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Çıkarım Genel Çevirg~ni: K. E. AKMAtıl 

~==---= Türk Dili Evi Ba/Jkesir 1 
ılı Yıllığı: 8~, ~l tıaylığ'~ 400 kuruştur, sayısı 3 kuruş 1 

Gunu geçmış sayılar 25 kuruştur • 

Kurultay başkanımız ı Atatürk 
Dün Bahkesiri Şereflendirdiler. sm~~~~':';::r." 

hniıe~llir ki dün Balıkesir hal~ı Genarıl urun Ozılpı-bir Jiilık hısııllli cft llJlk WltlllZ nyôatllliH 

ııuı ifada ıtmisdir. Gm de ~üyüt hems'ehrlmizin ıutlarina feııer' ılıyt ıı"Wı. • .,. .:~~ EltJOi· 

• 
F. Genel Katibliğinin tebliği. 

Bugün 23 Yerde Daha 
H a 1 k evi A çllı yor .. 

'' Büylik vt sayrn lıl'lnşeıimi: General Kazım Özalp 
llıttt ;:ıc. Kurultay Ba9kanı- I !eri zamanda ~·ok <'Oşgun CümburiyP-tHalk Pırk ... he· 
lbıa G Çok deA-erli aaylavı- tezahüratla karş ı larımışdır yttleri. eınaf teıekHUeri, 
416, t :eral KAiım Özalp Balıkesir ('Ok ~uyın hem- hey~tleri tarafındaa k•Pft• 
fj~•lı: ktllerinde Hyın re_ şerimizin ziyaretlerini diin landı . 
()••tp 

1 Bıyan Muvedd~t daha sabahtan donanmış ola- Sa~ın ~enu•I K•sım ~8: 
'•ı b Beyaz ıd s:ıyL rak çok şen ~~ehresil~ kut- j alp ıstaeıyonda . kend~ı~ı 
'-hib· ay lfatıd, gazetemizin lulnmağa hazıı laıımışdı. karşıya gelenJerı ""'fi ıle 
leıt,: •aylavımıı bay Hayri · ı renin crelişintlen evelki selamladı~~an ve bırçok 
&: .. old & . 0 

• • • • zevatın elını ı 1 kdıkdan ton· 
"lrıiai U15u halde ken_ bırkeç saat ıçmJe ıstosıyon lk lL 1 ter fi . ra ha ın a a ıt arı ar uın· 

S.y,ll e endırmişlerdir cıvarı halkla dolm.uş toşmıt da istaaiyondın doğruca Yilt• 
llıtıa . Kurultay başkanı· bulunuyordu Trenırı muvı.ı- t konağını teırif etdilftl'. 
"•liti r.••tl.erınde ~alıkeeir salatında büı ük Kurultay ye Sayın lronuğumos bir 
~·•ct.e "'~Ayet fırka reiıi başkar:ımız binlerce hnlk, üddet iıtirahatdea eoara 
~lt),t ~e "~Ayet bududund ı bir asker kıtııeı, mektepliler. :azalardan ve aalaiyeler4en 
~lllıı. "-~nt nam na se- vilAyet ve kolordu erkdnı, gelen heyetleri kabul etdiler. 
~8 •hkeıire geldik· ndliye rüesası, e .. ıediy~ ve o 1 1 o" Ü d" t 8 • o ar a ı r ' u er. u eanı-

1 r M d o k ' da halk vilAyet kon•t1n1n ey an uma . . önüne biri~mit ~ulanuyor_ 
J1c du. Dl~ğırh •e buyülr nyla-

~· ••.tıa meclisi ~irieblig neşrderek İtalyanın ;~~:· •• ~.·:ı~d.~;ı-•.ı.tit d•· 

._.11~!!~· •·c~ir $8J8 ihtİJICr Olmldlğtnl bildirdi. . . ıirD•:~;~ilir ~.:~ -;~:; 
li 'ldıat,, ~ (A: A.) - Yüce imalAtının dışarJan bu gıbı Ô11tlpa hir yastık laaaNtinl 
"tf ltblıtd omıeyonu neşret_ maddelerin satın almasına çok gü1tl iltde etm'f'lir. 
~"'-••ta ite, bütün ulusal hacet bırakmıyocağını bildi- G PCI aayın konutumaı p-
o~' •lıad nllanılcnası nizam rmektedir. refierine bilyik bir feHr alayı 
4"'41 İPtidatıtını. 11 ılya lb m - yapılmıtdır Peneralaya bat· 

"• • hoıub~•ddij~e~i ken- Ba,bakan Paris.11 ı.e.. caddeleri doıa, •• , •• 
it ıi leceğını ulu - Y U •alı konatı ÖDlnde &eıa. 
~- raatin 

---·~i t'lll· halkın Viyana, 21 <A.A.) - Bat 

1 

hürat yap aaıtdır. 
' ~ · ıae kati olduğu . bakan Şuşniğ dün Pariee Kurultay bı9kaD1m11 ak. 

-. .. ddı ilarakiye ıitmiıtir. . <De•••• ~İlleti ~ •,W.) 

