnnmolorn aid ol
nn be,1nci kısmı da mevzuu. 
bah11 olmuşdur Versaill o& 

muahedeeioin hiçbir zaman 
değİ§miyeoPği hayali, epprce 
zu.mandaoberi 11ilinmeğe ~aş 
ladı. Almanya eilıthlanaıakt· 
tadır. Almnny~ sıl4hlaıımada 
müsavat hnkkı 'eti7or. 
Bu hak da prenıib 
olarak tanınmıfdır. 
Buna karşı, Franıa emnıye& 

kaydının konmasını llJbul 
ettırdi. 

Almanyanın, ıilAhlanması 
.karşaı:nnda kimse müduhaleJe 
bulunmadı. Bu hal beyne imi · 
lt.l ıınlaşmayı lüzumlu kdmı
şdır. 

Fran11 ve İngiltere tayıı
re hücumlarına kar§• birbir
lerine yardımda bulunacakl
ardır. iki devlet Loadra 
konuşmalarında bu ;aae 
pr~nsibi k11bul etmitlerdir. 

Fransa ve Jngiltere ta
yare hücumlarına karıı, 
genel bir anlaşmanın yapıl.: 
ması için lt~lya, Alm19nya 
ve Belçikanın iştirakını 

iıtemiılerdir. 
«il Popolo d' halla» g11-

eteıi Lokarno pakt.lnın ah
kAmını anlattıkdan sonrR 
diyor ki: 

cLokarno paktı . Londra 
konuşmalarında yeni bir 
şekil ve cephe almı§ &ôr
ünüyor. Londra konuımııları, 
Lokano paktında nazarı di 
kkate alınmamış olan hava 

hücumlnrı kart ı ııoda İngil
terf'ye yardımı lemin e\mi-
tdir. lngıltere hüktmeti 
de tayarelerin taarr•zana 
maruz kaldığ.a takdirde diğ
er devletlerin yardımına koş
acağını kabul etmekdeJir· 
Bu proje, Garbi Avrupa devl
etlı:rini, yani Fransa, lngilte
re, Bölç&ka ve Almanyaya, 
alAkadar ediyor. Buna İtal
yanın da ittire.ki istenmi§dtr. 
Çünkü bu proje genel ıulba 
ve Avrupa µıüvaıeoeaiue taa· 
ltlk. edım bir proje sayılmak. 
tadır. Bu eıas projeden iki 
anlsşma ç1kacığı muhteme
ı.tir . Biri lngiltere, Frann, 
Belçika ve Almanya; ıliğeri 

iıe Fransa, Almanya ve lta-
lya arasında akdedile· 
cektir. •Popolod, halis» 
fU suretle bitiriyor: 'Netice 
itibarile, Fransa sarih taah· 
hüdler el<le etmiş, ve lngil
lere hava emniyetıni temin 
eylemiş<lir. Sulh eetı.sları, ge. 
rek Avusturya mıntakasında 
ve gerekse Garbi Avrupada 
takviye edilmit bulunu -
yor. 

Fransa matbuatı: 

Londra onleşmaıı, Frans ı z 
matbuatı tnrafından umumi· 
yetle eyi kanl'lonmu k lo be
raber. onloşmanın elde edile
cek n~ticeleri hakkında mu 
htoHf mütalenlar yürütül· 
mektedir. 

4 Şubat tarihli Fransız 
gazetelarinin hemen h«psi 
Londra anlaşmasını mevzu 
bahs etdiler. Bunların ara
sında «Malin>> «Londra nn
laş ınasının Garp'da bir mın
talta vi anlaıma olduğunu, 
İogiltorenin bu sefer hem 
teminat vermekte hem . de 
nlmakda olduğunu, Fransa 
ve lngilterenin hiç bir 
hodgam gaye petinde ko-

tmayıp sulbü ~u••etlendir. 
meğe:,oalışclıkl.riıu> yasıyor. 

Le Journal , e<Bu an&atmal
ar aonaoda emniyeti k4ğıt 
uıerinde yapılan muahed. 
elerle tasa nur oluna bile· 
C(k derecenin aaamf nilbetle 
temin edilmiı oldupnu, Al. 
manyanın aıalaımayi ~mi· 
miyetle kabul, yllhut tam 
bir tecavüz OVO.Ytıi için
de k.apanma~a mecbur ka
lacağını yasıyor. 

Pelit · Jornal, 
cLoııdradaki kararlardan 

bilhaHa bava anlatmuı bu
auauacla iarar etmek gerek
diğini, miaakıo, hem Loka
rnonun kıy.metini ar\tlraeağ'l
nı, hem de harbin kati tehdit 
ve tetbirlerle bertaraf eclilm
eei metodunun huıule gt!lm_ 
eaine yardım eelecetini• ka. 
ydediyor. 
Le Pttit Parl.titn, 

«Hava enlatmaaı ingilte
reye lngilis elklrı umumiye. 
sinin çok botuna gidecek 
olan~ kıymetli " muka
bil bir teminat beh9etmek. 
dedir• diyor 

Victoire gaseteai; Almanya 
kimaeain miudeaiDi alma
dan meydana getinliti ai
lA h lanma müaavatınını Rbin 
nehri •hilleriadeki toprak 
!arından bir k11mının uker
lik bakımmda bitaraf kılın· 
maaı şar,ite babala ruı ola
cak mı? Diye aoru,Orayor. 

Figaro gazeıeıine gelin
ce: cBiiMinFr&Mıslar, Alm
anya ile .. reni " aulh 
içinde bir kolatulllk e&melı: 
ietiyorlar. Fruaa, tAlmuya
ya iki elini birdın ant. 
ayor, uıütaleaıanı liirlJlyor. 

Çocut Hlrıııı turailııı 
son yırdıll•ı 

Ankara, 20 (A .A., - Ço
cuk eairgeme kunma genel 
1nerkeıı J-2·935 den 
l 6. 2-935 te kadar 2115 çoc
uğa yardım etmifdir. 

Prın uaıır 
Viyana, 20 (A.A.) - Prenı 

Dögal bugün öğleaen ttQn· 
ra Budapeıteye gidecekUr. 

llalyn MiUslaıi dolu Afrlkı 
JllUMI 

Napoli, 20 (A.A.~ - 750 
nefer ve 51 O zabitten mü. 
rekkep bir İ•libk4m 
taburu Afrikıya hareke\ 
etmiıtir. 

Yurddaf! 
Hlaliahımere , 
T ay_yareye Yo 
ksulları, çocuk 
ları koruma bi
rliğin!! ve lela
ket gören yu r· 
tdaflara yar
dımı kendine 
borç bil. -

.. 

' 
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: Bu sayfa kültür havafımızın önde emekcilerine : 
• 'J • 

: lavaah olmak kuşkusile tertib edilmişdir. mesleki : 
! yazılara bu sayfayı daima açık bulunduracağız. i 
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Bir konuşm ıi: 

1111111 Mtı~indı 111-
ılli11iı rulo. 

Bugünün mektebinde 
muallimin rolünü aratdır
madan, biribirini tamımbyan 
muallim ve çocuğu iki var• 
lık olarak tetkik etmek 
dotru olabilir mi? diye bir 
ıorğtı ıormayı daha faydalı 
buloyo_r ve bunun üzerinde 
düfiinmelde bu rolin ci · 
zilebileceA'ine inanıyorum. 

Evet, i>ugünün mek 
tahinde muallim · ve ço• 
eak iki ayrı bir kutub mu
d•r.-1' 

~ 

Ne di)·orlar? 
. TırbiJtcılarin dDşüncelerı-

Korku, çocukların bir 
kısmım işgal ederu de 
bir kısmını büıbl1tün asa· 
bileıdirlr. Ben hassaı bir 
çocuk isterim ki, takdir 
onu seuindirıin. l'e bir 
kabahatde gôz yaşları 
dôkdürsıin. 

Kenti/in 

* Dayak ve kamçı süfli · 
bir lnzibatdır. Seciyeyi de 
sıifll yapar. ~ 

Conlok 
(1632 1704) 

* Cocuklara bir ~eyi fJğret· 
mtk, onların tabiatlaruıı 
leslı etmek için kullanı
lacak uaıılaların en basi
ti, en kolay ve en milt:s -
slrl yapdırılması veyahud 
icllnab tldlrilmtsl isteni
len ıeylerin misallerini 
çocukların gôzLerl önüne 
koymakdır. 

Conlok 

Hayat bilgisinden: 

Ekmek . 
- Üçılncıi Sımflarda-

Materiyel - ince kabuk
lu ekmek, kalın kabuklu 
ekmek (ev ekmeği), tazo, 
bayat ekmek, un, honıur 

nıayc11, bira. mayası, su. tuz 
pekıimet. 

Bir parça ekmeğin tetkiki 
- işte bir pnrçtı ek 
mek . Büyüklüğü şu taş ka-
dar. Her ikisini de elinizle 
torlınız. Ekmek tu9d:ın 

dabu t,·ok hafifdir. Ekwekde 
gördü~ünüz. kabuk, iç. Ev 
ekmeğinde knbuk dahn i.nl
ın, diğerinde ince, iç ~· ok. 

Bir parça taze ekmeğin 

tetkiki- Knbuk parlok sarı, 

Ders planı 

Birinci smıf için 
örneği. 

IBahkesir okullan: 

~ir plan Muallim Mektebi ve Lise· 

Mevzu 
Sonbaharda hayvonlnr: Kı

rlangıç, leylek vesoir kuş. 
larıD uçub gitmesi.. Köyl 
unun yardımcıları: lnolr, 
öltüz, beygir ..• 

müşahede 
Bugünlcr<lo gozunuze ilı

şm iyen kuşlar vor mı:> Vorsa 
bunlar hangilcri<lir?!Burılnr 
ne yapıyorlar? Nereye ve 
niçin gicliyorlar? 

Köylünün, çiftcinin y:ırdı
mc . sı olan hayvnnJur hRn
gıleridir? Bunlar ne gibi 
işler yapıyorlar? 

Bilgi 
Sonbaharda havaların de

ğişmesi.. Bu değişmek oğo
çlarJnn, otlardan çiçekler-

İzmir hoıt He şehrim· 
ize gelen bir yabancıya, 
isto sı:vonda: 

-

0

Balıkesiri, tren pen
çeresınden nasıl buldunuz? 
sorğusunu sorun. 

Alocoğınız cevab. muh 
okko k Müspet ve lehim· 
ize olacakdır . 