Silif'&e, 28 (A.A.)-Ej'e va· 
pura iillfuye a.upaeaa" 13 
de Eğe ••pan iJe Tıpçuaa 
gelea Reiaicii .. r Ma\ük 
yııluıodakJ •~••t ile bu. 
raya çıkmaflar 't'e S.lifted
aa ~·ctk ç hlikler ine 
gitaif l~rdir.. Çıftliade bir 
müddet ie\iraha' ed~n Ata-
türk ... , ıs de vap 
•ra cli .. ütlerdir. ı,_,a vu-

li9i we •ihty .. uen g ... ten 
11ea•m Taf'M"lndaa "r· 
el'll ...... At1ıtürkü k1trfıl. 

am..-tır. Ha~tı T.ııucuaılt 
ve 8ıın.ecle Alat6rkun gttlitı· 
ndee dofaa tftİnçl• barar~t ı 
tnahiratta balaamaılerdır. 

l Devlet 
1 

Sur sıiıdı ılMı tir dnı 
Tr111ay şlrk,11111 tfl ıı ,,ırht 

•ıtııteMnr • ·• ••JI 
•raı ••Jll· 

Anll.ara, 21 <A.A.) _ lıta 

D~l hrlfnYay tirk .. tı turaft. 
IMAan Rayandırl ı k bakunlığı 
llleylaine Ot,vl .. t fU1"811nJ .. 

•o•••• da•aya din de Devlt·t 
t•n• ... ft ~eranı11 baş_ 
luınlığı ahıaJa toplttnen he
yet ka111•9de de••• edılmit 
ve b;~ Helki eebıfhle ti 
rktıt nakatt kJ Abderra
la•aa lliaip dettyı te"ih 
ederek m9'eTeleierİ11iD bir 
kıımı hakkında Bayındırlık 
bakının muda(aa •ekilleri ba) 
A ftİ a..7 Na•ılı: Cemal •e 
ba1 Malam9' B•t Boskart 
•uilı .;...leDiıl aafahatını 
f°"9•ı illinoi ıay!acl•) 

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

8unlarla yur ~omuzda açılan Halkevleri .ye tonu yüz üçe 
varmak~adu. Yeni evler nerelerde ıçıhyor? 

Ankara, 20 lA A. ) 
C.H.F. Genel kAtibliğinden 
t8blığ ~dilmiştir: 

1 - Yurdla Hulkevlerinin 
a9ılmaaınıa. ü~·iıncü yılJö· 
JJÜmü 2:l ıubut cumu guuıi 
kut!ulanacbkdı r. Aynı guade 
Dtifk& baıjk.a yerl~rde yeni· 
Jeo 2J Halke vi açılaıusına 

Cumurıyt!t Halil FırkatJı umu-

mi İd..tre heyeti karar ver. 
11uşJır. Y "oı açı laca~ bu 
ttriı:trltt birlıkJe butuo vı

ıAyet merk· zlerıle bazı ka
zıt ve nııhıye m~rkezlerın
de açdan Uölkevlerı ye: 
ı'ftnu 103 e varıyor. Yurda 
ulueal ve kiılturel yolla
ra hız alucak;olan bu ll11lk 
evleri lıütün Türkiye şehır 
ve kdtabıılarındo oturan hu)k 
yukQounun yiiz·le 55 ıni 

ouhrn iki mil yon 250 

Roma 
EfçimiZ ulu lararnı z;raar e
ni musü başkam ile görüşlü. 

Roıı.ıa , 21 (A.A) - Tür· 
~iy~ büyük e ıçısı b :ı y llutw· 
.·in Rogıh ulu!!lnr arosı z-;:: 
ruat ~nstiıüım batkanını Iİ· 
.aretle Tiirkiyryi oldkodar 
'1Jen hozı nıühim öko ı. owik 
v,,· zirai meseleler üzerinde 
görütmüştür. Türkiye 7 ma-
1•• •9U5 tarıhınde bu eDii· 

.tıtunün kurum ICaraımamesı -

ni imzalamış olan kırk dev
letten biridir. 

ingıliz Veliab~ı 
-Peıte,21 (A.A ) - Mütcnc 
kiiren eeynbat etmekte ol· 
an lngiliz veliahtı buraya 
~Plmişdir. 

Fırkamızın genel kitibi bay 
Receb Peker 

bin nüfusu çalışma ihtiyacını 
karşıl ıyaeakdır. C. H. Fırka. 
sının başardıfl halkevleri 
kurumu işleri üze· 

(DP.vamı üçüncü &ayfada) 

Yugoslav 
V ı Bulgar hudud isleri 

üzerinde görüşülüyor. 
SoCya, 21 (A.A.) - Balga-

riet!ın ile Yugoslavya budu

üzerinde yeni geçit noktala . 

rı vücude getirmek ve 

rJsoport muamelelerini ıad

eleştirmek için iki memleket 

arasında müzakeratta bulu. 
omakta olan Yugoıla't' heyeti 

boraya gelmitlerdir. Muh
telif Bulgar-Yugoslav komi

syonu yarın ite batlıyacak-

tır . 

Halkevimizin Açllışının ikinci Vıldö. 
nümünü Bu g ü n Kutluhyacağız .. 
Bug{Jn aynı zamanda gazete ve kitab serg.isi de 
açılacaltdır. Merasime 15 de başlanacakdır. 

Halke•imiıie kuraha
ıunun ikinci yıldöni· 

mft bugün ae•inç teıı 
hürleri içinde kutlulana· 
cakdır. Aynı zamanda 
Halkevleriaio üçüncü ku
rulnt Jıldönömö kut · 
lulanıeak ve yeniden 
yardumaıaa muhtelif 
yerleriade bu arada Ay
•alık .,. ldremid Hal
•e•!erinio kiif&dı yapı· 
lacalldır. 