Diyebiliriz ki, N !cali 
Bey Muallim Mektebi b1o
nsı, şehrimizin pırlant J sı 

Bu torğunun tek kelime· 
lik kartılığı ~ar: Hayır! .. 
rakat mademki böyledjr, fU 
halde bugünün mektebinde 
muallimin rolünü araıdırmağo 
ne lüıum var? Bu rolü aratd 
1rmak la aiğer taraf dan ooun 
ayrı bir kutub, ayrı bir 
varlık . olduğunu iddia et
mit olmuyor mıyız? 

r * 

1 sert, gevrek. iç: a ... y..ı z sarı 
veya beyaz renkde. Sunker 
gibi delikli, yumuşak, par ın
akla bıunlınca güçlük göst . 
ernıiyor,yassılllşıyor; parmak
lar ara&ındıı ezilebilir, yuv
urlıınır. Bir parça i~· ekmc-ği 
haf1ce basdırahm: s ı kışıyor, 
bırııkol ı m: eski trnlıııi alıyor, 

eldstikidir. 

den boşka hoyvanlorın yaş . 
nyış ı nıı dn dokunduğu .. On
lar da bilmeden bir tokım 
haz ~rlıklara boş vururlar. 
Birçokları toprak altları
na, tl.lş, Ju\•nr. ağ:ıç J.:ovu-

ınesa be sindedir ... 

Buna da hayır ... ı : Çocuyunuza ıif alıi hiç 
bir ders vumeyiniz. O 
tecrübeden başka hiçbir 
ıey kullanmamalı ve bil· 
memeli . 

Çünkü; banda muallimi, 
çocakdan bir ~arlık olarak ~ 

tammayı91mııın sebebi onun 
artık - bugünün mektebin· 
de -- kirıüıüeden inerek 
~ocoklarıaua araııaa katıl
... , •e karıım11ıd1r. Bu 

ı iıa bise muallimin rolünil 
aratdırmanın lihumauıluğu. 
nu detil, onu daha kü· 
çük bir dildkatle göı önü· 
nde bwlandormanın icab 
ettiğiai göııtrir. 

•• tt Faal mekteb• dediği-
miz yirminci atrın bu ölmeı 
yapa11 ııl cemiyetin Te 
bayatın bir parç11ı iae; bu 
mektebin içinde muallimin 
rolö de çocuğcıo kafa11nı bir 
Jlğ'ın aJQmatla doldurmak 
~· ODU tahta ıır;ıların ÜZ'!• 

riue ' bir çi•İ gibi mıhlamak 
delildir. 

Çiukü o, bu küçük ve 
itlenmek için yaradılan di· 
matın bir mal6mat ambarı 
ol•dıtını bilir Te buna 
inanı;. Banu bildi~i ve 
buna iuad.ğı içindir ki her 
eline 'geçeni gelişi güzel 
oraya tıka bata doldurmaz. 

Yine o, inanır ki: çocuk 
yaıayan, tekamül etmesini 
Ye kendi keadıni yetitdir
meeini bile,,. bir mevcudiyet. 

Clir. Hem de cemiyetin hir uıyu 
olan mevcudiyet... Bu ıe
bebledir ki çoco~uo sıradaki 
turetini kökünden baltalıya· 
rak kendiıini konferanscı , 
çocukları Ja ~inleyici mev· 
ldittden knrtarmı9dır. 

K111ca bugünGn mekte· 
binde çocuğu muallimden 
ayıran perde kalkmı11 iki 
taraf yekdiğerine karıtmıı 
ve kaynaımışdır. 

Çecuklar bir ağacın göv. 
desi veya dalları iıe, mno -
ilim de aynı a~arın gövdesi 
veya dallarıdır. Yine D aıl ki 
bir ağaç meyva verebilm. 
ek icin kökünün en inceli. 
klerind.,n, yıpraklaruıa va
rıneıya kadar elbirliti He 
vaıif elerini yapmaları lazım 
ljeJiyorsrt, muallimin de çocD· 
klarla birlikde aynı tekild,,, 
aynı gaye için baıbaıa ve
rmesi icabeder. Akai takdir. 
dı almaoak ••1~•, hiçbir . ,.,...,. .... ,. 

Jan Jak Ruso 
Görülüyor ki düne kadar 

ı\irüklenib gelen terbiye si
ıtemi ile yeni terbiye ıis. 

teminin {mu:ıallim) telkini · 
erj tamamen biribiriniu ıı. 
ddıdır. Birinci, mek tebde ço · 
cuk ve muallim diye hiri
birin<len ayrı iki varlığa, ik. 
inci de bö' le bir tasnife 
lüıum görmeyitlerinden de • 
ğıl, zararlı bulduğundan 

her ikiıiai biribirine girift 
olmuw bir tek varlık ol · 
arak kabul ediyor. Ve 
çocuğun ancak bu 
tekilde huıırlanmakla 
cemiyete nıfı bir uzuv olabi
leoeğine inanı .. for. Burada 
muallimin rolü çocukların 

ihtiyaç ve al!kalarına daya· 
narak geniş tetkik ve müşa-
bı lelerle kendi öz bilgileri
nden onları faydalandırmak, 
çocukların mektebde ve dış· 
ardaki faaliyetlerini tenıim 
etmek ve ııraeı dütdükce 
rehberlik vasifeaini yopmak
dın ibarettir. 

Böyle olunca da kürsüden 
ıöyliyen muallim, karşısıod1t 
sıralarda mıhlı gibi duran 
çocuklar ortlidım kalkıyor. 
Ve kendimizi muallimden, 
cocukdan mürekkeb bir me
vcudiyetin önünde buluyor 
uı. Sonra yine bununla mu. 
allimin o eski nüfuz \'C sal
tanatının ltalkdıfını, eridiği· 
ni görüyoruz. Djğer torofdan 
çocuklar<nın ruhlarına kadar 
inmesini bilen, onlarla bera· 
berce çahşan, didinen. onla
rın ihtiyaç ve alAkalarını 
her a:aman icin göz önümle 
bulunduran ·Hakiki muallim• 
sivriliyor. 

Birincinin rolü, plağa şa
rkıaını okuyan bir odemdon 
hiç de farklı değildir. Gram
ofonu kurup plağı ko1alım. 
Bize n«s eüyliyt>cf'kdir? 
Sadece Jinledi~ini .. 

Halbuki muallimin rolü 
bu mudur? Ve çocuk da bir 
pltk mıdır~ ElbtJtte hayır .. 

** Kısaca: 

Bugünün mektebinJe mu· 
allimin rolü, çocuğu bir 
plAk nsiyetine dfüşmekden 
kurtarmekdır . 

Cevdet lfydemiT 

Kokusu- Elcmcğio hoş bir 
kokusu var. (Ekmek fırından 
c ı karılınta hoş bir koku hiso
lunur.) 

Ltızeti - Hir lokma iç ek
mek yiyelim: 1...e.zzetli, biraz 
tuzlu. Kabuğunun lezzetine 
bakalım: Yinmesi gayet hoş, 
daha fazla lezzetli. 

Bir parça boyal ekmeğin 
tetkiki - Bu pnrça bir 
gün evel pişmişdir, buna 
(bayat) denir le az eldıtiki, 
daha ziyade kuru. 
Kabuk az gevrek. Daha az 
kokusu var, lezzeti az. 

Ekmek yapalım - işte 
buğday unu. Biraz su ile ka
rışdıralım Bir parçacık tuz 
katalım, ~yice yuğuralım. Bjr 
parça da bira mo.yası koyal ım. 
Bir p:ırçu daha yuğuralım. 
Birsz kenJi haline bırakalım. 
Bunu mutfağın fırınına koy· 
atım. Biraz sonru küçük ek
meğimizi elde etmiş ~luruz. 
lşte; kabarmış. Mayo hamuru 
kabartarak delikler meydana 
getirmiş. 

f.'ırıncının ekmek yapması 
- Bir f. rmı gösteren 
bir tnblo tetkik edilecek. 

Dikkat - Ekmeğin dışın
da niçin kabuk meydana ge
lmişdir ~ Kabuk İ\·ıl n daha 
sertdiı; neden? ince kabuklu 
ekmek; kabuklu ekmekden 
dnha çabuk hozmerlilir. 
neden? Baycıt ekmek de taze
sinden daha ~ınbuk hazmc 
dilir; niçin? Midesinden ra
hatsız olonlnra peksimet, iı · 
zo.rtı lmış ekmek tavsiye edi
lir; neden? Pişkin ekmeğin 
içi beyuzdır. muntazam del 
ildidir. 

(fo"raıı ıtca ılk tcdrısal ıı.LTUIUJ~ından) 

Kemal flydemir 
~ııu son \luıllınıl. en ierı 

klarına !!izlenirler. (Yılnn, 
rnğulcan, kurbağa gibi. ) 
Kimi kuşlar da yine hu yii
zden buralerdıın uzaklaşıyo· 

rlar. Bunlar hnngi kuşlardır? 
<Leylek, kırlnnğıç .. ) 

Acaba niçin gidiyorlar? 
Bunlar ne yiyerek geçini

rler? (Böcekler. soğıılr.anJar, 
k.urbağulıır) kışın bu yiyecokl 
eri bulabilirler miP Evet nnc. 
ak hav11lar ısmmağa başlad-
dıktan sonra hu 
hayvanlar ortaya çıkarlar. 

İşte onun için havalar soğ· 
udukdan sonra daha ıllere 

giderler. Gitdikleri yerlerin 
havası mademki yaz, kış 
sıcnkdır, niçin t'3krer yaza 
doğru buralara geliyorlar? 
Heb oralarda oturmaları kf'
ndileri için daha eyi, daha 
rahat olmoz mıi' L~ylekler 
ve kır)anğıdnr <·ok sıcak 
~ünlerde nasıl dolaşıyorlar
dı? (Gagaları açık, kanatla
rı sarkık ve heb su kıyılar
ında .. ) Öyle ise bu hayvanL 
ar çok sıcokdan hoşlanmıyo- · 
rlar, havası ılık olan ye
rleri do ha çok seviyorlar?. 

Leylekler giderlerken niç-
in toplu olarak gi<ljyorlnr? 
(Yeni yılın yavruları çok uzak 
olan bu illero yalnız başma 
gidemezler, sonra toplu ola 
rak kartallardan ve diğn 
yırtıcı kuşlardan kendilerini 
doha eyi koruyabilirler .. ) 

Toplu bulunmanın, toplu 
~~1tlışmanın eyilikleri .. Leyle. 
lder yırtıcı kuşlara karşı 

kendilerini nasıl korurlar? 
(Gaga ve kanatlar ... ) Gagal
arın ir.l:ği ve sntliği ... Ka
natları:ı büyüklüğü . . 

Leylekler duha büvük ol
duldnrı holde toplu w olurıık 
gidiyorlar da onlurJan daha 
çok çelimsiz olan kırlanğıç
lar niç in ayrı ayrı gidiyorlar'.' 
( Kırlanğıdarın yMe ~·ok yAkın 

Hu başlongıçdan sonra 
mekt >b hokkınılan izahat 
verelim: 

Necati Bey Muallim Me
ktebi. ism nJon de anla
şılJığ ı veçhile Necati bey 
tarafından yapdmlmışdır. 

Binaya 1932 nisanda geç
ilmişdir. 

' 

Mektebdc, 170 muallim 
mektebi talebasi. 200 Lise 
talebesi bulunmokdedır. 

Nicnti Boy Muallim Tek Me ide b ve AJüdtil 11 

tehi ve Lisesi mürlürü meş- tJedir. ..~ 
ııtl~ 

hur tabiiyecilerimizden M ~ekteb bina ve eşY ,f'°.r 
Emin lirgundur. koruma cemiyeti, ı0to' 

Kendisi, aynı zamondo musiki , kiitübhnne "8 

k ıymetli moorifcilerimizde- ğral ltolları vardır. ~ol~ 
ndir. Mekteb, müsamere ser'~ 

Mektebdc llilftliohmcr ko- sık sık müsamere. b,ı• 
lu vardır. Reisi ressnm eder ve bu vesile ıl\·r fi 
Sırrıdır. ta mekteblero kar~ı 1 

Talebe koope ratifı fuoliye- mpnti uyoodırmış o~ 
===============:::=-:ı- I•'' 

olarak uçmnlorı .. Yırtıcı kuş- ineğin köylüye Cayd'eatV 
ların ise ~·ok yükseklerde Beygir ve eşek·· .. JiiOa' 
dola~maları . . Kırla11gı~·ların bu hayvanların k~ ~ıf 
sıvrı kanatlarile diğer kuşla- ekme, biçme. taşınıa . f' 
rdnn ~·ok büyiık. bir hızla hazırlanma işlerinJekı 

ı 1 l ıı d dımı? . l""1A' yo a mu orı.. . 1avo a o ,,.. ı I 
Jümdiız gitmeyip Bir çift öküzü ~1ct , 
arkalarında bir Jümen işini bir köylünün ç~ııf0 

"k. eziyetler. losanlorıP 1(1, 
gören kuyrukları ile zı - kü yaşayı şında bu 1ı;1 1J11,~ zaklar yapmaları .. Bu hızın tarın ne vibi yor . .,,i• ' 
ve böyle gidişin düşmanla- odkunmuşJ~r. (Eq}erı ıor 
rının ellerine geçmemeler;filto keresteler ini, taşl.arııı;iigıo, 
p ·k çok i~e yorud ı ğı.. ) rnğın•. mokinelerın ç ıfdıf• 

Yuvalarındcın heuüz ayrı- k" ·· ·· ·· k" ıo•ıOJ ... ~ omurunu ım 'S • 11P 

lmttm ı lj olan leylek lor, k ı rla.- Bu hay vanlara e1:k. ı~• 
nğıçlar vQr mı'.' hunlar ucaba mak, işkence yopoıaıt' · l~ 
njçjn gitmediler? < kıın:ıtlurı yük toşıtmamak.. be!g1'r 
kırık, fak ot leylek yavruları . . ) Üküzüıı: jneklc, l)rB ~·~ 

Bunları öldürmemek, besL yapıl ı klerı işlere g ·ı1lt' 
emek . Soğuklardan korumak şılaşdırılıııosı. Bcn:ı01'~ 
Bo~alan leylek ve kırlanğ ç ayrıl ı klar ... 
yuvalurınu <lokunmomok. Ölçü {hesab) ıe1ı~ 
onlnrı bozub yıkmomok.. Söz:e yaz~.ıe qB 1~ 

Köylünün ve çjftcinin her ve kırlanğ ı clorn dsı~ 8 ~el~ 
gün işine yarayan hayvani leri böcekler üzerıll ıe1.) 
or~ öküz, inek, beygir, eşek.. 3 l ı şkanlıkl:ırı .. G~.çeııetiO~~tf 
Bu liayvnnların bu mevsimde süri.ilt>ri.. KöylünUtl)stı 1!,t~ 
y3pJıkları i._,!Pr. hrıyvanların yopd~k·otı ~1 

() tıütiin 1 u ~·evre ıçı 
811

, 
küzün kuvveti Çıf~ siir- ı• 

t iı r ı ti h esaLlar. · ·je 
mesi . Arnhoyıı koşulmosı.. -1 / 
~ 

Müşahede ve Kıymeti. !atma an~: Jtı'~~J~ 
Mü~ahede: Çocukların Müşahedeyi kısaca ikiye f ıtın:ı, yıld ı rım dnşcıc'sİ. me· Bır sonhvhıır P j(1 ,ı 

aldka merkezlerino ve tem- ayırtı biliriz: ktepıl " besle nen vo sevil ı n (manzumesi ). Bufl~eır.0 l 
aslarına uygun olarak her l -TesııdiHi müşahede . hayv!".lnlurdan birinin ö!ümü. ki düşüncelcrı0 0 dır•1 l 
hangi yeni bir hdd;aenin Meseld bir zelıele vakası intihoplar da hirer tcsndiifi nun bilgilerle cJnlt OıJ~tf1 
sebeb ve netico)erini orttı- çoculllor.n hu yolJaki bilg- müşahedeler. Bir leylek rncısD 

1

'j0ri · b'~ 
rmak ıuretile ~·ocuklorın te- ilerini nrlırmnk, yanltş ola- 2- Yukurda göyl ı:ı ıliğimiz 1 üz' rinc dil dcrı~rP:511İf6,. 
masını tayin fıtmekdir, diye- nlarım ılüzellmck ve onların ''Ocukların uldkn merkezler- vo lıiitün sözlerı ııı> 1118 .. 1 §dırı . 
biliriz. tecessüslrırini tayin etmAk icin ine bağlı olan ve evciden ~~ .. ::i~ 

11
: 

1

1181!)/A ıl 
Au da ancak tedrisatın güzel bir müşahede vasıtası tasnrlanmış olan mevzular ~bildi! 

ferdıletmesi ile mümkün ola- olabilir ve bu tıısadüfidir. içinde olan oeıl mütaheıle- Alfa beden öğreıı;f 
bilir. Keza yangın, rfizgllr, kar, dir. ( Devamı al&ıııoı 
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Muhtar Cümuriyet Kö~ Ve Köylüsünü Kuvvetlendirecek Adamdı! 

!Köylerimizde Bayındırhk Çahşması Veli Dayının köşesi. l Sağlık öğütleri 

' Grib. Köy işle • 
1 • Grib çokluk hafı( bir 

-- - nezle, boş ağrısı ile bati· 
D1t11ak köylOnünn birlıkde b3şaracağı işlar demakdir. Muhta- ar. Gitdikce şiddetlenerek 

Yakub ve Ova köyleri halkı köylerinde birer 
köy konağı yapdırdılar. 

ra bütün köylü arka olursa işler yolunda yürür. vücudün oynak yorlerind-
Her yerde muhtarlık ğ z O~·iincü gurub rlıı :ırka.- eki ağrılar dahi bunlara 

lıeç mi başladı. Ogün Ve- sındun d ı leğini ı:;öyledi: inzimam ekJer. Burun ka- ı 
1 D..ıy•nın köyüml1J de - Aliyi muhtarlığa ı:;e~·e· nımıosı, ö sürük, inkiboı 1 
t:nuhtor sedmi olocakdı. ceğiz. . 1 bozun bulunur hazan bu· 
Günlerdenhıri köylü kımi Voli D. yı Aliyı, Mthmcdi, lunmaz. Hastalık okadrır 
Y~ni muhtar yupııcsğını AhmeJı )ıınııw ~·oğ.rdı. değişik şekillerde görülür 
du~ü.nüb geliyoruu. ~ımi Ali oskt-rlığini yeni bitir- ki. burada saymakla bi· 
l\lıyı, kin.i M~hmedi. ki- miş ateş gibi bir çocukdu. tmoz. Ü~· günde hafıCled- ı 
illi Ak Ahmedi istiyor-d , Asker ocog· ında yazma okuma iği gibi bir halta ıürdüğü 
~.. . Bu 'Yüzden thiela 
2uıelım köyün havası bo- öğrenmiş yurd bılgisı sulııbi de vakidir. Çok çabuk ihti-
ıulmuşJu. Bu yüzden ko- olmuşdu l4t yaparak ölüme kad-

Yakub ve Ova köylerinde yapılan köy konuklarının resimlerini yukarıyı koyuyuruz. 
Bu konsklnr bir buçuk metre zemin kat üzerine kurulmu'i ü~· oda ve bir solondan 
ibııretdir. Köylü tarafından yapılmış ve her bireri u~ta parosı, cam, çivi, dö-

g ibi yapı malzemesi de dahil olmak üzere yüz on lıroya mal olmuştur. 
şeme ~k l ,,.. ·· bh · d" Bu tip evlerin köylüyü l ayındırlık bakım ndan yu se tec~e;ı fU eıı.ı ır .. 

luk.omşuoun aıusına da- ~lehmcde gulin('e onu köy-\ ar .. ~orubilir. En ziya~e 
rgı~lık, kırgınlık bile gi- de sevmiyen yokdu: yuşlı zaturrıe ıle 
tmışui. Bu halden köy- bir adamdı, hayırı severdi. ' karışmasından korkulur. 
lü. çok üzüntü içinde idi.. Eyi ktılı · Iİ idi ııınma yaz· Hustalık gcçdikden sonNı 
liırcokları toplandılar. işi ruası, okumoeı kıt do bir müddet istirahat 

0'1n ve Yakub köylüleri köylerinde böyle güzel eserlere vucod verdıklermden dolayı 

takdir edoriı 

Köylüler.le konuşma: 
halletmek içın Velı D.ı· ht:le köy işlerinde koşacak, ve ihtiyat etmelidir. Hut-
Jıyu gıtdiler. yorulacak insun değildi. Çok alık tekrarlarsa veremi 

-Vclı D..ıyı . dedıler bili- giın görmüş hattfi yurJu için kamçılayabilir. 

Hayvan Sağl1ğ1. Yorsun köyde; ınuhttır se~imi hir kolunu <ln vermişdi.Amma Hastalıktan korunmak 
"1&r. Köylü toraf tarar ol- art ı. ı'htı'yarb.mıA ılı . Köyün · · il · d 
1 U b' f l · ·· f ır. ~ JÇID yeg ne çare VUCU Ü ÜŞÜt 
._.' ır tura • A ıyı ote tura bitmez tükenmez işlerini k b'lh 
"1•haıedi, hir üçüncü taraf meme • ı asa ağız ve 
~~ Ahoıedi istiyor .. Alinin, güdemezıli. boğıız dezenlek:tesine 
~h111edio, Ahmadin t&filf_ Ak Abmede gelince, o dikkat etmekdir. Kalaba· 
darları ille bizim dediğimiz es'ki muhtardı. Köylü onu lık yerlerde hastalığın bulu. 