HalkmmizdlJlll •er•
ıiaıe Hat 15 de baılana
eıkdar. ProgHma pre 
önce Aakaradao verile Halkevimizin iki sene evelki açılışına aid bir intiba 
oek nutuklar radyo . ile. d~n- ı IAI ~a~şı ?alınacak, rüm.uriyet1 mına bir söylev söylenecek. 
lftll••tll, eopre ııraJalt ııtJk· 1emını edılecllk , Halkev ı na (Devamı lkinci sayfada) 
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-····--··---------··--··----··--····--·· 
Koy ınlarda 

Jrvarıa köyiınrif'n dt>jtnli koynn 
yetı§tırPcıınımızdeıı hay Yııl\uha· 

lerimizde nelerYapıla ak 
-...d..ıiı..i"'*""'=='*:!iı::=~!:*:;~~· == 1 r-

}'a:an: Bayltıri mücadele reisi llAKKI USER 
Uu huslvl k yüzünden bu 

yal (40) knliur koyununu 
kaybe•Jiğin ı grçen s~ lı ~Ü

nü paznnia bııı . a rı st g .. ı"n 
btıy Yukub ynnıi' yakılıı FÖ· 

yledi. Bu mel'un ha11talığın 
bir rıacı veyahut ondan ko 
runme çnreleri T&rea b&f• 
knları dehi olrnm:ık. üzere 
de g •zctel.,rde yazmuk)ığ'ımı 
iatedi. tsen de bu ıetedığini 
yerine getirmeğı kendımce 

bir borç bıldim v~ eğer tav· 
siy" ed~c~ğı m korunma teJ
bırlerine riuyet fderek ko· 
yun yttış liric !erimiz bu çok 
ö•ıiüı iidı h u 11tul ı ğın öııfüıü 

ol rl&rtıe büyük. bır ıeviııç 

dUJUC~tğım. 

o~lıbllf haatalı~ana, salın

cak hutalığı dahi denir. 
Çun•ü onıA tutulan hayvan
lar, •ağa ve yahut sola doğ· 
ru bir daıre yani çember 
çiserek dönerler. Bu heıta. 

lık be9layınca koyunlarda 
ve yaılılarından ziyade genç· 
lerınde yeni (3-6.18) ayhk 
kuzularda ve bazı defa iki 
y•f ndaki koyanlarda görü
nür. Sığırlarda dahi görünür 
İle de koyunlarla olduğu ka_ 
dar deA-ildir. Sebebi, Bığır 

sürülerinde koyun ıürülerın-
dekı kadar köpek bulu 
nmamasıdır. Çünkü bu hasta
lığın başlıca kaynağı köp 
eklf·r, hususile çoban kö 
pı:kleri duba doğrusu bu. 
nların karınlarında, bağı

ra,klarında ya9ıyan bir 
kuraelAdır. 

Delibaş hastalığı en 
çok yoğmurlu yıllarda baş 
gösl~rir . Çünkü rutu-
bet kurdelAnm yumur. 
taler ı nıl:ı hayatını; döl, yli
vru vı·rmek kabilıyetleri

ni koruyor. Genç hayv
anlur, b.ııjl <·a ilk ve ııon

buhıırıl ı tııııJlul ı ğa yoka la. 
nırlar, Y.ızın haeıalıll n11-
Jır göruııür . Çurıkü yum · 
urtulur, ( ıo.15, g•inlulr. bir 
kurald ğın tesir le m ı hvo -
lurlar . Buı unlu berabn 
bul •1ık ıul :ar vusıtusile h .; sıal

ık, h...r mt>veimde mey.lana 
ç k;ıb . lır. Gı:r~·e kt.cn ıçnde 

hesi. nib h ıç <l şarıy:•, otl>,A"a, 
ç ) rlıA"u ~~ ı kar lm ı yan hay
\' ııılıırd:ı ıifl bulnı;;ık sular vaıı . 

t ıı!tı l· · h ı11talığın meydana 
çıkıl ğı gö ı ulnıüşdür. 

l>cliouş vt·yıı S1Jh1 cak. ha
eıol ğ• , pek m~lun, pek ö!· 
durücü ve doltıyısile pek yı

k.c1 bır hastalıkdır. Gt· rçi 
şnrbon yanı liolak ve çiçek 
gibi sı>bf'pl··ri nıikroh olun 
hutitulıklHrıJıın Je~ilıfir Fa
kat tutulan huyvanl.ırın an
cak yüz le ikısi k.urtulalıi
lir ki bu <ltm•c11 yük!ick tele. 

Oel;baş veyıt salıncak ha
ıhılığı, l.oyun ve sı~ ırlarm 
hey inlerinde ve 
dar iliklerinde ( ..CQ_Jı. 