Köylü kardeşler, 
Hepımiz biliriz ki acun için 

Ulu Tanrının en büyük ihsanı 
olar.ak diye çekişdiklerin- sevmişdi. Köyün dırlik dü- nubileceğini düşünülerek bur-
~eo köyün dirliği kalmadı . zenliği kin çulışmış hattA hiznıetimize tevdi ettiği bay

vanlanlır. Bu hayvanlur, ha~ 
ııları kollarının. bauları 
omuzlar mm buz ıları da me · 
melerinin güci\e bize gerek 
olan her nesneyi temin eder. 
Kendi varlıklarını; varlığımı · 
zın koronmuı yolunda feda 
eder giderler. Yine biliriı·ki 

"_illan Veli D.ıvı sen bilir- muvaffak d-0 olmu§du. Ah. ahıra gitmemek de ihtiyatlı 
•ın b " bir hııreketllir. una bir çııro bu1.... medin bir kusuru vardı. 
[)Veli Dayı şöyle düşündü . o da okuması yazması yo- Hastalığın baılanğıcında 

edj ki: d hemen sıcak bir odada yat. 
P 

k u. 
inı '"":' ek altı mademki ben- Veli Dayı hu üç arkadaşı mak ve sıcak şeyler i~~mek 

ışi hnlletmemi istiyorsu. .1 kd l IAzımdır. 
nuı, bugün cuma namnzınd- yanına coğıruı ırn sonra on -
, ara dedi ki: 
n •onra bütün köylü bir E ltlll s

1
• z üçu·· _ 

•rado konuşuruz:. Varm gidin - •v ar .. 
.\I' nüz de bizim mu-
d 

ıye, Mehmede, Ak Ahme-
86 b"enden seldm söyleyin.. htarlığımızıı ldyıksınız.. He-

ugun namazdan sonra köy pinizin ayrı ayrı mcziye· 
ldaıında onlarda bulunsun- tleri bizim için çok değerli. 
&.r. dir. ' * 1~ Şimdi bana söyleyin, ar-
" Dedik ya Vtıli Dayının BÖz- anızdnn birini ben seçerlle 
~~Ü köyHi çok · tutıır .. . Onun muhtar bu olacnk dersem, 
.~ın onun ded ıği saatJe büt- gerı kalacak ikiniz razı 
~n köylü köy odasıntla. top · olur musunuz . 
A~mışdı. Ali, Mehmed, Ak Ahmo<l, Mehmed. Ali hep 

tned de beraber . · birden hemen bevab verdiler: 
Veli Dayı söze şöyle baş . 

ladı: -Hoy hay Veli Dayı. 

ht - Evlatlar; Yarın mu . 
ar se . . G"" •• Yo d cımı var.. oru-

il r: u~ ki muhtar seçimi 

0 : koylümüz çok yakınd- 1 

Y
.. alftkalanıyor. Buna. kö 
Uro"' 

illa uz numına memnun ol-
:~k mümkün cieğildir. 

tt[adııı;:Jar · s·. ~ . 
•e~j ılı.Yorsunuz ki muhtar 

8 ını aramız lan grlecek 
trıelerde ı. ~ .. • 1 • • 11 

'İne h 11.oyun ış errnı e e· 
la ırakncoğmız arkadaş. 
y~1 ~yırrnak demekdir Kö· 
lirı nıuı~n işlerini cümuriye
uy Yuksek kanunlarına 
cü g:? olarak yürütmek gü-
., .. ynde varsa onu kö
Ullluı .. 

tir ~n jşJeri başına ge-
eceğız d k . Pıırlc eme dır Bunu ya- • 

tırk en, ancak eyi bir iş bnşn · 
YG.cocn duy.u~nn sovinrlcri du - I 

rn 131c dğ•z. Bırıbirimizi güccmdir· 
koz ,till, bütün vesile ilo b:r 

Ş. a a koynaşrlırn cuğı z. 
b lllldi .. l . 

nlca) • Roy eyın hana ı 
Yor •tn kımi muhtar isti

cunuı? 

b l<öy)ülor biribirlcrino 
ıı kı~d la \i' 

bekı r. elı DJyı C'l'vtıb 
er 'b' ruy0 d . gı ı d u. 

ı... r u B k·· •İa ' · ır oşedPn ü~· b• "' 
:w• nttldı: '3 

biz-V ~~ Ahrnodi istiyoruz 
Rurub

0 1 DJyı. Öteden diğ~r 
atıldı: -

- Biı Mehmedi yapıca· 

- Eh o holde muhtannız 
Ali olsnn .. Sebebine gelince 
köylü orkada§lar fliz do hep. 
iniz dinleyin. 

lluhtar demek her-
şeydcu cvel Ciinıuriyet 
hiiktinıetiuirı gidişine 
u vrrun cahşacak adam . e ' • 
demekdir. llainıa söy-
lerim ki Ciinıuriyet lıi· 
zi yüksellmck isıiyoı·. 
Köyü yapmak,oııarmak 
istivor. Kö.vlüniin gö· 
ziiıiü açmak istiyor . 

Bu işlP. ri başarmak 
icin köyde herşf.ydrn 
.. ;,111 kö

0

vliiniirı tcvel'
cii lı ii n ii ·kaza nmış,ok ll • 
ıııa. yazmayı hilir, kalbi 
ırihi akh da pıl'lanta .. 
L' 

Calış~an çok çalışkan 
bil' adama ilıtiYnc \nl'-. . 
rdır. Biz hu adama 
mulıtar divoruz. ~hıh-. 
tar Cünnu·iyetiıı köyü 
vP. köylüyü yii ksclt m-
ek u"runda acdııtı çı-;:, . '-' 

ğn·ı kuvvetlendirecek 

bu hiımetkArlarımıı insrınlar 

Köy duyumlan 
gibi ruh taşır. Hunların da 
mideleri, bağırsakları, kan 
damarları, akciğerleri, kora 

Vildyetin bütün kö1lerinde ciğerleri var, hem o kadar 
köy tarlaları ayrılmış bura_ insanınkine benzer ki biraı 
lora kış mahsulü okilmişdir. büyücekli, küçüklü ol-
Yaz mahsulü için de tarla- mazsa hiç l:iir ayırd 
lar hazırlamaktdır . bulamazsınız. işte böyle old· 

adamdır. Bu bakımdan yüriiyor. Ye biz Ciim· 
~lehnıed de Ahmed de uriyet Köylüsü olduğ
Ali kadar olamazlar.. un1uzu isbat ederiz. 
Ali gençdir. Yazması Bilnıem anlatabil-
okuması düzgündür. dim mi~ ~luhtarhğı geçi-

Çok çalışkan olduğ- msizliğe vesile yapmakdH 
uııu hepimiz biliriz. mana yok. Bir adam 
Köyii için canını bile seçeceğiz sonra da ona 
vermekdeıı çekinnwz hepimiz arka olacuğız. 
bir çocukdur. SJru·a Köyiimiizii ) ükseltect·k 
işle Hd senedir ki va- , Cümuriyete h\)·ık oldu
zifcsiııi görmek iizere ğumuzu sağh)acağız. 
şehirlerde kaldı. Oral- V~h Dayının bu sözltıri 
arda crörcriisii artdı. üzerine köyıü gü11lerdeoberi 

. . c t) • 
9 

biribirlerini çekişdirdiğindcn 
Kanun nedır. Yol nasıl ötürü utan\' duydu. lli!rkes 

olur? Bunu öğrendi. icinde büyük bir beraberlik 

Onun görgülerinden, hissi duydu. En dedirğen 
olanlar bile biribirlerile ku

bilgilerinden faydalan- cakloşdılnr, öpüştüler. Ertesi 

mak hepimiz için hizı- gün köylü ç::ılg ı larln türlü 
mdır. Tal>ii lwıı Aliyi ' oyunlarla mulıtar intihnbt 

yap h. Ali bütiin köylü ta 
llltıhlar ~·a~l\lılH de ken rııftndon mÜttı· fıkon muhtLr-

~lehUlf'd HP .\ hmedin lığa seçihli .. 

küy işlerindt.ı çalışma- \'Pli Da~· ının kö~ lli-
larırıdan kendimiı.i uz_ leri, hliviik bir karde~~ 

• • 
ak tutalım demedim. li~ hissi icirıde v~ı11 • • 
Kilv isJ ... r·i d(\m~k, kö,·-. . . 
lünii n birlikle başara· 
cağı işler demekdir. 
~luhtara bütün köylü 
arka olursa işlerimiz 

muht arıu çalışuıalar11w 
ön ::.vak oluvorlaı· ... Ouu .. ., 
çahşruağa köyü ve kö-
ylüyü yii kseltm~ğe te
şvik ediyorlar .. 

Yaıan: Baytar FEHMi AKOYOK 
uğo i~in\lir ki bu biçurele- ' arl~r CKüreyntı b~ysa) 
r de sahipleri gibi hastala- derız. Kana veyahud etın ve 
nır, zııyıfltlr1 t11vlanlr türlü derinin b.ir y~nına o ~ehirli 
tilı'lü haller geçirir, nihayet böceklerın bır veya bırçoğu 
ölür. girdimi ora11nı acıtır bu 

Hayvanlar hastalanır ile. acıyı duyan kürey'fat he· 
dık. Acaba bu hastalıklar men oraya yakın damarlar-
nereden geliyor? Bugün he. dan çıkarak mikr?ba hücu~ 
kimlik ve baytarllk ıanat- ederler. Eğer gıren zehirlı 
ında ralıfllnlar gözlerile gö- hayvancıklar az mikdarda 
-rmöf ve eyice anla~ıı~ardı- ve k.uvvetaiz iael.~r ~.zaman 
r ki AlJahın herhangı b1r ya· zarfında bunları oldurür has-
rattığıodaki haıtolık gözle talığa meydan vermezler: 
görülemiyecek kadar küçük, Yok hayvancıklar kuvvetlı 
lakin pek zehirli böcekler çıkana bunların arasında 
(hunlara mikrop denilir.) ta. ka'fga uzar ve haatalık da 
raCından getirilir, a9ılanır . ba.ılar. Nihayet her taraftan 
Bu böcekler o hayvanın ya yardım gelir, kavga tiddet· 
ağzından ya burnundan ve. lenir. Neticede ya zehirıi 
yahut yaralı, bereli bir ye- hayvancıklar muharebeyi 
rinden kan damarlarına kazanır; veyahud kandaki 
girer orada doğurur, küreyvat galib gelir. Bğer 
çoğalır. Neticede o mahltl· ubirli hayvancıklar (mikrob-
kun ya kanını bosar ya. lar) kazanırsa hayvan ölür. 
but ciğerini bağıraağmı yü· Kan üıtün gelirae 
reğini, sözün kısası içer- haata kurtulur. Ban-. 
deki aletlerden bir veya dan batkı kana güç 
birkaçını çürütür. Ve bu. v!ren . •~yahut m!kropların 
ıuretle ölümüne ıebeb ol· guçlerını keıen ılAçlar da 

vardır ki bu ilAçlar da veril. ur. . 
Amma siz diyeceksiniz ıne çokluk hayvan eyi olur. 

her tutulan n için ölm- Anlatıldı ki her haatalanan 
iyor :>. Bunu size nn- hay'fanm ölmediğinin ıebebi 

bu aavaıın neticeainden ib
late yı m: Damarlardaki kanJa arettir. 
i~i türlü güc var; bırisi Haetalığın ne euretle ha-
gövdenin büyümesi, kuvve- yvanlara geldiği anlatıldıkdan 
tlennıeıi için gerek olan Eonra bize ökonomik zararları 
şeyleri veren; diğeri de bö- dokunan hastalıkların 01111 

) ı _, vücude giren yaban · geldiğini ve belirtilerini, 
c·ı ve muzır böcekleri korunma tedbirlerini ve bu. 
ölılürmeğe gövdeden dıta . nlara ne yapmak lAıımget. 
rı atmoğa ç.alışıın güçd · diğini vakit vakit aynı ıü-
ür ki bunlara biz bayt- tunları yazacaA-ım. 