urus cerehrnli~ ) denilen 
hır nevi kurdel ı yavrucukla
rının ya~amalarındun ve dol· 
ayııile beyın ve mur(ior ihk 
üzerine yııp,l ı kları fena bir 
te•irden ileri gelir. Kurdela 
ise ~ öpekJe, anın karnında, 
bağırsakl .. rınde yaşıyor . Bu 
kordelonın halkolurı ve do 
layısıle yumurtalurı köpt'ğİo 
pitJliği ile bırlikte dışarıya 

havlılura, otlaklara, çayır

lıkları, yollur n kenarlarına, 
çukurlara ve sulak yerlere 
atılırlar. Bu yumurtalar, ku
ru huım11iı .. günt'tle yerlı·rde 
mahYo. urlır ise de ı utuh.-tli 
otlaklardtt ve ıulıtnta bıç 

bir değ•şi kliğe uğramadan 
birkaç bbfta dayanabilırler. 
l9ta bu gibi bozulm.amış ve 
dolay11ile yavru, nesil ve. 
rebilen yumurt~lar hueusile 
bunlardan içlerinde kordelA. 
nın yavrucağızı teşekkül etmiı 
bulunanlar; yiyuek ve 
içecekler nııtuile ko • 
yun veyahud! ıığırların 
midelerine ve onlardan ba
ğıreaklarına gıtdıklerinde 
o kurdelA yavrucukları yum 
f&yıb eriyen yumurta kab· 
uğundan dışarıya çıkar ve 
tabiatın eavkile hemen hem. 
en hayvanın bağırsulı.larıoı 
delerek kana karı91rlar ve 
anın vaeıtaıile murdar ilik 
ile beyin" giderler, oralara 
yerleşir ve .beyin ile murdar 
iliğin zararına olarak yaşar
lar ki bunun n~ticeeinde •be
yin Ye murdar ilik iltibapl
annrak hastalık meydana çı· : 
kar. 

Delibat hastal ı ğını <'yiltş
dirmek içın şimdıye k.adtlr 
çok uA-raş lmış V6 hııll\ da 
uğrı;ımııkda bulunmuşJur. ' 

olmıım ı şılır. Esasen grib 
hastulığı kalmamış gıbiJır. 

say!~! ı.~.31.1~!'!1Z R.hmi 
Selçuk Suıoğ ı aan; Eııver 
Adakan EJ raiıl<len, dün 
şehrimıze '1mişlardir. 

n şEhirin muh
rbrine dikil~i. 

rııflur n getirilen çam 
ağuçl ı tehirin muhtelı! 
yerle , bu arada yeni 

, top b'-yırı ve ıe

u hahçe•ine dikil-

idman 
~ugün 

.. i · - idmanyur~u 
ııl;ştyor!ar. 

idcnınbi 
du bu~ün 

tayare kupı.ı 

şacoklardır . 

· ile lJmanyıır
'7ledt!n eonrn 

'çin ko.r~ıln-

iki rukib 111 k::ırşı_ 

laşmusı hf'rhalde ~ zevkli 
ve heyconlı olııcokd 

Fuköt btnüz kullanılabılir ---
pratık bir t*"tlavısı, ilaçlamuı 

1 

f , 
tıuıunmıımı~d,r . Yef nci işletma mü ett ; ş. 

Onun İ\ ın hu~ün de her h' 
yerdP, her mt'ml• ktt\le t•U liğinin bir tavzı 1 
b .ıet.alı~ın tetlavi~rnd'9n zıyade ta koyunlıırın1 ~;yJın~'rınl ' &L~~ t · (} ,. ~ı..,ı 'lde mi~yollor.ı ve 
mHydena gelmemtık çttrı s ı na 

1 
p~lı.lcre yedtlrpe~Mıtiır. Hti"n~ 1 limın\ar~ '''"Jşh·t~~ umu.m 

bak . lıyor. Zııt~n h ıı stalrk-
1 

darı ıt~~tf l;pi.:mfl '~t..ıltl[~ mj\ılürfoğM y~clınci işletme· 
lıırın önünü alınıık jç 1n hHyvenlurının. erı lt'Ui ınPl~e-1 1 d ttell J mürett ışl.ği g,.ıçen er e ga 
en bl'rı'nci tedhır onlar ı n 1 mtıkle bu lr.ur ya, ti · 

1 
" k b z&tlJmizdtt • çı an ir yttzı 

meydona ç • kouılarına mani bildilı.l.or_iııd•m hı)jç ·lm"B 
l ~ k t r s ıiakktndıı\ bize ~u tavzıhi 

olmalr.ıtır. Yok,a hastalı 
1
Y

1 ~ 1 1 ı.. . • . . 
1 

. "za ve ç t ,.. mı yollamiştır: 
1~ter ınson o eun, ıstPr . . . k 1 IA . ı ·· .. ·ı1ı. ' Grı z •trtn :.z·,·n ' 956l 
h b 1 d 

ıçını, ur ı f> u uuşuren .. u~·· r sayı 
ay.an, u unsun mey a-

1 1 
1 

1S .. 
5 na çıktık.lan hususile M • ;r ; .. te(J\ıı. vı• 4-L·93 günlemeçli nüs-

ara yeyıld ı kdan sonra ön-
1

, 
1 

1
°Pk0t er 0 .h~amın 2 mci sayfosıı.d:ı (İ~ 

.. .. aonc u on ve · 1 d kk t 
une ~e;mek p r. k .. gııç 

24
) sotıt k..ıdlir lü~ıyon mAmur· ar ı nın ı o 

olur. Huııtn olmad .ın onc~ ( l ld k ı.. sızl ğı mi) hatlıklı bir fı rka-
. yApı ' rı ı tnn ıonra &UV· l B 

insanın doktora gıtnıı &ı vı tli b tiilil4: t da bir gön eve andırma 
lAz m geldiii gı bi her · taraf.na giden trenin çan . . ıl!ç ve ı0nıla11: , 1enra 
hıın~ı bır bnyvnn hasta- hint yağı Kibi bir pıiiı~hil ~ •. vurulhıauan kalktığı için 
lığının du m~yJına çıkmad- ni sürgün ildcı v~rm .. lJdir yl:>1cuyu u#urhimak üzne 

• bk L ltat~··ft'.' • 
an öncA çau•sıne a ma.. Bu suretle lröp .. kJe,;in "dışa- tre~e fünmi~ otan 10 kişinin 
gerekdir. N~tekim duluk rıyn Attıkları oüıun pisli~ler .. Yeniltöy~ kadar ~idip ornllan 

h t l ,.. · L h kıtynar sularla v hnalan -as ıı ı"'ına ve ÇlÇtA& as · .. , ~. ~ ~ otamnh.:l e dönmrğe mecbur 
d ktan sonra uz,rlE'rine ae ":1':'1~ 

V ı l ayetin bir tamim • -
Yapılacak işle1 

Vilayet tarafından bir tamimle 
/laza ve nahiyelere bıl r ildı· 

Vı !Ayet, köy büdceleri
nin hazırlun.masına boşlun

ması münııeebeti e, kaza ve 
na hiyelere bir tamim yııp· 

m. ş, büdcelere düzen ver)
hrk:en göz önünde bulun
durulacak i~leri bıldirmişdir. 

Vıl~yetin tomimine göre. 
köylerım zJe bu yıl dı-ğer 

:.en"fec~JJ: · şler şunlardır: 
l\öylerin içleri tamarn. 

kaldı rımla döşenect>k, 

h@r köyde bir soğlık do
l&bı yap laca~, köy .konnkl-

• 

orı bitirilecek, okum• od; 
al~rı açılacak1 ~lefoitb ~: 
m ıyan köyler bu ~t' 
bitirmf'ğe çalı9ecak, ~, 
tarfolerı i•timlAk v r,. 
ya bağlanacak, lfo~ i b 
m yan kö.r.lfre · !!ffı 
iki boz ırle <lnmızfı ~JI 
ulınacakdı r . Bundan batk8 

köy büdcelerıne korucll 
elbiseleri jçın de tahıit•' 
konacak bu Buretlc korucO 
elbiaeleı:inde beraberlik , •. 
min edı!Mekdir. 

Muhtar . Seçimi.. 
Korucu nsh:yesinde ~tüylüler tarafından nliJen ~im' 

seler ~ep iş başını getirilmetted~ . 
Korncu, ptuhubirimızdeo) se\~ıllmişl~rdir. )'enictıı: jkeb_•; 

- Nahiyemizin bütün köy· köyünde doktoi neıo 1 
• 

l ·rinde muhtar seçimi butl- , anıl~n Ali oğlu lsmai e G1 
amışdı r . Merkezde v~ bazı bPçınar köyünde tııl1, 
köylerde seçim işi bitiriL oi'lu Hurşıd muht• ollO 
mış.' ve ~öylü turafından uşt ardır. .. dl 
ıevılPn kımeeler ış başına yalnız Çıukacı 1ı·· uo 
g~tirilmiş buluomaktaılır. muhtar seçimi m• e~i0r 

Merkezde muhtarl ığa Ali den köylü araı•nda ~tı11 . 
oA"lu Mustafa, azalıklara da çıkmışdır. Bu köyle yeo 
Şevket, Sıtkı, lsmoil ve Ali ileneceği anla§ılmıtktJdır. 

'\ .Güzel bir köyüm -;z: -
Şekviran Köyü. 

Mekteb va ihtiyar heyp.ti odas1Tekvir3nii güzel i'İ 
y3p1sı dır. Kö~ inkişafa çok müııiddir. 

llavrnn, (Muh~birimizılen)- dadır. d• 
G··çen ~ün havarrın µüze- Köyun güzel bir yap••' 
ll ığ.rıi ( 1 Mat bilerek Ş.Jı.ve. iht.ıyar httyeti evidir, fP 

ran köyüne gıttım. Köy civurında mağneıY.0f•' 
Güzel bir mekt.ıbi var. ve simli kurşun madenleri .. 

ıP'" lk1 mualltınli ve üç smıCıı rJır. Bunlardun hır kııoı 

hır mektPb . Küçük ilı'lv- imtiy. zı da alınmışdır. blJ' 
~lt·rle güzel bir yutı rue. Köyün kullıınma suları ıı-' 
ktehı huline do g.-lebıli r. mızidır. Köylü Ebe,k dağıPo00 

Köyd"' büyiik bir meydanlık g ·len meşhur Ebek ıu1 d•r 
bulunmııktı.ıtltr. Haıt çürük Köyün havası da 11uları ~ilde" 
binalar yıkd ı rılmıık suretile gnz*"1dir Bu köy her 1°0aıtl 
yapılun bu meydanl ık«Cümuri inkişafa çok müsni1l ve gddit• 
yet mf'ytlıınrn ntlını toş ı mnk· bir kasnba olmı::r.c nem~ 