Tiirkiyeniu kalbi Ankarayı ıanımakda devam 
ediyoruz. Bugün basdığımıı resinı Ankarada 
etnografya müzesini. gösterıne~tedir. 



• 
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Ha va gamiıen ue umumi nakliyat meselesıne dair 

ne düşünüyo 1 
Acun gene] gidit geliti bte ıf aeferler ara1111da çok 

ve kuJtür terıkkııi bakı dtfalar korkena fırtı
mınd ın insan posta, ve kı. nalara rastladığını söyleme. 
ymetli eşyanın hnva gemi. m@ğe hacet bile görüyor-
1 ri vosıtıı ı ı,ıe, Lu gün um. Faka\ tuarasmı bılh · 
sarf edıJmesı ıcap edeo za- aHa nttzarı Jıkkata arzet. 
m.:ın n uçte biri biı zaman mek iaterimki bütün sefer-
z ırl.nda Amerikaya geçiril !erimiz muayyen program 
mesi mümkün olub olma- dahılinde ve bavan.n teb-
dığı muhım bir meseledir. eıddülAtına hiçbir ebemmiyP.t 
B n hayatım ba •ualin hal- •ermedtin muntazaman s:ıati 

line hı'\aretmış b.r inaaoın, l..aatine yapılmış ve gemi 
başladığı buyük itin iJer- bu seferlerinden daima muz
letlmesi itini üstüme aldığım arter çıkm19tır . Yaln z bir 
Gral ZHppeJrn; bundnn çok tek defıı büyük bir seyaha
zaman evvel bav.ı gem.teri tın boşla masını 24 eaat te
j}13 naklıyat işinin müınküo hir e\meğe mecbur kalmış 
ol uğuntt katiJetle inanını§ Idık. Fakat bunu sebebi 
vo bu nakliyatın muhteliC geminin (hal) den dışarıya 
ırklar ve memleketler ara· çık:ırılml\eınıı mevzu ruzg
sındaki Joslluk ve anlaşma. ftrların mani olıneeı irli, yo. 

lua ~emi yetişib hHlaoa 
yı ilniletebilecek en güzel 

bilmeıin6 imk4n olsaydı fut. 
bir vasıta olduğunu kabul ınadan korkmamıza hiç bir 
etmiş idi. lfııkikııten dAn•z· 

sebep yok idi. 
ler ve d.eğler uzerı.ode, hıç Hava ·emileri ve Fırtına 
bir manıa tanımndo.n uçarak --~9--------

~imdiye kadar yaptığımız en uzalı: memleketleri en 
kısa ve rahat bir şekilde 
bağlayabilecek bir gidiş va
aıtastnı beynelmılel terakk· 
iyi ve dostluğ'\ı tier tarafa 
yapması gayet tabit olsa 
gerektir. 

«Graf ZeppelinYıgemlsl 

Bu ıdeal naktıyat vasta
sının tarıhceaioe bakacak 
olursak görürüz ki ZPppelin 
tipinde bir geminin ydpıl
maeı işi evvelA sözler, mü
nakaşalar ve nazarizeler 
ile bnşlırndı. Hani incılin ya• 
zdığı gibi her şeyden evvel 
•ôze başlandı .35 Sene süren 
acı ve korkunç munak11şa ve 
nazari mücadeleler bir Uir_ 
Jü bitmiyor. Bu işin aleyha
dnrları da taraftarları da her 
türlü ılıııi hakikatlardnn 
ayrılarak mub.ılağalı sö~

ler ile birbirlerinı yenme· 
ğe uğrıı~ ıyorlar idi Biz bu 
n ıurı ı,; .ırpışmalara ameli 
bir \t'crübe ıle n h.ıytıt 
vermek zam.ıo.n ı n geldığıne 

kanaat g-etirdik. Vu hu ma. 
ksatl .1 (Grııf z.,ppPIİn) yaptık 

Bu gemının ,·az1(11si Bahri · 
muhııı havadun gt·~·er .. k ı ski 
'Ve yeni dünyunıo eürotla 
birbirine b ığl.rnabilm"'sini 
temin etmek ve htıvı g~mi

lerinin hava tebt!dduıutına 
k ırşı n"' ı..lerecHye kaılor mü· 
kuvemet edebi)PcPfini tecrft 
be etmı>k idi. Gemımiz 

çok tükür bu vıızır~yi altı 

ıenedır tam m nasiyltt başa
rıyor. ve c~nubi A nnıka 
ilt1 Avrupa arasında muntazam 
sdıırıni yopmaktım geri dur
mıyor. :;>imı..lıye. kttdar 4 ı5 
(1) ıt·ler yapmış olan ge
mi hemen 600 000 mil meı-
afe keamit bahri ınühiti 
70 defu ~·~·miş bulunuyor. 
bunların 62 J~fc.ısı cenubi 
atlaı denızı iizerinde Ye 

bir defusı timal atlae den• 
ızı üzerinden olup bir de 
{ada bü ük ntlns denizi 
üzerinden gt>çmekle olmuıtur 
bundan haşin gami okdeni
zi bir çok Jl1falnr baıtun 
a9oğıya dolaşmış şımol den. 
izine Aıya Avrupa ve şı. 
inalı Am,.rıkanın bir çok 
yerlerine gitlip gelmiıtir. 
hattı uıtuva ·üzeri
n ılı• 25 ılı·(:.ı dunyoyı Jön
nıü9 kudur hır mesuf., kee
mıt olun gemınıo bu mu· 

ıeCerler bize hav11 gemileri
n in her türlü fırtına .-e ha. 
va tebeddülAtına kartı kAfi 
miktar mukavim olduğunu 

iapatl\ .kAfi gelmektedir. Fv
kat bunu söy:emekle hava 
gsmilerioin en korkunc ha· 
va berAyanlırı ortasına me
ıelA büyük bir horkanın ve. 
ya tayfunun ortaıına atıla
cak kadar mükemmel oldu
ğunu iddia etmek istemiyo
rum. ller keıte biliyorki ta
yfun •e orkanlar büybk de· 
niz gemilerinide kokutan ve 
yollarını de~ittirmP.ğe mec
bur eden korkunc hıbü hA· 
diselerdendir. Benim maksa· 
dım hava gemiıi alelAde ru
zgAr fırtına ve yeğmurlır
dan korkmiyece~ını Föyle. 
mektir. Geminin geçirJiği 
hava sergüıeıtleri arasında 
bir kaçını ıika .. tmekten ke· 
ndimi alamiyorum. Dunyayt 
dünmek üüere yola çıkt g. · 
giriverdi. Bu vaziyet kar9••
ın.ia ben gemiyi tayfunun 
merhıirıden r mümkün mnt-
ttbe uz ık kaçm ağı aklıma 

bıle getir oaetiim. BilAkiı 
ttıyfuııun is11'amt>l vA sure
tini heıopluyar~k tadun ea. 
h111 nın kennrında ve b~p 
tyyfuola birlıkte ı .. zabat 
etmt>ğı dllha münaaip bul
dum çüdkü bu eayede 
mükemmel bir şimal rüı
ğ.Hının ~O lira 60 millik 
şııratinden istifa.le edebi. 
lecek idık, hakıkatende be 
hi11ap doA-ru çıktı ve 7 
aa ıtta Ochotıki denizinden 
Japon adalarının şimal bur
nuna gelmeğe muvaffak ol 
du. Bu müdbit hava eerey 
anları ortaaında gemı ok 
adar sükun etle ve sarsıl
madan • uçnyorduki yolc11-
lar derin uykulardan neler 
olup bittiğinin farkına bile 
"Yarmadan devam ettiler. Bu· 
odan 3 gün sonra Japonyadan 
ayr . ldığımız zamanda gemi
yı yine bir tayfunun ar: 
kasına ve kenarına iliştirerek 
tayfunun suratından intifa. 
de ettik ve bu sayede To 
kyadan san Franeiskoya kod· 
ar olan mesafttyı 68 saatte 
kesmeğe muvaffak olduk. 

Deniz g~milerini çok kor· 
kutan kuvvtıtlı ruzgdr ve 
fırtınaların hava g..,mjleri 
için kanldaıı eadıgi t ... kJird" 

lıera 
Pılanı 
(Üıt tarafı dördüncü eayfeda) 
harfierle kıea sözler, k~li
IIAel~r yazmak.. Bunları 

okumak ve kopye etmek .. 
Güsel ve okunakh yum
ıya alışmak. (Bunun ıçın 

her çocuk bir &Ağıda 
öğrendı ği kelimelerden ya
zarak yanındokı arkadatına 

okutur. 
(Alfabeden .-erilecek olan 

harf bu menuun çene• 
ıine girecek ıekılde ma• 
sallar anlatmakla verileb
ilir ve böylece oldukca 
bir ba~lılık da yapılabilir.) 

E/işleri ve çizgi ile 
anlatma 

Leyleklerin, kırlanğı çla· 
rın, giditlerini gösteren 
kolay re.imler. Leylek 
mnHlmın reıimle anlatıl. 
maeı. 

Renkli kAğ.tlardan le-
ylek ıürüleri .• 

Musiki ve oyun 

Geıioi katları aıılaten 

9arkılar.. Toplu olarak 
leyleklerin ve kırlanğ.çla
rın gidi,ini, duru11unu, ge- ı 
ııtını, ıeaını, köylü ka
dınm inek ıoğışını canla
ndıran benzetm~ler ve oy
unlar .. 

c. fi. 

yalnız suratı azaltan arkadan 
eadiği takdirde ıurada çoğa· 
ltan bir tesin icka etmekle 
kaldığı malumdur. Oonis üz
erinde uçar iken biıim için 
biçde korkunc olmıyan en 
kuvvetli rüıgArda kara üze
rode uçar iken daha aı hu
sumusa gi,len bir hAdiı.,dir. 
Çüoki kara üserinde yerin 
yüzü dnğıar ve •adiler ile 
pek girintili cıkınt ı,· olduğ
undan esen rüzgArlar bu 
manialara ç11rpt koa havada 
müthit hava dlllgulara yap· 
mı:aktıı VA g"'mıyı H çok ta

ramakta i·lı Garf Zt-ppelinin 
Nevyorktan Avrup •Ta yapt
ığı ı)k seferinde 1928 birin· 
ci tııışrinin sonlarında N .. uf 
undland üz,,rinde kalin bir 
ıis tabakası jçjne girmf'ğe 

mecbur kalmıt ve bu ııs 

içinde geminin ne-
reye gittiğini ve 

nerede bulunduğunu kontrol 
etmı>ğe imk4q kalmamıtdı. 
Bu eınaıla cihan tidd .. tii 
bir cenubi tArki rüıgArı 
bizi fJrkına nrmadan Ne
ufuodlaJın sert gçidleri 
üzerine getirmiş bulunuyor 
idi Burada gemi adam 
akıllı tars·lmttğa ve yalpa· 
lameğa başladığından dü. 
meoın kırılması tehlikesin
den korkarak makineleri· 
nıo suretini yarın indir
mPğe mecbur kııimıt idi. 
Bundar, 4 saat sonra nere
de bulunduğumuzu karar
laıtırııcu saate 60 mil au
rntle eıen rüzgAr bizi sa
atte 400 kiıoınetre şıma
le aüri.ıklamişti. Daha 4 
saat kadar öt~ye beriye 
bocalııdikdun sonra bu ce
reyanlardan kurtularak La 
kenhurttan Franı ı z sahille. 
rine doğru uçıuk ve böyle 
ca Nt!ufundlantan Fr~neaya 

62 satatle varabildık. 