======= 
Fırka 

Genel 
Katibliğinin 
fpblıği 
ıüst tarafı bırinci snyfndn) 
rindeki ileri gidişe yalnız 

u~:ma cl eğ'i l he81eyip yuşat 

m.t güçltiklori dt~ zorlıınurıık 
dı~vtun edılect:kdır. Açılan 

her llulk t• viniıı verım ve 
ılf'ğeri artd lkca evlerdeki 

1 Devlet 
Şurasında fP) 
(Üst tnrnfı dördüncü ea1f •ifl 

ir ... 8 ' tPşrih etmışler ve f 1,, 
Cesih etrofında kopardı~' •• 
ygnranıo ve iddıalarıll ;:,ao 
dar haksız ollluğunu .,,o· 
(~ıploklığı ile ortuya kO~r~,. 
şlurdır. Bunun üz~rio0 şı,._di
tin vekili movzuubeh• .,# 
len noktalara kıırşıl • ~ d ı ğı' 
m~k qnJ:lhiyetleri_. ol~:ı1:rıP, 
ndarı huhısle muekk e jll' 

.. k ·· z.,r 

fut koyun çjç.-ğiode bile ol
maz. İşte bundan öıürü,lür 
ki delibuş huıtalığıoın baş 
göstordıği koyun 1ıürülerin

de mııhiyeti anlaşıncıya kır 

dar ılk bskışto huklı olarak 
solğın t,ir koyun hastalığın

dan şi.ıphe edil~bilır. 

talıklerına karşı aşı y11p.Jı - bolca tıönm"'mja' kı'r"ç se-" olılukl::ırı yaztlıyor . 
yor. Oelibaı hastul 1ğ na " v.;. b.To hk"k 3 

rpılib bir dPğnfilC i le ka l 1~P'~ mıı 0 ı utta ' ' 
da çara, sebebini yok et- 1 ü k.. 12 ı 

rışılırılır VP:yahuıl PO •1'İet b\: şaba\ )1lo~ g n u V 

köycülü şubelerınin &yd ın

letıb öğretici h 1llor köylerde 
Jahu genıştı ~le uyandırn

c 1 kt ı r . 

<len talimat ulmıı u ,,ıe· 

hu! talf'b t;ttilorsô de b?d8(ııJ 
kleri Bayındırlık 11111 ~s-· 
vek ıllerince ve iıJ.iiıı 108 e d8 

ınc1 r.-.cldedildi ve heY~'!t101" 
muhakemenin bugün de . Oclıboş hutuJ.ğ n ı n belirti

lerini, a ı Anıetlerini t-öylemiyece_ 
ğım. Çünil.Ü oıılurı bizim koyun 
yetiştırıcılerimiz p ı.' k eyi lunır 
•e bıl rler. Ben burada yal· 
n ız en mühiffli olan hoıtalı
ğın sP.hehi ılti onılan korun· 
ma ~nrelerini ıöyli1eceğim. 

mekdir. ,, 1 .11 aibi piılitleri -rı.tilMtlbl no. 1dth t:relYİ,.uti d»imo 
Bunun eebf'bi ise bundan r:ı J 

kılır Gör1ülüyor lciı halıtfılı~ a v olduğn ~ git) hareket · çonı 
önce söylAdiğim gibi köpek- . 

örıüne gPçmek ı~ın vnru\dullıan sonra" kalkmış 
te •aşıyan hır kurdelA da- 1 L 1 J u.. • 1 }. 

J Tapı ması fıPTP& o nn teo.Jtr• ordtil!unu ,,.österıJığı içın bu 
ha doğrusu bunun köpeğin ler güç d .. l".' ld" 1 ' b ..... t') •i r 

ı Vt' ır . Ş•I 1 ay husustallı yuzır:Iz n }·anlış 
pisliği ile birlıkte dışarıya ı' Yakub ben aöyl~di~ .-Y.on· ,. -, 
öteye beriye ıaç ı lun yumu mnk da ._r(lna ve ,_~nin gihj, istiJı.,b~ra !st~~a~ ettiğini hil-
rtalarıılır . l~te bu kurd ··IAyı hu hutalıktan mrekleri ıl ~rir ve bu t mektub.umuzun 
köp ktA yatııtmamağa çal ı t· yanını' olanl,ra dµ,..,, ,, de- \11' çıkan ~~s.hnnın aynı 
malıdır. Bunun içın d~ b&11. &il mı?.. . . • .; ::ı . 1611 ,. sa~jl~~e •. derclı\i tlile.riqa .. 

2 - Yeni n~· lucu k Holk-
,.vlerinin ytrleri 
•şunl lır,l r: Ak\·ukocu, 
Al •ş~h ir, Ay vAlık, Bıırtın, 

B ıyburt, Beşiktaş (lstonbul), 
Btıyoglu (lstunbul), Burdur, 
Dınur, EıJreruid, Gerede, Gö 
ynük, lnogöl, Kadı köy, lsta-

11·1 kar:ır verilmi - dır . 

I=====~ 
nbul , K ımd ı ra, ş*'tıiC' · 
Simav. Söke. . li 1•~ 
9mıoı ( İstnnhul) Şıt · 
•bul Tıre Oskiiaar·· 
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Meselelerı Ü<IÜrliiğünden: 
Evkafı nıazlmtaya aid lahmiııeıı 14000, mül

lıa~aH\ aid tahnıin•m 4COO 1..iio buğdaya tem· 
dit. mliddeli zarfında hiç istekli çıkmadığından 

bir a ~· zarhıuJa pazarlık surelile satılacHğmdan 
lali h ola ıılaf'l~l ev kar idaresine mü r·acaatları. 