Amerika 
21 Şoltat ,, 

Erdek ve marmarada felaket 
görenlere yardım 

8 
.. 

Erdek ve marmara ver sarsıntısı Fetaketzed 
leri icin Bahkesir Hilaİiamer merkezine geleJl 

Alfın kayıd kararından mımnun yardı;nların devamını yazıyoruz: 
Vaşinıton, 19 (A..A.) -

Cümur reisi 

Yüksek divan kongrenin 
Lira 
45 

Kuruş 
00 Biğadıç Hilaliahm~r Şu besindefl 

ikinci defa olarak göndf>rilt>n 
13 00 Pamukcu köyü tarafından 

11 
6 Oo Kiipder nafıiyf>si kozörf>n köyf~ 

parayı tanzim için kanun ya
pmıya IB1Ahiyeti olduğu 

lehine karar vermi9tir. Yük

sek divanın kararf beyaz 
e.-de hükQmetin tam bir zaf
eri olarak kar91lanmışdır. 

------
Bay Ruzvelt, Hul, Monge. 

nta•, Kummingiı ·ve lyan

dün Robenson ile uzun 
uzadıya görüşd 'ikden sonra 
hiçbir idari ve kanuni tetbL 

re ihtiyaç olmadığına karar 

.-ermittir, 
Va~ington, 19 (A.A.) - Bay 

Ruıvelt altın kaydı hakkın· 

dııki karardan memnuniyet· 

ini bildirmitdir. Hay Morge
ntav de çok memnun olduğ

unu ıöylemitdir. 
Nevyork, 19 (A.A )- Altın 

kaydı hakkında yüksek div

anda verifon karar Esham 
borsBBında büyük bir yükse
lmeye aebeb olmu9dur. Fak
at eatıt yapılan kArları elde 
edildikten ıonra hona bir 
dolarJan dört dolara ka-

dar giden bir yükselme ile 
kapanmııtır. Buğday ve 
pamuk piyasaları yükıel
mi9tir. 

Va9ingıon, ıo (A.A.)- Yü· 
ee divanın kararı altın 

kaydını ihtiva eden devlet 
taahhütlerinin gene altın 
olarak yahut ki altın kıy

metine göre ifaaı l4zımge
leceğini beyanla beraber 
altın ıenedi hamillerinin 
alar.aklarını altın olarak öd
emek üzere devlete karşı 
da•a açabilmek ıçın ka. 
nuni hiçbir v&1ıteye molik 
bulunmadıklarını ilAve ediyor 
Ba karar bö1le altın kay
dının devlet taahhütlerinden 
bile ilgaeını fıilen teyid 
ediyor demektir. 

Bütün mail ve ticari uıe· 
haCil B. Ruzveltio ıiyuaaı 
ıçın tm büyk hır zafer teı 
kıl ettiğini söyliyorlar. 

Başkan Çerlea lvanı Hiyuz 
huıuıi mukavel4'lerden altın 
kaydının iJgosı keyfıyetinin 
kanuni olduğunu, zıra para 
baamak ve parenin kıymet
ini tanzim ve tedbil etmek 
kongrenin hakları cümleMİ· 
nden bulunduğunu söylemit
dir Bıı ıurette huıuıi şahı

elurın kendi aral.irmdaki 
davaları meımu değıldir. l>İ
ğer cihetten hükftmetın 
kendi tarthhütlerini ifa etmtığe 
hakkı yoktur. Ancak hususi 
e9hasın hükdmete kartı iddi
aları da dinlenmez. Çünkü 
onların kıymetten düşiirül
mesile- altının ulusallaşdı_ 
rılması memleketi yeni bir 
ökonomik temel üzerine 
oturtmuştur. 

Baş müddei umumi Kumm
lngia memnunhık göıterme· 
ktedir Mumaıley hukume. 
tio noktai nazarına mubn_ 
lif bir kararın umumi 
ve hususi borçlar tutarını 
birJen 60 milyar dolar yü. 
kat· iteceğini hazineyi 2 
buçuk milyarlık bir zarara 
sokacağı ve devlet bor
çlarını on milyardan faz -
la arttıracağı keyfıyeti üz
erinde ısrar etmiıtir. 

Afrikada Halkevımızıtl 
sükunet . faaliyeti 1 (Üst taralı birinci ıayfed• (Üst tarafı birinci sayfada) 
dan bahseden B Eden, Belç

ika hükftmetinin 1 l-2·935 ta. 
rihli resmi not&1ile müzaker

elere girişmiğe hazır ol

duğuna bildirdiğini ıöyle-

mişdir. 

İtalya hükumeti 9-2935 ta

rihli notaıile prensib iti
barile anlaşmayı lngiltere 

ile halyanın mütekabil 

meıuliyetlerini huıusi bir 

tetkikden geçirmek ihtiyat 

kaydt taevib ettiğini bil

dirmişdir. 

Almanya, 14.2935 tarihli no
tası ile tekliCi memnuniyetle 

kabul ettiğini ve diğer hük
Qmetlerle mutabık olaruk 

bu andleımanın tahakkukuna 
müsaade edecek çareleri 

nasorı itibara almağı hazır 

olduğunu bildirmitdir. 

·d•" ce yepdığı kongrede ı. J.• 
heyetine kimyager A~dı bO' 
kabek, orta mekteb tar.ıh bO' 
cası bayan İsmet, tarıh 

811 
rası KAzım, Türkçe boc,,. 
İlhan ve Şevkı lşıkmaD .,,~ 
çilmişlerdir. Abdi Ak• g" 
yeniden komitenin baııot 
ç irilmişdir . 

, 
MOZI fi Silgi şablSI 

• 61 
Müze ve ıergi şab"~1 

.,,. 

kongresini yepmııdır. şıı~~al 
nin idare hcyetı şöyle tefe ., . ,eı' 
etmi9dir: Eczacı A vnı 11,. 
orta mekteb tarih hoca•• 

11
,1• 

mid ve ilk mekteb bo08 

nd.to İamnıl Hakkı az•· 

Neşriyat H kütOpbaaı td'51 

Netriyat ve k~tapb;: 
ıubes• heyeti umumıyeti bef 
akşam toplanmıt t 0

• _Jf 
·· erıP" alAkadar eden işler uı . .,oiO 

görfü~müşdür. Koırııl ,fi 

Londra, 19 (A..A.) - lngi· 
liz matbuatı Franea.logilte. 

re ve Almanya arasında 

baılamıt olan diplomatik mü 
zakereler hakkında mutalea 

beyanında itiraz ediyor. 
Bazı müzakerelerin holihn-

iki yıl içindeki .çul.ıt;,. 

1 

kongrece takdir edı~-~!ş b80t 

Neşriyat ve Kutup .a 
ıubeıi komitesi şö1le tef 

z;rdaki 11afbasml kısaca iz!lh 
ederek şimdiki halde Sir 

Con Saymonın Btırlinde bay 

Hitleri ziyarete gitme11ini 
mÜı•t~bııt görüyorl ır. Tımes 

gazet6si, Alaman cevabının 

tetkikile B Fon Naratın ln
giliz ve Fransız elçılerine 
vermiş olduğu izahat Harici
ye nazırının Berlioe gıtmeıin 
den 6nce müzukerelerio bir 
müddet normal şekilde de
vam etmeıi lüzumunu ıı

bat etmııtir diyor. 

Paris, 19 (A.A) - ~atbu. 
atın Fransız-İngiliz elbirliğinin 
kuru bir ldfton ibaret oL 
madığına işaret edıyor. Ek 
ıelsıyor diyor ki: 

lngiliz idarecılerinin dur
endişlığine güv,,nen Fransa 
hükumeti hususi mü:r.!lkere. 
lerde kendilerini tamamile 
serbeıt bırakılmeğa karar 
ver miştır. 

Pöti •Jurnal, Londranın ni
yeti F rıınıR il~ önce müzn -
kere etmeden Almanyanın 

dAvetine cevab vermemek 
ohlu~unu ve Berlin ile Lo · 
ndra arnsınıl.ı doğrudan do
ğruya müzakereye hncet 
bulunmad ı ğını yrızryor. Aym 
fıkirde bulunan ~taten de 
diyor ki: 

LonJranın hoşnutsuzluğu 
tiddetini muha(uza etmekte
eir. Londra yeniden Fransa 
ile konu9madıkça Almanya 
ile müzakereye gırışmdi 
kabul etmiyecektir. 

edilmişdir : ti ••"' 
Matbaa Müdürü • kıeb 

lımail Kampuı, ilk 111~6ıe· 
hocalarından Nımet, r-:ıJrİı 
diye tahukkuk memuru dfll 
müteknid sekeri kAtıpler ~iti 
Baha Duralı. HaaaD e• 
gibi komite ba9kanıdır· 

Temsil şubısl ~ 
Temsil şu beside ıopl•°',,. 

k ıntJf• çalışma rıı poru o ıın 011gıt:ı• 
çim y.ıpılmış başla sa•' 
Feyzi Encümen az~zt t1s~~ 
mümesilliğine. lsmoı~. ~,gır 
Şek.,rci oğlu ZühtU, 
azalığı ıeçilmişlerdır· . 0ıJ' 

Diğer şube ıeçi'°:lerı K40' 
marteıi ve müteekıP 
lerde yapılacaktır. 

** 
Halktvindtn: .. 81~e'

1 

ı _ 22 Şubat giinU il a'~tır 
. . p•'' .. ,. açılma merasımı ya ıe v 

Merasim saat on be~ pıırf 
şlayacnk ve aşağıdaki ,~tır· 
rnm dtthilinde yapıl•Ce 10' 

.. aıer Gece ayrıca maıa 

• ktur. il•ct 
A - Ankaradan ".~80i1" 

nutuklar radyo ile dı 
cek, O 

B - lstikln.I mart' .0j(•0 

C - Cümuriyet yeıııı 
D - Söylev 
E - Şıir 

F - Temsil 

Yası) 
~o· G - ~üzik .. bbi < 

il - Sahte mure ,. 

medi 2 perde) ~ 'fi•'~. 
Y b .. t " 1-fBlıı~e 06 2 arın u un aıı• 

daşları büyük ~ayld:'ksrfıl;: 
nerol KAiım Ozalp pl•" 
mak ıçıo eYde ~o ıı•td' 

lu bır 
caklar ve top d'r 
ista•yooa gideceJıler 1 



Grip ,HOIJ.talığınçı karşı Sağlığı 
~erinde olan halkın alacağı 

tedbirler 
. Grip Hastah"ı cok bulaşıcı re cahuk vayıhp •sn,\ " · · J k l" yapıcı ve adi nezı.~ ile paşla~·ar.ak rmumi 
h ırkııılılı., ölı.s ü rii k, ses l ısıl lığı, A tı>ş yapan bir I 
8astalıkt1r. Bu hastalığm 111ikropları irısaııJar111 
.. Uı·un delikl•1ri, ağız ve Boğaz içinde ~T~\Ş3~ ıh 
:l'edikleriııdPn ök~üdik 'e :ıksııJa cıkau ufat · ık 
anıfacıklar· iciııdc lıann·a Htılır , .•. ö;ıliı ı dt• lırıhı- 1 

na J • • 
1 ra usaularıu rwf··slerilt' oı ı hıı·ırı B11r1111 VP Ağız- 1 

~"Hıa gireri·k bu ~ureıle hr~talığı l>ir ııdtırı diğr- ! 
Ue Lulastırlır. r Dıı Sf lwdJ~ nPzJt·Ji H' iikıı;iirfıklii 1 

~lQra · ya~laşnıaumk ı azı n ı uır. llast; ı olııı:1 ~· a ıı 
tf.'l.ı frısatıhır datıi islıu Grip lwst~ıhğı ~J.krolıuııu 
ı:~•Yctbih·ce~lef'iudeıı S<tJgıu z~nıaııfornıda l rı~tuı
rn ın toplu olıhıkları ~ erl••rt-1 devam etnwnı e~ en 
J ~\'afık ltıdbirlerdeııdir. grip ha~ tası ol~n aile .. 
de er efrad ' 'eya ~Hie ·sesata ve MiistaluJinıirıi gi
de_':kleri yerltıre hastalığı intik:\l ettirt'cı-kleriın 
11UŞuıaerek tema~· .. \'t! ziyJeleriııde ,. İl·da u i ha-

let eınıeliri laznııdır. 
&i Soğuklar bu hastalığı hazırlayau sebeplerdir. 
" r Çok kimselt>r soğuk algutlıhrıırn elwmnıiyet 
~l'rn~z halduhi vaktinde lazım geleni ytiparlar· 
oı Gnbin ve vahim ıwticelerinin örıürıii almış 
U~a~ . 

"e S~gın zamaularmda her güıı mükerreren el 
~ı yılı.anmalı \'C Ağız, ııururı sık sık Miivı>l· 

4'&aıuzah Suyun YüzJe Bir ıuahhilü ile 
8(1 .. •zlerınıeli ve calkanmalu.lır.Hast<ıhk ti.ıkarrür 
,,up esa lı raltaı~ızhk yalııığı ktkdirdt~ faıJa za
li~ n gaipefllnu· "'8ft!k bi I' ta bihe nıiiraca:ıt tAtme-
l\llt. " • 

Sıhhat ve İç timai Muavenet Müdürii 

llr. Yunus Vasfı Yücel 

~~-----~------------,~~ı 
ltkesir E\1kef 

!Ul\KDILl 

Şehir sinemasında\ 
Bu akşam 

BüyD.k Türk opereti 

Leblebici HorHor Ağa! 
Şimdiye kadar yapılan Türk ftlmleriıı in en l:ıtiyü. 

ğü, en mütekdmili ve en zenginidir. Bu fılm oidden 
Türk saoa\ınıa b.r taheaerıdir. Gt1 rek eooatkArlannu· 
zın muvalfdkıyetini ve gerekse Türk musikı~ioio yük· I 
sek varlığını candan dinliyecek ve alk ışlıy acuksı~ ıı , 

1 
Büyük fddalldrlıkla celb etdiğimiz bu film jçin f i8t j 
lara zam yapılmamışd ı r. 

llAveten DONYA HABERLERi. 
. 

lzdihoma meydan kalmamuı için biletlerinizi güQdüı, 
den almnnızı rica ederiz. 

Bu film için ıerşemba günü saat 2 de. cuma gü· 
nü saat J ve 3 de olmak üzere matineler vardır. 

PEK YAKINDA 
Brigitte Helmin şaheseri olan 

Atlantid 
Büyük aşk, nıaeera ve ihtıras filmi 

Balıkesir Taptı 
1\lüdürlüğünden: 

Mahallesi : Mecidiye 
Cinsi Ev 

Hududu : Sağı pııpuçcu Ali veresesi evi J10ln va önü 
yol arkası Fethiye abla evi t • 

Yukarıda hududu ve evıafı ıairesi yazılı evin yeti eu
aen tarla olarak Kırımlı Ganinin tarlaeı iken 61'1: yapm. 

2 ve 20 komprimelik ambalaılarda 

bulunur 

Ambalaj ve kompriruelerin 

uzerinde halisligin · timsali 

olan EB markasın ı arayınız. 

• •• 

Belediye 
Başkanhğından. 

Belediye akaratından örtiilii şarşıda üçdükkA. 
nın çerçeve ve tente işi açık flksiltmeye konul
muş ve ıo. 2- 935 günlerinde ihale~) evelce 
ilan edilmiş !sede talipler arasında yapılan a~ık 
arttırmada tP.klif ettiKleri bedeli IAyık hailde gö
riilmediğinden bir hafta nıüddetle tenıdidi \ar
arlaştırmıştır. Taliplerin 17- 2 - 935 günlerioe
r2•hyan pazar SÜUÜ S;lat 15te b~lediye eneÜ 
nıne müracaatl rı il;\P oıun r .. 

t ;\lüdürliiğünden: 
~l •karr oıazbutaya aid tahminen f4000, mül
«it ay.:' aid tahmirum 4000 kilo buğdaya tem
lıit =llddeli zarfında lı iç i sıe lı.li çı L n ıadı ğıııd~ n 
"1ib Y ıartında pazarhk suretile satıla<'Hğmdtın 

ık üzere taliplerine sattıtı 91rada bu eTin yerini de 3 lira 

1
.ıw 

bedel mukabilinde mutaf Ali kar111 Hatioe Zilllnala ıatar. B ı ~ • 

oı._~ın evkaf idaresine müracaatları. 
( 40-1 ) . 

ak o da paraıile mezkdr aroa üzerine ey yaparak laıar· j e euıye 
rufunda olduğu anlaşılan bu ev seoetıis teearrufatdan B k 1 ~ 
bulunmakla 27- 2- 9J5 çar9amba gönCi heva müsait eldu. . aş an ığınuan: 
ğu takdirde mahalline memur izam olunacajttır. Teearruf 
iddiaaında bulunanlar varsa kAğatlarla birlikte ketif gtln-

' üne değin Tapu Miidürltiğöne ve keşif günü mahalline ge· 
lecek memura müracaatları ilin olunur. (38-1) 

Mirıabey nıahalt{'sinde yol ~aSI 8i meıre 
murabbaında bir arsa saa.lmak· üzere. 17'-~985 
günleınecinden btışlanıak. üzere on beş gün ,.k 

tQl14 . aruı r maya çı lı.a rı 1 nıışdı r. ihalesi 6-3-935 gün-
e sır askeri satıh ~~~~~ ı leıtıec!ıııl~ saat 1,6 da be!ediyede yapılacaldır 

alma komisyonundan: ~ l isle hleru beledıyeye ~ıgrama1arı ~·ayılınır. 
Ş-.~ 

1 
Balıkeaır Doğum ve çocuk 11 tıı9. ,4ıii/')-'l'J ~~ 

'-iıe t ~Yı içinde haslllneye yalan efrad için bakımevı B 
~tıc:k aşagıda cinsleri yazılı iaşe uıaddeleri · ~ 
1~tir1 ~ la S~lın alınacakdır. l 9-2-9a5 ·de talih- ı ı _ Viltyetiu merkez ve rnülhakatı, şehir 
~Q-tı., 9lerı sa tın alına lı.onıis yoıı n na ııı ii raca- ve köyleri ahali sinden ıııii racaat eden gebe- 11 

lerin tabii ve müşkiilAtı her rıevi.doğnmları- ~ 
~ m ve alelumunı kadın aıııeliyat.laruu nıiies- 1 
~ sesede ~ıeccauen yapar . Çocuk. diişiirıue.k l ı € tehlike~ınde bulunanları da kezahk mecca

. 
Yurdclaş: 

• 1 •• 

Yumurta 
Linıon 
Portakal 
Maudalin 
rravuk 
Ayva 
Elma 
Ruşiizü ıuii 
'reı kadayif 
Sirke · 
Fı~tık 
Marut 
'ala ta 
Tereya~ı 
Ciğer 
l't&bın 

Tavşanlar için kepek 250 
Havuç ihtiyaca uöre 
p .. " ' • anear ihtiyaca aöre 

lt. nen yatırarak tedavi eder· 

1 2 -- Siiı çocnlı.ları ve iki yaşına kadar o
~ lan küçük hasta yavruları dahi müessesede 
~ yatırarak her zaman met•canen tedavi eder . ~ 

1 3- Siiı çocuklarının bakım tarzları hak
kında miistak lwl validelt're ve geheHk esna
sır~da vukun melhuz arızalara karşı tatbiki 

Felô.ketli glinlerde sana yardım elini u:titan Hlldli 
ahmer insanlığın şefkatinden doğmuştur. Zengin, fa· 
kir, kadın, erkek huldsa hiç bir kimse kendini Hilali ,. 
ahmerin himayesinden uzak sayamaz. Sent!ler~ tu· 
vel kurulan Jırı ba11ır c«Qğına a:a kar'oJunuz. 

Ba/Jkesir Hil'-lia 

Doğru Yo.I.. l ıazım gelen teda~i ve tedbirlerin alınmasını 1 » da gebelere öğretıuel üzere dersler verilir. 1 \'AZAN: M,. ÇEVDET . 

1 4 - Cumlıuriyelimizin Ralılı.esire hah - 1 bir. perdelik mektep lf:m•ili 
~ eylediği faideli ve hayırh nıiiesseseden fi . 
~ niuhterem halkımızın istifaıleye koşmaları 1 • Piatı: Bet lıoruııur. 

kilo, İ l:\zınıdır. - 1 idare e.vinıizde ve her lı.it.apçı~a bulunur. 