( 40-1 ) 

ı •• ı. kesi ı· rr il pıı 
· Mii,Jürlüğüııden: 

Mahallesi 

Cın8ı\ 
Hududu : 

Mecidiye 

Ev 
S:ığı pnpuçcu Ali veresesi evi 
yol arkası Fethiye abla evi 

solo ,.e önü 



CruR1eoııı , 
Şehir 

. · , ,,. Mehmed Servet 
sıneıTiasında ORME Evi 

Belediye 
Başkanhğındaf1: 

Bu akşam 

Bü.> ilk ı ürk opereti 

Leblebici Hor Hor f ğa 
Şimdiye kadar yapılan Türk filmlerinin en büyü_ 

ğü en mütekAmili ve en zengınidır . Bu Cılm cidden 
Türk sanatının bir şaheaerıdir. G,..rek sonatkArlarımı
zın muvaffu k ıy .. tini ve ger.,,)ue l'ürk mus ikt"inin yük
ıek varlığını candan dinliyPcek ve alkışlıyucokıınıı 
Büyük ft!Jak.Arlıklli eelb etdiğimiz bu film için fiat. 
Jara zam yapıJmamışdır. 

ll4veten DÜNYA llAB ERLERI. 

lzd , h ı.ma meyılon kalmama~• için biletlerinizi gün<löz
ıJ~n alm.ınız ı rıca eJerız. 

Bu f ı 'm iç!n p rşembe günü ~a' ı 2 de. cuma gü
nü saat J va 3 de olm~k üzere mat.nel~ı var dır. 

PEK YAKINDA 
Brigitte Helnıin şuheseri olaıı 

Atlantid 

Baylar, bayanlar; tuhafiye 
ve örme eşyanızı iş bankası 

A 

karşısında ORME EVi nden 
her yerden daha ucuz ola -
rak alabilı.'rsiniz! 

llirıabey mahallesinde yol fazlası 34 ~ 
murabbaında bir arsa satılnıak üzere 1 '1:2-.f 
gü ulemecinden başlamal üzf>re on beş gun "ıı' 
arttırmaya çılarılmışdır. lhale~i 6-3-9D5 ~:r 
lemecinlle saal 16 da b~lt· diyede yapılaca~ 
lsıeklilerı :ı belediyeye uğranıaları ) a)·ıhnır3.) (39· 

----------------~-~ 
•Balıkesir Belediye .. ·--

KADRİ UZKUR 
Bask anhğındar1: 

Balıkeıir ıehri namoralama iılarinde lr.ıılluıılacı~ 
ara levhaları IS gün müddetle açık ekıiltmeye konul el ~ 

1 - Ekıil\me 27 ıubat çarıamba göııü aaat 15 • 

'l I [ N U C U l K ft T A S 1 y [ M A ·c A Z A S I ıkeıir belediye Encümeninde yapılacaktlr . "1'. 
l. . 1 2 - Ekıiltme ğe girt et-kler b'elediyede mncut 1 ~ 

1 

numunelıtre göre va Emaye numara levhalar aıll 11,. 
1 11 ii ~tiuıel c:ıddc:--iıtdf~ Zar hali oteli al- eno( Te o~kAI tamamen temin ıuretile biıyük taahh_~~~· 

1

1 1 llııda ~erıi aç<lığrnı c.Jiikkfuula kırtasi~·p, zü- ~ırılip muvaffak olduklu rına dair bilgilt~ r ınj Eor.U 

ı ı caciyt' c.·t'şidlt·ri11iıı en ~~isi ve piy sat.lan . RÖ4 t .. rmıolAri . lof r'_f 
1 ~ i l ı 3 - Ekıilt~ni• muhammen bt dt·li 12ll0 lira o Ü'JI 

1 

e11 ucuzu olara" huluuur. Bilhassa nwlteh ı ' elrç,.iıi 90 liradır ıhalede ba teminat yüsd*' 15 na~• 
taldh~lm·irıe aiti mtıhlt'lif defler ve kalem artırılacaktır . e»'' 
VP.sair~ diğt~r ticar~tharı p,Jerdeu pek farklı 1

11

1 4' - l•t.,lalilerfn burıa ait ıartnomeyi Belediyfll ısı ~-"' 
il ve ehveu riallt>salılar. kılemind.-n elmaları -.e P"Y ıkçalarını belli 191tteo 

1 il'' 
Büyük aşk, naar.era ve j htıras filmi . • • B11l84.iiye ··· ıne1ioe makbuı mukabil ınde yatırınulfl; ,, 

1.-------------------ı .. ~~~;;;;~~~:§~§§~~§~:§1 olooar. (~ •. / 

Karacabey harası ır-----------,-,----~-----------------------

11ara ve ~r9o?~~l~~ı~~l~~~~I: i f. ~~~~K~!k' 2!uYı.~culanmıza Bir ~layl!~· 
ları için yüz iki hiu ~ilo yulafl«ı yüz cJoluz bin ' Yl'Sl'F KE~AN Asağıya basLı&lmıız relılwr ta

1

blo haH ın ı ızuı lat· ı· ıiilü ihliy:ı~l•' 
kilo arpa kapah zarf ll~ulıle elsillnıt•(te koııul- YUlhanesi hükümet caddesin- rım e;t rahat, t-n t')'İ, t"ll Ut'UZ \fl eıı saµlam şartlarla n~r~dt•, ~ıfll' 
IHUStUr f stt•kl ı leriu ~ek jz ' 'ÜZ lira nıu \ ~l~ kul le- de Ahmet çeşmesi karşısında IJ . 

,J )~rutm k«JfŞJfıycıbİ}t•CeA efİftJ SÖ~lt'rİyor. /' 
minattariıe birtikd·· eksiltnw güı.ü uı~u ı o-n .~at ~:;~~zav:eka~:~·1;;Jsaur:~~ Rahat bı·r otel ı ·~ivor•unuz •. Hangi 0 te 1 
-935 pazar gü 11li saat on dörtde harada hulun- 1 • ., • 

'

. le neticelendiril,ir. 
maları il:\n olunur. 45 - 4 tercih etmelisinız? 
Belediye 1,.---iiiiiiiiiiil::ı---~;:;;:;::ı:;;;=-, Ha~gi bakkalda temiz mal bulunur?· 

B k r d ' Doktor Nered~ eğlenebiltrainiz? 
aş an ığı n an: Memduh Ahm{Jt gibi liirFi ~uallerin eevaplarmı bu tabloda arayınız 

neı ~ . t i yt~ tah .. il larlarilı> zcıhıta m nıur·lar·ıııu " '1f Klrn T"ASJ"YE· Mustaf~ Fehmi. llüidım~ı . · esi Po§tabl' 
ve ku· hekc·ilt·ı·i. t• tlairt·tfe uw\('llt 1ıii11ıuıu \t• çu,:uK n """ • ~ ~~cı,.:ı. 

· gfire 19 .. kal dhi~~ yaplırıl ıcaktlır. lh.ı(.:si hasıalıkforı mütelıussısı . ı E l detİ 
2-l-2·935 pa1.ar ~iiuü ~u~1 t 15 dt•dir. TilHplı · l'İu Muu, .-nchunesm ı poatHh- O T : Balıkesirpalas - Kuvayi ruilliye ead ddf' 
b 1 tnıe c1varındo Zemen 80~ k t d Ot il K . ·ıı·ye ea 

t,! li zamarıda bt>lt·<li"··~ eu(·iiıw niıw nıüracai. tları . a~ an za e e .. u~yı nn ı 
" ka~ma nalddlmıttir. • ila ı olunur. _ ati sın ~.. ' 

• I A V U KAT: Emin Vedat bey ... llülömet eadde1in~.-
~~~:~·u~~·~~~~MM'.lb'tll~~MM~~~~~ Sadık ve Hacı Tevfik beyler· unıoıııv-
, Doktor b'akter/yolok Doktor operalôr Doktor 11 caddesinde Ahmet çeşmesi b~ısında • ~ 

~ iç ~[~~'~ı1n [~,~~~~ıklar Cer~ı~ı~ ıı~!ı~L~!r CildM!,H~~L~~!~,~~~ları 1 B E R B E R : c!:;;si ~~d~rKa1!~~h~:si ~~~n':lu~ 
it. mutdıaısııı mutehu ss111 mulelıussııı 1 ~·' 
· LOKANTA : Sabri Lokantası: Şah Mehnıet so ~ __ VATAN ı·cıaıwsi bitişiğiııılel.i muayene eviııde hastalarım her gün ııuıııara ıs • 
~ oglt·d~n sonra kabul v~ t•·da vi edt•rl.-r. .ll 1 ıt· 
R~~~~~~~~~-~~»1it~~~~~ BAKKAL: Bahk pazarı bakkallyesı. Osman H".,_ .. 

Vilayeı D~fterdarltgından: 
. 

Muhammen bedeli SatılPcak gayri Mikdan 
Mevkii Maballeai Menkulün nevi Metre s Lira K. 

Bal.kesir Kara oğlan Arsa 211 00 193 00 
» Bör~kciler Hane 600 00 400 00 

İvrjodi A.rea 40 63 00 

Yukar·ı<la evsaf ve mikdarı yazılı gayri nıenkullerin p~şin para ve 
açık. aı·Ltırıua ile satılırwl Üz•)re. ı 2- 2 - 935 tarihinden itibaren on gün 
ıuüt.hh~lle müz.ıy«·deye kouulıuuşıur. Pazarlık ve ihale ~7-2-935 pazarL-

. esi güııü ~aal ou beşte Defterdarlıkta uıüteşeLLil Lomisyon lnızurunda 
yaı.ulae.ıktır. Taliplt·riıı ayni t:Jrih 'e saatle yüttlP. yedi buçuk ıwy akçe
lerıl~ OeflertlarhkLa ruÜL•·şekkil komi~yona \'e fazla mahimat · lnmk iste
veul•·riud~ ihale güuüııe kadar ueherJarhk milli Emhik Oairesiue müra· • 
C4lall.arı hb.uudır. ( sa-4) 

TERZİ 
• 

ŞEKERCi 

Paşa cantii caddesinde.. Meyhane lıoğazııı 

: Mustafa bey.. Pos&ahane sokağı ~ <l 41 

... .zp,~,r 
: Ahmet Nuri efendi: Balıkesirin en es•ı 'i-' d 

cisi. İlükOnıt ı caddesi, posıaha ıne ~)~a~ı 11 

mara: 2~ . ııt'" 
MANJF A TU "?.:Tav9anldı Zade Fahri bey. Fa~tası·tlif 

· nifaıura ve kumaş mağzası. Kuvayı oJI 
caddesi numara: 52 .. _,L 

H1RDA VA T. Cumali Hasan - Yapı ve rençpP.r dll rt" 
ı • demir hırda "at, boya, canı, çimeto "e8'1 

Sar".!'tlar başı. 

hasını yeri VILA YET M.~ TB • .\ASI 