.(37-1) ·~~~~)IJC~tt~~~»1ı· 1!!1~~~»7' 



I 

IAYPA.. a TUUJ>tı.ı 

Balıkesir inhisarlar ı, 
Başnıüdü r lüğünden: 

S11ıd1rgı luhisarlar müdüriyeti anbarlarında 
bulunan tahminen oluı bin kilo raddesinde id
are mali yaprak tütünlerin ı ahkesir istasyonu
na nakil ve leslimi 19-2 .. 935 ıarihindlln 7 Mart 
935 &arihine kadar açık eksihnıeye konulmuş
tur. Taliplerin bu habdaki şerai1i anlao1ak üzere 
nıahalli lnhisarlarile Rasmüdürivetinıize mfaru-

Mehmed Servet 
ORME EVi 

Satılık Hane. 
Balıkesir Aygören mahallesi, Dumf u Pın9' 

, nıektebi cıvarında (50) numaralı beş oda (1) oıu· 
tfak (1) kiler (1) kömürlük (1) sofa (1) balk?P 
(200) metre murabbaı büyüklüğünde bahçesılt 
lwra her acele .. atılacaktır. . 

. ~ 

caıı eylenıeleri ilan oluraur. (43·3) 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 
karşısında ORME EVi nden 
her yerden daha ucuz ola -

Görmek ve almak isteyenlerin mvaruıda~ı 
hakkal ~lustafö,·a müracaatları. ( 42-2) .. . 

rak alabilirsiniz! --------------------------------~~ 

• -• Bahkesir Belediye Balıkesir iııhlsarlar 
Başınüdü r lüğünden: 

Gönen inhisarlar naüdüriyeti anbarlarında 
bulunan idare mah yaprak tü1ünlt>rin Görıen an
barlarından Baudırma anbarlarıruııa nakil 'e 
teslimi 27-2-935 gününden ı 6-2-935 giiuiine 
kadar açıl eksiltnıeye konmuş oldu~undan ta
lihlerin bu babdaki şeraiti Anlamal üzere ma
halli inhişarlar müdüriyetile başmfıdiiriyetimizc 

• Vilayet T opv · 
Müdürlüğünden: 

Başk anhğındar1: 
Balıkesir tebri nnmaralamıı itlerinde kullanılacak o.ar'' 

ara lavhaları 15 gün müddetle açık eksiltmeye k:onulmdf~~~ 
J - Eksiltme 27 şubat çarşamba günü saat 15 ile 

Vil4yeti: Mevki i: Cinsi: Hududu: 
Balıkesir Maltepe Tarla Doğu , Su yırımı Batı, 

cıvarı 

Ddli ·Yus
uftar yolu. 

Binbaşı iken timdi çavut 
oğlu bacı lbrahim. Poy. 
razi, Yol Kıblesi lvrindili 
Bekir oğlu . iken şimdi 
veresesi tarlası . 

ıkesir belediye Encümeninde yapılacaktır. 1'. 
2 - Eluiltmeğe girecekler belediyede mevcut eıo'~ 

.müracaaL evlenıeleri ilan olunur. (28.3) 
Musta(aki mah!\llesinden boyacı Mehmet oğlu Salib in 

numunelere göre ve Emaye numarn levhalarının ı;,,. 
evsaf ve oşkAl tamamen temin suretile büyük taabbfil ,. 
girilip muvaltak olduklarına dair bilgilerini Eocü-' 
göstermeleri . 1 

3 - Eksiltmenin muhammen bed~li t 200 lira olup .~e 
Balıkesir inhisarlar 

Başnıüdürlüğünden 
Ağunya inhisarlar uıiidiiriyeti anbHrlarında 

bulunan idare malı yaprak tütünlerinin Ağunya 
aubarlarınuzdan Gönen tarikil.- Bandırma anba
rlarınuza ualıl ve teslimi 5-2-935 tarihinden 
25-2-935 tarihine kadar acık eksiltmeve konm-

hududu ve bulunduğu yer yukarda yazılı tarlayı Hüdaver
di oğlu KirkorJao 315 · ıenesinde iki madeni liraya sa tun 

ı almak suretile zilliyte ve malik olduğundan bnhsile namına 
I toı..:ilini istedi~inden havo. eyi olduğu takdirde 1 3 935 
1 Cuma günü rnabullinde tahkikat yapılacaktır. İtirazı olanl• 

akçE'si 90 liradır ihalede bu teminat yüzde J 5 oiıb6'1 

artırılacaktır . ~ 
4 - isteklilerin bun~ ait §&rtn11meyi Belediye Boo ,J 

kaleminden almaları ve pey akçalarmı betli so otteP e oa-
Belediye veznesine makbuz mukabilinde yatırmaları •,, arın yo. gelecek memura veyahut bugünler içindd tapu mü. 

dürlöğüne müracaat etmeleri ilAn olunur. olunur. (ı6" 
/ 

r· -,. . .. . 
uş olduğundan taliplerin bu ba bdaki şeraiti an · AVUKAT 
laoıak üzere Edremid ve Halva ve Gönen inhis
arlarile batmüdüriyeıimize 1;1ü?acaat eylemeleri : 
ilAn olunur. 

H. Tevfik - Sadık 
DAVAVEKILl 

YUSUF KENAN 
(22-4) Y uıhanesi hüktlmet caddesin· 

~§~§§§~~~§§§§§E~· de Ahmet çeşmesi karşısında 
= - Merkez ve kasalarda her 

1 KADRi UZKU R 'l 1f/ ~ .. v~.~::~:;i~~:.~· soral-

li U _HU l 11 RT ~ S I Y.E 1 A .u l AS 1 · r-
ı Hukiımet eaddesınde Zarbah oteli al- 1 : Dok tor 

- - . - - --- - --

lında yeni aç41ğım dükktında kırt.asiyt•, zii- jl 

1

, caciye çeşidlerinin en eyisi ve piyasadan · Memduh lbmet 
i· ! en ueuıu olarak bulunur. Bilhassa mekteb : · ÇOCUK 
:j .

1 

talebelerine aid muhtelif defter ve kalem 'ı h 1 1 kl mu-t h 1 
1 l i aı a ı an e aııııı. 

~esaire di~er ticarethan ~lerden pek farklı ı Muayenehanesini postah- l ı 
j 1 ve ehven fiatlesatılır. !. J ı ane ci~arında ~e~en eo- ı 

1 
4 
1 

> 
1 
4 
1 ... . , 
4 
1 

> 
1 
4 
1 

. kağına naldetmıttır. 1 
1 • ~----.. --

- · - V •-'f' -·-Y ·- •-Y-.ı.- - •-Y - 4-'f' - .- -.ı.-WM~M~~Mı 
Dpktor bakterı'yolok • 

IEDEli EIELLi 
İç uı salğın haıtalıklar 

mülthauııı 

Doktor operat6r Doktor 

SAOi IZATAY IEHMET llBAlll 
Cerrahi hastalıklar Cild ve zührevi hastalıklan 

mı1teha u111 mütehasıısı 

1 VATAN e<..~anesi bitişiğindeki muayene evinde hastalarını lwr giin 
öğleden sonra kabul ve tedavi ederler. • 'ıl 
~ ~~~-~~~~www~~~ 

Vilayet Denerdarhğından: . 
Satıll'cak gayri Mikdarı Muhammen bedeli · 

Mevkii Maballeai Menkulin nevi Metre s Lirn K. 
Balıkeair Kara oğlan Araa 277 00 193 00 

» Börekciler Hane 600 00 400 00 
fnjndi Araa 40 63 ()() 

Yukar·ıda evsaf ve ıuikdarı yazılı gayı·i menkulJeriu peşin para 
açık arttır~a:ile satılmak üzere 12- 2 - 935 tarihinden itibaren ou _gün 
·müddetle _müzayedeye konulmuştur. Pazarhk ve ihale 27-2-935 pazart
esi günü saa(on beşte Derterdarhkta nıiiteşeklı.il ~oınisyon huzurunda 
yapılacaktır. Taliplerin ayni tarib ,.e saatte ~·üzd~ yedi buçuk pey akçe .. 
lerile Defterdarlıkta müteşekkil lomisyona ,.e fazla maliımat r lnıak iste-
yenlerinde ihale rgününe ~adar t>efterdarhl milli Eml'k Dairesine müra-
ca&lan Jilamdır. · ( 83·') 

, 
Okuyucular1mıza Bir Kolaylık· 

'. .•. ,., . . .. "--ı-<~t..:" ..... ~ ., . 

..\~3ğıya hastığmHı rehber tablo hal~ ımızııı lıt>r tüJfi ihtiyaçlB' 
rını en rahat, en eyi, en uruz ve en sağlam şartlarla .ııerede, ldOl"' 
lrrden k.arşıhyabileceklerini gösteriyor. , 

Rahat bir otel istiyorsunuz.. Hangi otelı 
tercih etmelisinız? 

Hangi bakkalda temiz mal bulunur?. 
Nerede eğlenebilirsiniz? 1 

gibi türlü suallerin eevaplar ırn bu tabloda araynuz 

KJRTASf YE· Mustaf~ Fehmi. Hiiktim~t :. 1 esi postah
9

"' 
• ne soka~ı. 

O TEL · : Balıkesirpalas - Kuvayi milliye caddesi , 
kaptan zade Otel} .. Kuvayi milliye cad41e 

sinde .. 

A V U K A T: Emin Vedat bey ... Hiik1imet caddesinde·,. 

. Sadık ve Hacı Tevfik beyler· Hiik•'"' 
f•addesinde .Ahmet çeşmesi karşısında 

B E R B E R 
. . .. ) ,.,. 

: Yenı berber ıbrahim Dural: lluk•' 
caddPsi Yıldız Karaat.ltanesi kar~ısıu·t ·. • 

LOKANTA: Sabri Lokantası: 
numara 18 

~ulı Mehmet sok'~ 
• 

B A K K A l: Bahk pazan bakkaliyesi. Osman N&Jt:: 
Paşa camii caddesind~.. .M~ylı~uu- l ı oğaıırt 

1 ERZİ 
ŞEKERCİ 

: Mustafa bey .. Po~tahaıw ~okağı \ tı 41 

: Ahmet Nuri efendi: Balık.esirin en eski şeker' 
· · ıı··k' dl · k aı ptl cısı. u · uınet ca c esı, postalıt ne so a,., 

• mara: 24 . fil'' 
MANIF A TU '?:Tavşanldı Zade Fahri bey. Fantaz• .

1
.16 

I • 1ı1Jf l. 
nifaıura Yt> kumaş mağzası. Ktn·ayı 

caddesi numara: 52 .. ze11i, 
HIRDA VA Tı· Cumali Hasan - Yapı H~ rençper dtJ-aı'1'' 

• demir hırdavat, boya, cam, çimeto 'VP~ 
Saraçlar başı. 

• ~·· ..... '· -

Basına veri VlLA YET MATBAASI . 


